
 
กองทุนเพื่อพัฒนาการศึกษา 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 
 

                    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต 2 จัดตั้งกองทุนเพ่ือพัฒนำกำรศึกษำ   
สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2555 เพ่ือระดมเงินจำกบุคคล หน่วยงำนและองค์กรต่ำง ๆ ทั้งภำครัฐและ
เอกชน โดยผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต 2 ส่งกำร์ดอวยพรวันเกิดให้แก่
บุคลำกรในสังกัด เพื่อเชิญชวนบริจำคเงินท ำบุญเนื่องในวันเกิด สมทบเข้ำกองทุนเพื่อพัฒนำกำรศึกษำ สพป.ชัยภูมิ 
เขต 2 เพ่ือน ำเงินไปส่งเสริมสนับสนุน มอบทุนกำรศึกษำ และช่วยเหลือนักเรียนในสังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 2 
 

ผลการด าเนินงาน 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ปี พ.ศ. รายการ รับ จ่าย คงเหลือ หมายเหตุ

พ.ศ.2555 รับเงินบริจาคท้ังส้ิน 126,372            126,372         

               จ่ายเงินช่วยเหลือ นักเรียน 3 ราย 6,000               120,372         

               รายจ่ายอ่ืน ๆ การ์ดอวยพร, สนับสนุน นร.,ท าบุญ, พวงหรีด 8,000               112,372         

พ.ศ.2556 รับเงินบริจาคท้ังส้ิน 271,492            383,864         

               มอบทุนการศึกษา 86 ทุน 86,000              297,864         

               ช่วยเหลือนักเรียน 10 ราย 30,000              267,864         

               รายจ่ายอ่ืน ๆ การ์ดอวยพร, สนับสนุน นร.,ท าบุญ, พวงหรีด 31,000              236,864         

พ.ศ.2557 รับเงินบริจาคท้ังส้ิน 152,800            389,664         

               มอบทุนการศึกษา 69 ทุน 69,000              320,664         

               ช่วยเหลือนักเรียน 10 ราย 30,000              290,664         

               รายจ่ายอ่ืน ๆ การ์ดอวยพร, สนับสนุน นร.,ท าบุญ, พวงหรีด 100,400            190,264         

พ.ศ.2558 รับเงินบริจาคท้ังส้ิน 149,100            339,364         

               มอบทุนการศึกษา 103 ทุน 103,000            236,364         

               ช่วยเหลือนักเรียน 12 ราย 36,000              200,364         

               รายจ่ายอ่ืน ๆ การ์ดอวยพร, สนับสนุน นร.,ท าบุญ, พวงหรีด 32,700              167,664         

พ.ศ.2559 รับเงินบริจาคท้ังส้ิน 93,559              261,223         

               มอบทุนการศึกษา 90 ทุน 90,000              171,223         

               ช่วยเหลือนักเรียน 6 ราย 18,000              153,223         

สรุป รายรับรายจ่ายเงินกองทุนเพ่ือพัฒนาการศึกษา

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๒

(ระหว่างวันท่ี 23 สิงหาคม 2555 - 30 มิถุนายน 2564)



               รายจ่ายอ่ืน ๆ การ์ดอวยพร, สนับสนุน นร.,ท าบุญ, พวงหรีด 38,410              114,813         

ปี พ.ศ. รายการ รับ จ่าย คงเหลือ หมายเหตุ

พ.ศ.2560 รับเงินบริจาคท้ังส้ิน 168,423            283,236         

               มอบทุนการศึกษา 128 ทุน 128,000            155,236         

               ช่วยเหลือนักเรียน 11 ราย 44,000              111,236         

               รายจ่ายอ่ืน ๆท าบุญ  พวงหรีด กีฬา 54,700              56,536           

พ.ศ.2561 รับเงินบริจาคท้ังส้ิน 296,700            353,236         

               มอบทุนการศึกษา 133 ทุน 133,000            220,236         

               ช่วยเหลือนักเรียน 6 ราย 18,000              202,236         

               รายจ่ายอ่ืน ๆ การ์ดอวยพร, สนับสนุน นร.,ท าบุญ, พวงหรีด 57,800              144,436         

พ.ศ.2562 รับเงินบริจาคท้ังส้ิน 356,373            500,809         

          มอบทุนการศึกษา 315 ทุน (เทอม1= 156 ทุน เทอม2 = 159 ทุน) 315,000            

         ช่วยเหลือนักเรียน 11 ราย 34,000              151,809         

         รายจ่ายอ่ืน ๆ การ์ดอวยพร, สนับสนุนนักเรียน,ท าบุญ, พวงหรีด 87,450              64,359           

 พ.ศ. 2563 รับเงินบริจาคท้ังส้ิน 387,713            452,072         

(1 ม.ค. -                มอบทุนการศึกษา 150 ทุน 150,000            

31 ธ.ค. 2563)                ช่วยเหลือนักเรียน 10 ราย 32,000              420,072         

               รายจ่ายอ่ืน ๆ การ์ดอวยพร, สนับสนุนนักเรียน,ท าบุญ, พวงหรีด 87,800              332,272         

 พ.ศ. 2564 รับเงินบริจาคท้ังส้ิน 170,972            503,244         

(1 ม.ค. -                มอบทุนการศึกษา 157 ทุน 157,000            

30 มิ.ย. 2564)                ช่วยเหลือนักเรียน   13  ราย 39,000              464,244         

               รายจ่ายอ่ืน ๆ การ์ดอวยพร, สนับสนุนนักเรียน,ท าบุญ, พวงหรีด 35,800              428,444         

2,173,504         2,052,060         121,444        รวมท้ังส้ิน



ยอดเงินคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564  รวมเป็นเงิน 121,444.- บาท (หน่ึงแสนสองหม่ืนหน่ึงพันส่ีร้อยส่ีสิบส่ีบาทถ้วน)

 



โครงการ   กองทุนเพ่ือพฒันาการศึกษา ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาชัยภูม ิเขต 2 

หลกัการและเหตุผล 

 การศึกษาเป็นเคร่ืองมืออนัส าคญัในการพฒันาความรู้ ความคิด ความประพฤติ เจตคติ ค่านิยม และ
คุณธรรมของบุคคล เพื่อให้เป็นพลเมืองท่ีดีมีคุณภาพและประสิทธิภาพ การพฒันาประเทศก็ยอ่มท าไดส้ะดวก 
ราบร่ืนไดผ้ลท่ีแน่นอนรวดเร็ว การจดัการศึกษาโดย “ยดึนกัเรียนเป็นศูนยก์ลาง” มุ่งกระจายโอกาส 
ทางการศึกษาอยา่งเท่าเทียมทั้งภาคในเมืองและภาคชนบท พร้อมจดัการศึกษาท่ีมีคุณภาพส าหรับทุกคน 
การศึกษาจะน าไปสู่การสร้างความเขม้แขง็ของประชาชน ประชาชนท่ีเขม้แขง็และมีความรู้ คือทุนท่ีมีพลงั  
ในการต่อสู้กบัความยากจน 
 จากสถิติทางการศึกษาของประเทศไทย ซ่ึงรวบรวมโดยส านกังานเลขาธิการการศึกษา(สกศ.) พบวา่
จ านวนประชากร 15 ลา้นคนอยูใ่นสถานศึกษาค่อนขา้งต ่า แต่งบประมาณดา้นการจดัการศึกษาของภาครัฐนั้น
เพิ่มข้ึนมาก คือจาก 2.9 แสนลา้นบาท ในปีงบประมาณ 2549 เป็น 4.2 แสนลา้นบาท ในปีงบประมาณ 2554  
ซ่ึงประเทศไทยใชง้บประมาณเพื่อจดัการศึกษาสูงมาก แต่ประชากรไดรั้บการศึกษาเฉล่ียแลว้ต ่ากวา่ประเทศ
เพื่อนบา้นหลายประเทศ ปัญหาท่ีส าคญัคือเร่ืองท่ีเก่ียวกบันกัเรียนออกกลางคนั เรียนไม่จบการศึกษาภาคบงัคบั 
ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปีอยา่งมีคุณภาพยงัมีอยูม่าก มาจากฐานะความเป็นอยูแ่ละสภาพแวดลอ้มในครอบครัว 
โรงเรียนและสังคม 
 ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชยัภูมิ เขต 2 ไดด้ าเนินการโครงการส าคญัต่าง ๆ เพื่อ
ช่วยเหลือและสร้างโอกาสใหน้กัเรียนในสังกดัมาโดยตลอด จากการด าเนินงานพบปัญหาดา้นงบประมาณ  
และค่าใชจ่้าย เพื่อช่วยเหลือเด็กนกัเรียน ซ่ึงมีขอ้จ ากดั และท าใหเ้กิดความล่าชา้ในการช่วยเหลือและพฒันา
การศึกษา จึงไดจ้ดัท าโครงการกองทุนเพื่อพฒันาการศึกษา ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชยัภูมิ 
เขต 2 ข้ึน เพื่อเพิ่มศกัยภาพ การแกไ้ข ช่วยเหลือนกัเรียนในสังกดั ใหไ้ดรั้บการพฒันาดา้นศึกษาอยา่งต่อเน่ือง
และมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ สร้างโอกาส ขวญัก าลงัใจแก่นกัเรียน พร้อมต่อการเรียนรู้ เพื่อเป็นพลงัท่ี
ส าคญัของชาติต่อไป 
 
วตัถุประสงค์ 

1. เพื่อส่งเสริม สนบัสนุนใหน้กัเรียนในสังกดัไดพ้ฒันาดา้นการศึกษาอยา่งเตม็ท่ี เตม็ศกัยภาพ 
2. สร้างขวญั ก าลงัใจ แก่นกัเรียนท่ีขาดแคลนทุนทรัพยใ์นการศึกษา 
3. สร้างโอกาสในการเขา้ถึงแหล่งสนบัสนุนทุนการศึกษา ตามความเหมาะสม ตามความรู้

ความสามารถของนกัเรียน 
4. สนบัสนุน ใหค้วามรู้ดา้นการใชเ้วลาวา่งใหเ้กิดประโยชน์และเกิดรายได ้



5. สร้างแรงขบัเคล่ือนในดา้นการร่วมมือร่วมใจของบุคลากร หน่วยงาน ทุกภาคส่วน ในการ
ช่วยเหลือนกัเรียนในดา้นต่าง ๆ 

6. ส่งเสริม สนบัสนุน ภูมิปัญญาไทย และการยดึหลกัเศรษฐกิจพอเพียง 
7. เป็นกองทุน เพื่อช่วยเหลือนกัเรียนในสังกดั อยา่งต่อเน่ือง เป็นรูปธรรม และเกิดประโยชน์สูงสุด 
8. ร่วมคิดคน้ และสร้างนวตักรรมใหม่ เพื่อความกา้วหนา้ของการศึกษา และแกไ้ขปัญหาเศรษฐกิจ 

สังคมของนกัเรียน 
 
เป้าหมาย 

1. นกัเรียนในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชยัภูมิ เขต 2 
2. โรงเรียนในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชยัภูมิ เขต 2 

 
วธีิด าเนินการ 

1. จดัท าโครงการเพื่อเสนอผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชยัภูมิ เขต 2 
2. จดัตั้งคณะกรรมการ กองทุนเพื่อพฒันาการศึกษา ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชยัภูมิ 

เขต 2 
3. คณะกรรมการ ประชุม ก าหนดแนวทาง วธีิการด าเนินงานกองทุนเพื่อพฒันาการศึกษาและจดังาน

เปิดกองทุนเพื่อพฒันาการศึกษา 
4. เปิดกองทุนเพื่อพฒันาการศึกษา ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชยัภูมิ เขต 2 

 
ระยะเวลาด าเนินการ 
 ตั้งแต่     สิงหาคม 2555 เป็นตน้ไป 
 
งบประมาณ 

1. การขอรับสนบัสนุนจากบุคคล องคก์รต่าง ๆ ตามความเหมาะสม 
2. ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชยัภูมิ เขต 2 ตามความเหมาะสม 
3. จากการจดัหารายไดเ้พื่อกองทุนเพื่อพฒันาการศึกษา 

 
ผู้รับผดิชอบ 
 กลุ่มส่งเสริมการจดัการศึกษา ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชยัภูมิ เขต 2  
 
 
         



ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
1. บุคลากรในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชยัภูมิ เขต 2 เห็นถึงความส าคญั 

ในการร่วมมือ ร่วมใจ ในการพฒันาดา้นการศึกษา สร้างเสริม เติมก าลงัใจต่อผูเ้รียน ให้มีความรู้ 
ความคิด ประสบการณ์ พร้อมเรียนรู้อยา่งมีความสุข 

2. นกัเรียนในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชยัภูมิ เขต 2 ไดรั้บการสนบัใน 
ดา้นการศึกษา ดา้นทุนการศึกษา และขวญั ก าลงัใจ ในการศึกษา 

3. ช่วยเหลือนกัเรียนและครอบครัว เม่ือมีเหตุการณ์ร้ายแรง รีบด่วน ไดท้นัท่วงที 
4. บุคลากร นกัเรียนและครอบครัว มีทศันคติท่ีดีต่อสังคมแห่งการเอ้ือเฟ้ือเผือ่แผ ่และพร้อมร่วมมือ

ร่วมใจในการช่วยส่งเสริมนกัเรียนใหส้ามารถศึกษาเล่าเรียนไดจ้นจบการศึกษาภาคบงัคบั และ
ศึกษาเล่าเรียนไดสู้งสุดตามความสามารถ และความตั้งใจ 

 
                                                                                          
                                                              
                                                                                                  ผูเ้สนอโครงการ 
                              นางทิพยสุ์วารี  เชาวนพงศ)์ 
              เจา้พนกังานธุรการช านาญงาน  
  
                                                     ผูเ้ห็นชอบโครงการ 
                            (นางวไิลวรรณ  คุม้บวั) 
                                                        รองผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชยัภูมิ เขต 2 
 
                          ผูเ้ห็นชอบโครงการ 
                                            (นายเสรี   ปลอดโคกสูง) 
                                                        รองผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชยัภูมิ เขต 2 
  
                                           ผูอ้นุมติัโครงการ 
                                  (นายไสว  สารีบท) 
                                                             ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชยัภูมิ เขต 2 


