




 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 มีภาระหนาที่

ในการสงเสริม สนับสนุนใหประชากรวัยเรียนทุกคน ไดรับการศึกษาอยางทั่วถึง

และมีคุณภาพตามมาตรฐานมีคุณลักษณะ อันพึงประสงค ตามหลักสูตร

บนพ้ืนฐานของความเปนไทย พรอมพัฒนาระบบบริหารจัดการท่ียึดหลัก

ธรรมาภบิาลเพือ่เสรมิสรางความรบัผดิชอบตอคณุภาพการศกึษา ซึง่การปฏบิตัิ

หนาที่ดังกลาว จะบรรลุผลสําเร็จได จะตองทราบผลการดําเนินงานในรอบป

ทีผ่านมา เพือ่นําขอมลูมาวเิคราะห วางแผนการดาํเนนิงานในปตอไป สาํนกังาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 จึงไดจัดทํารายงานผลการ

ดําเนินงาน เพื่อประมวลผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ.2561 

นํามาสรุปเปนภาพรวม การดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2

 ขอขอบคุณ สถานศึกษาและบุคลากรในสังกัด ที่มีสวนรวมสงเสริม

ผลักดันและใหความรวมมือเปนอยางดียิ่งในการใหขอมูลที่เปนประโยชน

ในการรายงานผลการดําเนินงานในครั้งนี้

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2

กลุมนโยบายและแผน

คํานํา

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาชัยภู มิ

ก

เขต



 สวนที่ 1   บทนํา สภาพทั่วไปของอําเภอภูเขียว 1 

 สวนที่ 2   การขับเคลื่อนนโยบายสูการปฏิบัติ 26

 สวนที่ 3   ผลการดําเนินงาน 33

 ภาพกิจกรรม 56

 ภาคผนวก  65

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาชัยภู มิ

ข

เขต

สารบัญ



บทนํา

สวนที่

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาชัยภู มิ

1

เขต

 ประวัติอําเภอภูเขียว เดิมเปนจังหวัดภูเขียว เปนเมืองๆ หนึ่ง ตั้งในสมัย

รัชกาลที่ 2 พ.ศ. 2352 ที่ตั้งเมืองอยูที่บานเมืองเกา (ปจจุบันอยูในทองที่อําเภอ

เกษตรสมบูรณ) มีหลวงไกรสิงหนาทเปน เจาเมืองปกครอง โดยขึ้นตรงตอ

กรงุเทพฯ ในป พ.ศ. 2440 รชักาลท่ี 5 ประเทศไทยไดเปลีย่นรปูแบบการปกครอง

จาก แบบจตุสดมภมาเปนมณฑลจังหวัด อําเภอแทน เมืองภูเขียวก็ถูกยุบฐานะ

ลงมาเปนอําเภอ โดยขึ้นตรงตอจังหวัดชัยภูมิ มณฑลนครราชสีมา ตอมาหลวง

พินิจคงคามาเปนนายอําเภอภูเขียว เมื่อ พ.ศ. 2445 หลวงพินิจคงคา ไดยายที่

วาการอําเภอจากบานโนนเสลา ไปตั้งใหมที่บานผักปง (ที่ตั้งที่วาการอําเภอ

ภูเขียวในปจจุบัน) โดยใชนามวา “อําเภอภูเขียว” ในป พ.ศ. 2460 ขุนสารกิจ

คณิต ดํารงตําแหนงนายอําเภอภูเขียว ไดเปลี่ยนชื่ออําเภอภูเขียวเปน “อําเภอ

ผักปง” เพ่ือใหตรงกับสถานที่ต้ังที่วาการอําเภอและตอมาไดเปล่ียนกลับมา

ใชชื่อ “อําเภอภูเขียว” อีกครั้ง จนถึงปจจุบัน เมื่อ พ.ศ 2482 เพ่ือใหเปน

ประวตัศิาสตร อาํเภอภเูขยีว มภีมูปิระเทศกวางขวาง มีพลเมอืงมาก และมีระยะ

ทางหางไกลจากตวัจงัหวดัมาก (ประมาณ 80 กโิลเมตร) การคมนาคม ไมสะดวก

ตองเดินทางดวยเทาหรือใชชาง มาเปนพาหนะ ทางราชการ จึงใหกอต้ังศาล

จังหวัด ที่ทําการอัยการจังหวัดและเรือนจําประจําอําเภอซึ่งเกือบจะไมตาง

จากจังหวัด แตประการใดแสดงใหเห็นถึงความสําคัญของอําเภอนี้เปนอยางยิ่ง

สภาพทั่วไปของ

อําเภอภูเขียว
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คําขวัญอําเภอภูเขียว

  “เมืองแหงศาลาพันหอง หนองนํ้าใหญ ไมตะโกงามลํ้า 

  หมํ่าเลิศรส ผาขิดสดสวย รํ่ารวยออยหวาน”

พื้นที่   801.8 ตารางกิโลเมตร

ที่ตั้งและอาณาเขต

       ทิศเหนือ  ติดตอกับอําเภอชุมแพ (จังหวัดขอนแกน)

       ทิศตะวันออก ติดตอกับอําเภอบานแทน

       ทิศใต ติดตอกับอําเภอแกงครอ

       ทิศตะวันตก ติดตอกับอําเภอเกษตรสมบูรณและอําเภอคอนสาร

อาชีพ  ทํานา หัตถกรรมทอผา ทําไมดัด

สินคา O-TOP อําเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

1. ภูขจีสบูเนื้อทอง ต.ผักปง

4. กลุมไมดัด บานแข 

 2. หมอนผาขิดชาง ต.ผักปง

5. ผาสไบทอง ต.ผักปง 

3. เสื้อคลุมสตรี/สูทชาย
ต.หนองตูม  

6. หมํ่า ต.ผักบัง
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1. พระธาตุกลางบานเมืองภูเขียว       2. พระธาตุหนองสามหมื่น

สถานที่ทองเที่ยว

 ธรรมชาติ  

 ประเพณี

1. แหกระธปู บานหนองดนิดาํ  

 ต.บานแกง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ

 ศิลปวัฒนธรรม

2. แหนาคโหด บานโนนเสลา  

 อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ

 1. ศูนยรวมไมดัดบานแขฯ   2. ศูนยรวมผลิตภัณฑผาขิด

 ประวัติศาสตร  

อางเก็บนํ้าบานเพชร
ต.บานเพชร อ.ภูเขยีว จ.ชัยภูมิ
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ประวัติความเปนมาของอําเภอเกษตรสมบูรณ

 อําเภอเกษตรสมบูรณ ตั้งเปนอําเภอเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2481 มีขุนนิกร

นันทกิจ (อาด วัฒนสุข) เปนนายอําเภอคนแรก  โดยมีประวัติความเปนมาของ

ผูกอตั้งเมืองดังตอไปนี้

 ประวัติพระไกรสิงหนาท

 พระไกรสิงหนาท เปนเจาเมืองเกษตรสมบูรณคนแรก ปรากฏจาก

หลกัฐานหอจดหมายเหตใุนสมยัรตันโกสนิทรตอนตน ในรัชกาลพระพุทธยอดฟา

จุฬาโลกรชักาลที ่1 มหีลวงสงิหนาท เปนคนเชือ้ชาติลาว เปนเจาเมอืง ไดปกครอง

เมืองเกษตรสมบูรณ สมัยนั้นชื่อเมือง ภูเขียว ขึ้นตรงตอกรุงรัตนโกสินทร 

หลวงไกรสิงหนาท เปนผู มีความสามารถและซื่อสัตยตอพระเจากรุงสยาม

พ.ศ.2352 (ร.ศ.28) ทานจับชางไดพลายพังสูงใหญ รูปงามถูกตองตาม

ราชคชลกัษณ  ทานไดนาํทูลเกลาฯถวายขึน้ระวางเปนชางศกึประจาํกองทพัหลวง

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก จึงปูนบําเหน็จความชอบใหเปน

“พระไกรสิงหนาท” (คนท่ี 1) ตอมาในสมัยรัชกาลที่ 2 เมืองเกษตรสมบูรณ 

ไดยายไปตั้งหลายแหง เชน ต.คูเมือง อ.หนองบัวแดงบานลาด บานโนนเสลา 

อ.ภูเขียว  บานเมืองเกา และบานยาง  อ.เกษตรสมบูรณในปจจุบัน เพื่อความสุข

สมบรูณของไพรพล ไดทําการขดุทองคาํ แลวนาํทูลเกลาฯ ถวายพระเจากรงุสยาม 

อีกทั้งยังมีการสงสวยไปราชอาณาจักรลาวดวย เรียกวา “สวยผาขาวลาว

เวียงจันทร” ในชวง พ.ศ.2366 พระไกรสิงหนาท ไมมีบุตร ธิดา เมื่อชราภาพ

จึงไดนําใบบอกใหนายฦาชา ผูเปนหลานชายที่มีความสามารถ เปนผูปกครอง

อําเภอเกษตรสมบูรณ 

จังหวัดชัยภูมิ



สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาชัยภู มิ

5

เขต

เมืองแทน  ตอมานายฦาชา ไดทําความดี ความชอบจึงไดรับการปูนบําเหน็จ

ความชอบไดบรรดาศกัดิเ์ปน “พระไกรสงิหนาท” (คนที ่2) มบีตุร 3 คนคอื ทาว

บุญมา ทาวบุญคง และทาวบุญจันทร ทานจับชางเผือกสีประหลาดไดเชือกหนึ่ง 

ไดทูลเกลาถวายพระเจากรุงสยาม ดวยความชอบนี้จึงไดเลื่อนบรรดาศักดิ์

เปน พระยาภักดี  ฦๅชัย จางวางประกอบกับทานชราภาพ จึงนําใบบอกไปยัง

พระเจากรุงสยาม (บุตรชาย) ปกครองเมืองแทน เปน “พระไกรสิงหนาท”

(คนที่ 3) มีบุตรธิดาหลายคน คือ นายนรนิล นายเลิศ นางคําใส นางวันทอง

นายบุญ และรอยเอกหลวงสมรไกรวิชิต  อนึ่งเม่ือ ป พ.ศ.2369 เจาอนุวงศ

เวียงจันทร เปนกบฏ ไดยกทัพไปตีกรุงเทพมหานคร โดยยกทัพผานเมืองภูเขียว

เมืองชยัภูมิเมอืงสีม่มุ (จตัรุสั) เกลีย้กลอมใหเจาเมืองทัง้สามชวยทพัไปตีกรุงเทพฯ

ดวยแตเจาเมืองภูเขียว คือพระไกรสิงหนาท และเจาเมืองชัยภูมิ คือพระยาภักดี

ชุมพล (แล) ไมยอมเขาศึกดวย เมื่อเจาอนุวงศฯ ถอยทัพกลับเวียงจันทรแลว

ไดสั่งเจาสุทธิสาร (โป) ราชบุตรเชิญเจาเมืองทั้งสองไปพบ เมื่อไปถึงใหประหาร

ชีวิตพระไกรสิงหนาทและพระยาภักดีชุมพล พรอมกรมการเมือง เมื่อวันแรม

7 คํ่า เดือน 5 ปกุน พ.ศ.2369 ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา

เจาอยูหัวรัชกาลที่ 5 ไดมีการปฏิรูปการปกครองแบบใหม ก่ิงอําเภอบานยาง

ไดรับการยกฐานะเปนอําเภอช่ือวาอําเภอเกษตรสมบูรณ เมื่อวันที่  1 

เดือนมีนาคม พ.ศ.2381 ป พ.ศ.2460 ทางราชการมีพระราชบัญญัติใหใช

นามสกุล นายเลศิ  ผูเปนบตุรพระไกรสงิหนาท (คนที ่3) ขณะนัน้ดํารง ตําแหนง 

เปนปลัดหัวหนากิ่งอําเภอบานยาง จึงไดขอพระราชทานขอใชนามสกุล

“ฦๅชา” เพือ่เปนทีร่ะลกึแกนาย“ฦๅชา” หรอืพระไกรสงิหนาทคนที ่2 เพือ่เปนตน

ตระกูล ฦๅชา และไดรับพระราชทานใชนามสกุล “ฦๅชา” มาจนถึงปจจุบัน
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คําขวัญอําเภอเกษตรสมบูรณ 

 ดนิแดนปาสอนลอน สะออนสาวบานแตงามแท

แลคิง้ไกล นํา้พรมไหลผาน สงกรานตภกูุมขาว นมสัการ

พระเจาองคตื้อ ลือพระไกรสิงหนาท พระธาตุกุดจอก 

นามบงบอกคือเกษตรสมบูรณ

1. หมํ่า/บานบัว

2. กลุมขาวเกรียบผัก-ผลไม 

3. ดอกมะลิจากรังไหม

4. ผาไหมมัดหมี่ ต.กุดเลาะ

สินคา O-TOP  อําเภอเกษตรสมบูรณ จังหวัดชัยภูมิ

พื้นที่  พื้นที่ทั้งหมด  1,283,568  ตารางกิโลเมตร 

ที่ตั้งและอาณาเขต

       ทิศเหนือ ติดตอกับอําเภอคอนสาร

       ทิศตะวันออก ติดตอกับอําเภอภูเขียวและอําเภอเมืองชัยภูมิ

       ทิศใต  ติดตอกับอําเภอเมืองชัยภูมิและอําเภอหนองบัวแดง

       ทิศตะวันตก  ติดตอกับอําเภอหนองบัวแดง

อาชีพ  ทํานา ทําไร  รับจาง

1 2

3 4
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 ประวัติศาสตร    

1

3

4

5

2

 สถานที่ทองเที่ยว  ธรรมชาติ

ลองแพ แลนํ้าพรม ชมภูคิ้งวิถีชีวิตริมนํ้า นั่งอีแตก ลองเรือแจว “บานบุงสิบสี่”

 ประเพณี

1. พระธาตุกุดจอก ต.บานยาง 

 อ.เกษตรสมบูรณ

2. วัดพระเจาองคตื้อ ต.บานยาง

 อ.เกษตรสมบูรณ

3. พระธาตุทาเลิง (งูทรวง)

 ต.บานยาง

4. ถํ้าพระภูกระแต ต.โนนกอก

5. ถํ้าพระภูกระแต ต.หนองขา

 ขบวนแหงานประจําปบุญพระไกรสิงหนาท สืบสานสุดยอดตํานานสาวบานแตขี่จักรยาน
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ประวัติความเปนมาของอําเภอแกงครอ
 อําเภอแกงครอ ไดแยกทองท่ีมาจากอําเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ จัดตั้ง

ขึ้นเปนกิ่งอําเภอ เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2501 และตอมาไดมีพระราชกฤษฏีกา 

ยกฐานะขึ้นเปนอําเภอแกงครอ เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2502 เหตุที่ไดชื่อวา 

“อําเภอแกงครอ” เพราะวาที่ตั้งที่วาการอําเภอตั้งอยูในทองที่หมูบานแกงครอ 

ตําบลชองสามหมอ จึงไดใชชื่อของหมูบานดังกลาวเปนชื่ออําเภอ สวนที่มาของ

ชื่อหมูบาน “แกงครอ” จากหลักฐานท่ีปรากฏตามประวัติพบวา ในบริเวณ

หลังที่วาการอําเภอไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตประมาณ 400 เมตร มีลําหวย

ไหลผานจากทิศเหนือไปทางทิศใต ชาวบานเรียกวา “แกง” หรือ “แกง”

ที่ลําหวยมีตนตะครอใหญอยูใกลทางเดินเปนบริเวณรมเย็น และผูคนเดินผาน

เสนทางนี้ มักจะพักพิงที่บริเวณใตตนตะครอ ดังกลาว ผูคนทั่วไปจึงเรียกชื่อ

ลําหวยนี้วา “แกงครอ” ซึ่งที่จริงนาจะเรียกวา “แกงครอ” แตสําเนียงพื้นเมือง

อีสานออกเสียง “แกง” เปน “แกง” ตอมามีผูคนมาต้ังหลักแหลงอยูบริเวณ

ดงักลาวมากขึน้ จนเปนชมุชนหมูบานเรียกวา “หมูบานแกงครอ” ตามชือ่ลาํหวย

คําขวัญอําเภอแกงครอ 

 แกงครอเมืองนาอยู ผูคนนารัก ศาสนจักรกาวไกล พระชัยมงคลคูบาน 

ศาลปูดวงยาดีคูเมือง ลือเลื่องเขื่อนลําปะทาว ชาวประชาสามัคคี

 พื้นที่  582.2 ตารางกิโลเมตร

อําเภอแกงครอ

จังหวัดชัยภูมิ
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ที่ตั้งและอาณาเขต

 ทิศเหนือ  ติดตอกับอําเภอภูเขียว, อําเภอบานแทน จังหวัดชัยภูมิ

 ทิศใต ติดตอกับอําเภอคอนสวรรค, อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

 ทิศตะวันออก ติดตอกับอําเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแกน

 ทิศตะวันตก ติดตอกับอําเภอเมืองชัยภูมิ, อําเภอเกษตรสมบูรณ  

   จังหวัดชัยภูมิ  

อาชีพ  เกษตรกรรม

 ธรรมชาติ

สินคา O-TOP  อําเภอแกงครอ  จังหวัดชัยภูมิ

1. ผาโทเร, มัดหมี่  ต.บานแกง

2. กลวยอบนํ้าผึ้ง ต.บานแกง

3. ขาวไรซเบอรรี่ 

4. ดอกไมประดิษฐจากดิน ต.หนองไผ 

5. ขนมทองมวนยาดี

เขื่อนลําปะทาว

 สถานที่ทองเที่ยว    

1

2 3

4 5
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พระธาตุชัยภูมิ, พระมหาธาตุ 
เจดียสิริชัยภูมิอรุณธรรมสถาน

ศาลปูดวง-ยาดี หมาไอทอก

 ประเพณี

 สืบสานประเพณีโบราณ “ทอดเทียน รวมพล คนหัวใจหิน งดเหลา ครบพรรษา”

งานประเพณี 

บุญเบิกขาว 

บูชาพญาแล

 ประวัติศาสตร
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ประวัติความเปนมาของ ไทคอนสาร
 อําเภอคอนสาร เปนเมืองเกาแก ตั้งแตสมัยรัตนโกสินทรตอนตน

มีนายภูมี ชาวเมืองนครไทย เมืองพิษณุโลก ไดนําพรรคพวกมาเที่ยวปา เห็นวา

บริเวณนี้มีความอุดมสมบูรณ จึงไดต้ังถ่ินฐานเปนหัวหนาหมู บานอยู ที่นี่

ตอมาไดนําขี้ผึ้ง งาชาง ดินประสิว เปนเครื่องราชบรรณาการ ทูลเกลาฯ ถวาย

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก จึงไดรับพระกรุณาโปรดเกลา

เปนหมื่นอรามกําแหง มีตําแหนงเปนนายหมวด มีหนาที่รักษาปา ผึ้งและ

มูลคางคาวในบรเิวณนี ้เนือ่งจากระยะทางจากกรงุเทพถงึบานคอนสารไกลมาก 

พระราชสารตราตัง้นัน้ตองหอผา แลวใชไมคอนมาจนถึงหมูบานท่ีตนอยู จึงเรียก

หมูบานวา คอนสาร มาจนทุกวันนี้ ตอมาหมื่นอรามกําแหงไดเล่ือนยศ

เปนหลวงพิชิตสงคราม เปนเจาเมืองคอนสารคนแรก จนมีการเปล่ียนแปลง

การปกครอง เมืองคอนสารจึงยุบมาเปนตําบลหนึ่งของอําเภอภูเขียว และได

แยกเปน กิ่งอําเภอคอนสารเมื่อ พ.ศ.2501 ไดยกฐานะเปนอําเภอคอนสาร

เมื่อ พ.ศ.2503 จะเห็นวาภาษาพูดของชาวคอนสารแตกตางจากภาษาอีสาน

ทั่วไป เนื่องจากสําเนียงจะเหมือนภาษาของชาวนครไทย และหลมสัก เพราะ

บรรพบุรุษมาจากเมืองพิษณุโลกนั่นเองคนทั่วไปและชาวคอนสารจึงมักเรียก

ตนเองวา “ไทคอนสาร”

อําเภอคอนสาร

จังหวัดชัยภูมิ
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คําขวัญอําเภอคอนสาร

 คอนสาร ดนิแดนแหงนํา้ผดุไหลหลาก ปาหมากอดุม 

รื่นรมยเขื่อนจุฬาภรณ เพลินปาทุ งกะมัง มนตขลัง

ทุงลุยลาย

พื้นที่ อาํเภอคอนสาร  มเีนือ้ที ่ 966,665  ตารางกโิลเมตร

1, 2 ดอกไมประดิษฐจากผา   4. ผลิตภัณฑกะลามะพราว ต.ดงกลาง

3. เสื้อไทเฮา 5. หวดนึ่งขาว ต.ทุงพระ 

สินคา O-TOP อําเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ

ที่ตั้งและอาณาเขตติดตอ

 อําเภอคอนสารตั้งอยูทางตอนเหนือสุดของจังหวัด มีอาณาเขตติดตอกับ

อําเภอขางเคียงดังนี้

 ทิศเหนือ ติดตอกับอําเภอนํ้าหนาว (จังหวัดเพชรบูรณ)

   และอําเภอภูผามาน (จังหวัดขอนแกน)

         ทิศตะวันออก ติดตอกับอําเภอชุมแพ (จังหวัดขอนแกน)

         ทิศใต ติดตอกับอําเภอภูเขียว อําเภอเกษตรสมบูรณ

                           และอําเภอหนองบัวแดง

         ทิศตะวันตก  ติดตอกับอําเภอเมืองเพชรบูรณและอําเภอหลมสัก 

   (จังหวัดเพชรบูรณ)

อาชีพ  เกษตรกรรม, รับจาง

1

3

2 4 5
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 ประเพณี  [บุญเดือนสี่ ประเพณีไทคอนสาร]

1 2 3

54

1 2 3

4

สถานที่ทองเที่ยว

1. เขื่อนจุฬาภรณ  

2. เขตรักษาพันธุสัตวปาภูเขียว

 -ทุงกระมัง

3. สะพานไมหมาก (บ.นาเขิน)

4. นํ้าพุดนาเลา

1. วัดถํ้าพญาชางเผือก
2. วัดเจดีย
3. วัดถํ้าประกายเพชร
4. วัดถํ้าฮวงโป
5. วัดถาวรชัยศิริ ต.หวยยาง

 ธรรมชาติ

 ประวัติศาสตร
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ประวัติความเปนมาของอําเภอบานแทน
 เดิมชื่อบานแทน สันนิษฐานวา ไดชื่อมาจากพระแทน ที่เปนพระพุทธรูป

คูบานพระแทนบัลลังกจะสรางขึ้นเมื่อใดไมมีประวัติ พอที่จะคนได ผูสูงอายุ

เลาวาบริเวณท่ีพระแทนประดิษฐานอยูนี้ เปนปาไมหนา มีเถาวัลยปกคลุม

หนาทึบ ปู ยา ตา ทวด ในสมัยนั้นนับถือวาเปนพระภูมิเจาที่ศักดิ์สิทธิ์ พอถึง

เดือน 5 เดือน 6 ทุกๆ ปจะพาลูกหลานนํานํ้าอบนํ้าหอมมาสรงและบนบาน

ศาลกลาวขจัดปดเปา ภยันอันตรายตางๆ ใหประชาชนในหมูบานอยูเปนสุข

เม่ือประมาณ  ป พ.ศ. 2473 ขุนสาหราย เจาหนาท่ีปราบปรามจากอาํเภอภูเขยีว

ไดมาปราบปรามผูราย และติดตามโจรซึ่งหนีไปซอนตัวอยูในบริเวณ ที่พบ

พระแทนเห็นพระแทนซึ่งเปน วัตถุโบราณตั้งอยูในที่ไมเหมาะสมจึงพาราษฎร

ยายพระแทนเขาไปไวในวัด บัลลังกจึงเกิดอาเพท เลากันวาสัตวปา เกง กวาง 

ลิงลม ชะนี วิ่งเขามาสูหมูบานประชาชนเกิดโรค ระบาด จึงไปปรึกษาพระครู

ถาวรลลีวัฒน เจาคณะอาํเภอภเูขยีว  ทานแนะนาํวา ใหนาํพระแทนบลัลงักกลบั

มาไวที่เดิม ซึ่งเปนที่ประดิษฐานในปจจุบันนี้ เหตุอาเพศดังกลาว จึงหายไป 

คําขวัญอําเภอบานแทน

 เทีย่วชมปรางคกู บูชาพระแทน เยีย่มแดนสมโอหวาน สบืสานตํานานบญุ

พื้นที่ ทั้งหมด 308.707 ตารางกิเมตร

ที่ตั้งและอาณาเขตติดตอ

 อาํเภอบานแทนตัง้อยูทางทศิตะวนัออกเฉยีงเหนอืของจงัหวดัมอีาณาเขต

ติดตอกับอําเภอขางเคียง ดังนี้

อําเภอบานแทน

จังหวัดชัยภูมิ
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 ทิศเหนือ  ติดตอกับอําเภอชุมแพและอําเภอหนองเรือ

   (จังหวัดขอนแกน)

 ทิศตะวันออก  ติดตอกับ อําเภอมัญจาคีรี (จังหวัดขอนแกน)

 ทิศใต  ติดตอกับอําเภอแกงครอ

 ทิศตะวันตก  ติดตอกับอําเภอภูเขียว

อาชีพ  เกษตรกรรม ทํานา ทําไรออย และคาขาย 

 ประวัติศาสตร    

สินคา O-TOP  อําเภอบานแทน  จังหวัดชัยภูมิ

              ประเพณี “บุญขาวจี่-เจดียขาวเปลือก                      งานบุญบั้งไฟ

                       พระแทนบัลลังก                                ปรางคกูบานหนองแฝก

เสื่อพับ ต.บานเตา            ขาวกลอง ไรซเบอรี่, สมโอ, ผาไหม ต.สามสวน            ผาซิ่น ต.หนองคู

สถานที่ทองเที่ยว



ขอมูล

ท่ัวไป
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 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 เดิมตั้งอยูเลขที่ 

221 หมู 4 บานโนนทรายคํา ถนนภูเขียว-ชุมแพ ตําบลผักปง อําเภอภูเขียว 

จังหวัดชยัภูม ิ36110 อาศยัอาคารสาํนกังานการประถมศกึษา (สปอ.เดิม) อาํเภอ

ภูเขียว และอาคารชั่วคราว เปนที่ตั้งและที่ปฏิบัติงาน ตั้งแตวันที่ 7 กรกฎาคม 

พ.ศ.2546  มปีญหาอุปสรรคคอื อาคารสาํนักงานเกาชาํรุดทรดุโทรม หองทาํงาน 

หองประชุมบริเวณสํานักงาน แออัดคับแคบ สําหรับบุคลากรที่ปฏิบัติงาน

ในสํานักงานและขาราชการครู ผูมาติดตอราชการ จากปญหาดังกลาว นายไสว 

สารีบท ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2  

พรอมคณะผูบริหาร ประธานศูนยเครือขายและประธานกลุมพื้นที่การศึกษา

ไดนาํปญหาความขาดแคลนดงักลาว โดยรอยตาํรวจตรีสายนัต เชดิเขวา อ.ก.ค.ศ.  

ผูทรงคณุวฒุ ิ  ดานการบรหิารงานบคุคลเปนผูประสานงาน  กราบนมสัการและ

ปรึกษาหารือกับทานหลวงพอสายทอง เตชะธัมโม เจาอาวาสวัดปาหวยกุม  

ตาํบลหนองโพนงาม  อําเภอเกษตรสมบูรณ จงัหวัดชยัภมู ิและไดรบัความเมตตา

จากหลวงพอสายทอง เตชะธมัโม  เปนองคอปุถมัภการกอสรางอาคารสาํนกังาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2         

 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 โดยการนําของ

ผูอาํนวยการสาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศกึษาประถมศกึษาชยัภูมิ เขต 2 พรอมคณะ

ผูบริหาร ประธานศูนยเครือขายและประธานกลุมพื้นที่การศึกษา ผูอํานวยการ

โรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนพอคา ประชาชนผูมีจิต

ศรัทธาไดระดมทุนสมทบการกอสราง จัดผาปาสามัคคีในวันท่ี 7 กรกฎาคม

พ.ศ. 2553 วนัที ่7 ตลุาคม 2553 และวนัที ่19 มกราคม พ.ศ.2554 ไดเงินบริจาค

จํานวน 3,030,385.30 บาท

ประวัติการกอสรางอาคาร

หลวงพอสายทอง “เตชะธัมโม”

สพป.ชัยภูมิ เขต 2
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 เมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ.2554 พิธีวางศิลาฤกษอาคารสํานักงาน

โดยหลวงพอสายทอง  เตชะธัมโม ประธานฝายสงฆ นายจรินทร  จักกะพาก

ผูวาราชการจังหวัดชัยภูมิ ประธานฝายฆราวาส

 วันที่ 16-17 มีนาคม พ.ศ.2555 พิธีมอบอาคารหลวงพอสายทอง

“เตชะธัมโม” สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 

โดยหลวงพอสายทอง เตชะธัมโม ประธานฝายสงฆ, ฯพณฯ ทานเจริญ

จรรยโกมล รองประธานสภาผูแทนราษฎรคนที่ 1 ประธานฝายฆราวาส

 แบบอาคาร ทรงศลิปอสีานประยกุต  ผูเขยีนแบบ นายวทิยา ศริิชาติวาป

และคณะ งบกอสราง 19,000,000 บาท              

 อ าคา รหลว งพ  อส ายทอง

เตชะธัมโม สํานักงานเขตพื้นท่ีการ

ศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 แหง

นี้  เปนเมตตาบารมีของพระปฏิบัติดี 

ปฏิบัติชอบ ผู  เป นเนื้อนาบุญของ

ชาวชัยภูมิ เขต 2 เมตตา และทานบารมีของทาน ประดุจดังสายธาร สายทอง 

สายธรรม

ที่ตั้งและเขตบริการดังนี้
 ทีต่ัง้  สาํนกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาชยัภมู ิเขต 2 ต้ังอยูอาคาร

หลวงพอสายทอง“เตชะธมัโม” เลขท่ี 333 หมู 4  บานโนนทรายคํา ถนนภเูขียว-

ชุมแพ ตําบลผักบัง อําเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 36110 โดยสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 มีเบอรโทรศัพทติดตอประสานงานดังนี้

 - โทรศัทพ 044-861930-2

 - โทรสาร 044-861303

 - website : http//www.chaiyaphum2,go.th
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 มีพื้นท่ีท้ังหมด 13 ไร 3 งาน (0.0220 ตารางกิโลเมตร) มีอาณาเขต
ติดตอกับอําเภอและจังหวัดตางๆ ดังนี้
 ทิศเหนือ ติดตอกับอําเภอชุมแพ อําเภอภูผามาน อําเภอหนองเรือ
จังหวัดขอนแกน และอําเภอนํ้าหนาว จังหวัดเพชรบูรณ
 ทิศตะวันออก ติดตอกับอําเภอโคกโพธิ์ชัย และอําเภอมัญจาคีรี
จังหวัดขอนแกน
 ทิศใต ติดตอกับอําเภอคอนสวรรค อําเภอหนองบัวแดง และอําเภอเมือง 
จังหวัดชัยภูมิ
 ทิศตะวันตก ติดตอกับอําเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ

มีเขตบริการอยู 5 อําเภอ ประกอบดวย
 1. อําเภอภูเขียว จํานวน   71    โรงเรียน   
 2.  อําเภอแกงครอ จํานวน   57    โรงเรียน
 3.  อําเภอบานแทน จํานวน   32    โรงเรียน
 4.  อําเภอเกษตรสมบูรณ จํานวน   63    โรงเรียน
 5.  อําเภอคอนสาร จํานวน   39    โรงเรียน

มีเขตบริการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2
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 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546  

กาํหนดใหสาํนกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา อยูภายใต การกาํกบั ดแูล ของสาํนกังาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

เรื่องแบงสวนราชการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2546 กําหนดบทบาท

หนาที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาไวดังนี้

 1. จัดทํานโยบาย แผนพัฒนาและมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การ

ศึกษา ใหสอดคลองกับนโยบายมาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนา

การศึกษาขั้นพื้นฐานและความตองการของทองถิ่น

 2. วิเคราะหการจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา

และหนวยงานในเขตพื้นที่การศึกษาและแจงการจัดสรรงบประมาณที่ไดรับ

ใหหนวยงานขางตนรับทราบ รวมท้ังกํากับ ตรวจสอบ ติดตามการใชจาย

งบประมาณของหนวยงานดังกลาว

 3. ประสาน สงเสรมิ สนบัสนนุและพฒันาหลกัสตูรรวมกบัสถานศกึษาใน

เขตพื้นที่การศึกษา

 4. กาํกับ ดแูล ตดิตามและประเมนิผลสถานศึกษาขัน้พ้ืนฐานในเขตพ้ืนที่

การศึกษา

 5. ศึกษา วิเคราะห วิจัยและรวบรวมขอมูลสารสนเทศดานการศึกษา

ในเขตพื้นที่การศึกษา

 6. ประสานการระดมทรัพยากรดานตางๆ รวมทั้ง ทรัพยากรบุคคล

เพื่อสงเสริม สนับสนุนการจัดการและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา

บทบาทหนาที่

ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา



สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาชัยภู มิ

20

เขต

 7. จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาและประเมินผลสถานศึกษา

ในเขตพื้นที่การศึกษา

 8. ประสาน สงเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน 

องคกรปกครองสวนทองถิน่ รวมทัง้บคุคล องคกรชมุชน  องคกรวชิาชพี  สถาบนั

ศาสนา สถานประกอบการและสถาบันอ่ืนทีจ่ดัการศกึษาในรปูแบบทีห่ลากหลาย

ในเขตพื้นที่การศึกษา

 9. ดําเนินการและประสาน สงเสริม สนับสนุน การวิจัยและพัฒนาการ

ศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา

 10. ประสาน สงเสรมิการดาํเนนิงานของคณะอนกุรรมการและคณะทาํงาน

ดานการศึกษา

 11. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองคกรหรือหนวยงานตางๆ

ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและองคกรปกครองสวนทองถิ่น ฐานะสํานักงานผูแทน

กระทรวงศึกษาธิการในเขตพื้นที่การศึกษา

 12. ปฏิบัติหนาที่อื่นเกี่ยวกับกิจการภายในเขตพื้นที่การศึกษา ที่มิได

ระบุใหเปนหนาที่ของหนวยใดโดยเฉพาะ หรือปฏิบัติงานอื่นตามท่ีไดรับ

มอบหมายได
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 นายฐานันดร ศรีสุธรรม นายสายัณห  ผานอย นายสถาพร  หยองเอน
 ผูอํานวยการ สพป.ชย.2 ผูอํานวยการ สพป.ชย.2   ผูอํานวยการ สพป.ชย.2    
    7 ก.ค.46 – 18 มิ.ย.47  18 มิ.ย.47 – 22 ธ.ค.47  22 ธ.ค.47 – 2 ส.ค.49

ทําเนียบผูอํานวยการ

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2

    นายสายัณห  ผานอย นายประสงค  พรโสภิณ นายสมศักดิ์  ศรีรักษา
 ผูอํานวยการ สพป.ชย.2 ผูอํานวยการ สพป.ชย.2 ผูอํานวยการ สพป.ชย.2                                      
    3 ส.ค.49 – 30 ม.ค.50 27 มี.ค.51 – 30 มี.ค.52  30 มี.ค.52 – 8 ต.ค.52

 นายไสว  สารีบท นายอํานาจ  บุญทรง นายมนัส  เจียมภูเขียว
 ผูอํานวยการ สพป.ชย.2  ผูอํานวยการ สพป.ชย.2  ผูอํานวยการ สพป.ชย.2                                      
 12 ต.ค.52 – 2 พ.ย.58 3 พ.ย.58 – 15 ต.ค.59 22 พ.ย.60 จนถึงปจจุบัน
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ผูบริหารสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2

นายมนัส เจียมภูเขียว
ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2

นางสาวจุลนิต  เณรสุวรรณ
รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2

นายปยะวุติ  ดวงภมร
รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2

นายสุดสาคร  เรืองวิเศษ
รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2

นางวิไลวรรณ  คุมบัว
รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2
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คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา

นายมนัส เจียมภูเขียว
ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2

นายสมัต อาบสุวรรณ
ผอ.ร.ร.บานซํามูลนาก ผูแทนผูบริหาร

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐบาล

นายเกียรติ สิทธิวงศ
ผอ.ร.ร.อนุบาลสิทธิวงศ ผูแทนผูบริหาร

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานของเอกชน

น.ส.วิลาสินี  ชํานาญกุล
ผอ.ร.ร.บานหนองคูวิทยาคม ผูทรงคุณวุฒิ    

 ดานการวิจัยและประเมินผล

นายอาณัติ ราชโสม
ผอ.ร.ร.บานแดงสวาง ผูทรงคุณวุฒิ

ดานการบริหารการศึกษา
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐบาล

นายสมเกียรติ แนวคําดี
    ผอ.ร.ร.บานนาบัว  ผูทรงคุณวุฒิ

ดานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

นายวุฒิพงษ  วงศชู    
ผอ.ร.ร.ชุมชนบานแกงครอหนองไผ

ผูทรงคุณวุฒิดานศาสนาศิลปะ
และวัฒนธรรม 

น.ส.ชอผกา ผลภิญโญ
    ผอ.ร.ร.บานโนนคูณ  ผูทรงคุณวุฒิดานการศึกษาปฐมวัย

นายเชษฐา  พลธรรม
ผอ.กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผล
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นายไกรศักดิ์  พิมล 
ผอ.ร.ร.บานฝายพญานาค 

 นายวิจิตร  นารอง 
ผอ.ร.ร.บานกุดเลาะ (คุรุประชานุสรณ) 

ประธานศูนยเครือขายการศึกษาอําเภอ

อําเภอคอนสาร   อําเภอบานแทน                

นายวีระ  ชาติชํานาญ
ผอ.ร.ร.บานทุงลุยลาย (กฟผ.อุปถัมภ) 

นายประภาส  กองจันทร                                                                                                                                           
ผอ.ร.ร.ศรีแกงครอ

อําเภอแกงครอ

อําเภอภูเขียว อําเภอเกษตรสมบูรณ

นายสุทัศน  โพธิ์ศรีวังชัย
 ผอ.ร.ร.บานโจดโนนขา       
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นายมานพ ปทมปราณี 
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการพิเศษ

(ผูอํานวยการกลุมอํานวยการ)

นางนงเยาว เลิงนิสสัย 
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ

(ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน)

นายเชษฐา พลธรรม 
ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ

(ผูอํานวยการกลุมนิเทศ

ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา)

นางสาววิภาพร ยงเพชร
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ

(ผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคล)

นายพงศกร  ธนทรัพยพล 
นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการพิเศษ

(ผูอํานวยการหนวยตรวจสอบภายใน)

 นายอาทิตย  อุทธตรี 
นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการพิเศษ

(ผูอํานวยการกลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย)

 นางนัฐรียา  ฉัตรรักษา
นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ

(ผูอํานวยการกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา)

ผูอํานวยการกลุม 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2
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วิสัยทัศน

 การศกึษาขัน้พ้ืนฐานของประเทศไทย มีคณุภาพและมาตรฐานระดบัสากล 

บนพื้นฐานของความเปนไทย 

พันธกิจ 

 1. สงเสรมิและสนบัสนนุใหประชากรวยัเรยีนทุกคนไดรบัการศกึษาอยาง

ทั่วถึงและมีคุณภาพ

 2.  สงเสริมใหผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค 

ตามหลักสูตรและคานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ

 3. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เนนการมีสวนรวม การบูรณาการ                       

การจัดการศึกษา และเสริมสรางความรับผิดชอบตอคุณภาพการศึกษา

เปาประสงค

 1. ผูเรียนระดบักอนประถมศกึษา และระดับการศกึษาขัน้พืน้ฐานทกุคน 

มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย มีคุณภาพและทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21

 2. ประชากรวัยเรียนทุกคน ไดรับโอกาสในการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน อยาง

ทั่วถึงมีคุณภาพและเสมอภาค

 3. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะตรงตามสายงานและมี

วัฒนธรรมการทํางานที่มุงเนนผลสัมฤทธิ์

การขับเคลื่อนนโยบาย

สูการปฏิบัติ

นโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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 4. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษและ

สถานศึกษา มีประสิทธิภาพและเปนกลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูคุณภาพระดับมาตรฐานสากล

 5. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน เนนการทํางานแบบ

บรูณาการ มเีครอืขาย การบรหิารจดัการ บรหิารแบบมสีวนรวมจากทุกภาคสวน

ในการจัดการศึกษา กระจายอํานาจและความรับผิดชอบสูสํานักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาและสถานศึกษา 

 6. พื้นที่พิเศษ ไดรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนารูปแบบการ

จัดการศึกษาที่เหมาะสม ตามบริบทของพื้นที่

 7. หนวยงานทุกระดับ พัฒนาสื่อ เทคโนโลยี และระบบขอมูลสารเทศ 

เพื่อการบริหารจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ

 8. หนวยงานทุกระดับ มีงานวิจัยที่สามารถนําผลไปใชในการพัฒนา

คุณภาพการจัดการศึกษา 

ยุทธศาสตรในการดําเนินงาน

 สาํนักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน กําหนดยทุธศาสตร ในการ

ดําเนินงาน ดังนี้

 ยุทธศาสตรที่ 1  จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง

 1. เสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลัก และการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข

 2. ปลูกฝงผูเรียนดานคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงค

 3. พัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนในเขตพื้นที่พิเศษใหเหมาะสม

ตามบริบทของพื้นที่
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 ยุทธศาสตรที่ 2  พัฒนาคุณภาพผูเรียนและสงเสริมการจัดการศึกษา 

เพื่อสรางขีดความสามารถในการแขงขัน

 1. เสริมสรางความเขมแข็งในการพัฒนาผูเรียนอยางมีคุณภาพ ดวยการ

ปรับหลักสูตรการวัดและประเมินผลที่เหมาะสม 

 2. พัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนรู                        

 3. สรางขีดความสามารถในการแขงขัน

 4. สงเสริม สนับสนุนการทําวิจัยและนําผลการวิจัยไปใชพัฒนาคุณภาพ

การจัดการศึกษา 

 ยุทธศาสตรที่ 3  สงเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา

 1. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหสามารถจัดการเรียนรูอยางมี

คุณภาพในรูปแบบที่หลากหลาย

 2. พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลใหมีประสิทธิภาพ  โดยเชื่อมโยง

กับหนวยงานที่เกี่ยวของ

 ยุทธศาสตรที่ 4  ขยายโอกาสการเขาถึงบริการทางการศึกษาและการ

เรียนรูอยางมีคุณภาพ

 1. เพิ่มโอกาสการเขาถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ

 2. ลดความเหลื่อมลํ้าทางการศึกษา

 ยทุธศาสตรที ่5 จดัการศกึษา เพือ่เสรมิสรางคณุภาพชีวติทีเ่ปนมติรกับ

สิ่งแวดลอม

  จัดการศึกษาเพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิต
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 ยุทธศาสตรที ่6  พฒันาระบบบรหิารจดัการและสงเสรมิการมสีวนรวม

ในการจัดการศึกษา

 1. พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ

 2.  สรางความเขมแข็งในการบริหารจัดการแบบมีสวนรวม

 3.  สงเสริมการมีสวนรวมพัฒนาคุณภาพผูเรียน                                 

นโยบายสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2  

ปงบประมาณ พ.ศ.2561

วิสัยทัศน (VISION)

 “สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 เปนองคกร

ชัน้นาํบรหิารจดัการศกึษาตามศาสตรพระราชา  ผูเรยีน  มคีณุธรรมนาํคณุภาพ”

คานิยมองคกร (Corporate Value)

 “มั่งคั่งคุณธรรม มั่นคงคุณภาพ ยั่งยืนบริการ”

พันธกิจ (Mission)

 1. พัฒนาการบริหารจัดการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

ชัยภูมิ เขต 2  ใหไดมาตรฐานอยางตอเนื่อง

 2. สงเสริมการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ

 3.  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาดวยรูปแบบที่หลากหลาย

 4.  สงเสริม สนับสนุนการนอมนําศาสตรพระราชาสูการบริหารจัดการ

อยางมีคุณภาพ                                                                                                          

 5.  สงเสรมิ สนบัสนนุใหสถานศกึษาเปนศูนยการเรียนรู  ตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงดานการศึกษา                  

 6. สงเสริมประชากรวัยเรียนทุกคน ใหไดรับโอกาสในการศึกษาอยาง

ทั่วถึงและมีคุณภาพ

 7. สงเสริม สนับสนุนสถานศึกษาใหมีระบบการชวยเหลือนักเรียน

อยางยั่งยืน
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 8. พฒันาผูเรยีนใหมคีณุธรรม จรยิธรรม  คานยิมพ้ืนฐานและคณุลักษณะ

อันพึงประสงค

 9. จัดการศึกษาใหผูเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

และมีศักยภาพในการแขงขัน

 10. สงเสริมใหผูเรียนมีทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21

 11. พัฒนาผูเรียนที่มีความสามารถพิเศษสูความเปนเลิศระดับสากล

เปาประสงค (Goals)

 1. สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 มีการ                 

บริหารจัดการองคกรสูความเปนเลิศ  มีประสิทธิภาพ  มีผลการบริหารจัดการ

อยูในระดับ “ดีเยี่ยม”

 2. สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

 3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนาดวยรูปแบบที่

หลากหลาย

 4. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 และ

สถานศึกษานอมนําศาสตรพระราชาสูการปฏิบัติ

 5. สถานศึกษาผานการประเมินศูนยการเรียนรูตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงดานการศึกษา

 6. ประชากรวัยเรียนทุกคน ไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐานอยางทั่วถึงและมี

คุณภาพ

 7.  สถานศึกษามีระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนอยางยั่งยืน   

 8. ผูเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  คานิยมพื้นฐานและคุณลักษณะอันพึง

ประสงค

 9. ผูเรียนมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานและมีศักยภาพในการแขงขัน

 10. ผูเรียนทุกคนมีทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21

 11. ผู เรียนที่มีความสามารถพิเศษไดรับการพัฒนาสู ความเปนเลิศ

ระดับสากล
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ประเด็นกลยุทธ  ตัวชี้วัดความสําเร็จ

ประเด็นกลยุทธท่ี 1 : การพฒันาระบบการบรหิารจดัการองคกรสูความเปนเลศิ

 กลยุทธที่ 1.1 เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองคกรเนนการมี 

   สวนรวมของทุกภาคสวน

 กลยุทธที่ 1.2  เพิ่มประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ

   นวัตกรรมในการบริหารจัดการ

 กลยุทธที่ 1.3 สงเสรมิ  สนบัสนุนสถานศกึษาใชเทคโนโลยแีละนวตักรรม

   ในการจัดการศึกษา

 กลยุทธที่ 1.4 พัฒนาระบบนิเทศ ติดตามการบริหารจัดการศึกษาใหมี

   ประสิทธิภาพ                                                                                                                                           

   กลยุทธที่ 1.5 พฒันาศกัยภาพครแูละบคุลากรทางการศกึษาใหสามารถ             

   จัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพดวยรูปแบบที่หลากหลาย 

 กลยทุธที่ 1.6 ยกยอง เชิดชูเกียรติ สรางขวัญและกําลังใจสถานศึกษา 

   ครู บุคลากรทางการศึกษาที่มีผลงานเชิงประจักษ

ประเด็นกลยุทธที่ 2 : การนอมนําศาสตรพระราชาสูการพัฒนาอยางยั่งยืน

 กลยุทธที่ 2.1  สงเสริมการนอมนําศาสตรพระราชาสูการบริหารจัดการ

   ศึกษา

 กลยุทธที่ 2.2 พฒันาครแูละบุคลากรทางการศกึษาในการนอมนาํศาสตร

   พระราชาสูการจัดการเรียนรู

 กลยุทธที่ 2.3 เสริมสรางสถานศึกษาเปนศูนยการเรียนรู ตามหลัก

   ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดานการศึกษา

ประเด็นกลยทุธท่ี 3 : การสงเสรมิใหประชากรวัยเรยีนไดรับโอกาสทางการศกึษา

 กลยุทธที่ 3.1 สงเสริมประชากรวัยเรียนทุกคนใหไดรับโอกาสในการ

   เขารับบริการทางการศึกษาอยางทั่วถึง

 กลยุทธที่ 3.2 สรางเสรมิความเขมแขง็ระบบการดูแลชวยเหลือนกัเรียน

   อยางยั่งยืน
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ประเด็นกลยุทธที่ 4 : การพัฒนาผูเรียนสูความเปนเลิศในระดับสากล

 กลยุทธที่ 4.1 สงเสริมใหผูเรียนมีคุณธรรม  คานิยมหลักของคนไทย

   12 ประการ และคุณลักษณะอันพึงประสงค

 กลยุทธที่ 4.2 พฒันาผูเรยีนใหมคุีณภาพตามเกณฑมาตรฐานการศกึษา

   และมีศักยภาพในการแขงขัน

 กลยุทธที่ 4.3 พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21

 กลยุทธที่ 4.4 สงเสริมผูเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษสูความเปนเลิศ

   ในระดับสากล



สวนที่

ที่ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

ตามแผนปฏิบัติการ

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาชัยภู มิ

33

เขต

 เพ่ือสนองนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ไดจัดทําโครงการตาม

แผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2561 ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 โดยมีโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ วิธีการและ

ผูรบัผดิชอบในการดาํเนนิงานขบัเคลือ่นกลยทุธตางๆ ใหบรรลวุตัถปุระสงคตาม

นโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน จาํนวน 20 โครงการ  

ใชงบประมาณในการดําเนินงาน เปนเงินท้ังสิ้น 2,650,000 บาท (สองลาน

หกแสนหาหมื่นบาทถวน) 

ผลการดําเนินงาน



ที่ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

ตามแผนปฏิบัติการ
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อบรมการขอใหมีการเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑใหม



ที่ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

ตามแผนปฏิบัติการ
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ประชุมผูอํานวยการสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2
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ผลการดําเนินงาน
 1. ผูบรหิารสถานศกึษา ขาราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา ไดสดบั

พุทธวจน (ธรรมวินัยจากพุทธโอษฐ) ที่นํามาถายทอดโดยสงฆสาวกของอรหันต

สัมมาสัมพุทธเจา มีความเจริญทั้งสองทางคือทั้งทางโลกและทางธรรม

 2.  ผูบริหารสถานศึกษา ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไดนํา

คําสอนของอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา นําไปปฏิบัติในการดําเนินชีวิตไดอยาง

ถูกตองเหมาะสม เจริญทั้งสองทางคือ ทั้งทางโลกและทางธรรม

 3.  ผูบริหารสถานศกึษา ขาราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา ปฏบิตัิ

หนาท่ีโดยคาํนงึถงึหลกัคุณธรรม จริยธรรมและรวมกนัศกึษา เผยแพรแนวปฏบิตัิ

ตามพุทธวจน ธรรมวินัยจากพุทธโอษฐ

ยุทธศาสตรที่ 1

: ดานการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง

โครงการที่ 1 : ปุถุชนผูไดสดับพุทธวจน
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ผลการดําเนินงาน
 1. สถานศึกษาตนแบบสหกรณ มีการจัดกิจกรรมสหกรณอยางชัดเจน 

สามารถเปนแบบอยางได

 2. สถานศกึษาตระหนกัถงึความสาํคญัและสนบัสนนุใหมกีารจัดกิจกรรม

สหกรณในโรงเรียนอยางมีประสิทธิภาพ

 3. นักเรียนมีความตระหนักถึงความสําคัญของการจัดกิจกรรมสหกรณ

และมีนิสัยรักการออม

โครงการท่ี 2 : สนับสนุนกิจกรรมและสวัสดิการของสหกรณฯ 

 ในสถานศึกษา
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โครงการท่ี 3 : ฝกอบรมบุคลากรทางการลกูเสอืวิชาการบันเทิง 

 ในกองลูกเสือ

ผลการดําเนินงาน
 1. บุคลากรทางการลูกเสือมีทักษะทางลูกเสือ และนําไปใชในการเรียน

การสอนลูกเสือไดอยางมีประสิทธิภาพ

 2. โรงเรียนสามารถจัดกิจกรรมลูกเสือตามหลักสูตรลูกเสือได
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ยุทธศาสตรที่ 2

: พัฒนาคุณภาพผูเรียนและสงเสริมการจัดการศึกษา

เพื่อสรางขีดความสามารถในการแขงขัน

โครงการที่ 4 : ศิลปหัตถกรรมนักเรียน

ผลการดําเนินงาน
 1. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา ไดรับการพัฒนาศักยภาพ

การปฏิบัติงาน มีความเขมแข็งในการทํางานเปนทีม ในการจัดกิจกรรม

ทางวชิาการ วชิาชีพ การอนรุกัษวฒันธรรมไทยใหกบันกัเรยีน บคุลากรในสงักดั

 2. นักเรียนไดรับการพัฒนาทักษะทางดานวิชาชีพ วิชาการ ดนตรี

นาฎศิลปไทย ศิลปะ เกิดความภาคภูมิใจในความรักไทยและหวงแหนใน

มรดกวัฒนธรรมไทย

 3. สงเสริมพัฒนาโรงเรียนใหเปนตนแบบแหงความเปนเลิศของงาน

อาชีพได
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โครงการที่ 5 : พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 และกระบวนการเรียนรู

ผลการดําเนินงาน
 สถานศึกษาในสังกัดทุกแหงมีหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคลองกับ

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ฉบับปรับปรุง พ.ศ.

2560 และสามารถนําไปใชในการจัดการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ
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โครงการที่ 6 : นิเทศ ติดตามความพรอมในการพัฒนาคุณภาพ 

 การศึกษา ปงบประมาณ 2561

ผลการดําเนินงาน
 1. โรงเรียนไดรับการนิเทศ มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามนโนบาย

และกลยุทธของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 

รอยละ 100

 2. โรงเรียนดําเนินงานตามความรวมมือ (MOU) วาดวยการจัดการศึกษา

และพัฒนางานวิชาการของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ 

เขต 2 รอยละ 100

 3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติ ขั้นพื้นฐานสูงขึ้น

ไมนอยกวารอยละ 3 และไมตํ่ากวาคาเฉลี่ยระดับประเทศ ไดแก

 O-NET    ชั้น ป.6 จํานวน 68 โรง  (26.25)

   ชั้น ป.3 จํานวน     13 โรง  (28.89)

 NT   จํานวน    117 โรง  (45.00)
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โครงการที่ 7 : สงเสรมิและพฒันาคณุภาพและมาตรฐานการศึกษา

 ของสถานศึกษาในสังกัด 

ผลการดําเนินงาน
 1. สถานศึกษาในสงักดั มคีณุภาพตามมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา

 2. สถานศึกษาทุกแหงในสังกัดมีระบบการประกันคุณภาพภายในที่มี

ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

 3. สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 มีขอมูล

สถานศึกษาตนแบบดานการประกันคุณภาพการศึกษา

 4. สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 มีรูปแบบ

การสงเสรมิสนบัสนนุการพฒันาคณุภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศกึษา

ในสังกัดที่มีประสิทธิภาพ
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ยุทธศาสตรที่ 3

: สงเสรมิ สนับสนุนพฒันาครแูละบุคลากรทางการศึกษา

โครงการที่ 8 : พัฒนาหนวยงานและบุคลากร เพื่อรับรางวัล 

 ทรงคุณคา สพฐ. (OBEC AWARDS)

ผลการดําเนินงาน
 1. หนวยงาน สถานศกึษา ผูบรหิาร ครแูละบุคลากรทางการศกึษา ตลอด

จนบคุลากรทีม่สีวนเกีย่วของ ไดรบัการสงเสรมิ สนบัสนนุในการพัฒนาคุณภาพ

มาตรฐานการจัดการศึกษาและไดรับยกยองเชิดชูเกียรติเปนที่ประจักษตอ

สาธารณชน

 2. ผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนบุคลากรที่มีสวน

เกีย่วของ ไดตระหนกัถึงคณุคาการมเีกยีรตแิละศกัด์ิศรี สรางสรรคประโยชนตอ

ตนเอง ผูเรียนและตอสังคม

 3. บคุลากร ไดรบัการสนับสนุนและสงเสรมิในการปฏบิตัหินาทีด่วยความ

วริยิะ อตุสาหะ ทุมเท เสยีสละ รวมทัง้มคีวามประพฤติในการครองตน ครองคน 

ครองงาน เปนแบบอยางที่ดีและยอมรับของบุคคล  ในวิชาชีพและสังคม

 4. บคุลากรมีขวญัและกาํลงัใจในการปฏบัิตงิาน เกดิผลดแีก ทางราชการ

และมีผลงานเปนที่ประจักษ



โครงการท่ี 9 : พฒันาองคกร เพือ่สรางจติสํานกึในการใหบรกิาร

 และปฏิบัติงาน                                                                                                      

ผลการดําเนินงาน
 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ไดดําเนินการ

พฒันาบคุลากรในสงักดั เพือ่ใหบุคลากรมคีวามตระหนกัรูและทศันคตทิีด่ตีองาน

ท่ีรับผิดชอบและองคกร พรอมท้ังสงเสริมใหบุคลากรมีความรัก ความสามัคคี 

อันจะนําไปสูการพัฒนาองคกรใหมีประสิทธิภาพ โดยไดนําบุคลากรในสังกัด

เขาศึกษาดูงานโครงการชั่งหัวมันตามแนวพระราชดําริ อําเภอทายาง จังหวัด

เพชรบุรี ในวันที่ 7 กันยายน พ.ศ.2561 ทําใหบุคลากรในสังกัดเกิดความรัก 

ความสามคัค ีและมคีวามรู ความเขาใจในหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง สามารถ

นํามาเปนแนวทางในการดําเนินชีวิตไดอยางยั่งยืน
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โครงการที่ 10 : อบรมการขอใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ

 ตามหลักเกณฑใหม 

ผลการดําเนินงาน
 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 จัดอบรมให

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเขารับการอบรมใหมีหรือเลื่อน

วิทยฐานะตามหลักเกณฑใหม จํานวน 360 คน ในวันท่ี 4 มีนาคม 2561

ณ โรงแรมเดอะชีวินโฮเทล แอนดคอนเวนชั่น อ.ชุมแพ  จ.ขอนแกน  ทําใหเกิด

ผลการดําเนินงานดังนี้

 1.  สรางความเขาใจเกีย่วกบัหลกัเกณฑการเลือ่นวิทยฐานะ ใหขาราชการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษา คิดเปนรอยละ 100

 2.  เขาใจแนวทางและจัดทําผลงานทางวิชาการ 

 3. รับทราบปญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะ จุดบกพรองและสิ่งที่ควร

ตองปรับปรุงในการจัดทําผลงานทางวิชาการ

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาชัยภู มิ
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โครงการท่ี 11 : พฒันาศักยภาพลกูจางประจาํและลกูจางช่ัวคราว 

 ที่ปฏิบัติหนาที่แทนนักการภารโรง 

ผลการดําเนินงาน
 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 จัดใหมี

การอบรมลูกจางประจํา ลูกจางชั่วคราวท่ีปฏิบัติหนาที่แทนนักการภารโรง

ในวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2561 จํานวน 1 วัน ณ หองประชุมโรงเรียน

ศรีแกงครอ อ.แกงครอ จ.ชัยภูมิ โดยมีผูเขารับการอบรม จํานวน 221 คน

เพื่อสรางความรู ความเขาใจในกฎหมาย ระเบียบที่เก่ียวของและสามารถ

นําความรูที่ไดรับไปปฏิบัติงาน เพื่อเปนแบบอยางที่ดีตอไป

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาชัยภู มิ
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ผลการดําเนินงาน
          สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2  ไดดําเนินการ

ฝกอบรมกฎหมายวาดวยการจัดซื้อ จัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ

พ.ศ. 2560 ใหกับผูบริหารสถานศึกษาและเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานพัสดุโรงเรียน

ในสังกัด จํานวน 540 คน ในวันที่ 30 ตุลาคม 2560 ณ โรงแรมเดอะชีวิน

โฮเทล แอนดคอนเวนชั่น อ.ชุมแพ จ.ขอนแกน เพื่อใหผูปฏิบัติงานดานพัสดุ

มีความรู ความเขาใจเก่ียวกับระเบียบ กฎหมาย ขอบังคับ มติคณะรัฐมนตรีที่

เกีย่วของ ประกาศสาํนกังานปองกนัและปราบปรามการทจุรติแหงชาติ สามารถ

ปฏิบัติงานไดถูกตองตามขั้นตอน วิธีการและการดําเนินการทางอิเล็กทรอนิกส

ตางๆ ที่กระทรวงการคลังกําหนดใหสวนราชการถือปฏิบัติ เพื่อใหทราบ

การปฏิบัติงานดานการพัสดุและการเบิกจายเงินของสถานศึกษาถูกตองเปน

ปจจุบัน โปรงใสและตรวจสอบได 

โครงการท่ี 12 : ฝกอบรมกฎหมายวาดวยการจัดซื้อจัดจาง

 และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 สําหรับ

 ผูบริหารสถานศึกษาและเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน

 ดานพัสดุของโรงเรียนในสังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาชัยภู มิ
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ยุทศาสตรที่ 4

: ขยายโอกาสการเขาถึงบริการทางการศึกษา

และการเรียนรูอยางมีคุณภาพ

โครงการท่ี 13 : สงเสรมิพฒันาการดูแลชวยเหลอืและคุมครอง

 นักเรียน

 1. โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ 

เขต 2 ทกุโรงเรยีน ไดประเมนิคณุภาพมาตรฐานงานระบบดแูลชวยเหลือนกัเรยีน

       2. ผูเขารับการอบรมทุกคน มีความรูเกี่ยวกับการสงเสริมความประพฤติ

นักเรียนและนักศึกษา

        3. ครูผู รับผิดชอบงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน มีความรู ความ

สามารถในการใชแบบประเมิน SDQ

 4. นักเรียนทุกคนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

ชัยภูมิ เขต 2 ไดรับการดูแลชวยเหลือนักเรียน

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาชัยภู มิ
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โครงการที่ 14 : จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

  (พ.ศ.2561-2564) และแผนปฏิบัติการ

  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561

ยุทธศาสตรที่ 6

: พัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมใหทุกภาคสวน

มีสวนรวมในการจัดการศึกษา

ผลการดําเนินงาน
 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 จัดประชุมทํา

แผนการศึกษาขัน้พืน้ฐานและแผนปฏบัิตกิารประจาํป  ในวนัที ่16-18 กมุภาพนัธ 

พ.ศ. 2561 ณ หองประชมุเตชะธมัโม เพือ่เปนกรอบการดาํเนนิงานและขบัเคลือ่น

การบริหารจัดการศึกษา รวมท้ังเปนกรอบแนวทางในการติดตามและประเมิน

ผลการดําเนินงานใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาชัยภู มิ
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โครงการที่ 15 : จัดทํารายงานผลการดําเนินงาน ประจําป 2560

ผลการดําเนินงาน
 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ไดดําเนินการ

ประชุมจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน ในวันท่ี 22 มกราคม พ.ศ. 2561 

ณ หองประชุมสารีบท สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 

เพือ่ประชาสมัพนัธและเผยแพรขอมลูรายงานผลการดําเนนิงาน ความกาวหนา

และขอมูลการใชจายเงินงบประมาณ ประจําปงบประมาณ 2560 ใหสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต  

ขาราชการครูโรงเรียนในสังกัด   และบุคลากรในสังกัดใหทราบปญหา อุปสรรค

ในการบริหารจัดการและแนวทางการพัฒนาและการมีสวนรวมของสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 กับบุคลากรในสังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาชัยภู มิ
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โครงการที่ 16 : แสดงมุทิตาจิตแกผูเกษียณอายุราชการ

ผลการดําเนินงาน
 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ไดจัดงานแสดง

มุทิตาจิตใหแกผูเกษียณอายุราชการใหกับขาราชการครูบุคลากรทางการศึกษา

และลกูจางประจาํ จาํนวน 126 คน ในวนัที ่28  กนัยายน  พ.ศ.2561  ณ โรงแรม

เมเจอรแกรนด อ.ชุมแพ จ.ขอนแกน เพื่อใหผูเกษียณอายุราชการไดรับการ

ยกยองเชิดชูเกียรติ  เกิดความภาคภูมิใจในวิชาชีพ 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาชัยภู มิ
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โครงการท่ี 17 : การประชุมผูอํานวยการสถานศึกษาในสังกัด

  สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

  ชัยภูมิ เขต 2

ผลการดําเนินงาน
 1.  ผูมีสวนเกีย่วของกบัการจดัการศกึษา ไดรบัทราบนโยบายและแนวทาง

การปฏิบัติราชการ

 2. ผูมีสวนเกี่ยวของกับการจัดการศึกษา ไดแลกเปลี่ยน เรียนรูปญหา 

อุปสรรคและแนวทางการแกไขปญหาในการจัดการศึกษา

 3. ผูบริหารสํานักงานฯ ไดติดตามความกาวหนาในการปฏิบัติงานของ

กลุมตางๆ และโรงเรียนในสังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาชัยภู มิ
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ผลการดําเนินงาน
 พัฒนาเครือขายประชาสัมพันธ (เจาหนาท่ีธุรการโรงเรียน) ในวันท่ี 10 

สิงหาคม พ.ศ.2561 ณ หองประชุมโรงเรียนภูมิวิทยา อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 

จํานวน 120 คน โดยผูเขารับการอบรมมีความรูความเขาใจที่ตรงกัน ในการ

สรางภาพลักษณ อันดีขององคกร ในดานพัฒนาคุณภาพการศึกษา สามารถ

บรรยายภาพขาวและสามารถเผยแพรขาวสารการศึกษาสูสาธารณชนไดดี

โครงการที่ 18 : พัฒนาเครือขายประชาสัมพันธสํานักงาน  

 เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาชัยภู มิ
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โครงการที่ 19 : สํานักงานนาดู นาอยู นาทํางานและกีฬา  

 สัมพันธองคกร

ผลการดําเนินงาน
 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 จัดกิจกรรม

BIG CLEANING DAY 2018 จิตอาสา เราทําความดี ดวยหัวใจ ในวันพฤหัสบดี

ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2561 เพื่อใหบุคลากรในสังกัด

 1.  มีวินัยในการปฏิบัติงาน สามารถนํากิจกรรม 5 ส มาปรับปรุงการ

ปฎิบัติงาน

 2.  มีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพการทํางานทุกระดับ

 4.  มีสุขภาพพลานามัยที่ดีจากการออกกําลังกาย

 5.  มีความเปนนํ้าหนึ่งใจเดียวกันระหวางบุคลากรในองคกร

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาชัยภู มิ
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โครงการท่ี 20 : สงเสรมิการออกกาํลงักาย เพือ่สุขภาพสนับสนุน

 กระบวนการบริหารองคกรแบบมีสวนรวม

ผลการดําเนินงาน
 จัดการแขงขันกีฬาผูบริหารสถานศึกษา 5 อําเภอ และ สพป.ชัยภูมิ 

เขต 2 โดยจัดใหมีการแขงขันฟุตบอลชาย 7 คน และจัดรอบชิงชนะเลิศ

ในวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ.2561 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบานแดงสวาง อําเภอ

ภูเขียว  จังหวัดชัยภูมิ  เพื่อใหคณะผูบริหารและเจาหนาที่ในสังกัด ไดออกกําลัง

กายใหมีสุขภาพ รางกายที่แข็งแรง การเจ็บปวยลดนอยลง และมีประสิทธิภาพ

ในการทาํงานเพิม่มากข้ึน  สามารถเชือ่มความสมัพนัธไมตรี เกดิความสมคัรสมาน

สามัคคีแกหมูคณะ

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาชัยภู มิ
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ภาพ
กิจกรรม

 ลงนามถวายพระพรชัยมงคล

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาชัยภู มิ
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ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 รวมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล

ในวันที่  28  กรกฎาคม  พ.ศ.2561

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาชัยภู มิ
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รมช.ศธ.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนรวมพัฒนา Partnership School
 ในวันที่  23  สิงหาคม พ.ศ.2561 ณ โรงเรียนบานภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ)

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาชัยภู มิ
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ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2  ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาชัยภู มิ

59

เขต



พิธีสงมอบโครงการ 74 ชุมชนปลอดภัยใชไฟ PEA และผอ.เขตฯ ตรวจเยี่ยมโรงเรียน

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาชัยภู มิ
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สพป.ชัยภูมิ เขต 2 จัดพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ ประจําป 2560 ในวันที่  8  มิถุนายน  
พ.ศ.2561 เวลา 09.30 น.ณ หองประชุมโรงเรียนศรีแกงครอ อ.แกงครอ จ.ชัยภูมิ

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาชัยภู มิ

61

เขต



สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบบานคืนความสุข ปที่ 4 หลังที่ 17 ในวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2561  
ณ บานนาบัว ต.ผักปง อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาชัยภู มิ

62

เขต



สงเสรมิการออกกําลงักาย เพือ่สขุภาพ ในวนัที ่25 กรกฎาคม 

พ.ศ. 2561 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบานแดงสวาง อ.ภูเขียว 

จ.ชัยภูมิ

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาชัยภู มิ

63

เขต



สพป.ชัยภูมิ เขต 2 รวมใจปลูกปาโลใหญชัยภูมิ ในวันที่  15  มิถุนายน  พ.ศ.2561

ณ ปาโลใหญชัยภูมิ  อุทยานแหงชาติตาดโตน  อ.เมือง  จ.ชัยภูมิ

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาชัยภู มิ

64

เขต



ภาพผนวก



สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาชัยภู มิ

66

เขต



สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาชัยภู มิ

67

เขต



สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาชัยภู มิ

68

เขต


