


       
            

                                ค ำน ำ 
         
           ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต 2 มีภำระหน้ำท่ี
ในกำรส่งเสริม สนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำของนักเรียนโรงเรียนในสังกัด จ ำนวน 
๒๖๒  โรงเรียน   ให้ได้รับกำรศึกษำอย่ำงท่ัวถึง  และมีคุณภำพตำมมำตรฐำน                 
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตำมหลักสูตรบนพื้นฐำนของควำมเป็นไทย  พร้อม
พัฒนำระบบคุณภำพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียงบริหำรจัดกำร ท่ียึดหลักธรรมำธิบำลเพื่อเสริมสร้ำงควำมรับผิดชอบต่อ
คุณภำพกำรศึกษำ   ซึ่งกำรปฏิบัติหน้ำท่ีดังกล่ำว  จะบรรลุผลส ำเร็จได้  จะต้อง
ทรำบผลกำรด ำเนินงำนในรอบปีท่ีผ่ำนมำ เพื่อน ำข้อมูลมำวิเครำะห์วำงแผนกำร
ด ำเนินงำนในปีต่อไป   ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต 2 
จึงได้จัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน เพื่อประมวลผลกำรด ำเนินงำนในรอบ
ปีงบประมำณ พ.ศ.2562 น ำมำสรุปเป็นภำพรวมกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำน
เขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต 2 
           ขอขอบคุณสถำนศึกษำและบุคลำกรในสังกัด ท่ีมีส่วนร่วมส่งเสริม 
ผลักดันและให้ควำมร่วมมือเป็นอย่ำงดียิ่ง  ในกำรให้ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์       
ในกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนในครั้งน้ี 
 
     ส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำประถมศกึษำชัยภูม ิเขต 2 
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    ดับเบิลคลิก เพ่ือเปิดดูรายละเอียด 

 

https://drive.google.com/file/d/1C57u6FVFlTfk00I7qgDkDNQ_K-SPnaSx/view?usp=sharing
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สว่นที่ ๑ ขอ้มูลท ัว่ไป 

ความเป็นมา 

        ประวัติการก่อสร้างอาคารหลวงพ่อสายทอง เตชะธัมโม
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 

*************** 
รเิริ่ม : นายไสว  สารีบท    ผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต2 พร้อมคณะผู้บริหาร ประธานศูนย์เครอืข่าย
และประธานกลุ่มพ้ืนที่การศึกษา  ผู้อ านวยการโรงเรียน  คณะครูและ  
บุคลากรทางการศึกษา  ตลอดจนพ่อค้า ประชาชน ผู้มีจติศรัทธา 

ระดมทุน : ทอดผา้ป่าสามัคคี วันที่ 7 ตุลาคม 2553, วันที่ 19 
มกราคม 2554  และวันที่ 7 กรกฎาคม 2554 ได้ทุนสมทบ 
3,030,385.30 บาท 

องค์อุปถัมภ์ : หลวงพ่อสายทอง เตชะธัมโม เจ้าอาวาสวัดป่าห้วยกุ่ม 

รูปแบบอาคาร : “ทรงศิลป์อีสานประยุกต์”   

ผู้เขียนแบบ   : นายวิทยา  ศิริชาติวาปีและคณะ 

วางศิลาฤกษ ์ : วันที่ 19 มกราคม 2554 พิธวีางศิลาฤกษ์อาคาร 
ส านักงาน โดยหลวงพ่อสายทอง  เตชะธรรมโม  ประธานฝ่ายสงฆ์, 
นายจรินทร ์ จักกะพาก  ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ  ประธานฝ่าย 
ฆราวาส 
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รับมอบ  :  วันที่ 17  มีนาคม  2555 พิธีมอบอาคาร  “หลวงพ่อ             
สายทอง  เตชะธัมโม”   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ชัยภูมิ เขต 2   โดยหลวงพ่อสายทอง  เตชะธัมโม   ประธานฝ่ายสงฆ์ 
ฯพณฯท่านเจริญ จรรย์โกมล  รองประธานสภาพผู้แทนราษฎรคนที่1 
ประธานฝ่ายฆราวาส รวมงบประมาณก่อสร้าง : 19,000,000 บาท  

“อาคารหลวงพ่อสายทอง  เตชะธัมโม”    ส านักงานเขตพืน้ที่ 
การศึกประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2  แห่งน้ี   เป็นเมตตาบารมีของ              
พระผู้ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ ผู้เป็นเนื้อนาบุญของชาวชัยภูมิ 2 เมตตา
และทานบารมีของท่าน  ประดุจดังสายธาร   สายทอง   สายธรรม 

ที่ตั้งและเขตบรกิารดังนี้ 

      ที่ตั้ง  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2           
มีเนื้อที่ ๑๓ ไร่ ๓ งาน ต้ังอยู่อาคาร “หลวงพ่อสายทอง เตชะธัมโม” 
เลขที่ 333 หมู่ที่ 4 บ้านโนนทรายค า ถนนภูเขียว-ชุมแพ ต าบลผักปัง 
อ าเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ  รหัสไปรษณีย์ 36110  
    โทรศัพท์ : 0-44 86-1930 ถึง 2 
    โทรสาร  : 0-44 86-1303 
    Website  : http://www.chaiyaphum2.go.th 
    E-mail    : chaiyaphum2@gmail.com  
    Facebook : ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศกึษาชัยภูมิ เขต ๒ 

           ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต  2                
มีภารกิจในการบริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้แก่ประชากรในวัย
เ รียนของ เขตพ้ืนที่ที่ รับผิดชอบบริการครอบคลุม 5 อ า เภอ
ประกอบดว้ย 

http://www.chaiyaphum2.go.th/
mailto:chaiyaphum2@gmail.com
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1. อ าเภอภูเขียว      =  71  โรงเรียน                                                                 

2. อ าเภอแก้งคร้อ     =  57  โรงเรียน 

3. อ าเภอคอนสาร     =  39   โรงเรียน    

4. อ าเภอบ้านแท่น     =  32   โรงเรียน 

5. อ าเภอเกษตรสมบูรณ ์=  63   โรงเรียน 

   อาณาเขตติดต่อกับอ าเภอข้างเคียงดังนี้ 
      มีพื้นที่ทั้งหมด   3,992.43 ตารางกิโลเมตร   ครอบคลุม            

5 อ าเภอคืออ าเภอเกษตรสมบูรณ์  อ าเภอแกง้ครอ้  อ าเภอคอนสาร 
อ าเภอบ้านแท่นและอ าเภอภูเขียว มอีาณาเขตติดต่อกับอ าเภอและ
จังหวัดต่างๆ ดังน้ี 

ทิศเหนอื    ติดต่อกับอ าเภอชุมแพ อ าเภอภูผาม่าน อ าเภอหนองเรือ  
                จังหวัดขอนแก่น และอ าเภอน้ าหนาว  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

ทิศตะวันออก  ติดต่อกับอ าเภอโคกโพธิ์ชัย อ าเภอมัญจาคีรี จังหวัด 
                    ขอนแก่น 

 ทิศใต้            ติดต่ออ าเภอคอนสวรรค์  อ าเภอหนองบัวแดง และ 
                     อ าเภอเมอืงชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ  
 ทิศตะวนัตก     ติดต่อกับอ าเภอหนองบัวแดง  จังหวัดชัยภูมิ และ 
                      อ าเภอน้ าหนาว  จังหวัดเพชรบูรณ ์
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     บทบาทหน้าท่ีของส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา 
 
 
 
 
 
 

 

          พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ.2546  ก าหนดให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา อยู่ภายใต้การ
ก ากับ ดูแลของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ   เร่ือง แบ่งส่วนราชการส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา พ.ศ.2560  ซึ่งประกาศ  ณ  วันที่  22  
พฤศจิกายน  พ.ศ.2560 ได้ก าหนดบทบาทหน้าที่ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาไว้ดังน้ี 
 1. จัดท านโยบาย  แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของ
เขตพ้ืนที่การศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายมาตรฐานการศึกษา   
แผนการศึกษา  แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและความต้องการ
ของท้องถิ่น 
 2. วิเคราะห์การจัดต้ังงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของ                     
สถานศึกษาและหน่วยงานในเขตพ้ืนที่การศึกษาและแจ้งการจัดสรร
ประมาณที่ไดรั้บให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ รวมทั้งก ากับ ตรวจสอบ  
ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว 
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 3. ประสาน  ส่งเสริม  สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรร่วมกับ     
สถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 4. ก ากับ ดูแล ติดตามและประเมินผลสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในเขตพ้ืนที่การศึกษา  
 5. ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้าน
การศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
          6. ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง  ๆ   รวมทั้ ง  
ทรัพยากรบุคคลเพ่ือส่งเสริม สนับสนุนการจัดการและพัฒนา
การศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

7. จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาและประเมินผล
สถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 8. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาของสถาน-
ศึกษาเอกชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  รวมทั้งบุคคล องค์กร
ชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบัน
อื่น ที่จัดการศึกษา ในรูปแบบที่หลากหลายในเขตพืน้ที่การศึกษา 
          9. ด าเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การวิจัยและ
พัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
        10. ประสาน  ส่งเสริมการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการ
และคณะท างานด้านการศึกษา 
        11. ประสานการปฏิบัตริาชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงาน
ต่างๆ  ทั้งภาครัฐ  ภาคเอกชน  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ฐานะส านักงานผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ ในเขตพืน้ที่การศึกษา  
         ๑๒. ปฏิบัตหิน้าที่อื่น เกี่ยวกับกิจการภายในเขตพืน้ที่การศึกษา
มิไดร้ะบุให้เป็นหน้าที่ของหน่วยใดโดยเฉพาะหรือปฏิบัติงานอื่น ตามที่ 
ได้รับมอบหมาย 
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      ท าเนียบผู้อ านวยการ  
                    ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 

 
 
 
 
 
 
นายฐานันดร ศรีสุธรรม          นายสายัณห์  ผาน้อย           นายสถาพร  หยองเอ่น 
ผู้อ านวยการ สพป.ชย.2           ผู้อ านวยการ สพป.ชย.2          ผู้อ านวยการ สพป.ชย.2                                    
7ก.ค.46–18มิ.ย.47          18มิ.ย.47–22ธ.ค.47        22ธ.ค.47–2ส.ค.49 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    

 
 
 

นายสายัณห์  ผาน้อย            นายประสงค์  พรโสภิณ         นายสมศักด์ิ  ศรีรักษา 
ผู้อ านวยการ สพป.ชย.2           ผู้อ านวยการ สพป.ชย.2          ผู้อ านวยการ สพป.ชย.2                                       
3ส.ค.49–30ม.ค.50          27มี.ค.51–30มี.ค.52         30มี.ค.52–8ต.ค.52 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
    
  

   

   นายไสว  สารีบท                นายอ านาจ   บุญทรง        นายมนัส  เจียมภูเขียว 
ผู้อ านวยการ สพป.ชย.2           ผู้อ านวยการ สพป.ชย.2       ผู้อ านวยการ สพป.ชย.2      
12ต.ค.52–2 พ.ย.58         3 พ.ย.58–15ต.ค.59      22พ.ย.60จนถึงปัจจุบัน 
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นางสาวจุลนิต  เณรสุวรรณ 
รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 

 

นายปิยะวุติ  ดวงภมร 
รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 

 

นายสุดสาคร  เรืองวเิศษ 
รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 

 

 

      ท าเนียบ  
                ผู้บรหิารส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายมนัส เจียมภูเขียว 
ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 
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      คณะกรรมการ  
                    ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 

 

 

 
 

 
 

       
           
       
 
 
 
 
    
 
    

 

 

                                                                                                                                                                                                    

 

 
    
 
 

   นายมนัส เจียมภูเขียว 
   ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต ๒ 

             นายพงษ์ศักด์ิ  บุญเกือ้ 

    ผอ.ร.ร.บ้านโปร่ง  ผูแ้ทนผูบ้ริหาร    

สถานศึกษาขั้นพืน้ฐานของรัฐบาล 

          นายเกียรติ สิทธิวงศ์ 

ผอ.ร.ร.อนุบาลสิทธิวงศ์ ผูแ้ทนผูบ้ริหาร 

    สถานศึกษาขั้นพืน้ฐานของเอกชน 

 

 

 

         น.ส.วิลาสินี  ช านาญกุล 

ผอ.ร.ร.บ้านหนองคูวิทยาคม ผู้ทรงคุณวุฒ ิ

       ด้านการวจิัยและประเมินผล 

 

 

f 

 

 

 

          นายอาณัติ  ราชโสม   
  ผอ.ร.ร.บ้านแดงสว่าง  ผูท้รงคุณวุฒิ  
          ด้านการบริหารการศึกษา 

        นายสมเกียรติ  แนวค าดี            
    ผอ.ร.ร.บ้านนาบัว   ผู้ทรงคุณวุฒิ  
          ด้านการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

           นายวุฒิพงษ์   วงศ์ชู            
ผอ.ร.ร.ชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ ่ผู้ทรงคุณวุฒิ  
          ด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 

          น.ส.ชอ่ผกา  ผลภิญโญ   
  ผอ.ร.ร.ชัยชุมพลวิทยา    ผูท้รงคุณวุฒิ  
              ด้านการศึกษาปฐมวัย 

          นายเชษฐา  พลธรรม   
    ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและปริเมินผล  
           กรรมการและเลขานุการ 
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    ประธานศูนย์เครือข่ายการศึกษาอ าเภอ 

        อ ำเภอภูเขยีว             อ ำเภอเกษตรสมบรูณ ์

 

 

                      

      

   นายไกรศกัด์ิ  พิมล                                นายจ าเรญิ  ข้ึนทนัตา  

 ผอ.ร.ร.บา้นฝายพญานาค              ผอ.ร.ร.บา้นหนองขา่(ครุปุระชาวิทยา)     

                                อ ำเภอแกง้ครอ้ 

 

 

 

 

                        นายวฒิุพงษ ์ วงษช์ ู                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

        ผอ.ร.ร.ชมุชนบา้นแกง้ครอ้หนองไผ่                                   

  อ ำเภอคอนสำร                           อ ำเภอบำ้นแท่น                                                                                                                                                                                          

 

 

 

      นายปกาศิต  ปลัง่กลาง                   นายเศรษฐศกัด์ิ  เฝ้าทรพัย ์

       ผอ.ร.ร.บา้นคอนสาร                     ผอ.ร.ร.ไตรมิตรพิทยา           
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        ผู้อ านวยการกลุ่ม 

       สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 
 

 

 

 

 

 

           นายอาทิตย์  อุทธตรี                 นายเชษฐา พลธรรม             นายพงศกร  ธนทรัพย์พล        
      ผอ.กลุ่มบรหิารงานการเงินฯลฯ    ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม ประเมินผลฯ          ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน 

 

 
 
 
  

 นางนงเยาว์  เลิงนิสสัย        นางสาววิภาพร  ยงเพชร       นางณัฐรียา ฉัตรรักษา    นางวรัญญาภรณ์ เพชรภักด ี                           
 ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน      ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล   ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  ผอ.กลุ่มบริหารงานท่ัวไป 

 
  
 
 
 
 
 
 

 
      นางศุภลักษณ์  ไปนาน               นางสรินทรา  ประยงค์เพชร             นางสาวสุนิษา  นามวิจิตร   
ปฏิบัติหน้าที่ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาฯลฯ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มพัฒนาฯลฯ        ปฎิบัติหน้าที่ผอ.กลุ่มกฎหมายฯลฯ 
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               ข้อมูลพื้นฐานทางการศกึษา(ข้อมูล ณ วันท่ี ๒๐ กรกฏาคม  

                 ๒๕๖๓) 

ตารางท่ี ๑  จ านวนนักเรียนแยกชาย หญงิ จ าแนกตามระดับช้ัน 

ระดับชั้น 
จ านวนนักเรียน 

ชาย หญงิ รวม 

อนุบาล ๑ (๓ ขวบ) 282 282 564 

อนุบาล ๒ (อนุบาล ๑) 1,319 1,251 2,570 

อนุบาล ๓ (อนุบาล ๒) 1,499 1,518 3,017 

รวมก่อนประถมศกึษา 3,100 3,051 6,151 

ประถมศกึษาปทีี่ ๑ 1,777 1,641 3,418 

ประถมศกึษาปทีี่ ๒ 1,829 1,785 3,614 

ประถมศกึษาปทีี่ ๓ 1,940 1,974 3,914 

ประถมศกึษาปทีี่ ๔ 1,993 1,829 3,822 

ประถมศกึษาปทีี่ ๕ 2,004 1,897 3,901 

ประถมศกึษาปทีี่ ๖ 2,059 1,914 3,973 

รวมประถมศกึษา 11,602 11,040 22,642 

มัธยมศกึษาปีที่ ๑ 616 455 1,071 

มัธยมศกึษาปีที่ ๒ 529 459 988 

มัธยมศกึษาปีที่ ๓ 530 402 932 

รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 1,675 1,316 2,991 

รวมทั้งสิ้น 16,377 15,407 31,784 
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ตารางท่ี ๒  จ านวนนักเรียนแยกชาย หญงิ จ าแนกตามอ าเภอ 

ที ่ อ าเภอ 
จ านวน

นักเรียน 

จ านวน

ห้อง 

จ านวน

ครู 

จ านวน   

คร:ู

นักเรียน 

จ านวน 

ห้อง:

นักเรียน 

๑ ภูเขียว ๘,๗๙๒ ๖๕๗ 600 8,792 636 

๒ เกษตรสมบูรณ ์ ๘,๐๖๖ ๕๖๙ 550 8,066 547 

๓ แก้งคร้อ ๗,๓๒๗ ๕๖๗ 490 7,327 543 

๔ คอนสาร ๔,๐๖๔ ๓๖๕ 296 4,064 338 

๕ บ้านแท่น ๓,๕๘๗ ๓๐๒ 2๓0 3,453 295 

        รวมทัง้สิน้ ๓๑,๘๓๖ ๒,๔๖๐ ๒,๑๖๖ ๓๑,๗๐๒ ๒,๓๕๙ 

ตารางท่ี ๓  ขอ้มูลการเลกิสถานศึกษา 

ที ่ สถานศึกษาท่ีเลิก อ าเภอ วัน เดือน ปี              
ที่เลิก 

ทรัพย์สินและเอกสาร
หลักฐานส าคัญอยู่ใน

ความดูแลของ 

๑ โรงเรียนสาลิกาวิทยา                                                                                                                                                                                                                                                                  เกษตรสมบูรณ์ 29พ.ค.๒560 บ้านดอน-นกเอี้ยงเก่า                                                                                                                                                                                                                      

๒ โรงเรียนบ้านโสกคลอง เกษตรสมบูรณ์ 29พ.ค.๒560 บ้านดอน-นกเอี้ยงเก่า                                                                                                                                                                                                                      

๓ บ้านหนองหญ้าโก้ง คอนสาร 29พ.ค.๒560 บ้านหนองเชียงรอด 

๔ บ้านนาล้อม ภูเขียว ๒๕พ.ค.๒๕๖๑ บ้านหนองกุง 

๕ บ้านโนนเสลา          
ประสาทวิทย์ สาขา
บ้านประชาสามัคค ี

ภูเขียว ๒๘ก.ค.๒๕๕๙ บ้านโนนเสลา      
ประสาทวิทย์ 



รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 หน้า 14 
 

 

ตารางท่ี ๔  ขอ้มูลโรงเรียนที่มีการบริหารจัดการเรียนรวม   

ที่ โรงเรียนหลัก อ าเภอ โรงเรียนมารวม อ าเภอ 
รูปแบบ                         

การบริหารจัดการ 
 พ.ศ.            
ที่รวม 

มติที่ประชุม 

๑ บ้านหนองแซง ภูเขียว บ้านโป่งดินด า ภูเขียว เรียนรวมทุกชั้นเรียน   2563 ศธจ.คร้ังท่ี ๗/๒๕๖๓  
วันท่ี ๒๔ ม.ิย.๒๕๖๓ 

๒ บ้านหว้าทอง ภูเขียว บ้านโนนสลวย ภูเขียว เรียนรวมทุกชั้นเรียน   2563 ศธจ.คร้ังท่ี ๗/๒๕๖๓  
วันท่ี ๒๔ ม.ิย.๒๕๖๓ 

๓ บ้านป่าว่าน คอนสาร บ้านป่าว่าน               
สาขามอตาเจ็ก 

คอนสาร เรียนรวมทุกชั้นเรียน 2558 สพฐ.คร้ังท่ี ๔/๒๕๖๐ 
วันท่ี ๑๙ พ.ค.๒๕๖๐ 

๔ บ้านหนองไผ่ล้อม แก้งคร้อ บ้านดงพอง แก้งคร้อ เรียนรวมทุกชั้นเรียน 2560 สพฐ.คร้ังท่ี ๔/๒๕๖๐ 
วันท่ี ๑๙ พ.ค.๒๕๖๐ 

๕ บ้านเหล่ากาดย่า แก้งคร้อ โนนศิลาเหล่าเกษตร แก้งคร้อ บางชั้น ป.4-6 2558  

   บ้านโคกไพรวัน แก้งคร้อ บางชั้น ป.4-6   

๖ โนนศิลาเหล่าเกษตร แก้งคร้อ บ้านโคกไพรวัน แก้งคร้อ บางชั้น ป.4-6 2558  

   บ้านเหล่ากาดย่า แก้งคร้อ บางชั้น ป.4-6   

๗ บ้านโคกไพรวัน แก้งคร้อ บ้านเหล่ากาดย่า แก้งคร้อ บางชั้น ป.4-6 2558  

   โนนศิลาเหล่าเกษตร แก้งคร้อ บางชั้น ป.4-6   

 

           

ตารางท่ี ๕  แสดงจ านวนครูและบุคลากรในสังกัด  

ที ่ รายการ 
ปีการศึกษา 

2562 
จ านวน(คน) 

ปีการศึกษา 
2563 

จ านวน(คน) 

เปรียบเทียบปีการ-
ศึกษา 2562  และ 
2563(+) เพิ่ม(-)ลด 

 

หมายเหตุ 

๑ จ านวนบุคลากรใน สพป. 63 65 +2  
๒ จ านวนครู (สพฐ.) 2,191 2,114 +77 ต าแหน่งว่าง ปี 

62 จ านวน 36 
อัตรา, ปี 63 
จ านวน 77 อัตรา 

๓ จ านวนนักเรียน (สพฐ.) 32,452 31,784 -668  
๔ จ านวนโรงเรียน (สพฐ.) 262 262 0  
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ป ี2562 ป ี2561 เพิม่/ลด จงัหวัด สงู/ต่่ำ สพฐ. สงู/ต่่ำ ประเทศ สงู/ต่่ำ

อ่ำนออกเสยีง 63.88 66.97 -3.09 67.01 -3.13 67.49 -3.61 68.50 -4.62

อ่ำนรูเ้รือ่ง 71.52 72.48 -0.96 74.54 -3.02 72.51 -0.99 72.81 -1.29

รวม 67.70 69.72 -2.02 70.78 -3.08 70.00 2.30- 70.66 -2.96

ระดับเขตพืน้ท่ี ระดับจงัหวัด ระดับสงักัด ระดับประเทศ
สมรรถนะ

 

ตารางท่ี ๖  สรุปผลการสอบ O-NET  ปีการศึกษา 2562 

ช้ัน 
คะแนนเฉลี่ยรวม 

สูงกว่า                  
ระดับเขตพื้นท่ี 

สูงกว่า
ระดับประเทศ 

มีการ
พัฒนาการ 

ป.6 (จ านวน 259 โรง) 101 29 46 
ร้อยละ 38.99 11.20 17.76 

ม.3 (จ านวน 44 โรง) 19 1 19 
ร้อยละ 43.18 2.27 43.18 

           

ตารางท่ี ๗  ค่าเฉลี่ยของคะแนนระหว่างเขตพื้นที่กับระดับตา่งๆ  ของการ

อ่านออกเสยีง อ่านรู้เรือ่ง 

 

 

 

ตารางท่ี ๘  ค่าเฉลี่ยของคะแนนระหว่างเขตพืน้ที่กับระดับตา่งๆ  ของการ

อ่านออกเสยีง อ่านรู้เรือ่ง 

 

สมรรถนะ

จ่ำนวน(โรง) ร้อยละ จ่ำนวน(โรง) ร้อยละ จ่ำนวน(โรง) ร้อยละ

อ่ำนออกเสยีง 147 56.76 120 46.33 119 45.95

อ่ำนรูเ้รือ่ง 156 60.23 150 57.92 140 54.05

รวม ๒ สมรรถนะ 151 58.30  130 50.19 139 53.67

สงูกว่ำระดับเขตพืน้ท่ี สงูกว่ำระดับประเทศ มีพฒันำกำร
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สว่นที่ ๒  ทศิทางการพฒันาการศึกษา   

นโยบายการพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สพป.ชัยภูมิ เขต 2                  

(พ.ศ.2561-2564) 

วิสัยทัศน์ (VISION) 
            “ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 
เป็นองค์กรช้ันน าบรหิารจัดการตามศาสตร์พระราชา  ผู้เรยีนมี
คุณธรรมน าคุณภาพ” 

ค่านยิมองค์กร (Corporate Value) 
            “มั่งคั่งคุณธรรม มั่นคงคุณภาพ ย่ังยืนบรกิาร” 

พันธกจิ (Mission) 
1. สง่เสริมการบรหิารจัดการให้มีประสทิธิภาพและได้

มาตรฐานโดยความรว่มมือของทุกภาคสว่น 
2. สง่เสริม สนับสนุนการน้อมน าศาสตร์พระราชาสูก่าร

บรหิารจัดการอย่างมีคุณภาพ 
3. สง่เสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนา

คุณภาพชีวิตที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

4. สง่เสริมการพัฒนาผู้บรหิาร ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาให้เป็นมืออาชีพด้วยรูปแบบที่หลากหลาย 

5. สง่เสริม สนับสนุนสถานศึกษาให้มรีะบบการช่วยเหลอื
นักเรยีนอย่างย่ังยืน 

6. สง่เสริมประชากรวัยเรยีนทุกคนให้ได้รับโอกาสใน
การศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
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        7. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมคุณลักษณะ  อันพึง
ประสงค์ และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
        8. สง่เสริมให้ผู้เรียนมีความรูท้ักษะดา้นกีฬา  อาชีพเพ่ือการมี
งานท า  
        9. พัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษสูค่วามเป็นเลศิระดับ
สากล 
เป้าประสงค์ (Goals) 
        1. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 มีการ
บริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ   โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย  
        2. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 และ
สถานศึกษาน้อมน าศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติ 
        3. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
        4. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้มี
สมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพอย่างมีศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม 
        5. สถานศึกษามีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างยั่งยืน 
        6. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างท่ัวถึง
และมีคุณภาพ 
        7. ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยมพื้นฐานและคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
        8. ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานและมีศักยภาพในการ
แข่งขันสู่ความเป็นเลิศระดับสากล 
ประเด็นกลยุทธ์ 
       กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ 
      กลยุทธ์ที่ 2 การน้อมน าศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
      กลยุทธ์ท่ี 3 การส่งเสริมให้ประชากรวัยเรียนได้รับโอกาสทาง
การศึกษา     
      กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศในระดับสากล 
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กลยุทธ์และแนวทางในการด าเนนิงาน 

  ประเด็นกลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
องค์กรสูค่วามเป็นเลศิ 

เป้าประสงค์  
       1) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2                    
มีการบรหิารจัดการสูค่วามเป็นเลศิ  โดยการมีสว่นร่วมของภาคี
เครอืข่าย  

๒) ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรั้บการพัฒนา
ให้มีสมรรถนะ ตามมาตรฐานวิชาชีพอย่างมีศักยภาพ มีคุณธรรม 
จริยธรรม 

กลยุทธ์ที่ 1.1 เพ่ิมประสทิธิภาพในการบริหารจัดการองค์กรเน้นการ
มีส่วนร่วมของทุกภาคสว่น 

ตัวชี้วัด 
1) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 

ผ่านการประเมินคุณภาพมาตรฐานส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา ใน
ระดับดีขึ้นไป  
   2) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 
ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนนิงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA : Integrity & Transparency Assessment)     

3) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2           
มีการบรหิารจัดการในรูปแบบเครือข่ายสร้างความเข้มแข็ง   ในการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษา 
          4) ร้อยละของสถานศึกษา ที่มีผลการประเมินภายนอกใน
ระดับดีขึ้นไป 
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   5) ร้อยละของสถานศึกษา  หน่วยงานที่มีการบรหิารจัดการ
แบบมีสว่นร่วม 
     6) ร้อยละของสถานศึกษา ผู้บริหาร ครูและบคุลากรในสังกัด
ที่มีผลงานเชิงประจักษ์ 

แนวทางการด าเนนิงาน 
         1) ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลเพื่อการบริหาร
จัดการศึกษาที่มีประสทิธิภาพ  โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
         2) ก าหนดให้สถานศึกษา กลุ่ม/หน่วยในสังกัด ใช้ระบบการ
บรหิารจัดการที่มุ่งเนน้คุณธรรมและความโปร่งใสในการท างาน ตาม-   
หลกัการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA : Integrity & Transparency Assessment) 
    ๓) สร้างความเข้มแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษา รูป- 
แบบเครอืข่าย  เช่น  ศูนย์เครือข่ายการศึกษาอ าเภอ สมาคมผู้บรหิาร
สถานศึกษาอ าเภอ เป็นต้น 
     4) สง่เสริมระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้
เข้มแข็งและน าผลการประกันคุณภาพการศึกษามาใช้ในการวางแผน
เพ่ือพัฒนาปรับปรุงสถานศึกษาให้มคีุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐาน
การศึกษา 
       5) สง่เสริม  สนับสนุนให้ผู้ปกครอง  ชุมชน  สงัคมและ
สาธารณชน  ให้มคีวามรู ้ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมในการบรหิาร         
จัดการศึกษาที่ตอบสนองความตอ้งการในแตล่ะพืน้ที่ 
       6) สง่เสริมให้ทุกภาคสว่นของสังคม  เข้ามามสีว่นร่วม  
สนับสนุนทรัพยากรเพ่ือการศึกษา  
 ๗) ยกย่องเชิดชูเกียรติสถานศึกษา ผู้บริหาร ครูและบุคลากร 
ในสังกัดที่มีผลงานเชิงประจักษ์ 
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        กลยุทธ์ที่ 1.2 เพ่ิมประสทิธิภาพ สง่เสริม สนับสนุนถานศึกษา
และหน่วยงานใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการจัดการศึกษา 

        ตัวชี้วัด 
        1) ร้อยละของสถานศึกษาและหน่วยงานได้รับการพัฒนา              
เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการจัดการศึกษา 
        2) ร้อยละของสถานศึกษาและหน่วยงานจัดหาสื่อ เทคโนโลยี
และนวัตกรรมในการจัดการศึกษา 

        แนวทางการด าเนนิงาน 
        1) พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม  เพ่ืออ านวยความสะดวก          
ในการจัดการศึกษา เช่ือมโยงและเข้าถงึได้ 
        2) สง่เสริม  สนับสนุนสถานศึกษาและหน่วยงานใช้เทคโนโลยี
และนวัตกรรมในการจัดการศึกษาอย่างถูกต้อง เหมาะสม และ
สร้างสรรค์ 

        กลยุทธ์ที่ 1.3 พัฒนาระบบนิเทศติดตามการบริหารจัดการ-
ศึกษาให้มีประสทิธิภาพ 

        ตวัชี้วัด 
        1) สถานศึกษามีการนิเทศ  ติดตามการบริหารจัดการศึกษา  
ให้มีประสทิธิภาพเป็นระบบ  มีขอ้มูลป้อนกลับและสามารถสะท้อน
คุณภาพของนักเรยีน 

        แนวทางการด าเนนิงาน 
        1) สง่เสริมและพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในของสถานศึกษา            
ให้เป็นระบบที่มีประสทิธิภาพ 
        ๒) สง่เสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาด าเนินการนิเทศภายใน 
อย่างต่อเน่ืองและเป็นระบบ 
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 3) จัดระบบนิเทศ  ติดตาม  ประเมินผลและรายงานผล
หลากหลายมิติให้มคีวามเข้มแข็งและต่อเน่ืองเป็นรูปธรรมให้มีขอ้มูล
ป้อนกลับและสามารถสะท้อนคุณภาพของนักเรยีน 
 4) สง่เสริมการนิเทศแบบกัลยาณมิตร   โดยส านักงานเขต-
พ้ืนที่การศึกษาและครูทั้งในโรงเรียน ระหว่างโรงเรียน ศูนย์เครือข่าย
การศึกษา 
 5) จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติสถานศึกษา  ที่มีระบบการ
นิเทศภายในที่มีวิธกีารปฏิบัตทิี่ดี (Best Practice) และจัดให้มกีาร
เผยแพร่ไปยังสถานศึกษาอื่นๆ 

 กลยุทธ์ที่ 1.4 พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ครูและบุคลากร           
ในสังกัดอย่างมีคุณภาพดว้ยรูปแบบที่หลากหลาย 

 ตัวชีว้ัด 
 1) ร้อยละของผู้บรหิาร  คร ู และบุคลากรทางการในสังกัด             
ที่พัฒนาตนเองผ่านระบบต่างๆ เช่น Digital Technology, ระบบ online 
เป็นต้น 
 2) ร้อยละของผู้บรหิาร ครูและบุคลากรในสังกัด ได้รับการ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้อยา่งมีคุณภาพในรูปแบบที่หลากหลาย  

 แนวทางการด าเนนิงาน 
 1) สง่เสริม สนับสนุนให้ผู้บรหิาร ครู บุคลากรทางการศึกษา
พัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ืองผ่านระบบต่างๆ Digital Technology, ระบบ 
online เป็นต้น 
 2) พัฒนาผู้บรหิาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาในการ
จัดการเรียนรู้อยา่งมีคุณภาพในรูปแบบที่หลากหลาย 
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        ประเด็นกลยุทธ์ที่ ๒  การน้อมน าศาสตร์พระราชาสู่การ 
พัฒนาอย่างย่ังยืน 
        เป้าประสงค ์
        2) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 
และสถานศึกษาน้อมน าศาสตร์พระราชาสูก่ารปฏิบัติ 
        3) สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตเป็นมติร
กับสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

        กลยุทธ์ที่ 2.1 สง่เสริมให้สถานศึกษาน้อมน าศาสตร์พระราชา
สูก่ารบรหิารจัดการศึกษา 

        ตัวชี้วัด 
        1) ร้อยละของสถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริม  สนับสนุน การ
สร้างจติส านึกในการน้อมน า  พระบรมราโชบายดา้นการศึกษาของใน
หลวงรัชกาลที่ 10 และศาสตร์พระราชา  ไปบูรณาการจัดการเรียนรู้
เพ่ือพัฒนาผู้เรยีนได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
        2) ร้อยละของผู้เรยีนที่มีพฤติกรรมแสดงออกถงึการด าเนนิชีวิต
ที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อมและการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

แนวทางการด าเนนิงาน 
        1) สง่เสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมสง่เสริม
สนับสนุนการสร้างจติส านึกในการน้อมน าพระบรมราโชบายด้าน
การศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 และศาสตร์พระราชาไปบูรณา
การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
        ๒) สง่เสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนา 
ผู้เรยีน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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กลยุทธ์ที่ 2.2 พัฒนาผู้บรหิาร ครู และบุคลากรในสังกัด
น้อมน าศาสตร์พระราชาสูก่ารจัดการเรียนรู้ 

 ตัวชี้วัด 
          1) ร้อยละของผู้บรหิาร ครู และบุคลากรในสังกัด ที่น้อมน า             
พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 และ
ศาสตร์พระราชาไปบูรณาการจัดการเรียนรู้ 
 2) ร้อยละของผู้บรหิาร ครูและบุคลากรในสังกัดที่มี
พฤติกรรมแสดงออกถงึการด าเนนิชีวิตที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อมและ
การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

 แนวทางการด าเนนิงาน 
1) สง่เสริม สนับสนุนให้ผู้บรหิาร ครูและบุคลากรในสังกัด

น้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 
และศาสตร์พระราชา ไปบูรณาการจัดการเรียนรู้ 

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 3 การส่งเสริมให้ประชากรวัยเรยีน

ได้รับโอกาสทางการศึกษา 

          เป้าประสงค์  
          5) สถานศึกษามีระบบการดูแลช่วยเหลอืนักเรยีนอย่างย่ังยืน 
          6) ประชากรวัยเรยีนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพืน้ฐานอย่าง
ทั่วถึงและมีคุณภาพ 

กลยุทธ์ที่ 3.1 สง่เสริมประชากรวัยเรียนทุกคนให้ได้รับ
โอกาสในการเข้ารับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง 

 ตัวชี้วัด 
 1) ร้อยละของประชากรวัยเรยีนภาคบังคับได้รับโอกาสในการ
เข้ารับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงมีคุณภาพและเสมอภาค 
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          2) ร้อยละของประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ได้รับโอกาสในการเข้ารับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ
และเสมอภาค 

          แนวทางการด าเนนิงาน 
 1) สง่เสริมประชากรวัยเรยีนทุกคนให้ได้รับโอกาสในการเข้า
รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง มีคุณภาพและเสมอภาค 
          2) สถานศึกษาร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับพืน้ที่ ติดตาม 
ตรวจสอบเด็กนักเรยีนได้เข้าถงึการบรกิารการเรียนรู้ไดอ้ย่างทั่วถึง 
ครบถ้วน 

          กลยุทธ์ที่ 3.2 สร้างเสริมความเข้มแข็งระบบการดูแล
ช่วยเหลอืนักเรยีนอย่างย่ังยืน 

 ตัวชี้วัด 
 1) ร้อยละของนักเรยีนออกกลางคัน 
          2) ร้อยละของสถานศึกษาที่มีระบบการดูแลช่วยเหลอื
นักเรยีนและสามารถน ามาใช้ในการวางแผนจัดการเรียนรู้ให้แก่ผูเ้รียน
ได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

แนวทางการด าเนนิงาน 
1) สร้างความเข้มแข็งของระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรยีนระบบ 

สง่เสริมความประพฤตินักเรียน ระบบคุ้มครองนักเรยีนและการสร้าง
ภูมิคุ้มกันทางสังคม 

        ประเด็นกลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาผู้เรียนสู่ความเลศิในระดับสากล 

        เป้าประสงค์  
        ๗) ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านยิมพื้นฐานและคุณลักษณะ

คุณลักษณะ   อันพึงประสงค์และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน 
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          8) ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานและมีศักยภาพใน
การแข่งขันสูค่วามเป็นเลศิระดับสากล 

กลยุทธ์ที่ 4.1 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม  ค่านิยมหลัก
ของคนไทย 12 ประการ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 ตัวชี้วัด 
          1) ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมแสดงออกถึงความรักใน
สถาบันหลักของชาติยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย  อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข         

2) ร้อยละของผู้ เ รียนที่มีพฤติกรรมแสดงออกถึงการมี
ทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมืองมีหลักคิดถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มี
คุณธรรม จริยธรรม 
 3)  ร้อยละของสถานศึกษาที่ ป รับป รุงหลักสูตร   จัด
บรรยากาศสิ่งแวดล้อมและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออก
ถึงความรักในสถาบันหลักของชาติยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อ
บ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีองชาติ มีคุณธรรม 
จริยธรรม 

 แนวทางการด าเนนิงาน 
 1) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริม 
สนับสนุนการสร้างจติส านึกในการรักในสถาบันหลักของชาติ   ยึดมั่น
การปกครองระบอบประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น 
ประมุข มีคุณธรรม จริยธรรมไปบูรณาการจัดการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนา
ผู้เรยีนได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
 2) ส่งเสริม  สนับสนุนให้สถานศึกษาปรับปรุงหลักสูตร                      
จัดบรรยากาศสิ่งแวดลอ้ม และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออก 
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ถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ   ยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข   มีทัศนคติที่ดีต่อ
บ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้องเป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม 
จริยธรรม 

กลยุทธ์ที่  4.2 พัฒนาผู้ เ รียนให้มีคุณภาพ ตามเกณฑ์
มาตรฐานการศึกษาและมีศักยภาพในการแข่งขัน 

ตัวชี้วัด 
          1) ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้และบรรยากาศ
สิ่งแวดล้อมที่เอือ้ต่อการพัฒนาทักษะอาชีพตามความถนัด 
 2) ร้อยละของสถานศึกษาสง่เสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
สูค่วามเป็นเลศิในดา้นต่างๆ 
 3) ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษามีการท าวิจัย
และน าผลการวิจั ย ไปใ ช้  ในการพัฒนาการจัดการศึกษาให้                           
มีประสทิธิภาพ 

      แนวทางการด าเนนิงาน 
      1) พัฒนารายวิชาที่สง่เสริมการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ 
      2) สง่เสริมให้สถานศึกษาจัดหลักสูตรทักษะอาชีพควบคู่กับวิชา
สามัญ 
      3) สง่เสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้แก่ผู้เรียนตาม
ความสนใจในทักษะอาชีพที่ตนเองถนัด 
      4) สง่เสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรยีนสูค่วามเป็นเลศิในดา้น
ต่างๆ 
      ๕) สง่เสริมครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการท าวิจัยและ 
น าผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาการจัดการศึกษา ให้มีประสทิธิภาพ 
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          กลยุทธ์ที่ 4.3 สง่เสริมผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ
สูค่วามเป็นเลศิในระดับสากล 
 ตัวชี้วัด 
 1)  ร้อยละของผู้ เ รียนที่ มีความต้องการจ า เป็น พิเศษ                    
มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขัน้พ้ืนฐานของแตล่ะระดับ 
 2) ร้อยละของผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ  ได้รับ
การพัฒนาดา้นทักษะอาชีพทักษะการด ารงชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม
และมีจติสาธารณะ 
 3) ร้อยละของผู้เรียนที่มีความจ าเป็นพิเศษได้รับการส่งเสริม
ให้มีความสามารถพิเศษด้านต่างๆ   อาทิ  ดนตรี  กีฬา  ศิลปะ และ
เทคโนโลยี เป็นต้น 

 แนวทางการด าเนนิงาน 
1) ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาการจัดการศึกษาส าหรับ

ผู้ เ รียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษด้วยระบบและรูปแบบที่
หลากหลาย 

2) สง่เสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาในโรงเรียนเรียนรวม 
3) สง่เสริม สนับสนุนการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง

การศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
4) ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ  

ที่มีความสามารถพิเศษในด้านวิชาการ ดนตรี กีฬา ศิลปะและอื่นๆ          
เพ่ือยกระดับสูค่วามเป็นเลศิพร้อมก้าวสูส่ากล 
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                            ส่วนที่ ๓ 
                       ผลการด าเนินงาน 

 

 

 

 

โครงการ พัฒนาหน่วยงานและบุคลากรเพื่อรับรางวัลทรง-  

             คุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) 
งบประมาณ  45,000 (สี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) 

ผลการด าเนนิงาน 

ผลการประกวด รางวัลผูท้รงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS)  

 

รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ ๑  เหรียญทอง  จ านวน    ๒  รางวัล 

รางวัลรองชนะเลิศเหรยีญทอง                  จ านวน  ๑๕  รางวัล                   

 

รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ ๑  เหรียญทอง      จ านวน   3   รางวัล 

รางวัลชนะเลิศเหรยีญทอง                         จ านวน    2   รางวัล 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เหรยีญทอง       จ านวน    6   รางวัล 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เหรยีญทอง       จ านวน    5   รางวัล 

รางวัลเหรยีญทอง     จ านวน  ๒๘  รางวัล 

ระดบัชาติ สพป.ชยัภูม ิเขต ๒ 

ระดบัภาค สพป.ชยัภูม ิเขต ๒ 
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โครงการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรยีน ประจ าปีการศึกษา 2562 

งบประมาณ  766,635บาท(เจ็ดแสนหกหมืน่หกพันหกร้อยสามสบิ 
ห้าบาทถ้วน) 

ผลการด าเนนิงาน การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที่69 
ประจ าปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 มีตัวแทน
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาเข้าร่วมแข่งขัน จ านวน 232 รายการ(จาก 
234 รายการ) และได้รับรางวัลระดับเหรียญต่าง ๆ ดังนี้ 
        ๑.ระดับเหรียญทองชนะเลศิ จ านวน 1 รายการ ได้แก่ การ
แข่งขันการประกวดโครงการคุณธรรมระดับช้ัน ป.4-ป.6 โรงเรียน
บ้านโนนงิว้ 
        ๒.ระดับเหรียญทองรองชนะเลศิอันดับที่๑ จ านวน ๑ รายการ 
ได้แก่ การแข่งขันกิจกรรมนักเรยีนเพ่ือนที่ปรกึษา  (YC : Youth 
Counselor)  ระดบัช้ัน ม.1-ม.3  โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งครอ้หนองไผ่ 
        ๓.ระดับเหรียญทอง รองชนะเลศิอันดับที่ ๒ จ านวน ๓ รายการ 
ได้แก่ การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชน
บ้านแก้งครอ้หนองไผ่, การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไมส้ด ประเภท
นักเรยีนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชน
บ้านหนองเซียงซา, การแข่งขันวงดนตรีพ้ืนเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.3 
โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า 
สรุป -  ระดับเหรียญทอง   จ านวน   138    รายการ 
  -  ระดับเหรียญเงิน   จ านวน     ๖๐     รายการ 
  -  ระดับเหรียญทองแดง   จ านวน     ๒๒     รายการ   
          - ระดับเข้าร่วม    จ านวน     12     รายการ           
            รวม   232     รายการ 
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โครงการ  พัฒนาความรู้ ทักษะและทบทวนภารกิจสู่คุณภาพ 

              นักบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 
งบประมาณ  130,000  บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นบาทถ้วน) 
           ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๒ จัด
ศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนบ้านหนองหญา้ไซ สังกัด สพป.
เลย เขต 1 และ โรงเรียนชุมชนบ้านผานกเค้า สพป.เลย เขต 2 
ระหว่างวันที่ 16-17 ธันวาคม 2562 

ผลการด าเนนิงาน 
น าคณะผู้บริหารโรงเรียนที่ได้รับการบรรจุแต่งต้ังใหม่ ไป

ศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ และโรงเรียนชุมชนบ้านผานก
เค้า ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา เลย เขต ๑ ระหว่าง
วันที่ ๑๖-๑๗ ธันวาคม ๒๓๕๖๒ เพ่ือศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กันและกัน และจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หลังจากการไป
ศึกษาดูงาน เพ่ือน าเสนอผลการศึกษาดูงานและน าเสนอความรู้และ
ผลงานที่จะน าไปปรับใช้ในการบรหิารจัดการศึกษาในโรงเรียนต่อไป 
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โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
หลักสูตร “พัฒนาครูผู้ช่วยสู่มืออาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพ- 

การศึกษา”งบประมาณ  70,000 บาท (เจ็ดหมื่นบาทถว้น) 

ผลการด าเนนิงาน 
- จากการด าเนินโครงการพัฒนาครูผู้ช่วยสู่มืออาชีพ เพ่ือ

ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้กับขา้ราชการครูผู้ช่วยที่ได้รับการบรรจุ
แต่งต้ังใหม่ จ านวน ๒๐๐ คน ในวันที่ ๑-๒ กันยายน  ๒๕๖๓ ณ 
หอประชุมสายทองสายธารธรรม ณ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๒ ท าให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความ
เข้าใจในระเบียบกฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพครู คุณลักษณะครู
ที่ดี/มีความรู้เกี่ยวกับทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการจัดการ
เรียนการสอน /ระเบียบกฎหมายและความก้าวหน้าในอาชีพครู /สิทธิ
ประโยชน์และสวัสดิการ และหลักสูตรการวัดและประเมินผล/ชุมชน
แห่งการเรียนรู้(PLC) เพ่ือน าไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาต่อไป 
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โครงการ  จัดงานวันครู  พ.ศ.๒๕๖๓                         

งบประมาณ   20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) 
          - จัดงานวันครู ประจ าปี 2563 พร้อมกัน 5 แห่ง โดยมอบ
ให้ศูนย์เครือข่ายการศึกษาอ าเภอแตล่ะอ าเภอจัดงานภายในอ าเภอ 
เพ่ือระลกึถงึพระคุณบูราพาจารย์ โดยจัดสรรงบประมาณให้แตล่ะ
อ าเภอ เพ่ือสนับสนุนค่าใขจ้่ายในการจัดงาน อ าเภอละ 4,000 บาท 
รวมงบประมาณ ทั้งสิ้น 20,000 บาท        
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โครงการ พัฒนาเครือข่ายการด าเนนิงานติดตาม ตรวจสอบ 

             ประเมินผลและนิเทศการศึกษา  

งบประมาณ  59,000 บาท (ห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) 

ผลการด าเนนิงาน 

          ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๒ 
ประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 
เพ่ือเพ่ิมประสทิธิภาพแลพัฒนาเครือข่ายการติดตาม ประเมินผลและ
นิเทศการศึกษาและส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษาในสังกัด ตามเป้าหมายและมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาและติดตาม ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของ
สถานศึกษาในสังกัด 
 
ลลลลล  
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โครงการ นิเทศบูรณาการเพื่อพัฒนาคณุภาพการศกึษา 

สพป.ชัยภูม ิเขต ๒ ปีงบประมาณ 2563  

งบประมาณ  ๑๕๐,000 บาท (หน่ึงแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 

ผลการด าเนนิงาน 

          ออกนิเทศ ก ากบั ติดตามความพร้อมในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด โดย 
          - นิเทศเตรียมความพร้อม ภาคเรียนที่ 2/2562 
          - นิเทศเตรียมความพร้อม ภาคเรียนที่ ๑/2563 
          - นิเทศยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา และจัดอบรมเชิง
ปฏิบัตกิารสาระเทคโนโลยี (วิทยากรค านวณ แบบ Active Learning 
ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น   ให้กับครูผู้รับผิดชอบ         
ทุกโรงรียน 
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โครงการ  จัดท าแผนปฏบัิติการ ประจ าปีงบประมาณ  

              พ.ศ.2563 

งบประมาณ   50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถว้น) 

ผลการด าเนินงาน 
   จัดประชุมทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน(พ.ศ.
2561-2564) ทบทวน พ.ศ.2562 และสรุปผลการด าเนินงาน 
ประจ าปีงบประมาณ 2562  เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 
และจัดประชุมจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2563 เพื่อก าหนดกรอบในการ
ด าเนินงานและขับเคล่ือนการบริหารจัดการศึกษา รวมทั้งเป็น
กรอบแนวทางในการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน 
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดต่อการพัฒนา
การศึกษา 
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โครงการ ประชุมผู้อ านวยการสถานศึกษาในสังกัดส านักงาน 

             เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูม ิเขต 2 

งบประมาณ  187,260 บาท (หน่ึงแสนแปดหมื่นเจ็ดพันสอง  
                  รอ้ยหกสิบบาทถ้วน) 
ผลการด าเนนิงาน 
          ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2            
จัดประชุมผู้อ านวยการสถานศึกษาในสังกัด เพ่ือมอบนโยบาย แจ้งข้อ
ราชการและติดตามการด าเนินงานของสถานศึกษาในสังกัด จ านวน  
262 แห่ง จ านวน 3 ครัง้ เป็นการมาประชุมร่วมกัน  ๑ ครัง้ เมื่อวันที่ 
8 มกราคม 2563 และประชุม Online 2 คร้ัง  เมื่อวันที่ 25 
พฤษภาคม 2563 และ 25 มิถุนายน 2563 เน่ืองจากสถานการณ์
โรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)           
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โครงการ จัดงานมุทติาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2563 

งบประมาณ  ๔๐,๐๐๐ บาท (ส่ีหมื่นบาทถว้น) 
ผลการด าเนนิงาน 
        ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 จัดงาน
แสดงมุทิตาจิตแก่ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้าง 
ที่เกษียณอาชุราชการในปี 2563  จ านวน  169  คน  ในวันที่  29 
กันยายน 2563  ณ ห้องประชุมสายทองสายธารธรรม ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2  เพ่ือเป็นการยกย่อง 
เชิดชูเกียรติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้าง            
ที่เกษียณอายุราชการ 
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     ผอ.สพป.ชยัภมู ิเขต ๒  ตรวจเยีย่มโรงเรียนในสงักดั 

      วันที่ 6 มกราคม 2563 เวลา 11.00 น. นายมนัส เจียมภูเขียว                  
ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 พร้อมด้วยนางนงเยาว์ เลงินิสสัย ผู้อ านวยการ
กลุ่มนโยบายและแผน  ตรวจเย่ียมโรงเรียนในสังกัด ได้แก่ โรงเรียน
บ้านดอนหัน เพ่ือติดตามการจัดการเรียนการสอนการจัดบริบท
อาคารสถานที่เอือ้-อ านวย ต่อการจัดการเรียนการสอน และติดตาม
การอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนในสังกัด เพ่ือเป็นข้อมูลในการ
บรหิารจัดการศึกษาต่อไป จากการตรวจเย่ียมขอช่ืนชมโรงเรียนแห่งนี้    
ที่สามารถจัดการเรียนการสอน จัดอาคารสถานที่ที่เอือ้ต่อการจัดการ
เรียนการสอนเป็นอยา่งดี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 หน้า 40 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

ผอ.สพป.ชยัภมู ิเขต ๒   ตรวจเยีย่มโรงเรียนในสงักดั  

             วันที่ 19 พฤษภาคม 2563  นายมนัส เจียมภูเขียว  ผอ.สพป.
ชัยภูมิ เขต 2 พร้อมด้วยทีมบรหิารสพป.ชัยภูมิ เขต 2และศึกษานิเทศก์ 
ลงพ้ืนที่นิเทศ  ติดตาม  และช่วยเหลอืโรงเรียนในสังกัด ในการจัดการ
เรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ซึ่งเป็นวันที่ 2 ของการทดลอง
เรียนออนไลน์ เพ่ือเตรียมพร้อมก่อน เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2563 ในวันที่ 1 กรกฏาคม 2563 ตามนโยบายระทรวงศึกษาธิการ
“โรงเรียนอาจหยุดได้ แต่การเรียนรู้หยุดไม่ได้” ทั้งนี้ จากการลงพื้นที่
พบปัญหาโทรทัศน์ไม่สามารถรับช่องสัญญาณได้  ผู้ปกครองไม่
สะดวกในการดูแลบุตร-หลานได้ตลอดตามตารางเรียน เป็นต้น 
พร้อมนี้ ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดได้มอบหมายให้ขา้ราชการครู 
ได้ลงพ้ืนที่ แจกใบงาน และช่วยเหลอืนักเรยีนในเบือ้งต้น  
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ผอ.สพป.ชยัภมู ิเขต ๒  ตรวจเยีย่มการจดัการเรียนการสอนทางไกล 

         วันที่ 1 มิถุนายน 2563 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.
ชัยภูมิ เขต 2 ลงพ้ืนที่ตรวจเย่ียมและนิเทศ ติดตาม โรงเรียนในสังกัด 
ในการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โรงเรียนบ้านหนอง
เชียงรอด พร้อมน้ีได้ออกเย่ียมบ้านนักเรียน จ านวน 2 ราย ได้แก่ 
เด็กหญิงมาฆะ ฐานเจริญ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 และ 
เด็กหญิงประภัสสร มั่นคง นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ซึ่งบ้าน
นักเรยีนทั้ง 2 คน อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกล โดยมีนางธัญญาลักษณ์ ทองมี
ศรี ผอ.โรงเรียนบ้านหนองเชียงรอด และคณะครู ให้การต้อนรับและ
อ านวยความสะดวก ซึ่งการออกตรวจเย่ียมคร้ังนี้เป็นสัปดาห์ที่ 3 
ของการทดลองเรียนออนไลน์ เพ่ือเตรียมพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 
ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 1 กรกฏาคม 2563 ตามนโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ “โรงเรียนอาจหยุดได ้แตก่ารเรียนรู้หยุดไมไ่ด้”  
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          กจิกรรมปลูกต้นไม้ และ big Cleaning 

         วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายมนัส เจียมภูเขียว           
ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานเปิดกิจกรรมปลูกต้นไม้ลดภาวะ          
โลกร้อนและกิจกรรม Big Cleaning day  ณ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศกึษาชัยภูมิ เขต 2 โดยมีบุคลากรในสังกัดร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้
ลดภาวะโลกร้อนกว่า 70 คน เนื่องในวันเข้าพรรษา เพื่อส่งเสริมให้เพิ่ม
พืน้ที่สีเขียวในองค์กร และเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับบุคลากรในสังกัด โดยใน
ครั้งนี้ ได้ปลูกต้นพยุงกว่า 50 ต้น บริเวณด้านหลังอาคารส านักงานและ
ท าความสะอาดโต๊ะท างานด้วยแอลกอฮอล์  และบริเวณรอบนอกอาคาร
ส านักงาน เพื่อป้องกันเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และปรับภูมิ
ทัศนข์อง สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ให้น่าดู นา่อยู่ นา่ท างาน   
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                  ตรวจเย่ียมโรงเรยีนก่อนเปิดภาคเรยีน 

           วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.

ชัยภูมิ เขต 2   ลงพ้ืนที่ตรวจเย่ียมโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดในการ

จัดการเรียนการสอน  ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019(COVID19) ในช่วงเปิดภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 

2563 ณ โรงเรียนองค์การอุตหกรรมป่าไม้ 19  (สวนป่าคอนสาร)  

โรงเรียนบ้านห้วยทรายทองและโรงเรียนบ้านห้วยแก้ว   ซึ่งจากการ 

ลงพ้ืนที่ตรวจเย่ียมพบว่า โรงเรียนได้มีการด าเนินการตามมาตรการ

ป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ ศบค.จังหวัดก าหนด                   

อย่างเคร่งครัด โดยค านึงถึงความปลอดภัยของนักเรยีนเป็นส าคัญ  
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                   พิธีลงนามถวายพระพร จงัหวัดชัยภูมิ 

        วันน้ี 28 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.00 น. นายมนัส เจียมภูเขียว 
ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2  พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีลงนามถวาย
พระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
และถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีของแผ่นดิน ณ บริเวณหน้า
ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ (หลังเก่า)  โดยมีนายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่า
ราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธี และมีหัวหน้าส่วนราชการ 
ขา้ราชการ จิตอาสา และประชาชน ร่วมพิธโีดยพร้อมเพรียงกัน 
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                       มอบทุนการศึกษาและรางวัลทรงคุณค่า 

         วันที ่31 กรกฎาคม 2563 นายมนัส เจียมภูเขยีว ผอ.สพป.ชัยภูมิ 
เขต 2 เป็นประธานพิธีมอบทุนการศึกษาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม๒๕๖๓      
ณ ห้องประชุมสายทองสายธารธรรม สพป.ชัยภูมิ เขต๒ จ านวน ๖๐๐ คน 
โดยมอบทุนการศึกษาจากกองทุนเพื่อพัฒนาการศึกษา สพป.ชัยภูมิเขต 2 
จ านวน 150 ทุนๆ ละ 1,000 บาท เป็นเงิน 150,000บาท มอบทุน-
การศึกษาจากโครงการปันใจปันสุข จ านวน 102 ทุนๆ ละ 500 บาท 
เป็นเงิน 51,000 บาท มอบชุดนักเรียน จ านวน 100 ชุด มอบโล่รางวัล 
ได้แก่ รางวัลสถานศึกษาสีขาว รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(Obec Awards) 
รางวัลของสถานศึกษาที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ                  
ขัน้พื้นฐาน (O-NET) รางวัลสถานศึกษาที่มีผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน 
(NT) รางวัลนักเรียนที่มีผลการทดสอบวิชาคณิตศาสตร์ 100 คะแนน จาก
การทดสอบความสามารถพืน้ฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT)  เพื่อเป็นการ
เชิดชูเกียรตผิู้ที่ไดร้ับรางวัล ให้เกิดความภาคภูมิใจ ตัง้ใจปฏิบัตหินา้ที่ 
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รับเสด็จทูลกระหม่อมหญงิอบุลรตันราชกัญญาฯ 
         วันท่ี 18 สิงหาคม 2563 เวลา 18.00 น. ณ โรงเรียนเพชรวิทยาคาร 
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธาน
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE 
เสด็จติดตามผลการด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE และเยี่ยม
สมาชิกโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดชัยภูมิ ทรงเปิดชมรม TO BE 
NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ของโรงเรียนเพชร
วิทยาคาร พร้อมน้ี นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ นายมนัส 
เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ
ในจังหวัดชัยภูมิ และสมาชิกโครงการ TO BE NUMBER ONE เข้าร่วมรับเสด็จ
โดยพร้อมเพรียงกัน  
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       ร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์โครงการ TO BE NUMBER ONE 

            วันท่ี 18 สิงหาคม 2563  ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา                
สิริวัฒนาพรรณวดี    องค์ประธานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหา          
ยาเสพติด   TO BE NUMBER ONE  เสด็จติดตามผลการด าเนินงานโครงการ  
TO BE NUMBER ONE ณ โรงเรียนเพชรวิทยาคารและนายมนัส เจียมภูเขียว 
ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2  พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมแต่งกายด้วยการสวม
เสื้อสุภาพโทนสีส้ม(อิฐ) และเสื้อเหลือง TO BE NUMBER ONE  เพื่อเป็นการ
แสดงความเป็นน้ าหน่ึงใจเดียวกัน   ในการส่งเสริม สนับสนุน  การด าเนินงาน
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE  
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                คณะผู้จัดท า 

 ที่ปรึกษา 
1. นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 
2. น.ส.จุลนิต เณรสุวรรณ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 
4. นายสุดสาคร เรืองวิเศษ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 
3. นายปิยะวุฒ ิ ดวงภมร  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 
 
คณะท ำงำน 
1. นางนงเยาว ์ เลิงนิสสัย    ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน 
๒. น.ส.อรวรรณ แซ่โอ้ว      นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
๓. น.ส.สุกัญญา ธุนันทา      นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
๔. นายวรรณพล เหมือนพันธุ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
6. นางธิดารัตน์  จิตรธร       นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
7. นางรุ่งทิพย ์ เวียงชัยภูมิ  เจ้าพนักงานธุรการ 

รวบรวม/จัดพิมพ์/รูปเล่ม 
นางสาวอรวรรณ  แซ่โอ้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 

ออกแบบปก 
นางสาวอรวรรณ  แซ่โอ้ว  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
 


