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  ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต 2 มีหน้ำที่ 

ในกำรส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน รับผิดชอบ 5 อ�ำเภอ  

ประกอบด้วยอ�ำเภอเกษตรสมบูรณ์, อ�ำเภอภูเขียว, อ�ำเภอแก้งคร้อ,  

อ�ำเภอบ้ำนแท่นและอ�ำเภอคอนสำร  มโีรงเรียนในสงักดั จ�ำนวน 263 โรงเรยีน 

ข้ำรำชกำร 2,775 คน นักเรียน 34,311 คน

 เดิมตั้งอยู่เลขที่ 221 หมู่ 4 บ้ำนโนนทรำยค�ำ ถนนภูเขียว-ชุมแพ  

ต�ำบลผักปัง  อ�ำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 36110 อำศัยอำคำรส�ำนักงำน 

กำรประถมศึกษำอ�ำเภอภูเขียว (สปอ.เดิม) อ�ำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิและ

อำคำรชั่วครำว เป็นที่ตั้งและที่ปฏิบัติงำน ตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎำคม  2546  

มีปัญหำอุปสรรคคือ อำคำรส�ำนักงำนเก่ำช�ำรุดทรุดโทรม ห้องท�ำงำนและ

ห้องประชุมบริเวณส�ำนักงำน แออัดคับแคบ ส�ำหรับบุคลำกรที่ปฏิบัติงำน

ในส�ำนักงำนและข้ำรำชกำรครูผู้มำติดต่อรำชกำร

 จำกปัญหำดังกล่ำว นำยไสว สำรีบท ผู ้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำน                  

เขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต 2 พร้อมคณะผู้บริหำร ประธำน

ศูนย์เครอืข่ำยและประธำนกลุม่พืน้ทีก่ำรศกึษำ ได้น�ำปัญหำ ควำมขำดแคลน 

ดังกล่ำว โดยร้อยต�ำรวจตรีสำยันต์  เชิดเขว้ำ อ.ก.ค.ศ. ผู ้ทรงคุณวุฒิ

ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคลเป็นผู้ประสำนงำน กรำบนมัสกำรและปรึกษำ

หำรือกับท่ำนหลวงพ่อสำยทอง  เตชะธัมโม  เจ้ำอำวำสวัดป่ำห้วยกุ่ม   

ส่วนที่ 1 
ข้อมูลทั่วไป

ประวัติการก่อสร้างอาคารหลวงพ่อสายทอง 

“เตชะธัมโม” สพป.ชัยภูมิ เขต 2
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ต�ำบลหนองโพนงำม อ�ำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิและได้รับ 

ควำมเมตตำ จำกหลวงพ่อสำยทอง เตชะธมัโม  เป็นองค์อปุถมัภ์ กำรก่อสร้ำง

อำคำรส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต 2

 ส�ำนกังำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำประถมศกึษำชยัภมู ิ เขต 2 โดยกำรน�ำ

ของผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต 2 

พร้อมคณะผูบ้รหิำร ประธำนศนูย์เครอืข่ำยและประธำนกลุม่พืน้ทีก่ำรศกึษำ 

ผู้อ�ำนวยกำรโรงเรียน คณะครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  ตลอดจนพ่อค้ำ 

ประชำชน ผู้มีจิตศรัทธำ ได้ระดมทุนสมทบกำรก่อสร้ำง จัดผ้ำป่ำสำมัคคีใน 

วันที่ 7 กรกฎำคม พ.ศ.2553, วันที่ 7 ตุลำคม 2553   และวันที่ 19  มกรำคม 

พ.ศ.2554   ได้เงินบริจำคจ�ำนวน  3,030,385.30  บำท

 เมื่อวันที่ 19 มกรำคม พ.ศ.2554 พิธีวำงศิลำฤกษ์อำคำรส�ำนักงำน  

โดยหลวงพ่อสำยทอง เตชะธัมโม ประธำนฝ่ำยสงฆ์, นำยจรินทร์  จักกะพำก 

ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดชัยภูมิ  ประธำนฝ่ำยฆรำวำส

 วันที่ 16-17 มีนำคม พ.ศ.2555  พิธีมอบอำคำรหลวงพ่อสำยทอง 

“เตชะธมัโม” ส�ำนกังำนเขตพ้ืนทีก่ำรศกึษำประถมศกึษำชัยภมู ิ เขต  2   โดย

หลวงพ่อสำยทอง   เตชะธมัโม   ประธำนฝ่ำยสงฆ์ ฯพณฯ  ท่ำนเจรญิ  จรรย์โกมล   

รองประธำนสภำผู้แทนรำษฎรคนที่ 1 ประธำนฝ่ำยฆรำวำส

  แบบอำคำร ทรงศิลป์อีสำนประยุกต์  

  ผู้เขียนแบบ นำยวิทยำ  ศิริชำติวำปี  และคณะ

  งบก่อสร้ำง  19,000,000  บำท 



รายงานผลการดำาเนินงาน
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 3

  อำคำรหลวงพ่อสำยทอง“เตชะธัมโม” ส�ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำร

ศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต 2  แห่งนี้  เป็นเมตตำบำรมีของ พระผู้ปฏิบัติ

ดี ปฏิบัติชอบ  ผู้เป็นเนื้อนำบุญของชำวชัยภูมิ 2 เมตตำและทำนบำรมีของ

ท่ำน ประดุจดังสำยธำร  สำยทอง  สำยธรรม

อาคารหลวงพ่อสายทอง “เตชะธัมโม”
ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2



รายงานผลการดำาเนินงาน
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ.25614

ท�าเนียบผู้บริหารการศึกษา
ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2

นายฐานันดร ศรีสุธรรม
ผู้อำ�นวยก�ร สพป.ชย.2

7 ก.ค. 46 - 18 มิ.ย. 47

นายประสงค์ พรโสภิณ
ผู้อำ�นวยก�ร สพป.ชย.2
27 มี.ค.51 - 30 มี.ค.52

นายไสว สารีบท                             
ผู้อำ�นวยก�ร สพป.ชย.2
12 ต.ค.52 - 2 พ.ย.58

นายอ�านาจ บญุทรง                        
ผู้อำ�นวยก�ร สพป.ชย.2
3 พ.ย.58 - 15 ต.ค.59

นายมนัส  เจียมภูเขียว                           
ผู้อำ�นวยก�ร สพป.ชย.2

22 พ.ย.60 – จนถึงปัจจุบัน

นายสมศักดิ์ ศรีรักษา
ผู้อำ�นวยก�ร สพป.ชย.2
30 มี.ค.52 - 8 ต.ค.52

นายสถาพร หยองเอ่น
ผู้อำ�นวยก�ร สพป.ชย.2
22 ธ.ค.47 - 2 ส.ค.49

นายสายัณห์ ผาน้อย
ผู้อำ�นวยก�ร สพป.ชย.2

18 มิ.ย.47-22 ธ.ค.47 & 3 ส.ค.49-30 ม.ค.50
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ที่ตั้งส�ำนักงำน
 ตั้งอยู่อำคำรหลวงพ่อสำยทอง “เตชะธัมโม” เลขที่ 333 หมู่ 4   

บ้ำนโนนทรำยค�ำ ถนนภูเขียว-ชุมแพ  ต�ำบลผักปัง  อ�ำเภอภูเขียว  จังหวัด

ชัยภูมิ 36110  

 โดยส�ำนกังำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำประถมศกึษำชยัภมู ิเขต 2  มเีบอร์

โทรศัพท์ส�ำหรับติดต่อประสำนงำนดังนี้

                                                            

    เบอร์โทรศัพท์ 044-861930 - 2

      

    เบอร์โทรสำร 044-861303

   Website :  http://www.chaiyaphum2.go.th

กลุ่ม ต่อ กลุ่ม ต่อ

หน้าห้องผอ. 12 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 19

กลุ่มอำานวยการ 0
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล

การจัดการศึกษา
22

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 14 หน่วยตรวจสอบภายใน 31

กลุ่มบริหารงานบุคคล 17-18 ป้อมยาม 29

กลุ่มนโยบายและแผน 32 - -
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เขตบริกำร 
            ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต 2 มีภำรกิจ

ในกำรบรหิำรจดักำรศกึษำขัน้พ้ืนฐำนให้แก่ประชำกรในวยัเรยีนของเขตพืน้ที่

ที่รับผิดชอบบริกำรครอบคลุม  5  อ�ำเภอ  ประกอบด้วย

 1. อ�ำเภอภูเขียว

 2.  อ�ำเภอแก้งคร้อ

 3.  อ�ำเภอบ้ำนแท่น

 4.  อ�ำเภอเกษตรสมบูรณ์

 5.  อ�ำเภอคอนสำร

แผนที่เขตพื้นที่ที่รับผิดชอบบริกำรครอบคลุม 5  อ�ำเภอ
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พื้นที่เขตบริกำรติดต่อกับเขตข้ำงเคียง ดังนี้
 ทิศเหนือ  ติดต่อกับอ�ำเภอชุมแพ อ�ำเภอภูผำม่ำน อ�ำเภอหนองเรือ 

จังหวัดขอนแก่นและอ�ำเภอน�้ำหนำว  จังหวัดเพชรบูรณ์

 ทิศใต ้ ติดต่อกับอ�ำเภอคอนสวรรค์   อ�ำเภอหนองบัวแดง และ

อ�ำเภอเมืองชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ 

 ทศิตะวนัออก  ตดิต่อกบัอ�ำเภอโคกโพธิช์ยั อ�ำเภอมญัจำครี ี จงัหวดั

ขอนแก่น

 ทิศตะวันตก  ติดต่อกับอ�ำเภอหนองบัวแดง  จังหวัดชัยภูมิ

อ�ำนำจหน้ำที่ของส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
 พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร  

พ.ศ.2546 ก�ำหนดให้ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำอยู่ภำยใต้กำรก�ำกับ ดูแล

ของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนและประกำศ กระทรวง

ศึกษำธิกำร  เรื่องแบ่งส่วนรำชกำรส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ พ.ศ. 2546  

ก�ำหนดบทบำทหน้ำที่ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำไว้ดังนี้

 1)  จดัท�ำนโยบำย แผนพฒันำและมำตรฐำนกำรศกึษำของเขตพืน้ที่ 

กำรศึกษำ ให้สอดคล้องกับนโยบำยมำตรฐำนกำรศึกษำ แผนกำรศึกษำ 

แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนและควำมต้องกำรของท้องถิ่น

 2)  วิเครำะห์กำรจัดตั้งงบประมำณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถำนศึกษำ

และหน่วยงำนในเขตพื้นที่กำรศึกษำ และแจ้งกำรจัดสรรงบประมำณที่ได้รับให้

หน่วยงำนข้ำงต้นรบัทรำบ  รวมท้ังก�ำกบั ตรวจสอบ  ตดิตำมกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 

ของหน่วยงำนดังกล่ำว

          3) ประสำน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนำหลักสูตรร่วมกับ 

สถำนศึกษำในเขตพื้นที่กำรศึกษำ
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 4)  ก�ำกับ ดูแล  ติดตำมและประเมินผลสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนใน

เขตพื้นที่กำรศึกษำ

 5)  ศกึษำวเิครำะห์  วจัิยและรวบรวมข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรศกึษำ 

ในเขตพื้นที่กำรศึกษำ

 6)  ประสำนกำรระดมทรัพยำกรด้ำนต่ำง ๆ    รวมทัง้ทรัพยำกรบคุคล

เพือ่ส่งเสรมิ สนบัสนนุกำรจดักำรและพฒันำกำรศกึษำในเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำ

 7)  จดัระบบกำรประกนัคณุภำพกำรศึกษำและประเมนิผลสถำนศึกษำ 

ในเขตพื้นที่กำรศึกษำ

 8)  ประสำน  ส่งเสริม  สนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ

เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กร

วิชำชีพ สถำบันศำสนำ สถำนประกอบกำรและสถำบันอื่นที่จัดกำรศึกษำใน

รูปแบบที่หลำกหลำยในเขตพื้นที่กำรศึกษำ

 9)  ด�ำเนินกำรและประสำน ส่งเสริม สนับสนุน กำรวิจัยและ

พัฒนำกำรศึกษำในเขตพื้นที่กำรศึกษำ

         10) ประสำน ส่งเสริมกำรด�ำเนินงำนของคณะอนุกรรมกำรและ 

คณะท�ำงำนด้ำนกำรศึกษำ

         11) ประสำนกำรปฏบิตัริำชกำรทัว่ไปกบัองค์กรหรอืหน่วยงำนต่ำง ๆ    

ทั้งภำครัฐ  ภำคเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ฐำนะส�ำนักงำนผู้

แทนกระทรวงศึกษำธิกำรในเขตพื้นที่กำรศึกษำ

 12) ปฏิบัติหน้ำที่อื่นเกี่ยวกับกิจกำรภำยในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ             

ที่มิได้ระบุให้เป็นหน้ำที่ของหน่วยใดโดยเฉพำะ หรือปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้

รับมอบหมำยได้
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ผู้บริหารส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2

นายมนัส เจียมภูเขียว 
ผู้อ�านวยการส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

นางสาวจุลนิต เณรสุวรรณ
รองผู้อ�านวยการส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

นายสุดสาคร เรืองวิเศษ
รองผู้อ�านวยการส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

นายปิยวุฒิ ดวงภมร
รองผู้อ�านวยการส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

นางวิไลวรรณ คุ้มบัว
รองผู้อ�านวยการส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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ผู้อ�านวยการกลุ่ม

นางกัญญุมา เสริมนอก 
ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล

นายพงศกร ธนทรัพย์พล
ผู้อ�านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน

นายปรีชา ฐานวิเศษ
ผู้อ�านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

นายอาทิตย์ อุทธตรี 
ผู้อ�านวยการกลุ่มบริหารงานการเงิน

และสินทรัพย์

นางนงเยาว์ เลิงนิสสัย
ผู้อ�านวยการกลุ่มนโยบายและแผน

นายมานพ ปัทมปราณี 
ผู้อ�านวยการกลุ่มอ�านวยการ

นางนัฐรียา ฉัตรรักษา 
ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
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นายมนัส เจียมภูเขียว 
ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2
ประธานกรรมการ

นายเกียรติ สิทธิวงศ์ 
ผอ.ร.ร.อนุบาลสิทธิวงศ์

ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของเอกชน

น.ส.วิลาสินี ช�านาญกุล 
ผอ.ร.ร.บ้านหนองคูวิทยาคม

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวิจัยและประเมินผล

น.ส.ช่อผกา ผลภิญโญ
ผอ.ร.ร.บ้านโนนคูณ

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาปฐมวัย

นายสมัต อาบสุวรรณ
ผอ.ร.ร.บ้านซ�ามูลนาก

ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐบาล

นายวุฒิพงษ์ วงศ์ชู
ผอ.ร.ร.บ้านหนองไผ่ล้อม

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

นายอาณัติ ราชโสม
ผอ.ร.ร.บ้านแดงสว่าง

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารการศึกษา

นายสมเกียรติ แนวค�าดี
ผอ.ร.ร.บ้านนาบัว

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน

นางกัญญฺมา เสริมนอก
ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล

กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
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ประธานศูนย์เครือข่ายการศึกษาอ�าเภอ

อ�าเภอเกษตรสมบูรณ์ อ�าเภอแก้งคร้อ

อ�าเภอคอนสาร

อ�าเภอบ้านแท่น อ�าเภอภูเขียว

นายวิจิตร นารอง
ผอ.ร.ร.บ้านกุดเลาะ (คุรุประชานุสรณ์)

นายสุทัศน์ โพธิ์ศรีวังชัย
ผอ.ร.ร.บ้านโจดโนนข่า

นายประกาส กองจันทร์
ผอ.ร.ร.ศรีแก้งคร้อ

นายสมจันทร์ พรบุญ
ผอ.ร.ร.บ้านภูดิน (มิตรผลอุปถัมภ์)

นายวีระ ชาติช�านาญ
ผอ.ร.ร.บ้านทุ่งลุยลาย (กฟผ.อุปถัมภ์)
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บุคลำกรทำงกำรศึกษำ

 สังกัดส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต 2

ที่             ชื่อ-สกุล            ตำ�แหน่ง   เบอร์โทรศัพท์

1 นายมนัส  เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชย.2 098-096-4498

2 น.ส.จุลนิต  เณรสุวรรณ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 089-717-0154

3 นายปิยะวุฒิ  ดวงภมร รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 091-829-7679

4 นายสุดสาคร  เรืองวิเศษ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 080-487-1914

5 นางวิไลวรรณ  คุ้มบัว รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 089-941-4383

ที่ ชื่อ-สกุล ตำ�แหน่ง เบอร์โทรศัพท์

1 นายมานพ  ปัทมปราณี ผอ.กลุ่มอำานวยการ 094-296-7373

2 นางภาวิณี  พรมไพร นักจัดการงานทั่วไปชำานาญการพิเศษ 089-630-1875

3 นางอัญภัทร  มาปัสสา นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 089-573-5653

4 นางศุภลักษณ์  ไปนาน นักประชาสัมพันธ์ชำานาญการพิเศษ 083-663-5740

ที่ ชื่อ-สกุล ตำ�แหน่ง เบอร์โทรศัพท์

1 นายอาทิตย์  อุทธตรี ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 081-380-1420

2 นายไพฑูรย์  ผ่องแผ้ว นักวิชาการเงินและบัญชีชำานาญการพิเศษ 085-311-9836

3 นางพนิดา  นูโพนทอง นักวิชาการเงินและบัญชีชำานาญการพิเศษ 099-459-9126

4 นางวิไลภรณ์  นิลแก้ว นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 084-825-9468

5 นางเกวลิน  เกิดนอก นักวิชาการเงินและบัญชีชำานาญการ 063-491-6295

6 นางทัศศินีย์  ฦาชา เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 088-245-5165

7 นายวีรศักดิ์  แสงสุข เจ้าพนักงานพัสดุชำานาญงาน 093-527-4419

ผอ.สพป.ชย.2 และ รอง ผอ.สพป.ชย.2

กลุ่มอ�านวยการ

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์



รายงานผลการดำาเนินงาน
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ.256114

ที่ ชื่อ-สกุล ตำ�แหน่ง  เบอร์โทรศัพท์

1 นายปรีชา  ฐานวิเศษ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล 094-289-3959

2 น.ส.วิภาพร  ยงเพชร นักทรัพยากรบุคคลชำานาญการพิเศษ 081-138-6027

3 นางสรินทรา  ประยงค์เพชร นักทรัพยากรบุคคลชำานาญการพิเศษ 081-718-2095

4 น.ส.ศศิธร  พงษ์พิมาย นักทรัพยากรบุคคลชำานาญการ 088-049-0798

5 นางอัมพร  เมตตา นักทรัพยากรบุคคลชำานาญการ 094-530-1917

6 น.ส.ขนิษฐา  ฐานสมบัติ นักทรัพยากรบุคคลชำานาญการ 090-262-9354

7 นางชเนตตี  ชำานาญ นักทรัพยากรบุคคลชำานาญการ 081-860-6614

8 น.ส.จิราภรณ์  เสตะ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 089-630-2248

9 นางเบญจลักษณ์  นะสี นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 087-859-1415

10 นางธัญญารัตน์  ประกายเพชร นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 080-486-7049

11 นายชุติพนธ์  พรประทุม นิติกรปฏิบัติการ 083-343-5186

ที่ ชื่อ-สกุล ตำ�แหน่ง  เบอร์โทรศัพท์

1 นางนงเยาว์  เลิงนิสสัย ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน 085-028-5572

2 นางวรัญญาภรณ์  เพชรภักดี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำานาญการพิเศษ 088-563-3147

3 น.ส.อรวรรณ  แซ่โอ้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำานาญการพิเศษ 083-285-9548

4 น.ส.สุกัญญา  ธุนันทา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำานาญการ 081-769-3918

5 นายวรรณพล  เหมือนพันธุ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำานาญการ 086-868-4759

6 นางธิดารัตน์  จิตรธร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 088-573-3639

7 นางรุ่งทิพย์  เวียงชัยภูมิ เจ้าพนักงานธุรการชำานาญงาน 093-062-9347

กลุ่มบริหารงานบุคคล

กลุ่มนโยบายและแผน
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กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

ที่ ชื่อ-สกุล ตำ�แหน่ง เบอร์โทรศัพท์

1 นางนัฐรียา  ฉัตรรักษา ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 081-545-5211

2 น.ส.ทุเรียน  สิงห์โคกกรวด                         นักวิชาการศึกษาชำานาญการพิเศษ 092-696-5951

3 นางเยาวลักษณ์  ทวีทรัพย์ นักวิชาการศึกษาชำานาญการพิเศษ 084-301-2653

4 นางศุภลักษณ์  กอบการดี นักวิชาการศึกษาชำานาญการ 089-842-7107

5 น.ส.สุธาศินี  รักกุศล นักวิชาการศึกษาชำานาญการ 081-266-7026

6 นายพลาวุธ  ชัยสงคราม นักวิชาการศึกษาชำานาญการ 087-222-6421

7 นางทิพย์สุวารี  เชาวนพงศ์ นักวิชาการศึกษาชำานาญการ 092-696-5646

8 นายจักรพันธ์  พวงสมบัติ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 080-190-0700

ที่ ชื่อ-สกุล ตำ�แหน่ง  เบอร์โทรศัพท์

1 นางกัญญุมา  เสริมนอก ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล 063-635-6398

2 นายเชษฐา  พลธรรม ศึกษานิเทศก์ชำานาญการพิเศษ 089-355-9254

3 นายบุญทรัพย์  หลักม่วง ศึกษานิเทศก์ชำานาญการพิเศษ 090-614-3387

4 นางศิรดา  พิริยะชัยวรกุล ศึกษานิเทศก์ชำานาญการพิเศษ 086-458-1283

5 นางสุพัตรา  อุตรนคร ศึกษานิเทศก์ชำานาญการพิเศษ 083-142-0166

6 นางจินตนา  คงสิม ศึกษานิเทศก์ชำานาญการพิเศษ 096-196-4599

7 น.ส.ธัญชมณ  บุญประกอบ ศึกษานิเทศก์ชำานาญการพิเศษ 088-979-9141

8 นายชัยณรงค์  บรรลังเดช ศึกษานิเทศก์ชำานาญการพิเศษ 090-841-5867

9 น.ส.สุเมธตา  งามชัด ศึกษานิเทศก์ชำานาญการพิเศษ 095-059-6556

10 น.ส.ดรุณี  อาจปรุ ศึกษานิเทศก์ชำานาญการพิเศษ 089-861-5400

11 นายวาทิศ  สอนกอง ศึกษานิเทศก์ชำานาญการพิเศษ 099-639-4519

12 นางเทียนทอง  ประทีปเมือง ศึกษานิเทศก์ชำานาญการพิเศษ 082-311-8094

13 นายกฤษฎาวัตน์  ฉัตรรักษา ศึกษานิเทศก์ชำานาญการ 098-105-0996

14 น.ส.จุฬาลักษณ์  ภูปัญญา ศึกษานิเทศก์ชำานาญการ 093-328-0210

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
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ที่            ชื่อ-สกุล              ตำ�แหน่ง  เบอร์โทรศัพท์

1 นายพงศกร  ธนทรัพย์พล ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน 098-254-9117

2 นางนัทธมน  จรูญชาติ                       นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ 080-954-9159

ที่ ชื่อ-สกุล ตำ�แหน่ง เบอร์โทรศัพท์

1 นายสานิต  ต่ออำานาจ พนักงานราชการ 061-167-9098

ที่ ชื่อ-สกุล ตำ�แหน่ง   เบอร์โทรศัพท์

1 นายบุญหนา  ฦาชา ช่างไฟฟ้า อันดับ 4 086-982-0684

2 นายกฤษณศักดิ์  ครบุรีบุญมาตร ช่างไฟฟ้า อันดับ 4 092-172-4129

3 นายบรรจบ  สวัสดิ์รักษ์ ช่างไฟฟ้า  อันดับ 4 (ช่วยราชการ) 081-067-9519

4 นายสรายุทธ  ครองหนองแดง หัวหน้าหมวดยานยนต์ 098-589-2298

ที่ ชื่อ-สกุล ตำ�แหน่ง เบอร์โทรศัพท์

1 นายโอฬาร  เซียมเอคู ยามรักษาความปลอดภัย 083-162-3213

2 นายไชยา  ลือหาญ                       ยามรักษาความปลอดภัย 082-155-8518

3 นางสมร  รัศมีพันธ์ พนักงานทำาความสะอาด 082-149-0846

4 นางราตรี  ลือหาญ พนักงานทำาความสะอาด 061-050-0531

5 นางอุไรวรรณ  ชัยสงคราม ธุรการ สพป.ชย.2 098-123-9140

6 นายสมเก่ง  สินธิ์ชัยภูมิ คนสวน* 061-535-5610

7 นายวิชัย  เฝ้าทรัพย์ คนสวน* 063-056-1879

8 นายธนกฤต ชำานาญไพร พนักงานขับรถ* 061-060-2517

9 น.ส.นำ้าผึ้ง  เจริญเกียรติ์ พนักงานพิมพ์ดีด* 093-502-7782

10 น.ส.อังคณา  โคตรมูล นักจิตวิทยา ร.ร.ประจำาสพป.ชย.2* 093-096-7247

หน่วยตรวจสอบภายใน

พนักงานราชการ

ลูกจ้างประจ�า

ลูกจ้างชั่วคราว
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ตำรำงที่ 1 : กำรแบ่งกำรบริหำรงำนออกเป็น 5 ศูนย์เครือข่ำยกำรศึกษำ
   อ�ำเภอ 21 เครือข่ำยกำรศึกษำ และ 44 กลุ่มโรงเรียนดังนี้

ที่
ศูนย์เครือข่าย

การศึกษาอำาเภอ
เครือข่ายการศึกษา

(21เครือข่าย)
รายชื่อประธานเครือข่าย

กลุ่มโรงเรียน
(44 กลุ่มโรงเรียน)

1

 เกษตรสมบูรณ์
(นายวิจิตร นารอง)

ลุ่มน้ำาพรม นายวิจิตร นารอง
บ้านกุดเลาะ

(คุรุประชานุสรณ์) 093-3218762
ตำาบลบ้านยาง
ตำาบลกุดเลาะ
ตำาบลโนนทอง

2 ลำาน้ำาทิก ร.ต.สมศักดิ์  ศรีพิมพ์ บ้านหนองไผ่ 091-8635405
ตำาบลบ้านเป้า
ตำาบลหนองโพนงาม

3 ภูคลี นายวิเวก ศีลมั่น บ้านตลาดอุดมวิทย์ 087-9614114
ตำาบลบ้านหัน
ตำาบลสระโพนทอง

4 ภูกระแต นายสังคม เลิศขามป้อม บ้านเมืองกลางวิทยา 081-9667157
ตำาบลบ้านเดื่อ
ตำาบลโนนกอก

5 เขาเขียว นายจำาเริญ  ขึ้นทันตา
บ้านหนองข่า

(คุรุประชาวิทยา)
088-3777565

ตำาบลบ้านบัว
ตำาบลหนองข่า

6

      แก้งคร้อ
 (นายประภาส กองจันทร์)

เมืองแก้งคร้อ นายประภาส กองจันทร์ ศรีแก้งคร้อ 091-8411127
ตำาบลช่องสามหมอ
ตำาบลหนองไผ่

7 ภูโค้ง นายสำาราญ  เสือสาวะถี บ้านโคกล่าม 089-9455488
ตำาบลโคกกุง
ตำาบลนาหนองทุ่ม

8 ลำาปะทาว นายไพรทูล กูดซ้าย บ้านเก่าวิทยานุกูล 093-5627939
ตำาบลท่ามะไฟหวาน
ตำาบลเก่าย่าดี

9 หนองสังข์ภูผาแดง นายบดินทร์ แก้วโนนตุ่น หว้านไพรสามัคคี 084-4103279
ตำาบลบ้านแก้ง
ตำาบลหนองสังข์

10
ภูแลนคา นายสมหมาย โพธิ์จักร บ้านโคกไพรวัน 086-2610705

ตำาบลหลุบคา
ตำาบลหนองขาม

11
 

      คอนสาร
(นายวีระ ชาติชำานาญ)

หมื่นอร่ามกำาแหง นายมงคล  น้อยศรี บ้านโนนหัวนา 087-2137884
ตำาบลคอนสาร
ตำาบลทุ่งนาเลา
ตำาบลทุ่งพระ

 12 พระธาตุแก้งกอย นายธราพงษ์  เจริญขวัญ บ้านท่าศาลา 087-4903017
ตำาบลดงบัง
ตำาบลโนนคูณ
ตำาบลดงกลาง

13 น้ำาผุดทัพลาว นายวีระ  ชาติชำานาญ
บ้านทุ่งลุยลาย
(กฟผ.อุปถัมภ์)

093-3297923
ตำาบลห้วยยาง
ตำาบลทุ่งลุยลาย

14       บ้านแท่น
(นายสุทัศน์ โพธิ์ศรีวังชัย)

พระแท่นภูตะเภา นายสุทัศน์ โพธิ์ศรีวังชัย บ้านโจดโนนข่า 087-2230790
ตำาบลบ้านแท่น
ตำาบลสามสวน
ตำาบลสระพัง

15 ปรางค์กู่ภูเม็ง นายประดิษฐ์ เจริญธรรม ชัยชุมพลวิทยา 089-2769855
ตำาบลบ้านเต่า 
ตำาบลหนองคู

16

ภูเขียว
(นายสมจันทร์ พรบุญ)

เมืองภูเขียว นายพัฒนพงษ์ ทักษะวิเรขะพันธ์
บ้านแข้

(เจริญราษฎร์วิทยา)
094-6914415

ตำาบลผักปัง
ตำาบลหนองตูม

17
พระธาตุสามหมื่น
คุรุมิตรอุทยาน

นายสมจันทร์  พรบุญ
บ้านภูดิน                      

(มิตรผลอุปถัมภ์)
081-9548061

ตำาบลบ้านแก้ง
ตำาบลโคกสะอาด

18 ภูตะเภา นายวีระวัฒน์  ลีปา บ้านสีปลาด 084-7898145

ตำาบลหนอง
คอนไทย
ตำาบลกุดยม
ตำาบลโอโล

19 หลวงบาลนคร นายทองเอิญ  เข็มภูเขียว บ้านหนองขาม 086-2445207
ตำาบลบ้านเพชร,
บ้านดอน

20 ภูหยวก นายสมาน  เวียงปฏิ
ชุมชนบ้านบัว-

พักเกวียน
087-2498817

ตำาบลกวางโจน
ตำาบลธาตุทอง

21 การศึกษาเอกชน นายสถาพร  มีเพียร อนุบาลบ้านทับทิม 081-3804922
โรงเรียนเอกชน
จำานวน 14 โรงเรียน
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ตำรำงที่ 2 : ข้อมลูบคุลำกรในสงักดัส�ำนกังำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำประถมศกึษำชยัภมู ิเขต 2   
   (ข้อมูล ณ วันที่ 18 มกรำคม 2561) 
   2.1 จ�ำนวนบุคลำกรในส�ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำ  
ชัยภูมิ เขต 2

ตำ�แหน่ง จำ�นวน(คน)

ผู้อำานวยการ  1

รองผู้อำานวยการ  4

ศึกษานิเทศก์ 14

บุคลากรทางการศึกษา 38ค(2) 39

พนักงานราชการ  1

ลูกจ้างประจำา  3

ลูกจ้างประจำาช่วยราชการ  1

ลูกจ้างชั่วคราว 10

                                          รวมทั้งสิ้น 73

   2.2  จ�ำนวนบุคลำกรในสถำนศึกษำสังกัดส�ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต 2

ตำ�แหน่ง รวมทั้งสิ้น

ผู้อำานวยการโรงเรียน       261

รองผู้อำานวยการในโรงเรียน         20

ข้าราชการครู     1,982

ลูกจ้างประจำา         93

ลูกจ้างชั่วคราว       296

พนักงานราชการ       123

                                         รวมสิ้น     2,775
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   2.3 จ�ำนวนบคุลำกรในส�ำนกังำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำประถมศกึษำชยัภูมิ 
เขต 2 จ�ำแนกตำมกลุ่มภำรกิจ (ข้อมูล ณ วันที่ 18 มกรำคม 2561) 

ที่ สายผู้บริหาร/กลุ่มงาน

เพศ วุฒิการศึกษา

รวม
ชาย หญิง รวม

ตำ่ากว่า
ป.ตรี

ป.ตรี ป.โท ป.เอก

1 ผอ.สพป.ชย.2 1 - 1 - - 1 - 1

2 รองผอ.สพป.ชย.2 2 2 4 - - 4 - 4

3 กลุ่มอำานวยการ 1 3 4 - 3 1 - 4

4 กลุ่มบริหารงานการเงินฯลฯ 3 4 7 - 6 1 - 7

5 กลุ่มบริหารงานบุคคล 2 9 11 - 9 2 - 11

6 กลุ่มนโยบายและแผน 1 6 7 - 6 1 - 7

7 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 2 6 8 - 3 5 - 8

8 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล 5 9 14 - 1 13 - 14

9 หน่วยตรวจสอบภายใน 1 1 2 - 2 - - 2

10 พนักงานราชการ 1 - 1 - 1 - - 1

11 ลูกจ้างประจำา 3 - 3 2 1 - - 3

12 ลูกจ้างประจำาช่วยราชการ 1 - 1 1 - - - 1

13 ลูกจ้างชั่วคราว 5 5 10 8 2 - - 10

                       รวมทั้งสิ้น 28 45 73 11 34 28 - 73

ตำรำงที่ 3 : จ�ำนวนสถำนศึกษำจ�ำแนกตำมขนำด 

ที่ อำาเภอ
จำานวน ขนาดเล็ก

(นร.1-
120คน)

ขนาดกลาง
(นร.121–
600คน)

ขนาดหญ่
(นร.601- 
1500คน)

ขนาดใหญ่พิเศษ
(นร.1501คน

ขึ้นไป)โรงเรียน สาขา

1 ภูเขียว 72 - 46 25 1 -

2 แก้งคร้อ 57 - 38 17 2 -

3 เกษตรสมบูรณ์ 62 1 34 29 - -

4 คอนส�ร 38 1 25 14 - -

5 บ้�นแท่น 32 - 22 10 - -

      รวมทั้งสิ้น  261 2 165 95 3 -

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560
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ตำรำงที่ 4 : จ�ำนวนนักเรียนในสถำนศึกษำ  สังกัดส�ำนักงำนคณะกรรมกำร
   กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน แยกตำมระดับกำรศึกษำและอ�ำเภอ

ที่ อำาเภอ

จำ�นวนนักเรียนระดับ

รวมทั้งสิ้น
ก่อนประถม ประถมศึกษา

มัธยมศึกษา
ตอนต้น

มัธยมศึกษา
ตอนปลาย

ชา
ย

หญ
ิง

ชา
ย

หญ
ิง

ชา
ย

หญ
ิง

ชา
ย

หญ
ิง

1 ภูเขียว 1001 989 3,584 3,333 427 366  - - 9,700

2 แก้งคร้อ 775 782 2,834 2,716 569 413 - - 8,089

3 เกษตรสมบูรณ์ 768 774 3,102 2,833 408 318 43 31 8,277

4 คอนส�ร 511 475 1,672 1,463 218 155 - - 4,494

5 บ้�นแท่น 450 382 1,299 1,292 189 139 - - 3,751

  รวมทั้งสิ้น  3,505 3,402 12,491 11,637 1,811 1,391 43 31 34,311

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560

ตำรำงที่ 5 : จ�ำนวนโรงเรียน นักเรียน ห้องเรียนและข้ำรำชกำรครู สังกัด
   ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน จ�ำแนกตำมอ�ำเภอ

ที่ อำาเภอ
จำานวน จำานวน นักเรียน รวม

ทั้งสิ้น
ห้อง

ผู้บริหาร รองฯ ครู โรงเรียน สาขา ชาย หญิง

1 ภูเขียว 72 5 550    72 - 5012 4688 9700 665

2 แก้งคร้อ 57 9 448 57 - 4178 3911 8089 570

3 เกษตรสมบูรณ์ 62 2 484 62 1 4321 3956 8277 569

4 คอนส�ร 38 1 274 38 1 2401 2093 4494 366

5 บ้�นแท่น 32 3 226 32 - 1938 1813 3751 301

รวมทั้งสิ้น 261 20 1982 261 2 17850 16461 34311 2471

ข้อมูล  ณ  วันที่ 10  มิถุนายน 2560

   



รายงานผลการดำาเนินงาน
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 21

ตำรำงที่ 6 : โรงเรียนในโครงกำรพิเศษในเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
   ชัยภูมิ เขต 2    สังกัดส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ

   ขั้นพื้นฐำน

ที่ อำาเภอ

จำานวน โรงเรียน

โรงเรียน สาขา ดีประจำา

ตำาบล

ประชารัฐ
สุจริต แม่เหล็ก ICU

Stem Educa-

tion

1 ภูเขียว 72 - 11 7 72 1 1 2

2 แก้งคร้อ 57 - 10 4 57 1 3 2

3 เกษตรสมบูรณ์ 62 1 11 3 63 1 4 2

4 คอนสาร 38 1 8 5 39 1 5 2

5 บ้านแท่น 32 - 5 2 32 - 3 2

   รวมทั้งสิ้น 261 2 45 21 263 4 16 10
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  6. ยุทธศำสตร์กระทรวงศึกษำธิกำร

         จุดเน้นยุทธศำสตร์

   1. หลักสูตรและกระบวนกำรเรียนกำรสอน

         2.  กำรผลิตและพัฒนำครู

         3.  กำรทดสอบ กำรประเมิน กำรประกันคุณภำพและกำร

พัฒนำมำตรฐำนกำรศึกษำ

   4.  กำรผลิตพัฒนำก�ำลังคนและวิจัยที่สอดคล้องกับ 

ควำมต้องกำรของกำรพัฒนำประเทศ

   5.  ICT  เพื่อกำรศึกษำ

   6.  กำรบริหำรจัดกำร

  นโยบำยปีงบประมำณ พ.ศ.2560  ส�ำนักงำนคณะกรรมกำร

        กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

         1.  เร่งรัดปฏิรูปกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนให้มีกำรปรับปรุง

เปลี่ยนแปลงระบบและกระบวนกำรกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ทั้งระบบ

ให้มปีระสทิธภิำพ ทนัสมยั ทนัเหตกุำรณ์ ทนัโลก ให้ส�ำเรจ็อย่ำงเป็นรปูธรรม

   2.  เร่งพัฒนำควำมแข็งแกร่งทำงกำรศึกษำ ให้ผู้เรียนทุก

ระดับทุกประเภท รวมถึงเด็กพิกำรและด้อยโอกำส มีควำมรู้และทักษะแห่ง

โลกยุคใหม่ควบคู่กันไป โดยเฉพำะทักษะกำรอ่ำน กำรเขียนและกำรคิด  

เพื่อให้มีควำมพร้อมเข้ำสู่กำรศึกษำระดับสูงและโลกของกำรท�ำงำน

ส่วนที่ 2
ทิศทางการพัฒนาการศึกษา
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   3. เร่งปรับระบบสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำที่สอดคล้อง

ไปในทิศทำงเดียวกัน มีกำรประสำนสัมพันธ์กับเนื้อหำ ทักษะและกระบวน 

กำรเรยีนกำรสอน ประกอบไปด้วย มำตรฐำนและกำรประเมนิ หลกัสตูรและ               

กำรสอน กำรพัฒนำทำงวิชำชีพและสภำพแวดล้อมกำรเรียนรู้

   4.  ยกระดับควำมแข็งแกร่งมำตรฐำนวิชำชีพครูและ 

ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ให้ครูเป็นผู้ที่มีควำมสำมำรถและทักษะที่เหมำะสมกับ

กำรพัฒนำกำรเรียนรู้ของผู้เรียน ผู้บริหำรสถำนศึกษำ มีควำมสำมำรถใน 

กำรบริหำรจัดกำรและเป็นผู้น�ำทำงวิชำกำรครูและผู้บริหำรสถำนศึกษำ

ประพฤติตนเป็นแบบอย่ำงที่ดีแก่ผู ้เรียน สร้ำงควำมมั่นใจและไว้วำงใจ  

ส่งเสริมให้รับผิดชอบต่อผลที่เกิดกับนักเรียนที่สอดคล้องกับวิชำชีพ

   5. เร่งสร้ำงระบบให้ส�ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ เป็น

องค์กรคุณภำพที่แข็งแกร่ง และมีประสิทธิภำพ เพื่อกำรให้บริกำรที่ดี  

มีควำมสำมำรถ รับผิดชอบกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนที่มีคุณภำพและ

มำตรฐำนได้เป็นอย่ำงดี 

   6. เร่งรัดปรับปรุงโรงเรียนให้เป็นองค์กรที่มีควำมเข้มแข็ง 

มีแรงบันดำลใจและมีวิสัยทัศน์ในกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนที่ชัดเจน เป็น

สถำนศกึษำคณุภำพและมปีระสทิธภิำพ ทีส่ำมำรถจดักำรเรียนกำรสอนอย่ำง

มีคุณภำพและได้มำตรฐำนระดับสำกล

   7. สร ้ำงระบบกำรควบคุมกำรจัดกำรเปลี่ยนแปลง 

ทำงกำรศึกษำที่มีข้อมูลสำรสนเทศและข่ำวสำรเก่ียวกับกระบวนกำรเรียน

กำรสอนอย่ำงพร้อมบริบูรณ์และมีนโยบำยกำรติดตำมประเมินผลอย่ำงเป็น

รูปธรรม
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   8.  สร้ำงวฒันธรรมใหม่ในกำรท�ำงำนให้มปีระสทิธภิำพ เพือ่

กำรให้บรกิำรทีด่ทีัง้ส่วนกลำงและส่วนภูมภิำค เร่งรดักำรกระจำยอ�ำนำจและ

ควำมรับผิดชอบส่งเสริมกำรพัฒนำเชิงพื้นที่ที่ทุกภำคส่วนเข้ำมำมีส่วนร่วม 

ปรับปรุงระบบของโรงเรียนให้เป็นแบบร่วมคิดร่วมท�ำ กำรมีส่วนร่วมและ

กำรประสำนงำน สำมำรถใช้เครือข่ำยกำรพัฒนำกำรศึกษำระหว่ำงโรงเรียน

กับโรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรวิชำชีพ กลุ่มบุคคล องค์กร

เอกชน องค์กรชุมชน และองค์กรสังคมอื่น

   9. เร่งปรับระบบกำรบริหำรงำนบคุคล มุง่เน้นควำมถกูต้อง

เหมำะสมเป็นธรรม ปรำศจำกคอร์รัปชั่นให้เป็นปัจจัยหนุนในกำรเสริมสร้ำง

คุณภำพและประสิทธิภำพ ขวัญและก�ำลังใจ สร้ำงภำวะจูงใจ แรงบันดำลใจ 

และควำมรับผิดชอบในควำมส�ำเร็จตำมภำระหน้ำที่

   10. มุง่สร้ำงพลเมอืงดทีีต่ื่นตวัและอยูร่่วมกบัผูอ้ืน่ในสงัคมพหุ

วัฒนธรรมได้และท�ำให้กำรศึกษำน�ำกำรแก้ปัญหำส�ำคัญของสังคม รวมทั้ง 

ปัญหำกำรคอร์รัปชั่น

   11. ทุ ่มเทมำตรกำรเพื่อยกระดับคุณภำพสถำนศึกษำที่

พฒันำล้ำหลงัและโรงเรยีนขนำดเลก็ทีไ่ม่ได้คณุภำพ เพือ่ไม่ให้ผูเ้รยีนต้องเสยี

โอกำสได้รับกำรศึกษำที่มีคุณภำพ

วิสัยทัศน์ (Vision)    

 กำรศกึษำขัน้พืน้ฐำนของประเทศไทย มคีณุภำพและมำตรฐำนระดับ

สำกลบนพื้นฐำนของควำมเป็นไทย  
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พันธกิจ (Mission statement)      

 1. ส่งเสรมิและสนับสนนุให้ประชำกรวยัเรยีนทกุคนได้รบักำรศกึษำ

อย่ำงทั่วถึงและมีคุณภำพ

 2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ ตำมหลักสูตรและค่ำนิยมหลักของคนไทย 12 ประกำร

 3. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรที่เน้นกำรมีส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้ำง

ควำมรับผิดชอบต่อคุณภำพกำรศึกษำและบูรณำกำรกำรจัดกำรศึกษำ

เป้าประสงค์ (Goals)

 เพื่อให้กำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนของประเทศไทย มีคุณภำพและ
มำตรฐำนระดบัสำกล บนพืน้ฐำนของควำมเป็นไทย ส�ำนกังำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน จึงก�ำหนดเป้ำประสงค์ดังนี้
 1. ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษำและระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
ทุกคน มีพัฒนำกำรเหมำะสมตำมวัยและมีคุณภำพ
 2. ประชำกรวยัเรยีนทกุคนได้รบัโอกำสในกำรศกึษำขัน้พืน้ฐำนอย่ำง
ทั่วถึง มีคุณภำพและเสมอภำค
 3. ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีสมรรถนะตรงตำมสำยงำนและ
มีวัฒนธรรมกำรท�ำงำนที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
 4. ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ส�ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ
และสถำนศึกษำ มีประสิทธิภำพและเป็นกลไกขับเคลื่อนกำรศึกษำข้ัน 
พื้นฐำนสู่คุณภำพระดับมำตรฐำนสำกล
 5. ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน เน้นกำรท�ำงำน
แบบบูรณำกำร มีเครือข่ำยกำรบริหำรจัดกำร บริหำรแบบมีส่วนร่วมจำก
ทุกภำคส่วนในกำรจัดกำรศึกษำและกระจำยอ�ำนำจและควำมรับผิดชอบ 
สู่ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ
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 6. พื้นที่พิเศษ ได้รับกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและพัฒนำ

รูปแบบกำรจัดกำรศึกษำที่เหมำะสม ตำมบริบทของพ้ืนที่โดยมีประเด็น

ยุทธศำสตร์ในกำรด�ำเนินงำน  4  ยุทธศำสตร์ ได้แก่

	 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1

 	กำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนในระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2

 	กำรเพิ่มโอกำสให้ผู้เรียนเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3

 	กำรพัฒนำคุณภำพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ

 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4

 	กำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร

 ประเด็นยุทธศ�สตร์ที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 เป้ำประสงค์ท่ี 1 ผูเ้รยีนระดบัก่อนประถมศกึษำและระดบักำรศกึษำ

ขั้นพื้นฐำนทุกคน มีพัฒนำกำรเหมำะสมตำมวัยและมีคุณภำพ

 กลยุทธ์

 1. เสรมิสร้ำงควำมเข้มแขง็ให้กบักำรพฒันำผูเ้รยีนอย่ำงมคีณุภำพ

 2.  สร้ำงกำรมีส่วนร่วมพัฒนำคุณภำพผู้เรียน

 
 ประเด็นยุทธศ�สตร์ที่ 2 : การเพิ่มโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 เป้ำประสงค์ที่ 2 ประชำกรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกำสในกำรศึกษำ

ขั้นพื้นฐำนอย่ำงทั่วถึง มีคุณภำพและเสมอภำค

 เป้ำประสงค์ที ่6 พืน้ทีพ่เิศษ ได้รบักำรพฒันำคุณภำพกำรศกึษำและ 

พัฒนำรูปแบบกำรจัดกำรศึกษำที่เหมำะสมตำมบริบทของพื้นที่
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 กลยุทธ์

 1. เพิ่มโอกำสกำรเข้ำถึงกำรศึกษำที่มีคุณภำพ

 2. ลดควำมเหลื่อมล�้ำทำงกำรศึกษำ

 ประเด็นยุทธศ�สตร์ที่ 3 : การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

 เป้ำประสงค์ที ่3 ครแูละบคุลำกรทำงกำรศกึษำมสีมรรถนะตรงตำม

สำยงำนและมีวัฒนธรรมกำรท�ำงำนที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์

 เป้ำประสงค์ที ่6 พืน้ทีพ่เิศษ ได้รับกำรพฒันำคณุภำพกำรศกึษำและ 

พัฒนำรูปแบบกำรจัดกำรศึกษำที่เหมำะสมตำมบริบทของพื้นที่

 กลยุทธ์

 1. ลดภำระงำนอื่นที่นอกเหนือจำกงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำร

เรียนรู้ของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ

 2.  ส่งเสริม สนับสนุนกำรพัฒนำองค์ควำมรู้ครูและบุคลำกรทำง 

กำรศึกษำ โดยเฉพำะด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้ กำรวัดและประเมินผลและ 

ทักษะในกำรสื่อสำรของครูให้มีสมรรถนะด้ำนกำรสอนอย่ำงมีประสิทธิภำพ

 3.  ส่งเสริม สนับสนุนกำรพัฒนำผู ้บริหำรสถำนศึกษำให้มี 

ควำมสำมำรถทุกด้ำนอย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล

 4. เสริมสร้ำงระบบแรงจูงใจให้ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ             

มีขวัญ ก�ำลังใจในกำรท�ำงำน เกิดผลกำรปฏิบัติงำนเชิงประจักษ์

 5.  ส่งเสริม สนบัสนนุครูและบคุลำกรทำงกำรศึกษำ ให้มจีติวญิญำณ

ของควำมเป็นคร ูกำรเป็นครูมอือำชพี และยดึม่ันในจรรยำบรรณของวชิำชีพ

 6. ส่งเสรมิ สนบัสนุนให้องค์กร องค์คณะบคุคลและผูม้ส่ีวนได้ส่วน

เสยี วำงแผน สรรหำ ย้ำย โอนครูและบคุลำกรทำงกำรศกึษำให้สอดคล้องกับ

ควำมต้องกำร จ�ำเป็นของโรงเรียนและชุมชน
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 ประเด็นยุทธศ�สตร์ที่ 4 : การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

 เป้ำประสงค์ที่ 4 ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ส�ำนักบริหำรงำน 

กำรศึกษำพิเศษและสถำนศึกษำ มีประสิทธิภำพและเป็นกลไกขับเคลื่อน 

กำรศึกษำขั้นพื้นฐำนสู่คุณภำพระดับมำตรฐำนสำกล

 เป้ำประสงค์ที่ 5 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  

เน้นกำรท�ำงำนแบบบูรณำกำร มีเครือข่ำยกำรบริหำรจัดกำรบริหำรแบบ 

มส่ีวนร่วมจำกทุกภำคส่วนในกำรจดักำรศกึษำ และกระจำยอ�ำนำจและควำม 

รับผิดชอบสู่ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ

 เป้ำประสงค์ที ่6 พืน้ทีพ่เิศษ ได้รับกำรพฒันำคณุภำพกำรศกึษำและ 

พัฒนำรูปแบบกำรจัดกำรศึกษำที่เหมำะสมตำมบริบทของพื้นที่

 กลยุทธ์

 1. กระจำยอ�ำนำจและควำมรับผิดชอบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ

 2.  ส่งเสริมเครือข่ำยและกำรมีส่วนร่วมในกำรบริหำรจัดกำร

 3.  ส่งเสรมิกำรน�ำผลกำรวจิยัไปใช้ เพือ่พฒันำนโยบำยและเป็นฐำน

ในกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของเขตพื้นที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ

 4. ส่งเสรมิส�ำนกังำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำ สถำนศกึษำและองค์คณะ

บุคคล ให้มีควำมรับผิดชอบต่อผลกำรด�ำเนินงำน

 5.  ส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรศึกษำในพื้นที่พิเศษและระดับต�ำบล

 ผลผลิต

 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน มีกำรด�ำเนินงำน 6 

ผลผลิตดังนี้

 1. ผู้จบกำรศึกษำก่อนประถมศึกษำ

 2. ผู้จบกำรศึกษำภำคบังคับ
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 3.  ผู้จบกำรศึกษำมัธยมศึกษำตอนปลำย

 4.  เด็กพิกำรได้รับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนและพัฒนำสมรรถภำพ

 5.  เด็กด้อยโอกำสได้รับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

 6.  ผู้ที่มีควำมสำมำรถพิเศษได้รับกำรพัฒนำศักยภำพ

 จุดเน้น

 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ก�ำหนด 6 จุดเน้น 

กำรด�ำเนินงำนปีงบประมำณ พ.ศ.2560 ที่สอดคล้องกับ 6 ยุทธศำสตร์ 

กระทรวงศึกษำธิกำร ดังนี้

 1. จุดเน้นด้ำนหลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้

 2.  จุดเน้นด้ำนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ

 3. จุดเน้นด้ำนพัฒนำก�ำลังคนและงำนวิจัยที่สอดคล้องกับควำม

ต้องกำรของประเทศ

 4.  จุดเน้นด้ำนกำรทดสอบ กำรประเมินกำรประกันคุณภำพและ

มำตรฐำนกำรศึกษำ

 5.  จุดเน้นด้ำน ICT  เพื่อกำรศึกษำ

 6. จุดเน้นด้ำนกำรบริหำรจัดกำร

                                                    

 นโยบำยปีงบประมำณ พ.ศ.2560  ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ

        ประถมศึกษำชัยภูมิ เขต 2  มีดังนี้

วิสัยทัศน์ (Vision)  

  “ภำยในปี 2562 ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ 

เขต 2 เป็นองค์กรช้ันน�ำในภูมภิำคทีม่คีณุภำพตำมมำตรฐำน บนพืน้ฐำนของ

ควำมเป็นไทย”
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พันธกิจ (Mission statement)      

 1. ส่งเสรมิและสนบัสนนุให้ประชำกรวยัเรยีนทุกคน  ได้รบักำรศกึษำ 

อย่ำงทั่วถึง

 2. ส่งเสริมให้ผู ้เรียน ได้เรียนรู ้อย่ำงมีคุณภำพตำมมำตรฐำน                         

มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตำมหลักสูตรบนพื้นฐำนของควำมเป็นไทย

 3. พฒันำระบบกำรบรหิำรจดักำรทีย่ดึหลกัธรรมำภบิำล  เพือ่เสรมิสร้ำง 

ควำมรับผิดชอบต่อคุณภำพกำรศึกษำ  

ค่ำนิยม (Corporate value) 

 “มุ่งคุณภำพ  ยึดมั่นคุณธรรม  เลิศล�้ำบริกำร”

เป้ำประสงค์ (Goals)

 1. ประชำกรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกำสในกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน             

อย่ำงทั่วถึง

 2.  นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษำทุกคน  มีพัฒนำกำรเหมำะสม

ตำมช่วงวัยและได้สมดุล

          3.  นักเรียนระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนทุกคน มีคุณภำพมำตรฐำน         

มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมหลักสูตร  บนพื้นฐำนของควำมเป็นไทย

  4.  ผูบ้รหิำร ครู  และบคุลำกรทำงกำรศกึษำ มคีวำมรู ้ควำมสำมำรถ

และทักษะที่เหมำะสม และมีวัฒนธรรมกำรท�ำงำนที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์

 5.  สถำนศึกษำทุกแห่ง  มีระบบประกันคุณภำพภำยในและระบบ

ดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็งและได้มำตรฐำน

 6.  ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ มีคุณภำพมำตรฐำนส�ำนักงำน  

เขตพื้นที่กำรศึกษำ

จุดเน้น/เป้ำหมำยกำรพัฒนำ ตำมนโยบำยของ สพป.ชัยภูมิ เขต 2

 ปณิธำน “เป็นผู ้น�ำทำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนในภำคะวันออก                   

เฉียงเหนือ”



รายงานผลการดำาเนินงาน
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 31

 1.  นักเรียนชั้น ป.1 ทุกคน  ต้องอ่ำนออกเขียนได้

 2.  สถำนศึกษำทุกแห่ง ปลอดนักเรียนอ่ำนไม่ออก  เขียนไม่ได้

 3.  ค่ำเฉลี่ย NT  O-NET  ชั้น ป.3  ป.6  และม.3  ไม่ต�่ำกว่ำระดับ

ประเทศ 

 4. สถำนศึกษำทุกแห่ง มีระบบประกันคุณภำพภำยในระดับ ดีเยี่ยม

 5.  สถำนศึกษำทุกแห่ง  ผ่ำนกำรรับรองมำตรฐำนระบบดูแลช่วย

เหลือนักเรียน

 6.  สถำนศึกษำทุกแห่ง ใช้แผนเป็นเคร่ืองมือในกำรบริหำรจัดกำร

อย่ำงมีประสิทธิภำพ

 7.  ผลกำรประเมิน KRS,  ARS ไม่ต�่ำกว่ำอันดับ 10 ของประเทศ

กลยุทธ์ (Strategy)

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 1 กำรพัฒนำระบบกำรนิเทศกำรศึกษำ

     (Supervision : S) 

 กลยุทธ์ที่ 1.1 พฒันำรูปแบบกำรนเิทศกำรศกึษำให้มปีระสทิธภิำพ

        กลยุทธ์ที่ 1.2 ส่งเสริมกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ  โดยใช้กำร

                           นิเทศภำยในเป็นฐำน

ประเด็นกลยุทธ์ที่  2   กำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ 

              (Management : M)

 กลยุทธ์ที่ 2.1 สร้ำงโอกำสทำงกำรศกึษำอย่ำงทัว่ถงึและเท่ำเทยีม

 กลยุทธ์ที่  2.2 ส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรแบบมีส่วนร่วมที่มุ่งเน้น

     ผลสัมฤทธิ์

 กลยุทธ์ที่ 2.3 เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของส�ำนักงำนเขตพื้นที่

                  กำรศึกษำและสถำนศึกษำ

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 3 กำรส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนรู้ที่มีประสิทธิภำพ

     (Learning : L)  
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 กลยุทธ์ที่ 3.1 เร่งยกระดับคุณภำพนักเรียนให้ได้มำตรฐำน

 กลยุทธ์ที่  3.2  ส่งเสริมกำรใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อกำรศึกษำ

        กลยุทธ์ที่  3.3  พัฒนำศักยภำพผู้บริหำร ครูและบุคลำกรทำงกำร

                  ศึกษำให้เป็นมืออำชีพ

 ส�ำนกังำนเขตพืน้ท่ีกำรศกึษำประถมศกึษำชยัภมู ิเขต 2 ได้รบัจดัสรร

งบประมำณจำกส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน เพ่ือด�ำเนิน

กำรตำมแผนด�ำเนินงำนชุดโครงกำรตำมจุดเน้น 6 ยุทธศำสตร์ กำรปฏิรูป 

กำรศึกษำของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ประจ�ำป ี

งบประมำณ 2560 รวมทั้งสิ้น 50 โครงกำร งบประมำณทั้งสิ้น 14,604,450 บำท  

(สิบสี่ล้ำนหกแสนสี่พันสี่ร้อยห้ำสิบบำทถ้วน)

ที่ โครงก�ร/กิจกรรม งบประม�ณ

1 พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย 223,000

2 พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่าง

ประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
675,000

3 พัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนปฐมวัย 357,800

4 พัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา 95,000

5 พัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทาง

การเรียนและการเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21
233,800

6 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูในการขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียน

เพิ่มเวลารู้ เพื่อการจัดค่ายกิจกรรมเพิ่มเวลารู้
100,000

7 พัฒนาระบบการประเมินคุณภาพผู้เรียน 435,870

8 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยการจัดการศึกษาทางไกล 67,000

9 การพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการศึกษาและยกระดับ 245,000

10 การยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลการ

เรียนรู้ของนักเรียน  เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาไทย โดยใช้องค์

ความรู้จากการเข้าร่วมโครงการ PISA

190,000
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ที่ โครงก�ร/กิจกรรม งบประม�ณ

11 การพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เพื่อยกระดับ

การศึกษา
65,000

12 เร่งรัดพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสูการยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน

คุณภาพคณิตศาสตร์
30,000

13 ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุด ปีงบประมาณ 2560 130,000

14 การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
63,000

15 ประเมินพัฒนาการนักเรียนปฐมวัยในโรงเรียนต้นแบบสนามเด็กเล่น 

ตามหลักการพัฒนาสมอง (BBL) : เล่นตามรอย พระยุคลบาท
23,000

16 การพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

(กิจกรรมแนะแนว)
30,000

17 ส่งเสริมและพัฒนาการจัดประสบการณ์ตามแนวคิด มอนเตสเชอรี

ระดับปฐมวัย
150,000

18 พัฒนาศึกษานิเทศก์ เพื่อยกระดับการนิเทศ ติดตามการจัดการศึกษา   5,000

19 พัฒนาความรู้ความเข้าใจเศรษฐศาสตร์อาเซียน 93,450

20 ส่งเสริมพัฒนาการเรียนการสอนสู่ประชาคมอาเซียน 145,000

21 ส่งเสริม พัฒนาและนิเทศกำากับติดตามโรงเรียนในฝัน 403,000

22 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางวิจัย บุคลากรทางวิจัยและระบบ

มาตรฐานการวิจัยของ สพป.ชัยภูมิ เขต 2
55,000

23 บ้านวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย รุ่นที่ 7 258,800

24 ส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 120,600

25 พัฒนาการอ่าน การเขียน เพื่อการสื่อสาร อ่านเข้าใจ 245,000

26 ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย 218,780

27 การจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำา 50,000
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ที่ โครงก�ร/กิจกรรม งบประม�ณ

28 การจัดสรรงบประมาณ ปี พ.ศ.2560 สำาหรับการประชุม

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
3,100,000

29 พัฒนาส่งเสริมความประพฤตินักเรียน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม 150,000

30 ค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิต “รวบรวมพลังเด็กและเยาวชน”  80,000

31 ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 370,000

32 บริหารจัดการขยะ นำ้าเสีย พลังงานและความหลากหลายทาง

ชีววิทยา
100,000

33 นิเทศ กำากับ ติดตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและ

ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “โรงเรียนสุจริต”
27,000

34 พัฒนาศักยภาพครูบรรจุใหม่ (ครูผู้ช่วย) 88,900

35 ค่าใช้จ่ายในการตรวจและประเมินข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาที่ขอรับการประเมินเพื่อให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ

ชำานาญการพิเศษ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ.2560

17,050

36 ประชมุเชิงปฏบิตักิารพฒันาบคุลากรในสถานศึกษา ตามยทุธศาสตร์

การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

(PLC and Active Learning)

2,000,000

37 เสริมความเข้มแข็งทางวิชาการการจัดการศึกษาปฐมวัย   184,800

38 ส่งเสริมและพัฒนาการจัดกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

ประเทศไทยในโรงเรียนขนาดเล็ก
132,200

39 พัฒนาโรงเรียนดีประจำาตำาบล 619,500

40 ค่ายเยาวชน รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
304,400

41 พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม 985,500

42 พัฒนางานข้อมูลสารสนเทศ เพื่อโอกาสทางการศึกษา 50,000

43 ขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา 125,000

44 โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 555,000
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ที่ โครงก�ร/กิจกรรม งบประม�ณ

45 พัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล : การพัฒนาความสามารถ

ทางวิชาการผู้เรียนผ่านกระบวนการแข่งขันทางวิชาการ ระดับ

นานาชาติ ประจำาปี พ.ศ.2560

30,000

46 การขยายผล DLIT สู่โรงเรียนในสังกัด ในระบบ Online               

และ Offline
29,000

47 พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

(ภาษาอังกฤษ)
525,000

48 สร้างความปลอดภัยทางนำ้าแก่นักเรียนในสถานศึกษา 

“กิจกรรมว่ายนำ้าเพื่อชีวิต”
200,000

49 จัดทำาแผนการดำาเนินงานตามจุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์การปฏิรูป

การศึกษาและแผนปฏิบัติการ 

ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ.2560

 30,000

50 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก  37,000

รวมจำ�นวน 50 โครงก�ร เป็นเงิน 14,604,450
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 เพือ่สนองนโยบำยของส�ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรศกึษำ ขัน้พ้ืนฐำน  

ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต 2 ได้จัดท�ำโครงกำร

ตำมแผนปฏิบัติกำรประจ�ำปีงบประมำณ 2560 ของส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำร

ศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต 2   โดยมีโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ  

วธิกีำร  และผูร้บัผดิชอบในกำรด�ำเนนิงำนขบัเคลือ่นกลยทุธ์ต่ำง ๆ    ให้บรรลุ

วตัถปุระสงค์ตำมนโยบำยของส�ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรศกึษำขัน้พืน้ฐำน  

จ�ำนวนทัง้ส้ิน  15  โครงกำร ใช้งบประมำณในกำรด�ำเนนิงำน  1,323,700.00  บำท  

(หนึง่ล้ำนสำมแสนสองหม่ืนสำมพันเจด็ร้อยบำทถ้วน)   ซึง่โครงกำรตำมแผน

ปฏิบัติกำร มีดังนี้

ที่ โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ

กลยุทธ์ที่ 1 : กำรพัฒนำระบบกำรนิเทศกำรศึกษำ (Supervision : S)

1 กำรส่งเสริมพัฒนำกำรดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน 80,000

2 ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อนของ 

สพป.ชัยภูมิ เขต 2
48,000

3 เฝ้ำระวังและแก้ไขปัญหำยำเสพติดในสถำนศึกษำ 80,000

4 ศิลปหัตถกรรมนักเรียน   300,000

5 นิเทศบูรณำกำรโดยใช้โรงเรียนเป็นฐำน 88,000

รวม  5  โครงกำร   596,000

ส่วนที่ 3
ผลการด�าเนินงาน 
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ที่ โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ

กลยุทธ์ที่ 2 : กำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Management : M)

1 กำรบริหำรจัดกำรศึกษำ เพื่อลดอัตรำกำรออกกลำงคัน 30,000

รวม  1  โครงกำร 30,000

กลยุทธ์ที่ 3 : กำรส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนรู้ที่มีประสิทธิภำพ (Learning : L)

1 สร้ำงเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด�ำเนินงำนของสถำนศึกษำ 

และส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต 2

116,000

2 พัฒนำบุคลำกรในส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ

ชัยภูมิ เขต 2 

200,000

3 พัฒนำศักยภำพลูกจ้ำงประจ�ำ 40,000

4 พฒันำศกัยภำพลกูจำ้งชัว่ครำว/พนกังำนรำชกำรทีป่ฏิบตักิำรสอน 30,000

5 พัฒนำหน่วยงำนและบุคลำกรเพื่อรับรำงวัลทรงคุณค่ำสพฐ. 

(OBEC AWARDS)

30,000

6 ประชุมคณะผู้บริหำร สพป.ชัยภูมิ เขต 2 21,700

7 ประชุมเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรโรงเรียน 80,000

8 แสดงมุทิตำจิตแก่ผู้เกษียณอำยุรำชกำร 50,000

9 ส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำสู่มำตรฐำน 130,000

รวม  9  โครงกำร 697,700

รวมทั้งสิ้น  15  โครงกำร  เป็นเงินทั้งสิ้น  1,323,700

กลยุทธ์ที่ 1 : กำรพัฒนำระบบกำรนิเทศกำรศึกษำ (Supervision : S)

โครงกำร ส่งเสริมพัฒนำกำรดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองเด็กนักเรียนผล

กำรด�ำเนินงำน 

 - สถำนศกึษำทกุแห่ง สงักดัส�ำนกังำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำประถม-

ศึกษำชัยภูมิ เขต 2  ด�ำเนินกิจกรรมเยี่ยมบ้ำนนักเรียน 100%  และด�ำเนิน

กำรตำมมำตรฐำนงำนระบบกำรดแูลช่วยเหลอืนกัเรยีน โดยน�ำข้อมลูท่ีได้จำก

กำรวเิครำะห์   วจิยันกัเรียนทีม่พีฤติกรรมเสีย่ง  เพือ่สร้ำงภูมคุ้ิมกนัทำงสงัคม 
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ส่งผลให้สถำนศึกษำมีผลงำนดีเด่น  ด้ำนระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่

เป็นแบบอย่ำงที่ดี

ตัวชี้วัด/ควำมส�ำเร็จ 

 ด้ำนปริมำณ 

 - สถำนศึกษำในสังกัดทุกแห่ง มีกำรพัฒนำและด�ำเนินกำร                   

ตำมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

 ด้ำนคุณภำพ 

 -  สถำนศึกษำในสังกัด ได้รับกำรประเมินคุณภำพตำมมำตรฐำน

งำนระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน ครูผู้รับผิดชอบงำนระบบกำรดูแล 

ช่วยเหลอืนกัเรยีน  มคีวำมรู ้ ควำมสำมำรถและเข้ำใจกำรใช้แบบประเมนิและ 

แบบติดตำมนักเรียนเป็นรำยบุคคล นักเรียนทุกคนได้รับกำรดูแลช่วยเหลือ

ตรงตำมศักยภำพของเด็กแต่ละบุคคล

ผลงำนที่สำมำรถเป็นแบบอย่ำงได้

   1. รำงวัลส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำดีเด ่น                    

ด้ำนระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนประจ�ำปี พ.ศ.2558 - 2560

        2. งำนวิจัยงำนระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนของส�ำนักงำน               

เขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต 2

โครงกำร  ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน

 ผลกำรด�ำเนินงำน 

 - บคุลำกรในส�ำนกังำนทรำบทศิทำงกำรด�ำเนนิงำนในกำรป้องกัน

และปรำบปรำมกำรทุจริตคอร์รัปชั่น ผ่ำนกำรศึกษำดูงำนและกำรอบรม                

เชิงปฏิบัติกำร 
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ตัวชี้วัด/ควำมส�ำเร็จ

 ด้ำนปริมำณ

 -  บุคลำกรในสังกัดทุกคน   ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกำรป้องกันและ

ปรำบปรำมกำรทุจริตคอร์รัปชั่น

 ด้ำนคุณภำพ

 1.  บุคลำกรในสังกัด ตระหนักรู้และร่วมเป็นส่วนหนึ่ง  ในกำร 

ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต คอร์รัปชั่น

 2. บุคลำกรในสังกัดทุกคน  เข้ำใจวัตถุประสงค์และทิศทำง               

กำรด�ำเนินงำนโครงกำรที่ถูกต้อง

ผลงำนที่สำมำรถเป็นแบบอย่ำงได้

     สรุปผลคะแนนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส ในกำร 

ด�ำเนนิงำนของส�ำนกังำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำประถมศกึษำออนไลน์ (Integrity 

and Transparency Assessment Online : ITA Online) ดังนี้ 

โครงกำร  เฝ้ำระวังและแก้ไขปัญหำยำเสพติดในสถำนศึกษำ

 ผลกำรด�ำเนินงำน  

 - สถำนศกึษำในสงักดั ได้รับกำรประเมนิสถำนศกึษำสขีำว ปลอด

ยำเสพติดและอบำยมุข และได้รับกำรคัดเลือกรับรำงวัลเชิดชูเกียรติ MOE 

AWARDS 

ปีงบประม�ณ คะแนน ITA 

2560 87.28

2559 88.25

2558 79.44
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ตัวชี้วัด/ควำมส�ำเร็จ

 ด้ำนปริมำณ

 1. สถำนศึกษำ  ผู้บริหำรสถำนศึกษำ  ครู   และบุคลำกรทำงกำร

ศึกษำในสถำนศึกษำ  ให้ควำมสนใจจำกจ�ำนวนที่ตั้งเป้ำหมำยไว้   จ�ำนวน 

23 โรงเรียน  ส่งผลให้ได้รับรำงวัลเพิ่มขึ้นอีก จ�ำนวน  69  รำงวัล

 2.  ผูบ้รหิำรหน่วยงำน  เจ้ำหน้ำทีใ่นหน่วยงำน  ผูบ้รหิำรสถำนศกึษำ 

ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัดส�ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถม

ศึกษำชัยภูมิ เขต 2 ร่วมกิจกรรมประชุมชี้แจงแนวนโยบำยกำรป้องกันและ

แก้ไขปัญหำยำเสพติด  รวมทั้งสิ้น  584  คน 

 ด้ำนคุณภำพ

 1. กำรด�ำเนนิกำรตำมกจิกรรม ส่งผลให้ผูบ้รหิำรหน่วยงำน เจ้ำหน้ำที่ 

ในหน่วยงำน  ผูบ้รหิำรสถำนศกึษำ  ครูและบคุลำกรทำงกำรศึกษำ มจีติส�ำนกึ

ร่วมกันในกำรดูแลกลุ่มก่อนวัยเสี่ยง กลุ่มเสี่ยง กลุ่มเสพ กลุ่มติดและกลุ่มค้ำ 

เฝ้ำระวังมิให้มีกำรแพร่ระบำดของยำเสพติดและอบำยมุขและลดระดับกำร

ขยำยตัวของปัญหำยำเสพติดในสถำนศึกษำ

 2.  กำรด�ำเนินกำรตำมกิจกรรม ส่งผลให้ผู้น�ำชุมชน ผู้น�ำท้องถิ่น 

ผูน้�ำศำสนำ มจีติส�ำนกึในกำรดแูลลกูหลำนและเยำวชน มใิห้เข้ำไปเกีย่วข้อง

กับยำเสพติด

 3.  กำรด�ำเนินกำรตำมกิจกรรม ส่งผลให้นักเรียนมีควำมเป็นผู้น�ำ 

เสียสละและมีจิตสำธำรณะ

ผลงำนที่สำมำรถเป็นแบบอย่ำงได้ 

 - ผลงำนสถำนศึกษำ/ผู ้บริหำรสถำนศึกษำ/ครูผู ้ปฏิบัติงำนด้ำน 

กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดในสถำนศึกษำ ได้รับรำงวัลตำมโครงกำร 

สถำนศึกษำสีขำว ปลอดยำเสพติดและอบำยมุข ปีกำรศึกษำ 2559 
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 1. ระดับทอง            จ�ำนวน   21   โรงเรียน     63    คน  

 2.  ระดับเงิน      จ�ำนวน   58   โรงเรียน    174   คน

   รวมผลงำนที่ได้รับรำงวัลทั้งสิ้น 79   โรงเรียน    237   รำงวัล

โครงกำร  ศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี  2560

 ผลกำรด�ำเนนิงำน ส�ำนกังำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำประถมศกึษำชยัภมูิ 

เขต 2  ได้จัดส่งนักเรียนเข้ำร่วมกำรแข่งขันศิลปหัตถกรรม ปี 2560  ดังนี้

 กำรแข่งขันกิจกรรมงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียนภำคตะวันออก-

เฉยีงเหนอื ครัง้ที ่66 วนัที ่ 7-9  ธนัวำคม  2559 ณ จังหวดัหนองคำย-บงึกำฬ 

มีโรงเรียนในสังกัด  ส่งนักเรียนเข้ำร่วมแข่งขัน  จ�ำนวน  214  กิจกรรม

 กำรแข่งขันกิจกรรมงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชำติ  

ครัง้ที ่66 วันที ่28-31 มกรำคม  2560   ณ ศนูย์ธรรมศำสตร์รงัสติ มโีรงเรยีน

ในสังกัด ส่งนักเรียนเข้ำร่วมแข่งขัน  จ�ำนวน  8  กิจกรรม

 กำรแข่งขันกิจกรรมงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต  

ครั้งที่ 67 วันที่ 14-15 กันยำยน 2560 ณ สนำมแข่งขันอ�ำเภอภูเขียว 

มีโรงเรียนในสังกัด ส่งนักเรียนเข้ำร่วมแข่งขัน จ�ำนวน 246 โรงเรียน

ตัวชี้วัด/ควำมส�ำเร็จ

 ด้ำนปริมำณ

 กำรแข่งขันกิจกรรมงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียนภำคตะวันออก- 

เฉยีงเหนอื  ครัง้ที ่66 วนัที ่ 7-9  ธนัวำคม  2559 ณ จงัหวดัหนองคำย – บงึกำฬ  

มีโรงเรียนในสังกัด ส่งนักเรียนเข้ำร่วมแข่งขัน จ�ำนวน 214 กิจกรรม ได้รับ

รำงวัลต่ำงๆ เป็นเหรียญทอง  จ�ำนวน  105 กิจกรรม

 กำรแข่งขนักิจกรรมงำนศลิปหตัถกรรมนกัเรยีน ระดบัชำตคิรัง้ท่ี 66  

วันที่  28-31  มกรำคม 2560  ณ ศูนย์ธรรมศำสตร์รังสิต มีโรงเรียนในสังกัด 

ที่เป็นตัวแทนเข้ำร่วมแข่งขัน จ�ำนวน 7 โรงเรียน 8 กิจกรรม      
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ผลกำรแข่งขันมีดังนี้     

  - ได้รับเหรียญทอง  4 กิจกรรม

 -  ได้รับเหรียญเงิน   1 กิจกรรม

 -  ได้รับเหรียญทองแดง 2 กิจกรรม  

 กำรแข่งขันกิจกรรมงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต  

ครั้งที่ 67  วันที่ 14-15 กันยำยน 2560 ณ สนำมแข่งขันโรงเรียนภูมิวิทยำ 

อ�ำเภอภูเขียว 11 สนำม  มีโรงเรียนในสังกัด เข้ำร่วมกิจกรรม จ�ำนวน 246 

โรงเรียน ผลกำรแข่งขันมีโรงเรียนที่ชนะเลิศและเป็นตัวแทนไปแข่งขันต่อ

ระดับภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดขอนแก่น  จ�ำนวน  91  โรงเรียน

 ด้ำนคุณภำพ

 - โรงเรียน ครู นักเรียนได้แสดงศักยภำพ ควำมรู้ ควำมสำมำรถ                  

และทักษะในกำรเข้ำร่วมประกวดแข่งขนักจิกรรมงำนศลิปหตัถกรรมนกัเรยีน  

ในระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ ระดับภำคตะวันออกเฉียงเหนือและระดับ

ประเทศ   สำมำรถเป็นแบบอย่ำงที่ดีและเป็นแหล่งเรียนรู้ในกำรจัดกิจกรรม

กำรเรียนกำรสอนได้ดี

ผลงำนที่สำมำรถเป็นแบบอย่ำงได้ 
ที่ โรงเรียน ด้�น

1 บ้านเป้า (สำาราญไชยวิทยา)
ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย  ป.4-ป.6
และการประกวดเพลงคุณธรรม

2 บ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี
การวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint  ประเภท
นักเรียน ที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ           
ป.1 - ป.6

3 บ้านหนองกุงใหม่ จัดสวนถาดแบบชื้น ม.1 - ม.3

4 บ้านหนองคู มารยาทไทย ม.1 - ม.3
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5 บ้านสวนอ้อย
การประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ 
ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียน
รู้ ป.1 - ป.6

6 ศรีแก้งคร้อ
โครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎี            
หรือคำาอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4 - ป.6

7 เนรมิตศึกษา การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง

โครงกำร  นิเทศบูรณำกำรโดยใช้โรงเรียนเป็นฐำน

 ผลกำรด�ำเนินงำน

 1. โรงเรียนได้รับกำรนิเทศ ก�ำกับ ติดตำมงำนตำมนโยบำยและ             

กลยุทธ์ของส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต 2 จ�ำนวน

ทั้งสิ้น  223  โรงเรียน 

 2. กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของโรงเรียนในสังกัด ส่งผลให้

สถำนศึกษำทุกแห่งพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำให้ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่งและ

อยู่ในสังคมได้อย่ำงมีควำมสุข

ตัวชี้วัด/ควำมส�ำเร็จ

 ด้ำนปริมำณ

 - โรงเรียนได้รับกำรนิเทศ ก�ำกับ ติดตำม คิดเป็นร้อยละ 84.46 

 ด้ำนคุณภำพ

  -  โรงเรียนได้รับกำรนิเทศ  ก�ำกับ  ติดตำมจำกศึกษำนิเทศก์และ

รองผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ

ผลงำนที่สำมำรถเป็นแบบอย่ำงได้

 1. โรงเรียนที่จัดกิจกรรมลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้ที่เป็นแบบอย่ำง

ได้ 115 โรงเรียน  

 2. โรงเรียนที่มีกำรจัดภูมิทัศน์  บรรยำกำศในและนอกห้องเรียน        

ที่เป็นแบบอย่ำงได้ 180 โรงเรียน
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 3. โรงเรยีนทีม่อีำคำร  สถำนที ่ สะอำด ร่มร่ืน ปลอดภัย ทีเ่ป็นแบบอย่ำง 

ได้ 215 โรงเรียน

กลยุทธ์ที่  2 : กำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ 

                (Management : M)

โครงกำร  กำรบริหำรจัดกำรศึกษำเพื่อลดอัตรำกำรออกกลำงคัน

 ผลกำรด�ำเนินงำน  

 - ผู้บริหำรสถำนศึกษำหรือครูผู้รับผิดชอบ  ได้รับควำมรู้เกี่ยวกับ

ระเบียบและข้อกฎหมำย ตลอดทั้งแนวทำงกำรด�ำเนินกำรในกำรช่วยเหลือ

และติดตำมนักเรียน

ตัวชี้วัด/ควำมส�ำเร็จ

 1. โรงเรียนมีข้อมูลนักเรียนที่มีแนวโน้มออกกลำงคัน

 2.  โรงเรียนได้มีกำรประสำนงำนกับทำงกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำร

ศึกษำ เม่ือมีเด็กออกกลำงคันหรือมีเด็กที่ไม่เข้ำเรียนต่อ ตลอดจนปัญหำ

ต่ำงๆ เพื่อร่วมกันหำทำงแก้ไขปัญหำ   โดยใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ในระดับพื้นฐำน

กลยุทธ์ที่ 3 : กำรส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนรู้ที่มีประสิทธิภำพ (Learning : L)

โครงกำร สร้ำงเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด�ำเนินงำนของ

  สถำนศึกษำและส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ

  ชัยภูมิ เขต 2

ผลกำรด�ำเนินงำน

 - ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ได้รับกำร

พัฒนำคุณธรรมและวินัย  เป็นเวลำ 1 วัน
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ตัวชี้วัด/ควำมส�ำเร็จ

 ด้ำนปริมำณ

  1. ครูผู้สอน    จ�ำนวน 263 คน

 2.  ผู้บริหำรสถำนศึกษำ จ�ำนวน 263 คน

 3. ผู้บริหำรกำรศึกษำและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ

  ใน สพป.ชัยภูมิ เขต 2  จ�ำนวน 68 คน

    รวมทั้งหมด   จ�ำนวน 594 คน

   ด้ำนคุณภำพ

 1. คร ูผูบ้ริหำร บคุลำกรทำงกำรศกึษำท่ีเข้ำร่วมโครงกำร สร้ำงเสรมิ 

คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด�ำเนินงำนของสถำนศึกษำและส�ำนักงำน

เขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต 2 มีกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

สู่ควำมเป็นคนดี มีคุณธรรม และควำมโปร่งใส ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80

 2. คร ูผูบ้ริหำร บคุลำกรทำงกำรศกึษำทีเ่ข้ำร่วมโครงกำร  สร้ำงเสรมิ 

คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด�ำเนินงำนของสถำนศึกษำและส�ำนักงำน

เขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต 2  มีจิตส�ำนึกต่อต้ำนกำรทุจริต

และบริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80

 3.  คร ูผูบ้ริหำร บคุลำกรทำงกำรศกึษำทีเ่ข้ำร่วมโครงกำร  สร้ำงเสรมิ 

คุณธรรม ควำมโปร่งใส ในกำรด�ำเนินงำนของสถำนศึกษำและส�ำนักงำน 

เขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต 2 เป็นครู ผู้บริหำร บุคลำกร

ทำงกำรศึกษำและสถำนศึกษำต้นแบบในกำรป้องกันและต่อต้ำนกำรทุจริต 

ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 10

 4. มีเครือข่ำยครู ผู ้บริหำร บุคลำกรทำงกำรศึกษำมีคุณธรรม 

จริยธรรม และควำมโปร่งใส เป็นเครือข่ำยป้องกันและต่อต้ำนกำรทุจริต            

ในระดบัเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำ  ระดบัศนูย์เครอืข่ำยอ�ำเภอ ระดับศนูย์เครอืข่ำย

กำรศึกษำ
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โครงกำร พัฒนำบุคลำกรในส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ 

  ชัยภูมิ เขต 2

ผลกำรด�ำเนินงำน

 -  บคุลำกรในส�ำนกังำน ได้รับกำรพฒันำศกัยภำพในกำรปฏิบตังิำน 

รับทรำบนโยบำย  ระเบียบ  ข้อปฏิบัติที่เกี่ยวข้องและมีควำมรัก สำมัคคีใน

องค์กร

ตัวชี้วัด/ควำมส�ำเร็จ

 ด้ำนปริมำณ

 1. ผู้อ�ำนวยกำรและรอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 จ�ำนวน 5 คน

 2.  เจ้ำหน้ำที่ / ศึกษำนิเทศก์   จ�ำนวน 62 คน

 3.  ลูกจ้ำง                    จ�ำนวน 13 คน

 ด้ำนคุณภำพ

 1.  บุคลำกรมีควำมตระหนักและทัศนคติที่ดีต่องำนที่รับผิดชอบ

 2.  บุคลำกรมีควำมรัก ควำมสำมัคคีในองค์กร

โครงกำร พัฒนำศักยภำพลูกจ้ำงประจ�ำ

ผลกำรด�ำเนินงำน

 -  ลูกจ ้ำงและพนักงำนรำชกำรได ้รับกำรพัฒนำศักยภำพ                  

กำรปฏบิตังิำน มคีวำมตระหนกัในหน้ำทีแ่ละพฒันำทกัษะในกำรปฏบิตังิำน

ตัวชี้วัด/ควำมส�ำเร็จ

 ด้ำนปริมำณ

 -  ลูกจ้ำงประจ�ำสังกัดส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ

ชัยภูมิ เขต 2  จ�ำนวน  98  คน  ได้เข้ำรับกำรอบรมพัฒนำศักยภำพและ

ทักษะในกำรปฏิบัติงำน
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 ด้ำนคุณภำพ

 1.  ลูกจ้ำงประจ�ำสำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

 2.  ลูกจ้ำงประจ�ำในสังกัด เกิดขวัญและก�ำลังใจในกำรปฏิบัติงำน

 3.  สร้ำงควำมเชื่อมั่นในกำรพัฒนำงำนและมีค่ำนิยมร่วม

 4.  สร้ำงแรงบนัดำลใจ ควำมมุง่มัน่ และควำมเชือ่ในกำรพฒันำงำน

ให้มีคุณภำพ คุณประโยชน์ ด้วยระบบคุณธรรม

โครงกำร พัฒนำศักยภำพลูกจ้ำงชั่วครำว พนักงำนรำชกำรที่ปฏิบัติ

  กำรสอน

ผลกำรด�ำเนินงำน

 -  ลูกจ้ำงและพนักงำนรำชกำร ได้เข้ำรับกำรพัฒนำศักยภำพ                    

กำรปฏิบัตงิำน มคีวำมตระหนกัในหน้ำที ่ได้รับกำรพฒันำทกัษะในกำรจดักำร

เรียนกำรสอนให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น

ตัวชี้วัด/ควำมส�ำเร็จ

 ด้ำนปริมำณ

 -  ลูกจ้ำงชั่วครำวและพนักงำนรำชกำรที่ปฏิบัติงำนกำรสอน  

จ�ำนวน  192  คน ได้เข้ำรับกำรอบรมพัฒนำศักยภำพ

 ด้ำนคุณภำพ

 1. สถำนศึกษำในสังกัด มีบุคลำกรที่มีคุณภำพและตระหนักต่อ

บทบำทหน้ำที่และประโยชน์ของทำงรำชกำร

 2.  ลูกจ้ำงชัว่ครำว  พนกังำนรำชกำรทีป่ฏบิตังิำนกำรสอน  จดักจิกรรม 

กำรเรียนกำรสอนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ จัดสภำพแวดล้อมและบริบทใน

กำรจัดกำรเรียนกำรสอนได้เหมำะสมกับสถำนกำรณ์
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โครงกำร พัฒนำหน่วยงำนและบุคลำกรเพื่อรับรำงวัลทรงคุณค่ำ สพฐ. 

  (OBEC AWARDS)

ผลกำรด�ำเนินงำน

 ด้ำนปริมำณ

 - สถำนศึกษำ ผู้บริหำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ตลอดจน 

บคุลำกรทีม่ส่ีวนเกีย่วข้อง ได้เข้ำรบักำรประเมนิตำมเกณฑ์ทีก่�ำหนด ในระดบั

ส�ำนกังำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำ ระดับภำคตะวนัออกเฉยีงเหนอืและระดบัชำติ  

ตลอดจนได้รับกำรยกย่องเชิดชูเกียรติและได้รับกำรเผยแพร่ผลงำน   

ควำมดีต่อสำธำรณชนให้เป็นที่ประจักษ์

 ตัวชี้วัด/ควำมส�ำเร็จ

 ด้ำนปริมำณ มีบุคลำกรในสังกัดที่เข้ำร่วมประกวดในระดับเขต

พื้นที่กำรศึกษำ จ�ำนวน 5 รำย ได้แก่

 1.  ว่ำทีร้่อยตรีพพัิฒน์ ประดบัเพชร  โรงเรยีนบ้ำนโนนงิว้งำม อ�ำเภอ

แก้งคร้อ

 2.  นำยโกศล  เดชโนนสังข์  โรงเรียนบ้ำนท่ำขำมไร่เดื่อสำมัคคี

อ�ำเภอเกษตรสมบูรณ์

 3.  นำงณัฐรียำ  ฉัตรรักษำ     สพป.ชัยภูมิ เขต 2

 4.  นำงเยำวลักษณ์  ทวีทรัพย์ สพป.ชัยภูมิ เขต 2

 5.  นำยพลำวุธ  ชัยสงครำม สพป.ชัยภูมิ เขต 2

 ด้ำนคุณภำพ  มีผลกำรประกวดในแต่ละระดับ ดังต่อไปนี้

 1.  ว่ำที่ร้อยตรีพิพัฒน์ ประดับเพชร ผู้อ�ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำน 

โนนงิว้งำม อ�ำเภอแก้งคร้อ จงัหวดัชยัภูม ิได้รับรำงวลัเหรยีญทอง ระดบัชำติ   

ประเภทผูอ้�ำนวยกำรสถำนศกึษำยอดเยีย่ม ประเภทโรงเรยีนขยำยโอกำสทำง 

กำรศึกษำ ด้ำนนวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำรเรียน กำรสอนยอดเยี่ยม
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 2. นำยโกศล เดชโนนสังข์ ครู โรงเรียนบ้ำนท่ำขำมไร่เดื่อสำมัคคี  

อ�ำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ ได้รับรำงวัลเหรียญทอง ระดับชำติ  

ประเภทครูผู ้สอนระดับประถมศึกษำยอดเยี่ยม กลุ ่มสำระกำรเรียนรู ้

วิทยำศำสตร์  ด้ำนวิชำกำรยอดเยี่ยม

 3. นำงเยำวลักษณ์ ทวีทรัพย์ นักวิชำกำรศึกษำช�ำนำญกำร  

ส�ำนกังำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำประถมศกึษำชยัภมู ิเขต 2 ได้รบัรำงวลัเหรยีญ

ทอง ระดับชำต ิประเภทบุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่น  ตำมมำตรำ 38 ค. (2) 

ยอดเยี่ยม  ด้ำนวิชำกำรยอดเยี่ยม

    4. นำงณัฐรียำ ฉัตรรักษำ นักวิชำกำรศึกษำช�ำนำญกำรพิเศษ   

ส�ำนกังำนเขตพ้ืนทีก่ำรศกึษำประถมศึกษำชยัภูม ิเขต 2  ได้รับรำงวลัเหรยีญทอง  

ระดบัชำต ิประเภทบคุลำกรทำงกำรศกึษำอืน่  ตำมมำตรำ 38 ค. (2) ยอดเยีย่ม   

ด้ำนบริหำรจัดกำรยอดเยี่ยม  

 5.  นำยพลำวธุ ชยัสงครำม   นักวชิำกำรศกึษำช�ำนำญกำร ส�ำนกังำน

เขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต 2 ได้รับรำงวัลเหรียญทอง  

ระดบัชำต ิประเภทบคุลำกรทำงกำรศึกษำอืน่ ตำมมำตรำ 38 ค. (2)  ยอดเยีย่ม 

ด้ำนนวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำรเรียนกำรสอนยอดเยี่ยม

ผลงำนที่สำมำรถเป็นแบบอย่ำงได ้

 1. ว่ำที่ร้อยตรีพิพัฒน์ ประดับเพชร ผู้อ�ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำน             

โนนงิ้วงำม อ�ำเภอแก้งคร้อ แบบอย่ำงประเภทผู้อ�ำนวยกำรสถำนศึกษำ          

ยอดเยี่ยม ประเภทโรงเรียนขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ ด้ำนนวัตกรรมและ

เทคโนโลยีทำงกำรเรียนกำรสอนยอดเยี่ยม

 2. นำยโกศล เดชโนนสังข์ ครู โรงเรียนบ้ำนท่ำขำมไร่เดื่อสำมัคคี  

อ�ำเภอเกษตรสมบูรณ์ แบบอย่ำงประเภทครูผู ้สอนระดับประถมศึกษำ              

ยอดเยี่ยม กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ ด้ำนวิชำกำรยอดเยี่ยม
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 3. นำงณัฐรียำ ฉัตรรักษำ นักวิชำกำรศึกษำช�ำนำญกำรพิเศษ              

ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต 2  แบบอย่ำงประเภท

บคุลำกรทำงกำรศกึษำอืน่  ตำมมำตรำ 38 ค. (2) ยอดเยีย่ม  ด้ำนบรหิำรจดักำร 

ยอดเยี่ยม

โครงกำร ประชุมคณะผู้บริหำรส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ

  ประถมศึกษำชัยภูมิ เขต 2

ผลกำรด�ำเนินงำน

 - คณะผู้บริหำรส�ำนักงำนรับทรำบนโยบำย ข่ำวควำมเคลื่อนไหว           

ทำงกำรศึกษำ ตลอดจนติดตำมกำรด�ำเนินงำนของแต่ละกลุ่มร่วมกัน                       

เพื่อทรำบควำมก้ำวหน้ำและปัญหำอุปสรรค

ตัวชี้วัด/ควำมส�ำเร็จ

 ด้ำนปริมำณ

 - ประชุมทีมบริหำร  จ�ำนวน 11  ครั้ง  มีผู้เข้ำร่วมประชุมครั้งละ                    

14  คน 

  -  ประชุมเจ้ำหน้ำที่ในส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ

ชัยภูมิ เขต 2  จ�ำนวน  1  ครั้ง  

 ด้ำนคุณภำพ

 -  คณะผูบ้ริหำร บคุลำกรทำงกำรศกึษำ รบัทรำบนโยบำยระเบยีบ  

กฎหมำยและข่ำวควำมเคลื่อนไหวต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรศึกษำอย่ำง 

ต่อเนื่อง ท�ำให้ผู้บริหำร ได้ติดตำมกำรด�ำเนินงำนของแต่ละกลุ่มงำน  ซึ่งกำร

ประชมุทมีบรหิำรและกำรประชมุเจ้ำหน้ำทีจ่ะเป็นส่วนส�ำคญัในกำรผลกัดนั

และขับเคลื่อนคุณภำพกำรศึกษำให้มีระดับที่สูงขึ้น
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โครงกำร ประชุมเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรโรงเรียน

ผลกำรด�ำเนินงำน

 -  ผู้บริหำรโรงเรียนได้รับทรำบนโยบำย ข้อรำชกำร แนวทำง              

กำรปฏบิตังิำน  ควำมเคลือ่นไหวทำงกำรศกึษำจำกทมีบรหิำรส�ำนกังำนอย่ำง

ต่อเนื่อง ตลอดทั้งรำยงำนควำมก้ำวหน้ำและปัญหำ  อุปสรรคในกำรปฏิบัติ

งำน

ตัวชี้วัด/ควำมส�ำเร็จ

 ด้ำนปริมำณ

 1.  ผูบ้รหิำรโรงเรยีนในสงักดั จ�ำนวน 263 คน  ได้รบัทรำบนโยบำย

และแนวทำงกำรปฏิบัติรำชกำร

 2. ผู้บริหำรสถำนศึกษำในสังกัด  สำมำรถด�ำเนินงำนตำมนโยบำย          

ของ สพฐ.ได้ทันตำมระยะเวลำ

 ด้ำนคุณภำพ

 -  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรศึกษำ ได้รับทรำบนโยบำยและ  

แนวทำงกำรปฏิบัติรำชกำร ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปัญหำ อุปสรรคและ

แนวทำงกำรแก้ไขปัญหำในกำรจัดกำรศึกษำ กำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำใน

กำรปฏิบัติงำนของกลุ่มต่ำง ๆ  และโรงเรียนในสังกัด

โครงกำร แสดงมุทิตำจิตแก่ผู้เกษียณอำยุรำชกำร

ผลกำรด�ำเนินงำน

 -  ผู้เกษียณอำยุรำชกำร ได้รับกำรเชิดชูเกียรติ มีควำมภำคภูมิใจ

และมีขวัญก�ำลังใจ
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ตัวชี้วัด/ควำมส�ำเร็จ

 ด้ำนปริมำณ

 1. ข้ำรำชกำรครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ลูกจ้ำงประจ�ำท่ีเกษียณ                     

อำยุรำชกำร ประจ�ำปีงบประมำณ พ.ศ.2560 เข้ำร่วมโครงกำร จ�ำนวน  

145  คน

 2. ผู ้เข้ำร่วมงำนได้มีโอกำสพบปะร่วมกัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้

ประสบกำรณ์ ควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญ  เพื่อน�ำไปปรับใช้ในกำรด�ำเนินชีวิต   

จ�ำนวน 1,600 คน

 ด้ำนคุณภำพ

 1.  ข้ำรำชกำรครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ลูกจ้ำงประจ�ำที่เกษียณ

เกษยีณอำยุรำชกำร  ประจ�ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560  ได้รบักำรยกย่องเชดิชู

เกียรติและประกำศเกียรติคุณ มีควำมภำคภูมิใจ  สำมำรถเป็นแบบอย่ำงที่ดี

แก่ข้ำรำชกำรและบุคคลทั่วไป

  2.  ข้ำรำชกำรคร ู บคุลำกรทำงกำรศกึษำ  ลกูจ้ำงประจ�ำ ทีเ่กษยีณ

อำยุรำชกำร ประจ�ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 และผู้เข้ำร่วมงำนได้มีโอกำส

พบปะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบกำรณ์ร่วมกัน เพื่อน�ำไปปรับใช้ในกำร

ด�ำเนินชีวิต

โครงกำร ส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำสู่มำตรฐำน

ผลกำรด�ำเนินงำน

 - สถำนศึกษำในสังกัด ได้รับกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ                

ทั้งกำรประเมินภำยในและภำยนอก
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ตัวชี้วัด/ควำมส�ำเร็จ

 ด้ำนปริมำณ

 1. สถำนศึกษำในสังกัด ร้อยละ 100 ประเมินคุณภำพภำยใน                       

ปีกำรศึกษำ 2559 ตำมนโยบำยปฏิรูประบบกำรประเมินและกำรประกัน

คุณภำพกำรศึกษำ

 2. สถำนศึกษำในสังกัดที่ครบรอบกำรประเมินคุณภำพภำยนอก                

รอบสี่ จ�ำนวน 115 แห่ง ได้รับกำรนิเทศ ติดตำมให้มีควำมพร้อมรับ                   

กำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสี่

 ด้ำนคุณภำพ

 1.  สถำนศึกษำทุกแห่งในสังกัด ประเมินคุณภำพภำยใน ปีกำร

ศกึษำ 2559 โดยใช้หลกักำรประเมนิแบบองค์รวม (Holistic) และใช้รปูแบบ

กำรประเมินและกำรตัดสินโดยผู้เชี่ยวชำญ (Expert Judgment)  อย่ำงมี

ประสิทธิภำพ

 2.  ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต 2                

มีแนวทำงในกำรส่งเสริม สนับสนุน ให้สถำนศึกษำทุกแห่งในสังกัด เตรียม

ควำมพร้อมรับกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสี่ที่มีประสิทธิภำพ  
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ส่วนที่ 4
ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ

ปัญหำอุปสรรค

 - ขำดแคลนบุคลำกรครูในบำงสำขำวิชำ

 -   บำงโครงกำรได้รับงบประมำณไม่เพียงพอ 

 -  สถำนที่ใช้ในกำรอบรม/สัมมนำไม่เหมำะสมกับจ�ำนวนผู้เข้ำรับ

บริกำร

ข้อเสนอแนะ

 -  ควรจัดหำครูธุรกำร เพื่อลดภำระงำนของครู

 -  สร้ำงเครื่องมือนิเทศให้ตรงกับวัตถุประสงค์

 -  ควรจัดสรรงบประมำณให้เพียงพอในกำรด�ำเนินโครงกำร 

 -  ควรมีระบบนิเทศ ติดตำมต่อเนื่องที่เน้นถึงกระบวนกำรเรียน 

กำรสอน
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ภาคผนวก
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ผลงำนภำคภูมิใจ
ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต 2

 ในปี พ.ศ.2560 ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ 

เขต 2 ได้ด�ำเนินกำรขับเคลื่อน ตำมนโยบำยของส�ำนักงำนคณะกรรมกำร

กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และกระทรวงศึกษำธิกำร ซึ่งผลงำนและรำงวัลที่ภำค

ภูมิใจ ดังนี้ 

       

ประจ�ำปี พ.ศ.2560

ประเภทโล่รำงวัลของหน่วยงำน 

 1. รำงวัลระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจ�ำปี 2560   

ประเภทส�ำนกังำนเขตพ้ืนทีก่ำรศกึษำประถมศกึษำระดบัดเีด่น ให้ไว้ ณ วนัที ่8   

กันยำยน  2560 จำกส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
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 2. รำงวัลหน่วยงำนที่ให้กำรสนับสนุนงำนด้ำนเด็กและเยำวชน

ประจ�ำปี 2560 เนื่องในงำนวันเยำวชนแห่งชำติ จังหวัดชัยภูมิ ปี 2560  

ประเภทส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ ให้ไว้ ณ วันที่ 21  

กันยำยน  พ.ศ.2560 จำกจังหวัดชัยภูมิ
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 1. ผลกำรติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรและจัดกำรของ

ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ตำมมำตรฐำนส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 

(พ.ศ.2557)  ปีงบประมำณ พ.ศ.2559  ระดับดีเยี่ยม

                                         

ประจ�ำปี พ.ศ.2559
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 2. รำงวัลระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีกำรศึกษำ 2559  

ระดับทอง ให้ไว้ ณ วันที่  5  สิงหำคม 2559 จำกส�ำนักงำนคณะกรรมกำร

กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน             
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 1.  รำงวัล “สพป.อ่อนหวำน” ประจ�ำปี 2558 ประเภทส�ำนักงำน

เขตพืน้ทีก่ำรศกึษำประถมศกึษำ  ให้ไว้  ณ  วนัที ่ 12  กมุภำพนัธ์  2558 จำก 

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  

ประจ�ำปี พ.ศ.2558
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 2.  รำงวลัเสมำ ป.ป.ส. ผลงำนดเีด่น  ระดบัเงนิ  โครงกำรสถำนศกึษำ 

สีขำวปลอดยำเสพติดและอบำยมุข ปีกำรศึกษำ 2558 ให้  ณ

วันที่  27  เมษำยน  พ.ศ.2560 จำกกระทรวงศึกษำธิกำร
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 3.  รำงวัล MOE AWARDS  ปีกำรศึกษำ 2558 ระดับดีเด่น

ประเภทหน่วยงำน  สำขำหลกัปรชัญำของเศรษฐกจิพอเพยีง ให้ไว้ ณ วนัที่   

26  มิถุนำยน  พ.ศ.2560  จำกกระทรวงศึกษำธิกำร
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 4. รำงวัลระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีกำรศึกษำ 2558 

ระดับทอง  ให้ไว้  ณ วันท่ี 5 สิงหำคม พ.ศ.2558 จำกส�ำนักงำนคณะ

กรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
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....ความภาคภูมิใจ

 นำยมนัส เจียมภูเขียว รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 รักษำรำชกำร

แทน ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 และคณะ  เยี่ยมให้ก�ำลังใจกับนักเรียนโรงเรียน      

ในสังกัดส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต 2  ที่มีผลงำน 

ได้เข้ำร่วมกำรแข่งขนัในงำนศลิปหัตถกรรมนกัเรียน ระดับภำคชำต ิครัง้ที ่66 

จังหวัดหนองคำย-บึงกำฬ 

ภาพความส�าเร็จ

ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต 2
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….มอบบ้านนักเรียน

            ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต 2 มอบบ้ำน

น�้ำใจ “คืนควำมสุขสู่ลูก สพฐ.”  โดยด�ำเนินกำรตั้งแต่ปี พ.ศ.2558  ต่อเนื่อง

มำจนถึงปัจจุบัน  จ�ำนวนทั้งสิ้น  11  หลัง  โดยปี พ.ศ.2560  มอบบ้ำนน�้ำใจ

สู่ลูก สพฐ. จ�ำนวน  5  หลัง
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....คลายหนาว

 โครงกำรให้น้องท้องอิ่ม นอนอุ่น ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ

ประถมศกึษำชยัภมู ิเขต 2  ได้ด�ำเนนิกำรโครงกำร “ให้น้องท้องอิม่ นอนอุน่”  

ปีที่ 3  โดยได้มอบเครื่องนุ่งห่มกันหนำว  อุปกรณ์ เครื่องเขียน และเครื่อง

อุปโภคบริโภค ให้กับนักเรียนในสังกัด จ�ำนวน  6  แห่ง
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....โชว์ภาพวาด

 นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 5 - 6  โรงเรียนชัยชุมพลวิทยำ สังกัด

ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต 2 โชว์ภำพวำด 

“สหกรณ์ที่ฉันรัก” ที่ชนะเลิศกำรประกวดวำดภำพระบำยสี ระดับประถม

ศึกษำ เนื่องในวัน “วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน” ระดับจังหวัด ณ สหกรณ์

กำรเกษตรบ้ำนค่ำยหมืน่แพ้ว โดยมคีณุครกูติตพิงษ์ ชยัพรมเขยีว ครชู�ำนำญ

กำรพิเศษ เป็นผู้ฝึกสอน  
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....ค่ายเยาวชน รักษ์พงไพร

 กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลฯ สพป.ชัยภูมิ เขต 2 น�ำนักเรียน

ที่ผ่ำนกำรคัดเลือก จ�ำนวน 3 คน เข้ำร่วมกิจกรรมค่ำยเยำวชนรักษ์พงไพร 

เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษำ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำช

กุมำรี ระดับประเทศ  ในงำนสีสรรพรรณไม้ เทิดไท้พระบรมรำชินี ครั้งที่ 11 

เพือ่เข้ำเฝ้ำรบัเสดจ็สมเดจ็พระเทพรตันรำชสดุำ ฯ สยำมบรมรำชกมุำร ีและ

ถวำยรำยงำน ณ สวนสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ ฯ ในวันที่ 11 สิงหำคม 2560 

โดยมี พลเอก เปรม ติณสูลำนนท์ ประธำนองคมนตรี ประธำนมูลนิธิสวน

สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ ฯ เยี่ยมและให้ก�ำลังใจนักเรียนและคณะวิทยำกร 

ในครั้งนี้ มีคณะครูและผู้บริหำรสถำนศึกษำโรงเรียนที่ผ่ำนกำรคัดเลือก

ได้แก่ โรงเรียนชุมชนบ้ำนหัน  โรงเรียนบ้ำนนำแก  โรงเรียนบ้ำนเป้ำฯ และ   

นำยกฤษฎำวัฒน์ ฉัตรรักษำ ศึกษำนิเทศก์ผู้รับผิดชอบ เข้ำร่วมกิจกรรม

ระหว่ำงวันที่ 5 - 12 สิงหำคม 2560
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....คว้ารางวัล  

 นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 4 - 6 โรงเรียนภูมิวิทยำ ได้รับรำงวัล

รองชนะเลิศอันดับ 1 ในกำรประกวดกำรแสดงทำงวิทยำศำสตร์ (Science 

Show) ระดับประเทศ ช่วงชั้นประถมศึกษำตอนปลำย เนื่องในงำนสัปดำห์

วิทยำศำสตร์แห่งชำติ ประจ�ำปี 2560 ณ ศูนย์วิทยำศำสตร์เพื่อกำรศึกษำ

(ท้องฟ้ำจ�ำลอง)  ส�ำนกังำนกำรศกึษำนอกระบบและกำรศกึษำตำมอธัยำศยั 

ส�ำนกังำนปลดักระทรวงศกึษำธกิำร  โดยม ีนำงอรญัญำ  ประสำรกลำง และ

นำยอำทิตย์ เชิดเขว้ำ ครูโรงเรียนภูมิวิทยำ เป็นผู้ฝึกสอน
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 ที่ปรึกษา

  1. นำยมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 

  2. น.ส.จุลนิต       เณรสุวรรณ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2

  3. นำยปิยะวุฒิ     ดวงภมร รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2

  4. นำยสุดสำคร    เรืองวิเศษ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2

  5. นำงวิไลวรรณ   คุ้มบัว รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 

คณะท�างาน

  1.  นำยปิยะวุฒิ ดวงภมร รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ  เขต 2 

  2.  นำงนงเยำว์      เลิงนิสสัย ผอ.กลุ่มนโยบำยและแผน

  3.  นำงวรัญญำภรณ์ เพชรภักดี นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช�ำนำญกำรพิเศษ

  4.  น.ส.อรวรรณ    แซ่โอ้ว นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช�ำนำญกำรพิเศษ

  5.  น.ส.สุกัญญำ     ธุนันทำ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช�ำนำญกำร

  6.  นำยวรรณพล    เหมือนพันธุ์ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช�ำนำญกำร

  7.  นำงธิดำรัตน์     จิตรธร นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร

  8.  นำงรุ่งทิพย์      เวียงชัยภูมิ เจ้ำพนักงำนธุรกำรช�ำนำญงำน

ข้อมูล

  บุคลำกรในส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต 2

ออแบบปก

  นำงธิดำรัตน์ จิตรธร นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร

คณะผู้จัดท�า



รายงานผลการดำาเนินงาน
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 71

บันทึก
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รายงานผลการดำาเนินงาน
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ.256172

บันทึก
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