
 



รายงานผลการด าเนินงาน 
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 

ประจ าปีงบประมาณ  2564 
******************* 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ด าเนินการจัดกิจกรรม 
โดยการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วน ร่วมวางแผนเพ่ือร่วมขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา 
ไม่ว่าร่วมพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ร่วมการด าเนินการบริหารการจัดสอบคัดเลือกบุคลากร  ร่วมสนับสนุน
งบประมาณช่วยเหลือการศึกษาและอ่ืน ๆ ซ่ึงเป็นยุทธศาสตร์หนึ่งในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ 
เป็นการสร้างความร่วมมือกับองค์กรภาครัฐ สถานศึกษา ผู้ปกครองและชุมชน ร่วมสร้างความศรัทธาและความ
เชื่อมั่นและมีจิตสาธารณะ  ตระหนักในสิ่งที่จ าเป็นและขาดแคลน  เพ่ือส ารวจจุดเด่น จุดด้อย เป็นฐานข้อมูล 
สร้างสัมพันธภาพกับองค์กรภาครัฐ สถานศึกษา ผู้ปกครองและชุมชนอย่างสม่ าเสมอ 
                 การมีส่วนร่วมองค์กรภาครัฐ สถานศึกษา ผู้ปกครองและชุมชนในการจัดการศึกษานับเป็น
กระบวนการที่ส าคัญที่จะช่วยพัฒนาการศึกษาให้ตอบสนองความต้องการเป็นไปตามเป้าหมาย โดยเฉพาะใน
สถานศึกษา หากชุมชนมีส่วนร่วมในการสนับสนุนทรัพยากรการศึกษารวมถึงการเชิญผู้ปกครองที่มีความรู้และมี
เวลาว่างมาเป็นครูพ่อครูแม่ให้ความรู้ด้านวิชาการด้านภูมิปัญญากับบุตรหลานย่อมเกิดผลดี ทั้งต่อโรงเรียนที่ได้
บุคลากรเพ่ิมส่วนผู้ปกครองย่อมภาคภูมิใจที่ได้สอนบุตรหลานในโรงเรียนรวมถึงนักเรียนที่จะมีความเคารพและ 
นับถือในตัวผู้ปกครองเพ่ิมมากข้ึนซึ่งเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุนชม ซึ่งในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรามราช เขต 2 ได้รับการมีส่วนร่วมดังนี้ เช่น 
   1. สพป.นศ.2 ด าเนินการจดัท าแผนพัฒนาประจ าปี พ.ศ.2563-2565 ฉ .ปรับปรุง 2564 
เพื่อขับเคลื่อนตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและสพฐ. 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ประชุมปฏิบัติการ จัดท า
แผนพัฒนาประจ าปี พ.ศ.2563-2565 ฉ .ปรับปรุง ฉ 2564 และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564  
ของ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 มีระยะเวลาในการประชุม จ านวน 2 วัน คือระหว่างวันที่ 22-23 ธันวาคม 2563 
ณ ชมดาวรีสอร์ท อ.ป่าพยอม จ.พัทลุง ซึ่งการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและแผนปฏิบัติการประจ าปีใน
ครั้งนี้เป็นคู่มือการด าเนินงาน ติดตาม และประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พัฒนาไปสู่เป้าหมาย
อย่างมีประสิทธิภาพ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 จึงได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
พ.ศ.2563-2565 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564 และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมีส่วนร่วม
จากผู้บริหารการศึกษา ประธานศูนย์เครือข่ายการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมประชุม 
จ านวน 52 คน เพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงานตามนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ
กระทรวงศกึษาธิการต่อไป (วันที่ 24 ธันวาคม 2563) 
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ภาพกิจกรรมประกอบการมีส่วนร่วม สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 
การจัดท าแผนแผนพัฒนาประจ าปี พ.ศ.2563-2565 ฉ .ปรับปรุง ฉ 2564 
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2. คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. สพป.นศ.2 ร่วมขับเคลื่อนยกระดับคุณภาพการศึกษา 
สู่ศตวรรษที ่21 
 

   วันที่ 2 กุมภาพันธ์  2564 นายสุรทิน ทิพย์อักษร ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ประธานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ครั้งที่ 
1/2564 ณ ห้องประชุมสานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 เพ่ือปรึกษาหารือ  
การจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ และการแต่งตั้งอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
ของเขตพ้ืนที่การศึกษา การนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ปีงบประมาณ 2564 การประชุม
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา และเรื่องอ่ืนๆ 
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  3. คณะ อนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่
การศึกษา (อ.ก.ต.ป.น.) ร่วมประชุมเพื่อติดตามขับเคลื่อนการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
พร้อมยกผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาให้สูงข้ึน 
  เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2564 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  
เขต 2 ประชุมอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา (อ.ก.ต.ป.น.) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต 2 ครั้งที่ 1/2564 โดยมี นายวิจัย ไกรสิทธิ์  
ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ ครแูละบุคลากรที่
เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม สพป.นศ.2 เพ่ือพิจารณาแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และ
นิเทศการจัดการศึกษา โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ด้าน
วิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารทั่วไป และการน านโยบายสู่การปฏิบัติ ภาค
เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 พร้อมหารือออกแบบเครื่องมือติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัด
การศึกษาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด โดยผู้เข้าร่วมการประชุมได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด 
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   4. ผอ.สพป.นศ.2 ร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือการขับเคลื่อนการจัดการศึกษา  
โรงเรียนวัดวังขลี 

 วันที่ 23 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 น. นายสุรทิน ทิพย์อักษร ผู้อ านวยการส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 เป็นประธานประชุมเพ่ือปรึกษาหารือการขับเคลื่อนการ
จัดการศึกษา ของโรงเรียนวัดวังขลีเพ่ือวางแผนขับเคลื่อนการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ โดยมีคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนวัดวังขรี คร,ู ผู้ปกครองและพระฆงค์ ร่วมประชุมเพ่ือร่วมวางแผนปรึกษา หารือ
แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้มีคุณภาพต่อไป ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดวังขรี อ าเภอทุ่งสง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยผู้เข้าร่วมประชุมสวมหน้ากากอนามัย ใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ และผ่านการตรวจวัด
อุณหภูมิร่างกาย ณ จุดคัดกรองเพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
อย่างเคร่งครัด 
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5. การสอบพนักงานราชการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จัดสอบพนักงานราชการ  

โดยคณะกรรมการในการวางแผน ประกอบด้วยผู้บริการหารศึกษา (ผอ.สพป.นศ.2และรอง ผอ.สพป.นศ.2)  
ผู้แทนคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา ผู้บริหาร
สถานศึกษา ผู้อ านวยการกลุ่มและบุคลากรที่เก่ียวข้อง ร่วมวางแผนในการด าเนินการจัดสอบ ไม่ว่ากรรมการ 
รับสมัคร  คณะกรรมการคุมสอบ คณะการสอบสัมภาษณ์ คณะการสอบภาคปฏิบัติและสถานที่สอบ ได้รับความ
ร่วมมือจากโรงเรียนสตรีทุ่งสง ซึ่งเป็นโรงเรียนสามัญศึกษาเป็นสนามสอบ คณะกรรมการออกข้อสอบ มาจากครู 
ผู้มีความรู้ความสามารถจากโรงเรียนเทคนิคทุ่งสง โรงเรียนสตรีทุ่งสง และครูในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ซึ่งในการด าเนินการดังกล่าวมีส่วนร่วมที่หลากหลาย เพื่อการด าเนินการที่
โปร่งใสและยุติธรรม สามารถตรวจสอบได้ โดยผู้เข้าสอบทุกคนจะต้องผ่านจุดคัดกรองเพ่ือป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แสดงบัตรประจ าตัวผู้เข้าสอบและบัตรประจ าตัวประชาชนหรือ
บัตรประจ าตัวที่มรีูปถ่ายที่ทางราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ โดยห้ามน าเครื่องมือสื่อสารและเครื่องมือ
อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าห้องสอบ และให้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปฏิบัติของผู้เข้าสอบ
อย่างเคร่งครัด เพื่อให้ได้มาซึ่งบุคคลที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมตามที่ก าหนด โดยจะประกาศผลการ
เลือกสรร ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 รายงานตัวและท าสัญญาจ้างในวันที่ 9 กรกฎาคม 2564  

 

      
 

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=1040250492725694&set=a.4089301304487249&__cft__%5b0%5d=AZWh2bq1OlEjm7uDrxhLxZB6lPh5gsZ0rfFEPyHBZSJxUE-YlZea-t3mBiSzJ1-QHBZUTb6owFLOmbN-oxcks61co2Ap3x_-bU_uqhLBkrhq_L-g9p1xPGAe9C7XhCO7lvAtiKRhbuMgpz5sS0y4B-053FhkhcCfQkoUxHH1r5Muami3CK27wqMl8QCyYd9OvnY&__tn__=-R
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6. การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ เพื่อพัฒนาการศึกษา ระยะเวลา 1 ปี  

(รอบที่ 1) ผอ.สพป.นศ.2 โดยมีหน่วยงานภาครัฐ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และผู้ท่ีเกี่ยวข้อง มีส่วนร่วม 
ในการให้ข้อมูลการด าเนินงานของ สพป.นศ.2  

วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายสุรทิน ทิพย์อักษร ผู้อ านวยการส านักงานเขต 
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 (ผอ.สพป.นศ.2 ) รับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน 
ในหน้าที่ เพื่อพัฒนาการศึกษา ระยะเวลา 1 ปี (รอบที่ 1) ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยมี นายประพัทธ์ รัตนอรุณ ผอ.สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร 
ประธานกรรมการ นายธนาวุฒิ รักษ์หนู ผอ.สกสค.จังหวัดสุราษฎร์ธานี นายประทีป ทองด้วง ผอ.สพป.สุราษฎร์
ธานี เขต 2 และนางณัฐจารักษ์ โสมติด ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร 
เป็นคณะกรรมการประเมิน ผลสัมฤทธิผลฯ เพ่ือให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด โดยมีนาย
สมชาติ ไกรแก้ว นายสุวิทย์ ใจห้าว นายอัมพร ภาระพันธ์ นางจอมขวัญ นครไธสง รอง ผอ.สพป.นศ.2 ผอ.กลุ่ม/
หน่วย ผู้แทน ก.ต.ป.น. ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา ร่วมกิจกรรมการประเมิน พร้อมได้รับเกียรติจาก ว่าที่ร้อยตรี 
กิตติภพ รอดดอน นายอ าเภอทุ่งสง นายสงวนพงศ์ พินสุวรรณ ปลัดอาวุโส อ าเภอทุ่งสง ร่วมต้อนรับ พร้อมกันนี้  
มีสถานศึกษาในสังกัด ร่วมจัดนิทรรศการน าเสนอผลงานฝีมือครู นักเรียน ณ สพป.นศ. 2 ซึ่ง การด าเนินการ
ประเมินทุกข้ันตอนมีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-
19) อย่างเคร่งครัด 
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7. สมาคมเครือข่ายครูดี สพป.นศ.2 ร่วมขับเคลื่อนการส่งเสริมสนับสนุนสร้างศีลธรรม  
คุณธรรมและจริยธรรมและจรรยาบรรณแก่ผู้ประกอบวิชาชีพครู ในสังกัด สพป.นศ.2 

  29 มีนาคม 2564 นางพรรณี สกุณา อดีตรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 นายกสมาคมเครือข่ายครูดีเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช 
เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมเครือข่ายครูดีเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 2 เพ่ือด าเนินการสรรหาคณะกรรมการบริหารสมาคมเครือข่ายครูดีเขตพ้ืนที่การศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 2 ชุดใหม่ ณ ห้องประชุม สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 
     ซึ่งจากท่ีประชุมในการสรรหามีมติให้นางจอมขวัญ นครไธสง รองผู้อ านวยการส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 เป็นนายกสมาคมคนใหม่ เพื่อร่วมขับเคลื่อนการส่งเสริม
สนับสนุนสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในเขตพ้ืนที่บริการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ต่อไป 
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8. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 จัดกิจกรรมเสวนาสานต่อ TO BE NUMBER ONE โดยการมีส่วน

ร่วมจากศูนย์ป้องกันปัจจัยเสี่ยง จังหวัดนครศรีธรรมราช และทีมงานเสวนาการขับเคลื่อนชมรม TO BE NUMBER 
ONE และวิทยากรนักเรียนจากโรงเรียนสตรีทุ่งสง ซึ่งสังกัด สพม.เขต 2 (นครศรีธรรมราช-พัทลุง) เพ่ือร่วม
แลกเปลี่ยนกิจกรรม TO BE NUMBER ONE การเป็นแกนน าที่ดีและพัฒนาเครือข่ายป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

9 มีนาคม 2564 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ร่วมกับ 
ศูนย์อ านวยการป้องกันการแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดค่ายพัฒนาสมาชิก TO BE NUMBER 
ONE “โครงการเมืองคอนปลอดภัย มั่นคง น่าอยู่ นครปลอดภัยจากยาเสพติด” รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 7-9 มีนาคม 
2564 ณ ค่ายลูกเสือส าโรง อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีกิจกรรมในการอบรมได้แก่ ภาวะผู้น า 
โทษและพิษภัยยาเสพติด เทคนิคการให้ค าปรึกษาเพ่ือน (เพ่ือนช่วยเพื่อน) เทียนรวมใจชาว TO BE NUMBER 
ONE ห่างไกลยาเสพติดทักษะการปฏิเสธ การฝึกคิดแก้ปัญหา พัฒนา EQ และการขับเคลื่อนชมรม TO BE 
NUMBER ONE พร้อมได้รับเกียรติวิทยากรจากชุดโมบายทีม น าโดยนายวรวุฒิ ประสารพจน์ ผู้อ านวยการศูนย์
ป้องกันปัจจัยเสี่ยง จังหวัดนครศรีธรรมราช และทีมงานเสวนาการขับเคลื่อนชมรม TO BE NUMBER ONE
ประกอบด้วยนายวรวุฒิ ประสารพจน์, อาจารย์วรพล วิเชียรนพรัตน์ หัวหน้ากลุ่มงานกิจกรรมนักเรียนโรงเรียน
สตรีทุ่งสง นายอภิรักษ์ สมสุข เยาชนต้นแบบเก่งและดี จังหวัดนครศรีธรรมราช รุ่น 10} นางพรทิพย์ รัตนบุรี 
นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษและอาจารย์จารีพร อักษรพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านไสยาสน์ เพื่อชี้น าครู นักเรียน 
ที่เข้าร่วมกิจกรรมไปสู่การเป็นแกนน าที่ดี และพัฒนาเครือข่ายป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้เกิดประโยชน์
สูงสุด หลังจากนั้นด าเนินการพิธีปิดโดยมีนายพินิจ ขุนนุ้ย ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นประธาน 
นางพรทิพย์ รัตนบุรี นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ กล่าวรายงาน พร้อมมอบเกียรติบัตรให้กับครูนักเรียนที่
ผ่านกิจกรรมดังกล่าว 

 
 
 
 
 
 



10 
9.  SCG มอบทุนการศึกษาแก่ นร. และทุนโครงการอาหารกลางวัน แก ่รร.สังกัด สพป.นศ.2  

จ านวน 130,000 บาท 
   วันที่ 11 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายสุรทิน ทิพย์อักษร ผู้อ านวยการส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 (ผอ.สพป.นศ.2) เป็นประธานรับมอบทุนโครงการอาหาร
กลางวัน และทุนการศึกษาจาก บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จ ากัด โดยมีคุณ อนันต์ทิวัฒน์ แหวนวงษ์ จาก SCG 
ทุ่งสง เป็นผู้แทนมอบทุน พร้อมกันนี้ได้รับเกียรติจาก นายสมชาติ ไกรแก้ว นายสุวิทย์ ใจห้าว นายอัมพร ภาระ
พันธ์ นางจอมขวัญ นครไธสง รอง ผอ.สพป.นศ.2 นายพินิจ ขุนนุ้ย ผอ. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นางสุธิณี 
ทรงอาวุธ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู นักเรียน ตลอดจนพ่อแม่
ผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรม ณ ลานอเนกประสงค์ สพป.นศ.2 
   ผอ.สพป.นศ.2 กล่าวว่า การมอบทุนในครั้งนี้ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จ ากัด ได้มอบทุน 
ให้แก่นักเรียน จ านวน 66 ทุน รวม 66,000 บาท และทุนอาหารกลางวันให้โรงเรียนในชุมชนรอบรั้วโรงงาน 
จ านวน 16 โรงเรียน เป็นเงิน 64,000 บาท ได้แก่ รร.วัดธรรมเผด็จ รร.บ้านชายคลอง รร.วัดก้างปลา รร.วัดควน
ชม รร.บ้านหนองปลิง รร.บ้านวังยวน รร.บ้านนาตาแย้ม รร.บ้านน้ าพุ รร.วัดเขากลาย รร.วัดกะโสม รร.บ้านพูน 
รร.บ้านบ่อมอง รร.วัดวังขรี รร.วัดทุ่งส้าน รร.วัดทุ่งควายพัฒนศึกษา และ รร.บ้านวังเต่า รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 
130,000 บาท ถือเป็นการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพแก่โรงเรียนสังกัด สพป.นศ.2 ที่ SCG 
ได้ให้ความร่วมมือและอนุเคราะห์อย่างต่อเนื่อง 
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  10.สพป.นศ.2  มอบเงินช่วยเหลือโรงเรียนที่ประสบอุทกภัยในสงักัด จ านวน 180,000 บาท โดยได้รับ

การช่วยเหลือจากผู้มีจิตศรัทธาและทุกภาคส่วน 

วันที่ 21 ธันวาคม 2563 เวลา 10.30 น.นายสุรทิน ทิพย์อักษร ผู้อ านวยการส านักงานเขต 
พ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 (ผอ.สพป.นศ.2) พร้อมด้วย นายสุวิทย์ ใจห้าว นางจอมขวัญ  
นครไธสง รอง ผอ.สพป.นศ.2 ร่วมมอบเงินช่วยเหลือสถานศึกษาในสังกัด สพป.นศ.2 ที่ได้รับผลกระทบ 
จากอุทกภัยอย่างหนัก จ านวน 24 โรง โรงละ 7,500 บาท (เจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมทั้งสิ้น 180,000 บาท 
(หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ณ ลานอเนกประสงค์ สพป.นศ.2 

  ซึ่งเงินดังกล่าวโดยผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคช่วยเหลือและขอบคุณทุกภาคส่วนรวมทั้ง 
ผู้มีจิตศรัทธา ที่ร่วมช่วยเหลือผู้สถานศึกษาท่ีได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในครั้งนี้ 
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11.  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 ขับเคลื่อนกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้เพื่อพัฒนา 
สมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่ (SCL) โดยมีผู้บริหารการศึกษา สพป.นศ.2 ศึกษานิเทศก์ สพป.นศ.2 ครู นักเรียน 
ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษา ร่วมขับเคลื่อนโดยวางแผนการด าเนินงาน ติดตามการด าเนินงานและ
ตรวจสอบการด าเนินงานเพ่ือให้โรงเรียน นักเรียนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเป้าหมาย 
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สพป.นศ.2 มอบเงินช่วยเหลือโรงเรียนที่ประสบอุทกภัยในสังกัด จ านวน 180,000 บาท 

HTTP://WWW.NST2.GO.TH/?P=22541 
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