




-ฉบับราง- 

รายงานการประชุม 

การวางแผนการจัดการแขงขันกีฬานักเรียนสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประจำป  ๒๕๖๔  
และการดำเนินงาน “โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา” ประจำป ๒๕๖๔ 

วันอังคาร ท่ี ๒๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔   

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น. เปนตนไป 

ณ  หองประชุมผาแดง 

  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต  ๒ 

………………………………………………. 

1. ผูมาประชุม 

 1. นายบูรพา  พรมหมสิงห ผูอำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 

 2. นายอำนวย  เพ็งพันธ  นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ 

 3. นางจุฬาพิธ  นันทะสุธา นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ปฏิบัติหนาท่ี ผอ.กลุมสงเสริมฯ 

 4. นายวงษศักดิ์  ขันธวิชัย นักจัดการงานท่ัวไปชำนาญการ 

 5. นายกสมาคมครูฯ 6 อำเภอ / ประธานกลุมเครือขายฯ 21 กลุม  

  1.) นายอัมพร  พุดมี  ประธานกลุมเครือขายฯ เมืองกุมภวา 

  2.) นายสุทธิรักษ  แสงนาค ประธานกลุมเครือขายฯ แชแล (แทน) 

3.) นายบูรณะ อุทัยกัน  ประธานกลุมเครือขายฯ ทาลี่สีออ 

4.) นางละเอียด  โพธิ์ศรีลา ประธานกลุมเครือขายฯ เวียงคำ 

  5.) นายประยงค  หารินไสล ประธานกลุมเครือขายฯ หนองหวา 

  6.) นายไพโรจน  พาสีราช ประธานกลุมเครือขายฯ เสอเพลอผาสุก 

  7.) นายอุทัย  พิมพรภิรมย ประธานกลุมเครือขายฯ เชียงแหว 

8.) นายทองสุข  พรหมออด ประธานกลุมเครือขายฯ พันดอน 

  9.) นายดำรงศักดิ์  พรหมบุตร ประธานกลุมเครือขายฯ จำปศรีธาตุ 

  10.) นายพรประเสริฐ  ศรสีุนาครัว ประธานกลุมเครือขายฯ หัวนาคำ 

11.) นายดุสิต  เหลาพร  ประธานกลุมเครือขายฯ โปรงตาดทองกาวหนา 

  12.) นายธรรมนูญ  กองแกว ประธานกลุมเครือขายฯ โนนสะอาดโคกกลาง  

  13.) นายสุรเดช  ศรีวิชา  ประธานกลุมเครือขายฯ โนนสะอาดหนองโพธิ์ 

  14.)นายประภาศ  จิตธรรมมา ประธานกลุมเครือขายฯ วังสามหมอ 1 

  15.) นายพูนผล  จันโทสาร ประธานกลุมเครือขายฯ วังสามหมอ 2 (แทน) 

  16.) นายชาติณรงค  ไชยทองศรี ประธานกลุมเครือขายฯ วังสามหมอ 3 

  17.) นายคณาณัชภูมิ  ภูขาว ประธานกลุมเครือขายฯ วังสามหมอ 4 

  18.) นายไสว  หม่ันเก็บ  ประธานกลุมเครือขายฯ หนองแสง 1(แทน) 

  19.) นายบรรจง  ดีแปน  ประธานกลุมเครือขายฯ หนองแสง 2 

  20.) นายอัศเรศร  รีรมย  ประธานกลุมเครือขายฯ นามวง 

21.) นายเดชา  เสนาเสถียร ประธานกลุมเครือขายฯ นายูงนกเขียน(แทน) 



๒ 
 

22.) นายเสกสรรค  โสภารัตน ผอ.ร.ร.อนุบาลศรีธาตุ  

23.) นายชูชัย  อุดมพงษ  ผอ.ร.ร.อนุบาลโนนสะอาด 

  24.) นายพัฒนา  ศรโีบราณ ผอ.ร.ร.อนุบาลประจักษศิลปาคม 

  25.) นายวิมล  รมวาป  ผอ.ร.ร.บานหนองหญาไซ 

26.) นายสุรชัย  ไผตง  ผอ.ร.ร.โคกสีสำราญวังหนาผา 

27.) นายไมตรี  กุสโร  ผอ.ร.ร.เชียงแหว  

2. ผูไมมาประชุม (- ประธานกลุมเครือขายฯ 3 กลุม) 

  1.) นายชูศักรวิชญ  แสนปญญา ประธานกลุมเครือขายฯ บุงแกวทมนางาม 

  2.) นายกัณตภณ  อินพิทักษ ประธานกลุมเครือขายฯ หวยเก้ิงปะโค 

  3.) นายไชยวัฒน  ไกรราช ประธานกลุมเครือขายฯ สามพาดอุมจาน 

3. ผูเขารวมประชุม/สังเกตการณ 

- นายรัชตพล  ขวัญสุวรรณ พนักงานราชการ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่อง ประธานแจงท่ีประชุมทราบ 

  ประธานในที่ประชุมฯ นายบูรพา  พรหมสิงห ผู อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 ไดเดินทางมาถึง  พรอมกลาวเปดประชุมอยางเปนทางการ เวลา 09.30 น. 
โดยประมาณ พรอมทั้งแจงที่ประชุมความวา “ในการจัดประชุมครั้งนี้เปนการประชุมแบบออนไลน ผานระบบ 
ZOOM  โดยมีวัตถุประสงค เพ่ือ 1.) ติดตามการจัดการเรียนการสอน ภายใตสถานการณ การแพรระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19), ๒.)วางแผนการดำเนินงานจัดแขงขันกีฬานักเรียน ประจำป

การศึกษา 2563  และ 3.)การดำเนินงานตามโครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
ประจำป 2564”   
  ในการนี้ ประธานในท่ีประชุมฯ ไดแจงขอราชการเรงดวนของจังหวัดอุดรธานี ซ่ึงไดออกคำสั่ง 
ที่ 2995/2564 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2564  เรื่องมาตรการเฝาระวัง ปองกัน และควบคุมการแพรระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)   โดยกำหนดใหมีมาตรการเฝาระวัง ปองกัน และควบคุมการ

แพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(Covid-19) จำนวน 7 มาตรการ  โดยท่ีมีมาตรการท่ีเก่ียวของ
กับสถานศึกษาในสังกัดที่จะตองถือปฏิบัติอยางเครงครัดทันที คือ มาตรการที่ 1 ใหโรงเรียนทุกสังกัดหรือ
สถาบันการศึกษาทุกประเภท รวมท้ังสถาบันกวดวิชา สถานท่ีเรียนพิเศษ งดการจัดการเรียนการสอน(On Site) 
ท่ีโรงเรียนหรืออาคารสถานท่ี ของสถาบันการศึกษาทุกประเภท ตั้งแตวันท่ี 28 มิถุนายน 2564 ถึงวันท่ี 16 
กรกฎาคม 2564 ทั้งนี้ ใหจัดการเรียนการสอน ในรูปแบบ On air : เรียนโดย DLTV (KU Band) หรือ On 
line : เรียนผานอินเตอรเนต หรือ On demand : เรียนผานแอปพลิเคชั่น หรือ On hand : เรียนที่บานโดย
หนังสือเรียน/แบบฝกหัด 

มติท่ีประชุม.        รับทราบ                                                                                         . 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแลว 

.......................................................-ไมมี-.............................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 

มติท่ีประชุม.                                    ไมมี                                                                        . 
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ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่อง เสนอเพ่ือทราบ 
3.1 การแขงขันกีฬานักเรียนสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 

ดวยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต  ๒ กำหนดใหมีการจัดการแขงขันกีฬา
นักเรียนประจำปการศึกษา ๒๕๖๓  โดยไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากองคการบริหารสวนจังหวัด
อุดรธานี(อบจ.อุดรธานี) จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐.-บาท(หนึ่งลานบาทถวน)  และงบประมาณสนับสนุนจาก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ จำนวนหนึ่งที่ใชมาเปนการจัดการแขงขันในครั้งนี้  
ซ่ึงการจัดการแขงขันในครั้งนี้ไดจัดการแขงขันออกเปน ๒ ประเภท  ดังนี้ 
  3.1.1 การแขงขันกีฬา   ประกอบดวย  ๔  ประเภทกีฬา จำนวน ๑๖ รายการ แบงการแขงขันออกเปน ๒ 
ระดับ แยก ชาย/หญิง ดังนี้ 

ท่ี ประเภทกีฬา ระดับประถม ระดับมัธยมตน 
ชาย หญิง ชาย หญิง 

1 ฟุตบอล (๑๑)คน     

2 วอลเลยบอล     

3 เซปกตะกรอ     

4 เปตอง (ทีม๓คน)     

มติท่ีประชุม. ประธานในที่ประชุมฯ ไดสอบถามความคิดเห็นของผูเขารวมประชุมเกี่ยวกับการดำเนินการ
แขงขันกีฬานักเรียนประจำปการศึกษา 2563 ซ่ึงไดมีผูอภิปราย ดังนี ้

1.) ประธานในท่ีประชุมฯ : ขอความเห็นผูเขารวมประชุมไดอภิปรายเก่ียวกับการดำเนินการฯ นี ้
2.) ผอ.เสกสรรค  โสภารัตน(สมาคมครูฯ อ.ศรีธาตุ)  ไดอภิปรายแสดงความคิดเห็น  โดยสรุปไดวา 

: “ควรใหมีการปรับเปลี่ยน/ปรับลดประเภทกีฬา เนื่องจาก สถานการณการ
แพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) และ/หรือ ใหมี

การงดการดำเนินงานโครงการแขงขันกีฬานักเรียน เพราะเกรงความเสี่ยงท่ี

จะติดเชื้อกับเด็กนักเรียน”                                                         . 

3.) ผอ.วิมล  รมวาป (สมาคมครูฯ อ.วังสามหมอ) ไดอภิปรายความคิดเห็น โดยสรุปไดวา 

: “การประชุมในครั้งนี้ ควรจะใหมีการอภิปราย เฉพาะในเรื่องการจัดแขงขัน

กีฬานักเรียน  สวนในเรื ่องการจัดการเรียนการสอนภายใตสถานการณ

สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)

ควรแยกประเด็นการประชุมออกไปตางหาก    

1.) ประธานในท่ีประชุมฯ : ไดชี้แจงตอท่ีประชุมฯ ใหเขาใจตรงกันโดยสรุปความไดวา 
“ เนื่องจาก งบประมาณในการดำเนินการแขงขันกีฬานักเรียนในครั้งนี้  
เปนงบประมาณที่ไดรับจาก อบจ.อุดรธานี หากไมมีการดำเนินการใดๆ 
จะตองสงเงินงบประมาณดังกลาวคืน ตอไป”  พรอมกลาวกำชับดวยวา 
สพป.อุดรธานี เขต 2 จะมีการประเมินสถานการณกอน ถึงจะมีการออก
กำหนดการแขงขันกีฬานักเรียนประจำปการศกึษา 25632 ดังกลาว ซึ่งใน
การจัดประชุมครั้งนี้ เปนการวางแผนเตรียมการไวจนกวาสถานการณฯ การ
แพรระบาดของโรคติดเชื้อดังกลาว จะคลี่คลาย  

ท่ีประชุม   รับทราบ                                                          . 
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  3.1.2 การแขงขันกรีฑา   ประเภทลูจำนวน ๒๔ รายการ แบงการแขงขันออกเปน ๓ ระดับ  
แยกชาย/หญิง ดังนี ้

ท่ี ประเภทกรีฑา ระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษา ระดับ ม.ตน 
ชาย หญิง ชาย ชาย หญิง ชาย 

1 วิ่ง ๕๐  เมตร       
2 วิ่ง  ๘x๕๐  เมตร       
3 วิ่ง ๖๐ เมตร       
4 วิ่ง ๘๐ เมตร       
5 วิ่ง ๑๐๐ เมตร       

6 วิ่ง ๒๐๐ เมตร       

7 วิ่ง ๔๐๐ เมตร       

8 วิ่ง ๔ x ๑๐๐ เมตร       

9 วิ่ง ๔ x ๔๐๐ เมตร       

มติท่ีประชุม.        รับทราบ                                                                                         . 

  3.1.3 คุณสมบัติของนักกีฬา  
1.) ระดับปฐมวัย  เรียนอยูระดับอนุบาล 
2.) ระดับประถม  ตองเรียนอยูในระดับประถมศึกษา  ไมเกิดกอน ป  พ.ศ. ๒๕๕.....   
3.) มัธยมศึกษาตอนตน  ตองเรียนอยูระดับมัธยมศึกษาตอนตน ไมเกิดกอน ป พ.ศ.๒๕๔....   

หมายเหตุ นักกีฬาระดับประถมเขาแขงขันระดับมัธยมได  นักกีฬาระดับมัธยมเขาแขงขันระดับประถม
ไมได  และใหนักกีฬา-กรีฑา  นำบัตรประชาชนไปดวยทุกครั้งท่ีลงทำการแขงขัน 

มติท่ีประชุม.        รับทราบ                                                                                         . 
 

  3.1.4 กำหนดการแขงขันกีฬานักเรียนระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี  เขต  ๒ 
วันท่ี ๒๘ มิ.ย.25๖๔    ประชุมนายกสมาคม/ประธานเครือขายเก่ียวกับรายละเอียดการแขงขันกีฬา 
วันท่ี ๑๒-๑๓ ก.ค.25๖๔  แขงขันระดับกลุมเครือขายใหกลุมเครือขายสงราชื่อนักกีฬามาท่ีเขตฯ   

เครือขายละ  ๓๐๐  คน  จำนวน  ๒  ชุด 
วันท่ี ๑๙-๒๐ ก.ค.25๖๔   แขงขันระดับอำเภอ/โซน และใหสงรายชื่อนักกีฬามาท่ีเขตฯ อำเภอ/โซนละ   
    ๓๐๐  คน  จำนวน  ๒  ชุด  และสงรายชื่อกรรมการตัดสินกีฬาระดับเขต 

พรอมสำเนาบัตรประชาชน  และใบสำคัญรับเงิน  จำนวน  ๓  ชุด 
วันท่ี ๒๑ ก.ค.25๖๔      แตงตั้งคณะกรรมการแขงขันระดับเขตประชุมคณะกรรมการดำเนินการ 

จัดการแขงขัน  จับฉลากแบงสาย  จัดเตรียมสถานท่ี  จัดทำสูจิบัตรการ 
แขงขัน  และข้ันตอนพิธีเปดการแขงขันตามลำดับ 

วันท่ี ๒๒-๒๔ ก.ค.25๖๔   แขงขันระดับเขตตามสูจิบัตร 
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กำหนดระยะเวลาการดำเนินงานการแขงขันกีฬานักเรียนประจำป 2564 

 
หมายเหตุ  ใหกลุมเครือขายและโซนดำเนินการแขงขันกีฬาโดยปฏิบัติตามมาตรการเฝาระวัง ปองกัน และ 

    ควบคุมการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสถานศึกษาอยางเครงครัด 

มติท่ีประชุม ประธานในที่ประชุมฯ ไดกลาวเนนย้ำในเรื ่องกำหนดการแขงขันกีฬานักเรียน ประจำป
การศึกษา 2563 โดยจะใหมีการประเมินสถานการณกอน ถึงจะกำหนดจัดการแขงขัน ซ่ึงใน
การประเมินสถานการณ นั ้น จะใหแตละกลุ มเครือขาย/โซน-อำเภอ เปนฝายประเมิน
สถานการณความพรอมวาควรจัดการแขงขัน หรือ ควรงดดำเนินการ  พรอมทั ้งไดขอ
ความเห็นท่ีประชุม วามีความเหน็เปนประการใด ดังนี้. 

1.) ประธานในท่ีประชุมฯ : “ขอความเห็นชอบท่ีประชุมวามีความเห็นประการใด” 
2.) ผอ.เสกสรรค  โสภารัตน : “ควรจะใหมีการแขงขันแบบเหยา-เยือน เพ่ือไมใหมีการรวมกลุมกัน เปน 

การปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)” 

1.) ประธานในท่ีประชุมฯ : “จะมีการแตงตั้งคณะกรรมการ เพ่ือพิจารณาสถานการณและดำเนินการ 

ในสวนที่เกี ่ยวของรวมถึงพิจารณารูปแบบการจัดการแขงขันใหมีความ

เหมาะสมสอดคลองตอไป” 

 “และใหสถานศึกษาและกลุมเครือขายฯ ติดตามสถานการณจนถึง

วันที ่  16-17 กรกฎาคม 2564 ซึ ่งเปนวันสิ ้นสุดมาตรการ  ถาหาก

จังหวัดอุดรธานี อนุมัติใหมีการจัดการเรียนการสอนแบบ On Site ได จะ
เริ่มดำเนินการทันที  ถาหากไมอนุมัติใหมีการจัดการเรียนการสอน แบบ 
On Site จะมอบหมายใหสถานศึกษาและกลุ มเครือขายฯ พิจารณา
ดำเนินการตอไป”  ซ่ึงไดกำหนดแผนการดำเนินการไว ดังนี้   

ปฏิทินการดำเนินงานแขงขันกีฬานักเรียน 2564(หลังจากประเมินสถานการณในวันท่ี 16-17 ก.ค.2564) 
วันท่ี 29-30 กรกฎาคม 2564 แขงขันระดับอำเภอ/โซน และใหสงรายชื่อนักกีฬามาท่ีเขตฯ อำเภอ/โซนละ  

๓๐๐  คน  จำนวน  ๒  ชุด  และสงรายชื่อกรรมการตัดสินกีฬาระดับเขต 
พรอมสำเนาบัตรประชาชน  และใบสำคัญรับเงิน  จำนวน  ๓  ชุด 

วันท่ี 5-6 สิงหาคม 2564 ดำเนินการแขงขันระดับเขตฯ ตามสูจิบัตร 

ท่ีประชุม   รับทราบ                                                                     . 

 ภายในเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔ 3. ระดับเขตพ้ืนท่ีฯ 

แขงขันใหแลวเสร็จภายในวันท่ี .... กรกฎาคม ๒๕๖๔ 2. ระดับอำเภอ/โซน 

1. ระดับโรงเรียน / 
กลุมเครือขายฯ 

 

แขงขันใหแลวเสร็จภายในเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔ 
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  3.1.5 รูปแบบ/แนวทาง การจัดการแขงขันกีฬานักเรียน ประจำป 2564 

1.) รูปแบบการแขงขัน      แพคัดออก 

2.) ขบวนพาเหรด  ใชนักกีฬา  ของแตละอำเภอ/โซน  ประมาณโซนละ  ๓๐  คน 

3.) ปาย/ธง/ประจำอำเภอ/โซน  ใหแตละโซนดำเนินการ 

4.) วงดุริยางค  โรงเรียนพันดอนวิทยาดำเนินการ 

มติท่ีประชุม....................รับทราบ........................................................................................................................ 

  3.1.6 ธงกีฬาของแตละอำเภอ 

๑.) โซนอำเภอกุมภวาป ๑   สีเขียว  โรงเรียนในกลุมเครือขายฯ เมืองกุมภวา เวียงคำ แชแล   

๒.) โซนอำเภอกุมภวาป  ๒  สีฟา   โรงเรียนในกลุมเครือขายฯ ทาลี่สีออ หนองหวา หวยเก้ิง-ปะโค 

๓.) โซนอำเภอกุมภวาป  ๓  สีน้ำเงิน  โรงเรียนในกลุมเครือขายฯ เสอเพลอ-ผาสุก เชียงแหว พันดอน

๔.) โซนอำเภอศรีธาตุ      สีขาว     โรงเรียนในอำเภอศรีธาต ุ

5.) โซนอำเภอโนนสะอาด   สีเหลือง   โรงเรียนในอำเภอโนนสะอาด 

๖.) โซนอำเภอวังสามหมอ   สีแดง   โรงเรียนในอำเภอวังสามหมอ 

๗.) โซนอำเภอหนองแสง     สีชมพู    โรงเรียนในอำเภอหนองแสง 

๘.) โซนอำเภอประจักษศิลปาคม สีแสด    โรงเรียนในอำเภอประจักษศิลปาคม 

มติท่ีประชุม....................รับทราบ........................................................................................................................ 

  ๓.1.7 อุปกรณท่ีใชในการแขงขันแตละชนิดกีฬา 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ เปนผูจัดหา  ยกเวน กีฬาเปตองผูขา
แขงขันหามาเอง 

มติท่ีประชุม.....................รับทราบ................................................................................................................... 
 
3.2 การดำเนินงานโครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประจำป 2564 
 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน(สพฐ.) ไดจัดสรรงบประมาณรายจายประจำป

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ จากแผนงานบูรณาการปองกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผูติดยาเสพติด โครงการ

ปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา งบรายจายอื่น เพื่อ เปนคาใชจายในการดำเนินงานโครงการ

ปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา ตามแนวทางการดำเนินงานที่กำหนดในสวนที่เกี่ยวของกับ

การดำเนินงานของสถานศึกษาในสังกัด โดยกำหนดใหมีการดำเนินกิจกรรมจำนวน 4 กิจกรรม ดังนี้ 

  3.2.1 กิจกรรมท่ี สพฐ.กำหนด ใหดำเนินงาน ตามโครงการปองกันแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา 

1.) เขาคายฝกอบรมลูกเสือตานภัยยาเสพติด 
2.) เขาคายฝกอบรมคายทักษะชีวิต 
3.) บริหารจัดการ (ขับเคลื่อนกิจกรรมการดำเนินงานของสำนักงานเขตฯ และ นิเทศ ติดตามฯ) 
4.) กิจกรรมรณรงค เหลา/บุหรี ่
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รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ 

ท่ี กิจกรรม การจัดสรร งปม. หมายเหตุ 
ครั้งท่ี 1-2 ครั้งท่ี 3 รวม  

1 เขาคายฝกอบรมลูกเสือตานภัย
ยาเสพติด  

248,000 62,000 
  

310,000 -ร.ร.ขยายโอกาส 
62 แหง 
-เกณฑ ร.ร.ละ 
5,000 บาท 
ไดรับจัดสรร 
4,000.บาท 
(28 มิ.ย.64) 

2 เขาคายฝกอบรมคายทักษะชีวิต 60,000  60,000 
3 
 
3.1 
3.2 

การบริหารจัดการ/การขับเคลื่อน
ของสำนักงานเขตฯ 
คาบริหารจัดการ 
คานิเทศ ติดตามฯ 

 
 

20,000 
5,000 

  
 
 

25,000 
4 กิจกรรมรณรงค เหลา/บุหรี ่ 10,000  10,000 

รวม 405,000 
หมายเหตุ สพฐ.กำหนดใหดำเนินการเบิกเงินงบประมาณ ภายใน 15 กรกฎาคม 2564 

มติท่ีประชุม   รับทราบ                                                                                               .  

  3.2.2 แนวทางการดำเนินงานในกิจกรรมท่ีเก่ียวของของสถานศึกษาในสังกัด (จำนวน 2 กิจกรรม) 
1.) กิจกรรมเขาคายฝกอบรมลูกเสือตานภัยยาเสพติด 

  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไดกำหนดแนวทางการดำเนินงานตามโครงการ
ปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา กิจกรรมเขาคายฝกอบรมลูกเสือตานภัยยาเสพติด ดังนี้ 
แนวทาง/วิธีการดำเนินงาน งปม. หลักเกณฑ/เง่ือนไข 
1.) สถานศึกษาดำเนินการ 

      ในการจ ัดกิจกรรมลูกเส ือต านภัยยาเสพติด ให
สถานศึกษาดำเนินการจัดกิจกรรม  โดยใหเขียนโครงการ/
กิจกรรมลูกเสือตานภัยยาเสพติดสงมายังสำนักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา  เพ่ือพิจารณาใหดำเนินกิจกรรม 

2.)  สพท.ดำเนินการ 

     โดยให สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาดำเนินการจัด
กิจกรรมลูกเสือตานภัยยาเสพติด ในกรณี ที่สถานศึกษาไม
สามารถดำเนินการได 

3.)  บูรณาการรวมกัน ระหวาง สพท.+ร.ร. 
      หากในกรณีท่ีไมสามารถดำเนินการไดตามขอ 1.) หรือ 
ขอ 2.) ได  ใหสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาดำเนินการบูรณา
การรวมกับสถานศึกษาในสังกัด  โดย ยึดยอดรวมนักเรียน 

 

เกณฑจัดสรรให 
ร.ร.ขยายโอกาส 
62 แหงๆ ละ 

5,000.-บาท 

ไดรับจัดสรร 
4,000.-บาท 

/สถานศึกษา 

(ณ 28 มิ.ย. 64) 

    1. กำหนดเปาหมาย
สถานศึกษาละ 8-10 
คน(ไมรวมสถานศึกษา
เอกชน) 
    2. สามารถ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการ
จัดกิจกรรมได ตามความ
เหมาะสมและสอดคลอง
กับสถานการณแพร
ระบาด COVID-19 

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2  จึงกำหนดการดำเนินงานตามโครงการฯ 
ดังกลาว  โดยพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพื่อเปนคาใชจายในการดำเนินการ สำหรับโรงเรียนขยายโอกาสใน
สังกัด 62 แหงๆ ละ 4,000.-บาท เพื่อเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรม “เขาคายฝกอบรมลูกเสือตานภัยยา
เสพติด” ป 2564  แบงออกเปน 6 อำเภอ/คาย โดยกำหนดใหจัดอบรมคายลูกเสือตานภัยยาเสพติด ตาม
หลักสูตร เนื้อหา ระยะเวลา ท่ี สพฐ.กำหนด และกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา จะประสานการดำเนินงาน และ
แจงรายละเอียดใหทราบตอไป กำหนดดำเนินการใหแลวเสร็จภายใน 31 สิงหาคม 2564  ดังนี ้
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รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ 

ท่ี ช่ือคาย
กิจกรรม 

จำนวน ร.ร.
ขยายโอกาส 

(แหง) 

จำนวน 
นักเรียน
(คน) 

เปาหมาย 
นักเรียน
(คน) 

งปม.ท่ีไดรับ
จัดสรร 
(บาท) 

หมายเหตุ 

1 กุมภวาป   18 1,026 180 72,000 รายละเอียด
คาใชจาย/เอกสาร
หลักฐานการลาง
เงินยืม จะแจงให
ทราบอีกครั้ง 

4 ศรีธาต ุ 8 365 80 32,000 
5 โนนสะอาด 11 538 110 44,000 
6 วังสามหมอ 12 627 120 48,000 
7 หนองแสง 8 491 80 32,000 
8 ประจกัษ 5 313 50 20,000 

รวม 62 3,360 620 248,000 

มติท่ีประชุม.  ประธานในที่ประชุมฯ ไดกำหนดใหประธานกลุมเครือขายฯ นายกสมาคมครูฯ ในแตละ
อำเภอใหปรึกษาหารือถึงรูปแบบการดำเนินงานตามโครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
ในสถานศึกษา ประจำป 2564  กิจกรรมเขาคายอบรมลูกเสือตานภัยยาเสพติด  ซึ่งสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 จะจัดสรรงบประมาณที่ไดรับจาก สพฐ. ให
สถานศึกษาขยายโอกาสในสังกัดแตละอำเภอ ตามเกณฑการจัดสรรที่กำหนด  และจะตอง
ดำเนินการใหแลวเสร็จอยางเรงดวน เนื่องจาก เงื ่อนไขการเบิกจายงบประมาณที่กระชั้นชิด 
ภายใตสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)  โดยที่จะ
มอบหมายใหกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา ดำเนินการประสานการดำเนินงาน ตามข้ันตอนตอไป 

ท่ีประชุม รับทราบ ไมทวงติง                                               . 
 
 2.) กิจกรรมการเขาคายฝกอบรมและพัฒนาทักษะชีวิต 
  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไดกำหนดแนวทางการดำเนินงานตามโครงการ
ปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา กิจกรรมเขาคายพัฒนาทักษะชีวิต ดังนี้ 

แนวทาง/หลักเกณฑเง่ือนไขการดำเนินกิจกรรมเขาคายพัฒนาทักษะชีวิต 
แนวทาง/วิธีการดำเนินงาน งปม. หลักเกณฑ/เง่ือนไข 
1.) สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเปนผูดำเนินการจัดคายทักษะ

ชีวิต จำนวน 1 คาย / เขต 
2.) จำนวนนักเรียน 100 คน / 1 คาย 
3.) กลุมเปาหมาย คือ นักเรียนแกนนำท่ีสมัครใจ และไดรับการ

คัดเลือกจากสถานศึกษา 
4.) วัตถุประสงค ในการอบรมนักเรียนกลุ มเปาหมายใหมี

ความรู ความเขาใจ รวมทั้งเพิ่มศักยภาพการเปนผูนำ ใน
การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ตลอดจนทักษะใน
การดำรงชีวิต 
 

 
 
 

60,000.-บาท 

/สพท. 

  1. สพท. ละ 1 คาย 

  2.สามารถปรับเปลี่ยน
รูปแบบการจัดกิจกรรมได 
ตามความเหมาะสมและ
สอดคลองกับสถานการณ
แพรระบาด COVID-19 



๙ 
 
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2  กำหนดดำเนินการจัดกิจกรรมฝกอบรม
คายพัฒนาทักษะชีวิต ในชวงเดือน กรกฎาคม - สิงหาคม 2564 ณ ไรสกัทองแคมป อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 
โดยมีกลุมเปาหมายคือ นักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาส จำนวน 62 แหงๆ ละ 2 คน และครูผูรับผิดชอบเขา
รวมกิจกรรมในครั้งนี้ 

มติท่ีประชุม   ประธานในท่ีประชุมฯ  ไดแจงแนวทางการดำเนินงานตามโครงการปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประจำป 2564 กิจกรรม เขาคายฝกอบรมและพัฒนาทักษะ
ชีวิต  โดยสำนักงานเขตพ้ืนท่ีฯ จะเปนผูจัดอบรมฯ ดังกลาว ในชวงเดือน กรกฎาคม -สิงหาคม 
2564  กลุมเปาหมายคือนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนตน สังกัดโรงเรียนขยายโอกาส 
จำนวน 100 คน  ซึ่งกลุมสงเสริมการจัดการศึกษาจะประสานการดำเนินงานพรอมแจง
รายละเอียดใหทราบอีกครั้ง 

ท่ีประชุม            รับทราบ                                               . 

3.3 มาตรการเฝาระวัง ปองกัน และควบคุมการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 
 ดวยจังหวัดอุดรธานี ไดออกคำสั่ง ท่ี 2995/2564 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2564  เรื่อง มาตรการเฝา
ระวัง ปองกัน และควบคุมการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โดยกำหนดใหมี
มาตรการเฝาระวัง ปองกัน และควบคุมการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โดย
สรุปไดดังนี้ (รายละเอียดแนบทายวาระการประชุม) 

1.) ใหโรงเรียนทุกสังกัดหรือสถาบันการศึกษาทุกประเภท รวมท้ังสถาบันกวดวิชา สถานท่ีเรียนพิเศษ 
งดการจัดการเรียนการสอน(On Site) ที่โรงเรียนหรืออาคารสถานที่ของสถาบันการศึกษาทุก
ประเภท ตั้งแตวันที่ 28 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 ทั้งนี้ ใหจัดการเรียน
การสอนในรูปแบบ On air:เรียนโดย DLTV (KU Band) หรือ On line:เรียนผานอินเตอรเนต 
หรือ On demand : เรียนผานแอปพลิเคชั่น หรือ On hand : เรียนที่บานโดยหนังสือเรียน/
แบบฝกหัด 

2.) ปดศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สถานท่ีรับเลี้ยงเด็กเอกชน 
3.) ชะลอการปดสถานท่ีทองเท่ียว คำชะโนด อำเภอบานดุง ออกไปโดยไมมีกำหนด 
4.) ใหนายอำเภอทุกอำเภอประสานองคกรปกครองสวนทองถิ่นและหนวยงานที่เกี ่ยวของจัดหา

สถานท่ีกักกัน(Local Quarantine) เพ่ือรองรับผูท่ีเดินทางกลับมาจากกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล 
และพื้นที่เสี่ยงที่จังหวัดอุดรธานีกำหนด ที่ตองกักตัว 14 วัน พรอมดำเนินการตรวจหาเชื้อโควิด-
19 ยกเวน ผู ที ่ม ีสถานที ่กักตัวที ่ทางอำเภอเห็นวาเหมาะสม ใหสามารถกักตัวได โดยไม
แพรกระจายเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ใหคนในครอบครัวและชมุชน 

5.) ใหนายอำเภอโนนสะอาดและนายอำเภอหนองวัวซอประสานหนวยงานท่ีเก่ียวของตั้งดานท่ีอำเภอ
โนนสะอาดและอำเภอหนองวัวซอ เพื่อคัดกรองตรวจหาเชื้อโควิด -19 ในผูที ่เดินทางมาจา
กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และพ้ืนท่ีเสี่ยงท่ีจังหวัดอุดรธานีกำหนด 

6.) การจัดกิจกรรมรวมกลุมกันตั้งแต 50 คนข้ีนไป แตไมเกิน 200 คน ใหขออนุญาตจัดกิจกรรมกับ
นายอำเภอทองท่ี 

7.) ผูที ่เดินทางจากกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และพื้นที่เสี ่ยงที่จังหวัดอุดรธานีกำหนดที่จะเขา
รวมงาน โดยตองแสดงหลักฐานใบยืนยันผลการตรวจหาเชื้อโควิด-19 วาไมพบเชื้อ จึงจะสามารถ
เขารวมงานได และตองกักตัวเปนระยะเวลา 14 วัน ยกเวนผูไดรับวัคซีนปองกันโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019(Covid-19) ดังนี้ วัคซีนซิโนแวค ครบ 2 เข็ม หรือวัคซีนแอสตราเซเนกาอยาง



๑๐ 
 

นอย 1 เข็ม เปนเวลาไมนอยกวา 4 สัปดาห หรือวัคซีนแอสตาเซเนกาครบ 2 เข็ม ไมตองกักตัว 
14 วัน แตตองปฏิบัติตาม DMHTTA อยางเครงครัด 

ท้ังนี้ ผูฝาฝนไมปฏิบัติตามคำสั่งนี้ เปนความผิดตามพระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ.2558 

มติท่ีประชุม   ประธานในที ่ประชุมฯ ไดกลาวเนนย้ำถึงมาตรการจังหวัดอุดรธานี จำนวน 7 
มาตรการ ใหสถานศึกษาในสังกัดถือปฏิบัติตามอยางเครงครัด  พรอมกันนี ้ไดสอบถาม
รายละเอียดรูปแบบการจัดการเรียนการสอนภายใตสถานการณการแพรระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) โดยสรุปดังนี ้

1.) ประธานในท่ีประชุมฯ ขอทราบรูปแบบแนวทางการดำเนินงานภายใตมาตรการฯ เปนรายอำเภอ 

2.) ผอ.ชูชัย อุดมพงษ (ผอ.ร.ร.อนุบาลโนนสะอาด) ไดรายงานตอท่ีประชุมโดยสรุปไดวา  
“โรงเรียนอนุบาลโนนสะอาดไดดำเนินการจัดการเรียนการสอน ตามรูปแบบ 
On hand โดยท่ีโรงเรียนไดกำหนดใหครูประจำชั้นออกพ้ืนท่ีเพ่ือพบนักเรียน
ตามจุดนัดหมาย  พรอมใหทำแบบฝกหัดสงทางออนไลน 

3.) ผอ.ประภาส  จิตธรรมา(ผอ.ร.ร.อนุบาลวังสามหมอ) ไดรายงานตอท่ีประชุมความสรุปไดวา  
“โรงเรียนอนุบาลวังสามหมอ ไดดำเนินการจัดรูปแบบการเรียนการสอน 
โดยใหครูประจำชั้นจัดทำใบงาน/แบบฝกหัด แลวแจงผูปกครองมารับท่ี
โรงเรียน พรอมกับการจายเงินคาอาหารกลางวันใหผูปกครองสัปดาหละ 
500 บาท 

4.) ผอ.เสกสรร โสภารัตน (ผอ.ร.ร.อนุบาลศรีธาตุ)  ไดรายงานตอท่ีประชุมความสรุปไดวา  
“โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุไดจัดประชุมครู/ผูปกครอง  และมีมติใหครูประจำ
ชัน้จัดการเรียนการสอนแบบ Online ผานระบบ Zoom ซ่ึงมีนักเรียนเขา
เรียนประมาณรอยละ 80  และครูประจำชั้นไดบันทึกการสอนพรอมไดอัพ
โหลดไฟล สงใหนักเรียนไดเรียนรูออนไลน”และนอกจากนี้ โรงเรียนได
จัดการเรียนการสอนรูปแบบ DLTV แบบรีรัน   

1.)ประธานในท่ีประชุมฯ  ขอสอบถามโรงเรียนในเรื่องการเตรียมความพรอมม่ีวิธีการอยางไร 
4.) ผอ.เสกสรร โสภารัตน(ผอ.ร.ร.อนุบาลศรีธาตุ)   

“โรงเรียนไดแจงใหผูปกครองทราบ และเตรียมความพรอมในดาน
งบประมาณ วัสด-ุอุปกรณ ในการดำเนินการ  และโรงเรียนไดจางครู
ตางประเทศ มาสอนวิชาภาษาอังกฤษ และครูผูสอนมีความรูความสามารถ
ดาน ICT  จึงนำความรูดังกลาวมาประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอน 
ทำใหผูปกครอง และนักเรียน มีความพึงพอใจในการเรียนรูรูปแบบ Online 

1.)ประธานในท่ีประชุมฯ  ไดกลาวเพ่ิมเติม  
“สถานศึกษาในสังกัดจะตองกลา New Normal  โดยสงเสริม

สนับสนุน ครูที่เกงดาน ICT  ใหสามารถนำความรูที่มีอยูมาประยุกตใชใน
การจัดการเรียนการสอนในสถานการณวิกฤตปจจุบัน”  

“ซึ่งในตอนนี้ สพป.อุดรธานี เขต 2 ไดดำเนินการจัดซื้อ ระบบ 
ZOOM Online จำนวน 20 สัญญา  มูลคา 70,000.-บาท ซึ่งจะจัดสรร
ใหกลุ มเครือขายฯ/อำเภอ นำมาใชประโยชนการจัดการเรียนการสอน
ออนไลน ซ่ึงจะใหผูรับผิดชอบดำเนินการแจงรายละเอียดใหทราบตอไป” 
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พรอมกันนี้ ประธานในท่ีประชุมฯ ไดสอบถามเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนขนาดเล็ก

ในสังกัด โดยสรุปไดดังนี้ 

5.) ผอ.ทองสุข  พรมออต(ผอ.ร.ร.บานวาป)   ไดรายงานตอท่ีประชุมสรุปความไดวา  

“โรงเรียนบานวาป เปนโรงเรียนขนาดกลาง ใชรูปแบบการจัดการเรียนการ
สอนแบบผสมผสาน แบบ Online On hand และ Meeting  ซ่ึงในการ
ดำเนินงาน พบวา ในระดับการเรียนการสอน ชั้น อนุบาล  ผูปกครองจะ
ประสบปญหาในการใชงานมากท่ีสุด 

1.) ประธานในท่ีประชุมฯ  “ใหโรงเรียนประเมินการใชงานรูปแบบการจัดการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ 
สูงสุด แลวนำมาใชจัดการเรียนการสอน ในชวงสถานการณวิกฤติในปจจุบัน 

6.) ผอ.ชาติณรงค ไชยทองศรี (ผอ.ร.ร.ดงกลาง)  ไดรายงานตอท่ีประชุมสรุปไดดังนี้  
“โรงเรียนบานดงกลางไดจัดการเรียนการสอนแบบ Online และไดแจกเงิน
คาอาหารกลางวันจำนวน 20 บาท/คน/วัน สัปดาหละครั้ง 

7.) ผอ.ดำรงศักดิ์  พรมบุตร (ผอ.ร.ร.ชุมชนจำป)  ไดกลาวรายงานท่ีประชุมสรุปความไดวา 
“โรงเรียนชุมชนจำป  ไดดำเนินการใหครูไปประสานงานกับเด็กนักเรียนใน
หมูบานโดยตรงว  จะเนนรูปแบบ On hand และ รูปแบบ DLTV (รีรัน) ซ่ึง
โรงเรียนยังไมพรอมที่จะจัดการเรียนการสอนรูปแบบอื่น เนื่องจาก ฐานะ
ของผูปกครองนกัเรียนสวนใหญยากจน” 
  “สวนอาหารกลางวันโรงเรียนไดมอบเงินสดใหนักเรียน/ผูปกครอง 
เปนรายสัปดาห และนมโรงเรียน ก็ไดประสานงานกับเทศบาลใหการ
สนับสนุน จัดสรรนมใหแกเด็กนักเรียน” 

8.) ผอ.ดุสิต  เหลาพร(ผอ.ร.ร.บานตาดราษฎรสมบูรณ)  ไดรายงานตอที่ประชุมโดยรายงานในภาพรวมการ
จัดการเรียนการสอนของกลุมเครือขายฯ โปรงตาดทองกาวหนา สรุปความไดวา 

“โรงเรียนขนาดเล็กในกลุมเครือขายฯ โปรงตาดทองกาวหนา  ไดจัดการ
เรียนการสอนแบบ On hand รอยละ 100 สวนโรงเรียนขยายโอกาสจะใช
ร ูปแบบการจัดการเร ียนการสอนแบบ ผสมผสาน ทั ้ง On hand และ 
Online  ซึ ่งครูได นำสื ่อออนไลน Facebook Line มาประยุกใช ในการ
ถายทอดสด (Live) ในการจัดการเรียนการสอน เปนตน” 

1.) ประธานในท่ีประชุมฯ “ครูในโรงเรียนมีความหนักใจไหม กับการจัดการเรียนการสอนแบบใหม?” 
8.) ผอ.ดุสิต  เหลาพร(ผอ.ร.ร.บานตาดราฎรสมบูรณ) “ครูในโรงเรียนสามารถปรับรปูแบบการเรียนการสอน 

ไดตามสถานการณ ซ่ึงไดจัดประชุมชี้แจงการดำเนินงานใหทราบแลว” 

 ในการนี้ ประธานในที่ประชุมฯ  ไดกลาวสรุปเกี่ยวกับการจัดรูปแบบการเรียนการสอนในสถานการณ
วิกฤติวา “สำนักงานเขตฯ  ไดมีแผนการดำเนินงานที่จะใหสถานศึกษาทุกแหงในสังกัด ใชระบบ Zoom 
Online ในการจัดประชุมรายงานผลการดำเนินงานของครู ผูอำนวยการ ซ่ึงจะแจงใหทราบตอไป     

ท่ีประชุม  รับทราบ/ถือปฏิบัติ                                                       . 

 

 



๑๒ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่อง เสนอเพ่ือพิจารณา 
4.1 สถานท่ีจัดการแขงขันกีฬานักเรียนระดับเขตฯ   สนามกีฬาโรงเรียนพันดอนวิทยา               . 
๔.๒ ระยะเวลาดำเนินการ วันท่ี ๒๑,๒๒,๒๓,๒๔ กรกฎาคม  ๒๕๖๔                                     . 
๔.๓ งบประมาณ ระดบัโรงเรียน/กลุมเครือขายฯ ละ ๑๐,๐๐๐.-บาท  ระดับโซน/อำเภอละ  ๒๐,๐๐๐.-บาท 
๔.๔ ประธานพิธีเปด  นายกองคการบริหารสวนจังหวัดอุดรธาน ี                                                  . 
๔.๕ การแตงกายรวมพิธีเปด  (ระหวางการพิจารณา จะแจงใหทราบอีกครั้ง)                                   . 
๔.6 เส้ือกีฬาของคณะกรรมการดำเนินการแขงขัน/ผอ.รร. /จนท.เขต/คณะกรรมการตัดสิน ส.ี...-........ 

มติท่ีประชุม                         รับทราบ/ไมทวงติง                                                                  . 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่องอ่ืน ๆ (ถามี) 
 ประธานในท่ีประชุมฯ  ไดสอบถามท่ีประชุมวามีความเห็น ขอเสนอแนะ เปนประการใดจะเพ่ิมเติม ให
แสดงความคิดเห็น หรือใหขอเสนอแนะไดทันที  ซึ่งหากไมมีความเห็น/ขอเสนอแนะประการใด  ขอกลาวปด
การประชุมในครั้งนี้  

มติท่ีประชุม                            รับทราบ                                                                           . 
 
เลิกประชุมเวลา....11.00................น. 
 
 
 

ลงชื่อ.......วงษศักดิ์  ขันธวิชัย.......ผูจดบันทึกการประชุม 
(นายวงษศักดิ์  ขันธวิชัย) 

นักจัดการงานท่ัวไปชำนาญการ 
 

 
ลงชื่อ.......จุฬาพิธ  นันทะสุธา.....ผูตรวจรายงานการประชุม 

(นางจุฬาพิธ  นันทะสุธา) 
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ 

ปฏิบัติหนาท่ี ผอ.กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 
 
 

ลงชื่อ....ศุภชัย  โถบำรุง........ผูรับรองรายงานการประชุม 
     (นายศุภชัย  โถบำรุง) 
   รองผูอำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 

 
 

 


