
























 
         
 
 

คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ 
 ที่   ๒๓๑ /๒๕๖๕ 

เรื่อง  แตงต้ังคณะกรรมการดำเนินงานระดมทุนชวยเหลือนักเรียน “ปนเพ่ือนอง สพป.อดุรธานี เขต ๒” 

............................................................................... 

 

    ดวย สำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ มีโรงเรียนในสังกัดที่มีนักเรียน
ยากจน ขาดแคลน เด็กดอยโอกาส เสียชีวิต และประสบภัยพิบัติตาง ๆ  เพ่ือเปนการสงเสริมสนับสนุนให
นักเรียนไดรับความชวยเหลือทันทวงที เปนขวัญและกำลังใจ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุดรธานี เขต ๒ รวมกับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกษียณอายุราชการ ประจำป ๒๕๖๕     
และผูอำนวยการโรงเรียน ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จึงไดดำเนินโครงการ “ปนเพ่ือนอง    
สพป.อุดรธานี เขต ๒” เพ่ือการกุศลระดมทุนชวยเหลือนกัเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ และเปนการสงเสริมสุขภาพในการออกกำลังกายดวยการปนจักรยาน            
ในวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕  เวลา ๐๗.๐๐ น.  ณ สถานที่รอบทะเลบัวแดง อำเภอกุมภวาป จังหวัดอุดรธานี 

             จึงแตงตั้งคณะกรรมการฝายตาง ๆ เพือ่ดำเนินงานใหเปนไปดวยความเรียบรอย ประสบความสำเร็จ
ตามวัตถุประสงค ดังรายละเอียดแนบทายคำสั่งนี้ 
 
             ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 
               สั่ง  ณ  วันที่   ๒๘  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

 
(นายบูรพา  พรหมสิงห) 

ผูอำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ 
 
 
 
 
 
 
 



บัญชีรายละเอียดแนบทายคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ ที่ ๒๓๑ /๒๕๖๕ 
ลงวันที่  ๒๘  เดือนมิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๕  เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการดำเนินงานระดมทุนชวยเหลือนักเรียน 
“ปนเพ่ือนอง สพป.อุดรธานี เขต ๒” 
************************************************************************************************* 
๑. คณะกรรมการอำนวยการ มีหนาที่ วางแผนเตรียมงาน ใหคำปรึกษาและแนะนำ อำนวยความสะดวกและ   
    สนับสนุนการดำเนินงาน แกไขปญหาตางๆ ประกอบดวย 
             ๑.๑. ผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒   ประธานกรรมการ  
             ๑.๒ นายสมาน  บุญจะนะ     รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต ๒                  รองประธานกรรมการ 
             ๑.๓. นายศุภชัย  โถบำรุง          รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต ๒                         รองประธานกรรมการ 
               ๑.๔ นายวิรยุทธ ชัยดิน ี           รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต ๒                          รองประธานกรรมการ 
               ๑.๕  นายพรศักดิ์ สุนทรพิธ       ผอ.กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย                            กรรมการ 
               ๑.๖  นายพงษศักดิ์  พงษพวงเพชร  ผอ.กลุมนโยบายและแผน                                            กรรมการ 
               ๑.๗  นางรัดดา  วิทยากร          ผอ.กลุมนิเทศและติดตาม                                                กรรมการ 
               ๑.๘  นางพจนีย  ศรีสุข            ผอ.หนวยตรวจสอบภายใน                                              กรรมการ 
               ๑.๙  นางมุกดา  โพธิ์นิล           ผอ.กลุมอำนวยการ                                                        กรรมการ  
             ๑.๑๐  นางสาวพจนีย  สาอุด       ผอ.กลุมบริหารงานบุคคล                                                กรรมการ 
             ๑.๑๑  นางสาวสภุาพร  นามรักษา  ปฏิบัติหนาท่ี ผอ.กลุมพัฒนาครูและบุคลากรฯ                   กรรมการ 
             ๑.๑๒ นายปราโมทย  พละจิต     ปฏิบัติหนาที่ ผอ.กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกลฯ                  กรรมการ 
             ๑.๑๓ นายสทุธิรักษ แสงนาค    นายกสมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษา อ.กุมภวาป ๑ กรรมการ     
           ๑.๑๔ นายบูรณะ อุทัยกัน       นายกสมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษา อ.กุมภวาป ๒ กรรมการ                
  ๑.๑๓ นายศุภร บุญราช        นายกสมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษาอ.กุมภวาป ๓   กรรมการ 
          ๑.๑๔ นายชชูัย อุดมพงษ        นายกสมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษา อ.โนนสะอาด  กรรมการ 
          ๑.๑๕ นายเสกสรรค โสภารัตน  นายกสมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษา อ.ศรีธาตุ      กรรมการ 
 ๑.๑๖ นายวิมล  รมวาป  นายกสมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษา อ.วังสามหมอ        กรรมการ 
 ๑.๑๗ นายบรรจง ดีแปน นายกสมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษา อ.หนองแสง          กรรมการ 
 ๑.๑๘ นายพัฒนา ศรีโบราณ  นายกสมาคมครแูละบุคลากรทางการศึกษา อ.ประจักษฯ    กรรมการ 
 ๑.๑๙ นายอัมพร พุดมี  ประธานกลุมเครือขายโรงเรียนกลุมเมืองกุมภวาป                 กรรมการ 
 ๑.๒๐ นายสุทธิรักษ แสงนาค ประธานกลุมเครือขายโรงเรียนกลุมแชแล                      กรรมการ 
           ๑.๒๐  นายบูรณะ อุทัยกัน ประธานกลุมเครือขายโรงเรียนกลุมทาลี่สีออ                     กรรมการ 
   ๑.๒๑ นางละเอียด  โพธิ์ศรีลา   ประธานกลุมเครือขายโรงเรียนกลุมเวียงคำ     กรรมการ 
 ๑.๒๒ นายประยงค  หารินไสล  ประธานกลุมเครือขายโรงเรียนกลุมหนองหวา     กรรมการ 
 ๑.๒๓ นายกันตภณ  อินพิทักษ  ประธานกลุมเครือขายโรงเรียนกลุมหวยเก้ิงปะโค    กรรมการ 
 ๑.๒๔ นายไพโรจน  พาสีราช   ประธานกลุมเครือขายโรงเรียนกลุมเสอเพลอผาสุก    กรรมการ 
 ๑.๒๕ นายอุทัย  พิมพรภิรมย    ประธานกลุมเครือขายโรงเรยีนกลุมเชียงแหว               กรรมการ 
 ๑.๒๖ นายทองสุข พรมออต     ประธานกลุมเครือขายโรงเรียนกลุมพันดอน        กรรมการ 
 ๑.๒๗ นายดำรงศักดิ์  พรมบุตร  ประธานกลุมเครือขายโรงเรียนกลุมจำปศรีธาตุ             กรรมการ 
  ๑.๒๘ นายพรประเสริฐ ศรีสุนาครัว ประธานกลุมเครือขายโรงเรียนกลุมหัวนาคำ    กรรมการ 
 ๑.๒๙ นายดุสิต เหลาพร ประธานกลุมเครือขายโรงเรียนกลุมโปรงตาดทองกาวหนา     กรรมการ 



 ๑.๓๐ นายชัยยา  ไพศาล ประธานกลุมเครือขายโรงเรียนกลุมนายูงนกเขียน               กรรมการ 
 ๑.๓๑ นายสุรเดช ศรีวชิา ประธานกลุมเครือขายโรงเรียนกลุมโนนสะอาดหนองโพธิ์      กรรมการ 
 ๑.๓๒ นายธรรมนูญ กองแกว ประธานกลุมเครือขายโรงเรียนกลุมโนนสะอาดโคกกลาง  กรรมการ 
 ๑.๓๓ นายชูศักรวิชญ แสนปญญา ประธานกลุมเครือขายโรงเรียนกลุมบุงแกวทมนางาม กรรมการ 
 ๑.๓๔ นายประภาส จิตธรรมมา  ประธานกลุมเครือขายโรงเรียนกลุมวังสามหมอ ๑ กรรมการ 
 ๑.๓๕ นายจรรยาพิสุทธิ์ สิทธโิชติ ประธานกลุมเครือขายโรงเรียนกลุมวังสามหมอ ๒ กรรมการ 
 ๑.๓๖ นายชาติณรงค ไชยทองศรี ประธานกลุมเครือขายโรงเรียนกลุมวังสามหมอ ๓ กรรมการ 
 ๑.๓๗ นายคณาณัชภูมิ ภูขาว ประธานกลุมเครือขายโรงเรียนกลุมวังสามหมอ ๔ กรรมการ 
 ๑.๓๘ นายเสงี่ยม กมลเศษ ประธานกลุมเครือขายโรงเรียนกลุมหนองแสง ๑ กรรมการ 
 ๑.๓๙ นายชโณทัย สุกุมาลย ประธานกลุมเครือขายโรงเรียนกลุมหนองแสง ๒      กรรมการ 
 ๑.๔๐ นายอัศเรศร รีรมย  ประธานกลุมเครือขายโรงเรียนกลุมนามวง  กรรมการ 
 ๑.๔๑ นายไชยวัฒน ไกรราช ประธานกลุมเครือขายโรงเรียนกลุมสามพาดอุมจาน กรรมการ 
 ๑.๔๒ นางจุฬาพิศ นันทสุธา ปฏิบัติหนาที่ ผอ.กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา กรรมการและเลขานุการ 

๒. คณะกรรมการฝายดำเนินงานและจัดการแขงขัน มีหนาที่จัดทำคำสั่งแตงตัง้คณะกรรมการดำเนินงาน 
    และดำเนินการแขงขัน จัดหาถวยรางวัล เสื้อ มอบรางวัล ประสานงานหนวยงานและสถานท่ีฝายตาง ๆ     
    ตลอดงานจนเสร็จสิ้นการดำเนินงานโครงการปนเพื่อนอง ประกอบดวย 
 ๑. นายสมาน  บุญจะนะ  รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต ๒  ประธานกรรมการ 
 ๒. นายสุทธิรักษ  แสงนาค ผอ.โรงเรียนบานเหลาหมากบาเชียงสม  กรรมการ 
 ๓. นายบรรจง  ดีแปน  ผอ.โรงเรียนทับกุงประชานุกูล   กรรมการ 
 ๕. นายชูศักรวิชญ แสนปญญา ผอ.โรงเรียนบานกุดขนวน    กรรมการ 
 ๖. นายไมตรี กุสโร  ผอ.โรงเรียนบานเชียงแหว    กรรมการ 
           ๗. นายสมาน ถาไชยลา             ผอ.โรงเรียนบานหนองกุงทับมา                          กรรมการ 
           ๘. นายวิมล  รมวาป             ผอ.โรงเรียนบานหนองหญาไซ                           กรรมการ 
           ๙. นายกฤษฎา ศรีสุชาติ             ผอ.โรงเรียนสามัคคีวทิยาคาร                            กรรมการ 
          ๑๐.นายสุระพล นามโส               ผอ.โรงเรียนคำเมยวิทยาคม                              กรรมการ 
          ๑๑.นายชัยยา  ไพศาล            ผอ.โรงเรียนบานโคกกอง                                 กรรมการ 
          ๑๒.นายดุสิต เหลาพร            ผอ.โรงเรียนบานตาดราษฎรสมบูรณ                    กรรมการ 
          ๑๓.นายไชยเนตร กรมธรรมมา      ผอ.โรงเรียนบานสมดี                                      กรรมการ 
          ๑๔. นายจตุวีร จุดโต                  ผอ.โรงเรียนบานโนนอำนวย                              กรรมการ 
          ๑๕.นายสิทธิพงค  สุมมาตย          ผอ.โรงเรียนบานหนองกุงปาว                            กรรมการ 
          ๑๖.นายสมยศ  นันทสุธา   ครูโรงเรียนบานเหลาแชแลหนองแวง                   กรรมการ 
          ๑๗. นายณัฐพล  นารัตนโท          ครูโรงเรียนบานโคกกอง                                   กรรมการ 
          ๑๘. นางจุฬาพิศ นันทสุธา  ปฏิบัติหนาที่ ผอ.กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา กรรมการและเลขานุการ 
          ๑๙. นางสาวปยะวรรณ สิงหพรม นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตฯ กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
          ๒๐. นางสาวนวพร ชีววิทยานันท    พนักงานพิมพดีด                   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 



๓. คณะกรรมการฝายประชาสัมพันธ มีหนาที่ จัดทำการประชาสัมพันธออกแบบปายไวนิล ออกแบบเสื้อ 
ออกแบบปายหมายเลขผูแขงขัน ปายลำดับที่ ๑-๑๐ ชาย-หญิง ประชาสัมพันธทั้งทาง  Facebook , Line  
VTR  ใบสมัคร ถายวิดีโอ  บันทึกภาพ เก็บรวบรวมภาพกิจกรรม ประกอบดวย 
 ๑. นายศุภชัย  โถบำรุง  รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต ๒  ประธานกรรมการ 
 ๒. นายสุรชัย  ไผตรง  ผอ.โรงเรียนบานโคกผักหวานโนนรังสี           กรรมการ 
 ๓. นายวิทยา  อุปฌา  ครูโรงเรียนบานหินฮาวโนนงาม   กรรมการ 
 ๔. นายฉัตร ทับรัตน  ครูโรงเรียนบานนาเหลา    กรรมการ 
 ๕. นายนริศ แดนระเบียบ  ครูโรงเรียนบานกุดขนวน    กรรมการ 
 ๖. นายพีระพัฒน  อนุรักษ ครโูรงเรียนบานคำเตาแกวหินลาด   กรรมการ 
 ๗. นายวราวัฒน  โสภารัตน ครโูรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ    กรรมการ 
 ๘. นายภูมินทร ภูธนกรานต พนักงานราชการโรงเรียนอนุบาลโนนสะอาด กรรมการ 
 ๙. นายกิตติศักดิ์ แสนสุด  พนักงานราชการโรงเรียนบานโคกกลางหนองแวงใหญ กรรมการ 
         ๑๐. นายฤทธิเกียรติ สาระคำ         ธุรการโรงเรียนบานหัวฝาย                                กรรมการ 
        ๑๑. นางสาวเกศินี  ชัยโยบัว นักประชาสัมพันธชำนาญการ     กรรมการ 
        ๑๒. นางวราพรรณ เสนาะทรัพย     เจาพนักงานธุรการ                                          กรรมการ 
        ๑๓. นายปราโมทย  พละจิต ปฏิบัติหนาที่ผอ.กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกลฯ กรรมการและเลขานุการ 

๔. คณะกรรมการฝายลงทะเบียนและรับสมัครผูเขารวมปนจักรยาน จัดทำปายลำดับท่ี ปายหมายเลข       
    ผูเขารวมแขงขัน ประกอบดวย 
 ๑. นายวิรยุทธ  ชัยดิน ี  รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต ๒  ประธานกรรมการ 
 ๒. นายบรรจง  ดีแปน  ผอ.โรงเรียนทับกุงประชานุกูล           กรรมการ 
          ๓. นายสุรชัย  ไผตรง  ผอ.โรงเรียนบานโคกผักหวานโนนรังสี          กรรมการ 
 ๓.  นายพงษศักดิ์  พงษพวงเพชร       ผอ.กลุมนโยบายและแผน                                      กรรมการ 
            ๔.  นางรัดดา  วิทยากร                    ผอ.กลุมนิเทศและติดตาม                                      กรรมการ 
            ๕.  นางพจนีย  ศรีสุข                      ผอ.หนวยตรวจสอบภายใน                                     กรรมการ 
          ๘.  นายอำนวย เพ็งพันธุ             นักวชิาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ                    กรรมการ 
          ๙.  นายไพรัช  รินทรวงค             นักวชิาการศึกษา ชำนาญการ                          กรรมการ 
         ๑๐. นายวงษศักดิ์  ขันธวิชัย          นักจัดการงานทั่วไป                                      กรรมการ 
         ๑๑. นายสุริยศาสตร  โคตรแสนเมือง นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ                           กรรมการ 
         ๑๒. นางประภัสสร คำเพชร            ครู โรงเรียนบานสะอาดนามูล                         กรรมการ 
         ๑๓. นางสาวพัชรี ถาวรพัง              ครู โรงเรียนบานสะอาดนามูล                         กรรมการ 
         ๑๔. นายวรานนท กงลา                 ครู โรงเรียนผาสุกประชานุกูล                         กรรมการ 
         ๑๕. นางสาวธาวินี บุญจะนะ            ครู โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ                            กรรมการ  
         ๑๕. นางจุฬาพิศ นันทสุธา ปฏิบัติหนาที่ ผอ.กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา   กรรมการและเลขานุการ 
         ๑๖. นางสาวปยะวรรณ สิงหพรม นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตฯ   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
         ๑๗. นางสาวนวพร ชวีวิทยานันท    พนักงานพิมพดีด                     กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

๕. คณะกรรมการฝายเสนชัย มีหนาที่จัดลำดับผูเขาเสนชัยลำดับ 1-10 ชาย-หญิง ประกอบดวย 
 ๑. นายวิรยุทธ  ชัยดิน ี  รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต ๒  ประธานกรรมการ 



 ๒. นายชูศักรวิชญ แสนปญญา      ผอ.โรงเรียนบานกุดขนวน            กรรมการ 
 ๓. นายไชยเนตร กรมธรรมมา       ผอ.โรงเรียนบานสมดี                                  กรรมการ 
          ๔. นายสิทธิพงค  สุมมาตย           ผอ.โรงเรียนบานหนองกุงปาว                        กรรมการ 
          ๕. นายสุระพล นามโส                ผอ.โรงเรียนคำเมยวิทยาคม                           กรรมการ 
          ๖. นายวิทยา  อุปฌา                  ครูโรงเรียนบานหินฮาวโนนงาม                      กรรมการ 
 ๗. นายรวี  เวธิตะ                     ครโูรงเรียนชุมชนวัดปาทรงธรรม                     กรรมการ 
          ๘. นายอัครพล  ออนสันสี            ครูโรงเรียนบานหวยแสงอรุณวิทยา                  กรรมการ 
         ๙. นายสุริยา  แสงจันทร              ครูโรงเรียนทับกุงประชานุกูล                          กรรมการ 
       ๑๐. นายศราวุธ  วงศพิมสอน          ครูโรงเรียนอนุบาลหนองแสง                          กรรมการ 
       ๑๑. นายนริศ แดนระเบียบ  ครูโรงเรียนบานกุดขนวน           กรรมการ 
       ๑๒. นายพีระพัฒน  อนุรักษ           ครโูรงเรียนบานคำเตาแกวหินลาด                    กรรมการ 
       ๑๓. นายวราวัฒน  โสภารัตน ครูโรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ                     กรรมการ 
       ๑๔. นายภูมินทร ภธูนกรานต พนักงานราชการโรงเรียนอนุบาลโนนสะอาด        กรรมการ 
       ๑๕. นายกิตติศักดิ์ แสนสุด  พนักงานราชการโรงเรียนบานโคกกลางหนองแวงใหญ กรรมการ 
       ๑๖. นายกฤษฎา ศรีสุชาติ             ผูอำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร     กรรมการและเลขานุการ 

๖. คณะกรรมการฝายปลอยตัว และมาแชล มีหนาที่ควบคุมดูแลกลุมปนจักรยานใหอยูในเสนทางทีก่ำหนด  
    ประกอบดวย 
 ๑. นายสมาน  บุญจะนะ   รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต ๒                  ประธานกรรมการ 
          ๒. นายเสกสรรค โสภารัตน          ผอ.โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ                              กรรมการ 
          ๓. นายพัฒนา ศรีโบราณ             ผอ.โรงเรียนอนุบาลประจักษฯ                         กรรมการ 
          ๔. นายบรรจง ดีแปน   ผอ.โรงเรียนทับกุงประชานุกูล            กรรมการ 
 ๕. นายอธิกรณ หันไชยเนาว  ครู โรงเรียนบานเหลาแชแลหนองแวง                 กรรมการ 
 ๖. นายวันชนะ  แกวเกิดมี  ครู โรงเรียนบานเหลาแชแลหนองแวง                 กรรมการ 
 ๗. นายวิทยา ภูงามเชิง   ครู โรงเรียนบานเหลาแชแลหนองแวง            กรรมการ 
 ๘. นายพรอนันต  ผานสำแดง ครู โรงเรียนบานเหลาแชแลหนองแวง          กรรมการ 
 ๙. นายธีรวิทย  พลางวัน  ครู โรงเรียนบานเหลาหมากบาเชยีงสม  กรรมการ 
          ๑๐. นายสมยศ  นันทสุธา  ครูโรงเรียนบานเหลาแชแลหนองแวง    กรรมการและเลขานุการ 

๗. คณะกรรมการฝายเทคนิค มีหนาที่ดูแล ดานเทคนิคการดำเนินงาน ”ปนเพ่ือนอง สพป.อุดรธานี เขต ๒  
    ประกอบดวย 
 ๑. นายสมาน  บุญจะนะ  รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต ๒  ประธานกรรมการ 
 ๒. นายสุทธิรักษ  แสงนาค ผอ.โรงเรียนบานเหลาหมากบาเชียงสม  กรรมการ 
 ๓. นายบรรจง ดีแปน  ผอ.โรงเรียนทับกุงประชานุกูล   กรรมการ 
 ๔. นายกฤษดา ศรีสุชาติ  ผอ.โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร   กรรมการ 
 ๕. นายสมยศ นันทสุธา  ครู โรงเรียนบานเหลาแชแลหนองแวง  กรรมการ 
          ๖. นายพงษศักดิ์  พงษพวงเพชร   ผอ.กลุมนโยบายและแผน                                 กรรมการ 
 ๗. นายชูศักรวิชญ แสนปญญา     ผอ.โรงเรียนบานกุดขนวน          กรรมการและเลขานุการ 
๘. คณะกรรมการฝายสถานที่ มีหนาที่ประดับตกแตงเวที ปาย เครื่องเสียงตั้งจุดสตารท สถานที่มอบรางวัล  



    ปายซุมอาหารโรงจอดรถแตละอำเภอ ประกอบดวย 
 ๑. นายวิรยุทธ  ชัยดิน ี  รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต ๒    ประธานกรรมการ 
 ๒. นางมุกดา โพธิ์นิล  ผูอำนวยการกลุมอำนวยการ   กรรมการ 
          ๓.  นายวรพล พลดงนอก            ธุรการโรงเรียนบานนาฝาย                               กรรมการ 
 ๔. นายสุริยนต ใจหาญ  ลูกจางประจำ     กรรมการ 
 ๕. นายมนัส  กิติราช  ลกูจางชั่วคราว         กรรมการ 
 ๖. นายชิษณุพงษ  ลุนสะแกวงศ ลูกจางชั่วคราว     กรรมการ 
 ๗. นายวีระพจน โสภาลุน  ลูกจางชั่วคราว     กรรมการ 
          ๘. นางณุกาญ ศรีโบราณ             ลูกจางชั่วคราว                                            กรรมการ 
          ๙. นางทองศรี แสงวิชัย              ลูกจางชั่วคราว                                             กรรมการ 
         ๑๐. นางสาววารุณี แสงวิชัย          ลูกจางชั่วคราว                                             กรรมการ 
๙. คณะกรรมการฝายพิธีกร มีหนาที่ลำดับขั้นตอนการดำเนินงานปนเพ่ือนอง สพป.อุดรธานี เขต ๒  
 ๑. นายศุภชัย  โถบำรุง  รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต ๒  ประธานกรรมการ 
 ๒. นางฐิตินันท  อุปการ  ศึกษานิเทศก     กรรมการ 
 ๓. นางสาวสุภาพร นามรักษา ปฏิบัติหนาที่ผอ.กลุมพัฒนาครูฯ   กรรมการ 
 ๔. นายสุทธิรักษ  แสงนาค ผอ.โรงเรียนบานเหลาหมากบาเชียงสม  กรรมการ 
          ๕. นายสุรชัย  ไผตรง                 ผอ.โรงเรียนบานโคกผักหวานโนนรังษี    กรรมการและเลขานุการ 
๑๐. คณะกรรมการฝายการเงิน มีหนาที่รับเงนิสมัครและเบิกจายวัสดุอุปกรณ ในการดำเนินงานประกอบดวย 
 ๑. นายสมาน  บุญจะนะ  รองผอ.สพป. อุดรธานี เขต ๒                ประธานกรรมการ 
 ๒. นายพรศกัดิ์  สุนทรพิธ  ผอ.กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย  กรรมการ 
 ๓. นางพุทธา นามจันทร  เจาพนักงานการเงินและบัญชี   กรรมการ 
 ๔. นางจิรัติกาน วงษกอ  นักวิชาการเงินและบัญช ี    กรรมการ 
 ๕. นางชลธชิา นันทะรักษ  นักวิชาการพัสดุ     กรรมการ 
 ๖. นางสาวภารดี สวุรรณศิร ิ นักวิชาการพัสดุ     กรรมการ 
 ๗. นางจุฬาพิศ นันทสุธา ปฏิบัติหนาที่ผอ.กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา  กรรมการและเลขานุการ 
          ๘. นางสาวปยะวรรณ  สิงหพรม   นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพ้ืนที่ฯ กรรมการและผูชวยเลขาฯ 

๑๑. คณะกรรมการฝายอาหารและเครื่องดื่ม มีหนาที่จัดหาอาหาร บรกิาร น้ำดื่ม ตามซุม และจุดตางๆ 
      ประกอบดวย 
 ๑. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ (ขนมจีนน้ำยา) 
 ๒. อำเภอกุมภวาป   
               - กุมภวาป โซน 1 (น้ำดื่ม) 
               - กุมภวาป โซน 2 (กาแฟ) 
               - กุมภวาป โซน 3 (กาแฟ/ปาทองโก) 
 ๓. อำเภอศรีธาต ุ (แกงเสน) 
 ๔. อำเภอวังสามหมอ  (หมี่กะทิ) 
 ๕. อำเภอโนนสะอาด (ไขตม) 
 ๖. อำเภอหนองแสง  (ขาวตม) 
 ๗. อำเภอประจักษศิลปาคม  (ผลไม) 



๑๒. คณะกรรมการฝายปฏิคม มีหนาที่ตอนรับแขก เตรียมถวย มอบรางวัล น้ำดื่ม ประกอบดวย 
 ๑. นายวิรยทุธ  ชัยดีน ี    รองผอ.สพป.อุดรธานี เขต ๒               ประธานกรรมการ 
 ๒.  นางมุกดา  โพธิ์นลิ           ผอ.กลุมอำนวยการ                                                         กรรมการ 
 ๓.  นางรัดดา  วิทยากร          ผอ.กลุมนิเทศและติดตาม                                                กรรมการ 
            ๔.   นางณัฐชยา พรหมสิงห     ผอ.โรงเรียนบานปะโค                                                     กรรมการ 
            ๕.   นางเกษร คำวิโส              ผอ.โรงเรียนบานดงเมือง(ดงเมืองวิทยา)                               กรรมการ 
            ๖.   นางอรทัย แกวพนา          ผอ.โรงเรียนบานทาเปลือย (บุญเก้ืออุปถัมภ)                        กรรมการ 
            ๗.   นางศรัญญา มุงคุลโคตร     ผอ.โรงเรียนบานแสงสวาง                                                กรรมการ 
            ๘.   นางพัชรินทร  ไกรยะสิทธิ์  ผอ.โรงเรยีนบานโคกกลางหนองแวงใหญ                              กรรมการ 
            ๙.   นางเสาวลักษณ  ประสานศรี  ผอ.โรงเรียนบานโนนมวง                                              กรรมการ 
           ๑๐.  นางเจียมจิตร จิตสบาย     ผอ.โรงเรียนคำคอพิทยศกึษา                                             กรรมการ 
           ๑๑..  นางนพรัตน ภักดีพันดอน   ผอ.โรงเรียนบานหนองแดง                                             กรรมการ 
           ๑๒.  นางแสงเดือน ปากเมย       ผอ.โรงเรียนบานโคกสวาง                                                กรรมการ 
           ๑๓. นางพนาวัลย คำศรีทวีวัฒน ผอ.โรงเรียนบานเหลาหมากจันทน                                     กรรมการ 
           ๑๔. นางศริภิรณ  ศรีหริ่ง          ผอ.โรงเรียนบานหัวฝาย                                                  กรรมการ  
           ๑๕. นางอุไรวรรณ  เหม็คำภา     ผอ.โรงเรียนบานปอ                                                       กรรมการ 
           ๑๖. นางสาวอัจฉรา ไชยราช     ผอ.โรงเรียนบานคำมวง                                                    กรรมการ 
           ๑๗. นางตรีประดับ สีหาราช    ผอ.โรงเรียนคำไฮพิทยาคม                                                 กรรมการ 
           ๑๘. นางสุภัฒตรา อ่ิมสกุล      ผอ.โรงเรียนบานโนนสวาง                                                  กรรมการ 
           ๑๙. นางอรวรรณ ไชยคำ         ผอ.โรงเรียนบานกุดนาคอ                                                  กรรมการ 
           ๒๐. นางพิศมัย  บะคะพันธุ     ผอ.โรงเรียนบานไทยสมพร                                                 กรรมการ 
           ๒๑. นางนิศากร ออนละมุล     ผอ.โรงเรียนบานสวนหมอน                                                กรรมการ 
           ๒๑. นางปยะวรรณ สิงหพรม    นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพ้ืนท่ีฯ               กรรมการ 
           ๒๒. นางสาววราพรรณ เสนาะศัพท  เจาพนักงานธุรการ              กรรมการและเลขานุการ 
๑๑. คณะกรรมการฝายประจำจุดรักษาความปลอดภัย มีหนาที่ดูแลความปลอดภัยนักปนจักรยาน ประกอบดวย 
 ๑. นายสมาน  บุญจะนะ  รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต ๒  ประธานกรรมการ 
 ๒. นายอุทัย  พิมพรภิรมย            ผอ.โรงเรียนบานหมากบาเลาโคกกลาง              กรรมการ 
 ๓. นายทองสุข พรมออต             ผอ.โรงเรียนบานวาป                     กรรมการ 
 ๔.นายดำรงศักด์ิ  พรมบุตร          ผอ.โรงเรียนชุมชนจำป                                 กรรมการ 
  ๕ นายพรประเสริฐ ศรีสุนาครัว      ผอ.โรงเรียนคำกุงประชานุกูล                         กรรมการ 
 ๖ นายดุสิต เหลาพร   ผอ.โรงเรียนบานตาดราษฎรสมบูรณ                 กรรมการ 
 ๗. นายชัยยา  ไพศาล   ผอ.โรงเรียนบานโคกกอง                               กรรมการ 
          ๘. นายจรูญศักดิ ์สีหาราช            ผอ.โรงเรียนบานผาทอง                                กรรมการ 
          ๙. นายจอมพล พวงประโคน         ผอ.โรงเรียนโคกสวางดงงามนอย                      กรรมการ 
         ๑๐. นายจตุวีร จุดโต                   ผอ.โรงเรียนบานโนนอำนวย                           กรรมการ 
         ๑๑. นายสุภีร แรงนอย                 ผอ.โรงเรียนบานทาสัง                                  กรรมการ 
         ๑๒. นายประสงค โทวันนัง            ผอ.โรงเรียนบานโนนหนองมวง                        กรรมการ 
         ๑๓. นายสุรพล มหิพันธุ                ผอ.โรงเรียนบานโนนสำราญ                           กรรมการ 



         ๑๔. นายไชยวัฒน ไกรราช             ผอ.โรงเรียนบานเมืองปง                               กรรมการ 
         ๑๕. นายอัศเรศร รีรมย    ผอ.โรงเรียนบานโนนแสวง                             กรรมการ 
         ๑๗. นายสวุรรณ ธีระพงษธนากร      ผอ.โรงเรียนบานโคกกลาง                             กรรมการ 
         ๑๘. นายอุทิศ  รักษมณี                 ผอ.โรงเรียนบานดอนเงิน                              กรรมการ 
         ๑๙. นายบุญทัน นนทะคำจันทร       ผอ.โรงเรียนบานดงงามนางาม                        กรรมการ 
         ๒๐. นายนิคม  วงษกอ                  ผอ.โรงเรียนบานกงพาน                                กรรมการ 
         ๒๑. นายอาทิตย พละกุล               ผอ.โรงเรยีนบานโพนทอง                               กรรมการ 
         ๒๑. นายชลกร ผาภูมิ                   ผอ.โรงเรียนบานทาแร                                 กรรมการ 
         ๒๒. นายสิรวิชญ  แสนวัง            ปฏิบัติหนาที่ ผอ.กลุมกฎหมายและคดี   กรรมการและเลขานุการ 
๑๒. ฝายปฐมพยาบาลเทศบาลกุมภวาป /รพ.สพ.เชียงแหว 
             ๑. นายศุภชัย  โถบำรุง               รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต ๒                ประธานกรรมการ 
             ๒.  นายไพรัช  รินทรวงค             นักวิชาการศกึษา ชำนาญการ                       กรรมการ 
             ๓. นายสุริยศาสตร  โคตรแสนเมือง นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ                         กรรมการ 
             ๔ นางสาวปยะวรรณ สิงหพรม นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตฯ                        กรรมการ 
             ๕. นางสาวนวพร ชีววิทยานันท    พนักงานพิมพดีด                    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
๑๓. คณะกรรมการฝายระดมทุน ประกอบดวย 
          ๑.  นายสมาน  บุญจะนะ           รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต ๒                     ประธานกรรมการ 
 ๒. นายพรศกัดิ์  สุนทรพิธ  ผอ.กลุมบริหารงานเงินและสินทรัพย                    กรรมการ 
 ๓. นายพงษศักดิ์ พงษพวงเพชร ผอ.กลุมนโยบาลและแผน                                 กรรมการ 
 ๔. นางพจนีย  ศรีสุข  ผอ.หนวยตรวจสอบภายใน                                กรรมการ 
 ๕. นายชูชัย อุดมพงษ               ผอ.โรงเรียนอนุบาลโนนสะอาด                            กรรมการ 
           ๖. นายเกรียงศักดิ์ พิมพรินทร     ผอ.โรงเรียนอนุบาลกุมภวาป                               กรรมการ 
           ๗. นายวิมล  รมวาป            ผอ.โรงเรียนบานหนองหญาไซ                             กรรมการ 
           ๘. นายพรประเสริฐ ศรีสุนาครัว   ผอ.โรงเรียนคำกุงประชานุกูล                                  กรรมการ 
             ๙. นายประกาย  นวะสิมมา            ผอ.โรงเรียนบานกอก                                                 กรรมการ 
            ๑๐. นายยงยุทธ  สิมพา                  ผอ.โรงเรียนบานนายูง                                               กรรมการ 
            ๑๑. นายปญญาพิพัฒษ บำรุง          ผอ.โรงเรียนบานโนนสมบูรณ                       กรรมการและเลขานุการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการ       :       ปนเพ่ือนอง สพป.อุดรธานี เขต 2  
ระยะเวลาดำเนินการ          :       พฤษภาคม  2565  - กันยายน  2565 
หนวยงานรับผิดชอบ          :       สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 
                                            กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา          
                                            นายสมาน บุญจะนะ  รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 2 
                                            นายศุภชัย  โถบำรุง รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 2 
                                            นายวิรยุทธ  ชัยดินี  รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 2 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.หลักการและเหตุผล 
                 ดวยสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 มีโรงเรียนในสังกัดที่มีนักเรียนเรียนดี 
แตขาดแคลนทุนทรัพย เสียชีวิต และประสบภัยตางๆ เพื่อเปนการสงเสริมสนับสนุนใหนักเรียนที่เรียนดี ยากจน  
ไดรับความชวยเหลือเบื้องตนและทันทวงที เปนขวัญและกำลังใจ สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาศึกษา
อุดรธานี เขต 2  รวมกับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ที่จะเกษียณอายุราชการปงบประมาณ พ.ศ. 
2565 จำนวน 129 คน และผูบริหารโรงเรียนในสังกัด จำนวน 192 โรงเรียน เจาหนาที่      ในสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศกึษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต 2 จึงไดจัดกิจกรรมปนเพ่ือนอง สพป.อุดรธานี        เขต 2 เพ่ือการกุศล ระดม
ทุนชวยเหลือนักเรียนในสังกัด สพป.อุดรธานี เขต 2 และเปนการสงเสริมสุขภาพ    ในการออกกำลังกาย โดยมี
เปาหมายเชิญชวนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ขาราชการครูเกษียณอายุราชการ ประจำป 2565 
นักเรียน  องคกรเอกชน บุคคลทั่วไป  รวมปนเพ่ือนอง สพป.อุดรธานี    เขต 2 ในครั้งนี ้
 
2. วัตถุประสงค 
  2.1 เพ่ือระดมทุนชวยเหลือนักเรียนที่ยากจน ขาดแคลน เด็กดอยโอกาส เสียชีวิตและ   ประสบภัย
พิบัติตาง ๆ ในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 ไดรับความชวยเหลือทันทวงที 
                    2.2 เพ่ือสงเสริมสนับสนุนใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และประชาชนทั่วไป    ออก
กำลังกายดวยการปนจักรยาน  
                    2.3  เพ่ือสรางความรัก ความสามัคคีระหวางขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  นักเรียน 
และผูปกครอง 
           2.4  เพ่ือเปนการประชาสัมพันธสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 
3. เปาหมาย 
  3.1 เชิงปริมาณ 
                           1. ผูบริหาร ขาราชการครูที่เกษียณอายุราชการ ประจำป 2565  และขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา บุคคลทั่วไป     
 2. นักเรียน เรียนดีแตยากจนไดรับการสนับสนุนในการชวยเหลือทำใหมีกำลังใจ 
  3.2 เชิงคุณภาพ 

1. ผูบริหาร ขาราชการครูที่เกษียณอายุราชการ ประจำป 2565 ขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา มีสุขภาพแข็งแรงและไดออกกำลังกาย 
                          2. นักเรียนดอยโอกาสขาดแคลนทุนทรัพยและประสบภัยไดรับความชวยเหลือทันทวงทีใน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2  



 
4. สถานที่/พื้นที่ดำเนินโครงการ 
    - สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 
    - เสนทางปนเพ่ือนองริมน้ำปาว  ต.กุมภวาป อ.กุมภวาป จ.อุดรธาน ี
5. แผนการดำเนนิงาน 
รายละเอียดประเภทของกิจกรรม 
อัตราคาสมัคร แขงขันจักรยาน VIP 1000 บาท 
1.เสื้อ 
อัตราคาสมัครทั่วไป  500 บาท 

1. เสื้อ 

   6.1 ผลเชิงปริมาณ 

          6.1.1. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ขาราชการครูเกษียณอายุราชการ ป 2565 นักเรียน 
หนวยงาน องคกรเอกชน  บุคคลทั่วไป  เขารวมปนจักรยานการกุศลตามเสนทางลำน้ำปาว จำนวน 500 คน  
          6.1.2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ มีทุนชวยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลนและที่
ประสบภัยพิบัติตาง ๆ 
6.2 ผลเชิงคุณภาพ 

           6.2.1 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ประชาชนทั่วไป มีสุขภาพรางกายที่แข็งแรง  
           6.2.2 นักเรียนไดรับความชวยเหลือและมีขวัญกำลังใจในการดำเนินชีวิตตอไป 
 
                                                     ลงชื่อ             ผูเสนอโครงการ 

                                             (นางจุฬาพิศ  นันทสุธา) 
                                              นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 

      ลงชื่อ      ผูเห็นชอบโครงการ 

                                                                      (นายสมาน  บุญจะนะ) 
   รองผูอำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ 

 

      ลงชื่อ     ผูอนุมัติโครงการ 
                                                                      (นายบูรพา  พรหมสิงห) 

ผูอำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ 
 
 



 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 
 
 
 



 

 
 



 

 


