
มาตรฐานที่ 3 สัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษา

ตัวบงชี้ที่ 6 ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย มีความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษา รวมทั้งการใหบริการ

ประเด็นการพิจารณา ผลการประเมินความพึงพอใจดานการบริหารและการจัดการศึกษา รวมทั้งการใหบริการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามกระบวนการบริหารงานของกลุมในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยใชแบบสอบถามเพื่อประเมินความคิดเห็นที่มีตอการใหบริการครอบคลุมทุกภารกิจของกลุม/หนวย

ที่ ภาค เขตตรวจราชการ สังกัด สพท.

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด

109 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 10 สพป. อุดรธานี เขต 4 944 649 138 17 2 358 195 60 9 3 667 432 88 12 1 795 516 89 10 0

  

ดานวิชาการ ดานบริหารงานบุคคล ดานงบประมาณ ดานบริหารงานทั่วไป









ภาพตัวอย่างโรงเรียนในสังกัดที่เข้าไปตอบแบบสอบถาม 
ความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 
ภาพตัวอย่างโรงเรียนในสังกัดที่เข้าไปตอบแบบสอบถาม 

ความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



ตัวอย่างโรงเรียนในสังกัดท่ีเข้าไปตอบแบบสอบถาม 
ความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



ระเบียบวาระการประชุมประธานกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนในสังกัด สพป.อุดรธานี เขต 4 
ครั้งที่ 2/2563 

 ในวันศุกร์ที ่ 1  พฤษภาคม  2563 
ณ  ห้องประชุมพุทธรักษา   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 

*************************************** 

 ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
       1.1....................................................................... ............................................................... 
....................................................................... ......................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................ 
      1.2....................................................................................................................... ............... 
............................................................................................................................. ................................................ 
.................................................................................. ...........................................................................................  
 

ระเบียบวาระที่ 2   เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

      - รายงานการประชุมประธานกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน ครั้งที่ 1/2563  เมื่อวันที่ 13 
กุมภาพันธ์ 2563 

ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

3.1   กลุ่มอ านวยการ  
1) การตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัด 

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
  ด้วยกลุ่มอ านวยการ  เป็นกลุ่มที่รับผิดชอบจัดท ารายงานผลการติดตามในมาตรฐานที่ 3 
สัมฤทธิ์ผลการบริหารและการจัดการศึกษา ตัวชี้วัดที่ 6 ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความพึงพอใจใน
การบริหารและการจัดการศึกษา รวมทั้งการให้บริการ  ในประเด็นการพิจารณา ผลการประเมินความพึงพอใจ
ด้านการบริหารและการจัดการศึกษา  รวมทั้งการให้บริการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ตามกระบวนการ
บริหารงานของกลุ่มในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาโดยใช้แบบสอบถามเพ่ือประเมินความคิดเห็นที่มีต่อการ
ให้บริการครอบคลุมทุกภารกิจ/หน่วย    ในปีนี้การตอบแบบสอบถามเป็นการตอบแบบออนไลน์ที่ส่ง ไปยัง
สพฐ. โดยตรง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔  จึงมีความจ าเป็นต้องขอความ
ร่วมมือท่านผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ด าเนินการตอบ
แบบสอบถามออนไลน์ดังกล่าวได้ที่เว็บไซต์ของ สพฐ. (http://www.obec.go.th/)   หัวข้อ “แบบสอบถาม
ความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน” กลุ่มที่ ๓ ผู้บริหาร
สถานศึกษา ครูและบุคลากรที่ปฏิบัติงานในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา  หรือ link       
ที่แขวนไว้บนเว็บไซต์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔     ตอบความพึงพอใจ      
ใน 4 ด้าน คือ ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านบริหารงานทั่วไป ทั้งนี้ขอให้
โรงเรียนแจ้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา  ครูผู้สอน  ก.ต.ป.น. 
คณะกรรมการสถานศึกษา ได้ตอบแบบสอบถาม ทุกโรงเรียน       โดยแจ้งให้โรงเรียนทราบแล้วตามหนังสือ   
ที่ ศธ 04178/ 1087  ลงวันที่  21  เมษายน  2563   ทั้งนี้สามารถเข้าตอบแบบสอบถามได้ตั้งแต่บัดนี้
เป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๓๑  พฤษภาคม  ๒๕๖๓   เมื่อด าเนินการเรียบร้อยแล้ว ขอให้แจ้งส านักงานเขตพ้ืนที่
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔  ทราบด้วยจักขอบคุณยิ่ง  
 
 

http://www.obec.go.th/)%20%20%20หัวข้อ


 
ตัวอย่างแบบสอบถามตามกลุ่ม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หรือเข้าตอบแบบสอบถามได้ที่ หน้าเว็บเขต  ตามตัวอย่าง 

 

 

 

 

 

 

 
  3.2   กลุ่มนโยบายและแผน 

1. การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตาม
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ งบลงทุน 
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  โดยให้โรงเรียนที่ได้รับอนุมัติจัดสรรงบประมาณ 
รายงานการด าเนินการก่อหนี้ผูกพัน ผ่านระบบ  https://e-budget.job0bec.in.th  
ภายในวันที่ 30 เมษายน 2563 เวลา 16.30 น. รายการที่ได้รับอนุมัติจัดสรร
งบประมาณแล้ว ประกอบด้วย 
1.1 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างส าหรับโรงเรียน

ปกติ จ านวน 14 แห่ง 
1.2 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างส าหรับโรงเรียน

ประชารัฐ จ านวน 2 แห่ง คือ บ้านขอนยูง และบ้านโคกสว่าง 
1.3 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างส าหรับโรงเรียน

ในโครงการฯ จ านวน 2 แห่ง คือ บ้านดงธาตุ และบ้านโนนสมบูรณ์ 
1.4 ค่าครุภัณฑ์ ส าหรับโรงเรียนปกติ จ านวน 43 รายการ 
1.5 ค่าครุภัณฑ์ ส าหรับโรงเรียนในโครงการฯ  จ านวน 3 รายการ 

   
   
   
 

 
   
   
 



2. การก ากับติดตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
   3.3   กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  

      1) การส ารวจความต้องการด้านเวชภัณฑ์ในการป้องกันตัวจากเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 
(Covid-19) ส าหรับสถานศึกษา 
        ด้วยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานขอความร่วมมือให้โรงเรียน ส ารวจ
ความต้องการด้านเวชภัณฑ์ในการป้องกันตัวจากเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019  ซึ่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4  ได้แจ้งให้โรงเรียนได้กรอกแบบส ารวจตามลิงค์ที่แจ้ง ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 
3 0  เมษายน   2 5 6 3  ตามหนั งสื อที่  ศ ธ  0 4 1 7 9 /ว  1 1 4 0  ล งวั นที่  2 8  เมษายน  2 5 6 3                     
ตามเอกสารแนบ 3.3 (1) 

     2) การส ารวจผลกระทบและความต้องการของเด็กนักเรียนในสถานการณ์การแพร่ 
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19)  
       ด้วยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ก าหนดแนวทางในการช่วยเหลือ
นักเรียนในสังกัดระหว่างสถานการณ์ และหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019           
ก่อนและหลังเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จึงได้ส ารวจผลกระทบ และความต้องการของนักเรียนใน
สถานการณ์ดังกล่าว ดังแบบส ารวจ  ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 เพ่ือรวบรวมและรายงาน
ไปยัง สพฐ.  ตามเอกสารแนบ 3.3 (2) 
       3) การน าเข้าข้อมูลก าลังพลผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
ตามเอกสารแนบ 3.3 (3) 
  3.4   กลุ่มกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา .......................................... 
..............................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................. ............................................ 
  3.5   กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์........................................................................... 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................  
  3.6   กลุ่มบริหารงานบุคคล............................................................................................... .... 
................................................................................................................................................................. .............
...................................................................................................................... ........................................................ 
  3.7   กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร........................ 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................  
  3.8   กลุ่มกฎหมายและคดี................................................................................................. ..... 
................................................................................................................................................................ ..............
..................................................................................................................... ......................................................... 
  3.9  กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  .................................................................. 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................  
  3.10 หน่วยตรวจสอบภายใน............................................................................................ ..... 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................  
 



  3.11 กลุ่มเครือข่ายโนนทองหายโศก..................................................................................... 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................  
  3.12 กลุ่มเครือข่ายมหาธาตุเจดีย์.............................................................................. ............ 
................................................................................................................................................................... ...........
..............................................................................................................................................................................  
  3.13 กลุ่มเครือข่ายลุ่มน้ าโมง........................................................................................... ...... 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................  
  3.14 กลุ่มเครือข่ายภูพระบาท................................................................ ............................... 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................  
  3.15 กลุ่มเครือข่ายบ้านผือ.................................................................................................... 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................  
  3.16 กลุ่มเครือข่ายนายูงโนนทอง..................................................................................... ..... 
..................................................................................................................................................................... .........
..............................................................................................................................................................................  
  3.17 กลุ่มเครือข่ายบ้านก้องนาแค............................................................ ............................. 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................  
  3.18 กลุ่มเครือข่ายโสมส าราญ............................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................  
   3.19 กลุ่มเครือข่ายน้ าโสม................................................................................................ ...... 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................  
  3.20 กลุ่มเครือข่ายหนองแวงสามัคคี................................................................................ ..... 
....................................................................................................................................................................... .......
..............................................................................................................................................................................  
  3.21 กลุ่มเครือข่ายภูพาน....................................................................................................... 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................  
  3.22 กลุ่มเครือข่ายเชียงเพ็งปะโค............................................................ .............................. 
................................................................................................................................................................... ...........
..............................................................................................................................................................................  
  3.23 กลุ่มเครือข่ายกุดจับเมืองเพีย....................................................................................... 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................  

 

 

 



ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
     4.1 ............................................................................................................................. ......... 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................  

    4.2 ......................................................................................................................... ............ 
.................................................................................................................................................. ............................
..............................................................................................................................................................................  

ระเบียบวาระที่ 5   เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
       5.1 ......................................................................................................................... .......... 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................  
       5.2 ......................................................................................................................... ........... 
................................................................................................................................................ ..............................
..............................................................................................................................................................................  
 
 
 



 
 

ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี  เขต ๔ 

ครั้งที่ 3/๒๕๖3 
วันอังคาร ที่ 23 มิถุนายน ๒๕๖3  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ณ   หอประชุมเมตตาธรรม ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี  เขต ๔ 
……………………………………… 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ   
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
มติที่ประชุม ………………….......................................................................................................................………… 
 



 
๒ 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๒  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ ๒๕๖3 
สพป.อุดรธานี เขต 4 ได้ส่งหนังสือทาง Smart area ให้โรงเรียนได้รับรองรายงานการประชุม ตามหนังสือ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 ที่ ศธ 04179/ว1088 ลงวนัที่ 21 เมษายน 2563  

มติที่ประชุม รับรอง 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องเสนอเพื่อทราบ  
 ๓.1 เรื่องจากกลุ่มกฎหมายและคดี 

๓.1.1 กรณีตัวอย่างเกี่ยวกับความผิดอาญาที่เก่ียวข้องกับวินัยข้าราชการ (เอกสารแนบ                   
หน้า 1 - 4) 

 ........................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................       
............................................................................................................................................................... .....................
....................................................................................................................................................................................                                     
มติที่ประชุม ............................................................................................................................. ........................... 
 

  ๓.2 เรื่องจากกลุ่มบริหารงานบุคคล 
3.2.1 ปฏิทินการคัดเลือก/การสอบแข่งขัน ข้าราชการ  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา                 

ขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ด้วย ส านั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พ้ืนฐาน ได้ก าหนด ปฏิทินการคัด เลือก/                           
การสอบแข่งขันข้าราชการ  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
รายละเอียดตามเอกสารหลักฐานที่แนบ หน้า 5) 

 ........................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... .........
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................       
........................................................................................................................................ ............................................
....................................................................................................................................................................................                                     
มติที่ประชุม ................................................................................................................. ....................................... 

3.2.2 มาตรการป้องกันการทุจริตในการสรรหาข้าราชการ  สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๓  

ด้วย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/                    
ว ๒๘๔๐ ลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตในการสรรหาข้าราชการ                  
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ แจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติ
โดยเคร่งครัด  รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ หน้า 6) 



 
๓ 

 
 ....................................................................................................................................................... .
.................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... ..............................
....................................................................................................................................................................................       
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................                                     
มติที่ประชุม ............................................................................................................................................. ........... 
 

3.2.3 การขออนุมัติจ้างลูกจ้างชั่วคราว โดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ  

ด้วยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้มีหนั งสือ ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๓๑๖๖                    
ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๓  แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติกรณีการขออนุมัติจ้าง                      
ลูกจ้างชั่วคราว โดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ หน้า 7) 

 .................................................................................................................................................. ......
.................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................. ...................................
....................................................................................................................................................................................       
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................                                     
มติที่ประชุม ........................................................................................................................................ ................ 
 

3.2.4 สรุปการบริหารอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ 

ด้วย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ ได้สรุปการบริหารอัตราก าลัง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี                  
เขต ๔ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (๑ ต.ค. ๖๑ – ๓๐ ก.ย. ๖๒) และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓                        
(๑ ต.ค. ๖๒ – ๓๐ เม.ย. ๖๓)  รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ หน้า 8 – 13) 

 ........................................................................................................................................................
................................................................................................................................ .................................................... 
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................       
........................................................................................................................................................................ ............
....................................................................................................................................................................................                                     
มติที่ประชุม ............................................................................................................................. ........................... 
 
 
 



 
๔ 

 
๓.3 เรื่องจากกลุ่มนโยบายและแผน 

๓.3.1 แนวทางการท าข้อมูลต้นปีการศึกษา 2563                                                                                                                                             
แนวทางการท าข้อมูลต้นปีการศึกษา 2563 

 ข้อมูลพ้ืนฐานโรงเรียน จ านวนห้องเรียน พิกัดโรงเรียน ข้อมูลไฟฟ้า ประปา และข้อมูลพ้ืนฐานอ่ืนๆ                 
ให้ตรวจสอบและปรับปรุงให้มีความสมบูรณ์ ครบถ้วน และถูกต้อง 

 ตรวจสอบข้อมูลนักเรียนปี 2563 ที่ระบบเลื่อนชั้น/ซ้ าชั้นมาให้แล้ว ตามที่โรงเรียนได้ท าข้อมูลไว้รอบสิ้น
ปีการศึกษา 2562 (ระบบเลื่อนชั้นให้แล้วตามการกรอกข้อมูลสิ้นปี 2562) 

 นักเรียนที่ท ารอด าเนินการไว้รอบสิ้นปี รวมถึงในเมนู 3.1.8 จะค้างอยู่ในปีการศึกษา 2562 ทั้งหมด                
ถ้าติดตามกลับเข้ามาเรียนได้หรือจบการศึกษาไม่พร้อมรุ่น (นักเรียนแขวนลอย) ให้ด าเนินการตามสาเหตุ
โดยใช้เมนู  

- 2.6.1  ย้ายออก (นร.ที่ท าแขวนลอย,รอด าเนินการไว้) 
-2.6.2  เลื่อนชั้น/จบการศึกษา ศึกษาต่อที่สถานศึกษาเดิม 
-2.6.3 ซ้ าชั้น 
-2.6.4 จบการศึกษา ศึกษาต่อที่สถานศึกษาอ่ืน 

 นักเรียนที่ค้างอยู่ในปีการศึกษา 2562 ถ้ายังติดตามไม่ได้และยังไม่ด าเนินการอะไรสามารถปล่อยค้างไว้
ในปี 2562 ได้จนถึงรอบการท าข้อมูลสิ้นปี 2563 

 ย้ายเข้านักเรียนปีการศึกษา 2563 ได้ โดยยึดการมีตัวตนจริงในโรงเรียน ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2563 
 ย้ายออก/จ าหน่าย สามารถจ าหน่ายนักเรียน โดยยึดการมีตัวตนจริงในโรงเรียน ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 

2563 
 จ าหน่าย/ออกกลางคัน ให้ปรึกษาเขตพ้ืนที่การศึกษาก่อนด าเนินการใดๆ 
 กรอกข้อมูลรายบุคคล เช่น น้ าหนัก ส่วนสูง ความด้อยโอกาส 
 ระบบเปิดให้ด าเนินการปรับปรุงข้อมูลแล้วตั้งแต่ 15  มิถุนายน  2563  และสามารถยืนยันความถูกต้อง

ของข้อมูลได้ในวันที่ 18  กรกฎาคม  2563 เวลา  08.00 น. และปิดระบบเวลา 16.30 น. 
                                             ------------------------ 

โรงเรียนในสังกัดและผู้จัดท าข้อมูล สามารถเข้าร่วม group line งานข้อมูลCMC สพป.อด.4                        
(ปิดการเชิญโดยลิงค์และคิวอาร์โค๊ด อนุญาตให้เชิญโดยสมาชิก เพ่ือป้องกันปัญหา) เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
แจ้งปัญหาการใช้งาน โดยมีทีมงานที่เข้มแข็ง คอยให้ค าปรึกษาและให้ความช่วยเหลือ 

 
 ........................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... ..............
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................       
................................................................................................................................... .................................................
....................................................................................................................................................................................                                     
มติที่ประชุม ............................................................................................................ ............................................ 
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๓.3.๒ การรายงานข้อมูลโครงการพัฒนาระบบรายงานข้อมูลการเงินด้านการศึกษา                       

ของสถานศึกษา (ระบบบัญชีการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน) ครั้งที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563           
              ตามท่ี สพป.อุดรธานี เขต 4 ได้แจ้งให้โรงเรียนในสังกัดรายงานข้อมูลโครงการพัฒนาระบบรายงานข้อมูล 

 การเงินด้านการศึกษาของสถานศึกษา (ระบบบัญชีการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน) โดยก าหนดการรายงานข้อมูล 2 ครั้งดังนี ้
 ครั้งที่ 1 ใช้ข้อมูล 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ (1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563) 

             ระบบเปิดวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 - 31 กรกฎาคม 2563 
    ครั้งที่ 2 ใช้ข้อมูล 6 เดือนหลังของปีงบประมาณ (1 เมษายน 2563 - 30 กันยายน 2563) 

  (ตามหนังสือ สพป.อุดรธานี เขต 4 ที่ ศธ 04179/ว 1282 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2563) 
   กลุ่มนโยบายและแผนขอสรุปรายงานความก้าวหน้าการรายงานข้อมูลดังกล่าว ครั้งที่ 1 ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2563 ดังนี้ 

รายงานความก้าวหน้าการรายงานข้อมูล ครั้งที่ 1 
โรงเรียนที่ยังไม่ด าเนินการ และด าเนินการแล้วแต่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ จ านวน 62 โรงเรียน ดังนี้ 

 
ล าดับที่ per_code โรงเรียน ส่วนที่ 1 ส่วนที่ 2 ส่วนที่ 3 ส่วนที่ 4 ส่วนที่ 5 

1 680761  บ้านปากเจียงโนนทอง 
     

2 680221  บ้านโชคเจริญ 
     

3 680348  บ้านม่วง 
     

4 680205  บ้านหนองแวง 
     

5 680216  บ้านน้ าปู่ 
     

6 680222  บ้านสวัสด ี
     

7 680606  บ้านหันเทาผักกาดย่า 
     

8 680758  บ้านวังเลาโสมสวรรค ์
     

9 680203  บ้านน้ าทรง 
     

10 680329  โนนทองโนนหวาย 
     

11 680340  บ้านแหลมทองพัฒนา 
     

12 680361  บ้านค าด้วง 
     

13 680602  บ้านโคกสว่าง 
     

14 680610  บ้านหนองทุ่ม 
     

15 680763  ชุมพลนาคลัง 
     

16 680194  บ้านท่าโสม 
     

17 680197  บ้านโสมเยี่ยมโนนพัฒนา 
     



 
๖ 

 

18 680199 
 น้ าโสมประชาสรรค์ (ถิรธัม
โมอุปถัมภ์) 

     

19 680204  บ้านเทพประทาน 
     

20 680209  บ้านสาครพัฒนา 
     

21 680213  บ้านน้ าขุ่นโนนผางาม 
     

22 680294  อนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ 
     

23 680298  บ้านนารายณ์ 
     

24 680302  บ้านดงหวายดงขวาง 
     

25 680303  บ้านหนองนกเขียน 
     

26 680305  บ้านโคกสีแก้ว 
     

27 680306  บ้านหายโศก 
     

28 680309  บ้านโนนอุดม 
     

29 680311  บ้านดงหมูชัยเจริญ 
     

30 680314  บ้านสะคุวิทยา 
     

31 680316  บ้านโพธิ์ 
     

32 680320  บ้านเทื่อม 
     

33 680322  บ้านค้อปัญญานุสรณ์ 
     

34 680327  บ้านคูดงประชาสรรค์ 
     

35 680333  บ้านนาเตย 
     

36 680337  ชุมชนสงเคราะห์ 
     

37 680341  บ้านหนองบอนเวียงชัย 
     

38 680342  บ้านนาไฮ 
     

39 680346  บ้านขัวล้อ 
     

40 680350  บ้านลาน 
     

41 680353  เมืองพานบ้านโก่มวิทยา 
     

42 680354  บ้านใหม่ 
     

43 680357  บ้านแดง 
     

44 680358  บ้านผักบุ้ง 
     



 
๗ 

 

45 680359  กลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ 
     

46 680360  บ้านนางิ้ว 
     

47 680363  อุดรวัฒนานุสรณ์ 
     

48 680364  บ้านตาดน้ าพุ 
     

49 680366  บ้านนาหลวง 
     

50 680578  บ้านขอนยูง 
     

51 680580  ชุมชนบ้านทุ่งตาลเลียน 
     

52 680583  บ้านห้วยเชียงหนองอีเบ้า 
     

53 680594  บ้านดงน้อย 
     

54 680595  บ้านดงบัง 
     

55 680598  บ้านหนองโนไชยวาน 
     

56 680605  บ้านกานต์สามัคคี 
     

57 680608  โนนสูงวิทยา 
     

58 680613  โนนธาตุนาอ้ายใหญ่วิทยา 
     

59 680615 
 นิคมสร้างตนเองห้วยหลวง 
2 

     

60 680760  บ้านท่าโปงทอง 
     

61 680765  บ้านวังบง 
     

62 680767  บ้านเพิ่ม (อรุโณอุปถัมภ์) 
     

 
      

 ........................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
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๓.4 เรื่องจากกลุ่มอ านวยการ 

๓.4.1 การแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 ตามที่กลุ่มอ านวยการได้ขอความร่วมมือโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
อุดรธานี เขต 4  ตรวจสอบวาระการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ครบวาระแล้ว                     
และให้โรงเรียนด าเนินการสรรหาและเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน(ชุดใหม่)  เพ่ือให้เป็นไปตามกฎกระทรวง
ก าหนดจ านวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระการด ารง
ต าแหน่งและการพ้นจากต าแหน่งของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2546  ข้อ 5 (6) กลุ่มอ านวยการได้
ตรวจสอบแล้วมีข้อมูลดังนี้ 
  - ครบวาระในปี 2563   จ านวน  33  โรงเรียน    
  - ครบวาระในปี 2564    จ านวน 22 โรงเรียน 
  - ครบวาระในปี 2565   จ านวน  19  โรงเรียน    
  - ครบวาระในปี 2566    จ านวน 59 โรงเรียน 
  - ครบวาระในปี 2567    จ านวน 3 โรงเรียน 
  - ไม่ทราบวันด ารงต าแหน่ง จ านวน  7  โรงเรียน    รวมทั้งหมดจ านวน  143  โรงเรียน 
 ดังเอกสารแนบมาพร้อมนี้  

                                    รายชื่อโรงเรียนคณะกรรมการสถานศึกษาหมดวาระในปี 2563  
ล าดับ ชื่อโรงเรียน วันที่แต่งตั้ง วันที่ครบวาระ 

1 บ้านนายูง 31 สิงหาคม 2559 31 สิงหาคม 2563 
2 บ้านท่าโปงทอง 31 สิงหาคม 2559 31 สิงหาคม 2563 
3 บ้านนาค า 10 มิถุนายน 2559 10 มิถุนายน 2563 
4 บ้านนาค าน้อย 15 กันยายน 2559 15 กันยายน 2563 
5 บ้านนาเมืองไทย 5 สิงหาคม 2559 5 สิงหาคม 2563 
6 บ้านสามัคคี 31 สิงหาคม 2559 31 สิงหาคม 2563 
7 บ้านท่าโสม 21 กรกฎาคม 2559 21 กรกฎาคม 2563 
8 เตชะไพบูลย์2  31 สิงหาคม 2559 31 สิงหาคม 2563 
9 บ้านหนองแวง 21 กรกฎาคม 2559 21 กรกฎาคม 2563 

10 อนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ 15 กันยายน 2559 15 กันยายน 2563 
11 ชุมชนบ้านแวง 10 มิถุนายน 2559 10 มิถุนายน 2563 
12 บ้านนาคูณ 31 สิงหาคม 2559 31 สิงหาคม 2563 
13 ดอนตาลดงบังวิทยา 21 กรกฎาคม 2559 21 กรกฎาคม 2563 
14 บ้านโคกสีแก้ว 11 กรกฎาคม 2559 11 กรกฎาคม 2563 
15 บ้านคูดงประชาสรรค์ 11 กรกฎาคม 2559 11 กรกฎาคม 2563 
16 อนุบาลบ้านเพียมิตรภาพ 138 21 กรกฎาคม 2559 21 กรกฎาคม 2563 
17 บ้านสะคุวิทยา 31 สิงหาคม 2559 31 สิงหาคม 2563 
18 บ้านหนองหัวคู 31 สิงหาคม 2559 31 สิงหาคม 2563 
19 บ้านโนนสะอาด 31 สิงหาคม 2559 31 สิงหาคม 2563 



 
๙ 

 
20 ค าบงเจริญสุข 15 มิถุนายน 2559 15 มิถุนายน 2563 
21 บ้านม่วง 11 กรกฎาคม 2559 11 กรกฎาคม 2563 
22 บ้านเม็ก 31 พฤษภาคม 2559 31 พฤษภาคม 2563 
23 บ้านหนองโนไชยวาน 11 ตุลาคม 2559 11 ตุลาคม 2563 
24 บ้านกุดจับ  31 สิงหาคม 2559 31 สิงหาคม 2563 
25 บ้านกาลึม 11 ตุลาคม 2559 11 ตุลาคม 2563 
26 โนนสูงวิทยา 3 มิถุนายน 2559 3 มิถุนายน 2563 
27 บ้านห้วยเชียงหนองอีเบ้า 31 สิงหาคม 2559 31 สิงหาคม 2563 
28 บ้านดงบัง 31 สิงหาคม 2559 31 สิงหาคม 2563 
29 บ้านโสกแกค าเจริญ 31 สิงหาคม 2559 31 สิงหาคม 2563 
30 บ้านเชียงเพ็ง 12 พฤษภาคม 2559 12 พฤษภาคม 2563 
31 โนนธาตุนาอ้ายใหญ่วิทยา 31 สิงหาคม 2559 31 สิงหาคม 2563 
32 บ้านโคกสว่าง 10 มิถุนายน 2559 10 มิถุนายน 2563 
33 นิคมสร้างตนเองห้วยหลวง 2 31 สิงหาคม 2559 31 สิงหาคม 2563 

                           รายชื่อโรงเรียนคณะกรรมการสถานศึกษาหมดวาระในปี 2564  
ล าดับ ชื่อโรงเรียน วันที่แต่งตั้ง วันที่ครบวาระ 

1 บ้านสมประสงค์   23 มิถุนายน 2560 23 มิถุนายน 2564 
2 บ้านวังแข้  15 สิงหาคม 2560 15 สิงหาคม 2564 
3 บ้านน้ าปู่ 4 สิงหาคม 2560 4 สิงหาคม 2564 
4 บ้านจ าปาทอง 10 พฤษภาคม 2560 10 พฤษภาคม 2564 
5 บ้านท่าลี่ 4 สิงหาคม 2560 4 สิงหาคม 2564 
6 บ้านเทพประทาน 10 สิงหาคม 2560 10 สิงหาคม 2564 
7 บ้านน้ าทรง 4 สิงหาคม 2560 4 สิงหาคม 2564 
8 บ้านนารายณ์ 31 มกราคม 2560 31 มกราคม 2564 
9 บ้านนาไฮ 11 กันยายน 2560 11 กันยายน 2564 

10 บ้านนาสี 24 กรกฎาคม 2560 24 กรกฎาคม 2564 
11 บ้านโนนสว่าง 24 กรกฎาคม 2560 24 กรกฎาคม 2564 
12 บ้านขัวล้อ 28 พฤษภาคม 2560 28 พฤษภาคม 2564 
13 บ้านแดง(ควบรวม) 24 กรกฎาคม 2560 24 กรกฎาคม 2564 
14 บ้านหนองแวง 8 ธันวาคม 2560 8 ธันวาคม 2564 
15 บ้านติ้ว 24 กรกฎาคม 2560 24 กรกฎาคม 2564 
16 เมืองพานบ้านโก่มวิทยา 26 กรกฎาคม 2560 26 กรกฎาคม 2564 
17 บ้านผักบุ้ง 26 กรกฎาคม 2560 26 กรกฎาคม 2564 
18 กลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ 3 กุมภาพันธ์ 2560 3 กุมภาพันธ์ 2564 



 
๑๐ 

 
19 อุดรวัฒนานุสรณ์ 24 กรกฎาคม 2560 24 กรกฎาคม 2564 
20 บ้านหันเทาผักกาดย่า 21 กรกฎาคม 2560 21 กรกฎาคม 2564 
21 ชุมชนหนองแปนหินโงมวิทยา 9 สิงหาคม 2560 9 สิงหาคม 2564 
22 บ้านถิ่น 4 สิงหาคม 2560 4 สิงหาคม 2564 
                      รายชื่อโรงเรียนคณะกรรมการสถานศึกษาหมดวาระในปี 2565   

ล าดับ ชื่อโรงเรียน วันที่แต่งตั้ง วันที่ครบวาระ 
1 บ้านปากเจียงโนนทอง 5 กรกฎาคม 2561 5 กรกฎาคม 2565 
2 บ้านวังเลาโสมสวรรค์ 10 กรกฎาคม 2561 10 กรกฎาคม 2565 
3 บ้านสว่างปากราง 30 ตุลาคม 2561 30 ตุลาคม 2565 
4 บ้านโชคเจริญ 22 มิถุนายน 2561 22 มิถุนายน 2565 
5 บ้านสาครพัฒนา 7 มิถุนายน 2561 7 มิถุนายน 2565 
6 บริบาลภูมิเขตต์ 18 กันยายน 2561 18 กันยายน 2565 
7 หนองกุงวังแสง 18 กันยายน 2561 18 กันยายน 2565 
8 บ้านเทื่อม 20 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2565 
9 บ้านหลุมข้าว 20 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2565 

10 บ้านดงหมูชัยเจริญ 7 พฤศจิกายน 2561 7 พฤศจิกายน 2565 
11 บ้านนาล้อม 30 พฤษภาคม 2561 30 พฤษภาคม 2565 
12 บ้านนาเตย 30 พฤษภาคม 2561 30 พฤษภาคม 2565 
13 บ้านหินตั้ง 5 กรกฎาคม 2561 5 กรกฎาคม 2565 
14 บ้านใหม่ 20 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2565 
15 บ้านนาหลวง 22 มิถุนายน 2561 22 มิถุนายน 2565 
16 บ้านหัวขัว 18 กันยายน 2561 18 กันยายน 2565 
17 บ้านดงน้อย 24 กรกฎาคม 2561 24 กรกฎาคม 2565 
18 บ้านหนองกุงหนองเจริญ 26 มิถุนายน 2561 26 มิถุนายน 2565 
19 บ้านขอนยูง 27 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2565 

                    รายชื่อโรงเรียนคณะกรรมการสถานศึกษาหมดวาระในปี 2566 
ล าดับ ชื่อโรงเรียน วันที่แต่งตั้ง วันที่ครบวาระ 

1 บ้านน้ าซึม 21 สิงหาคม 2562 21 สิงหาคม 2566 
2 บ้านนาต้องนาสมนึก 11 มิถุนายน 2562 11 มิถุนายน 2566 
3 บ้านเชียงดีกุดเซือม 13 สิงหาคม 2562 13 สิงหาคม 2566 
4 ชุมพลนาคลัง 29 พฤษภาคม 2562 29 พฤษภาคม 2566 
5 บ้านเพิ่ม(อรุโณอุปถัมภ์) 31 พฤษภาคม 2562 31 พฤษภาคม 2566 
6 ชายแดนประชาสรรค์ 30 พฤษภาคม 2562 30 พฤษภาคม 2566 
7 บ้านนาแค 11 มิถุนายน 2562 11 มิถุนายน 2566 



 
๑๑ 

 
8 อนุบาลบ้านก้องวิทยา 28 พฤษภาคม 2562 28 พฤษภาคม 2566 
9 บ้านนาตูม  30 พฤษภาคม 2562 30 พฤษภาคม 2566 

10 บ้านวังบง  11 มิถุนายน 2562 11 มิถุนายน 2566 
11 บ้านนางัว 12 กุมภาพันธ์ 2562 12 กุมภาพันธ์ 2566 
12 บ้านดงพัฒนาดงต้องประชารัฐ 11 มิถุนายน 2562 11 มิถุนายน 2566 
13 บ้านทุ่งทอง 11 มิถุนายน 2562 11 มิถุนายน 2566 
14 บ้านน้ าขุ่นโนนผางาม 6 มิถุนายน 2562 6 มิถุนายน 2566 
15 บ้านหยวก 23 พฤษภาคม 2562 23 พฤษภาคม 2566 
16 บ้านโสมเยี่ยมโนนพัฒนา 23 พฤษภาคม 2562 23 พฤษภาคม 2566 
17 บ้านโนนสมบูรณ์ 12 กุมภาพันธ์ 2562 12 กุมภาพันธ์ 2566 
18 น้ าโสมประชาสรรค์ฯ 29 พฤษภาคม 2562 29 พฤษภาคม 2566 
19 บ้านหัวช้าง 31 กรกฎาคม 2562 31 กรกฎาคม 2566 
20 บ้านนาจานโนนนาโพธิ์ 27 พฤษภาคม 2562 27 พฤษภาคม 2566 
21 บ้านสวัสดี 11 มิถุนายน 2562 11 มิถุนายน 2566 
22 บ้านนาเก็น 28 มีนาคม 2562 28 มีนาคม 2566 
23 บ้านโคกสะอาด 7 มิถุนายน 2562 7 มิถุนายน 2566 
24 บ้านภูดิน 23 พฤษภาคม 2562 23 พฤษภาคม 2566 
25 บ้านดงหวายดงขวาง 22 ตุลาคม 2562 22 ตุลาคม 2566 
26 บ้านหนองนกเขียน 23 พฤษภาคม 2562 23 พฤษภาคม 2566 
27 บ้านหายโศก 11 มิถุนายน 2562 11 มิถุนายน 2566 
28 บ้านนาค า 11 มิถุนายน 2562 11 มิถุนายน 2566 
29 บ้านธาตุประชานุกูล 6 มิถุนายน 2562 6 มิถุนายน 2566 
30 บ้านโนนอุดม    1 กรกฎาคม 2562 1 กรกฎาคม 2566 
31 บ้านโนนทองโนนหวาย 11 มิถุนายน 2562 11 มิถุนายน 2566 
32 บ้านโนนแดง 19 มิถุนายน 2562 19 มิถุนายน 2566 
33 บ้านโนนดู่ 11 มิถุนายน 2562 11 มิถุนายน 2566 
34 บ้านโพธิ์ 16 สิงหาคม 2562 16 สิงหาคม 2566 
35 ยางโกนวิทย์ 13 มิถุนายน 2562 13 มิถุนายน 2566 
36 บ้านกุดเม็ก 5 มิถุนายน 2562 5 มิถุนายน 2566 
37 บ้านค้อปัญญานุสรณ์ 6 สิงหาคม 2562 6 สิงหาคม 2566 
38 บ้านนาอ่าง 5 มิถุนายน 2562 5 มิถุนายน 2566 
39 บ้านข่า 28 พฤษภาคม 2562 28 พฤษภาคม 2566 
40 ชุมชนบ้านสร้างแป้น 31 พฤษภาคม 2562 31 พฤษภาคม 2566 
41 บ้านกานต์สามัคคี 21 สิงหาคม 2562 21 สิงหาคม 2566 



 
๑๒ 

 
42 บ้านโพธิ์โนนแดง 16 สิงหาคม 2562 16 สิงหาคม 2566 
43 บ้านเหล่าต าแย 11 มิถุนายน 2562 11 มิถุนายน 2566 
44 บ้านล าภู 13 มีนาคม 2562 13 มีนาคม 2566 
45 บ้านหนองทุ่ม 25 มิถุนายน 2562 25 มิถุนายน 2566 
46 บ้านโนนฐานะ 30 พฤษภาคม 2562 30 พฤษภาคม 2566 
47 บ้านสร้างก่อ 12 กุมภาพันธ์ 2562 12 กุมภาพันธ์ 2566 
48 ชุมชนสงเคราะห์ 24 พฤษภาคม 2562 24 พฤษภาคม 2566 
49 บ้านแหลมทองพัฒนา 12 กรกฎาคม 2562 12 กรกฎาคม 2566 
50 บ้านหนองบอนเวียงชัย 5 กรกฎาคม 2562 5 กรกฎาคม 2566 
51 จอมศรีโคกก่องวิทยา 11 มิถุนายน 2562 11 มิถุนายน 2566 
52 บ้านนางิ้ว 12 ธันวาคม 2562 12 ธันวาคม 2566 
53 บ้านค าด้วง 29 พฤษภาคม 2562 29 พฤษภาคม 2566 
54 บ้านสระคลองพัฒนา 13 พฤษภาคม 2562 13 พฤษภาคม 2566 
55 บ้านตาดน้ าพุ 25 มิถุนายน 2562 25 มิถุนายน 2566 
56 บ้านลาดหอค า 5 เมษายน 2562 5 เมษายน 2566 
57 บ้านดงหวาย 12 กุมภาพันธ์ 2562 12 กุมภาพันธ์ 2566 
58 บ้านดงธาตุ 31 พฤษภาคม 2562 31 พฤษภาคม 2566 
59 บ้านโคกวิชัยโนนไชยพร 20 มิถุนายน 2562 20 มิถุนายน 2566 
                      รายชื่อโรงเรียนคณะกรรมการสถานศึกษาหมดวาระในปี 2567   
1 บ้านหนองสร้างไพร 7 กุมภาพันธ์ 2563 7 กุมภาพันธ์ 2567 
2 บ้านเขือน้ า 21 มกราคม 2563 21 มกราคม 2567 
3 บ้านข้าวสาร 21 มกราคม 2563 21 มกราคม 2567 

 
                           
                   รายชื่อโรงเรียนไม่ทราบวันที่ด ารงต าแหน่ง 

 1 บ้านเจริญสุข     
2 บ้านลาน     
3 ราษฎร์จุฬาสามัคคี     
4 บ้านหนองกบนาแมน     
5 บ้านนางาม     
6 ชุมชนบ้านทุ่งตาลเลียน     
7 บ้านหนองฆ้องนาสีนวล     

 
  
 



 
๑๓ 
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....................................................................................................................................................................................       
............................................................................................................................................ ........................................                                     
มติที่ประชุม ............................................................................................................................................... ......... 

  ๓.4.2 การสมัครสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. 
ส านักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดอุดรธานี 

ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. เป็นกรณีพิเศษ เพื่อให้ข้าราชการครูหรือบุคลากร
ทางการศึกษาที่มีอายุเกิน 35 ปี แต่ไม่เกิน 60 ปี ที่มีความประสงค์จะสมัครเป็นสมาชิก                      
มีโอกาสได้สมัคร ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
คุณสมบัติ 

ช.พ.ค. ต้องเป็นผู้ที่ด ารงต าแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่ง ต่อไปนี้ 
๑. คร ู
๒. คณาจารย์ 
๓. ผู้บริหารสถานศึกษา 
๔. ผู้บริหารการศึกษา 
๕. บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 
๖. ผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา 
๗. สมาชิกคุรสภา 

ช.พ.ส. ต้องเป็นคู่สมรสที่ชอบด้วยกฎหมายของสมาชิก ช.พ.ค. 
  หมายเหตุ  

* กรณีปกติ ผู้สมัครจะต้องอายุไม่เกิน ๓๕ ปี 
* กรณีพิเศษ ผู้สมัครจะต้องมีอายุเกิน ๓๕ ปี จนถึง ๖๐ ปี 

          ค่าสมัคร 
 กรณีปกติ  

ช.พ.ค. ช.พ.ส. 
ค่าสมัคร ๕๐ บาท  ค่าสมัคร ๕๐ บาท  
ค่าสงเคราะห์ล่วงหน้า ๑,๐๐๐ บาท ค่าสงเคราะห์ล่วงหน้า ๕๐๐ บาท 

 กรณีพิเศษ 
ช.พ.ค. ช.พ.ส. 

ค่าสมัคร  ๑๐๐ บาท ค่าสมัคร  ๑๐๐ บาท 
ค่าสงเคราะห์ล่วงหน้า 
สมัครระหว่าง ๑๖ เม.ย. ๖๓ – ๑๕ ก.ค. ๖๓ 
 ๒,๐๐๐ บาท 
สมัครระหว่าง ๑๖ ก.ค. ๖๓ – ๑๕ ต.ค. ๖๓ 
 ๓,๐๐๐ บาท 
สมัครระหว่าง ๑๖ ต.ค. ๖๓ – ๑๕ ม.ค. ๖๔ 
 ๕,๐๐๐ บาท 

ค่าสงเคราะห์ล่วงหน้า 
สมัครระหว่าง ๑๖ เม.ย. ๖๓ – ๑๕ ก.ค. ๖๓ 
 ๑,๐๐๐ บาท 
สมัครระหว่าง ๑๖ ก.ค. ๖๓ – ๑๕ ต.ค. ๖๓ 
 ๒,๐๐๐ บาท 
สมัครระหว่าง ๑๖ ต.ค. ๖๓ – ๑๕ ม.ค. ๖๔ 
 ๓,๐๐๐ บาท 



 
๑๔ 

 
 ........................................................................................................................................................
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......................................................................................................................................................................... ...........
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................       
...................................................................................................................................... ..............................................
....................................................................................................................................................................................                                     
มติที่ประชุม ............................................................................................................... ......................................... 

 
๓.4.3 โครงการประกวดการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ดิจิทัล ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
         ตามหนังสือส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ ที่ ศธ ๐๔๑๗๙/ ว๑๓๑๑  

ได้ประชาสัมพันธ์แจ้งประกวดการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ดิจิทัล ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และให้โรงเรียน 
ในสั งกัดทุ กโรงเรียน  ได้ด าเนินการรวบรวมสื่ อประชาสัม พันธ์ที่ ได้ จัดท าขึ้น ในปี การศึกษา ๒๕๖๒  
(๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ – ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓) จัดท าเป็นรูปเล่มส่ง งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอ านวยการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ ภายในวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ นั้น มีโรงเรียน 
ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดแล้ว จ านวน ๗๙ โรงเรียน รายละเอียดแยกตามกลุ่มเครือข่ายดังนี้ 

 
ที ่ โรงเรียน วันที่เขตรับผลงาน รวมเครือข่ายที่ส่ง 

 
กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนนายูงโนนทอง อ าเภอนายูง 

 4 
1 บ้านนายูง 

 
 2 บ้านนาต้องนาสมนึก 

 
 3 บ้านปากเจียงโนนทอง 04/06/2563 
 4 บ้านวังเลาโสมสวรรค์ 28/05/2563 
 5 บ้านสว่างปากราง 

 
 6 บ้านเชียงดีกุดเซือม 

 
 7 บ้านท่าโปงทอง 

 
 8 ชุมพลนาคลัง 08/06/2563 
 9 บ้านสมประสงค์  15/05/2563 
 

 
กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนบ้านก้องนาแค อ าเภอนายูง 

 6 
10 บ้านเพิ่ม(อรุโณอุปถัมภ์) 

 
 11 ชายแดนประชาสรรค์ 01/06/2563 
 12 บ้านนาแค 02/06/2563 
 13 บ้านนาค า 

 
 14 บ้านนาค าน้อย 

 
 15 อนุบาลบ้านก้องวิทยา 08/06/2563 
 16 บ้านนาตูม  04/06/2563 
 



 
๑๕ 

 
ที ่ โรงเรียน วันที่เขตรับผลงาน รวมเครือข่ายที่ส่ง 

17 บ้านวังบง  08/06/2563 
 18 บ้านวังแข้  01/06/2563 
 

 
กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนน้ าโสม อ าเภอน้ าโสม  

 4 
19 บ้านน้ าปู่ 08/06/2563 

 20 บ้านนางัว 
 

 21 บ้านเจริญสุข 
 

 22 บ้านดงพัฒนาดงต้องประชารัฐ 04/06/2563 
 23 บ้านจ าปาทอง 

 
 24 บ้านท่าลี่ 

 
 25 บ้านทุ่งทอง 01/06/2563 
 26 บ้านน้ าขุ่นโนนผางาม 01/06/2563 
 27 บ้านหยวก 

 
 

 
กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนโสมส าราญ อ าเภอน้ าโสม  

 3 
28 บ้านโสมเยี่ยม 

 
 29 บ้านเทพประทาน 

 
 30 บ้านโนนสมบูรณ์ 

 
 31 น้ าโสมประชาสรรค์ฯ 01/06/2563 
 32 บ้านน้ าทรง 

 
 33 บ้านหัวช้าง 28/05/2563 
 34 บ้านท่าโสม 04/06/2563 
 35 บ้านนาจานโนนนาโพธิ์ 

 
 36 บ้านนาเมืองไทย 

 
 

 
กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนหนองแวงสามัคคี อ าเภอน้ าโสม  

 5 
37 บ้านโคกสะอาด 

 
 38 บ้านสามัคคี 19/06/2563 
 39 บ้านโชคเจริญ 

 
 40 บ้านสวัสดี 01/06/2563 
 41 บ้านหนองแวง 02/06/2563 
 42 บ้านนาเก็น 04/06/2563 
 43 บ้านสาครพัฒนา 01/06/2563 
 44 เตชะไพบูลย์2  

 
 45 บ้านน้ าซึม 

 
 

 
กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนบ้านผือ อ าเภอบ้านผือ  

 1 



 
๑๖ 

 
ที ่ โรงเรียน วันที่เขตรับผลงาน รวมเครือข่ายที่ส่ง 

46 อนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ 
 

 47 บริบาลภูมิเขตต์ 01/06/2563 
 48 ชุมชนบ้านแวง 

 
 49 บ้านนาคูณ 

 
 50 บ้านนารายณ์ 

 
 51 บ้านภูดิน 

 
 

 
กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนโนนทองหายโศก อ าเภอบ้านผือ 

 12 
52 ดอนตาลดงบังวิทยา 08/06/2563 

 53 บ้านดงหวายดงขวาง 06/06/2563 
 54 บ้านหนองนกเขียน 04/06/2563 
 55 หนองกุงวังแสง 28/05/2563 
 56 บ้านโคกสีแก้ว 25/05/2563 
 57 บ้านหายโศก 

 
 58 บ้านนาค า 04/06/2563 
 59 บ้านธาตุประชานุกูล 

 
 60 บ้านโนนอุดม  17/06/63 
 61 บ้านคูดงประชาสรรค์ 12/06/63 
 62 บ้านโนนทองโนนหวาย 08/06/2563 
 63 บ้านโนนแดง 

 
 64 บ้านโนนดู่ 01/06/2563 
 65 บ้านนาเตย 04/06/2563 
 66 บ้านนาไฮ 04/06/2563 
 

 
กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนมหาธาตุเจดีย์ อ าเภอบ้านผือ  

 9 
67 บ้านสะคุวิทยา 08/05/2563 

 68 บ้านหนองหัวคู 
 

 69 บ้านโพธิ์ 
 

 70 ยางโกนวิทย์ 04/06/2563 
 71 บ้านกุดเม็ก 01/06/2563 
 72 บ้านเขือน้ า 05/06/2563 
 73 บ้านค้อปัญญานุสรณ์ 

 
 74 บ้านเทื่อม 

 
 75 บ้านหลุมข้าว 12/06/2563 
 76 บ้านนาสี 08/06/2563 
 



 
๑๗ 

 
ที ่ โรงเรียน วันที่เขตรับผลงาน รวมเครือข่ายที่ส่ง 

77 บ้านโนนสะอาด 06/06/2563 
 78 ค าบงเจริญสุข 

 
 79 บ้านดงหมูชัยเจริญ 01/06/2563 
 80 บ้านนาล้อม 

 
 81 ราษฎร์จุฬาสามัคคี 05/06/2563 
 

 
กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนลุ่มน้ าโมง อ าเภอบ้านผือ  

 7 
82 บ้านข้าวสาร 

 
 83 บ้านโนนสว่าง 05/06/2563 
 84 บ้านขัวล้อ 

 
 85 บ้านม่วง 01/06/2563 
 86 บ้านลาน 

 
 87 บ้านนาอา่ง 20/05/2563 
 88 บ้านแดง(ควบรวม) 08/06/2563 
 89 บ้านเม็ก 

 
 90 บ้านหินตั้ง 

 
 91 บ้านนางาม 

 
 92 ชุมชนสงเคราะห์ 02/06/2563 
 93 บ้านแหลมทองพัฒนา 06/06/2563 
 94 บ้านหนองแวง 01/06/2563 
 95 บ้านหนองบอนเวียงชัย 

 
 

 
กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนภูพระบาท อ าเภอบ้านผือ  

 9 
96 บ้านกาลึม 

 
 97 บ้านติ้ว 

 
 98 บ้านหนองกบนาแมน 08/06/2563 
 99 เมืองพานบ้านโก่มวิทยา 08/06/2563 
 100 บ้านใหม่ 

 
 101 จอมศรีโคกก่องวิทยา 

 
 102 บ้านผักบุ้ง 26/05/2563 
 103 กลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ 01/06/2563 
 104 บ้านนางิ้ว 01/06/2563 
 105 บ้านค าด้วง 

 
 106 บ้านสระคลองพัฒนา 13/05/2563 
 107 บ้านนาหลวง 17/6/2563 
 



 
๑๘ 

 
ที ่ โรงเรียน วันที่เขตรับผลงาน รวมเครือข่ายที่ส่ง 

108 อุดรวัฒนานุสรณ์ 01/06/2563 
 109 บ้านตาดน้ าพุ 

 
 110 บ้านลาดหอค า 04/06/2563 
 

 
กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนกุดจับเมืองเพีย อ าเภอกุดจับ  

 6 
111 อนุบาลบ้านเพียมิตรภาพ 138 

 
 112 บ้านหัวขัว 11/06/2563 
 113 บ้านข่า 06/06/2563 
 114 บ้านโสกแกค าเจริญ 

 
 115 บ้านดงน้อย 05/06/2563 
 116 บ้านดงหวาย 

 
 117 บ้านดงบัง 

 
 118 บ้านดงธาตุ 08/06/2563 
 119 บ้านหนองโนไชยวาน 

 
 120 บ้านกุดจับ  04/06/2563 
 121 บ้านโคกวิชัยโนนไชยพร 01/06/2563 
 

 
กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนเชียงเพ็งปะโค อ าเภอกุดจับ 

 6 
122 บ้านหันเทาผักกาดย่า 05/06/2563 

 123 ชุมชนบ้านสร้างแป้น 
 

 124 บ้านถิ่น 04/06/2563 
 125 ชุมชนหนองแปนหินโงมวิทยา 

 
 126 บ้านเชียงเพ็ง 

 
 127 บ้านโคกสว่าง 04/06/2563 
 128 บ้านหนองสร้างไพร 29/05/2563 
 129 บ้านกานต์สามัคคี 01/06/2563 
 130 โนนสูงวิทยา 

 
 131 บ้านโพธิ์โนนแดง 05/06/2563 
 

 
กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนภูพาน อ าเภอกุดจับ 

 7 
132 ชุมชนบ้านทุ่งตาลเลียน 

 
 133 บ้านขอนยูง 

 
 134 บ้านหนองฆ้องนาสีนวล 05/06/2563 
 135 บ้านเหล่าต าแย 01/06/2563 
 136 บ้านหนองกุงหนองเจริญ 02/06/2563 
 137 บ้านห้วยเชียงหนองอีเบ้า 

 
 



 
๑๙ 

 
ที ่ โรงเรียน วันที่เขตรับผลงาน รวมเครือข่ายที่ส่ง 

138 บ้านล าภู 01/06/2563 
 139 บ้านหนองทุ่ม 08/06/2563 
 140 บ้านโนนฐานะ 

 
 141 บ้านสร้างก่อ 05/06/2563 
 142 โนนธาตุนาอ้ายใหญ่วิทยา 04/06/2563 
 

   
 143 นิคมสร้างตนเองห้วยหลวง 2 

 
 

  
รวมส่งผลงานทั้งสิ้น 79 

 
 
 *หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๐๐ น. 

 เพ่ือให้ทุกโรงเรียนได้มีส่วนร่วมในการประกวดการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ดิจิทัล ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ จึงได้ขยายเวลาการรับผลงาน จนถึงวันที่ ๒๖ 
มิถุนายน ๒๕๖๓  และขอให้ทุกโรงเรียนในสังกัด  ส่ งผลงานเข้าร่วมประกวดให้ทัน ใน วันและเวลา 
ที่ก าหนด รายละเอียดตามแผ่นประชาสัมพันธ์ด้านล่างนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๒๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๒๑ 

 
 ........................................................................................................................................................ 
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....................................................................................................................................................................................
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มติที่ประชุม ...................................................................................................... .................................................. 

๓.4 .4 การตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่ วนเสีย                     
ในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

  ตามที่ ส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษาประถมศึกษาอุด รธานี  เขต 4 ได้ประชาสัมพันธ์                            
ขอความร่วมมือ ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา ครูผู้สอน ก.ต.ป.น. คณะกรรมการสถานศึกษา                 
ขั้นพ้ืนฐานตอบแบบสอบถามความพึงพอใจใน 4 ด้าน คือ ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหาร งาน
บุคคล และด้ านบริหารทั่ ว ไป  ตามหนั งสือ ที่  ศธ  04178/ 1087 ลงวันที่  21  เมษ ายน 2563                                
โดยหนังสือดังกล่าวแจ้งให้ตอบแบบสอบถามให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม  ๒๕๖๓ ความแจ้งแล้วนั้น 

  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้แจ้งจ านวนผู้เข้าตอบแบบสอบถามจ าแนกราย
เขตซึ่งเป็นข้อมูล ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4                  
มีจ านวนผู้เข้าตอบแบบสอบถามดังนี้ 

สพท. จ านวนผู้เข้าตอบแบบสอบถาม  (คน) 
ด้านวิชาการ ด้านบริหารงานบุคคล ด้านงบประมาณ ด้านบริหารทั่วไป 

สพป.อุดรธานี เขต 4 171 121 116 137 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 ขอขอบคุณโรงเรียนในสังกัดที่ได้เข้าตอบ
แบบสอบถามดังกล่าว หากโรงเรียนใดที่ยังไม่ได้เข้าไปด าเนินการ สามารถแจ้งผู้เกี่ยวข้องเข้าไปด าเนินการได้ที่
เว็บไซต์ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (http://www.obec.go.th/)   หัวข้อ “แบบสอบถาม                     
ความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน” กลุ่มที่  ๓ ผู้บริหาร
สถานศึกษาครูและบุคลากรที่ปฏิบัติงานในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา คณะกรรมการ
สถานศึ กษาขั้ น พ้ื นฐาน  และคณ ะกรรมการติ ดตาม  ตรวจสอบ  ป ระเมิ นผลและนิ เทศการศึ กษ า                                  
หรือ link ที่แขวนไว้บนเว็บไซต์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ ทั้งนี้สามารถ                 
เข้าตอบแบบสอบถามได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 15 กันยายน ๒๕๖๓    

ตัวอย่างแบบสอบถามตามกลุ่ม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.obec.go.th/)%20%20%20หัวข้อ


 
๒๒ 

 
หรือเข้าตอบแบบสอบถามได้ที่ หน้าเว็บเขต  ตามตัวอย่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 ........................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................. ...       
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................                                     
มติที่ประชุม ............................................................................................ ............................................................ 
 ๓.5 เรื่องจากกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

๓.5.1 จัดสรรบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียนและคู่มือการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่
ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ให้โรงเรียนในสังกัดโดยประธานกลุ่ม
เครือข่ายเป็นผู้รับมอบ ได้ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

 ........................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... ................................
....................................................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................................. ......    
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................               
มติที่ประชุม .................................................................................................................. ...................................... 

 
 

   
   
   
 



 
๒๓ 

 
๓.5.2 แจ้งประชาสัมพันธ์การรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพ

ติดโลก (วันที่ 26 มิถุนายน)  ประจ าปี 2563 ภายใต้กรอบแนวคิดและค าขวัญที่ก าหนดคือ “SAVE 
ZONE NO NEW FACE พื้ นที่ปลอดภัย ไม่ มีคนหน้ าให ม่ เพระคนรุ่น ใหม่ไม่ ใช้ยาเสพติด ”                         
ในรูปแบบของการสร้างการรับรู้ ผ่านทางช่องทางการสื่อสารใน Social Media เว็บไซต์ ของหน่วยงาน/
สถานศึกษา หรือช่องทางอ่ืนตามความเหมาะสม โดยเนื้อหาสื่อประชาสัมพันธ์ของการสร้างการรับรู้                 
จะเป็นสารของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ถึงผู้บริหารหน่วยงาน/สถานศึกษา ครูอาจารย์ 
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ตลอดจนนักเรียน นักศึกษา เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน                    
ในรูปแบบของคลิปวิดีทัศน์สร้างแรงบันดาลใจ บทความ เสียงตามสาย หรืออ่ืนๆ โดยสามารถดาวน์โหลด
สื่อได้ที่ www.oncb.go.th  ทั้งนี ้ได้ส่งหนังสือแจ้งโรงเรียนแล้ว 

 ........................................................................................................................................................
............................................................................................................................................. .......................................
....................................................................................................................................................................................  
....................................................................................................................................................................................    
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................               
มติที่ประชุม ........................................................................................................... .............................................  
 

๓.5.3 แนวทางการเปิด – ปิด ภาคเรียนปีการศึกษา 2563  
- ภาคเรียนที่ 1 เปิดภาคเรียนวันที่ 1 กรกฎาคม 2563  

  ปิดภาคเรียนวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 
- ภาคเรียนที่ 2 เปิดภาคเรียนวันที่ 1 ธันวาคม 2563 

  ปิดภาคเรียนวันที่ 10 เมษายน 2564 
 ให้สถานศึกษาจัดให้มีการเรียนการสอนชดเชยให้ครบตามหลักสูตรของแต่ละระดับและให้ปฏิบัติตาม
ประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ 
 ........................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................. ... 
....................................................................................................................................................................................    
....................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................ ....................................               
มติที่ประชุม ................................................................... ............................................................................ ......... 

 3.5.4 ปฏิทินเยี่ยมบ้านนักเรียนปีงบประมาณ 2563 (เอกสารแนบหน้า14 - 18) 
 ........................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................   
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
มติที่ประชุม ........................................................................................................................................................ 
 



 
๒๔ 

 
 
๓.6 เรื่องจากหน่วยตรวจสอบภายใน 
3.6.1 สรุปการส่งรายงานเงินคงเหลือประจ าเดือน  พฤษภาคม  2563 
(ข้อมูล ณ วันที่  22  มิถุนายน  2563 

       

ที ่ กลุ่มเครือข่าย 
ส่งทัน

วันที่ 15 
ไม่ทัน

วันที่ 15 
ไม่ใช่วันท าการ 

สิ้นเดือน 
ไม่ส่ง 

 
รวม 

 
1 บ้านผือ 6    6 

2 โนนทองหายโศก   11 1 1 2 15 

3 มหาธาตุเจดีย์  11 1 2 1 15 
4 ภูพระบาท  10 2  3 15 
5 ลุ่มน้ าโมง  11 3   14 

6 ภูพาน  11   1 12 
7 เชียงเพ็ง-ปะโค  8  1 1 10 
8 กุดจับเมืองเพีย  11    11 
9 นายูงโนนทอง  9    9 

10 บ้านก้องนาแค  7 1 1  9 
11 โสมส าราญ  6 3   9 
12 น้ าโสม   7  1 1 9 
13 หนองแวงสามัคคี  7 1 1  9 

รวม 115 12 7 9 143 

    

 

 
 

   ........................................................................................................................................................
............................................................................................................................................. .......................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................  
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................                   
มติที่ประชุม ............................................................................................................................. ........................... 
 

 
 
 
 
 
 



 
๒๕ 

 
3.6.2 การรายงานข้อมูลการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค  ในระบบรายงานผลการบริหารงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปี   ผ่านระบบ  https://e-budget.jobobec.in.th   ประจ าปีงบประมาณ 2563                  
งวดไตรมาสที่ 3 โดยขอให้โรงเรียนบันทึกข้อมูลการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค  ภายในวันที่ 10 กรกฎาคม  
2563   

 ........................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................. ...................  
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................                   
มติที่ประชุม ............................................................................................................................. ........................... 

๓.7 เรื่องจากกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
3.7.1 การด าเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็ก  

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ ด้วยกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
ด้วยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี  เขต ๔ ได้รับจัดสรรงบประมาณ           

จากส านักงานเลขาธิการคุรุสภา เพ่ือด าเนินโครงการพัฒนาวิชาชีพ PLC ส าหรับเครือข่าย Thailand School 
Improvement program หรือ TSIP จ านวน ๒๔๐,๐๐๐ บาท ในโรงเรียนขนาดเล็ก จ านวน ๗๑ โรงเรียน 

การด าเนินโครงการพัฒนาวิชาชีพฯ  ขณะนี้ก าลังด าเนินการ จัดทีมสมาชิกผู้ร่วมกิจกรรมพัฒนา
วิชาชีพ PLC โดยมีศึกษานิเทศก์เป็นพ่ีเลี้ยง   ซึ่งจะมีการประชุมชี้แจงการจัดกิจกรรม ณ ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ ดังนี้ 

วันศุกร์ที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓  กลุม่สาระ ภาษาไทย 
วันเสาร์ที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๓  กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์ 
วันอาทิตย์ที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๓  กลุม่สาระ วิทยาศาสตร์ 
วันจันทร์ที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๓  กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ 

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

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

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

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

................................................................................ ......................................................................................            
มติที่ประชุม ............................................................................................................................. ........................... 
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๒๖ 

 
3.7.2 การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพ่ือรับรางวัลของคุรุสภา ประจ าปี ๒๕๖๓ 

ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้ด าเนินงานยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพ ทางการศึกษา               
เพ่ือ รับรางวัลของคุรุสภา ประจ าปี ๒๕๖๓ จ านวน  ๕ รางวัล ได้แก่ ๑) รางวัลคุรุสภา  ๒) รางวัลครู
ภาษาไทยดีเด่น  ๓) รางวัลครูผู้สอนดีเด่น  ๔)  รางวัลคุรุสดุดี  และ ๕) รางวัลครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น 
(ผู้ที่ขอรับรางวัลครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่นได้ ภาคอีสาน เฉพาะ รร.แก่นนครวิทยาลัย จ.ขอนแก่น เท่านั้น )  

ให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ที่ประพฤติตนดี  มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ และมีคุณสมบัติ
ตามประกาศหลักเกณฑ์ที่คุรุสภาก าหนด เสนอแบบรายงานประวัติและผลงานมาที่ ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ ภายในวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ เพ่ือทางส านักงานเขตฯ  
จะได้รวบรวมจัดส่งให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพิจารณาคัดเลือกต่อไป  

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

มติที่ประชุม ............................................................................................................................. ........................... 

 3.7 .3  การขอรับเครื่องหมายเชิดชู เกียรติ  ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลื อครูอาวุโส                     
ประจ าปี ๒๕๖๓ 

    - ให้ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ยื่นขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติฯ และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจ าปี 
๒๕๖๓  ส าหรับสถานศึกษาต้องตรวจสอบคุณสมบัติ/ตรวจสอบการกรอกแบบค าขอและเอกสาร
ประกอบการพิจารณา เสนอผู้บังคับบัญชาชั้นต้นลงนามรับรอง  พร้อมทั้งบันทึกข้อมูลแบบค าขอฯ ผ่าน
ระบบ KPS School ก่อนจัดส่งเอกสารให้ทางส านักงานเขตฯ ภายในวันที่ ๑๕ กรกฏาคม ๒๕๖๓ 

- ครูอาวุ โส ประจ าปี  ๒๕๖๐ ที่ ไม่ ได้ เข้าเฝ้าฯ ติดต่อขอรับเครื่องหมายเชิดชู เกียรติและ
ประกาศนียบัตรได้ที่ คุรุสภาจังหวัดอุดรธานี  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี  ชั้น ๓  (โรงเรียน            
ค่ายประจักษ์ศิลปาคม)  ภายในวันที่  ๓๑  สิงหาคม  ๒๕๖๓ 

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

มติที่ประชุม ............................................................................................................................. ........................... 
 
 
 
 
 
 



 
๒๗ 

 
๓.8 เรื่องจากกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
๓.8.๑  สทศ.ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการส่งข้อมูลนักเรียนเพ่ือสอบ O-NET ปีการศึกษา 2563   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

มติที่ประชุม ............................................................................................................................. ........................... 
 

๓.8.2 การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา    
วันที่ 18  มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมพุทธรักษา เรื่องการขออนุมัติเปิดเรียนในสถานการณ์การระบาด
ของโรคไวรัสโคโรนา (Covid 19) มติที่ประชุม เห็นชอบตามผู้บริหารโรงเรียนและคณะกรรมการ
สถานศึกษา เสนอมา 143 โรงเรียน เปิดเรียนในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563   ON SITE  100 %   

............................................................................................................................. ...........................
............................................................................................................................. .........................................
.................................................................. ....................................................................................................
............................................................................................................................. .........................................
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๒๘ 

 
๓.8.3 การประเมิน ITA  ONLINE ของโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล ระหว่างวันที่  15 กรกฎาคม                 
ถึง 1 กันยายน 2563 
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............................................................................................................................. .........................................
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มติที่ประชุม ............................................................................................................................. ........................... 
๓.8.4 การรายงานการขอเปิดเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อโรคโคโรนา ๒๐๑๙ 

(COVID-19) 
4.1 โรงเรียนที่ขอเปิดเรียน มีนักเรียนมากว่า 20 คน : 1 ห้อง ต้องรายงานตามแบบส ารวจหมายเลข 3 

ด าวน์ โห ล ด เอก ส าร ได้ ที่  http://gg.gg/doc_udon4  ห รื อ  เว็ บ ไซ ต์  http://gg.gg/centercovid                           
(หมายรวมถึงโรงเรียนที่เลือกแบบที่ 2 แต่ตรวจสอบแล้วโรงเรียนมีจ านวนนักเรียนต่อห้อง มากกว่า 20 
คน) และโรงเรียนต้องรายงาน สพฐ. ผ่านเว็บไซต์ http://202.29.173.13/ โดยใช้ไฟล์เดียวกันที่ส่ง 
สพป.อุดรธานี เขต 4 ภายในวันที่  25 มิถุนายน 2563 ให้จงได ้

4.2 รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส                    
โคโรนา 2019 (COVID-19) ให้โรงเรียน รายงาน สพฐ. ผา่นเว็บไซต์ http://202.29.173.13/                           
ภายในวันที่ 25  มิถุนายน 2563 
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๓.8.5 รายงานผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562   
(เอกสารแนบท้าย) 

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

มติที่ประชุม ............................................................................................................................. ........................... 
 
 



 
๒๙ 

 
๓.8.6 รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษา                

ปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 (เอกสารแนบท้าย) 
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มติที่ประชุม ............................................................................................................................. ........................... 

3.8.7 การมอบเกียรติบัตรโรงเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ปีการศึกษา 
2562 ระดับยอดเยี่ยม 

   7.1 โรงเรียนที่มีผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562  
       สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ จ านวน 82 โรงเรียน (ล าดับที่ 1-82) 
      7.2 นักเรียนที่มีผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562  
      100 คะแนนเต็ม จ านวน 2 คน ดังนี้ 

  7.3 โรงเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษา             
ปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ จ านวน 11 โรงเรียน (ล าดับท่ี 1-11) 
   7.4 โรงเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษา             
ปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับ สพฐ. จ านวน 11 โรงเรียน (ล าดับที่ 12-22) 
 

 
ล าดับ 

 
ชื่อ-นามสกุล 

 
โรงเรียน 

 
ความสามารถ 

 
คะแนน 

1 เด็กชายศิรวิชญ์ ไชยแสง บ้านท่าโสม ด้านคณิตศาสตร์ 100 คะแนน 
2 เด็กชายสิรภัทร ชูเสน บ้านห้วยเชียงหนองอีเบ้า ด้านคณิตศาสตร์ 100 คะแนน 

   7.5 โรงเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษา             
ปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ จ านวน 2 โรงเรียน (ล าดับที่ 1-2) 
   7.6 โรงเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 6 ปีการศึกษา 2562 ค่าพัฒนาการผลสัมฤทธิ์เพิ่มขึ้นติดต่อกัน จ านวน 3 ปีการศึกษา (ปีการศึกษา 
2560-2562) จ านวน 2 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านสามัคคี และโรงเรียนบ้านติ้ว 
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๓๐ 

 
   3.8.8 การชี้แจงสร้างความเข้าใจในการน ามาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551สู่การปฏิบัติ ในปีการศึกษา 2563 
           รายละเอียด อ้างถึงหนังสือ สพป.อุดรธานี เขต ๔ ที่ ศธ 04179/ว1595 ลงวันที่ 11 
มิถุนายน 2563 และตามสิ่งที่แนบ ดังนี้   
            1. ตัวอย่างค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพ้ืน
ของสถานศึกษาในสังกัด ประจ าปีการศึกษา 2563   
            2. เอกสารชี้แจงสร้างความเข้าใจในการน ามาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 สู่การปฏิบัติ ในปีการศึกษา 2563   
           3. แนวปฏิบัติของสถานศึกษาในการน ามาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดของหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560 ) สู่หลักสูตรสถานศึกษา 
(ตามเอกสารแนบท้าย) 
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3.8.9 แนวทางการเปิด-ปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563 รายละเอียด อ้างถึงหนังสือ สพป. 
อุดรธานี เขต 4 ที่ ศธ 04179/ว1704 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2563 และตามสิ่งที่แนบ คือ                  
หนังสือ สพฐ. ที่ ศธ 04006/ว 2314 ดังนี ้

ภาคเรียนที่หนึ่ง วันเปิดภาคเรียน วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 วันปิดภาคเรียน วันที่ 14 
พฤศจิกายน 2563 

ภาคเรียนที่สอง วันเปิดภาคเรียน วันที่ 1 ธันวาคม 2563 วันปิดภาคเรียน วันที่ 10 เมษายน 
2564 ทั้งนี้ให้สถานศึกษามีการสอนชดเชยให้ครบหลักสูตรของแต่ละระดับ จึงขอให้สถานศึกษาทุกโรง
ในสังกัดเตรียมความพร้อมและด าเนินการเปิด-ปิดภาคเรียนในปีการศึกษา 2563 
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3.8.10 สรุปผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1                  

ปีการศึกษา 2562 (ตามเอกสารแนบท้าย) 
............................................................................................................................. ...........................
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๓.9 เรื่องจากกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 

๓.9.1 .............................................................................. .............................................................. 
............................................................................................................................. ...........................
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......................................................................................................................................................................  

............................................................................................................................. .........................................            
มติที่ประชุม ............................................................................................................................. ........................... 

 3.10 เรื่องจากกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศฯ 
๓.10.๑ …………………………………………………………………………………………………………………………. 
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ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

  4.1 เรื่อง ............................................................................... ........................................................ 
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มติที่ประชุม ............................................................................................................................. ........................... 
 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

5.1  เรื่อง ……………………………………………………………………………………………………………………… 
 ........................................................................................................................................................
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เลิกประชุมเวลา.................................น. 
 


