คำสั่งสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๒9
ที่ 53 /๒๕63
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบภัย และเสียชีวิต
********************************************************
อาศั ย อานาจตามระเบี ย บส านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษามั ธ ยมศึก ษา เขต 29 ว่าด้ วย “กองทุ น
ช่ว ยเหลื อ นั ก เรี ย นประสบภั ย และเสี ย ชี วิต ” ปี พุ ท ธศั กราช 2563 ข้ อ 5.2 ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เขต 28 จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบภัย และเสียชีวิต
ดังนี้
1. รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
ที่รับผิดชอบกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ประธานกรรมการ
2. ประธานสหวิทยาเขต 1 เมืองอุบลราชธานี 1
รองประธานกรรมการ
3. ประธานสหวิทยาเขต 4 ตระการพืชผล
กรรมการ
4. ประธานสหวิทยาเขต 1 เมืองอานาจเจริญ
กรรมการ
5. ประธานสหวิทยาเขต 2 ปทุมราชวงศา
กรรมการ
6. ผู้อานวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
กรรมการ
7. ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
กรรมการ
8. ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กรรมการ/เลขานุการ
9. เจ้าหน้าทีก่ ลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ที่ได้รับมอบหมาย
กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งตามคาสั่งนี้ พิจารณาให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์นักเรียนที่ประสบภัย
และเสียชีวิต ให้เป็นไปตามระเบียบข้างต้น ข้อ 10 และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกองทุน ด้วยความ
ทั่วถึง บริสุทธิ์ และยุติธรรม
ทัง้ นี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 14 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕63

(นายภัทธศาสน์ มาสกุล)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29

คำสั่งสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๒9
ที่ 55 /๒๕63
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดหำเงินกองทุนช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบภัย และเสียชีวิต
********************************************************
อาศัยอานาจตามระเบียบสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ว่าด้วย “กองทุนช่วยเหลือ
นักเรียนประสบภัย และเสี ยชีวิต ” ปี พุทธศักราช 2563 ข้อ 5.3 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 29 จึงขอแต่งตั้งกรรมการดาเนินการจัดหาเงินกองทุน ดังนี้
1. ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
ประธานกรรมการ
2. รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
ที่รับผิดชอบกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
รองประธานกรรมการ
3. ประธานสหวิทยาเขต 1 เมืองอุบลราชธานี 1
กรรมการ
4. ประธานสหวิทยาเขต 2 เมืองอุบลราชธานี 2
กรรมการ
5. ประธานสหวิทยาเขต 3 เขื่องใน
กรรมการ
6. ประธานสหวิทยาเขต 4 ตระการพืชผล
กรรมการ
7. ประธานสหวิทยาเขต 5 เขมราฐ
กรรมการ
8. ประธานสหวิทยาเขต 6 ศรีเมืองใหม่
กรรมการ
9. ประธานสหวิทยาเขต 7 วารินชาราบ
กรรมการ
10. ประธานสหวิทยาเขต 8 เดชอุดม
กรรมการ
11. ประธานสหวิทยาเขต 9 บุณฑริก
กรรมการ
12. ประธานสหวิทยาเขต 1 อานาจเจริญ
กรรมการ
13. ประธานสหวิทยาเขต 2 ประทุมราชวงศา
กรรมการ
14. ประธานสหวิทยาเขต 3 หัวตระพาน
กรรมการ
15. ประธานสหวิทยาเขต 4 พนา
กรรมการ
16. ผู้อานวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน
กรรมการ
15. ผู้อานวยการกลุ่มทุกกลุ่มงาน/หน่วย ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 กรรมการ
16. ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กรรมการ/เลขานุการ
17. เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ที่ได้รับมอบหมาย
กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
18. เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ทีไ่ ด้รับมอบหมาย
กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้ำที่ จัดหางบประมาณสนับสนุน กองทุนช่วยเหลือนักเรียนประสบภัย และเสียชีวิตเพื่อ
ช่วยเหลือ นักเรียนที่ประสบภัย และนักเรียนในสังกัดที่เสียชีวิต ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 29
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 14 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕63

(นายภัทธศาสน์ มาสกุล)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29

คำสั่งสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๒9
ที่ 56/๒๕63
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรกองทุนช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบภัย และเสียชีวิต
********************************************************
อาศั ย อานาจตามระเบี ย บส านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษามั ธยมศึก ษา เขต 29 ว่าด้ วย “กองทุ น
ช่ว ยเหลื อ นั กเรี ย นประสบภั ย และเสี ย ชี วิต ” ปี พุ ท ธศัก ราช 2563 ข้อ 5.1 ส านั กงานเขตพื้ นที่ ก ารศึก ษา
มัธยมศึกษา เขต 29 จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนช่วยเหลือนักเรียนประสบภัย และเสียชีวิต ดังนี้
1. ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
ประธานกรรมการ
2. รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
ที่รับผิดชอบกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
รองประธานกรรมการ
3. ประธานสหวิทยาเขต 1 เมืองอุบลราชธานี 1
กรรมการ
4. ประธานสหวิทยาเขต 2 เมืองอุบลราชธานี 2
กรรมการ
5. ประธานสหวิทยาเขต 3 เขื่องใน
กรรมการ
6. ประธานสหวิทยาเขต 4 ตระการพืชผล
กรรมการ
7. ประธานสหวิทยาเขต 5 เขมราฐ
กรรมการ
8. ประธานสหวิทยาเขต 6 ศรีเมืองใหม่
กรรมการ
9. ประธานสหวิทยาเขต 7 วารินชาราบ
กรรมการ
10. ประธานสหวิทยาเขต 8 เดชอุดม
กรรมการ
11. ประธานสหวิทยาเขต 9 บุณฑริก
กรรมการ
12. ประธานสหวิทยาเขต 1 อานาจเจริญ
กรรมการ
13. ประธานสหวิทยาเขต 2 ประทุมราชวงศา
กรรมการ
14. ประธานสหวิทยาเขต 3 หัวตระพาน
กรรมการ
15. ประธานสหวิทยาเขต 4 พนา
กรรมการ
16. ผู้อานวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน
กรรมการ
17. ผู้อานวยการกลุ่มทุกกลุ่มงาน/หน่วย ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 กรรมการ
18. ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กรรมการ/เลขานุการ
19. นิติกรในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งตามคาสั่งนี้ ดาเนินการและบริหารงานกองทุนช่วยเหลือนักเรียนประสบภัย
และเสียชีวิต ให้เป็นไปตามระเบียบข้างต้น และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกองทุน ด้วยความทั่วถึง
บริสุทธิ์ และยุติธรรม
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 14 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕63

(นายภัทธศาสน์ มาสกุล)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29

คำสั่งสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๒9
ที่ 57 /๒๕63
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรเงิน กำรบัญชี และเปิดบัญชี
กองทุนช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบภัย และเสียชีวิต
********************************************************
ด้วย สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ได้ดาเนินการ จัดตั้ง กองทุนช่วยเหลือนักเรียนที่
ประสบภัย และเสียชีวิต มีวัตถุประสงค์ เพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบภัย และนักเรียนในสังกัดที่เสียชีวิต เพื่อให้
การบริหารจัดการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของกองทุนในเรื่องการบริหารจัดการด้านการเงิน การบัญชี และมีบัญชีในการ
รับฝากเงินของกองทุน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดาเนินการ ดังนี้
1. คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน เปิดบัญชี เบิกถอนเงิน
1. นายภัทธศาสน์ มาสกุล
ผอ.สพม.29
ประธานกรรมการ
2. นางศิริญา ถาวร
รอง ผอ.สพม.29
รองประธานกรรมการ
3. นางพรทิพย์ นัยเนตร
ผู้อานวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
กรรมการ
4. นางนิภาภร ชลการ ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กรรมการ/เลขานุการ
5. นายธนเดข บุญจรัส ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานการเงินฯ
กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้ำที่ ลงชื่อเปิดบัญชี ประเภทเงินฝากออมทรัพย์ กับ ธนาคารออมสิน โดยใช้ชื่อบัญชีว่า
“กองทุนช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบภัย และเสียชีวิต” พร้อมเงื่อนไขการสั่งจ่าย 3 ใน 5 เมื่อมีการเบิก
จ่ายเงินจากกองทุน และรับเงินจากเจ้าหน้าที่รับเงิน เก็บรักษาเงิน พร้อมนาเงินฝากธนาคารเมื่อมีการรับ
เงินเข้ากองทุน
2. คณะกรรมการรับเงิน
1. นางนิภาภร ชลการ
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ
กรรมการ
2. นางสมปอง บุระดา
นักวิชาการเงินและบัญชี ชานาญการพิเศษ
กรรมการ
มีหน้ำที่ รับเงินพร้อมออกใบสาคัญรับเงิน และส่งมอบใบสาคัญรับเงินพร้อมเงินสดให้เจ้าหน้าที่
ผู้จัดทาบัญชีเมื่อสิ้นวันทาการ เพื่อส่งมอบต่อไปยังคณะกรรมการที่มีหน้าที่นาเงินฝากเข้าบัญชีกองทุนต่อไป
3. ผู้จัดทาบัญชี
1. นางสายชล งามพันธ์
นักวิชาการตรวจสอบภายในชานาญการ
กรรมการ
มีหน้าที่ จัดทาบัญชีเมื่อมีการรับ จ่ายเงิน
4. คณะกรรมการผู้ตรวจสอบบัญชี
1. นางสาวพรทิพย์ น้อยแก้ว
ผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ
กรรมการ
2. นายสาเนียง คาโฮม
ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน
กรรมการ
3. นางสาววัณณิตา มรกตเขียว
นักวิชาการพัสดุชานาญการ
กรรมการ
มีหน้ำที่ ตรวจสอบบัญชีตามที่ได้รับแต่งตั้งตามข้อ 23 ตรวจสอบเกี่ยวกับการเงินบัญชี และการ
พัสดุของกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ให้เสร็จสิ้นภายใน 30 วัน หลังปีการศึกษา และให้มีการรายงานผลการ
ตรวจสอบให้คณะกรรมการบริหารกองทุนทราบปีละ 2 ครั้ง
/ให้ผู้ที่ได้รับ...

-2ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งตามคาสั่งนี้ ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายโดยเคร่งครัด
ทัง้ นี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 14 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕63

(นายภัทธศาสน์ มาสกุล)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29

