กำหนดกำรประชุมและกิจกรรมสัมพันธ์ผู้บริหำรโรงเรียน
สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 28
ประจำเดือน พฤษภำคม 2559
วันศุกร์ที่ 27 พฤษภำคม 2559 เวลำ 13.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยำคม
อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
*********************************
เวลา 13.00 น
- กล่าวต้อนรับโดย นายกุศล นามแดง อดีตผู้อานวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม
เวลา 13.10-14.30 น. - เตรียมผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
สูป่ ระชาคมอาเซียน ฝึกสนทนาภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารโดย
- คณาจารย์จากกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม
- มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม
- มอบเหรียญรางวัลและเกียรติบัตร โดย ดร.ฤทธา นันทพันธ์
เวลา 14.30-16.00 น. - ดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระโดย ดร.ฤทธา นันทพันธ์ ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
เวลา 17.00-17.00 - กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ รวมทีมผู้บริหารโรงเรียนจังหวัดศรีสะเกษ พบกับ รวมทีม
ผูบ้ ริหารโรงเรียนจังหวัดยโสธร
- ฟุตบอลชาย
เวลา 17.00 น.
- พบปะสังสรรค์ โดยโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม และผู้บริหารโรงเรียนสหวิทยาเขต
พระวิหาร เป็นเจ้าภาพ

*******

ระเบียบวำระกำรประชุมผู้บริหำรสถำนศึกษำ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 28
ครั้งที่ 5/2559
วันศุกร์ที่ 27 เดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2559 เวลำ ๑3.00 น.
ณ หอประชุมโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยำคม อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
***************************
ระเบียบวำระที่ ๑

เรื่องที่ประธำนแจ้งให้ที่ประชุมทรำบ

ระเบียบวำระที่ 2

เรื่องกำรรับรองรำยงำนกำรประชุม ครั้งที่ 4/2559

ระเบียบวำระที่ 3

เรื่องสืบเนื่องจำกกำรประชุมครั้งที่แล้ว

ระเบียบวำระที่ 4

เรื่องที่เสนอเพื่อทรำบและเพื่อพิจำรณำ
4.๑
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7

ระเบียบวำระที่ 5

เรื่องจำกกลุ่มอำนวยกำร
เรื่องจำกกลุ่มบริหำรงำนบุคคล
เรื่องจำกกลุ่มนโยบำยและแผน
เรื่องจำกกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ
เรื่องจำกกลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ
เรื่องจำกกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์
เรื่องจำกหน่วยตรวจสอบภำยใน

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ำมี)
**********************

ระเบียบวำระที่ ๑

เรื่องที่ประธำนแจ้งให้ที่ประชุมทรำบ

๑.1 มอบทุน การศึกษาให้ แก่นักเรียนที่ยากจนขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษาเล่ าเรียน
จานวน 17 ทุน ให้แก่นักเรียนโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม ดังนี้
๑.1.1 พระมหาอาคม กิตฺติบาโน เจ้าอาวาสวัดไหล่ดุม มอบทุนการศึกษา จานวน
๑,๕๐๐ บาท ให้แก่ นายดนัยณัฐ สร้อยจิตร์
1.1.๒ พระมหาอาคม กิตฺติบาโน เจ้าอาวาสวัดไหล่ดุม มอบทุนการศึกษาจานวน
๑,๕๐๐ บาท ให้แก่ นางสาวสุวิมล วงค์พิทักษ์
1.1.๓ พระอธิการสวัสดิ์ ยาณฺธโร เจ้าอาวาสโนนสาราญ มอบทุนการศึกษา
จานวน ๑,๕๐๐ บาท ให้แก่ นายสนทยา รัตนวัน
1.1.๔ นายสมศักดิ์ คาตัน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
มอบทุนการศึกษา จานวน ๑,๕๐๐ บาท ให้แก่ เด็กชายทรัพย์ธวัช สุระเสน
1.1.๕ นายสุธี ชินชัย ผู้อานวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ มอบทุนการศึกษา
จานวน ๑,๕๐๐ บาท ให้แก่ นางสาวจุฑามาศ มั่นคง
1.1.๖ นายสิทธิสมุทร เพ็งชัย ผู้อานวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
มอบทุนการศึกษาจานวน ๑,๕๐๐ บาท ให้แก่ นางสาวสุจิตรา ไชยรินทร์
1.1.๗ ดร.เยี่ยม ธรรมบุตร ผู้อานวยการโรงเรียนยางชุมน้อยวิทยา
มอบทุนการศึกษา จานวน ๑,๕๐๐ บาท ให้แก่ นายจตุรพล กันยา
1.1.๘ นายทวีศักดิ์ บุญสร้อย ผู้อานวยการโรงเรียนขุขันธ์ มอบทุนการศึกษา
จานวน ๑,๕๐๐ บาท ให้แก่ เด็กชายศรันย์ ทิพย์สมบัติวงศ์
1.1.๙ ดร.โฆษิต คาไสย ผู้อานวยการโรงเรียนนครศรีลาดวนวิทยา
มอบทุนการศึกษา จานวน ๑,๕๐๐ บาท ให้แก่ นายธนพล จรูญทรัพย์
1.1.๑๐ ดร.สุพล วรรณจู ผู้อานวยการโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม
มอบทุนการศึกษา จานวน ๑,๕๐๐ บาท ให้แก่ นายสมศักดิ์ ยิ่งรัมย์
1.1.๑๑ นายถวัลย์ สุนทรา ผู้อานวยการโรงเรียนเบญจลักษ์วิทยา
มอบทุนการศึกษา จานวน ๑,๕๐๐ บาท ให้แก่ เด็กหญิงสุดาภรณ์ ศรีวงศ์
1.1.12 นายอุดม ดาริห์ ผู้อานวยการโรงเรียนบึงมะลูวิทยา มอบทุนการศึกษา
จานวน 1,500 บาท ให้แก่ เด็กหญิงเกษราภรณ์ สุขชาติ
1.1.13 นายกฤษดา รั ต นพั น ธ์ ผู้ อ านวยการโรงเรี ย นละลมวิ ท ยา มอบ
ทุนการศึกษา จานวน 1,500 บาท ให้แก่ เด็กชายณัฐวุฒิ บุญเรือง
1.1.14 ดร.จ าเนี ย ร ราษเจริ ญ ผู้ อ านวยการโรงเรี ย นศรี รั ต นวิ ท ยา มอบ
ทุนการศึกษา จานวน 1,500 บาท ให้แก่ เด็กหญิงฐิติมา ตาแล
1.1.15 นายสฤษดิ์ สมทิ พ ย์ ผู้ อ านวยการโรงเรี ย นลมศั ก ดิ์ วิ ท ยาคม มอบ
ทุนการศึกษา จานวน 1,500 บาท ให้แก่ เด็กหญิงวนิดา เตรียมชัย
1.1.16 นายบุ ญ รวม ผดุ ง สั ต ย์ ผู้ อ านวยการโรงเรี ย นไผ่ ง ามพิ ท ยาคม มอบ
ทุนการศึกษา จานวน 1,500 บาท ให้แก่ เด็กหญิงรัตนภรณ์ กัญญาบัตร
1.1.17 ดร.มณีรัตน์ ปรินายวนิชย์ ผู้อานวยการโรงเรียนประสานมิตรวิทยา มอบ
ทุนการศึกษา จานวน 1,500 บาท ให้แก่ นางสาวรัตนาวดี ยอดทรัพย์
1.1.18 นายประมู ล แสวงผล ผู้ อ านวยการโรงเรี ย นกระแชงวิ ท ยา มอบ
ทุนการศึกษา จานวน 1,500 บาท ให้แก่ เด็กชายณัฐพงษ์ ทองเหลือง
/1.1.19 ดร.คณาวุฒิ …

-21.1.19 ดร.คณาวุ ฒิ พรหมทา ผู้ อ านวยการโรงเรี ย นภู มิ ซ รอลวิ ท ยา มอบ
ทุนการศึกษา จานวน 1,500 บาท ให้แก่ เด็กชายศักดา โทวาส
1.1.20 นายคณิตพันธ์ จามรธัญญวาท ผู้อานวยการโรงเรียนศรีตระกูลวิทยา มอบ
ทุนการศึกษา จานวน 1,500 บาท ให้แก่ นางสาวไพรินทร์ หอมสิงห์
1.1.21 นายศั ก ดา มุ ข ขั น ธ์ ผู้ อ านวยการโรงเรี ย นโนนเพ็ ก วิ ท ยาคม มอบ
ทุนการศึกษา จานวน 1,500 บาท ให้แก่ เด็กชายนิยม คมศรี
1.1.22 นายจักรินทร์ บุญอเนก ผู้อานวยการโรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์
มอบทุนการศึกษา จานวน 1,500 บาท ให้แก่ นางสาวกุลทิพย์ บุญปัญญา
1.1.23 นายสมพร อาษา ผู้อานวยการโรงเรียนน้าเกลี้ยงวิทยา มอบทุนการศึกษา
จานวน 1,500 บาท มอบ ให้แก่ นางสาววรฏาภรณ์ สืบบุตร
1.1.24 นายสวาสดิ์ อิ น ธิ ศ ร ผู้ อ านวยการโรงเรี ย นสวงษ์ วิ ท ยาคม มอบ
ทุนการศึกษา จานวน 1,500 บาท ให้แก่ เด็กชายสัตยา โคตรสมบัติ
1.1.25 ดร.นริ ศ อั ม ภรั ต น์ ผู้ อ านวยการโรงเรี ย นโนนค้ อ วิ ท ยาคม มอบ
ทุนการศึกษา จานวน 1,500 บาท ให้แก่ นายพงษ์พันธ์ ประทวน
1.1.26 นายบั ญ ชา ติ ล ะกู ล ผู้ อ านวยการโรงเรี ย นส้ ม ป่ อ ยวิ ท ยาคม มอบ
ทุนการศึกษา จานวน 1,500 บาท ให้แก่ นางสาวกนกวรรณ เคารพ
1.1.27 ดร.เกี ย รติ ศั ก ดิ์ โพธิ วั ฒ น์ ผู้ อ านวยการโรงเรี ย นบึ ง บู ร พ์ มอบ
ทุนการศึกษา จานวน 1,500 บาท ให้แก่ นายสิทธิกานต์ องอาจ
1.1.28 นายดาวหยาด ขันธ์เพชร ผู้อานวยการโรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา มอบ
ทุนการศึกษา จานวน 1,500 บาท ให้แก่ นางสาวประณัฐา คาเลิศ
1.1.29 นายเทวิ น ชิ น บุ ต ร ผู้ อ านวยการโรงเรี ย นกั น ทรลั ก ษ์ วิ ท ยาคม มอบ
ทุนการศึกษา จานวน 1,500 บาท ให้แก่ เด็กหญิงอาภาภรณ์ สังข์ภักดี
1.1.30 นายอุ ทั ย สาคั ม ภี ร์ ผู้ อ านวยการโรงเรี ย นสิ ริ เ กศน้ อ มเกล้ า มอบ
ทุนการศึกษา จานวน 1,500 บาท ให้แก่ เด็กหญิงเบญจกัลยา เสนาพันธ์
1.1.31 นายสมยศ หลั กบุต ร ผู้ อานวยการโรงเรีย นคูซ อดประชาสรรค์ มอบ
ทุนการศึกษา จานวน 1,500 บาท ให้แก่ นายอรรถชัย สอนจันทร์
1.1.32 นายณภัทร ใจเครือ ผู้อานวยการโรงเรียนหนองคูวิทยา มอบทุนการศึกษา
จานวน 1,500 บาท ให้แก่ นางสาวศุภรัตน์ ใจหาญ
1.1.33 นายเอกธนัช เหลาสิงห์ รองผู้อานวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา มอบ
ทุนการศึกษา จานวน 1,500 บาท ให้แก่ เด็กชายรัฐพงษ์ คาเหลือ
1.1.34 นายอาคม วงศ์บ า รองผู้ อ านวยการโรงเรี ย นกั น ทรลั ก ษ์วิ ท ยา มอบ
ทุนการศึกษา จานวน 1,500 บาท ให้แก่ เด็กชายธีรวัฒน์ น้อยใส
1.1.35 นายประมวล สืบวงศ์ รองผู้อานวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา มอบ
ทุนการศึกษา จานวน 1,500 บาท ให้แก่ เด็กชายพีรพัฒน์ พวงยอด
1.1.36 นายสุนทร พื้นสวรรค์ รองผู้อานวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม มอบ
ทุนการศึกษา จานวน 1,500 บาท ให้แก่ เด็กชายธีรวัสส์ กงแก้ว
/1.1.37 นายทัศพร ...

-31.1.37 นายทั ศ พร ค าปลิ ว รองผู้ อานวยการโรงเรี ย นภู มิ ซ รอลวิท ยา มอบ
ทุนการศึกษา จานวน 1,500 บาท ให้แก่ เด็กชายพิสิษฐพงษ์ พวงเกษ
1.1.38 นายบรรจง สี ค า รองผู้ อ านวยการโรงเรี ย นเบญจลั ก ษ์ วิ ท ยา มอบ
ทุนการศึกษา จานวน 1,500 บาท ให้แก่ เด็กหญิงกมลลักษณ์ บุญปัญญา
1.1.39 นางมะลิ หลักคา รองผู้อานวยการโรงเรียนพยุห์วิทยา มอบทุนการศึกษา
จานวน 1,500 บาท ให้แก่ เด็กหญิงพิพาพร ดอกพวง
1.1.40 นางวีรัชยานันท์ แก่นแก้ว รองผู้อานวยการโรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา
มอบทุนการศึกษา จานวน 1,500 บาท ให้แก่ เด็กชายจิรวัฒน์ พิมพ์ศร
1.1.41 นายกิตการุณ ศรีลา รองผู้อานวยการโรงเรียนบึงบูรพ์ มอบทุนการศึกษา
จานวน 1,500 บาท ให้แก่ เด็กชายจตุพล พวงสิน
1.1.42 นายกิตการุณ ศรีลา รองผู้อานวยการโรงเรียนบึงบูรพ์ มอบทุนการศึกษา
จานวน 1,500 บาท ให้แก่ เด็กชายธนากร สิทธิศรีจันทร์
1.1.43 ดร.ศักดิ์นิรุทร สุขประเสริฐ ศึกษานิเทศก์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 28 มอบทุนการศึกษา จานวน 1,500 บาท ให้แก่ เด็กหญิงวนิดา เถาว์บุญ
1.2 มอบเหรียญรางวัลฮอกกี้รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ชาย โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม
ผู้ฝึกสอน
นายบุญช่วย จันทร์ประสิทธิ์
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน นายวัชระ
รัตนวัน
ผู้จัดการทีม
นายสุนทร
พื้นสวรรค์
1.3 มอบเหรียญรางวัลฮอกกี้รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ชาย โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม
ผู้ฝึกสอน
นายบุญช่วย จันทร์ประสิทธิ์
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน นายวัชระ
รัตนวัน
ผู้จัดการทีม
นายเทวิน
ชินบุตร
1.4 มอบเกียรติบัตร โครงการดีเด่น โครงงานเพาะพันธ์ปัญญาการศึกษา ชนิดของกล้วยที่มี
ผลต่อการเกิดแอลกอฮอล์ และการเปลี่ยนแปลงปริมาณน้าตาลในไวน์กล้วย
ครูที่ปรึกษาโครงงาน ได้แก่
นางสาวณัฐสุดา
กล้าหาญ
นางสาววิลาวัลย์
ไสว
นางสาวจุฑารัตน์
ผิวงาม
นางอัญชลี
แก้ววรรณา
1.5 ขอขอบคุณผู้อานวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม นายเทวิน ชินบุตร และ คณะครู
นักเรียน และบุคลากรของโรงเรียน ที่รับเป็นเจ้าภาพสถานที่จัดประชุม ต้อนรับและอานวยความสะดวกให้ผู้เข้า
รับการประชุม รวมทั้งอานวยความสะดวกอาหารว่างสาหรับผู้เข้าร่วมประชุม
1.6 ขอขอบคุณประธานสหวิทยาเขตพระวิหาร นายสิทธิสมุทร เพ็งชัย และคณะผู้บริหาร ครู
สหวิทยาเขตพระวิหาร ที่ร่วมกับโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม เป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมกีฬานันทนาการ
พบปะสังสรรค์ของผู้บริหารโรงเรียน
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
/ระเบียบวำระที่ 2 …
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เรื่องกำรรับรองรำยงำนกำรประชุม ครั้งที่ 4/2559

เมื่อวันศุกร์ที่ 22 เดือน เมษายน พ.ศ. 2559 เวลา ๑3.00 น. ณ ห้องประชุม
โรงเรียนทุ่งสิมวิทยาคม อาเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ รายละเอียด (เอกสารแนบท้ายหมายเลข ๑)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ระเบียบวำระที่ 3

เรื่องสืบเนื่องจำกกำรประชุม ครั้งที่ 4/2559

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ระเบียบวำระที่ 4

เรื่องที่เสนอเพื่อทรำบและเพื่อพิจำรณำ
4.๑ เรื่องจำกกลุ่มอำนวยกำร

4.1.1 การซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ กรณีการ
ปฏิบัติตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2548 โดยขอให้ทุกส่วนราชการให้ความสาคัญในการปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าวโดยเคร่งครัด โดยเฉพำะ
รูปแบบของหนังสือ คำสั่ง หรือประกำศ ตำมแบบแนบท้ำยระเบียบฯ (เอกสำรแนบท้ำยหมำยเลข 2)
4.1.2 ด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัดศรีสะเกษ ขอความ
ร่วมมือประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนใช้สิทธิลงคะแนนออกเสียงประชามตินอกเขตจังหวัด ให้ข้าราชการ และ
บุคลากรในสังกัดทราบ (เอกสำรแนบท้ำยหมำยเลข 3)
4.1.3 ขอควำมอนุเครำะห์ช่วยเหลือนักเรียนประสบอัคคีภัย
ด้ วยโรงเรี ยนสตรี สิ ริ เ กศ แจ้ งว่ า เมื่ อวั นที่ 22 กุ มภาพั นธ์ 2559 เวลา
ประมาณ 22.00 น. ได้เกิดเพลิงไหม้บ้านของนางสาวดารินทร์ ใยคา นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียน
สตรี สิริ เกศ ไฟไหม้วอดเสี ยหายทั้งหลัง สาเหตุจากไฟฟ้าลั ดวงจร ขณะนี้ ประสบปัญหาด้านที่อยู่ และได้รับความ
เดือดร้อนในเรื่องอุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียนและอื่น ๆ
ในการนี้ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธ ยมศึกษา เขต 28 จึงขอ
ความอนุเคราะห์มายังท่านและบุคลากรในสังกัด ร่วมบริจาคให้ความช่วยเหลือตามกาลังศรัทธา เพื่อช่วยเหลือ
นักเรียนดังกล่าว โดยรวบรวมเงินบริจาคได้ที่กลุ่มอานวยการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
ภายในวันที่ 25 มีนาคม 2559 เพื่อจะได้รวบรวมส่งมอบให้นักเรียนที่ ประสบอัคคีภัยต่อไป รายละเอียดตาม
หนังสือสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ ที่ ศธ ๐๔๒๕๘/1586 ลงวันที่ 1 มีนาคม ๒๕๕9
ที่แจ้งไปแล้วนั้น
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-5รายชื่อโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
ที่บริจาคเงินช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบอัคคีภัย นางสาวดารินทร์ ใยคา โรงเรียนสตรีสิริเกศ
(ตัดยอด ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2559)
ลาดับที่
โรงเรียน
จานวนเงิน
หมายเหตุ
๑
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
1,000
2
ศรีสะเกษวิทยาลัย
3
สตรีสิริเกศ
4
ไกรภักดีวิทยาคม
300
5
คูซอดประชาสรรค์
600
6
สิริเกศน้อมเกล้า
7
ศรีสะเกษวิทยาลัย 2ฯ
500
8
เฉลิมพระเกียรติฯ
1,000
9
มัธยมโพนค้อ
300
๑0 น้าคาวิทยา
600
๑๑ ยางชุมน้อยพิทยาคม
500
๑2 ลิ้นฟ้าพิทยาคม
๑3 กันทรารมณ์
500
๑4 บัวน้อยวิทยา
200
๑5 ประสานมิตรวิทยา
300
๑6 ละทายวิทยา
๑7 โนนค้อวิทยาคม
๑8 เขื่อนช้างวิทยาคาร
640
๑9 น้าเกลี้ยงวิทยา
20 บัวเจริญวิทยา
300
2๑ โนนเพ็กวิทยาคม
22 นครศรีลาดวนวิทยา
23 พยุห์วิทยา
24 กาแพง
2,000
25 ทุ่งไชยพิทยาฯ
26 ทุ่งสิมวิทยาคม
27 จตุรภูมิพิทยาคาร
28 โคกหล่ามวิทยา
29 ส้มป่อยวิทยาคม
500
30 ไผ่งามพิทยาคม
3๑ เบญจประชาสรรค์
32 ห้วยทับทันวิทยาคม
33 ผักไหมวิทยานุกูล
34 บึงบูรพ์
/35 โรงเรียน....
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35
36
37
38
39
40
4๑
42
43
44
45
46
47
48
49
50
5๑
52
53
54
55
56
57
58
59
60
6๑
62
63
64
65
66
67
68
69
70

โรงเรียน
วรคุณอุปถัมภ์
คลีกลิ้งพัฒนาทร
ขุขันธ์
ศรีตระกูลวิทยา
ลมศักด์วิทยาคม
สะเดาใหญ่ประชาสรรค์
สวงษ์วิทยาคม
ละลมวิทยา
ภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์
ปรางค์กู่
พอกพิทยาฯ
หนองคูวิทยา
ตูมพิทยานุสรณ์
สวายพิทยาคม
โนนกระสังวิทยาคม
กันทรลักษ์วิทยา
กันทรลักษ์วิทยาคม
กระแชงวิทยา
บึงมะลูวิทยา
ภูมิซรอลวิทยา
เบญจลักษ์พิทยา
มัธยมบักดองวิทยา
ศรีรัตนวิทยา
ราชประชานุเคราะห์ 29
ยโสธรพิทยาคม
ยโสธรพิทยาสรรค์
สอนแก้วว่องไววิทยา
สิงห์สามัคคีวิทยา
ศิลาทองพิทยาสรรค์
ค้อวังวิทยาคม
คาเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์
สมเด็จพระญาณสังวร
กู่จานวิทยาคม
โพนทันเจริญวิทย์
ตระกูลประเทืองวิทยา
มหาชนะชัยวิทยาคม

จานวนเงิน
500

หมายเหตุ

500
200
300
200

635

1,000
500
500
500
300
500
300
300
300

200
500
500
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7๑
72
73
74
75
76
77
78
79
80
8๑
82
83
84
85

โรงเรียน
กุดชุมวิทยาคม
เมืองกลางประชานุกูล
กาแมดขันติธรรม
โพนงามพิทยาคาร
ดงมะไฟพิทยาคม
ทรายมูลวิทยา
คาเตยวิทยา
น้าคาวิทยาคม
ศรีฐานกระจายศึกษา
ป่าติ้ววิทยา
นาโปร่งประชาสรรค์
บุ่งค้าวิทยาคม
ศรีแก้วประชาสรรค์
เลิงนกทา
ห้องแซงวิทยาคม
รวมทั้งสิ้น

จานวนเงิน

หมายเหตุ

300
500
300

18,175.00

4.1.4 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ได้ขอความอนุเคราะห์
ช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบอัคคีภัย ของ นางสาวพิมลกรณ์ คุมมินทร์ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา โดยให้รวบรวมเงินส่งกลุ่มอานวยการ ภายในวันที่ 27 พฤษภาคม 2559
ตามหนังสือสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ที่ ศธ 04258/2685 ลงวันที่ 11 เมษายน 2559
ที่แจ้งไปแล้วนั้น
รายชื่อโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
ที่บริจาคเงินช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบอัคคีภัย นางสาวพิมลกรณ์ คุมมินทร์ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
(ตัดยอด ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2559)
ลาดับที่
โรงเรียน
จานวนเงิน
หมายเหตุ
๑
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
1,000
2
ศรีสะเกษวิทยาลัย
3
สตรีสิริเกศ
1,000
4
ไกรภักดีวิทยาคม
300
5
คูซอดประชาสรรค์
6
สิริเกศน้อมเกล้า
500
7
ศรีสะเกษวิทยาลัย 2ฯ
300
8
เฉลิมพระเกียรติฯ
500
9
มัธยมโพนค้อ
๑0 น้าคาวิทยา
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๑๑
๑2
๑3
๑4
๑5
๑6
๑7
๑8
๑9
20
2๑
22
23
24
25
26
27
28
29
30
3๑
32
33
34
35
36
37
38
39
40
4๑
42
43
44
45

โรงเรียน
ยางชุมน้อยพิทยาคม
ลิ้นฟ้าพิทยาคม
กันทรารมณ์
บัวน้อยวิทยา
ประสานมิตรวิทยา
ละทายวิทยา
โนนค้อวิทยาคม
เขื่อนช้างวิทยาคาร
น้าเกลี้ยงวิทยา
บัวเจริญวิทยา
โนนเพ็กวิทยาคม
นครศรีลาดวนวิทยา
พยุห์วิทยา
กาแพง
ทุ่งไชยพิทยาฯ
ทุ่งสิมวิทยาคม
จตุรภูมิพิทยาคาร
โคกหล่ามวิทยา
ส้มป่อยวิทยาคม
ไผ่งามพิทยาคม
เบญจประชาสรรค์
ห้วยทับทันวิทยาคม
ผักไหมวิทยานุกูล
บึงบูรพ์
วรคุณอุปถัมภ์
คลีกลิ้งพัฒนาทร
ขุขันธ์
ศรีตระกูลวิทยา
ลมศักด์วิทยาคม
สะเดาใหญ่ประชาสรรค์
สวงษ์วิทยาคม
ละลมวิทยา
ภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์
ปรางค์กู่
พอกพิทยาฯ

จานวนเงิน
500

หมายเหตุ

200
300

300

300
300

200
200
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ลาดับที่
46
47
48
49
50
5๑
52
53
54
55
56
57
58
59
60
6๑
62
63
64
65
66
67
68
69
70
7๑
72
73
74
75
76
77
78
79
80

โรงเรียน
หนองคูวิทยา
ตูมพิทยานุสรณ์
สวายพิทยาคม
โนนกระสังวิทยาคม
กันทรลักษ์วิทยา
กันทรลักษ์วิทยาคม
กระแชงวิทยา
บึงมะลูวิทยา
ภูมิซรอลวิทยา
เบญจลักษ์พิทยา
มัธยมบักดองวิทยา
ศรีรัตนวิทยา
ราชประชานุเคราะห์ 29
ยโสธรพิทยาคม
ยโสธรพิทยาสรรค์
สอนแก้วว่องไววิทยา
สิงห์สามัคคีวิทยา
ศิลาทองพิทยาสรรค์
ค้อวังวิทยาคม
คาเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์
สมเด็จพระญาณสังวร
กู่จานวิทยาคม
โพนทันเจริญวิทย์
ตระกูลประเทืองวิทยา
มหาชนะชัยวิทยาคม
กุดชุมวิทยาคม
เมืองกลางประชานุกูล
กาแมดขันติธรรม
โพนงามพิทยาคาร
ดงมะไฟพิทยาคม
ทรายมูลวิทยา
คาเตยวิทยา
น้าคาวิทยาคม
ศรีฐานกระจายศึกษา
ป่าติ้ววิทยา

จานวนเงิน
340

หมายเหตุ

400
500

300
300
300

500

300
500
/81 นาโปร่งประชาสรรค์...

- 10 ลาดับที่
8๑
82
83
84
85

โรงเรียน
นาโปร่งประชาสรรค์
บุ่งค้าวิทยาคม
ศรีแก้วประชาสรรค์
เลิงนกทา
ห้องแซงวิทยาคม
รวมทั้งสิ้น

จานวนเงิน

หมายเหตุ

300

9,640.00

4.1.5 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ได้ขอความอนุเคราะห์
ช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบอัคคีภัย ของ นายสุริยา อินอ่อน นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5 โรงเรียน
ค้อวังวิทยาคม โดยให้รวบรวมเงินส่งกลุ่มอานวยการ ภายในวันที่ 27 พฤษภาคม 2559 ตามหนังสือ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ที่ ศธ 04258/2741 ลงวันที่ 19 เมษายน 2559 ที่แจ้ง
ไปแล้วนั้น
รายชื่อโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
ที่บริจาคเงินช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบอัคคีภัย นายสุริยา อินอ่อน โรงเรียนค้อวังวิทยา
(ตัดยอด ณ วันที 25 พฤษภาคม 2559)
ลาดับที่
โรงเรียน
จานวนเงิน
หมายเหตุ
๑
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
1,000
2
ศรีสะเกษวิทยาลัย
3
สตรีสิริเกศ
1,000
4
ไกรภักดีวิทยาคม
300
5
คูซอดประชาสรรค์
300
6
สิริเกศน้อมเกล้า
500
7
ศรีสะเกษวิทยาลัย 2ฯ
300
8
เฉลิมพระเกียรติฯ
500
9
มัธยมโพนค้อ
๑0 น้าคาวิทยา
๑๑ ยางชุมน้อยพิทยาคม
300
๑2 ลิ้นฟ้าพิทยาคม
๑3 กันทรารมณ์
๑4 บัวน้อยวิทยา
๑5 ประสานมิตรวิทยา
300
๑6 ละทายวิทยา
๑7 โนนค้อวิทยาคม
๑8 เขื่อนช้างวิทยาคาร
๑9 น้าเกลี้ยงวิทยา
20 บัวเจริญวิทยา

-11ลาดับที่
2๑
22
23
24
25
26
27
28
29
30
3๑
32
33
34
35
36
37
38
39
40
4๑
42
43
44
45
46
47
48
49
50
5๑
52
53
54
55

โรงเรียน
โนนเพ็กวิทยาคม
นครศรีลาดวนวิทยา
พยุห์วิทยา
กาแพง
ทุ่งไชยพิทยาฯ
ทุ่งสิมวิทยาคม
จตุรภูมิพิทยาคาร
โคกหล่ามวิทยา
ส้มป่อยวิทยาคม
ไผ่งามพิทยาคม
เบญจประชาสรรค์
ห้วยทับทันวิทยาคม
ผักไหมวิทยานุกูล
บึงบูรพ์
วรคุณอุปถัมภ์
คลีกลิ้งพัฒนาทร
ขุขันธ์
ศรีตระกูลวิทยา
ลมศักด์วิทยาคม
สะเดาใหญ่ประชาสรรค์
สวงษ์วิทยาคม
ละลมวิทยา
ภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์
ปรางค์กู่
พอกพิทยาฯ
หนองคูวิทยา
ตูมพิทยานุสรณ์
สวายพิทยาคม
โนนกระสังวิทยาคม
กันทรลักษ์วิทยา
กันทรลักษ์วิทยาคม
กระแชงวิทยา
บึงมะลูวิทยา
ภูมิซรอลวิทยา
เบญจลักษ์พิทยา

จานวนเงิน

หมายเหตุ

300
300

300
300

200

240

400
500

/55 โรงเรียน...

-12ลาดับที่
56
57
58
59
60
6๑
62
63
64
65
66
67
68
69
70
7๑
72
73
74
75
76
77
78
79
80
8๑
82
83
84
85

โรงเรียน

จานวนเงิน

หมายเหตุ

มัธยมบักดองวิทยา
ศรีรัตนวิทยา
ราชประชานุเคราะห์ 29
ยโสธรพิทยาคม
ยโสธรพิทยาสรรค์
สอนแก้วว่องไววิทยา
300
สิงห์สามัคคีวิทยา
ศิลาทองพิทยาสรรค์
ค้อวังวิทยาคม
คาเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์
สมเด็จพระญาณสังวร
กู่จานวิทยาคม
โพนทันเจริญวิทย์
ตระกูลประเทืองวิทยา
มหาชนะชัยวิทยาคม
500
กุดชุมวิทยาคม
เมืองกลางประชานุกูล
กาแมดขันติธรรม
โพนงามพิทยาคาร
ดงมะไฟพิทยาคม
ทรายมูลวิทยา
คาเตยวิทยา
น้าคาวิทยาคม
300
ศรีฐานกระจายศึกษา
500
ป่าติ้ววิทยา
นาโปร่งประชาสรรค์
บุ่งค้าวิทยาคม
300
ศรีแก้วประชาสรรค์
เลิงนกทา
ห้องแซงวิทยาคม
รวมทั้งสิ้น
8,940.00
4.1.6 ด้วย สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ดาเนินโครงการความ
ร่วมมือเพื่อสร้างภาพลักษณ์ผู้เรียนอาชีวศึกษาด้วยสื่อสิ่งพิมพ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพื่อประชาสัมพันธ์
และเผยแพร่การจัดการเรียนการสอนในแบบของนวนิยาย และมอบให้สถานศึกษาในสังกัด สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 โรงเรียนละ 2 เล่ม (โรงเรียนสังกัดจังหวัดยโสธร รับเรียบร้อยแล้ว ส่วนจังหวัด
ศรีสะเกษ รับได้หลังเลิกประชุม)
/4.2 เรื่องจาก...

- 13 -

4.2 เรื่องจำกกลุ่มบริหำรงำนบุคคล
4.2.1 โครงการแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจาปี 2559
ระหว่างวันที่ 16-20 กรกฎาคม 2559 ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและประเทศ
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ตามหนังสือ ที่ ศธ 04258/1952 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2559
(เอกสารแนบท้ายหมายเลข 4 )
4.2.2 ตามที่ ก.ค.ศ. ได้กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาผู้ที่มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสาเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะ
ชานาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญทุกตาแหน่ง ซึ่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28 ได้
ปิดรับแบบคาขอ เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2559 เวลา 24.00 น. และคณะกรรมการ ก.ศ.จ.ศรีสะเกษ และ
ยโสธร ได้ประชุมและพิจารณาให้ความเห็นชอบคุณสมบัติ เรียบร้อยแล้ว โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล จะนาส่ง
ให้ สพฐ. ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 รวมทั้งสิ้น จานวน 53 ราย สรุปได้ดังนี้
1) จังหวัดศรีสะเกษ
ผู้บริหารการศึกษา
จานวน 1 ราย
ผู้บริหารสถานศึกษา
จานวน 17 ราย
ครู
จานวน 26 ราย
รวม
จานวน 44 ราย
2) จังหวัดยโสธร
ผู้บริหารสถานศึกษา
จานวน 3 ราย
ครู
จานวน 6 ราย
รวม
จานวน 9 ราย
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

4.3 เรื่องจำกกลุม่ นโยบำยและแผน
4.3.1 ส่งคู่มือการจัดตั้งงบประมาณ ปี 2560 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนละ 1 เล่ม (เอกสารแนบท้ายหมายเลข 5 )
4.3.2 เรื่อง การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ปีการศึกษา 2559 (Data
Management Center : DMC)
ด้วย สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กาหนดการจัดเก็บข้อมูล
นักเรียนรายบุคคลเพื่อการจัดทาสถิติข้อมูลสารสนเทศ และเพื่อประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณต่าง ๆ
สาหรับ สถานศึกษา แต่เนื่องจากมีความต้องการใช้ข้อมูลที่รวดเร็ว สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ได้กาหนดให้ดาเนินการจัดเก็บข้อมูลให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2559
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ขอความร่วมมือให้ทุกโรงเรียนใน
สั ง กั ด ด าเนิ น การจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล นั ก เรี ย นรายบุ ค คล ในระบบ Data Management center ที่
http://portal.bopp-obec.info/obec59/โดยให้ ดาเนินการตามคู่มือที่ส่ งมาพร้อมนี้ ให้แล้วเสร็จภำยใน
วันที่ 10 มิถุนำยน 2559 และระบบจะปิด วันที่10 มิถุนำยน 2559 เวลำ 24.00 น. (เที่ยงคืน)
รำยละเอียดตำมหนังสือ สพม.28 ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04258/3251 ลงวันที่ 18 พฤษภำคม 2559
/4.4 เรื่องจาก...

-144.3.3 การกากับ ติดตามการจัดซื้อหนังสือหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2559
ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Mes) ตามที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แจ้งให้สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาทุกเขต แจ้งให้โรงเรียนดาเนินการรายงานผลการจัดซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2559 ทาง
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mes) นั้น ขอให้แจ้งให้ทุกโรงเรียนดาเนินการรายงานการได้รับหนังสือเรียน ตลอดจน
เรื่องอื่น ๆ ทางระบบ อีกครั้งหนึ่งให้ครบถ้วนสมบูรณ์ และให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2559
(ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04258/3402 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2559)
............................................................................................................................. ..............................................
.
4.4 เรื่องจำกกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ
4.4.1 แนวทางการเบิก-จ่ายเงินงบประมาณตามโครงการลูกเสือต้านภัย
ยาเสพติดในสถานศึกษา ปี 2559
ตามที่ ส านักงานเขตพื้น ที่การศึกษามัธ ยมศึก ษา เขต ๒๘ ได้แ จ้งจั ดสรร
งบประมาณตามแผนงานป้องกันปราบปรามและบาบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด โครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
ในสถานศึ ก ษา ปี 2559 ให้ กั บ โรงเรี ย นในสั ง กั ด ทุ ก แห่ ง ๆ ละ 8,000.- บาท รวมจ านวนเงิ น ทั้ ง สิ้ น
664,000.-บาท (หกแสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน) นั้น
เพื่อให้การเบิก -จ่ายเงินงบประมาณตามโครงการดังกล่าว เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ จึงกาหนดแนวทางการเบิก-จ่ายเงินตามโครงการฯ
เพื่อให้โรงเรียนในสังกัดทุกแห่งทราบและถือปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ถูกต้องและรวดเร็ว และเมื่อ
ดาเนินการฝึกอบรมโครงการฯเสร็จสิ้นแล้ว ขอให้รายงานผลการดาเนินงานอบรมโครงการลูกเสือต้านภั ยยา
เสพติดในสถานศึกษา ส่ งให้ ส านั กงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 จานวน 1 เล่ม ตำม
หนังสือสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 28 ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04258/3141 ลงวันที่ 13
พฤษภำคม 2559 (เอกสำรแนบหมำยเลข 6 )
4.4.2. การแข่งขันกีฬานักเรียนและบุคลากร สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 28 “สพม.เกมส์ ครั้ งที่ 6” ระหว่างวันที่ 8-15 กรกฎาคม 2559 ณ สนามกีฬากลาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
4.4.3 ผลการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจาปีการศึกษา 2558
ด้วยกระทรวงศึกษาธิการ ได้แจ้งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่
27 เมษายน 2559 ดังนี้
ฉบับที่ 1 เรื่อง รายชื่อนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา ที่ได้รับรางวัล
พระราชทาน ประจาปีงบประมาณ 2558 ประกาศ ณ วันที่ 27 เมษายน 2559
ฉบับที่ 2 เรื่อง รายชื่อนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา ที่ได้รับรางวัล
ชมเชย ในการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานที่ศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจาปีงบประมาณ
2558 ประกาศ ณ วันที่ 27 เมษายน 2559
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ตรวจสอบแล้ว มี
โรงเรียนในสังกัดที่ได้รับรางวัล ในการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน
ดังนี้
/ประเภทสถำนศึกษำ…

-15ประเภทสถำนศึกษำ
ขนาดโรงเรียน
ชื่อโรงเรียน
รางวัลที่ได้รับ
กลุ่มจังหวัด
เล็ก
จตุรภูมิพิทยาคาร
รางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2558 11
กลาง
ส้มป่อยพิทยาคม
รางวัลชมเชย
11
ประเภทนักเรียน
ขนาดโรงเรียน
ชื่อนักเรียน/ระดับชั้น
ชื่อโรงเรียน
รางวัลที่ได้รับ กลุ่มจังหวัด
ใหญ่
ด.ญ.อันนา แซ่เตีย /ม.ต้น
ยโสธรพิทยาคม
รางวัลชมเชย 11
ใหญ่
นส.เกศรินทร์ พรหมหา /ม.ปลาย มหาชนะชัยวิทยาคม รางวัลชมเชย 11
กลาง
นายวงศกร เชื้อนิล/ม.ปลาย
เฉลิมพระเกียรติฯ
รางวัลชมเชย 11
4.4.3 โครงการธนาคารทองคาของเรา จังหวัดยโสธร
1) ขอความร่วมมือในการติดตามและสนับสนุนการดาเนินงาน
โครงการธนาคารทองคาของเรา จังหวัดยโสธร
ด้วยจังหวัดยโสธร โดยสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดยโสธร แจ้งว่า ได้ดาเนินการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการดาเนินงานธนาคารขยะรี
ไซเคิลในสถานศึกษาแก่ครู/อาจารย์ที่ปรึกษาธนาคารขยะรีไซเคิลของโรงเรียน รวมทั้งได้สนับสนุ นและร่วมจัด
กิจกรรมการเปิดทาการธนาคารทองคาของเราในสถานศึกษาหลายแห่ง
ในการนี้ จังหวัดยโสธร ได้ขอความร่ว มมือในการขับเคลื่อนกิจกรรม
ธนาคารทองคาของเราให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน จึงขอให้โรงเรียนในสังกัดจังหวัดยโสธร ดาเนินการ
ดังนี้
1. ดาเนินการติดตามและสนับสนุนการดาเนินโครงการฯ พร้อมทั้งให้
รายงานความก้าวหน้าของการดาเนินโครงการฯ ไปยังสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ภำยใน
วันที่ 28 ของทุกเดือนตามแบบฟอร์มที่กาหนด เพื่อจะได้รวบรวมรายงานไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร
2. สนับสนุนให้มีการบูรณาการกิจกรรมทองคาของเรา ในหลักสูตรการ
เรียนการสอนของโรงเรียน เพื่อให้เกิดการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป
รายละเอียดตามหนังสือสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ที่ ศธ 04258/2874 ลงวันที่ 23
มิ ถุ น ายน 2558 และหนั ง สื อ ส า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 28 ด่ ว นที่ สุ ด
ที่ ศธ 04258/1543 ลงวัน ที่ 26 กุมภาพั นธ์ 2559 ที่แจ้ งไปแล้ ว นั้น รายละเอีย ดแบบรายงานผล
โครงการธนาคารทองคาของเรา จังหวัดยโสธร (เอกสำรแนบท้ำยหมำยเลข 7)
2) การดาเนินการรณรงค์คัดแยกขยะมูลฝอยในสถานศึกษา
ด้วยสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งว่า ได้มอบให้สานัก
พัฒนากิจกรรมนักเรียนเป็นหน่วยงานหลักในการจัดกิจกรรมรณรงค์การบริหารจัดการขยะจากโรงเรียนสู่ชุมชน
แบบบูรณาการอย่างครบวงจรและเป็นผลเป็นรูปธรรม ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1/2559 เป็นต้นไป และกาหนดวัน
เริ่มต้นของการรณรงค์ (kickoff) แถลงข่าวและจัดนิทรรศการของโรงเรียนที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ในวัน
พฤหัส บดีที่ 19 พฤษภาคม 2559 เวลา 11.30 น. ณ หอประชุมโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา จังหวัด
อุดรธานี โดยเรียนเชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีดังกล่าว
ในการนี้ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ขอให้โรงเรียน
ร่วมดาเนินการขับเคลื่อนนโยบายจัดกิจกรรมรณรงค์การบริหารจัดการขยะจากโรงเรียนสู่ชุมชน ให้เห็นผล
อย่างเป็นรูปธรรม ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 โดยในระยะแรกให้ดาเนินการ ดังนี้
/1. ให้ทุกโรงเรียน…

-161. ให้ทุกโรงเรียนจัดกิจกรรมการรณรงค์การบริหารจัดการขยะจากโรงเรียน
สู่ชุมชน ภายใต้คาขวัญ “เด็กไทยมีวินัย ชุมชนร่วมใจ เมืองไทยปลอดขยะ” ทั้งนี้ สพฐ. ได้กาหนดให้มีการ
แบ่งโรงเรียนออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 โรงเรียนที่ดาเนินการได้ประสบผลสาเร็จมีกิจกรรมที่ปฏิบัติได้เห็น
ผลเป็นรูปธรรมมีความยั่งยืนให้โรงเรียนจัดกิจกรรมรณรงค์สู่ชุมชน กลุ่มที่ 2 โรงเรียนที่ดาเนินการอยู่แต่ยังไม่
เกิดความยั่งยืนให้ดาเนินการพัฒนาให้เต็มตามศักยภาพ กลุ่มที่ 3 โรงเรียนที่ยังไม่ได้ดาเนินการบริหารจัดการ
ขยะภายในโรงเรียน
2. กิจกรรมที่โรงเรียนต้องดาเนินการ ประกอบด้วย
2.1 สร้างจิตสานึกปลูกฝังให้นักเรียนมีวินัยในตนเอง ฉลำดกิน ฉลำดอยู่
ฉลำดใช้ (บริโภคแบบไม่ก่อให้เกิดขยะเหลือทิ้ง การเลือกใช้วัสดุธรรมชาติที่เป็นมิตรต่ อสิ่งแวดล้อม ลดการใช้
พลาสติก การใช้ซ้า/นากลับมาใช้ การอยู่คือการสร้างกิจนิสัยในการใช้ชีวิตประจาวันในโรงเรียน/บ้าน/ชุมชน
ให้เป็นวิถีชีวิตที่ปลอดขยะ นิสัยการคัดแยกขยะ การจัดการขยะอย่างเป็นระบบ)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

4.5 เรื่องจำกกลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ
4.5.1 กลุ่มงำนเลขำนุกำรคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศกำรศึกษำ
4.5.1.๑. ประชุมปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต”
ตามที่ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ เชิญ
ผู้อานวยการโรงเรียน และครูผู้รับผิดชอบโรงเรียนสุจริต รวมทั้งสิ้น จานวน ๒ คน เข้าประชุมปฏิบัติการ
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์
ชาติว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริต ของสานักงานคณะกรรมการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ ได้เสนอว่าการส่งเสริมการศึกษาเพื่อสร้างเยาวชนให้เป็นสุจริตชนทุกภาคส่วน ต้องร่วมกันสนับสนุน
ส่งเสริมให้นโยบายการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ เพื่อสังคมที่มีเสถียรภาพ สามารถ พัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศให้ก้าวหน้าอย่างมั่นคง รวมทั้งการแก้ปัญหาเรื่องการทุจริตคอร์รัปชัน ของประเทศชาติอย่าง
ยั่งยืน และสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดาเนินการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและ
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต”และโครงการ สพฐ. ใสสะอาดปราศจากคอร์รัปชัน เพื่อพัฒนา
โรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง และพัฒนาบุคลากรสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในการป้องกันต่อต้านการทุจริตคอร์
รัปชัน ในวันเสาร์ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ น.-๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมแม่ฟ้าหลวง โรงเรียน
เฉลิมพระเกียรติ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ นั้น
บัดนี้ การดาเนินการดังกล่าว เสร็จเรียบร้อย ขอขอบคุณผู้อานวยการ
โรงเรียน และครูผู้รับผิดชอบโรงเรียนสุจริต ที่เข้าประชุมปฏิบัติการฯ ครบทุกโรงเรียน และการประชุม
ดาเนินการไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดผลสาเร็จเป็นอย่างดี
4.5.1.2 การจัดกิจกรรมและการนิเทศ กากับ ติดตาม โครงการ “ลด
เวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ระยะที่ ๑
ตามที่ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กาหนดให้มีการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา Core Smart Trainer “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่างวันที่ ๓-๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ประชุมวายุภักดิ์ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ จังหวัด
นนทบุรี และให้โรงเรียนในโครงการเริ่มการดาเนินการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ตั้งแต่วันที่ ๑๖
พฤษภาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป
/วันที่ ๑๖ พฤษภาคม...

-171. วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ โรงเรียนในโครงการทุกโรงเรียนต้องได้
ดาเนิน กิจกรรม“ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”
2. โรงเรียนทาความเข้าใจกับผู้ปกครองในการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน
เพิ่มเวลารู้”
3. การทา AAR กับ โรงเรียน (ทบทวนการปฏิบัติ)
4. เปิ ด ภาคเรี ย นใหม่ จ ะมี ค ณะนิ เ ทศและติ ด ตาม จาก สพฐ. ไปเยี่ ย ม
โรงเรียน
5. สร้างทีม Smart Trainer ระดับเขตพื้นที่
6. เอกสารแนวทาง คู่มือ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ” ศนฐ. จะส่งให้เขต
พื้นที่ภายหลัง
7. รมต.ศึ ก ษาธิ ก าร เปิ ด ประชุ ม เวลา ๑๔.๓๐ ได้ ม อบนโยบายการ
ปฏิบัติงาน
๗.๑ เหตุผลและความจาเป็นในการจัดกิจกรรม“ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลา
รู้” ดังเอกสารแนบ
๗.๒ แนวทางการใช้คู่มือพระราชทาน DLTV และ DLIT
๗.๓ ดาเนินการตามนโยบาย ๕ ข้อ
๗.๔ นาผล O-NET มาเป็นตัวชี้วัดในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
โดยให้เจาะลึกในแต่ละรายวิชา
๗.๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ สทศ. จะใช้แบบทดสอบอัตนัยในวิชาภาษาไทย
๒๐% ในชั้น ป.๖
๗.๖ ปัจจัยที่ควรคานึงในการพัฒนา คือ กิจกรรม ครู นักเรียน และ
กิจกรรมการเรียนการสอน
๗.๗ ทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ เน้นการพัฒนา ๓ R ๘ C
ข้อเสนอ
1. จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมระดับเขตพื้นที่ Smart Trainer และหนังสือแจ้งโรงเรียนใน
โครงการ
2. ขออนุญาตใช้บันทึกนี้แจ้งคณะกรรมการ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และศึกษานิเทศก์ ออกนิเทศ
กากับ ติดตาม
ตามโครงการ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ระยะที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๔-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ (ประเด็นการ
ติดตามระยะที่ ๑ การจัดทาคู่มือ แนวทางการจัดกิจกรรม โครงสร้าง ตารางเรียน และแบบรายงาน ST๑)
(ตามเอกสารแนบหมายเลข 8 )
4.5.1.3 สรุปรายงานการจัดกิจกรรมสนทนาภาษาอังกฤษภาคเช้าหลังกิจกรรมหน้า
เสาธง ประจาเดือน พฤษภาคม 2559 (เอกสารแนบท้ายหมายเลข 9 )
/4.5.1.4 ประชุม…

-184.5.1.4 ประชุมปฏิบัติการสังเคราะห์รายงานประจาปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา
๒๕๕๘
ตามที่ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กาหนดการดาเนินการระบบ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ และเป็นเป้าหมายตามนโยบาย สพฐ. ๒๕๕๘ : ตัวชี้วัดหลัก จุดเน้นที่ ๓ ด้านการ
บริหารจัดการ ดังนี้ โรงเรียนมีประกันคุณภาพภายในทุกแห่ง (สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบประกันคุณภาพ
ภายในเข้มแข็งตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓)
นั้น
ในการนี้ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ ดาเนินการสังเคราะห์
รายงานประจาปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ขอความอนุเคราะห์บุคลากรทุกสหวิทยาเขต เป็น
คณะกรรมการประชุมปฏิบัติการ สังเคราะห์รายงานประจาปีของสถานศึกษาฯ ในวันที่ ๒๘-๒๙ พฤษภาคม
๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมศรีโสธร ชั้น ๓ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๒๘ รายละเอียดตามหนังสือแจ้งในเว็บไซต์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘
ที่ ศธ ๐๔๒๕๘/๓๒๖๓ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ และคาสั่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๒๘ ที๑่ ๙๗/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ (เอกสารแนบหมายเลข 10)
4.5.1.5 สรุปจานวนข้อมูลการส่งรายงานประจาปีของสถานศึกษา (Self
Assessment Report : SAR ) ปีการศึกษา 2558 (ตัดยอด ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2559)
สรุปจำนวนข้อมูลกำรส่งรำยงำนประจำปีของสถำนศึกษำ (Self Assessment Report : SAR) ปีกำรศึกษำ 2558
ทุกโรงเรียนในสังกัด สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 28
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

รายชื่อโรงเรียน
ศรีสะเกษวิทยาลัย
ไกรภักดีวิทยาคม
นครศรีลาดวนวิทยา
พยุห์วิทยา
ศรีสะเกษวิทยาลัย2
โนนเพ็กวิทยาคม
มัธยมโพนค้อ
สตรีสิรเิ กศ
สิริเกศน้อมเกล้า
ยางชุมน้อยพิทยาคม
เฉลิมพระเกียรติฯ
ลิ้นฟ้าพิทยาคม
คูซอดประชาสรรค์
น้าคาวิทยา
กันทรารมณ์
น้าเกลี้ยงวิทยา
ละทายวิทยา
โนนค้อวิทยาคม
เขื่อนช้างวิทยาคาร
บัวน้อยวิทยา

ปฏิบัติ
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

หมายเหตุ
2 พ.ค.59
29 เม.ย.59
13 พ.ค.59
16 พ.ค.59
2 พ.ค.59
4 พ.ค.59
13 พ.ค.59
2 พ.ค.59
23 พ.ค.59
3 พ.ค.59
2 พ.ค.59
4 พ.ค.59
3 พ.ค.59
13 พ.ค.59
13 พ.ค.59
3 พ.ค.59
10 พ.ค.59
1 เมย. 59
13 พ.ค.59
2 พ.ค.59

ที่
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

รายชื่อโรงเรียน
ภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์
ลมศักดิ์วิทยาคม
สะเดาใหญ่ประชาสรรค์

กันทรลักษ์วิทยา
เบญจลักษ์พิทยา
ศรีรัตนวิทยา
กระแชงวิทยา
ภูมิซรอลวิทยา
มัธยมบักดองวิทยา
กันทรลักษ์วิทยาคม
บึงมะลูวิทยา
ปรางค์กู่
สวายพิทยาคม
พอกพิทยาคม ฯ
โนนกระสังวิทยาคม
หนองคูวิทยา
ตูมพิทยานุสรณ์
บึงบูรพ์
ส้มป่อยพิทยาคม
ไผ่งามพิทยาคม

ปฏิบัติ
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

หมายเหตุ
11 พ.ค.59
13 พ.ค.59
4 พ.ค.59
3 พ.ค.59
5 เม.ย.59
21 เม.ย.59
3 พ.ค.59
22 เม.ย.59
13 พ.ค.59
13 พ.ค.59
13 พ.ค.59
5 เม.ย.59
3 พ.ค.59

/
/
/
/
/

25 เม.ย.59
3 พ.ค.59
17 พ.ค.59
27 เม.ย.59
3 พ.ค.59

ที่
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
67
68
69
70
71
72
73
74

รายชื่อโรงเรียน
บัวเจริญวิทยา
ประสานมิตรวิทยา
กาแพง
ผักไหมวิทยานุกูล
ทุ่งสิมวิทยาคม
จตุรภูมิพิทยาคาร
โคกหล่ามวิทยา
ห้วยทับทันวิทยาคม
ทุ่งไชยพิทยา รัชมังฯ
ขุขันธ์
ละลมวิทยา
ศรีตระกูลวิทยา
สวงษ์วิทยาคม
กุดชุมวิทยาคม
โพนงามพิทยาคาร
ศรีแก้วประชาสรรค์

ปฏิบัติ
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

หมายเหตุ
12 พ.ค.59
25 เม.ย.59
20 เม.ย.59
3 พ.ค.59
13 พ.ค.59
26 เม.ย.59
2 พ.ค.59
3 พ.ค.59
10 พ.ค.59
3 พ.ค.59
3 พ.ค.59
3 พ.ค.59

/
/
/

23 พ.ค.59
26 เม.ย.59
2 พ.ค.59

เมืองกลางประชานุกูล

บุ่งค้าวิทยาคม
นาโปร่งประชาสรรค์
กาแมดขันติธรรม
คาเตยวิทยา

75 น้าคาวิทยาคม
รวมทั้งสิ้น

/
/
/
/

28 เม.ย.59
10 พ.ค.59
17 พ.ค.59
4 พ.ค.59

/

11 เม.ย.59

ที่
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
76
77
78

รายชื่อโรงเรียน
คลีกลิ้งพัฒนาทร
วรคุณอุปถัมภ์
เบญจประชาสรรค์
ยโสธรพิทยาคม
สิงห์สามัคคีวิทยา
สอนแก้วว่องไววิทยา
ศิลาทองพิทยาสรรค์
ทรายมูลวิทยา
ดงมะไฟพิทยาคม
ยโสธรพิทยาสรรค์
ป่าติ้ววิทยา
เลิงนกทา
ห้องแซงวิทยาคม
คาเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์
ศรีฐานกระจายศึกษา
ค้อวังวิทยาคม

ปฏิบัติ
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

หมายเหตุ
17 พ.ค.59
28 เม.ย.59
25 เม.ย.59
4 พ.ค.59
28 เม.ย.59
5 เม.ย.59
24 พค.59
26 เม.ย.59
10 พ.ค.59
13 พ.ค.59
4 พ.ค.59
10 พ.ค.59
4 พ.ค.59
16 พ.ค.59
16 พ.ค.59

79

มหาชนะชัยวิทยาคม

/

4 พ.ค.59

80
81
82
83

โพนทันเจริญวิทย์
กู่จานวิทยาคม
ตระกูลประเทืองฯ
สมเด็จพระญาณสังวร
ฯ

/
/
/
/

19 พ.ค.59
10 พ.ค.59
2 พ.ค.59
3 พ.ค.59

ข้อมูล ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2559 เวลา 12.00 น.

/สรุปผลกำรส่ง…

-20สรุปผลกำรส่งรำยงำนประจำปีของสถำนศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2558
รำยชื่อโรงเรียนที่ส่งทันกำหนดเวลำ
(กำหนดส่ง คือ วันที่ 2 พฤษภำคม 2559)
1.ศรีสะเกษวิทยาลัย 2.ไกรภักดีวิทยาคม
3.ศรีสะเกษวิทยาลัย2ฯ 4.สตรีสิรเิ กศ
5.เฉลิมพระเกียรติฯ 6.โนนค้อวิทยาคม
7.บัวน้อยวิทยา 8.ประสานมิตรวิทยา 9.กาแพง
10.จตุรภูมิพิทยาคาร 11.โคกหล่ามวิทยา
12.เบญจลักษ์พิทยา 13.ศรีรัตนวิทยา
14.ภูมิซรอลวิทยา 15.ปรางค์กู่ 16.หนองคูวิทยา
17.ส้มป่อยพิทยาคม 18.วรคุณอุปถัมภ์
19.เบญจประชาสรรค์ 20.สิงห์สามัคคีวิทยา
21.สอนแก้วว่องไววิทยา 22.ทรายมูลวิทยา
23.โพนงามพิทยาคาร 24.ศรีแก้วประชาสรรค์
25.บุ่งค้าวิทยาคม 26.น้าคาวิทยาคม
27.ตระกูลประเทืองวิทยาคม

รำยชื่อโรงเรียนที่ส่งหลังกำหนดเวลำ
(หลังจำกวันที่ 2 พฤษภำคม 2559)
1.โนนเพ็กวิทยาคม 2. ยางชุมน้อยพิทยาคม
3.ลิ้นฟ้าพิทยาคม 4.คูซอดประชาสรรค์
5.น้าเกลี้ยงวิทยา 6.ผักไหมวิทยานุกูล
7.ห้วยทับทันวิทยาคม 8.ทุ่งไชยพิทยาฯ
9.ขุขันธ์ 10.ละลมวิทยา 11.ศรีตระกูลวิทยา
12.สะเดาใหญ่ประชาสรรค์ 13.กันทรลักษ์วิทยา
14.กระแชงวิทยา 15.สวายพิทยาคม
16.ตูมพิทยานุสรณ์ 17.ไผ่งามพิทยาคม
18.ยโสธรพิทยาคม 19.ดงมะไฟพิทยาคม
20.ป่าติ้ววิทยา 21.เลิงนกทา 22.ห้องแซงวิทยาคม
23.นาโปร่งประชาสรรค์ 24.คาเตยวิทยา
25.มหาชนะชัยวิทยาคม 26.กู่จานวิทยาคม
27.สมเด็จพระญาณสังวรฯ 28.ละทายวิทยา
29.ภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ 30.บัวเจริญวิทยา 31.น้าคาวิทยา
32.ยโสธรพิทยาสรรค์ 33.กันทรารมณ์ 34. มัธยมโพนค้อ
35.มัธยมบักดองวิทยา 36.กันทรลักษ์วิทยาคม
37.บึงมะลูวิทยา 38.ทุ่งสิมวิทยาคม 39.ลมศักดิ์วิทยาคม
40.เขื่อนช้างวิทยาคาร 41.นครศรีลาดวนวิทยา
42.พยุห์วิทยา 43.ศรีฐานกระจายศึกษา
44.คาเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 45.สิรเิ กศน้อมเกล้า 46.บึงบูรพ์
47.กาแมดขันติธรรม 48.คลีกลิ้งพัฒนาทร
49.โพนทันเจริญวิทย์50.กุดชุมวิทยาคม
51.ศิลาทองพิทยาสรรค์

โรงเรียนที่ยังไม่ส่งรำยงำนประจำปีของสถำนศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2558

รำยชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ส่งรำยงำนประจำปีของสถำนศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2558
(ข้อมูล ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2559 เวลา 12.00 น.)

1. โนนกระสังวิทยำคม
3. เมืองกลำงประชำนุกูล
5. พอกพิทยำคม ฯ

2. สวงษ์วิทยำคม
4. ค้อวังวิทยำคม

-214.5.1.6 กลุ่มงำนพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนและกระบวนกำรเรียนรู้
๑. โครงการโรงเรียนประชารัฐ ซึ่งในการนี้สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดาเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ที่
โรงแรมแอมบาสเดอร์ จอมเทียน พัทยา ชลบุรี โดยการจัดการเรียนการสอนตามแนวทาของสาธิตจุฬา ใน ๓
วิชาหลัก ได้แก่ รายวิชาคณิตศาสตร์ รายวิชาภาษาไทย และรายวิชาสังคมศึกษา ในการประชุมฯ มี
ศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบและโรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์ เป็นตัวแทนสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๒๘ เข้าร่วมประชุม จากนั้นศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบโครงการจะต้องออกนิเทศ ติดตาม เพื่อให้เกิดผลเป็น
รูปธรรม และรายงานสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อไป
ในการนี้ ขอเรียนเชิญผู้อานวยการโรงเรียนโครงการโรงเรียนประชารัฐ
จานวน ๑๓ โรงเรียน เข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ
ห้องประชุมศรีโสธร ชั้น ๓ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘
(เอกสารแนบหมายเลข 11)

4.5.2 กลุ่มงำนส่งเสริมพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
1. ประชำสัมพันธ์เกี่ยวกับข้อมูลผลกำรทดสอบ O-NET ของนักเรียน
ระดับชั้น ม. 3 และ ม.6 ปีกำรศึกษำ 2558 ใน 5 กลุ่มสำระ (ข้อมูลจานวนนักเรียนที่ได้คะแนนระดับ ดีขึ้น
ไป/ข้อมูลขีดจากัดล่างของสทศ.)
สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
ได้ประชาสัมพันธ์แจ้งผลการทดสอบ O-NET ระดับชั้น ม. 3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2558 ใน 5 กลุ่มสาระที่
ได้คะแนนระดับดีขึ้นไป (ขีดจากัดล่างของ สทศ.) ทางเว็บไซด์สมศ. เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 และ
ประกาศเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้ที่ 5 กรณีประเมินซ้าและกรณีปรับผลการประเมิน เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม
2559 พร้อมทั้งโปรแกรมประมวลคะแนนในตัวบ่งชี้ที่ 5 (เอกสารแนบท้ายหมายเลข 12 )
2. แจ้งคะแนนในตัวบ่งชี้ที่ 5 กรณีประเมินซ้ำและกรณีปรับผลกำรประเมิน
คุณภำพภำยนอก รอบสำม
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ได้มอบหมายให้กลุ่มงาน
ส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา จัดทาข้อมูลคะแนนในตัวบ่งชี้ที่ 5 สาหรับโรงเรียนที่ไม่
รับรองมาตรฐานการศึกษา จากการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม ซึ่งมี จานวน 9 โรงเรียน ขณะนี้ ได้
ดาเนินการ เรียบร้อยแล้วโดยใช้โปรแกรมคานวณสาเร็จรูปของสมศ. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 28 จะเสนอรายชื่อให้สมศ.และสพฐ.เพื่อพิจารณาดาเนินการต่อไป
ลาดับที่ โรงเรียน
คะแนนรวม
ระดับคุณภาพ
1
บัวน้อยวิทยา
13.97
ดี
2
น้าคาวิทยาคม
13.00
ดี
3
โพนงามพิทยาคาร
11.96
พอใช้
4
สวงษ์วิทยาคม
11.67
พอใช้
5
ลมศักดิ์วิทยาคม
11.25
พอใช้
6
ป่าติ้ววิทยา
9.97
พอใช้
7
พอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
8.46
พอใช้
8
คลีกลิ้งพัฒนาทร
7.31
ต้องปรับปรุง
9
มัธยมโพนค้อ
7.05
ต้องปรับปรุง
ข้อมูล ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2559

-223.ข่ำวควำมเคลื่อนไหวเกี่ยวกับกำรปฏิบัติหน้ำที่ของผู้อำนวยกำรสำนักงำน
รับรองมำตรฐำน และประเมินคุณภำพกำรศึกษำ (องค์กำรมหำชน)
ข่าวจากหนังสือพิมพ์ โพสต์ทูเดย์ เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 ได้มีการแจ้ง
เกี่ยวกับคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 23/2559 เรื่อง การปฏิบัติหน้าที่ของผู้อานวยการ
สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2559
มีรายละเอียด 3 ข้อ คือ ให้นายชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ ผู้อานวยการสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ระงับการปฏิบัติหน้าที่เป็นการชั่วคราวจนกว่าหัวหน้าคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติจะมีคาสั่งเป็นอย่างอื่น ให้นายคมศร วงษ์รักษา รองผู้อานวยการสานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) รักษาการแทนผู้อานวยการสานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) จนกว่าหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติจะมีคาสั่งเป็นอย่าง
อื่น คาสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป (เอกสารแนบท้ายหมายเลข 13 )
4.รำยงำนควำมเคลื่อนไหวกำรดำเนินงำนของโรงเรียนศรีสะเกษวิทยำลัย2ห้วยคล้ำ
ตำมนโยบำย สพม.28 (5 เก่ง)
ตามที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ได้เลือกโรงเรียนศรีสะเกษ
วิทยาลัย 2 ห้วยคล้าเป็นต้นแบบโครงการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 2 ห้วยคล้า (พรหมดิเรกอนุสรณ์)
ต้นแบบคุณภาพมาตรฐานสากล สพม.28 โดยมอบหมายให้ศึกษานิเทศก์ประจาสหวิทยาเขตรัตนวงษา
เป็นผู้รับผิดชอบเขียนโครงการรองรับ และร่วมดาเนินการกับโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบ
ได้ดาเนินการเขียนโครงการ จัดทาปฏิทินนิเทศแจ้งให้โรงเรียนรับทราบเรียบร้อยแล้ว
ในส่วนการดาเนินการ มีดังนี้
ระยะที่ 1 กำรมอบนโยบำยสพม.28 สู่กำรปฏิบัติในระดับโรงเรียนและระดับชั้นเรียน
โดยท่ำนดร.ฤทธำ นันทพันธ์ ผู้อำนวยกำรสพม.28 มอบนโยบาย สพม.28 5 เก่ง ให้กับผู้บริหาร รอง
ผู้อานวยการและคณะครูทุกคน เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2559 ณ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 2 ห้วยคล้า
และตั้งชื่อโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 2 ห้วยคล้า (พรหมดิเรกอนุสรณ์) ต้นแบบคุณภาพมาตรฐานสากล สพม.
28 จำกกำรดำเนินกำรดังกล่ำวทำให้โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยมีการประชุมครูเป็นระยะเมื่อวันที่ 4 พ.ค.
2559 และวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 ก่อนเปิดภาคเรียน ชี้แจง สรุปสาระสาคัญจากการประชุมรับ
นโยบายแจกให้ครูทุกคน มอบหมายภาระงาน กาหนดปฏิทินปฏิบัติงานของฝ่ายวิชาการ มีรูปแบบการบริหาร
จัดการ ชื่อว่า SISAKETWITTAYLAI 2 MODEL ครูทุกคนตระหนัก รับรู้ร่วมกันและให้ความร่วมมือในการ
ดาเนินโครงการดังกล่าว (เอกสารแนบท้ายหมายเลข 14 )
ระยะที่ 2 กำรนิเทศ ติดตำมการดาเนินงานตามนโยบายสพม.28 เริ่มต้นวันแรกของการ
จัดการเรียนการสอน คือ วันที่ 16 พฤษภาคม 2559 กิจกรรมที่ดาเนินการ คือ การประชุมกลุ่มย่อย
โดยประธาน คือ ท่ำนดร.ฤทธำ นันทพันธ์ ผู้อานวยการสพม.28 ผู้ร่วมประชุมประกอบด้วย
นายสุริยะ มนิระพงศ์ ผู้อานวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 2 ห้วยคล้า ,นางศุภิสรา กรแก้ว
รองผู้อานวยการ,นางสุนทราภรณ์ ธรรมวิเศษ ศึกษานิเทศก์ และนางบุปผรัตน์ ทับทิมโกมสกุล หัวหน้า
ฝ่ายวิชาการ กิจกรรมที่ดาเนินการ คือ 1) ทบทวนเป้ำหมำยของการดาเนินการตามนโยบายสพม.28
5 เก่ง (เอกสารแนบท้ายหมายเลข 15 ) 2) กำรดำเนินกำรในครั้งต่อไป คือ (1) ประชุมกลุ่มย่อยประมาณ
20 นาที รับทราบความเคลื่อนไหว (2) สังเกตการณ์สอนจะเริ่มวันที่ 23 พฤษภาคม 2559 สังเกตการณ์
สอน จะใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง โดยทีมนิเทศของโรงเรียนร่วมด้วย ออกแบบนิเทศแบบบูรณาการ

-23(3) การดาเนินการ AAR ให้แต่ละกลุ่มสาระดาเนินการภายในกลุ่มก่อน ตามด้วยคณะนิเทศของโรงเรียน
จากนั้นนามารายงานในการประชุมกลุ่มย่อย (4) โรงเรียนจัดให้มีการนาเสนอหรือแสดงผลงานของผู้เรียน
ในช่วงกลางเทอม เน้นทุกกลุ่มสาระเปิดโอกาสให้นักเรียนทุกคนร่วมกิจกรรมในวันที่มีกิจกรรมแสดงผลงาน
โรงเรียนจัดให้มีคณะกรรมการประเมินคุณลักษณะของผู้เรียนด้วย 5) มอบแนวทำงกำรตรวจสอบเอกสารการ
วิเคราะห์มาตรฐานและตัวชี้วัด เอกสารแผนการจัดการเรียนรู้ของครูและเอกสารประกอบ เช่น ใบความรู้ บัตร
งาน แบบประเมินพฤติกรรม แบบสังเกต แบบสัมภาษณ์ ข้อสอบ O-NET และบทสนทนาภาษาอังกฤษตาม
มาตรฐานและตัวชี้วัดที่สอนในชั่วโมงสอดคล้องกันหรือไม่ ก่อนนาไปใช้สอน 5) รองผู้อานวยการ และ
ศึกษานิเทศก์ร่วมกันตรวจสอบเอกสารตามประเด็นที่ได้ระบุไว้
ผลที่เกิดขึ้นหลังจำกที่โรงเรียนได้รับกำรนิเทศ 1) ผู้บริหาร รองผู้อานวยการ ศึกษานิเทศก์ และครูหัวหน้า
ฝ่ายวิชาการ ตระหนักในบทบาทหน้าที่ที่จะต้องนานโยบายสู่การปฏิบัติในระดับสถานศึกษาและระดับชั้นเรียน
ในเรื่อง การนิเทศ ติดตามอย่างต่อเนื่องโดยเน้นบูรณาการ การทา AAR ของครูในแต่ละกลุ่มสาระ การเปิดเวที
ให้นักเรียนทุกคนได้แสดงผลงานใน 8กลุ่มสาระ และการรายงานผลเป็นระยะ 2) ผลการตรวจสอบเอกสารที่
กาหนดไว้ พบว่า ครูยังไม่ชัดเจนในการดาเนินการวิเคราะห์มาตรฐาน และตัวชี้วัด การจัดทาแผนการจัดการ
เรียนรู้เน้นรูปแบบ K P A C เอกสารประกอบต้องสอดคล้องกับ K P A C 3) รองผู้อานวยการและ
ศึกษานิเทศก์ ร่วมกันให้ความรู้ คาแนะนาแก่ครู จานวน 6 คน เพื่อปรับแก้ไข เกี่ยวกับการวิเคราะห์มาตรฐาน
และตัวชี้วัดให้แยกเป็นเล่มไว้ แผนการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบ K P A C เอกสารประกอบแผนการจัดการ
เรียนรู้ให้ครบทุกครั้ง ได้แก่ ใบความรู้ บัตรงาน แบบประเมินพฤติกรรมที่พึงประสงค์บทสนทนาสาหรับ
ประกอบการสอน ข้อสอบหรือแบบฝึกหัดที่มีข้อสอบ O-NET เก่าแทรกสาหรับการออกแบบประเมินพฤติกรรม
ของนักเรียนต้องให้สอดคล้องกับคุณลักษณะที่กาหนดไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้ทุกแผน เป็นต้น

4.5.3 กลุ่มงำนนิเทศ ติดตำมและประเมินผลระบบบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ
ด้วยสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ ได้กาหนดให้มีการนิเทศ
กากับ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในปีการศึกษา 2559 เพื่อส่งเสริม สนับสนุนและช่วยเหลือ
โรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดให้มีคุณภาพได้มาตรฐานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน นิเทศ กากับ ติดตามครูผู้สอน
ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การดาเนินงานโรงเรียนในโครงการต่าง ๆ รายละเอียด
ตามคาสั่งและปฏิทินที่จัดส่งมาพร้อมนี้ (เอกสารแนบท้ายหมายเลข 11.1)
ในการนี้ จึงกาหนดให้โรงเรียนและสหวิทยาเขตดาเนินการ ดังนี้
1. โรงเรียนมัธยมศึกษาจัดส่งปฏิทินและคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศภายใน
โรงเรียน
2. สหวิทยาเขตจัดส่งปฏิทินนิเทศสหวิทยาเขต ปฏิทินการประชุมสัญจรและคาสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการโดยกาหนดปฏิทินให้ตรงกับวันจันทร์ และวันศุกร์ เพื่อให้
ศึกษานิเทศก์ประจาสหวิทยาเขตเข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าวด้วย
3. ประสานและแจ้งครูผู้สอนเพื่อรับการนิเทศจากคณะกรรมการนิเทศ
4. ดาวน์โหลดแบบนิเทศ กากับ ติดตาม ปีการศึกษา 2559 ที่เว็บไซต์สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
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4.6 เรื่องจำกกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์
4.6.1 สาเนาหนังสือสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ที่ ศธ
04258/3067 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 เรื่อง ขอส่งสาเนาหนังสือมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ ในเรื่อง
การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีมีหนี้ผูกพัน (เอกสารแนบท้ายหมายเลข 17 )
4.6.2 สาเนาหนังสือสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ที่ ศธ
04258/3120 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 การขอหารือเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบ (เอกสารแนบท้าย
หมายเลข 18 )
4.6.3 สาเนาหนังสือสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ที่ ศธ
04258/3129 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 เรื่อง การขอความร่วมมือใช้สายการบินไทยสมายล์แอร์เวย์ในการ
เดินทางไปราชการภายในประเทศ (เอกสารแนบท้ายหมายเลข 19 )
4.6.4 สาเนาหนังสือสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ที่ ศธ
04258/3158 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 เรื่อง การทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการใช้สิทธิพิเศษแก่
บริษัท ปตท.จากัด (มหาชน) ในการจาหน่ายน้ามันเชื้อเพลิงและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลี ยม ตั้งแต่ 10,000 ลิตรขึ้นไป
กับส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจอื่น (เอกสารแนบท้ายหมายเลข 20 )
4.6.5 รำยงำนผลเบิกจ่ำยภำพรวมงบประมำณประจำปี 2559
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 28
ข้อมูล ณ วันที่ 23 พฤษภำคม 2559 (เป้ำหมำยกำรเบิกจ่ำยไตรมำส 3 = 73%)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 จึงขอให้ผู้บริหารสถานศึกษาทุกแห่ง
เปรี ย บเทีย บผลการดาเนิ น งานและตระหนักถึงความส าคัญของการใช้จ่ ายเงินงบประมาณให้ เป็ นไปตาม
เป้าหมายมติคณะรัฐมนตรี มำตรกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรใช้จ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ
พ.ศ. 2559 และกาชับผู้ปฏิบัติ ปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตามมาตรการที่กาหนด รายละเอียด
ตามหนังสือสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ที่ ศธ 04258/4466 ลงวันที่ 24 กันยายน 2558,
ที่ ศธ 04258/4738 ลงวันที่ ๑5 ตุลาคม 2558 และที่ ศธ ๐๔๒๕๘/128 ลงวันที่ 7 มกราคม 2559 ที่แจ้งไปแล้วนั้น
งบประมาณ

งปม.ที่ได้รับ

เบิกจ่ายแล้ว
จานวนเงิน เปอร์ต์(%)เซ็น

งบลงทุน(61%)

73,162,948.00

41,825,801.08

- ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง

73,162,948.00

41,825,801.08

งบดาเนินงาน(76%)

67,351,845.00

42,253,985.38

งบบุคลากร

61,948,495.00

40,549,604.06

202,500,788.00

124,666,890.52

ภาพรวม(73%)

57.17

ก่อหนี้ผูกพันแล้ว
เปอร์เซ็นต์
จานวนเงิน
(%)

คงเหลือรอเบิกจ่าย
จานวนเงิน เปอร์(%)เซ็นต์

30,262,495.72

41.36

1,074,651.20

1.47

30,262,495.72

41.36

1,074,651.20

1.47

165,367.00

0.25

24,932,492.62

37.02

65.46

-

-

21,398,890.94

34.54

61.56

30,427,862.72

15.03

47,406,034.76

23.41

57.17
62.74

4.6.4 แจ้งอนุมัติเงินประจำงวดงบประมำณปี 2559 งบลงทุน ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง และ
สถานะการติดตาม เร่งรัดการดาเนินงาน(เป้ำหมำยกำรเบิกจ่ำยไตรมำส 3=งบลงทุน 61%)
ข้อมูล ณ วันที่ 23 พฤษภำคม 2559
/ตามทีส่ านักงาน…

-25ตามที่ ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 28 แจ้ ง อนุ มั ติ เ งิ น ประจ างวด
งบประมาณ ปี 2559 แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผลผลิตผู้จบการศึกษามัธยมศึกษา
ตอนปลาย งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตามหนังสือสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
ที่ ศธ 04258/5020 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 นั้น
รำยกำร
อาคารเรียนแบบพิเศษ 6 ชั้น
ร.ร.ศรีสะเกษวิทยำลัย
(บริหำรสัญญำจ้ำง งวดที่ 9)

งปม.ที่ได้รับ

ผูกพัน

27,736,200.00 19,512,000.00

เบิกจ่ำยแล้ว

หมำยเหตุ

8,224,200.00

-

ตามที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 แจ้งอนุมัติเงินประจางวดงบประมาณ
ปี 2559 แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผลผลิตผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย
งบลงทุน ค่าที่ดิ น และสิ่ งก่อสร้ า ง ตามหนังสื อส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ด่วนที่สุ ด
ที่ ศธ 04258/4933 ลงวั นที่ 29 ตุ ลาคม 2558 และแจ้ งมำตรกำรเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ ำพกำรใช้ จ่ ำ ย
งบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 เพิ่มเติม รำยละเอียดตำมหนังสือสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 28 ด่วนทีสุด ที่ ศธ ๐๔๒๕๘/129 ลงวันที่ 7 มกรำคม 2559 ที่แจ้งไปแล้วนั้น
(เฉพำะที่ยังไม่ดำเนินกำรเบิกจ่ำยแล้ว)
รำยกำร
ทำสัญญำจ้ำง
เบิกจ่ำย
สถำนะดำเนินงำน
ค่าก่อสร้างส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49
บริหารสัญญา และสัญญา
ส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49 ร.ร.กระแซงวิทยา
785,000.00
สิ้นสุด ก.พ. 2559
ค่าก่อสร้างส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49
บริหารสัญญา และสัญญา
ส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49 ร.ร.บึงมะลูวิทยา
785,000.00
สิ้นสุด ก.พ. 2559
บริหารสัญญา งวดที่ 4
ค่าก่อสร้างโรงอาหาร 300 ที่นั่ง
2,480,000.00
(ระหว่างเบิกจ่ายเงิน) และ
ร.ร.ศรีสะเกษวิทยาลัย
สัญญาสิ้นสุด มิ.ย. 59
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ขอให้โรงเรียนถือปฎิบัติตามหนังสือ
สานักนายกรัฐมนตรี ที่นร 1305/ว5855 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2544 เรื่องระยะเวลาในการตรวจการ
จ้างงานก่อสร้าง และการตรวจรับพัสดุ โดยเคร่งครัด
ตามที่ ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 28 แจ้ ง อนุ มั ติ เ งิ น ประจ างวด
งบประมาณ ปี 2559 แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผลผลิตผู้จบการศึกษามัธยมศึกษา
ตอนปลาย งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตามหนังสือสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
ที่ ศธ 04258/5271 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 นั้น
รำยกำร
งปม.ที่ได้รับ
ผูกพัน
เบิกจ่ำยแล้ว
คงเหลือ
อาคารเรียน แบบ 324ล/55-ก
ร.ร.ขุขันธ์
(บริหำรสัญญำจ้ำง งวดที่ 3) 5,345,400.00 3,719,329.03 1,626,070.97
/ตามที่สานักงาน…

-26ตามที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 แจ้งอนุมัติเงินประจางวด
งบประมาณปี 2559 แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการค่ำปรับปรุงซ่อมแซมบ้ำนพักครู ตามหนังสือสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ที่ ศธ 04258/2495 ลงวันที่ 31 มีนำคม 2559 นั้น
รำยกำร
ร.ร.ศรีรัตนวิทยา

งปม.ที่ได้รับ

ผูกพัน

เบิกจ่ำยแล้ว

สถานะดาเนินงาน

200,000.00 199,000.00

-

บริหำรสัญญำจ้ำง

ร.ร.วรคุณอุปถัมภ์

200,000.00 200,000.00

-

เบิกจ่ำยแล้ว

ร.ร.นาโปร่งประชาสรรค์

200,000.00 200,000.00

-

เบิกจ่ำยแล้ว

ร.ร.ศรีแก้วประชาสรรค์

200,000.00 200,000.00
เบิกจ่ำยแล้ว
ตามที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 แจ้งอนุมัติเงินประจางวด
งบประมาณปี 2559 แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการค่ำปรับปรุงซ่อมแซมหอถังน้ำประปำ ตามหนังสือสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ที่ ศธ 04258/2496 ลงวันที่ 31 มีนำคม 2559 นั้น
รำยกำร
งปม.ที่ได้รับ
ผูกพัน
เบิกจ่ำยแล้ว สถานะดาเนินงาน
ร . ร . ศ รี ส ะ เ ก ษ วิ ท ย า ลั ย 2
ห้วยคล้า(พรหมดิเรกอนุสรณ์)
364,700.00 364,700.00
บริหำรสัญญำจ้ำง
4.6.5 แจ้งอนุมัติเงินประจำงวดงบประมำณปี 2559 งบดำเนินงำน และสถำนกำรณ์
ติดตำม เร่งรัดกำรดำเนินงำน (เป้ำหมำยกำรเบิกจ่ำยไตรมำส 3 = งบดำเนินงำน 76%)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 จึงขอให้ผู้บริหารสถานศึกษาทุกแห่ง
เปรี ย บเทีย บผลการดาเนิ น งานและตระหนักถึงความส าคัญของการใช้จ่ ายเงินงบประมาณให้ เป็ นไปตาม
เป้าหมายมติคณะรัฐมนตรี มำตรกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรใช้จ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ
พ.ศ. 2559 และกาชับผู้ปฏิบัติ ปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตามมาตรการที่กาหนดโดย
เคร่งครัดต่อไป
ข้อมูล ณ วันที่ 23 พฤษภำคม 2559
ตามที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 แจ้งจัดสรรและอนุมัติเงินประจางวด
งบประมาณปี 2559 แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่
มาตรฐานสากล งบดาเนินงาน รายการค่ำใช้จ่ำยเพื่อพัฒนำยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและควำมยั่งยืน
โรงเรียนในฝัน จานวน 32 โรงเรียน @ 20,000.00 บาท ตามหนังสือสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธ ยมศึกษา เขต 28 ที่ ศธ 04258/603 ลงวันที่ 22 มกราคม 2559 โดยให้ โ รงเรียนจัดส่ งเอกสาร
ประกอบการเบิกจ่ายเงินโครงการดังกล่าวตามแนวปฏิบัติหนังสือสั่งการข้างต้น ภำยในวันที่ 29 กุมภำพันธ์
2559 ให้จงได้ นั้น
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 สรุปผลเบิกจ่ายงบประมาณ
(รร.ที่เบิกจ่ายแล้ว 29 รร. ยังไม่จัดส่งเอกสำรเบิกจ่ำยเงิน จำนวน 3 รร.ดังแนบ)
1. โรงเรียนป่าติ้ววิทยา
2. โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร
3. โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม
/ตามที่สานักงาน...

-27ตามที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 แจ้งจัดสรรและอนุมัติเงินประจางวด
งบประมาณปี 2559 แผนงานป้ อ งกั น ปราบปรามการทุจ ริต และประพฤติ มิช อบในภาครัฐ โครงการ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยสำหรับครูและนักเรียนที่เข้ำร่วม
แข่งขันในงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชำติ ครั้งที่ 65 ปีกำรศึกษำ 2558 ระหว่ำงวันที่ 29-31 มกรำคม
2559 จ านวน 22 โรงเรี ยน
ตามหนังสื อส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธ ยมศึกษา เขต 28 ที่ ศธ
04258/1025 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 โดยให้โรงเรียนจัดส่งเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงิน
โครงการดังกล่าวตามแนวปฏิบัติหนังสือสั่งการข้างต้น ภำยในวันที่ 29 กุมภำพันธ์ 2559 ให้จงได้ นั้น
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 สรุปผลเบิกจ่ายงบประมาณ
(รร.ที่เบิกจ่ายแล้ว 18 รร. ยังไม่จัดส่งเอกสำรเบิกจ่ำยเงิน 3 รร.ดังแนบ)
ลาดับที่
ชื่อโรงเรียน
ลาดับที่
ชื่อโรงเรียน
1 โรงเรียนคาเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์
3 โรงเรียนเลิงนกทา
2 โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา
ตามที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 แจ้งจัดสรรและอนุมัติเงินประจางวด
งบประมาณปี 2559 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำเรียนร่วมและเรียนรวม ตำมหลักเกณฑ์
ที่สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนที่กำหนดส่งมาพร้อมนี้ แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ผลผลิตเด็กพิการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการพัฒนาสมรรถภาพ งบดาเนินงาน เพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ จานวน 32 โรงเรียน ตามหนังสือสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
28 ที่ ศธ 04258/2249 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2559 โดยให้โรงเรียนจัดส่งเอกสารประกอบการเบิก
จ่ายเงินโครงการดังกล่าวตามแนวปฏิบัติหนังสือสั่งการข้างต้น ภำยในวันที่ 31 มีนำคม 2559 ให้จงได้
นั้น
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 สรุปผลเบิกจ่ายงบประมาณ
(รร.ที่เบิกจ่ายแล้ว 30 รร. ยังไม่จัดส่งเอกสำรเบิกจ่ำยเงิน จำนวน 2 รร.ดังแนบ)
ลาดับที่

ชื่อโรงเรียน

1

กาแมดขันติธรรมวิทยาคม

จานวนเงิน
5,000.00

ลาดับ
ที่
2

ชื่อโรงเรียน
คลีกลิ้งพัฒนาทร

จานวนเงิน
5,000.00

ตามที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 แจ้งอนุมัติเงินประจางวด
งบประมาณปี 2559 แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผลผลิตเด็กพิการได้รับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานและการพัฒนาสมรรถภาพ งบดาเนินงาน เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ
ระดับมัธยมศึกษำโดยใช้โรงเรียนเป็นฐำนในกำรปฏิรูปกำรเรียนรู้ จานวน 3 โรงเรียนละ 500,000.00 บาท ตาม
หนังสือสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ที่ ศธ 04258/2309 ลงวันที่ 24 มีนาคม
2559 โดยให้โรงเรียนจัดส่งเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินโครงการดังกล่าวตามแนวปฏิบัติหนังสือสั่งการ
ข้างต้น ภำยในวันที่ 31 มีนำคม 2559 ให้จงได้ นั้น
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ดาเนินการเบิกจ่ายครบทั้ง 3 โรงเรียนแล้ว
/ตามที่สานักงาน...

-28ตามที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 แจ้งอนุมัติเงินประจางวด
งบประมาณปี 2559 แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่
มาตรฐาน งบดาเนินงาน เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยส่งเสริม สนับสนุนวัสดุและสื่อกำรศึกษำสำหรับใช้ในกำรจัดกำรศึกษำ
เพิ่มคุณภำพของผู้เรียน ให้กับสถำนศึกษำต้นแบบ จานวน 3 โรงเรียน @ 984,850.00 บาท ตามหนังสือ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ที่ ศธ 04258/2519 ลงวันที่ 1 เมษายน 2559 โดย
ให้ โ รงเรี ย นจั ดส่งเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินโครงการดังกล่ าวตามแนวปฏิบัติห นังสื อสั่ งการข้างต้น
ภำยในวันที่ 21 เมษายน 2559 ให้จงได้ นั้น
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ได้แจ้งรำยชื่อโรงเรียนแล้ว ดังนี้
รำยกำร
งปม.ที่ได้รับ
ผูกพัน
เบิกจ่ำยแล้ว สถานะดาเนินงาน
ร.ร.มหาชนะชัยวิทยาคม
984,850.00
984,080.00
เบิกจ่ำยแล้ว
ร.ร.สมเด็จพระญาณสังวร

984,850.00

-

-

ประกาศสอบราคา

ร.ร.ห้วยทับทันวิทยา

984,850.00

-

-

ประกาศสอบราคา

ตามที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 แจ้งจัดสรรและอนุมัติเงินประจางวด
งบประมาณปี 2559 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำโรงเรียนดีประจำตำบล ตำมหลักเกณฑ์ที่
กำหนดส่งมาพร้อมนี้ แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่
มาตรฐาน งบดาเนินงาน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ จานวน 14 โรงเรียนละ 20,000.00 บาท
ตามหนังสือสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ที่ ศธ 04258/2750 ลงวันที่ 19 เมษายน
2559 โดยให้โรงเรียนจัดส่งเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินโครงการดังกล่าวตามแนวปฏิบัติหนังสือสั่งการ
ข้างต้น ภำยในวันที่ 19 พฤษภำคม 2559 ให้จงได้ นั้น
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 สรุปผลเบิกจ่ายงบประมาณ
(รร.ที่เบิกจ่ายแล้ว 6 รร. ยังไม่จัดส่งเอกสำรเบิกจ่ำยเงิน จำนวน 8 รร.ดังแนบ)
ลาดับที่

ชื่อโรงเรียน

จานวนเงิน

ลาดับ
ที่

ชื่อโรงเรียน

จานวนเงิน

1

คูซอดประชาสรรค์

20,000.00

5

ลิ้นฟ้าพิทยาคม

20,000.00

2

ศรีสะเกษวิทยาลัย 2 ห้วยคล้า

20,000.00

6

บัวเจริญวิทยา

20,000.00

3

ประสานมิตรวิทยา

20,000.00

7

ไฝ่งามพิทยาคม

20,000.00

4

เขื่อนช้างวิทยาคาร

20,000.00

8

โพนทันเจริญวิทย์

20,000.00

/4.6.6 สรุปสถำนะ…

-294.6.6 สรุปสถำนะงบประมำณเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมำณ 2558
ของโรงเรียนที่ทำสัญญำจ้ำงแล้ว แต่ยังไม่ดำเนินกำรเบิกจ่ำยเงินยังไม่ครบตำมสัญญำ
ข้อมูล ณ วันที่ 23 พฤษภำคม 2559
รายการ
ทาสัญญาจ้าง
เบิกจ่าย
สถานะดาเนินงาน
ผู้รับจ้างทางาน
ค่าก่อสร้างอาคารโรงอาหาร หอประชุม
5,805,900.00 4,193,150.00 งวดที่ 7
100/27 ร.ร.ศรีตระกูลวิทยา
ตามที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ให้โรงเรียนที่ยังไม่ดาเนินการจัดหา
ให้ เ ร่ ง รั ด ด าเนิ น การให้ เ ป็ น ไปตามมาตรการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการใช้ จ่ า ยงบประมาณรายจ่ า ย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2559 ที่กาหนด ก่อหนี้ผูกพัน บริหารสัญญา เบิกจ่ายให้เป็นไปตามงวดเงินงวดงาน หากมี
ปัญหาอุปสรรค ให้รายงานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 เพื่อหาวิธีการแก้ไขปัญหา
และเพื่อรายงานความคืบหน้าต่อผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ตามแนวปฏิบัติในการดาเนินการเกี่ยวกับการ
บริ ห ารงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2559 ต่ อ ไป หรื อ ติ ด ต่ อ กลุ่ ม บริ ห ารงานการเงิ น และสิ น ทรั พ ย์
088-5860725 และให้โรงเรียนเร่งรัดดาเนินการเบิกจ่ายเงิน เมื่อตรวจรับ ให้ส่งเอกสารเบิกจ่ายเงินให้
เป็นไปตามที่ระเบียบกาหนดโดยเคร่งครัดต่อไป
4.6.7 ตามที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 แจ้งการโอนเงินโครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุนภาคเรียน
ที่ 2 ปีการศึกษา 2558 (30%) , ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 (70%) ดังกล่าว และนาส่ง
ใบเสร็จรับเงินที่กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ภายใน
วันที่ 15 มกราคม 2558 รายละเอียดตามหนังสือสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ที่ ศธ
04258/104 ลงวันที่ 7 มกราคม 2559 ที่แจ้งไปแล้วนั้น
ส านั กงานเขตพื้ น ที่ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึก ษา เขต 28 ได้ ส รุ ป ข้อ มู ล โรงเรี ยนที่ ยัง ไม่น าส่ ง
ใบเสร็จรับเงิน ข้อมูล ณ วันที่ 24 พฤษภำคม 2559 (นส.นุชนภา สุขใจ ผู้เก็บข้อมูล) จึงขอให้โรงเรียนที่มี
รายชื่อดังแนบ เร่งรัดดาเนินการจัดส่งใบเสร็จรับเงินให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
โดยเร็ว
1. เงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 (30 %)
- โรงเรียนโนนกระสังวิทยาคม
2. เงินปัจจัยพื้นฐานยากจน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
2.1 โรงเรียนโนนกระสังวิทยาคม
2.2 โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
2.3 โรงเรียนคาเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์
2.4 โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม
3. เงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 (70%)
3.1 โรงเรียนบุ้งค้าวิทยาคม
3.2 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม
3.3 โรงเรียนโนนกระสังวิทยาคม
/4.6.8 ตามที่ สานักงาน...

-304.6.8 ตามที่ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ได้แจ้งให้โรงเรียนเสนอ
โครงการส่ ง เสริ ม ให้ นั ก เรี ย นท างานหารายได้ ใ นช่ ว งปิ ด ภาคเรี ย นฤดู ร้ อ น ปี 2559 ตามหนั ง สื อ
ที่ ศธ 04258/1249 ลงวันที่ 15 กุ มภาพั นธ์ 2559 โรงเรี ยนละ 3,000บาท นั้ น สรุ ปโรงเรี ยนที่ ยั งไม่
ดาเนินการเบิกจ่าย (ตัดยอด ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2559 เวลา 08.00 น. ดังนี้
1) โรงเรียนน้าเกลี้ยงวิทยา
2) โนนเพ็กวิทยาคม
3) เบญจประชาสรรค์
4) คลีกลี้งพัฒนาทร
5) สะเดาใหญ่ประชาสรรค์
6) ศรีฐานกระจายศึกษา
7) ทรายมูลวิทยา
8) ป่าติ้ววิทยา
9) คาเตยวิทยา
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

4.7 เรื่องจำกหน่วยตรวจสอบภำยใน
-ไม่ม-ี
ระเบียบวำระที่ 5

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ำมี)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

เลิกประชุม

เวลำ ………… น.

