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ค าสั่งส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๑ 
ที่  56 / 2559   

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนร่วมและเรียนรวม   
ปีงบประมาณ 2559 

…………………………………………………………………………… 
 

  ด้วยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  มีนโยบายด าเนินการส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งให้โรงเรียนที่
จัดการเรียนร่วม โดยจัดให้เด็กพิการทุกคนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพของแต่ละบุคคลในรูปแบบโรงเรียนต้นแบบ
การเรียนรวม (Inclusive schools) และโรงเรียนแกนน าเรียนร่วม ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับสิทธิและโอกาสในการศึกษาอย่าง
เสมอภาคกัน มีเป้าหมายเพ่ือพัฒนาให้เป็นศูนย์บริการทางการศึกษาพิเศษ Student Support Services : SSS โดยมีการ
จัดการเรียนที่เหมาะสมในโรงเรียนและห้องเรียนเพ่ือช่วยให้ผู้เรียนได้รับประโยชน์ ที่ยึดหลักปรัชญาของการอยู่รวมกัน 
(Inclusion) เน้นให้มีการน าบริการสนับสนุนต่างๆ  มาจัดกระบวนการเรียนการสอน สนองความแตกต่างระหว่างบุคคล 
ได้รับบริการ สื่อ สิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือเข้าถึงการศึกษา พัฒนาศักยภาพ ทักษะการด ารงชีวิต และพ้ืนฐานอาชีพเพ่ือ
พ่ึงตนเองได้ นอกจากนี้ ในการจัดการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนพิการได้อย่างมีประสิทธิภาพมีความจ าเป็นที่จะต้อง
พัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องให้มีคุณภาพและสามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานหรือ
เกณฑ์ที่ก าหนด เพ่ือให้น ามาพัฒนาการจัดการศึกษาส าหรับเด็กและเยาวชนพิการอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งยังเป็นการ
ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาพิเศษให้มีคุณภาพด้านการบริหารจัดการเรียนร่วมตามมาตรฐานที่ก าหนด 

 

เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์  ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษานักเรียนพิการเรียนร่วมและเรียนรวม ปีงบประมาณ 2559  ให้กับเด็กและเยาวชนพิการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มีความจ าเป็นที่จะต้องพัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีเกี่ยวข้องให้มีคุณภาพและสามารถปฏิบัติงานได้
ตามมาตรฐานหรือเกณฑ์ที่ก าหนด  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ  ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้อ 

 

 ๑. คณะกรรมการอ านวยการ ประกอบด้วย 
 ๑.๑ ว่าที่ร้อยตรี ธนุ  วงษ์จินดา          ผู้อ านวยการ สพป.มค.๑              ประธานกรรมการ  
 ๑.๒ นายปัญญา  มาศวรรณา     รอง ผอ.สพป.มค.๑                    รองประธานกรรมการ   
 ๑.3 นายนิคม  ชมภูหลง รักษาการ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ  รองประธานกรรมการ   
 ๑.4 นายเสริมชัย  สังกะเพศ              หน. กลุ่มงานส่งเสริม พัฒนาระบบประกันฯ    กรรมการ 
 ๑.5 นางสาวธนวัน  จันทศักดิ์ หน. กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรฯ     กรรมการ 
 ๑.6 นายศุภสาส์น  รชัโพธิ์ หน. กลุ่มงานส่งเสริม พัฒนาสื่อฯ     กรรมการ 

๑.7 นางพุทธารัตน์  ทะสา  หน. กลุ่มงานนิเทศ ติดตามฯ    กรรมการ 
๑.8 นางอ าไพพิศ  เกตุวงศ์ หน. กลุ่มงานวัดและประเมินผลฯ    กรรมการ 
1.9 นางสาวรัติพร  ภาธรธุวานนท์ หน. กลุ่มงานเลขานุการฯ    กรรมการ 

 ๑.10 นายกิตต ิ ทวยภา                  ศึกษานิเทศก์ สพป.มค.1  กรรมการและเลขานุการ 
                 ๑.11 นายวิศธิสิทธิ์  พิมพ์แสนศรี           ศึกษานิเทศก์ สพป.มค.1    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  

   มีหน้าที่  ให้ค าปรึกษา อ านวยความสะดวก และด าเนินการตามโครงการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษานักเรียนพิการเรียนร่วมและเรียนรวม ปีงบประมาณ ๒๕๕9 ของ สพป.มหาสารคาม เขต ๑ ให้การด าเนินงาน
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุ วัตถุประสงค์   
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๒. คณะกรรมการด าเนินงาน   “โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนร่วมและเรียนรวม  

ปีงบประมาณ  2559”  ประกอบด้วย 
 ๒.๑ นายนิคม  ชมภูหลง        รักษาการ  ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ สพป.มค.๑     ประธานกรรมการ                     
 ๒.๒ นายศุภสาส์น  รชัโพธิ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.มค.1 รองประธานกรรมการ   
 ๒.3 นายสมศักดิ์  พิทักษ์     ศึกษานิเทศก์ สพป.มค.1  กรรมการ  
 2.4 นายเสริมชัย   สังกะเพศ   ศึกษานิเทศก์ สพป.มค.1  กรรมการ 
  ๒.5 นางสุรัมภา  เพ็ชรกองกุล      ศึกษานิเทศก์ สพป.มค.1  กรรมการ 
  ๒.6 นายประยูร  เหมบุรุษ        ศึกษานิเทศก์ สพป.มค.1  กรรมการ 
 ๒.7 นายบัญญัติ  ตลับทอง    ศึกษานิเทศก์ สพป.มค.1  กรรมการ 
 ๒.8 นายส าราญ   หลาบค า ศึกษานิเทศก์ สพป.มค.1  กรรมการ 
 ๒.9 นางสาวธนวัน  จันทศักดิ์  ศึกษานิเทศก์ สพป.มค.1  กรรมการ 
 ๒.10 นางอ าไพพิศ  เกตุวงษ์      ศึกษานิเทศก์ สพป.มค.1  กรรมการ 
 ๒.11 นางพุทธารัตน์  ทะสา   ศึกษานิเทศก์ สพป.มค.1  กรรมการ 
 ๒.12 นายพัชรกฤษฎิ์  พวงนิล    ศึกษานิเทศก์ สพป.มค.1  กรรมการ 
 ๒.13 นางกาญจนา  วิเศษรินทอง    ศึกษานิเทศก์ สพป.มค.1  กรรมการ 
 ๒.14 นายสถิตย์   บุญพิค า      ศึกษานิเทศก์ สพป.มค.1  กรรมการ 
 ๒.15 นางนรากร   ศรีวาปี ศึกษานิเทศก์ สพป.มค.1  กรรมการ 
 ๒.16 นางเพ็ญศรี  อินทรเรืองศรี ศึกษานิเทศก์ สพป.มค.1  กรรมการ 
 ๒.17 นายโพยม  พลเรือง      ศึกษานิเทศก์ สพป.มค.1  กรรมการ 
 ๒.18 นายรัฐกร  ลงค า ศึกษานิเทศก์ สพป.มค.1  กรรมการ 
 ๒.19 นายชัยสิทธิ์  รัตนพร ศึกษานิเทศก์ สพป.มค.1  กรรมการ 
 ๒.20 นางอรุณรัตน์  รัตนมนตรี     ศึกษานิเทศก์ สพป.มค.1        กรรมการ 
 ๒.21 นางสาวรัติพร  ภาธรธวุานนท์ ศึกษานิเทศก์ สพป.มค.1            กรรมการและเลขานุการ   
                   ๒.22 นายกิตต ิ ทวยภา                  ศึกษานิเทศก์ สพป.มค.1     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ   
 ๒.23 นายวิศธิสิทธิ์  พิมพ์แสนศรี       ศึกษานิเทศก์ สพป.มค.1     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  

 ๒.24 นายมนตรี  ปะการะโพธิ์   พ่ีเลี้ยงโรงเรียนบ้านวังแสง    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ    
  (ช่วยราชการกลุ่มนิเทศฯ) 
                                     

 มีหน้าที่  วางแผน อ านวยความสะดวก จัดสรรงบประมาณ ให้บริการ สื่อ สิ่งอ านวยความสะดวก  และ
พัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องให้มีคุณภาพและสามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานหรือ
เกณฑ์ที่ก าหนด ด าเนินการประเมินผล วิเคราะห์ข้อมูล  สรุปและรายงานผลการประเมินต่อผู้อ านวยการส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  เขต ๑ 

 

  3. คณะกรรมการด าเนินงาน  โรงเรียนต้นแบบการเรียนรวม/โรงเรียนคู่ขนาน (ส าหรับนักเรียนออทิสติก)  
“ศูนย์บริการทางการศึกษาพิเศษ”  Student Support Services : SSS ประกอบด้วย 
 3.1 นางสาวรัติพร  ภาธรธุวานนท์    ศึกษานิเทศก์ สพป.มค.1                    ประธานกรรมการ 
 3.2 นายกิตติ  ทวยภา          ศึกษานิเทศก์ สพป.มค.1       รองประธานกรรมการ    
 3.3 นายสมศักดิ์  พิทักษ์     ศึกษานิเทศก์ สพป.มค.1  กรรมการ 
 3.4 นายบัญญัติ  ตลับทอง    ศึกษานิเทศก์ สพป.มค.1  กรรมการ 
 3.5 นายโพยม  พลเรือง      ศึกษานิเทศก์ สพป.มค.1  กรรมการ 

3.6  นายประภาส  ทัตติวงษ์ ผอ.โรงเรียนชุมชนบ้านลาด  กรรมการ 
  3.7 นายวัฒนชัย  ถิรศิลาเวทย์ ผอ.โรงเรียนบ้านมะกอก                  กรรมการ 
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  3.8 นายประเสริฐ  สระแก้ว ผอ.โรงเรียนบ้านวังแสง  กรรมการ 
  3.9 นายคัมภีร์  สุดแท้  ผอ.โรงเรียนวันครู 2502   กรรมการ 
 3.10 นายสุทธิพงษ์  นาชัยสินธุ์ ผอ.โรงเรียนบ้านบรบือ (บรบือราฎร์ผดุง)  กรรมการ 
  3.11 นายวิรัตน์  อุทาทิพย์ ผอ.โรงเรียนบ้านใคร่นุ่น   กรรมการ 
 3.12 นางสาวพงษ์ลัดดา บุตรก าพ้ี รอง ผอ.โรงเรียนบ้านบรบือ (บรบือราฎร์ผดุง) กรรมการ 
 3.13 นางทองใบ   มหานา คร ูโรงเรียนบ้านวังแสง  กรรมการ 
 3.14 นางพรทิพย์  โคตรศรี คร ูโรงเรียนบ้านบรบือ (บรบือราฎร์ผดุง)  กรรมการ 
 3.15 นางสาวจุรีรัตน์ พรมมาดี ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนวันครู 2502) กรรมการ 
 3.16 นายวิศธิสิทธิ์  พิมพ์แสนศรี    ศึกษานิเทศก์ สพป.มค.1                      กรรมการเลขานุการ 
 3.17 นางสาวนันท์รวี ขันผง คร ูโรงเรียนชุมชนบ้านลาด        กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 3.18 นางสาวจุรีรัตน์ พรมมาด ี คร ูศูนย์การศึกษาพิเศษ            กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
   (โรงเรียนวันครู 2502)  

 

 มีหน้าที ่ วางแผน อ านวยความสะดวก จัดสรรงบประมาณ เพ่ือพัฒนาโรงเรียนต้นแบบการเรียนรวมให้
เข้มแข็ง เป็นศูนย์บริการทางการศึกษาพิเศษ (Student Support Services : SSS) เป็นศูนย์รวมสื่อการเรียนรู้ นวัตกรรม 
และเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับโรงเรียนใกล้เคียงที่รับเด็กพิการเข้าเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และโรงเรียนแกนน าจัดการ
เรียนร่วม ได้รับการพัฒนาให้เป็นโรงเรียนที่จัดการเรียนรวม เพื่อรองรับเด็กพิการได้เข้าเรียนในโรงเรียนใกล้บ้าน สรุปและ
รายงานผลการการด าเนินงานต่อผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๑ และ สพฐ. 
ต่อไป  

 

 4. คณะกรรมการด าเนินงาน  “พัฒนานวัตกรรม  Best practice และแหล่งเรียนรู้  
(Resource Center)” ประกอบด้วย  
  4.1 นายสมศักดิ์  พิทักษ์     ศึกษานิเทศก์ สพป.มค.1            ประธานกรรมการ     
 4.2 นายกิตต ิ ทวยภา          ศึกษานิเทศก์ สพป.มค.1  รองประธานกรรมการ 
 4.3 นายบัญญัติ  ตลับทอง    ศึกษานิเทศก์ สพป.มค.1  กรรมการ 
 4.4 นายโพยม  พลเรือง      ศึกษานิเทศก์ สพป.มค.1   กรรมการ  
 4.5 นายประภาส  ทัตติวงษ ์ ผอ.โรงเรียนชุมชนบ้านลาด   กรรมการ 
 4.6 นายวัฒนชัย  ถิรศิลาเวทย์ ผอ.โรงเรียนบ้านมะกอก           กรรมการ 
 4.7 นายประเสริฐ  สระแก้ว  ผอ.โรงเรียนบ้านวังแสง   กรรมการ 
 4.8 นายสุทธิพงษ์  นาชัยสินธุ์ ผอ.โรงเรียนบ้านบรบือ (บรบือราฎร์ผดุง)   กรรมการ 
  4.9 นายยุทธนา  มะเสนา ผอ.โรงเรียนบ้านลิ้นฟ้า     กรรมการ 
 4.10 นางสาวพงษลัดดา บุตรก าพ้ี รอง ผอ.โรงเรียนบ้านบรบือ (บรบือราฎร์ผดุง)  กรรมการ 
 4.11 นางสาวจุรีรัตน์ พรมมาดี คร ูศูนย์การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนวันครู 2502)  กรรมการ 
 4.12 นายวิศธิสิทธิ์  พิมพ์แสนศรี    ศึกษานิเทศก์ สพป.มค.1                      กรรมการเลขานุการ 
 4.13 นางกรรณิกา  กองทุ่งมน คร ูโรงเรียนบ้านมะกอก           กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

  มีหน้าที่  วางแผน อ านวยความสะดวก จัดสรรงบประมาณ พัฒนาผู้บริหารโรงเรียนหรือครูผู้สอนที่มี
ผลงานด้านการจัดการศึกษาส าหรับเด็กพิการเรียนร่วมและเรียนรวมที่สอดคล้องกับ Best practice  4  ด้าน และแหล่ง
เรียนรู้ (Resource Center) ทั้งด้านหลักสูตร การเรียนการสอนและการวัดผลเด็กพิการเรียนร่วมและเรียนรวม ได้แก่ 1) 
ด้านกระบวนการบริหารจัดการเรียนรวม 2) ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนนักเรียนพิการเรียนรวม  3) ด้านสื่อ 
นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนส าหรับนักเรียนพิการเรียนรวม และ 4) ด้านการวิจัยและพัฒนาการจัดการศึกษา
ส าหรับนักเรียนพิการเรียนรวม 
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 5. คณะกรรมการด าเนินงาน  “พีเ่ลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วมและเรียนรวม” ประกอบด้วย  
  5.1 นายกิตต ิ ทวยภา     ศึกษานิเทศก์ สพป.มค.1           ประธานกรรมการ       

  5.2 นายบัญญัติ  ตลับทอง    ศึกษานิเทศก์ สพป.มค.1   รองประธานกรรมการ 
  5.3 นายวิรัตน ์  อุทาทิพย์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านใคร่นุ่น       กรรมการ 

5.4 นายยุทธนา  มะเสนา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านลิ้นฟ้า        กรรมการ 
 5.5 นายพิรุณ  แก้วนะรา   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองบัว      กรรมการ 
 5.6 นายจ ารัส  ทินน้อย     พ่ีเลี้ยงเด็กการ โรงเรียนบ้านหินลาด  กรรมการ 
 5.7 นางสาวธษกมณ จ าปาแสง   พ่ีเลี้ยงเด็กการ โรงเรียนบ้านลิ้นฟ้า          กรรมการ 
 5.8 ร้อยตรรี าไพ  แสงทวี  พ่ีเลี้ยงเด็กการ โรงเรียนท่าสองคอน  กรรมการ 
 5.9 ว่าทีร่้อยตรี จักรพันธุ์ ดวงดี พ่ีเลี้ยงเด็กการ โรงเรียนบ้านดอนงัว  กรรมการ 
 5.10 นายภูมิเดชา  ศรีไสย์  พ่ีเลี้ยงเด็กการ โรงเรียนบ้านเปลือยดง  กรรมการ 
 5.11 นายกิตติศักดิ์  แสงอินทร์    พ่ีเลี้ยงเด็กการ โรงเรียนบ้านดอนเวียงจันทน์    กรรมการ 
  5.12 นางสาวธารทิพย์  นรินยา    พ่ีเลี้ยงเด็กการ โรงเรียนหนองหญ้าปล้อง               กรรมการ 
  5.13 นางสาวกรสุดา  เหล่าชา พ่ีเลี้ยงเด็กการ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม กรรมการ 
  5.14 นางสาวศุภลักษณ์  สุริยะ    พ่ีเลี้ยงเด็กการ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม กรรมการ 
  5.15 นางสาวพิชญธิดา กองส าลี  พ่ีเลี้ยงเด็กการ โรงเรียนบ้านน้ าใสม่วงวิทยา กรรมการ  
  5.16 นางกนกพิชญ์  ชาติชัชวาล  พ่ีเลี้ยงเด็กการ โรงเรียนบ้านเก่าใหม่  กรรมการ 
  5.17 นางสาวสุกัญญา  การดี พ่ีเลี้ยงเด็กการ โรงเรียนวันครู ๒๕๐๒  กรรมการ 
  5.18 นางสาวภาพร  ศรีบุญเรือง  พ่ีเลี้ยงเด็กการ โรงเรียนเหล่าตามา                     กรรมการ 
 5.19 นายนัฐรุทธิ์  ดงพงษ์  พ่ีเลี้ยงเด็กการ โรงเรียนดอนพยอม                 กรรมการ  

  5.20 นายวิศธิสิทธิ์  พิมพ์แสนศรี     ศึกษานิเทศก์ สพป.มค.1 เลขานุการ/กรรมการ 
  5.21 นายวุฒชิัย  บุญยะเพ็ญ พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนบ้านบัวมาศ  ผู้ช่วยเลขานุการ/กรรมการ 

 5.22 นางสาวรัตนาพร  บุตราช พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนบ้านมะกอก ผู้ช่วยเลขานุการ/กรรมการ 
  5.23 นายมนตรี  ปะการะโพธิ์ พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนบ้านวังแสง  ผู้ช่วยเลขานุการ/กรรมการ  
                                                                  (ชว่ยราชการกลุ่มนิเทศฯ) 
 

 มีหน้าที ่ วางแผน อ านวยความสะดวก บุคลากรที่มีส่วนช่วยเหลือและดูแลนักเรียนพิการเรียนร่วมในโรงเรียนที่
จัดการเรียนร่วม ให้ได้รับการพัฒนาสมรรถภาพเด็กพิการเรียนร่วมในแต่ละประเภทความพิการได้อย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ เป็นลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ  ตามแผนงานสร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึง 
โครงการคืนครูให้นักเรียน 

 

6. คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  ประกอบด้วย 
 6.๑ นายปัญญา  มาศวรรณา       รอง ผอ.สพป.มค. ๑                                 ประธานกรรมการ   

6.๒ นางอุทัย  สังฆะมะณี        นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการพิเศษ   รองประธานกรรมการ 
6.3 นางสุภานันท์  รัชชุศิริ        เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน กรรมการ 
6.4 นางเพชรวิชชาญา บุญตรา   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน กรรมการ 
6.5 นางจิรภิญญา  ธรรมกุล      นักวิชาการพัสดุ ช านาญการ              กรรมการ 
6.6 นางเสาวนีย์  ธนะโสภา เจ้าพนักงานพัสดุ ช านาญงาน กรรมการ 

 6.7 นายประภาส  ทัตติวงษ์ ผอ.โรงเรียนชุมชนบ้านลาด    กรรมการ
 6.8 นายวัฒนชัย  ถิรศิลาเวทย์ ผอ.โรงเรียนบ้านมะกอก                กรรมการ 
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 6.10 นายประเสริฐ  สระแก้ว  ผอ.โรงเรียนบ้านวังแสง  กรรมการ 
 6.11 นายสุทธิพงษ์  นาชัยสินธุ์ ผอ.โรงเรียนบ้านบรบือ (บรบือราฎร์ผดุง)  กรรมการ 
 6.12 นายวิรัตน์  อุทาทิพย์ ผอ.โรงเรียนบ้านใคร่นุ่น   กรรมการ 
 6.13 นายยุทธนา  มะเสนา ผอ.โรงเรียนบ้านลิ้นฟ้า  กรรมการ 
 6.14 นางสาวพงษ์ลัดดา บุตรก าพ้ี รอง ผอ.โรงเรียนบ้านบรบือ (บรบือราฎร์ผดุง) กรรมการ 

6.15 นางสาวกัลยา  ไชยมาลา ลูกจ้างชั่วคราว กรรมการ 
6.16 นางสาวนันท์รวี ขันผง คร ูโรงเรียนชุมชนบ้านลาด         กรรมการ 
6.17 นางกรรณิกา  กองทุ่งมน คร ูโรงเรียนบ้านมะกอก             กรรมการ 
6.18 นางสาวรุจีรัตน์  กัลยาน้อย  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี                   กรรมการเลขานุการ 
6.19 นายกิตติ  ทวยภา  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ              
6.20 นายวิศธิสิทธิ์ พิมพ์แสนศรี  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
                      

มีหน้าที ่  เบิก-จ่ายงบประมาณ ยืมเงินราชการ ตามจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ตามโครงการพัฒนา 
คุณภาพการจัดการศึกษานักเรียนพิการเรียนร่วมและเรียนรวม ปีงบประมาณ ๒๕๕9 จัดท ารายละเอียดรายรับ-รายจ่าย 
และรวบรวมหลักฐานการส่งใช้เงินยืม  ให้แล้วเสร็จตามก าหนดเวลา 
 
 ให้คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเอาใจใส่และรับผิดชอบเต็มความสามารถ  เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียน  และยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาพิเศษให้มีคุณภาพ  
ด้านการบริหารจัดการเรียนร่วมตามมาตรฐานที่ก าหนด หากมีปัญหา อุปสรรคให้รายงานให้ทราบเพ่ือการด าเนินการ       
แก้ไขต่อไป   
                        ทั้งนี ้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

                                สั่ง  ณ  วันที่  25  มกราคม   พ.ศ.   ๒๕๕9   
                                             
 


