
 

 
ประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ 
เรื่อง  การจัดตั้งกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕63 

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

                    ตามที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖  ได้มีประกาศจัดตั้งกลุ่มเครือข่ายพัฒนา
คุณภาพการศึกษา  ลงวันที่  1  มีนาคม  ๒๕๕4  โดยการรวมสถานศึกษาเข้าด้วยกัน  เป็นกลุ่มเครือข่าย
พัฒนาคุณภาพการศึกษา  เพ่ือให้สถานศึกษาในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาร่วมมือและให้       
ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ ให้ดียิ่งขึ้น และมีมาตรฐาน
เดียวกันหรือใกล้เคียงกัน  และได้มีการแก้ไขแก้ไขประกาศ ตามความในข้อ  4 และ ข้อ 5 ตามประกาศ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต  6  เรื่อง  การแก้ไขประกาศการจัดตั้งกลุ่มเครือข่าย
พัฒนาคุณภาพการศึกษา  พ.ศ.2554  ลงวันที่  12  ตุลาคม  2560  ประกอบกับได้มีการขอเปลี่ยนชื่อ
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา  เปลี่ยนชื่อโรงเรียน  การถ่ายโอนโรงเรียน  การโอนโรงเรียน  นั้น 

                    เพ่ือให้การจัดตั้งกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษามีความเหมาะสมสอดคล้องกับปัจจุบัน 
จึงให้ยกเลิกประกาศจัดตั้งกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ลงวันที่  1  มีนาคม  ๒๕๕4  และประกาศ
แก้ไขประกาศ ตามความในข้อ  4 และ ข้อ 5 ตามประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  
เขต  6  เรื่อง  การแก้ไขประกาศการจัดตั้งกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2554  ประกาศ     
ลงวันที่  12  ตุลาคม  2560  และให้ใช้ประกาศฉบับนี้แทน  โดยให้จัดตั้งกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต ๖  จ านวน  ๑๒  กลุ่มเครือข่าย  ดังนี้ 

                    ข้อ  ๑   กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาจอมทอง ประกอบด้วย 
                                ๑.๑  โรงเรียนศรีจอมทอง 
                                ๑.๒  โรงเรียนบ้านปากทางท่าลี่       
                                ๑.๓  โรงเรียนบ้านห้วยน้ าดิบ        
                                ๑.๔  โรงเรียนบ้านห้วยส้มป่อย          
                                ๑.๕  โรงเรียนบ้านขุนแตะ         
                    ข้อ  ๒   กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอินทนนท์ ประกอบด้วย 
                                ๒.1  โรงเรียนน้ าตกแม่กลาง      
                                ๒.2  โรงเรียนบ้านเมืองกลาง       
                                ๒.3  โรงเรียนนิยมไพรผาหมอน  อินทนนท์      
                                ๒.4  โรงเรียนบ้านเมืองอาง       
                                ๒.5  โรงเรียนบ้านขุนยะ         
                                ๒.6  โรงเรียนบ้านขุนกลาง  และสาขาแม่ยะน้อย         
                                ๒.7  โรงเรียนวัดพระบาท           
                                ๒.8  โรงเรียนบ้านแม่ปอน   

 
/๓.  กลุ่มเครือข่าย… 
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                         ๓.  กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาโมคคัลลาน ประกอบด้วย 
                               ๓.๑  โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ            
                               ๓.๒  โรงเรียนบ้านท่าหลุก       
                               ๓.๓  โรงเรียนวัดพุทธนิมิตร       
                               ๓.๔  โรงเรียนบ้านหาดนาค       
                               ๓.๕  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙ (บ้านหนองอาบช้าง)      
                               ๓.๖  โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 
                         ๔.  กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่สอย ประกอบด้วย 
                               ๔.๑  โรงเรียนบ้านใหม่สารภี       
                               ๔.๒  โรงเรียนบ้านโรงวัว        
                               ๔.๓  โรงเรียนบ้านห้วยม่วงฝั่งซา้ย      
                               ๔.๔  โรงเรียนบ้านแม่สอย         
                               ๔.๕  โรงเรียนบ้านหนองคัน        
                               ๔.๖  โรงเรียนป่ากล้วยพัฒนา     
                               ๔.๗  โรงเรียนบ้านวังน้ าหยาด 
                               ๔.8  โรงเรียนบ้านห้วยสะแพด                          
                         ๕.  กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่าข้าม ประกอบด้วย 
                               ๕.๑  โรงเรียนบ้านห้วยทราย       
                               ๕.๒  โรงเรียนบ้านท่าข้าม           
                               ๕.๓  โรงเรียนบ้านสบแจ่มฝั่งซ้าย       
                               ๕.4  โรงเรียนบ้านสบแปะ          
                               ๕.5  โรงเรียนบ้านข่วงเปาใต้     
                               ๕.6  โรงเรียนบ้านแปะ                      
                               ๕.7  โรงเรียนบ้านบนนา            
                               ๕.8  โรงเรียนบ้านขุนแปะ  และสาขาแม่จร 
                         ๖.  กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่าผา – เทพพนม ประกอบด้วย  
                               ๖.๑  โรงเรียนชุมชนต าบลท่าผา      
                               ๖.๒  โรงเรียนบ้านผานัง       
                               ๖.๓  โรงเรียนบ้านสามสบ     
                               ๖.๔  โรงเรียนบ้านสองธาร      
                               ๖.๕  โรงเรียนบ้านกองแขก  และสาขาบ้านแม่หลุ 
                               ๖.๖  โรงเรียนบ้านอมเม็ง                                
                               ๖.๗  โรงเรียนบ้านโม่งหลวง  และสาขาบ้านแม่อมลานใน 
                               ๖.๘  โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม ้ ๑๓       
                               ๖.๙  โรงเรียนบ้านอมขูด     
                               ๖.๑๐  โรงเรียนบ้านทัพ 
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                         ๗.  กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสามัคคี   ประกอบด้วย 
                               ๗.๑  โรงเรียนชุมชนบ้านช่างเคิ่ง          
                               ๗.๒  โรงเรียนชุมชนบ้านพร้าวหนุ่ม        
                               ๗.๓  โรงเรียนบ้านต่อเรือ          
                               ๗.๔  โรงเรียนบ้านทุ่งยาว        
                               ๗.๕  โรงเรียนอินทนนท์วิทยา                 
                               ๗.๖  โรงเรียนบ้านแม่ศึก (มูลนิธิธรรมาภิรักษ์อุปถัมภ์ที่ 2) 
                               ๗.๗  โรงเรียนบ้านเนินวิทยา                   
                               ๗.๘  โรงเรียนบ้านแม่ปาน        
                          ๘. กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจิมพัฒนา ประกอบด้วย 
                               ๘.๑  โรงเรียนบ้านปางหินฝน        
                               ๘.๒  โรงเรียนบ้านทุ่งแก และสาขาบ้านแม่แอบ        
                               ๘.๓  โรงเรียนบ้านแม่หงานหลวง        
                               ๘.๔  โรงเรียนหลวงพัฒนาบ้านพุย  และสาขาพุยใต้           
                               ๘.๕  โรงเรียนบ้านเฮาะวิทยา                                      
                               ๘.๖  โรงเรียนบ้านแปะสามัคคี      
                               ๘.๗  โรงเรียนบ้านขุนแม่นาย         
                               ๘.๘  โรงเรียนบ้านแม่แฮใต ้     
                               ๘.๙  โรงเรียนบ้านแม่ตูม    
                               ๘.๑0  โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านแม่ลอง         
                         ๙.  กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่นาจร ประกอบด้วย 
                               ๙.๑  โรงเรียนแม่นาจร         
                               ๙.๒  โรงเรียนบ้านนาฮ่อง           
                               ๙.๓  โรงเรียนบ้านสบวาก         
                               ๙.๔  โรงเรียนบ้านแม่วาก         
                               ๙.๕  โรงเรียนบ้านแม่มะลอ        
                               ๙.๖  โรงเรียนบ้านแม่ม ุ
                              ๙.๗  โรงเรียนบ้านแม่เอาะ          
                              ๙.๘  โรงเรียนบ้านแม่หอย 
                              ๙.๙  โรงเรียนบ้านสบแม่รวม      
                              ๙.๑๐  โรงเรียนบ้านห้วยผา           
                              ๙.๑๑  โรงเรียนบ้านแม่ซา 
                              ๙.๑2  โรงเรียนต ารวจตะเวนชายแดนบ้านแม่ขอ 
                              ๙.๑3  โรงเรียนต ารวจตะเวนชายแดนบ้านใหม่พัฒนาสันติ 
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                      ๑๐.  กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเบญจมิตร ประกอบด้วย 
                              ๑๐.๑  โรงเรียนบ้านปางอุ๋ง  และสาขาแม่สะต๊อป    
                              ๑๐.๒  โรงเรียนบ้านขุนแม่หยอด      
                              ๑๐.๓  โรงเรียนบ้านผาละปิ     
                              ๑๐.๔  โรงเรียนบ้านปางเกี๊ยะ   
                              ๑๐.๕  โรงเรียนบ้านนากลาง  และสาขาบ้านห้วยผักกูด 
                     ๑๑.  กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษากัลยาณิวัฒนา ประกอบด้วย 
                              ๑๑.๑  โรงเรียนบ้านจันทร์  และสาขาแจ่มน้อย   
                              ๑๑.๒  โรงเรียนบ้านแจ่มหลวง      
                              ๑๑.๓  โรงเรียนบ้านห้วยยา     
                              ๑๑.๔  โรงเรียนบ้านขุนแม่รวม 
                              ๑๑.๕  โรงเรียนสามัคคีสันม่วง   
                     ๑๒.  กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพัฒนศึกษา ประกอบด้วย 
                              ๑๒.๑  โรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือ  และสาขาแม่แจ๊ะ    
                              ๑๒.๒  โรงเรียนบ้านแม่แดดน้อย  และสาขาดงสามหมื่น 
                              ๑๒.๓  โรงเรียนบ้านห้วยปู  และสาขาแม่ตะละใต้ 
                              ๑๒.๓  โรงเรียนบ้านแม่ตะละเหนือ 
                              ๑๒.๔  โรงเรียนบ้านแม่ตะละ 

                       ให้กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและคณะกรรมการบริหารกลุ่มเครือข่ายมีอ านาจ
หน้าที่ตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ ว่าด้วยการจัดตั้งกลุ่มเครือข่ายพัฒนา
คุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๑ และให้กลุ่มเครือข่ายที่จัดตั้งขึ้นตามประกาศนี้ด าเนินการเพ่ื อให้มี
คณะกรรมการบริหารกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบดังกล่าวด้วย 

                       ส าหรับสถานศึกษาในกลุ่มเครือข่ายที่ไม่ได้สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต ๖ ให้เข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มเครือข่ายตามความสมัครใจ 

                       อนึ่ง สถานศึกษาใด ๆ  ตามประกาศนี้ไม่ว่าจะอยู่ในกลุ่มเครือข่ายเดียวกันหรือไม่ จะรวมกลุ่มกัน
ตามความสนใจหรือตามประเภทกิจกรรมหรือตามประเภทสถานศึกษาหรือตามสังกัด หรือด้วยเหตุผลอ่ืนใด     
เป็นกลุ่มสถานศึกษาหรือเครือข่ายหรือชมรมหรืออาจเรียกชื่อเป็นอย่างอ่ืน ก็สามารถกระท าได้เท่าที่ไม่ขัดหรือ
แย้งกับระเบียบและกฎหมาย  ทั้งนี้ เมื่อรวมกลุ่มจัดตั้งแล้ว  ให้รายงานให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ ทราบด้วย 

                         ประกาศ  ณ  วันที่   27   พฤษภาคม  พ.ศ. 2563 
 
                                                  
 
                      
                                 (นายสมพงศ์  พรมจันทร์) 
                                  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต ๖ 


