
 
ระเบียบส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาเชียงใหม่  เขต  ๖ 

วา่ดว้ยการจดัตั้งกลุ่มเครือข่ายพฒันาคุณภาพการศึกษา   พ.ศ.๒๕๕๑ 

----------------------------- 
                  ดว้ยส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาเชียงใหม่  เขต  ๖       จดัใหมี้การรวมสถานศึกษาเขา้ดว้ยกนัเป็น           
กลุ่มเครือข่ายพฒันาคุณภาพการศึกษา     เพือ่ใหส้ถานศึกษาในกลุ่มเครือข่ายพฒันาคุณภาพการศึกษาร่วมมือ            
และใหค้วามช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัในการพฒันาการศึกษาใหมี้คุณภาพ    ประสิทธิภาพ     ใหดี้ยิง่ข้ึนและมี
มาตรฐานเดียวกนัหรือใกลเ้คียงกนั  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการเขตพื้นท่ีการศึกษาเชียงใหม่  เขต ๖     
ในการประชุม    คร้ังท่ี   ๒/๒๕๕๑   วนัท่ี   ๑๕   เดือน  พฤศจิกายน   พ.ศ.๒๕๕๑    จึงไดอ้อกระเบียบน้ีไว ้ 
ดงัต่อไปน้ี 

                  ขอ้  ๑   ระเบียบน้ีเรียกวา่  “ระเบียบส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาเชียงใหม่  เขต  ๖   วา่ดว้ยการจดั 

ตั้งกลุ่มเครือข่ายพฒันาคุณภาพการศึกษา   พ.ศ.๒๕๕๑” 

                  ขอ้   ๒   ระเบียบน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัประกาศเป็นตน้ไป 

                  ขอ้   ๓   ใหย้กเลิกบรรดาขอ้ความ   ระเบียบ  หรือประกาศอ่ืนใดท่ีขดัหรือแยง้กบัระเบียบน้ีใหใ้ช้
ระเบียบน้ีแทน 

                   ขอ้  ๔   ในระเบียบน้ี 

                                (๑)  ครู  หมายถึง   บุคคลซ่ึงด ารงต าแหน่งขา้ราชการครู   พนกังานราชการ  ครูอตัราจา้ง   
ท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีในสถานศึกษาของรัฐ     และครูผูส้อนหรือครูพี่เล้ียง      ท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีในสถานศึกษาเอกชน 

                                (๒)  ผูบ้ริหารสถานศึกษา   หมายถึง    ผูอ้  านวยการสถานศึกษาหรือรองผูอ้  านวยการ
สถานศึกษา  ในสถานศึกษาของรัฐ  และผูรั้บใบอนุญาตหรือผูจ้ดัการสถานศึกษาหรือผูอ้  านวยการโรงเรียน           
ในสถานศึกษาของเอกชน 

                                (๓)  บุคลากรทางการศึกษา  หมายถึง  บุคคลซ่ึงด ารงต าแหน่ง  พนกังานขบัรถ  พนกังาน
บริการ   และผูป้ฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนท่ีมีลกัษณะเป็นงานประจ าอนัเก่ียวขอ้งกบัการจดัการศึกษาซ่ึงสถานศึกษาเป็น       
ผูก้  าหนดใหด้ ารงต าแหน่งนั้น  มีเวลาปฏิบติังานต่อเน่ืองกนัตั้งแต่หกเดือนข้ึนไป  และมิใช่บุคคลในขอ้  ๔  (๑) 
และ  (๒)  ทั้งของรัฐและเอกชน 

                     (๔)   ผูท้รงคุณวุฒิ   หมายถึง   บุคคลท่ีมิใช่บุคคลตามขอ้   ๔  (๑)   (๒)   และ  (๓) 
                              (๕)   สถานศึกษา  หมายถึง  สถานศึกษาในสังกดัเขตพื้นท่ีการศึกษาเชียงใหม่  เขต  ๖ 

                                (๖)   กลุ่มเครือข่ายพฒันาคุณภาพการศึกษา    หมายถึง    กลุ่มของสถานศึกษาท่ีรวมกนัเพื่อ
พฒันาการศึกษาใหมี้คุณภาพ  ประสิทธิภาพและมาตรฐานเดียวกนัหรือใกลเ้คียงกนั 
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                           (๗)  ปีการศึกษา      หมายถึง   ระยะเวลาท่ีใชจ้ดัการศึกษา    ตั้งแต่วนัท่ี   ๑   พฤษภาคม  ใน 

ปีปัจจุบนัถึงวนัท่ี   ๓๐   เมษายน   ของปีถดัไป 

                           (๘)  ปีงบประมาณ  หมายถึง   ระยะเวลาใชง้บประมาณ        ตั้งแต่วนัท่ี   ๑   ตุลาคม    ใน              
ปีปัจจุบนัถึงวนัท่ี   ๓๐   กนัยายน  ของปีถดัไป 

                           (๙)   เด็กพิเศษ   หมายถึง   เด็กพิการตามพระราชบญัญติัการจดัการศึกษาส าหรับคนพิการ                
พ.ศ.๒๕๕๑ 

                           (๑๐)  พื้นท่ีพิเศษ  หมายถึง   พื้นท่ีท่ีกระทรวงการคลงัไดป้ระกาศก าหนดตามพระราชกฤษฎีกา              
เงินสวสัดิการส าหรับการปฏิบติังานประจ าส านกังานในพื้นท่ีพิเศษ 

             ขอ้   ๕  ใหผู้อ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาเชียงใหม่   เขต  ๖  รักษาการตามระเบียบน้ี 

และใหมี้อ านาจตีความและวนิิจฉยัเก่ียวกบัการปฏิบติัตามระเบียบน้ี     โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 
เขตพื้นท่ีการศึกษาเชียงใหม่  เขต  ๖ 

 

ส่วนที ่ ๑   
การจัดตั้งกลุ่มเครือข่ายพฒันาคุณภาพการศึกษา 

              ขอ้  ๖   ใหส้ถานศึกษารวมกลุ่มกนัเป็นกลุ่มเครือข่ายพฒันาคุณภาพการศึกษา  โดยยดึสภาพภูมิศาสตร์
และความเหมาะสมอ่ืน  ๆ      เป็นแนวทางในการจดัตั้ง      หากไม่สามารถด าเนินการตามระเบียบน้ีได ้    ให้
ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาเชียงใหม่   เขต   ๖   โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการเขตพื้นท่ี
การศึกษาเชียงใหม่   เขต   ๖    ด าเนินการจดัตั้งกลุ่มเครือข่ายพฒันาคุณภาพการศึกษา     เป็นกรณีไป 

                           การด าเนินการตามวรรคแรกใหส้ถานศึกษารวมกนัไม่นอ้ยกวา่    ๕   โรงเรียน     ยกเวน้
สถานศึกษาท่ีจดัการศึกษาเด็กพิเศษ    จดัการศึกษาในพื้นท่ีพิเศษ    และจดัการศึกษาในช่วงชั้นท่ี  ๔   
             ขอ้  ๗   ใหส้ถานศึกษาตอ้งเขา้เป็นสมาชิกกลุ่มเครือข่ายพฒันาคุณภาพการศึกษา 
 

ส่วนที ่ ๒ 

การตั้งคณะกรรมการบริหารกลุ่มเครือข่ายพฒันาคุณภาพการศึกษา 
             ขอ้  ๘   ใหค้ณะกรรมการบริหารกลุ่มเครือข่ายพฒันาการศึกษา  ประกอบดว้ย 
                          (๑)    ผูบ้ริหารสถานศึกษา  สถานศึกษาละ  ๑  คน  เป็นกรรมการโดยต าแหน่ง 
                          (๒)   กรรมการจากผูแ้ทนตามขอ้  ๔  (๑)  และ (๓)  ใหมี้การเลือกตั้งจาก  โรงเรียนละ  ๑  คน   
                                   และมีจ านวนเท่ากบัจ านวนกรรมการโดยต าแหน่ง 
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                        ใหค้ณะกรรมการบริหารกลุ่มเครือข่ายพฒันาคุณภาพการศึกษา  ตามขอ้  (๒)  มีวาระอยูใ่น
ต าแหน่งคราวละสองปีการศึกษา     และพน้จากต าแหน่งตามวาระแลว้อาจไดรั้บการคดัเลือกใหเ้ขา้มาเป็น
กรรมการอีกไม่เกินสองวาระติดต่อกนั 

            ขอ้  ๙  ใหป้ระธานกรรมการบริหารกลุ่มเครือข่ายพฒันาคุณภาพการศึกษามาจากการรับสมคัรหรือ           
การเสนอช่ือจากกรรมการตามขอ้  ๘ (๑)   โดยการเลือกตั้งจากผูเ้ลือกตั้งตามขอ้   ๔ (๑) ,   (๒)  และ   (๓)          
ส่วนต าแหน่งอ่ืน  ๆ   ใหป้ระธานกรรมการบริหารกลุ่มเครือข่ายพฒันาคุณภาพการศึกษาเลือกจากกรรมการ 
บริหารกลุ่มเครือข่ายพฒันาคุณภาพการศึกษาตามท่ีเห็นสมควร 
                        ผูไ้ดรั้บเลือกด ารงต าแหน่งตามวรรคหน่ึง  มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสองปีการศึกษา           
ถา้ผูไ้ดรั้บเลือกด ารงต าแหน่งดงักล่าวพน้จากต าแหน่งก่อนครบวาระใหผู้มี้หนา้ท่ีตามวรรคหน่ึง  เลือกผูด้  ารง
ต าแหน่งแทนจนครบวาระภายใน  ๓๐  วนั  นบัจากวนัพน้จากต าแหน่ง   เวน้แต่วาระการด ารงต าแหน่งนั้น       
จะเหลือไม่เกิน  ๙๐  วนั   จะไม่เลือกแทนก็ได ้

                        ผูไ้ดรั้บเลือกด ารงต าแหน่งประธานกรรมการบริหารกลุ่มเครือข่ายพฒันาคุณภาพการศึกษาตอ้ง
ไม่เป็นบุคคลเดียวกนัเกินสองวาระติดต่อกนั 

                       ใหค้ณะกรรมการบริหารกลุ่มเครือข่ายพฒันาคุณภาพการศึกษาด าเนินการเลือกประธานกรรมการ
และคณะกรรมการต าแหน่งอ่ืน  ๆ  ใหแ้ลว้เสร็จภายใน  ๑๕  วนั   นบัแต่วนัท่ีไดก้รรมการตามขอ้  ๘  (๑)  และ  
(๒)    
          ขอ้  ๑๐  เม่ือคณะกรรมการบริหารกลุ่มเครือข่ายพฒันาคุณภาพการศึกษาครบวาระ  ใหรั้กษาการต่อไป
จนกวา่จะไดค้ณะกรรมการบริหารกลุ่มเครือข่ายพฒันาคุณภาพการศึกษาชุดใหม่   ทั้งน้ีไม่ใหเ้กิน  ๓๐  วนั  และ
ใหป้ระธานกรรมการบริหารกลุ่มเครือข่ายพฒันาคุณภาพการศึกษารักษาการ   น ารายช่ือคณะกรรมการบริหาร
กลุ่มเครือข่ายพฒันาคุณภาพการศึกษาชุดใหม่ทั้งหมดเสนอต่อผูมี้อ  านาจตามขอ้  ๑๖  ลงนามประกาศแต่งตั้ง 
                       ในกรณีท่ีกรรมการตามขอ้  ๘  (๑)   และ  (๒)  ออกก่อนครบวาระใหป้ระธานกรรมการบริหาร
กลุ่มเครือข่ายพฒันาคุณภาพการศึกษา  เสนอผูมี้อ านาจตามขอ้  ๑๖   ด าเนินการเลือกตั้งกรรมการบริหารกลุ่ม
เครือข่ายพฒันาคุณภาพการศึกษาแทนต าแหน่งท่ีวา่งโดยอาศยั  ขอ้  ๙     วรรคสองและวรรคสามมาใชบ้งัคบั
โดยอนุโลม 

          ขอ้  ๑๑  นอกจากพน้จากต าแหน่งตามวาระแลว้   ผูด้  ารงต าแหน่งตามขอ้  ๘  (๑)  และ  (๒)  จะพน้จาก
ต าแหน่งเม่ือ 

                 (๑)   ตาย 
(๒)  ลาออก 

                 (๓)  พน้จากการเป็นผูบ้ริหารสถานศึกษาหรือครูหรือบุคลากรทางการศึกษา 
(๔)  มีค  าสั่งใหย้า้ยหรือไปปฏิบติัหนา้ท่ีโรงเรียนนอกกลุ่มเครือข่ายพฒันาคุณภาพการศึกษา 
(๕)  ลาศึกษาต่อเป็นเวลานานเกิน  ๙๐   วนั  ติดต่อกนั 
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                            (๖)   ผูมี้อ  านาจแต่งตั้งตาม ขอ้  ๑๖  มีค าสั่งใหอ้อกในกรณีท่ีมีความผิดวนิยัร้ายแรงมีโทษ 

                                    ใหอ้อกหรือปลดออกหรือมีเหตุผลและความจ าเป็นตามขอ้เสนอของคณะกรรมการ 
                                    บริหารกลุ่มเครือข่ายพฒันาคุณภาพการศึกษา 
             ขอ้  ๑๒  การประชุมของคณะกรรมการบริหารกลุ่มเครือข่ายพฒันาคุณภาพการศึกษา     ตอ้งมี 

กรรมการไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการทั้งหมด    จึงจะครบองคป์ระชุม     ถา้ประธานกรรมการ 
บริหารกลุ่มเครือข่ายพฒันาคุณภาพการศึกษาไม่อยู ่  หรือไม่อาจปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ ใหร้องประธานกรรมการ 
บริหารกลุ่มเครือข่ายพฒันาคุณภาพการศึกษา       ท าหนา้ท่ีประธานท่ีประชุม       ในกรณีท่ีประธานหรือ 
รองประธานกรรมการไมอ่ยูห่รือไม่อาจปฏิบติัหนา้ท่ีได ้   ใหท่ี้ประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหน่ึงในท่ี 

ประชุมท าหนา้ท่ีเป็นประธานในท่ีประชุม 

              ขอ้  ๑๓  การวินิจฉยัช้ีขาดท่ีประชุมใหถื้อเสียงขา้งมาก    กรรมการคนหน่ึงให้มีเสียงลงคะแนน                     
หน่ึงเสียง   ถา้คะแนนเสียงเท่ากนั  ใหป้ระธานในท่ีประชุม  ออกเสียงเพิ่มอีกหน่ึงเสียงช้ีขาด 
              ขอ้  ๑๔  คณะกรรมการบริหารกลุ่มเครือข่ายพฒันาคุณภาพการศึกษาตอ้งจดัใหมี้การประชุม 

อยา่งนอ้ยภาคเรียนละ  ๒  คร้ัง   และใหส่้งรายงานการประชุมใหส้ านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาเชียงใหม่ 
 เขต  ๖  ทุกคร้ัง 
              ขอ้  ๑๕  ใหค้ณะกรรมการบริหารกลุ่มเครือข่ายพฒันาคุณภาพการศึกษามีท่ีปรึกษา ดงัน้ี 

                             (๑)   ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาเชียงใหม่  เขต  ๖   หรือผูท่ี้ไดรั้บ 

                                     มอบหมาย 
                            (๒)   ผูท้รงคุณวฒิุตามความเหมาะสม 

             ขอ้  ๑๖   การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกลุ่มเครือข่ายพฒันาคุณภาพการศึกษาใหเ้ป็นอ านาจของ
ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาเชียงใหม่  เขต  ๖  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการเขตพื้นท่ี
การศึกษาเชียงใหม่   เขต  ๖    
 

ส่วนที ่ ๓ 

อ านาจหน้าที่ 
              ขอ้  ๑๗   ใหค้ณะกรรมการบริหารกลุ่มเครือข่ายพฒันาคุณภาพการศึกษา     จดัท าแผนปฏิบติัการ 
ประจ าปีของกลุ่มเครือข่ายพฒันาคุณภาพการศึกษา  ในแต่ละปีงบประมาณ  เม่ือจดัท าเสร็จแลว้  ใหป้ระธาน
คณะกรรมการบริหารกลุ่มเครือข่ายพฒันาคุณภาพการศึกษาน าเสนอผูมี้อ านาจตามขอ้  ๑๖  ใหค้วามเห็นชอบ 

              ขอ้  ๑๘   คณะกรรมการบริหารกลุ่มเครือข่ายพฒันาคุณภาพการศึกษามีอ านาจหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี 

                      (๑)  บริหารกลุ่มเครือข่ายพฒันาคุณภาพการศึกษาใหด้ าเนินการไปดว้ยความเรียบร้อยและ 
                             มีประสิทธิภาพ 

 

 

 



 

-  ๕  - 

                    (๒)  ปฏิบติัภารกิจเพื่อส่งเสริมคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาภายในกลุ่มเครือข่ายพฒันา 
                            คุณภาพการศึกษา   ดงัน้ี 

                            (๒.๑)    การบริหารงานทัว่ไป 

                            (๒.๒)   การบริหารงานวชิาการ 
                            (๒.๓)   การบริหารงานบุคคล 

                            (๒.๔)   การบริหารงานแผนงานและงบประมาณ 

                            (๒.๕)   การบริหารงานกิจการนกัเรียน 

                            (๒.๑)    การบริหารงานทัว่ไป   มีอ านาจหนา้ท่ี  ดงัต่อไปน้ี 

                                         (๒.๑.๑)   จดัหาท่ีตั้งส านกังานคณะกรรมการบริหารกลุ่มเครือข่ายพฒันาคุณภาพ  
                                                         การศึกษา 
                                        (๒.๑.๒)   จดัท าระเบียบ  ขอ้บงัคบั  และประกาศของส านกังานคณะกรรมการ 
                                                         บริหารกลุ่มเครือข่ายพฒันาคุณภาพการศึกษา 
                                        (๒.๑.๓)   งานธุรการ 
                                        (๒.๑.๔)   ประสาน  ส่งเสริม  และสนบัสนุนเก่ียวกบัการระดมทรัพยากร  เพื่อ 
                                                         การศึกษาของสถานศึกษาตามท่ีกฎหมายก าหนด 

                                        (๒.๑.๕)   ประสานความร่วมมือกบัชุมชนและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  
                                                         เพื่อใหชุ้มชนและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมในการจดั 

                                                         การศึกษา 
                                        (๒.๑.๖)   ส่งเสริมความเขม้แขง็และสร้างความสัมพนัธ์กบัสถาบนัหรือหน่วยงาน 

                                                        อ่ืน  ๆ  ในชุมชนและทอ้งถ่ินของเขตบริการสถานศึกษาสังกดักลุ่ม 

                                                        เครือข่ายพฒันาคุณภาพการศึกษา 
                          (๒.๒)   การบริหารงานวชิาการ  มีอ านาจหนา้ท่ี  ดงัต่อไปน้ี 

                                       (๒.๒.๑)   ส่งเสริมคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
                                                        ภายในกลุ่มเครือข่ายพฒันาคุณภาพการศึกษาใหอ้ยูใ่นระดบัใกลเ้คียงกนั 

                                       (๒.๒.๒)  ส่งเสริมสนบัสนุนให้สถานศึกษาในกลุ่มเครือข่ายพฒันาคุณภาพ 

                                                        การศึกษามีการพฒันาระบบขอ้มูลสารสนเทศและนวตักรรมเทคโนโลยี 
                                                        ทางการศึกษา 
                                       (๒.๒.๓)  ส่งเสริมสนบัสนุนให้สถานศึกษาปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้เพื่อใหผู้เ้รียน 

                                                        สามารถพฒันาตนเองไดเ้ตม็ศกัยภาพ 

 
 



-  ๖  - 

                        (๒.๓)   การบริหารงานบุคคล  มีอ านาจหนา้ท่ี   ดงัต่อไปน้ี 

                                     (๒.๓.๑)    เสนอแนะการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาภายในกลุ่มเครือข่าย 
                                                      พฒันาคุณภาพการศึกษาต่อส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาเชียงใหม่  เขต  ๖    
                                     (๒.๓.๒)   ส่งเสริมพฒันาประสิทธิภาพบุคลากรใหมี้สมรรถนะตามมาตรฐาน 

                                                       ต  าแหน่งและตามมาตรฐานวทิยฐานะ 
                                     (๒.๓.๓)   สร้างขวญัก าลงัใจในการปฏิบติังานแก่บุคลากร 
                        (๒.๔)   การบริหารงานแผนงานและงบประมาณ  มีอ านาจหนา้ท่ี  ดงัต่อไปน้ี 

                                     (๒.๔.๑)    จดัท าแผนพฒันาการศึกษาและแผนปฏิบติัการประจ าปีของกลุ่มเครือข่าย 
                                                      พฒันาคุณภาพการศึกษา 
                                     (๒.๔.๒)  นิเทศ   ก ากบั   ติดตาม   ประเมินผล   และรายงานผลการด าเนินงานตาม 

                                                      แผนปฏิบติัการประจ าปี 

                                     (๒.๔.๓)   เสนอแนะการจดัตั้ง   ยุบรวม   และเลิกลม้    สถานศึกษาในสังกดักลุ่ม 

                                                      เครือข่ายพฒันาคุณภาพการศึกษา 
                       (๒.๕)   การบริหารงานกิจการนกัเรียน    มีอ านาจหนา้ท่ี    ดงัต่อไปน้ี 

                                    (๒.๕.๑)    จดัท าแผนการรับนกัเรียนของสถานศึกษาภายในกลุ่มเครือข่ายพฒันา 
                                                      คุณภาพการศึกษา 
                                    (๒.๕.๒)   ส่งเสริม   สนบัสนุน   กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนของสถานศึกษาภายใน 

                                                      กลุ่มเครือข่ายพฒันาคุณภาพการศึกษา 
                                     (๒.๕.๓)   ส่งเสริม   สนบัสนุน   การปลูกฝังคุณธรรม   จริยธรรม   และคุณลกัษณะ 
                                                      ท่ีพึงประสงคข์องสถานศึกษาภายในกลุ่มเครือข่ายพฒันาคุณภาพ  
                                                      การศึกษา  ส่งเสริม  สนบัสนุน  งานกิจการพิเศษของสถานศึกษาภายใน 

                                                      กลุ่มเครือข่ายพฒันาคุณภาพการศึกษา   หรือสนองงานตามโครงการ 
                                                      พระราชด าริ   หรือประสานความร่วมมือกบัองคก์รหรือสถาบนั 

                                                      หน่วยงานอ่ืน  ในการด าเนินโครงการพิเศษอ่ืนตามท่ีมอบหมาย 
              (๓)   ใหค้ณะกรรมการบริหารกลุ่มเครือข่ายพฒันาคุณภาพการศึกษา     ก าหนดใหมี้หวัหนา้ 

ส านกังานกลุ่มเครือข่ายพฒันาคุณภาพการศึกษา   จ  านวน   ๑   คน   และคณะท างานจ านวนตามความเหมาะสม
เพื่อช่วยปฏิบติังานธุรการของกลุ่มเครือข่ายพฒันาคุณภาพการศึกษา   
                    (๔)   พิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายต่าง  ๆ  ตามท่ีคณะกรรมการบริหารกลุ่มเครือข่ายพฒันา 
คุณภาพการศึกษาเห็นสมควร 

             (๕)   ปฏิบติังานอ่ืน  ๆ   ตามท่ีส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาเชียงใหม่   เขต  ๖   มอบหมาย 
 

 

 



-  ๗  - 

              ขอ้  ๑๙   ประธานคณะกรรมการบริหารกลุ่มเครือข่ายพฒันาคุณภาพการศึกษา   มีอ านาจหนา้ท่ี 

ดงัต่อไปน้ี 

                             (๑)  นิเทศ  ก ากบั  ติดตาม  และประเมินผลการปฏิบติังานของบุคลากร  ตามมติของ 
                                    คณะกรรมการบริหารกลุ่มเครือข่ายพฒันาคุณภาพการศึกษา   
                            (๒)  ลงนามในค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ   คณะท างาน   เพื่อช่วยปฏิบติังานใน 

                                    กลุ่มเครือข่ายพฒันาคุณภาพการศึกษาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการ 
                                    บริหารกลุ่มเครือข่ายพฒันาคุณภาพการศึกษา   
                            (๓)  น ารายช่ือคณะกรรมการบริหารกลุ่มเครือข่ายพฒันาคุณภาพการศึกษาชุดใหม่หรือ 

                                           ผูไ้ดรั้บแต่งตั้งหรือเลือกตั้งแทนต าแหน่งท่ีวา่ง    เสนอผูมี้อ านาจตาม  ขอ้  ๑๖   
                                           ลงนามประกาศแต่งตั้ง 

                            (๔)  ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนใดในนามคณะกรรมการบริหารกลุ่มเครือข่ายพฒันาคุณภาพ 

                                     การศึกษา   
             ขอ้  ๒๐  หนา้ท่ีของส านกังานคณะกรรมการบริหารกลุ่มเครือข่ายพฒันาคุณภาพการศึกษา 

                            (๑)   ปฏิบติังานธุรการของคณะกรรมการบริหารกลุ่มเครือข่ายพฒันาคุณภาพการศึกษา 
                            (๒)  ปฏิบติังานตามท่ีคณะกรรมการบริหารกลุ่มเครือข่ายพฒันาคุณภาพการศึกษา 
                                    มอบหมาย 
                            (๓)  ปฏิบติังานอ่ืนตามท่ีส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาเชียงใหม่  เขต  ๖  มอบหมาย 
 

ส่วนที ่  ๔ 

รายได้ 

            ขอ้  ๒๑   กลุ่มเครือข่ายพฒันาการศึกษา  อาจมีรายไดใ้นการด าเนินงานจาก 

                           (๑)   รับการสนบัสนุนจากสถานศึกษาในกลุ่มเครือข่ายพฒันาคุณภาพการศึกษาเดียวกนั 

                                   หรือสถานศึกษาอ่ืน  หรือส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาเชียงใหม่  เขต  ๖   หรือ 
                                   ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  หรือหน่วยงาน/องคก์รทั้งรัฐและ 
                                   เอกชน 

                          (๒)   เงินท่ีไดรั้บบริจาคตามขอ้  ๒๑  (๑)  ใหบ้ริหารรายไดต้ามระเบียบการใชจ่้ายเงิน 

                                   งบประมาณของทางราชการ 
 

 

 

 

 

 

 



-  ๘  - 

 

                                                                        บทเฉพาะกาล 
                   ขอ้  ๒๒   ในระยะเร่ิมตน้การใชร้ะเบียบน้ีให้ผูอ้  านายการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาเชียงใหม่ 
เขต  ๖  หรือผูไ้ดรั้บมอบหมายด าเนินการให้มีคณะกรรมการบริหารกลุ่มเครือข่ายพฒันาคุณภาพการศึกษา   
ใหแ้ลว้เสร็จ   ภายใน   ๓๐  วนั  นบัตั้งแต่วนัประกาศใชร้ะเบียบน้ี 

                   ขอ้  ๒๓   ใหบ้รรดาทรัพยสิ์น  หน้ีสิน  ของกลุ่มเครือข่ายพฒันาคุณภาพการศึกษาเดิม   ให ้
คณะกรรมการบริหารกลุ่มเครือข่ายพฒันาคุณภาพการศึกษาเดิม  เป็นผูพ้ิจารณาตามความเหมาะสม  หาก
ด าเนินการดงักล่าวมิได ้  ให้ผูมี้อ  านาจตาม  ขอ้  ๑๖   เป็นผูพ้ิจารณา 
 

                                   ประกาศ   ณ   วนัท่ี    ๑๖    เดือน ธนัวาคม   พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 

 

 

                                                                      
                                                                             (นายปราโมทย ์   เลิศชีวกานต)์ 
                                                 รองผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา   รักษาราชการแทน 

                                                        ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาเชียงใหม่  เขต  ๖ 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

การขอความเห็นชอบเพ่ือแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกลุ่มเครือข่ายพฒันาการศึกษาแทนต าแหน่งทีว่่างลง   
ของกลุ่มเครือข่ายพฒันาคุณภาพการศึกษาจอมทอง   เน่ืองจากการย้ายของครูและผู้บริหารสถานศึกษา 
 

๑. นายเรืองชยั สิงห์หลา้ ประธานกรรมการ 
๒. นายเกียรติศกัด์ิ อดทน รองประธานกรรมการ 
๓. นายนิพนธ์ มูลใหม ่ กรรมการ                    
๔. นายสุรเดช โนชยั กรรมการ 
๕. นายจกัรค า             หวนัแดง กรรมการ 
๖. นางจรรยา มีสิมมา กรรมการ 
๗. นางจุไร                 พิณโนเอก กรรมการ 
๘. นางมาลี                 ค  าก๋อง กรรมการ 
๙. นางกฤษณา บุญกนัทะ กรรมการ 
๑๐. นางพชัรทยั ไชยวรรณ กรรมการ 
๑๑. นายอาทิตย ์ ญาณพนัธ์ กรรมการ 
๑๒. นายพิชาญยทุธ ปัญญาฟู กรรมการ 
๑๓. นายประธาน ดวงเด่น กรรมการ 
๑๔. นายจุมพล หม่ืนใจ กรรมการ 
๑๕. นางสวาท พงษต์า กรรมการ 
๑๖. นายบุญส่ง การะว ี กรรมการ 
๑๗. นางเสาวลกัษณ์ ตุย้แกว้ กรรมการ 
๑๘. นางศิราณี หน่อค า กรรมการ 
๑๙. นางบุษบา แกว้หลา้ กรรมการ 
๒๐. นายค า ทองบือ กรรมการ 
๒๑. นายสมพงศ ์ วชัรไพรงาม กรรมการ 
๒๒. นางสายสุนีย ์ จนัทรชาติ กรรมการ 
๒๓. นายววิฒัน์ สังขรักษ ์ กรรมการและเลขานุการ                    
๒๔. นางพิงพกัตร์ ค าก๋อง กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 

 
 


