


 
 
 

ประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค เขต ๑ 
เร่ือง  กลุมเครือขายโรงเรียน  พ.ศ. 2561 

 
 เพื่อใหการบริหารราชการของสํา นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค   
เขต ๑  ทั้งในดานการพัฒนาระบบบริหารวิชาการ  บริหารงบประมาณ  บริหารงานบุคคล  และบริหารงาน
ทั่วไป  ในความรับผิดชอบตามอํานาจหนาที่ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค  เขต ๑ มีคุณภาพ
และประสิทธิภาพตอการจัดการศึกษา สอดคลองกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 
มาตรา 54 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 45 (5) ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 พระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗  และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ. 2551 (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2553 มาตรา 24 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ืองการแบงสวนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา พ.ศ. 2560 ประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เร่ืองการกระจายอํานาจ                
การบริหารและการจัดการศึกษาของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2550 ผูอํานวยการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค เขต 1 จึงออกประกาศไว ดังตอไปน้ี 
 ขอ ๑  ประกาศน้ีเรียกวา  “ประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค  เขต 1 
เร่ือง กลุมเครือขายโรงเรียน  พ.ศ. ๒๕61” 
 ขอ ๒  ประกาศน้ีใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 
 ขอ 3  ใหยกเลิก ประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค  เขต 1 เร่ือง กลุมเครือขาย
โรงเรียน  พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 ขอ 4  ในประกาศน้ี 
  “ครู” หมายความวา ผูที่ประกอบวิชาชีพซึ่งทําหนาที่หลักทางดานการเรียน การสอน และ
สงเสริมเรียนรูของผูเรียนดวยวิธีการตาง ๆ ในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครสวรรค  เขต ๑ 
  “บุคลากรทางการศึกษา” ผูสนับสนุนการศึกษาซึ่งเปนผูทําหนาที่ใหบริการหรือปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับการจัดกระบวนการเรียน การสอน การนิเทศ การบริหารการศึกษา  และปฏิบัติงานอ่ืน  ในหนวยงาน
การศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค เขต  1 
  “ผูบริหารสถานศึกษา”  หมายความวา ผูอํานวยการโรงเรียนของรัฐ สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค เขต 1 
  “ผูบ ริหารการศึกษา” หมายความวา   บุคคลซึ่ งปฏิบั ติงานในตําแหนงผูบ ริหาร                     
นอกสถานศึกษาในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค เขต 1 
  “ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา” หมายความวา ผูอํานวยการสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค เขต 1 
  “สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา” หมายความวา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครสวรรค เขต 1 
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  “สถานศึกษา” หมายความวา โรงเรียนของรัฐสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครสวรรค เขต 1 
  “กลุมเครือขายโรงเรียน”  หมายความวา การจัดรวมสถานศึกษา ตามสภาพภูมิศาสตร 
การปกครอง  และประกาศของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค เขต 1 เพื่อพัฒนา
คุณภาพ  มาตรฐานการศึกษา และบริหารจัดการศึกษาตามประกาศน้ี เปนกลุมเครือขายโรงเรียน 
  “สํานักงานกลุมเครือขายโรงเรียน” หมายความวา สํานักงานกลุมเครือขายโรงเรียน                 
ที่จัดต้ังขึ้น โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกลุมเครือขายโรงเรียน 
  “ประธานกลุม”  หมายความวา ประธานกลุมเครือขายโรงเรียน 
  “รองประธานกลุม”  หมายความวา รองประธานกลุมเครือขายโรงเรียน 
  “คณะกรรมการ”  หมายความวา คณะกรรมการกลุมเครือขายโรงเรียนในสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค เขต 1 
  “คณะอนุกรรมการ” หมายความวา  คณะบุ คคล  ซึ่ งประธานกลุมแตง ต้ั งจาก 
ผูไดรับการคัดเลือกและสรรหาโดยคณะกรรมการกลุมเครือขายโรงเรียน 
  “เลขานุการ” หมายความวา เลขานุการคณะกรรมการกลุมเครือขายโรงเรียน 
  “ที่ปรึกษา” หมายความวา รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครสวรรค เขต 1 ศึกษานิเทศก บุคลากรทางการศึกษา และผูทรงคุณวุฒิที่ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค เขต 1 แตงต้ังเปนที่ปรึกษาของคณะกรรมการกลุมเครือขายโรงเรียน 
  “ผูทรงคุณวุ ฒิ” หมายความวา บุคคลผูมีความรู  ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ  
และประสบการณสู งในดานการศึกษาปฐมวัย  ดานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดายวิจัย และประเมินผล 
ดานการบริหารการศึกษา  ดานศาสนา  ศิลปะ  และวัฒนธรรม หรือดานอ่ืน ๆ ซึ่งคณะกรรมการกลุมเครือขาย
โรงเรียนใหความเห็นชอบใหเสนอผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค เขต 1 
แตงต้ังเปนที่ปรึกษาคณะกรรมการกลุมเครือขายโรงเรียน 
 ขอ 5 ใหผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค เขต 1  รักษาการ
ตามประกาศน้ี  และใหมีอํานาจออกประกาศ  คําสั่ง ตีความ วินิจฉัย  ชี้ขาดปญหาและใหถือวาเปนอันสิ้นสุด 
 

หมวด 1 
บทท่ัวไป 

  

 ขอ 6  ใหมีการรวมสถานศึกษาเปนกลุมเรียกวา “กลุมเครือขายโรงเรียน....................” 
โดยออกชื่อกลุมเครือขายโรงเรียนตามที่คณะกรรมการกําหนด  มีวัตถุประสงค และหนาที่ ตามที่กําหนดไว               
ในประกาศน้ี  โดยอยูในกํากับดูแลของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 การพิจารณาเสนอจัดต้ังกลุมเครือขายโรงเรียน ใหรวมสถานศึกษาเปนกลุมเครือขายโรงเรียน                 
มีจํานวนไมนอยกวาเจ็ดโรงเรียนแตไมเกินสิบสองโรงเรียน  
 ในกรณีมีความจําเปนในการเสนอจัดต้ังกลุมเครือขายโรงเรียน  ซึ่งมีจํานวนแตกตางจากที่กําหนด 
ใหแสดงเหตุผลและความจําเปนตอผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ
เปนรายกรณี 
 การประกาศจัดต้ัง  การเปลี่ยนแปลงกลุมเครือขายโรงเรียนตามประกาศน้ี  ใหเปนอํานาจหนาที่
ของผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 ขอ 7  ใหมีสํานักงานกลุมเครือขายโรงเรียน  ซึ่งเปนโรงเรียนที่คณะกรรมการใหความเห็นชอบ 
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 ขอ 8  กลุมเครือขายโรงเรียน มีวัตถุประสงคดังตอไปน้ี 
  (1 )  เ ป น ศูนย ป ระสา นงาน  ส ง เ ส ริม  ส นับส นุน ร ว มมื อ  และ เป น เค รือข า ย 
ในการดําเนินการพัฒนาระบบการบริหารจัดการดานวิชาการ  บริหารงบประมาณ  บริหารงานบุคคล  และการ
บริหารงานทั่วไป  และสถานศึกษา รวมกับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาใหมีประสิทธิภาพตามเปาหมาย 
  (๒ ) ร วมมือภาย ในกลุม เครือขา ย โรงเ รียนและสํา นักงานเขตพื้ นที่ กา ร ศึกษา 
การประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย  และการศึกษาขั้นพื้นฐาน  รวมทั้งการ
ประเมินผลสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียน 
  (3 )  ป ร ะ สา น  ส ง เ ส ริ ม  ส นับ ส นุน  ใ ห ข อ เ ส นอ แ นะ  แ ล ะ ใ ห คว า ม ร ว ม มื อ                                   
ในการจัดการศึกษาของ  องคกรปกครองสวนทองถิ่น  รวมทั้งบุคคล ครอบครัวองคกรชุมชน องคกรเอกชน 
องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอ่ืนที่จัดรูปแบบที่หลากหลายในกลุมเครือขาย
โรงเรียน  และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
  (๔)  ระดมทรัพยากรดานตาง ๆ  รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพื่อสงเสริม สนับสนุนการจัด
และพัฒนาการศึกษาในกลุมเครือขายโรงเรียนเดียวกัน  ระหวางกลุมเครือขายโรงเรียน และสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา 
  (๕) ประสาน สงเสริม สนับสนุนใหขอเสนอแนะใหความรวมมือในการดําเนินงานของ 
คณะกรรมการกํากับ  ติดตาม  ตรวจสอบประเมินผล  และนิเทศการศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา  
คณะอนุกรรมการ  และคณะทํางานอ่ืน ๆ ที่ เกี่ยวของในระดับสถานศึกษา กลุมเครือขายโรงเรียน  และ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 ขอ 9 ใหกลุมเครือขายโรงเรียน มีหนาที่ดังตอไปน่ี 

(๑)  จัดทํานโยบาย แผนพัฒนา  แผนปฏิบัติการ  และมาตรฐานการศึกษาของกลุม
เครือขายโรงเรียน ใหสอดคลองกับนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และความตองการของทองถิ่น 

(2) วิเคราะหการวางแผนงบประมาณ กํากับ ตรวจสอบ  และติดตาม  การใชจาย
งบประมาณของกลุมเครือขายโรงเรียน 

(3) ประสาน สงเสริม  สนับสนุน และพัฒนาสาระหลักสูตรทองถิ่นรวมกับสถานศึกษา                     
ในกลุมเครือขายโรงเรียน และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

(4) ประสานงานการจัดการศึกษาทั้งการศึกษาในระบบ  การศึกษานอกระบบการศึกษา
ตามอัธยาศัย  การศึกษาเพื่อคนพิการ  ผูดอยโอกาส  ผูมีความสามารถพิเศษ  รวมทั้งการดําเนินงาน                    
ดานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมในกลุมเครือขายโรงเรียน 

(๕) ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษา 
(๖) ศึกษา วิเคราะห  วิจัย รวบรวมขอมูล  สารสนเทศดานการศึกษา ศาสนา ศิลปะ   

และวัฒนธรรม  
(๗) ประสานการระดมทรัพยากรดานตาง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล  เพื่อสงเสริม 

สนับสนุน การจัดการศึกษา  และพัฒนาในกลุมเครือขายโรงเรียน   
(8) สงเสริม  สนับสนุน และพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาและประเมินผล

สถานศึกษาในกลุมเครือขายโรงเรียน 
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(9) ประสาน สงเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น รวมทั้ง
บุคคล ครอบครัว องคกรชุมชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ  สถาบันศาสนา  สถานประกอบการ  และ
สถาบันอ่ืน ที่จัดรูปแบบที่หลากหลายในกลุมเครือขายโรงเรียน และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา   

(10) ประสาน  สงเสริม สนับสนุน การศึกษา วิเคราะห วิจัย  และพัฒนาการศึกษา 
ศาสนา  ศิลปะและวัฒนธรรมของสถานศึกษาในกลุมเครือขายโรงเรียน และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

(11)  ประสาน สงเสริม  สนับสนุนการดําเนินงานของคณะกรรมการกํากับ  ติดตาม  
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา คณะอนุกรรมการ และคณะทํางานอ่ืน ๆ ที่ เกี่ยวของในระดับ
สถานศึกษา  กลุมเครือขายโรงเรียน  และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

(12) ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามอบหมาย 

  
หมวด 2 

คณะกรรมการกลุมโรงเรียน 
 

 ขอ 10 กลุมเครือขายโรงเรียนมีคณะกรรมการ ซึ่งผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา              
เปนผูแตงต้ัง ประกอบดวย 
  (1) ประธานกลุม  แตง ต้ั งจากผูบ ริหารสถานศึกษา ในกลุม เครือขายโรงเ รียน 
ที่ไดรับเลือกโดยคณะกรรมการ 
  (2) รองประธานกลุม จํานวน 2 คน  แตงต้ังจากผูบริหารสถานศึกษาในกลุมเครือขาย
โรงเรียนที่ไดรับเลือกโดยคณะกรรมการ 
  (3) คณะกรรมการประกอบดวย ผูบริหารสถานศึกษาในกลุมเครือขายโรงเรียนน้ัน 
  (4) เลขานุการ 1 คน แตงต้ังจากผูบริหารสถานศึกษาในกลุมเครือขายโรงเรียน 
ที่ไดรับเลือกโดยคณะกรรมการ 
 ขอ 11  ประธานกลุม  รองประธานกลุม เลขานุการ ผูชวยเลขานุการ ที่ปรึกษา มีวาระอยูใน
ตําแหนงคราวละ 2 ป เฉพาะประธานกลุมอยูในตําแหนงไดเพียงวาระเดียว  และอาจไดรับแตงต้ังใหม  แตตอง
เวนอยางนอยหน่ึงวาระ ในกรณีตําแหนงดังกลาววางลงกอนครบวาระ ใหดําเนินการคัดเลือก ตามขอ 10  
แลวแตกรณี  ใหแลวเสร็จภายใน 15 วัน  นับแตวันที่ตําแหนงดังกลาววางลง และใหผูที่ไดรับแตงต้ังแทนอยูใน
ตําแหนงเทากับวาระที่ เหลือของผูที่ตนแทน ระหวางที่ยังไมไดแตงต้ังใหกรรมการที่ เหลืออยูดําเนินการ                   
ตามหนาที่ตอไป 
 กรณีคณะกรรมการหมดวาระใหดําเนินการคัดเลือกคณะกรรมการชุดใหมกอนครบวาระ                    
ภายใน 30 วัน 
 เมื่อมีการเลือกคณะกรรมการชุดใหมตามวาระแลว  ใหประธานกลุมนํารายชื่อคณะกรรมการ
คณะใหมเสนอผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาลงนามแตงต้ังใหแลวเสร็จภายใน 15 วัน 
 ใหประธานกลุม คัดเลือกเลขานุการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ ๑ คน และ
ผูชวยเลขานุการตามความจําเปนและเหมาะสม เพื่อใหผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแตงต้ัง 
 ขอ 12  ประธานกลุม  รองประธานกลุม เลขานุการ  และผูชวยเลขานุการ พนจากตําแหนงเมื่อ 
  (1) ตาย 
  (2) ลาออก 
  (3) ยายไปอยูโรงเรียนอ่ืนนอกกลุมเครือขายโรงเรียน 
  (4) ไปชวยราชการนอกกลุมเครือขายโรงเรียนติดตอกันเกินกวา 60 วัน 
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  (5) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามอยางใดอยางหน่ึง ตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และแกไขเพิ่มเติม 
 เฉพาะประธานกลุม  กรณีไมมาประชุมติดตอกันเกิน 3 คร้ัง หรือไมมาประชุมโดยไมมีเหตุอันควร                  
หรือเจ็บปวยจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได หรือคณะกรรมการเสียงขางมากมีมติใหพนตําแหนง 
 ขอ 13 ประธานกลุมเครือขายโรงเรียน มีหนาที่ดังตอไปน้ี 
    (1 )  ติดตาม ควบ คุม  กํ ากั บ  ดูแลการปฏิบั ติหน าที่ ของคณะอนุกรรมการ  
และประสานการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามอบหมาย    
  (2) กําหนดและเชิญประชุม  คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการฝายตาง ๆ เกี่ยวกับการ
ดําเนินงานของกลุมเครือขายโรงเรียน 
  (3) แตงต้ังอนุกรรมการ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการใหปฏิบัติหนาที่เปนไป
ตามประกาศน้ี 
  (4) ลงนามในคําสั่งแตงต้ังผูบริหารสถานศึกษา คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการฝาย
ตาง ๆ  ตามประกาศน้ี คณะทํางาน ครูและบุคลากรทํางานการศึกษาในกลุมเครือขายโรงเรียน  เพื่อปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับการดําเนินงานของกลุมเครือขายโรงเรียน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ หรือตามภารกิจ               
ที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามอบหมาย 
  (5) ปฏิบัติหนาที่ อ่ืนตามที่คณะกรรมการ หรือผู อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามอบหมาย 
 รองประธานกลุมมีหนาที่ตามที่ประธานกลุมมอบหมาย  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 
 ขอ 14 เลขานุการ  มีหนาที่ดังตอไปน้ี 
  (1) ปฏิบัติงานเลขานุการ  เพื่อประสานการดําเนินงานกับคณะกรรมการ  อนุกรรมการ 
สถานศึกษาและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
  (2) ดําเนินการเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการเพื่อการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของกลุมเครือขายโรงเรียน 
  (3) ดําเนินการพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศ  และการบริหารงานของกลุมเครือขาย
โรงเรียน เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการเผยแพรขอมูลในระบบครือขาย    
  (4) ปฏิบัติหนาที่ อ่ืนตามมติของคณะกรรมการ  ประธานกลุม หรือผู อํานวยการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามอบหมาย 
 ขอ 15  ใหผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแตงต้ังรองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ศึกษานิเทศก  และบุคลากรทางการศึกษาในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเปนที่ปรึกษาของ
คณะกรรมการ 
 ขอ 16 ใหประธานกลุม  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการเสนอชื่อผูทรงคุณวุ ฒิ 
ใหผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแตงต้ังเปนที่ปรึกษาของคณะกรรมการ 
 ที่ปรึกษามีวาระอยูในตําแหนงคราวละ 2 ป   ถา ตําแหนงดังกลาววางลงกอนครบวาระ                       
ใหดําเนินการแตงต้ังตามขอ 11 โดยอนุโลม 
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หมวด 3 
การดําเนินงานของคณะกรรมการ 

 

 ขอ 17 ใหมีการประชุมคณะกรรมการอยางนอยเดือนละ 1 คร้ัง  และในการประชุมตองมี
กรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหน่ึงของจํานวนกรรมการทั้งหมด  จึงเปนองคประชุม 
 ในการประชุม ถาประธานกลุมไมอยูในที่ประชุม หรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได หรือตําแหนงวางลง 
ใหรองประธานปฏิบัติหนาที่แทน หากรองประธานไมอยูหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหที่ประชุมเลือก
กรรมการคนหน่ึงเปนประธานในที่ประชุม 
 ในการประชุม  กรณีมีการพิจารณาเ ร่ืองเกี่ยวกับตัวกรรมการผู ใด โดยเฉพาะ ถา เปน 
ผูมีสวนรวมไดเสีย กรรมการผูน้ันไมมีสิทธิเขาประชุม 
 ในการวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก  กรรมการคนหน่ึงใหมีเสียงหน่ึงเสียงในการ
ลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหน่ึงเสียงเปนเสียงชี้ขาด 
 ขอ 18 ใหแตละกลุมเครือขายโรงเรียน  จัดใหมีคณะอนุกรรมการฝายตาง ๆ ปฏิบัติหนาที่อยูใน
วาระพรอมกับคณะกรรมการ ดังน้ี 
  (1) คณะอนุกรรมการฝายพัฒนาคุณภาพวิชาการ 
  (2) คณะอนุกรรมการฝายบริหารงบประมาณ  
  (3) คณะอนุกรรมการฝายบริหารงานบุคคล  
  (4) คณะอนุกรรมการฝายบริหารทั่วไป  
  (5) คณะอนุกรรมการฝายอ่ืน ๆ ที่คณะกรรมการเห็นสมควร  
 ขอ 19 ใหคณะอนุกรรมการฝายตาง ๆ ตามขอ 17  เลือกผูบริหารสถานศึกษาเปนประธาน
อนุกรรมการ  สวนรองประธานอนุกรรมการ  อนุกรรมการ และเลขานุการอนุกรรมการ  เลือกจากผูบริหาร  
ครู  หรือบุคลากรทางการศึกษาในกลุมเครือขายโรงเรียน เพื่อปฏิบัติหนาที่ตามประกาศน้ีและมีวาระอยูใน
ตําแหนงคราวละ 2 ป พรอมกับวาระของคณะกรรมการ 
 คณะอนุกรรมการ ประกอบดวย 
  (1) ประธานอนุกรรมการ 
  (2) รองประธานอนุกรรมการ 
  (3) อนุกรรมการจํานวนตามความเหมาะสม 
  (4) เลขานุการอนุกรรมการ 
 ขอ 20 ใหคณะอนุกรรมการฝายพัฒนาคุณภาพงานวิชาการมีหนาที่ ดังตอไปน้ี 
  (1) สงเสริมและประสานงานการจัดการศึกษาทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอก
ระบบ  การศึกษาตามอัธยาศัย  การศึกษาเพื่อคนพิการ  ผูดอยโอกาส  และผูมีความสามารถพิเศษ  รวมทั้ง
การดําเนินงานดานศาสนา  ศิลปะ และวัฒนธรรม  ในกลุมเครือขายโรงเรียน 
  (2) ส งเส ริมสนับสนุนใหสถานศึกษาในกลุม เครือขายโรงเ รียนมีความเขมแข็ง 
ในการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา การจัดกระบวนการเรียนรู  การประกันคุณภาพการศึกษา  
การวัดและประเมินผลการศึกษา  การพัฒนา สื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา 
  (3)  นิเทศ ติดตาม  ตรวจสอบ การบริหารสถานศึกษาและจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของ
สถานศึกษาภายในกลุมเครือขายโรงเรียน  และประสานความรวมมือเครือขายนิเทศเพื่อพัฒนาหองเรียน  
สถานศึกษา กลุมเครือขายโรงเรียน  และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
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  (4) จัดต้ั งชมรมครู   ห รือศูนยพัฒนาการจัดการ เ รียนรูกลุมสาระการเ รียน รู 
ตาง ๆ ไดแก การจัดต้ังชมรมวิชาการ  และดําเนินการเครือขายชุมชนเพื่อการเรียนรู การจัดเวทีวิชาการ                
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู การจัดเครือขายบุคคล ชุมชน เชน ครูตนแบบ ครูแหงชาติ การพัฒนาการจัด
กระบวนการเรียนรู งานประสานความรวมมือเครือขายการนิเทศ เพื่อพัฒนาหองเรียน  และสถานศึกษาใหเปน
แหลงเรียนรู 
  (5) ปฏิบัติหนาที่อ่ืน ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ  ประธานกลุม หรือผูอํานวยการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามอบหมาย  
 ขอ 21 ใหคณะอนุกรรมการฝายบริหารงบประมาณมีหนาที่ดังตอไปน้ี 
  (1) จัดทํานโยบายแผนพัฒนา แผนปฏิบัติการ และมาตรฐานการศึกษาของกลุม
เครือขายโรงเรียนใหสอดคลองกับนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาสถานศึกษาและความตองการของทองถิ่น 
  (2) วิเคราะห การวางแผนงบประมาณ กํากับ ตรวจสอบ และติดตามการใชจาย 
งบประมาณของกลุมเครือขายโรงเรียน 
  (3) ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามมติคณะกรรมการ  ประธานกลุมหรือผูอํานวยการสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามอบหมาย 
 ขอ 22 ใหคณะอนุกรรมการฝายบริหารงานบุคคล มีหนาที่ดังตอไปน้ี 
  (1) สงเสริม สนับสนุน การดําเนินงาน ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศการศึกษา ของเขตพื้นที่การศึกษา คณะอนุกรรมการ และคณะทํางานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของในระดับ
สถานศึกษา กลุมเครือขายโรงเรียน และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
  (2) สงเสริมการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของผูบริหารสถานศึกษา 
ขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา 
  (3) ปฏิบัติหนาที่อ่ืนใด  ตามมติคณะกรรมการ ประธานกลุม หรือผูอํานวยการสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามอบหมาย 
 ขอ 23 ใหคณะอนุกรรมการฝายบริหารทั่วไป มีหนาที่ดังตอไปน้ี 
  (1) ดําเนินการเกี่ยวกับงานธุรการสํานักงานกลุมเครือขายโรงเรียน  ประสานงานกับ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หนวยงาน  และสถานศึกษา 
  (2) ดําเนินการเกี่ยวกับการประชุมคณะอนุกรรมการภายในกลุมเครือขายโรงเรียน   
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  (3) ดําเนินการพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศ  และการบริหารงานของกลุมเครือขาย
โรงเรียน  ปรับปรุงและพัฒนาระบบฐานขอมูล  เผยแพรขอมูลระบบเครือขาย 
  (4) ประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร  และผลงานของกลุมเครือขายโรงเรียนแกครู บุคลากร
ทางการศึกษา  ประชาชน  และสาธารณชนทั่วไป 
  (5) ปฏิบัติหนาที่อ่ืน ตามมติคณะกรรมการ ประธานกลุม หรือผูอํานวยการสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามอบหมาย  
 ขอ 24 ใหคณะอนุกรรมการฝายอ่ืน ๆ มีหนาที่ตามที่คณะกรรมการ หรือผูอํานวยการสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามอบหมาย 
 ขอ 25 ใหผูบริหารสถานศึกษา ผูบริหารการศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเกี่ยวของ  
ใหความรวมมือ สงเสริม สนับสนุนการดําเนินงานของกลุมเครือขายโรงเรียน 
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ที่

จํา
นว

น

ชื่อโรงเรียน หมู ตําบล อําเภอ

กลุมเครือขายโรงเรียน จํานวน 17 เครือขาย

ตามแนบทายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค เขต 1

1 1 บานคุงวารี 6 บางมวง เมืองนครสวรรค

2 2 บานสระงาม 11 บานมะเกลือ เมืองนครสวรรค

3 3 วัดคลองคาง (แดงประชานุกูล) 3 บึงเสนาท เมืองนครสวรรค

4 4 วัดนิเวศวุฒาราม 11 บางมวง เมืองนครสวรรค

5 5 วัดบานมะเกลือ 5 บานมะเกลือ เมืองนครสวรรค

6 6 วัดบึงน้ําใส 9 บานมะเกลือ เมืองนครสวรรค

7 7 วัดยางงาม (ประชาพัฒนา) 1 บางมวง เมืองนครสวรรค

8 8 ศิริราษฎรสามัคคี 1 บึงเสนาท เมืองนครสวรรค

9 1 ชุมชนวัดเกาะหงษ (นิโรธธรรมรังสรรค) 6 ตะเคียนเลื่อน เมืองนครสวรรค

10 2 บานบอดินสอพอง 7 กลางแดด เมืองนครสวรรค

11 3 วัดกลางแดด 4 กลางแดด เมืองนครสวรรค

12 4 วัดตะเคียนเลื่อน (รังสีวุฒากาสอุปถัมภ) 1 ตะเคียนเลื่อน เมืองนครสวรรค

13 5 วัดทาทอง 7 นครสวรรคตก เมืองนครสวรรค

14 6 วัดวังไผ 8 นครสวรรคตก เมืองนครสวรรค

15 7 วัดวังยาง 11 ตะเคียนเลื่อน เมืองนครสวรรค

16 8 วัดศรีสวรรคสังฆาราม 2 นครสวรรคออก เมืองนครสวรรค

17 9 อนุบาลนครสวรรค 1 นครสวรรคตก เมืองนครสวรรค

18 1 บานเขากะลา 10 พระนอน เมืองนครสวรรค

19 2 บานชอกระถินพัฒนา 6 หนองปลิง เมืองนครสวรรค

20 3 บานปากดง  (เทียนศรีประสิทธิ์) 15 พระนอน เมืองนครสวรรค

21 4 วัดบานไร 2 พระนอน เมืองนครสวรรค

22 5 วัดพระนอน 8 พระนอน เมืองนครสวรรค

23 6 วัดรังงาม 9 พระนอน เมืองนครสวรรค

24 7 วัดสุบรรณาราม 5 หนองปลิง เมืองนครสวรรค

25 8 วัดหนองปลิง 1 หนองปลิง เมืองนครสวรรค

กลุมเครือขาย 1 อําเภอเมืองนครสวรรค

กลุมเครือขาย 2 อําเภอเมืองนครสวรรค

กลุมเครือขาย 3 อําเภอเมืองนครสวรรค
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ที่

จํา
นว

น

ชื่อโรงเรียน หมู ตําบล อําเภอ

กลุมเครือขายโรงเรียน จํานวน 17 เครือขาย

ตามแนบทายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค เขต 1

26 1 ชุมชนวัดบานแกง 4 บานแกง เมืองนครสวรรค

27 2 วัดเกรียงไกร (โพธิ์ประสิทธิ)์ 5 เกรียงไกร เมืองนครสวรรค

28 3 วัดเกรียงไกรเหนือ 10 เกรียงไกร เมืองนครสวรรค

29 4 วัดเกาะแกว 2 บานแกง เมืองนครสวรรค

30 5 วัดชุมนุมสงฆ (มงคลประชานุกูล) 8 เกรียงไกร เมืองนครสวรรค

31 6 วัดทาลอ 5 บางพระหลวง เมืองนครสวรรค

32 7 วัดบางมวง 2 วัดไทรย เมืองนครสวรรค

33 8 วัดวังหิน 12 วัดไทรย เมืองนครสวรรค

34 9 วัดหัวถนน 3 บางพระหลวง เมืองนครสวรรค

35 10 วัดหาดทรายงาม 5 วัดไทรย เมืองนครสวรรค

36 11 อนุบาลเมืองนครสวรรค (เขากบ วิวรณสุขวิทยา) ปากน้ําโพ เมืองนครสวรรค

37 1 บานสามัคคีธรรม 13 หนองกรด เมืองนครสวรรค

38 2 บานสุวรรณประชาพัฒนา 15 หนองกรด เมืองนครสวรรค

39 3 วัดดอนใหญ 6 หนองกรด เมืองนครสวรรค

40 4 วัดทัพชุมพล 1 หนองกรด เมืองนครสวรรค

41 5 วัดศรีอุทุมพร 9 หนองกรด เมืองนครสวรรค

42 6 วัดสวรรคประชากร 11 หนองกรด เมืองนครสวรรค

43 7 วัดสันติธรรม 3 หนองกรด เมืองนครสวรรค

44 8 วัดหนองเขนง 12 หนองกรด เมืองนครสวรรค

45 9 วัดหนองโรง 17 หนองกรด เมืองนครสวรรค

กลุมเครือขาย 4 อําเภอเมืองนครสวรรค

กลุมเครือขาย 5 อําเภอเมืองนครสวรรค
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ที่

จํา
นว

น

ชื่อโรงเรียน หมู ตําบล อําเภอ

กลุมเครือขายโรงเรียน จํานวน 17 เครือขาย

ตามแนบทายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค เขต 1

46 1 บานพรหมเขต 1 หนองกระโดน เมืองนครสวรรค

47 2 วัดเขามโน 3 หนองกระโดน เมืองนครสวรรค

48 3 วัดเนินมะขามงาม 2 หนองกระโดน เมืองนครสวรรค

49 4 วัดบริรักษประชาสาร 10 หนองกระโดน เมืองนครสวรรค

50 5 วัดวังสวัสดี 16 หนองกระโดน เมืองนครสวรรค

51 6 วัดศรีอัมพวัลย 8 หนองกระโดน เมืองนครสวรรค

52 7 วัดสมานประชาชน 1 หนองกระโดน เมืองนครสวรรค

53 8 วัดหนองกระโดน 14 หนองกระโดน เมืองนครสวรรค

54 9 ศรีพูลราษฎรสามัคคี 12 หนองกระโดน เมืองนครสวรรค

1 1 ชุมชนวัดมหาโพธิเหนือ 5 มหาโพธิ เกาเลี้ยว

2 2 บานทุงตาทั่ง (ศิริราษฎรบํารุง) 4 หนองเตา เกาเลี้ยว

3 3 บานยางใหญ 3 หนองเตา เกาเลี้ยว

4 4 บานหนองหัวเรือ 4 มหาโพธิ เกาเลี้ยว

5 5 บานหวยรั้ว (เสนาณรงคอุปถัมภ) 8 หนองเตา เกาเลี้ยว

6 6 บานแหลมยาง 4 เกาเลี้ยว เกาเลี้ยว

7 7 วัดมหาโพธิใต 3 มหาโพธิ เกาเลี้ยว

8 8 วัดหนองเตา 2 หนองเตา เกาเลี้ยว

9 9 วัดหนองแพงพวย 1 หนองเตา เกาเลี้ยว

10 10 ศึกษาศาสตร 6 หนองเตา เกาเลี้ยว

11 11 อนุบาลเกาเลี้ยว (วัดเกาเลี้ยว) 1 เกาเลี้ยว เกาเลี้ยว

กลุมเครือขาย 6 อําเภอเมืองนครสวรรค

กลุมเครือขาย 1 อําเภอเกาเลี้ยว
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ที่

จํา
นว

น

ชื่อโรงเรียน หมู ตําบล อําเภอ

กลุมเครือขายโรงเรียน จํานวน 17 เครือขาย

ตามแนบทายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค เขต 1

12 1 ชุมชนวัดเขาดินเหนือ 3 เขาดิน เกาเลี้ยว

13 2 บานคลองคลา 10 เขาดิน เกาเลี้ยว

14 3 บานเนินพะยอม 6 หัวดง เกาเลี้ยว

15 4 วัดดงเมือง 5 เขาดิน เกาเลี้ยว

16 5 วัดมรรครังสฤษดิ์ 8 เขาดิน เกาเลี้ยว

17 6 วัดหัวดงใต (บางทองประชาสรรค) 3 หัวดง เกาเลี้ยว

18 7 วัดหัวดงเหนือ (บรรพตานุสสรณ) 11 หัวดง เกาเลี้ยว

19 8 วัดหาดเสลา (ไพศาลศิริราษฎรอุปถัมภ) 5 หัวดง เกาเลี้ยว

20 9 สังขบุญธรรมราษฎรนุสรณ 2 เขาดิน เกาเลี้ยว

21 10 โอสถสภาอุปถัมภ 6 เขาดิน เกาเลี้ยว

1 1 ชุมชนวัดบานหวา "ประชาประสาทวิทย" 2 ยางตาล โกรกพระ

2 2 บานเนินเวียง 3 บางมะฝอ โกรกพระ

3 3 บานบางมะฝอ 1 บางมะฝอ โกรกพระ

4 4 บานโพธิ์งาม 7 บางประมุง โกรกพระ

5 5 ภาณุฑัตกรีฑาเวทย 6 ยางตาล โกรกพระ

6 6 ราษฎรอุทิศ 6 บางประมุง โกรกพระ

7 7 วัดทาซุด (เจริญศิลป) 1 บางประมุง โกรกพระ

8 8 วัดบางมะฝอ 5 บางมะฝอ โกรกพระ

9 9 วัดมโนราษฎร 3 บางประมุง โกรกพระ

10 10 สระวิทยา 7 ยางตาล โกรกพระ

11 11 อนุบาลโกรกพระ 4 โกรกพระ โกรกพระ

กลุมเครือขาย 2 อําเภอเกาเลี้ยว

กลุมเครือขาย 1 อําเภอโกรกพระ
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ที่

จํา
นว

น

ชื่อโรงเรียน หมู ตําบล อําเภอ

กลุมเครือขายโรงเรียน จํานวน 17 เครือขาย

ตามแนบทายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค เขต 1

12 1 บานกระจังงาม 4 ศาลาแดง โกรกพระ

13 2 บานเขาถ้ําพระ 8 เนินศาลา โกรกพระ

14 3 บานเขาปูน 2 นากลาง โกรกพระ

15 4 บานคลองมวง 5 เนินศาลา โกรกพระ

16 5 บานเนินศาลา 4 เนินศาลา โกรกพระ

17 6 บานหาดสูง 2 หาดสูง โกรกพระ

18 7 วัดนากลาง 1 นากลาง โกรกพระ

19 8 วัดเนินกะพี้ 1 เนินศาลา โกรกพระ

20 9 วัดศาลาแดง 2 ศาลาแดง โกรกพระ

21 10 วัดหนองพรมหนอ 6 เนินกวาว โกรกพระ

1 1 ชุมชนวัดคลองปลากด 12 ทับกฤช ชุมแสง

2 2 บานทาจันทน (สําลีประชานุเคราะห) 1 พันลาน ชุมแสง

3 3 วัดดอนสนวน 5 ทับกฤชใต ชุมแสง

4 4 วัดทับกฤชเหนือ 4 ทับกฤช ชุมแสง

5 5 วัดปากคลองปลากด 6 ทับกฤช ชุมแสง

6 6 วัดพันลาน 3 พันลาน ชุมแสง

7 7 วัดแสงรังสรรค 7 พันลาน ชุมแสง

8 8 อนุบาลชุมแสง (วัดทับกฤชกลาง) 3 ทับกฤช ชุมแสง

9 1 ชุมชนวัดเกยไชยเหนือ (นิรภัยประชานุกูล) 4 เกยไชย ชุมแสง

10 2 บานตนโพธิ์ (ประชานุกูล) 8 โคกหมอ ชุมแสง

11 3 บานทาจันทน (ศักดี) 1 โคกหมอ ชุมแสง

12 4 บานเนิน 4 โคกหมอ ชุมแสง

13 5 บานบึงหมัน (นิรภัยประชานุเคราะห) 10 บางเคียน ชุมแสง

14 6 วัดทานา 12 เกยไชย ชุมแสง

กลุมเครือขาย 2 อําเภอโกรกพระ

กลุมเครือขาย 1 อําเภอชุมแสง

กลุมเครือขาย 2 อําเภอชุมแสง



7/9

 

ที่

จํา
นว

น

ชื่อโรงเรียน หมู ตําบล อําเภอ

กลุมเครือขายโรงเรียน จํานวน 17 เครือขาย

ตามแนบทายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค เขต 1

15 1 บานทากราง 5 ทาไม ชุมแสง

16 2 บานทาเตียน 7 ทาไม ชุมแสง

17 3 บานประชาสามัคคี 1 บางเคียน ชุมแสง

18 4 บานวังใหญ 1 ทาไม ชุมแสง

19 5 วัดคลองยาง "ประชาพัฒนา" 11 บางเคียน ชุมแสง

20 6 วัดดงกะพี้ 10 ทาไม ชุมแสง

21 7 วัดทาไม 2 ทาไม ชุมแสง

22 8 วัดเนินสะเดา 12 บางเคียน ชุมแสง

23 9 วัดบางเคียน 14 บางเคียน ชุมแสง

24 10 วัดบานลาด 7 บางเคียน ชุมแสง

25 11 วัดวังใหญ 12 ทาไม ชุมแสง

26 12 วัดหนองขอน 8 ทาไม ชุมแสง

27 1 บานดงขุย 2 หนองกระเจา ชุมแสง

28 2 บานหนองโพลง 11 หนองกระเจา ชุมแสง

29 3 วัดคลองเกษมเหนือ 4 ไผสิงห ชุมแสง

30 4 วัดฆะมัง 5 ฆะมัง ชุมแสง

31 5 วัดบางไซ 1 พิกุล ชุมแสง

32 6 วัดไผสิงห 2 ไผสิงห ชุมแสง

33 7 วัดพิกุล 7 ฆะมัง ชุมแสง

34 8 วัดโพธิ์หนองยาว 3 ไผสิงห ชุมแสง

35 9 วัดหนองกุม 14 หนองกระเจา ชุมแสง

36 10 วัดหนองโก 1 หนองกระเจา ชุมแสง

37 11 วัดหัวกะทุม 7 พิกุล ชุมแสง

กลุมเครือขาย 4 อําเภอชุมแสง

กลุมเครือขาย 3 อําเภอชุมแสง



8/9

 

ที่

จํา
นว

น

ชื่อโรงเรียน หมู ตําบล อําเภอ

กลุมเครือขายโรงเรียน จํานวน 17 เครือขาย

ตามแนบทายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค เขต 1

1 1 บานดอนกระชาย 8 ยางขาว พยุหะคีรี

2 2 บานสระเศรษฐี 7 น้ําทรง พยุหะคีรี

3 3 ประชาอุทิศ 7 ยานมัทรี พยุหะคีรี

4 4 วัดคลองบางเดื่อ 4 น้ําทรง พยุหะคีรี

5 5 วัดทาโก 7 ยางขาว พยุหะคีรี

6 6 วัดยางขาว 5 ยางขาว พยุหะคีรี

7 7 วัดหนองคลอ 9 น้ําทรง พยุหะคีรี

8 8 วัดใหม 1 น้ําทรง พยุหะคีรี

9 9 อนุบาลพยุหะคีรี (วัดพระปรางคเหลือง) 1 ทาน้ําออย พยุหะคีรี

10 1 เขาสระนางสรง 11 นิคมเขาบอแกว พยุหะคีรี

11 2 ไทยรัฐวิทยา 107  (บานหนองไมแดง) 1 นิคมเขาบอแกว พยุหะคีรี

12 3 เนินมะกอก 8 เนินมะกอก พยุหะคีรี

13 4 บานเขาไมเดน 8 ทาน้ําออย พยุหะคีรี

14 5 บานประดูเฒา 11 เนินมะกอก พยุหะคีรี

15 6 บานยานมัทรี 6 ยานมัทรี พยุหะคีรี

16 7 บานสระบัว 10 นิคมเขาบอแกว พยุหะคีรี

17 8 พยุหะศึกษาคาร 5 พยุหะ พยุหะคีรี

18 9 วัดเขาบอพลับ 10 มวงหัก พยุหะคีรี

19 10 วัดบานบน 1 มวงหัก พยุหะคีรี

20 11 วัดหนองหมู 5 เนินมะกอก พยุหะคีรี

21 12 วัดหัวงิ้ว 7 เนินมะกอก พยุหะคีรี

กลุมเครือขาย 1 อําเภอพยุหะคีรี

กลุมเครือขาย 2 อําเภอพยุหะคีรี



9/9

 

ที่

จํา
นว

น

ชื่อโรงเรียน หมู ตําบล อําเภอ

กลุมเครือขายโรงเรียน จํานวน 17 เครือขาย

ตามแนบทายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค เขต 1

22 1 เขาทอง 5 เขาทอง พยุหะคีรี

23 2 เขาสามยอด 2 เขากะลา พยุหะคีรี

24 3 บานซับผักกาด 7 เขากะลา พยุหะคีรี

25 4 บานธารหวาย 11 สระทะเล พยุหะคีรี

26 5 บานหนองเตา 4 เขากะลา พยุหะคีรี

27 6 บานหวยบง 1 เขากะลา พยุหะคีรี

28 7 บานใหมศึกษา 1 สระทะเล พยุหะคีรี

29 8 ยานคีรี 14 เขากะลา พยุหะคีรี

30 9 วัดโปงสวรรค 12 นิคมเขาบอแกว พยุหะคีรี

31 10 วัดหนองกลอย 6 เขากะลา พยุหะคีรี

32 11 สามแยกเจาพระยา 3 ยานมัทรี พยุหะคีรี

165

กลุมเครือขาย 3 อําเภอพยุหะคีรี



1 
 

 
 
 

ประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค  เขต ๑ 
เร่ือง  ศูนยพัฒนาการศึกษาประจําอําเภอ 

 
 

 เพื่อใหการบริหารราชการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค  เขต ๑               
ทั้งในดานการพัฒนาระบบบริหารวิชาการ บริหารงบประมาณ  บริหารงานบุคคล  และบริหารงานทั่วไป                  
ในความรับผิดชอบตามอํานาจหนาที่ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค เขต ๑                      
มีคุณภาพ และประสิทธิภาพตอการจัดการศึกษา สอดคลองกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2560 มาตรา 54 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 45  (5) ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 พระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗  และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2553  มาตรา  ๒๔  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ืองการแบงสวนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา พ.ศ. 2560 ประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เร่ืองการกระจายอํานาจการ
บริหารและการจัดการศึกษาของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2550 ผูอํานวยการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค เขต 1 จึงออกประกาศไว ดังตอไปน้ี 
 ขอ 1  ประกาศน้ีเรียกวา “ประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค  เขต 1 
เร่ือง ศูนยพัฒนาการศึกษาประจําอําเภอ” 
 ขอ 2  ประกาศน้ีใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 
 ขอ 3  ในประกาศน้ี 
  “ศูนยพัฒนาการศึกษาประจําอําเภอ” หมายความวา ศูนยประสานงานระหวาง
เครือขายโรงเรียนกับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค เขต 1 โดยมีอําเภอละ 1 ศูนย 
 “ครู”  หมายความวา  ผูที่ทําหนาที่หลักทางดานจัดการเรียนการสอน และสงเสริม
เรียนรูของผู เ รียนดวยวิธีการตาง ๆ  ในสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครสวรรค  เขต ๑ 
  “บุคลากรทางการศึกษา” หมายความวา ผูสนับสนุนการศึกษาซึ่งเปนผูทําหนาที่ใหบริการ 
หรือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดกระบวนการเรียน การสอน การนิเทศ การบริหารการศึกษา และปฏิบัติงานอ่ืน
ในหนวยงานการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค เขต  1 
 “ผูบริหารสถานศึกษา”หมายความวา ผูอํานวยการโรงเรียนของรัฐสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค เขต 1  
 “ผูบริหารการศึกษา” หมายความวา  บุคคลซึ่งปฏิบั ติงานในตําแหนงผูบ ริหาร                   
นอกสถานศึกษาในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค เขต 1 
 “ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา” หมายความวา ผูอํานวยการสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค เขต 1 
 “รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา” หมายความวา รองผูอํานวยการสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค เขต 1 



2 
 

 “ศึกษานิเทศก” หมายความวา ศึกษานิเทศกสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครสวรรค เขต 1 
 “สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา” หมายความวา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
นครสวรรค เขต 1 
 “สถานศึกษา” หมายความวา โรงเรียนของรัฐสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครสวรรค เขต 1 
  “ประธานศูนยพัฒนาการศึกษาประจําอําเภอ” หมายความวา ผูบริหารสถานศึกษา                
ที่ไดรับการคัดเลือกจากผูบริหารสถานศึกษาในอําเภอน้ัน 
 “รองประธานศูนยพัฒนาการศึกษาประจําอําเภอ”  หมายความวา รองประธานศูนย
พัฒนาการศึกษาประจําอําเภอในอําเภอน้ัน 
 “เลขานุการ” หมายความวา ผูบริหารสถานศึกษาที่ไดรับการคัดเลือกจากประธานศูนย
พัฒนาการศึกษาประจําอําเภอ 
 “ที่ปรึกษา” หมายความวา รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครสวรรค เขต 1  และศึกษานิเทศก ที่รับผิดชอบอําเภอน้ัน เปนที่ปรึกษาโดยตําแหนง สวนบุคลากรทางการ
ศึกษา และผูทรงคุณวุฒิ ที่ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค เขต 1 แตงต้ัง
เปนที่ปรึกษา 
  “ผูทรงคุณวุฒิ” หมายความวา  บุคคลผูมีความรู ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และ
ประสบการณสูงในดานการศึกษาปฐมวัย ดานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดานวิจัย และประเมินผล ดานการบริหาร
การศึกษา ดานศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม หรือดานอ่ืน ๆ ซึ่งผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครสวรรค เขต 1 แตงต้ังเปนที่ปรึกษา 
 ขอ 4  ใหมีการรวมกลุมเครือขายโรงเรียนเปนศูนย เรียกวา “ศูนยพัฒนาการศึกษาประจําอําเภอ
....................” โดยออกชื่อศูนยพัฒนาการศึกษาประจําอําเภอน้ัน 
 ขอ 5  ใหมีสํานักงานศูนยพัฒนาการศึกษาประจําอําเภอ ซึ่งเปนสถานที่ที่คณะกรรมการใหความ
เห็นชอบ 

 ขอ 6  ใหมีผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค เขต 1 รักษาการ
ตามประกาศน้ี และใหมีอํานาจออกประกาศ คําสั่ง ตีความ วินิจฉัย ชี้ขาดปญหา และใหถือวาเปนอันสิ้นสุด 

 

หมวด 1 
บทท่ัวไป 

 

 ขอ 7  ศูนยพัฒนาการศึกษาประจําอําเภอ มีวัตถุประสงคดังตอไปน้ี 
  (1 )  เ ป น ศูนย ป ระสา นงาน  ส ง เ ส ริม  ส นับส นุน ร ว มมื อ  และ เป น เค รือข า ย 
ในการดําเนินการพัฒนาระบบการบริหารจัดการดานวิชาการ  บริหารงบประมาณ  บริหารงานบุคคล  และการ
บริหารงานทั่วไป  และสถานศึกษา รวมกับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาใหมีประสิทธิภาพตามเปาหมาย 
  (๒) รวมมือภายในศูนยพัฒนาการศึกษาประจําอําเภอ และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
การประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย และการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้งการประเมินผล
สถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียน 
  (3) ประสาน สงเสริม สนับสนุน ใหขอเสนอแนะ และใหความรวมมือในการจัดการศึกษา 
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  รวมทั้งบุคคล ครอบครัวองคกรชุมชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบัน
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ศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอ่ืนที่จัดรูปแบบที่หลากหลายในศูนยพัฒนาการศึกษาประจําอําเภอ 
และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
  (๔)  ระดมทรัพยากรดานตาง ๆ  รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพื่อสงเสริม สนับสนุนการจัด
และพัฒนาการศึกษาในศูนยพัฒนาการศึกษาประจําอําเภอ  ระหวางศูนยพัฒนาการศึกษาประจําอําเภอ และ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
  (๕) ประสาน สงเสริม สนับสนุนใหขอเสนอแนะใหความรวมมือในการดําเนินงานของ 
คณะกรรมการกํากับ ติดตาม  ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา คณะอนุกรรมการ และคณะทํางาน  
อ่ืน ๆ ที่ เกี่ยวของในระดับสถานศึกษา กลุมเครือขายโรงเรียน  ศูนยพัฒนาการศึกษาประจําอําเภอ และ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 ขอ 8  ใหศูนยพัฒนาการศึกษาประจําอําเภอ มีหนาที่ดังตอไปน่ี 

(๑)  จัดทํานโยบาย แผนพัฒนา  แผนปฏิบัติการ  และมาตรฐานการศึกษาของศูนยพัฒนา
การศึกษาประจําอําเภอ ใหสอดคลองกับนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และความตองการของทองถิ่น 

(2) วิเคราะหการวางแผนงบประมาณ กํากับ ตรวจสอบ และติดตาม การใชจาย
งบประมาณของศูนยพัฒนาการศึกษาประจําอําเภอ 

(3) ประสาน สงเสริม  สนับสนุน และพัฒนาสาระหลักสูตรทองถิ่นรวมกับสถานศึกษา                     
ในศูนยพัฒนาการศึกษาประจําอําเภอ และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

(4) ประสานงานการจัดการศึกษาทั้งการศึกษาในระบบ  การศึกษานอกระบบการศึกษา
ตามอัธยาศัย  การศึกษาเพื่อคนพิการ  ผูดอยโอกาส  ผูมีความสามารถพิเศษ  รวมทั้งการดําเนินงาน                    
ดานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมในกลุมเครือขายโรงเรียน 

(๕) ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษา 
(๖) ศึกษา วิเคราะห  วิจัย รวบรวมขอมูล  สารสนเทศดานการศึกษา ศาสนา ศิลปะ   

และวัฒนธรรม  
(๗) ประสานการระดมทรัพยากรดานตาง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล  เพื่อสงเสริม 

สนับสนุน การจัดการศึกษา  และพัฒนาในกลุมเครือขายโรงเรียน   
(8) สงเสริม  สนับสนุน และพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาและประเมินผล

สถานศึกษาในกลุมเครือขายโรงเรียน 
(9) ประสาน สงเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น รวมทั้ง

บุคคล ครอบครัว องคกรชุมชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ  สถาบันศาสนา  สถานประกอบการ  และ
สถาบันอ่ืน  ที่จัดรูปแบบที่หลากหลายในศูนยพัฒนาการศึกษาประจําอําเภอ และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

(10) ประสาน  สงเสริม สนับสนุน การศึกษา วิเคราะห วิจัย  และพัฒนาการศึกษา 
ศาสนา  ศิลปะและวัฒนธรรมของสถานศึกษาในศูนยพัฒนาการศึกษาประจําอําเภอ และสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา 

(11) ประสาน สงเสริม  สนับสนุนการดําเนินงานของ คณะกรรมการกํากับ  ติดตาม  
ตรวจสอบ  ประเมินผล และนิเทศการศึกษา คณะอนุกรรมการและคณะทํางานอ่ืน ๆ  ที่เกี่ยวของในระดับ
สถานศึกษา  กลุมเครือขายโรงเรียน ศูนยพัฒนาการศึกษาประจําอําเภอ และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

(12) ประสาน สงเสริม  สนับสนุน การปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของ
ผูบริหารสถานศึกษา ขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ในศูนยพัฒนาการศึกษาประจําอําเภอ 
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 (13) ปฏิบัติหนาที่ อ่ืนตามที่ผู อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

นครสวรรค เขต 1  มอบหมาย 

  
หมวด 2 

คณะกรรมการศูนยพัฒนาการศึกษาประจําอําเภอ 
 

 ขอ 9  ศูนยพัฒนาการศึกษาประจําอําเภอมีคณะกรรมการซึ่งผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค เขต 1 เปนผูแตงต้ัง ประกอบดวย 
  (1) ประธานศูนยพัฒนาการศึกษาประจําอําเภอ แตงต้ังจากผูบริหารสถานศึกษาในศูนย
พัฒนาการศึกษาประจําอําเภอที่ไดรับเลือกโดยคณะกรรมการ ยกเวน ประธานกลุมเครือขายโรงเรียน 
  (2) รองประธานศูนยพัฒนาการศึกษาประจําอําเภอ จํานวน 2 คน  แตงต้ังจากผูบริหาร
สถานศึกษาในศูนยพัฒนาการศึกษาประจําอําเภอที่ไดรับเลือกโดยคณะกรรมการ 
  (3) คณะกรรมการประกอบดวย ผูบริหารสถานศึกษาในศูนยพัฒนาการศึกษาประจํา
อําเภอน้ัน 
  (4) เลขานุการ 1 คน แตงต้ังจากผูบริหารสถานศึกษาในศูนยพัฒนาการศึกษาประจํา
อําเภอที่ไดรับเลือกโดยคณะกรรมการ 
 ขอ 10  ประธานศูนยพัฒนาการศึกษาประจําอําเภอ รองประธานศูนยพัฒนาการศึกษาประจํา
อําเภอ เลขานุการ ผูชวยเลขานุการ ที่ปรึกษา มีวาระอยูในตําแหนงคราวละ 2 ป เฉพาะประธานศูนยพัฒนา
การศึกษาประจําอําเภออยูในตําแหนงไดเพียงวาระเดียว  และอาจไดรับแตงต้ังใหม  แตตองเวนอยางนอยหน่ึง
วาระ ในกรณีตําแหนงดังกลาววางลงกอนครบวาระ ใหดําเนินการคัดเลือก ตามขอ 9  แลวแตกรณี  ใหแลวเสร็จ
ภายใน 15 วัน  นับแตวันที่ตําแหนงดังกลาววางลง และใหผูที่ไดรับแตงต้ังแทนอยูในตําแหนงเทากับวาระที่
เหลือของผูที่ตนแทน ระหวางที่ยังไมไดแตงต้ังใหกรรมการที่เหลืออยูดําเนินการตามหนาที่ตอไป 
 กรณีคณะกรรมการหมดวาระใหดําเนินการคัดเลือกคณะกรรมการชุดใหมกอนครบวาระ                    
ไมนอยกวา 30 วัน 
 เมื่อมีการเลือกคณะกรรมการชุดใหมตามวาระแลว  ใหประธานศูนยพัฒนาการศึกษาประจํา
อําเภอนํารายชื่อคณะกรรมการคณะใหมเสนอผู อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาลงนามแตงต้ัง                        
ใหแลวเสร็จภายใน 15 วัน 
 ใหประธานศูนยพัฒนาการศึกษาประจําอําเภอคัดเลือกเลขานุการโดยความเห็นชอบ                      
ของคณะกรรมการ ๑ คน และผูชวยเลขานุการตามความจําเปนและเหมาะสม เพื่อใหผูอํานวยการสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาแตงต้ัง 
 ขอ 11  ประธานศูนยพัฒนาการศึกษาประจําอําเภอ  รองประธานศูนยพัฒนาการศึกษาประจํา
อําเภอ เลขานุการ  และผูชวยเลขานุการ พนจากตําแหนงเมื่อ 
  (1) ตาย 
  (2) ลาออก 
  (3) ยายไปอยูโรงเรียนอ่ืนนอกศูนยพัฒนาการศึกษาประจําอําเภอ 
  (4) ไปชวยราชการนอกศูนยพัฒนาการศึกษาประจําอําเภอโรงเรียนติดตอกันเกินกวา 
60 วัน 
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  (5) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามอยางใดอยางหน่ึง ตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และแกไขเพิ่มเติม 
 เฉพาะประธานศูนยพัฒนาการศึกษาประจําอําเภอ  กรณีไมมาประชุมติดตอกันเกิน 3 คร้ัง หรือไมมา
ประชุมโดยไมมีเหตุอันควร หรือเจ็บปวยจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได หรือคณะกรรมการเสียงขางมากมีมติให
พนตําแหนง 
 ขอ 12 ใหประธานศูนยพัฒนาการศึกษาประจําอําเภอ  มีหนาที่ 
  (1) ประสาน สงเสริม  สนับสนุน และพัฒนาสาระหลักสูตรทองถิ่นรวมกับสถานศึกษา 
ในศูนยพัฒนาการศึกษาประจําอําเภอ  และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
  (2) ประสาน สงเสริม สนับสนุน งานการจัดการศึกษาทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษา
นอกระบบการศึกษาตามอัธยาศัย  การศึกษาเพื่อคนพิการ ผูดอยโอกาส ผูมีความสามารถพิเศษ รวมทั้ง                     
การดําเนินงาน ดานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมในศูนยพัฒนาการศึกษาประจําอําเภอ   
  (3) ประสาน สงเสริม สนับสนุน การระดมทรัพยากรดานตาง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล  
เพื่อสงเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษา  และพัฒนาในศูนยพัฒนาการศึกษาประจําอําเภอ   
  (4) ประสาน สงเสริม  สนับสนุน และพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาและ
ประเมินผลสถานศึกษาในศูนยพัฒนาการศึกษาประจําอําเภอ   
 (5) ประสาน สงเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
สถานศึกษาเอกชน รวมทั้งบุคคล ครอบครัว องคกรชุมชน  องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ  สถาบันศาสนา  
สถานประกอบการ  และสถาบันอ่ืน  ที่จัดรูปแบบที่หลากหลายในศูนยพัฒนาการศึกษาประจําอําเภอ  และ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา    
 (6) ประสาน  สงเสริม สนับสนุน การศึกษา วิเคราะห วิจัย  และพัฒนาการศึกษา 
ศาสนา  ศิลปะและวัฒนธรรมของสถานศึกษาในศูนยพัฒนาการศึกษาประจําอําเภอ  และสํานักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษา 
 (7)  ประสาน สงเสริม  สนับสนุน การดําเนินงานของคณะกรรมการกํากับ  ติดตาม  
ตรวจสอบ  ประเมินผลและนิเทศการศึกษา  คณะอนุกรรมการและคณะทํางานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของในระดับ
สถานศึกษา กลุมเครือขายโรงเรียน ศูนยพัฒนาการศึกษาประจําอําเภอ  และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 (8) ประสาน สงเสริม สนับสนุน การปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของ
ผูบริหารสถานศึกษา  ขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในศูนยพัฒนาการศึกษาประจําอําเภอ   
 (9) ประสาน ปรึกษา รองผู อํานวยการเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษานิเทศก ที่ ดูแล
รับผิดชอบอําเภอน้ัน ในดานวิชาการ บุคลากร การเงิน แผน งบประมาณ บริหารทั่วไป และอ่ืน ๆ ปฏิบัติหนาที่
ที่ไดรับมอบหมายตามนโยบายของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มิใหเสียหาย ใหเกิดผลดีตอทางราชการ 
 (10) ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามอบหมาย 
 ขอ 13 ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเปนผูแตงต้ัง ประกอบดวย 
 (1)  ประธานศูนยพัฒนาการศึกษาประจําอําเภอ  แตงต้ังจากผูบริหารสถานศึกษา               
ในอําเภอที่ไดรับคัดเลือกจากผูบริหารสถานศึกษาในอําเภอน้ัน 
 (2) รองประธานศูนยพัฒนาการศึกษาประจําอําเภอ  แตงต้ังจากผูบริหารสถานศึกษา             
ในศูนยพัฒนาการศึกษาประจําอําเภอน้ัน 
 (3) เลขานุการ จํานวน 1 คน แตงต้ังจากผูบริหารสถานศึกษาในอําเภอน้ัน 
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 ขอ 14  ใหผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแตงต้ังรองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ศึกษานิเทศก  และบุคลากรทางการศึกษาในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเปนที่ปรึกษาของ
คณะกรรมการ 
 ขอ 15 ใหประธานศูนยพัฒนาการศึกษาประจําอําเภอ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
เสนอชื่อผูทรงคุณวุฒิใหผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแตงต้ังเปนที่ปรึกษาของคณะกรรมการ 
 ที่ปรึกษามีวาระอยูในตําแหนงคราวละ 2 ป   ถา ตําแหนงดังกลาววางลงกอนครบวาระ                       
ใหดําเนินการแตงต้ังตามขอ 9 โดยอนุโลม 
 

หมวด 3 
การดําเนินงานของคณะกรรมการ 

 

 ขอ 16 ใหมีการประชุมคณะกรรมการอยางนอยเดือนละ 1 คร้ัง  และในการประชุมตองมี
กรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหน่ึงของจํานวนกรรมการทั้งหมด  จึงเปนองคประชุม 
 ในการประชุม ถาประธานศูนยพัฒนาการศึกษาประจําอําเภอ ไมอยูในที่ประชุม หรือไมอาจ
ปฏิบัติหนาที่ได หรือตําแหนงวางลง ใหรองประธานปฏิบัติหนาที่แทน หากรองประธานไมอยูหรือไมสามารถ
ปฏิบัติหนาที่ได ใหที่ประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึงเปนประธานในที่ประชุม 
 ในการประชุม  กรณีมีการพิจารณาเ ร่ืองเกี่ยวกับตัวกรรมการผู ใด โดยเฉพาะ ถา เปน 
ผูมีสวนรวมไดเสีย กรรมการผูน้ันไมมีสิทธิเขาประชุม 
 ในการวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก  กรรมการคนหน่ึงใหมีเสียงหน่ึงเสียงในการ
ลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหน่ึงเสียงเปนเสียงชี้ขาด 
 ขอ 17 ใหแตละศูนยพัฒนาการศึกษาประจําอําเภอ จัดใหมีคณะอนุกรรมการฝายตาง ๆ ปฏิบัติ
หนาที่อยูในวาระพรอมกับคณะกรรมการ ดังน้ี 
  (1) คณะอนุกรรมการฝายพัฒนาคุณภาพวิชาการ 
  (2) คณะอนุกรรมการฝายบริหารงบประมาณ  
  (3) คณะอนุกรรมการฝายบริหารงานบุคคล  
  (4) คณะอนุกรรมการฝายบริหารทั่วไป  
  (5) คณะอนุกรรมการฝายอ่ืน ๆ ที่คณะกรรมการเห็นสมควร  
 ขอ 18 ใหคณะอนุกรรมการฝายตาง ๆ ตามขอ 17  เลือกผูบริหารสถานศึกษาเปนประธาน
อนุกรรมการ  สวนรองประธานอนุกรรมการ  อนุกรรมการ และเลขานุการอนุกรรมการ  เลือกจากผูบริหาร  
ครู  หรือบุคลากรทางการศึกษาในศูนยพัฒนาการศึกษาประจําอําเภอ เพื่อปฏิบัติหนาที่ตามประกาศน้ีและ                
มีวาระอยูในตําแหนงคราวละ 2 ป พรอมกับวาระของคณะกรรมการ 
 คณะอนุกรรมการ ประกอบดวย 
  (1) ประธานอนุกรรมการ 
  (2) รองประธานอนุกรรมการ 
  (3) อนุกรรมการจํานวนตามความเหมาะสม 
  (4) เลขานุการอนุกรรมการ 
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 ขอ 19 ใหคณะอนุกรรมการฝายพัฒนาคุณภาพงานวิชาการมีหนาที่ ดังตอไปน้ี 
  (1) สงเสริมและประสานงานการจัดการศึกษาทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอก
ระบบ  การศึกษาตามอัธยาศัย  การศึกษาเพื่อคนพิการ  ผูดอยโอกาส  และผูมีความสามารถพิเศษ  รวมทั้ง
การดําเนินงานดานศาสนา  ศิลปะ และวัฒนธรรม  ในศูนยพัฒนาการศึกษาประจําอําเภอ 
  (2) สงเสริมสนับสนุนใหสถานศึกษาในศูนยพัฒนาการศึกษาประจําอําเภอ มีความ
เขมแข็งในการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา การจัดกระบวนการเรียนรู  การประกันคุณภาพการศึกษา  
การวัดและประเมินผลการศึกษา  การพัฒนา สื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา 
  (3)  นิเทศ ติดตาม  ตรวจสอบ การบริหารสถานศึกษาและจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของ
สถานศึกษาภายในศูนยพัฒนาการศึกษาประจําอําเภอ  และประสานความรวมมือเครือขายนิเทศ เพื่อพัฒนา
หองเรียน  สถานศึกษา กลุมเครือขายโรงเรียน ศูนยพัฒนาการศึกษาประจําอําเภอ และสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา 
  (4 ) จัด ต้ังชมรมค รู หรือ ศูนยพัฒนาการจัดการ เ รียนรู กลุ มส าระการเ รียน รู 
ตาง ๆ ไดแก การจัดต้ังชมรมวิชาการ  และดําเนินการเครือขายชุมชนเพื่อการเรียนรู การจัดเวทีวิชาการ                
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู การจัดเครือขายบุคคล ชุมชน เชน ครูตนแบบ ครูแหงชาติ การพัฒนาการจัด
กระบวนการเรียนรู งานประสานความรวมมือเครือขายการนิเทศ เพื่อพัฒนาหองเรียน  และสถานศึกษาใหเปน
แหลงเรียนรู 
  (5) ปฏิบัติหนาที่ อ่ืน ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ  ประธานศูนยพัฒนาการศึกษา
ประจําอําเภอ หรือผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามอบหมาย  
 ขอ 20 ใหคณะอนุกรรมการฝายบริหารงบประมาณมีหนาที่ดังตอไปน้ี 
  (1) จัดทํานโยบายแผนพัฒนา แผนปฏิบัติการ และมาตรฐานการศึกษาของศูนยพัฒนา
การศึกษาประจําอําเภอ ใหสอดคลองกับนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาสถานศึกษาและความตองการของทองถิ่น 
  (2) วิเคราะห การวางแผนงบประมาณ กํากับ ตรวจสอบ และติดตามการใชจาย 
งบประมาณของศูนยพัฒนาการศึกษาประจําอําเภอ 
  (3) ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามมติคณะกรรมการ  ประธานศูนยพัฒนาการศึกษาประจําอําเภอ  
หรือผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามอบหมาย 
 ขอ 21 ใหคณะอนุกรรมการฝายบริหารงานบุคคล มีหนาที่ดังตอไปน้ี 
  (1) สงเสริม สนับสนุน การดําเนินงาน ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศการศึกษา คณะอนุกรรมการ และคณะทํางานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ ในระดับสถานศึกษา กลุมเครือขาย
โรงเรียน ศูนยพัฒนาการศึกษาประจําอําเภอ และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
  (2) สงเสริมการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของผูบริหารสถานศึกษา 
ขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา 
  (3) ปฏิบัติหนาที่อ่ืนใด  ตามมติคณะกรรมการ ศูนยพัฒนาการศึกษาประจําอําเภอ หรือ
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามอบหมาย 
 ขอ 22 ใหคณะอนุกรรมการฝายบริหารทั่วไป มีหนาที่ดังตอไปน้ี 
  (1) ดําเนินการเกี่ยวกับงานธุรการสํานักงานศูนยพัฒนาการศึกษาประจําอําเภอ 
ประสานงานกับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หนวยงาน  และสถานศึกษา 
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