ระเบียบสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต ๓
ว่ำด้วย กำรบริหำรเครือข่ำยโรงเรียน สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต ๓
พ.ศ. ๒๕๖๐
....................................................
ด้วยสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต ๓ เห็นสมควรให้มีระเบียบสำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต ๓ ว่ำด้วยกำรบริหำรเครือข่ำยโรงเรียน สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต ๓ พ.ศ. ๒๕๖๐ ขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับภำรกิจหลักและรองรับกำรกระจำย
อำนำจกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำจำกกระทรวงศึกษำธิกำร มีควำมเป็นเอกภำพในกำรบริหำรจัดกำร มี
ควำมยืดหยุ่น และพร้อมต่อกำรปรับเปลี่ยน มุ่งสัมฤทธิ์ผลตำมภำรกิจ ควำมคุ้มค่ำ ลดขั้นตอนกำรบริหำร เพิ่ม
ประสิทธิภำพและประสิทธิผลกำรบริหำรจัดกำร คำนึงถึงระดับ ประเภท ปริมำณ และคุณภำพของสถำนศึกษำ
ผู้รับบริกำรและควำมเหมำะสมด้ำนอื่น ๆ
อำศัยอำนำจตำมควำมในมำตรำ ๖(๒) มำตรำ ๓๖ มำตรำ ๓๗ มำตรำ ๓๙ และมำตรำ ๖๙
วรรค ๓ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ.๒๕๔๖ และมำตรำ ๒๔ แห่ง
พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๗ กฎกระทรวงศึกษำธิกำร
กำหนดหลักเกณฑ์กำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ พ.ศ.๒๕๔๖ ข้อ ๕ ว่ำด้วย “กลุ่ม
ศูนย์ หรือหน่วยงำนที่เรียกชื่ออย่ำงอื่นที่มีฐำนะเทียบเท่ำกลุ่ม อำจแบ่งส่วนรำชกำรเป็นกลุ่มงำน หรือหน่วยงำนที่เรียกชื่ออย่ำงอื่น ที่มีฐำนะเทียบเท่ำกลุ่มงำน” กฎกระทรวงศึกษำธิกำร กำหนดหลักเกณฑ์กำรแบ่งส่วน
รำชกำรภำยในสถำนศึกษำ ที่จัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน หรือส่วนรำชกำรที่เรียกชื่ออย่ำงอื่น พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๓
ว่ำด้วยกำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในสถำนศึกษำ และส่วนรำชกำรที่เรียกชื่ออย่ำงอื่นเป็นกลุ่ม ข้อ ๔ กำรแบ่ง
ส่วนรำชกำรตำมข้อ ๓ ต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำหรือส่วน
รำชกำรที่เรียกชื่ออย่ำงอื่นนั้น สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต ๓ จึงได้กำหนดระเบียบ
ไว้ดังนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่ำ “ระเบียบสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต ๓ ว่ำ
ด้วยกำรบริหำรเครือข่ำยโรงเรียน สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต ๓ พ.ศ.๒๕๖๐”
ข้อ ๒ ให้ยกเลิกบรรดำ ระเบียบ ประกำศ คำสั่ง แนวทำงกำรดำเนินงำนอื่นในส่วนที่กำหนดไว้
แล้วในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกันกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ ๓ ให้ใช้ระเบียบนี้สำหรับโรงเรียนที่จัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ในสังกัดของสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต ๓

-๒ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
“สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ” หมำยถึง สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ชัยภูมิ เขต ๓
“ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ” หมำยถึง ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต ๓ หรือ ผู้รักษำรำชกำรแทนผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำชัยภูมิ เขต ๓
“เครือข่ำยโรงเรียน” หมำยถึง กำรรวมโรงเรียน ในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำชัยภูมิ เขต ๓ เข้ำด้วยกันเป็นเครือข่ำย เพื่อใช้ในกำรบริหำรจัดกำรและรองรับกำรกระจำย
อำนำจตำมประกำศของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต ๓
“โรงเรียน” หมำยถึง โรงเรียนที่จัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต ๓
“กรรมกำรกำรเครือข่ำยโรงเรียน” หมำยถึง กรรมกำรเครือข่ำยโรงเรียนสังกัดสำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต ๓
“กรรมกำรและเลขำนุกำรเครือข่ำยโรงเรียน” หมำยถึง กรรมกำรและเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรเครือข่ำยโรงเรียน สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต ๓
“สำนักงำนเครือข่ำยโรงเรียน” หมำยถึง สำนักงำนที่ใช้ปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำร
เครือข่ำยโรงเรียน สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต ๓
“คณะที่ปรึกษำ” หมำยถึง รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ศึกษำนิเทศก์
และผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ได้รับกำรแต่งตั้งหรือมอบหมำยให้เป็นที่ปรึกษำประจำเครือข่ำยโรงเรียน
“ผู้บริหำรสถำนศึกษำ” หมำยถึง ผู้อำนวยกำรโรงเรียน หรือผู้รักษำรำชกำรแทน สังกัด
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต ๓
“ครู” หมำยถึง ข้ำรำชกำรครู ที่ปฏิบัติหน้ำที่สอนในโรงเรียน สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต ๓
“บุคลำกรทำงกำรศึกษำ” หมำยถึง ข้ำรำชกำร ลูกจ้ำงประจำ พนักงำนรำชกำร และ
บุคลำกรอื่น ที่ไม่ได้ทำหน้ำที่สอนในโรงเรียนสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต ๓
ข้อ ๕ ให้ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต ๓ รักษำกำรตำม
ระเบียบนี้ และให้มีอำนำจออกประกำศ คำสั่ง เพื่อปฏิบัติตำมระเบียบนี้ รวมทั้งอำนำจตีควำม และวินิจฉัยชี้
ขำดปัญหำอันเกี่ยวกับกำรปฏิบัติกำร อำนำจของผู้ดำรงตำแหน่งหรือหน่วยงำนต่ำง ๆ ตำมที่กำหนดไว้ในบท
เฉพำะกำลของระเบียบนี้
ประกำศ คำสั่ง แนวทำงกำรดำเนินงำนใด เมื่อได้ประกำศแล้ว ให้ใช้บังคับได้

-๓หมวดที่ ๑
โครงสร้ำงและคณะกรรมกำรเครือข่ำยโรงเรียน
ข้อ ๖ ให้จัดตั้งเครือข่ำยโรงเรียนในเขตพื้นที่กำรศึกษำ โดยรวมโรงเรียนที่จัดกำรศึกษำขั้น
พื้นฐำนในสังกัดตำมบริบทพื้นที่เข้ำด้วยกันเป็นเครือข่ำย มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
๑) เพื่อให้เกิดควำมร่วมมือระหว่ำงโรงเรียนภำยในเครือข่ำย ในกำรพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำและกำรใช้ทรัพยำกรดำเนินกิจกรรมร่วมกันอย่ำงมีประสิทธิภำพ
๒) เพื่อสนับสนุนให้โรงเรียนในเครือข่ำย ร่วมมือช่วยเหลือกันในด้ำนกำรบริหำรงำน
วิชำกำร กำรบริหำรงบประมำณ กำรบริหำรงำนบุคคล และกำรบริหำรทั่วไป
๓) เพื่อระดมสรรพกำลังเต็มตำมศักยภำพ ในกำรปรับปรุงและพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
ของโรงเรียนภำยในเครือข่ำย
ข้อ ๗ กำรจัดตัง้ เครือข่ำยโรงเรียน โดยรวมโรงเรียนที่จัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ในสังกัดตำมบริบท
พื้นที่ ให้มีจำนวนโรงเรียนในแต่ละเครือข่ำยตำมควำมเหมำะสม โดยคำนึงถึงสภำพทำงภูมิศำสตร์ กำร
คมนำคม เขตปกครอง ทีส่ ำมำรถช่วยเหลือกันในกำรจัดกำรศึกษำ
กรณีมีเหตุจำเป็นหรือมีกำรเปลี่ยนแปลงโรงเรียนภำยในเครือข่ำย อำจจัดรวมโรงเรียนได้
ตำมควำมเหมำะสม
ในกำรจัดเครือข่ำยโรงเรียนตำมวรรคหนึ่ง และวรรคสอง ให้จัดทำเป็นประกำศสำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำ
ข้อ ๘ กำรตั้งชื่อเครือข่ำยโรงเรียน ให้ใช้ชื่อเครือข่ำยโรงเรียน โดยใช้ชื่อตำบล หรืออำเภอ หรือ
สถำนทีท่ แี่ สดงถึงที่ตั้ง
ข้อ ๙ ให้มีคณะกรรมกำรเครือข่ำยโรงเรียน ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้
๑) ประธำนเครือข่ำยโรงเรียน
๒) รองประธำนเครือข่ำยโรงเรียน
๓) กรรมกำร ประกอบด้วย
๓.๑) ผู้บริหำรสถำนศึกษำทุกโรงเรียนในเครือข่ำยเป็นกรรมกำรโดยตำแหน่ง
๓.๒) ครู จำกโรงเรียนในเครือข่ำย ซึ่งได้รับคัดเลือกจำกกรรมกำรโดยตำแหน่ง
จำนวนไม่เกินกึ่งหนึ่งของจำนวนโรงเรียนในเครือข่ำย
๔) กรรมกำรและเลขำนุกำร
ข้อ ๑๐ ให้คณะกรรมกำรเครือข่ำยโรงเรียน ตำมข้อ ๙ เลือกประธำนเครือข่ำยโรงเรียน
รองประธำนเครือข่ำยโรงเรียน และตำแหน่งอื่น ๆ ตำมที่เห็นสมควร โดยให้ประธำนเครือข่ำยโรงเรียน
เลือกกรรมกำรเครือข่ำยโรงเรียน เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร
ประธำนเครือข่ำยโรงเรียน ให้อยู่ในตำแหน่ง ครำวละ ๒ ปีกำรศึกษำ ไม่เกิน ๒ วำระ
ติดต่อกัน

-๔คณะกรรมกำรพ้นจำกตำแหน่งก่อนครบวำระ ผู้มีหน้ำทีต่ ำมวรรคหนึ่ง เลือกผู้ดำรง
ตำแหน่งแทนจนครบวำระภำยใน ๓๐ วัน เว้นแต่วำระกำรดำรงตำแหน่งนั้นเหลือไม่เกิน ๙๐ วัน
ให้คณะกรรมกำรเครือข่ำยโรงเรียนแต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรปฏิบัติงำนอื่นตำมภำรกิจได้
ตำมควำมเหมำะสม
ข้อ ๑๑ ให้เลือกคณะกรรมกำรเครือข่ำยโรงเรียนให้แล้วเสร็จก่อนสิ้นสุดวำระไม่น้อยกว่ำ ๓๐ วัน
ของคณะกรรมกำรเครือข่ำยโรงเรียนชุดเดิม
ข้อ ๑๒ คณะกรรมกำรเครือข่ำยโรงเรียน พ้นจำกตำแหน่ง เมื่อ
๑) ตำย
๒) ลำออก
๓) พ้นจำกกำรเป็นข้ำรำชกำรครูในเครือข่ำยโรงเรียน
๔) ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติหน้ำที่นอกเครือข่ำยโรงเรียน หรือลำศึกษำต่อ ที่ไม่สำมำรถปฏิบัติ
หน้ำที่ประจำได้เป็นเวลำเกิน ๖๐ วัน
ข้อ ๑๓ ให้คณะกรรมกำรเครือข่ำยโรงเรียนเสนอแต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรบริหำรวิชำกำร
ประกอบด้วย ครูวิชำกำรทุกกลุ่มสำระ กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน และปฐมวัย ตำมควำมเหมำะสม ปฏิบัติงำน
ในกำรส่งเสริมและพัฒนำงำนวิชำกำรของเครือข่ำยให้เกิดประสิทธิภำพ
ข้อ ๑๔ คณะที่ปรึกษำเครือข่ำยโรงเรียน ประกอบด้วย
๑) รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต ๓ ที่ได้รับ
มอบหมำย
๒) ศึกษำนิเทศก์ ที่ได้รับมอบหมำย
๓) ผู้ทรงคุณวุฒิ ตำมที่คณะกรรมกำรเครือข่ำยโรงเรียนเห็นสมควร
หมวดที่ ๒
บทบำทหน้ำที่คณะกรรมกำรเครือข่ำยโรงเรียน
ข้อ ๑๕ บทบำท หน้ำที่ของคณะกรรมกำรเครือข่ำยโรงเรียน มีดังต่อไปนี้
๑) กำหนดนโยบำย แผนกลยุทธ์ มำตรฐำนกำรศึกษำ แผนปฏิบัติกำร/โครงกำรประจำปี
ให้ควำมเห็นชอบแผนงำนโครงกำร กำรใช้งบประมำณ ของเครือข่ำยโรงเรียน
๒) ส่งเสริม สนับสนุน กำรพัฒนำกำรบริหำรและจัดกำรศึกษำ ตำมนโยบำย แนวทำง
หรือแผนปฏิบัติรำชกำรของกระทรวงศึกษำธิกำร สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และสำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำ ของโรงเรียนภำยในเครือข่ำยโรงเรียน
๓) พัฒนำงำนวิชำกำรและจัดให้มีระบบประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ
๔) ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนำคุณภำพผู้เรียนให้มีคุณภำพได้มำตรฐำนกำรศึกษำและมี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์

-๕๕) เสนอแนะแนวทำงในกำรบริหำรงำนวิชำกำร กำรบริหำรงบประมำณ กำรบริหำรงำน
บุคคล กำรบริหำรงำนทั่วไป ต่อสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
๖) ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินกำรให้มีกำรประสำนงำนกำรใช้ทรัพยำกรบุคคล เงิน
วัสดุอุปกรณ์ ระดมทรัพยำกรเพื่อกำรศึกษำ ภูมิปัญญำท้องถิ่น ตลอดจนวิทยำกรภำยนอก เพื่อเสริมสร้ำง
พัฒนำกำรของผู้เรียนและโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ำยโรงเรียนทุกด้ำน
๗) จัดให้มีสถำนที่ที่ทำกำรสำนักงำนเครือข่ำยโรงเรียนในสถำนศึกษำที่ประธำนเครือข่ำย
โรงเรียนดำรงตำแหน่ง หรือสถำนที่ที่คณะกรรมกำรเครือข่ำยโรงเรียนเห็นควำมเหมำะสม
๘) จัดให้มีกำรประชุมครูและบุคลำกรภำยในเครือข่ำยโรงเรียน อย่ำงน้อยภำคเรียนละ
๑ ครั้ง
๙) นิเทศ ติดตำม ประเมิน และรำยงำนผลกำรดำเนินงำนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
ของเครือข่ำยโรงเรียน เสนอข้อมูล ผลกำรปฏิบัติงำนของผู้บริหำรสถำนศึกษำต่อผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำ
๑๐) ปฏิบัติงำนอื่น ตำมที่ได้รับมอบหมำย
ข้อ ๑๖ ในกรณีที่มีกำรยกเลิกเครือข่ำยโรงเรียนทุกกรณี ให้นำทรัพย์สินของเครือข่ำยโรงเรียน
จัดสรรให้โรงเรียนภำยในเครือข่ำยโรงเรียน ตำมมติของคณะกรรมกำรเครือข่ำยโรงเรียน
ข้อ ๑๗ บทบำทหน้ำที่ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ มีหน้ำที่สนับสนุน ส่งเสริม และกำกับ
ดูแลกำรกระจำยอำนำจกำรบริหำร และกำรจัดกำรศึกษำ ของเครือข่ำยโรงเรียน ดังต่อไปนี้
๑) ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีกำรปฏิบัติงำนตำมอำนำจหน้ำที่ที่ได้รับกำรกระจำยอำนำจ
อย่ำงมีประสิทธิภำพ
๒) จัดให้มีระบบกำรกำกับดูแล ติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรกระจำย
อำนำจให้เป็นไปตำมกฎหมำย
๓) ให้ข้อเสนอแนะหรือแนะนำกำรใช้อำนำจ ตลอดจนมีอำนำจยับยั้งและแก้ไขกำรใช้
อำนำจของคณะกรรมกำรเครือข่ำยโรงเรียน สำนักงำนเครือข่ำยโรงเรียนและสถำนศึกษำให้เป็นไปตำม
กฎหมำย
๔) ศึกษำ วิเครำะห์ เพื่อปรับปรุงพัฒนำระบบกำรกระจำยอำนำจกำรบริหำรอย่ำง
ต่อเนื่อง
๕) ให้ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ แต่งตั้งหรือมอบหมำยให้ศึกษำนิเทศก์
เป็นผู้ประสำนงำนเครือข่ำยโรงเรียน ไม่น้อยกว่ำเครือข่ำยละ ๑ คน เพื่อประสำนงำนระหว่ำงเครือข่ำย
โรงเรียนกับสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
๖) ให้ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ แต่งตั้งรองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขต
พื้นทีก่ ำรศึกษำ เป็นที่ปรึกษำประจำเครือข่ำยโรงเรียน

-๖๗) ให้ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ ประจำเครือข่ำย
โรงเรียน
ข้อ ๑๘ กำรประชุมคณะกรรมกำรเครือข่ำยโรงเรียน
๑) ให้มีกำรประชุมคณะกรรมกำรเครือข่ำยโรงเรียนตำมควำมเหมำะสม
๒) กำรประชุมคณะกรรมกำรเครือข่ำยโรงเรียน จะต้องมีคณะกรรมกำรเข้ำประชุมไม่น้อย
กว่ำกึ่งหนึ่งจึงถือครบองค์ประชุม
๓) ในกำรประชุม หำกประธำนเครือข่ำยโรงเรียนไม่มำประชุม หรือไม่สำมำรถปฏิบัติ
หน้ำที่ได้ ให้รองประธำนเครือข่ำยโรงเรียนทำหน้ำที่ประธำนกำรประชุม หำกประธำนเครือข่ำยโรงเรียนและ
รองประธำนเครือข่ำยโรงเรียน ไม่มำประชุม หรือไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ ให้คณะกรรมกำรเครือข่ำย
โรงเรียนที่มำประชุมเลือกกรรมกำรคนใดคนหนึ่งเป็นประธำน
๔) กำรวินิจฉัยชี้ขำดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้ำงมำกของผู้มำประชุม กรรมกำรหนึ่งคน
มีหนึ่งเสียง ในกำรลงคะแนนหำกคะแนนเสียงเท่ำกัน ให้ประธำนที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเพื่อชี้ขำด
๕) ให้ประธำนเครือข่ำยโรงเรียนส่งรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรเครือข่ำยโรงเรียนให้
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำทรำบภำยใน ๗ วันนับแต่วันที่มีกำรประชุม
๖) หำกมีกำรประชุมที่ต้องกำรควำมคิดเห็นหรือคำปรึกษำ ให้แจ้งคณะที่ปรึกษำเข้ำร่วม
ประชุมตำมควำมเหมำะสม
บทเฉพำะกำล
ข้อ ๑๙ ให้สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต ๓ ประกำศจัดตั้งเครือข่ำย
โรงเรียน ภำยใน ๓๐ วัน นับแต่วันประกำศใช้ระเบียบนี้
ข้อ ๒๐ ให้มีกำรดำเนินกำรสรรหำคณะกรรมกำรเครือข่ำยโรงเรียน ภำยใน ๓๐ วันหลังจำก
ประกำศใช้ระเบียบนี้
ข้อ ๒๑ ระเบียบนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจำกวันที่ลงนำมในประกำศ เป็นต้นไป
ประกำศ ณ วันที่ ๑๕ เดือน สิงหำคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นำยนิวัฒน์ แก้วเพชร)
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต ๓

