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ค าสั่ง.......(ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)........... 

ที่..................../2562 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

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

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ก าหนดให้มีคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัด 
การศึกษาท้องถิ่นระดับต่างๆ เพ่ือก าหนดทิศทางและด าเนินการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้ท้องถิ่นได้พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เป็นระบบ สอดคล้องกับนโยบาย
การจัดการศึกษาของชาติ และสอดคล้องกับแนวทางที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ก าหนดไว้ 

.….(ระบุชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น).....จึงแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัด 
การศึกษาท้องถิ่น ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย 

  ที่ปรึกษา 
1. ...............................................................................................   
2. ............................................................................................... 

   ฯลฯ  

  คณะกรรมการ 
  1. ..............................................................................................  ประธานกรรมการ    
  2. ..............................................................................................  รองประธานกรรมการ            
  3. ..............................................................................................  กรรมการ  
     ฯลฯ 

  คณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
มีหน้าที ่ดังต่อไปนี้ 

1) ควบคุมตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและการจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
2) เสนอผลงาน/โครงการ/กิจกรรม ปฏิทินการปฏิบัติงานด้านวิชาการและงบประมาณสนับสนุน  

ในการพัฒนางานวิชาการ 
3) นิเทศให้ค าปรึกษาทางวิชาการ 
4) ส่งเสริมสนับสนุนการจัดท าสาระของหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตร การจัดกระบวนการเรียนรู้  

แนวการสอน คู่มือครู 
 
                         /5) ส่งเสริม... 
 
 
 

ตัวอย่างค าสั่งแต่งตั้ง 
คณะกรรมการฯ ระดับ อปท. 



 
 

- 2 - 
 

5) ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
6) ประสานงานด้านวิชาการ 
7) ติดตามประเมนผลและวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาขององค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น 
8) จัดให้มีการประชุมอย่างน้อยภาคเรียนละ 2 ครั้ง และรายงานให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ 
9) หน้าที่อื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
10)  คณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

มีวาระการด ารงต าแหน่ง 3 ปี นับแตว่ันที่มีค าสั่งแต่งตั้ง 

  ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

สั่ง ณ วันที่            มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕62 

 

 
(................................................) 

นายก..........(อบจ/เทศบาล/อบต.)............. 
 
 
 

* กรณี อปท. ใด มีสถานศึกษาในสังกัดตั้งแต่ 10 แห่งขึ้นไป ให้ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาจ านวนคณะกรรมการ  
ตามข้อ 8 และ ข้อ 9 ของแนวทางการจัดตั้งฯ ตามความเหมาะสม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

ค าสั่ง.......(ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)........... 

ที่..................../2562 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับสถานศึกษา 
(.......ระบุชื่อสถานศึกษา........) 

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

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ก าหนดให้มีคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัด 
การศึกษาท้องถิ่นระดับต่างๆ เพ่ือก าหนดทิศทางและด าเนินการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้ท้องถิ่นได้พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เป็นระบบ สอดคล้องกับนโยบาย
การจัดการศึกษาของชาติ และสอดคล้องกับแนวทางที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่ แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ก าหนดไว้ 

.…....(ระบุชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น).........จึงแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัด 
การศึกษาท้องถิ่น ระดับสถานศึกษา .......(ระบชุื่อสถานศึกษา)...... ประกอบด้วย 
  1. ..............................................................................................  ประธานกรรมการ    
  2. ..............................................................................................  รองประธานกรรมการ            
  3. ..............................................................................................  กรรมการ  
     ฯลฯ 

คณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับสถานศึกษา มีหน้าทีด่ังต่อไปนี้ 
1) มีหน้าที่ตามท่ีระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงาน 

วิชาการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2544 ก าหนด 
2)  จัดให้มีการประชุมอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง และรายงานให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ 
3) คณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับสถานศึกษา มีวาระการด ารง 

ต าแหน่ง 3 ปี นับแต่วันที่มีค าสั่งแต่งตั้ง 

  ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

สั่ง ณ วันที่            พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕62 

 
(................................................) 

นายก..........อบจ/เทศบาล/อบต............. 
 

* กรณีท่ีสถานศึกษาไม่มีรองผู้อ านวยการสถานศึกษา หรือ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ ให้ผู้อ านวยการสถานศึกษาพิจารณา
แต่งตั้งกรรมการที่เหมาะสมเป็นรองประธานกรรมการ และ ท าหน้าทีเ่ป็นกรรมการและเลขานุการ  
** ในกรณีที่เห็นควรให้มีกรรมการ เพ่ิมเติม และ ผู้ช่วยเลขานุการ ให้พิจารณาแต่งตั้งตามความเหมาะสม 

ตัวอย่างค าสั่งแต่งตัง้ 
คณะกรรมการฯ ระดับสถานศึกษา  

กรณีสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 



 

 

 

 

ค าสั่ง.......(ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)........... 

ที่..................../2562 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับสถานศึกษา 
(......ระบุชื่อสถานศึกษา.......) 

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

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ก าหนดให้มีคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัด 
การศึกษาท้องถิ่นระดับต่างๆ เพ่ือก าหนดทิศทางและด าเนินการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้ท้องถิ่นได้พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เป็นระบบ สอดคล้องกับนโยบาย
การจัดการศึกษาของชาติ และสอดคล้องกับแนวทางที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ก าหนดไว้ 

..…...(ระบุชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)........จึงแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัด 
การศึกษาท้องถิ่น ระดับสถานศึกษา .......(ระบุชื่อสถานศึกษา)....... ประกอบด้วย 
  1. ..............................................................................................  ประธานกรรมการ    
  2. ..............................................................................................  รองประธานกรรมการ            
  3. ..............................................................................................  กรรมการ  
     ฯลฯ 

คณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับสถานศึกษา มีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
1) ก าหนดแนวทางการพัฒนาการศึกษาปฐมวัยเกี่ยวกับเรื่อง การจัดท าหลักสูตร/แผนการ                  

จัดประสบการณ์ให้สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็กแต่ละวัย การพัฒนาบุคลากร และก าหนดแนวทางการก ากับ
ติดตามการประเมินผลการด าเนินการจัดการศึกษา 

2)  จัดให้มีการประชุมอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง และรายงานให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ 
3)  คณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับสถานศึกษา มีวาระการด ารง 

ต าแหน่ง 3 ปี นับแต่วันที่มีค าสั่งแต่งตั้ง 

  ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

สั่ง ณ วันที่            พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕62 

 
(................................................) 

นายก..........(อบจ/เทศบาล/อบต.)............. 
* กรณทีี่สถานศึกษาไม่มีรองผู้อ านวยการสถานศึกษา หรือ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ ให้ผู้อ านวยการสถานศึกษาพิจารณา
แต่งตั้งกรรมการที่เหมาะสมเป็นรองประธานกรรมการ และ ท าหน้าที่เป็นกรรมการและเลขานุการ  
** ในกรณีที่เห็นควรให้มีกรรมการ เพ่ิมเติม และ ผู้ช่วยเลขานุการ ให้พิจารณาแต่งตั้งตามความเหมาะสม 

ตัวอย่างค าสั่งแต่งตัง้ 
คณะกรรมการฯ ระดับสถานศึกษา  

กรณีสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาปฐมวัย 
(ไม่รวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) 


