
  
 
 
 
ระเบียบส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 

ว่าด้วยกลุ่มโรงเรียน พ.ศ. 2555 
...................................... 

      ด้วยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1  เห็นสมควรประกาศใช้
ระเบียบว่าด้วยกลุ่มโรงเรียน พ.ศ. 2555  ขึ้น  เพ่ือส่งเสริม   สนับสนุนให้การบริหารจัดการศึกษาเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ  รวมทั้งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ           
พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 และพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 เป็นการรองรับการ
กระจายอ านาจและการท างานยุคใหม่ลักษณะเครือข่ายอันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยรวม 

      อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 37  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546  และมาตรา 24  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร                          
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547  และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี              
เขต 1  ในการตอบแบบสอบถามความคิดเห็นของคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 
เรื่อง ระเบียบส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ว่าด้วยกลุ่มโรงเรียน พ.ศ. 255 จึงได้
ก าหนดระเบียบไว้ดังนี้ 

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1  
ว่าด้วยกลุ่มโรงเรียน พ.ศ. 2555” 

ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ผู้มีอ านาจลงนามประกาศเป็นต้นไป 
ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1  ว่าด้วยกลุ่มโรงเรียน พ.ศ. 

2550 และให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
ข้อ 4 ให้ใช้ระเบียบนี้ส าหรับโรงเรียนที่จัดการศึกษาปฐมวัย การศึกษาขั้นพ้ืนฐานในสังกัดและ      

ในก ากับดูแลของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 
ข้อ 5 ในระเบียบนี้ 
       “ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา” หมายความว่า ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 
       “ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา” หมายความว่า ผู้อ านวยการ

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 หรือผู้รักษาราชการแทนผู้อ านวยการส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 

       “โรงเรียน” หมายความว่า โรงเรียนที่จัดการศึกษาปฐมวัย การศึกษาขั้นพ้ืนฐานในสังกัดและ
ในก ากับดูแลของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 
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        “กลุ่มโรงเรียน” หมายความว่า การรวมโรงเรียนในสังกัดและในก ากับดูแลของส านักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษาเข้าด้วยกัน ตามประกาศของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 
        “ประธานกลุ่ม” หมายความว่า ประธานคณะกรรมการกลุ่มโรงเรียน 
        “รองประธานกลุ่ม” หมายความว่า รองประธานคณะกรรมการกลุ่มโรงเรียน 
        “คณะกรรมการกลุ่ม” หมายความว่า คณะกรรมการกลุ่มโรงเรียน 
        “กรรมการกลุ่ม” หมายความว่า กรรมการกลุ่มโรงเรียน 
        “เลขานุการกลุ่ม” หมายความว่า เลขานุการคณะกรรมการกลุ่มโรงเรียน 
        “ผู้ช่วยเลขานุการกลุ่ม” หมายความว่า ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการกลุ่มโรงเรียน 
        “ส านักงานกลุ่ม” หมายความว่า ส านักงานที่ใช้ปฏิบัติงานของคณะกรรมการกลุ่มโรงเรียน 
        “ผู้ประสานงานกลุ่ม” หมายความว่า ผู้ประสานงานระหว่างกลุ่มโรงเรียนกับส านักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 
        “ผู้บริหารสถานศึกษา” หมายความว่า ผู้อ านวยการโรงเรียนหรือผู้รักษาการในต าแหน่ง 

หรือผู้รักษาราชการแทน และผู้อ านวยการโรงเรียนเอกชน 
        “ผู้แทนรองผู้บริหารสถานศึกษา” หมายความว่า ผู้แทนของรองผู้อ านวยการโรงเรียน หรือ

ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียนเอกชน 
        “ผู้แทนครู” หมายความว่า ผู้แทนของครูในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ครูกิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียนและครูปฐมวัย 
ข้อ 6 ให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 

 
หมวดที่ 1 

โครงสร้างและการจัดแบ่งกลุ่มโรงเรียน 

 ข้อ 7 ให้จัดตั้งกลุ่มโรงเรียนในเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา โดยรวมโรงเรียนเข้าด้วยกันตาม
ช่วงชั้นที่จัดการศึกษา มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1) เพ่ือให้เกิดความร่วมมือระหว่างโรงเรียนภายในกลุ่มในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ 
การใช้ทรัพยากรด าเนินกิจกรรมร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ 

2) เพ่ือสนับสนุนให้โรงเรียนภายในกลุ่ม ร่วมมือช่วยเหลือกันในด้านงานบริหารวิชาการ  
งานบริหารงบประมาณ งานบริหารบุคคล งานบริหารทั่วไป และงานบริหารกิจการนักเรียน 

3) เพ่ือระดมสรรพก าลังด้านความคิด ด้านความร่วมมือร่วมใจ ด้านก าลังงานเต็มตาม 
ศักยภาพ ในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนภายในกลุ่มให้สูงขึ้นและใกล้เคียงกัน 
 ข้อ 8 จัดแบ่งกลุ่มโรงเรียน แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่  

1) กลุ่มโรงเรียนที่จัดการศึกษาปฐมวัย และช่วงชั้นที่ 1-2  
2) กลุ่มโรงเรียนที่จัดการศึกษาช่วงชั้นที่ 3  

โดยจัดรวมโรงเรียนในสังกัดเข้าด้วยกัน ให้มีจ านวนโรงเรียนในแต่ละกลุ่มไม่น้อยกว่า 8 โรงเรียน และไม่เกิน 
11 โรงเรียน โดยค านึงถึงสภาพทางภูมิศาสตร์ การคมนาคม และความสามารถช่วยเหลือกันในการจัด
การศึกษาประกอบด้วย 
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 กรณีมีเหตุจ าเป็นหรือมีการเปลี่ยนแปลงโรงเรียนภายในกลุ่ม อาจจัดรวมโรงเรียนให้มีจ านวนน้อย
กว่าหรือมากกว่าที่ก าหนดได้ 
 การจัดกลุ่มโรงเรียนตามวรรคหนึ่ง ให้ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา และให้จัดท าเป็นประกาศของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
 ข้อ 9 ให้คณะกรรมการกลุ่มโรงเรียนจัดการศึกษาปฐมวัย และจัดการศึกษาช่วงชั้นที่ 1-2 และ
จัดการศึกษาช่วงชั้นที่ 3 ให้ตั้งชื่อกลุ่มโรงเรียน  
 ให้คณะกรรมการกลุ่มโรงเรียนชั่วคราว ตามบทเฉพาะกาลเป็นผู้ตั้งชื่อกลุ่ม และเมื่อมี
คณะกรรมการกลุ่มตามระเบียบนี้แล้ว หากประสงค์จะเปลี่ยนชื่อกลุ่มโรงเรียนอีกครั้ง ให้เสนอขอเปลี่ยนชื่อ
กลุ่มโรงเรียนภายใน 30 วัน นับจากวันที่มีคณะกรรมการกลุ่มโรงเรียนครบตามระเบียบ 
 ข้อ 10 ให้มีคณะกรรมการกลุ่มโรงเรียน ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษาทุกคนในกลุ่มโรงเรียน
เป็นกรรมการโดยต าแหน่ง ผู้แทนรองผู้บริหารสถานศึกษา (ถ้ามี) 1 คน ผู้แทนครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่ม
ละ 1 คน ผู้แทนครูกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1 คน และผู้แทนครูปฐมวัย 1 คน 
 โรงเรียนใดที่จัดการศึกษาทั้ง 2 ลักษณะ ผู้บริหารสถานศึกษาอาจมอบหมายให้รองผู้บริหาร
สถานศึกษาคนหนึ่งเป็นกรรมการ โดยต าแหน่งแทนในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งก็ได้ โดยออกค าสั่งมอบหมายเป็นลาย
ลักษณ์อักษร 
 การเลือกกรรมการกลุ่มจากผู้แทนรองผู้บริหารสถานศึกษา และ หรือผู้แทนครูในแต่ละกลุ่มสาระ 
ผู้แทนครูกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ผู้แทนครูปฐมวัย ให้ผู้แทนรองผู้บริหารสถานศึกษา และ หรือผู้แทนครูในแต่
ละกลุ่มสาระ ผู้แทนครูกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ผู้แทนครูปฐมวัย ที่สมัครเป็นกรรมการกลุ่มเลือกกันเองเป็น
ผู้แทนรองผู้บริหารสถานศึกษา และ หรือ ผู้แทนครูในแต่ละกลุ่มสาระ ผู้แทนครูกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ผู้แทน
ครูปฐมวัย เป็นกรรมการกลุ่ม 
 กรณีมีต าแหน่งกรรมการกลุ่มจากผู้แทนในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งว่างลง ให้คณะกรรมการกลุ่มโรงเรียน
ด าเนินการเลือกผู้แทนในกลุ่มที่ว่างลงตามแนวปฏิบัติการเลือกผู้แทนในกลุ่มนั้น ๆ เป็นกรรมการกลุ่ม 
 ให้คณะกรรมการกลุ่มจากผู้แทนรองผู้บริหารสถานศึกษา ผู้แทนครูทุกกลุ่มสาระ ผู้แทนครู
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และผู้แทนครูปฐมวัย อยู่ในต าแหน่งสองปีการศึกษาต่อ 1 วาระ 
 ข้อ 11 ให้คณะกรรมการกลุ่มตามข้อ 10 เลือกกรรมการโดยต าแหน่งเป็นประธานกลุ่ม 1 คน รอง
ประธานกลุ่ม 2 คน และต าแหน่งอื่น ๆ ตามที่เห็นสมควร ส่วนต าแหน่งเลขานุการกลุ่มให้ประธานกลุ่มเลือก
จากกรรมการหรือเลือกจากครูของโรงเรียนในกลุ่ม เมื่อประธานกลุ่มพ้นจากต าแหน่งให้เลขานุการกลุ่มพ้นจาก
ต าแหน่งด้วย ส าหรับต าแหน่งผู้ช่วยของต าแหน่งอ่ืน ๆ ถ้ามี ให้ผู้ด ารงต าแหน่งนั้น ๆ เลือกจากครูของโรงเรียน
ในกลุ่ม เพ่ือให้ปฏิบัติหน้าที่ตามความจ าเป็นและเหมาะสม และเมื่อผู้ด ารงต าแหน่งนั้นพ้นจากต าแหน่งให้
ผู้ช่วยพ้นจากต าแหน่งด้วย 
 ครูที่ได้รับเลือกเป็นเลขานุการกลุ่มหรือผู้ช่วยเลขานุการกลุ่ม มีสิทธิเข้าประชุมและออกความเห็น
ได้ แต่ไม่อยู่ในฐานะกรรมการและไม่มีสิทธิออกเสียง 

 ผู้ได้รับเลือกให้ด ารงต าแหน่งตามวรรคหนึ่ง ให้อยู่ในต าแหน่งสองปีการศึกษาต่อ 1 วาระ ถ้าผู้
ได้รับเลือกดังกล่าว พ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระ ให้ผู้มีหน้าที่ตามวรรคหนึ่งเลือกผู้ด ารงต าแหน่งแทนภายใน
สามสิบวัน และผู้ที่รับเลือกให้ด ารงต าแหน่งนั้นเท่าวาระที่เหลือ เว้นแต่วาระการด ารงต าแหน่งนั้นเหลือไม่เกิน

เกา้สิบวัน ทั้งนี้ ประธานกลุ่มจะด ารงต าแหน่งประธานกลุ่มไดไ้ม่เกินสองวาระติดต่อกัน 
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 ข้อ 12 ให้เลือกคณะกรรมการกลุ่มให้แล้วเสร็จก่อนสิ้นสุดวาระสามสิบวันของคณะกรรมการกลุ่ม
ชุดเดิม 
 ข้อ 13 ให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแต่งตั้งบุคคลในส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเป็นผู้ประสานงานกลุ่ม อย่างน้อยกลุ่มละ 1 คน เพื่อประสานงานระหว่างกลุ่ม
โรงเรียนกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
 ข้อ 14 คณะกรรมการกลุ่ม พ้นจากต าแหน่ง เมื่อ 

(1) ครบวาระ 
(2) ตาย 
(3) ลาออก 
(4) ย้ายทุกกรณี 
(5) ได้รับค าสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่นอกกลุ่มโรงเรียน หรือลาศึกษาต่อ ที่ไม่สามารถปฏิบัติ 

หน้าที่ประจ าได้เป็นเวลาเกินหกสิบวัน 
ข้อ 15 การประชุมคณะกรรมการกลุ่ม 

(1) ให้มีการประชุมคณะกรรมการกลุ่มอย่างน้อยภาคเรียนละสองครั้ง 
(2) จะต้องมีคณะกรรมการกลุ่มเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน 

คณะกรรมการกลุ่มทั้งหมดจึงถือเป็นองค์ประชุม ให้ผู้ประสานงานกลุ่มเข้าร่วมประชุมด้วยแต่ไม่มีสิทธิออกเสียง 
(3) ในการประชุมถ้าประธานกลุ่มไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้  

ให้รองประธานกลุ่มท าหน้าที่ประธานการประชุม ถ้าประธานกลุ่มและรองประธานกลุ่มไม่มาประชุมหรือ 
ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการกลุ่มที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานการประชุม 

(4) การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมากของผู้มาประชุมกรรมการกลุ่ม 
คนหนึ่งมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกหนึ่งเสียง
เป็นเสียงชี้ขาด 

(5) ให้ประธานกลุ่มส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการกลุ่มให้ผู้อ านวยการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่มีการประชุม 

 
หมวดที่ 2 

หน้าที่ของกลุ่มโรงเรียน 
 

ข้อ 16 หน้าที่ของกลุ่มโรงเรียน มีดังต่อไปนี้ 
(1) ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียนภายในกลุ่ม  

ตามนโยบาย แนวทาง หรือแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 

(2) ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
(3) ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนางานวิชาการและระบบประกันคุณภาพภายใน 

สถานศึกษา 
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(4) ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพได้มาตรฐานและมีคุณลักษณะ 
ที่พึงประสงค์เก่ง ดี มีสุข 

(5) ด าเนินการพัฒนางานและบุคลากรในด้านกระบวนการ เทคนิคและวิธีการ 
จัดการเรียนรู้ การใช้สื่อนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา งานวิชาการทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และการศึกษาปฐมวัย รวมทั้งการส่งเสริมวิทยฐานะของครู 

(6) เสนอแนะแนวทางในการบริหารงานวิชาการ การบริหารงานงบประมาณ  
การบริหารงานบุคคล การบริหารงานทั่วไป และการบริหารงานกิจการนักเรียน ต่อส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา 

(7) ประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาครัฐและเอกชนและ 
เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ให้มีการใช้บริการจากโรงเรียน ตลอดจนให้โรงเรียนเป็น
แหล่งวิทยาการของชุมชน 

(8) ส่งเสริม สนับสนุน และด าเนินการให้มีการประสานงานการใช้ทรัพยากรบุคคล  
เงิน วัสดุ อุปกรณ์ ระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนวิทยากรภายนอก เพ่ือเสริมสร้าง
พัฒนาการของผู้เรียนและโรงเรียนในกลุ่มทุกด้าน 

(9) นิเทศ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการด าเนินงานการพัฒนาคุณภาพ 
การศึกษาของกลุ่มโรงเรียน 

(10)  ปฏิบัติงานอื่น ตามที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามอบหมาย 
ข้อ 17 อ านาจหน้าที่ของประธานกลุ่ม 

(1) สั่งราชการและแต่งตั้งให้บุคลากรไปปฏิบัติราชการของกลุ่มโรงเรียน 
(2) น าเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณาความดีความชอบของข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(3) จัดสถานที่ท่ีท าการส านักงานกลุ่มโรงเรียน 
(4) ด าเนินการเกี่ยวกับงบประมาณของกลุ่มโรงเรียน 
(5) จัดท ารายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของกลุ่มโรงเรียนต่อผู้อ านวยการ

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
(6) ก ากับดูแล การด าเนินงานของกลุ่มโรงเรียนตามที่คณะกรรมการกลุ่มโรงเรียน

เห็นชอบ 
ข้อ 18 อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการกลุ่ม 

(1) ให้ความเห็นชอบในการจัดตั้งส านักงานกลุ่มโรงเรียน 
(2) ให้ความเห็นชอบแผนงานโครงการของกลุ่มโรงเรียน 
(3) ให้ความเห็นชอบการใช้งบประมาณของกลุ่มโรงเรียน 
(4) ก าหนดแนวทางการใช้ทรัพยากรทางการศึกษาร่วมกันของกลุ่มโรงเรียน 
(5) ก าหนดแนวทางเพ่ือประสานการด าเนินงานด้านงานบริหารวิชาการ งานบริหาร

งบประมาณ งานบริหารบุคคล งานบริหารทั่วไป งานบริหารกิจการนักเรียนและ
กิจการอ่ืน ๆ ของโรงเรียนภายในกลุ่ม 

 
 
 
 
 
 
 



(นายอนุสรณ์  ฟูเจริญ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 
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(6) ก าหนดหลักเกณฑ์หรือแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานในหน้าที่ โดยไม่ขัดหรือแย้งกับ
หลักเกณฑ์ ระเบียบและกฎหมายอ่ืน ๆ 

(7) พิจารณาแต่งตั้งคณะท างานในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนภายใน
กลุ่ม 

(8) ส่งเสริม พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 
(9) ส่งเสริม พัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา 
(10)  นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาภายในกลุ่มโรงเรียน 
(11)  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

ข้อ 19 ภายใต้ระเบียบข้อ 17 และข้อ 18 ให้ประธานกลุ่มมีหน้าที่รับผิดชอบ ก ากับดูแลการ 
ด าเนินงานของกลุ่มโรงเรียนตามที่คณะกรรมการกลุ่มเห็นชอบ รวมทั้งการจัดสถานที่ที่ท าการส านักงานกลุ่ม
ภายใต้เงื่อนไข ต่อไปนี้ 

(1) ใช้สถานที่ของโรงเรียนซึ่งประธานกลุ่มด ารงต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 
(2) กรณีไม่สามารถปฏิบัติตาม (1) ได้ ให้คณะกรรมการกลุ่มพิจารณาตามที่

เห็นสมควร 
ข้อ 20 การแก้ไขระเบียบส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ว่าด้วย 

กลุ่มโรงเรียน พ.ศ. 2555 จะกระท าได้โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 1 
 ข้อ 21 ในกรณีที่มีการยกเลิกกลุ่มโรงเรียนทุกกรณี ให้น าทรัพย์สินของกลุ่มโรงเรียนจัดสรรให้
โรงเรียนในกลุ่ม ตามมติของคณะกรรมการกลุ่ม 

บทเฉพาะกาล 
 ข้อ 22 เมื่อระเบียบนี้มีผลบังคับใช้ ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 
แจ้งการจัดกลุ่มโรงเรียนทราบโดยเร็ว 
 ข้อ 23 ให้ผู้บริหารสถานศึกษาภายในกลุ่มโรงเรียน ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการกลุ่มโรงเรียนตาม
ข้อ 18 เป็นคณะกรรมการชั่วคราว และให้ด าเนินการประชุมเพ่ือแจ้งชื่อกลุ่มโรงเรียนให้ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ทราบโดยเร็ว 
 ข้อ 24 ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ประกาศจัดตั้งกลุ่ม
โรงเรียนภายในสามสิบวัน 
 ข้อ 25 ให้คณะกรรมการชั่วคราวด าเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการกลุ่มโรงเรียนภายในสามสิบวัน 
นับแต่วันประกาศจัดตั้งกลุ่มโรงเรียน 

 ประกาศ ณ วันที่ 26 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555 
 
 
 


