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ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
ว่าด้วยคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัด
พ.ศ. ๒๕๖๓
โดยที่ ค ณะกรรมการส่ ง เสริ ม การศึ ก ษาเอกชนในการประชุ ม ครั้ ง ที่ ๙/๒๕๖๓ เมื่ อ วั น ที่
๒๓ กันยายน ๒๕๖๓ มีมติให้เสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตามมาตรา 13 (6)
แห่งพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 ให้มีคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษา
เอกชนจังหวัด เพื่อทําหน้าที่ประสานและส่งเสริม การพัฒนาผู้บริหาร ครู นักเรียนของโรงเรียนเอกชน
ในระดับจังหวัดให้มีความเป็นเอกภาพ
อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา ๑๒ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยคณะกรรมการประสาน
และส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๖๓”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศหรือคําสั่งอื่นใดที่ขัด หรือแย้งกับระเบี ย บนี้
ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัด
และให้หมายรวมถึงคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร ด้วย
“ประธานกรรมการ” หมายความว่า ประธานกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัด
“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัด
“สํานักงาน” หมายความว่า สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
“เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ข้อ ๕ ให้มีคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัด เรียกโดยย่อว่า
“ปส.กช.” และให้ตามด้วยชื่อของจังหวัดนั้น ๆ ดังต่อไปนี้
(ก) กรุงเทพมหานคร ให้มีคณะกรรมการ โดยมีเลขาธิการหรือรองเลขาธิการคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน ซึ่งเลขาธิการมอบหมาย เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการ ประกอบด้วย
(1) ประธานกรรมการ ซึ่งกรรมการตาม (2) (3) (4) (5) และ (6) เลือกจาก
กรรมการตาม (4)
(๒) กรรมการโดยตํ า แหน่ ง จํ า นวนสามคน ได้ แ ก่ ผู้ อํ า นวยการกลุ่ ม งานส่ ง เสริ ม
การศึกษานอกระบบ ผู้อํานวยการกลุ่มงานโรงเรียนนโยบายพิเศษ และผู้อํานวยการกลุ่มงานโรงเรียน
สามัญศึกษา
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(๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวนไม่เกินสามคน ซึ่งเลขาธิการแต่งตั้งจากผู้ที่มีความรู้
และความเชี่ยวชาญด้านการศึกษาเอกชน
(4) กรรมการผู้แทนโรงเรียนในระบบ ซึ่งเลขาธิการแต่งตั้งจากผู้แทนโรงเรียนในระบบ
ระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา ระดับละไม่เกินสองคน
(5) กรรมการผู้แทนโรงเรียนนอกระบบ ซึ่งเลขาธิการแต่งตั้งจํานวนสองคน
(6) กรรมการผู้แทนสมาคมเกีย่ วกับโรงเรียนเอกชนซึง่ เลขาธิการแต่งตัง้ จํานวนไม่เกินสองคน
ให้ผู้อํานวยการกลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษาในสํานักงานทําหน้าที่เป็นเลขานุการด้วย
และให้เลขาธิการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษาเจ้าหน้าที่กลุ่มงานส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบและเจ้าหน้าที่กลุ่มงานโรงเรียนนโยบายพิเศษ เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
(ข) จังหวัดอื่นยกเว้นจังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส จังหวัดสตูล และ
จังหวัดสงขลาให้มีคณะกรรมการ โดยมีศึกษาธิการจังหวัดเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการ ประกอบด้วย
(1) ประธานกรรมการ ซึ่งกรรมการตาม (2) (3) (4) และ (5) เลือกจากกรรมการ
ตาม (3)
(2) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวนไม่เกินสามคน ซึ่งเลขาธิการแต่งตั้งจากบุคคลภายนอก
ซึ่งมีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านการศึกษาเอกชน ตามรายชื่อที่กรรมการตาม (3) (4) และ (5)
เสนอ
(3) กรรมการผู้แทนโรงเรียนในระบบซึ่งเลขาธิการแต่งตั้งจากระดับก่อนประถมศึกษา
ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา จํานวนระดับละไม่เกินสองคน
(4) กรรมการผู้แทนโรงเรียนนอกระบบซึ่งเลขาธิการแต่งตั้งจากผู้แทนโรงเรียนนอกระบบ
จํานวนไม่เกินสองคน
(5) กรรมการผู้แทนสมาคมเกีย่ วกับโรงเรียนเอกชนซึง่ เลขาธิการแต่งตัง้ จํานวนไม่เกินสองคน
ให้ ผู้ อํ า นวยการกลุ่ ม ส่ ง เสริ ม การศึ ก ษาเอกชนในสํ า นั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด
เป็นกรรมการและเลขานุการ และให้ประธานกรรมการแต่งตั้งบุคคลซึ่งมิใช่กรรมการตาม (2) ถึง (5)
คนหนึ่งเป็นผู้ช่วยเลขานุการ
(ค) จั ง หวั ด ปั ต ตานี จั ง หวั ด ยะลา จั ง หวั ด นราธิ ว าส จั ง หวั ด สตู ล และจั ง หวั ด สงขลา
ให้ มีคณะกรรมการ โดยมีศึกษาธิการจังหวัด และผู้อํานวยการสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด
เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการ ประกอบด้วย
(1) ประธานกรรมการ ซึ่งกรรมการตาม (2) (3) (4) และ (5) เลือกจากกรรมการ
ตาม (3)
(2) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวนไม่เกินสามคน ซึ่งเลขาธิการแต่งตั้งผู้ซึ่งมีความรู้
และความเชี่ยวชาญด้านการศึกษาเอกชน
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(3) กรรมการผู้แทนโรงเรียนในระบบซึ่งเลขาธิการแต่งตั้งจากระดับก่อนประถมศึกษา
ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา จํานวนระดับละไม่เกินสองคน
(4) กรรมการผู้แทนโรงเรียนนอกระบบซึ่งเลขาธิการแต่งตั้งจากผู้แทนโรงเรียนนอกระบบ
ไม่เกินสองคน
(5) กรรมการผู้แทนสมาคมเกี่ยวกับโรงเรียนเอกชนซึ่งเลขาธิการแต่งตั้ง จํานวนไม่เกิน
สองคน
ให้หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชนในสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดทําหน้าที่
เป็นเลขานุการด้วย และให้ประธานกรรมการแต่งตั้งบุคคลซึ่งมิใช่กรรมการตาม (2) ถึง (5) คนหนึ่ง
เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
การได้มาซึ่งกรรมการผู้แ ทนโรงเรียนเอกชน ผู้แทนสมาคมเกี่ยวกับโรงเรียนเอกชน
ให้เป็นไปตามวิธีการที่กําหนดในข้อ ๖
การได้มาซึ่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ให้เลขาธิการพิจารณาแต่งตั้งจากบุคคลที่มีความรู้
ความสามารถและมีความเหมาะสมในพื้นที่จังหวัดนั้น ๆ
ข้อ ๖ วิ ธี ก ารคั ด เลื อ กกรรมการผู้ แ ทนโรงเรี ย นในระบบ ผู้ แ ทนโรงเรี ย นนอกระบบ
และผู้แทนสมาคมเกี่ยวกับโรงเรียนเอกชน ตามข้อ ๕ (ก) (ข) (ค) ให้ดําเนินการ ดังต่อไปนี้
(๑) ในกรุงเทพมหานคร ให้สํานักงานดําเนินการคัดเลือกกรรมการผู้แทนโรงเรียนในระบบ
ผู้แทนโรงเรียนนอกระบบ และผู้แทนสมาคมเกี่ยวกับโรงเรียนเอกชน ภายในเขตกรุงเทพมหานคร
ให้เป็นไปตามจํานวนที่กําหนดไว้ โดยขึ้นบัญชีสํารองไว้ระดับหรือประเภทละไม่เกินสองคน
(๒) ในจังหวัดอื่น ให้สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด หรือสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด
แล้วแต่กรณี ดําเนินการคัดเลือกกรรมการผู้แทนโรงเรียนในระบบ ผู้แทนโรงเรียนนอกระบบ และผู้แทน
สมาคมเกี่ยวกับโรงเรียนเอกชน ภายในเขตจังหวัดให้เป็นไปตามจํานวนที่กําหนดไว้ โดยขึ้นบัญชีสํารองไว้
ระดับหรือประเภทละไม่เกินสองคน
กรณีโ รงเรียนที่เปิดสอนเกินกว่าหนึ่งระดับหรือประเภท ให้เข้ารับการคัด เลือกเป็นผู้แทน
ได้เพียงระดับหรือประเภทเดียวเท่านั้น
จังหวัดใดมีโรงเรียนไม่ครบระดับหรือประเภท หรือไม่มีผู้แทนสมาคมเกี่ยวกับโรงเรียนเอกชน
ที่กําหนดไว้ตามข้อ ๕ (ก) (ข) (ค) ให้ถือว่าคณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการเท่าที่มีอยู่
ข้อ ๗ ให้ประธานกรรมการ กรรมการผู้แทนโรงเรียนในระบบ กรรมการผู้แทนโรงเรียน
นอกระบบ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามข้อ ๕ มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับ
การแต่งตั้งอีกได้
ในกรณีที่ประธานกรรมการพ้น จากตําแหน่งก่อนครบวาระ ให้สํานักงานดําเนินการเลือก
ประธานกรรมการแทนตําแหน่งที่ว่าง และให้ผู้นั้นอยู่ในตําแหน่งเท่าวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน
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ในกรณีที่กรรมการผู้แทนโรงเรียนในระบบ หรือกรรมการผู้แทนโรงเรียนนอกระบบ พ้นจาก
ตําแหน่งก่อนครบวาระ ให้สํานักงานดําเนินการเรียกกรรมการผู้แทนโรงเรียนในระบบ หรือกรรมการ
ผู้แทนโรงเรียนนอกระบบ แทนตําแหน่งที่ว่างจากบัญชีสํารอง และให้ผู้นั้นอยู่ในตําแหน่งเท่าวาระ
ที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน
ในกรณีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ ให้สํานักงานดําเนินการเลือก
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนตําแหน่งที่ว่าง และให้ผู้นั้นอยู่ในตําแหน่งเท่าวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน
ในกรณีที่ประธานกรรมการ กรรมการพ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ แต่มีวาระการดํารงตําแหน่ง
เหลืออยู่ไม่ถึงเก้าสิบวัน จะไม่ดําเนินการแต่งตั้งแทนก็ได้ และให้ถือว่าคณะกรรมการประกอบด้วย
กรรมการเท่าที่เหลืออยู่
ข้อ 8 นอกจากการพ้ น จากตํา แหน่ง ตามวาระตามข้อ 7 แล้ ว กรรมการตามข้ อ 5
อาจพ้นจากตําแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) เลขาธิการให้ออก เพราะมีความประพฤติเสื่อมเสีย
(๔) ขาดคุณสมบัติการเป็นผู้แทนของกรรมการประเภทนั้น
(๕) เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๖) ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก
ข้อ 9 คณะกรรมการตามข้อ ๕ มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) เสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหา และการพัฒนาการศึกษาเอกชน ตลอดทั้งแนวทาง
ในการส่งเสริมสนับสนุนสวัสดิการและสวัสดิภาพ ต่อสํานักงาน สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด สํานักงาน
การศึกษาเอกชนจังหวัด หรือหน่วยงานอื่นเกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี
(2) ประสานงานกั บ โรงเรี ย นเอกชนทุ ก ประเภท ทุ ก ระดั บ และหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
เพื่อแก้ไขปัญหา และส่งเสริมการพัฒนาผู้บริหาร ครู ผู้สอน และนักเรียนหรือผู้เรียน
(3) เสนอแนะแนวทางในการส่ ง เสริ มสนั บสนุน สวัส ดิก ารและสวั ส ดิภ าพ ต่ อ สํ า นั กงาน
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด สํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด หรือหน่วยงานอื่นเกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี
(๔) แต่งตั้งอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษา
เอกชนจังหวัดมอบหมาย
(5) ดําเนินการอื่นตามที่สํานักงาน สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด หรือสํานักงานการศึกษา
เอกชนจังหวัดมอบหมาย แล้วแต่กรณี
ให้นํากฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้บังคับการประชุม และการวินิจฉัย
ชี้ขาดของคณะกรรมการด้วย โดยอนุโลม

เลม่ ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๒๖๘ ง

หนา้ ๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

ข้อ 10 ให้เลขาธิการเป็นผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน
จังหวัด
ข้อ 11 ในกรณีที่มีความจําเป็นต้องมีผู้แทนของสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ในคณะกรรมการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาในพื้นที่จังหวัด ให้เลขาธิการพิจารณามอบหมาย ปส.กช.
คนใดคนหนึ่งหรือที่ปรึกษา ที่มีความเหมาะสมเป็นผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ข้อ ๑2 ให้คณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึก ษาเอกชนจังหวัดที่ได้รับการแต่งตั้ง
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การจัดตั้งคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัด
พ.ศ. 25๖๐ ประกาศ ณ วันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
ณัฏฐพล ทีปสุวรรณ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

