เลม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๒๒ ง

หนา ๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๒

ระเบียบคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน
วาดวย หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อแตงตั้งเปนกรรมการ
ในคณะกรรมการคุมครองการทํางาน
พ.ศ. ๒๕๕๑
เพื่อใหการคัดเลือกคณะกรรมการคุมครองการทํางานดําเนินไปดวยความเรียบรอยโปรงใสและ
เปนธรรมไดบุคคลที่มีความรู ความสามารถและประสบการณในดานตาง ๆ เขารวมเปนคณะกรรมการ
คุมครองการทํางาน
อาศัยอํ านาจตามความในมาตรา ๑๓ (๗) มาตรา ๘๖ วรรคสอง แหงพระราชบัญญั ติ
โรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ คณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนจึงออกระเบียบไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน วาดวย หลักเกณฑ
และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อแตงตั้งเปนกรรมการในคณะกรรมการคุมครองการทํางาน พ.ศ. ๒๕๕๑”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหมีผลบังคับใชถัดจากวันที่ประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ ในระเบียบนี้
“ผูรับใบอนุญาต” หมายความวา ผูรับใบอนุญาตใหจัดตั้งโรงเรียนในระบบ
“ผูอํานวยการ” หมายความวา ผูอํานวยการของโรงเรียนในระบบ
“ครู” หมายความวา บุคลากรวิชาชีพซึ่งทําหนาที่หลักทางดานการเรียนการสอนและสงเสริม
การเรียนรูดวยวิธีการตาง ๆ ในโรงเรียน
“บุคลากรทางการศึกษา” หมายความวา ผูสนับสนุนการศึกษาซึ่งเปนผูทําหนาที่ใหบริการ
หรือปฏิบัติงานเกี่ยวเนื่องกับการจัดกระบวนการเรียนการสอน การนิเทศ และการบริหารการศึกษา
ในโรงเรียน ไดแก ผูปฏิบัตหิ นาที่บรรณารักษ ผูปฏิบัติหนาที่งานแนะแนว ผูปฏิบัติหนาที่เทคโนโลยี
การศึกษา ผูปฏิบัติหนาที่งานทะเบียนวัดผล และผูปฏิบัติหนาที่บริหารงานทั่วไป
“คณะกรรมการคุ ม ครองการทํ างาน” หมายความว า คณะกรรมการคุม ครองการทํา งาน
ผูอํานวยการ ครู หรือบุคลากรทางการศึกษา
“สํานักงาน” หมายความวา สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน
“เลขาธิการ” หมายความวา เลขาธิการคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน
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ขอ ๔ ใหคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน เปนผูรักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้
และใหมีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยปญหาอันอาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามระเบียบนี้
หมวด ๑
คณะกรรมการคุมครองการทํางาน
ขอ ๕ คณะกรรมการคุมครองการทํางาน ประกอบดวย เลขาธิการคณะกรรมการสงเสริม
การศึกษาเอกชน เปนประธานกรรมการ ผูแทนกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน ผูแทนสํานักงาน
ประกันสังคม ผูอํานวยการกองทุนสงเคราะห ผูแทนฝายผูรับใบอนุญาต จํานวน ๓ คน ผูแทนฝาย
ผูอํานวยการ ครู หรือบุคลากรทางการศึกษา จํานวน ๓ คน เปนกรรมการ ใหขาราชการในสํานักงาน
ซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้ง เปนเลขานุการ และผูชวยเลขานุการ ไมเกินสองคน
ขอ ๖ ใหสํานักงานประกาศ กําหนดวัน เวลา และสถานที่รับสมัคร เพื่อคัดเลือกและ
แตงตั้งเปนกรรมการคุมครองการทํางาน
ขอ ๗ ผู มี สิ ท ธิ ไ ด รั บ การเสนอชื่ อ แต ง ตั้ ง เป น ผู แ ทนฝ า ยผู รั บ ใบอนุ ญ าต ผู แ ทนฝ า ย
ผูอํานวยการ ครู หรือบุคลากรทางการศึกษา ในคณะกรรมการคุม ครองการทํางาน ตองมีความรู
ความสามารถ มีประสบการณเกี่ยวกับการทํางานและมีเวลาที่จะปฏิบัติหนาที่ในคณะกรรมการคุมครอง
การทํางาน และตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
(๑) ผูแทนฝายผูรับใบอนุญาต ซึ่งดํารงตําแหนงมาแลวมีเวลารวมกันไมนอยกวา หาป นับถึง
วันที่สมัครรับคัดเลือกและยังคงปฏิบัติหนาที่อยู
(๒) ผูแทนฝายผูอํานวยการ ครู หรือบุคลากรทางการศึกษา ตองเปนผูอํานวยการ ครู หรือ
บุคลากรทางการศึกษา ซึ่งดํารงตําแหนงมาแลวมีเวลารวมกัน ไมนอยกวา หาป นับถึงวัน ที่สมัคร
รับคัดเลือกและยังคงปฏิบัติหนาที่อยู
หมวด ๒
คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ
ขอ ๘ ใหสํานักงาน แตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติใหมีอํานาจและหนาที่ ดังนี้
(๑) ตรวจสอบคุณสมบัติของผูสมัครเขารับการคัดเลือกเปนกรรมการในแตละประเภท
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(๒) จัดทําบัญชีรายชื่อและประกาศรายชื่อผูที่มีคุณสมบัติครบถวนของผูสมัครแตละประเภท
(๓) พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปญหาอันเกิดจากการตรวจสอบคุณสมบัติ
(๔) เสนอรายชื่อ ผู ที่ มีคุ ณ สมบั ติ ค รบถ ว นที่ มี สิ ทธิ ไ ดรั บ การคั ด เลื อ กเป น คณะกรรมการ
คุมครองการทํางาน
(๕) ปฏิบัติการอื่นอันเกี่ยวกับการตรวจสอบคุณสมบัติของผูสมัครตามความเหมาะสม
(๖) แตงตั้งอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติหนาที่อยางหนึ่งอยางใด
ขอ ๙ ใหคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติประกาศรายชื่อผูสมัครที่มีคุณสมบัติครบถวน
โดยจัดทําเปนบัญชีรายชื่อแยกตามประเภทของการสมัคร ไวในที่เปดเผยและเปดโอกาสใหบุคคลทั่วไป
ไดมีโอกาสคัดคานเกี่ยวกับคุณสมบัติของผูสมัครเปนลายลักษณอักษร ภายในเจ็ดวันนับแตวันประกาศ
รายชื่อผูสมัคร
กรณีที่ไมมีผคู ัดคานหรือมีผูคัดคานแตการคัดคานฟงไมขึ้น ใหดําเนินการตามขอ ๑๑ ตอไป
หากเหตุผลของการคัดคานฟงขึ้น ใหถือวาผูนั้นเปนผูขาดคุณสมบัติ
คําวินิจฉัยของคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติถือเปนที่สุด
ขอ ๑๐ ใหคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัตินําบัญชีรายชื่อผูสมัครตามขอ ๙ เสนอตอ
คณะกรรมการคัดเลือกภายในสี่สิบหาวันนับแตวันสิ้นสุดระยะเวลาการประกาศรับสมัคร
หมวด ๓
คณะกรรมการคัดเลือกและวิธีการคัดเลือก
ขอ ๑๑ ใหมีคณะกรรมการคัดเลือก ประกอบดวยเลขาธิการ เปนประธาน ผูอํานวยการ
กลุ ม งานโรงเรี ยนอาชี วศึ กษา ผูอํ านวยการกลุ ม งานโรงเรี ยนสามั ญศึ กษา ผูอํ านวยการกลุ ม งาน
เลขานุการกรม เป น กรรมการ และหัว หนากลุม นิติ การ เป น กรรมการและเลขานุการ ทํา หนา ที่
คัดเลือกบุคคลเพื่อเปนกรรมการตามขอ ๕ ใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับบัญชีรายชือ่ จาก
คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ
ขอ ๑๒ ให ค ณะกรรมการคั ด เลื อ ก ดํ า เนิ น การคั ด เลื อ กผู ส มั ค รแต ล ะฝ า ยโดยจั ด เรี ย ง
ตามลําดับคะแนน
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ขอ ๑๓ ให ค ณะกรรมการคั ด เลื อ กจั ด ทํ า บั ญ ชี ร ายชื่ อ ผู ส มั ค รที่ ไ ด รั บ การคั ด เลื อ กเรี ย ง
ตามลําดับคะแนน ดังนี้
(๑) กรรมการฝายผูแทนผูรับใบอนุญาต จํานวนสามคน
(๒) กรรมการฝายผูแทนผูอํานวยการ ครู หรือบุคลากรทางการศึกษา จํานวนสามคน
ในกรณีไมมีผูสมัครฝายใดฝายหนึ่ง หรือมีผูสมัครแตไมครบจํานวนตามที่กําหนดในวรรคหนึ่ง
ใหคณะกรรมการคัดเลือกเสนอชื่อบุคคลที่เห็นวาเปนผูมีความรูความสามารถฝายที่ยังขาดอยู
การจัดทําบัญชีตามวรรคหนึ่ง ใหจัดทําโดยเรียงตามลําดับคะแนน
ขอ ๑๔ ใหสํานักงานประกาศรายชื่อผูที่ไดรับการคัดเลือกตามขอ ๑๓ ไวในที่เปดเผยและ
เปดโอกาสใหบุคคลทั่วไปไดมีโอกาสคัดคานเปนลายลักษณอักษร ภายในเจ็ดวันนับแตวันประกาศ
กรณีที่ไมมผี ูคัดคานใหดําเนินการตามขอ ๑๕
กรณีที่มีผูคัดคานใหเสนอขอคัดคานนั้นใหคณะกรรมการคัดเลือกพิจารณาวินิจฉัย หากขอ
คัดคานฟงไมขึ้น ใหดําเนินการตามขอ ๑๕ หากฟงขึ้นใหถือวาเปนผูขาดคุณสมบัติที่จะไดรับเลือกและ
ตัดชื่อออกจากบัญชีรายชื่อ และดําเนินการตามขอ ๑๕
คําวินิจฉัยของคณะกรรมการคัดเลือกใหถือเปนที่สุด
ขอ ๑๕ ใหสํานักงานนําบัญชีรายชื่อบุคคลตามขอ ๑๔ เสนอประธานคณะกรรมการสงเสริม
การศึกษาเอกชน พิจารณาแตงตั้งเปนกรรมการคุมครองการทํางานตามจํานวนในขอ ๕
สําหรับผูที่ไมไดรับการคัดเลือกใหขึ้นบัญชีไว
ประกาศ ณ วันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๑
จรวยพร ธรณินทร
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประธานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน
ปฏิบัติหนาที่ประธานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน

