คู่มือการปฏิบัติงาน
การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ของเขตพื้นที่การศึกษา
แนวคิด /หลักการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 ได้ดาเนินการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา โดยให้ความสาคัญกับการมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้อง และจัดเป็นองค์รวม จาเป็นต้องใช้รูปแบบ
กระบวนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ การบริหารและการดาเนินงานของสถานศึกษาในสังกัด
ให้ประสบผลสาเร็จตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้สรรหา คัดเลือก และแต่งตั้ง คณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ทั้งนี้ จานวน หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มา
ของคณะกรรมการดังกล่าวเป็นไปตามที่กาหนดในกฎกระทรวง เพื่อทาหน้าที่ตามบทบาทหน้าที่และแนวทาง
ตามมาตรา 20 วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
กาหนดให้มีคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อทา
หน้าที่ตามมาตรา 20 วรรคสาม ให้เป็นการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย นิเทศ ติดตาม และประเมินผล
การบริหารและการดาเนินการ โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา
เพื่อเตรียมการรับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลจากหน่วยงานภายนอก

วัตถุประสงค์
แนวทางการดาเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
1. เพื่อพัฒนาระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของหน่วยงานและ
สถานศึกษาในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา
2. เพื่อติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการบริหารและการดาเนินการ โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
ของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา
3. เพื่อร่วมส่งเสริมให้มีการประสานการดาเนินงานกับคณะกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4. เพื่อกาหนดแนวทางการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การบริหารและการดาเนินการของสานักงานและ
สถานศึกษาในสังกัด
5. เพื่อนาผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษามาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
/ ขั้นตอน ...

- 2 -

ขั้นตอน / กระบวนการ
ตามกฎกระทรวง กาหนดจานวน หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2548
ข้อ 2 ให้คณะกรรมการมีจานวนเก้าคน ประกอบด้วย
(1) ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นประธานกรรมการ
(2) กรรมการที่เป็นผู้แทนผู้บริการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ จานวนหนึ่งคน
(3) กรรมการที่เป็นผู้แทนผู้บริการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของเอกชน จานวนหนึ่งคน
(4) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จานวนห้าคน ซึ่งแต่งตั้งจากผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและ
ประสบการณ์สูงในด้านการศึกษาปฐมวัย ด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านการวิจัยและประเมินผล
ด้านการบริหารการศึกษา ด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้านรวมกัน
(5) หัวหน้ากลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นกรรมการและเลขานุการ
ในกรณีเขตพื้นที่การศึกษาใดไม่มีผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของเอกชน ให้คณะกรรมการ
ประกอบด้วยกรรมการเท่าที่มีอยู่
ข้อ 6 กรรมการตามข้อ 2 (2) (3) และ (4) มีวาระการดารงตาแหน่งคราวละสามปี และอาจได้รับ
แต่งตั้งอีกได้ แต่จะดารงตาแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันไม่ได้
ข้อ 8 ในกรณีที่กรรมการตามข้อ 2 (2) (3) หรือ (4) พ้นจากตาแหน่งก่อนครบวาระให้ดาเนินการเลือก
สรรหาและเลือกและแต่งตั้งกรรมการแทนภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ผู้นั้นพ้นจากตาแหน่ง เว้นแต่วาระการ
ดารงตาแหน่งของกรรมการเหลืออยู่ไม่ถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวันจะไม่ดาเนินการก็ได้
ในระหว่างที่ยังมิได้แต่งตั้งกรรมการแทนตาแหน่งที่ว่าง ให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการเท่าที่มี
อยู่
ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งแทน อยู่ในตาแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน
ในกรณีที่กรรมการตามวรรคหนึ่งพ้นจากตาแหน่งตามวาระ ให้ดาเนินการเลือก สรรหาและเลือกและ
แต่งตั้งกรรมการชุดใหม่ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ครบวาระ และให้ผู้ซึ่งพ้นจากตาแหน่งตามวาระปฏิบัติหน้าที่
ต่อไปจนกว่ากรรมการซึ่งแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 จึงดาเนินการสรรหาและเลือก
คณะกรรมการติดตามฯ ตามขั้นตอน/กระบวนการ ดังนี้
1. สพป.นศ.1 กาหนดปฏิทินดาเนินงานการสรรหาและการเลือกคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อรายงาน สพฐ.ตามกาหนด
2. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการสรรหาและการเลือก จานวน 3 – 5 คน โดยผู้อานวยการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นประธาน เพื่อทาหน้าที่วินิจฉัยปัญหาที่เกิดจากการดาเนินการ
สรรหาฯ (ประกาศ สพฐ. ข้อ 3)

- 3 3. แจ้งโรงเรียนในสังกัด เพื่อสมัครเป็นผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาของรัฐ โดยให้ลงชื่อ ณ สพป.นศ.1
ตามแบบฟอร์มที่กาหนด
4. แจ้งสานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ประสานโรงเรียนสังกัดเอกชน เพื่อสมัคร
เป็นผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาของเอกชน โดยให้ลงชื่อ ณ สพป.นศ.1 ตามแบบฟอร์มที่กาหนด
5. กาหนดเลือกกันเอง ให้เหลือ 1 คน หากมีผู้สมัครกรรมการตามข้อ 3 และ 4 เกินกว่า 1 คน
(กฎกระทรวงฯ ข้อ 4 (1) (2) และ ประกาศ สพฐ. ข้อ 4 , ข้อ 5 ตามลาดับ)
6. ประกาศแต่งตั้งกรรมการที่เป็นผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาของรัฐและผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา
ของเอกชน
7. แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย
- ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เป็นประธาน
- กรรมการที่เป็นผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ
เป็นกรรมการ
- กรรมการที่เป็นผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของเอกชน
เป็นกรรมการ
- ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศฯ
เป็นกรรมการและเลขานุการ
เพื่อเสนอชื่อผู้ที่สมควรเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม
ตามข้อ 3 * จานวนสองเท่าของกรรมการที่กาหนดตามข้อ 2 (4) ** และให้ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ
เลือกกันเองให้เหลือจานวนที่กาหนดตามข้อ 2(4) ** ( * และ ** ตามกฎกระทรวงฯ )
8. ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
9. ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1
10. รายงาน สพฐ. ทราบ
ระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง / แบบฟอร์มต่าง ๆ
1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
2. กฎกระทรวง กาหนดจานวน หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2548
3. ประกาศสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง วิธีการสรรหา และการเลือก
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา
ประจาปี 2560
4. ปฏิทินดาเนินงานการสรรหาและการเลือกคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และ
นิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา ของ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 1
5. คาสั่ง สพป.นศ.1 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการสรรหาและการเลือก

คู่มือการปฏิบัติงาน
การสรรหาและการเลือก
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
ของเขตพื้นที่การศึกษา
จัดทาโดย
นางปิยนันท์ ตรีตรง
นักจัดการงานทั่วไป ชานาญการ
กลุ่มอานวยการ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1

