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กฎกระทรวง 
กําหนดจํานวน  หลักเกณฑ  และวิธีการไดมาของคณะกรรมการติดตาม  
ตรวจสอบ  ประเมินผล  และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา 

พ.ศ.  ๒๕๔๘ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๘  และมาตรา  ๒๐  วรรคสี่  แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.  ๒๕๔๖  รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวงไว  
ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ในกฎกระทรวงนี้ 
“คณะกรรมการ”   หมายความวา  คณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผล  และนิเทศ

การศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาแตละเขตพื้นที่การศึกษา  
“กรรมการ”  หมายความวา กรรมการติดตาม ตรวจสอบ  ประเมินผล  และนิเทศการศึกษาของ

เขตพื้นที่การศึกษาแตละเขตพื้นที่การศึกษา  
“ผูบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของรัฐ”  หมายความวา ผูบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ

รัฐในสังกัดแตละเขตพื้นที่การศึกษา 
“ผูบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของเอกชน”  หมายความวา ผูบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

ของเอกชนในแตละเขตพื้นที่การศึกษาตามกฎหมายวาดวยโรงเรียนเอกชน 
ขอ ๒ ใหคณะกรรมการมีจํานวนเกาคน ประกอบดวย 
(๑) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เปนประธานกรรมการ 
(๒) กรรมการที่เปนผูแทนผูบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของรัฐ จํานวนหนึ่งคน 
(๓) กรรมการที่เปนผูแทนผูบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของเอกชน จํานวนหนึ่งคน 
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(๔) กรรมการผูทรงคุณวุฒิ จํานวนหาคน ซึ่งแตงตั้งจากผูท่ีมีความรู ความสามารถ   ความเชี่ยวชาญ  
และประสบการณสูงในดานการศึกษาปฐมวัย  ดานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดานการวิจัยและประเมินผล 
ดานการบริหารการศึกษา ดานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ดานใดดานหนึ่งหรือหลายดานรวมกัน 

(๕) หัวหนากลุมนิเทศ  ติดตาม  และประเมินผลการจัดการศึกษา  เปนกรรมการและ
เลขานุการ 

ในกรณีเขตพื้นที่การศึกษาใดไมมีผูบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของเอกชนใหคณะกรรมการ
ประกอบดวยกรรมการเทาที่มีอยู 

ขอ ๓ กรรมการผูทรงคุณวุฒิตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามดังตอไปนี้ 
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไมตํ่ากวาสามสิบปบริบูรณ 
(๓) เปนที่ยอมรับในเรื่องความซื่อสัตยและความยุติธรรม 
(๔) ไมเปนบุคคลลมละลาย 
(๕) ไมเปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 
(๖) ไมเคยมีประวัติเสื่อมเสียทางจริยธรรม จรรยาบรรณ และการประกอบวิชาชีพ 
(๗) ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่

ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๘) ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง  เจาหนาที่หรือผูมีตําแหนงใด  ๆ  ในพรรคการเมือง 
ขอ ๔ การเลือกกรรมการตามขอ  ๒  (๒)  และการสรรหาและการเลือกกรรมการตามขอ  ๒ 

(๓)  และ  (๔)  มีหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้ 
(๑) การเลือกกรรมการตามขอ  ๒  (๒)  ใหผูบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของรัฐเลือกกันเอง 

ใหเหลือจํานวนหนึ่งคน 
(๒) การสรรหาและการเลือกกรรมการตามขอ  ๒  (๓)  ใหผูบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

ของเอกชนเลือกกันเองใหเหลือจํานวนหนึ่งคน  ในกรณีท่ีเขตพื้นที่การศึกษามีสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ของเอกชนเพียงสองแหง  ใหผูบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของเอกชนรวมกับผูบริหารสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานของรัฐเลือกผูบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของเอกชนผูใดผูหนึ่งเปนกรรมการ  สําหรับในเขต
พ้ืนที่การศึกษาใดมีสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของเอกชนเพียงแหงเดียว  ใหผูบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ของเอกชนนั้นเปนกรรมการ 
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(๓) การสรรหาและการเลือกกรรมการผูทรงคุณวุฒิตามขอ  ๒  (๔)  ใหประธานกรรมการ
และกรรมการตามขอ  ๒  (๒)  (๓)  และ  (๕)  เสนอชื่อผูท่ีสมควรเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิ  ซึ่งมี
คุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามขอ  ๓  จํานวนสองเทาของกรรมการที่กําหนดตามขอ  ๒  (๔) 
และใหผูท่ีไดรับการเสนอชื่อเลือกกันเองใหเหลือจํานวนที่กําหนดตามขอ  ๒  (๔)  

ใหผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแตงตั้งผูไดรับการเลือกตาม  (๑)  (๒)  และ  (๓) 
เปนกรรมการ 

ขอ ๕ รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีดําเนินการตามขอ  ๔  ใหเปนไปตามที่เลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานประกาศกําหนด 

ขอ ๖ กรรมการตามขอ  ๒  (๒)  (๓)  และ  (๔)  มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสามป 
และอาจไดรับแตงตั้งอีกได แตจะดํารงตําแหนงเกินสองวาระติดตอกันไมได 

ขอ ๗ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ  กรรมการตามขอ  ๒  (๒)  (๓)  และ  (๔)  
พนจากตําแหนงเมื่อ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามขอ  ๓ 
(๔) คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาจํานวนไมนอยกวาสองในสามของจํานวนกรรมการเขตพื้นที่

การศึกษาเทาที่มีอยูมีมติใหออก  เพราะมีความประพฤติเสื่อมเสีย  บกพรองตอหนาที่  หรือหยอนความสามารถ 
ขอ ๘ ในกรณีท่ีกรรมการตามขอ  ๒  (๒)  (๓)  หรือ  (๔)  พนจากตําแหนงกอนครบวาระ 

ใหดําเนินการเลือก  สรรหาและเลือก และแตงตั้งกรรมการแทนภายในหกสิบวันนับแตวันที่ผูนั้นพนจากตําแหนง  
เวนแตวาระการดํารงตําแหนงของกรรมการเหลืออยูไมถึงหนึ่งรอยแปดสิบวันจะไมดําเนินการก็ได 

ในระหวางที่ยังมิไดแตงตั้งกรรมการแทนตําแหนงที่วาง  ใหคณะกรรมการประกอบดวย
กรรมการเทาที่มีอยู 

ใหผูท่ีไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงแทน อยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของผูซึ่งตนแทน 
ในกรณีท่ีกรรมการตามวรรคหนึ่งพนจากตําแหนงตามวาระ ใหดําเนินการเลือก  สรรหาและเลือก  

และแตงตั้งกรรมการชุดใหมภายในหกสิบวันนับแตวันที่ครบวาระ และใหผูซึ่งพนจากตําแหนงตาม
วาระปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวากรรมการซึ่งแตงตั้งใหมเขารับหนาที่ 
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ขอ ๙ ในวาระเริ่มแรก  ใหดําเนินการเลือก  สรรหาและเลือก  และแตงตั้งกรรมการตาม 
ขอ  ๒  (๒)  (๓)  และ  (๔)  ใหแลวเสร็จภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใชบังคับ 

 
ใหไว  ณ  วันที่  ๗  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 

อดิศัย  โพธารามิก 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 
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หมายเหตุ :   เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  โดยที่มาตรา ๒๐ วรรคสี่ แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ บัญญัติใหจํานวน หลักเกณฑ และวิธีการไดมาของ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา เปนไปตามที่กําหนด
ในกฎกระทรวง  จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้ 


