
  



 

ค าน า 

 กลุ่มอ านวยการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดระบบบริหาร
องค์การ การประสานงานและให้บริการ สนับสนุน ส่งเสริมให้กลุ่มภารกิจและงานต่างๆ ในส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาสามารถบริหารจัดการและด าเนินงานตามบทบาทภารกิจ อ านาจ หน้าที่ได้อย่างเรียบร้อย มี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลบนพื้นฐานของความถูกต้องและโปร่งใส  
 เพ่ือให้การปฏิบัติงานของกลุ่มอ านวยการตามบทบาท ภารกิจ อ านาจ หน้าที่ที่ก าหนด 
ข้าพเจ้าจึงจัดท าคู่มือการปฏิบัติในความรับผิดชอบเล่มนี้ขึ้น เพ่ือให้บุคลากรใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานให้ 
ถูกต้อง รวดเร็วมีประสิทธิภาพ ลดความผิดพลาดในการปฏิบัติงานและเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ 
 ขอขอบคุณผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการและรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 และบุคลากรที่ให้ค าปรึกษา แนะน าในการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน 
 

       นางอัจฉรา  สายคุณากร 
       มิถุนายน 2564 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญ 

เนื้อหา          หน้า 

ส่วนที่ 1 บทน า 

 1.1 แนวคิด 1 
 1.2 วัตถุประสงค์ 1 

ส่วนที่ 2 ขั้นตอนและมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

 2.1 กลุ่มงานช่วยอ านวยการ  
  2.2.1 งานรับส่งงานในหน้าที่ราชการ 3 
 2.2 กลุ่มงานยานพาหนะ 
  2.2.1 งานยานพาหนะ 6 
 2.3 กลุ่มงานจัดระบบบริหารส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
  2.3.1 งานมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 10 
  2.3.2 งานควบคุมภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 16 
 2.4 กลุ่มงานเลือกตั้งและสรรหาคณะกรรมการ 
  2.4.1 งานการคัดเลือกและสรรหาคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
          ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา 20 
  2.4.2 งานการประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 25 
  
ภาคผนวก    
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ส่วนที่ 1  บทน า 
 

 1. แนวคิด 
     งานอ านวยการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดระบบบริหาร
องค์การ การประสานงานและให้บริการ สนับสนุน ส่งเสริม ให้กลุ่มภารกิจและงานต่างๆ ในส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา สามารถบริหารจัดการและด าเนินงานตามบทบาทภารกิจ อ านาจ หน้าที่ ได้อย่าง
เรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลบนพื้นฐานของความถูกต้องและโปร่งใส ตลอดจนสนับสนุน 
และให้บริการข้อมูลข่าวสาร เอกสาร สื่อ อุปกรณ์ทางการศึกษาและทรัพยากรที่ใช้ในการจัดการศึกษา
แก่สถานศึกษาเพ่ือให้สถานศึกษาบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ ประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน                 
ที่ก าหนด 

2. วัตถุประสงค์ 

 2.1  เพ่ือจัดระบบบริหารและพัฒนาคุณภาพการให้บริการของกลุ่มอ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่ 
  การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นไปตามมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 2.2  เพ่ือให้บริการ สนับสนุน ส่งเสริม ประสานงาน อ านวยการและยกระดับคุณภาพการบริหาร 
  จดัการของกลุ่มอ านวยการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาเป็นไปด้วยความ 
  เรียบร้อย มีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐาน 
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1. งานการรับส่งงานในหน้าที่ราชการ 
2. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้การรับส่งงานในหน้าที่ราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องครบถ้วน มีความ 
 โปร่งใส และงานในหน้าที่มีความเรียบร้อย สามารถบริหารต่อเนื่องได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้รับและ 

ผู้ส่งงานสามารถทราบเก่ียวกับงานท่ีปฏิบัติเสร็จแล้ว อยู่ระหว่างการปฏิบัติ และยังไม่ได้ปฏิบัติและ 
มีหลักฐานการรับส่งงานที่ถูกต้องตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย การรับส่งงานในหน้าที่ 
ราชการ พ.ศ.2524 

3. ขอบเขตของงาน 
    คลอบคลุมการด าเนินงานเกี่ยวกับการรับส่งงานในหน้าที่ ระหว่างผู้อ านวยการส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาได้รับค าสั่งย้ายไปด ารงต าแหน่ง ณ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอ่ืน กับผู้อ านวย 
การส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่ย้ายมาด ารงต าแหน่ง หรือผู้รักษาราชการแทนผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

4.  ค าจ ากัดความ 
   “เจ้าหน้าที่” หมายถึง เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในแต่ละกลุ่มในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
   “ผอ.กลุ่ม” หมายถึง ผู้อ านวยการกลุ่มของแต่ละกลุ่ม 
   “ผู้ส่งมอบงาน” หมายถึง ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่ย้ายไป 
   “ผู้รับมอบงาน” หมายถึง ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่ย้ายมาหรือผู้รักษาราชการ
แทนผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
5.1.1 เจ้าหน้าที่จัดเตรียมแบบฟอร์มบัญชีการรับส่งงานในหน้าที่ราชการ จ านวน 3 ชุด 
5.1.2 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการรวบรวม และกรอกรายละเอียดรายการรับส่งงานใน

หน้าที่ ตามภาระงานตามกลุ่มงานที่รับผิดชอบและได้รับมอบหมาย 
5.1.3 เจ้าหน้าที่เสนอให้ผู้ส่งมอบและผู้รับมอบงานลงนามในบัญชีการรับส่งมอบงานในหน้าที่ 
5.1.4 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดเก็บเอกสารและหลักฐานการรับส่งงานในหน้าที่ที่ลงนามแล้ว 

จ านวน 1 ชุด และส่งมอบให้ผู้รับ-ส่งงานเก็บไว้เป็นหลักฐานคนละ 1 ชุด 
 
 
 
 
 



 
 

คู่มือปฏิบติังาน หนา้ 4 

 

  6.Flow Chart  การปฏิบัติงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 7.แบบฟอร์มที่ใช้ 
แบบบัญชีการรับ-ส่งงานในหน้าที ่

 8.เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
8.1 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับ ส่งงานในหน้าที่ราชการ พ.ศ.2524 
8.2 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 
8.3 พระราชบัญญัติครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
8.4 พระราชบัญญัติบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2545 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

 

ส ารวจและกรอกรายละเอียด ใน
บัญชีการรับส่งงานในหน้าทีแ่ละ
จัดท ารายละเอียดงานในหน้าท่ี

ตามกลุม่งานในบัญชีรับส่งงานใน
หน้าท่ี จ านวน 3 ชุด 

เจ้าหน้าที่ เสนอให้ผู้สง่มอบและ 

ผู้ รับมอบ ลงนาม 

ผู้ส่งมอบงาน-ผู้รับมอบงานลง
นามในบัญชี การรับมอบส่ง

มอบงานในหน้าที ่

-เก็บเอกสารหลักฐานทีผู่้ส่งมอบและ
ผู้รับมอบงานท่ีลงนามแล้ว จ านวน 1 
ชุด 
-ส่งมอบเอกสารหลักฐานทีล่งนามแล้ว
ให้ผู้ส่งมอบและผูร้ับมอบงานเก็บไว้
เป็นหลักฐานคน 
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9 แบบฟอร์มที่ใช้ 
   แบบฟอร์มบัญชีการรับ – ส่งงานในหน้าท่ี 

 8. เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

  8.1 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับส่งงานในหน้าที่ราชการ พ.ศ.2524 
  8.2 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 
  8.3 พระราชบัญญัติครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
  8.4 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2545 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

 

 

 

 
 

9.มาตรฐานงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
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1. งานยานพาหนะ 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือให้การบริหารจัดการยานพาหนะส่วนกลางมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามระเบียบทาง
ราชการ 

2.2 เพ่ือให้ผู้ใช้บริการได้รับการบริการสะดวกและรวดเร็ว 
2.3 เพ่ือให้ยานพาหนะส่วนกลางได้รับการตรวจสอบและปรับปรุงสภาพตามความเหมาะสม 

และมีสภาพพร้อมใช้งานตามวัตถุประสงค์ สะดวก ปลอดภัย 
3. ขอบเขตของงาน 

   คลอบคลุมตั้งแต่การวิเคราะห์ภารกิจส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ภารกิจที่มีความจ าเป็นต้องใช้
ยานพาหนะส่วนกลาง มาตรการประหยัดพลังงาน หลักเกณฑ์การขออนุญาตใช้ยานพาหนะส่วนกลาง 
เตรียมความพร้อม การใช้บริการส าหรับผู้บริหารของส านักเขตพ้ืนที่ และบุคลากรของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาท่ีแจ้งความประสงค์ การควบคุม ตรวจสอบสภาพ บ ารุงรักษา จัดเก็บ 
รักษายานพาหนะและการสรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน 

4. ค าจ ากัดความ 
   “ผอ.ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา” หมายถึง ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา  
   “ผอ.กลุ่ม” หมายถึง ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ 
   “พขร.” หมายถึง  พนักงานขับรถยนต์ 
   “เจ้าหน้าที่” หมายถึง ผู้รับผิดชอบมอบหมาย 

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
5.1 ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาในการใช้พาหนะส่วนกลางของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
5.2 จ าแนกพาหนะส่วนกลาง โดยจัดเป็นหมวดหมู่เพ่ือความสะดวกในการควบคุม การบ ารุงรักษา 

การให้บริการรวมทั้งการจัดท าเอกสารคู่มือประจ ารถและขออนุญาตช าระภาษีรถยนต์ 
5.3 ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการในการขอใช้พาหนะส่วนกลาง รวมทั้งการขอใช้น้ ามันส่วนกลาง หรือ 

กรณีท่ีต้องใช้น้ ามันจากแผนงาน/โครงการที่เกี่ยวข้อง 
5.4 ก าหนดผู้รับผิดชอบเป็นการเฉพาะในเรื่องของการขอใช้ การดูแลบ ารุงรักษา การตรวจสภาพ 

การส่งซ่อม พร้อมทั้งรายงานผู้บังคับบัญชาทราบตามล าดับ 
5.5 ก าหนดสถานที่เก็บรักษาพาหนะส่วนกลางให้อยู่ในที่ปลอดภัยและสอดคล้องกับทะเบียน 
5.6 น าผลการดูแลบ ารุงรักษา การตรวจสภาพ ประเมินผลประสิทธิภาพพาหนะส่วนกลางเพ่ือ 

น าไปสู่การปรับปรุงต่อไป 
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6. Flow Chart  การปฏิบัติงาน 
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7. แบบฟอร์มที่ใช้ 
7.1 แบบขอนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง 
7.2 แบบสั่งจ่ายน้ ามันเชื้อเพลิง 
7.3 บันทึกการใช้รถยนต์ของพนักงานขับรถ 

 8. เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

  8.1 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.2523และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
  8.2 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
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       9.มาตรฐานงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
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1. งานมาตรฐานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
2. วัตถุประสงค์ 

    เพ่ือให้ส านักเขตพ้ืนที่การศึกษา สามารถบริหารจัดการศึกษาตามภารกิจ ได้มาตรฐาน มี
ประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลตามเป้าหมาย เกิดการพัฒนาและยกระดับคุณภาพของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา ผู้รับบริการพึงพอใจ และมีการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 

3. ขอบเขตของงาน 
3.1 การด าเนินงานบริหารจัดการและจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : 

SAR) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ตามมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ.2560 ของ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน 14 ตัวบ่งชี้ 19 ประเด็นพิจารณา ดังนี้ 
 มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ  
  ตัวบ่งชี้ที่ 1 การบริหารจัดการที่ดี  6 ประเด็นพิจารณา 
  ตัวบ่งชี้ที่ 2 การพัฒนาสู่องค์การแห่งการเรียนรู้  1 ประเด็นพิจารณา 
  ตัวบ่งชี้ที่ 3 การกระจายอ านาจและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารและ 
        การจัดการศึกษา  1 ประเด็นพิจารณา 
 มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
  ตัวบ่งชี้ที่ 1 การบริหารงานด้านวิชาการ 1 ประเด็นพิจารณา 
  ตัวบ่งชี้ที่ 2 การบริหารงานด้านงบประมาณ 1 ประเด็นพิจารณา 
  ตัวบ่งชี้ที่ 3 การบริหารงานด้านการบริหารงานบุคคล 1 ประเด็นพิจารณา 
  ตัวบ่งชี้ที่ 4 การบริหารงานด้านการบริหารทั่วไป 1 ประเด็นพิจารณา 
  ตัวบ่งชี้ที่ 5 การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษาที่มี 
        ประสิทธิภาพ 1 ประเด็นพิจารณา 
 มาตรฐานที่ 3 สัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษา 
  ตัวบ่งชี้ที่ 1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีผลงานที่แสดงความส าเร็จและเป็น 
        แบบอย่างได้  1 ประเด็นพิจารณา 
  ตัวบ่งชี้ที่ 2 สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานและการศึกษาปฐมวัยและ 
        การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา 1ประเด็น 
        พิจารณา 
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  ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผู้เรียนระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีคุณภาพตาม 
        หลักสูตร 1 ประเด็นพิจารณา 
  ตัวบ่งชี้ที่ 4 ประชากรวัยเรียนได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
         เท่าเทียมกันศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้นหรือมีความรู้ทักษะพื้นฐาน 
         ในการประกอบอาชีพ  1  ประเด็นพิจารณา 
  ตัวบ่งชี้ที่ 5 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้าง 
        ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษามีผลงานเชิง 
        ประจักษ์ตามเกณฑ์ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 1 ประเด็นพิจารณา 
  ตัวบ่งชี้ที่ 6 ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจในการบริหาร และ 
        การจัดการศึกษารวมทั้งการให้บริการ 1 ประเด็นพิจารณา 
 ระดับคุณภาพ 
  ระดับ 5    หมายถึง  ดีเยี่ยม 
  ระดับ 4    หมายถึง  ดีมาก 
  ระดับ 3    หมายถึง  ดี 
  ระดับ 2    หมายถึง  พอใช้ 
  ระดับ 1    หมายถึง  ปรับปรุง 

3.2 ก าหนดผู้รับผิดชอบตามภารกิจของแต่ละกลุ่มที่เก่ียวกับมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
แต่ละประเด็นพิจารณา จัดท าแบบรายงานประเมินตนเองและเอกสารที่เก่ียวข้องกรอกข้อมูลใน
ระบบ e – MES 

4. ค าจ ากัดความ 
   “ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา” หมายถึง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา  
   “คณะท างาน” หมายถึง กลุ่มงาน บุคลากรของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่รับผิดชอบตาม 
   ภารกิจของแต่ละมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   “เจ้าภาพหลัก” หมายถึง กลุ่มอ านวยการ 
   “เจ้าภาพรอง” หมายถึง กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มส่งเสริมการจัดการ 
   ศึกษา กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล 
   การจัดการศึกษา หน่วยตรวจสอบภายใน 
   “การบริหารจัดการมาตรฐานเขตพ้ืนที่การศึกษา” หมายถึง การมอบหมายความรับผิดชอบตาม 
   ภารกิจแต่ละมาตรฐานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   “การจัดท ารายงานการประเมินตนเอง” หมายถึง การจัดท ารายงานประเมินตนเองของส านักงาน 
  เขตพ้ืนที่การศึกษา 
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5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
5.1 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทางการบริหารจัดการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ตามมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ 

กรอบการติดตาม หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล รวมถึงภารกิจ อ านาจหน้าที่ของกลุ่มใน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

5.2 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะท างาน มอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบบริหารจัดการ ด าเนินงาน 
ตามมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตามภารกิจของแต่ละกลุ่มที่เก่ียวข้อง 

5.3 ประชุมคณะกรรมการ/คณะท างาน สื่อสาร เพื่อให้คณะท างาน ผู้รับผิดชอบมีความรู้ ความเข้าใจ 
ความส าคัญ และรูปแบบการจัดท ารายงาน เอกสารประกอบที่ใช้ในการด าเนินงาน 

5.4 คณะท างาน ก าหนดเป้าหมายและผลผลิตที่คาดหวังให้สอดคล้องกับบริบทส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา นโยบาย เป้าหมายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ
กระทรวงศึกษาธิการ 

5.5 คณะท างาน ผู้รับผิดชอบ ขับเคลื่อน จัดท ารายงานประเมินตนเองและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
กรอกข้อมูลในระบบติดตามและประเมินผล e-MES รายงานผลตามปฏิทินปฏิบัติงานก าหนด 

5.6 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย น าผลการประเมินตนเอง ตามมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
เป็นข้อมูลย้อนกลับ (Feed back) เป็นข้อมูลฐานส าหรับการปรับปรุง/พัฒนาการบริหารจัดการ 
มาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและแผนการพัฒนา 
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6. Flow Chart  การปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เจ้าหน้าที่ / คณะท างาน
ศึกษา วิเคราะห์มาตรฐาน

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

-ศึกษา วิเคราะห ์แนวทางการบริหารจดัการส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ กรอบการติดตาม หลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินผล 
-สร้างทีมงาน มอบหมายคณะท างานรับผิดชอบบริหารจัดการ ด าเนินงานตามมาตรฐานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั้งระบบ 
-สื่อสาร เพื่อให้คณะท างาน ผู้รับผิดชอบ บุคลากรมีความรู้ ความรู้เข้าใจ และความส าคัญของมาตรฐานส านกังานเขตพื้นที่
การศึกษา 
-คณะท างานก าหนดเป้าหมายและผลิตที่คาดหวังสอดคล้องกับบริบทส านักงานเขตพื้นที่การศึกษานโยบายเปา้หมาย สพฐ. 
 

ผอ.สพป./วินิจฉยัตัวชีว้ัดและค าเป้าหมาย 

เจ้าหน้าที่ / คณะท างาน 

-คณะท างาน ผู้รับผิดชอบ ขับเคลื่อน รายงานผลตามปฏิทินปฏบิัติงานก าหนด 

-ประเมินตนเองและจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) 

เจ้าหน้าที่ / คณะท างาน 

-น าผลการประเมินตนเอง ตามาตรฐาน
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นข้อมูล
ย้อนกลับ(feed back)ข้อมูลฐาน สรุปผล
การด าเนินงาน / วิจยั / รายงานผลการ
ด าเนินงาน 
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7. แบบฟอร์มที่ใช้ 
แบบติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ตาม 
มาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 8. เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

  8.1 ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 
  8.2 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
       พ.ศ.2560 และ(ฉบบที่ 2) พ.ศ.2561 
  8.3 มาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ.2560 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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   9.มาตรฐานงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
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1. งานการควบคุมภายใน 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือควบคุม ป้องกันและแก้ไขปัญหาความเสี่ยงที่เกิดข้ึนจากการด าเนินงานตามภารกิจของ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาให้เป็นไปอย่างถูกต้อง มีความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ ท าให้ 
การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า โดยการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ลดความเสี่ยง 
หรือผลเสียหายด้านการเงินหรือด้านอ่ืนๆ ที่อาจจะมีขึ้นในหน่วยงาน 

2.2 เพ่ือให้มีมาตรการป้องกันความเสี่ยงในแต่ละด้านในหน่วยงานและให้น ามาตรการและการก ากับ 
ติดตามการแก้ไขปัญหามาใช้ในการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 

2.3 เพ่ือให้บุคลากรและหน่วยงานลดปัจจัยเสี่ยงและความผิดพลาดในการด าเนินงาน 
2.4 เพ่ือให้มีข้อมูลและการจัดท ารายงานทางการเงินเป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทันต่อ 

เวลาและเชื่อถือได้    
3. ขอบเขตของงาน 

คลอบคลุมการด าเนินงานตามมาตรการในการป้องกันความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายใน 
ตามภารกิจของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา    

4. ค าจ ากัดความ 
   “การควบคุมภายใน” หมายถึง กระบวนการที่ผู้บริหารและบุคลากรของหน่วยงานก าหนดให้มีขึ้น 

  เพ่ือให้การด าเนินงานมีความมั่นใจว่าการด าเนินงานโดยใช้ระบบการควบคุม ภายในของหน่วยงานจะท าให้ 
 หน่วยงานสามารถด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่เสี่ยงต่อการที่จะท าให้เกิดความ 
 ผิดพลาด ซึ่งเป็นสาเหตุที่จะท าให้เกิดความเสียหายหรือความสิ้นเปลืองแก่หน่วยงาน 

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
5.1 ศึกษา วิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหา การด าเนินงานตามภารกิจของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

เพ่ือจัดวางระบบการควบคุมภายใน 
5.2 วิเคราะห์ความเสี่ยงของการด าเนินงาน ก าหนดปัจจัยความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยงในการ 

ด าเนินงาน 
5.3 ก าหนดมาตรการในการป้องกันความเสี่ยงในแต่ละปัจจัยความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายใน 

ของทุกกลุ่มงานในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
5.4 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการและจัดท ามาตรฐานการควบคุมภายในของส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาสอดคล้องกับ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
5.5 ด าเนินการตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในที่ได้จัดวางระบบไว้ 
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5.6 ให้บุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องทุกระดับน ามาตรการป้องกันความเสี่ยงไปใช้ในการ 
ควบคุมการด าเนินงานตามภารกิจของงาน 

5.7 สรุปและรายงานผลการด าเนินงานการควบคุมภายในของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
5.8 ประเมินผลการด าเนินการควบคุมภายในตามมาตรการที่ก าหนดทุกระดับและปรับปรุงให้ 

เหมาะสมอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอเป็นระยะๆ 
5.9 รายงานผลการควบคุมภายในของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดต่อ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
 

6. Flow Chart  การปฏิบัติงาน 

 

 

 

ไม่เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิเคราะห์ภารกิจของ 
สพป.เพื่อเป็นข้อมูลใน

การวางระบบการ
ควบคุมภายใน 

แต่งต้ังคณะกรรมการวาง
ระบบและจัดท ามาตรฐาน
การคบคุมภายใน 

เสนอ ผอ.
สพป. 

ก าหนดมาตรฐานการในการ
ป้องกันความเส่ียงและระบบ

ควบคุมภายใน 

บุคลากรทุกระดับน ามาตรฐาน
การในการป้องกันความเส่ียงไป
ใช้ในการปฏิบัติงาน 

ก าหนดปัจจัยเส่ียงและจัดล าดับ
ความเส่ียง 

ด าเนินการแผนการปรับปรุงและ
ควบคุมภายในที่ได้จัดวางระบบ
ไว้ 

ติดตามและประเมินผล การ
ด าเนินงานการควบคุมภายใน
และปรับปรุงตามแผนการ
ควบคุมให้เหมาะสมอย่าง
สม่ าเสมอและต่อเนื่อง 

สรุปและรายงานผลการ
ควบคุมภายใน ให้ สพฐ.
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้งเมื่อ
สิ้นปีงบประมาณ 
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7. แบบฟอร์มที่ใช้ 
แบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย 

มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.2561 
ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 8. เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

  8.1 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 
8.2 หลักเกณฑ์กระทรวงการตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ 
    ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.2561 
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      9.มาตรฐานงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
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1. งานสรรหาและการเลือกคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา 

2. วัตถุประสงค์ 
      เพ่ือให้การด าเนินการสรรหาและการเลือกคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและ
นิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา  เป็นไปตามระเบียบ ขั้นตอนและวิธีการ ระยะเวลาที่ก าหนด 

3. ขอบเขตของงาน 
     ครอบคลุมการด าเนินงานทุกขั้นตอนเกี่ยวกับการสรรหาและการเลือกคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) ตามระเบียบและ
แนวทางท่ีก าหนด 

4. ค าจ ากัดความ 
    “ ก.ต.ป.น.” หมายถึง คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 “คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา” หมายถึง คณะบุคคล 
ที่มีบทบาท อ านาจ หน้าที่ ในการบริหารงานวิชาการในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ตามที่กฎหมาย
ก าหนด  
 “ประธานคณะกรรมการ” หมายถึง ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 “เจ้าหน้าที่” หมายถึง ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการและผู้รับผิดชอบ 

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
5.1 เจ้าหน้าที่ผู้ที่เก่ียวข้องศึกษาระเบียบ กฎหมายที่เก่ียวข้อง และหลักเกณฑ์ วิธีการ และปฏิทินการ 

ปฏิบัติงานของการสรรหาและการเลือกคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาให้เข้าใจชัดเจน 

5.2 ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการสรรหาและการเลือก 
5.3 ประชุมคณะกรรมการด าเนินการสรรหาและการเลือกคณะกรรมการเพ่ือด าเนินการสรรหาและ

การเลือกคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนด 

5.4 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตามต าแหน่งและคุณสมบัติที่ก าหนด 
5.5 คณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติคณะกรรมการที่ได้รับการคัดเลือก 
5.6 เสนอรายชื่อคณะกรรมการผู้ที่ได้รับการสรรหาและการเลือกให้ ผอ.สพป.พิจารณาแต่งตั้ง 
5.7 แจ้งประกาศแต่งตั้งให้บุคลากรและโรงเรียนในสังกัดทราบ 
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6. Flow Chart  การปฏิบัติงาน 
 

ศึกษาระเบยีบ หลักเกณฑ์ วิธีการ 
ขั้นตอนของการด าเนินงาน 

 

เสนอ ผอ.สพป.ลงนาม
แต่งตั้งคณะกรรมการ

คณะกรรมการ 

                                   

ประชุมคณะกรรมการสรรหาและการเลือก 

ประกาศรับสมคัรบุคคลเข้ารับการคัดเลือก 

คณะกรรมการสรรหาและการเลือกพิจารณา
คัดเลือกบุคคลตามคณุสมบัติที่ก าหนด 

เสนอรายชื่อคณะกรรมการ 

                    

ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการ 
ก.ต.ป.น.ของเขตพื้นท่ีการศึกษา 
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7. แบบฟอร์มที่ใช้ 
    แบบฟอร์มตามเอกสารของทางราชการก าหนด 

  8. เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

  8.1 กฎกระทรวง ก าหนดจ านวน  หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
       ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ.2564 

8.2 ประกาศส านักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง วิธีการสรรหา และการ 
     เลือกคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่ 
     การศึกษา ประจ าปี 2560 
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9.มาตรฐานงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
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1. งานประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
2. วัตถุประสงค์ 

     เพ่ือให้การด าเนินการสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานของโรงเรียน 
ในสังกัด เป็นไปตามระเบียบ ขั้นตอนและวิธีการ ระยะเวลาที่ก าหนด 

3. ขอบเขตของงาน 
    ครอบคลุมการด าเนินงานทุกขั้นตอนเกี่ยวกับการสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนตามระเบียบและแนวทางท่ีก าหนด 

4. ค าจ ากัดความ 
    “คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน” หมายถึง คณะบุคคลซึ่งแต่งตั้งตามกฎกระทรวง ก าหนด 
จ านวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระ 
การด ารงต าแหน่งและการพ้นจากต าแหน่งของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ.2546 
 “เจ้าหน้าที่” หมายถึง ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการและผู้รับผิดชอบ 

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
5.1 เจ้าหน้าที่ผู้ที่เก่ียวข้องศึกษาระเบียบ กฎหมายที่เก่ียวข้อง และหลักเกณฑ์ วิธีการ และปฏิทินการ 

ปฏิบัติงาน การสรรหาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้เข้าใจชัดเจน 
5.2 แจ้งโรงเรียนทราบด าเนินการสรรหาและเลือกคณะกรรมการตามขั้นตอน รูปแบบคณะกรรมการ 

ที่ก าหนด 
5.3 โรงเรียนเสนอรายชื่อผู้ได้รับการสรรหาเป็นประธานและกรรมการให้ผู้อ านวยการส านักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษาพิจารณาประกาศแต่งตั้ง 
5.4 ผอ.สพป.พิจาณาลงนามประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
5.5 ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
5.6 แจ้งประกาศแต่งตั้งให้โรงเรียนทราบ 
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6. Flow Chart  การปฏิบัติงาน 
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7. แบบฟอร์มที่ใช้ 
แบบเอกสารตามคู่มือการสรรและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
 8. เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

  8.1 กฎกระทรวง ก าหนดจ านวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาการเลือก 
       ประธานกรรมการและกรรมการ วาระการด ารงต าแหน่งและการพ้นจากต าแหน่งของกรรมการ 
       ในคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ.2546 

8.2 คู่มือการสรรและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของส านักงาน 
     คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
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       9.มาตรฐานงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 



 
 

คู่มือปฏิบติังาน หนา้ 29 
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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 



หนา   ๘ 
เลม   ๑๒๒   ตอนที่  ๒๓  ก ราชกิจจานุเบกษา          ๑๖   มนีาคม   ๒๕๔๘ 
 

(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 
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