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1.ชื่องาน : งานเลือกตั้งและสรรหาคณะกรรมการศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา
2.วัตถุประสงค์
เพื่ อ ให้ ส ถานศึ ก ษาที่ ตั้ งอยู่ ภ ายในพื้ น ที่ ต าบลเดี ย วกั น หรือ หลายต าบลแล้ ว แต่ ก รณี
ตามความจาเป็นเหมาะสมเข้าด้วยกันเป็นศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา ร่วมมือสนับสนุน ระดมสรรพกาลัง
ทรัพยากรร่วมกันของสถานศึกษาที่เกี่ยวข้อง ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้มีประสิทธิภาพที่เหมาะสม
โดยให้สอดคล้องกับนโยบายสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
3.ขอบเขตของงาน
ครอบคลุมการดาเนินงานทุกขั้นตอนเกี่ยวกับการเลือกตั้งและสรรหาคณะกรรมการศูนย์
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามที่ระเบียบกาหนด
4.คาจากัดความ
“ศูนย์พัฒ นาคุณ ภาพการศึกษา” หมายถึง การรวมสถานศึกษาที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงหลายๆ
สถานศึกษา ในสังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 และสถานศึกษาเอกชน
ในเขตพื้นที่ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ในพื้นที่ตาบลหนึ่งหรือหลายตาบล
เข้าด้วยกัน
“ผู้บ ริ หารสถานศึก ษา” หมายถึง ผู้ อ านวยการสถานศึกษาหรือหั วหน้ าหน่ วยงานที่เรียกชื่ อ
อย่างอื่น ซึ่งมีอานาจหน้าที่อย่างผู้บริหารสถานศึกษาแล้วแต่กรณี
“ครู” หมายถึง ผู้ที่ประกอบวิชาชีพ ซึ่งทาหน้าที่หลักทางด้านการเรียนการสอน ในสถานศึกษา
รวมถึง รองผู้อานวยการสถานศึกษาด้วย
“คณะกรรมการศูนย์” หมายถึง คณะกรรมการศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาแต่ละแห่ง
“ประธานคณะกรรมการศู น ย์ ” หมายถึ ง ประธานกรรมการศู น ย์ พั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษา
แต่ละแห่ง
“สานักงานศูนย์พัฒ นาคุณ ภาพการศึกษา” หมายถึง สถานที่ทาการของศูนย์พัฒ นาคุณ ภาพ
การศึกษาแต่ละแห่ง
5.ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 ศึกษาเอกสาร ระเบียบคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3 ว่าด้วย
ศูน ย์ พั ฒ นาคุณ ภาพการศึ กษา พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่ ม เติม (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ. 2551
ให้ครบถ้วนสมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน
5.2 ประชาสั ม พั น ธ์ แ จ้ ง โรงเรี ย น(ศู น ย์ พั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษา)ในสั ง กั ด ให้ ด าเนิ น การ
ตามขั้นตอนและวิธีการตามระเบียบฯ ในข้อ 4.1
 คณะกรรมการศูนย์พัฒ นาคุณ ภาพการศึ กษา มีวาระอยู่ในตาแหน่งคราวละสองปี
เมื่อ พ้นจากตาแหน่ง ตามวาระแล้วอาจได้รับเลือกหรือเลือกตั้ง เพื่อสรรหาอีกก็ได้
แต่จะดารงตาแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้
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5.3 ในกรณี ต าแหน่ งประธานกรรมการศู น ย์ รองประธาน กรรมการ หรื อ เลขานุ ก ารศู น ย์
ว่างก่อนครบวาระ หรือครบวาระ ให้แต่ละศูนย์ดาเนินการเลือกตั้งหรือสรรหาแล้วแต่กรณี
แทนตาแหน่งว่างภายในสี่สิบห้าวัน
โดยประสาน/แจ้งให้ศูนย์ ส่งเอกสารเพื่อประกอบประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ฯ ไป
ยังเขตพื้นที่การศึกษาดังนี้ คือ
(1.) หนังสือราชการ จากศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา
(2.) แนบสาเนารายงานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ในการเลือกตั้งสรรหา(พร้อม
รับรองรายงานการประชุม)
(3.) แนบร่างประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ฯ
5.4 เจ้ าหน้ าที่ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบ รั บ หนั งสื อราชการตามระบบสารบรรณจากศูน ย์พั ฒ นาคุ ณ ภาพ
การศึกษา การแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ เอกสารว่าถูกต้องครบถ้วน
หรือไม่แล้วบันทึกเสนอ ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
 กรณี ตรวจสอบแล้ว เอกสารไม่ถูกต้อง การแต่งตั้งคณะกรรการศูนย์ ไม่เป็นไปตาม
ระเบียบ ให้แจ้งศูนย์นั้นๆดาเนินการแก้ไข ส่งเอกสารให้ครบ แล้วส่งกลับคืนเขตฯ
 กรณีเอกสารถูกต้องครบถ้วน การเสนอแต่งตั้งกรรมการศูนย์ถูกต้องตามระเบียบ
= ให้ เสนอผู้ อ านวยการเขต ลงนามประกาศแต่ งตั้ งกรรมการศู น ย์ แ ล้ ว แจ้ ง
โรงเรียนในศูนย์นั้นๆ พร้อมแนบ ประกาศแต่งตั้งกรรมการศูนย์
6.แบบฟอร์มทีใช้
6.1 แบบประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์
6.2 แบบรายงานการประชุม คัดเลือก/สรรหากรรมการศูนย์
7.เอกสารหลักฐานอ้างอิง
7.1 ระเบียบคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3 ว่าด้วยศูนย์พัฒนา
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2551
8.ปัญหาอุปสรรค
8.1 คณะกรรมการศูน ย์ พั ฒ นาพั ฒ นาคุณ ภาพการศึกษา ครบวาระแล้ ว ทางศูน ย์ไม่เสนอขอ
แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ชุดใหม่
8.2 บางศูนย์เสนอเรื่องขอแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา ไปยังสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
8.2.1 เอกสารไม่ครบถ้วน ไม่มีรายงานการประชุมในการสรรหาหรือเลือกตั้ง
8.2.2 เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ ไม่เป็นไปตามระเบียบที่กาหนดไว้ เช่น
 กรรมการที่มาจากครูผู้สอน จานวนมากกว่าที่ระเบียบกาหนดไว้
 กรรมการผู้ ทรงคุณ วุฒิ เสนอแต่งตั้งมาจานวนมากกว่าหรือน้อยกว่าระเบี ยบ
กาหนดไว้
 กรณีบางโรงเรียนไม่มีผู้บริหารสถานศึกษา

3
8.3 ตามคาสั่ งหั วหน้ าคณะรักษาความสงบแห่ งชาติ ที่ 10/2559 สั่ ง ณ วันที่ 21 มีนาคม
2559 เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ข้อ 4
ให้ ยุบ เลิกคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา ตามกฎหมายว่าด้วย การศึกษาแห่ งชาติและ
กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และให้โอนอานาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการ เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาแต่ ล ะเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา ไปเป็ น อ านาจหน้ า ที่ ข อง
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนั้นๆ ตามคาสั่งนี้
9.ข้อเสนอแนะ/วิธีแก้ไขปัญหา
9.1 กรณีเอกสารไม่ครบ ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ได้ตรวจสอบแล้วเอกสารประกอบการเสนอขอ
แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ฯไม่ครบ ขาดรายงานการประชุม เห็นควรแจ้งศูนย์ฯที่เสนอเรื่อง
ดังกล่าว ส่งเอกสารมาเพิ่มเติมประกอบการพิจารณา
1. โดยบันทึกเสนอ ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 3
2. ทาหนังสือแจ้งศูนย์นั้นๆให้ส่งรายงานการประชุม
3. เมื่อได้รับเอกสารครบถ้วน บันทึกเสนอผู้บังคับบัญชาพร้อมจัดทาประกาศแต่งตั้ง
คณะกรรมการศูนย์ ทาหนังสือแจ้งประธานศูนย์ ฯ/ทุกโรงเรียนในศูนย์ ฯ พร้อมแนบ
ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์
4. ทาหนังสือราชการ พร้อมแนบประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการจากศูนย์ ส่งถึงประธาน
ศูนย์ และผู้อานวยการโรงเรียนในศูนย์ฯ นั้นๆ
5. เพื่อความถูกต้อง รวดเร็ว ให้เจ้าหน้าที่ประสานแจ้งทางโทรศัพท์ โดยตรงอีกทางหนึ่ง
และทาทะเบียนคุมทั้ง 28 ศูนย์ฯให้เป็นปัจจุบัน
9.2 กรณี เสนอขอแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์/ผู้ทรงคุณวุฒิ ไม่เป็นไปตามที่ระเบียบที่กาหนดไว้
ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ตรวจสอบ จานวนกรรมการ/ผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการที่ศูนย์
เสนอขอแต่งตั้ง มีจานวนและคุณสมบัติเป็นไปตามที่ระเบียบกาหนดไว้ หากไม่ถูกต้อง
(1.) บันทึกเสนอ ผู้บังคับบัญชา
(2.) ทาหนังสือแจ้งศูนย์ฯ นั้นๆให้ดาเนินการตามระเบียบเสนอรายชื่อกรรมการ
ครู ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ จ านวนตามระเบี ย บก าหนดส่ งไปส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 อีกครั้ง เพื่อดาเนินการต่อไป
(3.) เมื่อได้รับหนังสือจากศูนย์ที่เสนอรายชื่อคณะกรรมการศูนย์ถูกต้อง ครบถ้วน
บันทึกเสนอผู้บังคับบัญชา พร้อมจัดทาประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์
นั้นๆ
(4.) ทาหนั งสื อราชการ พร้อมแนบประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการศูน ย์ ส่ งถึง
ประธานศูนย์ และผู้อานวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในศูนย์นั้นๆ เสนอเพื่อ
ลงนามต่อไป
(5.) เพื่อความถูกต้อง รวดเร็ว ให้เจ้าหน้าที่ประสานแจ้งทางโทรศัพท์ โดยตรงอีก
ทางหนึ่ง และทาทะเบียนคุม ทั้ง 28 ศูนย์ ให้เป็นปัจจุบัน
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10. ปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไขได้
ระเบียบคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่เขต 3 ว่าด้วย ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา
พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 ได้กาหนดระเบียบนี้ไว้โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
บัดนี้ คาสั่ง คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 10/2559 สั่ง ณ วันที่ 21 มีนาคม 2559 ตาม
ข้อ 4 ให้ยุบเลิกคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาฯลฯ จึงไม่ทราบว่า การดาเนินการของศูนย์
พัฒนาคุณภาพการศึกษาจะขัดต่อคาสั่ง คณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือไม่ ประการใด แต่ทั้งนี้
ได้ดาเนินการโดยคานึงถึง ผลประโยชน์ของหน่วยงานการศึกษาเป็นสาคัญ
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การสรรหาคณะกรรมการศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาตามระเบียบคณะกรรมการเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ว่าด้วยศูน ย์พัฒนาคุณ ภาพการศึกษา แก้ไขเพิ่มเติม
พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
11. Flow Chart การปฏิบัติงาน
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา
1.รั บ สมั ค ร/คัด เลือ ก/สรรหา
ก ร ร ม ก า ร ค รู ก ร ร ม ก า ร
ผู้ทรงคุณวุฒิ
2.ตรวจสอบคุณสมบัติ
3.ประชุมพิจารณา คัดเลือก/
สรรหา จานวนตามที่ระเบียบ
กาหนด
4.แจ้งให้ สานักงานเขตพื้น ที่
ป ระถ ม ศึ ก ษ าด าเนิ น ก าร
พร้ อ มแนบรายงานประชุ ม
คัดเลือก/สรรหา

ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
เชียงใหม่ เขต 3
ดาเนินการดังนี้
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
1.ตรวจสอบเอกสารประกอบ
2.ตรวจสอบจานวน คุ ณ สมบั ติ
ข องกรรม การค รู ก รรม การ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
3.เสนอผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาลงนาม
ประกาศแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการ
ศูนย์
4.แจ้ งพร้ อ มส่ งประกาศแต่ งตั้ ง
คณะกรรมการศูน ย์ ให้ ป ระธาน
ศูนย์และทุกโรงเรียนในศูนย์นั้นๆ

- ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา
- ทุกโรงเรียนในศูนย์พัฒนา
คุณภาพการศึกษานั้นๆ
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1.ชื่องาน : วิธีการสรรหาและการเลือกคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผล และ
นิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา(ตามกฎกระทรวง กาหนดจานวนหลักเกณฑ์และ
วิธีการได้มาของคณะกรรมการการติดตาม ตรวจสอบประเมินผล และนิเทศการศึกษาของ
พื้นที่การศึกษา พ.ศ.2548)
2.วัตถุประสงค์
เพื่อให้การดาเนินการสรรหาและการเลือกคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ ประเมินผล
และนิ เทศการศึกษาของเขตพื้น ที่การศึกษา(ก.ต.ป.น.)เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธ รรม ได้
คณะกรรมการที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกฎกระทรวง
3.ขอบเขตของงาน
ครอบคลุ มการด าเนิ น งานทุกขั้นตอนเกี่ยวกับการสรรหาและการเลื อกคณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา ตามปฏิทินและแนวทางที่สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กาหนด/ประกาศ
4.คาจากัดความ
“กฎกระทรวง” หมายถึ ง กฎกระทรวง ก าหนดจ านวน หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารได้ ม าของ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ของเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2548
“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาของ
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา แต่ละเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งประกาศแต่งตั้งตามกฎกระทรวงกาหนด
จานวน หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา
“ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา” หมายถึง ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
แต่ละเขตพื้นที่การศึกษา
“ประธานคณะกรรมการดาเนิน การสรรหาและการเลื อก” หมายถึง ประธานคณะกรรมการ
ดาเนินการสรรหาและการเลือกคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขต
พื้นที่การศึกษา
“ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ ” หมายถึง ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ ใน
สังกัด แต่ละเขตพื้นที่การศึกษา
“ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของเอกชน” หมายถึง ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของ
เอกชน ในแต่ละเขตพื้นที่การศึกษา ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน(ผู้อานวยการ)
“ผู้ทรงคุณวุฒิ” หมายถึง บุคคลซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยการสรรหา และการเลือก จากผู้ที่มีความรู้
ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์สูง ในด้านการศึกษาปฐมวัย ด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ด้านวิจัยและประเมินผล ด้านบริหารการศึกษา ด้านศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม ด้านใดด้านหนึ่งหรือหลาย
ด้านรวมกัน จานวนห้าคน ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามกฎกระทรวง ข้อ 3. กาหนดไว้
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คณะกรรมการมีจานวนเก้าคน ประกอบด้วย
กรรมการตามข้อ 2 (1) ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นประธานกรรมการ
กรรมการตามข้อ 2 (2) กรรมการที่เป็นผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ จานวนหนึ่งคน
กรรมการตามข้อ 2(3) กรรมการที่เป็นผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของเอกชน จานวนหนึ่งคน
กรรมการตามข้อ 2 (4) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จานวนห้าคน
กรรมการตามข้อ 2 (5) ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นกรรมการ
และเลขานุการ
- วาระการดารงตาแหน่งของกรรมการ
กรรมการตามข้อ 2 (2) (3) และ (4) มีวาระการดารงตาแหน่ง คราวละสามปี และอาจได้รับการแต่งตั้งอีก
ได้ แต่จะดารงตาแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันไม่ได้
5.ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องศึกษากฎหมาย กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องหลักเกณฑ์ จานวนกรรมการ
คุณสมบัติ วิธีการสรรหา และการเลือก วาระดารงตาแหน่งและการพ้นจากตาแหน่ง ของ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา
5.2 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและการเลือก (ตามประกาศ สพฐ. ข้อ 3) จานวน 3 ถึง 5 คน
โดยให้ ผู้อานวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เป็นประธาน เพื่อทาหน้าที่วิ นิจฉัย
ปั ญ หา ที่ เกิ ด จากการด าเนิ น การสรรหาและการเลื อ กกรรมการคณะกรรมการติ ด ตาม
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา
5.3 ประชุมชี้แจง ขั้นตอนการดาเนินงานแก่คณะกรรมการสรรหาและการเลือก
5.4 จัดทาประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เรื่อง วิธีการสรรหาและการเลือกคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา
- แจ้งให้ ผู้บ ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ ทุกโรงเรียนในสั งกั ดทราบ เพื่อพิจารณา
เสนอชื่อผู้แทน หรือรับสมัครการเลือก เพื่อให้ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาของรัฐ เลือกกันเอง
- แจ้งให้ ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของเอกชน ทุกโรงเรียนในสังกัด เพื่อพิจารณาเสนอ
ชื่อผู้แทน หรือรับสมัครการเลือก เพื่อให้ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาของเอกชน เลือกกันเอง
5.5 ดาเนินการแจ้งให้ ผู้ได้รับการเสนอชื่อหรือผู้สมัครรับเลือก เป็นผู้แทนผู้บริหารสถานศึ กษา
ของรัฐและของเอกชน เลือกกันเองให้เหลือ ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาของรัฐ จานวน 1 คน
ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาของเอกชน จานวน 1 คน
5.6 เสนอรายชื่ อ ผู้ ได้ รั บ การเลื อ กเป็ น ผู้ แ ทนผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาของรั ฐ และของเอกชน
ให้ประธานคณะกรรมการดาเนินการสรรหาประกาศรายชื่อเป็นกรรมการ ผู้แทนผู้ บริหาร
สถานศึกษาของรัฐ และของเอกชน
5.7 ดาเนินการสรรหาและการเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
5.8 จัดประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้
ถูกต้องทุกคน
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5.9 นารายชื่อผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎกระทรวงเสนอชื่อให้คณะกรรมการ
ตามข้ อ 2 (1) (2) (3) และ (5) แห่ ง กฎกระทรวง เพื่ อ พิ จ ารณาด าเนิ น การให้ เ หลื อ
จานวน 10 คน
- คณะกรรมการตามข้อ 2 (1) คือ ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ประธานกรรมการ
- คณะกรรมการตามข้ อ 2 (2) คื อ กรรมการที่ เป็ น ผู้ แ ทนผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาของรั ฐ
จานวนหนึ่งคน
- คณะกรรมการตามข้อ 2 (3) คือ กรรมการที่เป็นผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาของเอกชน
จานวนหนึ่งคน
- คณะกรรมการตามข้อ 2 (5) คือ ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษา เป็นกรรมการและเลขานุการ
5.10 คณะกรรมการดาเนินการสรรหาและการเลือก ดาเนินการจัดให้ผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการ
คัดเลือก จานวน 10 คน ตามข้อ 5.9 เลือกกันเอง ให้เหลือ จานวน 5 คน
5.11 เสนอรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่เลือกกันเองแล้วให้ประธาน
คณะกรรมการดาเนินการสรรหาและการเลือก ทราบ
5.12 คณะกรรมการด าเนิ น การสรรหาและการเลื อ ก น ารายชื่ อ กรรมการที่ ได้ รั บ คั ด เลื อ ก
(กรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาของรัฐ จานวน 1 คน และของเอกชน จานวน 1 คน)
และผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการเลือกกันเองแล้ว จานวน 5 คน เสนอผู้อานวยการสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการสรรหาและการเลือก เป็นกรรมการ
5.13 ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขต
พื้นที่การศึกษา ภายในระยะเวลาที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนด
5.14 แจ้งรายชื่อคณะกรรมการฯ(ก.ต.ป.น.) ที่ประกาศแต่งตั้งแล้ว ให้ ห น่วยงานองค์กร หรือ
บุคคลที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่กาหนดในกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
(1) แจ้งสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(2) แจ้งสถานศึกษาในสังกัดของรัฐและของเอกชนทุกโรงเรียน
(3) แจ้งบุคคลผู้ที่ได้รับประกาศแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการฯ(ก.ต.ป.น.)
5.15 กรณีกรรมการฯ พ้นจากตาแหน่งก่อนครบวาระ จะต้องดาเนินการสรรหาและการเลือก
แทนตาแหน่งที่ว่างภายในหกสิบวัน นับแต่ผู้นั้นพ้นจากตาแหน่ง เว้นแต่วาระตาแหน่งของ
กรรมการเหลืออยู่ไม่ถึงร้อยแปดสิบวัน จะไม่ดาเนินการก็ได้
6.แบบฟอร์มที่ใช้
6.1 แบบเสนอผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาของรัฐ/ของเอกชน
6.2 แบบใบสมัคร เพื่อการเลือก ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาของรัฐ/ของเอกชน
6.3 ใบเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการสรรหาและการเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
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7.เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
7.1 กฎกระทรวง กาหนดจานวน หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาของคณะกรรมการ ติดตาม
ตรวจสอบ และนิเทศศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2548
7.2 พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มาตรา 8 และ
มาตรา 20 วรรคสี่
7.3 ประกาศสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่องวิธีการสรรหาและการเลือกคณะ
กรรมการติด ตาม ตรวจสอบ ประเมิ น ผล และนิ เทศการศึก ษา ของเขตพื้ น ที่ ก ารศึ กษา
ประจาปี พ.ศ........ (สพฐ. จะประกาศทุกปี)
8.ปัญหาอุปสรรค
8.1 การจัดให้ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ/ของเอกชน ให้มีการเลือกกันเอง สร้างความ
ยุ่ ง ยากในทางปฏิ บั ติ แ ละการประสานงาน เนื่ อ งจากมี ส ถานศึ ก ษาในสั ง กั ด ของรั ฐ
154 โรงเรียนสถานศึกษาเอกชน 18 โรงเรียน อยู่ในพื้นที่ห่างไกล 5 อาเภอ คือ อ.แม่อาย
อ.ฝาง อ.ไชยปราการ อ.เชียงดาว และ อ.เวียงแหง
8.2 การเสนอชื่อกรรมการผู้ทรงคุ ณวุฒิ คัดเลือก ให้เหลือ จานวน 10 คน ได้รับการเสนอจาก
กรรมสรรหา ตามข้อ 2 (1) (2) (3) และ (5) เสนอชื่อ จานวนไม่ถึง 10 คน ในแต่ละครั้ง
และไม่ครบทุกด้าน
8.3 จัดให้ผู้ทรงคุณวุฒิที่คัดเลือกให้เหลือจานวน 10 คน ให้มาประชุมคัดเลือกกันเอง ให้เหลือ
จานวน 5 คน บางครั้งมาไม่ตรงเวลานัดหมายและมีจานวนไม่ครบ สร้างความยุ่งยากใน
การเลือกกันเองต้องเลื่อนเวลาออกไปทาให้เสียเวลา
9.ข้อเสนอแนะ/วิธีแก้ไขปัญหา
9.1 กรณี คัดเลื อกผู้แ ทนผู้บ ริห ารสถานศึกษาของรัฐ ให้ ประสานนายกสมาคมครูแต่ละอาเภอ
ให้ประสานกันเองในการเลือก/สรรหา ผู้แทนบริหารสถานศึกษาของรัฐ แล้วให้เสนอชื่อตาม
แบบฟอร์ม ไปเขตพื้นที่การศึกษาภายในกาหนดเวลา
9.2 กรณี คัดเลือกผู้แทนผู้ บ ริห ารสถานศึกษาของเอกชน ให้ ประสานประธานกลุ่ มการพัฒ นา
การศึ ก ษาโรงเรี ย นเอกชนโดนตรง เพื่ อ ให้ ป ระสานผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาเอกชน ในการ
คัดเลื อก/สรรหา ผู้ แทนผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน แล้วให้ เสนอชื่อตามแบบฟอร์มไปยัง
เขตพื้นที่การศึกษาภายในกาหนดเวลา
10.ข้อที่เป็นปัญหาเกี่ยวกับโรงเรียนเอกชนในสังกัด
ตามคาสั่งหั วหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 สั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน 2560
ข้อ 14 วรรคสอง ให้เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน มอบอานาจในการปฏิบัติ
ราชการตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน ให้ศึกษาธิการจังหวัดเป็นผู้ดาเนินการแทน
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11.Flow Chart การปฏิบัติงาน
สพฐ.ประกาศวิธีการสรรหาและการเลือก
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาประจาปี พ.ศ.....
กฎกระทรวงข้อ 5

แต่งตั้งคณะกรรมการ
สรรหาและการเลือกตาม
ประกาศ สพฐ. ข้อ3
จานวน 3 – 5 คน

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

การสรรหาและการ
เลือกกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ตาม
กฎกระทรวงข้อ2 (4)

1.สพป.ประกาศ วิ ธีก ารสรรหา
และการเลื อ ก คณะกรรมการ
(ก.ต.ป.น.)

1.คณะกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ สรรหา
ผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 10 คน

2. – แจ้งผู้บริหารสถานศึกษาของรัฐ ในสังกัด
– แจ้งผู้บริหารสถานศึกษาของเอกชน ในสังกัด

2.จัดให้ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
จานวน 10 คน ประชุมให้เลือกกันเองให้
เหลือ จานวน 5 คน

3.เปิดรับการเสนอชื่อหรือการสมัคร
4.จัดให้ผู้ได้รับการเสนอชื่อ หรือผู้สมัครรับเลือก
- ตัวแทนผู้บริหารสถานศึกษาของรัฐ ประชุมให้เลือก กันเอง
ให้เหลือจานวน 1 คน
- ผู้ แ ทนผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาของเอกชน ประชุ ม ให้ เ ลื อ ก
กันเองให้เหลือจานวน 1 คน

5.ประกาศผลการสรรหา ผู้แทนผู้บริหาร
สถานศึกษาของรัฐและของเอกชน

3.นารายชื่อกรรมการที่ได้รับ การคัดเลือก
เสนอประธานกรรมการ

4.เสนอ ผอ.สพป.ประกาศแต่งตั้งคณะ
กรรมการฯ ก.ต.ป.น.

5.แจ้งประกาศรายชื่อ คณะกรรมการการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษา ของเขตพื้นทีก่ ารศึกษาถึง สพฐ.,
โรงเรียนของ รัฐในสังกัด, โรงเรียนของ
เอกชนในสังกัด, แจ้งผู้ได้รับประกาศ
แต่งตั้งเป็นแจ้ งผู้ได้ รับประกาศแต่งตัง้
เป็ น ก.ต.ป.น.
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8.ปัญหาอุปสรรค
8.1 การจัดให้ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ/ของเอกชน ให้มีการเลือกกันเอง สร้างความ
ยุ่ ง ยากในทางปฏิ บั ติ แ ละการประสานงาน เนื่ อ งจากมี ส ถานศึ ก ษาในสั ง กั ด ของรั ฐ
154 โรงเรียนสถานศึกษาเอกชน 18 โรงเรียน อยู่ในพื้นที่ห่างไกล 5 อาเภอ คือ อ.แม่อาย
อ.ฝาง อ.ไชยปราการ อ.เชียงดาว และ อ.เวียงแหง
8.2 การเสนอชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คัดเลือก ให้เหลือ จานวน 10 คน ได้รับการเสนอชื่อจาก
กรรมการสรรหา ตามข้อ 2 (1) (2) (3) และ (5) เสนอชื่อ จานวนไม่ถึง 10 คน ในแต่ละ
ครั้ง และไม่ครบทุกด้าน
8.3 จัดให้ผู้ทรงคุณวุฒิที่คัดเลือกให้เหลือจานวน 10 คน ให้มาประชุมคัดเลือกกันเอง ให้เหลือ
จานวน 5 คน บางครั้งมาไม่ตรงเวลานัดหมายและมีจานวนไม่ครบ สร้างความยุ่งยากในการ
เลือกกันเองต้องเลื่อนเวลาออกไปทาให้เสียเวลา
9.ข้อเสนอแนะ/วิธีแก้ไขปัญหา
9.1 กรณี คัดเลื อกผู้แทนผู้บ ริห ารสถานศึกษาของรัฐ ให้ ประสานนายกสมาคมครูแต่ละอาเภอ
ให้ประสานกันเองในการเลือก/สรรหา ผู้แทนบริหารสถานศึกษาของรัฐ แล้วให้เสนอชื่อตาม
แบบฟอร์ม ไปเขตพื้นที่การศึกษาภายในกาหนดเวลา
9.2 กรณี คัดเลือกผู้แทนผู้ บ ริห ารสถานศึกษาของเอกชน ให้ ประสานประธานกลุ่ ม การพัฒ นา
การศึ ก ษาโรงเรี ย นเอกชนโดยตรง เพื่ อ ให้ ป ระสานผู้ บ ริห ารสถานศึ ก ษาเอกชน ในการ
คัดเลื อก/สรรหา ผู้ แทนผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน แล้วให้ เสนอชื่อตามแบบฟอร์มไปยัง
เขตพื้นที่การศึกษาภายในกาหนดเวลา
10.ข้อที่เป็นปัญหาเกี่ยวกับโรงเรียนเอกชนในสังกัด
ตามคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 สั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน 2560 ข้อ
14 วรรคสอง ให้เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน มอบอานาจในการปฏิบัติ
ราชการตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน ให้ศึกษาธิการจังหวัดเป็นผู้ดาเนินการแทน

