
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 
ว่าด้วยการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา 

พ.ศ. ๒๕๖๐ 
------------------------------ 

โดยที่มาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ก าหนดให้มีการตรวจราชการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
ประกอบกับค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๑๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐ เรื่อง การ
ปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ก าหนดให้มีการก ากับ เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการและสอดคล้องกับการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการ 
ว่าด้วยการตรวจ ติดตามประเมินผลและนิเทศการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙ 
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๘ ประกอบกับมาตรา ๒๐ วรรคห้า แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ รัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการจึงออกระเบียบไว้
ดังต่อไปนี้ 
  ข้อ  ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการตรวจราชการ การติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐” 
  ข้อ  ๒  ระเบียบใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
  ข้อ  ๓  ให้ยกเลิก  “ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการตรวจ ติดตาม ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษา พ.ศ.๒๕๔๙” 
บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือค าสั่งอ่ืนใดในส่วนที่ก าหนดไว้ในระเบียบนี้หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบ
นี้ ให้บังคับใช้ระเบียบนี้แทน 
  ข้อ  ๔  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับแก่ส่วนราชการ หน่วยงานในสังกัดและในก ากับดูแลของ
กระทรวงศึกษาธิการ 
  ข้อ  ๕  ในระเบียบนี้ 
  “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการ
ศึกษาธิการ 
  “ส่วนราชการ” หมายความว่า ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน และหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าและมีหน้าที่ในการจัดการศึกษา 
  “หน่วยงานการศึกษา” หมายความว่า หน่วยงานการศึกษาตามกฎหมาย ว่าด้วยระเบียบข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา 
  “ผู้รับการตรวจ” หมายความว่า หน่วยงานของรัฐ และเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งปฏิบัติหน้าที่อยู่ในหน่วยงาน
ของรัฐในสังกัด หรือในก ากับของกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้ง โรงเรียนเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียน
เอกชน 
  “เขตตรวจราชการ” หมายความว่า พ้ืนที่การตรวจราชการตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ
ตรวจราชการ 
  “ผู้ตรวจราชการ” หมายความว่า ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 



  “ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการ” หมายความว่า ข้าราชการที่ปลัดกระทรวงศึกษาธิการมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่
เป็นผู้ช่วยผู้ตรวจราชการ          

ข้อ  ๖ ให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอ านาจตีความและวินิจฉัยปัญหา
เกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 
 

หมวด ๑ 
การตรวจราชการ 

----------------------------------- 
  

ข้อ  ๗  การตรวจราชการ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
(๑)  เพ่ือชี้แจงนโยบาย ประสานงานและเร่งรัดให้ผู้รับการตรวจ น าแผนการศึกษาแห่งชาติ 

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ไปจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการให้ครบถ้วน 

(๒)  เพ่ือติดตาม ประเมินผล และเสนอแนะการบริหารงบประมาณการจัดการศึกษาให้สอดคล้อง 
กับหลักการศึกษา แนวทางการจัดการศึกษา และคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 

(๓)  เพ่ือศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ติดตามและประเมินผลระดับนโยบาย เพ่ือนิเทศให้ค าปรึกษา เพ่ือ 
การปรับปรุงพัฒนาแก่ส่วนราชการและหน่วยงานการศึกษา 

(๔)  เพ่ือเร่งรัดติดตามความก้าวหน้า ความส าเร็จ ปัญหาอุปสรรค และเสนอแนะในการปฏิบัติงาน 
ตามแผนปฏิบัติราชการ 

(๕)  เพ่ือตรวจเยี่ยม รับฟังหรือสดับตรับฟังทุกข์สุข ความคิดเห็น นิเทศ ช่วยเหลือ แนะน าชี้แจง 
เจ้าหน้าที่มีสมรรถนะและขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน 
  ข้อ ๘  การตรวจราชการ การติดตาม ประเมินผลและนิเทศการศึกษาระดับกระทรวงเป็นการตรวจ
ราชการ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ติดตามและประเมินผลระดับนโยบาย เพ่ือนิเทศให้ค าปรึกษา และแนะน าเพ่ือการ
ปรับปรุงพัฒนาเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของหน่วยงานและเจ้าหน้าในขอบเขตอ านาจหน้าที่ของ
กระทรวงศึกษาธิการในฐานะผู้สอดส่องดูแลดูแลแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
 การตรวจราชการจะต้องไม่กระทบกระเทือนต่อสาระการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษาของรัฐที่
จัดการศึกษาระดับปริญญาที่เป็นนิติบุคคลที่สามารถด าเนินกิจการได้โดยอิสระพัฒนาระบบบริหารและการ
จัดการที่เป็นของตนเอง มีความคล่องตัวมีเสรีภาพทางวิชาการ และอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของสภาสถานศึกษา
ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งสถานศึกษานั้น 
  ข้อ ๙  ให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการแต่งตั้งผู้ตรวจราชการคนหนึ่ง เป็นหัวหน้าผู้ตรวจราชการ มีหน้าที่
ให้ค าปรึกษาแนะน าแก่ผู้ตรวจราชการ เพื่อให้การปฏิบัติงานของผู้ตรวจราชการเป็นไปตามระเบียบนี้และจะให้มี
รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการด้วยก็ได้ 
  ข้อ  ๑๐  ให้น าระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการตรวจราชการใช้บังคับการตรวจราชการของ
ผู้ตรวจราชการโดยอนุโลม และให้ผู้ตรวจราชการมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 

(๑)  สั่งเป็นลายลักษณ์อักษร ให้ผู้รับการตรวจปฏิบัติในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ให้ถูกต้องตามกฎหมาย  
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ มติของคณะรัฐมนตรี หรือค าสั่งของนายกรัฐมนตรี 

(๒)  สั่งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้รับการตรวจ ปฏิบัติหรืองดเว้นการปฏิบัติงานใดๆ ในระหว่างการ 



ตรวจราชการไว้ก่อน หากเห็นว่าจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการและประชาชน อย่างร้ายแรงและเมื่อ
ผู้ตรวจราชการได้สั่งการดังกล่าวแล้วให้รายงานผู้บังคับบัญชาเพ่ือทราบหรือพิจารณาโดยด่วน 

(๓) สั่งให้ผู้รับการตรวจชี้แจง ให้ถ้อยค า หรือส่งเอกสารและหลักฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพ่ือ 
ประกอบการพิจารณา 

(๔)  สอบข้อเท็จจริง สืบสวนข้อเท็จจริง หรือสดับตรับฟังเหตุการณ์ เมื่อได้รับการร้องเรียนหรือ 
เมื่อมีเหตุอันควร โดยประสานการด าเนินงานกับหน่วยงานตรวจสอบอื่นๆ เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนหรือปัญหาอุปสรรคของผู้รับการตรวจ 

(๕)  ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย ติดตามและประเมินผลระดับนโยบายเพื่อนิเทศให้ค าปรึกษาแนะน า 
เพ่ือปรับปรุงพัฒนา 

(๖)  แต่งตั้งบุคคลหรือคณะท างานเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่ได้ตามความ 
เหมาะสม 

(๗)  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
ข้อ ๑๑  ให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการมอบหมายข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการโดย 

ให้มีหน้าที่ ดังนี้  
(๑)  รวบรวม  ศึกษา  วิเคราะห์ และจัดท ารายละเอียดข้อมูลนโยบาย  แผนงาน งานโครงการ  

จุดเน้นและประเด็นการตรวจราชการ ในระดับเขตตรวจราชการ 
(๒)  จัดท าและประสานแผนการปฏิบัติการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 

ประจ าปี ร่วมกับส านักงานศึกษาธิการภาคและหน่วยงานสนับสนุนการตรวจราชการ ในระดับเขตตรวจราชการ 
(๓)  จัดท าแนวการตรวจราชการประจ าปีในระดับเขตตรวจราชการ 
(๔)  ประสานและสนับสนุนข้อมูลด้านการศึกษา ระเบียบ กฎหมาย และข้อมูลสารสนเทศท่ี 

เกี่ยวข้อง ประกอบการปฏิบัติราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
(๕)  ร่วมปฏิบัติการตรวจราชการกับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และประสานการตรวจ 

ราชการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
(๖)  จัดท ารายงานผลการตรวจราชการ  หลังการตรวจราชการเสนอผู้ตรวจราชการ   

กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อรายงานผู้บริหารระดับสูง 
(๗)  จัดทรายงานผลการตรวจราชการภาพรวมและรายรอบร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
(๘)  ติดตามผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะ ข้อสั่งการ ของผู้ตรวจราชการ 

กระทรวงศึกษาธิการและผู้บริหารระดับสูงในระดับเขตตรวจ 
(๙)  ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

ทั้งนี้  จ านวน  หลักเกณฑ์หรือวิธีการได้มาซึ่งผู้ช่วยผู้ตรวจราชการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่ปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการก าหนด 

ข้อ  ๑๒  ให้กระทรวงศึกษาธิการ จัดให้มีส านักงานผู้ตรวจราชการเป็นที่ปฏิบัติงานประจ าของ 
ผู้ตรวจราชการ โดยให้มีบุคลากรสนับสนุนในการปฏิบัติงานตามสมควร 

ข้อ  ๑๓  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ หรือหัวหน้าส่วนราชการ 
อาจมอบอ านาจการบริหารงานทั่วไป บริหารงานบุคคล บริหารงานวิชาการ บริหารงบประมาณ ตามท่ีกฎหมาย
ก าหนด ให้ผู้ตรวจราชการปฏิบัติราชการแทนในพ้ืนที่เขตตรวจราชการที่รับผิดชอบตามความจ าเป็นและความ
เหมาะสมได้ 

ข้อ  ๑๔  ให้ส านักตรวจราชการและติดตามประเมินผล ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมี 



อ านาจหน้าที่ตามที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ข้อ  ๑๕  ให้ผู้รับการตรวจ มีหน้าที่ ดังนี้ 
(๑)  อ านวยความสะดวก และให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานแก่ผู้ตรวจราชการ หรือผู้ท าหน้าที่ 

ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
(๒) จัดเตรียมบุคคล เอกสาร หลักฐาน ในการปฏิบัติงานให้ครบถ้วนสมบูรณ์ พร้อมที่จะรับการตรวจ 
(๓)  ชี้แจงหรือตอบค าถาม พร้อมทั้งให้ข้อมูลใด ๆ อันเป็นประโยชน์ต่อการตรวจราชการ 
(๔)  จัดให้มีสมุดตรวจราชการตามแบบที่กฎหมายหรือระเบียบก าหนด 
(๕)  ปฏิบัติหรืองดเว้นการปฏิบัติงานใด ๆ ที่ผู้ตรวจราชการได้ตรวจและแนะน าในระหว่างการ 

ตรวจราชการ หากไม่สามารถปฏิบัติได้ ให้รายงานผู้บังคับบัญชาเพ่ือทราบหรือพิจารณารายงานให้ผู้ตรวจ
ราชการทราบภายในสิบห้าวัน 

(๖)  รายงานความก้าวหน้า ความส าเร็จของผลการด าเนินงานตามข้อสั่งการหรือข้อเสนอแนะของ 
ผู้ตรวจราชการต่อผู้บังคับบัญชา และผู้ตรวจราชการ 

(๗)  ด าเนินการอ่ืนใดที่เป็นประโยชน์ในการตรวจราชการ 
ข้อ  ๑๖  ในระหว่างการตรวจราชการแต่ละครั้ง ถ้าผู้ตรวจราชการพบเห็นปัญหา อุปสรรค 

หรือแนวโน้มที่จะเกิดผลกระทบต่อการบริหารจัดการศึกษาหรือประเทศโดยส่วนรวม  หรือต่อผลสัมฤทธิ์ของ
นโยบาย โครงการหรือแผนงาน ให้รีบท ารายงานโดยสรุปพร้อมข้อเสนอแนะต่อหัวหน้าหน่วยงานผู้รับการตรวจ
เพ่ือด าเนินการแก้ไขให้ลุล่วงโดยเร็วแล้วแจ้งให้ผู้ตรวจราชการทราบภายในสามสิบวันนับแต่ได้รับรายงานจาก
ผู้ตรวจราชการ 

ข้อ  ๑๗  ในการตรวจราชการตามข้อ ๑๖ เมื่อเสร็จสิ้นการตรวจราชการแต่ละคราว ให้ผู้ตรวจราชการ
รายงานผลการตรวจราชการต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการผ่านปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

ข้อ  ๑๘  เมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้สั่งการหรือมีความเห็นในรายงานผลการตรวจ
ราชการเป็นประการใดแล้ว  ให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานการศึกษาที่เกี่ยวข้องรับไปด าเนินการและรายงานให้
ทราบโดยเร็ว 
 

หมวด ๒ 
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา 

------------------------------- 
 

ข้อ  ๑๙  การติดตาม  ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
(๑)  เพ่ือให้การจัดการศึกษาเป็นไปตามภารกิจและนโยบายการจัดการศึกษาของ 

กระทรวงศึกษาธิการ 
(๒)  เพ่ือให้ค าปรึกษา แนะน า และข้อเสนอแนวทางเพ่ือการปรับปรุงพัฒนาเกี่ยวกับการปฏิบัติ 

ราชการของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ 
(๓)  เพ่ือการบริหารงบประมาณในการบริหารจัดการศึกษาของส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัด 

กระทรวงศึกษาธิการให้มีประสิทธิภาพ 
(๔)  เพ่ือให้ความเห็นเกี่ยวกับปัญหาและข้อเสนอแนวทางการจัดการศึกษาของ 

กระทรวงศึกษาธิการ 
 



ข้อ  ๒๐  ให้มีคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาของ 
กระทรวงศึกษาธิการ จ านวนสิบเก้าคน ประกอบด้วย 

(๑) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานกรรมการ 
(๒)  กรรมการโดยต าแหน่ง จ านวนหกคน ได้แก่ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการสภา 

การศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เลขาธิการ
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา และผู้อ านวยการส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 

(๓)  กรรมการที่เป็นผู้แทนผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ านวนสองคน 
(๔)  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวนเก้าคน ซึ่งแต่งตั้งจากผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ความ 

เชี่ยวชาญ และประสบการณ์สูงในด้านการศึกษาปฐมวัย ด้านการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด้านการอุดมศึกษา ด้านการ
อาชีวศึกษา ด้านการศึกษาเอกชน ด้านการวิจัยและประเมินผลด้านการบริหารการศึกษา ด้านศาสนา ศิลปะและ
วัฒนธรรม และด้านเศรษฐกิจ การเงินและงบประมาณ ด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้านรวมกัน 

(๕)  ผู้อ านวยการส านักตรวจราชการและติดตามประเมินผล เป็นกรรมการและเลขานุการ ทั้งนี้  
จ านวน หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาของคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น 

ข้อ  ๒๑  ให้คณะกรรมการข้อ ๒๐ มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ก าหนดนโยบาย เกณฑ์มาตรฐาน ระบบการติดตามตรวจสอบประเมินผล และแผนการตรวจ 

ราชการประจ าปี แผนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
(๒)  ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
(๓)  ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ สังกัด 

กระทรวงศึกษาธิการ 
(๔)  ก ากับ ดูแล ติดตาม ประเมินผล และเสนอแนะการบริหารงบประมาณของส่วนราชการ สังกัด 

กระทรวงศึกษาธิการ 
(๕)  พิจารณาให้ความเห็นชอบ และให้ขอเสนอแนะเกี่ยวกับรายงานผลการตรวจราชการ การ 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา 
(๖)  ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาระบบ และการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับการติดตาม 

ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
(๗)  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ หรือคณะท างาน เพื่อด าเนินการใดๆ ตามท่ีคณะกรรมการก าหนด 
(๘)  ด าเนินการอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องกับการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ 

จัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
 
 

ส่วนที่ ๑ 
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา ระดับส่วนราชการ 

------------------------------ 
 

ข้อ ๒๒  การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาระดับส่วนราชการ เป็นการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาท่ีอยู่ในอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการนั้นๆ ตามภารกิจและตาม
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการโดยให้ส่วนราชการด าเนินการ ดังนี้ 

(๑)  ก าหนดแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา การใช้จ่าย 



งบประมาณการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานการศึกษาในสังกัด 
(๒)  ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ วิจัย นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาของ 

หน่วยงานการศึกษาในสังกัด 
(๓) รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาของหน่วยงานการศึกษา 

ในสังกัดไปยังคณะกรรมการ 
 
 

ส่วนที่ ๒ 
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา ระดับส านักงานศึกษาธิการภาค 

----------------------- 
  

ข้อ  ๒๓  การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาระดับภาคเป็นการติดตามตรวจสอบ 
และประเมินผลการจัดการศึกษาท่ีอยู่ในอ านาจหน้าที่ของส านักงานศึกษาธิการภาคนั้นๆ ตามภารกิจและตาม
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการโดยให้ส านักงานศึกษาธิการภาคด าเนินการ ดังนี้ 

(๑)  ก าหนดแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา การจ่ายงบประมาณ 
การจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 

(๒)  ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ วิจัย นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาของ 
หน่วยงานการศึกษา 

(๓)  ให้ค าแนะน าหรือข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงระบบการติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา 
และข้อเสนอเพ่ือการพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาระดับจังหวัด 

(๔)  รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาระดับภาคไปยัง 
คณะกรรมการ 

(๕)  ติดตาม ตรวจสอบ เฝ้าระวังเหตุการณ์ต่างๆ ที่มีผลกระทบและรายงานผลกระทบ ผลการ 
ด าเนินการต่อปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง 

(๖)  จัดท าข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือประโยชน์ในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัด 
การศึกษาในระดับภาค 

(๗)  ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

ส่วนที่ ๓ 
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา ระดับส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 

---------------------------- 
  

ข้อ  ๒๔  การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาระดับจังหวัดเป็นการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาและการนิเทศการศึกษาที่อยู่ในจังหวัดนั้นๆ ตามภารกิจของ
กระทรวงศึกษาธิการโดยให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดด าเนินการ ดังนี้ 

(๑)  ก าหนดแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาของหน่วยงาน 
การศึกษาในระดับจังหวัด 

(๒)  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาของหน่วยงาน 



การศึกษาในระดับจังหวัด 
(๓)  จัดท าข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือประโยชน์ในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัด 

การศึกษาในระดับจังหวัด 
(๔)  รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ ผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัด 

การศึกษาของหน่วยงานการศึกษาในสังกัดและจัดท ารายงานเสนอต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดและ
ส านักงานศึกษาธิการภาค 

(๕)  ติดตาม ตรวจสอบ เฝ้าระวังเหตุการณ์ต่างๆ ที่มีผลกระทบและรายงานต่อผู้ตรวจราชการ 
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และส่วนราชการที่เก่ียวข้อง 

(๖)  ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

ส่วนที่ ๔ 
การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

-------------------------- 
  

ข้อ  ๒๕  การติดตาม ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา วิเคราะห์ วิจัย นิเทศ 
ติดตาม และประเมินผลการบริหารและการด าเนินการ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัด
เขตพ้ืนที่การศึกษา เพื่อเตรียมการรับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลจากหน่วยงานภายนอก 

ข้อ  ๒๖  ให้คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการ ก าหนด จ านวน หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาของคณะกรรมการติติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้  

(๑)  ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการน ามาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มาก าหนดเป็นแนวทางในการติดตาม  
ประเมินผลและนิเทศการบริหารและการด าเนินการของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  (๒)  ก าหนดแนวทางการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การบริหารและการด าเนินการของหน่วยงานและ
สถานศึกษาในสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  (๓)  พิจารณาแผนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลและนิเทศการศึกษา โดยมุ้งเน้นผลสัมฤทธิ์
ของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  (๔)  ติดตาม ประเมินผลและนิเทศการบริหารและการด าเนินการตามแผนที่ก าหนด 
  (๕)  รับทราบผลการติดตาม ประเมินผลและนิเทศการบริหารและการด าเนินการตามแผนและให้
ข้อเสนอแนะ เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
  (๖)  ส่งเสริมให้มีการประสานงานการติดตาม ประเมินผล และนิเทศการศึกษากับคณะกรรมการและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  (๗)  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการจัดการศึกษาตามความจ าเป็น 
  (๘)  ปฏิบัติงานอื่นใดตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ข้อ  ๒๗  ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ด าเนินการ ดังนี้ 
(๑)  มอบหมายศึกษานิเทศก์  หรือข้าราชการอ่ืนในสังกัด  ท าหน้าที่ติดตาม  ประเมินผลและนิเทศ 

การศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(๒) จัดท าแผนการติดตาม ประเมินผลและนิเทศการศึกษาประจ าปี ให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติ 



ราชการของหน่วยงานเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของ
เขตพ้ืนที่การศึกษา แล้วแจ้งให้สถานศึกษาในสังกัดทราบ 

(๓)  ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย ด าเนินการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษา การบริหาร 
การศึกษา โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือการเตรียมการรับการ
นิเทศติดตามและประเมินผลจากหน่วยงานภายในและภายนอก 

(๔)  รายงานผลการติดตาม ประเมินผลและนิเทศการศึกษาเสนอผู้บังคับบัญชาและคณะกรรมการ 
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา 

(๕)  ประสานให้หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ เพื่อชี้แจง ให้ถ้อยค าหรือส่งเอกสารและหลักฐานเกี่ยวกับ 
การปฏิบัติงาน 

(๖) ปฏิบัติงานอื่นใดตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
 
 

หมวด  ๓ 
เบ็ดเตล็ด 

----------------------------- 
  

ข้อ  ๒๘  ในกรณีที่บุคคลหรือหน่วยงานในสังกัด หรือหน่วยงานในก ากับดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ
ใด ไม่ปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการหรือไม่ด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ให้ผู้บังคับบัญชารายงานไปยัง
คณะกรรมการ 

ข้อ  ๒๙  เพ่ือประโยชน์ในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ในส่วนราชการ หน่วยงานการศึกษา หรือผู้ตรวจราชการ ขอความร่วมมือหรือประสาน
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาไปยังหน่วยงานที่เก่ียวข้องได้ 
 

------------------------------- 
 

 

 

 


