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กฎกระทรวง
กําหนดจํานวน หลักเกณฑ และวิธีการไดมาของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. ๒๕๔๘
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘ และมาตรา ๒๐ วรรคสี่ แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวงไว
ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ในกฎกระทรวงนี้
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัด
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
“กรรมการ” หมายความวา กรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการ
ขอ ๒ ใหคณะกรรมการมีจํานวนสิบเกาคน ประกอบดวย
(๑) รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ เปนประธานกรรมการ
(๒) กรรมการโดยตําแหนง จํานวนหกคน ไดแก ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการสภา
การศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และผูอํานวยการสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา
(๓) กรรมการที่เปนผูแทนผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ จํานวนสองคน
(๔) กรรมการผูทรงคุณวุฒิ จํานวนเกาคน ซึ่งแตงตั้งจากผูที่มีความรู ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ
และประสบการณสูงในดานการศึกษาปฐมวัย ดานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดานการอุดมศึกษา ดานการอาชีวศึกษา
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ดานการศึกษาเอกชน ดานการวิจัยและประเมินผล ดานการบริหารการศึกษา ดานศาสนา ศิลปะและ
วัฒนธรรม และดานเศรษฐกิจการเงินและงบประมาณ ดานใดดานหนึ่งหรือหลายดานรวมกัน
(๕) ผูอํานวยการสํานักตรวจราชการและติดตามประเมินผล เปนกรรมการและเลขานุการ
ขอ ๓ กรรมการผูทรงคุณวุฒิตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามดังตอไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไมตํา่ กวาสามสิบปบริบูรณ
(๓) เปนที่ยอมรับในเรื่องความซื่อสัตยและความยุติธรรม
(๔) ไมเปนบุคคลลมละลาย
(๕) ไมเปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ
(๖) ไมเคยมีประวัติเสื่อมเสียทางจริยธรรม จรรยาบรรณ และการประกอบวิชาชีพ
(๗) ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิด
ที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๘) ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง เจาหนาที่หรือผูมีตําแหนงใด ๆ ในพรรคการเมือง
ขอ ๔ การเลือกกรรมการตามขอ ๒ (๓) และการสรรหาและการเลือกกรรมการตามขอ ๒
(๔) มีหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้
(๑) การเลือกผูแทนผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการตามขอ ๒ (๓) ใหผูตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการเลือกกันเองใหเหลือจํานวนสองคน
(๒) การสรรหาและการเลือกกรรมการผูทรงคุณวุฒิตามขอ ๒ (๔) ใหกรรมการโดยตําแหนง
เสนอรายชื่อผูที่เห็นสมควรเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามขอ ๓
เปนจํานวนสองเทาของจํานวนที่กําหนด แลวใหนํารายชื่อเสนอรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
เลือกกรรมการใหมีจํานวนตามขอ ๒ (๔)
เมื่อดําเนินการเลือกและสรรหากรรมการตาม (๑) และ (๒) เสร็จสิ้นแลว ใหรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงศึกษาธิการแตงตั้งเปนกรรมการตามขอ ๒ (๓) และ (๔)
ขอ ๕ รายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ วิ ธี ดํ า เนิ น การตามข อ ๔ ให เ ป น ไปตามที่ ป ลั ด กระทรวง
ศึกษาธิการประกาศกําหนด
ขอ ๖ กรรมการตามขอ ๒ (๓) และ (๔) มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสามป และอาจไดรับ
แตงตั้งอีกได แตจะดํารงตําแหนงเกินสองวาระติดตอกันไมได

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๒๓ ก

หนา ๒๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ มีนาคม ๒๕๔๘

ขอ ๗ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามขอ ๓
(๔) คณะกรรมการจํานวนไมนอยกวาสองในสามมีมติใหออก เพราะมีความประพฤติเสื่อมเสีย
บกพรองตอหนาที่ หรือหยอนความสามารถ
ขอ ๘ ในกรณีที่กรรมการตามขอ ๒ (๓) หรือ (๔) พนจากตําแหนงกอนครบวาระ ใหดําเนินการ
เลือก สรรหาและเลือก และแตงตั้งกรรมการแทนภายในหกสิบวันนับแตวันที่ผูนั้นพนจากตําแหนง
เวนแตวาระการดํารงตําแหนงของกรรมการเหลืออยูไมถึงหนึ่งรอยแปดสิบวันจะไมดําเนินการก็ได
ในระหวางที่ยังมิไดแตงตั้งกรรมการแทนตําแหนงที่วาง ใหคณะกรรมการประกอบดวย
กรรมการเทาที่มีอยู
ใหผูที่ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงแทน อยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของผูซึ่งตนแทน
ในกรณีที่กรรมการตามวรรคหนึ่งพนจากตําแหนงตามวาระ ใหดําเนินการเลือก สรรหาและเลือก
และแตงตั้งกรรมการชุดใหมภายในหกสิบวันนับแตวันที่ครบวาระ และใหผูซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระ
ปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวากรรมการแตงตั้งใหมเขารับหนาที่
ขอ ๙ ในวาระเริ่มแรก ใหดําเนินการเลือก สรรหาและเลือก และแตงตั้งกรรมการตาม
ขอ 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 และวิธีการไดมา
ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ เปนไปตามที่กําหนด
ในกฎกระทรวง จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้

