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(Terms of Reference : TOR) 

การนิเทศ ตดิตามและประเมนิผลการบริหารจดัการศกึษาตลอดชวีติขององคก์รปกครองสว่นท้องถิ่น 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เจ้าภาพระดับภาค ๕ ภาค วงเงินงบประมาณภาคละ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
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๑. หลักการและเหตุผล 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ก าหนดให้การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น 

(School based Management for Local Development : SBMLD) เป็นนโยบายการบริหารจัดการศึกษา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งที่มีโรงเรียนในสังกัด ใช้โรงเรียน
เป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่นด้วยการจัดการศึกษาตลอดชีวิต กล่าวคือ ใช้โรงเรียนในสังกัดเป็นฐานในการบริหาร
จัดการศึกษาทั้งการศึกษาในระบบ (จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่ผู้เรียนในระบบโรงเรียน) การศึกษานอกระบบ 
(จัดการฝึกอบรมให้ความรู้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนนอกระบบโรงเรียน) และการศึกษาตามอัธยาศัย  
(จัดหาแหล่งเรียนรู้ให้ความรู้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนนอกระบบโรงเรียน) ทั้งนี้ เพ่ือให้เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนทุกคนในท้องถิ่นได้เรียนรู้ตลอดชีวิตสู่ความเป็นเลิศตามอัจฉริยภาพของแต่ละบุคคล สามารถน าความรู้
ที่ได้รับไปใช้ในการประกอบอาชีพสุจริตได้ ตลอดจนมีศักยภาพในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก
ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว สามารถปรับตนเองให้ด ารงชีวิตอยู่ ในสังคมโลกปัจจุบันได้อย่างมีความสุข 
ซึ่งในการบริหารจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าวจะต้องใช้แผนพัฒนาการศึกษาเป็นกลไก
ส าคัญในการขับเคลื่อนให้การบริหารจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประสบความส าเร็จได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ดังนั้น เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีโรงเรียนในสังกัดมีแผนพัฒนาการศึกษา
ที่มีคุณภาพส าหรับขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามแนวนโยบาย
การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) จึงจ าเป็นต้องจัดให้มีการนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้ึน 
 

๒. วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือมอบหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความพร้อมและประสงค์รับเป็นเจ้าภาพซึ่งได้รับ
การสนับสนุนเงินงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด าเนินการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
การบริหารจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนด 
 

๓. เป้าหมาย 
  ๓.๑ กลุ่มจังหวัดส าหรับใช้ในการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น แบ่งออกเป็น ๕ กลุ่มจังหวัด ดังนี้ 
  ๓.๑.๑ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ จ านวน ๑๖ จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดก าแพงเพชร, 
เชียงราย, เชียงใหม่, ตาก, นครสวรรค์, น่าน, พะเยา, พิจิตร, พิษณุโลก, เพชรบูรณ์, แพร่, แม่ฮ่องสอน, ล าปาง, 
ล าพูน, สุโขทัย และจังหวัดอุตรดิตถ ์ 
  ๓.๑.๒ กลุ่มจังหวัดภาคกลาง จ านวน ๑๘ จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดกาญจนบุรี, ชัยนาท, 
นครปฐม, นนทบุรี, ปทุมธานี, ประจวบคีรีขันธ์, พระนครศรีอยุธยา, เพชรบุรี, ราชบุรี, ลพบุรี, สมุทรปราการ, 
สมุทรสงคราม, สมุทรสาคร, สิงห์บุรี, สุพรรณบุรี, สระบุรี, อ่างทอง และจังหวัดอุทัยธานี 
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  ๓.๑.๓ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ จ านวน ๑๔ จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดกระบี่, ชุมพร, ตรัง, 
นครศรีธรรมราช, นราธิวาส, ปัตตานี, พังงา, พัทลุง, ภูเก็ต, ระนอง, สตูล, สงขลา, สุราษฎร์ธานี และจังหวัดยะลา 
  ๓.๑.๔ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวน ๑๖ จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัด
กาฬสินธุ์, ขอนแก่น, ชัยภูมิ, นครพนม, บึงกาฬ, มหาสารคาม, มุกดาหาร, ยโสธร, ร้อยเอ็ด, เลย, สกลนคร, 
หนองคาย, หนองบัวล าภู, อุดรธานี, อุบลราชธานี และจังหวัดอ านาจเจริญ 
  ๓.๑.๕ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก จ านวน ๑๒ จังหวัด ดังนี้ 
   - ภาคตะวันออก จ านวน ๘ จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดจันทบุรี, ฉะเชิงเทรา, 
ชลบุรี, ตราด, นครนายก, ปราจีนบุรี, ระยอง และจังหวัดสระแก้ว  
   - ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวน ๔ จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดนครราชสีมา, 
บุรีรัมย์, ศรีสะเกษ และจังหวัดสุรินทร์  
 ๓.๒ กลุ่มเป้าหมายของการนิเทศ ติดตามและประเมินผล คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี
โรงเรียนในสังกัด จังหวัดละ ๑ แห่ง ประกอบด้วย 
  ๓.๒.๑ ส านัก/กอง/ส่วนการศึกษาฯ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีโรงเรียนในสังกัด 
จังหวัดละ ๑ แห่ง รวมเป็น ๗๖ แห่ง 
  ๓.๒.๒ โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต้องไม่ซ้ ากับโรงเรียนที่เคยได้รับการนิเทศ 
ติดตามและประเมินผลฯ แล้ว เมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ และ ๒๕๖๐) โดยให้คัดเลือกจากโรงเรียน
ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
เป็นล าดับแรก หรือโรงเรียนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าภาพพิจารณาเห็นว่ามีความเหมาะสม จังหวัดละ 
๑ แห่ง รวมเป็น ๗๖ แห่ง  
 

๔. ขอบเขตการด าเนินงาน 
 ๔.๑ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าภาพเสนอชื่อคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 
การบริหารจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแต่งตั้ง 
โดยมีองค์ประกอบ ดังนี้ 
  ๔.๑.๑ กรรมการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและโรงเรียนในสังกัด อย่างน้อยทีมละ ๔ คน โดยคัดเลือกจากวิทยากรเครือข่ายการจัดท าแผนและ
งบประมาณทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ตามประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (หากจังหวัดใดไม่มีวิทยากรเครือข่ายการจัดท าแผนฯ หรือมี
แต่ไม่เพียงพอให้ใช้วิทยากรเครือข่ายการจัดท าแผนฯ ของจังหวัดอ่ืนที่อยู่ใกล้เคียงแทนได้) 
  ๔.๑.๒ กรรมการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาตามนโยบาย 
SBMLD อย่างน้อยทีมละ ๓ คน โดยคัดเลือกจากผู้อ านวยการส านัก/กอง/ส่วนการศึกษาฯ หรือศึกษานิเทศก์ 
หรือผู้อ านวยการ/รองผู้อ านวยการสถานศึกษา หรือครู หรือข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นที่รับผิดชอบ
เรื่องดังกล่าวข้างต้น  
 ๔.๒ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าภาพจัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม    
และประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวนอย่างน้อย ๒ วัน เพื่อก าหนด
แนวทางและชี้แจงเกี่ยวกับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 
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  4.2.๑ แนวทางการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  4.2.๒ พิจารณาคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะ
ด าเนินการนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ อย่างน้อยจังหวัดละ ๑ โรงเรียน ตามข้อ ๓.๒.๒ 
  4.2.๓ ก าหนดทีมคณะกรรมการนิเทศ ติดตามและประเมินผล (๑ ทีม ประกอบด้วย 
กรรมการที่เป็นวิทยากรเครือข่ายการจัดท าแผนฯ อย่างน้อยทีมละ ๔ คน และกรรมการที่เป็นผู้อ านวยการ
ส านัก/กอง/ส่วนการศึกษาฯ หรือศึกษานิเทศก์ หรือผู้อ านวยการ/รองผู้อ านวยการสถานศึกษา หรือครู อย่างน้อย
ทีมละ ๓ คน โดยมีข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าภาพเป็นเลขานุการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ) และก าหนดตารางการนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ (๑ วัน ต่อ ส านัก/กอง/ส่วนการศึกษาฯ 
และโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ จ านวน ๑ แห่ง) ทั้งนี้ ทีมคณะกรรมการฯ จะต้องไม่ออก
นิเทศ ติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและโรงเรียนในสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดของตนเอง เว้นแต่กรณีมีเหตุจ าเป็น 
  4.2.๔ ประสานงานหน่วยงานและโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง 
 ๔.๓ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าภาพจัดประชุมฯ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ผู้อ านวยการ
ส านัก/กอง/ส่วนการศึกษาฯ หรือผู้แทน) และโรงเรียน (ผู้อ านวยการสถานศึกษาหรือผู้แทน) ที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย 
จ านวนอย่างน้อย ๒ วัน เพ่ือชี้แจงแนวทางและเครื่องมือการนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ 
  โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าภาพเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และ
การตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม, ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม, ค่าวัสดุ  เครื่องเขียน และอุปกรณ์, 
ค่าประกาศนียบัตร, ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์, ค่าหนังสือส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม, ค่าใช้จ่าย
ในการติดต่อสื่อสาร, ค่าเช่าอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการฝึกอบรม, ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารส าหรับผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม, ค่าของสมนาคุณในการดูงาน, ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม, ค่าสมนาคุณวิทยากร, ค่าอาหาร,  
ค่าเช่าที่พัก, ค่ายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็นในการฝึกอบรม ตลอดจนเบี้ยเลี้ยงเดินทาง, ค่าเช่าที่พัก, 
ค่าพาหนะ รวมถึงค่าเช่ายานพาหนะ ค่าเชื้อเพลิงหรือพลังงานส าหรับยานพาหนะ ค่าระวางบรรทุก ค่าจ้างคนหาบหาม 
และอ่ืน ๆ ท านองเดียวกัน และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็นต้องจ่ายเนื่องในการเดินทางไปราชการ ของผู้เข้าร่วม
การประชุมฯ ตั้งแต่เริ่มออกเดินทางจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นสังกัด (หรือที่พัก) และกลับมายังองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้นสังกัด (หรือท่ีพัก)  
 ๔.๔ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าภาพด าเนินการบริหารจัดการนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ 
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าภาพด าเนินการให้ทีมคณะกรรมการฯ ออกนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลส านัก/กอง/ส่วนการศึกษาฯ และโรงเรียนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายตามวัน เวลาที่ก าหนด อนึ่ง เพ่ือสร้างภาพลักษณ์
ที่ดีของการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าภาพจัดหารถยนต์โดยสาร (รถตู้) 
เป็นพาหนะส าหรับการออกนิเทศ ติดตาม และประเมินผลของทีมคณะกรรมการฯ โดยมีข้าราชการ/พนักงาน
ส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าภาพเป็นเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการติดตามทีมคณะกรรมการฯ 
ทุกทีมด้วย 
  โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าภาพเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของทีมคณะกรรมการฯ ตั้งแต่เริ่มออกเดินทางจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นสังกัด (หรือที่พัก) และกลับมา
ยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นสังกัด (หรือท่ีพัก) อันได้แก่ เบี้ยเลี้ยงเดินทาง, ค่าเช่าที่พัก, ค่าพาหนะ รวมถึง
ค่าเช่ายานพาหนะ ค่าเชื้อเพลิงหรือพลังงานส าหรับยานพาหนะ ค่าระวางบรรทุก ค่าจ้างคนหาบหาม และอ่ืน ๆ 
ท านองเดียวกัน และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นต้องจ่ายเนื่องในการเดินทางไปราชการ เป็นต้น 

/ ๔.๕ องค์กร ... 
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 ๔.๕ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าภาพจัดประชุมฯ คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ 
จ านวนอย่างน้อย ๓ วัน เพ่ือสรุปผลการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และจัดท าร่างรายงานผลการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ 
  โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าภาพเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และ
การตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม, ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม, ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์, 
ค่าประกาศนียบัตร, ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์, ค่าหนังสือส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม, ค่าใช้จ่าย
ในการติดต่อสื่อสาร, ค่าเช่าอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการฝึกอบรม, ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารส าหรับผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม, ค่าของสมนาคุณในการดูงาน, ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม, ค่าสมนาคุณวิทยากร, ค่าอาหาร,  
ค่าเช่าที่พัก, ค่ายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็นในการฝึกอบรม ตลอดจนเบี้ยเลี้ยงเดินทาง, ค่าเช่าที่พัก, 
ค่าพาหนะ รวมถึงค่าเช่ายานพาหนะ ค่าเชื้อเพลิงหรือพลังงานส าหรับยานพาหนะ ค่าระวางบรรทุก ค่าจ้างคนหาบหาม 
และอ่ืน ๆ ท านองเดียวกัน และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็นต้องจ่ายเนื่องในการเดินทางไปราชการ ของผู้เข้าร่วม
การประชุมฯ ตั้งแต่เริ่มออกเดินทางจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นสังกัด (หรือที่พัก) และกลับมายังองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้นสังกัด (หรือท่ีพัก) 
 ๔.๖ จัดท ารายงานผลการนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ 
  ๔.๖.๑ รายงานผลการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น 
  ๔.๖.๒ รายงานผลการนิเทศ ติดตามและประเมินผล SBMLD 
  ๔.๖.๓ รายงานผลการปฏิบัตทิี่เป็นเลิศ (Best Practice) 
 ๔.๗ ส่งรายงานผลการนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ  
  ให้เจ้าภาพจัดส่งรายงานการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับการนิเทศฯ แห่งละ ๑ ชุด และจัดส่งให้กลุ่มงานยุทธศาสตร์
การพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น จ านวน ๕ ชุด ภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ 
 

๕. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๕.๑ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนพัฒนา
การศึกษาที่มีคุณภาพ  

๕.๒ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหาร
จัดการศึกษาเป็นไปตามนโยบาย SBMLD  
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