แนวทางการดาเนินการคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจาตาบล (1 ตาบล ๑ โรงเรียนคุณภาพ)
----------------------------ตามนโยบาย พลเอกประยุ ท ธ์ จั น ทร์ โ อชา นายกรั ฐ มนตรี เรื่ อ ง โรงเรี ย นคุ ณ ภาพประจ าต าบล
(๑ ตาบล ๑ โรงเรียนคุณภาพ) จะทาให้โรงเรียนเป็นศูนย์กลางในชุมชน เป็นต้นแบบ มีความพร้อมให้บริการการศึกษา
ที่มีคุณภาพ ตลอดจนเป็นศูนย์รวมหรือเป็นแหล่งการเรียนรู้ของชุมชน สร้างโอกาสให้นักเรียนในพื้นที่ได้ รับการพัฒนา
อย่างเต็มที่ ให้ชุมชนมีส่วนร่วมและเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของ สร้างความเชื่อมั่นและศรัทธาในการพัฒนาคุณภาพ
ของโรงเรี ย นในการส่ งบุ ตรหลานเข้ามาเรี ย น นาไปสู่ การลดค่าใช้จ่ายของผู้ ปกครอง โรงเรียนและชุมชนร่ว มกัน
จัดกิจ กรรมทางการศึกษาที่เป็ น ประโยชน์ เชื่อมโยงความสั มพันธ์กับชุมชนได้อย่างต่อเนื่อง และมีประสิ ทธิภ าพ
มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. การแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจาตาบล (1 ตาบล ๑ โรงเรียนคุณภาพ) พิจารณา 3 ระดับ ดังนี้
1.1 คณะกรรมการคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจาตาบล (1 ตาบล ๑ โรงเรียนคุณภาพ) ระดับตาบล ประกอบด้วย
ที่ปรึกษา
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือผู้อานวยกลุ่มในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
คณะกรรมการ
1. นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหรือเทศบาลตาบล
2. กานัน
3. ผู้ใหญ่บ้าน
4. ผู้อานวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน
5. ประธานกรรมการสถานศึกษาทุกโรงเรียน
6. ศึกษานิเทศก์ (ผู้ดูแลพื้นที่ในตาบลที่โรงเรียนตั้งอยู่)

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

หมายเหตุ ให้คณะกรรมการดาเนินการพิจารณา กลั่นกรอง ตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพ
ประจาตาบลและส่งให้คณะกรรมการ ระดับอาเภอเพื่อดาเนินการต่อไป
1.2 คณะกรรมการคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจาตาบล (1 ตาบล ๑ โรงเรียนคุณภาพ) ระดับอาเภอ ประกอบด้วย
ที่ปรึกษา
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
คณะกรรมการ
1. นายอาเภอ
ประธานกรรมการ
2. ผู้แทนศึกษาธิการจังหวัด
กรรมการ
3. ผู้อานวยการสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอ กรรมการ
4. ประธานกลุ่มเครือข่ายหรือสหวิทยาเขต
กรรมการ
5. ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
กรรมการ
6. ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน
กรรมการและเลขานุการ
หมายเหตุ ให้คณะกรรมการดาเนินการพิจารณา กลั่นกรอง ให้ความเห็นชอบ ตามหลักเกณฑ์การคัดเลือก
โรงเรียนคุณภาพประจาตาบลและส่งให้คณะกรรมการ ระดับจังหวัดเพื่อดาเนินการต่อไป

-21.3 คณะกรรมการคัดเลือกโรงเรี ยนคุณภาพประจาตาบล (1 ตาบล ๑ โรงเรียนคุณภาพ) ระดับจังหวัด
(คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิจารณา) ประกอบด้วย
๑. ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้รับมอบหมาย
ประธานกรรมการ
๒. ศึกษาธิการภาคในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
รองประธานกรรมการ
๓. ผู้ แ ทนส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ผู้ แ ทนส านั ก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา
ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และผู้แทนสานักงานส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
กรรมการ
๔. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จานวนไม่เกินหกคน ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแต่งตั้งโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการขับเคลื่อนตามข้อ ๒ โดยอย่างน้อยต้องมีผู้แทนองค์กรภาคเอกชน ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ
และผู้แทนภาคประชาชน ด้านละหนึ่งคน
กรรมการ
๕. ศึกษาธิการจังหวัด
กรรมการและเลขานุการ
๖. รองศึกษาธิการจังหวัด
ผู้ช่วยเลขานุการ
(กศจ. อาจแต่งตั้งข้าราชการในสานักงานศึกษาธิการจังหวัดจานวนไม่เกินสองคน เป็นผู้ช่วยเลขานุการด้วยก็ได้)
หมายเหตุ ให้คณะกรรมการดาเนินการพิจารณา กลั่นกรอง ให้ความเห็นชอบ ตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกโรงเรียน
คุณภาพประจาตาบล และรวบรวมส่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่รับผิดชอบโรงเรียนในสังกัด เพื่อส่งให้สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อไป

-32. หลักเกณฑ์การคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจาตาบล (๑ ตำบล ๑ โรงเรียนคุณภำพ)
ตามนโยบาย พลเอกประยุ ท ธ์ จั น ทรโอชา นายกรั ฐ มนตรี เรื่ อ ง โรงเรี ย นคุ ณ ภาพประจ าต าบล
(๑ ตาบล ๑ โรงเรียนคุณภาพ) จะทาให้โรงเรียนเป็นศูนย์กลางในชุมชน เป็นต้นแบบ มีความพร้อมให้บริการการศึกษา
ที่มีคุณภาพ ตลอดจนเป็นศูนย์รวมหรือเป็นแหล่งการเรียนรู้ของชุมชน สร้างโอกาสให้นักเรียนในพื้นที่ได้เข้ามาพัฒนา
อย่างเต็มที่ ให้ชุมชนมีส่วนร่วมและเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของ สร้างความเชื่อมั่นและศรัทธาในการพัฒนาคุณภาพ
ของโรงเรี ย นในการส่ งบุ ต รหลานเข้ ามาเรี ย น นาไปสู่ การลดค่า ใช้จ่ายของผู้ ป กครอง โรงเรียนและชุมชนร่ ว มกั น
จัดกิจกรรมทางการศึกษาที่เป็นประโยชน์ เชื่อมโยงความสัมพันธ์กับชุมชนได้อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ
โดยมีรายละเอียดหลักเกณฑ์การคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจาตาบล (๑ ตาบล ๑ โรงเรียนคุณภาพ)
เพื่อเข้าร่วมโครงการ ดังนี้
1. เป็นโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ที่มีความพร้อมเข้าร่วมพัฒนาตามโครงการ
โรงเรียนคุณภาพประจาตาบล (1 ตาบล 1 โรงเรียนคุณภาพ)
2. เป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่เป็นศูนย์กลางของชุมชน การคมนาคม และการสื่อสารสะดวก
3. เป็ น โรงเรี ย นที่มีพื้น ที่เพีย งพอต่อการจัดการเรียนรู้และกิจกรรมต่างๆ สามารถรองรับการเพิ่มจานวน
นักเรียนในอนาคตได้
4. เป็นโรงเรียนที่มี ความเหมาะสมและเอื้อต่อการพัฒนาโรงเรียนให้บรรลุ ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
โรงเรียนคุณภาพประจาตาบล (1 ตาบล 1 โรงเรียนคุณภาพ)
5. เป็นโรงเรียนที่ได้รับการยอมรับและมีความสัมพันธ์ที่ดีกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชุมชน
6. เป็นโรงเรียนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชุมชน ยินดีให้ ความร่วมมือและการสนับสนุน การพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและการบริหารจัดการโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง
7. องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ชุ ม ชน องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นภู มิ ภ าค และศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด มี ส่ วนร่ วม
ในการพิจารณาคัดเลือก กลั่นกรอง โรงเรียนคุณภาพประจาตาบล (1 ตาบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) ผ่านกระบวนการ
ประชาคม โดยให้มีคณะกรรมการพิจารณา กลั่นกรอง ให้ความเห็นชอบ แบ่งเป็น 3 ระดับ คือ ระดับตาบล ระดับอาเภอ
และระดับจังหวัด ตามลาดับ
หมำยเหตุ เมื่อคณะกรรมการคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจาตาบล (1 ตาบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) ได้พิจารณา
กลั่นกรอง เห็นชอบเลือกโรงเรียนที่เหมาะสมตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกที่กาหนด โปรดสรุปผลการคัดเลือก เหตุผล
ประกอบการคั ด เลื อ ก และข้ อ คิ ด เห็ น ของคณะกรรมการ แล้ ว ลงนามให้ ค วามเห็ น ชอบเป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษร
เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจาตาบล (1 ตาบล 1 โรงเรียนคุณภาพ)
ลาดับต่อไป

-43. ระยะเวลาดาเนินการคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจาตาบล (๑ ตาบล ๑ โรงเรียนคุณภาพ)
มีรายละเอียดการดาเนินการดังนี้
วิธีการ
ระยะเวลา
กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
1. ประชาสัมพันธ์ 4 - 10 ธันวาคม 2561
1.สพฐ.แจ้งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ
สพฐ.
สานักงานศึกษาธิการจังหวัด
เพื่อทราบและดาเนินการติดต่อประสานงานกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2. การคัดเลือก
11 - 14 ธันวาคม 2561
1. สพท./นายก อบต./นายกเทศบาล แต่งตั้ง
สพท./
ระดับตาบล
คณะกรรมการ
อบต./
2. ศึกษา/รวบรวม/ดาเนินการพิจารณา
เทศบาล
กลั่นกรอง คัดเลือก ให้ความเห็นชอบ
ตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพ
ประจาตาบลพร้อมเหตุผลประกอบการคัดเลือก
3. ส่งผลการคัดเลือกให้ คณะกรรมการระดับอาเภอ
3. การพิจารณา 15 - 19 ธันวาคม 2561
1. สพท./นายอาเภอ แต่งตั้งคณะกรรมการ
สพท./
ระดับอาเภอ
2. ดาเนินการพิจารณา กลั่นกรอง ให้ความ
อาเภอ
เห็นชอบ ตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกโรงเรียน
คุณภาพประจาตาบลพร้อมเหตุผลประกอบ
การคัดเลือก
3.ส่งผลการคัดเลือกให้ คณะกรรมการระดับจังหวัด
4. พิจารณา
20 - 28 ธันวาคม 2561
1. คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
ศธจ./สพท.
ระดับจังหวัด
2. ดาเนินการพิจารณา กลั่นกรอง คัดเลือก ให้
ความเห็นชอบ ตามหลักเกณฑ์การคัดเลือก
โรงเรียนคุณภาพประจาตาบลพร้อมเหตุผล
ประกอบการคัดเลือก
3. ส่งผลการคัดเลือกให้ สานักงานพื้นที่การศึกษา
ที่รับผิดชอบโรงเรียนในสังกัด เพื่อส่งให้สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
5. ระดับ สพฐ.
4 มกราคม 2562
ประกาศรายชื่อโรงเรียนคุณภาพประจาตาบล
สพฐ.
(1 ตาบล 1 โรงเรียนคุณภาพ )
หมายเหตุ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเสนอ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในวันที่ 28
ธันวาคม 2561 โดยจัดส่งข้อมูลผลการคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจาตาบล (1 ตาบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) มายัง
สานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา และกรอกข้อมูลผลการคัดเลือกโรงเรียนผ่านทางเว็บไซต์สานักพัฒนานวัตกรรม
การจัดการศึกษา (http://203.159.154.241/inno_obec/)

-5คาชี้แจง ขอให้ สพป. ดาเนินการดังนี้
๑. ดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ ระดับตาบล ติดต่อประสานงานให้คณะกรรมการดาเนินการคัดเลือกโรงเรียน
ตามคุณสมบัติทกี่ าหนดไว้ ตาบลละ ๑ โรงเรียน
๒. ดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ ระดับอาเภอ และรวบรวมรายชื่อโรงเรียนที่คณะกรรมการ ระดับตาบล
คัดเลือกแล้ว เสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ระดับอาเภอ
๓. ดาเนินการรวบรวมรายชื่อโรงเรียนที่คณะกรรมการ ระดับอาเภอ ให้ความเห็นชอบแล้ว เสนอขอความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการ ระดับจังหวัด
๔. เมื่อคณะกรรมการ ระดับจังหวัด ให้ความเห็นชอบแล้ว ให้ สพป. ดาเนินการสรุปรายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการพิจารณา
คัดเลือกและเอกสารรับรองจากคณะกรรมการทั้ง 3 คณะ เสนอ สพฐ. ภายในวันศุกร์ที่ ๒8 ธันวาคม ๒๕61
โดยจัดส่งเอกสาร มายัง โครงการโรงเรียนคุณภาพประจาตาบล สานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึ ก ษา
อาคาร สพฐ. ๕ ชั้น ๑๐ เขตดุสิต กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐ และกรอกข้อมูลผลการคัดเลือก
โรงเรียนผ่านทางเว็บไซต์สานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา (http://203.159.154.241/inno_obec/)
๕. หากมีข้อคาถามสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ สานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา อาคาร สพฐ. ๕ ชั้น ๑๐
โทร ๐๒ ๒๘๘ ๒๘78 โทรสาร ๐๒ ๒๘๘ ๕๘๘๖ E-mail : innoobec.qschool@gmail.com

