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ค าน า 
 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1 ได้จัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 ฉบับนี้ เพ่ือสรุปผลกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ตลอดจน  
ผลก ำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยรัฐบำลและกลยุทธ์ จุดเน้น ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
เพ่ือให้ทรำบถึงควำมก้ำวหน้ำในกำรพัฒนำงำนทั้งด้ำนปริมำณ คุณภำพกำรจัดกำรศึกษำในรอบปีที่ผ่ำนมำ และใช้
เป็นข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำในจัดกำรศึกษำให้มีคุณภำพในปีต่อไปทั้งยังเป็นเอกสำรเพ่ือเผยแพร่
ประชำสัมพันธ์ต่อสำธำรณชนและหน่วยงำนที่ เกี่ยวข้องให้ได้รับทรำบถึงผลกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจกำรจัด
กำรศึกษำที่ต้องด ำเนินกำรให้เกิดประสิทธิภำพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชำกรวัยเรียน ซึ่งเป็นเป้ำหมำย                
ที่ส ำคัญที่สุดในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของชำติ  

ผลส ำเร็จที่เกิดขึ้นจำกควำมร่วมมือของทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้องที่มีส่วนร่วมในกำรให้ข้อมูล ขอขอบคุณ ผู้ม ี  
ส่วนเกี่ยวข้องทุกท่ำนที่ให้ควำมร่วมมือเป็นอย่ำงดี ท ำให้เอกสำรฉบับนี้สมบูรณ์ บรรลุวัตถุประสงค์ที่วำงไว้ และ
หวังเป็นอยำ่งยิ่งว่ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อไป  
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ส่วนที่ 1 

บทน า 
 

   ประวัติความเป็นมา 

รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2540 มำตรำ 43 ได้บัญญัติสิทธิและเสรีภำพ 

ด้ำนกำรศึกษำของปวงชนชำวไทยไว้ว่ำ"บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในกำรรับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนไม่น้อยกว่ำ       

สิบสองปีที่รัฐจะต้องจัดให้อย่ำงทั่วถึงและมีคุณภำพโดยไม่เก็บค่ำใช้จ่ำย" และพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ 

พ.ศ. 2542 ซึ่งถือเป็นกฎหมำยกำรศึกษำฉบับแรกของไทยที่ก ำหนดแนวทำงกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนให้แก่

ประชำชนชำวไทยให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญกล่ำวคือ มำตรำ 10 ระบุว่ำ " กำรจัดกำรศึกษำต้องจัดให้บุคคลมี

สิทธิและโอกำสเสมอกันในกำรรับกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนไม่น้อยกว่ำ12ปีต้องจัดให้ทั่วถึงและมีคุณภำพโดยไม่เก็บ

ค่ำใช้จ่ำย"  และพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. 2546  มำตรำ 10 ก ำหนดให้

แบ่งส่วนรำชกำรในส่วนกลำงของกระทรวงศึกษำธิกำรเป็น 6 หน่วยงำน ดังนี้ 

 (1) ส ำนักงำนรัฐมนตรี 

          (2) ส ำนักงำนปลัดกระทรวง 

               (3) ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ 

               (4) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 

               (5) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ 

          (6) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 

วันที่ 7 กรกฎำคม 2546 ได้มีกำรยุบรวมส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรประถมศึกษำแห่งชำติ 

กรมสำมัญศึกษำ และกรมวิชำกำร เป็นส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  ก ำหนดให้มีหน้ำที่ 

จัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 12 ปี และได้แบ่งเขตพ้ืนที่กำรศึกษำจ ำนวน  185  เขต  ต่อมำพระรำชบัญญัติกำรศึกษำ

แห่งชำติ (ฉบับที่  3) พ.ศ.2553 พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร (ฉบับที่  2 )  

พ.ศ.2553 และ พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 ประกำศ

ในรำชกิจจำนุเบกษำ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่  23  กรกฎำคม  2553  สำระส ำคัญของพระรำชบัญญัติทั้ง                 

3  ฉบับ แก้ไขปรับปรุงเพ่ือรองรับกำรแบ่งเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ คือ เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ จ ำนวน 183 

เขต และเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ จ ำนวน 42 เขต รวมทั้งสิ้น 225 เขตทั่วประเทศ  เพ่ือจัดระบบและ



5 

 
กระจำยอ ำนำจกำรจัดกำรศึกษำในประเทศไทยให้ครอบคลุมมำกขึ้น  เกิดควำมคล่องตัวและไม่เกิดปัญหำในกำร

พัฒนำกำรศึกษำ และท ำให้กำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำมีประสิทธิภำพ อันจะเป็นกำรพัฒนำกำรศึกษำแก่

นักเรียนในช่วงชั้นประถมศึกษำและมัธยมศึกษำให้สัมฤทธิผลและมีคุณภำพยิ่งขึ้น  จึงเปลี่ยนชื่อเรียกว่ำ 

“ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1”  และในรำชกิจจำนุเบกษำ              

เล่ม 134 ตอนพิเศษ 295 ง หน้ำ 33 วันที่ 29 พฤศจิกำยน 2560 ประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่องกำรแบ่งส่วน

รำชกำรภำยในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ พ.ศ.2560 มีอ ำนำจหน้ำที่ 

1.  จัดท ำนโยบำย แผนพัฒนำ และมำตรฐำนกำรศึกษำของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำให้สอดคล้องกับนโยบำย 

แผนกำรศึกษำ แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนและควำมต้องกำรของท้องถิ่น 

        2.  วิเครำะห์กำรจัดตั้งงบประมำณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถำนศึกษำ และหน่วยงำน ในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

และแจ้งกำรจัดสรรงบประมำณท่ีได้รับให้หน่วยงำนข้ำงต้นรับทรำบ รวมทั้งก ำกับตรวจสอบ ติดตำมกำรใช้จ่ำย

งบประมำณของหน่วยงำนดังกล่ำว 

         3.  ประสำน ส่งเสริม สนับสนนุ และพัฒนำหลักสูตรร่วมกับสถำนศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

        4. ก ำกับ ดูแล ติดตำม และประเมินผลสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำนและในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

  5. ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

         6. ประสำนกำรระดมทรัพยำกรด้ำนต่ำง ๆ รวมทั้งทรัพยำกรบุคคล เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนกำรจัดและ

พัฒนำกำรศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

         7. จัดระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ และประเมินผลสถำนศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

         8. ประสำน ส่งเสริม สนับสนุน กำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชำชีพ สถำบันศำสนำ สถำนประกอบกำร และสถำบันอื่นที่จัดรูปแบบที่

หลำกหลำยในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

         9. ด ำเนินกำรและประสำน ส่งเสริม สนับสนุนกำรวิจัยและพัฒนำกำรศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

         10. ประสำน ส่งเสริม กำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำร คณะอนุกรรมกำร และคณะท ำงำนด้ำนกำรศึกษำ 

         11. ประสำนกำรปฏิบัติรำชกำรทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงำนต่ำงๆ ทั้งภำครัฐ ภำคเอกชน และองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น  

         12. ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมำย 

โดยแบ่งส่วนรำชกำรภำยในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ไว้ดังต่อไปนี้ 
(1) กลุ่มอ ำนวยกำร 
(2) กลุ่มนโยบำยและแผน 
(3) กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
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(4) กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ 
(5) กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
(6) กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
(7) กลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
(8) กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 
(9) หน่วยตรวจสอบภำยใน 
และส่วนรำชกำรภำยในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมีอ ำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี้ 

(1) กลุ่มอ ำนวยกำร มีอ ำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี้ 
(ก) ปฏิบัติงำนสำรบรรณส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
(ข) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับงำนช่วยอ ำนวยกำร 
(ค) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับอำคำรสถำนที่ สิ่งแวดล้อม และยำนพำหนะ 
(ง) จัดระบบบริหำรงำน กำรควบคุมภำยใน และพัฒนำองค์กร 
(จ) ประชำสัมพันธ์ เผยแพร่กิจกำร ผลงำน และบริกำรข้อมูลข่ำวสำร 
(ฉ) ประสำนกำรด ำเนินงำนระหว่ำงหน่วยงำนภำยในและภำยนอกเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
(ช) ด ำเนินกำรเลือกตั้งและสรรหำกรรมกำรและอนุกรรมกำร 
(ซ) ประสำน ส่งเสริมกำรจัดสวัสดิกำรและสวัสดิภำพ 
(ฌ) ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องกับกิจกำรภำยในของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่มิใช่งำน 
     ของส่วนรำชกำรใดโดยเฉพำะ 
(ญ) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ 
     ที่ได้รับมอบหมำย 

(๒) กลุ่มนโยบำยและแผน มีอ ำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี้ 
(ก) จัดท ำนโยบำยและแผนพัฒนำกำรศึกษำให้สอดคล้องกับนโยบำย มำตรฐำนกำรศึกษำ 
    แผนกำรศึกษำ แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และควำมต้องกำรของท้องถิ่น 
(ข) วิเครำะห์กำรจัดตั้งงบประมำณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถำนศึกษำและแจ้งกำรจัดสรร 
    งบประมำณ 
(ค) ตรวจสอบ ติดตำม ประเมิน และรำยงำนผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณและผลกำรปฏิบัติ 
    ตำมนโยบำยและแผน 
(ง) ด ำเนินกำรวิเครำะห์ และจัดท ำข้อมูลเกี่ยวกับกำรจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก และโอน 
    สถำนศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 
(จ) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ 
    ที่ได้รับมอบหมำย 

(3) กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร มีอ ำนำจหน้ำที่ ดังต่อไปนี้ 
(ก) ศึกษำ วิเครำะห์ ด ำเนินกำร และส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำทำงไกล 
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(ข) ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย และพัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรและ 
    กำรจัดกำรศึกษำ 
(ค) ด ำเนินงำนสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ 
(ง) ด ำเนินกำรวิเครำะห์ และปฏิบัติงำนระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
    และกำรสื่อสำร 
(จ) ส่งเสริม สนับสนุน และด ำเนินงำนบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
(ฉ) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง  
     หรือที่ได้รับมอบหมำย 

(4) กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ มีอ ำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี้ 
(ก) ด ำเนินงำนเกี่ยวกับงำนบริหำรกำรเงิน 
(ข) ด ำเนินงำนเกี่ยวกับงำนบริหำรงำนบัญชี 
(ค) ด ำเนินงำนเกี่ยวกับงำนบริหำรงำนพัสดุ 
(ง) ด ำเนินงำนเกี่ยวกับงำนบริหำรสินทรัพย์ 
(จ) ให้ค ำปรึกษำสถำนศึกษำเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนบริหำรกำรเงิน งำนบัญชี งำนพัสดุ 
     และงำนบริหำรสินทรัพย์ 
(ฉ) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง    
     หรือที่ได้รับมอบหมำย 

(5) กลุ่มบริหำรงำนบุคคล มีอ ำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี้ 
(ก) วำงแผนอัตรำก ำลังและก ำหนดต ำแหน่ง 
(ข) ส่งเสริม สนับสนุนกำรมีหรือเลื่อนวิทยฐำนะ 
(ค) วิเครำะห์และจัดท ำข้อมูลเกี่ยวกับกำรสรรหำ บรรจุและแต่งตั้ง ย้ำย โอน  
     และกำรลำออกจำกรำชกำรของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
(ง) ศึกษำ วิเครำะห์ และด ำ เนินกำรเกี่ยวกับกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน กำรเลื่อนเงินเดือน      
    กำรมอบหมำยหน้ำที่ให้ปฏิบัติของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
(จ) จัดท ำข้อมูลเกี่ยวกับบ ำเหน็จควำมชอบและทะเบียนประวัติ 
(ฉ) จัดท ำข้อมูลระบบจ่ำยตรงเงินเดือนและค่ำจ้ำงประจ ำ 
(ช) ปฏิบัติกำรบริกำรและอ ำนวยควำมสะดวกในเรื่องกำรออกหนังสือรับรองต่ำง ๆ 
     กำรออกบัตรประจ ำตัว และกำรขออนุญำตต่ำง ๆ 
(ซ) ศึกษำ วิเครำะห์ และจัดท ำข้อมูลเพ่ือด ำเนินงำนวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์ และ 
     กำรด ำเนินคดีของรัฐ 
(ฌ) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง  
     หรือที่ได้รับมอบหมำย 
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(6) กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีอ ำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี้ 

(ก) ด ำเนินงำนฝึกอบรมกำรพัฒนำก่อนแต่งตั้ง 
(ข) ด ำเนินงำนฝึกอบรมพัฒนำเพ่ือเพ่ิมศักยภำพกำรปฏิบัติงำน 
(ค) ด ำเนินงำนพัฒนำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้เป็นไป ตำมมำตรฐำน 
     วิชำชีพและจรรยำบรรณ 
(ง) ปฏิบัติงำนส่งเสริม สนับสนุน และยกย่องเชิดชูเกียรติข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร 
     ทำงกำรศึกษำ 
(จ) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรลำศึกษำต่อ ฝึกอบรม หรือปฏิบัติกำรวิจัยภำยในประเทศ 
    หรือต่ำงประเทศ 
(ฉ) ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย และเสริมสร้ำงระบบเครือข่ำยกำรพัฒนำครูและบุคลำกร 
    ทำงกำรศึกษำ 
(ช) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง  
     หรือท่ีได้รับมอบหมำย 

(7) กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ มีอ ำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี้ 
(ก) ประสำน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน หลักสูตร 
     กำรศึกษำระดับก่อนประถมศึกษำ และหลักสูตรกำรศึกษำพิเศษ 
(ข) ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนำหลักสูตรกำรสอนและกระบวนกำรเรียนรู้ของผู้เรียน 
(ค) วิจัย พัฒนำ ส่งเสริม ติดตำม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับกำรวัดและ 
     กำรประเมินผลกำรศึกษำ 
(ง) วิจัย พัฒนำ ส่งเสริม มำตรฐำนกำรศึกษำและกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
     รวมทั้งประเมิน ติดตำม และตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำ 
(จ) นิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
(ฉ) ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย และพัฒนำสื่อนวัตกรรมกำรนิเทศทำงกำรศึกษำ 
(ช) ปฏิบัติงำนเลขำนุกำรคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ 
     ของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
(ซ) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง  
     หรือที่ได้รับมอบหมำย 

(8) กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ มีอ ำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี้ 
(ก) ศึกษำ วิเครำะห์ ส่งเสริม สนับสนุน และด ำเนินงำนเกี่ยวกับศำสตร์พระรำชำ 
(ข) ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนในรูปแบบกำรศึกษำในระบบ กำรศึกษำนอกระบบ 
     และกำรศึกษำตำมอัธยำศัย 
 (ค) ส่งเสริม สนับสนุน และด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรจัดเตรียมข้อมูลกำรจัดกำรศึกษำ 
     ขั้นพ้ืนฐำนของบุคคล ครอบครัว องค์กร ชุมชน องค์กรวิชำชีพ สถำบันศำสนำ  
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     สถำนประกอบกำรและสถำบันสังคมอ่ืน 
(ง) ประสำนและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สำมำรถจัดกำรศึกษำสอดคล้อง 
     กับนโยบำย และมำตรฐำนกำรศึกษำ 
(จ) ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำส ำหรับผู้พิกำร ผู้ด้อยโอกำส และผู้มีควำมสำมำรถพิเศษ 
(ฉ) ส่งเสริมงำนกำรแนะแนว สุขภำพ อนำมัย กีฬำ และนันทนำกำร ลูกเสือ ยุวกำชำด 
     เนตรนำร ีผู้บ ำเพ็ญประโยชน์ นักศึกษำวิชำทหำร ประชำธิปไตย วินัยนักเรียน กำรพิทักษ ์    
     สิทธิเด็กและเยำวชน และงำนกิจกำรนักเรียนอ่ืน 
(ช) ส่งเสริม สนับสนุนกำรระดมทรัพยำกรเพ่ือกำรศึกษำ 
(ซ) ประสำนกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรใช้สำรเสพติด และส่งเสริมป้องกันแก้ไข 
     และคุ้มครองควำมประพฤตินักเรียนและนักศึกษำ รวมทั้งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
(ฌ) ด ำเนินงำนวิเทศสัมพันธ์ 
(ญ) ประสำน ส่งเสริมกำรศึกษำกับกำรศำสนำและกำรวัฒนธรรม 
(ฎ) ส่งเสริมแหล่งกำรเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมทำงกำรศึกษำ และภูมิปัญญำท้องถิ่น 
(ฏ) ประสำนและส่งเสริมสถำนศึกษำให้มีบทบำทในกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 
(ฐ) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง  
     หรือที่ได้รับมอบหมำย 

(9) กลุ่มกฎหมำยและคดี ให้ปฏิบัติงำนขึ้นตรงกับผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และมีอ ำนำจหน้ำที่ 
ดังต่อไปนี้ 

(ก) ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนำกำรมีวินัยและรักษำวินัย 
  (ข) ด ำเนินกำรสืบสวนเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน     
  (ค) ด ำเนินกำรสอบสวนเกี่ยวกับวินัยและกำรตรวจพิจำรณำวินัย 
  (ง) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรอุทธรณ์และกำรพิจำรณำอุทธรณ์ 
  (จ) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรร้องทุกข์และกำรพิจำรณำร้องทุกข์ 
  (ฉ) ด ำเนินกำรเก่ียวกับควำมรับผิดทำงละเมิดของเจ้ำหน้ำที่ 
  (ช) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับงำนคดีปกครอง คดีแพง คดีอำญำ และคดีอ่ืน ๆ ของรัฐ 
  (ซ) ด ำเนินกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  (ฌ) ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย จัดท ำข้อมูลและติดตำมประเมินผลเพ่ือพัฒนำกฎหมำย และงำนคดี
ของรัฐ 
  (ญ) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ
มอบหมำย 
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(10) หน่วยตรวจสอบภำยใน ให้ปฏิบัติงำนขึ้นตรงกับหัวหน้ำส่วนรำชกำร และมีอ ำนำจหน้ำที่ 
ดังต่อไปนี้ 

(ก) ด ำเนินงำนเกี่ยวกับงำนตรวจสอบกำรเงิน กำรบัญชี และตรวจสอบระบบกำรดูแล    
     ทรัพย์สิน 
(ข) ด ำเนินงำนเกี่ยวกับงำนตรวจสอบกำรด ำเนินงำนหรือกระบวนกำรปฏิบัติงำน 
     เปรียบเทียบกับผลผลิตหรือเป้ำหมำยที่ก ำหนด 
(ค) ด ำเนินงำนเกี่ยวกับกำรประเมินกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
(ง) ด ำเนินกำรอ่ืนเกี่ยวกับกำรตรวจสอบภำยในตำมที่กฎหมำยก ำหนด 
(จ) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ   
     มอบหมำย 
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แผนภูมิโครงสร้างการบริหารจัดการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส านักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษา 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมกำรติดตำม 
ตรวจสอบ 

ประเมินผล และนิเทศ
กำรศึกษำ 

กลุ่มส่งเสริม           
การจัดการศึกษา  

กลุ่มนิเทศ ติดตาม    
และประเมินผล 
การจัดการศึกษา  

กลุ่มอ านวยการ กลุ่มนโยบาย 
และแผน 

กลุ่มบริหารการเงิน 
และสินทรัพย ์            

 
สถานศึกษา  

คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพืน้ฐำน 

กลุ่มพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการ

ศึกษา 

กลุ่มบริหาร 
งานบุคคล  

กลุ่มส่งเสริมการศึกษา
ทางไกล เทคโนโลยี

สารสนเทศและ             
การสื่อสาร 

เครือข่ำยสถำนศึกษำ 

กลุ่มกฎหมายและคดี  
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ทิศเหนือ          ติดต่อกับ  อ ำเภอลืออ ำนำจ  อ ำเภอหัวตะพำนและอ ำเภอพนำ จงัหวัดอ ำนำจเจริญ  
                     อ ำเภอค ำเข่ือนแก้ว จังหวัดยโสธร อ ำเภอตระกำรพืชผล จังหวัดอุบลรำชธำนี 
ทิศใต้              ติดต่อกับ  อ ำเภอสว่ำงวีระวงศ์ อ ำเภอวำรินช ำรำบ จังหวัดอุบลรำชธำนี  
   อ ำเภอกันทรำรมย์  อ ำเภอยำงชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ 
ทิศตะวันออก     ติดต่อกับ อ ำเภอตำลสุม อ ำเภอสว่ำงวีระวงศ์ จังหวัดอุบลรำชธำนี 
ทิศตะวันตก       ติดต่อกับ   อ ำเภอมหำชนะชัย  อ ำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร  
             อ ำเภอหัวตะพำน จังหวัดอ ำนำจเจริญ  

 

 

 

ข้อมูลทั่วไป 
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สถานที่ตั้ง 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1   ตั้งอยู่เลขที่ 199   ถนนสุรศักดิ์  ต ำบลในเมือง 
อ ำเภอเมืองอุบลรำชธำนี  จังหวัดอุบลรำชธำนี 34000 
โทรศัพท์      
กลุ่มนโยบำยและแผน   045-250417, 086-4652527 
กลุ่มอ ำนวยกำร     045-242323, 086-4652532 
กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์  086-4652531 
กลุ่มบริหำรงำนบุคคล   045-240107, 086-4652529 
กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ  086-4652524 
กลุ่มนิเทศติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ  086-4652528 
กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  086-4652529 
กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร  081-5473855 
กลุ่มกฎหมำยและคดี 045-240107 
หน่วยตรวจสอบภำยใน  086-4652534    

หน้ำห้องผู้อ ำนวยกำร   086-4652521, 089-8909556   

 

โทรสำร   :   0-4524-2320, 0-4524-5031 

Website  :   http://www.ubn1.go.th 

 

http://www.ubn1.go.th/
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ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1  มีพ้ืนที่ครอบคลุมเขตกำรปกครองของจังหวัด

อุบลรำชธำนี จ ำนวน  5  อ ำเภอ   53 ต ำบล 598 หมู่บ้ำน เทศบำลนคร 1 แห่ง   เทศบำลต ำบล 7 แห่ง  และ

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 47 แห่ง  

ข้อมูลการปกครอง 

 

 

ที ่

 

 

อ าเภอ 

 

ตั้งเมื่อ 

พ.ศ. 

 

ห่างจาก

จังหวัด

(กม.) 

 

เนื้อที่        

(ตร.กม.) 

ข้อมูลปกครอง 

การปกครอง             

ส่วนภูมิภาค 
การปกครองส่วนท้องถิ่น 

ต าบล หมู่บ้าน เทศบาลนคร/ต าบล อบต. 

1 เมืองอุบลราชธานี 2460 - 406.385 12 155 5 8 

2 เขื่องใน 2460 38 772.819 19 183 2 17 

3 ม่วงสามสิบ 2460 34 917.537 14 158 1 14 

4 ดอนมดแดง 2539 35 235.000 4 47 - 4 

5 เหล่าเสือโก้ก 2538 23 284.000 4 55 - 4 

 รวม - - 2,615.741 53 598 8 47 

 

 

 

 

 

 

 สพท.อบ.1 
 

เขตการปกครอง 
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ข้อมูลประชากร 

ที ่ อ าเภอ 

ประชากร 

ชาย (คน) หญิง (คน) รวม (คน) 

1 เมืองอุบลราชธาน ี 167,782 184,675 352,457 

2 เขื่องใน 56,074 56,922 112,996 

3 ม่วงสามสิบ 44,106 44,240 88,346 

4 ดอนมดแดง 13,799 13,592 27,391 

5 เหล่าเสือโก้ก 14,072 13,839 27,911 

 รวม 295,831 313,268 609,101 

 

 

  ข้อมูลทางการศึกษา      (ณ วันที่ 10 มิถุนำยน 2561)  ดังนี้   

ตารางท่ี 1  ข้อมูลโรงเรียนในสังกัดภำครัฐ  จ ำแนกตำมขนำดโรงเรียนและรำยอ ำเภอ 

ที ่
ขนาดโรงเรียน 

(แบ่งตามจ านวนนักเรียน) 

จ านวนโรงเรียนแยกตามอ าเภอ (ร.ร.) 
รวม 

(ร.ร.) 

เฉลี่ย 

ร้อยละ เมือง

อุบลราชธาน ี
เขื่องใน 

ม่วง

สามสิบ 
ดอนมดแดง 

เหล่าเสือ

โก้ก 

1 ขนำดเล็ก (0-120 คน) 34 56 55 10(1) 21 176(1) 70.97 

2 ขนำดกลำง (121-600 คน) 23 19 13 7 4 66 26.61 

3 ขนำดใหญ่ (601-1,500 คน) 1 - 1 - - 2 0.81 

4 ขนำดใหญ่พิเศษ 3 1 - - - 4 1.61 

รวม 61 76 69 17(1) 25 248(1) 100 

 

ที่มา  :  กรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย  วันที่ 31 ธันวาคม 2561                          
          http://stat.bora.dopa.go.th/new_stat/webPage/statByYear.php 
 

http://stat.bora.dopa.go.th/new_stat/webPage/statByYear.php
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 การศึกษา 2561  มีโรงเรียนในสังกัดทั้งหมด 248(1) โรงเรียน มีนักเรียน 240 โรงเรียน ไม่มีนักเรียน 

10 โรงเรียน และ 1 โรงเรียน สำขำ ดังนี้ 

1. อ าเภอเมืองอุบลราชธานี  1. โรงเรียนบ้ำนหนองไฮวิทยำ  2. โรงเรียนบ้ำนนำใต้   

   3. โรงเรียนบ้ำนหนองยำง  4. โรงเรียนบ้ำนอ้น  5. โรงเรยีนบ้ำนแคกลำงหงษ์ 

2. อ าเภอเขื่องใน  1. โรงเรียนบ้ำนวังถ้ ำ  2. โรงเรียนบ้ำนค ำหมีหนองข่ำ  3. โรงเรียนบ้ำนนำดูน 

3. อ าเภอม่วงสามสิบ  1. โรงเรียนบ้ำนหนองผ ำ 

4. อ าเภอดอนมดแดง  1. โรงเรียนบ้ำนยำงกะเดำ สำขำนำค ำภูฮี 

ประกาศยุบเลิก  มี 2 โรงเรียน คือ    
1. โรงเรียนวัดบ้ำนบำก อ ำเภอเมืองอุบลรำชธำนี  จังหวัดอุบลรำชธำนี 

             ประกำศ สพป.อุบลรำชธำนี เขต 1  ลงวันที ่26 ธันวำคม 2559 

     2. โรงเรียนบ้ำนชำติสำมัคคี  อ ำเภอเขื่องใน  จังหวัดอุบลรำชธำนี 

                          ประกำศ สพป.อุบลรำชธำนี เขต 1  ลงวันที่ 28 ธันวำคม 2559 

ตารางท่ี 2 ข้อมูลจ ำนวนนักเรียนโรงเรียนขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2561  

ที ่ อ ำเภอ 
จ ำนวน

โรงเรียน 

จ ำนวน

นักเรียน 

จ ำนวน

ห้องเรียน 

1 เมืองอุบลรำชธำนี 20 1,563 74 

2 เขื่องใน 15 756 45 

3 ม่วงสำมสิบ 16 881 54 

4 ดอนมดแดง 3 251 12 

5 เหล่ำเสือโก้ก 2 191 7 

รวมทั้งสิ้น 56 3,642 192 
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ตารางท่ี 3  ข้อมูลจ ำนวนนักเรียนจ ำแนกตำมระดับกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2561 (ข้อมูล 10 มิถุนำยน 2561) 
 

ระดับชั้น จ านวนนักเรียน ห้องเรียน 
อ.1     590 53 
อ.2  2,499 189 
อ.3 3,287 217 

รวมปฐมวัย 6,376 459 

ป.1 4,074 271 
ป.2 3,808 276 
ป.3 4,012 282 
ป.4 4,042 281 
ป.5 4,168 278 
ป.6 4,244 276 

รวมประถมศึกษา 24,348 1,664 

ม.1 1,185 62 
ม.2 1,209 63 

ม.3 1,137 62 

รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 3,531 187 

ม.4 53 2 
ม.5 44 2 
ม.6 14 1 

รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 111 5 

รวมทั้งสิ้น 34,366  2,315 
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ตารางท่ี 4  ข้อมูลครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสถำนศึกษำ ปีงบประมำณ  2561   
                (ข้อมูล ณ วันที่ 19 มีนำคม 2562)    
                                                 

ที ่ ประเภทบุคลากร จ านวน 
1 ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ - 
2 รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 4 
3 ศึกษำนิเทศก์ 20 
4 บุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืน 41 
5 ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 226 
6 รองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 17 
7 ข้ำรำชกำรครู 1,707 
8 ลูกจ้ำงประจ ำ 101 
9 ลูกจ้ำงชั่วครำว 259 
10 พนักงำนรำชกำร 50 
11 เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร 239 

รวมทั้งสิ้น 2,664 

 

  ตารางท่ี 5  เครือข่ำยสถำนศึกษำ  
 

ที ่ ชื่อเครือข่าย ชื่อเครือข่าย ประธานเครือข่าย 
โรงเรียนที่เป็นประธาน

เครือข่าย 
1 เมือง 1 ศรีเมืองอุบล นำยอภัย  สบำยใจ อนุบำลอุบลรำชธำนี 

2 เมือง 2 ไร่น้อยเมืองอุบล นำยอวยชัย  สุทธัง บ้ำนปลำดุก 

3 เมือง 3 เซ ชี มูล นำยอรุณ  พำชอบ บ้ำนท่ำบ่อ 

4 เมือง 4 หนองขอนปะอำว ว่ำที่ ร.ต.อุดม  ร่วมรักษ์ บ้ำนปะอำว 

5 เมือง 5 ขำมใหญ่ 8 นำงจรัสศรี  ทิพย์อุตร์ บ้ำนหัวค ำ 

6 เมือง 6 ศรีหัวเรือข้ีเหล็ก นำยวีระ  วีระชำติ บ้ำนหนองจ ำนัก 
7 เมือง 7 กุดลำดห้วยวังนอง

หนองกระโสบ 
นำยสมคิด  ไกรยสิทธิ์ บ้ำนปำกห้วยวังนอง 

8 เขื่องใน 1 เขื่องในท่ำไห นำยอรรถพร  ส ำเภำ เขื่องใน (เจริญรำษฎร์) 

9 เขื่องใน 2 พระธำตุดงใหญ่ นำยปิยะ  อุทธสิงห์ ชุมชนสร้ำงถ่อสำมัคคี 

10 เขื่องใน 3 ฟำกชี นำยประดิษฐ์  จันทร์เพ็ง บ้ำนทุ่ง 
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ที ่ ชื่อเครือข่าย ชื่อเครือข่าย ประธานเครือข่าย 
โรงเรียนที่เป็นประธาน

เครือข่าย 

11 เขื่องใน 4 ไทยค้อทอง นำยขวัญชัย  วงศ์วำนดุสิต ชุมชนกลำงแก้งส้มป่อย 

12 เขื่องใน 5 กอกโนนรังกลำงใหญ่ นำยนรำทิพย์  เวชกำล บ้ำนนำแก้วประชำสรรค์ 

13 เขื่องใน 6 ศรียำงเหล่ำ นำยประสิทธิ์  ทองโสม บ้ำนเค็งนำดี 

14 เขื่องใน 7 ก่อเอ้หัวดอน นำงสุพรรณี  สุภำพรม บ้ำนดงยำง 
15 เขื่องใน 8 ชีทวนหัวดอน นำยอุดมชัย  บุญเอ้ือ บ้ำนเสียม 

(เสียมทองวิทยำคำร) 

16 ม่วงสำมสิบ 1 ปัญญำม่วงหนองเหล่ำ นำยค ำนวล  พวงธนะสำร บ้ำนดอนแดง 

17 ม่วงสำมสิบ 2 เกษมสีมำ นำยสุ่ย  ไหลสุข บ้ำนโนนรังใหญ่ 

18 ม่วงสำมสิบ 3 เหล่ำบกยำงโยภำพ นำยภคิน  ลดำดกจิรำนนท์ ชุมชนบ้ำนหนองขุ่น 

19 ม่วงสำมสิบ 4 หนองเมืองดุมใหญ่ นำยหนูอำง  สมสมัย บ้ำนดุมใหญ่ดงยำง 

20 ม่วงสำมสิบ 5 หนองช้ำงเตย นำยพิภพ  บุญปัน บ้ำนค ำเก่ิงหนองจิก 

21 ม่วงสำมสิบ 6 ไข่นกยำงสักแพง นำยวินัย  บุญศรี บ้ำนแคน (ประชำสำมัคคี) 
22 เหล่ำเสือโก้ก 1 พยัคฆ์แดนเหนือ        

เหล่ำเสือ-โพนเมือง 
นำยณัฐพงษ์  ดำขวำ บ้ำนขำมน้อย 

23 เหล่ำเสือโก้ก 2 พยัคฆ์แดนใต้แพงใหญ่
หนองบก 

นำยมนัส  ทำจิตต์ บ้ำนแต้เก่ำ 

24 ดอนมดแดง 1 ดอนมดแดง นำยวัฒน์  วงศ์ค ำพันธ์ ดอนมดแดง (บ้ำนดงบัง) 

25 ดอนมดแดง 2 ท่ำเมืองเหล่ำแดง นำยสมพร  แก้วใส บ้ำนสว่ำงโนนสวำง 
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ส่วนที่ 2 

ทิศทางการพัฒนาการศึกษา 
 
วิสัยทัศน์ (Vision) 
          ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1 เป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ที่จัด

กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน มีคุณภำพ ระดับมำตรฐำนสำกล บนพ้ืนฐำนของควำมเป็นไทย อย่ำงมีควำมสุข และ              

ควำมพอเพียง ลุ่มน้ ำ มูล ชี เซ   

พันธกิจ (Mission) 
               1. ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชำกรวัยเรียนทุกคนได้รับกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึงและมีคุณภำพ  

2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมหลักสูตร และค่ำนิยมหลัก 
ของคนไทย 12 ประกำร 

3. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพ  เน้นกำรมีส่วนร่วม  และเสริมสร้ำงควำมรับผิดชอบ 
ต่อคุณภำพกำรศึกษำและบูรณำกำรกำรจัดกำรศึกษำ 

4. เสริมสร้ำงศักยภำพของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีควำมเชี่ยวชำญในงำนที่รับผิดชอบ 
และสร้ำงนวัตกรรมในกำรปฏิบัติงำน                          
               5. ส่งเสริมและสนับสนุนสถำนศึกษำ ให้บริหำรจัดกำรศึกษำตำมหลักธรรมำภิบำล 
               6. ส่งเสริม สนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำให้สอดคล้องกับวิถีชีวิต ในลุ่มน้ ำ มูล ชี เซ โดยใช้หลักปรัชญำ
ของเศรษฐกิจพอเพียง  
 

เป้าประสงค์  (Goal) 
    1. ประชำกรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกำสในกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนอย่ำงทั่วถึง มีคุณภำพ มีประสิทธิภำพ 

และเสมอภำคตรงตำมศักยภำพ 
               2. ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษำและระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนทุกคน มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  
มีสมรรถนะ และทักษะกำรเรียนรู้เหมำะสมตำมวัย  

     3. ผู้เรียนอ่ำนคล่อง เขียนคล่อง คิดเลขเป็น โดยใช้ทักษะในกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต              
     4. ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกคนได้รับกำรพัฒนำให้มีสมรรถนะตำมสำยงำนและมีวัฒนธรรม

กำรท ำงำนที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ 
     5. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ  เป็นกลไกในกำรขับเคลื่อนกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงสู่คุณภำพระดับมำตรฐำนสำกลอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 6. มีกำรท ำงำนแบบกำรบูรณำกำรควำมร่วมมือ เครือข่ำยกำรบริหำรจัดกำรแบบมีส่วนร่วม             
จำกทุกภำคส่วนในกำรจัดกำรศึกษำ กำรกระจำยอ ำนำจ และควำมรับผิดชอบสู่สถำนศึกษำ 
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 7. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ พัฒนำสื่อเทคโนโลยี และระบบข้อมูลสำรสนเทศ 
เพ่ือกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ กำรจัดกำรเรียนรู้อย่ำงมีประสิทธิภำพและคุณภำพ 
 8. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่และสถำนศึกษำมีงำนวิจัยที่สำมำรถน ำผลไปใช้ในกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัด
กำรศึกษำ 
 
กลยุทธ์ (Strategy) 

 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1 ได้ก ำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่ำนิยม 
องค์กร เป้ำประสงค์ เพ่ือให้สอดคล้องนโยบำยด้ำนกำรศึกษำจำกหน่วยงำนที่ เกี่ยวข้องและหน่วยงำน           
ด้ำนกำรศึกษำ ให้สำมำรถขับเคลื่อนนโยบำยสู่กำรปฏิบัติได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล  จึงได้ก ำหนด              
กลยุทธ์  ประจ ำปีงบประมำณ 2561 ดังต่อไปนี้ 

กลยุทธ์ที่ 1 กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคง 
กลยุทธ์ที่ 2 กำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนและกำรส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือสร้ำงขีดควำมสำมำรถ 

ในกำรแข่งขัน 
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนนุกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
กลยุทธ์ที่ 4 ขยำยโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำและกำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ 
กลยุทธ์ที่ 5 กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ที่ 6 กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ 
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ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร  (Values and corporate culture) 

 
UBON1 L SMART D 

            

 U  : Unity   ควำมเป็นเอกภำพ   

     B  :  Balance   ควำมสมดุล  

   O :   Opotunity ควำมเป็นต้นแบบ   เป็นแบบอย่ำง  

   N :  Network  กำรสร้ำงเครือข่ำย  

   1 :    1 power ควำมเป็นเลิศ 

    L :   Love    รู้รักสำมัคคี เป็นหนึ่งเดียว 

    S :   Smile    ยิ้มแย้มแจ่มใส    

    M : Morality    จติใจมีคุณธรรม   

    A  : Accountability ควำมรับผิดชอบ   

    R  :  Readiness   เรียนรู้สู่มำตรฐำน   

    T  : Transparency  โปร่งใส ตรวจสอบได้  

    D  : Decentralization กำรกระจำยอ ำนำจ  
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ส่วนที่ 3 
ผลการด าเนินงาน 

 
  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1 มีหน้ำที่ก ำกับ ประสำน 
ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ  ให้สถำนศึกษำในสังกัดเป็นหน่วยปฏิบัติกำรในกำรจัดกำรศึกษำ เพ่ือให้ภำรกิจดังกล่ำว
สำมำรถตอบสนองสภำพปัญหำและรองรับกำรขับเคลื่อนนโยบำยของรัฐบำล  กระทรวงศึกษำธิกำร  ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี 
เขต 1 สู่สถำนศึกษำอย่ำงเป็นรูปธรรม 

1.  ด้านคุณภาพการศึกษา 

  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1 ได้ส่งเสริม สนับสนุนให้โรงเรียนได้

พัฒนำกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ ท ำให้นักเรียนมีควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนวิชำกำร ปรำกฏผลกำร

แข่งขัน และผลกำรประเมินในปีงบประมำณท่ีผ่ำนมำ ดังนี้ 

   1.1  ความสามารถด้านการแข่งขัน 

   1.1.1 ผลกำรแข่งขันงำนมหกรรมควำมสำมำรถทำงศิลปหัตถกรรม วิชำกำร และเทคโนโลยี ของ

นักเรียน ระดับชำติ  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 ระหว่ำงวันที่ 6-8 ธันวำคม 2561 ณ จังหวัดบุรีรัมย์  ส ำนักงำนเขต

พ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1 ได้รับรำงวัล ระดับเหรียญทอง  152 เหรียญ  ระดับเหรียญเงิน  

51 เหรียญ  และระดับเหรียญทองแดง 29  เหรียญ  รวมทั้งสิ้น 232 เหรียญ  ได้ล ำดับที่  3  ระดับชำติ  

รำยละเอียดดังนี้ 

ตารางท่ี 6  ผลกำรแข่งขันงำนมหกรรมควำมสำมำรถทำงศิลปหัตถกรรม วิชำกำร และเทคโนโลยี ของนักเรียน  

               ระดับชำติ  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 ครั้งที่ 68 

เหรียญทอง 
เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง 

ชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับท่ี 2 รองชนะเลิศอันดับท่ี 2 

9 15 7 152 51 29 

31 232 
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  1.2  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา  

ตารางท่ี 7  ค่ำเฉลี่ยร้อยละผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนระดับชำติ (NT: National Test)  

               ของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 3  

 

ทักษะที่ประเมิน ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 

ด้ำนควำมสำมำรถทำงภำษำ 47.33 49.16 53.85 

ด้ำนค ำนวณ 40.28 36.22 49.26 

ด้ำนกำรใช้เหตุผล 48.59 51.38 48.10 

รวม 3 ด้ำน 45.40 45.59 50.41 

 

ตารางท่ี 8  รำยงำนผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (Ordinary National Education Test :   

               O-NET) ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 เปรียบเทียบปีกำรศึกษำ 2559 - 2561 รำยงำนคะแนนเฉลี่ย 

               ระดับประเทศ สพฐ. และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1 

 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 

ระดับประเทศ ระดับ สพฐ. สพป.อบ.1 สพป.อบ.1 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

เปรียบ  
เทียบ 

ปี 59-60 

เปรียบ  
เทียบ 

ปี 60-61 
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

เปรียบ      
เทียบ 

ปี 59-60 

เปรียบ 
เทียบ 

ปี 60-61 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

เปรียบ 
เทียบ 

ปี 59-60 

เปรียบ 
เทียบ 

ปี 60-61 

เปรียบ  
เทียบ 

กับประเทศ 

เปรียบ 
เทียบ 

กับ สพฐ. 

จ7 

ภำษำไทย 52.98 46.58 55.90 -6.40 9.32 51.88 45.29 54.61 -6.59 9.32 53.39 45.05 55.53 -8.34 10.4

8 

-0.37 0.92 

คณิตศำสตร์ 40.47 37.12 37.50 -3.35 0.38 38.76 35.55 35.65 -3.21 0.10 41.94 37.23 39.32 -4.71 2.09 1.82 3.67 

วิทยำศำสตร์ 41.22 39.12 39.93 -2.10 0.81 40.27 38.13 38.83 -2.14 0.70 41.48 38.66 39.80 -2.82 1.14 -0.13 0.97 

ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) 34.59 36.34 39.24 1.75 2.90 31.11 32.73 35.47 1.62 2.74 33.23 35.14 38.13 1.91 2.99 -1.11 2.66 

เฉลี่ยทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 42.32 39.79 43.14 -2.53 3.35 40.51 37.93 41.14 -2.58 3.22 42.51 39.02 43.20 -3.49 4.18 0.05 2.06 
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ตารางท่ี 9   รำยงำนผลกำรทดสอบควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนออกของผู้เรียน (Reading Test : RT)  

                ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2560-2561 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

                ประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1 

ระดับกำรประเมิน 

คะแนนประเมินกำรอ่ำน คะแนนประเมินกำรอ่ำน เปรียบเทยีบป ี2560 - 2561 

ปีกำรศึกษำ 2560 ปีกำรศึกษำ 2561   
คะแนนเฉลีย่สมรรถนะ คะแนนเฉลีย่สมรรถนะ คะแนนเฉลีย่สมรรถนะ 

อ่ำน อ่ำน รวม 2 อ่ำน อ่ำน รวม 2 อ่ำน อ่ำน รวม 2 
ออก
เสียง 

รู้เรื่อง 
สมรรถนะ 

ออก
เสียง 

รู้เรื่อง 
สมรรถนะ 

ออก
เสียง 

รู้เรื่อง 
สมรรถนะ 

เขต (สพป.อบ.1) 74.97 71.43 73.20 72.80 74.86 73.83 -2.17 3.43 0.63 
จังหวัด 71.68 68.65 70.18 66.88 71.44 69.16 -4.80 2.79 -1.02 
ศึกษำธิกำรภำค 74.60 70.29 72.46 67.39 71.90 69.65 -7.21 1.61 -2.81 

สังกัด (สพฐ.) 73.34 69.52 71.46 65.70 71.17 68.44 -7.64 1.65 -3.02 
ประเทศ 73.57 69.58 71.60 66.13 71.24 68.69 -7.44 1.66 -2.91 

ที่มา : กลุ่มงำนวัดและประเมินผลกำรศึกษำ กลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ                

     ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1 

2.  ด้านโอกาสทางการศึกษา 

 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1 มีนโยบำยเพื่อลดปัญหำนักเรียน                     

ออกกลำงคันทั้งในระดับประถมศึกษำ มัธยมศึกษำตอนต้น และมัธยมศึกษำตอนปลำย และภำวะโภชนำกำรของ

นักเรียนตำมเกณฑ์มำตรฐำน ปีกำรศึกษำ 2561 

3.  ด้านบริหารการศึกษา 
3.1 ผลกำรประเมินส่วนรำชกำรตำมมำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำร 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1 อยู่ในระดับ
มำตรฐำน  ผลกำรประเมินองค์ประกอบที่ 1 สูงกว่ำเป้ำหมำย องค์ประกอบที่ 2 สูงกว่ำเป้ำหมำย และ
องค์ประกอบที่ 3 เป็นไปตำมเป้ำหมำย  
        3.2 ผลกำรติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรจัดกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  
ตำมตัวชี้วัด ยุทธศำสตร์ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 
คะแนนเฉลี่ยรวม 2.63 ระดับดีมำก  
        3.3 ผลคะแนนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ 
กำรศึกษำออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online: ITA Online) ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ.2561 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1 ได้รับผลคะแนน 85.49 ล ำดับที่ 96  
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คณะผู้จัดท า 

 

ที่ปรึกษา 
1. นำยขวัญเรือน  แสบงบำล รอง ผอ.สพป.อุบลรำชธำนี เขต 1 รักษำรำชกำรแทน  

ผอ.สพป.อุบลรำชธำนี เขต 1     
2. นำยเข็มพรชัย  ทองน้อย รอง ผอ.สพป.อุบลรำชธำนี เขต 1     
3. นำยสำญัณห์  รัตนโสภำ       รอง ผอ.สพป.อุบลรำชธำนี เขต 1 
4. นำยสุริยะ  พุทธิผล       รอง ผอ.สพป.อุบลรำชธำนี เขต 5 ช่วยรำชกำร 

สพป.อุบลรำชธำนี เขต 1 
5. นำยอนุชำ  กัลยำ         ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มอ ำนวยกำร  
6. นำยไพฑูรย์  ตระกำรไทย     ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 
7. นำยพิจิตร  ทำทอง ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
8. นำงสำวนันทนำ  บัพพคุต ผู้อ ำนวยกำรหน่วยตรวจสอบภำยใน 
9. นำงทยิำนันท์  พละไกร       ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล    
10. นำงวิจิตรำ  สุขสำย  ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ      
11. นำยวิลำศ  วรรณแสง      ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มกฎหมำยและคดี  
12. นำงอุณำรัตน์  ลำผ่ำน   ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน   

 

ผู้รับผิดชอบ รวบรวม เรียบเรียง  
1. นำงอุณำรัตน์  ลำผ่ำน   ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน   
2. นำงวำสนำ  มุสิกสำร   เจ้ำพนักงำนธุรกำร ช ำนำญงำน        

 

คณะผู้จัดท ารูปเลม่ 
1. นำงอุณำรัตน์  ลำผ่ำน   ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน   
2. นำงเนตรหทัย  ณรงค์แสง  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน ช ำนำญกำรพิเศษ 
3. นำงพรเพ็ญ  ผ่องแผ้ว  เจ้ำพนักงำนธุรกำร ช ำนำญงำน 
4. นำงวำสนำ  มุสิกสำร เจ้ำพนักงำนธุรกำร ช ำนำญงำน    
5. นำงสำวอมรำ ทิณพัฒน์ เจ้ำพนักงำนธุรกำร ช ำนำญงำน        
6. นำยอนุพงษ์  สิงห์รำ  พนักงำนพิมพ์ดีด 
7. นำงสำวธมลวรรณ  ทิณพัฒน์   ลูกจ้ำงชั่วครำว 
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ผู้ให้ข้อมูล 
สถำนศึกษำ บุคลำกรทุกกลุ่ม/หน่วย สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1 

 

 
 


