รายการประเมิน
๑. ด้านวิชาการ
๒. ด้านการบริหารงานบุคคล
๓. ด้านงบประมาณ
๔. ด้านการบริหารทั่วไป
รวม

จานวนผู้ตอบ
แบบสอบถาม
๘๕๔
๘๕๔
๘๕๔
๘๕๔
๘๕๔

ผู้ตอบแบบสอบถามที่มี
ความพึงพอใจ
ระดับมากขึ้นไป

จานวนผู้ตอบแบบสอบถาม
จาแนกตามระดับความพึงพอใจ
น้อย
ที่สุด
-

น้อย
๑
๑
๒
๑

ปาน
กลาง
๑๑๘
๑๒๑
๑๒๙
๑๔๕
๑๒๙

มาก
๖๓๔
๖๑๖
๖๑๑
๖๔๕
๖๒๖

มาก
ที่สุด
๑๐๑
๑๑๖
๑๑๒
๖๔
๙๘

จานวน

ร้อยละ

๗๓๕
๗๓๒
๗๒๓
๗๐๙
๗๒๔

๘๖.๐๖
๘๕.๗๑
๘๔.๖๖
๘๓.๐๒
๘๔.๘๖

รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ในการบริหารและการจัดการศึกษา รวมทั้งการให้บริการ
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๒

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๒
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

สารบรรณ
หน้า
บทนำ
ควำมเป็นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
แนวทำงกำรดำเนินงำนสำรวจควำมพึงพอใจกำรให้บริกำร
กำรบริหำรจัดกำร
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำประสงค์ ค่ำนิยม และยุทธศำสตร์
มำตรฐำนสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ
ขอบเขตของกำรศึกษำ
นิยำมศัพท์เฉพำะ
ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
วิธีดำเนินกำร
กลุ่มเป้ำหมำยที่ใช้ในกำรศึกษำ
เครื่องมือที่ใช้ในกำรศึกษำ
ผลกำรดำเนินงำน
- ส่วนที่ ๑ ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถำนภำพของผู้ตอบแบบสอบถำม
- ส่วนที่ ๒ ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลเกี่ยวกับควำมพึงพอใจกำรให้บริกำรทั้ง ๔ ด้ำน
- ตำรำงแสดงผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทั้ง ๔ ด้ำน
- ควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ภำคผนวก
- แบบสอบถำมควำมพึงพอใจ ทั้ง ๔ ด้ำน

๑
๑
๓
๓-๔
๔
๕
๕
๖
๖
๖
๖
๗
๗
๘
๑๐
๑๔
๑๕
๑๖
ก-ง

บทนา
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครพนม เขต ๒ จัดตั้งขึ้นตำมพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำร
รำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ.๒๕๔๖ รับผิดชอบในกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนของโรงเรียนในเขตอำเภอศรีสงครำม
อำเภอท่ำอุเทน อำเภอนำหว้ำ อำเภอโพนสวรรค์ อำเภอบ้ำนแพง และอำเภอนำทม สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำนครพนม เขต ๒ มีกำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยใน โดยอำศัยอำนำจตำมควำมในมำตรำ ๘ และมำตรำ ๓๔ วรรคสอง
แห่งพระรำชบัญญัตริ ะเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ.๒๕๔๖ กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์กำรแบ่งส่วน
รำชกำรภำยในสำนักงำนเขตพื้นทีก่ ำรศึกษำ พ.ศ.๒๕๔๖ ข้อ ๓ และข้อ ๔ ประกอบกับคำแนะนำของคณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำนและมติคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ในกำรประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๒ กันยำยน ๒๕๖๐ ดังนี้
๑. กลุ่มอำนวยกำร
๒. กลุ่มนโยบำยและแผน
๓. กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
๔. กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์
๕. กลุ่มบริหำรงำนบุคคล
๖. กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
๗. กลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ
๘. กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ
๙. หน่วยตรวจสอบภำยใน
แนวทางการดาเนินงานสารวจความพึงพอใจการให้บริการ
ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรและผู้ให้บริกำร ต่ำงมีควำมสำคัญต่อควำมสำเร็จของกำรดำเนินงำน
ด้ำนบริกำร ดังนั้น กำรสร้ำงควำมพึงพอใจในกำรบริกำรจำเป็นที่จะต้องดำเนินกำรควบคู่ไปทั้งต่อผู้รบั บริกำรและผู้ให้บริกำร
ดังนี้
๑. กำรตรวจสอบควำมคำดหวังและควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร และผู้ให้บริกำรอย่ำงสม่ำเสมอ
ผู้บริหำรจะต้องใช้เครื่องมือต่ำง ๆ ที่มีในกำรสำรวจควำมต้องกำร ค่ำนิยม และควำมคำดหวังของผู้รับบริกำรต่อกำรให้บริกำร
ขององค์กร ซึ่งสำมำรถกระทำได้โดยกำรใช้บัตรแสดงควำมคิดเห็น กำรสำรวจและกำรวิจยั พื้นที่ กำรสำรวจและกำรเจำะ
กลุ่มเป้ำหมำย กำรสัมภำษณ์กลุ่มผู้รับบริกำรตลอดจนกำรรับฟังควำมคิดเห็นของผูบ้ ริหำรและผู้ปฏิบตั ิงำนในองค์กร เพื่อให้ได้
ข้อมูลที่ครบถ้วน ทั้งจำกภำยนอกและภำยในองค์กร ในกำรสะท้อนภำพประสิทธิภำพและประสิทธิผลของกำรดำเนินงำน
บริกำร ซึ่งจะเป็นตัวชี้ข้อบกพร่อง ข้อได้เปรียบขององค์กร เพื่อปรับปรุงแก้ไขและพัฒนำคุณภำพของกำรบริหำรให้สอดคล้อง
กับควำมคำดหวังของผู้รับบริกำร อันจะนำมำซึ่งควำมพึงพอใจต่อกำรบริกำร
๒. กำรกำหนดเป้ำหมำยและทิศทำงขององค์กรให้ชัดเจน ผู้บริหำรจำเป็นที่จะต้องนำข้อมูลที่ระบุถึง
ควำมต้องกำรและควำมคำดหวังของผู้รับบริกำร ข้อบกพร่อง ข้อได้เปรียบขององค์กร ต้นทุนของกำรดำเนินกำร แนวโน้มของ
กำรเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมผู้รับบริกำร และข้อมูลอื่นที่เป็นประโยชน์มำประกอบกำรกำหนดนโยบำยดังกล่ำวให้สอดคล้องกับ
ควำมสำมำรถ และควำมพร้อมขององค์กร และผู้ปฏิบัติงำน รวมทั้งเป็นที่ยอมรับและรับรู้ถือปฏิบัตเิ ป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรม
องค์กร ซึ่งจะส่งผลต่อภำพลักษณ์ของกำรให้บริกำร และคุณภำพของกำรบริกำรต่อผู้รบั บริกำร

๒

๓. กำรกำหนดกลยุทธ์กำรให้บริกำรทีม่ ีประสิทธิ์ภำพ ผู้บริหำรจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนกำรให้บริกำรที่มีอยู่
ให้สอดคล้องกับเป้ำหมำยและทิศทำงขององค์กรโดยใช้กลยุทธ์สมัยใหม่ทั้งในด้ำนกำรบริหำรจัดกำร และกำรควบคุมคุณภำพ
ของกำรบริกำร รวมทั้งกำรนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ำมำใช้ในกำรอำนวยควำมสะดวกในกำรบริกำรด้ำนต่ำง ๆ ซึ่งปัจจุบัน
ผู้บริหำรนิยมนำแนวคิดด้ำน “กำรบริหำรเชิงกลยุทธ์” ทีค่ ำนึงถึงกำรให้ควำมสำคัญกับบรรยำกำศกำรทำงำนระหว่ำงบุคลำกร
ภำยในองค์กร เช่นเดียวกันกับกำรสร้ำงสำยสัมพันธ์กับผู้รับบริกำรภำยนอกให้เป็นไปในรูปแบบเดียวกัน นอกจำกนี้องค์กร
ต่ำงตระหนักถึงบทบำทสำคัญของกำรสื่อสำรต่อกำรสร้ำงควำมคำดหวังในกำรให้บริกำรของผู้รบั บริกำร ซึ่งจำเป็นที่จะต้องมี
กำรสื่อสำรในระดับที่พอเหมำะและตรงควำมเป็นจริง
๔. กำรพัฒนำคุณภำพและควำมสัมพันธ์ในกลุ่มเจ้ำหน้ำที่ กำรพัฒนำบุคลำกรในองค์กรให้มีคณ
ุ ภำพ
และมีจติ สำนึกของกำรบริกำรเพื่อสร้ำงควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรให้เกิดขึ้นอย่ำงแท้จริง ซึ่งจะต้องเริ่มจำกกำรให้
ควำมสำคัญกับควำมพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงำนด้ำนบริกำร ให้มีควำมรับผิดชอบต่องำน กำรพัฒนำให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจ
ในควำมสำคัญของผู้รับบริกำร และควำมพยำยำมสนองตอบควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร ให้ได้รับควำมพึงพอใจสูงสุด
กำรสนับสนุนกำรทำงำนร่วมกันเป็นกลุ่มในกำรให้บริกำรต่อผู้รับบริกำรอย่ำงเป็นระบบ กำรจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงำนมีควำม
จงรักภักดีต่อองค์กร และปฏิบัติงำนอย่ำงเต็มควำมสำมำรถ ตลอดจนกำรสร้ำงสรรค์กิจกรรมให้เกิดควำมกลมเกลียวและ
พร้อมที่จะทำหน้ำที่บริกำรแก่ผรู้ ับบริกำร
๕. กำรนำกลยุทธ์กำรสร้ำงควำมพึงพอใจต่อผู้รับบริกำรไปปฏิบตั ิ และประเมินผล ผู้บริหำรจะต้อง
สร้ำงสรรค์บรรยำกำศ และวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้นควำมสำคัญของควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรให้เกิดขึ้นกับทุกฝ่ำยที่
เกี่ยวข้องกับงำนบริกำร เจ้ำหน้ำทีท่ ุกคนต้องยึดหลักกำรทำหน้ำที่เพือ่ ประโยชน์ของผู้รับบริกำรเป็นหัวใจสำคัญของกำร
ดำเนินงำนทุกอย่ำง ตั้งแต่กำรกำหนดนโยบำย กำรวำงแผนจัดกำร กำรออกแบบเครื่องมือ ตลอดจนกำรนำเสนอกำรบริกำร
ที่มุ่งไปสู่เป้ำหมำยของ “กำรสร้ำงควำมพึงพอใจให้กับผู้รับบริกำร” อย่ำงแท้จริง ทั้งนี้ องค์กรจำเป็นต้องมีระบบหรือกลไกล
ในกำรรวบรวมข้อมูล เพื่อประเมินผลกิจกรรมกำรให้บริกำรอย่ำงสม่ำเสมอ และต่อเนื่อง เพรำะข้อมูลดังกล่ำวนอกจำกนำมำใช้
ปรับปรุงกลยุทธ์กำรให้บริกำรให้ดขี ึ้นแล้ว ยังเป็นข้อมูลสำคัญในกำรนำไปพัฒนำกำรให้บริกำรให้ตรงตำมควำมต้องกำร
ของผู้รับบริกำรต่อไป
สรุปได้ว่ำกำรดำเนินกำรสร้ำงควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำรจำเป็นจะต้องคำนึงถึงควำมสำคัญของกำร
บริกำร ควบคูไ่ ปพร้อมกับควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร โดยกำรสำรวจและตรวจสอบควำมคำดหวัง และควำมพึงพอใจ
ของผู้รับบริกำรและผู้ให้บริกำรในกระบวนกำรบริกำร และกำรบริหำรจัดกำร เพื่อกำหนดเป้ำหมำย ทิศทำง และกลยุทธ์กำร
ให้บริกำรที่มีประสิทธิ์ภำพ ซึ่งจะทำให้ปัญหำ ข้อบกพร่อง ของกำรให้บริกำรที่เกิดขึ้นในระบบกำรบริกำรลดน้อยลง และนำไปสู่
ควำมสำเร็จขององค์กรในกำรสร้ำงควำมพึงพอใจสูงสุดแก่ผรู้ ับบริกำร
การบริหารจัดการ
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ เป็นผู้บังคับบัญชำข้ำรำชกำรในสำนักงำนฯ และกำรบริหำรงำน
องค์กรในรูปขององค์คณะ ได้แก่ คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำของเขตพื้นที่กำรศึกษำ (ก.
ต.ป.น.) ตำมแผนภูมิโครงสร้ำงดังนี้

๓

แผนภูมิกำรบริหำรงำนสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครพนม เขต ๒

ก.ต.ป.น.

ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำประถมศึกษำนครพนม เขต ๒

กลุ่มอำนวยกำร

รอง ผอ.สพป.

รอง ผอ. สพป.

รอง ผอ. สพป.

กลุ่มบริหำรงำนบุคคล

กลุ่มนโยบำยและแผน

กลุ่มนิเทศ ติดตำมและ
ประเมินผล ฯ

กลุ่มพัฒนำครู และ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ

กลุ่มบริหำรงำนกำรเงิน
และสินทรัพย์

กลุ่มส่ งเสริมกำรศึกษำ
ทำงไกล ฯ

กลุ่มส่ งเสริมกำรจัด
กำรศึกษำ

หน่ วยตรวจสอบภำยใน

วิสัยทัศน์
“สพป.นครพนม เขต 2 บริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล จัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนได้
มำตรฐำนระดับสำกล บนพื้นฐำนควำมเป็นไทย น้อมนำศำสตร์พระรำชำสู่กำรปฏิบัติย่ำงยั่งยืน”
พันธกิจ
๑. ส่งเสริมและสนับสนุนผู้เรียนทุกคนได้รับโอกำสทำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน อย่ำงทั่วถึงและ
มีคุณภำพตำมมำตรฐำนระดับสำกล
๒. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมหลักสูตรและ
ค่ำนิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประกำร
๓. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำลเน้นกำรมีส่วนร่วม กำรบูรณำกำรกำร
จัดกำรศึกษำและเสริมสร้ำงควำมรับผิดชอบต่อคุณภำพกำรศึกษำ
๔. ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนน้อมนำศำสตร์พระรำชำสู่กำรปฏิบัติอย่ำงยั่งยืน
๔

เป้าหมาย
๑. ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษำ และระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม
พัฒนำกำรที่เหมำะสมตำมวัย มีคุณภำพและทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑
๒. ประชำกรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกำสในกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนอย่ำงทั่วถึง มีคุณภำพ
และเสมอภำค
๓. ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีสมรรถนะตรงตำมสำยงำน และมีวัฒนธรรมกำรทำงำน
ที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
๔. สถำนศึกษำมีประสิทธิภำพ และเป็นกลไกขับเคลื่อนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนตำมหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงและใช้ศำสตร์พระรำชำพัฒนำคุณภำพสู่ระดับมำตรฐำนสำกล
๕. มีเครือข่ำยในกำรบริหำรจัดกำร เน้นกำรทำงำนแบบบูรณำกำร บริหำรแบบมีส่วนร่วม
จำกทุกภำคส่วนในกำรจัดกำรศึกษำ
๖. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ และสถำนศึกษำมีกำรพัฒนำสื่อ เทคโนโลยี และระบบ
ยุทธศาสตร์
๑. พัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำทุกระดับตำมหลักสูตรและส่งเสริมควำมสำมำรถ
ด้ำนเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในกำรเรียนรู้
๒. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ควำมเป็นไทยและวิถีชีวิตตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง ควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
๓. ขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับโอกำสกำรพัฒนำเต็มตำม
ศักยภำพ
๔. พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำทั้งระบบ ให้สำมำรถจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนได้
อย่ำงมีคณ
ุ ภำพ
๖. พัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรตำมแนวทำงกำรกระจำยอำนำจทำงกำรศึกษำ
หลักธรรมำภิบำล เน้นกำรมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วน และควำมร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อ
ส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ
มาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มาตรฐานที่ ๑ กำรบริหำรจัดกำรองค์กำรสู่ควำมเป็นเลิศ
ตัวบ่งชี้ที่ ๑ กำรบริหำรจัดกำรที่ดี
ตัวบ่งชี้ที่ ๒ กำรพัฒนำสู่องค์กำรแห่งกำรเรียนรู้
ตัวบ่งชี้ที่ ๓ กำรกระจำยอำนำจและกำรส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงมีส่วนร่วม
๕

มาตรฐานที่ ๒ กำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำที่มีประสิทธิภำพ
ตัวบ่งชี้ที่ ๑ กำรบริหำรงำนด้ำนวิชำกำร
ตัวบ่งชี้ที่ ๒ กำรบริหำรงำนด้ำนงบประมำณ
ตัวบ่งชี้ที่ ๓ กำรบริหำรงำนด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล
ตัวบ่งชี้ที่ ๔ กำรบริหำรงำนด้ำนกำรบริหำรทั่วไป
ตัวบ่งชี้ที่ ๕ กำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำที่มีประสิทธิภำพ
มาตรฐานที่ ๓ สัมฤทธิผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ
ตัวบ่งชี้ที่ ๑ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมีผลงำนที่แสดงควำมสำเร็จและเป็นแบบอย่ำงได้
ตัวบ่งชี้ที่ ๒ สถำนศึกษำมีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำปฐมวัย และกำรจัดกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน เพื่อกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
ตัวบ่งชี้ที่ ๓ ผู้เรียนระดับปฐมวัย และระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน มีคุณภำพตำมหลักสูตร
ตัวบ่งชี้ที่ ๔ ประชำกรวัยเรียนได้รับสิทธิและโอกำสทำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนเท่ำเทียมกัน
ศึกษำต่อในระดับที่สูงขึ้น หรือมีควำมรู้ทักษะพื้นฐำนในกำรประกอบอำชีพ
ตัวบ่งชี้ที่ ๕ ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พนักงำนรำชกำร ลูกจ้ำง ในสำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ มีผลงำนเชิงประจักษ์ตำมเกณฑ์ที่ได้รับกำรยกเชิดชูเกียรติ
ตัวบ่งชี้ที่ ๖ ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีควำมพึงพอใจกำรบริหำรและกำรจัด
กำรศึกษำ รวมทั้งกำรให้บริกำร
สภำพกำรบริหำรงำนของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ เป็นหน่วยงำนที่อยู่ภำยใต้กำรกำกับ
ดูแลของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน มีหน้ำที่ดำเนินกำรให้เป็นไปตำมอำนำจหน้ำที่ของ
คณะกรรมกำรเขตพื้นที่กำรศึกษำ ตำมมำตรำ ๓๘ แห่งพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และ
มำตรำ ๓๗ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยมีอำนำจหน้ำที่
ดังนี้
จัดทำนโยบำย แผนพัฒนำและมำตรฐำนกำรศึกษำของเขตพื้นที่กำรศึกษำ ให้สอดคล้อง
กับนโยบำยมำตรฐำนกำรศึกษำ แผนกำรศึกษำ แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และควำมต้องกำรของท้องถิ่น
๑. วิเครำะห์กำรจัดตั้งงบประมำณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถำนศึกษำ และหน่วยงำนของเขต
พื้นที่กำรศึกษำ และแจ้งจัดสรรงบประมำณที่ได้รับให้หน่วยงำนข้ำงต้นรับทรำบ และกำกับ ตรวจสอบ ติดตำม
กำรใช้จ่ำยงบประมำณของหน่วยงำนดังกล่ำว
๒. ประสำน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนำหลักสูตรร่วมกับสถำนศึกษำในเขตพื้นที่กำรศึกษำ
๓. กำกับ ดูแล ติดตำม และประเมินผลสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน และในเขตพื้นที่กำรศึกษำ
๔. ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรศึกษำในเขตพื้นที่กำรศึกษำ
๕. ประสำนกำรระดมทรัพยำกรด้ำนต่ำง ๆ รวมทั้งทรัพยำกรบุคคล เพื่อส่งเสริม สนับสนุน
กำรจัดและพัฒนำกำรศึกษำในเขตพื้นที่กำรศึกษำ
๖. จัดระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ และประเมินผลสถำนศึกษำในเขตพื้นที่กำรศึกษำ
๖

๗. ประสำน ส่งเสริม สนับสนุน กำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำเอกชน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชำชีพ สถำบันศำสนำ สถำนประกอบกำรและสถำบันอื่นที่
จัดรูปแบบที่หลำกหลำยในเขตพื้นที่กำรศึกษำ
๘. ดำเนินกำรและประสำน ส่งเสริม สนับสนุนกำรวิจัยและพัฒนำกำรศึกษำในเขตพื้นที่
กำรศึกษำ
๙. ประสำน ส่งเสริมกำรดำเนินงำนของคณะอนุกรรมกำร และคณะทำงำนด้ำนกำรศึกษำ
๑๐. ประสำนกำรปฏิบัติรำชกำรทั่วไปกับองค์กร หน่วยงำนภำครัฐ เอกชน และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ในฐำนะสำนักงำนผู้แทนกระทรวงศึกษำธิกำรในเขตพื้นที่กำรศึกษำ
๑๑.ปฏิบัติงำนอื่นเกี่ยวกับกิจกำรภำยในเขตพื้นที่กำรศึกษำที่มิได้ระบุให้เป็นหน้ำที่ของผู้ใด
โดยเฉพำะหรือปฏิบัติงำนอื่นตำมที่มอบหมำย
วัตถุประสงค์ของการศึกษา
๑. เพื่อศึกษำระดับควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกำรบริหำรและ
กำรจัดกำรศึกษำ รวมทั้งกำรให้บริกำรของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครพนม เขต ๒
๒. เพื่อใช้เป็นฐำนข้อมูลในกำรดำเนินกำรเชิงพัฒนำปรับปรุงคุณภำพกำรให้บริกำร
ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครพนม เขต ๒ ต่อไป
ขอบเขตของการศึกษา
ขอบเขตด้านกลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในกำรศึกษำครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ บุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ ครูผู้สอน ก.ต.ป.น. คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ และอื่น ๆ จำนวน ๘๕๔ คน ในโรงเรียน
สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครพนม เขต ๒
ขอบเขตด้านเนื้อหา แบบสอบถำมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินควำมพึงพอใจของ
ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ รวมทั้งกำรให้บริกำรของสำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครพนม เขต ๒ ตำมมำตรฐำนสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ พ.ศ.๒๕๖๐ โดย
กำหนดประเด็นกำรประเมินควำมพึงพอใจตำมภำรกิจหลัก ๔ ด้ำน ประกอบด้วย
๑. ด้ำนวิชำกำร
๒. ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล
๓. ด้ำนงบประมำณ
๔. ด้ำนกำรบริหำรทั่วไป
นิยามศัพท์เฉพาะ
ควำมพึงพอใจ หมำยถึง ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกำรบริหำร
และกำรจัดกำรศึกษำ รวมทั้งกำรให้บริกำรของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครพนม เขต ๒
๗

ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมำยถึง ผู้บริหำรสถำนศึกษำ บุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ครูผู้สอน ก.ต.ป.น. คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ และอื่นๆ ในโรงเรียนสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำนครพนม เขต ๒
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
๑. ได้ทรำบถึงระดับควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกำรบริหำรและ
กำรจัดกำรศึกษำ รวมทั้งกำรให้บริกำรของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครพนม เขต ๒
๒. ผลของกำรศึกษำนำมำใช้เป็นแนวทำงในกำรปรับปรุงพัฒนำ บริกำรจัดกำร ตลอดจนกำร
ให้บริกำรต่ำง ๆ ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครพนม เขต ๒ ให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น
วิธีดาเนินการ
๑. สร้ำงแบบสอบถำมควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกำรบริหำร
และกำรจัดกำรศึกษำ รวมทั้งกำรให้บริกำรของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครพนม เขต ๒
๒. ส่งแบบสอบถำมควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกำรบริหำรและ
กำรจัดกำรศึกษำ รวมทั้งกำรให้บริกำรของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครพนม เขต ๒ ถึง
ผู้รับบริกำร และเก็บรวบรวมแบบสอบถำมกลับคืน
๓. นำแบบสอบถำมที่สมบูรณ์มำทำกำรลงรหัส (Coding) และนำมำประมวลผลในโปรแกรม
คอมพิวเตอร์สำเร็จรูป
๔. วิเครำะห์ข้อมูลระดับควำมพึงพอใจ ด้วยค่ำเฉลี่ย ( ) คือ
๔.๕๑ – ๕.๐๐ หมำยถึง พึงพอใจระดับมำกที่สุด
๓.๕๑ – ๔.๕๐ หมำยถึง พึงพอใจระดับมำก
๒.๕๑ – ๓.๕๐ หมำยถึง พึงพอใจระดับปำนกลำง
๑.๕๑ – ๒.๕๐ หมำยถึง พึงพอใจระดับน้อย
๑.๐๐ – ๑.๕๐ หมำยถึง พึงพอใจระดับน้อยที่สุด
๕. วิเครำะห์ข้อมูลควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่ม ด้วยกำรแจกแจงควำมถี่ (Frequency :
f) และค่ำร้อยละ ( % )
กลุม่ เป้าหมายที่ใช้ในการศึกษา
ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ รวมทั้งกำรให้บริกำร
ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครพนม เขต ๒ ได้แก่ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ บุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ ครูผู้สอน ก.ต.ป.น. คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ และ อื่นๆ

๘

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
เครื่องมือที่ใช้ในกำรรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถำม (Questionnaire) ซึ่งแบ่งออกเป็น 2
ตอน ดังนี้
ตอนที่ ๑ เป็นแบบสำรวจรำยกำร (Checklist) สอบถำมข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบ
แบบสอบถำม ประกอบด้วยผู้บริหำรสถำนศึกษำ บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ครูผู้สอน ก.ต.ป.น.
คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ และ อื่นๆ
ตอนที่ ๒ เป็นแบบสอบถำมเกี่ยวกับควำมพึงพอใจต่อกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ
รวมทั้งกำรให้บริกำรของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ทั้ง ๔ ด้ำน ดังนี้
๑. ด้ำนงำนวิชำกำร
๒. ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล
๓. ด้ำนงบประมำณ
๔. ด้ำนกำรบริหำรทั่วไป
ควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เป็นคำถำมปลำยเปิด (Open Ended) เพื่อให้ผู้ตอบ
แบบสอบถำมเสนอแนะจุดเด่นของกำรให้บริกำร และจุดที่ควรปรับปรุงกำรให้บริกำรของหน่วยงำน
แบบสอบถำมตอนที่ ๒ แต่ละข้อมีตัวเลือกแสดงระดับกำรปฏิบัติหรือควำมคิดเห็นสำมำรถ
แปลควำมหมำยได้ ดังนี้
๕
หมำยถึง ระดับพึงพอใจมำกที่สุด
๔
หมำยถึง
ระดับพึงพอใจมำก
๓
หมำยถึง
ระดับพึงพอใจปำนกลำง
๒
หมำยถึง
ระดับพึงพอใจน้อย
๑
หมำยถึง
ระดับพึงพอใจน้อยที่สุด
ตอนที่ ๓ เป็นแบบสอบถำมควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
กำรวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ส่งแบบสอบถำม จำนวน ๘๕๔ ฉบับ ไปยังกลุ่มตัวอย่ำงผู้รับบริกำรและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียในกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ รวมทั้งกำรให้บริกำร ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำนครพนม เขต ๒ และ ได้รับแบบสอบถำมกลับคืน มีควำมสมบูรณ์ ๘๕๔ ฉบับ คิดเป็นร้อยละ
๑๐๐ และดำเนินกำรวิเครำะห์ข้อมูลและแปลควำมหมำยกำรวิเครำะห์ข้อมูลตำมรำยละเอียด ดังนี้
ตอนที่ ๑ กำรวิเครำะห์ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถำนภำพของผู้ตอบแบบสอบถำม
ตอนที่ ๒ กำรวิเครำะห์ข้อมูลเพื่อควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกำร
บริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ รวมทั้งกำรให้บริกำร ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครพนม
เขต ๒ ในแต่ละด้ำน ประกอบด้วย
๙

๑. ด้ำนวิชำกำร
๒. ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล
๓. ด้ำนงบประมำณ
๔. ด้ำนกำรบริหำรทั่วไป
ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล ดำเนินกำรตำมขั้นตอน ดังนี้๘
ตอนที่ ๑ ผลวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม จำแนกเป็นผู้บริหำร
สถำนศึกษำ บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ครูผู้สอน ก.ต.ป.น. คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ และ อื่นๆ ในโรงเรียน
สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครพนม เขต ๒ จำนวนทั้งสิ้น ๘๕๔ คน ผลปรำกฏดัง
ตำรำง ๑
ตารางที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของสถำนภำพ ผู้ตอบแบบสอบถำมแสดงจำนวนและค่ำร้อยละ
สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
๑ .ผู้บริหำรสถำนศึกษำ
๒. บุคลำกรทำงกำรศึกษำ
๓. ครูผู้สอน
๔. ก.ต.ป.น.
๕. คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ
๖. อื่น ๆ
รวม

จานวน
(N = ๘๕๔)
๒๑๓
๒๐๘
๓๕๖
๗
๑๘
๕๒
๘๕๔

ร้อยละ
๒๔.๙๐
๒๔.๔๐
๔๑.๗๐
๐.๘๐
๒.๑๐
๖.๑๐
๑๐๐.๐๐

จากตารางที่ ๑ ผู้ตอบแบบสอบถำมทั้งหมด จำนวน ๘๕๔ คน แยกเป็น ผู้บริหำรสถำนศึกษำ
จำนวน ๒๑๓ คน (คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๙๐) บุคลำกรทำงกำรศึกษำ จำนวน ๒๐๘ คน (คิดเป็นร้อยละ
๒๔.๔๐) ครูผู้สอน จำนวน ๓๕๖ คน (คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๗๐) ก.ต.ป.น. จำนวน ๗ คน (คิดเป็น
ร้อยละ ๐.๘๐) คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ จำนวน ๑๘ คน (คิดเป็นร้อยละ ๒.๑๐) และอื่นๆ
จำนวน ๕๒ คน (คิดเป็นร้อยละ ๖.๑๐)

๑๐

ตอนที่ ๒ ผลวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการบริหารและ
การจัด การศึกษา รวมทั้งการให้บริการของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๒
ผลวิเครำะห์ข้อมูลควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกำรบริหำรและกำร
จัดกำรศึกษำ รวมทั้งกำรให้บริกำร ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครพนม เขต ๒ ในแต่ละ
ด้ำน ประกอบด้วย ด้ำนวิชำกำร ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล ด้ำนงบประมำณ และด้ำนกำรบริหำรทั่วไป
ตารางที่ ๑ ค่ำเฉลี่ย และกำรแปลควำมหมำยควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียในกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ
รวมทั้งกำรให้บริกำร ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครพนม เขต ๒
รายการประเมิน
๑. ด้ำนวิชำกำร
๒. ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล
๓. ด้ำนงบประมำณ
๔. ด้ำนกำรบริหำรงำนทั่วไป
รวม

ค่าสถิติ
(N = ๘๕๔)
๔.๒๔๐
๔.๑๖๒
๔.๑๗๒
๔.๑๙๓
๔.๑๗๘

การแปล
ความหมาย
มำก
มำก
มำก
มำก
มำก

ลาดับที่
๑
๔
๓
๒

จำกตำรำงที่ ๑ พบว่ำ ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกำรบริหำรและกำรจัด
กำรศึกษำรวมทั้งกำรให้บริกำรของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครพนม เขต ๒ โดยรวมและรำย
ด้ำน อยู่ในระดับมำก ( = ๔.๑๗๘) เมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำนพบว่ำ อยู่ในระดับมำก ทุกด้ำน โดยเรียงลำดับ
จำกมำกไปหำน้อย ได้ดังนี้ ด้ำนวิชำกำร ด้ำนกำรบริหำรงำนทั่วไป ด้ำนงบประมำณ และด้ำนกำรบริหำรงำน
บุคคล ตำมลำดับ
เมื่อแยกพิจำรณำระดับควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกำรบริหำร
และกำรจัดกำรศึกษำรวมทั้งกำรให้บริกำร ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครพนม เขต ๒
โดยจำแนกเป็นรำยด้ำนและรำยข้อ ผลกำรวิเครำะห์ปรำกฏ ดังตำรำง ๒ - ๕

๑๑

ตารางที่ ๒ ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ
รวมทั้งกำรให้บริกำร ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครพนม เขต ๒ ในด้านวิชาการ
รายการประเมิน
๑. กำรจัดทำแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำ และสถำนศึกษำ
๒. กำรพัฒนำกรอบหลักสูตรท้องถิ่นสอดคล้องกับแผนกำรศึกษำ
แห่งชำติ และตำมควำมต้องกำรของสถำนศึกษำ
๓. กำรส่งเสริมพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำให้สอดคล้องกับ
หลักสูตร แกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช ๒๕๕๑ และ
ตำมบริบทของสถำนศึกษำ
๔. กำรส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำจัดกระบวนกำรเรียนรู้ที่
เน้น ผู้เรียนเป็นสำคัญ
๕. กำรส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำมีกำรผลิต
พัฒนำสื่อ เครื่องมือ อุปกรณ์ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่
หลำกหลำยคลอบ คลุมทุกกลุ่มสำระ
๖. กำรส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำมีกำรวัดผล ประเมินผลที่
หลำกหลำย และนำผลกำรประเมินไปใช้ในกำรปรับปรุงคุณภำพ
กำรศึกษำ
๗. กำรส่งเสริม สนับสนุน นิเทศ ติดตำม ตรวจสอบกำรพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำตำมระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำ
๘. กำรส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลำกรในสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำ และสถำนศึกษำทำวิจัย และนำผลกำรวิจัยไปพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
๙. กำรส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำพัฒนำกำรจัดกิจกรรม
พัฒนำผู้เรียน และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
๑๐. กำรส่งเสริม สนับสนุนให้บคุ คล องค์กร หน่วยงำนต่ำง ๆ
มีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ และเป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำในรูปแบบเครือข่ำย
ภำพรวม

ค่าสถิติ
(N = ๘๕๔)

การแปล
ความหมาย

ลาดับที่

๔.๓๓๒

มำก

๑

๔.๒๗๐

มำก

๕

๔.๒๐๗

มำก

๗

๔.๒๗๔

มำก

๔

๔.๓๐๓

มำก

๒

๔.๓๐๒

มำก

๓

๔.๒๕๖

มำก

๖

๔.๑๑๕

มำก

๙

๔.๐๘๕

มำก

๑๐

๔.๑๔๗

มำก

๘

๔.๒๔๐

มำก

๑๒

จำกตำรำงที่ ๒ พบว่ำ ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกำรบริหำรและ
กำรจัดกำรศึกษำ รวมทั้งกำรให้บริกำรของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครพนม เขต ๒
ในด้านวิชาการ ตำมควำมคิดเห็นของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยรวมอยู่ในระดับมำก
( = ๔.๒๔๐) เมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำน พบว่ำอยู่ในระดับมำกทุกข้อ เรียงลำดับค่ำเฉลี่ยจำกมำกไปหำน้อย
๓ อันดับแรก ได้แก่กำรจัดทำแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ
กำรส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำมีกำรผลิต พัฒนำสื่อ เครื่องมือ อุปกรณ์ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่
หลำกหลำยคลอบคลุมทุกกลุ่มสำระ และกำรส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำมีกำรวัดผล ประเมินผลที่
หลำกหลำย และนำผลกำรประเมินไปใช้ในกำรปรับปรุงคุณภำพกำรศึกษำ
ตารางที่ ๓ ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกำรบริหำรและกำรจัด
กำรศึกษำ รวมทั้งกำรให้บริกำร ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครพนม เขต ๒
ในด้านการบริหารงานบุคคล
รายการประเมิน
๑. กำรจัดทำข้อมูลสำรสนเทศอัตรำกำลังครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่
สอดคล้องกับนโยบำย สภำพปัญหำ และควำมต้องกำรของสถำนศึกษำ
๒. กำรจัดทำแผนอัตรำกำลังครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่สอดคล้องกับ
นโยบำย สภำพปัญหำ และควำมต้องกำรของสถำนศึกษำ
๓. กำรสรรหำบรรจุ แต่งตั้ง ย้ำย โอน รวมทั้งกำรออกจำกรำชกำรของครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่ถูกต้องตำมระเบียบ โปร่งใส ตรวจสอบได้
๔. กำรจัดทำแผนพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำเพื่อเป็นครูมอื
อำชีพโดยวิธีกำรที่หลำกหลำย ทุกกลุ่มเป้ำหมำยอย่ำงทั่วถึง
๕. กำรเสริมสร้ำง วินัย คุณธรรมจริยธรรม และจรรยำบรรณวิชำชีพให้แก่
ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกกลุ่มเป้ำหมำย
ภำพรวม

ค่าสถิติ
(N = ๘๕๔)

การแปล
ความหมาย ลาดับที่

๔.๓๖๘

มำก

๑

๓.๙๕๖

มำก

๕

๔.๑๗๖

มำก

๒

๔.๑๐๑

มำก

๔

๔.๑๔๐

มำก

๓

๔.๑๖๒

มำก

จำกตำรำงที่ ๓ พบว่ำ ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกำรบริหำรและ
กำรจัดกำรศึกษำ รวมทั้งกำรให้บริกำร ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครพนม เขต ๒ ใน
ด้านการบริหารงานบุคคล ตำมควำมคิดเห็นของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยรวมอยู่ในระดับมำก
( = ๔.๑๖๒) เมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำน พบว่ำอยู่ในระดับมำกทุกข้อ เรียงลำดับค่ำเฉลี่ยจำกมำกไปหำน้อย 3
อันดับแรก ได้แก่ กำรจัดทำข้อมูลสำรสนเทศอัตรำกำลังครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่สอดคล้องกับนโยบำย
สภำพปัญหำ และควำมต้องกำรของสถำนศึกษำ กำรสรรหำบรรจุ แต่งตั้ง ย้ำย โอน รวมทั้งกำรออกจำก
รำชกำรของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่ถูกต้องตำมระเบียบ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และกำรเสริมสร้ำง
วินัย คุณธรรมจริยธรรม และจรรยำบรรณวิชำชีพให้แก่ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกกลุ่มเป้ำหมำย
๑๓

ตารางที่ ๔ ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกำรบริหำรและกำรจัด
กำรศึกษำ รวมทั้งกำรให้บริกำรของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครพนม เขต ๒
ในด้านงบประมาณ
รายการประเมิน
๑. กำรขอจัดตั้ง จัดสรร และโอนเงินงบประมำณในสถำนศึกษำ
๒. กำรวำงแผนกำรใช้งบประมำณถูกต้องตำมระเบียบ/กฎหมำยที่
กำหนด และสอดคล้องกับนโยบำย
๓. กำรแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในกำรจัดระบบกำรบริหำรกำรเงิน บัญชี
และพัสดุอย่ำงชัดเจน
๔. กำรสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ด้ำนกำรวำงแผนกำรใช้งบประมำณ
ให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
๕. กำรนิเทศ กำกับ ติดตำม และตรวจสอบกำรใช้งบประมำณของ
สถำนศึกษำ
๖. กำรให้คำปรึกษำช่วยเหลือแนะนำกำรปฏิบตั ิงำนด้ำนกำรเงินและ
บัญชีของสถำนศึกษำ
๗. กำรให้คำปรึกษำช่วยเหลือแนะนำในกำรรำยงำนผลกำรเบิกจ่ำย
งบประมำณแก่สถำนศึกษำ
๘. กำรนำนวัตกรรม เทคโนโลยีมำใช้ในกำรพัฒนำงำน
๙. จัดทำเอกสำรกำรรำยงำนผลกำรดำเนินงำนทำงด้ำนงบประมำณ
ประจำปีอย่ำงเป็นระบบ
๑๐. กำรประเมินควำมเสี่ยงด้ำนกำรเงิน กำรบัญชี และพัสดุของ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ
ภำพรวม

ค่าสถิติ
(N = ๘๕๔)

การแปล
ความหมาย ลาดับที่

๔.๒๘๕

มำก

๑

๔.๑๔๕

มำก

๒

๔.๐๗๔

มำก

๘

๔.๐๙๙

มำก

๗

๔.๑๔๒

มำก

๓

๔.๑๒๐

มำก

๕

๔.๑๓๓

มำก

๔

๔.๑๐๓

มำก

๖

๓.๙๑๑

มำก

๑๐

๔.๐๕๙

มำก

๙

๔.๑๗๒

มำก

จำกตำรำงที่ ๔ พบว่ำ ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกำรบริหำรและ
กำรจัดกำรศึกษำ รวมทั้งกำรให้บริกำรของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครพนม เขต ๒
ในด้านงบประมาณ ตำมควำมคิดเห็นของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยรวมอยู่ในระดับมำก
( = ๔.๑๗๒) เมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำน พบว่ำอยู่ในระดับมำกทุกข้อ เรียงลำดับค่ำเฉลี่ยจำกมำกไปหำน้อย
๓ อันดับแรก ได้แก่ กำรขอจัดตั้ง จัดสรร และโอนเงินงบประมำณในสถำนศึกษำ กำรวำงแผนกำรใช้
งบประมำณถูกต้องตำมระเบียบ/กฎหมำยที่กำหนด และสอดคล้องกับนโยบำย และกำรนิเทศ กำกับ ติดตำม
และตรวจสอบกำรใช้งบประมำณของสถำนศึกษำ
๑๔

ตารางที่ ๕ ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกำรบริหำรและกำรจัด
กำรศึกษำ รวมทั้งกำรให้บริกำรของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครพนม เขต ๒
ในด้านบริหารทั่วไป
รายการประเมิน
๑. กำรจัดทำระบบข้อมูลสำรสนเทศเชื่อมโยงทั้งภำยในและภำยนอกเขต
พื้นที่กำรศึกษำและส่วนกลำงอย่ำงเป็นระบบ ใช้ง่ำย สะดวก และรวดเร็ว
๒. กำรประชำสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลสำรสนเทศต่อสถำนศึกษำ
และสำธำรณะอย่ำงต่อเนื่อง
๓. ช่องทำงในกำรสื่อสำรและแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นร่วมกันหลำยช่องทำง
๔. กำรจัดทำแผนผังอำคำรสถำนที่และป้ำยประชำสัมพันธ์อย่ำงชัดเจน
๕. กำรบำรุงรักษำอำคำรสถำนที่ ระบบสำธำรณูปโภคและ สภำพแวดล้อม
เป็นระเบียบ สะอำด ถูกสุขลักษณะ ในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
๖. กำรติดตำม ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน
และปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่อง
๗. กำรวำงระบบควบคุมภำยในทีส่ อดคล้องกับสภำพปัญหำ และตรง
ตำมภำรกิจของหน่วยงำน
๘. กำรจัดสวัสดิกำรและสวัสดิภำพของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ได้อย่ำงทั่วถึงสอดคล้องกับระเบียบที่กำหนดและควำมต้องกำรจำเป็น
๙. กำรรับฟังควำมคิดเห็นของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ รวมถึง
บุคคลอื่นที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
๑๐. กำรประสำน ส่งเสริม สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือจำกบุคคล
หน่วยงำน สถำบัน องค์กรภำครัฐ และเอกชน เข้ำมำระดมทรัพยำกรเพื่อ
พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
ภำพรวม

ค่าสถิติ
(N = ๘๕๔)

การแปล
ความหมาย ลาดับที่

๔.๓๒๓

มำก

๑

๔.๑๓๕

มำก

๗

๔.๒๕๘
๔.๒๐๓

มำก
มำก

๓
๕

๔.๑๘๐

มำก

๖

๔.๐๗๔

มำก

๙

๔.๐๘๐

มำก

๘

๔.๒๒๑

มำก

๔

๔.๒๘๔

มำก

๒

๓.๙๕๕

มำก

๑๐

๔.๑๓๙

มำก

จำกตำรำงที่ ๕ พบว่ำ ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกำรบริหำรและ
กำรจัดกำรศึกษำ รวมทั้งกำรให้บริกำร ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครพนม เขต ๒
ในด้านบริหารทั่วไปตำมควำมคิดเห็นของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยรวมอยู่ในระดับมำก
( = ๔.๑๓๙) เมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำน พบว่ำอยู่ในระดับมำกทุกข้อ เรียงลำดับค่ำเฉลี่ยจำกมำกไปหำน้อย ๓
อันดับแรก ได้แก่ กำรจัดทำระบบข้อมูลสำรสนเทศเชื่อมโยงทั้งภำยในและภำยนอกเขตพื้นที่กำรศึกษำและ
ส่วนกลำงอย่ำงเป็นระบบ ใช้ง่ำย สะดวก และรวดเร็ว กำรรับฟังควำมคิดเห็นของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
รวมถึงบุคคลอื่นที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และช่องทำงในกำรสื่อสำรและแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นร่วมกันหลำย
ช่องทำง
๑๕

ตารางแสดงผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการบริหารและ
การจัดการศึกษาและการให้บริการของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๒
ในแต่ละด้าน ประกอบด้วย ด้านวิชาการ ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านงบประมาณ และด้าน
การบริหารทั่วไป
การบริหารและการจัดการศึกษา
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๑. ด้ำนวิชำกำร
๒. ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล
๓. ด้ำนงบประมำณ
๔. ด้ำนกำรบริหำรทั่วไป
จานวน
(คิดเป็นร้อยละ)

จานวนผู้ตอบแบบสอบถาม
จาแนกตามระดับความพึงพอใจ
น้อยที่สุด
(๑.๐๐ - ๑.๕๐)

น้อย
(๑.๕๑ - ๒.๕๐)

ปานกลาง
(๒.๕๑ - ๓.๕๐)

มาก
(๓.๕๑ - ๔.๕๐)

มากที่สุด
(๔.๕๑ - ๕.๐๐)

-

๑
-

๑๑๙
๑๒๒
๑๓๐
๑๔๕

๖๓๔
๕๑๖
๖๑๑
๖๔๕

๑๐๑
๑๑๖
๑๑๒
๖๔

-

๑
(๐.๐๓)

๕๑๖
(๑๕.๑๑)

๒,๔๐๖
(๗๓.๔๘)

๓๙๓
(๑๑.๕๐)

จำกตำรำง ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อกำร
บริหำรและกำรจัดกำรศึกษำและกำรให้บริกำรของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครพนม เขต ๒
ทั้ง ๔ ด้ำน พอสรุปได้ดังนี้ ผู้ตอบแบบสอบถำมทั้งหมด จำนวน ๘๕๔ คน จำแนกเป็น ระดับควำมพึงพอใจ
มำกที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๕๐ ระดับควำมพึงพอใจมำก คิดเป็นร้อยละ ๗๓.๔๘ ระดับควำมพึงพอใจ
ปำนกลำง คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๑๑ และระดับควำมพึงพอใจน้อย คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๓

๑๖

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
จุดเด่นของการให้บริการของหน่วยงาน
๑. เจ้ำหน้ำที่มีมนุษยสัมพันธ์และอัธยำศัยดี มีควำมเป็นกันเอง ยิ้มแย้มแจ่มใส ให้ควำมรู้
ในเรื่องต่ำง ๆ ได้กระจ่ำง และตรงประเด็น มีควำมสุภำพ บริกำรทุกระดับประทับใจ และมีควำมโปร่งใส
๒. บริกำรดี สร้ำงควำมเข้ำใจต่อเขตบริกำร และไม่เลือกปฏิบัติ
๓. มีกำรติดตำมให้ครูและผู้บริหำรเข้ำประชุม อบรม ตลอดถึงกำรดูแล ติดตำมกำรปฏิบัติงำน
ของโรงเรียนอย่ำงต่อเนื่อง
๔. บริกำรได้รวดเร็ว และให้กำรต้อนรับเป็นอย่ำงดีเมื่อไปติดต่อหรือขอคำแนะนำจำก
เจ้ำหน้ำที่ทุกสำยงำน “หน้ำยิ้ม มือไหว้ จิตสำธำรณะ”
๕. งำน One Stop Service เบิกเฉพำะค่ำรักษำพยำบำล กำรศึกษำบุตร กำรทำบัตร
ข้ำรำชกำร ก.พ.๗ และหนังสือรับรองเงินเดือน ทำได้ดีมำก
๖. มีกำรนำเทคโนโลยีมำบริหำรจัดกำร
๗. มีเทคโนโลยีมำก ระบบข้อมูลข่ำวสำรรวดเร็ว และมีควำมทันสมัย
๘. ให้บริกำรหลำกหลำยช่องทำง
๙. มีควำมเสมอภำคในกำรให้บริกำร เจ้ำหน้ำที่มีควำมกระตือรือร้นในกำรให้บริกำร
๑๐. เจ้ำหน้ำที่สำมำรถปฏิบัติงำนแทนกันได้ในกรณีที่ผู้รับผิดชอบไม่อยู่ ทำให้งำนไม่สะดุด
๑๑. สภำพแวดล้อมอำคำรสถำนที่ ร่มรื่น สวยงำม ปลอดภัย
จุดที่ควรปรับปรุงและข้อเสนอแนะต่อการปรับปรุงการให้บริการของหน่วยงาน
๑. สถำนที่รับรอง ที่จอดรถ ห้องน้ำห้องส้วม ไม่เพียงพอ
๒. ควรเพิ่มจุดบริกำรข้อมูลข่ำวสำร เช่น อินเตอร์เน็ต , WIFI
๓. สถำนที่นั่งรองำนของแต่ละกลุ่ม ควรจัดให้เพียงพอ
๔. ห้องประชุมคับแคบ ไม่เพียงพอ

๑๗

ภาคผนวก

ก
แบบสอบถามความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
คาชี้แจง
๑. แบบสอบถำมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินควำมพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียต่อกำร
บริหำรจัดกำรของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ตำมมำตรฐำนสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดย
กำหนดประเด็นกำรประเมินควำมพึงพอใจตำมภำรกิจหลัก ๔ ด้ำน ในแต่ละด้ำนประกอบด้วย ๒ ส่วน คือ
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลส่วนบุคคล ส่วนที่ ๒ ควำมพึงพอใจต่อกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ รวมทั้งกำรให้บริกำร
ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
๒. ระดับประเมินควำมพึงพอใจ มี ๕ ระดับ คือ น้อยที่สุด น้อย ปำนกลำง มำก
และมำกที่สุด
๓. โปรดระบุระดับควำมพึงพอใจของท่ำน โดยใส่เครื่องหมำย / ในช่องที่ตรงกับควำมคิดเห็น
ของท่ำน
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลส่วนบุคคล
( ) ผู้บริหำรสถำนศึกษำ
( ) บุคลำกรทำงกำรศึกษำ
( ) ครูผู้สอน
( ) ก.ต.ป.น.
( ) คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ ( ) อื่น ๆ โปรดระบุ...................................

ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อการบริหารและการจัดการศึกษา รวมทั้งการให้บริการของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
ข้อ

รายการ

ระดับความพึงพอใจ
น้อย น้อย ปาน มาก มาก
ที่สุด
กลาง
ที่สุด

ด้านวิชาการ
๑ กำรจัดทำแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
และสถำนศึกษำ
๒ กำรพัฒนำกรอบหลักสูตรท้องถิ่นสอดคล้องกับแผนกำรศึกษำแห่งชำติ
และตำมควำมต้องกำรของสถำนศึกษำ
๓ กำรส่งเสริมพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำให้สอดคล้องกับหลักสูตร
แกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช ๒๕๕๑ และตำมบริบทของ
สถำนศึกษำ
๔ กำรส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำจัดกระบวนกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ
๕ กำรส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำมีกำรผลิต พัฒนำสื่อ เครื่องมือ
อุปกรณ์ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่หลำกหลำยคลอบคลุมทุกกลุ่มสำระ
๖ กำรส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำมีกำรวัดผล ประเมินผลที่หลำกหลำย
และนำผลกำรประเมินไปใช้ในกำรปรับปรุงคุณภำพกำรศึกษำ
๗ กำรส่งเสริม สนับสนุน นิเทศ ติดตำม ตรวจสอบกำรพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำตำมระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำ
๘ กำรส่งเสริม สนับสนุนให้บคุ ลำกรในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ และ
สถำนศึกษำทำวิจัย และนำผลกำรวิจัยไปพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
๙ กำรส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำพัฒนำกำรจัดกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน
และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
๑๐ กำรส่งเสริม สนับสนุนให้บคุ คล องค์กร หน่วยงำนต่ำง ๆ มีส่วนร่วมในกำร
จัดกำรศึกษำ และเป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำในรูปแบบ
เครือข่ำย
ด้านการบริหารงานบุคคล
๑๑ กำรจัดทำข้อมูลสำรสนเทศอัตรำกำลังครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่
สอดคล้องกับนโยบำย สภำพปัญหำ และควำมต้องกำรของสถำนศึกษำ
๑๒ กำรจัดทำแผนอัตรำกำลังครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่สอดคล้องกับ
นโยบำย สภำพปัญหำ และควำมต้องกำรของสถำนศึกษำ
๑๓ กำรสรรหำบรรจุ แต่งตั้ง ย้ำย โอน รวมทั้งกำรออกจำกรำชกำรของครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำที่ถูกต้องตำมระเบียบ โปร่งใส ตรวจสอบได้

ข

ข้อ
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐

รายการ
ด้านการบริหารงานบุคคล (ต่อ)
กำรจัดทำแผนพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำเพื่อเป็นครูมืออำชีพโดย
วิธีกำรทีห่ ลำกหลำย ทุกกลุม่ เป้ำหมำยอย่ำงทั่วถึง
กำรเสริมสร้ำงวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยำบรรณวิชำชีพให้แก่ครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกกลุ่มเป้ำหมำย
ด้านงบประมาณ
กำรขอจัดตั้ง จัดสรร และโอนเงินงบประมำณในสถำนศึกษำ
กำรวำงแผนกำรใช้งบประมำณถูกต้องตำมระเบียบ/กฎหมำยที่กำหนด และ
สอดคล้องกับนโยบำย
กำรแต่งตั้งผูร้ ับผิดชอบในกำรจัดระบบกำรบริหำรกำรเงิน บัญชี และพัสดุอย่ำง
ชัดเจน
กำรสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ด้ำนกำรวำงแผนกำรใช้งบประมำณให้กับบุคลำกร
ที่เกี่ยวข้อง
กำรนิเทศ กำกับ ติดตำม และตรวจสอบกำรใช้งบประมำณของสถำนศึกษำ
กำรให้คำปรึกษำช่วยเหลือแนะนำกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรเงินและบัญชีของ
สถำนศึกษำ
กำรให้คำปรึกษำ ช่วยเหลือ แนะนำ ในกำรรำยงำนผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ
แก่สถำนศึกษำ
กำรนำนวัตกรรม เทคโนโลยี มำใช้ในกำรพัฒนำงำน
จัดทำเอกสำรกำรรำยงำนผลกำรดำเนินงำนทำงด้ำนงบประมำณประจำปีอย่ำง
เป็นระบบ
กำรประเมินควำมเสีย่ งด้ำนกำรเงิน กำรบัญชี และพัสดุของสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำ และสถำนศึกษำ
ด้านบริหารทั่วไป
จัดทำระบบข้อมูลสำรสนเทศเชื่อมโยงทั้งภำยในและภำยนอกเขตพืน้ ที่กำรศึกษำ
และส่วนกลำงอย่ำงเป็นระบบ ใช้ง่ำย สะดวก และรวดเร็ว
กำรประชำสัมพันธ์และเผยแพร่ขอ้ มูลสำรสนเทศต่อสถำนศึกษำและสำธำรณะ
อย่ำงต่อเนื่อง
ช่องทำงในกำรสื่อสำรและแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นร่วมกันหลำยช่องทำง
ช่องทำงในกำรสื่อสำรและแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นร่วมกันหลำยช่องทำง
กำรจัดทำแผนผังอำคำรสถำนที่ และป้ำยประชำสัมพันธ์อย่ำงชัดเจน
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๓๑ กำรบำรุงรักษำอำคำรสถำนที่ ระบบสำธำรณูปโภค และสภำพแวดล้อม
เป็นระเบียบ สะอำด ถูกสุขลักษณะในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
๓๒ กำรติดตำม ประเมินผล กำรปฏิบตั ิงำนตำมมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน และปรับปรุง
อย่ำงต่อเนื่อง
๓๓ กำรวำงระบบควบคุมภำยในที่สอดคล้องกับสภำพปัญหำ และตรงตำมภำรกิจของ
หน่วยงำน
๓๔ กำรจัดสวัสดิกำรและสวัสดิภำพของงครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้อย่ำงทั่วถึง
สอดคล้องกับระเบียบที่กำหนดและควำมต้องกำรจำเป็น
๓๕ กำรรับฟังควำมคิดเห็นของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ รวมถึงบุคคลอื่นที่มีส่วน
เกี่ยวข้อง

ข้อเสนอแนะ
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