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บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
ผลการสำรวจความพึงพอใจต่อการบริหารและการจัดการศึกษา รวมทั้งการให้บริการของสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 ได้ทำการสำรวจความพึงพอใจต่อการ
บริหารและการจัดการศึกษา รวมทั้งการให้บริการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึก ษามหาสารคาม
เขต 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษา
ของสำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาของผู้ รั บ บริ ก าร ต่ อ การบริ ห ารและจั ด การศึ ก ษาใน 5 ด้ า น
ได้แก่ 1.ด้านวิชาการ 2.ด้านงบประมาณ 3.ด้านบริหารงานบุคคล 4.ด้านบริหารทั่วไป 5.ด้านการให้บริการ
เพื่อนำผลการสำรวจมาใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการบริ หารงานและการบริการให้สามารถตอบสนองความ
ต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งกลุ่มเป้าหมายผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ ผู้บริห ารการศึกษา
บุคลากรทางการศึกษา ครูผู้ ส อน กรรมการสถานศึกษา และผู้รับบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับ ภารกิจ อาทิ
ผู้รับเหมาก่อสร้าง ธุรการโรงเรียน พี่เลี้ ยงเด็กพิการ เป็นต้น การประเมินผลการสำรวจความพึงพอใจ มี 5
ระดับ ได้แก่ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
สรุปผลการสำรวจได้ดังนี้
1.ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสำรวจ พบว่า มีผู้ตอบแบบสำรวจทั้งสิ้นจำนวน 284 คน จำแนกเป็น
เพศหญิงร้อยละ 60.7 เพศชายร้อยละ 39.3 โดยส่วนใหญ่เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทร้อยละ
47.5 รองลงมาคือปริญ ญาตรี ร้อยละ138 และเป็ นผู้ ดำรงตำแหน่งครูผู้ ส อนร้อยละ 46.8 รองลงมาคือ
ผู้บริหารสถานศึกษาร้อยละ 33.6 และผู้รับบริการอื่นๆ ร้อยละ 4.7
2.ความพึงพอใจต่อการบริ หารและการจัดการศึกษา รวมทั้งการให้บริการของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ในส่วนของผลการสำรวจความพึงพอใจต่อการบริหารและการจัดการศึกษา ทั้ง 5 ด้าน มีผลการ
สำรวจในภาพรวมที่ ร ะดั บ ดี ม าก โดยด้ านที่ มี ผ ลการสำรวจความพึ งพอใจในสู งที่ สุ ด ได้ แ ก่ ด้ า นวิช าการ
รองลงมาคือด้านบริหารทั่วไป ด้านการบริการ ด้านงบประมาณ และน้อยที่สุดคือด้านบริหารงานบุคคลและเมื่อ
จำแนกเป็นรายด้านพบว่า
1.ด้ า นวิ ช าการ มี ผ ลการสำรวจความพึ งพอใจในระดั บ มากที่ สุ ด ที่ ข้ อ คำถามที่ 7 (การส่ งเสริ ม
สนับสนุน นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา) ที่ระดับ
คะแนน 136 รองลงมาคือข้อคำถามที่ 4 (การส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็ นสำคัญ ) ) ที่ระดับคะแนน 134 และน้อยสุด ที่ข้อคำถามที่ 2 (การพัฒ นากรอบหลักสูตรท้องถิ่น
สอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ และตามความต้องการของสถานศึกษา) ที่ระดับคะแนน 91
2.ด้านงบประมาณ มีผลการสำรวจความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ที่ข้อคำถามที่ 3 (การแต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบในการจัดระบบการบริหารการเงิน บัญชี และพัสดุอย่างชัดเจน) ที่ระดับคะแนน 104 รองลงมาคือ
ข้อคำถามที่ 5 ( การนิเทศ กำกับ ติดตามและ ตรวจสอบการใช้งบประมาณของสถานศึกษา) ที่ระดับคะแนน
101 และน้อยสุดที่ข้อคำถามที่ 1 ( การขอจัดตั้ง จัดสรร และโอนเงินงบประมาณในสถานศึกษา) ที่ระดับ
คะแนน 71
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3.ด้ านบริหารงานบุ คคล มีผ ลการสำรวจความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ที่ข้อคำถามที่ 5 (การ
เสริ ม สร้ า ง วิ นั ย คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม และจรรยาบรรณวิ ช าชี พ ให้ แ ก่ ค รู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาทุ ก
กลุ่มเป้าหมาย) ที่ระดับ คะแนน 101 รองลงมาเป็นข้อคำถามที่ 4 (การจัดทำแผนพัฒ นาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา เพื่อเป็นครูมืออาชีพโดยวิธีการที่หลากหลาย ทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึง ) ที่ระดับคะแนน 86
และมีความพึงพอใจน้อยสุดข้อคำถามที่ 3 (การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง ย้าย โอน รวมทั้งการออกจากราชการ
ของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ถูกต้องตามระเบียบ โปร่งใส ตรวจสอบได้) ระดับคะแนน 76
4.ด้ า นบริ ห ารทั่ ว ไป มี ผ ลการสำรวจความพึ ง พอใจในระดั บ มากที่ สุ ด ที่ ข้ อ คำถามที่ 5 (การ
บำรุงรักษาอาคารสถานที่ ระบบสาธารณู ปโภคและสภาพแวดล้ อมเป็นระเบียบ สะอาด ถูกสุขลักษณะใน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา) ที่ระดับคะแนน 123 รองลงมาเป็นข้อคำถามที่ 4 (การจัดทำแผนผังอาคาร
สถานที่ และป้ายประชาสัมพันธ์อย่างชัดเจน) ที่ระดับคะแนน 116 และน้อยสุดที่ข้อคำถามที่ 9 (การรับฟัง
ความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงบุคคลอื่นที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ) ทีร่ ะดับคะแนน 88
5.ด้านการให้บริการ แบ่งเป็น 2 ข้อคำถาม สรุปผลได้ ดังนี้
5.1 กลุ่มที่ให้บริการประทับใจที่สุด เรียงจากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้ 1.กลุ่มนิเทศติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา(ค่าคะแนน 121 ) 2.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา (ค่าคะแนน 107) 3.กลุ่ม
อำนวยการ (ค่าคะแนน 106) 4.กลุ่ มส่ งเสริม การศึกษาทางไกลฯ (ค่าคะแนน 101) 5.กลุ่ มวิเคราะห์
นโยบายและแผน (ค่าคะแนน 98) 6.หน่วยตรวจสอบภายใน (ค่าคะแนน 91) 7.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา (ค่าคะแนน 89) 8.กลุ่มกฎหมายและคดี (ค่าคะแนน 85) 9.กลุ่มบริห ารงานการเงินและ
สินทรัพย์ (ค่าคะแนน 81) และลำดับที่ 10 มีความพึงพอใจเท่ากัน คือกลุ่มบริหารงานบุคคลและศูนย์บริการ
(ค่าคะแนน 80)
5.2 กลุ่ ม ที่ ท่ านเห็ น ควรปรับ ปรุ งการให้ บ ริก าร เรีย งจากมากไปหาน้ อ ย ได้ ดั งนี้ 1.กลุ่ ม
บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ (ค่าคะแนน 62) 2.กลุ่มบริหารงานบุคคล (ค่าคะแนน 46) 3.กลุ่มพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษา (ค่าคะแนน 28) 4.หน่วยตรวจสอบภายใน (ค่าคะแนน 26) 5.กลุ่มนิเทศติดตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษา และกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา (ค่าคะแนน 24) 6.กลุ่มวิเคราะห์นโยบาย
และแผนและกลุ่ม กฎหมายและคดี (ค่าคะแนน 22) 7.กลุ่มส่ งเสริมการศึกษาทางไกลฯ (ค่าคะแนน 21)
8.กลุ่มอำนวยการ (ค่าคะแนน 20) และ 10.ศูนย์บริการ(ค่าคะแนน 19)
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1
ตอนที่ 1 บทนำ
หลักการและเหตุผล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 เป็นหน่วยงานทางการศึกษาที่อยู่
ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีภารกิจบทบาทและอำนาจหน้าที่
ตามที่กฎหมายกำหนด ดังนี้
๑. มาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนดให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการศึกษา ตามที่กำหนดไว้ใน
กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการหรือกฎหมายอื่น และมีอำนาจหน้าที่ดังนี้
(๑) อำนาจหน้าที่ในการบริหารและการจัดการศึกษา และพัฒนาสาระของหลักสูตรการศึกษา
ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(๒) อำนาจหน้าที่ในการพัฒนางานด้านวิชาการและจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาร่วมกับสถานศึกษา
(๓) รับผิดชอบในการพิจารณาแบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษาของสถานศึกษา และ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(๔) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกำหนด
๒. ข้อ ๕ แห่งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษา พ.ศ.๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนดให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีอำนาจหน้าที่
ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และมีอำนาจหน้าที่
ดังต่อไปนี้
(๑) จัดทำนโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาให้สอดคล้อง
กับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และความต้องการของ
ท้องถิ่น
(๒) วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหน่วยงานในเขต
พื้นที่การศึกษา และแจ้งการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ รวมทั้งกำกับตรวจสอบ
ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว
(๓) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพื้นที่
การศึกษา
(๔) กำกับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและในเขตพื้นที่การศึกษา
(๕) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
(๖) ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพื่อส่งเสริม สนับสนุน
การจัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
(๗) จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
(๘) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอื่นที่จัด
การศึกษารูปแบบที่หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย สพป.มค.2
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(๙) ดำเนิ น การและประสาน ส่ งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒ นาการศึกษาในเขตพื้นที่
การศึกษา
(๑๐) ประสาน ส่ ง เสริ ม การดำเนิ น การของคณะกรรมการ คณะอนุ ก รรมการ และ
คณะทำงานด้านการศึกษา
(๑๑) ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกั บองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๑๒) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับ
มอบหมาย
โดยแบ่งส่วนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาออกเป็น 9 กลุ่ม 1 หน่วย ได้แก่ 1.กลุ่มอำนวยการ
2.กลุ่มบริหารงานการเงินและบัญชี 3.กลุ่มนโยบายและแผน 4.กลุ่มบริหารงานบุคคล 5.กลุ่มนิเทศติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา 6.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 7.กลุ่ม พัฒ นาครูและบุคลากรทางการศึกษา
8.กลุ่มกฎหมายและคดี และ 10.หน่วยตรวจสอบภายใน มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
๑) กลุ่มอํานวยการ มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) ปฏิบัติงานสารบรรณสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(ข) ดําเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอํานวยการ
(ค) ดําเนินการเกี่ยวกับอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และยานพาหนะ
(ง) จัดระบบบริหารงาน การควบคุมภายใน และพัฒนาองค์กร
(จ) ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่กิจการ ผลงาน และบริการข้อมูลข่าวสาร
(ฉ) ประสานการดําเนินงานระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกเขตพื้นที่การศึกษา
(ช) ดําเนินการเลือกตั้งและสรรหากรรมการและอนุกรรมการ
(ซ) ประสาน ส่งเสริมการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพ
(ฌ) ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องกับกิจการภายในของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มิใช่งาน
ของส่วนราชการใดโดยเฉพาะ
(ญ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย
๒) กลุ่มนโยบายและแผน มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) จัดทํานโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายมาตรฐานการศึกษา
แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และความต้องการของท้องถิ่น
(ข) วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและแจ้งการจัดสรร
งบประมาณ
(ค) ตรวจสอบติดตามประเมินและรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการปฏิบัติตาม
นโยบายและแผน
(ง) ดําเนินการวิเคราะห์ และจัดทําข้อมูลเกี่ยวกับการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก และ โอน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
(จ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ ที่ได้รับ
มอบหมาย
๓) กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
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(ก) ศึกษา วิเคราะห์ ดําเนินการ และส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล
(ข) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัด
การศึกษา
(ค) ดําเนินงานสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา
(ง) ดําเนินการวิเคราะห์ และปฏิบัติงานระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ และการ
สื่อสาร
(จ) ส่งเสริม สนับสนุน และดําเนินงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
(ฉ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้ร้ับ
มอบหมาย
๔) กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) ดําเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารการเงิน
(ข) ดําเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานบัญชี
(ค) ดําเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานพัสดุ
(ง) ดําเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารสินทรัพย์
(จ) ให้คําปรึกษาสถานศึกษาเกี่ยวกับการดําเนินงานบริหารการเงิน งานบัญชี งานพัสดุ และ
งานบริหารสินทรัพย์
(ฉ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ ที่ได้รับ
มอบหมาย
๕) กลุ่มบริหารงานบุคคล มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) วางแผนอัตรากําลังและกําหนดตําแหน่ง
(ข) ส่งเสริม สนับสนุนการมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
(ค) วิเคราะห์และจัดทําข้อมูลเกี่ยวกับการสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง ย้าย โอน และ การ
ลาออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(ง) ศึกษา วิเคราะห์ และดําเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน การเลื่อนเงินเดือน
การมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(จ) จัดทําข้อมูลเกี่ยวกับบําเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ
(ฉ) จัดทำข้อมูลระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจํา
(ช) ปฏิบัติการบริการและอํานวยความสะดวกในเรื่องการออกหนังสือรับรองต่าง ๆ การออก
บัตรประจําตัว และการขออนุญาตต่าง ๆ
(ซ) ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทําข้อมูลเพื่อดําเนินงานวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์ และ การ
ดําเนินคดีของรัฐ
(ฌ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ ที่ได้รับ
มอบหมาย
๖) กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) ดําเนินงานฝึกอบรมการพัฒนาก่อนแต่งตั้ง
(ข) ดําเนินงานฝึกอบรมพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงาน
(ค) ดําเนินงานพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐาน
วิชาชีพและจรรยาบรรณ
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(ง) ปฏิบัติงานส่งเสริม สนับสนุน และยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากร ทาง
การศึกษา
(จ) ดําเนินการเกี่ยวกับการลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศ หรือ
ต่างประเทศ
(ฉ) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และเสริมสร้างระบบเครือข่ายการพัฒนาครูและบุคลากร ทาง
การศึกษา
(ช) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ ที่ได้รับ
มอบหมาย
๗) กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตร การศึกษา
ระดับก่อนประถมศึกษา และหลักสูตรการศึกษาพิเศษ
(ข) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาหลักสูตรการสอนและกระบวนการเรียนรู้ ของผู้เรียน
(ค) วิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับการวัดและ การประเมินผล
การศึกษา
(ง) วิจัย พัฒนา ส่งเสริม มาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้ง
ประเมิน ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
(จ) นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
(ฉ) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาสื่อนวัตกรรมการนิเทศทางการศึกษา
(ช) ปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
ของเขตพื้นที่การศึกษา
(ซ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ
มอบหมาย
๘) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) ศึกษา วิเคราะห์ ส่งเสริม สนับสนุน และดําเนินงานเกี่ยวกับศาสตร์พระราชา
(ข) ส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย
(ค) ส่งเสริม สนับสนุน และดําเนินการเกี่ยวกับการจัดเตรียมข้อมูลการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานของบุคคล ครอบครัว องค์กร ชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบัน
สังคมอื่น
(ง) ประสานและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถจัดการศึกษาสอดคล้องกับ
นโยบาย และมาตรฐานการศึกษา
(จ) ส่งเสริมการจัดการศึกษาสําหรับผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ
(ฉ) ส่งเสริมงานการแนะแนว สุขภาพ อนามัย กีฬา และนันทนาการ ลูกเสือ ยุวกาชาด เนตร
นารี ผู้บําเพ็ญประโยชน์ นักศึกษาวิชาทหาร ประชาธิปไตย วินัยนักเรียน การพิทักษ์สิทธิเด็ก และเยาวชน และ
งานกิจการนักเรียนอื่น
(ช) ส่งเสริม สนับสนุนการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย สพป.มค.2
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(ซ) ประสานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติด และส่งเสริมป้องกันแก้ไขและ
คุ้มครองความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา รวมทั้งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
(ฌ) ดําเนินงานวิเทศสัมพันธ์
(ญ) ประสาน ส่งเสริมการศึกษากับการศาสนาและการวัฒนธรรม
(ฎ) ส่งเสริมแหล่งการเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมทางการศึกษา และภูมิปัญญาท้องถิ่น
(ฏ) ประสานและส่งเสริมสถานศึกษาให้มีบทบาทในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
(ฐ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ
มอบหมาย
๙) หน่วยตรวจสอบภายใน ให้ปฏิบัติงานขึ้นตรงกับหัวหน้าส่วนราชการ และมีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(ก) ดําเนินงานเกี่ยวกับงานตรวจสอบการเงิน การบัญชี และตรวจสอบระบบการดูแล
ทรัพย์สิน
(ข) ดําเนินงานเกี่ยวกับงานตรวจสอบการดําเนินงานหรือกระบวนการปฏิบัติงาน เปรียบเทียบ
กับผลผลิตหรือเป้าหมายที่กําหนด
(ค) ดําเนินงานเกี่ยวกับการประเมินการบริหารความเสี่ยง
(ง) ดําเนินการอื่นเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในตามที่กฎหมายกําหนด
(จ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ ที่ได้รับ
มอบหมาย
10. กลุ่มกฎหมายและคดี ให้ปฏิบัติงานขึ้นตรงกับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และมีอำนาจ
หน้าที่ ดังต่อไปนี้
(ก) ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการมีวินัยและรักษาวินัย
(ข) ดำเนินการสืบสวนเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
(ค) ดำเนินการสอบสวนเกี่ยวกับวินัยและการตรวจพิจารณาวินัย
(ง) ดำเนินการเกี่ยวกับการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์
(จ) ดำเนินการเกี่ยวกับการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์
(ฉ) ดำเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
(ช) ดำเนินการเกี่ยวกับงานคดีปกครอง คดีแพ่ง คดีอาญา และคดีอื่น ๆ ของรัฐ
(ซ) ดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(ฌ) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย จัดทำข้อมูลและติดตามประเมินผลเพื่อพัฒนางานกฎหมาย และ
งานคดีของรัฐ
จากภารกิจ บทบาทและอำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดดังกล่าว พบว่าเบื้องหลังความสำเร็จ
ของทุกงาน มักมีงานบริการเป็นเครื่องมือสนับสนุน ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือ ร่วมใจจากเจ้าหน้าที่ทุกระดับ
ในการช่วยกันขับเคลื่อนพัฒนางานบริการให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ จนเกิดเป็นจิตบริการ เกิดความ
ตระหนักและระลึกได้เสมอว่าการให้บริการนั้นเป็นหน้าที่หนึ่งที่ต้องปฏิบัตใิ นการทำงานประจำวัน ดังนั้น
เพื่อให้มีข้อมูลและแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา พัฒนา
คุณภาพการให้บริการ เกิดความถูกต้อง รวดเร็ว และสร้างความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการ สำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 จึงได้จัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย สพป.มค.2
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ผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการในการร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ขอบเขตในการประเมิน
การประเมินความพึงพอใจครั้งนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 ได้
กำหนด กลุ่มเป้าหมายเป็น ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการครู คณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารและจัดการศึกษาอื่น ๆ
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1.เพื่อเป็นประโยชน์ในการปรับปรุง พัฒนาและเพิ่มประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคลากรใน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
2.เพือ่ ให้มีข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับวิธีการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน และข้อเสนอแนะเพื่อ
การพัฒนาการจัดการศึกษา
3.เพื่อนำผลการสำรวจ มาวางแผนส่งเสริมสนับสนุน รวมทั้งพัฒนาการบริหารและการจัด
การศึกษา รวมทัง้ ใช้ผลการประเมินให้เกิดประโยขน์ด้านอื่นๆต่อไป
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ตอนที่ 2 วิธีการดำเนินการ
การประเมินความพึงพอใจต่อการบริหารและการจัดการศึกษา รวมทั้งการให้บริการของสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 มีขั้นตอนการดำเนินงาน ดังนี้
กลุ่มเป้าหมายผู้ตอบแบบสอบถาม
การประเมินความพึงพอใจต่อการบริหารและการจัดการศึกษา รวมทั้งการให้บริการของสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ได้กำหนด
กลุ่มเป้าหมายในการตอบแบบสอบถามในกลุ่มของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียจากการดำเนินงาน ซึง่ ได้แก่
ผู้บริหารการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา ครูผู้สอน กรรมการสถานศึกษา และผู้รับบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่อง
กับภารกิจ อาทิ ผู้รับเหมาก่อสร้าง ธุรการโรงเรียน พี่เลี้ยงเด็กพิการ เป็นต้น
ช่องทางในการแสดงความคิดเห็น
การประเมินความพึงพอใจต่อการบริหารและการจัดการศึกษา รวมทั้งการให้บริการของสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ได้กำหนดช่องทางในการ
ตอบแบบสอบถามด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้
1.ตอบแบบสอบถามโดยการสแกน QR Cord ณ จุดบริการ,กลุ่มงานภายในสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 ที่ติดต่อหรือรับการบริการ และ บน แอพพิเคชั่น Line
2.ตอบแบบสอบถามออนไลน์ผ่าน http://www.mkarea2.go.th/
ขอบเขตการสำรวจ
การประเมินความพึงพอใจต่อการบริหารและการจัดการศึกษา รวมทั้งการให้บริการของสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 มีขอบเขตการสำรวจ ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล จำแนกเป็น 1.เพศ 2.การศึกษา 3.ตำแหน่ง
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการบริหารและการจัดการศึกษา รวมทั้งการให้บริการของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา จำแนกเป็น 5 ด้าน ดังนี้
1.ด้านวิชาการ ประกอบดัวย 10 ข้อคำถาม ได้แก่
1.การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา
2.การพั ฒ นากรอบหลั ก สู ตรท้ อ งถิ่น สอดคล้ องกั บ แผนการศึ ก ษาแห่ งชาติ และตามความ
ต้องการของสถานศึกษา
3.การส่งเสริมการพัฒนาหลักสูต รสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลั กสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และตามบริบทของสถานศึกษา
4.การส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
5.การส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษามีการผลิต พัฒนาสื่อ เครื่องมือ อุปกรณ์ ในการจัดการ
เรียนการสอนที่หลากหลายคลอบคลุมทุกกลุ่มสาระ
6.การส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษามีการวัดผล ประเมินผลที่หลากหลาย และนำผลการ
ประเมินไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการศึกษา
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7.การส่งเสริม สนับสนุน นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา
8.การส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาทำวิจัยและนำ
ผลการวิจัยไปพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา
9.การส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน
10.การส่งเสริม สนับสนุนให้บุคคล องค์กร หน่ว ยงานต่างๆ มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและเป็น
แหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในรูปแบบเครือข่าย
2.ด้านงบประมาณ ประกอบดัวย 10 ข้อคำถาม ได้แก่
1.การขอจัดตั้ง จัดสรร และโอนเงินงบประมาณในสถานศึกษา
2.การวางแผนการใช้งบประมาณถูกต้องตามระเบียบ/กฎหมายที่กำหนด และสอดคล้องกับนโยบาย
3.การแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการจัดระบบการบริหารการเงิน บัญชี และพัสดุอย่างชัดเจน
4.การสร้างความรู้ ความเข้าใจ ด้านการวางแผนการใช้งบประมาณให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
5.การนิเทศ กำกับ ติดตามและ ตรวจสอบการใช้งบประมาณของสถานศึกษา
6.การให้คำปรึกษาช่วยเหลือแนะนำการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีของสถานศึกษา
7.การให้คำปรึกษาช่วยเหลือ แนะนำ ในการรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณแก่สถานศึกษา
8.การนำนวัตกรรม เทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนางาน
9.จัดทำเอกสารการรายงานผลการดำเนินงานทางด้านงบประมาณประจำปีอย่างเป็นระบบ
10.การประเมินความเสี่ยงด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ
สถานศึกษา
3.ด้านบริหารงานบุคคล ประกอบดัวย 5 ข้อคำถาม ได้แก่
1.การจั ดทำข้อมู ล สารสนเทศอัตรากำลั งครูและบุ คลากรทางการศึ กษาที่ส อดคล้ องกับ นโยบาย
สภาพปัญหา และความต้องการของสถานศึกษา
2.การจัดทำแผนอัตรากำลังครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สอดคล้องกับนโยบาย สภาพปัญหา และ
ความต้องการของสถานศึกษา
3.การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง ย้าย โอน รวมทั้งการออกจากราชการของครูและบุคลากรทางการศึกษา
ที่ถูกต้องตามระเบียบ โปร่งใส ตรวจสอบได้
4.การจัดทำแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเป็นครูมืออาชีพโดยวิธีการที่หลากหลาย
ทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึง
5.การเสริมสร้าง วินัย คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพให้แก่ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาทุกกลุ่มเป้าหมาย
4.ด้านบริหารทั่วไป ประกอบดัวย 10 ข้อคำถาม ได้แก่
1.จัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศเชื่อมโยงทั้งภายในและภายนอกเขตพื้นที่การศึกษาและส่วนกลาง
อย่างเป็นระบบ ใช้ง่ายสะดวกและรวดเร็ว
2.การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศ ต่อสถานศึกษาและสาธารณะอย่างต่อเนื่อง
3.ช่องทางในการสื่อสารและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันหลายช่องทาง
4.การจัดทำแผนผังอาคารสถานที่ และป้ายประชาสัมพันธ์อย่างชัดเจน
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย สพป.มค.2

9
5.การบำรุงรักษาอาคารสถานที่ ระบบสาธารณูปโภคและสภาพแวดล้อมเป็นระเบียบ สะอาด ถูก
สุขลักษณะในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
6.การติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
7.การวางระบบควบคุมภายในที่สอดคล้องกับสภาพปัญหา และตรงตามภารกิจของหน่วยงาน
8.การจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้อย่างทั่วถึง สอดคล้องกับ
ระเบียบที่กำหนดและความต้องการจำเป็น
9.การรับฟังความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงบุคคลอื่นที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
10.การประสาน ส่งเสริม สร้างเครือข่ายความร่ว มมือจากบุคคล หน่ วยงาน สถาบั น องค์การ
ภาครัฐ และเอกชน เข้ามาระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
5.ด้านการให้บริการ ประกอบดัวย 2 ข้อคำถาม ได้แก่
1. กลุ่มที่ให้บริการประทับใจที่สุด
2. กลุ่มที่ท่านเห็นควรปรับปรุงการให้บริการ
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ เป็ น การเปิ ดให้ ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็ นต่อการดำเนินงานต่อการ
บริหารและการจัดการศึกษา รวมทั้งการให้บริการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึก ษามหาสารคาม
เขต 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
การวิเคราะห์ข้อมูล
โดยการอภิปรายเกี่ยวกับแบบสอบถาม เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นที่เป็นมาตราส่วน โดยแต่ละ
ข้อกำหนดค่าเป็น 5 ระดับ ดังนี้
ระดับ 1 หมายถึงมีความพึงพอใจน้อยที่สุด
ระดับ 2 หมายถึงมีความพึงพอใจน้อย
ระดับ 3 หมายถึงมีความพึงพอใจปานกลาง
ระดับ 4 หมายถึงมีความพึงพอใจมาก
ระดับ 5 หมายถึงมีความพึงพอใจมากที่สุด
เกณฑ์การให้คะแนนแบบประเมินผลร้อยละ
เกณฑ์การให้คะแนน ระดับความพึงพอใจ
ร้อยละ 90 – 100 ความพึงพอใจระดับมากที่สุด
ร้อยละ 80 - 89
ความพึงพอใจระดับมาก
ร้อยละ 70 – 79 ความพึงพอใจระดับปานกลาง
ร้อยละ 60 – 69 ความพึงพอใจระดับน้อย
น้อยกว่าร้อยละ 60 ความพึงพอใจระดับน้อยที่สุด
เกณฑ์การให้คะแนนแบบประเมินผลแบบค่าเฉลี่ย
เกณฑ์การให้คะแนน ระดับความพึงพอใจ
ระดับค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00 ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด
ระดับค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.40 ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
ระดับค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50 ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง
ระดับค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50 ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับน้อย
ระดับค่าเฉลี่ย 0.00 – 1.50 ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับน้อยที่สุด
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย สพป.มค.2
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ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ผลการสำรวจความพึ งพอใจต่อการบริห ารและการจัด การศึก ษา รวมทั้งการให้บ ริการของ
สํา นัก งานเขตพื ้น ที ่ก ารศึก ษาประถมศึก ษามหาสารคาม เขต 2 ที ่เปิด ให้แ สดงความคิด เห็น ผ่า นระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ 1.ตอบแบบสอบถามโดยการสแกน QR Cord ณ จุดบริการ,กลุ่มงานภายในสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 ที่ติดต่อหรือรับการบริการ และ บน แอพพิเคชั่น Line
และ 2.ตอบแบบสอบถามออนไลน์ผ่าน http://www.mkarea2.go.th/ มีผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวนทั้งสิ้น
284 ราย โดยปรากฏผลดังนี้
1.ผู้ตอบแบบสอบถาม

มีผู้ตอบแบบสอบถามจำนวนทั้งสิ้น 280 คน แบ่งเป็น เพศชาย จำนวน 110 คน คิดเป็นร้อยละ
39.3 และเพศหญิง จำนวน 170 คน คิดเป็นร้อยละ 60.7

วุฒิการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกเป็น ปริญญาเอก จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.4
ปริญญาโท จำนวน 133 คน คิดเป็นร้อยละ 47.5 ปริญญาตรี จำนวน 138 คน คิดเป็นร้อยละ 49.3 และ
ต่ำกว่าปริญญาตรี จำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 2.9

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย สพป.มค.2
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ตำแหน่ งผู้ ต อบแบบสอบถาม เป็ น ครูผู้ ส อน จำนวน 131 คน คิดเป็ นร้อยละ 46.8 ผู้ บริห าร
สถานศึกษา จำนวน 94 คน คิดเป็นร้อย 33.6 บุคลากรทางการศึกษา จำนวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 14.3
และ อื่นๆ (ธุรการโรงเรียน กรรมการสถานศึกษา ผู้รับเหมา) จำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 2.2
1.ในส่วนของผลการสำรวจความพึงพอใจต่อการบริหารและการจัดการศึกษา ทั้ง 5 ด้าน มีผลการ
สำรวจในภาพรวมที่ระดับดีมาก โดยด้านที่มีผลการสำรวจความพึงพอใจสูงที่สุดเรียงจากมากไปหาน้อย ได้แก่
ด้านวิชาการ รองลงมาคือด้านบริหารทั่วไป ด้านการบริการ ด้านงบประมาณและด้านบริหารงานบุคคลเมื่อ
จำแนกเป็นรายด้านพบว่า

1.ด้านวิชาการ มีผลการสำรวจความพึงพอใจมากทีส่ ุดทีข่ ้อคำถามที่ 7 การส่งเสริม สนับสนุน นิเทศ
ติดตาม ตรวจสอบการพั ฒ นาคุณ ภาพการศึ กษาตามระบบประกั น คุณ ภาพการศึก ษา (ค่าคะแนน 136)
รองลงมาเป็นข้อคำถามที่ 4 การส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
(ค่าคะแนน 134) ข้อ คำถามที่ 3 การส่ งเสริมการพั ฒ นาหลั กสู ต รสถานศึก ษาให้ ส อดคล้ อ งกับ หลั กสู ต ร
แกนกลางการศึกษาขั้น พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และตามบริบทของสถานศึกษา(ค่าคะแนน 125) ข้อ
คำถามที่ 6 การส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษามีการวัดผล ประเมินผลที่หลากหลาย และนำผลการประเมิน
ไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการศึกษา(ค่าคะแนน 124) ข้อคำถามที่ 9 การส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา
พัฒนาการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (ค่าคะแนน 116) ข้อคำถามที่ 10 การ
ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคคล องค์กร หน่ว ยงานต่างๆ มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและเป็นแหล่งเรี ยนรู้เพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาในรูปแบบเครือข่าย และข้อคำถามที่ 1 การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา มีความพึงพอใจเท่ากัน (ค่าคะแนน 111) ข้อคำถามที่ 5 การ
ส่งเสริม สนับสนุน นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา
(ค่าคะแนน 107) ข้อคำถามที่ 2 การพัฒนากรอบหลักสูตรท้องถิ่นสอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ และ
ตามความต้องการของสถานศึกษา (ค่าคะแนน 91) และมีความพึงพอใจน้อยสุดที่ข้อคำถามที่ 8 การส่งเสริม
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สนับสนุนให้บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาทำวิจัยและนำผลการวิจัยไปพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ค่าคะแนน 88)

2.ด้านงบประมาณ มีผลการสำรวจความพึงพอใจมากที่สุดที่ข้อคำถามที่ 3 การแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
ในการจัดระบบการบริหารการเงิน บัญชี และพัสดุอย่างชัดเจน (ค่าคะแนน 104) รองลงมาเป็นข้อคำถามที่ 5
การนิเทศ กำกับ ติดตามและ ตรวจสอบการใช้งบประมาณของสถานศึกษา (ค่าคะแนน 101) ข้อคำถามที่ 2
การวางแผนการใช้งบประมาณถูกต้องตามระเบียบ/กฎหมายที่กำหนด และสอดคล้องกับนโยบาย (ค่าคะแนน
95) ข้ อ คำถามที่ 7 การให้ ค ำปรึ ก ษาช่ ว ยเหลื อ แนะนำ ในการรายงานผลการเบิ ก จ่ า ยงบประมาณแก่
สถานศึกษาและข้อคำถามที่ 9 จัดทำเอกสารการรายงานผลการดำเนินงานทางด้านงบประมาณประจำปีอย่าง
เป็นระบบ มีความพึงพอใจเท่ากัน (ค่าคะแนน 91) ข้อคำถามที่ 4 การสร้างความรู้ ความเข้าใจ ด้านการวาง
แผนการใช้งบประมาณให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง (ค่าคะแนน 87) ข้อคำถามที่ 8 การนำนวัตกรรม เทคโนโลยี
มาใช้ในการพั ฒ นางานและข้อ คำถามที่ 10 การประเมิน ความเสี่ ยงด้านการเงิน การบั ญ ชี และพั ส ดุของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา มีความพึงพอใจเท่ากัน (ค่าคะแนน 85) ข้อคำถามที่ 6 การให้
คำปรึกษาช่วยเหลือแนะนำการปฏิบัติงานด้านการเงิ นและบัญชีของสถานศึกษา (ค่าคะแนน 83) ส่วนข้อ
คำถามที่มีความพึงพอใจน้อยที่สุดคือข้อคำถาม 1 การขอจัดตั้ง จัดสรร และโอนเงินงบประมาณในสถานศึกษา
(ค่าคะแนน 71)
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13
3.ด้านบริหารงานบุคคล ผลการสำรวจความพึงพอใจมากที่สุดที่ข้อคำถามที่ 5 การเสริมสร้าง วินัย
คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกกลุ่มเป้าหมาย (ค่าคะแนน
101) ถัดมาคือข้อคำถามที่ 4 การจัดทำแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเป็นครูมืออาชีพโดย
วิธีการที่หลากหลาย ทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึง (ค่าคะแนน 86) ข้อคำถามที่ 2 การจัดทำแผนอัตรากำลังครู
และบุ คลากรทางการศึกษาที่ สอดคล้ องกับ นโยบาย สภาพปัญ หา และความต้องการของสถานศึกษา (ค่า
คะแนน 83) ข้อคำถามที่ 1 การจัดทำข้อมูลสารสนเทศอัตรากำลังครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สอดคล้อง
กับนโยบาย สภาพปัญหา และความต้องการของสถานศึกษา (ค่าคะแนน 82) มีความพึงพอใจน้อยที่สุดข้อ
คำถามที่ 3 การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง ย้าย โอน รวมทั้งการออกจากราชการของครูและบุคลากรทางการศึกษา
ที่ถูกต้องตามระเบียบ โปร่งใส ตรวจสอบได้ (ค่าคะแนน 76)

4.ด้านบริหารทั่วไป ผลการสำรวจความพึงพอใจมากที่สุดที่ข้อคำถามที่ 5 การบำรุงรักษาอาคาร
สถานที่ ระบบสาธารณู ปโภคและสภาพแวดล้อมเป็นระเบียบ สะอาด ถูกสุขลักษณะในสำนักงานเขตพื้นที่
การศึ ก ษา (ค่ า คะแนน 123) รองลงมาคื อ ข้ อ คำถามที่ 4 การจั ด ทำแผนผั ง อาคารสถานที่ และป้ า ย
ประชาสัมพันธ์อย่างชัดเจน (ค่าคะแนน 116) ข้อคำถามที่ 6 การติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานการปฏิบัติงาน และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (ค่าคะแนน 110) ข้อคำถามที่ 2 การประชาสัมพันธ์และ
เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศ ต่อสถานศึกษาและสาธารณะอย่างต่อเนื่อง (ค่าคะแนน 108) ข้อคำถามที่ 1 จัดทำ
ระบบข้อมูลสารสนเทศเชื่อมโยงทั้งภายในและภายนอกเขตพื้นที่การศึกษาและส่วนกลางอย่างเป็นระบบ ใช้
ง่ายสะดวกและรวดเร็ว และข้อคำถามที่ 7 การวางระบบควบคุมภายในที่สอดคล้องกับสภาพปัญหา และตรง
ตามภารกิจของหน่วยงาน มีผลความพึงพอใจเท่ากัน (ค่าคะแนน 107) ถัดมาคือข้อคำถามที่ 3 ช่องทางในการ
สื่อสารและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันหลายช่องทาง (ค่าคะแนน 106) ข้อคำถามที่ 10 การประสาน
ส่งเสริม สร้างเครือข่ายความร่วมมือจากบุคคล หน่วยงาน สถาบัน องค์การภาครัฐ และเอกชน เข้ามาระดม
ทรัพยากรเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา (ค่าคะแนน 95) ข้อคำถามที่ 8 การจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพของ
ครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาได้ อ ย่ า งทั่ ว ถึ ง สอดคล้ อ งกั บ ระเบี ย บที่ ก ำหนดและความต้ อ งการจำเป็ น
(ค่าคะแนน 91) และสุดท้ายข้อคำถามที่ 9 การรับฟังความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมถึง
บุคคลอื่นที่มีส่วนเกี่ยวข้อง (ค่าคะแนน 88)
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5.ด้านการให้บริการ แบ่งเป็น 2 ข้อคำถาม ดังนี้

5.1 กลุ่มที่ให้บริการประทับใจที่สุด เรียงจากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้ 1.กลุ่มนิเทศติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา(ค่าคะแนน 121 ) 2.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา (ค่าคะแนน 107) 3.กลุ่ม
อำนวยการ (ค่าคะแนน 106) 4.กลุ่ มส่ งเสริม การศึกษาทางไกลฯ (ค่าคะแนน 101) 5.กลุ่ มวิเคราะห์
นโยบายและแผน (ค่าคะแนน 98) 6.หน่วยตรวจสอบภายใน (ค่าคะแนน 91) 7.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา (ค่าคะแนน 89) 8.กลุ่มกฎหมายและคดี (ค่าคะแนน 85) 9.กลุ่มบริห ารงานการเงินและ
สินทรัพย์ (ค่าคะแนน 81) และลำดับที่ 10 มีความพึงพอใจเท่ากัน คือกลุ่มบริหารงานบุคคลและศูนย์บริการ
(ค่าคะแนน 80)

5.2 กลุ่ม ที่ ท่ านเห็น ควรปรับ ปรุ งการให้บ ริ ก าร เรีย งจากมากไปหาน้ อย ได้ ดังนี้ 1.กลุ่ ม
บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ (ค่าคะแนน 62) 2.กลุ่มบริหารงานบุคคล (ค่าคะแนน 46) 3.กลุ่มพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษา (ค่าคะแนน 28) 4.หน่วยตรวจสอบภายใน (ค่าคะแนน 26) 5.กลุ่มนิเทศติดตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษา และกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา (ค่าคะแนน 24) 6.กลุ่มวิเคราะห์นโยบาย
และแผนและกลุ่ม กฎหมายและคดี (ค่าคะแนน 22) 7.กลุ่มส่ งเสริมการศึกษาทางไกลฯ (ค่าคะแนน 21)
8.กลุ่มอำนวยการ (ค่าคะแนน 20) และ 10.ศูนย์บริการ (ค่าคะแนน 19)
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ภาคผนวก
ช่องทางในการแสดงความคิดเห็น
1.การสแกน QR Cord ณ จุดต่างๆ และ บน แอพพิเคชั่น Line
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2.ตอบแบบสอบถามออนไลน์ผ่าน http://www.mkarea2.go.th/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdFKUMVTYx7_hwolxsczQM0R40pKMYx7PGLm2JZinOo4A2Y0g/viewform?fbclid=IwAR2PDl
1AUId8sF_XrDirkWdjJ8eyAR4mpVSoZQa5A6d48BDBg31KDXPRQoI

แบบสำรวจ
ออนไลน์

หนังสือแจ้งช่องทางแสดงความคิดเห็น
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บันทึก/หนังสือแจ้ง
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