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ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต 2 ไดป้ระเมินควำมพึงพอใจ 
ในกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำใน 4 ด้ำน ประกอบด้วย  
ด้ำนวิชำกำร ด้ำนงบประมำณ ด้ำนบริหำรงำนบุคคล ด้ำนบริหำรงำนทั่วไป เพื่อศึกษำควำมพึงพอใจ 
และน ำผลกำรประเมินควำมพึงพอใจในกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ ไปปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรบริ
กำรให้เกิดควำมพึงพอใจในกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ กับ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ บุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ครูผู้สอน ก.ต.ป.น คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ผู้ปกครองนักเรียนในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถม 
ศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต 2 หวังว่ำเอกสำรเล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ในกำรพัฒนำกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ 
ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต 2 
 
 

               กลุ่มอ ำนวยกำร 
                                                        ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต 2 
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1. ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญ 
 

พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
มำตรำ 11 ควำมว่ำ “ส่วนรำชกำรมีหน้ำที่พัฒนำควำมรู้ในส่วนรำชกำร เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์กร 
แห่งกำรเรียนรู้อย่ำงสม่ ำเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่ำวสำรและสำมำรถประมวลผลควำมรู้ต่ำง ๆ เพื่อน ำ 
มำประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติรำชกำรได้อย่ำงถูกต้อง รวดเร็วและเหมำะสมต่อสถำนกำรณ์รวมทั้งต้องส่งเสริม 
และพัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถสร้ำงวิสัยทัศน์ และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้ำรำชกำรในสังกัดให้เป็น 
บุคลำกรที่มีประสิทธิภำพและมีกำรเรียนรู้ร่วมกัน ทั้งนี้เพ่ือเป็นประโยชน์ในกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วน 
รำชกำรให้สอดคล้องกับกำรบริหำรให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตำมพระรำชกฤษฎีกำนี”้ ดังนั้นเพ่ือให้กำรบริกำร 
ประชำชนให้ได้รับควำมพึงพอใจสูงสุดเป็นเป้ำหมำยของทุกองค์กรทั้งในส่วนของภำครัฐและเอกชน มีกำร 
แข่งขันกำรบริกำรเพ่ือสร้ำงควำมพึงพอใจแก่ประชำชนหรือลูกค้ำให้ได้รับควำมพึงพอใจในกำรบริกำรสูงสุด 
และรัฐบำลได้ด ำเนินกำรเร่งรัดให้ส่วนรำชกำรของรัฐทุกองค์กรมีกำรปรับปรุงคุณภำพกำรให้บริกำร 
ประชำชนให้ได้รับกำรบริกำรในด้ำนต่ำงๆ ทั้งในด้ำนกำรอ ำนวยควำมสะดวกรวดเร็ว ถูกต้อง กำรลด 
ขั้นตอนในกำรท ำงำน มีควำมยุติธรรมในกำรให้บริกำร เพื่อให้ประชำชนได้รับควำมพึงพอใจกำรบริกำร 
ของหน่วยงำนภำครัฐ 
 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต 2 ตั้งอยู่เลขที่ 209/1 
หมีที่ 3 ต ำบลเกำะขนุน อ ำเภอพนมสำรคำม จังหวัดฉะเชิงเทรำ เป็นส่วนรำชกำรส่วนกลำงตั้งอยู่ในส่วน
ภูมิภำค สังกัด ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน กระทรวงศึกษำธิกำร รับผิดชอบกำรจัด
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนในอ ำเภอพนมสำรคำม อ ำเภอสนำมชัยเขต อ ำเภอแปลงยำว อ ำเภอท่ำตะเกียบ 
อ ำเภอบำงคล้ำ อ ำเภอรำชสำส์น และอ ำเภอคลองเขื่อน ให้มีคุณภำพและมำตรฐำนกำรเรียนตำมหลักสูตร
แกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551 และกระทรวงศึกษำธิกำรได้ก ำหนดหน้ำที่ในกำรบริหำรจัด
กำรศึกษำในกฎกระทรวงก ำหนดหลักเกณฑ์กำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  
พ.ศ. 2546 ตำมข้อ 6 ในกำรระบุอ ำนำจหน้ำที่ของแต่ละส่วนรำชกำร ไว้ในประกำศกระทรวงตำมมำตรำ 34 
แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. 2546 ให้ระบุอ ำนำจหน้ำที่ของ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมีหน้ำที่ด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมอ ำนำจหน้ำที่ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร และมีอ ำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี้ 
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อ ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ  
          1. จัดท ำข้อเสนอนโยบำย แผนพัฒนำและมำตรฐำนกำรศึกษำของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำให้สอดคล้อง
กับนโยบำย มำตรฐำนกำรศึกษำ แผนกำรศึกษำ แผนพัฒนำกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนและควำมต้องกำรของท้องถิ่น 
           2. วิเครำะห์กำรจัดตั้งงบประมำณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถำนศึกษำและหน่วยงำนในเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ และแจ้งจัดสรรงบประมำณที่ได้รับให้หน่วยงำนข้ำงต้นรับทรำบ และก ำกับ ตรวจสอบ ติดตำม           
กำรใช้จ่ำยงบประมำณของหน่วยงำนดังกล่ำว 
           3. ประสำน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำหลักสูตรร่วมกับสถำนศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
           4. ก ำกับ ดูแล ติดตำม และประเมินผลสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำนและในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
           5. ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
           6. ประสำนกำรระดมทรัพยำกรด้ำนต่ำง ๆ รวมทั้งทรัพยำกรบุคคล เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน                     
กำรจัดและพัฒนำกำรศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  
           7. จัดระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ และประเมินผลสถำนศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  
           8. ประสำน ส่งเสริม สนับสนุน กำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชำชีพ สถำบันศำสนำ สถำนประกอบกำร และสถำบันอ่ืนที่จัดรูปแบบ               
ที่หลำกหลำยในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  
           9. ด ำเนินกำร และประสำน ส่งเสริม สนับสนุนกำรวิจัยและพัฒนำกำรศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  
         10. ประสำน ส่งเสริมกำรด ำเนินงำนของคณะอนุกรรมกำร และคณะท ำงำนด้ำนกำรศึกษำ 
         11. ประสำนกำรปฏิบัติรำชกำรทั่วไปกับองค์กร หรือหน่วยงำนต่ำง ๆ ทั้งภำครัฐ เอกชน และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
          12. ปฏิบัติงำนร่วมกันกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมำย 

ส ำนักงำนเขตอำจมีอ ำนำจหน้ำที่นอกเหนือไปจำกที่ก ำหนดไว้ในวรรคหนึ่งก็ได้โดยควำม 
เห็นชอบของคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ดังนั้น เพ่ือให้กำรบริหำรจัดกำรศึกษำประสบควำมส ำเร็จ 
ให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมีส่วนรำชกำร ดังต่อไปนี้ 

(1) กลุ่มอ ำนวยกำร 
(2) กลุ่มนโยบำยและแผน 
(3) กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
(4) กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ 
(5) กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
(6) กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
(7) กลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
(8) กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 
(9) หน่วยตรวจสอบภำยใน 

                   (10) กลุ่มกฎหมำยและคดี 
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ในกำรให้บริกำรในงำนบริกำรต่ำง ๆ ทั้งในด้ำนวิชำกำร ด้ำนงบประมำณ ด้ำนกำร 
บริหำรงำนบุคคล และด้ำนกำรบริหำรทั่วไป บรรลุเป้ำหมำยและเป็นที่ประทับใจและพึงพอใจแก่ผู้รับบริกำร 
ผู้มำขอรับบริกำรจำกส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต 2 ประมำณร้อยละ 95  
เป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัด ดังนั้นเพื่อให้ภำรกิจบรรลุเป้ำหมำยและเป็นที่พึงพอใจ
แก่ผู้รับบริกำรจะต้องมีกำรทบทวนและปรับปรุงประสิทธิภำพกำรให้บริกำรอย่ำงต่อเนื่องเพ่ือให้ก้ำวทันกับกำร 
เปลี่ยนแปลงของสังคมโลก จึงได้ด ำเนินกำรส ำรวจควำมพึงพอใจในกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำของ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำในกำรให้บริกำรของเจ้ำหน้ำที่ในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ 
ฉะเชิงเทรำ เขต 2 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือศึกษำควำมพึงพอใจในกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ 
กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต 2 

2.2 เพ่ือน ำผลประเมินควำมพึงพอใจในกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำของส ำนักงำน 
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต 2 ไปปรับปรุงประสิทธิภำพกำรให้บริกำรเพื่อให้เกิดควำม 
พึงพอใจในกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ กับ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ครูผู้สอน 
ก.ต.ป.น. คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และผู้ปกครองนักเรียนในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ 
ฉะเชิงเทรำ เขต 2  

3. ขอบเขตกำรศึกษำ 
3.1 ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ 
     ควำมพึงพอใจในกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

ประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต 2 ไดใ้ช้กำรก ำหนดขอบเขตของเนื้อหำโดยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้น
พ้ืนฐำนในด้ำนวิชำกำร ด้ำนงบประมำณ ด้ำนบริหำรงำนบุคคล และด้ำนกำรบริหำรทั่วไป 

3.2 ขอบเขตด้ำนประชำกร 
                           ประชำกรที่ใช้ศึกษำควำมพึงพอใจในกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำของส ำนักงำน 
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต 2 ได้แก่ ผู้บริหำร บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ครูผู้สอน ก.ต.ป.น 
และคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ ในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต 2 ตำมเงื่อนไขท่ีส ำนักงำน 
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ก ำหนด 
4. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

4.1 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต 2 มีข้อมูลสำรสนเทศ 
เกี่ยวกับควำมพึงพอใจในกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ฉะเชิงเทรำ เขต 2 
                     4.2 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต 2 น ำผลกำรประเมินมำใช้ 
ปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ 
ฉะเชิงเทรำ เขต 2 
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กำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำ 4 ด้ำน 
กฎกระทรวง ก ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรกระจำยอ ำนำจกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ  

พ.ศ. 2550 กระจำยอ ำนำจกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ ในด้ำนวิชำกำร ด้ำนงบประมำณ ด้ำนบริหำร 
งำนบุคคล และด้ำนบริหำรทั่วไป  
เรื่องดังต่อไปนี้ 
1. ด้ำนวิชำกำร 
    1.1 กำรพัฒนำหรือกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรให้ควำมเห็นกำรพัฒนำสำระหลักสูตร ท้องถิ่น 
    1.2 กำรวำงแผนงำนด้ำนวิชำกำร 
    1.3 กำรจัดกำรเรียนกำรสอนในสถำนศึกษำ 
    1.4 กำรพัฒนำหลักสูตรของสถำนศึกษำ 
    1.5 กำรพัฒนำกระบวนกำรเรียนรู้ 
    1.6 กำรวัดผล ประเมินผล และด ำเนินกำรเทียบโอนผลกำรเรียน 
    1.7 กำรวิจัยเพื่อพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำในสถำนศึกษำ 
    1.8 กำรพัฒนำและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ 
    1.9 กำรนิเทศกำรศึกษำ 
  1.10 กำรแนะแนว 
  1.11 กำรพัฒนำระบบประกันคุณภำพภำยในและมำตรฐำนกำรศึกษำ 
  1.12 กำรส่งเสริมชุมชนให้มีควำมเข้มแข็งทำงวิชำกำร 
  1.13 กำรประสำนควำมร่วมมือในกำรพัฒนำวิชำกำรกับสถำนศึกษำและองค์กรอ่ืน 
  1.14 กำรส่งเสริมและสนับสนุนงำนวิชำกำรแกบุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงำน สถำนประกอบกำร 
และสถำบันอ่ืนที่จัดกำรศึกษำ 
  1.15 กำรจัดท ำระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงำนด้ำนวิชำกำรของสถำนศึกษำ 
  1.16 กำรคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพื่อใช้ในสถำนศึกษำ 
  1.17 กำรพัฒนำและใช้สื่อเทคโนโลยีเพ่ือกำรศึกษำ 
2. ด้ำนงบประมำณ 
   2.1 กำรจัดท ำแผนงบประมำณและค ำขอตั้งงบประมำณเพ่ือเสนอต่อปลัดกระทรวง ศึกษำธิกำร  
หรือเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน แล้วแต่กรณี 
   2.2 กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรใช้จ่ำยเงิน ตำมท่ีได้รับจัดสรรงบประมำณจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนโดยตรง 
   2.3 กำรอนุมัติกำรใช้จ่ำยงบประมำณท่ีได้รับจัดสรร 
   2.4 กำรขอโอนและกำรขอเปลี่ยนแปลงงบประมำณ 
   2.5 กำรรำยงำนผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ 
   2.6 กำรตรวจสอบติดตำมและรำยงำนกำรใช้งบประมำณ 
   2.7 กำรตรวจสอบติดตำมและรำยงำนกำรใช้ผลผลิตจำกงบประมำณ 
   2.8 กำรระดมทรัพยำกรและกำรลงทุนเพ่ือกำรศึกษำ 
   2.9 กำรปฏิบัติงำนอ่ืนใดตำมที่ได้รับมอบหมำยเก่ียวกับกองทุนเพ่ือกำรศึกษำ 
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  2.10 กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรเพ่ือกำรศึกษำ 
   2.11 กำรวำงแผนพัสดุ 
   2.12 กำรก ำหนดรูปแบบรำยกำร หรือคุณลักษณะเฉพำะของครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้ำงที่ใช้เงินงบประมำณ
เพ่ือเสนอต่อปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร หรือ เลขำธิกำรคณะกรรมกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน แล้วแต่กรณี 
   2.13 กำรพัฒนำระบบข้อมูลและสำรสนเทศเพ่ือกำรจัดท ำและจัดหำพัสดุ 
   2.14 กำรจัดหำพัสดุ 
   2.15 กำรควบคุมดแูล บ ำรุงรักษำและจ ำหน่ำยพัสดุ 
   2.16 กำรจัดหำผลประโยชน์จำกทรัพย์สิน 
   2.17 กำรเบิกเงินจำกคลัง 
   2.18 กำรรับเงิน กำรเก็บรักษำเงิน และกำรจ่ำยเงิน 
   2.19 กำรน ำเงินส่งคลัง 
   2.20 กำรจัดท ำบัญชีกำรเงิน 
   2.21 กำรจัดท ำรำยงำนทำงกำรเงินและงบกำรเงิน 
   2.22 กำรจัดท ำหรือจัดหำแบบพิมพ์บัญชี ทะเบียน และรำยงำน 
3. ด้ำนบริหำรงำนบุคคล 
    3.1 กำรวำงแผนอัตรำก ำลัง 
    3.2 กำรจัดสรรอัตรำก ำลังข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
    3.3 กำรสรรหำและบรรจุแต่งตั้ง 
    3.4 กำรเปลี่ยนต ำแหน่งให้สูงขึ้น กำรย้ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
    3.5 กำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรเลื่อนขั้นเงินเดือน 
    3.6 กำรลำทุกประเภท 
    3.7 กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 
    3.8 กำรด ำเนินกำรทำงวินัยและกำรลงโทษ 
    3.9 กำรสั่งพักรำชกำรและกำรสั่งให้ออกจำกรำชกำรไว้ก่อน 
  3.10 กำรรำยงำนกำรด ำเนินกำรทำงวินัยและกำรลงโทษ 
  3.11 กำรอุทธรณ์และกำรร้องทุกข์ 
  3.12 กำรออกจำกรำชกำร 
  3.13 กำรจัดระบบและกำรจัดท ำทะเบียนประวัติ 
  3.14 กำรจัดท ำบัญชีรำยชื่อและให้ควำมเห็นเกี่ยวกับกำรเสนอขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ 
  3.15 กำรส่งเสริมกำรประเมินวิทยฐำนะข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
  3.16 กำรส่งเสริมมำตรฐำนวิชำชีพและจรรยำบรรณวิชำชีพ 
  3.17 กำรส่งเสริมวินัย คุณธรรมและจริยธรรมส ำหรับข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
 3.18 กำรริเริ่มส่งเสริมกำรขอรับใบอนุญำต 
 3.19 กำรพัฒนำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ กำรด ำเนินกำรที่เก่ียวกับกำรบริหำรงำนบุคคล 
ให้เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรนั้น 
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4. ด้ำนบริหำรทั่วไป 

    4.1 กำรพัฒนำระบบและเครือข่ำยข้อมูลสำรสนเทศ 
    4.2 กำรประสำนงำนและพัฒนำเครือข่ำยกำรศึกษำ 
    4.3 กำรวำงแผนกำรบริหำรงำนกำรศึกษำ 
    4.4 งำนวิจัยเพื่อพัฒนำนโยบำยและแผน 
    4.5 กำรจัดระบบกำรบริหำรและพัฒนำองค์กร 
    4.6 กำรพัฒนำมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน 
    4.7 งำนเทคโนโลยีเพ่ือกำรศึกษำ 
    4.8 กำรด ำเนินงำนธุรกำร 
    4.9 กำรดูแลอำคำรสถำนที่และสภำพแวดล้อม 
  4.10 กำรจัดท ำส ำมะโนผู้เรียน 
  4.11 กำรรับนักเรียน 
  4.12 กำรเสนอควำมเห็นเกี่ยวกับเรื่องกำรจัดตั้ง ยุบ รวมหรือเลิกสถำนศึกษำ 
  4.13 กำรประสำนกำรศึกษำในระบบ นอกระบบและตำมอัธยำศัย 
  4.14 กำรระดมทรัพยำกรเพ่ือกำรศึกษำ 
  4.15 กำรทัศนศึกษำ 
  4.16 งำนกิจกำรนักเรียน 
  4.17 กำรประชำสัมพันธ์งำนกำรศึกษำ 
  4.18 กำรส่งเสริม สนับสนุนและประสำนกำรจัดกำรศึกษำของบุคคล ชุมชนองค์กร หน่วยงำน และสถำบัน     
          สังคมอ่ืนที่จัดกำรศึกษำ 
  4.19 งำนประสำนรำชกำรกับส่วนภูมิภำค และส่วนท้องถิ่น 
  4.20 กำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน 
  4.21 กำรจัดระบบกำรควบคุมภำยในหน่วยงำน 
  4.22 แนวทำงกำรจัดกิจกรรมเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกำรลงโทษนักเรียน 
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วิธีด ำเนินกำรประเมินควำมพึงพอใจกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ 

 
............................ 

 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต 2 ด ำเนินกำรส ำรวจ 

ควำมพึงพอใจในกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ 
เขต 2 และเพ่ือน ำผลประเมินควำมพึงพอใจในกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ 
กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต 2 ไปปรับปรุงประสิทธิภำพกำรให้บริกำรเพ่ือให้เกิดควำมพึงพอใจ 
ในกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ กับ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ครูผู้สอน ก.ต.ป.น.  
และคณะกรรมกำรสถำนศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต 2 โดยด ำเนินกำรดังนี้ 
 
    แนวทำงกำรให้บริกำรกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือให้เกิดควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำร     
    1 ยึดหลักกำรให้ควำมช่วยเหลือ หรือกำรด ำเนินกำรเพ่ือประโยชน์ของผู้อื่น ให้ผู้รับบริกำรมีควำม
ประทับใจและเกิดควำมชื่นชมองค์กร 
    2 ให้บริกำรอย่ำงมีไมตรีจิต ให้ควำมส ำคัญกับผู้รับบริกำร ให้รู้สึกอบอุ่นและประทับใจที่ได้รับขกำร
ต้อรับอย่ำงมีอัธยำศัย 
    3 ให้ควำมช่วยเหลือและแสดงไมตรีจิต 
    4 ให้บริกำรด้วยควำมรวดเร็ว ทันเวลำ 
    5 มีกำรสื่อสำรที่ดีและสุภำพ 
    6 จัดบรรยำกำศสภำพที่ท ำงำนให้สะอำดเรียบร้อย มีป้ำยบอกสถำนที่ที่ชัดเจน 
    7 ยิ้มแย้ม แจ่มใส 
    8 ให้ข้อมูลข่ำวสำรที่ถูกต้องชัดเจน 
    9 มีกำรพัฒนำเทคโนโลยีให้ทันสมัยอยู่เสมอ 
            10 มีกำรติดตำมประเมินผล และน ำพัฒนำ 
 ส ำหรับกำรด ำเนินงำนเพ่ือให้กลุ่มเป้ำหมำยตอบแบบสอบถำมควำมพึงพอใจในกำรบริหำรและกำร
จัดกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต 2 นั้น ด ำเนินกำรโดย 
 
ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
 

ประชำกรที่ใช้ในกำรศึกษำควำมพึงพอใจในกำรบริหำรและกำรจัดกำรของส ำนักงำน 
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสระแก้ว เขต 1 ประกอบด้วย ผู้บริหำรสถำนศึกษำ บุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
ครู ก.ต.ป.น. คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และผู้มีส่วนได้เสีย เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล
กำรศึกษำควำมพึงพอใจในกำรบริหำรและกำรจัดกำรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ฉะเชิงเทรำ เขต 1 มี ลักษณะเป็นแบบสอบถำมท่ีส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนก ำหนด 
ประกอบด้วย 2 ตอน คือ 
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ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถำม ได้แก่ ผู้บริหำรสถำนศึกษำบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
ครูผู้สอน ก.ต.ป.น. คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ ลักษณะแบบสอบถำมเป็นแบบปลำยเปิดชนิดเลือกตอบ 
(Check-List) 
 
ตอนที่ 2 แบบสอบถำมเก่ียวกับควำมพึงพอใจต่อกำรบริหำรและกำรจัดกำร รวมทั้งกำรให้บริกำรของ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 4 ด้ำน แต่ละด้ำนเป็นข้อค ำถำมควำมพึงพอใจในกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต 2  ตำมบทบำทหน้ำที่ ดังนี้ 
 

ด้ำนวิชำกำรจ ำนวน 10 ข้อ ด้ำนงบประมำณจ ำนวน 10 ข้อ ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล  
จ ำนวน 5 ข้อ และด้ำนบริหำรงำนทั่วไป จ ำนวน 10 ข้อ ซึ่งเป็นแบบมำตรำส่วนประมำณค่ำแบ่งระดับ 
กำรปฏิบัติเป็น 5 ระดับคือ ควำมคิดเห็นมำกท่ีสุด มำก ปำนกลำง น้อย และน้อยที่สุด ลักษณะค ำตอบ 
เป็นแบบมำตรำส่วนประมำณค่ำ 5 ระดับ ซึ่งก ำหนดเกณฑ์กำรให้คะแนนดังนี้ 

พึงพอใจมำกที่สุด ให้ 5 คะแนน 
พึงพอใจมำก ให้ 4 คะแนน 
พึงพอใจปำนกลำง ให้ 3 คะแนน 
พึงพอใจน้อย ให้ 2 คะแนน 
พึงพอใจน้อยที่สุด ให้ 1 คะแนน 
เกณฑ์กำรแปลค่ำของคะแนนดังนี้ 

พึงพอใจอยู่ในระดับมำกท่ีสุด 4.51 - 5.00 
พึงพอใจอยู่ในระดับมำก 3.51 - 4.50 
พึงพอใจอยู่ในระดับปำนกลำง 2.51 - 3.50 
พึงพอใจอยู่ในระดับน้อย 1.51 - 2.50 
พึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด 1.00 - 1.50 
กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
กำรเก็บรวบรวมข้อมูลตำมข้ันตอน ดังนี้ 

    1. ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ก ำหนดแบบสอบถำมควำมพึงพอใจกำร 
บริหำรและกำรจัดกำรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำใน 4 ด้ำน ตำมที่ก ำหนดในเกณฑ์มำตรฐำน 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ พ.ศ. 2560 
 2. แจ้งสถำนศึกษำในสังกัดให้ประชำสัมพันธ์ให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ผู้มำติดต่อรำชกำร ตอบแบบสอบถำมที่หน้ำเว็ปไซต์ 
ของ สพฐ. 
    3. แจ้งบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่ปฏิบัติงำนในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำตอบแบบสอบถำมที่
หน้ำเว็ปไซต์ของ สพฐ. 
    4. แจ้งคณะกรรมกำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผลฯ ตอบแบบสอบถำมที่หน้ำเว็ปไซต์ของ สพฐ. 
   5. ให้โรงเรียนรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรให้ สพป.ทรำบ 
              6. ประชำสัมพันธ์ เน้นย้ ำให้โรงเรียนกำรด ำเนินกำรเป็นระยะ ๆ 
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ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจในกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต 2 ดังนี้ 

กำรบริหำร 
และกำร 

จัดกำรศึกษำ 
ของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 

จ ำนวนผู้ตอบ
แบบ 

สอบถำม 
(คน) 

จ ำนวนผู้ตอบแบบสอบถำม 
จ ำแนกตำมระดับควำมพึงพอใจ (คน) 

ผู้ตอบแบบสอบถำมที่ม ี
ควำมพึงพอใจระดับมำกขึ้นไป  

น้อย
ที่สุด 

น้อย 
ปำน
กลำง 

มำก มำกที่สุด 
จ ำนวน 
(คน) 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

1. ด้ำนวิชำกำร  3430 1 7 256 1554 1582 3136 91.42 
2. ด้ำนบริหำรงำนบุคคล 1470 3 9 115 565 778 1343 91.36 
3. ด้ำนงบประมำณ  2766 1 16 212 1114 1397 2511 90.78 
4. ด้ำนบริหำรทั่วไป 3500 2 32 334 1466 1662 3128 89.37 

คิดเป็นร้อยละ        90.73 

 
จำกตำรำงแสดงผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต 2 
มีผลในภำพรวมรวมคิดเป็นร้อยละ 90.73 
ด้ำนที่มีควำมพึงพอใจมำกท่ีสุดคือ ด้ำนวิชำกำร ส่วนด้ำนที่มีควำมพึงพอใจน้อยที่สุด คือ ด้ำนบริหำรทั่วไป 
ปัญหำ อุปสรรค  - 
     ประชำกรกลุ่มตัวอย่ำงที่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่เห็นควำมส ำคัญในกำรด ำเนินกำรเท่ำที่ควร  
ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ   
      น ำผลกำรประเมินมำพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ และกำรบริหำรให้มีคุณภำพมำก
ยิ่งขึ้น 
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