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ส่วนที่ 1
บทนา
1.1 ความเป็นมาและความสาคัญ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตาม
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 รับผิดชอบในการจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐานของโรงเรียนในเขตอาเภอเทิง อาเภอพญาเม็งราย อาเภอเชียงของ อาเภอเวียงแก่น และอาเภอขุนตาล
จังหวัดเชียงราย พันธกิจคือ การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาต
และการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข พั ฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาชาติ มีความสามารถและเป็นเลิ ศทางวิชาการ เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 สร้างโอกาส
ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้าให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่ วถึงและเท่าเทียม พัฒนา
ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม พัฒนาระบบการบริหารการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีประสิทธิภาพและการมีส่วนร่วมจาก
ทุกภาคส่วน จากแนวทางข้างต้นเมื่อพิจารณาการบริหารการศึกษาจะเห็นได้ว่าเป็นกิจกรรมที่มีความสาคัญยิ่ง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 จะต้องให้บริการโดยตรงแก่ผู้บริหารสถานศึกษา
ครูผู้สอนบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง ลูกจ้างประจา และลูกจ้างชั่วคราวเพื่อให้การ
จัดการศึกษาดาเนินไปได้โดยบรรลุวัตถุประสงค์ ดังนั้นจึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการศึกษาความพึง
พอใจในคุณภาพการให้บริการของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 เพื่อนาข้อมูลที่ได้
ไปสู่การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการให้บริ การของหน่วยงานอีกทั้งยังเป็นข้อมูลสาคัญสาหรับผู้บริหาร
บุคลากรที่สนใจและงานที่เกี่ยวข้องแนะนาไปประยุกต์ใช้ในการบริหารต่อไป
1.2 วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจคุณภาพในการให้บริการของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา เชียงราย เขต 4
2. เพื่อรวบรวมความคิดเห็นข้อเสนอแนะและนามาเป็นแนวทางในการปรับปรุงและ
พัฒนาบริหาร จัดการตลอดจนการให้บริการต่าง ๆ ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย
เขต 4 ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
1.3 ขอบเขตของการศึกษา
1. ขอบเขตด้านประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่บุคลากรในสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชีย งรายเขต 4 และโรงเรียนในสั งกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 4 จานวน 128 โรง
2. ขอบเขตเนื้อหาศึกษาความพึงพอใจการให้บริการจากการศึกษาด้านวิชาการด้าน
งบประมาณด้าน บริหารงานบุคคลและด้านบริหารงานทั่วไปของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 4
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1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ทราบระดับความพึงพอใจของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ที่มีคุณภาพต่อการให้บริการของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
2. นาข้อมูลที่ได้จากการสารวจความพึงพอใจมาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและ
พัฒนาการบริหาร การจัดการตลอดจนการให้บริการต่าง ๆ ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 4 ให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพมากขึ้น 5
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ส่วนที่ 2
ขั้นตอนและวิธีการดาเนินการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ดาเนินการสารวจความพึงพอใจ
จากกลุ่มตัวอย่างโดยมี รายละเอียดดังต่อไปนี้
2.1. ขั้นตอนการดาเนินงาน
2.1.1 ขั้นวางแผน (Plan)
(1) ศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 4
(2) ศึกษาเอกสารหนังสือและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
(3) ประชุมวางแผนภายในกลุ่ม
(4) ประสานผู้เกี่ยวข้อง
2.1.2 ขัน้ ดาเนินการ (Do)
(1) จัดทาแบบความสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการได้แก่ผู้บริหาร
สถานศึกษาครู ผู้ส อน คณะกรรมการสถานศึกษาบุคลากรทางการศึกษาและคณะกรรมการการติดตาม
ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศ การศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
โดยกาหนดประเด็นการประเมินความพึง พอใจตามภารกิจหลัก 4 ด้านได้แก่ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ
ด้านการบริหารงานบุคคลและด้านบริหารงานทั่วไป
(2) จัดทาบันทึกเสนอผู้บริหารเพื่อลงนามหนังสือแจ้งสถานศึกษาในสังกัดและผู้
ที่เกี่ยวข้องเพื่อ กรอกแบบสอบถาม
(3) ส่งหนังสือถึงสถานศึกษาในระบบ เพื่อตอบแบบสอบถาม
(4) เพื่อรวบรวมแบบสารวจที่ผู้รับบริการกรอกข้อมูลแล้วจัดสถานศึกษาใน
สังกัดและทุกกลุ่มใน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
2.1.3 ขั้นประเมินตรวจสอบ
(1) วิเคราะห์ผลสารวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของการให้บริการ
(2) สรุปรายงานผลความพึงพอใจเพื่อนาไปปรับปรุงและพัฒนาต่อไป
2.1.4 ขั้นตอนปรับปรุงพัฒนา (Action) นาผลการประเมินกิจกรรมไปวางแผน
พัฒนากิจกรรมในปีต่อไป
2.2 วิธีการดาเนินงาน ในการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานได้ดาเนินการดังนี้
2.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่โรงเรียนในสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 จานวน 128 โรงเรียน กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ใน
การศึกษาในครั้งนี้ได้แก่ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาครูผู้สอนคณะกรรมการสถานศึกษาบุคลากร
ทางการศึกษาและคณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 จานวน 112 คน
2.2 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยจัดทา
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการ ให้บริการของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 4 ผ่านระบบออนไลน์ โดยสแกนผ่าน QR CODE มีลักษณะเป็นแบบตรวจรายการ (Check List)
ในตอนที่ 1 และตอนที่ 2 ตอนที่ 3 เป็นแบบปลายเปิด (Open End) โดยสอบถามความพึงพอใจตาม รายการ
ประเมินดังนี้ ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการบริหารและการจัด
การศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตอนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาการ
ให้บริการ
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2.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูลการสารวจความพึงพอใจของผู้มารับ
บริการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ดาเนินการจัดส่งหนังสือและบันทึกข้อความ
ขอความร่วมมือผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด
จานวน 128 โรง และบุคลากรทางการศึกษาสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล ได้วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติดังนี้ ตอนที่ 1 ข้อมูล
ทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถามใช้สถิติความถี่ร้อยละและนาเสนอเป็นแผนภูมิวงกลมประกอบการพรรณนา
แบบเรียงความ ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับการดาเนินกิจกรรมโครงการใช้สถิติค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน นาเสนอในตาราง แผนภูมิแท่ง แผนภูมิวงกลม ประกอบการพรรณนาแบบเรียงความ ตอนที่ 3
ข้อเสนอแนะเป็นคาถามปลายเปิดใช้การสรุปความพรรณนาแบบความเรียง
2.5 การเกณฑ์การให้คะแนน เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating
Scale) โดยให้น้าหนักคะแนนดังนี้
คะแนน 5
หมายถึง มีความพึงพอใจระดับมากที่สุด
คะแนน 4
หมายถึง มีความพึงพอใจระดับมาก
คะแนน 3
หมายถึง มีความพึงพอใจระดับปานกลาง
คะแนน 2
หมายถึง มีความพึงพอใจระดับน้อย
คะแนน 1
หมายถึง มีความพึงพอใจระดับน้อยที่สุด
แล้ ว น าข้อมูล ที่ไ ด้จากการแปลความหมายมาวิเ คราะห์ โ ดยใช้ค่ าเฉลี่ ยและส่ ว น
เบี่ยงเบนมาตรฐานจากนั้นนา ค่าเฉลี่ยไปเทียบเกณฑ์ดังนี้ ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00 ถึง 1.49 หมายถึงมีระดับ
น้อยที่สุด ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.50 ถึง 2.49 หมายถึงมีระดับน้อย ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.50 - 3.49 หมายถึงมี
ระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.50 ถึง 4.49 หมายถึงมีระดับมาก ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.50 ถึง 5.00
หมายถึงมีระดับมากที่สุด
2.6 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
1. ร้อยละ percent
2. ค่าเฉลี่ย dismiss mean
3. ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน Standard deviation
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ส่วนที่ 3
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจ
การดาเนินการสอบถามของผู้รับบริการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย
เขต 4 ประจ าปี 2563 เพื่ อ น าข้ อ มู ล มาใช้ ใ นการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก ารของส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 สรุปผลการประเมิน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการบริหารและการจัดการศึกษา รวมทั้งการให้บริการของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบริหารงานบุคคล และด้านบริหารทั่วไป
ตอนที่ 3 ข้อคิด/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เกี่ยวกับการให้บริการ (ไม่มีข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติม)
ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลเพศ
ข้ อมูลเพศบุคลากรทีต่ อบคาถาม จานวน 112 คน

ชาย
39%

หญิง
61%

ข้อมูลอายุ
ข้ อมูลอายุบุคลากรทีต่ อบคาถามจานวน 112 คน

51 ปี ขึ ้นไป
26%

41-50
28%

21-30
18%

31-40
28%
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ข้อมูลระดับการศึกษา
ปริ ญญาเอก
0%

ข้ อมูลการศึกษาบุคลากรทีต่ อบคาถามจานวน 112 คน

ต่ากว่า
ปริ ญญา
ตรี
3%

ปริ ญญาโท
33%

ปริ ญญาตรี
64%

ข้อมูลตาแหน่ง
คณะกรรมการ
สถานศึกษา
4%

ข้ อมูลตำแหน่ งบุคลำกรที่ตอบคำถำม จำนวน 112 คน
ก.ต.ป.น.
4%

นักศึกษาฝึ กงาน
2%

ผู้บริ หารสถานศึกษา
18%

อัตรจ้ างชัว่ คราว
22%

พนักงานราชการ
1% ลูกจ้ างประจา
2%

บุคลากรทางการ
ศึกษา 38ค(2)
15%

ข้ าราชการครู
29%

ผู้บริ หารการศึกษา
3%
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ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการบริหารและการจัดการศึกษา รวมทั้งการให้บริการของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบริหารงานบุคคล และด้านบริหารทั่วไป จากข้อมูลการ
สอบถามสามารถสรุปผลการประเมินความพึงพอใจต่อการบริหารและการจัดการศึกษา ดังนี้
1. ด้านวิชาการ
ความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการศึกษา
ระดับความพึงพอใจ
ของสพป.เชียงราย เขต 4
มากที่สุด มาก
ปาน น้อย น้อย
กลาง
ที่สุด
1. การจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสานักงานเขต
57
50
4
1
0
พื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา
2. การพัฒนากรอบหลักสูตรท้องถิ่นสอดคล้องกับแผนการ
46
60
4
2
0
ศึกษาแห่งชาติ และตามความต้องการของสถานศึกษา
3. การส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้อง
56
51
4
1
0
กับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
2551 และตามบริบทของสถานศึกษา
4. การส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดกระบวนการ
53
55
4
0
0
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
5. การส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษามีการผลิต พัฒนาสื่อ
55
49
เครื่องมือ อุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย
6
2
0
คลอบคลุมทุกกลุ่มสาระ
6. การส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษามีการวัดผล
6
0
0
57
49
ประเมินผลที่หลากหลาย และนาผลการประเมินไปใช้ในการ
ปรับปรุงคุณภาพการศึกษา
7. การส่งเสริม สนับสนุน นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการ
57
49
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามระบบประกันคุณภาพ
6
0
0
การศึกษา
8. การส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรในสานักงานเขตพื้นที่
46
60
4
1
1
การศึกษา และสถานศึกษาทาวิจัยและนาผลการวิจัยไป
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา
9. การส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาการจัด
61
49
1
1
0
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
10. การส่งเสริม สนับสนุนให้บุคคล องค์กร หน่วยงานต่างๆ
60
46
5
1
0
มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและเป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษาในรูปแบบเครือข่าย
รวม 548
518
44
9
1
คิดเป็นร้อยละ 48.93

46.25

3.93

0.80

0.09

8
600

548

518

500
400
300
200
100

1

44

9

0

น้ อยที่สุด

น้ อย

ปานกลาง

มาก

มากที่สุด

ด้ านวิชาการ

ร้ อยละด้ านวิชาการ
1%

0%
4%

น้ อยที่สุด
49%

น้ อย
46%

ปานกลาง
มาก
มากที่สุด
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เกณฑ์การแปรผล

1
2
3
4
5

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

มีความพึงพอใจในระดับ น้อยที่สุด
มีความพึงพอใจในระดับ น้อย
มีความพึงพอใจในระดับ ปานกลาง
มีความพึงพอใจในระดับ มาก
มีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด

จากตาราง พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นสอดคล้องกันว่า
ความพึงพอใจต่อการบริหารและการจัดการศึกษา รวมทั้งการให้บริการของสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ด้านวิชาการ ด้านการจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา การพัฒนากรอบหลักสูตรท้องถิ่นสอดคล้องกับแผนการศึกษา
แห่งชาติ และตามความต้องการของสถานศึกษา การส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และตามบริบทของสถานศึกษา การส่งเสริม
สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ การส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษามี
การผลิต พัฒนาสื่อ เครื่องมือ อุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายคลอบคลุมทุกกลุ่มสาระ การ
ส่งเสริม สนับสนุ นให้สถานศึกษามีการวัดผล ประเมินผลที่หลากหลาย และนาผลการประเมินไปใช้ในการ
ปรับปรุงคุณภาพการศึกษา การส่งเสริม สนับสนุน นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตาม
ระบบประกันคุณภาพการศึกษา การส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ
สถานศึ ก ษาท าวิ จั ย และน าผลการวิ จั ย ไปพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาของเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา การส่ ง เสริ ม
สนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน การส่งเสริม
สนับสนุนให้บุคคล องค์กร หน่วยงานต่างๆ มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและเป็นแหล่งเรียนรู้เ พื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษาในรูปแบบเครือข่าย มีค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจระดับน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 0.09
ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจระดับน้อย คิดเป็นร้อยละ 0.80 ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจระดับปานกลาง คิด
เป็นร้อยละ 3.93 ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 46.25 ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ
ระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 48.93 สามารถสรุปได้ว่าบุคลากรในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 มีความพึงพอใจต่อการบริหารและการจัดการศึกษา ด้านวิชาการในระดับ
มากขึ้นไป จานวน 1,066 คิดเป็นร้อยละ 95.18
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2. ด้านงบประมาณ
ความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการศึกษา
ของสพป.เชียงราย เขต 4
1. การขอจัดตั้ง จัดสรร และโอนเงินงบประมาณใน
สถานศึกษา
2. การวางแผนการใช้งบประมาณถูกต้องตามระเบียบ/
กฎหมายที่กาหนด และสอดคล้องกับนโยบาย
3. การแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการจัดระบบการบริหารการเงิน
บัญชี และพัสดุอย่างชัดเจน
4. การสร้างความรู้ ความเข้าใจ ด้านการวางแผนการใช้
งบประมาณให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
5. การนิเทศ กากับ ติดตามและ ตรวจสอบการใช้
งบประมาณของสถานศึกษา
6. การให้คาปรึกษาช่วยเหลือแนะนาการปฏิบัติงานด้าน
การเงินและบัญชีของสถานศึกษา
7. การให้คาปรึกษาช่วยเหลือ แนะนา ในการรายงานผลการ
เบิกจ่ายงบประมาณแก่สถานศึกษา
8. การนานวัตกรรม เทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนางาน

52

ระดับความพึงพอใจ
มาก
ปาน น้อย
กลาง
53
5
2

39

65

6

2

0

42

63

5

1

0

46

61

3

2

0

54

54

3

1

0

56

48

4

4

0

51

52

6

3

0

46

58

7

1

0

9. จัดทาเอกสารการรายงานผลการดาเนินงานทางด้าน
งบประมาณประจาปีอย่างเป็นระบบ
10. การประเมินความเสี่ยงด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุ
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา
รวม

46

59

6

1

0

46

57

9

0

0

478

570

54

17

1

50.89

4.82

1.52

0.09

มากที่สุด

คิดเป็นร้อยละ 42.68

น้อย
ที่สุด
0

11
570

600

478

500
400
300
200
100

54

17

1

0

น้ อยที่สุด

น้ อย

ปานกลาง

มาก

มากที่สุด

ด้านงบประมาณ

ร้ อยละด้ านงบประมาณ
0% 1%
5%

น้ อยที่สุด

43%

น้ อย
51%

ปานกลาง
มาก
มากที่สุด

เกณฑ์การแปรผล

1
หมายถึง
มีความพึงพอใจในระดับ น้อยที่สุด
2
หมายถึง
มีความพึงพอใจในระดับ น้อย
3
หมายถึง
มีความพึงพอใจในระดับ ปานกลาง
4
หมายถึง
มีความพึงพอใจในระดับ มาก
5
หมายถึง
มีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด
จากตาราง พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นสอดคล้องกันว่า
ความพึงพอใจต่อการบริหารและการจัดการศึกษา รวมทั้งการให้บริการของสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ด้านงบประมาณ ด้านการการขอจัดตั้ง จัดสรร และโอนเงิน
งบประมาณในสถานศึ กษา การวางแผนการใช้งบประมาณถูก ต้องตามระเบียบ/กฎหมายที่ก าหนด และ
สอดคล้องกับนโยบาย การแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการจัดระบบการบริหารการเงิน บัญชี และพัสดุอย่างชัดเจน
การสร้างความรู้ ความเข้าใจ ด้านการวางแผนการใช้งบประมาณให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง การให้คาปรึกษา
ช่วยเหลือแนะนาการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีของสถานศึกษา การให้คาปรึกษาช่วยเหลื อ แนะนา ใน
การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณแก่สถานศึกษา การนานวัตกรรม เทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนางาน
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จัดทาเอกสารการรายงานผลการดาเนินงานทางด้านงบประมาณประจาปีอย่างเป็นระบบ การประเมินความ
เสี่ยงด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา มีค่าเฉลี่ยระดับความ
พึงพอใจระดับน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 0.09 ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจระดับน้อย คิดเป็นร้อยละ 1.52
ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 4.82 ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจระดับมาก คิด
เป็นร้อยละ 50.89 ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 42.68 สามารถสรุปได้ว่า
บุคลากรในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 มีความพึงพอใจต่อการบริหาร
และการจัดการศึกษา ด้านงบประมาณในระดับมากขึ้นไป จานวน 1,048 คิดเป็นร้อยละ 93.57
3. ด้านบริหารงานบุคคล
ความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการศึกษา
ของสพป.เชียงราย เขต 4
1. การจัดทาข้อมูลสารสนเทศอัตรากาลังครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่สอดคล้องกับนโยบาย สภาพปัญหา และ
ความต้องการของสถานศึกษา
2. การจัดทาแผนอัตรากาลังครูและบุคลากรทางการศึกษาที่
สอดคล้องกับนโยบาย สภาพปัญหา และความต้องการของ
สถานศึกษา
3. การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง ย้าย โอน รวมทั้งการออกจาก
ราชการของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ถูกต้องตาม
ระเบียบ โปร่งใส ตรวจสอบได้
4. การจัดทาแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อ
เป็นครูมืออาชีพโดยวิธีการที่หลากหลาย ทุกกลุ่มเป้าหมาย
อย่างทั่วถึง
5. การเสริมสร้าง วินัย คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกกลุ่มเป้าหมาย
รวม

มากที่สุด

ระดับความพึงพอใจ
มาก
ปาน น้อย
กลาง

น้อย
ที่สุด

46

58

7

1

0

37

66

7

2

0

49

54

6

2

1

47

59

3

3

0

51

54

6

0

0

230

291

29

8

2

51.96

5.18

1.43

0.36

คิดเป็นร้อยละ 41.07

13
291

300

230

250
200
150
100
50

29
8

2

0

น้ อยที่สุด

น้ อย

ปานกลาง

มาก

มากที่สุด

ด้ านบริหารงานบุคคล

ร้ อยละด้ านบริหารงานบุคคล
0% 2%
5%

น้ อยที่สุด

41%

น้ อย
52%

ปานกลาง
มาก

มากที่สุด

เกณฑ์การแปรผล

1
2
3
4
5

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

มีความพึงพอใจในระดับ น้อยที่สุด
มีความพึงพอใจในระดับ น้อย
มีความพึงพอใจในระดับ ปานกลาง
มีความพึงพอใจในระดับ มาก
มีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด
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จากตาราง พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นสอดคล้องกันว่า
ความพึงพอใจต่อการบริหารและการจัดการศึกษา รวมทั้งการให้บริการของสานักงานเขต
พื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเชี ย งราย เขต 4 ด้ า นบริ ห ารงานบุ ค คล ด้ า นการจั ด ท าข้ อ มู ล สารสนเทศ
อัต ราก าลั ง ครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาที่ ส อดคล้ องกั บ นโยบาย สภาพปั ญ หา และความต้ อ งการของ
สถานศึกษา การจัดทาแผนอัตรากาลังครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สอดคล้องกับนโยบาย สภาพปัญหา และ
ความต้องการของสถานศึกษา การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง ย้าย โอน รวมทั้งการออกจากราชการของครูและ
บุคลากรทางการศึกษาที่ถูกต้องตามระเบียบ โปร่งใส ตรวจสอบได้ การจัดทาแผนพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา เพื่อเป็นครูมืออาชีพโดยวิธีการที่หลากหลาย ทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึง การเสริมสร้าง วินัย
คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพให้ แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกกลุ่มเป้าหมาย มีค่าเฉลี่ย
ระดับความพึงพอใจระดับน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 0.36 ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจระดับน้อย คิดเป็นร้อย
ละ 1.43 ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 5.18 ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ
ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 51.96 ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 41.07 สามารถ
สรุปได้ว่าบุคลากรในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 มีความพึงพอใจต่อ
การบริหารและการจัดการศึกษา ด้านบริหารงานบุคคลในระดับมากขึ้นไป จานวน 521 คิดเป็นร้อยละ
94.04
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4. ด้านบริหารงานทั่วไป
ความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการศึกษา
ของสพป.เชียงราย เขต 4
1. จัดทาระบบข้อมูลสารสนเทศเชื่อมโยงทั้งภายในและ
ภายนอกเขตพื้นที่การศึกษาและส่วนกลางอย่างเป็นระบบ ใช้
ง่ายสะดวกและรวดเร็ว
2. การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศ ต่อ
สถานศึกษาและสาธารณะอย่างต่อเนื่อง
3. ช่องทางในการสื่อสารและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน
หลายช่องทาง
4. การจัดทาแผนผังอาคารสถานที่ และป้ายประชาสัมพันธ์
อย่างชัดเจน
5. การบารุงรักษาอาคารสถานที่ ระบบสาธารณูปโภคและ
สภาพแวดล้อมเป็นระเบียบ สะอาด ถูกสุขลักษณะใน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
6. การติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
7. การวางระบบควบคุมภายในที่สอดคล้องกับสภาพปัญหา
และตรงตามภารกิจของหน่วยงาน
8. การจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพของครูและบุคลากร
ทางการศึกษาได้อย่างทั่วถึง สอดคล้องกับระเบียบที่กาหนด
และความต้องการจาเป็น
9. การรับฟังความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษา
รวมถึงบุคคลอื่นที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
10. การประสาน ส่งเสริม สร้างเครือข่ายความร่วมมือจาก
บุคคล หน่วยงาน สถาบัน องค์การภาครัฐ และเอกชน เข้ามา
ระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
รวม

มากที่สุด

ระดับความพึงพอใจ
มาก
ปาน น้อย
กลาง

น้อย
ที่สุด

60

47

4

1

0

60

49

2

1

0

65

43

4

0

0

76

30

6

0

0

73

33

4

2

0

58

49

5

0

0

58

47

6

1

0

60

44

8

0

0

58

47

6

1

0

57

47

7

1

0

625

436

52

7

0

38.93

4.64

0.63

0.00

คิดเป็นร้อยละ 55.80

16
700

625

600
436

500
400
300
200
100

0

52

7

0

น้ อยที่สุด

น้ อย

ปานกลาง

มาก

มากที่สุด

ด้ านบริหารงานทัว่ ไป

ร้ อยละด้ านบริหารงานทัว่ ไป
0% 0%
5%

น้ อยที่สุด
39%

56%

น้ อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด
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เกณฑ์การแปรผล

1
2
3
4
5

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

มีความพึงพอใจในระดับ น้อยที่สุด
มีความพึงพอใจในระดับ น้อย
มีความพึงพอใจในระดับ ปานกลาง
มีความพึงพอใจในระดับ มาก
มีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด

จากตาราง พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นสอดคล้องกันว่า
ความพึงพอใจต่อการบริหารและการจัดการศึกษา รวมทั้งการให้บริการของสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ด้านบริหารงานทั่วไป ด้านการจัดทาระบบข้อมูลสารสนเทศ
เชื่อมโยงทั้งภายในและภายนอกเขตพื้นที่การศึกษาและส่วนกลางอย่างเป็นระบบ ใช้ง่ายสะดวกและรวดเร็ว
การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศ ต่อสถานศึกษาและสาธารณะอย่างต่อเนื่อง ช่องทางในการ
สื่ อ สารและแลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น ร่ ว มกั น หลายช่ อ งทาง การจั ด ท าแผนผั ง อาคารสถานที่ และป้ า ย
ประชาสัมพันธ์อย่างชัดเจน การบารุงรักษาอาคารสถานที่ ระบบสาธารณูปโภคและสภาพแวดล้อมเป็นระเบียบ
สะอาด ถูกสุขลักษณะในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา การติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง การวางระบบควบคุมภายในที่สอดคล้องกับสภาพปัญหา และตรงตาม
ภารกิจ ของหน่ ว ยงาน การจั ดสวั ส ดิ ก ารและสวั ส ดิ ภ าพของครู และบุ คลากรทางการศึ ก ษาได้ อย่ า งทั่ ว ถึ ง
สอดคล้องกับระเบียบที่กาหนดและความต้องการจาเป็น การรับฟังความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา รวมถึงบุคคลอื่นที่มีส่ ว นเกี่ย วข้อง การประสาน ส่งเสริม สร้างเครือข่ายความร่วมมือจากบุคคล
หน่วยงาน สถาบัน องค์การภาครัฐ และเอกชน เข้ามาระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีค่าเฉลี่ย
ระดับความพึงพอใจระดับน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 0 ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจระดับน้อย คิดเป็นร้อยละ
0.60 ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 4.64 ค่าเฉลี่ ยระดับความพึงพอใจระดับ
มาก คิดเป็นร้อยละ 38.93 ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 55.80 สามารถสรุป
ได้ว่าบุคลากรในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 มีความพึงพอใจต่อการ
บริหารและการจัดการศึกษา ด้านบริหารงานทั่วไปในระดั บมากขึ้นไป จานวน 1,061 คิดเป็นร้อยละ
94.73
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ส่วนที่ 4
สรุปและอภิปรายผล
กลุ่มอานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ดาเนินการสารวจ
ความพึงพอใจจาก กลุ่มตัวอย่างได้แก่ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ ครูผู้สอน บุคลากร
ทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการ ติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา
(กต.ปน.) ลู ก จ้ า งประจ า พนั ก งานราชการ อั ต ราจ้ า งชั่ ว คราว ในสั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 จานวน 112 คน ขอบเขตเนื้อหาของความพึงพอใจต่อการบริหารการจัด
การศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ประกอบด้วยความพึงพอใจในด้าน
วิชาการ
ด้านงบประมาณ ด้านบริหารงานบุคคล ด้านบริหารงานทั่วไป เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลคือ แบบสารวจความพึงพอใจของผู้รั บบริการที่มีต่อการให้บริการของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 มีลักษณะเป็นแบบตรวจรายการ (Check List) จากผลการสารวจความพึงพอใจ
ต่อการบริหารการจัดการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 สามารถสรุป
ข้อมูลในแต่ละด้าน ดังนี้
1. ด้านวิชาการ มีจานวนผู้ตอบแบบสอบถามรวมทั้งหมด 1,120 ผู้ตอบแบบสอบถามมี
ความพึงพอใจระดับมากขึ้น จานวน 1,066 คิดเป็นร้อยละ 95.15
2. ด้านงบประมาณ มีจานวนผู้ตอบแบบสอบถามรวมทั้งหมด 1,120 ผู้ตอบแบบสอบถามมี
ความพึงพอใจระดับมากขึ้น จานวน 1,048 คิดเป็นร้อยละ 93.57
3. ด้ า นบริ ห ารงานบุ ค คล มี จ านวนผู้ ต อบแบบสอบถามรวมทั้ ง หมด 560 ผู้ ต อบ
แบบสอบถามมีความพึงพอใจระดับมากขึ้น จานวน 521 คิดเป็นร้อยละ 93.04
4. ด้ า นบริ ห ารงานทั่ ว ไป มี จ านวนผู้ ต อบแบบสอบถามรวมทั้ ง หมด 1,120 ผู้ ต อบ
แบบสอบถามมีความพึงพอใจระดับมากขึ้น จานวน 1,061 คิดเป็นร้อยละ 94.73
ข้อสรุ ป บุค ลากรในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
จ านวน 112 คน มี ค วามพึ ง พอใจต่ อ การบริ ห ารจั ด การศึ ก ษาของส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบริหารงานบุคคล และด้านบริหารทั่วไป ระดับมากขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ
94.29
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ภาคผนวก

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ สานักงาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๔ กลุ่มอานวยการ
ที่ ๐๔๐๔๖ (1) /008
วันที่ 19 มกราคม ๒๕63
เรื่อง ขอความร่วมมือกรอกแบบประเมินความพึงพอใจต่อการบริหารและการจัดการศึกษาของ สพป.เชียงราย เขต 4
ในโปรแกรมออนไลน์
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------เรียน ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๔
ด้วย สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กาหนดดาเนินการประเมินผลการบริหาร
และการจัดการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามมาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และกาหนดประเมินตนเองเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่เป้าหมาย รวมทั้ง
ใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินการบริหารและการจัดการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นั้น
เพื่อให้การดาเนิ นงานโครงการดังกล่าวบรรลุตามวัตถุประสงค์ กลุ่ มอานวยการ ได้จัดทา
QR CODE ส าหรั บ แสกนเข้า ไปกรอกแบบประเมิ น ความพึ ง พอใจต่ อการบริ ห ารและการจั ดการศึ กษา
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามมาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560 ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 (รายละเอียดตามแนบ) เพื่อ ขอความร่ว มมือ ข้า ราชการครู บุค ลากรทางการศึก ษา และ
ผู ้ร ับ บริก าร อัน ได้แ ก่ ผู ้บ ริห ารสถานศึก ษา ครู บุค ลากรทางการศึก ษา ก.ต.ป.น. คณะกรรมการ
สถานศึก ษา และผู้เ กี่ย วข้อ งตลอดจนประชาชนทั่ว ไป ร่ว มกรอกแบบประเมิน ความพึง พอใจดัง กล่า ว
ผ่านระบบออนไลน์ โดยสแกนผ่าน QR CODE ทุกวันที่ 20 ของเดือน
เห็นควรแจ้งผู้อานวยการกลุ่มทุกกลุ่มและโรงเรียนในสังกัดช่วยประชาสัมพันธ์ในการกรอก
แบบประเมินแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการบริหารการจัดการศึกษาและการบริการของ สพป.เชียงราย เขต 4
ผ่านโปรแกรมออนไลน์ ตามรายละเอียดแนบมาพร้อมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ สานักงาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๔ กลุ่มอานวยการ
ที่ ๐๔๐๔๖ (1) /009
วันที่ 19 มกราคม ๒๕63
เรื่อง ขอความร่วมมือกรอกแบบประเมินความพึงพอใจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการบริหารและการจัดการศึกษา
สพป.เชียงราย เขต 4 ในโปรแกรมออนไลน์
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------เรียน ผู้อานวยการกลุ่ม ผู้อานวยการหน่วยและเจ้าหน้าที่ทุกคน
ด้วย สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กาหนดดาเนินการประเมินผลการบริหาร
และการจัดการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามมาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และกาหนดประเมินตนเองเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่เป้าหมาย รวมทั้ง
ใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินการบริหารและการจัดการศึ กษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นั้น
ในการนี้ กลุ่มอานวยการ ได้จัดทา QR CODE สาหรับแสกนเข้าไปกรอกแบบประเมิน
ความพึงพอใจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการบริหารและการจัดการศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต ๔ ไว้ใ ห้ที่ก ลุ่มงานทุกกลุ่ม เพื่อ ขอความร่ว มมือ ผู้รับบริก ารและผู้มีส่ว นได้ ส่ว นเสีย อัน
ได้แ ก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เกี่ยวข้องตลอดจนประชาชนทั่วไป ร่ว มกรอก
แบบประเมิน ความพึง พอใจดัง กล่า ว ผ่านระบบออนไลน์ โดยสแกนผ่าน QR CODE ภายในวันที่ 20
ของทุกเดือน และประชาสัม พันธ์ในการกรอกแบบประเมินแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการบริหารการจัด
การศึกษาและการบริการของ สพป.เชียงราย เขต 4 ผ่านโปรแกรมออนไลน์ตามรายละเอียดแนบมาพร้อมนี้
จึงเรียนมาเพื่อทราบและดาเนินการ

(นายสมดุลย์ เจริญสุข)
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
QR CODE แบบประเมินความพึงพอใจต่อการบริหารและการจัดการศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

ที่ ศธ 04046/ว201

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 4 เลขที่ 17 ม.20
ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 57160

19 มกราคม 2563
เรื่อง แบบประเมินความพึงพอใจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการบริหารและการจัดการศึกษา ของ สพป.เชียงราย เขต 4
เรียน ผู้อานวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด
สิ่งที่ส่งมาด้วย QR CODE สาหรับแสกนเข้าไปกรอกแบบประเมินความพึงพอใจ ฯ

จานวน 1 แผ่น

ด้วย สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กาหนดดาเนินการประเมินผลการบริหาร
และการจัดการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามมาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และกาหนดประเมินตนเองเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ เป้าหมาย รวมทั้งใช้
เป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินการบริหารและการจัดการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา นั้น
ในการนี้ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 จึงขอให้ท่าน คณะครู
บุค ลากรทางการศึก ษา ก.ต.ป.น. และคณะกรรมการสถานศึก ษาเข้าไปกรอกแบบประเมินความพึง พอใจ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการบริหารและการจัดการศึกษาของ สพป.เชียงราย เขต 4 ด้วยวิธีการสแกนผ่าน QR CODE
(สิ่งที่ส่งมาด้วย) ภายในวันที่ 20 ของทุกเดือน เริ่มวันที่ 20 มกราคม 2563
จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดาเนินการ
ขอแสดงความนับถือ

(นายสมดุลย์ เจริญสุข)
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

กลุ่มอานวยการ
โทร.0-5379-5431
โทรสาร. 0-5379-6139

QR CODE

การประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา
สพป.เชียงราย เขต 4

