


คํานํา
รายงานประเมินความพึงพอใจ ประจําป ี2564 ฉบับน้ีจัดทําข้ึนโดยอ้างอิงข้อมูลตามมาตรฐานท่ี 3 
สัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษา ตัวบ่งช้ีท่ี 6 ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความพึง
พอใจในการบริหารและการจัดการศึกษา รวมท้ังการให้บริการ ประเด็นการพิจารณา : ผลการประเมิน
ความพึงพอใจด้านการบริหารและการจัดการศึกษา รวมท้ังการให้บริการของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
 ตามกระบวนการบริหารงาน จากเว็บไซต์ https://eva.obec.go.th/vote/

ท้ังน้ี สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ได้รวบรวมและประมวลผลเพ่ือนําไปใช้ในการ
พัฒนาและปรับปรุงการบริหารและการจัดการศึกษา รวมท้ังการให้บริการ ท่ีมีประสิทธิภาพ โดย
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย มีความถึงพอใจสูงสุดต่อไป

สพป.ลย.1
ตุลาคม 2564



ความพึงพอใจในภาพรวม 1. ด้านการบริหารงานวิชาการ 2. ด้านการบริหารงานบุคคล
3. ด้านการบริหารงาน

งบประมาณ
4. ด้านการบริหารงานท่ัวไป

ร้อยละความพึงพอใจ 93.26                    98.05                   91.67                    92.45                    

ผลการประเมินความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ประจําป ี2564 ปรากฎว่า
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียให้คะแนนความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษาของ สพป.เลย เขต 1 เรียงลําดับความพึงพอใจสูงสุด - ต่ําสุด ดังนี้
ความพึงพอใจในภาพรวม

ลําดับท่ี 1 ด้านท่ี 2 การบริหารงานบุคคล คิดเปน็ร้อยละ 98.05  ระดับดีมาก
ลําดับท่ี 2 ด้านท่ี 1 การบริหารงานวิชาการ คิดเปน็ร้อยละ 93.26  ระดับดีมาก
ลําดับท่ี 3 ด้านท่ี 4 การบริหารงานท่ัวไป คิดเปน็ร้อยละ 92.45  ระดับดีมาก
ลําดับท่ี 4 ด้านท่ี 2 การบริหารงานบุคคล คิดเปน็ร้อยละ 91.67  ระดับดีมาก

ผลรวมคะแนนประเมินร้อยละ 94.22  ระดับดีมาก

1. ด้านการบริหารงานวิชาการ 2. ด้านการบริหารงานบุคคล 3. ด้านการบริหารงานงบประมาณ 4. ด้านการบริหารงานท่ัวไป 

ร้อยละความพึงพอใจ 93.26 98.05 91.67 92.45
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ร้อยละความพึงพอใจ 



ด้านวิชาการ

1. การจัดทํา
แผนพัฒนา
คุณภาพ
การศึกษา

ของสํานักงาน
เขตพื้นท่ี
การศึกษา 

และสถานศึกษา

9. การ
ส่งเสริม 
สนับสนุนให้
สถานศึกษา
พัฒนาการ
จัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน

 และระบบ
ดูแล

ช่วยเหลือ
นักเรียน

2. การพัฒนา
กรอบ

หลักสูตร
ท้องถ่ิน

สอดคล้องกับ
แผนการศึกษา
แห่งชาติ และ
ตามความ

ต้องการของ
สถานศึกษา

3. การ
ส่งเสริมการ
พัฒนา
หลักสูตร

สถานศึกษาให้
สอดคล้องกับ
หลักสูตร
แกนกลาง
การศึกษาขั้น
พื้นฐาน 

พุทธศักราช 
2551 และตาม
บริบทของ
สถานศึกษา

4. การ
ส่งเสริม 
สนับสนุนให้
สถานศึกษา

จัด
กระบวนการ
เรียนรู้ท่ีเน้น
ผู้เรียนเปน็
สําคัญ

5. การ
ส่งเสริม 
สนับสนุนให้
สถานศึกษามี
การผลิต 
พัฒนาส่ือ 
เคร่ืองมือ 
อุปกรณ์ ใน
การจัดการ
เรียนการสอน
ท่ีหลากหลาย
คลอบคลุมทุก
กลุ่มสาระ

6. การ
ส่งเสริม 
สนับสนุนให้
สถานศึกษามี
การวัดผล
ประเมินผลท่ี
หลากหลาย 
และนําผลการ
ประเมินไปใช้

ในการ
ปรับปรุง
คุณภาพ
การศึกษา

7. การ
ส่งเสริม 
สนับสนุน 

นิเทศ ติดตาม
 ตรวจสอบ
การ พัฒนา
คุณภาพ

การศึกษาตาม
ระบบประกัน
คุณภาพ
การศึกษา

8. การ
ส่งเสริม 
สนับสนุนให้
บุคลากรใน
สํานักงาน
เขตพื้นท่ี
การศึกษา 

และ
สถานศึกษาทํา
วิจัยและนํา
ผลการวิจัย
ไปพัฒนา
คุณภาพ

การศึกษาของ
เขตพื้นท่ี
การศึกษา

10. การ
ส่งเสริม 
สนับสนุนให้

บุคคล องค์กร
 หน่วยงาน
ต่างๆ มีส่วน
ร่วมในการจัด
การศึกษาและ
เปน็แหล่ง
เรียนรู้เพื่อ
พัฒนา
คุณภาพ

การศึกษาใน
รูปแบบ
เครือข่าย

ร้อยละความพึงพอใจ 86.82      84.27      86.52      87.94      85.62      86.14       86.44      84.19       87.57      86.44      

ผลการประเมินความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ประจําป ี2564 ปรากฎว่า
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียให้คะแนนความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษาของ สพป.เลย เขต 1 เรียงลําดับความพึงพอใจสูงสุด - ต่ําสุด ดังนี้
ด้านวิชาการ

ลําดับท่ี 1 คําถามท่ี 4. การส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเปน็สําคัญ  คิดเปน็ร้อยละ 49.02
ลําดับท่ี 2 คําถามท่ี 9. การส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน คิดเปน็ร้อยละ 48.81
ลําดับท่ี 3 คําถามท่ี 1. การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และสถานศึกษา  คิดเปน็ร้อยละ 48.39
ลําดับท่ี 4 คําถามท่ี 3. การส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และตามบริบทของสถานศึกษา  คิดเปน็ร้อยละ 48.23
ลําดับท่ี 5 คําถามท่ี 7. การส่งเสริม สนับสนุน นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการ พัฒนาคุณภาพการศึกษาตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา คิดเปน็ร้อยละ 48.18
ลําดับท่ี 6 คําถามท่ี 10. การส่งเสริม สนับสนุนให้บุคคล องค์กร หน่วยงานต่างๆ มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและเปน็แหล่งเรียนรู้เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาในรูปแบบเครือข่าย คิดเปน็ร้อยละ 48.18
ลําดับท่ี 7 คําถามท่ี 6. การส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษามีการวัดผลประเมินผลท่ีหลากหลาย และนําผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการศึกษา  คิดเปน็ร้อยละ 48.02
ลําดับท่ี 8 คําถามท่ี 5. การส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษามีการผลิต พัฒนาสื่อ เครื่องมือ อุปกรณ์ ในการจัดการเรียนการสอนท่ีหลากหลายคลอบคลุมทุกกลุ่มสาระ  คิดเปน็ร้อยละ 47.72
ลําดับท่ี 9 คําถามท่ี 2. การพัฒนากรอบหลักสูตรท้องถ่ินสอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ และตามความต้องการของสถานศึกษา  คิดเปน็ร้อยละ 46.97
ลําดับท่ี 10 คําถามท่ี 8. การส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และสถานศึกษาทําวิจัยและนําผลการวิจัยไปพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา คิดเปน็ร้อยละ 46.93

1. การจ ัดทํา
แผนพัฒนา
คุณภาพ

การศึกษาของ
สํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา 
และสถานศึกษา  

9. การส่งเสริม 
สนับสนุนให้
สถานศึกษา
พัฒนาการจัด

กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 
และระบบดูแล
ช่วยเหลือ
นักเรียน 

2. การพัฒนา
กรอบหลักสูตร

ท้องถิ่น
สอดคล้องกับ
แผนการศึกษา
แห่งชาติ และ
ตามความ

ต้องการของ
สถานศึกษา  

3. การส่งเสริม
การพัฒนา
หลักสูตร

สถานศึกษาให้
สอดคล้องกับ
หลักสูตร
แกนกลาง

การศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน … 

4. การส่งเสริม 
สนับสนุนให้

สถานศึกษาจัด
กระบวนการ
เรียนรู้ท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็น
สําคัญ  

5. การส่งเสริม 
สนับสนุนให้
สถานศึกษามี
การผลิต 
พัฒนาส่ือ 
เครื่องมือ 
อุปกรณ์ ใน
การจัดการ

เรียนการสอน… 

6. การส่งเสริม 
สนับสนุนให้
สถานศึกษามี
การวัดผล
ประเมินผลที่
หลากหลาย 
และนําผลการ
ประเมินไปใช้ใน
การปรับปรุง… 

7. การส่งเสริม 
สนับสนุน 

นิเทศ ติดตาม 
ตรวจสอบการ 

พัฒนา
คุณภาพ

การศึกษาตาม
ระบบประกัน
คุณภาพ… 

8. การส่งเสริม 
สนับสนุนให้
บุคลากรใน

สํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา 
และสถานศึกษา
ทําว ิจัยและนํา
ผลการวิจ ัยไป
พัฒนา… 

10. การ
ส่งเสริม 

สนับสนุนให้
บุคคล องค์กร 
หน่วยงาน

ต่างๆ มีส่วน
ร่วมในการจัด
การศึกษาและ
เป็นแหล่ง… 

ร้อยละความพึงพอใจ 86.82 84.27 86.52 87.94 85.62 86.14 86.44 84.19 87.57 86.44
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ร้อยละความพึงพอใจ 



ด้านบริหารงานบุคคล

1. การจัดทําข้อมูล
สารสนเทศอัตรากําลังครู 
และบุคลากรทางการศึกษาท่ี
สอดคล้องกับนโยบาย 
สภาพปญัหาและความ
ต้องการของสถานศึกษา

2. การจัดทําแผน
อัตรากําลังครูและบุคลากร
ทางการ ศึกษาท่ีสอดคล้อง
กับนโยบาย สภาพปญัหา 
และความต้องการของ

สถานศึกษา

3. การสรรหา บรรจุ 
แต่งตั้ง ย้าย โอน รวมท้ัง
การออกจากราชการของครู
และบุคลากรทางการศึกษาท่ี
ถูกต้องตามระเบียบ โปร่งใส

 ตรวจสอบได้

4. การจัดทําแผนพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษา 
เพื่อเปน็ครูมืออาชีพโดย
วิธีการท่ีหลากหลาย ทุก
กลุ่มเปา้หมายอย่างท่ัวถึง

5. การเสริมสร้าง วินัย 
คุณธรรมจริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพให้แก่
ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาทุกกลุ่มเปา้หมาย

ร้อยละความพึงพอใจ 86.89                88.02                86.10                85.42                87.57                

ผลการประเมินความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ประจําป ี2564 ปรากฎว่า
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียให้คะแนนความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษาของ สพป.เลย เขต 1 เรียงลําดับความพึงพอใจสูงสุด - ต่ําสุด ดังนี้
ด้านบริหารงานบุคคล

ลําดับท่ี 1 คําถามท่ี 2. การจัดทําแผนอัตรากําลังครูและบุคลากรทางการ ศึกษาท่ีสอดคล้องกับนโยบาย สภาพปัญหา และความต้องการของสถานศึกษา คิดเป็นร้อยละ 88.02
ลําดับท่ี 2 คําถามท่ี 5. การเสริมสร้าง วินัย คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกกลุ่มเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ 87.57
ลําดับท่ี 3 คําถามท่ี 1. การจัดทําข้อมูลสารสนเทศอัตรากําลังครู และบุคลากรทางการศึกษาท่ีสอดคล้องกับนโยบาย สภาพปัญหาและความต้องการของสถานศึกษา  คิดเป็นร้อยละ 86.89
ลําดับท่ี 4 คําถามท่ี 3. การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง ย้าย โอน รวมท้ังการออกจากราชการของครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีถูกต้องตามระเบียบ โปร่งใส ตรวจสอบได้ คิดเป็นร้อยละ 86.10
ลําดับท่ี 5 คําถามท่ี 4. การจัดทําแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือเป็นครูมืออาชีพโดยวิธีการท่ีหลากหลาย ทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างท่ัวถึง คิดเป็นร้อยละ 85.42

1. การจ ัดทําข้อมูลสารสนเทศ
อัตรากําลังครู และบุคลากร
ทางการศึกษาที่สอดคล้อง

กับนโยบาย สภาพปัญหาและ
ความต้องการของ

สถานศึกษา  

2. การจ ัดทําแผนอัตรากําลัง
ครูและบุคลากรทางการ 
ศึกษาที่สอดคล้องกับ

นโยบาย สภาพปัญหา และ
ความต้องการของ

สถานศึกษา 

3. การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง 
ย้าย โอน รวมทั้งการออก
จากราชการของครูและ
บุคลากรทางการศึกษาท่ี

ถูกต้องตามระเบียบ โปร่งใส 
ตรวจสอบได ้

4. การจ ัดทําแผนพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษา 
เพ่ือเป็นครูมืออาชีพโดย
วิธีการที่หลากหลาย ทุก
กลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึง 

5. การเสริมสร้าง วินัย 
คุณธรรมจริยธรรม และ

จรรยาบรรณวิชาชีพให้แก่ครู
และบุคลากรทางการศึกษา

ทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ร้อยละความพึงพอใจ 86.89 88.02 86.10 85.42 87.57
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ร้อยละความพึงพอใจ 



ด้านงบประมาณ

1. การขอ
จัดตั้ง 

จัดสรร และ
โอนเงิน

งบประมาณ
ในสถานศึกษา

2. การ
วางแผนการ

ใช้
งบประมาณ
ถูกต้องตาม
ระเบียบ / 
กฎหมายท่ี
กําหนด และ
สอดคล้อง
กับนโยบาย

3. การ
แต่งตั้ง

ผู้รับผิดชอบ
ในการ

จัดระบบการ
บริหารการเงิน
 บัญชี และ
พัสดุอย่าง
ชัดเจน

4. การสร้าง
ความรู้ ความ
เข้าใจ ด้าน
การวางแผน

การใช้
งบประมาณ
ให้กับบุคคลท่ี
เก่ียวข้อง

5. การนิเทศ 
กํากับ 

ติดตาม และ
ตรวจสอบการ

ใช้
งบประมาณ

ของ
สถานศึกษา

6. การให้
คําปรึกษา
ช่วยเหลือ
แนะนําการ
ปฏิบัติงาน
ด้านการเงิน
และบัญชีของ
สถานศึกษา

7. การให้
คําปรึกษา
ช่วยเหลือ 
แนะนํา ในการ
รายงานผล
การเบิกจ่าย
งบประมาณ
แก่สถานศึกษา

8. การนํา
นวัตกรรม 
เทคโนโลยีมา
ใช้ในการ
พัฒนางาน

9. การจัดทํา
เอกสารรายงา

นผลการ
ดําเนินงาน
ทางด้าน

งบประมาณ
ประจําปอีย่าง
เปน็ระบบ

10. การ
ประเมินความ
เส่ียงด้าน

การเงิน การ
บัญชี และ
พัสดุของ
สํานักงาน
เขตพื้นท่ี
การศึกษา 

และสถานศึกษา

ร้อยละความพึงพอใจ 85.22     86.00     87.56     85.33     85.00     85.22     84.44     84.00     85.44     84.56     

ผลการประเมินความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ประจําป ี2564 ปรากฎว่า
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียให้คะแนนความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษาของ สพป.เลย เขต 1 เรียงลําดับความพึงพอใจสูงสุด - ต่ําสุด ดังนี้
ด้านงบประมาณ

ลําดับท่ี 1 คําถามท่ี 3. การแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการจัดระบบการบริหารการเงิน บัญชี และพัสดุอย่างชัดเจน  คิดเป็นร้อยละ 87.56
ลําดับท่ี 2 คําถามท่ี 2. การวางแผนการใช้งบประมาณถูกต้องตามระเบียบ / กฎหมายท่ีกําหนด และสอดคล้องกับนโยบาย  คิดเป็นร้อยละ 86.00
ลําดับท่ี 3 คําถามท่ี 9. การจัดทําเอกสารรายงานผลการดําเนินงานทางด้านงบประมาณประจําปีอย่างเป็นระบบ  คิดเป็นร้อยละ 85.44
ลําดับท่ี 4 คําถามท่ี 4. การสร้างความรู้ ความเข้าใจ ด้านการวางแผนการใช้งบประมาณให้กับบุคคลท่ีเก่ียวข้อง  คิดเป็นร้อยละ 85.33

คําถามท่ี 1. การขอจัดตั้ง จัดสรร และโอนเงินงบประมาณในสถานศึกษา  คิดเป็นร้อยละ 85.22
คําถามท่ี 6. การให้คําปรึกษาช่วยเหลือแนะนําการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีของสถานศึกษา  คิดเป็นร้อยละ 85.22

ลําดับท่ี 6 คําถามท่ี 5. การนิเทศ กํากับ ติดตาม และตรวจสอบการใช้งบประมาณของสถานศึกษา  คิดเป็นร้อยละ 85.00
ลําดับท่ี 7 คําถามท่ี 10. การประเมินความเส่ียงด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และสถานศึกษา คิดเป็นร้อยละ 84.56
ลําดับท่ี 8 คําถามท่ี 7. การให้คําปรึกษาช่วยเหลือ แนะนํา ในการรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณแก่สถานศึกษา คิดเป็นร้อยละ 84.44
ลําดับท่ี 9 คําถามท่ี 8. การนํานวัตกรรม เทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนางาน คิดเป็นร้อยละ 84.00

ลําดับท่ี 5

1. การขอจัดตั้ง 
จัดสรร และโอน
เงินงบประมาณ
ในสถานศึกษา  

2. การวางแผน
การใช้

งบประมาณ
ถูกต้องตาม
ระเบียบ / 
กฎหมายที่
กําหนด และ
สอดคล้องกับ

นโยบาย  

3. การแต่งต้ัง
ผู้รับผิดชอบใน
การจัดระบบการ
บริหารการเงิน 
บัญชี และพัสดุ
อย่างช ัดเจน  

4. การสร้าง
ความรู้ ความ
เข้าใจ ด้านการ
วางแผนการใช้

งบประมาณให้กับ
บุคคลที่เก่ียวข้อง  

5. การนิเทศ 
กํากับ ติดตาม 
และตรวจสอบ

การใช้
งบประมาณของ
สถานศึกษา  

6. การให้
คําปรึกษา

ช่วยเหลือแนะนํา
การปฏิบัติงาน
ด้านการเงินและ

บัญชีของ
สถานศึกษา  

7. การให้
คําปรึกษา

ช่วยเหลือ แนะนํา 
ในการรายงานผล

การเบิกจ่าย
งบประมาณแก่
สถานศึกษา 

8. การนํา
นวัตกรรม 

เทคโนโลยีมาใช้ใน
การพัฒนางาน 

9. การจัดทํา
เอกสารรายงาน

ผลการ
ดําเนินงาน
ทางด้าน

งบประมาณ
ประจําปีอย่างเป็น

ระบบ  

10. การประเมิน
ความเส่ียงด้าน
การเงิน การ

บัญชี และพัสดุ
ของสํานักงาน
เขตพ้ืนที่

การศึกษา และ
สถานศึกษา 

ร้อยละความพึงพอใจ 85.22 86.00 87.56 85.33 85.00 85.22 84.44 84.00 85.44 84.56
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ร้อยละความพึงพอใจ 



ด้านบริหารงานท่ัวไป

1. จัดทําระบบ
ข้อมูลสารสนเทศ
เชื่อมโยงท้ัง
ภายใน และ
ภายนอกเขต
พื้นท่ีการศึกษา
และส่วนกลาง
อย่างเปน็ระบบ 
ใช้ง่ายสะดวกและ

รวดเร็ว

2. การ
ประชาสัมพันธ์
และเผยแพร่

ข้อมูล
สารสนเทศต่อ
สถานศึกษา และ
สาธารณะอย่าง

ต่อเน่ือง

3. ในการส่ือสาร
และแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น
ร่วมกันมีหลาย

ช่องทาง

4. การจัดทํา
แผนผังอาคาร
สถานท่ี และปา้ย
ประชาสัมพันธ์
อย่างชัดเจน

5. การ
บํารุงรักษา

อาคารสถานท่ี 
ระบบ

สาธารณูปโภค 
และ

สภาพแวดล้อม
เปน็ระเบียบ 
สะอาด ถูก

สุขลักษณะใน
สํานักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษา

6. การติดตาม 
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตาม
มาตรฐาน การ
ปฏิบัติงาน และ
ปรับปรุงอย่าง

ต่อเน่ือง

7. การวางระบบ
ควบคุมภายในท่ี
สอดคล้องกับ
สภาพ ปญัหา 
และตรงตาม
ภารกิจของ
หน่วยงาน

8. การจัด
สวัสดิการและ
สวัสดิภาพของ
ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาได้
อย่างท่ัวถึง 
สอดคล้องกับ
ระเบียบท่ีกําหนด

และความ
ต้องการจําเปน็

9. การรับฟัง
ความคิดเห็น
ของครูและ

บุคลากรทางการ
ศึกษา รวมถึง
บุคคลอ่ืนท่ีมีส่วน

เก่ียวข้อง

10. การประสาน 
ส่งเสริม สร้าง
เครือข่ายความ
ร่วมมือจาก

บุคคล หน่วยงาน
 สถาบัน 

องค์การภาครัฐ 
และ เอกชนเข้า

มาระดม
ทรัพยากรเพื่อ
พัฒนาคุณภาพ

การศึกษา

ร้อยละความพึงพอใจ 86.19        86.72       86.19        86.79       87.25       86.57       86.42       86.11         86.64       87.70       

ผลการประเมินความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ประจําป ี2564 ปรากฎว่า
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียให้คะแนนความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษาของ สพป.เลย เขต 1 เรียงลําดับความพึงพอใจสูงสุด - ต่ําสุด ดังนี้
ด้านบริหารงานทั่วไป

ลําดับท่ี 1 คําถามท่ี 10. การประสาน ส่งเสริม สร้างเครือข่ายความร่วมมือจากบุคคล หน่วยงาน สถาบัน องค์การภาครัฐ และ เอกชนเข้ามาระดมทรัพยากรเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 87.70
ลําดับท่ี 2 คําถามท่ี 5. การบํารุงรักษาอาคารสถานท่ี ระบบสาธารณูปโภค และสภาพแวดล้อมเป็นระเบียบ สะอาด ถูกสุขลักษณะในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  คิดเป็นร้อยละ 87.25
ลําดับท่ี 3 คําถามท่ี 4. การจัดทําแผนผังอาคารสถานท่ี และป้ายประชาสัมพันธ์อย่างชัดเจน  คิดเป็นร้อยละ 86.79
ลําดับท่ี 4 คําถามท่ี 2. การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศต่อสถานศึกษา และสาธารณะอย่างต่อเน่ือง  คิดเป็นร้อยละ 86.72
ลําดับท่ี 5 คําถามท่ี 9. การรับฟงัความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงบุคคลอ่ืนท่ีมีส่วนเก่ียวข้อง  คิดเป็นร้อยละ 86.64
ลําดับท่ี 6 คําถามท่ี 6. การติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน การปฏิบัติงาน และปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง  คิดเป็นร้อยละ 86.57
ลําดับท่ี 7 คําถามท่ี 7. การวางระบบควบคุมภายในท่ีสอดคล้องกับสภาพ ปัญหา และตรงตามภารกิจของหน่วยงาน  คิดเป็นร้อยละ 86.42

คําถามท่ี 1. จัดทําระบบข้อมูลสารสนเทศเชื่อมโยงท้ังภายใน และภายนอกเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและส่วนกลางอย่างเป็นระบบ ใช้ง่ายสะดวกและรวดเร็ว  คิดเป็นร้อยละ 86.19
คําถามท่ี 3. ในการส่ือสารและแลกเปล่ียนความคิดเห็นร่วมกันมีหลายช่องทาง  คิดเป็นร้อยละ 86.19

ลําดับท่ี 9 คําถามท่ี 8. การจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้อย่างท่ัวถึง สอดคล้องกับระเบียบท่ีกําหนดและความต้องการจําเป็น  คิดเป็นร้อยละ 86.11

ลําดับท่ี 8

1. จัดทําระบบ
ข้อมูลสารสนเทศ
เช่ือมโยงท้ังภายใน 
และภายนอกเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาและ
ส่วนกลางอย่าง
เป็นระบบ ใช้ง่าย
สะดวกและรวดเร็ว  

2. การ
ประชาสัมพันธ์และ
เผยแพร่ข้อมูล
สารสนเทศต่อ
สถานศึกษา และ
สาธารณะอย่าง

ต่อเนื่อง  

3. ในการสื่อสาร
และแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น
ร่วมกันมีหลาย

ช่องทาง  

4. การจ ัดทํา
แผนผังอาคาร
สถานท่ี และป้าย
ประชาสัมพันธ์
อย่างช ัดเจน  

5. การบํารุงรักษา
อาคารสถานท่ี 

ระบบ
สาธารณูปโภค 

และสภาพแวดล้อม
เป็นระเบียบ 
สะอาด ถูก

สุขลักษณะใน
สํานักงานเขต… 

6. การติดตาม 
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตาม
มาตรฐาน การ
ปฏิบัติงาน และ
ปรับปรุงอย่าง

ต่อเนื่อง  

7. การวางระบบ
ควบคุมภายในที่
สอดคล้องกับ

สภาพ ปัญหา และ
ตรงตามภารกิจ
ของหน่วยงาน  

8. การจ ัด
สวัสดิการและ

สวัสดิภาพของครู
และบุคลากร

ทางการศึกษาได้
อย่างทั่วถึง 
สอดคล้องกับ

ระเบียบที่กําหนด
และความ… 

9. การรับฟงัความ
คิดเห็นของครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา รวมถึง

บุคคลอื่นที่มีส่วน
เก่ียวข้อง  

10. การประสาน 
ส่งเสริม สร้าง
เครือข่ายความ

ร่วมมือจากบุคคล 
หน่วยงาน สถาบัน 
องค์การภาครัฐ 
และ เอกชนเข้ามา
ระดมทรัพยากร
เพ่ือพัฒนา… 

ร้อยละความพึงพอใจ 86.19 86.72 86.19 86.79 87.25 86.57 86.42 86.11 86.64 87.70
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ร้อยละความพึงพอใจ 


