สรุปแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รบั บริ การและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย
ที่มีต่อการบริ หารและการจัดการศึกษา และการบริ การ ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชัยนาท ปี งบประมาณ 2561
………………………………………………..

ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธกี ารบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ี พ.ศ. 2546 มาตรา
11 ความว่า “ส่วนราชการมีหน้าทีพ่ ฒ
ั นาความรูใ้ นส่วนราชการ เพื่อให้มลี กั ษณะเป็ นองค์กรแห่งการเรียนรู้
อย่างสม่าเสมอ โดยต้องรับรูข้ อ้ มูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรูใ้ นด้านต่าง ๆ เพื่อนามาประยุกต์ใช้
ในการปฏิบตั ริ าชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและเหมาะสมต่อสถานการณ์รวมทัง้ ต้องส่งเสริมและพัฒนา
ความรูค้ วามสามารถสร้างวิสยั ทัศน์ และปรับเปลีย่ นทัศนคติของข้าราชการในสังกัด ให้เป็ นบุคลากรทีม่ ี
ประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้
ร่วมกัน...” ดังนัน้ การให้บริการประชาชนให้ได้รบั ความพึงพอใจสูงสุด
เป็ นเป้ าหมายสูงสุดขององค์กร ทุกแห่ง
ทัง้ ภาครัฐและเอกชน ต่างก็แข่งขันการบริการเพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ประชาชนหรือ ลูกค้าให้ได้รบั ความ
พึงพอใจในการให้บริการสูงสุด เริม่ ตัง้ แต่รฐั บาลมีการปฏิรปู ระบบราชการใน ปี 2545 เป็ นต้นมา รัฐบาลได้
ดาเนินการเร่งรัดให้หน่วยงานของรัฐทุกองค์กรมีการปรับปรุงคุณภาพ การให้บริการแก่ประชาชนให้ได้รบั การ
บริการทีด่ ี จะเห็นได้จากการทีห่ น่วยงานภาครัฐ เริม่ ดาเนินการปรับปรุงระบบการให้บริการแก่ประชาชนต่าง
ๆ ด้านความสะดวก,
ความรวดเร็ว ยุตธิ รรมต่าง ๆ โดยการลดขัน้ ตอนในการทางาน การอานวยความสะดวกให้แก่ประชาชนเพื่อให้
ประชาชนได้รบั การบริการทีพ่ งึ พอใจต่อหน่วยงาน ภาครัฐอย่างสูงสุด
การบริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐนัน้ ประชาชนทัวไปที
่ ต่ อ้ งติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ
ตัง้ แต่เกิดจนกระทังตาย
่
เนื่องจากมีกฎหมายบังคับจากหน่วยงานของรัฐบริการได้ อย่างมีประสิทธิภาพ มี
ขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ านทีด่ ขี น้ึ สะดวกรวดเร็วและชัดเจน ใช้เวลาดาเนินการพิจารณาไม่มาก เมือ่ ประชาชนมา
ติดต่อสามารถดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว ไม่ตอ้ งเดินทางไปมาหลายครัง้ ก็จะทาให้
ประชาชน
มีเวลาไปประกอบอาชีพอื่น ๆ เป็ นการเพิม่ รายได้และผลผลิตมวลรวมของประเทศได้อกี ทางหนึ่ง สาหรับ
กรณี
ของภาคเอกชนทีเ่ ป็ นนักธุรกิจต้องมีการพิจารณาก่อนการลงทุน หากระบบราชการโดยเฉพาะการบริการที่
ไม่ชดั เจน นักลงทุน ก็ไม่กล้าเสีย่ งเข้ามาลงทุนทาให้ประชาชนไม่มงี านทา ขาดรายได้ ปั จจุบนั หน่วยงาน
ภาครัฐ
จึงได้เร่งดาเนินการให้มกี ารปรับปรุงให้การบริการทีด่ ี ซึง่ ประชาชนก็คาดหวังว่าจะได้รบั การบริการทีจ่ ดั ให้
อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เสียค่าใช้จา่ ยต่าคุม้ ค่าต่อเงินภาษีของราษฎรทีเ่ สียภาษีและมีการแข่งขัน
การให้บริการของภาครัฐทุกด้าน โดยมีการปรับปรุงระบบการให้บริการ การอานวยความสะดวกแก่ประชาชน
การสร้างจิตสานึกต่อการบริการสาธารณะ เพื่อเพิม่ คุณภาพการให้บริการแก่ประชาชนและความเป็ นนัก
วิชาชีพของข้าราชการต่อไป
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาชัยนาท ในฐานะตัวแทนของส่วนราชการในสังกัด
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ ทาหน้าทีใ่ นการให้บริการทาง

๒

การศึกษาให้กบั จังหวัดชัยนาท โดยมีผมู้ สี ่วนได้ส่วนเสียจากการให้บริการของหน่วยงานอย่างหลากหลาย
ได้แก่ ผูบ้ ริหารทางการศึกษา ผูบ้ ริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผูป้ กครอง ชุม
ชุม และผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสีย
อื่น ๆ ฯลฯ จึงได้มกี ารดาเนินงานตามภารกิจของสานักงานเขตพืน้ ทีการศึกษาประถมศึกษาชัยนาท การ
ทางานแนวใหม่ทม่ี กี ารปรับปรุงระบบการทางานต่าง ๆ เพื่อเป็ นการอานวยความสะดวกแก่ผมู้ สี ่วนได้ส่วนเสีย
ในทุก
ภาคส่วน จึงได้มกี ารสอบถามความพึงพอใจของผูร้ บั บริการ และผูม้ สี ่วนได้เสียทีม่ ตี ่อการบริหารและการจัด
การศึกษา และการบริการ ของสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาชัยนาท ปี งบประมาณ 2561
เพื่อเป็ นข้อมูลในการปรับปรุงการทางานให้ดยี งิ่ ขึน้ ต่อไป

๓

เครื่องมือที่ใช้ในการวัดและประเมิ นผล
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการเก็บข้อมูลครัง้ นี้เป็ นแบบสอบถาม (Questionnaire) ประกอบด้วยคาถาม 3 ส่วน
ดังนี้
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลส่วนบุคคล
ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจของผูร้ บั บริการและผูม้ สี ่วนได้เสียทีม่ ตี ่อการบริหารและการจัดการศึกษา
รวมทัง้ การให้บริการของสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาชัยนาท ใน ๔
ด้าน
ได้แก่ ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบริหารงานบุคคล และด้านบริหารงาน
ทัวไป
่
รวม 35 ข้อ มีลกั ษณะเป็ นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) ชนิดกาหนด
คาตอบเป็ นข้อความ 5 ระดับ ดังนี้ คือ
5 คะแนน หมายถึง
มากทีส่ ุด
4 คะแนน หมายถึง
มาก
3 คะแนน หมายถึง
ปานกลาง
2 คะแนน หมายถึง
น้อย
1 คะแนน หมายถึง
น้อยทีส่ ุด
เมือ่ รวบรวมข้อมูลและแจกแจงความถี่แล้ว จะใช้คะแนนเฉลีย่ ของผูต้ อบแบบสอบถามความพึง
พอใจ
มาพิจารณาระดับความคิดเห็น ซึง่ มีเกณฑ์ในการพิจารณา ดังนี้
ค่าเฉลีย่
4.51 – 5.00 หมายถึง
มากทีส่ ุด
ค่าเฉลีย่
3.51 – 4.50 หมายถึง
มาก
ค่าเฉลีย่
2.51 – 3.50 หมายถึง
ปานกลาง
ค่าเฉลีย่
1.51 – 2.50 หมายถึง
น้อย
ค่าเฉลีย่
0.00 – 1.50 หมายถึง
น้อยทีส่ ุด
ส่วนที่ ๓ ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิม่ เติม

๔

ผลการวิ เคราะห์ข้อมูล
ตอนที่ ๑ ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลของผูต้ อบแบบสอบถามความพึงพอใจของผูร้ บั บริการและผูม้ สี ่วนได้
เสีย
ที่มตี ่ อการบริห ารและการจัดการศึก ษา และการบริการ ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ชัยนาท ปี งบประมาณ 2561 มีผตู้ อบแบบสอบถามทัง้ สิน้ 712 คน ดังตารางที่ ๑
ตารางที่ ๑ แสดงจานวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รบั บริ การและผูม้ ี
ส่วนได้ ส่วนเสียที่ มีต่อการบริ หารและการจัดการศึกษา ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชัยนาท ปี งบประมาณ 2561
สถานภาพผูต้ อบแบบสอบถาม
-

ผูบ้ ริหารสถานศึกษา
บุคลากรทางการศึกษา
ครูผสู้ อน
ก.ต.ป.น.
คณะกรรมการสถานศึกษา
อื่น ๆ
รวม

จานวน
114
64
520
6
6
2
712

ร้อยละ
คน
คน
คน
คน
คน
คน

16.01
8.99
73.03
0.84
0.84
0.28
100

จากตารางที่ 1 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถาม จานวน 712 คน เป็ นผูบ้ ริหารสถานศึกษาจานวน 114 คน
คิดเป็ นร้อยละ 16.01 เป็ นบุคลากรทางการศึกษา 64 คน คิดเป็ นร้อยละ 8.99 เป็ นครูผสู้ อน 520 คน คิด
เป็ นร้อยละ 73.03 เป็ น ก.ต.ป.น. 6 คน คิดเป็ นร้อยละ 0.84 น. เป็ นคณะกรรมการสถานศึกษา 6 คน คิด
เป็ นร้อยละ 0.84 และอื่น ๆ จานวน 2 คน คิดเป็ นร้อยละ 0.28
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผูร้ บั บริการและผูม้ สี ่วน
ได้ ส่ ว นเสีย ที่มตี ่ อ การบริห ารและการจัด การศึก ษา และการบริก าร ของสานัก งานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษา
ประถมศึก ษาชัย นาท ปี งบประมาณ 2561 ใน ๔ ด้าน ได้แ ก่ ด้านวิช าการ ด้านงบประมาณ ด้า น
บริหารงานบุคคล และด้านบริหารงานทัวไป
่ ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงค่ าเฉลี่ ย และร้ อ ยละของผู้ต อบแบบสอบถามความพึ ง พอใจของผู้รบั บริ ก าร
และผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียที่ มีต่อการบริ หารและการจัดการศึ กษา และการบริ การ ของสานักงานเขต
พื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาชัย นาท ปี งบประมาณ 2561 ใน 4 ด้ า น ได้ แ ก่ ด้ า นวิ ช าการ ด้ า น
งบประมาณ ด้านบริ หารงานบุคคล และด้านบริ หารงานทัวไป
่

๕

ประเด็นการสารวจความพึงพอใจ
ด้านวิชาการ
ด้านงบประมาณ
ด้านบริหารงานบุคคล
ด้านบริหารงานทัวไป
่
รวมทัง้ สิ้ น

X

ร้อยละ

ระดับ

จัดลาดับ

4.52
4.34
4.09
4.48
4.36

90.40
86.80
81.84
89.60
87.15

มากทีส่ ุด
มาก
มาก
มาก
มาก

1
3
4
2

จากตารางที่ 2 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามความพึงพอใจของผูร้ บั บริการและผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสียที่ม ี
ต่อการบริหารและการจัดการศึกษา และการบริการ ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
ปี งบประมาณ 2561 มีค่าเฉลี่ยรวม เท่ากับ 4.36 ( X = 4.36) อยู่ในระดับมาก คิดเป็ นร้อยละ 87.15 เมื่อ
พิจารณาในแต่ละด้านพบว่า ด้านวิชาการมีค่าเฉลีย่ มากทีส่ ุด เท่ากับ 4.52 ( X = 4.52) อยู่ในระดับมากทีส่ ุด
คิดเป็ นร้อยละ 90.40 รองลงมา คือ ด้านบริหารงานทัวไป
่ มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.48 ( X = 4.48) อยูใ่ นระดับ
มาก คิดเป็ นร้อยละ 89.60 และด้านงบประมาณ มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.34 ( X = 4.34) อยู่ในระดับมาก คิด
เป็ นร้อยละ 86.80 และด้านบริหารงานบุคคล มีค่าเฉลีย่ น้อยที่สุด เท่ากับ 4.09 ( X = 4.09) อยู่ในระดับ
มาก คิดเป็ นร้อยละ 81.84 ตามลาดับ
ตารางที่ ๒.1 ด้านวิ ชาการ
ประเด็นการสารวจความพึงพอใจ
๑. การจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสานักงาน
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาและสถานศึกษา
๒. การพัฒนากรอบหลักสูตรท้องถิน่ สอดคล้องกับแผนการ
ศึกษาแห่งชาติ และตามความต้องการของสถานศึกษา
๓. การส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้อง
กับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช
2551 และตามบริบทของสถานศึกษา
๔. การส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดกระบวนการ
เรียนรูท้ ห่ี ลากหลาย
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ร้อย
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๖

๕. การส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษามีการผลิต พัฒนาสือ่
เครือ่ งมือ อุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอนที่
หลากหลายคลอบคลุมทุกกลุ่มสาระ
๖. การส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษามีการวัดผล
ประเมินผลทีห่ ลากหลาย และนาผลการประเมินไปใช้ใน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ประเด็นการสารวจความพึงพอใจ
๗. การส่งเสริม สนับสนุน นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาตามระบบกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษา
๘. การส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรในสานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษา และสถานศึกษาจัดทาวิจยั และนาผลการวิจยั ไป
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาและเขตพืน้ ที่
การศึกษา
๙. การส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาการจัด
กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
๑๐. การส่งเสริม สนับสนุนให้บุคคล หน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ มีสว่ น
ร่วมในการจัดการศึกษาและเป็ นแหล่งเรียนรูเ้ พือ่ พัฒนา
คุณภาพการศึกษาในรูปแบบครือข่าย

รวมทัง้ สิ้ น
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จากตารางที่ 2.1 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามความพึงพอใจของผูร้ บั บริการและผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสียทีม่ ี
ต่อการบริหารและการจัดการศึกษา และการบริการ ของสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
ปี งบประมาณ 2561 ด้านวิชาการ มีค่าเฉลีย่ รวมเท่ากับ 4.52 ( X = 4.52) อยูใ่ นระดับมากทีส่ ุด คิดเป็ นร้อยละ
90.40 เมือ่ พิจารณารายข้อพบว่า การส่งเสริม สนับสนุ นให้สถานศึกษาพัฒนาการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน
และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีค่าเฉลีย่ มากทีส่ ุดเท่ากับ 4.67 ( X = 4.67) อยูใ่ นระดับมากทีส่ ุด คิดเป็ น
ร้อยละ 93.40 รองลงมาการส่งเสริม สนับสนุ นให้สถานศึกษาจัดกระบวนการเรียนรู้ทห่ี ลากหลาย มีค่าเฉลีย่
เท่ากับ 4.66 ( X = 4.66) อยูใ่ นระดับมากทีส่ ุด คิดเป็ นร้อยละ 93.20 การส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตร

๗

สถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551 และตามบริบทของ
สถานศึกษา มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.59 ( X = 4.59) อยูใ่ นระดับมากทีส่ ุด คิดเป็ นร้อยละ 91.80 การส่งเสริม
สนับสนุ นให้สถานศึกษามีการวัดผล ประเมินผลทีห่ ลากหลาย และนาผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.55
( X = 4.55) อยูใ่ นระดับมากทีส่ ุด คิดเป็ นร้อยละ 91.00 การ
จัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาและสถานศึกษามีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.52 (
X = 4.52) อยูใ่ นระดับมากทีส่ ุด คิดเป็ นร้อยละ 90.40 การส่งเสริม สนับสนุ น นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาตามระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.49 ( X = 4.49)
อยูใ่ นระดับมาก คิดเป็ นร้อยละ 89.80 การส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษามีการผลิต พัฒนาสื่อ เครือ่ งมือ
อุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอนทีห่ ลากหลายคลอบคลุมทุกกลุ่มสาระ มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.47 ( X =
4.47) อยูใ่ นระดับมาก คิดเป็ นร้อยละ 89.40 การส่งเสริม สนับสนุ นให้บุคคล หน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ มีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษาและเป็ นแหล่งเรียนรูเ้ พื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในรูปแบบครือข่าย ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.46 (
่ สอดคล้องกับแผนการศึกษา
X = 4.46) อยูใ่ นระดับมาก คิดเป็ นร้อยละ 89.20 การพัฒนากรอบหลักสูตรท้องถิน
แห่งชาติ และ ตามความต้องการของสถานศึกษา ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.43 ( X = 4.43) อยูใ่ นระดับมาก คิดเป็ นร้อย
ละ 88.60 และการส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรในสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา และสถานศึกษาจัดทาวิจยั และนา
ผลการวิจยั ไปพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาและเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา ค่าเฉลีย่ น้อยทีส่ ุดเท่ากับ 4.33 (
X = 4.33) อยูใ่ นระดับมาก คิดเป็ นร้อยละ 86.60 ตามลาดับ
ตารางที่ ๒.2 ด้านงบประมาณ
ประเด็นการสารวจความพึงพอใจ

X

ร้อย

ระดับ

จัดลาดับ

ละ
๑. การขอจัดตัง้ จัดสรร และโอนเงินงบประมาณใน
สถานศึกษาเป็ นไปตามหลักเกณฑ์
๒. การวางแผนการใช้งบประมาณถูกต้องตามระเบียบ/
กฎหมายทีก่ าหนด และสอดคล้องกับนโยบาย
๓. การแต่งตัง้ ผูร้ บั ผิดชอบในการจัดระบบการบริหารการเงิน
บัญชี และพัสดุอย่างชัดเจน
๔. การสร้างความรู้ ความเข้าใจ ด้านการวางแผนการใช้
งบประมาณให้กบั บุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง
๕. การนิเทศ กากับ ติดตาม และตรวจสอบการใช้
งบประมาณของสถานศึกษา
๖. การให้คาปรึกษาช่วยเหลือแนะนาการปฏิบตั งิ านด้านการเงิน
และบัญชีของสถานศึกษา
๗. การให้คาปรึกษาช่วยเหลือ แนะนา ในการรายงานผลการ
เบิกจ่ายงบประมาณแก่สถานศึกษา
๘. การนานวัตกรรม เทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนางาน
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๙. จัดทาเอกสารการรายงานผลการดาเนินงานทางด้าน
งบประมาณประจาปี อย่างเป็ นระบบ
๑๐. การประเมินความเสีย่ งด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุ
ของสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา และสถานศึกษา

4.31

86.20

มาก

5

4.25

85.00

มาก

7

รวมทัง้ สิ้ น

4.34

86.80

มาก

จากตารางที่ 2.2 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามความพึงพอใจของผูร้ บั บริการและผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสียทีม่ ี
ต่อการบริหารและการจัดการศึกษา และการบริการ ของสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
ปี งบประมาณ 2561 ด้านงบประมาณ มีค่าเฉลีย่ รวมเท่ากับ 4.34 ( X = 4.34) อยูใ่ นระดับมาก คิดเป็ นร้อยละ
86.80 เมือ่ พิจารณารายข้อพบว่าการแต่งตัง้ ผูร้ บั ผิดชอบในการจัดระบบการบริหารการเงิน บัญชี และพัสดุ
อย่างชัดเจน มีค่าเฉลีย่ มากทีส่ ุดเท่ากับ 447 ( X = 4.47) อยูใ่ นระดับมาก คิดเป็ นร้อยละ 89.40 รองลงมา
การวางแผนการใช้งบประมาณถูกต้องตามระเบียบ/กฎหมายทีก่ าหนด และสอดคล้องกับนโยบาย มีค่าเฉลีย่
เท่ากับ 439 ( X = 4.39) อยูใ่ นระดับมาก คิดเป็ นร้อยละ 87.80 การนิเทศ กากับ ติดตาม และตรวจสอบ
การใช้งบประมาณของสถานศึกษา มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.38 ( X = 4.38) อยูใ่ นระดับมาก คิดเป็ นร้อยละ
87.60 การให้คาปรึกษาช่วยเหลือแนะนาการปฏิบตั งิ านด้านการเงินและบัญชีของสถานศึกษา มีค่าเฉลีย่
เท่ากับ 4.38 ( X = 4.38) อยูใ่ นระดับมาก คิดเป็ นร้อยละ 87.60 การให้คาปรึกษาช่วยเหลือ แนะนา ในการ
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณแก่สถานศึกษา มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.38 ( X = 4.38) อยูใ่ นระดับมาก คิด
เป็ นร้อยละ 87.60 การสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านการวางแผนการใช้งบประมาณให้กบั บุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง มี
ค่าเฉลีย่
เท่ากับ 4.32 ( X = 4.32) อยูใ่ นระดับมาก คิดเป็ นร้อยละ 86.40 จัดทาเอกสารการรายงานผลการ
ดาเนินงานทางด้านงบประมาณประจาปี อย่างเป็ นระบบ มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.31 ( X = 4.31) อยูใ่ นระดับมาก
คิดเป็ น
ร้อยละ 86.20 การนานวัตกรรม เทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนางาน มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.27 ( X = 4.27)
อยูใ่ นระดับมาก คิดเป็ นร้อยละ 85.40 การประเมินความเสีย่ งด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุของสานักงาน
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา และสถานศึกษา มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.25 ( X = 4.25) อยูใ่ นระดับมาก คิดเป็ นร้อยละ
85.00 และการขอจัดตัง้ จัดสรร และโอนเงินงบประมาณในสถานศึกษาเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ มีค่าเฉลีย่ น้อย
ทีส่ ุดเท่ากับ 4.20 ( X = 4.20) อยูใ่ นระดับมาก คิดเป็ นร้อยละ 84.00 ตามลาดับ
ตารางที่ ๒.3 ด้านบริ หารงานบุคคล
ประเด็นการสารวจความพึงพอใจ
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ระดับ

จัดลาดับ

ละ
๑. การจัดทาข้อมูลสารสนเทศอัตรากาลังครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทีส่ อดคล้องกับนโยบาย สภาพปั ญหา และ
ความต้องการของสถานศึกษา
๒. การจัดทาแผนอัตรากาลังครูและบุคลากรทางการศึกษาที่
สอดคล้องกับนโยบาย สภาพปั ญหา และความต้องการ

4.09
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๙

ของสถานศึกษา
๓. การสรรหาบรรจุ แต่งตัง้ ย้าย โอน รวมทัง้ การออกจาก
ราชการของครู และบุคลากรทางการศึกษา
๔. การจัดทาแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพือ่
เป็ นครูมอื อาชีพด้วยวิธกี ารทีห่ ลากหลายครอบคลุมทุก
กลุ่มเป้ าหมาย
๕. การเสริมสร้าง วินยั คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพให้แก่ครู และบุคลากรทางการศึกษา ครอบคลุม
ทุกกลุ่มเป้ าหมาย
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จากตารางที่ 2.3 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามความพึงพอใจของผูร้ บั บริการและผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสียทีม่ ี
ต่อการบริหารและการจัดการศึกษา และการบริการ ของสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
ปี งบประมาณ 2561 ด้านบริหารงานบุคคล มีค่าเฉลีย่ รวมเท่ากับ 4.09 ( X = 4.09) อยู่ในระดับมาก คิดเป็ น
ร้อยละ 81.84 เมือ่ พิจารณารายข้อพบว่า การเสริมสร้าง วินยั คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพให้แก่
ครู และบุคลากรทางการศึกษา ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้ าหมาย มีค่าเฉลีย่ มากทีส่ ุดเท่ากับ 4.32 ( X = 4.32) อยูใ่ น
ระดับมาก คิดเป็ นร้อยละ 86.40 รองลงมาการจัดทาแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพือ่ เป็ นครูมอื
อาชีพด้วยวิธกี ารทีห่ ลากหลายครอบคลุมทุกกลุ่มเป้ าหมาย มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.12 ( X = 4.12) อยูใ่ นระดับมาก
คิดเป็ นร้อยละ 82.40 การจัดทาข้อมูลสารสนเทศอัตรากาลังครูและบุคลากรทางการศึกษาทีส่ อดคล้องกับนโยบาย
สภาพปั ญหา และความต้องการของสถานศึกษา มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.09 ( X = 4.09) อยูใ่ นระดับมาก คิดเป็ น
ร้อยละ 81.80
การจัดทาแผนอัตรากาลังครูและบุคลากรทางการศึกษาทีส่ อดคล้องกับนโยบาย สภาพปั ญหา และความต้องการของ
สถานศึกษา มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 3.97 ( X = 3.97) อยูใ่ นระดับมาก คิดเป็ นร้อยละ 79.40 และการสรรหาบรรจุ
แต่งตัง้ ย้าย โอน รวมทัง้ การออกจากราชการของครู และบุคลากรทางการศึกษา มีค่าเฉลีย่ น้อยทีส่ ุดเท่ากับ 3.96

( X = 3.96) อยูใ่ นระดับมาก คิดเป็ นร้อยละ 79.20 ตามลาดับ

ตารางที่ ๒.4 ด้านบริ หารทัวไป
่
ประเด็นการสารวจความพึงพอใจ

X

ร้อย

ระดับ

จัดลาดับ

ละ
๑. จัดทาระบบข้อมูลสารสนเทศเชือ่ มโยงทัง้ ภายในและ
ภายนอกเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาและส่วนกลางอย่างเป็ น
ระบบ
๒. การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ขอ้ มูลสารสนเทศ ต่อ
สถานศึกษาและสาธารณะอย่างต่อเนื่อง

4.45

89.00

มาก

5

4.54

90.80

มากทีส่ ุด

2

๑๐

๓. ช่องทางในการสือ่ สารและแลกเปลีย่ นความคิดเห็น
ร่วมกันหลายช่องทาง
๔. การจัดทาแผนผังอาคารสถานที่ และป้ ายประชาสัมพันธ์
อย่างชัดเจน
๕. การให้บริการข้อมูลและสารสนเทศ เพือ่ การบริหาร
จัดการ
๖. การพัฒนาอาคาร สถานที่ และสภาพแวดล้อมเพือ่ การ
ให้บริการ
๗. การวางระบบควบคุมภายในทีส่ อดคล้องกับสภาพปั ญหา
และตรงตามภารกิจของหน่วยงาน
๘. การจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพของครูและบุคลากร
ทางการศึกษาได้อย่างทัวถึ
่ ง สอดคล้องกับระเบียบที่
กาหนดและความต้องการจาเป็ น
๙. การรับฟั งความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษา
รวมถึงบุคคลอืน่ ทีม่ สี ว่ นเกีย่ วข้อง
๑๐. การประสาน ส่งเสริม สร้างเครือข่ายความร่วมมือจาก
บุคคล หน่วยงาน สถาบัน องค์การภาครัฐ และเอกชนใน
การจัดการศึกษา

รวมทัง้ สิ้ น
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จากตารางที่ 2.4 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามความพึงพอใจของผูร้ บั บริการและผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสียทีม่ ี
ต่อการบริหารและการจัดการศึกษา และการบริการ ของสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
ปี งบประมาณ 2561 ด้านบริหารทัวไป
่ มีค่าเฉลีย่ รวมเท่ากับ 4.48 ( X = 4.48) อยูใ่ นระดับมาก คิดเป็ น
ร้อยละ 89.60 เมือ่ พิจารณารายข้อพบว่าการพัฒนาอาคาร สถานที่ และสภาพแวดล้อมเพื่อการให้บริการ
มีค่าเฉลีย่ มากทีส่ ุดเท่ากับ 4.60 ( X = 4.60) อยูใ่ นระดับมากทีส่ ุด คิดเป็ นร้อยละ 92.00 รองลงมาการ
ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ขอ้ มูลสารสนเทศ ต่อสถานศึกษาและสาธารณะอย่างต่อเนื่อง มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ
4.54
( X = 4.54) อยูใ่ นระดับมากทีส่ ุด คิดเป็ นร้อยละ 90.80 การจัดทาแผนผังอาคารสถานที่ และป้ าย
ประชาสัมพันธ์อย่างชัดเจน มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.54 ( X = 4.54) อยูใ่ นระดับมากทีส่ ุด คิดเป็ นร้อยละ 90.80
การให้บริการข้อมูลและสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการ มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.48 ( X = 4.48) อยูใ่ นระดับ
มาก คิดเป็ นร้อยละ 89.60 การวางระบบควบคุมภายในทีส่ อดคล้องกับสภาพปั ญหา และตรงตามภารกิจของ
หน่วยงาน มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.48 ( X = 4.48) อยูใ่ นระดับมาก คิดเป็ นร้อยละ 89.60 ช่องทางในการสื่อสาร
และแลกเปลีย่ นความคิดเห็นร่วมกันหลายช่องทาง มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.47 ( X = 4.47) อยูใ่ นระดับมาก คิด
เป็ น
ร้อยละ 89.40 จัดทาระบบข้อมูลสารสนเทศเชื่อมโยงทัง้ ภายในและภายนอกเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา และส่วนกลาง
อย่างเป็ นระบบ มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.45 ( X = 4.45) อยูใ่ นระดับมาก คิดเป็ นร้อยละ 89.00 การรับฟั ง
ความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงบุคคลอื่นทีม่ สี ว่ นเกีย่ วข้อง มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.43 ( X = 4.43)

๑๑

อยูใ่ นระดับมาก คิดเป็ นร้อยละ 88.60 การประสาน ส่งเสริม สร้างเครือข่ายความร่วมมือจากบุคคล หน่วยงาน
สถาบัน องค์การภาครัฐ และเอกชนในการจัดการศึกษา มีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 4.42 ( X = 4.42) อยูใ่ นระดับมาก คิด
เป็ นร้อยละ 88.40 และการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้อย่างทัวถึ
่ ง สอดคล้อง
กับระเบียบทีก่ าหนดและความต้องการจาเป็ น มีค่าเฉลีย่ น้อยทีส่ ุดเท่ากับ 4.40 ( X = 4.40) อยูใ่ นระดับมาก
คิดเป็ นร้อยละ 88.00 ตามลาดับ
ตอนที่ 3 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิม่ เติม
จากผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลของผูต้ อบแบบสอบถามความพึงพอใจของผูร้ บั บริการและผูม้ สี ่วนได้ส่วน
เสีย ทีม่ ตี ่อการบริหารและการจัดการศึกษา และการบริการ ของสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษาชัยนาท ปี งบประมาณ 2561 มีผตู้ อบแบบสอบถามทัง้ สิน้ 712 คน มีผใู้ ห้ขอ้ คิดเห็นและ
เสนอแนะเพิม่ เติม ดังนี้
1. อยากให้ระบบการรับส่งหนังสือเป็ นไปอย่างถูกต้องมีระเบียบแบบแผนมากกว่าส่งในไลน์ รับส่งใน
ระบบ
AMSS ถือว่าดีแล้วหนังสือไม่ตกหล่น จะส่งทางไหนให้เลือกเป็ นแนวทางทีแ่ น่ ชดั จะได้ไม่ตกหล่น มีระบบเห็น
ได้ชดั ว่ารับเมือ่ ไรส่งเมือ่ ไร ส่งเป็ นเปเปอร์กห็ าย ส่งในไลน์กโ็ ดนทวง ส่งใน AMSS ก็ไม่ลงรับ ไม่รจู้ ะส่งทาง
ไหนเลยครับ
2. ควรหาแนวทาง/วิธกี ารจัดสรรอัตรากาลังครูให้ครบชัน้ เรียน
3. ควรผลักดันนโยบาย ให้ครูสามารถเบิกค่าน้ ามัน ในกรณีเดินทางไปอบรมคูปองพัฒนาครู ครับ
4. ควรมีการจัดการในเรือ่ งการบริหารด้านงบประมาณการอบรมคูปอง ควรวางแผนให้เป็ นระบบ
มากกว่านี้
5. ควรรักษาผลประโยชน์ให้ครูดา้ นสวัสดิการทีไ่ ด้รบั
6. ศึกษานิเทศก์ควรออกมาเยีย่ มกันบ้างและถ้ามาโปรดให้คาชีแ้ นะอย่ามาจับผิดกัน
7. ศน.มา นิเทศ ห้องเรียนบ้างค่ะ
8. ทางานในหน้าทีไ่ ด้ดแี ล้วครับ
9. ขอให้ สพป. ออกเยีย่ ม รร. เป็ นประจาครับ
10. ดีค่ะ
11. ทุกองค์ประกอบดีมาก

๑๒

แบบสอบถามความพึงพอใจของผูร้ บั บริ การและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย
ที่มีต่อการบริ หารและการจัดการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
ปี งบประมาณ 2561
................................
คาชี้แจง : 1. แบบสอบถามนี้มวี ตั ถุประสงค์เพือ่ ประเมินความพึงพอใจของผูร้ บั บริการและผูท้ ม่ี สี ว่ นได้สว่ นเสีย
ต่อการบริหารจัดการของสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาชัยนาท เพือ่ นาผลการประเมินไปพัฒนา
ปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาของสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
ต่อไป
2. แบบสอบถาม แบ่งออกเป็ น 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล
ส่ ว นที่ 2 ความพึงพอใจของผู้ร บั บริก ารและผู้ม ีส่ ว นได้ ส่ ว นเสีย ที่ม ีต่ อ การบริห ารและการจัด
การศึกษา
รวมทัง้ การให้บริการของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท ใน 4 ด้าน
ได้แก่
ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านบริหารงานทัวไป
่
ส่วนที่ 3 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิม่ เติม
3. ระดับประเมินความพึงพอใจ มี 5 ระดับ คือ น้อยทีส่ ดุ น้อย ปานกลาง มาก และมากทีส่ ดุ
4. โปรดระบุระดับความพึงพอใจของท่าน โดยใส่เครือ่ งหมาย  ในช่องทีต่ รงกับความคิดเห็นของท่าน
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล
 ผูบ้ ริหาร
 บุคลากรทางการศึกษา  ครูผสู้ อน
 ก.ต.ป.น.

 คณะกรรมการสถานศึกษา  อืน่ ๆ โปรดระบุ...................................

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการบริ หารและการจัดการศึกษา รวมทัง้ การให้บริ การของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
ระดับความพึงพอใจ
ข้อ

รายการ

ด้านวิ ชาการ
1 การจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
และสถานศึกษา
2 การพัฒนากรอบหลักสูตรท้องถิน่ สอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ
และตามความต้องการของสถานศึกษา
3 การส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551 และตามบริบทของ

น้ อ
ย
ที่สุ
ด
(1)

น้ อ
ปานกลาง มาก มาก
ย
ที่สุด
(3)
(๔) (๕)
(2)

๑๓

ระดับความพึงพอใจ
ข้อ

รายการ

สถานศึกษา
4 การส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดกระบวนการเรียนรูท้ ห่ี ลากหลาย
5 การส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษามีการผลิต พัฒนาสือ่ เครือ่ งมือ
อุปกรณ์
ในการจัดการเรียนการสอนทีห่ ลากหลายคลอบคลุมทุกกลุ่มสาระ
6 การส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษามีการวัดผล ประเมินผลทีห่ ลากหลาย
และนาผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
7 การส่งเสริม สนับสนุน นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาตามระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
8 การส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรในสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา และ
สถานศึกษา
จัดทาวิจยั และนาผลการวิจยั ไปพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
และเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
9 การส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน
และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
10 การส่งเสริม สนับสนุนให้บุคคล หน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ มีสว่ นร่วมในการจัด
การศึกษาและเป็ นแหล่งเรียนรูเ้ พือ่ พัฒนาคุณภาพการศึกษาในรูปแบบครือข่าย
ด้านงบประมาณ
1 การขอจัดตัง้ จัดสรร และโอนเงินงบประมาณในสถานศึกษาเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์
2 การวางแผนการใช้งบประมาณถูกต้องตามระเบียบ/กฎหมายทีก่ าหนด
และสอดคล้องกับนโยบาย
3 การแต่งตัง้ ผูร้ บั ผิดชอบในการจัดระบบการบริหารการเงิน บัญชี และพัสดุอย่าง
ชัดเจน
4 การสร้างความรู้ ความเข้าใจ ด้านการวางแผนการใช้งบประมาณให้กบั
บุคคล
ทีเ่ กีย่ วข้อง
5 การนิเทศ กากับ ติดตามและ ตรวจสอบการใช้งบประมาณของสถานศึกษา
6 การให้คาปรึกษาช่วยเหลือแนะนาการปฏิบตั งิ านด้านการเงินและบัญชีของ
สถานศึกษา
7 การให้คาปรึกษาช่วยเหลือ แนะนา ในการรายงานผลการเบิกจ่าย
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งบประมาณแก่สถานศึกษา
8 การนานวัตกรรม เทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนางาน
9 จัดทาเอกสารการรายงานผลการดาเนินงานทางด้านงบประมาณประจาปี
อย่างเป็ นระบบ
10 การประเมินความเสีย่ งด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุของสานักงานเขต
พืน้ ทีก่ ารศึกษา และสถานศึกษา
ด้านการบริ หารงานบุคคล
1 การจัดทาข้อมูลสารสนเทศอัตรากาลังครูและบุคลากรทางการศึกษา
ทีส่ อดคล้องกับนโยบาย สภาพปั ญหา และความต้องการของสถานศึกษา
2 การจัดทาแผนอัตรากาลังครูและบุคลากรทางการศึกษาทีส่ อดคล้องกับ
นโยบาย สภาพปั ญหา และความต้องการของสถานศึกษา
3 การสรรหาบรรจุ แต่งตัง้ ย้าย โอน รวมทัง้ การออกจากราชการของครู และ
บุคลากรทางการศึกษา
4 การจัดทาแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพือ่ เป็ นครูมอื อาชีพ
ด้วยวิธกี ารทีห่ ลากหลายครอบคลุมทุกกลุ่มเป้ าหมาย
5 การเสริมสร้าง วินยั คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพให้แก่ครู
และบุคลากรทางการศึกษา ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้ าหมาย
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ด้านการบริ หารทัวไป
่
1 จัดทาระบบข้อมูลสารสนเทศเชือ่ มโยงทัง้ ภายในและภายนอกเขตพืน้ ที่
การศึกษาและส่วนกลางอย่างเป็ นระบบ
2 การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ขอ้ มูลสารสนเทศ ต่อสถานศึกษาและ
สาธารณะอย่างต่อเนื่อง
3 ช่องทางในการสือ่ สารและแลกเปลีย่ นความคิดเห็นร่วมกันหลายช่องทาง
4 การจัดทาแผนผังอาคารสถานที่ และป้ ายประชาสัมพันธ์อย่างชัดเจน
5 การให้บริการข้อมูลและสารสนเทศ เพือ่ การบริหารจัดการ
6 การพัฒนาอาคาร สถานที่ และสภาพแวดล้อมเพือ่ การให้บริการ
7 การวางระบบควบคุมภายในทีส่ อดคล้องกับสภาพปั ญหา และตรงตาม
ภารกิจของหน่วยงาน
8 การจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้อย่าง
ทัวถึ
่ ง สอดคล้องกับระเบียบทีก่ าหนดและความต้องการจาเป็ น
9 การรับฟั งความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงบุคคลอืน่
ทีม่ สี ว่ นเกีย่ วข้อง
10 การประสาน ส่งเสริม สร้างเครือข่ายความร่วมมือจากบุคคล หน่วยงาน
สถาบัน องค์การภาครัฐ และเอกชนในการจัดการศึกษา
ส่วนที่ 3 ข้อคิ ดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่ มเติ ม
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☺ ขอขอบคุณในความอนุเคราะห
์ตอบแบบสอบถาม : กลุ
์มอานวยการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท ☺

