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แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ของกระทรวงศึกษาธิการ
-----------------------------------------คาชี้แจง แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่ อประเมินผลแผนปฏิบั ติราชการฯ ในด้านบริบท ด้านปัจจัยนาเข้า
และด้านกระบวนการ รวมทั้งศึกษาปัญหา อุปสรรค จากการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการฯ
โดยแบ่งออกเป็น 5 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับด้านบริบท
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับด้านปัจจัยนาเข้า
ตอนที่ 4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับด้านกระบวนการ
ตอนที่ 5 ปัญหา อุปสรรคจากการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 ของกระทรวงศึกษาธิการ /ข้อเสนอแนะ
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
คาชี้แจง กรุณาตอบแบบสอบถาม โดยเลือกคาตอบที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด
1. เพศ
( ) ชาย
( ) หญิง
2. ประสบการณ์ทางาน
( ) ไม่เกิน 5 ปี
( ) 5 - 10 ปี
( ) 11 - 15 ปี
( ) 16 - 20 ปี
( ) มากกว่า 20 ปี
3. ช่องทางการรับรู้เกี่ยวกับการถ่ายทอดนโยบาย/แผนสู่การปฏิบัติ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
( ) ประชุมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนา
( ) หนังสือเวียน/หนังสือมอบนโยบาย
( ) ประชุมบุคลากรภายในหน่วยงาน
( ) หนังสือกากับติดตามการดาเนินงานตามนโยบาย
( ) การเผยแพร่ทางเว็บไซด์ของหน่วยงาน
( ) สื่อทางสังคมออนไลน์
( ) อื่น ๆ โปรดระบุ ................................................................
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ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับด้านบริบท
คาชี้แจง กรุณาตอบแบบสอบถาม โดยเลือกคาตอบที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด
ประเด็น

มากที่สุด

ระดับความคิดเห็น
มาก ปานกลาง น้อย

น้อยที่สุด

1. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและทิศ
ทางการดาเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ
2. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสาระสาคัญ
ของแผนปฏิบัติราชการกระทรวงศึกษาธิการ
3. ผู้บริหารองค์กรเห็นความสาคัญและให้การ
สนับสนุนในการจัดทาแผนของหน่วยงานที่
ตอบสนองแผนปฏิบัติราชการของ
กระทรวงศึกษาธิการ
4. เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีส่วนร่วมในการ
จัดทาแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงศึกษาธิการ
5. หน่วยงานส่วนกลางเปิดโอกาสให้แลกเปลี่ยน
และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทา
แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงศึกษาธิการ
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับด้านปัจจัยนาเข้า
คาชี้แจง กรุณาตอบแบบสอบถาม โดยเลือกคาตอบที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด
ประเด็น
1. บุคลากร
1.1 มีการจัดสรรบุคลากรเพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ
1.2 บุคลากรได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงาน
โดยคานึงถึงความรู้ ความถนัด และประสบการณ์
1.3 บุคลากรในหน่วยงานมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับนโยบายและยุทธศาสตร์ สามารถ
ปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมาย
1.4 บุคลากรในหน่วยงานมีความรู้ ความ
ชานาญในการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมาย
2. งบประมาณ
2.1 งบประมาณที่ได้รับเพียงพอต่อการ
ดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
2.2 งบประมาณที่ได้รับนาไปใช้เพื่อสนับสนุน
การดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ

มากที่สุด

ระดับความคิดเห็น
มาก ปานกลาง น้อย

น้อยที่สุด
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ประเด็น

มากที่สุด

ระดับความคิดเห็น
มาก ปานกลาง น้อย

น้อยที่สุด

2.3 มีระบบการใช้งบประมาณที่มีประสิทธิภาพ
สอดคล้องกับการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการ
2.4 มีการกากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
3. ระบบเทคโนโลยี
3.1 มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย
เพื่อจัดเก็บข้อมูลในหน่วยงาน
3.2 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีช่วย
ให้การดาเนินงานให้บรรลุเป้าหมายได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
ตอนที่ 4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับด้านกระบวนการ
คาชี้แจง กรุณาตอบแบบสอบถาม โดยเลือกคาตอบที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด
ประเด็น
1. การนาแผนปฏิบัติราชการสู่การปฏิบัติ
1.1 นาแผนหรือแนวทางที่กาหนดไว้มาใช้ใน
การดาเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
1.2 กาหนดตัวชี้วัดโครงการเพื่อดาเนินงาน
ตามแผนได้อย่างชัดเจน
1.3 ทบทวนแนวทางการดาเนินงานเมื่อเกิด
ปัญหาเพื่อแก้ไขและป้องกันปัญหามิให้เกิดขึ้นอีก
1.4 เลือกใช้วิธีการ/เทคนิค เพื่อแก้ไขปัญหา
ที่เกิดขึ้นในระหว่างดาเนินงานอย่างเหมาะสม
1.5 มีการสื่อสารระหว่างบุคลากรในหน่วยงาน
อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้การดาเนินงานบรรลุ
เป้าหมาย
2. การกากับติดตามและประเมินผล
2.1 มีการกากับ ติดตามความก้าวหน้าของการ
ดาเนินงานเป็นรายไตรมาสอย่างสม่าเสมอ
2.2 มีการประเมินผลแผนปฏิบัติราชการของ
หน่วยงานเพื่อเปรียบเทียบผลการดาเนินงานกับ
เป้าหมายของโครงการ
2.3 มีการนาผลการประเมินแผนปฏิบัติ
ราชการของหน่วยงานมาวิเคราะห์เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการกาหนดยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติราชการในปีถัดไป

มากที่สุด

ระดับความคิดเห็น
มาก ปานกลาง น้อย

น้อยที่สุด
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ตอนที่ 5 ปัญหา อุปสรรคจากการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ของกระทรวงศึกษาธิการ /ข้อเสนอแนะ
5.1 ปัญหา อุปสรรคจากการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ของกระทรวงศึกษาธิการ
.......................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
5.2 ข้อเสนอแนะ
.......................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................

สานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป.
ขอขอบคุณผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่านที่ได้กรุณาสละเวลาตอบแบบสอบถามชุดนี้

