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 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีเจตนารมณ์มุ ่งหวังให้หน่วยงาน 
ภาครัฐกลุ่มเป้าหมายได้รับทราบระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตนเองและนำข้อมูลผลการ  
ประเมิน รวมทั้งข้อเสนอแนะไปปรับใช้ในการพัฒนาและยกระดับการดำเนินงานของหน่วยงานได้อย่าง  
เหมาะสม เพื่อแสดงให้เห็นถึงความพยายามของหน่วยงานภาครัฐในการขับเคลื่อนมาตรการเชิงบวก ด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมทั้งสะท้อนถึงความตั ้งใจของหน่วยงานในการยกระดับมาตรฐาน        
การดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะทั้งในระดับชาติ
และระดับสากล  
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาชัยภูมิ ประกอบด้วยผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน  
ของสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และการนำผล          
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสสู ่มาตรการเพ่ือขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส        
ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ชัยภูมิ  หวังเป็นอย่างยิ ่งว่า ผลการประเมินครั ้งนี ้จะช่วยสนับสนุน ส่งเสริม และยกระดับคุณธรรมและ       
ความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทุกหน่วยงานได้ร่วมกันขับเคลื่อน
การเนินงานภาครัฐภายใต้กรอบธรรมาภิบาล และประการสำคัญ คือ ได้มีบทบาทในการผลักดันกลไก          
ในการป้องกันการทุจริตของประเทศ ซึ ่งจะสามารถสะท้อนภาพลักษณ์เชิงบวกให้กับหน่วยงานภาครัฐ        
และส่งผลต่อการยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index: CPI) ของประเทศไทย
ให้มีอันดับและผลคะแนนที่ดียิ่งขึ้นต่อไป 
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ส่วนที่ 1 

บทนำ 
 
 

 
 

1. ความเป็นมา 
 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) กำหนดเป้าหมายสำคัญในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ คือ ภาครัฐมีความโปร่งใสปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบมีการ
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกระดับ  พร้อมทั้งสร้าง
วัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรภาครัฐ   โดยกำหนดมาตรการให้หน่วยงานภาครัฐ 
และทุกภาคส่วนดำเนินงานอย่างโปร่งใส เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรมความสุจริตความซื่อสัตย์ความโปร่งใสและเป็น
ธรรม รวมทั้งกำหนดแนวทางการพัฒนาให้เกิดความโปร่งใส  3 ประการ ได้แก่ 1. ปลูกและปลุกจิตสำนึก      
การเป็นพลเมืองดีมีวัฒนธรรมสุจริตและการปลูกฝังวัฒนธรรมในกลุ่มเด็กและเยาวชนทุกช่วงวัยทุกระดับ        
2. ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความใสสะอาดปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไป
ในทางทุจริตและ 3. ปรับระบบงานและโครงสร้างองค์กรที่เอื ้อต่อการลดการใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติงาน       
ของเจ้าหน้าที่ โดยกำหนดให้หน่วยงานภาครัฐเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
เพื่อจะได้ทราบผลการประเมินและแนวทางการพัฒนา ซึ่งจะช่วยยกระดับหน่วยงาน ในด้านคุณธรรมและ   
ความโปร่งใสในการดำเนินงานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้เริ่มดำเนินการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 และดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันเป็นการประเมินเชิงบวกเกี่ยวกับ
การดำเนินงานที่มีคุณธรรม จริยธรรม และมีธรรมาภิบาลที่หน่วยงานภาครัฐ และเจ้าหน้าที่ของรัฐพึงจะต้องมี 
และยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด อันสะท้อนคุณลักษณะที่ดีในการดำเนินงานในด้านต่างๆ ของหน่วยงาน 
ก่อให้เกิดความเชื่อมั่นต่อสาธารณชนหรือผู้รับบริการ หน่วยงานใดมีผลการประเมินอยู่ ในระดับสูง จะสะท้อน
ภาพลักษณ์ที่ดีในการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ เช่น หน่วยงานมีความโปร่งใสในการให้ข้อมูล มีการเปิดเผย
ข้อมูลอย่างตรงไปตรงมา สาธารณชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลของหน่วยงานได้อย่างสะดวก         
ทุกช่องทาง และสามารถตรวจสอบได้ หน่วยงานมีการส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วน
ร่วมในการดำเนินงานของหน่วยงาน เจ้าหน้าที่มีความพร้อม มีความเต็มใจ และพร้อมรับผิดในการปฏิบัติงาน 
ผู้บริหารมีการแสดง เจตจำนงสุจริตที่แน่วแน่ในการบริหารงาน ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานมีความ
ปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน หน่วยงานมีวัฒนธรรมที่ดีอันเป็นบรรทัดฐานในการปฏิบัติงานอย่าง       
มี คุณธรรม หน่วยงานมีระบบการดำเนินงานเพื่อป้องกัน และปราบปรามการทุจริตในหน่วยงาน หน่วยงาน      
มี ระบบการปฏิบัติงานที่มีมาตรฐาน และมีคุณธรรมในการปฏิบัติงาน  รวมทั้งมีการบริหารงานบุคคล บริหาร
งบประมาณ และมีการมอบหมายงานให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม 
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา 
สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาเกณฑ์การประเมินให้เกิดการสนับสนุนต่อการยกระดับ        
ค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทยได้อย่างเป็น
รูปธรรม โดยได้ศึกษาข้อมูลจากผลการวิจัย เรื ่อง แนวทางการปรับปรุงและแนวการพัฒนาเครื่องมือการ
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ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือนำไปสู่การยกระดับคะแนนดัชนี
การรับรู้การทุจริต (CPI) ของประเทศไทยให้สูงขึ้น ซึ่งการวิจัยดังกล่าวได้สังเคราะห์ประเด็นการสำรวจของแต่
ละแหล่งข้อมูลที่องค์กรความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International) นำมาใช้ในการประเมินดัชนี
การรับรู้การทุจริต ประกอบกับการศึกษาข้อมูลทางวิชาการเพ่ิมเติม การเชื่อมโยงให้เกิดความต่อเนื่องกับเกณฑ์
การประเมินเดิม และการเชื่อมโยงกับเครื่องมืออื่นที่เกี่ยวข้อง ทำให้เกณฑ์การประเมินมีเนื้อหาครอบคลุมหลาย
ด้าน ซึ่งเกี่ยวข้องกับคุณธรรม ความโปร่งใสและการทุจริต ทั้งที่มีลักษณะการทุจริตทางตรงและการทุจริต
ทางอ้อม รวมไปถึงบริบทแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานในการนำไปสู่การ
ปรับปรุงแก้ไข ลดโอกาสหรือความเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ และส่งผลต่อการยกระดับ
คะแนน CPI ของประเทศไทยในระยะยาวได ้ โดยจำแนกออกเป็น 10 ตัวชี้วัด ได้แก่ 

1) การปฏิบัติหน้าที่ 
2) การใช้งบประมาณ 
3) การใช้อำนาจ 
4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ 
5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต 
6) คุณภาพการดำเนินงาน 
7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
8) การปรับปรุงระบบการทำงาน 
9) การเปิดเผยข้อมูล 
10)  การป้องกันการทุจริต   

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ เป็นหน่วยงานภาครัฐที่มีการขับเคลื่อนการ
ดำเนินงานตามเกณฑ์ประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 
เป็นต้นมา และได้รับการประเมินจากสำนักงาน ปปช. และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่าง
ต่อเนื่อง และในการป้องกันการทุจริต จะต้องมีการจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายใน
หน่วยใน เพ่ือป้องกันการทุจริตและมีการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐของปีที่ผ่านมา  เพื ่อค้นหาประเด็นที ่เป็นข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไข         
โดยเร่งด่วน และประเด็นที่ต้องพัฒนาให้ดีขึ้นที่มีความสอดคล้องกับผลการประเมินในปีที่ผ่านมา มีการกำหนด
แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ข้อมูลไปสู่การปฏิบัติหรือหามาตรการ เพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ดังนั้น เพื่อรายงานผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ประเมินคุณธรรม และ
ความโปร่งใสของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ จึงได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลการ
ประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรม 
และความโปร่งใสภายในสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาเขตพื ้นที ่การศึกษาชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ         
พ.ศ.๒๕๖5 ขึ้น 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 เพื ่อรายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของ 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และการจัดทำมาตรการ
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินภายในสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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ส่วนที่ 2 

การวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน 
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูม ิ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

 
 
 

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงระบบและ
กระบวนการทำงานเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ตามคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิที่ 158/2565 ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 
2565 มีหน้าที่หาแนวทางแก้ไขจุดบกพร่องหรือจุดที่จะพัฒนาตามผลการวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ       
พ.ศ. 2565  และปรับปรุงระบบและกระบวนการทำงานเพ่ือขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กำหนดผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ กำหนด
แนวทางการกำกับติดตามให้นำไปสี่การปฏิบัติและการรายงานผล มีผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
 

1. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน 
 

 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา
ออน ไลน์  (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจ ำป ี ง บปร ะ ม า ณ             
พ.ศ. 2564  มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนัก งาน   
เขตพื้นที ่การศึกษา เพื ่อให้ได้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหรือพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาและนำข้อเสนอแนะไปจัดทำมาตรการในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตทั้งในระดับนโยบายและในระดับปฏิบัติ พร้อมทั้งนำผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนา
กระบวนการการปฏิบัติงาน โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมิน ได้แก่ บุคลากรและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน    
ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ปฏิบัติงานอยู่ในช่วงปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 และกลุ่มผู้รับบริการหรือ      
ผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ไม่น้อยกว่า 50 คน โดยมีกรอบ        
การประเมิน 10 ตัวชี้วัด ได้แก่ 1) การปฏิบัติหน้าที่ 2) การใช้งบประมาณ 3) การใช้อำนาจ  4) การใช้
ทรัพย์สินของราชการ 5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต 6) คุณภาพการดาเนินงาน 7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร               
8) การปรับปรุงระบบการทางาน 9) การเปิดเผยข้อมูล และ 10) การป้องกันการทุจริต  
 สำหรับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาชัยภูมิ สรุปผลได้ดังนี้ 
 1.1 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื ้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้คะแนน 97.39 ซ่ึงถือว่ามีคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำเนินงานอยู่ใน ระดับ AA (Excellence) โดย ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต        
ได้คะแนนสูงสุด 100 คะแนน ส่วนตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ำกว่าตัวชี้วัดอื่น ๆ คือ ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล 
ได้คะแนน  88.14 คะแนน 
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 1.2 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื ้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ เป็นรายตัวชี้วัด ซึ่งได้จากการสำรวจความคิดเห็นของบุคลากรในสำนักงาน     
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และ
จากเอกสารหลักฐานการเปิดเผยข้อมูลของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ดังนี้ 
 ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที ่ ได้คะแนนเฉลี่ย 99.92  อยู่ในระดับ AA 
 ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ  ได้คะแนนเฉลี่ย 98.31  อยู่ในระดับ AA 
 ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อำนาจ  ได้คะแนนเฉลี่ย 97.79  อยู่ในระดับ AA 
 ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ  ได้คะแนนเฉลี่ย 99.63 อยู่ในระดับ AA 
 ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต  ได้คะแนนเฉลี่ย 99.59 อยู่ในระดับ AA 
 ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน  ได้คะแนนเฉลี่ย 99.94  อยู่ในระดับ AA 
 ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร  ได้คะแนนเฉลี่ย 99.69  อยู่ในระดับ AA 
 ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทำงาน  ได้คะแนนเฉลี่ย 96.63 อยู่ในระดับ AA 
 ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล  ได้คะแนนเฉลี่ย 88.14  อยู่ในระดับ A 
 ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต  ได้คะแนนเฉลี่ย 100   อยู่ในระดับ AA 

 1.3 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาชัยภูมิ เป็นรายตัวชี้วัด ซึ่งได้จากการสำรวจความคิดเห็นของบุคลากรและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานใน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และจาก
เอกสารหลักฐานการเปิดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เรียงตามลำดับคะแนนได้ 
ดังนี้ 
 

ตัวชี้วัดที่ ประเด็นตัวช้ีวัด คะแนน ระดับ หมายเหตุ 
10 การป้องกันการทุจริต 100 AA ผ่าน 
6 คุณภาพการดำเนินงาน 99.94 AA ผ่าน 
1 การปฏิบัติหน้าที่ 99.92 AA ผ่าน 
3 การใช้อำนาจ 99.79 AA ผ่าน 
7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 99.69 AA ผ่าน 
4 การใช้ทรัพย์สินทางราชการ 99.63 AA ผ่าน 
8 การปรับปรุงระบบการทำงาน 99.63 AA ผ่าน 
5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 99.59 AA ผ่าน 
2 การใช้งบประมาณ 98.31 AA ผ่าน 
9 การเปิดเผยข้อมูล 88.14 A ผ่าน 

 
 1.4 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงาน           
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแหล่งข้อมูลการประเมิน               
ซึ่งประกอบด้วย 
  1.4.1 กลุ่มบุคลากรและเจ้าหน้าที่ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (Internal) มีเป็นการ
ประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ที่มีต่อหน่วยงานตนเอง ในตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ การใช้
งบประมาณ การใช้อำนาจ การใช้ทรัพย์สินของราชการและการแก้ไขปัญหาการทุจริต  
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  1.4.2 กลุ่มผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้เสียตามประสบการณ์ในการรับบริการจากสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา (External) เป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่มีต่อหน่วยงาน
ที่ประเมิน ในตัวชี้วัดคุณภาพการดำเนินงาน ประสิทธิภาพการสื่อสาร และการปรับปรุงระบบการทำงาน 
  1.4.3 การเปิดเผยข้อมูลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (Open Data) เป็นการประเมิน
ระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงานเพื ่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้  ในตัวชี ้วัด          
การเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต 
 

 1.5  ผลคะแนนการประเมินจำแนกตามแหล่งข้อมูลการประเมิน ปรากฏผลดังตาราง 
 

แหล่งข้อมูล ค่าน้ำหนักคะแนน คะแนนที่ได้ คะแนน ITA 
IIT 30 29.83  

97.39 EIT 30 29.93 
OIT 40 37.63 

 

 1.6  เปรียบเทียบผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน 
ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2564 
 

ปีงบประมาณ ได้คะแนนร้อยละ ระดับ พัฒนาการ ผลต่างของ 
คะแนน ITA 

ลำดับที่ของ
ประเทศ 

2558 78.72 - - - ไม่ได้จัดลำดับ 
2559 89.93 A เพ่ิมข้ึน +11.11 ไม่ได้จัดลำดับ 
2560 93.30 A เพ่ิมข้ึน +3.37 14 
2561 94.71 A เพ่ิมข้ึน +1.41 4 
2562 94.77 A เพ่ิมข้ึน +0.06 9 
2563 98.32 AA เพ่ิมข้ึน +3.55 10 
2564 97.39 AA ลดลง -0.93 35 
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แผนภาพสรุปผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน 
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา : รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาออนไลน์     
        ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หนา้ 431 
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2. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 

 จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื ้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะกรรมการปรับปรุงระบบและกระบวนการ
ทำงานเพื ่อขับเคลื ่อนการส่งเสริมคุณธรรม  และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ           
พ.ศ. 2565  ได้วิเคราะห์ผลการประเมิน และได้ข้อสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึง
จุดแข็ง และข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องพัฒนาไว้ ดังนี้ 
 

  จุดแข็ง พิจารณาจากตัวชี้วัดที่มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส จากคะแนนสูงสุด
ไปหาคะแนนต่ำ จากค่าคะแนนเฉลี่ย 95 คะแนนขึ้นไป เป็นจุดแข็ง ที่หน่วยงานและผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดได้
ดำเนินการดีอยู่แล้ว และมีผลคะแนนอยู่ในระดับ AA  ของการประเมินเรียงตามลำดับ ดังนี้ 
 
 

ตัวชี้วัดที่ ประเด็นตัวช้ีวัด คะแนน ระดับ หมายเหตุ 
10 การป้องกันการทุจริต 100 AA ผ่าน 
6 คุณภาพการดำเนินงาน 99.94 AA ผ่าน 

1 การปฏิบัติหน้าที่ 99.92 AA ผ่าน 

3 การใช้อำนาจ 99.79 AA ผ่าน 

7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 99.69 AA ผ่าน 

4 การใช้ทรัพย์สินทางราชการ 99.63 AA ผ่าน 

8 การปรับปรุงระบบการทำงาน 99.63 AA ผ่าน 

5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 99.59 AA ผ่าน 
2 การใช้งบประมาณ 98.31 AA ผ่าน 

 
  ข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องพัฒนา  พิจารณาจากตัวชี้วัดที่มีผลการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใส ที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่า 95 คะแนน และเป็นเครื่องมือต่ำสุดของแต่ละเครื่องมือประเมิน 
ดังนี้ 
 

ตัวชี้วัดที่ ประเด็นตัวช้ีวัด คะแนน ระดับ เครื่องมือ 
9 การเปิดเผยข้อมูล 88.14 A OIT 
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 2.1 จุดแข็ง (ตัวชี้วัดที่มีค่าคะแนนเฉลี่ย 95 คะแนนขึ้นไป) จำนวน  9  ตัวชี้วัด  
  จุดแข็งของการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ส่งผลให้การ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ       
โดยภาพรวมได้คะแนนเฉลี่ย 97.39 คะแนนขึ้นไป ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน               
อยู่ในระดับ AA  สืบเนื่องจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ได้ดำเนินงานโดยมีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องในการประเมิน  มีการสร้างความเข้าใจให้กับคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง จัดทำปฏิทิน
ดำเนินงานมีการวิเคราะห์ผลการประเมินปีที ่ผ่านมาเพื ่อนำข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนและจุดที่ควรพัฒนา       
เพื ่อดำเนินงานในปีต่อไป มีการพัฒนาบุคลากรด้วยกิจกรรมตามแผนป้องกันการป้องกันการทุจริตของ
หน่วยงาน มีการประชุมชี้แจง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้เข้าใจกระบวนการประเมินออนไลน์ มีการกำกับติดตามการ
ตอบแบบประเมิน Online การรวบรวมเอกสารตามแบบประเมิน OIT และส่งขึ้นระบบ และนำผลการประเมิน
ที่ได้ไปใช้ปรับปรุง การดำเนินงานในปีงบประมาณต่อไป ซึ่งคณะกรรมการปรับปรุงระบบและกระบวนการ
ทำงานเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
กำหนดให้ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดที่มีค่าคะแนนร้อยละ 95 ขึ้นไป เป็นจุดแข็งของการประเมินเรียงตามลำดับคะแนน 
ดังนี้ 
  2.1.1  ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต  โดยภาพรวมได้ค่าคะแนนเฉลี่ย 100 คะแนน 
เป็นคะแนนจากการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเปิดเผยการดำเนินการต่างๆ 
ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบใน 2 ประเด็น คือ (1) การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ 
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
และแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และ (2) มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ มาตรการภายใน 
เพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ซึ่งสะท้อนผลให้เห็นว่าสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
ชัยภูมิ มีการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความพยายามของหน่วยงานที่จะป้องกันการทุจริต        
ในหน่วยงานให้ลดน้อยลงหรือไม่สามารถเกิดขึ้น และมีการกำกับติดตามการนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรม 
  2.1.2  ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน โดยภาพรวมได้ค่าคะแนนเฉลี่ย 99.94 คะแนน 
เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู ้ของผู้รับบริการ ผู ้มาติดต่อ หรือผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน          
ต่อคุณภาพการดำเนินงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ โดยยึดหลักตามมาตรฐาน 
ขั้นตอน และระยะเวลาที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด และจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึง
จะต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการ/ให้บริการของหน่วยงานแก่ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่องานหรือผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียไม่อย่างตรงไปตรงมาไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล ซ่ึงสะท้อนผลให้เห็นว่าสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาชัยภูมิ ผู้รับบริการมีความเชื่อมั่นในคุณภาพการดำเนินงานของหน่วยงานว่ายึดหลักตามมาตรฐาน 
ขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดไว้ มีการให้ข้อมูลที่ชัดเจน แก่ผู้รับบริการ ไม่นำผลประโยชน์ของพวกพ้องอยู่
เหนือผลประโยชน์สาธารณะ และไม่พบว่ามีการเรียกรับสินบน มีการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่สาธารณะควร
รับทราบอย่างชัดเจน มีการเผยแพร่ข้อมูลที่เข้าถึงได้ง่าย ไม่ซับซ้อน และมีช่องทางหลากหลาย และเปิดโอกาส
ให้ผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงการดำเนินงาน การบริการให้เกิดความ
โปร่งใส ปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการทำงานให้ดีขึ้น  
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  2.1.3  ตัวชี ้วัดวัดที ่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ โดยภาพรวมได้ค่าคะแนนเฉลี่ย 99.92 คะแนน        
ซึ่งเป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู ้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรใน
หน่วยงานของตนเองในประเด็นที ่เกี ่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปร่งใส 
ปฏิบัติงานหรือดำเนินการตามข้ันตอนและระยะเวลาที่กำหนดไว้ สะท้อนให้เห็นว่าสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาชัยภูมิ มีแนวทางปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน  มีความโปร่งใสปฏิบัติงานหรือดำเนินการ
ตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด และเป็นไปอย่าง  เท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นผู้มาติดต่อทั่วไป
หรือผู้มาติดต่อที่รู้จักกันเป็นการส่วนตัวรวมไปถึงการปฏิบัติงานอย่างมุ่งมั่นเต็มความสามารถ และมีความ
รับผิดชอบต่องาน   ในหน้าที่ที่รับผิดชอบ 
  2.1.4  ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อำนาจ โดยภาพรวมได้ค่าคะแนนเฉลี่ย 99.79 คะแนน เป็นคะแนน
จากการประเมินการรับรู ้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้อำนาจของผู ้บังคับบัญชาของตนเอง            
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการมอบหมายงาน การประเมินผล การปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื ่อน
ตำแหน่ง การคัดเลือกบุคลากรเพื่อให้สิทธิประโยชน์ต่างๆ ซึ่งจะต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ 
สะท้อนให้เห็นว่าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ บุคลากรภายในหน่วยงานมีความเชื่อมั่น       
ต่อการใช้อำนาจของผู้บังคับบัญชา  ไม่มีการแทรกแซงการบริหารงานบุคคลจากผู้มีอำนาจ การซื้อขายตำแหน่ง 
หรือไม่มีการเอ้ือผลประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง 
  2.1.5  ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร โดยภาพรวมไดค้่าคะแนนเฉลี่ย 99.69 คะแนน 
เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู ้ของผู้รับบริการ ผู ้มาติดต่อ หรือผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน           
ต่อประสิทธิภาพการสื ่อสารในประเด็นที ่เกี ่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเรื ่องต่างๆ              
ต่อสาธารณชน สะท้อนให้เห็นว่าสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิให้ความสำคัญกับการสื่อสารใน
เรื่องผลการดำเนินงานของหน่วยงานและข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบ รวมถึงการจัดให้มีช่องทางให้
ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถส่งคำติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงาน    
การให้บริการ และมีการชี้แจงในกรณีที่มีข้อกังวลสงสัยได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ ยังสร้างการรับรู้เกี่ ยวกับ       
การจัดให้มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อสามารถร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วย ซึ่งสะท้อนถึง       
การสื่อสารกับผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีประสิทธิภาพ  
  2.1.6  ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ โดยภาพรวมได้ค่าคะแนนเฉลี่ย 98.63 
คะแนน  เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้ทรัพย์สินของราชการ    
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของบุคลากรภายในในการนำทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานไปเป็น
ของตนเองหรือนำไปให้ผู้อื่น และพฤติกรรมในการขอยืมทรัพย์สินของราชการ ทั้ งการยืมโดยบุคลากรภายใน
หน่วยงานและการยืมโดยบุคคลภายนอกหน่วยงาน ซึ่งหน่วยงานจะต้องมีกระบวนการในการขออนุญาตที่
ชัดเจนและสะดวก สะท้อนให้เห็นว่าสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง เพื่อเผยแพร่ให้บุคลากรภายในได้รับทราบและนำไปปฏิบัติ รวม
ไปถึงหน่วยงานมีการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ 
  2.1.7 ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทำงาน โดยภาพรวมได้ค่าคะแนนเฉลี่ย 99.63 
คะแนน เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน
ต่อการปรับปรุงระบบการทำงาน ในประเด็นที่เก่ียวข้องกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน ทั้งการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่และกระบวนการทำงานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงาน
เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น สะท้อนให้เห็นว่าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ       
มีการปรับปรุงพัฒนาระบบการทำงานโดยเฉพาะระบบการบริการ ทั ้งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที ่และ
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กระบวนการทำงานของหน่วยงานได้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงมีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงาน เพื่อให้เกิด
ความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น และมีกระบวนการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ หรือผู้มาติดต่อ เข้ามา    มีส่วนร่วม
ในการปรับปรุง พัฒนา การดำเนินงาน เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการ และควรให้ความสำคัญกับการ
ปรับปรุงการดำเนินงานให้มีความโปร่งใสมากข้ึน 
  2.1.8 ตัวช้ีวัด 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต โดยภาพรวมได้ค่าคะแนนเฉลี่ย 99.59 คะแนน 
เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการให้ความสำคัญของผู้บริหารสูงสุดในการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง สะท้อนให้
เห็นว่าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ มีการทบทวนนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการ
ทุจริตในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ และมีการจัดทำแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ
หน่วยงาน เพื ่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาการทุจริตได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมไปถึงการประเมินเกี ่ยวกับ
ประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน ทำให้การทุจริตในหน่วยงานลดลงหรือไม่มีเลย และมี
การสร้างความเชื่อมั่นให้บุคลกรภายในในการร้องเรียนเมื่อพบเห็นการทุจริตภายในหน่วยงาน มีกระบวนการ
เฝ้าระวัง ตรวจสอบการทุจริต รวมถึงการนำผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ จากทั้งภายในและภายนอก
หน่วยงาน ไปปรับปรุงการทำงาน เพ่ือป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน 
  2.1.9  ตัวที ่วัดที ่ 2 การใช้งบประมาณ โดยภาพรวมได้ค่าคะแนนเฉลี ่ย 98.31 คะแนน        
เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการดำเนินการต่างๆ ของหน่วยงาน       
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณ นับตั้งแต่การจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
และเผยแพร่อย่างโปร่งใสไปจนถึงลักษณะการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ ้มค่า เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ และไม่เอื้อประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง การเบิกจ่ายเงินของบุคลากรภายในในเรื่องต่างๆ 
เช่น ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจ
รับพัสดุด้วย สะท้อนให้เห็นว่าสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ให้ความสำคัญกับการเปิดโอกาส
ให้บุคลากรภายใน มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานตนเองได้ มีการดำเนินการ
ใช้จ่าย งบประมาณเพื่อประโยชน์ของส่วนร่วม ไม่มีการเบิกจ่ายเงินที ่เป็นเท็จ แต่ยังมีส่วนที่ควรพัฒนา            
ในประเด็น เรื่องความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  
 

 2.2 ข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนทีจ่ะต้องพัฒนา (ตัวชี้วัดที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่า 95 คะแนน)    
 

 จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื ้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะกรรมการปรับปรุงระบบและกระบวนการ
ทำงานเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ได้สรุปข้อบกพร่องหรือจุดอ่อน   
ที่จะต้องพัฒนา โดยพิจารณาจากตัวชี้วัดที่มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ที่มีคะแนนต่ำกว่า      
ร้อยละ 95 คือ ตัวชี้วัดที่ 8 การเปิดเผยข้อมูล เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องพัฒนา 
 2.2.1  ตัวชี ้วัดที ่ 9 การเปิดเผยข้อมูล โดยภาพรวมได้ค่าคะแนนเฉลี ่ย 88.14 คะแนน             
เป็นคะแนนจากการเผยแพร่ข้อมูลที ่เป ็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื ่อเปิดเผยข้อมูลต ่างๆ              
ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้ร ับทราบ ใน 5 ประเด็น คือ (1) ข้อมูลพื ้นฐาน ได้แก่ ข้อมูลพื ้นฐาน             
ข่าวประชาสัมพันธ์ และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล (2) การบริหารงาน ได้แก่ แผนดำเนินงาน การปฏิบัติงาน และ
การให้บริการ (3) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี และการจัดซื้อ       
จัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ (4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากร
บุคคล การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากร
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บุคคล และ (5) การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และการเปิด
โอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงานและ     
การดำเนินงานของหน่วยงาน   
 ทั้งนี้ ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล ที่มีข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่ต้องแก้ไข โดยเร่งเด่น และมีค่า
คะแนนเฉลี่ยต่ำกว่า 95 คะแนน มี 3 ตัวชี้วัดย่อย  ดังนี้ 
 1. ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ เรื่อง แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี      
ข้อ O23  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 
 2. ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพย์กรบุคคล เรื่อง หลักเกณฑ์การบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล ข้อ O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 3. ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส เรื่อง การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ข้อ O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
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ส่วนที่ 3 

การนำผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสสู่มาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใส ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูม ิ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 
 
 
 
1. ประเด็นที่ต้องพัฒนาในการจัดทำมาตกรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 
    ในการดำเนินงานของหน่วยงาน 
 

  จากผลการวิเคราะห์ข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่ควรพัฒนาของสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา
มัธยมศึกษาชัยภูมิ  พิจารณาจากตัวชี้วัดที่มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ตัวชี้วัดที่มีค่าคะแนน    
เฉลี่ยต่ำกว่า 95 คะแนน และเป็นตัวชี้วัดที่มีคะแนนต่ำสุด คือ ตัวชี้วัดที่ 8 การเปิดเผยข้อมูล เป็นข้อบกพร่อง
หรือจุดอ่อนที่จะต้องพัฒนาและมีค่าคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่า 95 คะแนน มี 3 ตัวชี้วัดย่อย  ดังนี้ 
 1.1 ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ เรื่อง แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี      
ข้อ O23  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 
 1.2 ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพย์กรบุคคล เรื่อง หลักเกณฑ์การบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล ข้อ O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 1.3 ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส เรื่อง การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ข้อ O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ จึงควรมีการพัฒนาและปรับปรุง การเปิดเผย
ข้อมูลตัวชี้วัดย่อยทั้ง 3 ประเด็นให้ถูกต้อง นอกจากปรับปรุงประเด็นข้างต้นแล้ว จะต้องพัฒนา ส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการควบคู่กันไปเพ่ือให้เป็นวิถีชีวิตของคนในหน่วยงาน 
 

2. แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ 
 

 จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื ้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะกรรมการปรับปรุงระบบและกระบวนการ
ทำงานเพ่ือขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ได้สรุปข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่
จะต้องพัฒนา  พิจารณาจากตัวชี้วัดที่มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส เป็นข้อมูลจุดที่ควรพัฒนา
ของการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ได้พัฒนาตัวชี้วัดดังกล่าวอยู่แล้ว และจะ
ได้พัฒนาอย่างต่อเนื ่อง เพื ่อยกระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งในการดำเนินงาน               
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ได้กำหนดมาตรการ และ
แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้ 
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  1. มาตรการส่งเสริมประสิทธิภาพการเปิดเผยข้อมูล 
   1.1  จัดทำประกาศสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ  เรื่อง มาตรการกลไกใน
การเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์สำนักงาน 
    1.2  มาตรการเปิดเผยข้อมูล และผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ 
    1.3  พัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ 
  2. มาตรการเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในสำนกงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ชัยภูมิ 
    2.1 จัดกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาชัยภูมิ 
    2.2 จัดทำมาตรการป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือ
ก่อให้เกิดขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

    2.3 จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การพัฒนาสำนักงานระหว่างผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ และบุลากรในสังกัด 

 

  ทั้งนี้  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ มีการกำหนดมาตรการ และแนวทาง          
การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ โดยมีการกำหนดผู้รับผิดชอบ กำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ กำหนด
แนวทางการกำกับติดตามให้นำไปสู่การปฏิบัติ  และการรายงานผลมาตรการในการส่งเสริมคุณธรรม และความ
โปร่งใสในสำนักเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ เพ่ือแก้ไขประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อน  
 
3. มาตรการในการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสในสำนักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ 
    เพื่อแก้ไขประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อน 
 3.1 มาตรการส่งเสริมประสิทธิภาพการเปิดเผยข้อมูล 
 

มาตรการ แนวทาง ข้ันตอนหรือวิธีการ ผู้รับผิดชอบ การกำกับติดตาม 
1.1 1. มาตรการในการ

ดำเน ินการเผยแพร่
ข้อมูลต่อสาธารณะ 
 
 

 

มีขั้นตอนและวิธีปฏิบัติตามมาตรการ ดังนี ้
  1. ข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่ต่อสาธารณะ
ผ่านเว็บไซต์ของสำนักงาน คือ ข้อมูล
ข่าวสารตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทาง
ราชการ 
  2 .  บ ุคคลท ี ่นำ เข ้ าข ้อม ูล เผยแพร่
สาธารณะผ่านเว็บไซต์ของสำนักงาน คือ
เจ้าหน้าท่ีผู้ได้รับการแต่งตั้ง 
  3. การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตาม พรบ.
ข้อมูลข่าวสาร จะต้องทำเป็นไฟล์ PDF 
หรือ รูปภาพ ขออนุมัติจาก  
ผอ.สพม.ชัยภูมิ  
   

นายพงศธร  ซุยสี 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
และเจ้าหน้าที่ธุรการทุก
กลุ่มงาน 

 

นายชาตรี  ทวีนาท 
ผอ.กลุ่มส่งเสริมทางไกลฯ 
ว่าที่ ร.อ.ทิณกรณ์ ภูโทถ้ำ 
รอง ผอ.สพม.ชัยภูมิ 
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 3.1 มาตรการส่งเสริมประสิทธิภาพการเปิดเผยข้อมูล (ต่อ) 
 

มาตรการ แนวทาง ข้ันตอนหรือวิธีการ ผู้รับผิดชอบ การกำกับติดตาม 
 4. กรณีเป็นข่าวสาร ประกาศ กิจกรรม 

ของ สพม.ชัยภูมิ เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับการ
แต่งตั้งสามารถเผยแพร่ข้อมูลได้ทันที 
  5. กรณีข ่าวสารที ่กล่าวมาข้างต้น        
ให้บันทึกเสนอ ผอ.สพม.ชัยภูมิ อนุญาต
ก่อนให้เจ้าหน้าที ่เผยแพร่บนเว็บไซต์   
สพม.ชัยภูมิ 
 

  

1.2 2. มาตรการเป ิดเผย
ข ้ อ ม ู ล  แ ล ะ ผ ล ก า ร
ดำเนินงานตามเกณฑ์
ประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสของ สพม.
ชัยภูมิ 

1.3  

มีขั ้นตอนและวิธีปฏิบัติตามมาตรการ 
ดังนี ้

1.4    1. แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความ
พร้อมการประเมิน ITA Online ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 

1.5    2. ให้ผู้รับผิดชอบในการดำเนินงาน
ตอบต ัวช ี ้ ว ั ด  OIT จำนวน 43 ข้อ        
พัฒนางานตามเกณฑ์การประเมินและ
เผยแพร ่ข ้อม ูลการดำเน ินงานบน
เว็บไซต์ของ สพม.ชัยภูมิ 

1.6    3. แจ้งประชาสัมพันธ์การเผยแพร่
ข ้อม ูลแต ่ละต ัวช ี ้ว ัดในแต่ละข ้อให้
บ ุคลากรทุกกล ุ ่มงานทราบ และถือ
ปฏิบัติตามแนวดำเนินการที ่เผยแพร่   
ทางระบบ AMSS หรือ ระบบไลน์กลุ่ม 
สพม.ชัยภูมิ 
 

นายพงศธร  ซุยสี 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
และผู ้ร ับผ ิดชอบแบบ
เปิดเผยข้อมูล OIT 

นายชาตรี  ทวีนาท 
ผอ.กลุ่มส่งเสริมทางไกลฯ 
ว่าที่ ร.อ.ทิณกรณ์ ภูโทถ้ำ
รอง ผอ.สพม.ชัยภูมิ 
 

1.7 3. มาตรการปร ับปรุง
เ ว ็ บ ไ ซ ต ์ ส ำ น ั ก ง า น        
เขตพื้นท่ีการศึกษา 

1.8 มัธยมศึกษาชัยภูมิ 
 
 

 

มีขั ้นตอนและวิธีปฏิบัติตามมาตรการ 
ดังนี ้
  1. แต่งต ั ้งคณะกรรมการปรับปรุง
เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

1.9   2. ให้ผู ้รับผิดชอบในการดำเนินงาน
พัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ 

1.10   3. แจ้งประชาสัมพันธ์การเผยแพร่ 
เว ็บไซต์ใหม่ ทางระบบ AMSS หรือ 
ระบบไลน์กลุ่ม สพม.ชัยภูมิ 
 
 
 

นายพงศธร  ซุยสี 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
 

 

นายชาตรี  ทวีนาท 
ผอ.กลุ่มส่งเสริมทางไกลฯ 
ว่าที่ ร.อ.ทิณกรณ์ ภูโทถ้ำ 
รอง ผอ.สพม.ชัยภูมิ 
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 3.2 นโยบายการเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในสำนกงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ชัยภูมิ 
 
 

มาตรการ แนวทาง ข้ันตอนหรือวิธีการ ผู้รับผิดชอบ การกำกับติดตาม 
1. จ ัดก ิจกรรมตาม
แผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจร ิตสำนักงาน       
เขตพื ้นท ี ่การศ ึกษา
ม ัธยมศ ึกษาช ัยภ ูมิ  
ประจำปีงบประมาณ      
พ.ศ. 2565 
 

มีขั้นตอน และแนวปฏิบัติ ดังนี้ 
  1. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดแผนปฏบิตัิ
การป้องกันการทุจริตสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 
  2. ดำเนินงานพัฒนาบุคลากร สพม.
ชัยภูมิ ตามแผนแผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 
  4. สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน 

 
 
 

 นางสุภาพรรณ ปรุงชัยภมู ิ
 นางวิริยะสมร  บัวทอง  
 นางจิโรบล   เคาภูเขียว 
 นายคมสันต์ หลาวเหล็ก 
 ศึกษานิเทศก์  

 นางศศิธร  โพธิ์อ่อนแย้ม 
ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 
นายประทีปแสง พลรักษา 
รอง ผอ.สพม.ชัยภูมิ 
 

2. จ ั ดทำมาตรการ
ป ้องก ันความเส ี ่ยง
เก ี ่ยวกับการปฏ ิบ ัติ
หน้าที่ที่อาจก่อให้เกิด
การทุจริตหรือก่อให้ 
เก ิดข ัดก ันระหว ่าง
ผลประโยชน์ส่วนตน
ก ั บ ผ ล ป ร ะ โ ย ช น์
ส่วนรวมของสำนักงาน
เขตพื ้นท ี ่การศ ึกษา
ม ัธยมศ ึกษาช ัยภ ูมิ  
ประจำปี งบประมาณ 
พ.ศ. 2565 
 

มีขั้นตอน และแนวปฏิบัติ ดังนี้ 
  1. จัดทำคำสั่งแต่งตั ้งคณะกรรมการ
ประเมินความเสี่ยงของการปฏิบัตหิน้าที่
ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิด
การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
กับผลประโยชน์ส ่วนรวม ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 
  2.คณะกรรมการสรุปผลการประเมิน
ความเสี่ยงท่ีเข้าข่ายมีโอกาสเสี่ยงต่อการ
ทุจริตหรืออาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  
3. จัดทำมาตรการป้องกันความเสี ่ยง
เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าท่ีที่อาจก่อให้เกิด
การทุจริตหรือก่อให้เกิดขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส ่ วนรวม ของสำน ักงานเขตพ ื ้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2565 
4. ดำเนินการตามมาตรการ และการ
กำกับ ติดตามการดำเนินงาน 
 
 

 นางสุภาพรรณ ปรุงชัยภมู ิ
 นางวิริยะสมร  บัวทอง  
 นางจิโรบล   เคาภูเขียว 
 นายคมสันต์ หลาวเหล็ก 
 ศึกษานิเทศก ์ 

 นางศศิธร  โพธิ์อ่อนแย้ม 
ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 
นายประทีปแสง พลรักษา 

รอง ผอ.สพม.ชัยภมู ิ
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 3.2 นโยบายการเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในสำนกงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ชัยภูมิ (ต่อ) 
 
 

มาตรการ แนวทาง ข้ันตอนหรือวิธีการ ผู้รับผิดชอบ การกำกับติดตาม 
3. จัดทำบันทึกข้อตกลง
ความร ่วมม ือ (MOU)    
การพ ัฒนาสำน ักงาน
ระหว ่างผ ู ้อำนวยการ
สำน ั ก งาน เขตพ ื ้ นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
ชัยภูมิ และบุคลากรใน
สังกัด 

 

มีขั้นตอน และแนวปฏิบัติ ดังนี้ 
  1 .  จ ัดทำบ ันท ึกข ้อตกลงความ
ร่วมมือ (MOU) การพัฒนาสำนักงาน 
ของบ ุ คลากร  สพม .ช ั ยภ ู ม ิ  กั บ            
ผอ.สพม.ชัยภูมิ ในการประเด็นพัฒนา
สำนักงาน 
  2. บ ุคลากร สพม.ช ัยภ ูม ิท ุกคน
ปฏิบัติตามประกาศบันทึกข้อตกลง
ความร ่วมม ือ (MOU) การพ ัฒนา
สำนักงาน 
  3. ยกย ่องเช ิดช ู เก ียรต ิบ ุคลากร     
สพม.ช ัยภ ูม ิ  ด ้านการเสร ิมสร ้าง
คุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส 
มีระเบียบวินัยการเป็นข้าราชการที่ดี 
 
 
 

 นางสุภาพรรณ ปรุงชัยภมู ิ
 นางวิริยะสมร  บัวทอง  
 นางจิโรบล  เคาภูเขียว 
 นายคมสันต์ หลาวเหล็ก 
 ศึกษานิเทศก์  

 นางศศิธร  โพธิ์อ่อนแย้ม 
ผอ.กลุ่มนเิทศ ติดตามฯ 
นายประทีปแสง พลรักษา 
รอง ผอ.สพม.ชัยภมู ิ
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ภาพประกอบการประชุม 

คณะกรรมการปรับปรุงระบบและกระบวนการทำงานเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรม 
และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

วันที่ 15 มิถุนายน 2565 
ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ 

 
 
 
 
 
 
 

ประชุมคณะกรรมการ 
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  คณะที่ปรึกษา 
 

      นายชัยวัฒน์  ตั้งพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ 
      นายสิงห์ศักดิ์  แก้งคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ     
      ว่าที่ร้อยเอกทิณกรณ์ ภูโทถ้ำ   รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ 
      นายประทีปแสง  พลรักษา            รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ 
 

  คณะทำงาน 
 

   นางศศิธร  โพธิ์อ่อนแย้ม   ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา      
 นายชาตรี  ทวีนาท      ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ 
 นางสาวธนวรรณ  เชื้อจำรูญ          ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  
 นายเอกชัย   อ้อทอง      ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน      
      นางกัญญาณัฐ  สมบัติธีระ         ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
   นางศุลีพร  ประการแก้ว      ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล  
   นางสาวสมจิตร  ตั้งเพียร      ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน  
  ส.ต.อ.สมพร  ฟุ้งสกุล      ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี  
  นางสาวปรียาภรณ์  อุดมเศรษฐ์     ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  นางสุภาพรรณ  ปรุงชัยภูมิ     ศึกษานิเทศก์  
  นางวิริยะสมร  บัวทอง          ศึกษานิเทศก์ 
  นางจิโรบล  เคาภูเขียว                ศึกษานิเทศก์ 
  นายคมสันต์  หลาวเหล็ก   ศึกษานิเทศก์ 
  นายพงศธร  ซุยสี              นักวชิาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ     
 

คณะผู้จัดทำ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน กระทรวงศึกษำธิกำร

ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำชัยภูมิ


