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คำนำ 

 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและ

ความโปร่งใสเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันการทุจริต ยกระดับมาตรฐานในการป้องกันการทุจริตของ

หน่วยงานให้มีความโปร่งใสความสุจริต บังเกิดประโยชน์สุขครูและบุคคลากรในองค์กรตลอดจนแสดงให้เห็นถึง

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารโรงเรียนในการต่อต้านการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม อันจะส่งผลต่อการยกระดับผลการ

ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชซึ่งจะส่งผลให้ครูและ

บุคคลากรเกิดความเชื่อม่ันและศรัทธาในการทำงานของหน่วยงานมากยิ่งข้ึน 

 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชได้พัฒนาแผนปฏิบัติ การป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและ

ความโปร ่งใส (พ.ศ. 2566 – 2570) ให ้สอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ได ้แก่ ย ุทธศาสตร ์ชาต ิ 20 ปี                 

(พ.ศ. 2561 – 2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ประเด็นที่ (21) การต่อต้านการ

ทุจริตและประพฤติมิชอบ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายและแผน

ระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ และแผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยนำหลักธรร

มาภิบาลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นกลไกในการพัฒนากรอบการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการ

ทุจริตสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงให้สอดคล้องกับกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน

การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประกอบด้วย ดังนี้ 

 ส่วนที่ 1 บทนำ ประกอบด้วย  บทนำ ข้อมูลของโรงเรียน หลักการและเหตุผล วิสัยทัศน์ พันธกิจ 

วัตถุประสงค์ในการทำแผน  

 ส่วนที่ 2 ประกอบด้วย  แผนปฏิบัติการ การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลใสถานศึกษา 
โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

 
โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช 
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ส่วนที่ 1 

บทนำ 
ปัญหาในการพัฒนาประเทศมีหลายประการ ปัญหาหนึ่งได้แก่การคอร์รัปชันซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ที่ เกิดข้ึนในประเทศ

ต่าง ๆ ทั่วโลกและได้กลายมาเป็นปัญหาที่มีความสำคัญที่สุดปัญหาหนึ่งของหลายประเทศ  โดยยังไม่สามารถแก้ปัญหาได้

อย่างเด็ดขาด แม้ว่า รัฐบาลในหลายๆ ประเทศได้ดำเนินมาตรการในการแก้ปัญหา มาอย่างต่อเนื่องก็ตาม ปัญหาคอร์รัปชั่น

ก็ยังคงอยู่บางประเทศมีลักษณะทวีความรุนแรงและซับซ้อนมากขึ้นเรื่อย ๆ เป็นลำดับ ในปัจจุบันหลายประเทศได้ก้าวสู่

สังคมแห่งความทันสมัย มีระบบการบริหารราชการสมัยใหม่ การคอร์รัปชันก็ยงัคงเป็นปัญหาหลักที่นำไปสู่ความยากจน

และเป็นอุปสรรคที่ขัดขวางการพัฒนาอย่างแท้จริง  

คอร์รัปชัน มีผลเสียที่เป็นผลกระทบต่อเศรษฐกิจและการเมืองมากกว่าที่จะเกิดผลดีในแง่ของต้นทุนทาง เศรษฐกิจ 

คอร์รัปชันเป็นตัวขัดขวางการสร้างระบบเศรษฐกิจตลาดเสรีลดความสามารถในการแข่งขันทาง  เศรษฐกิจระหว่างประเทศ

การจัดการ สรรทรัพยากรของรัฐเป็นไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพ ในแง่ของต้นทุนทาง  การเมืองคอร์รัปชันทำให้รัฐบาล

กลายเป็นเพียงผู้ให้ราคาประมูลสูงสุดในการซื้อหาคะแนนเลือกตั้ง เกิดการ  ทุจริตในการเลือกตั้ง บ่อนทำลายระบอบ

ประชาธิปไตย สูญเสียความชอบธรรมทางการเมือง ทำลายความเชื่อถือ และความศรัทธาของประชาชนต่อระบบราชการ

ด้วยปัญหาเรื่องการคอร์รับชันในประเทศไทยนั้นก็นับว่า เป็นปัญหาเช่นเดียวกับนานาอารยะประเทศที่ส่งผล กระทบต่อ

การพัฒนาประเทศเป็นอย่างมากเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมาช้านานจนอาจกล่าวได้ว่า ปัญหาได้ฝังรากลึก และพบเกือบทุกกลุ่ม

อาชีพในสังคมไทย เกี่ยวกับวิถิีชีวิตของคนในสังคมไทยมาอย่างยาวนาน หรือกล่าวได้ ว่าเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมไทยไป

แล้ว เมื่อปัญหาดังกล่าวผูกพันอยู่กับสังคมไทยจึงส่งผลให้คนไทย บางส่วนมองว่าการทุจริตคอร์รับชัน เป็นเรื่องปกติและ

ยอมรับได้โดยมักจะใช้แนวคิดที่ว่าผู้มีอำนาจก็มักจะโกง กันทุกฝ่าย ดังนั้น หากใครโกงแล้วทำงานเก่งก็ถือว่าพอรับได้

(http://witayakornclub.wordpress.com/ 2008/04/22/corrupt/) จึงทำให้คนยินยอมที่จะเสียเงินเพื ่อซื ้อความ

สะดวก สิทธิพิเศษ หรือตัดความรำคาญ แม้กระทั่งเกิดความคิดสีเทาประเภทเข้าเมืองตาหลิ่วก็หลิ่วตาตาม ซึ่ งการกระทำ

และความคิดเหล่านี้ทำให้ สังคมไทยกลายเป็นสังคมคอร์รับชันเกือบจะสมบูรณ์แบบ ซึ่งจากผลการวิจัยพบวา่ ในแต่ละปีนัก

ธุรกิจกว่าร้อยละ ๘๐ ต้องสูญเสียเงิน เกือบ ๓ แสนล้านบาท ซึ่งหากไม่ไปตกอยูใ่นกระเป๋าของคนเพียงไม่ก่ีคนย่อมสามารถ 

อำนวยประโยชน์แก่คนส่วนใหญ่ของประเทศได้(ประภัสสร เสวิกุล, ๒๕๕๔) รัฐต้องจ่ายเงินงบประมาณสูง กว่าที่เป็นจริง 

ทำให้ประชาชนต้องได้รับบริการสาธารณะที่ไม่มีคุณภาพ อีกทั้งยังทำให้นักลงทุนขาดความ เชื่อมั่นในระบบราชการไทยที่
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มักจะใช้อำนาจโดยมิชอบ มักมีการเรียกผลประโยชน์จากนักลงทุนเพื่อแลกกับการได้รับอนุญาตให้เอกชน  ดำเนินการใน

กิจการที่รัฐจะต้องทำซึ่งรัฐเองก็ไม่สามารถตรวจสอบการกระทำดังกล่าวได้(สังศิต พิริยรังสรรคแ์ละผาสุก พงษไ์พจิตร , 

๒๕๓๖) จากรายงานขององค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ(Transparency International)ได้ประกาศค่าคคะแนน ดัชนี

การรับรู้การทุจริต ปี ๒๐๑๖ ปรากฎว่า ๒ ใน ๓ จาก ๑๗๖ ประเทศทั่วโลกได้คะแนนต่ำกว่า ๕๐ คะแนน จากคะแนนเต็ม 

๑๐๐ คะแนน ประเทศท่ีได้อันดับหนึ่งยังคงเป็นประเทศเดนมาร์กและนิวซีแลนด์ได้๙๐ คะแนน เท่ากันขณะที่ประเทศจาก

ทวีปเอเชียอย่างสิงคโปร์อยู่อันดับ ที่๗ ได้ ๘๔ คะแนน ในส่วนของประเทศไทยได้ ๓๕ คะแนน ลดลง ๓ คะแนน ได้ลำดับที่ 

๑๐๑ เมื่อเทียบกับปี๒๕๕๘ ได้ ๓๘ คะแนน อยู่อันดับที ่๗๖ จาก ๑๖๘ ประเทศท่ัวโลก 

ข้อมูลของโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช 

1. ที่ตั้ง 

โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช ตั้งอยู่เลขที่ 120 หมู่ที่ 1 ตำบลนาทราย อำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราชภายใต้การดูแลของสำนักงานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการเปิดทำการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 6 

 

2. ประวัติโรงเรียน 

โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช เปิดสอนครั้งแรก เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2499เป็นหลักสูตรมัธยมศึกษา (ม.1-

3) สังกัดกองการศึกษาพิเศษ โดย นายชุ่ม สมพันธ กำนันตำบลนาเคียนเป็นที่ตั้งโรงเรียน ต่อมาได้เปลี่ยนเป็น หลักสูตร 

ประถมศึกษาตอนปลาย (ป.5-7) สังกัดกรมสามัญศึกษา ปี2515 ได้ย้ายมาอยู่ที่วัดจอมล้าน (วัดร้าง) หมู่ที่ 1 ตำบลนา

ทราย ซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ 21 ไร่เศษ ซึ่งเป็นที่ตั้งโรงเรียน จนถึงปัจจุบัน พ.ศ. 2519กรมสามัญศึกษาได้สั่งยุบโรงเรียน

เมืองนครศรีธรรมราชซึ่งเปิดสอนตามหลักสูตรประถมศึกษาตอนปลายและตั้งโรงเรียนตามชื่อเดิม แต่เปลี่ยนแปลงหลักสูตร

มัธยมศึกษาตอนต้นสังกัดกองการมัธยมศึกษากรมสามัญศึกษา พ.ศ. 2527กรมสามัญศึกษาได้อนุมัติให้ขยายชั้นเรียน

มัธยมศึกษาตอนปลาย 
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หลักการและเหตุผล 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 65 กำหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็น

เป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและ

บูรณาการกันเพื่อให้เป็นเอกภาพในการขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายดังกล่าว โดยมียุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 

2580) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ที่จะเป็นแนวทางการปฏิบัติ

เพ่ือให้บรรลุผลตามวิสัยทัศน์ ในปี พ.ศ. 2580 กล่าวคือ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว 

ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาประเทศให้ “ประเทศชาติมั ่นคง 

ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยจะมีการยกระดับ

ศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ ทั้งการพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้าง

โอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ในประเด็นที ่ (21) การต่อต้านการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ กำหนดเป้าหมายไว้ว่า ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยกำหนดตัวชี้วัดไว้ว่า ในปี พ.ศ. 

2580 ประเทศไทยต้องมีคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index - CPI) อยู่ในอันดับ 1 ใน 20 

และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 73 คะแนน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) เพื่อให้บรรลุผลดังกล่ าว จึงได้นำผลการประเมิน 

ITA ไปกำหนดเป็นตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายไว้ว่าหน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมิน ITA ทั้งหมด (ร้อยละ 100) ต้องได้คะแนน 

90 คะแนนขึ้นไป โดยในระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 - 2570) ได้กำหนดตัวชี้วัดไว้ว่า ในปี พ.ศ. 2570 ประเทศไทยต้องมี

คะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index - CPI) อยู่ในอันดับ 1 ใน 43 และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ำ

กว่า 57 คะแนน และหน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมิน ITA ทั้งหมด (ร้อยละ 100) ต้องได้คะแนน 85 คะแนนขึ้นไป   

 องค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International - TI) เผยแพร่ผลคะแนนดัชนีการรับรู้การ

ทุจริต (Corruption Perception Index - CPI) ประจำปี 2564 ผลปรากฏว่าประเทศไทยได้ 35 คะแนน จากคะแนนเต็ม 

100 คะแนน จัดอยู่ในอันดับที่ 110 โลก ซึ่งลดลงจากปี 2563 ย่อมสะท้อนให้ได้เห็นว่าประเทศไทยยังต้องแก้ไขปัญหา

การทุจริตอย่างเร่งด่วน  
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 ดังนั้น โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชจึงให้ความสำคัญกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ควบคู่ไปกับการ

ป้องกันการทุจริต โดยได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและนำไปสู่การปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือ

ยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของโรงเรียนเมอืงนครศรีธรรมราช 

 

วิสัยทัศน ์ 
 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา มีความสมดุลทั้งด้าน  

ร่างกาย มีความรู้และทักษะพ้ืนฐาน มีคุณธรรม มีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก ยึดมั่นในการ ปกครอง

ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รวมทั้งเจตคติที่จำเป็นต่อการศึกษาต่อ  การประกอบอาชีพ

และการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนเป็นสำคัญบนพ้ืนฐานความเชื่อว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเอง

ได้เต็มตามศักยภาพ ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีพ้ืน ฐานความรู้ด้านเทคโนโลยี บริการจัดการด้วยระบบ

คุณภาพ โดย ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนมีส่วนร่วมในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  ผู้ปกครอง ชุมชน 

คณะกรรมการสถานศึกษาตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอก ร่วมมือร่วมใจ  ป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริตทุกรูปแบบ  

พันธกิจ 

1. เสริมสร้างจิตสำนึกและค่านิยม ให้กับครูบุคคลากรทางการศึกษา นักเรียนยึดหลักธรรมาภิบาล 

2. บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วนเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันและ 

ปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา 

3. ส่งเสริมบทบาทผู้ปกครอง ชุมชนคณะกรรมการสถานศึกษาให้เข้ามามีส่วนร่มในการป้องกันและ ปราบปราม

การทุจริต 

4. สร้างกลไกและพัฒนาระบบการตรวจสอบ ถ่วงดุลการใช้อำนาจของเจาหน้าที่ของรัฐให้มีความ เขม้แข็ง

และมีประสิทธิภาพส่งเสริม/สนับสนุนการจัดองค์ความรู้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา อย่าง 

จริงจังและต่อเนื่อง 
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วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผน 

(1.) เพ่ือแสดงเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช 

  (2.) เพ่ือสร้างวัฒนธรรมสุจริต โดยการเสริมสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความ

ซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นตามประมวลจริยธรรมเพื่อบังเกิดประโยชน์สุข -ของครูและบุคคลากร ปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไป

ในทางทุจริต การขัดกันแห่งผลประโยชน์ และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ  

(3) เพื่อให้การบริหารราชการของโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล เปิดเผย โปร่งใส 

และตรวจสอบได้  

(4) เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของนักเรียนและผู้ปกครองในการป้องกันตรวจสอบและต่อต้านการทุจริต ให้

สอดคล้องและเหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กร(โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช) 

(5) เพื่อยกระดับกลไกการตรวจสอบการดำเนินงานของโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชที่มีประสิทธิภาพ เข้มแข็ง 
และลดการทุจริต 

 

การดําเนินงานเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมมาภิบาลในสถานศึกษา 

ของโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชได้ดําเนินการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรม

มาภิบาลในสถานศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อปลูกฝังให้นักเรียน ครู ผู้บริหาร และ บุคลากรทางการศึกษาทุกคน มี

คุณลักษณะ ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และ มีจิตสาธารณะรวมทั้งมีพฤติกรรมร่วมต้าน

การทุจริตทั้งในระดับสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ชุมชน สังคมและประเทศชาติ ซึ่งเป็นการดําเนินงานที่

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประกอบด้วย 

การดําเนินการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมมาภิบาล ในสถานศึกษาประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565            

มีรายละเอียดโดยสรุป ดังนี้ 

1. การเตรียมการ 

1.1 กําหนดนโยบาย แนวปฏบิัติการดําเนินงาน ต้านการทุจริต 

1.2 ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการ แผนการป้องกันการทุจริตที่มีแนวคิดหลักใน

การป้องกันการทุจริต โดยมุ่งเน้นการดําเนินงานที่ยึดหลักธรรมาภิบาล 
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2. การปฏิบัติ 

2.1 ดําเนินงานตามนโยบาย แนวปฏิบัติต้านการทุจริต 

2.2 ดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นการการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

3. ติดตามการดําเนินโครงการ 

3.1 นิเทศ กํากับ ติดตาม แบบบูรณาการ และการดําเนินการอื่น ๆ 

3.2 รายงานผลการดําเนินงานเพื่อนําไปปรับใช้ ในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาต่อไป 

4. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผลการดําเนินโครงการ 

เข้าร่วมกิจกรรม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนําเสนอผลงาน และการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ภายใต้โครงการ

เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาแนวทางการจัดทําแผนปฏิบัติ การ การเสริมสร้างคุณธรรม 

จริยธรรม และธรรมาภิบาล 

ในสถานศึกษา โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565การจัดทําแผนปฏิบัติการโครงการ

เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลใน สถานศึกษาโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 

2565 มีแนวทางและข้ันตอนดังต่อไปนี้ 

1. ศึกษายุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนบูรณาการปูองกัน ปราบปรามการทุจริต และ

ประพฤติมิชอบ ทบทวนข้อมูลและบริบทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

2. จัดทําแผนปฏิบัติการ การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา โรงเรียน 

เมืองนครศรีธรรมราช ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยใช้กรอบแนวทางตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท           

ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ

ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต 

3. ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมมาภิบาลใน 

สถานศึกษา โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

4. โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช ดําเนินการรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ การเสริมสร้าง คุณธรรม 

จริยธรรม และธรรมมาภิบาลในสถานศึกษา โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช ประจําปีงบประมาณพ.ศ. 2565 

 

 
 



แฏส่ำพ้รืเรีเรืดสืแ[พิมพ์ท่ีนี่] [พิมพท่ี์น่ี] [พิมพท่ี์น่ี] 

แผน[พิมพท่ี์น่ี] [พิมพท่ี์น่ี] [พิมพท่ี์น่ี] 

 
ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัติการ การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 

โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

แผนงาน การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 

กิจกรรม กิจกรรมพัฒนาแนวทางการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริต  

1. ความเป็นมาและความสําคัญ 

ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) ได้กําหนด 

วิสัยทัศน์ว่า “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)” มีพันธกิจ ในการ

สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วน แบบบูรณาการ และปฏิรู ป

กระบวนการปูองกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้มีมาตรฐานสากล โดยมีเป้าประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์ คือ ประเทศ

ไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต ( CorruptionPerceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 นอกจากนี้ 

ทิศทางการพัฒนายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 ยังมีความสอดคล้องกับทิศทางของ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ) 

และทิศทางยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (ยุทธศาสตร์การปลูกฝัง “คนไทยไม่โกง” และยุทธศาสตร์การปูองกันด้วยการเสริมสร้าง

สังคมธรรมาภิบาล)ท้ังนี้ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 มีแผนงานและโครงการสำคัญที่เก่ียวข้องกับการดำเนินงานของสำนักงาน 

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) คือ ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพและ ธรรมาภิบาล ในภาครัฐ 

แผนงานที่ 5.9 การสร้างกลไก “ยับยั้ง” และ “สร้างความตระหนักรู้” เพื่อป้องกัน การทุจริต ที่กล่าวถึง การเสริมสร้าง

คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา เพื่อสร้าง องค์ความรู ้ และกระบวนการเรียนรู้ที ่เท่าทันต่อการ

เปลี่ยนแปลง ปลูกจิตสํานึก ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์ อยู่อย่างพอเพียง จิตสาธารณะ ซึ่งตรงกับคุณลักษณะ 5 

ประการของโรงเรียนสุจริตโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช ตระหนักในความสําคัญของการเตรียมการด้านการป้องกันและ

ปราบปรามการ ทุจริต จึงร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทภายใต้ 

ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้าน การทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือร่วมสร้างจิตสํานึกและค่านิยมให้ทุกภาคส่วนตื่นตัว 

ละอายต่อการทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ โดยดําเนินกิจกรรม โครงการเสริมสร้างคณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิ

บาลในสถานศึกษา เพ่ือวางรากฐานการปลูกจิตสํานึก ซึ่งเป็นกลไกการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของประเทศชาติ 

พัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศกษา นักเรียนในการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริตสถานศึกษา 

 



แฏส่ำพ้รืเรีเรืดสืแ[พิมพ์ท่ีนี่] [พิมพท่ี์น่ี] [พิมพท่ี์น่ี] 

แผน[พิมพท่ี์น่ี] [พิมพท่ี์น่ี] [พิมพท่ี์น่ี] 

วัตถุประสงค์ของกิจกรรม 

มุ่งพัฒนาสมรรถนะ และขีดความสามารถให้ครบุคลากรทางการศ กษา นักเรียน ในการ  ป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษาให้สัมฤทธิ์ผลได้อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือแก้ไขสภาพปัญหาการ่ทุจริต ให้เป็นระบบอย่าง

ต่อเนื่อง สร้างมาตรฐานทางวิชาชีพให้สามารถร่วมมือหรือประสานการปฏิบัติกับองค์กรทกุภาคส่วน 

มาตรการ/แนวทางดำเนินงาน 
 

1. พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถของครู  บุคลากรทางการศกษา นักเร ียนในการป้องกัน             
และปราบปรามการทุจริต 
 

1.1 กำหนดให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนฝึกอบรมหลักสูตรด้านการป้องกัน        
และปราบปรามการทุจริตในสถานศกษา เพ่ือให้มีความเชี่ยวชาญ 
 

1.2 กำหนดให้ม ีหล ักสรการศตกษา  และหลักการฝ ึกอบรมว ิชาช ีพด้านการป ้องกัน             
และปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 

 
2. สร้างมาตรฐานทางวิชาชีพด้านการป้องันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา  

2.1 ส่งเสริมให้สถานศึกษาร่วมกันสร้างมาตรฐานจรรยาบรณวิชาชีพ 

2.2 กำหนดให้มีหน่วยงานหลักเพอรับผิดชอบในการติดตามประเมินผลรวมถึงการลงโทษ 
คร ูบุคลากรทางการศกษา นักเรียน  

3. ส่งเสริมการปฏิบัติงานของบุคลากรตมหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจารบ้านเมองที่ดี  
3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการฝึกอบรมครู  บุคลากรทางการศกษา นักเร ียนหลักสูตร          

การบริหารกิจการบ้านเมองที่ดี  
3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติ หน้าที่และ

แนวทางปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ต่างๆ 
 

4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการสร้างองค์ความรู้ เรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน 
สถานศึกษา 

4.1 จัดให้มีกิจการรสร้างองคความรู้ในเรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สถานศึกษาแก่
ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน  

4.2 ส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐมีการแลเปลี ่ยนความรู้ และข้อมูลข่าวสารด้านการป้องกัน และ
ปราบปรามการทุจริต 

 
ผลที่คาดว่าจะไดรับ 
 

1. โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม  
2. คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนมีจิตสำนึกในการเป็นพลเมองดี ปฏิบัติงานตาม ระเบียบ

วินัยและมีความซื่อสัตย์ สุจริต  
3. คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนมีความรู ้เร ื ่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน  

สถานศึกษามากยิ่งข้ึน  



แฏส่ำพ้รืเรีเรืดสืแ[พิมพ์ท่ีนี่] [พิมพท่ี์น่ี] [พิมพท่ี์น่ี] 

แผน[พิมพท่ี์น่ี] [พิมพท่ี์น่ี] [พิมพท่ี์น่ี] 

4. โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และยึด หลักปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพียงเป็นแนวทางปฏิบัติ  

5. โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชมีความเข้าใจและให้ความร่วมมือในกิจรรมการป้องกันและปราบปรามการ 
ทุจริตในสถานศึกษา  

6. ส่งผลต่อการเจริญเติบโทางเศรษฐกิจและสังคมในสถานศึกษาได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนตลอดไป 
 
บทสรุป 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชประจำปีงบประมาณ          

พ.ศ. 2565 จัดทำขึ้นเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ สถานศึกษา

ปฏิบัติงานในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้บรรลุตามวัตถุประสงค์เกิด ผลสัมฤทธิ์ตามที่คาดหวังไว้  ทำให้

การปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ของข้าราชการเป็นไปในลักษณะที่มี ความรับผิดชอบ ทำให้ผู ้ปกครอง ชุมขน 

คณะกรรมการสถานศึกษา มีความเชื่ ่อถือในความมีคุณธรรม ความมีจริยธรรม การปฏิบัติหน้าที่โดยการคำนึงถึง

ประโยชน์ ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ ส่วนตน และการยึด มั่นใหลักธรรมาภิบาล สามารถแก้ไขปัญหาการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบของคณะครู บุคลากรทางการ ศกษา นักเรียนให้ลดน้อยลงได้อย่างมีประสิทธิภาพและบังเกิดผลอย่างเป็น

รปูธรรมมากยิ่งขึน้ 

 


