


คํานํา 

 

คณะรัฐมนตรี มีมติเม่ือวันท่ี 11 ตุลาคม 2559 เห็นชอบยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปราม

การทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 –2564) ซ่ึงกําหนดวิสัยทัศน “ประเทศไทย ใสสะอาด ไทยท้ังชาติ ตานทุจริต (Zero 

Tolerance and Clean Thailand)” กําหนดพันธกิจหลัก คือ สรางวัฒนธรรมการตอตานการทุจริต ยกระดับ 

ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคสวน และปฏิรูปกระบวนการปองกันและปราบปรามการทุจริตท้ังระบบ ใหมี

มาตรฐานเทียบเทาสากล ผานยุทธศาสตร 6 ดาน ไดแก สรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริตยกระดับเจตจานงทาง

การเมืองในการตอตานการทุจริต สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก ปฏิรูปกลไกและ

กระบวนการการปราบปรามการทุจริต และยกระดับดัชนีการรับรูการทุจริตของประเทศไทย โดยเปาประสงคของ

ยุทธศาสตรชาติฯ ระยะท่ี 3 คือ ประเทศไทยมีคาดัชนีการรับรูการทุจริต (CPI) สงูกวารอยละ 50 เพ่ือใหเปนมาตรฐาน

เปนท่ียอมรับจากท้ังภายในและตางประเทศ  

โรงเรียนนบพิตําวิทยา ไดจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2565 โดยใชยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 –2564) และ

นโยบายศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริตกระทรวงศึกษาธิการเปนกรอบแนวทางในการดําเนินงาน ในเลม

ประกอบดวยสาระสําคัญ คือ สวนท่ี 1 บทนํา สวนท่ี 2 บริบทท่ีเก่ียวของ สวนท่ี 3 สาระสําคัญของแผนปฏิบัติการ

ประจาปการปองกันและปราบปรามการทุจริต ประจาํปงบประมาณ พ.ศ 2565 ของโรงเรียนนบพิตําวิทยา และสวนท่ี 

4 การกํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงาน  

โรงเรียนนบพิตําวิทยา ขอขอบพระคุณผูมีสวนเก่ียวของทุกฝายท่ีใหความรวมมือในการจัดทําแผนปฏิบัติการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริต ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของโรงเรียนนบพิตําวิทยาจนสําเร็จ และหวังเปน

อยางยิ่งวาบุคลากรในสังกัดจะนําไปใชเปนกรอบในการดําเนินงานและการติดตามผล เพ่ือขับเคลื่อนแผนไปสูการ

ปฏิบัติใหบรรลุเปาหมายท่ีวางไวตอไป  
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สวนท่ี 1 

บทนํา 

 
1. หลักการและเหตุผล  

ปจจุบันปญหาการทุจริตคอรรัปชันการทุจริตในสังคมไทย ระหวางชวงเวลากวาทศวรรษถือเปนปญหา

เรื้อรังท่ีนับวันยิ่งจะทวีความรุนแรงและสลับซับซอนมากยิ่งข้ึนและสงผลกระทบในวงกวางสงผลเสียตอประเทศ

อยางมหาศาล โดยเฉพาะอยางยิ่งสงผลกระทบตอความม่ันคงของชาติ เปนปญหาลําดับตน ๆ ท่ีขัดขวางตอ

การพัฒนาประเทศ และเปนอุปสรรคสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมการเมือง ในทุกมิติ รูปแบบการ

ทุจริตจากเดิมท่ีเปนทุจริตทางตรงไมซับซอน อาทิ การรับสินบน การจัดซ้ือจัดจาง ในปจจุบันไดปรับเปลี่ยน

เปนการทุจริตท่ีซับซอนมากข้ึน ตัวอยางเชน การทุจริตเชิงนโยบาย การทุจริตขามแดนขามชาติ ซ่ึงเชื่อมโยง

ไปสูอาชญากรรมอ่ืน ๆ มากมาย และสงผลกระทบทางลบในวงกวาง สงผลใหภาพลักษณของประเทศไทยเรื่อง

การทุจริตคอรรัปชันมีผลในเชิงลบสอดคลองกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณคอรรัปชัน (Corruption 

Perception Index – CPI) ซ่ึงเปนเครื่องมือท่ีใชประเมินการทุจริตคอรรัปชันท่ัวโลกท่ีจัดโดยองคกรเพ่ือความ

โปรงใสนานาชาติ (Transparency International – IT) ประจาป 2019/2562 ผลปรากฏวาประเทศไทยได 

36 คะแนนจากคะแนนเต็ม 100 อยูอันดับท่ี 101 ของโลก จากจํานวนท้ังหมด 180 ประเทศ อันดับลดลงจาก 

99 ในป 2561 และเปนอันดับท่ี 6 ในประเทศอาเซียน ซ่ึงสามารถสะทอนใหเห็นวาประเทศไทยเปนประเทศท่ี

มีปญหาการคอรรัปชันอยูในระดับสูง แมวาในชวงระยะท่ีผานมา ประเทศไทยไดแสดงใหเห็นถึงความพยายาม

ในการปราบปรามการปองกันการทุจริต ไมวาจะเปนการเปนประเทศภาคีภายใตอนุสัญญาสหประชาชาติวา

ดวยการตอตานการทุจริต (United Nations Convention Against Corruption-UNCAC) พ.ศ.2546 การ

จัดต้ังองคกรตามรัฐธรรมนูญ ตลอดจนการจัดทายุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

รัฐบาลตระหนักในสถานการณการทุจริตท้ังในภาครัฐและในระดับชาติ พลเอกประยุทธ จันทรโอชา 

นายกรัฐมนตรี จึงไดประกาศนโยบายในการปองกันและปราบปรามการทุจริต ดังปรากฏ ในดานการสงเสริม

การบริหารราชการแผนดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

เปนกรอบทิศทางการดาเนินการของทุกภาคสวนในการปองกันและปราบปรามการทุจริต และนโยบาย

ปราบปรามการทุจริตของรัฐบาลท่ีมุงสงเสริมปลูกจิตสานึกใหสังคมไทยมีวินัยและยึดม่ันในคุณธรรม จริยธรรม 

ควบคูกับการพัฒนาเครือขายปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางบูรณาการ โดยใหประชาชนมีบทบาท

สําคัญในกระบวนการดาเนินงานอยางมีสวนรวม โปรงใส เสมอภาคและเปนธรรม สรางระบบและกลไกท่ีมี

อิสระอยางแทจริงในการตรวจสอบ ควบคุม กระจาย ถวงดุลอํานาจ ควบคูกับการพัฒนากฎหมาย กฎระเบียบ 

ตลอดจนพัฒนาทรัพยากรมนุษย ระบบขอมูลสารสนเทศ รวมท้ังพัฒนาและเผยแพรองคความรูดานการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางมีจรรยาบรรณและตอเนื่อง โดยยุทธศาสตรดังกลาวเปนผลจาก

สถานการณการทุจริตท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและตอเนื่อง จึงไดมีการริเริ่มแนวคิดในการปรับปรุง 

ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตใหสอดคลองกับสภาพปญหาและสถานการณ การ
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ดาเนินงานดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตท่ีเปลี่ยนแปลงไปในปจจุบัน โดยจะตองสามารถตอบ

โจทยตอปญหาหรือสถานการณการทุจริตท่ีหนวยงานตาง ๆ ตองเผชิญอยูจริงมีการคํานึงถึงบทบาทของทุก

ภาคสวนไมวาจะเปนหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ องคกรสาธารณะ และภาคประชาสังคมใหเขา

มามีสวนรวมการตอตานการทุจริตทุกรูปแบบอยางเขมแข็งเพ่ือใหประเทศไทยเปนประเทศท่ีมีมาตรฐานความ

โปรงใสเทียบเทาสากล  

ปญหาการทุจริตคอรรัปชันในหนวยงานองคกรภาครัฐถือเปนปญหาสาคัญประการหนึ่งซ่ึงสงผล

กระทบตอเสถียรภาพทางการเมือง การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนการพัฒนาประเทศเปนอยางมาก 

โดยกระบวนการของปญหาทุจริตเกิดจากนักการเมืองทองถ่ิน ขาราชการ ซ่ึงมีพฤติกรรมในเชิงทุจริตคอรรัปชัน

ในรูปแบบของผลประโยชนทับซอน (Conflict of Interest) และการเอ้ือประโยชน (Trading Influence) 

สรางความเสียหายแกราชการในแตละครั้งเปนจานวนมาก จากสรุปผลการสอบสวนและศึกษาเรื่องการทุจริต

ของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาสอบสวนและศึกษาเรื่องเก่ียวกับการทุจริตของวุฒิสภา ไดแบงกรณีการ

ทุจริตคอรรัปชันออกเปน 5 ประเภท ไดแก การทุจริตตอตาแหนงหนาท่ี การทุจริตในการจัดซ้ือจัดจาง การ

ทุจริตในการสัมปทาน การทุจริตโดยการทาลายระบบตรวจสอบอานาจรัฐและการทุจริตเชิงนโยบาย ซ่ึงมี

สาเหตุพอสรุปได ดังนี้  

1) ปญหาระบบอุปถัมภและคานิยมในทางท่ีผิด เชน ติดสินบน ยกยองคนรารวยและมีอานาจโดยมิ

ชอบ ระบบพวกพองในวงราชการ การเมืองไมเปนประชาธิปไตย การซ้ือเสียงเลือกตั้ง การใชผลประโยชน

อิทธิพลครอบงาประชาชน  

2) ปญหาโครงสรางของราชการท่ีซับซอน ไมโปรงใสและตรวจสอบไดยาก  

3) ปญหาระบบการทางานไมรัดกุม มีชองวางใหเกิดการทุจริต  

4) ระบบการตรวจสอบทุจริตของภาครัฐลาชา ไมท่ัวถึงและละเลยในบางกรณี  

5) ปญหาบุคคลไมซ่ือสัตย  

6) ภาคประชาชนเพิกเฉยตอการทุจริต ติดสินบนราชการ สมยอมและเขารวมในกระบวนการทุจริต  

จากสภาพปญหาการทุจริตดังกลาวสงผลใหประชาชนขาดความเชื่อม่ันตอขาราชการและนักการเมือง

ในเรื่องของความซ่ือสัตย สุจริตในการบริหารงาน รัฐบาลจึงไดกําหนดยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริต โดยฉบับปจจุบันอยูในระยะท่ี 3 (พ.ศ.2560-2564) ภายใตวิสัยทัศน “ประเทศไทยใส

สะอาด ไทยท้ังชาติตานทุจริต (Zero Tolerance and Clean Thailand)” มุงใหประเทศไทยเปนประเทศท่ีมี

มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เปนสังคมมิติใหมท่ีประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ โดยกําหนด

ยุทธศาสตรการดําเนินงานหลักเปน 6 ยุทธศาสตร ดังนี ้ 

ยุทธศาสตรท่ี 1 สรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต  

ท่ีมุงเนนใหความสําคัญในกระบวนการการปรับสภาพสังคมใหเกิดภาวะท่ี “ไมทนตอการทุจริต” โดย

เริ่มต้ังแตกระบวนการกลอมเกลาทางสังคมในทุกระดับชวงวัยตั้งแตปฐมวัย เพ่ือสรางวัฒนธรรมตอตานการ

ทุจริต และปลูกฝงความพอเพียง มีวินัย ซ่ือสัตย สุจริตเปนการดําเนินการผานสถาบันหรือกลุมตัวแทนท่ีทํา
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หนาท่ีในการกลอมเกลาทางสังคมใหมีความเปนพลเมืองท่ีดีท่ีมีจิตสาธารณะ จิตอาสา และความเสียสละเพ่ือ

สวนรวมและเสริมสรางใหทุกภาคสวนมีพฤติกรรมท่ีไมยอมรับและตอตาน  

ยุทธศาสตรท่ี 2 ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต 

จากสถานการณความขัดแยงในสังคมไทยในหวงระยะกวาทศวรรษท่ีผานมา จะเห็นไดวา ประชาชน

ทุกกลุมทุกฝายตางมีขอเรียกรองท่ีสอดคลองรวมกันประการหนึ่ง คือ การตอตานการทุจริตของรัฐบาลและ

เจาหนาท่ีรัฐ การแสดงออกซ่ึงเจตจานงทางการเมืองของประชาชนทุกกลุมทุกฝายท่ีไมยอมรับและไมอดทนตอ

การทุจริตประพฤติมิชอบไมวาจะเปนรัฐบาลใดก็ตาม ยอมสะทอนใหเห็นถึงเจตจานงทางการเมืองอันแนวแน

ของประชาชนไทยทุกกลุมทุกฝายท่ีตองการใหการบริหารราชการแผนดินของรัฐบาลและการปฏิบัติงานของ

เจาหนาท่ีรัฐเปนไปดวยความโปรงใสปราศจากการทุจริตประพฤติมิชอบ ดังนั้นเพ่ือเปนการสนองตอบตอ

เจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตอันแนวแนของประชาชน จึงไดกําหนดใหมียุทธศาสตรการนํา

เจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมและสอดคลองเปนหนึ่งเดียวกัน 

โดยเปนยุทธศาสตรท่ีมุงเนนใหประชาชนและรัฐบาลมีการนําเจตจํานงทางการเมืองในเรื่องการตอตานการ

ทุจริตไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมและสอดคลองเปนหนึ่งเดียวกัน  

ยุทธศาสตรท่ี 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย  

การทุจริตเชิงนโยบาย (Policy Corruption) เปนปญหาท่ีพบมากข้ึนในปจจุบันกอใหเกิดผลเสียตอ

การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอยางมหาศาล ซ่ึงจากผลการวิจัยท่ีผานมาพบวา การทุจริตเชิง

นโยบายมักเกิดจากการใชชองวางทางกฎหมายเขาแสวงหาประโยชนสวนตน โดยพบตั้งแตข้ันตอนการกําหนด

นโยบายของพรรคการเมือง การใชอานาจอยางไมโปรงใสยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและ ปราบปราม

การทุจริตระยะท่ี 3 จึงไดกําหนดใหมียุทธศาสตร“สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย” ซ่ึงเปนยุทธศาสตรท่ีมุง

ปองกันการทุจริตตลอดกระบวนการนโยบายผานการกําหนดมาตรการกลไกเสริมสรางธรรมาภิบาล ตั้งแตเริ่ม

ข้ันกอตัวนโยบาย (Policy Formation) ข้ันการกําหนดนโยบาย (Policy Formulation) ข้ันตัดสินใจนโยบาย 

(Policy Decision) ข้ันการนานโยบายไปปฏิบัต ิ(Policy Implementation) ข้ันการประเมินนโยบาย (Policy 

Evaluation) และข้ันปอนขอมูลกลับ (Policy Feedback)  

ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก  

มุงเนนการพัฒนากลไกและกระบวนงานดานการปองกันการทุจริตของประเทศไทยใหมีความเขมแข็งและมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน เพ่ือลดโอกาสการทุจริตหรือทาใหการทุจริตเกิดยากข้ึนหรือไมเกิดข้ึน โดยอาศัยท้ังการ

กําหนดกลไกดานกฎหมาย กลไกทางการบริหารและกลไกอ่ืน ๆ ตลอดจนเสริมสรางการปฏิบัติงานของ

หนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชนใหมีธรรมาภิบาลมากยิ่งข้ึน ยุทธศาสตรนี้มุงเนนการพัฒนากลไกและ

กระบวนงานดานการปองกันการทุจริตของประเทศไทย ใหมีความเขมแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน เพ่ือ

ลดโอกาสการทุจริตหรือทาใหการทุจริตเกิดยากข้ึนหรือไมเกิดข้ึนโดยอาศัยท้ังการกําหนดกลไกดานกฎหมาย 

กลไกทางการบริหารและกลไกอ่ืน ๆ ตลอดจนเสริมสรางการปฏิบัติงาน ของหนวยงานท้ังภาครัฐ และเอกชน

ใหมีธรรมาภิบาลมากยิ่งข้ึน 

ยุทธศาสตรท่ี 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต  
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ยุทธศาสตรการปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริตเปนยุทธศาสตรท่ีมุงเนนการปรับปรุง

และพัฒนากลไกและกระบวนการตาง ๆ ของการปราบปรามการทุจริตท้ังระบบใหสามารถดําเนินการไดอยาง

รวดเร็ว ซ่ึงในการปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริตดังกลาวจะมุงเนนการเพ่ิมประสิทธิภาพใน

การตราเปนกฎหมาย (Legislation) การบังคับใชกฎหมาย (Enforcement) การตัดสินคดีและลงโทษผูกระทํา

ผิด (Judiciary) การบูรณาการรวมกันของหนวยงานตาง ๆ ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต และจะมีการ

ใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท่ีทันสมัยในการพัฒนากลไกการดาเนินงานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

ซ่ึงยุทธศาสตรนี้จะทาใหการปราบปรามการทุจริตเปนไปอยางรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน คดีการ

ทุจริตจะถูกดําเนินการอยางรวดเร็ว และผูกระทําการทุจริตจะไดรับการลงโทษ สาธารณชนและสังคมเกิด

ความตระหนักและเกรงกลัวท่ีจะกระทาการทุจริต อันจะสงผลใหคดีการทุจริตมีอัตราลดลงไดในท่ีสุด  

ยุทธศาสตรท่ี 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perception Index : CPI)  

เปนการกําหนดยุทธศาสตรท่ีมุงเนนการยกระดับมาตรฐานดานความโปรงใสและการจัดการ การ

ยกระดับคาดัชนีการรับรูการทุจริตของประเทศไทย โดยการศึกษาวิเคราะหประเด็นการประเมินและวิธีการ

สํารวจตามแตละแหลงขอมูล และเรงรัด กํากับ ติดตามใหหนวยงานท่ีเก่ียวของปฏิบัติหรือปรับปรุงการทํางาน 

รวมไปถึงการบูรณาการการทางานรวมกันระหวางภาครัฐ หนวยงานในกระบวนการยุติธรรม ภาคเอกชน และ

ตางประเทศโดยมีกลยุทธการดําเนินงานสํานักงาน ป.ป.ช. รวมกับ สํานักงาน ป.ป.ท. ไดกําหนดแนวทางการ

จัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือใหสวนราชการและหนวยงาน

ภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตรชาติฯ ไปสูการปฏิบัติโดยกําหนดไวในแผนปฏิบัติราชการ 4 

ปและแผนปฏิบัติราชการประจาป โดยใหยึดกรอบยุทธศาสตรหลักท่ีใชในการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบใหคํานึงถึงความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 – 

2580) ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผน

แมบทบูรณาการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบระยะ 20 ป (พ.ศ. 2561 – 2580) จึงนา

มาสูการจัดทาแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2565 ของโรงเรียนนบพิตําวิทยาฉบับนี้ เพ่ือเปนกรอบทิศทางในดําเนินการปองกันและปราบปรามการทุจริตท่ี

สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติและนโยบายสําคัญ อันจะสงผลใหการทุจริตในการปฏิบัติราชการของทุกสวน

ราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการลดนอยลง ผานการปฏิบัติงาน โครงการ/กิจกรรม และมาตรการท่ี

กําหนดใหบังเกิดผลเปนรูปธรรมอยางชัดเจน สรางความเชื่อม่ัน ตลอดจนเสริมสรางภาพลักษณอันดีตอสายตา

ขาราชการครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผูปกครอง และประชาชนท่ัวไปท่ีมีตอการบริหารงานดาน

การศึกษาของโรงเรียนนบพิตําวิทยาตอไป 

 

 

 

 

2. บริบทของโรงเรียนนบพิตําวิทยา  
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ขอมูลท่ัวไป 

 ชื่อโรงเรียนนบพิตําวิทยา ท่ีตั้ง  261 หมูท่ี 1 ตําบลนบพิตํา อําเภอนบพิตํา  จังหวัดนครศรีธรรมราช    

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช    โทร 0 7530 7290   website : 

www.noppitam.go.th        

เปดสอนระดับชั้น มัธยมศึกษาปท่ี  1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 เขตพ้ืนท่ีบริการ  อําเภอนบพิตํา  

   

 ประวัติโรงเรียนโดยยอ 

          นายสัมพันธ  ทองสมัคร รัฐมนตรวีาการกระทรวงศึกษาธิการ (ในขณะนัน้) ไดปรารภใหจัดตั้งโรงเรียน

มัธยมศึกษาข้ึนท่ี บานโรงเหล็ก  ต.นบพิตํา    อ.นบพิตํา จ.นครศรีธรรมราช  โดยใหนายโกเมศวร  นนทามิตร  

อาจารย  2 โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม  ประสานงานกับสํานักงานสามัญศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช  ใน

การจัดตั้งโรงเรียน  วันท่ี  16  พฤษภาคม  2537  ไดเปดเปนสาขาของโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม  ตอมาวันท่ี  

26  พฤษภาคม  2538  ไดจัดตั้งเปนเอกเทศโดยชื่อวา  “ โรงเรียนนบพิตําวิทยา ”  และแตงตั้งให   

นายโกเมศวร  นนทามิตร  ปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนงครูใหญ 

 ขณะนี้โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ภายใตการบังคับบัญชาของ   

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช  ไดเปดเรียนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6  ปจจุบัน 

มีนักเรียนท้ังหมด   618  คน ครูและครูอัตราจางรวม 34  คน  ชางไฟฟา  1  คน  อาคารเรียน  4  หลัง  

อาคารฝกงาน  1  หนวย  หอประชมุ 1 หนวย  โรงอาหาร  1  หนวย  ปจจุบันมี  นายอรรถพร  อักษรนํา เปน

ผูอํานวยการโรงเรียน    

ปรัชญาโรงเรียน 

ปฺญา  เจนํ  ปสาสติ   ปญญาเปนเครื่องปกครองตน 

 

คําขวัญโรงเรียน 

รูหนาท่ี  มีวิชา  พัฒนาชุมชน 

 

อัตลักษณโรงเรียน 

ไหวสวย  รวยน้ําใจ 

 

 เอกลักษณโรงเรียน  

โรงเรียนสะอาด บรรยากาศนาอยู 

 

 

โครงสรางการบริหารงานโรงเรียนนบพิตําวิทยา 
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แผนภาพท่ี 1   โครงสรางการบริหารงานโรงเรียน 

 ขอมูลบุคลากรในสถานศึกษา 

คณะกรรมการสถานศึกษา 

ผูอํานวยการโรงเรียน 

รองผูอํานวยการโรงเรียน 

กลุมบริหาร

วิชาการ 

กลุมบริหาร

งบประมาณ 
กลุมบริหารงาน

บุคคล 

กลุมบริหาร

ท่ัวไป 
กลุมบริหาร

กิจการนักเรียน 

- งานพัฒนาหลักสูตร 

- งานพัฒนากรบวนการเรียนรู 

งานกลุมสาระการเรียนรูและ

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

- งานสํามะโนผูเรียนและรับ

นักเรียน 

- งานพัฒนาแหลงเรียนรู 

- งานแนะแนวการศึกษาและ

บริการแนะแนว 

- งานพัฒนาส่ือ นวัตกรรมและ

เทคโนโลยีทางการศึกษา 

- งานประสานความรวมมอื

พัฒนาวิชาการกบัสถานศึกษา

ในเครือขายและชุมชน 

- งานวัดผลประเมินผลและเทียบ

โอนผลการเรียน 

- งานวิจัยพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา 

- งานแผนงานโรงเรียน 

- งานจัดทําและจัดสรร

งบประมาณ 

- งานตรวจสอบ ติดตาม 

ประเมินผลและการใช

งบประมาณ 

- งานการเงินและ

งบประมาณ 

- งานการเงินอุดหนุนราย

หัวนักเรียน 

- งานการบัญช ี

- งานการพัสดุและ

สินทรัพย 

- งานเงินทุนเพื่อ

การศึกษา 

- งานจัดหารและจัดเกบ็

รายได 

- งานสํานักงานกลุม

บริหารงบประมาณ 

- งานสํานักงาน 

- งานวางแผน

อัตรากําลัง 

- งานบําเหน็จความชอบ

และสรางขวัญและ

กําลังใจ 

- งานสงเสริม

ประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติราชการและ

 

- งานพัฒนาระบบการบริหาร

และพัฒนาองคกร 

- งานเทคโนโลยีและเครือขาย

ขอมูล 

- งานเลขานกุารคณะกรรมการ

สถานศึกษา 

- งานจัดระบบการควบคุมภายใน 

- งานประชาสัมพันธการศึกษา 

- งานสารบรรณ 

- งานสํานกังานกลุมบริหารทั่วไป 

- งานเอกสารโรเนียว 

- งานอาคารสถานทีแ่ละ

ส่ิงแวดลอม 

- งานกจิกรรม ๕ ส. 

- งานบริการสาธารณะ 

- งานสวัสดกิารโรงเรียน 

- งานสหกรณโรงเรียน 

- งานสาธารณูปโภค 

- งานเสนความคิดเห็นเกี่ยวกับ

การจดัตั้ง ยุบรวม หรอืยกเลิก 

- งานกฬีาและนันทนาการ 

- งานสงเสริมสุขภาพลุคลากร 

- งานกองทนุงานบุญ 

- งานอนามัยโรงเรียน 

- งานเวรยาม 

- งานระบบดูแลชวยเหลือ

นักเรียน 

- งานดูแลสวัสดิภาพและ

ความปลอดภยัของ

นักเรียน 

- งานปกครอง ระเบียบ

วินัยและพฤติกรรม 

- งานปองกัน และ

แกปญหายาเสพติด 

- งานกิจกรรมสงเสริม

ประชาธิปไตย 

- งานกิจกรรมนอก

หลักสูตร 

- งานกิจกรรมสรางสรรค

และพัฒนาคณธรรม
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ขอมูลผูบริหาร จํานวน คน 

ผูอํานวยการโรงเรียน 1 คน 

รองผูอํานวยการโรงเรียน 1 คน 

รวม 2 คน 

ขอมูลครูแยกตามกลุมสาระการเรียนรู จํานวน คน 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 4 คน 

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 4 คน 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 7 คน 

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 4 คน 

กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 1 คน 

กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 3 คน 

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 1 คน 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 5 คน 

รวม 31 คน 

ขอมูลบุคลาทางการศึกษา จํานวน คน 

ครูอัตราจาง 2 คน 

เจาหนาท่ีธุรการ 1 คน 

ชางไฟฟา 1 คน 

ครูพ่ีเลี้ยงนักเรียนพิการเรียนรวม 1 คน 

ลูกจางชั่วคราว 1  

รวม 6 คน 

รวมท้ังสิ้น 37 คน 

 

 

แหลงขอมูล : จากกลุมบริการงานบุคคล   ขอมูล ณ วันท่ี 10  มิถุนายน  2565 

 

 

 

 

 

 ขอมูลนักเรียนแยกตามเพศและระดับช้ัน  ปการศึกษา 2565 
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ระดับช้ัน จํานวนนักเรียน 
รวม จํานวนหองเรียน 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตน ชาย หญิง 

มัธยมศึกษาปที 1 80 83 163 5 

มัธยมศึกษาปที 2 69 60 129 4 

มัธยมศึกษาปที 3 56 62 118 4 

รวมระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน 205 205 410 13 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย     

มัธยมศึกษาปที 4 38 56 94 3 

มัธยมศึกษาปที 5 26 31 57 3 

มัธยมศึกษาปที 6 26 31 57 3 

รวมระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 90 118 208 9 

รวมท้ังส้ิน 295 323 618 22 

 

 

แหลงขอมูล : จากงานสารสนเทศและเทคโนโลยี   ขอมูล ณ วันท่ี 10  มิถุนายน 2565 

 



สวนท่ี 2 

บริบทท่ีเก่ียวของ 

 

1. ยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (พ.ศ.2561 – 2580)  

ภายใตยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป รัฐบาลไดกําหนดวิสัยทัศน เปาหมาย และยุทธศาสตรในการดําเนินงานไว ดังนี้  

วิสัยทัศน  

“ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

และเปนคติพจนประจําชาติวา “ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน”  

ยุทธศาสตรชําติระยะ 20 ป (พ.ศ.2561 – 2580) มี 6 ยุทธศาสตรในการดําเนินงานดานตางๆ ดังนี้  

ยุทธศาสตรท่ี 1 ด้ํานความม่ันคง เพ่ือปรับเปลี่ยนและเสริมสรางเสถียรภาพใหเหมาะสมตามกรอบแนวคิด

ใหมท่ีเรียกวา “ความม่ันคงแบบองครวม” โดยมีเปาหมายเพ่ือจัดการสภาวะแวดลอมของประเทศ ใหม่ันคง ปลอดภัย 

และสงบเรียบรอยในทุกระดับ ทุกมิติ และพรอมรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติไดทุกรูปแบบ และทุกระดับความ

รุนแรง ใชกลไกในการแกไขปญหาแบบบูรณาการ ท้ังกับสวนราชการ ภาคเอกชน ประชาสังคม และองคกรท่ีไมใชรัฐ 

ประเทศเพ่ือนบาน และมิตรประเทศท่ัวโลกบนพ้ืนฐานหลักธรรมมาภิบาล โดยมุงเนนประเด็นสําคัญ ไดแก  

1. การรักษาความสงบภายในประเทศ  

2. การปองกันและแกไขปญหาท่ีมีผลกระทบตอความม่ันคง  

3. การพัฒนาศักยภาพของประเทศใหพรอมเผชิญภัยคุกคามท่ีกระทบตอความม่ันคงของชาติ  

4. การบูรณาการความรวมมือดานความม่ันคงกับอาเซียนและนานาชาติรวมถึงองคกรภาครัฐและท่ีมิใช

ภาครัฐ  

5. การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความม่ันคงแบบองครวม  

ยุทธศาสตรท่ี 2 ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน เพ่ือใหประเทศไทยสามารถยกระดับไปสูการ

เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยปรับโครงสรางทางเศรษฐกิจ ให

เกิดการยกระดับรายไดเพ่ือลดความเหลื่อมลา สรางเครื่องยนตทางเศรษฐกิจใหมเพ่ือนาประเทศสูเปาหมายในชวง 20 

ปขางหนา จะมุงเนนการวิจัย พัฒนานวัตกรรม และนาเทคโนโลยีใหมมาปรับใชและตอยอดภาคการผลิต และบริการ

ในปจจุบัน เพ่ือเพ่ิมผลิตภาพ และสรางมูลคาเพ่ิม การพัฒนารูปแบบการคาใหสอดรับกับเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

การสงเสริมใหเกิดสังคมผูประกอบการ การพัฒนาทักษะและความสามารถของแรงงานท้ังนี้ ภายใตกรอบการปฏิรูป

และพัฒนาปจจัยเชิงยุทธศาสตรทุกดาน ไดแก  

1. การเกษตรสรางมูลคา  

2. อุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต  

3. สรางความหลากหลายดานการทองเท่ียว  

4. โครงสรางพ้ืนฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก 

5. พัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผูประกอบการรุนใหม  

ยุทธศาสตรท่ี 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย เพ่ือใหทรัพยากรมนุษยในทุกมิติ

และในทุกชวงวัยสามารถไดรับการพัฒนาและยกระดับ ไดเต็มศักยภาพและเหมาะสมตลอดชวงชีวิต ควบคูกับการ
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ปฏิรูปท่ีสําคัญ ท้ังในสวนของการปรับเปลี่ยนคานิยมและวัฒนธรรม เพ่ือใหคนมีความดีอยูใน ‘วิถี’ การดําเนินชีวิต

และมีจิตสานึกรวมในการสรางสังคมท่ีนาอยู และการเรียนรูแบบพลิกโฉมในทุกระดับต้ังแตระดับปฐมวัยจนถึงการ

เรียนรูตลอดชีวิต พรอมท้ังการเสริมสรางครอบครัวท่ีเขมแข็งอบอุน ซ่ึงเปนการวางรากฐานการสงตอเด็กและเยาวชน

ท่ีมีคุณภาพสูการพัฒนาในชวงอายุถัดไปภายใตกรอบการพัฒนา ดังนี้  

1. การปรับเปลี่ยนคานิยมและวัฒนธรรม  

2. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต  

3. ปฏิรูปกระบวนการเรียนรูท่ีตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21  

4. การตระหนักถึงพหุปญญาของมนุษยท่ีหลากหลาย  

5. การเสริมสรางใหคนไทยมีสุขภาวะท่ีดี  

6. การสรางสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย  

7. การเสริมสรางศักยภาพการกีฬาในการสรางคุณคาทางสังคมและพัฒนาประเทศ  

ยุทธศาสตรท่ี 4 ดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม เนนการตอบโจทยการ

สรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมลาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เพ่ือใหการเติบโตของประเทศเปน

การเติบโตท่ียั่งยืนโดยทุกคนไดรับประโยชนอยางท่ัวถึง และเปนธรรม มุงเนนการดึงเอาพลังทางสังคมท่ีประกอบดวย

ภาคสวนตาง ๆ ท้ังภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชนทองถ่ินมารวมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในรูปแบบประชารัฐ 

ไดแก  

1. การลดความเหลื่อมล้ํา สรางความเปนธรรมในทุกมิติ  

2. การกระจายศูนยกลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี  

3. การเสริมสรางพลังทางสังคม  

4. การเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนทองถ่ินในการพัฒนา การพ่ึงตนเองและการจัดการตนเอง  

ยุทธศาสตรท่ี 5 ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม ไดนอมนําศาสตรของ

พระราชาสูการพัฒนาท่ียั่งยืน โดยยึดหลัก 3 ประการคือ “มีความพอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุมกัน” มาเปนหลักใน

การจัดทายุทธศาสตรชาติควบคูกับการนาเปาหมายของการพัฒนาท่ียั่งยืนท้ัง 17 เปาหมาย มาเปนกรอบแนวคิดท่ีจะ

ผลักดันดาเนินการเพ่ือนาไปสูการบรรลุเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนในทุกมิติท้ังมิติดานสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม 

ธรรมาภิบาลและความเปนหุนสวนความรวมมือระหวางกัน ท้ังภายในและภายนอกประเทศอยางบูรณาการ โดยมี

วิสัยทัศนเพ่ือใหประเทศไทยเปนประเทศพัฒนาแลวท่ีมีคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอมท่ีดีท่ีสุดในอาเซียนภายในป พ.ศ. 

2580  

1. สรางการเติบโตอยางยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว  

2. สรางการเติบโตอยางยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 19  

3. สรางการเติบโตอยางยั่งยืนบนสังคมท่ีเปนมิตรตอสภาพภูมิอากาศ  

4. พัฒนาพ้ืนท่ีเมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุงเนนความเปนเมืองท่ีเติบโตอยาง

ตอเนื่อง  

5. พัฒนาความม่ันคงดาน พลังงาน และเกษตรท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม  

6. ยกระดับกระบวนทัศนเพ่ือกําหนดอนาคตประเทศ  
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ยุทธศาสตรท่ี 6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ท่ีเนนการปรับเปลี่ยน

ภาครัฐ ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชนและประโยชนสวนรวม” โดยภาครัฐตองมีขนาดท่ีเหมาะสมกับ

บทบาทภารกิจ และแยกแยะบทบาทหนวยงานของรัฐท่ีทาหนาท่ีในการกากับหรือในการใหบริการในระบบเศรษฐกิจ

ท่ีมีการแขงขัน มีขีดสมรรถนะสูง ยึดหลัก ธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการทางานใหมุงผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน

สวนรวม มีความทันสมัย และพรอมท่ีจะปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลกอยูตลอดเวลา ไดแก  

1. ภาครัฐท่ียึดประชาชนเปนศูนยกลาง ตอบสนองความตองการ และใหบริการอยางสะดวก รวดเร็ว โปรงใส  

2. ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตรชาติเปนเปาหมายและเชื่อมโยง การพัฒนาในทุกระดับ 

ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนท่ี  

3. ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ สงเสริมใหประชาชนและทุกภาคสวน มีสวนรวมในการพัฒนา

ประเทศ  

4. ภาครัฐมีความทันสมัย  

5. บุคลากรภาครัฐเปนคนดีและเกง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสํานึก มีความสามารถสูง มุงม่ัน และ

เปนมืออาชีพ  

6. ภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

7. กฎหมายมีความสอดคลองเหมาะสมกับบริบทตาง ๆ และมีเทาท่ีจําเปน  

8. กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติตอประชาชนโดยเสมอภาค  

2. แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2560 – 2579 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

กระทรวงศึกษาธิการ 

แนวคิดการจัดการศึกษา 

แนวคิดการจัดการศึกษา (Conceptual Design) ตามแผนการศึกษาแหงชาติ ประกอบดวย หลักการจัดการ

ศึกษาเพ่ือปวงชน (Education for All) หลักการจัดการศึกษาเพ่ือความเทาเทียมและท่ัวถึง (Inclusive Education) 

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) และหลักการมีสวนรวมของทุกภาคสวนของสังคม (All 

for Education) อีกท้ังยึดตามเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs 2030) 

ประเด็นภายในประเทศ (Local Issues) โดยนํายุทธศาสตรชาติ (National Strategy) มาเปนกรอบความคิดสําคัญใน

การจัดทําแผนการศึกษาแหงชาติ วิสัยทัศน จุดมุงหมาย เปาหมาย ยุทธศาสตรและตัวชี้วัด ดังนี้  

วิสัยทัศน  

“คนไทยทุกคนไดรับการศึกษาและเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ ดารงชีวิต อยางเปนสุข  

สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษท่ี 21”  

พันธกิจ  

1. พัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาท่ีคนไทยทุกคนเขาถึงโอกาสในการศึกษาและการเรียนรูตลอด

ชีวิต สรางความเสมอภาคดานการศึกษาแกผูเรียนทุกกลุมเปาหมาย ยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพของการจัด

การศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษาท่ีสอดคลองและรองรับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษท่ี 21  
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2. พัฒนาคุณภาพชองคนไทยใหเปนผูมีความรู คุณลักษณะ และทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 สามารถ

พัฒนาศักยภาพและเรียนรูไดดวยตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิต  

3. สรางความม่ันคงแกประเทศชาติ โดยสรางสังคมไทยใหเปนสังคมแหงการเรียนรูและสังคม คุณธรรม 

จริยธรรมท่ีคนไทยทุกคนอยูรวมกันอยางปลอดภัย สงบสุข และพอเพียง  

4. พัฒนาศักยภาพและความสามารถในการแขงขันของประเทศไทย เพ่ือการกาวขามกับดักประเทศรายได

ปานกลางสูการเปนประเทศในโลกท่ีหนึ่ง และลดความเหลื่อมลาในสังคมดวยการเพ่ิมผลิตภาพของกาลังแรงงาน 

(productivity) ใหมีทักษะและสมรรถนะท่ีสอดคลองกับความตองการของตลาดงานและการพัฒนาประเทศ พรอมรับ

การเปลี่ยนแปลงท่ีเปนพลวัตของโลกศตวรรษท่ี 21 ภายใตยุคเศรษฐกิจและสังคม 4.0  

วัตถุประสงค  

1. เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ  

2. เพ่ือพัฒนาคนไทยใหเปนพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะท่ีสอดคลองกับบทบัญญัติของ

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติและยุทธศาสตรชาติ  

3. เพ่ือพัฒนาสังคมไทยใหเปนสังคมแหงการเรียนรูและคุณธรรม จริยธรรม รูรักสามัคคีและรวมมือผนึกกาลัง

มุงสูการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

4. เพ่ือนาประเทศไทยกาวขามกับดักประเทศท่ีมีรายไดปานกลาง และความเหลื่อมลาภายในประเทศ  

เปาหมายดานผูเรียน (Learner Aspirations) โดยมุงพัฒนาผูเรียนทุกคนใหมีคุณลักษณะและทักษะการ

เรียนรูในศตวรรษท่ี 21 (3Rs8Cs)  

เปาหมายของการจัดการศึกษา 5 ประการ ดังนี้  

1. ประชากรทุกคนเขาถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมีมาตรฐานอยางท่ัวถึง (Access)  

มีตัวชี้วัดท่ีสําคัญ เซน ประชากรกลุมอายุ 6 - 14 ป ทุกคนไดเขาเรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

ตอนตนหรือเทียบเทาท่ีรัฐตองจัดใหฟรี โดยไมเก็บคาใชจาย ผูเรียนพิการไดรับการพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการทาง

การศึกษาท่ีเหมาะสมทุกคน และประชากรวัยแรงงานมีการศึกษาเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน เปนตน  

2. ผูเรียนทุกคน ทุกกลุมเปาหมายไดรับบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานอยางเทาเทียม (Equity) 

มีตัวชี้วัดท่ีสําคัญ เซน ผูเรียนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานทุกคนไดรับการสนับสนุนคาใชจายในการศึกษา 15 ป เปนตน  

3. ระบบการศึกษาท่ีมีคุณภาพ สามารถพัฒนาผูเรียนใหบรรลุขีดความสามารถเต็มตามศักยภาพ (Quality) มี

ตัวชี้วัดท่ีสําคัญ เชน นักเรียนมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) แตละวิชาผาน

เกณฑคะแนนรอยละ 50 ข้ึนไปเพ่ิมข้ึน และคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบโครงการประเมินผลนักเรียนรวมกับนานาชาติ 

(Programme for International Student Assessment: PISA) ของนักเรยีนอายุ 15 ปสูงข้ึน เปนตน  

4. ระบบการบริหารจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือการลงทุนทางการศึกษาท่ีคุมคาและบรรลุเปาหมาย 

(Efficiency) มีตัวชี้วัดท่ีสําคัญ เชน รอยละของสถานศึกษาขนาดเล็กท่ีไมผานเกณฑการประเมินคุณภาพภายนอก

ลดลง มีระบบการบริหารงานบุคคล ครู และบุคลากรทางการศึกษา ท่ีมีประสิทธิภาพและเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน 

รวมท้ังมีกลไกสงเสริมใหทุกภาคสวนสนับสนุนทรัพยากรเพ่ือการจัดการศึกษา เปนตน  

5. ระบบการศึกษาท่ีสนองตอบและกาวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกท่ีเปนพลวัตและบริบทท่ีเปลี่ยนแปลง 

(Relevancy) ตัวชี้วัดท่ีสําคัญ เชน อันดับความสามารถในการแขงขันของประเทศดานการศึกษาดีข้ึน สัดสวนผูเรียน
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อาชีวศึกษาสูงข้ึนเม่ือเทียบกับผูเรียนสามัญศึกษา และจํานวน สถาบันอุดมศึกษาท่ีติดอันดับ 200 อันดับแรกของโลก

เพ่ิมข้ึน เปนตน  

ยุทธศาสตร เปาหมาย และตัวช้ีวัด  

ยุทธศาสตรท่ี 1 : การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ มีเปาหมายดังนี้  

1.1 คนทุกชวงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดม่ันการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  

1.2 คนทุกชวงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใตและพ้ืนท่ีพิเศษ ไดรับการศึกษาและ

เรียนรูอยางมีคุณภาพ  

1.3 คนทุกชวงวัยไดรับการศึกษา การดูแลและปองกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบ  

ใหม  

ยุทธศาสตรท่ี 2 : การผลิตและพัฒนากาลังคน การวิจัยและนวตักรรรม เพ่ือสรางขีดความสามารถในการ

แขงขันของประเทศ มีเปาหมาย ดังนี้  

2.1 กาลังคนมีทักษะท่ีสาคัญจาเปนและมีสมรรถนะตรงตามความตองการของตลาดงานและการพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  

2.2 สถาบันการศึกษาและหนวยงานท่ีจัดการศึกษาผลิตบัณฑิตท่ีมีความเชี่ยวชาญและเปนเลิศเฉพาะดาน  

2.3 การวิจัยและพัฒนาเพ่ือสรางองคความรู และนวัตกรรมท่ีสรางผลผลิตและมูลคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจ  

ยุทธศาสตรท่ี 3 : การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัย และการสรางสังคมแหงการเรียนรู มีเปาหมาย ดังนี้  

3.1 ผูเรียนมีทักษะและคุณลักษณะพ้ืนฐานของพลเมืองไทย ทักษะและคุณลักษณะท่ีจาเปนในศตวรรษท่ี 21  

3.2 คนทุกชวงวัยมีทักษะ ความรูความสามารถ สมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานวิชาชีพ และ

พัฒนาคุณภาพชีวิตไดตามศักยภาพ  

3.3 สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรูตามหลักสูตรอยางมีคุณภาพและ

มาตรฐาน  

3.4 แหลงเรียนรู สื่อตาราเรียน นวัตกรรม และสื่อการเรียนรูมีคุณภาพและมาตรฐาน และประชาชนสามารถ

เขาถึงไดโดยไมจากัดเวลาและสถานท่ี  

3.5 ระบบและกลไกการวัด การติดตาม และประเมินผลมีประสิทธิภาพ  

3.6 ระบบการผลติครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษาไดมาตรฐานระดับสากล  

3.7 ครู อาจารย และบคุลากรทางการศึกษา ไดรับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน  

ยุทธศาสตรท่ี 4 : การสรางโอกาส ความเสมอภาค และความเทาเทียมทางการศึกษามีเปาหมาย ดังนี้  

4.1 ผูเรียนทุกคนไดรับโอกาสและความเสมอภาคในการเขาถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ  

4.2 การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาผานเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาสาหรับคนทุกชวงวัย  

4.3 ระบบขอมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาท่ีครอบคลุม ถูกตองเปนปจจุบัน เพ่ือการวาง

แผนการบริหารจัดการศึกษา การติดตามประเมิน และรายงานผล  

ยุทธศาสตรท่ี 5 : การจัดการศึกษาเพ่ือสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมมีเปาหมาย ดังนี้  
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5.1 คนทุกชวงวัย มีจิตสานึกรักษสิ่งแวดลอม มีคุณธรรม จริยธรรมและนาแนวคิด ตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติ  

5.2 หลักสูตร แหลงเรียนรู และสื่อการเรียนรูท่ีสงเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม คุณธรรม 

จริยธรรม และการนาแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติ  

5.3 การวิจัยเพ่ือพัฒนาองคความรูและนวัตกรรมดานการสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  

 

ยุทธศาสตรท่ี 6 : การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา มีเปาหมาย ดังนี้  

6.1 โครงสราง บทบาท และระบบการบริหารจัดการศึกษามีความคลองตัวชัดเจน และสามารถตรวจสอบได  

6.2 ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสงผลตอคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  

6.3 ทุกภาคสวนของสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษาท่ีตอบสนองความตองการของประชาชนและพ้ืนท่ี  

6.4 กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับลักษณะท่ีแตกตางกันของผูเรียน 

สถานศึกษา และความตองการกาลังแรงงานของประเทศ  

6.5 ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษามีความเปนธรรม สรางขวัญกําลังใจ

และสงเสริมใหปฏิบัติงานไดอยางเต็มตามศักยภาพ  

3. ทิศทาง(ราง)การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่13  

1.มิติภาคการผลิตและบริการเปาหมาย 

หมุดหมายท่ี 1 ไทยเปนประเทศชั้นนําดานสินคาเกษตร และเกษตรแปรรูปมูลคาสูง มุงเนนการสรางมูลคา

ของสินคาเกษตรและเกษตรแปรรูป โดยอาศัยเทคโนโลยีและนวัตกรรม การเพ่ิมประสิทธิภาพของโครงสรางพ้ืนฐาน

ของภาคเกษตร และการสนับสนนุบทบาทของผูประกอบการเกษตร 

หมุดหมายท่ี 2 ไทยเปนจุดหมายของการทองเท่ียวท่ีเนนคุณภาพและความยั่งยืน โดยยกระดับการทองเท่ียว

ใหเปนการทองเท่ียวคุณภาพสูง เพ่ิมการพ่ึงพานักทองเท่ียวในประเทศและกระจายรายไดสูพ้ืนท่ี และบริหารจัดการ

การทองเท่ียวอยางยั่งยืนในทุกมิต ิ

หมุดหมายท่ี 3 ไทยเปนฐานการผลิตยานยนตไฟฟาท่ีสําคัญของโลก โดยสนับสนุนใหผูประกอบการเดิมใน

อุตสาหกรรมยานยนตสามารถปรับตัวไปสูการผลิตยานยนตไฟฟา พรอมกับการลงทุนเพ่ิมเติมเพ่ือพัฒนาเทคโนโลยี

ยานยนตไฟฟา รวมถึงการสรางปจจัยสนับสนุนเพ่ือใหผูใชรถยนตเปลี่ยนมาใชยานยนตไฟฟา 

หมุดหมายท่ี 4 ไทยเปนศูนยกลางทางการแพทยและสุขภาพมูลคาสูง มุงเนนการสรางมูลคาจากสินคาและ

บริการสุขภาพซ่ึงไทยมีความไดเปรียบ รวมถึงการสรางเสริมขีดความสามารถดานการวิจัยเทคโนโลยีทางการแพทย 

และสรางความเปนธรรมในการเขาถึงบริการสุขภาพของคนในประเทศ 
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หมุดหมายท่ี 5  ไทยเปนประตูการคาการลงทุนและยุทธศาสตรทางโลจิสติกสท่ีสําคัญของภูมิภาค เปนการ

ยกระดับบทบาทของไทยในหวงโซอุปทานของภูมิภาค โดยใหความสําคัญกับการเปนศูนยกลางคมนาคมและโลจิ

สติกส และการดึงดูดการลงทุนจากตางประเทศ 

หมุดหมายท่ี 6 ไทยเปนศูนยกลางดานดิจิทัล และอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสอัจฉริยะของอาเซียน มุงเนน

การผลักดันการเติบโตเศรษฐกิจดิจิทัล โดยการสรางระบบนิเวศท่ีเหมาะสม ท้ังในดานโครงสรางพ้ืนฐานและกฎหมาย

กฎระเบียบ รวมถึงการสนับสนุนใหอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสเดิมสามารถปรับเปลี่ยนไปสูอิเล็กทรอนิกสอัจฉริยะท่ีมี

ผนวกเทคโนโลย ีInternet of Things (IoT) เพ่ือใหอุปกรณอิเล็กทรอนิกสตาง ๆ สามารถเชื่อมโยงหรือสงขอมูลถึงกัน

ได 

2.มิติโอกาสและความเสมอภาคทางเศรษฐกิจและสังคม 

หมุดหมายท่ี 7 ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมท่ีเขมแข็ง มีศักยภาพสูง และสามารถแขงขันได โดย

ผลักดันการ พัฒนาศักยภาพของ SMEs สูการเปนผูประกอบการยุคดิจิทัล สามารถเชื่อมโยงกับหวงโซมูลคาโลก และ

ปรับเปลี่ยนการแขงขันทางการคาใหเปนธรรมสําหรับ SMEs 

หมุดหมายท่ี 8 ไทยมีพ้ืนท่ีและเมืองอัจฉริยะท่ีนาอยู ปลอดภัย เติบโตไดอยางยั่งยืน ใหความสําคัญกับ

สงเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคเพ่ือลดความเหลื่อมล้ําในเชิงพ้ืนท่ี โดยการสรางความเขมแข็งของ

เศรษฐกิจฐานราก การสรางความพรอมดานโครงสรางพ้ืนฐาน โลจิสติกส และดิจิทัล 

หมุดหมายท่ี 9 ไทยมีความยากจนขามรุนลดลง และคนไทยทุกคนมีความคุมครองทางสังคมท่ีเพียงพอ 

เหมาะสม โดยการแกไขปญหาความยากจนขามรุนแบบมุงเปาท่ีสอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการของ

ครัวเรือนยากจน ท้ังในดานการสรางโอกาสในการประกอบอาชีพ และการชวยเหลือใหเด็กจากครัวเรือนยากจนไดรับ

การศึกษาอยางเต็มศักยภาพ รวมท้ังใหความสําคัญกับการจัดความคุมครองทางสังคมท่ีเพียงพอตอการดํารงชีวิตแก

คนไทยทุกชวงวัย 

3.มิติความย่ังยืนของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

หมุดหมายท่ี 10 ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคารบอนตํ่า ใหความสําคัญกับการเพ่ิมประสิทธิภาพใน

การใชทรัพยากรโดยการใชนอย ใชซํ้า นํากลับมาใชใหม พรอมท้ังการนําขยะหรือวัสดุเหลือใชกลับมาสรางมูลคา 

รวมถึงการเรงลดกาซเรือนกระจก โดยเฉพาะในภาคพลังงานและอุตสาหกรรม ซ่ึงเปนภาคเศรษฐกิจท่ีปลอยกาซเรือน

กระจกสูง 
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หมุดหมายท่ี 11 ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติ และการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ ไดแก การสรางความสามารถในการรับมือกับภัยธรรมชาติ โดยมุงเนนการปองกันภัยโดยใชแนวทาง

ธรรมชาติ เชน การฟนฟูปาตนน้ํา และการสรางแหลงเก็บกักน้ําขนาดเล็ก รวมถึงการพัฒนาประสิทธิภาพในการ

คาดการณและเตือนภัย 

4.มิติปจจัยผลักดันการพลิกโฉมประเทศ 

หมุดหมายท่ี 12 ไทยมีกําลังคนสมรรถนะสูง มุงเรียนรูอยางตอเนื่อง ตอบโจทยการพัฒนาแหงอนาคต โดย

สนับสนุนใหคนทุกชวงวัยมีโอกาสพัฒนาทักษะอยางเต็มศักยภาพ มีการเรียนรูตลอดชีวิต และมีสมรรถนะท่ีสอดคลอง

กับบริบทของโลกยุคใหม อาทิ ทักษะดิจิทัล รวมถึงการผลิตกําลังคนใหตรงความตองการของภาคการผลิตเปาหมาย 

หมุดหมายท่ี 13 ไทยมีภาครัฐท่ีทันสมัยและมีประสิทธิภาพ และตอบโจทยประชาชน โดยยกระดับภาครัฐให

มีสมรรถนะสูงและคลองตัว สามารถกาวสูการเปนภาครัฐดิจิทัลอยางเต็มรูปแบบ รวมถึงการยกเลิกกฎหมายท่ีไม

จําเปนและเปนอุปสรรคตอการพัฒนาประเทศ 



สวนท่ี 3 

สําระสําคัญของแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
โรงเรียนนบพิตําวิทยา ไดศึกษาวิเคราะหบริบทท่ีเก่ียวของประกอบดวย ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป 

(พ.ศ. 2561 - 2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 -2564) แผนการศึกษา

แหงชาติ พ.ศ. 2560-2579 นโยบายรัฐบาลนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกัน

และปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) คําสั่ง คสช. ท่ี 69/2557 เรื่องมาตรการปองกันและ

แกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบนโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ผลการดาเนินงาน

ของโรงเรียนนบพิตําวิทยา อํานาจหนาท่ีของโรงเรียนนบพิตําวิทยา และผลวิเคราะหสภาพแวดลอมของ

โรงเรียนนบพิตําวิทยา มากําหนดสาระสําคัญของแผนปฏิบัติการการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของโรงเรียนนบพิตําวิทยา  

 

การวิเคราะหสภาพแวดลอมดานการศึกษา ของโรงเรียนนบพิตําวิทยา 

โรงเรียนนบพิตําวิทยา ไดดําเนินการศึกษา วิเคราะหและสังเคราะหหลักการ จากการประเมิน

สถานการณดานการศึกษาของ โรงเรียนนบพิตําวิทยา โดยการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอก ซ่ึง

มี ๔ ประเด็น ดังนี้ 

๑. สภาพแวดลอมภายในท่ีเปนจุดแข็ง (Strengths :S) หมายถึง  ปจจัยหลักของสภาพแวดลอม

ภายในหนวยงานท่ีเปนจุดแข็ง   ขอดี  หรือขอเดนท่ีจะทําใหหนวยงานประสบผลสําเร็จบรรลุ

วัตถุประสงค 

๒. สภาพแวดลอมภายในท่ีเปนจุดออน (Weaknisses :W) หมายถึง  ปจจัยหลัก   สภาพแวดลอม

ภายในหนวยงานท่ีเปนจุดออน  ขอดอย  หรือจุดท่ีควรพัฒนาสงผลเสียตอการดําเนินงานท่ียังไม

บรรลุวัตถุประสงค 

๓. สภาพแวดลอมภายนอกภายนอกท่ีเปนโอกาส (Opportunities :O)  หมายถึง ปจจัยหลักของ

สภาพแวดลอมภายนอกหนวยงานท่ีเปนโอกาส เอ้ืออํานวย หรือสนับสนุนหนวยงานใหประสบ

ผลสําเร็จ บรรลุวัตถุประสงค 

๔. สภาพแวดลอมภายนอกท่ีเปนอุปสรรค (Threat :T) หมายถึง  ปจจัยหลักของสภาพแวดลอม

ภายนอกหนวยงานท่ีเปนอุปสรรค  ภัยคุกคาม  หรือขอจํากัดท่ีจะทําใหการดําเนินงานของ

หนวยงานไมประสบผลสําเร็จหรือยังไมบรรลุวัตถุประสงค 
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การวิเคราะหสภาพแวดลอม 

 

สรุปผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน 

ผลกระทบตอองคกรดานโครงสรางและนโยบาย S๑ : (Structure & Policy) 

จุดแข็ง จุดออน 

๑. โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการโดย

ใชโรงเรียนเปนฐานมีการกําหนด

นโยบายท่ีชัดเจน 

๒. โรงเรียนมีนโยบายสงเสรมิการจัด

กิจกรรมเพ่ือพัฒนาความรู 

ความสามารถของผูเรียนตามศักยภาพ

ครอบคลุมทุกดาน 

๓. โรงเรียนใชระบบ ICT และขอมูลทาง

อินเตอรเน็ตเพ่ือการจัดการเรียนรูและ

การกระจายขาว 

๔. คณะกรรมการสถานศึกษาและชุมชนมี

สวนรวมในการกําหนดนโยบายของ

โรงเรียน สงผลทําใหการดําเนินงาน

บรรลุผล 

๕. โรงเรียนจัดกิจกรรมชวยเหลือนักเรียน

ท่ีติด ๐,ร,มส. ไดเพียงพอตอระดับ

คุณภาพท่ีตองการพัฒนา 

๖. โรงเรียนกําหนดนโยบายโดยมีสวนรวม

ของบุคลากรทุกฝาย มีการสื่อสาร

ภายในองคกรท่ีมีความถูกตองชัดเจน 

สงผลใหไดรับความรวมมือจาก

บุคลากรทุกฝายเปนอยางดี 

๗. บุคลากรมีความรู ความชํานาญ และมี

ประสบการณในการทํางานท่ี

หลากหลายเปนผลดี ตอการจัด

การศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 

๑. การจัดหลักสูตรในทองถ่ินยังไมครอบคลุมทุก

รายวิชา 

๒. บุคลากรรับผิดชอบงานพิเศษมากเกินไป สงผล

ใหไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีการเรียนการสอนได

เต็มตามศักยภาพ 

๓. คณะกรรมการสถานศึกษาและชุมชนมีสวนรวม

ในการกําหนดนโยบาย 
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ผลกระทบตอองคกรดานผลผลิตและการบริการ S๒ : (Product and Service) 

จุดแข็ง จุดออน 

๑. โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือ

ตอการเรียนรูและใหบริการแหลง

เรียนรูในโรงเรียนและนอกโรงเรียน

อยางหลากหลาย 

๒. โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพ

การศึกษา ทําใหสามารถยกระดับการ

บริการและนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนในระดับสูง เรียนจบตาม

หลักสูตร สอบเขาเรียนตอในระดับท่ี

สูงข้ึน 

๓. มีการจัดหลักสูตรสถานศึกษา จัดทํา

สาระเพ่ิม หลักสูตรทองถ่ินอยาง

หลากหลายตามความตองการของ

นักเรียนสามารถนําความรูไปใชใน

ชีวิตประจําวัน 

๔. โรงเรียนจัดการบริการการศึกษาอยาง

ท่ัวถึง ท้ังดานความรูและเทคโนโลยี

และสถานท่ีบริการสําหรับนักเรียน 

ชุมชนและหนวยงานอ่ืนๆ 

๕. มีการจัดการเรียนการสอนและจด

กิจกรรมเสริมทางดานความรู คุณธรรม 

จริยธรรม สุขภาพพลานามัย หลัก

ประชาธิปไตย ความคิดสรางสรรค 

และสงเสริมจิตสาธารณะในโรงเรียน 

๑. โรงเรียนมีวัสดุ อุปกรณสําหรับจัดการศึกษาและ

การบริการดานสาธารณูปโภคไมเพียงพอ 

๒. ผูเรียนบางสวนไมตระหนักถึงความสําคัญของ

การศึกษา สงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน

บางวิชาและคะแนน O-NET ของนักเรียนยังไม

เปนท่ีนาพอใจ 

๓. ผูเรียนบางสวนไมตระหนักถึงความสําคัญของ

การศึกษาสงผลใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนต่ําและจํานวนผูจบการศึกษาของโรงเรียน

ไมครบ ๑๐๐%  
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ผลกระทบตอองคกรดานบุคลากร M๑ : (Man) 

จุดแข็ง จุดออน 

๑. ครูและบุคลากรมีความรู 

ความสามารถ ประสบการณในการ

ปฏิบัติงานดานการเรียน การสอนและ

งานพิเศษ สงผลใหการจัดการศึกษามี

ประสิทธิภาพ 

๒. ครูและบุคลากรพัฒนาตนเองอยาง

ตอเนื่องสมํ่าเสมอ สงผลใหการจัด

การศึกษามีประสิทธิภาพ 

๓. ครูและบุคลากรไดรับการเสริมแรง มี

ขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน 

๔. ครูและบุคลากรมีวัฒนธรรมองคกร รัก

และมีสวนรวม ในการทํางานสงผลให

เกิดความรักความสามัคคีในหมูคณะ 

๕. ครูมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี

และสอนตรงตามสาขาวิชาครบทุก

กลุมสาระการเรียนรู 

๖. ครูมีศักยภาพในการพัฒนาผูเรียนสู

ความเปนเลิศทางวิชาการ 

๗. ครูนําเทคโนโลยี แหลงเรียนรู และภูมิ

ปญญาทองถ่ินมาจัดการเรียนการสอน 

๘. ครูและบุคลากรมีความรักและศรัทธา

ในวิชาชีพครู ปฏิบัติหนาท่ีโดยตรงไม

ตองอาศัยคําสั่ง 

๙. ครูและบุคลากรทุกคนมีความตระหนัก

รูคุณคาขององคกร เห็นประโยชน

สวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน 

๑๐. ผูบริหารและครูทุกคนไดรับการ

ยอมรับจากผูปกครองและชุมชนใน

การจัดการศึกษา 

๑. ครูและบุคลากรไมเพียงพอในบางสาขาวิชา 

๒. ครูและบุคลากรบางสวนขาดทักษะในการใช

ภาษาตางประเทศเพ่ือการสื่อสาร 

๓. ครูมีภาระงานพิเศษนอกเหนือจากงานสอนมาก 

๔. การกระจายงานไมเทาเทียมกัน 
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ผลกระทบตอองคกรดานการเงิน M๒ : (Money) 

จุดแข็ง จุดออน 

๑. โรงเรียนมีการจัดทําแผนการใชจาย

งบประมาณโดยทุกฝายมีสวนรวมทําใหใชจาย

ตรงตามความตองการ 

๒. โรงเรียนไดรบังบประมาณสนับสนุนจากภาครฐั 

หนวยงานอ่ืน และชุมชนในการพัฒนา

การศึกษาอยางตอเนื่อง 

๓. การใชจายเงินงบประมาณเปนไปตาม

แผนงาน/โครงการ อยางเปนระบบ โปรงใส 

ตรวจสอบได 

 

ผลกระทบตอองคกรดานวัสดุอุปกรณ M๓ : (Material) 

จุดแข็ง จุดออน 

๑. โรงเรียนจัดซ้ืออุปกรณในการจัดการเรียน

การสอนอยางคุมคา 

๒. โรงเรียนมีอาคารสถานท่ีเพียงพอ

เหมาะสมกับจํานวนนักเรียนมีการพัฒนา

ปรับปรุงอาคารสถานท่ีอยางสมํ่าเสมอมี

ความพรอมในการจัดกิจกรรมการเรียน

การสอนและใหบริการแกชุมชนและ

องคกรภายนอก 

๓. โรงเรียนไดรบัการสนับสนุนจากหนวยงาน

ภายนอกในดานการจัดหาสื่อ นวัตกรรม 

และวัสดุอุปกรณท่ีทันสมัย ท่ีใชในการ

เรียนการสอนซ่ึงสงผลตอการจัดการศึกษา

อยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

  

 

๑. วัสดุครุภัณฑขาดคุณภาพ มีสภาพเกา 

ชํารุด ไมเพียงพอตอจํานวนนักเรียน 

๒. หองสมุดมีสื่อ เทคโนโลยี และหนังสือ

ไมหลากหลาย ไมเพียงพอตอการศึกษา

และสืบคน 

๓. หองพิเศษตางๆไมเพียงพอ หอประชุม

ไมเหมาะสมกับจํานวนนักเรียนท่ีจะใช

ในการจัดกิจกรรมนักเรียน 

โสตทัศนูปกรณไมเพียงพอ ขาด

บุคลากรท่ีมีความสามารถเฉพาะทาง 

สงผลทําใหการซอมแซมอุปกรณลาชา 

ไมทันตอการใชงาน 
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ผลกระทบตอองคกรดานบริหารจัดการ M๔ : (Management) 

จุดแข็ง จุดออน 

๑. นิเทศติดตามผลการดําเนินงานของครูและ

บุคลากรอยางตอเนื่อง 

๒. โรงเรียนมีการประชาสัมพันธขาวสารของ

โรงเรียนผานชองทางตางๆอยางหลากหลาย 

๓. มีการวางแผนการบริหารงานอยางเปนระบบโดย

ใชหลักการมีสวนรวมและมอบหมายงานตาม

ความถนัดสงผลใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 

๔. ผูบริหารมีความรู ความสามารถ มีภาวะผูนํา มี

วิสัยทัศนกาวไกล มีคุณธรรมจริยธรรมและเปน

แบบอยางท่ีดี 

๕. โรงเรียนจัดระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนท่ีมี

เครือขายผูปกครองเขามามีสวนรวม 

๖. มีการบริหารจัดการโดยใชหลักประชาธิปไตย

และใชความเปนกัลยาณมิตรในการปฏิบัติงาน 

๗. มีการสงเสริมใหครูทุกคนจัดทําแผนพัฒนา

ตนเอง(ID Plan) 

๘. มีการประสานงานกับหนวยงานอ่ืนในการพัฒนา

โรงเรียน 

๙. มีการบริหารจัดการอยางมีระบบ มีหลักฐานใน

การมอบหมายงาน มีแผนในการปฏิบัติชัดเจน 

๑๐. มีแผนและโครงการเพ่ือใชในการพัฒนาโรงเรียน

อยางตอเนื่องสงผลใหจัดการศึกษาอยางมี

ประสิทธิภาพ 

๑๑. ผูบริหารสงเสริมใหบุคลากรไดรับการพัฒนา

ตนเอง 

๑. ขาดการใชฐานขอมูลสารสนเทศ

รวมกัน 
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สรุปผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก 

ผลกระทบตอองคกรดานสังคมและวัฒนธรรม  S : (Social and Culture) 

โอกาส อุปสรรค 

๑. ชุมชนมีทัศนคติท่ีดี  ใหการยอมรับและ

ศรัทธาตอโรงเรียน 

๒. ชุมชน หนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชนให

ความรวมมือและสนับสนุนการจัด

การศึกษาของโรงเรียน 

๓. ชุมชนและหนวยงานในทองถ่ินรวมกัน

อนุรักษประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปญญา

ทองถ่ิน สงผลใหนักเรียนมีแหลงการศึกษา 

มีแบบอยางท่ีดี  มีความรักในประเพณี 

วัฒนธรรมในทองถ่ิน 

๔. โรงเรียนตั้งอยูในเขตชุมชน มีการคมนาคม

ท่ีสะดวก 

๕. มีสถานท่ีสําคัญ ภูมิปญญาทองถ่ินและ

แหลงเรียนรูท่ีหลากหลาย เอ้ือตอการ

เรียนรู 

๖. ผูปกครองมีระดับการศึกษาปานกลาง 

สงเสริมดานการศึกษาบุตร นิยมใหลูกเรียน

ในโรงเรียนใกลบาน 

๗. ผูปกครองเห็นความสําคัญดานการศึกษา 

ใหความไววางใจ เชื่อม่ันในครูผูสอน และ

นิยมสงบุตรหลานเขาเรียนในโรงเรียนมี

ชื่อเสียง 

๑. บริเวณใกลเคียงโรงเรียนมีแหลงบริการท่ียั่ว

ยุ เชน รานเกม รานคาราโอเกะและมีปจจัย

เสี่ยงดานยาเสพติด ทําใหนักเรียนมีความ

เสี่ยงในการดํารงชีวิต 

๒. โครงสรางประชากร ดานการคุมกําเนิด 

สงผลใหประชากรวัยเรียนลดลง 

๓. มีปญหาการหยารางเพ่ิมข้ึน 

๔. ผูปกครองสวนใหญมีฐานะยากจน มีปญหา

ครอบครัว หยาราง ขาดการดูแลบุตร สงผล

กระทบตอผลการเรียนของนักเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 
 

 

ผลกระทบตอองคกรดานเทคโนโลยี  T : (Techonology) 
โอกาส อุปสรรค 

๑. มีความกาวหนาทางเทคโนโลย ีสงผลใหโรงเรียน
ตองปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลองกับความ
ตองการของผูเรียน 

๒. ความกาวหนาทางดานเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร
และอินเตอรเน็ต)สงผลทําใหนักเรียนเกิดความ
รอบรูและสามารถแสวงหาความรูไดดวยตนเอง 

๓. สินคาเทคโนโลยีประเภทคอมพิวเตอรมีราคาถูก
ลงสงผลใหโรงเรียนสามารถจัดซ้ือจัดหามาใชใน
การจัดการเรียนการสอนไดอยางเพียงพอ 

๔. หนวยงานภายนอกเห็นความสําคัญและความ
จําเปนในการใชเทคโนโลยีจึงใหการสงเสริม
สนับสนุน สงผลทําใหมีสื่อการเรียนการสอน
คอมพิวเตอรในการจัดการเรียนการสอน 

 

๑. ขาดแหลงสืบคนขอมูล แหลง
เรียนรู นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีหลากหลาย ท้ัง
สภาบันการศึกษาและองคกร
เอกชนท่ีอยูใกลโรงเรียน 

๒. ชุมชนขาดการควบคุมการ
ใหบริการดานเทคโนโลยีเชน 
รานอินเตอรเน็ต เกม ทําให
นักเรียนบางสวนไปใชในทาง
ท่ีผิด 

 

ผลกระทบตอองคกรดานเศรษฐกิจ  E : (Economic) 

โอกาส อุปสรรค 

๑. รายไดผูปกครองและชุมชนอยูในระดับ

ปานกลางนักเรียนมีรายไดระหวางเรียน

เศรษฐกิจชุมชนเอ้ือประโยชนในการ

พัฒนาการศึกษาของโรงเรียน 

๒. โรงเรียนไดรบัการสนับสนุนจากชุมชน 

ผูปกครอง กรรมการสถานศึกษา 

องคกรเอกชน รวมกับทางโรงเรียน

ไดรับการบริจาคทุนทรัพยและวัสดุ

อุปกรณสนับสนุนการศึกษา สงผลให

นักเรียนมีโอกาสทางการศึกษาท่ีมี

ประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน 

๑. ปญหาทางดานภาวะเศรษฐกิจท่ี

ถดถอยสงผลใหผูปกครองบางสวนขาด

ความคลองตัวดานคาใชจายของบุตร

หลาน และขาดความพรอมในการ

สนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียน 

๒. คาครองชีพสูงรายไดต่ํา ขาดการ

สงเสริมอาชีพเสริมในชุมชน ผูปกครอง

มีภาระหนี้สิน สงผลกระทบตอการให

การสนับสนุนดานการศึกษา 
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ผลกระทบตอองคกรดานกฎหมายและการเมือง  P : (Legal and Political) 

โอกาส อุปสรรค 

๑. พระราชบัญญัติการศึกษา ใหทุกคนมี

โอกาสศึกษาตามศักยภาพของแตละ

บุคคล 

๒. นโยบายใหโรงเรียนจัดการเรียนการ

สอนตามความตองการของทองถ่ิน 

๓. องคกรปกครองสวนทองถ่ิน เห็น

ความสําคัญและสนับสนุนงบประมาณ

ในการจัดการศึกษาอยางตอเนื่อง 

๔. รัฐบาลจัดสรรงบประมาณ เรียนฟรี๑๕

ป อยางมีคุณภาพ 

๕. ผูปกครอง กรรมการสถานศึกษา และ

ผูนําชุมชนมีความรู ความเขาใจ

เก่ียวกับนโยบายดานการศึกษา สงผล

ใหโรงเรียนไดรับการสนับสนุนมากข้ึน 

๑. การลดอัตรากําลังเปนอุปสรรคในการ

จัดการศึกษา 

๒. นโยบายของรัฐบาลท่ีเปลี่ยนแปลงบอย 

ทําใหการดําเนินงานตองปรับเปลี่ยน

ตามรัฐบาลจึงขาดความตอเนื่อง 

๓. นโยบายการจัดสรรงบประมาณรายหัว

ของรัฐบาลยังไมเพียงพอกับการ

บริหารจัดการภายในโรงเรียน 

๔. การกําหนดแนวทางการปฏิบัติงานของ

ตนสังกัดเปนอุปสรรคตอการ

ปฏิบัติงาน 

๕. ผูปกครองบางสวนไมเขาใจนโยบาย

ปฏิรูปการศึกษา ขาดความรูเรื่อง

กฎหมาย และ พระราชบัญญัติ

การศึกษา สงผลกระทบตอการจัด

การศึกษา 

๖. การจดัสรรทรัพยากรในการจัด

การศึกษาไมสอดคลองกับความ

ตองการของโรงเรียน 

 

 

 



สวนท่ี 4 

การกํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานแผนปฏิบัติการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ของโรงเรียนนบพิตําวิทยา 

 
โรงเรียนนบพิตําวิทยา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีภารกิจในการขับเคลื่อน

งานดานปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยมีอํานาจหนาท่ีในการจัดทาแผนปฏิบัติการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริตของโรงเรียนใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ มาตรการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ นโยบายท่ีเก่ียวของกับการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

พรอมท้ังติดตามประเมินผลการดาเนินงานของกลุมงานภายในสถานศึกษาและจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน

การปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาพรวมของโรงเรียน โดยสงเสริมใหทุกภาคสวนมี

สวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยมีแนวทางดําเนินการ ดังนี้  

1. งบประมาณ  

เงินอุดหนุนของสถานศึกษา ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาพ้ืนฐาน 

ไดรับการจัดสรรงบประมาณ  

2. การกํากับ ติดตาม และประเมินผล  

โรงเรียนนบพิตําวิทยา ทําหนาท่ีในการบูรณาการและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริต ประสานงาน เรงรัด และกํากับใหกลุมงานภายในสถานศึกษา ดําเนินการตามแผนปฏิบัติ

การปองกันและปราบปรามการทุจริต รวมท้ังจัดทํารายงานผลการดําเนินการ สงสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สํานักงาน ป.ป.ช. และหนวยงานท่ีเก่ียวของ  

2.1 จัดทําแบบกํากับ ติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันการ

ปราบปรามการทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือกํากับติดตามการดาเนินงานโครงการในรอบ 6

เดือนและ 12 เดือน  

2.2 ใหทุกกลุมงานในสถานศึกษา จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานตามโครงการตาม

แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต ประจําปงบประมาณพ.ศ. 2564 เม่ือเสร็จสิ้นโครงการ  

2.3 วิธีการกํากับ ติดตาม และประเมินผล ขอมูลการกากับติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม

ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ ฝายแผนงานจะนาขอมูลมารวบรวมเพ่ือประมวลและวิเคราะห

เปนรายงานผลการดําเนินงานการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาพรวมของโรงเรียนนบพิตําวิทยา  
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3. การรายงานผลการดําเนินงาน  

การรายงานผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2565 ของโรงเรียนนบพิติทยา ดังนี้  

3.1 รายงานผลการดําเนินงานและการเบิกจายงบประมาณโครงการ/กิจกรรมดานปองกันและ

ปราบปรามการทุจริต ผานระบบการจัดการงบประมาณอิเล็กทรอนิกส (e-Budgeting) ประมวลผล Online  

3.2 รายงานผลการดําเนินงานและการเบิกจายงบประมาณโครงการ/กิจกรรมดานปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน ตามแบบการกากับ ติดตาม และ

ประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2564 ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด  

3.3 รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2565 ในภาพรวมของโรงเรียนนบพิตําวิทยา รอบ 6 เดือนและรอบ 12 เดือน ตอสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช  

4. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  

4.1 โรงเรียนนบพิตําวิทยา ปฏิบัติหนาท่ีดวยความโปรงใสและเปนธรรม  

4.2 คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน มีจิตสานึกในการเปนพลเมืองดี ปฏิบัติงานตาม

ระเบียบวินัย และมีความซ่ือสัตยสุจริต  

4.3 คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน มีความรูเรื่องการปองกันและปราบปรามการทุจริต

ในสถานศึกษามากยิ่งข้ึน  

4.4 โรงเรียนนบพิตําวิทยา ปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 

พอเพียง เปนแนวทางปฏิบัติ  

4.5 โรงเรียนนบพิตําวิทยา มีความเขาใจและใหความรวมมือในกิจกรรมการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา  

4.6 สงผลตอการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมในสถานศึกษาไดอยางม่ันคงและยั่งยืน

ตลอดไป  

บทสรุป  

แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตโรงเรียนนบพิตําวิทยา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2565 จัดทําข้ึนเพ่ือใชเปนแนวทางในการดําเนินงานในดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตของ

สถานศึกษา ปฏิบัติงานในดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตใหบรรลุตามวัตถุประสงค เกิดผลสัมฤทธิ์

ตามท่ีคาดหวังไว ทําใหการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีของขาราชการเปนไปในลักษณะท่ีมีความ

รับผิดชอบ ทําใหผูปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา มีความเชื่อถือในความมีคุณธรรม ความมี

จริยธรรม การปฏิบัติหนาท่ีโดยการคํานึงถึงประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน และการยึดม่ันในหลัก

ธรรมาภิบาล สามารถแกไขปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของคณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน 

ใหลดนอยลงไดอยางมีประสิทธิภาพ และบังเกิดผลอยางเปนรูปธรรมมากยิ่งข้ึน  
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ดังนั้น ในการดําเนินงานดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา ตองบูรณาการและ

อาศัยความรวมมือจากทุกภาคสวน และจะตองปฏิบัติอยางตอเนื่องใหเปนระบบ โดยหากมีการบูรณาการ

ความรวมมือจากทุกภาคสวนอยางจริงจังและตอเนื่องแลว ก็จะสงผลตอการบรรลุตามผลสัมฤทธิ์ท่ีคาดหวังไว 

สวนราชการและสถานศึกษา ปฏิบัติหนาท่ีดวยความโปรงใสและเปนธรรม คณะครู บุคลากรทางการศึกษา 

นักเรียน มีความรูเรื่องการปองกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษามากยิ่งข้ึน มีจิตสานึกในการเปน

พลเมืองดี ปฏิบัติงานตามระเบียบวินัย และมีความซ่ือสัตยสุจริต ทุกภาคสวนมีความเขาใจและใหความรวมมือ

ในกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา ปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และยึด

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวทางปฏิบัติ รวมถึงสงผลตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับ

จังหวัดและระดับประเทศใหยั่งยืนไดอีกดวย 
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