รายงานการวิเคราะหแผนปฏิบัติการปองกันและตอตานการทุจริต
ประจําป ๒๕๕๘

สํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒
(นครศรีธรรมราช – พัทลุง)
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

รายงานการวิเคราะหแผนปฏิบัติการปองกันและตอตานการทุจริต ประจําป ๒๕๕๘
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒
---------------ที่มา

ตามที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ ไดจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและ
ตอตานการทุจริต ประจําป ๒๕๕๘ เพื่อเปนแนวทางการดําเนินงานโครงการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมและ
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ปองการทุจริต” และตอบสนองยุทธศาสตรสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ไดกําหนดยุทธศาสตร วาดวยการปองกันการทุจริต ภายใตวิสัยทัศน “สพฐ. เปนองคกรแหงการเรียนรู
อยูอ ยางพอเพียง หลีกเลี่ยงอบายมุข ทุกหนวยงานรับผิดชอบ ตอบสนองการปองกันทุจริต” ไว ๓ ยุทธศาสตร
ไดแก
ยุทธศาสตรที่ ๑ สรางองคความรูและกระบวนการเรียนรูที่เทาทันตอการเปลี่ยนแปลง ปลูก
จิตสํานึก ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย อยูอยางพอเพียง มีจิตสาธารณะ ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม
แกนักเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครู ผูบริหารและบุคลากรทางการศึกษา
ยุ ทธศาสตร ท่ี ๒ ร ว มพลังสรา งองคกรแหงการเรีย นรู สรา งระบบและวิถีพอเพีย ง สุจ ริ ต
รับผิดชอบ ปลอดอบายมุข และปองกันการทุจริต
ยุทธศาสตรที่ ๓ สรางครู ผูบริหารและบุคลากรทางการศึกษามืออาชีพ เพื่อเปนรากฐานใน
การปองกันการทุจริตอยางมีจิตสํานึกและเปยมดวยคุณภาพ

วัตถุประสงค
๑. เพื่อใหผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผูเกี่ยวของ ใหมีความรู ความเขาใจตามแนวทางการ
ดําเนินงานโครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ปองกันการทุจริต”
๒. เพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นการดํ า เนิ น งานโครงการเสริ ม สร า งคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมและธรรมาภิ บ าลใน
สถานศึกษา “ปองการกันทุจริต” เกิดผลเปนรูปธรรมและมีความยั่งยืน
การดําเนินงาน
๑. กิจกรรม MOU ตามโครงการ สพฐ.ใสสะอาด ปราศจากคอรรัปชั่น เพื่อบันทึกตกลงความรวมมือ
ในการตอตานการทุจริตทุกรูปแบบ โดยดําเนินการในวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ โรงเรียน
เบญจมราชูทิศ อําภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช มีผูบริหารจากโรงเรียนสังกัด สพม.๑๒ เขา
รวมกิจกรรม ๑๐๐%
๒. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร สพม.๑๒ สูเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต เพื่อเสริมสรางความรู
ความเข า ใจ และทั ศ นคติ ที่ ถู ก ต อ ง ร ว มต อ ต า นการทุ จ ริ ต ตลอดจนสามารถขั บ เคลื่ อนการ
ดําเนินงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริตไดอยางเปนรูปธรรม โดยดําเนินการระหวางวันที่ ๒๓ – ๒๕
กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ ประสานสุขวิลลารีสอรท อําเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

-๒๓. จั ด ประชุ ม ป.ป.ช.สพฐ.น อย/ป.ป.ช.สพฐ.ชุ มชน เพื่อเสริมสรางความรูความเขาใจเกี่ ย วกั บ
ยุทธศาสตรและนโยบายดานการปองกันและตอตานการทุจริต สามารถขับเคลื่อนนโยบายตอตาน
การทุจริตสูโรงเรียนไดอยางเหมาะสม โดยดําเนินการในวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ และ วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ โรงเรียนปากพะยูน
พิทยาคาร มีผูเขารวมประชุม จํานวน ๑๗๔ คน
ผลการดําเนินงาน
1. บุคลากรมีความรูความเขาใจและมีทัศนคติที่ถูกตอง
2. มีมาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษา (ฉบับราง) โดยกําหนดตัวชี้วัดเพื่อพัฒนาสูเขตพื้นที่การศึกษา
สุจริต โดยการมีสวนรวมของบุคลากรใน สพม.12
3. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ (สุโขทัย – ตาก) ศึกษาดูงานเขตพื้นที่
การศึกษาสุจริต และ โรงเรียนสุจริต เมื่อวันที่ ๑ เมษายน 2558
4. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑ (สุราษฎรธานี – ชุมพร) แลกเปลี่ยนเรียนรู
การดําเนินงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต (ตนแบบ – คูพัฒนา) เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๘
ปญหา/ขอเสนอแนะ
ควรหาแนวทาง/มาตรการในการดําเนินงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริตใหมีความเขมแข็ง เปนรูปธรรม
และมีความยั่งยืน สรางแรงบันดาลใจ/จูงใจ ใหบุคลากรในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษารวมกันขับเคลื่อน “เขต
พื้นที่การศึกษาสุจริต” อยางตอเนื่อง
บทสรุป/บทวิเคราะห
การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันและตอตานการทุจริต ประจําป ๒๕๕๘ ของ
สํ า นั กงานเขตพื้ น ที่การศึ กษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต ๑๒ เปน ไปตามเปา หมายและวัตถุ ป ระสงคตามกิ จ กรรม/
โครงการที่กําหนด และสามารถขับเคลื่อนการดําเนินงาน “เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต” ไปไดในระดับหนึ่ง ทั้งนี้
ในโอกาสตอไป ควรหาแนวทาง /มาตรการ ในการดําเนินงานใหมีความเขมแข็ง เปนรูปธรรม และมีความยั่งยืน
ตลอดจน สรางแรงบันดาลใจ/แรงจูงใจ ใหบุคลากรในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษารวมมือกันขับเคลื่อน “เขต
พื้นที่การศึกษาสุจริต” อยางตอเนื่อง
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

