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นโยบายที่ ๑๐
การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล
และการป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบในภาครัฐ

---------------------------กระทรวงศึ กษาธิ การด าเนิ นการส่ งเสริ มการบริ หารราชการแผ่ นดิ นที่ มี ธรรมาภิ บาล และการป้ องกั น
ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบในภาครัฐ โดยการใช้มาตรการทางกฎหมาย และการป้องกันการทุจริต
คอรัปชั่น การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล รวมทั้งการรักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการ
และความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบของข้าราชการ และเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งการให้บริการประชาชน เรื่อง ร้องเรียน
ร้องทุกข์ของประชาชนที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา โดยมีผลการดาเนินงาน ดังนี้
๑. การใช้มาตรการทางกฎหมาย และการป้องกันการทุจริตคอรัปชั่น
 จั ด ตั้ ง ศู น ย์ รั บ เรื่ อ งร้ อ งเรี ย น ร้ อ งทุ ก ข์ ใ ห้ บ ริ ก ารประชาชนที่ เกี่ ยวข้ องกั บการศึ กษา
ซึ่ ง ประชาชนสามารถร้ อ งเรี ย น ร้ อ งทุ ก ข์ เรื่ อ งต่ า งๆ ผ่ า นหลากหลายช่ อ งทาง เช่ น สายด่ ว น 1579
หรื อ www.1579.moe.go.th ปั จจุ บั นมี เรื่ องร้ องเรี ยนทั้ งหมด ๒,๕๕๒ เรื่ อง ยุ ติ เรื่ องแล้ ว ๑,๙๙๑ เรื่ อง
และอยู่ระหว่างการดาเนินการ ๕๖๑ เรื่อง
 ร่ ว มงานวั น ต่ อ ต้ า นคอร์ รั ป ชั น สากล (ประเทศไทย) ผู้ บ ริ ห าร ข้ า ราชการในสั ง กั ด
กระทรวงศึกษาธิ การ เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) และร่วมประกาศเจตนารมณ์
ต่อต้านการทุจริต ในโอกาสวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (International Anti-Corruption Day) ซึ่งตรงกับ
วันที่ 9 ธันวาคมของทุกปี โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน ณ อาคาร
รัฐประศาสนภักดี (อาคาร B)
 การแก้ ไ ขปั ญ หาการทุ จ ริ ต กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร จากการประชุ ม คณะกรรมการ
อานวยการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาการทุจริตกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันพุธที่ 27 เมษายน
2559 ณ ห้ องประชุมชั้น 2 ส านั กงานเลขาธิการสภาการศึกษา ที่ประชุม ได้ติดตามการดาเนินงานของ
คณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงานต่าง ๆ ในสั งกัดกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมีคดีที่ค้าง
ในการสอบสวน จานวน 610 เรื่อง และได้ทยอยพิจารณาไปแล้ว 318 เรื่อง เหลืออยู่ระหว่างดาเนินการ
292 เรื่ อ ง และที่ ป ระชุ ม ได้ เ ร่ ง รั ด ให้ ค ณะอนุ ก รรมการ ฯ และผู้ บ ริ ห ารหน่ ว ยงานต่ า ง ๆ จั ด ท าแผน
การดาเนินงานโดยกาหนดระยะเวลาว่าแต่ละคดีต้องแล้วเสร็จเมื่อไร ซึ่งถือเป็นมาตรการเร่งรัดการขับเคลื่อน
ให้เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างจริงจัง
๒. ปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล
 จัดโครงการเสริ มสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลเน้น “มหาวิทยาลัยโปร่ งใส
บัณฑิตไทย ไม่โกง” เมื่อวันที่ 8 มกราคม ๒๕๕๘ เพื่อสนับสนุนเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา 9 เครือข่าย
โดยนาหลักความโปร่งใสมาใช้ในการบริหารจัดการและดูแลมหาวิทยาลัย รวมทั้งวางรากฐานแห่ งความซื่อสัตย์
สุจริตให้กับนิสิตนักศึกษา และบัณฑิตยุคใหม่ เป็นบัณฑิตไทยไม่โกง ไม่ทุจริตคอรัปชั่นในทุกรูปแบบ จัดกิจกรรม
ภายใต้ชื่อ “ปั่ นกัน กั้นโกง” เพื่อรณรงค์ เผยแพร่ และประชาสั มพันธ์ เรื่อง การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น
๑
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ตลอดจนเพื่อแสดงพลังการไม่ยอมรับการทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ ซึ่งเป็นการขยายผลไปยังสู่สาธารณชนได้
รับทราบและร่วมกันต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นมากยิ่งขึ้น ซึ่งผลจากการจัดกิจกรรม “ปั่นกัน กั้นโกง” ประจาปี
๒๕๕๗ ที่ผ่ านมา ได้รั บการตอบรั บและสร้างความตื่นตัว การรับรู้เรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่นจากสาธารณชน
เป็นอย่างดี ที่ป ระชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) จึงเห็ นควรให้ มีการจัดกิจกรรม “ปั่นกัน กั้นโกง”
ครั้ งที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๕๘ เพื่ อสร้ างความตระหนั ก และประชาสั มพั นธ์ ขยายไปยังส่ วนภูมิ ภาค จึงได้ แบ่ ง
การจัดกิจกรรมออกเป็ น ๔ ภูมิภาค ได้แก่ ส่วนกลาง ทปอ. ณ สนามกีฬาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่
๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ และในภูมิภาค คือ ภาคเหนือ ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และภาคใต้ ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
 อบรมค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ส าหรั บผู้บริ หารและครูโรงเรียนเอกชน
เพื่อปลูกฝังค่านิยมที่ดีในจิตใจสร้างสรรค์ประเทศไทยให้เข้มแข็ง และปลูกฝังจิตสานึกที่ดีในด้านคุณธรรม จริยธรรม
การเสียสละความสุขส่ วนตัวเพื่อประโยชน์ส่วนรวมทั่วประเทศ จานวน 4 รุ่น จานวน 1,5๑๓ คน จัดอบรม
เพื่อพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาของสานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด และโรงเรียนเอกชนในระบบ
5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเสริมสร้างผู้เรียนให้มีค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ผู้เข้าร่วมอบรม 399 คน
อบรมเทคนิคและวิธีการสอนค่านิยมหลักของคนไทย 12ประการสู่กระบวนการเรียนรู้ สาหรับผู้บริหารและครู
โรงเรียนเอกชน เพื่อนาความรู้ที่ได้จากการอบรมไปใช้ในกระบวนการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน และจัด
กิจ กรรมเพื่อบู รณาการในทุกรายวิช า ตามนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ให้แก่นักเรียนในโรงเรียนได้
จานวน 2 รุ่น รวม 622 คน
 จั ดโครงการ “ส่ งเสริ มการจัดการความรู้ ในองค์กรของสานักงานคณะกรรมการการ
อุ ด มศึ กษา” ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เรื่ อง การป้ องกั นการทุ จริ ตในองค์ กร และการป้ องกั น
ผลประโยชน์ทับซ้อน เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 โดยมีผู้เข้าร่วมประมาณ ๒๐๐ คน ซึ่งมีวัตถุประสงค์
เพื่อให้ข้าราชการและบุคลากรของสานักงานคณะกรรมการการมีความรู้ ความเข้าใจ ปลูกและปลุกจิตสานึก สร้าง
ความตระหนักรู้ ในการป้องกันการทุจริตในองค์กร การต่อต้านการทุจริต การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน พร้อม
ทั้งการเสริมสร้างทัศนคติค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติราชการ

๒

