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นโยบายที่ ๑๐
การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล
และการป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบในภาครัฐ

---------------------------กระทรวงศึ กษาธิ การด าเนิ นการส่ งเสริมการบริ 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
 การปฏิ รู ป การศึ ก ษา คณะรั ฐ มนตรีมี ม ติ แ ต่ งตั้ งคณะกรรมการอิ ส ระเพื่ อ การปฏิ รู ป
การศึกษา ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 จานวน 25 คน โดยมีสานักงานเลขาธิการ
สภาการศึ ก ษา ท าหน้ า ที่ ฝ่ า ยเลขานุ ก ารฯ มี อ านาจหน้ า ที่ ในการศึ ก ษาและเสนอแนะต่ อ คณะรัฐ มนตรี
เพื่อกาหนดนโยบาย แนวทางและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการดาเนินการให้เด็กเล็กได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ
วินัย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ให้สมกับวัยโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ศึกษาและเสนอแนะกลไก และระบบการ
ผลิ ต คัดกรองและพัฒ นาผู้ ป กรอบวิช าชีพครู และอาจารย์ ให้ ได้ผู้มีจิตวิญ ญาณของความเป็นครู มีความรู้
ความสามารถอย่างแท้จริง ได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับความสามารถและประสิทธิภาพในการสอน รวมทั้ง
มีกลไกสร้างระบบคุณธรรม ในการบริหารงานบุคคลของผู้ประกอบวิชาชีพครู ศึกษาและเสนอแนะแนวทาง
หลักเกณฑ์และวิธีการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนทุกระดับ เพื่อให้ผู้เรียนๆ ได้ตามความถนัด ศึกษาและ
เสนอแนะแนวทาง หลักเกณฑ์และวิธีการปรับปรุงโครงสร้างของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กับการปฏิรูปการศึกษา
โดยสอดคล้องกันทั้งในระดับชาติและระดับพื้นที่ ร่างกฎหมายเพื่อจัดตั้งกองทุน เพื่อใช้ในการช่วยเหลื อผู้ขาด
แคลนทุ น ทรั พ ย์ เพื่ อ ลดความเหลื่ อ มล้ าในการจั ด การศึ ก ษา เพื่ อ เสริ ม สร้ า งและพั ฒ นาคุ ณ ภาพ และ
ประสิทธิภาพครู ทั้งนี้ คณะกรรมการอิสระฯ มีวาระ 2 ปี เว้นแต่ คณะรัฐมนตรีจะมีมติเปลี่ยนแปลง
นอกจากนี้ ยั งแต่ งตั้ งคณะอนุ ก รรมการจานวน 5 คณะ เพื่ อด าเนิ น การเรื่อ งต่ าง ๆ ได้ แ ก่
คณะอนุกรรมการพิจารณาโครงสร้าง คณะอนุกรรมการกองทุนการศึกษา คณะอนุกรรมการพัฒนาเด็กเล็ก
คณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพครู และคณะอนุกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน
 จั ด ตั้ งศู 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 งประชาชนสามารถร้ อ งเรี ย น ร้ อ งทุ ก ข์ เรื่ อ งต่ างๆ ผ่ านหลากหลายช่ อ งทาง เช่ น สายด่ ว น 1579
หรื อ www.1579.moe.go.th ปั จ จุ บั น มี เรื่ อ งร้ องเรี ยนทั้ งหมด 4,117 เรื่ อง ยุ ติ เรื่ องแล้ ว 2,788 เรื่ อ ง
และอยู่ระหว่างการดาเนินการ 1,329 เรื่อง
 การแก้ไขปัญหาการทุจริตกระทรวงศึกษาธิการ การจัดการแก้ไขปัญหาการทุจริตใน
กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการด้านการแก้ไขปัญหาการ
ทุจริต จานวน ๒ ชุด คือ ๑) คณะกรรมการอานวยการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ
๑
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และ ๒) คณะกรรมการดาเนิ น งานขับเคลื่ อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ
ขณะนี้มีเรื่องสาคัญที่เกี่ยวกับการทุจริตในกระทรวงศึกษาธิการ จานวน 629 เรื่อง จาก ๑๐ หน่วยงานของ
กระทรวงศึกษาธิการ โดยได้ดาเนินการไปเรียบร้อยแล้ว จานวน 283 เรื่อง อยู่ระหว่างดาเนินการ 346 เรื่อง
(ข้อมูล ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2560)
๒. ปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล
 โครงการต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบและส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดาเนินโครงการที่มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556 – 2560) ยุทธศาสตร์ที่ ๒ บูรณาการการทางานของหน่วยงาน
ในการต่อต้านการทุจริตและพัฒนาเครือข่ายในประเทศ เพื่อสร้างเครือข่ายต่อต้านการทุ จริตและธรรมาภิบาล
ของกระทรวงศึ กษาธิการ ที่ มี ประสิ ทธิภาพ เพื่ อส่ งเสริมให้ ทุ กส่ วนราชการในสั งกัดกระทรวงศึ กษาธิการได้
บูรณาการทางานในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบที่มีประสิทธิภาพ และเพื่อปลูกและปลุกจิตสานึก
การต่อต้านการทุจริตแก่บุคลากรกระทรวงศึกษาธิการ การดาเนินงานประกอบด้วย 3 กิจกรรมหลัก คือ
 กิ จ กรรมที่ 1 การจั ด อบรมความรู้ ก ารป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต
เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับบุคลากรสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วย
บุคลากรจากสานักงานศึกษาธิการภาค จานวน 18 แห่ง และสานักต่างๆ จานวน 18 แห่ง เข้าร่วมการอบรม
ทั้ งสิ้ นจ านวน 49 คน เพื่ อสร้ างความรู้ความเข้าใจเรื่องผลประโยชน์ ทั บซ้ อน และกฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา
ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งสร้างความตระหนักและปลุกจิตสานึกในด้านการรักษาผลประโยชน์สาธารณะแก่บุคลากร
ประเมินผลการดาเนิ นงานโดยการทดสอบความรู้ความเข้าใจของผู้เข้ารับการอบรมฯ ซึ่งมีผลสัมฤทธิ์หลั งการ
อบรมฯ คิดเป็นร้อยละ 80.69
 กิจกรรมที่ 2 การจัดสรรงบประมาณให้ กับหน่ วยงานสานักงานศึกษาธิการภาค
จานวน 12 แห่ง เพื่อส่งเสริมให้ทุกส่วนราชการในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้มีการจัดกิจกรรม
ต่อต้านการทุ จริ ตประพฤติมิ ชอบและการส่ งเสริมคุณธรรมจริยธรรม มี ความรู้ความเข้ าใจในด้ านการป้ องกั น
ปราบปรามการทุจริต และการส่ งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรม ประกอบด้วย กิจกรรมอบรมให้ความรู้ความเข้าใจ
ในเรื่องวินัยราชการ การป้องกันและปราบปรามการทุจริต กิจกรรมอบรมให้ความรู้ มาตรา ๑๐๐ และมาตรา ๑๐๓
แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม กิจกรรมอบรม เรื่อง ธรรมะกับการดาเนินชีวิตเพื่อเสริมสร้างความผาสุก ความสามัคคีและความผูกพั น
องค์กรให้ กับบุ คลากร การเข้าร่ วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) ผู้เข้าร่วมการอบรมและ
เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้ วยบุ คลากรของส านักงานศึกษาธิการภาค จานวน 12 แห่ง จานวนทั้งสิ้น 317 คน
จากจานวน 324 คน คิดเป็นร้อยละ 97.83
 กิจกรรมที่ 3 การจัดกิจกรรมอบรมเครือข่ายต่อต้านการทุจริตและธรรมาภิบาล
กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ วัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์และสภาพปัญหา
การทุจริตที่มีผลกระทบต่อประเทศชาติ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทางานเป็นระบบเครือข่ายและ
การบริหารเครือข่ายที่นาไปสู่การสร้างเครือข่ายต่อต้านการทุจริตและธรรมาภิบาล กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อจัดทา
ร่างแนวทางการดาเนินงานของเครือข่ายต่อต้านการทุจริตและธรรมาภิบาล กระทรวงศึกษาธิการ และเพื่อบูรณา
การการท างานร่ วมกั นของทุ กหน่ วยงานสั งกั ดกระทรวงศึกษาธิการ ในด้านการป้ องกั นปราบปรามการทุ จริต
ประพฤติ มิ ชอบ และการส่ งเสริ มคุ ณธรรม จริยธรรม กลุ่ มเป้ าหมาย คื อ บุ คลากรสั งกั ดกระทรวงศึ กษาธิการ
๒
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ซึ่งรับผิดชอบงานด้ านการป้ องกันปราบปรามการทุจริตและการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ผู้ เข้าร่วมการอบรม
ทั้งสิ้นจานวน 36 คน ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมฯ คิดเป็นร้อยละ 87.8
 โครงการตรวจสอบติ ด ตามและประเมิ น ผลการด าเนิ นงาน ด าเนิ น การตรวจสอบ
การปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังและการดูแลรักษาความปลอดภัยของทรัพย์สินของหน่วยงานในสังกัด
สานั กงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการในส่ วนภูมิภ าค และส่ วนกลางรวมทั้งหมด 14 หน่วยรับตรวจ เพื่อให้
หน่วยงานสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการปฏิบัติงานได้ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้อง ทาให้การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ภายหลังการตรวจสอบแต่ละหน่ว ยงาน
ได้จัดทารายงานผลการตรวจสอบเสนอปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รับทราบ พร้อมแจ้งหน่วยรับตรวจได้รับ
ทราบผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น สาหรับปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 สิ้นสุด ณ เดือนเมษายน 2560 ได้ดาเนินการตรวจสอบตามแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบไปแล้ว 10
หน่วยรับตรวจ ประกอบไปด้วย ศึกษาธิการภาค 2 (ลพบุรี) ภาค 4 (ราชบุรี) ภาค 6 (สงขลา) ภาค 7 (ภูเก็ต)
ภาค 9 (ชลบุรี) ภาค 10 (อุดรธานี) ภาค 13 อุบลราชธานี ภาค 15 (เชียงใหม่) ภาค 17 (พิษณุโลก) และ
สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
 โครงการเสริมสร้างและพัฒนาวินัยบุคลากร สังกัดสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รุ่น ที่ ๑ เมื่อวันที่ ๘ – ๑๐ กุมภาพัน ธ์ ๒๕๖๐ เพื่ อปลู กจิตส านึก และ
เสริมสร้างพฤติกรรมของข้าราชการให้เป็นผู้มีวินัย อันเป็นการป้องกัน มิให้มีการกระทาความผิดวินัย เพื่อให้ผู้เข้า
รับการอบรมกิจกรรมการเสริมสร้างและพัฒนาวินัยข้าราชการ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม
ของข้าราชการและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามรอยเบื้องยุคลบาท และการดาเนินการทางวินัยแก่บุคลากร
ในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการลดลง โดยมีผู้อานวยการสานัก ผู้อานวยการกลุ่ม/ฝ่าย และหรือ
ข้าราชการระดับชานาญการพิเศษและหรืออาวุโสในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จานวน ๖๑ คน
 โครงการ “ข้ าราชการไทยไร้ ทุ จริ ต ” เพื่ อให้ ความรู้ ปลุ กจิ ตส านึ กในการป้ องกั น และ
ปราบปรามการทุจริตให้กับบุคลากร เพื่ อปลุกจิตสานึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้กับบุคลากร
และร่วมเป็นเครือข่ายภาครัฐต่อต้านการทุจริต มีผู้เข้าร่วม ๑๒๐ คน
 โครงการเสริมสร้ างและพั ฒนาวินัยบุคลากร สังกัดสานั กงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่ อปลู กจิตส านึก และเสริมสร้างพฤติกรรมของข้าราชการให้ เป็นผู้มีวินั ย
อันเป็นการป้องกันมิให้มีการกระทาความผิดวินัย เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมกิจกรรมการเสริมสร้างและพัฒนา
วินัยข้าราชการ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ตามรอยเบื้องยุคลบาทและการดาเนิน การทางวินัยแก่บุคลากรในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ลดลงเมื่อวันที่ ๒๖ – ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐ โดยมีผู้เข้ารับการอบรมเป็น ข้าราชการทุกระดับ พนักงานราชการ
และลูกจ้างประจา จานวน ๖๐ คน
 โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการต่อต้านการทุจริต การป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อนและหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการ เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๘ มีผู้เข้าร่วม ๒๐๐ คน
เพื่ อ ให้ ข้ า ราชการและบุ ค ลากรของส านั ก งานคณะกรรมการการอุ ดมศึ กษามี ความรู้ ความเข้ าใจ และ
ประสบการณ์ด้านการต่อต้านการทุจริต การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และหลักธรรมาภิบาล พร้อมทั้งการ
เสริมสร้างทัศนคติค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติราชการ ตลอดจนปลูกและปลุกจิตสานึก สร้าง
๓

รายงานผลการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ปีที่ 3
(วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕9 – 31 กรกฎาคม 2560)
กระทรวงศึกษาธิการ
ความตระหนักรู้ให้แก่ข้าราชการและบุคลากรของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการต่อต้านการ
ทุจริต การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และมีการนาหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการปฏิบัติราชการ
 โครงการ “ส่ งเสริ ม การจั ด การความรู้ ใ นองค์ ก รของส านั ก งานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา” ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เรื่อง การป้องกัน การทุจริตในองค์กร และการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนเมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ โดยมีผู้เข้าร่วมประมาณ ๒๐๐ คน เพื่อให้ข้าราชการและ
บุคลากรของสานักงานคณะกรรมการการมีความรู้ ความเข้าใจ ปลูกและปลุกจิตสานึก สร้างความตระหนักรู้
ในการป้ อ งกั น การทุ จ ริต ในองค์ก รการต่ อต้ านการทุ จริต การป้ องกัน ผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อน พร้อมทั้ งการ
เสริมสร้างทัศนคติค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติราชการ
 โครงการประเมินคุณ ธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
การประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการด าเนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ (Integrity and
Transparency Assessment: ITA) เป็นโครงการที่ถูกกาหนดเป็นมาตรการเสริมตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้ วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐) ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๕
มกราคม ๒๕๕๙ เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานเข้าร่วมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนิ น งานของหน่ วยงานภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ - พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยสานักงาน
ป.ป.ช. ได้ขอให้สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับผิดชอบงบประมาณและการประเมินหน่วยงาน
ภาครัฐ ประเภทสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและในกากับของรัฐ สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่ อ ประเมิ น ผลด้ า นคุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการด าเนิ น งาน
ของหน่ วยงานภาครั ฐ ประเภทสถาบั นอุดมศึกษาของรัฐ/ในกากับของรัฐ สั งกัดส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา จานวน ๘๑ แห่ง

๔

