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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
 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 4,357 เรื่ อง ยุ ติ เรื่ องแล้ ว 2,904 เรื่ อ ง
และอยู่ระหว่างการดาเนินการ 1,453 เรื่อง
๒. ปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล
 โรงเรียนสุจริต ปัจจุบันมีโรงเรียนสุจริตต้นแบบทั้ง 225 โรง ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ผลการดาเนินงาน กิจกรรมการเรียนรู้บริษัทสร้างการดีในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ ที่แสดงให้เห็นถึง
กระบวนการและผลที่เกิดจากการดาเนินกิจกรรมที่เชื่อมโยงกับคุณลักษณะ 5 ประการ ของโรงเรียนสุจริต
(ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง จิตสาธารณะ)
 โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย
การพั ฒ นาคุ ณธรรม จริยธรรมให้ แก่เยาวชนไทย โดยส านั กงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้นพื้ นฐาน (สพฐ.)
ในฐานะองค์ กรหลั กเกี่ยวกับการจั ดการศึกษาให้ เยาวชนส่ วนใหญ่ ของประเทศ จึงได้จัดท าโครงการโรงเรียน
คุณธรรม สพฐ. ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครอง และ
ชุมชน
ทั้ งนี้ สพฐ. ได้ ก าหนดกรอบแนวคิ ด ในการพั ฒ นาคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม 5 ประการ ได้ แ ก่
ความพอเพียง ความกตัญญู ความซื่อสัตย์สุจริต ความรับผิดชอบ และอุดมการณ์คุณธรรม พร้อมทั้งได้กาหนด
เป้าหมายความสาเร็จในปีการศึกษา 2560 ให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ 225 เขต และโรงเรียน
อย่างน้อย 10,000 แห่ง เข้าร่วมโครงการ และขยายผลการดาเนินงานครอบคลุมโรงเรียนในสังกัด สพฐ.ทุกแห่ง
ภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ผ่านการขับเคลื่อนด้วยกิจกรรมหลัก 5 กิจกรรม ได้แก่ 1) การสร้างคนดีให้
บ้านเมือง 2) การเสริมสร้างคุณธรรม ให้ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 3) การสร้างความเข้มแข็งให้
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 4) การพัฒนาระบบฐานข้อมูลโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 5) การพัฒนานวัตกรรม
สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานภายนอก
๑
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การดาเนินงานของโครงการ มุ่งเน้นการขยายผลเชิงปริมาณและการขับเคลื่อนเชิงคุณภาพอย่าง
เป็นระบบ และต่อเนื่อง โดยมีการแต่งตั้งคณะทางานส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคได้แก่ ทีมขับเคลื่อนด่วนพิเศษ
ระดั บภู มิ ภาค (EMS: Express Moral Service) จานวน 50 คน ที มเคลื่ อนที่ เร็วระดับเขตตรวจราชการ (RT:
Roving Team) 18 ที ม จ านวน 225 คน และผู้ รับผิ ดชอบระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขตละ 3 คน
โดยมีบทบาทสาคัญในการถ่ายทอดองค์ความรู้ กากับ นิเทศ ติดตามการดาเนินงานของโรงเรียนในแต่ละพื้นที่
อย่างทั่วถึงโดยผลการดาเนินงาน
ในระยะที่ผ่านมา มีการขยายผลการอบรมครูวิทยากรในโรงเรียนสังกัดต่าง ๆ ได้แก่ครูวิทยากร
จ านวน 135,529 คน จากโรงเรี ย นสั งกั ด สพฐ. จ านวน 19,082 แห่ ง ครู วิ ท ยากร จ านวน 208 คน
จากโรงเรียนสังกัดกองกากับการตารวจตระเวนชายแดน จานวน 208 แห่ง และครูวิทยากร จานวน 174 คน
จากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ จานวน 58 แห่ง ภายหลังจากการขยายผลการดาเนินงานดังกล่าว ผู้รับผิดชอบ
ในระดับเขตตรวจราชการ (RT: Roving Team) จานวน 18 ทีม ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการ
ขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระหว่างศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารโรงเรียนครู และนักเรียน ในระดับเขต
ตรวจราชการ และพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนที่มีกระบวนการในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมที่เป็นเลิศ จานวน
3 โรงเรียน จากแต่ละเขตตรวจราชการ รวมจานวนทั้งสิ้ น 57 โรงเรียน เพื่ อเป็นตัวแทนเข้าร่วมการประชุม
เชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนาเสนอผลการดาเนินของโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ประจาปีงบประมาณ
2560 โดยก าหนดให้ แ ต่ ล ะโรงเรี ย นส่ งผู้ บ ริ ห ารโรงเรี ย น จ านวน 1 คน ครู จ านวน 1 คน และนั ก เรี ย น
ผู้ รั บ ผิ ดชอบเกี่ ย วกั บ โครงงานคุ ณ ธรรม จ านวน 3 คน รวมโรงเรี ยนละ 5 คน เข้ าร่ วมแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู้
รวมจานวนผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ทั้งสิ้นจานวน 285 คน

๒

