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กระทรวงศึกษาธิการ

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 3,587 เรื่ อง ยุ ติ เรื่ องแล้ ว 2,480 เรื่ อ ง
และอยู่ระหว่างการดาเนินการ 1,107 เรื่อง
 การแก้ ไ ขปั ญ หาการทุ จ ริ ต กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร จากการติ ด ตามการด าเนิ น งาน
ของคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยผลการ
ดาเนินงานขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาการทุจริตในกระทรวงศึกษาธิการ สามารถจาแนกตามหน่วยงานได้ ดังนี้
รายชื่อหน่วยงาน
๑. สานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ (สป.)
2. สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
๓. สานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.)
๔. สานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา (สอศ.)
๕. สานักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา (ก.ค.ศ.)
๖. สานักงานส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย (กศน.)
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กระทรวงศึกษาธิการ
รายชื่อหน่วยงาน
๗. สานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)
๘. สานักงานเลขาธิการ
คุรุสภา (คส.)
๙. สานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมสวัสดิการและ
สวัสดิภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา (สกสค.)
๑๐. องค์การค้าของ สกสค.
รวม

จานวนเรื่อง
ทุจริตทั้งหมด
1
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1

อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ
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จากตาราง พบว่า มีเรื่องทุจริตจานวนทั้งสิ้น 620 เรื่อง โดยได้ดาเนินการไปแล้ว 210 เรื่อง
เหลื ออยู่ ระหว่ างด าเนิ น การ 410 เรื่ อง นอกจากนี้ ยั งมี แนวทางในการน าโปรแกรมติ ดตามและควบคุ ม
กระบวนการแก้ ไขปั ญ หาทุ จริ ตมาใช้ในช่ วงต้ นปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ซึ่งเป็ นโปรแกรมที่ จะช่ วยควบคุ ม
ให้การทางานเป็นไปตามกรอบเวลา
ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ล งนามแต่งตั้งคณะกรรมการด้านการแก้ไข
ปัญหาการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ จานวน 2 ชุด เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 ดังนี้
1) คณะกรรมการอานวยการขั บ เคลื่ อนแก้ไขปั ญ หาการทุ จริต กระทรวงศึ กษาธิ การ
ประกอบด้ว ย พล.อ.ดาว์พ งษ์ รัตนสุ ว รรณ รั ฐ มนตรีว่าการกระทรวงศึ กษาธิการ เป็น ประธานกรรมการ,
พล.อ.สุ ร เชษฐ์ ชั ย วงศ์ รั ฐ มนตรี ช่ ว ยว่ าการกระทรวงศึก ษาธิก าร และ นพ.ธีระเกีย รติ เจริญ เศรษฐศิ ล ป์
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นรองประธานกรรมการ และกรรมการ ประกอบด้วย ผู้แทนจาก
สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน, สานักงาน ป.ป.ช., สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ในภาครัฐ , สานั กงานผู้ตรวจการแผ่นดิน , สานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน , ศูนย์อานวยการ
ต่อต้านการทุจริตแห่ งชาติ , เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, เลขาธิการคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา, เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, เลขาธิการสภาการศึกษา, เลขาธิการ ก.ค.ศ., เลขาธิการ
สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย , เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชน, เลขาธิการคุรุสภา, เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทาง
การศึก ษา (สกสค.), ผู้ อ านวยการองค์การค้ าของ สกสค. โดยมี ปลั ดกระทรวงศึ กษาธิการ เป็ น กรรมการ
และเลขานุการ
มี อ านาจหน้ าที่ กาหนดนโยบายในการป้ องกัน และปราบปรามการทุ จริตของหน่ ว ยงาน
ในสังกัดและองค์กรในกากับ, กากับ ติดตามการดาเนินงาน ตลอดจนจัดทารายงานผลการดาเนินงานเสนอต่อ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และนายกรัฐมนตรี และแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อดาเนินการเรื่องที่
เกี่ยวข้อง
๒
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กระทรวงศึกษาธิการ
2) คณ ะกรรมการด าเนิ น งานขั บ เคลื่ อ นการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ประกอบด้ ว ย พล.อ.สุ ทั ศ น์ กาญจนานนท์ กุ ล และ พ.อ. ด ารงค์ สิ ม ะขจรบุ ญ
เป็นที่ปรึกษา, นายพิษณุ ตุลสุข เป็นประธานกรรมการ, นายอรรถพล ตรึกตรอง เป็นรองประธานกรรมการ
และกรรมการ ประกอบด้วย ผู้อานวยการสานักพัฒนากฎหมายการศึกษา สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา,
ผู้อานวยการสานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน,
ผู้อานวยการสานักนิติการ สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, ผู้อานวยการสานักจรรยาบรรณวิชาชีพ
และนิติการ สานักงานเลขาธิการคุรุสภา, ผู้อานวยการสานักกฎหมายและคุ้มครองสิทธิครู สกสค., หัวหน้าฝ่าย
กฎหมายและวินัย องค์การค้าของ สกสค., ผู้อานวยการสานักนิติการ สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ,
หัวหน้ากลุ่มนิติการ สานักอานวยการ สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, ผู้อานวยการภารกิจกฎหมาย
อุทธรณ์ และร้องทุกข์ ส านั กงาน ก.ค.ศ., หั วหน้ากลุ่ มงานวินัยและนิติการ กลุ่ มการเจ้าหน้าที่ ส านักงาน
ส่ งเสริ ม การศึ ก ษานอกระบบและการศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย , หั ว หน้ า ฝ่ ายนิ ติ ก าร กลุ่ ม งานเลขานุ ก ารกรม
สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน โดยมีนายกาพล วันทา เป็นกรรมการและเลขานุการ
มีอานาจหน้าที่ จัดทาแผนปฏิบัติการแก้ปัญหาการทุจริต ในกระทรวงศึกษาธิการ, ขับเคลื่อน
และดาเนินการตามแผนปฏิบัติการ, กาหนดรูปแบบการติดตาม ประเมินผล และการรายงาน, จัดทาระบบ
บัญชีเรื่องและคดีความ ประสานงาน/หารือกับส่วนราชการต่าง ๆ ตลอดจนเสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหา
การทุจริต และรายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะต่อประธาน
คณะกรรมการอานวยการฯ ทุก 15 วัน
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 ดาเนินโครงการที่มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ว่าด้ วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556 – 2560) ยุทธศาสตร์ที่ ๒ บูรณาการการทางานของหน่วยงาน
ในการต่อต้านการทุจริตและพัฒนาเครือข่ายในประเทศ เพื่อสร้างเครือข่ายต่อต้านการทุจริตและธรรมาภิบาล
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 นงานโดยการทดสอบความรู้ความเข้าใจของผู้ เข้ารับการอบรมฯ ซึ่งมีผลสัมฤทธิ์หลั งการ
อบรมฯ คิดเป็นร้อยละ 80.69
 กิจกรรมที่ 2 การจัดสรรงบประมาณให้ กับหน่ วยงานสานักงานศึกษาธิการภาค
จานวน 12 แห่ง เพื่อส่งเสริมให้ทุกส่วนราชการในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้มีการจัดกิจกรรม
ต่อต้านการทุ จริ ตประพฤติมิ ช อบและการส่ งเสริมคุณธรรมจริยธรรม มี ความรู้ความเข้ าใจในด้ านการป้ องกั น
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รายงานผลการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ปีที่ 3
(วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕9 – 30 พฤศจิกายน ๒๕๕๙)
กระทรวงศึกษาธิการ
ปราบปรามการทุจริต และการส่ งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรม ประกอบด้วย กิจกรรมอบรมให้ความรู้ความเข้าใจ
ในเรื่องวินัยราชการ การป้องกันและปราบปรามการทุจริต กิจกรรมอบรมให้ความรู้ มาตรา ๑๐๐ และมาตรา ๑๐๓
แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม กิจกรรมอบรม เรื่อง ธรรมะกับการดาเนินชีวิตเพื่อเสริมสร้างความผาสุก ความสามัคคีและความผูกพัน
องค์กรให้ กับบุ คลากร การเข้าร่ วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่ นสากล (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
ซึ่งรับผิดชอบงานด้ านการป้ องกันปราบปรามการทุจริตและการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ผู้ เข้าร่วมการอบรม
ทั้งสิ้นจานวน 36 คน ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมฯ คิดเป็นร้อยละ 87.8
 โครงการตรวจสอบติดตามและประเมิน ผลการดาเนินงาน หน่วยตรวจสอบ
ภายใน สป. ด าเนิ น การตรวจสอบการปฏิ บั ติ งานด้ านการเงิน การคลั งและการดูแลรักษาความปลอดภั ย
ของทรั พ ย์ สิ น ของหน่ ว ยงานในสั งกั ดส านั ก งานปลั ด กระทรวงศึ กษาธิก ารในส่ ว นภู มิ ภ าค และส่ ว นกลาง
รวมทั้งหมด 14 หน่ วยรับ ตรวจ เพื่อให้ ห น่วยงานสั งกัดส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการปฏิบัติงานได้
ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทาให้การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
ภายหลังการตรวจสอบแต่ละหน่วยงาน ได้จัดทารายงานผลการตรวจสอบเสนอปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
รับทราบ พร้อมแจ้งหน่วยรับตรวจได้รับทราบผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานให้
ดียิ่งขึ้น สาหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สิ้นสุด ณ เดือนพฤศจิกายน 2559 ได้ดาเนินการตรวจสอบตาม
แผนการปฏิบัติงานตรวจสอบไปแล้ว จานวน 2 หน่วยรับตรวจ
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