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ศึกษาธิการจังหวัดพบเพื่อนครู วันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2559
: 7 สิงหา ประชามติร่วมใจ ประชาธิปไตยมั่นคง "ประเทศไทย 4.0"
และนโยบายสาคัญของกระทรวงศึกษาธิการ

โดย ดร.ชอุ่ม กรไกร

ศึกษาธิการจังหวัดพบเพื่อนครูฉบับนี้เป็นฉบับแรก ที่อยู่ในช่วงรณรงค์และประชาสัมพันธ์การออกเสียง
ประชามติร่างรัฐธรรมนูญซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 7 สิงหาคม 2559 เวลา 08.00 – 16.00 น ณ หน่วยออกเสียง
ประชามติ ที่เรามีรายชื่อจึงขอเชิญชวนครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านไปใช้สิทธิ์ออกเสียงประชามติ
ร่างรัฐธรรมนูญซึ่งถือเป็นวาระสาคัญของประเทศ ใน 2 ประเด็น คือ ประเด็นที่ 1 ประเด็น “ให้ความเห็นชอบ
หรือไม่เห็นชอบ ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช...ทั้งฉบับ” และ ประเด็นที่ 2 ประเด็น
เพิ่มเติม “ท่านเห็นชอบหรือไม่ว่า เพื่อให้การปฏิรูปประเทศเกิดความต่อเนื่องตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ
สมควรกาหนดไว้ในบทเฉพาะกาลว่า ในระหว่าง 5 ปีแรกนับแต่วันที่มีรัฐธรรมนูญชุดแรกตามรัฐธรรมนูญนี้
ให้ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี”
ศึกษาธิการจังหวัดพบเพื่อนครูฉบับนี้ ยังได้นาเสนอความรู้ที่เป็น Concept เกี่ยวกับ “ประเทศไทย 4.0”ซึง่
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กล่าวมอบนโยบายและ
ปาฐกถาพิเศษในงานต่าง ๆ จะมีคาพูดใหม่ออกมาว่า จะนาพาประเทศก้าวสู่โมเดล “ประเทศไทย 4.0” หรือ
”ไทยแลนด์ 4.0” แล้ว “ประเทศไทย4.0” คืออะไร มาทาความเข้าใจกันครับ และที่สาคัญประเทศไทยจะเตรียม
ประชากรที่มีคุณภาพให้พร้อมได้อย่างไร พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้
บรรยายพิเศษเรื่อง “นโยบายสาคัญของกระทรวงศึกษาธิการ” ซึ่งได้เสนอสาระสาคัญไว้ใน ผอ.พบเพื่อนครู
ฉบับนี้แล้ว เชิญติดตามครับ
1.ประเทศไทย 4.0
ประเทศไทยในอดีตที่ผ่านมามีการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่โมเดล “ประเทศไทย 1.0” ที่เน้น
ภาคการเกษตร ไปสู่ “ประเทศไทย 2.0” ที่เน้นอุตสาหกรรมเบา และก้าวสู่โมเดลปัจจุบัน “ประเทศไทย 3.0” ที่
เน้นอุตสาหกรรมหนัก ภายใต้โมเดล “ประเทศไทย 3.0” ที่เป็นอยู่ต้องเผชิญกับดักสาคัญที่ไม่อาจนาพาประเทศ
พัฒนาไปมากกว่านี้ จึงเป็นประเด็นที่รัฐบาลต้องสร้างโมเดลใหม่ขึ้นมาเพื่อปฏิรูปเศรษฐกิจของประเทศและนาพา
ประชาชนทั้งประเทศไปสู่โมเดล “ประเทศไทย 4.0” ให้ได้ภายใต้ 3-5 ปีนี้
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“ประเทศไทย 4.0” เป็นความมุ่งมั่นของ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ต้องการปรับเปลี่ยน
โครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ “Value–Based Economy” หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” กล่าวคือ
ในปัจจุบัน เรายังติดอยู่ในโมเดลเศรษฐกิจแบบ “ทามาก ได้น้อย” เราต้องการปรับเปลี่ยนเป็น “ทาน้อย ได้มาก”
นั่นหมายถึงการขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างน้อยใน 3 มิติสาคัญ คือ 1. เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า “โภค
ภัณฑ์” ไปสู่สินค้าเชิง “นวัตกรรม” 2. เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อน
ด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม 3. เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาค
บริการมากขึ้น “ประเทศไทย 4.0” จึงเป็นการเปลี่ยนผ่านทั้งระบบใน 4 องค์ประกอบสาคัญ คือ 1.เปลี่ยนจาก
การเกษตรแบบดั้งเดิม (Traditional Farming) ในปัจจุบัน ไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ ที่เน้นการบริหารจัดการและ
เทคโนโลยี (Smart Farming) โดยเกษตรกรต้องร่ารวยขึ้น และเป็นเกษตรกรแบบเป็นผู้ประกอบการ
(Entrepreneur) 2.เปลี่ยนจาก Traditional SMEs หรือ SMEs ที่มีอยู่ที่รัฐต้องให้ความช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลา
ไปสู่การเป็น Smart Enterprises และ Startups ที่มีศักยภาพสูง 3. เปลี่ยนจาก Traditional Services ซึ่งมีการ
สร้างมูลค่าค่อนข้างต่า ไปสู่ High Value Services และ 4. เปลี่ยนจากแรงงานทักษะต่าไปสู่แรงงานที่มีความรู้
ความเชี่ยวชาญ และทักษะสูง ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม
2. นโยบายสาคัญของกระทรวงศึกษาธิการ
1. ภายใน 1 ปี: ให้เด็กทุกคนได้เข้าถึงการศึกษาและคุณภาพอย่างเท่าเทียมกัน รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า
ประเทศไทยมีอัตราการเข้าเรียนระดับประถมศึกษาร้อยละ 96 ของจานวนประชากรวัยเรียนทั้งหมด ใกล้เคียงกับ
ประเทศต่าง ๆ ในอาเซียน ส่วนญี่ปุ่นมีอัตราเข้าเรียนร้อยละ 100 ในขณะที่ World Economic Forum ได้ประเมิน
ตามตัวชี้วัดเสาหลักที่ 5 การอุดมศึกษาและการฝึกอบรม (Higher Education and Training) ภาพรวมการ
อุดมศึกษาและการฝึกอบรม พ.ศ. 2558-2559 ซึ่งเป็นข้อมูลเปรียบเทียบกับ 140 ประเทศ พบว่า ไทยอยู่อันดับที่
56 สูงกว่าประเทศอื่น ๆ ในอาเซียน ยกเว้นมาเลเซียที่ได้อันดับที่ 36 และสิงคโปร์ที่เป็นอันดับ 1 ของโลก
2. ภายใน 5 ปี : ส่งเสริมให้ครูใช้ศักยภาพในการสอนอย่างเต็มที่ สิ่งที่ควรคานึงถึง คือ สภาพแวดล้อม
ทางการศึกษาของอาเซียน โดยพิจารณาใน 3 ส่วน คือ "ห้องเรียน" บางแห่งถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่ 19 ส่วน
"ครูผู้สอน" ผลิตมาจากหลักสูตรที่ใช้สาหรับการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 20 ในขณะที่ "นักเรียน" ยุคปัจจุบัน ต้อง
มีทักษะสาหรับการทางานและการดารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ดังนั้น จึงได้นามาทบทวนร่วมกับประเด็นปัญหาของ
การศึกษาไทยที่ผ่านมา เพื่อกระทรวงศึกษาธิการจะได้แก้ปัญหาได้ตรงจุด โดยแยกเป็นประเด็นปัญหาที่สาคัญ
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6 หัวข้อหลักที่สาคัญตามนโยบาย คือ 1) หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 2) ครู 3) การบริหารจัดการ 4) ICT เพื่อ
การศึกษา 5) การประเมินและการพัฒนามาตรฐานการศึกษา 6) การผลิตพัฒนากาลังคนและงานวิจัย โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง แนวทางที่สาคัญต่อคุณภาพการศึกษาไทยคือ คุณภาพของครูผู้สอน

3. ภายใน 1 ปี : จะทาครูให้ครบตามเกณฑ์ ภายใน 2 ปี : จะทาครูให้มีครูประจาชั้นครบทุกห้อง
ภายใน 5-10 ปี : จะทาให้ครูตรงสาขา จากข้อมูลจานวนโรงเรียนในปัจจุบัน เมื่อแยกตามขนาดห้องเรียน ทาให้
เห็นว่าไทยมีโรงเรียนขนาดเล็ก จานวน 15,577 โรงเรียน ในจานวนนี้เป็นโรงเรียนที่มีนักเรียนไม่เกิน 20 คน จานวน
1,072 แห่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงเรียนที่มีนักเรียน 0 คน จานวน 207 แห่ง ครู 230 คน ซึ่งเมื่อไม่มีนักเรียนเรียน
แล้ว ก็จาเป็นต้องเกลี่ยครูไปช่วยราชการในโรงเรียนอื่นที่มีความขาดแคลนหรือครูไม่ครบชั้น เมื่อมองในภาพรวม
อัตราการขาดเกินอัตรากาลังครูของ สพฐ. ทาให้เห็นแนวทางสาคัญที่จะมีการเกลี่ยอัตรากาลัง โดยใช้แนวทางต่าง ๆ
เช่น ปรับเกณฑ์การคิดอัตราให้สอดคล้องกับการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ จัดทาแผนอัตรากาลังครูล่วงหน้า 10 ปี
เกลี่ยอัตรากาลังโดยยึดประโยชน์ทางราชการเป็นหลัก ให้บรรจุทดแทนอัตราครูที่เกษียณอายุภายในเดือนตุลาคม
(ของทุกปี) จ้างครูให้ตรงกับสาขาที่ขาดแคลนและตรงกับพื้นที่ที่ขาดแคลน และที่สาคัญคือการบริหารจัดการ
โรงเรียนขนาดเล็ก โดยเริ่มต้นโรงเรียนที่มีจานวนนักเรียนต่ากว่า 20 คนจานวน 1,072 โรงก่อนเป็นลาดับแรก
รวมทั้งทบทวนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ที่ตั้งอยู่ใกล้กับโรงเรียนมัธยมศึกษา เพราะหลายแห่งจานวนเด็ก
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นลดลงเช่นกัน นอกจากนี้ กระทรวงศึกษาธิการมีแนวคิดและขั้นตอนการดาเนินงาน
แก้ปัญหา คือ แบ่งกลุ่มโรงเรียนขนาดเล็ก และจัดให้มีการบูรณาการเรียนร่วมระหว่างโรงเรียนขนาดเล็กกับโรงเรียน
ประถมศึกษาคุณภาพ ตลอดจนการคัดกรองโรงเรียนขนาดกลางขึ้นไปที่จะเป็นโรงเรียนอนุบาลคุณภาพ ที่มีจานวน
นักเรียนต่อห้องไม่เกิน 25 คน และเป็นโรงเรียนประถมศึกษาคุณภาพ ที่มีจานวนนักเรียนต่อห้องไม่เกิน 30 คน
4. ภายใน 2 ปี : จะทาให้เด็กเรียนท่องจา ในสิ่งที่ควรจา และนาสิ่งที่จาไปฝึกคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา
และนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้ครบทุกโรงเรียน ข้อมูลจาก UNESCO ระบุถึงจานวนชั่วโมงเรียนต่อปี
ของนักเรียนไทยในระดับอายุต่าง ๆ พบว่า ในระดับประถมศึกษา เด็กไทยเรียนมากเป็นอันดับ 1 ของโลกในชั้น
ป.4-5 คือ 1,200 ชั่วโมง/ปี ส่วนระดับชั้นอื่น ๆ ก็ติดอันดับสูงของโลกเช่นกัน ส่งผลให้นักเรียนไทยมีการบ้านมาก
นักเรียนและผู้ปกครองต่างก็มีความเครียด ที่สาคัญการเรียนการสอนยังไม่ได้ส่งเสริมให้นักเรียนคิดวิเคราะห์อย่าง
สร้างสรรค์มากเท่าที่ควร จึงเป็นที่มาของโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ที่ได้ดาเนินการมาตั้งแต่ปี 2558 ซึ่งเน้น
ให้โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการในปีแรกจานวน 4,100 โรง ได้จัดกิจกรรมที่เน้น 4H คือ Head Heart Hand Health
โดยสิ่งสาคัญคือ ปรับปรุงโครงสร้างเวลาเรียนใหม่ ให้ชั่วโมงเรียนในห้องเรียนลดลง และชั่วโมงทากิจกรรมเพิ่มขึ้น
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พร้อมทั้งเน้นการปรับกระบวนการสอนของครู เพื่อให้เด็กได้ฝึกคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหามากขึ้น รวมทั้งการ
ปรับปรุงข้อสอบโดยใช้ข้อสอบมาตรฐานกลางในรูปแบบอัตนัยและปรนัยที่เน้นการคิดวิเคราะห์ให้มากขึ้น

5. ภายใน 5 ปี : จะทาให้มีการเรียนการสอน STEM ศึกษา (Science Technology Engineering
and Mathematics) ครบทุกโรงเรียน ปัจจุบันประเทศไทยมีหน่วยงานที่ดาเนินงาน STEM มากถึง 7 หน่วยงาน
กระทรวงศึกษาธิการ เห็นว่าเพื่อให้การเรียนการสอน STEM ศึกษา สอดคล้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน จึงมี
คาสั่งกระทรวงศึกษาธิการ แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายการจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษาในสถานศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ รวม 3 คณะ เพื่อทาหน้าที่เป็นคณะอานวยการการจัดการเรียนการสอน พัฒนาหลักสูตร และ
ขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอน โดยกาหนดเป้าหมายในการพัฒนากิจกรรมสะเต็มศึกษา และกาหนดกิจกรรม
สะเต็มศึกษา ระดับชั้น ป.1 – ม.6 สาหรับความคืบหน้าในการดาเนินการ ขณะนี้ได้มีการปรับปรุงคู่มือกิจกรรมสะ
เต็มศึกษาสาหรับครูของภาคเรียนที่ 1 (ชั้น ป.1 – ม.6) โดยแยกขั้นตอนการสอนกิจกรรมให้มี 6 ขั้นตอนอย่าง
ชัดเจน และมีการจัดทา Artwork ต้นฉบับ กิจกรรมสะเต็มศึกษาสาหรับนักเรียน และต้นฉบับคู่มือกิจกรรมสะเต็ม
ศึกษาสาหรับครู รวมทั้งนากิจกรรมสะเต็มศึกษา และคู่มือกิจกรรมสะเต็มศึกษาสาหรับครู เผยแพร่บนเว็บไซต์
www.stemedthailand.org ด้วย ทั้งนี้ ได้กาหนดเป้าหมายโรงเรียนเข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนสะเต็มศึกษา
ในปี 2559 จานวน 2,495 โรง และตั้งเป้าขยายให้ครบทุกโรงเรียน ภายในปี 2564
6. ภายใน 3 ปี : ยกระดับภาษาอังกฤษให้นักเรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิต
ประจาวันได้ เมื่อพิจารณาถึงผลการจัดอันดับความรู้ภาษาอังกฤษจาก 10 ประเทศอาเซียน พบว่าร้อยละของ
ประเทศในอาเซียนที่ประชาชนพูดภาษาอังกฤษได้ ลาดับที่ 1 คือ สิงคโปร์ 71% รองลงมา 4 อันดับแรกคือ
ฟิลิปปินส์ 55.49% บรูไน ดารุสซาลาม 37.73% มาเลเซีย 27.24% และไทย 10% (6.54 ล้านคน) ในส่วนของ
ประเทศไทย ถือเป็นนโยบายสาคัญของรัฐบาลที่ต้องการยกระดับภาษาอังกฤษให้ประชาชนและผู้เรียนทุกระดับ
สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจาวันได้ กระทรวงศึกษาธิการจึงได้เริ่มต้นนโยบาย ด้วยการ
สร้างแรงจูงใจในการเรียนภาษา จากนั้นมีการจัดทาแอพพลิเคชั่น Echo Hybrid, Echo English รวมทั้งการพัฒนา
ครูภาษาอังกฤษผ่านกระบวนการ Boot Camp และการปรับชั่วโมงเรียนและเน้นการเรียนการสอนเพื่อการนาไปใช้
ในชีวิตประจาวัน ตลอดจนสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในสถานศึกษาและ
แหล่งเรียนรู้
สาหรับการพัฒนาในโรงเรียน English Program/Mini English Program (EP/MEP) ปัจจุบันมีโรงเรียนที่
เข้าร่วมโครงการ EP จานวน 134 แห่ง และโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ MEP จานวน 214 แห่ง ก็จะได้รับการ
ส่งเสริมการยกระดับความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในสถานศึกษา โดยมีหลากหลายแนวทาง คือ เปิด
ทางเลือกการสอนภาษาอังกฤษในวิชาที่ใช้สื่อสาร กิจกรรม สังคม และสามารถสอนวิชาหลัก (วิทย์-คณิต) เป็น
ภาษาไทยได้ รวมทั้งการเทียบวุฒิ As Level เท่ากับมัธยมศึกษาปีที่ 6 และเทียบคะแนน IGCSE วิชาหลักกับผลการ
สอบ O-NET โดยไม่ต้องสอบซ้าอีกด้วย
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7. ภายในปี 2560 : ปรับระบบการสอบ O-NET ให้เป็นที่ยอมรับ และสะท้อนถึงคุณภาพของการจัด
การศึกษา จากผลการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2558 ในระดับชั้น ป.6 รายวิชาภาษาไทย สังคมศึกษา
ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ เมื่อได้จาแนกตามตามสังกัด พบว่ากลุ่มโรงเรียนสาธิต สกอ. มีผลการ
สอบทุกรายวิชาสูงกว่าทุกสังกัด ในขณะที่ผลการทดสอบของโรงเรียนเอกชน จะได้คะแนนสูงกว่า สพฐ. ทุกรายวิชา
เช่นกัน จากข้อมูลดังกล่าว กระทรวงศึกษาธิการได้นามากาหนดเป็นนโยบายที่ต้องการปรับระบบการสอบ O-NET
โดยมีแนวทางที่สาคัญคือ เน้นการออกข้อสอบ O-NET ให้สอดคล้องกับการเรียนการสอน ให้มีการจัดทา Item
Card การจัดทา Test Blue Print ให้ความสาคัญกับกระบวนการคัดเลือกคนออกข้อสอบและผู้ตรวจข้อสอบ, ให้มี
การเฉลยข้อสอบและวิเคราะห์ผลสอบ O-NET เพื่อนาไปปรับปรุงคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
8. ภายใน 10 ปี : จะผลิตกาลังคน ให้ตรงกับความต้องการของประเทศ จากข้อมูลของ World
Economic Forum ในการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขัน (ด้านการศึกษา) พ.ศ. 2558-2559 (ข้อมูล
เปรียบเทียบจาก 140 ประเทศ) พบว่าด้านการศึกษาในหมวดพื้นฐานเปรียบเทียบ 3 ปี (จาก 61 ประเทศ) ของไทย
พบว่าตัวชี้วัดที่มีเกณฑ์ต่า ประกอบด้วย ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ การสอนวิชาวิทยาศาสตร์ การจัดการ
ศึกษาในมหาวิทยาลัย และการบริการการศึกษาไม่ตอบสนองความจาเป็นของธุรกิจ ทั้งนี้ ได้วางแผนดาเนินการโดย
ได้จัดทาฐานข้อมูล Demand/Supply Side ให้มีความทันสมัยภายใน 1 ปี โดยมอบให้คณะทางานโครงการ
สานพลังประชารัฐ ด้านการยกระดับคุณภาพวิชาชีพ เป็นผู้จัดทาโปรแกรม พร้อมประสานให้คณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) เป็นผู้สารวจความต้องการแรงงานจากสถานประกอบการและผู้จ้างงานต่าง ๆ ในพื้นที่
ของแต่ละจังหวัด จากนั้นจะให้สถานศึกษาเปิดหลักสูตรที่เป็นไปตาม Demand Side (Re-Profile มหาวิทยาลัย
และอาชีวศึกษา) ภายใน 10 ปี โดยกาหนดให้งานงบประมาณเป็นตัวขับเคลื่อนในการกาหนดทิศทางดังกล่าว
ขณะเดียวกัน ได้ดาเนินงานขยายโครงการทวิภาคี ทวิศึกษา โครงการสหกิจศึกษา หลักสูตรอาชีพระยะสั้น ใน
โรงเรียนสามัญและ กศน. เพื่อสนับสนุนการผลิตกาลังคนให้ตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและการผลิต
ของประเทศ ทาให้มีจานวนผู้เรียนในโครงการต่าง ๆ ดังกล่าว เพิ่มปริมาณอย่างรวดเร็ว นอกจากนั้น ได้ส่งเสริมให้
นักเรียนได้เรียนตามขีดความสามารถและความสนใจ โดยจัดการแนะแนวผู้ปกครองและนักเรียนได้ตัดสินใจเข้า
เรียนด้านอาชีพในโรงเรียน สพฐ. ส่วนภาคประชารัฐโดย กรอ.อศ. และโครงการสานพลังประชารัฐด้านการยกระดับ
คุณภาพวิชาชีพ (E2) ก็ได้มีส่วนสนับสนุนแนวทางการผลิตกาลังคนด้านต่าง ๆ ไปพร้อมกันด้วย
9. ผลิตคนดีออกสู่สังคม กระทรวงศึกษาธิการได้มีแนวทางนโยบายที่จะผลิตผู้เรียนที่ดี มีคุณธรรม
จริยธรรม เป็นคนดีออกสู่สังคม จึงได้กาหนดนโยบายและโครงการต่างๆ เช่น โรงเรียนคุณธรรม การฟื้นฟูกิจกรรม
ลูกเสือ เนตรนารีในสถานศึกษา โครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ (ด้าน Heart) โครงการธนาคารขยะ กิจกรรมการ
รักษาทรัพยากรธรรมชาติของสถานศึกษาทุกสังกัด โครงการโตไปไม่โกง เป็นต้น
10. ภายในปี 2560 : ซ่อมบ้านพักครูให้แล้วเสร็จทั้งหมด กระทรวงศึกษาธิการได้สารวจบ้านพักครู
ทั้งหมด พบว่ามีจานวนทั้งสิ้น 44,359 หลัง ในจานวนนี้อยู่ในสภาพที่ดีไม่ต้องซ่อมจานวน 27,422 หลัง มีสภาพที่
จาเป็นต้องซ่อมแซม จานวน 12,928 หลัง นายกรัฐมนตรีจึงได้สั่งการให้กระทรวงศึกษาธิการเร่งทาการซ่อมแซม
บ้านพักครูให้แล้วเสร็จทั้งหมดตาม Roadmap ของรัฐบาล ภายในปี 2560 ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการได้จัดเตรียม
งบประมาณสนับสนุนไว้แล้วในปีงบประมาณนี้ โดย สพฐ.ได้ตั้งงบประมาณซ่อมแซมให้เสร็จสิ้นในปี 2560 ไว้แล้ว
จานวน 1,395 ล้านบาท ส่วนที่เหลืออีก 695 ล้านบาท จะเสนอขอแปรญัตติการใช้จ่ายงบประมาณต่อไป
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11. การแก้ปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการให้ความสาคัญต่อประเด็นการ
แก้ปัญหาการทุจริต คือ การป้องกันและมาตรการดาเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตจากการวิ่งเต้นโยกย้าย การใช้
ดุลยพินิจการลงโทษ และการตั้งคณะกรรมการสอบสวน ขณะนี้มีเรื่องและคดีต่าง ๆ ที่คั่งค้างอยู่เป็นจานวนมาก
บางเรื่องใช้เวลานาน 6 ปี ผลการสอบสวนก็ยังไม่แล้วเสร็จ จึงให้ความสาคัญในเรื่องนี้มาก รวมทั้งกรณีการแต่งตั้ง
กรรมการสอบข้อเท็จจริงและคณะกรรมการอุทธรณ์ หากเป็นคนเดียวกัน จะทาให้เกิดการอุทธรณ์คาสั่งลงโทษ
ยืดเยื้อ และใช้ระยะเวลาในการดาเนินการนานมาก โดยเฉพาะหลักฐานการอุทธรณ์ ซึ่งต่อไปผู้ลงนามแต่งตั้ง
คณะกรรมการจะต้องมีส่วนรับผิดชอบด้วย และการดาเนินการทางวินัยจะต้องไม่เป็นการเกี้ยเซี้ย หรือช่วยเหลือกัน
ทั้งในระดับพื้นที่และส่วนกลาง
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