โครงการ “ครูดีไม่มีอบายมุข” ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (ปีที่ ๗)
เนื่องในงาน วันครูแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑
หลักการและเหตุผล
ครู เป็นผู้ทำหน้ำที่สั่งสอน ฝึกฝน อบรมบ่มนิสัยให้ ศิษย์มีควำมรู้ ควำมคิด ควำมสำมำรถ และควำมดี
มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เป็นผู้จัดกระบวนกำรเรียนรู้ที่หลำกหลำยอย่ำงมีคุณธรรมและคุณภำพ เป็นผู้ที่ควร
เคำรพ เป็ น ผู้ น ำทำงควำมคิ ด จิ ต วิ ญ ญำณของคนในสั ง คม เป็ น กั ล ยำณมิ ต ร และด ำรงตนตำมคุ ณ ธรรม
จรรยำบรรณของวิชำชีพครูผู้เป็น "ครู" จะต้องทุ่มเทแรงกำยและแรงใจเพื่อพัฒนำเด็ก เยำวชนให้เป็นผู้ใหญ่ที่มี
คุณภำพของประเทศ ดำรงชีพต่อไปได้ในสังคม ดังนั้น "ครู" จึงเป็นบุคคลสำคัญที่เรำทุกคนควรจะได้แสดงควำม
กตัญญูกตเวทิตำต่อท่ำน ท่ำนเป็นปูชนียบุคคลที่มีควำมสำคัญอย่ำงมำก ในกำรให้กำรศึกษำเรียนรู้ ทั้งในด้ำน
วิชำกำร และประสบกำรณ์ ดูแลเอำใจใส่ สั่งสอนอบรมให้เด็กได้พบกับแสงสว่ำงแห่งปัญญำ อันเป็นหนทำงแห่ง
กำรประกอบอำชีพเลี้ยงดูตนเอง รวมทั้งนำพำสังคมประเทศชำติ ก้ำวไปสู่ควำมเจริญรุ่งเรือง
พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๗มำตรำ ๔ ในพระรำชบัญญัตินี้
ได้ ใช้ ค ำว่ ำ “ข้ ำ รำชกำรครู แ ละบุ ค ลำกรทำงกำรศึ ก ษำ” ซึ่ ง หมำยถึ ง บุ ค คลซึ่ ง ได้ รั บ กำรบรรจุ แ ละแต่ ง ตั้ ง
ตำมพระรำชบัญญัตินี้ให้รับรำชกำรโดยได้รับเงินเดือนจำกเงินงบประมำณแผ่นดิน งบบุคลำกรที่จ่ำยในลักษณะ
เงินเดือนในกระทรวงศึกษำธิกำร กระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ กระทรวงวัฒนธรรม หรือกระทรวงอื่นที่กำหนด
ในพระรำชกฤษฎีกำและได้ให้ควำมหมำยของคำว่ำ “ข้ำรำชกำรครู” หมำยถึง ผู้ที่ประกอบวิชำชีพซึ่งทำหน้ำที่
หลักทำงด้ำนกำรเรียนกำรสอนและส่งเสริมกำรเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีกำรต่ำง ๆ ในสถำนศึกษำของรัฐ
ในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำให้บรรลุเป้ำหมำย มีบุคลำกรที่เกี่ยวข้องหลำยระดับตั้งแต่ระดับสูงได้แก่ระดับ
กระทรวง กรม เขตพื้นที่ และสถำนศึกษำ ซึ่งโรงเรียนเป็นหน่วยปฏิบัติตำมนโยบำย โดยมีผู้อำนวยกำรสำนักงำน
เขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำ ศึ ก ษำนิ เทศก์ และบุ ค ลำกรทำงกำรศึ ก ษำได้ ให้ น โยบำย นิ เทศ ก ำกั บ ติ ด ตำม ดู แล ให้
คำแนะนำ ช่วยเหลือ เอื้ออำนวยให้ครูมีขวัญกำลังใจในกำรปฏิบัติหน้ำที่ อย่ำงเต็มศักยภำพ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ศึกษำนิเทศก์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ จึงมีบทบำทสำคัญให้กำร
บริหำรจัดกำรศึกษำบรรลุเป้ำหมำย ควรแก่กำรยกย่อง
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ผลกำรดำเนินงำนที่ผ่ำนมำ ในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙ โครงกำรครูดีไม่มีอบำยมุขเป็นปีที่ ๖ ยกย่องครูดีไม่
มีอบำยมุข จ ำนวน ๓๐๕ คน เกิดเครือข่ำยครูดีไม่มีอบำยมุข ๔ ภำค เครือข่ำยโรงเรียนดีไม่มีอบำยมุข ๒๐
โรงเรียน ซึ่งหลังจำกได้รับกำรคัดเลือกและยกย่องไปแล้วนั้น ได้ มีบทบำทในกำรป้องกัน แก้ไขปัญหำเหล้ำ บุหรี่
อบำยมุข ให้กับเยำวชนในโรงเรียน เกิดกำรตื่นรู้ เกิดกำรลด ละ เลิก เหล้ำ บุหรี่ อบำยมุขในกลุ่มครูทั่วประเทศ
ทำให้ครูที่ไม่มีอบำยมุขเกิดควำมภำคภูมิใจเพรำะมีคนภำยนอกมองเห็นควำมดี และได้ประสำนควำมร่วมมือใน
กำรรณรงค์ให้เยำวชน ลด ละ เลิก เหล้ำ บุหรี่ กับเครือข่ำยครูดีไม่มีอบำยมุข
“ถ้าครูป ลอดจากอบายมุขแล้ วจะสามารถทาหน้าที่ครูได้อย่างเต็มที่นักเรียนไหว้ได้อย่างสนิทใจ
เกิดประโยชน์ต่อทั้งตัวครูเอง และนักเรียนทั้งในการเป็นแบบอย่างที่ดี และคุณภาพการจัดการเรียนการสอน”

วัตถุประสงค์
๑. เพื่อยกย่องและประกำศเกียรติคุณ ให้กับ ครู ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ผู้บริหำรเขตพื้นที่กำรศึกษำ และ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ที่ลด ละ เลิก อบำยมุข ไม่ดื่มเหล้ำ ไม่สูบบุหรี่ มีศีล ๕ เป็นปกติ
๒. เพื่อยกย่องโรงเรียนที่ทำให้โรงเรียนปลอดอบำยมุขทั้งระบบ เป็นแบบอย่ำงต่อโรงเรียนอื่น
๓. เพื่ อสร้ำงขวัญ กำลังใจให้ กับ ครู ผู้ บริห ำรสถำนศึกษำ ผู้ บริห ำรเขตพื้ นที่ กำรศึกษำ และบุคลำกร
ทำงกำรศึ ก ษำในกำรปฏิ บั ติ ห น้ ำที่ ร่ ว มกั บ เครือ ข่ ำยโรงเรียนในกำรป้ องกั น แก้ ไขปั ญ หำเหล้ ำ บุ ห รี่ อบำยมุ ข
ในโรงเรียน
๔ เพื่อสร้ำงค่ำนิยมที่ดีให้กับครู ผู้บริหำรสถำนศึกษำผู้บริหำรเขตพื้นที่กำรศึกษำ และบุคลำกรทำงกำร
ศึ ก ษำ ในกำรเป็ น แบบอย่ ำงที่ ดี ให้ กั บ สั งคมทั้ งประเทศซึ่ งสอดคล้ อ งกั บ ค่ำ นิ ย มหลั ก ของคนไทย ๑๒ ประกำร
ตำมนโยบำยของคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.)
๕. เพื่อสร้ำงเครือข่ำยครู ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ผู้บริหำรเขตพื้นที่กำรศึกษำและบุคลำกรทำงกำรศึกษำใน
กำรลด ละเลิก เหล้ำบุหรี่ และอบำยมุข
๖. เพื่อสร้ำงเครือข่ำยโรงเรียนปลอดอบำยมุข

ระยะเวลา มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๖๐ - มกรำคม พ.ศ.๒๕๖๑
สถานที่
วีเทรน อินเตอร์เนชันแนล เฮ้ำส์ ดอนเมือง และหอประชุมคุรุสภำ
กลุ่มเป้าหมาย
๑.ครูผู้สอน
๒.ผู้บริหำรสถำนศึกษำโรงเรียน
๓.ผู้บริหำรเขตพื้นที่กำรศึกษำ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
๔.โรงเรียน
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การดาเนินงาน
๑. ประสำนควำมร่วมมือกับสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน (สพฐ.)
เพื่อขอควำมร่วมมือดังนี้
๑.๑ ประชำสัมพันธ์โครงกำรครูดีไม่มีอบำยมุข โรงเรียนดีไม่มีอบำยมุขไปยังเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ทั่วประเทศ
๑.๒ ขอลำยมือชื่อ เลขำธิกำรคณะกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ร่วมในกำรจัดทำโล่ และเกียรติบัตรครูดี
ไม่มีอบำยมุข และโรงเรียนดีไม่มีอบำยมุข
๑.๓ เป็นคณะกรรมกำรและคณะทำงำนกำรดำเนินงำน ในกระบวนกำรคัดกรอง และจัดงำนมอบโล่
ประกำศเกียรติคุณครูดีไม่มีอบำยมุข
๑.๔ ประชำสัมพันธ์รณรงค์ให้งดเลี้ยงเหล้ำ เบียร์ บุหรี่ในกำรจัดงำนวันครูทั่วประเทศ
๑.๕ ให้มีกิจกรรมมอบโล่ประกำศเกียรติคุณ และเกียรติบัตร ครูดีไม่มีอบำยมุข
โรงเรียนดีไม่มอี บำยมุข ในกำรจัดงำนวันครูทั่วประเทศ
๑.๖ ขอควำมอนุเครำะห์จัดส่งเกียรติบัตรครูดีไม่มีอบำยมุข ในนำมสพฐ. โดยสำนักงำนเครือข่ำย
องค์กรงดเหล้ำ (สคล.) จะจัดบรรจุพร้อมจัดส่ง ในนำมสพฐ.
๒.กำรดำเนินงำนในกระบวนกำรคัดเลือกครูดีไม่มีอบำยมุข และโรงเรียนดีไม่มีอบำยมุข
๒.๑ ประชำสัมพันธ์เพื่อรับสมัคร (กรกฎำคม๒๕๖๐)
๒.๒ คัดกรอง/คัดเลือกจำกใบสมัครที่ส่งมำ (กันยำยน - ตุลำคม ๒๕๖๐)
๒.๓ ประกำศผลครูดีไม่มีอบำยมุข(รุ่น๗) และโรงเรียนดีไม่มีอบำยมุข (รุ่น ๒)
(พฤศจิกำยน ๒๕๖๐)
๒.๔ พิธีมอบโล่ประกำศเกียรติคุณ ในสัปดำห์วันครู และเชิญสื่อมวลชนทำข่ำว
(ประมำณ ๑๐ - ๑๒ มกรำคม ๒๕๖๑)
๓.จัดทำหนังสือ ครูดีไม่มีอบำยมุข เพื่อสรุปผลในภำพรวม

ผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
๑.เกิดค่ำนิยมที่ปรำศจำกอบำยมุขในบุคลำกรกำรศึกษำในแต่ละระดับชั้น
๒.เกิดโรงเรียนต้นแบบ ปลอดอบำยมุข เป็นค่ำนิยมที่ดีในกำรศึกษำ
๓.คุณภำพกำรศึกษำนักเรียนดีขึ้น จำกกำรได้เห็นแบบอย่ำงที่ดี และครูปลอดอบำยมุข
ผู้ร่วมดาเนินการ
๑ สำนักงำนเครือข่ำยองค์กรงดเหล้ำ(สคล)
๒.สำนักพัฒนำนวัตกรรมกำรจัดกำรศึกษำ
๓.มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย (มจร.)
๔.เครือข่ำยครูดีไม่มีอบำยมุข

“ครูดีไม่มอี บายมุข ครูดีที่โลกต้องการ”
น.ส.อภิศำ มะหะมำน
สำนักงำนเครือข่ำยองค์กรงดเหล้ำ(สคล.)
๐๘๙-๒๗๔ ๘๘๒๔ อีเมล์ apisa_mhm@hotmail.com
๓/๓

