ส่วนที่ ๒
บริบทที่เกี่ยวข้อง
2.1 ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579)
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี รัฐบาลได้กาหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และยุทธศาสตร์
ในการดาเนินงานไว้ ดังนี้
วิสัยทัศน์
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง” และเป็นคติพจน์ประจาชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579) มี 6 ยุทธศาสตร์ในการดาเนินงาน
ด้านต่างๆ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง เพื่อสร้างเสถียรภาพภายในประเทศและช่วยลดและป้องกัน
ภั ย คุ ก คามจากภายนอก รวมทั้ ง สร้ า งความเชื่ อ มั่ น ในกลุ่ ม ประเทศอาเซี ย นและประชาคมโลก
ที่มี
ต่อประเทศไทย ได้แก่
1. เสริ ม สร้ า งความมั่ นคงของสถาบั น หลั ก และการปกครองระบอบประชาธิ ป ไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปชั่น
สร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม
3. การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหาร
จัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล
4. การพั ฒ นาระบบ กลไก มาตรการและความร่ ว มมื อ ระหว่ า งประเทศทุ ก ระดั บ
และรักษาดุลยภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอานาจ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบ
ใหม่
5. การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกาลังป้องกันประเทศ การรักษาความสงบ
เรียบร้อยภายในประเทศ สร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ
6. การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษา
ความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
7. การปรับกระบวนการทางานของกลไกที่เกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน เพื่อให้ประเทศไทยสามารถ
พัฒนาไปสู่การเป็ นประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งจาเป็นต้องยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใช้นวัตกรรม
ในการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในสาขาอุตสาหกรรมเกษตรและบริการ
การสร้ า งความมั่ น คงและปลอดภั ย ด้ า นอาหาร การเพิ่ ม ขี ด ความสามารถทางการค้ า และการเป็ น
ผู้ประกอบการ รวมทั้งการพัฒนาฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคต ทั้งนี้ ภายใต้กรอบการปฏิรูปและพัฒนาปัจจัย
เชิงยุทธศาสตร์ทุกด้าน ได้แก่

แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) สพม.เขต 41 (กาแพงเพชร-พิจิตร)

๑๕

1. การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุนพัฒนาสู่ประเทศชาติ
การค้า
2. การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสร้างฐานการผลิตเข้มแข็ง ยั่งยืนและ
ส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยสู่เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
3. การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะ ผู้ประกอบการยกระดับ
ผลิตภาพแรงงานและพัฒนา SMEs สู่สากล
4. การพั ฒ นาพื้ น ที่ เ ศรษฐกิ จ พิ เ ศษและเมื อ ง พั ฒ นาเขตเศรษฐกิ จ พิ เ ศษชายแดน
และพัฒนาระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ
5. การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการขนส่ง ความมั่นคงและพลังงาน ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการวิจัย และพัฒนา
6. การเชื่ อ มโยงกั บ ภู มิ ภ าคและเศรษฐกิ จ โลก สร้ า งความเป็ น หุ้ น ส่ ว นการพั ฒ นา
กับนานาประเทศ ส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ ฯลฯ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน เพื่อพัฒนาคนและสังคมไทย
ให้เป็นรากฐานที่แข็งแกร่งของประเทศ มีความพร้อมทางกาย ใจ สติปัญญา มีความเป็นสากล มีทักษะ
การคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรม จริยธรรม รู้คุณค่าความเป็นไทย
มีครอบครัวที่มั่นคง ได้แก่
1. พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
2. การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง
3. ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์
4. การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี
5. การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม เพื่อเร่ง
กระจายโอกาสการพัฒนาและสร้างความมั่นคงให้ทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้าไปสู่สังคมที่เสมอภาคและเป็นธรรม
ได้แก่
1. สร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้าทางเศรษฐกิจและสังคม
2. พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ
3. มีสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อต่อการดารงชีวิตในสังคมสูงวัย
4. สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน
5. พัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เพื่อเร่งอนุรักษ์ฟื้นฟูและสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความมั่นคงด้านน้า รวมทั้ง
มีความสามารถในการป้ องกัน ผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ
ธรรมชาติและพัฒนามุ่งสู่การเป็นสังคมสีเขียว
1. จัดระบบอนุรักษ์ ฟืน้ ฟูและป้องกันการทาลายทรัพยากรธรรมชาติ
2. วางระบบบริหารจัดการน้าให้มีประสิทธิภาพ ทั้ง 25 ลุ่มน้า เน้นการปรับระบบ
การบริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ
แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) สพม.เขต 41 (กาแพงเพชร-พิจิตร)

๑๖

3. การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
4. การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
5. การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการ เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
6. การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพื่อสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้
หน่วยงานภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
กระจายบทบาทภารกิจไปสู่ท้องถิ่นอย่างเหมาะสม มีธรรมาภิบาล ได้แก่
1. การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม
2. การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ
3. การพัฒนาระบบบริหารจัดการกาลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
4. การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
5. การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆ ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล
6. พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ
7. ปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ

2.2 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560 – 2579 สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ
แนวคิดการจัดการศึกษา
แนวคิดการจัดการศึกษา (Conceptual Design) ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ ประกอบด้วย
หลักการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน (Education for All) หลักการจัดการศึกษาเพื่อความเท่าเทียม
และทั่วถึง (Inclusive Education) หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) และ
หลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคม (All for Education) อีกทั้งยึดตามเป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs 2030) ประเด็นภายในประเทศ (Local Issues)
โดยนายุทธศาสตร์ชาติ (National Strategy) มาเป็นกรอบความคิดสาคัญในการจัดทาแผนการศึกษา
แห่งชาติ วิสัยทัศน์ จุดมุ่งหมาย เป้าหมาย ยุทธศาสตร์และตัวชี้วัด ดังนี้
วิสัยทัศน์
“คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดารงชีวิต อย่างเป็นสุข
สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21”
พันธกิจ
1. พัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่คนไทยทุกคนเข้าถึง โอกาสในการศึกษา
และการเรี ย นรู้ ตลอดชีวิต สร้ างความเสมอภาคด้านการศึกษาแก่ผู้เรียนทุกกลุ่ มเป้าหมาย ยกระดับ
คุณภาพและประสิทธิภาพของการจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษาที่สอดคล้องและรองรับกระแส
การเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21
2. พั ฒ นาคุ ณ ภาพชองคนไทยให้ เ ป็ น ผู้ มี ค วามรู้ คุ ณ ลั ก ษณะ และทั ก ษะการเรี ย นรู้
ไนศตวรรษที่ 21 สามารถพัฒนาศักยภาพและเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
3. สร้างความมั่นคงแก่ประเทศชาติ โดยสร้างลังคมไทยให้เป็นลังคมแห่งการเรียนรู้ และ
ลังคม คุณธรรม จริยธรรมที่คนไทยทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างปลอดภัย สงบสุข และพอเพียง
แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) สพม.เขต 41 (กาแพงเพชร-พิจิตร)

๑๗

4. พัฒนาศักยภาพและความสามารถในการแช่งชันชองประเทศไทย เพื่อการก้าวข้าม
กับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่การเป็นประเทศในโลกที่หนึ่ง และลดความเหลื่อมล้าในสังคมด้วยการ
เพิ่มผลิตภาพของกาลังแรงงาน (productivity) ให้มีทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาดงาน และการพัฒ นาประเทศ พร้อมรับการเปลี่ ยนแปลงที่เป็นพลวัตชองโลกศตวรรษที่ 21
ภายใต้ ยุคเศรษฐกิจและสังคม 4.0
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับ
บทบัญญัติ ชองรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติและยุทธศาสตร์ชาติ
3. เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคี
และร่วมมือผนึกกาลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาชองเศรษฐกิจพอเพียง
4. เพื่อนาประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล้า
ภายในประเทศ
เป้าหมายด้านผู้เรียน (Learner Aspirations) โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีคุณลักษณะ
และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3Rs8Cs)

เป้าหมายของการจัดการศึกษา 5 ประการ ดังนี้
1. ประซากรทุกคนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานอย่างทั่ว ถึง (Access)
มี ตั ว ชี้ วั ด ที่ ส าคั ญ เซ่ น ประชากรกลุ่ ม อายุ 6 - 14 ปี ทุ ก คนได้ เ ข้ า เรี ย นในระดั บ ประถมศึ ก ษา
และมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่าที่รัฐต้องจัดให้ฟรี โดยไม่ เก็บค่าใช้จ่าย ผู้เรียนพิการได้ รับการพัฒนา
สมรรถภาพหรือบริการทางการศึกษาที่เหมาะสมทุกคน และประชากรวัยแรงงานมีการศึกษาเฉลี่ยเพิ่มขึ้น
เป็นต้น
2. ผู้ เ รี ย นทุ กคน ทุ กกลุ่ ม เป้ า หมายได้ รับ บริก ารการศึ ก ษาที่มี คุณ ภาพตามมาตรฐาน
อย่างเท่าเทียม (Equity) มีตัวชี้วัดที่สาคัญ เซ่น ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้ นฐานทุกคนได้รับการสนับสนุน
ค่าใช้จ่าย ในการศึกษา 15 ปี เป็นต้น
แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) สพม.เขต 41 (กาแพงเพชร-พิจิตร)

๑๘

3. ระบบการศึ ก ษาที่ มี คุ ณ ภาพ สามารถพั ฒ นาผู้ เ รี ย นให้ บ รรลุ ขี ด ความสามารถ
เต็มตามศักยภาพ (Quality) มีตัว ชี้วัดที่ส าคัญ เช่น นักเรียนมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับซาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไปเพิ่มขึ้น และคะแนนเฉลี่ย
ผลการทดสอบโครงการประเมินผล นักเรียนร่วมกับนานาซาติ (Programme for International student
Assessment: PISA) ของนักเรียน อายุ 15 ปีสูงขึ้น เป็นต้น
4. ระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ เพื่อการลงทุ นทางการศึกษาที่คุ้มค่า
และบรรลุ เป้าหมาย (Efficiency) มีตัวชี้วัดที่สาคัญ เช่น ร้อยละซองสถานศึกษาขนาดเล็กที่ไม่ผ่านเกณฑ์
การประเมิ น คุ ณ ภาพภายนอกลดลง มี ร ะบบการบริ ห ารงานบุ ค คล ครู และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา
ที่มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน รวมทั้ งมีกลไกส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนสนับสนุนทรัพยากร
เพื่อการจัดการศึกษา เป็นต้น
5. ระบบการศึ ก ษาที่ ส นองตอบและก้ า วทั น การเปลี่ ย นแปลงของโลกที่ เ ป็ น พลวั ต
และบริ บ ทที่ เปลี่ ย นแปลง (Relevancy) ตั ว ชี้ วัด ที่ ส าคั ญ เซ่ น อั นดั บ ความสามารถในการแข่ ง ขั น
ของประเทศด้านการศึกษาดีขึ้น สัดส่ วนผู้เรียนอาชีว ศึกษาสูงขึ้นเมื่อเทียบกับผู้เรียนสามัญศึกษา และ
จานวน สถาบันอุดมศึกษาที่ติดอันดับ 200 อันดับแรกซองโลกเพิ่มขึ้น เป็นต้น

2.3 ทิศทางการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
(พ.ศ.2560 – 2564)
หลักการพัฒนาประเทศที่สาคัญในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยึดหลัก
“ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” “การพัฒนาที่ยั่งยืน” และ “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา”
วิสัยทัศน์ : สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ให้ความสาคัญกับการกาหนดทิศทาง
การพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ ประเทศที่มีรายได้สูง
มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ เป็นแผนพัฒนาประเทศในระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)
ซึ่งแปลงยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้น
ทิศทางการพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงมุ่งเตรียมความพร้อมและวางรากฐานในการยกระดับ
ประเทศไทยให้ เ ป็ น ประเทศที่ พั ฒ นาแล้ ว มี ค วามมั่ น คง มั่ ง คั่ ง ยั่ ง ยื น ด้ ว ยการพั ฒ นาตามปรั ช ญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีกรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมายอนาคตประเทศไทยในปี ๒๕๗๙ ซึ่งกาหนดไว้ใน
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี เป็นกรอบที่แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ มุ่งตอบสนองวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
การพัฒนาที่กาหนดภายใต้ระยะเวลา ๕ ปี ต่อจากนี้ไปพิจารณาจากการประเมินสภาพแวดล้อมการพัฒนา
ทั้งจากภายนอกและภายในประเทศที่บ่งชี้ถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของประเทศ และการสะท้อนถึงโอกาส
และความเสี่ยงในการที่จะผลักดันขับเคลื่อนให้การพัฒนาในด้านต่างๆ บรรลุผลได้ในระยะเวลา ๕ ปีแรก
ของยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ทั้งนี้ โดยได้คานึงถึงการต่อยอดให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างต่อเนื่องภายใต้
แผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ต่ อ ๆ ไป ดั ง นั้ น การพั ฒ นาประเทศในระยะแผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ที่ ๑๒ จึ ง ก าหนด
วัตถุประสงค์และเป้าหมายรวมของการพัฒนาได้ ดังนี้

แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) สพม.เขต 41 (กาแพงเพชร-พิจิตร)
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
ยุ ท ธศาสตร์ ใ นแผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ที่ ๑๒ มี ทั้ ง หมด ๑๐ ยุ ท ธศาสตร์ โดยมี ยุ ท ธศาสตร์
ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และอีก ๔ ยุทธศาสตร์ที่เป็นปัจจัยสนับสนุน ดังนี้
(1) การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
(๒) ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้าในสังคม
(๓) ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
(4) ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
(๕) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่ง
และยั่งยืน
(๖) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ
และธรรมาภิบาลในสังคมไทย
(๗) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
(๘) ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
(๙) ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ
(๑๐) ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา

2.4 นโยบายรัฐบาล
ตามที่นายกรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๒
กั น ยายน ๒๕๕๗ โดยก าหนดนโยบายไว้ จ านวน ๑๑ ด้ า น เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ รั ฐ ธรรมนู ญ
แห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ มาตรา ๑๙ ที่ระบุให้รัฐบาลมีหน้าที่ในการ
บริหารราชการแผ่นดิน ดาเนินการให้มีการปฏิรูปด้านต่าง ๆ และส่งเสริมความสามัคคีและความสมานฉันท์
ของประชาชนในชาติ ดังนี้
นโยบายที่ ๑ การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
นโยบายที่ ๒ การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ
นโยบายที่ ๓ การลดความเหลื่อมล้าของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ
นโยบายที่ 4 การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
นโยบายที่ ๕ การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน
นโยบายที่ ๖ การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
นโยบายที่ ๗ การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน
นโยบายที่ ๘ การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย
และพัฒนา และนวัตกรรม
นโยบายที่ ๙ การรั ก ษาความมั่ น คงของฐานทรั พ ยากร และการสร้ า งสมดุ ล ระหว่ า งการ
อนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
นโยบายที่ ๑๐ การส่ ง เสริ ม การบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น ที่ มี ธ รรมาภิ บ าลและการป้ อ งกั น
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
นโยบายที่ ๑๑ การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) สพม.เขต 41 (กาแพงเพชร-พิจิตร)
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6. นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
จุดเน้นเชิงนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์)
1. น้อมนาแนวพระราชดาริ สืบสานพระราชปณิธานและพระบรมราโชบายด้านการศึกษา
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวซิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร มาขับเคลื่อนงานด้านการศึกษาให้เกิดเป็นรูปธรรม เพราะพระราชปณิธาน
ของพระองค์ท่านถือเป็นพรอันสูงสุด และมอบเป็นนโยบาย เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติแก่หน่วยงาน
ในสังกัด
2. การดาเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี
กระทรวงศึกษาธิการจะดาเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)
ภายใต้วิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งได้กาหนดไวในรัฐธรรมนูญฯ โดยยืดยุทธศาสตร์ชาติเป็นจุดเน้นด้านการศึกษา
ที่จะดาเนินการ 6 ด้าน คือ
(1) ความมั่นคง
(2) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
(3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
(4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม
(5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
(6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
3. จุดเน้นการดาเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ
(1) ดาเนินการอยู่ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)
(2) ทุกโครงการของกระทรวงศึกษาธิการต้องเน้นความโปร่งใส และต่อต้านการทุจริต
คอรัปชั่น
(3) กระทรวงศึกษาธิการ ต้องมีคุณลักษณะ MM = Modernized MOE มีการดาเนินการ
สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาราจักรไทย
(4) ด าเนิ น การเร่ ง ด่ ว นตามข้ อ สั่ ง การของนายกรั ฐ มนตรี ใ ห้ เ ห็ น ผลการด าเนิ น การ
เป็นรูปธรรม
4. จุ ดเน้นสาคัญ นโยบาย แนวทางหลักการดาเนินงานและโครงการสาคัญของกระทรวง
ศึกษาธิการ
(1) ด้านความมั่นคง
(2) ด้านการผลิต พัฒนากาลังคนและสร้างความสามารถในการแข่งขัน
(3) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
(4) ด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และการลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
(5) ด้านการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(6) ด้านการพัฒนาระบบและการบริหารจัดการ
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7. ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)
วิสัยทัศน์
ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)
พันธกิจ
สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบ
บูรณาการและปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้มีมาตรฐานสากล
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
ระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) สูงกว่าร้อยละ ๕๐
วัตถุประสงค์หลัก
(๑) สังคมมีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง
(๒) เกิดวัฒนธรรมทางการเมือง (Political Culture) มุ่งต้านการทุจริตในทุกภาคส่วน
(๓) การทุจริตถูกยับยั้งอย่ างเท่าทันด้วยนวัตกรรมกลไกป้องกันการทุจริต และระบบบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล
(๔) การปราบปรามการทุจริตและการบังคับใช้กฎหมาย มีความรวดเร็ว เป็นธรรม และได้รับ
ความร่วมมือจากประชาชน
(๕) ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย
มีค่าคะแนนในระดับที่สูงขึ้น

ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์มีความครอบคลุมกระบวนการดาเนินงานด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ โดยกาหนดยุทธศาสตร์การดาเนินงานหลักออกเป็น ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
มุ่งเน้นให้ความสาคัญในกระบวนการการปรับสภาพสังคมให้ เกิดภาวะที่ “ไมทนต่อการ
ทุจริต” โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการกลอมเกลาทางสังคมในทุกระดับช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย เพื่อสร้างวัฒนธรรม
ต่อ ต้ า นการทุ จ ริ ต และปลู ก ฝั ง ความพอเพี ย ง มีวิ นั ย ซื่อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต เป็ น การด าเนิ นการผ่ านสถาบั น
หรื อ กลุ่ ม ตัว แทนที่ ทาหน้ าที่ ในการกลอมเกลาทางสั งคม ให้ มีค วามเปนพลเมือ งที่ดี ที่มี จิตสาธารณะ
จิตอาสา และความเสียสละเพื่อส่วนรวม และเสริมสร้างให้ทุกภาคส่วนมีพฤติกรรมที่ไมยอมรับและต่อต้าน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
จากสถานการณความขัดแย้งในสังคมไทยในหวงระยะกวาทศวรรษที่ผานมา จะเห็นไดวา
ประชาชนทุกกลุ่ มทุกฝ่ายต่างมีข้อเรีย กร้องที่สอดคลองรวมกันประการหนึ่งคือ การตอตานการทุจริต
ของรั ฐ บาลและเจาหนาที่ รั ฐ การแสดงออกซึ่ ง เจตจ านงทางการเมื อ งของประชาชนทุก กลุ มทุ กฝาย
ที่ไมยอมรับและไมอดทนตอการทุจริตประพฤติมิชอบไมวาจะเปนรัฐบาลใดก็ตาม ยอมสะทอนใหเห็ น
ถึงเจตจานงอันแนวแนของประชาชนไทยทุกกลุมทุกฝายที่ตองการใหการบริหารราชการแผนดินของรัฐบาล
และการปฏิบัติงานของเจาหนาที่รัฐเปนไปดวยความโปรงใส ปราศจากการทุจริตประพฤติมิชอบ ดังนั้น
เพื่อเปนการสนองตอบตอเจตจานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตอันแนวแนของประชาชน จึงได
กาหนดใหมียุทธศาสตรการนาเจตจานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตไปสู การปฏิบัติอยางเปน
รูปธรรมและสอดคลองเปนหนึ่งเดียวกัน
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
การทุจริตเชิงนโยบาย (Policy Corruption) เปนปญหาที่พบมากขึ้นในปจจุบัน กอใหเกิด
ผลเสียตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอยางมหาศาล ซึ่งจากผลการวิจัยที่ผ านมาพบวา
การทุจริตเชิงนโยบาย มักเกิดจากการใชชองว่างทางกฎหมายเขาแสวงหาประโยชนสวนตน โดยพบตั้งแต
ขั้นตอนการกาหนดนโยบายของพรรคการเมือง การใชอานาจอยางไมโปรงใส ยุทธศาสตรชาติว าดวย
การปองกัน และปราบปรามการทุจ ริ ตระยะที่ 3 จึงไดกาหนดใหมียุทธศาสตร“สกัดกั้น การทุจริ ต
เชิงนโยบาย” ซึ่งเปนยุทธศาสตรที่มุ งปองกันการทุจริตตลอดกระบวนการนโยบายผานการกาหนด
มาตรการกลไกเสริมสรางธรรมาภิบาลตั้งแตเริ่มขั้นกอตัวนโยบาย (Policy Formation) ขั้นการกาหนด
นโยบาย (Policy Formulation) ขั้นตัดสินใจนโยบาย (Policy Decision) ขั้นการนานโยบายไปปฏิบัติ
(Policy Implementation) ขั้นการประเมินนโยบาย (Policy Evaluation) และขั้นปอนขอมูลกลับ
(Policy Feedback)
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
มุ งเนนการพั ฒ นากลไกและกระบวนงานดานการปองกันการทุจริตของประเทศไทย
ใหมีความเขมแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อลดโอกาสการทุจริต หรือทาใหการทุจริตเกิดยากขึ้น
หรือไมเกิดขึ้น โดยอาศัยทั้งการกาหนดกลไกดานกฎหมาย กลไกทางการบริหารและกลไกอื่ นๆ ตลอดจน
เสริ มสรางการปฏิ บั ติ งานของหนวยงานทั้ งภาครั ฐและเอกชนใหมี ธรรมาภิ บาลมากยิ่ งขึ้ น ยุ ทธศาสตร์ นี้
มุ งเนนการพัฒนากลไกและกระบวนงานดานการปองกันการทุจริตของประเทศไทย ใหมีความเขมแข็ง
และมีป ระสิ ทธิภ าพมากยิ่ งขึ้น เพื่อ ลดโอกาสการทุจ ริตหรือทาใหการทุจริตเกิดยากขึ้ นหรือไมเกิดขึ้ น
โดยอาศัย ทั้งการกาหนดกลไกดานกฎหมาย กลไกทางการบริห ารและกลไกอื่นๆ ตลอดจนเสริมสราง
การปฏิบัติงาน ของหนวยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนใหมีธรรมาภิบาลมากยิ่งขึ้น
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตรการปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต เปนยุทธศาสตร
ที่มุ งเนนการปรับ ปรุงและพัฒนากลไกและกระบวนการตาง ๆ ของการปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ
ใหสามารถดาเนิ น การไดอยางรวดเร็ ว ซึ่ง ในการปฏิรู ปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจ ริ ต
ดังกลาวจะมุ งเนนการเพิ่มประสิทธิภาพในการตราเปนกฎหมาย (Legislation) การบังคับใชกฎหมาย
(Enforcement) การตัดสินคดีและลงโทษผูกระทาผิด (Judiciary) การบูรณาการรวมกันของหนวยงานตาง ๆ
ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต และจะมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย ในการ
พัฒนากลไกการดาเนินงานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งยุทธศาสตรนี้จะทาใหการปราบปรามการทุจริต
เปนไปอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น คดีการทุจริตจะถูกดาเนินการอยางรวดเร็ว และผู กระทา
การทุจริตจะไดรับการลงโทษ สาธารณชนและสังคมเกิดความตระหนักและเกรงกลัวที่จะกระทาการทุจริต
อันจะสงผลใหคดีการทุจริต มีอัตราลดลงไดในที่สุด
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception
Index : CPI)
เปนการก าหนดยุ ท ธศาสตรที่ มุ งเนนการยกระดั บ มาตรฐานดานความโปรงใส และ
การจั ดการการยกระดับ คาดั ช นี การรั บ รู การทุจ ริตของประเทศไทย โดยการศึกษาวิเคราะห ประเด็ น
การประเมินและวิธีการสารวจตามแตละแหลงขอมูล และเรงรัด กากับ ติดตาม ใหหนวยงานที่เกี่ยวของ
ปฏิบัติ ห รือปรับ ปรุงการทางาน รวมไปถึงการบูรณาการการทางานร วมกันระหวางภาครัฐ หนวยงาน
ในกระบวนการยุติธรรม ภาคเอกชน และตางประเทศ
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8. นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ตามที่คณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้แถลงนโยบายต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๗ รวม ๑๑ ด้าน
ด้านที่ ๑๐ การส่ ง เสริ ม การบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น ที่ มี ธ รรมาภิ บ าลและการป้ อ งกั น
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
ระบบราชการเป็ นระบบที่ใหญ่โตมหึมา ประกอบด้ว ยบุคลากร งบประมาณ และอานาจ
ตามตัวบทกฎหมาย ตลอดจนดุลยพินิจอันกว้างขวางของเจ้าหน้าที่ซึ่งสามารถให้คุณให้โทษ ให้ความสะดวก
หรือเป็นอุปสรรคต่อการทามาหากินและการดารงชีวิตได้ แต่น่าเสียดายว่าในเวลาที่ผ่านมา ระบบราชการ
และเจ้ า หน้ า ที่ บ างส่ ว นกลายเป็ น สาเหตุ ห นึ่ ง ของความขั ด แย้ ง ในสั ง คม ตั้ ง แต่ ร ะดั บ ท้ อ งถิ่ น จนถึ ง
ระดับประเทศเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ เพราะติดขัดที่กฎระเบียบนานาประการซึ่งมีมาแต่อดีต
และยังมิได้แก้ไขให้ทันกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลก ทั้งยังไม่อาจใช้กลไกเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน
กับนานาประเทศ เช่น เสียค่าใช้จ่ายสูง ใช้เวลามาก มีการขออนุญาตซ้าซ้อน ใช้ระบบตรวจสอบที่ไม่จาเป็น
จนเป็ น ภาระแก่ป ระชาชน บางครั้ งมี การปล่ อยปะละเลยสลั บกับ การเข้มงวดกวดขัน จัดระเบีย บ
แบบไฟไหม้ฟาง มีการทุจริตคอร์รัปชั่น สร้างความไม่เป็นธรรมและเหลื่อมล้าในสังคม ไม่จูงใจให้นักลงทุน
เข้ามาประกอบการในประเทศ ดังที่ปรากฏในผลการสารวจหรือรายงานประจาปีของหน่วยงานต่างประเทศ
บางแห่งเกี่ยวกับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือและความสะดวกหรือยากง่ายในการทาธุรกิจในประเทศไทย
มาแล้ว รัฐบาลจึงมีนโยบาย ดังนี้
(๑) ปรับปรุงระบบราชการในด้านองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาค
และท้ อ งถิ่น ทบทวนการจั ด โครงสร้ า งหน่ ว ยงานภาครั ฐ ที่ มีอ านาจหน้ า ที่ ซ้ าซ้ อนหรื อ ลั ก ลั่ น กั น หรื อ
มีเส้ น ทางการปฏิบั ติงานที่ ยื ดยาว ปรั บ ปรุงวิธีปฏิบั ติราชการให้ ทันสมัย โดยนาเทคโนโลยีมาใช้แก้ไ ข
กฎระเบี ย บให้ โ ปร่ ง ใส ชั ด เจน สามารถบริ ก ารประชาชนได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ตลอดจนจั ด ระบบ
อัตรากาลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและเป็นธรรม ยึดหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี การบริหารจัดการภาครัฐแบบใหม่ การตอบสนองความต้องการของประชาชนในฐานะที่เป็น
ศูนย์กลางและการอานวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการเพื่อสร้างความเชื่อมั่นวางใจระบบราชการ ลดต้นทุน
การดาเนินการของภาคธุรกิจ เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศ และการรักษาบุคลากรภาครัฐ
ที่มีประสิทธิภาพไว้ในระบบราชการ โดยจะดาเนินการตั้งแต่ระยะเฉพาะหน้าไปตามลาดับความจาเป็น และ
ตามที่กฎหมายเอื้อให้สามารถดาเนินการได้
(๒) ในระยะแรกกระจายอ านาจเพื่ อ ให้ ป ระชาชนสามารถเข้ า ถึ ง บริ ก ารสาธารณะ
ได้โดยรวดเร็ว ประหยัด และสะดวก ทั้งจะวางมาตรการทางกฎหมาย กาหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน ขั้นตอน
ที่แน่นอนระยะเวลาดาเนินการที่รวดเร็ว และระบบอุทธรณ์ที่เป็นธรรม โปร่งใส มิให้เจ้าหน้าที่หลีกเลี่ยง
ประวิ ง เวลาหรื อ ใช้ อ านาจโดยมิ ช อบก่ อ ให้ เ กิด การทุ จ ริต การสู ญ เสี ย โอกาสหรื อ สร้ า งความเสี ย หาย
แก่ ป ระชาชนโดยเฉพาะนั ก ลงทุ น ในระยะเฉพาะหน้ า จะเน้ น การปรั บ ปรุ ง หน่ ว ยงานให้ บ ริ ก าร
ด้านการทาธุรกิจการลงทุน และด้านบริการสาธารณะในชีวิตประจาวันเป็นสาคัญ
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(๓) ยกระดับ สมรรถนะของหน่วยงานของรัฐ ให้มีประสิทธิภ าพ สามารถให้บริการเชิงรุก
ทั้งในรู ป แบบการเพิ่มศูน ย์ รั บ เรื่ องราวร้องทุกข์จากประชาชนในต่างจังหวัดโดยไม่ต้องเดินทางเ ข้ามา
ยังส่วนกลาง ศูนย์บริการสาธารณะแบบครบวงจรที่ครอบคลุมการให้บริการหลากหลาย ซึ่งจะจัดตั้งตามที่
ชุมชนต่างๆ เพื่อให้ประชาชนสามารถเดินทางไปติดต่อขอรับบริการได้โดยสะดวก การให้บริการถึงตัวบุคคล
ผ่านระบบศูนย์บริการร่วม ณ จุดเดียว (One Stop Service) และระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ที่สมบูรณ์
แบบ พั ฒ นาหน่ ว ยงานของรั ฐ ให้ เ ป็ น องค์ ก รแห่ ง การเรี ย นรู้ มี ก ารสร้ า งนวั ต กรรมในการ ท างาน
อย่างประหยัด มีประสิทธิภาพ และมีระบบบูรณาการ
(๔) เสริ มสร้ างระบบคุณธรรมในการแต่งตั้ งและโยกย้ายบุคลากรภาครัฐ วางมาตรการ
ป้ อ งกั น การแทรกแซงจากนั ก การเมื อ ง และส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารน าระบบพิ ทั ก ษ์ คุ ณ ธรรมมาใช้ ใ นการ
บริหารงานบุคคลของเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ
(๕) ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและจิตสานึกในการ
รั ก ษาศั ก ดิ์ ศ รี ข องความเป็ น ข้ า ราชการและความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต ควบคู่ กั บ การบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ
ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับ
อย่างเคร่งครัด ยกเลิกหรือแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่ไม่จาเป็น สร้างภาระแก่ประชาชน
เกินควร หรือเปิดช่องโอกาสการทุจริต เช่น ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง การอนุญาต อนุมัติ และการขอรับ
บริการจากรัฐ ซึ่งมีขั้นตอนยืดยาว ใช้เวลานาน ซ้าซ้อนและเสียค่าใช้จ่ายทั้งของภาครัฐและประชาชน
(๖) ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายเพื่อให้ครอบคลุมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประพฤติมิชอบและการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ โดยถือว่าเรื่องนี้เป็นวาระสาคัญเร่งด่วน
แห่ งชาติแ ละเป็ น เรื่ อ งที่ ต้ องแทรกอยู่ ในการปฏิ รู ปทุ ก รูป ด้า นทั้ง จะเร่ง รั ดการด าเนิ นการต่ อผู้ ก ระท า
การทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบทั้ ง ในด้ า นวิ นั ย และคดี รวมทั้ ง ให้ ผู้ บ ริ ก ารมี โ อกาส ประเมิ น ระดั บ
ความน่าเชื่อถือของหน่วยงานของรัฐและเปิดเผยผลการประเมินต่อประชาชน ทั้งจะนากรณีศึกษาที่เคย
เป็นปัญหา เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง การร่วมทุน การใช้จ่ายเงินภาครัฐ การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติ
โดยมิชอบ การใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้ าที่ การมีผลประโยชน์ขัดแย้งหรือทับซ้อน ซึ่งได้มี คาวินิจฉัยของ
องค์ ก รต่ า งๆ เป็ น บรรทั ด ฐานแล้ ว มาเป็ น บทเรี ย นให้ ค วามรู้ แ ก่ เ จ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ และประมวลเป็ น
กฎระเบียบหรือคู่มือในการปฏิบัติราชการ
(๗) ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ภาคี อ งค์ ก รภาคเอกชนและเครื อ ข่ า ยต่ า ง ๆ ที่ จั ด ตั้ ง ขึ้ น
เพื่อสอดส่อง เฝ้าระวัง ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทั้งจะวาง
มาตรการคุ้ ม ครองพยานและผู้ เ กี่ ย วข้ อ งเพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น คดี ทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบเป็ น ไป
อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ถูกแทรกแซงหรือขัดขวาง

9. คาสั่ง คสช. ที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ
(๑) ให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ กาหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบโดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และการตรวจสอบ
เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้
(๒) ในกรณีการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐให้หัวหน้าส่วนราชการ
และหัวหน้าหน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ในการควบคุม กากับดูแล การดาเนินงาน ให้เป็นไปตามบทบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๒ อย่างเคร่งครัด
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10. การวิเคราะห์ผลการดาเนินงานและสภาพแวดล้อมของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 41
(1) วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน
จุดแข็ง (Strengths)
1. ผู้บริหารมีนโยบายในการบริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาลอย่างชัดเจนและเป็นข้อปฏิบัติที่ดีต่อ
บุคลากรในสังกัด
2. มีวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ชาติฯ เป็นเครื่องมือ
กาหนดบทบาททิศทางการขับเคลื่อน
3. มีการบูรณาการงบประมาณฯ ร่วมกับหน่วยงาน
และภาคส่วนต่างๆ

จุดอ่อน (Weaknesses)
1. การทางานยังเป็นรูปแบบเชิงรับมากกว่าเชิงรุก
การขับเคลื่อนฯ ยังขาดประสิทธิภาพ
2. การละเลย ไม่ปฏิบัติหรือไม่ทาตามระเบียบฯ

3. การดาเนินการทางวินัย เพื่อลงโทษผู้กระทา
ความผิดล่าช้า ทาให้ไม่เกิดความเกรงกลัวต่อการ
4. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อสื่อสาร กระทาความผิด
และประสานงานภายในองค์กรที่มีประสิทธิภาพและ
ทั่วถึง
(2) วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก
โอกาส (Opportunities)

อุปสรรค (Threats)

1. บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ส่งเสริมการต่อต้านการ 1. ค่านิยมอุปถัมภ์และระบบพวกพ้อง
ทุจริต
2. การบังคับใช้กฎหมายในการต่อต้านการทุจริต
2. แผนพัฒนาฯ 12 มุ่งให้คนไทยเป็นคนเก่งและดี
ในหน่วยงานภาครัฐอื่นๆยังไม่มีประสิทธิภาพ
3. มีกระบวนการพัฒนาและปรับปรุงกฎหมายในการ
3.เกิดรูปแบบการทุจริตที่ซับซ้อนมากขึ้น จากการ
ป้องกันและแก้ไขการทุจริต
ดาเนินธุรกิจของเอกชนและการทุจริตเชิงนโยบาย
4. มีสื่อออนไลน์ที่ทันสมัยใช้เป็นช่องทางส่งข้อมูลได้
4. ประชาชนมีมุมมองปัญหาการทุจริตเป็นเรื่อง
รวดเร็ว
ปกติธรรมดา เกิดเป็นภาวะจายอมและเพิกเฉย
5. นโยบายรัฐมุ่งปราบปรามการทุจริตให้เป็นที่
5. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีถูกใช้เป็น
ยอมรับในระดับสากล
เครื่องมือที่ทาให้เกิดการทุจริตรูปแบบใหม่
6. ภาคธุรกิจเอกชนตื่นตัว และเริ่มรวมตัวกันในการ
6. ภาคเอกชนยังมีค่านิยมติดสินบนเพื่ออานวย
สร้างความโปร่งใส
ความสะดวก
7. สังคมมีความต้องการเห็นการแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตที่เป็นรูปธรรมและมีระยะเวลาในการดาเนินคดี
ที่รวดเร็วขึ้น

7. ผู้แจ้งเบาะแสไม่มั่นใจในความปลอดภัยอัน
เนื่องมาจากอิทธิพลของผู้กระทาความผิด
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โอกาส (Opportunities)

อุปสรรค (Threats)

8. หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงช่วยส่งเสริม
8. โครงสร้างเศรษฐกิจมีความเหลื่อมล้าสูง
ให้ประชาชนมีความโลภน้อยลง ส่งผลให้แนวโน้มการ
ทุจริตลดลงด้วย
9. หลักคาสอนของศาสนาชี้ให้เห็นโทษของการทุจริต 9. ทัศนคติในแง่ลบของสังคมที่มีต่อเจ้าหน้าที่รัฐ
ช่วยสร้างการรับรู้และแนวปฏิบัติในฐานะ
ศา ทาให้ดาเนินการส่งเสริมความร่วมมือได้ยาก
สนิกชนที่ดี
10. ภาคธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กเริ่มรวมกลุ่ม
กันปกป้องไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ในทาง
มิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐ
11. การนาเสนอประเด็นการทุจริตของสื่อมวลชน
มีอิทธิพลต่อการรับรู้ของประชาชนในวงกว้าง
12. กระแสโลก องค์กรระดับนานาชาติมีการตื่นตัว

แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) สพม.เขต 41 (กาแพงเพชร-พิจิตร)

๒๗

