แนวนโยบายและทิศทางการบริหารราชการแผ่ นดินฝ่ ายสังคมจิตวิทยา คสช.
วิสัยทัศน์
สังคมไทยเป็ นสังคมที่สงบสุข สมานฉันท์ ปราศจากการใช้ ความรุนแรงในการแก้ ไขปั ญหา มีความ
จงรักภักดีตอ่ สถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริ ย์ รวมทังมุ
้ ง่ เน้ นการพัฒนาเพื่อเสริมสร้ างรากฐาน
ความมัน่ คงทางสังคมให้ มีความเข้ มแข็งอย่างยัง่ ยืน ตลอดจนสนับสนุนการเสริมสร้ างศักยภาพในเชิงการ
แข่งขันและเป็ นที่ยอมรับในระดับสากล
เจตนารมณ์ (ด้ านการศึกษา)
(3.2)ปรับปรุงระบบการศึกษา โดยพัฒนาให้ ประชาชนสามารถเข้ าถึงระบบการศึกษาอย่างเท่า
เทียม สร้ างศักยภาพในเชิงการแข่งขัน ตอบสนองต่อความต้ องการภายในประเทศและภูมิภาค มุง่ เน้ นการ
สร้ างและพัฒนากระบวนการคิดและการแก้ ไขปัญหาเชิงระบบ เพิ่มศักยภาพในการใช้ ภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศเพื่อการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ และให้ ความสาคัญกับการปลูกฝังด้ านคุณธรรม
จริยธรรม สร้ างวินยั สานึกความรับผิดชอบ และยึดมัน่ ในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
กรอบแนวคิดในการบริหารราชการแผ่ นดิน
1.ประชาชนเป็ นศูนย์กลาง : ผลประโยชน์ของประชาชนเป็ นที่ตงั ้
2.มุง่ เน้ นผลสัมฤทธิ์ : การวางแผนการปฏิบตั งิ านที่ชดั เจนและมีระบบการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการปฏิบตั งิ าน อย่างเป็ นระบบและเป็ นรูปธรรม
3.เพิ่มประสิทธิภาพ : มุง่ เน้ นการลดขันตอน
้
ลดต้ นทุน และความคุ้มค่าในการใช้ จา่ ยงบประมาณ
แผ่นดิน
4.มุง่ เน้ นคุณภาพ : ยึดถือมาตรฐานคุณภาพระดับสากล และปรับปรุงการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง
โดยเปรี ยบเทียบกับการปฏิบตั ทิ ี่เป็ นเลิศ
5.ยึดหลักธรรมภิบาล : การบริหารและการปฏิบตั ริ าชการเป็ นไปตามหลักนิตธิ รรม คุณธรรม ความ
โปร่งใส หลักความมีสว่ นร่วม ความรับผิดชอบ และความคุ้มค่า
สรุปนโยบาย คสช. ที่เกี่ยวกับกระทรวงศึกษาธิการ
1.ประชาชนสามารถเข้ าถึงระบบการศึกษาอย่างเท่าเทียม ส่งเสริมและยกระดับกากรศึกษาในทุก
ช่วงวัย ให้ ทกุ ส่วนบูรณาการการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
2.สร้ างและพัฒนากระบวนการคิดแก้ ไขปัญหาเชิงระบบ
3.เพิ่มศักยภาพในการใช้ ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ เพื่อการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
4.ปลูกฝังทัศนคติความเป็ นไทย จารี ตประเพณี ประวัตศิ าสตร์ อนั งดงาม มีคณ
ุ ธรรม จริ ยธรรม
สร้ างวินยั ความสานึกความรับผิดชอบและยึดมัน่ ในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ มีความ
สานึกในการตอบแทนคุณของแผ่นดิน

5.สร้ างสภาพแวดล้ อมที่เหมาะสม เพื่อให้ สงั คมไทยอยูร่ ่วมกันอย่างปรองดอง สมานฉันท์ ยอมรับ
ความคิดเห็นที่แตกต่างโดยไม่จาเป็ นต้ องแตกแยก แบ่งฝ่ าย รวมทังปลู
้ กฝังและสร้ างจิตสานึกต่อต้ านการ
ทุจริต คอร์ รัปชัน่
6.ให้ ทกุ ภาคส่วนมีสว่ นร่วมในการพัฒนาและจัดการศึกษา
7.สร้ างศักยภาพในการแข่งขัน ตอบสนองต่อความต้ องการภายในประเทศและภูมิภาค ผลิตและ
พัฒนาช่างฝี มือแรงงานที่มีคณ
ุ ภาพ รวมทังพั
้ ฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพเพื่อเข้ าสู่ตลาดแรงงาน
8.ส่งเสริมการวิจยั และพัฒนาสูก่ ระบวนการผลิตและจาหน่ายเป็ นสินค้ าออกของประเทศ ให้
สามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้ ในสินค้ าทุกประเภทที่มีความจาเป็ น ทังในด้
้ านการดารงชีวิต รวมทัง้
อุปกรณ์ที่ทนั สมัยและเทคโนโลยีระดับสูง
9.บูรณาการเตรี ยมการเขข้ าสูก่ ารเป็ นประชาคมอาเซียนและประสานงานการดาเนินการให้
สอดคล้ องกัน
10.พัฒนาข้ าราชการ ข้ าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาให้ มีศยั กภาพ มีความพึงพอใจ มี
เกียรติยศ มีศกั ดิ์ศรี มีรายได้ ที่เพียงพอต่อการดารงเกียรติ เพื่อจะได้ ปฏิบตั ติ นเป็ นข้ าราชการที่ดี
11.พัฒนาเทคโนโลยีในการศึกษาสูค่ วามทันสมัย ปรับเปลี่ยนห้ องเรี ยน โดยใช้ ICT มาช่วยและ
บูรณาการการจัดการเรี ยนการสอนอย่างเต็มรูปแบบ
12.ปฏิรูปโครงสร้ างและการบราหรจัดการของกระทรวงในทุกระดับทังในส่
้ วนกลาง ส่วนภูมิภาค
และระดับท้ องถิ่น การบริหารจัดการเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภา โปร่งใส เป็ นธรรม ไม่มีการทุจริต มีการ
กระจายอานาจไปสูท่ ้ องถิ่น และประชาชนในพื ้นที่มากยิ่งขึ ้น โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
ค่ านิยมคนไทย 12 ประการตามนโยบายของ คสช. ประกอบด้ วย
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา หัวหน้ าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)กาหนดค่านิยมคนไทย ซึง่
กระทรวงศึกษาธิการสานต่อ ได้ แก่
1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
2 .ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอดุ มการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
3. กตัญญูตอ่ พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
4. ใฝ่ หาความรู้ หมัน่ ศึกษาเล่าเรี ยนทังทางตรง
้
และทางอ้ อม
5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีตอ่ ผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
7. เข้ าใจเรี ยนรู้การเป็ นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริ ย์ทรงเป็ นประมุขที่ถกู ต้ อง
8. มีระเบียบวินยั เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จกั การเคารพผู้ใหญ่
9. มีสติร้ ูตวั รู้คดิ รู้ทา รู้ปฏิบตั ติ ามพระราชดารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั

10. รู้จกั ดารงตนอยูโ่ ดยใช้ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดารัสของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้ าอยูห่ วั รู้จกั อดออมไว้ ใช้ เมื่อยามจาเป็ น มีไว้ พอกินพอใช้ ถ้ าเหลือก็ แจกจ่ายจาหน่าย และพร้ อมที่จะ
ขยายกิจการเมื่อมีความพร้ อม เมื่อมีภมู ิค้ มุ กันที่ดี
11. มีความเข้ มแข็งทังร่้ างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ ตอ่ อานาจฝ่ ายต่า หรื อกิเลส มีความละอาย
เกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
12. คานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง

