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หน่วยที่ ๘ หลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง

หัวข้อศึกษา
แนวคดิปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง

พระราชด ารัสเกีย่วกบัปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง

ความเป็นมาของปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง

องค์ประกอบของปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง

การน้อมน าปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงสู่การปฏิบััิิ



ความเป็นมาของปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง



เกดิจากพระราชด าริของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัวทรง
ช้ีแนะแนวทางการด าเนินชีวติแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดย
ตลอดนานกว่า ๓๕ ปี ตั้งแต่ก่อนเกดิวกิฤตการณ์ทาง
เศรษฐกจิ และเม่ือภายหลงัได้ทรงเน้นย า้แนวทางการแก้ไข
เพ่ือให้รอดพ้น และสามารถด ารงอยู่ได้อย่างมัน่คงและยัง่ยืน
ภายใต้กระแสโลกาภิวตัน์และความเปลีย่นแปลงต่างๆ 

ความเป็นมาของปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง



พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัวทรงยดึหลกัการทรงงานในลกัษณะ
เน้นการพฒันา “คน” ด้วยปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงโดยไม่
ทรงเลือกว่าเขาเหล่าน้ันเป็นใครจึงมิได้มีแต่เพยีงปวงชนชาวไทย
เท่าน้ันที่ซาบซ้ึงในพระมหากรุณาธิคุณอนัหาทีเ่ปรียบมิได้ แต่ยงั
เป็นที่ประจักษ์แก่นานาประเทศทั่วโลกต่างยกย่องสรรเสริญพระ
เกยีรติคุณและได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรางวลัเกยีรติคุณ
มากมาย

ความเป็นมาของปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง



เม่ือวนัที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๔๙ นายโคฟี อนันัน เลขาธิการองค์กร
สหประชาชาติ ได้ขอพระราชทานวโรกาสเข้าเฝ้าและทูลเกล้า
ทูลกระหม่อมถวายเหรียญ “Lifetime Achievement Award on 
Human Development” ซ่ึงเป็นรางวลัความส าเร็จสูงสุดด้านการ
พฒันามนุษย์ และกราบบังคมทูลว่า “ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
ไม่ได้เป็นประโยชน์เฉพาะกบัประเทศไทยแต่เป็นประโยชน์กบัทุก
ประเทศที่ต้องการสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน”

ความเป็นมาของปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง



นอกจากนี ้ ส านักงานโครงการพฒันาแห่งสหประชาชาติประจ า
ประเทศไทย (UNDP)ได้จัดท ารายงานการพฒันาคนของประเทศ
ไทยปี ๒๕๕๐ เร่ือง “เศรษฐกจิพอเพยีงกบัการพฒันาคน” และ
เผยแพร่ ไปทั่วโลก เพ่ือเทิดพระเกยีรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
เน่ืองในวโรกาสมหามงคลสมัยทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี

ความเป็นมาของปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง



พระราชด ารัสเกีย่วกบัปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง



พระราชด ารัสเกีย่วกบัปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง

“...เศรษฐกจิพอเพยีง
เป็นเสมือนรากฐานของชีวติ

รากฐานความมั่นคงของแผ่นดนิ
เปรียบเสมือนเสาเข็ม

ทีถู่กตอกรองรับบ้านเรือนตวัอาคารไว้น่ันเอง
ส่ิงก่อสร้างจะมัน่คงได้กอ็ยู่ทีเ่สาเขม็
แต่คนส่วนมากมองไม่เห็นเสาเข็ม
และลืมเสาเข็มเสียด้วยซ ้าไป...”

พระราชด ารัสจากวารสารชัยพฒันา



พระราชด ารัสเกีย่วกบัปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง

“...ความพอเพยีงนีไ้ม่ได้หมายความว่า ทุกครอบครัว
จะต้องผลติอาหารของตัว จะต้องทอผ้าใส่เอง.

อย่างน้ันมนัเกนิไป แต่ว่าในหมู่บ้านหรือในอ าเภอ
จะต้องมีความพอเพยีงพอสมควร.

บางส่ิงบางอย่างที่ผลติได้มากกว่าความต้องการ กข็ายได้
แต่ขายในที่ไม่ห่างไกลเท่าไหร่ ไม่ต้องเสียค่าขนส่งมากนัก...”

พระราชด ารัสพระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆ  เน่ืองในโอกาสวนัเฉลมิพระชนมพรรษา
๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๐



พระราชด ารัสเกีย่วกบัปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง

“...ให้พอเพยีงนีก้ห็มายความว่า
มกีนิมอียู่ ไม่ฟุ่มเฟือย ไม่หรูหรากไ็ด้ แต่ว่าพอ.

แม้บางอย่างอาจจะดูฟุ่มเฟือย แต่ถ้าท าให้มคีวามสุข
ถ้าท าได้กส็มควรที่จะท า สมควรที่จะปฏิบัติ.

อนันีก้ค็วามหมายอกีอย่างของเศรษฐกจิ หรือระบบพอเพยีง...
คนเราถ้าพอในความต้องการ กม็ีความโลภน้อย
เม่ือมีความโลภน้อยกเ็บียดเบียนคนอ่ืนน้อย.

พระราชด ารัสพระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆ  เน่ืองในโอกาสวนัเฉลมิพระชนมพรรษา
๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๑



พระราชด ารัสเกีย่วกบัปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง

ถ้าทุกประเทศมคีวามคดิ อนันีไ้ม่ใช่เศรษฐกจิ
มีความคดิว่าท าอะไรต้องพอเพยีง

หมายความว่า พอประมาณ ไม่สุดโต่ง ไม่โลภอย่างมาก
คนเรากอ็ยู่เป็นสุข...

พอเพยีงนีอ้าจจะมมีาก อาจจะมขีองหรูหรากไ็ด้
แต่ว่าต้องไม่เบียดเบียนคนอ่ืน. ต้องให้พอประมาณตามอตัภาพ
พูดจากพ็อเพยีง ท าอะไรกพ็อเพยีง ปฏิบัติตนกพ็อเพยีง...”

พระราชด ารัสพระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆ  เน่ืองในโอกาสวนัเฉลมิพระชนมพรรษา
๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๑



พระราชด ารัสเกีย่วกบัปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง

“...เศรษฐกจิพอเพยีง แปลว่า Sufficiency Economy
...ค าว่า Sufficiency Economy นี ้ไม่มีในต าราเศรษฐกจิ.

จะมีได้อย่างไร เพราะว่าเป็นทฤษฎใีหม่
...Sufficiency Economy น้ัน ไม่มีในต ารา

หมายความว่าเรามีความคดิใหม่...
และท่านผู้เช่ียวชาญสนใจ กห็มายความว่า

เรากส็ามารถทีจ่ะไปปรับปรุงหรือไปใช้หลกัการ
เพ่ือที่จะให้เศรษฐกจิของประเทศและของโลกพฒันาดขีึน้...”

พระราชด ารัสพระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆ  เน่ืองในโอกาสวนัเฉลมิพระชนมพรรษา
๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๒



หลกัการปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง



หลกัการของปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง

มเีหตุผล มภูีมคุ้ิมกนัที่ดี

พอประมาณ

ความรู้
ระมดัระวงั รอบรู้ รอบคอบ   

ในหลกัวชิาการ

คุณธรรม
ซ่ือสัตย์  สุจริต  อดทน เพยีร  

มีสติ ปัญญา

สร้างสมดุล / มั่นคง / เป็นธรรม / ยัง่ยืน
พร้อมรับการเปลีย่นแปลงในด้านเศรษฐกจิ   ด้านสังคม  ส่ิงแวดล้อม  วฒันธรรม

องค์ประกอบ

เง่ือนไข

จุดประสงค์

ทางสายกลางแนวคดิ



เป็นปรัชญาที่ช้ีถึงแนวการด ารงอยู่และปฏิบัติตนของ
ประชาชนในทุกระดบั ตั้งแต่ระดบัครอบครัว ระดับ
ชุมชน จนถงึระดบัรัฐ ทั้งในการพฒันาและบริหาร
ประเทศให้ด าเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการ
พฒันาเศรษฐกจิเพ่ือให้ก้าวทนัต่อโลกยุคโลกาภิวตัน์

แนวคดิปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง



องค์ประกอบัของปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง

ความพอประมาณ หมายถึง  ความพอดต่ีอความจ าเป็น
และเหมาะสมกบัฐานะของตนเอง สังคม ส่ิงแวดล้อม 
รวมทั้งวฒันธรรมในแต่ละท้องถิ่นไม่มากเกนิไป ไม่น้อย
เกนิไป และต้องไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อ่ืน



องค์ประกอบัของปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง

ความมเีหตุผล หมายถึง  การตัดสินใจด าเนินการอย่างมี
เหตุผลตามหลกัวชิาการ หลกักฎหมาย หลกัคุณธรรม
และวฒันธรรมที่ดงีาม โดยค านึงถึงปัจจัยที่เกีย่วข้อง
อย่างถ้วนถี่ “รู้จุดอ่อน จุดแขง็ โอกาส อุปสรรค” และ
คาดการณ์ผลที่จะเกดิขึน้อย่างรอบคอบ “รู้เขา รู้เรา รู้จัก
เลือกน าส่ิงทีด่แีละเหมาะสมมาประยุกต์ใช้”



องค์ประกอบัของปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง

การมภูีมคุ้ิมกนัในตัวทีด่ ี หมายถึง  การเตรียมตัวให้
พร้อมรับผลกระทบและการเปลีย่นแปลงด้านเศรษฐกจิ 
สังคม ส่ิงแวดล้อม  และวฒันธรรมจากทั้งในและ
ต่างประเทศเพ่ือให้สามารถบริหารความเส่ียงปรับตัว
และรับมือได้อย่างทันท่วงที



ภายใต้เง่ือนไข

เง่ือนไขความรู้ ประกอบด้วยความรอบรู้เกีย่วกบัวชิาการต่างๆ ที่
เกีย่วข้องอย่างรอบด้าน ความรอบคอบที่จะน าความรู้เหล่าน้ันมา
พจิารณาให้เช่ือมโยงกนัเพ่ือประกอบการวางแผนและความ
ระมัดระวงัในขั้นปฏิบัติ 



ภายใต้เง่ือนไข

เง่ือนไขคุณธรรม ประกอบด้วยความตระหนักในคุณธรรม มี
ความช่ือสัตย์สุจริต มคีวามอดทน มคีวามพากเพยีร ใช้
สติปัญญาในการด าเนินชีวติ



จุดประสงค์

สร้างสมดุล / มั่นคง / เป็นธรรม / ยัง่ยืนพร้อมรับการ
เปลีย่นแปลงในด้านเศรษฐกจิ   ด้านสังคม  ส่ิงแวดล้อม  
วฒันธรรม โดยการ การน้อมน าปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง
สู่การปฏิบัติ



เป็นเศรษฐกจิแบบพออยู่พอกนิ ให้มี
ความขยันหมั่นเพยีรประกอบด้วย
สัมมาอาชีวะ เพ่ือให้พึง่ตนเองได้ ให้พ้น
จากความยากจน

การปฏิบัติตามทฤษฎใีหม่เป็นตัวอย่างในมิติด้านเศรษฐกจิ

1. มิติด้านเศรษฐกจิ

มิติปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงมี 4 ด้าน



ท าบัญชีครัวเรือนผกัสวนครัว

ตัวอย่าง

อาชีพสุจริต



เป็นเศรษฐกจิทีเ่น้นจิตใจให้รู้จักพอ 
คือ พอด ีพอประมาณและพอใจในส่ิงที่
มี ยนิดใีนส่ิงที่ได้ ไม่โลภ จะต้องเร่ิมที่
ตนเอง ถือว่าเป็นรากฐานที่ส าคญั

การปฏิบัติตามทางสายกลางเป็นตัวอย่างในมิติด้านจิตใจ

2. มิติด้านจิตใจ

มิติปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงมี 4 ด้าน



ทางสายกลาง มัชฌิมาปฏิปทา

ศีล สมาธิ ปัญญา

1.ความเห็นชอบ
2.ความด าริชอบ

3.วาจาชอบ
4.การงานชอบ
5.เลีย้งชีพชอบ

6.ความเพยีรชอบ
7.ระลกึชอบ
8.ตั้งมัน่ชอบ

มิติปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงมี 4 ด้าน



เป็นเศรษฐกจิทีมุ่่งให้สังคมทีค่วามสุข
สงบ มีความเมตตาเอือ้อาทรช่วยเหลือซ่ึง
กนัและกนั มีความสามัคคร่ีวมกนั ไม่เอา
รัดเอาเปรียบ ท าร้ายกนั

เร่ืองสามัคคเีภทค าฉันท์เป็นตัวอย่างในมิติด้านสังคม

3. มิติด้านสังคม

มิติปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงมี 4 ด้าน



เป็นเศรษฐกจิทีมุ่่งให้เกดิวถิชีีวติที่
ประหยดั เกบ็ออม มีชีวติเรียบง่าย ไม่
ฟุ้งเฟ้อ ฟุ่มเฟ่ือย ไม่นิยมวตัถุและบริโภค
นิยม

4. มิติด้านวฒันธรรม

เฉลมิชัย โฆษิตพพิฒัน์เป็นตวัอย่างในมิติด้านวฒันธรรม

มิติปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงมี 4 ด้าน



การน้อมน าปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงสู่การปฏิบััิิ



ทุกคนสามารถน้อมน าหลกัปรัชญาฯ มาเป็นหลกัปฏิบัติในการด าเนินชีวติได้ โดย
ต้อง “ระเบิดจากข้างใน” คือ  การเกดิจิตส านึกมีความศรัทธา เช่ือมั่น เห็นคุณค่า 
และน าไปปฏิบัติด้วยตนเอง แล้วจึงขยายไปสู่ครอบครัว ชุมชน องค์กร สังคม 
และประเทศชาติต่อไป

การน้อมน าปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงสู่การปฏิบััิิ



การน้อมน าปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพยีงสู่

การปฏิบััิิ

ความพอเพยีงระดบับุคคลและครอบครัว

ความพอเพยีงส าหรับนักเรียนนักศึกษา

ความพอเพยีงในชุมชน

ความพอเพยีงในภาคธุรกจิเอกชน

ความพอเพยีงระดบัประเทศ



ความพอเพยีงระดบับุคคลและครอบครัว

แนวทางปฏิบัติ

๑.  ฝึกจิตข่มใจตนเองกนิอยู่ตามอตัภาพ พึง่พาตนเองอย่างเต็มความสามารถ 
ไม่ท าอะไรเกนิตัว ด าเนินชีวติโดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อ่ืน 

๒. ใฝ่รู้ ใฝ่ศึกษาและมีการพฒันาตนเองอย่างต่อเน่ือง เพ่ือความมั่นคงในอนาคต 
และเป็นที่พึง่ให้ผู้อ่ืนได้   

๓. จัดท าบัญชีรายรับรายจ่าย รู้จกัประหยดั  รู้จกัออมเงนิ แต่ไม่ใช่ตระหน่ี
ลด ละ เลกิอบายมุข  เห็นคุณค่าของส่ิงของเคร่ืองใช้ต่าง ๆ 



ความพอเพยีงระดบับุคคลและครอบครัว

แนวทางปฏิบัติ

๔. รักษาวฒันธรรมประเพณ ีและการอยู่ร่วมกบัทรัพยากรธรรมชาตแิละ                             
ส่ิงแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม

๕. มีการแบ่งปันภายในครอบครัว ชุมชน และสังคมรอบข้าง



ตัวอย่าง

ต้องการคอมพวิเตอร์



พอประมาณ

มเีงนิเท่าไร
ส ารวจราคา 

สเปค เคร่ืองและ
บริการหลงัขาย

ส ารวจความพร้อม

มเีหตุผล

พจิารณาอนาคต
ถึงปัญหาที่
อาจจะเกดิ
ขึน้กบัเคร่ือง 

พจิารณาอย่าง
รอบคอบตาม

ข้อมูลไม่ซ้ือตาม
กระแส

ภูมคุ้ิมกนัที่ดี

มคีอมพวิเตอร์ใช้ในราคาทีเ่หมาะสม
และมเีงนิเหลือ

ตดัสินใจซ้ือตรงตามวตัถุประสงค์

มคีวามรู้

ต้องแสวงหาความรู้เร่ืองคอมพวิเตอร์ อย่าง
รอบคอบ  ทั้งราคา สเปค ความคุ้มค่า และ
บริการหลงัขาย

คุณธรรม

ใช้เคร่ืองอย่างคุ้มค่า มวีนัิยในการใช้เคร่ือง
คอมพวิเตอร์อย่างเป็นประโยชน์



ความพอเพยีงส าหรับนักเรียนนักศึกษา

แนวทางปฏิบัติ

๑. รู้จกัแบ่งเวลาเรียน เวลาเล่น และด าเนินชีวติอย่างเหมาะสม                                                      
และพอประมาณกบัตนเอง

๒. ใฝ่หาความรู้ ใช้หลกัวชิาและความรู้ในการตดัสินใจลงมือกระท าส่ิงต่าง ๆ

๓. คบเพ่ือนดเีป็นกลัยาณมติร รู้รักสามคัค ี แบ่งปัน เอือ้เฟ้ือ  ช่วยเหลือ                                          
เสมอต้นเสมอปลาย



ความพอเพยีงส าหรับนักเรียนนักศึกษา

แนวทางปฏิบัติ

๔. รู้จกัใช้จ่ายเงนิอย่างมเีหตุผล  รอบคอบ  รู้จกัประหยดั  อดออม

๕. สร้างภูมคุ้ิมกนัทางศีลธรรมให้แก่ตนเอง เช่น ไม่ลกัขโมย ไม่พูดปด 
ไม่สูบบุหร่ี และไม่ด่ืมสุรา



ตัวอย่าง

พอเพยีงส าหรับนักเรียนนักศึกษา



พอประมาณ

ส ารวจการเรียน
ของตนเอง

รู้จักตนเอง

มเีหตุผล

ภูมคุ้ิมกนัที่ดี

สร้างภูมคุ้ิมกนัทางคุณธรรม

ตดัสินใจอย่างมเีหตุผล

รู้จุดเด่น จุด
ด้อยของตนเอง

ใช้หลกัเหตุผล
ในการด าเนิน

ชีวติ

ตัดสินปัญหาที่
อาจจะเกดิขึน้
อย่างรอบคอบ

มคีวามรู้

ต้องแสวงหาความรู้อยู่เสมอ น าหลกั
วชิาการมาประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวติ

คุณธรรม

ยดึถือคุณธรรม  มคีวามซ่ือสัตย์   มวีนัิย  มี
ความอดทน  มีสติปัญญา



ความพอเพยีงในชุมชน

แนวทางปฏิบัติ

๑. รวมกลุ่มกนัท าประโยชน์เพ่ือส่วนรวม ช่วยเหลือเกือ้กลูกนัภายในชุมชน                                    
บนหลกัของความรู้รัก สามัคคี

๒. สร้างเป็นเครือข่ายเช่ือมโยงกนัในชุมชนและนอกชุมชน ให้มสุีขสงบ                                               
มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย

๓. น าภูมปัิญญาท้องถิ่น  ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในชุมชน                                                      
มาสร้างประโยชน์สุขให้กบัชุมชนได้อย่างเหมาะสม



ตัวอย่าง

พอเพยีงในชุมชน



พอประมาณ

รู้จุดด้อยของ
ชุมชน

รู้จักชุมชนของ
ตนเอง

มเีหตุผล

ภูมคุ้ิมกนัที่ดี

รู้รักสามคัค ี ประหยดั  อดออม

ประชุมตดัสินใจอย่างมี
เหตุผล

รู้จุดเด่นของ
ชุมชน

ศึกษาวิเคราะห์
วางแผนการใช้
ทรัพยากรชุมชน
อย่างคุ้มค่า

วเิคราะห์
แยกแยะปัญหา 
อุปสรรคโดย
ค านึงถึงผลที่

คาดว่าจะเกดิขึน้

มคีวามรู้

ต้องแสวงหาความรู้อยู่เสมอ น าหลกั
วชิาการมาประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวติ

คุณธรรม

ยดึถือคุณธรรม  มคีวามซ่ือสัตย์   มวีนัิย  มี
ความอดทน  มีสติปัญญา



ความพอเพยีงในภาคธุรกจิเอกชน

แนวทางปฏิบัติ

๑. มุ่งมัน่ในการด าเนินธุรกจิทีห่วงัผลประโยชน์บนพืน้ฐานของการแบ่งปัน                              
หรือก าไรในระยะยาวมากกว่าระยะส้ัน

๒. การขยายธุรกจิต้องท าอย่างค่อยเป็นค่อยไป ไม่ลงทุนเกนิขนาด  ไม่ค้าก าไร                                   
เกนิควรแสวงหาผลตอบแทนทีเ่หมาะสมและเป็นธรรม

๓. มคีวามรู้และเข้าใจธุรกจิของตนเอง รู้จกัลูกค้า ศึกษาคู่แข่ง และเรียนรู้                                      
การตลาดอย่างถ่องแท้ ผลติในส่ิงที่ถนัดและท าตามก าลงั



ความพอเพยีงในภาคธุรกจิเอกชน

แนวทางปฏิบัติ

๕. สร้างเอกลกัษณ์ทีแ่ตกต่างและพฒันาคุณภาพผลติภณัฑ์อย่าง                                                         
ต่อเน่ือง                                                           

๖. มีความซ่ือสัตย์ รับผดิชอบต่อสังคมและป้องกนัผลกระทบต่อ                                                  
ส่ิงแวดล้อม

๗. ต้องสร้างเสริมความรู้และจดัสวสัดกิารให้แก่พนักงาน                                                          
อย่างเหมาะสม

๘. เตรียมความพร้อมต่อการเปลีย่นแปลงที่อาจเกดิขึน้



ตัวอย่าง

พอเพยีงในภาคธุรกจิ



พอประมาณ

รู้จกัตลาด และ
คู่แข่งขนั

ทางการตลาด

ด าเนินธุรกจิทีต่ั้งอยู่
บนพืน้ฐานของ  
ทางสายกลาง

มเีหตุผล

ภูมคุ้ิมกนัที่ดี

เตรียมตัวให้พร้อมรับต่อผลกระทบที่
เกดิขึน้จากการเปลีย่นแปลงรอบตัว

ตดัสินใจอย่างมเีหตุผล

รู้จุดเด่นจุด
ด้อยทางธุรกจิ
ของตนเอง

ใช้หลกัเหตุผลใน
การตัดสินใจ
เร่ืองต่างๆโดย

พจิารณาจากเหตุ
ปัจจัย

พจิารณาผลที่
คาดว่าจะเกดิขึน้
อย่างรอบคอบ

มคีวามรู้

ต้องแสวงหาความรู้ใหม่ๆ ทีส่ามารถน ามา
พฒันากระบวนการด าเนินธุรกจิอยู่เสมอ 

คุณธรรม

ยดึถือคุณธรรม  มุ่งต่อประโยชน์ส่วนรวม
และการแบ่งปัน รับผดิชอบต่อสังคม 



ความพอเพยีงในองค์กรภาครัฐ

แนวทางปฏิบัติ

๑. ยดึมั่นในจรรยาบรรณข้าราชการที่ดี  ยดึหลกัธรรมาภิบาล โปร่งใสมคุีณธรรม                              
ประหยดั คุ้มค่า

๒. ปรับขนาดองค์กรให้เหมาะสม และจัดก าลงัคนตามสมรรถนะ ความรู้                              
ความสามารถ

๓. พฒันาตนเองใฝ่หาความรู้อยู่เสมอปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผดิชอบ รอบรู้
รอบคอบ ระมดัระวงั  ซ่ือสัตย์สุจริต

๔. ยดึประโยชน์สุขของส่วนรวม รู้รักสามคัค ีแบ่งปัน ให้บริการและช่วยเหลือ                        
ประชาชนด้วยน า้ใจไมตรี อย่างรวดเร็ว เสมอภาค และสัมฤทธ์ิผล



ตัวอย่าง

พอเพยีงระดบัประเทศ



พอประมาณ

รู้จุดด้อยของ
ประเทศ

การพฒันาทีส่มดุลใน ทุก ๆ 
ด้านทีต่ั้งอยู่บนพืน้ฐานของ  

ทางสายกลาง

มเีหตุผล

ภูมคุ้ิมกนัที่ดี

ส่งเสริมให้พลเมืองด าเนินชีวติแบบ
พอเพยีง

ตดัสินใจอย่างมเีหตุผล

รู้จุดเด่นของ
ประเทศ

วางแผนและ
วเิคราะห์อย่าง
รอบคอบ

วเิคราะห์ผลที่
จะเกดิขึน้ระยะ

ส้ัน ยาว

มคีวามรู้

ต้องแสวงหาความรู้ทีท่นัสมยัเพ่ือการ
พฒันาประเทศอย่างเท่าทนัประเทศอ่ืน

คุณธรรม

ยดึถือคุณธรรม  มุ่งต่อประโยชน์ส่วนรวม
และการแบ่งปัน รับผดิชอบต่อสังคม 



ค าถาม

วันน้ีประเทศไทย พร้อมที่จะเดนิหน้าสู่ 
ไทยแลนด์ ๔.๐ แล้วหรือยงั ?



THE END


