การประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของภาครัฐ
“...ในเมืองไทยนี้ถาทํากิจการ หมายความปกครองหรือดําเนิน กิจการ ทั้งในดานการเมือ ง
เศรษฐกิจ ทั้งในดานธุรกิจ ในดานอาชีพ มีทุจริต เมืองไทยพัง ของเราเมือ งไทยนี่ที่ยังไมพัง
ก็เพราะวาเมืองไทยนี่นับวาแข็งมาก แตวาเดี๋ยวนี้ ถาหากวาทําไมระวัง เข็นใหฟง มันก็เหมือน
บานที่กําลังคลอน บานกําลังคลอน อะไรสั่นนิดเดียวก็ถลม เมื่อถลมแลวก็จะแย...เมื่อทําอยาง
นั้น คือ โครงการ มัน ไมดี เห็น มามากแลววา ระหวางหนวยราชการ...ไมไดสอดคลอ งกั น
โครงการไมทําใหสอดคลองก็เกิดเรื่อง ก็แกไขได ไมสูยากนัก แตตองไมมีทิฐิ จะตองรวมกัน แต
ถามีทุจริต มาเพิ่มในกิจการเหลานี้แลว จะทําใหรายแรงขึ้น เปน ๒-๓ เทา...”
พระราชดํารัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต
เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๔๒

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถประยุกต ใชไดในทุกระดับและทุกสาขา โดยมีหลักการที่
คลายคลึงกัน คือ เนนการเลือกปฏิบัติอยางพอประมาณ มีเหตุผล และ สรางภูมิคุมกันใหแกตนเองและสังคม
โดยดําเนิน การดว ย ความรอบคอบ ระมัด ระวัง สรางเครือขายเพื่อรว มมือ ในกิจ กรรมตางๆ โดยที่
รายละเอียดของวิธีการ ขั้นตอน การปฏิบัติจะมีความแตกตางกันไปตามแตละสาขาภารกิจ

ดานการกําหนดนโยบายและบริหารจัดการ องคกร
การเตรียมนโยบาย แผนงาน หรือโครงการตางๆ ควรเนนการพัฒนาที่สรางความสมดุลในดานเศรษฐกิจ
สังคม สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรม ใหเกิด ขึ้นพรอมๆ กับ การรูเทาทัน การเปลี่ยนแปลงตางๆ โดยมุงให
ประชาชน/ ชุมชนสามารถพึ่งตนเอง และสามารถเปนที่พึ่งของสังคม/ ประเทศชาติไดในที่สุด ทั้งนี้การสราง
ฐานใหเขมแข็งและ สมดุล นักบริหารตองมีความตระหนักเขาใจในปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียงอยาง
ถองแทและสามารถนํามาขับเคลื่อน ในหนวยงาน และประยุกตใชในระบบของการทํางาน ทุกระดับจาก
ระดับบนและระดับลางควบคูกันไป

การออกกฎหมายและขอบัญญัติตางๆ

ตองยึด มั่น อยูบนพื้น ฐานของความพอเพียง โดยบํารุงรักษาสิ่งที่ดีที่มีอยูแลว เชน คานิยม องคค วามรู
สิ่งแวดลอมที่ดีใ หค งอยู พรอมทั้งปรับปรุง /แกไข/ยกเลิก สว นที่ไมดีที่เปน เหตุใ หเกิด ความไมสมดุล
ไมพอเพียงในสังคม ใหก ลับมาสูแนวทางปฏิบัติที่มุงสูความสมดุลและสนับสนุน ใหเกิด สิ่งที่ดีเปน
ประโยชนตอสวนรวมแตยังขาดอยู เชน ความกาวหนาดานเทคโนโลยีการพัฒนาฝมืออาชีพตางๆ

ให

เกิดขึ้นอยางสมดุลกับศักยภาพและระดับการพัฒนา ของทองถิ่น /ประเทศชาติเพื่อนําไปสูความสามารถ
ในการพึ่งตนเองไดของคน/ชุมชนในทุกระดับ

ดานการบริหารจัดการระบบงบประมาณ
มีความสอดคลองกับเปาหมายภารกิจ การใชจาย งบประมาณขององคกรในทางที่กอเกิดประโยชนสูงสุด ตอ
สวนรวมโดยใชหลักพอประมาณ ในการลงทุนของภาครัฐ หนวยงานภาครัฐตองรูจักการ ใชงบประมาณ
ในทางที่ถูกตอง โดยใชจายเงินงบประมาณใหเกิดประโยชนตอสวนรวม ประหยัดสมเหตุสมผลโปรงใส
ตรวจสอบไดมีการใชเหตุผล ในการวิเคราะหการจัดสรรงบประมาณดานตางๆ โดยคํานึง ถึงผลกระทบ
ตอประชาชนสังคมและองคกรบนฐานความคิด ที่มุงเปาหมายการสรางประโยชนและความสุขของสวนรวม

การบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยูใหมี ประสิทธิภาพ
ความเปนหนวยงานภาครัฐที่ยึดปฏิบัติตามปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียงไมไดแตกตางกับบุคคลหรือชุมชน
คือ ตองชวยกันสรางคุณคา จิตสํานึกใหม ใหพนจากความ เอารัดเอาเปรียบการเบียดเบียนผูอื่นการฉอฉล
คอรรัปชัน การจัดสรรเลือกใชเทคโนโลยีระบบสื่อสารสนเทศที่มี ประสิทธิภาพ ประหยัด และคุมคา
เหมาะสมกับการใชงาน และศักยภาพของคนในองคกร อันจะนําไปสูการประหยัด งบประมาณคาใชจาย
อีกทั้งสงเสริมการพัฒนานวัตกรรม ใหมๆ ที่สอดคลองกับองคกร

การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล
มีก ารจัด สรรกําลังคนใหเหมาะสมเกิด ประสิทธิภ าพ ในการทํางาน การสรางบรรทัด ฐาน คานิยม ที่
สอดคลองตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ใหเกิดขึ้นในหนวยงาน ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม ในการ
ทํางาน ดว ยความเพียร ความซื่อสัต ยสุจ ริ ต ขัน ติ ก ารยอมรับฟ งความเห็น ที่ แตกต าง ตลอดจนสรา ง
กระบวนการมีสวนรวมของผูเกี่ยวของกับ องคกร ทั้งในขั้นตอนการทํางานและผลที่จะเกิดขึ้นในเชิงบวก
และเชิงลบ วางแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลใหมีความรู ทักษะความสามารถสนับสนุนเพิ่มพูนความรูของคน
ในองคกรใหมีความสามารถที่หลากหลาย มีการถายทอด นโยบายใหความรู

และเสริมสรางปลูกฝง

แนวคิดปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียงอยางสมํ่าเสมอ เพื่อพัฒนาใหหนวยงาน เปนองคกรที่มีคนเกงควบคู

กับเปนคนดีรับผิดชอบตอสังคม สวนรวม รวมกันทํางานเปนทีมรวมพลังไดสรางคานิยมที่เปนที่ยอมรับของ
สังคม เพราะหนวยงานที่มีกําลังคนที่มีคุณภาพ มีความสามัคคียอมสามารถขับเคลื่อนองคกร ใหกาวหนาทัน
ตอการเปลี่ยนแปลงของสังคมภายนอกได

หนวยงานภาครัฐที่ดีมีผลสัมฤทธิ์
การเปนหนวยงานภาครัฐที่ดีมีผลสัมฤทธิ์อยูที่ การมีคุณคาในองคกร ความมีศักดิ์ศรีความภูมิใจ ในความ
เปนหนวยงานที่สรางประโยชนแกประชาชนและสังคม สวนรวม ความมีพลังและความสําเร็จในการปฏิบัติ
ตาม ภารกิจหนาที่ขององคกรไดบรรลุวัตถุประสงคปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง ในหนวยงานภาครัฐ จึง
เปน เศรษฐกิจ แบบบูร ณาการ ทั้งดานการเงิน งบประมาณ การบริหารจัด การ ทรัพยากรสิ่งแวดลอม
การพัฒนา คุณภาพบุคลากร และ การพัฒนาเทคโนโลยีและสรางสรรคนวัตกรรม

เศรษฐกิจพอเพียงสําหรับขาราชการและ เจาหนาที่ของรัฐ
การดําเนินชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เปนการดําเนินชีวิตแบบปกติธรรมดา โดยขาราชการและ
เจาหนาที่ของรัฐจะตองเริ่มตนสรางความพอเพียงใหเกิดขึ้น ในการดําเนินชีวิตของแตละบุคคลกอน ทั้งการ
สรางความรู ความสามารถ การพัฒนาสิ่งที่เปนอยูใหดีขึ้น การใชชีวิต แบบเรียบงาย ไมฟุงเฟอใชชีวิตตาม
กําลังความสามารถของตัวเองตองคิดใชเหตุผลประมาณตนเองใหเปน หากจําเปน ตองมีหนี้สินควรเปนหนี้
ที่กอใหเกิดรายไดหรือเปนประโยชน ตอตนเองและครอบครัวและตองใชความระมัดระวังมากขึ้น มีความ
พยายามมากขึ้น ขยันมากขึ้น ตองใชสติปญญา สรางภูมิคุมกันในการดํารงชีวิต โดยตั้งมั่นอยูบนพื้นฐาน การ
ทําความดีตองพัฒนาตนเองใหมีความสามัคคีความรูคิด พิจารณาใหดีอะไรควรทํา อะไรไมควรทํา ยึดหลัก
คุณธรรม ความซื่อสัตยสุจริต ความถูกตอง ความดีงาม เพราะ ความถูกตองและความดีงามจะนํามาซึ่งความ
ความมั่นคง ทางสังคมและความสุขในจิตใจ ในการทํางานและปฏิบัติหนาที่ จะตองตระหนักถึง บทบาท
หนาที่ของตนในการเปนผูใหบริการแกสังคม และ รวมเสริมสรางสภาวะแวดลอมที่เอื้อตอการอยูรวมกัน
ของ คนในสังคมและอยูรวมกับระบบนิเวศไดอยางสมดุลมีสํานึก ในคุณธรรมความซื่อสัตยสุจริตมีสติยั้งคิด
ใชปญญาพิจ ารณา อยางรอบคอบในการดําเนินชีวิตและปฏิบัติหนาที่บนพื้นฐาน ของความมีเหตุมีผล
พอประมาณกับศักยภาพและสถานภาพ ของแตละบุคคลในแตละสถานการณและหมั่นเสริมสราง ความรูให
เทาทันการเปลี่ยนแปลงตางๆเพื่อ จะไดมีภูมิคุมกัน ในตัวที่ดี ขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐไมควรสั่งการ
หรือ ชี้นําประชาชน/ชุมชนมากเกินไป แตควรสนับสนุนให ประชาชน/ชุมชนสามารถชวยตนเอง กําหนด
ทิศทาง การพัฒนาหรือแผนงาน กิจกรรมที่ยืนอยูบนขาตนเอง พึ่งพาตนเองไดแลว ใหขาราชการและ

เจาหนาที่ของรัฐ มาชวยสนับสนุนใหแผนงาน กิจกรรมนี้เปนจริงขึ้นมา ตามหลักการพัฒนา “ชวยเหลือ
ประชาชน/ชุมชนเพื่อให เขาชวยตัวเองได ” การรวมกับผูอื่น ตองชวยเหลือซึ่งกันและกัน มีแรงงานคือ
ชวยกันทํางาน มีสมองคือชวยกันคิดใชความรู ความสามารถ ความถนัดความเชี่ยวชาญของตนเอง ในการ
พัฒนางานและแนะนําผูอื่นเอื้อเฟอเกื้อกูลกันคํานึงถึง สิ่งที่เปนประโยชนตอตนเองตอผูอื่นตอสวนรวมยอม
นํามา ซึ่งความปรองดองสามัคคีอยูรวมกันชวยกันพัฒนาให กาวหนาอันเปนภูมิคุมกันที่ดีขององคกรและ
สังคม

เศรษฐกิจพอเพียงสําหรับนักการเมือง
นักการเมืองที่มีหลักคิดและหลักปฏิบัติบนพื้นฐาน ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจะตองเปนตัวอยางของ
ผูนํา ที่มีความเขมแข็งทางดานคุณธรรมจริยธรรมมีความละอาย และเกรงกลัวตอการกระทําความผิดแมเพียง
เล็กนอย เนื่องจากการกระทําของผูนําสงผลกระทบในวงกวางตอ ชุมชน/สังคม และในขณะเดียวกัน
นักการเมืองในทุกระดับ จะตองรูจักสังคมชุมชน ที่แตละคนเปนผูแทนอยางถองแท มีความเขาใจระบบการ
ปกครองและระเบียบปฏิบัติตางๆ ตามกฎหมายและขนบธรรมเนียมประเพณีของสังคม รอบรูและเทาทัน
การเปลี่ยนแปลงในดานตางๆ ทั้งภายใน และภายนอกประเทศ โดยมุงที่จะดําเนินวิถีทางการเมือง เพื่อให
ทองถิ่น/ประเทศชาติมีความกาวหนาไปอยางสมดุล ในทุกๆดานและคนในทองถิ่น/ประเทศชาติอยูอยาง
พอเพียง สมัครสมานสามัคคีปรองดองกัน
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