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ส่วนที่ 1
แนวนโยบายของรัฐบาล
รัฐบาลให้ความสาคัญในการน้ อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียงไปสู่การปฏิ บตั ิ อย่าง
จริ งจัง
➢ จากคาแถลงการณ์ของนายกรัฐมนตรีต่อสภานิตบิ ญ
ั ญัติ ต่อทีป่ ระชุม UN ทีป่ ระชุมประเทศ G.77
กาหนดยุทธศาสตร์ 20 ปี “มันคง
่ มังคั
่ ง่ และยังยื
่ น” และจัดรายการ “น้อมนาศาสตร์พระราชา
สู่การพัฒนาทีย่ งยื
ั่ น
➢ มอบกระทรวงมหาดไทย เป็ นกลไกในการบูรณาการขับเคลื่อน

วัตถุประสงค์
เพื่อสร้างการรับรูห้ ลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อนาไปสู่การประยุกต์ใช้จนเป็ นวิถชี วี ติ
และเพื่อเป็ นการน้อมราลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช
ทีท่ รงพระราชทานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ประชาชนชาวไทย
ภายใต้แนวคิดการดาเนินงาน “สืบสานปรัชญาของพ่อ สานต่อสู่การพัฒนาทีย่ งยื
ั ่ น”

ส่วนที่ 2
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และหลักการทรงงาน
พระราชดาริ ... ถึงเศรษฐกิ จพอเพียง ในช่วงเริ ม่ ต้น
แนวพระราชดาริ
“...คนอืน่ จะว่าอย่างไรก็ช่างเขา
จะว่าเมืองไทยล้าสมัย ว่าเมืองไทยเชย
ว่าเมืองไทยไม่มสี งิ ่ ทีส่ มัยใหม่ แต่เราอยูพ่ อมีพอกิน

และขอให้ทุกคนมีความปรารถนาทีจ่ ะให้เมืองไทยพออยู่พอกิน มีความสงบ และทางานตัง้ จิตอธิษฐาน
ตัง้ ปณิธานในทางนี้ทจี ่ ะให้เมืองไทยอยูแ่ บบพออยูพ่ อกิน ไม่ใช่ว่าจะรุง่ เรืองอย่างยอด
แต่ว่ามีความพออยูพ่ อกิน มีความสงบ เปรียบเทียบกับประเทศอืน่ ๆ ถ้าเรารักษาความพออยูพ่ อกินนี้ได้
เราก็จะยอดยิง่ ยวดได้...”
พระราชดารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั เนือ่ งในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ
ศาลาดุสดิ าลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสติ
วันที ่ 4 ธันวาคม 2517
ปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง
: ทางเลือกทีเ่ หมาะสมของการพัฒนาทีย่ งยื
ั่ น

“ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”เป็ นปรัชญาทีพ่ ระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมพิ ลอดุลยเดช
ทรงมีพระราชดารัสชีแ้ นะแนวทางการดาเนินชีวติ แก่พสกนิกรชาวไทยมาตัง้ แต่ พ.ศ. 2517
เพื่อใช้เป็ นแนวทางการดารงชีวติ โดยยึดหลักความพอเหมาะพอดี ความมีเหตุผล และความไม่ประมาท
ด้วยการพัฒนาอย่าง “เป็ นลาดับขัน้ ” ได้ทรงมีพระราชดารัสว่า ...
“... เศรษฐกิจพอเพียงเป็ นเสมือนรากฐานของชีวติ รากฐานความมันคงของแผ่
่
นดิน
เปรียบเสมือนเสาเข็มทีถ่ ูกตอก รองรับบ้านเรือนตัวอาคารไว้นนั ่ เอง สิง่ ก่อสร้างจะมันคงได้
่
ก็อยูท่ เี ่ สาเข็ม
แต่คนส่วนมากมองไม่เห็นเสาเข็มและลืมเสาเข็มเสียด้วยซ้าไป...”
พระราชดารัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช จากวารสารชัยพัฒนา ๔
ธันวาคม ๒๕๔๑

“... พอเพียง นี้กห็ มายความว่า มีกนิ มีอยูไ่ ม่ฟ่ ุมเฟือยไม่หรูหราก็ได้ แต่ว่าพอ .. คนเราถ้าพอ
ในความต้องการก็มคี วามโลภน้อย เมือ่ มีความโลภน้อย ก็เบียดเบียนคนอืน่ น้อย ถ้าทุกประเทศมีความคิด
“อันนี้ไม่ใช่เศรษฐกิจ” มีความคิดว่าทาอะไรต้องพอเพียง หมายความว่าพอประมาณ ไม่สุดโต่ง
ไม่โลภอย่างมาก คนเราก็อยู่เป็นสุข พอเพียงนี้อาจจะมีมาก อาจจะมีของหรูหราก็ได้
แต่ว่าต้องไม่ไปเบียดเบียนคนอืน่ ต้องให้พอประมาณตามอัตภาพ พูดจาก็พอเพียง ทาอะไรก็พอเพียง
ปฏิบตั ติ นก็พอเพียง ...”
พระราชดารัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช
เนือ่ งในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๔ ธันวาคม ๒๕๔๑

หลักการทรงงาน
ในการดาเนินการขับเคลื่อนการน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบตั จิ นเป็ นวิถี
ชีวติ ต้องมีการประยุกต์ใช้ศาสตร์พระราชา ซึง่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช
ได้ทรงใช้เป็ นแนวทางในการแก้ไขปั ญหาความเดือดร้อนให้แก่พสกนิกรในทุกพืน้ ทีไ่ ด้อย่างสอดคล้องกับภูม ิ
สังคม ด้วยการ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” และยึดหลักการทรงงาน 23 ประการ ดังนัน้
จึงควรน้อมนามาเป็ นแบบอย่างในการพัฒนาตนเอง พัฒนาชุมชน/หมู่บา้ น และพัฒนาสังคมโดยรวม

ในหลวงรัชกาลที่ 9

ทรงเป็ นพระมหากษัตริยท์ น่ี อกจากจะทรงด้วยทศพิธราชธรรมแล้ว
ทรงยังเป็ นพระราชาทีเ่ ป็ นแบบอย่างในการดาเนินชีวติ
และการทางานแก่พสกนิกรของพระองค์และนานาประเทศอีกด้วย
ผูค้ นต่างประจักษ์ถงึ พระอัจฉริยภาพของพระองค์
และมีความสานึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็ นล้นพ้นอันหาทีส่ ุดมิได้
ซึง่ แนวคิดหรือหลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่ 9
มีความน่าสนใจทีส่ มควรนามาประยุกต์ใช้กบั ชีวติ การทางานเป็ นอย่างยิง่ หากท่านใดต้องการปฏิบตั ติ ามรอ
ยเบือ้ งพระยุคลบาท ท่านสามารถนาหลักการทรงงานของพระองค์ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ ดังนี้
1. จะทาอะไรต้องศึกษาข้อมูลให้เป็ นระบบ
ทรงศึกษาข้อมูลรายละเอียดอย่างเป็ นระบบจากข้อมูลเบือ้ งต้น ทัง้ เอกสาร แผนที่
สอบถามจากเจ้าหน้าที่ นักวิชาการ และราษฎรในพืน้ ทีใ่ ห้ได้รายละเอียดทีถ่ ูกต้อง
เพื่อนาข้อมูลเหล่านัน้ ไปใช้ประโยชน์ได้จริงอย่างถูกต้อง รวดเร็ว และตรงตามเป้ าหมาย
2. ระเบิ ดจากภายใน
จะทาการใดๆ ต้องเริม่ จากคนทีเ่ กีย่ วข้องเสียก่อน
ต้องสร้างความเข้มแข็งจากภายในให้เกิดความเข้าใจและอยากทา ไม่ใช่การสังให้
่ ทา
คนไม่เข้าใจก็อาจจะไม่ทาก็เป็ นได้ ในการทางานนัน้ อาจจะต้องคุยหรือประชุมกับลูกน้อง เพื่อนร่วมงาน
หรือคนในทีมเสียก่อน เพื่อให้ทราบถึงเป้ าหมายและวิธกี ารต่อไป
3. แก้ปัญหาจากจุดเล็ก
ควรมองปั ญหาภาพรวมก่อนเสมอ แต่เมือ่ จะลงมือแก้ปัญหานัน้ ควรมองในสิง่ ทีค่ นมักจะมองข้าม
แล้วเริม่ แก้ปัญหาจากจุดเล็กๆ เสียก่อน เมือ่ สาเร็จแล้วจึงค่อยๆ ขยับขยายแก้ไปเรื่อยๆ ทีละจุด
เราสามารถเอามาประยุกต์ใช้กบั การทางานได้ โดยมองไปทีเ่ ป้ าหมายใหญ่ของงานแต่ละชิน้
แล้วเริม่ ลงมือทาจากจุดเล็กๆ ก่อน ค่อยๆ ทา ค่อยๆ แก้ไปทีละจุด

งานแต่ละชิน้ ก็จะลุลวงไปได้ตามเป้ าหมายทีว่ างไว้ “ถ้าปวดหัวคิดอะไรไม่ออก
ก็ตอ้ งแก้ไขการปวดหัวนี้ก่อน มันไม่ได้แก้อาการจริง แต่ตอ้ งแก้ปัญหาทีท่ าให้เราปวดหัวให้ได้เสียก่อน
เพื่อจะให้อยูใ่ นสภาพทีด่ ไี ด้…”
4. ทาตามลาดับขัน้
เริม่ ต้นจากการลงมือทาในสิง่ ทีจ่ าเป็ นก่อน เมือ่ สาเร็จแล้วก็เริม่ ลงมือสิง่ ทีจ่ าเป็ นลาดับต่อไป
ด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง ถ้าทาตามหลักนี้ได้ งานทุกสิง่ ก็จะสาเร็จได้โดยง่าย… ในหลวงรัชกาลที่
9 ทรงเริม่ ต้นจากสิง่ ทีจ่ าเป็ นทีส่ ุดของประชาชนเสียก่อน ได้แก่ สุขภาพสาธารณสุข
จากนัน้ จึงเป็ นเรือ่ งสาธารณูปโภคขัน้ พืน้ ฐาน และสิง่ จาเป็ นในการประกอบอาชีพ อาทิ ถนน
แหล่งน้าเพื่อการเกษตร การอุปโภคบริโภค
เน้นการปรับใช้ภูมปิ ั ญญาท้องถิน่ ทีร่ าษฎรสามารถนาไปปฏิบตั ไิ ด้ และเกิดประโยชน์สงู สุด
“การพัฒนาประเทศจาเป็ นต้องทาตามลาดับขัน้ ต้องสร้างพืน้ ฐาน คือความพอมี พอกิน
พอใช้ของประชาชนส่วนใหญ่เป็ นเบือ้ งต้นก่อน ใช้วธิ กี ารและอุปกรณ์ทป่ี ระหยัด แต่ถูกต้องตามหลักวิชา
เมือ่ ได้พน้ื ฐานทีม่ นคงพร้
ั่
อมพอสมควร
สามารถปฏิบตั ไิ ด้แล้วจึงค่อยสร้างเสริมความเจริญและฐานะเศรษฐกิจขัน้ ทีส่ งู ขึน้ โดยลาดับต่อไป…”
พระบรมราโชวาทของในหลวงรัชกาลที่ 9 เมือ่ วันที่ 18 กรกฎาคม 2517
5. ภูมิสงั คม ภูมิศาสตร์ สังคมศาสตร์
การพัฒนาใดๆ ต้องคานึงถึงสภาพภูมปิ ระเทศของบริเวณนัน้ ว่าเป็ นอย่างไร
และสังคมวิทยาเกีย่ วกับลักษณะนิสยั ใจคอคน
ตลอดจนวัฒนธรรมประเพณีในแต่ละท้องถิน่ ทีม่ คี วามแตกต่างกัน
“การพัฒนาจะต้องเป็ นไปตามภูมปิ ระเทศทางภูมศิ าสตร์และภูมปิ ระเทศทางสังคมศาสตร์ ในสังคมวิทยา
คือนิสยั ใจคอของคนเรา จะไปบังคับให้คนอื่นคิดอย่างอื่นไม่ได้ เราต้องแนะนา
เข้าไปดูว่าเขาต้องการอะไรจริงๆ
แล้วก็อธิบายให้เขาเข้าใจหลักการของการพัฒนานี้กจ็ ะเกิดประโยชน์อย่างยิง่ ”
6. ทางานแบบองค์รวม
ใช้วธิ คี ดิ เพื่อการทางาน โดยวิธคี ดิ อย่างองค์รวม คือการมองสิง่ ต่างๆ
ทีเ่ กิดอย่างเป็ นระบบครบวงจร ทุกสิง่ ทุกอย่างมีมติ เิ ชื่อมต่อกัน
มองสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ และแนวทางแก้ไขอย่างเชื่อมโยง
7. ไม่ติดตารา
เมือ่ เราจะทาการใดนัน้ ควรทางานอย่างยืดหยุน่ กับสภาพและสถานการณ์นนั ้ ๆ
ไม่ใช่การยึดติดอยูก่ บั แค่ในตาราวิชาการ เพราะบางทีค่ วามรูท้ ่วมหัว เอาตัวไม่รอด
บางครัง้ เรายึดติดทฤษฎีมากจนเกินไปจนทาอะไรไม่ได้เลย
สิง่ ทีเ่ ราทาบางครัง้ ต้องโอบอ้อมต่อสภาพธรรมชาติ สิง่ แวดล้อม สังคม และจิตวิทยาด้วย

8. รู้จกั ประหยัด เรียบง่าย ได้ประโยชน์ สงู สุด
ในการพัฒนาและช่วยเหลือราษฎร ในหลวงรัชกาลที่ 9
ทรงใช้หลักในการแก้ปัญหาด้วยความเรียบง่ายและประหยัด ราษฎรสามารถทาได้เอง
หาได้ในท้องถิน่ และประยุกต์ใช้สงิ่ ทีม่ อี ยูใ่ นภูมภิ าคนัน้ มาแก้ไข ปรับปรุง
โดยไม่ตอ้ งลงทุนสูงหรือใช้เทคโนโลยีทย่ี งุ่ ยากมากนัก ดังพระราชดารัสตอนหนึ่งว่า
“…ให้ปลูกป่ าโดยไม่ตอ้ งปลูกโดยปล่อยให้ขน้ึ เองตามธรรมชาติจะได้ประหยัดงบประมาณ…”
9. ทาให้ง่าย
ทรงคิดค้น ดัดแปลง ปรับปรุงและแก้ไขงาน การพัฒนาประเทศตามแนวพระราชดาริไปได้โดยง่าย
ไม่ยงุ่ ยากซับซ้อนและทีส่ าคัญอย่างยิง่ คือ
สอดคล้องกับสภาพความเป็ นอยูข่ องประชาชนและระบบนิเวศโดยรวม “ทาให้งา่ ย”
10. การมีส่วนร่วม
ทรงเป็ นนักประชาธิปไตย ทรงเปิ ดโอกาสให้สาธารณชน
ประชาชนหรือเจ้าหน้าทีท่ ุกระดับได้มาร่วมแสดงความคิดเห็น “สาคัญทีส่ ุดจะต้องหัดทาใจให้กว้างขวาง
หนักแน่ น รูจ้ กั รับฟั งความคิดเห็น แม้กระทังความวิ
่
พากษ์วจิ ารณ์จากผูอ้ ่นื อย่างฉลาดนัน้ แท้จริงคือ
การระดมสติปัญญาละประสบการณ์อนั หลากหลายมาอานวยการปฏิบตั บิ ริหารงานให้ประสบผลสาเร็จทีส่ มบู
รณ์นนั ่ เอง”
11. ต้ องยึดประโยชน์ ส่วนรวม
ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงระลึกถึงประโยชน์ของส่วนรวมเป็ นสาคัญ ดังพระราชดารัสตอนหนึ่งว่า
“…ใครต่อใครบอกว่า ขอให้เสียสละส่วนตัวเพื่อส่วนรวม อันนี้ฟังจนเบื่อ อาจราคาญด้วยซ้าว่า
ใครต่อใครมาก็บอกว่าขอให้คดิ ถึงประโยชน์ส่วนรวม อาจมานึกในใจว่า ให้ๆ อยูเ่ รือ่ ยแล้วส่วนตัวจะได้อะไร
ขอให้คดิ ว่าคนทีใ่ ห้เป็ นเพื่อส่วนรวมนัน้ มิได้ให้ส่วนรวมแต่อย่างเดียว
เป็ นการให้เพื่อตัวเองสามารถทีจ่ ะมีส่วนรวมทีจ่ ะอาศัยได้…”
12. บริ การที่จดุ เดียว
ทรงมีพระราชดาริมากว่า 20 ปี แล้ว
ให้บริหารศูนย์ศกึ ษาการพัฒนาหลายแห่งทัวประเทศโดยใช้
่
หลักการ “การบริการรวมทีจ่ ดุ เดียว : One Stop
Service”
โดยทรงเน้นเรือ่ งรูร้ กั สามัคคีและการร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันด้วยการปรับลดช่องว่างระหว่างหน่วยงานทีเ่ กี่
ยวข้อง

13. ใช้ธรรมชาติ ช่วยธรรมชาติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 9
ทรงเข้าใจถึงธรรมชาติและต้องการให้ประชาชนใกล้ชดิ กับทรัพยากรธรรมชาติ
ทรงมองปั ญหาธรรมชาติอย่างละเอียด
โดยหากเราต้องการแก้ไขธรรมชาติจะต้องใช้ธรรมชาติเข้าช่วยเหลือเราด้วย
14. ใช้อธรรมปราบอธรรม
ทรงนาความจริงในเรือ่ งธรรมชาติและกฎเกณฑ์ของธรรมชาติมาเป็ นหลักการแนวทางปฏิบตั ใิ นการ
แก้ไขปั ญหาและปรับปรุงสภาวะทีไ่ ม่ปกติเข้าสู่ระบบทีป่ กติ เช่น การบาบัดน้ าเน่ าเสียโดยให้ผกั ตบชวา
ซึง่ มีตามธรรมชาติให้ดดู ซึมสิง่ สกปรกปนเปื้ อนในน้ า
15. ปลูกป่ าในใจคน
การจะทาการใดสาเร็จต้องปลูกจิตสานึกของคนเสียก่อน ต้องให้เห็นคุณค่า
เห็นประโยชน์กบั สิง่ ทีจ่ ะทา…. “เจ้าหน้าทีป่ ่ าไม้ควรจะปลูกต้นไม้ลงในใจคนเสียก่อน
แล้วคนเหล่านัน้ ก็จะพากันปลูกต้นไม้ลงบนแผ่นดินและจะรักษาต้นไม้ดว้ ยตนเอง”
16. ขาดทุนคือกาไร
หลักการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 9 ทีม่ ตี ่อพสกนิกรไทย “การให้” และ
“การเสียสละ” เป็ นการกระทาอันมีผลเป็ นกาไร คือความอยูด่ มี สี ุขของราษฎร
17. การพึ่งพาตนเอง
การพัฒนาตามแนวพระราชดาริ เพื่อการแก้ไขปั ญหาในเบือ้ งต้นด้วยการแก้ไขปั ญหาเฉพาะหน้า
เพื่อให้มคี วามแข็งแรงพอทีจ่ ะดารงชีวติ ได้ต่อไป แล้วขัน้ ต่อไปก็คอื
การพัฒนาให้ประชาชนสามารถอยูใ่ นสังคมได้ตามสภาพแวดล้อมและสามารถ พึง่ ตนเองได้ในทีส่ ุด
18. พออยู่พอกิ น
ให้ประชาชนสามารถอยูอ่ ย่าง “พออยูพ่ อกิน” ให้ได้เสียก่อน
แล้วจึงค่อยขยับขยายให้มขี ดี สมรรถนะทีก่ า้ วหน้าต่อไป
19. เศรษฐกิ จพอเพียง
เป็ นปรัชญาทีใ่ นหลวงรัชกาลที่ 9 พระราชทานพระราชดารัสชีแ้ นะแนวทางการดาเนินชีวติ
ให้ดาเนินไปบน “ทางสายกลาง”
เพื่อให้รอดพ้นและสามารถดารงอยูไ่ ด้อย่างมันคงและยั
่
งยื
่ นภายใต้กระแสโลกาภิวตั น์และการเปลีย่ นแปลงต่
างๆ ซึง่ ปรัชญานี้สามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้ทงั ้ ระดับบุคคล องค์กร และชุมชน

20. ความซื่อสัตย์สจุ ริ ต จริ งใจต่อกัน
ผูท้ ม่ี คี วามสุจริตและบริสุทธิ ์ใจ แม้จะมีความรูน้ ้อย
ก็ยอ่ มทาประโยชน์ให้แก่ส่วนรวมได้มากกว่าผูท้ ม่ี คี วามรูม้ าก แต่ไม่มคี วามสุจริต ไม่มคี วามบริสุทธิ ์ใจ
21. ทางานอย่างมีความสุข
ทางานต้องมีความสุขด้วย ถ้าเราทาอย่างไม่มคี วามสุขเราจะแพ้ แต่ถา้ เรามีความสุขเราจะชนะ
สนุกกับการทางานเพียงเท่านัน้ ถือว่าเราชนะแล้ว
หรือจะทางานโดยคานึงถึงความสุขทีเ่ กิดจากการได้ทาประโยชน์ให้กบั ผูอ้ ่นื ก็สามารถทาได้
“…ทางานกับฉัน ฉันไม่มอี ะไรจะให้ นอกจากการมีความสุขร่วมกัน ในการทาประโยชน์ให้กบั ผูอ้ ่นื …”
22. ความเพียร
การเริม่ ต้นทางานหรือทาสิง่ ใดนัน้ อาจจะไม่ได้มคี วามพร้อม ต้องอาศัยความอดทนและความมุ่งมัน่
ดังเช่นพระราชนิพนธ์ “พระมหาชนก” กษัตริยผ์ เู้ พียรพยายามแม้จะไม่เห็นฝั ง่ ก็จะว่ายน้ าต่อไป
เพราะถ้าไม่เพียรว่ายก็จะตกเป็ นอาหารปู ปลาและไม่ได้พบกับเทวดาทีช่ ่วยเหลือมิให้จมน้า

23. รู้ รัก สามัคคี
•
•
•

รู้ คือ รูป้ ั ญหาและรูว้ ธิ แี ก้ปัญหานัน้
รัก คือ เมือ่ เรารูถ้ งึ ปั ญหาและวิธแี ก้แล้ว เราต้องมีความรัก ทีจ่ ะลงมือทา ลงมือแก้ไขปั ญหานัน้
สามัคคี คือ การแก้ไขปั ญหาต่างๆ ไม่สามารถลงมือทาคนเดียวได้ ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจกัน

ส่วนที่ 3
การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง
เศรษฐกิจพอเพียงมิได้หมายความเพียงแต่บุคคลพึง่ พาตนเองได้ (Self – Sufficiency)
แต่สามารถใช้ได้ทงั ้ กับ บุคคล กลุ่มบุคคล ชุมชน องค์กร ทัง้ ภาครัฐและภาคเอกชน
โดยมีลาดับขัน้ การดาเนินการ ดังนี้

ส่วนที่ 4

การน้ อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบตั ิ
จนเป็ นวิถีชีวิต (Way of life) เพื่อถวายความดีเป็ นพระราชกุศล
เศรษฐกิจพอเพียง เป็ นปรัชญาทีช่ ถ้ี งึ แนวทางการดารงอยูแ่ ละปฏิบตั ติ นของประชาชนในทุกระดับ
ตัง้ แต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ
ทัง้ ในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ดาเนินไปในทางสายกลาง
โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวตั น์ ความพอเพียง หมายถึง
ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจาเป็ น ทีจ่ ะต้องมีระบบภูมคิ ุม้ กันในตัวทีด่ ี
พอสมควรต่อการมีผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากการเปลีย่ นแปลงทัง้ ภายนอกและภายใน ทัง้ นี้ จะต้องอาศัย
ความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิง่ ในการนาวิชาการต่าง ๆ
มาใช้ในการวางแผนและการดาเนินการทุกขัน้ ตอน และขณะเดียวกัน
จะต้องเสริมสร้างพืน้ ฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ นักทฤษฎี
และนักธุรกิจในทุกระดับ ให้มสี านึกใน คุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริตและให้มคี วามรอบรู้
ทีเ่ หมาะสม ดาเนินชีวติ ด้วยความอดทน ความเพียร มีสติ ปั ญญา
และความรอบคอบเพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง
ทัง้ ด้านวัตถุ สังคม สิง่ แวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็ นอย่างดี”
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ได้ประมวลจากพระราชดารัสเศรษฐกิจพอเพียงทีพ่ ระราชทานในโอกาสต่างๆ
โดยได้รบั พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เผยแพร่เพือ่ เป็นแนวทางการปฏิบตั ขิ องทุกฝ่ ายและประชาชน
ทัวไป
่ เมือ่ วันที ่ 21 พฤศจิกายน 2542

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็ นทัง้ หลักคิดและแนวทางการปฏิบตั ติ น ในการดาเนินชีวติ
โดยเน้นการปฏิบตั ติ นบนทางสายกลาง เพื่อให้สามารถพึง่ ตนเองได้ คุณลักษณะทีส่ าคัญของความพอเพียง
มี ๓ ประการ คือ
๑. ความพอประมาณ
๒. ความมีเหตุผล
๓. การมีภูมคิ ุม้ กันทีด่ ใี นตัวเอง
ในการดาเนินชีวติ ให้อยูใ่ นระดับพอเพียงนัน้ ต้องอาศัยทัง้ เงือ่ นไขความรู้ และคุณธรรมเป็ นพืน้ ฐาน
ดังนี้
❖ ความรู้
❖ คุณธรรม

แนวทางการน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบตั จิ นเป็ นวิถชี วี ติ (Way of life)
“สืบสานปรัชญาของพ่อ สานต่อสู่การพัฒนาทีย่ งยื
ั ่ น” 4 ขัน้ ตอน
ขัน้ ตอนที่ 1 ค้นหาและเตรียมครูฝึก เป้ าหมาย :
พัฒนาการอาเภอ/ปลัดอาเภอ/ท้องถิน่ อาเภอ//เกษตรอาเภอ/ครู,ครูกศน./ปราชญ์ฯ ปฏิบตั ภิ ารกิจ :
สร้างความเข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้ถูกต้องตรงกัน และไปสร้างทีมครูฝึกตาบล พ.ค.มิ.ย. 60
ขัน้ ตอนที่ 2 ฝึกสอนหรือถ่ายทอดความรู้ ครูฝึกจัดเวทีประชาคม
สร้างความเข้าใจให้ประชาชนครบทุกหมูบ่ า้ น/ชุมชน มิ.ย. - ก.ย. 60

ขัน้ ตอนที่ 3 การนาไปปฏิบตั จิ นเป็ นวิถชี วี ติ
ประชาชนตัง้ ปณิธานทาความดีและน้อมนาหลักปรัชญาฯไปปฏิบตั จิ นเป็ นวิถชี วี ติ ศจพ.อ.และทีมครูฝึก
ส่งเสริมให้หมูบ่ า้ น/ชุมชน ประกาศเจตนารมณ์/สัญญาประชาคม
เพื่อน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปดาเนินการ มิ.ย. - ก.ย. 60
ขัน้ ตอนที่ 4 หมู่บา้ น/ชุมชนประกาศตนเอง เป็ นหมูบ่ า้ นเศรษฐกิจพอเพียง
หมูบ่ า้ นทีไ่ ด้น้อมนาหลักปรัชญาฯไปสู่การปฏิบตั จิ นเป็ นวิถชี วี ติ เช่น เป็ นหมูบ่ า้ นปลอดยาเสพติด
หมูบ่ า้ นปลอดอบายมุข หมู่บา้ นเศรษฐกิจพอเพียง ฯลฯ ก.ย.–ต.ค. 60

ส่วนที่ 5

การประเมินตนเองของครัวเรือน/หมู่บา้ น/ชุมชน

ส่วนที่ 6
ภาคผนวก
1.คาสัง่ ศจพ.อ.
2.คาสังครู
่ ฝึกระดับอาเภอ
3.คาสังที
่ มวิทยากรตาบล
4.แผนการขับเคลื่อนการดาเนินงาน Way of Life

ที่

1

2

2

แผนปฏิ บตั ิ ขบั เคลื่อนการน้ อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียงไปสู่การปฏิ บตั ิ จนเป็ นวิ ถีชีวิต
(Way of Life)
อาเภอเทพสถิ ต จังหวัดชัยภูมิ
กิ จกรรม
เป้ าหมาย
วัน หมา
เดือน ยเห
ปี
ตุ
ที่ดาเ
นิ นกา
ร
ค้นหาครูฝึกและเตรียมความพร้อมครูฝึก
จานวน 5 คน 29
เข้ารับการอบรมและรับทราบแนวทางปฏิบตั ิ ณ
(ปลัดอาเภอ พฤษ
ศูนย์ศกึ ษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา
พัฒนาการอา ภาคม
เภอ
2560
ท้องถิน่ อาเภ
อ
เกษตรอาเภอ
และปราชญ์ชุ
มชน)
จัดประชุม ศจพ.อ.
ประชุมคณะ
3
กรรมการ
กรกฎ
ศจพ.อ 1
าคม
ครัง้
2560
ศจพ.อ/ทีมครูฝึกระดับอาเภอจัดให้มกี ารถ่ายทีมครูฝึกระดับตาบล
ทีมครูฝึกระดั
6
บตาบล
กรกฎ
ทุกตาบล
าคม
2560

3 ทีมครูฝึกระดับอาเภอและทีมครูฝึกระดับตาบล
ร่วมกันจัดทาแผนและจัดกิจกรรมในหมูบ่ า้ น/ชุมชนเพื่อถ่ายทอดการน้อม
นาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบตั จิ นเป็ นวิถชี วี ติ แก่ประ
ชาชน
4 การนาไปสู่การปฏิบตั ขิ องประชาชนจนเป็ นวิถชี วี ติ ดังนี้
4.1 หมูบ่ า้ น/ชุมชน จัดเวทีประชาคมเพื่อค้นหาศักยภาพของชุมชน
และร่วมกันประเมินตนเองเบือ้ งต้น
4.2 หมูบ่ า้ น/ชุมชนจัดทาแผนงาน
กิจกรรมในการขับเคลื่อนการน้อมนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่กา
รปฏิบตั จิ นเป็ นวิถชี วี ติ ให้ผ่านเกณฑ์ประเมินร้อยละ 60
4.3
รณรงค์ให้ครัวเรือนน้อมนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบตั จิ
นเป็ นวิถชี วี ติ
5 หมูบ่ า้ น/ชุมชน ประกาศปณิธานตนเองเป็ นหมูบ่ า้ น
5.1 หมูบ่ า้ นเศรษฐกิจพอเพียง
5.2 หมูบ่ า้ นปลอดยาเสพติด
5.3 หมูบ่ า้ นปลอดอบายมุข
5.4 กิจกรรมอื่นๆ ตามมติประชาคมหมู่บา้ น
6 ศจพ.อ. รวบรวมข้อมูลหมู่บา้ นทีป่ ระกาศเจตนารมย์หมู่บา้ น ให้ ศจพ.จ.
ทราบ เพื่อรายงาน ศจพ.มท. ต่อไป

ทีมครูฝึกระดั
บอาเภอ
และระดับตา
บล
ทุกหมูบ่ า้ น/ชุ
มชน/ครัวเรือ
น

20
กรกฎ
าคม
2560
กรกฎ
าคม25
ตุลาค
ม
2560

ทุกหมูบ่ า้ น

สิงหา
คม23
ตุลาค
ม
2560
ตุลาค
ม
2560

ทุกหมูบ่ า้ น

คณะผูจ้ ดั ทา
ที่ปรึกษา
นายวิชยั ตัง้ คาเจริญ
นายหฤฑีฐ์ ศรีเอียด
นายสามารถ ทวีชพี
นายเกรียงศักดิ ์ กานิล
นางสาวประเทือง คานาค
คณะผูจ้ ดั ทา
นางสาวประเทือง คานาค

นายอาเภอเทพสถิต
ปลัดอาเภอหัวหน้ากลุ่มงานฝ่ ายบริหารงานปกครอง
เกษตรอาเภอเทพสถิต
ท้องถิน่ อาเภอเทพสถิต
รักษาราชการแทนพัฒนาการอาเภอเทพสถิต

รักษาราชการแทนพัฒนาการอาเภอเทพสถิต

นายอิทธิพล ชัยภักดี
นางสาวภุมรี อัคคะฮาต
นายพัธนา คุณชื่น
นางสาวพูลทรัพย์ มีชานาญ
เรียบเรียง/ออกแบบ
นางสาวประเทือง คานาค
นายอิทธิพล ชัยภักดี

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบตั กิ าร
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบตั กิ าร
อาสาพัฒนา

รักษาราชการแทนพัฒนาการอาเภอเทพสถิต
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ

