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เรียนรู้หลักการทรงงาน
ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว





ตลอดเวลากว่าหกทศวรรษแห่งการครองราชย์ที่ผ่านมา 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของปวงชนทั้งชาต ิ        
ดว้ยพระราชปณธิานอันแน่วแน่ที่จะทรงเสียสละประโยชน์สุขส่วนพระองค์
เพือ่พสกนกิรชาวไทย สมดังที่ได้พระราชทานพระปฐมบรมราชโองการว่า 

“เราจะครองแผน่ดนิโดยธรรมเพือ่ประโยชนส์ขุแหง่มหาชนชาวสยาม”
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พระราชกรณียกิจที่พระองค์

ทรงปฏิบัติ นับตั้งแต่เสด็จขึ้นเถลิง
ถวัลย์สิริราชสมบัติในปี ๒๔๘๙ 
แสดงให้ เห็นถึ งพระเมตตาและ        
พระมหากรุณาธิคุณ ในการบำบัด
ทกุขบ์ำรงุสขุใหแ้กพ่สกนกิรทัง้แผน่ดนิ

ไดม้ชีวีติความเปน็อยูท่ีด่ขีึน้ ทรงทุม่เท

พระวรกายตรากตรำและมุง่มัน่ เพือ่
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่     
พสกนิกร ไม่ว่าจะเชื้อชาติและศาสนาใด หรืออยู่ห่างไกลสักเพียงใด             
ก็มิทรงย่อท้อ ทรงเข้าไปช่วยเหลือราษฎรทั้งด้านสาธารณสุข การศึกษา 
สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน การเกษตร การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ     
สิ่งแวดล้อม ทั้งดิน น้ำ ป่าไม้ และพลังงาน หรือแม้กระทั่งการจราจร           
ก็ทรงคิดค้นแนวทางแก้ไขปัญหาได้อย่างแยบยล 

การทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นการดำเนินงาน
ในลักษณะทางสายกลางที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของสังคมไทย และ
สามารถปฏิบัติได้จริง โดยทรงเน้น “การพัฒนาคน” เป็นตัวตั้ง และยึด
หลักผลประโยชน์ของปวงชน และการมีส่วนร่วมตัดสินใจของ

ประชาชน ตลอดจนภูมิสังคมที่คำนึงความแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ และ
การพึ่งตนเอง โดยรู้จักประมาณตนและดำเนินการด้วยความรอบคอบ 
ระมัดระวัง และ “ทำตามลำดับขั้น” อย่างบูรณาการ ซึ่งอาศัยความ 
“เข้าใจเข้าถึงพัฒนา” และการ “รู้รักสามัคคี” ของทุกฝ่าย ส่งผลให้
ประชาชนและชุมชนในชนบทที่ได้ดำเนินการตามแนวพระราชดำริมีความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้น สามารถพึ่งตนเองได้ทั้งเรื่องเศรษฐกิจ สังคม มีเทคโนโลยีที่
เหมาะสม  ดำเนินการได้อย่างประหยัด และใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่าง
ยั่งยืน อันนำไปสู่ชุมชนและสังคมที่เข้มแข็งและอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข  
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สำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม    
แห่งชาติ (สศช.) จึงได้ขออนุญาต
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อ
ประสานงานโครงการอันเนื่องมา
จากพระราชดำริ (กปร.) น้อมนำ 
“หลักการทรงงาน ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” อันทรงคุณค่ายิ่ง 
ซึ่ งสำนักงาน กปร. ได้จัดพิมพ์ขึ้ น มาจัดพิมพ์ลงในสมุดบันทึก  
“เรยีนรูห้ลกัการทรงงาน ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” เผยแพรแ่ก่
ปวงชนชาวไทย เพื่อช่วยเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจหลักการทรงงาน             
ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้ภาคส่วนต่างๆ เห็นคุณค่าและยึดถือ     
เป็นแนวปฏิบัติในการเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท เพื่อให้สามารถ        
พึ่งตนเองได้ และขยายไปสู่การพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งสร้าง “สังคม
อยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน” สืบไป   

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ธันวาคม๒๕๕๑
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ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว




“หลักการทรงงาน ในพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัว”

ที่สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ (กปร.) รวบรวมไว้มีความหลากหลายถึง ๒๓ หลักการ          
ซึ่งปวงชนชาวไทยสามารถน้อมนำไปปฏิบัติในวาระและโอกาสต่างๆ        
ตามความเหมาะสม ได้แก่ 


๑. ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ ๒.   ระเบิดจากข้างใน 

๓. แก้ปัญหาที่จุดเล็ก ๔. ทำตามลำดับขั้น 

๕. ภูมิสังคม ๖. องค์รวม 

๗. ไม่ติดตำรา ๘. ประหยดั เรยีบงา่ย ไดป้ระโยชนส์งูสดุ 

๙. ทำให้ง่าย ๑๐. การมีส่วนร่วม 

๑๑. ประโยชน์ส่วนรวม ๑๒. บริการรวมที่จุดเดียว 

๑๓. ทรงใช้ธรรมชาติ ช่วยธรรมชาติ ๑๔. ใช้อธรรมปราบอธรรม 

๑๕. ปลูกป่าในใจคน ๑๖. ขาดทุนคือกำไร 

๑๗. การพึ่งตนเอง ๑๘. พออยู่พอกิน 

๑๙. เศรษฐกิจพอเพียง ๒๐. ความซื่อสัตย์ สุจริต จริงใจต่อกัน 

๒๑. ทำงานอย่างมีความสุข ๒๒. ความเพียร : พระมหาชนก 

๒๓. รู้ รัก สามัคคี  



สำหรับรายละเอียดหลักการทรงงานในหัวเรื่องข้างต้นมีดังต่อไปนี้ 
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การทีจ่ะพระราชทานโครงการใดโครงการหนึง่ จะทรงศกึษาข้อมูล
รายละเอียดอย่างเป็นระบบ ทั้งจากข้อมูลเบื้องต้นจากเอกสาร แผนที่ 
สอบถามจากเจ้าหน้าที่ นักวิชาการ และราษฎรในพื้นที่ ให้ได้รายละเอียด

ที่ถูกต้อง เพื่อที่จะพระราชทานความช่วยเหลือได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว 
ตรงตามความต้องการของประชาชน 
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พระองค์ทรงมุ่งเน้น เรื่องการพัฒนาคน ทรงตรัสว่า“ต้อง
ระเบิดจากข้างใน” หมายความว่า ต้องสร้างความเข้มแข็งให้คนในชุมชน
ที่เราเข้าไปพัฒนามีสภาพพร้อมที่จะรับการพัฒนาเสียก่อน แล้วจึงค่อย
ออกมาสู่สังคมภายนอก มิใช่การนำเอาความเจริญหรือบุคคลจากสังคม
ภายนอกเข้าไปหาชุมชนหมู่บ้านที่ยังไม่ทันได้มีโอกาสเตรียมตัวหรือตั้งตัว 
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พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัทรงเปีย่ม
ไปด้วยพระอัจฉริยภาพในการแก้ไขปัญหา ทรง
มองปัญหาในภาพรวม (Macro) ก่อนเสมอ แต่
การแก้ปัญหาของพระองค์จะเริ่มจากจุดเล็กๆ 
(Micro) คือการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่คนมัก
จะมองข้าม ดังพระราชดำรัสความตอนหนึ่งว่า  

“...ถ้าปวดหัวก็คิดอะไรไม่ออก เป็น

อย่างนั้นต้องแก้ไขการปวดหัวนี้ก่อน...มันไม่ได้เป็นการแก้อาการจริง 

แต่ต้องแก้ปวดหัวก่อน เพื่อที่จะให้อยู่ในสภาพที่คิดได้...แบบ (Macro) 

นี้ เขาจะทำแบบรื้อทั้งหมด ฉันไม่เห็นด้วย...อย่างบ้านคนอยู่เราบอก

บ้านนี้มันผุตรงนั้น ผุตรงนี้ ไม่คุ้มที่จะไปซ่อม...เอาตกลงรื้อบ้านนี้ 

ระเบิดเลย เราจะไปอยู่ที่ไหน ไม่มีที่อยู่...วิธีทำต้องค่อยๆ ทำ จะไป

ระเบิดหมดไม่ได้...” 
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ในการทรงงาน พระองค์จะทรงเริ่มต้นจากสิ่งที่จำเป็นของ

ประชาชนที่สุดก่อน ได้แก่ สาธารณสุข เมื่อมีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงแล้ว
ก็จะสามารถทำประโยชน์ด้านอื่นๆ ต่อไปได้ จากนั้นจะเป็นเรื่อง
สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานและสิ่งจำเป็นในการประกอบอาชีพ อาทิ ถนน 
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร การอุปโภคบริโภค ที่เอื้อประโยชน์ต่อประชาชน
โดยไม่ทำลายทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงการให้ความรู้ทางวิชาการและ
เทคโนโลยีที่เรียบง่าย เน้นการปรับใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ราษฎรสามารถ
นำไปปฏิบัติได้และเกิดประโยชน์สูงสุด ดังพระบรมราโชวาทเมื่อวันที่ ๑๘ 
กรกฎาคม ๒๕๑๗ ความตอนหนึ่งว่า 

“...การพัฒนาประเทศจำเป็นต้องทำตามลำดับขั้น ต้องสร้าง    

พื้นฐานคือความพอมีพอกิน พอใช้ของประชาชนส่วนใหญ่เป็นเบื้องต้น

ก่อน ใช้วิธีการและอุปกรณ์ที่ประหยัด แต่ถูกต้องตามหลักวิชาการ เมื่อ
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ได้พื้นฐานที่มั่นคงพร้อมพอสมควรและปฏิบัติได้แล้ว จึงค่อยสร้างค่อย

เสริมความเจริญ และฐานะเศรษฐกิจขั้นที่สูงขึ้นโดยลำดับต่อไป หากมุ่ง

แต่จะทุ่มเทสร้างความเจริญยกเศรษฐกิจให้รวดเร็วแต่ประการเดียว 

โดยไม่ให้แผนปฏิบัติการสัมพันธ์กับสภาวะของประเทศและของ

ประชาชน โดยสอดคล้องด้วย ก็จะเกิดความไม่สมดุลในเรื่องต่างๆ         

ขึ้น ซึ่งอาจกลายเป็นความยุ่งยากล้มเหลวได้ในที่สุด ดังเห็นได้ที่

อารยประเทศกำลังประสบปัญหาทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรงในเวลานี้ 

การช่วยเหลือสนับสนุนประชาชนในการประกอบอาชีพ และตั้ง

ตัวให้มีความพอกิน พอใช้ก่อนอื่นเป็นพื้นฐานนั้น เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง

ยวด เพราะผู้ที่มีอาชีพและฐานะเพียงพอที่จะพึ่งตนเอง ย่อมสามารถ

สร้างความเจริญก้าวหน้าระดับที่สูงได้ต่อไปโดยแน่นอน ส่วนการถือ

หลักที่จะส่งเสริมความเจริญให้ค่อยเป็นไปตามลำดับ ด้วยความ

รอบคอบระมดัระวงัและประหยดันัน้ กเ็พือ่ปอ้งกนัความผดิพลาดลม้เหลว 

และเพื่อให้บรรลุผลสำเร็จได้แน่นอนบริบูรณ์...” 
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การพัฒนาใดๆ ต้องคำนึงถึง
สภาพภูมิประเทศของบริเวณนั้นว่าเป็น

อย่างไร และสังคมวิทยาเกี่ยวกับลักษณะนิสัยใจคอของคน ตลอดจน
วัฒนธรรมประเพณีในแต่ละท้องถิ่นที่มีความแตกต่างกัน ดังพระราชดำรัส 
ความตอนหนึ่งว่า 

“. . .การพัฒนาจะต้องเป็นไปตาม        
ภูมิประเทศทางภูมิศาสตร์ และภูมิประเทศ
ทางสังคมศาสตร์ในสังคมวิทยา คือ นิสัยใจคอ
ของคนเรา จะไปบังคับให้คนอื่นคิดอย่างอื่น       
ไม่ได้ เราต้องแนะนำ เราเข้าไปช่วยโดยที่จะ

คิดให้เขาเข้ากับเราไม่ได้ แต่ถ้าเราเข้าไปแล้ว เราเข้าไปดูว่าเขาต้องการ
อะไรจริงๆ แล้วก็อธิบายให้เขาเข้าใจหลักการของการพัฒนานี้ก็จะเกิด
ประโยชน์อย่างยิ่ง...” 
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ทรงมีวิธีคิดอย่างองค์รวม (Holistic) หรือมองอย่างครบวงจร ใน
การที่จะพระราชทานพระราชดำริเกี่ยวกับโครงการหนึ่งนั้น จะทรงมอง
เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น และแนวทางแก้ไขอย่างเชื่อมโยง ดังเช่น กรณีของ 
“ทฤษฎีใหม่” ที่พระราชทานให้แก่ปวงชนชาวไทย เป็นแนวทางในการ
ประกอบอาชีพแนวทางหนึ่งที่พระองค์ทรงมองอย่างองค์รวม ตั้งแต่การถือ
ครองที่ดินโดยเฉลี่ยของประชาชนคนไทย ประมาณ ๑๐-๑๕ ไร่ การ
บริหารจัดการที่ดินและแหล่งน้ำ อันเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญในการ
ประกอบอาชีพ เมื่อมีน้ำในการทำเกษตรแล้วจะส่งผลให้ผลผลิตดีขึ้น

และหากมีผลผลิตเพิ่มมากขึ้น เกษตรกรจะต้องรู้จักวิธีการจัดการและ        
การตลาด รวมถึงการรวมกลุ่มรวมพลังชุมชนให้มีความเข้มแข็ง เพื่อพร้อม
ที่จะออกสู่การเปลี่ยนแปลงของสังคมภายนอกได้อย่างครบวงจรนั่นคือ 
ทฤษฎีใหม่ ขั้นที่ ๑, ๒ และ ๓ 
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การพัฒนาตามแนว
พระราชดำริ ในพระบาท
สม เด็ จพระ เจ้ า อยู่ หั ว มี
ลั กษณะของการพัฒนาที่
อนุโลม และรอมชอมกับ
สภาพธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
และสภาพของสังคมจิตวิทยาแห่งชุมชน คือ “ไม่ติดตำรา” ไม่ผูกมัดติด
กับวิชาการและเทคโนโลยีที่ไม่เหมาะสมกับสภาพชีวิตความเป็นอยู่           
ที่แท้จริงของคนไทย 
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ในเรื่องของความประหยัดนี ้ ประชาชนชาวไทยทราบกันดีว่า         
เรือ่งสว่นพระองคก์ท็รงประหยดัมากดงัทีเ่ราเคยเหน็วา่ หลอดยาสพีระทนตน์ัน้

ทรงใชอ้ยา่งคุม้คา่อยา่งไร หรอืฉลองพระองคแ์ตล่ะองคท์รงใชอ้ยูเ่ปน็เวลานาน

ดงัทีน่ายสเุมธ ตนัตเิวชกลุ เลขาธกิารมลูนธิชิยัพฒันา เคยเลา่วา่  
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“. . .กองงานในพระองค์ โดย

ทา่นผูห้ญงิบตุร ี วรีะไวทยะ บอกวา่ปหีนึง่   

พระองค์เบิกดินสอ ๑๒ แท่ง เดือน        

ละแท่ง ใช้จนกระทั่งกุด ใครอย่าไปทิ้ง

ของท่านนะ จะกริ้วเลย ประหยัดทุก

อย่าง เป็นต้นแบบทุกอย่าง ทุกอย่างนี้

มีค่าสำหรับพระองค์หมด ทุกบาททุก

สตางค์จะใช้อย่างระมัดระวัง จะสั่งให้

เราปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบ...” 

ขณะเดียวกันการพัฒนาและช่วยเหลือราษฎร ทรงใช้หลักในการ
แก้ไขปัญหาด้วยความเรียบง่ายและประหยัด ราษฎรสามารถทำได้เอง        
หาได้ในท้องถิ่นและประยุกต์ใช้สิ่งที่มีอยู่ในภูมิภาคนั้นๆ มาแก้ไขปัญหา
โดยไม่ต้องลงทุนสูงหรือใช้เทคโนโลยีที่ไม่ยุ่งยากนัก ดังพระราชดำรัส      
ความตอนหนึ่งว่า 

“...ให้ปลูกป่า โดยไม่ต้องปลูก โดยปล่อยให้ขึ้นเองตาม

ธรรมชาติ จะได้ประหยัดงบประมาณ...” 
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ด้วยพระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถในพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ทำให้การคิดค้น ดัดแปลง ปรับปรุง และแก้ไขงานการ
พฒันาประเทศตามแนวพระราชดำรดิำเนนิไปไดโ้ดยงา่ย ไมยุ่ง่ยากซบัซอ้น

และที่สำคัญอย่างยิ่ง คือ สอดคล้องกับสภาพความเป็นอยู่และระบบ          
นิเวศโดยส่วนรวม ตลอดจนสภาพทางสังคมของชุมชนนั้นๆ ทรงโปรดที่จะ
ทำสิ่งที่ยากให้กลายเป็นง่าย ทำสิ่งที่สลับซับซ้อนให้เข้าใจง่าย อันเป็นการ

แก้ปัญหาด้วยการใช้กฎแห่งธรรมชาติเป็นแนวทางนั่นเอง แต่การทำ           
สิ่งยาก ให้กลายเป็นง่ายนั้นเป็นของยาก ฉะนั้นคำว่า “ทำให้ง่าย” หรือ 
“Simplicity” จึงเป็นหลักคิดสำคัญที่สุดของการพัฒนาประเทศในรูป
แบบของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
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พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่ หั ว
ทรงเป็นนักประชาธิปไตย จึงทรงนำ 
“ประชาพจิารณ”์ มาใชใ้นการบรหิาร
เพือ่เปดิโอกาสใหส้าธารณชน ประชาชน

หรือเจ้าหน้าที่ทุกระดับได้มาร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่         
จะต้องคำนึงถึงความคิดเห็นของประชาชน หรือความต้องการของ
สาธารณชน ดังพระราชดำรัสความตอนหนึ่งว่า 

“...สำคัญที่สุดจะต้องหัดทำใจให้กว้างขวางหนักแน่น รู้จักรับฟัง

ความคิดเห็น แม้กระทั่งความวิพากษ์วิจารณ์จากผู้อื่นอย่างฉลาด 

เพราะการรู้จักรับฟังอย่างฉลาดนั้นแท้จริงคือ การระดมสติปัญญาและ

ประสบการณ์อันหลากหลาย มาอำนวยการปฏิบัติบริหารงานให้

ประสบความสำเร็จที่สมบูรณ์นั่นเอง...” 
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การปฏิบัติพระราชกรณียกิจ และการพระราชทานพระราชดำริ
ในการพัฒนาและช่วยเหลือพสกนิกร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรง
ระลกึถงึประโยชนข์องสว่นรวมเปน็สำคญั ดงัพระราชดำรสัความตอนหนึง่วา่

“...ใครต่อใครบอกว่าขอให้เสียสละส่วนตัวเพื่อส่วนรวม อันนี้ฟัง

จนเบื่อ อาจจะรำคาญด้วยซ้ำว่า ใครต่อใครมาก็บอกว่าขอให้คิดถึง

ประโยชน์ส่วนรวม อาจมานึกในใจว่า ให้ๆ อยู่เรื่อยแล้วส่วนตัวจะได้

อะไร ขอให้คิดว่าคนที่ให้เพื่อส่วนรวมนั้นมิได้ให้ส่วนรวมแต่อย่างเดียว 

เป็นการให้เพื่อตัวเองสามารถที่จะมีส่วนรวมที่จะอาศัยได้...” 

พระบรมราโชวาท มหาวิทยาลัยขอนแก่น ๒๕๑๔ 
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การบรกิารรวมทีจ่ดุเดยีว
เปน็รปูแบบการบรกิารแบบเบด็เสรจ็
หรือ One Stop Services

ที่ เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในระบบ
บริหารราชการแผ่นดิ นของ
ประเทศไทย โดยทรงให้ศูนย์
ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นต้นแบบในการบริการ
รวมที่จุดเดียว เพื่อประโยชน์ต่อประชาชนที่มาขอใช้บริการ จะประหยัด
เวลาและค่าใช้จ่าย โดยมีหน่วยงานราชการต่างๆ มาร่วมดำเนินการและ    
ให้บริการประชาชน ณ ที่แห่งเดียว ดังพระราชดำรัสความตอนหนึ่งว่า 
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“...กรม กองต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประชาชนทุกด้านได้

สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ปรองดองกัน ประสานกัน                

ตามธรรมดาแต่ละฝ่ายต้องมีศูนย์ของตน แต่ว่าอาจจะมีงานถือว่าเป็น

ศูนย์ของตัวเองคนอื่นไม่เกี่ยวข้อง และศูนย์ศึกษาการพัฒนาเป็นศูนย์ที่

รวบรวมกำลังทั้งหมดของเจ้าหน้าที่ทุกกรม กอง ทั้งในด้านเกษตรหรือ

ในด้านสังคม ทั้งในด้านหางาน การส่งเสริมการศึกษามาอยู่ด้วยกัน           

ก็หมายความว่าประชาชน ซึ่งจะต้องใช้วิชาการทั้งหลายก็สามารถที่จะ

มาดู ส่วนเจ้าหน้าที่จะให้ความอนุเคราะห์แก่ประชาชนก็มาอยู่พร้อม

กันในที่เดียวกันเหมือนกัน ซึ่งเป็นสองด้าน ก็หมายถึงว่า ที่สำคัญปลาย

ทางคือ ประชาชนจะได้รับประโยชน์และต้นทางของผู้เป็นเจ้าหน้าที่จะ

ให้ประโยชน์...” 
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ทร ง เ ข้ า ใ จ ถึ ง ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ
ต้ อ ง ก า ร ใ ห้ ป ร ะ ช า ช น ใ ก ล้ ชิ ด กั บ
ธรรมชาติ ทรงมองอย่างละเอียดถึง
ปัญหาธรรมชาติ หากเราต้องการแก้ไข
ธรรมชาต ิ จะตอ้งใชธ้รรมชาตเิขา้ชว่ยเหลอื

อาทิ การแก้ไขปัญหาป่าเสื่อมโทรมได้
พระราชทานพระราชดำริ การปลูกป่า

โดยไม่ต้องปลูก ปล่อยให้ธรรมชาติช่วย
ในการฟื้นฟูธรรมชาติ หรือแม้กระทั่ง 
การปลกูปา่๓อยา่งประโยชน์๔อยา่ง

ได้แก่ ปลูกไม้เศรษฐกิจ ไม้ผล และไม้ฟืน นอกจากได้ประโยชน์                
ตามชื่อของไม้แล้วยังช่วยรักษาความชุ่มชื้นให้แก่พื้นดินด้วย เห็นได้ว่า    
ทรงเข้าใจธรรมชาติ และมนุษย์อย่างเกื้อกูลกัน ทำให้คนอยู่ร่วมกับป่า       
ได้อย่างยั่งยืน 
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ทรงนำความจริงในเรื่อง
ความเป็นไปแห่งธรรมชาติและ
กฎเกณฑ์ของธรรมชาติมาเป็น
หลักการ แนวปฏิบัติที่สำคัญ          
ในการแก้ปัญหาและปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงสภาวะที่ ไม่ปกติ          
เข้ าสู่ ร ะบบที่ เป็นปกติ เช่น 
การนำน้ำดี ขับไล่น้ำเสีย หรือ
เจือจางน้ำเสียให้กลับเป็นน้ำดี 
ตามจงัหวะการขึน้ลงตามธรรมชาติ

ของน้ำ การบำบัดน้ำเน่าเสียโดย
ใช้ผักตบชวาซึ่งมีตามธรรมชาติ 

ให้ดูดซึมสิ่งสกปรกปนเปื้อนในน้ำ ดังพระราชดำรัสความว่า “ใช้อธรรม
ปราบอธรรม”
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เป็ น การปลู กป่ า ล งบนแผ่ นดิ นด้ ว ย
ความต้องการอยู่รอดของมนุษย์ ทำให้ต้องมี
การบริโภคและใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่าง
สิ้นเปลือง เพื่อประโยชน์ของตนเองและ
สร้างความเสียหายให้แก่สิ่งแวดล้อม ปัญหา
ความไม่สมดุลจึงบังเกิดขึ้น ดังนั้น ในการที่
จะฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติให้กลับคืนมาจะ
ต้องปลูกจิตสำนึกในการรักผืนป่าให้แก่คน
เสียก่อน ดังพระราชดำรัสความตอนหนึ่งว่า  

“...เจา้หนา้ทีป่า่ไมค้วรจะปลกูตน้ไม ้ ลงในใจคนเสยีกอ่น แลว้คน

เหลา่นัน้กจ็ะพากนัปลกูตน้ไมล้งบนแผน่ดนิและรกัษาตน้ไมด้ว้ยตนเอง...” 
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“...ขาดทนุ คอื กำไร Our loss is our gain...การเสยีคอื การได ้

ประเทศชาติก็จะก้าวหน้า และการที่คนอยู่ดีมีสุขนั้น เป็นการนับที่เป็น

มูลค่าเงินไม่ได้...” 

จากพระราชดำรัสดังกล่าว คือ หลักการในพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวที่มีต่อพสกนิกรไทย “การให้” และ “การเสียสละ”

เป็นการกระทำอันมีผลเป็นกำไรคือความอยู่ดีมีสุขของราษฎร ซึ่งสามารถ
สะท้อนให้เห็นเป็นรูปธรรมชัดเจนได้ ดังพระราชดำรัสที่ได้พระราชทานแก่
ตัวแทนของปวงชนชาวไทย ที่ได้เข้าเฝ้าฯ ถวายพระพรเนื่องในวโรกาส
เฉลิมพระชนมพรรษา เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๓๔ ณ ศาลาดุสิดาลัย 
พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน ความตอนหนึ่งว่า  
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“...ประเทศต่างๆ ในโลก ในระยะ 

๓ ปี มานี้ คนที่ก่อตั้งประเทศที่มีหลัก

ทฤษฎีในอุดมคติที่ ใช้ในการปกครอง

ประเทศล้วนแต่ล่มสลายลงไปแล้ว เมือง

ไทยของเราจะสลายลงไปหรือ เมืองไทย

นับว่าอยู่ได้มาอย่างดี เมื่อประมาณ ๑๐ 

วันก่อน มีชาวต่างประเทศมาขอพบ เพื่อ

ขอโอวาทเกี่ยวกับการปกครองประเทศ

ว่าจะทำอย่างไร จึงได้แนะนำว่า ให้

ปกครองแบบคนจน แบบที่ไม่ติดตำรา

มากเกินไป ทำอย่างมีสามัคคี มีเมตตา

กัน ก็จะอยู่ได้ตลอดไม่เหมือนกับคนที่ทำ

ตามวิชาการ ที่เวลาปิดตำราแล้วไม่รู้จะ

ทำอย่างไร ลงท้ายก็ต้องเปิดหน้าแรกเริ่ม

ใหม่ ถอยหลังเข้าคลอง ถ้าเราใช้ตำราแบบอะลุ้มอล่วยกันในที่สุดได้ก็

เป็นการดี ให้โอวาทเขาไปว่าขาดทุนเป็นการได้กำไรของเรา นัก

เศรษฐศาสตร์คงค้านว่าไม่ใช่ แต่เราอธิบายได้ว่า ถ้าเราทำอะไรที่เรา

เสีย แต่ในที่สุดเราเสียนั้น เป็นการได้ทางอ้อม ตรงกับงานของรัฐบาล

โดยตรง เงินของรัฐบาลหรืออีกนัยหนึ่งคือเงินของประชาชน ถ้าอยาก

ให้ประชาชนอยู่ดี กินดี ก็ต้องลงทุน ต้องสร้างโครงสร้าง ซึ่งต้องใช้เงิน

เป็นร้อย พัน หมื่นล้าน ถ้าทำไปเป็นการจ่ายเงินของรัฐบาล แต่ในไม่ช้า

ประชาชนจะได้รับผล ราษฎรอยู่ดี กินดี ราษฎรได้กำไรไป ถ้าราษฎรมี

รายได้ รัฐบาลก็เก็บภาษีได้สะดวก เพื่อให้รัฐบาลได้ทำโครงการต่อไป 

เพื่อความก้าวหน้าของประเทศชาติ ถ้ารู้รัก สามัคคี รู้เสียสละ คือการ

ได้ ประเทศชาติก็จะก้าวหน้า และการที่คนอยู่ดีมีสุขนั้น เป็นการนับที่

เป็นมูลค่าเงินไม่ได้...” 
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การพัฒนาตามแนวพระราชดำรัส

เพื่อแก้ไขปัญหาในเบื้องต้นด้วยการแก้ไข
ปัญหาเฉพาะหน้า เพื่อให้มีความแข็งแรง
พอที่จะดำรงชีวิตได้ต่อไป แล้วขั้นต่อไป     
ก็คือการพัฒนาให้ประชาชนสามารถ       
อยู่ในสังคมได้ตามสภาพแวดล้อมและ
สามารถ “พึ่งตนเองได้” ในที่สุด           
ดังพระราชดำรัสความตอนหนึ่งว่า  

 

“ . . .การช่วยเหลือสนับสนุน

ประชาชนในการประกอบอาชพีและตัง้ตวัใหม้คีวามพอกนิพอใชก้อ่นอืน่  

เป็นสิ่งสำคัญยิ่งยวด เพราะผู้มีอาชีพและฐานะเพียงพอที่จะพึ่งพา

ตนเองได้ ย่อมสามารถสร้างความเจริญในระดับสูงขั้นต่อไป...” 
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การพัฒนาเพื่อให้พสกนิกรทั้ง
หลายประสบความสุขสมบูรณ์ในชีวิตได้
เริ่มจากการเสด็จฯ ไปเยี่ยมประชาชนทุก
หมู่เหล่าในทุกภูมิภาคของประเทศไทย 
ได้ทอดพระเนตรความเป็นอยู่ ของ
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ราษฎรด้วยพระองค์เอง จึงทรง
สามารถเข้าพระราชหฤทัยใน

สภาพปัญหาได้อย่างลึกซึ้งว่า มี

เหตุผลมากมายที่ทำให้ราษฎรตก
อยู่ในวงจรแห่งทุกข์เข็ญ จากนั้น

ได้พระราชทานความช่วยเหลือให้

พสกนิกร มีความกินดีอยู่ดี มีชีวิต
อยู่ในขั้น “พออยู่พอกิน” ก่อน 

แล้วจึงขยับขยายให้มีขีดสมรรถนะที่ก้าวหน้าต่อไป 

ในการพัฒนานั้น หากมองในภาพรวมของประเทศมิใช่งานเล็กน้อย 

แต่ต้องใช้ความคิดและกำลังของคนทั้งชาติ จึงจะบรรลุผลสำเร็จ ด้วยพระ

ปรีชาญาณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงทำให้คนทั้งหลายได้

ประจักษ์ว่าแนวพระราชดำริในพระองค์นั้น “เรียบง่ายปฏิบัติได้ผล” เป็น
ที่ยอมรับโดยทั่วกัน ดังพระราชดำรัสความตอนหนึ่งว่า  

“...ถ้าโครงการดี ในไม่ช้า ประชาชนก็ได้กำไร จะได้ผล ราษฎร

จะอยู่ดีกินดีขึ้น จะได้ประโยชน์ไป...” 
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เศรษฐกิจพอเพียง
เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำรัส
ชี้แนะแนวทางการดำเนินชีวิต
แก่พสกนิกรชาวไทยมาโดย
ตลอดนานกว่า ๓๐ ปี ตั้งแต่
ก่อนเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ และเมื่อภายหลังได้ทรงย้ำแนวทางการ
แก้ไข เพื่อให้รอดพ้นและสามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้
กระแสโลกาภิวัตน์และความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ดังปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงที่ได้พระราชทานไว้ดังนี้ 
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เศรษฐกิจพอเพียง เป็น
ปรัชญาชี้ถึงแนวการดำรงอยู่
และปฏิบัติตนของประชาชนใน
ทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว 
ระดับชุ มชนจนถึ ง ระดับรั ฐ           
ทั้ ง ในการพัฒนาและบริหาร
ป ร ะ เ ท ศ ใ ห้ ด ำ เ นิ น ไ ป ใ น          
ทางสายกลาง โดยเฉพาะการ
พัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวทัน
ต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ ความ

พอเพียง หมายถึง ความพอ

ประมาณความมเีหตผุล รวมถงึ
ความจำเป็นที่จะต้องมีระบบ
ภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควร 
ต่อการมีผลกระทบใดๆ อันเกิด
จากการเปลีย่นแปลงทัง้ภายนอก

และภายใน ทั้งนี้ จะต้องอาศัย
ความรอบรู้ ความรอบคอบ

และความระมดัระวงัอยา่งยิง่ ในการนำวชิาการตา่งๆ มาใชใ้นการวางแผน
และการดำเนินการทุกขั้นตอน และขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพื้นฐาน
จิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจ
ในทกุระดบั ใหม้สีำนกึในคณุธรรม ความซือ่สตัยส์จุรติ และใหม้คีวามรอบรู ้
ที่เหมาะสม ดำเนินชีวิตด้วยความอดทนความเพียรมีสติปัญญา และ
ความรอบคอบ เพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วและกว้างขวางทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม
จากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี 
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พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชดำรัส เรื่อง
ความซื่อสัตย์ สุจริต 
จริงใจต่อกันอย่างต่อ
เนื่องตลอดมา เพราะ
เห็นว่าหากคนไทยทุก
คนได้ร่วมมือกันช่วย
ชาติ พัฒนาชาติด้วย

ความซื่อสัตย์ สุจริต

จรงิใจตอ่กนัแลว้ ประเทศไทยจะเจรญิกา้วหนา้อยา่งมาก ดงัพระราชดำรสั

ดังนี้ 
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“...คนที่ไม่มีความสุจริต คนที่ไม่มีความมั่นคง ชอบแต่มักง่าย

ไม่มีวันจะสร้างสรรค์ประโยชน์ส่วนรวมที่สำคัญอันใดได้ ผู้ที่มีความ

สุจริตและความมุ่งมั่นเท่านั้น จึงจะทำงานสำคัญยิ่งใหญ่ที่เป็นคุณ         

เป็นประโยชน์แท้จริงได้สำเร็จ...” 

พระราชดำรัส เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๒๒ 

“...ผู้ที่มีความสุจริตและบริสุทธิ์ใจ แม้จะมีความรู้น้อยก็ย่อมทำ

ประโยชน์ให้แก่ส่วนรวมได้ มากกว่าผู้มีความรู้มากแต่ไม่มีความสุจริต 

ไม่มีความบริสุทธิ์ใจ...” 

พระราชดำรัส เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๓๓ 

“...ผู้ว่า CEO ต้องเป็นคนที่สุจริต ทุจริตไม่ได้ ถ้าทุจริตแม้แต่      

นิดเดียวก็ขอแช่งให้มีอันเป็นไป...” 

 “...ข้าราชการหรือประชาชนมีการทุจริต ถ้ามีทุจริตแล้ว    

บ้านเมืองพัง ที่เมืองไทยพังมาเพราะมีทุจริต...” 

พระราชดำรัส เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๔๖ 
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พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงพระเกษมสำราญและทรงมีความสุข
ทุกคราที่จะช่วยเหลือประชาชน ซึ่งเคยมี
พระราชดำรัสครั้งหนึ่งความว่า  

“...ทำงานกับฉัน ฉันไม่มีอะไร

จะให้ นอกจากการมีความสุขร่วมกัน 

ในการทำประโยชน์ให้กับผู้อื่น...” 
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จากพระราชนพินธ ์“พระมหาชนก”

เป็นพระราชนิพนธ์ที่พระองค์ทรงใช้เวลา
ค่อนข้างนานในการคิดประดิษฐ์ ทำให้
เข้าใจง่าย และปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสภาพ
สังคมปัจจุบัน อีกทั้งภาพประกอบ และ      
คติธรรมต่างๆ ได้ส่งเสริมให้หนังสือเล่มนี้           

มีความศักดิ์สิทธิ์ที่หากคนไทยน้อมรับมาศึกษา
วิเคราะห์และปฏิบัติตามรอยพระมหาชนก กษัตริย์       
ผู้เพียรพยายามแม้จะไม่เห็นฝั่ง ก็ยังว่ายน้ำต่อไป 
เพราะถ้าไม่เพียรว่ายก็จะตกเป็นอาหาร ปู ปลา และ
ไม่ได้พบกับเทวดาที่มาช่วยเหลือมิให้จมน้ำไป 

เช่นเดียวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ที่ทรงริเริ่มทำโครงการต่างๆ ในระยะแรก ที่ไม่มีความพร้อมในการ

ทำงานมากนกั และทรงใชพ้ระราชทรพัยส์ว่นพระองคท์ัง้สิน้ แตพ่ระองค์

กม็ไิดท้อ้พระราชหฤทยั มุง่มัน่พฒันาบา้นเมอืงใหบ้งัเกดิความรม่เยน็เปน็สขุ
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ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั
มีพระราชดำรัสในเรื่อง “รู้ รัก

สามัคคี” มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็น

คำสามคำ ที่มีค่าและมีความหมาย
ลึกซึ้ง พร้อมทั้งสามารถปรับใช้ได้
กับทุกยุคทุกสมัย  

รู้ : การที่เราจะลงมือทำสิ่งใดนั้น จะต้องรู้เสียก่อน รู้ถึงปัจจัย
ทั้งหมด รู้ถึงปัญหา และรู้ถึงวิธีการแก้ปัญหา 

รัก : คือความรัก เมื่อเรารู้ครบถ้วนกระบวนความแล้ว จะต้องมี
ความรักการพิจารณาที่จะเข้าไปลงมือปฏิบัติแก้ไขปัญหานั้นๆ 

สามัคคี: การที่จะลงมือปฏิบัตินั้น ควรคำนึงเสมอว่า เราจะทำงาน
คนเดียวไม่ได้ ต้องทำงานร่วมมือร่วมใจเป็นองค์กรเป็นหมู่คณะ จึงจะมี

พลังเข้าไปแก้ปัญหาให้ลุล่วงไปได้ด้วยดี 



คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
นายพนัส   สิมะเสถียร ประธานกรรมการ 
นายโฆสิต   ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ กรรมการ 
นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา กรรมการ 
นายชัยวัฒน์   วิบูลย์สวัสดิ์ กรรมการ 
นายประสิทธิ์   โฆวิไลกูล กรรมการ 
นายอาชว์   เตาลานนท์ กรรมการ 
นางจุรี   วิจิตรวาทการ กรรมการ 
นายศักรินทร์   ภูมิรัตน กรรมการ 
นายวิบูลย์   เข็มเฉลิม กรรมการ 
นายสนิท   อักษรแก้ว กรรมการ 
ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย  (นางธาริษา  วัฒนเกส) กรรมการ 
ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ (นายบัณฑูร  สุภัควณิช) กรรมการ 
เลขาธิการ ก.พ.  (นายปรีชา  วัชราภัย) กรรมการ 
ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (นายสมชัย  สัจจพงษ์) กรรมการ 
เลขาธิการ สศช.  (นายอำพน  กิตติอำพน) กรรมการและเลขานกุาร 

คณะผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

นายอำพน   กิตติอำพน เลขาธิการฯ 
นางสาววิไลพร   ลิ่วเกษมศานต์ รองเลขาธิการฯ 
นายอาคม  เติมพิทยาไพสิฐ รองเลขาธิการฯ 
นายอุทิศ   ขาวเธียร รองเลขาธิการฯ 
นางจุฑามาศ   บาระมีชัย รองเลขาธิการฯ 
นางเพ็ญจา   อ่อนชิต รองเลขาธิการฯ 
นางสุวรรณี   คำมั่น รองเลขาธิการฯ 
นายสุวัฒน์ วาณีสุบุตร   ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน 
นายปรเมธี   วิมลศิริ ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน 
นายธานินทร์ ผะเอม ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน 
นายชาญวิทย์ อมตะมาทุชาติ ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน 
นางนิตยา กมลวัทนนิศา รักษาการที่ปรึกษาด้านนโยบายฯ 
นางสาวลดาวัลย์ คำภา รักษาการที่ปรึกษาด้านนโยบายฯ 
นางชุตินาฏ วงศ์สุบรรณ รักษาการที่ปรึกษาด้านนโยบายฯ



หมายเลขโทรศัพท์สศช.
โทรศัพท์๐-๒๒๘๐-๔๐๘๕(๔๐คู่สาย)โทรสาร๐-๒๒๘๑-๓๙๓๘



หน่วยงาน ชื่อย่อโทรศัพท์

สำนักงานเลขาธิการ สลก. ๐-๒๖๒๘-๒๘๕๙ 

สำนักบัญชีประชาชาติ สบป. ๐-๒๒๘๑-๖๖๓๔ 

สำนักประเมินผลและเผยแพร่การพัฒนา สปผ. ๐-๒๒๘๐-๑๔๒๐ 

สำนักพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ สพข. ๐-๒๒๘๑-๙๒๖๙ 

สำนักพัฒนาฐานข้อมูลและตัวชี้วัดภาวะสังคม สขส. ๐-๒๒๘๑-๘๘๓๑ 

สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง สพก. ๐-๒๒๕๑-๔๐๑๙ 

สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพอ. ๐-๔๓๒๓-๖๗๘๔ 

สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้ สพต. ๐-๗๔๓๑-๒๗๐๒ 

สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ สพน. ๐-๕๓๒๒-๑๖๐๐ 

สำนักยุทธศาสตร์ด้านนโยบายสาธารณะ สนส. ๐-๒๒๘๑-๖๓๐๙ 

สำนักยุทธศาสตร์และการวางแผนพัฒนาทางสังคม สพส. ๐-๒๒๘๑-๒๐๐๖ 

สำนักยุทธศาสตร์และการวางแผนพัฒนาพื้นที่ สพท. ๐-๒๒๕๓-๒๗๒๘ 

สำนักยุทธศาสตร์และการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค สศม. ๐-๒๖๒๘-๒๘๓๗ 

สำนักวางแผนการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติ  
และสิ่งแวดล้อม 

สทว. ๐-๒๒๘๑-๖๑๒๙ 

สำนักวิเคราะห์โครงการลงทุนภาครัฐ สวค. ๐-๒๒๘๑-๐๙๙๒ 

กลุ่มตรวจสอบภายใน ตสน. ๐-๒๒๘๒-๙๖๕๕ 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กพร. ๐-๒๒๘๐-๔๐๙๕  

ห้องสมุดสุริยานุวัตร  ๐-๒๒๘๒-๐๘๓๘ 

พิพิธภัณฑ์สุริยานุวัตรเพื่อการพัฒนาประเทศ  ๐-๒๒๘๐-๔๐๘๕  
ต่อ  ๔๐๐๔, ๑๓๐๓-๕ 



ที่ปรึกษา

นายพนัสสิมะเสถียร ประธานกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 

นายสุเมธตันติเวชกุล ประธานสถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

นายอำพนกิตติอำพน เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ



คณะทำงาน

ประธาน : นางเพ็ญจา  อ่อนชิต 

รองประธาน : นายสุทิน  ลี้ปิยะชาติ    น.ส.กัญญารักษ์  ศรีทองรุ่ง    

คณะทำงาน : นางจันทร์ทิพย์ ปาละนันทน์   นางโกสุมภ์  วาณิชชานนท์   

  น.ส.ช่อผกา  แก้วใหญ่    น.ส.จีรวัจน์  วงศาโรจน์    

  นายเนาวฤทธิ์  ฤทธิแปลก   น.ส.รวีวรรณ เลียดทอง   



สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

วิสัยทัศน์ หน่วยงานหลักในการวางแผนและ
จดัทำยทุธศาสตรก์ารพฒันาประเทศ
สูค่วามสมดลุและยัง่ยนื ทีย่ดึประโยชน์
ส่วนรวม ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
และมีประสิทธิภาพสูง 


ค่านิยม มุ่งมั่น ทุ่มเท พัฒนาประเทศ เพื่อ

ประโยชน์สุขแก่สังคม ด้วยคุณธรรม 
ตามหลักวิชาการอย่างมืออาชีพ

พิมพ์ที่: บริษัท ๒๑ เซ็นจูรี่ จำกัด ๑, ๓  ซอย ๔๘ ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางยี่ขัน  
 เขตบางพลัด  กรุงเทพฯ  ๑๐๗๐๐     โทรศัพท์  ๐-๒๘๘๓-๐๔๑๗-๘
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