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 “14 แนวทางพระราชด ารบิริหารบา้นเมอืง”  
จากค าบรรยายของ พลเอก เปรม  ติณสูรานนท,์ ประธานองคมนตรี ที่ มหาวทิยาลยัสวนดุสติ 

โดย ผูจ้ดัการออนไลน ์8 กุมภาพนัธ ์2549 17:22 น.  

  

              แนวพระราชด าริ เท่าที่ผมเรียนใหท้ราบแลว้ว่ารวบรวมมามากที่สุดเท่าที่จะมากได ้เพือ่จะน ามาใชก้บัหวัขอ้ที่ท่านอธิการ

กรุณาก าหนดใหม้าพูดในวนัน้ี คือเกี่ยวกบัการบริหารจดัการภาครฐันัน้ พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวั ไดม้ีพระราชด ารสัต่างๆ 

เกี่ยวกบัเรื่องน้ีที่ผมรวบรวมได ้มอียู่ 14 ประการ 
        ขอ้ที่ 1 มพีระราชด าริว่า การบริหารจะตอ้งเป็นการบริหารเพ่ือความมัน่คงของชาติ เพือ่ความเจริญของประเทศ และเพื่อ
ความผาสุกของประชาชน การบริหารจะตอ้งไม่น าเอาประโยชน์ส่วนตวั ประโยชน์ของญาติพี่นอ้ง ประโยชน์ของบริวารเขา้มา

เกี่ยวขอ้ง 
        พวกเราท ัง้หลายคงจะจ าพระปฐมบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวั ไดว้่า ทรงมีรบัส ัง่ว่า “เราจะปกครอง
แผ่นดนิโดยธรรม เพือ่ประโยชนส์ุขแห่งมหาชนชาวสยาม” เป็นพระราชปณิธานที่ทรงด ารงไวไ้ดอ้ย่างม ัน่คง ผมเขา้ใจว่า ธรรมที่ทรง
รบัส ัง่นัน้ ย่อมหมายถงึท ัง้ธรรม คือคุณความด ีและความยุติธรรม 
        ขอ้ 2 ท่านรบัส ัง่ว่า จะตอ้งบริหารดว้ยความสามคัคี ทรงเนน้และทรงเห็นว่า ความสามคัคีปรองดอง จะน าไปสู่ความ
ร่วมมอืและความเขม้แขง็ ท าใหง้านบรรลุผลส าเร็จ 
        ผมมคีวามเห็น ผมขอเนน้ว่า ผมมีความเหน็ว่า ผูบ้ริหารทุกระดบัจะตอ้งรูจ้กัรกัษาความสามคัคีในหน่วยงาน ในชาติของ

เรา ผูบ้ริหารจะตอ้งรูจ้กัก าหนดนโยบาย ซึ่งสมยัน้ีเรียกกนัว่า “ยุทธศาสตร์” ผูบ้ริหารจะตอ้งรูจ้กัก าหนดมาตรการเพื่อใหบ้รรลุ
นโยบายหรือยุทธศาสตรน์ัน้ๆ จะตอ้งเขา้ใจว่า ความคิดเหน็ที่แตกต่างไม่ใช่ความขดัแยง้ ไม่ใช่ความขดัขนื 
        ผูบ้ริหารที่ดตีอ้งยอมรบัฟงัความเหน็ของผูอ้ื่น ใหโ้อกาสผูใ้ตบ้งัคบับญัชาไดม้สี่วนร่วม เพราะพวกเราทุกคน หรือส่วนใหญ่

ของพวกเรา ต่างก็มคีวามปรารถนาดตี่อหน่วยงานและต่อชาติบา้นเมอืงดว้ยกนั 
        ขอ้ 3 จะตอ้งบริหารดว้ยความซื่อสตัยส์ุจริต ท่านรบัส ัง่ว่า ตอ้งซื่อสตัยส์ุจริต ท ัง้ในความคิด การพูด และการกระท า ยงั
ทรงเนน้ในเรื่องน้ีอยู่เสมอๆ  
        ผมขอใหค้วามเห็นเป็นส่วนตวั เป็นการขยายความว่า ผูบ้ริหารนอกจากจะตอ้งซื่อสตัยส์ุจริตแลว้ จ าตอ้งดูแลคนรอบขา้ง

ตวัเราใหซ้ื่อสตัยส์ุจริตดว้ย ยิ่งไปกว่านัน้ ผูบ้ริหารจ าตอ้งเพิม่เติมค าว่า “เสยีสละ” และ “จงรกัภกัด”ี เขา้ไปดว้ย 
        ในบา้นเมืองของเราปญัหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในการบริหารภาครฐั ถา้จะมาพูดกนัก็พูดไดย้าวมาก พูดไดน้าน

มาก พูดกนัไดเ้หมอืนเรื่องสนุกสนาน แต่เรื่องที่เราไม่ค่อยจะพูดถงึกนับ่อยนกั ก็คือเราไม่ค่อยพูดว่า การทุจริตและประพฤติมชิอบ 

เป็นการบ ัน่ทอนประสทิธิภาพในการบริหาร และลดความเชื่อถอืของประชาชนที่มตี่อผูบ้ริหารและหน่วยงานของรฐั        
        ขอ้ 4  จะตอ้งเป็นการบริหารที่ถูกตอ้ง คือถูกตอ้งตามกฎหมาย ถูกตอ้งตามกฎเกณฑ ์มีความเที่ยงธรรม เที่ยงตรง มี
ประสทิธิภาพ และใหป้ระสทิธิผลสูง 
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        ความเห็นส่วนตวัของผม ผมเห็นว่า ผูบ้ริหารตอ้งมีมาตรฐานเดียว เสมอหนา้กนั ท ัว่ถึงกนั ตอ้งไม่มีหลายมาตรฐาน 

หรือไม่มีมาตรฐานเลย หรือใชม้าตรฐานตามอารมณ์ มาตรฐานตามกิเลส พระเจา้อยู่หวั ทรงย า้เตือนอยู่เสมอว่า ความสุจริตและ

ความถูกตอ้งเป็นของคู่กนั 
        ขอ้ 5 จะตอ้งเป็นการบริหารที่มีเอกภาพ มกีารประสานงาน มกีารประสานประโยชนร์ะหว่างหน่วยงาน 
        พระราชด าริน้ีชดัเจน และเขา้ใจง่าย แต่โดยขอ้เท็จจริง หน่วยงานภาครฐัค่อนขา้งละเลยจนกลายเป็นอุปสรรคที่ไม่มีใน

ต ารา บางทกี็กลายเป็นการแข่งขนัหรือกลายเป็นการแก่งแย่งกนัเองระหว่างหน่วยงานต่างๆ 
        ขอ้ 6 จะตอ้งบริหารดว้ยความเพียร อย่างต่อเน่ือง ดุจเช่นพระมหาชนก ผูบ้ริหารตอ้งไม่กลวัล  าบาก ไม่กลวัเหนื่อย ด ารง
ความมุ่งหมายอย่างกลา้หาญ กลา้เผชิญอุปสรรค และอดทนต่อความยากล าบาก 
        ผมเองเห็นว่า ผูบ้ริหารตอ้งมีความเพียรพยายาม โดยไม่ค านึงว่าตนจะไดร้บัประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ อย่างไร มุ่งแต่

ความส าเร็จของการบริหาร และผลประโยชนข์องส่วนรวมเป็นที่ต ัง้ 
        ขอ้ 7 ผูบ้ริหารจะตอ้งไม่หวาดกลวัต่ออทิธิพลใดๆ และตอ้งอยู่คนละฝ่ายกบัความไม่ถูกตอ้ง 
        ผมเห็นว่า ผูบ้ริหารตอ้งหนกัแน่น สงบน่ิง และสง่างาม ในบา้นเมืองของเรา ผูบ้ริหารมกัจะเผชิญกบัการเรียกรอ้งและ

ความกดดนัของกลุ่มอิทธิพล หรือผลประโยชน์ที่ไม่เป็นธรรม หรือเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัผลประโยชน์และความตอ้งการของกลุ่ม 

กรณีเช่นน้ี ผูบ้ริหารจะตอ้งเลอืกเอาเองว่าจะยนืหยดั หนกัแน่น รบัใชป้ระชาชน หรือจะรบัใชก้ลุ่มอทิธิพล 
ขอ้ 8 ผูบ้ริหารจะตอ้งศึกษาหาความรูอ้ย่างจริงจงั อย่างลึกซึ้ง อย่างกวา้งขวาง ท ัง้ทางลกึและทางกวา้ง พระเจา้อยู่หวัทรง

ย า้เตือนใหทุ้กคนตื่นตวั สนใจการเปลีย่นแปลงและการพฒันาวชิาการอยู่ตลอดเวลา 
        ผมมคีวามเหน็ว่า ผูบ้ริหารตอ้งเปิดใจกวา้ง มคีวามบริสุทธ์ิ ซื่อตรงต่อวชิาชีพ วชิาการ ที่กล่าวเช่นนัน้มไิดห้มายความว่าให ้

ผูบ้ริหารยึดติดกบัต ารา ยึดติดกบัทฤษฎี แต่ผูบ้ริหารจะตอ้งสามารถประยุกตใ์ชไ้ดอ้ย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ผูบ้ริหาร

จะตอ้งเป็นมอือาชีพ รูจ้ริง ท าไดจ้ริง และแสวงหาความรูเ้พิ่มเติมอยู่เสมอ รูจ้กัหนา้ที่ชดัเจน รูจ้กัใชค้น รูจ้กัวางคนใหเ้หมาะสมกบั

งาน โดยไม่ล  าเอยีง 
        พวกเราท ัง้หลายคงจะทราบอยู่แก่ใจว่า ผูบ้ริหารของเราเรียนจบจากต่างประเทศมาเป็นจ านวนมาก แต่ละประเทศสอนไม่

เหมือนกนั เรื่องน้ีในบางอาชีพ เช่น นกัเศรษฐศาสตร ์ผูบ้ริหารต่างเรียนกนัมาคนละต ารา คนละระบบ ท าใหเ้กิดความเห็นขดัแยง้

กนั กรณีเช่นน้ี ผูบ้ริหารจึงจ าตอ้งปรึกษาหารือกนั หาแนวทางที่หน่วยงานจะไดร้บัประโยชน์สูงสุด เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

สูงสุด เป็นประโยชนก์บัประเทศเรามากที่สุด 
        ขอ้ 9 ผูบ้ริหารจะตอ้งมีความส านึกในความรบัผิดชอบ และเห็นความส าคญัของงาน ความรบัผิดชอบหมายรวมถึงความ

ตัง้ใจที่จะปฏบิตัิหนา้ที่ใหบ้รรลุตามผลที่ก าหนด 
        ผมขอแสดงความเห็นส่วนตวัว่า ถา้ผูบ้ริหารไม่ต ัง้ใจจริง แสดงว่าไม่ตอ้งการรบัผิดชอบ ในทางกลบักนั เมื่อผูบ้ริหารเห็น

ความส าคญัของงาน ก็ย่อมน าไปสู่ความรบัผิดชอบ พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวั ทรงรบัส ัง่ว่า การเหน็ความส าคญัของงาน ความ

ส านึกในความรบัผดิชอบ และความตัง้ใจในการปฏบิตัิหนา้ที่ เป็นสิ่งที่ตอ้งท าพรอ้มและควบคู่กนัไป 
        ขอ้ 10 ผูบ้ริหารจะตอ้งรูจ้กัใชท้รพัยากรอย่างประหยดัและฉลาด  มีความถูกตอ้งเหมาะสม ทรงย า้เตือนใหทุ้กคน ทุก
ระดบั ทุกสาขาอาชีพ เขา้ใจชดัเจนถงึความส าคญัยิ่งของทรพัยากรและสิ่งแวดลอ้ม 
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        การที่พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวั พระราชทานทฤษฎีใหม่ที่เราไดย้ินชินหูว่า “เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นการชี้แนวทาง
ด าเนินชีวติใหม่ที่ใหพ้วกเราสามารถพออยู่พอกิน ท าใหเ้กิดความสมดุลในการด ารงชีพอย่างประหยดัและฉลาด 
        เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงน้ี มีหลายภาคส่วนที่ไม่เขา้ใจชดัเจน ผมขอแนะน าว่า พวกเราจะตอ้งศึกษา ท าความเขา้ใจ

เศรษฐกิจพอเพยีงใหถ้่องแท ้แน่นอน และจริงจงั จะไดน้ าไปสอน ไปใช ้ไปประยุกตใ์หเ้กิดประโยชนอ์ย่างเต็มที่ และจะเชื่อโดยไม่มี

ขอ้สงสยัว่า ทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวั มเีหตุผล มีภูมคุิม้กนั มค่ีามหาศาลยิ่ง และสามารถน าไปใช ้ไปปรบัใชไ้ด ้

ทุกระดบั ต ัง้แต่ระดบัปจัเจกชน จนถึงระดบัชาติ น าไปใชไ้ดทุ้กสาขา ทุกเรื่อง ไม่เฉพาะเรื่องเศรษฐกิจ แต่สามารถน าไปใชก้บัเรื่อง

การศึกษา เรื่องวฒันธรรม และเรื่องอื่นๆ ไดอ้ย่างมปีระสทิธิภาพทุกเรื่อง 
        ขอ้ 11 ผูบ้ริหารตอ้งมีสติ มีปญัญา สามารถพจิารณาปญัหาต่างๆ ไดก้วา้งไกล รอบคอบ ทุกแง่ทุกมมุ 
        ส่วนตวัผม ผมเห็นว่าผูบ้ริหารตอ้งมีวสิยัทศัน์ มีความทนัสมยั ทนัเหตุการณ์ท ัว่โลก โดยเฉพาะในสาขาอาชีพของตน ยิ่ง

เป็นผูบ้ริหารระดบัสูงมาก สูงแค่ไหนก็ตาม จ าเป็นตอ้งรอบรู ้ตอ้งตามทนัเหตุการณ์ ตอ้งสามารถแยกแยะความเปลี่ยนแปลงที่ดี

และไม่ดอีอกจากกนัไดโ้ดยชดัเจน 
        ขอ้ 12 ผูบ้ริหารจะตอ้งแน่วแน่ที่จะแกไ้ขในสิ่งผิด 
        อนัน้ีทุกคนคงไดย้ิน ผมเชิญมาจากเพลงพระราชนิพนธ ์ผมเหน็ว่า ผูบ้ริหารตอ้งกลา้ที่จะรบัผิด กลา้ที่จะรบัผดิชอบในสิ่ง

ที่ผดิ และมีความแน่วแน่ที่จะแกไ้ข การบริหารย่อมผิดพลาดได ้แมจ้ะรอบคอบและระมดัระวงัแลว้ เพราะฉะนัน้การแกไ้ขสิ่งที่ผิด

จึงไม่ใช่เรื่องที่น่าละอาย การท าช ัว่ ประพฤติช ัว่ ต่างหากที่น่าละอาย 
        ขอ้ 13 ผูบ้ริหารจะตอ้งบริหารแบบปิดทองหลงัองคพ์ระปฏิมา 
        ขอ้น้ีก็มาจากเพลงพระราชนิพนธเ์ช่นเดียวกนั ผมเดาว่า ทรงหมายถึงการไม่โออ้วด มุ่งแต่ผลงาน ไม่หวงัค าชมเชย ภูมใิจ

จากความส าเร็จ 
        ขอ้ 14 ผูบ้ริหารทุกระดบัที่มผีูใ้ตบ้งัคบับญัชา ผูบ้ริหารตอ้งประพฤติปฏิบตัิตนเป็นตวัอย่างที่ดีแก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
       ขอ้น้ี ผมยนืยนักบัพวกเราได ้เพราะผมถอืปฏบิตัิมาโดยตลอดชีวติ และไดผ้ลน่าชื่นใจมาก 

ผูม้เีกียรติครบั โปรดสงัเกตใหด้วี่า พระราชด าริที่ผมเชิญมาเล่าใหฟ้งัน้ี เป็นของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวั แต่ส่วนใดที่

เป็นความเหน็ของผม ผมจะบอกไวช้ดัเจน เพราะฉะนัน้โปรดอย่าไดน้ าไปปะปนกนั 
----------------------------------------- 

 


