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              ระบบเศรษฐกิจ

• ทุนนิยม
• สังคมนิยม
• เศรษฐกิจพอเพียง (ทางเลือก)
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เกษตรกรรมและชนบทเกษตรกรรมและชนบท
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               การประยุกต์ใช้ในภาคอุตสาหกรรม
        ไม่เป็นที่แพร่หลาย
 การนําไปใ ช้ ด้วยความเข้ า ใจ ที่

แตกต่าง

มอก.๙๙๙๙ เล่ม ๑ – ๒๕๕๖
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรม
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มอก. ๙๙๙๙ มาตรฐานแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรม

 เพื่อให้ภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งองค์กรในห่วงโซ่อุปทาน 
 มีความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 มีแนวคิดเป็นไปในทางเดียวกัน

 ส่งเสริมให้เกิดผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ คือ
 มีการพัฒนาที่สมดุลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
 มีความมั่นคง 
 เติบโตได้อย่างยั่งยืน
 มีความสุข

 พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก
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มอก. ๙๙๙๙ มาตรฐานแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรม

 ผสมผสานแนวคิดแบบตะวันออกและตะวันตก  

ตะวันออก ตะวันตก
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักการบริหารจดัการ
- ปัจเจกบุคคล - กระบวนการ
- ความพอเพียง การแบ่งปัน - PDCA (Plan-Do-Check-Act)
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   คํานํา
1.ขอบข่าย
2.บทนิยาม
3.หลักการ
4.แนวทางเกี่ยวกับองค์ประกอบของเศรษฐกิจพอเพียงภาคอตุสาหกรรม
5.แนวทางการบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรมทั่วทั้งองค์กร
ภาคผนวก ก. หลักการทรงงานในพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว

โครงสร้างมาตรฐาน
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หลักการ 
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พอประมาณ

ความพอประมาณ

       ก า ร คํ า นึ ง ถึ ง ค ว า ม พ อ ดี ต่ อ         
ความจําเป็น และเหมาะสมกับฐานะ
ของตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม 
รวมทั้งวัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่น  
ไม่มากเกินไป ไม่น้อยเกินไป จนเกิด
ความทุกข์แก่ตนเองและผู้อื่น
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มีเหตุมีผล

ความมีเหตุมผีล

       
       

กา ร ตั ดสิ น ใ จ ดํ า เ นิ นก า รอย่ า ง         
มี เ ห ตุ ผ ล ต า ม ห ลั ก วิ ช า ก า ร         
หลักกฎหมาย และวัฒนธรรมที่ดีงาม 
โดยคํานึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องอย่าง
ถ้วนถี่ และคาดการณ์ผลที่จะเกิดขึ้น
อย่างรอบคอบ รู้จักเลือกนําสิ่งที่ดี
และเหมาะสมมาประยุกต์ใช้
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มีภูมิคุ้มกัน
ในตัวที่ดี

การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี

มีการเตรียมตัวให้พร้อมทั้งบุคลากรและองค์กร 
เพื่อรองรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลง
สภาพแวดล้อมด้านสังคม เทคโนโลยี เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อม การเมืองและกฎระเบียบ ทั้งในและ
ต่างประเทศ รวมทั้ งความไม่แน่นอน โดย
คํานึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่างๆ ที่
อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล้และไกล เพื่อให้
สามารถปรับตัว แสวงหาโอกาสและรับมือได้
อย่างทันท่วงที
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ความรู้

มีการนําหลักวิชาการและความรู้เทคโนโลยี
ที่เหมาะสมมาใช้ ทั้งในขั้นการวางแผนและ
ปฏิบัติ ด้วยความรอบรู้ เกี่ยวกับวิชาการ
ต่างๆ ความรอบคอบที่จะนําความรู้เหล่านั้น
มาพิจารณาให้เชื่อมโยงสัมพันธ์กัน และ
ความระมัดระวังในการนําไปประยุกต์ใช้ให้
เกิดผลในทางปฏิบัติทุกขั้นตอน

ความรู้
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คุณธรรม

การเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของบุคลากร
ในองค์กร และผู้เกี่ยวข้องในทุกระดับให้มี
ความตระหนักในคุณธรรมและความ
ซื่อสัตย์สุจริตในการดําเนินชีวิตและการ
ประกอบธุรกิจด้วยความอดทน ความ
เพียร สติปัญญา ความมีน้ําใจ และการ
แบ่งปัน

คุณธรรม
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การนําองคก์ร

การวางแผน

การปรับปรงุ การนําไปปฏิบัติ

การติดตามเฝา้ระวัง 
การวัดผล และการทบทวน
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การนําองคก์ร

การวางแผน

การปรับปรงุ การนําไปปฏิบัติ

การติดตามเฝา้ระวัง 
การวัดผล และการทบทวน

ผู้บริหารระดับสูงควรประพฤติตนเป็นแบบอย่าง และ
• กําหนดทิศทางขององค์กร
• มั่นใจว่าบุคลากรในองคก์รมีความสามัคคีและมี      
ส่วนร่วม

• จัดสรรบุคลากร เทคโนโลยี วิธีการ งบประมาณ 
เครื่องมือ อุปกรณ์ที่จําเป็น และใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

• มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ดําเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส  
มีจริยธรรม

• ให้ความสําคัญต่อการแบ่งปนั การพัฒนาสังคม 
สิ่งแวดลอ้ม วัฒนธรรม ควบคูก่บัการดําเนินธุรกิจ

• ทบทวนผลการดําเนินงานด้านเศรษฐกิจพอเพียง
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การนําองคก์ร

การวางแผน

การปรับปรงุ การนําไปปฏิบัติ

การติดตามเฝา้ระวัง 
การวัดผล และการทบทวน

การวางแผน
• กําหนดอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
• ติดตามเฝ้าระวัง วัดผล ทบทวน และปรับปรุง
องค์กรควร
• ประเมินขีดความสามารถขององค์กร ทั้งปัจจุบันและ
อนาคต

• กําหนดกลยุทธ์ที่สนับสนุนหลักการของมาตรฐานฯ 
และนโยบายด้านเศรษฐกิจพอเพียงขององค์กร

• วางแผนและกําหนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
• บริหารความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์
• สื่อสารกลยุทธ์ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ นโยบาย และ
ความเสี่ยง
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การนําองคก์ร

การวางแผน

การปรับปรงุ การนําไปปฏิบัติ

การติดตามเฝา้ระวัง 
การวัดผล และการทบทวน

การนําไปปฏิบัติ
• ควบคมุการดําเนินการด้านต่างๆ ได้แก่ บุคลากร 
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอ้ม 

• กําหนดช่องทางและวิธีการสื่อสารทั้งภายในและ
ภายนอกองค์กร
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การนําองคก์ร

การวางแผน

การปรับปรงุ การนําไปปฏิบัติ

การติดตามเฝา้ระวัง 
การวัดผล และการทบทวน

บุคลากร
• จัดฝึกอบรมบุคลากรหรือวิธกีารอื่นใด ให้บุคลากร
เข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

• สร้างจิตสํานึกและส่งเสริมให้บุคลากรมีความมัธยัสถ์ 
มีความอดทน มีความเพียร มีวินัย สามารถพึ่งพา
ตนเอง ไม่เบียดเบียนผู้อื่น มีนํ้าใจ มีการแบ่งปัน

  และมีความซื่อสัตย์สุจริต
• ส่งเสริมให้บุคลากรศกึษาหาความรู้ ทฤษฎี และ
แนวคิดใหม่ๆ เพื่อการปรับตัวและตอบสนองตอ่การ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้น และทําให้เกิดความสมดุล
ระหว่างความก้าวหน้าในการทํางานและการดํารงชีวิต
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การนําองคก์ร

การวางแผน

การปรับปรงุ การนําไปปฏิบัติ

การติดตามเฝา้ระวัง 
การวัดผล และการทบทวน

บุคลากร
• ส่งเสริมให้เกิดความสมดุลระหว่างคุณภาพชีวิตในการ
ทํางานของบุคลากรและครอบครัว และการเตรียม
ความพร้อมสําหรับการใช้ชีวิตหลังเกษียณ 

• ส่งเสริมให้บุคลากรเรียนรู้และเข้าใจถึงประโยชน์ของ
ทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศ
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การนําองคก์ร

การวางแผน

การปรับปรงุ การนําไปปฏิบัติ

การติดตามเฝา้ระวัง 
การวัดผล และการทบทวน

เศรษฐกิจ
• สร้างหรือดําเนินธุรกิจหลักให้มีความมั่นคงโดยใช้
ความรู้ความสามารถหลักขององค์กร

• พิจารณาผลตอบแทนจากการดําเนินธุรกิจทั้งในระยะ
สั้นและระยะยาวบนพื้นฐานของการแบ่งปัน 

• ขยายหรือลงทุนธุรกิจให้เหมาะสมกับฐานะขององค์กร
• ใช้และพัฒนาเทคโนโลยีที่มีอยู่ให้เหมาะสม สามารถ
บริหารจัดการเองได้

• ส่งเสริมการใช้ พัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยีจาก   
  ภูมิปัญญาขององค์กร ชุมชน และสังคม
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การนําองคก์ร

การวางแผน

การปรับปรงุ การนําไปปฏิบัติ

การติดตามเฝา้ระวัง 
การวัดผล และการทบทวน

เศรษฐกิจ
• ศึกษาวิทยาการและเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า และทันสมัย 
เพื่อนํามาปรับใช้ให้เหมาะสมกับความต้องการและ

  สภาพแวดล้อมขององคก์ร
• ส่งเสริมการสร้างบรรยากาศให้บุคลากรทั่วทั้งองคก์รมี
ความคิดสร้างสรรค์

• สร้างนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ สอดคลอ้งกับกลยุทธ์ 
และก่อให้เกิดความยั่งยืน

• ส่งเสริมให้มีการพัฒนานวัตกรรมจากภูมิปัญญาของ
องค์กร ชุมชน และสังคม 
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การนําองคก์ร

การวางแผน

การปรับปรงุ การนําไปปฏิบัติ

การติดตามเฝา้ระวัง 
การวัดผล และการทบทวน

สังคม
• ศึกษาประวัติศาสตร์ ประเพณี และวัฒนธรรมของ
ชุมชนและสังคมที่องค์กรตั้งอยู่ 

• ส่งเสริมกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความสามัคคี ปรองดองทั้ง 
ภายในองค์กร ชุมชน และสังคม

• มีส่วนร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ เครือข่ายธุรกิจ องค์กร
ผู้บริโภค หน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานอื่นๆ ตาม
ความเหมาะสม ในการพัฒนาองค์กร ชุมชน และ
สังคม รวมทั้งการแบ่งปันความรู้ และทรัพยากร

• ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้แรงงานและปัจจยัการ
ผลิตในชุมชนและสังคม

• เผยแพร่ความรู้และส่งเสริมให้มีการนําปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติในชุมชนและสังคม
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การนําองคก์ร

การวางแผน

การปรับปรงุ การนําไปปฏิบัติ

การติดตามเฝา้ระวัง 
การวัดผล และการทบทวน

สิ่งแวดล้อม
• ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า โดยคํานึงถึงการได้มาของ
ทรัพยากรและการใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

• รู้และแสดงให้เห็นถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจาก
การดําเนินงาน ลดและขจัดผลกระทบด้านสิ่งแวดลอ้ม

• พัฒนาผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดลอ้ม

• ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ศึกษา
พลังงานทดแทน เพื่อนํามาประยุกต์ใช้ในการดําเนิน
ธุรกิจขององคก์ร

• กําหนดแนวทางในการจัดการน้ําอย่างเป็นระบบ
• มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ พัฒนาและฟื้นฟู ดิน นํ้า  
และป่า
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การนําองคก์ร

การวางแผน

การปรับปรงุ การนําไปปฏิบัติ

การติดตามเฝา้ระวัง 
การวัดผล และการทบทวน

กําหนดวิธีการและติดตามเฝ้าระวัง วัดผล และทบทวน 
ผลการดําเนินงาน ตามช่วงเวลาที่กําหนดไว้
เพื่อแสดงให้เห็นว่า
• การดําเนินงานขององค์กรสอดคล้องกบักลยุทธ์ 

วัตถุประสงค์ และนโยบาย
• การดําเนินงานขององค์กรสอดคล้องกบัมาตรฐานฯ
• กลยุทธ์ วัตถุประสงค์ และนโยบายที่กําหนดไว้ ยังมี
ความเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม

• มีการป้องกันและการแก้ไข
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การนําองคก์ร

การวางแผน

การปรับปรงุ การนําไปปฏิบัติ

การติดตามเฝา้ระวัง 
การวัดผล และการทบทวน

การปรับปรงุ
• ปรับปรุง พัฒนา และขยายผลการดําเนินงานตาม
มาตรฐานฯ อย่างเป็นขั้นตอนและต่อเนื่อง



แผนกการมาตรฐาน ฝ่ายหน่วยตรวจ 
สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ

โทร 0-2617-1727 ต่อ 202, 214, 215

E-mail: ibd@masci.or.th
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