
 
รายงานผลการด าเนินงาน 

โครงการเสริมสรา้งพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม น้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สู่การมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

หลักการและเหตุผล 

นโยบายของกระทรวงสาธารณสุข ที่ให้ความส าคัญต่อการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม โดย  
ก าหนดนโยบายให้ทุกหน่วยงานในสังกัดได้มีการด าเนินงาน”หน่วยงานคุณธรรม”ภายใต้ระบบธรรมาภิบาลซึ่ง
สอดคล้องกับ ๑) นโยบายการพัฒนาประเทศ ที่ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาคนให้มี วินัย  เสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม น าความรู้ มุ่งสู่สังคมให้อยู่ร่วมกันอย่างร่มเย็น เป็นสุข โดยเน้นให้มีการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงามให้
บุคลากรได้ปฏิบัติ งานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ  สร้างจิตส านึกที่ ดี ให้บุคลากรภายในองค์กร โดยให้มี
กระบวนการพัฒนาและเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดพลังขับเคลื่อนคุณธรรม จริยธรรมและจิตบริการที่มีความเอื้อ
อาทรต่อผู้ร่วมงานและผู้อื่น มีความรัก รู้จักให้อภัยต่อกันในการท างานร่วมกันอย่างซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส สามารถ
ด าเนินชีวิตอย่างมีความสุขและช่วยเหลือผู ้อื่นได้  ๒) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมกระทรวง
สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ กรมอนามัย จึงน านโยบายดังกล่าวมาด าเนินงานโดยใช้วัฒนธรรมองค์กรของ
กรมอนามัย มาเป็นหลักคุณธรรมร่วมในการปฏิบัติงาน โดยก าหนดเป็นตัวช้ีวัดระดับคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของหน่วยงานสังกัดกรมอนามัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ที ่หน่วยงานในสังกัดต้อง
ด าเนินการเพื่อให้เป็นหน่วยงานคุณธรรม 

ส านักส่งเสริมสุขภาพ เป็นองค์กรหลักด้านการส่งเสริมสุขภาพเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดี มีการ 
ดูแลรักษาสุขภาพทั้งของตนเองและเป็นแบบอย่างแก่ผู้อื่น ซึ่งการเป็นต้นแบบที่ดีนั้น บุคลากรของหน่วยงานต้องมี
จริยธรรมของตนเองด้วย ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายดังกล่าวข้างต้น จึงตระหนักถึงความส าคัญในการเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรมให้แก่บุคลากรในหน่วยงานและเป็นการสานเจตนารมณ์ตามนโยบายที่ต้องการให้เป็นหน่วยงานคุณธรรม จึง
น าวัฒนธรรมองค์กรของกรมอนามัย “HEALTH” โดยเลือก E : Ethics จริยธรรม หมายถึง การมีจรรยาบรรณ ซื่อสัตย์ 
โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติและไม่แสวงหาประโยชน์ในการปฏิบัติงาน เป็นหลักยึดถือปฏิบัติร่วมกัน จึงได้จัดท าโครงการ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม น้อมน าหลักเศรษฐกิจพอเพียงสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้ึน 
 

วัตถุประสงค์ 
๑. เพื่อสร้างความเข้มแข็งในการน าวัฒนธรรมองค์กรของกรมอนามัย เสริมพลังน าสู่ความส าเร็จการ

เป็น “หน่วยงานคุณธรรม”ส านักส่งเสริมสุขภาพ 
๒. เพื่อให้บุคลากร ส านักส่งเสริมสุขภาพ ได้รับการพัฒนาและมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างคุณธรรม 

จริยธรรม มีวินัย ปลูกจิตส านึก สร้างค่านิยมที่ ดี น้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต 

๓. เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานจัดกิจกรรมที่เอื้อต่อการให้บุคลากรได้แสดงออกถึงความร่วมมือ ร่วมใจ  
การมีจิตอาสา บ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ไม่เลือกปฏิบัติ น าไปสู่การการพัฒนาตนเอง พัฒนาจิตใจอย่าง
ต่อเนื่อง ส่งผลสะท้อนต่อภาพลักษณ์องค์กรที่ดี 

กลุ่มเป้าหมาย  
๑. บุคลากรภายในส านักส่งเสริมสุขภาพจากทุกกลุ่ม/โครงการ 

  ๒. คณะท างานคุณธรรม จริยธรรมและองค์กรโปร่งใส ส านักส่งเสริมสุขภาพ  
๓. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม/แขกผู้มีเกียรติที่มีจิตอาสา 

 



                                                                          ๒ 
วิธีด าเนินการ 

๑. ประชุมปรึกษาหารือคณะท างาน จัดท าและขออนุมัติโครงการ 
๒. ประชาสัมพันธ์โครงการฯ และประสานกลุ่มให้บุคลากรทุกคนได้รับทราบวัตถุประสงค์โครงการ

และเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม 
๓. อบรมเสริมสร้างการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม สู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดี ส านักส่งเสริมสุขภาพ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๔. ศึกษาดูงานพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ น้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หรือ

ชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อน ามาปรับประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและ
ด าเนินชีวิต 

๕. จัดกิจกรรมจิตอาสาบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ 
๖. สรุปผลการด าเนินงานโครงการ 

ระยะเวลาด าเนินการ  เดือนมกราคม – มิถุนายน ๒๕๕๙ 

สถานท่ี   ๑. หน่วยงานราชการในเขตปริมณฑล 
๒. พื้นที่กิจกรรมจิตอาสาและศึกษาดูงานในเขตกรุงเทพมหานคร เขตปริมณฑล หรือต่างจังหวัด 
    ตามความเหมาะสม 

 

ผลการด าเนินงาน 
๑. แต่งตั้งคณะท างานคุณธรรม จริยธรรม และองค์กรโปรง่ใส ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามค าสั่ง 

ส านักสง่เสรมิสุขภาพ ที่ ๑/๒๕๕๙ ณ วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๙  ต่อมายกเลิกค าสั่งนี้ และไดม้ีการแต่งตัง้คณะท างาน                                                                                                                                                   
ชุดใหม่ เนื่องจากมเีจ้าหน้าที่บางคนลาออกจากราชการ ตามค าสั่งส านักส่งเสริมสุขภาพ ที่ ๑๖/๒๕๕๙ ณ วันที่ ๑๘ 
พฤษภาคม ๒๕๕๙                                                                                                                                                          

โดยมีการประชุมคณะท างานฯ จ านวน ๒ ครั้ง  ดังนี้ 
ครั้งท่ี ๑ เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมกลุ่มอนามัยวัยท างาน ช้ัน ๕  
สรุปประเด็นส าคัญ - ช้ีแจงการด าเนินงานค ารับรองการปฏิบัติราชการ ตัวช้ีวัดที่  ๘ ระดับคุณธรรม 
จริยธรรมและองค์กรโปร่งใส ของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ประกอบด้วย – ช้ีแจงนโยบาย -ประกาศ
นโยบายหน่วยงานคุณธรรม – ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน – แผนปฏิบัติการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมฯ 
และการจัดท าโครงการ เป็นต้น 
ครั้งท่ี ๒ เมื่อวันที่ ๒๑  เมษายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมกลุ่มอนามัยวัยท างาน ช้ัน ๕  
สรุปประเด็นส าคัญ – การจัดท าเอกสารน าเสนอผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ และ
แผนการด าเนินงานต่อไป ในการประชุมโครงการสัมมนาเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกัน
การทุจริตสัญจร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร กรมอนามัย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๙ ในวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๙ ณ โรงแรมมารวยการ์เด้นท์ กรุงเทพฯ 
 

๒. ประกาศนโยบายหน่วยงานคุณธรรม เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 
 

๓. จัดท าและด าเนินการตามแผน/ผล ปฏิบัติการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมฯ ตามแบบรายงาน น.ค-๑ และนค.-๒ 
 

๔. ด าเนินการตามโครงการ/กิจกรรม  ตามแผนฯ ดังนี ้
 

กิจกรรมท่ี ๑ : อบรมเสริมสร้างการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม สู่การมีคุณภาพชีวิตท่ีดี : การอภิปรายธรรม 
หัวข้อ “ท างานคือ ทาน บารมี” เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมก าธร สุวรรณกิจ 
ช้ัน ๑ กรมอนามัย โดยนมัสการพระอาจารย์วรวัฒน์ วรฑ  ฒโนและพระอาจารย์ สมพงษ์ รัตนว งโส ทีมงานพระมหาสมปอง  



                                                              ๓                                                                                                                             

ตาลปุตฺโต วัดสร้อยทอง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร เป็นวิทยากรอภิปรายธรรม โดยมีนายแพทย์กิตติ ลาภสมบัติศิริ 
รักษาราชการแทนผู้อ านวยการส านักส่งเสริมสุขภาพ เป็นประธาน ผู้เข้าร่วมฟังการอภิปราย ประกอบด้วย บุคลากรส านัก
ส่งเสริมสุขภาพ,คณะท างานคุณธรรม จริยธรรม และผู้ที่สนใจ จ านวน ๕๐ คน วัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากร ส านักส่งเสริม
สุขภาพ ได้รับการพัฒนาและมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย ปลูกจิตส านึกและสร้างค่านิยมที่ดี 
มาปรับประยุกต์ใช้ในการท างานอย่างมีความสุขและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน      
 

ประโยชน์ท่ีได้รับ 
จากการอภิปรายธรรม หัวข้อ “ท างานคือ ทาน บารมี” หรือธรรมะกับการท างานจากพระอาจารย์ คือ ท า

อย่างไร จึงจะท างานอย่างมีความสุข หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือจะสร้างบรรยากาศในการท างานให้คนท างานมีความสุข 
ชีวิตรื่นรมย์ งานที่ท าออกมามีประสิทธิภาพได้อย่างไร การน าธรรมะมาประยุกต์ใช้สร้างบรรยากาศในการท างานที่พึง
ประสงค์ของภายในองค์กรก็เพื่อให้แต่ละคนรู้จักตามบทบาทของตนได้อย่างถูกต้อง หลักธรรมะที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยว
จิตใจของบุคคลในการท างานร่วมกัน ได้แก่ อิทธิบาท ๔ และสังหควัตถุ ๔ หากทุกคนในองค์กรมีหลักธรรมะดังกล่าว 
สามารถปฏิบัติงานได้พร้อมกับการท าหน้าที่ของตนได้อย่างสมบูรณ์ ท างานร่วมกันอย่างมีความสุขและช่วยเหลือ ร่วมแรง 
ร่วมใจซึ่งกันและกัน เพื่อประโยชน์ส่วนรวม ก็จะส่งผลสะท้อนให้องค์กรนั้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 

ผลลัพธ์ท่ีได้ 
  ๑. เป็นการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามโครงการเสริมสร้างพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม น้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงส่า
การมีชีวิตที่ดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 ๒. บุคลากรส านักส่งเสริมสุขภาพ ตระหนักถึงความส าคัญคุณธรรม เรื่อง ความรับผิดชอบต่อหน้าที่การ
ปฏิบัติงาน ซึ่งมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ ๑) ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายตามก าหนด  ๒) ตรงต่อเวลา รักษา หน้าที่ 
มีกฎระเบียบ  ๓) รักษาผลประโยชน์ ดูแลรักษาทรัพยากรของหน่วยงาน 
 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
 ๑.เป็นนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขและกรมอนามัย 
 ๒. ความเข้มแข็งจากทีมคณะท างาน 
 ๓. มีการวางแผน เตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรม 
 ๔. การมีเครือข่ายที่ดี 
 

ปัญหาและอุปสรรค 
 ๑. บุคลากรส านักส่งเสริมสุขภาพ ติดภารกิจไม่สามารถเข้ารับฟังการอภิปรายได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
 ๒. ข้อจ ากัดของระเบียบการเบิกจ่ายงบประมาณ การเตรียมความพร้อมของบุคลากร ตลอดจนวัสดุ/อุปกรณ์ 
และสื่อการประชุม เป็นต้น 
 

ข้อเสนอแนะ 
 ควรมีการติดตาม สรุปบทเรียนผลการด าเนินงาน วิเคราะห์ถึงสภาพปัญหา/อุปสรรค ตลอดจนข้อมูลที่
เกี่ยวข้อง เพื่อน ามาสรุปเป็นข้อเสนอในการปรับปรุงแก้ไข พัฒนาการท างานให้มีผลส าเร็จ และมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน  
 
 

กิจกรรมท่ี ๒ : จิตอาสาท าบุญเลี้ยงอาหารกลางวันเด็ก 
เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๙  ณ สถานสงเคราะหบ์้านภูมิเวท สถานแรกรับเดก็ชาย อ าเภอปากเกร็ด 

จงัหวดันนทบรีุ 
                                                   
 



                                                   ๔ 
 
กิจกรรมท่ี ๓ : การศึกษาดูงานพ้ืนท่ีชุมชนในต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงและประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จาก

การศึกษาดูงานท่ีมีผลงานดีเด่น ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนและผู้สูงอายุบ้านจ ารุง ต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง 
 

  ระหว่างวันที่ ๒๗ – ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนและผู้สูงอายุบ้านจ ารุงต้นแบบเศรษฐกิจ
พอเพียง และโรงแรมสินสยามรีสอร์ท ต าบลเนินฆ้อ อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง  กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วยบุคลากร
ส านักส่งเสริมสุขภาพ จ านวน ๕๐ คน โดยมีผู้อ านวยการส านักส่งเสริมสุขภาพ เป็นประธานการประชุม ซึ่งสิ่งที่ได้รับจาก
การศึกษาดูงานในครั้งนีไ้ด้อะไรบ้าง ข้ึนอยู่กับมุมมองที่แตกต่างกันของแต่ละบุคคล 
   วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ คณะศึกษาดูงานเดินทางถึงศูนย์การเรียนรู้ชุมชนและผู้สงูอายุ บ้านจ ารุง ต าบล
เนินฆ้อ อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง  ฟังบรรยายสรุป”แนวคิดการด าเนินงาน กว่าจะเป็น...ชุมชนศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
และผู้สูงอายุ ต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง” โดยนายชาตรี ก่อเกื้อ ผู้ใหญ่บ้านและปราชญ์ผู้น าท้องถ่ิน  จากนั้นได้ศึกษาดู
งานตามฐานต่างๆ ดังนี้  ฐานที่ ๑ : กองทุนพัฒนาหมู่บ้าน 
     ฐานที่ ๒ : ชุมชนบ้านพึ่งตนเอง 
     ฐานที่ ๓ : วัด/โครงการขยะแลกบุญ   
     ฐานที่ ๔ : สวนผสมผสานบ้านยายยองผู้สูงอายุ 
  จากสภาพทั่วไป ของศูนย์การเรียนรู้ชุมชนและผู้สูงอายุ บ้านจ ารุง ต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง มีการบริหารงาน
ในรูปแบบของคณะกรรมการบริหารศูนย์ชุมชน เน้นการพัฒนาแบบพึ่งพาตนเอง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
ในหลวง ชุมชนจะมีค่านิยมที่มีความผูกพัน เกรงใจ และการเสียสละเพื่อหมู่บ้านของตนเอง ซึ่งสังเกตได้จากการร่วมมือกัน
พัฒนาหมู่บ้าน ถนนหนทาง แหล่งน้ าสาธารณะ วัด ที่สาธารณประโยชน์ หรือในวันส าคัญเทศกาลต่างๆ ซึ่งจะมาช่วยกัน
อย่างพร้อมเพรียงกัน สิ่งเหล่าน้ีเป็นความส าคัญของชาวบ้านในชุมชน ถึงการมีความสามัคคี รับผิดชอบ ไม่เอาเปรียบซึ่ง
กันและกัน ความสัมพันธ์แบบนี้มีผลต่อการด ารงชีวิตของชุมชนในหมู่บา้น นอกจากนี้ ชุมชนยังได้เห็นคุณค่าของเศษของที่
เหลือใช้ มีการรวมกลุ่มกันจัดตั้งกลุ่มธนาคารขยะ สามารถน าไปใช้ประโยชน์ ท าให้เด็ก เยาวชนได้รับรู้ถึงคุณค่าสิ่งของ
เหลือใช้ ที่ส าคัญมีการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและวิถีชีวิตคนในชุมชน เน้น
การมีคุณภาพชีวิตเป็นหลัก มีทุนการท างานเป็นระบบทีม ส่งเสริมพัฒนาอาชีพ การจัดการสวัสดิการชุมชน และการมี
กลุ่มกิจกรรมที่หลากหลายท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันตลอดทั้งปี  จึงมีทุนทางสังคมที่เป็นมรดกตกทอด
ประเพณีและวัฒนธรรมจากบรรพบรุุษถึงปจัจุบัน จึงเป็นแหล่งรวบรวมภูมิปัญญาท้องถ่ิน ที่มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน จึง
เป็นศูนย์การเรียนรู้ที่เป็นตัวอย่างที่ดี ส าหรับผู้ที่มาศึกษาดูงานและประชาชนทั่วไปน าไปเป็นแบบอย่างที่ดีได้   

   วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ น าเสนอการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาตน พัฒนางาน 
โดยแบ่งเป็น ๒ กลุ่ม ดังนี ้

กลุ่มท่ี ๑ (สีส้ม) 
 

น าเสนอโดย นายสุริยัน  ท้วมมะลิ  จากกลุ่มอนามัยวัยท างาน ส านักส่งเสริมสุขภาพ  
 

ฐานท่ี ๑ : กองทุนพัฒนาหมู่บ้าน  “แนวคิดการด าเนินงาน กว่าจะเป็น...ชุมชนศูนย์การเรียนรู้ชุมชนและผู้สูงอายุ 
ต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง” บรรยายโดย นายชาตรี ก่อเกื้อ ผู้ใหญ่บ้านและปราชญ์ผู้น าท้องถ่ิน  

ในอดีตที่ผ่านมา เกิดปัญหาในชุมชน ทั้งปัญหาพื้นที่ ปัญหาเศรษฐกิจ ค่าใช้จ่ายไม่เพียงพอในครัวเรือน จึงท าให้
ชุมชนต้องหันมาร่วมมือร่วมใจในการแก้ปัญหาเพื่อชุมชนโดยการใช้ความรู้ที่มีในท้องถ่ิน ภูมิปัญญาชาวบ้านและการเข้า
มาช่วยเหลือของภาครัฐ เน้นคุณภาพชีวิตเป็นหลัก ส่งเสริมการสร้างภูมิปัญญาชาวบ้านที่มีอยู่จริง ส่งเสริมอาชีพเกษตร
แบบผสมผสาน และสนับสนุนให้มีการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม รับผิดชอบ มีความรัก สามัคคี ดูแลซึ่งกันและกันใน
ชุมชน มีการจัดสวัสดิการภายในชุมชนจนเกิดกองทุนพัฒนาหมู่บ้านจนถึงปัจจุบัน 
\ 

 



                                                               ๕ 
ความรู้ท่ีได้รับ 
 

๑. สามารถน าความรู้ของภูมิปัญญาท้องถ่ินหรือน าความรู้ที่มีอยู่ในองค์กร ซึ่งเป็น Tacit Knowledge มาสกัด
ให้เป็น Explicit Knowledge ขยายแนวความคิดหรือความรู้ที่มีให้แพร่หลาย 

๒. ค้นหางานเดิมที่สามารถท าให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อการท างานได้และรู้หน้าที่ของแต่ละคนเป็นอย่างดี 
 

ความประทับใจ การมีจิตส านึกรักชุมชนและบ้านเกิด สร้างภูมิคุ้มกันในชุมชนให้เข็งแรงและยั่งยืน 
 

การน าไปใช้ประโยชน์ การมีจิตส านึกที่ดีในการท างานเป็นทีม สร้างการมีส่วนร่วมและรับผิดชอบงานภายในองค์กร ให้
บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย 
 

ฐานท่ี ๒ : ชุมชนบ้านพ่ึงตนเอง “ภูมิปัญญาของชาวบ้าน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”  
             บรรยายโดย นายศักดา    ทรัพย์สุข ปราชญ์ชุมชน 

 

ความรู้ท่ีได้รับ  
ประโยชน์ของภูมิปัญญาของชาวบ้าน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พืชสมุนไพรในท้องถ่ิน 

สามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้ ซึ่งหลายชนิดเป็นพืชที่คนทั่วไปมองข้าม หากมีผู้มีความรู้ในชุมชน เช่น ปราชญ์ชาวบ้านน า
ภูมิปัญญาชาวบ้านที่มีอยู่ มาเผยแพร่ให้เกิดประโยชน์จะท าให้เพิ่มมูลค่าสมุนไพรในชุมชนไว้ 

 

ความประทับใจ  
สภาพความเป็นอยู่ เป็นสังคมแบบพึ่งพออาศัยซึ่งกันและกัน เปรียบเสมือนสังคมขนาดใหญ่ที่มี   

ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และให้ความเคารพผู้อาวุโส 
 

การน าไปใช้ประโยชน์  
๑. เป็นกระบวนการที่ท าให้ความรู้คงอยู่ ไม่สูญหายไปไหน 
๒. การด าเนินงาน หากปฏิบัติตามนโยบายผู้บรหิารระดับสงู จะท าให้งานนั้นส าเร็จลลุ่วงไปด้วยดีและ

ราบรื่น เช่น การด าเนินงานตามพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกคนเห็นด้วย และ
ผู้บริหารเห็นชอบ จึงเป็นงานที่ส าเร็จไปได้โดยเร็ว 

๓. การปฏิบัติงานต้องอาศัยการท างานเป็นทมี มีน้ าใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน ลดทิฐิมานะจะท า
ให้งานนั้นส าเร็จได้ และเกิดภาคีเครือข่าย 

 

ฐานท่ี ๓ : วัด/ขยะแลกบุญ “โครงการขยะแลกบุญ” บรรยายโดย นายศุภชัย  ศรีบ าเพ็ง ปราชญ์ชุมชน 
 ที่มาของโครงการก็คือ ลูกสาวของคุณศุภชัย หรือลุงไก๋ สอบเข้ามหาวิทยาลัยบูรพาได้ ต้องใช้จ่ายเงิน

ประมาณ ๓ – ๔ พันบาท ลุงไก๋เลยน าของเก่าๆที่ไม่ใช้แล้วมาขาย จากนั้นต้ังใจว่า ถ้ามีโอกาสจะท าโครงการขยะแลกบุญ 
ก็เริ่มศึกษา การคัดแยกขยะ โดยเริ่มท าตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๓ จากนั้นมีผู้ที่มีจิตอาสามาช่วยกันท าด้วยความเต็มใจ โดยการ
เก็บขยะข้างทางก่อน ต่อมาชาวบ้านเริ่มบริจาคโดยคัดแยกขยะมาให้เรียบร้อยแล้ว น ามาไว้ที่วัด จากนั้นก็น าขยะไปขาย
เกิดรายได้จากการขายขยะ 
 

ความรู้ท่ีได้รับ  
๑.  การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ โดยการน าขยะมารีไซเคิลให้เกิดประโยชน์  
๒. การบริหารรายได้จากการคัดแยกขยะเป็นแนวคิดที่ดีต่อชุมชน 

 

ความประทับใจ  
การเห็นคุณค่าของขยะน ามารีไซเคิล เกิดโครงการขยะแลกบุญ สามารถจัดตั้งเป็นกองทุนการศึกษาให้เด็กใน

ชุมชน ซึ่งเป็นการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กลับมาพัฒนาชุมชนตนเองได้ 
 

 



                                                               ๖ 
 

การน าไปใช้ประโยชน์ 
๑. การบริหารงานทางการเงินต้องบริหารด้วยความโปร่งใส 
๒. หน่วยงานราชการ หรือองค์กรใดๆก็ตามจะปฏิบัติงานอยู่อย่างโดดเดี่ยวไม่ได้ จึงต้องมีการคืนก าไรสู่สังคม 
๓. การท าให้บริเวณบ้านหรือชุมชน สะอาด หน้าบ้านหน้ามอง                                                                 
๔. เกิดความรัก ความสามัคคีต่อกัน 
๕. ลดภาวะลดโลกร้อน 
๖. ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคมไทย 

 

ฐานท่ี ๔ : สวนผสมผสานบ้านยายยองผู้สูงอายุ 
ยายยองเล่าว่า เริ่มแรกกู้เงินเพื่อลงทุนในการท าไร่โดยใช้ปุ๋ยเคมี ต่อมาท าสวนแบบผสมผสานเกษตรอินทรีย์ 

ศึกษาน้ าหมักชีวภาพ ท าปุ๋ยหมัก ปลูกผัก ผลไม้ พืชสวนสมุนไพร โดยยึดหลักแนวทางพุทธ (พุทธธาตุ) ในปีพ.ศ. ๒๕๕๕ 
เริ่มท าสวนผสมผสานเกษตรอินทรีย์อย่างจริงจัง โดยขยายไปเรื่อยๆ ปัจจุบันยายยองอยู่บ้านเพียงล าพังคนเดียว จึงท า
สวนเองบ้างและจ้างคนอื่นเก็บผัก ผลไม้บ้าง ยายยองมีเคล็ดลับในการมีความสุข โดยมีสูตรง่ายๆ ว่า   
  ถ้ามีความอยากมาก ความสุขจะน้อย 
  ถ้ามีความอยากน้อย ความสุขจะมาก 
  ถ้าหมดความอยาก สุขล้วนๆ 

ความรู้ท่ีได้รับ   

เป็นการจัดการแบบผสมผสานทางด้านเกษตรอินทรีย์ ลดการใช้สารเคมีซึ่งเป็นพิษต่อร่างกาย 

ความประทับใจ  

การมองโลกในแง่ดี ทางบวกของยายยอง ถึงแม้จะมีอุปสรรคไม่ว่าเรื่องสุขภาพหรือการอยู่ล าพังเพียงตัวคน
เดียวก็ตาม 

การน าไปใช้ประโยชน์   

คนเราหากไม่เกิดปัญหา จะไม่เข้าหาธรรมะ และมองข้ามความสงบ เมื่อมีปัญหา ปัญญาจะเกิด  
 
 

กลุ่มท่ี ๒ (สีม่วง) 
 

น าเสนอโดย นายฉัตรชัย หมึกหอม  จากกลุ่มอนามัยวัยท างาน ส านักส่งเสริมสุขภาพ  
 

ฐานท่ี ๑ : กองทุนพัฒนาหมู่บ้าน 
ชุมชนบ้านจ ารุง  น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาใช้ในชุมชน โดยเน้น

ประเด็นแนวคิด ๔ ข้ัน คือ 
ขั้นท่ี ๑ ตนเองรอด  
โดยมีแนวคิดดังนี้ มีกิน  แลกเปลี่ยน  เหลือก็จ าหน่าย  ได้เงินมาก็เก็บ 
ขั้นท่ี ๒  การมีส่วนร่วม   
เพราะทุกอย่างไม่สามารถท าส าเร็จด้วยตนเองได้ ดังนั้นในชุมชนจึงมีการรวมกลุ่มกัน มีการระดมทุนกันท า

กิจกรรมต่างๆ เช่น 
๑. การผลิตข้าวซ้อมมือบรรจุถุงจ าหน่ายในร้านค้าชุมชน เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดี 
๒. มีการก่อตั้งกลุ่มจดัการขยะ เพื่อให้คนในชุมชนเห็นคุณค่าของเศษของเหลือใช้ ปลูกฝังให้คนชุมชน 

และเด็กมีค่านิยมและทัศนคติในการรักษ์สิ่งแวดล้อม รวมทั้งเงินที่ได้จากการขายขยะน ามาเป็นทุนการศึกษา 
 



   ๗ 
 

๓. มีการจัดบริการที่พักชุมชนโฮมสเตย์ ให้กับนักท่องเที่ยว หรือผู้ที่สนใจในวิถีชีวิตที่เน้นการ 
พึ่งตนเอง ได้มาสัมผัสและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เป็นต้น 

 

ขั้นท่ี ๓  รูปแบบการท างาน 
  ชุมชนเน้นให้มีการเรียนรู้ตลอดเวลา เพื่อชีวิตที่ดียืนยาว ส่งเสริมการมีความรักในพื้นที่ของตน เพราะ
เช่ือว่าหากคนเรามีความรักในพื้นที่ของตน ก็ย่อมอยากพัฒนาให้ดีข้ึน 

 

ขั้นท่ี ๔  สร้างภูมิคุ้มกัน 
  เน้นให้แต่ละคนรับผิดชอบในหน้าที่ของตน เช่น พ่อแม่มีหน้าที่ดูแลเลี้ยงดูบุตรให้เติบโต ส่งเสียให้เล่า
เรียนจนเต็มความสามารถ ในส่วนของชุมชนเข้มแข็งได้ก็ต้องดูแลกัน เพราะคนในชุมชนแต่ละคนมีความแตกต่างกัน  

 

ความรู้ท่ีได้รับ ชุมชนบ้านจ ารุง น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาใช้ในชุมชน 
โดยพัฒนาความคิดให้กับแกนน าและคนในชุมชนให้มีความคิดแบบพึ่งตนเอง ยึดหลักความพอเพียง ไม่เห็นแก่ตัว 
ช่วยเหลือแบ่งปันกัน 
 

ความประทับใจ การมีจิตส านึก จิตอาสาที่ดี ร่วมมือ ร่วมใจ รักและสามัคคีต่อกัน 
 

 การน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ โดยยึดแนวคิดหลัก ๔ ข้ันตอน ได้แก่ตนเองรอด การมีส่วนร่วม รูปแบบการท างาน และ
การสร้างภูมิคุ้มกัน มาปฏิบัติต่อตน และหน่วยงาน 
 

ฐานท่ี ๒ :  สถาบันการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
 

ความรู้ท่ีได้รับ  
๑. ได้ความรู้ศาสตร์พระราชา : ที่เน้นเรื่องการแบ่งพื้นที่ท าการเกษตร การปรับปรุงดิน การแบ่ง   

พื้นที่ท าการเกษตรอินทรีย์ เน้นปลูกผักกันเอง ประหยัดรายจ่าย 
๒. เพิ่มมูลค่าผลิต : การแปรรูปผลผลิต เช่น ชาข้าวไรเบอรี่ กล้วยดิบรักษาโรคกระเพาะ  

น้ าอัญชะมัง  
๓. คิดค้นสมุนไพร : ข้าวไรเบอรี่ มาต่อยอดเป็นชาข้าวไรเบอรี่ จมูกข้าไรเบอรี่ น้ ามังคุด น้ าผึ้ง 
     ล าไยสมุนไพร 
๔.   ใส่ใจสิ่งแวดล้อม : เน้นเกษตรอินทรีย์ 

 

ความประทับใจ  
วิทยากรสามารถถ่ายทอดความรู้ได้ดี เข้าใจง่าย เมื่อฟังแล้วสามารถน าไปปรับใช้ได้ 

 

การน าความรู้ไปปรับใช้  
การปลูกผักรับประทานเอง ปราศจากสารพิษ รวมทั้งการจัดพื้นที่ที่มีจ ากัดในการปลูกผัก การผล 
สมุนไพรรับประทานเอง 

 

ฐานท่ี ๓ :  ขยะแลกบุญเพ่ือการศึกษา 
 

ความรู้ท่ีได้รับ การคัดแยกขยะเป็นแต่ละประเภท และการน าขยะเหลือใช้ท าให้เกิดคุณค่า ก่อให้เกิดรายได้ และน า
รายได้ที่ได้มาสร้างประโยชน์ โดยเป็นทุนการศึกษาของเด็กที่ขาดโอกาส 

ความประทับใจ ชุมชนที่มีความเสียสละ มีจิตอาสา ท าโดยไม่หวังผลตอบแทน 

การน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
  น าความรู้ที่ได้รับไปคัดแยกขยะที่บ้าน/ที่ท างาน เพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว  
 

 



                                                                            ๘     
 

ฐานท่ี ๔ :  วิถีเกษตรอินทรีย์ และวิถีธรรมชาติ โดยยายยอง  กว้างขวาง 
 

ความรู้ท่ีได้รับ  
๑. ได้ทราบประสบการณ์การท าเกษตรกรรมในเกษตรเคมีแบบก้าวกระโดด และการท าเกษตร อินทรีย์ 

                                                                           
 

๒. การท าเกษตรเคมี มีแต่ผลเสียต่อดิน ต้นไม้ สัตว์ จะได้รับผลกระทบที่เป็นผลเสียมากที่สุด คือ คน
ที่ท าเกษตร สารเคมีที่ท าการเกษตรเข้าสะสมกับร่างกาย ก่อให้เกิดโรคต่างๆ ตามมา โรคที่ร้าย
ที่สุด คือ โรคมะเร็ง 

๓. การท าเกษตรอินทรีย์ มีแต่ผลดีทั้งคน ดิน ต้นไม้ สัตว์ ต่างก็ได้รับประโยชน์ และการ   
เจริญเติบโตได้ดี สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิเศษ ธรรมชาติก็กลับคืนมา 

ความประทับใจ  
๑. วิทยากรมีความเข้มแข็ง มุ่งมั่น ไม่ย่อท้อ รวมทั้งความตั้งใจในการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตในการด าเนิน

ชีวิต การท างาน ทั้งทีมีอายุมาก 
๒. ถ่ายทอดประสบการณ์อย่างดี 
๓. วิทยากรมีหลักธรรมะในการด าเนินชีวิต 

การน าไปใช้ประโยชน์ 
  ๑. การท าเกษตรอินทรีย์ ท าให้ไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ และสิ่งแวดล้อม 
  ๒. ได้แนวคิดเกี่ยวกับการน าธรรมะมาปรับใช้ในการท างาน และการด าเนินชีวิต 
 

ข้อคิดเห็น/เสนอแนะ 
 โดย ผู้อ านวยการส านักสง่เสรมิสุขภาพ  
 

จากการศึกษาดูงาน เป็นสิ่งที่ดี แต่ที่ส าคัญคือเมื่อศึกษาดูงานแล้วต้องน าสิ่งที่ได้มาปรับใช้กับเราได้อย่างไรบ้าง 
ซึ่งจากการน าเสนอทั้ง ๒ กลุ่ม มีแนวคิดที่คล้ายกัน อาจมีที่แตกต่างกันบ้างในบางประเด็น สิ่งที่เห็นเด่นชัดสามารถน ามา
ปรับภายในหน่วยงานได้มี ดังนี ้

๑. การปลูกจิตส านึก และการสร้างการมสี่วนร่วม ทุกคนมีศักยภาพและมีคุณค่าในตัวเองข้ึนอยู่กบัจิตส านึก 
ของแต่ละคนว่าเราจะท าอะไร การสร้างงานให้ตัวเองอยู่ที่เราจะเลือกปฏิบัติ งานที่ออกมาถึงจะมีคุณค่า ดังนั้นงานที่
ได้รับมอบหมาย จึงควรท าให้เต็มที่ การมีส่วนร่วมส าคัญมาก เช่นการมาศึกษาดูงาน ครั้งนี้ทุกคนต้องช่วยกันระดมสมอง
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทุกคนมีความคิดเห็นที่แตกต่างกัน แต่สุดท้ายก็น าความคิดมาสกัด สรุปรวมเป็นความคิดที่
ตรงกันและส าคัญเป็นหนึ่งเดียวกัน  

๒. ภูมิปัญญาชาวบ้าน คือการจัดการความรู้ จากTacit knowledge  Explicit knowledge เป็นภูมิ 
ปัญญาของชาวบ้าน ซึ่งเขามีการปรับปรุงโดยตลอด ตามพื้นที่และบริบทในแต่ยุคสมัย หน่วยงานควรจะน าเอาสิ่ง
เหล่าน้ีมาพัฒนาเป็นองค์ความรู้ ซึ่งใน blueprint for change ก็มีในส่วนของ Km ที่เราจะต้องด าเนินการด้วย 

๓. การมีสัมมาคาราวะ อ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้ใหญ่ และการช่วยเหลือเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ระหว่างกัน ควรมีการ 
ปลูกฝังการมีจิตส านึกของการมีคุณธรรม และควรท าให้เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน 

  ๔. โครงการขยะแลกบุญ ควรน าสิ่งที่ได้จากการเรียนรู้มาปรับต่อยอดใช้กับหน่วยงานได้ 
  ๕. การมี Positive thinking คิดบวกในแง่ดี อย่างเช่น จากฐานการเรียนรู้บ้านยายยอง ซึ่งเป็นเกษตรกร
ชาวสวน ทั้งที่เจ็บป่วย อยู่ตัวคนเดียว ถึงแม้จะมีอุปสรรค แต่ก็ยังด าเนินชีวิตอยู่ได้ เพราะยายยองมองโลกในเชิงบวก ไม่
ย่อท้อต่ออุปสรรค ใช้หลักธรรมะเป็นคติในการด าเนินชีวิตประจ าวันและวิถีหลักการท างานแบบผสมผสานอย่างพอเพียงด้วย 
 



                                                                ๙ 
 
  ๖. ความโปร่งใส หากน าธรรมะศีล ๕ มาใช้กับหลักการท างาน ก็จะท าให้องค์กรโปร่งใสเกิดความสงบสุข     

จากการศึกษาดูงานในครั้งนี้ จะได้ข้อสรุปอะไร ขอให้ได้น าไปปฏิบัติปรับใช้ในชีวิตประจ าวันให้ได้ผลส าเร็จ ก็
จะเกิดผลดีแก่เรา สุดท้ายแล้วทุกอย่างก็ข้ึนอยู่กับตัวเรา ว่าเราจะเลือกท าอะไร การท าความดี ถึงจะไม่ดีในตอนนี้ ก็
อาจจะดีในภายหน้า ธรรมะก็คือธรรมชาติ จะก่อให้เกิดความสงบสุขในชีวิตได้ 

       
                                ******************************************** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                           นางสาวระวีวรรณ  ส าลี/รายงานการประชุม 

                                                                             ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

ประมวลภาพ 
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กิจกรรมท่ี ๑ : อบรมเสริมสร้างการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม สู่การมีคุณภาพชีวติท่ีดี : 
การอภปิรายธรรม หัวข้อ “ท างานคือ ทาน บารมี”  

วันท่ี ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุมก าธร สุวรรณกิจ ชัน้ ๑ กรมอนามัย 

 

            

                       

                 

        
             



 
กิจกรรมท่ี ๒ : ท าบุญเลีย้งอาหารกลางวันเด็ก 

วันท่ี ๙ เมษายน ๒๕๕๙  ณ สถานสงเคราะห์บ้านภูมิเวท สถานแรกรับเด็กชาย อ าเภอ
ปากเกร็ด จังหวดันนทบุรี 
 

     

     

     

 

 



กิจกรรมท่ี ๓ : การศึกษาดูงานพืน้ท่ีชุมชนในต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงและประชุมแลกเปล่ียน 

เรียนรู้จากการศึกษาดูงาน ระหว่าง วันท่ี ๒๗ – ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙    
 ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนและผู้สูงอายุบ้านจ ารุง ต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง      และ
โรงแรมสินสยามรีสอร์ท ต าบลเนินฆ้อ อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง 

 

 

       

     



       

    

      

    

   


