การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ของภาครัฐ๑
“...ในเมืองไทยนี้ถ้าทำกิจการ หมายความปกครองหรือดำเนินกิจการ

ทัง้ ในด้านการเมือง เศรษฐกิจ ทัง้ ในด้านธุรกิจ ในด้านอาชีพ มีทจุ ริตเมืองไทยพัง
ของเราเมืองไทยนีท่ ยี่ งั ไม่พงั ก็เพราะว่าเมืองไทยนีน่ บั ว่าแข็งมาก แต่วา่ เดีย๋ วนี้
ถ้าหากว่าทำไม่ระวัง เข็นให้ฟงั มันก็เหมือนบ้านทีก่ ำลังคลอน บ้านกำลังคลอน
อะไรสั่นนิดเดียวก็ถล่ม เมื่อถล่มแล้วก็จะแย่...เมื่อทำอย่างนั้นคือโครงการ
มั น ไม่ ดี เห็ น มามากแล้ ว ว่ า ระหว่ า งหน่ ว ยราชการ...ไม่ ไ ด้ ส อดคล้ อ งกั น
โครงการไม่ทำให้สอดคล้องก็เกิดเรื่อง ก็แก้ไขได้ ไม่สู้ยากนัก แต่ต้องไม่มีทิฐิ
จะต้องร่วมกัน แต่ถ้ามีทุจริตมาเพิ่มในกิจการเหล่านี้แล้ว จะทำให้ร้ายแรงขึ้น
เป็น ๒-๓ เท่า...”
พระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต
เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๔๒

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถประยุกต์
ใช้ได้ในทุกระดับและทุกสาขา โดยมีหลักการทีค่ ล้ายคลึงกัน
คือ เน้นการเลือกปฏิบัติอย่างพอประมาณ มีเหตุผล และ
สร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ตนเองและสังคม โดยดำเนินการด้วย
ความรอบคอบ ระมัดระวัง สร้างเครือข่ายเพื่อร่วมมือ
ในกิจกรรมต่างๆ โดยที่รายละเอียดของวิธีการ ขั้นตอน
การปฏิบัติจะมีความแตกต่างกันไปตามแต่ละสาขาภารกิจ

สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม ให้เกิดขึ้นพร้อมๆ กับ
การรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงต่างๆ โดยมุ่งให้ประชาชน/
ชุมชน สามารถพึง่ ตนเอง และสามารถเป็นทีพ่ งึ่ ของสังคม/
ประเทศชาติได้ในที่สุด ทั้งนี้ การสร้างฐานให้เข้มแข็งและ
สมดุล นักบริหารต้องมีความตระหนักเข้าใจในปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงอย่างถ่องแท้ และสามารถนำมาขับเคลือ่ น
ในหน่ ว ยงาน และประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นระบบของการทำงาน
ทุกระดับจากระดับบนและระดับล่างควบคู่กันไป

ด้ า นการกำหนดนโยบายและบริ ห ารจั ด การ
องค์กร
การออกกฎหมายและข้อบัญญัติต่างๆ

การเตรียมนโยบาย แผนงาน หรือโครงการต่างๆ
ต้ อ งยึ ด มั่ น อยู่ บ นพื้ น ฐานของความพอเพี ย ง
ควรเน้นการพัฒนาที่สร้างความสมดุลในด้านเศรษฐกิจ โดยบำรุงรักษาสิ่งที่ดีที่มีอยู่แล้ว เช่น ค่านิยม องค์ความรู้
๑

คัดลอกจากหนังสือ ประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง ของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ, ๒๕๕๐ และหนังสือ การประกวดผลงานตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครัง้ ที่ ๒ ของสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพือ่ ประสานงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ, ๒๕๕๔. เพื่อเผยแพร่ในการประชุมประจำปี ๒๕๕๔ ของมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง “อะไร คือ เศรษฐกิจพอเพียง” วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๕ ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี.
มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้เกิดขึ้นในหน่วยงาน
ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรมในการทำงาน ด้วยความเพียร
ความซือ่ สัตย์สจุ ริต ขันติ การยอมรับฟังความเห็นทีแ่ ตกต่าง
ตลอดจนสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องกับ
องค์กร ทัง้ ในขัน้ ตอนการทำงานและผลทีจ่ ะเกิดขึน้ ในเชิงบวก
และเชิงลบ วางแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความรู้
ทั ก ษะความสามารถสนั บ สนุ น เพิ่ ม พู น ความรู้ ข องคน
ในองค์กรให้มีความสามารถที่หลากหลาย มีการถ่ายทอด
นโยบายให้ความรูแ้ ละเสริมสร้างปลูกฝังแนวคิดปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อพัฒนาให้หน่วยงาน
ด้านการบริหารจัดการระบบงบประมาณ
มีความสอดคล้องกับเป้าหมายภารกิจ การใช้จ่าย เป็นองค์กรทีม่ คี นเก่งควบคูก่ บั เป็นคนดี รับผิดชอบต่อสังคม
งบประมาณขององค์กรในทางที่ก่อเกิดประโยชน์สูงสุด ส่วนรวม ร่วมกันทำงานเป็นทีมรวมพลังได้ สร้างค่านิยม
ต่อส่วนรวม โดยใช้หลักพอประมาณ ในการลงทุนของภาครัฐ ที่เป็นที่ยอมรับของสังคม เพราะหน่วยงานที่มีกำลังคนที่มี
หน่วยงานภาครัฐต้องรูจ้ กั การใช้งบประมาณในทางทีถ่ กู ต้อง คุณภาพ มีความสามัคคี ย่อมสามารถขับเคลื่อนองค์กร
โดยใช้จ่ายเงินงบประมาณให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม ให้ก้าวหน้าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมภายนอกได้
ประหยัด สมเหตุสมผล โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีการใช้เหตุผล
ในการวิเคราะห์การจัดสรรงบประมาณด้านต่างๆ โดยคำนึง หน่วยงานภาครัฐที่ดีมีผลสัมฤทธิ์
ถึงผลกระทบต่อประชาชน สังคม และองค์กร บนฐานความคิด
การเป็ น หน่ ว ยงานภาครั ฐ ที่ ดี มี ผ ลสั ม ฤทธิ์ อ ยู่ ที่
ที่มุ่งเป้าหมายการสร้างประโยชน์และความสุขของส่วนรวม การมีคุณค่าในองค์กร ความมีศักดิ์ศรี ความภูมิใจในความ
เป็นหน่วยงานที่สร้างประโยชน์แก่ประชาชนและสังคม
การบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรที่ มี อ ยู่ ใ ห้ มี ส่วนรวม ความมีพลังและความสำเร็จในการปฏิบัติตาม
ภารกิจหน้าที่ขององค์กรได้บรรลุวัตถุประสงค์ปรัชญาของ
ประสิทธิภาพ
ความเป็นหน่วยงานภาครัฐทีย่ ดึ ปฏิบตั ติ ามปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงในหน่วยงานภาครัฐ จึงเป็นเศรษฐกิจ
ของเศรษฐกิจพอเพียงไม่ได้แตกต่างกับบุคคลหรือชุมชน แบบบูรณาการ ทัง้ ด้านการเงินงบประมาณ การบริหารจัดการ
คือ ต้องช่วยกันสร้างคุณค่า จิตสำนึกใหม่ ให้พ้นจากความ ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม การพัฒนา คุณภาพบุคลากร และ
เอารัดเอาเปรียบ การเบียดเบียนผูอ้ นื่ การฉ้อฉลคอร์รปั ชัน การพัฒนาเทคโนโลยีและสร้างสรรค์นวัตกรรม
การจัดสรรเลือกใช้เทคโนโลยี ระบบสื่อสารสนเทศที่มี
ประสิทธิภาพ ประหยัดและคุ้มค่า เหมาะสมกับการใช้งาน เศรษฐกิ จ พอเพี ย งสำหรั บ ข้ า ราชการและ
และศักยภาพของคนในองค์กร อันจะนำไปสู่การประหยัด เจ้าหน้าที่ของรัฐ
งบประมาณค่าใช้จ่าย อีกทั้งส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรม
การดำเนินชีวติ ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ใหม่ๆ ที่สอดคล้องกับองค์กร
เป็นการดำเนินชีวิตแบบปกติธรรมดา โดยข้าราชการและ
เจ้าหน้าทีข่ องรัฐจะต้องเริม่ ต้นสร้างความพอเพียงให้เกิดขึน้
ในการดำเนินชีวติ ของแต่ละบุคคลก่อน ทัง้ การสร้างความรู้
การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล
มีการจัดสรรกำลังคนให้เหมาะสมเกิดประสิทธิภาพ ความสามารถ การพัฒนาสิ่งที่เป็นอยู่ให้ดีขึ้น การใช้ชีวิต
ในการทำงาน การสร้างบรรทัดฐาน ค่านิยมที่สอดคล้อง แบบเรียบง่าย ไม่ฟงุ้ เฟ้อ ใช้ชวี ติ ตามกำลังความสามารถของ
สิ่งแวดล้อมที่ดี ให้คงอยู่ พร้อมทั้งปรับปรุง/แก้ไข/ยกเลิก
ส่วนทีไ่ ม่ดที เี่ ป็นเหตุให้เกิดความไม่สมดุล ไม่พอเพียงในสังคม
ให้กลับมาสูแ่ นวทางปฏิบตั ทิ มี่ งุ่ สูค่ วามสมดุลและสนับสนุน
ให้เกิดสิ่งที่ดีเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมแต่ยังขาดอยู่ เช่น
ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี การพัฒนาฝีมืออาชีพต่างๆ
ให้เกิดขึ้นอย่างสมดุลกับศักยภาพและระดับการพัฒนา
ของท้ อ งถิ่ น /ประเทศชาติ เพื่ อ นำไปสู่ ความสามารถ
ในการพึ่งตนเองได้ของคน/ชุมชนในทุกระดับ
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ตัวเอง ต้องคิดใช้เหตุผล ประมาณตนเองให้เป็น หากจำเป็น
ต้องมีหนีส้ นิ ควรเป็นหนีท้ กี่ อ่ ให้เกิดรายได้ หรือเป็นประโยชน์
ต่อตนเองและครอบครัว และต้องใช้ความระมัดระวังมากขึน้
มีความพยายามมากขึ้น ขยันมากขึ้น ต้องใช้สติปัญญา
สร้างภูมิคุ้มกันในการดำรงชีวิต โดยตั้งมั่นอยู่บนพื้นฐาน
การทำความดี ต้องพัฒนาตนเองให้มคี วามสามัคคี ความรูค้ ดิ
พิจารณาให้ดี อะไรควรทำ อะไรไม่ควรทำ ยึดหลักคุณธรรม
ความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต ความถูกต้อง ความดีงาม เพราะ
ความถูกต้องและความดีงามจะนำมาซึ่งความความมั่นคง
ทางสังคมและความสุขในจิตใจ
ในการทำงานและปฏิบัติหน้าที่ จะต้องตระหนักถึง
บทบาทหน้าที่ของตนในการเป็นผู้ให้บริการแก่สังคม และ
ร่วมเสริมสร้างสภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อการอยู่ร่วมกันของ
คนในสังคม และอยูร่ ว่ มกับระบบนิเวศได้อย่างสมดุล มีสำนึก
ในคุณธรรม ความซือ่ สัตย์สจุ ริต มีสติยงั้ คิด ใช้ปญั ญาพิจารณา
อย่างรอบคอบในการดำเนินชีวติ และปฏิบตั หิ น้าทีบ่ นพืน้ ฐาน
ของความมีเหตุมผี ล พอประมาณกับศักยภาพและสถานภาพ
ของแต่ละบุคคลในแต่ละสถานการณ์ และหมั่นเสริมสร้าง
ความรูใ้ ห้เท่าทันการเปลีย่ นแปลงต่างๆ เพือ่ จะได้มภี มู คิ มุ้ กัน
ในตัวที่ดี
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ควรสั่งการหรือ
ชี้ น ำประชาชน/ชุ ม ชนมากเกิ น ไป แต่ ควรสนั บ สนุ น ให้
ประชาชน/ชุ ม ชนสามารถช่ ว ยตนเอง กำหนดทิ ศ ทาง
การพัฒนาหรือแผนงาน กิจกรรมที่ยืนอยู่บนขาตนเอง
พึ่งพาตนเองได้ แล้วให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ
มาช่วยสนับสนุนให้แผนงาน กิจกรรมนี้เป็นจริงขึ้นมา

ตามหลักการพัฒนา “ช่วยเหลือประชาชน/ชุมชนเพื่อให้
เขาช่วยตัวเองได้”
การร่ ว มกั บ ผู้ อื่ น ต้ อ งช่ ว ยเหลื อ ซึ่ ง กั น และกั น
มีแรงงานคือช่วยกันทำงาน มีสมองคือช่วยกันคิด ใช้ความรู้
ความสามารถ ความถนั ด ความเชี่ ย วชาญของตนเอง
ในการพัฒนางานและแนะนำผูอ้ นื่ เอือ้ เฟือ้ เกือ้ กูลกัน คำนึงถึง
สิง่ ทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ ตนเอง ต่อผูอ้ นื่ ต่อส่วนรวม ย่อมนำมา
ซึ่งความปรองดองสามัคคี อยู่ร่วมกันช่วยกันพัฒนาให้
ก้าวหน้าอันเป็นภูมิคุ้มกันที่ดีขององค์กรและสังคม

เศรษฐกิจพอเพียงสำหรับนักการเมือง

นักการเมืองทีม่ หี ลักคิด และหลักปฏิบตั บิ นพืน้ ฐาน
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจะต้องเป็นตัวอย่างของผู้นำ
ทีม่ คี วามเข้มแข็งทางด้านคุณธรรม จริยธรรม มีความละอาย
และเกรงกลั ว ต่ อ การกระทำความผิ ด แม้ เ พี ย งเล็ ก น้ อ ย
เนื่องจากการกระทำของผู้นำส่งผลกระทบในวงกว้างต่อ
ชุมชน/สังคม และในขณะเดียวกันนักการเมืองในทุกระดับ
จะต้องรูจ้ กั สังคม ชุมชน ทีแ่ ต่ละคนเป็นผูแ้ ทนอย่างถ่องแท้
มีความเข้าใจระบบการปกครองและระเบียบปฏิบัติต่างๆ
ตามกฎหมายและขนบธรรมเนี ย มประเพณี ข องสั ง คม
รอบรู้และเท่าทันการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ ทั้งภายใน
และภายนอกประเทศ โดยมุ่งที่จะดำเนินวิถีทางการเมือง
เพือ่ ให้ทอ้ งถิน่ /ประเทศชาติ มีความก้าวหน้าไปอย่างสมดุล
ในทุกๆ ด้าน และคนในท้องถิน่ /ประเทศชาติ อยูอ่ ย่างพอเพียง
สมัครสมานสามัคคีปรองดองกัน
มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ปรัชญาฯ๒
ธนาคารเพือ่ การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
(ธ.ก.ส.)

ให้ความรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแก่บุคลากร
ในองค์ กรอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง และมี ก ารพั ฒ นาบุ ค ลากร
ทุกระดับอย่างต่อเนือ่ ง โดยเชิญนักวิชาการ ผูท้ รงคุณวุฒิ
ต่างๆ ปราชญ์ชาวบ้าน มาให้ความรู้ คำปรึกษา และ
ข้อเสนอแนะแก่ฝ่ายจัดการและพนักงานผู้วางแผน
ส่งเสริมชุมชนให้มกี ารสืบทอดและประยุกต์ใช้ภมู ปิ ญั ญา
ท้องถิน่ มีแผนชุมชนเพือ่ การพึง่ พาตนเอง สร้างเครือข่าย
องค์กรชุมชนที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และทำกิจกรรม
ร่วมกันอย่างสม่ำเสมอ

ธ.ก.ส. เป็นธนาคารพัฒนาชนบทที่มีการจัดการ
ที่ทันสมัย และดำเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงภายในองค์กร โดยขับเคลื่อนพร้อมกันทั้ง ๓ ด้าน
คือ ด้านองค์กร (Organization) ด้านพนักงาน (Employee)
และด้านลูกค้า (Customer) เพื่อเป็นพลังแห่งการเกื้อกูล
ซึง่ กันและกันให้สามารถฟันฝ่าภาวะการเปลีย่ นแปลงภายใต้
การมีคุณธรรม
สถานการณ์ต่างๆ กันได้อย่างมั่นคง
กำหนดคุ ณ ลั ก ษณะหลั ก ของกระบวนการกำกั บ ดู แ ล
กิ จ การที่ ดี ประกอบด้ ว ย หลั ก สร้ า งสรรค์ คุ ณ ภาพ
เกษตรกร
ประกันคุ้มค่า รักษาสิ่งแวดล้อม ร่วมกันคิดร่วมกันทำ
พึ่งพา
พอเพียง
ทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งกันและกัน เกษตรกร ชุมชน
และสังคม
มั่นคง เป็นสุข
และสิ่งแวดล้อม
เปิดเผย โปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต เสมอภาคเป็นธรรม
เหตุผล
มั่นคง ยั่งยืน
หลักปรัชญาของ
สำนึกรับผิดชอบ และสนับสนุนการเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง
ธ.ก.ส.
กำหนดกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และวิธปี ฏิบตั ิ เพือ่ ให้บคุ ลากร
พนักงาน
ชื่อเสียงดี
ธุรกิจของ ธ.ก.ส.
เก่ง ดี เป็นสุข
มั่นคง ยั่งยืน
มีคณุ ธรรมและจริยธรรมในการปฏิบตั ิ ได้แก่ จรรยาบรรณ
การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การสร้างสรรค์
วัฒนธรรมที่พึงประสงค์ ๕ ประการ คือ ซื่อสัตย์สุจริต
การมีความรู้
มีสำนึกรับผิดชอบ ตอบสนองเป็นทีม ยิ้มบริการด้วยใจ
นำกระบวนการจัดการความรูม้ าใช้ในการพัฒนาพนักงาน
และใช้ชีวิตพอเพียง
ในทุกมิติ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กร และมุ่งสู่
มีการรณรงค์เพื่อเสริมสร้างและปลูกฝังคุณธรรมให้แก่
การเป็ น องค์ กรแห่ ง การเรี ย นรู้ โดยได้ มี การสำรวจ
บุ ค ลากรในองค์ กร โดยให้ พ นั ก งานมี ส่ ว นร่ ว ม เช่ น
ความพึงพอใจของลูกค้า และรวมภูมิปัญญาขององค์กร
กิจกรรมลด ละ เลิกการดืม่ เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ กิจกรรม
ในรูปแบบของ Best Practice และสร้างวัฒนธรรมการ
“บริการด้วยใจ” คัดเลือกคนพอเพียงของ ธ.ก.ส.
แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ข องพนั ก งานในโครงการชุ ม ชน
สร้างแนวทางการมีส่วนร่วมภายในองค์กรทั้งส่วนกลาง
นักปฏิบัติ ขยายโอกาสการเรียนรู้ของพนักงานทุกระดับ
และส่วนภูมภิ าค มีการกระจายอำนาจและถ่วงดุลอำนาจ
ด้วยระบบ e-learning และสร้างองค์ความรู้ เพื่อสร้าง
เพื่อให้เกิดประโยชน์กับเกษตรกร และชุมชนอย่างสูงสุด
ความเข้มแข็งให้แก่สหกรณ์การเกษตร รวมทั้งส่งเสริม
ส่งเสริมให้ชุมชนตระหนักในคุณธรรมตามหลักศาสนา
การปลูกฝังวัฒนธรรม ธ.ก.ส. และการเรียนรู้เพื่อสร้าง
ของตน มีความซื่อสัตย์สุจริต อดทน และมีความเพียร
นวัตกรรมในการทำงาน
ในการใช้สติปญั ญาดำเนินชีวติ บนทางสายกลาง เกิดความ
นำระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการแผนการ
สมดุลในชีวติ และจัดสรรผลประโยชน์ในชุมชนแก่สมาชิก
ฟืน้ ฟูและพัฒนาอาชีพเกษตรกร สร้างกลไกกระบวนการ
อย่างเป็นธรรม
ถ่ายทอดความรูส้ เู่ กษตรกรรุน่ ใหม่และเยาวชน ตลอดจน
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ความพอประมาณ

สร้างความมั่นคงทางการเงิน โดยการจัดหาแหล่งเงิน
ให้เพียงพอสำหรับภารกิจของธนาคาร และมีต้นทุน
ที่เหมาะสมและดูแลบริหารเงินอย่างมีเสถียรภาพ
มุ่งเน้นการให้บริการที่ประทับใจแก่ลูกค้า ด้วยการสร้าง
วัฒนธรรมการบริการด้วยใจ รวมทั้งสนับสนุนข้อมูล
ข่าวสาร และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเกษตรกร
บริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ โ ดยยึ ด หลั ก ของการ
มีส่วนร่วมในทุกระดับ รับฟังความคิดเห็นของลูกค้า
เพือ่ ให้เกิดการปฏิบตั งิ านทีด่ ี ตรงตามความต้องการของ
ลูกค้า และสะดวกในการปฏิบตั ขิ องพนักงาน และเป็นผลดี
แก่องค์กรในการพัฒนาให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน
การพัฒนาส่งเสริมอาชีพเกษตรกรลูกค้า ทีส่ อดคล้องกับ
สภาพความเป็นจริงตามภูมิศาสตร์ และสิ่งแวดล้อมของ
พืน้ ที่ รวบรวมข้อมูลต่างๆ อย่างเป็นระบบ สร้างฐานข้อมูล
ที่ง่ายต่อการใช้งาน วางระบบแนวทางการพัฒนาให้
เกษตรกรใช้ทรัพยากรในกระบวนการผลิตอย่างประหยัด
ใช้ประโยชน์คมุ้ ค่า ส่งเสริมให้ชมุ ชนมีกฎระเบียบใช้ปฏิบตั ิ
ร่วมกัน รวมทัง้ ให้มกี จิ กรรมสืบทอดวัฒนธรรมภูมปิ ญั ญา
ของชุมชนสู่เยาวชน

ดำเนินงานโดยยึดหลักความมั่นคง ยั่งยืน และมีความ
พอเพียงของแหล่งเงินทุน พึ่งพาตนเองด้านเงินทุนโดย
การระดมเงินฝากจากเกษตรกรและประชาชนทัว่ ไปแทน
เงินฝากจากธนาคารพาณิชย์ สนับสนุนการจัดทำบัญชี
ครัวเรือน เพือ่ ให้เกษตรกรมีเงินออมเพิม่ ขึน้ ให้เพียงพอ
กั บ การให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ด้ า นเงิ น ทุ น แก่ เ กษตรกร
รายย่อยและประชาชนในชนบทควบคู่กับการแนะนำ
กำกับดูแลที่ดี
รณรงค์ให้บุคลากรรู้จักความพอดี ไม่เบียดเบียนตนเอง
และผู้อื่น ส่งเสริมให้บุคลากรมีสุขภาพดี โดยลด ละ เลิก
อบายมุข รู้จักบริหารจัดการการเงินของตนเอง โดย
การมีภูมิคุ้มกัน
การลดรายจ่าย ลดภาระหนี้ เพิ่มเงินออม
บริ ห ารจั ด การองค์ ก รภายใต้ ก รอบการบริ ห ารและ
จำกั ด จำนวนผู้ เ ข้ารับการพัฒนาเพื่อให้เหมาะสมกั บ
การกำกับดูแลที่ดี (Good Corporate Governance)
อัตรากำลังพนักงาน และหน่วยงานที่มีส่วนร่วมในการ
อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด และถือเป็นกฎเกณฑ์กติกา
พัฒนา เพื่อให้เกิดคุณภาพ เน้นแบบค่อยเป็นค่อยไป
ที่ทำให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องต้องปฏิบัติ
และเลือกหาหลักสูตรที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตและความ
กำหนดให้การใช้ชวี ติ พอเพียงเป็นส่วนหนึง่ ของวัฒนธรรม
ต้องการการพัฒนาศักยภาพของชุมชน
ธ.ก.ส. ที่พนักงานทุกคนจะต้องยึดถือและปฏิบัติ และ
ส่ ง เสริ ม ให้ ชุ ม ชนและเกษตรกรสร้ า งความพอดี
กำหนดให้มีแผนงานโครงการเสริมสร้างและปลูกฝัง
ในครอบครัว เช่น การผลิตและการบริโภคที่อยู่ในระดับ
วัฒนธรรม ธ.ก.ส. อย่างต่อเนื่องทุกปี
พอประมาณ มีกจิ กรรมลดรายจ่ายในครัวเรือน ลดต้นทุน
นำแนวคิดทางวิชาการไปกำหนดการจัดทำแผนการ
การผลิตในการประกอบอาชีพ สร้างขนาดการผลิตให้
ดำเนินงาน ๕ ปี แผนการดำเนินงานและงบประมาณ
สอดคล้องกับความสามารถในการบริหารจัดการ สร้าง
ประจำปี และให้ความรูแ้ นวทางการพัฒนาชนบทกับผูน้ ำ
กระบวนการผลิตที่เน้นเพื่อการบริโภค หรือจำหน่าย
เกษตรกร ผู้นำชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง สร้าง
ภายในชุมชนเป็นหลัก หากมีส่วนเหลือจึงให้จัดตั้งเป็น
การมีส่วนร่วมการประชุม การพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยน
กลุ่มวิสาหกิจ เพื่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไปสู่ภูมิภาค
ความคิดเห็น จัดเวทีการเรียนรู้ซึ่งกันและกันระหว่าง
ความมีเหตุผล
พนักงาน เกษตรกร และผู้นำชุมชน เพื่อวางแผนจัดทำ
ให้ ค วามสำคั ญ กั บ การเพิ่ ม รายได้ แ ละลดรายจ่ า ย
l

l

l

l

l

l

l

l

l
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โครงการบรูณาการและเป็นเครือข่ายเชื่อมโยงระหว่าง
กลุ่มนักพัฒนา ศูนย์เรียนรู้ และชุมชนให้เกิดความยั่งยืน

สำนักงานเทศบาลตำบลปลายพระยา
อ.ปลายพระยา จ.กระบี่

l

เสริมสร้างระบบคุณธรรมในการบริหารกำลังคน ตาม
หลักศาสนาและศีลธรรมเข้ามาพัฒนาจิตใจของเจ้าหน้าที่
จนเกิดเป็นวัฒนธรรมขององค์กรที่ดี

ความพอประมาณ
l

ใช้ทรัพยากรทางการบริหารและการพัฒนาอย่างประหยัด
คุม้ ค่า เกิดประโยชน์สงู สุด โดยมีมาตรการประหยัดการใช้
ทรัพยากร และมีการประสานการใช้ทรัพยากรในการพัฒนา
ร่วมกับหน่วยงานภาคต่างๆ ในชุมชนอย่างพอเหมาะ
ทำให้ใช้ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพร่วมกันและ
ลดต้นทุนทางการบริหารได้ โดยเทศบาลได้ใช้งบประมาณ
เพื่ อ สร้ า งความเข้ ม แข็ ง ของชุ ม ชนด้ า นการพั ฒ นา
คุ ณ ภาพชี วิ ต มากกว่ า ร้ อ ยละ ๗๐ และให้ ชุ ม ชนใช้
งบประมาณเงินทุนหมุนเวียนของกลุ่มเพื่อการเพิ่มทุน
ของกลุ่มจากผลการดำเนินงานให้มีเงินทุนขยายตัวขึ้น
และสามารถพึ่งตนเองได้ในระดับหนึ่งอย่างค่อยเป็น
ค่อยไป
จัดตัง้ กองทุนสวัสดิการคนดีปลายพระยา ให้แก่เจ้าหน้าที่
และวางแผนอัตรากำลัง ๓ ปีเพื่อบริหารกำลังคนให้
เหมาะสมกับภารกิจปัจจุบนั พร้อมทัง้ ปรับวิถชี วี ติ เจ้าหน้าที่
และชุมชนให้เข้าสู่วิถีชีวิตพอเพียงอย่างสมดุล

เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่คณะผู้บริหาร
เทศบาลได้ร่วมกันประกาศนโยบายในการน้อมนำหลักการ
ทรงงาน พระราชดำรัส และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาขับเคลื่อนการดำเนินงานขององค์กรในทุกมิติควบคู่กับ
หลักธรรมาภิบาล รวมถึงใช้ในการกำหนดยุทธศาสตร์
การพัฒนาชุมชน ทำให้ประชาชนในพืน้ ทีม่ คี วามรูค้ วามเข้าใจ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และได้รบั ประโยชน์ สามารถ
ดำเนิ น ชี วิ ต ได้ อ ย่ า งมี เ หตุ มี ผ ลตามวิ ถี ชี วิ ต ของชุ ม ชน ความมีเหตุผล
อย่างยั่งยืน
น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมากำหนดเป็น
ความรู้
นโยบายและยุทธศาสตร์ในการบริหารองค์กรและพัฒนา
มีการให้ข้อมูลข่าวสารอย่างหลากหลาย กว้างขวาง
ชุมชน ครบทุกระบบงานอย่างเป็นขั้นเป็นตอนและเป็น
หลายช่องทางและมีการเผยแพร่ความรู้ตามแผนพัฒนา
กระบวนการ โดยสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
ความรูแ้ ละการศึกษาทัง้ ในและนอกระบบการศึกษาให้แก่
ของรัฐและกลุม่ ชุมชน ทัง้ การคิด วางแผน และดำเนินการ
ผู้ที่ขาดโอกาสของชุมชน โดยจัดตั้งศูนย์ศึกษาเรียนรู้ขึ้น
ตามสภาพปัญหาความต้องการและศักยภาพของแต่ละ
ในเทศบาลและศูนย์เรียนรูป้ รัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ชุมชน มีระบบภาคีร่วมพัฒนาโดยปราศจากข้อขัดแย้ง
ที่ส่งเสริมการพัฒนาตามแนวพระราชดำริผสมผสานกับ
และใช้แผนพัฒนาระบบ ๕ ปี เป็นเครือ่ งมือในการพัฒนา
ภูมปิ ญั ญาของชุมชนในการพัฒนาชุมชนร่วมกับสถาบัน
โดยจัดลำดับความสำคัญของการพัฒนาอย่างมีเหตุมผี ล
การศึกษา และสร้างความรู้ในการประกอบอาชีพให้ชุมชน
เพื่อให้เกิดทิศทางการพัฒนาทั้งในปัจจุบันและอนาคต
คุณธรรม
ติดตามประเมินผลการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ เพื่อ
เน้นการใช้ธรรมาภิบาลในการดำเนินงานทุกระบบงาน
ปรับปรุงแก้ไขนโยบายทั้งระยะสั้นและระยะยาวให้เกิด
และมีการประกาศกำหนดมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม
การพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น และสมดุ ล กั บ สภาพภู มิ สังคมและ
ของเจ้าหน้าที่และผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
ทรัพยากร
l

l

l

l

l
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ภูมิคุ้มกัน

กับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและสิ่งแวดล้อม บุคลากร
มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีความสุข สุขภาพจิตดี สามารถ
ให้บริการแก่ผู้ป่วยให้มีความพึงพอใจมากขึ้น

ใช้หลักการทรงงานและพระราชดำรัส ที่เน้นการสร้าง
ความเข้มแข็งจากภายในโดย “ระเบิดจากข้างใน” เพื่อ
สร้างความเข้มแข็งภายในองค์กรและกลุ่มชุมชนโดย ความรู้
ส่งเสริมให้บุคลากรเรียนรู้และพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่ม
ใช้ระบบการบริหารจัดการที่ดี มีการบริหารความเสี่ยง
ประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านให้บริการผูป้ ว่ ยตามมาตรฐาน
และการตรวจสอบติดตามผลทุกไตรมาสอย่างเป็นระบบ
วิชาชีพ โดยการศึกษาด้วยตนเองผ่านการแลกเปลี่ยน
เน้นการสร้างจิตสาธารณะให้แก่เจ้าหน้าที่และชุมชน
การเรี ย นรู้ ใ นหน่ ว ยงาน หรื อ การศึ ก ษาผ่ า นระบบ
ร่วมกันทำประโยชน์สาธารณะ สร้างคนดีและต้นแบบ
สารสนเทศของโรงพยาบาล
แห่งคนดีขึ้นในองค์กร มีการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตพอเพียง
จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร โดยทีม HRD ของโรงพยาบาล
ทัง้ ด้านร่างกาย จิตใจ มีความสามัคคี ลด ละ เลิกอบายมุข
สำรวจความต้องการการพัฒนาความรู้ และศักยภาพ
รู้จักประหยัดและออมทรัพย์ร่วมกับชุมชน เสริมสร้าง
ของบุคลากรในภาพรวมของโรงพยาบาล โดยมุ่งเน้น
อาชีพและรายได้ เสริมสร้างสุขภาพร่างกายและจิตใจ
เสริมสร้างบุคลากรในสาขาวิชาชีพที่มีความจำเป็นต่อ
และมีการเชิดชูเกียรติคนดีทุกปี
ทิศทางการดำเนินงานตามนโยบาย
เน้นการส่งเสริมหลักสูตรความรู้เกี่ยวกับปรัชญาของ
โรงพยาบาลหนองม่วงไข่
เศรษฐกิจพอเพียงควบคูก่ บั นโยบายหลักของโรงพยาบาล
อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่
เพื่อขยายผลความรู้ต่างๆ สู่ชุมชนต่อไป
l

l

l

l

l

คุณธรรม
l

l

เน้นการฝึกอบรมบุคลากรในโรงพยาบาล ให้ยึดมั่นตาม
หลักจริยธรรมองค์กร ด้วยการให้บริการแก่ผู้ป่วยทุกคน
ด้วยความเสมอภาคเท่าเทียมกัน ให้ผู้ป่วยเข้าถึงบริการ
ด้วยมาตรฐานเดียวกัน สะดวกรวดเร็ว ได้รับการบริการ
ดุจญาติมิตร และเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน โดยเฉพาะ
กลุ่มผู้ด้อยโอกาสในสังคม
ใช้ ป รั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งมาเป็ น แกนกลาง
ในการดำเนิ นวิ ถี ชี วิ ต ของชุ ม ชน ยึ ด มั่ น คำสอนของ
พระพุทธศาสนาเป็นหลักพืน้ ฐานในการครองตน ครองคน
และครองงาน บนพื้นฐานศีล ๕ เพื่อให้บุคลากรสามารถ
ปฏิบตั งิ านและดำรงชีวติ อย่างมีความสุข มีการจัดกิจกรรม
ทางศาสนาอย่างสมํ่าเสมอ ซึ่งช่วยส่งผลดีต่อสุขภาพ
ร่างกายและจิตใจของประชาชน และสร้างความสัมพันธ์
อันดีระหว่างกลุ่มผู้ป่วย และระหว่างผู้ป่วยกับเจ้าหน้าที่

		 โรงพยาบาลได้นอ้ มนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาเป็นแนวทางดำเนินงาน ทั้งในระดับองค์กรและชุมชน
โดยกำหนดนโยบายให้ บุ ค ลากรทุ ก ระดั บ มี ส่ ว นร่ ว ม
ดำเนินงานกิจกรรมต่างๆ โดยการเรียนรู้ ตระหนัก และปฏิบตั ิ
ด้วยตนเองในเบื้ อ งต้น และนำความเข้าใจเหล่า นั้ นมา
ร่วมกันดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายทีก่ ำหนดไว้ ทำให้
โรงพยาบาลสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ อาทิ ปัญหาการเกิด ความพอประมาณ
ปรับปรุงระบบการบริหารงานและการให้บริการผู้ป่วย
ภาวะหนี้ค้างชำระค่ายาและเวชภัณฑ์ และสามารถอยู่ได้
ให้เหมาะสมสอดคล้องตามบทบาทหน้าที่หลักในการ
อย่างมั่นคง มีความยืดหยุ่นในการบริหารงานที่สอดคล้อง
l
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เพื่ อ ขยายผลสู่ ก ารลดการใช้ ส ารเคมี ใ นการเกษตร
ให้บริการผูป้ ว่ ยให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ บริหารงาน
ลดสารพิษตกค้างในร่างกายและรักษาสภาพสิ่งแวดล้อม
ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่าง
ได้
จำกัด ลดขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ านทีซ่ าํ้ ซ้อน มีความโปร่งใส
การมีภูมิคุ้มกัน
สามารถตรวจสอบได้ตามระเบียบราชการ
ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลและผู้ป่วยที่เข้ามารับ
มีการสือ่ สารกับเจ้าหน้าทีโ่ รงพยาบาลอยูอ่ ย่างสมํา่ เสมอ
บริการได้ตระหนักรู้ และดำเนินชีวิตตามปรัชญาของ
โดยจัดให้มกี ารประชุมประจำเดือน เพือ่ รับฟังข้อเสนอแนะ
เศรษฐกิ จ พอเพี ย งควบคู่ กั บ การปฏิ บั ติ ต นตามหลั ก
ต่างๆ ร่วมกัน ทัง้ ในระดับผูบ้ ริหาร และผูป้ ฏิบตั เิ พือ่ นำมา
พุทธศาสนา ดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาท และมีสติ
ปรับปรุงแก้ไขได้ตามความเหมาะสม และมีศักยภาพ
เพื่อให้สามารถปรับตัวและตอบสนองการเปลี่ยนแปลง
สูงสุดในการจัดบริการให้แก่ชุมชน
ในระดับนโยบาย สังคม และสิ่งแวดล้อมได้อย่างสมดุล
ความมีเหตุผล
ทำให้บุคลากรปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ
มี กิ จ กรรมสนั บ สนุ น การพึ่ ง ตนเองในครั ว เรื อ น เช่ น
การปลูกผักกินเอง การผลิตนํา้ ยาอเนกประสงค์ใช้ในระดับ
ครัวเรือน การส่งเสริมให้ใช้จลุ นิ ทรียท์ มี่ ปี ระสิทธิภาพ (EM)
ในนาข้าวของคนงานในโรงพยาบาล เพือ่ ให้เกิดการพึง่ พา
ตนเอง ลดการใช้สารเคมีในครัวเรือน และการลดค่าใช้จา่ ย
ในครัวเรือน เพื่อคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้แก่
บุคลากร
____________________
ดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลของหน่วยงานภาครัฐ
และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยเน้นการ
ให้บริการและส่งเสริมประชาชนให้ดแู ลสุขภาพด้วยตนเอง
เน้นการเสริมสร้างสุขภาพให้แข็งแรงมากกว่าปล่อยให้
เกิดการเจ็บป่วยแล้วมาทำการรักษา และจัดตัง้ ชมรมกีฬา เอกสารอ้างอิง
ประเภทต่างๆ เพือ่ เปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ และประชาชน คณะอนุ กรรมการขั บ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง สำนั ก งาน
ทั่วไปมีการร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายอย่างสมํ่าเสมอ
คณะกรรมการพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ,
ส่งเสริมการลดการใช้สารเคมีต่างๆ ที่จะเป็นอันตราย
การประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง, ๒๕๕๐.
ต่อร่างกาย โรงพยาบาลเป็นต้นแบบการใช้ระบบจุลนิ ทรีย์ โรงพยาบาลหนองม่วงไข่, เข้าถึงได้จาก
ที่มีประสิทธิภาพ (EM) ทดแทนสารเคมีในกระบวนการ
http://www.nmkhospital.net
ทำให้ปราศจากเชื้อของโรงพยาบาล การดูแลจัดการ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่อง
มาจากพระราชดำริ, การประกวดผลงานตามปรัชญาของ
สิ่งแวดล้อม และการแก้ไขปัญหาระบบบำบัดนํ้าเสีย
เศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ ๒, ๒๕๕๔
ตลอดจนประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ตำบลนํา้ รัด
l

l

l

l

l

มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
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