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คู่มือตัวอย่�งคว�มสำ�เร็จก�รประยุกต์ใช้ปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียง
ประเภท หน่วยงาน/องค์กรภาครัฐในส่วนภูมิภาค

โรงพยาบาลหนองม่วงไข่
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คำานำา
เม่ืออาชีพด้านสาธารณสุข เป็นผู้สร้าง

ความสุขให้แก่สาธารณะ หากแพทย์ พยาบาล 
เภสัชกร เจ้าหน้าท่ีในโรงพยาบาลเป็นทุกข์  
จะสร้างความสุขให้สาธารณชนได้อย่างไร  
ดังน้ันในปี 2547 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่  
อำาเภอน้ำารัด จังหวัดแพร่ จึงเร่ิมน้อมนำาใช้ 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในองค์กร 
ท่ามกลางปัญหาด้านงบประมาณภาครัฐท่ีมี
จำากัด แต่ผู้ป่วยเพ่ิมจำานวนข้ึน เร่ิมต้นจากผู้นำา  
ผู้อำานวยการโรงพยาบาล สู่เจ้าหน้าท่ีทุกระดับ 
ร่วมรับรู้ เข้าใจสถานการณ์และร่วมหาทาง 
บรรเทาแก้ไขปัญหาด้วยหลักคำาสอนทาง 
พุทธศาสนา

โรงพยาบาลหนองม่วงไข่ ได้รับรางวัล
ถ้วยพระราชทานสมเ ด็จพระ เทพรัตน
ราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จากการ
ประกวดผลงานตามปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียง คร้ังท่ี 2 ซ่ึงสำานักงานคณะกรรมการ
พิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ือง 
มาจากพระราชดำาริ (สำานักงาน กปร.) และ
ภาคีจัดข้ึนเม่ือปี 2552 และในปี 2555 ได้อาสา
เป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสำานักงาน 
กปร. เน่ืองจากมีศักยภาพและความพร้อมใน
การถ่ายทอดและเป็นแหล่งเรียนรู้การน้อมนำา
ประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
องค์กรภาครัฐ

สำานักงาน กปร. จัดพิมพ์คู่มือการประยุกต์
ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประเภท
หน่วยงานองค์กรภาครัฐในส่วนภูมิภาค  
โรงพยาบาลหนองม่วงไข่ เน่ืองจากยังคง

แสกนหน้�ปกเพื่อรับชมวิดีโอ

สแกนหน้�ปกเพื่อรับชมวีดีโอ

วิธีดาวน์โหลดแอพพลิเคช่ัน จาก Google Play Store ผ่านมือถือระบบแอนดรอยด์
1. แตะเลือกแอพฯ Play Store 
2. พิมพ์ช่ือ Layar ในช่องค้นหาระบบจะแสดงช่ือแอพฯ ใกล้เคียงแบบอัตโนมัติ หากเจอแอพฯ  

       ท่ีต้องการให้แตะเลือก 
3. จากน้ันจะเข้าไปยังหน้าติดต้ังแอพฯ ให้แตะปุ่ม ติดต้ัง (Install) 
4. ระบบทำาการติดต้ังแอพฯ เสร็จเรียบร้อย สามารถแตะปุ่ม เปิด เพ่ือใช้งานแอพฯ น้ันได้

วิธีใช้งานแอพพลิเคช่ัน Layar
1. แตะเลือกไปท่ีแอพฯ Layar
2. นำากล้องมือถือส่องไปท่ีหน้าปกของคู่มือฯ 
3. เม่ือได้ภาพหน้าปกให้แตะท่ีหน้าจอหน่ึงคร้ัง ระบบจะทำาการสแกนภาพ
4. จากน้ันให้เลือกการแสดงผลตามท่ีต้องการเพ่ือรับชมคลิปวีดีโอ

วิธีดาวน์โหลดแอพพลิเคช่ัน จาก App Store ผ่านมือถือระบบ iOS 
1. แตะเลือกแอพฯ  App Store
2. พิมพ์ช่ือ Layar ในช่องค้นหาระบบจะแสดงช่ือแอพฯ ใกล้เคียงแบบอัตโนมัติ หากเจอแอพฯ   

       ท่ีต้องการให้แตะเลือก 
3. จากน้ันจะเข้าไปยังหน้าติดต้ังแอพฯ ให้แตะปุ่ม ติดต้ัง (Install) 
4. ระบบทำาการติดต้ังแอพฯ เสร็จเรียบร้อย สามารถแตะปุ่ม เปิด เพ่ือใช้งานแอพฯ น้ันได้

วิธีใช้งานแอพพลิเคช่ัน Layar
1. แตะเลือกไปท่ีแอพฯ Layar
2. นำากล้องมือถือส่องไปท่ีหน้าปกของคู่มือฯ 
3. เม่ือได้ภาพหน้าปกให้แตะท่ีหน้าจอหน่ึงคร้ัง ระบบจะทำาการสแกนภาพ
4. จากน้ันให้เลือกการแสดงผลตามท่ีต้องการเพ่ือรับชมคลิปวีดีโอ

มีความต้องการใช้คู่มือส่งเสริมสนับสนุน 
และสร้างความเข้าใจการน้อมนำาใช้ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง นอกจากน้ัน สังคมไทยยัง
ขาดแคลนตัวอย่างหรือต้นแบบการน้อมนำาใช้
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาครัฐและ
ระบบสาธารณสุข

ท้ายน้ี สำานักงาน กปร. ขอขอบคุณ 
ผู้อำานวยการโรงพยาบาลและเจ้าหน้าท่ีของ 
โรงพยาบาลหนองม่วงไข่ ท่ีสนับสนุนข้อมูลและ
รูปภาพประกอบ และหวังเป็นอย่างย่ิงว่าคู่มือ
ฉบับน้ีจะช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้หน่วยงาน
และเจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีต้องการสร้างความสุข สมดุล 
และย่ังยืน ให้แก่ตนเองและองค์กร กระท่ังสร้าง
ส่งความสุขต่อให้แก่สาธารณชนในท้ายสุด
 

สำานักงาน กปร.
ธันวาคม 2560
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จุดเร่ิมต้นความสำาเร็จ
ปี 2547 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่ประสบ

ปัญหาความไม่พอเพียงด้านงบประมาณท่ีได้รับ
การจัดสรรจากภาครัฐ ทำาให้ขาดสภาพคล่อง
ด้านทางการเงิน บุคลากรเกิดความวิตกกังวล 
ขาดขวัญและกำาลังใจ เน่ืองจากโรงพยาบาล
ค้างค่าตอบแทน ค่าเวร ประกอบกับสังคม 
โดยรอบประกอบอาชีพเกษตรกรรม ซ่ึงมี
การใช้สารเคมีเป็นจำานวนมาก ทำาให้พบ 
สารเคมีตกค้างในกระแสเลือดของประชาชน
ในเขตอำาเภอหนองม่วงไข่ ผู้อำานวยการ 
โรงพยาบาลจึงเร่ิมศึกษาและนำาแนวคิดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
มาประยุกต์ใช้เพ่ือแก้ไขปัญหาโดยเร่ิมต้น
ด้วยการก่อต้ังชมรมเกษตรอินทรีย์ รวบรวม
บุคลากรท่ีมีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมโดย
เร่ิมจากการใช้จุลินทรีย์ท่ีมีประสิทธิภาพ 
EM มาใช้ในการปรับปรุงดิน และปลูกต้นไม้
บริเวณโดยรอบโรงพยาบาล และในปี 2551  
โรงพยาบาลประสบปัญหาการเกิดภาวะ 
หน้ีสินจากการค้างชำาระค่ายาและเวชภัณฑ์ เกิด
วิกฤตเศรษฐกิจ ทำาให้ภาครัฐต้องปรับระบบ 
การบริหารงานและจัดสรรงบประมาณตาม
เง่ือนไขการปฏิรูประบบราชการ ระบบ 
การประ กัน สุขภาพของประ เทศมีการ
เปล่ียนแปลงการจัดสรรงบประมาณแนวใหม่ 

ข้อมูลพ้ืนฐาน
 ช่ือหน่วยงาน : โรงพยาบาลหนองม่วงไข่
 ปีท่ีเร่ิมดำาเนินการ : 2536
 สถานท่ีต้ัง : เลขท่ี 329 หมู่ 4 ตำาบลน้ำารัด  อำาเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่
 โทรศัพท์ : 05 464 7458-60

ทำาให้โรงพยาบาลหนองม่วงไข่ปรับตัวไม่ทัน
ตามสภาพ เน่ืองจากเง่ือนไขของประชากร
ท่ีข้ึนทะเบียนมีจำานวนน้อยกว่าประชากรท่ี 
โรงพยาบาลต้องบริการด้านสุขภาพ ทำาให้เกิด
ความไม่สมดุลด้านงบประมาณ นอกจากน้ี 
พบว่าปัญหาสุขภาพในพ้ืนท่ี ประชากรส่วนใหญ่ 
เป็นผู้สูงอายุ เด็ก ซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีต้องได้รับ
การดูแลรักษาการส่งเสริมสุขภาพเป็นสำาคัญ 
ประชากรวัยแรงงานส่วนใหญ่ทำาไร่ ทำานา ปลูก
พืชไร่ และเล้ียงสัตว์ มีการใช้สารเคมี ส่งผลให้เกิด
การสะสมของสารพิษในร่างกาย ประกอบกับ 
ประชากรส่วนใหญ่มีพฤติกรรมสุขภาพท่ี 
ไม่ถูกต้อง มีปัญหากินอาหารดิบ สูบบุหร่ี ด่ืมสุรา 
ให้ความสำาคัญกับการออกกำาลังกายน้อย ทำาให้
พบผู้ป่วยรายใหม่ในแต่ละปีเพ่ิมข้ึน โดยเฉพาะ 
ผู้ป่วยโรคเร้ือรัง โรคเบาหวาน โรคความดัน 
โลหิตสูง โรคหัวใจ โรคมะเร็ง จึงเกิดแนวคิด
ว่าหากองค์กรแห่งน้ีมีระบบการบริหารและ
ดำาเนินงานโดยน้อมนำาหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ จะสามารถช่วย
แก้ปัญหาในด้านต่างๆ ท้ังในระดับองค์กร
และชุมชนได้ จึงเร่ิมการนำาองค์กรไปใน
เส้นทางแห่งความพอเพียงโดยการกำาหนด
นโยบายใ ห้ บุคลากรทำ า กิจกรรม ต่างๆ  
ให้บุคลากรได้ปฏิบัติ ได้ตระหนักรู้ด้วยตนเอง 

การเตรียมดินสำาหรับเพาะปลูก
โดยใช้จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ
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การเลี้ยงปลาดุกในบ่อดิน

แรงบันดาลใจในการประยุกต์ใช้ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง

ปีงบประมาณ 2551 นายแพทย์สมศักด์ิ   
โสฬสลิขิต (ผู้อำานวยการโรงพยาบาล) ประกาศ
นโยบายน้อมนำาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียง สู่การบริหารงานและการดำาเนินงาน
ของโรงพยาบาล โดยกำาหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
ของโรงพยาบาลโดยใช้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นกรอบแนวคิด และ
กำาหนดยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการเพ่ือ
สนับสนุนส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรม

การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ประเทศชาติ ประชาชน
สมดุล ยั่งยืน พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง

มีภูมิคุ้มกันในด้านวัตถุ • สังคม • สิ่งแวดล้อม • วัฒนธรรม

ความรอบรู้
คว�มรอบคอบ
คว�มระมัดระวัง

คุณธรรม
ซื่อสัตย์สุจริต อดทน

คว�มเพียร มีสติ ปัญญ�

ทางสายกลาง

พอประมาณ

มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน
ในตัวที่ดี

ความพอเพียง

บนพื้นฐาน

นำาสู่

ท่ีมา : มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง,
     สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2555
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โรงพยาบาลวิถีชีวิตพอเพียง บริการมีคุณภาพ ดุจญาติมิตร มุ่งสู่คุณภาพชีวิตของชุมชน

เง่ือนไขความรู้ เง่ือนไขคุณธรรม

• ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ/จัดกิจกรรมเพ่ือ
การเรียนรู้เก่ียวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงแก่บุคลากรเพ่ือนำาไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานและการดำารงชีวิต
• พัฒนาองค์การให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
และการพัฒนาตนเองเพ่ือการปฏิบัติงานท่ีมี
ประสิทธิภาพ

พอประมาณ

องค์กร คน

มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน

• ใช้ศีล 5 เป็นหลักปฏิบัติ
ในการอยู่ร่วมกัน 
• มีหิริโอตัปปะ
• ดำารงตนให้มีเศรษฐกิจ
ท่ีสามารถให้ตนเองอยู่ได้
ครอบครัวอยู่ได้
• ใช้จ่ายในส่ิงท่ีจำาเป็น
• รู้จักเก็บออม

• หลักนิติธรรม-ระเบียบ 
กฎหมาย
• หลักคุณธรรม-พรหมวิหาร 4
• หลักความรับผิดชอบร่วมกัน
• หลักการมีส่วนร่วม
• หลักความคุ้มค่า

• บริหารงานแบบมีส่วนร่วม
• ใช้หลักธรรมาภิบาลในการ
บริหารงาน
• จัดบริการด้านสาธารณสุข
เหมาะสมตามบริบท
• ใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม

• ผู้บังคับบัญชาบริหารงานโดยใช้หลักพรหม
วิหาร 4 (เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา)
• ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานโดยใช้หลัก
ฆราวาสธรรม 4 (สัจจะ ทมะ ขันติ จาคะ)
• ใช้หลักศีล 5 เป็นแนวทางในการอยู่ร่วมกัน
ในองค์กร

เป้าหมายสำาคัญ

• เป็นข้าราชการท่ีดี
• ดำารงชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียง
• เกิดสมดุลระหว่างงาน และชีวิตครอบครัว 

• ดำารงอยู่ใต้ตามบทบาทหน้าท่ีการเป็น 
โรงพยาบาลของรัฐ
• จัดบริการท่ีมีคุณภาพเหมาะสมตาม
สภาพปัญหาสุขภาพของชุมชน
• สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
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ความพอประมาณ
วางแผนการบริหารงบประมาณโดยใช้

แนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็น 
กรอบแนวคิดในการแก้ไขปัญหาความไม่สมดุล
ด้านงบประมาณต้ังแต่ปีงบประมาณ 2547 
เน่ืองจากการปฏิรูประบบสุขภาพ จัดลำาดับ
ความสำาคัญของการใช้งบประมาณโดยให้ความ
สำาคัญกับการใช้งบประมาณเพ่ือการให้บริการ 
ผู้ป่วยเป็นลำาดับแรก มีกิจกรรมการปลูกผัก
ปลอดสารพิษ เพ่ือใช้ประกอบอาหารให้แก่ 
ผู้ป่วย หมุนเวียนตามฤดูกาลส่วนท่ีเหลือ
จำาหน่ายแก่บุคลากรในราคาย่อมเยา โดยใช้
แนวคิด “ปลูกทุกอย่างท่ีกิน กินทุกอย่างท่ีปลูก”

การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ความมีเหตุผล
เ น้นลดการใ ช้สาร เค มี ใน กิจกรรม

ต่างๆ ของโรงพยาบาลโดยการผลิตน้ำายา
อเนกประสงค์จากผลไม้รสเปร้ียวและจุลินทรีย์
ท่ีมีประสิทธิภาพ EM มีการทำานาอินทรีย์เพ่ือ
ใช้ประโยชน์จากท่ีลุ่มต่ำาบริเวณโรงพยาบาลท่ี
มีปัญหาน้ำาท่วมขังในฤดูฝนไม่สามารถปลูก
พืชอ่ืนๆ ได้ มีกิจกรรมการดำานาปลูกข้าว  
เก่ียวข้าวร่วมกันของบุคลากรในโรงพยาบาล
เพ่ือเป็นต้นแบบแก่ผู้สนใจท่ัวไปเข้ามาเรียนรู้  
น อ ก จ า ก น้ี มี ก า ร เ พ่ิม พ้ืน ท่ี สี เ ขี ย ว ใ น 
โรงพยาบาล โดยการปลูกต้นไม้เพ่ิมเติมท่ัว 
บริเวณโรงพยาบาล รวมถึงจัดทำาสวนสมุนไพร
และรวบรวมพันธุ์พืชต่างๆ เพ่ือการศึกษาเรียนรู้ 
อย่างต่อเน่ือง ทำาให้พ้ืนท่ีบริเวณโรงพยาบาล

โดยรอบมีต้นไม้ท้ังขนาดใหญ่ ขนาดกลาง
เป็นจำานวนมาก และเป็นท่ีพักผ่อนหย่อนใจ 
ของผู้ป่วยและญาติ โรงพยาบาลได้จัดกิจกรรม 
ใช้รถร่วมกันเพ่ือไปทางเดียวกัน เพ่ือลด
การใช้น้ำามันของบุคลากรท่ีเดินทางไปกลับ
ระหว่างโรงพยาบาลกับบ้านโดยโรงพยาบาล 
จัดรถรับส่งเจ้าหน้าท่ีและบุตรหลานสามารถ
ลดจำานวนรถท่ีขับไปกลับได้เฉล่ีย 10 คัน  
ภาพรวมสามารถลดค่าใช้จ่ายของบุคลากรลง
ได้ 23,000 บาทต่อเดือน และลดการปล่อย 
สารพิษสู่บรรยากาศ 181 กิโลกรัมต่อปี นอกจากน้ี 
ยังมีการทำาและใช้ก๊าซชีวภาพทดแทนก๊าซ 
หุงต้มในโรงอาหารของโรงพยาบาล ทำาให้
สามารถลดการใช้ก๊าซหุงต้มลงร้อยละ 20
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ปริมาณการปล่อยก๊าซพิษท่ีสามารถลดได้/ปี จากกิจกรรมคาร์พูล โรงพยาบาลหนองม่วงไข่ 
(ข้อมูล พ.ศ.2554)

คาร์บอนมอนอกไซด์

อ๊อกไซด์ของไนโตรเจน

ไฮโดรคาร์บอน

สารมลพิษอนุภาค

อ้างอิงจากมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมรถยนตร์ขนาดเล็กท่ีใช้
เคร่ืองยนต์ดีเซล เฉพาะด้านความปลอดภัย : สารมลพิษจากเคร่ืองยนต์ ระดับท่ี 6

กิโลกรัม/ปี

60

30

0

66

52
58

5

ก๊าซ
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การทำาก๊าซชีวภาพใส่มูลสัตว์
เข้าไปด้านหน่ึง เม่ือเกิดก๊าซในถุงหมัก  
มูลสัตว์ท่ีล้นออกมาอีกด้านหน่ึงนำาไป
เป็นปุ๋ยใส่ต้นไม้

การมีภูมิคุ้มกันท่ีดี                                       
เน้นการพ่ึงตนเองโดยใช้ผลพลอยได้ท่ีเกิดจากการปลูกผลไม้และกล้วยพันธ์ุต่างๆ ทำาให้บริเวณ 

โรงพยาบาลเป็นตู้เย็นขนาดใหญ่ท่ีเป็นแหล่งอาหารสำาคัญของบุคลากรในโรงพยาบาล นอกจากน้ียังมีการ

เล้ียงสัตว์แบบชีวภาพ เล่ียงการใช้สารเคมี โดยใช้จุลินทรีย์คลุกผสมกับแกลบหรืออาหารอ่ืนๆ ให้สัตว์กิน 

เพ่ือเป็นต้นแบบให้แก่ผู้สนใจโดยรอบมาเรียนรู้
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ความรู้ 
พัฒนาและปรับปรุ งประสิทธิภาพ

ในการทำางานโดยใช้ความรู้ที่ ได้จากการ
ศึกษาดูงานจากสถานที่ต่างๆ เช่น ศูนย์
ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจาก 
พระราชดำาริ งานเกษตรกรรมธรรมชาติสวนลุงนิล  
ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก 
พระราชดำาริ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา
เกาะและทะเลไทย เรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติ
และการอนุรักษ์ธรรมชาติ จนสามารถนำามา
ประยุกต์ใช้ในการสร้างต้นแบบของการทำา
ทะเบียนพันธ์ุพืชของโรงพยาบาล รวมทั้ง
จัดทำาคลังความรู้ (บันทึกการเรียนรู้) ทั้งใน 
รปูแบบแฟม้เอกสาร และจัดทำาลงบนเวบ็ไซต์
ของโรงพยาบาล นอกจากนี้ยังนำาองค์  

ความรูต้า่งๆ มาใชเ้พือ่ลดภาระคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ  
โ ด ย จั ด กิ จ กร ร ม โ ร งพย าบ า ล สี เ ขี ย ว 
(Green Clean Hospital) คำานึงถึงการ
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีนโยบายเน้น
การคัดแยกขยะก่อนทิ้งโดยแบ่งประเภท
ของขยะเป็น ขยะทั่ ว ไป ขยะติด เชื้ อ  
ขยะอันตราย และขยะรีไซเคิล นอกจากนี้ยัง
มีการรณรงค์ใช้กระดาษให้ครบ 2 หน้าก่อน 
แยกทิ้ง ทำาให้สามารถลดปริมาณการใช้
กระดาษใหม่ และชว่ยอนุรักษส่ิ์งแวดล้อมดว้ย  
มีการเพิ่มคุณภาพดินโดยการปลูกหญ้าแฝก
และใช้ระบบธรรมชาติบำาบัดในการแก้ปัญหา
ระบบบำาบดัน้ำาเสียของโรงพยาบาลดว้ยกงัหนั
ชัยพัฒนา

ปริมาณขยะต่อปีของ 
โรงพยาบาลหนองม่วงไข่
แยกตามประเภท

ปริมาณขยะรีไซเคิลท่ีโรงพยาบาลคัดแยก

ขยะท่ัวไป

ขยะติดเช้ือ

ขยะอันตราย

ขยะรีไซเคิล

กระดาษกล่อง

กระดาษท่ัวไป

ขวดแก้ว

ขวดพลาสติก

45%
22%

1% 32%

ปี 2559 จำานวนขยะรวม 14,969 กิโลกรัม ปี 2558  
รวม 2,990 กิโลกรัม/ปี

ปี 2559  
รวม 3,385 กิโลกรัม/ปี

1500

1000

500

กิโลกรัม/ปี

ขยะ
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คุณธรรม 

โรงพยาบาลใช้หลักศาสนาเป็นเคร่ืองกล่อมเกลา 
จิต ใจ เกิดการประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดีและเป็น  
ข้าราชการที่ดี โดยมีการจัดสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล
ที่ เอื้อต่อการเข้าถึงหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและ
การปฏิบัติโดยใช้ทาน ศีล และภาวนา มีกิจกรรมต่างๆ 
เพ่ือส่งเสริมทางด้านคุณธรรม เช่น การทำาบุญตักบาตร  
การรว่มกจิกรรมทางศาสนา การบรจิาคทรพัย ์การปลอ่ยสตัว ์ 
การจัดกิจกรรมรณรงค์เรื่องสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมการดูแล 
ผู้ป่วยของตนเอง การสวดมนต์ นั่งสมาธิ และฟังธรรม

ผลสำาเร็จจากการประยุกต์ใช้ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

บุคลากรมีวิถีชีวิตการปฏิบัติงานเปล่ียนแปลงไป เกดิ
วถิกีารคดิพึง่ตนเอง และแกป้ญัหาการปฏบิติังานด้วย
การใช้ทรัพยากรและบุคคลากรที่มีอยู่ การดำาเนินงาน 
ด้านต่างๆ อยู่บนพื้นฐานของความพอดี คิดอย่าง
สร้างสรรค์และทำางานร่วมกันเป็นทีม นอกจากนี้
ยังส่งผลต่อการปฏิบัติตนในชีวิตประจำาวันและวิถี
ของครอบครัวโดยนำาเอากิจกรรมต้นแบบผลิตไป
ใช้ในครัวเรือน ทำาให้สามารถลดการใช้สารเคมีใน 
สิง่แวดลอ้มได ้รายการสารเคมทีีล่ดการใชใ้นครวัเรอืน 
ได้แก่ น้ำายาล้างจาน น้ำายาล้างห้องน้ำา น้ำายาซักผ้า 
ผงซักฟอก น้ำายาล้างรถ สบู่ แชมพู ซึ่งนอกจากจะ
ช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนแล้ว ยังก่อให้เกิดการ
เรียนรู้ การปลกูจติสำานกึความเขา้ใจเกีย่วกบัเศรษฐกจิ
พอเพียง เห็นคุณค่าและมีความสุขจากการปฏิบัติ  
มีจิตอาสาเผยแพร่สู่ผู้ที่สนใจ และขยายผลสู่สังคม  
ได้ร่วมแลกเปลี่ยนแนวคิดและประสบการณ์การ
น้อมนำาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การ
ปฏิบัติในงานด้านสาธารณสุข

ปลูกผัก

ปลูกผลไม้

ปลูกพืชไร่

ปลูกข้าว

ผลิตส่ิงของจำาหน่าย

37%
26%

8%

14%

15%

อาชีพเสริมของบุคลากร
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แผนท่ีรางวัลความสำาเร็จ
• ป ี2552 รางวัลถว้ยพระราชทานสมเดจ็

พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  
จากการประกวดผลงานตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 2 สำานักงาน 
คณะกรรมการพเิศษเพือ่ประสานงานโครงการ 
อนัเนือ่งมาจากพระราชดำาร ิ(สำานกังาน กปร.)

• ปี 2553 รางวัลชนะเลิศการนำาเสนอ 
ผลงานโรงพยาบาลสีเขียว การประชุมวิชาการ
ตลาดนัดความรู้ ศูนย์อนามัยท่ี 10 เชียงใหม่ 
กรมอนามัย กระทรงสาธารณสุข

• ปี 2553 รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ
การประกวดตามโครงการชีววิถีเพ่ือการพัฒนา
อย่างย่ังยืน ประเภทท่ี 2 ร่วมกับวิทยาลัย 

เกษตรเด่นชัย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทยร่วมกับสำานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

• ปี 2553 รางวัลคุณภาพการให้บริการ
ประชาชน ประเภทนวัตกรรมการให้บริการ 
“กระบวนงานการรักษาพยาบาลด้วยแนวคิด
ระบบสุขภาพพอเพียง” สำานักงานพัฒนาระบบ
ราชการ

• ปี 2554 ศูนย์เรียนรู้สถานบริการ
สาธารณสุขลดโลกร้อน กรมอนา มัย  
กระทรวงสาธาณสุข

• ปี 2555 รางวัลชนะเลิศการประกวด 
ผลงานดีเด่นด้านการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
กระทรวงสาธารณสุข 

• ปี 2558 รางวัลหน่วยงานดีเด่นด้าน
คุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาล ระดับเขต
สุขภาพท่ี 1 กระทรวงสาธารณสุข



รายช่ือศูนย์การเรียนรู้ และเบอร์ติดต่อท้ัง 47 แห่ง ตามภาคต่างๆ ท่ัวประเทศ

ลำาดับ     ประเภท  จังหวัด    โทรศัพท์
ศนูยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพยีง 
สำานักงาน กปร.

ลำาดับ     ประเภท  จังหวัด    โทรศัพท์
ศนูยเ์รยีนรูเ้ศรษฐกิจพอเพยีง 
สำานักงาน กปร.

ภาคกลาง

1.  นายประมาณ ประสงค์สันต์ ประชาชนในพ้ืนท่ีห่างไกลและกันดาร กาญจนบุรี     08 7903 0912
2.  นายวินัย สุวรรณไตร  ประชาชนทั่วไป  ฉะเชิงเทรา     09 8816 2825
3.  นายสำารอง แตงพลับ   เกษตรกรทฤษฎีใหม่  เพชรบุรี     08 9076 4325
4.  นายณรงค์ บัวสี  เกษตรกรทฤษฎีใหม่   กรุงเทพฯ     08 7357 6999
5.  นายยวง เขียวนิล  เกษตรกรทฤษฎีใหม่   นนทบุรี     08 1929 9159
6.  นายปรีชา เหมกรณ์  เกษตรกรทฤษฎีใหม่   กรุงเทพฯ     08 5059 3555
7.  กลุ่มส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าว
 ชุมชนบ้านไทรใหญ่    กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่   นนทบุรี     08 0076 8989
8.  ชุมชนบางรักน้อย   ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง  นนทบุรี     08 1316 0805
9.  ชุมชนเพชราวุธ พัน.2  ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง  กรุงเทพฯ     0 2521 1190
10.  เรือนจำาชั่วคราวเขากลิ้ง   หน่วยงานภาครัฐในส่วนภูมิภาค เพชรบุรี     0 3246 5171
11.  ธนาคารเพื่อการเกษตร
 และสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)  หน่วยงานภาครัฐในส่วนกลาง กรุงเทพฯ     0 2280 0180
12.  กรมราชทัณฑ์   หน่วยงานภาครัฐในส่วนกลาง กรุงเทพฯ     0 2967 5719
13.  บริษัท ซองเดอร์ไทย
 ออร์แกนิคฟู้ด จำากัด  ธุรกิจขนาดย่อม   สุพรรณบุรี     0 2967 1200-1 
14.  กลุ่มสตรีผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือน  ธุรกิจขนาดย่อม  เพชรบุรี     08 9515 1128
15.  ห้างหุ้นส่วนจำากัด สมศักด์ิแกลงเซอร์วิส ธุรกิจขนาดย่อม  ระยอง     0 3867 1382
16.  บริษัท บาธรูม ดีไซน์ จำากัด ธุรกิจขนาดกลาง  ปทุมธานี     0 2683 7322-3
17.  บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำากัด (มหาชน) ธุรกิจขนาดใหญ่  กรุงเทพฯ     0 2335 4658
18.  บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำากัด (มหาชน) ธุรกิจขนาดใหญ่  กรุงเทพฯ     0 2739 8000
19.  บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคช่ัน 
 จำากัด (มหาชน)   ธุรกิจขนาดใหญ่  กรุงเทพฯ     0 2202 8000

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

1.  นายทวี ประหา  ประชาชนในพ้ืนท่ีห่างไกลและกันดาร มุกดาหาร     09 9914 3917
2.  นายแสนหมั้น อินทรไชยา ประชาชนทั่วไป  อุดรธานี     08 6167 8524
3.  นายสุนัน เผ้าหอม  ประชาชนทั่วไป  ขอนแก่น     08 0186 8617
4.  นายจันทร์ที ประทุมภา  เกษตรกรทฤษฎีใหม่  นครราชสีมา    08 9948 4737
5.  นางพิมพ์ โถตันคำา  เกษตรกรทฤษฎีใหม่  สกลนคร     08 0748 3133
6.  นายบุญแทน เหลาสุพะ  เกษตรกรทฤษฎีใหม่  เลย     08 3346 0287
7.  กลุ่มข้าวคุณค่า ชาวนาคุณธรรม กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่  ยโสธร     08 7872 1672
8.  กลุ่มเกษตรกรรมย่ังยืนอำาเภอกันทรวิชัย กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่  มหาสารคาม    08 9618 4075
9.  ชุมชนบ้านท่าเรือ  ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง  นครพนม     08 1975 3378
10.  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 
 (ศึกษาสงเคราะห์นางรอง)  หน่วยงานภาครัฐในส่วนภูมิภาค บุรีรัมย์     04 4631 883

11.  บริษัท โสมภาส 
 เอ็นจิเนียร่ิง (2005) จำากัด  ธุรกิจขนาดกลาง  มหาสารคาม     08 1052 1270

ภาคเหนือ

1.  นายผล มีศรี  ประชาชนในพ้ืนท่ีห่างไกลและกันดาร พะเยา     08 7174 9928
2.  นายสุพจน์ โคมณี  ประชาชนทั่วไป  นครสวรรค์     08 1041 0911
3.  นายสมมาตร บุญฤทธิ์  ประชาชนทั่วไป  กำาแพงเพชร    08 6207 1285
4.  นางเปรียวจันทร์ ต๊ะต้นยาง เกษตรกรทฤษฎีใหม่  เชียงราย     08 1706 9687
5.  นายประพันธ์ ศรีสุวรรณ  เกษตรกรทฤษฎีใหม่  แพร่     08 5252 2835
6.  นายบุญเป็ง จันต๊ะภา  เกษตรกรทฤษฎีใหม่  เชียงราย     08 9559 8350
7. กลุ่มเกษตรทำาสวนบ้านถ้ำา กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่  พะเยา     08 1023 8350
8.  กลุ่มศูนย์เครือข่ายปราชญ์
 ชาวบ้านเกษตรย่ังยืนตำาบลศรีเมืองชุม กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่  เชียงราย     08 1025 5598
9.  ชุมชนบ้านดอกบัว  ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง  พะเยา     08 2895 7321
10.  โรงพยาบาลหนองม่วงไข่  หน่วยงานภาครัฐในส่วนภูมิภาค แพร่     05 464 7458-60

ภาคใต้

1.  นายสมพงษ์ พรผล  ประชาชนทั่วไป  พังงา     08 9123 1589
2.  นายสมชาย นิลอนันต์  เกษตรกรทฤษฎีใหม่  สุราษฎร์ธานี    08 9592 1764
3.  นายพินัย แก้วจันทร์  เกษตรกรทฤษฎีใหม่  ยะลา     08 1388 5161
4.  ชุมชนบ้านบางโรง  ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง  ภูเก็ต     08 1892 9204
5.  เทศบาลตำาบลปลายพระยา หน่วยงานภาครัฐในส่วนภูมิภาค กระบี่     0 7568 7141
6.  บริษัท พรทิพย์ ภูเก็ต จำากัด ธุรกิจขนาดย่อม  ภูเก็ต     0 7626 1555
7.  บริษัท แปลน ครีเอชั่นส์ จำากัด ธุรกิจขนาดกลาง  ตรัง     0 2237 9070
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สำ�นักง�นคณะกรรมก�รพิเศษเพื่อประส�นง�นโครงก�รอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ (สำ�นักง�น กปร.) 
2012 ซอยอรุณอมรินทร์ 36  ถนนอรุณอมรินทร์  แขวงบ�งยี่ขัน เขตบ�งพลัด กรุงเทพมห�นคร  10700

โทรศัพท์ : 0 2447 8500   www.rdpb.go.th

“คนเป็นปัจจัยสำ�คัญ” แต่ก�รสร้�ง 
ก�รเรียนรู้และ คว�มเข้�ใจอย่�งถ่องแท้น้ัน  
เ ป็นเ ร่ืองท่ีต้องใช้เวล�และกระบวนก�รท่ี 
หล�กหล�ย สำ�หรับก�รบริห�รองค์กร  
ผู้บริห�รสูงสุดเป็นกุญแจสำ�คัญในก�รขับเคล่ือน 
ห�กบุคล�กรขององค์กร มีคว�มรู้คว�มเข้�ใจ
เก่ียวกับหลักปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียง
และนำ�ไปใช้อย่�งถูกต้องแล้ว องค์กรก็จะเกิด 
คว�มผ�สุขอย่�งย่ังยืน 

“โรงพย�บ�ลหนองม่วงไข่ขอก้�วเดินต่อไป 
บนเส้นท�งแห่งคว�มพอเพียง พร้อมเป็นหน่ึง
พลังในก�รขับเคล่ือนสู่ก�รปฏิบัติท้ังแผ่นดิน”

พิมพ์ครั้งที่ 2 : ธันว�คม 2560  จำ�นวนพิมพ์ : 3,000 เล่ม พิมพ์ที่ : บริษัท แอ็บโซลูท มังกี้ จำ�กัด โทรศัพท์ 09 2969 4714


