สรุปผลงานขับเคลือ่ นค่านิยมองค์การ
กรมการพัฒนาชุมชน ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

1

กรอบการขับเคลื่อนค่านิยมองค์การ ศพช.ชลบุรี
กรมการพัฒนาชุมชน กำหนดค่านิยมองค์การ กรมการพัฒนาชุมชน ABC DEF S&P เพื่อส่งเสริม
และสร้างค่านิยมองค์การให้บุคลากรในองค์การยึดถือปฏิบัติร่วมกันจนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์การที่ช่วยสนับสนุน
ให้องค์การบรรลุวิสัยทัศน์ และพันธกิจ เป็นองค์การที่มีขีดสมรรถนะสูง และให้บุคลากรกรมการพัฒนาชุมชนเกิด
ความเข้าใจในค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์การ แสดงพฤติกรรมสอดคล้องกับค่านิยมและวัฒนธรรมให้องค์การ
บรรลุเป้าหมาย พันธกิจ วิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ว่ า “เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565”
และพัฒนาเป็นองค์กรที่มีมาตรฐานในการปฏิ บัติตน และการปฏิบัติงานที่ดีเพื่อประโยชน์ในการบริหารงาน
ราชการ และประโยชน์สูงสุดต่อการบริการประชาชน
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี เป็นหน่วยงานราชการบริหารส่วนกลาง สังกัดสถาบันการพัฒนาชุมชน
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย โดยมีบทบาทหน้าที่ในการให้บริการเกี่ยวกับงานวิจัยและพัฒนาการ
บริการให้คำปรึกษาด้านการพัฒนาชุมชนงานฝึกอบรมและการให้บริการด้านการฝึกอบรม การสนับสนุนการ
จัดการความรู้ การพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการเฉพาะทาง และให้บริการทางวิชาการแก่หน่วยงานทั้งภาครัฐ
และเอกชน ประกอบด้วย 3 กลุ่มงาน คือ กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล กลุ่มงานวิชาการ และงานอำนวยการ
มีอัตรากำลังข้าราชการปัจจุบัน จำนวน 22 ราย มีลูกจ้างชั่วคราวและลูกจ้างประจำ รวม 8 ราย และมีผู้รับจ้าง
ตามโครงการฯ โคก หนอง นา จำนวน 2 รายเพื่อเป็นการสนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจ ศูนย์ศึกษาและพัฒนา
ชุมชนชลบุรีให้บรรลุวิสัยทัศน์กรมการพัฒนาชุมชน เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565
จึงได้ขับเคลื่อนค่านิยมองค์การ ABC DEF S&P ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้

กรอบการขับเคลื่อนค่านิยมองค์การ ศพช.ชลบุรี

ขั้นตอนที่

1

2

ถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 76 กำหนดให้รัฐพึงพัฒนาระบบการบริหาร
ราชการแผ่นดินทั้งราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่นและงานของรัฐ อย่างอื่นให้เป็นไปตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
พระราชบัญญัต ิมาตรฐานทางจริ ยธรรม พ.ศ. 2562 ได้กำหนดมาตรฐานทางจริยธรรมสำหรั บ
เจ้าหน้าที่ของรัฐในฝ่ายบริหาร มาตรา 5
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2564 จำนวน 7 ข้อ ที่ข้าราชการต้องยึดถือเป็นแนวทาง
ปฏิบัติตน ประกอบด้วย
1. ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. ซื่อสัตย์สุจริต ปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา
3. กล้าตัดสินใจและยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม
4. คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน เสียสละ มีจิตสาธารณะ
5. มุ่งผลสัมฤทธิ์ ประสิทธิภาพ และคุณภาพของงาน
6. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรม ปราศจากอคติไม่เลือกปฏิบัติ
7. ดำรงตนเป็นแบบอย่างด้วยการเป็นข้าราชการที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของราชการ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2561-2580
ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ยุทธศาสตร์ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
ยุทธศาสตร์ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12
ยุทธศาสตร์ การเสริมสร้างและพัฒนา ศักยภาพทุนมนุษย์
ยุทธศาสตร์ การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อม ลำในสังคม
ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการ ในภาครัฐ การป้องกันการ ทุจริตประพฤติมิชอบและ ธรรมาภิบาลในสังคมไทย
เป้าหมายกรมการพัฒนาชุมชน
วิสัยทัศน์ : เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง และชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565
พันธกิจที่ 4 พัฒนาองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง และบุคลากรมีอุดมการณ์ในงานพัฒนาชุมชน
และเชี่ยวชาญการทำงานเชิงบูรณาการ
จุดยืน พ.ศ. 2560-2564 : กลไกสำคัญในการสร้างเสริมชุมชนให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน และ
พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคง โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ปรัชญาการพัฒนาชุมชน
ปรัช ญาการพัฒ นาชุมชน เป็นหลักความเป็นจริงแห่งชีวิตที่มี ความเชื่อมั่นและศรัทธาใน
มนุษยชาติว่ามนุษย์ทุกชีวิต มีคุณค่า มีความหมาย มีศักดิ์ศรี มีศักยภาพ มีฐานะแห่งความเป็นมนุษย์ ที่ไม่ควรได้รับ
การเหยียบย้ำ ดูหมิ่น เหยียดหยาม จากมนุษย์ด้วยกันเอง มีความสามารถจากการเป็นมนุษย์ที่ควรได้รับการ
ยอมรับ และท้าให้ปรากฎเป็นจริงในทางปฏิบัติจากเพื่อน มนุษย์ด้วยกันเอง โดยมนุษย์ทุกคนสามารถพัฒนาได้ถ้า
ได้รับโอกาส
ค่านิยมองค์การของกรมการพัฒนาชุมชน
A : Appreciation ชื่นชม B : Bravery กล้าหาญ C : Creativity สร้างสรรค์ D : Discovery ใฝ่รู้
E : Empathy เข้าใจ F : Facilitation เอื้ออำนวย S : Simplify ทำให้ง่าย P : Practical ปฏิบัติได้จริง
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ขั้นตอนที่

2

วิเคราะห์ศักยภาพองค์การ
และกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนที่ชัดเจน

วิเคราะห์ศักยภาพศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี
เพื่อให้ การพัฒนาองค์การถูกขับเคลื่อนอย่างมีทิศทางและตรงจุด ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี ได้
ประชุมเจ้าหน้าเพื่อวิเคราะห์องค์การโดยการใช้เครื่องมือ SWOT ค้นหาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค
ขององค์กร สู่การกำหนดเป้าหมายขององค์การร่วมกัน ดังนี้
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรที่เป็นเลิศ บริการที่ดีเยี่ยม
พันธกิจ : ๑. พัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒. ศึกษาวิเคราะห์ วิจัย จัดการความรู้งานพัฒนาชุมชน เฉพาะพื้นที่ และนำผลการศึกษาไปปฏิบัติได้
๓. พัฒนาศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนให้เป็นศูนย์ฝึกอบรมประชาชนภายใต้การบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล
ประเด็นยุทธศาสตร์ :
1. พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ คุณธรรม และมีค่านิยมองค์การที่ดี
2. พัฒนางานวิจัยและการจัดการความรู้
3. พัฒนาการให้บริการสู่การเป็นศูนย์ฝึกอบรมประชาชนที่มีประสิทธิภาพ
คุณภาพการให้บริการ :
1. บุคลากรสามารถให้บริการทางวิชาการด้วยวิธีที่หลากหลาย
2. บริการด้วยความประทับใจ
ประสิทธิภาพ :
1. บุคลากรของศูนย์ฯ มีคณ
ุ ธรรมและจริยธรรม
2. มีรูปแบบและวิธีการทางานที่สอดคล้องกับสถานการณ์และภูมิสงั คม
3. มีระบบการให้บริการมีความรวดเร็ว ทันสมัย มีคณ
ุ ภาพ
4. มีวฒ
ั นธรรมองค์การที่สง่ เสริมผลสัมฤทธิ์ ประสิทธิภาพและ เป้าหมายองค์การ

ขั้นตอนที่
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ออกแบบกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์
โดยใช้ค่านิยมองค์การกรมการพัฒนาชุมชนในการขับเคลื่อน ABC DEF S&P

นำผลที่ได้จากการวิเคราะห์องค์การและการกำหนดเป้าหมายและทิศทางของศูนย์ศึกษาและพัฒนา
ชุมชนชลบุรี มาใช้ในการพัฒนาบุคลากรและสร้างค่านิยมองค์การ ABC DEF S&P ในการขับเคลื่อนภารกิจของ
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน สู่เป้าหมายสู่ วิสัยทัศน์ เป้าหมาย และพันธกิจ ของศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี
ในรูปแบบกิจกรรม/โครงการเชิงนวัตกรรม “โครงการศูนย์ปันสุขชุมชน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
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ขั้นตอนการดำเนินโครงการ
1. สื่อสารสร้างการรับรู้

D : Discovery
ใฝ่รู้

1.1 ประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจ ค่านิยมองค์การ กรมการพัฒนาชุมชน ABC DEF S&P และใน
การประชุมประจำเดือนเจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี
1.2 ประชาสัมพันธ์ค่านิยมองค์การ กรมการพัฒนาชุมชน ABC DEF S&P ผ่านบอร์ดประชาสัมพันธ์
ในรูปแบบโปสเตอร์ แผ่นพับ ใบปลิว

1.3 ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี
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2. ออกแบบกิจกรรมการขับเคลื่อนร่วมกัน

C : Creativity
สร้างสรรค์

ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี ประชุมหารือร่วมกันในการออกแบบการขับเคลื่อนกิ จกรรมเชิง
นวัตกรรม โครงการ “ศูนย์ปันสุขชุมชน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ” ที่ขับเคลื่อนด้วยค่านิยมองค์การ
กรมการพัฒนาชุมชน ABC DEF S&P โดยมีกลุ่มงานวิชาการเป็นเจ้าภาพหลัก กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
และงานอำนวยการ ร่วมขับเคลื่อนและสนับสนุนแบบมีส่วนร่วมทั้งองค์กร โดยมีรายละเอียดดังนี้
2.1 วัตถุประสงค์ของโครงการ
เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรและประชาชนทั่วไปน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน เพื่อลดรายจ่าย ลดค่าครองชีพ บริหารจัดการขยะ ลดปริมาณขยะ ลดโลกร้อน
เพื่อการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้เสริม ส่งเสริมการออมเงิน และส่งเสริมการออกกำลังกายให้กับบุคลากร
และประชาชนทั่วไปให้มีสุขภาพแข็งแรง ผ่านส่งเสริมค่านิยมองค์การ กรมการพัฒนาชุมชน ABC DEF S&P
2.2 กลุ่มเป้าหมาย เจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน จำนวน 22 คน
2.3 กิจกรรมการขับเคลื่อน ประกอบด้วย 6 มิติ
1. ด้านความมั่นคงทางอาหาร
2. ด้านการลดค่าครองชีพ
3. ด้านการเสริมสร้างสุขภาพ
4. ด้านการใส่ใจสิ่งแวดล้อม
5. ด้านการสร้างงานสร้างอาชีพ
6. ด้านการส่งเสริมการออม
3. แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ

F : Facilitation
เอื้ออำนวย

แต่งตั้งคำสั่งคณะกรรมการ และคณะทำงานขับเคลื่ อนศูนย์ปั นสุขชุมชน ตามหลักปรัช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ตามคำสั่งศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี ที่ 25/2564 ลงวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2564
(ตามเอกสานที่แนบ) โดยคณะทำงานประกอบด้วย ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของศูน ย์ศึกษาและ
พัฒนาชุมชนชลบุรี ทุกคนร่วมกันขับเคลื่อน 6 มิติการดำเนินงาน
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S : Simplify
ทำให้ง่าย

4. คณะทำงานออกแบบและขับเคลื่อนการ
ดำเนินงานใน 6 มิติ
ด้านการสร้างความมั่นคงทางอาหาร

B : Bravery กล้าหาญ
ทำงานที่กรมฯไม่ได้มอบหมาย
ทำงานโดยไม่รองบประมาณ
ทำงานในช่วงโควิด-19

การปลูกผักสวนครัว

ภารกิจ

กิจกรรมหลัก

1. ศึกษาวิเคราะห์แนวทางการสร้าง
ความมั่นคงทางอาหาร
2. จัดทำแผนปฏิบ ัติการด้า นการ
สร้างความมั่นคงทางอาหาร
3. ให้คำปรึกษาแนะนำแนวทางการ
สร้ า งความมั ่ น คงทางอาหารฯ
แนะนำช่ อ งทางการตลาด แก่
บุคลากรและผู้ที่สนใจ
5. ให้ บ ริ ก ารพื ช ผั ก สวนครั ว แก่ผู้
ได้ ร ั บ ผลกระทบโควิ ด 19 และ
จัดเก็บสถิติ
6. แสวงหาความร่ ว มมื อ ในการ
สร้างความมั่นคง และช่องทางการ
จำหน่าย
จัดศูนย์ปันสุขเคลื่อนที่
8. ส่ ง เสริ ม การรั บ รองมาตรฐาน
และการแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่ม
9. รายงานผลการดำเนิน งานเป็น
ประจำทุกเดือน

- ปลูกพืชผักสวนครัว
ตามพื้นที่ต่างๆ ภายใน
ศูนย์
- ประชาสัมพันธ์สร้างการ
รับรู้แก่บุคคลทั่วไป ให้มา
เก็บพืชผักสวนครัวได้ฟรี
โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
- ในส่วนที่เหลือจากการ
แบ่งปัน ก็นำไปขายยัง
ร้านขายผักที่อยู่ใกล้ ศูนย์
เพื่อให้เกิดรายได้แก่
เจ้าหน้าที่สมาชิกโครงการ

ค่านิยมองค์การที่นำมา
ขับเคลื่อน
Discovery ใฝ่รู้
ศึกษาหาข้อมูลในการปลูก
ผักสวนครัว ตามความ
สนใจของตนเอง และ
ถ่ายทอดความพร้อม ลง
มือทำ
Empathy เข้าใจ
- เข้าใจความเดือนร้อน
ของพี่น้องประชาชนในช่วง
สถานการณ์การแพร่
ระบาดของไวรัสโคโรนา
2019
- แบ่งปันพืชผักสวนครัว
โดยไม่เลือกปฏิบัติ
Facilitation เอื้ออำนวย
- เราจัดเก็บข้อมูลด้านการ
รับบริการด้วยการ Scan
QR Code ด้วยตนเอง
- และนำใช้เป็นฐานข้อมูล
ในการวางแผนการทำงาน
Simplify ทำให้ง่าย
มีการวางแผนตั้งแต่การ
ปลูก การดูแลรักษา และ
การแบ่งปัน ตลอดจนการ
จำหน่าย การแปรรูป
Practical ปฏิบัติได้จริง
มีการดำเนินงานอย่างเป็น
รูปธรรม

ผลความสำเร็จ
- การกระบวนการ
เพาะปลูก
บำรุงรักษา
สวนผักอย่าง
ต่อเนื่อง
- มีผู้มาใช้บริการ
มากกว่า 75 ครั้ง
- เฉลี่ยน้ำหนัก
ผลผลิต รวมนับ
กว่า 30 กก.
- ช่วยลดรายจ่าย
ให้ผู้ใช้บริการ
มากกว่า 2,250
บาท
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ด้านการลดค่าครองชีพ
ภารกิจ
1. ศึกษาวิเคราะห์แนวทางการ
ลดค่าครองชีพบุคลากร และผู้ที่
สนใจ เพื่อลดค่าครองชีพและมี
อาชีพเสริม
2. จัดทำแผนปฏิบัติการลดค่า
ครองชีพ แผนการสอนตัดผม
ชาย แผนการตลาด
3. ส่งเสริมการลดค่าครองชีพ
และประกอบอาชีพเสริม
4. บูรณาการกับภาคีการพัฒนา
และเครือข่าย
5. แสวงหาความร่วมมือ
6. ให้บริการตัดผมชายแก่บุคคล
และประชาชนทั่วไป
7. ให้คำปรึกษา แนะนำการตัด
ผมชายเพื่อลดค่าครองชีพ
8. จัดกิจกรรมศูนย์ปันสุขฯ
เคลื่อนที่
9. รายงานผลการดำเนิน
กิจกรรม

บริการตัดผมชาย

ค่านิยมองค์การที่นำมา
ขับเคลื่อน
- บริการตัดผมชายฟรี Bravery กล้าหาญ
- สอนการตัดผมชาย - เป็นการทำกิจกรรมที่ต้อง
อาศัยความระมัดระวังเพราะการ
ตัดผมต้องมีการใกล้ชิดผู้มารับ
บริการต้องป้องกันทั้งผู้ให้บริการ
และผู้รับบริการ
- แจ้งกฎ ระเบียบในการเข้าร่วม
กิจกรรม หากพบว่ามีความเสี่ยง
ในการป้องกันตัวเอง จะเข้าไปทำ
ความเข้าใจกับผู้มาใช้บริการทันที
Discovery ใฝ่รู้
- ศึกษาหาความรู้เทคนิคการตัด
ผมชาย
- ค้นหาภาคีเครือข่ายร่วมเป็น
วิทยากร
Empathy เข้าใจ
- เข้าใจความเดือนร้อนของพี่น้อง
ประชาชนในช่วงสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา
2019
- ป้องกันความเสี่ยงด้วยการ
ฝึกสอนในที่โร่ง และจำนวน
กลุ่มเป้าหมายไม่เกิน 5 คน
Facilitation เอื้ออำนวย
สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการมา
เรียนรู้เรื่องการตัดผมฟรี ผู้เรียน
ตัวเปล่าได้เลย
Simplify ทำให้ง่าย
มีการวางแผนการให้บริการ การ
สอนแบบเข้าใจง่าย และได้ลงมือ
ทำจริง
Practical ปฏิบัติได้จริง
มีการดำเนินงานอย่างเป็น
รูปธรรมเดือนละ 1 ครั้ง
กิจกรรมหลัก

ผลความสำเร็จ
- มีผู้มาใช้บริการ
รวมจำนวน 38
ราย
- เปิดการสอน
จำนวน 3 ครั้ง
- สามารถลดค่า
ครองชีพได้ไม่น้อย
กว่า 4,560 บาท
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ด้านการเสริมสร้างสุขภาพ

บริการสถานที่ออกกำลังกาย

ค่านิยมองค์การที่นำมา
ขับเคลื่อน
1. ศึกษาวิเคราะห์แนวทางการ
- จัดกิจกรรมส่งเสริม
Discovery ใฝ่รู้
เสริมสร้างสุขภาพ
สุขภาพด้านการออกกำลัง - ศึกษาหาความรู้แนว
2. จัดทำแผนปฏิบัติการเสริมสร้าง กาย
ทางการเสริมสร้างสุขภาพ
สุขภาพ
- สนับสนุนสถานที่ในการ - ฝึกสอนการออกกำลัง
3. ส่งเสริมกิจกรรมสุขภาพแก่
ออกกำลังกายให้
กาย 10 ท่าพญายม กับ
บุคลากร และประชาชนทั่วไป
ประชาชนทั่วไป
เจ้าหน้าที่ทุกคนไว้ใช้ใน
4. บูรณาการกับภาคีเครือข่าย และ - สนับสนุน ดูแลรักษา
การถ่ายทอดให้ผู้อื่นต่อ
แสวงหาความร่วมมือ
อุปกรณ์ออกกำลังกายให้ Empathy เข้าใจ เข้า
5. บริการจัดการพื้นที่สำหรับการ พร้อมใช้งานอย่าง
ใจความเดือนร้อนของพี่
ออกกำลังกายให้มีประสิทธิภาพ
ปลอดภัย
น้องประชาชน และ
และเกิดประโยชน์สูงสุด
หน่วยงานข้างเคียง ไม่มี
6. พัฒนา/สร้างนวัตกรรมที่
สถานที่ในการออกกำลัง
เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างสุขภาพ
กาย
7. รายงานผลการดำเนินงาน
Facilitation เอื้ออำนวย
- จัดเตรียมสถานที่ เช่น
ความสะอาดของเส้นทาง
การออกกำลังกาย
- การจัดทำพื้นที่อุปกรณ์
ออกกำลังกายไว้ให้บริการ
ชนิดกลางแจ้งและในร่ม
- มีมาตรการด้านความ
ปลอดภัยในการมาใช้
บริการ เช่น ไฟฟ้าแสว่าง
เบอร์โทรฉุกเฉิน กระเป๋า
ยาฯ
Simplify ทำให้ง่าย
เก็บรวบรวมข้อมูลผู้มาใช้
บริการผ่านระบบ QR
Code
Practical ปฏิบัติได้จริง
มีการดำเนินงานอย่างเป็น
รูปธรรม เป็นประจำทุกวัน
ภารกิจ

กิจกรรมหลัก

ผลความสำเร็จ
- มีผู้มาใช้บริการ
รวมจำนวน 35
ราย
- จำนวนชั่วโมงของ
การให้บริการ 30
ชม.
- จำนวนผลังงานที่
เผาผลาญมากกว่า
15,000 กิโล
แคลอรี่
- สามารถลดค่า
ครองชีพได้ไม่น้อย
กว่า 4,560 บาท
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ด้านการใส่ใจสิ่งแวดล้อม

การบริหารจัดการขยะ

ภารกิจ

กิจกรรมหลัก

ค่านิยมองค์การที่นำมาขับเคลื่อน

ผลความสำเร็จ

1. ศึกษาวิเคราะห์แนว
ทางการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะการ
บริหารจัดการขยะ
2. จัดทำแผนปฏิบัติการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
3. ส่งเสริมให้เกิดการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
4. บูรณาการกับภาคี
เครือข่าย และแสวงหา
ความร่วมมือ
5. ให้คำปรึกษา แนะนำ
การอนุรักษ์และการ
บริหารจัดการขยะ
6. รายการผลการ
ดำเนินงาน

- การคัดแยกขยะ
- การกำจัดขยะ
- การสร้างมูลค่า
- การปันสุขด้วยขยะ
- กิจกรรมการรักษา
สิ่งแวดล้อม

Appreciation ชื่นชม
เราจัดกิจกรรมประกวดหน้าบ้านสวย
ในบ้านสุข สำหรับผู้ที่ดูแลความสะอาด
บ้านพักราชการให้สวยงาม เป็นระเบียบ
น่าอยู่ โดยมอบใบประกาศและเครื่อง
อุปโภคบริโภคเป็นของรางวัล
Discovery ใฝ่รู้
บุคลากรทุกคนในศูนย์ฯ รวมถึงลูกจ้าง
ทุกคน จัดทำหลักสูตรการสอนตาม
ความรู้ความสามารถที่ตนเองมีอย่าง
น้อยคนละ 1 หลักสูตร
Empathy เข้าใจ
- เข้าใจผู้อาศัยในบ้านพักศูนย์ฯ ที่ต้องมี
ขยะในครัวเรือน
- เจ้าหน้าที่ทุกคนในศูนย์ มีความเข้าใจ
ในนโยบายและมาตรการการรักษา
ความสะอาดและสิ่งแวดล้อมภายใน
ศูนย์
- บุคคลภายนอกที่มาใช้บริการให้ความ
ร่วมมือในการอนุรักษ์และการดูแล
สิ่งแวดล้อมภายในศูนย์
Facilitation เอื้ออำนวย
- จัดเตรียมถังขยะแยกประเภท
- จัดเตรียมสถานที่รับบริจาคขยะรี
ไซเคิล
- เปลี่ยนเวรผู้รับผิดชอบคัดแยกขยะ
Simplify ทำให้ง่าย
เจ้าหน้าที่ทุกคนมีความเข้าใจในการ
วิธีการบริหารจัดการขยะอย่างถูกวิธี
และให้ความร่วมมือในการดำเนิน
กิจกรรม
Practical ปฏิบัติได้จริง
มีการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม และ
รายงานผลการดำเนินงานเป็นประจำทุก
เดือน

- บุคลากรทุกคนใน
ศูนย์ จำนวน 22
คน ดำเนิน
กิจกรรมคัดแยก
ขยะในครัวเรือน
- มีจุดทิ้งเศษ
อาหารเพื่อทำปุ๋ย
จำนวน 2 จุด
- มีผู้นำขยะมาปัน
สุขจำนวน 10
ครั้ง
- สร้างรายได้จาก
การจำหน่ายขยะ
จำนวนไม่น้อยกว่า
2,000 บาท
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ด้านการสร้างอาชีพ สร้างรายได้

การจาหน่ายผลิตภัณฑ์

ภารกิจ

กิจกรรมหลัก

ค่านิยมองค์การที่นำมาขับเคลื่อน

ผลความสำเร็จ

1. ศึกษาวิเคราะห์หาความรู้
ด้านการประกอบอาชีพ
การตลาด
2. จัดทำแผนการสอนอาชีพ
3. ฝึกสอนอาชีพบุคลากร และ
ประชาชนที่สนใจ
4. ประเมินผลความพึงพอใจ
และพัฒนาปรับปรุง
5. จำหน่ายผลิตภัณฑ์ของศูนย์
ผ่านทางระบบ Online และ
Offline
6. พัฒนาต่อยอดขยายผลด้าน
การฝึกอาชีพ
7. บูรณาการกับภาคีเครือข่าย
และแสวงหาความร่วมมือ
8. รายการผลการดำเนินงาน

- จำหน่ายไม้ฟอก
อากาศ
- จำหน่ายที่กดเจล
แอลกอฮอล์ชนิด
เท้าเหยียบ
- จำหน่ายมูล
ไส้เดือนบำรุงดิน
- การจำหน่าย
อาหารว่าง
- การจำหน่าย
เครื่องดื่ม

Discovery ใฝ่รู้
บุคลากรทุกคนในศูนย์ฯ รวมถึง
ลูกจ้างทุกคน จัดทำหลักสูตรการ
สอนตามความรู้ความสามารถที่
ตนเองมีอย่างน้อยคนละ 1 หลักสูตร
Empathy เข้าใจ
- เข้าใจความเดือนร้อยของพี่น้อง
ประชาชนในช่วงภาวะวิกฤต
เศรษฐกิจตกต่ำ ตกงาน ขาดรายได้
- เข้าใจว่าเจ้าหน้าที่บางคนไม่มี
ประสบการด้านการถ่ายทอดความรู้
โดยทางศูนย์ให้คำแนะนำอย่าง
ใกล้ชิด
- เชื่อมั่นในศักยภาพของเจ้าหน้าที่
ของศูนย์ทุกคนรวมถึงลูกจ้างด้วย
Facilitation เอื้ออำนวย
- จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการ
ฝึกสอน จากของที่มีอยู่แล้ว ไม่เน้น
การใช้งบประมาณ
- ให้คำปรึกษา แนะนำวิธีการจัดทำ
หลักสูตรแบบง่ายให้กับลูกจ้าง ให้
เขาสามารถดึงศักยภาพที่มีอยู่ใน
ตัวเองออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับ
ผู้อื่น
Simplify ทำให้ง่าย
เจ้าหน้าที่ทุกคนมีความเข้าใจในการ
วิธีการบริหารจัดการขยะอย่างถูกวิธี
และให้ความร่วมมือในการดำเนิน
กิจกรรม
Practical ปฏิบัติได้จริง
มีการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม
และรายงานผลการดำเนินงานเป็น
ประจำทุกเดือน

- บุคลากรทุกคนใน
ศูนย์ จำนวน 22
คน มีหลักสูตรสอน
ฝึกอาชีพของ
ตนเอง
- มีการจัดกิจกรรม
ฝึกสอนอาชีพโดย
ไม่ใช้งบประมาณที่
ศพช.จำนวน 6
หลักสูตร
- มีการฝึกสอน
อาชีพผ่านระบบ
Online จำนวน
10 หลักสูตร มีผู้
เข้ารับการอบรม
มากกว่า 380 คน
- เกิดรายได้จาก
การจำหน่าย
ผลิตภัณฑ์ของศูนย์
จำนวนมากกว่า
100,000 บาท
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กองทุนศูนย์ปันสุขชุมชน

เงินกองทุนปั นสุข

ภารกิจ

กิจกรรมหลัก

ค่านิยมองค์การที่นำมาขับเคลื่อน

ผลความสำเร็จ

1. กำหนดนโยบาย โครงสร้าง
และแนวทางการบริหารจัดการ
ศูนย์ปันสุขชุมชน
2. บริหารจัดการศูนย์ปันสุข
ชุมชน
3. ให้คำปรึกษา แนะนำ และ
ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงาน
ศูนย์ปันสุขชุมชน แก่บุคลากร
4. สร้างการรับรู้
5. จัดทำระเบียบ/ข้อบังคับ
6. บูรณาการดำเนินงานกับภาคี
การพัฒนา
7. ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการ
สวัสดิการ และสวัสดิภาพ
8. ส่งเสริมสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนด้วยความโปร่งใส เป็น
ธรรม
9. ติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล
10. รายงานผลการดำเนินงาน

- บริหารจัดการ
เงินกองทุน
- ส่งเสริมการออม
- จัดสวัสดิการให้
คนงาน
- เป็นเงินสำรอง
ยามฉุกเฉิน

Discovery ใฝ่รู้
กำหนดนโยบาย โครงสร้าง แนว
ทางการบริหารจัดการเงินกองทุน
ด้วยความโปร่งใสเป็นธรรม
Empathy เข้าใจ
- เข้าใจพนักงานที่มีเงินเดือนน้อย มี
รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย และไม่
มีเงินออม
- เข้าใจสถานการณ์ฉุกเฉิน พนักงาน
มักไม่มีที่พึ่งทางการเงิน
- ทุกคนเริ่มเห็นความสำคัญเรื่องการ
ของการออม และคิดว่ามีความ
เป็นไปได้ที่เขาจะสามารถออมเงินกับ
กองทุนปันสุขได้ ด้วยการเข้าร่วม
กิจกรรมฝึกฝนอาชีพ เสียสละเวลา
ว่างมาทำผลิตภัณฑ์เพื่อเกิดรายได้
เป็นเงินออม
Facilitation เอื้ออำนวย
- จัดระบบการบริหารจัดการกองทุน
แบบมีส่วนร่วม ทุกขั้นตอน
- กำหนดกฎ กติกา ร่วมกัน
- มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในรูปแบบ
คณะทำงาน
- ข้าราชการสามารถมีส่วนร่วม ใน
ฝากเงินกับกองทุนได้ แต่ไม่ได้รับ
ผลตอบแทน เพราะกองทุนนี้มุ่งเน้น
การยกระดับคุณภาพชีวิตของลูกจ้าง
เป็นสำคัญ เป็นการให้โอกาสด้าน
สวัสดิการ และการออม
Simplify ทำให้ง่าย
- จัดตารางงานให้พนักงานเข้าร่วม
กิจกรรมกับศูนย์ปันสุข และจัดสรร
ผลตอบแทนเป็นยอดเงินออม
Practical ปฏิบัติได้จริง
มีการดำเนินงานจริง และเริ่มมีเงิน
หมุนเวียนในกองทุน

- ข้าราชการทุกคน
สามารถมีส่วนร่วม
ในการยกระดับ
คุณภาพชีวิตของ
ลูกจ้าง ศพช.ชลบุรี
ด้วยการฝากเงิน
หมุนเวียนโดยไม่
รับผลตอบแทน
การฝึกอาชีพให้กับ
ทีมงาน การหา
ตลาดรวมถึงการ
ส่งเสริมการขาย
ให้กับทีมงาน
- เกิดรายได้เป็น
เงินสวัสดิการ
18,750 บาท
- สมาชิกลูกจ้าง
จำนวน 8 คน มี
เงินออมทุกคน
รวม 12,182
บาท
- มีเงินสมทบ
จำนวน 6,568
บาท
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ระยะเวลาดำเนินการ
ตั้งแต่เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป
งบประมาณ
ไม่ใช้งบประมาณของทางราชการ โดยใช้วัสดุอุปกรณ์ที่เหลือจากโครงการฝึกอบรมที่ผ่านมา และ
อุปกรณ์ที่ศูนย์มี รวมถึงอุปกรณ์ส่วนตัวของวิทยากร และของผู้เข้ารับการอบรมเองตามความเหมาะสม

สรุปผลสำเร็จของงาน
1. เกิดค่านิยมองค์การ วัฒนธรรมองค์กรที่ดี ในการเป็นผู้ให้ เข้าใจ เสียสละ และมีส่วนร่วม
“ค่านิยมปันสุข”
2. เกิดกระบวนการทำงานแบบมีส่วนร่วมในทุกระดับ ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรับผล
3. สามารถดึงศักยภาพของบุคลากรในองค์ ให้เห็นคุณค่าในตัวเอง และใช้ความรู้ความสามารถที่มีใน
ตัวเองสร้างประโยชน์ แบ่งปันให้กับผู้อื่น
4. องค์กรมีขีดสมรรถนะที่สูงขึ้น สามารถขับเคลื่อนงานนโยบายกรมการพัฒนาชุมชน แบบพึ่งตนเอง
เป็นสำคัญ และสามารถช่วยเหลือพี่น้องประชาชนโดยไม่รอเงินงบประมาณของทางราชการ
5. องค์กรบรรลุวิสัยทัศน์ และพันธกิจ
การนำไปใช้ประโยชน์
การประยุกต์การขับเคลื่อนงาน โครงการศูนย์ปันสุขชุมชน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ศพช.
ชลบุรี ไปใช้ในพื้นที่ สามารถขับเคลื่อนงานโดยยึดหลักที่สำคัญ ดังนี้
1. ทำกิจกรรมทีง่ ่ายๆ นำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน มุ่งทำกิจกรรมปันสุขที่ง่ายๆ ใกล้ตัวแต่เป็นที่สนใจ
ของบุคคลทั่วไป เช่น การทำอาหาร ทำขนม ตัดผมชาย ทำให้มีความน่าสนใจ ไม่ยากจนเกินไป
2. ยึดหลักการระเบิดจากข้างใน โดยให้สมาชิกแต่ละคนคิดกิจกรรมที่แต่ละคนถนัดหรือมีความสนใจ ทำ
ให้มีความอยากถ่ายทอดการเรียนรู้ให้กับบุคคลภายนอกอื่นๆ ด้วยความเต็มใจ ทำให้งานออกมามีประสิทธิภาพ
3. สร้างเครือข่ายพัฒนาชุมชน การหาเครือข่ายพัฒนาชุมชน เป็นการเพิ่มทักษะ และแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์เพื่อให้การดำเนินงานออกมามีประสิทธิภาพสูงสุด
4. สร้างแรงจูงใจให้กับสมาชิก โดยการกำหนดส่วนแบ่งจากผลกำไรของผลิตภัณฑ์ที่ขายได้ให้แก่สมาชิก
ทำให้สมาชิกศูนย์มีเงินออมและมีรายได้เพิ่มเติม
5. มีการวางรากฐานในระยะยาว เพื่อให้เกิดความยั่งยืน มีการจัดตั้งกองทุนศูนย์ปันสุขชุมชน เพื่อเป็น
แหล่งออมเงินของสมาชิก เพื่อออมเงินซึ่งเป็นรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ให้สมาชิกมีเงินเก็บในระยะยาว และ
ศูนย์ฯ มีเงินทุนในการบริหารจัดการสำหรับการสร้างหลักสูตรการเรียนการสอนต่อๆ ไป
6. มีการวิเคราะห์ตลาด เทรนด์และแนวโน้มความนิยมของประชาชน มีการวิเคราะห์ตลาดเพื่อสนับสนุน
ให้ผลิตสินค้าแต่ละชนิดให้เป็นไปตามความต้องการของตลาด เช่น ในปัจจุบันกระแสการปลูกต้นไม้กำลังเป็นที่
นิยม ก็มีการส่งเสริมการฝึกอาชีพปลูกไม้ฟอกอากาศ หรือช่วงนี้ความต้องการที่กดเจลแอลกอฮอล์แบบเท้าเหยียบ
ด้วยภาวะโรคระบาด โควิด-19 เป็นต้น
7. หาช่องทางการตลาดในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย มีการหาช่องทางการตลาดและการ
ประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย เช่น ช่องทางสื่อออนไลน์โซเชียลมีเดีย ประชาสัมพันธ์ตามงานประชุม สัมมนา ต่างๆ
เป็นต้น
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ภาคผนวก
1. ผลการขับเคลื่อน ด้านความมั่นคงทางอาหาร

แจกสมุนไพร
เปิดสวนปันสุข
แจกผัก
2. ผลการขับเคลื่อน ด้านการลดค่าครองชีพ (ตัดผมชาย)

15 ส.ค. 64
3 ก.ค. 64
4 มิ.ย. 64
3. ผลการขับเคลื่อน ด้านการเสริมสร้างสุขภาพ

4. ผลการขับเคลื่อน ด้านการใส่ใจสิ่งแวดล้อม

พ่นยาฆ่าเชื้อ
คัดแยกขยะ
จัดการขยะ
5. ผลการขับเคลื่อน ด้านการสร้างงานสร้างอาชีพ (จำหน่ายผลิตภัณฑ์)

ที่กดเจล

ที่กดเจล

มูลไส้เดือน

อาหารว่าง เปิดอบรม 108 อาชีพ

อาหารว่าง
ไม้ฟอกอากาศ
ผักไฮโดรโปนิกส์
6. ผลการขับเคลื่อน ด้านการส่งเสริมการออม

น้ำสมุนไพร

ชา/กาแฟ
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7. คำสั่งศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี ที่ 25/2564 ลงวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2564
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