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คำนำ 
 สำนกังาน คณะกรรมการพเิศษเพือ่ประสานงานโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชดำร ิ 
(สำนักงาน กปร.) รวมกับมูลนิธิชัยพัฒนา สำนักงบประมาณ กระทรวงมหาดไทย กองทัพไทย 
และมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไดจัดใหมีการ
ประกวดผลงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 2 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเผยแพรตัวอยาง
ความสำเร็จของบุคคล ชุมชน และองคกรภาครัฐและธุรกิจ ท่ีไดนอมนำเอาหลกัปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปประยุกตใชในการดำเนินชีวิต การพัฒนาชุมชน และการบริหารจัดการองคกร       
จนประสบความสำเร็จ และเปนแบบอยางที่ดีแกสังคม 
 จากการประกวดผลงานฯ ที่ผานมา สำนักงานเทศบาลตำบลปลายพระยา จังหวัด
กระบี ่ ไดรับรางวัลชนะเลิศถวยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ประเภทหนวยงาน/
องคกรภาครัฐในสวนภูมิภาค ซึ่งเหมาะสมท่ีจะเปนตัวอยางในการบริหารองคกรภาครัฐอยาง    
มีประสิทธิภาพ รวมท้ังผูที่สนใจไดเขามาศึกษาเรียนรูความสำเร็จของเทศบาลตำบลปลายพระยา
สำนักงาน กปร. จึงพิจารณาเห็นสมควรใหเทศบาลตำบลปลายพระยาเปนศูนยเรียนรูเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยในเบื้องตนสำนักงาน กปร. ไดจัดพิมพหนังสือองคความรูการประยุกตใช        
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดานหนวยงาน/องคกรภาครัฐในสวนภูมิภาค เพ่ือเปนแนวทาง    
ใหผูที่สนใจไดเขาใจและมองเห็นภาพการนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการดำเนินงาน      
รวมถึงการบริหารจัดการและพัฒนาองคกรใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ         

อันจะเปนประโยชนในการพัฒนาองคกรและสวนรวม 

 สุดทายนี้ สำนักงาน กปร.ขอขอบคุณ สำนักงานเทศบาลตำบลปลายพระยา       
เปนอยางยิ่งที่ใหความอนุเคราะหขอมูลและรูปภาพในการจัดพิมพหนังสือเลมนี้ โดยหวังเปน
อยางยิ่งวาหนังสือการประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดานหนวยงาน/องคกรภาครัฐ 
ในสวนภูมิภาคจะเปนประโยชนและใชเปนแนวทางในการบริหารจัดการและพัฒนาองคกร     
ใหสามารถพ่ึงพาตนเองและสวนรวมอยางยั่งยืนตอไป 

สำนักงาน กปร. 



การนอมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง    
มาประยุกตใชในการบริหารจัดการองคกรและการ
จัดบริการสาธารณะแกประชาชน 

 เทศบาลตำบลปลายพระยาไดนอมนำ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักการ 
ทรงงานขององคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว    
มาประยุกตใชเพ่ือการบริหารงานขององคกรและ
การจัดบริการสาธารณะแกประชาชน ภายใตกรอบ
แนวทางการทรงงานและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และประกาศใชอยางเปนทางการเมื่อวันที่   
๔ มิถุนายน ๒๕๕๐ 
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 เทศบาลตำบลปลายพระยา สำนึกดีวาการนอมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

อันไดแก ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุมกัน และเง่ือนไขของการมีความรูและ

คุณธรรม รวมถึงหลักการทรงงานท้ัง ๑๔ ประการ มีความสำคัญและจำเปนอยางยิ่งในการ
บริหารงานและการสงเสริมภาคประชาชน เพื่อพัฒนาองคกรและคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ภายใตความเหมาะสมและสอดคลองกับบริบทขององคกรและวิถีชีวิตของประชาชนในทองถ่ิน 
อันจะยังผลถึงความมั่นคงและยั่งยืนของสังคมตามพระราชปณิธานของพระองค เทศบาลตำบล

ปลายพระยา จึงไดกำหนดกรอบแนวปฏิบัติในการดำเนินงานตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ดังนี้ 
 ๑. นอมนำหลักการทรงงานและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และหลักการ
ทรงงานมากำหนดเปนแนวทางในการบริหารจัดการองคกร ตั้งแตกระบวนการกำหนดนโยบาย 
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การนำนโยบายไปปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล โดยยึดประชาชนเปนศูนยกลางบนพื้นฐาน
ของการรวมคิด รวมเสนอปญหาความตองการและแนวทางแกไขในรูปแบบของแผนชุมชน     
อันจะสามารถแกไขปญหาความตองการของประชาชนไดอยางแทจริง รวมถึงการนำนโยบาย  
ไปปฏิบัติ ซึ่งเนน คน เงิน วัสดุอุปกรณและการบริหารจัดการ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน    
ใหเกิดผลสัมฤทธิ์อยางเปนรูปธรรม 

แนวทางการบริหารงานของเทศบาลตำบลปลายพระยา 
ในการนอมนำหลักการทรงงานของพระบามสมเด็จพระเจาอยูหัวมาเปนแบบอยาง 

เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียง 

๑. หลักระบบการบริหารจัดการ 

ศึกษาขอมูล สำรวจพื้นที่ จัดทำโครงการ ดำเนินงาน ติดตามประเมินผล 

๒. ระเบิดจากขางใน ๓. คิดแบบองครวม  ๔. พัฒนาแบบคอยเปนคอยไป ๕. แกปญหาเฉพาะหนา 

๖. ขาดทุนคือกำไร ๗. ประชาพิจารณ ๙. เรียบงายประหยัด ๘. ภูมิสังคม 

๑๐. อนุรักษทรัพยากรฯ ๑๑. ตัวอยางของความสำเร็จ ๑๓. พึ่งตนเอง ๑๒. พออยู พอกิน 

๑๔. หลักเศรษฐกิจเพียงพอ 

 ๒. กำหนดแนวทางปฏิบัติ คือ ฐานปฏิบัติ ไดแก มีความรู มีคุณธรรม วิธีปฏิบัติ 
ไดแก พอประมาณ มีเหตุมีผล มีภูมิคุมกัน เปาหมาย ไดแก การรองรับการเปลี่ยนแปลง       
การสรางเครือขายการมีสวนรวม และผลสัมฤทธิ์ ไดแก ความสุข การพัฒนาที่มั่นคงและยั่งยืน 

 ๓. การประยุกตใชและการจัดบริการสาธารณะในดานตางๆ คือ การพัฒนา  

ทรัพยากรมนุษย การสงเสริมอาชีพและการพัฒนาคุณภาพชีวิต และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 
 ๔. ผลสัมฤทธิ์ โดยองคกรเขมแข็ง ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีความมั่นคง ยั่งยืน 
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กรอบแนวคิดการนอมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
มาประยุกตใชของเทศบาลตำบลปลายพระยา 

 มีความรอบครอบ 
 ระมัดระวัง 

 เปนคนดี มี 

ฐานราก 

 มีความรอบครอบ 
 ระมัดระวัง 

 เปนคนดี มี 

วิธีปฏิบัติ 
 มีความรอบครอบ 

 ระมัดระวัง 
 เปนคนดี มี 

เปาหมาย 

 มีความรอบครอบ 
 ระมัดระวัง 

 เปนคนดี มี 

สัมฤทธิ์ 

การบริหารจัดการองคกร นอมนำหลักปรัชญาฯ 

ความ 
พอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุมกัน ความรู คุณธรรม 

คน 

เงิน 

วัสดุอุปกรณ 

การบริหารจัดการ 
- การจัดบริการ 
 สาธารณะ 
- การสงเสริมการ 
 บริหารจัดการกลุม 
- ศูนยบริการรวม 
 เทศบาล 

คน 

เงิน 

วัสดุอุปกรณ 

การบริหารจัดการ 
- การกำหนดนโยบาย 
 ในการพัฒนาทองถิ่น 
- การสงเสริม 
 การมีสวนรวม 
- การปรับปรุงภารกิจ 

คน 
ความรู  สุขภาพ 
จิตใจ  สังคม 

เงิน 

การบริหารจัดการ 
- การจัดการโดยมีสวน 
 รวมจากทุกภาคสวน 
- การสงเสริมการ 
 บริหารจัดการ 
 โดยชุมชน 

วัสดุอุปกรณ 

ใหทุนการศึกษา 

การใหความรูพนักงาน 

การแลกเปล่ียนเรียนรู 

การจัดอบรมใหความรู 

การเรียนรู 
เชิงปฏิบัติการ 

การสงเสริมดาน 
การศึกษา 

การใชหลักคุณธรรม 
ในการบริหาร 

ทรัพยากรมนุษย 

การเนนกระบวน 
การมีสวนรวม 

การรับฟง 
ความคิดเห็น 

การประกาศใช 
มาตรฐานคุณธรรม 

จริยธรรม 
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๑. ความพอประมาณ 
 การบริหารจัดการเพ่ือใหเปนไปตามกรอบแนวทางการปฏิบัติเปนเรื่องที่สำคัญ    

เปนอยางยิ่ง โดยเฉพาะปจจัยทางการบริหารที่จะตองนำมาบริหารใหบังเกิดเปนรูปธรรม     

ตามหลักความพอประมาณ เชน การบริหารจัดการกำลังคนโดยการจัดใหแผนอัตรากำลังสอดคลอง

กับภารกิจ และมีการสรรหาบุคลากรโดยใชระบบคุณธรรม การพัฒนาทักษะและความรู     

ความสามารถ การดำเนินการดานงบประมาณ โดยคำนึงถึงความคุมคาและศักยภาพทาง   

ฐานะการคลังดวยการวางแผนการใชจายเงินงบประมาณตามลำดับความสำคัญของปญหา    

เปนสำคัญ จัดทำแผนการจัดหาพัสดุประจำป เปนรายไตรมาสที่มีความสอดคลองกับแผนการ  

ใชจายเงิน การมีมาตรการประหยัดพลังงาน การนำวัสดุกลับมาใชใหม การผลิตปุยใชเอง      

การบูรณาการของใชวัสดุอุปกรณในหนวยงาน และระหวางองคกรดวยกัน การจัดบริการสาธารณะ

โดยอาศัยแผนพัฒนาเทศบาล และจัดสรรงบประมาณตามแผนงานที่บรรจุไว ตลอดจนเนนการ

สรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงานภายนอกในรูปแบบภาคีรวมพัฒนา เชน การประปา

สวนภูมิภาค การไฟฟาสวนภูมิภาค และองคการโทรศัพทแหงประเทศไทย การจัดการศึกษา   

ในระดับตางๆ เชน ระดับ ปวช. ปวส. และปริญญาตรี ทั้งนี้ เพื่อลดภาระตนทุนในการ      

บริหารจัดการและคาใชจายของประชาชนในการรับบริการตางๆ การสงเสริมใหประชาชน

บริหารจัดการกลุมอาชีพโดยชุมชนเอง เริ่มตั้งแตกระบวนการเสนอปญหาความตองการ       

การระดมทรัพยากรทางการบริหาร การบริหารจัดการ การจัดสรรผลกำไรคืนแกสมาชิก      

และจัดเปนเงินทุนสวัสดิการใหกับสมาชิกในชุมชน เชน โรงงานผลิตน้ำดื่มชุมชน กลุมออมทรัพย

ชุมชน สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหชุมชนเทศบาล สหกรณเคหะสถานบานมั่นคงเทศบาล     

และกลุมผูประกอบการจำหนายสินคาในทางสาธารณะ ซึ่งผลของการดำเนินการตามรูปแบบ  

ดังกลาวทำใหสามารถใชทรัพยากรทางการบริหารและการพัฒนารวมกันอยางประหยัด     

คุมคาเกิดประโยชนสูงสุด อันสงผลใหประชาชนในชุมชนมีอาชีพ และมีรายไดอยางพอประมาณ 

การดำเนินงานตามกรอบปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของเทศบาลในการบริหารจัดการองคกร
และจัดบริการสาธารณะแกประชาชน สรุปไดดังนี้ 
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๒. ความมีเหตุมีผล 
 เทศบาลตำบลปลายพระยาเห็นวาการบริหารจัดการเพ่ือใหเปนไปตามกรอบแนวทาง
การปฏิบัติเปนเร่ืองท่ีสำคัญเปนอยางย่ิง โดยเฉพาะในเร่ืองของปจจัยการบริหารท่ีจะตองนำมา 
บริหารจัดการใหบังเกิดผลเปนรูปธรรมตามหลักความมีเหตุมีผล เชน การสรรหาบุคลากร    
ตามแผนอัตรากำลัง โดยยึดหลักคุณธรรม มีการกำหนดคุณสมบัติเฉพาะตำแหนงในงานท่ี 
ปฏิบัติเพ่ือใหไดมาซ่ึงบุคลากรท่ีมีคุณภาพ การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ เพ่ือนำมาใช 
ในการพิจารณาผลการปฏิบัติงาน การจัดสรรงบประมาณเปนไปตามแผนพัฒนาของเทศบาล 
การจัดหาพัสดุเพ่ือการบริหารและการจัดบริการสาธารณะไปตามแผนการจัดหาพัสดุ การบริหาร
จัดการใหเปนไปตามหลักการคิดวิเคราะหงานและถูกตองตามระเบียบวิธีปฏิบัติ กลาวคือ 
แผนการพฒันาทองถิน่ตองมาจากการสำรวจเกบ็ขอมูลในพืน้ที ่แลวนำขอมลูมาทำการวเิคราะหหา 
จุดออน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรค (SWOT)  โดยอยูบนพ้ืนฐานของการมีสวนรวมของประชาชน
ดวยการจัดเวทีประชาคม และการจัดทำแผนชุมชนของทุกชุมชน 
 - การบูรณาการรวมกับหนวยงาน องคกรตางๆ ทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่ในการ
ระดมความคิดและขอเสนอแนะ 
 - การปรับปรุงภารกิจ เพื่อใหเหมาะสมกับสภาพการปจจุบันเกิดประโยชนตอ
องคกร และเพ่ืออำนวยความสะดวกตอประชาชน เชน การปรับปรุงกระบวนการใหบริการ   
ดวยการลดระยะเวลาและขั้นตอนการใหบริการ และการปรับปรุงเทศบัญญัติออกตามความ    
ในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข และพระราชบัญญัติการขุดดิน ถมดิน 

๓. การมีภูมิคุมกัน 
 เทศบาลตำบลปลายพระยาเห็นวาการบริหารจัดการเพ่ือใหเปนไปตามกรอบแนวทาง
การปฏิบัติเปนเรื่องที่สำคัญเปนอยางยิ่ง โดยเฉพาะในเรื่องของปจจัยการบริหารขององคกร      
ที่จะตองนำมาบริหารใหบังเกิดผลเปนรูปธรรมตามหลักการ มีภูมิคุมกัน โดยใชหลักการทรงงาน
ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ที่เนนการสรางความเขมแข็งจากภายในโดยหลัก “ระเบิดจาก
ขางใน” เชน การใหบุคลากรเรียนตอโดยสนับสนุนทุนการศึกษา การจัดทำโครงการ ๕ ส  
โครงการกระบ่ีเมืองสะอาด เพื่อจัดการสภาพแวดลอมใหใหเอื้ออำนวยตอการปฏิบัติงาน         
และตอสุขภาพการจัดใหมีโครงการคนไทยไรพุง การสนับสนุนวัสดุอุปกรณกีฬา จัดใหมีลานกีฬา
เพื่อสุขภาพ การจัดกิจกรรมแขงขันกีฬา เพื่อสงเสริมสงเสริมสุขภาพ รางกายและจิตใจ การสราง
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ขวัญกำลังใจ ดวยการดูแลเรื่องประโยชนตอบแทนอ่ืน เชน การใหรางวัลประจำปตามผลสัมฤทธิ์
ของงานตามคำรับรอง การยกยองเชดิชเูกยีรต ิ เปนตน การสงเสริมใหบคุลากรทำกจิกรรมรวมกนั
ทั้งภายในองคกรและขยายไปสูภายนอกองคกร เพื่อใหมีปฏิสัมพันธที่ดีรวมกัน อันสงผลใหเกิด
ความสมานฉันท นำไปสูการปฏิบัติงานเปนทีม และเอื้ออำนวยตอการประสานการปฏิบัติงาน 
 การบริหารความเส่ียง โดยการจัดใหมีระบบควบคุมภายใน การแตงตั้งตัวแทนชุมชน
รวมเปนกรรมการจัดซื้อจัดจาง การจัดหาวัสดุอุปกรณที่มีคุณภาพ เพื่อใหเกิดความคุมคากับ
งบประมาณ 
 การบริหารจัดการโดยอาศัยการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน ตั้งแตกระบวนการ
กำหนดนโยบาย การนำนโยบายไปปฏิบัติ และการประเมินผล โดยยึดหลัก รวมคิด รวมปฏิบัติ 
รวมตรวจสอบ และรวมรับผิดชอบ การจัดวางระบบควบคุมภายในองคกร ดวยการจัดวางระบบ
ควบคุมภายในตามระเบียบฯ การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของพนักงาน และมีการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรอง ซึ่งมีเกณฑตัวชี้วัดประกอบดวย ดานประสิทธิผล 
ดานคุณภาพการใหบริการ ดานประสิทธิภาพ และดานการพัฒนาองคกร 

๔. ความรู 
 เทศบาลตำบลปลายพระยา ไดมีการจัดการความรูดวยการนอมนำหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชโดยวิธีการและกระบวนการตางๆ ภายใตความรอบรู รอบคอบ 
ระมัดระวัง เชน การใหทุนการศึกษาแกพนักงาน ผูบริหารทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท 
ตามโครงการความรวมมือทางการศึกษา ทั้งในระบบการศึกษาและนอกระบบการศึกษา 
 การสงเสริมใหมีการแลกเปล่ียนเรียนรูระหวางพนักงานภายในองคกรและระหวาง
องคกรดวยกันเองในลักษณะตางๆ เชน โครงการถายทอดทางวิชาการระหวางองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น การถายทอดสูบุคลากรผานการประชุมประจำเดือน และเอกสารแจงเวียน        
การฝกอบรมสัมมนา 
 การสรางการเรียนรูเชิงปฏิบัติการ เปนการนอมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาประยุกตใชกับการปรับกระบวนทัศนในการสงเสริมอาชีพใหแกประชาชน โดยวิธีการใหชุมชน
บริหารจัดการภารกิจของชุมชนดวยคนในชุมชนเอง ทั้งนี้ เพื่อการพัฒนาความรู ทักษะ ศักยภาพ
ทางการบริหารจัดการ โดยใชหลักความพอประมาณมาใชในการสงเสริมอาชีพ เชน การบริหาร
จัดการโรงงานผลิต น้ำดื่มชุมชนบานปากน้ำ การผลิตปุยหมักชีวภาพ น้ำหมักชีวภาพ         
กลุมผูประกอบการจำหนายสินคาในทางสาธารณะ กลุมผลติภัณฑพืชสมุนไพร เปนตน 
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 การจัดสภาพแวดลอมภายในองคกรใหเอื้ออำนวยตอการพัฒนาองคความรู ไดแก 
การจัดใหมีชองทางเผยแพรความรูหลายชองทาง เชน ศูนยขอมูลขาวสาร การจัดใหมีอินเตอรเน็ต 
การจัดใหมีหนังสือคูมือที่จำเปนในการปฏิบัติงาน บอรดประชาสัมพันธ ตลอดจนมีการจัดทำ
แผนพับใหความรูในดานตางๆ 

๕. คุณธรรม 
 คุณธรรม ถือเปนเงื่อนไขสำคัญที่เทศบาลไดตระหนักและใหความสำคัญเปนอยางยิ่ง
ในการบริหารจัดการองคกรและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อใหองคกรมีคนดีมีคุณธรรม ซื่อสัตย
สุจริต รูจักอดออม การมีน้ำใจชวยเหลือเอื้อเฟอแบงปน เชน การบริหารจัดการโดยใชหลัก
คุณธรรมในการบริหารทรัพยากรมนุษย ตั้งแตกระบวนการสรรหา คัดเลือก บรรจุแตงตั้ง      
การพัฒนา การพิจารณาผลงาน การใหผลประโยชนตอบแทน และการใหความม่ันคงทางหนาที่
การงาน การรับฟงความคิดเห็นและเปดโอกาสใหพนักงานเจาหนาที่สามารถเสนอแนะขอคิดเห็น
ในการบริหารงานเพ่ือประโยชนสาธารณะไดอยางเปดเผย การจัดทำประกาศมาตรฐานคุณธรรม 
จริยธรรมของพนักงานเจาหนาที่ เพื่อเปนเครื่องมือกำกับพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน          
การใหบริการประชาชน บนพื้นฐานของความซ่ือสัตยสุจริต โปรงใส เสมอภาค เปนธรรม     
และตรวจสอบได การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และการสรางจิตสำนึก เชน โครงการบรรพชา
สามเณรภาคฤดูรอน และบรรพชาเฉลิมพระเกียรติ การจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องใน     
วันสำคัญตางๆ การใหการสงเคราะหผูยากไรและคนพิการ การชวยเหลือผูประสบภัย 

๖. ผลสมัฤทธิก์ารนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 มาดำเนินการในหนวยงาน 
 จากการที่เทศบาลไดนอมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชใน  

การบริหารงานขององคกรและการจัดบรกิารสาธารณแกประชาชน สามารถสรุปผลการดำเนินงาน

ถึงผลสัมฤทธิ์ ดังนี้ 
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๖.๑ ดานนโยบายและการจัดการองคกร 
  (๑) มีนโยบายนอมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาขับเคล่ือนใน    
หนวยงาน โดยการประกาศเปนนโยบายในการบริหารจัดการองคกร มีการแตงต้ังคณะทำงาน
เพื่อรับผิดชอบในการขับเคลื่อนนโยบาย สรางความรูความเขาใจใหกับบุคลากรขององคกร   
ดวยการประชุมชี้แจงประจำเดือน และการจัดฝกอบรม ทั้งนี้ เพื่อสรางคานิยมใหเกิดขึ้น        
ในองคกรและเกิดการขับเคลื่อนนโยบายดวยจิตสำนึกรวมกันของมวลสมาชิกทุกระดับ 
  (๒) มีการนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเปนยุทธศาสตรและแผน
ปฏิบัติการในภารกิจหลักของหนวยงานกลาวคือ กระบวนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล 
ประกอบดวย แผนยุทธศาสตร และแผนพัฒนาสามป ไดดำเนินการภายใตหลักการทรงงาน   
โดยการสำรวจเก็บขอมูลในพ้ืนที่ แลวนำขอมูลมาทำการวิเคราะหหา จุดออน จุดแข็ง โอกาส 
และอุปสรรค (SWOT) ซึ่งการดำเนินการดังกลาวอยูบนพื้นฐานของการมีสวนรวมของประชาชน
ในการเสนอปญหาความตองการ ดวยกระบวนการจัดเวทีประชาคม และการจัดทำแผนชุมชน
ของทุกชุมชนในเขตเทศบาล แลวบูรณาการกับนโยบายของรัฐบาล ซึ่งผลผลิตที่ไดคือ         
แผนพัฒนาเทศบาล อันหมายถึงการสรางภูมิคุมกันใหกับองคกรประชาชน ภายใตบริบทของ
ทองถิ่นและภูมิสังคม 
  (๓) มีหลักการบริหารจัดการองคกรที่ดี การบริหารงานของเทศบาลเปนการ
บริหารงานยึดหลักธรรมาภิบาล โดยมีวัตถุประสงคเพื่อกอใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชน เชน 
การจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสาร การประชาสัมพันธผลดำเนินงานผานชองทางตางๆ การจัดวาง
ระบบควบคุมภายในและชองทางรับฟงความคิดเห็นตางๆ 
  กอใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของภาครัฐ เชน การจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล

ตามกระบวนการและขั้นตอนการติดตามประเมินผล การจัดทำขอตกลงการปฏิบัติราชการ

ระหวางผูบริหารกับพนักงาน การบูรณาการความรวมมือระหวางหนวยงานในภารกิจตางๆ 
  เพิ่มประสิทธิภาพและคุมคาในเชิงภารกิจของภาครัฐ เชน มาตรการประหยัด

พลังงาน การเปดเผยขอมูลขาวสารผานชองทางตางๆ การจัดตั้งศูนยรับเรื่องรองเรียน 

  ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน เชน การจัดตั้งศูนยบริการรวมและการมอบหมาย
การปฏิบัติราชการและการปฏิบัติหนาท่ีแทน รวมถึงการลดข้ันตอนการใหบริการตามมาตรฐาน
บริการสาธารณะ การปรับปรุงภารกิจของสวนราชการ 

  อำนวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชนโดยการ

กำหนดระยะเวลาการใหบริการของงานบริการสาธารณะ เชน งานทะเบียนราษฎร งานจัดเก็บ

ภาษี การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกตางๆ เชน ที่นั่งพักผูมารับบริการ ปายบอกทาง หองน้ำ
สะอาด การบริการอินเตอรเน็ต 
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  การประเมินผลการปฏิบัติงานโดยการมีคณะกรรมการติดตามประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ การประเมินความพึงพอใจของประชาชนตอการรับบริการสาธารณะดานตางๆ 
และการประเมินผลการดำเนินงานโดยสถาบันการศึกษาท่ีนาเชื่อถือ เพื่อนำมาปรับปรุงและแกไข 
  (๔) มีการบริหารจัดการเทคโนโลยีอื่นที่เหมาะสมกับการเพิ่มประสิทธิภาพ
ขององคกรใหสูงขึ้นโดยไดดำเนินการดังนี้ 
    การจัดตั้งศูนยบริการรวม เพื่อการบริการประชาชนทั้งในสวนของ
ภารกิจงานของเทศบาล และสวนของหนวยงานอื่น ดวยการจัดทำบันทึกตกลงความรวมมือ      
(MOU) 
     ดานการประปาสวนภูมิภาค อำเภออาวลึก ในเร่ืองของการจาย
คาน้ำประปา การขออนุญาตติดตั้งมิเตอรประปาและเร่ืองอื่นที่เกี่ยวของ 
     การไฟฟาสวนภูมิภาค ในเร่ืองการขอติดตั้งมิเตอรไฟฟา การยาย    
มิเตอรไฟฟา การแจงเหตุไฟฟาขัดของ 
     องคการโทรศัพทแหงประเทศไทย ในเร่ืองการขอเลขหมายโทรศัพท 
ติดตั้งอินเตอรเน็ต 
    การจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารเทศบาล เพื่อเปนศูนยขอมูลของเทศบาล
และการใหบริการขอมูลขาวสารแกประชาชนโดยท่ัวไป รวมถึงศูนยบริการอินเตอรเน็ตเพื่อการ
สืบคนขอมูลตางๆ 
    การจัดระบบชองทางการส่ือสาร/ประชาสัมพันธ ดวยการจัดใหมีเว็บไซด
เทศบาล การจัดประชาสัมพันธขอมูลขาวสารทางสถานีวิทยุชุมชนในพ้ืนท่ี การใชระบบสารสนเทศ  
ในการบริหารงานเทศบาล เชน สารสนเทศการบริหารจัดการ เพื่อการวางแผนและประเมินผล
การใชจายงบประมาณ (E-PLAN) และสารสนเทศการปฏิบัติงานดานการคลัง (e-LAAS) สารสนเทศ
ดานการบริหารงานบุคคล เชน ระบบประกันสังคม ระบบบำเหน็จบำนาญขาราชการ 
  (๕) มีการบริหารจัดการทรัพยากรในองคกรอยางประหยัดและคุมคา
พอเพียงรวมกัน โดยมีมาตรการตางๆ ดังนี้ 
    มาตรการประหยัดพลังงาน ตามโครงการรวมพลังราชการไทยลดใช
พลงังาน ไดแก มาตรการประหยัดไฟฟา มาตรการประหยัดกระดาษดวยการใชกระดาษท้ัง 2 หนา 
    การใชอาคารสำนักงานจากอาคารเกามาปรับปรุงใหม โดยไมไดกอสราง
ขึน้ใหม เชน สำนกังานเทศบาล เปนอาคารทีว่าการอำเภอเกามอีายกุารใชงานมาประมาณ ๓๒ ป 
อาคารศูนยการเรียนเทศบาลซึ่งเดิมเปนอาคารสำนักงานการประถมศึกษา ศูนยอาสาสมัคร
ปองกันภัยฝายพลเรือน ศูนยพัฒนาเด็กเทศบาลตำบลปลายพระยาเดิม เปนอาคารขององคการ
บริหารสวนจังหวัด 
    การผลิตปุยหมักชีวภาพและน้ำหมักชีวภาพ เพื่อใชในการดูแล        
สวนสาธารณะและการเพาะชำพันธุไม 
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  (๖) มีการสงเสริม สนับสนุนผูรับบริการ/ผูมีสวนไดเสียเขามามีสวนรวม    
ในการดำเนินภารกิจขององคกร โดยประกอบดวยภาคประชาชน หนวยงานสวนราชการ  
องคกรและพนักงานเจาหนาที่ 
    ๑) ดานการจัดการศึกษา จากปญหาทางการศึกษาที่ประชาชน     
สวนใหญของอำเภอปลายพระยา มีการศึกษาต่ำกวาระดับปริญญาตรี และปญหาเด็ก         
หรือเยาวชนที่เรียนจบภาคบังคับแลว ไมมีการศึกษาตอในระดับช้ันที่สูงขึ้น โดยมีสาเหตุหลัก   
มาจากหลายปจจัยดวยกัน เชน โดยสภาพทางภูมิศาสตรที่อำเภอปลายพระยาอยูหางไกล     
จากตัวเมือง สถานะทางเศรษฐกิจของประชาชนแตละครัวเรือน และสภาพปญหาทางสังคม 
“การจัดการศึกษาระบบภาคีรวมพัฒนา” เทศบาลจึงไดรวมกันระดมความคิดเพ่ือคนหากระบวนการ
แกไขปญหาอยางเปนระบบแบบบูรณาการโดยอาศัยทุกภาคสวนของสังคมรวมดวยชวยกันและ
เปนไปอยางมีระบบ โดยใหคนในทองถ่ินไดศึกษาเลาเรียนในทองถิ่นตั้งแตระดับกอนประถม
ศึกษาไปจนถึงระดับปริญญาตรี ภายใตศักยภาพและขีดความสามารถในเรื่องงบประมาณและวิถี
ชุมชนของทองถิ่น เชน คนจบชั้นประถม 4 ประถม 6 มัธยมตน มัธยมปลาย ปวช. ปวส.         
มีโอกาสตอยอดทางการศึกษา ซึ่งจากกรอบแนวคิดนี้จึงนำไปสูการจัดการศึกษาโดยวิธีการ     
ทำขอตกลงความรวมมือกับสถาบันการศึกษาในเขตพ้ืนที่และนอกพ้ืนที่ เชน การศึกษา       
นอกระบบโรงเรียนใหเปนบทบาทของเทศบาลรวมกับศูนยบริการการศึกษานอกระบบและ   
การศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปลายพระยา (กศน.) ระดับอนุปริญญาใหเปนบทบาทของเทศบาล
รวมกับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่ ระดับปริญญาตรีใหเปนบทบาทของเทศบาลรวมกับ 
มหาวิทยาลัยแมโจ ทั้งนี้ เพื่อเปนการสรางโอกาสทางการศึกษาใหผูซึ่งขาดโอกาส พลาดโอกาส

และดอยโอกาสทางการศึกษา เพิ่มทางเลอืกทางการศึกษา การลดภาระคาใชจายในการเดินทาง

ไปศึกษา สงเสริมความสัมพันธในครอบครัว และสรางทุนทางสังคมใหแกทองถิ่น 
    ๒) ดานการจัดการส่ิงแวดลอม การจัดการปญหาดานสิ่งแวดลอม
ระบบภาคีรวมพัฒนา โดยมุงเนนการจัดการปญหาขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาลเปนการ

บูรณาการและการประสานความรวมมือจากทุกฝาย ทุกสวนราชการ ภายใตการจัดทำบันทึก

ตกลงความรวมมือ เพื่อแกไขปญหาขยะมูลฝอยอยางเปนระบบ ทุกโครงการเกิดจากปญหา   
และความตองการของประชาชนเปนหลัก โดยเทศบาลเปนหนวยงานหลักในการขับเคล่ือน
กิจกรรม เปนโครงการท่ีมีความตอเน่ืองจากโครงการหน่ึงนำไปสูการตอยอดหรือขยายฐาน

กิจกรรมใหสามารถแกไขปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ และปญหาจะหมดไปโดยกระบวนการ

ตั้งแตการจัดเก็บจนจบกระบวนการ เชน เปนขยะรีไซเคิล การแปรรูป การขาย และอ่ืนๆ        

ที่สามารถสรางมูลคาเพ่ิม จากขยะเปนตัวเงิน ผลิตภัณฑ (น้ำหมักชีวภาพ , ปุยหมัก วัสดุรีไซเคิล) 
ความตอเนื่องและยั่งยืนของโครงการ (ธนาคารขยะรีไซเคิลในโรงเรียน , หลักสูตรการจัด      
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การเรียนการสอนในระบบโรงเรียน) การสรางจิตสำนึกและความรูสึกการเปนสวนหน่ึงหรือ 
ความเปนเจาของที่ตองชวยกันแกไขปญหา (รูจักเก็บ รูจักทิ้ง , การคัดแยกขยะในครัวเรือน , 
การผลิตปุยหมักหรือน้ำหมักใชเอง , รณรงครักษสิ่งแวดลอม) 
    ๓) ดานการสาธารณสุข 
      โครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนา ดวยการจัดทำบันทึก
ตกลงความรวมมือ (MOU) กับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.)  
    ๔) ดานการบริการ 
      การจัดตั้งศูนยบริการรวม เพื่อการบริการประชาชนท้ังในสวน
ของภารกิจงานของเทศบาล และสวนของหนวยงานอื่น ดวยการจัดทำบันทึกตกลงความรวมมือ 
(MOU) เชน กับการประปาสวนภูมิภาค อำเภออาวลึก ในเร่ืองของการจายคาน้ำประปา      
การขออนุญาตติดตั้งมิเตอรประปา และเรื่องอ่ืนที่เก่ียวของ การไฟฟาสวนภูมิภาค ในเรื่องการ 
ขอติดตั้งมิเตอรไฟฟา การยายมิเตอรไฟฟา การแจงเหตุไฟฟาขัดของ และเรื่องอื่นที่เกี่ยวของ 
องคการโทรศัพทแหงประเทศไทยในเร่ืองการขอเลขหมายโทรศัพท ติดตั้งอินเตอรเน็ต และ  
เรื่องอ่ืนที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ เพื่อเปนการประหยัดคาใชจายของประชาชนในการเดินทางไปติดตอ
ราชการ 
      การบริหารงานแบบมีสวนรวม เทศบาลไดใหความสำคัญกับ
การมีสวนรวมของทุกภาคสวนในทุกภารกิจของเทศบาล โดยการใหประชาชนทุกภาคสวน      
ไดมีสวนรวมดวยการจัดเวทีประชาคม การจัดทำแผนชุมชน และการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล 
โดยเฉพาะการจัดทำแผนชุมชน ซึ่งเทศบาลทำหนาที่เปนพี่เลี้ยงและสนับสนุนในเรื่องของการ  
ใหความรูในกระบวนการจัดแผนชุมชน หลังจากน้ันชุมชนจึงตองจัดทำแผนชุมชนของตนเองข้ึน

โดยวิธีการประชาคมภายในชุมชน รวมเสนอและสะทอนปญหาความตองการ และเสนอแนวทาง
แกไขดวยตนเอง ซึ่งเปนการทำใหชุมชนรูจักตนเอง เปนการสรางความรวมมือและผูกพันอันจะ
สงผลตอความยั่งยืนและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามโครงการ ภายใตบริบทและวิถีชุมชนของตนเอง    

อันจะสงผลตอความยั่งยืนและมั่นคงของโครงการและเปนตนแบบท่ีดีในดานการบริหารจัดการ

ใหแกชุมชนตางๆ ตอไป 
  (๗) มีการติดตามประเมินผลความสำเร็จในการนอมนำปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใชในภาพรวม เพื่อการสะทอนกลับไปสูการปรับปรุงนโยบายขององคกร เชน 

  การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล โดยคณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาล เพ่ือดำเนินการติดตามประเมินผลการดำเนินงานและ      
ใหขอเสนอแนะตางๆ 
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  การประเมินความพึงพอใจของประชาชนตอการจัดบริการสาธารณะของ
เทศบาลในดานตางๆ ตามแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการการกระจาย อำนาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 

๖.๒ ดานงบประมาณและการบริหารการเงิน 
  (๑) มีแผนงบประมาณขององคกรที่สอดคลองกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   
     ดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เทศบาลมีโครงการพัฒนาทรัพยากร
บุคคลภายใตแผนยุทธศาสตรบริหารทรัพยากรมนุษย และแผนพัฒนาบุคคล เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ทางการปฏิบัติงานใหมีความสามารถในการคิดวิเคราะหอยางมีเหตุมีผล มีภูมิคุมกันและใชชีวิต
ตามแนวทางพอเพียง 
     ดานการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต เพ่ือนำมาพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนตามยุทธศาสตรและแผนงานตางๆ โดยภาพรวมจะเปนโครงการท่ีเนนการพัฒนา 
ที่ตอเน่ืองสามารถขยายผลสูโครงการตางๆ ไดอยางครอบคลุมและเปนโครงการที่มาจาก     
แผนชุมชนของทุกชุมชน ทั้งมีความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล 
     ดานการจัดการสิ่งแวดลอม เทศบาลใหความสำคัญในการสราง
เครือขายการมีสวนรวมในการจัดการดานสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะเรื่องการจัดการขยะมูลฝอย    
ที่มีหนวยงานภาคีรวม ทั้งนี้ เพื่อเสริมสรางศักยภาพการปฏิบัติตามแผนและความรวมมือ     
ของประชาชน ซึ่งเมื่อประชาชนมีสวนรวมในการดำเนินงานอันจะสรางความสมัครสมานสามัคคี 
การพึ่งพาอาศัยและดำรงชีวิตภายใตคุณธรรมจริยธรรม 
  (๒) มีการบริหารการเงินเปนไปตามกฎหมาย และระเบียบของทางราชการ
อยางสุจริต โดยไมมีการทักทวงจากสำนักงานตรวจเงินแผนดินและหนวยงานท่ีเกี่ยวของ        

ในรอบ 3 ปงบประมาณท่ีผานมา 

  (๓) มีการบริหารการเงินท่ีนอกเหนืองบประมาณ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของบุคลากรในหนวยงาน/องคกร 

     การสงเสริมการออม/วิสาหกิจชุมชน เทศบาลสงเสริมใหทุกชุมชน

จัดตั้งกลุมออมทรัพยชุมชน เพื่อการจัดสวัสดิการตางๆ ใหแกสมาชิกในชุมชนดวยกันเอง     
และสงผลสูการตอยอดกิจกรรมวิสาหกิจชุมชนของชุมชนบานปากน้ำ เชน โรงผลิตน้ำดื่มชุมชน
บานปากน้ำ 
     การจัดตั้งกองทุนสวัสดิการความดีพนักงานและลูกจางเพื่อเปน

สวัสดิการแกพนักงานและลูกจาง โดยมีเงินกองทุนจากเงินสมทบจากเงินโครงการการผลิต     
ปุยหมักชีวภาพและโครงการธนาคารขยะ 
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๖.๓ ดานการพัฒนาบุคลากร 
  (๑) มีแผนพัฒนาบุคลากรอยางตอเน่ืองเปนระบบโดยใหความรู และทักษะ
แบบสหวิทยาการท่ีเหมาะสมกับการปฏิบัติงานและสามารถปฏิบัติได ตามแผน เชน แผนยุทธศาสตร
การบริหารทรัพยากรบุคคลเทศบาล ๓ ป (พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๕) เพ่ือเปนแผนแมบทในการ
พัฒนาทรัพยากรของมนุษยใหสอดคลองกับภารกิจงานตามนโยบายและอำนาจหนาที่ของ
เทศบาล แผนพัฒนาบุคลากรประจำป แผนอัตรากำลัง ๓ ป กรอบอัตรากำลัง ๔ ป เพื่อใชใน 
การวางแผนการสรรหา และพัฒนาขาราชการและพัฒนาพนักงานจางตามมาตรฐานกำหนด
ตำแหนงและภารกิจงาน 
  (๒) มีการจัดสื่อชองทางการใหความรู/ขอมูลขาวสารในหลายรูปแบบ    
หรือหลายชองทางและสามารถเขาถึงไดทั้งบุคลากรภายในหนวยงาน/องคกรและประชาชน
ทั่วไป เชน ศูนยขอมูลขาวสารเทศบาล เว็บไซด ตูรับฟงความคิดเห็น บอรดประชาสัมพันธชุมชน 
สถานีวิทยุชุมชน สื่อสิ่งพิมพ 
  (๓) มีการถายทอดนโยบาย ใหความรูและเสริมสรางวิถีชีวิตเรื่องปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงอยางสม่ำเสมอหลายชองทางและท่ัวถึงอยางเปนกระบวนการภายในองคกร 
เชน การจัดประชุม สัมมนา ศึกษาดูงาน การแลกเปลี่ยนความรูในการประชุมประจำเดือนและ
กลุมยอยตางๆ การแตงตั้งคณะทำงานรับผิดชอบในการขับเคลื่อนนโยบาย การแตงตั้งพนักงาน
รับผิดชอบเปนรายชุมชนในการขับเคล่ือนนโยบายสูชุมชนรวมท้ังการปฏิบัติจริงตามโครงการ 
ตางๆ อยางตอเนื่อง เชน การจัดทำแผนชุมชน การแขงขันกีฬาชุมชน กิจกรรมศาสนาและ
วัฒนธรรม 
  (๔) จัดทำประมวลจริยธรรมของขาราชการตามแนวทางของกรมสงเสริมการ

ปกครองทองถิ่น และประกาศใชตั้งแตป ๒๕๔๗ เพื่อใชในการควบคุมคุณธรรมและจริยธรรม 

และใชประกอบการประเมินความดีความชอบและประโยชนตอบแทนอื่นใหแกพนักงาน 
  (๕) มีโครงการหรือกิจกรรมในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเจาหนาท่ี     
ในการใชชีวิตแบบพอเพียง เรียบงาย มีการออม มีความสามัคคีและสรางคานิยมใหมที่สอดคลอง

ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เชน โครงการฝกอบรมสัมมนาศึกษาดูงานการพัฒนาศักยภาพ 
การดำเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตามแนวพระราชดำริและปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง โครงการฝกอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพ และสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมของเจาหนาที่

ทองถิ่นตามหลักธรรมาภิบาล 

  (๖) มีคณะผูบริหารหรือกลุมตนแบบเปนแบบอยางที่ดีในการประพฤติและ

ปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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     ผูบริหาร คณะผูบริหารเทศบาลตำบลปลายพระยา เปนตนแบบที่ดี
ในการประพฤติและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีกระบวนงานและ      
ขั้นตอนที่ดำเนินการดังนี้ 
    ๑) การนอมนำหลักการทรงงานมาขับเคล่ือนการดำเนินงานตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและประกาศใชในแผนพัฒนาเทศบาลโดยเร่ิมตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๕๐   
    ๒) การจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น คณะผูบริหารไดเปนตนแบบในการ
สงเสริมใหชุมชนจัดทำแผนชุมชนทุกชุมชน เริ่มตั้งแตปงบประมาณ ๒๕๕๑ ซึ่งสงผลใหชุมชน
และประชาชนมีความรูความสามารถในการจัดทำแผนชุมชนและนำเสนอความตองการไดอยาง 
มีแบบแผน 
    ๓) การบริหารงานบุคคล คณะผูบริหารไดเปนตนแบบในการบริหารงาน
บุคคลโดยใหหนวยงานการเจาหนาท่ีจัดทำแผนบริหารทรัพยากรบุคคล ๓ ป แผนพัฒนาบุคลากร
ประจำป รวมถึงการประกาศใชจริยธรรมของขาราชการ มาตรการสงเสริมสรางขวัญกำลังใจ 
กระตุนใหพนักงานอยากทำงานและมีความกาวหนาในหนาที่การงาน เชน การใหทุนการศึกษา 
การเปลี่ยนสายงานที่ดีขึ้น ประโยชนตอบแทนอ่ืนตามหลักสรรหา พัฒนา รักษาไว ใชประโยชน   
    ๔) การสงเสริมคุณภาพชีวิตประชาชน คณะผูบริหารไดเปนตนแบบการ
บริหารจัดการเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยโครงการ/กิจกรรมทุกโครงการ 
สามารถขยายผลสูโครงการตางๆ ไดอยางยั่งยืน เชน โครงการจัดการศึกษาระบบภาคีรวมพัฒนา 
โครงการจัดการสิ่งแวดลอมระบบภาคีรวมพัฒนา การดำเนินโครงการตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงโครงการบานมั่นคง สมาคมฌาปณกิจสงเคราะหชุมชนเทศบาลตำบล     

ปลายพระยา 
    ๕) การแกไขปญหาท่ีอยูอาศัยใหกับประชาชน คณะผูบริหารไดเปน 
ตนแบบในการแกไขปญหาท่ีอยูอาศัย โดยการประสานความรวมมือกับสถาบันพัฒนาองคกรชมุชน  
(พอช.) ในการสงเสริมและสนับสนุนการจัดหาที่อยูอาศัย โดยประชาชาชนผูเดือดรอนเปน       

ผูออมเงินในนามสหกรณเคหะสถานบานม่ันคงเทศบาลตำบลปลายพระยา สถาบันพัฒนาองคกร
ชุมชนเปนหนวยงานสนับสนุนงบประมาณในการกอสรางและเทศบาลสงเสริมและบริหารจัดการ

โครงการ 
    ๖) การใชพลังงานทดแทน คณะผูบริหารไดเปนตนแบบในการสงเสริม
การใชพลังงานทดแทนในองคกรและชุมชน โดยการประสานความรวมมือกับกรมสงเสริมพลังงาน

และพลังงานทดแทน กระทรวงพลังงานสนับสนุนอุปกรณประหยัดพลังงานใหเทศบาล เชน 
หลอดไฟฟาประหยัดพลังงาน และอุปกรณในครัวเรือนเชน เตาหุงขาว เตาอบแสงอาทิตย      
เตาเผาขยะ และอื่นๆ 
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    (๗)  มีโครงการสงเสริมหรือกิจกรรมใหเจาหนาที่ในหนวยงาน/องคกร 
ทำประโยชนตอสังคมหรือสาธารณะ 
       โครงการธนาคารขยะรีไซเคิล เปนโครงการตนแบบในการ
จัดการปญหาส่ิงแวดลอมของเทศบาลตำบลปลายพระยา โดยพนักงาน/เจาหนาที่ เปนสมาชิก
ของธนาคารในการจัดเก็บขยะนำมาขายกับโครงการและนำเงินเขาบัญชี และขยายผลสูโรงเรียน 
สวนราชการและประชาชนในเขตพ้ืนท่ี 
       โครงการผลิตปุยหมักชีวภาพระบบกองเติมอากาศ เทศบาลได
จัดทำโครงการเปนโครงการน้ำรองโดยมีพนักงานเจาหนาที่เปนผูดำเนินการผลิต จำหนาย    
รวมถึงสงเสริมและประชาสัมพันธ 
       โครงการผลิตน้ำหมักชีวภาพ เทศบาลไดจัดทำโครงการเปน
โครงการน้ำรองโดยมีพนักงานเจาหนาที่เปนผูดำเนินการผลิต จำหนาย รวมถึงสงเสริมและ
ประชาสัมพันธ 
       โครงการกระบ่ีเมอืงนาอยู (Big Cleaning Day) รปูแบบดำเนินการ
โดยพนักงานเจาหนาที่ในการใหบริการประชาชนในชุมชน อันไดแก การทำความสะอาดชุมชน 
การบริการฉีดพนหมอกควัน วัคซีนพิษสุนัขบา ตัดผม และอื่นๆ เปนประจำทุกป 
 ๖.๔ ดานผลสัมฤทธิ์ 
  ๑. มีนโยบายและแผนทิศทางท้ังในปจจุบันและอนาคต ในการนอมนำหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาพัฒนาองคกรและพัฒนาชุมชนแบบมีสวนรวมอยางมีเหตุผล
ตามสภาพปญหา ความตองการและภูมิสังคมของแตละชุมชนจนเกิดเปนวิถีหรือวัฒนธรรมของ
องคกรและชุมชนรวมกันในการพัฒนาที่ยั่งยืน 

  ๒. มีการปรับเปล่ียนวิถีชีวิตพอเพียงของเจาหนาที่และประชาชนท้ังในเชิง
อาชีพและทักษะการใชชีวิตรวมกันเปนอยางดีในลักษณะพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันจนเกิด   
ความสมดุล 

  ๓. ประชาชน มีความพึงพอใจในการรับบริการสาธารณะ การพัฒนาอาชีพ 

ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน มีความรูความสามารถ และการบริหารงานระบบกลุม 
การดำรงตนภายใตหลักความพอประมาณ สมเหตุสมผล มีภูมิคุมกัน มีคุณธรรมและความรู    
ในการดำเนินชีวิต 
  ๔. มีแผนงานหรือแนวทางในการสงเสริมปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยาง

ตอเนื่องและยั่งยืน เชน แผนงานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย แผนงานการสงเสริมอาชีพและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต แผนงานการบริหารจัดการ แผนงานการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 
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  ๕. มีระบบการบริหารแบบภาคีรวมพัฒนา เชน ดานการจัดการศึกษา      
ดานการจัดการสิ่งแวดลอม ดานการสาธารณสุข ดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต และดานการ
บริการประชาชน 
  ๖. ไดรับการจัดตั้งเปนศูนยเรียนรูปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเปน
องคกรตนแบบแหงการดำเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เปนแหลงเรียนรูหลัก
ใหแกสวนราชการ ประชาชนและผูสนใจตางๆ ไดศึกษาและเรียนรูเพื่อนำไปประยุกตใชในองคกร
และการดำเนินชีวิต 

๖.๕ ดานการบริหารงานระบบภาคีรวมพัฒนา 
  เทศบาลใหความสำคัญกับการบริหารงานโดยการประสานความรวมมือจาก
ทุกภาคสวน เพื่อรวมกันดำเนินกิจกรรมใหมีประสิทธิภาพสูงสุด ภายใตระบบการทำงาน         
ที่เรียกวา ระบบภาคีรวมพัฒนา โดยมีวัตถุประสงค กิจกรรมงานความรวมมือ และภารกิจหนาที่ 
เปนปจจัยหลักในการทำงานรวมกัน โดยมีวิธีดำเนินการ กลาวคือ การจัดทำบันทึกตกลง    
ความรวมมือ (MOU) กับสวนราชการหนวยงานท่ีเก่ียวของ โดยรวมกันวางแผนในการแกไข
ปญหา วางกลยุทธในการดำเนินการใหสามารถดำเนินกิจกรรมไดอยางตอเนื่อง และมีโครงการ 
กิจกรรม และทุกโครงการมีความตอเนื่องจากกิจกรรมหนึ่ง นำไปสูการตอยอดการปฏิบัติ     
หรือขยายฐานกิจกรรมไปสูอีกกิจกรรมหน่ึงได อันจะสงผลตอความย่ังยืนของโครงการ 

กรอบแนวคิดระบบภาคี 
รวมพัฒนา 

ภาคีรวม 
พัฒนา 

ความ 
รวมมือ 

ความ 
รวมมือ 

ภารกิจหนาที่ 
คามรับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค 

กิจกรรม 
งาน 

มีวิธีดำเนินการ กลาวคือ การจัดทำบันทึกตกลงความ
รวมมือ (MOU) กับสวนราชการหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

โดยรวมกันวางแผนในการแกไขปญหา วางกลยุทธ
ในการดำเนินการใหสามารถดำเนินกิจกรรมไดอยาง

ตอเนื่อง และมีโครงการ กิจกรรม และทุกโครงการ
มีความตอเน่ืองจากกิจกรรมหน่ึงนำไปสูการตอยอด
การปฏิบัติหรือขยายฐานกิจกรรมไปสูอีกกิจกรรม

หนึ่งได อันจะสงผลตอความยั่งยืนของโครงการ 



ตัวอยางความสำเร็จการประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประเภทหนวยงาน/องคกรภาครัฐในสวนภูมิภาค 18

 “การจดัทำบนัทกึตกลงความรวมมอื ตามแนวทางหนังสือส่ังการกระทรวงมหาดไทย   
ท่ี มท ๐๘๐๑.๔/ ว ๔๔๕๒๔ ลงวันท่ี ๒๗ ธันวาคม ๒๕๔๙ เร่ือง แนวทางการจัดบริการสาธารณะ
รวมกันระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่น” ในดานตางๆ ดังนี้ 
  ๑) ดานการศึกษา 
   (๑)  ระดับประถมศึกษา / มัธยมศึกษา เทศบาลจัดการศึกษารวมกับศูนย
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปลายพระยา 
   (๒)  ระดับอนุปริญญา เทศบาลจัดการศึกษารวมกับวิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีกระบี่ 
   (๓)  ระดับปริญญาตร ีเทศบาลจัดการศึกษารวมกับมหาวิทยาลัยแมโจ 

  ๒) ดานการจัดการสิ่งแวดลอม 
   (๑)  โครงการธนาคารขยะรีไซเคลิ เทศบาลบูรณาการรวมกบัหนวยงานตางๆ 
ไดแก โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม โรงเรียนบานบางเหียน โรงเรียนอนุบาลคณาพร โรงเรียน
ชุมชนวัดหาดถั่ว ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปลายพระยา  
ที่วาการอำเภอปลายพระยา ไปรษณียอำเภอปลายพระยา และธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณการเกษตรเพ่ือสหกรณ 

   (๒)  โครงการผลิตปุยหมักระบบกองเติมอากาศ เทศบาลบูรณาการรวมกับ
หนวยงานตางๆ ไดแก โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม เกษตรอำเภอปลายพระยา มหาวิทยาลัย
แมโจ และชุมชน 
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   (๓)  โครงการรักสิ่งแวดลอม รักษสุขภาพ เทศบาลบูรณาการรวมกับ 
หนวยงานตางๆ ไดแก โรงพยาบาลปลายพระยา โรงเรียนในเขตพื้นที่ ธกส. สาธารณสุข    
อำเภอปลายพระยา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่ ชมรมคนรักสุขภาพปลายพระยา   
และชมรมผูประกอบการพ้ืนท่ีผอนผัน 
   (๔)  โครงการกระบ่ีเมืองสะอาด เทศบาลบูรณาการรวมกับหนวยงานตางๆ  
ไดแก โรงเรียนในเขตพ้ืนที่ และชุมชน 
   (๕)  โครงการบานมั่นคงดานพลังงาน เทศบาลบูรณาการตามบันทึกตกลง
ความรวมมือ กับกรมอนุรักษพลังงานและพลังงานทดแทน เขตท่ี ๑๙ นครศรีธรรมราช กระทรวง
พลังงาน 
  ๓) ดานการบริการ   
   (๑)  การจัดตั้งศูนยบริการรวม เทศบาลบูรณาการรวมกับหนวยงานตางๆ  
ไดแก การประปาสวนภูมิภาคอำเภออาวลึก การไฟฟาสวนภูมิภาคอำเภออาวลึก และบริษัท    
ทีโอที จำกัด (มหาชน) 
  ๔) ดานการสงเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
   (๑)  โครงการสงเสริมคุณภาพชีวิต การบริการสินเช่ือ/แหลงเงินทุน  
เทศบาลบูรณาการรวมกับธนาคารออมสิน สาขาอาวลึก และธนาคารกรุงไทย สาขาอาวลึก 
   (๒)  โรงงานผลิตน้ำดื่มชุมชน เทศบาลบูรณาการรวมกับชุมชนบานปากน้ำ  
และประชาชนในชุมชน 

   (๓)  โครงการบานม่ันคง (สหกรณเคหะสถานบานม่ันคงเทศบาลตำบล
ปลายพระยา) เทศบาลบูรณาการรวมกับสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน และกระทรวงพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย 
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บทสรุป 
 
 จากทีก่ลาวมาขางตน เทศบาลตำบลปลายพระยาไดนอมนำหลักปรชัญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยุกตใชในการบริหารจัดการองคกรใหมีประสิทธิภาพ และขยายผลสูภาคประชาชน  
ในภารกิจการบริการสาธารณตางๆ โดยไดยึดกรอบแนวทางของความพอประมาณ ความสมเหตุ
สมผล การมีภมูคิุมกัน การมีความรูและคุณธรรม มาใชในกระบวนการบริหารจัดการในทุกๆ ดาน
ตามภารกิจงาน เชน ทั้งในดานการบริหารจัดการองคกรใหมีประสิทธิภาพ (คน เงิน วัสดุอุปกรณ  
การจัดการ) และการนำไปประยุกตใชเพื่อการจัดบริการสาธารณะแกประชาชน (ขยายผลสู  
ภาคประชาชน) ซึ่งผลจากการนอมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาดำเนินงานเทศบาล
สามารถนำมาประยุกตใชไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถพัฒนาองคกรใหเปนองคกรที่มี    
ความเขมแข็งและม่ันคงอยางย่ังยืน รวมถึงประชาชนในเขตพ้ืนที่ไดรับประโยชนโดยตรงและ     
มีความรูความเขาใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถดำเนินชีวิตไดอยางมีเหตุ 
มีผลตามวิถีชีวิตของชุมชนอยางย่ังยืน ทั้งน้ี เพ่ือใหเปนไปตามพระราชปณิธานและพระปฐม  
บรมราชโองการแกพสกนิกรชาวไทยท่ีวา 
 

“เราจะครองแผนดินโดยธรรม เพื่อประโยชนสุขแหงมหาชนชาวสยาม” 



ตัวอยางความสำเร็จ
การประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)


