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ชื่อโครงการนวัตกรรม 
“การบริหารจัดการ 3600 ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

-------------------------------------------- 
 

1. ความสำคัญของโครงการนวัตกรรม อธิบายว่า โครงการนวัตกรรมมีที ่มาและความสำคัญอย่างไร             
และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างไร โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีคำอธิบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับ
ผลกระทบเชิงบวกจากโครงการต่อประชาชนส่วนใหญ่ของท้องถิ่นและโครงการนั้นจะสามารถแก้ไขปัญหา
สำคัญของท้องถิ่นได้อย่างไร  

ท้องถิ่นท่ีกำลังพัฒนาและเติบโต ตามยุคโลกาภิวัฒน์และเทคโนโลยีสารสนเทศ  ย่อมส่งผลดีต่อชุมชนและ
คนในท้องถิ่น แต่ในขณะเดียวกันก็ยังมีปัญหาต่างๆตามมาที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนหรือแม้แต่ตัวองค์กร
เทศบาลเอง  ทั ้งในลักษณะปัญหาเชิงเดี่ยว บ้างเป็นปัญหาเชิงซ้อน ซึ ่งเป็นไปตามลักษณะของสภาพความ
เจริญเติบโตของเมือง ตามบริบททางสังคมและการดำรงวิถีชีวิตของประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนนั้นๆ เช่น เพศ 
ช่วงอายุ สถานะทางสังคม ลักษณะทางกายภาพ ภูมิศาสตร์ ประเพณีวัฒนธรรม สุขภาพและอนามัย อาชีพ ความรู้ 
สิ่งแวดล้อม การเข้าถึงสวัสดิการสังคมเมือง และรวมถึงปัญหาการบริหารจัดการ  ดังนั้น ปัญหาของชุมชนจึงมี
หลากหลายด้านและความต้องการ  เป็นดังนี้ การบริหารงานเพ่ือแก้ไขปัญหาของของชุมชนจึงต้องอาศัยเครื่องมือ
ที่สามารถแก้ไขปัญหาได้ทุกด้านของปัญหา และต้องดำเนินการไปพร้อมๆกัน หากมุ่งเน้นด้านหนึ่งด้านใด ก็ย่อม
ส่งผลให้ปัญหาด้านอื่นทวีความรุนแรงหรือเกิดผลกระทบมากขึ้น   

จากกระบวนการการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการรับฟังปัญหาเรื่องร้องขอ ร้องเรียน 
 สามารถจำแนกปัญหาออกเป็นด้านหลักๆ อันได้แก่ ด้านสุขภาพ ด้านอาชีพและสัมมาชีพ ด้านความรู้และ
คุณธรรม ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านโอกาสความเท่าเทียม ซึ่งเกิดกับประชาชนทุกช่วงวัย โดยในการแก้ไขปัญหา
จำเป็นต้องมีการแก้ไขให้สอดคล้องกับทุกช่วงวัย ภายใต้ข้อเท็จจริงที่ว่า “ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” 
 1) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  มาตรา 250 บัญญัติว่า องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีหน้าที่และอํานาจดูแลและจัดทําบริการสาธารณะ และกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนใน
ท้องถิ่นตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประกอบกับพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา ๕๐  ภายใต้
บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลตำบลมีหน้าที่ต้องทำในเขตเทศบาล และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  มาตรา ๑๖ ใหเทศบาลมีอํานาจและหนาที่ในการ
จัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถิ่นของตนเอง 

2) หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ หัว รัชการที ่ 9 ที ่ได้
พระราชทานไว้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต ภายใต้หลัก 3 ห่วง 2 เงื่อนไข อันได้แก่ ความพอประมาณ ความมี
เหตุมีผล การมีภูมิคุ้มกัน ภายใต้เงื่อนไขของความรู้ คุณธรรม และรวมถึงหลักการทรงงานทั้ง 14 ประการ อัน
ประกอบด้วย หลักระบบการบริหารจัดการ หลักระเบิดจากข้างใน หลักคิดแบบองค์รวม หลีกพัฒนาแบบค่อยเป็น
ค่อยไป หลักแก้ปัญหาเฉพาะหน้า หลักขาดทุนคือกำไร หลักประชาพิจารณ์ หลักภูมิสังคม หลักเรียบง่ายประหยัด 
หลักอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  หลักตัวอย่างความสำเร็จ หลักพออยู่พอกิน  หลักพึ่งตนเอง และหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ซึ่งเทศบาลได้น้อมนำหลักการทรงงานและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ประกาศใช้อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน  ๒๕๕๐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆสามารถนำมา
ประยุกต์ในการบริหารจัดการองค์กรและจัดบริการสาธารณะแก่ประชาชนได้อย่างมีคุณภาพและยั่งยืน 
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 3) จากการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการรับฟังปัญหาความต้องการ เรื่องร้องขอ ร้องเรียน รวมถึงจาก
ฐานข้อมูล จปฐ. ข้อมูลสถานศึกษา และงานวิจัยความพึงพอใจต่อเทศบาล  ข้อมูลสามารถแยกวิเคราะห์ได้เป็น
ปัญหาหลายด้านหลัก อันได้แก่ ด้านสุขภาพ ด้านอาชีพและสัมมาชีพ ด้านการศึกษา ด้านความรู้และคุณธรรม 
ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านโอกาสความเท่าเทียม ซึ่งเกิดกับประชาชนทุกกลุ่มวัย เพศ สถานะทางสังคม ได้ดังนี ้
     (๑) ช่วงวัยอายุ 0 – 6 ขวบ ปัญหาหลักคือ ปัญหาด้านโภชนาการอาหาร น้ำหนักเกินเกณฑ์ ต่ำกว่า
เกณฑ์  ไม่กินผัก ปัญหาด้านสุขภาพ เช่น การเจ็บป่วยบ่อย  ร่างกายไม่แข็งแรง  ขาดการออกกำลังกาย ปัญหา
การศึกษา เช่น ภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้และทางสติปัญญา การเรียนรู้ช้า 
 
 
 
 
 
 
     (๒) ช่วงวัยอายุ 7 – 12 ปัญหาหลักคือ ปัญหาสังคม เช่น เด็กติดเกมส์ พฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรง ไม่
สนใจการเรียน  เรียนหนังสือไม่เก่ง เด็กถูกทอดทิ้งให้อยู่กับปู่ย่าตายาย 
 
 
 
 
 
 
     (๓) ช่วงวัยอายุ 13 – 21 ปี ปัญหาหลักคือ ปัญหาด้านการศึกษา ออกจากโรงเรียนกลางคัน ยาเสพ
ติด พฤติกรรมชู้สาว ความรุนแรง ไม่นิยมออกกำลังกาย  การใช้สื่อเทคโนโลยีที่ไม่ถูกต้อง 
 
 
 
 
 
 
     (๔) ช่วงอายุ 22 – 59 ปี ปัญหาหลักคือ ปัญหาด้านการประกอบอาชีพ รายได้ไม่พอรายจ่าย หนี้สิน 
ความรุนแรงในครอบครัว  ปัญหาด้านสุขภาพ ปัญหาที่อยู่อาศัย 
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    (๕) ช่วงอายุ 60 ปีขึ้นไป ปัญหาหลักคือ ปัญหาด้านสุขภาพ การเจ็บป่วย  ปัญหาการเข้าถึงสวัสดิการ
สังคม การถูกทอดทิ้ง การปรับตัวในยุคสมัยใหม่ 
 
 
 
 
 
 

4) แนวทางการบริหารงานเดิมของเทศบาล 
 (๑) การบริหารงานที่มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาเฉพาะด้านหรือให้น้ำหนักความสำคัญกับปัญหาใด

ปัญหาหนึ่งเป็นหลัก 
 (๒) เครื่องมือที่ใช้ในการบริหารงาน ได้แก่   

๑. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2. หลักการทรงงาน 
๓. อำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายบัญญัติ 
๔. หลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  (ธรรมาภิบาล)  
๖. แผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาต่างๆ  
๗. ทรัพยากรบุคคล ทั้งในองค์กร และกลุ่มสมาชิกอาสาต่างๆ 
๘. ระบบภาคีร่วมพัฒนา 
๙. แบบอย่างความสำเร็จ 

  (๓) ผลสัมฤทธิ์จากการดำเนินงาน 
   - ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ทุกด้านของปัญหา 

- ไม่ครอบคลุมกลุ่มช่วงวัยของประชากร 
- ไม่ครอบคลุมกลุ่มสถานะทางสังคมของประชากร 

5) สร้างระบบการบริหารงานรูปแบบใหม่ที่เหมาะสม 
    จากปัญหาในการบริหารงานที่เกิดขึ้น เทศบาลตำบลปลายพระยาโดยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา

ท้องถิ่น พนักงานเจ้าหน้าที่ และผู้แทนภาคประชาชนจึงมีแนวคิดตกลงร่วมกันในการพัฒนาหรือคิดค้นกำหนด
รูปแบบการบริหารใหม่ ที่สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานและแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้หลายมิติ
ของปัญหาไปพร้อมกันเป็นตัวแบบการบริหารเฉพาะที่สอดคล้องกับบริบท วิถีชุมชน ประชาชน และตัวองค์กร
เทศบาลเอง   “ระบบการบริหารจัดการ 3600 ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” จึงเป็นเครื่องมือ
ทางการบริหารที่คิดค้นขึ้นมาเพ่ือให้สามารถใช้ในการบริหารงานเพ่ือการแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนในทุกมิติและทุกด้าน ที่นอกเหนือจากวิธีการทำงานปกติขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ที่มาของ
ปัญหา

ภารกิจ

การบูณร
นาการ

เวลาความ
โปร่งใส

ประโยชน์

โครงการ/
กิจกรรม

6) คำนิยามของตัวแบบ 3600 หมายถึง 
     (๑) ที่มาและการรับฟังปัญหา หมายถึง  ข้อมูลปัญหาที่มีที่มาจากการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 

การรับฟังปัญหาความต้องการ  เรื่องร้องขอ ร้องเรียน  จากฐานข้อมูล จปฐ.  ข้อมูลสถานศึกษา การติดตาม
ประเมินผลแผน งานวิจัยความพึงพอใจต่อเทศบาล และงานวิจัยจากสถาบันการศึกษาเครือข่าย 

     (2) ภารกิจ หมายถึง การดำเนินการแก้ไขปัญหาดำเนินการไปพร้อมกันทั้ง 6 ด้าน  อันได้แก่ 
ด้านการบริหารจัดการ ด้านสุขภาพและอนามัย ด้านสัมมาชีพชุมชน ด้านการจัดการศึกษา ด้านพลังงานและ
สิ่งแวดล้อม และด้านสวัสดิการสังคม  

     (3) การบูรณาการ หมายถึง ความร่วมมือของเครือข่าย ภาคีเครือข่าย หรือ ภาคีร่วมพัฒนาเพ่ือ
ร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นในมิติต่างๆตามประเภทหรือลักษณะงานตามอำนาจหน้าที่ หรือความสามารถของแต่ละ
เครือข่ายที่สอดคล้องกับภารกิจของเทศบาล ซึ่งประกอบด้วยหลักการบูรณาการงานร่วมกัน  คือ  ความร่วมมือ  
วัตถุประสงค์ ภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบ และกิจกรรม ภายใต้การบูรณาการเครือข่ายร่วมกันในลักษณะเป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ อันได้แก่ การจัดทำบันทึกตกลงความร่วมมือ (Memory of Understanding : mou) 

      (4) เวลา หมายถึง เวลาการทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาและงานบริการประชาชนทั่ วไป ตลอดเวลา 
24 ชั่วโมง) ไม่เว้นวันหยุดราชการ หรือวันนักขัตฤกษ ์

     (5) ความโปร่งใส หมายถึง การรับฟังปัญหา การประชาสัมพันธ์ การตรวจสอบ การจัดซื้อจัดจ้าง 
การรายงานผล 

     (6) ประโยชน์ หมายถึง สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ครอบคุลม 
- ทุกเพศ อันได้แก่ หญิง ชาย 
- ทุกช่วงวัย อันได้แก่  ตั้งแต่ช่วงวัยเด็ก เยาวชน คนทำงาน ผู้สูงอายุ 
- ทุกสถานะทางสังคม เช่น สตรี  ผู้พิการ ผู้ยากไร้  ผู้ด้อยโอกาส 

    (7) โครงการ/กิจกรรม หมายถึง มีความเกี่ยวเนื่องและมีความยั่งยืนในลักษณะการบูรณาการ
โครงการกิจกรรมและบูรณาการอรรถประโยชน์ 
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ภาคีร่วม
พัฒนา

ความ
ร่วมมือ

วัตถุประ

สงค์

ภารกิจ
หน้าที่
ความ

รับผิดชอบ

กิจกรรม
งาน

2. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของโครงการนวัตกรรม ผลงานต้องแสดงถึงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น มีหลักการและมาตรการที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 2.๑ อธิบายว่าโครงการแสดงให้เห็นถึงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์อย่างไร  
                1) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการรูปแบบใหม่ ที่สามารถแก้ไขปัญหาได้ทุกด้านไปพร้อมๆกัน
อย่างมีคุณภาพและยั่งยืน โดยมีการกำหนดรูปแบบการบริหารงานในลักษณะของตัวแบบการบริหารงาน ซึ่ง
ประกอบด้วย 5 ส่วนหลัก ได้แก่ 

(๑) ชื่อตัวแบบการบริหารงาน  “การบริหารจัดการ 3600 ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียง” 

          (๒) ปัญหาหรือท่ีมา อันได้แก่ ด้านสุขภาพ ด้านอาชีพและสัมมาชีพ ด้านความรู้และคุณธรรม 
ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านโอกาสความเท่าเทียม  

          (3) เครื่องมือที่ใช้ในการแก้ไขปัญหา อันได้แก่ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักการทรง
งาน การมีส่วนร่วม ภาคีเครือข่าย นิติธรรม/นิติสังคม 

   (4) การดำเนินการ อันได้แก่ การบริหารจัดการองค์กรและการจัดบริการสาธารณะ จำนวน  
6 ด้าน  อันได้แก่ ด้านการบริหารจัดการ ด้านสุขภาพและอนามัย ด้านสัมมาชีพชุมชน ด้านการจัดการศึกษา ด้าน
พลังงานและสิ่งแวดล้อม และด้านสวัสดิการสังคม  

          (5) ผลสัมฤทธิ์ อันได้แก่ รูปแบบการพัฒนาท้องถิ่นในมิติการบูรณาการ องค์กรแห่งการ 
เรียนรู้ (Learning Organizations : LO) ประโยชน์สุขของประชาชน (อยู่ ดี มี สุข) และ ดูแลทั่วถึง ไม่ทิ้งใครไว้
ข้างหลัง ทั่วถึง เท่าทัน เท่าเทียม และเป็นธรรม 
       2) การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (หลักความพอประมาณ มีเหตุมีผล มีภูมิคุ้มกัน 
เงื่อนไขของความรู้และคุณธรรมมา) ประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการโครงการนวัตกรรม 
       3) แต่ละด้านของมิติปัญหาจะประกอบไปด้วยกิจกรรมที่มีความสำคัญและมีจุดเด่นที่สอดคล้องกับ
สภาพปัญหา รวมถึงกลุ่มผู้ได้รับประโยชน์ รวมทั้งสิ้น 17 โครงการ และท่ีสำคัญคือในโครงการเดียวสามารถแก้ไข
ปัญหาได้ในหลายมิติ (ทำหนึ่งอย่าง ได้ประโยชน์หลายอย่าง)  มีความเกี่ ยวเนื่องและมีความยั่งยืนในลักษณะ
การบูรณาการโครงการกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรอบแนวคิด ระบบภาครี่วมพัฒนา  
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 2.๒ อธิบายว่าโครงการสอดคล้องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างไร  
      นวัตกรรม “การบริหารจัดการ 3600 ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” คือตัวแบบที่ใช้ใน

การบริหารงานเพื่อแก้ไขปัญหาการบริการงานสาธารณะ โดยเทศบาลได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือหลักในการดำเนินงานภายใต้ความพอประมาณ มีเหตุมีผล มีภูมิคุ้มกัน และเงื่อนไขของ
ความรู้ และคุณธรรม ของทุกกระบวนการดำเนินงาน ตั้งแต่การคิดค้นตัวแบบการบริหารงานเพื่อการแก้ไขในเชิง
มิติของปัญหาและการบูรณาการงานร่วมกัน ซึ ่งจะสามารถทำให้เทศบาลสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่าในเชิงงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ การบริหารจัดการ และบุคลากร วิธีการบริหาร
จัดการโครงการกิจกรรมที่ต้องมีเหตุมีผลที่จะต้องดำเนินการ การดำเนินการโดยความพอประมาณในเชิงนโยบาย 
มีการเตรียมความพร้อมหรือสร้างภูมิคุ้มกันในกิจกรรมเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง โดยอาศัยบุคลากรที่มีความรู้มี
คุณธรรมที่ซื่อสัตย์สุจริตในการดำเนินการ และรวมถึงประชาชนได้รับประโยชน์จากกิจกรรมอย่างเหมาะสมกับ
บริบทของตนเองและสังคมเกิดความยั่งยืนของการแก้ไขปัญหา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.๓ อธิบายว่าโครงการใช้ทรัพยากรทางการบริหารใดบ้าง เช่น บุคลากร วัสดุ อุปกรณ์ งบประมาณ 

หรือทรัพยากรอ่ืน ๆ ในการนำโครงการไปปฏิบัติ  
      ด้วยสำนึกในพระกรุณาแห่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชการที่ 9 เทศบาล

ตำบลปลายพระยา  ได้น้อมนำหลักการทรงงานและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาประยุกต์ใช้เพื ่อการ
บริหารงานขององค์กรและการจัดบริการสาธารณะแก่ประชาชน   ภายใต้กรอบแนวทางการทรงงานและหลั ก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งได้ประกาศใช้อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน  ๒๕๕๐  

      เป็นดังนี้  เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินของเทศบาลภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรมและมีผลบังคับใช้   เทศบาลตำบลปลายพระยาจึงได้กำหนด พันธกิจ 
การพัฒนา ว่า  “น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการองค์กรและ
จัดบริการสาธารณะแก่ประชาชน”  ภายใต้วิสัยทัศน์   “ ปลายพระยาเมืองสุขภาพ  และองค์กรแห่งการเรียนรู้   
( Health City and Learning Organizations)” ซึ่งปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นในช่วงสิบกว่าปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ 
เพ่ือให้สามารถกำหนดเป็นโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพ่ือการ
ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงปัจจัยของการบริหาร
จัดการ อันประกอบด้วย 

      1) ด้านบุคลากร  การใช้ทรัพยากรทางการบริหารด้านบุคลากรทั้งในส่วนของการปฏิบัติและการ
สนับสนุน  ประกอบด้วย  
                     (๑) บุคลากรของเทศบาลทุกกองฝ่ายตามแต่กิจกรรมและภารกิจงานที่เก่ียวข้อง 

ประกาศน้อมนำ.doc
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  (๒) บุคลากรของภาคีเครือข่าย ตัวแทนส่วนราชการ ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน 
        2) ด้านวัสดุ อุปกรณ์  การใช้ทรัพยากรทางการบริหารด้านวัสดุ อุปกรณ์  ประกอบด้วย 
                      (๑) วัสดุ อุปกรณ์  ของเทศบาลทุกกองฝ่ายตามแต่กิจกรรมและภารกิจงานที่เก่ียวข้อง 
   (๒) วัสดุ อุปกรณ์  ของภาคีเครือข่าย ตัวแทนส่วนราชการ ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน 
        3) ด้านงบประมาณ การใช้ทรัพยากรทางการบริหารด้านงบประมาณ  ประกอบด้วย 
                      (๑) งบประมาณของเทศบาล ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีเทศบาล 
   (๒) งบประมาณของภาคีเครือข่าย (เงินฝากลงทุน/เงินพัฒนา) ซึ่งประกอบด้วย เงินที่อุดหนุน
งบประมาณให้กับเทศบาล และเงินท่ีส่วนราชการใช้งบประมาณดำเนินการเองในเขตพ้ืนที่เทศบาล 
        4) ด้านองค์ความรู้และงานวิชาการ ประกอบด้วย การใช้องค์ความรู้และงานวิชาการของเทศบาลที่
ได้ทดลองปฏิบัติและถอดบทเรียนรวบรวมเป็นองค์ความรู้  และการใช้องค์ความรู้และงานวิชาการจากส่วนราชการ
ภาคีเครือข่ายตามแต่ละโครงการกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.4 จุดเด่นที่ทำให้เรียกว่านวัตกรรม 
1) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการรูปแบบใหม่ ที่สามารถแก้ไขปัญหาได้ทุกด้านไปพร้อม 

กันอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน โดยมีการกำหนดรูปแบบการบริหารงาน ในลักษณะของตัวแบบการบริหารงาน 
2) การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (หลักความพอประมาณ มีเหตุมีผล 

มีภูมิคุ้มกัน เงื่อนไขของความรู้และคุณธรรม) ประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการโครงการนวัตกรรม 
3) การดำเนินการแก้ไขปัญหาดำเนินการไปพร้อมกันทั้ง 6 ด้าน  อันได้แก่ ด้านการบริหาร 

จัดการ ด้านสุขภาพและอนามัย ด้านสัมมาชีพชุมชน ด้านการจัดการศึกษา ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม และด้าน
สวัสดิการสังคม  

4) แต่ละด้านของมิติปัญหาจะประกอบไปด้วยกิจกรรมที่มีความสำคัญและมีจุดเด่นที ่
สอดคล้องกับสภาพปัญหา รวมถึงกลุ่มผู้ได้รับประโยชน์ รวมทั้งสิ้น 17 โครงการ  โดยสำคัญคือในโครงการเดียว
สามารถแก้ไขปัญหาได้ในหลายด้าน มีความเก่ียวเนื่องและมีความยั่งยืนในลักษณะการบูรณาการโครงการกิจกรรม 
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3. วัตถุประสงค์ของโครงการนวัตกรรม 
 3.๑ อธิบายว่าวัตถุประสงค์ของโครงการนวัตกรรมคืออะไร  
       1) เพ่ือคิดค้นเครื่องมือที่ใช้ในการบริหารงานของท้องถิ่นที่มีความเหมาะสมกับองค์กรและสอดคล้อง
กับบริบทปัญหาของท้องถิ่น 

      2) เพื่อให้มีเครื่องมือที่ใช้ในการบริหารงานของเทศบาล โดยประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาเป็นตัวแบบในการการบริหารจัดการเครื่องมือ 

      3) เพ่ือใช้ในการแก้ไขปัญหาในทุกมิติของสังคม โดยใช้โครงการกิจกรรมที่สำคัญและมีจุดเด่นในเรื่อง
แต่ละด้านเป็นกลไกขับเคลื่อนเพื่อแก้ไขปัญหาแต่ละประเด็นซึ่งสอดคล้องและครอบคลุมกลุ่มประชาชนผู้ได้รับ
ประโยชน์  

      4) เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์ครอบคลุมทุกช่วงวัย เพศ และทุกสถานะทางสังคมด้วยความ
เสมอภาค เท่าเทียม 

3.๒ ผลงานสอดคล้องกับนวัตกรรมรายด้านที่เลือกไว้อย่างไร  
          นวัตกรรม “การบริหารจัดการ 3600 ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เป็น 

นวัตกรรมด้านการบริหารจัดการเมือง คือการคิดค้นเครื่องมือขึ้นมาเพื่อใช้ในการบริหารงานของเทศบาล ภายใต้
สมมุติฐานที่ว่า ปัญหาของชุมชนมีหลายด้านซึ่งเป็นไปตามลักษณะของบริบทและของประชาชนที่อาศัยอยู่ในวิถี
ชุมชนนั้นๆ เช่น เพศ ช่วงอายุ สถานะทางสังคม ลักษณะทางกายภาพ ภูมิศาสตร์ ประเพณีวัฒนธรรม และความ
เจริญเติบโตของเมือง รวมถึงการบริหารจัดการ สุขภาพและอนามัย อาชีพ ความรู้ สิ ่งแวดล้อม การเข้าถึง
สวัสดิการสังคม เป็นต้น ดังนั้น ปัญหาของชุมชนจึงมีหลากหลายด้านและความต้องการ  เป็นดังนี้ การบริหารงาน
เพื ่อแก้ไขปัญหาของของชุมชนจึงต้องอาศัยเครื่องมือที่สามารถแก้ไขปัญหาได้ทุกด้านของปัญหา และต้อง
ดำเนินการไปพร้อมๆกัน หากมุ่งเน้นด้านหนึ่งด้านใด ก็ย่อมส่งผลให้ปัญหาด้านอื่นทวีความรุนแรงหรือเกิด
ผลกระทบมากขึ้น  นวัตกรรม “การบริหารจัดการ 3600 ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” จึงเป็น
นวัตกรรมที่เกี่ยวกับการมุ่งเน้นการออกแบบพัฒนาระบบการให้บริการสาธารณะแนวใหม่ การสร้างรูปแบบการ
บริหารจัดการใหม่ เปลี่ยนระบบและวิธีคิดในการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลให้สอดคล้องกับวิธีการจัดการ
ปัญหาของชุมชนเทศบาลตำบลปลายพระยาเองภายใต้อำนาจหน้าที่ตามกรอบของกฎหมาย 
 
4. โครงการสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติในข้อใด  (ตอบได้มากกว่า ๑ 
ข้อ) 
 (../...) การขจัดความยากจน 
 (.....) การขจัดความอดอยาก 
 (../...) การมีสุขภาพและชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี 
 (../...) การศึกษาที่มีคุณภาพ 
 (.....) ความเท่าเทียมกันทางเพศ 
 (../...) การมีน้ำสะอาดและการสุขาภิบาล 
 (../...) การเข้าถึงพลังงานสะอาด 
 (.....) การมีงานทำและเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 
 (.....) การอุตสาหกรรม นวัตกรรมและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 (../...) การลดความเหลื่อมล้ำ 
 (../...) ความยั่งยืนของเมืองและชุมชน 



เอกสารการสมัครเพื่อรับการคัดเลือกรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2562       ประเภทดีเลิศ      

 

นวัตกรรม “การบริหารจัดการ 3600 ภายใต้หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง” หน้า 9 
 

 (.....) ความรับผิดชอบในการผลิตและการบริโภค 
 (.....) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 (../...) การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน้ำ 
 (.....) การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรดิน 
 (.....) การสร้างความสงบสุข ยุติธรรม และสถาบันที่เข้มแข็ง 
 (../...) ความร่วมมือในการมุ่งสู่เป้าหมาย 
 อธิบายความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ           
                นวัตกรรม “การบริหารจัดการ 3600 ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” คือตัวแบบที่ใช้ใน
การบริหารงานของเทศบาลที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ในการแก้ไขปัญหาของประชาชนครอบคลุมทุกด้านและทุกมิติของ
สังคม ภายใต้การนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักการทรงงาน การบูรณาการภาคีเครือข่ายการทำงาน 
การนำหลักนิติธรรมและนิติสังคมมาเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ ให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน 
บนพื้นฐานของการสามารถช่วยเหลือและดูแลตนเองได้ตามสมควร ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
ขององค์การสหประชาชาติ 17 เป้าหมาย  อันได้แก่  เป้าหมายที่ 1 สามารถแก้ไขปัญหาความยากจน เป้าหมายที่ 
3 ให้มีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีเป้าหมายที่ 4 มีการศึกษาที่มีคุณภาพ   เป้าหมายที่ 6 มีน้ำสะอาดและการ
สุขาภิบาลที่ เป้าหมายที่ 7 การเข้าถึงพลังงาน เป้าหมายที่ 10 การลดความเหลื่อมล้ำ   เป้าหมายที่ 14 การ
อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จาก  เป้าหมายที่ 17 ความร่วมมือในการมุ่งสู่เป้าหมาย และเป้าหมายที่ 11 อันจะส่งผล
ต่อความยั่งยืนของเมืองและ เป้าหมายที่ 16 ภายใต้การสร้างสังคมสันติสุข การสร้าง ความยุติธรรมและสถาบัน
อันเป็นที่พึ่งของส่วนรวม  
 
5. ลักษณะของโครงการ 
 (.../..) โครงการที่ริเริ่มใหม่ พ.ศ. 2561 

        นวัตกรรม “การบริหารจัดการ 3600 ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เป็น 
โครงการนวัตกรรมที ่เป็นสิ ่งใหม่ (Radical Innovation) ที ่มุ ่งเน้นการออกแบบพัฒนาระบบการให้บริการ
สาธารณะใหม่ การสร้างรูปแบบการบริหารจัดการใหม่ เปลี่ยนระบบและวิธีคิดในการจัดบริการสาธารณะ ของ
เทศบาลให้สอดคล้องกับวิธีการจัดการปัญหาของชุมชนในรูปแบบของเทศบาลตำบลปลายพระยาเอง  โดยใช้หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือในการบริหารงานขององค์กร 

 
6. เป้าหมายที่ต้องการบรรลุในการดำเนินโครงการนวัตกรรม 
      เทศบาลกำหนดเป้าหมายที่ต้องการบรรลุในการดำเนินโครงการนวัตกรรมเป็น 2 แนวทางหลักคือ 
การบริหารจัดการองค์กรให้เข้มแข็ง เพื ่อให้สามารถจัดบริการสาธารณะแก่ประชาชนอย่างมีคุณภาพ ซึ่ง
ประกอบด้วย 
 6.1 เป้าหมายเชิงคุณภาพ ประกอบด้วย 
       1) มีเครื่องมือที่ใช้ในการบริหารงานของท้องถิ่นที่มีความเหมาะสมกับองค์กรและสอดคล้องกับ
บริบทปัญหาของท้องถิ่น 

      2) มีเครื่องมือที่ใช้ในการบริหารงานของเทศบาล โดยประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาเป็นตัวแบบในการการบริหารจัดการเครื่องมือ 

      3) การแก้ไขปัญหาในทุกมิติของสังคม โดยใช้โครงการกิจกรรมที่สำคัญและมีจุดเด่นในเรื่องแต่ละ
ด้านเป็นกลไกขับเคลื่อนเพ่ือแก้ไขปัญหาแต่ละประเด็นซึ่งสอดคล้องและครอบคลุมกลุ่มประชาชนผู้ได้รับประโยชน์  
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      4) ประชาชนได้รับประโยชน์ครอบคลุมทุกช่วงวัย เพศ และทุกสถานะทางสังคมด้วยความเสมอภาค 
เท่าเทียม “ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” 
 6.2 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
      1) มีการออกแบบเครื่องมือที่ใช้ในการบริหารงานของท้องถิ่น จำนวน 1 เครื่องมือ (หนึ่งตัวแบบ : 
Model) 
       2) สามารถแก้ปัญหาทั้ง 6 ด้านของมิติปัญหา อันได้แก่ ปัญหาการบริหารจัดการ ปัญหาสุขภาพและ
อนามัย ปัญหาการศึกษา ปัญหาสัมมาชีพชุมชน ปัญหาพลังงานและสิ่งแวดล้อม และปัญหาสวัสดิการสังคม  
ภายใต้กิจกรรมการขับเคลื่อนโครงการทั้ง 17 โครงการ 
       3) สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ทุกเพศ ทุกช่วงวัย และทุกสถานะทางสังคม เช่ น เด็ก 
เยาวชน คนทำงาน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้  
 
7. ขั้นตอนและกิจกรรมหลักที่ได้ดำเนินการ 
 7.1 การวิเคราะห์ สังเคราะห์ช้อมูลสภาพปัญหาความต้องการของชุมชน ประชาชน  หน่วยงาน องค์กร  
จากฐานข้อมูล การจัดประชาคมชุมชนเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการรับฟังปัญหาความต้องการ เรื่อง
การร้องขอ ร้องเรียน รวมถึงจากฐานข้อมูล จปฐ. ข้อมูลสถานศึกษา และงานวิจัยความพึงพอใจต่อเทศบาล   
 7.2 การกำหนดรูปแบบการบริหารจัดการ 

      เทศบาลตำบลปลายพระยา ตั้งเป้ามุ่งเน้นการออกแบบพัฒนาระบบการให้บริการสาธารณะใหม่ การ 
สร้างรูปแบบการบริหารจัดการใหม่ เปลี่ยนระบบและวิธีคิดในการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลให้สอดคล้อง
กับวิธีการจัดการปัญหาของชุมชนในรูปแบบของเทศบาลตำบลปลายพระยาเอง โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นเครื่องมือหลักในการบริหารงานขององค์กร 
           7.3 การสร้าง/พัฒนาตัวแบบการบริหารจัดการ ประกอบด้วย 
  1) ที่มาและความสำคัญของปัญหา คือสภาพปัญหาด้านต่างๆของชุมชนในเขตพื้นที่เทศบาล ที่
ส่งผลกระทบต่อตัวองค์กรเทศบาลเอง และส่งผลกระทบต่อประชาชน ซึ่งประกอบด้วย 
   (๑) สุขภาพ 
   (๒) อาชีพ/สัมมาชีพ 
   (๓) ความรู้ คุณธรรม 
   (๔) สิ่งแวดล้อม 
   (๕) ความเสมอภาคเท่าเทียม 

2) เครื่องมือในการแก้ไขปัญหา  คือเครื่องมือที่ใช้ในการบริหารงานหรือดำเนินงานในการบำบัด 
ทุกข์ บำรุงสุขให้กับพ่ีน้องประชาชน ที่นอกเหนือจากเครื่องมือปกติท่ีใช้ในการดำเนินงาน อันประกอบด้วย 

(๑) หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นหลักปรัชญาในการดำเนินชีวิตของ 
ประชาชน และหรือการน้อมนำสู่การประยุกต์ใช้ในการบริหารงานขององค์กรให้เข้มแข็งมีประสิทธิภาพและ
สามารถจัดบริการสาธารณะแก่พี่น้องประชาชนได้อย่างมีคุณภาพ ภายใต้หลัก 3 ห่วง 2 เงื่อนไข อันได้แก่ ความ
พอประมาณ  มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน และเงื่อนไขของความรู้และคุณธรรม 

(๒) หลักการทรงงาน  ซึ่งเป็นหลักการทรงงานขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ราชการที่ 9 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการทรงงาน และการปรับประยุกต์ใช้เป็นแนวทางเพื่อบรรลุเป้าหมายสู่หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 14 ประการ 

(๓) การมีส่วนร่วม คือหลักพ้ืนฐานของการสร้างความร่วมมือในการเข้ามามีส่วนร่วมใน 
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การดำเนินงานต่างๆขององค์กร ตั้งแต่การร่วมเสนอปัญหาความต้องการ การร่วมดำเนินงาน และการร่วมติดตาม
ประเมินผล 

(๔) ภาคีเครือข่าย  คือ เครือข่าย หรือภาคีร่วมพัฒนา หรือหุ้นส่วนการพัฒนา  เพื่อการ 
ร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นในมิติต่างๆตามประเภทหรือลักษณะงานตามอำนาจหน้าที่ หรือความสามารถของแต่ละ
เครือข่ายที่สอดคล้องกับภารกิจของเทศบาล ซึ่งประกอบด้วยหลักการบูรณาการงานร่วมกัน  คือ  ความร่วมมือ  
วัตถุประสงค์ ภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบ และกิจกรรม ภายใต้การบูรณาการเครือข่ายร่วมกันในลักษณะเป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ อันได้แก่ การจัดทำบันทึกตกลงความร่วมมือ (Memory of Understanding : mou)  

(๕) นิติธรรม/นิติสังคม คือ หลักทางสังคมท่ีเกิดข้ึนจากชุมชนเอง เพ่ือกำหนดหลักเกณฑ์  
ทางสังคม ให้คนในท้องถิ่นถือปฏิบัติเพื่อความสงบเรียบร้อยของชุมชน เช่น ข้อตกลงการไม่ทุจริตคอร์รัปชั่น   
ชุมชนเศรษฐกิจกิจพอเพียง  การไม่จำหน่ายหรือดื่มสุราในงานศพ 

3) เป้าหมาย ประกอบด้วย 
 (๑) บริหารจัดการองค์กรให้เข้มแข็งมีประสิทธิภาพ ทั้งในงานนโยบาย งานดำเนินการ 

 งานติดตามประเมินผล  เป็นองค์กรต้นแห่งการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  องค์กรแห่งการ
เรียนรู้ด้านการป้องกันการทุจริต   

 (๒) การจัดบริการสาธารณะแก่ประชาชนอย่างมีคุณภาพ ภายใต้การขับเคลื่อนผ่าน 
โครงการกิจกรรมที่ลงสู่ชุมชน 

4) ผลสัมฤทธิ์ ประกอบด้วย 
                   (๑) การสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้  (Learning Organizations : LO)  เพ่ือการศึกษา
เรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชน       
     (๒) ประโยชน์สุขของประชาชน (อยู่ ดี มี สุข) ให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีตาม
ปัจจัยและบริบทของตนเองครอบครัว และรวมถึงการช่วยเหลือแบ่งบัน เคารพกฎกติกาของชุมชนและสังคม 
     (๓) ดูแลทั่วถึง ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ทั่วถึง เท่าทัน เท่าเทียม และเป็นธรรม คือ การจัด
สวัสดิการสังคมแก่ประชาชนอย่างทั่วถึงเท่าเทียมไม่เลือกปฏิบัติทุกเพศ ช่วงวัยและสถานะทางสังคม 
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กรอบแนวคิด : นวัตกรรม “การบริหารจัดการ 3600 ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
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1.ประชุมชี้แจง/
ประชาสัมพันธ์

2.กระบวนการ
แผนพัฒนาท้องถ่ิน

3.เทศบัญญัติ
งบประมาณ

4.การดําเนิน
โครงการ

5.การติดตาม
ประเมินผล

 7.4 วิธีการบริหารจัดการตัวแบบ 
  1) ประชุม ชี้แจงทำความเข้าใจในเรื่องตัวแบบ แก่พนักงานเจ้าหน้าที่  ผู้บริหาร สมาชิกสภา
ท้องถิ่น เครือข่าย และประชาสัมพันธ์/แจ้งให้ประชาชนได้เข้าใจ 
  2) นำตัวแบบนวัตกรรม เข้าสู่กระบวนการแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยกำหนดเป็นนโยบาย/เครื่องมือ
การบริหารงานของผู้บริหาร และกำหนดเป็น วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์การพัฒนา และแนวทางการพัฒนา 
โครงการกิจกรรม และเข้าสู่กระบวนการเทศบัญญัติงบประมาณประจำปี  
  3) กำหนดให้ตัวแบบนวัตกรรม เป็นเครื่องมือในการบริหารและดำเนินงานเพื่อการบริหาร
จัดการองค์กรและจัดบริการสาธารณแก่ประชาชน เพ่ิมเติมจากเครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินงานปกติ 
  4) ดำเนินกิจกรรม โดยคำนึงถึงความมีเหตุมีผล ความพอประมาณ การมีภูมิคุ้มกัน รวมถึงองค์
ความรู้และหลักคุณธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาประกอบการดำเนินการ 
  5) ต ิดตาม ประเม ินผลโครงการโดยกระบวนการม ีส ่วนร ่วม  ในล ักษณะของร ูปแบบ
คณะกรรมการประเมินผล  การประเมินผลมาตรฐานการบริหารงานขององค์กรปกครองส้นท้องถิ่นตามเกณฑ์ชี้วัด 
การศึกษาวิจัยโครงการ และการสอบถามความพอใจในการรับการบริการของประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 7.5 กิจกรรมดำเนินการ 
  1) ด้านการบริหารจัดการ (4M) ประกอบด้วย 
      (1) โครงการศูนย์อำนวยการบริการสาธารณะเทศบาลตำบลปลายพระยา    
           ที ่มา : โครงการศูนย์อำนวยการบริการสาธารณะเทศบาลตำบลปลายพระยา เป็น
โครงการที่จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาเร่งด่วน ซึ่งเป็นปัญหาเฉพาะหน้าและส่งผลต่อความ
ปลอดภัยในชีวิตแลทรัพย์สินหรือส่งผลต่อการดำเนินชีวิตประจำวันของครัวเรือน  ซึ่งเป็นไปตามภารกิจหน้าที่ใน
การบริการสาธารณะของเทศบาล โดยกำหนดให้ศูนย์อำนวยการบริการสาธารณะฯเป็นหน่วยหลักที่รับผิดชอบ
ดำเนินการ มีอำนาจควบคุม บังคับบัญชา สั่งการ พิจารณาแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะ ภายใต้การควบคุมดูแลของ
หัวหน้าศูนย์ฯ ทั้งนี้เพื่อความเป็นเอกภาพในการบังคับบัญชา ความรวดเร็ว การบูรณาการบุคลากร เครื่องมือ
อุปกรณ์ท่ีใช้ในการดำเนินงาน โดยกำหนดภารกิจงาน จำนวน 5 ภารกิจหลัก ประกอบด้วย 
    - ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ทำหน้าที่บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน ทั้งในลักษณะงาน
เอกสาร งานเทคโนโลยีสารสนเทศและมัลติมีเดียร์ 
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   - ศูนย์บริการร่วม ทำหน้าที ่บริการประชาชนในการรับชำระค่าน้ำประปา ไฟฟ้า 
โทรศัพท์ โดยกระบวนการบูรณาการความร่วมมือตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ อันเป็นการแบ่งเบาภาระ เวลา 
ลดค่าใช้จ่าย ให้แก่ประชาชน รวมถึงเป็นหน่วยต้อนรับและศูนย์ประชาสัมพันธ์งานเทศบาล 
   -  ศูนย์ปฏิบัติการงานบริการสาธารณะ เป็นศูนย์ปฎิบัติการที่รับผิดชอบงานบริการ
สาธารณะชุมชนเร่งด่วน  เช่น ถนน ไฟฟ้า ประปา  เหตุรำคาญต่างๆ ทั้งในภารกิจตามหน้าที่ของเทศบาล ของ
ประชาชน และส่วนราชการต่างๆ 
   -  ศูนย์ยุติธรรมชุมชน เป็นศูนย์ที่ทำหน้าที่แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในด้านกฎหมาย
แก่ประชาชน ประกอบคณะกรรมการศูนย์ฯทำหน้าที่รับผิดชอบ ภายใต้บันทึกตกลงความร่วมมือระหว่างเทศบาล
ตำบลปลายพระยาและสำนกงานยุติธรรมจังหวัดกระบี่ 
   - ศูนย์ให้คำปรึกษาทางกฎหมาย เป็นศูนย์ที่ทำหน้าที่ให้บริการข้อมูล คำแนะนำเรื่องข้อ
กฎหมายในด้านต่างๆของประชาชน โดยมีนิติการทำหน้าที่รับผิดชอบ 
   ผลสัมฤทธิ์  : ผลการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการงานบริการสาธารณะเทศบาลตำบล
ปลายพระยา รวมจำนวน  9,684 ครั้ง บริการสำเร็จคิดเป็นร้อยละ 100 ของการร้องขอ  ประชาชนทุกครัวเรือน
จำนวน  2,392 ครัวเรือน ได้รับประโยชน์อย่างท่ัวถึง เท่าเทียมและเป็นธรรม 
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   (๒) ศูนย์ศึกษาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
                                    ที่มา : ตามท่ีเทศบาลตำบลปลายพระยา ได้จัดตั้งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โดย
มีวัตถุประสงค์เพ่ือทำหน้าที่ในการพัฒนา วิจัย ส่งเสริม แลกเปลี่ยน ฝึกอบรมให้ความรู้ และเป็นแหล่งแลกเปลี่ยน
เรียนรู้เรื่องการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการองค์กรและจัดบริการ
สาธารณะแก่ประชาชน ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมการเรียนรู้จำนวน 6 ด้าน  จำนวนฐานเรียนรู้จำนวน 68 ฐาน
กิจกรรม  ส่งผลให้เทศบาลต้องจัดตั้งศูนย์ศึกษาปรัชญาของเทศบาลขึ้น เพื่อทำหน้าที่ในการศึกษา เก็บรวบรวม
องค์ความรู้เกี่ยวกับฐานกิจกรรมการเรียนรู้ และรวมถึงองค์ความรู้ในเรื่องของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
หลักการทรงงาน รวมถึงพระราชกรณียกิจต่างๆ 

               ผลสัมฤทธิ์ : ปัจจุบันศูนย์ศึกษาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นหน่วยงาน 
รับผิดชอบการเก็บรวบรวมองค์ความรู้ และรับผิดชอบการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และรวมถึงการเข้ามาศึกษาดูงาน
ของส่วนราชการ เอกชน และประชาชนที่สนใจต่างๆ แยกเป็น หน่วยงานที่เข้าศึกษาดูงาน  32  หน่วยงาน ผู้
ศึกษาดูงาน 2,028 คน ประชาชนในเขตได้รับประโยชน์ครบทุกครัวเรือน จำนวน 6,130 คน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (๓) ระบบภาคีร่วมพัฒนา  
                 ที่มา :  ระบบภาคีร่วมพัฒนา  คือระบบการบริหารงานเครือข่าย ซึ่งเทศบาลได้ 

คิดค้นขึ้นมาเองเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ  ซึ่งอาจจะเรียกว่า  ภาคีเครือข่าย   เครือข่าย หรือ
ภาคีร่วมพัฒนา หรือหุ้นส่วนการพัฒนา  ทั้งนี้  เพ่ือการร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นในมิติต่างๆตามประเภทหรือลักษณะ
งานตามอำนาจหน้าที่ หรือความสามารถของแต่ละเครือข่ายที่สอดคล้องกับภารกิจของเทศบาล ซึ่งประกอบด้วย
หลักการบูรณาการงานร่วมกัน  คือ  ความร่วมมือ  วัตถุประสงค์ ภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบ และกิจกรรม 
ภายใต้การบูรณาการเครือข่ายร่วมกันในลักษณะเป็นทางการและไม่เป็นทางการ อันได้แก่ การจัดทำบันทึกตกลง
ความร่วมมือ (Memory of Understanding : mou)  

                 ผลสัมฤทธิ์ : ปัจจุบันระบบภาคีร่วมพัฒนาเป็นระบบการบริหารจัดการเครือข่ายที ่
เทศบาลใช้เป็นเครื่องมือในการบูรณาการงานของเทศบาลกับเครือข่าย ทั้งนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน 
ลดค่าใช้จ่ายของงบประมาณ ทรัพยากรบุคคล วัสดุอุปกรณ์ อันส่งผลให้เกิดผลความคุ้มค่าและประสิทธิภาพของ
สุดต่อองค์กรและประชาชน รวมเครือข่ายที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ จำนวน 60 เครือข่าย 
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   (๔) โครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
                                     ที่มา : โครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน มีที่มาจากความต้องการในการ
เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการใช้ระบบโปรแกรมแผนที่ภาษีมาใช้เป็น
เครื่องมือในการดำเนินการจัดเก็บฐานข้อมูลระบบที่ดิน (LTAX GIS) และระบบการคำนวณภาษีของกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น (LTAX 3000) ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานองค์กรในภาพรวม เกิดความเป็นธรรม 
โปร่งใส สร้างความเชื่อม่ันให้กับประชาชนและผู้เสียภาษี 
        ผลสัมฤทธิ์ : ระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของเทศบาลแล้วเสร็จ  และ
สามารถใช้ในการจัดเก็บภาษีได้อย่างมีประสิทธิภาพ สถิติการจัดเก็บภาษีเพ่ิมมากขึ้นและครอบคลุมพ้ืนที่ 100 % 
ประชาชนผู้มีหน้าที่เสียภาษี จำนวน 842 ราย ได้รับบริการที่ทั ่วถึง และเป็นธรรม เป็นศูนย์สนับสนุนการ
ปฏิบัติงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จังหวัดกระบี่ ทำหน้าที่ฝึกอบรมให้ความรู้ ที่ปรึกษาและให้คำแนะนำ 
 
 
 
 
 
 
 

(๖) สถานธนานุบาลเทศบาลตำบลปลายพระยา (โรงรับจำนำ) 
      ที่มา : จากปัญหารายได้ของประชาชนและส่งผลต่อปัญหาหนี้สินในครัวเรือน ขาด 

เงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ  และการไม่มีแหล่งเงินทุนที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำ อันส่งผลให้ประชาชนมี
หนี้สินมากขึ้นและส่งผลต่อสภาพความมั่นคงทางการเงินของครอบครัว รวมถึงปัญหาอื่นๆท่ีตามมา เทศบาลตำบล
ปลายพระยาจึงได้จัดตั้งสถานธนานุบาล (โรงรับจำนำ)ขึ้น 
             ผลสัมฤทธ์ :  โรงรับจำนำสามารถแบ่งเบาภาระหนี้สินของครัวเรือน  สนับสนุนเงินทุน
หมุนเวียนดอกเบี้ยต่ำ และมีผลกำไรเพื ่อการบริหารงานของเทศบาล โดยประชาชนได้รับประโยชน์จำนวน  
4,322 ราย ได้รับประโยชน์ในการลดภาระดอกเบี้ยและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า  รวมเงินทุนหมุนเวียนและวงเงิน
สนับสนุนรวมจำนวน 61,651,200  บาท (ข้อมูล ณ เดือนเมษายน 2561 – เมษายน 2562) 

ตัวอย่าง เครือข่ายศูนยส์ุขภาพต้นทาง  ตัวอย่าง เครือข่ายเทศบาล บ้าน อ้อมกอดวันปิดภาคเรียน  
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  2) ด้านสุขภาพและอนามัย ประกอบด้วย 
   (๑) โครงการศูนย์สุขภาพต้นทาง (Health care center) 

               ที่มา : สถานการณ์การเกิดปัญหาสุขภาพของประชาชนมีแนวโน้มเพ่ิมมากข้ึนอย่าง 

ต่อเนื่องทั้งทางด้านร่างกาย และจิตใจ เช่น การป่วยไข้ การเกิดโรคต่างๆ โดยสาเหตุสำคัญคือ พฤติกรรมการใช้
ชีวิตที่ไม่เหมาะสม การขาดความใส่ใจในการดูแลสุขภาพ การบริโภคอาหารที่ไม่ถูกสุขลักษณะ การละเลยในเรื่อง
ของการตรวจสุขภาพร่างกาย การไปหาหมอหรือสถานพยาบาล รวมถึงการออกกำลังกายอันเป็นปัจจัยพื้นฐานใน
การป้องกันการเกิดโรคต่างๆ ได้  โดยเฉพาะโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง มีความสำคัญต่อการป่วย  พิการ และตายก่อนวัย
อันควรจำนวนมาก เช่น โรคหัวใจขาดเลือด โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง อัมพฤกษ์ อัมพาต โรคอ้วน  และไม่ได้
มีผลกระทบเฉพาะบุคคลผู้ที่เป็นโรคเท่านั้น แต่ยังส่งผลไปถึงครอบครัว ชุมชน รวมไปถึงการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศ  เป็นดังนี้  เทศบาลตำบลปลายพระยา เล็งเห็นว่าการป้องกันและส่งเสริมสุขภาพมี
ความสำคัญและเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง  เนื่องจากในเขตเทศบาลมีผู้ที่เป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเป็นจำนวนมาก ซึ่งถ้า
สามารถตรวจพบได้รวดเร็วย่อมส่งผลให้สามารถป้องกันและรักษาได้ทันท่วงที ทำให้ผู้เป็นโรคไม่ติ ดต่อเรื ้อรัง
สามารถมีชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ดังนั้น เพื่อให้การแก้ไขปัญหาสุขภาพในเขตพื้นที่เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ เทศบาลตำบลปลายพระยา จึงได้จัดทำ “โครงการศูนย์สุขภาพต้นทาง (Health care center)” 
ขึ้น เพ่ือเป็นหน่วยงาน/ศูนย์หลักในการจัดการปัญหาสุขภาพอย่างครบวงจร โดยการทำงานในลักษณะการจัดการ
ร่วมระหว่างเทศบาลตำบลปลายพระยากับหน่วยงานสาธารณสุขและท่ีเกี่ยวข้องอ่ืนๆ 
   ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพ เข้าใจที่มาและสาเหตุ
ของการเกิดโรค NCDs  มีความพยายามและดำเนินการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิต และมีส่วนร่วมในการ
ดำเนินกิจกรรมสุขภาพต่างๆ มีประชาชนเข้าร่วมเป็นสมาชิก จำนวน 466 คน สุขภาพดีขึ้นร้อยละ 100 
ประชาชนที่ไม่ได้เป็นสมาชิกแต่เข้ามาใช้บริการได้รับประโยชน์ร้อยละ 100  
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(๒) โครงการสระน้ำชุมชน เพื่อคนท้องถิ่น 
                           ที่มา : สระน้ำชุมชนหัวควนสามัคคี ตั้งอยู่ในจุดศูนย์กลางของเขตพ้ืนที่ชุมชนเมือง

เดิมเป็นแอ่งน้ำรกร้างที่มีต้นไม้และหญ้าปกคลุม ประชาชนใช้เป็นสถานที่เลี้ยงสัตว์เช่น ควาย วัว ฯลฯ  และไม่ได้
ใช้ประโยชน์อื่นได้  นอกจากนี้ ประกอบกับแหล่งน้ำดังกล่าว มีสภาพน้ำเป็นสนิม ต้ืนเขิน เนื่องจากมีการทับถม
ของดินตะกอนและการพังทลายของหน้าดิน ทำให้รองรับปริมาณน้ำได้น้อย ส่งผลให้ประชาชนมีความเดือดร้อน
จากภาวะน้ำท่วม ขาดแคลนน้ำในการอุปโภค บริโภคและการเกษตร แหล่งอาชญากรรม  เทศบาลจึงได้จัดทำ
โครงการสระน้ำชุมชนเพื่อคนท้องถิ่น โดยการขอรับการสนับสนุนงบประมาณและการบูรณาการงานสิ่งแวดล้อม
ร่วมกัน 

                          ผลสัมฤทธิ์ : ปัจจุบัน สระน้ำชุมชน เพื ่อคนท้องถิ ่น  สามารถให้ประโยชน์ได้
หลากหลาย เช่น กักเก็บน้ำใช้ทางเกษตรกรรม แหล่งน้ำสำรองผลิตน้ำประปา สถานที่เพาะพันธุ์ปลา พ้ืนที่แก้มลิง 
สวนสาธารณะสำหรับการพักผ่อนและนันทนาการ สถานที่ออกกำลังกาย เข้าค่ายลูกเสือ จัดกิจกรรมงานประเพณี
ลอยกระทง ตลาดประชารัฐ  โดยมีประชาชนในพื้นท่ีทุกเพศ ทุกวัย และทุกช่วงอายุ มาใช้บริการครบทุกครัวเรือน 
และสามารถสร้างรายได้ให้กับเทศบาล สร้างอาชีพและรายได้ให้กับประชาชนอีกด้วย รวมผู้ใช้บริการ 8,456 คน 
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(๓) โครงการโภชนาการอาหาร   อ่ิมท้อง สมองใส 

                           ทีมา : จากการสำรวจโดยใช้แบบสอบถามจากผู้ปกครองโรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ตำบลปลายพระยา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนบ้านหน้าอำเภอ และชุมชนบ้านหาดถั่ว  ร้อยละ 80 เด็กนักเรียน
ไม่ได้รับประทานอาหารเช้ามา เนื่องจากผู้ปกครองมีอาชีพทำการเกษตรกร คือการทำสวนยาง และรับจ้างทั่วไป 
จึงไม่มีเวลาจัดอาหารเช้าให้เด็กได้รับประทาน และเด็กที่ได้ทานมาก็เป็นอาหารจานเดียวและขนมต่างๆ ซึ่งได้รับ
สารอาหารไม่ถูกต้องตามหลักโภชนาการ จงึเป็นสาเหตุที่ทำให้เด็กพัฒนาการการด้านร่างกายจะต่ำกว่าเกณฑ์และ
เด็กอีกส่วนหนึ่งที่ผู้ปกครองมีเวลาให้รับประทานอาหารเช้ามาจากบ้านผู้ปกครองก็จะซื้อข้าวกล่องในตลาดให้เด็ก
ได้รับประทาน จึงอาจเป็นผลทำให้เด็กเกิดภาวะน้ำหนักเกิน ภาวะผอมและภาวะเตี้ย เพราะการรับประทาน
อาหารที่ไม่ถูกหลักโภชนาการและส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของเด็กทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ทั้งทางด้านร่างกาย 
อารมณ์ สังคมและสติปัญญา  ซ่ึงอาหารมื้อเช้า เป็นอาหารมื้อสำคัญและจำเป็นที่สุด เด็กควรได้รับอาหารเช้าอย่าง
เพียงพอ เพื่อรักษาระดับน้ำตาลในเลือดให้สมองมีพลังงานสำรองไว้ สำหรับทำกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างต่อเนื่อง 
อาหารเช้าช่วยกระตุ้นพลังให้สมอง หากเด็กกินอาหารเช้าไม่เพียงพอก็จะทำให้ขาดสมาธิ ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการ
เรียนรู้ ทำให้เรามีพลังที่จะทำงานต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะพลังสมองที่เกี่ยวข้องกับความจำ การ
เรียนรู้ ความกระตือรือร้น ผลดีของการกินอาหารเช้าเด็กจะเรียนและทำงานได้ดีกว่า ส่วนเด็กที่ไม่กินอาหารเช้า
เด็กจะผอมมีน้ำหนักน้อย จะเหนื่อยเร็ว หงุดหงิดง่าย ไม่ค่อยกระฉับกระเฉง  มีปฏิกิริยา ตอบโต้กับสิ่งต่างๆช้า
ประทาน     เทศบาลตำบลปลายพระยา จัดทำ นวัตกรรม “โภชนาการอาหาร อิ่มท้อง สมองใส”  ให้เด็ก
นักเรียนรับประทานอาหารอย่างเพียงพอทุกวันและได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนทุกมื้อ มีคุณค่าทางโภชนาการ ซึ่ง
อาหารหลัก 5 หมู่ นับว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญในการดำรงชีวิตของมนุษย์โดยเฉพาะเด็กนักเรียนระดับปฐมวัย ซึ่งเป็น
วัยที่กำลังเจริญเติบโตที่มีความต้องการอาหารครบทุกหมู่ อันจะช่วยให้นักเรียนมีร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง มีภูมิ
ต้านทานโรค และลดภาวะโภชนาการต่ำอีกด้วย และเม่ือนักเรียนมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ย่อมส่งผลให้มีการ
พัฒนาการทางด้านร่างกายจิตใจและสติปัญญาที่ดีข้ึน 
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                   ผลสัมฤทธิ์ : เด็กนักเรียนได้รับประทานอาหารมื้อเช้าครบ 100 เปอร์เซ็นต์ ครบ
282  คน ได้รับประโยชน์เหมาะสมตามวัยและภาวะโภชนาการตามเกณฑ์มาตรฐาน มีโครงการแปลงผักสอนครัว
สำหรับทำอาหาร เมนูอาหารเด็กอ้วน ผอม ไม่กินผัก มีกิจกรรมการเรียนการสอนเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกาย
และการเรียนรู้  ภายใต้ความร่วมมือจากเครือข่ายและส่วนราชการที่เก่ียวข้อง 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  3) ด้านสัมมาชีพชุมชน  ประกอบด้วย 
   (๑) ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเทศบาลตำบลปลายพระยา 
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                          ที่มา : จากพระราชปณิธานและพระปฐมบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว รัชการที่ 9 เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่ง
มหาชนชาวสยาม” เทศบาลตำบลปลายพระยาในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งมีบทบาทหน้าที่บำบัดทุกข์
บำรุงสุขให้แก่พี่น้องประชาชน มีความสำนึกและนำไปสู่การน้อมนำและประยุกต์ใช้ด้วยการน้อมนำหลักการทรง
งานและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  เพื่อใช้ในการบริหารงานของ
องค์กรและการจัดบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชน ภายใต้กรอบแนวทางการทรงงา นและหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อันประกอบด้วยหลัก ๓ ห่วง ๒ เงื่อนไข อันได้แก่ ความพอประมาณ  ความมีเหตุมี
ผล  การมีภูมิคุ้มกัน และเงื่อนไขของความรู้ และคุณธรรม เทศบาลตำบลปลายพระยา ได้ขับเคลื่อนการดำเนินงาน
เพื่อการบริหารงานขององค์กรและการจัดบริการสาธารณะภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยการ
จัดตั้งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้หลักในด้านต่างๆ ทั้งภาควิชาการ และการปฏิบัติจริง
ให้กับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน ทั้งนี้เพ่ือสร้างภูมิกันเพ่ือรองรับการ เปลี่ยนแปลงต่างๆได ้
                                      ผลสัมฤทธิ์ : ปัจจุบันศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเทศบาลตำบลปลายพระยา  ได้
ดำเนินกิจกรรมฐานเรียนรู้รวมทั้งสิ้น 6 ด้าน ฐานกิจกรรมการเรียนรู้จำนวน 68 ฐานกิจกรรม อันแบ่งได้เป็น 3 
ลักษณะการดำเนินการ คือ การให้ความรู้ การฝึกปฏิบัติและการสนับสนุนการดำเนินงาน  ประชาชนรวม 8,158 
คนได้รับประโยชน์จากการเรียนรู้ หน่วยงานราชการและองค์กรภาคประชาชนที่เข้าศึกษาดูงานรวม 32 หน่วยงาน 
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   (๒) นวัตกรรม “ปากน้ำ น้ำดื่มชุมชนเพื่อคนท้องถิ่น” ( Drinking Water For Locality) 

                                    ที่มา : "น้ำ" เป็นสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีพของมนุษย์ มนุษย์ทั่วไปสามารถอดอาหาร
ได้นานถึง 1 เดือนก่อนจะเสียชีวิตแต่ขาดน้ำได้เพียงแค่ 1 สัปดาห์ก็อาจเสียชีวิตได้ ในอดีตนั้นมนุษย์สามารถดื่มน้ำ
จากแหล่งน้ำตามธรรมชาติได้ อาทิเช่น น้ำฝน น้ำบ่อดิน น้ำบ่อบาดาลหรือแม้แต่น้ำในแม่น้ำลำคลอง เพราะไม่
จำเป็นต้องคำนึงถึงความสะอาดของแหล่งน้ำที่พบ เนื่องจากแหล่งน้ำส่วนใหญ่ในยุคนั้น ไม่ได้ถูกทำลายด้วยฝีมือ
มนุษย์ แต่เมื่อมาถึงในยุคปัจจุบันเราคงจะทำเช่นนั้นไม่ได้ ด้วยเหตุผลที่ว่าน้ำที่อยู่ในแหล่งน้ำตามธรรมชาติ   ถูก
ปนเปื้อนด้วยสิ่งปฏิกูล และสารที่เป็นพิษต่างๆ จึงมีความจำเป็นที่ทำให้มนุษย์ต้องนำน้ำที่มีอยู่ในธรรมชาติจาก
แหล่งน้ำต่างๆ มาผ่านกรรมวิธีเพื่อดำเนินการผลิตทำให้กลายเป็นน้ำประปาที่สามารถอุปโภคและบริโภคได้ แต่
ทั้งนี้ น้ำประปาในประเทศไทยก็ยังไม่ได้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานความสะอาดที่สูงพอที่จะดื่มได้ อีกทั้งมนุษย์
จำเป็นต้องบริโภคน้ำสะอาดเพื่อสุขภาพที่ดี ซึ ่งต้องเป็นน้ำที่ผลิตเพื่อการบริโภคโดยเฉพาะ โดยจากการวิจัย
ร่างกายคนเราจะต้องดื่มน้ำวันละ 8 แก้ว หรือประมาณ 1.8 ลิตรต่อวัน ซึ่งไม่รวมถึงน้ำดื่มที่ใช้ในการประกอบ
อาหาร นั่นก็เท่ากับว่าคนหนึ่งคนต้องมีค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยในการซื้อน้ำดื่มเพื่อบริโภคประมาณ 20. -บาท/คน/วัน 
หรือเดือนละ 600.-บาทโดยประมาณ ซึ่งนับว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่สูงสำหรับครอบครัวและถือเป็นรายจ่ายประจำ 
ประกอบกับน้ำดื่มชื่อดังที่มีอยู่ในท้องตลาดทั่วไป ก็เน้นการทำตลาด การขาย มากกว่าการผลิตน้ำที่มีคุณภาพเพ่ือ
สุขภาพของผู้บริโภค  
   ชุมชนบ้านปากน้ำ ซึ่งเป็นชุมชนขนาดเล็กที่อยู่ในพื้นที่เทศบาลตำบลปลายพระยา 
สภาพพื้นที่ของชุมชนอยู่ในบริเวณพื้นที่ราบสูง และเป็นอีกชุมชนหนึ่งซึ่งในอดีตการประปายังกระจายไปไม่ทั่วถึง 
ทำให้ประชาชนผู้อยู่อาศัยในชุมชนได้รับความเดือดร้อนด้านน้ำดื่มน้ำใช้เป็นอย่างมาก น้ำที่ใช้ทั้งในการอุปโภคและ
บริโภคจะต้องมีการจัดซื้อน้ำทั้งสิ้น ทำให้ค่าใช้จ่ายในครอบครัวเพิ่มขึ้น จากสภาพปัญหาที่ได้กล่าวมาในข้างต้น  
จึงได้มีการนำเสนอปัญหาเพ่ือปรึกษาหารือผ่านเวทีประชาคมของเทศบาลและที่ประชุมประชาคมได้มีมติเห็นชอบ
คัดเลือกให้ชุมชนบ้านปากน้ำเป็นตัวแทนของชุมชนทั้ง 7 ชุมชนในเขตเทศบาลดำเนินการจัดตั้งโรงงานผลิตน้ำดื่ม
ในพื้นที่ชุมชนขึ ้น เพื ่อเป็นการแก้ไขปัญหาให้กับคนในชุมชนบ้านปากน้ำ รวมถึงคนในทุกชุมชน/ท้องถิ่น 
โรงงานผลิตน้ำดื่มชุมชนบ้านปากน้ำนับได้ว่าเป็นโรงงานผลิตน้ำดื่มที่มีคุณภาพและผ่านเกณฑ์มาตรฐานของ
กระทรวงสาธารณสุขแห่งแรกในอำเภอปลายพระยาก็ว่าได้ โดยมีความมุ่งหวังหลัก คือ ให้คนในชุมชนและท้องถิ่น
ได้ดื่มน้ำที่มีคุณภาพในราคาที่ถูก  เป็นดังนี้ เพ่ือให้การดำเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิด
ประโยชน์กับประชาชนและชุมชน/ท้องถิ่นอย่างแท้จริง เทศบาลตำบลปลายพระยาจึงได้มีการจัดทำ โครงการ
วิสาหกิจชุมชนบ้านปากน้ำ (“ปากน้ำ” น้ำดื่มชุมชนเพื่อคนท้องถิ่น Drinking Water For Locality) ขึ้น และ
เป็นอีกโครงการหนึ่งในการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำดื่มให้กับชุมชน/ท้องถิ่น รวมถึงสามารถสร้างฐานการเรียนรู้  เพ่ือ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับผู้ที่ให้ความสนใจไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ภายใต้
ความร่วมมือของภาคีเครือข่ายจากทุกภาคส่วน      
   ผลสัมฤทธิ์ : วิสาหกิจชุมชนโรงงานผลิตน้ำดื่มชุมชนบ้านปากน้ำมีการบริหารจัดการ
ภายใต้ระบบภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนา ผลิตน้ำดื่มให้กับประชาชนในชุมชนรวมถึงประชาชนในท้องถิ่นได้บริโภค 
อย่างน้อย 6,130 คน/วัน และมีการผลิตน้ำดื่มผ่านเกณฑ์มาตรฐานและความปลอดภัยตามพระราชบัญญัติ
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อาหาร พ.ศ. 2522 ประเภทน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท จำนวน 6 รูปแบบ ประกอบด้วย  น้ำดื่มขวด 
PET ขนาด 350 มิลลิลิตร  น้ำดื่มขวด PET ขนาด 600 มิลลิลิตร  น้ำดื่มขวด PET ขนาด 800 มิลลิลิตรน้ำดื่ม
ขวด PET ขนาด 1,500 มิลลิลิตร น้ำดื่มบรรจุถัง ขนาด 20 ลิตร น้ำดื่มบรรจุถัง PET ขนาด 18.90 ลิตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   ทั้งนี้ ปัจจุบันวิสาหกิจชุมชนโรงงานผลิตน้ำดื่มชุมชนบ้านปากน้ำ มีสมาชิก จำนวน 219 
คน ซึ่งมีเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 12,000,000.-บาท โดยแยกเป็นกำไรสุทธิรายปี ดังนี้ 
   ปี พ.ศ. 2556 กำไรสุทธิ จำนวน  1,640,189.74.-บาท   
   ปี พ.ศ. 2557 กำไรสุทธิ จำนวน  1,540,659.22.-บาท   
   ปี พ.ศ. 2558 กำไรสุทธิ จำนวน  1,077,470.26.-บาท   
   ปี พ.ศ. 2559 กำไรสุทธิ จำนวน     264,999.06.-บาท  ปี พ.ศ. 2560
กำไรสุทธิ จำนวน 246,629.53.-บาท (เนื่องจากมีการขยายกำลังการผลิตจัดซื้อเครื ่องจักรเพิ ่ม เป็นเงิน 
1,600,000.-บาท) 
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 (๓) ชุมชนขับเคลื่อนพาณิชย์อิเล็คทรอนิกส์ (Village E Commerce)  
                      ที่มา : ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความสำคัญต่อความเป็นอยู่ของประชาชน 

ทั้งในเรื่องของการแสวงหาความรู้ การศึกษา หรือช่องทางธุรกิจหรือการตลาดย่อม แต่ในขณะเดียวกันก็ยังส่งผล
กระทบต่อตัวบุคคล ชุมชน หรือสังคมได้ หากมีการใช้ที่ไม่ถูกต้อง หรือการไม่สามารถเข้าถึงได้ ประกอบกับ
ปัจจุบันเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาเกี่ยวข้องกับการทำงานและในชีวิตประจำวันของคนเราเป็นอย่างมาก เช่นเดียวกัน
ก ับอ ิ น เทอร ์ เน ็ ตซ ึ ่ ง เปร ี ยบ เสม ื อนแหล ่ งข ้ อม ู ลข ่ า วสารขนาดใหญ ่  และอ ิน เทอร ์ เน ็ ตย ั ง เป็ น  
ช่องทางการทำธุรกิจที่สำคัญในปัจจุบัน ดังจะเห็นจากองค์กรหรือหน่วยงานจำนวนมากได้ใช้อินเทอร์เน็ตเป็น
ช่องทางในการขยายธุรกิจการค้า การลงทุนและเพื่อสร้างอาชีพ สร้างรายได้อย่างมหาศาลจากการใช้เทคโนโลยี
ดังกล่าว 
   “Thailand 4.0” เป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบายของรัฐบาลไทยที่ใช้ในการผลักดันเพื่อให้
ประเทศไทยก้าวพ้นกับดักรายได้ปานกลาง (Middle Income Trap) แก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำของรายได้หรือ
ฐานะ และแก้ปัญหาการพัฒนาที่ไม่ยั่งยืน ด้วยรูปแบบการ ‘ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม’ เนื่องจากที่ผ่านมา
จนถึงปัจจุบัน ประเทศไทยยังติดอยู่กับโมเดลทำมากได้น้อย จึงจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนโมเดลมาเป็นทำน้อยได้มาก 
ซึ่งการลงมือทำน้อย ๆ แต่ได้ผลตอบแทนมหาศาลนั้น โดยมีเป้าหมายสำคัญๆ 3 ข้อคือการปรับเปลี่ยนจากการ
ผลิตสินค้า “โภคภัณฑ์” ไปสู่สินค้าเชิง “นวัตกรรม” ที่มีคุณค่าและมูลค่ามากขึ้น  การเปลี่ยนจากการขับเคลื่อน
ประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม  การเปลี่ยน
จากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น เป็นดังนี้ เทศบาลตำบลปลายพระยา จึงได้จัดตั้ง 
ศูนย์ดิจิทัลชุมชนเทศบาลตำบลปลายพระยา และโครงการสินค้าชุมชนขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก (Village E-
Commerce) ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเหลื่อมล้ำของรายได้หรือฐานะ  เพื่อยกระดับชีวิตประชาชนสู่
สังคมแห่งการเรียนรู้และลดช่องว่างในการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  เพื่อเป็นศูนย์กลางในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในชุมชนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนใน
ชุมชน เพ่ือเพ่ิมช่องทางในการจำหน่ายสินค้าให้แก่คนในชุมชน 

ผลสัมฤทธิ์ : จัดตั้งศูนย์ดิจิทัลชุมชนเทศบาลตำบลปลายพระยาเป็นหน่วยงานขับเคลื่อน 
การดำเนินงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายใต้ความร่วมมือของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชนและเครือข่าย ให้บริการข้อมูลข่าวสารและการฝึกอบรมหลักสูตร
ต่างๆ ประชาชนในชุมชนมีรายได้ และมีความตื่นตัวเปิดร้านค้าออนไลน์มากยิ่งขึ้น ร้อยละ 10 และประชาชน
ได้รับประโยชน์ในการใช้สืบค้นข้อมูล การฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศหลักสูตรต่างๆ รวม 2,210 คน 
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 (๔) โครงการตลาดสดน่าซื้อ/ตลาดประชารัฐ 
     ที่มา : จากปัญหาตลาดสดที่ไม่ได้มาตรฐานตามหลักเกณฑ์สาธารณสุข ส่งผลให้ 

ตลาดเทศบาลจะต้องถูกปิดดำเนินการหากไม่มีการปรับปรุงแก้ไขให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ตลาดสด  เทศบาล
ตำบลปลายพระยา โดยความร่วมมือจากพ่อค้าแม่ค้า ชมรมตลาดสด ชมรมประกอบอาหาร หน่วยงานสาธารณสุข
ในเขตพื้นที่ต้องร่วมกันปรับปรุงและพัฒนาตามเกณฑ์มาตรฐานตลาดสดน่าซื้อ ๓ ด้าน อันประกอบด้วย ด้าน
สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม  ด้านความปลอดภัยอาหาร และด้านการคุ้มครองผู้บริโภค รวมจำนวน ๔๙ ตัวชี้วัด ใน
รูปแบบการบูรณาการความร่วมมือ และการวางแผนพัฒนาตลาดในระยะยาว 

    ผลสัมฤทธิ์ : ปัจจุบันตลาดสดเทศบาลตำบลปลายพระยา เป็นตลาดสดน่าซื้อผ่าน 
เกณฑ์มาตรฐาน 5 ดาว สร้างอาชีพและรายได้ให้คนในพ้ืนที่ และขยายกิจกรรมสู่ตลาดประชารัฐ เพื่อเป็นสถานที่
จำหน่ายสินค้าแก่ผู้ประกอบการใหม่ที่ยังไม่มีสถานที่จำหน่ายรวมถึงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนและการสนับสนุน
อาหารประจำถิ่นให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นด้วย รวมพ่อค้าแม่ค้าได้ประโยชน์จากการจำหน่ายสินค้าโดยตรงจำนวน  
120  คน และประชาชนผู้บริโภคท้ังในและนอกพ้ืนที่ได้รับการคุ้มครองรวมทุกครัวเรือน รวม 9,370 คน  
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  4) ด้านการจัดการศึกษา ประกอบด้วย 
                         (๑) โครงการ เทศบาล บ้าน และอ้อมกอดวันปิดภาคเรียน (Plaiphraya S2ic2k Camp) 
                                ที่มา : ในช่วงเดือนเมษายน – พฤษภาคม ของทุกปีจะเป็นช่วงปิดภาคเรียนใหญ่  ซึ่ง
เป็นช่วงเวลาที่เด็กส่วนใหญ่ถูกปล่อยปละละเลย เนื่องจากไม่มีผู้ปกครองและครูดูแลอย่างใกล้ชิด เพราะผู้ปกครอง
ส่วนใหญ่จะทำงานนอกบ้าน เด็กส่วนใหญ่จึงถูกปล่อยให้อยู่กับผู้สูงอายุ ญาติพี่น้อง คนใกล้บ้าน หรืออยู่กับเด็ก
ด้วยกันเอง  โดยจากงานวิจัยของศูนย์วิจัยเพ่ือความปลอดภัยในเด็กโรงพยาบาลรามาธิบดี พบว่า ช่วงเวลาที่เด็กๆ 
ได้รับอุบัติเหตุจนบาดเจ็บ หรือถึงขั้นเสียชีวิตมากที่สุดก็คือ ช่วงเวลาปิดภาคเรียน (มีนาคม – พฤษภาคม) โดย
สาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งคือ การจมน้ำ โดยเฉลี่ยมีประมาณ 1,500  คนต่อปี รองลงมาคือการเสียชีวิตจาก
อุบัติเหตุ ซึ่งอยู่ประมาณ 780 คนต่อปี นอกจากนี้ก็ยังมีปัญหาต่างๆ อีกมากมาย เช่น ปัญหาเด็กติดเกม ปัญหา
เด็กถูกล่อลวงจากสื่อสังคม  ปัญหาจากสื่อออนไลด์ที่ทำให้เด็กหรือแม้กระทั่งผู้ใหญ่เข้าสู่สังคมก้มหน้า และรวมถึง
เป็นช่วงเวลาที่ทุกครอบครัวที่มีเด็กจะมีภาระค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายในเรื่องการให้เด็กเรียนพิเศษ 

       จากข้อมูลเชิงสถิติในปี พ.ศ. ๒๕60 จำนวนเด็กนักเรียนในระดับประถมศึกษา ใน 
สถานศึกษาในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลปลายพระยา จำนวน ๓ แห่ง ซึ่งแยกเป็นเด็กนักเรียนที่มีชื่อในเขตเทศบาล 
จำนวน  ๕๔๔  คน และประกอบกับจากการจัดเก็บข้อมูลเด็กจากผู้ปกครองและโรงเรียนในช่วงปิดเทอม ทำให้
ทราบปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นกับเด็กในช่วงนี้ ซึ่งส่งผลกระทบและสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของเด็ก
หรือครอบครัว รวมถึงความต้องการที่จะให้เทศบาลช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วย  กล่าวคือ 

      ๑. ปัญหาพ่อแม่ไม่สามารถดูแลบุตรได้อย่างเต็มที่ และต้องอยู่ในความดูแลของปู่ย่าตา 
ยายและเพ่ือนบ้านโดยเฉพาะในช่วงเช้าถึงเที่ยง เนื่องจากต้องประกอบอาชีพ เช่น สวนปาล์มน้ำมัน ยางพารา  
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        ๒. ปัญหาเด็กใช้เวลาว่างไม่เกิดประโยชน์ อาทิ เล่นเกม ติดสื่อออนไลน์ เที่ยวเตร่ ใช้จ่าย
ฟุ่มเฟือย มีพฤติกรรมความรุนแรง พฤติกรรมเสี่ยงยาเสพติด และพฤติกรรมสุ่มเสี่ยงทางเพศ คิดเป็นร้อยละ ๗๔  
ของเด็กทั้งหมด จำนวน ๔๐๘  คน 
        ๓. ปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน อาทิ  การเกิดอุบัติเหตุทางถนน ตกน้ำหรือ
จมน้ำ อุบัติเหตุทั่วไป รวมถึงเหตุที่เกิดจากพฤติกรรมความรุนแรง คิดเป็นร้อยละ ๓๐  ของเด็กทั้งหมด (เด็กจมน้ำ
เสียชีวิต ๒ ราย เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ๒ ราย และเจ็บป่วยอุบัติเหตุทางถนนและอ่ืนๆ จำนวน ๑๕๙ ราย) 

       ๔. ปัญหาผู้ปกครองส่งเด็กเรียนพิเศษโดยคิดว่าเป็นการแบ่งเบาภาระการดูแล คิดเป็นร้อย
ละ ๓๕ ของเด็กทั้งหมด ทำให้ครัวเรือนมีค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น คิดเป็น ๒,๕๐๐ บาทต่อคน หรือประมาณ  ๔๗๖,๐๐๐  
บาทต่อเด็กท้ังหมดที่เรียนพิเศษ 

      ด้วยความตระหนักในปัญหาและเพ่ือเป็นการบรรเทาปัญหา เทศบาลจึงได้จัดทำโครงการ 
พัฒนาศักยภาพเด็กเยาวชนด้านวิชาการ กีฬาและวัฒนธรรมท้องถิ่น หรือที่เรียกว่ากิจกรรม  “ เทศบาล บ้านและ
อ้อมกอดวันปิดภาคเรียน  (Plaipraya S2IC2K CAMP)”  เพื่อให้เทศบาลทำหน้าที่เสมือนบ้านโดยเอาเด็กและ
เยาวชนมาอยู่ในอ้อมกอด เพ่ือเป็นจุดศูนย์รวมทางกิจกรรมในช่วงปิดภาคเรียน ส่งเสริมให้เด็กได้ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน ได้รับการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ สุขภาพกีฬา การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
พ้ืนบ้าน ความคิด เจตนคติที่ดี การสร้างวินัย  ทางเลือกการศึกษา อาชีพ รวมถึงการรู้จักแยกแยะสิ่งถูกผิด  โดยใช้
กลวิธีภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาคีต่างๆ ช่วยลดข้อจำกัดในด้านงบประมาณ และข้อจำกัดใน
อำนาจหน้าที่ ก่อให้เกิดการบริหารจัดการ การจัดการทรัพยากรแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม ซึ่งเป็น 
นวัตกรรมเชิงอรรถประโยชน์ หลากหลายประโยชน์ในหนึ่งเดียว 

         ๑) การแบ่งเบาภาระให้กับผู้ปกครอง Share of work 
         ๒) การส่งเสริมให้เด็กใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ Spending time to benefit 

        ๓) การเสริมสร้างประสบการณ์และแรงบันดาลใจให้กับเด็ก Inspiration 
        ๔) การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม Culture 
        ๕) การสร้างอาชีพ  Career 
        ๖) การพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพเด็กทางการเรียนรู้ Knowledge 
        ๗) การลดปัญหาทางสังคมความเสี่ยงภายใตก้ารร่วมมือดำเนินการจากทุกภาคส่วน 

                       ผลสัมฤทธิ์ : เด็กนักเรียนจำนวน 404 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 74.26  ที่เข้าค่าย
ได้รับประโยชน์จากการแก้ปัญหาสังคมที่เกิดกับเด็ก ในช่วงปิดภาคเรียนให้ได้รับความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน ยกระดับวิชาการ สุขภาพร่างกายแข็งแรง รวมถึงมีกิจกรรมสันทนาการเหมาะสมตามช่วงวัย เด็ก อัน
ประกอบด้วย 

            -  การพัฒนาและยกระดับด้านวิชาการ การสื่อสาร การพัฒนากระบวนการคิดอย่างมี 
เหตุผล เช่น ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์   

           -  ด้านสุขภาพและนันทนาการ  ส่งเสริมสุขภาพร่างกายสมวัย  สร้างทางเลือก 
การศึกษา น้ำใจนักกีฬา ระเบียบวินัย ได้แก่ ฟุตซอล ฟุตบอล ว่ายน้ำ มวยไทย 
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           -  ด้านศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์วัฒนธรรมพื้นบ้าน ถ่ายทอดและส่งเสริมภูมิปัญญา  
ได้แก่ มโนราห์และรำไทย  มวยไทย 

           -  ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์  ประยุกต์ใช้อย่างมีเหตุผล  เท่าทัน 
 ITเด็กยุคใหม่ รู้ใช้ รู้คิด รู้ทำ นำนวัตกรรม IT อย่างสร้างสรรค์ได้แก่ หลักสูตรคอมพิวเตอร์ 

           -  ด้านอาชีพ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้  สร้างรายได้ ลดรายจ่าย สร้างทางเลือกอาชีพ 
ได้แก่ตัดผม มวยไทย และว่ายน้ำ 
            นอกจากนี้ ผลสัมฤทธิ์อีกอย่างหนึ่ง คือ การสร้างต้นแบบแห่งความสำเร็จ และแรง
บันดาลใจจากเด็กท่ีเรียนจบไปแล้ว แต่สามารถนำไปต่อยอดสู่การสร้างอาชีพ รายได้หลัก รายได้เสริมได้อีกด้วย 
เช่น ด้านกีฬาฟุตบอล  กีฬาว่ายน้ำ อาชีพตัดผม และรำมโนราห์ เช่น นายนันทวัฒน์ สวนแก้ว นายศุภวิชย์ แป้น
เกลี้ยง ด.ญ.วรรณพร คงทน นายนัฐภูมิ ดวงใหญ่ เป็นต้น 
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 (๒) โครงการตัดผมชาย/หญิง (กัลบกน้อย) 
                           ที่มา : ท่ามกลางมรสุมเศรษฐกิจที่ต้องเผชิญอยู่ในปัจจุบัน ประชาชนมีค่าครอง

ชีพที่สูงขึ้น แต่มีรายได้เท่าเดิม  ส่งผลให้เกิดปัญหาเรื่องรายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย ทำให้กระทบหลายด้าน 
ได้แก่ ด้านความเป็นอยู่ของครอบครัว ด้านการ มีส่วนร่วมกิจกรรมทางสังคม ด้านการบำเพ็ญประโยชน์ต่อ
ส่วนรวม  ด้านการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีและด้านอื่นๆ  อีกมากมาย  ซึ่งมีผลกระทบต่อกันไปเป็นห่วงโซ่ 
เพื ่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวเทศบาลตำบลปลายพระยาจึงขอน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดทำ “โครงการฝึกอบรมอาชีพ
ตัดผมชายภายใต้แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง”  โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ  นักเรียนในโรงเรียนในเขตพ้ืนที่เทศบาล
ตำบลปลายพระยา  ที่มีจิตสาธารณะ เรียนไม่เก่ง และมีแนวโน้มที่ไม่ได้เรียนต่อ  และผู้ด้อยโอกาสในสังคม ใน
ชุมชนของเทศบาลตำบลปลายพระยา  เพ่ือจะได้มีวิชาชีพติดตัวในการเลี้ยงชีพและการช่วยเหลือสังคม  และเพ่ื อ
ช่วยแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองนักเรียนด้วยการให้บริการตัดผมให้กับเพื่อนนักเรียนในโรงเรียน  และเพื่อ
ส่งเสริมให้ผู้ด้อยโอกาสได้มีวิชาชีพเพ่ือใช้ประกอบอาชีพสร้างรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวให้มี คุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น  อีกทั้งเพื่อสร้างแกนนำช่างตัดผมชายของแต่ละโรงเรียนในการสอนและฝึกวิชาชีพด้านนี้ให้แก่นักเรียนรุ่น
น้องและผู้ที่สนใจต่อไป 
           ผลสัมฤทธิ์ :  ปัจจุบันโครงการฝึกอบรมอาชีพตัดผมชายภายใต้แนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องและขยายผลสู่โครงการตัดผมหญิง และมีร้านตัดผมในโรงเรียน
จำนวน 2 ร้าน มีนักเรียนที่สามารถตัดผมได้ จำนวน 25 คน ให้บริการตัดผมในโรงเรียน โดยวิธีการขยายผลสู่รุ่น
น้อง ซึ่งปัจจุบันมีการถ่ายทอดถึงรุ่น ครู ฉ.  นักเรียนสามารถช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง นักเรียนใน
โรงเรียนได้รับประโยชน์ 1,020 คน 
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(๓) นวัตกรรม ศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการเทศบาลตำบลปลายพระยา 

                                      ที่มา : คนพิการ คือ บุคคลที่มีข้อจำกัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจำวันหรือ
การมีส่วนร่วม ทางสังคม เนื่องจากมีความบกพร่องทางการมองเห็น การได้ยิน การเคลื่อนไหว การสื่อสาร จิตใจ 
อารมณ์ พฤติกรรม สติปัญญา การเรียนรู้ หรือความบกพร่องอื่นใด ประกอบกับมีอุปสรรคด้านต่างๆ และมีความ
จำเป็นพิเศษที่จะต้องได้รับการช่วยเหลือ สถานการณ์โดยรวมของประเทศไทย พบว่า มีคนพิการร้อยละ ๒.๑๗ 
ของประชากร หรือประมาณ ๑.๔๗ ล้านคน (ข้อมูลสำนักงานสถิติแห่งชาติปี ๒๕๕๕) และแนวโน้มมีเพิ่มขึ้นอยา่ง
ต่อเนื่อง และจากการสำรวจศึกษาข้อมูลของประชากรในเขตจังหวัดกระบี่ มีจำนวนคนพิการทั้งสิ ้น จำนวน 
๗,๙๖๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๑.๘๖ ของประชากรทั้งจังหวัด และในส่วนของเทศบาลตำบลปลายพระยา อำเภอ
ปลายพระยา จังหวัดกระบี่ ซึ่งมีประชากรทั้งสิ้น จำนวน ๖,๑58 คน พบว่า เป็นคนพิการ จำนวน 114 คน คิด
เป็นร้อยละ ๑.85 ของประชากร โดยมีสภาพความพิการ ได้แก่ บกพร่องทางการเห็น จำนวน 5 คน ความ
บกพร่องทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย จำนวน ๑7 คน  ความบกพร่องทางสติปัญญา จำนวน  8 คน ความ
บกพร่องทางร่างกาย จำนวน 54 คน บกพร่องทางการเรียนรู ้ จำนวน 2 คน ความบกพร่องทางจิตใจหรือ
พฤติกรรม จำนวน ๑1 คน และพิการซ้อน จำนวน ๑๗ คน โดยปรากฏคนพิการที่อยู่ในช่วงอายุระหว่าง ๐ - ๑๘ 
ปี รวมจำนวน ๑8 คน คิดเป็นร้อยละ ๑6.67 ของผู้พิการทั้งหมด  ประกอบกับ จากการที่เทศบาลได้มีการจัด
กิจกรรมสวัสดิการสังคมต่างๆ รวมถึงโครงการเยี่ยมเยียนคนพิการ ผู้สูงอายุ ในพื้นที่ พบว่า คนพิการส่วนใหญ่จะ
เจอกับปัญหาอปุสรรคในหลายด้านด้วยกัน เช่น ในกลุ่มเด็กพิการ พบว่า จะไม่ได้รับการดูแลอย่างถูกวิธี นอกจากนี้
จากการเก็บข้อมูลโดยการทำประชาคมในพื้นที่ การประชุมร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษาในเขตพื้นที่ยังพบว่า มีคน
พิการที่ยังไม่ได้รับการเข้าถึงบริการสาธารณะจากรัฐอยู่อีกจำนวนหนึ่ง อันเนื่องมาจากฐานะยากจน ไม่มีผู้ดูแล ไร้
ที ่พึ ่ง ไม่มีความรู้ในเรื ่องของสิทธิสวัสดิการของคนพิการ หรือแม้แต่ไม่ได้รับการบริการสาธารณะจากภาครัฐ
เกี่ยวกับการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้เพราะระบบการศึกษาปัจจุบันได้นำเด็กที่มีความพิการมาเรียนร่วมกับ
เด็กปกติ ทั้งๆ ที่กลุ่มคนเหล่านี้จะต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ ผู้ที่ทำการสอนหรืออุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนก็
ต้องใช้เป็นการเฉพาะ แต่จากการที่เด็กพิการไปเรียนร่วมกับเด็กปกติ ส่งผลให้การจัดการศึกษาแก่กลุ่มบุคคล
ดังกล่าว ด้อยประสิทธิภาพ จากสภาพปัญหาในเชิงพื้นที่ เทศบาลตำบลปลายพระยา จึงได้มีการทบทวนภารกิจ
ของเทศบาลเกี่ยวกับการศึกษาใหม่ โดยให้ความสำคัญกับกลุ่มคนพิการเป็นพิเศษ และต้องอาศัยกลไกความ
ร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับเด็กพิการ ทั้งในส่วนของการจัดการศึกษา การจัดสวัสดิการคนพิการ 
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การสาธารณสุขอนามัย ประกอบกับเทศบาลในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) มาตรา 50 (6) ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม (7) ส่งเสริม
การพัฒนาสตรี เด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ มาตรา 51 (6) ให้มีและบำรุงสถานที่ทำการพิทักษ์รักษาคน
เจ็บไข้ จึงได้มีการจัดตั้ง “ศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการประจำเทศบาลตำบลปลายพระยา” ขึ้น โดยความ
ร่วมมือระหว่าง เทศบาลตำบลปลายพระยา กับ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่ โรงเรียน ชุมชน ผู้นำ
ท้องถิ่น ปราชญ์ท้องถิ่น เพื่อให้คนพิการได้รับการดูแลและจัดสวัสดิการอย่างเหมาะสม กล่าวคือ การส่งเสริม 
สนับสนุน จัดการเรียนการสอนให้กับคนพิการ ให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้ตามศักยภาพ ไม่เป็นภาระของ
ผู้ปกครอง มีความพร้อมทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา สามารถศึกษาต่อหรือเข้าสู่ระบบการ เรียนร่วมและ
สามารถเรียนร่วมได้อย่างปกติ อยู่ร่วมในสังคมได้อย่างเป็นปกติสุข สามารถพัฒนาทักษะความชำนาญเพื่อการต่อ
ยอดหรือสร้างอาชีพเลี้ยงดูตนเองได้ รวมถึงเป็นต้นแบบการเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนคนพิการได้ 

     ผลสัมฤทธิ์ : การดำเนินงาน ศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ ประจำเทศบาลตำบล 
ปลายพระยา   สามารถจัดการเรียนการสอน ฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกาย จิตใจและสติปัญญา ที่เข้าสู่ระบบการ
เรียนการสอนของศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ ให้มีพัฒนาการและช่วยเหลือตนเองได้  จำนวน ๑8 ราย ส่งผล
คนพิการสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยไม่เป็นภาระของครอบครัวและ
สังคมชุมชน สังคมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคนพิการ มีความตระหนักและเห็นความสำคัญของคนพิการ รวมถึง
การมีส่วนร่วมในการดูแลคนพิการในชุมชน มีแหล่งเรียนรู้ต้นแบบการจัดการคนพิการให้กับส่วนราชการ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน ประชาชน ให้สามารถนำไปใช้ในองค์กรหรือใช้ในการดูแลคนพิการหรือกลุ่มเสี่ยงใน
ชุมชน และครอบครัวได้ 
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 (๔) นวัตกรรม “สวนน้ำ รักเรียน รักสุขภาพ” 
       ที่มา : จากปัญหาสุขภาพและการขาดสถานที่ออกกำลังกายของเด็กโดยเฉพาะ 

กีฬาว่ายน้ำ ทำให้เด็กในเขตพื้นที่เทศบาลจำนวนมากว่ายน้ำไม่เป็น และเกิดอุบัติเหตุทางน้ำบ่อยโดยเฉพาะตกน้ำ
และการจมน้ำ ซึ่งส่งผลกระทบในด้านต่างๆตามมา เช่น ค่าใช้จ่ายกรณีไปเรียนว่ายน้ำพื้นที่นอกเขต แนวทาง
การศึกษาเพ่ือเรียนต่อและทางเลือกอาชีพ  โดยในการแก้ไขปัญหาเชิงนโยบายของภาครัฐเองก็ให้ความสำคัญ เช่น 
“โครงการเด็กกระบี่จบ ป.๖ ตกน้ำไม่ตาย ดำน้ำได้ ว่ายน้ำเป็นเล่นน้ำปลอดภัย”  ของสภาการศึกษาจังหวัดกระบี่  
เป็นดังนี้ เทศบาลจึงได้ดำเนินการจัดทำโครงการนวัตกรรม “สวนน้ำ รักเรียน รักสุขภาพ” เพื่อเป็นนวัตกรรมที่
จัดการเรียนรู้กีฬาว่ายน้ำให้เด็กและประชาชนทั่วไป ได้ ฝึกหัดว่ายน้ำ ด้านกีฬาและนันทนาการ ด้านการส่งเสริม
สุขภาพ  ด้านอาชีพ และรายได้ ของเด็กและประชาชนทั่วไป   
                                     ผลสัมฤทธิ์ :  สวนน้ำรักเรียน รักสุขภาพของเทศบาล สามารถใช้ประโยชน์ต่อการ
บริการประชาชนในหลายลักษณะคือ การจัดการเรียนการสอนว่ายน้ำให้กับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ
อนุบาลเทศบาล รวม 282 คน ผ่านเกณฑ์ประเมินร้อยละ 90  การลดการเกิดโรคของเด็ก  สถานที่พักผ่อนหย่อน
ใจและทำกิจกรรมของครอบครัว ศูนย์เรียนรู้กีฬาว่ายน้ำ สถานที่ศึกษาดูงาน  รวมถึงการสร้างอาชีพและรายได้
ให้กับเทศบาล โดยในปัจจุบันมีผู้ใช้บริการรวมทั้งสิ้น 11,837 ราย เทศบาลมีรายได้จำนวน  245,770  บาท   
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  5) ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 
      (๑) โครงการผลิตไปโอดีเซลในระดับชุมชน (พลังงานสะอาด เพื่ออนาคตอย่างย่ังยืน) 
                               ที่มา : โครงการส่งเสริมการผลิตการใช้ไบโอดีเซลในระดับชุมชน หรือภายใต้ชื่ออีกอย่าง 
หนึ่งว่า “โครงการพลังงานสะอาดเพื่ออนาคตอย่างยั่งยืน” มีที่มาจากการที่เทศบาลได้ขับเคลื่อนนโยบายการ
จัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมและการลดใช้พลังงานของเทศบาลและประชาชนในท้องถิ่น ซึ่งต้องสร้างแรงงจูงใจหรือ
แบบอย่างที่ประชาชนสามารถเห็น รับรู้ เข้าใจ และใช้เป็นแนวทางลดให้พลังงานและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมของ
ตนเองได ้การผลิตไบโอดีเซล เป็นทางเลือกหนึ่งของเทศบาลที่จะใช้เป็นกิจกรรมขับเคลื่อน เนื่องจากมีความพร้อม
ในเรื่องปัจจัยต่างๆของโครงการ เช่น เครื่องผลิตไบโอดีเซล องค์ความรู้และวิชาการ วัสดุอุปกรณ์ น้ำมันพืชที่ใช้
แล้ว สืบเนื่องจากเทศบาลได้ใช้ภาคีเครือข่ายในการร่วมกันดำเนินงาน เช่น กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงาน  โรงแรมเชอราตัน กระบี ่ บีช รีสอร์ท  สำนักงานพลังงานจังหวัดกระบี ่ ครัวเรือน  รวมถึง
สถาบันการศึกษาต่างๆในเขตพ้ืนที่ เพ่ือดำเนินการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลและใช้กับรถยนต์ของเทศบาล รวมถึงเป็น
กิจกรรมการเรียนรู้และหลักสูตรการศึกษาของโรงเรียน 
   ผลสัมฤทธิ์ : ปัจจุบันโครงการส่งเสริมการผลิตการใช้ไบโอดีเซลในระดับชุมชน ได้รับ
การคัดเลือกเป็นศูนย์ต้นแบบการผลิตไบโอดีเซลในระดับภาคใต้ และมุ่งเป้ากิจกรรมสู่กระบวนการสร้างจิตสำนึก
ในการอนุรักษ์และลดใช้พลังงาน มีประชาชน นักเรียน สถาบันการศึกษาและส่วนราชการมาศึกษาดูงานรวม ถึงใช้
ประโยชน์ทางการศึกษา เช่น โครงงานวิทยาศาสตร์ จำนวน 2,028 คน ทั้งในและนอกพ้ืนที่ 
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   (๒) โครงการปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดจากมูลจิ้งหรีด/ใส้เดือน 
                                     ที ่มา : จากการที ่เทศบาลตำบลปลายพระยา ได้ดำเนินการจัดตั ้งศูนย์เรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง และมีกิจกรรมฐานเรียนรู้ด้านอาชีพ เช่นการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ให้กับประชาชนได้เรียนรู้และ
นำไปประกอบอาชีพ  กิจกรรมการเพาะเลี้ยงจิ้งหรีด เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่เทศบาลดำเนินการครบวงจร ตั้งแต่
กระบวนการเพาะพันธ์ การเลี้ยง การแปรรูป การตลาด รวมถึงจัดทำเป็นหลักสูตรท้องถิ่นสำหรับจัดการเรียนการ
สอน ตลอดจนงานศึกษาวิจัยและวิจัยเพ่ือต่อยอดกิจกรรมให้สามารถใช้ประโยชน์จากจิ้งหรีดได้ทุกส่วน แม้กระทั่ง
มูลจิ้งหรีด  เป็นดังนี้  เทศบาลตำบลปลายพระยาจึงได้จัดทำ โครงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดจากมูลจิ้งหรีด (ปุ๋ย
อินทรีย์ เพื่อเกตรกรรมท้องถิ่นที่ยั่งยืน) และรวมถึงจากมูลใส้เดือน รวมทั้งการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยพืชสด น้ำหมัก
ชีวภาพ จากเศษวัสดุเหลือใช้จากภาคการเกษตร ให้เกษตรกรสามารถลดค่าใช้จ่ายจากการซื้อปุ๋ยเคมี รวมถึงการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วย 
        ผลสัมฤทธิ์  :  เทศบาลสามารถผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดจากมูลจิ้งหรีดและใส้เดือน 
รวมถึงปุ๋ยอินทรีย์ชนิดอื่นๆ (ปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อเกษตรกรรมท้องถิ่นที่ยั่งยืน) สำหรับการใช้ในศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียง และส่งเสริมให้เกษตรกรใช้ในภาคการเกษตรแทนปุ๋ยเคมี  เป็นศูนย์เรียนรู้สำหรับประชาชน ส่วนราชการ
ที่สนใจ 
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  6) ด้านสวัสดิการสังคม ประกอบด้วย  

(๑) โรงเรียนสุขภาวะวิทยาเทศบาลตำบลปลายพระยา 

     ที่มา : ประเทศไทยกำลังอยู่ในช่วงการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ 
 (Aged Society) โดยจากข้อมูลของ United Nations World Population Ageing พบว่า หลังจากปี พ.ศ. 
2552 ประชากร  ที่อยู่ในวัยพึ่งพิง ได้แก่ เด็กและผู้สูงอายุ จะมีจำนวนมากกว่าประชากรในวัยแรงงาน และในปี 
พ.ศ. 2560    จะเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่ประชากรเด็กน้อยกว่าผู้สูงอายุ สถานการณ์นี้เป็นผลมาจากการ
ลดภาวะเจริญพันธุ์อย่างรวดเร็ว และการลดลงอย่างต่อเนื่องของระดับการตายของประชากรทำให้จำนวนและ
สัดส่วนประชากรสูงอายุของไทยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว  ประเทศไทยมีประชากรทั้งหมด จำนวน 64.5 ล้านคน         
เป็นผู้สูงอายุที่อายุ 60 ปีขึ ้นไป จำนวน 9.4 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 14.5 ของประชากร โดยเพิ่มขึ้นปีละ
ประมาณ 5 แสนคน คาดว่าภายในปี พ.ศ. 2568 ประเทศไทยก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Aged 
Society) จะมีผู้สูงอายุประมาณ 14.4 ล้านคน หรือเพิ่มขึ้นเกินร้อยละ 20 ของประชากรทั้งหมด กล่าวคือ จะมี
ผู้สูงอายุ 1 คน ในประชากรทุกๆ 5 คน สำหรับโครงสร้างประชากรของเทศบาลตำบลปลายพระยา มีประชากร
ทั้งหมด จำนวน 6,135 คน โดยมีผู้สูงอายุ จำนวน 698 คน คิดเป็นร้อยละ 11.38 ของประชากร (ข้อมูล ณ 
วันที่ 31 กรกฎาคม 2561) ผู้สูงอายุถือว่าเป็นปูชนียบุคคลของสังคมที่มีคุณค่ายิ่ง เนื่องจากผ่านประสบการณ์มา
มาก   เคยเป็นกำลังสำคัญของสังคมมาก่อน มีความรู้ มีทักษะ อนุรักษ์และสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น วิถี
ชีวิตดั้งเดิม และได้ทำคุณประโยชน์แก่สังคมมาแล้วนานัปการ จำเป็นอย่างยิ่งที่คนรุ่นหลังจะต้องให้ความสำคัญใน
การยกย่องให้การดูแลผู้สูงอายุเหล่านี้ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี สุขภาพจิตดี สุขภาพกายดี เป็นการเชิดชูเกียรติให้
ผู้สูงอายุสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข เทศบาลตำบลปลายพระยา ได้ใหค้วามสำคัญกับผู้สูงอายุมา
โดยตลอด ได้ร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ กลุ่มองค์กรภาคประชาชนในพื้นที่ในการดูแลคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เช่น 
การตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ ให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพกาย สุขภาพจิต ส่งเสริมการออกกำลังกาย ถ่ายทอดภูมิ
ปัญญาสู่ลูกหลาน ส่งเสริมการปฏิบัติธรรม จัดกิจกรรมวันสำคัญ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุใน วันสงกรานต์ จ่ายเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุ อย่างไรก็ตาม เทศบาลตำบลปลายพระยาและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง    เล็งเห็นว่าการปฏิบัติต่อผู้สูงอายุ
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ถือเป็นภารกิจหลักที่จะต้องดำเนินการอย่างเต็มที่และมีความต่อเนื่องควบคู่ไปกับกลุ่มอื่นๆ ในสังคม เช่น เด็ก 
เยาวชน และสตรี เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของทุกคนในสังคม   

                 ในการนี ้ เพื ่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู ้สูงอายุ
ครอบคลุม       ในทุกด้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านสุขภาวะอนามัย ประสบผลสำเร็จและเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม 
กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลายพระยา จึงได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียนสุขภาวะวิทยาเทศบาลตำบลปลาย
พระยา เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ 

                ผลสัมฤทธิ์ : โรงเรียนสุขภาวะวิทยาเทศบาลตำบลปลายพระยา ดำเนินการจัดการ
เรียนการสอนให้กับนักเรียน จำนวน 50 คน ซึ่งเป็นนักเรียนรุ่นแรก (ช่วงอายุ 40 ขึ้นไป) ตามหลักสูตรการเรียนที่
มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้เรียนด้านสุขภาพ  สังคมวัฒนธรรม เศรษฐกิจและสภาพแวดล้อม ส่งผลให้นักเรียน
และครอบครัวรวมมีคุณภาพชีวิตี่ดี โดยการบูรณาการการดำเนินงานร่วมกับภาคีเครือข่ายที่เก่ียวข้องต่างๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          (๒) สหกรณ์เคหะสถานบ้านม่ันคงเทศบาลตำบลปลายพระยา (โครงการความม่ันคง 
ด้านที่อยู่อาศัย) 

                          ที่มา : ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายในการแก้ไขปัญหาความยากจน และปัญหาเรื่องที่
อยู่อาศัยให้กับประชาชนในระดับรากหญ้า และมอบหมายให้สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์กรมหาชน) (พอช.) 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นผู้ดำเนินการ ประกอบกับ เทศบาลตำบลปลายพระยา 
ซึ่งมีนโยบายในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน เรื่องท่ีอยู่อาศัยให้กับประชาชน จึงได้ร่วมกับสถาบันพัฒนาองค์กร
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ชุมชน (องค์กรมหาชน) (พอช.) ดำเนินการจัดทำโครงการบ้านมั่นคง เพื่อแก้ไขปัญหาด้านที่อยู่อาศัยให้กับ
ประชาชนในพื้นที่เทศบาล โดยเฉพาะผู้ที่ไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง อาศัยบ้านเช่า อยู่บ้านพัก เช่าที่ราชพัสดุ 
ครอบครัวขยาย หรือการสร้างบ้านเรือนที่เป็นลักษณะการบุกรุกที่สาธารณะ ให้สามารถมีที่ดินและบ้านอยู่อาศัย 
เป็นของตนเอง มีความมั่นคง มีสภาพแวดล้อมที่ดี สามารถยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้  ซึ ่งจากการ
วิเคราะห์สภาพปัญหาและจัดเก็บข้อมูล พบว่า  ปัญหาความยากจน ยังเป็นปัญหาสำคัญหนึ่งของประชาชนในเขต
เทศบาลตำบลปลายพระยา  โดยเฉพาะการที่ครอบครัวหรือสมาชิกไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง ต้องอาศัยการ
เช่าบ้านอยู่ บางครอบครัวเช่าบ้านอยู่นานนับสิบปี อยู่ร่วมกันอย่างแออัด ราคาค่าเช่าบ้านสูง ซึ่งหากเปรียบเทียบ
ราคาค่าเช่าบ้านกับการผ่อนชำระบ้านจะอยู่ในราคาประมาณใกล้เคียงกัน และถ้าหากสมาชิกได้นำเงินที่จ่ายเป็น
ค่าเช่าบ้านในแต่ละเดือนนำไปชำระเป็นค่าผ่อนบ้านเพื่ออยู่อาศัย ก็จะยังผลให้สมาชิกมีหลักประกันความมั่นคง
ด้านที่อยู่อาศัยอย่างถาวร นอกจากนี้สมาชิกบางส่วนเป็นครอบครัวใหญ่และอาศัยอยู่กับพ่อ  แม่ หรือญาติ ทั้งที่
อาศัยอยู่บ้าน เช่าและเป็นบ้านของพ่อ แม่ ญาติพ่ีน้อง ซึ่งบ้านที่เป็นของพ่อแม่หรือญาติส่วนใหญ่ปลูกสร้างบ้านใน
ที่ดินของราชพัสดุ โดยต้องจ่ายค่าเช่าที่ดินให้กับสำนักงานธนารักษ์เป็นรายปี และนอกจากนี้สมาชิกบางส่วนได้
อาศัยบ้านพักคนงานของบริษัท แต่บางคนอาศัยอยู่กับพ่อ แม่ หรือญาติที่เป็นคนงานของบริษัท  ด้านรายได ้
สมาชิกของกลุ่มเป็นผู้ทีมีรายได้น้อย ไม่สามารถเขาถึงแหล่งเงินทุนเพื่อนำมาซื้อหรือสร้างที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง
ได้อันเนื่องมาจากไม่มีหลักค้ำประกัน ด้านสภาพแวดล้อม เนื่องจากโดยสภาพของบ้านเช่าและบ้านพักคนงาน
บริษัทเป็นย่านที่อยู่อาศัยอย่างคับแคบและอยู่กันอย่างแออัด ยังผลให้สภาพแวดล้อมไม่ดีพอ มีผล เสียต่อสุขภาพ
อนามัย โดยเฉพาะกลุ่มเด็กๆ ซึ่งเป็นลูกหลานของสมาชิก  

                         จากปัญหาดังกล่าว เทศบาลตำบลปลายพระยาจึงได้ประสานงานกับสถาบัน
พัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) เพื่อร่วมวางแผนและกำหนดรูปแบบการแก้ไขปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัยของ
ประชาชนตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายได้ให้อำนาจไว้  ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความม่ันคงของ มนุษย ์จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การ
มหาชน) พ.ศ. 2543 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2543 และมีผลบังคับใช้อีก 
90 วันถัดมา  สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) มีภารกิจในการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนและให้การ
ช่วยเหลือแก่องค์กรชุมชนและเครือข่ายองค์กรชุมชนเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ การพัฒนาอาชีพ การเพ่ิมรายได้ 
การพัฒนาที่อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของสมาชิกในชุมชนทั้ งในเมืองและชนบท 
โดยยึดหลักการพัฒนาแบบองค์รวมหรือบูรณาการ และหลักการพัฒนาที่สมาชิกชุมชนมีส่วนร่วมเป็นแนวทาง
สำคัญ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและประชาสังคม 

                   ผลสัมฤทธิ์ :  ผลสัมฤทธิ์จากการดำเนินงาน สหกรณ์เคหะสถานบ้านมัน่คง 
เทศบาลตำบลปลายพระยา ประกอบด้วยจำนวนบ้าน 50 หลังคาเรือน มีระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ 
ไฟฟ้าแสงสว่าง รวมถึงเส้นทางคมนาคมแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อย มีผู้อยู่อาศัยจำนวน 21 ครัวเรือน รวมประชากร 
220 คน ประชาชนผู้เดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัยได้รับการแก้ไขปัญหาอย่างถูกต้อง มีที่ดินและบ้านอยู่อาศัยเป็นของ
ตนเอง มีความม่ันคง มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีความสมัครสมานสามัคคี สามารถยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A9%E0%B8%A2%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A9%E0%B8%A2%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/23_%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2543
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ดียิ่งขึ้น  กิจกรรมบ้านท้องถิ่นไทยเทิดไท้องค์ราชัน และบ้านท้องถิ่นไทย (สร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง) รวมจำนวน  7 
ชุมชน จำนวน 95 หลัง  

 

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
(๓) นวัตกรรม ลุงค่อมโมเดล (Mr. Clean) 

                    ที่มา : ปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยในประเทศไทย ยังคงเป็นปัญหาสำคัญในทุก
ระดับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยที่สภาพปัญหาและระดับความรุนแรงของปัญหาจะแตกต่างกันไปตาม
สภาพภูมิสังคมนั้น ๆ โดยเฉพาะการเพิ่มขึ้นของปริมาณขยะมูลฝอย อันมีผลสืบเนื่องมาจากการพัฒนาประเทศท่ี
ได้มีการนำเอาวิทยาการและเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาใช้ ทั้งในด้านอุตสาหกรรม ด้านเกษตรกรรม และด้านบริการ
ต่าง ๆ โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาเพื่อให้ประชาชนมีความมั่นคงในทางเศรษฐกิจ อันจะนำไปสู่การมีคุณภาพชีวิต
ที่ดี ผลจากการพัฒนาดังกล่าวทำให้มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคม อีกทั้งชุมชนมีการขยายตัวเป็นสังคม
เมืองตามไปด้วย โดยเฉพาะขยะมูลฝอยที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นตามทิศทางการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคม อีกทั้ง
วัฒนธรรมสมัยใหม่ซึ่งเน้นความสะดวกสบายและรวดเร็วในชีวิตประจำวัน เช่น อาหารและน้ำพร้อมดื่ม ภาชนะที่
ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง เหล่านี้ล้วนก่อให้เกิดปริมาณขยะมูลฝอยที่เพ่ิมมากข้ึนโดยไม่จำเป็น รวมทั้งการขาดการปลูกฝัง
และกระตุ้นจิตสำนึกของประชาชนให้เห็นความสำคัญในการลดปริมาณขยะมูลฝอย เพื่อลดปัญหาและขจัดมลพิษ
ที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชน ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว   

ในส่วนของเทศบาลตำบลปลายพระยา ได้ดำเนินแก้ไขปัญหาขยะอย่างต่อเนื่องตั้งแต ่
ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง ซึ่งส่งผลให้ปริมาณขยะในพื้นที่ลดลงในระดับหนึ่ง แต่ก็ยังไม่สามารถจัดการ
ปริมาณขยะคงเหลือได้ทั้งหมด ดังนั้น นวัตกรรม “ลุงค่อม โมเดล” (Mr. Clean) จึงเกิดขึ้นจากความต้องการ
แก้ไขปัญหาดังกล่าวอีกรูปแบบหนึ่ง ที่มุ่งเป้าสู่การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการไม่สร้างหรือทิ้งขยะ 
รวมถึง การดำเนินกุศโลบายการสร้างโอกาส ความเท่าเทียม ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังในฐานะที่ลุงค่อม เป็นผู้สูงอายุ ผู้
พิการ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 
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                 ผลสัมฤทธิ์ : “ลุงค่อม โมเดล” ส่งผลให้ปริมาณการเกิดขึ้นของขยะลดลง ปริมาณ
การทิ้งขยะก็ลดลง ประชาชนให้ความร่วมมือในการรักษาความสะอาดมากขึ้น  ทำให้เขตพื้นที่เทศบาลมีความ
สะอาดเรียบร้อย เป็น นวัตกรรมการจัดการขยะรูปแบบใหม่  เป็นต้นแบบเชิงสัญลักษณ์ในการรักษาความสะอาด
ของบ้านเมือ  และรวมถึงการยกระดับคุณภาพชีวิตของลุงค่อมให้สามารถมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี ขึ้น มีอาชีพ มี
รายได้ และอยู่ในสังคมอย่างมีคุณค่า  โดยที่ปริมาณขยะในเขตเทศบาลตำบลปลายพระยาจากเดิมในปี 2550 
เทศบาลมีปริมาณขยะ 9,780 กิโลกรัม /วัน ปัจจุบันหลังมีการจัดการขยะโดยลุงค่อมโมเดล ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 ปริมาณขยะลดลงเหลือ 6,054 กิโลกรัม/วัน  ) ซึ่งปริมาณขยะมูลฝอยในเขตเทศบาล ยังต่ำกว่า
เกณฑ์มาตรฐานอัตราการผลิตขยะมูลฝอยเฉลี่ยคนละ 0.16 กิโลกรัม/คน/วัน 
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8. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินนวัตกรรม 
                     ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน นวัตกรรม  เนื่องจากตัวนวัตกรรมเป็นนวัตกรรมเชิงระบบที่เป็นตัว
แบบการบริหารจัดการ  ดังนั้น ในตัวนวัตกรรมจะไม่มีค่าใช้จ่าย แต่จะปรากฏค่าใช้จ่ายในส่วนของโครงการ
กิจกรรมในด้านต่างๆของนวัตกรรม แยกเป็น 

๑) งบประมาณของเทศบาล จำนวน  4,757,743.30    บาท 
  ๒) งบประมาณที่ได้รับการอุดหนุนงบประมาณ จำนวน 3,465,506 บาท 
  3) เงินฝาก/เงินพัฒนา (โครงการกิจกรรมที่ดำเนินการของส่วนราชการในเขตเทศบาล)  
                         จำนวน  2,500,000 บาท 
 
9. ความสามารถในการถ่ายทอดโครงการนวัตกรรม โครงการสามารถปรับเปลี่ยนเพื่อขยายผลไปยังจังหวัด 
ประเทศ หรือภูมิภาคอ่ืน โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน โดยต้องแสดงหลักฐานว่าโครงการได้ก่อให้เกิด
โครงการนวัตกรรมที่คล้ายกันในหน่วยงานภาครัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น กรณีโครงการเคยได้รับการ
ถ่ายทอดไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานอ่ืนให้อธิบายว่า ได้รับการนำไปใช้ประโยชน์ทีใ่ด อย่างไร  
 1. การนำตัวแบบหรือระบบการบริหารงานแบบ 3600 ไปใช้และปรับประยุกต์ใช้ในการบริหารงานของ
องค์กรและการจัดบริการสาธารณะแก่ประชาชน ได้แก่ 
  - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต เช่น เทศบาลตำบลปะทิว องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำ
พรรณนา องค์การบริหารส่วนตำบลจะโหนง เทศบาลตำบลท้ายเหมือง องค์การบริหารส่วนตำบลปลายพระยา 
องค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลเขาเขน องค์การบริหารส่วนตำบลคีรีวง และองค์การบริหาร
ส่วนตำบลเขาต่อ 
  - โรงเรียนและสถาบันการศึกษา เช่น โรงเรียนบ้านบางเหียน โรงเรียนชุมชนวัดหาดถั่ว โรงเรียน
ปลายพระยาวิทยาคม โรงเรียนอนุบาลคณาพร  
  - สภาการศึกษาจังหวัดกระบี่  สมาคมตามรอยพ่อด้วยใจภักดิร์ักแผ่นดิน 
  - สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปลายพระยา  โรงพยาบาลปลายพระยา  โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพประจำตำบลบ้านบางเหียน 
 2. การนำโครงการกิจกรรมโดดเด่นที่เกิดจากการบริหารจัดการภายใต้ตัวแบบนวัตกรรมไปประยุกต์ใช้ 
ประกอบด้วย 
      - ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เช่น เทศบาลตำบลแม่ขรี เทศบาลตำบลขุนทะเล  เทศบาล
ตำบลหนองโพ องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามเหลือ เทศบาลเมืองกระบี่ 
       - ตัดผมชายภายใต้แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง  
            - ลุงค่อมโมเดล เช่น องค์การบริหารส่วนตำบลปลายพระยา องค์การบริหารส่วนตำบลบาง
สวรรค์  
  -  โรงเรียนสุขภาวะวิทยา เช่น เทศบาลเมืองเบตง เทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ 
  -  ศูนย์สุขภาพต้นทาง เช่น เทศบาลเมืองเบตง เทศบาลตำบลชะอวด  
 3. การนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการองค์กรและการดำเนิน
ชีวิต ประกอบด้วย 
  - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จัดทำบันทึกตกลงความร่วมมือ (MOU) จำนวน  34 อปท. 
  - ส่วนราชการที่เป็นภาคีเครือข่าย จำนวน  23 แห่ง เช่น กศน.อำเภอทุ่งสง กศน.อำเภอพนม 
  - ภาคประชาสังคม เช่น สภาการศึกษาจังหวัดกระบี่  สถาบันพัฒนาองค์กรชุมน (พอช.) 
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  - ภาคเอกชน เช่น บริษัทยูนิวานิชอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) โรงเรียนอนุบาล
คณาพร  เกษตรกรเครือข่ายศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
   
10. ความย่ังยืนของโครงการนวัตกรรม อธิบายว่า โครงการนวัตกรรมมีความยั่งยืนหรือไม่อย่างไร ทั้งความยั่งยืน
ทางด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม  
                   นวัตกรรม “การบริหารจัดการ 3600 ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” คือตัวแบบใน
การบริหารงานขององค์กร ที่กำหนดวิธีการดำเนินงานที่ครอบคลุมกระบวนการแก้ไขปัญหาในทุกๆด้านไปพร้อมๆ
กัน ภายใต้การใช้เครื่องมือในการบริหารจัดการต่างๆ เพ่ือกำหนดกิจกรรมที่เหมาะสมกับปัญหาในแต่ละด้าน และ
รวมถึงการสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการแก้ไขของทุกช่วงวัย ทุกเพศ ทุกสถานะทางสังคม  โดยการมสีว่น
ร่วมการบูรณาการภาคีเครือข่าย รวมถึงการคำนึงถึงหลักนิติธรรมและนิติสังคม โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์เพื่อประโยชน์สุข
ของประชาชนอย่างยั่งยืน ทุกโครงการกิจกรรมมีความเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงและสามารถต่อยอดหรือขยายฐาน
กิจกรรมจากกิจกรรมหนึ่งไปสู่อีกกิจกรรมหนึ่งหรือหลายกิจกรรมได้  
  ผลสัมฤทธิ์จากการใช้ตัวแบบนวัตกรรม “การบริหารจัดการ 3600 ภายใต้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” ในการดำเนินงานส่งผลให้เทศบาลสามารถแก้ไขปัญหาให้ให้กับประชาชนได้อย่างแท้จริง ทั้ง
ในทางด้านสังคม เช่น โครงการศูนย์อำนวยการบริการสาธารณะ , ศูนย์สุขภาพต้นทาง , โภชนาการอาหาร  , 
Plaiphraya S2ic2k Camp , ตัดผมชาย/หญิง (กัลบกน้อย) , ศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ , สวนน้ำรักเรียน 
รักสุขภาพ , โรงเรียนสุขภาวะวิทยา  ด้านเศรษฐกิจ เช่น กิจกรรมศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง (สัมมาชีพชุมชน) 
วิสาหกิจชุมชน (การผลิตน้ำดื่มชุมชน , อีคอมเมิร์ท (ศูนย์ดิจิตอลชุมชน) , ตลาดสดน่าซื้อ/ตลาดประชารัฐ , บ้าน
มั่นคง ด้านสิ ่งแวดล้อม เช่น โครงการสระน้ำชุมชน เพื่อคนท้องถิ ่น การผลิตไบโอดีเซลและการบริหารจัด
การพลังงานครบวงจร , ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดจากมูลจิ้งหรีด/ใส้เดือน , ลุงค่อมโมเดล 

เป็นดังนี้  เทศบาลจึงได้นำหลักการบริหารงานแบบ 3600 เป็นเครื่องมือหลักในการทำงาน 
อย่างต่อเนื่อง อันจะส่งผลต่อความยั่งยืนทั้งในส่วนของตัวแบบในการบริหารงาน และความยั่งยืนของสังคม 
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น ภายใต้โครงการกิจกรรมที่กำหนดขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนตามแต่ละ
ช่วงสถานการณ์ของปัญหาในแต่ละด้านของท้องถิ่นเป็นสำคัญ   

ตัวอย่าง เช่น โครงการเทศบาล บ้าน อ้อมกอดวันปิดภาคเรียน (Plaiphraya S2ic2k Camp)   
ซึ่งเป็นโครงการโดดเด่นที่มุ่งแก้ปัญหาทางสังคมคือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและลดภาระผู้ปกครองของ
เด็กในช่วงวันปิดภาคเรียน โดยให้เด็กมาเข้าค่ายร่วมกันให้เด็กปลอดภัยจากภัยต่างๆ ให้เด็กทุกคนได้เรียนได้ศึกษา
ในสิ่งที่ชอบ เช่น ด้านวิชาการ ด้านกีฬาเพื่อสุขภาพและทางเลือกอาชีพ ด้านศิลปวัฒนธรรม ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ซึ่งสามารถแก้ไขปัญหาได้ทั้งเรื่องของความปลอดภัยแล้ว ยังสามารถแก้ปัญหาได้อีกหลายประการใน
เรื่องของการศึกษา สุขภาพ อาชีพ ค่าใช้จ่าย ความเสมอภาคในการเข้าถึงสวัสดิการจากภาครัฐ ด้วยการใช้หลัก 
“การบริหารจัดการ 3600 ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  
 
11. ผลกระทบของโครงการนวัตกรรม โครงการต้องมีการประเมินผล และสามารถแสดงหลักฐานใน                
การปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 11.๑ โครงการนวัตกรรมมีวิธีการประเมินผลอย่างไรและใช้ตัวชี้วัดใด  
  ๑) วิธีการประเมิน เทศบาลดำเนินการประเมินผลโครงการเป็น 3 ช่วง ประกอบด้วย ก่อน
ดำเนินการ ระหว่างดำเนินการ และหลังดำเนินการ โดยการประเมินของคณะกรรมการประเมินผลโครงการ จาก
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แบบสอบถามความพึงพอใจโครงการ และ จากงานวิจัยการประเมินความพึงพอใจของผู ้ร ับบริการจาก
สถาบันการศึกษาท่ีเป็นกลาง 
      (๑) โครงการสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการของเทศบาลประจำปีงบประมาณ เช่น  
ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการรับบริการและการสร้างความสัมพันธ์ของคนในชุมชน ประจำปี
งบประมาณ  2561 ประกอบด้วย 
          1.1 ความพึงพอใจของผู้รับบริการจำแนกตามงานบริการ ระดับความพึงพอใจรวมร้อยละ  
80.20  ประกอบด้วย 
   - งานทะเบียนราษฎร  ระดับความพึงพอใจร้อยละ  81.80 
   - งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับความพึงพอใจร้อยละ  80.60 
   - งานสาธารณสุข ระดับความพึงพอใจร้อยละ  78.40 
   - ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง  ระดับความพึงพอใจร้อยละ  79.60 
         1.2 ความพึงพอใจของผู้รับบริการจำแนกตามประเด็น ระดับความพึงพอใจรวมร้อยละ   
80.05 ประกอบด้วย 
   - ประเด็นขั้นตอนการให้บริการ ระดับความพึงพอใจร้อยละ  80.80 
   - ประเด็นช่องทางการให้บริการ ระดับความพึงพอใจร้อยละ  79.60 
   - ประเด็นเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ระดับความพึงพอใจร้อยละ  79.80 
   - ประเด็นสิ่งอำนวยความสะดวก ระดับความพึงพอใจร้อยละ  80.00 
      (๒) การตรวจมาตรฐานการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

         2.1 ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 
งบประมาณ 2561  คิดเป็นร้อยละ  96.31  เป็นดังนี้ 
            - ด้านที่ 1 ด้านการบริหารจัดการ ได้คะแนน 140 คะแนน (คะแนนรวม  140 
                                 คะแนน) คิดเป็นคะแนนร้อยละ  100.00  
            - ด้านที่ 2 ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา  ได้คะแนน 211 คะแนน 
                                 (คะแนนรวม  215  คะแนน) คิดเป็นคะแนนร้อยละ  98.13 

- ด้านที่ 3 ด้านการบริหารงานการเงินและการคลัง  ได้คะแนน 195 คะแนน 
  (คะแนนรวม  220  คะแนน) คิดเป็นคะแนนร้อยละ  88.18 
- ด้านที่ 4 ด้านการบริการสาธารณะ  ได้คะแนน 343 คะแนน (คะแนนรวม  360  

             คะแนน) คิดเป็นคะแนนร้อยละ  95.20 
- ด้านที่ 5 ด้านธรรมาภิบาล ได้คะแนน 70 คะแนน (คะแนนรวม  70 คะแนน) 
  คิดเป็นคะแนนร้อยละ  100 

      (3) การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ของคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผน 
      (4) การตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน  ซึ่งไม่ปรากฏความผิด ความบกพร่อง หรือ
การทุจริตแต่อย่างใด 
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แผนภูมิ แสดงร้อยละของประชาชนที่ได้รับประโยชน์แบ่งตามกลุ่มช่วงอายุ

ช่วงอายุ

  ๒) ตัวชี้วัดในการประเมินประกอบด้วย เกณฑ์ชี้วัดประเมินโครงการที่กำหนดขึ้นตามแต่ละ
โครงการ  
 11.๒ โครงการนวัตกรรมมีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างไร โปรดแสดงข้อมูลและ
หลักฐานเชิงประจักษ์ที่สะท้อนคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้นของประชาชน  
                  ผลจากการดำเนินงานตามนวัตกรรม ได้ส่งผลต่อองค์กรเทศบาลและประชาชนผู้รับบริการโดย
สามารถจำแนกเป็นรายละเอียด ดังนี้ 
                   1) ด้านคุณภาพชีวิตท่ีดี 

    ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาและสามารถพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี จากผล 
การดำเนินงานของ  นวัตกรรม “การบริหารจัดการ 3600 ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
ของเทศบาลตำบลปลายพระยา ได้เกิดสัมฤทธิ์ต่อการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในพ้ืนที่ ภายใต้โครงการกิจกรรม
โดดเด่นทั้ง 6 ด้าน รวมจำนวน  17 โครงการ โดยแยกตามช่วงวัยของกลุ่มประชากรผู้รับประโยชน์ ของประชากร
รวมทั้งสิ้น  6,131  คน ได้รับประโยชน์  6,096  คน . คิดเป็น ร้อยละ 98.89 ดังนี้ 

    (๑) ช่วงอายุ 0 – 6 ป ี จำนวน  598  คน คิดเป็น 94.47 เปอร์เซ็นต์ 
    (๒) ช่วงอายุ 7 – 12 ป ี จำนวน  547 คน คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์ 
    (๓) ช่วงอายุ 13 – 21 ป ี จำนวน   737  คน คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์ 
    (๔) ช่วงอายุ 22 – 59 ป ี จำนวน  3,497 คน คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์ 
    (๕) ช่วงอายุ 60 ปีขึ้นไป จำนวน  719 คน คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                     2) ด้านองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
     (๑) ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเครือข่าย จำนวน 68 ฐานกิจกรรม 
     (๒) แหล่งศึกษาเรียนรู้และดูงาน 
 - จำนวนหน่วยงานที่เข้าศึกษาดูงาน ประจำปี 2561 รวม 32  หน่วยงาน จำนวนผู้ 
             ศึกษาดูงาน 2,028 คน 
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                     3) ด้านเกณฑ์การประเมินและมาตรฐานตัวชี้วัดการบริหารจัดการองค์กรในด้านต่างๆ เช่น 
(๑) รางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทาน  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ตามโครงการประกวด

ผลงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประเภทหน่วยงาน/องค์กรภาครัฐ ในส่วน
ภูมิภาค พ.ศ. 2552 
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(2) รางวัลด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ธรรมาภิบาล)  
     - รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๒ ,  
       2554 , 2555 ,2556 , 2558 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (๒) รางวัลด้านการป้องกันการทุจริต 
     - รางวลัองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการป้องกันการทุจริต ปี ๒๕๕๖  

                     - รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริต ปี ๒๕๕๗ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

(๓) รางวัลด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและการจัดการพลังงาน 
                               - รางวัลโล่เกียรติยศ สุดยอดคนพลังงาน ระดับจังหวัด สาขาโครงการพลังงานชุมชน 

                                 แบบมีส่วนร่วมยอดเยี่ยม กระทรวงพลังงาน พ.ศ. 2560 
                     - รางวัลโล่เกียรติยศ สุดยอดคนพลังงาน ระดับจังหวัด สาขาองค์กรปกครองส่วน 

                       ท้องถิ่น (อปท.)  กระทรวงพลังงาน พ.ศ. 2560 

                     - รางวัลเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ปี 2560 (เทศบาลน่าอยู่อย่ายั่งยืน) 
                     - รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2561 ด้าน 
สิ่งแวดล้อม 
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 (๔) รางวัลด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
- รางวัลพ่อตัวอย่างแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

- รางวัลครูสอนดี พ.ศ. ๒๕๕๕ 

- รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นด้านวัฒนธรรม (กีฬามวยไทย) พ.ศ. ๒๕๕๖  
- รางวัลผู้สูงอายุที่มีจิตอาสาดีเด่น ด้านภูมิปัญญา ศาสนาและวัฒนธรรม ด้าน พิธีกรรม 

  ศาสนา พ.ศ. 2561 
- รางวัลคลังปัญญาผู้สูงอายุดีเด่น ด้านศิลปะ วันธรรม ประเพณี เชี่ยวชาญ มวยไทย 

  พ.ศ. 2561 

                     - รางวัล International rata award (ราตาอวอร์ด) มูลนิธิธรรมเสถียร พ.ศ. 2560 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

(๕) รางวัลด้านการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์  การจัดสวัสดิการสังคม 
- ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน ระดับดีเด่น ปี ๒๕๕๙ กรมกิจการสตรีและสถาบัน 

                                  ครอบครัว  กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
                                - โครงการต้นแบบปี ๒๕๕๙  (โครงการตัดผมชายฯ)  กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  
                                  กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

   - รางวัลโล่เกียรติคุณองค์การผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม พ.ศ. 2560 กระทรวงพัฒนา 

                        สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
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(๖) รางวัลด้านการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐ เอกชน  
      และประชาสังคม 

- รางวัลพระปกเกล้า ด้านการเสริมสร้างเครือข่ายภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม 
ปี พ.ศ. ๒๕๕๘  สถาบันพระปกเกล้า 

- รางวัลพระปกเกล้า ด้านการเสริมสร้างเครือข่ายภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม 
ปี พ.ศ. ๒๕๕๙  สถาบันพระปกเกล้า 

- รางวัลพระปกเกล้าทองคำ ปี 2561 ด้านเสริมสร้างเครือข่ายรัฐ เอกชน และ
ประชาสังคม 

 
 
 
 
 
 
 
 

12. การมีส่วนร่วมของประชาชนและเครือข่าย โครงการนวัตกรรมต้องแสดงว่ามีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่าง ๆ ได้แก่ ประชาชน หน่วยงานอื่น ๆ ภาคประชาสังคม หรือภาคเอกชน โดยองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นต้องสามารถอธิบายได้ว่า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใดบ้างที่มีส่วนร่วมในการกำหนดโครงการและนำโครงการ
นั้นไปปฏิบัติ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการประเมินผลโครงการ โปรดระบุบทบาทและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียไม่เกิน (ไม่เกิน ๓๐๐ คำ) 
 เทศบาลให้ความสำคัญกับการบริหารงานโดยการประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพ่ือ
การบูรณาการการร่วมกันดำเนินกิจกรรมให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ภายใต้ระบบการทำงานที่เรียกว่า “ระบบภาคี
ร่วมพัฒนา”  โดยมีวัตถุประสงค์  กิจกรรมงาน  ความร่วมมือ  และภารกิจหน้าที่  เป็นปัจจัยหลักในการทำงาน
ร่วมกัน 
 ระบบภาคีร่วมพัฒนา มีวิธีดำเนินการกล่าวคือ  การจัดทำบันทึกตกลงความร่วมมือ (MOU)  กับ
ส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยร่วมกันตั้งแต่ขั้นตอนวางแผนในการแก้ไขปัญหา วางกลยุทธ์ในการการ
ดำเนินโครงการ การติดตามประเมินผล และรวมถึงการสนับสนุนบุคลากร งบประมาณ  วัสดุอุปกรณ์ วิชาการและ
องค์ความรู้  ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถดำเนินกิจกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ต่อเนื่อง และมีโครงการ กิจกรรม และ
ทุกโครงการมีความต่อเนื่องจากกิจกรรมหนึ่ง นำไปสู่การต่อยอดการปฏิบัติหรือขยายฐานกิจกรรมไปสู่อีกกิจกรรม
หนึ่งได้ อันจะส่งผลต่อความยั่งยืนของโครงการ ประกอบด้วย 

12.1 ภาครัฐ ได้แก่ ราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น จำนวน 23 เครือข่าย เช่น 
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.),สำนักงาน
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ , กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ,  
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10 , สำนักบำรุงทางจังหวัดพังงา , กองทุนพัฒนาไฟฟ้า  เขต 11 , ศูนย์ศึกษาพิเศษ
จังหวัดกระบี่ เป็นต้น 
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  12.2  ภาคเอกชน ได้แก่ บริษัท หน่วยธุรกิจ และประชาชน จำนวน 25 เครือข่าย เช่น  
บริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) , โรงแรมดุสิตธานี กระบี่ บีช รีสอร์ท , วิสาหกิจชุมชนโรงงานผลิตน้ำ
ดื่มชุมชนบ้านปากน้ำ , บริษัททีโอทีจำกัด (มหาชน) สาขาอ่าวลึก , โรงเรียนเสริมสวยเสรมิสยาม , นายสุทัศน์  
ทองพุ่ม , นายจำรัส  วิเลศ เป็นต้น 
  12.3 ภาคประชาสังคม ได้แก่ ชมรม และองค์กรสาธารณะประโยชน์ จำนวน  12 เครือข่าย 
เช่น สภาการศึกษาจังหวัดกระบี่ , สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงเทศบาลตำบลปลายพระยา  , สมาคมตามรอยพ่อ
ด้วยใจภักดิ์รักแผ่นดิน , ชมรมผู้ประกอบการตลาดสดน่าซื้อเทศบาลตำบลปลายพระยา , ชมรมตลาดประชารัฐ 
ท้องถิ่นสุขใจ , สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) เป็นต้น 
 
๑3. บทเรียนที่ได้รับ อธิบายบทเรียนที่ได้รับจากโครงการนวัตกรรม และแนวทางการปรับปรุงโครงการให้ดีขึ้นใน
ปีต่อไป (ไม่เกิน ๒๐๐ คำ) 
  13.1 บทเรียนที่ได้และแนวทางการปรับปรุง 
  1) นวัตกรรม “การบริหารจัดการ 3600 ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” คือ
นวัตกรรมเชิงการบริหาร ที่มุ่งสร้างตัวแบบในการบริหารงานขององค์กร ซึ่งเป็นลักษณะนวัตกรรมเชิงการบริหาร
จัดการและการบริหารงานแบบองค์รวม  ซึ่งต้องกำหนดกรอบแนวคิด นิยามของนวัตกรรมให้มีความชัดเจนเพ่ือให้
ง่านในการอธิบาย ถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ 
  2) การนำตัวแบบมาปฏิบัติเพื่อกำหนดวิธีดำเนินการไปสู่เป้าหมาย ต้องสร้างความเข้าใจให้กับ
บุคลากรและภาคีเครือข่ายถึงวิธีคิดและรูปแบบในการดำเนินการซึ่งเป็นกระบวนการทางความคิดและการบรหิาร
จัดการรูปแบบใหม่ 
  3) การดำเนินนวัตกรรมต้องมีแบบแผนการดำเนินที่ชัดเจนและสอดคล้องเชื่อมโยงมิติต่างๆของ
ปัญหาทางสังคมซึ ่งมีความเกี ่ยวเนื ่องกับโครงการกิจกรรมและส่งผลกระทบต่อกลุ ่มเป้าหมาย  ดังนั ้น การ
ดำเนินงานจึงมีกระบวนการปฏิบัติที ่ละเอียดอ่อนตั้งแต่การวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล การกำหนดโครงการ
กิจกรรมที่สอดคล้องและเกี่ยวเนื่องอันนำไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่คลอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย 
  4) นวัตกรรม “การบริหารจัดการ 3600 ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” องค์กร
ต้องปรับประยุกต์โครงการกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ให้สอดคล้องกับสภาพสถานการณ์ของปัญหาและกลุ่มเป้าหมาย
ของแต่ละปี 
 

 


