
โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเทศบาลต าบลปลายพระยา 
 

1. ที่มาและความส าคัญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” 
 
    จากพระราชปณิธานและพระปฐมบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว                 
เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพ่ือประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” 
เทศบาลต าบลปลายพระยาในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งมีบทบาทหน้าที่บ าบัดทุกข์บ ารุงสุขให้แก่พ่ี
น้องประชาชน  มีความส านึกและน าไปสู่การน้อมน าและประยุกต์ใช้ด้วยการน้อมน าหลักการทรงงานและ

ปรั ช ญา ข อ ง เ ศ ร ษ ฐ กิ จ พอ เ พี ย ง ข อ ง อ ง ค์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  เพ่ือใช้ในการ
บริหารงานขององค์กรและการจัดบริการ
สาธารณะเพ่ือประโยชน์สุขแก่ประชาชน ภายใต้
กรอบแนวทางการทรงงานและหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง อันประกอบด้วยหลัก ๓ ห่วง 
๒ เงื่อนไข อันได้แก่ ความพอประมาณ ความมี
เหตุมีผล การมีภูมิคุ้มกัน และเงื่อนไขของความรู้
และคุณธรรม  ซึ่งได้ประกาศใช้อย่างเป็นทางการ 
เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน  ๒๕๕๐   
 

 
 



 เทศบาลต าบลปลายพระยาได้ขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานเพ่ือการบริหารงานขององค์กรและการ
จัดบริการสาธารณะภายใต้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่องส่งผลให้เทศบาล
ได้รับรางวัลชนะเลิศรางวัลถ้วยพระราชทาน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตามโครงการประกวด
ผลงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง               
ครั้งที่  2 ปี 2552 ประเภทหน่วยงาน/องค์กร
ภาครัฐ ในส่วนภูมิภาคของส านักงานคณะกรรมการ
พิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชด าริ (ส านักงาน กปร.) และรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี  ประจ าปี 
2552 จากผลดังกล่าว  ส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
(ส านักงาน กปร.)  และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้แต่งตั้งให้เทศบาลเป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง  
เพ่ือเป็นศูนย์ถ่ายทอดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเป็นองค์กรต้นแบบแห่งการ
ด าเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแหล่งเรียนรู้หลักให้แก่ส่วนราชการ ประชาชนและ
ผู้สนใจต่างๆ ได้ศึกษาและเรียนรู้เพื่อน าไปประยุกต์ใช้ในองค์กรและการด าเนินชีวิต  
   เพ่ือให้การขับเคลื่อนการด าเนินงานเศรษฐกิจพอเพียงเป็นไปตามพระราชปณิธานของ
พระองค์ท่าน และเพ่ือให้เทศบาลสามารถเป็นแหล่งถ่ายทอดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง               
และเป็นองค์กรต้นแบบแห่งการด าเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อีกทั้งมีความเหมาะสมและ
ครอบคลุมทุกภารกิจทั้งในส่วนที่เกี่ยวเนื่องกับการบริหารจัดการขององค์กรและการจัดบริการสาธารณะให้กับ
ประชาชนและผู้สนใจต่างๆ ได้ศึกษาและเรียนรู้เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ในองค์กรและการด าเนินชีวิต รวมทั้งการ
สร้างประโยชน์ให้กับชุมชนในท้องถิ่นได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน เทศบาลต าบลปลายพระยาจึงได้จัดตั้ง          
ศูนย์เรียนเศรษฐกิจพอเพียงเทศบาลต าบลปลายพระยา ขึ้น 



2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงานโครงการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  2.2 เพ่ือให้เทศบาลเป็นองค์กรต้นแบบ
ในการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้
ในการบริหารจัดการองค์กรและการจัดบริการสาธารณะ
แก่ประชาชน  

2.3 เพ่ือให้เทศบาลเป็นแหล่งเรียนรู้
และพัฒนาอาชีพให้กับพนักงาน ประชาชนรวมถึงส่วน
ราชการและองค์กรภาคเอกชนที่สนใจ 
3. เป้าหมาย 
  3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
        (1) การขับเคลื่อนกิจกรรมการบริหารจัดการองค์กรให้เข้มแข็ง อันได้แก่ การปรับปรุง 
เพ่ิมเติม ขยายกิจกรรม และการก าหนดกิจกรรมใหม่ 
        (2) สร้างภาคีเครือข่ายเพ่ือการบูรณาการขับเคลื่อนการด าเนินงาน  
        (3) การขับเคลื่อนกิจกรรมเพ่ือเผยแพร่สู่ภาคประชาชน 
  3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
        (1) เทศบาลเป็นต้นแบบในการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ใน
การบริหารจัดการองค์กรและจัดบริการสาธารณะแก่ประชาชน 
        (2) ส่งเสริมการสร้างกลุ่ม กระบวนการกลุ่ม ซึ่งมีความส าคัญและจ าเป็นในการด าเนิน
กิจกรรม รวมถึงการสร้างสัมพันธภาพอย่างแท้จริงระหว่างประชาชนด้วยกันเอง และระหว่างประชาชนกับ
หน่วยงานภาครัฐ 
                          (๓) กิจกรรมโครงการต้องเปรียบเสมือนการด าเนินการตั้งแต่ ต้นน้ า กลางน้ า ปลายน้ า 
(สร้างองค์ความรู้ เพาะปลูก เพาะเลี้ยง วัตถุดิบในชุมชน ดูแล เก็บเกี่ยว พัฒนาผลิตภัณฑ์ แปรรูป          
สร้างมูลค่าเพ่ิม ประชาสัมพันธ์ การตลาด ขาย เกษตรกรได้ประโยชน์ ชุมชนได้ประโยชน์) 
๔. องค์ประกอบของศูนยเ์รียนรู้ 

  เทศบาลต าบลปลายพระยา ได้น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การประยุกต์ใช้ใน
การบริหารจัดการองค์กรและจัดบริการสาธารณะแก่ประชาชน อย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรมด้วยการ
ประกาศใช้อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๐ และก าหนดเป็นพันธกิจเพ่ือก าหนดทิศทางและ
บรรจุเป็นโครงการในแผนพัฒนาของเทศบาล รวมถึงบรรจุลงในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปร ะจ าปี
งบประมาณของทุกปี นอกจากนี้ยังมีการขอรับการสนับสนุนทั้งในด้านของเงิน คน วัสดุอุปกรณ์ ไปยัง
หน่วยงานต่างๆ เพื่อด าเนินการการขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงไปสู่เปูาหมายที่วางไว้ 

   ดังนั้น เพ่ือให้การขับเคลื่อนการด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล               
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง จึงเน้นการด าเนินงานในรูปแบบเครือข่าย และการเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ 
ที่สามารถให้ความรู้ได้หลากหลายครอบคลุม โดยเน้นการเรียนรู้ที่น าไปสู่การปฏิบัติได้จริง และสามารถน า
ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ให้ตรงกับความต้องการและบริบทของพ้ืนที่ ตลอดจนน าไปสู่การพัฒนาให้เกิด     
องค์ความรู้ใหม่ต่อไป โดยองค์ประกอบของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เทศบาลต าบลปลายพระยา ประกอบ 
ด้วยองค์ประกอบส าคัญดังต่อไปนี้ 



 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฐานการเรียนรู้ 

 

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเทศบาลต าบลปลายพระยา 

การบริหารจัดการ 
1. (Management) 

 

เครือข่าย 
(Network) 

 

กิจกรรม 
(Activity) 

ทรัพยากรบุคคล หน่วยงานภาครัฐ 

เอกชน งบประมาณ 

วัสดุอุปกรณ์ ประชาสังคม 

การจัดท าสื่อ/นิทรรศการ 

การฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน 

การพัฒนา 
(Development) 

การติดตามและประเมินผล 
 

การปรับปรุงและพัฒนา 
 

การจัดท าหลักสูตรท้องถิ่น 

การขยายผล 
 



 
  4.1 การบริหารจัดการ 
  การบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เน้นการน าหลักการทรงงานและ

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการเพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการ
ด าเนินงานของศูนย์ภายใต้เครือข่ายความร่วมมือต่างๆ โดยมีหลักในการบริหารจัดการด้านต่างๆ ดังนี้ 

(1) ทรัพยากรบุคคล 
  ทรัพยากรบุคคลหลักของศูนย์

เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงประกอบด้วยผู้บริหารท้องถิ่น ผู้น า
ชุมชน  พนักงานเจ้าหน้าที่  วิทยากรฐานเรียนรู้  เกษตรกร
ครัวเรือนต้นแบบ  ซึ่งทุกฝุายล้วนแล้วแต่เป็นกลไกส าคัญ 
ในการขับเคลื่อนและพัฒนาศูนย์  การปฏิบัติตนของ
บุคลากรจึงมีความส าคัญที่จะต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง 
มีการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตพอเพียงทั้งในเชิงอาชีพและทักษะ
การใช้ชีวิตมีการพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกันจนเกิดความ
สมดุล มีการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  

(2) งบประมาณ 
  เทศบาลต าบลปลายพระยาได้น า

เศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์การ
พัฒนา น าไปสู่การตั้งงบประมาณเพ่ือด าเนินการบริหาร
จัดการศูนย์ และส่วนหนึ่งก็มาจากหน่วยงานเครือข่ายที่ให้
การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง เช่น มูลนิธิสถาบันวิจัยและ
พัฒนาประเทศตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (มพพ.) 
ได้สนับสนุนงบประมาณส าหรับการด าเนินโครงการพัฒนาและขยายระบบการจัดการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงเทศบาลต าบลปลายพระยา ส านักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) 
สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาศูนย์ศิลปะแม่ไม้มวยไทย และนอกจากนี้ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง            
ก็ยังมีรายได้จากการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของศูนย์ เพ่ือน างบประมาณดังกล่าวมาใช้ในการบริหารจัดการ
ศูนย์ ตลอดจนจัดส่งคืนคลังเพ่ือเป็นรายได้ให้กับเทศบาล การใช้จ่ายงบประมาณ เน้นการใช้จ่ายตามความ
จ าเป็นและประหยัด  

  (3) วัสดุอุปกรณ์ 
  วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการด าเนินงานของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ส่วนใหญ่มา

จากการจัดท าขึ้นเอง โดยเน้นการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการใช้วัตถุดิบที่มีในท้องถิ่น ตลอดจนการน าวัสดุ
อุปกรณ์ที่ใช้การไม่ได้มาแปรสภาพเพ่ือใช้ให้เกิดประโยชน์ นอกจากนี้ก็ยังได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงาน
เครือข่ายต่างๆ เช่น กังหันลมสูบน้ าเพ่ือการเกษตร และเครื่องผลิตไบโอดีเซล ได้รับการสนับสนุนจาก       
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน อุปกรณ์และโรงผลิตปุ๋ยจากส านักงานเกษตร อุปกรณ์ส าหรับ
ศูนย์แปรรูปผลิตภัณฑ์จากอ าเภอปลายพระยา และนอกจากนี้ก็ยังได้รับการสนับสนุนจากในชุมชนท้องถิ่น  

 
 
 
 
 
 
 



  4.2 เครือข่าย 
   ในยุคโลกาภิวัตน์ ปัญหาต่างๆ มีความสลับซับซ้อน และเปลี่ยนแปลงรวดเร็วยิ่งขึ้น                
การแก้ปัญหาจ าเป็นต้องมีความรอบคอบ โดยค านึงถึงผลกระทบอย่างรอบด้าน ต้องมีความรอบรู้ และต้อง
อาศัยความร่วมมือร่วมใจจากทุกฝุาย จะต้องสร้างการเรียนรู้ร่วมกัน ตั้งแต่ กระบวนการร่วมคิด ร่วมท า              
ร่วมสรุปบทเรียน จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อทุกคนยอมรับซึ่งกันและกัน การรวมตัวของประชาชนที่หลากหลายท า
ให้เกิดการแลกเปลี่ยนทางความคิด องค์ความรู้ และ
เชื่อมต่อ ประสบการณ์อย่างกว้างขวาง เป็นการเสริม
พลังซึ่งกันและกัน สร้างโอกาสให้ทุกคนสามารถเรียนรู้
และพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังต้อง
สร้างการบริหารจัดการร่วมกัน เพ่ือสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชนฐานราก ให้ชุมชนท้องถิ่นมีสิทธิ หน้าที่ และ
บทบาทในการจัดการทรัพยากรสาธารณะมากขึ้น ท าให้
ท้องถิ่นเข้มแข็ง เกิดการประสานงานงบประมาณ
ระหว่างองค์กรต่างๆ ทั้ ง ในแนวราบกับท้องถิ่น/
หน่วยงานอื่นๆ และในแนวดิ่งกับส่วนกลาง 
   การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จึงไม่ใช่หน้าที่ของหน่วยงานใดหรือ
บุคคลใดบุคคลหนึ่งหากแต่เป็นหน้าที่ของทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาสังคมที่จะต้องร่วมกันใน
การขับเคลื่อนการด าเนินงานตามทุนและทรัพยากรที่ตนเองมีอยู่  จากการให้ความส าคัญของทุกภาคส่วนใน
การขับเคลื่อนการด าเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบกับการขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงของเทศบาลต าบลปลายพระยา มีการขับเคลื่อนการด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม                 
และน าไปสู่การขยายผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอพียงเทศบาลต าบลปลายพระยา
จึงได้รับการสนับสนุนการด าเนินงานในการขับเคลื่อนจากทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคประชาสังคม ต่างฝุายต่างร่วมจัดสรรทรัพยากรที่ตนมีทั้งในรูปของเงินทุน บุคลากร และองค์ความรู้ต่างๆ                 
เพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงานไปสู่เปูาหมายร่วมกัน โดยในปัจจุบันศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงมีเครือข่ายการ
ขับเคลื่อนการด าเนินงานประกอบด้วยส่วนต่างๆ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน  ประชาสังคม  

1. ส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ (ส านักงาน 
กปร.) 
2. มูลนิธิสถาบันวิจยัและพัฒนาประเทศตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (มพพ.) 
3. ส านักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และ
คุณภาพเยาวชน (สสค.) 
4. ส านักงานปูองกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ 
5. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
6. กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 
กระทรวงพลังงาน 
7. ส านักงานทรัพยากรน้ าภาค 10 
8. ส านักบ ารุงทางจังหวัดพังงา 
9. ส านักงานประมงจังหวัดกระบี ่ศูนย์วจิัยและ
พัฒนาประมงน้ าจืดนครศรีธรรมราช ศูนย์วิจยัและ
พัฒนาประมงน้ าจืดพัทลุง 
10. ส านักงานพัฒนาสังคมและความมัน่คงของ
มนุษย์จังหวัดกระบี ่
11. การไฟฟาูส่วนภูมภิาค (สาขาอ่าวลึก) 
12. การประปาส่วนภูมิภาค (สาขาอ่าวลึก) 
13. บริษัททีโอทีจ ากัด (มหาชน) สาขาอ่าวลึก 
14. สภาการศึกษาจังหวัดกระบี่ 
15. มหาวิทยาลยัแม่โจ้ 
16. มหาวิทยาลยัราชภัฏภูเก็ต 
17. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่ 
18. วิทยาลัยการอาชพีอ่าวลึก 
19. ที่ว่าการอ าเภอปลายพระยา 
20. โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม 
21. โรงเรียนบ้านบางเหียน 
22. โรงเรียนอนุบาลคณาพร 
23. โรงเรียนชุมชนวัดหาดถัว่ 
24. โรงเรียนวิทยาประชาคม   
25. โรงเรียนบ้านเขาตั้ง 
 

1. บริษัท ยูนวิานิชน้ ามันปาล์ม จ ากัด (มหาชน) 
2. โรงแรมเชอราตัน กระบี ่บีช รีสอร์ท 
3. บริษัท จิรัสยป์าล์ม จ ากัด 
4. วิสาหกิจชุมชนโรงงานผลิตน้ าดื่มชุมชน      
บ้านปากน้ า 
5. นายสมศักดิ์  ลูกลิ้ม 
6. นางสาวอ าภา  ศรีรุ่ง 
7. นายสหัส  แก้วจินดา 
8. นายอรุณ  สุขศรี 
9. นายประวัติ  รักษารัตน ์
10. นายนวิัฒน์  พรหมลิขิต 
11. นายพิจิตร  แกว้รักษ ์
12. นางเหนียว  จันทรแ์ก้ว 
13. นางพยอม  กิ้มเส้ง 
14. นายสุรินทร์  จิตตรง 
15. นายจ าเริญ  เขยีวขาว 
16. นายเกษม  ลกูลิ้ม 
17. นายณรงค์  ดวงใหญ ่
18. นายวิรัตน์  ปานจีน 
19. นายสุทัศน์  ทองพุ่ม 
20. นายสัมพันธ์  พุ่มแก้ว 
21. ร.ต.นรินทร์  แก้วชว่ย 
22. นายนิคม  สมปรีดา 
23. นายมงคล  ขวัญเดือน 
24. นายสุพจัน์  สุขสัย 
25. นางมาลี  สมจันทร์ 
26. นายแก้ว  พรหมลิขิต 
27. นายจ ารัส  วิเวก 
28. สื่อมวลชนต่างๆ 

 

1. สมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์ชุมชนเทศบาลต าบล
ปลายพระยา 
2. สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงเทศบาลต าบลปลาย
พระยา จ ากัด 
3. ชมรมผู้สูงอายุร่วมใจพัฒนาสามัคคี สถานีอนามยั
บ้านบางเหียน 
4. ชมรมไม้พลองเพื่อสุขภาพเทศบาลต าบลปลาย
พระยา 
5. ชมรมผู้ออกก าลังกายเพื่อสุขภาพเทศบาลต าบล
ปลายพระยา 
6. ชมรมผู้ประกอบการตลาดสดน่าซ้ือเทศบาลต าบล
ปลายพระยา 
7. กลุ่มออมทรัพย์ชุมชนเทศบาลต าบลปลายพระยา 
8. ชมรม อสม. เทศบาลต าบลปลายพระยา 

ประชาสังคม  

เครือข่ายบรูณาการ 

ศูนย์เรยีนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 



            
            

           
 
 
 

ประเภท
หน่วยงาน 

ชื่อเครือข่าย กิจกรรมและการสนับสนุน 

หน่วยงาน
ภาครัฐ 

1. ส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือ
ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ (ส านักงาน กปร.) 

-แต่งตั้งให้เทศบาลต าบลปลายพระยา เป็นศูนย์เรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง ประเภท หน่วยงานองค์กรภาครัฐใน
ส่วนภูมิภาค 
-บูรณาการร่วมในการด าเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้และ
วิธีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่
ภาคส่วนต่างๆ 
-การให้การสนับสนุนหนังสือตัวอย่างความส าเร็จการ
ประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประเภท 
หน่วยงานองค์กรภาครัฐในส่วนภูมิภาค แก่เทศบาลต าบล
ปลายพระยา 

2. มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (มพพ.) 

-จัดท าบันทึกข้อตกลงร่วมในการด าเนินโครงการการ
พัฒนาระบบสุขภาวะชุมชนบนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
-การให้การสนับสนุนงบประมาณ จ านวน 250,000.-
บาท แก่เทศบาลต าบลปลายพระยา 

3. ส านักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และ
คุณภาพเยาวชน (สสค.) 

-จัดท าบันทึกข้อตกลงร่วมในการด าเนินโครงการส่งเสริม
การเรียนรู้และเพ่ิมทักษะการประกอบอาชีพปลูกพืชผัก
และเลี้ยงสัตว์เพ่ือลดรายจ่ายเพ่ิมรายได้ให้แก่เกษตรกร
แนววิถีพอเพียง 
-การให้การสนับสนุนงบประมาณ จ านวน 170,000.-
บาท แก่เทศบาลต าบลปลายพระยา 

4. ส านักงานปูองกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ 

-จัดท าบันทึกข้อตกลงร่วมการด าเนินงานด้านการปูองกัน
การทุจริต 

5. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น -บูรณาการร่วมในการพัฒนาความรู้   ความเข้าใจหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงผ่านการอบรมสัมมนา         
เพ่ือเผยแพร่ผลงานที่เป็นรูปธรรมสู่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอ่ืนอย่างต่อเนื่อง 
-บูรณาการร่วมในการเผยแพร่ผลการประยุกต์ใช้หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
-เทศบาลต าบลปลายพระยา ได้ รับการแต่ งตั้ ง เป็น
คณะกรรมการด าเนินงานศูนย์อ านวยการส่งเสริมบทบาท
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชน ในการน า
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่น (ศพท.) 



 
 

 
 
 
 
 

ประเภท
หน่วยงาน 

ชื่อเครือข่าย กิจกรรมและการสนับสนุน 

หน่วยงาน
ภาครัฐ 

6. กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
พลังงาน กระทรวงพลังงาน 

-การจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการด าเนินงาน
เกี่ยวกับเรื่องพลังงานด้านต่างๆ เช่น การผลิตไบโอดีเซล 
พลังงานสะอาด พลังงานทางเลือก เป็นต้น 
-การให้การสนับสนุนอุปกรณ์ในการถ่ายทอดองค์ความรู้
ด้านพลังงาน เช่น เครื่องผลิตไบโอดีเซล กังหันลมสูบน้ า
เพ่ือการเกษตร จักรยานสูบน้ าเพ่ือการเกษตร อุปกรณ์
ประหยัดพลังงานประเภทต่างๆ แก่เทศบาลต าบลปลาย
พระยา เป็นต้น  

7. ส านักบ ารุงทางจังหวัดพังงา -บูรณาการร่วม รวมถึงการอนุญาตให้ใช้พ้ืนที่บริเวณสอง
ข้างถนนสาย 4035 (อ่าวลึก-พระแสง) และสาย 4017 
(ปลายพระยา-เขาต่อ) เพ่ือด าเนินกิจกรรมถนนสวยด้วยใจ
ภักดิ์เฉลิมพระเกียรติฯ 
-บูรณาการร่วมการดูแลเรื่องความเป็นระเบียบเรียบร้อย
บริเวณสองข้างถนนสาย 4035 (อ่าวลึก-พระแสง) และ
สาย 4017 (ปลายพระยา-เขาต่อ) ตามโครงการบ้านน่า
มอง เมืองน่าอยู่ เป็นต้น 

8. ส านักงานทรัพยากรน้ าภาค 10 -บูรณาการร่วมในการด าเนินงานบริหารจัดการน้ าในเขต
พ้ืนที่เทศบาลต าบลปลายพระยา 
-การให้การสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินโครงการ
ฟ้ืน ฟูแหล่ งน้ าชุ มชนบ้ านหัวควนสามัคคี  เป็น เ งิน 
1,980,000.-บาท 
-การให้การสนับสนุนเครื่องสูบน้ า จ านวน 2 เครื่อง เพ่ือ
เตรียมพร้อมในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติใน
พ้ืนที่แก่เทศบาลต าบลปลายพระยา 

9. ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์จังหวัดกระบี่ 

-การให้การสนับสนุนงบประมาณในการจัดโครงการ
ฝึกอบรมอาชีพตัดผมชายภายใต้แนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง และโครงการอ่ืนๆ 
-บูรณาการร่วมในการด าเนินกิจกรรม เช่น การจัดท าบัตร
คนพิการ การขอรับเงินค่าจัดการศพตามประเพณี         
การด าเนินงานด้านเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ คนพิการ 
ผู้ด้อยโอกาส เป็นต้น 



 
 

 
 
 

ประเภท
หน่วยงาน 

ชื่อเครือข่าย กิจกรรมและการสนับสนุน 

หน่วยงาน
ภาครัฐ 

10. ส านักงานประมงจังหวัดกระบี่ ศูนย์วิจัย
และพัฒนาประมงน้ าจืดนครศรีธรรมราช 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดพัทลุง 

-บูรณาการร่วมในการด าเนินงานฟ้ืนฟูความอุดมสมบูรณ์
ให้แหล่งน้ า โดยให้การสนับสนุนพันธุ์ปลาน้ าจืด และพันธุ์
กุ้งก้ามกราม จ านวน 1,300,000 ตัว 

11. การไฟฟูาส่วนภูมิภาค (สาขาอ่าวลึก) -จัดท าบันทึกข้อตกลงร่วมในการให้บริการรับค าร้องขอ
ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟูา การแจ้งเหตุกระแสไฟฟูาขัดข้อง    
เป็นต้น 

12. การประปาส่วนภูมิภาค (สาขาอ่าวลึก) -จัดท าบันทึกข้อตกลงร่วมในการบริ การรับช าระค่า
น้ าประปา การให้บริการรับค าร้องขอติดตั้งมิเตอร์ประปา  
เป็นต้น 

13. บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) สาขา    
อ่าวลึก 

-จัดท าบันทึกข้อตกลงร่วมในการให้บริการรับค าร้องขอ
ติดตั้งหมายเลขโทรศัพท์  การแจ้งเหตุระบบโทรศัพท์
ขัดข้อง เป็นต้น 

14. สภาการศึกษาจังหวัดกระบี่ -บูรณาการร่วมในการด าเนินโครงการเด็ก ป.6 ตกน้ า   
ไม่ตาย ว่ายน้ าเป็น เล่นน้ าได ้
-การให้การสนับสนุนงบประมาณแก่สมาชิกเครือข่ายฐาน
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของเทศบาลต าบลปลายพระยา 

15. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ -จัดท าบันทึกข้อตกลงร่วมในการจัดการเรียนการสอน
ระดับปริญญาตรี 

16. มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต -จัดท าบันทึกข้อตกลงร่วมในการจัดการเรียนการสอน
ระดับปริญญาโท 

17. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่ -จัดท าบันทึกข้อตกลงร่วมในการจัดการเรียนการสอน
ระดับ ปวช./ปวส. 
-บูรณาการร่วมในการจัดฝึกอบรมด้านสัมมาชีพ 

18. วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก -บูรณาการร่วมในการด าเนินการจัดกิจกรรมโครงการ Fix 
it Center 
-การให้การสนับสนุนเครื่องมืออุปกรณ์ประจ าศูนย์ซ่อม
สร้างเพ่ือชุมชน แก่เทศบาลต าบลปลายพระยา 

19. ที่ว่าการอ าเภอปลายพระยา -บูรณาการร่วมในการด าเนินงานขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้
เ ศรษฐกิ จพอเ พียง  และศูนย์ เ รี ยนรู้ โ คร งการ อัน
เนื่องมาจากพระราชด าริระดับอ าเภอ 
-การอนุญาตให้ใช้พ้ืนที่ในการด าเนินงานและขับเคลื่อน
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
 



 

 
 
 

ประเภท
หน่วยงาน 

ชื่อเครือข่าย กิจกรรมและการสนับสนุน 

หน่วยงานภาครัฐ 20. โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม -บูรณาการและส่งเสริมการเรียนรู้โดยการสอดแทรกเนื้อหาใน
การจัดการเรียนการสอนการประยุกต์ใช้ หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงตามบริบทของพ้ืนที่และภูมิสังคม  
-จัดท าบันทึกข้อตกลงร่วมในการด าเนินงานตามโครงการธนาคาร
ขยะ 

21. โรงเรียนบ้านบางเหียน -บูรณาการและส่งเสริมการเรียนรู้โดยการสอดแทรกเนื้อหาใน
การจัดการเรียนการสอนการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงตามบริบทของพ้ืนที่และภูมิสังคม  
-จัดท าบันทึกข้อตกลงร่วมในการด าเนินงานตามโครงการธนาคาร
ขยะ 
-บูรณาการร่วมการด าเนินโครงการน้อมน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนรู้ในโรงเรียน โดยให้การสนับสนุน
ความรู้ และวัสดุอุปกรณ์ในการด าเนินโครงการ เป็นต้น 

22. โรงเรียนอนุบาลคณาพร -บูรณาการและส่งเสริมการเรียนรู้โดยการสอดแทรกเนื้อหาใน
การจัดการเรียนการสอนการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงตามบริบทของพ้ืนที่และภูมิสังคม  
-จัดท าบันทึกข้อตกลงร่วมในการด าเนินงานตามโครงการธนาคาร
ขยะ 
-เทศบาลต าบลปลายพระยาให้การสนับสนุนความรู้ และวัสดุ
อุปกรณ์ในการด าเนินกิจกรรมตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

23. โรงเรียนชุมชนวัดหาดถั่ว -บูรณาการและส่งเสริมการเรียนรู้โดยการสอดแทรกเนื้อหาใน
การจัดการเรียนการสอนการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงตามบริบทของพ้ืนที่และภูมิสังคม  
-จัดท าบันทึกข้อตกลงร่วมในการด าเนินงานตามโครงการธนาคาร
ขยะ 
-เทศบาลต าบลปลายพระยาให้การสนับสนุนความรู้ และวัสดุ
อุปกรณ์ในการด าเนินกิจกรรมตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

24. โรงเรียนวิทยาประชาคม   -บูรณาการและส่งเสริมการเรียนรู้โดยการสอดแทรกเนื้อหาใน
การจัดการเรียนการสอนการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงตามบริบทของพ้ืนที่และภูมิสังคม  
-เทศบาลต าบลปลายพระยาให้การสนับสนุนความรู้ และวัสดุ
อุปกรณ์ในการด าเนินกิจกรรมตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

25. โรงเรียนบ้านเขาตั้ง -เทศบาลต าบลปลายพระยาให้การสนับสนุนความรู้ และวัสดุ
อุปกรณ์ในการด าเนินกิจกรรมตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 



 
ประเภท

หน่วยงาน 
ชื่อเครือข่าย กิจกรรมและการสนับสนุน 

เอกชน 1. บริษัท ยูนิวานิชน้ ามันปาล์ม จ ากัด 
(มหาชน) 

-บูรณาการและเป็นเครือข่ายฐานเรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียงการ
เพาะปลูกปาล์มน้ ามัน 

2. โรงแรมเชอราตัน กระบี่ บีช รีสอร์ท -จัดท าบันทึกข้อตกลงร่วมในการด าเนินการผลิตน้ ามันไบโอ
ดีเซล 
-เทศบาลต าบลปลายพระยาได้รับการสนับสนุนน้ ามันพืชที่ใช้
แล้วส าหรับการผลิตน้ ามันไบโอดีเซล 

3. บริษัท จิรัสย์ปาล์ม จ ากัด -เครือข่ายความร่วมมือเศรษฐกิจพอเพียงโดยเทศบาลต าบล
ปลายพระยาได้รับการสนับสนุนขี้เค็กส าหรับเป็นวัตถุดิบในการ
ด าเนินการผลิตปุ๋ยหมักระบบกองเติมอากาศ 

4. วิสาหกิจชุมชนโรงงานผลิตน้ าดื่ม
ชุมชนบ้านปากน้ า 

-เครือข่ายฐานเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงการผลิตน้ าดื่มชุมชน 
-เทศบาลต าบลปลายพระยาได้ให้การสนับสนุนงบประมาณใน
การก่อสร้างอาคาร และอุปกรณ์ในการผลิต 

5. นายสมศักดิ์  ลูกลิ้ม -เครือข่ายฐานเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงการเลี้ยงแพะ 
-เทศบาลต าบลปลายพระยาได้ให้การสนับสนุนพันธุ์แพะและ
ความรู้ทางวิชาการ 

6. นางสาวอ าภา  ศรีรุ่ง -เครือข่ายฐานเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงการเลี้ยงจิ้งหรีด 
-เทศบาลต าบลปลายพระยาได้ให้การสนับสนุนพันธุ์จิ้งหรีดและ
ความรู้ทางวิชาการ 

7. นายสหัส  แก้วจินดา -เครือข่ายฐานเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงการเลี้ยงจิ้งหรีด 
-เทศบาลต าบลปลายพระยาได้ให้การสนับสนุนพันธุ์จิ้งหรีดและ
ความรู้ทางวิชาการ 

8. นายอรุณ  สุขศรี -เครือข่ายฐานเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงการเลี้ยงจิ้งหรีด 
-เทศบาลต าบลปลายพระยาได้ให้การสนับสนุนพันธุ์จิ้งหรีดและ
ความรู้ทางวิชาการ 

9. นายประวัติ  รักษารัตน์ -เครือข่ายฐานเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงการเลี้ยงด้วงสาคู 
-เทศบาลต าบลปลายพระยาได้ให้การสนับสนุนพ่อพันธุ์แม่พันธุ์
และความรู้ทางวิชาการ 

10. นายนิวัฒน์  พรหมลิขิต -เครือข่ายฐานเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงการเลี้ยงปลาดุกในบ่อ
ซีเมนต ์
-เทศบาลต าบลปลายพระยาได้ให้การสนับสนุนพันธุ์ปลาดุก
และความรู้ทางวิชาการ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
ประเภท

หน่วยงาน 
ชื่อเครือข่าย กิจกรรมและการสนับสนุน 

เอกชน 11. นายพิจิตร  แก้วรักษ์ -เครือข่ายฐานเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงการเลี้ยงปลาดุกใน
บ่อซีเมนต์ 
-เทศบาลต าบลปลายพระยาได้ให้การสนับสนุนพันธุ์   
ปลาดุกและความรู้ทางวิชาการ 

12. นางเหนียว  จันทร์แก้ว -เครือข่ายฐานเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงการเลี้ยงปลาดุกใน
บ่อซีเมนต์ 
-เทศบาลต าบลปลายพระยาให้การสนับสนุนพันธุ์ปลาดุก
และความรู้ทางวิชาการ และตู้ส าหรับตากปลาดุก      
แดดเดียว 

13. นางพยอม  กิ้มเส้ง -เครือข่ายฐานเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงการเลี้ยงปลาดุกใน
บ่อซีเมนต์ 
-เทศบาลต าบลปลายพระยาให้การสนับสนุนพันธุ์ปลาดุก
และความรู้ทางวิชาการในการท าปลาดุกร้า 

14. นายสุรินทร์  จิตตรง -เครือข่ายฐานเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงการปลูกมะนาวใน
ท่อซีเมนต์ 
-เทศบาลต าบลปลายพระยาได้ให้การสนับสนุนความรู้ทาง
วิชาการ 

15. นายจ าเริญ  เขียวขาว -เครือข่ายฐานเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงการปลูกผักปลอด
สารพิษ/เกษตรผสมผสาน 
-เทศบาลต าบลปลายพระยาได้ให้การสนับสนุนความรู้ทาง
วิชาการ 

16. นายเกษม  ลูกลิ้ม -เครือข่ายฐานเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสวนเกษตรริมถนน 
-เทศบาลต าบลปลายพระยาได้ให้การสนับสนุนความรู้ทาง
วิชาการ 

17. นายณรงค์  ดวงใหญ่ -เครือข่ายฐานเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงการปลูกผักปลอด
สารพิษ 
-เทศบาลต าบลปลายพระยาได้ให้การสนับสนุนความรู้ทาง
วิชาการ 

18. นายวิรัตน์  ปานจีน -เครือข่ายฐานเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงการปลูกผักปลอด
สารพิษ โดยการบูรณาการองค์ความรู้ร่วมกันเพ่ือถ่ายทอด
แก่ผู้ที่สนใจ 

19. นายสุทัศน์  ทองพุ่ม -เครือข่ายฐานเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงการปลูกผักปลอด
สารพิษ โดยการบูรณาการองค์ความรู้ร่วมกันเพ่ือถ่ายทอด
แก่ผู้ที่สนใจ 

20. นายสัมพันธ์  พุ่มแก้ว -เครือข่ายฐานเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงการปลูกผักปลอด
สารพิษ โดยการบูรณาการองค์ความรู้ร่วมกันเพ่ือถ่ายทอด
แก่ผู้ที่สนใจ 

 
 



 
ประเภท

หน่วยงาน 
ชื่อเครือข่าย กิจกรรมและการสนับสนุน 

เอกชน 21. ร.ต.นรินทร์  แก้วช่วย -เครือข่ายฐานเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงการปลูกผักปลอด
สารพิษ โดยการบูรณาการองค์ความรู้ร่วมกันเพ่ือถ่ายทอด
แก่ผู้ที่สนใจ 

22. นายนิคม  สมปรีดา -เครือข่ายฐานเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเกษตรผสมผสาน  
โดยการบูรณาการองค์ความรู้ร่วมกันเพ่ือถ่ายทอดแก่ผู้ที่
สนใจ  

23. นายมงคล  ขวัญเดือน -เครือข่ายฐานเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเกษตรผสมผสาน  
โดยการบูรณาการองค์ความรู้ร่วมกันเพ่ือถ่ายทอดแก่ผู้ที่
สนใจ 

24. นายสุพัจน์  สุขสัย -เครือข่ายฐานเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเกษตรผสมผสาน  
โดยการบูรณาการองค์ความรู้ร่วมกันเพ่ือถ่ายทอดแก่ผู้ที่
สนใจ 

25. นางมาลี  สมจันทร์ -เครือข่ายฐานเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเกษตรผสมผสาน  
โดยการบูรณาการองค์ความรู้ร่วมกันเพ่ือถ่ายทอดแก่ผู้ที่
สนใจ 

26. นายแก้ว  พรหมลิขิต -เครือข่ายฐานเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเกษตรผสมผสาน  
โดยการบูรณาการองค์ความรู้ร่วมกันเพ่ือถ่ายทอดแก่ผู้ที่
สนใจ 

27. นายจ ารัส  วิเวก -เครือข่ายฐานเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงการฝึกว่ายน้ า 
-เทศบาลต าบลปลายพระยาได้จัดท าบันทึกข้อตกลงร่วม
ในการด าเนินการสอนว่ายน้ าให้กับเด็กนักเรียนอนุบาล
เทศบาลต าบลปลายพระยา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
ประเภทหน่วยงาน ชือ่เครือข่าย กิจกรรมและการสนับสนุน 

ประชาสังคม 1. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
ชุมชนเทศบาลต าบลปลายพระยา 

-บูรณาการการด าเนินงานร่วมกันภายใต้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมในการ
ออม เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับบุคคลในครอบครัว และเพ่ือให้
สามารถถ่ายทอดเป็นองค์ความรู้ให้กับผู้ที่สนใจต่อไปได้ 
-เทศบาลต าบลปลายพระยาได้ให้การสนับสนุนความรู้ทาง
วิชาการในการด าเนินการ  

2. สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคง
เทศบาลต าบลปลายพระยา จ ากัด 

-จัดท าบันทึกข้อตกลงร่วมในการด าเนินการเพ่ือให้ความ
ช่วยเหลือครอบครัวผู้ไม่มีที่อยู่อาศัยในเขตพ้ืนที่เทศบาล
ต าบลปลายพระยา รวมถึงสนับสนุนความรู้ทางวิชาการใน
การด าเนินงานของสหกรณ ์

3. ชมรมผู้สูงอายุร่วมใจพัฒนา
สามัคคี สถานีอนามัยบ้านบางเหียน 

-บูรณาการการด าเนินงานร่วมกันภายใต้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมในการ
สร้างความเข้มแข็งให้กับชมรมผู้สูงอายุ และเพ่ือให้สามารถ
ถ่ายทอดเป็นองค์ความรู้ให้กับผู้ที่สนใจต่อไปได้ 

4. ชมรมไม้พลองเพ่ือสุขภาพ
เทศบาลต าบลปลายพระยา 

-บูรณาการการด าเนินงานร่วมกันภายใต้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมในการ
สร้างความเข้มแข็งให้กับชมรมไม้พลอง และเพ่ือให้สามารถ
ถ่ายทอดเป็นองค์ความรู้ให้กับผู้ที่สนใจต่อไปได้ 

5.  ชมรมผู้ ออกก าลั งกาย เ พ่ือ
สุขภาพเทศบาลต าบลปลายพระยา 

-บูรณาการการด าเนินงานร่วมกันภายใต้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมในการ
สร้างความเข้มแข็งให้กับชมรมออกก าลังกาย และเพ่ือให้
สามารถถ่ายทอดเป็นองค์ความรู้ให้กับผู้ที่สนใจต่อไปได้ 

6. ชมรมผู้ประกอบการตลาดสด 
น่าซื้อเทศบาลต าบลปลายพระยา 

-บูรณาการการด าเนินงานร่วมกันภายใต้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมในการ
สร้างความเข้มแข็งให้กับชมรมในการเป็นตลาดอาหาร
ปลอดภัย และเพ่ือถ่ายทอดเป็นองค์ความรู้ให้กับผู้ที่สนใจ
ต่อไปได ้

7. กลุ่มออมทรัพย์ชุมชนเทศบาล
ต าบลปลายพระยา 

-บูรณาการการด าเนินงานร่วมภายใต้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมการออม
ให้แก่ประชาชนในชุมชน       โดยเทศบาลต าบลปลายพระ
ยา ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินการจ านวน  
7  กลุ่มๆ ละ 100,000.-บาท และเพ่ือให้สามารถถ่ายทอด
เป็นองค์ความรู้ให้กับผู้ที่สนใจต่อไปได ้

8. ชมรม อสม. เทศบาลต าบล
ปลายพระยา 

-บูรณาการการด าเนินงานร่วมภายใต้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมด้าน
สาธารณสุข อนามัย ให้แก่ประชาชนในชุมชน  
-ด าเนินกิจกรรมร่วมกับส านักงานสาธารณสุขอ าเภอปลาย
พระยา โรงพยาบาลปลายพระยา โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลบ้านบางเหียน เป็นต้น 



 4.1 กิจกรรม 
กิจกรรมการด าเนินงานของศูนย์เรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียง
เทศบาลต าบลปลายพระยา เน้นการด าเนินกิจกรรมที่มีความ
สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนในชุมชนท้องถิ่น ตลอดจนภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้ศึกษาเรียนรู้สร้างกระบวนการคิดอย่างเป็น
ระบบ มีการเรียนรู้ร่วมกัน มีกิจกรรมเพ่ิมคุณค่าทุนทางสังคม
และเศรษฐกิจของคนในชุมชน ภายใต้ระบบความสัมพันธ์
ระหว่างคนในชุมชน เป็นกิจกรรมที่สามารถน าไปใช้ปฏิบัติได้จริง 
ตลอดจนท าให้ผู้เรียนรู้สามารถน าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์
ตามบริบทพ้ืนที่ของตน โดยในปัจจุบันศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงมีกิจกรรมในการให้ความรู้ต่างๆ ดังนี้  

(1) การให้ความรู้ในรูปแบบของฐานเรียนรู้ 
    การให้ความรู้ในลักษณะของฐานเรียนรู้ ถือเป็นกระบวนการให้ความรู้ที่เป็นการ
กระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึง ภายใต้สิ่งที่มีอยู่ในสังคมรอบๆ ตัว ทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต เช่น                 
จากประสบการณ์ของวิทยากรหรือปราชญ์ชาวบ้าน จากแปลงสาธิต จากฐานเรียนรู้ ฯลฯ โดยมุ่งหวังให้เกิด
การเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ในลักษณะของการศึกษานอกระบบหรือการศึกษาอย่างไม่เป็นทางการ       
ที่ไม่เน้นการเรียนรู้เฉพาะในห้องเรียน ดังนั้นการสร้างแหล่งเรียนรู้ในลักษณะของฐานเรียนรู้จึงเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่
จะก่อประโยชน์ต่อกระบวนการเรียนรู้ที่ท าให้ผู้เรียนรู้ได้พัฒนาศักยภาพจากประสบการณ์ตรง ซึ่งสัมผัสและจับ
ต้องได้ ฐานการเรียนรู้ของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในปัจจุบัน ประกอบด้วยด้านต่างๆ ดังนี้ 
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 



 
 
 
 

ฐานการเรียนรู้ 
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 

เศรษฐกิจพอเพียง การบริหารจัดการ การจัดการศึกษา พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

ฐานเรียนรู้ระดับองค์กร 
1. ฐานเรียนรู้การเพาะเลี้ยงด้วงสาคู 
2. ฐานเรยีนรู้การเพาะเลี้ยงจิ้งหรดี 
3. ฐานเรยีนรู้การเพาะเห็ด 
4. ฐานเรยีนรู้การเพาะถั่วงอกแบบตัดราก 
5. ฐานเรยีนรู้การปลูกผักปลอดสารพิษ 
6. ฐานเรยีนรู้การเลีย้งปลาดุกในบ่อซีเมนต ์
7. ฐานเรยีนรู้การผลิตปุ๋ยหมักระบบกองเติม
อากาศ 
8. ฐานเรยีนรู้การแปรรูปผลิตภณัฑ์อาหาร 

ฐานเรียนรู้ระดับชุมชน   
9. ฐานเรียนรู้วิสาหกิจชุมชนการผลิตน้ าดื่ม
ชุมชน  
10. ฐานเรียนรู้ออมทรัพย์ชุมชน 
11. ฐานเรียนรู้ธนาคารขยะรีไซเคิล 

ฐานเรียนรู้ระดับครัวเรือน 
12. ฐานเรียนรู้สัมมาชีพชุมชนการเพาะเลี้ยงด้วง
สาคู 
13. ฐานเรียนรู้สัมมาชีพชุมชนการเลี้ยงปลาดุก
ด้วยบ่อซีเมนต์ 
14. ฐานเรียนรู้สัมมาชีพชุมชนการเลี้ยงแพะ 
15. ฐานเรียนรู้การปลูกผักปลอดสารพิษ 
16. ฐานเรียนรู้เกษตรผสมผสาน 
17. ฐานเรียนรู้การแปรรูปปลาดุกแดดเดียว 
18.ฐานเรียนรู้การแปรรูปปลาดุกร้า 
 

๑. ฐานเรียนรู้การบริหารจัดการองค์กรตาม
หลักการทรงงานและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
2. ฐานเรียนรู้การบริหารจัดการองค์กรตามหลัก
ธรรมาภิบาล 
3. ฐานการเรียนรู้การปูองกันการทุจริต 
4. ฐานเรียนรู้การบริหารงานระบบภาคีร่วม
พัฒนา 
5. ฐานการเรียนรู้การจดับริการรปูแบบ
ศูนย์บริการร่วม 
 
 
 

1. การจัดการศึกษาระดับปฐมวัย 
2. การจดัการศึกษาระดับอนุปริญญา/ปวส 
3. การจดัการศึกษาระดับปริญญาตร ี
4. การจัดการศึกษาระดับปริญญาโท 
5. การจดัการศึกษาตามอัธยาศยั 
6. ศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ 
 

1. ฐานเรยีนรู้กังหันลมสูบน้ าเพื่อการเกษตร 
2. ฐานเรียนรู้การผลิตไบโอดเีซล 
3. ฐานเรยีนรู้การผลิตน้ าหมักชีวภาพ 
 



  นอกจากจะมีกิจกรรมฐานการเรียนรู้ให้ประชาชนได้ศึกษาเรียนรู้แล้ว แต่ละฐานการเรียนรู้ก็ยัง
ประกอบด้วยวิทยากรระดับองค์กร และวิทยากรชุมชน โดยในปัจจุบันมีวิทยากรประจ าฐานการเรียนรู้ ดังนี้ 
 

ด้าน ฐานการเรียนรู ้ วิทยากรประจ าฐาน 
เศรษฐกิจพอเพียง 

 
ฐานเรียนรู้ระดับองค์กร  

1. ฐานเรียนรู้การเพาะเลี้ยงด้วงสาคู นายสมชัย  อุตสาหะ 
2. ฐานเรียนรู้การเพาะเลี้ยงจิ้งหรีด นายสง่า  ชัยชนะ 
3. ฐานเรียนรู้การเพาะเห็ด นายสมบัติ  ด าเนินผล 
4. ฐานเรียนรู้การเพาะถั่วงอกแบบตัดราก นางสาคร  ขุนฤทธิ์ 
5. ฐานเรียนรู้การปลูกผักปลอดสารพิษ นางพยอม  แจ้มสกุล 
6. ฐานเรียนรู้การเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์ นางพยอม  กิ้มเส้ง 
7. ฐานเรียนรู้การผลิตปุ๋ยหมักระบบกองเติมอากาศ นายพิชัย  เพ็งนาค 
8. ฐานเรียนรู้การแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร นางสาวภัคภิณญา  เพ็งนาค 

ฐานเรียนรู้ระดับชุมชน    
9. ฐานเรียนรู้วิสาหกิจชุมชนการผลิตน้ าดื่มชุมชน  นายวินัย  ชูทองดี 
10. ฐานเรียนรู้ออมทรัพย์ชุมชน นายประยุทธิ์  เครือยศ 
11. ฐานเรียนรู้ธนาคารขยะรีไซเคิล นายธวัฒชัย  ดิษฐปาน 

ฐานเรียนรู้ระดับครัวเรือน  

12. ฐานเรียนรู้สัมมาชีพชุมชนการเพาะเลี้ยงด้วง
สาคู 

นายประวัติ  รักษารัตน์ 

13. ฐานเรียนรู้สัมมาชีพชุมชนการเลี้ยงปลาดุก        
ด้วยบ่อซีเมนต์ 

นายนิวัฒน์  พรหมลิขิต 

14. ฐานเรียนรู้สัมมาชีพชุมชนการเลี้ยงแพะ นายสมศักดิ์  ลูกลิ้ม 
15. ฐานเรียนรู้การปลูกผักปลอดสารพิษ ร.ต.นรินทร์  แก้วช่วย 
16. ฐานเรียนรู้เกษตรผสมผสาน นายเกษม  ลูกลิ้ม 
17. ฐานเรียนรู้การแปรรูปปลาดุกแดดเดียว นางเหนียว  จันทร์แก้ว 
18. ฐานเรียนรู้การแปรรูปปลาดุกร้า นางพยอม  กิ้มเส้ง 

การบริหารจัดการ ๑. ฐานเรียนรู้การบริหารจัดการองค์กรตามหลักการ 
ทรงงานและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

นายอ านวย  สงบุตร 

2. ฐานเรียนรู้การบริหารจัดการองค์กร                
ตามหลักธรรมาภิบาล 

นายไพสิทธิ์  สุวรรณฤทธิ์ 

3. ฐานเรียนรู้การบริหารงานระบบภาคีร่วมพัฒนา นายไพสิทธิ์  สุวรรณฤทธิ์ 
4. ฐานการเรียนรู้การจัดบริการรูปแบบศูนย์บริการ
ร่วม 

นางสาวภัคภิณญา  เพ็งนาค 

 
 
 
 
 
 



 
ด้าน ฐานการเรียนรู ้ วิทยากรประจ าฐาน 

การจัดการศึกษา 
 

1. การจัดการศึกษาระดับปฐมวัย นายทวีศักดิ์  เดชอรัญ 
2. การจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา/ปวส นายชัยยุทธ  ลักษณะปิยะ 
3. การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี นายไพสิทธิ์  สุวรรณฤทธิ์ 
4. การจัดการศึกษาระดับปริญญาโท นายอ านวย  สงบุตร 
5. การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย นายพิชัย  เพ็งนาค 
6. ศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ นายพิชัย  เพ็งนาค 

พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม 

1. ฐานเรียนรู้กังหันลมสูบน้ าเพื่อการเกษตร นางสาวกรรณิการ์  ทุ่มแก้ว 
2. ฐานเรียนรู้การผลิตไบโอดีเซล นายประสาน  แจ้มสกุล 
3. ฐานเรียนรู้การผลิตน้ าหมักชีวภาพ นางอมิตา  เพชรทอง 

 
(2) การจัดท าสื่อ/นิทรรศการ 

 ศูนย์เรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียง นอกจากจะมีการให้ความรู้ ใน
ลักษณะของการจัดตั้งฐานเรียนรู้แล้ว ยังมีการผลิตสื่อเพ่ือถ่ายทอด
ความรู้ผ่านสื่อต่างๆ และการให้ความรู้ ในลักษณะของการจัด
นิทรรศการเพ่ือรวบรวมความรู้และผลการด าเนินงานของศูนย์เรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง โดยในปัจจุบันมีสื่อการเรียนรู้ต่างๆ ดังนี้  
  

(๑)  คู่มือแนวทางการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ
หลักการทรงงาน 
(๒) หลักสูตรการจัดการความรู้และการเรียนการสอนของทุกแหล่ง

เรียนรู้ในสถานศึกษา 
(๓)  คู่มือสัมมาชีพการเพาะเลี้ยงจิ้งหรีดและด้วงสาคู 
(๔)  แผ่นพับสัมมาชีพ จ านวน  ๘  สัมมาชีพ 
(๕)  หลักสูตรการจัดการความรู้และการเรียนการสอนของทุกแหล่งเรียนรู้ จ านวน  ๑๙  หลักสูตร 
   นอกจากนี้ยังมีการจัดนิทรรศการรวบรวมการด าเนินงานของหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งมีการจัดประจ าอยู่ที่ศูนย์เรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง และมีการร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ในการจัดนิทรรศการ แสดงผลงานการด าเนินงานตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



(3) แหล่งศึกษาดูงานและฝึกอบรม 
ในปัจจุบันหน่วยงานต่างๆ หันมาให้ความส าคัญกับการขับเคลื่อนการด าเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมากขึ้น แต่ละหน่วยงานจึงต้องมีการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน      
เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับบริบทของตน จากการขับเคลื่อนการด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม
ส่งผลให้ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เป็นแหล่งศึกษาดูงานที่มีผู้เข้ามาศึกษาดูงานในแต่ละปีเป็นจ านวนมาก 
ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการพัฒนาที่หลากหลาย โดยมีสถิติของการเข้าศึกษาดูงาน (พ.ศ. 2556-
ปัจจุบัน) ดังนี้ 
 

ครั้งท่ี วันเดือนปี ที่ศึกษาดูงาน หน่วยงานทีเ่ข้าศึกษาดูงาน กลุ่มผูเ้ข้าศึกษาดูงาน จ านวน 
๑ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๖ เครือข่ายสาธารณสุข จังหวัดยะลา จนท. อสม 150 คน 
๒ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ กศน.อ าเภอปลายพระยา นักศึกษา 250 คน 
๓ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เทศบาลต าบลดงด า  จังหวัดล าพนู ผู้น าท้องถิ่น ข้าราชการ ลูกจ้างและ

ประชาชน 
42 คน 

๔ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๖ อบต.เตาปูน  จังหวัดราชบุร ี ผู้น าท้องถิ่น ข้าราชการ ลูกจ้างและ
ประชาชน 

45 คน 

๕ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ โรงเรียนวิทยาประชาคม นักเรียน 50 คน 
๖ ๑๒  มิถุนายน ๒๕๕๖ เครือข่ายสาธารณสุข 

อ าเภอปลายพระยา 
จนท. อสม 100 คน 

๗ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๖ จังหวัดกระบี ่ คณะกรรมการด าเนินงานศูนย์เรียนรู้
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าร ิ

๒๐ คน 

8 ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๖ ทต.เกาะพงัน  จังหวัดสรุาษฎร์ธานี ผู้น าท้องถิ่น ข้าราชการ ลูกจ้างและ
ประชาชน 

30 คน 

9 ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ พลังงานจังหวัดกระบี ่ พนักงานเจ้าหน้าที่ และประชาชน
ทั่วไป 

60 คน 

๑๐ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ส านักงาน สสค. ผู้บริหารกระทรวงการคลัง คณะ
ผู้ทรงคุณวุฒิ สสค. 

๒๐ คน 

๑๑ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๖ โรงเรียนบ้านบางเหียน จังหวัดกระบี่ คณะครูและนักเรยีน ๑๐๐ คน 
๑๒ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ เทศบาลต าบลแม่ขรี จังหวัดพัทลุง ผู้น าท้องถิ่น ข้าราชการ ลูกจ้างและ

ผู้น าชุมชน 
๖๐ คน 

๑๓ ๔ ตุลาคม  ๒๕๕๖ คณะกรรมการตรวจประเมินการ
คัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดีเด่นดา้นการปูองกันการทุจริต 

คณะกรรมการประเมิน ๒๐ คน 

๑๔ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ คณะกรรมการคัดเลือกองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหาร
จัดการที่ดี ปี ๒๕๕๕ 

คณะกรรมการประเมิน และคณะ
เจ้าหน้าท่ี 

๗ คน 

๑๕ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๖ มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนา
ประเทศตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง (มพพ.)  

เลขาธิการมูลนิธิและคณะเจ้าหน้าที่ 
ส านักงาน ศสช. 

๘ คน 

๑๖ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ สถานีโทรทัศนส์ีกองทับบกช่อง ๕ 
รายการ เมดอินไทยแลนด์ ยกระดบั
กระชับสยาม 

คณะสื่อมวลชน เจ้าหน้าท่ีถ่ายท า ๑๐ คน 

๑๗ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๗ กระทรวงพลังงาน ผู้ตรวจราชการกรวงพลังงานและ
คณะ 

๑๐ คน 

๑๘ ๑ เมษายน ๒๕๕๗ เทศบาลต าบลโคกกลอย                  
จังหวัดพังงา 

ผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที ่ ๓๐ คน 

๑๙ ๔ เมษายน ๒๕๕๗ เทศบาลต าบลมะค่า                       
จังหวัดนครราชสีมา 

ผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่ แกนน า
ชุมชน กลุ่มอาชีพ 

๕๕ คน 



ครั้งท่ี วันเดือนปี ที่ศึกษาดูงาน หน่วยงานทีเ่ข้าศึกษาดูงาน กลุ่มผูเ้ข้าศึกษาดูงาน จ านวน 
๒๐ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ส านักงานประเมินผลและเผยแพร่การ

พัฒนา ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

คณะเจ้าหน้าที่ ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกจิ
และสังคมแห่งชาต ิ

๗ ท่าน 

๒๑ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ คณะสื่อมวลชนจังหวัดกระบี่ (สื่อ
วิทยุ) 

คณะสื่อมวลชน เจ้าหน้าท่ี ๕๐ คน 

๒๒ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ อ าเภอถ้ าพรรณรา                      
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

นายอ าเภอ ส่วนราชการอ าเภอ 
ผู้ใหญ่ ก านัน 

๘๕ คน 

๒๓ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ กศน.อ่าวลึก จังหวัดกระบี ่ คณะครู นักเรียน แกนน าชุมชน ๙๕ คน 
๒๔ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ คณะกรรมการตรวจติดตามการ

ด าเนินศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
ส านักงาน กปร. และเจ้าหน้าที ่ ๑๐ คน 

๒๕ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ กศน.อ่าวลึก จังหวัดกระบี ่ คณะครู นักเรียน แกนน าชุมชน 
กลุ่มสตรี กลุ่มแม่บ้าน 

๑๒๐ คน 

๒๖ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ เทศบาลต าบลชะอวด                   
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ผู้น าท้องถิ่น พนักงานเจ้าหน้าที่ 
คณะกรรมการชุมชน อสม. 

๑๓๐ คน 

๒๗ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๗ เทศบาลต าบลนครไทย                 
จังหวัดพิษณุโลก 

ผู้น าท้องถิ่น พนักงานเจ้าหน้าที่ 
คณะกรรมการชุมชน  

๕๐ คน 

๒๘ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๗ เทศบาลต าบลตันหยง   
จังหวัดปัตตาน ี

ผู้บริหาร ผู้น าท้องถิ่น พนักงาน
เจ้าหน้าท่ี คณะกรรมการชุมชน  

๓๕ คน 

๒๙ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เทศบาลเมืองทุ่งสง   
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ผู้บริหาร ผู้น าท้องถิ่น พนักงาน
เจ้าหน้าท่ี คณะกรรมการชุมชน  

๗๐ คน 

๓๐ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ โรงเรียนประสาทราษฎร์บ ารุง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

คณะครูอาจารย์  ๒๐ คน 

๓๑ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ อบต.ตะแพน 
จังหวัดพัทลุง 

ผู้บริหาร ผู้น าท้องถิ่น พนักงาน
เจ้าหน้าท่ี คณะกรรมการชุมชน 

๑๐๐ คน 

๓๒ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ กศน.จังหวัดตรัง 
 

ผู้บริหาร กศน.จังหวัดตรัง  ผอ.ศูนย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอ าเภอ 

๓๐ คน 

๓๓ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๘ มหาวิทยาลยัหาดใหญ ่
จังหวัดสงขลา 

คณะอาจารย์และนักศึกษา ๕๐ คน 

๓๔ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เทศบาลต าบลปากแพรก 
จังหวัดกาญจนบรุ ี

ผู้บริหาร ผู้น าท้องถิ่น พนักงาน
เจ้าหน้าท่ี  

๔๐ คน 

๓๕ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ อบต.ยะลา 
จังหวัดยะลา 

ผู้บริหาร ผู้น าท้องถิ่น พนักงาน
เจ้าหน้าท่ี  

๒๕ คน 

๓๖ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ กศน. เขตคันนายาว 
กรุงเทพมหานคร 

ผู้บริหารสถานศึกษา  
คณะอาจารย ์

๒๐ คน 

๓๗ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ โรงเรียนบางขันวิทยา 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ผู้บริหารสถานศึกษา  
คณะอาจารย์ นักเรียน 

๑๙๙ คน 

๓๘ ๖ มีนาคม ๒๕๕๘ อบต.ห้วยแห้ง  
จังหวัดอุทัยธาน ี

ผู้บริหาร ผู้น าท้องถิ่น พนักงาน
เจ้าหน้าท่ี  

๕๐ คน 

๓๙ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๘ อบต.หนองแวง  
จังหวัดสระแก้ว 

ผู้บริหาร ผู้น าท้องถิ่น พนักงาน
เจ้าหน้าท่ี  

๕๐ คน 

๔๐ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๘ อบต.เขาปูุ  
จังหวัดพัทลุง 

ผู้บริหาร ผู้น าท้องถิ่น พนักงาน
เจ้าหน้าท่ี คณะกรรมการชุมชน 

๕๕ คน 

๔๑ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๘ เทศบาลต าบลสามง่ามท่าโบสถ์  
จังหวัดชัยนาท 

ผู้บริหาร ผู้น าท้องถิ่น พนักงาน
เจ้าหน้าท่ี  

๔๐ คน 

๔๒ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๘ เทศบาลต าบลเขาพระงาม จังหวัด
ลพบุร ี

ผู้บริหาร ผู้น าท้องถิ่น พนักงาน
เจ้าหน้าท่ี คณะกรรมการชุมชน 

๑๕๐ คน 



 
   (4) หลักสูตรท้องถิ่น 
    กิจกรรมที่ถือเป็นหัวใจของศูนย์เรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง คือการจัดท าหลักสูตรท้องถิ่น เพ่ือน าไปใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน ซึ่งถือเป็นการรวบรวมองค์ความรู้จากฐานการเรียนรู้ต่างๆ  
ที่ผ่านกระบวนการคิด วิเคราะห์ การทดลอง ประสบการณ์ และการ
ประยุกต์ใช้จนได้องค์ความรู้ที่สามารถน ามาใช้ในการพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอน โดยหลักสูตรท้องถิ่นของศูนย์เรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียง   
ส่วนใหญ่จะเป็นหลักสูตรในด้านสัมมาชีพ โดยมีลักษณะการรวบรวม    
องคค์วามรู้การด าเนินการตั้งแต่ ต้นน้ า กลางน้ า ปลายน้ า (สร้างองค์ความรู้ 
เพาะปลูก เพาะเลี้ยง วัตถุดิบในชุมชน ดูแล เก็บเกี่ยว พัฒนาผลิตภัณฑ์ 
แปรรูป สร้างมูลค่าเพ่ิม ประชาสัมพันธ์  การตลาด ขาย เกษตรกรได้
ประโยชน์ ชุมชนได้ประโยชน์) โดยหลักสูตรท้องถิ่นท่ีส าคัญในปัจจุบันได้แก่ 
หลักการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักสูตรศิลปะแม่ไม้
มวยไทย การเพาะเลี้ยงด้วงสาคูและการเพาะเลี้ยงจิ้งหรีด ซึ่งจุดเริ่มต้น
หลักสูตรตั้งแต่การเพาะเลี้ยง จนถึงการแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์            
ซึ่งในปัจจุบันมีการน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนบ้านบางเหียน และโรงเรียนวิทยาประชาคม 
5. การพัฒนา 
   การพัฒนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงนับเป็นกิจกรรมที่ส าคัญที่จะท าให้การขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานตามปรัชญาเป็นไปในทิศทางที่วางไว้ โดยมีการด าเนินการพัฒนาทั้งในส่วนของการบริหารจัดการ 
โดยการน าหลักการบริหารรูปแบบต่างๆ มาปรับใช้ แต่ยังคงซึ่งหลักของปรัชญาของเศรษฐกิจเพียง                      
การพัฒนาทรัพยากรบุคคลทั้งขององค์กรและชุมชน ให้มีความรู้และความสามารถในการด าเนินการถ่ายทอด
ความรู้ การพัฒนาองค์ความรู้ซึ่งมาจากการทดลองเรียนรู้ และปฏิบัติจริง ขั้นตอนการด าเนินการพัฒนาศูนย์
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง มีการด าเนินงาน ดังนี้ 

  5.1 การติดตามและประเมินผล 
  เทศบาลต าบลปลายพระยามีการด าเนินการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน

ของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่องและน าผลที่ได้มาปรับปรุงการด าเนินงานของศูนย์เรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง โดยมีการด าเนินการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
    (1) คณะกรรมการอ านวยการการติดตามประเมินผลการด าเนินงานศูนย์เรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงเทศบาลต าบลปลายพระยา ประกอบด้วย ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ  
ตัวแทนส่วนราชการ  ผู้น าชุมชน ตัวแทนอนุกรรมการติดตามประเมินผลทุกระดับ และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

(2) คณะอนุกรรมการติดตามประเมินผลการด าเนินงานระดับองค์กร ประกอบด้วย
ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการของเทศบาล เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบฐานเรียนรู้ นักพัฒนาชุมชน  

(3) คณะอนุกรรมการติดตามประเมินผลการด าเนินงานระดับชุมชน ประกอบด้วย 
หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล ประธานชุมชน ตัวแทนฐานเรียนรู้แต่ละฐานเรียนรู้ในระดับชุมชน นักพัฒนาชุมชน 
      (4) คณะอนุกรรมการติดตามประเมินผลการด าเนินงานระดับครัว เรือน 
ประกอบด้วย หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล ประธานชุมชน ตัวแทนฐานเรียนรู้แต่ละฐานเรียนรู้ในระดับครัวเรือน 
นักพัฒนาชุมชน 
 
 
 



   โดยจะมีการติดตามประเมินผลโครงการ คณะอนุกรรมการทุกระดับจะด าเนินการ
ติดตามประเมิลผลเป็นรายไตรมาส  และมีการจัดท าสรุป รายงานผล ซึ่งคณะอนุกรรมการทุกระดับจะต้องสรุป
รายงานผลการติดตาม ข้อเสนอแนะให้คณะกรรมการอ านวยการทราบ เพ่ือพิจารณาหาแนวทางการพัฒนา
ร่วมกันต่อไป นอกจากการติดตามและประเมินผลด้วยคณะอนุกรรมการแล้ว ยังมี  (ส านักงาน กปร.) ที่มีการ
ด าเนินการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเป็นประจ าทุกปี 
   5.2 การปรับปรุงและพัฒนา 
   ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงมีการด าเนินการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
โดยเฉพาะการปรับปรุงและพัฒนาองค์ความรู้ให้เข้ากับบริบทชุมชนท้องถิ่น  โดยเน้นกระบวนการวิจัยที่
ก่อให้เกิดองค์ความรู้ที่สามารถน าไปปฏิบัติได้จริง และเกิดผลสัมฤทธิ์ในการน าไปปฏิบัติ  
   5.3 การขยายผล 
   การด าเนินงานของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เน้นกระบวนการขยายผลการ
เรียนรู้จากศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ไปยังหน่วยงานต่างๆ เพ่ือให้ทุกหน่วยงานมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน
การด าเนินงานตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานโดยเฉพาะองค์กรภาครัฐ 
หันมาให้ความส าคัญในการร่วมกันพัฒนาชุมชนท้องถิ่น น าไปสู่บริบทของความพอเพียงร่วมกัน ภายใต้การ
สนับสนุนและการบริหารทรัพยากรร่วมกัน  
6. ผลการด าเนินงาน 
    6.1 การเป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษาดูงานและน าไปสู่การขยายผล  
     ศู น ย์ เ รี ย น รู้ เ ศ ร ษ ฐ กิ จ
พอเพียง มีคณะศึกษาดูงานเพ่ือเข้าแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเพ่ือ
การฝึกอบรมอาชีพ ตั้งแต่มีการประกาศจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ฯ     
เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๒ จนถึงปัจจุบัน ประมาณ ๖,๕๐๐ คน  
หน่วยงาน/องค์กรต่างๆ ประมาณ ๗๐ หน่วยงาน ประกอบด้วย
ส่ วนราชการต่ างๆ เช่น  หน่ วย งานราชการส่ วนกลาง                   
ส่ ว น ภู มิ ภ าค  องค์ ก รปกครอ งส่ ว นท้ อ งถิ่ น  โ ร ง เ รี ย น 
สถาบันการศึกษาต่างๆ  
   โดยน าองค์ความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ใน
ชวีิตประจ าวันอย่างเป็นรูปธรรม ตัวอย่างเช่น 
        ๑) โรงเรียนบ้านบางเหียน ได้จัดตั้งศูนย์
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงประจ าโรงเรียน ศูนย์ฝึกอาชีพตัดผม
ชาย ปัจจุบันร่วมเป็นเครือข่ายศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
เทศบาลต าบลปลายพระยา 
        ๒) โรงเรียนวิทยาประชาคม จัดตั้งฐาน
เรียนรู้การเพาะเลี้ยงจิ้งหรีด และการเพาะเลี้ยงด้วงสาคู  
        ๓) นายประวัติ รักษารัตน์ ด าเนินการ
เพาะเลี้ยงด้วงสาคู เลี้ยงปลาดุก และเกษตรผสมผสาน นายสง่า ชัยชนะ ด าเนินการเพาะเลี้ยงจิ้งหรีด               
นายเกษม ลูกลิ้ม ด าเนินการปลูกพืชเกษตรผสมผสาน ปัจจุบันเป็นเครือข่ายศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
เทศบาลต าบลปลายพระยา 
     6.2 การประเมินผลความพึงพอใจ  

  การประเมินผลความพึงพอใจ จะใช้แบบสอบถามความพึงพอใจศูนย์เรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง ของส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
(ส านักงาน กปร.)  โดยระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก 

 



 6.3 ผลส าเร็จขององค์การจากการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
     (๑) มีนโยบายและแผนทิศทางทั้งในปัจจุบันและอนาคต ในการน้อมน า
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาพัฒนาองค์กรและพัฒนาชุมชน แบบมีส่วนร่วมอย่างมีเหตุผลตามสภาพ
ปัญหา ความต้องการและภูมิสังคมของแต่ละชุมชนจนเกิดเป็นวิถี หรือวัฒนธรรมองค์กรและชุมชนร่วมกันใน
การพัฒนาที่ยั่งยืน 
      (๒) มีการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตพอเพียงของเจ้าหน้าที่และประชาชน ทั้งในเชิง
อาชีพและทักษะการใช้ชีวิตร่วมกันเป็นอย่างดี ในลักษณะพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกันจนเกิดความสมดุล 
     (๓) ประชาชนมีความพึงพอใจในการรับบริการสาธารณะ การพัฒนาอาชีพ 
ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีความรู้ความสามารถและการบริหารงานระบบกลุ่ม การด ารงตน
ภายใต้หลักความพอประมาณ มีเหตุมีผล มีภูมิคุ้มกัน มีคุณธรรมและความรู้ในการด าเนินชีวิต 
      (๔) มีแผนงานหรือแนวทางในการส่งเสริมปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน เช่น แผนงานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ แผนงานการส่งเสริมอาชีพและพัฒนา
คุณภาพชีวิต แผนงานการบริหารจัดการแผนงาน การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
      (๕) มีระบบการบริหารแบบภาคีร่วมพัฒนาเพ่ิมมากขึ้น เช่น ด้านการจัด
การศึกษา ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ด้านการสาธารณสุข ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต และด้านการบริการ
ประชาชน 

(6)  การได้รับรางวัลของเทศบาลต าบลปลายพระยา จากการ
ด าเนินงานที่ผ่านมา ท าให้เทศบาลต าบลปลายพระยาได้รับ
รางวัลจากการพัฒนาที่มีความเชื่อมโยงกับการน าหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆ 
ดังนี้ 
 -รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการ               
ที่ดี  ปี  ๒๕๕๔ ประเภทเทศบาลต าบล จากส านักงาน
คณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
-รางวัลชนะเลิศ โครงการกระบี่เมืองสะอาด ประเภทสถานที่
ราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดกระบี่ ประจ าปี 
๒๕๕๐ และมาตรฐานต้นแบบยอดเยี่ยม ประเภทเทศบาล
ต าบล ประจ าปี ๒๕๕๑ – ๒๕๕๒ และ ประจ าปี ๒๕๕๔ จาก
จังหวัดกระบี่  
-รางวัลโล่เกียรติยศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้าน
การคุ้มครองผู้บริ โภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ปี ๒๕๕๖ 
กระทรวงสาธารณสุ 
-รางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดีเด่นด้านการพัฒนาระบบการจัดการสุขาภิบาลอาหาร              
ปี ๒๕๕๕ กระทรวงสาธารณสุข 
 
 
 
 

 



-รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการปูองกัน  
การทุจริต ประจ าปี ๒๕๕๖ ส านักงานคณะกรรมการปูองกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ปปช.) 
 -รางวัลชนะเลิศ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหาร
จัดการที่ดี ปี ๒๕๕๖ ประเภทเทศบาลต าบล จากส านักงาน
คณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
-รางวัลเกียรติบัตรองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นดี เด่น               
ด้านความโปร่งใสและการมีส่วนร่วม สถาบันพระปกเกล้า 
 -องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้านการปูองกันการ
ทุจริต ปี ๒๕๕๗ 

     

     6.4 การน าข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ จากผู้เข้ารับการอบรม/ศึกษาดูงาน มา
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ของศูนย์เรียนรู้ 
         ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ได้น าข้อเสนอแนะ และข้อคิดเห็นจากผู้เข้าศึกษา    
ดูงาน และน าเข้าสู่คณะท างานเพ่ือพิจารณา ปรับปรุงการด าเนินงานของศูนย์เรียนรู้ฯ เช่น 
   (1) การจัดให้มีแหล่งรวบรวม               
องค์ความรู้ ข้อมูลวิชาการ สื่อประชาสัมพันธ์อย่างเป็นระบบ  
การจัดตั้งฐานเรียนรู้ และวิทยากรประจ าแต่ละฐานเพ่ือให้
ความรู้กับผู้ศึกษาดูงาน 
   (2) การขยายพ้ืนที่กิจกรรมฐาน
เรียนรู้ต่างๆ นอกเหนือจากฐานเรียนรู้เพ่ือการส่งเสริมอาชีพ 
เ พ่ือให้ครอบคลุมประเภทกิจกรรมการ เรี ยนรู้ ต่ า งๆ                   
เช่น   ฐานเรียนรู้การบริหารจัดการที่ดี ฐานเรียนรู้พลังงาน
ทดแทน  ฐานเรียนรู้การปูองกันการทุจริต เป็นต้น 

(3) การสร้างเครือข่ายฐานเรียนรู้
ในระดับชุมชน ระดับครัวเรือน   
   (4) การสร้างเครือข่ายโดยจัดท า
บันทึกตกลงความร่วมมือ (MOU) กับส่วนราชการ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรภาคเอกชนต่างๆ เช่น   

     - ส านักงานคณะกรรมการ
พิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
(ส านักงาน กปร.)  

     - มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
(มพพ.) ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  

     - ส านักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.)   
     - ส านักงานปูองการและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ปปช.)   
     - โรงแรมเชอราตัน กระบี่ บีช รีสอร์ท เป็นต้น 

             - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ เช่น เทศบาลต าบลปากแพรก จังหวัด
กาญจนบุรี  องค์การบริหารส่วนต าบลยะลา จังหวัดยะลา องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแห้ง จังหวัดอุทัยธานี  
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง จังหวัดสระแก้ว องค์การบริหารส่วนต าบลเขาปูุ จังหวัดพัทลุง เทศบาล
ต าบลสามง่ามท่าโบสถ์ จังหวัดชัยนาท เป็นต้น   



   (5) เรื่องอ่ืนๆ เช่น จัดหาสถานที่
รับประทานอาหาร ที่พัก เพ่ือสร้างรายได้เชิงเศรษฐกิจให้กับชุมชน 
7. ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
  7.1 ปัญหาอุปสรรค 
   การด าเนินงานของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง   
มีปัญหาอุปสรรคค่อนข้างน้อย ส าหรับปัญหาอุปสรรคที่มีก็จะเป็น
เรื่องของกระบวนการด าเนินงาน เช่น   

(1) เรื่องช่วงเวลาการด าเนินงาน ซึ่งบางครั้งก็ไม่
สามารถด าเนินการให้แล้วเสร็จตามแผนงานที่ก าหนด   
   (2) การเอาตัวเงินหรืองบประมาณมาเป็นตัวตั้งในการด าเนินงาน โดยมิได้คิดถึงการเอา
กิจกรรมมาเป็นตัวก าหนดตัวเงินหรืองบประมาณ 

   (3) ชุมชนหรือกลุ่มเกษตรกรบางส่วน ยังยึดติดกับการส่งเสริมจากภาครัฐแบบเดิมๆ คือเป็น
ผู้รับจากส่วนราชการ ทั้งในส่วนของงบประมาณหรือวัสดุครุภัณฑ์ ดังนั้น เมื่อต้องเป็นผู้คิดเอง วางแผนเอง   
ใช้งบประมาณของตนเอง ก็จะไม่ค่อยให้ความสนใจหรือร่วมมือเท่าท่ีควร 

  7.2 ข้อเสนอแนะ 
    หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้กับหลากหลายบริบท หลากหลาย
หน่วยงาน หลากหลายกลุ่มผลประโยชน์ กลุ่มธุรกิจ หรือทุกภาค
ส่วนของสังคม การจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเทศบาล
ต าบลปลายพระยา เพ่ือเป็นหน่วยเผยแพร่พระราชกรณียกิจของ
องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเป็นศูนย์แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ในเรื่องการด าเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ก็เป็นเพียงมิติ
หรือกิจกรรมหนึ่ง เพ่ือสร้างการเรียนรู้ให้กับชุมชนและประชาชน
ท้องถิ่นเขตพ้ืนที่เทศบาล  ดังนั้น การขยายผลในเรื่องการน าหลัก
ปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับ
สังคมในภาพรวมอย่างยั่งยืนได้นั้น จ าเป็นที่จะต้องด าเนินการ ดังนี้ 
   (1) การขับเคลื่อนให้เข้าสู่ทุกอนูของสังคม ทุกสาขา
อาชีพ ทุกเพศวัย ทุกกลุ่มช่วงอายุ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และสถาบันการศึกษาทุกระดับ ด้วยการเน้นในเรื่องของ
วิชาการ และเรื่องการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการควบคู่กันไป ด้วยการ
สร้างองค์กรต้นแบบ หรือตัวอย่างความส าเร็จ เพ่ือแสดงให้เห็นภาพ    
เชิ งประจักษ์ ในเรื่ องผลสัมฤทธิ์ อย่ าง เป็นรูปธรรมและ เป็น
วิทยาศาสตร์ 
  (2) กิจกรรมต่างๆ ต้องสร้างแรงกระตุ้นและสร้าง
กระบวนเรียนรู้ให้กับผู้ที่สนใจด้วยตนเอง ซึ่งน่าจะสร้างความยั่งยืน
ของแต่ละกิจกรรมนั้นๆ รวมถึงควรเป็นกิจกรรมที่สามารถต่อยอด 
ขยายผล หรือพัฒนาและยกระดับกลายเป็นอีกกิจกรรมอ่ืนๆ ได้
อย่าง  ต่อเนื่อง 
 
 
 



8. บทสรุป 
การขับเคลื่อนการด าเนินงานเศรษฐกิจพอเพียงเป็นไปตามพระราชปณิธานของพระองค์ท่าน 

และเพ่ือให้ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสามารถเป็นศูนย์ถ่ายทอดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และเป็นองค์กรต้นแบบแห่งการด าเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  อีกทั้งมีความ
เหมาะสมและครอบคลุมทุกภารกิจทั้งในส่วนที่เกี่ยวเนื่องกับการบริหารจัดการขององค์กรและการจัดบริการ
สาธารณะให้กับประชาชนและผู้สนใจต่างๆ ได้ศึกษาและเรียนรู้เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ในองค์กรและการด าเนิน
ชีวิต รวมทั้งการสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนในท้องถิ่นได้อย่างต่อเนื่ องและยั่งยืน  จ าเป็นที่เทศบาลต าบล  
ปลายพระยาต้องขับเคลื่อนการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง หลากหลาย และทุกมิติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทศบาล
ต าบลปลายพระยาต้องเป็นองค์กรหลักในการจัดการองค์ความรู้ทุกๆ ด้าน เมื่อกิจกรรมต่างๆ มั่นคงแล้ว      
จึงค่อยขยายผลสู่ชุมชน ซึ่งเปรียบเสมือนการติดอาวุธทางปัญญา ด้วยการสร้างฐานคิด (ฐานเรียนรู้สัมมาชีพ) 
องค์ความรู้ วิธีคิด วิธีตัดสินใจ เทคนิคการประกอบอาชีพ เป็นปัจจัยส าคัญในการขับเคลื่อนงานและลดความ
เสี่ยงในการไม่ประสบความส าเร็จและความล้มเหลวของกิจกรรม อันจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนอย่างยั่งยืนสืบไป 

 
 


