


คํานํา
 สํานักงานคณะกรรมการพิเศษ         
เ พ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจาก       
พระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) รวมกับมูลนิธิ           
ชยัพฒันา สาํนกังบประมาณ กระทรวงมหาดไทย 
กองทัพไทย และมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนา
ประเทศตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไดจัดให
มีการประกวดผลงานตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ครัง้ที ่2 โดยมีวตัถปุระสงคเพือ่เผยแพร
ตัวอยางความสําเร็จของบุคคล ชุมชน และ
องค กรภาครัฐและธุรกิจที่ ได น อมนําเอา           
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใช        
ในการดําเนินชีวิต การพัฒนาชุมชน และการ
บรหิารจัดการองคกร จนประสบความสําเรจ็และ
เปนแบบอยางที่ดีแกสังคม
 จากการประกวดผลงานฯ ที่ผานมา 
ชมุชนเพชราวุธ พัน 2 ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ 
ถวยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ประเภทชุมชนเศรษฐกิจ 
พอเพียง ซึ่งเหมาะสมที่จะเปนตัวอยางใหแก           

ชุมชนอื่นๆ รวมทั้งบุคคลทั่วไปที่สนใจเขามา
ศึกษาเรียนรู ความสําเร็จ สํานักงาน กปร.              
จงึพจิารณาเห็นสมควรให ชมุชนเพชราวธุ พนั 2 
เปนศนูยเรยีนรูเศรษฐกิจพอเพยีง โดยในเบือ้งตน 
สํานักงาน กปร. ไดจัดพิมพหนังสือคูมือตัวอยาง
ความสําเรจ็การประยุกตใชปรชัญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ประเภทชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง               
เพื่อเปนคูมือใหกับชุมชนและผูที่สนใจไดเขาใจ
และมองเห็นภาพการนอมนําหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชในการสราง
ชุมชนเข็มแข็ง เกิดความสามัคคี เปนอันหนึ่ง          
อันเดียวกันเหมือนชุมชนเพชราวุธ พัน 2
 สุดทายน้ี สํานักงาน กปร. ขอขอบคุณ 
ชุมชนเพชราวุธ พัน 2 เปนอยางยิ่ง ที่ใหความ
อนุเคราะหขอมูลและรูปภาพในการจัดพิมพ
หนงัสอืเลมนี ้โดยหวังเปนอยางยิง่วาหนงัสือคูมอื
ตัวอยางความสําเร็จฯ เลมนี้ จะเปนแนวทาง          
ในการดาํเนนิชวีติและดาํรงตนใหเปนประโยชน
ตอการพัฒนาชุมชนใหเข็มแข็งตอไป

สํานักงาน กปร.
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ประวัติชุมชน

 ชุมชนเพชราวุธ พัน 2 เปนชุมชน             
ภายใตการดูแลของกองพันทหารราบท่ี 2              
กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค มีลักษณะ
ชุมชนที่อาศัยอยูในเขตพื้นที่ทหาร เปนชุมชน         
ที่มี วิถีแนวทางปฏิบัติอยู  ในกฎ  ระเบียบ                          
อยางเครงครัด ทัง้นีช้มุชนไดมกีจิกรรมท่ีสงเสรมิ

ความสามัคคีของคนในชุมชนอยางตอเนื่อง 
กิจกรรมที่สรางความสามัคคีของชุมชน ไดแก
การรวมกันขายตนไม เพือ่เปนรายไดเสรมิใหแก
ครอบครัว และครัวเรือนในชุมชนยังมีการปลูก
พืชผักสวนครัว เพื่อเปนการลดรายจายใหแก  
ครัวเรอืน
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ขอมูลพื้นฐาน

 ชุ ม ชน เ ศ รษฐกิ จพอ เพี ย ง แห  ง น้ี                         
มีประชากรทั้งหมด 1,895 คน 344 ครอบครัว 
กอตั้งเปนชุมชนเม่ือวันท่ี 17 เมษายน 2547              
ในพ้ืนที่กองพันทหารราบท่ี 2 กรมทหารราบ            
ที่ 11 รักษาพระองค รวมจํานวน 418 ไร 
ประชากรประกอบอาชพีแมบาน พนักงานบรษิทั

เอกชน คาขาย รับราชการ ตามลําดับ โดย              
แมบานจะมีอาชีพเสริมสรางรายไดจากกิจกรรม
ตางๆ ที่ชุมชนเพชราวุธ พัน 2 สนับสนุน เชน 
โครงการไมดอกไมประดบั โครงการตระกราสาน 
ตัดเย็บเสื้อผา จักรยานยนตรับจาง เปนตน

ประเภทชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง  :  ชุมชนเพชราวุธ พัน 2ประเภทชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง  :  ชุมชนเพชราวุธ พัน 2        33        



คณะกรรมการชุมชนเพชราวุธ พัน 2

 จํานวน 11 คน ประกอบดวย

 1. ร.ท.ชัยนันท จุยสวัสดิ์ ประธานกรรมการ
 2. จ.ส.อ.อําพร จะโนรัตน  รองประธานกรรมการ
 3. นางวัชรารัศ ธนกรพิทักษ  เลขานุการ
 4. นางสินีนาฎ ชาวทาทราย  กรรมการ
 5. จ.ส.อ.จําลอง รอดพวง  กรรมการ
 6. จ.ส.อ.นิคม วัฒนา กรรมการ
 7. จ.ส.อ.ภคภพ กวินภาวัฒน  กรรมการ
 8. จ.ส.อ.สมพงษ มงคลวัย กรรมการ
 9. นางจินดา จุยสวัสดิ์ กรรมการ
 10. จ.ส.อ.ชาลี อินทรนอย กรรมการ
 11. จ.ส.อ.สืบสมบัติ เกตุประสิทธิ์ กรรมการ
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การประยกุตใชหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิ
พอเพียง

ที่มา : มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง, 
 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2555
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ความพอประมาณ

 ชมุชนเพชราวธุ พนั 2 เปนชุมชนทีต่ัง้อยู
ในเขตเมืองที่มีความเกื้อกูลกันทั้งในฐานะเพื่อน
รวมงานและเพ่ือนรวมอาชีพเสริม เชน กิจกรรม
การปลูกไมดอกไมประดับ การแปรรูป และ        
กิจกรรมอื่นๆ พรอมทั้งสงเสริมใหทุกครัวเรือน
ในชุมชนจัดทําบัญชีรายรับ - รายจาย เพ่ือ
ประเมินสถานภาพทางการเงินของตนเองได 
ชุมชนเพชราวุธ พัน 2 จึงเปนชุมชนที่พึ่งพา
ตนเองได สามารถสรางรายไดใหครอบครวั และ
สงเสริมอาชีพแบบเบ็ดเสร็จ

ความมีเหตุผล

 ดวยความที่ชุมชนเพชราวุธ พัน 2 เปน
ชุมชนท่ีอยูภายใตการดูแลของทหาร ดังนั้น จึง
เปนชุมชนที่มีระเบียบวินัย และปฏิบัติตาม        
กฎเกณฑอยางเครงครัด โดยเนนการมีสวนรวม
ของคนในชุมชน ใหรวมตดัสนิใจ และรวมวางแผน
ชุมชนอยางมีเหตุมีผล ดังน้ันแผนชุมชนจึง         
เกิดข้ึนจากความรวมมือของทุกฝาย ซึ่งพรอม         
ที่จะปฏิบัติตาม และรวมกันพัฒนาชุมชนตาม
แผนตอไป
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การมีภูมิคุมกันท่ีดี

 การออมเปนกิจกรรมท่ีสรางความเขม
แข็งใหแกชุมชนเพชราวุธ พัน 2 สมาชิกในครัว
เรือนจะมีการออมเงินอยางสมํ่าเสมอ และรวม
ประชุมวางแผนพัฒนาชุมชนอยางนอยเดือนละ 
1 ครั้ง นอกจากน้ี ยังใหความสําคัญกับสุขภาพ
ของคนในชุมชน โดยมีการตรวจสุขภาพเปน
ประจําทุกป โดยประสานงานกับชุดแพทย
เคลือ่นที ่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา และหนวย
แพทยทันตกรรมจากกรมการแพทยทหารบก 

เพ่ือใหสมาชิกในชุมชนเขาถึงบริการดานสุขภาพ
ที่ดี ในดานสวัสดิการ มีทั้งโครงการลดรายจาย 
คือ รานคาสวัสดิการเพ่ือคนในชุมชน การปลูก
ผักหลังบาน การผลิตไบโอดีเซล เปนตน และ
โครงการเพิ่มรายไดเพื่อสงเสริมใหทั้งกําลังพล
และครอบครัวมีรายไดจากอาชีพเสริม เชน 
กิจกรรมไมดอกไมดอกไมประดับ มอเตอรไซค
รับจาง รานเสริมสวย เปนตน
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ความรู

 ชมุชนเพชราวธุ พนั 2 ใหความสําคัญกับ
องคความรูในการดาํเนนิงานแตละกจิกรรม โดย
เขาอบรมหาความรูเพ่ือนาํมาปรับใชกบักิจกรรม
ตางๆ ภายในชุมชน เชน การเลี้ยงปลาในกระชัง 
การปลูกผักไรดิน การผลิตไอโอดีเซล แกส
ชวีภาพ เปนตน และนาํความรูทีไ่ดรบัไปขยายผล
ใหแกชุมชนในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของตนเอง 
เชน การสงเสรมิการเพาะเห็ดใหแกชมุชนหลักสี่
บางเขน และกลุมทหารเกณฑ เปนตน เพือ่เปน 
การเพิ่มรายไดจากอาชีพเสริม 

 ทั้งนี้ ยังสนับสนุนการศึกษาให กับ
ครอบครวักาํลงัพล เชน สวสัดกิารทนุการศึกษาบตุร 
กิจกรรมพ่ีสอนนอง การจัดติวการบานใหบุตร
กําลังพล และมีศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ร.11 รอ. 
ปจจุบันมีนักเรียนจํานวน 70 คน โรงเรียน
กองทัพบกอุปถัมภ เพชราวุธวิทยา เปดสอน
ตั้งแตระดับอนุบาล - ประถมศึกษา ปจจุบันมี
นักเรียนจํานวน 2,855 คน เพื่อใหการศึกษาแก
เด็กและเยาวชนท้ังในและนอกระบบ
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คุณธรรม

 ชุมชนได  ให ความสําคัญในการจัด
กิจกรรมตามวันสําคัญตางๆ และเข าร วม
กิจกรรมอยางสมํ่าเสมอพรอมทั้งสงเสริมการ        
มีสวนรวมและพัฒนาขีดความสามารถของ
สมาชิกในชุมชนเพ่ือใหโอกาสในการสราง            
รายไดเสริม นอกจากน้ี ยังมีกิจกรรมตางๆ          
เพื่อสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม ดังนี้

 - กจิกรรมเสริมสรางครอบครัวทีอ่บอุน 
เชน กิจกรรมพักผอนประจําป กิจกรรมสงเสริม
การพัฒนาคุณธรรม และแสดงออกถึงความ
จงรักภักดีตอสถาบันศาสนา ใหความสําคัญกับ
เยาวชนและผูสูงอายุ โดยมีสวัสดิการเจ็บปวย 
ทุนการศึกษาบุตรกําลังพล และการชวยเหลือ
ซอมแซมบานผูยากไรในพื้นที่รับผิดชอบ

 - การรวมกลุมอาสาสมัครชวยเหลือ
เก้ือกูลสังคม โดยประสานหนวยงานในพ้ืนที่   
เขตบางเขน เพือ่ทาํกจิกรรมทางสงัคมตางๆ เชน 
การอํานวยความสะดวกดานจราจรในพื้นที่
บางเขน ขุดลอกคูคลอง กําจัดวัชพืช เปนตน
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ผลสําเร็จจากการประยุกตใชปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

 ชมุชนในเขตเมอืงสวนใหญมกัมีอปุสรรคตอ
การพัฒนา แตชุมชนเพชราวุธ พัน 2 เปนชุมชน          
ภายใตการดูแลของทหารที่ไดนอมนําหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชกับชุมชน สงเสริม
ใหมกีารรวมกลุมทีห่ลากหลาย ทาํใหชมุชนมีคณุภาพ
ชีวิตและความเปนอยูที่ดีขึ้น ภาวะหนี้สินของคน          
ในชมุชน  ลดลง มรีายไดเสรมิจากการรวมกลุมตางๆ 
พรอมทั้งสามารถเปนศูนยเรียนรู ที่มีองคความรู             
ในการสงเสริมอาชีพเพื่อลดรายจาย - สรางรายได 
วิทยากรมีความรูและเชี่ยวชาญในแตละกิจกรรม 
สามารถถ ายทอดแก ผู ที่สนใจทั้ งภายในและ
ภายนอกชุมชน และเปนชุมชนตนแบบของชุมชน
เมอืงท่ีไดนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาประยุกตใชอยางเหมาะสม

1010       คูมือตัวอยางความสําเร็จ การประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คูมือตัวอยางความสําเร็จ การประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง



แผนการบริหารจัดการชุมชน

 - สนบัสนนุใหครวัเรอืนมีการออม และ
จัดทําบัญชีรายรับ-รายจาย

 - มีการสํารวจและเก็บขอมูลทุนทาง
สงัคม ทนุทางวฒันธรรม ภมูปิญญาทองถิน่ เพือ่
เปนขอมูลในการพัฒนาอยางยั่งยืนและเปน
ระบบ

 - มีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูชุมชน 
เพือ่สงเสริมใหมกีารรวมคิด รวมทํา รวมวางแผน 
ติดตามและประเมินผลชุมชน ซึ่งจะทําใหทราบ
ถึงความตองการและปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้น
ภายในชุมชน และรวมกันวางแผนแกไขไดอยาง
เห็นพองตองกันทุกฝาย

 - ประชาสัมพันธใหความรูชมุชน ในการ
เสรมิสรางสขุภาพครอบครวั ทัง้การออกกาํลังกาย 
การบริโภคอาหาร และการสรางสุขภาวะตางๆ 
อยางทั่วถึงและเสมอภาค

 - สงเสริมการมีสวนรวมและพัฒนา       
ขีดความสามารถของสมาชิกในชุมชน โดยให
วิทยากรผูเชี่ยวชาญในดานที่คนในชุมชนสนใจ
เขามาฝกสอน

 - สงเสริมกิจกรรมลดรายจาย โดยเนน
การผลิตเพื่อบริโภคในชุมชน และกิจกรรมเพิ่ม
รายได สรางอาชีพและรายไดเสริม

ประเภทชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง  :  ชุมชนเพชราวุธ พัน 2ประเภทชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง  :  ชุมชนเพชราวุธ พัน 2        1111        



1212       คูมือตัวอยางความสําเร็จ การประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คูมือตัวอยางความสําเร็จ การประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง



กิจกรรมลดรายจาย : 
ศูนยการเรียนรู / ชวยสังคม และสวัสดิการเพ่ือบริโภคในชุมชน

 - การปลกูผกัสวนครวัและผกัไรดนิ

 - ปศุสัตว : เลี้ยงเปด ไก หมูปา กบ

 - ประมง : เลีย้งปลาดกุในบอดนิ เลีย้งปลา
ในกระชัง

 - การเพาะเห็ดนางฟาภูฏาน

 - การผลิตกะทิแบบครบวงจร

 - เตาเผาถาน นํ้าสมควันไม

ประเภทชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง  :  ชุมชนเพชราวุธ พัน 2ประเภทชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง  :  ชุมชนเพชราวุธ พัน 2        1313        



 - การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม โดยบําบัดนํ้าเสียจากหองสุขา /   
หองครัว ดวยกรรมวิธีงายๆ กอนปลอยลงสู      
แหลงน้ํา

 - การผลิตแกสชีวภาพ เพื่อใชในการ
ผลิตอาหารกลางวันแกกําลังพล

 - การผลิตไบโอดีเซล โดยรับซ้ือนํ้ามัน
ใชแลวจากบุคคลภายนอก ในราคาลิตรละ 11 
บาท ผลิตขายแกคนในชุมชนลิตรละ 22 บาท 
สําหรับบุคคลภายนอกจําหนายในราคาลิตรละ 
23 บาท (ราคา ณ วันที่ 3 มิถุนายน 2558)

1414       คูมือตัวอยางความสําเร็จ การประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คูมือตัวอยางความสําเร็จ การประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง



 - โครงการไมดอกไมประดับสงเสริมให
กาํลงัพลและครอบครวัมรีายไดจากการเพาะชาํ
กลาไม พรอมทั้งจัดพ้ืนที่ตลาดตนไมเพื่อเปน
พื้นที่จําหนายที่สะดวกตอผูซื้อและผูขาย

  - โครงการมอเตอรไซครับจาง มี
กําลังพลและครอบครัวเขารวมเปนสมาชิก 
จํานวน  40 ราย บริการรับ-สงภายในกรมทหาร
ราบท่ี 11 รักษาพระองค โดยคิดคาบริการเที่ยว
ละ 10 บาท ทําใหมีรายไดเฉล่ียประมาณ 4,600 
บาท / คน / เดือน

กิจกรรมเพ่ิมรายได : 
สรางอาชีพเสริม

ประเภทชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง  :  ชุมชนเพชราวุธ พัน 2ประเภทชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง  :  ชุมชนเพชราวุธ พัน 2        1515        



 - โครงการรานเสริมสวย สงเสริมให
ครอบครัวกําลังพลมีรายไดเสริมจากการเปด
กิจการรานเสริมสวยภายในชุมชน มีสมาชิก
จํานวน 3 ราย มีรายไดประมาณ 13,000           
บาท / คน / เดือน

 - กจิกรรมตะกราสาน โดยกลุมแมบาน
ของกาํลงัพล จดัจําหนายภายในชมุชน และรวม
จัดแสดงสินคาตามงานเทศกาลตางๆ พรอมท้ัง
ขยายผลงานฝมือใหกับกลุมอื่นๆ ที่สนใจ

 - ชมุชนมรีะบบการจดัการขยะทีด่ ีโดย
ไดลงนามความรวมมือ (MOU) กับกรมสงเสริม
คณุภาพสิง่แวดลอม แผนปฏบิตักิารวาดวยความ
รวมมือการสงเสริมการดําเนินงานการจัดการ
ขยะมูลฝอย โดยการมีสวนรวมของชุมชน เพื่อ
มุงสูชุมชนปลอดขยะ โดยไดรับการสนับสนุน          
ถังขยะแบบแยกประเภทขนาดใหญ จาก
สํานักงานเขตบางเขน และกําหนดจุดวาง           
ในชุมชนอยางทั่วถึงและมีเจาหนาที่โครงการ             
รบัซ้ือขยะตามจุดตางๆ ในพ้ืนทีช่มุชน โดยมีการ
กําหนดจุดรับซื้อและราคาอยางชัดเจน

1616       คูมือตัวอยางความสําเร็จ การประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คูมือตัวอยางความสําเร็จ การประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง



รางวัลความสําเร็จ

 - ป 2552 รางวัลถวยพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ในโครงการประกวดผลงานตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 2 ประเภทชุมชน
เศรษฐกิจพอเพียง จากสํานักงาน กปร.

 - ป 2556 รางวัลชมเชย ประเภทชุมชน
เศรษฐกิจพอเพียง ขนาด 50 ครวัเรอืน จากศนูย
ประสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
และความมั่นคง กองบัญชาการกองทัพไทย

 - ป 2556 รางวลัหนวยทหารท่ีมผีลการ
ดําเนินงานโครงการไบโอดีเซลยอดเยี่ยม จาก
กรมพลังงานทหาร

 - ป 2557 ไดรับการจัดตั้งเปนศูนย   
เรยีนรูเศรษฐกิจพอเพียง ประภทชุมชนเศรษฐกิจ
พอเพียง ของสํานักงาน กปร.

ประเภทชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง  :  ชุมชนเพชราวุธ พัน 2ประเภทชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง  :  ชุมชนเพชราวุธ พัน 2        1717        



แผนที่

 

1818       คูมือตัวอยางความสําเร็จ การประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คูมือตัวอยางความสําเร็จ การประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง



 ลําดับ ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง ประเภท จังหวัด โทรศัพท  สํานักงาน กปร. 
ภาคกลาง
 1. นายประมาณ  ประสงคสันติ ประชาชนท่ัวไป กาญจนบุรี 08 7903 0912
 2. นายวินัย  สุวรรณไตร ประชาชนท่ัวไป ฉะเชิงเทรา 09 4861 9205
 3. นายสํารอง  แตงพลับ เกษตรกรทฤษฎีใหม เพชรบุรี 08 9076 4325
 4. นายณรงค  บัวสี เกษตรกรทฤษฎีใหม กรุงเทพฯ 08 7357 6444
 5. นายยวง  เขียวนิล เกษตรกรทฤษฎีใหม นนทบุรี 08 1929 9159
 6. นายปรีชา  เหมกรณ  เกษตรกรทฤษฎีใหม กรุงเทพฯ 08 9886 0983
 7. กลุมสงเสริมและผลิตพันธุขาว กลุมเกษตรทฤษฎีใหม นนทบุรี 08 0076 8989
  ชุมชนบานไทรใหญ  
 8. ชุมชนบางรักนอย ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง นนทบุรี 08 1316 0805
 9. ชุมชนเพชราวุธพัน 2 ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง กรุงเทพฯ 02 5211 190
 10. เรือนจําชั่วคราวเขากล้ิง หนวยงานภาครัฐในสวนภูมิภาค เพชรบุรี 08 9486 1509
 11. ธนาคารเพ่ือการเกษตร หนวยงานภาครัฐในสวนกลาง กรุงเทพฯ 02 2800 180 
  และสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.)   ตอ 2331-2
 12. กรมราชทัณฑ หนวยงานภาครัฐในสวนกลาง นนทบุรี 08 3954 7824
 13. บริษัท ซองเดอรไทยออรแกนิคฟูด  ธุรกิจขนาดยอม สุพรรณบุร ี 08 1489 9323
  จํากัด
 14. กลุมสตรีผลิตภัณฑของใช ธุรกิจขนาดยอม เพชรบุรี 08 7988 7801
  ในครัวเรือน
 15. บริษัท บาธรูม ดีไซน จํากัด ธุรกิจขนาดกลาง ปทุมธานี 02 6837 322 - 3
 16. หางหุนสวน สมศักดิ์แกลงเซอรวิส ธุรกิจขนาดกลาง ระยอง 08 9541 4442
  จํากัด
 17. บริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด ธุรกิจขนาดใหญ กรุงเทพฯ 02 3354 658
  (มหาชน)
 18. บริษัท ซีเอ็ดยเูคชั่น จํากัด ธุรกิจขนาดใหญ กรุงเทพฯ 02 7398 000
  (มหาชน)
 19. บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส ธุรกิจขนาดใหญ กรุงเทพฯ 02 2028 000
  คอมมูนิเคช่ัน จํากัด (มหาชน)
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 20. นายแสนหมั้น  อินทรไชยา ประชาชนท่ัวไป อุดรธานี 08 6167 8524
 21. นายทวี  ประหา ประชาชนท่ัวไป มุกดาหาร 08 0059 3243

ประเภทชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง  :  ชุมชนเพชราวุธ พัน 2ประเภทชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง  :  ชุมชนเพชราวุธ พัน 2        1919        



 ลําดับ ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง ประเภท จังหวัด โทรศัพท  สํานักงาน กปร. 
 22. นายสุนัน  เผาหอม ประชาชนท่ัวไป ขอนแกน 08 0186 8617
 23. นายจันทรที  ประทุมภา เกษตรกรทฤษฎีใหม นครราชสีมา 08 9948 4737
 24. นางพิมพ  โถตันคํา เกษตรกรทฤษฎีใหม สกลนคร 08 0748 3133
 25. นายบุญแทน  เหลาสุพะ เกษตรกรทฤษฎีใหม เลย 08 3346 0287
 26. กลุมขาวคุณคา ชาวนาคุณธรรม กลุมเกษตรทฤษฎีใหม ยโสธร 08 8073 4277
 27. กลุมเกษตรย่ังยืนอําเภอกันทรวิชัย กลุมเกษตรทฤษฎีใหม มหาสารคาม 08 9618 4075
 28. ชุมชนบานทาเรือ ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง นครพนม 08 8335 5819
 29. โรงเรียนศึกษาสงเคราะหนางรอง หนวยงานภาครัฐในสวนภูมิภาค บุรีรัมย 04 4631 883
 30. บริษัท โสมภาส เอ็นจิเนียริ่ง ธุรกิจขนาดกลาง มหาสารคาม 08 1052 1270
  (2005) จํากัด
 ภาคเหนือ
 31. นายสุพจน  โคมณี ประชาชนท่ัวไป นครสวรรค 08 1041 0911
 32. นายผล  มีศรี ประชาชนท่ัวไป พะเยา 08 1174 9928
 33. นายสมมาตร  บุญฤทธิ์ ประชาชนท่ัวไป กําแพงเพชร 08 6207 1285
 34. นางเปรียวจันทร  ตะตนยาง เกษตรกรทฤษฎีใหม เชียงราย 08 1706 9687
 35. นายประพันธ  ศรีสุวรรณ เกษตรกรทฤษฎีใหม แพร 08 5252 2835
 36. นายบุญเปง  จันตะภา เกษตรกรทฤษฎีใหม  เชียงราย 08 9559 2171
 37. กลุมเกษตรทําสวนบานถํ้า กลุมเกษตรทฤษฎีใหม พะเยา 08 1023 8350
 38. กลุมเกษตรศูนยเครือขายปราชญ กลุมเกษตรทฤษฎีใหม เชียงราย 08 1025 5598
  ชาวบานเกษตรย่ังยืน
  ตําบลศรีเมืองชุม
 39. ชุมชนบานดอกบัว ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง พะเยา 08 9430 4286
 40. โรงพยาบาลหนองมวงไข หนวยงานภาครัฐในสวนภูมิภาค แพร 05 4647 458 - 60
 ภาคใต
 41. นายสมพงษ  พรผล ประชาชนท่ัวไป พังงา 08 9123 1589
 42. นายสมชาย  นิลอนันต เกษตรกรทฤษฎีใหม สุราษฎรธานี 08 9592 1764
 43. นายพินัย  แกวจันทร เกษตรกรทฤษฎีใหม ยะลา 08 1388 5161
 44. ชุมชนบานบางโรง ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง ภูเก็ต 08 1892 9204
 45. เทศบาลตําบลปลายพระยา หนวยงานภาครัฐในสวนภูมิภาค กระบ่ี 07 5687 141
 46. บริษัท พรทิพย ภูเก็ต จํากัด ธุรกิจขนาดยอม ภูเก็ต 07 6261 555
 47. บริษัท แปลนครีเอชั่นส จํากัด ธุรกิจขนาดกลาง ตรัง 02 2379 070

2020       คูมือตัวอยางความสําเร็จ การประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คูมือตัวอยางความสําเร็จ การประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง




