


คํานํา
 สํานักงานคณะกรรมการพิเศษ            
เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก           
พระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) ไดจัดการ
ประกวดผลงานตามปรัชญาของเศรษฐกิจ            
พอเพยีง ครัง้ที ่1 ประจาํป 2550 มวีตัถุประสงค
เพื่อเผยแพรตัวอยางความสําเร็จของบุคคล 
ชุมชน และองคกรภาครัฐและธุรกิจที่ไดนอมนํา
เอาหลกัปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยกุตใช
ในการดําเนินชีวิต การพัฒนาชุมชน และการ
บรหิารจดัการองคกร จนประสบความสาํเรจ็และ
เปนแบบอยางที่ดีแกสังคม
 จากการประกวดผลงานฯ ที่ผานมา 
บริษัท โสมภาส เอ็นจิเนียริ่ง (2005) จํากัด             
ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ ถวยพระราชทาน
สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี 
ประเภทธุรกิจขนาดกลาง ซึ่งเหมาะสมที่จะเปน
ตวัอยางใหแกหนวยงาน/องคกรอืน่ๆ รวมทัง้บุคคล
ทัว่ไปและผูทีส่นใจเขามาศึกษาเรียนรูความสําเร็จ 

สํานักงาน กปร. จึงพิจารณาเห็นสมควรให 
บริษัท โสมภาส เอ็นจิเนียริ่ง (2005) จํากัด           
เปนศนูยเรยีนรูเศรษฐกิจพอเพยีง โดยในเบือ้งตน 
สํานักงาน กปร. ไดจัดพิมพหนังสือคูมือตวัอยาง
ความสําเรจ็การประยุกตใชปรชัญาของเศรษฐกิจ
พอเพยีง ประเภทธรุกจิขนาดกลาง เพือ่เปนคูมอื
ใหผูทีส่นใจไดเขาใจและมองเหน็ภาพการนอมนํา
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต
ใชในการบริหารจัดการหนวยงาน/องคกร
 สุดทายน้ี สํานักงาน กปร. ขอขอบคุณ 
บริษัท โสมภาส เอ็นจิเนียริ่ง (2005) จํากัด             
เปนอยางย่ิง ที่ใหความอนุเคราะหขอมูลและ
รูปภาพในการจัดพิมพหนังสือเลมนี้ โดยหวัง   
เปนอยางย่ิงวาหนังสือคูมอืตวัอยางความสําเร็จฯ 
เลมนี้ จะเปนแนวทางในการบริหารจัดการ            
โดยการประยุกต ใช ปรัชญาของเศรษฐกิจ                  
พอเพียงอันจะเปนประโยชนตอหนวยงาน/ 
องคกรตอไป

สํานักงาน กปร.
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วิสัยทัศน (Vision) พันธกิจ (Mission)

 “สรางรายได สรางคน สรางความมัน่คง
ในทองถิ่น” โดยผู บริหารไดนอมนําปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงขององคพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวมาประยุกตใชในการวางแผน 
บริหารจัดการภายในองคกรดวย

 ตองการจะพัฒนาองคกรใหมีระบบการ
บริหารงาน และการจัดการที่มีคุณภาพ โดยจะ
เนนในดานการพัฒนาขีดความสามารถของ
บคุลากรใหมปีระสทิธภิาพ ควบคูไปกบัศกัยภาพ 
ในการท่ีจะทํางานอยางเปนมืออาชีพ

22       คูมือตัวอยางความสําเร็จ การประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คูมือตัวอยางความสําเร็จ การประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง



ประวัติผูบริหารและ
ประสบการณ

 บริษัท  โสมภาสเ อ็นจิ เ นีย ร่ิง  
(2005) จํากัด ภายใตการบริหารงานโดย          
นายสมพงษ พวงเวียง อายุ 59 ป อดีตนักบวช 
จบศาสนบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย มีภูมิลําเนาเดิมเปนชาวจังหวัด
ขอนแกน เดิมประกอบอาชีพครู และหันเหชีวิต

เขามาสูการเปนผูประกอบการ แตยงัไมละทิง้จติ
วญิญาณความเปนครูทีม่คีวามปรารถนาท่ีจะให
ความรูและพัฒนาคน จึงทําใหแนวทางในการ
ดําเนินธุรกิจนั้นมีการผสมผสานแนวการดําเนิน
ธุรกิจสมัยใหม ควบคูไปกับการสรางองคความรู
เพื่อพัฒนาคน 
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ประวัติความเปนมา

 บริษัท โสมภาส เอ็นจิ เนียริ่ง 
(2005) จํากัด เริ่มกอตั้งข้ึนเมื่อ พ.ศ.2539             
ซึ่ ง เป นป  เริ่มต นแห งวิกฤติ เศรษฐกิจของ
ประเทศไทย โดยมีทีท่าํการแหงแรกอยูทีจ่งัหวัด
สมุทรปราการ ภายใตชื่อหางหุ นสวนจํากัด            
โสมภาส เอน็จเินยีร่ิง แตดวยความเปนสายเลือด
อีสานของผูประกอบการที่ตองการสรางความ

เจริญ สรางงาน และสรางรายไดใหกับชาวบาน
ในทองถิ่นภาคอีสาน จึงไดตัดสินใจยายฐานการ
ผลิตมายังบานโคกไรใหญ ตําบลงัวบา อําเภอ
วาปปทมุ จงัหวดัมหาสารคาม และนับแตบดันัน้
ผู บริหารก็เริ่มเดินตามปณิธานที่ไดตั้งไว คือ 
“เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม จะตองเดิน         
เคียงคูกัน”
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 โรงงานโสมภาสฯ เดิมตั้งอยูบนเนื้อที่
ประมาณ 3 ไร ซึง่ประกอบไปดวย อาคารโรงงาน 
2 หลัง และอาคารสํานักงานอีก 1 หลัง โดย 
โรงงานหลังแรกจะเปนแผนกกึ่งสําเร็จรูป ผลิต       
สินคากึ่งสําเร็จรูป ซึ่งสวนใหญจะผลิตเพื่อ          
สงตอไปยงัอาคารหลงัที ่2 เพือ่นาํไปผลติตอเปน 
สินคาสําเร็จรูป โดยมีกําลังการผลิตตอวัน
ประมาณ 90,000 ชิ้น และมีพนักงานท้ังสิ้น         
กวา 450 คน ซึ่งเปนแรงขับเคลื่อนองคกร                
ใหเติบโตและกาวไปขางหนาอยางไมหยุดยั้ง               
ซึ่งนับไดวาโสมภาสฯ เปนบริษัทรับเหมาชวงที่
ใหญที่สุดรายหนึ่งของบริษัทเดลตาฯ 

 ปจจุบันโสมภาสฯ ไดยายฐานการผลิต
มายงับานหวัหนอง ตาํบลดอนหวาน อาํเภอเมือง 
จังหวัดมหาสารคาม บนเนื้อที่กวา 40 ไร ซึ่ง
สามารถรองรับพนกังานไดมากกวา 350 คน และ
รองรับกําลังการผลิตไดวันละกวา 50,000 ชิ้น
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คุณภาพและมาตรฐาน
ระดับสากล

 บริษัท  โสมภาสเอ็นจิ เนียริ่ ง  
(2005) จํากัด เปนโรงงานผลิตและประกอบ
ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส โดยสินคาทั้งหมดจะจัด
จําหนายใหกับบริษัท เดลตา อิเล็กทรอนิกส 
(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนโรงงานผู
ออกแบบ วิจัย พัฒนา และผลิตชิ้นส วน
อเิลก็ทรอนกิสเพือ่สงออกยกัษใหญรายหนึง่ของ
โลก และเปนอันดับหน่ึงในประเทศไทย สินคา

ทั้งหมดของเดลตาจะถูกสงออกไปจําหนายยัง
ประเทศตางๆ ทั่วโลก อาทิเช น ประเทศ
สหรฐัอเมรกิา ประเทศตางๆ ในกลุมสหภาพยโุรป 
และอีกหลายๆประเทศในเอเชีย สนิคาสวนใหญ
ไดแก ฟลเตอร หมอแปลงไฟฟา โชค ขดลวด        
เสนตรง และอื่นๆ ที่เปนสวนประกอบที่สําคัญ        
ในเครื่องคอมพิวเตอร อุปกรณสื่อสาร และ   
เครื่องใชไฟฟา
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 เปาหมายขององคกรเนนการสรางงาน 
สรางรายได สรางความมั่นคงในทองถ่ิน และ
พัฒนาศักยภาพของบุคคลแบบยั่งยืน โดยมี
เปาประสงคคือ 1 ครอบครัว พอแมลูกทํางาน
รวมกัน พัฒนาศักยภาพบุคคล และสงเสริมการ
พัฒนาแบบยั่งยืน มุงสูมาตรฐานสากล 

ยุทธศาสตร 

 - ปลูกฝงแนวความคิดในการพัฒนา
ตนเอง

 - พัฒนาการทํางานใหเปนมืออาชีพ
 - ดําเนินการตามระบบการบริหาร

คุณภาพ ISO9001 
 - อุตสาหกรรมเดินเคียงขาง 

เกษตรกรรม
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แรงบันดาลใจในการประยุกตใช
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ความพอประมาณ 
 หมายถงึ ความพอดทีีไ่มนอยเกนิไปและ
ไมมากเกนิไป โดยไมเบยีดเบยีนตนเองและผูอืน่ 
 • มีระบบการบริหารจัดการแรงงาน   
ใหเหมาะสมกับงาน โดยใชแรงงานคนเปนหลัก
 • มกีารวางแผนการลงทุนทีเ่หมาะสม 
ไมเพิ่มภาระเงินกู
 • เนนการพึง่พาชวยเหลอืกนัทัง้ในการ
ทํางานและทางเศรษฐกิจ
 • สงเสริมใหพนักงานใชจายอยาง
รอบคอบ ไมฟุมเฟอย
 • มุ งดําเนินธุรกิจที่ตนเองชํานาญ         
ไมดําเนินธุรกิจดานที่ตนเองไมมีความเช่ียวชาญ 

หรอืไมมปีระสบการณ โดยมุงผลิตเฉพาะช้ินสวน
อิเล็กทรอนิกส เชน โชค หมอแปลงไฟฟา            
ซ็อกเก็ต และซิงค
 • การขยายกจิการ กระทาํอยางพอเพยีง
โดยนําเงินจากกําไรสะสม และเงินกูในประเทศ
บางสวน
 • การบริหารสัดส  วนหนี้ สินของ   
บรษิทัฯ ไมเกนิเงนิทนุ โดยพยายามดาํรงสดัสวน
ของหนี้สินตอ ผูถือหุนใหไมเกิน 1
 • การบริหารสินคาคงเหลือใหนอย
ที่สุด และหมุนเวียนใหเร็วที่สุด
 • การบริหารระยะเวลาการชําระหนี้
ของการรับเงินใหเร็วกวาการชําระเงิน
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ความมีเหตุผล 
 หมายถึง การตัดสนิใจเก่ียวกับระดับของ
ความพอเพียงนั้นจะตองเปนไปอยางมีเหตุผล 
 • พนักงานสามารถปรับเปลี่ยนหนาที่
การทาํงานไดทกุสวนของโรงงานเปนการพรอมรบั
ความเปลี่ยนแปลงจากปจจัยตางจากภายนอก
 • มีการควบคุมผลิตภัณฑในเรื่องของ
สารเคมปีนเปอนตามมาตรฐานสิง่แวดลอม RoHS 
(Restriction of hazardous substances)        
เพื่อไม ให เกิดผลกระทบตอคน สัตว  และ                     
สิ่งแวดลอม
 • สงเสริมการสรางทัศนคติที่ดีตอการ
เปนผูให โดยไมหวังสิ่งตอบแทน 

 • ส  ง เส ริมให พนักงานอยู ดีมี สุ ข
สามารถประกอบสัมมาชีพไดอยางมีความม่ันคง
และมีจิตวิญญาณ โดยมีการสงเสริมอาชีพและ
จัดใหเปนศูนยการเรียนรู อาทิ การเลี้ยงกบใน
กระชัง การเล้ียงปลาในนาขาว การเล้ียงวัว        
โดยมกีองทนุววัเพือ่พฒันาคณุภาพชวีติ การเล้ียงหมู 
รวมถึงการปลูกพืชเศรษฐกิจ อาทิ แกวมังกร 
ขาวโพดหวาน ฟกทอง ขาว ปลกูหมอนเลีย้งไหม 
ไผเลี้ยงหนอ การเพาะเห็ดฟาง และการปลูกพืช
ผักสวนครัวตางๆ 
 • มีการวางรากฐานความม่ันคงทาง
ครอบครัว โดยไดดําเนินโครงการ “1 ครอบครัว 
พอแมลูกทํางานรวมกัน”

ประเภท ธุรกิจขนาดกลาง  :  บริษัท โสมภาส เอ็นจิเนียริ่ง (2005) จํากัดประเภท ธุรกิจขนาดกลาง  :  บริษัท โสมภาส เอ็นจิเนียริ่ง (2005) จํากัด        99        



การมีภูมิคุมกันท่ีดี
 หมายถึง การเตรียมตัวใหพรอมรับผล 
กระทบและการเปล่ียนแปลงดานตางๆ ทีค่าดวา
จะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกลและไกล
 • มีการวางแผนการผลิตโดยเนนที่
คุณภาพ โดยใหความสําคัญกับคุณภาพของ
สินคา รวมถึงการสงมอบตรงเวลา และมีการ
พัฒนาอยางตอเนื่องโดยเฉพาะการพัฒนากําลัง
คนใหพรอมตอการเติบโตในอนาคต ซึ่งสามารถ
สรางความเช่ือมั่นใหกับลูกคามาโดยตลอด          
ถอืเปนการควบคุมภายในและบริหารความเส่ียง
ที่ดี 

 • มีการลดการพึ่งพาวัตถุดิบจากตาง
ประเทศ โดยไดนําภูมิปญญาไทยมาประยุกตใช 
อาทิ การทําปากกาจับชิน้งานจากขอนไมและไม
แปรรปู การทาํเขม็ดงึลวดทองแดง ซึง่ทาํมาจาก
ไมไผ โดยมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง ปจจุบัน
สามารถประยุกตเปนอุปกรณการดึงตอพวงกับ
เครื่องดึงชิ้นงานแรงลมไดโดยไมตองใชเข็มจาก
ตางประเทศ ซึ่งชวยลดคาใชจายเปนอันมาก
 • ส ง เสริมให พนักงาน  วางแผน            
คาใชจาย โดยการทําบัญชีครัวเรือน เพือ่ตรวจสอบ
การใชจาย และสรุปประเมินผล
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ความรู
 เงือ่นไขความรู ประกอบดวย ความรอบรู
เกีย่วกับวิชาการตางๆ ทีเ่กีย่วของอยางรอบดาน 
บรษิทั โสมภาสเอ็นจเินยีริง่ (2005) จาํกดั ไดจดั
ใหมีการเพิ่มพูนความรู ในบุคลากรในองคกร
อยางตอเนื่อง อาทิ
 • การสัมมนาแลกเปลี่ยนขอมูลการ
เรียนรูกับภาครัฐ – เอกชน
 • การฝกอบรม / ดูงาน
 • การเปนแหลงดงูานและแลกเปลีย่น
ความรู ภายในชุมชนคนดอนหวาน เพื่อรับ
ขาวสารและกาวทันตอสถานการณตางๆ ภายใน
ชุมชน

คุณธรรม
 เงื่อนไขคุณธรรม คือ การยึดถือความ
ซื่อสัตยสุจริต และมีหลักคุณธรรมประจําใจ 
พรอมนํามาปรับใชในชีวิตประจําวัน บริษัท        
โสมภาส เอน็จเินยีริง่ (2005) จาํกัดมีการกําหนด
แนวทางการใหรางวัลและบทลงโทษอยาง               

เปนธรรมและสมเหตุสมผลโดยมีกิจกรรมตางๆ 
ดังนี้
 • จัดกิจกรรม ลด ละ เลิกอบายมุข
 • จัดกิจกรรมโครงการรักษาศีล 5 ทุก
วันพระ
 • จดัโครงการเยาวชนตนกลาเศรษฐกจิ
พอเพยีง
 • รวมกิจกรรมพัฒนาสังคม
 นอกเหนือจากส่ิงอื่นใด บริษัท โสมภาส
เอ็นจิเนียริ่ง (2005) จํากัด ภายใตแนวคิดที่วา
ทุกคนที่อาศัยในชุมชนแตละทองถิ่นสามารถ
ชวยเหลือชมุชนของตนเองใหเขมแขง็ในรปูแบบ
ตางๆกนัได จงึไดสรางเสรมิแนวทางในการสราง
ความสุขที่ยั่งยืน โดยเร่ิมจากจุดเล็กๆ บุคคล 
ครอบครัว ชุมชน สูประเทศชาติ มิไดมีการเนน
กาํไรสงูสดุ แตเนนความพอเพียงของทกุฝาย เนน
ผลประโยชนตอบแทนตอสังคมในระยะยาว ไม
เอารัดเอาเปรียบสังคม ซึ่งจะกอใหเกิดสันติสุข
ในสังคมไดอยางแทจริง

ประเภท ธุรกิจขนาดกลาง  :  บริษัท โสมภาส เอ็นจิเนียริ่ง (2005) จํากัดประเภท ธุรกิจขนาดกลาง  :  บริษัท โสมภาส เอ็นจิเนียริ่ง (2005) จํากัด        1111        



ผลสําเร็จของการประยุกตใชหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง

ประโยชนจากการนอมนําปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใช

 • มีการลดการพึ่ งพาวัตถุดิบและ
เครื่องจักรจากตางประเทศโดยไดนําภูมิปญญา
ไทยมาประยุกตใช ซึ่งเปนการลดคาใชจายได
มากกวา 500,000 บาท/ป ปจจุบันมีสัดสวน       
การใชวัตถุดิบทองถิ่นรอยละ 70 และจาก         
ตางประเทศรอยละ 30

 • สามารถพิสจูนใหชมุชนรอบโรงงานได
ประจกัษวา โรงงานไมสรางผลเสยีและมลพษิตอ
สิ่งแวดลอม 

 • ดําเนินโครงการดานสวัสดิการและ
สังคม เพื่อพัฒนาพนักงาน ครอบครัวพนักงาน 
และชุมชนรอบโรงงานอยางตอเนื่อง 

 • สามารถว า งแผนแก  ไขป ญหา
ขาดแคลนแรงงานไดอยางมีประสิทธิภาพ โดย
ยดืหยุนเวลาใหพนกังานสามารถนาํกลบัไปทาํที่
บานได 

 บริษัท โสมภาส เอ็นจิเนียริ่ง (2005) 
จํากัด ประกอบกิจการรับจางผลิตชิ้นสวน
อเิลก็ทรอนิกส ซึง่อปุกรณสวนใหญมาจากบริษทั
เดลตาฯ แตปจจุบันมีการประยุกตใชวัสดุจาก
ธรรมชาติหรือนําเหลือใชมาดัดแปลง ซึ่งเปน
นวัตกรรมจากภูมิป ญญาไทยมาใช แทน
เทคโนโลยกีารผลติเดมิ รวมทัง้มกีารควบคมุและ
ตรวจสอบสารเคมีที่นํามาใชอยางตอเน่ือง โดย
สงตรวจไปยังหองทดสอบเดือนละ 2 ครั้ง ซึ่ง
เปนการควบคุมในเรื่องของสารเคมีปนเปอน
(RoHS) เพ่ือไมใหเกิดผลกระทบตอคน สัตว       
สิ่งแวดลอม และดําเนินกิจการการผลิตภายใต
นโยบายคุณภาพ “คุณภาพดี สงมอบตรงเวลา 
พัฒนาอยางตอเนื่อง เพิ่มความพึงพอใจของ
ลูกคา” พรอมมีการฝกฝนพนักงานใหสามารถ
ปรับเปลี่ยนหนาที่การทํางานไดหลากหลาย
หนาท่ี เพื่อรองรับความผันผวนจากปจจัย
ภายนอกท่ีสงผลกระทบตอธุรกิจ
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นวัตกรรมจากภูมิปญญาไทย 

 1. เข็มดึงลวดทองแดง

 วัสดุที่ใชทําไมไผ (ลําขนาดเล็ก - ใหญ 
ตามลกัษณะงานทีใ่ช) ดามจบัความยาวประมาณ 
6 นิว้ ปลายมีความยาวประมาณ 6 นิว้ สวนปลาย

มีลักษณะเป นตะขอใช สําหรับดึงเส นลวด
ทองแดงใหพนัรอบคอรงาน โดยการเก่ียวคลองรู 
ของคอรที่ปากกายึดไว

 เข็มดึงลวดทองแดงทําจากไมไผ เข็มดึงลวดทองแดงเดิม
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 2. ไมวัดความยาว – อุปกรณตัดลวดทองแดง

 ไมเนื้อแข็งยาวประมาณ 3 เมตร นําไม
เนื้อแข็งเจาะรูตามระยะของเสนลวดทองแดงท่ี
ตองการตัด โดยมีเหล็กยึดเปนหลักอยูสองขาง 
โดยนาํเหลก็ยดึสงูประมาณ 6 นิว้ ยดึทัง้สองขาง
ในระยะหางจากจุดกึ่งกลางที่เทากัน นําลวด

ทองแดงที่อยูในมวนมา สอดใสแกนลวดที่ไมใช
แลวดานบน เพ่ือชวยลดการเสียดสีนําลวด
ทองแดงมาตัดใหไดความยาวตามการใชงานของ
ชิ้นงานรุนตาง ๆ
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 3. ปากกาจับชิ้นงานเพ่ือดึงลวดทองแดง

 ไมเนือ้แขง็ ขนาดยาว – สัน้ตามลกัษณะ
งานปากกาเหล็กหนีบโดยใชแผนยางติดไวทีป่าก
หนีบ เพื่อปองกันการขูดลวดทองแดงถลอก นํา
ไม เนื้อแข็งหรือไมหนาสามมาประกบเปน
ลักษณะตัวหนีบโดยยึดติดกับแผนไมดานลาง
เพือ่รองน่ังและเปนตวัพยงุและรับแรงดงึนําคอร

มาหนีบกับปากกา โดยเวนระยะครึ่งวงกลมเพื่อ
ใหเข็มดึงเสนลวดทองแดงลอดผานได
 สาํหรับบางช้ินงานท่ีไมสามารถดึงไดดวย
แรงคน บริษัทฯไดประยุกตเข็มดึงเสนลวด
ทองแดงจากไมไผตอพวงกับเคร่ืองดึงชิ้นงาน   
แรงลมซึ่งสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ

ปากกาจับชิ้นงานจากไม เครื่องดึงชิ้นงานแรงลม

4. หัวใสเทปกาว

 วัสดุที่ใชคือไมเนื้อแข็ง / กระดาษแข็ง/ 
โลหะ มีลักษณะหัวมวนเทปกาวตอพวง 2 หัว 
และทอพีวซีเีปนตวัยดึแกนกลางของมวนเทป ซึง่
สามารถใชไดครัง้ละ 2 มวน ทาํใหลดเวลาในการ
ผลิตลงไดมาก
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โครงการรักษาศีล 5 
ทุกวันพระ

โครงการเยาวชน
ตนกลาเศรษฐกิจพอเพียง
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การจัดการทรัพยากร

 บริษัท  โสมภาสเอ็นจิ เนียริ่ ง  
(2005) จํากัด ไดจัดสิ่งแวดลอมดังนี้

 1. มีสวนหยอม มุมพักผอนสําหรับ
พนักงาน
 2. จัดลานและสนามกีฬา เพื่อเปนการ
สรางเสริมสุขภาพพลานามัย 
 3. จัดการพ้ืนที่ใหมีการผสมผสาน มี
ความสมดุลและเกิดประโยชนสูงสุด
 • พื้นที่การปลูกพืชรอยละ  59
 • พื้นที่ปลูกปารอยละ   10
 •  พื้นที่การเล้ียงสัตวรอยละ  10

 • พื้นที่ปลูกสรางรอยละ  10
 • พื้นที่กักเก็บนํ้ารอยละ   5
 • อื่นๆ        6
 ดวยแนวคิดของผูบริหารที่ตองการเปน
สวนหนึ่งในการสรางพื้นที่สีเขียวใหชุมชน จึงมี
การปลูกตนไมในพ้ืนที่มากถึงรอยละ 59 โดยมี
ทั้งไมเนื้อแข็ง อาทิ ไมประดู ไมสักทอง ไมเน้ือ
ออน รวมถึงมีการปลูกพืช เชน ไผหนอเล้ียงเพื่อ
เปนวัตถุดิบในกระบวนการผลิต และมีผลผลิต
ตางๆ จากการเพาะปลกูเพือ่จาํหนายราคาถกูให
กับพนักงาน

ประเภท ธุรกิจขนาดกลาง  :  บริษัท โสมภาส เอ็นจิเนียริ่ง (2005) จํากัดประเภท ธุรกิจขนาดกลาง  :  บริษัท โสมภาส เอ็นจิเนียริ่ง (2005) จํากัด        1717        



 - เครื่องราชอิสริยาภรณ   ชั้น ท่ี  6           
เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ พ.ศ. 2544
 - ประกาศเกียรติคุณชั้นสามัญจาก
สภากาชาดไทย ป 2554
 - รางวัลรองชนะเลิศประเภทธุรกิจ
ขนาดกลาง การนอมนําแนวพระราชดําริ
เศรษฐกิจพอเพียง ป 2550
 - โลประกาศเกียรติคุณและเกียรติบัตร
ดานสถานประกอบการดีเด นดานการจาง
แรงงานคนพิการ ป 2549
 - รางวัล 6 องคกรตนแบบแทนคุณ         
แผนดินป 2553
 - รางวลั คนด ีแทนคณุแผนดนิ ป 2553

 - โลเกียรติคุณ เปนศูนยการเรียนรู         
เพื่อปองกันและแกปญหายาเสพติด ป 2549
 - รางวัลสถานประกอบการดีเดนดาน
แรงงานสัมพันธ ดานสวัสดิการแรงงานป 2549
 - โลประกาศเกียรติคุณและเกียรติบัตร
ดานสถานประกอบการดีเด นดานการจาง
แรงงานคนพิการ ป 2550
 - รางวัลสถานประกอบการดีเดนดาน
แรงงานสัมพันธและสวัสดิการแรงงานประจําป 
2551
 - รางวลัคนดศีรสีารคาม จ.มหาสารคาม 
ป 2557

รางวัลอันทรงเกียรติ

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

ประเภท ธุรกิจขนาดกลาง  :  บริษัท โสมภาส เอ็นจิเนียริ่ง (2005) จํากัดประเภท ธุรกิจขนาดกลาง  :  บริษัท โสมภาส เอ็นจิเนียริ่ง (2005) จํากัด        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




