


คํานํา
 สํานักงานคณะกรรมการพิเศษ                
เ พ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจาก                  
พระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) ไดจัดการ
ประกวดผลงานตามปรัชญาของเศรษฐกิจ           
พอเพยีง คร้ังที ่1 ประจําป 2550 มวีตัถุประสงค
เพื่อเผยแพรตัวอยางความสําเร็จของบุคคล 
ชุมชน และองคกรภาครัฐและธุรกิจที่ไดนอมนํา
เอาหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงไปประยกุตใช
ในการดําเนินชีวิต การพัฒนาชุมชน และ                
การบริหารจัดการองคกร จนประสบความสําเรจ็
และเปนแบบอยางที่ดีแกสังคม
 จากการประกวดผลงานฯ ที่ผานมา            
นายบุญเปง จันตะภา ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ 
ถวยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกมุาร ีประเภทเกษตรกรทฤษฎใีหม 
ซึ่งเหมาะสมที่จะเปนตัวอยางใหแกบุคคลทั่วไป
ที่ สนใจ เข  ามา ศึกษา เรียน รู  ความ สํา เร็จ                     

สํานักงาน กปร. จึงพิจารณาเห็นสมควรให                   
นายบุญเปง จันตะภา เปนศูนยเรียนรูเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยในเบ้ืองตน สํานักงาน กปร.                         
ไดจัดพิมพหนังสือคูมือตัวอยางความสําเร็จ           
การประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ประเภทเกษตรกรทฤษฎีใหม เพื่อเปนคูมือ                 
ใหผูทีส่นใจไดเขาใจและมองเหน็ภาพการนอมนํา
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต
ใชในการพัฒนาตนเองและสวนรวม
 สุดทายน้ี สํานักงาน กปร. ขอขอบคุณ 
นายบุญเปง จันตะภา เปนอยางย่ิง ที่ใหความ
อนุเคราะหขอมูลและรูปภาพในการจัดพิมพ
หนงัสอืเลมนี ้โดยหวังเปนอยางยิง่วาหนงัสือคูมอื
ตัวอยางความสําเร็จฯ เลมนี้ จะเปนแนวทางใน
การดําเนินชีวิตและดํารงตนใหเปนประโยชน              
ตอสังคมตอไป

สํานักงาน กปร.
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ประวัติสวนตัว
ชื่อ :   นายบุญเปง จันตะภา
อายุ :   56 ป
สถานภาพ :   สมรส
การศึกษา : นักธรรมโท
สถานที่ตั้ง :   บานเลขที่ 55 หมูที่ 14 บานหวยกางปูลาน ตําบลไมยา อําเภอพญาเม็งราย 
 จังหวัดเชียงราย  
โทรศัพท :  08-9559-2171
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จุดเริ่มตนของความสําเร็จ
 นายบญุเปง จนัตะภา ผานการศกึษา
ระดบันักธรรมโท และไดไปทาํงานทีบ่รไูนอยู 2 ป 
เหลือเงินเก็บเพียง 2,300 บาท จึงทําให  
ตระหนักและสํานึกถึงแผนดินบานเกิดและ
เศรษฐกิจพอเพียง และไดตัดสินใจเดินทางกลับ
มาในป2529 โดยเร่ิมทําเกษตรทฤษฎีใหม
ปจจุบันมีที่ดินทั้งหมด 23 ไร เดิมเริ่มจากการ          

ทํานาอยางเดียวทําใหมีหนี้สิน ยิ่งทํายิ่งจน ยิ่งมี
หนีเ้พิม่ข้ึน จงึเริม่หนัมาทาํเกษตรผสมผสาน โดย
เริ่มตนจากการเลี้ยงปลานิล ปลาดุกในนาขาว 
เลี้ยงไก สุกร กระบือ ปลูกพืชผักสวนครัว และ
ไมผล ในระยะแรกนายบุญเปง ใหความสนใจ
ดานเศรษฐกิจพอเพียงอยางมาก จึงไดเขารวม
การฝกอบรมกับหนวยงานตางๆ ทีใ่หการสนับสนุน 
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ตั้งแตป 2550 จนถึงปจจุบัน โดยเคยไดรับการ
อบรมหลักสูตรท้ังในพ้ืนที่จังหวัดเชียงราย และ
นอกพืน้ที ่เชน ศนูยศกึษาการพัฒนาหวยฮองไคร
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ และมหาวิทยาลัย
แมโจ เปนตน นายบุญเปง เปนผูมคีวามขยัน รูจัก
วางแผนการใชจายและออมเงิน โดยมีแนวคิดวา 
“ปลูกทุกอย างที่กิน กินทุกอย างที่ปลูก”              

พรอมกับเปนผูใฝรู โดยมองวาการเรียนรูเปน    
การศึกษาตลอดชีวิตไมมีวันหมด พรอมกับ
ดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
อยางสมดุล 

นายบุญเปงหลักยึด
ในการดําเนินชีวิต วา

 

ขยัน อดทน ซื่อสัตย 

มีคุณธรรม
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 จากจุดเร่ิมตนในความตองการปรับ
เปลี่ยนชีวิตของตนเอง ในการดําเนินชีวิตตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นายบุญเปง          
คนพบวาตนเองสามารถดาํเนนิชวีติอยูได ยดึคติ
เป นลูกจ างตนเองดีกว าเป นลูกจ างคนอื่น            

โดยลงแรงทํางานในแปลงทุกอยางดวยตนเอง 
ทาํใหมคีวามมัน่คงทางอาหาร ลดการพึง่พาจาก
ภายนอก ปลูกพืชและเล้ียงสัตวหลากหลาย           
โดยเฉพาะการเลี้ยงปลาดุก ซึ่งนายบุญเปง                 
มีทักษะความชํานาญในการเล้ียง และสามารถ
สรางรายไดหมุนเวียน  
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แรงบันดาลใจในการประยุกตใชหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง

 หลังจากใชเวลาบวชเรียนกวา 10 ป        
จนจบนักธรรมโทและไดเปนครูสอนนักธรรม
ตรี-โท โดยยึดอาชีพทํานาเร่ือยมา แตดวยราคา
ผลผลิตทางการเกษตรท่ีตกต่ํา ประกอบกับ       
ไมเคยมีการทําบัญชีรายรับ-รายจาย ทําให

ประสบปญหาขาดทุนและมีหนี้สินเกิดขึ้นมาก 
จนกระท่ังวันหน่ึงไดมีโอกาสเขารวมอบรมการ
ทาํบญัชรีายรับรายจายท่ีทางจังหวัดจดัขึน้ใหแก
เกษตรกรและนํามาลองปฏิบัติด วยตนเอง           
จึงเห็นวาที่ผานมามีรายไดไมพอกับรายจาย 
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เพราะรายไดจากการจาํหนายผลผลติมนีอยกวา
รายจายในเรือ่งของยากาํจดัแมลงศตัรพูชืทีใ่ชใน
การเกษตร อันเปนสาเหตุหลักท่ีทําใหมีหน้ีสิน
มากมาย จึงมีความคิดท่ีจะปรับเปล่ียนการใช
จายเสียใหม โดยการเปล่ียนพ้ืนทีก่ารเกษตรจาก

ที่เคยทํานาแตเพียงอยางเดียวมาเปนการทําไร
นาสวนผสม ลดการพ่ึงพาจากภายนอกตามหลกั
เศรษฐกิจพอเพียงและใชความพยายาม อดทน
ตออุปสรรค
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การดํารงตนอยางพอเพียง

ความพอประมาณ

 ทําการเกษตรผสมผสานแบบอินทรีย
ตามแนวทฤษฎีใหม ของพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว ดวยการพ่ึงพาตนเองครบวงจร
อยางสมบูรณ ดวยความขยัน อดทน จึงสามารถ
ลดรายจายในเรื่องของปจจัยการผลิตลงไดมาก 
อาศัยทรัพยากรในแปลงอยางรูคุณคา ทําให
ประหยดัเงนิลงทุน มรีายไดตลอดปจากการเล้ียง
ปลาและขายผลผลิตทางการเกษตร ไมสราง           
หนี้สินใหเปนภาระของครอบครัว  มีเงินออม 
ยึดถือธรรมมะเปนท่ีตั้ง จึงไมเบียดเบียนตนเอง
และครอบครัว  รวมทั้งทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม เรียนรูตลอดเวลาที่จะใชประโยชน
จากทรัพยากรในแปลงเกษตร หรือสิ่งของ            
เหลอืใชใหเกดิประโยชนสงูสดุ โดยการเลีย้งผึง้ที่                 
ใชยางรถยนตและโทรทัศนที่ชํารุดแลวเปนที่อยู
อาศัยของผึ้ง
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ความมีเหตุผล 

 จากประสบการณในอดีตที่เคยยากจน
ที่สุดถึงกับเคยขอทานกับแม ทําใหชีวิตตอง
ดิ้นรนตอสูและไดบวชเรียนอยูในวัดกวา 10 ป 
จนจบนักธรรมโท ไดเปนครูสอนนักธรรมตรี-โท 
ขวนขวายหาความรูใสตัวตลอดเวลา ประกอบ
อาชีพการเกษตรผสมผสาน ปรบัปรุง และพัฒนา
แปลงทฤษฎีใหมอยางสมํ่าเสมอ ทดลองเรียนรู
ดวยตนเองในกิจกรรมดานการเกษตรตางๆ           

ทีเ่หมาะสมลงตัวกับสภาพดินและน้ํา ใชเหตแุละ
ผลในการดําเนินชีวิต จนประสบความสําเร็จ 
ครอบครัวมีความอบอุน เพราะทําการเกษตร
ดวยกนัทัง้ 4 คน ซึง่เหมาะสมกับขนาดของแปลง 
10 ไร ตามศักยภาพของครอบครัว ทําใหเกิด           
การใชพื้นที่อยางมีประสิทธิภาพสูงสุดอยางมี
ความสขุ และยงัถายทอดความรูชวยเหลอืสงัคม 
จนไดรางวัลมากมาย
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การมีภูมิคุมกันท่ีดี 

 ครอบครัวมคีวามขยัน รูจกัเก็บออม ไมมี
หนี้สิน ทําใหการดําเนินชีวิตไมเดือดรอน สวน
แปลงพืน้ทีเ่กษตรกรทฤษฎใีหม นายบญุเปงปลกู
ทุกอยางที่กิน กินทุกอยางที่ปลูก และยึดถือคติ
เปนลูกจางตนเองดีกวาเปนลูกจางคนอื่น โดย
ลงแรงทาํงานในแปลงทกุอยางดวยตนเอง ทาํให
มีความม่ันคงทางอาหาร โดยลดการพ่ึงพา

ภายนอก การปลูกพืชและเล้ียงสัตวหลากหลาย
ชนดิในพืน้ทีเ่ดยีวกนัทาํใหเกดิการพึง่พากนั เชน 
ไดรมเงา มูลสัตวเปนปุยชวยลดความเสี่ยงของ
ราคาผลิตแตละชนิด ลดความเสียหายจากภัย
ธรรมชาติ เชน นํ้าทวม ภัยแลง เปนตน ทําให
ชวยชดเชยความเส่ียงดังกลาวได

จงหมั่นดูแล
อยาหมั่นแลดู
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ความกตัญูไมใชสวนเติมเต็ม
ใหเปนคนดีโดยสมบูรณ

แตมันเปนพื้นฐานของคนดี
ถาหากไมมีสิ่งนี้ตั้งแตตน

คุณก็ไมมีทางเปนคนดีที่สมบูรณได 1

เงื่อนไขความรูคูคุณธรรม

ความรู 

 เปนผู ใฝรู  เรียนรูตลอดชีวิต รู จักใช
ภมูปิญญาทองถ่ินมาประยกุตใชกบัความรูใหมๆ  
ที่ไดรับจากการอบรมจากหนวยงานตางๆ และ
ไดไปศกึษาดงูานอยูเสมอ จงึมีวสิยัทัศนกวางไกล
และไดนาํมาปรบัใชกบัการประกอบอาชพี พฒันา
แปลงเกษตรทฤษฎีใหมโดยบริหารจัดการพ้ืนที่
ไดอยางเหมาะสม ครบวงจร ทําใหหนวยงาน
ตางๆ เลือกแปลงทฤษฎีใหมนี้เปนศูนยเรียนรู 
หรือฟารมสาธิตทั้งดานพืช ปศุสัตว ประมง             
การอนุรักษดินและนํ้า

คุณธรรม

 เม่ือวยัเยาวเปนผูทีไ่ดรบัการศกึษาอบรม
บวชเรียนอยู ในวัดมากกวา 10 ป ทําใหมี
คุณธรรมและจริยธรรมสูง ไมเกี่ยวของอบายมุข
ทัง้ปวง  โดยยดึหลกั อทิธบิาท 4 การดาํเนนิชวีติ
ดวยสัจจะและความกตัญู

1 อางจาก http://www.thaiquip.com/835
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ผลสําเร็จจากการประยุกตใชปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง

 ตัง้แตนาํการเกษตรแบบผสมผสานมาใช
ทําเกิดประโยชนรวมกันโดยที่ไมจําเปนตอง
พึ่งพาการใชสารเคมี เชน การเลี้ยงปลาในแปลง
นาขาว ซึ่งสามารถชวยลดตนทุนจากการใชปุย
และยาปราบศัตรพูชื เพราะมูลของปลาจะเปนปุย
ใหแกตนขาว อีกทั้งการเล้ียงปลาในนาขาวยัง
สามารถชวยทําใหดินในนากลายเปนโคลนซึ่ง
ทําใหวัชพืชไมสามารถเจริญเติบโตได ชวยลด         
คาใชจายเกีย่วกบัยากาํจัดวชัพชืไปได นอกจากน้ี
ในสวนของมูลสตัวอืน่ๆ ทีเ่ลีย้งไว  ยงัสามารถนํา

มาทาํเปนปุยหมกัเพือ่ใชในการเกษตรโดยไมตอง
พึง่พาสารเคมีจากภายนอก สงผลใหสามารถลด
รายจายในเร่ืองของปจจัยการผลิตไดมาก 
นอกจากน้ียงัทาํใหรูจกัการทําบญัชรีายรับ-รายจาย
เพือ่ใชวางแผนในการใชจายเงนิอยางถกูตองและ
เหมาะสม สําหรับดานครอบครัว สมาชิกใน
ครอบครัวมีความเขาใจในแนวทางที่ปฏิบัติและ
มีสวนชวยโดยรวมแรงรวมใจกันทําการเกษตร 
ตลอดจนเปนวิทยากรในการใหความรูแกผูเขา
อบรมในกิจกรรมตางๆ 
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 การจัดการอบรมของนายบุญเปง มี
กระบวนการหลากหลายข้ันตอน เริ่มจากการ
ปรบัเปล่ียนแนวคิดของผูเขารบัการอบรม มกีาร
พูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ เพราะเชื่อวา     
ทุกคนมีความรูแตกตางกัน ขาดเพียงแตเทคนิค
การดําเนินงานใหประสบผลสําเร็จ ในหลักสูตร
พืน้ฐานนายบุญเปงไดดาํเนินการจัดทาํหลักสตูร
เสริมความรูดานการเกษตร ดังนี้

หลักสูตรฝกอบรม

 1.  การพัฒนาดินและพืชดวยฮอรโมน
สมุนไพร
 2.  การเล้ียงกบในบอพลาสติก
 3.  การเล้ียงปลาดุกเพื่อเสริมรายได
 4.  การเพาะพันธุลูกออดเพื่อจําหนาย 
 3.  การปศุสตัว การเล้ียงสกุร และกระบือ
 4.  การเล้ียงผึ้งในตูและในลอรถยนต
 5.  การดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
 6.  การศึกษาพืชสมุนไพรเ พ่ือการ             
รักษาโรค
 7. การจัดทําบัญชีครัวเรือน
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 โดยการฝกอบรมหลักสูตรในแตละ
หลกัสตูรจะเปนการอบรมภาคทฤษฎีครึง่วนัและ
ภาคปฏิบัติครึ่งวัน การจัดการฝกอบรมมีหลาย
รูปแบบ ทั้งหลักสูตรวันเดียว และหลักสูตร         
คางคืน 3 วัน 2 คืน ซึ่งมีความพรอมดาน                   
สถานทีแ่ละการจดัอาหารสาํหรบัรองรบัผูเขารบั

“พัฒนา”
แปลวา ทําใหดีขึ้นกวาเดิม
พัฒนาสมองดวยแนวคิด
พัฒนาชีวิตดวยการเรียนรู
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การอบรม โดยมีวิทยากรผูชวย 7 คน ซึ่งเปน
เครอืขายกลุมเกษตรกรเศรษฐกจิพอเพยีงภายใน
จังหวัดเชียงราย อีกทั้งยังเปนแหลงศึกษาดูงาน
ของนักเรียน นักศึกษา ภายในจังหวัดเชียงราย
และจังหวัดใกลเคียง และหนวยงานอ่ืนๆ ที่มี
ความสนใจเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียง

ประเภท เกษตรกรทฤษฎีใหม  :  นายบุญเปง จันตะภาประเภท เกษตรกรทฤษฎีใหม  :  นายบุญเปง จันตะภา        1515        



 นายบุญเปง จันตะภา ไดสรางเครือ
ขายโดยที่ผู เขารับการอบรมใดสามารถตอบ
คําถามไดเปนคะแนนสูงที่สุด นายบุญเปงจะให
ไปดําเนินการและขยายผลตอที่บานโดยมีทุน
สนับสนุนการทําเกษตรทฤษฎีใหมให 5,000 
บาท นายบุญเปงตั้งเปาหมายไว 18 คน 18 

อําเภอ ปจจุบันไดสรางเครือขายไปแลว 7 คน 
ใน 7 อําเภอ สรางเครือขายเพ่ือขยายองคความ
รูไปสูพืน้ทีต่างๆ ใหกระจายไปทัว่ภายในจงัหวดั
เชียงราย และสนับสนุนใหเกษตรกรหันมาทํา
เกษตรแบบทฤษฎีใหม

การสรางเครือขาย
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 - หมอดินอาสาประจําตําบล จังหวัด
เชียงราย
 - รางวัลหมอดินอาสาดีเดนชนะเลิศ
ของสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 ประจําป 2552 
ของกรมพัฒนาที่ดิน

รางวัลความสําเร็จ

 - รางวลัรองชนะเลศิ ถวยพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี จากการประกวดผลงานตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 1 ประเภทเกษตรกร
ทฤษฎีใหม สํานักงาน กปร.

ประเภท เกษตรกรทฤษฎีใหม  :  นายบุญเปง จันตะภาประเภท เกษตรกรทฤษฎีใหม  :  นายบุญเปง จันตะภา        1717        



แผนท่ี

ไป อ. เทิง

ไป อ. เทิง ปายทางไปอางเก็บนํา้หวยกาง

ซอย 1

ไป 
อ. พญาเม็งราย

ไป อ. พญาเม็งราย

สะพาน

ทางหลวงชนบท 
หมายเลข 1174

อางเก็บนํ้า
หวยกาง

แปลงเกษตรทฤษฎีใหม          
นายบุญเปง
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 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 เกษตรกรทฤษฎีใหม  :  นายบุญเปง จันตะภาประเภท เกษตรกรทฤษฎีใหม  :  นายบุญเปง จันตะภา        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




