


สาํนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมา
จากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) รวมกับมูลนิธิชัยพัฒนา สํานักงบประมาณ
กระทรวงมหาดไทย กองทพัไทย และสถาบนัวจิยัและพฒันาประเทศตามปรชัญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ไดจัดใหมีการประกวดผลงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
คร้ังที ่ 2 โดยมวีตัถปุระสงคเพือ่เผยแพรตวัอยางความสาํเรจ็ของบคุคล  ชมุชน และ
องคกรภาครฐัและธรุกจิ ทีไ่ดนอมนาํเอาหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงไปประยกุต
ใชในการดําเนินชีวิต การพัฒนาชุมชน และการบริหารจัดการองคกร จนประสบ
ความสาํเรจ็ และเปนแบบอยางทีด่แีกสงัคม

จากการประกวดผลงานฯ ทีผ่านมา กลุมเกษตรกรทาํสวนบานถ้าํ ตาํบลบานถ้าํ
อาํเภอดอกคาํใต จงัหวดัพะเยา  ไดรบัรางวลัชนะเลศิถวยพระราชทานพระบาทสมเดจ็
พระเจาอยูหวั ประเภทกลุมเกษตรทฤษฎใีหม  ซึง่เหมาะสมทีจ่ะเปนตวัอยางใหเกษตรกร
รวมทั้งผูที่สนใจไดเขามาศึกษาเรียนรูความสําเร็จของกลุมเกษตรกรทําสวนบานถ้ํา
สํานักงาน กปร. จึงเห็นสมควรใหกลุมเกษตรกรทําสวนบานถ้ํา เปนศูนยเรียนรู
เศรษฐกจิพอเพยีง โดยในเบือ้งตน สาํนกังาน กปร.ไดจดัพมิพหนงัสอืการประยกุตใชหลกั
ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง ดานกลุมเกษตรทฤษฎใีหม เพือ่เปนแนวทางใหเกษตรกร
และผูทีส่นใจไดเขาใจและมองเหน็ภาพการนาํหลกัทฤษฎใีหม  และปรชัญาของเศรษฐกจิ
พอเพยีงไปใชในการพฒันาการเกษตร

สดุทายนี ้สาํนกังาน กปร.ขอขอบคณุสาํนกังานเกษตรและสหกรณ จงัหวดัพะเยา
เปนอยางยิ่ง ที่ใหความอนุเคราะหขอมูลและรูปภาพในการจัดพิมพหนังสือเลมนี้
โดยหวังเปนอยางยิ่งวา หนังสือการประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ดานกลุมเกษตรทฤษฎีใหม ของกลุมเกษตรกรทําสวนบานถ้ํา  จะเปนประโยชนตอ
การพฒันาทางการเกษตร  ใหสามารถพึง่พาตนเองไดอยางยัง่ยนืตอไป

คํ านํ า

(นายเฉลมิเกยีรต ิ แสนวเิศษ)
เลขาธกิารคณะกรรมการพเิศษเพือ่ประสานงานโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชดาํริ



ลุ ม เ กษตรกรทํ า สวน
บานถ้ําเปนกลุม ธรรม

ชาติเดมิ  และไดจดัต้ังจดทะเบยีน
เปนนิติบุคคลเมื่อ ป พ.ศ.2542
จ า ก ก า ร แ น ะ นํ า ข อ ง
หนวยงานราชการ

ต อ ม า ไ ด กู เ งิ น จ า ก
ก ร ม ป ร ะ ช า ส ง เ ค ร า ะ ห
จาํนวน 400,000 บาท  ลงทนุทาํ
ปุยอินทรีย สรางโรงปุยในที่ดินของสมาชิก ซึ่งอยูหางไกลจากหมูบาน ปรากฏวาไม
ประสบผลสาํเรจ็ เนือ่งจากขาดความรู ขาดความรวมมือ ทาํใหไมสามารถชาํระหนีไ้ด

ความเปนมาก

กลุมเกษตรกรทําสวนบานถ้ํา
262 หมูที่ 5 ตําบลบานถ้ํา อําเภอดอกคําใต
จังหวัดพะเยา โทร.081- 0238350
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สมาชกิขาดศรทัธา และความเชือ่ถอืจาก
หนวยงานราชการ

จนกระทั้ ง ในป พ .ศ .  2545
คณะกรรมการกลุมไดมโีอกาสเดนิทางไป
ศึกษาดูงานเกษตรทฤษฎีใหม ทําให
เกษตรกรมกีาํลงัใจหนักลบัมาพฒันากลุม
เกษตรกรและไดชักชวนใหสมาชิกยาย
ที่ตั้งมาอยูที่บานประธาน (นายอินทวน
เครือบุญ) และไดเริ่มตนใหม โดยทํา
กิจกรรมผลิตปุยอินทรีย ปุยน้ําชีวภาพ
สจัจะออมทรพัย ทกุเดอืนสมาชกิจะกูเงนิ
สงชาํระหนี ้ และประชมุสมาชกิ นอกจาก
นั้นยังจัดฝกอบรมเพิ่มความรูจากหนวย

งานราชการ  และชักชวนใหสมาชิกทํา
การเกษตรทฤษฎีใหม ลดการใชสารเคมี
ปุยเคมี ลดการเผาตอซัง ใชวิธีไถกลบ
ทาํการเกษตรหลายๆอยาง (ขาวโพด ขาว
เลีย้งสตัว ยางพารา ลาํไย เลีย้งปลา) เพือ่
ลดความเสีย่ง  ปจจบุนัมสีมาชกิ 139 ราย
ทาํเกษตร ทฤษฎใีหม จาํนวน 60 ราย และ
อกี 79 ราย ทาํการเกษตรแบบผสมผสาน
สวนการบริหารกลุมครบถวนทั้ง 5 ก.
ไดแก กรรมการ กจิกรรม กองทนุ กตกิา
การจัดการและไดนอมนําปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาใชบริหารจัดการได
เปนอยางดี

 สมาชกิกลุม
1. สมาชกิลดการใชสารเคมี
2. สมาชกิทาํการเกษตรทฤษฎใีหม
3. สมาชกินาํหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง ไปใชในครวัเรอืน
4. สมาชกิมโีอกาสและความเปนอยูดขีึน้

ผลที่ไดรับจากการรวมกลุมเกษตรกร
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 กลุมเกษตรกร
1. ชาํระหนีเ้กาหมดแลว
2. มสีมาชกิเพิม่มากขึน้
3. มทีนุเรอืนหุนเพิม่มากขึน้
4. มเีงนิฝากเพิม่มากขึน้
5. มทีีด่นิและวสัด ุอปุกรณ
6. มคีวามมัน่คงมากขึน้
7. มคีวามเชือ่ถอืจากหนวย

งานราชการ / ทองถิน่
/  ชมุชน

 1.  ความพอเพยีง  พอประมาณ
1.1  การพึง่พาตนเอง

การระดมหุนจากสมาชกิ
การระดมเงนิฝากจาก
สมาชกิ
การจดัสรรกาํไรสทุธเิปน
เงนิสาํรองมากขึน้
การมทีนุสวสัดกิาร และทนุสาธารณประโยชน
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หลกัปรชัญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีง
ทีน่าํมาใชในกลุมเกษตรกร
ทาํสวนบานถ้าํ



1.2 พึง่พาแหลงเงนิกูดอกเบีย้ต่าํจากภายนอกตามศกัยภาพของตนเอง
และความตองการของสมาชกิ

1.3 การดาํเนนิธรุกจิแบบคอยเปนคอยไป ทาํจากเลก็ไปหาใหญ
1.4 การมกีาํไรแตพอเหมาะพองาม เพือ่จดัสรรกลบัไปสูสมาชกิ

 2.   ความมเีหตมุผีล
2.1 การดาํเนนิงานของกลุมมาจากความตองการของสมาชกิเทานัน้
2.2 การแบงแยกหนาท่ีของคณะกรรมการทกุคนอยางเทาเทยีมกนั
2.3 การมกีฎ กตกิา ขอบงัคบัและระเบยีบของกลุม ใหสมาชกิถอืปฏบิตัิ

อยางเครงครดั
2.4 การลงบัญชีเปนปจจุบันทุกเดือน
2.5 การเงนิและบญัชแียกจากกนั ประธานหามถอืเงนิโดยเดด็ขาด
2.6 การควบคมุคาใชจายของกลุมเปนประจาํทกุเดอืน
2.7 การใชสทิธแิละปฏบิตัติามหนาทีข่องทกุคนอยางเทาเทยีมกนั ไมวา

จะตาํแหนงใด
  3.  การสรางภมูคิุมกนั

3.1 การเพิม่ทนุจากภายในกลุมฯ
การระดมหุนจากสมาชกิ
การระดมเงนิฝากจากสมาชกิ
การจดัสรรกาํไรสทุธเิปนเงนิสาํรองมากขึน้
การมทีนุสวสัดกิารและทนุสาธารณประโยชน

3.2 การสรางเครอืขายกลุมเกษตรกรในจงัหวดัพะเยา ชวยเหลอืซึง่กนัและกนั
3.3 การซือ้ท่ีดนิของกลุม มโีรงสขีาว และโรงทาํปุยอนิทรยี
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 4.  การเรยีนรู
4.1 การประชมุของสมาชกิทกุวนัที ่5 ของเดอืน นอกจากมาทาํกจิกรรม

อืน่ๆ แลว ยงัมารบัทราบผลการดาํเนนิงานของกลุมประจาํเดอืน
และมารบัความรูจากหนวยงานราชการทีม่ารวมประชมุ

4.2 รบัการอบรมหลกัสตูรตางๆ จากหนวยงานราชการดานตางๆ เชน
การเกษตร ประมง ปศสุตัว พฒันาทีด่นิ สหกรณ ตรวจบญัชสีหกรณ
ศนูยเมลด็พนัธุขาว มหาวทิยาลยั เปนตน

4.3 ศกึษา ดงูานจากตางจงัหวดัและทีอ่ืน่ๆ
  5.  คณุธรรม

5.1 มกีองทนุสงเคราะหสมาชกิและครอบครวั กรณเีสยีชวีติ
5.2 มกีองทนุสาธารณประโยชน เพือ่ชวยเหลอืชมุชน
5.3 มกีารจดักจิกรรมภายในกลุม

 การรกัษาประเพณ ีรดน้าํดําหวัสมาชกิผูสงูอายเุปนประจาํทกุป
 การแขงขนักฬีาเปตองทกุป
 การประกวดพชืผกัสวนครวั
 การตัง้กองทนุผาปาสามคัคี ทาํบญุตามวัดตางๆ

6



1. ความพอประมาณ
1.1 การทาํบญัชีรบัจายในครวัเรอืน
1.2 ลดรายจายครวัเรอืน

ปลกูผกัหลงับาน เลีย้งไก เลีย้งปลา
ถนอมอาหารไวกนิไดนาน
ประหยดั ไมฟุมเฟอย

1.3 ลดตนทนุการผลติการเกษตร
ใชปุยอินทรีย
ปุยน้าํชวีภาพ
ปุยคอก  ลด
การใชสารเคมี
เลีย้งสตัวผลติ
ปุยคอก
ชวยเหลอืซึง่กนั
และกนัแรงงานการเกษตร (ลงแขก)

 2.  ความมเีหตมุผีล
2.1  ลดรายจายในครวัเรอืน เครือ่งใชไฟฟา มอืถอื รถยนต รถจกัรยานยนต

เตาแกส งานรืน่เรงิ เปนตน
2.2 ลด ละ เลกิ อบายมขุ การพนนั สรุา บหุรี่
2.3 สรางรายไดเพิม่ ปลกูผกั เลีย้งไก เลีย้งกบ เลีย้งปลา รบัจางทัว่ไป

รวมกลุมแมบานทาํกจิกรรมผลติสนิคาชมุชน

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในครัวเรือนของ

สมาชิกกลุมเกษตรกรทําสวน
ทฤษฎีใหมตําบลบานถ้ํา
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 3.  การสรางภมูคิุมกนั
3.1 สมาชกิถอืหุนเพิม่เงนิฝากเปนประจาํทกุเดอืน
3.2 สมาชกิสรางครอบครวัทีอ่บอุน ไมไปใชแรงงานทีอ่ืน่
3.3 การสรางสงัคมทีด่ ีมกีารชวยเหลอืซึง่กนัและกนั
3.4 การรวมกนัอนรุกัษสิง่แวดลอม ไมเผาตอซงั ใชวธิไีถกลบ กจิกรรมการ

ปลกูตนไมรวมกนั การลดใชสารเคมี
 4.  ความรู

4.1 การประชมุของสมาชกิทกุวนัที ่5 ของเดอืน มารบัความรูจาก
หนวยงานราชการทีม่ารวมประชมุ

4.2 จากการประชมุใหญของกลุมฯ ทกุป
4.3 จากการอบรมจากหลกัสตูรตางๆ ของหนวยงานราชการ
4.4 การแลกเปลีย่น เรยีนรูซึง่กนัและกนั สมาชกิทีไ่ดไปอบรมมาถายทอด

ในที่ประชุมใหเพื่อนสมาชิกไดรับรูรับทราบ
4.5 จากสือ่วทิยกุระจายเสยีง โทรทศัน  หอกระจายขาว หนงัสอืพมิพ

 5.  คณุธรรม
5.1 ทาํบญุทอดผาปารวมกนัของสมาชกิ
5.2 การเคารพนบัถอืสมาชกิผูสงูอายุ
5.3 การรกัษาศลี 5 ของสมาชกิ

เงนิฝากออมทรพัย ทีไ่มใชของเรากไ็มเอา แจงทีป่ระชมุใหหาเจาของ
เกบ็สรอยคอทองคาํไดในวนัแขงขนักฬีาเปตอง แลวนาํมาใหประธาน
เพือ่ประกาศหาเจาของ
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สิ่งที่กลุมเกษตรทําสวนบานถ้ําภาคภูมิใจ
1. โลและเงนิรางวลัจากกรมสงเสรมิสหกรณ รางวลักลุมเกษตรกรดเีดน

โครงการขบัเคลือ่นปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงในสหกรณและ
กลุมเกษตรกร

2. รางวลัถวยพระราชทานพระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวั จากการประกวด
ผลงานตามปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง ครัง้ที ่2 ประเภทกลุมเกษตร
ทฤษฎใีหม ของสาํนกังานคณะกรรมการพเิศษเพือ่ประสานงานโครงการ
อนัเนือ่งมาจากพระราชดาํริ

3. กลุมเกษตรกรทาํสวนบานถ้าํมัน่คง สมาชกิพออยูพอกนิ
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แผนที่ กลุมเกษตรกรทําสวนบานถ้ํา จังหวัดพะเยา
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บเนื่ องจากในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  80 พรรษา
5 ธันวาคม2550 สาํนกังานคณะกรรมการพเิศษเพือ่ประสานงานโครงการอนั

เนือ่งมาจากพระราชดาํร ิ(สาํนกังาน กปร.)ไดกาํหนดใหมกีารจดัการประกวดผลงานตาม
ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง เพือ่เผยแพรพระปรชีาสามารถและพระมหากรณุาธคิณุ
ในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ที่ไดพระราชทานความชวยเหลือและบรรเทาความ
ทุกขยากของพสกนิกรชาวไทยมาตลอดระยะเวลาแหงการครองสิริราชสมบัติ ซึ่ง
การดาํเนนิงานประสบความสาํเรจ็เปนอยางด ี  สามารถสรางความตืน่ตวัใหประชาชน
และภาคธุรกิจไดเกิดจิตสํานึกในการนอมนําเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป

สื
หลักการและเหตุผล

การประกวดผลงานตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงครัง้ที ่2
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ประยกุตใชในชวีติประจาํวนั  และบรหิารธรุกจิ  ดงันัน้ มลูนธิชิยัพฒันา สาํนกังาน
กปร. สาํนกังบประมาณ กระทรวงมหาดไทย กองทพัไทย และสถาบนัวจิยัและพฒันา
ประเทศ ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จึงจัดใหมีการประกวดผลงานตามหลัก
ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง ครัง้ที ่ 2 ขึน้ เพือ่สรางจติสาํนกึในการนาํหลกัปรชัญา
ของเศรษฐกจิพอเพยีงมาประยกุตใชในชวีติประจาํวนั  ทัง้ในภาคประชาชน  ภาคเกษตร
ภาครฐั และภาคธรุกจิ

วัตถุประสงค
1. เพื่อเผยแพรปรัชญาของ

เศรษฐกจิพอเพยีง
2. เพือ่ใหประชาชนทกุหมูเหลา

ไดมสีวนรวมในการเฉลมิพระเกยีรติ
พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวั

3. เพื่อสงเสริมและยกยองภาค
ประชาชน ภาคเกษตร ภาครัฐ และ
ภาคธรุกจิ ทีไ่ดนาํปรชัญาของเศรษฐกจิ
พอเพยีงไปประยกุตใชในการทาํงานและ
การดาํเนนิชวีติจนประสบผลสาํเรจ็อยาง
เปนรูปธรรม

4. เพือ่เปนตวัอยางสาํหรบัภาค
ประชาชน ภาคเกษตร ภาครฐั และภาค
ธรุกจิในการนาํปรชัญาของเศรษฐกจิพอ
เพยีงไปประยกุตและปฏบิตัใินการดาํเนนิ
ชวีติพฒันาชมุชน พฒันาองคกรภาครฐั
และพฒันาภาคธรุกจิตอไป
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ประเภทการประกวดและคุณสมบัติผูสงผลงาน
ประเภท คณุสมบตัิ

บุคคลที่มีแนวทางการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีงในพืน้ทีท่ีเ่ขาเกณฑขอใดขอหนึง่หรอื
มากกวา  ดงัตอไปนี้
1) พื้นที่สูง (พื้นที่ตามท่ีสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่
สูงกําหนด คือ พื้นที่ที่เปนที่อยูของชาวเขาเผาตางๆ
และชนกลุมนอยซึง่เปนทีต่ัง้บานเรอืน และทีท่าํกนิทีม่ี
ความลาดชันโดยเฉลี่ยมากกวารอยละ 35 หรือมี
ความสงูกวาระดบัน้าํทะเล  500 เมตรขึน้ไป)
2) พื้นที่พัฒนาเพื่อความม่ันคงตามแนวชายแดน
(พืน้ทีต่ามทีก่รมการปกครองกาํหนด คอื พืน้ทีใ่นอาํเภอ
ชายแดนของ 31 จงัหวดั 128 อาํเภอ 362  ตาํบล 1,679
หมูบาน)
3) พืน้ทีพ่เิศษ  (พืน้ทีต่ามประกาศกระทรวงการคลงั
เรื่องกําหนดสํานักงานในพื้นที่พิเศษ พ .ศ . 2551
จํานวน 1 ,986 แหง ใน 46 จังหวัด ซึ่ งมี
หลกัเกณฑของพืน้ที ่ดงัตอไปนี ้พืน้ทีเ่สนทางคมนาคม
ยากลําบากหางไกล พื้นที่เสี่ยงภัย พื้นที่โรคภัยไขเจ็บ
ชกุชมุ พืน้ทีค่วามเปนอยูยากลาํบาก)
บุคคลที่มีความประพฤติดี มีคุณธรรมและดําเนินชีวิต
ประจาํวนัตามปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงจนประสบ
ความสําเร็จอยูดีมีสุข สามารถเปนแบบอยางสําหรับ
ประชาชนทัว่ไป
หมูบาน (คือชุมชนที่ประกาศจัดตั้งโดยกระทรวง
มหาดไทยตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่
พ.ศ.2457) หรอืชุมชน (คอืกลุมบานหรอืกลุมคนทีไ่ดรบั
การจดัตัง้โดยองคกรปกครองสวนทองถิน่)และไดรวมกลุม
กันทํากิจกรรมตางๆ ที่สรางประโยชนสุขใหชุมชนโดย
สวนรวม มคีวามสามคัค ีและสามารถพึง่ตนเองได
เกษตรกรทีท่าํการเกษตรทฤษฎใีหม และนาํปรชัญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีงมาใชเปนแนวทางใน การดาํเนนิชวีติ
ไดอยางมัน่คง

 1. ประชาชนในพืน้ทีห่าง
ไกลและกนัดาร

2. ประชาชนทัว่ไป

3. ชมุชนเศรษฐกจิพอเพยีง

4. เกษตรกรทฤษฎใีหม
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ประเภท คณุสมบตัิ

ประเภทการประกวดและคุณสมบัติผูสงผลงาน (ตอ)

กลุมเกษตรกรทีป่ระกอบอาชพีตามแนวทางเกษตรทฤษฎี
ใหมทีร่วมตวักนั ตัง้แต 10 ครวัเรอืนขึน้ไป และไดนาํ
ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงมาใชเปนแนวทางในการ
บรหิารจดัการกลุมจนเกดิความเขมแขง็
หนวยงาน/องคกรของรฐัในระดบักรมหรอืเทยีบเทาทีน่าํ
ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงมาใชเปนแนวทางในการ
ดําเนินงานและพัฒนาองคกรใหสามารถปฏิบัติงาน
ไดอยางมปีระสทิธภิาพ
หนวยงาน / องคกรของรฐั ซึง่ตัง้อยูในจงัหวดัหรือใน
กรงุเทพมหานครทีน่าํปรชัญาของเศรษฐกจิ พอเพยีงมา
ใชเปนแนวทางในการดําเนินงานและพัฒนาองคกรให
สามารถปฏบิตังิานไดอยางมปีระสทิธภิาพ
ผูประกอบการ เจาของกิจการ หรือผูบริหารธุรกิจทุก
ประเภทที่มีขนาดสินทรัพย (ไมรวมคาที่ดิน) มีมูลคา
มากกวา 200 ลานบาท และมจีาํนวนพนกังานมากกวา
200 คน ขึน้ไป
ผูประกอบการ เจาของกิจการ หรือผูบริหารธุรกิจ
ทกุประเภททีม่ขีนาดสนิทรพัย (ไมรวมคาทีด่นิ) มมีลูคา
มากกวา 50 ลานบาท แตไมเกนิ 200 ลานบาท และ/
หรือ มีจํานวนพนักงานมากกวา 50 คน ขึ้นไป
แตไมเกนิ 200 คน
ผูประกอบการที่ประกอบธุรกิจแสวงหากําไร ที่มีขนาด
ทรพัยสนิ (ไมรวมคาทีด่นิ) มมีลูคาไมเกนิ 50 ลานบาท
และมีการจางงานไมเกิน 50 คน รวมถึงกลุมอาชีพ
ผูประกอบธรุกจิ รานคา หางหุนสวน บรษิทั วสิาหกจิ
ชมุชนและสหกรณ

5. กลุมเกษตรทฤษฎใีหม

6. หนวยงาน/องคกรภาครฐั
ในสวนกลาง

7. หนวยงาน/องคกรภาครฐั
ในสวนภมูภิาค

8. ธรุกจิขนาดใหญ

9. ธรุกจิขนาดกลาง

10. ธรุกจิขนาดยอม
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หลักเกณฑการพิจารณาผลงาน
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คณะกรรมการดําเนินการประกวดผลงานตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 2

ประกอบดวยผูทรงคณุวฒุ ิดงัตอไปนี้

คณะทีป่รกึษา

นายอาํพล   เสนาณรงค องคมนตรี

นายเกษม  วฒันชยั องคมนตรี

นายพลากร  สวุรรณรฐั องคมนตรี

นายสวสัดิ ์ วฒันายากร องคมนตรี

นายสเุมธ  ตนัตเิวชกลุ เลขาธกิารมลูนธิชิยัพฒันา

นายมนญู  มกุขประดษิฐ รองเลขาธกิารมลูนธิชิยัพฒันา

นายพมิลศกัดิ ์ สวุรรณทัต เหรญัญกิมลูนธิชิยัพฒันา

นายปานเทพ  กลาณรงคราญ กรรมการมลูนธิชิยัพฒันา

นายสมพล  พนัธุมณี ทีป่รกึษา สาํนกังาน กปร.

ผูอาํนวยการสาํนกังานทรพัยสนิสวนพระมหากษตัรยิ

เลขาธกิารคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาติ

ผูบญัชาการทหารสงูสดุ

คณะกรรมการอาํนวยการจดัการประกวดผลงานตามปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง

ประธานกรรมการ

นายเฉลมิเกยีรต ิแสนวเิศษ เลขาธกิารคณะกรรมการพเิศษเพือ่ประสานงาน

โครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชดาํริ

กรรมการและเลขานกุาร

ม.ล.จริพนัธุ  ทววีงศ ทีป่รกึษาดานการประสานงานโครงการฯ

สาํนกังาน กปร.
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คณะกรรมการตดัสนิการประกวดผลงานตามปรชัญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีง
ประธานกรรมการ

นายสเุมธ  ตนัตเิวชกลุ เลขาธกิารมลูนธิชิยัพฒันา

กรรมการและเลขานกุาร

ม.ล.จริพนัธุ  ทวีวงศ ทีป่รกึษาดานการประสานงานโครงการฯ

สาํนกังาน กปร.

คณะอนุกรรมการคัดเลือกการประกวดผลงานตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง

ประธานอนกุรรมการ ประเภทประชาชนและชมุชน

นางสาวศรนีติย  บญุทอง ทีป่รกึษาสาํนกังาน กปร.

ประธานอนกุรรมการ ประเภทเกษตรทฤษฎใีหม

นายปกรณ  สตัยวณชิ ทีป่รกึษาสาํนกังาน กปร.

ประธานอนกุรรมการ ประเภทหนวยงาน / องคกรภาครฐั

นายสมีา  สมีานนัท กรรมการขาราชการพลเรอืน(ก.พ.)

ประธานอนกุรรมการ ประเภทธรุกจิขนาดใหญ

รองศาสตราจารยเกศนิ ี วฑิรูชาติ คณบดคีณะพาณชิยศาสตรและการบญัชี

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร

(ตอ)
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ประธานอนกุรรมการ ประเภทธรุกจิขนาดกลาง

นายดสุติ  นนทะนาคร รองประธานกรรมการหอการคาไทย

ประธานอนกุรรมการ ประเภทธรุกจิขนาดยอม

นายเอน็น ูซือ่สวุรรณ รองผูจดัการธนาคารเพือ่การเกษตรและ

สหกรณการเกษตร

คณะอนกุรรมการประชาสมัพนัธ

ประธานอนกุรรมการ

นายสวุฒัน   เทพอารกัษ รองเลขาธกิารคณะกรรมการพเิศษเพือ่

ประสานงานโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชดาํริ

(ตอ)
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วาง




