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ธ.ก.ส.ไดน้อ้มน ำปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไป
ประยกุตใ์ชใ้นกำรบริหำรจดักำร 

• ดำ้นองคก์ร 
• ดำ้นบุคลำกร 
• ดำ้นเกษตรกรลูกคำ้ 



แนวคิดและบทบำท ธ.ก.ส. 
ในกำรขยำยผลเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบติัในชุมชน 



การน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

1.  ธนาคาร  น้อมน าหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นแนวทางใน
การขบัเคล่ือน วิสยัทศัน์และพนัธกิจ ทัง้องค์กร พนักงาน และ เกษตรกร
ลกูค้า  
  

2. ด้านเกษตรกรลูกค้าการขบัเคล่ือน วิสยัทศัน์และพนัธกิจ ของธนาคาร 
ยึดชุมชนเป็นศูนย์กลางในการพฒันาอย่างสมดุลทัง้ทางด้านเศรษฐกิจ 
สงัคม และส่ิงแวดล้อม 

3. โดยใช้ช่ือโครงการ   

 3.1  ชุมชนต้นแบบตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ
ทฤษฏีใหม่ 

 3.2  ศนูยเ์รียนรู้เพ่ือการพฒันาเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ธ.ก.ส. 
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เส้นทางสู่ความยั่งยืน 
ปัจจัยสู่ความส าเร็จ 

“แผนธุรกิจชุมชน” 

ชุมชนต้นแบบฯ 

ชุมชนต้นแบบฯ 

ชุมชนต้นแบบฯ 



คณุภาพชีวิตเกษตรกร 
สร้างโอกาส 

การเข้าถึงแหล่งเงินทุน พฒันาเกษตรกรและเครือข่าย สร้างมูลค่าเพ่ิมทางการตลาด 

พฒันาการเรียนรู้และเสริมสร้างความ
เข้มแขง็ให้แก่ลูกค้า   พนัธกจิที ่2 

การจดัการอาชีพ 
 

การจดัการการเงิน 
 

พนัธกจิที ่
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  “ สนจ.ละ 3 ศูนย์”  
“ 84  ศูนย์  

 “สู่การเป็นผู้น าธุรกจิเครือข่ายชุมชน”  

สนับสนุน 

 (รายคน – รายกลุ่ม- วิสาหกจิชุมชน-เครือข่าย-สถาบนัเกษตรกร)  

1.  เพิม่มูลค่าพชืเศรษฐกจิ 
     หลกั 

2.  จัดตั้งสถาบันการเงนิ  
      ชุมชน 

3.  การพฒันาศูนย์เรียนรู้ ฯ  สู่ความสมดุล มัน่คง  
4.    ขยายผลศูนย์เรียนรู้ฯ      

5.    พฒันาโครงสร้าง/สมรรถนะหัวหน้ากลุ่ม 

การขบัเคลื่อน 

แผนงานสร้างการเจริญเติบโตและความมัน่คงของเศรษฐกิจฐานราก 

คนและชมุชน 

เป็นศนูยก์ลาง 

กลไก 

ตามหลกัธรรมาภิบาล 
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ผลทีเ่กดิขึน้กบัองค์กร พนักงาน และลูกค้า 

เกษตรกร 
พอเพยีง 

มัน่คง  เป็นสุข 

พนักงาน ธนาคาร 

เก่ง  ด ี มสุีข ช่ือเสียงด ี
มัน่คง  ยัง่ยนื 





สนจ. ช่ือศูนย์ ประธานศูนย์ 

เชียงราย ชุมชนบ้านป่ายาง ม.2 ต.ศรีค า้ อ.แม่จัน นายเกษม  วงค์สภุา 

เชียงราย ชุมชนบ้านทุ่งฟ้าฝ่า ม.7 ต.แม่พริก อ.แม่สรวย นายจ าปี ธรรมโน  

แพร่ ชุมชนบ้านเวียงตัง้ ม.5 ต.วังธง อ.เมือง นายสทุธิศกัดิ์ ธงตัง้  

เชียงใหม่ ชุมชนบ้านแม่ทัง  ม.5 ต.หางดง อ.ฮอด นายสทุิน พงษ์ทิพย์ถา  

ล าปาง ชุมชนบ้านหัวทุ่ง ม.8 ต.ปงเตา อ.งาว นายน้อย  จฑุานนัท์  

ล าพูน ชุมชนบ้านทาป่าเปา ม.6 ต.ทาปลาดุก อ.แม่ทา นายไพบลูย์  จ าหงษ์  

น่าน ชุมชนบ้านปางปุก  ม.2 ต.นาไร่หลวง อ.สองแคว นายวิรัช  สลดัใด  

พะเยา ชุมชนบ้านป่าแฝกดอย ม.4 ต.ป่าแฝก  อ.แม่ใจ นายนิรันด์  วนัตุ้ย  

แม่ฮ่องสอน ชุมชนบ้านนาปลาจาด ม.4  ต.ห้วยผา  อ.เมือง นายชาตรี  ค าจิ่ง  
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สนจ. ช่ือศูนย์ ประธานศูนย์ 

เพชรบูรณ์ ชุมชนบ้านนาหนอง ม.7 ต.นาซ า  อ.หล่มเก่า นางประจกัษ์ จนัทร์นชุ 

สุโขทัย ชุมชนบ้านคุกพัฒนา ม.12 ต.สารจติร อ.ศรีสัชนาลัย นางทศวรรณ  ลสิวน  

นครสวรรค์ ชุมชนบ้านเนินแต้ ม.9 ต.ห้วยร่วม อ.หนองบัว นายสง่ บวัขนั  

พษิณุโลก ชุมชนบ้านบางกระน้อย ม.2 ต. นครป่าหมาก อ.บางกระทุ่ม นายสมพงษ์ อนัชาวนา  

 พษิณุโลก ชุมชนบ้านผารังหมี ม.3 ต.ไทรย้อย  อ.เนินมะปราง นายจนัที ชมภมูี  

พจิติร ชุมชนบ้านหนองโสน ม.16 ต.หนองโสน อ.สามง่าม นายสคุล สริุยวงค์  

ก าแพงเพชร ชุมชนบ้านหนองกองเหนือ ม.10 ต.นาบ่อค า อ.เมือง นายสรุพล ไทยสอน  

อุตรดติถ์ ชุมชนบ้านดงสระแก้ว ม.4 ต.ไผ่ล้อม อ.ลับแล นางส าเริง  สว่างใจ  

อุทัยธานี ชุมชนบ้านหนองจกิ ม.7 ต.หนองยาง  อ.หนองฉาง นายประมาณ น่ิมพระยา  

ตาก ชุมชนบ้านแม่ระวาน ม.5 ต.ยกกระบัตร  อ.สามเงา นายพงศ์สริิ  นนทะชยั  



สนจ. ช่ือศูนย์ ประธานศูนย์ 
อุดรธานี ชุมชนบ้านถ่อนนาลับ ม.1  ต.ถ่อนนาลับ อ.บ้านดุง นายแสนหมัน้ อินทร์ไชยา  
อุดรธานี ชุมชนบ้านกุดหมากไฟ ม.1 ต.กุดหมากไฟ อ.หนองวัวซอ นายบญุช่วย พฒันะชยั  
ขอนแก่น ชุมชนบ้านถลุงเหล็ก  ม.7 ต.ใหม่นาเพียง อ.แวงใหญ่ นายไพศาล  ผาจินดา  
ร้อยเอด็ ชุมชนบ้านหนองดู่ ม.4  ต.ธงธานี  อ.ธวัชบุรี นายสถุล ก าสมทุร  
 ร้อยเอด็ ชุมชนบ้านปอภาร ม.6  ต.ปอภาร  อ.เมือง นายวิชยั วิเศษวิสยั  
กาฬสินธ์ุ ชุมชนบ้านดงลิง  ม.11 ต.เจ้าท่า อ.กมลาไลย นายไพศาล  รัตน์วิชยั  

เลย ชุมชนบ้านนาค้อ ม.2 ต.ปากชม อ.ปากชม นางสยาม  กงภธูร  
สกลนคร ชุมชนบ้านพรสวรรค์ ม.13 ต.ปลาโหล อ.วาริชภมู ิ นายหนถ่ิุน เข้มรัตน์ 
นครพนม ชุมชนบ้านพมิาน ม.1 ต.พมิาน  อ.นาแก นายนิกร พ่อเพียโคตร  

มหาสารคาม ชุมชนบ้านหนิปูน  ม.17 ต.เขวาใหญ่ อ.กันทรวชิัย นางละออง ค าเหลา  
หนองคาย ชุมชนบ้านจอมแจ้ง ม.1 ต.สีกาย  อ.เมือง  นายอารี วิพบตุร  

หนองบัวล าภ ู ชุมชนบ้านนาเจริญ-วังไผ่ –ไทยสามัคคี ม.8 ต.วังทอง อ.นาวัง นายเทียน ยศทะแสน 
มุกดาหาร ชุมชนบ้านภ ูม.12 ต.บ้านเป้า อ.หนองสูง นายทรง กลางประพนัธ์  



สนจ. ช่ือศูนย์ ประธานศูนย์ 

ชัยภมูิ ชุมชนบ้านหนองแก ม.4 ต.หนองไผ่ อ.แก้งคร้อ นางสพุรรณี  ฐานวิสยั  

นครราชสีมา ชุมชนบ้านเตย  ม.1 ต.กระเบือ้งใหญ่  อ.พมิาย นางสมบตัิ โชติกลาง  

สุรินทร์ ชุมชนบ้านหนองบงึ ม.12 ต.กระโพ อ.ท่าตูม  นายสวุนั เทศธรรม  

ศรีสะเกษ ชุมชนบ้านบงึหมอก ม.9 ต.ส้มป่อย อ.ราษีไศล นายนเรศ สริุโย  

บุรีรัมย์ ชุมชนหนองตาเข้ม  ม.11  ต.นางรอง อ.นางรอง นายช าเลือง แป้นรินทร์ ร 

อุบลราชธานี ชุมชนบ้านดอนหมู ม.10 ต.ขามเป้ีย อ.ตระการพืชผล นายบุญมา แกะมา  

อุบลราชานี ชุมชนบ้านม่วง ม.10 ต.โคกสะอาด  อ.เดชอุดม นายบญุกอง  เกษสพุรรณ  

ยโสธร ชุมชนบ้านดอนผึง้ ม.4 ต.บากเรือ อ.มหาชนะชัย นายวิชิต สมเพาะ  

อ านาจเจริญ ชุมชนบ้านสร้างถ่อน้อย ม.3 ต.สร้างถ่อน้อย  อ.หัวตะพาน นายค ามี ศภุสร  



สนจ. ช่ือศูนย์ ประธานศูนย์ 

พระนครศรีอยุธยา ชุมชนบ้านทับน า้  ม.4  ต.ทับน า้ อ.บางปะหัน นายกฤตภพ เฉ่ือยฉ ่า  

 พระนครศรีอยุธยา ชุมชนบ้านตะพังโคลน  ม.4 ต.ลาดบัวหลวง  อ.ลาดบัวหลวง นางประทมุ เน่ืองภิรมย์ 

สระบุรี ชุมชนบ้านวังกระโห้ ม.5 ต.โคกใหญ่ อ.บ้านหมอ นายสมศรี เพ็งรุ่ง  

ลพบุรี ชุมชนบ้านหน่วยประคอง ม.10 ต.ดงดนิแดง อ.หนองม่วง นายบุญสม แย้มครวญ 

ชัยนาท ชุมชนบ้านวังหัวเรือ ม.2 ต.วังตะเคียน อ.หนองมะโมง นางอจัฉรา ใจสงิห์  

นนทบุรี ชุมชนบ้านไทรใหญ่ ม.5 ต.ไทรใหญ่ อ.ไทรน้อย นายสมชาย  นกรอด  

อ่างทอง ชุมชนบ้านหนองกร่าง ม.4 ต.ราษฎรพัฒนา อ.สามโก้ นายจ าลอง ทรงธิบาย  

กรุงเทพฯ 
ชุมชนบ้านล าไทร (คอยรุดต๊ักวา) ม.5 แขวงโคกแฝด เขต
หนองจอก 

 นายสมชาย สมานตระกลู  

ปทุมธานี ชุมชนบ้านคลองแขยด ม.6 ต.บ่อเงนิ อ.ลาดหลุมแก้ว นายเรืองยศ ผกุเงิน  

สิงห์บุรี ชุมชนบ้านดอนแฝก ม.12 ต.ทับยา อ.อนิทร์บุรี นายมะยม จนัทร์อินทร์  



สนจ. ช่ือศูนย์ ประธานศูนย์ 

ปราจีนบุรี ชุมชนบ้านมาบเหียง ม.10 ต.หนองโพรง อ.ศรีมหาโพธิ นายสนิท จ าลอย  

ระยอง ชุมชนบ้านหนองน า้ขุ่น ม.3 ต.วังหว้า อ.แกลง นายจรัล สมคดิ  

ระยอง ชุมชนบ้านตรอกไฟไหม้ ม.13 ต.ทุ่งควายกิน อ.แกลง นายอ๋า พรมไธสง  

ฉะเชงิเทรา ชุมชนบ้านสมอเอก ม.16 ต.ดอนฉิมพลี อ.บางน า้เปรีย้ว นายตอฟา หะยีหมดั  

นครนายก ชุมชนบ้านศรีจุฬา ม.1  ต.ศรีจุฬา อ.เมือง นางพรหมจิตต์  มลูจนัทร์  

จันทบุรี ชุมชนบ้านหนองตาหงุ่น ม.6 ต.นายายอาม อ.นายายอาม นายประสทิธ์ิ บรรจง  

ชลบุรี ชุมชนบ้านอ่างกระพงศ์ ม.3 ต.เกษตรสุวรรณ อ.บ่อทอง นายวนัชยั เมธาปัญญารักษ์  

สระแก้ว ชุมชนบ้านเขาดนิ  ม.8 ต.คลองหาด อ.คลองหาด นายประสทิธ์ิ  โสภี  

ตราด ชุมชนบ้านนาเกลือ  ม.2 ต.ช าราก  อ.เมือง นางประมวญ พงษ์ไพบลูย์  

สมุทรปราการ ชุมชนบ้านศรีษะจระเข้ใหญ่ ม.8 ต.ศรีษะจระเข้ใหญ่ อ.บางเสาธง นายสรุชยั แซ่จิว  



สนจ. ช่ือศูนย์ ประธานศูนย์ 

เพชรบุรี ชุมชนบ้านน า้ทรัพย์ ม.9 ต.แก่งกระจาน อ.แก่งกระจาน นายชชูาติ  วรรณข า  

สุพรรณบุรี ชุมชนบ้านดอนศาลเจ้า ม.13  ต.บ่อสุพรรณ  อ.สองพี่น้อง นายธีรโชต ิรุ่งรัตนวัฒนเสรี  

 สุพรรณบุรี ชุมชนบ้านท่าคอย  ม.4  ต.บางงาม  อ.ศรีประจันต์ นายขวญัเมือง บวัเขียว  

นครปฐม ชุนชนบ้านบางระก า ม.8  ต.บางระก า  อ.บางเลน นายสมเกียรติ สนุทรอ าไพ  

ประจวบคีรีขันธ์ ชุมชนบ้านหนองมะค่า ม.10  ต.หนองตาแต้ม อ.ปราณบุรี นายอ านวย สดุกระแสร์  

ราชบุรี ชุมชนบ้านเหล่ามะละกอ ม15  ต.ทุ่งหลวง อ.ปากท่อ นายสมยศ องอาจ  

กาญจนบุรี ชุมชนบ้านหนองทราย  ม.6  ต.หนองสาหร่าย  อ.พนมทวน นายแรม เชียงคา  

สมุทรสาคร ชุมชนบ้านคลองแค ม.9 ต.หลักสาม อ.บ้านแพ้ว นายสญัญา แทนเจ็ดริว้  



สนจ. ช่ือศูนย์ ประธานศูนย์ 

ชุมพร ชุมชนบ้านพะงุ้น ม.2  ต.ครน  อ.สว ี นางสงัวาลย์ พิมลรัตน์  

 ชุมพร ชุมชนบ้านประสานมิตร ม.18 ต.พะโต๊ะ  อ.พะโต๊ะ นายกรีธา สขุศิริ 

สุราษฎร์ธานี ชุมชนบ้านทับสมิงคลา ม.11 ต.คลองพา อ.ท่าชนะ  นางจจุิตรา มีพฤกษ์  

พังงา ชุมชนบ้านตีนเป็ด ม.2 ต.ล าภ ี อ.ท้ายเหมือง นายววิัฒน์ วสันต์  

กระบี่ ชุมชนบ้านบางเหลียว ม.2 ต.คีรีวง  อ.ปลายพระยา นายทวีศกัดิ์  พรหมรักษา  

ระนอง ชุมชนบ้านหนิขาว ม.9 ต.กะเปอร์  อ.กะเปอร์ นายวิทยา ทองใหญ่  

ภเูก็ต ชุมชนบ้านกู้กู ม.3 ต.รัษฎา อ.เมือง นายจ ารัส ภมูภิถูาวร 



สนจ. ช่ือศูนย์ ประธานศูนย์ 

ปัตตานี ชุมชนบ้านคลองต ่า ม.4 ต.ปานาเระ อ.ปานาเระ นางอรุณี แก้วเพชร  

นครศรีธรรมราช ชุมชนบ้านไสเหนือ ม.8  ต. นาหลวงเสน  อ.ทุ่งสง นายแจ้ง  จันทรเสน  

สงขลา ชุมชนบ้านท่าข้าม ต.ท่าข้าม  อ.หาดใหญ่  นายชนิธพ จันทร์รัตน์  

นราธิวาส ชุมชนบ้านยาโต๊ะ ม.6 ต.บาเระเหนือ อ.บาเจาะ นายอาหาหมัด สาแม  

ตรัง ชุมชนบ้านโคกมะม่วง  ต.เกาะเปียะ อ.ย่านตาขาว นายครืน้ บุษราภรณ์  

พัทลุง ชุมชนบ้านล าสินธ์ุ ม.9  ต.ล าสินธ์ุ  อ.ศรีนครินทร์ นายวโิรจน์  ทองค า  

ยะลา ชุมชนบ้านยุโป ม.1 ต.ยุโป อ.เมือง นายพนัิย แก้วจันทร์  

สตูล ชุมชนบ้านเกตรี  ม.2 ต.บูเกตตรี  อ.เมือง นายกิริยา  อาดัม   


