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ส ำนักงำน กปร.  
กับกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง 



หัวข้อที่น ำเสนอ 
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ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ 

แนวทาง/นวัตกรรมในการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงของส านักงาน กปร. 

การบูรณาการกับหน่วยงานภาคเครือข่าย 



3 

เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวทางการด ารงอยู่และปฏิบัติของประชาชนใน
ทุกระดับ ตั้งแต่ครอบครัว ชุมชนจนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ด าเนินไป
ในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวทันต่อยุคโลกาภิวัตน์ ความพอเพียง
หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจ าเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
พอสมควรต่อการมีผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งนี้จะต้อง
อาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบและความระมัดระวังยิ่งในการน าวิชาการต่างๆ มาใช้ในการ
วางแผนและการด าเนินการทุกขั้นตอน และขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพื้นฐานทางจิตใจของคน
ในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่รัฐ นักทฤษฎีและนักธุรกิจในทุกระดับ ให้มีส านึกในคุณธรรมความ
ซื่อสัตย์สุจริตและให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม ด าเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติ มีปัญญา
และความรอบคอบ เพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและ
กว้างขวางทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมจากโลกภายนอกเป็นอย่างดี 

 

 

 

 
ประมวลและกลั่นกรองจำกพระรำชด ำรัสของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียง 

ได้รับพระรำชทำนพระบรมรำชำนุญำตให้น ำไปเผยแพร่เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกำยน 2542  
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“...เศรษฐกิจพอเพียงนี้ เราคิดแบบชาวบ้าน ไม่มีอะไรที่ฝรั่งเขา
เรียกว่า Sophisticate มันธรรมดา ท าอะไรแบบธรรมดา ก็ดูไม่มี
ประโยชน์ใหญ่โตมโหฬาร แปลว่าถ้าท าแบบไม่ Sophisticate 
ชาวบ้านก็ท าเองได้ ชาวบ้านค้นพบการท าเศรษฐกิจพอเพียงด้วย
ตนเองก็ดีใจที่เป็นอย่างนั้น ผู้เชี่ยวชาญผู้ที่มีความรู้น่าจะไปดูว่า
ชาวบ้านเขาค้นพบอะไรในเศรษฐกิจพอเพียง เมื่อได้ค้นหาว่าเขาได้
จริงๆ หรือไม่จริง ถ้าได้จริงๆ ก็จะได้ติดต่อในผลงานที่ชาวบ้านได้ ซึ่ง
จะท าให้สามารถ ท าให้เศรษฐกิจพอเพียงมีประโยชน์มากขึ้น 
จนกระทั่งช่วยชีวิตชาวบ้านให้มีความก้าวหน้าจริงๆ จังๆ…” 

พระราชด ารัส เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2554  
พระราชทานแก่คณะผู้บริหารสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ าและการเกษตร องค์การมหาชน  

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 



เป้าหมายของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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ดา้นวตัถุ : ทรัพยสิ์นรายได ้ เงินออม หน้ีสิน ท่ีมีเพิ่มและลด  

ดา้นสงัคม : การศึกษา / ศีลธรรม / สาธารณสุข  

ดา้นส่ิงแวดลอ้ม : ภาวะโลกร้อน 

ดา้นวฒันธรรม  : ภาษไทย วถีิไทย ค่านิยมไทย วฒันธรรมทอ้งถ่ิน 

เพื่อสร้างความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงใน 4 ด้าน ได้แก่ 

ท่ีมา : บันทึกการบรรยายงาน หนึ่งทศวรรษ แคมป์สนุกคิดกับชินคอร์ป วันท่ี 12 พ.ย. 2553 ของ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี  



ทฤษฎีใหม่  
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ทฤษฎีใหม่ ขั้นที่หนึ่ง 

(๑) ถ้าพูดอย่างสรุปที่สุด เป็นวิธีปฏิบัติของเกษตรกรที่เป็นเจ้าของที่ดินจ านวนน้อย แปลงเล็ก 
(ประมาณ ๑๕ ไร่) 

(๒)  หลักส าคัญ : ให้เกษตรกรมีความพอเพียง โดยเลี้ยงตัวได้ (Self sufficiency) ในระดับ
ชีวิตที่ประหยัดก่อน ทั้งนี้ต้องมีความสามัคคีในท้องถิ่น 

(๓) มีการผลิตข้าวบริโภคพอเพียงประจ าปี โดยถือว่าครอบครัวหนึ่งท านา ๕ ไร่ จะมีข้าวพอ
กินตลอดปี ข้อนี้เป็นหลักส าคัญของทฤษฎีนี้ 

(๔) เพื่อการนี้ จะต้องใช้หลักว่า ต้องมีน้ า ๑,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อไร่ ฉะนั้น  ๕ ไร่ ต้องมี 
๕,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร แต่ละแปลง (๑๕ ไร่) ท านา ๕ ไร่ ท าพืชไร่หรือไม้ผล ฯลฯ ๕ ไร่ 
(= ๑๐ ไร่) จะต้องมีน้ า ๑๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อปี จึงได้สูตรคร่าวๆ ว่า แต่ละแปลง
ประกอบด้วย นา ๕ ไร่ และพืชไร่และสวน ๕ ไร่ สระน้ า ๓ ไร่ ลึก ๔ เมตร จุประมาณ 
๑๙,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร (๑๙,๒๐๐) ที่อยู่อาศัยและอื่นๆ ๒ ไร่ รวมทั้งหมด ๑๕ ไร่ 
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ทฤษฎีใหม่ ขั้นที่หนึ่ง (ต่อ) 

(๕) อุปสรรคที่ส าคัญที่สดุคือ : อ่างเก็บน้ า หรือสระ ที่ได้รับน้ าให้เต็มเพียงปีละหนึง่ครั้ง จะมีการ  
ระเหยวันละ ๑ เซนติเมตร โดยเฉลี่ยในวันที่ฝนไมต่ก หมายความว่า ในปีหนึ่งถ้านับว่าแหง้ 
๓๐๐ วัน ระดับน้ าของสระจะลดลง ๓ เมตร (ในกรณีนี้ ๓/๔ ของ ๑๙,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร น้ า
ที่ใช้ได้จะเหลือ ๔,๗๕๐ ลูกบาศก์เมตร) จึงจะต้องมกีารเตมิน้ าให้เพียงพอ 

(๖) มีความจ าเป็นที่จะมีแหล่งน้ าเพิ่มเตมิ ส าหรับโครงการวักมงคลชัยพัฒนาได้สร้างอ่างเกบ็น้ าจ ุ
๘๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร ส าหรับเลี้ยง ๓,๐๐๐ ไร่ 

(๗) ล าพังอ่างเก็บน้ าจุ ๘๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร จะเลี้ยงได้ ๘๐๐ ไร่ (โครงการวัดมงคล มีพื้นที่  
      ๓,๐๐๐ ไร่ แบ่งเป็น ๒๐๐ แปลง) อ่างนี้เลี้ยงได้ ๔ ไร่ต่อแปลง ล าพังสระในแปลงเลีย้งได ้   
     ๔.๗๕ ไร่ จึงเห็นได้ว่า หมิ่นเหม่มาก (๔.๗๕ ไร่ + ๔.๐๐ ไร่ = ๘.๗๕ ไร่) 
      ถ้าค านึงว่า ๘.๗๕ ไร่นั้น จะท าเกษตรกรรมอย่างสมบูรณ์ได้อกี ๖.๒๕ ไร่ จะต้องอาศัยเทวดา 
เลี้ยง แต่ถ้าค านึงว่า ในระยะที่ไม่มีความจ าเป็นที่จะใช้น้ า หรือมีฝนตก น้ าฝนที่ตกมาจะเกบ็ไว้ไดใ้น
อ่างและในสระ ส ารองไว้ส าหรับเมือ่ตอ้งการ อ่างและสระจะท าหน้าทีเ่ฉลี่ยน้ าฝน (regulator) จึง
เข้าใจว่าในระบบนีน้้ าจะพอ 
    



ทฤษฎีใหม่ ขั้นที่หนึ่ง (ต่อ) 
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(๘) ปัญหาใหญ่อีกข้อหนึ่ง คือราคาการลงทุนค่อนข้างสูง เกษตรกรจะต้องได้รับความ   
     ช่วยเหลือจากภายนอก (ทางราชการ ทางมูลนิธิ และ ทางเอกชน) 
     แต่ค่าด าเนินการไม่สิ้นเปลืองส าหรับเกษตรกร 
 
     ทฤษฎีใหม่ 
     มูลนิธิชัยพัฒนา 
     วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๓๗ 
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ทฤษฎีใหม่ ขั้นที่สอง 

เมื่อต้ังศูนย์บริการที่วัดมงคลชัยพัฒนา และแปลงตัวอย่างที่ “ทางดิสโก”้ ส าเร็จแล้ว 
เกษตรกรก็เริ่มเข้าใจวิธีการ จึงขอให้ด าเนินการในที่ดินของตน เมื่อได้ผลก็ต้องเริ่มขั้นที่
สอง คือ ให้เกษตรกรรวมพลังกันในรูปกลุ่ม หรือสหกรณ์ ร่วมแรงใน 
(๑) การผลิต (พันธุ์พืช เตรียมดิน ชลประทาน ฯลฯ) 
(๒) การตลาด (ลานตากข้าว ยุ้ง เครื่องสีข้าว การจ าหน่ายผลผลิต) 
(๓) การเป็นอยู่ (กะปิ น้ าปลา อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ฯลฯ) 
(๔) สวัสดิการ (สาธารณสุข เงินกู้) 
(๕) การศึกษา (โรงเรียน ทุนการศึกษา) 
(๖) สังคมและศาสนา 
ด้วยความร่วมมือของหน่วยราชการ มูลนิธิ และเอกชน 
      ทฤษฎีใหม่ 
      มูลนิธิชัยพัฒนา 
      วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๘ 
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ทฤษฎีใหม่ ขั้นที่สำม  
 ติดต่อร่วมมือกับแหล่งเงิน (ธนาคาร) และกับแหลง่พลังงาน (บริษัทน้ ามัน) ตั้งและ
บริหารโรงสี (๒) ตั้งและบริหารรา้นสหกรณ์ (๑,๓) ช่วยการลงทุน (๑,๒) ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต 
(๔,๕,๖) 
 ทั้งนี้ ทั้งฝ่ายเกษตรกร และฝ่ายธนาคารกับบริษัท จะได้รับประโยชน์ 
 : เกษตรกรขายข้าวในราคาสงู (ไม่ถูกกดราคา) 
 ธนาคารกับบริษัทซ้ือข้าวบรโิภคในราคาต่ า 
 (ซื้อข้าวเปลือกตรงจากเกษตรกรและมาสีเอง) : (๒) 
 : เกษตรกรซื้อเครื่องอปุโภคบริโภคในราคาต่ า 
 (เป็นร้านสหกรณ์ ราคาขายส่ง) : (๑,๓) 
 : ธนาคารกับบริษัทจะสามารถกระจายบุคลากร 
 
     ทฤษฎีใหม่ 
     มูลนิธิชัยพัฒนา 
     วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๘ 



แนวทำง/นวัตกรรมในกำรขับเคลื่อนปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงของส ำนักงำน กปร. 
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ค้นหาและพัฒนาตัวอย่างความส าเร็จ 

สนับสนุนการศึกษาวิจัย 

จัดเวทีสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

จัดการทัศนศึกษาดูงาน 

ถอดองค์ความรู้ของตัวอย่างความส าเร็จฯ 

 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 



การค้นหาและพฒันาตัวอย่างความส าเร็จ 
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ประกวด ครัง้ที่ 1 ในปี 2550 

 มี 2 ประเภท 5 ด้าน 

 1. ประเภทบุคคล  

     1.1 ด้านประชาชนทั่วไป 

        1.2 ด้านเกษตรทฤษฎีใหม่ 

 2. ประเภทธุรกจิ  

     2.1 ด้านธุรกจิขนาดใหญ่            

        2.2 ด้านธุรกจิขนาดกลาง     

        2.3 ด้านธุรกจิขนาดย่อม 
 

 

ประกวด ครัง้ที่ 2 ในปี 2552 
 มี 10 ประเภท 
    1. ประชาชนในพืน้ที่ห่างไกลและกันดาร 
    2. ประชาชนทั่วไป 
    3. ชุมชน 
    4. เกษตรกรทฤษฎีใหม่ 

    5. กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ 
    6. หน่วยงาน/องค์กรภาครัฐ ในส่วนกลาง 
    7. หน่วยงาน/องค์กรภาครัฐ ในส่วนภมูภิาค 

    8. ธุรกจิขนาดใหญ่ 
    9. ธุรกจิขนาดกลาง 
    10. ธุรกจิขนาดย่อม 
 



ตัวอย่างการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง 
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• จ.พงังา (สมพงษ ์พรผล – สวน
ยางพารา) 

• จ.อยธุยา (บ ารุง  ค  าอยู ่– ขา้วนาโยน)   

ประชาชน/เกษตร 

  166  ผลงาน 

• จ.พะเยา (บา้นดอกบวั – จกัสานเข่ง) 
• จ.นครพนม (บา้นท่าเรือ – อนุรักษ์
วฒันธรรมทอ้งถ่ิน) 

กลุ่ม / ชุมชน 

89  ผลงาน 



ตัวอย่างการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง 
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• ธ.ก.ส. / กรมราชทณัฑ ์
• เทศบาลปลายพระยา จ.กระบ่ี /รพ.หนองม่วงไข่ 

จ.แพร่ 

ภาครัฐ 

71  ผลงาน 

• SCG / บางจาก  
• บาธรูม ดีไซน์ / พรทิพย ์(ภูเกต็)  

ภาคธุรกิจ 

64 ผลงาน 



ศูนย์เรียนรู้ตามปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 
17 

ศูนย์ศึกษาการพฒันา 
อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 

• เผยแพร่และขยายผลองค์
ความรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
ทัง้หลกัการ แนวคิด และ
เน้นการปฏิบตัิจริง 

• เป็นแหลง่ศกึษา ดงูาน 
เรียนรู้ อบรมด้านเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยเฉพาะการ
พึง่พาตนเองด้วยการท า
เกษตรตามแนวทฤษฎีใหม ่

ศูนย์เรียนรู้ 
ตามแนวพระราชด าริ 

• เกิดจากการขยายผลของ
ศนูย์ศกึษาการพฒันาฯ ไปสู่
เกษตรกรหมูบ้่านรอบศนูย์ฯ 

• เป็นผู้ที่ประสบผลส าเร็จใน
การน าองค์ความรู้ของศนูย์
ศกึษาฯ ไปประยกุต์ใช้ใน
การด าเนินชีวิต 

• ปัจจบุนัมี 120 แหง่ 

ศูนย์เรียนรู้ 
เศรษฐกิจพอเพยีง 

• คดัเลือกผู้ที่ได้รับรางวลัจาก
การประกวดฯเศรษฐกิจ
พอเพียงทัง้ 2 ครัง้ ในทกุ
ประเภทการประกวด  

• ก าหนดเป้าหมาย 6 แหง่/ปี 

• ตัง้แตปี่ 2553 – 2556 
จดัตัง้ได้ 26 แหง่ 



สนับสนุนกำรศึกษำวิจัย 
18 



จัดเวทีสัมมนำแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
19 



กำรทัศนศึกษำดูงำน 
20 

ในปี 2555 ศนูย์ศกึษาการพฒันาอนั
เน่ืองมาจากพระราชด าริ 6 แหง่ มีผู้ เข้า
ศกึษาดงูาน 113,359 ราย  

ปี 2553-2555 มีผู้ศกึษาดงูานศนูย์เรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงส านกังาน กปร. 20 แหง่ 
จ านวน 15,000 ราย 



ถอดองค์ควำมรู้ตัวอย่ำงควำมส ำเร็จ 
21 



เผยแพร่ประชำสัมพันธ ์
22 



กำรบูรณำกำรกับภำคีเครือข่ำย 
23 

เพื่อสร้างพลังในการขับเคลื่อนและ
เกิดผลการด าเนินงานที่หลากหลาย

อย่างเป็นรูปธรรม 



โครงการ 

ความร่วมมือ  

17 หน่วยงาน 

หน่วยงาน
ภาครัฐ (6) 

1. กรมการ
ปกครอง 

2. กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

3. กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ์ 

4. กระทรวง
อุตสาหกรรม 

5. ส านักงานปลัดส านัก
นายกรัฐมนตรี (สปน.) 

6. ส านักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ 

(สวทช.) 

รัฐวิสาหกิจ (3) 

7. บมจ.ธ.กรุงไทย 

8. ธ.เพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 

9. ส านักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สกว.) 

สถาบันการศึกษา (1)  

10. มหาวิทยาลัยมหิดล 
วิทยาลัยการจัดการ 

องค์การมหาชน (1) 

11. สถาบันสารสนเทศ
ทรัพยากรน  าและ
การเกษตร (สสนก.) 

หน่วยงานเอกชน (3) 

12. หอการค้าไทย 

13. อินทัช  

(บ.ชินคอร์
ปอเรชั่น) 

14. บ.ฮอนด้า 
ออโตโมบิล 
ประเทศไทย 

หน่วยงานอื่นๆ (3) 

15. มูลนิธิสถาบันวิจัยและ
พัฒนาประเทศตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

(มพพ.) 

16. ม.
หอการค้า
ไทยร่วมกับ
บาธรูมดีไซน์ 

17. วิทยาลัยป้องกัน
ราชอาณาจักร (วปอ.) 

24/07/56 
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หน่วยงานภาครัฐ 

1. กรมการ
ปกครอง 

• โครงการ 84 ศูนย์เรียนรู้โครงการอนัเนื่องมาจากพระราชด าริ ระดับอ าเภอต้นแบบ  
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว 

ความร่วมมือ 

การด าเนินงาน 

กลุ่มเป้าหมาย 

ผลลัพธ์ 

• ท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเมื่อวนัที ่25 มี.ค.2554 
• ให้ความร่วมมือด้านวชิาการ ข้อมูล และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง 
• ประสานงานร่วมกันเพือ่ก าหนดรายละเอียดขั นตอนขับเคลื่อนโครงการ 
• มีค าสั่งแต่งตั ง ผู้แทนส านักงาน กปร. เป็นคณะท างานสนับสนนุ การพัฒนาหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ กระทรวง มหาดไทย 

• ขับเคลื่อนโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชด าริ  สูงระดับอ าเภอจ านวน 84 
แห่งทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ โดยส านักงาน กปร. สนับสนุนการถ่ายทอด
องค์ความรู้จากศูนย์ศึกษาการพฒันาฯ ทั ง 6 แห่ง ขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริระดับอ าเภอต้นแบบ ให้เป็นแกนกลางใน
การถ่ายทอดสู่ประชาชน 

• ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริระดับอ าเภอ จ านวน 
84 แห่งทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ 

• เกิดภาคีเครือข่ายและบูรณาการความร่วมมือการขับเคลื่อน
โครงการเพือ่เฉลมิพระเกียรติพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูหั่ว 

• ได้เผยแพร่แนวพระราชด าริ หลักการทรงงานและการ
ช่วยเหลือราษฎรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้ประชาชน
รับทราบและเข้าใจอย่างถูกต้อง 
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หน่วยงานภาครัฐ 

2. กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

• คณะกรรมการอ านวยการสง่เสริมบทบาทองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินและประชาชน ใน
การน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพฒันาชุมชนทอ้งถ่ิน 

ความร่วมมือ 

การด าเนินงาน 

กลุ่มเป้าหมาย 

ผลลัพธ์ 

• ค าสั่งกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ินที่ 167/2555 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2555 
• ผส.ศข. เป็นผู้แทน กปร. เป็นกรรมการ 
• ผอ.พพ. เป็นผู้แทนส ารอง 

• ร่วมก าหนดนโยบายยทุธศาสตร์การส่งเสริมสนับสนุนบทบาทของ อปท. ในการน า
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูก่ารพัฒนาชุมชนท้องถ่ิน 

• ส่งเสริมและพัฒนาระบบบริหารจดัการขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินให้ไปสู่
เป้าหมายของหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ีและสง่เสริมกระบวนการมี
ส่วนร่วมของภาคประชาชนในการพฒันาและแก้ไขปัญหาในทอ้งถ่ินตาม
แนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 

• องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (อปท.)/ชุมชนท้องถ่ิน/ประชาชน 

• มีการน านโยบาย แนวทางการด าเนินงานตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง มาสู่การปฏิบัติในทกุภาคส่วนของกรม
ส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
และหมู่บ้าน/ชุมชนมากขึ น 
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หน่วยงานภาครัฐ 

3. กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ 

• โครงการขับเคลื่อนการบริหารการเกษตรตามหลักเศรษฐกจิพอเพยีง 

ความร่วมมือ 

การด าเนินงาน 

กลุ่มเป้าหมาย 

ผลลัพธ์ 

• รปร. จ. เป็นผู้แทนร่วมเป็นกรรมการในคณะกรรมการขับเคลื่อนการบริหารการเกษตร
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพยีง (ค าสั่ง กษ. ที่ 235/2553 วันที่ 24 พ.ค. 2553) 

• นายสมบูรณ์ วงศ์กาดเป็นผู้แทนส ารอง 

• จัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรตามหลักเศรษฐกิจพอเพยีง   
ปี 2557-2561 

• ผลักดันและกระตุ้นให้การขับเคลื่อนการด าเนินงานตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

• กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
• เกษตรกร 
• ประชาชน 

• การบริหารด้านการเกษตรตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เกิดประสิทธิผล มุ่งผลสัมฤทธิ์ต่อ
ภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชน์สุขต่อเกษตรกรและประชาชน 
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หน่วยงานภาครัฐ 

4. กระทรวง
อุตสาหกรรม 

• การจัดท ามาตรฐานแนวทางเศรษฐกิจพอเพยีงภาค อุตสาหกรรม (มอก.9999:2555) 
ฉบับที่ 1 

ความร่วมมือ 

การด าเนินงาน 

กลุ่มเป้าหมาย 

ผลลัพธ์ 

 รปร.ม.ล.จ. และ ผส.ศข. เป็น คณะกรรมการวิชาการคณะที ่1045 มาตรฐานแนว
ปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 

ก าหนดมาตรฐานแนวปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภาคอตุาสา
หกรรม (ไม่มีค่าใช้จ่ายและไมม่ีผลบังคับใช้) 

ผู้ประกอบธุรกิจ/อุตสาหกรรม 

• มีมาตรฐานแนวทางเศรษฐกจิพอเพยีงในภาคอุตสาหกรรม ซ่ึง
อยู่ระหว่างการประกาศใช้ในราชกจิจานุเบกษา 

• ท าให้ภาคธรุกิจเอกชนมแีนวทางในการปฏิบัติตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
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หน่วยงานภาครัฐ 

5. ส านักงานปลัด
ส านักนายกรัฐมนตรี 
(สปน.) 

•  คณะกรรมการขับเคลื่อนการพฒันาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 

ความร่วมมือ 

การด าเนินงาน 

กลุ่มเป้าหมาย 

ผลลัพธ์ 

• ค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรี ที่ 297/2555 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2555 
• ลปร. เป็นกรรมการ 
• ผอ.พพ. เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

• ศึกษาและก าหนดรูปแบบ วัตถุประสงค์ แนวทางการด าเนินการ และการ
บริหารจัดการงบประมาณโครงการเศรษฐกิจพอเพยีงเพือ่ยกระดับชุมชนทีม่ี
อยู่แต่เดิม เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานตามโครงการพระราชด าริของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

• ประชาชน 
• ชุมชน 

• ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ 
• ยกระดับชุมชนที่มีอยู่เดิม ให้มีความเป็นอยูท่ี่ดขีึ น 
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หน่วยงานภาครัฐ 

6. ส านักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ 
(สวทช.) 

• คณะกรรมการบริหารโครงการประกวดนวัตกรรมชาวบ้านด้านการเกษตร (Thailand 
Folk Innovation Award in Agriculture) 

ความร่วมมือ 

การด าเนินงาน 

กลุ่มเป้าหมาย 

ผลลัพธ์ 

• ลปร. เป็นกรรมการ  (ค าสั่งส านักงานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาต ิ
ที่ 172/2555 ลงวันที่ 12 ก.ย. 2555) 

• ประสานรายชื่อปราชญ์ชาวบ้านเข้าร่วมเป็นกรรมการ 

• เป็นการประกวดนวตักรรมกชาวบ้านด้านการเกษตร ครั งที่ 1 จะเริ่มด าเนินง
การในปี 2555 

• โครงการนี เป็นการรวบรวมองค์ความรู้เชิงปฎิบัติทีด่ีในด้านการการเกษตร 
รวมทั งต้นแบบและรูปแบบที่พฒันาโดยเกษตรกรทีพ่สิูจน์แล้วในภาคสนามที่
สามารถน าไปใช้ขยายผลสู่การปฏบิัติในวงกวา้ง 

• เน้นความร่วมมือกับมหาวทิยาลยัในการเป็นพี่เลี ยงดูแลและติดตามการ
ปฏิบัติงานในช่วงการเพาะปลูก 

• กลุ่มเกษตรกร 
• ชุมชน 
• มหาวิทยาลัยในท้องถ่ิน 

• ความรู้เชิงปฏิบัติทีด่ีในด้านการเกษตร รวมทั งต้นแบบและ
รูปแบบที่พัฒนาโดยเกษตรกรทีส่ามารถน าไปขยายผลได้ 

• เกษตรกรเกิดความตื่นตวัในการยกระดับการผลิตและการจดัการ
ทรัพยากรชุมชน 

• เกิดเครือข่ายการท างานร่วมกันระหวา่งภาคส่วนต่างๆ เพื่อ
พัฒนาภาคเกษตรกรรม 
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7. บมจ.ธนาคาร 
กรุงไทย 

• ปลูกต้นกล้าความดีตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ความร่วมมือ 

การด าเนินงาน 

กลุ่มเป้าหมาย 

ผลลัพธ์ 

• ท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเมื่อ 8 ส.ค. 2554 
• สนับสนุนและให้ค าแนะน าการด าเนินงานโครงการฯ 

• พัฒนานักเรียน ครู และชุมชน ในโรงเรียนตามโครงการกรุงไทยสานฝัน 
โรงเรียนดีใกล้บ้าน จ านวน 94 โรงเรียนให้มีจิตส านึกนอ้มน าปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้พฒันาตนเอง ครอบครัว โรงเรียน และชุมชน  
โดยชู 3 หลัก ปลูกธรรมจิต ปลูกหลักชีวิต และปลูกธรรมชาติ 

• โรงเรียนตามโครงการกรุงไทยสานฝัน โรงเรียนดีใกล้บ้าน จ านวน 94 
ในสังกัด สพฐ. 

• พัฒนาศักยภาพและความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงให้กับนักเรียน ครู และชุมชน 

รัฐวิสาหกิจ 
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8. ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร 
(ธ.ก.ส.) 

• จัดท ามาตรฐานและระบบฐานข้อมูลศูนย์เรียนรู้เพือ่การพฒันาเศรษฐกจิพอเพยีง
ต้นแบบ ธ.ก.ส. 

ความร่วมมือ 

การด าเนินงาน 

กลุ่มเป้าหมาย 

ผลลัพธ์ 

• ท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เมื่อวันที่ 21 ธ.ค. 2555 
• มีค าสั่งแต่งตั ง รปร.จ. เป็นประธานคณะท างาน และ ผส.ศข. เป็นเลขานุการและ
คณะท างาน 

• จัดท าตัวชี วดัมาตรฐานศูนยเ์รียนรู้เพือ่การพฒันาเศรษฐกิจพอเพยีงต้นแบบ 
ธ.ก.ส. 

• บริหารจัดการองค์ความรู้ตามแนวพระราชด าริ และจัดระบบฐานข้อมูล 

• ศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงตน้แบบ ธ.ก.ส. 84 แห่ง 

• มีมาตรฐานตัวชี วัดศนูย์เรียนรู้ฯ ธ.ก.ส 
• มีแม่แบบศูนย์เรียนรู้ขยายผล 
• มีระบบฐานข้อมูลกลางที ่กปร. ธ.ก.ส. และชุมชนสามารถเข้า
มาเรียนรู้ได้ 

รัฐวิสาหกิจ 
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9. ส านักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย 
(สกว.) 

• โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาตัวชี วดัแห่งความยัง่ยนืขององค์กรธุรกิจเพื่อจัดท า
มาตรฐานองค์กรธุรกิจตามปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง ขั นที่ 2 

ความร่วมมือ 

การด าเนินงาน 

กลุ่มเป้าหมาย 

ผลลัพธ์ 

• ส านักงาน กปร. สนับสนุนงบประมาณ 

• ดร.สุขสรรค์  กันตะบุตร เป็นผู้ประสานงานโครงการ จัดท า : 
   1) สร้างตัวชี วัดมาตรฐาน 
   2) ถอดองค์ความรู้องค์กรธุรกิจ 
   3) จัดท าคู่มือมาตรฐานธุรกิจ 
   4) สร้างผู้ประเมินในการให้ค าแนะน าธรุกิจ 

• ผู้ประกอบการธุรกิจที่มาจากผู้ได้รับรางวลัเศรษฐกิจพอเพยีง 

• ได้ตัวชี วัดมาตรฐานเศรษฐกจิพอเพยีง ภาคธุรกิจ 
• ได้ผู้ประเมินองค์กรธุรกิจทีม่ีความเข้าใจในมาตรฐานของ
เศรษฐกิจพอเพียง ภาคธุรกิจ 

รัฐวิสาหกิจ 
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10. มหาวิทยาลัยมหิดล 
วิทยาลัยการจัดการ 

• โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาตัวชี วดัแห่งความยัง่ยนืขององค์องค์กรธุรกิจเพือ่จัดท า
มาตรฐานองค์กรธุรกิจตามปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง ขั นที่ 2 

ความร่วมมือ 

การด าเนินงาน 

กลุ่มเป้าหมาย 

ผลลัพธ์ 

• ประสาน สกว. ให้เป็นผู้บริหารจัดการโครงการวจิัย 
• สนับสนุนการวิจัย โดยใช้งบประมาณปี 2555 

• ดร.สุขสรรค์ กันตะบุตร เป็นหัวหน้าโครงการ เพื่อปรับตัวชี วัดและ
กระบวนการในการประเมนิที่ได้จากการศึกษาระยะแรกให้มีความเหมาะสม
มากขึ น และเพื่อพัฒนาหลักสูตรในการพัฒนาผู้ประเมินฯ รวมทั ง พัฒนาผู้
ประเมินที่มีศักยภาพในการประเมินและให้ค าแนะน าแก่องค์กรธุรกิจในการ
ก้าวสู่การไดร้ับมาตรฐานธุรกจิเศรษฐกิจพอเพียงในขั นที่สงูขึ น 

• องค์กรธุรกิจ/ผู้ประเมินองค์กรธุรกิจ 

1. ส านักงาน กปร. มีตัวชี วัดและกระบวนการมาตรฐานทีชั่ดเจนมาก
ขึ นในการน าไปใช้ส าหรับการประกวดผลงานตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงครั งต่อไป 
2. มีแบบทดสอบในการประเมินตนเองขององค์กรธุรกิจ 
3. มีคู่มือในการประเมินองค์กรธุรกิจตามมาตรฐานธุรกจิเศรษฐกิจ
พอเพียง 
4. ได้สื่อวีดิทัศน์การศึกษาองค์กรธุรกิจตามมาตรฐานเศรษฐกจิ
พอเพียง เพื่อใช้เผยแพร่และถอดองค์ความรู้ต่อไป 
5. ได้ผู้ประเมินองค์กรธุรกิจทีม่ีศักยภาพ เพื่อพัฒนาองค์กรธุรกิจไปสู่
การได้รับมาตรฐานธรุกิจเศรษฐกิจพอเพียงในขั นที่สงูขึ นให้กับ
ส านักงาน กปร. 
6. นักธุรกิจมีความรู้มากขึ นในการประเมินตามมาตรฐานธุรกิจ
เศรษฐกิจพอเพียง 
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สถาบันการศึกษา 



องค์การมหาชน 

หน่วยงาน 

 
โครงการ 

 
ความ
ร่วมมือ 

การ
ด าเนินงาน 

เป้าหมาย ผลลัพธ ์

11. สถาบัน
สารสนเทศ
ทรัพยากรน  าและ
การเกษตร 
(องค์การ
มหาชน) สสนก. 

ประกวดพี่น าน้อง
รักษ์น  าตามแนว
พระราชด าริ  

ประกวดการ
จัดการทรัพยากร
น  าชุมชนตามแนว
พระราชด าริ 

การจัดการน  า
ชุมชนเพื่อ
แก้ปัญหาภัยแล้ง 
น  าท่วม ในพื นที่
นอกเขต
ชลประทาน โดย
ชุมชนอย่างย่ังยืน 
84 แห่ง 

• ส่งเสริมให้ชุมชนมีการ
บริหารจัดการทรัพยากร
น  าด้วยข้อมูลภูมิ
สารสนเทศ วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี เพื่อให้มี
น  าต้นทุนส าหรับท า
การเกษตร ลดปัญหาน  า
ท่วมน  าแล้งในพื นที่ 

• มอบหมาย 
ผอ.พพ. เป็น
ผู้แทน
ส านักงาน กปร. 

• มี ลปร.เป็น
กรรมการตัดสิน 

• มีกรรมการ
พิจารณา
คัดเลือก โดย 
มอบหมายให้ 
ผอ.พบ. เป็น
ผู้แทน 

• ชุมชนที่มีการการ
บริหารจัดการน  า
สมัครเข้าประกวด 

• หมู่บ้าน/ชุมชน/
ประชาชน 

• มีตัวอย่าง
ความส าเร็จของ
เครือข่ายการ
บริหารจัดการน  า
ชุมชน ตามแนว
พระราชด าริ  

• มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่าง
เครือข่ายการ
บริหารจัดการน  า
ชุมชนฯ 

• กลุ่มเยาวชนใน
ชุมชนหรือ
โรงเรียนที่มีอายุ 
12-18 ปี รวมตัว
กัน 6 คน/กลุ่ม 
(ปัจจุบันมี
เครือข่ายกลุ่ม
เยาวชนที่ได้รับ
รางวัลจ านวน 
32 กลุ่ม 

• เยาวชนได้
ตระหนักถึง
ความส าคัญของ
ทรัพยากรน  า 
และน้อมน าแนว
พระราชด าริไป
ปรับใช้ในการ
จัดการทรัพยากร
น  าชุมชน 

• สนับสนุนให้เยาวชน
พัฒนาทักษะการเรียนรู้
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรน  าตามแนว
พระราชด าริ โดยเน้น
เรียนรู้จากประสบการณ์
ตรง และส่ง เสริมให้น า
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในการ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรน  าชุมชน 

• ชุมชนที่เข้าร่วม
โครงการ 87 
ชุมชน และ
ชุมชนขยายผล 
37 ชุมชน 

• ชุมชนมีน  าต้นทุน
ส าหรับอุปโภค 
บริโภค และท า
การเกษตร 
รวมทั งลดปัญน  า
ท่วม น  าแล้ง
ในพืนที  

• มีค าสั่งแต่งตั ง 
ลปร. เป็น
กรรมการจัดงานฯ 

• มีค าสั่งแต่งตั ง
ผู้แทน สน.กปร. 
เป็นกรรมการ
ตัดสิน 
(มอบหมาย 
คุณสมลักษณ์ 
และคุณสุดารัตน์) 
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12. หอการค้าไทย • คณะกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพยีง 

ความร่วมมือ 

การด าเนินงาน 

กลุ่มเป้าหมาย 

ผลลัพธ์ 

• มี ผส.ศข.เป็นกรรมการ โดยมอบหมาย ผอ.พพ. เป็นผู้แทน 

• ร่วมประชุมวางแผนการขยายผลเศรษฐกิจพอเพยีงในภาคธุรกิจ  
• การจัดสัมมนาวชิาการเศรษฐกิจพอเพยีงภาคธุรกิจ 

• สมาชิกหอการค้าจงัหวดั 

• การขยายผลเศรษฐกิจพอเพยีงสู่ SME ทั่วประเทศ 

หน่วยงานเอกชน 
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13. อินทัช (บมจ. 
ชิน คอร์ปอเรช่ัน ) 

• โครงการแคมป์สนุกคิดกับอินทชั “เยาวชนพอดี โรงเรียนพอเพียง” 

ความร่วมมือ 

การด าเนินงาน 

กลุ่มเป้าหมาย 

ผลลัพธ์ 

• จัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU เมื่อ 2 ก.พ. 55 (4 หน่วย =  
ชิน คอร์ปอเรช่ัน + สน.กปร.+ สศช.+ สพฐ.) 

• สนับสนุนการด าเนินงานโครงการ และให้ค าแนะน า ค าปรึกษา ความรู้ 
• ร่วมประชุมและเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการ 

• สนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียนท่ีด าเนินงานตามแนวพระราชด าริ 
• จัดตั งศูนย์เรียนรู้ 
• ส่งเสริมให้เยาวชนได้เรียนรู้ ฝึกให้รู้จักคิด ใช้จินตนาการอย่างสร้างสรรค์ เสริมสร้าง
การมีจิตสาธารณะในการน าความรู้ท่ีได้รับไปท าประโยชน์คืนกลับสู่สังคม การเข้า
ร่วมกิจกรรมในโครงการ ก่อให้เกิดสัมพันธภาพท่ีดีของเยาวชนจากจังหวัดต่างๆ อัน
ก่อให้เกิดเป็นเครือข่ายเยาวชนท่ีแข็งแรงมีการติดต่อสื่อสารแลกเปลี่ยนความรู้ 
ความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน ตั งแต่ปี  2551 แคมป์สนุกคิดกับอินทัชได้น้อมน าแนว
พระราชด าริปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และหลักการทรงงานมาประยุกต์ใช้กับ
กิจกรรมของโครงการตามแนวคิด "เยาวชนพอดี โรงเรียนพอเพียง 

• นักเรียนระดับอาชีวศึกษาและนักศึกษาจากมหาวทิยาลัยทัว่ประเทศ 
ร่วมกับโรงเรียนและชุมชนจดัท าตัวอยา่งโครงการเศรษฐกิจพอเพยีง
ในโรงเรียนสง่ผลให้นักเรียนและชุมชนสามารถใช้ประโยชนจ์าก
โครงการได้อยา่งแทจ้ริง ปัจจุบันมีเยาวชนเข้าร่วมโครงการ แล้วกว่า 
5,700 คน จาก 1,735 โรงเรียน และ 50 มหาวิทยาลัย 

มีตัวอย่างโครงการเศรษฐกิจพอเพยีงในโรงเรียนรวมทั งสิ น 35 
โรงเรียน 35 จังหวัดทั่วประเทศ และมีศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียง 6 แห่ง 

หน่วยงานเอกชน 
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14. บริษัทฮอนด้า 
ออโตโมบิล 
(ประเทศไทย) 

• โรงเรียนสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมเฉลิมพระเกียรติ “ตามรอยเท้าพอ่...กับฮอนด้า” 

ความร่วมมือ 

การด าเนินงาน 

กลุ่มเป้าหมาย 

ผลลัพธ์ 

• ท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ ครั งที่ 5 เมื่อวันที่ 25 ก.ค. 51 
• ร่วมประชุมให้ค าปรึกษาการด าเนินงานโครงการ 
• ร่วมกิจกรรมต่างๆ เช่น ติดตามประเมินผล เปิดศูนย์เรียนรู้ และประกาศผล 

• เปิดโอกาสให้ครูและนักเรียนเสนอโครงการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมของ
โรงเรียนด้านขยะ น  าเสีย และพลังงาน โดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน โดย
ฮอนด้าสนับสนุนเงินทนุ ความรู้ ค าแนะน า และติดตามประเมินผล 

• ปัจจุบันได้พัฒนาสร้างมาตรฐานการจดัการสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน   

• โรงเรียนในสงักัด สพฐ. และ 
• จากการด าเนินงาน 6 รุ่นโครงการ 
• มีโรงเรียนดีเด่นระดับประเทศ 8 โรงเรียน  
• มีโรงเรียนมาตรฐานสิ่งแวดล้อม 46 โรงเรียน 
• มีโรงเรียนที่ได้รับทนุสนับสนุน 700 กว่าโรงเรียน  

• เยาวชนและสังคมไทยมีจิตส านึกในการเป็นผู้น าการดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

หน่วยงานเอกชน 
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หน่วยงาน 

 
โครงการ 

 
ความ
ร่วมมือ 

การ
ด าเนินงาน 

เป้าหมาย ผลลัพธ ์

15. มูลนิธิ
สถาบันวิจัยและ
พัฒนาประเทศ
ตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียง (มพพ.) 

คณะอนุกรรมการ
ขับเคลื่อนการ
ประยุกต์ใช้
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

• ภาค อปท. วางกลยุทธ์
จัดตั งศูนย์เรียนรู้
ต้นแบบ อปท. 30 แห่ง 
จ าแนกตามภาค เพื่อ
ขยายผล 

2. ภาค อปท. มี 
ผส.ศข.หรือ 
ผอ.พพ. เป็น
อนุกรรมการ 

ผู้ประกอบธุรกิจ
ขนาดใหญ่ 

การขยายผล
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
สู่ภาคธุรกิจ 

ภาคธุรกิจ ก าหนดกรอบ
ด าเนินงาน 4 ขั นตอน คือ 
1) จัดท ามาตรฐานตัวชี วัด
เศรษฐกิจพอเพียง 
ประเภทธุรกิจ  
2) ถอดองค์ความรู้ธุรกิจ
น าร่อง 
3) ก าหนดมาตรการบังคับ
ใช้ในธุรกิจที่เป็นครือข่าย 
อย่างน้อย 10 บริษัท 
4) จัดท าสื่อเผยแพร่ 

อปท.ทั่วประเทศ 

การขยายผล
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
สู่ภาคท้องถิ่น 

1. ภาคธุรกิจ มี 
รปร.จ. หรือ ผส.
ศข. เป็น 
อนุกรรมการ   

ร่วมเป็นอนุกรรมการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
พอเพียง 2 ชุด ได้แก่ 

หน่วยงานอ่ืนๆ 
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16. มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย 
ร่วมกับบริษัทบาธ
รูม ดีไซน ์

• โครงการวิจยัเพือ่พฒันาชุมชนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง “CSR พอเพียง : ซับ
ผุดโมเดล  

ความร่วมมือ 

การด าเนินงาน 

กลุ่มเป้าหมาย 

ผลลัพธ์ 

• ประสานขอความสนับสนุนในด้านต่างๆ จากหน่วยงานในพื นที่ และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง  เช่น 
จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นต้น 

• แนะน าให้บริษัท บาธรูม ดีไซน์ จ ากัด น าชาวบ้านในพื นที่เข้ามาดูงานในศูนย์ศึกษาฯ เขาหินซ้อนฯ 
เพื่อศึกษาเกี่ยวกับท าสวนสมุนไพร และการปลูกยางพารา โดยให้ศูนย์ศึกษาฯ สนับสนุนพันธุ์พืช
สมุนไพร 

• ประสานกับชลประทาน ในพื นที่เพื่อให้ค าปรึกษา ในการก่อสร้างระบบชลประทานที่ถูกต้อง 
• ให้ค าแนะน าและสนับสนุนงบประมาณในการผลิตหนังสือ เรื่องหนังสือ “การด าเนินกิจกรรม CSR 
โดยการประยุกต์ใช้ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพียง กรณีศึกษา : บริษัท บาธรูม ดีไซน์ จ ากัด ณ 
หมู่บ้านซับผุด จังหวัดเพชรบูรณ์” เพื่อเผยแพร่สู่สาธารณชน 

• บ.บาธรูม ดีไซน์ ผู้ได้รับรางวัล การประกวดเศรษฐกิจพอเพียง ครั งที่ 2 ได้จัดท าโครงการ
ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) โดยได้เลือกบ้านซับผุด เป็นพื นที่ด าเนินการ 

• รศ.ทองทิพภา  วิริยะพันธุ์ เป็นผู้ท าวิจัย 
• เสริมสร้างเครือ ข่ายความร่วมมือจากทุกภาคส่วนร่วมกันพัฒนาชุมชนท้องถิ่นตามก าลัง
ความสามารถที่มี เช่น ใช้ทรัพยากรที่เครือข่ายมีอยู่ให้เป็นประโยชน์และคุณค่า ด าเนิน
กิจกรรม CSR ที่จัดท าขึ น  

• ส่งเสริมให้ชาวบ้านในหมู่บ้านซับผุดพึ่งพาตนเองได้มากขึ น และสามารถน าปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ ใช้อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อการพัฒนาที่มั่งคงและยั่งยืน 

• พัฒนาหมู่บ้านให้เป็นศูนย์เรียนรู้ เผยแพร่แก่สื่อต่างๆ และผู้ที่สนใจมาศึกษาดูงาน 

ชุมชนบ้านซับผุด อ าเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 

• ชาวบ้านในหมู่บ้านซับผุดได้น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยุกต์ใช้อย่างเป็นรูปธรรม และสามารถพึ่งพา
ตนเองได้อย่างมัน่คงและยั่งยืน 

หน่วยงานอ่ืนๆ 
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17. วิทยาลัยป้องกัน
ราชอาณาจักร(วปอ.) 
(คลังสมอง วปอ.) 

• โครงการเลือกสรรองค์กรและผู้น าทอ้งถ่ินชุมชนและองค์กรอื่นกระท าความดีสร้าง
ความเข้มแข็งให้ชุมชนทอ้งถ่ินและการพฒันาที่ยัง่ยนืตามแนวพระราชด าริปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง  

ความร่วมมือ 

การด าเนินงาน 

กลุ่มเป้าหมาย 

ผลลัพธ์ 

• ลปร. เป็นกรรมการที่ปรึกษาคณะ กรรมการตัดสินการประเมนิผลงานผู้ผา่นการ
อบรมโครงการพฒันาผู้น าเผชิญวกิฤตติามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 

• รองเลขาธิการ กปร. หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย เป็นกรรมการ  
• นายสมบูรณ์  วงศ์กาด เป็นอนุกรรมการฯ  

• เป็นการคัดเลือกผู้น าชุมชน ทั งระดับท้องถ่ินและชุมชน ที่น้อมน าเศรษฐกิจ
พอเพียงไปประยุกต์ใช้ในชุมชน จนเกิดประโยชน์ เสริมสร้างความมั่นคงและ
ความสุขให้ชุมชนและท้องถิ่น 

• ผู้น าทุกภาคส่วน ระดับท้องถ่ินและชุมชน 

• ได้หน่วยงาน/บุคคลทีก่ระท าความดีและเผยแพร่สร้างความ
เข้มแข็งมั่นคงให้ชุมชน/ท้องถ่ิน หนุนเสริมระดับชาติ และน้อม
น าหลักพัฒนาตามแนวพระราชด าริปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยุกต์ด าเนินการ 

หน่วยงานอ่ืนๆ 

24/07/56 41 



ภายใน  
 

ภายนอก 
 

 ปี 2555 จัดหลักสูตรเรียนรู้ตามแนว
พระราชด าริ 3 หลักสูตร 

 - ระดับผู้บริหาร เพื่อปรับวิสัยทศัน์ 
 - ระดับพัฒนาวิทยากร เพื่อการ

ถ่ายทอดความรู้ 
 - ระดับสร้างความรู้ความเข้าใจ เพื่อ

ขยายผลเผยแพร่ 
 เชิญผู้เช่ียวชาญ / องคมนตรี / ผู้ได้รับ

รางวัล เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ 

 
 

 

 จัดวทิยากรบรรยายให้องค์กรอื่นๆ 
ตามค าเชิญ 

 ส่งเสริมให้ เจ้าหน้าที่ เข้ารับการ
อบรมของหน่วยงานภายนอก เพื่อ
พฒันาความคดิและประสิทธิภาพ
การท างาน 

 จัดตัง้ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพยีง 
เพื่อขยายผลเศรษฐกจิพอเพยีงสู่
ท้องถิ่น ประชาชน และผู้สนใจ 
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กำรฝึกอบรม/จัดท ำหลักสูตร 
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จบกำรน ำเสนอ 
ขอบคุณ 

ส ำนักงำน กปร. 
www.rdpb.go.th 


