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คาํนาํ



สาํนกังาน กปร. ไดจดัการประกวดผลงานตามปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
ครั้งแรกเมื่อป ๒๕๕๐ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา
เพื่อเผยแพรพระปรีชาสามารถแนวพระราชดําริเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง และคนหา
ตวัอยางของภาคประชาชน ภาคเกษตร และภาคธรุกจิ ทีไ่ดนาํหลกัเศรษฐกจิพอเพยีง
ไปประยกุตใชจนประสบผลสาํเรจ็

ในป๒๕๕๒ - ๒๕๕๓ มลูนธิชิยัพฒันา  สาํนกังบประมาณ กระทรวงมหาดไทย
กองทพัไทย สาํนกังานคณะกรรมการพเิศษเพือ่ประสานงานโครงการอนัเนือ่งมาจาก
พระราชดาํร ิ(สาํนกังาน กปร.) และสถาบนัวจิยัและพฒันาประเทศตามปรชัญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ไดรวมเปนเจาภาพจัดการประกวดผลงานตามปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีง ครัง้ที ่๒  มวีตัถปุระสงคเพือ่เผยแพรปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
และสงเสรมิใหภาคประชาชน ภาคเกษตร ภาครฐั และภาคธรุกจิ ไดนอมนาํปรชัญา
ของเศรษฐกจิพอเพยีงไปประยกุตใชใน  การทาํงานและการดาํเนนิชวีติ สามารถเปน
ตวัอยางในการพฒันาตนเอง ชมุชน  องคกรภาครฐั และธรุกจิได

การประกวดครั้งนี้ ไดแบงเปน ๑๐ ประเภท คือ ๑) ประชาชนในพื้นที่
หางไกลและกนัดาร ๒) ประชาชนทัว่ไป ๓) ชมุชนเศรษฐกจิพอเพยีง ๔) เกษตรกร
ทฤษฎีใหม ๕) กลุมเกษตรทฤษฎีใหม ๖) หนวยงาน/องคกรภาครัฐในสวนภูมิภาค
๗) หนวยงาน/องคกรภาครฐัในสวนกลาง ๘) ธรุกจิขนาดใหญ ๙) ธรุกิจขนาดกลาง
และ ๑๐) ธรุกจิขนาดยอม  ซึง่ผลการตดัสนิการประกวดฯ ทาํใหไดตวัอยางทีน่อมนาํ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชในการทํางานและการดําเนินชีวิตจน
ประสบความสาํเรจ็ในแตละประเภท

ดังนั้น สํานักงาน กปร.จึงไดถอดองคความรูจากผลงานที่ไดรับรางวัลถวย
พระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว มาเปนตัวอยางเพื่อเปนสื่อการเรียนรู
สาํหรบัภาคประชาชน ภาคเกษตร ภาครฐั และภาคธรุกิจในการนอมนาํปรชัญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตและปฏิบัติเพื่อพัฒนาตนเอง พัฒนาชุมชน ตลอดจน
พฒันาองคกรภาครฐั และพฒันาธรุกจิตอไป

คาํนาํ

สาํนกังานคณะกรรมการพเิศษ
เพือ่ประสานงานโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชดาํริ



พระราชดาํรสัความตอนหนึง่ พระราชทานแกคณะบคุคลตางๆ ทีเ่ขาเฝาฯ ถวายชยัมงคล
เนือ่งในโอกาสวนัเฉลมิพระชนมพรรษา ณ ศาลาดสุดิาลยั สวนจติรลดา พระราชวงัดสุติ

วนัพฤหสับดทีี ่๔ ธนัวาคม ๒๕๔๐

ประมวลและกลั่นกรองจากพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
   เรือ่ง เศรษฐกจิพอเพยีง

ไดรับพระราชทานพระบรมราชานุญาตใหนําไปเผยแพรเมื่อ
วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๒

เศรษฐกิจพอเพียง

“...การจะเปนเสือนั้นไมสําคัญ สําคัญอยูที่เรามีเศรษฐกิจแบบพอมีพอกิน
แบบพอมพีอกนินัน้หมายความวา อุมชูตวัเองได ใหมพีอเพยีงกบัตวัเอง อนันีก้เ็คยบอก
วาความพอเพียงนี้ไมไดหมายความวา ทุกครอบครัวจะตองผลิตอาหารของตัว จะตอง
ทอผาใสเอง อยางนั้นมันเกินไป จะตองมีความพอเพียง พอสมควร บางสิ่งบางอยาง
ทีผ่ลติไดมากกวา ความตองการ กข็ายได แตขายในทีไ่มหางไกลเทาไหร ไมตองเสยีคาขนสง
มากนกั...”

เศรษฐกจิพอเพยีง เปนปรชัญาช้ีถงึแนวทางการดาํรงอยูและปฏบิตัขิองประชาชน
ในทกุระดบั ตัง้แตครอบครวั ชมุชนจนถงึระดบัรฐั ทัง้ในการพฒันาและบรหิารประเทศ
ใหดําเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อใหกาวทันตอยุคโลกา
ภวิตันความพอเพยีงหมายถงึ ความพอประมาณ ความมเีหตผุล รวมถึงความจาํเปนทีจ่ะ
ตองมรีะบบภมูคิุมกนัในตวัทีด่พีอสมควรตอการมผีลกระทบใดๆ  อนัเกดิจากการเปลีย่น
แปลงทัง้ภายนอกและภายใน ทัง้นีจ้ะตองอาศยัความรอบรู ความรอบคอบและความระมดั
ระวงัยิง่ในการนาํวชิาการตางๆ มาใชในการวางแผนและการดาํเนนิการทกุขัน้ตอน และ
ขณะเดียวกันจะตองเสริมสรางพื้นฐานทางจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจาหนาที่รัฐ
นกัทฤษฎแีละนกัธรุกจิในทกุระดบั ใหมสีาํนกึในคณุธรรมความซือ่สตัยสจุรติและใหมคีวาม
รอบรูที่เหมาะสม ดําเนินชีวิต ดวยความอดทน ความเพียร มีสติ มีปญญาและความ
รอบคอบ เพื่อใหสมดุลและพรอมตอการรองรับการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและ
กวางขวางทัง้ดานวตัถ ุสงัคม สิง่แวดลอม และวฒันธรรมจากโลก ภายนอกเปนอยางดี
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หลกัการและเหตผุล
วตัถปุระสงค
ผลการตดัสนิและการประกวด
ตวัอยางความสาํเรจ็การประยกุตใชปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง

ประเภท ประชาชนในพืน้ทีห่างไกลและกนัดาร
นางคอสหมะ  แลแมแน

ประเภทประชาชนทั่วไป
นายสมพงษ  พรผล

ประเภทชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง
ชุมชนบานดอกบัว

ประเภทเกษตรกรทฤษฎีใหม
นางเปรยีวจนัทร  ตะตนยาง

ประเภทกลุมเกษตรทฤษฎีใหม
กลุมเกษตรกรทําสวนบานถ้ํา

ประเภทหนวยงาน/องคกรภาครฐั ในสวนภมูภิาค
สํานักงานเทศบาลตําบลปลายพระยา

ประเภทหนวยงาน/องคกรภาครฐั ในสวนกลาง
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร

ประเภทธุรกิจขนาดใหญ
บรษิทั บางจากปโตเลยีม จาํกดั (มหาชน)

ประเภทธุรกิจขนาดกลาง
บริษทั บาธรมู ดไีซน จาํกดั

ประเภทธุรกิจขนาดยอม
บรษิทั พรทพิย (ภเูกต็) จาํกดั

การประกวดผลงาน
ตามปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
ครัง้ที ่๒
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การประกวดผลงาน
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ ๒

หลักการและเหตุผล
ในโอกาสมหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธนัวาคม ๒๕๕๐ สาํนกังานคณะกรรมการพิเศษเพื่อ

ประสานงานโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชดาํริ(สาํนกังาน กปร.)ไดกาํหนดใหมกีารจัดการประกวดผลงานตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งแรก เพ่ือเผยแพรพระปรีชาสามารถและพระมหากรุณาธิคุณในพระบาท
สมเดจ็พระเจาอยูหวั ทีไ่ดพระราชทานความชวยเหลอืและบรรเทาความทกุขยากของพสกนกิรชาวไทยมาตลอด
ระยะเวลาแหงการครองสริริาชสมบตั ิซึง่การดําเนนิงานประสบ ความสาํเรจ็เปนอยางด ี สามารถสรางความ
ตืน่ตวัใหประชาชน และภาคธรุกิจไดเกดิจติสาํนกึในการนอมนาํเอาหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงไปประยกุต
ใชในชวีติประจาํวนัและบรหิารธรุกิจ  ดงันัน้ มลูนธิชิยัพฒันา สาํนกังบประมาณ กระทรวงมหาดไทย กองทพั
ไทย สาํนกังาน กปร. และสถาบนัวจิยัและพฒันาประเทศตามปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง จงึจดัใหมกีาร
ประกวดผลงานตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง ครัง้ที ่๒ ขึน้ เพือ่สรางจติสาํนกึในการนาํหลกัปรชัญา
ของเศรษฐกจิพอเพยีงมาประยกุตใชในชวีติประจาํวันทัง้ในภาคประชาชน ภาคเกษตร ภาครฐั และภาคธรุกจิ
วัตถุประสงค

๑. เพื่อเผยแพรปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๒. เพือ่สงเสรมิและยกยองภาคประชาชน ภาคเกษตร ภาครฐัและภาคธรุกจิ ทีไ่ดนาํปรชัญาของ

เศรษฐกจิพอเพยีงไปประยกุตใชในการทาํงานและการดาํเนนิชวีติจนประสบผลสาํเรจ็
๓. เพือ่เปนตวัอยางสาํหรบัภาคประชาชน ภาคเกษตร ภาครฐั และภาคธรุกจิ ในการนาํปรชัญา

ของเศรษฐกจิพอเพยีงไปประยกุตและปฏบิตัใินการดาํเนนิชวีติพฒันาชมุชน พฒันาองคกรภาครฐั  และพฒันา
ภาคธรุกจิตอไป
ผลการตัดสินการประกวดฯ

การประกวดผลงานตามปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง ครัง้ที ่๒ มจีาํนวนผูสนใจรวมสงผลงานเขา
ประกวดฯ ทัง้สิน้ ๑,๖๔๔ ผลงาน ไดแก ประเภทประชาชนในพืน้ทีห่างไกลและกนัดาร ๖๕ ผลงาน ประเภท
ประชาชนทัว่ไป ๕๓๗ ผลงาน ประเภทชมุชนเศรษฐกจิพอเพยีง ๔๐๗ ผลงาน ประเภทเกษตรกรทฤษฎใีหม
๒๙๗ ผลงาน ประเภทกลุมเกษตรทฤษฎใีหม ๖๔ ผลงาน ประเภทหนวยงาน/องคกรภาครฐัในสวนภมูภิาค ๑๕๒
ผลงาน ประเภทหนวยงาน/องคกรภาครัฐในสวนกลาง ๙ ผลงาน ประเภทธุรกิจขนาดใหญ ๑๙ ผลงาน
ประเภทธรุกจิขนาดกลาง ๓๒ ผลงาน และประเภทธรุกจิขนาดยอม ๖๒ ผลงาน

โดยเมือ่วนัที ่๘ มนีาคม ๒๕๕๓ คณะกรรมการตดัสนิการประกวดฯ ไดพจิารณาตดัสนิผลงานทีไ่ด
รบัรางวลัถวยพระราชทานพระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวั รางวลัถวยพระราชทานสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ

๔



๕

สยามบรมราชกมุารี รางวัลโลเกยีรตยิศนายกรฐัมนตร ีและเกยีรตบิตัร สาํนกังาน กปร. ซึง่คณะกรรมการ
อาํนวยการจดัการประกวดฯ ไดพจิารณาเหน็ชอบรบัรองผลงานการประกวดฯ ทัง้ ๑๐ ประเภท เมือ่วนัที ่๑๐
พฤษภาคม ๒๕๕๓ โดยมผีูไดรบัรางวลัทัง้สิน้ ๓๘๘ ผลงาน ดงันี้

๑. ประชาชนในพืน้ทีห่างไกลและกนัดาร
รางวลัถวยพระราชทานพระบาสมเดจ็พระเจาอยูหวั  ไดแก
นางคอสหมะ แลแมแน อาํเภอจะแนะ จงัหวดันราธวิาส
รางวลัถวยพระราชทานสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี  ไดแก
๑) นายผล  มีศรี  อําเภอภูซาง จังหวัดพะเยา
๒) นายทวี ประหา อําเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร
๓) นายประมาณ ประสงคสนัต ิอาํเภอทองผาภมู ิจงัหวดักาญจนบรุี
รางวลัโลเกยีรตยิศนายกรฐัมนตร ี ไดแก
๑) นายศิลา มวงงาม อําเภอหลมเกา จังหวัดเพชรบูรณ
๒) นายคาํด ีสายแวว อาํเภอสรินิธร จงัหวดัอบุลราชธานี
๓) นายสอและ หมาดปนจอร อาํเภอควนโดน จงัหวดัสตลู
๔) นายเอีย่มสนู โชติศรลีอืชา อาํเภอบอไร จงัหวดัตราด
รางวัลเกยีรติบตัรสํานกังาน กปร. จาํนวนรวม ๒๑ ผลงาน

๒. ประชาชนทัว่ไป
รางวัลถวยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  ไดแก
นายสมพงษ พรผล อําเภอตะกั่วทุง จังหวัดพังงา
รางวลัถวยพระราชทานสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี ไดแก
๑) นายสพุจน  โคมณ ีอาํเภอชมุแสง จงัหวดันครสวรรค
๒) นายสนุนั  เผาหอม อาํเภอซาํสงู จงัหวดัขอนแกน
๓) นายบํารุง คําอยู อําเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๔) นายไพโรจน ตณัฑกิลุ เขตบางซือ่ กรงุเทพฯ
รางวลัโลเกยีรตยิศนายกรฐัมนตร ี ไดแก
๑) นายมนูญ วงศอินทร อําเภอเมือง จังหวัดแพร
๒) นายมาโนช โพธิ์เมือง อําเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร
๓) นายฉลองชาติ ยังปกษี อําเภอทาแซะ จังหวัดชุมพร



๖

๔) นายณรงค วิมา อําเภออินทรบุรี จังหวัดสิงหบุรี
๕) นางสาวจารภุทัร จลุสาํล ีเขตยานนาวา กรุงเทพฯ
รางวลัเกยีรตบิตัรสํานกังาน กปร. จาํนวน ๖๔ ผลงาน

๓. ชมุชนเศรษฐกจิพอเพยีง
รางวัลถวยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  ไดแก
ชุมชนบานดอกบัว อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
รางวลัถวยพระราชทานสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี  ไดแก
๑) ชุมชนบานทาเรือ อําเภอนาหวา จังหวัดนครพนม
๒) ชมุชนบานบางโรง อาํเภอถลาง  จงัหวดัภเูก็ต
๓) ชมุชนบางรกันอย อาํเภอเมอืง จงัหวดันนทบรุี
๔) ชุมชนเพชราวุธ พัน ๒ เขตบางเขน กรุงเทพฯ
รางวลัโลเกยีรตยิศนายกรฐัมนตรี ไดแก
๑) ชมุชนบานนาปาแดง อาํเภอพรานกระตาย จงัหวดักาํแพงเพชร
๒) ชุมชนบานขาม อําเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
๓) ชุมชนบานคลองเรือ อําเภอพะโตะ จังหวัดชุมพร
๔) ชุมชนบานคันนา อําเภอเมือง จังหวัดตราด
๕) ชมุชนเกตไุพเราะ ๓-๕ เขตพระโขนง กรงุเทพฯ
รางวัลเกยีรตบิตัรสาํนกังาน กปร. จาํนวน ๖๗ ผลงาน

๔.  เกษตรกรทฤษฎใีหม
รางวัลถวยพระราชทานพระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวั ไดแก
นางเปรียวจันทร ตะตนยาง อําเภอเทิง  จังหวัดเชียงราย
รางวลัถวยพระราชทานสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ี ไดแก
๑) นายสํารอง แตงพลับ อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี
๒) นายพินัย แกวจันทร อําเภอเมือง จังหวัดยะลา
๓) นายบุญแทน เหลาสุพะ อําเภอเมือง จังหวัดเลย
๔) นายปรชีา เหมกรณ เขตหนองจอก กรงุเทพฯ
รางวลัโลเกยีรตยิศนายกรฐัมนตร ีจาํนวน ๑๓ ผลงาน  ไดแก
๑) นายมานิตย์ แจงเขตต์การ อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี
๒) นายเฉลิม เรืองเพ็ง อําเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง
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๓) นายไพรตัน ชืน่ศร ีอาํเภอสตกึ จงัหวดับรุรีมัย
๔) นายไพรสั ศรเีริม่สกลุ อาํเภอศรสีวสัดิ ์จงัหวดักาญจนบรุี
๕) นายเชาว แกวประสทิธิ ์อาํเภอบางคลา จงัหวดัฉะเชงิเทรา
๖) นายประพนัธ ศรสีวุรรณ อําเภอลอง จงัหวดัแพร
๗) นางรศัภศั ยิง่สขุสนัตสิขุ อาํเภอแมเมาะ จงัหวดัลาํปาง
๘) นางสาวประทมุ สรุยิา อาํเภอแมแตง จงัหวดัเชยีงใหม
๙) นายคาํสงิห มาลาหอม อาํเภอโกสมุพสิยั จงัหวดัมหาสารคาม

๑๐) นายธนา นามใหม อาํเภอโนนไทย จงัหวดันครราชสมีา
๑๑) นายบุญชิต สมัตถะ อําเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ
๑๒) นายสมนกึ ทองปรงุ อาํเภอกนัตงั จงัหวดัตรงั
๑๓) นายสมปอง ฉมิดาํ อาํเภอระโนด จงัหวดัสงขลา
รางวัลเกยีรติบตัรสํานกังาน กปร. จาํนวน ๔๔ ผลงาน

๕. กลุมเกษตรทฤษฎใีหม
รางวลัถวยพระราชทานพระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวั  ไดแก
กลุมเกษตรกรทาํสวนบานถ้าํ อาํเภอดอกคาํใต จงัหวดัพะเยา
รางวลัถวยพระราชทานสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี  ไดแก
๑) กลุมสงเสรมิและผลติพันธุขาวชุมชนบานไทรใหญ อาํเภอไทรนอย จงัหวดันนทบรุี
๒) กลุมเกษตรกรรมยัง่ยนือาํเภอกนัทรวชิยั อาํเภอกนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม
๓) กลุมศูนยเครือขายปราชญชาวบานเกษตรยั่งยืนตําบลศรีเมืองชุม อําเภอแมสาย

จังหวัดเชียงราย
๔) กลุมขาวคุณคาชาวนาคุณธรรม อําเภอปาต้ิว จังหวัดยโสธร
รางวลัโลเกยีรติยศนายกรฐัมนตรี ไดแก
๑) กลุมผูปลกูผกัปลอดสารพษิ อาํเภอลาดบวัหลวง จงัหวดัพระนครศรอียธุยา
๒) กลุมชุมชนตนแบบเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก อําเภอเมือง จังหวัดอางทอง
๓) กลุมเกษตรกรเลีย้งสตัวกดุดินจี ่อาํเภอนากลาง จงัหวดัหนองบวัลาํภู
๔) กลุมครอบครัวพอเพียง อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
๕) กลุมผลติปลาสมสตูรโบราณบานปลกัปรอื อาํเภอแมลาน จงัหวดัปตตานี
รางวัลเกยีรติบตัรสํานกังาน กปร. จาํนวน ๑ ผลงาน



๘

๖. หนวยงาน / องคกรภาครฐั ในสวนภมูภิาค
รางวัลถวยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  ไดแก
สาํนกังานเทศบาลตาํบลปลายพระยา อาํเภอปลายพระยา จงัหวดักระบี่
รางวลัถวยพระราชทานสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี  ไดแก
๑) โรงพยาบาลหนองมวงไข อําเภอหนองมวงไข จังหวัดแพร
๒) เรอืนจาํชัว่คราวเขากลิง้ อาํเภอแกงกระจาน จงัหวดัเพชรบรุี
๓) โรงเรียนศกึษาสงเคราะหนางรอง อาํเภอนางรอง จงัหวดับรุรีมัย
รางวลัโลเกยีรตยิศนายกรฐัมนตร ี ไดแก
๑) สถานตีาํรวจภธูรบานหลวง อาํเภอบานหลวง จงัหวดันาน
๒) โรงเรียนบานคลองธรรมชาต ิอาํเภอเขาฉกรรจ จงัหวดัสระแกว
๓) สาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาเขต ๑ อาํเภอเมอืง จงัหวดัศรสีะเกษ
๔) เรือนจําชั่วคราวเหรียงหอง อําเภอเมือง จังหวัดตรัง
รางวัลเกยีรติบตัรสํานกังาน กปร. จาํนวน ๕๕ ผลงาน

๗. หนวยงาน/องคกรภาครฐั ในสวนกลาง
รางวัลถวยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  ไดแก
ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณการเกษตร เขตดสุติ กรงุเทพฯ
รางวลัถวยพระราชทานสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ี ไดแก
กรมราชทณัฑ อาํเภอเมอืง จงัหวดันนทบรุี
รางวัลโลเกยีรตยิศนายกรฐัมนตร ี ไดแก
๑) กรมการพฒันาชมุชน เขตแจงวฒันะ กรงุเทพฯ
๒) กรมทรพัยากรน้าํ เขตพญาไท กรงุเทพฯ
รางวลัเกยีรตบิตัรสาํนกังาน กปร. จาํนวน ๔ ผลงาน

๘.  ธรุกจิขนาดใหญ
รางวัลถวยพระราชทานพระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวั ไดแก
บริษัท บางจากปโตรเลี่ยม จํากัด (มหาชน)
รางวลัถวยพระราชทานสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ี ไดแก
๑) ธนาคารกรงุไทย จาํกดั (มหาชน)
๒) บริษัท โทเทิ่ลแอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)
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๓) บรษิทั ทรคูอรเปอรเลชัน่ จาํกัด (มหาชน)
๔) บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน)
รางวลัโลเกยีรตยิศนายกรฐัมนตรี
๑) มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
๒) บรษิทั รวมเกษตรกรอตุสาหกรรม จาํกดั อาํเภอภเูขยีว จงัหวดัชยัภมูิ
๓) บรษิทั แปงมนัเอีย่มเฮงอตุสาหกรรม จาํกัด (มหาชน) อาํเภอเสงิสาง จงัหวดันครราชสมีา
รางวลัเกยีรตบิตัรสาํนกังาน กปร. จาํนวน ๓ ผลงาน

๙.  ธรุกจิขนาดกลาง
รางวัลถวยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  ไดแก
บรษิทั บาธรมู ดไีซน จาํกัด เขตยานนาวา กรุงเทพฯ
รางวลัถวยพระราชทานสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี ไดแก
๑) บรษิทั เอส พ ีเอม็ อาหารสตัว จาํกดั อาํเภอปากทอ จงัหวดัราชบรุี
๒) บรษิทั แปลนครเีอชัน่ส จาํกดั อาํเภอยานตาขาว จงัหวดัตรงั
รางวลัโลเกยีรติยศนายกรฐัมนตรี  ไดแก
๑) บรษิทั ตรงัน้าํมนัปาลม จาํกัด อาํเภอสเิกา จงัหวดัตรงั
๒) บริษัท คัดแยกขยะเพื่อรีไซเคิล วงษพาณิชย จํากัด อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
๓) บรษิทั กลุวงศ จาํกัด และบรษิทั ชยับรูณบราเดอรส จาํกดั อาํเภอลาํลกูกา จงัหวดัปทมุธานี
๔) โรงแรมบานทะเลดาว อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ
๕) โรงแรมดสุติปริน๊เซสโคราช อาํเภอเมอืง จงัหวดันครราชสมีา
รางวลัเกยีรตบิตัรสาํนกังาน กปร.  จาํนวน ๑๒ ผลงาน

๑๐. ธรุกจิขนาดยอม
รางวัลถวยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  ไดแก
บริษัท พรทิพย (ภูเก็ต) จํากัด อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
รางวลัถวยพระราชทานสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ี ไดแก
๑) บรษิทั แคลร อนิเตอรเนชัน่แนลโปรดกัส จาํกดั เขตวฒันา กรงุเทพฯ
๒) บริษัท ซองเดอรไทยออแกนิคฟูด จํากัด อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
๓) กลุมสตรผีลติภณัฑของใชในครวัเรือน (หบุกะพง) อาํเภอชะอาํ จงัหวดัเพชรบรุี
๔) วิสาหกิจชุมชนไขเค็ม (อสม.) ไชยา อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎรธานี
รางวลัโลเกยีรตยิศนายกรฐัมนตร ี ไดแก
๑) บริษัท จันทบุรีผลิตผลเครื่องดื่ม จํากัด  อําเภอแหลมสิงห จังหวัดจันทบุรี
๒) กลุมแมบานเกษตรกรบานกะไหลรวมใจ อาํเภอตะกัว่ทุง จงัหวดัพงังา
๓) สหกรณการเกษตรศภุนมิติหนองยายดา อาํเภอทพัทนั จงัหวดัอทุยัธานี
๔) บรษิทั สยามบานานา จาํกัด อาํเภอพนมทวน จงัหวดักาญจนบรุี
๕) บริษัท เฟรมเลส คอรปอเรชั่น จํากัด เขตประเวศ กรุงเทพฯ
๖) บริษัท ชวลิตกิจเกษตรเชียงราย จํากัด อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
๗) สถาบนัการเงนิชมุชนตาํบลหนองโสน อาํเภอสามงาม จงัหวดัพจิติร
๘) รานคาสหกรณสิงหบุรี อาํเภอเมือง จังหวัดสิงหบุรี
๙) บรษิทั ดเีอสไอ คอรปอเรชัน่ จาํกดั อาํเภอลาํลกูกา จงัหวดัปทมุธานี
๑๐) วสิาหกจิชมุชนภฝูอยลมยางพารา อาํเภอบณุฑรกิ จงัหวดัอบุลราชธานี
รางวลัเกยีรตบิตัรสาํนกังาน กปร. จาํนวน  ๑๘ ผลงาน



ประเภทประชาชนในพืน้ทีห่างไกลและกนัดาร
ประเภทประชาชนทัว่ไป
ประเภทชมุชนเศรษฐกจิพอเพยีง
ประเภทเกษตรกรทฤษฎใีหม
ประเภทกลุมเกษตรทฤษฎใีหม
ประเภทหนวยงาน/องคกรภาครฐัในสวนภมูภิาค
ประเภทหนวยงาน/องคกรภาครฐัในสวนกลาง
ประเภทธรุกจิขนาดใหญ
ประเภทธรุกจิขนาดกลาง
ประเภทธรุกจิขนาดยอม

ตวัอยางความสาํเรจ็การประยกุตใช
ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง



ประวตั ิ/ ความเปนมา
นางคอสหมะ แลแมแน เปนคนที่มีฐานะความเปนอยูที่ดี

ครอบครวัมคีวามอบอุนและมัน่คง  โดยเปนภรรยาของรองนายก อบต.
และเปนผูทีม่กีารศกึษาสงูแตกลบัประกอบอาชพีเกษตรกรรม เนือ่งจาก
มใีจรกั  และแมอยูในพืน้ทีเ่สีย่งภยัสงู มอีนัตรายตอการกอความไม
สงบใน ๓ จังหวัดชายแดนใต  ยังมีจิตสาธารณะใหความเอื้อเฟอ
เผือ่แผ หวงใยเพือ่นบานในชมุชน โดยมคีวามกลาหาญใหความรวมมือ
กบัทางราชการในการปฏบิตังิานทีเ่ปนประโยชนกบัชมุชน

เปนแบบอยางที่ดีในการดําเนินชีวิตตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง มาตั้งแตป ๒๕๔๗ โดยยึดหลักความพอดี
(พออยู พอกนิ พอใช) ไมเบยีดเบยีนตนเองและผูอืน่ มกีารวางแผน
การประกอบอาชพีและการใชจายอยางรอบคอบ

เปนผูมคีวามคดิรเิริม่ สรางสรรค และพฒันางานอยาง
ตอเนือ่งโดยใชภมูปิญญาในทองถิน่ใหเกดิประโยชน ดวยการเขาไป
เรียนรูจากผูสูงอายุในการปกจักรผาโพกศีรษะและฝกหัดจนทําไดดี
พรอมขยายเผยแพรใหกลุมแมบานไดรวมตวักนัทาํเพือ่เปนอาชพีเสรมิ
และคอย ๆ พฒันาพฒันาลายผาแบบดัง้เดิมมาเพิม่ลายดอกไมและ
วธิกีารปกเลือ่มลายตาง ๆ  ใหตรงกบัความตองการของตลาดทัง้ในและ
ตางประเทศ รวมทั้งพัฒนาทําขนมพื้นบานใหเปนรายไดเสริมของ
ชมุชนอกีทางหนึง่

เปนอาสาสมคัรของหมูบาน และคณะกรรมการตางๆ รวม
ทัง้เขารบัการอบรมในโครงการ/กจิกรรมจากทางราชการตลอดมา  อกี
ทัง้เปนตวักลางในการประสานกบัหนวยงานทีเ่กีย่วของเพือ่ชวยเหลอื
ชมุชน เปนทีร่กัและไววางใจของชาวบาน

ชื่อ: นางคอสหมะ  แลแมแน   อาย ุ: ๔๔  ป
การศกึษา :  ปรญิญาตรี บรหิารธรุกจิบณัฑติการจัดการบญัชี

ทีอ่ยู : ๑๒๕ หมู ๑ บานยะออ ตาํบลจะแนะ อาํเภอจะแนะ
จงัหวดันราธวิาส ๙๖๒๒๐

  โทรศพัท ๐๘-๙๒๙๕-๑๑๙๘

ประเภท : ประชาชนในพืน้ทีห่างไกลและกนัดาร

๑๑



ชวยเหลอืแบงปนสงัคมโดยเปรยีบเสมอืนญาตพิีน่อง ของตนเอง ซึง่ไดรบัการประกาศเกยีรตคิณุ
ในระดบัตางๆ  เชน ไดรบัการคดัเลอืกเปนกลุมแมบานเกษตรกรดเีดนระดบัจงัหวดั ประจาํป ๒๕๔๘
ไดรบัรางวลัคนดศีรนีรา  อาํเภอจะแนะ  ประจาํป ๒๕๕๒
การประยกุตใชปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
ความพอประมาณ

มกีารทาํบญัชคีรวัเรือน และถายทอดความรูดานบญัชใีหกลุมสมาชกิปกจกัรผาโพกศรีษะ
และกลุมแมบานทาํขนมในการทาํบญัชรีายรบัรายจายของกลุม ใหมคีวามโปรงใส ยตุธิรรมโดยใช
ความรูทีเ่รยีนมาปรบัใชใหเขาการดําเนนิชวีติ
ความมเีหตผุล

เปนผูนําใชทรัพยากรใหเกิดความคุมคา เชน เอาเศษผาที่เหลือใชมาทําผลิตภัณฑ
ผาเชด็เทา

ใชชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงทั้งในดานความเปนอยูในชีวิตประจําวัน
และการประกอบธุรกิจ เชนดานการลงทุนจะมี
การศกึษาความตองการตลาด แลวนาํมาวิเคราะห
และวางแผนการผลิตใหเหมาะสมกับตลาดและ
ลูกคาแตละประเภท มีการพัฒนางานอยางตอ
เนื่องโดยนําภูมิปญญาชาวบานมาพัฒนาลายผา
โพกศรีษะแบบดัง้เดมิมาเพ่ิมลายดอกไมและวธิกีาร
ปกเลือ่มลายตาง ๆ ใหตรงกบัความตองการของ
ตลาด และเปนสนิคา OTOP ระดบั ๔ ดาว  เปน
คนทีม่คีวามคดิ รเิริม่และสรางสรรคผลงานใหเปน
ประโยชนกับตนเองและผูอื่นอยู เสมอ เชน
ออกแบบผลิตภัณฑใสขนมของกลุมแมบานได
สวยงาม นาซือ้ แทนการใชผลติภณัฑของกรมการ
พฒันาชมุชนทีอ่อกแบบให

๑๒



ภมูคิุมกนั

ใชจายอยางประหยัด ไมฟุมเฟอย
โดยครัวเรือนมีการออม และทําบัญชีรายรับ
รายจายของครวัเรอืน พรอมถายทอดและสงเสรมิ
ใหเพือ่นบานรูจกัการทาํบญัชคีรวัเรอืน

เปนผูมีความคิดริเริ่ม สรางสรรค
และพฒันางานอยางตอเนือ่งในการใชภมูปิญญา
ชาวบานในทองถิ่นใหเกิดประโยชน โดยเขาไป
เรยีนรูจากผูสงูอายใุนการปกจกัรผาโพกศรีษะและ
ฝกหัดทําจนทําไดดี พรอมขยายเผยแพรใหกลุม
แมบานไดรวมตัวกันทําเพ่ือเปนอาชีพเสริม
และคอยๆ พัฒนาพัฒนาลายผาโพกศีรษะแบบ
ดัง้เดิมมาเพ่ิมลายดอกไมและวธิกีารปกเลือ่มลาย
ตาง ๆ ใหตรงกับความตองการของตลาดทัง้ในและตางประเทศ  รวมทัง้พฒันาทาํขนมพืน้บานให
เปนรายไดเสรมิของชมุชนอกีทางหนึง่ดวย

ความรู

เปนผูใฝหาความรูอยูเสมอโดยการ
เขารับการฝกอบรมในหลักสูตรตางๆ ที่สวน
ราชการจัดขึ้นเชน หลักสูตรการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการปองกนัการทจุรติ หลกัสตูรการ
จัดทําแผนธุรกิจชุมชน โครงการเสริมสราง
ผูประกอบการจงัหวดัชายแดนภาคใต โครงการ
พัฒนาศักยภาพผูประกอบการ OTOP เปน
การพัฒนาตนเองและนําความรูในหลักสูตร
ตาง ๆ    มาประยกุตใชในการขยายผลใหกบัเพือ่น
บานเพือ่พฒันาผลติภณัฑของกลุมใหมคีณุภาพ
คณุธรรม

เปนคนมเีมตตา และคณุธรรม เชน
เปน อสม.ดแูลคนปวย และผูสงูอาย ุโดยหมัน่ไป
เยี่ยมเยียนพูดคุยใหกําลังใจ และใชเงินสวนตัว
ชวยเหลอืในรายทีป่ระสบความลาํบาก ยากแคน

๑๓



ใหการแบงปนและขยายผลสูชมุชนอืน่ ๆ และผูสนใจทัว่ไป โดยรบัเปนสถานทีด่งูาน
และเปนวทิยากรบรรยาย และถายทอดความรูในการทาํอาชพีเสรมิโดยไมไดรบัผลตอบแทนใด ๆ

พัฒนาตนเองจนเปนคนที่มีบุคลิกดี แตงกายสวยงามเปนการอนุรักษการแตงกาย
ตามประเพณขีองชาวมสุลมิ

มผีูสบืทอดอาชพีของตนในอนาคต โดยมลีกูสาว ๒ คน กาํลงัศกึษาอยูทีม่หาวทิยาลยั
สถาบนัราชภฏับานสมเดจ็ ปที ่๔ กรงุเทพฯ และโรงเรยีนบางนรา จงัหวดันราธวิาส พรอมสราง
ผูนาํสตรรีุนตอไปเพือ่ชวยกนัดแูลกจิการ

ผลสาํเรจ็จากการประยกุตใชปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
มคีรอบครวัทีอ่บอุน มคีวามสขุ และมฐีานะมัน่คง เปนทีร่กัและไววางใจของคนในชมุชน

รวมทั้งสวนราชการใหความไววางใจ และพรอมใหความชวยเหลือในทุกเรื่องที่คุณคอสหมะ
แลแมแน ประสานไป

๑๔



จดุเดน

ครอบครวัมคีวามสขุ และมฐีานะมัน่คง เปนทีร่กั และไววางใจของคนในชมุชน
อยูในพืน้ทีห่างไกล มคีวามเสีย่งภยัสงู และกลาเสยีสละทาํงานชวยเหลอืชาวบานในชมุชน
เปนคนมคีวามรูด ีและประยกุตใชความรูใหเกดิประโยชนกบัครอบครวัในการวางแผนการ

ใชจายของครอบครวั และแบงปนใหชมุชน โดยสอนใหแมบานรูจกัอดออม ทาํบญัชีครวัเรอืน และ
นาํไปใชในการบรหิารจดัการกลุมแมบานปกจักรผาโพกศรีษะ กลุมแมบานทาํขนม โดยการศกึษา
ความตองการของตลาดทัง้ในและตางประเทศ และพฒันาสนิคาใหมคีณุภาพด ีพรอมจดัทาํบญัชรีายรบั
รายจาย ของกลุมเพือ่ใหเกดิความโปรงใส และชวยใหกลุมแมบานมรีายได ฐานะมัน่คง

เปนคนมเีมตตา และคณุธรรม เชนเปน อสม.ดแูลคนปวย และผูสงูอาย ุ โดยหมัน่ไป
เยีย่มเยยีนพดูคยุใหกาํลงัใจ และใชเงนิสวนตวัชวยเหลอืในรายทีป่ระสบความลาํบาก ยากจน

เปนคนทีม่คีวามคดิรเิริม่ สรางสรรคผลงานใหเปนประโยชนกบัตนเอง และ ผูอืน่อยูเสมอ
โดยนาํภมูปิญญาชาวบานมาพฒันาลายผาโพกศรีษะแบบดัง้เดิมมาเพ่ิมลายดอกไมและวธิกีารปกเลือ่ม
ลายตาง ๆ ใหตรงกับความตองการของตลาดทั้งในและตางประเทศ และเปนสินคา OTOP
ระดบั  ๔ ดาว และออกแบบผลติภณัฑใสขนมของกลุมแมบานไดสวยงาม นาซือ้ แทนการใชผลติภณัฑ
ของกรมการพฒันาชมุชนทีอ่อกแบบให

๑๕



ชือ่ : นายสมพงษ  พรผล   อาย ุ: ๗๒ ป
การศึกษา :  ประถมศกึษาปที ่๔

ทีอ่ยู : ๕๕/๑ หมู ๒ บานทาอยู  ตาํบลทาอยู  อาํเภอตะกัว่ทุง
จงัหวดัพงังา  ๘๒๑๓๐

โทรศพัท ๐๘ - ๙๕๙๓ - ๘๑๙๓

ประเภท : ประชาชนทัว่ไป

ประวตั ิ/ ความเปนมา
นายสมพงษ  พรผล ไดกอรางสรางตวัโดยยดึอาชพีทาํนา

สวนยางพารา ไมผลและพชืหมนุเวยีน พชืผกัสวนครวั เลีย้งปลา เปด
เปนอาหารลดรายจายในครวัเรือน และนาํผลผลติทีเ่หลอืไปขายใน
ตลาดชมุชน  มุงมัน่สงลกูทกุคนไดเรียนหนงัสอืจนจบปรญิญา (ตรี  โท)
และมงีานทีด่ใีนสงัคมถงึ ๕ คน ปจจบุนัมฐีานะมัน่คง เปนครอบครวัที่
อบอุน เปนแบบอยางทีด่แีกครอบครวัอืน่ในชมุชน และเปนทีเ่คารพ
ศรทัธาของญาตพิีน่องและชาวบานในละแวกนัน้ โดยในอดตีเคยบวช
เรยีนมาตัง้แตเดก็จนกระทัง่ไดรบัการบรรพชาเปนพระ เมือ่ลาสกิขาบท
และแตงงานแลวจงึนาํธรรมมาปรบัใชในการดาํเนนิชวีติตลอดมา

 เปนผูที่เขาใจและนําหลักธรรมมาปรับใชในการดําเนิน
ชวีติและครอบครวัไดอยางลกึซึง้ โดยยดึหลกัทางสายกลาง

 เปนผูทีป่ระพฤตปิฏบิตัตินตามแนวปรชัญาของเศรษฐกจิ
พอเพยีงอยางตอเนือ่งตัง้แตหนุมจนถงึปจจบุนั และเปนแบบอยางของ
คนในครอบครวั และผูอืน่ในชมุชน

 เปนผูนําทางปญญาที่สรางแรงบันดาลใจใหชุมชนลุก
ขึน้มาเรยีนรูและคนหาทางออกเพือ่ใหพึง่พาตนเองจนสรางความเขม
แขง็ใหชมุชน โดยใชทรพัยากรทีม่อียูในชมุชนรวมกลุมเกษตรกรทาํสวน
ยางทาอยูขึน้จนปจจบุนัสามารถผลติยางแผนทีม่คีณุภาพดชีัน้ ๑ เปน
ทีต่องการของตลาด จนชมุชนสามารถกาํหนดราคายางแผนไดเอง

เปนผูเสยีสละดวยจติสาธารณะ เสยีสละพืน้ทีใ่นแปลงทาํ
กนิใหจดัตัง้ โรงงานของกลุมเกษตรกรเพ่ือผลติยางแผนคณุภาพด ีชัน้
๑ และจดัตัง้ศนูยเรยีนรูของชมุชนเพือ่ถายทอดเทคโนโลยกีารเกษตร

ประเภท : ประชาชนทัว่ไป

๑๖



เปนผูนําการจัดตั้งธนาคารหมูบาน และการรวมกลุมทําผลิตภัณฑจากเศษยางพารา
และใบยางจนสามารถสรางมลูคาเพิม่โดยใชทรพัยากรในชมุชน เชน ตุกตา เตา อปุกรณทางการแพทย
เปนทีน่ยิมจนเปนสนิคา OTOP ของจงัหวดั  ทาํใหกลุมเกษตรกรเปนองคกรทีเ่ขมแข็ง
การประยกุตใชปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
ความพอประมาณ

สรางฐานะในครอบครวัจนมคีวามมัน่คง โดยใชหลกัในการทาํงานวาจะตองขยนัหมัน่เพยีร
อดทน ทาํงานใหมรีายไดอยางนอยกพ็อเลีย้งตวัเองและครอบครวัได  มกีารทาํบญัชคีรวัเรอืนและ
เม่ือตวัเองพอมกีนิในระดบัหนึง่ กค็าํนงึถงึความพอประมาณในการบรโิภค สวนทีเ่กนิพอ กเ็อือ้เฟอ
แบงปนใหกบัสงัคม และผูทีย่งัขาดแคลนในดานตางๆ  หรอืดอยโอกาส และเปนทีย่อมรบัวาเปน
ผูนาํทางปญญาทีส่รางแรงบนัดาลใจใหชมุชนลกุข้ึนมาเรยีนรูและคนหาทางออกเพือ่ใหพึง่พาตนเอง
จนสรางความเขมแข็งได ทําใหชุมชนมีการรวม
กลุมเกษตรกรทําสวนยางทาอยูขึ้น จนปจจุบัน
สามารถผลติยางแผนทีม่คีณุภาพด ีเปนทีต่องการ
ของตลาด สามารถกาํหนดราคายางแผนไดดี
ความมเีหตผุล

 เปนผูที่มีความคิดอยางเปนระบบ
และมกีารวางแผนในทกุเรือ่ง เชน ดานลงทนุใน
การประกอบอาชพี โดยจะจดัสรรเงนิไวลวงหนาใน
ดานรายจายในการลงทนุ และเงนิรายรบัทีห่กัคา
ใชจายแลวคงเหลือเปนเงินออมตอป โดยมีการ
หารือกับบุคลในครอบครัวในการที่จะนําเงินราบ
รบัไปใชจายในสิง่ใด ตอไป
ภมูคิุมกนั

รูจักออมและใชจายโดยทําบัญชี
ครัวเรือน มีการวางแผนการลงทุนแตละปและ
รวมปรกึษาหารอืกบัคนในครวัเรอืน

๑๗



เปนผูนาํชมุชนรวม กลุมเกษตรกรทาํ
สวนยางทาอยู ขึ้นจนปจจุบันสามารถผลิตยาง
แผนคณุภาพด ีชัน้ ๑ เปนทีต่องการของตลาด

เปนผูนําในการจัดตั้ง ธนาคารหมู
บาน เพื่อระดมเงินทุน เปนการอํานวยความ
สะดวกใหเกษตรกรฝากเงินภายหลังจากขาย
ยางพารา เปนการฝกการออมเงนิใหคนในชมุชน

 เปนผูนําทางความคิดในการทํา
ผลิตภัณฑจากเศษยางพารา ใบยางพารา เชน
ตุกตา เตา อปุกรณทางการแพทยเพือ่สรางมลูคา
เพิม่ใหกบัทรพัยากรในชมุชนเปนการสรางอาชพี
เสริมในชุมชนและเปนผลิตภัณฑสินคา OTOP
ทีไ่ดความนยิม

ความรู

มีการพัฒนาแสวงหาความรู เขารวมประชุม อบรม สัมนาตางๆ อานหนังสือ
ดวูดีทิศัน เมือ่ไดแนวทางและศกึษาวธิกีารจน  เขาใจ มกีารเก็บขอมลูเปนแฟมเอกสาร

เปนคนทีม่คีวามรอบรู และชางสงัเกตในการทาํสวนยาง เชน การใหปุยโดย ขดุหลมุใส
ปุยไวระหวางตนยาง ๔ ตน เพือ่ใหรากของตนยางสามารถดงึปุยไปใชได โดยไมตองเสยีเวลาใหที
ละตน เปนการประหยดัแรงงาน และเวลา และมกีารนบัน้าํยางตอตนทาํ ใหสามารถคาํนวณผลผลติ
ตอตนของยางพาราไดถกูตอง

สามารถขยายผลถายทอดความรู  ใหผูอืน่ไดดโีดยรบัเปนวทิยากรบรรยายใหแก นกัเรียน/
นกัศกึษา/ผูทีส่นใจศกึษา

๑๘



คณุธรรม

เปนผูนําทางความคิดในการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชในการประกอบ
อาชพี และเปนตวัอยางทีด่แีกเพือ่นบาน พรอมใหขอเสนอแนะพระใหเทศนาเรือ่งปรชัญาของเศรษฐกจิ
พอเพยีงดวยเพือ่ใหคนในชมุชนรูจกัการใชจายของตนเองอยางมสีต ิและรอบคอบ

เปดรานคาสวสัดกิารใหสมาชกิเกษตรกร ในการจาํหนายวสัดอุปุกรณการเกษตรในราคา
ทีถ่กูกวาทองตลาด และมกีารทาํบญัชเีพือ่ความโปรงใส ยตุธิรรม

รูจกัแบงปนและชวยเหลอืสงัคม เชนใหทนุการศกึษาแกเดก็ทกุป อทุศิตนชวยเหลอืงาน
ดานตาง ๆ  ทัง้ของหนวยงานภาครฐั และสมาคมตาง ๆ   ทีเ่ปนประโยชนตอชมุชน โดยไมรบัผลตอบ
แทนใด ๆ

มคีวามเสยีสละใหจดัตัง้โรงงานผลติ
ยางแผนคณุภาพด ีชัน้ ๑ ของชมุชน ในพืน้ทีท่าํ
กินของตนเอง เพื่อใหสมาชิกกลุมเกษตรกรทํา
สวนยางทาอยูนาํน้าํยางมาทาํรวมกัน ตัง้แตการ
ผสมน้าํยาง การรีดยางแผน และตากยางใหแหง
ทาํใหสามารถกําหนดคุณภาพเกรดของยางไดดี
พรอมเปดตลาดประมลูยางพารา ทาํใหเกษตรกร
ไดราคาสงู

ใหจัดต้ัง ศูนยเรียนรูของชุมชนใน
พื้นที่ทํากินของตนเองเพื่อ เปนแหลงถายทอด
เทคโนโลยทีางการเกษตรของชมุชนและรบัเปน
วิทยากรบรรยาย ใหการอบรมสําหรับผูที่สนใจ
ดวยความ ทุมเท

มีผูสืบทอดอาชีพของตนในอนาคต
โดยลูกทุกคนมีการศึกษาดี (ปริญญาตรี
ปริญญาโท) และประกอบอาชีพทีดีในสังคมแต
ยงัคงทาํอาชพีการเกษตรและชวยเหลอืกจิกรรม
ดานสงัคมของบดิาควบคูไปดวย

๑๙



ผลสาํเรจ็จากการประยกุตใชปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
มคีรอบครวัทีอ่บอุน มฐีานะมัน่คง เปนทีร่กั และเคารพศรทัธาของคนในชมุชนตาํบลทาอยู

เปนผูนาํในการจดัตัง้ กลุมเกษตรกรทาํสวนยางทาอยู ทาํใหสามารถผลติยางแผนคณุภาพด ีชัน้ ๑
ทาํใหชมุชนสามารถกาํหนดราคายางแผนไดเอง จงึมรีายไดด ีและมกีารตัง้กลุมออมทรพัยทีเ่ขมแขง็
ชวยใหคนในชมุชนมกีารใชจายเงนิอยางมรีะเบยีบแบบแผน โดยทาํตัวเปนตนแบบทีด่ตีลอดมา
จดุเดน

มคีรอบครวัทีอ่บอุน สรางฐานะจากความยากจน ปจจบุนัมฐีานะมัน่คง และประสบความ
สาํเร็จในการเลีย้งดลูกูจนจบปรญิญาตรี โท และประกอบอาชพีทีด่ใีนสงัคม และชวยเหลอืสงัคมตาม
แนวทางการประพฤตปิฏบิตัตินของบดิา

เปนคนดี บุคคลตนแบบของชุมชนในการประพฤติปฏิบัติตัวตามแนวของปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพยีงโดยนาํหลกัธรรมของมชัฌมิาปฏปิทา(ทางสายกลาง)มาปรบัใชในการดาํเนนิชวีติ
และครอบครวัไดอยางลกึซึง้

เปนผูเสยีสละ รกัคนในชมุชน ดวยจติใจแหงการใหอยางแทจริง เชน เสยีสละใหพืน้ที่
ทาํกนิจดัตัง้ โรงงานผลติยางแผนคณุภาพด ีชัน้ ๑ พรอมกบัเปนสถานทีป่ระมลูราคายางแผนของ
ชมุชน และศนูยเรยีนรูของชมุชน ในพืน้ทีข่องตนเอง พรอมทัง้รบัเปนวทิยากรบรรยาย ใหการอบรม
สาํหรบัผูทีส่นใจดวยความทุมเท

เปนผูนําทางปญญาที่สรางแรงบันดาลใจใหชุมชนลุกข้ึนมาเรียนรูและคนหาทางออก
เพือ่ใหพึง่พาตนเองจนสรางความเขมแขง็ใหชมุชนรวมกลุมเกษตรกรทาํสวนยางทาอยู ขึน้จนปจจบุนั
สามารถผลติยางแผนคณุภาพดเีปนทีต่องการของตลาด

เปนผูนาํในการจดัตัง้ ธนาคารหมูบาน เพือ่ระดมเงนิทนุ และเปนการอาํนวยความสะดวก
ใหเกษตรกรฝากเงินภายหลงัจากขายยางพารา เปนการฝกการออมเงนิใหคนในชมุชน

เปนผูนาํภมูปิญญาทองถิน่มาใชใหเกดิประโยชนแกชมุชน ในการจดัตัง้กลุมทาํผลติภณัฑ
จากเศษยางพาราใหเกดิมลูคาเพ่ิม เชน ตุกตายาง อปุกรณทางการแพทย ฯลฯ เปนสนิคา OTOP
ของจงัหวดัพงังา

๒๐



ชือ่ : ชมุชนบานดอกบวั
ทีอ่ยู : เลขที ่๙๒๐ หมูที ่๔ บานบวั ตาํบลบานตุน

อาํเภอเมอืง  จงัหวดัพะเยา ๕๖๐๐๐
ผูตดิตอประสานงาน : นายบาล บญุกํ้า ผูใหญบานหมู ๔

  โทรศพัท ๐-๕๔๔๒-๓๐๔๐, ๐๘-๙๕๖๐-๐๔๒๕
โทรสาร ๐-๕๔๔๘-๑๒๗๓

ความเปนมา
บานดอกบวั (บานบวั) แตเดมิเปนปา มปีูติบ๊กบัยาสมนา

สองผวัเมยี และมบีานปูอกีคนไมทราบชือ่ โดยเริม่แรกมบีานอยูสอง
หลงัเทานัน้ ปูติบ๊กบัยาสมนา เปนคนบานตุนกลางประกอบอาชพีทาํ
ไรทําสวนเลี้ยงสัตว เห็นพื้นที่ปาแหงนี้มีความอุดมสมบูรณเหมาะ
กบัการประกอบอาชพีจงึยายเขามาอยูเปนคนแรก ปูบวักไ็ดตดิตามมา
อยูดวย จนตอนเชาของวนัหนึง่ปูบวัซึง่เปนคนเคีย้วหมากไดลงไปเกบ็
ใบพล ูอยู ๆ กม็เีสอืมาตะครบุและกดัปูบวัจนตาย ณ ทีน่ัน้ ชาวบาน
จงึตัง้ชือ่วา บานบวั (ดอกบวั) มาจนทกุวันนี้

ปจจบุนับานดอกบวัมปีระชากร ๗๖๓ คน จาํนวน ๒๑๕
ครวัเรอืน แยกเปนชาย ๓๗๙ คน หญงิ ๓๘๗ คน สวนใหญประกอบ
อาชพีดานการเกษตรกรรม เชน ทาํนา ทาํสวน ปลกูหญา เลีย้งสตัว
และอาชพีหตักรรมจกัสานเขงไมไผเปนอาชพีทีท่าํใหประชากรในหมู
บานมรีายไดมาก มผีลติภณัฑเดนของหมูบาน ไดแก ขาว หญาแพง
โกลา ผลติภณัฑจากไมไผ(เขง) ผลติภณัฑจากผกัตบชวา เปนตน

อาชีพหลักของชาวบาน คือ การทํานา สําหรับนอก
ฤดูกาลทํานา ชาวบานบัวไดใชเวลาวางประกอบอาชีพเสริมซึ่ง
สอดคลองกบัวถิชีวีติและทรพัยากรในทองถิน่โดยใชตนไผทีเ่กดิขึน้เอง
ตามธรรมชาตมิาทาํสุมไก เขง ออกจาํหนาย ตอมาชาวบานนยิมสาน
เขง สุมไกกนัมากขึน้ ทาํใหขายไดไมมากเทาทีค่วร จงึไดมแีนวคดิใน
การรวมกลุมกนัเปนกลุมจกัสานเขงขึน้ ซึง่ชวยสรางรายไดเสรมิใหกบั
ชาวบานบัวเปนอยางดี มาประมาณ ๒๐ กวาปแลว โดยมีตลาด
รองรับที่แนนอน ออกจําหนายแพรหลายทั้งภายในจังหวัดและ
ตางจังหวดั

ประเภท : ชมุชนเศรษฐกจิพอเพยีง

๒๑



การประยกุตใชปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
ความพอประมาณ

ไดมกีารวเิคราะหถงึศกัยภาพชมุชมและประชาชน อกีทัง้ทรพัยากรทีม่อียูในชมุชนทีไ่ดนาํ
มาใชพฒันาชมุชนและไดมกีารทดแทนกลบัคนืใหกบัชมุชน โดยยดึหลกัความพอด ีไมมากไมนอยเกนิ
ไป ไมเบยีดเบยีนตวัเองและผูอืน่ในชมุชน
ความมเีหตผุล

รวมกันศึกษาวิเคราะหสภาพเศรษฐกิจสังคมและทรัพยากรของชุมชนดวยเหตุผลและ
ความรู ความเขาใจ แลวจึงตดัสนิใจนาํไปใชในการทาํแผนพฒันาชมุชน สมาชกิในชมุชนมกีารลงทนุ
ในการดาํเนนิกจิกรรมรวมกันดวยความมเีหตผุล โดยพจิารณาจากปจจยัทีเ่ก่ียวของ มกีารวางแผน
รูจกัแยกแยะปญหา อปุสรรค ตลอดจนคาํนงึถึงผลทีค่าดวาจะเกดิขึน้จากการกระทาํเหลานัน้
ภมูคิุมกนั

มีการเตรียมความพรอมรับผล
กระทบจากความเปลีย่นแปลงตาง ๆ ทีจ่ะเกดิขึน้
โดยทกุครวัเรอืนมกีารวางแผนการใชจาย จดัทาํ
บญัชคีรวัเรือน  ประหยดัและเกบ็ออม  โดยเฉพาะ
ชุมชนสามารถพึ่งตนเองไดโดยการรวมกลุมและ
มีการจัดต้ังองคกรชวยเหลือคนในชุมชนยาม
เดือดรอน เชนกองทุนหมูบาน โครงการแกไข
ปญหาความยากจน เปนตน มกีารจัดการทรพัยากร
และสิง่แวดลอมอยางฉลาดและรอบคอบทีส่ามารถ
จะชวยลดภาวะโลกรอน ไดแก การผลิตแกส
ชวีภาพใชเอง การปลกูปาชมุชน การจดัการขยะ
โดยการแยกขยะ รณรงคลดการใชถุงพลาสติก
และมีการออกกําลังกายเพื่อสรางภูมิคุมกัน
ใหรางกาย

๒๒



ความรู

มกีารนาํหลกัวชิาการตาง ๆ มาใชในการวางแผนประกอบอาชพี ดาํเนนิกจิกรรมของ
ชมุชน โดยผูนาํชมุชนเขารวมฝกอบรมพฒันาความรูตาง ๆ  ทีม่ปีระโยชนสาํหรบัการประกอบอาชพี
จากหนวยงานราชการเพือ่เปนแนวทางในการดาํเนนิชวีติและนาํความรูทีไ่ดมาถายทอดใหกบัสมาชกิ
ทกุคน โดยมศีนูยเรยีนรูชมุชนเปนแหลงศกึษาดูงานของทกุคนและบคุคลทัว่ไป  ไดแก การทาํจลุนิทรยี
จากหนอกลวย และผูนาํในหมูบานรณรงคใหครวัเรอืนมกีารผลติและใชปุยหมกั ปุยชวีภาพ เนือ่งจาก
บานบวัมีการเลีย้งสตัว(โค) มาก เพือ่ลดตนทนุการผลติและชวยในการรกัษาคณุภาพดนิ ทาํใหลด
รายจายจากการซือ้ปุยเคมไีดปละ ๕,๐๐๐ บาท

คณุธรรม

 มกีารใหความรวมมือและชวยเหลอื
กนัภายในชมุชน ไดแก มเีครอืขายรวมมือชวย
เหลือแบงปนกัน จัดกิจกรรมเสริมสรางความ
อบอุนในครอบครวั เชน กจิกรรมวนัสาํคญัทาง
ศาสนา  กจิกรรมแขงขันกฬีาในหมูบานทกุป  มี
การสงเสริมและพัฒนาวัดหรือศาสนสถานหรือ
แหลงเรยีนรูทางคณุธรรมจรยิธรรม โดยใชแนว
ทางการสงเสรมิความรูคูคณุธรรม มอีาสาสมคัร
ที่ทํางานชวยเหลือสวนรวมดวยจิตอาสาโดยไม
หวงัคาตอบแทน เชน กลุมสตร ี แมบาน กลุม
อสม. ชรบ. สตบ. อปพร. กลุมผูสงูอาย ุ ฯลฯ
เพือ่ใหโครงการนีเ้ปนตนแบบในการขยายผลใน
การดําเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียงไดอยางเปนรูปธรรม และที่แสดงถึง
คณุธรรมชดัเจนกค็อื การงดเหลางานศพ ซึง่ถอื
เปนกฎเครงครดัภายในชมุชน

๒๓



ผลสาํเรจ็จากการประยกุตใชปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
ชมุชนไดรบัการคดัเลอืกจากหนวยราชการทัง้รบัเงนิรางวลัและโลเกียรตยิศ ดงันี ้พฒันากร

ผูประสานตาํบลไดคดัเลอืกบานบวัเปนหมูบานหลกันกัพฒันา หมูบานพึง่ตนเอง และยงัอยูภายในการ
ปกครองของกาํนนัดเีดนป ๒๕๕๑ เปนหมูบานทีผ่านระบบ มชช. ป ๒๕๕๑  โดยมนีายบาล บญุกํ้า
เปนผูใหญบาน และมผีลงานเดน คอื บานดอกบวั เปนหมูบานทีช่นะเลศิตามโครงการเชดิชเูกยีรติ
ผูนําเครือขายพัฒนาชุมชนดีเดน เปนหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง "อยูเย็น เปนสุข" และชนะเลิศ
หมูบานพึง่ตนเอง ระดบัจงัหวดัพะเยา ในป ๒๕๕๑  และผูใหญบานไดรบัคดัเลอืกเปนผูใหญบาน
ดีเดนประจําป ๒๕๕๑ อีกทั้งกลุมจักสานเขง ไดรับรางวัลรองชนะเลิศประเภทกลุมอาชีพดีเดน
ตามโครงการเชดิชเูกยีรตผิูนาํเครอืขายพฒันาชมุชนดเีดน เปนหมูบานเศรษฐกจิพอเพยีง "อยูเยน็
เปนสขุ" ประจาํป ๒๕๕๑ และในป ๒๕๕๒ บานบวัเปนหมูบานทีไ่ดรบัการคดัเลอืกเปนหมูบานเศรษฐกจิ
พอเพยีงตนแบบ ระดบั "มัง่ม ีศรสีขุ" ตวัอยางจงัหวดัพะเยา

๒๔



จดุเดน

 มคีณะผูนาํชุมชนทีม่คีวามรูความสามารถและมคีวามพยายามสรางผูนาํรุนใหมมาทดแทน
 สงเสรมิพฒันาเยาวชน  กจิกรรมวัฒนธรรม ดนตรพีืน้เมอืง
 คนในชมุชนมสีวนรวมสงู  มปีระชาคมสม่าํเสมอ  ทาํโครงการบานนาอยู ถนนนามองทกุ
สิน้เดอืน โดยไมตองนดัหมาย
มอีาสาสมคัรหลายกลุม อาท ิชรบ. สตบ. อปพร. อสม. ผูสงูอาย ุอาสาพฒันาชมุชน
และหมอดนิ เปนตน
 นาํทรพัยากรทีม่อียูในทองถิน่มาใชประโยชนเปนอาชพีเสรมิ ไดแก การจกัสานจากไมไผ
ทาํใหเกอืบทกุครวัเรอืนมรีายไดเพิม่ขึน้
 ชมุชนรกัษากฎกตกิาเครงครดั
 มกีารผลติไบโอแกส  (Biogas) เพือ่ใชเปนเชือ้เพลงิในครวัเรอืนเกอืบทกุบาน
 มกีจิกรรมเรยีนรูสรางอาชพีใหม  สงเสรมิการใชแรงงานววัแทนเครือ่งจกัร  กลุมปุยหมกั
เลีย้งไกพืน้เมอืง
อนรุกัษทรพัยากรและสิง่แวดลอม  สรางฝาย ปลกูไผเลีย้ง  หามจบัลกูออ็ด  แยกขยะ
คณุธรรมชมุชน  งดเหลางานศพ
ชมุชนเขมแขง็  หนีย้งัไมลด  แตมคีวามสามารถใชหนีต้รงเวลา  ไมมคีนในชมุชนออกไป
หางานทาํนอกชมุชน

๒๕



       ชือ่ : นางเปรยีวจนัทร  ตะตนยาง
   ทีอ่ยู : ๑๑๙ หมู ๙ บานสนัทราย ตาํบลเชยีงเคีย่น

อาํเภอเทงิ จงัหวดัเชยีงราย ๕๗๒๓๐
  โทรศพัท ๐๘-๑๗๐๖-๙๖๘๗  โทรสาร ๐-๕๓๗๑-๘๙๗๐

ประวัติ/ความเปนมา
 นางเปรยีวจนัทร ตะตนยาง อาย ุ๔๓ ป สมาชกิใน

ครอบครวัม ี๕ คน สมรสกบันายกศุล ตะตนยาง อาย ุ๕๗ ป
ขาราชการบาํนาญ(คร)ู ขณะนีก้าํลงัศกึษาอยูที ่ ม.สโุขทยัธรรม
มาธริาช ดานสงเสรมิการเกษตร  นางเปรยีวจนัทร ตะตนยาง
เริม่ทาํเกษตรทฤษฎใีหม เมือ่ป ๒๕๔๒  ดวยแรงงานของคนใน
ครอบครวั ๕ คนและจางคนงานอกี ๕ คน บนพืน้ที ่๒๓ ไร แบง
เปนทีพ่กัอาศยัและโรงเรอืน ๓ ไร  นาขาว ๑ ไร  สระน้าํ ๓ ไร
ปลกูไมผล ๖ ไร  ปลกู  พชืผกั ๗ ไร และปาไมใชสอย ๓ ไร
เนื่องจากเคยทําการเกษตรเชิงเดี่ยวมาแลวหลายอยางแตไม
ประสบผลสําเร็จซื้อทั้งเมล็ดพันธุ สารเคมี และสุขภาพแยลง
เนื่องจากใชสารเคมีจํานวนมากจึงเปลี่ยนมาทําการเกษตรแบบ
ผสมผสาน เลกิใชสารเคม ี ทาํเกษตรทฤษฎใีหมและนอมนาํแนว
พระราชดาํรขิองพระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวัมาปรบัใชในการ
ทาํงานใชภมูปิญญาทองถิน่ ทรพัยากรธรรมชาต ิและเทคนคิทาง
การเกษตรในแบบตาง ๆ มาผสมผสานกนัอยางลงตวั

มีความรูความสามารถและพัฒนาตนเองและผูอื่น
ใหสามารถ ดาํเนนิกจิกรรมไดอยางถกูตองและเหมาะสม

สามารถดําเนินชีวิตตนเองและครอบครัวใหมี
ความพอเพียง อยูในศีลธรรมอันดีงาม และสามารถดํารง
ชวีติอยูไดอยางมคีวามสขุ

ประเภท : เกษตรทฤษฏใีหม่

๒๖



การดําเนินชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ความพอประมาณ

ทาํเกษตรทฤษฎใีหมบนพืน้ที ่๒๓ ไร ทีเ่ปนมรดกจากบดิา ใชแรงงานจากครอบครวั ๕ คน
ลดการใชจายทีไ่มจาํเปน เพิม่รายไดจากการขายผกัพึง่ตนเองใหไดมากทีส่ดุ ใชเวลาใหเปนประโยชน

ความมเีหตผุล

ตระหนักวาเกษตรกรหากเดินทางวิถีแหงความ
พอเพียงแลวจะอยูรอดได เรียนรูจากประสบการณของ
ตวัเองแลวรูสกึไดวาตอนนีพ้ออยู พอกนิ จะสามารถอยูได
อยางยัง่ยนื สามารถนาํไปสอนใหผูอืน่ตอไป

ภูมิคุมกัน

ลดคาใชจายจากปจจยัภายนอก
ปลกูไมยนืตนทีใ่ชประโยชนในระยะยาว
มกีารออม เพือ่ไวใชยามแก
เลอืกปลกูผกัพืน้บานทีส่ามารถรบั
ประทานเองและขายไดในทองถิน่
มแีหลงน้าํสาํรองตลอดเวลา
ศกึษาหาความรูอยูตลอดเวลา

๒๗



ความรูคูคณุธรรม

มกีารศกึษาหาความรูจากภายนอก รวมแกไขปญหาและอปุสรรครวมกนั
ยดึหลกัการทรงงานของพระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวั
ครองตนและครอบครวัอยูในศลีธรรมอนัดงีาม
มศีนูยเรยีนรูเพือ่สนบัสนนุชมุชน

ครอบครวัอบอุน / เขมแขง็

สมาชกิครอบครวัม ี๕ คน
ลกูคนโตเรยีนจบ ป.ตร ีดานโรคพชื จาก มช. เพือ่มารองรบัการทาํงานของครอบครวั
สมาชกิในครอบครวัทกุคนเอือ้อาทรตอกนัและชวยกนัทาํงานเปนอยางดี

๒๘



  ชื่อ : กลุมเกษตรกรทาํสวนบานถ้าํ
ประธานกลุม : นายอนิทวน เครอืบญุ

   ทีอ่ยู : เลขที ่๒๖๒ หมูที ่๕ ตาํบลบานถ้าํ
อาํเภอดอกคาํใต  จงัหวดัพะเยา

  โทร. ๐๘-๑๐๒๓-๘๓๕๐

ความเปนมา

ประเภท : กลุมเกษตรทฤษฎใีหม

กลุมเกษตรกรทาํสวนบานถ้าํจดัต้ังเมือ่วนัที ่๑๑
มีนาคม ๒๕๔๒ และไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคล
เมือ่ป ๒๕๔๗ปจจุบนัมสีมาชกิ ๑๓๙ ราย ทาํเกษตรทฤษฎี
ใหม จาํนวน ๖๐ ราย ทีเ่หลอือกี ๗๙ ราย ทาํการเกษตร
แบบผสมผสานมีอาคารสํานักงานและที่ดินเปนของกลุม
รวมกลุมผลติปุยอนิทรยี  ขาวกลองอนิทรยี  ปลอยสนิ
เช่ือใหสมาชิกกูยืม คิดอัตราดอกเบี้ยต่ํา เพื่อชวยเหลือ
สมาชิกใหมีความเปนอยูที่ดีขึ้น และพึ่งตนเองได
สาํหรบัการบรหิารกลุมครบถวนทัง้ ๕ ก ไดแก กรรมการ
กิจกรรม กองทุน กติกา การจัดการและไดนอมนํา
ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงมาใชบรหิารจดัการไดเปนอยางดี
นอกจากนั้น ยังไดรับรางวัลกลุมเกษตรกรดีเดนระดับ
ประเทศในโครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
จงัหวดัพะเยา ป ๒๕๕๑
การดําเนินชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

ความพอประมาณ

การดําเนนิธรุกจิตามศกัยภาพของกลุม
มกีารตรวจสอบการใชเงนิกู และความตองการ
ของสมาชกิ
ควบคมุคาใชจายในการดาํเนนิงานของกลุม

๒๙



ความมเีหตผุล
มีการวางแผนการดําเนินงานที่ดี ประมาณการรายรับรายจาย อยางสมเหตุ

สมผลแบงหนาที่ความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการเพื่อกระจายอํานาจ เพื่อความโปรงใส
ตรวจสอบได

๓๐



ภูมิคุมกัน

การถือหุนเพิม่รายปของสมาชกิ เพือ่เพิม่ทนุ
การระดมเงนิฝากทกุฝาก (สจัจะออมทรพัย)
การจดัสรรกาํไรสทุธเิปนเงนิสาํรองไมนอยกวารอยละ  ๔๐ ของกาํไรสทุธิ

ความรูคูคณุธรรม

มกีารอบรมแกสมาชกิเปนประจาํทกุเดือน
มกีารฝกอบรมดานพฒันาอาชพีการเกษตรเปนครัง้คราว
จากหนวยงานราชการตาง ๆ
มกีองทนุสงเคราะหชวยเหลอืสมาชกิและครอบครวักรณเีสยีชวีติ
มกีองทนุชวยเหลอื สนบัสนนุกจิกรรมของชมุชน เชน วดั โรงเรยีน และอืน่ ๆ ในชมุชน

๓๑



ประเภท : หนวยงาน/องคกรภาครฐั
ในสวนภมูภิาค

จุดเดน

ชือ่ : สาํนกังานเทศบาลตาํบลปลายพระยา
   ทีอ่ยู : ๑๒๒/๓ ถนนอาวสกั-พระแสง ตาํบลปลายพระยา

อาํเภอปลายพระยา จงัหวดักระบี ่๘๑๑๖๐
ผูตดิตอประสานงาน : นายอาํนวย สงบตุร

ปลดัเทศบาลตาํบลปลายพระยา
  โทรศพัท ๐-๗๕๖๘-๗๑๔๑ ตอ ๑๑๒

 โทรสาร ๐-๗๕๖๘-๗๑๔๑ ตอ ๑๑๑

เทศบาลตาํบลปลายพระยา  มปีระกาศเทศบาลนอมนาํ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา กําหนดเปนนโยบายและ
ยทุธศาสตรในการบรหิารงานภายในองคกรครอบคลมุทกุระบบงาน
และขบัเคลือ่นการพฒันาชมุชนทกุชมุชน  โดยนาํหลกัการทรงงาน
มาใชเปนแนวทางปฏบิตัอิยางเปนขัน้ตอน  และเปนกระบวนการที่
เนนการมสีวนรวมจากทกุภาคสวนไมวาจะเปนภาครฐั  รฐัวสิาหกจิ
ภาคธรุกจิ และภาคกลุมประชาชน โดยรวมคดิ รวมวางแผน  และ
รวมดาํเนนิการอยางมเีหตมุผีล  อกีทัง้นาํหลกัธรรมาภบิาลมาใชเปน
เครื่องมือทางการบริหารที่เปนภูมิคุมกันที่ดีจนเกิดความเปนธรรม
โปรงใส สุจริต และใชทรัพยากรอยางพอประมาณ ประหยัด
คุมคาในรูปแบบภาคีรวมพัฒนาพรอมทั้งสรางความรูแกเจาหนาที่
ประชาชนและปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตอยางพอเพียง  จนเปนเทศบาล
ธรรมาภบิาลดเีดน อนัดบัหนึง่ของกลุมจงัหวดัภาคใต  และสามารถ
เปนองคกรตนแบบแหงความพอเพียงที่ยั่งยืน ซึ่งจะขยายผลไป
สูองคกรสวนทองถิ่นและขยายผลการพัฒนาตามแนวพระราชดําริ
ไปสูประชาชนไดอยางกวางขวาง
ดานนโยบายและการจดัการองคกร

เทศบาลไดออกประกาศเทศบาลในป พ.ศ. ๒๕๕๐
นอมนาํหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงมากาํหนดเปนนโยบายและ
ยุทธศาสตรในการบริหารงานภายในองคกรและการพัฒนาชุมชน
ใหเขมแข็ง เปนแผนระยะ ๕ ป พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๕ อยางเปน
กระบวนการ และเปนขัน้ตอน

๓๒



ไดนาํหลกัการทรงงาน  แนวพระราชดาํร ิ และพระราชดาํรสัมาใชในการบรหิารและ
การพฒันาชมุชนอยางเปนระบบ  ตลอดจนนาํหลกัธรรมาภบิาล  และการบรหิารความเสีย่งและ
ระบบคณุธรรมมาใชเปนภมูคิุมกนัองคกรไดครอบคลมุทกุระบบงานจนไดรบัรางวลัองคกรธรรมาภบิาล
ดเีดนของกลุมเทศบาลจงัหวดัในภาคใต

สรางระบบการมสีวนรวมทัง้ภายในองคกร  และกลุมของชมุชน  ตลอดจนหนวยงาน
ตาง ๆ เพือ่รวมคดิ  รวมวางแผน  และรวมดําเนนิการอยางมีเหตมุผีล  โดยปราศจากขอขดัแยง

มกีารบรหิารและใชทรพัยากรในองคกรอยางพอประมาณ   ประหยดั  และคุมคาเปน
ระเบยีบและสวยงาม โดยเฉพาะการปรบัปรงุอาคารเกาขึน้ใชงานและมาตรการประหยดัพลงังาน

มกีารจัดบรกิารสาธารณะแกประชาชนจากสวนบรกิารของภาครฐั  และรฐัวิสาหกจิใน
แบบจดุเดยีวเบด็เสรจ็  และมกีารใหขอมลูขาวสารแกประชาชนอยางกวางขวางหลายชองทางโดย
ศนูยขอมลูขาวสาร

มรีะบบและวธิกีารประเมนิผลการปฏบิตังิาน  และการพฒันาชมุชนเพือ่การทบทวนและ
ปรบัปรงุนโยบายการบรหิารองคกรและการพฒันาชมุชนใหเหมาะสมยิง่ขึน้

๓๓



ดานงบประมาณและการบรหิารการเงนิ

มกีารจดัทาํแผนงบประมาณแบบมสีวนรวมกบักลุมชมุชนทกุชุมชน    โดยการจดัลาํดบั
ตามความเดอืดรอนจาํเปนของชมุชนเปนหลกั  ใหทกุชมุชนเขามสีวนรวมในการใชงบประมาณและ
ดาํเนนิงานโครงการรวมกัน   และมกีารใชงบประมาณในรปูแบบภาครีวมพัฒนาเพือ่ลดตนทนุในการ
บรหิารจดัการงบประมาณ

การบรหิารงบประมาณเปนไปอยางถกูตองตามระเบยีบราชการ  และหลกัธรรมาภบิาล
ทีป่ระหยดั  สจุรติ  และโปรงใส  โดยมรีะบบการควบคมุและการตรวจสอบทีด่ี

มกีารจดัสรรงบประมาณเพือ่การพฒันาคณุภาพชวีติของชมุชนมากกวารอยละ ๗๐ เพือ่
สรางชมุชนเขมแขง็ตามหลกัการทรงงาน  "ระเบดิจากขางใน" โดยมลีกัษณะการใชงบประมาณ
แบบเงนิทนุหมนุเวยีน และการเพิม่ทนุจากรายไดแกกลุมชมุชนทีก่อตัง้

มกีารบรหิารเงนินอกงบประมาณ  เชน เงนิรางวลัใหเกดิประโยชนตอชมุชน  และบรหิาร
เงินรายไดที่เทศบาลจัดหาเองเปน เงินกองทุนสวัสดิการคนดีปลายพระยา โดยมีระเบียบบริหาร
กองทนุอยางชดัเจน

๓๔



ดานพฒันาบคุลากร

มกีารจัดทาํแผนอตัรากําลงั ๓ ป ของเจาหนาทีใ่หสอดคลองกบัภารกจิของเทศบาล
มแีผนการสรางความรูแกเจาหนาที ่ และประชาชนทีข่าดโอกาสทัง้ในระบบการศกึษา

และนอกระบบการศกึษาโดยความรวมมอืกบัสถาบนัการศกึษา  เพือ่ใหเจาหนาทีแ่ละประชาชนมี
ความรูเพยีงพอตอการประกอบอาชพี  ซึง่ไดจดัใหมศีนูยการเรยีนรูขึน้ในเทศบาลฯ  และศนูยเรยีน
รูหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงกบัการพฒันาตามแนวพระราชดาํริ

มโีครงการปรบัเปลีย่นวถิชีวีติพอเพยีงแกเจาหนาที ่  ทัง้ดานสขุภาพ  จติใจตามหลกั
ศาสนาการสรางความสามคัค ี การลด ละ เลกิอบายมขุ  การประหยดัและออมทรพัยรวมกบักลุม
ชมุชน  และการสรางอาชพีเสรมิรายได

มีการประกาศกําหนดมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของเจาหนาที่และผูดํารง
ตาํแหนงทางการเมอืงขึน้ใชในเทศบาลฯ

มีการจัดโครงการใหเจาหนาที่และชุมชนรวมกันทําประโยชนสาธารณะที่ดูแล
การจัดระเบียบทางสังคมความสะอาด และอนุรักษสิ่งแวดลอมตามโครงการ “ปลายพระยา
เมืองนาอยู”

มีการสรางผูนําและเจาหนาที่ตนแบบวิถีชีวิตพอเพียง พรอมทั้งมีการเชิดชูเกียรติ
ทกุป

๓๕



ดานผลสัมฤทธิ์

มีนโยบายและแผนทิศทางทั้งในปจจุบัน  และอนาคตในการนําหลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีงมาพฒันาองคกร  และพฒันาชมุชน  แบบมสีวนรวมอยางมเีหตมุผีลตามสภาพ
ปญหา ความตองการและภมูสิงัคมของแตละชมุชนจนเกดิเปนวถิหีรอืวฒันธรรมขององคกรและ
ชมุชนรวมกันในการพฒันาทีย่ัง่ยนื

มีผลการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตพอเพียงของเจาหนาที่และประชาชนทั้งในเชิงอาชีพ
และเชงิทกัษะการใชชวีติรวมกันเปนอยางดใีนลกัษณะพึง่พาอาศยัซึง่กนัและกนัจนเกดิความสมดลุ

สามารถเปนองคกรปกครองสวนทองถิน่ทีเ่ปนตนแบบแหงองคกรพอเพยีงได  ทัง้ใน
เชงิการบรหิารงาน  การบรหิารงบประมาณ  การพัฒนาบคุลากร  ตลอดจนการพฒันาชมุชนจน
เกดิผลด ี และประชาชนมคีวามพงึพอใจสงู  อกีทัง้มปีระชาชนและองคกรตาง ๆ  เขาศกึษา ดงูาน
ซึง่จะสามารถขยายผลไปสูองคกรทองถิน่อืน่ ๆ  ไดอยางกวางขวางทัว่ประเทศ และขยายผลการ
พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาตามแนวพระราชดําริอื่นๆ ไปสู
ประชาชนไดทัว่ประเทศ

๓๖



ชือ่ : ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณการเกษตร(ธ.ก.ส)
   ทีอ่ยู : ๔๖๙ ถนนนครสวรรค แขวงสวนจติรลดา

เขตดสุติ กรงุเทพฯ ๑๐๓๐๐
  โทรศพัท ๐-๒๒๘๐-๐๑๘๐
 โทรสาร ๐-๒๒๘๑-๖๓๗๔

ประเภท : หนวยงาน/องคกรภาครฐั
ในสวนกลาง

จุดเดน
เปนรัฐวิสาหกิจที่คณะกรรมการบริหารไดนอม

นาํหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงไปขบัเคลือ่นทางนโยบาย
ภายในองคกรและขบัเคลือ่นทางธรุกจิทีไ่มมุงหวงัผลกาํไรสงูสดุ
โดย ธ.ก.ส. มีการสะสมประสบการณทางการบริหารที่ดี ๙
ประการและสามารถบริหารเงินทุนภายใตความเชื่อมั่นของ
ลกูคาไดอยางมัน่คง สจุรติและโปรงใส   ตลอดจนมกีารพัฒนา
กาํลงัคนใหมคีวามรูและวถิชีวีติพอเพยีงเปนแบบอยางทีด่ ี โดย
เฉพาะหนวยงานสาขาทัว่ประเทศทีเ่ปนกาํลงัขบัเคลือ่นความ
พอเพยีงสูเกษตรกรและชมุชนตนแบบโดยการสนบัสนนุปจจยั
และขยายความรูใหชุมชนเขมแข็ง พึ่งตนเองได ธ.ก.ส.
จึงเปนองคกรตนแบบพอเพียงที่ยั่งยืนเคียงคูเกษตรกรที่เปน
กระดูกสันหลังของชาติไดอยางมั่นคงภายใตภาวะวิกฤตและ
จะสามารถขยายผลปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงไปสูชมุชนได
อยางกวางขวาง

การพิจารณาผลงานตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอ
เพยีงจากตวัชีว้ดั  ทีก่าํหนดไว  มดีงันี้

ดานนโยบายและการจดัการองคกร

การพ่ึงพาตนเอง ธ.ก.ส. ไดกอตัง้เมือ่ พ.ศ. ๒๔๙๐
และมแีนวคดิการนอมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช
ตัง้แตป ๒๕๓๐ ดวยการระดมเงนิฝากจากลกูคา (เกษตรกร
และประชาชนทัว่ไป)เพือ่ลดภาระเงนิงบประมาณแผนดนิและ

๓๗



การใชเงินกูจากตางประเทศ  จนกระทั่งในป ๒๕๔๐ ซึ่งเกิด วิกฤตเศรษฐกิจ ธ.ก.ส. สามารถมี
เงนิทนุในการใหบรกิารสนิเชือ่อยางเพียงพอโดยไมไดมุงผลกาํไรสงูสดุ

การดําเนินงานอยูภายใตกรอบการบริหารและการกํากับดูแลองคกรที่ดี มีหลัก๙
ประการ ประกอบด้วย การสร้างสรรค์คุณภาพ ประหยัดคุ้มค่า รักษาส่ิงแวดล้อม ร่วมคิดร่วมทำ
เปดเผยโปรงใส  ซือ่สตัยสจุรติ เสมอภาคเปนธรรม  สาํนกึรบัผดิชอบ และสนบัสนนุการเรยีนรู
มกีารกําหนดจรรยาบรรณและแนวทางการปฏบิตัใินทกุระดบัของกรรมการ ผูบรหิารและผูปฏบิตังิาน
รวมทั้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับความขัดแยงทางผลประโยชนของธนาคารกับผลประโยชนสวนตน
อีกดวย  โดยการเผยแพรเปนเอกสารไดอยางชัดเจน  นอกจากนี้ยังมีบทบัญญัติขอหามต้ังแตป
๒๕๑๒ เพื่อเปนรากฐานการดําเนินงานดวยความซื่อสัตย สุจริต โปรงใส ของอาจารยจําเนียร
สาระนาค ผูจดัการคนแรกของ ธ.ก.ส. อกีดวย

การพฒันาบคุลากร  ไดแก การทาํตนเองใหสขุกายสขุใจ  พึง่ตนเองได  มุงประโยชน
สวนรวม  มจีติใจเอือ้อาทร  แบงปนชวยเหลอืผูอืน่  ชวยลกูคา  ชวยสงัคม ชวยเพือ่น ชวยองคกร
โดยสรปุคอื สขุภาพด ีเศรษฐกจิด ี ความรูความสามารถดี

การพฒันาเกษตรกรลกูคา ธ.ก.ส. การพฒันาใหบรกิารทีจ่ะสงเสรมิใหเกษตรกรมคีณุภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้นโดยมิไดมุงผลกําไรจากการใหสินเชื่อแตเพียง
อยางเดยีว โดยดาํเนนิการ  ดงันี้

ขัน้ที ่๑ พึง่ตนเอง ลดคาใชจาย เพิม่รายไดและมี
เงินออม

ขัน้ที ่๒ พึง่พาซึง่กนัและกนั รวมกลุมกจิกรรม
ทาํแผนชมุชน

ขัน้ที ่๓ สร าง เครือข ายชุมชน  ธุ รกิ จชุมชน
วสิาหกจิชมุชน ระบบสหกรณ

การดาํเนนิงานโครงการตาง ๆ   เชน  โครงการครเูกษตรกร
เพือ่เปนสือ่กลางการนาํความรูและภมูปิญญาทองถิน่  ชวยเหลอื
สงัคมในชนบทอยางยัง่ยนื  โดยคดัเลอืกเกษตรกรทีป่ระสบความ
สําเร็จเพื่อเผยแพรภูมิปญญา แลกเปลี่ยนความรู การบริหาร
จดัการและเทคนคิในการประกอบอาชพี มกีารจดัตัง้ศนูยเรยีนรู

๓๘



ชมุชนดาํเนนิกจิกรรมชมุชนตนแบบ เศรษฐกจิพอเพยีง  อบรมผูนาํชมุชนตนแบบเศรษฐกจิพอเพยีง
เปนตน
ดานงบประมาณและการบรหิารการเงนิ

การบริหารงบประมาณ ดําเนินการตามกฎ ระเบียบอยางเครงครัดในทุกสวนงานอยาง
สุจริต โปรงใส  ตรวจสอบได  มีเหตุผลและพอประมาณเนื่องจากเปนสถาบันการเงิน
สาํหรบัเงนินอกเหนอืจากประมาณจะมกีารสงเสรมิเร่ืองการออมของพนกังาน  มสีหกรณออมทรพัย
มกีารจดัตัง้มลูนธิอิาจารยจาํเนยีรสาระนาค เพือ่ชวยเหลอืสนบัสนนุการศกึษาแกบตุรพนกังานและ
พนกังาน
ดานการพฒันาบคุลากร

การฝกอบรมพนักงาน ใหมีความรูดานการนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาใชและนาํไปถายทอดใหแกเกษตรกรลกูคา

การจดัสือ่หลายรปูแบบทีเ่หน็เปนรปูธรรม  อาทเิชน การจดัทาํเอกสารเปนเลมในเรือ่ง
จรรยาบรรณของพนกังาน ผูบรหิาร  เพือ่เปนแนวปฏบิตัใินการรกัษาช่ือเสยีงเกยีรตคิณุของ ธ.ก.ส.
ความรูเรือ่งเศรษฐกจิพอเพยีง  มกีารปฏบิตัใินเนือ้งานในหลายภาคสวน โดยมไิดถอืเปนโครงการ
พเิศษและเปนเรือ่งบงัคบัทีต่องดาํเนนิการ

การนํากระบวนการจัดการความรูมาใชในการพัฒนาพนักงานเพื่อสรางมูลคาเพิ่ม
ใหแกองคกร  รวบรวมภมูปิญญาขององคกรในรปูแบบของตวัอยางความสาํเร็จ (Best Practice)
ขยายโอกาสการเรยีนรูดวยระบบ e-learning
ดานผลสัมฤทธิ์

คณะกรรมการธนาคารมมีตกิาํหนดใหปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง  เปนนโยบายใน
การดําเนนิงานของธนาคาร ในป ๒๕๔๙  โดยประกาศปณธิาน “ธ.ก.ส. มุงมัน่ดาํเนนิงานตาม
หลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงดวยการบรหิารจดัการองคกรทีด่ ี มคีวามรบัผดิชอบตอสงัคม
และสิง่แวดลอม  สรางสรรคบรกิารทีม่คีณุคาและหลากหลาย เพือ่ใหเกษตรกรรายยอยมคีณุภาพ
ทีด่ขีึน้”

๓๙



ในป ๒๕๕๐ ประกาศ  วฒันธรรม ธ.ก.ส.  “ซือ่สตัยสจุริต มสีาํนกึรบัผดิชอบ  ตอบสนอง
เปนทมี  ยิม้บรกิารดวยใจ  ใชชวีติพอเพยีง”

การดําเนนิงานไดรบัผลสาํเรจ็  โดยองคกรสามารถอยูรอดแขงขันไดในภาวะเศรษฐกจิ
ตกต่าํ เมือ่ป ๒๕๔๐  และไดรบัรางวลัตาง ๆ ดงันี้

- ผลการดาํเนนิงานดเีดน  ป ๒๕๔๘ - ๒๕๕๑
- เกยีรตยิศคณะกรรมการรฐัวสิาหกจิดเีดน  ป ๒๕๕๑
- การดาํเนนิงานดานสงัคมและสิง่แวดลอมดเีดน  ป ๒๕๕๐ - ๒๕๕๒
ธ.ก.ส. เปนสถาบนัการเงนิชนบททีรุ่งเรอืงทีส่ดุแหงหนึง่ใน ๔ แหงของทวปีเอเชยีและ

มหีนวยงานทัง้ภายในและตางประเทศเขามาศกึษาดูงานในเรือ่งตาง ๆ เชน
- “บทบาทของ ธ.ก.ส.ในการพฒันาภาคเกษตร/เกษตรกรไทย”(คณะวจิยั : พมา)
- “ธนาคารชนบทเพือ่การพฒันาอยางยัง่ยนื” และ “การพฒันาทรพัยากรมนษุย” (ภฎูาน)
- “สนิเชือ่ SME/การบรหิารความเสีย่ง”(Bank Pertanian Malaysia : มาเลเซยี)
- “Human Resources Management”และ “Financial  Management Auditing

and Accounting” (Nepal Rastra Bank : เนปาล)  ฯลฯ
ความยัง่ยนืของธนาคารในการขบัเคลือ่นปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
- การกําหนดนโยบายของคณะกรรมการธนาคาร เพื่อใชปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพยีงในการดาํเนนิงานตามภารกจิขององคกร  พนกังาน  และลกูคา (เกษตรกร)

๔๐



โดยมคีณะกรรมการ  คณะทาํงานในการขบัเคลือ่น ตลอดจนแผนงานและแนวทาง
การดําเนนิงานทัง้ระยะสัน้และระยะยาวอยางชัดเจน
- การเปนองคกรของรฐั  ทีต่องดาํเนนิการตามนโยบายของรฐัและในขณะเดยีวกนัตอง

รกัษาผลประโยชนของลกูคา (เจาของเงนิฝาก ทัง้ทีเ่ปนเกษตรกร  ประชาชนทัว่ไป
และธนาคารพาณชิย) ซึง่ตองพบกบัปญหาอปุสรรคมากมายหลายดาน  แตก็สามารถ
นาํพาองคกรใหผานพนวกิฤตไดโดยการพึง่พาตนเอง  และความมเีหตผุลในการปฏบิตัิ
งานของคณะกรรมการธนาคาร

- การดําเนินงานมิไดมุงการใหสินเชื่อเพื่อใหไดผลกําไรสูงสุดจากลูกคา (เกษตรกร)
ซึง่ถอืเปนกระดกูสนัหลงัของชาต ิแตดแูลถงึดานการประกอบอาชพี (การพฒันาอาชพีเพือ่
สรางตนเอง  ครอบครัว และชุมชน)  สวัสดิการ (การจัดต้ังกองทุน เพื่อมีหลัก
ประกนัชวีติและลดภาระผูอืน่)  และมรดกความด ี (สมาคมฌาปนกจิสงเคราะห เพือ่
ใหสิง่ทีด่แีกคนขางหลงั)

- เปาหมายการทํางานของ ธ.ก.ส. กลมกลืนเปนอันหนึ่งอันเดียวกับความมุงหวังของ
เกษตรลูกคา นั่นคือ ใหครัวเรือนเกษตรกรมีความเขมแข็ง พึ่งพาตนเองได และ
เปนผูสนบัสนนุปจจยัอืน่ ๆ ทีช่มุชนตองการ เพือ่สรางใหเปนศนูยแลกเปลีย่นเรยีนรู
ขยายผลการดาํเนนิการตามแบบเศรษฐกจิพอเพยีงใหกวางขวางออกไปอยางตอเนือ่ง
ส่ิงนี้ยอมเปนตัวชี้วัดใหเห็นถึงความยั่งยืนของการดําเนินงานเศรษฐกิจพอเพียง
ในองคกร

๔๑



ชือ่ : บรษิทับางจากปโตเลยีม จาํกดั (มหาชน)
  ทีอ่ยู  : ๒๑๐ ถนนสขุมุวทิ ๖๔ แขวงบางจาก

เขตพระโขนง กรงุเทพฯ ๑๐๒๖๐
โทรศพัท ๐-๒๓๓๕-๔๖๓๔, ๐-๒๓๓๕-๔๕๕๑

โทรสาร ๐-๒๓๓๕-๔๖๓๑

ประเภท : ธรุกจิขนาดใหญ่

บรษิทั บางจากปโตเลยีม จาํกดั (มหาชน) เริม่ดาํเนนิ
กจิการเมือ่ป ๒๕๒๘ ดาํเนนิธรุกจิในภาคการผลติและบรกิาร
ปจจุบันประกอบธุรกิจปโตเลียมครบวงจร ตั้งแตการจัดหา
น้าํมนัดบิ ผลติ และจาํหนายน้าํมันสาํเรจ็รปูใหผูบรโิภคผาน
ตวัแทนจาํหนาย เครอืขายสถานบีรกิารมาตรฐาน ๕๑๕ แหง
และสถานบีรกิารชมุชน ๕๕๐ แหง และจาํหนายใหผูใชโดยตรง
ผลการดาํเนนิงาน
ดานธรุกจิ

ความพอประมาณ : การตลาดเหมาะสม มูลคา
การลงทนุพอดกีบัภารกจิของบรษิทั ๓ ปทีผ่านมาอตัราผล
กํ า ไ รสนองความต องการของผู มี ส วน ได ส วน เสี ย
(Stakeholder)  อยูในเกณฑดี มีแผนการลงทุนทั้ง ROA
(Return On Assets) , ROE (Return On Equity) อยูใน
เกณฑดี
ดานสงัคม

ความพอประมาณ :
พัฒนาธุรกิจอยางยั่งยืนไปกับสิ่งแวดลอมและ

สงัคม
วฒันธรรมพนกังาน “เปนคนด ีมคีวามรู และ

เปนประโยชนตอผูอื่น” เชน เงินเดือนแบงสวนหนึ่งสบทบ
กองทนุสาํรองเลีย้งชพีเพือ่ความมัน่คงในอนาคต และสบทบ
กองทนุโครงการอาหารกลางวนัสาํหรบัโรงเรยีนรอบโรงกลัน่
น้าํมนับางจาก

 การรณรงคตอกย้าํปลกุจติสาํนกึดานประหยดั
พลงังานแกพนกังาน๔๒



ดานสิง่แวดลอม

“พฒันาธรุกจิอยางยัง่ยนืไปกบัสิง่แวดลอมและสงัคม” การวัดผลประสทิธภิาพดาน “มลูคา”
บางจากถือวาการดูแลสิ่งแวดลอมและรับผิดชอบสังคมตามวัฒนธรรมธุรกิจที่บริษัทฯยึดถือมา
หนาที่ที่พนักงานตองใหความสําคัญกับการมีสวนรวมสรางสรรคสิ่งแวดลอมและสังคมที่ดีงาม
บรษิทัมุงมัน่ในการดแูลรกัษาสิง่แวดลอม มกีารพัฒนาประสทิธภิาพการดาํเนนิการดานสิง่แวดลอม
ไปพรอมๆ กบัความพยายามทีล่ดผลกระทบตอสิง่แวดลอมในทกุกระบวนการทาํงาน

ลกัษณะธรุกจิ

ดานธรุกจิ

การมภีมูคิุมกนัทีด่ ี: มคีณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง ผูตรวจสอบบญัช ีแผนฉกุเฉนิ และ
มกีารสรางตราสนิคาทกุกรณ ีมกีารทาํ SWOT การจดัการ ความเสีย่งในระดบัทีด่ ีมเีครอืขายของ
ผูมสีวนไดสวนเสยี (Stakeholders) ทีด่ ีเชน ชมุชน การพัฒนากาํลงัคน การดํารงชีวติของผูเกีย่ว
ของทรพัยากรและสิง่แวดลอม

ความรู : สรางวัฒนธรรมองคกรทีมุ่งสรางคนด ีมกีารเผยแพรการทาํ CSR (Corporate
Social Responsibility) ของบริษัท ชักชวนผูอื่นมารวมกิจกรรมสังคม มีการวิจัยและพัฒนา
ใช  IT เพิม่ประสทิธภิาพการดาํเนนิงานอยูในเกณฑด ีมกีารพัฒนาความรูความชาํนาญ ทัง้ภายใน
และภายนอกด ีมแีผนปรบัปรงุพฒันาผลติภณัฑ (Product) และกระบวนการ (Process) ใหสอด
คลองกบัความตองการของตลาด มกีารพฒันาเชือ้เพลงิชวีภาพดพีอควร มกีารประยกุตภมูปิญญา
ไทยแทรกลงในแผนการดาํเนนิงานในระดบัตาง ๆ

คุณธรรม : ระบบตรวจสอบภายในดีปรับใหเขาสถานการณอยูเสมอ กําหนดและใช
การกํากบัดแูลกจิการทีด่ี (CG : Corporate Governance) ไดผลในระดบัดมีคีวามชดัเจนและนาํไป
ปฏบิตัไิดด ีมกีารเปดเผยขอมลูและยอมรบัได

๔๓



ดานสงัคม
ความมเีหตผุล : การออกผลติภณัฑใหม ๆ ทีม่คีณุภาพ ราคาสมเหตสุมผล สรางความ

พงึพอใจใหลกูคามาใชซ้าํ ขยายกลุมลกูคาใหม ๆ
มภีมูคิุมกนั : ปรบัปรงุคูมอื นโยบายการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ ีเพือ่เปนแนวทางในการปฏบิตัิ

หนาทีข่องกรรมการ ผูบรหิาร พนกังาน ใหชดัเจนและเปนปจจบุนัและเสรมิสรางความเทาเทยีม
ของผูถอืหุนและผูมสีวนไดเสยีอืน่

๔๔

โครงการเพื่อสังคม เชน โรงเรียน
ของหนู  ทุนการศึกษาเยาวชน ดูนกบางจาก
จดัสรางศนูยเรียนรูในชมุชน แวนแกว

 คณะกรรมการเครอืขายธรุกจิเพือ่สงัคม
และสิง่แวดลอม (Social Venture Network Asia
(Thailand)-SVN) โครงการรบัซือ้น้าํมนัใชแลว เพือ่
นําไปผลิตเปนไบโอดีเชลรวมกับหนวยงานภาครัฐ
เอกชน



ความรู:

 กจิกรรม “CG Day” ภายใตแนวคดิ "ทาํดตีามรอยพระยคุลบาท” ผานรายการวทิยุ
และจดับอรดนทิรรศการ

จดัพมิพพระราชดาํรสัเปนคูมอืเผยแพรเปนแนวทางในการดาํเนนิชวีติ ๘๐๐,๐๐๐ เลม
คณุธรรม :

จรรยาบรรณของพนักงาน “เปน
คนด ีมคีวามรู เปนประโยชนตอผูอืน่”

เวบ็ไซตบางจาก www.bangchak-
.co.th และดานความสัมพันธ เชน เยี่ยมบาน
ชมุชน เยีย่มบานบางจาก ประมาณ ๒,๐๐๐ คน/
ป เปนตน

สงเสรมิกจิกรรมคายเยาวชนบางจาก จติอาสา
ดานสิง่แวดลอม

มรีะบบการจดัการดานสิง่แวดลอม ISO 14001 ตัง้แตป ๒๕๔๐ และมรีะบบการจดัการ
ดานอาชวีอนามยัและความปลอดภยัตามมาตรฐาน OHSAS/TIS 18001 ทัง้โรงกลัน่และคลงัน้าํมนั
บางจากและบางประอนิ

มกีารประเมนิความเสีย่งดานสิง่แวดลอม ความปลอดภยัและอาชวีอนามยั  การอบรม
ใหความรูพนกังาน การสือ่สารขอมลูดานสิง่แวดลอม การเตรยีมพรอมรบัสถานการณฉกุเฉนิ มรีะบบ
ปองกันและควบคุมมลพิษ การจัดการสิ่งปฏิกูลและวัสดุเหลือใช และการติดตามและประเมินผล
ดานสิง่แวดลอมอยางสม่าํเสมอ

๔๕



การเลอืกใชเทคโนโลยสีะอาดสาํหรบักระบวนการผลติ
ปรับปรุงวิธีการทํางานและมีการลงทุนเพื่อลดการใชทรัพยากรหรือทําใหการใช

ทรพัยากรธรรมชาตมิปีระสทิธภิาพมากขึน้
มกีารเปลีย่นระบบการบาํบดัน้าํดบิมาเปนระบบ Reverse Osmosis ทาํใหมกีารใชน้าํ

และสารเคมลีดลง
การลดมลภาวะ  : มลพษิทางน้าํ ตดิตัง้ระบบบาํบดัน้าํเสยี มทีัง้ระบบบาํบดัทางกายภาพ

และระบบบาํบดัทางชวีภาพ มกีารตรวจวเิคราะหคณุภาพน้าํทิง้กอนปลอยลงสูสิง่แวดลอม
มลพษิทางอากาศ ตดิตามตรวจสอบและเฝาระวงัใหกบัชมุชน
มกีารคดัแยกวสัดหุลงักระบวนการผลติ
การเพิม่พืน้ทีส่เีขยีวบรเิวณโรงกลัน่
ศูนยฝกอบรมสิ่งแวดลอมและความปลอดภัย การสื่อสารและกิจกรรมสงเสริม

สิง่แวดลอม

๔๖



ประเภท : ธรุกจิขนาดกลาง

ชือ่ : บรษิทั บาธรมู ดไีซน จาํกดั
   ทีอ่ยู : ๗๒๙/๑๕๐-๑๕๒

ถนนรชัดาภเิษก แขวงบางโพงพาง
เขตยานนาวา กรงุเทพฯ ๑๐๑๒๐

โทร. ๐-๒๖๘๓-๗๓๒๒

ประวัติ/ความเปนมา
บรษิทั บาธรมู ดไีซน จาํกดั กอตัง้เมือ่ ป ๒๕๓๘ เปนบรษิทั

ขนาดเลก็ทีด่าํเนนิธรุกจิโดยเริม่ตนจากการนาํเขาสนิคาตางประเทศ
เขามาจาํหนาย ตอมาป ๒๕๔๐ เกดิภาวะวกิฤตเศรษฐกจิของประเทศ
ไทย บรษิทัฯ ประสบปญหาหนีส้นิเพิม่ขึน้ ๑ เทาตวั ในระยะเวลาอนั
สัน้ รวมถึงกาํลงัซือ้ในประเทศชะลอตวัลง ทาํใหยอดขายของบรษิทัฯ
ลดลงอยางตอเนือ่ง บรษิทัฯ จงึไดนาํหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง
มาประยุกตใชในกิจการของตนเอง จึงทําใหบริษัท บาธรูม
ดไีซน จาํกดั สามารถผานวกิฤตการณมาไดและประสบความสาํเรจ็
ในปจจบุนั

การประยกุตใชปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
ความพอประมาณ

มุงดาํเนนิธรุกจิทีช่าํนาญ ไมดาํเนนิธรุกจิดานทีต่นเองไม
มคีวามเชีย่วชาญ หรอืไมมปีระสบการณ

ขยายกจิการอยางระมดัระวงั โดยใชเงนิกาํไรสะสมและ
เงนิกูในประเทศบางสวน

บรหิารสดัสวนหนีส้นิของบรษิทัฯ ไมเกนิเงนิทนุ
บรหิารกระแสเงนิสดรบั (Cash Flow) ใหมากกวาจาย
บรหิารสนิคาคงคลงั (Stock) ใหนอยทีส่ดุ และหมนุเวยีน

เรว็ทีส่ดุ

๔๗



ความมเีหตผุล

คาํนงึถงึผูมสีวนเกีย่วของ และผูมสีวนไดสวนเสยี (Stakeholders) ทกุสวนอยางเปนธรรม
พจิารณาดาํเนนิงานดวยความถีถ่วนรอบคอบ ไมยอทอ ไรอคต ิคาํนงึถงึเหตผุลและ

ปจจัยแวดลอมทั้งหมด เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปอยางถูกตอง อันจะกอใหเกิดประโยชนและ
ความสขุตามมา

ความใสใจทีม่ตีอผูมสีวนไดเสยี
ดานการผลติ : บรษิทัฯ มมีาตรฐานรบัรองในดานคณุภาพ ไดแก

มาตรฐานอตุสาหกรรม (มอก.)
ISO 9001 : 2000 (With Design) จาํนวน ๒ ครัง้/ป
มาตรฐานรบัรองยโุรป (CE)

ดานการควบคุมคุณภาพสินคา : ใชมาตรฐานการรับรองคุณภาพสินคาทั้งในและ
ตางประเทศเขามาควบคมุกระบวนการผลติอยางเปนระบบและมมีาตรฐาน เชน

การควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ (Raw Material
Quality Control)

การควบคุมคุณภาพในกระบวนการตรวจสอบ
(In-Process Quality Control)

การทดสอบและตรวจสอบคณุภาพชัน้สดุทาย (Final
Goods Quality Control)

ดานการจาํหนาย : มกีารบรกิารกอนการขายและหลงัการ
ขายทีม่ปีระสทิธภิาพ เชนวางระบบไฟฟาและประปาใหกบัลกูคากอน
การติดตัง้ ใหบรกิารตรวจเช็คทกุ ๖ เดือนในระยะเวลา ๓ ปโดย
ไมคดิคาใชจาย

ดานพนกังาน : มกีารจดัการทางทรพัยากรมนษุยอยางเปน
ธรรม มนีโยบายการจายอตัราคาจางสงูกวามาตรฐาน โดยบรษิทัฯ
ไดเขารวมกบัสมาคมการจดัการงานบคุคลแหงประเทศไทย รวมถงึ
มีการจายโบนัสทุกป นอกจากนั้นยังมีผลตอบแทนอื่นๆ เชน

๔๘



ทุนการศึกษาตอของพนักงาน สวัสดิการพิเศษ
เชน ทนุการศกึษาบตุรของพนกังาน ตัง้แตระดบั
อนบุาล-ปรญิญาตรี หรอืมกีจิกรรมลดคาใชจาย
พนกังาน เชน สนบัสนนุใหพนกังานทาํบญัชรีาย
รบั-รายจายครวัเรอืน ใหรบัประทานอาหารกลาง
วันฟร ีทาํนาขาวชวีภาพ ปลกูผกัปลอดสารพษิ
ฯลฯ

ดานคูคา (Supplier) : มกีารเอือ้เฟอให
ความชวยเหลอืซึง่กันและกนัอยางด ีเชน รวมกนั
พัฒนาผลิตภัณฑใหมๆ มีความซื่อสัตย ไมเอา

๔๙

เปรยีบ ไมเหน็แกประโยชนตนฝายเดยีว ฯลฯ
ดานรานคาตวัแทนจาํหนาย : มคีวามสมัพนัธกบัรานคาตวัแทนจาํหนายอยางใกลชดิ เชน

ชวยออกแบบพื้นที่ขายและโชวสินคาให รวมจัดทําปายโฆษณากับรานคา จัดกิจกรรมสงเสริม
การขายรวมกับรานคาอยางตอเนือ่งฯลฯ

ดานสงัคม และสิง่แวดลอม : ทาํกจิกรรมเพ่ือสงัคมในหลายรปูแบบ ดานชมุชน เชน โครงการ
สรางสายใยรักบานเด็กออนรังสิต โครงการปนน้ําใจแด ผูสูงวัยบานพักคนชรา (รังสิต) ฯลฯ
ดานการศกึษา เชน เปนวทิยากรเผยแพรหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงในการดาํเนนิธรุกจิ โครงการ
ปนขาวสารแดนกัเรยีนชาวเขาฯลฯ ดานอาชพี เชน โครงการสานฝนเดก็ดอยโอกาสใหไดรวมงาน
กบับรษิทัฯ ดานศาสนา เชน เผยแผธรรม และทาํนบุาํรงุศาสนาอยางเปนรปูธรรม ดานสิง่แวดลอม
เชน เขารวมเปนคณะทาํงานของมลูนธิ ิสบื นาคะเสถยีร ดานสงัคม จดักิจกรรมชวยเหลอืสงัคม
ตางๆ เชนโครงการรณรงคใหพนกังานบรจิาคโลหติและบรจิาคอวยัวะ ฯลฯ

มภีมูคิุมกนัในตวัทีด่ี

มกีารดาํเนนิงานตางๆ อยางบรูณาการจนเกดิเปนภมูคิุมกนัทีส่ามารถปองกนัผลกระทบ
จากภายนอกในหลายๆ ดาน ทัง้ในดานวตัถ ุสงัคม สิง่แวดลอม และวฒันธรรม

มีระบบการตรวจสอบการทํางานทั้งภายในและภายนอก โดยหนวยงานตรวจสอบ
ภายในจะทาํหนาทีใ่นการหาวธิปีองกนัการรัว่ไหลทีเ่กดิจากการปฏบิตังิานในหนาที ่รวมทัง้กระตุนและ
สงเสรมิใหการปฏบิตังิานเปนไปอยางมปีระสทิธภิาพ ประสทิธผิลและประหยดั ตลอดจนทาํการประเมนิ
ระบบการควบคุมภายในองคกร การบริหารงาน การวัดผล ขอเสนอแนะ และรายงาน
ผลการปรบัปรงุแกไข สวนระบบการตรวจสอบภายนอกองคกร จะไดแก การตรวจสอบมาตรฐาน
การรบัรองคณุภาพ ISO 9001:2000 With Design จาํนวน ๒ ครัง้/ป และการตรวจสอบจาก
ผูตรวจสอบบญัช ีจาํนวน ๑ ครัง้/ป



มรีะบบการจดัการดานความเสีย่ง โดยจดัตัง้หนวยงานเพือ่จดัการดานความเสีย่งโดยเฉพาะ
ทาํหนาทีใ่นการบรหิารความเสีย่งในดานตางๆ เชน ขยายตลาดสงออกมากขึน้ เพือ่กระจายความเสีย่ง
ของตลาดในประเทศ Forward อตัราแลกเปลีย่นทางการเงนิ โดยใชสกลุเงนิตามภมูภิาคของประเทศ
นัน้ๆ ซือ้ประกนัทางดานตางๆ เชน ประกนัอคัคภียั ประกนัชวีติ มกีารจดทะเบยีนทรพัยสนิทางปญญา
เปนตน

วางแผนงานดานการตลาดเพือ่สราง Global Brand ในอนาคต จะไดยกระดบัตราสนิคา
ในตลาดโลก โดยจดัทาํแผนงานและงบประมาณในการสราง Brand ในตางประเทศเพิม่ขึน้จากปทีผ่าน
มา เชน จดทะเบียนเครื่องหมายการคาตางประเทศในประเทศใหมๆ ที่มีแนวโนมการสงออก
ทีด่ ีและสงสนิคาเขาประกวดในเวทโีลกเพือ่ยกระดบัสนิคาทีผ่ลติและออกแบบโดยคนไทยใหเปนทีรู่จกั
ในวงกวาง ซึง่การไดรบัการรบัรองจากสถาบนัทีม่ชีือ่เสยีงระดบัโลกนี ้จะสงผลใหผลติภณัฑของบรษิทัฯ
ไดรบัการยอมรบัจากทัว่โลก ทาํใหเปนทีน่าเชือ่ถอืมากยิง่ขึน้จงึเปนการสรางภาพลกัษณและมลูคาเพิม่
ใหกบัตราสนิคาจากประเทศไทย

มกีารวิจยัและพฒันาอยางตอเนือ่ง เพือ่คดิคนนวตั
กรรมใหมๆ จะไดออกแบบผลิตภัณฑที่ทันสมัยและสอดคลอง
ความตองการของผูบรโิภค จะไดสรางความพงึพอใจใหแกลกูคา
สงูสดุ

มกีารเลอืกตลาดเปาหมาย (Targeting) โดยกาํหนด
ตลาดเปาหมายเปนระดบักลางถงึระดบับน รวมถึงตลาดเฉพาะ
กลุม (Niche Market) ทีม่คีวามตองการเฉพาะตวั เชน ตอง
การสินคาประเภทดูแลสุขภาพ หรือประเภทสะทอนความเปน
เอกลักษณของตัวเองรวมทั้งมีฟงกชั่นการใชงานที่ตอบสนอง
ลกัษณะการใชชวีติในปจจุบนั (Life Style) เชน รสีอรทรมิทะเล
ใน Maldives, Bali, Hawaii และ Cyprus  เปนตน

ความรู

 มีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรภายในองคกร
อยางตอเนือ่ง โดยเฉพาะอยางยิง่การสงเสรมิความรู และทกัษะ

๕๐



ตางๆ ของพนกังาน เชน สงเสรมิการศกึษาโดยใหทนุการศกึษาแกพนกังาน สงเสรมิพนกังานใน
ดานการฝกอบรมทัง้ภายในและภายนอกองคกร มกีารปรบัเปลีย่นตาํแหนงหนาทีเ่พือ่ใหเรียนรูงานใน
หนาทีใ่หม ๆ

วาจางทีป่รกึษา/ผูเช่ียวชาญจากภายนอกมาใหคาํแนะนาํในดานตาง ๆ
สรางหนวยงานวจิยั และพฒันาของตนเอง โดยทมีงานเปนคนไทยทัง้หมด
คดิคนนวตักรรมใหม ๆ  ทาํใหในปจจบุนั บรษิทัเปนผูนาํดาน Form, Design, Function
เปดโอกาสใหบคุคลภายนอกไดเขามาเรยีนรู เชน ผูเขารวมอบรมในโครงการเสรมิสราง

ผูประกอบการใหมของสถาบนัพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) คณาจารยจาก
มหาวทิยาลยัศรปีทมุ นกัศกึษาตางประเทศในโครงการ Asian Management ของมหาวทิยาลยัมหดิล

เปนศนูยการเรียนรูเศรษฐกจิพอเพยีงของกรงุเทพมหานคร และภาคกลาง

คณุธรรม

จดัทาํคูมอืจรรยาบรรณของบรษิทั บาธรมู ดไีซน จาํกัด โดยมหีวัขอดงัตอไปนี้
- การรกัษากฎหมาย และบรรทดัฐานของสงัคม
- ความรบัผดิชอบตอแตละบคุคล ตอชือ่เสยีงของบรษิทัฯ
- การใหความเคารพตอผูอืน่
- ความปลอดภยั สขุภาพ สภาพแวดลอม
- ความขดัแยงในเรือ่งผลประโยชน
- การเปนพลเมอืงทีด่ขีองสงัคม และการบรจิาคเพือ่การกศุล
- การปฏบิตัติอคูคาทางธรุกจิ สาธารณชน และตวัแทนองคกรอืน่ๆ
- การปฏบิตัใินเรือ่งของการตลาดและการแขงขัน
- การปกปองทรพัยสนิ และปองกนัการรัว่ไหลของขอมลูสาํคญัในองคกร
- การหลกีเลีย่งความเสีย่งในการทาํสญัญา
- ความซือ่สตัยเรือ่งการเงนิ
- การละเมดิกฎ การบงัคบัใชกฎ และบทลงโทษ

๕๑



จั ด ทํ า โ ค ร ง ก า รส ง เ ส ริ ม ใ ห
พนกังานเปนคนดมีกีารบรหิารงานดวยหลกั
ธรรมาภิบาล คือ ใหความรักผูอื่น โดย
เปาหมายทีแ่ทจริงขององคกร คอื ตองการ
ใหสิง่ทีด่ทีีส่ดุกบัลกูคา พนกังาน คนในสงัคม
และสิง่แวดลอม

ผลสําเร็จจากการประยุกตใช
ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง

บริษัทไดนําหลักการของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใช โดยให
ความสําคัญกับการสรางความสมดุลของ
ผูมสีวนเกีย่วของหรอืผูทีม่สีวนไดเสยีทัง้หมด
ไมวาจะเปนผูถอืหุน ลกูคา คูคา พนกังาน
สงัคม สิง่แวดลอม และในขณะเดยีวกนัเพือ่

ใหบรษิทัพรอมรบัความเปลีย่นแปลงในดานตางๆทีอ่าจจะเกดิขึน้ บรษิทัไดมกีารเตรียมความพรอมโดย
ทาํการขยายตลาดดานการสงออก จดทะเบยีนทรพัยสนิทางปญญา จดัต้ังหนวยงานตรวจสอบภาย
ใน จดัตัง้หนวยงานดานความเสีย่ง จดัซือ้ประกนัภยัดานตางๆ รวมถึงประกนัความเสีย่งดานอตัรา
แลกเปลีย่นเพือ่ใหองคกรมคีวามเขมแข็ง จะไดเปนผูนาํดานนวตักรรมสนิคาในหองน้าํ ๑ ใน ๕ ของโลก
ตามเปาหมายทีไ่ดตัง้ไว

จดุเดน

สามารถผลิตและสรางแบรนด จนสารถ
แขงขนัไดในระดบัโลก

ผูบรหิารมคีวามเขาใจในปรชัญาเศรษฐกจิ
พอเพยีงเปนอยางด ี  โดยสามารถผสมผสานกบัหลกั
ศาสนาไดอยางลงตวั และถายทอดหลกัการของปรชัญา

๕๒

เศรษฐกจิพอเพยีงใหพนกังาน / บคุคลทัว่ไปดวยความเตม็ใจ
เนนการพฒันาบคุลากรในดานจติใจและคณุธรรมอยางตอเนือ่ง
มกีจิกรรมเพ่ือสงัคมและใหพนกังานไดมสีวนรวมอยางสม่าํเสมอ



ประเภท : ธุรกิจขนาดยอม

ชือ่ : บรษิทั พรทพิย (ภเูกต็) จาํกดั
ทีอ่ยู : ๑๐๘/๑ หมู๕ ถนนเฉลมิพระเกยีรต ิต.รษัฎา

อาํเภอเมอืง จงัหวดัภเูกต็ ๖๓๔๐๐
โทรศพัท ๐๘-๙๘๗๑-๑๔๑๗

ความเปนมา
เปนบริษัทแปรรูปอาหารทะเล ผลิตภัณฑที่มีชื่อ ไดแก

น้ําพริกกุงเสียบ ไตปลา  โดยใชปลาซึ่งเปนวัตถุดิบในทองถิ่น
มพีนกังาน ๔๙ คน ในป ๒๕๔๐ ประสบวกิฤตเศรษฐกจิ จงึไปขาย
เฉากวยทีห่าดใหญ ดวยความเหนือ่ยยากมาก แตไดเหน็พระบาท
สมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมุงมั่นทํางานเพื่อประชาชน จึงเปนแรง
บนัดาลใจใหสูชวีติ ปลายป ๒๕๔๐ เศรษฐกจิทีภ่เูกต็เริม่ด ีจงึกลบั
มาอยูทีภ่เูกต็ ตอมาในป ๒๕๔๔ เกดิโรคซารและไขหวดันกระบาด
จึงเกิดแนวคิดวาภูเก็ตเมืองทองเที่ยว (นักทองเที่ยวปละ ๑.๕
ลานคน) นกัทองเทีย่วจะแสวงหาของฝาก แตของฝากเดมิคณุภาพ
ต่าํ ไมมมีาตรฐานพอ จงึเริม่ศกึษาหาตวัสนิคาพืน้เมอืงของจงัหวดั
ภเูกต็และพงังา ไดแก แกงไตปลา ซึง่แมภรรยาจะมภีมูปิญญามีฝมอื
ในเรือ่งการทาํไตปลาใหมรีสชาตดิ ี ทาํใหลดคาใชจาย ในป ๒๕๔๕
ไดกอตัง้ "บรษิทั พรทพิย (ซสีโตร) และตัง้โรงงานผลติแปรรปูสนิคา
ของฝาก และในป ๒๕๔๖ ไดรับรางวัลมาตรฐาน GMP
(Good Manufacturing Practice) มาถึงป๒๕๔๗ เกดิ “สนึาม”ิ
นักทองเที่ยวนอยเศรษฐกิจทรุด หนารานมีการกอสรางถนนใหม
(ประมาณหนึง่ปครึง่) จงึเรงปรบัถนนหนารานโดยใชทนุทรพัยของ
ตนเองเพือ่อาํนวยความสะดวกนกัทองเทีย่ว ขณะเดยีวกนักช็ะลอ
คนงานไวไมเกิน ๕๐ คน จึงหาชองทางการขายใหม โดยการ
แปรรปูผลติภณัฑสนิคาใหม คอื แปรรปูกุงเสยีบ ออกบธูสนิคาตาม
งานตางๆ) ตดิตอรานคาในกรงุเทพฯ และจงัหวดัตางๆ และเริม่หา
ชองทางตลาดสงออก/เปนราน OTOP ๕ ดาว และมกีารขยาย
ตลาดสูสากลมากขึน้ โดยสงไปจาํหนายทีฮ่องกง

๕๓



การประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ความพอประมาณ

มขีนาดการลงทนุเหมาะสม ไมเนนการทาํธรุกจิเพ่ือกาํไรอยางเดียว ไมเนนกาํไรมาก ใชกาํลงั
แรงงานภายในทองถิน่ไมเกิน ๕๐ คน เนนพนกังานมคีณุภาพ  ความรูความสามารถ ดาํเนนิธรุกจิ
อยางเปนขัน้เปนตอน ขยายการลงทนุและกจิการจากเงนิภายใน ออกแบบผลติภณัฑและการใหบรกิาร
ดวยตนเอง เปนการลดคาใชจาย

ความมเีหตผุล
มวีสิยัทศันการดําเนนิธรุกจิ เนนนโยบายคณุภาพทัง้การผลติและการใหบรกิาร มทีรพัยากร

การผลติ เนนในเรือ่งทองถิน่เปนการลดคาใชจายการทาํงานระบบเปด มกีารสาํรวจความพงึพอใจ
ลกูคา พนกังานเปนการสือ่สารแบบสองทาง-คดิคนพฒันาปรบัปรงุเทคโนโลยกีารผลติ ใชเครือ่งจกัร
การผลติงายๆ ไมซ้าํซอนควบคูกบัมรีะบบควบคมุคณุภาพ

ความมภีมูคิุมกนัทีด่ ี กระจายความเสีย่งโดยมผีลติภณัฑหลากหลาย รกัษาฐานกลุมลกูคา
ไดผลติภณัฑและ บรกิารมคีณุภาพสงู มชีองทางจาํหนายหลายทางและมัน่คง เนนการพึง่ตนเอง
ทัง้วตัถุดบิ การผลติ การจําหนาย การใหบรกิาร มกีาร
ทาํบญัชตีามระเบยีบทางราชการ มบีคุลากรเหมาะสมกบั
งานมีความรูความสามารถประกอบกับสงเสริมคนดี
คนเกงในการทํางาน สงเสริมพัฒนาความรูใหมๆ
ใหทนัตอสถานการณ และปรบัปรงุวสัดอุปุกรณพรอมใช
งานอยูเสมอ

ความรู
แสวงหาความรูการทาํธรุกิจ รอบรู รูลกึ รูจรงิ

รวบรวมขอมลูขาวสาร สถานการณตางๆทกุระยะ มกีาร
วิเคราะหตลาด (ชองทางจําหนาย) ประเมินผูแขงขัน
สํารวจความพึงพอใจของลูกคาแตละกลุมทั้งชาวไทย
และชาวตางประเทศ มกีารเพิม่ประสทิธภิาพการบรหิาร
จดัการ โดยมโีครงการฝกอบรมแกพนกังานมโีครงสราง
การบริหารจัดการฝายตางๆ ชัดเจน ทั้งดานโรงงาน

๕๔



ดานการตลาดทองเทีย่ว รูจกันาํความรูมาใชในการดาํเนนิธรุกจิพฒันาคณุภาพผลติภณัฑ ปรบัปรงุ
ใหนาสนใจมปีระโยชนบรโิภคไดนาน
คณุธรรม

ทาํธรุกิจดวยความอดทนมุงมัน่ ขยนัหมัน่เพยีร อยางตอเนือ่ง มนีโยบายเนนความซือ่สตัย
สุจริตตอลูกคาและคูคา ใหความสําคัญตอสิ่งแวดลอม สถานที่สะอาดเหมาะสม สนับสนุนชุมชน
ทองถิน่และการจางงานในทองถิน่ เนนรบัสนิคาพืน้เมอืงในทองถิน่และนาํมาพฒันาผลติภณัฑ การ
จางงานคนในทองถิ่น การจัดสวัสดิการเพิ่มเติมแกพนักงาน กิจกรรมสรางความสัมพันธ การทํา
ประโยชนแกสงัคม สนบัสนนุกจิกรรมเยาวชน แหลงศกึษาดงูานของกลุมตางๆ ในประเทศ ตาง
ประเทศ ชวยเหลอืงานการกศุลตางๆ มกีฎเกณฑขอบงัคบัเพือ่สรางความปลอดภยัในการทาํงาน

ผลสําเร็จจากการประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สามารถผานวกิฤตเศรษฐกจิมาไดถงึ ๓ ครัง้ เริม่จากทาํเลก็ๆ รายไดนอย จนปจจบุนัม ีBrand

ของตนเองทีช่ดัเจน มรีายไดทีม่ัน่คง มกีาํไร และสามารถดาํรงธรุกจิไดอยางตอเนือ่ง

จดุเดน
มีความรอบรู รอบคอบ ในการจัดการการผลิตและใหบริการ ไมเนนทําธุรกิจเพ่ือกําไร

อยางเดยีว เนนแนวเศรษฐกจิพอเพยีงในการพฒันาตนเอง และชวยชมุชน พฒันาธรุกจิคอยเปน
คอยไปใหยัง่ยนื เลอืกวตัถดุบิทีด่ทีีส่ดุในทองถิน่  แปลกและนาสนใจมาผลติสนิคาหลากหลาย เชน
ขนมเกีย๊มโกย ดวยกระบวนการผลติทีส่ะอาด ถกูหลกัอนามยั มมีาตรฐาน GMP, HACCP (Hazzard
Analysis Critical Control Point) คณุภาพรองรบั โดยในการผลติจะผลติเอง เชน อาหารทะเล
แปรรปูปรงุสมนุไพร กุงเสยีบ / น้าํพรกิ / ปลาขาวสาร / ปลาฉิง้ฉางมะมวงหมิพานต / ขนมพืน้
เมือง / สนิคาพืน้เมอืงภเูกต็ นาํเทคโนโลยใีหมมาปรบัใชกบัภมูปิญญาทองถิน่ใชความรูดานน้าํพรกิ
แกงไตปลาของแมภรรยามาปรับคุณภาพน้ําพริกตางๆ และแกงไตปลา มีการพัฒนาและแปรรูป

ผลิตภัณฑกุงเสียบสมุนไพรทั้ง
ความหลากหลายของอาหารเพื่อ
ลดคาใชจาย เนนการใหบรกิารดวย
ความเปนกนัเอง มหีลายภาษา สิง่
อํานวยความสะดวกศึกษาตลาด
และความพงึพอใจของลกูคา

๕๕



คณะกรรมการดาํเนนิการประกวดผลงานตามปรชัญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีง ครัง้ที ่2

๑. คณะทีป่รกึษา
นายอาํพล  เสนาณรงค องคมนตรี
นายเกษม  วฒันชยั องคมนตรี
นายพลากร  สวุรรณรฐั องคมนตรี
นายสวสัดิ ์ วฒันายากร องคมนตรี
นายสเุมธ  ตนัตเิวชกลุ เลขาธกิารมลูนธิชิยัพฒันา
นายมนญู  มกุขประดษิฐ รองเลขาธกิารมลูนธิชิยัพฒันา
นายพมิลศกัดิ ์ สวุรรณทตั เหรญัญกิมูลนธิชิยัพฒันา
นายปานเทพ  กลาณรงคราญ ประธานกรรมการ ป.ป.ช.
นายสมพล  พนัธุมณี ทีป่รกึษาสาํนกังาน กปร.
ผูอาํนวยการสาํนกังานทรพัยสนิสวนพระมหากษตัรยิ
เลขาธกิารคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาติ
ผูบญัชาการทหารสงูสดุ

๒. คณะกรรมการอาํนวยการจดัการประกวดผลงานตามปรชัญาของ
   เศรษฐกจิพอเพยีง
ประธานกรรมการ
นายเฉลมิเกยีรต ิแสนวเิศษ เลขาธกิาร กปร.

๓. คณะกรรมการตดัสนิการประกวดผลงานตามปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
ประธานกรรมการ
นายสเุมธ   ตนัตเิวชกลุ เลขาธกิารมลูนธิชิยัพฒันา
กรรมการและเลขานกุาร
หมอมหลวงจริพนัธุ  ทววีงศ รองเลขาธกิาร กปร.

๕๖



     คณะอนกุรรมการคดัเลอืกการประกวดผลงานตามปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
๑. ประธานอนกุรรมการฯ ประเภทประชาชนและชมุชน
นางสาวศรนีติย  บญุทอง ทีป่รกึษาสาํนกังาน กปร.
๒. ประธานอนกุรรมการฯ ประเภทเกษตรทฤษฎใีหม
นายปกรณ  สตัยวณชิ ทีป่รกึษาสาํนกังาน กปร.
๓. ประธานอนกุรรมการฯ ประเภทหนวยงาน/องคกรภาครฐั
นายสมีา  สมีานนัท กรรมการขาราชการพลเรอืน(ก.พ.)
๔. ประธานอนกุรรมการฯ ประเภทธรุกจิขนาดใหญ
รองศาสตราจารยเกศนิ ี วฑิรูชาติ คณบดคีณะพาณชิยศาสตรและการบญัชี

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร
๕. ประธานอนกุรรมการฯ ประเภทธรุกจิขนาดกลาง
นายดสุติ  นนทะนาคร ประธานกรรมการหอการคาไทย
๖. ประธานอนกุรรมการฯ ประเภทธรุกจิขนาดยอม
นายเอน็น ูซือ่สวุรรณรองผูจดัการธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณการเกษตร
๗. ประธานอนกุรรมการประชาสมัพนัธ
นายสวุฒัน  เทพอารกัษ รองเลขาธกิาร กปร.

๕๗




