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ค�ำน�ำ
ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพื่อประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำก 

พระรำชด�ำริ (ส�ำนักงำน กปร.) ได้จัดให้มีกำรประกวดผลงำนตำมปรัชญำของเศรษฐกิจ 
พอเพียง ครั้งที่ 1 ในปี 2550 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ตัวอย่ำงควำมส�ำเร็จของ 
บคุคล ชมุชน และองค์กรภำครฐัและธรุกจิ ท่ีได้น้อมน�ำหลกัปรชัญำของเศรษฐกจิพอเพยีง
ไปประยุกต์ใช้ในกำรด�ำเนินชีวิตกำรพัฒนำชุมชน และกำรบริหำรจัดกำรองค์กร 
จนประสบควำมส�ำเร็จและเป็นแบบอย่ำงที่ดีแก่สังคม

จำกกำรประกวดผลงำนฯ ที่ผ่ำนมำ หจก. สมศักดิ์แกลง เซอร์วิส ได้รับรำงวัลจำก
กำรประกวดในประเภทธุรกิจขนำดย่อม ซึ่งเหมำะสมที่จะเป็นตัวอย่ำงให้แก่บุคคลทั่วไป 
ที่สนใจเข้ำมำศึกษำเรียนรู ้ควำมส�ำเร็จ ส�ำนักงำน กปร. จึงพิจำรณำเห็นสมควรให้  
หจก. สมศกัดิแ์กลง เซอร์วสิ เป็นศนูย์เรียนรูเ้ศรษฐกจิพอเพียง โดยในเบือ้งต้น ส�ำนักงำน กปร. 
ได้จัดพิมพ์หนังสือคู่มือตัวอย่ำงควำมส�ำเร็จกำรประยุกต์ใช้ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
เพื่อเป็นคู่มือให้ผู้ที่สนใจได้เข้ำใจและมองเห็นภำพกำรน้อมน�ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปประยุกต์ใช้ในกำรพัฒนำตนเองและส่วนรวม

สุดท้ำยนี้ ส�ำนักงำน กปร. ขอขอบคุณ หจก. สมศักดิ์แกลง เซอร์วิส เป็นอย่ำงยิ่ง 
ทีใ่ห้ควำมอนเุครำะห์ข้อมูลและรปูภำพในกำรจัดพมิพ์หนงัสอืเล่มนี ้ โดยหวงัเป็นอย่ำงยิง่ว่ำ
หนังสือตัวอย่ำงควำมส�ำเร็จกำรประยุกต์ใช้ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงเล่มนี้ จะเป็น
แนวทำงในกำรด�ำเนินชีวิตและด�ำรงตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อไป

ส�ำนักงำน กปร.



2
คู่มือตัวอย่ำงควำมส�ำเร็จ
กำรประยุกต์ใช้ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง

2

ข้อมูลบริษัท
ชื่อบริษัท : ห้ำงหุ้นส่วนจ�ำกัด สมศักดิ์แกลง เซอร์วิส
ปีที่เริ่มด�ำเนินกำร : 2526
จ�ำนวนพนักงำน : 63 คน
ลักษณะสินค้ำและบริกำร : สถำนีบริกำรน�้ำมัน ร้ำนกำแฟ  

ร้ำนข้ำวแกง และจ�ำหน่ำยสินค้ำโอทอป
สถำนที่ตั้ง : 244 ถนนสุขุมวิท ต�ำบลทำงเกวียน อ�ำเภอแกลง  

จังหวัดระยอง
โทรศัพท์ : 0 3867 1382

จุดเร่ิมต้นความส�าเร็จ
ห้ำงหุ้นส่วนจ�ำกัด สมศักดิ์แกลง เซอร์วิส เป็นธุรกิจสถำนีบริกำร

น�ำ้มนับนพืน้ทีจ่�ำนวน 12 ไร่ เป็นธรุกจิเลก็ๆ ของครอบครวัท่ีเริม่เปิดบรกิำร
มำตั้งแต่ป ี 2526 ด�ำเนินกำรก่อตั้งโดยคุณสมศักดิ์และคุณปรำณี  
หิริโอตัปปะ โดยในช่วงแรกด�ำเนินธุรกิจบริกำรเติมน�้ำมันเชื้อเพลิงและ
เปลี่ยนถ่ำยน�้ำมันเคร่ือง จนผ่ำนมำ 10 ปี จึงได้ส่งต่อกิจกำรมำสู่รุ่นลูก  
โดยมีคุณกรทัศน์ คุณำวุฒิ บุตรเขย และคุณมำรยำท หิริโอตัปปะ บุตรสำว 
เป็นผู้ดูแลกิจกำรจนถึงปัจจุบัน
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แรงบันดาลใจในการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียง

 ห้ำงหุ ้นส่วนจ�ำกัด สมศักดิ์แกลง เซอร์วิส ด�ำเนินกิจกำรขำยน�้ำมัน 
เพียงอย่ำงเดียวมำจนถึงช่วงวิกฤติเศรษฐกิจ ปี 2540 - 2544 ซึ่งประสบปัญหำเศรษฐกิจ
จำกคู่แข่งทำงกำรค้ำที่เพิ่มมำกขึ้น ผู้บริหำรจึงฉุกคิดว่ำ คงไม่สำมำรถขำยแต่น�้ำมัน 
เพยีงอย่ำงเดยีวได้อีกต่อไปแล้วเพรำะมคีวำมเสีย่งสงู เปรยีบเสมือนกำรปลูกพชืเชงิเด่ียว 
จึงจ�ำเป ็นต ้องพัฒนำสถำนีบริกำร 
ให ้มีธุ รกิจพร ้อมบริกำรทั้ งรถและ 
คนโดยสำรเปรียบเสมือนกำรปลูกพืช 
หลำยอย่ำงเพื่อลดควำมเสี่ยงตำมแนว
เกษตรทฤษฎีใหม ่ เมื่อตัดสินใจได  ้
ดังน้ันจึงปรับกลยุทธ์กำรด�ำเนินธุรกิจ
อย่ำงค่อยเป็นค่อยไปตำมควำมต้องกำร
ของลูกค้ำ และศกึษำขอ้มูลในกำรขยำย
ธุรกิจมำโดยตลอด โดยเริ่มจำกกำร 
เปิดร้ำนกำแฟสด ปรับปรุงห้องน�้ำใหม่ 
เป ิดร ้ำนขำยข ้ำวแกงและร ้ำนขำย 
สินค้ำโอทอป เพื่อให้เกิดกำรบริกำร 
ที่ครบวงจร อีกทั้งยังค�ำนึงถึงกำรรักษำ
สิ่งแวดล้อมด้วยกำรบ�ำบัดน�้ำเสียจำกกำรบริกำรต่ำงๆ ภำยในสถำนีบริกำรน�้ำมัน 
จนเป็นแหล่งศึกษำเรียนรู ้ด้ำนกำรอนุรักษ์และบ�ำบัดน�้ำเสียให้แก่ผู ้ที่สนใจทั้งจำก 
ภำยในและภำยนอกชุมชนได้อย่ำงต่อเนื่อง
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ความพอประมาณ
ด�ำเนินกิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกับสถำนีบริกำรน�้ำมัน และ 

ขยำยกิจกำรตำมเหมำะสมและศักยภำพที่มีแบบค่อยเป็นค่อยไป 
เช่น เริ่มกิจกำรร้ำนกำแฟบ้ำนตำกำแฟ ในปี 2544 ต่อมำ 
เปิดร้ำนข้ำวแกงคุณยำย และร้ำนขำยสินค้ำโอทอปบ้ำนตำพำนิช 
ใช้ทุนส่วนตัวในกำรลงทุนด�ำเนินกิจกำรเป็นหลัก

การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ประเทศชำติ ประชำชน
สมดุล ยั่งยืน พร้อมรับต่อกำรเปลี่ยนแปลง

มีภูมิคุ้มกันในด้ำนวัตถุ/สังคม/ 
สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม

ทำงสำยกลำง

ควำมรอบรู้
ควำมรอบคอบ

ควำมระมัดระวัง

คุณธรรม
ซื่อสัตย์สุจริต อดทน

ควำมเพียร 
มีสติปัญญำ

พอประมำณ

มีเหตุผล

ควำมพอเพียง

บนพื้นฐำน

น�ำสู่

มีภูมิคุ้มกัน

ในตัวที่ดี

ที่มำ : มูลนิธิสถำบันวิจัยและพัฒนำประเทศตำมปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง,
ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ, 2555
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ความมีเหตุผล
วำงแผนกำรขยำยกำรลงทุนกิจกำร 

ร้ำนค้ำเพื่อด�ำเนินธุรกิจให้มีควำมสอดคล้อง 
กับธุรกิจหลักคือ สถำนีบริกำรน�้ำมัน โดย
พิจำรณำจำกควำมต ้องกำรของลูกค ้ ำ 
ที่มำใช้บริกำร เป็นกำรบริกำรแบบจุดเดียว
เบ็ดเสร็จ และมีกำรส่งเสริมสินค้ำในท้องถิ่น
โดยเป ็นช ่องทำงกำรตลำดให ้กับชุมชน 
ในท้องถิ่น

การมีภูมิคุ้มกันที่ดี
เน้นควำมซื่อสัตย์ในกำรให้บริกำร

กบัลกูค้ำ และเน้นคณุภำพของสนิค้ำ มีกำร
บริกำรจัดกำรร้ำนค้ำในสถำนีบริกำรน�้ำมัน 
และให้บริกำรที่หลำกหลำยส�ำหรับลูกค้ำ 
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ความรู้
แสวงหำควำมรูด้้ำนกำรบรกิำรทีม่ี

ประสิทธิภำพและตรงตำมควำมต้องกำร
ของลูกค้ำ และเรียนรู้ในกำรใช้ธรรมชำติ
เป็นแนวทำงในกำรบ�ำบัดของเสียที่เกิด
จำกกิจกำร เพื่อรักษำสิ่งแวดล้อม

คุณธรรม
จ้ำงคนในชมุชนเป็นพนกังำน มีสวสัดกิำร และส่งเสรมิให้พนักงำนเข้ำรบักำรอบรม

ในด้ำนต่ำงๆ เพื่อพัฒนำคุณภำพ รักษำสิ่งแวดล้อมให้กับชุมชน โดยมีบ่อบ�ำบัดน�้ำเสีย
จำกกำรอปุโภคบริโภคภำยในสถำนบีรกิำร พร้อมทัง้พฒันำสถำนีบรกิำรให้มคีวำมสะอำด 
สวยงำม เพื่อให้เป็นสถำนที่พักผ่อนของผู้เดินทำง จนได้รับรำงวัลสถำนีบริกำรทองค�ำ 
ดีเด่นระดับภำค สถำนีบริกำรมำตรฐำน ประเภทส่งเสริมกำรท่องเท่ียวและเศรษฐกิจ
ชุมชน และรำงวัลรองชนะเลิศสุดยอดส้วมสำธำรณะ 
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ผลส�าเร็จจากการประยุกต์ใช ้ปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียง 

การบริหารภายในองค์กร
มีแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรองค์กร โดยมุ่งหวังให้ลูกค้ำได้รับกำรบริกำรที่ดี  

มีควำมสุข ด้วยเคล็ดลับ “องค์กรต้องสร้ำงควำมสุขให้พนักงำนก่อน” ด้วยหลัก 
“ควำมสุข 8 ประกำร หรือ Happy Workplace” ซึ่งหมำยถึง กระบวนกำรพัฒนำ 
คนในองค์กรอย่ำงมีเป้ำหมำยและยุทธศำสตร์ และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กร  
เพื่อให้องค์กรมีควำมพร้อมต่อกำรเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะน�ำไปสู่กำรพัฒนำเติบโตอย่ำง 
ต่อเนื่อง (กำรจัดกำรองค์กรโดยเน้นกำรจัดกำรคนเป็นหลัก)

ความสุข 8 ประการ ประกอบด้วย
• สุขภำพดี (Happy Body) คือ มีสุขภำพแข็งแรงทั้งกำยและใจ

• น�้ำใจงำม (Happy Heart) คือ มีน�้ำใจเอื้ออำทรต่อกันและกัน

• ทำงสงบ (Happy Soul) คือ มคีวำมศรทัธำในศำสนำและมีศลีธรรม 

 ในกำรด�ำเนินชีวิต

• ผ่อนคลำย (Happy Relax) คือ รู้จักผ่อนคลำยต่อสิ่งต่ำงๆ ในกำร 

 ด�ำเนินชีวิต

• หำควำมรู้ (Happy Brain) คือ ศึกษำหำควำมรู้ พัฒนำตนเอง 

 ตลอดเวลำ

• ปลอดหนี้ (Happy Money) คือ มีเงินรู้จักเก็บ รู้จักใช้ ไม่เป็นหนี้

• ครอบครัวดี (Happy Family) คือ มีครอบครัวที่อบอุ่นและมั่นคง

• สังคมดี (Happy Society) คือ มีควำมรักสำมัคคี เอื้อเฟื้อต่อชุมชน 

 ที่ตนท�ำงำนและที่พักอำศัย
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คู่มือตัวอย่ำงควำมส�ำเร็จ
กำรประยุกต์ใช้ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง

เมื่อพนักงำนได้รับกำรดูแลอย่ำงดี มี
ควำมสุข ยิ้มแย้มแจ่มใส รักในงำน จะสำมำรถ
ส่งต่อควำมสุขไปยังลูกค้ำได้ไม่รู ้จบ และจะ
ชักชวนคนที่รู้จักเข้ำมำท�ำงำนเพ่ิมเสมอเม่ือมี
ต�ำแหน่งว่ำง และเมื่อลูกค้ำมีควำมสุขจะบอก
กันปำกต่อปำก ท�ำให้มีลูกค้ำเข้ำมำใช้บริกำร
มำกขึน้ พร้อมทัง้คนืก�ำไรให้กับลกูค้ำและสงัคม 
สร้ำงควำมสุขให้พนักงำน ตลอดจนเพิ่มพูน
ควำมรู ้ ให ้มำก ย่ิงขึ้น  นอกจำกนี้  ยั ง ให  ้
ควำมส�ำคัญกับกำรจ้ำงงำนผู ้สูงอำยุภำยใน
ชุมชน ซึ่งสำมำรถกระจำยรำยได้และสร้ำง
อำชีพให้กับผู้สูงอำยุอีกด้วย

เมื่อประสบควำมส�ำเร็จจำกกำรบริหำรจัดกำรภำยในองค์กร 
ด้วยหลักควำมสุขแล้ว ยังมีแนวควำมคิดกำรบริกำรแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ 
(One Stop Service) เพื่อบริกำรลูกค้ำสถำนีบริกำรน�้ำมันได้ครบวงจร  
และลดควำมเสี่ยงจำกรำคำน�้ำมันและเศรษฐกิจที่ผันผวน ซึ่งกำรบริกำร
ต่ำงๆ ภำยในสถำนีบริกำรน�้ำมัน ประกอบด้วย

8
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หจก. สมศักดิ์แกลง เซอร์วิส

ประเภทธุรกิจขนำดย่อม

ห้องน�้าสะอาด
เมื่อ “ห้องน�้ำ” และ “สถำนีบริกำร

น�้ำมัน” เป็นของคู่กัน กำรปรับปรุงห้องน�้ำให้
สะอำดและถูกสุขลักษณะจะสำมำรถสร้ำง
ควำมพึงพอใจให้กับผู ้ใช้บริกำรได้ ดังนั้น 
ในปี 2546 คุณกรทัศน์จึงด�ำเนินกำรพัฒนำ
ปรับปรุ งห ้องน�้ ำ ให ้ถู กสุ ขลักษณะตำม
มำตรกำรของกรมอนำมัยคือ มี HAS 16 ข้อ 
และจัดให้มีแม่บ้ำนคอยท�ำควำมสะอำดและ
บริกำรลูกค้ำตลอดเวลำ จนเป็นสถำนีบริกำร
น�้ำมันที่ขึ้นช่ือและเชื่อถือในเรื่องควำมสะอำด
ของห้องน�้ำ ท�ำให้มีลูกค้ำเข้ำมำใช้บริกำรมำก
ขึ้นเป็นเท่ำตัว
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คู่มือตัวอย่ำงควำมส�ำเร็จ
กำรประยุกต์ใช้ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง

HAS 16 ข้อ ประกอบด้วย
ความสะอาด (Healthy : H)

1 พื้น ผนัง เพดำน โถส้วม ที่กดโถส้วม โถปัสสำวะ มีควำมสะอำด ไม่ม ี
 ครำบสกปรก อยู่ในสภำพดีและใช้งำนได้

2 น�้ำใช้สะอำด เพียงพอ และไม่มีลูกน�้ำยุง ภำชนะเก็บกักน�้ำ ขันตักน�้ำ  
 มีควำมสะอำด อยู่ในสภำพดีและใช้งำนได้

3 กระดำษช�ำระเพียงพอต่อกำรใช้งำนตลอดเวลำที่ เป ิดให้บริกำร 
 (อำจจ�ำหน่ำย หรือบริกำรฟรี) หรือสำยฉีดน�้ำช�ำระท่ีสะอำด อยู่ใน 

 สภำพดีและใช้งำนได้

4 อ่ำงล้ำงมือ ก๊อกน�้ำ กระจก สะอำด ไม่มีครำบสกปรก อยู่ในสภำพดีและ 
 ใช้งำนได้

5 
สบู่ล้ำงมือพร้อมให้ใช้ตลอดเวลำที่เปิดให้บริกำร

6 ถังรองรับมูลฝอย สะอำด มีฝำปิด อยู่ในสภำพดี ไม่รั่วซึม 

 ตั้งอยู่ในบริเวณอ่ำงล้ำงมือหรือบริเวณใกล้เคียง

7 
มีกำรระบำยอำกำศดี และไม่มีกลิ่นเหม็น

8 
สภำพท่อระบำยสิ่งปฏิกูลและถังกักเก็บไม่รั่ว แตก หรือช�ำรุด

9 จัดให้มีกำรท�ำควำมสะอำด และระบบกำรควบคุมตรวจตรำ
 เป็นประจ�ำ
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หจก. สมศักดิ์แกลง เซอร์วิส

ประเภทธุรกิจขนำดย่อม

ความเพียงพอ (Accessibility : A)

10 จัดให้มีส้วมนั่งรำบส�ำหรับผู้พิกำร ผู้สูงวัย หญิงตั้งครรภ์ และ 
 ประชำชนทั่วไป อย่ำงน้อยหนึ่งที่

11 
ส้วมสำธำรณะพร้อมใช้งำนตลอดเวลำที่เปิดให้บริกำร

 
ความปลอดภัย (Safety : S)

12 
บริเวณที่ตั้งส้วมต้องไม่อยู่ที่ลับตำ/เปลี่ยว

13 กรณีมีห้องส้วมตั้งแต่ 2 ห้องขึ้นไป ให้แยกเป็นห้องส้วมส�ำหรับ 
 ชำย หญิง โดยมีป้ำยหรือสัญลักษณ์ที่ชัดเจน

14 ประตู ที่จับเปิด-ปิด ที่ล็อกด้ำนใน มีควำมสะอำด อยู่ในสภำพด ี
 และใช้งำนได้

15 
พื้นห้องส้วมแห้ง

16 
แสงสว่ำงเพียงพอ สำมำรถมองเห็นได้ทั่วบริเวณ



12
คู่มือตัวอย่ำงควำมส�ำเร็จ
กำรประยุกต์ใช้ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง

บ้านตากาแฟ 
เม่ือคิดได้ว่ำ “กำรสร้ำงภูมิคุ้มกัน” ให้กับ

ธุรกิจเป็นแนวทำงที่สำมำรถท�ำให้กิจกำรมีควำม
มัน่คงได้ คณุกรทศัน์จึงเริม่ศกึษำเก่ียวกบักำรท�ำร้ำน
กำแฟสดและพัฒนำปรับปรุงสูตรกำแฟด้วยตนเอง 
จนกระทั่งในปี 2545 จึงเปิดร้ำน “บ้ำนตำกำแฟ” 
ขึ้น และในระยะเวลำไม่นำน กำแฟสูตรเฉพำะ 
ของร้ำนในช่ือ “บ้ำนตำ” เป็นท่ีนิยมของลูกค้ำ  
ทั้งผู ้ที่มำใช้บริกำรเติมน�้ำมันและลูกค้ำคอกำแฟ 
ที่เข้ำมำอุดหนุนโดยเฉพำะ
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หจก. สมศักดิ์แกลง เซอร์วิส

ประเภทธุรกิจขนำดย่อม
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กำรประยุกต์ใช้ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง

ข้าวแกงคุณยาย 
เมื่อร้ำนกำแฟและห้องน�้ำที่สะอำด

ดงึดดูลูกค้ำเข้ำมำใช้บรกิำรมำกขึน้ คณุกรทศัน์
จึงถือว่ำเป็นโอกำสดีในกำรขยับขยำยกิจกำร
ใหม่ จึงได้เปิดร้ำน “ข้ำวแกงคุณยำย” ขึ้น 
เพื่อรองรับผู้ใช้บริกำรที่ต้องกำรแวะพักรถ 
รวมถึงคนในชุมชนใกล้เคียง พร้อมทั้งให้ 
ควำมส�ำคัญในกำรจัดสรรเมนูต่ำงๆ เพื่อ 
ตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำ
ให้ดีที่สุด 
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ประเภทธุรกิจขนำดย่อม

บ้านตาพานิช
จำกกำรรบัฟังควำมคดิเหน็ของผูใ้ช้บรกิำร

เพื่อน�ำมำพัฒนำปรับปรุงกิจกำร คุณกรทัศน์ได้
เปิดร้ำนจ�ำหน่ำยสินค้ำโอทอป “บ้ำนตำพำนิช” 
ขึ้นตำมค�ำเรียกร้องของลูกค้ำที่ต้องกำรซ้ือสินค้ำ
ของฝำก ซึ่งนอกจำกจะตอบสนองควำมต้องกำร
ของลูกค้ำได้แล้ว ยังสำมำรถสนับสนุนสินค้ำของ
ชุมชน กระจำยรำยได้ให้กับคนในชุมชน และ
สอดคล้องกบัแนวควำมคดิในกำรบรหิำรจดักำรให้
เป็นศูนย์บริกำรแบบเบ็ดเสร็จอีกด้วย
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รักษาสิ่งแวดล้อม รักษาธุรกิจ
นอกจำกกำรพฒันำปรบัปรุงกจิกำรจนประสบควำมส�ำเร็จแล้ว บรษัิทยังตระหนัก

ถึงผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นส�ำคัญ เพรำะกำรบริกำรห้องน�้ำ ร้ำนกำแฟ 
และร้ำนอำหำร จะก่อให้เกดิน�ำ้เสียทิง้ลงสูล่�ำคลองตำมธรรมชำติ ดังนัน้ จงึบรหิำรจดักำร
โดยสร้ำงระบบบ่อบ�ำบัดน�้ำเสียตำมแบบโครงกำรแหลมผักเบี้ยอันเน่ืองมำจำก 
พระรำชด�ำริ โดยมีถังดักไขมัน พร้อมกับผลิตน�้ำจุลินทรีย์ด้วยเศษผักผลไม้จำก 
ร้ำนข้ำวแกง ซ่ึงส่วนหนึ่งใช้ย่อยสลำยน�้ำเสียและครำบไขมัน และอีกส่วนหน่ึงน�ำมำ 
บรรจุขวดจ�ำหน่ำยภำยในร้ำนโอทอปบ้ำนตำพำนิช ท�ำให้มีผู ้สนใจเข้ำมำเยี่ยมชม 
ศึกษำดูงำนโครงกำรรักษำสิ่งแวดล้อมดังกล่ำวอย่ำงต่อเนื่อง

ปัจจุบันสถำนีบริกำรน�้ำมันสมศักดิ์แกลง เซอร์วิส เป็นสถำนีบริกำรที่มีมำตรฐำน
สูง และมีธุรกิจบริกำรครบวงจร ส่งเสริมกำรท่องเท่ียว เป็นศูนย์กระจำยสินค้ำของ 
ชุมชน ประสบควำมส�ำเร็จจำกกำรประกอบธุรกิจแบบค่อยเป็นค่อยไป รับฟังควำม
ต้องกำรของลูกค้ำ และได้สร้ำงภูมิคุ้มกันให้แก่ธุรกิจ ด้วยกำรใส่ใจผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
รวมทัง้ด�ำเนนิธรุกจิอย่ำงรกัษำสิง่แวดล้อม จงึกล่ำว
ได้ว่ำสมศักดิ์แกลง เซอร์วิส เป็นธุรกิจเล็กๆ ของ
ครอบครวัทีต้่องกำรแบ่งปันควำมสุขให้คนรอบข้ำง 
มไิด้เป็นธรุกิจทีด่�ำเนนิกำรแบบปกตทิัว่ไป จนกลำย
เป็นจดุพกัรถทีค่นพดูถงึกนัปำกต่อปำกว่ำ “กำแฟ
หอมกลมกล่อม” “ห้องน�ำ้สะอำด” และ “อำหำร
อร่อย” 
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ประเภทธุรกิจขนำดย่อม

รางวัลความส�าเร็จ
ปี 2548 
l  รำงวัลปั๊มทองค�ำ ประเภทส่งเสริมกำรท่องเที่ยวและ

เศรษฐกิจชุมชน กรมธุรกิจพลังงำน กระทรวงพลังงำน 

ปี 2549 
l  รำงวลัสดุยอดส้วมแห่งปี ประเภทส้วมสำธำรณะในสถำนี

บรกิำรน�ำ้มนัเชือ้เพลงิสำยสขุมุวทิ กรมอนำมัย กระทรวงสำธำรณสุข 

ปี 2550 
l   รำงวัลรองชนะเลิศโล่เกียรติยศ ฯพณฯ นำยกรัฐมนตรี 

กำรประกวดผลงำนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 1 
ประเภทธุรกิจขนำดย่อม ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพื่อ 
ประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ (ส�ำนักงำน กปร.) 

ปี 2552 
l   รำงวัลรับรองมำตรฐำนสถำนีบริกำรคุณภำพ ปลอดภัย 

น่ำใช้บริกำร เหรียญทอง กรมธุรกิจพลังงำน กระทรวงพลังงำน 
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ถนนสุขุมวิท

ศูนย์การเรียนรู้
หจก.สมศักดิ์แกลงเซอร์วิส
(สถานีบริการน�้ามันเชลล์)

3 กม.

ไปตัวเมืองระยอง

ถน
น
ห

ม
าย

เล
ข 

34
4

ไปจันทบุรี

ร้านแมคโดนัลด์

แยกโพธิ์ทอง

ไปชลบุรี

แผนที่



19
หจก. สมศักดิ์แกลง เซอร์วิส

ประเภทธุรกิจขนำดย่อม

ล�ำดับ 
   ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 

ประเภท จังหวัด โทรศัพท์
   ส�ำนักงำน กปร.

    ภำคกลำง

 1 นำยประมำณ ประสงค์สันต์ ประชำชนในพื้นที่ห่ำงไกล กำญจนบุรี 08 7903 0912
    และกันดำร
 2 นำยวินัย สุวรรณไตร ประชำชนทั่วไป ฉะเชิงเทรำ 09 8816 2825
 3 นำยส�ำรอง แตงพลับ เกษตรกรทฤษฎีใหม่ เพชรบุรี 08 9076 4325
 4 นำยณรงค์ บัวสี เกษตรกรทฤษฎีใหม่ กรุงเทพฯ 08 7357 6999
 5 นำยยวง เขียวนิล เกษตรกรทฤษฎีใหม่ นนทบุรี 08 1929 9159
 6 นำยปรีชำ เหมกรณ์ เกษตรกรทฤษฎีใหม่ กรุงเทพฯ 08 5059 3555
 7 กลุ่มส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้ำว กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ นนทบุรี 08 0076 8989
  ชุมชนบ้ำนไทรใหญ่
 8 ชุมชนบำงรักน้อย ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง นนทบุรี 08 1316 0805
 9 ชุมชนเพชรำวุธ พัน.2 ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง กรุงเทพฯ 0 2521 1190
 10 เรือนจ�ำชั่วครำวเขำกลิ้ง หน่วยงำนภำครัฐในส่วนภูมิภำค เพชรบุรี 0 3246 5171
 11 ธนำคำรเพื่อกำรเกษตร หน่วยงำนภำครัฐในส่วนกลำง กรุงเทพฯ 0 2280 0180
  และสหกรณ์กำรเกษตร (ธ.ก.ส.)
 12 กรมรำชทัณฑ์ หน่วยงำนภำครัฐในส่วนกลำง นนทบุรี 0 2967 2222
 13 บริษัท ซองเดอร์ไทยออร์แกนิคฟู้ด ธุรกิจขนำดย่อม สุพรรณบุรี 0 2967 1200-1
  จ�ำกัด
 14 กลุ่มสตรีผลิตภัณฑ์ของใช้ ธุรกิจขนำดย่อม เพชรบุรี 08 9515 1128
  ในครัวเรือน
 15 ห้ำงหุ้นส่วนจ�ำกัด ธุรกิจขนำดย่อม ระยอง 0 3867 1382
  สมศักดิ์แกลง เซอร์วิส
 16 บริษัท บำธรูม ดีไซน์ จ�ำกัด ธุรกิจขนำดกลำง ปทุมธำนี 0 2683 7322-3
 17 บริษัท บำงจำกปิโตรเลียม ธุรกิจขนำดใหญ่ กรุงเทพฯ 0 2335 4658
  จ�ำกัด (มหำชน)
 18 บรษัิท ซเีอด็ยเูคชัน่ จ�ำกดั (มหำชน) ธุรกิจขนำดใหญ่ กรุงเทพฯ 0 2739 8000
 19 บรษิทั โทเทิล่ แอค็เซส็ คอมมนิูเคชัน่ ธุรกิจขนำดใหญ่ กรุงเทพฯ 0 2202 8000
  จ�ำกัด (มหำชน)

   ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ   

 20 นำยทวี ประหำ ประชำชนในพื้นที่ห่ำงไกล มุกดำหำร 09 9914 3917
    และกันดำร
 21 นำยแสนหมั้น อินทรไชยำ ประชำชนทั่วไป อุดรธำนี 08 6167 8524
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 22 นำยสุนัน เผ้ำหอม ประชำชนทั่วไป ขอนแก่น 08 0186 8617
 23 นำยจันทร์ที ประทุมภำ เกษตรกรทฤษฎีใหม่ นครรำชสีมำ 08 9948 4737
 24 นำงพิมพ์ โถตันค�ำ เกษตรกรทฤษฎีใหม่ สกลนคร 08 0748 3133
 25 นำยบุญแทน เหลำสุพะ เกษตรกรทฤษฎีใหม่ เลย 08 3346 0287
 26 กลุ่มข้ำวคุณค่ำ ชำวนำคุณธรรม กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ยโสธร 08 7872 1672
 27 กลุ่มเกษตรกรรมยั่งยืน กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ มหำสำรคำม 08 9618 4075
  อ�ำเภอกันทรวิชัย
 28 ชุมชนบ้ำนท่ำเรือ ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง นครพนม 08 8335 5819
 29 โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ 51 หน่วยงำนภำครัฐในส่วนภูมิภำค บุรีรัมย์ 0 4463 1883
  (ศึกษำสงเครำะห์นำงรอง)
 30 บริษัท โสมภำส เอ็นจิเนียริ่ง ธุรกิจขนำดกลำง มหำสำรคำม 08 1052 1270
  (2005) จ�ำกัด
    ภำคเหนือ

 31 นำยผล มีศรี  ประชำชนในพื้นที่ห่ำงไกล พะเยำ 08 7174 9928
    และกันดำร
 32 นำยสุพจน์ โคมณี ประชำชนทั่วไป นครสวรรค์ 08 1041 0911
 33 นำยสมมำตร บุญฤทธิ์ ประชำชนทั่วไป ก�ำแพงเพชร 08 6207 1285
 34 นำงเปรียวจันทร์ ต๊ะต้นยำง เกษตรกรทฤษฎีใหม่ เชียงรำย 08 1706 9687
 35 นำยประพันธ์ ศรีสุวรรณ เกษตรกรทฤษฎีใหม่ แพร่ 08 5252 2835
 36 นำยบุญเป็ง จันต๊ะภำ เกษตรกรทฤษฎีใหม่ เชียงรำย 08 9559 8350
 37 กลุ่มเกษตรท�ำสวนบ้ำนถ�้ำ กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ พะเยำ 08 1023 5598
 38 กลุ่มศูนย์เครือข่ำยปรำชญ์ชำวบ้ำน กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ เชียงรำย 08 1025 5598
  เกษตรยั่งยืนต�ำบลเมืองชุม 
 39 ชุมชนบ้ำนดอกบัว ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง พะเยำ 08 2895 7321
 40 โรงพยำบำลหนองม่วงไข่ หน่วยงำนภำครัฐในส่วนภูมิภำค แพร่ 0 5464 7458-60

    ภำคใต้

 41 นำยสมพงษ์ พรผล ประชำชนทั่วไป พังงำ 08 9123 1589
 42 นำยสมชำย นิลอนันต์ เกษตรกรทฤษฎีใหม่ สุรำษฎร์ธำนี 08 9592 1764
 43 นำยพินัย แก้วจันทร์ เกษตรกรทฤษฎีใหม่ ยะลำ 08 1388 5161
 44 ชุมชนบ้ำนบำงโรง ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง ภูเก็ต 08 1892 9204
 45 เทศบำลต�ำบลปลำยพระยำ หน่วยงำนภำครัฐในส่วนภูมิภำค กระบี่ 0 7568 7141
 46 บริษัท พรทิพย์ ภูเก็ต จ�ำกัด ธุรกิจขนำดย่อม ภูเก็ต 0 7626 1555
 47 บริษัท แปลนครีเอชั่นส์ จ�ำกัด ธุรกิจขนำดกลำง ตรัง 0 2237 9070

ล�ำดับ 
   ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 

ประเภท จังหวัด โทรศัพท์
   ส�ำนักงำน กปร.
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