


คํานํา
 สํานักงานคณะกรรมการพิเศษ        
เ พ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจาก         
พระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) รวมกับมูลนิธิ       
ชยัพฒันา สาํนกังบประมาณ กระทรวงมหาดไทย 
กองทัพไทย และมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนา

ประเทศตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไดจัดให
มีการประกวดผลงานตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ครัง้ที ่2 โดยมีวตัถปุระสงคเพือ่เผยแพร
ตวัอยางความสําเร็จของบุคคล ชมุชน และองคกร
ภาครัฐและธุรกิจ ที่ไดนอมนําเอาหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชในการดําเนิน
ชีวิต การพัฒนาชุมชน และการบริหารจัดการ
องคกร จนประสบความสําเร็จและเปนแบบ

อยางท่ีดีแกสังคม

 จากการประกวดผลงานฯ ที่ผานมา            
นายพินัย แกวจันทร ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ 
ถวยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกมุาร ีประเภทเกษตรกรทฤษฎใีหม 

ซึ่งเหมาะสมที่จะเปนตัวอยางใหแกบุคคลทั่วไป
ทีส่นใจเขามาศกึษาเรยีนรูความสาํเรจ็ สาํนกังาน 
กปร. จึงพิจารณาเห็นสมควรให นายพินัย            
แกวจันทร เปนศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง 
โดยในเบื้องตน สํานักงาน กปร. ไดจัดพิมพ
หนงัสอืคูมอืตวัอยางความสาํเรจ็การประยกุตใช
ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง ประเภทเกษตรกร
ทฤษฎใีหม เพือ่เปนคูมอืใหผูทีส่นใจไดเขาใจและ
มองเห็นภาพการนอมนําหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชในการพัฒนา
ตนเองและสวนรวม
 สุดทายน้ี สํานักงาน กปร. ขอขอบคุณ 

นายพินัย แกวจันทร เปนอยางย่ิง ที่ใหความ
อนุเคราะหขอมูลและรูปภาพในการจัดพิมพ

หนงัสอืเลมนี ้โดยหวังเปนอยางยิง่วาหนงัสือคูมอื
ตัวอยางความสําเร็จฯ เลมนี้ จะเปนแนวทาง          
ในการดาํเนนิชวีติและดาํรงตนใหเปนประโยชน

ตอสังคมตอไป

สํานักงาน กปร.
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จุดเริ่มตนของความสําเร็จ
 นายพินยั แกวจนัทร สมรสกับนางนวพร 
แกวจันทร มีบุตรชาย 2 คน ไดเริ่มทําเกษตร
ทฤษฎีใหม เมื่อป 2538 โดยไดแนวคิดจากบิดา

ที่มีนามาตั้งแตเด็กและสามารถสงลูกๆ เรียน
หนังสือไดโดยไมมีหนี้สิน อีกทั้งยังไดรับการ
อบรมใหมคีวามเอือ้อาทรตอกัน จายเทาท่ีจาํเปน 
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กินเอง ทําเอง ปลูกเอง มีรายไดจะไมเดือดรอน 
โดยไดนําแนวท่ีบิดาสอนตนคือ ทําใหดู อยูให
เห็น สอนใหเปน มาเปนหลักในการดําเนินชีวิต 

และไดนอมนําแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงใน
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวัมาเปนหลักในการ
ดําเนินชีวิตอยางเพียงพอตลอดมา

นายพินัยยึดหลัก
ในการดําเนินชีวิต 

“ทําใหดู อยูใหเห็น 
สอนใหเปน”
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 จากจุดเร่ิมตนในการเร่ิมงานดานเกษตร
เพ่ือปรับเปล่ียนชีวิตของตนเอง ในการดําเนิน

ชวีติตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง โดยเริม่

จากพ้ืนที่นา จํานวน 3 ไร เพื่อทําการเกษตร   

แบบผสมผสาน ไรนาสวนผสมเปนรายแรก         

ของตําบลยุโป ดวยงบประมาณ 30,000 บาท 
จนกระทัง่ปจจบุนัมีพืน้ทีด่าํเนินการ จาํนวน 15 ไร
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แรงบันดาลใจในการประยุกตใช
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 นายพนิยัจบการศกึษาจากแผนกชางกล
โลหะ ในป 2520 และไดเริ่มตนชีวิตการทํางาน
โดยเปนลูกจางของกรมชลประทาน ตอมาได 

โอนยายไปทาํงานในกรมทรัพยากรธรณี กระทรวง
อุตสาหกรรม และทํางานในเทศบาลนครยะลา 
ซึ่งรวมระยะเวลาในการทํางานเปนเวลา 18 ป 
กอนที่นําแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาปรับใช โดยเร่ิมจากในป 2539 ไดซื้อที่ดิน         
1 แปลง ขนาด 3 ไร ซึง่เปนท่ีนาในขณะทีท่าํงาน

ทีเ่ทศบาลนครยะลา เพือ่วางแผนจดัทาํไรนาสวน
ผสม จนไดรับนามวา “คนบาแหงบานยุโป” 
เนือ่งจากในขณะน้ันทกุพืน้ทีข่องบานยุโปจะเปน
ที่นาทุกผืน มีเพียงนายพินัยที่เปนผูริเริ่มพลิก  
ผนืนาเปนการทาํไรนาสวนผสม โดยไดรบัแนวคดิ
จากบิดามารดาของตนซ่ึงสามารถเล้ียงดูบุตร   
ไดถงึ 6 คน จากการทาํนาในพืน้ทีจ่งัหวดัสงขลา 

จึงเปนแรงบันดาลใจในการประยุกตใชใหเห็น  
ผลสําเร็จอยางเปนรูปธรรม
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การดํารงตนอยางพอเพียง
ความพอประมาณ
 มีการวางแผน ทําแบบคอยเปนคอยไป 

เริ่มจากนอยไปหามาก ลดตนทุนการผลิตและ

พจิารณาตามกําลงัและความสามารถของตนเอง
เปนหลกั โดยใชแรงงานจากสมาชิกในครอบครัว 
ไมมีการจางแรงงาน รูจักใชจายเงิน ไมฟุมเฟอย 

โดยมีการจัดทําบัญชีรายรับ-รายจาย มีการ          

เก็บออมเปนเงินทุน

ความมีเหตุผล 
 พิจารณาถึงศักยภาพของตนเองและ

ครอบครัว ถึงความจําเปน ความเปนไปได         

คิดกอนทํา มีการวางแผนงาน และการบริหาร
จัดการเงินทุนอยางรอบคอบ โดยมีแนวคิดใน    
การทํางาน คือ “อดทน สูงาน หาประสบการณ    

ผสานภูมิปญญาทองถิ่น” ใชเหตุและผลในการ

ดําเนินชีวิต จนประสบความสําเร็จ ครอบครัว          

มีความอบอุน เพราะทําการเกษตรดวยกัน          
ตามศักยภาพของครอบครัว ทําใหเกิดการใช
พื้นท่ีอยางมีประสิทธิภาพ
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การมีภูมิคุมกัน ที่ดี
 รูจักประมาณตน ไมทําเกินกําลังความ

สามารถของตนเอง มีการออม การวางแผนงาน 

มีการแบงปนและเอื้อเฟอเผื่อแผแกคนรอบขาง 
ชวยเหลือซึ่งกันและกัน และชวยเหลือสังคม
แปลงพืน้ทีเ่กษตรผสมผสาน มกีารปลูกไมโตเรว็

เพื่อใชสอย ไมผล พืชผักสวนครัว เลี้ยงปลา ไก 

โดยปลูกและเล้ียงทุกอยางท่ีกิน เพื่อลดการ

พึ่งพาจากภายนอก

 นายพินัยใหความสําคัญกับการทําบัญชี

ครัวเรือน ซึ่งถือวาเปนภูมิคุมกันที่สําคัญของทุก
ครัวเรือน โดยถือวาการจัดทําบัญชีครัวเรือน 
และการปรับเปลี่ยนแนวคิด เปนส่ิงที่สําคัญ       

ในการถายทอดองคความรู ในศูนยเรียนรู ฯ          
นอกเหนือจากการการลงมือปฏิบัติจริง
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เงื่อนไขความรูคูคุณธรรม
ความรู
 เรียนรูจากภูมิปญญาทองถิ่น ตํารา และ
การอบรม ศกึษาดงูาน โดยหมัน่หาความรูใหกบั
ตนเองอยูตลอดเวลาและนํามาปรับใชในการ
พัฒนาแปลงเกษตรทฤษฎีใหม โดยบริหาร
จัดการพ้ืนที่ไดอยางเหมาะสม ใชเวลาใหคุมคา 
และมีการแบงปนความรูที่ไดรับใหกับผู อื่น        

โดยมีปณิธานในการทํางาน “แบงรู  แบงใช          
เพื่อถวายในหลวง”

 นอกจากน้ัน นายพินัยเปนคนใฝรู สนใจ
เรียนรูอยูเสมอและนําความรูมาปฏิบัติจนเกิด
ประโยชน กอการตอยอดองคความรู ไดจน
ประสบผลสําเร็จ ดังจะเห็นไดจากกระบวนการ
ผลิตสมแขก โดยเริ่มตั้งแตขยายพันธุ จนได

ผลผลิต นําไปแปรรูปในรูปแบบตางๆ เชน         
ตากแหง กวน เชื่อม เปนตน โดยเนนการ           
จดัจาํหนายในรูปแบบท่ีเปนสนิคาแปรรูปมากกวา 
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เน่ืองจากสามารถจําหนายไดในราคาสูงกวา
หลายเทา จนเปนทีต่องการของตลาด ซึง่สวนใหญ
จะเปนการสั่งซื้อจากหนวยงานราชการภายใน
ทองถิน่ นอกจากนี ้ยงัมผีลิตภณัฑนํา้มันมะพราว
สกัดเย็น ที่ทําการตลาดในรูปแบบของ OTOP 
จังหวัดยะลา

คุณธรรม
 ดําเนินชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจ         

พอเพียง และใชหลกัอทิธบิาท 4 ในการดําเนินชวีติ             
รูจักเอื้ออาทรแกผูอื่น โดยมีแนวคิด “มุงมั่น            
ขยัน ประหยัด แนวปฏิบัติที่พอสอน มีวินัย           
ไมเดือดรอน เอื้ออาทร ชีวิตพอเพียง”

มุงมั่น ขยัน ประหยัด
แนวปฏิบัติที่พอสอน
มีวินัย ไมเดือดรอน

เอื้ออาทร ชีวิตพอเพียง
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ผลสําเร็จจากการประยุกตใชปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
 การนําเกษตรแบบผสมผสานมาปรับใช

โดยทีไ่มจาํเปนตองพึง่พาการใชสารเคม ีสามารถ
ชวยลดตนทนุจากการใชปุยและยาปราบศตัรพูชื 
นอกจากน้ียังมีการจัดทําบัญชีรายรับรายจาย 

เพื่อใชวางแผนในการใชจายเงินอยางถูกตอง  

และเหมาะสม สําหรับดานครอบครัว สมาชิก         

ในครอบครัวมีความเขาใจในแนวทางท่ีปฏิบัติ
และมีสวนชวยโดยรวมแรงรวมใจกันทําการ
เกษตร ตลอดจนเปนวิทยากรในการใหความรู  

แกผูเขาอบรมในกจิกรรมตางๆ และเคยไดรวมกบั

1212       คูมือตัวอยางความสําเร็จ การประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คูมือตัวอยางความสําเร็จ การประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง



อาจารยใหญโรงเรียนท่ีภรรยารับราชการอยู        

ทําแปลงสาธิตในโรงเรียนใหนักเรียนไดปฏิบัติ     
จึงเปนตัวอยางแกชุมชน และไดผลผลิตใชเปน
อาหารกลางวันของนักเรียน ปจจบุนัมกีารจดัตัง้

ในรูปของคณะกรรมการเพ่ือเปนวิทยากรใน  

ศูนยเรียนรู โดยมีคณะกรรมการทั้งส้ิน จํานวน 

9 ทาน มีนายพินัย แกวจันทร เปนประธาน            
เพื่อชวยกันถายทอดความรูภายในศูนยเรียนรูฯ 
โดยมีแนวคิด “อดทน สูงาน หาประสบการณ 

พึ่งภูมิปญญาทองถิ่น”

ประเภทเกษตรกรทฤษฎีใหม  :  นายพินัย แกวจันทรประเภทเกษตรกรทฤษฎีใหม  :  นายพินัย แกวจันทร        1313        



 การจัดการอบรมของนายพินัย มีการ       
จดัทําหลกัสตูรเสริมความรูตางๆ ดานเกษตร ดงันี้

หลักสูตรฝกอบรม
 1. การจัดการไรนาสวนผสม การขยาย
พันธุพืช การเล้ียงสัตว การประมง  

 2. การทาํของใชในครวัเรอืน เชน การทาํ
นํ้ายาอเนกประสงคสําหรับลางจาน ซักผาจาก
วัสดุธรรมชาติ การทําสบู เหลวสมุนไพรจาก
เปลือกมังคุด

 3. การทําปุยหมักจากเศษวัชพชื ฟางขาว 
การทํานํ้าหมักชีวภาพจากเศษวัสดุในครัวเรือน

1414       คูมือตัวอยางความสําเร็จ การประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คูมือตัวอยางความสําเร็จ การประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง



 4. การทํานํ้ามันมะพราวสกัดเย็น

 5. การทําเตาเผาถานนํ้าสมควันไม การ
ทําเตาเผาถานแกลบ

 6. การเล้ียงปลาในบอพลาสติก บอ
ซีเมนต

 7. การทําสารสกัดกําจัดศัตรูพืชจาก
สมุนไพรทองถิ่น

 8. การทําเตาถานแกลบ เพื่อเปนวัสดุ
เพาะชํา

 9. การเล้ียงผึ้งโพรงไทย

ประเภทเกษตรกรทฤษฎีใหม  :  นายพินัย แกวจันทรประเภทเกษตรกรทฤษฎีใหม  :  นายพินัย แกวจันทร        1515        



 มีอาคารศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง 
สามารถรองรับผู เขาฟงบรรยายไดประมาณ              

50 คน โดยมีที่พักแรมเปนอาคาร 1 ชั้น 1 หลัง 

และเต็นทจํานวน 40 หลัง เพื่อรองรับผูเขามา
ศกึษาดงูาน และมอีาคารพกัแรม 2 ชัน้อกี 1 หลงั 

ซึ่งอยูระหวางการกอสราง โดยบริเวณรอบเปน
แปลงสาธิตในหลักสตูรตางๆ เชน การปลูกไมผล 

การเลีย้งปลา การทาํของใชในครวัเรอืน  การผลติ

ปุยหมักชีวภาพ

1616       คูมือตัวอยางความสําเร็จ การประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คูมือตัวอยางความสําเร็จ การประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง



รางวัลความสําเร็จ
 - เกษตรกรดีเดน สาขาไรนาสวนผสม 
ระดับจังหวัด ป 2545
 - ประธานศูนยบริการและถายทอด

เทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลดีเดน ระดับ

จังหวัด ป 2546
 - ประธานศูนยเรียนรูบานพอพอเพียง 
บานยุโป

 - เกษตรกรดีเดน ดานเกษตรอินทรีย 

งานมหกรรมผลไมเมืองยะลา ป 2550
 - เกษตรกรลกูคาธนาคารเพือ่การเกษตร 
และสหกรณการเกษตรจังหวดัยะลา เปนผูดาํรง
ชวีติตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ
บําเพ็ญประโยชนตอสังคม ป 2550

 - วทิยากรเกษตรกรคนเกง ธนาคารเพือ่
การเกษตรและสหกรณการเกษตร ประจาํ ฝสข. 
8-9 ป 2551

 - ปราชญชาวบานตําบลยุโป

 - ประกาศเกียรติคุณ รางวัลสิงหทอง 
ดานผูนําวิถีเศรษฐกิจพอเพียงดีเดน ระดับเขต 
(ศพช.เขต 9) กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวง
มหาดไทย ป 2551

 - โลเกียรติคุณเกษตรกรดีเดน สาขา

เศรษฐกิจพอเพียง ประจําป 2552 จังหวัดยะลา
 - รางวัลถวยพระราชทานสมเด็จพระ
เทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมาร ีประเภท

เกษตรกรทฤษฎีใหมในการประกวดผลงานตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 2 ป 2552

ประเภทเกษตรกรทฤษฎีใหม  :  นายพินัย แกวจันทรประเภทเกษตรกรทฤษฎีใหม  :  นายพินัย แกวจันทร        1717        



แผนที่

1818       คูมือตัวอยางความสําเร็จ การประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คูมือตัวอยางความสําเร็จ การประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง



 ลําดับ ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง ประเภท จังหวัด โทรศัพท  สํานักงาน กปร. 
ภาคกลาง
 1. นายประมาณ  ประสงคสันติ ประชาชนท่ัวไป กาญจนบุรี 08 7903 0912

 2. นายวินัย  สุวรรณไตร ประชาชนท่ัวไป ฉะเชิงเทรา 09 4861 9205

 3. นายสํารอง  แตงพลับ เกษตรกรทฤษฎีใหม เพชรบุรี 08 9076 4325

 4. นายณรงค  บัวสี เกษตรกรทฤษฎีใหม กรุงเทพฯ 08 7357 6444

 5. นายยวง  เขียวนิล เกษตรกรทฤษฎีใหม นนทบุรี 08 1929 9159

 6. นายปรีชา  เหมกรณ  เกษตรกรทฤษฎีใหม กรุงเทพฯ 08 9886 0983

 7. กลุมสงเสริมและผลิตพันธุขาว กลุมเกษตรทฤษฎีใหม นนทบุรี 08 0076 8989

  ชุมชนบานไทรใหญ  

 8. ชุมชนบางรักนอย ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง นนทบุรี 08 1316 0805

 9. ชุมชนเพชราวุธพัน 2 ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง กรุงเทพฯ 02 5211 190

 10. เรือนจําชั่วคราวเขากล้ิง หนวยงานภาครัฐในสวนภูมิภาค เพชรบุรี 08 9486 1509

 11. ธนาคารเพ่ือการเกษตร หนวยงานภาครัฐในสวนกลาง กรุงเทพฯ 02 2800 180 

  และสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.)   ตอ 2331-2

 12. กรมราชทัณฑ หนวยงานภาครัฐในสวนกลาง นนทบุรี 08 3954 7824

 13. บริษัท ซองเดอรไทยออรแกนิคฟูด  ธุรกิจขนาดยอม สุพรรณบุร ี 08 1489 9323

  จํากัด

 14. กลุมสตรีผลิตภัณฑของใช ธุรกิจขนาดยอม เพชรบุรี 08 7988 7801

  ในครัวเรือน

 15. บริษัท บาธรูม ดีไซน จํากัด ธุรกิจขนาดกลาง ปทุมธานี 02 6837 322 - 3

 16. หางหุนสวน สมศักดิ์แกลงเซอรวิส ธุรกิจขนาดกลาง ระยอง 08 9541 4442

  จํากัด

 17. บริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด ธุรกิจขนาดใหญ กรุงเทพฯ 02 3354 658

  (มหาชน)

 18. บริษัท ซีเอ็ดยเูคชั่น จํากัด ธุรกิจขนาดใหญ กรุงเทพฯ 02 7398 000

  (มหาชน)

 19. บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส ธุรกิจขนาดใหญ กรุงเทพฯ 02 2028 000

  คอมมูนิเคช่ัน จํากัด (มหาชน)

 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 20. นายแสนหมั้น  อินทรไชยา ประชาชนท่ัวไป อุดรธานี 08 6167 8524

 21. นายทวี  ประหา ประชาชนท่ัวไป มุกดาหาร 08 0059 3243

ประเภทเกษตรกรทฤษฎีใหม  :  นายพินัย แกวจันทรประเภทเกษตรกรทฤษฎีใหม  :  นายพินัย แกวจันทร        1919        



 ลําดับ ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง ประเภท จังหวัด โทรศัพท  สํานักงาน กปร. 
 22. นายสุนัน  เผาหอม ประชาชนท่ัวไป ขอนแกน 08 0186 8617

 23. นายจันทรที  ประทุมภา เกษตรกรทฤษฎีใหม นครราชสีมา 08 9948 4737

 24. นางพิมพ  โถตันคํา เกษตรกรทฤษฎีใหม สกลนคร 08 0748 3133

 25. นายบุญแทน  เหลาสุพะ เกษตรกรทฤษฎีใหม เลย 08 3346 0287

 26. กลุมขาวคุณคา ชาวนาคุณธรรม กลุมเกษตรทฤษฎีใหม ยโสธร 08 8073 4277

 27. กลุมเกษตรย่ังยืนอําเภอกันทรวิชัย กลุมเกษตรทฤษฎีใหม มหาสารคาม 08 9618 4075

 28. ชุมชนบานทาเรือ ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง นครพนม 08 8335 5819

 29. โรงเรียนศึกษาสงเคราะหนางรอง หนวยงานภาครัฐในสวนภูมิภาค บุรีรัมย 04 4631 883

 30. บริษัท โสมภาส เอ็นจิเนียริ่ง ธุรกิจขนาดกลาง มหาสารคาม 08 1052 1270

  (2005) จํากัด

 ภาคเหนือ
 31. นายสุพจน  โคมณี ประชาชนท่ัวไป นครสวรรค 08 1041 0911

 32. นายผล  มีศรี ประชาชนท่ัวไป พะเยา 08 1174 9928

 33. นายสมมาตร  บุญฤทธิ์ ประชาชนท่ัวไป กําแพงเพชร 08 6207 1285

 34. นางเปรียวจันทร  ตะตนยาง เกษตรกรทฤษฎีใหม เชียงราย 08 1706 9687

 35. นายประพันธ  ศรีสุวรรณ เกษตรกรทฤษฎีใหม แพร 08 5252 2835

 36. นายบุญเปง  จันตะภา เกษตรกรทฤษฎีใหม  เชียงราย 08 9559 2171

 37. กลุมเกษตรทําสวนบานถํ้า กลุมเกษตรทฤษฎีใหม พะเยา 08 1023 8350

 38. กลุมเกษตรศูนยเครือขายปราชญ กลุมเกษตรทฤษฎีใหม เชียงราย 08 1025 5598

  ชาวบานเกษตรย่ังยืน

  ตําบลศรีเมืองชุม

 39. ชุมชนบานดอกบัว ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง พะเยา 08 9430 4286

 40. โรงพยาบาลหนองมวงไข หนวยงานภาครัฐในสวนภูมิภาค แพร 05 4647 458 - 60

 ภาคใต
 41. นายสมพงษ  พรผล ประชาชนท่ัวไป พังงา 08 9123 1589

 42. นายสมชาย  นิลอนันต เกษตรกรทฤษฎีใหม สุราษฎรธานี 08 9592 1764

 43. นายพินัย  แกวจันทร เกษตรกรทฤษฎีใหม ยะลา 08 1388 5161

 44. ชุมชนบานบางโรง ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง ภูเก็ต 08 1892 9204

 45. เทศบาลตําบลปลายพระยา หนวยงานภาครัฐในสวนภูมิภาค กระบ่ี 07 5687 141

 46. บริษัท พรทิพย ภูเก็ต จํากัด ธุรกิจขนาดยอม ภูเก็ต 07 6261 555

 47. บริษัท แปลนครีเอชั่นส จํากัด ธุรกิจขนาดกลาง ตรัง 02 2379 070

2020       คูมือตัวอยางความสําเร็จ การประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คูมือตัวอยางความสําเร็จ การประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง




