คํ า นํ า
สํานั ก งานคณะกรรมการพิ เ ศษเพื่ อ ประสานงานโครงการอั น เนื่ อ งมา
จากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) รวมกับมูลนิธิชัยพัฒนา สํานักงบประมาณ
กระทรวงมหาดไทย กองทัพไทย และสถาบันวิจยั และพัฒนาประเทศตามปรัชญาของ
เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ได จั ด ให มี ก ารประกวดผลงานตามปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
ครัง้ ที่ 2 โดยมีวตั ถุประสงคเพือ่ เผยแพรตวั อยางความสําเร็จของบุคคล ชุมชน และ
องคกรภาครัฐและธุรกิจ ทีไ่ ดนอ มนําเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต
ใชในการดําเนินชีวิต การพัฒนาชุมชน และการบริหารจัดการองคกร จนประสบ
ความสําเร็จ และเปนแบบอยางทีด่ แี กสงั คม
จากการประกวดผลงานฯ ทีผ่ า นมา กลุม เกษตรกรทําสวนบานถ้าํ ตําบลบานถ้าํ
อําเภอดอกคําใต จังหวัดพะเยา ไดรบั รางวัลชนะเลิศถวยพระราชทานพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูห วั ประเภทกลุม เกษตรทฤษฎีใหม ซึง่ เหมาะสมทีจ่ ะเปนตัวอยางใหเกษตรกร
รวมทั้งผูที่สนใจไดเขามาศึกษาเรียนรูความสําเร็จของกลุมเกษตรกรทําสวนบานถ้ํา
สํานักงาน กปร. จึงเห็นสมควรใหกลุมเกษตรกรทําสวนบานถ้ํา เปนศูนยเรียนรู
เศรษฐกิจพอเพียง โดยในเบือ้ งตน สํานักงาน กปร.ไดจดั พิมพหนังสือการประยุกตใชหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดานกลุม เกษตรทฤษฎีใหม เพือ่ เปนแนวทางใหเกษตรกร
และผูท สี่ นใจไดเขาใจและมองเห็นภาพการนําหลักทฤษฎีใหม และปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใชในการพัฒนาการเกษตร
สุดทายนี้ สํานักงาน กปร.ขอขอบคุณสํานักงานเกษตรและสหกรณ จังหวัดพะเยา
เปนอยางยิ่ง ที่ใหความอนุเคราะหขอมูลและรูปภาพในการจัดพิมพหนังสือเลมนี้
โดยหวั ง เป น อย า งยิ่ ง ว า หนั ง สื อ การประยุ ก ต ใ ช ป รั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
ดานกลุมเกษตรทฤษฎีใหม ของกลุมเกษตรกรทําสวนบานถ้ํา จะเปนประโยชนตอ
การพัฒนาทางการเกษตร ใหสามารถพึง่ พาตนเองไดอยางยัง่ ยืนตอไป

(นายเฉลิมเกียรติ แสนวิเศษ)
เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพือ่ ประสานงานโครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชดําริ

กลุ ม เกษตรกรทํ า สวนบ า นถ้ํ า

262 หมูที่ 5 ตําบลบานถ้ํา อําเภอดอกคําใต
จังหวัดพะเยา โทร.081- 0238350

ก

ความเปนมา

ลุ ม เ ก ษ ต ร ก ร ทํ า ส ว น
บ า นถ้ํ า เป น กลุ ม ธรรม
ชาติเดิม และไดจดั ตัง้ จดทะเบียน
เปนนิติบุคคลเมื่อ ป พ.ศ.2542
จ า ก ก า ร แ น ะ นํ า ข อ ง
หนวยงานราชการ
ต อ ม า ไ ด กู เ งิ น จ า ก
ก ร ม ป ร ะ ช า ส ง เ ค ร า ะ ห
จํานวน 400,000 บาท ลงทุนทํา
ปุยอินทรีย สรางโรงปุยในที่ดินของสมาชิก ซึ่งอยูหางไกลจากหมูบาน ปรากฏวาไม
ประสบผลสําเร็จ เนือ่ งจากขาดความรู ขาดความรวมมือ ทําใหไมสามารถชําระหนีไ้ ด
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สมาชิกขาดศรัทธา และความเชือ่ ถือจาก
หนวยงานราชการ
จนกระทั้ ง ในป พ.ศ. 2545
คณะกรรมการกลุม ไดมโี อกาสเดินทางไป
ศึ ก ษาดู ง านเกษตรทฤษฎี ใ หม ทํ า ให
เกษตรกรมีกาํ ลังใจหันกลับมาพัฒนากลุม
เกษตรกรและไดชักชวนใหสมาชิกยาย
ที่ตั้งมาอยูที่บานประธาน (นายอินทวน
เครื อ บุ ญ ) และได เ ริ่ ม ต น ใหม โดยทํ า
กิจกรรมผลิตปุยอินทรีย ปุยน้ําชีวภาพ
สัจจะออมทรัพย ทุกเดือนสมาชิกจะกูเ งิน
สงชําระหนี้ และประชุมสมาชิก นอกจาก
นั้นยังจัดฝกอบรมเพิ่มความรูจากหนวย

งานราชการ และชักชวนใหสมาชิกทํา
การเกษตรทฤษฎีใหม ลดการใชสารเคมี
ปุยเคมี ลดการเผาตอซัง ใชวิธีไถกลบ
ทําการเกษตรหลายๆอยาง (ขาวโพด ขาว
เลีย้ งสัตว ยางพารา ลําไย เลีย้ งปลา) เพือ่
ลดความเสีย่ ง ปจจุบนั มีสมาชิก 139 ราย
ทําเกษตร ทฤษฎีใหม จํานวน 60 ราย และ
อีก 79 ราย ทําการเกษตรแบบผสมผสาน
สวนการบริหารกลุมครบถวนทั้ง 5 ก.
ไดแก กรรมการ กิจกรรม กองทุน กติกา
การจั ด การและได น อ มนํ า ปรั ช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาใชบริหารจัดการได
เปนอยางดี

ผลที่ไดรับจากการรวมกลุมเกษตรกร

สมาชิกกลุม
1. สมาชิกลดการใชสารเคมี
2. สมาชิกทําการเกษตรทฤษฎีใหม
3. สมาชิกนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปใชในครัวเรือน
4. สมาชิกมีโอกาสและความเปนอยูด ขี นึ้
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กลุม เกษตรกร
1. ชําระหนีเ้ กาหมดแลว
2. มีสมาชิกเพิม่ มากขึน้
3. มีทนุ เรือนหุน เพิม่ มากขึน้
4. มีเงินฝากเพิม่ มากขึน้
5. มีทดี่ นิ และวัสดุ อุปกรณ
6. มีความมัน่ คงมากขึน้
7. มีความเชือ่ ถือจากหนวย
งานราชการ / ทองถิน่
/ ชุมชน

หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
ทีน่ าํ มาใชในกลุม เกษตรกร
ทําสวนบานถ้าํ
1. ความพอเพียง พอประมาณ
1.1 การพึง่ พาตนเอง
z การระดมหุน
 จากสมาชิก
z การระดมเงินฝากจาก
สมาชิก
z การจัดสรรกําไรสุทธิเปน
เงินสํารองมากขึน้
z การมีทน
ุ สวัสดิการ และทุนสาธารณประโยชน
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1.2 พึง่ พาแหลงเงินกูด อกเบีย้ ต่าํ จากภายนอกตามศักยภาพของตนเอง
และความตองการของสมาชิก
1.3 การดําเนินธุรกิจแบบคอยเปนคอยไป ทําจากเล็กไปหาใหญ
1.4 การมีกาํ ไรแตพอเหมาะพองาม เพือ่ จัดสรรกลับไปสูส มาชิก
2. ความมีเหตุมผี ล
2.1 การดําเนินงานของกลุม มาจากความตองการของสมาชิกเทานัน้
2.2 การแบงแยกหนาทีข่ องคณะกรรมการทุกคนอยางเทาเทียมกัน
2.3 การมีกฎ กติกา ขอบังคับและระเบียบของกลุม ใหสมาชิกถือปฏิบตั ิ
อยางเครงครัด
2.4 การลงบัญชีเปนปจจุบันทุกเดือน
2.5 การเงินและบัญชีแยกจากกัน ประธานหามถือเงินโดยเด็ดขาด
2.6 การควบคุมคาใชจา ยของกลุม เปนประจําทุกเดือน
2.7 การใชสทิ ธิและปฏิบตั ติ ามหนาทีข่ องทุกคนอยางเทาเทียมกัน ไมวา
จะตําแหนงใด
3. การสรางภูมคิ มุ กัน
3.1 การเพิม่ ทุนจากภายในกลุม ฯ
z การระดมหุน
 จากสมาชิก
z การระดมเงินฝากจากสมาชิก
z การจัดสรรกําไรสุทธิเปนเงินสํารองมากขึน
้
z การมีทน
ุ สวัสดิการและทุนสาธารณประโยชน
3.2 การสรางเครือขายกลุม เกษตรกรในจังหวัดพะเยา ชวยเหลือซึง่ กันและกัน
3.3 การซือ้ ทีด่ นิ ของกลุม มีโรงสีขา ว และโรงทําปุย อินทรีย
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4. การเรียนรู
4.1 การประชุมของสมาชิกทุกวันที่ 5 ของเดือน นอกจากมาทํากิจกรรม
อืน่ ๆ แลว ยังมารับทราบผลการดําเนินงานของกลุม ประจําเดือน
และมารับความรูจ ากหนวยงานราชการทีม่ ารวมประชุม
4.2 รับการอบรมหลักสูตรตางๆ จากหนวยงานราชการดานตางๆ เชน
การเกษตร ประมง ปศุสตั ว พัฒนาทีด่ นิ สหกรณ ตรวจบัญชีสหกรณ
ศูนยเมล็ดพันธุข า ว มหาวิทยาลัย เปนตน
4.3 ศึกษา ดูงานจากตางจังหวัดและทีอ่ นื่ ๆ
5. คุณธรรม
5.1 มีกองทุนสงเคราะหสมาชิกและครอบครัว กรณีเสียชีวติ
5.2 มีกองทุนสาธารณประโยชน เพือ่ ชวยเหลือชุมชน
5.3 มีการจัดกิจกรรมภายในกลุม
z การรักษาประเพณี รดน้าํ ดําหัวสมาชิกผูส
 งู อายุเปนประจําทุกป
z การแขงขันกีฬาเปตองทุกป
z การประกวดพืชผักสวนครัว
z การตัง้ กองทุนผาปาสามัคคี ทําบุญตามวัดตางๆ
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หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในครัวเรือนของ
สมาชิกกลุมเกษตรกรทําสวน
ทฤษฎีใหมตําบลบานถ้ํา
1. ความพอประมาณ
1.1 การทําบัญชีรบั จายในครัวเรือน
1.2 ลดรายจายครัวเรือน
z ปลูกผักหลังบาน เลีย
้ งไก เลีย้ งปลา
z ถนอมอาหารไวกน
ิ ไดนาน
z ประหยัด ไมฟม
ุ เฟอย
1.3 ลดตนทุนการผลิตการเกษตร
z ใชปุยอินทรีย
ปุย น้าํ ชีวภาพ
ปุย คอก ลด
การใชสารเคมี
z เลีย
้ งสัตวผลิต
ปุย คอก
z ชวยเหลือซึง่ กัน
และกันแรงงานการเกษตร (ลงแขก)
2. ความมีเหตุมผี ล
2.1 ลดรายจายในครัวเรือน เครือ่ งใชไฟฟา มือถือ รถยนต รถจักรยานยนต
เตาแกส งานรืน่ เริง เปนตน
2.2 ลด ละ เลิก อบายมุข การพนัน สุรา บุหรี่
2.3 สรางรายไดเพิม่ ปลูกผัก เลีย้ งไก เลีย้ งกบ เลีย้ งปลา รับจางทัว่ ไป
รวมกลุม แมบา นทํากิจกรรมผลิตสินคาชุมชน
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3. การสรางภูมคิ มุ กัน
3.1 สมาชิกถือหุน เพิม่ เงินฝากเปนประจําทุกเดือน
3.2 สมาชิกสรางครอบครัวทีอ่ บอุน ไมไปใชแรงงานทีอ่ นื่
3.3 การสรางสังคมทีด่ ี มีการชวยเหลือซึง่ กันและกัน
3.4 การรวมกันอนุรกั ษสงิ่ แวดลอม ไมเผาตอซัง ใชวธิ ไี ถกลบ กิจกรรมการ
ปลูกตนไมรว มกัน การลดใชสารเคมี
4. ความรู
4.1 การประชุมของสมาชิกทุกวันที่ 5 ของเดือน มารับความรูจ าก
หนวยงานราชการทีม่ ารวมประชุม
4.2 จากการประชุมใหญของกลุม ฯ ทุกป
4.3 จากการอบรมจากหลักสูตรตางๆ ของหนวยงานราชการ
4.4 การแลกเปลีย่ น เรียนรูซ งึ่ กันและกัน สมาชิกทีไ่ ดไปอบรมมาถายทอด
ในที่ประชุมใหเพื่อนสมาชิกไดรับรูรับทราบ
4.5 จากสือ่ วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน หอกระจายขาว หนังสือพิมพ
5. คุณธรรม
5.1 ทําบุญทอดผาปารวมกันของสมาชิก
5.2 การเคารพนับถือสมาชิกผูส งู อายุ
5.3 การรักษาศีล 5 ของสมาชิก
z เงินฝากออมทรัพย ทีไ่ มใชของเราก็ไมเอา แจงทีป
่ ระชุมใหหาเจาของ
z เก็บสรอยคอทองคําไดในวันแขงขันกีฬาเปตอง แลวนํามาใหประธาน
เพือ่ ประกาศหาเจาของ

8

สิ่งที่กลุมเกษตรทําสวนบานถ้ําภาคภูมิใจ
1. โลและเงินรางวัลจากกรมสงเสริมสหกรณ รางวัลกลุม เกษตรกรดีเดน
โครงการขับเคลือ่ นปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณและ
กลุม เกษตรกร
2. รางวัลถวยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั จากการประกวด
ผลงานตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครัง้ ที่ 2 ประเภทกลุม เกษตร
ทฤษฎีใหม ของสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพือ่ ประสานงานโครงการ
อันเนือ่ งมาจากพระราชดําริ
3. กลุม เกษตรกรทําสวนบานถ้าํ มัน่ คง สมาชิกพออยูพ อกิน
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แผนที่ กลุมเกษตรกรทําสวนบานถ้ํา จังหวัดพะเยา
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ภาคผนวก

11

การประกวดผลงานตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงครัง้ ที่ 2

หลั ก การและเหตุ ผ ล

สื

บเนื่ อ งจากในโอกาสมหามงคลเฉลิ ม พระชนมพรรษา 80 พรรษา
5 ธันวาคม2550 สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพือ่ ประสานงานโครงการอัน
เนือ่ งมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.)ไดกาํ หนดใหมกี ารจัดการประกวดผลงานตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพือ่ เผยแพรพระปรีชาสามารถและพระมหากรุณาธิคณ
ุ
ในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ที่ไดพระราชทานความชวยเหลือและบรรเทาความ
ทุกขยากของพสกนิกรชาวไทยมาตลอดระยะเวลาแหงการครองสิริราชสมบัติ ซึ่ง
การดําเนินงานประสบความสําเร็จเปนอยางดี สามารถสรางความตืน่ ตัวใหประชาชน
และภาคธุรกิจไดเกิดจิตสํานึกในการนอมนําเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป
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ประยุกตใชในชีวติ ประจําวัน และบริหารธุรกิจ ดังนัน้ มูลนิธชิ ยั พัฒนา สํานักงาน
กปร. สํานักงบประมาณ กระทรวงมหาดไทย กองทัพไทย และสถาบันวิจยั และพัฒนา
ประเทศ ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จึงจัดใหมีการประกวดผลงานตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครัง้ ที่ 2 ขึน้ เพือ่ สรางจิตสํานึกในการนําหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในชีวติ ประจําวัน ทัง้ ในภาคประชาชน ภาคเกษตร
ภาครัฐ และภาคธุรกิจ

วั ต ถุ ป ระสงค
1. เพื่ อ เผยแพร ป รั ช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
2. เพือ่ ใหประชาชนทุกหมูเ หลา
ไดมสี ว นรวมในการเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั
3. เพื่อสงเสริมและยกยองภาค
ประชาชน ภาคเกษตร ภาครัฐ และ
ภาคธุรกิจ ทีไ่ ดนาํ ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปประยุกตใชในการทํางานและ
การดําเนินชีวติ จนประสบผลสําเร็จอยาง
เปนรูปธรรม
4. เพือ่ เปนตัวอยางสําหรับภาค
ประชาชน ภาคเกษตร ภาครัฐ และภาค
ธุรกิจในการนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอ
เพียงไปประยุกตและปฏิบตั ใิ นการดําเนิน
ชีวติ พัฒนาชุมชน พัฒนาองคกรภาครัฐ
และพัฒนาภาคธุรกิจตอไป
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ประเภทการประกวดและคุ ณ สมบั ติ ผู ส ง ผลงาน
ประเภท
1. ประชาชนในพืน้ ทีห่ า ง
ไกลและกันดาร

2. ประชาชนทัว่ ไป

3. ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง

4. เกษตรกรทฤษฎีใหม
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คุณสมบัติ
บุคคลที่มีแนวทางการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในพืน้ ทีท่ เี่ ขาเกณฑขอ ใดขอหนึง่ หรือ
มากกวา ดังตอไปนี้
1) พื้นที่สูง (พื้นที่ตามที่สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่
สูงกําหนด คือ พื้นที่ที่เปนที่อยูของชาวเขาเผาตางๆ
และชนกลุม นอยซึง่ เปนทีต่ งั้ บานเรือน และทีท่ าํ กินทีม่ ี
ความลาดชั น โดยเฉลี่ ย มากกว า ร อ ยละ 35 หรื อ มี
ความสูงกวาระดับน้าํ ทะเล 500 เมตรขึน้ ไป)
2) พื้ น ที่ พั ฒ นาเพื่ อ ความมั่ น คงตามแนวชายแดน
(พืน้ ทีต่ ามทีก่ รมการปกครองกําหนด คือ พืน้ ทีใ่ นอําเภอ
ชายแดนของ 31 จังหวัด 128 อําเภอ 362 ตําบล 1,679
หมูบ า น)
3) พืน้ ทีพ่ เิ ศษ (พืน้ ทีต่ ามประกาศกระทรวงการคลัง
เรื่ อ งกํ า หนดสํ า นั ก งานในพื้ น ที่ พิ เ ศษ พ.ศ. 2551
จํ า นวน 1,986 แห ง ใน 46 จั ง หวั ด ซึ่ ง มี
หลักเกณฑของพืน้ ที่ ดังตอไปนี้ พืน้ ทีเ่ สนทางคมนาคม
ยากลําบากหางไกล พื้นที่เสี่ยงภัย พื้นที่โรคภัยไขเจ็บ
ชุกชุม พืน้ ทีค่ วามเปนอยูย ากลําบาก)
บุคคลที่มีความประพฤติดี มีคุณธรรมและดําเนินชีวิต
ประจําวันตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจนประสบ
ความสําเร็จอยูดีมีสุข สามารถเปนแบบอยางสําหรับ
ประชาชนทัว่ ไป
หมู บ า น (คื อ ชุ ม ชนที่ ป ระกาศจั ด ตั้ ง โดยกระทรวง
มหาดไทยตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่
พ.ศ.2457) หรือชุมชน (คือกลุม บานหรือกลุม คนทีไ่ ดรบั
การจัดตัง้ โดยองคกรปกครองสวนทองถิน่ )และไดรวมกลุม
กันทํากิจกรรมตางๆ ที่สรางประโยชนสุขใหชุมชนโดย
สวนรวม มีความสามัคคี และสามารถพึง่ ตนเองได
เกษตรกรทีท่ าํ การเกษตรทฤษฎีใหม และนําปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาใชเปนแนวทางใน การดําเนินชีวติ
ไดอยางมัน่ คง

ประเภทการประกวดและคุ ณ สมบั ติ ผู ส ง ผลงาน
ประเภท
5. กลุม เกษตรทฤษฎีใหม

6. หนวยงาน/องคกรภาครัฐ
ในสวนกลาง
7. หนวยงาน/องคกรภาครัฐ
ในสวนภูมภิ าค
8. ธุรกิจขนาดใหญ

9. ธุรกิจขนาดกลาง

10. ธุรกิจขนาดยอม

(ตอ)

คุณสมบัติ
กลุม เกษตรกรทีป่ ระกอบอาชีพตามแนวทางเกษตรทฤษฎี
ใหมทรี่ วมตัวกัน ตัง้ แต 10 ครัวเรือนขึน้ ไป และไดนาํ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชเปนแนวทางในการ
บริหารจัดการกลุม จนเกิดความเขมแข็ง
หนวยงาน/องคกรของรัฐในระดับกรมหรือเทียบเทาทีน่ าํ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชเปนแนวทางในการ
ดําเนินงานและพัฒนาองคกรใหสามารถปฏิบัติงาน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
หนวยงาน / องคกรของรัฐ ซึง่ ตัง้ อยูใ นจังหวัดหรือใน
กรุงเทพมหานครทีน่ าํ ปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียงมา
ใชเปนแนวทางในการดําเนินงานและพัฒนาองคกรให
สามารถปฏิบตั งิ านไดอยางมีประสิทธิภาพ
ผูประกอบการ เจาของกิจการ หรือผูบริหารธุรกิจทุก
ประเภทที่มีขนาดสินทรัพย (ไมรวมคาที่ดิน) มีมูลคา
มากกวา 200 ลานบาท และมีจาํ นวนพนักงานมากกวา
200 คน ขึน้ ไป
ผู ป ระกอบการ เจ า ของกิ จ การ หรื อ ผู บ ริ ห ารธุ ร กิ จ
ทุกประเภททีม่ ขี นาดสินทรัพย (ไมรวมคาทีด่ นิ ) มีมลู คา
มากกวา 50 ลานบาท แตไมเกิน 200 ลานบาท และ/
หรื อ มี จํ า นวนพนั ก งานมากกว า 50 คน ขึ้ น ไป
แตไมเกิน 200 คน
ผูประกอบการที่ประกอบธุรกิจแสวงหากําไร ที่มีขนาด
ทรัพยสนิ (ไมรวมคาทีด่ นิ ) มีมลู คาไมเกิน 50 ลานบาท
และมีการจางงานไมเกิน 50 คน รวมถึงกลุมอาชีพ
ผูป ระกอบธุรกิจ รานคา หางหุน สวน บริษทั วิสาหกิจ
ชุมชนและสหกรณ
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หลักเกณฑการพิจารณาผลงาน
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คณะกรรมการดําเนินการประกวดผลงานตามปรัชญาของ
เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ครั้ ง ที่ 2
ประกอบดวยผูท รงคุณวุฒิ ดังตอไปนี้
คณะทีป่ รึกษา
นายอําพล เสนาณรงค

องคมนตรี

นายเกษม วัฒนชัย

องคมนตรี

นายพลากร สุวรรณรัฐ

องคมนตรี

นายสวัสดิ์ วัฒนายากร

องคมนตรี

นายสุเมธ ตันติเวชกุล

เลขาธิการมูลนิธชิ ยั พัฒนา

นายมนูญ มุกขประดิษฐ

รองเลขาธิการมูลนิธชิ ยั พัฒนา

นายพิมลศักดิ์ สุวรรณทัต

เหรัญญิกมูลนิธชิ ยั พัฒนา

นายปานเทพ กลาณรงคราญ

กรรมการมูลนิธชิ ยั พัฒนา

นายสมพล พันธุม ณี

ทีป่ รึกษา สํานักงาน กปร.

ผูอ าํ นวยการสํานักงานทรัพยสนิ สวนพระมหากษัตริย
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ผูบ ญ
ั ชาการทหารสูงสุด

คณะกรรมการอํานวยการจัดการประกวดผลงานตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ประธานกรรมการ
นายเฉลิมเกียรติ แสนวิเศษ

เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพือ่ ประสานงาน
โครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชดําริ

กรรมการและเลขานุการ
ม.ล.จิรพันธุ ทวีวงศ

ทีป่ รึกษาดานการประสานงานโครงการฯ
สํานักงาน กปร.
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(ตอ)

คณะกรรมการตัดสินการประกวดผลงานตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
ประธานกรรมการ
นายสุเมธ ตันติเวชกุล

เลขาธิการมูลนิธชิ ยั พัฒนา

กรรมการและเลขานุการ
ม.ล.จิรพันธุ ทวีวงศ

ทีป่ รึกษาดานการประสานงานโครงการฯ
สํานักงาน กปร.

คณะอนุกรรมการคัดเลือกการประกวดผลงานตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
ประธานอนุกรรมการ ประเภทประชาชนและชุมชน
นางสาวศรีนติ ย บุญทอง

ทีป่ รึกษาสํานักงาน กปร.

ประธานอนุกรรมการ ประเภทเกษตรทฤษฎีใหม
นายปกรณ สัตยวณิช

ทีป่ รึกษาสํานักงาน กปร.

ประธานอนุกรรมการ ประเภทหนวยงาน / องคกรภาครัฐ
นายสีมา สีมานันท

กรรมการขาราชการพลเรือน(ก.พ.)

ประธานอนุกรรมการ ประเภทธุรกิจขนาดใหญ
รองศาสตราจารยเกศินี วิฑรู ชาติ

คณบดีคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
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(ตอ)
ประธานอนุกรรมการ ประเภทธุรกิจขนาดกลาง
นายดุสติ นนทะนาคร

รองประธานกรรมการหอการคาไทย

ประธานอนุกรรมการ ประเภทธุรกิจขนาดยอม
นายเอ็นนู ซือ่ สุวรรณ

รองผูจ ดั การธนาคารเพือ่ การเกษตรและ
สหกรณการเกษตร

คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ
ประธานอนุกรรมการ
นายสุวฒ
ั น เทพอารักษ

รองเลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพือ่
ประสานงานโครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชดําริ
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วาง
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