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ค�าน�า
ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพื่อประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำก 

พระรำชด�ำริ (ส�ำนักงำน กปร.) ได้จัดให้มีกำรประกวดผลงำนตำมปรัชญำของเศรษฐกิจ 
พอเพียง ครั้งที่ 1 ในปี 2550 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ตัวอย่ำงควำมส�ำเร็จ 
ของบุคคล ชุมชน และองค์กรภำครัฐและธุรกิจ ที่ได้น้อมน�ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ 
พอเพียงไปประยุกต์ใช้ในกำรด�ำเนินชีวิต กำรพัฒนำชุมชน และกำรบริหำรจัดกำรองค์กร 
จนประสบควำมส�ำเร็จและเป็นแบบอย่ำงที่ดีแก่สังคม

จำกกำรประกวดผลงำนฯ ท่ีผ่ำนมำ นำยสมมำตร บุญฤทธิ์ ได้รับรำงวัลจำก 
กำรประกวดในประเภทประชำชนท่ัวไป ซึ่งเหมำะสมที่จะเป็นตัวอย่ำงให้แก่บุคคล
ทั่วไปที่สนใจเข้ำมำศึกษำเรียนรู้ควำมส�ำเร็จ ส�ำนักงำน กปร. จึงพิจำรณำเห็นสมควรให้  
นำยสมมำตร บุญฤทธิ์ เป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โดยในเบื้องต้น ส�ำนักงำน กปร. 
ได้จัดพิมพ์หนังสือคู่มือตัวอย่ำงควำมส�ำเร็จกำรประยุกต์ใช้ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
เพื่อเป็นคู่มือให้ผู้ที่สนใจได้เข้ำใจและมองเห็นภำพกำรน้อมน�ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปประยุกต์ใช้ในกำรพัฒนำตนเองและส่วนรวม

สดุท้ำยนี ้ส�ำนกังำน กปร. ขอขอบคณุนำยสมมำตร บญุฤทธิ ์เป็นอย่ำงยิง่ทีใ่ห้ควำม
อนุเครำะห์ข้อมูลและรูปภำพในกำรจัดพิมพ์หนังสือเล่มนี้ โดยหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำ หนังสือ
ตัวอย่ำงควำมส�ำเร็จกำรประยุกต์ใช้ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงเล่มนี้ จะเป็นแนวทำง 
ในกำรด�ำเนินชีวิตและด�ำรงตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อไป

ส�ำนักงำน กปร.



ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ :  นำยสมมำตร บุญฤทธิ์
การศึกษา :  ประโยควิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) ช่ำงโลหะวิทยำ
สถานภาพ :  สมรสกับนำงปรำณี บุญฤทธิ์ มีบุตร - ธิดำ รวม 2 คน
สถานที่ตั้ง :  หมู่ 8 บ้ำนศรีวิไล ถนนก�ำแพงเพชร-พิจิตร ต�ำบลมหำชัย 
 อ�ำเภอไทรงำม จังหวัดก�ำแพงเพชร 
โทรศัพท์ :  08 6207 1285 

คู่มือตัวอย่างความส�าเร็จ
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จุดเร่ิมต้นของความส�าเร็จ
ในปี 2540 นำยสมมำตรมีโอกำสไปดูงำนที่ญ่ีปุ่นขณะเป็นพนักงำนบริษัท 

แห่งหนึ่งในประเทศไทย และเห็นว่ำเกษตรกรที่นั่นมีควำมเป็นอยู่ท่ีดี มีรำยได้ 
เป็นกอบเป็นก�ำ สำมำรถเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ จึงเกิดแนวคิดอยำกท�ำงำน
ด้ำนเกษตรข้ึนมำบ้ำง ประกอบกับประเทศไทยช่วงนัน้เกดิวกิฤตเิศรษฐกจิ ท�ำให้กำร 
ด�ำรงชวิีตในเมอืงมีค่ำครองชีพสงู รำยได้ไม่เพยีงพอ ขณะเดยีวกนัสขุภำพเสือ่มโทรม
ลงทุกวันเนื่องจำกสถำนที่ท�ำงำนเป็นโรงงำน จึงตัดสินใจลำออกจำกงำนกลับบ้ำน
ภรรยำท่ีจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งมีที่ดินอยู่ประมำณ 2 งำน จำกน้ันลงทุนเปิดสถำนี
บริกำรน�้ำมันเพื่อเลี้ยงชีพ แต่ไม่ประสบควำมส�ำเร็จเพรำะปัญหำเงินเชื่อจำกลูกค้ำ 
จึงตัดสินใจขอใช้ที่ดินของพ่อภรรยำประมำณ 30 ไร่ มำท�ำกำรเกษตร เริ่มแรกใช้ 
สำรเคมเีป็นตวัช่วย หวังให้พชืเจรญิเตบิโตเรว็เพือ่ขำยท�ำรำยได้ แต่ไม่ประสบควำมส�ำเร็จ 
เพรำะไม่มีควำมรู้ด้ำนเกษตรและต้องพึ่งพำแรงงำนจำกภำยนอกตลอดเวลำ 
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จนกระทั่งปี 2548 ได้เข้ำไปอบรมหลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียง ในศูนย์ศึกษำ
กำรพัฒนำห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ จังหวัดเชียงใหม่ และกำรอบรม
ครั้งนั้นถือเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิต โดยให้รู้จักวิเครำะห์ตนเองว่ำท�ำไมท�ำแล้วยังมี
หนี้สินและยำกจนอยู่ ด้วยกำรท�ำบัญชีครัวเรือนที่สอนให้คนในครอบครัวช่วยกัน 
ลดรำยจ่ำยและท�ำเกษตรแบบพออยู่พอกิน จำกน้ันเมื่อกลับมำจึงได้น�ำควำมรู้ 
มำประยุกต์ใช้กับพื้นที่กำรเกษตรที่มีอยู่ โดยเปลี่ยนจำกกำรเพำะปลูกที่ใช้สำรเคมี 
ปุ๋ยเคมีและยำฆ่ำแมลงศัตรูพืชเป็นตัวช่วยเพื่อเพิ่มผลผลิต มำเป็นกำรใช้ปุ๋ยหมัก  
ปุ๋ยอินทรีย์ น�้ำหมัก และสำรไล่แมลงจำกน�้ำส้มควันไม้ ซึ่งท�ำเองด้วยวัสดุที่มีในพื้นที่ 
ท�ำให้เห็นเป็นรูปธรรม สำมำรถลดต้นทุนในกำรท�ำกำรเกษตรได้มำกและเริ่มมีก�ำไร
เพิ่มขึ้น
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แรงบันดาลใจในการประยุกต์ใช้ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง

นำยสมมำตรด�ำเนินกำรเกษตรโดยยึดหลักควำมพอประมำณ ควำมมีเหตุผล 
ควำมมีภูมิคุ้มกันที่ดี ใฝ่หำควำมรู้อยู่เสมอ โดยมีแนวคิดว่ำคนเรำอยู่กับที่ไม่ได้  
ต้องเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ และประพฤติตนตั้งอยู่ในคุณธรรม ไม่เน้นวิธีท�ำให้ม ี
รำยได้เพิ่ม แต่ให้ควำมส�ำคัญกับกำรลดรำยจ่ำย โดยเร่ิมจำกกำรท�ำบัญชีครัวเรือน
ของตนเอง และพบว่ำหนึง่ในสำมของรำยจ่ำยคอืรำยจ่ำยด้ำนควำมเป็นอยู่ ท�ำให้ตน 
จงึพยำยำมลดรำยจ่ำยเพือ่เพิม่รำยได้ โดยลดรำยจ่ำยต่ำงๆ ทีไ่ม่จ�ำเป็น เลิกอบำยมขุ
ทั้งหลำย ใช้สินค้ำของไทย ลดสิ่งฟุ่มเฟือยที่ไม่จ�ำเป็น และเครื่องดื่มที่มีสำรกระตุ้น
คำเฟอีน เน้นหลักกำรพึ่งตัวเอง พร้อมทั้งรู้จักประเมินศักยภำพของตนเพื่อประกอบ 
อำชีพอย่ำงพอประมำณ โดยลดต้นทุนกำรผลิตในกำรปลูกชมพู ่ ซึ่งจำกเดิม 
ปลูกมำกถึง 20 ไร่ ลดเหลือเพียง 6 ไร่เท่ำนั้น ท�ำให้แรงงำนเพียง 2 คน คือตนเอง 
กบัภรรยำสำมำรถดแูลได้อย่ำงมปีระสทิธภิำพ หำกปลกูมำกกว่ำนีจ้ะดูแลได้ไม่ทัว่ถึง  
ต้องจ้ำงแรงงำนเพ่ิม ซึ่งท�ำให้ต้นทุนสูงข้ึน นอกจำกกำรปลูกชมพู่เป็นหลักแล้ว  
นำยสมมำตรยังวำงแผนท�ำกำรเกษตรอีกหลำยชนิด เช่น เพำะเห็ดฟำง เลี้ยงปลำ 
เลี้ยงหมู (หมูหลุม) ท�ำปุ๋ยอินทรีย์ น�้ำหมัก และน�้ำส้มควันไม้ไว้ใช้เอง เน้นกำรลงมือ
ด้วยตนเอง พึ่งพำตนเอง มีกำรปลูกพืชแบบผสมผสำน กำรขยำยพันธุ์ไม้ผล รวมถึง
มีกำรใช้ประโยชน์จำกวัสดุทำงกำรเกษตรให้คุ้มค่ำ ใช้หลักควำมสมดุลทำงธรรมชำติ 
ไม่ท�ำลำยสิ่งแวดล้อม
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ประเทศชาติ ประชาชน
สมดุล ยั่งยืน พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง

มีภูมิคุ้มกันในด้ำนวัตถุ/สังคม/ 
สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม

ทำงสำยกลำง

ควำมรอบรู้
ควำมรอบคอบ

ควำมระมัดระวัง

คุณธรรม
ซื่อสัตย์สุจริต อดทน

ควำมเพียร 
มีสติปัญญำ

พอประมำณ

มีเหตุผล

ควำมพอเพียง

บนพื้นฐาน

น�าสู่

มีภูมิคุ้มกัน

ในตัวที่ดี

ที่มำ : มูลนิธิสถำบันวิจัยและพัฒนำประเทศตำมปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง,
ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ, 2555

การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

คู่มือตัวอย่างความส�าเร็จ
การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง6



ความพอประมาณ
ท�ำกำรเกษตรโดยค�ำนงึถงึศกัยภำพของตนเอง เน่ืองจำกมแีรงงำนเพียง 2 คน  

ในพื้นท่ีจ�ำนวน 30 ไร่ เรียนรู้พืชชนิดนั้นเป็นอย่ำงดีก่อนท�ำกำรปลูก สร้ำงควำม 
ได้เปรียบโดยกำรปลูกพืช ผัก ผลไม้ที่หลำกหลำย โดยเอำควำมสนใจของทุกคนมำ 
ร่วมกันเพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดี ให้ควำมส�ำคัญกับกำรท�ำบัญชีครัวเรือน 
ท�ำให้สำมำรถทรำบว่ำรำยจ่ำยส่วนใหญ่เป็นรำยจ่ำยประเภทใด  
นอกจำกรำยจ่ำยด้ำนควำมเป็นอยู่ จึงจะสำมำรถอยู่รอด
และใช้จ่ำยได้อย่ำงพอเพียง เน้นวิธีท�ำให้รำยได้เพิ่ม 
โดยมเีหตุผลว่ำเม่ือลดรำยจ่ำยแล้วรำยได้จะเพิม่ขึน้เอง  
ไม่เน้นกำรจ้ำงแรงงำนเพิ่ม
เพรำะท�ำให้ต้นทุนสูงขึ้น 
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ความมีเหตุผล
คัดเลือกชนิดของผลไม้ที่จะปลูกอย่ำงมีเหตุมีผล ให้เหมำะสม

กับสภำพภูมิอำกำศร้อน โดยได้รับประสบกำรณ์จำกกำรปลูกชมพู่ใน 
ระยะแรกซึ่งไม่สำมำรถอยู่รอดได้เนื่องจำกสภำพอำกำศร้อนมำก 
มีกำรลดต้นทุนกำรเกษตรโดยกำรเพำะเลี้ยงไส้เดือน เนื่องจำก 
ไม่ต้องใช้สำรเคมี แต่ใช้จุลินทรีย์ 180 ชนิดที่มีอยู่ในไส้เดือน  
ช่วยในกำรเร่งดอก ต้น ใบ รวมถึงกำรปรับปรุงบ�ำรุงดิน 
ให้อุดมสมบูรณ์ มีกำรวำงแผนกำรขยำยพันธุ์ไม้ผล กำรเลี้ยงกบ
และจิ้งหรีด ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง หำควำมรู้จำกแหล่งต่ำงๆ 
เนื่องจำกมีแนวคิดว่ำ อยู่กับที่ไม่ได้ ต้องเปลี่ยนแปลงปรับปรุงอยู่เสมอ 
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การมีภูมิคุ้มกันที่ดี
ไม่ท�ำเกินก�ำลังควำมสำมำรถ

ของตน ลดควำมเสี่ยงให้น้อยที่สุด  
ไม่ค�ำนึงถงึผลประโยชน์สงูสดุ ปลกูพืช
หลำกหลำย และลดต้นทุนกำรเกษตร
โดยผลิตน�้ำส้มควันไม้และเพำะเล้ียง
ไส้เดือน  ให้ควำมส�ำคัญกับกำรท�ำ
บัญชีครัวเรือน

คู่มือตัวอย่างความส�าเร็จ
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ความรู้
เกิดกำรเรียนรู้โดยศึกษำจำกกำรชมวีดิทัศน์ เข้ำร่วมงำนกำร

เกษตร รวมทัง้รำยกำรโทรทศัน์ศกึษำทำงไกลจำกพระรำชวงั 
ไกลกังวล โดยน�ำแนวคิดที่ได้รับมำทดลองปฏิบัติจริง
ด้วยตนเองจนเกิดควำมช�ำนำญ สำมำรถถ่ำยทอด
ควำมรู ้เพื่อแลกเปลี่ยนควำมรู ้และประสบกำรณ์ 
ในด้ำนกำรบรหิำรงำนโดยใช้หลกัปรัชญำของเศรษฐกจิพอเพยีง  
ควำมช�ำนำญทำงกำรเกษตรและกำรเลี้ยงไส้เดือน 

นายสมมาตร บุญฤทธิ์ 
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คุณธรรม
ซือ่สตัย์สจุรติ ขยนั อดทน จนประสบควำมส�ำเร็จในกำรด�ำรงชวิีต เน้นแนวคดิ

ลดควำมอยำกให้ได้ รูจ้กัแบ่งปันควำมรูแ้ละผลผลติต่ำงๆ โดยขยำยผลให้ผูอ้ืน่สำมำรถ
น�ำเอำแนวคิดไปเผยแพร่และปฏิบัติจนเกิดผลส�ำเร็จเช่นเดียวกับตน

คู่มือตัวอย่างความส�าเร็จ
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ผลส�าเร็จจากการประยุกต์ใช้ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง

ผลจำกกำรน�ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงมำประยุกต์ใช้ ท�ำให้ 
นำยสมมำตรมีรำยได้หมนุเวยีนตลอดปี เฉลีย่ไม่น้อยกว่ำเดอืนละ 5,000 - 6,000 บำท 
ที่ส�ำคัญไม่ว่ำรำคำพืชผลอะไรจะตกต�่ำก็ไม่กระทบกระเทือน เพรำะยังมีพืชตัวอื่น 
ทีท่�ำให้ตนเองและครอบครวัสำมำรถยงัชพีได้ ชวีติครอบครวัในวนันีจ้งึไม่มีควำมเสีย่ง 
เพรำะด�ำเนินตำมแนวทำงพระรำชด�ำริที่อยู่แบบพอเพียง นอกจำกนี้ ด้วยควำมเป็น
คนซื่อสัตย์สุจริตและหมั่นใฝ่หำควำมรู้ จึงได้รับควำมเชื่อถือและไว้วำงใจจำกชุมชน
และได้รับกำรยอมรับจำกหน่วยงำนต่ำงๆ เช่น ส�ำนักงำนเกษตรจังหวัดก�ำแพงเพชร  
ส�ำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดก�ำแพงเพชร ส�ำนักงำนประมงจังหวัดก�ำแพงเพชร 
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดก�ำแพงเพชร และธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์
กำรเกษตร และได้รับรำงวัลจำกหน่วยงำนต่ำงๆ จนสำมำรถเป็นตัวอย่ำงควำมส�ำเร็จ
ในกำรขยำยผลเผยแพร่แก่ผู้ที่สนใจศึกษำดูงำนอย่ำงต่อเนื่อง 
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รางวัลความส�าเร็จ
ปี 2541 

• รำงวัลต้นแบบคนดีศรแีผ่นดนิ กระทรวงกำรพฒันำสงัคมและควำมมัน่คง 
 ของมนุษย์

ปี 2548

• รำงวลัผูด้�ำรงตนอยูใ่นคณุธรรม จรยิธรรม และบ�ำเพญ็ประโยชน์ต่อสงัคม  
 กรมกำรศำสนำ กระทรวงวัฒนธรรม

• รำงวัลหมอดินอำสำดีเด่น ส�ำนักงำนพัฒนำที่ดินเขต 9 กรมพัฒนำที่ดิน  
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ปี 2550

• รำงวัลผู้ด�ำรงชีวิตตำมแนวปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร

• รำงวัลรองชนะเลศิโล่เกยีรติยศ ฯพณฯ นำยกรัฐมนตรี กำรประกวดผลงำน 
 ตำมปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 1 ประเภทประชำชนทั่วไป  
 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพื่อประสำนงำนโครงกำรอันเน่ืองมำจำก 
 พระรำชด�ำริ (ส�ำนักงำน กปร.)

ปี 2553 

• รำงวัลบุคคลที่พัฒนำตนเองและครอบครัวโดยยึดหลักปรัชญำของ 
 เศรษฐกิจพอเพียงตำมแนวพระรำชด�ำริ ธนำคำรเพ่ือกำรเกษตรและ 
 สหกรณ์กำรเกษตร

นายสมมาตร บุญฤทธิ์ 
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แผนที่
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ล�าดับ 
   ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 

ประเภท จังหวัด โทรศัพท์
   ส�านักงาน กปร.

    ภาคกลาง

 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)

   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   

 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
    ภาคเหนือ

 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

    ภาคใต้

 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�าดับ 
   ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 

ประเภท จังหวัด โทรศัพท์
   ส�านักงาน กปร.




