


คํานํา
 สํานักงานคณะกรรมการพิเศษ        
เ พ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจาก            
พระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) รวมกับมูลนิธิ        
ชยัพฒันา สาํนกังบประมาณ กระทรวงมหาดไทย 
กองทัพไทย และมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนา
ประเทศตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไดจัด         
ใหมกีารประกวดผลงานตามปรชัญาของเศรษฐกจิ
พอเพียง ครัง้ที ่2 โดยมีวตัถปุระสงคเพือ่เผยแพร
ตวัอยางความสําเร็จของบุคคล ชมุชน และองคกร
ภาครัฐและธุรกิจที่ไดนอมนําเอาหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชในการดําเนิน
ชีวิต การพัฒนาชุมชน และการบริหารจัดการ
องคกร จนประสบความสําเร็จและเปนแบบ
อยางท่ีดีแกสังคม
 จากการประกวดผลงานฯ ที่ผานมา        
กรมราชทัณฑ   ได รับรางวัลรองชนะเลิศ                   
ถวยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ประเภทหนวยงาน/องคกร
ภาครัฐในสวนกลาง ซึ่งเหมาะสมท่ีจะเปน
ตัวอยางใหแก หนวยงาน/องคกร รวมทั้งบุคคล

ทั่วไปท่ีสนใจเขามาศึกษาเรียนรู ความสําเร็จ 
สาํนกังาน กปร. จงึขอความรวมมอืกรมราชทณัฑ
จัดตั้งเปนศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง โดยใน
เบ้ืองตน สํานักงาน กปร. ไดจัดพิมพหนังสือ          
คูมอืตวัอยางความสาํเรจ็การประยกุตใชปรชัญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ประเภทหนวยงาน/
องคกรภาครัฐในสวนกลาง เพื่อเปนคูมือใหกับ
หนวยงาน/องคกร และผูที่สนใจไดเขาใจและ
มองเห็นภาพการนอมนําหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชในการสราง
หนวยงาน/องคกรใหเข็มแข็ง เกิดความสามัคคี 
เปนอันหนึ่งอันเดียวกันในการบริหารจัดการ
ภายในหนวยงาน/องคกรเหมือนกรมราชทัณฑ
 สุดทายน้ี สํานักงาน กปร. ขอขอบคุณ 
กรมราชทณัฑ เปนอยางยิง่ ทีใ่หความอนเุคราะห
ขอมูลและรูปภาพในการจัดพิมพหนังสือเลมนี้ 
โดยหวังเปนอยางย่ิงวาหนังสือคู มือตัวอยาง
ความสําเร็จฯ เลมนี้ จะเปนแนวทางในการ
พฒันาและการบรหิารจดัการภายในหนวยงาน/
องคกร ใหเข็มแข็งตอไป

สํานักงาน กปร.
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กรมราชทัณฑ องคกรแหงความพอเพียง

วิสัยทัศน

 กรมราชทณัฑ เปนองคกรทีม่ปีระสทิธภิาพ
ในการควบคุม แกไข และพัฒนาพฤตินิสัย                  
ผูตองขัง เพ่ือคืนคนดี มีคุณคาสูสังคม

ผงัความเชิือ่มโยงประเดน็ยทุธศาสตรกรมราชทณัฑ เปาหมายการใหบริการกรมราชทณัฑ 
เปาหมายการใหบริการกระทรวงยุติธรรม

พันธกิจ

 1. ควบคุมผูตองขังอยางมืออาชีพ
 2. บาํบดั ฟนฟ ูและแกไขพฤตินสิยัของ
ผูตองขังอยางมีประสิทธิภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร ที่ 1
เสริมสรางประสิทธิภาพการควบคุม

และการปฏิบัติตอผูตองขัง

เปาประสงค : กรมราชทัณฑ
การควบคุมและการปฏิบัติตอผูตองขังมี

ประสิทธิภาพ

เปาประสงคแผนปฏิบัติ
ราชการ 4 ป : 

กระทรวงยุติธรรม
การพัฒนาพฤตินิสัยผูกระทําผิด
มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล

สามารถกลับคืนสูสังคม
อยางปกติสุข

เปาประสงคแผนปฏิบัติ
ราชการ 4 ป : 

กระทรวงยุติธรรม
สภาพปญหายาเสพติดลดลง

จนอยูในระดับที่ไมสงผลกระทบ
ตอการดํารงชีวิตโดยปกติสุข

ของประขาชน

ประเด็นยุทธศาสตร ที่ 3
รวมพลังแกไขปญหายาเสพติดใหไดผล

อยางย่ังยืน

เปาประสงค : กรมราชทัณฑ
ขจัดปญหายาเสพติดใหไดผล

อยางยั่งยืน

ประเด็นยุทธศาสตร ที่ 4
พัฒนาความเปนมืออาชีพในงาน

ราชทัณฑ

เปาประสงค : กรมราชทัณฑ
ราชทัณฑมืออาชีพ

ประเด็นยุทธศาสตร ที่ 5
เสริมสรางการบริหารกิจการบานเมือง  

ที่ดีในงานราชทัณฑ
เปาประสงค : กรมราชทัณฑ

ราชทัณฑธรรมาภิบาล

ประเด็นยุทธศาสตร ที่ 2
พัฒนาพฤตินิสัยเพื่อคืนคนดีสูสังคม

เปาประสงค : กรมราชทัณฑ
คืนคนดีสูสังคม
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ภารกิจและอาํนาจหนาทีข่องกรมราชทณัฑ

 กรมราชทัณฑมีภารกิจเกี่ยวกับการ
ควบคมุและแกไขพฤตนิสิยัผูตองขงั โดยมุงพฒันา
เปนองคกรพัฒนาทรัพยากรมนุษย เพื่อแกไข
ฟนฟูผูตองขงัใหกลบัตนเปนพลเมอืงด ีมสีขุภาพ
กายและจิตที่ดี ไมหวนกลับมากระทําผิดซ้ํา        
ไดรับการพัฒนาทักษะฝมือในการประกอบ
อาชีพที่สุจริต และสามารถดํารงชีวิตในสังคม
ภายนอกไดอยางปกติ โดยสังคมใหการยอมรับ 
มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้

 1. ปฏิบัติตอผูกระทําผิดใหเปนไปตาม
คําพิพากษาหรือคําส่ังตามกฎหมาย โดยดําเนิน
การตามกฎหมายวาดวยการราชทัณฑและ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ

 2. กําหนดแนวทางปฏิบัติตอผูตองขัง
ใหสอดคลองกับกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ
นโยบายของกระทรวง หลักอาชญาวิทยา และ
หลักทัณฑวิทยา ตลอดจนขอกําหนดมาตรฐาน
ขัน้ตํา่สาํหรบัปฏบิตัติอผูตองขงั และขอเสนอแนะ
ในเรื่องที่เกี่ยวของขององคการสหประชาชาติ

 3. ดําเนินการเกี่ยวกับการสวัสดิการ
และการสงเคราะหแกผูตองขัง

 4. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมาย
กําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของกรมราชทัณฑ
หรื อตามที่ ก ระทรวงหรื อคณะรั ฐมนตรี               
มอบหมาย
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ความเปนมา

 ในบริบทของกรมราชทัณฑความรูสึก
ของประชาชนทั่วไปคือคุก และนักโทษที่ถูก
ตัดสินใหรับโทษจากการกระทําความผิดอาญา
จึงนากลัวทั้งสถานท่ีและคน จนใครก็ไมประสงค
ที่จะเขาไปสัมผัส และหากมองไปถึงเจาหนาที่         
ผูปฏิบัติงานในการควบคุมผูกระทําผิดท่ีมีอัตรา
กําลังจํากัด ยิ่งเปนเรื่องยากมากที่จะทําการ
ควบคุม และดํารงตนบนอํานาจหนาท่ีดวยความดี
และสุจรติ และย่ิงยากข้ึนไปอีกทีจ่ะสรางพฤตนิสยั
และอาชีพให ผู กระทําผิดออกไปเป นคนดี              
ที่สังคมยอมรับได แตปจจุบันผู บริหารและ         
เจาหนาทีข่องกรมราชทณัฑไดรวมแรงรวมใจกนั
สรางภาพลักษณใหมใหประจักษต อสังคม        
จนเรอืนจาํกลายเปนแหลงสรางโอกาสใหมในทาง
สังคมและสรางคุณคาแหงความเปนมนุษยแก         

ผูตองขัง จนมีความพรอมกลับเขาดํารงชีวิต         
ในสังคมไดอยางปกติสุข พรอมกับปรับเปล่ียน
วัฒนธรรมในองคกร และวิถีชีวิตของเจาหนาที่
ขึ้นใหม ใหเกิดภาวะธรรมอันเปนพื้นฐานที่ดี
ภายในระบบงานและในบุคคล โดยใชแนวคิดตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปนเครื่องชี้นํา
การเปลี่ยนแปลง ซึ่งอธิบดีกรมราชทัณฑได
ประกาศเปนนโยบายและทุกภาคสวนไดรวม
ดําเนินการอยางเปนข้ันเปนตอน เปนกระบวน
การท้ังระบบ ทั้งอํานาจหนาที่และปจจัยตางๆ 
ภายในองคกร มาต้ังแตป พ.ศ. 2549 จนเขาสู
วิถีแหงองคกรพอเพียงในปจจบุัน
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แรงบันดาลใจในการประยุกตใชหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง

 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาท
สมเดจ็พระเจาอยูหวั เปนแนวทางการปฏิบตัติน
ที่ดีที่สุดเพ่ือใหเกิดความสุข ความสมดุล ความ
มั่นคง และยั่งยืน โดยมีเปาหมายหลักของการ
ขับเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียงในกรมราชทัณฑ   
คือ การสรางกระแสสังคมของบุคลากรในกรม
ราชทัณฑ รวมถึงผู ตองขัง ใหมีการนําหลัก

เศรษฐกิจพอเพียงไปใชเปนกรอบแนวคิด หรือ
สวนหน่ึงของวถิชีวีติของตน ผานการสรางความรู 
ความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับหลักเศรษฐกิจ        
พอเพียง และสามารถนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพยีงไปประยกุตใชไดอยางเหมาะสม เพ่ือนําไป
สูการเปนองคกรแหงความพอเพียงในที่สุด
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การประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ความพอประมาณ

 มกีารกาํหนดมาตรฐาน และความโปรงใส
มาใชกับงบประมาณและทรัพยากรตางๆ ของ
สวนราชการและเรือนจําอยางประหยัดคุมคา
โดยจดัใหมรีะบบการตรวจสอบและวดัมาตรฐาน

ที่ดี จนสามารถประหยัดการใชงบประมาณและ
ลดปญหาดานงบประมาณประจําปที่มีจํากัด         
แตปรมิาณภารกิจมากขึน้ อกีทัง้ยงัสามารถบริหาร
จัดการทรัพยสินที่มีอยู ใหเกิดประโยชนเพิ่มขึ้น

ที่มา: มูลนิธิสถาบันและพัฒนาประเทศตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2555
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หรือเกิดเปนรายได โดยยึดหลักการพัฒนาจาก
ปจจัยที่มีอยูประกอบกับการเสาะหาทรัพยากร
จากภายนอกองคกร ชวยสงเสริมจนเกิดความ
พอเพียงในดานความตองการทรัพยากร นอกจาก
การบริหารจัดการทรัพยากรท่ีดีแลว ยังไดสราง
ความพอเพียงในการใชชีวิตของเจาหนาที่และ        
ผูตองขัง เพ่ือสรางความสมดุลในการดําเนินชวีติ
ดานงานอาชีพและดานครอบครัว จนเกิดเปน              
วิถีชีวิตใหม และเมื่อเกิดความพอเพียงแลว              
ยังมีการชวยเหลือแบงปนกันทั้งในระดับบุคคล
และระดับหนวยงานยอย

 กรมราชทัณฑยังไดจัดสวัสดิการแก           
เจาหนาทีแ่ละผูตองขงัในการลดรายจายและเพิม่
รายได ตลอดจนลดพฤติกรรมเส่ียงของเจาหนาที่
ที่จะสรางผลกระทบตอการดําเนินงาน และการ
ใชชีวิตความพอประมาณดังกลาวถูกจัดใหเปน
ระบบ และขับเคลื่อนดวยทางสายกลางตาม
อัตภาพ จึงสรางความพออยู  พอกิน พอใช            
ไดอยางสมดุลมั่นคง เชน ขาราชการราชทัณฑ
พอเพียง การลดละเลิกอบายมุข มาตรการดาน
ประหยัดพลังงาน และการใชวัสดุโครงการหนึ่ง
คนใหหลายคนรับ เปนตน

ความมีเหตุผล 

 กรมราชทัณฑไดกําหนดวิธีการและ
กิจกรรมท่ีหลากหลาย เพ่ือสรางคุณภาพและ 
เกื้อหนุนความสําเร็จซึ่งกันและกัน เชน เกณฑ
มาตรฐานเรือนจํา และเกณฑความโปรงใส
มาตรฐานสิ่งจําเปนขั้นพ้ืนฐานสําหรับผูตองขัง

การสรางเรือนจําช่ัวคราวกอนปลอยแบบระบบ
เปดในภูมิภาค เปนเรือนจําตนแบบนํารองการ 
คดัเลือกและเชิดชผููคมุพอเพียง ตนแบบหมูบาน
ขาราชการเศรษฐกจิพอเพยีง โครงการทาํดีเพือ่พอ 
โครงการ 8099 ขาราชการราชทัณฑสูวิถีชีวิต         
พอเพียง เปนตน ดังน้ันการสรางกลไกวิธีการ
ตลอดจนกิจกรรมตางๆ ที่มีความเกี่ยวพันและ
เกี่ยวเนื่องอยางเหมาะสมตามหวงระยะเวลา    
ตอเนือ่ง โดยอาศยัการมสีวนรวมอยางกวางขวาง
ของเจาหนาทีร่าชทัณฑ หนวยงานภาคราชการ 
อื่นๆ ภาคเอกชน ภาคทองถิ่น ภาคสังคมตลอด
จนภาคความรูหรือวิชาการรวมกัน จนเกิดเปน
พลังขับเคล่ือนไปสูความสําเร็จ จึงเปนความมี
เหตุผลและเกิดเปนทกัษะทางการบริหารจัดการ
ที่สะสมในเชิงความเชี่ยวชาญที่เปนองคความรู
อันมีคาขององคกร

การมีภูมิคุมกันที่ดี

  กรมราชทัณฑไดสรางภูมิคุ มกัน              
ผลกระทบตางๆ ที่อาจมาจากภายนอกและอาจ
เกดิขึน้จากภายใน ทัง้ในการบรหิารงานขององคกร
และภมูคิุมกนัในระดบับคุคล โดยเฉพาะในระดบั
บคุคลไดสรางเกราะปองกนัภัยทัง้ในเชงิรางกาย
และจิตใจ เนื่องจากเห็นวาทรัพยากรมนุษยเปน
ปจจัยสําคัญที่สุดขององคกรที่มีผลตอความ
สาํเรจ็ขององคกรในทกุดาน และส่ิงทีเ่ปนจุดเดน
ของภูมิคุมกันคือการสราง “ธรรม” ทั้งในการ
บรหิารและการใชชวีติของเจาหนาที ่อนัเปนการ
บรหิารความเสีย่งทัง้ระบบในองคกรซึง่กจิกรรมทีใ่ช 
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เชน แผนบรหิารความเสีย่งการสรางธรรมาภบิาล 
และระบบคุณธรรมในการบริหารโครงการ
ราชธรรม กรมราชทัณฑใชหลักของศาสนาและ
ทศพิศราชธรรมเปนเคร่ืองมือสําคัญในการ         
ปรับเปลี่ยนทัศนคติ และลดพฤติกรรมเส่ียง          
การเสริมสรางความเปนอยูของครอบครัว และ
การเสริมสรางสมรรถนะทางรางกาย ตลอดจน
การสรางระบบมาตรฐานงานและการตรวจสอบ
ที่ดี เพื่อสรางความโปรงใส และลดโอกาสที่จะ
เปนชองทางใหกระทําความผิด และภูมิคุมกัน
ทีม่าจากภายนอกองคกรทีส่าํคญัอกีประการหนึง่ 
คือ การสรางการมีสวนรวมจากประชาชน และ
ภาคสวนตางๆ ของภาครัฐ และเอกชน โดยใช
กระบวนการทางสังคม และการสรางคุณคา
ความเปนมนษุยในการฟนฟผููตองขงักอนพนโทษ
สูสังคมอยางเปนที่ยอมรับในเรือนจําตนแบบ       
8 แหง ที่ใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
และหลักธรรมะเปนหลกัในการปรับเปลีย่นชวีติ 
และการสรางอาชีพ เปนตน

ความรู

 การใหขอมูลและการสรางความรูแก         
เจาหนาทีก่รมราชทณัฑไดใหความสาํคญั และการ
ดาํเนนิการอยางจรงิจงั โดยมีแผนจดัการความรู
ทัว่ทัง้องคกร และผสมผสานความรูทางวิชาการ
หลายสาขาไปจนถึงการนําภูมิปญญาทองถิ่นมา
รวมใชไดอยางเหมาะสม กลมกลนืกนัไดเปนอยางดี 
ทั้งน้ี องคความรูที่ใชมีทั้งที่เปนวิชาการบริสุทธิ์
และท่ีเปนรูปธรรมในลักษณะตัวแบบหรือแบบ

สาธิตตัวอยาง ซึ่งการใหขอมูลและความรูนี้       
จะผานส่ือและชองทางท่ีหลากหลายรูปแบบ         
ไมวาจะเปนสื่อเอกสารส่ิงพิมพ สื่อสารสนเทศ
สารคด ีนทิรรศการศนูยสาธิตเศรษฐกจิพอเพยีง 
ทีจ่ดัตัง้ไวถงึ 12 แหง นอกจากนัน้ยงัมกีารพฒันา
บคุลากรใหเปนวทิยากรทีส่ามารถเปนเครอืขาย
ผูใหความรูไดอยางกวางขวางท้ังภายในองคกร 
และใหความรูตอประชาชน การใหความรูมิได
จํากัดเพียงแตเจาหนาที่ ยังไดขยายผลไปสู             
ผูตองขงั ในการเตรยีมความพรอมกอนปลอยตัว
สูสังคม

คุณธรรม

 การสรางภาวะธรรมเปนจดุเนนการสราง
ความดีเปนพื้นฐานของกรมราชทัณฑทั้งระบบ
เนื่องจากความสําเร็จในเรื่องตางๆ ที่ดําเนินการ
จะมาจากการมีพื้นฐานของความดีที่จะเปน
ภมูคิุมกันไปพรอมกนัดวย และเคร่ืองมอืทีใ่ชเปน
ปรชัญาสาํคญัของการสรางความดคีอื หลกัศาสนา 
ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงและหลกัจรรยาบรรณ
ขาราชการที่นํามาเปนเครื่องชี้นําความคิดและ
พฤติกรรม จนสามารถปรับเปล่ียนวิถีชีวิตของ
เจาหนาท่ีและขยายผลไปถึงผูตองขังกอนปลอย
ไดเปนอยางด ีจนลดการกระทาํผิดของเจาหนาที่ 
และลดการกระทําผิดซ้ําของผูตองขังที่ปลอย
ออกไปใชชีวิตในสังคมได จนเปล่ียนภาพลักษณ
ของกรมราชทัณฑจากเรือนจําเปน “เรอืนธรรม” ได
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แนวทางดําเนินการสูองคกรแหงความพอเพียง
ของกรมราชทัณฑ

การนอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาประยุกตใช

การเปล่ียนวิถีชีวิตผูตองขัง
ใหใชชีวิตพอเพียงเม่ือพนโทษ

การเปลี่ยนวิถีชีวิตขาราชการ
ใหใชชีวิตแบบพอเพียง

การบริหารองคกร
แบบพอเพียง

 1. การเปล่ียนวิถีชีวิตขาราชการใหใช
ชีวิตแบบพอเพียง
 2. การบริหารองคกรแบบพอเพียง
 3. การเปล่ียนแปลงวิถีชีวิตผูตองขัง        
ใหใชชีวิตพอเพียงเม่ือพนโทษ

 เพื่อใหการดําเนินงานการเปนองคกร
แหงความพอเพียงบรรลุเปาหมาย ทั้งในมิติการ
เปล่ียนวิถชีวีติขาราชการใหใชชวีติแบบพอเพียง 
และการบริหารจัดการองคกรแบบพอเพียง            
กรมราชทัณฑจงึไดกาํหนดหลักเกณฑการประเมิน
องคกรแหงความพอเพียงไว 8 ประการ ดังนี้

กลยุทธที่ 1 การใชชีวิตพอประมาณ และการ
พึ่งตนเอง
 สมาชิกในชุมชนมีรายไดที่พอเพียงกับ
รายจาย ไมมีหนี้สิน และรูจักการออมเพื่อให
ชมุชนมฐีานะทางเศรษฐกจิทีด่ขีึน้ โดยมกีจิกรรม
ตางๆ ดังนี้ จัดทําบัญชีครัวเรือน กองทุน
สวัสดิการปลูกผักริมรั้ว ประกวดผูคุมพอเพียง

1 2

3
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กลยุทธที่ 2 การมีคุณธรรม ความซ่ือสัตย
สจุรติ และการปฏิบตัหินาทีอ่ยางมีประสิทธภิาพ
 สมาชิกในชุมชนยึดมั่นคุณธรรม ปฏิบัติ
ตาม กฎระเบยีบ กฎหมาย มุงผลสมัฤทธิข์องงาน 
ปฏิบตังิานดวยความโปรงใส ปราศจากการทจุรติ
และประพฤติมิชอบ โดยมีกิจกรรมตางๆ ดังนี้
โครงการเจาหนาที่สีขาวเรือนจําใสสะอาด
ตักบาตรอาทิตยละ 2 ครั้ง ประกวดผูคุมดีเดน

กลยุทธที่ 3 การเสริมสรางความสุขใน
ครอบครัวและการพัฒนาทางจริยธรรม
 สมาชิกในชุมชนสามารถแกไขปญหา       
ในครอบครัว และเปนแนวทางในการสราง
ครอบครัวใหเข็มแข็งและอบอุน โดยมีกิจกรรม
ตางๆ เชน วดัในใจ ธรรมะในครอบครวั โครงการ
สุขสันตวันอาทิตยครอบครัวสัมพันธ

กลยุทธที่ 4 การปลอดอบายมุข
 สมาชิกในชุมชนมีความรูเกี่ยวกับโทษ
และกฎหมายเก่ียวกับอบายมุข และเพ่ือใหมี
แนวทางในการลดละเลกิอบายมขุ โดยมกีจิกรรม
ตางๆ เชน งดเหลาเขาเวร งดเหลาในวันสําคัญ
ทางศาสนา สายลับปราบอบายมุข หมูบาน
ราชทัณฑ 2 ปลอด (เหลา/บุหรี่)

กลยุทธที่ 5 ความสามัคคีและรวมพลัง
 สมาชิกมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ เพื่อ
ใหเกิดความสามัคคี และชวยเหลือเกื้อกูลกัน 
เกดิพลังเข็มแข็งภายในกลุม โดยมีกจิกรรมตางๆ 
ดงัน้ี ชมุชนพทิกัษความสะอาด โครงการหนึง่รกั
ราชทัณฑ กิจกรรมสาธารณประโยชน แขงขัน
กีฬาเพื่อความสามัคคี
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กลยุทธที่ 6 การสงเสริมสุขภาพอนามัย
 สมาชิกในชุมชนมีความรูเก่ียวกับการ
รักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต การปองกันโรค 
และมีระบบการบริหารจัดการส่ิงแวดลอมใหดขีึน้ 
โดยมีกิจกรรมตางๆ เชน โครงการยิ้มวันละนิด 
จิตแจมใส การทดสอบสมรรถภาพรางกาย

กลยุทธที่ 7 การพัฒนาตนเองและการสรางเครือขายความรู
  สมาชิกในชุมชนมีการปฏิบตัหินาท่ีดวยความรู ความเขาใจท่ีถกูตอง มกีารถายทอด และการ
แบงปนความรูทั้งภายในและภายนอกชุมชน โดยมีกิจกรรมตางๆ เชน การนิเทศงาน มุมการเรียนรู
หองสมุดกําแพง ครู 5 นาที

กลยุทธที่ 8 การใชทรัพยากรใหเกิดประโยชน
สูงสุด
 สมาชิกในชุมชนมีจิตสํานึกในการใช
ทรัพยากรอยางมีวินัย และมีระบบการบริหาร
การตรวจสอบใชทรัพยากรและการเพ่ิมพูน
ทรัพยากร เพ่ือไมใหเกิดความขัดแยง ในเรื่อง        
ผลประโยชนในการใชทรัพยากร โดยมีกิจกรรม
ตางๆ ดังนี้ โครงการกระดาษรีไซเคิล โครงการ
ปนจกัรยาน ประกวดส่ิงประดษิฐเหลอืใช โครงการ
ของเกาไมไรคา

 สําหรับการดําเนินงานในสวนของการเปล่ียนแปลงวิถีชีวิตผูตองขัง ใหใชชีวิตพอเพียง                  
เมือ่พนโทษ กรมราชทณัฑไดรบัพระดาํรจิากพระเจาหลานเธอ พระองคเจาพชัรกติยิาภา ในป 2553 
โดยการนอมนําทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชกับผูตองขัง โดยมีตนแบบการเรียนรูมาจากการ
ศกึษาศูนยเรยีนรูตนแบบเพ่ือนพึง่ (ภาฯ) ยามยาก ของอดีตผูใหญบาน นางนงนุช คาํคง (ผูใหญจอย) 
ตําบลบานแห อําเภอเมือง จังหวัดอางทอง เพื่อนํามาจัดทําแผนการดําเนินงานศูนยการเรียนรู
เศรษฐกิจพอเพียงในเรือนจํา/ทัณฑสถาน โดยเนนการแกไข ฟนฟู และพัฒนาพฤตินิสัย เปนการ

โครงการว่ิงรอบคุกเดินวนัละนิด ชวีติเบิกบาน
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เตรียมความพรอมกอนปลอยใหกับผู ตองขัง           
ทีใ่กลพนโทษ ทีผ่านการคัดเลอืกจากกรมราชทณัฑ
ดังนั้น กรมราชทัณฑจึงได ทําการคัดเลือก          
เรือนจําชั่วคราว จํานวน 4 แหง เปนเรือนจํา  
นํารอง ไดแก 

 1. เรือนจาํชัว่คราวดอยราง สงักัดเรอืนจาํ
กลางเชียงราย 
 2. เรอืนจาํชัว่คราวแคนอย สงักดัเรอืนจาํ
จังหวัดเพชรบูรณ 
 3. เรือนจําชั่วคราวเขาพลอง สังกัด   
เรือนจําจังหวัดชัยนาท 
 4. เรอืนจําชัว่คราวเขาระกาํ สงักดัเรอืนจาํ
จังหวัดตราด 

 โดยการจัดตั้งศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจ
พอเพียงตามโครงการกําลังใจในพระดําริฯ                
เพ่ือเปนการสนองพระดําริพระเจาหลานเธอ 
พระองคเจาพัชรกิตยิาภา ในการนอมนําปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชในเรือนจํา โดย       

มุงหวังใหผูตองขังไดเกิดทักษะ ความรู ความ
ชํานาญ สามารถนําไปประยุกตใชในการดําเนิน
ชีวิตประจําวันและพึ่งพาตนเองไดภายหลัง          
พนโทษ ไมหวนกลับมากระทําผิดซํ้าอีก และได
ดําเนินการคัดเลือกผูตองขังเขารวมโครงการฯ 
ในรุนที่ 1 พรอมจัดการอบรมใหแกผู ตองขัง        
ในเรือนจําชั่วคราว 4 แหง โดยวิทยากรจาก
มูลนิธิเพื่อนพึ่ง (ภา) ยามยาก

 ตอมา ในปงบประมาณ 2558 กรม
ราชทัณฑไดขยายเรือนจํานํารองศูนยเรียนรู 
เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ิมขึ้นอีก จํานวน 2 แหง          
รวมเปน 6 แหง เพื่อรองรับการดําเนินการตาม
โครงการกําลังใจในพระดําริฯ ในพ้ืนที่ภาค           
ตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต ไดแก 

 1. เรือนจําชั่วคราวโคกตาบัน สังกัด
เรือนจํากลางสุรินทร
 2. เรือนจําชั่วคราวเหรียงหอง สังกัด
เรือนจําจังหวัดตรัง
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ผลสัมฤทธิ์จากการประยุกตใชปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในเรือนจํานํารอง 6 แหง

 ในปงบประมาณ 2558 กรมฯ ไดนํา           
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปขยายผล
ในเรือนจําโดยมีผลสัมฤทธ์ิที่เปนรูปธรรมจาก
การประยุกตใช ดังนี้

 1. เรอืนจําชัว่คราวดอยราง สงักัด
เรือนจํากลางเชียงราย มีพื้นท่ีทั้งหมด 75 ไร 
2 งาน พื้นที่ดังกลาวไดแบงออกเปน 5 สวน โดย
พืน้ท่ี 52 ไร เปนสวนยางพาราและสวนสมุนไพร 
แปลงปศุสัตว 4 ไร เรือนนอน 5 ไร แปลงเกษตร 
10 ไร และบานคนตนแบบ 4 ไร 
 - ศนูยเรียนรูเศรษฐกจิพอเพยีง เรอืนจาํ
ชั่วคราวดอยราง ไดใชพื้นท่ีในการดําเนินงาน
ตามโครงการนอมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาปรบัใชในเรอืนจําอยางตอเนือ่ง โดยมีการแบง
พื้นที่การเรียนรู เพ่ือสะดวกในการฝกอบรม             
ผูตองขังในดานตางๆ เชน การทํานา ปลูกพืช         
ผักสวนครัวและพืชไร ปลูกพืชสมุนไพรและ
ยางพารา เลี้ยงสุกรเนื้อ ไกพันธุพื้นเมือง ไกชน 
ปลาดุก ปลานิล ปลาไน และฐานการเรียนรู          
การทําปุยหมัก นํ้าสมควันไม 

 2. เรือนจําชั่วคราวแคนอย สังกัด
เรือนจําจังหวัดเพชรบูรณ มีพื้นที่ทั้งหมด 
237 ไร พื้นที่ดังกลาวไดแบงออกเปน 3 สวน 
พื้นที่ประมาณ 20 ไร ไดจัดใหเปนศูนยเรียนรู
เศรษฐกจิพอพยีง สวนหนึง่เปนพืน้ทีป่ลกูปา และ
อีกสวนเปนพื้นที่โครงการเสริมสวย นวดเพ่ือ
สุขภาพ บริการลางรถยนต จําหนายอาหารและ
สินคาที่ไดจากผลิตผลของเรือนจํา
 - ศนูยเรยีนรูเศรษฐกจิพอเพยีง เรอืนจาํ
ชั่วคราวแคนอย ไดใชพื้นที่ในการดําเนินงาน 
ตามโครงการนอมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาปรบัใชในเรือนจาํอยางตอเน่ือง โดยมกีารแบง
บานการเรียนรูเพือ่สะดวกในการฝกอบรมผูตองขงั
ในดานตางๆ คือ มีการปลูกพืชผักปลอดสารพิษ
และผลไม เชน ฝรั่งพันธุกิมจู ชมพู การทํานา 
การขยายพันธุไมดอกไมประดับเพื่อจําหนาย  
การเลีย้ง โค สกุรเนือ้ ปลาดกุ การเลีย้งและเพาะพนัธุ
ปลาดุก และฐานเรียนรูนํา้หมักชวีภาพ ปุยหมัก 
เกษตรอนิทรยี นํา้ยาเอนกประสงค 1 และนํา้ยา
เอนกประสงค 2
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 3. เรอืนจาํชัว่คราวเขาพลอง สงักัด
เรือนจําจงัหวดัชยันาท มพีืน้ท่ีทัง้หมด 277 ไร 
พื้นที่ดังกลาวไดแบงออกเปน 2 สวน พื้นที่
ประมาณ 50 ไร ไดจดัใหเปนศนูยเรยีนรูเศรษฐกจิ
พอเพียง และอีกสวนเปนพืน้ทีป่ลกูพชืเศรษฐกิจ 
ประเภทไมยืนตน เชน มะมวง สมโอ ฯลฯ
 - ศนูยเรยีนรูเศรษฐกจิพอเพยีง เรอืนจํา
ชั่วคราวเขาพลอง ไดใชพื้นที่ในการดําเนินงาน
ตามโครงการนอมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาปรบัใชในเรอืนจําอยางตอเนือ่ง โดยมีการแบง
บานการเรียนรูเพือ่สะดวกในการฝกอบรมผูตองขัง
ในดานตางๆ ดังนี้ การปลูกพืชผักสวนครัว           
และพืชไร การขยายพันธุไมดอกไมประดับและ
ปลูกพืชสมุนไพร การเล้ียงโค กระบือ สุกรเนื้อ 
ไกพันธุพื้นเมือง ปลาดุก ปลานิลแดงและกบ    
ฐานเรียนรูนํ้าหมักชีวภาพ ปุ ยหมัก เกษตร
อินทรีย และนํ้ายาเอนกประสงค ฯลฯ

 

 4. เรือนจําชั่วคราวเขาระกํา สังกัด
เรอืนจําจงัหวดัตราด มพีืน้ทีท่ัง้หมดประมาณ 
777 ไร พืน้ทีด่งักลาวไดแบงออกเปน 3 สวน โดย
สวนท่ี 1 พื้นที่ประมาณ 30 ไร ไดจัดใหเปนศูนย
เรยีนรูเศรษฐกจิพอพียง สวนที ่2 ยงัคงเปนพืน้ที่
ปาเบญจพรรณ และสวนที่ 3 เปนพื้นที่ปลูกพืช
เศรษฐกิจประเภทไมยืนตน เชน มังคุด เงาะ 
ลองกอง เปนตน
 - ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง เรือนจํา
ชั่วคราวเขาระกํา ไดใชพื้นที่ในการดําเนินงาน
ตามโครงการนอมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาปรบัใชในเรือนจาํอยางตอเน่ือง โดยมกีารแบง
บานการเรียนรูเพือ่สะดวกในการฝกอบรมผูตอง
ขังในดานตางๆ คือ เกษตรอินทรีย โดยการปลูก
พืชผักสวนครัว การขยายพันธุไมดอกไมประดับ 
การเลี้ยง โค สุกรเนื้อ สุกรปา เปด ไก ปลาดุก 
การเล้ียงและเพาะพันธุปลาดุก กบ การเพาะ
เลี้ยงไรแดง ฐานเรียนรูนํ้าหมักชีวภาพ ปุยหมัก 
เกษตรอินทรีย และน้ํายาเอนกประสงค 
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 5. เรอืนจําชัว่คราวโคกตาบนั สงักัด
เรอืนจํากลางสรุนิทร มพีืน้ทีท่ัง้หมดประมาณ 
851 ไร 1 งาน 73 ตารางวา
 - ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง เรือนจํา
ชั่วคราวโคกตาบัน ไดใชพื้นท่ีในการดําเนินงาน
ตามโครงการนอมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาปรบัใชในเรือนจาํ โดยมกีารฝกอบรมผูตองขงั
ในดานตางๆ คือ เกษตรอินทรีย การปลูกพืช         
ผักสวนครัว การขยายพันธุไมดอกไมประดับ    
การเลี้ยงโค สุกรเนื้อ สุกรปา เปด ไก การเลี้ยง
และเพาะพันธุปลาดุก กบ ฐานเรียนรูนํ้าหมัก
ชีวภาพ  ปุ ยหมัก  เกษตรอินทรีย   นํ้ ายา
อเนกประสงค และการทํานํ้าสมควันไม

 6. เรือนจําชั่วคราวเหรียงห อง 
สังกัดเรือนจําจังหวัดตรัง มีพื้นที่ทั้งหมด
ประมาณ 262 ไร 53 ตารางวา
 - ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง เรือนจํา
ชั่วคราวเหรียงหอง ไดใชพื้นที่ในการดําเนินงาน
ตามโครงการนอมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาปรบัใชในเรอืนจาํ โดยมกีารฝกอบรมผูตองขงั
ในดานตางๆ คือ การเกษตร การปลูกยางพารา 
กาแฟ และสวนปา การเล้ียงสุกร เปดไข ปลาดุก 
และกบ ฐานเรียนรูนํ้าหมักชีวภาพ ปุยหมัก 
เกษตรอินทรีย นํ้ายาเอนกประสงค และการทํา
นํ้าสมควันไม
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 ปจจบุนักรมราชทณัฑไดมกีารเปลีย่นแปลง
ผูบริหารระดับสูงสุด แตกระบวนการการสราง     
วิถีองค กรแหงความพอเพียงยังได รับการ          
ขับเคล่ือนอยางตอเน่ือง นั่นเปนเพราะมีการ
วางแผนและการปลูกฝ  ง ในลักษณะของ
วัฒนธรรมทางการบริหาร และการสรางวิถีชีวิต 
ทัง้น้ี กรมราชทัณฑไดประเมินผลสําเร็จดวยการ
กําหนดเกณฑการประเมินผลองคกรแหงความ
พอเพียงไว 8 ดาน ปรากฏวาเรือนจําทัว่ประเทศ 
จํานวน 138 แหงในป พ.ศ. 2552 ผานเกณฑ           

การประเมินถึง 98 แหงหรือรอยละ 71 และ             
เจาหนาท่ีเขารวมโครงการสูวิถีชีวิตพอเพียง
จํานวน 9,824 คน จากเจาหนาที่ทั้งหมด        
11,247 คน หรือคิดเปนรอยละ 87.35 นอกจาก
ความพอเพียงในองคกรอยางกวางขวางแลว 
กรมราชทัณฑและเรือนจําตนแบบยังเปนแหลง
ใหหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชนเขาศึกษาดูงานเปนจํานวนมาก 
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รางวัลความสําเร็จ

 - รางวัลความสําเร็จระดับดีในการ
พัฒนาขอบังคับวาดวยจรรยาขาราชการจาก
สํานักงาน ก.พ.
 - รางวัลหนวยงานบริหารงานบุคคล              
ดเีดนและรางวลันกับรหิารทรพัยากรบคุคลดเีดน
จากมูลนิธิพันเอกจินดา ณ สงขลา
 - รางวัลการบริหารทรัพยากรบุคคล         
ดีเดนดานการจัดทําแผนกลยุทธการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
 - รางวัลหนวยงานดีเดนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลจากสํานักงาน ก.พ.

 - โลประกาศเกียรติคณุการบริหารงาน
ดีเด นดานการขับเคลื่อนองคกรแหงความ              
พอเพียง
 - รางวัลชนะเลิศบคุลากรผูดาํเนนิงาน
มุมการเรียนรูดีเดน
 - รางวัลสังขเงินดานการเผยแพรและ
ประชาสัมพันธ
 - รางวลัรองชนะเลศิถวยพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี 
จากการประกวดผลงานตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงครั้งที่ 2 ประเภทหนวยงาน/องคกร   
ภาครัฐในสวนกลาง

ประเภทหนวยงาน/องคกรภาครัฐในสวนกลาง  :  กรมราชทัณฑประเภทหนวยงาน/องคกรภาครัฐในสวนกลาง  :  กรมราชทัณฑ        1717        



แผนที่

+
THE MALL

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

ประเภทหนวยงาน/องคกรภาครัฐในสวนกลาง  :  กรมราชทัณฑประเภทหนวยงาน/องคกรภาครัฐในสวนกลาง  :  กรมราชทัณฑ        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




