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ค าน า 
 

 ส านักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และกรมส่งเสริมการเกษตร 
จัดท าแผนพัฒนากลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน ตามพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม
ราชกุมารี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ ขึ้นเพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินงานโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงใน
ชุมชน ตามพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีเป้าหมายให้เกษตรกรที่เข้า
ร่วมโครงการด าเนินชีวิตสอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สามารถเป็น
แบบอย่างที่ดีให้แก่เกษตรกรอ่ืนๆ ได้ 

 แผนพัฒนากลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน ตามพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยาม
บรมราชกุมารี ฉบับนี้ ได้ยึดพื้นทีเ่ป้าหมายการด าเนินงานที่คณะท างานได้ก าหนดไว้ในปี ๒๕๖๐ ประกอบด้วย
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ๒๐ จังหวัด และภาคใต้อีก ๔  จังหวัด โดยมีวัตถุประสงค์ขับเคลื่อนโครงการให้เป็น
ระบบ ครอบคลุมตั้งแต่การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การส่งเสริม 
การผลิต กระบวนการกลุ่ม รวมถึงการจัดการทางการตลาดด้วย เพ่ือให้หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องสามารถ
บูรณาการกิจกรรมตา่งๆ ทั้งระดับครัวเรือนและชุมชน ให้เกิดความต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 

 คณะท างานโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน ตามพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนฉบับนี้จะเป็นสื่อช่วยให้เกิดความเข้าใจ และเป็น
ประโยชน์ในการปฏิบัติงานของภาครัฐ ประชาชน และเอกชนที่มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนโครงการให้บรรลุ
ตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

 

คณะท างานโครงการ 
มกราคม ๒๕๖๑ 
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บทที่ ๑ 
พระราชด าริ 

 
 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  ได้โดยเสด็จพระราชด าเนินพระบาทสมเด็จ 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาล
ที่ ๙ ไปยังพ้ืนที่ชนบทที่ทุรกันดารห่างไกล ทรงพบว่ายังมีราษฎรที่อยู่ในภาวะยากล าบาก ยากจน สุขภาพ
อนามัยไม่ดี ขาดโอกาสทางการศึกษาเป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน ในปีพุทธศักราช ๒๕๒๓  
จึงมีพระราชด าริให้ช่วยเหลือราษฎรให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  โดยทรงเลือกเด็กและเยาวชนเป็น
กลุ่มเป้าหมายแรกของการพัฒนาด้วยทรงตระหนักว่า เด็กและเยาวชนซึ่งจะเป็นก าลังส าคัญของประเทศ 
ในอนาคต เป็นกลุ่มที่จะได้รับผลกระทบมากที่สุด มีพระราชด าริให้ท าโครงการพัฒนาต่างๆ ทั้งด้านการศึกษา 
สุขภาพอนามัย การส่งเสริมอาชีพ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการอนุรักษ์
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วย  

 การด าเนินงานที่ผ่านมา ทรงใช้สถานศึกษาหรือโรงเรียนเป็นฐานของการพัฒนา มีเด็กนักเรียนเป็น
ศูนย์กลาง โดยมีครูเป็นผู้ขับเคลื่อน และส่วนราชการ เอกชน และชุมชน เป็นผู้สนับสนุนการพัฒนา มี
พระราชด าริให้การพัฒนาเด็กและเยาวชนเหล่านั้นเป็นไปอย่างสมดุลทั้ง ด้านพุทธิศึกษา คือ ความรอบรู้
วิชาการที่จ าเป็นส าหรับการด ารงชีวิตและการศึกษาเรียนรู้ต่อไป ด้านจริยศึกษา คือ การมีศีลธรรมจรรยาที่ดี 
มีความสื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อ่ืน มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีส านึกที่ดีต่อส่วนรวม ด้านหัตถศึกษา คือ
ความรู้และทักษะในการท างาน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีทัศนคติที่ดีต่องาน และเห็นคุณค่าของการท างาน 
และด้านพละศึกษา คือ การมีสุขภาพแข็งแรง การกินอาหารที่ถูกต้อง และออกก าลังกายให้เหมาะสม รวมทั้ง
ความสะอาดและสุขาภิบาลด้วย โปรดเกล้าฯ ให้มีการด าเนินงานโครงการพัฒนาต่างๆ ตามล าดับมาตั้งแต่ปี 
๒๕๒๓ จนถึงปัจจุบัน ได้แก่  โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน โครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา โครงการ
นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โครงการฝึกอาชีพ  
โครงการส่งเสริมสหกรณ์  โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยแม่และเด็กใน
ถิ่นทุรกันดาร โดยมีแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชด าริ เป็นเครื่องมือส าคัญในการ
สื่อสารกับผู้ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง  

การพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชด าริ เป็นกระบวนการที่พัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนให้มี
ความรู้ สามารถด ารงชีวิตได้ด้วยตนเอง มีทักษะทางการอาชีพ การท าการเกษตร การแปรรูปอาหาร 
ศิลปหัตถกรรม ซึ่งเป็นพ้ืนฐานในชีวิตประจ าวัน เด็กและเยาวชนยังฝึกกระบวนการกลุ่มและท าธุรกิจผ่าน
กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน  ซึ่งเด็กและเยาวชนสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปต่อยอด และพัฒนาเป็นอาชีพให้แก่
ตนเองได้ เมื่อโรงเรียนดีแล้วก็จะเป็นจุดขยายโอกาส และขยายความรู้การปฏิบัติงานเข้าไปในชุมชน1 ขยายผล
ไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนทุรกันดาร เริ่มต้นจากครอบครัวของเด็กนักเรียนในโรงเรียน
ต่างๆ เช่น โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง”เป็นต้น 
นอกจากนีร้าษฎรในชุมชนที่ไม่มีอาชีพ หรือมีแต่รายได้ไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่าย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้
ท าโครงการส่งเสริมอาชีพ เพ่ือพัฒนาศักยภาพของราษฎร ให้มีมีอาชีพเสริม โดยเน้นภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
วัฒนธรรมพ้ืนบ้าน ส่งเสริมการรวมกลุ่มกันท างานในลักษณะของกลุ่มอาชีพหรือสหกรณ์ เช่น กลุ่มแปรรูป
ผลผลิตทางการเกษตร กลุ่มทอผ้า ตัดเย็บเสื้อผ้า กลุ่มจักสาน เป็นต้น ซึ่งกลุ่มเหล่านี้มีมากกว่า ๑๐๐ กลุ่ม 

                                                 
1 พระราชด ารัส สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานแก่คณะผู้ปฏิบัติงานโครงการตามพระราชด าริ ณ ศาลาดุสิตดาลยั 
สวนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร วันอังคารที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๗ 



กระจายอยู่ในพ้ืนที่ห่างไกล เพ่ือให้การด าเนินการส่งเสริมอาชีพประชาชนเป็นไปอย่างต่อเนื่องครบวงจร มี
พระราชด าริ ให้จัดตั้งร้านภูฟ้าขึ้น ในปี ๒๕๔๔ เพ่ือเพ่ิมช่องทางในการจ าหน่ายผลผลิตต่างๆของกลุ่มอาชีพ
ประชาชนที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร รายได้เสริมที่ราษฎรเหล่านี้ได้รับส่วนใหญ่จะน าไปใช้จ่ายในการด ารงชีวิต และ
กิจกรรมการศึกษาของบุตร 

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงตระหนักว่า การที่ประชาชนที่อยู่ในถิ่น
ทุรกันดารจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถพ่ึงตนเองได้ ประชาชนเหล่านี้จะต้องทันต่อเหตุการณ์ต่างๆ ซึ่ง
เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ต้องมีการเตรียมคนให้พร้อมที่จะรับสถานการณ์ ให้รู้จักปรับตัวในสิ่งที่
เปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ2 ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เน้น
การมีส่วนร่วมของประชาชน เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ และน าไปสู่การปฏิบัติ จึงทรงมีพระราชด าริให้ด าเนินงาน
โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน ขึ้นในปี ๒๕๕๖ เพ่ือให้ประชาชนสามารถด ารงชีวิตของตนและ
ครอบครัวในยุคโลกาภิวัตน์ได้อย่างดีและมีความปกติสุข โดยน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการ
ด าเนินชีวิต สามารถพ่ึงตนเอง มีอาชีพมีรายได้ ท าให้สามารถปรับปรุงสภาพความเป็นอยู่ในครอบครัวได้ดีขึ้น  
มีก าลังสนับสนุนการศึกษาของบุตรหลาน ส่งผลให้ชุมชนเข้มแข็งอย่างมั่นคงและยั่งยืน3 

 ในการพัฒนา ทรงให้ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการพัฒนา เพ่ือให้ประชาชน
ด ารงชีวิตโดยทางสายกลาง คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และมีภูมิคุ้มกัน โดยมีเงื่อนไขของการ
ตัดสินใจและด าเนินกิจกรรมให้อยู่ในระดับพอเพียง ๒ ประการ คือ เงื่อนไขความรู้ และเงื่อนไขคุณธรรม และ
ด าเนินชีวิตตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ดังนี้ 
  ๑) ยึดความประหยัด ตัดทอนค่าใช้จ่ายในทุกด้าน ลดละความฟุ่มเฟือยในการใช้ชีวิต 
  ๒) ยึดถือการประกอบอาชีพด้วยความถูกต้อง ซื่อสัตย์สุจริต 
  ๓) ละเลิกการแก่งแย่งผลประโยชน์และแข่งขันในทางการค้าแบบต่อสู้กันอย่างรุนแรง 
  ๔) ไม่หยุดนิ่งที่จะหาหนทางให้ชีวิตหลุดพ้นจากความทุกข์ยาก ด้วยการขวนขวาย ใฝ่หา
ความรู้ให้มีรายได้เพ่ิมพูนขึ้น จนถึงขั้นพอเพียงเป็นเป้าหมายส าคัญ 

  ๕) ปฏิบัติตนในแนวทางท่ีดี ลดละสิ่งชั่ว ประพฤติตนตามหลักศาสนา 
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 บทที่ ๒ 

วัตถุประสงค์และเป้าหมาย  

๒.๑ วัตถุประสงค์  
 เพ่ือให้กลุ่มประชาชนในถิ่นทุรกันดารได้น้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในการด าเนิน
ชีวิต ให้สามารถพ่ึงตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้ ครัวเรือนมีความมั่นคงทางอาหาร มีรายได้ มีอาชีพ มี
คุณภาพชีวิตที่ดี ชุมชนมีความเข้มแข็งยั่งยืน สามารถปรับตัวต่อสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงได้ 

๒.๒ แนวคิดส าคัญ 

 ๑) มุ่งส่งเสริมให้มีการผลิตในครัวเรือนเพ่ือให้พอเพียงต่อการบริโภคก่อน หรือแบ่งปันสมาชิกในชุมชน
เป็นล าดับแรก ถ้าเหลือแล้วจึงน ามาจ าหน่ายเป็นรายได้    

๒) ให้มีการบูรณาการหน่วยงานในการขับเคลื่อนโครงการ ทั้งภาคราชการ เอกชน ชุมชน
สถาบันการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และตัวประชาชนเอง ในรูปแบบการประสานความร่วมมือ 
ภายใต้กรอบและวัตถุประสงค์เดียวกัน โดยน าปัญหาของพ้ืนที่เป็นฐาน มีการรวมความคิดเห็น เพ่ือที่จะท าการ
ร่วมกัน ตามศักยภาพเฉพาะของแต่ละหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด    

 ๓) การพัฒนาเน้นประชาชนเป็นศูนย์กลาง ให้ชุมชนมีส่วนร่วม ร่วมกันคิดร่วมกันท า ส่งเสริมการต่อ
ยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น มุ่งเน้นการพ่ึงพาตนเอง และช่วยเหลือซึ่งกันและกันไดอ้ย่างยั่งยืน กลุ่มมีความเข้มแข็ง  

 ๔) เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กระบวนการกลุ่ม การท าบัญชี 
ตลอดจนความรู้ทางวิชาการ เช่น การผลิต การแปรรูปถนอมอาหาร เป็นต้น  รวมทั้งให้มีการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน  

 ๕) สนับสนุนกิจกรรมทางการตลาด เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพของชุมชน ให้ สามารถแข็ งขันกับภาค
ธุรกิจอ่ืนๆได ้

๒.๓ เป้าหมายหลักการพัฒนา 

 ๑) เพ่ิมศักยภาพการพ่ึงตนเองในระดับครัวเรือน  
  (๑) ด้านความมั่นคงทางด้านอาหาร   
  (๒) ด้านที่อยู่อาศัย   
  (๓) ด้านสถานะทางการเงินของครัวเรือน 
  (๔) ด้านการศึกษา 

(๕) ด้านครอบครัวเป็นสุข  

 ๒) เพ่ิมศักยภาพความเข้มแข็งในระดับชุมชน 
  (๑) ด้านการบริหารจัดการและกระบวนการกลุ่ม 
  (๒) ด้านการผลิตของกลุ่ม  
  (๓) ด้านการเงิน การบัญชี 
  (๔) ด้านการตลาด  
  (๕) ด้านการช่วยเหลือสังคม  
 
 



๒.๔ พื้นที่เป้าหมาย 

 ๑) พ้ืนทีภ่าคตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวน ๒๐ จังหวัด 
  (๑) จังหวัดกาฬสินธุ์  จ านวน ๕ กลุ่ม 
  (๒) จังหวัดขอนแก่น  จ านวน ๖ กลุ่ม 
  (๓) จังหวัดชัยภูมิ  จ านวน ๕ กลุ่ม 
  (๔) จังหวัดนครพนม  จ านวน ๕ กลุ่ม 
  (๕) จังหวัดนครราชสีมา  จ านวน ๕ กลุ่ม 
  (๖) จังหวัดบึงกาฬ  จ านวน ๕ กลุ่ม 
  (๗) จังหวัดบุรีรัมย์ จ านวน ๕ กลุ่ม 
  (๘) จังหวัดมุกดาหาร จ านวน ๕ กลุ่ม  
  (๙) จังหวัดมหาสารคาม  จ านวน ๕ กลุ่ม 
  (๑๐) จังหวัดยโสธร  จ านวน ๕ กลุ่ม 
  (๑๑) จังหวัดร้อยเอ็ด  จ านวน ๕ กลุ่ม 
  (๑๒) จังหวัดเลย   จ านวน ๕ กลุ่ม 
  (๑๓) จังหวัดศรีสะเกษ จ านวน ๕ กลุ่ม  
  (๑๔) จังหวัดสกลนคร  จ านวน ๕ กลุ่ม 
  (๑๕) จังหวัดสุรินทร์  จ านวน ๕ กลุ่ม 
  (๑๖) จังหวัดหนองคาย  จ านวน ๕ กลุ่ม 
  (๑๗) จังหวัดหนองบัวล าภู จ านวน ๕ กลุ่ม  
  (๑๘) จังหวัดอุดรธานี  จ านวน ๕ กลุ่ม 
  (๑๙) จังหวัดอุบลราชธานี จ านวน ๕ กลุ่ม 
  (๒๐) จังหวัดอ านาจเจริญ จ านวน ๕ กลุ่ม 

 ๒) ภาคใต้ จ านวน ๔ จังหวัด 
  (๑) จังหวัดพังงา   จ านวน ๓ กลุ่ม 
  (๒) จังหวัดระนอง  จ านวน ๓ กลุ่ม 
  (๓) จังหวัดกระบี่  จ านวน ๓ กลุ่ม 
  (๔) จังหวัดภูเก็ต   จ านวน ๓ กลุ่ม 

 ๓) พ้ืนที่อ่ืนๆ ตามพระราชประสงค์ 

๒.๕ ระยะเวลา 
 ปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ 

๒.๖ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 ๑) ส านักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
 ๒) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เช่น กรมส่งเสริมการเกษตร กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นต้น 
 ๓) กระทรวงศึกษาธิการ 

๔) ภาครัฐและภาคเอกชนที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
  
 



บทที่ ๓ 

แนวทางการพัฒนา 

  
แนวทางการพัฒนา ๑ : การเพิ่มศักยภาพการพึ่งตนเองในระดับครัวเรือน 
 ครัวเรือน เป็นพ้ืนฐานและเป็นหน่วยเล็กที่สุดในสังคม มีความส าคัญในการพัฒนา จ าเป็นต้องมีการ
เสริมสร้างศักยภาพขั้นพ้ืนฐาน และการประกอบอาชีพในระดับครัวเรือนให้มีความเข้มแข็ง4 สามารถเลี้ยงตน 
และพ่ึงตนเองได้ดียิ่งขึ้น ตามอัตภาพของตนเอง การที่ครัวเรือนมีความเข้มแข็งนั้น จะท าให้การพัฒนาใน
รูปแบบต่างๆเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และจะเป็นการพัฒนาที่มีความยั่งยืนได้ต่อไป  โดยมีกิจกรรมส าคัญ 
ดังนี้ 
 ๑) ด้านความมั่นคงทางด้านอาหาร  
  - ส่งเสริมการผลิตอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ ทั้งการเพาะปลูก   
    พืชผักสวนครัว การเลี้ยงสัตว์ ประมง ไม้ผล และอ่ืนๆ ตามความ   
    เหมาะสมของพ้ืนที่ โดยใช้การเกษตรแบบผสมผสาน ปลอดภัยจาก   
    สารพิษ 
  - ส่งเสริมการแปรรูป และถนอมอาหารไว้บริโภค 
  - พัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร 
 ๒) ด้านแหล่งที่อยู่อาศัย  
  - พัฒนาที่อยู่อาศัยที่มีความม่ันคง สะอาด และปลอดภัย ตามอัตภาพ 
  - พัฒนาสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมต่อการอยู่อาศัย 
 ๓) ด้านสถานะทางการเงินของครัวเรือน  
  - ส่งเสริมการท าบัญชีครัวเรือน  
  - ลดภาวะหนี้สิน  
  - ส่งเสริมการออม 
 ๔) ด้านการศึกษา 
  - ส่งเสริมให้สมาชิกในครัวเรือนได้เรียนรู้และพัฒนาตนเองสม่ าเสมอ 

- ส่งเสริมให้บุตรมีโอกาสศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น 
๕) ด้านครอบครัวเป็นสุข   

  - ส่งเสริมการมีส่วนร่วมท ากิจกรรมของสมาชิกในครอบครัว  
- ส่งเสริมให้สมาชิกในครอบครัวประพฤติตนอยู่ศีลธรรม ไม่เล่นการพนัน ด่ืมสุรา หรือยุ่ง
เกี่ยวกับยาเสพติด 
- ส่งเสริมสุขภาวะของครอบครัว 

แนวทางการพัฒนา ๒ : การเพิ่มศักยภาพความเข้มแข็งในระดับชุมชน 
 “กลุ่ม” เกิดจากสมาชิกที่มีแนวคิด วัตถุประสงค์ และมีกิจกรรมในการด าเนินงานร่วมกัน เช่น กลุ่ม
เกษตรกร กลุ่มจะช่วยน าพาให้สมาชิก และชุมชน ไปสู่จุดหมายที่วางไว้ ถ้ากลุ่มมีความเข้มแข็ง พลังของกลุ่ม
จะช่วยบรรเทาความทุกข์หรือสภาพปัญหาที่แต่ละบุคคลมีอยู่ ซึ่งบางครั้งไม่อาจสามารถแก้ไขได้ด้วยตัวเอง  
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ก็จะสามารถแก้ไขได้ด้วยพลังกลุ่ม กระบวนการกลุ่มนั้นจะช่วยสร้างกระบวนทัศน์หรือเปิดมุมมองใหม่ๆ ของ
สมาชิก เกิดพลังในการคิดริเริ่มและต่อรอง  
 เพ่ือให้กลุ่มมีความเข้มแข็ง และสามารถพ่ึงพาตนเอง พร้อมกับการพัฒนาศักยภาพของกลุ่มให้
สามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ควรมีกิจกรรม ดังนี้ 
 ๑) ด้านการบริหารจัดการและกระบวนการกลุ่ม  
  - พัฒนากลุ่มมีโครงสร้างการบริหารงานกลุ่ม ในรูปแบบคณะกรรมการ 

- ส่งเสริมให้กลุ่มมีกฎระเบียบข้อบังคับ เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติของสมาชิก ให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ ตามเป้าหมายของกลุ่ม 
- ส่งเสริมให้กลุ่มมีการวางแผนการด าเนินงานของกลุ่มร่วมกัน 
- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสมาชิกในการบริหารจัดการกลุ่ม รวมทั้งได้รับผลประโยชน์อย่าง
เหมาะสม เป็นธรรม 

 ๒) ด้านการผลิตของกลุ่ม  
- ส่งเสริมให้กลุ่มท ากิจกรรมการผลิตอย่างต่อเนื่อง ทั้งกิจกรรมลดรายจ่าย เช่น การปลูก
พืชผักในลักษณะ แปลงรวม การท าปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก ท าน้ ายาล้างจาน ฯลฯ และกิจกรรม
สร้างรายได้ เช่น การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร  ศิลปหัตถกรรม ศิลปะประดิษฐ์ ฯลฯ  

  - ส่งเสริมให้กลุ่มมีการสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน 
- ส่งเสริมให้มีการใช้ภูมิปัญญา หรือวัตถุดิบที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาผลิตเป็นสินค้าและบริการ 
เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้แก่สมาชิกในชุมชน  

 ๓) ด้านการเงินและบัญชี  
  - ส่งเสริมให้กลุ่มมีการระดมทุนจากสมาชิก เพ่ือเป็นทุนส าหรับกิจกรรมของกลุ่ม 
  - ส่งเสริมให้มีการออมทรัพย์   
  - ส่งเสริมให้มีการจัดท าบัญชีการเงิน ที่โปร่งใส และตรวจสอบได้ 

๔) ด้านการตลาด  
  - ส่งเสริมให้มีแหล่งจ าหน่ายผลผลิตในชุมชน หรือพ้ืนที่อ่ืนๆตามความเหมาะสม  
  - สนับสนุนอุปกรณ์ เครื่องมือที่จ าเป็นในการแปรรูป เพ่ือเป็นการเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชน 
  - ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ ทางการตลาดให้แก่สมาชิก 
 ๗) ด้านการช่วยเหลือสังคม  
  - ส่งเสริมให้กลุ่มจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์แก่สมาชิกและชุมชน 
  - ส่งเสริมให้กลุ่มช่วยเหลือสมาชิกท่ีอ่อนแอ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ ๔ 

การขับเคลื่อนโครงการ 
 

 โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน ตามพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยาม
บรมราชกุมารี ด าเนินงานโดยอาศัยความร่วมมือ และการสนับสนุนจากหลายหน่วยงาน ทั้งการมีส่วนร่วมของ
ภาคราชการ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเกษตรกร ตามความเชี่ยวชาญใน
เรื่องต่างๆ ของหน่วยงานนั้นๆ การที่จะสามารถด าเนินงานได้อย่างคล่องตัว รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างความเข้าใจและก าหนดบทบาทในการท างานให้ชัดเจน  และด าเนินการให้เป็นไป
ตามแผนฯ ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ควรมีการขับเคลื่อนโครงการ ดังนี้ 

 ๑) มีการจัดท าแผนการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในแต่ละชุมชน ทั้งในระดับครัวเรือนและชุมชน ซึ่ง
จะท าให้การพัฒนาเป็นไปอย่างต่อเนื่อง 

๒) ประชุม ชี้แจง ท าความเข้าใจ แนวทางการด าเนินงานตามแผนพัฒนากลุ่มส่งเสริมเศรษฐกิจ
พอเพียงในชุมชน ตามพระราชด าริฯ ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานและสมาชิกโครงการ  

๓) สนับสนุนปัจจัยการผลิต เพ่ือให้ครัวเรือนสามารถพ่ึงพาตนเอง เกิดความมั่นคงทางอาหาร รวมทั้ง
ในระดับชุมชน เพ่ือให้กลุ่มมีศักยภาพในการผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ 

๔) ส่งเสริมให้มีการจัดกระบวนการเรียนรู้ การศึกษาดูงาน เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
การผลิตสินค้าและบริการ รวมทั้งการบริหารจัดการกลุ่ม 

๕) ส่งเสริมให้สมาชิกทั้งในระดับครัวเรือนและชุมชนมีความรู้เกี่ยวกับการตลาด การจ าหน่ายผลผลิต
ของเกษตรกรและการเข้าถึงแหล่งทุน 

๖) สนับสนุนการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ของชุมชน ทั้งในระดับท้องถิ่นและส่วนกลาง 
 ๗) ส่งเสริมให้มีนวัตกรรมของชุมชน 
 ๘) เก็บรวบรวมข้อมูล มีการติดตามและประเมินผลการด าเนินโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงใน
ชุมชน ตามพระราชด าริฯ อย่างต่อเนื่อง ทั้งในระดับครอบครัวและชุมชน 
 ๙) ให้มีการเผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดี มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือสมาชิกจะได้ปรับตัวได้อย่างเหมาะสม 
สอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
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ภาคผนวก



ภาคผนวก 
รายช่ือกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน ตามพระราชด าริ  

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
 

ที ่
ปีท่ีเข้า
ร่วม 

ชื่อกลุ่มเศรษฐกิพอเพียง 
ที่อยู่ 

เลขที่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด 
1 2556 กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านโนนสวัสดิ์ 7 นาบอน ค าม่วง กาฬสินธุ์ 
2 2557 กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านฮ่องฮี 14 ยางตลาด ยางตลาด กาฬสินธุ์ 
3 2558 กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านโนนเมือง 7 ดงลิง กมลาไสย กาฬสินธุ์ 
4 2559 กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านบึง 5 หมูม่น สมเด็จ กาฬสินธุ์ 
5 2560 กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านแกเปะ 10 เชียงเครือ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 
6 2556 กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านโป่งแค 6 ห้วยโจด กระนวน ขอนแก่น 
7 2556 กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านสว่าง-ซ าโอ่ง 4 ห้วยเตย ซ าสูง ขอนแก่น 
8 2557 กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านป่าหวายนั่ง 4 เขาสวนกวาง เขาสวนกวาง ขอนแก่น 
9 2558 กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านแสนตอ 8 บัวใหญ่ เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 
10 2559 กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านนาเสถียร 8 ขามป้อม เปือยน้อย ขอนแก่น 
11 2560 กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านโนนพริก 7 โคกสง่า พล ขอนแก่น 
12 2556 กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านห้วย 3 หนองโดน จัตุรัส ชัยภูมิ 

13 2557 กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านม่วง 4 ดงบัง คอนสาร ชัยภูมิ 
14 2558 กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านชัยมงคล 10 โป่งนก เทพสถิต ชัยภูมิ 
15 2559 กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านหินกอง 6 ห้วยบง เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ 
16 2560 กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านบะเสียว 6 หนองฉิม เนินสง่า ชัยภูมิ 
17 2556 กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองสะโน 6 ดอนนางหงส์ ธาตุพนม นครพนม 
18 2557 กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านเนินน้ าค า 10 โคกหินแฮ่ เรณูนคร นครพนม 
19 2558 กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านพิมาน 1,3 พิมาน นาแก นครพนม 
20 2559 กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านบะหว้า 5,7 ท่าเรือ นาหว้า นครพนม 
21 2560 กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านห้วยไหล่ 1 มหาชัย ปากปลา นครพนม 
22 2556 กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองโดน 5 โนนตูม ชุมพวง นครราชสีมา 
23 2557 กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองพยอม 4 ลุงเขว้า หนองบุญมาก นครราชสีมา 
24 2558 กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านโพนสูง 4 หมื่นไว เมืองฯ นครราชสีมา 
25 2559 กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านดอนวัว 10 ลาดบัวขาว สีคิ้ว นครราชสีมา 
26 2560 กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองหอย 1 หนองหอย พระทองค า นครราชสีมา 
27 2556 กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านค าแคนพัฒนา 6 นาแสง ศรีวิไล บึงกาฬ 



ที ่
ปีท่ีเข้า
ร่วม 

ชื่อกลุ่มเศรษฐกิพอเพียง 
ที่อยู่ 

เลขที่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด 
28 2557 กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านปรารถนาดี 2 ป่าแฝก พรเจริญ บึงกาฬ 
29 2558 กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านโสกโพธิ์ 4 บึงโขงหลง บึงโขงหลง บึงกาฬ 
30 2559 กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านห้วยเนียม 10 ค าแก้ว โซ่พิสัย บึงกาฬ 
31 2560 กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านนาดง 3 นาดง ปากคาด บึงกาฬ 
32 2556 กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านระกาเสม็ด 6 กันทรารมย์ กระสัง บุรีรัมย์ 
33 2557 กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านน้อย 10 จันดุม พลับพลาไชย บุรีรัมย์ 
34 2558 กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านโนนศิลา 8 ยายแย้ม

วัฒนา 
เฉลิมพระ
เกียรติ 

บุรีรัมย์ 

35 2559 กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านพลับ 8 หายโศก พุทไธสง บุรีรัมย์ 
36 2560 กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านไร่โคก 9 ล าไทรโยง นางรอง บุรีรัมย์ 
37 2556 กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองเผือก 3 หนองทุ่ม วาปีปทุม มหาสารคาม 
38 2557 กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงดอนมัน 4 ขามเรียง กันทรวิชัย มหาสารคาม 
39 2558 กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านเหล่าน้อย 10 เขวา เมืองฯ มหาสารคาม 
40 2559 กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านห้วยทราย 3 โนนราษ ี บรบือ มหาสารคาม 
41 2560 กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านดงน้อย 4 พระธาตุ นาดูน มหาสารคาม 
42 2556 กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านภู 1 บ้านเป้า หนองสูง มุกดาหาร 
43 2557 กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านค าชะอี 4 ค าชะอี ค าชะอี มุกดาหาร 
44 2558 กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านชะโนด 1,2,9 ชะโนดน้อย ดงหลวง มุกดาหาร 
45 2559 กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านป่าชาด 1 ป่าไร่ ดอนตาล มุกดาหาร 
46 2560 กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านดอนม่วง 7 หว้านใหญ่ หว้านใหญ่ มุกดาหาร 
47 2556 กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านศรีสวัสดิ์ 5 ศรีแก้ว เลิงนกทา ยโสธร 
48 2557 กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านยางน้อย 3 บึงแก มหาชนะชัย ยโสธร 
49 2558 กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านดวน 7 น้ าอ้อม ค้อวัง ยโสธร 
50 2559 กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านแคนน้อย 1,2 แคนน้อย ค าเข่ือนแก้ว ยโสธร 
51 2560 กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านโนนบ้านใหม่ 8 ค าไผ่ ไทยเจริญ ยโสธร 
52 2556 กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านปอภาร 7 ปอภาร ปอภาร ร้อยเอ็ด 
53 2557 กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านโพนฮาด 3 ดงครั่งน้อย เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด 
54 2558 กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านผือฮี 11 ดงแดง จตุรพักตร

พิมาน 
ร้อยเอ็ด 

55 2559 กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านนานวล 12 นานวล พนมไพร ร้อยเอ็ด 
56 2560 กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านมะหรี่ 2 ภูเงิน เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 



ที ่
ปีท่ีเข้า
ร่วม 

ชื่อกลุ่มเศรษฐกิพอเพียง 
ที่อยู่ 

เลขที่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด 
57 2556 กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านวังชมภู 5 ทรัพย์ไพร

วัลย ์
เอราวัณ เลย 

58 2557 กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านดงน้อย 4 ผาขาว ผาขาว เลย 
59 2558 กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านศรีโพนแท่น 13 นาซ่าว เชียงคาน เลย 
60 2559 กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านปากห้วย 6 หนองผือ ท่าลี่ เลย 
61 2560 กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านนาเจริญ 5 ศรีฐาน ภูกระดึง เลย 
62 2556 กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านโนนเปือย 10 บึงมะลู กันทรลักษณ์ ศรีสะเกษ 
63 2557 กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านบึงหมอก 9 ส้มป่อย ราษีไศล ศรีสะเกษ 
64 2558 กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองเทา 5 นายม เมืองฯ ศรีสะเกษ 
65 2559 กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองกอง 3 โดด โพธิ์ศรีสุวรรณ ศรีสะเกษ 
66 2560 กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านโนนไชยงาม 11 รุ่งระวี น้ าเกลี้ยง ศรีสะเกษ 
67 2556 กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านค าข่า 4 ไร่ พรรณานิคม สกลนคร 
68 2557 กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองเข้ 5 ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร 
69 2558 กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านพรสวรรค์ 13 ปลาโหล เรณูนคร สกลนคร 
70 2559 กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านประชาสุขสันต์ 6 ขม้ิน เมืองสกลนคร สกลนคร 
71 2560 กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านโคกสามัคคี 8 ต้นผึ้ง พังโคน สกลนคร 
72 2556 กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านว่าน 4 บุแกรง จอมพระ สุรินทร์ 
73 2556 กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านทัพไทย 10 ทมอ ปราสาท สุรินทร์ 
74 2557 กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านน้อย 7 ตรวจ ศรีณรงค์ สุรินทร์ 
75 2558 กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านทุ่งราม 4 ผักไหม ศรีขรภูมิ สุรินทร์ 
76 2559 กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านตากแดด 6 ตากูก เขวาสินรินทร์ สุรินทร์ 
77 2560 กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านดงมัน 8 คอโค เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ 
78 2556 กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านศรีชมชื่น 15 วังหลวง เฝ้าไร่ หนองคาย 
79 2557 กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองแวง 7 น้ าโมง ท่าบ่อ หนองคาย 
80 2558 กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านเปงจาน 8 โพนแพง รัตนวาปี หนองคาย 
81 2559 กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านโนนธาตุ 13 คอกช้าง สระใคร หนองคาย 
82 2560 กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านโสกกล้า 1 แก้งไก่ สังคม หนองคาย 
83 2556 กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านโคกป่ากุง 2 หนองเรือ โนนสัง หนองบวัล าภู 
84 2557 กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองเห็น 6 นาด่าน สุวรรณคูหา หนองบัวล าภู 
85 2558 กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านหัวนา 13 หัวนา เมืองฯ หนองบัวล าภู 
86 2559 กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านนาเจริญ 8 วังทอง นาวัง หนองบัวล าภู 
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เลขที่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด 
87 2560 กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านอาบช้าง 5 กุดดินก่ี นากลาง หนองบัวล าภู 
88 2556 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงผู้ปลูกข้าวหอม

อินทรีย์บ้านนาผาง 
2 ห้วย ปทุมราชวงศา อ านาจเจริญ 

89 2557 กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านสร้างถ่อน้อย 13 สร้างถ่อน้อย หัวตะพาน อ านาจเจริญ 
90 2558 กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองแห่ 1 ท่าเมือง เมืองฯ อ านาจเจริญ 
91 2559 กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านโนนธาตุ 5 พนา พนา อ านาจเจริญ 
92 2560 กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านเปือย 1 เปือย ลืออ านาจ อ านาจเจริญ 
93 2556 กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านโนนสังวาลย์ 6 บ้านโคก สร้างคอม อุดรธานี 
94 2557 กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านทับกุง 1 ทับกุง หนองแสง อุดรธานี 
95 2558 กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านนาดีสร้างบง 4 ผาสุก กุมภวาปี อุดรธานี 
96 2559 กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองคอนแสน 8 สามพร้าว เมืองอุดรธานี อุดรธานี 
97 2560 กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านโนนทอง 7 เชียงเพ็ง กุดจับ อุดรธานี 
98 2556 ศุนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงวิสาหกิจชุมชน

ท่องเที่ยวการเกษตรบ้านบัวเทิง 
4 ท่าช้าง สว่างวีระวงศ์ อุบลราชธานี 

99 2557 กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านโพนแอวขัน 2 โศกแสง นาจะหลวย อุบลราชธานี 
100 2558 กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านท่าเมือง 10 ท่าเมือง ดอนมดแดง อุบลราชธานี 
101 2559 กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านโนนเมืองน้อย 11 คูเมือง วารินช าราบ อุบลราชธานี 
102 2560 กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านดอนใหญ่ 7 ขุหลุ ตระการพืชผล อุบลราชธานี 
103 2558 กลุม่เศรษฐกิจพอเพียงบ้านคอกวัว 10 เขาพนม เขาพนม กระบี่ 
104 2559 กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านเกาะไทร 9 ปกาสัย เหนือคลอง กระบี่ 
105 2560 กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านต้นทัง 7 คลองยาง เกาะลันตา กระบี่ 
106 2558 กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านตีนเป็ด 2 ล าภี ท้ายเหมือง พังงา 
107 2559 กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านนากลาง 9 โคกกลอย ตะกั่วทุ่ง พังงา 
108 2560 กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านกะปง 1-4 กะปง กะปง พังงา 
109 2558 กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านนากก 5 ฉลอง เมืองฯ ภูเก็ต 
110 2559 กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านป่าคลอก 2 ป่าคลอก ถลาง ภูเก็ต 
111 2560 กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านทุ่งทอง 7 กระทู้ กระทู้ ภูเก็ต 
112 2558 กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านบางไทร 8 มะมุ กระบุรี ระนอง 
113 2559 กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านบุรีรัมย์ 1 ในวงใต้ ละอุ่น ระนอง 
114 2560 กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านบางปรุ 7 กะเปอร์ กะเปอร์ ระนอง 
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