
สศช. เชิญประชุมฝกอบรมวิทยากรตัวคูณเศรษฐกิจพอเพียง 
 สศช. เปน “โตโผ” จัดฝกอบรมวิทยากรตัวคูณเศรษฐกิจพอเพียง เนนอบรมหัวกะทิ

จากภาคสวนตางๆ ใหเกิดการเรียนรูและนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใชใน 

การดําเนินชีวิต หวังฝกอบรมแกนนําจากภาคสวนที่เกี่ยวของ เขารวมเปนวิทยากรเรื่อง

เศรษฐกิจพอเพียงตอไป เชิญผูสนใจเขารวมได 

 สศช. เปนเจาภาพจัดฝกอบรมวิทยากรตัวคูณเศรษฐกิจพอเพียง ในระหวางวันท่ี  

๒-๔ พฤษภาคม ๒๕๕๐ ณ โรงแรมปรินซพาเลซ มหานาค กทม. โดยมีวัตถุประสงคหลัก

เพ่ือฝกอบรมแกนนําชุมชน วุฒิอาสา ภาคประชาสังคม และเครือขายภาครัฐ ภาคเอกชน 

ที่เกี่ยวของ ใหเปนวิทยากรเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงไดอยางสมบูรณ  
 ทั้งน้ี คาดวาจะมีผูเขารวมประมาณ ๒๐๐ คน ประกอบดวย ผูนําชุมชน วุฒิอาสาและ

ผูแทนภาคประชาสังคม หนวยงานจากภาคราชการที่เกี่ยวของ เขารวมในการฝกอบรม 

โดยรูปแบบการฝกอบรมน้ัน จะแบงเปน ๓ วัน ประกอบดวย การรับฟงบรรยาย การอภิปราย

กลุมยอย การแลกเปล่ียนเรียนรู และการนําเสนอขอคิดเห็น  
 ในสวนของการรับฟงคําบรรยายเก่ียวกับเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงน้ัน สศช. ไดเชิญ 

องคมนตรีเกษม วัฒนชัย มารวมเปนประธานในพิธีเปดงานและเปนองคปาฐกพิเศษ เรื่อง 

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการประยุกต ใช  รวมทั้ งได เรียนเชิญผู เชี่ ยวชาญและ 

ผูมีประสบการณในการนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชในแตละสวน  

ทั้งภาคประชาสังคม ภาคเอกชน และภาครัฐ อาทิ แมทองดี โพธิยอง แมหญิงนักพัฒนาจาก

จังหวัดเชียงใหม พอคําเดื่อง ภาษ ีปราชญชาวบานจากจังหวัดบุรีรัมย นายนัทธี จิตสวาง อธิบดี

ผูกลาที่นอมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการบริหารกรมราชทัณฑ และนายปรีดา  

เตียสุวรรณ นักธุรกิจหัวใจนักพัฒนาแหงบริษัทแพรนดา จิวเวลรี่ ที่นําหลักปรัชญาฯมาใชเปน

แนวทางในการบริหารธุรกิจ ตลอดจนยังมีเรื่องราวที่นาสนใจใหเรียนรูอีก อาทิ เทคนิคการเปน

วิทยากรตัวคูณเศรษฐกิจพอเพียง โดยดร. สุทิน ล้ีปยะชาติ 
 การฝกอบรมครั้งน้ี เปนผลตอเน่ืองจากการดําเนินการขับเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียงใน

ระดับชุมชน ที่ สศช. ไดจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการการขับเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียงระดับชุมชนใน

ลักษณะบูรณาการ (เม่ือวันที่ ๑๓-๑๔ กันยายน ๒๕๔๙) และการจัดประชุมระดมความคิดเห็น

แนวทางการบูรณาการการขับเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียงสูชุมชน (เม่ือวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๐) 

เพ่ือสรางความรู ความเขาใจที่ถูกตองแกองคกรที่เกี่ยวของ ทั้งภาคราชการ ภาคเอกชน  

และภาคประชาสังคม ใหเกิดการนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใชเผยแพรสรางความ

เขาใจแกกลุมเปาหมายตางๆ ในแตละพ้ืนที่ของชุมชนไดอยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเพ่ือรับ

ฟงความคิดเห็นของหนวยงานภาครัฐที่มีกิจกรรมและการดําเนินงานในระดับพ้ืนที่ 

 
รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุมฝกอบรม ประกอบดวย 
กําหนดการประชุมฝกอบรมวิทยากรตัวคูณเศรษฐกิจพอเพียง 
แผนที่สถานทีจ่ัดประชมุ : โรงแรมปรินซพาเลซ มหานาค กทม. 
หลักการและเหตุผลการฝกอบรมวิทยากรตัวคณูเศรษฐกิจพอเพียง 



   

 ๑

โครงการฝกอบรม 
วิทยากรตัวคูณเศรษฐกิจพอเพียง 

๑  หลักการและเหตุผล 
๑.๑ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) ได

อัญเชิญปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมา

เปนปรัชญานําทางในการพัฒนาประเทศ โดยคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติไดแตงตั้งคณะอนุกรรมการขับเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียง เปนแกนหลักในการขับเคล่ือน

และประสานเครือขายเศรษฐกิจพอเพียงในทุกระดับ มี กลุมงานเศรษฐกิจพอเพียง สศช. เปน

หนวยปฏิบัติ โดยมีวัตถุประสงคของการขับเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือสรางความรูความเขาใจ

ที่ถูกตอง เกี่ยวกับหลักเศรษฐกิจพอเพียงใหประชาชนทุกคนสามารถนําหลักปรัชญาฯ ไปประยุกต

ใชไดอยางเหมาะสมและเปล่ียนกระบวนทัศนในการดํารงชีวิตและปรับแนวทางการพัฒนาใหอยู

บนพ้ืนฐานของเศรษฐกิจพอเพียง 

๑.๒  จากการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ ๔/๒๕๔๙ 

เม่ือวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๔๙  ที่ประชุมไดใหความสําคัญกับการขับเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียง

สูชุมชน โดยผานกลไกขององคกรภาครัฐที่มีการดําเนินงานและกิจกรรมในระดับพ้ืนที่ เพ่ือให

กลุมเปาหมายตางๆในชุมชนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ

สามารถนําไปประยุกตใชกับตนเองและชุมชนได  ขณะเดียวกัน การขับเคล่ือนเศรษฐกิจ

พอเพียงในระดับชุมชน มีคณะทํางานขับเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียงดานประชาสังคม ภายใต

คณะอนุกรรมการขับเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียง เปนแกนหลักทําหนาที่ประสานความรวมมือกับ

ชุมชน เครือขาย หนวยงานและบุคคลที่เกี่ยวของในการดําเนินงาน เพ่ือสรางแนวรวมใน            

การขับเคล่ือนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใหเปนรูปธรรมในทุกระดับ 

๑.๓ ความกาวหนาของการดําเนินงานขับเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียงในระดับชุมชน 

สศช. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการการขับเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียงระดับชุมชนในลักษณะ

บูรณาการ ขึ้น เม่ือวันท่ี ๑๓-๑๔ กันยายน ๒๕๔๙  เพ่ือสรางความรูเขาใจที่ถูกตองใหแก

องคกรที่เกี่ยวของทั้งภาคราชการ ภาคประชาสังคม  และรวมกันนําปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง ไปเผยแพรสรางความเขาใจแกกลุมเปาหมายตางๆ ในแตละพ้ืนที่ของชุมชนไดอยางมี

ประสิทธิภาพ และจัดประชุมระดมความคิดเห็นแนวทางการบูรณาการการขับเคล่ือน

เศรษฐกิจพอเพียงสูชุมชน เม่ือวันท่ี ๒๒ มกราคม ๒๕๕๐  เพ่ือสรางความเขาใจรวมกันและ

รับฟงความคิดเห็นของหนวยงานภาครัฐที่มีกิจกรรมและการดําเนินงานในระดับพ้ืนที่  

         ๑.๔ ในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียงไปสูทุกภาคสวนของสังคม เพ่ือใหเกิด           

การนอมนําหลักเศรษฐกิจไปใชเปนเคร่ืองชี้แนะแนวทางการดําเนินชีวิต ใหเกิดภูมิคุมกันตอ

ผลกระทบที่อาจจะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว ให

คนไดเขาใจ เรียนรูจากการปฏิบัติ พ่ึงตนเองและพ่ึงพาซ่ึงกันและกันได  ชุมชนมีความเขมแข็ง



   

 ๒

สังคมอยูเย็นเปนสุขรวมกันจําเปนที่จะตองมีการรณรงคสรางความเขาใจที่ถูกตอง เพ่ือใหเกิด

การเรียนรู เห็นคุณคาและนําไปปฏิบัติการรณรงคสรางความรู ความเขาใจที่ถูกตองผาน

เครือขายที่มีอยูทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน ภาคการศึกษาและภาคประชาสังคม จงึมีความสําคญั

ตอการสรางกระแสสังคมใหมีการนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชในทุกภาคสวนของสังคม  

โดยเฉพาะในสวนของการขับเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียงไปสูชุมชน ซึ่งเปนคนสวนใหญของสังคม  

สศช. จึงเห็นควรณรงคสรางความเขาใจหลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยจัดโครงการฝกอบรม

วิทยากรตัวคูณเศรษฐกิจพอเพียง ขึ้น  เพ่ือฝกอบรมแกนนําชุมชน วุฒิอาสาธนาคารสมอง 

ภาคประชาสังคม หนวยราชการที่รวมขับเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียงสูชุมชม ภาคเอกชน และ

เครือขายจากองคกรที่มีการดําเนินการอยางตอเน่ืองในการสรางความเขมแข็งใหชุมชน ใหเปน

วิทยากรตัวคูณเศรษฐกิจพอเพียง นําไปสูการสรางความเขาใจหลักเศรษฐกิจพอเพียงให

ชาวบาน/คนในชุมชนโดยตรงและกอใหเกิดการขยายผลโดยรวดเร็ว 

๒  วัตถุประสงค 
๒.๑ เพ่ือรณรงคสรางความเขาใจและขยายผลการประยุกตใชเศรษฐกิจพอเพียง 

ในระดับชุมชนเพ่ิมขึ้น 
      ๒.๒   เพ่ือฝกอบรมแกนนําชุมชนจากเครือขายแผนแมบทชุมชนพ่ึงตนเอง วิทยาลัย                

การจัดการทางสังคม องคกรชุมชน วุฒิอาสาธนาคารสมอง และหนวยราชการที่

รวมขับเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียงสูชุมชน ภาคเอกชน และเครือขายจากองคกรทีมี่

การดําเนินการอยางตอเน่ือง ใหมีความรู  ความเขาใจหลักเศรษฐกิจพอเพียง

ตามหลักสูตรวิทยากรตัวคูณเศรษฐกิจพอเพียง  

          ๒.๓  เพ่ือใหผูที่ไดรับการฝกอบรมสามารถเปนวิทยากรตัวคูณนําความรูไปขยายผล 

ใหแกแกนนําชุมชนในระดับภาคและจังหวัด เพ่ือขยายผลในระดับตําบล/ชุมชน ตอไป 

๓  วัน เวลาและสถานที่การประชุม 
ระหวางวันที่ ๒-๔  พฤษภาคม  ๒๕๕๐  ณ โรงแรมปรินซพาเลซ มหานาค กทม. 

๔  รูปแบบการอบรม 
การอบรม แบงเปน ๓ วัน ประกอบดวย การรับฟงบรรยาย การอภิปรายกลุมยอย             

การแลกเปล่ียนเรียนรู และการนําเสนอขอคิดเห็น 

๕  กลุมเปาหมายผูเขารวมอบรม 
มีผูเขารวมอบรม ประมาณ ๒๓๐  คน ประกอบดวย 
๕.๑  ผูนําชุมชน วุฒิอาสา และผูแทนภาคประชาสังคม  
๕.๒  หนวยงานจากภาคราชการที่เกี่ยวของ   

            ๑)    ผูแทนกระทรวงมหาดไทย 
๒)    ผูแทนกระทรวงสาธารณสุข    
๓)    ผูแทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
๔)    ผูแทนกระทรวงศึกษาธิการ 



   

 ๓

๕)    ผูแทนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย 
๖)    ผูแทนกระทรวงวัฒนธรรม  
๗)    ผูแทนสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ   
๘)    ผูแทนกรุงเทพมหานคร 

          ๙)   ผูแทนสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
    ๑๐)    ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน 

๕.๓  ผูแทนจากภาคเอกชนที่เกี่ยวของ  
๕.๔  ผูแทน สศช. 
๕.๕  กลุมงานเศรษฐกิจพอเพียง สศช. 

๖  งบประมาณ 

ไดรับการสนับสนุนจาก สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  

๗  หนวยงานรับผิดชอบ 
กลุมงานเศรษฐกิจพอเพียง สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  
ในฐานะฝายเลขานุการคณะอนุกรรมการขับเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียง 

๘  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

๘.๑ แกนนําชุมชนจากเครือขายแผนแมบทชุมชนพ่ึงตนเอง วิทยาลัยการจัดการ        

ทางสังคม องคกรชุมชน วุฒิอาสาธนาคารสมอง หนวยราชการที่รวมขับเคล่ือน

เศรษฐกิจพอเพียง สู ชุมชน  ภาคเอกชน  และเครือข ายจากองคกรที่ มี                     

การดําเนินการอยางตอเ น่ืองที่ เขารับการอบรม มีความรู ความเขาใจ                 

หลักเศรษฐกิจพอเพียง สามารถเปนวิทยากรตัวคูณเศรษฐกิจพอเพียง  
         ๘.๒   ผูที่ไดรับการฝกอบรมเปนวิทยากรตัวคูณเศรษฐกิจพอเพียงนําความรูไปขยายผล 

ใหแกแกนนําชุมชนในระดับภาคและจังหวัด เพ่ือขยายผลในระดับตําบล/ชุมชน 

ตอไป 
 ๘.๓  เกิดการเชื่อมโยงเครือขายขับเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียงสูชุมชนระหวางภาครัฐ 

ผูนําชุมชน วุฒิอาสา ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน 

  
--------------------------------------- 

 



   

 ๑ 

กําหนดการ 
การฝกอบรมวิทยากรตัวคณูเศรษฐกิจพอเพียง  

วันที่ ๒-๔ พฤษภาคม  ๒๕๕๐ 

ณ หองราชา ๑                                         

โรงแรมปริ๊นพาเลซ  มหานาค  กทม. 

  วันพุธท่ี  ๒   พฤษภาคม  ๒๕๕๐  

๐๘.๐๐-๐๙.๐๐ น ผูเขารวมอบรมเดินทางมาถึง 

ลงทะเบียนเขาที่พัก   

๐๘.๓๐-๐๙.๓๐ น. ลงทะเบียนผูเขารวมอบรม  

๐๙.๓๐-๐๙.๔๕ น. รับประทานอาหารวาง  

เตรียมความพรอมเขาหองอบรม  

๐๙.๔๕-๑๐.๐๐ น. กลาวตอนรับและกลาวรายงานการอบรม    

โดย  ดร. อําพน  กิตติอําพน  

เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาต ิ 

๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น การการปาฐกถาพิเศษปาฐกถาพิเศษปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการประยุกตใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการประยุกตใช  

โดย องคปาฐก ศาตราจารยนายแพทยเกษม วัฒนชัย  องคมนตรี   

๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น รับประทานอาหารกลางวัน  

๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น การบรรยายการประยุกตใชเศรษฐกิจพอเพียงระดับบุคคลและชุมชน   

โดย  นางทองดี   โพธิยอง   ผูนําชุมชนและปราชญชาวบาน  

๑๕.๐๐-๑๕.๑๕ น รับประทานอาหารวาง 

๑๕.๑๕-๑๗.๑๕ น การบรรยายการประยุกตใชเศรษฐกิจพอเพียงระดับบุคคลและชุมชน   

โดย  นายคําเดื่อง  ภาษี   ผูนําชุมชนและปราชญชาวบาน 

๑๘.๐๐-๑๙.๐๐ น. รับประทานอาหารเย็น 

๑๙.๐๐-๒๑.๐๐ น. การจัดการความรูเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน 

โดย นายสุรินทร  กิจนิจยชีว  ผูนําชุมชนและวุฒิอาสา 

 



   

 ๒ 

 

วันพฤหัสบดีท่ี  ๓   พฤษภาคม  ๒๕๕๐ 

๐๘.๓๐-๑๐.๓๐ น การบรรยายการประยุกตใชเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษาองคกรการเงินชุมชน : 
ประสบการณจริงของสหกรณเครดิตยูเน่ียน   

โดย  นายชัยวัฒน  ลิ้มลิขิตอักษร ประธานสหกรณเครดิตยูเน่ียนหนองจอก 

เพชรบุรี  

๑๐.๓๐-๑๐.๔๕ น. พักรับประทานอาหารวาง  

๑๐.๔๕-๑๒.๐๐ น. การประยุกตใชเศรษฐกิจพอเพยีง กรณีศึกษาองคกรการเงินชุมชน : ประสบการณจริง
ของสหกรณเครดิตยูเน่ียน   (ตอ) 

๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน  

๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ การบรรยายการประยุกตใชเศรษฐกิจพอเพียงในภาครัฐ 

โดย  นายนัทธี  จิตสวาง  อธิบดีกรมราชทัณฑ   

๑๕.๐๐-๑๕.๑๕ น พักรับประทานอาหารวาง  

๑๕.๑๕-๑๗.๑๕ น การบรรยายการประยุกตใชเศรษฐกิจพอเพียงในภาคธุรกิจ 

โดย นายอาชว เตาลานนท ประธานคณะทํางานฯ ดานองคกรภาคธุรกิจเอกชน 

คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง 

๑๘.๐๐-๑๙.๐๐ น รับประทานอาหารเย็น 

๑๙.๐๐-๒๑.๐๐ น. เทคนิคการเปนวิทยากร 

โดย  ดร.สุทนิ ลี้ปยะชาติ  ผูอํานวยการกลุมงานเศรษฐกิจพอเพียง   

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ

 

 

วันศุกรท่ี  ๔   พฤษภาคม  ๒๕๕๐  

๐๘.๓๐-๑๐.๐๐ น การบรรยายการประยุกตใชเศรษฐกิจพอเพียงในภาคธุรกิจ 

โดย นายปรีดา เตียสวุรรณ  บริษัทแพรนดาจิวเวอรรี่   

๑๐.๐๐-๑๐.๑๕ น. พักรับประทานอาหารวาง  



   

 ๓ 

๑๐.๑๕-๑๒.๐๐ น. การบรรยายการประยุกตใชเศรษฐกิจพอเพียงในภาครัฐ 

โดย  นายเอ็นนู  ซ่ือสุวรรณ  รองผูจัดการธนาคารเพือ่การเกษตร                

และสหกรณการเกษตร  

๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน  

๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ สรุปผลการอบรมวิทยากรตัวคณูเศรษฐกิจพอเพียง 

โดย  ดร.สุทนิ ลี้ปยะชาติ  ผูอํานวยการกลุมงานเศรษฐกิจพอเพียง   

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ

๑๕.๑๕-๑๕.๓๐ น 

 

พิธีปดการฝกอบรม 

โดย  ดร. อําพน  กิตติอําพน  

เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาต ิ

 
 
 

 

 
 

   
ติดตอและประสานงาน 

            กลุมงานเศรษฐกิจพอเพยีง สศช.  

               โทร  ๐๒-๒๘๐-๔๐๘๕ ตอ ๒๔๐๗ ,๓๓๒๖,๕๑๐๓ 
               โทรสาร ๐๒-๒๘๑-๖๑๒๗ , ๐๒-๒๘๒-๙๑๕๘ 

 
 


