


“เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรัชญาทีตังอยู่บนพืนฐานของ

วิถีไทย  ทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทาน

เพือชีแนะแนวทางในการดําเนินชีวิตและปฏิบัติตนของ

ประชาชนทุกระดับ ทุกสาขาอาชีพมาโดยตลอดนานกว่า 

๓๐ ปี ตังแต่ปี ๒๕๑๗ เป็นต้นมา ให้ดําเนินไปบน ทางสาย

กลาง  มุ่งให้ความสําคัญกับการสร้างพืนฐาน ความพอมี 

พอกิน พอใช้ ของประชาชนเป็นเบืองต้นก่อน แล้วจึง

พฒันา ในลาํดับขนัทสูีงต่อไป 



“……การพัฒนาประเทศจําเป็นต้องทําตามลําดับขัน ต้องสร้างพืนฐาน 

คือ ความพอมี พอกิน พอใช้ ของประชาชนส่วนใหญ่เป็นเบืองต้นก่อน 

โดยใช้วิธีการและอุปกรณ์ทีประหยัด แต่ถูกต้องตามหลักวิชาการ เมือได้

พืนฐานทีมันคงพร้อมพอควรและปฏิบัติได้แล้ว จึงค่อยสร้าง ค่อยเสริม

ความเจริญและฐานะทางเศรษฐกจิขันทสูีงขนึโดยลําดับต่อไป หากมุ่งแต่

จะทุ่มเทสร้างความเจริญ ยกเศรษฐกิจขึนให้รวดเร็วแต่ประการเดียว 

โดยไม่ให้แผนปฏิบัติ การสัมพันธ์กับสภาวะของประเทศและของ

ประชาชนโดยสอดคล้องด้วย  ก็จะเกิดความไม่สมดุลในเรืองต่างๆขึน 

ซึงอาจกลายเป็นความยุ่งยากล้มเหลวได้ในทสุีด….”

พระราชดํารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว                                                                 

พระราชทานแก่ผู้สําเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์

เมือวนัท ี๑๘ กรกฎาคม ๒๕๑๗



เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง เศรษฐกิจทีสามารถอุ้มชู

ตัวเองได้ให้ความพอเพียงกับตัวเอง อยู่ ได้โดยไม่ต้อง

เดือดร้อน โดยต้องสร้างพืนฐานทางเศรษฐกิจของตนเอง

ให้ดีเสียก่อน คือตังตัวให้มีความพอมีพอกินพอใช้ ไม่ใช่

มุ่งหวังแต่จะทุ่มเทสร้างความเจริญยกเศรษฐกจิให้รวดเร็ว

แต่เพียงอย่างเดียว เพราะผู้ทีมีอาชีพและฐานะเพียง

พอทีจะพึงตนเองย่อมสร้างความเจริญก้าวหน้าและฐานะ

ทางเศรษฐกจิขนัทสูีงขึนไปตามลาํดับต่อไปได้ 





หลักการพงึตนเอง

ด้านเศรษฐกจิ

ด้านเทคโนโลยีด้านเทคโนโลยี

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม

ด้านสังคม

ด้านจิตใจ



ด้านจิตใจ ทาํตนใหเ้ป็นทีพึงของตนเอง มีจิตใจเขม้แขง็ มีจิตสาํนึกทีดี  

สร้างสรรคใ์ห้ตนเองและชาติโดยรวม มีจิตใจเอืออาทร ประนีประนอม ซือสัตย์

สุจริต เห็นประโยชน์ส่วนรวมเป็นทีตงั

ด้านสังคม แต่ละชุมชนต้องช่วยเหลือเกือกูลกัน เชือมโยงกันเป็น

เครือข่ายชุมชนทีแขง็แรงเป็นอิสระ



ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม ให้ใชแ้ละจดัการอยา่งฉลาด

พร้อมทงัการเพมิมูลค่า โดยยดึหลกัการของความยงัยนื และเกิดประโยชน์สูงสุด



ด้านเทคโนโลยี  จากสภาพแวดลอ้มทีเปลียนแปลงรวดเร็วเทคโนโลยีทีเขา้

มาใหม่มีทงัดีและไม่ดี จึงตอ้งแยกแยะบนพืนฐานของภูมิปัญญาชาวบา้น และเลือกใช้

เฉพาะทีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของสภาพแวดลอ้ม ภูมิประเทศ สังคมไทย และควร

พฒันาเทคโนโลยจีากภูมิปัญญาของเราเอง



ด้านเศรษฐกจิ  แต่เดิมนกัพฒันามกัมุ่งทีการเพิมรายได ้และไม่มีการมุ่ง     

ทีการลดรายจ่าย ในเวลาเช่นนีจะตอ้งปรับทิศทางใหม่ คือจะตอ้งมุ่งลดรายจ่ายก่อนเป็น

สาํคญั และยดึหลกัพออยูพ่อกินพอใชแ้ละสามารถอยูไ่ดด้ว้ยตนเอง ในระดบัเบืองตน้



เป้าหมายเศรษฐกจิพอเพยีง

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

มีเป้าหมายและจุดมุ่งหมายร่วม

ทสํีาคัญ คือ มุ่งสร้างความสมดุล

ของกระบวนการพฒันาทุกมิติที

มี “คน”เป็นศูนย์กลาง โดยมุ่งสู่ 

“ความสุข” 



พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ หัว     

ทีพระราชทานแก่เอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ไทย      

ณ ศาลาดุ สิตดาลัย  พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน          

เมือวันท ี๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๐ สรุปความว่า “ความสุข   

ทีมี คือ ความพอเพียง ถ้าคนมีความพอเพียง คนก็มี

ความสุข เราก็มีความสุข ถ้าคนทีอยากได้โน่นอยากได้นี

มาก เราเห็นแล้วมันไม่เพียงพอ เราไม่มีความสุข 

ความสุขของคนแสดงออกมาด้วยความพอเพยีง”



ปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เป้าหมาย
มุ่งให้เกิดความสมดลุและพร้อมต่อการรองรบัการเปลียนแปลงอย่าง
รวดเรว็และกว้างขวาง ทงัทางวตัถ ุสงัคม สิงแวดล้อม
และวฒันธรรม จากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี

หลกัการ
ความพอเพียง หมายถึงความพอประมาณ ความมี
เหตผุล การสร้างภมิูคุ้มกนัในตวัทีดีพอสมควร ต่อ
การมีผลกระทบใดๆ อนัเกิดจากการเปลียนแปลงทงั
ภายนอกและภายใน
เงือนไขพืนฐาน (คณุธรรมนําความรู)้
จะต้องอาศยัความรอบรู้ ความรอบคอบ และความ
ระมดัระวงัอย่างยิงในการนําวิชาการต่างๆ มาใช้ใน
การวางแผน และการดาํเนินการทุกขนัตอน
การเสริมสร้างจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะ
เจ้าหน้าทีของรฐั นักทฤษฎีและนักธรุกิจในทกุระดบั 
ให้มีสาํนึกในคณุธรรม ความซือสตัย ์สจุริต และให้มี
ความรอบรู้ทีเหมาะสม ดาํเนินชีวิตด้วยความอดทน 
ความเพียร มีสติ ปัญญา และความรอบคอบ

กรอบแนวคิด
เป็นปรชัญาทีชีถึงแนวการดาํรงอยู่และปฏิบติัตนของประชาชนในทุกระดบั ตงัแต่ระดบัครอบครวั 
ระดบัชุมชน จนถึงระดบัรฐั ทงัในการพฒันาและบริหารประเทศให้ดาํเนินไปในทางสายกลาง 
โดยเฉพาะการพฒันาเศรษฐกิจเพือให้ก้าวทนัต่อโลกยุคโลกาภิวตัน์

ทางสายกลาง  พอเพียง

มีเหตผุล มีภมิูคุ้มกนั

ในตวัทีดี

พอประมาณ

เงือนไขคณุธรรม

ซอืสตัยส์ุจรติ อดทน เพยีร มสีต ิปัญญา 

สมดลุและพร้อมรบัต่อการเปลียนแปลงใน

ด้าน วตัถ ุ สงัคม  สิงแวดล้อม และวฒันธรรม

เงือนไขความรู้ 

รอบรู ้รอบคอบ ระมดัระวงั
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เศรษฐกจิพอเพยีงสําหรับเกษตรกร

แนวคิดระบบเศรษฐกิจพอเพียงสาํหรับเกษตรกรตามแนวพระราชดาํริ 

ตงัอยูบ่นพืนฐานของหลกัการ ทฤษฎใีหม่ ๓ ขนั คือ



                

ขนัทหีนึง มีความพอเพียงเลียงตนเองไดบ้นพืนฐานของความประหยดั ขจดัการใชจ่้าย

ขนัทสีอง รวมพลงักนัในรูปกลุ่ม เพอืทาํการผลิต การตลาด การจดัการ รวมทงัดา้น 

                 สวสัดิการ การศึกษา การพฒันาสังคม

ขนัทสีาม สร้างเครือข่ายกลุ่มอาชีพและขยายกิจกรรมทางเศรษฐกิจให้หลากหลาย

                โดยประสานความร่วมมือกบัภาคธุรกิจ ภาคองคก์รพฒันาเอกชน

                 และภาคราชการในดา้นเงินลงทุน การตลาด การผลิต การจดัการ 

                และข่าวสารขอ้มูล 

                



เศรษฐกจิพอเพยีง

สําหรับผู้ทีอยู่นอกภาคการเกษตร

ใช ้    

นตามฐานะ          

ใชส้ติปัญญาในการดาํรงชีวติ                

สําหรับคนอยู่นอกภาคการเกษตรนันเศรษฐกิจพอเพียงสามารถนาํมาใช ้    

เป็นหลกัในการดาํเนินชีวิตได ้เพราะเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญา เป็นแนวปฏิบติั

ตนไม่วา่จะอยูใ่นกิจกรรมหรืออาชีพใด กต็อ้งยึดวิถีชีวิตไทยอยูแ่ต่พอดี อย่าฟุ่ มเฟือย

อย่างไร้ประโยชน์ อย่ายึดวัตถุเป็นทีตัง ยึดเส้นทางสายกลาง อยู่กินตามฐานะ          

ใชส้ติปัญญาในการดาํรงชีวติ                



แนวคิดของปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงกบัการแก้ไขวิกฤติทางเศรษฐกจิ

และปัญหาทางสังคมไทย

ประการแรก เป็นระบบเศรษฐกิจทียึดหลกัการทีว่า ตนเป็นทีพึงแห่งตน 

โดยมุ่งเน้นการผลิตพืชผลให้เพียงพอกบัความตอ้งการบริโภคในครัวเรือนเป็นอนัดบั

แรกเมือเหลือพอจากการบริโภคแลว้จึงคาํนึงถึงการผลิตเพือการคา้ ผลผลิตส่วนเกินที

ออกสู่ตลาดกจ็ะเป็นกาํไรของเกษตรกร



ประการทีสอง เศรษฐกิจพอเพียงให้ความสําคัญกับการรวมกลุ่มของ

ชาวบา้น ทงันีกลุ่มชาวบา้นหรือองค์กรชาวบา้นจะทาํหนา้ทีเป็นผูด้าํเนินกิจกรรมทาง

เศรษฐกิจต่างๆให้หลากหลายครอบคลุมทงัการเกษตรแบบผสมผสาน หัตถกรรม การ

แปรรูปอาหาร การทาํธุรกิจคา้ขาย และการท่องเทียวระดบัชุมชน ฯลฯ



วาม   ประการทีสาม เศรษฐกิจพอเพียงตงัอยู่บนพืนฐานของความเมตตา ความ   

เอืออาทร และความสามัคคี ของสมาชิกในชุมชน ในการร่วมแรงร่วมใจเพือประกอบ

อาชีพต่างๆ ให้บรรลุผลสําเร็จประโยชน์ทีเกิดขึนจึงไม่ไดห้มายถึงรายไดแ้ต่เพียงมิติ

เดียว หากแต่ยงัรวมถึงประโยชน์ด้านอืนๆด้วย ได้แก่ การสร้างความมันคงให้กับ

สถาบนัครอบครัว สถาบนัชุมชน ความสามารถในการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและ

สิงแวดลอ้ม การพฒันากระบวนการเรียนรู้ของชุมชนบนพืนฐานของภูมิปัญญาทอ้งถิน 

รวมทงัการรักษาไวซึ้งขนบธรรมเนียมประเพณีทีดีงามของไทยใหค้งอยูต่่อไป



การปฏิบัติตนตามแนวทางเศรษฐกจิพอเพยีง

๑. ยดึความประหยดั ตดัทอนค่าใชจ่้ายในทุกดา้น ลดละความฟุ่มเฟือยในการดาํรงชีพ  ๑. ยดึความประหยดั ตดัทอนค่าใชจ่้ายในทุกดา้น ลดละความฟุ่มเฟือยในการดาํรงชีพ  

     อยา่งจริงจงั

๒. ยดึถือการประกอบอาชีพดว้ยความถูกตอ้งสุจริต แมจ้ะตกอยูใ่นภาวะขาดแคลนใน 

     การดาํรงชีพกต็าม

๓. ละเลิกการแก่งแยง่ผลประโยชน์และแข่งขนักนัในทางการคา้ขายประกอบอาชีพ

     แบบต่อสู้กนัอยา่งรุนแรงเช่นอดีต

๔.ไม่หยดุนิงทีจะหาทางใหชี้วิตหลุดพน้จากความทุกขย์าก โดยตอ้งขวนขวายใฝ่หา 

     ความรู้ใหเ้กิดมีรายไดเ้พิมพนูจนถึงขนัพอเพียงเป็นเป้าหมายสาํคญั

๕.ปฏิบติัตนในแนวทางทีดี ลดละสิงชวัใหห้มดสินไป ทงันีดว้ยสงัคมไทยทีล่มสลายลง 

     เพราะยงัมีบุคคลจาํนวนมิใช่นอ้ยทีดาํเนินการโดยปราศจากความละอาย



“เศรษฐกิจพอเพียง”จึงไม่ใช่แนวคิดลอยๆ ตามกระแสสังคมเท่านัน 

หากแต่สามารถนํามาปรับใช้ และปลงแนวคดิไปสู่การปฏิบัติได้เป็นรูปธรรม

ซึงปัจจุบันปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีงได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง

จากทังประชาชนชาวไทย และชาวต่างประเทศ 



การขบัเคลือนปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง

รู้ เข้าใจ 

ปฏิบติั
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ปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงกบั
แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ

แผนฯ ๙             
(พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๙)

แผนฯ ๑๐           
(พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๔)

แผนฯ ๑๑           
(พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)

• มุ่งการพฒันาทีสมดลุ

คน สงัคม เศรษฐกิจ 

และสิงแวดล้อม

• เพิมขีดความสามารถ

ในการแข่งขนั

• บริหารจดัการทีดี ใน

ทกุระดบั

• การพฒันาคณุภาพคน

• การสร้างเข้มแขง็ของ

ชมุชน

• การปรบัโครงสร้าง

เศรษฐกิจ

• การพฒันาบนฐานความ

หลากหลายทางชีวภาพ

• การเสริมสร้างธรรมาภิบาล

• สร้างความเป็นธรรม

• พฒันาฐานการผลิต

และบริการให้

เข้มแขง็และมี

เสถียรภาพ

• สร้างภมิูคุ้มกนั

ประเทศ ให้เข้มแขง็
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ปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงกบั
แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ

แผนฯ 12             (พ.ศ.2560-2564)

มุ่งเน้นประเทศไทยมีความมนัคง มงัคงั ยงัยืน เป็นประเทศพฒันาแล้ว 

ด้วยการพฒันาตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โดยนําตวัชีวดัทีองคก์รระหว่างประเทศกาํหนดขึนมากาํหนดเป้าหมาย 

อาทิ การพฒันาทียงัยืน (Sustainable Development Goals:SDGs) 
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การพฒันาทยีงัยนื (Sustainable Development 
Goals:SDGs) เป็นเป้าหมายการพฒันาทีอยูบ่นฐานของแนวคิดดงันี
Inclusive Development คือ การพฒันาทีไมทิ่งใครไวเ้บืองหลงั 

การพฒันาทีคนยากจน คนเปราะบาง คนชายขอบจะตอ้งมีส่วนรว่มและไดร้บั
ประโยชน์จากการพฒันา

 Universal Development คือ มิใชก่ารพฒันามุง่เน้นทีประเทศ
ยากจนเท่านัน แต่ทุกประเทศเองก็อยูภ่ายใตเ้ป้าหมายการพฒันาทียงัยืนและตอ้ง
ร่วมกนับรรลุเป้าหมายนีเพอืสรา้งโลกทียงัยืนใหก้บัคนรุน่หลงั

 Integrated Development คือ การพฒันาทีบรูณาการ หมายถึง
วา่ การบรรลุเป้าหมาย SDGs จะทาํเพียง 1 เป้าหมายหรือ 1 เป้าประสงคโ์ดด 
ๆ ไม่ได ้เป้าหมาย SDGs มีความเชอืมโยงกนัอยา่งแนบแน่นในระดบั
เป้าประสงค ์(Targets) การบรรลุ SDGs จะตอ้งดาํเนินไปพรอ้ม ๆ กนั
อยา่งเป็นระบบ



 Locally-focused Development คือ การพฒันาทีจะตอ้ง
เริมจากระดบัทอ้งถิน หรือ bottom-up ดว้ยเหตุผลทีวา่ บริบทของ
ทอ้งถิน ทงัชนบทและในเมืองนัน เป็นบริบททีใกลก้บัตวัผูค้นทีสุด และองคก์ร
ทีบริหารจดัการเมืองหรือทอ้งถินในชนบทเป็นผูมี้บทบาทสาํคญัทีสุดในการ
ดาํเนินการทีจะเป็นประโยชน์ต่อผูค้นในพืนที การบรรลุ SDGs จึงตอ้งถูก
นําไปพิจารณาในระดบัทอ้งถินใหไ้ดแ้ละดาํเนินการในระดบัทอ้งถินใหไ้ด้

 Technology-driven Development คือ การพฒันาที
ตอ้งอาศยัเทคโนโลยีในการบรรลุ ทงัเทคโนโลยดีา้นการสือสาร (ICT) และ
เทคโนโลยจีากการปฏิวติัดา้นขอ้มูล (Data Revolution) เพอืทาํ
ใหผ้ลของการพฒันาถูกเผยแพร่และถูกติดตามไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ



Sustainable Development Goals: 
SDGs



Sustainable Development Goals: 
SDGs



 กลุ่ม People หรือกลุ่มดา้นสงัคม/ความเป็นอยูข่องผูค้น: ประกอบดว้ย
เป้าหมาย (1) การลดความยากจน (2) การขจดัความหิวโหย (3) สุขภาพ
และความเป็นอยูที่ดี (4) การศึกษาทีมีคุณภาพ และ (5) ความเท่าเทียมกนั
ทางเพศ

 กลุ่ม Prosperity หรือกลุ่มดา้นเศรษฐกิจและความมงัคงั: 
ประกอบดว้ยเป้าหมาย (7) พลงังานทีสะอาดและจา่ยซือได ้(8) งานทีมี
คุณค่าและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (9) อุตสาหกรรม นวตักรรมและ
โครงสรา้งพืนฐาน (10) ลดความเหลือมลาํ และ (11) เมืองและชุมชนยงัยนื



 กลุ่ม Planet หรือกลุ่มดา้นทรพัยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม: 
ประกอบดว้ย เป้าหมาย (6) นําและสุขาภิบาล (12) การผลิตและบริโภคที
รบัผิดชอบและยงัยืน (13) การรบัมือกบัการเปลียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(14) ระบบนิเวศทางทะเลและมหาสมุทร และ (15) ระบบนิเวศบนบก

 กลุ่ม Peace หรือกลุ่มดา้นสนัติภาพ: ประกอบดว้ยเป้าหมาย (16) 
สนัติภาพและสถาบนัทีเขม้แข็ง

 กลุ่ม Partnership หรือกลุ่มหุน้ส่วนเพือการพฒันา: ประกอบดว้ย
เป้าหมาย (17) หุน้ส่วนเพือการพฒันา



 ซึงกลุ่ม People Prosperity และ Planet ก็สอดคลอ้งกบั
องคป์ระกอบหลกัของการพฒันาทียงัยนืคือ มิติดา้น สงัคม เศรษฐกิจ และ
สิงแวดลอ้ม ในการทาํกิจกรรมดา้นการพฒันาดา้นใดก็ตาม จะตอ้งคาํนึงถึงทงั 
3 ดา้นนีพรอ้ม ๆ กนั เชน่ หากมุ่งพฒันาดา้นเศรษฐกิจก็ตอ้งพิจารณา
ผลกระทบดา้นสงัคมและสิงแวดลอ้มดว้ย หากจะมีนโยบายดา้นสิงแวดลอ้มก็
ตอ้งพิจารณาผลกระทบดา้นเศรษฐกิจและสงัคมดว้ยเป็นตน้



 ส่วน Peace และ Partnership นันอาจเรียกไดว้า่เป็นประเด็น 
Cross-cutting ทีจะชว่ยสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายของ 3 
องคป์ระกอบขา้งตน้ หมายความวา่ มีความเกียวขอ้งกบัทุกเป้าหมาย 
ยกตวัอยา่งเชน่ การมีสนัติภาพในสงัคมยอ่มเป็นพืนฐานสาํคญัในการ
ดาํเนินการดา้นอืน ๆ และการมีชีวิตทีดี การมีรฐัทีมีประสิทธิผลและรบัผิดชอบ 
และไม่คอรปัชนั ยอ่มส่งผลอยา่งสาํคญัในการบรรลุเป้าหมายการพฒันาที
ยงัยนืทุกเป้าหมาย การมีหุน้ส่วนการพฒันาและความช่วยเหลือจากประเทศ
พฒันาแลว้ก็จะช่วยใหป้ระเทศกาํลงัพฒันาสามารถ  ความสมัพนัธข์อง
เป้าหมายทงั 17 ขอ้สามารถถูกนําเสนอดว้ยภาพขา้งตน้











 COMMUNITY SAVING FUNDS 
 OTOP
 DOI TUNG DEVELOPMENT PROJECT
 HUA AOW ORGANIC FARM GROUP 





ALTERNATIVE FARMING

THE NEW THEORY 

SCHOOL FOOD BANK 

FOREST FOR FOOD SECURITY
RICE SEED BANK





 UNIVERSAL COVERAGE SCHEME
 NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE 
 ANTI-SMOKING CAMPAIGN
 MOBILE MEDICAL UNIT 
 PATTAYA RAK CENTRE 
 NONG MUANG KHAI HOSPITAL





SUFFICIENCY-BASED SCHOOLS
LONG DISTANCE EDUCATION
SCHOOL LUNCH PROGRAMMES
PHRA DABOS SCHOOL 





 NAME PREFIX BILL 
 GENDER EQUALITY ACT
 SUPPORT FOUNDATION





BAN SALADIN 
Utokapat Foundation under Royal Patronage
LAEM PHAK BIA NATURAL FILTRATION
THE CHAIPATTANA AERATOR 





 NO.5 LABELLING PROGRAMME
 BAN KHLONG RUEA COMMUNITY
 ROYAL CHITRALADA PROJECTS
 SMALL POWER PRODUCERS PROGRAMME





 OTOP
 CHUMPHON CABANA HOTEL
 THE INPAENG NETWORK
 SAVINGS/CREDIT GROUPS
 COMMUNITY-BASED TOURISM 





 GREEN TRANSPORT
 THAILAND INDUSTRIAL STANDARD 9999
 SUSTAINABILITY INDEX
 THAI INSTITUTE OF DIRECTORS 
 GREEN MANUFACTURING





 LAND BANK
 COMMUNITY LAND DEEDS
 MICROFINANCE
 MIGRANT WORKERS’ RIGHTS
 EDUCATION FOR ALL





 MERCY CENTRE 
 WONGPANIT RECYCLING
 SAM CHUK MARKET





 FOUNDATION FOR CONSUMERS
 TREES
 GREEN BUILDINGS
 GREEN INDUSTRY MARK





 ROYAL RAINS 
 MONKEY’S CHEEK RESERVOIR
 MANGROVE REFORESTATION
 ALTERNATIVE ENERGY POLICY SUPPORT





 FISHERIES REFORM 
 MANGROVE FORESTS STUDY CENTRES
 CORAL REEF TRANSPLANT





 VETIVER GRASS AGAINST SOIL EROSION
 SOIL CLINIC 
 DEVELOPMENT STUDY CENTRES
 KHAO PAENG MA REFORESTATION 

PROJECT





 BAN KANCHANAPISEK
 ANTI-CORRUPTION ORGANISATIONS
 BIRTH REGISTRATION FOR ALL
 INDEPENDENT ORGANISATIONS





 SEP INTERNATIONAL PARTNERSHIP






