
 
 

คําสั่ง  โรงเรียนแม่อายวิทยาคม 
ท่ี ๓๑๕ / ๒๕๕๙ 

เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินงานโครงการ “โรงเรียนพอเพียงท้องถ่ิน (Local Sufficiency SchooL: LSS)” 
………………………………………....................….. 

  ด้วย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน และคณะผู้บริหารกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน        
ได้มีนโยบายให้โรงเรียนในสังกัดท้องถ่ิน ได้นําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางการดําเนินชีวิต       
ท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลท่ี ๙ พระราชทานไว้ให้กับปวงชนชาวไทย เพ่ือเป็น
รากฐานของวิธีคิดและวิธีปฏิบัติในการดําเนินชีวิตโดยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงเป็นหลักการท่ี
ประกอบด้วยคุณลักษณะ ๓ ประการ คือ ความมีเหตุผล พอประมาณ และมีภูมิคุ้มกัน โดยวางอยู่บนฐานของ 
ความรู้และคุณธรรมเพ่ือให้พลเมืองของสังคมในรุ่นต่อไปสามารถดําเนินชีวิตได้อย่างปกติสุขอย่างยั่งยืน     
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเยาวชนท่ีกําลังอยู่ในวัยศึกษาให้ได้รับการบ่มเพาะ และปลูกฝังวิธีคิดและการดําเนินชีวิต   
ตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้ผ่านพ้นวิกฤติการณ์ต่าง ๆ ไปได้ ดังนั้น เพ่ือให้การดําเนินโครงการฯ  
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอํานาจตามคําสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ท่ี ๔๐๕๑ / ๒๕๕๙      
เรื่อง มอบอํานาจให้ผู้อํานวยการโรงเรียนหรือผู้รักษาราชการแทนปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหาร      
ส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2559 สั่ง ณ วันท่ี 30 กันยายน 2559 ด้านงานบริหารงานบุคคล 
เรื่อง การบังคับบัญชาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีปฏิบัติงานในโรงเรียนทุกตําแหน่งทุกประเภท     
จึงขอแต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินงานโครงการฯ  ดังนี้ 
 

  ๑. คณะกรรมการอํานวยการ 
   ๑.๑ นายรวีวัฒน์  วุฒิไชยา  ประธานกรรมการ 
   ๑.๒ นายสมศักด์ิ  จันทร์แก้ว กรรมการ 
   ๑.๓ นายธนากร  ศรีอุทธา  กรรมการ 
   ๑.๔ นางพิมพ์ไพรสณฑ์ อุทธิยัง  กรรมการ 
   ๑.๕ นางบัวนรินทร์ วิชชุตานนท์ กรรมการและเลขานุการ 

๑.๖ นางวราลักษณ์   วุฒินันชัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 มีหน้าท่ี คอยประสานงาน ให้คําปรึกษา กํากับ ดูแล ติดตาม และอํานวยความสะดวกแก่คณะกรรมการ
ฝ่ายต่าง ๆ 

  ๒. คณะกรรมการด้านท่ี ๑ ด้านการบริหารจัดการสถานศกึษา 
   ๒.๑ นายนิรันดร ์ ปัญญาธีระสกุล องค์ประกอบท่ี ๑ ด้านนโยบาย 

๒.๒ นายสมชาย     จันทร์ตะมะ องค์ประกอบท่ี ๒ ด้านวิชาการ       
      ๒.๓ นายณัฐกิตต์ิ  เหลาพนัสสัก องค์ประกอบท่ี ๓ ด้านบริหารท่ัวไป 
 มีหน้าท่ี กําหนดนโยบายน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาขับเคลื่อนในสถานศึกษา          

ให้ความสําคัญกับความเป็นท้องถ่ิน ความเป็นไทยและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน และบูรณาการ          
ในแผนปฏิบัติงานประจําปี วางแผนการดําเนินงาน ดําเนินงานตามแผน ตรวจสอบและประเมิน รายงานและ
รวบรวมร่องรอยหลักฐาน จัดทําแฟ้มข้อมูลสารสนเทศ ตามตัวบ่งชี้ 
 
 

/๓. คณะกรรมการด้านท่ี ๒... 
 



  ๓. คณะกรรมการด้านท่ี ๒  ด้านหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
      องค์ประกอบท่ี ๑ – ๔ 
   ๓.๑ นางพิมพ์ไพรสณฑ์    อุทธิยัง   ประธานกรรมการ 
   ๓.๒ ครูผู้สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑  กรรมการ 
         รายวชิาพ้ืนฐาน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
   ๓.๓ ครูผู้สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒  กรรมการ 
         รายวชิาพ้ืนฐาน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
   ๓.๔ ครูผู้สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓  กรรมการ 
         รายวชิาพ้ืนฐาน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
   ๓.๕ ครูผู้สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔  กรรมการ 
         รายวชิาพ้ืนฐาน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
   ๓.๖ ครูผู้สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕  กรรมการ 
         รายวชิาพ้ืนฐาน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
   ๓.๗ ครูผู้สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖  กรรมการ 
         รายวชิาพ้ืนฐาน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
   ๓.๘ นางสาวสุภจิรา ชัยรัตน์   กรรมการและเลขานุการ 

 มีหน้าท่ี จัดทําหลักสูตรสถานศึกษา หน่วยบูรณาการการเรียนรู้โรงเรียนพอเพียงท้องถ่ิน ในแต่ละ
ระดับชั้นท่ีรับผิดชอบ จัดทําแผนการสอนตามหลักสูตรหน่วยบูรณาการ การเรียนรู้พอเพียง จัดทําสื่อ เผยแพร่สื่อ  
ดําเนินการจัดกิจกรรมตามแผนการสอน วัดและประเมินผลการเรียนรู้ รายงานผลตามลําดับ 

  ๔. ด้านท่ี ๓ ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
  องค์ประกอบท่ี ๑ งานแนะแนว และงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
  องค์ประกอบท่ี ๒ กิจกรรมนักเรียน 
  องค์ประกอบท่ี ๓ กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน์ 
   ๔.๑ นายมานะ    วุฒินันชัย  ประธานกรรมการ 

                               ๔.๒ นายอนุวัฒน์  ปิงยศ   กรรมการ 
   ๔.๓ นายศุภณัฐ        กะมะลานนท์  กรรมการ 
   ๔.๔ นางสาวศิริกาญจน์   หาญวิริยะสุกุล    กรรมการ 
   ๔.๕ นายฐิติพงศ์  เหลืองสุวรรณ  กรรมการ 
   ๔.๖ นายรุ่งสุริยา  อาปะมาเถ  กรรมการ 
   ๔.๗ ครูท่ีปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ – ๖ กรรมการ 

   ๔.๘ นางสาวอรวรรณ์   กันทะนนท์         กรรมการและเลขานุการ  
 มีหน้าท่ี จัดทําแผน /โครงการ / กิจกรรรม จัดกิจกรรมแนะแนว กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี       
กิจกรรมผู้บําเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมชุมนุม กิจกรรมตามระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน กิจกรรมเพ่ือสาธารณะ
ประโยชน์ เพ่ือให้ผู้เรียนได้รู้จักการวางแผนชีวิต และแก้ปัญหาและพัฒนาตนเองให้สอดคล้องกับหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง พร้อมท้ังรวบรวมเอกสาร หลักฐาน ร่องรอยต่าง ๆ ประเมินผลและรายงานผลการจัดกิจกรรม
เป็นข้อมูลสารสนเทศตามลําดับ 
 

/๕.ด้านท่ี ๔ ด้านการพัฒนา... 
 
 



  ๕. ด้านท่ี ๔ ด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา 
   ๕.๑ นางวราลักษณ์   วุฒินันชัย   ประธานกรรมการ 
   ๕.๒ นางวิษา  มณฑา  กรรมการ 
   ๕.๓ นางสาวอรวรรณ์    กันทะนนท์ กรรมการ 
   ๕.๔ นางสาวอโณทัย     ปราบสงคราม กรรมการ 
   ๕.๕ นายฐิติพงศ์   เหลืองสุวรรณ กรรมการและเลขานุการ 
 มีหน้า ท่ี  จัดทําแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และดําเนินงานพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา             

เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจและตระหนักในคุณค่าของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยให้ความสําคัญ         
กับความเป็นท้องถ่ิน ความเป็นไทย และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน จัดประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน
แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ เพ่ือส่งเสริมการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินชีวิตและการปฏิบัติ
ภาระกิจหน้าท่ี พร้อมท้ังรวบรวมเอกสาร หลักฐาน ร่องรอยต่าง ๆ เข้าแฟ้มเพ่ือรอรับการประเมิน 

  ๖. ด้านท่ี ๕ ด้านผลลัพธ์/ภาพความสําเร็จ 
๖.๑ องค์ประกอบท่ี ๑ สถานศึกษา  
๖.๑.๑ นายสมศักด์ิ     จันทร์แก้ว ประธานกรรมการ 
๖.๑.๒ นายธราพงษ์    ศรีสวัสด์ิ  กรรมการ 
๖.๑.๓ นายจีราวัฒน ์  จั๋นต๊ะวงค์ กรรมการ 
๖.๑.๔ นายณัฐกิตต์ิ    เหลาพนัสสัก กรรมการและเลขานุการ 

 มีหน้าท่ี  ในการจัดสถานศึกษาให้มีความสะอาด เป็นระเบียบ ร่มรื่น ปลอดภัย มีแหล่งเรียนรู้           
ด้านเกษตร/อาชีพ ตามบริบทของท้องถ่ิน เอ้ือต่อการเรียนรู้ ในการดําเนินชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
โดยให้ความสําคัญกับความเป็นท้องถ่ิน ความเป็นไทย และ การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน และบุคลากร 
รวมถึงผู้เรียน มีการแบ่งปัน สามัคคี ช่วยเหลือ เอ้ือเฟ้ือ เผื่อแผ่กัน รวมถึง มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ และฟ้ืนฟู
วัฒนธรรม/ท้องถ่ินตลอดจน มีส่วนร่วมในการดําเนินกิจกรรม อันเป็นประโยชน์ต่อชุมชน /สังคม/ประเทศชาติ 
พร้อมท้ังรวบรวมเอกสาร หลักฐาน ร่องรอยต่าง ๆ เข้าแฟ้มเพ่ือรอรับการประเมิน 

๖.๒ องค์ประกอบท่ี ๒  ผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนพอเพียงท้องถ่ิน 
๖.๒.๑ นายรวีวัฒน ์ วุฒิไชยา  ประธานกรรมการ 
๖.๒.๒ นายฐิติพงศ์ เหลืองสุวรรณ กรรมการ 
๖.๒.๓ นางสาวอโณทัย ปราบสงคราม กรรมการและเลขานุการ  

 มีหน้าท่ี สร้างความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้อง เก่ียวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยให้
ความสําคัญกับความเป็นท้องถ่ิน ความเป็นไทย และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน และนําหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ไปปฏิบัติตน อย่างเป็นเหตุเป็นผล พอประมาณกับศักยภาพของตนและสอดคล้องกับภูมิสังคม  
รวมถึงมีการสร้างภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดีต่อการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ ให้กับตนเองและสถานศึกษาตลอดจน      
เป็นแบบอย่างท่ีดีในการใช้คุณธรรมนําความรู้ในการดําเนินชีวิต พร้อมท้ังรวบรวมเอกสาร หลักฐาน ร่องรอย    
ต่าง ๆ สรุปเป็นข้อมูลสารสนเทศ 

๖.๓ องค์ประกอบท่ี ๓  บุคลากรของสถานศึกษา 
๖.๓.๑ นางวราลักษณ์   วุฒินันชัย   ประธานกรรมการ 

   ๖.๓.๒ คณะครูและบุคลากรในโรงเรียน ทุกคน   กรรมการ 
   ๖.๓.๓ นายฐิติพงศ์   เหลืองสุวรรณ กรรมการและเลขานุการ 

 
/มีหน้าท่ี... 



 มีหน้าท่ี ศึกษาหาความรู้เก่ียวกับความหมาย ความสําคัญหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยให้
ความสําคัญกับความเป็นท้องถ่ิน ความเป็นไทย และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและมีความเข้าใจท่ีถูกต้อง
เก่ียวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมท้ังรวบรวมเอกสาร 
หลักฐาน ร่องรอยต่าง ๆ เข้าแฟ้มเพ่ือรอรับการประเมิน 

๖.๔ องค์ประกอบท่ี ๔ ผู้เรียน 
๖.๔.๑ นายธราพงษ์ ศรีสวัสด์ิ  ประธานกรรมการ 
๖.๔.๒ นายนิรันดร ์ ปัญญาธีระสกุล กรรมการ 
๖.๔.๓ นางสาวอรวรรณ์ กันทะนนท์ กรรมการ 
๖.๔.๔ นายบรรจบ         นะฝั้น  กรรมการ 
๖.๔.๕ นายศุภณัฐ กะมะลานนท์ กรรมการ 
๖.๔.๖ นางสาวศิริกาญจน์  หาญวิริยะสุกุล กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าท่ี ถ่ายทอดให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามมาตรฐาน
การเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของแต่ละระดับชั้นปีการศึกษา เน้นย้ําให้ผู้เรียนเป็นแบบอย่าง      
ในการมีวินัยในการใช้จ่าย ผู้เรียนปฏิบัติตนให้ดําเนินชีวิตได้อย่างสมดุล และพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง        
ในด้านสังคม ดําเนินชีวิตได้อย่างสมดุล และพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงในด้านสิ่งแวดล้อม และด้านวัฒนธรรม 
พร้อมท้ังรวบรวมเอกสาร หลักฐาน ร่องรอยต่าง ๆ สรุปเป็นข้อมูลสารสนเทศ 
  ๗. โครงการส่งเสริมโรงเรียนพอเพียงท้องถ่ิน 
 ๗.๑ นายธนากร        ศรีอุทธา  ประธานกรรมการ 
 ๗.๒ นายบรรจบ  นะฝั้น  กรรมการ 
 ๗.๓ นางชฎากาญจน์    อินชัยวงศ์ กรรมการ 
 ๗.๔ นางสาวศิริกาญจน์   หาญวิริยะสุกุล กรรมการ 
 ๗.๔ นายอนุวัฒน์  ปิงยศ  กรรมการ 
 ๗.๕ นางสาวพัชรินทร์      โครงกาบ กรรมการ 
 ๗.๖ นายศุภณัฐ       กะมะลานนท์ กรรมการ 
 ๗.๗ นางสุมาลี       ตันติน้อย กรรมการ 
 ๗.๘ นายจักรพงษ์       ทิพย์ปัญญา กรรมการและเลขานุการ 
 ๗.๙ นางสาวเกศริน       ทาดาริน  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าท่ี  จัดทําโครงการ ดําเนินงานตามโครงการท่ีส่งเสริมโรงเรียนพอเพียงท้องถ่ินท่ีใช้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง มีกิจกรรมท่ีสอดคล้องกับมิติด้านเกษตรกรรม วัฒนธรรม สังคม สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ      
จะต้องแสดงให้เห็นอย่างชัดเจน ครอบคลุมประเด็นในหลักการ ๓ ห่วง ๒ เง่ือนไข มีการคํานึงถึงการพัฒนาทักษะ
การเรียนรู้แห่งศตวรรษท่ี ๒๑ มีประโยชน์ต่อผู้ เรียน ชุมชน และสังคมโดยรวม ดําเนินงานตามโครงการ         
สรุปรายงานไม่เกิน ๑๐ หน้าต่อ ๑ กิจกรรม/โครงการ 

  

ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ี ๑ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

   สั่ง ณ วันท่ี ๑ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

      ลงชื่อ 
       (นายรวีวัฒน์  วุฒิไชยา) 

      รองผู้อํานวยการสถานศึกษา รักษาราชการแทน 
  ผู้อํานวยการโรงเรียนแม่อายวิทยาคม 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 


