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แนวทางการด าเนินโครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (Local Sufficiency School :LSS) 
ในโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

************* 

1. ที่มาของแนวคิด 

  ตามที่รัฐบาลมีนโยบายที่จะขับเคลื่อน ฟ้ืนฟูความเชื่อมั่น ควบคู่กับการสร้างเสถียรภาพ 
ด้านเศรษฐกิจ การเมือง ความมั่นคง สังคม และวัฒนธรรม โดยการน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
ใน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม และได้ก าหนด  
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (พ.ศ. 2557 – 2560) เพ่ือขับเคลื่อน 
การพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในด้านต่างๆ จ านวน 7 ยุทธศาสตร์ ให้บูรณาการการท างาน 
ของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษาให้เป็นไปตามกรอบการด าเนินงาน 
ในทิศทางเดียวกัน โดยในยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในภาคการศึกษา โดยมุ่งพัฒนาการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางการด าเนินชีวิตที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทาน
ไว้ให้กับปวงชนชาวไทยเพ่ือเป็นรากฐานของวิธีคิดและวิถีปฏิบัติในการด าเนินชีวิต โดยหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียงนั้นเป็นหลักการที่ประกอบด้วยคุณลักษณะ 3 ประการ คือ ความมีเหตุผล พอประมาณ 
และมีภูมิคุ้มกัน ประการแรกคือ ความมีเหตุผล คือ การพิจารณาเรื่องหนึ่งเรื่องใดนั้น ต้องอาศัยการคิดแบบ 
มีเหตุมีผลโดยพิจารณาอย่างรอบคอบ และรอบด้าน ประการต่อมาคือ ความพอประมาณ หรือในทาง 
พุทธศาสนาเรียกว่าทางสายกลาง คือการท าสิ่งหนึ่งสิ่งใดนั้น ต้องไม่ท าอะไรที่มากหรือน้อยจนเกินไป ควรท า
แต่พอดีกับตน คือไม่ท าการที่ท าให้ตนเองและผู้อ่ืนเดือดร้อน และประการสุดท้าย คือ การมีภูมิคุ้มกัน คือ  
การสร้างหลักประกันเพ่ือความมั่นคง โดยมิได้พิจารณาแต่เพียงในปัจจุบันเท่านั้น หากแต่ยังต้องค านึงถึง  
ผลที่จะเกิดขึ้นภายในอนาคตด้วย ดังนั้น ชีวิตที่มีภูมิคุ้มกัน จะต้องไม่ได้คิดแต่เพียงสิ่งที่จะเกิดภายในปัจจุบัน 
หากแต่ยังคิดถึงความมั่นคงในอนาคต รวมทั้งการรองรับความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นด้วย โดยหลักการทั้ง 3 
ประการนี้ ต้องวางอยู่บนฐานของ ความรู้และคุณธรรม เงื่อนไขความรู้ คือการจะท าสิ่งใดจะต้องมีความรู้ 
ทั้งทางภูมิสังคมของตนเอง ความรู้ทางวิชาการ และความรู้ที่ได้จากประสบการณ์สั่งสมสืบต่อกันมา จะต้องคิด
พิจารณาสิ่งต่างๆ โดยวางอยู่บนหลักการทางวิชาการ และเงื่อนไขคุณธรรม หมายถึง จุดมุ่งหมายในการกระท า
สิ่งต่างๆ นั้น ต้องพึงระลึกถึงหลักศีลธรรม โดยจะต้องไม่ท าให้ตนเองและผู้อ่ืนเดือดร้อน ยึดถือเอาประโยชน์
ส่วนรวมเป็นหลัก  
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  ดังนั้นจะเห็นได้ว่า คุณลักษณะส าคัญของบุคคลที่ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
นั้น ย่อมเป็นคนที่พ่ึงพาตนเองได้ คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง และด าเนินชีวิตอย่างยั่ งยืน ซึ่งคุณลักษณะ
ทั้ ง  3 ประการนี้  ตลอดระยะเวลาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริ ราชสมบัติมานั้น  
ได้ทรงเป็นแบบอย่างในการด าเนินชีวิตและการท างานให้กับพสกนิกรชาวไทยตลอดมา  
  สถานการณ์ของโลกในยุคปัจจุบัน มีความท้าทายหลายประการต่อมนุษยชาติ ทั้งวิกฤต 
ด้านสิ่งแวดล้อม ที่เกิดจากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างไม่เห็นคุณค่าเพ่ือสนองความต้องการอันไม่สิ้นสุด
ของมนุษย์ วิกฤตการบริโภคเกินก าลังด้วยการกระตุ้นเร้าจากสื่อและกระแสโลกต่างๆ วิกฤตทางการเมือง  
ที่ผู้คนใช้สิทธิ เสรีภาพจนเกินขอบเขต ขาดวินัยในการด าเนินชีวิต ไม่เคารพกติกาของสังคม เป็นต้น  
  ด้วยเหตุนี้จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเตรียมความพร้อมให้กับพลเมืองของสังคมในรุ่นต่อไป  
ให้สามารถด าเนินชีวิตได้อย่างปกติสุขอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเยาวชนที่ก าลังอยู่ในวัยศึกษา  
ให้ได้รับการบ่มเพาะ และปลูกฝังวิธีคิดและการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือให้ผ่านพ้น
วิกฤติการณ์ต่างๆไปได้  

 
  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จึงได้จัดโครงการ โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (Local Sufficiency 
School :LSS) ให้กับโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และหลักการทรงงานรวมถึงพระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
โดยมีเป้าหมายที่จะสร้างนักเรียนให้เป็นพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 
ทรงเป็นประมุขที่มีส านึกรักษ์ในท้องถิ่นของตนเองและสามารถด าเนินชีวิตโดยน าเอาหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ได้  
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  ในการด าเนินการแบ่งขั้นตอนออกเป็น 3 ขั้นตอนตามแนวพระราชด าริ คือ เข้าใจ คือ 
ให้นักเรียนมีความเข้าใจในหลักการพ้ืนฐานของหลักปรัชญาฯ เข้าถึง คือเห็นถึงความส าคัญและรู้ถึงสาเหตุ 
ของการที่จะต้องด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาฯ และเข้าถึงหลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
และสุดท้ายคือ การพัฒนา โดยเริ่มจากการพัฒนาในตนเอง และแผ่ขยายไปสู่ชุมชนและสังคมต่อไป  

 
  ทั้งนี้ ได้แบ่งกิจกรรมที่จะด าเนินการออกเป็น 5 มิติ ได้แก่ มิติเศรษฐกิจ มิติสังคม มิติการเกษตร 
มิติวัฒนธรรม และมิติสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้เห็นว่า หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้นเป็นวิธีคิดและเป็นวิถีชีวิต  
ที่สามารถประยุกต์ใช้ได้ในทุกด้านของการด าเนินชีวิต 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้นักเรียนเรียนรู้ถึงหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 2. เพ่ือให้นักเรียนเป็นพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 3. เพ่ือให้นักเรียนมีส านึกรักษ์ท้องถิ่นของตนเอง  
 
3. กลุ่มเป้าหมาย 
 โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จังหวัดท าการคัดเลือก จังหวัดละ 2 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 
152 โรง 
 
4. วิธีการด าเนินงาน 
 การด าเนินงานตามโครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่นแบ่งออกเป็น 6 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 
 4.1 ขั้นตอนการเตรียมการด าเนินโครงการและจัดท าคู่มือแนวทางการจัดกิจกรรมในโรงเรียน 
ตามโครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น 
 4.2 ขั้นตอนการอบรมเพ่ือเตรียมความพร้อมการด าเนินโครงการให้กับผู้บริหารองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ ได้รับคัดเลือก และครูผู้สอน 
ในโรงเรียน โรงเรียนละ 2 คน  
 4.3 ขั้นตอนการด าเนินการ โดยโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับคัดเลือก ด าเนินการ 
ตามกิจกรรมที่ได้ก าหนดไว้ 
 4.4 ขั้นตอนการติดตามและรายงานผล โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นติดตามผลการด าเนิน
โครงการพร้อมทั้งรายงานผลการด าเนินการ พร้อมทั้งปัญหาอุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินโครงการ 
 4.5 ขั้นตอนประเมินผลการด าเนินโครงการ  
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 4.6 ขั้นตอนการคัดเลือกเพ่ือมอบรางวัลให้กับโรงเรียนที่มีผลงานดีเด่น 
 
5.ระยะเวลาการด าเนินโครงการ 
 เดือน เมษายน 2559 - เมษายน 2560 

เดือน 
ขั้นตอน 

เม.ย. 
59 

พ.ค. 
59 

มิ.ย.
59 

ก.ค. 
59 

ส.ค.
59 

ก.ย.
59 

ต.ค.
59 

พ.ย.
59 

ธ.ค.
59 

ม.ค.
60 

ก.พ.
60 

มี.ค.
60 

เม.ย.
60 

ขั้นตอนการ
เตรียมการ 

 

            

ขั้นตอนการ
อบรม 

  
 

          

ขั้นตอนการ
ด าเนินการ 

   
 

         

ขั้นตอนการ
ติดตามฯ 

   
 

         

ขั้นตอนการ
ประเมินผลฯ 

           
 

 
 

ขั้นตอนการ
คัดเลือกเพื่อ
มอบรางวัล 

            
 

 
6. แนวทางการจัดกิจกรรมในแต่ละมิติ 
 เมื่อพิจาณาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงพบว่า หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นวิธีคิดและ  
วิถีชีวิตที่สอดคล้องกับการด าเนินชีวิตอย่างมั่นคง และมีความยั่งยืน ซึ่งสามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน  
ได้ในทุกมิติ โดยในขั้นพ้ืนฐาน ผู้เรียนควรได้เรียนรู้การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในขั้นพ้ืนฐาน 
ใน 5 มิติ ก่อนที่จะประยุกต์และต่อยอดกิจกรรมให้ครบถ้วนรอบด้านและเหมาะสมกับบริบทต่อไป 
 กิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทั้ง 5 มิตินั้น ประกอบด้วย  
มิติแรก มิติเศรษฐกิจ โดยส่งเสริมทักษะการใช้จ่ายให้พอประมาณและมีเหตุผล ผ่านกิจกรรมการท าบัญชี
รายรับรายจ่าย และส่งเสริมการสร้างภูมิคุ้มกันในการด าเนินชีวิตเพ่ือสร้างให้เกิดความยั่งยืนในอนาคต  
ผ่านกิจกรรมส่งเสริมการออม โดยการออมนี้ให้ผู้เรียนก าหนดเป้าหมายของตนเองก่อนที่จะมีการออม  
เพ่ือสร้างแรงจูงใจในการออม ซึ่งจะส่งผลให้การออมมีประสิทธิภาพมากขึ้นในการออมแบบระยะสั้น 
เพ่ือต่อยอกให้ผู้เรียนเห็นถึงความส าคัญในการออมในระยะยาว และส่งเสริมการด าเนินงานในลักษณะสหกรณ์
อย่างง่ายเพ่ือก่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการท างาน เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีและก่อให้เกิดสังคม 
ที่พ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน พร้อมกันนี้ผู้เรียนจะได้เรียนรู้วิธีการท าธุรกิจที่เป็นมิตรกับชุมชนและสังคม  



 

กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น ( Department of Local Administration ) 
 

 แนวทางการด าเนินโครงการโรงเรยีนพอเพียงท้องถิ่น (Local Sufficiency School:LSS) 

 มิติที่สอง คือ มิติทางสังคม โดยให้ผู้เรียนเรียนรู้ผ่านกิจกรรม “พอเพียงท้องถิ่น” ซึ่งเป็นกิจกรรม
พัฒนาผู้ เ รี ยน  ซึ่ ง ให้นัก เรี ยนได้ เ รี ยนรู้ หลักปรั ชญาเศรษฐกิจพอเ พียงในเชิ งทฤษฎีพร้ อมกันนี้  
เพ่ือให้เห็นถึงความส าคัญ เพ่ือตอบปัญหาหลักที่ว่า “ท าไมคนไทยต้องพอเพียง” และเป็นการกระตุ้นความคิด
ในเรื่อง “ความเป็นพลเมือง” ตามระบอบประชาธิปไตย คือ เคารพสิทธิเสรีภาพของตนเองและผู้ อ่ืน 
มีความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เคารพกฎ กติกาของสังคม มีวินัย และที่ส าคัญอีกประการหนึ่ง
คือการคิดถึงส่วนรวมและมีส านึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่มีส่วนในการก าหนดแนวทางการเป็นไป
ของสังคม โดยอาศัยการเรียนรู้ที่อาศัยปัญหาเป็นฐานการเรียนรู้หรือ Project Based Learning และโดย
อาศัยหลักวิชาการท้ังจากทฤษฎีที่สืบค้น และภูมิปัญญาในท้องถิ่นท่ีมีอยู่ หรือการเรียนรู้โดยอาศัย “ภูมิสังคม” 
เป็นฐานในการด าเนินการ 
 มิติที่สาม คือ มิติการเกษตร ผ่านกิจกรรม “แปลงเกษตรเพ่ืออาหารกลางวัน” ตามแนวพระราชด าริ
ของสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ดังที่ เป็นที่ทราบดีว่าสังคมไทยนั้นเป็นสังคม
เกษตรกรรม ดังนั้นการเกษตรถือเป็นอาชีพหลักของคนในสั งคม ซึ่งการเรียนรู้วิถีทางการเกษตรนั้น 
ถือว่าเป็นสิ่งที่มีความจ าเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการท าการเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชด าริ  
ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ถือเอาหลักวิชาการทางการเกษตร ข้อมูลการท าการเกษตรทางวิทยาศาสตร์ 
และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้เพ่ือให้การท าการเกษตรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
รวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้การท าการเกษตรตามภูมิปัญญาในแต่ละท้องถิ่น และได้เรียนรู้ในเรื่องการบริโภค  
ตามสุขลักษณะเพ่ือสร้างสุขภาวะอันดีให้กับนักเรียน 
  มิติที่สี่ คือ มิติด้านวัฒนธรรม ผ่านกิจกรรม “ศูนย์วัฒนธรรมท้องถิ่น” ที่ให้นักเรียนได้เรียนรู้ 
เพ่ือให้เห็นคุณค่าของวัฒนธรรมที่อยู่ในท้องถิ่นทั้งที่เป็น ประเพณี การละเล่น หรือภูมิปัญญาต่างๆ ที่ผ่าน  
การสะสมต่อกันมาเป็นระยะเวลายาวนาน เพ่ือให้นักเรียนเกิด “ส านึกรักษ์ท้องถิ่น” ซึ่งเมื่อนักเรียนเกิดส านึก 
ที่ เห็นถึงความส าคัญเช่นนี้แล้ว ย่อมเป็นการส่ง เสริมให้นักเรียนเกิดความหวงแหนในวัฒนธรรม  
อันเป็น “ทรัพย์” ของท้องถิ่นที่ควรค่าแก่การรักษา และสืบทอดให้คงอยู่ต่อไป นอกจากนี้ยังเป็นการแผ่ขยาย
องค์ความรู้นี้ไปยังชุมชน และสังคมในวงกว้างต่อไปอีกชั้นหนึ่งด้วย 
 มิติสุดท้าย คือ มิติสิ่งแวดล้อม ผ่านกิจกรรมที่ส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ปรับเปลี่ยนตามบริบท
ของโรงเรียนได้แก่ กิจกรรมปลูกต้นไม้ กิจกรรมบวชต้นไม้ เป็นต้น โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักเรียนรู้จักและ  
ให้ความส าคัญกับการสร้างพ้ืนที่สีเขียวให้เกิดขึ้นในสังคม นอกจากนี้กิจกรรมประเภทต่อมาคือกิจกรรมที่สร้าง
ให้นักเรียนได้รู้คุณค่าของการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด เช่น กิจกรรมแปรรูปขยะเป็นเงิน 
กิจกรรมงานประดิษฐ์จากสิ่งของใช้แล้ว เป็นต้น และกิจกรรมประเภทสุดท้ายคือกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียน
ตระหนักและรู้คุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ เช่น กิจกรรมอนุรักษ์พันธุ์พืชในโรงเรียนหรือในท้องถิ่น เป็นต้น 
ซึ่งกิจกรรมต่างๆ ถึงแม้จะมีวัตถุประสงค์ที่ต่างกัน แต่จุดมุ่งหมายคือ “การปลูกป่าในใจคน” ให้นักเรียน 
รู้จักคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติทั้งปวง 

ทั้งนี้ ในการจัดกิจกรรมต่างๆ นั้น อาจปรับให้เข้ากับบริบทกับโรงเรียนเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ 
เพ่ือให้นักเรียนสามารถเข้าใจและเข้าถึงหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถน าหลักปรัชญา
ดังกล่าวไปพัฒนาตนเองและชุมชนให้ดียิ่งขึ้น 


