
๑ 

ค ำสั่ง มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
ที่ ๑๓๙๕ / 2563 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนโครงกำรยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรำยต ำบลแบบบูรณำกำร 
(๑ ต ำบล ๑ มหำวิทยำลัย ) มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 

พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่  
……………………………………………………………………. 

เพ่ือให้การบริหารและด าเนินการโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ 
(๑ ต าบล ๑ มหาวิทยาลัย ) โดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 6 ต าบล ในพ้ืนที่ 4 
อ าเภอ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับสภาวการณ์ ตามวัตถุประสงค์ของกระทรวง
การ อุดมศึ กษา  วิ ทยาศาสตร์  วิ จั ยและนวั ตกรรม  เ พ่ือยกระดั บ เศรษฐกิ จและสั ง คมรายต า บล  
แบบบูรณาการ โดยมีมหาวิทยาลัยในพ้ืนที่เป็น System Integrator เพ่ือให้เกิดการจ้างงานประชาชนทั่วไป 
บัณฑิตจบใหม่และนักศึกษา จ านวนทั้งสิ้น 20 อัตรา ให้มีงานท าและฟ้ืนฟูเ ศรษฐกิจชุมชน เพ่ือให้เกิด 
การพัฒนาตามปัญหาและความต้องการของชุมชนและเพ่ือให้เกิดการจัดท าข้อมูลขนาดใหญ่ของชุมชน 
เพ่ือเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์และตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบมีเป้าหมายชัดเจน 

จึงเห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบ  
บูรณาการ (๑ ต าบล ๑ มหาวิทยาลัย ) โดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ ดังรายนามต่อไปนี้ 

คณะกรรมกำรโครงกำรยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรำยต ำบลแบบบูรณำกำร 
(๑ ต ำบล ๑ มหำวิทยำลัย)  

พื้นที่ต ำบลบ้ำนแปะ อ ำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 
นายกเทศมนตรีต าบลบ้านแปะ 
ก านันต าบลบ้านแปะ 
ปลัดเทศบาลต าบลบ้านแปะ 
ตัวแทนภาคประชาสังคม 
เครือข่ายลุ่มน้ า 

๑. นายพันธ์ศักดิ์  แก้วสุดใจ 
๒. นายอนันต์   แสงค า  
๓. จ่าเอกศุภกิจ  ฝั้นชมภู 
๔. นางวาสนา  อุ่นใจละ  
๕. นายอุดม  ตะบิ 
6. นายนิรันดร์  น าภูดิน มูลนิธิเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน ภาคเหนือ 
7. รองศาสตราจารย์ ดร.ภูมินทร์  บุตรอินทร ์หรือผู้แทน อาจารย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
8. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ พิมพ์ฉัตร  รสสุธรรม หรือผู้แทน อาจารย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
9. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ เพ็ญศิริ  พันพา อาจารย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 



๒ 

 

คณะกรรมกำรโครงกำรยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรำยต ำบลแบบบูรณำกำร 
(๑ ต ำบล ๑ มหำวิทยำลัย) 

พื้นที่ต ำบลดอยแก้ว อ ำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 
 1. นายสาวิตร์  นิยมยอดคีรี    นายกเทศมนตรีต าบลดอยแก้ว 
 2. นายสุเมฆ  ยาวิชัย     ก านันต าบลดอยแก้ว 
 3. นางเจนจิรา  วรินทร์     หัวหน้าส านักปลัดเทศบาลต าบลดอยแก้ว 
 4. นายสมเกียรติ์  คณะแก้ว    เจ้าพนักงานป่าไม้ช านาญงาน 
 5.นายธงชัย  ไชยวงค์     ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 
        ต าบลบ้านขุนแตะ 
 6. นายบุญตัน  กาละวิน     ประธานลุ่มน้ าแม่เตี๊ยะ แม่แตะ 
 7. นายสิงห์  ระพีแจ่มจรัส    ประธานกลุ่มอนุรักษ์บนพื้นที่สูง 
        อ าเภอจอมทอง 
 8. นายสรศักดิ์ เสนาะพรไพร    มูลนิธิเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน ภาคเหนือ 
 9. รองศาสตราจารย์ ดร.ภูมินทร์  บุตรอินทร ์หรือผู้แทน อาจารย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 10. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ พิมพ์ฉัตร  รสสุธรรม หรือผู้แทน อาจารย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 11. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ เพ็ญศิริ  พันพา    อาจารย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 

คณะกรรมกำรโครงกำรยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรำยต ำบลแบบบูรณำกำร 
(๑ ต ำบล ๑ มหำวิทยำลัย) 

พื้นที่ต ำบลสบเตี๊ยะ อ ำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 
 ๑. นายสมบัติ  ทองแหง     นายกเทศมนตรีต าบลสบเตี๊ยะ 
 ๒. นายวรวิทย์  จิตต์อารีย์     ก านันต าบลสบเตี๊ยะ 
 ๓. นางสาวพิสมัย   ธรรมใจ    ปลัดเทศบาลต าบลสบเตี๊ยะ 
 ๔. นางวันยะรา  ไชยราช     ผู้อ านวยการกองการศึกษาเทศบาล 
        ต าบลสบเตี๊ยะ 
 ๕. นางสาวทัญกานร์  ยานะโส    เครือข่ายกลุ่มอนุรักษ์แหล่งน้ า 
        และกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน 
 ๖. นายบุญตัน  กาละวิน     เครือข่ายกลุ่มอนุรักษ์ป่าไม้ 
 ๗. นางสาวณัชชา  สอนสมฤทธิ์    ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษานอกระบบ 
        และตามอัธยาศัย อ าเภอจอมทอง 
 ๘. นางสาวนคร  มูลน า     พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  
        โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 
        ต าบลบ้านแท่นดอกไม้ 
 9. นางสาวบุญตา  สืบประดิษฐ์    มูลนิธิเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน ภาคเหนือ 
 10. รองศาสตราจารย์ ดร.ภูมินทร์  บุตรอินทร ์หรือผู้แทน อาจารย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 11. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ พิมพ์ฉัตร  รสสุธรรม หรือผู้แทน อาจารย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 12. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ เพ็ญศิริ  พันพา    อาจารย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 
 



๓ 

 

คณะกรรมกำรโครงกำรยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรำยต ำบลแบบบูรณำกำร 
(๑ ต ำบล ๑ มหำวิทยำลัย) 

พื้นที่ต ำบลแม่สอย อ ำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 
 ๑. นายกสุวิช  ปันเป็ง         นายกเทศมนตรีต าบลแม่สอย 
 ๒. นายธีรชัย  สมพร     ก านันต าบลแม่สอย 
 ๓. นางสาวจันทนา  สิทธิกัน    พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
 4. นายเทอดพงษ์  วงค์จิตติมา     หัวหน้าส านักปลัด 
 5. นายโชติ  สุรินทร์      ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2 
 6. นายโอทิตย์ ฟูวัน     ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 15 
 7. นายนิรันดร์  น าภูดิน     มูลนิธิเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน ภาคเหนือ 
 8. รองศาสตราจารย์ ดร.ภูมินทร์  บุตรอินทร ์หรือผู้แทน อาจารย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 9. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ พิมพ์ฉัตร  รสสุธรรม หรือผู้แทน อาจารย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 10. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ เพ็ญศิริ  พันพา    อาจารย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 
 

คณะกรรมกำรโครงกำรยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรำยต ำบลแบบบูรณำกำร 
(๑ ต ำบล ๑ มหำวิทยำลัย) 

พื้นที่ต ำบลเปียงหลวง อ ำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ 
 ๑. นายอนุสรณ์  ค าอ้าย     นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเปียงหลวง 
 ๒. นางสาวอ าพร  เหม่ถ่า     รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
        เปียงหลวง 
 ๓. นางสาวสิริรัศมิถ์า  เมืองไชย      ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเปียงหลวง 
 ๔. นายสุรวัฒน์  หินแปง     นักพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนต าบล 
        เปียงหลวง 
 5. นายอิ่นแก้ว  กันธิยา     ก านันต าบลเปียงหลวง 
 6. นายนาคินทร์  จองมวย    ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑ 
 7. นายกฤษณพงษ์  แสนค า    ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๒ 
 8. นายโยงค า  เหม่ถ่า       ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๓ 
 9. นายพรมมา  ใหม่ดี     ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๕ 
 ๑๐. นายมนัส  เลายี่ปา        ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๖ 
 ๑1. นางสาวนุจิรัตน์  ปวิค า    มูลนิธิเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน ภาคเหนือ 
 12. รองศาสตราจารย์ ดร.ภูมินทร์  บุตรอินทร ์หรือผู้แทน อาจารย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 13. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ พิมพ์ฉัตร  รสสุธรรม หรือผู้แทน อาจารย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 14. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ เพ็ญศิริ  พันพา    อาจารย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 

 

 

 



๔ 

 

คณะกรรมกำรโครงกำรยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรำยต ำบลแบบบูรณำกำร 
(๑ ต ำบล ๑ มหำวิทยำลัย) 

พื้นที่ต ำบลแม่แดด อ ำเภอกัลยำณิวัฒนำ จังหวัดเชียงใหม่ 
 ๑. นายอินทร์  เลิศวงศ์รัตนกุล    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่แดด 
 ๒. นายตัวะ  แสงท้าววิวัฒน์    ก านันต าบลแม่แดด 
 ๓. นายธนภูมิ  กอบความดี      ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 
        ต าบลแม่แดด 
 ๔. นายอัลดุลย์รอหมาน  หมัดเน    เจ้าหน้าที่หน่วยจัดการต้นน้ าขุนแม่แจ่ 
 ๕. นายประเสริฐ  ทรงกุลเศรษฐี    กรรมการเครือข่ายทรัพย์ฯ 
 ๖. นายทองค า  อุดมไพรวัลย์    กรรมการเครือข่ายทรัพย์ฯ 
 ๗. นางอานันต์ศรี  แก้วเลิศตระกูล    กรรมการเครือข่ายทรัพย์ฯ 
 8. นายเส่อมืกวา  โทวะ     มูลนิธิเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน ภาคเหนือ 
 9. รองศาสตราจารย์ ดร.ภูมินทร์  บุตรอินทร ์หรือผู้แทน อาจารย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 10. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ พิมพ์ฉัตร  รสสุธรรม หรือผู้แทน อาจารย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 11. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ เพ็ญศิริ  พันพา    อาจารย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 
 

 ให้คณะกรรมการฯ มีหน้าที่ดังนี้  
๑. ร่วมคัดเลือกผู้สมัครงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ (๑ ต าบล  

๑ มหาวิทยาลัย) ในพ้ืนที่ต าบลที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการฯ  
๒. ให้ค าปรึกษาในการด าเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ (๑ ต าบล  

๑ มหาวิทยาลัย) ในพ้ืนที่ต าบลที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการฯ 
๓. ปฏิบัติงานอื่นใดตามท่ีได้รับมอบหมายตามความเหมาะสม  
 

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยให้มีวาระจนกว่าจะสิ้นสุดการด าเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายต าบลแบบบูรณาการ (๑ ต าบล ๑ มหาวิทยาลัย) ในพ้ืนที่ต าบลที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการฯ 

 
 

  สั่ง ณ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 
 
 
 

  (รองศาสตราจารย์ ดร.ดนุพันธ์ วิสุวรรณ) 
  รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาคุณภาพ 

  ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 


