
 
บทที ่5 

ผลการประเมินความอยูดีมีสุขดานเศรษฐกิจและสังคมของทองถ่ิน 
กับแนวทางในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

จังหวัดเชียงใหม ดวยคุณธรรมตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 การวิจัยเร่ือง “การวิจัยเพื่อพัฒนาตนแบบการพัฒนาดานเศรษฐกิจและสังคมของทองถิ่น 
จังหวัดเชียงใหม ปที่ 3” นักวิจัยทําการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมกับ อปท. รวมกับชุมชน
ทั้ง 13 แหง เพื่อประเมินและวิเคราะหความอยูดีมีสุขดานเศรษฐกิจและสังคมของทองถิ่นกับ
แนวทางในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการองคกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดเชียงใหม ดวย
คุณธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผลการวิจัยประกอบดวย ตัวชี้วัดความอยูดีมีสุข
ของชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ระดับความอยูดีมีสุขดานเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน
ตามแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียง ระดับการสงเสริมเพื่อใหประชาชนมีสวนรวมกับ อปท. และ
แนวทางในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการองคกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดเชียงใหม ดาน
เศรษฐกิจและสังคม ดวยคุณธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีรายละเอียดดังนี ้
 
5.1 ตัวชี้วัดความอยูดีมีสุขของชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
 จากการที่นักวิจัยไดลงพื้นที่เพื่อทําการวิเคราะหและประเมินระดับความอยูดีมีสุขของ
ชุมชนที่เปนตนแบบของการพัฒนาดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม อนามัยและสิ่งแวดลอมของ
ทองถิ่นใน จังหวัดเชียงใหม โดยเปดโอกาสใหตัวแทนของชุมชนที่เปนแกนนําของกลุมตาง ๆ ใน
ชุมชน ไดแก ผูใหญบาน กํานัน ประธานสภาวัฒนธรรม ประธานสภาเด็กและเยาวชน ประธาน
กลุมอาชีพ อาสาสมัครสาธารณสุขประจําชุมชน ไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับองคประกอบ
ที่สรางความอยูดีมีสุขทางดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม อนามัย และสิ่งแวดลอมของทองถิ่น
สามารถสรุปองคประกอบของความอยูดีมีสุขทางดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม อนามัย และ
สิ่งแวดลอม ที่ไดจากการแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นของตัวแทนของชุมชนที่เปนตนแบบของ
การพัฒนาดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม อนามัย และสิ่งแวดลอม โดยมีรายละเอียดของตัวชี้วัด 
ตามตารางที่ 5.1, 5.2, 5.3 ดังนี ้
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ตารางท่ี 5.1 ตัวชี้วัดความอยูดีมีสุขตามแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียงของตนแบบการพัฒนา
  ดานเศรษฐกิจของทองถิ่นในจังหวัดเชียงใหม 
 

ลําดับ ตัวชี้วัดความอยูดีมีสุขตามแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียงของตนแบบ 
การพฒันาดานเศรษฐกิจของทองถิ่นใน จังหวัดเชียงใหม 

1 มีเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ 
2 คนในชุมชนมีงานทํา มีรายไดและสามารถเลี้ยงตัวเองได 
3 มีบานอยูอาศัยเปนของตนเอง 
4 ครอบครัวพออยูพอกิน 
5 ไมมีหน้ีสิน 
6 มีอาชีพที่มั่นคงและสุจริต 
7 มีเงินออมเก็บไวใชในอนาคต 
8 ชุมชนมีเศรษฐกิจเจริญรุงเรือง 

ที่มา: จากการสํารวจ 
 
ตารางท่ี 5.2  ตัวชี้วัดความอยูดีมีสุขตามแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียงของตนแบบการพัฒนา
  ดานสังคมและวัฒนธรรมของทองถิ่นในจังหวัดเชียงใหม 
 

ลําดับ ตัวชี้วัดความอยูดีมีสุขตามแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียงของตนแบบ 
การพัฒนาดานสังคมและวัฒนธรรมของทองถิ่นใน จังหวัดเชียงใหม 

1 มีเพื่อนบานที่ดี 
2 การมีครอบครัวที่อบอุน 
3 สังคมและชุมชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
4 ชุมชนมีความสามัคคี เอ้ือเฟอเผื่อแผชวยเหลือกัน 
5 มีการสืบทอดวัฒนธรรมและมีความซื่อสัตยสุจริต 
6 คนในชุมชนมีคุณธรรมและมีความซื่อสัตยสุจริต 
7 มีผูนําชุมชนเปนคนดีมีคุณธรรม 
8 เด็กและเยาวชนมีความประพฤติดี มีความกตัญูและรักในถิ่นเกิด 
9 มีกองทุนชวยเหลือคนในทองถิ่น เชน คนวางงาน เด็ก คนชรา 

ที่มา: จากการสํารวจ 
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ตารางท่ี 5.2  ตัวชี้วัดความอยูดีมีสุขตามแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียงของตนแบบการพัฒนา
  ดานสังคมและวัฒนธรรมของทองถิ่นในจังหวัดเชียงใหม (ตอ) 
 

ลําดับ ตัวชี้วัดความอยูดีมีสุขตามแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียงของตนแบบ 
การพัฒนาดานสังคมและวัฒนธรรมของทองถิ่นใน จังหวัดเชียงใหม 

10 เด็กและเยาวชนมีโอกาสไดศึกษาตอ 
11 ไดรับการสนับสนุนโครงการหรือกิจกรรมจากรัฐบาล 
12 คนในชุมชนปลอยวางไมยึดติดกับวัตถุนิยม 
13 สามารถเลี้ยงดูลูกหลานใหอยูอยางพอเพียง 
14 ผูนําในทองถิ่นมีความสามัคคี มุงมั่นต้ังใจในการพัฒนาเพื่อการพัฒนาทองถิ่น 

ที่มา: จากการสํารวจ 
 
ตารางท่ี 5.3  ตัวชี้วัดความอยูดีมีสุขตามแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียงของตนแบบการพัฒนา
  ดานอนามัยและสิ่งแวดลอมของทองถิ่นในจังหวัดเชียงใหม 
 

ลําดับ ตัวชี้วัดความอยูดีมีสุขตามแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียงของตนแบบ 
การพัฒนาดานอนามัยและสิ่งแวดลอม ของทองถิ่นใน จังหวัดเชียงใหม 

1 มีการรักษาความสะอาดของชุมชนและไมมีปญหาขยะรวมไปถึงมลพิษทางอากาศ 
2 คนในชุมชนเอาใจใสและดูแลสุขภาพ 
3 มีความพรอมดานบุคลากรทางการแพทย  
4 มีสาธารณูปโภคดีและครบครัน 
5 มีการสงวนและอนุรักษที่ดินไวสําหรับคนในชุมชนไมขายใหกับนายทุน 

ที่มา: จากการสํารวจ 
 
5.2 ระดับความอยูดีมีสุขดานเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนตามแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียง  

จากการที่นักวิจัยไดลงพื้นที่และใหตัวแทนของชุมชนไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับ
องคประกอบของความอยูดีมีสุขทางดานเศรษฐกิจ วัฒนธรรม สังคม อนามัย และสิ่งแวดลอม ของ
ทองถิ่นในจังหวัดเชียงใหม โดยใหตัวแทนของชุมชนดังกลาวไดทําการประเมินความอยูดีมีสุข
ของชุมชนดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม อนามัย และสิ่งแวดลอม ผลการประเมินสามารถแยก
ความอยูดีมีสุขตามแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียงออกไดเปน 3 สวนคือ สวนแรกคือ ความอยูดี 
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มีสุขที่เกิดจากการพึ่งพาตนเองของชุมชน สวนที่สองคือ ความอยูดีมีสุขที่เกิดจากการพึ่งพาชุมชน 
และสวนที่สามคือ การพึ่งพา อปท. และรัฐบาล โดยมีรายละเอียดของระดับความอยูดีมีสุขตาม
แนวทางของเศรษฐกิจพอเพียงของตนแบบการพัฒนาดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม อนามัยและ
สิ่งแวดลอม จํานวน 13 แหง ไดตามรายละเอียดดังตอไปน้ี 
 1) ระดับความอยูดีมีสุขดานเศรษฐกิจตามแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชน 
จังหวัดเชียงใหม ประกอบดวย อปท. จํานวน 4 แหง ไดแก 
  1.1) ระดับความอยูดีมีสุขดานเศรษฐกิจตามแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียงของ
ชุมชนตําบลนํ้าแพร อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม 
   จากการวิจัยทําใหทราบวา ตัวชี้วัดความอยูดีมีสุขตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียงของตําบลนํ้าแพร มีทั้งสิ้น 8 ประเภท แสดงถึงความแตกตางกันของตัวชี้วัดในแตละ
ประเภท โดยเฉลี่ยอยูในระดับความอยูดีมีสุขตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงที่รอยละ 75.42 ซึ่งเปน
ชุมชนที่พึ่งตนเองทั้งหมด จํานวน 8 ตัวชี้วัด (รอยละ 75.42) ไดแก มีเงินทุนหมุนเวียนในการ
ประกอบอาชีพ คนในชุมชนมีงานทํา มีรายไดและสามารถเลี้ยงตัวเองได มีบานอยูอาศัยเปนของ
ตนเอง ครอบครัวพออยูพอกิน ไมมีหน้ีสิน มีอาชีพที่มั่นคงและสุจริต มีเงินออมเก็บไวใชใน
อนาคต และชุมชนมีเศรษฐกิจเจริญรุงเรือง ดังตารางที่ 5.4 
 
ตารางท่ี 5.4  ระดับความอยูดีมีสุขดานเศรษฐกิจตามแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชน
  ตําบลนํ้าแพร อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม  
 

รายละเอียด รอยละ 
(%) 

พึ่งพาตนเอง พึ่งพาชุมชน พึ่งพา อปท.
และรัฐบาล 

1. มีเงินทุนหมุนเวียนในการ
ประกอบอาชีพ 

75 / - - 

2. คนในชุมชนมีงานทํา มีรายได
และสามารถเลี้ยงตัวเองได 

72.5 / - - 

3. มีบานอยูอาศัยเปนของตนเอง 80 / - - 
4. ครอบครัวพออยูพอกิน - - - - 
5. ไมมีหน้ีสิน 70 / - - 
ที่มา: จากการวิเคราะห 



98 
 

ตารางท่ี 5.4  ระดับความอยูดีมีสุขดานเศรษฐกิจตามแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชน
  ตําบลนํ้าแพร อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม (ตอ) 
 

รายละเอียด รอยละ 
(%) 

พึ่งพาตนเอง พึ่งพาชุมชน พึ่งพา อปท.
และรัฐบาล 

6. มีอาชีพที่มั่นคงและสุจริต 85 / - - 
7. มีเงินออมเก็บไวใชในอนาคต 70 / - - 
8. ชุมชนมีเศรษฐกิจเจริญรุงเรือง - - - - 

รวม 75.42 75.42 - - 
จํานวนตัวชี้วัด 7 ตัวชี้วัด 7ตัวชี้วัด 0 ตัวชี้วัด 0 ตัวชี้วัด 

ที่มา: จากการวิเคราะห 
  
  1.2) ระดับความอยูดีมีสุขดานเศรษฐกิจตามแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียงของ
ชุมชนตําบลสันผักหวาน อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม 
   จากการวิจัยทําใหทราบวา ตัวชี้วัดความอยูดีมีสุขตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียงของตําบลสันผักหวาน มีทั้งสิ้น 8 ประเภท แสดงถึงความแตกตางกันของตัวชี้วัดในแตละ
ประเภท โดยเฉลี่ยอยูในระดับความอยูดีมีสุขตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงที่รอยละ 75.83 โดย
สวนใหญชุมชนเปนชุมชนที่พึ่งพากันเอง จํานวน 4 ตัวชี้วัด (รอยละ 75.28) ไดแก คนในชุมชนมี
งานทํา มีรายไดและสามารถเลี้ยงตัวเองได มีบานอยูอาศัยเปนของตนเอง มีอาชีพที่มั่นคงและสุจริต 
ชุมชนมีเศรษฐกิจเจริญรุงเรือง และชุมชนที่พึ่งชุมชนดวยกันเอง 4 ตัวชี้วัด (รอยละ 73.75) ไดแก  
มีเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ คนในชมุชนมีงานทํา มีรายไดและสามารถเลี้ยงตัวเองได 
ไมมีหน้ีสิน และชุมชนมีเศรษฐกิจเจริญรุงเรือง 
   สวนอีก 3 ตัวชี้วัด ความอยูดีมีสุขที่ชุมชนยังคงตองพึ่งพา อปท. (รัฐบาล) 
ในการเขามาชวยเหลือ ไดแก คนในชุมชนมีงานทํา มีรายไดและสามารถเลี้ยงตัวเองได ไมมีหน้ีสิน
และชุมชนมีเศรษฐกิจเจริญรุงเรือง ซึ่งจากการวิจัยพบวาทั้ง 3 ตัวชี้วัด ที่ ทต.สันผักหวานได
ใหบริการกับชุมชนโดยสวนใหญอยูในระดับรอยละ 70.00 ดังตารางที่ 5.5 
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ตารางท่ี 5.5  ระดับความอยูดีมีสุขดานเศรษฐกิจตามแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชน
  ตําบลสันผักหวาน อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม 
 

รายละเอียด รอยละ (%) พึ่งพาตนเอง พึ่งพาชุมชน พึ่งพา อปท.
และรัฐบาล 

1. มีเงินทุนหมุนเวียนในการ
ประกอบอาชีพ 

85 - / - 

2. คนในชุมชนมีงานทํา มีรายได
และสามารถเลี้ยงตัวเองได 

70 / / / 

3. มีบานอยูอาศัยเปนของตนเอง 80 / - - 
4. ครอบครัวพออยูพอกิน - - - - 
5. ไมมีหน้ีสิน 70 - / / 
6. มีอาชีพที่มั่นคงและสุจริต 80 / - - 
7. มีเงินออมเก็บไวใชในอนาคต - - - - 
 8. ชุมชนมีเศรษฐกิจเจริญรุงเรือง 70 / / / 

รวม 75.83 75.28 73.75 70.00 
จํานวนตัวชี้วัด 6 ตัวชี้วัด 4 ตัวชี้วัด 4 ตัวชี้วัด 3 ตัวชี้วัด 

ที่มา: จากการวิเคราะห 
 
  1.3) ระดับความอยูดีมีสุขดานเศรษฐกิจตามแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียงของ
ชุมชนตําบลแมวิน อําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม 
   จากการวิจัยทําใหทราบวา ตัวชี้วัดความอยูดีมีสุขตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียงของตําบลแมวิน มีทั้งสิ้น 5 ประเภท แสดงถึงความแตกตางกันของตัวชี้วัดในแตละ
ประเภท โดยเฉลี่ยอยูในระดับความอยูดีมีสุขตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงที่รอยละ 54.00 ซึ่งโดย
สวนใหญชุมชนเปนชุมชนที่พึ่งตนเองจํานวน 5 ตัวชี้วัด (รอยละ 54.00) ไดแก มีเงินทุนหมุนเวียน
ในการประกอบอาชีพ คนในชุมชนมีงานทํา มีรายไดและสามารถเลี้ยงตัวเองได ครอบครัวพออยู
พอกิน การไมมีหน้ีสิน และมีเงินออมเก็บไวใชในอนาคต ดังตารางที่ 5.6 
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ตารางท่ี 5.6  ระดับความอยูดีมีสุขดานเศรษฐกิจตามแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชน
  ตําบลแมวิน อําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม 
 

รายละเอียด รอยละ
(%) 

พึ่งพาตนเอง พึ่งพาชุมชน พึ่งพา อปท.
และรัฐบาล 

1. มีเงินทุนหมุนเวียนในการ
ประกอบอาชีพ 

55 / - - 

2. คนในชุมชนมีงานทํา มีรายได
และสามารถเลี้ยงตัวเองได 

50 / - - 

3. มีบานอยูอาศัยเปนของตนเอง - - - - 
4. ครอบครัวพออยูพอกิน 60 / - - 
5. ไมมีหน้ีสิน 50 / - - 
6. มีอาชีพที่มั่นคงและสุจริต - - - - 
7. มีเงินออมเก็บไวใชในอนาคต 55 / - - 
8. ชุมชนมีเศรษฐกิจเจริญรุงเรือง - - - - 

รวม 54.00 54.00 0.00 0.00 
จํานวนตัวชี้วัด 5 ตัวชี้วัด 5 ตัวชี้วัด 0 ตัวชี้วัด 0 ตัวชี้วัด 

ที่มา: จากการวิเคราะห 
 
  1.4) ระดับความอยูดีมีสุขดานเศรษฐกิจตามแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียงของ
ชุมชนตําบลบานปง อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม 
   จากการวิจัยทําใหทราบวา ตัวชี้วัดความอยูดีมีสุขตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียงของตําบลบานปง มีทั้งสิ้น 5 ประเภท แสดงถึงความแตกตางกันของตัวชี้วัดในแตละ
ประเภท โดยเฉลี่ยอยูในระดับความอยูดีมีสุขตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงที่รอยละ 54.75 ซึ่งโดย
สวนใหญเปนชุมชนที่พึ่งตนเอง จํานวน 5 ตัวชี้วัด (รอยละ 54.75) ไดแก มีเงินทุนหมุนเวียนในการ
ประกอบอาชีพ คนในชุมชนมีงานทํา มีรายไดและสามารถเลี้ยงตัวเองได ครอบครัวพออยูพอกิน
และไมมีหน้ีสิน ดังตารางที่ 5.7 
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ตารางท่ี 5.7  ระดับความอยูดีมีสุขดานเศรษฐกิจตามแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชน
  ตําบลบานปง อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม 
 

รายละเอียด รอยละ 
(%) 

พึ่งพา
ตนเอง 

พึ่งพาชุมชน พึ่งพา อปท.
และรัฐบาล 

1. มีเงินทุนหมุนเวียนในการ
ประกอบอาชีพ 

50 / - - 

2. คนในชุมชนมีงานทํา มีรายได
และสามารถเลี้ยงตัวเองได 

59 / - - 

3. มีบานอยูอาศัยเปนของตนเอง - - - - 
4. ครอบครัวพออยูพอกิน 60 / - - 
5. ไมมีหน้ีสิน 50 / - - 
6. มีอาชีพที่มั่นคงและสุจริต - - - - 
7. มีเงินออมเก็บไวใชในอนาคต - - - - 
8. ชุมชนมีเศรษฐกิจเจริญรุงเรือง - - - - 

รวม 54.75 54.75 0.00 0.00 
จํานวนตัวชี้วัด 5 ตัวชี้วัด 5 ตัวชี้วัด 0 ตัวชี้วัด 0 ตัวชี้วัด 

ที่มา: จากการวิเคราะห  
 
 2) ระดับความอยูดีมีสุขดานสังคมและวัฒนธรรมตามแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียงของ
ชุมชน จังหวัดเชียงใหม ประกอบไปดวย อปท. จํานวน 5 แหง ไดแก 
  2.1) ระดับความอยูดีมีสุขดานสังคมและวัฒนธรรมตามแนวทางของเศรษฐกิจ
พอเพียงของชุมชนตําบลบานกลาง อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม 
   จากการวิจัยทําใหทราบวา  ตัวชี้วัดความอยู ดีมีสุขดานสังคมและ
วัฒนธรรมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของตําบลบานกลาง มีทั้งสิ้น 14 ประเภท แสดงถึงความ
แตกตางกันของตัวชี้วัดในแตละประเภท โดยเฉลี่ยอยูในระดับความอยูดีมีสุขตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียงที่รอยละ 83.89 โดยสวนใหญชุมชนเปนชุมชนที่พึ่งตนเองจํานวน 6 ตัวชี้วัด 
(รอยละ 84.17) ไดแก มีเพื่อนบานที่ดี ชุมชนมีความสามัคคี เอ้ือเฟอเผื่อแผชวยเหลือซึ่งกันและกัน 
มีการสืบทอดวัฒนธรรมที่ดีงามและภูมิปญญาทองถิ่น เด็กและเยาวชนมีความประพฤติดี มีความ
กตัญู และรักในถิ่นเกิด คนในชุมชนปลอยวางไมยึดติดกับวัตถุนิยม และสามารถเลี่ยงดูลูกหลาน
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ใหอยูอยางพอเพียงเปนลําดบั รองลงมา 4 ตัวชี้วัด (รอยละ 89.00) ไดแก มีเพื่อนบานที่ดี สังคมและ
ชุมชนมีความปลอดภัยในชีวิต ทรัพยสินและปลอดยาเสพติด ชุมชนมีความสามัคคี เอ้ือเฟอเผื่อแผ
ชวยเหลือซึ่งกันและกัน มีการสืบทอดวัฒนธรรมที่ดีงามมีภูมิปญญาทองถิ่น และมีผูนําชุมชนเปน
คนดีมีคุณธรรม       
   สวนอีก 3 ตัวชี้วัด ความอยูดีมีสุขที่ชุมชนยังคงตองพึ่งพา อปท. (รัฐบาล) 
ในการเขามาชวยเหลือ ไดแก สังคมและชุมชนมีความปลอดภัยในชีวิต ทรัพยสินและปลอด 
ยาเสพติด มีผูนําชุมชนเปนคนดีมีคุณธรรม และไดรับการสนับสนุนโครงการหรือกิจกรรมจาก 
รัฐบาล ซึ่งจากการวิจัยพบวาทั้ง 3 ตัวชี้วัด ที่ อบต.บานกลาง ไดใหบริการกับชุมชนโดยสวนใหญ
อยูในระดับรอยละ 83.33 โดยเฉพาะประเด็นของการมีผูนําชุมชนที่ดีมีคุณธรรม ดังตารางที่ 5.8 
 
ตารางท่ี 5.8  ระดับความอยูดีมีสุขดานสังคมและวัฒนธรรมตามแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียง
  ของชุมชนตําบลบานกลาง อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม 
 

รายละเอียด รอยละ พึ่งพา
ตนเอง 

พึ่งพา
ชุมชน 

พึ่งพา อปท.
และรัฐบาล 

1. มีเพื่อนบานที่ดี 95 / / - 
2. การมีครอบครัวอบอุน - - - - 
3. สังคมและชุมชนมีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน 

80 - / / 

4. ชุมชนมีความสามัคคี เอ้ือเฟอเผื่อแผ
ชวยเหลือซึ่งกันและกัน 

90 / / - 

5. มีการสืบทอดวัฒนธรรมที่ดีงามและ
ภูมิปญญาทองถิ่น 

90 / / - 

6. คนในชุมชนมีคุณธรรมและมีความ
ซื่อสัตยสุจริต 

- - - - 

7. มีผูนําชุมชนเปนคนดีมีคุณธรรม 90 - / / 
8. เด็กและเยาวชนมีความประพฤติดี มี
ความกตัญูและรักในถิ่นเกิด 

90 / - - 

9. เด็กและเยาวชนมีโอกาสไดศึกษาตอ - - - - 
ที่มา: จากการวิเคราะห 
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ตารางท่ี 5.8  ระดับความอยูดีมีสุขดานสังคมและวัฒนธรรมตามแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียง
  ของชุมชนตําบลบานกลาง อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม (ตอ) 
 

รายละเอียด รอยละ พึ่งพา
ตนเอง 

พึ่งพา
ชุมชน 

พึ่งพา อปท.
และรัฐบาล 

10. มีกองทุนชวยเหลือคนในทองถิ่น 
เชน คนวางงาน เด็ก คนชรา 

- - - - 

11. ไดรับการสนับสนุนโครงการหรือ
กิจกรรมจากรัฐบาล 

80 - - / 

12. คนในชุมชนปลอยวางไมยึดติด
กับวัตถุนิยม 

70 / - - 

13. สามารถเลี่ยงดูลูกหลานใหอยู
อยางพอเพียง 

70 / - - 

14. ผูนําในทองถิ่นมีความสามัคคี 
มุงมั่นต้ังใจ ในการพัฒนาเพื่อการ
พัฒนาทองถิ่น 

- - - - 

รวม 83.89 84.17 89.00 83.33 
จํานวนตัวชี้วัด 9 ตัวชี้วัด 6 ตัวชี้วัด 4 ตัวชี้วัด 3 ตัวชี้วัด 

ที่มา: จากการวิเคราะห 
 
  2.2) ระดับความอยูดีมีสุขดานสังคมและวัฒนธรรมตามแนวทางของเศรษฐกิจ
พอเพียงของชุมชนตําบลยุหวา อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม 
   จากการวิจัยทําใหทราบวา ตัวชี้วัดความอยูดีมีสุขตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียงของตําบลยุหวา มีทั้งสิ้น 6 ประเภท แสดงถึงความแตกตางกันของตัวชี้วัดในแตละ
ประเภท โดยเฉลี่ยอยูในระดับความอยูดีมีสุขตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงที่รอยละ 67.50 ซึ่งโดย
พึ่งพาตนเองจํานวน 4 ตัวชี้วัด (รอยละ 67.50) ไดแก ชุมชนมีความเอ้ือเฟอเผื่อแผซึ่งกันและกัน มี
การสืบทอดวัฒนธรรมที่ดีงามและภูมิปญญาทองถิ่น เด็กและเยาวชนมีความประพฤติดี มีความ
กตัญูรักในถิ่นเกิด และมีโอกาสไดศึกษาตอ  รองลงมา 5 ตัวชี้วัด (รอยละ 68.00) ไดแก ชุมชนมี
ความเอ้ือเฟอเผื่อแผชวยเหลือซึ่งกันและกันมีการสืบทอดวัฒนธรรมที่ดีงามและภูมิปญญาทองถิ่น 
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มีผูนําชุมชนเปนคนดีมีคุณธรรม เด็กและเยาวชนมีความประพฤติดี มีความกตัญูและรักใน 
ถิ่นเกิด และเด็กและเยาวชนมีโอกาสไดศึกษาตอ 
   สวนอีก 2 ตัวชี้วัด ความอยูดีมีสุขที่ชุมชนยังคงตองพึ่งพา อปท. (รัฐบาล) 
ในการเขามาชวยเหลือ ไดแก สังคมและชุมชนมีความปลอดภัยในชีวิต ทรัพยสินและปลอดยาเสพติด 
และมีผูนําชุมชนเปนคนดีมีคุณธรรม ซึ่งจากการวิจัยพบวาทั้ง 2 ตัวชี้วัด ที่ อบต.ยุหวา ไดใหบริการ
กับชุมชนโดยสวนใหญอยูในระดับรอยละ 67.50 โดยเฉพาะประเด็นของมีผูนําชุมชนที่ดีมี
คุณธรรมดังตารางที่ 5.9 
 
ตารางท่ี 5.9 ระดับความอยูดีมีสุขดานสังคมและวัฒนธรรมตามแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียง
  ของชุมชนตําบลยุหวา อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม 
 

รายละเอียด รอยละ 
(%) 

พึ่งพา
ตนเอง 

พึ่งพาชุมชน พึ่งพา อปท.
และรัฐบาล 

1. มีความเอ้ือเฟอเผื่อแผซึ่งกันและกัน - - - - 
2. ปลอดภัยไมมีขโมย อาชญากรรม  ยา
เสพติด 

- - - - 

3. เด็กและเยาวชนรักในถิ่นเกิด 65 - - / 
4. เด็กและเยาวชนมีโอกาสได 
ศึกษาตอ 

60 / / - 

5. มีวัฒนธรรมที่ดีงาม 75 / / - 
6. มีผูนําชุมชนที่ดีมีคุณธรรม - - - - 
7. มีผูนําชุมชนเปนคนดีมีคุณธรรม 70 - / / 
8. เด็กและเยาวชนมีความประพฤติดี มี
ความกตัญูและรักในถิ่นเกิด 

60 / / - 

9. เด็กและเยาวชนมีโอกาสไดศึกษาตอ 75 / / - 
10. มีกองทุนชวยเหลือคนในทองถิ่น 
เชน คนวางงาน เด็ก คนชรา 

- - - - 

ที่มา: จากการวิเคราะห 



105 
 

ตารางท่ี 5.9  ระดับความอยูดีมีสุขดานสังคมและวัฒนธรรมตามแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียง
  ของชุมชนตําบลยุหวา อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม (ตอ) 
 

รายละเอียด รอยละ 
(%) 

พึ่งพา
ตนเอง 

พึ่งพาชุมชน พึ่งพา อปท.
และรัฐบาล 

11. ไดรับการสนับสนุนโครงการ
หรือกิจกรรมจากรัฐบาล 

- - - - 

12. คนในชุมชนปลอยวางไมยึดติด
กับวัตถุนิยม 

- - - - 

13. สามารถเลี่ยงดูลูกหลานใหอยู
อยางพอเพียง 

- - - - 

14. ผูนําในทองถิ่นมีความสามัคคี 
มุงมั่นต้ังใจ ในการพัฒนาเพื่อการ
พัฒนาทองถิ่น 

- - - - 

รวม 67.5 67.5 68 67.5 
จํานวนตัวชี้วัด 6 ตัวชี้วัด 4 ตัวชี้วัด 5 ตัวชี้วัด 2 ตัวชี้วัด 

ที่มา: จากการวิเคราะห 
 
  2.3) ระดับความอยูดีมีสุขดานสังคมและวัฒนธรรมตามแนวทางของเศรษฐกิจ
พอเพียงของชุมชนตําบลหวยทราย อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม 
   จากการวิจัยทําใหทราบวา ตัวชี้วัดความอยูดีมีสุขดานสังคมและวัฒนธรรม
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของตําบลหวยทราย มีทั้งสิ้น 4 ประเภท แสดงถึงความแตกตางกัน
ของตัวชี้วัดในแตละประเภท โดยเฉลี่ยอยูในระดับความอยูดีมีสุขตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงที่
รอยละ 62.50 ซึ่งโดยสวนใหญชุมชนเปนชุมชนที่พึ่งตนเอง จํานวน 4 ตัวชี้วัด (รอยละ 62.5) ไดแก 
การมีครอบครัวอบอุน สังคมและชุมชนมีความปลอดภัยในชีวิตทรัพยสินและปลอดยาเสพติด 
ชุมชนมีความสามัคคีเอ้ือเฟอเผื่อแผชวยเหลือซึ่งกัน และกันเด็กและเยาวชนมีความประพฤติดี มี
ความกตัญู รองลงมา 2 ตัวชี้วัด (รอยละ 62.5) ไดแก สังคมและชุมชนมีความปลอดภัยในชีวิต 
ทรัพยสินและปลอดยาเสพติด ชุมชนมีความสามัคคี เอ้ือเฟอเผื่อแผชวยเหลือซึ่งกันและกัน  
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   สวนอีก 1 ตัวชี้วัด ความอยูดีมีสุขที่ชุมชนยังคงตองพึ่งพา อปท. (รัฐบาล) 
ในการเขามาชวยเหลือ ไดแก สังคมและชุมชนมีความปลอดภัยในชีวิต ทรัพยสินและปลอดยาเสพติด   
(รอยละ 65.00) ดังตารางที่ 5.10 
 
ตารางท่ี 5.10  ระดับความอยูดีมีสุขดานสังคมและวัฒนธรรมตามแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียง
  ของชุมชนตําบลหวยทราย อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม 
 

รายละเอียด รอยละ พึ่งพา
ตนเอง 

พึ่งพา
ชุมชน 

พึ่งพา อปท.
และรัฐบาล 

1. มีความเอ้ือเฟอเผื่อแผซึ่งกันและกัน - - - - 
2. ปลอดภัยไมมีขโมย อาชญากรรม  
ยาเสพติด 

65 / - - 

3. เด็กและเยาวชนรักในถิ่นเกิด 60 / / / 
4. เด็กและเยาวชนมีโอกาสไดศกึษาตอ 65 / / - 
5. มีวัฒนธรรมที่ดีงาม - - - - 
6. มีผูนําชุมชนที่ดีมีคุณธรรม - - - - 
7. มีผูนําชุมชนเปนคนดีมีคุณธรรม - - - - 
8. เด็กและเยาวชนมีความประพฤติดี 
มีความกตัญูและรักในถิ่นเกิด 

60 / - - 

9. เด็กและเยาวชนมีโอกาสไดศึกษาตอ - - - - 
10. มีกองทุนชวยเหลือคนในทองถิ่น 
เชน คนวางงาน เด็ก คนชรา 

- - - - 

11. ไดรับการสนับสนุนโครงการหรือ
กิจกรรมจากรัฐบาล 

- - - - 

12. คนในชุมชนปลอยวางไมยึดติด
กับวัตถุนิยม 

- - - - 

13. สามารถเลี่ยงดูลูกหลานใหอยู
อยางพอเพียง 

- - - - 

ที่มา: จากการวิเคราะห 
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ตารางท่ี 5.10  ระดับความอยูดีมีสุขดานสังคมและวัฒนธรรมตามแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียง
  ของชุมชนตําบลหวยทราย อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม (ตอ) 
 

รายละเอียด รอยละ พึ่งพา
ตนเอง 

พึ่งพา
ชุมชน 

พึ่งพา อปท.
และรัฐบาล 

14. ผูนําในทองถิ่นมีความสามัคคี 
มุงมั่นต้ังใจ ในการพัฒนาเพื่อการ
พัฒนาทองถิ่น 

- - - - 

รวม 62.00 61.25 61.67 65.00 
จํานวนตัวชี้วัด 5 ตัวชี้วัด 4 ตัวชี้วัด 3 ตัวชี้วัด 1 ตัวชี้วัด 

ที่มา: จากการวิเคราะห 
 
  2.4) ระดับความอยูดีมีสุขดานสังคมและวัฒนธรรมตามแนวทางของเศรษฐกิจ
พอเพียงของชุมชนตําบลแมคือ อําเภอดอยสะเก็ด จังหวดัเชียงใหม 
   จากการวิจัยทําใหทราบวา ตัวชี้วัดความอยูดีมีสุขตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียงของตําบลแมคือ มีทั้งสิ้น 6 ประเภท แสดงถึงความแตกตางกันของตัวชี้วัดในแตละประเภท 
โดยเฉลี่ยอยูในระดับความอยูดีมีสุขตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงที่รอยละ 67.08 ซึ่งเปนชุมชนที่
พึ่งพากันเอง จํานวน 4 ตัวชี้วัด (รอยละ 64.38) ไดแก การมีครอบครัวอบอุน สังคมและชุมชนมี
ความปลอดภัยในชีวิตทรัพยสินและปลอดยาเสพติด ชุมชนมีความสามัคคี เอ้ือเฟอเผื่อแผชวยเหลือ
ซึ่งกันและกันและ มีการสืบทอดวัฒนธรรมที่ดีงามและภูมิปญญาทองถิ่น โดยชุมชนพึ่งตนเอง 
3 ตัวชี้วัด (รอยละ 72.5) ไดแก ชุมชนมีความสามัคคี เอ้ือเฟอเผื่อแผชวยเหลือซึ่งกันและกัน มี
กองทุนชวยเหลือคนในทองถิ่นเชนคนวางงานเด็กคนชรา และผูนําในทองถิ่นมีความสามัคคี 
มุงมั่นต้ังใจในการพัฒนาเพื่อการพัฒนาทองถิ่น 
    สวนอีก 2 ตัวชี้วัด ความอยูดีมีสุขที่ชุมชนยังคงตองพึ่งพา อปท. (รัฐบาล) 
ในการเขามาชวยเหลือ ไดแก มีกองทุนชวยเหลือคนในทองถิ่น เชน คนวางงานเด็กคนชราและผูนํา
ในทองถิ่นมีความสามัคคี มุงมั่นต้ังใจในการพัฒนาเพื่อการพัฒนาทองถิ่น ซึ่งจากการวิจัยพบวาทั้ง 
2 ตัวชี้วัด ที่ อบต.แมคือ ไดใหบริการกับชุมชนโดยสวนใหญอยูในระดับรอยละ 72.50 โดยเฉพาะ
ประเด็นของการมีผูนําในทองถิ่นมีความสามัคคีมุงมั่นต้ังใจในการพัฒนาเพื่อการพัฒนาทองถิ่น 
ดังตารางที่ 5.11 
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ตารางท่ี 5.11 ระดับความอยูดีมีสุขดานสังคมและวัฒนธรรมตามแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียง
  ของชุมชนตําบลแมคือ อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม 
 

รายละเอียด รอยละ 
(%) 

พึ่งพา
ตนเอง 

พึ่งพา
ชุมชน 

พึ่งพา อปท.
และรัฐบาล 

1. มีความเอ้ือเฟอเผื่อแผซึ่งกันและกัน - - - - 
2. ปลอดภัยไมมีขโมย อาชญากรรม   
ยาเสพติด 

70 / - - 

3. เด็กและเยาวชนรักในถิ่นเกิด 70 / - - 
4. เด็กและเยาวชนมีโอกาสได 
ศึกษาตอ 

72 / / - 

5. มีวัฒนธรรมที่ดีงาม 45 / - - 
6. มีผูนําชุมชนที่ดีมีคุณธรรม - - - - 
7. มีผูนําชุมชนเปนคนดีมีคุณธรรม - - - - 
8. เด็กและเยาวชนมีความประพฤติดี มี
ความกตัญูและรักในถิ่นเกิด 

- - - - 

9. เด็กและเยาวชนมีโอกาสไดศกึษาตอ - - - - 
10. มีกองทุนชวยเหลือคนในทองถิ่น 
เชน คนวางงาน เด็ก คนชรา 

65 - / / 

11. ไดรับการสนับสนุนโครงการหรือ
กิจกรรมจากรัฐบาล 

- - - - 

12. คนในชุมชนปลอยวางไมยึดติดกับ
วัตถุนิยม 

- - - - 

13. สามารถเลี่ยงดูลูกหลานใหอยูอยาง
พอเพียง 

- - - - 

14. ผูนําในทองถิน่มีความสามัคคี มุงมั่น
ต้ังใจในการพัฒนาเพื่อการพัฒนาทองถิ่น 

80 - / / 

รวม 67.08 64.38 72.5 72.5 
จํานวนตัวชี้วัด 6 ตัวชี้วัด 4 ตัวชี้วัด 3 ตัวชี้วัด 2 ตัวชี้วัด 

ที่มา: จากการวิเคราะห 
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  2.5) ระดับความอยูดีมีสุขดานสังคมและวัฒนธรรมตามแนวทางของเศรษฐกิจ
พอเพียงของชุมชนตําบลบานหลวง อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม 
   จากการวิจัยทําใหทราบวา ตัวชี้วัดความอยูดีมีสุขตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียงของตําบลบานหลวง มีทั้งสิ้น 4 ประเภท แสดงถึงความแตกตางกันของตัวชี้วัดในแตละ
ประเภท โดยเฉลี่ยอยูในระดับความอยูดีมีสุขตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงที่รอยละ 57.50   
ซึ่งโดยสวนใหญชุมชนเปนชุมชนที่พึ่งตนเองจํานวน 3 ตัวชี้วัด (รอยละ 57.50) ไดแก การมี
ครอบครัวอบอุน สังคมและชุมชนมีความปลอดภัยในชีวิต ทรัพยสินและปลอดยาเสพติด และ
ชุมชนมีความสามัคคี เอ้ือเฟอเผื่อแผชวยเหลือซึ่งกันและกัน สวนการพึ่งพาชุมชนดวยกันเอง 
3 ตัวชี้วัด (รอยละ 56.67) ไดแก สังคมและชุมชนมีความปลอดภัยในชีวิต ทรัพยสิน และปลอด 
ยาเสพติด ชุมชนมีความสามัคคี เอ้ือเฟอเผื่อแผชวยเหลือซึ่งกันและกันและมีกองทุนชวยเหลือ 
คนในทองถิ่น เชน คนวางงาน เด็กคนชรา 
   สวนอีก 1 ตัวชี้วัด ความอยูดีมีสุขที่ชุมชนยังคงตองพึ่งพา อปท. (รัฐบาล) 
ในการเขามาชวยเหลือคือ มีกองทุนชวยเหลือคนในทองถิ่น เชน คนวางงานเด็กคนชราอยูในระดับ
รอยละ 45.00 ดังตารางที่ 5.12 
 
ตารางท่ี 5.12 ระดับความอยูดีมีสุขดานสังคมและวัฒนธรรมตามแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียง
  ของชุมชนตําบลบานหลวง อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม 
 

รายละเอียด รอยละ 
(%) 

พึ่งพา
ตนเอง 

พึ่งพาชุมชน พึ่งพา อปท.
และรัฐบาล 

1. มีความเอ้ือเฟอเผื่อแผซึ่งกันและกัน - - - - 
2. ปลอดภัยไมมีขโมย อาชญากรรม  
ยาเสพติด 

60 / - - 

3. เด็กและเยาวชนรักในถิ่นเกิด 60 / / - 
4. เด็กและเยาวชนมีโอกาสได 
ศึกษาตอ 

65 / / - 

5. มีวัฒนธรรมที่ดีงาม - - - - 
6. มีผูนําชุมชนที่ดีมีคุณธรรม - - - - 
7. มีผูนําชุมชนเปนคนดีมีคุณธรรม - - - - 

ที่มา: จากการวิเคราะห 
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ตารางท่ี 5.12 ระดับความอยูดีมีสุขดานสังคมและวัฒนธรรมตามแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียง
  ของชุมชนตําบลบานหลวง อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม (ตอ) 
 

รายละเอียด รอยละ 
(%) 

พึ่งพา
ตนเอง 

พึ่งพาชุมชน พึ่งพา อปท.
และรัฐบาล 

8. เด็กและเยาวชนมีความประพฤติดี 
มีความกตัญูและรักในถิ่นเกิด 

- - - - 

9. เด็กและเยาวชนมีโอกาสไดศึกษา
ตอ 

- - - - 

10. มีกองทุนชวยเหลือคนใน
ทองถิ่น เชน คนวางงาน เด็ก คนชรา 

45 - / / 

11. ไดรับการสนับสนุนโครงการ
หรือกิจกรรมจากรัฐบาล 

- - - - 

12. คนในชุมชนปลอยวางไมยึดติด
กับวัตถุนิยม 

- - - - 

13. สามารถเลี่ยงดูลูกหลานใหอยู
อยางพอเพียง 

- - - - 

14. ผูนําในทองถิ่นมีความสามัคคี 
มุงมั่นต้ังใจ ในการพัฒนาเพื่อการ
พัฒนาทองถิ่น 

- - - - 

รวม 57.50 57.50 56.67 45.00 
จํานวนตัวชี้วัด 4 ตัวชี้วัด 3 ตัวชี้วัด 3 ตัวชี้วัด 1 ตัวชี้วัด 

ที่มา: จากการวิเคราะห 
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 3) ระดับความอยูดีมีสุขดานอนามัยและสิ่งแวดลอมตามแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียง
ของชุมชน จังหวัดเชียงใหม ประกอบไปดวย อปท. จํานวน 4 แหง 
  3.1) ระดับความอยูดีมีสุขดานอนามัยและสิ่งแวดลอมตามแนวทางของเศรษฐกิจ
พอเพียงของชุมชนตําบลแมทาชาง อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม 
   จากการวิจัยทําใหทราบวา ตัวชี้วัดความอยูดีมีสุขตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียงของตําบลแมทาชาง มีทั้งสิ้น 3 ประเภท แสดงถึงความแตกตางกันของตัวชี้วัดในแตละ
ประเภท โดยเฉลี่ยอยูในระดับความอยูดีมีสุขตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงที่รอยละ 88.33 ซึ่งเปน
ชุมชนที่พึ่งตนเอง จํานวน 2 ตัวชี้วัด (รอยละ 92.55) ไดแก มีการรักษาความสะอาดของชุมชนและ
ไมมีปญหาขยะรวมไปถึงมลพิษทางอากาศ และคนในชุมชนเอาใจใสและดูแลสุขภาพ ทั้งนี้มีการ
พึ่งพาชุมชนดวยกันเอง จํานวน 3 ตัวชี้วัด (รอยละ 88.33) ไดแก มีการรักษาความสะอาดของชุมชน
และไมมีปญหาขยะรวมไปถึงมลพิษทางอากาศ คนในชุมชนเอาใจใสและดูแลสุขภาพ และมีความ
พรอมดานบุคลากรทางการแพทย สวนอีก 1 ตัวชี้วัด ความอยูดีมีสุขที่ชุมชนยังคงตองพึ่งพา อปท. 
(หรือรัฐบาล) ในการเขามาชวยเหลือ ไดแก การมีความพรอมดานบุคลากรทางการแพทย ดังตาราง
ที่ 5.13 

 
ตารางท่ี 5.13  ระดับความอยูดีมีสุขดานอนามัยและสิ่งแวดลอมตามแนวทางของเศรษฐกิจ 
  พอเพียงของชุมชนตําบลแมทาชาง อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม 
 

รายละเอียด รอยละ 
(%) 

พึ่งพา
ตนเอง 

พึ่งพา
ชุมชน 

พึ่งพา อปท.
และรัฐบาล 

1. มีการรักษาความสะอาดของชุมชน
และไมมีปญหาขยะรวมไปถึงมลพิษ
ทางอากาศ 

95 
 
 

/ / - 

2. คนในชุมชนเอาใจใสและดูแล
สุขภาพ 90 

/ / - 

3. มีความพรอมดานบุคลากรทาง
การแพทย  

80 
 

- / / 

4. มีสาธารณูปโภคดีและครบครัน - - - - 
ที่มา: จากการวิเคราะห 
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ตารางท่ี 5.13  ระดับความอยูดีมีสุขดานอนามัยและสิ่งแวดลอมตามแนวทางของเศรษฐกิจ 
  พอเพียงของชุมชนตําบลแมทาชาง อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม (ตอ) 
 

รายละเอียด รอยละ 
(%) 

พึ่งพา
ตนเอง 

พึ่งพา
ชุมชน 

พึ่งพา อปท.
และรัฐบาล 

5. มีการสงวนและอนุรักษที่ดินไว
สําหรับคนในชุมชนไมขายใหกับ
นายทุน 

- - - - 

รวม 88.33 92.50 88.33 80.00 
จํานวนตัวชี้วัด 3 ตัวชี้วัด 2 ตัวชี้วัด 3 ตัวชี้วัด 1 ตัวชี้วัด 

ที่มา: จากการวิเคราะห 
 
  3.2) ระดับความอยูดีมีสุขดานอนามัยและสิ่งแวดลอมตามแนวทางของเศรษฐกิจ
พอเพียงของชุมชนตําบลมะขุนหวาน อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม 
   จากการวิจัยทําใหทราบวา ตัวชี้วัดความอยูดีมีสุขตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียงของตําบลมะขุนหวาน มีทั้งสิ้น 4 ประเภท แสดงถึงความแตกตางกันของตัวชี้วัดในแตละ
ประเภท โดยเฉลี่ยอยูในระดับความอยูดีมีสุขตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงที่รอยละ 67.50  
โดยชุมชนที่พึ่งตนเอง มีจํานวน 2 ตัวชี้วัด (รอยละ 72.50) ไดแก มีการรักษาความสะอาดของ
ชุมชนและไมมีปญหาขยะรวมไปถึงมลพิษทางอากาศ และคนในชุมชนเอาใจใสและดูแลสุขภาพ 
ในสวนของพึ่งพาชุมชนดวยกันเอง จํานวน 2 ตัวชี้วัด (รอยละ 72.50) ไดแก มีการรักษาความ
สะอาดของชุมชนและไมมีปญหาขยะรวมไปถึงมลพิษทางอากาศ และคนในชุมชนเอาใจใสและ
ดูแลสุขภาพ สวนอีก 3 ตัวชี้วัด ความอยูดีมีสุขที่ชุมชนยังคงตองพึ่งพา อปท. (รัฐบาล) ในการเขา
มาชวยเหลือ ไดแก มีการรักษาความสะอาดของชุมชนและไมมีปญหาขยะรวมไปถึงมลพิษทาง
อากาศ คนในชุมชนเอาใจใสและดูแลสุขภาพและการมีสาธารณูปโภคที่ดีและครบครัน ซึ่งจากการ
วิจัยพบวา ทั้ง 3 ตัวชี้วัด ที่ อบต.มะขุนหวาน ไดใหบริการกับชุมชนโดยสวนใหญอยูในระดับรอยละ 
65.00 ดังตารางที่ 5.14 
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ตารางท่ี 5.14 ระดับความอยูดีมีสุขดานอนามัยและสิ่งแวดลอมตามแนวทางของเศรษฐกิจ 
  พอเพียงของชุมชนตําบลมะขุนหวาน อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม 
 

รายละเอียด รอยละ 
(%) 

พึ่งพา
ตนเอง 

พึ่งพา
ชุมชน 

พึ่งพา อปท.
และรัฐบาล 

1. มีการรักษาความสะอาดของชุมชน
และไมมีปญหาขยะรวมไปถึงมลพิษ
ทางอากาศ 

70 / / / 

2. คนในชุมชนเอาใจใสและดูแล
สุขภาพ 

75 / / - 

3. มีความพรอมดานบุคลากรทาง
การแพทย  

65 - - / 

4. มีสาธารณูปโภคดีและครบครัน 60 - - / 
5. มีการสงวนและอนุรักษที่ดินไว
สําหรับคนในชุมชนไมขายใหกับ
นายทุน 

- - - - 

รวม 67.50 72.50 72.50 65.00 
จํานวนตัวชี้วัด 4 ตัวชี้วัด 2 ตัวชี้วัด 2 ตัวชี้วัด 3 ตัวชี้วัด 

ที่มา: จากการวิเคราะห  
 
  3.3) ระดับความอยูดีมีสุขดานอนามัยและสิ่งแวดลอมตามแนวทางของเศรษฐกิจ
พอเพียงของชุมชนตําบลกื้ดชาง อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม 
   จากการวิจัยทําใหทราบวา ตัวชี้วัดความอยูดีมีสุขตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียงของตําบลกื้ดชาง มีทั้งสิ้น 3 ประเภท แสดงถึงความแตกตางกันของตัวชี้วัดในแตละ
ประเภท โดยเฉลี่ยอยูในระดับความอยูดีมีสุขตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงที่รอยละ 56.67  
ซึ่งเปนชุมชนที่พึ่งตนเอง จํานวน 1 ตัวชี้วัด (รอยละ 70.00) คือ มีการสงวนและอนุรักษที่ดินไว
สําหรับคนในชุมชนไมขายใหกับนายทุน สวนการพึ่งพาชุมชนดวยกันเอง 1 ตัวชี้วัด (รอยละ 
70.00) คือ มีการสงวนและอนุรักษที่ดินไวสําหรับคนในชุมชนไมขายใหกับนายทุน   
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   สวนอีก 2 ตัวชี้วัด ความอยูดีมีสุขที่ชุมชนยังคงตองพึ่งพา อปท. (รัฐบาล) 
ในการเขามาชวยเหลือ ไดแก มีความพรอมดานบุคลากรทางการแพทย ซึ่งจากการวิจัยพบวาทั้ง 
2 ตัวชี้วัด ที่ อบต.กื้ดชาง ไดใหบริการกับชุมชนโดยสวนใหญอยูในระดับรอยละ 50.00 โดยเฉพาะ
ประเด็นของการมีบุคลากรทางการแพทยที่มีความรู ดังตารางที่ 5.15 
 
ตารางท่ี 5.15  ระดับความอยูดีมีสุขดานอนามัยและสิ่งแวดลอมตามแนวทางของเศรษฐกิจ 
  พอเพียงของชุมชนตําบลกื้ดชาง อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม 
 

รายละเอียด รอยละ 
(%) 

พึ่งพา
ตนเอง 

พึ่งพา
ชุมชน 

พึ่งพา อปท.
และรัฐบาล 

1. มีการรักษาความสะอาดของชุมชน
และไมมีปญหาขยะรวมไปถึงมลพิษ
ทางอากาศ 

- - - - 

2. คนในชุมชนเอาใจใสและดูแล
สุขภาพ 

- - - - 

3. มีความพรอมดานบุคลากรทาง
การแพทย  

60 - - / 

4. มีสาธารณูปโภคดีและครบครัน 40 - - / 
5. มีการสงวนและอนุรักษที่ดินไว
สําหรับคนในชุมชนไมขายใหกับ
นายทุน 

70 / / - 

รวม 56.67 70.00 70.00 50.00 
จํานวนตัวชี้วัด 3 ตัวชี้วัด 1 ตัวชี้วัด 1 ตัวชี้วัด 2 ตัวชี้วัด 

ที่มา: จากการวิเคราะห 
 
  3.4) ระดับความอยูดีมีสุขดานอนามัยและสิ่งแวดลอมตามแนวทางของเศรษฐกิจ
พอเพียงของชุมชนตําบลเทพเสด็จ อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม 
   จากการวิจัยทําใหทราบวา ตัวชี้วัดความอยูดีมีสุขตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียงของตําบลเทพเสด็จ มีทั้งสิ้น 4 ประเภท แสดงถึงความแตกตางกันของตัวชี้วัดในแตละ
ประเภท โดยเฉลี่ยอยูในระดับความอยูดีมีสุขตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงที่รอยละ 57.50  
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ซึ่งโดยสวนใหญชุมชนเปนชุมชนที่พึ่งตนเอง จํานวน 3 ตัวชี้วัด (รอยละ 60.00) ไดแก มีสุขภาพ
แข็งแรง ไมมีการบุกรุกที่ดินจากนายทุน และมีการนําเอาทรัพยากรจากธรรมชาติ เชน สมุนไพร 
มาใชใหเกิดประโยชนทางเศรษฐกิจ  
   สวนการพึ่งพาชุมชนดวยกันเอง จํานวน 2 ตัวชี้วัด (รอยละ 50) ไดแก  
ไมมีการบุกรุกที่ดินจากนายทุน มีการนําเอาทรัพยากรจากธรรมชาติ เชน สมุนไพร มาใชใหเกิด
ประโยชนทางเศรษฐกิจ และสวนของความอยูดีมีสุขที่ชุมชนยังคงตองพึ่งพา อปท. (รัฐบาล)  
ในการเขามาชวยเหลือ จํานวน 3 ตัวชี้วัด ไดแก มีสาธารณูปโภคดีและครบครัน ไมมีการบุกรุก
ที่ดินจากนายทุน มีการนําเอาทรัพยากรจากธรรมชาติ เชน สมุนไพร มาใชใหเกิดประโยชนทาง
เศรษฐกิจ จากการวิจัยพบวา ทั้ง 4 ตัวชี้วัด ที่ อบต.เทพเสด็จ ไดใหบริการกับชุมชนโดยสวนใหญ
อยูในระดับรอยละ 50.00 ดังตารางที่ 5.16 
 
ตารางท่ี 5.16  ระดับความอยูดีมีสุขดานอนามัยและสิ่งแวดลอมตามแนวทางของเศรษฐกิจ 
  พอเพียงของชุมชนตําบลเทพเสด็จ อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม 
 

รายละเอียด รอยละ 
(%) 

พึ่งพา
ตนเอง 

พึ่งพา
ชุมชน 

พึ่งพา อปท.
และรัฐบาล 

1. มีการรักษาความสะอาดของชุมชน
และไมมีปญหาขยะรวมไปถึงมลพิษ
ทางอากาศ - 

- - - 

2. คนในชุมชนเอาใจใสและดูแล
สุขภาพ 

80 / - - 

3. มีความพรอมดานบุคลากรทาง
การแพทย  - 

- - - 

4. มีสาธารณูปโภคดีและครบครัน 50 - - / 
5. มีการสงวนและอนุรักษที่ดินไว
สําหรับคนในชุมชนไมขายใหกับ
นายทุน 

50 / / / 

รวม 60.00 65.00 50.00 50.00 
จํานวนตัวชี้วัด 3 ตัวชี้วัด 2 ตัวชี้วัด 1 ตัวชี้วัด 2 ตัวชี้วัด 

ที่มา: จากการวิเคราะห 
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 ผลจากการวิจัยสรุปไดวา ระดับความอยูดีมีสุขของชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
น้ันสามารถเกิดขึ้นได 3 แบบ ไดแก  
  (1) การพึ่งพาตนเอง หมายถึง การที่ประชาชนในชุมชนแหงน้ันมีความอยูดีมีสุข
ไดดวยการพึ่งพาตนเอง 
  (2) การพึ่งพาชุมชน หมายถึง การที่ประชาชนในชุมชนแหงน้ันมีความอยูดีมีสุข
ไดดวยการพึ่งพาคนในชุมชนเปนหลัก และ 
  (3) การพึ่งพา อปท. หมายถึง การที่ประชาชนในชุมชนแหงน้ันมีความอยูดีมีสุข
ไดดวยการพึ่งพา อปท. หรือรัฐบาลเปนหลัก หรือเกินความสามารถของตนเองหรือชุมชนที่จะทํา
ใหมีความสุขได 
 ทั้งน้ีการวิจัยพบวา ตัวชี้วัดความอยูดีมีสุขจากการที่ อปท. ไดทํางานรวมกันกับชุมชนมี
ความสอดคลองกับระดับคุณธรรมของ อปท. กลาวคือ ในกลุมของ อปท. ที่มีระดับการพัฒนา
คุณธรรมในระดับสูง จะมีระดับความอยูดีมีสุขจากการใหบริการของ อปท. ในระดับสูงมากและ
เปนไปในทิศทางเดียวกันสวน อปท. ที่มีคุณธรรมระดับปานกลาง จะมีความอยูดีมีสุขลดลง
ตามลําดับ จนถึงตํ่าก็จะมีระดับความอยูดีมีสุขของชุมชนในระดับนอย 
 
5.3 ระดับการสงเสริมเพื่อใหประชาชนมีสวนรวมกับ อปท. 
 จากการนําเอาคุณธรรมตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชในการบริหาร
จัดการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดเชียงใหมที่เปนตนแบบของการพัฒนาดาน
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม อนามัยและสิ่งแวดลอม ในปที่ 2 องคกรดังกลาวไดสงเสริมให
ประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการทําโครงการตามแผนชุมชนและโครงการนอกแผนพัฒนา
ชุมชนเพื่อใหประชาชนมีสวนรวมในทุก ๆ กิจกรรมของ อปท. ที่มีผลกระทบตอชีวิตความเปนอยู
ของประชาชน อันเปนเปาหมายหลักของการมีสวนรวมจนถึงนําไปปฏิบัติไดจริง ซึ่งการมีสวนรวม
ดังกลาวไดแก 1) การมีสวนรวมดานการวางแผน 2) การมีสวนรวมในการปฏิบัติงานและดําเนินการ 
3) การมีสวนรวมในการจัดสรรและรับผลประโยชน และ 4) การมีสวนรวมในการติดตามและ
ประเมินผลโครงการตาง ๆ ในแผนพัฒนาชุมชนและนอกแผนพัฒนาชุมชน ทั้งน้ีผลการวิจัย
สามารถประเมินระดับของการสงเสริมการมีสวนรวมของ อปท. กับชุมชนในการดําเนินกิจกรรม
โครงการตามแผนพัฒนาชุมชนและโครงการนอกแผนพัฒนาชุมชน ซึ่งตัวแทนของชุมชนที่ทําการ
วิจัยคร้ังน้ีประกอบไปดวยกลุมตัวแทน 2 กลุม ในพื้นที่การดูแลของแตละ อปท. จํานวน 25 ราย/
ตําบล ไดแก  
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  (1) กลุมผูนําชุมชน ไดแก กํานัน ผูใหญบาน กรรมการหมูบาน และผูนํากลุม 
ตาง ๆ ในชุมชน จํานวน 10 รายตอตําบล 
  (2) สมาชิกกลุมตาง ๆ ไดแก สมาชิกกลุมสตรีแมบาน สมาชิกกลุมผูสูงอายุ เด็ก 
เยาวชน ผูพิการ และผูดอยโอกาส รวมถึงสมาชิกอาสาสมัครสาธารณสุขหมูบาน(อสม.) และ
สมาชิกอาสาสมัครอ่ืน ๆ จํานวน 15 รายตอตําบล  
 ทั้งนี้ตัวแทนชุมชนทั้ง 25 ราย ไดทําการประเมิน อปท. ในประเด็นของการใหการสงเสริม
ชุมชนใหเขามามีบทบาทของการมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน โดยเฉพาะโครงการที่อยูในแผน
และโครงการที่อยูนอกแผนพัฒนาชุมชน นอกจากน้ีตัวแทนชุมชนดังกลาวยังไดทําการประเมินถึง
ระดับคุณธรรมของนายก อปท. ที่มีตอชุมชนรวมดวย เพื่อที่จะเปนการสะทอนถึงระดับของ
คุณธรรมในการบริหารจัดการ อปท. ของนายก อปท. ตอการสงเสริมการมีสวนรวมใหกับชุมชน 
อันจะนําไปสูการพัฒนาความอยูดีมีสุขของชุมชนตอไป โดยแสดงผลการวิเคราะหระดับของการ
สงเสริมเพื่อใหประชาชนมีสวนรวมกับ อปท. แยกรายละเอียดตาม อปท. ที่เปนตนแบบของการ
พัฒนาดานเศรษฐกิจและสังคม ไดดังตอไปน้ี 
 1) ระดับของการสงเสริมเพื่อใหประชาชนมีสวนรวมกับ อปท. ในดานเศรษฐกิจของ
ทองถิ่นในจังหวัดเชียงใหม 
  1.1) ระดับของการสงเสริมเพื่อใหประชาชนมีสวนรวมในประเด็นตาง ๆ ของ
อบต.นํ้าแพร อ.หางดง จ.เชียงใหม 
 
ตารางท่ี 5.17 ระดับของการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมของ อบต.นํ้าแพร อ.หางดง 
  จ.เชียงใหม 
   

ประเด็นของการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวม คาคะแนน 
(รอยละ) 

ระดับการ 
มีสวนรวม 

1. การวางแผน 90.75  
   1.1 จํานวนประชาชนที่มีสวนรวมในการวางแผน 89.50 มากที่สุด 
   1.2 จํานวนประชาชนที่มีสวนรวมในการประชุม  92.00 มากที่สุด 
   1.3 สัดสวนของประชาชนที่มีสวนรวมเปนผูริเร่ิม  88.00 มากที่สุด 
   1.4 สัดสวนของประชาชนที่มีสวนรวมในการออกเสียง
คัดคาน โครงการตาง ๆ ที่มีผลกระทบในทางลบตอประชาชน  

 
93.50 

 
มากที่สุด 

ที่มา : จากการวิเคราะห  
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ตารางท่ี 5.17 ระดับของการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมของ อบต.นํ้าแพร อ.หางดง 
  จ.เชียงใหม (ตอ) 
   

ประเด็นของการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวม คาคะแนน 
(รอยละ) 

ระดับการ 
มีสวนรวม 

2. การปฏิบัติงานและดําเนินการ 90.80  
   2.1 สัดสวนของประชาชนที่มีสวนรวมในการเปน
คณะกรรมการ หรือบริหารงาน  87.00 

 
มากที่สุด 

   2.2 สัดสวนของประชาชนที่มีสวนรวมในการเปนสมาชิก  96.50 มากที่สุด 
   2.3 สัดสวนของประชาชนที่มีสวนรวมในการเปนผูชักชวน
หรือประชาสัมพันธ 90.50 

 
มากที่สุด 

   2.4 สัดสวนของประชาชนที่มีสวนรวมในการดําเนินงานตาม
กิจกรรมที่วางไว  91.50 

 
มากที่สุด 

   2.5 สัดสวนของประชาชนที่มีสวนรวมในการลงทุนหรือ
บริจาคเงิน/ทรัพยสิน, ออกแรงหรือสละแรง และวัสดุอุปกรณ  88.50 

 
มากที่สุด 

3. การจัดสรรและรับผลประโยชน 91.17  
   3.1 สัดสวนของประชาชนที่มีสวนรวมในกิจกรรมการจัดสรร
ผลประโยชนใหถูกตอง  91.50 

 
มากที่สุด 

   3.2 สัดสวนของประชาชนที่มีสวนรวมในการออกความคิดเห็น
และขอเสนอแนะ  93.50 

 
มากที่สุด 

   3.3 สัดสวนของประชาชนที่มีสวนรวมในการออกเสียงคัดคาน
ตอการจัดสรรผลประโยชนตาง ๆ  88.50 

 
มากที่สุด 

4. การติดตามและประเมินผล 86.29  
   4.1 จํานวนประชาชนที่มีสวนรวมในการประชุมติดตาม และ
ประเมินผลโครงการตาง ๆ  

 
88.00 

 
มากที่สุด 

   4.2 จํานวนประชาชนที่มีสวนรวมในกิจกรรมกลุมการติดตาม 
และประเมินผลโครงการตาง ๆ  86.50 

มากที่สุด 

   4.3 สัดสวนของประชาชนที่มีสวนรวมในการประเมินผล
กิจกรรมการติดตามฯ 81.50 

 
มาก 

ที่มา : จากการวิเคราะห  
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ตารางท่ี 5.17 ระดับของการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมของ อบต.นํ้าแพร อ.หางดง 
  จ.เชียงใหม (ตอ) 
   

ประเด็นของการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวม คาคะแนน 
(รอยละ) 

ระดับการ 
มีสวนรวม 

   4.4 สัดสวนของประชาชนที่มีสวนรวมในการออกความคิดเห็น
และขอเสนอแนะในการติดตามฯ 87.00 

 
มากที่สุด 

   4.5 สัดสวนของประชาชนที่มีสวนรวมในการคนหาปญหาและ
สาเหตุของปญหาติดตามฯ 87.50 

 
มากที่สุด 

   4.6 สัดสวนของประชาชนที่มีสวนรวมในการหาวิธีการแกไข
ปญหาติดตาม และประเมินผลฯ 85.50 

 
มากที่สุด 

   4.7 สัดสวนของประชาชนที่มีสวนรวมในการออกเสียงคัดคาน
โครงการที่มีผลกระทบในทางลบตอประชาชน และชุมชน 88.00 

 
มากที่สุด 

รวมท้ัง 4 ดาน 89.75  
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)   เทากับ 0.579 

ที่มา : จากการวิเคราะห  
 
  จากการวิเคราะหแสดงรายละเอียดของประเด็นตาง ๆ ของการสงเสริมเพื่อให
ประชาชนมีสวนรวมในประเด็นการมีสวนรวมทั้ง 4 ประเด็นใหญ จากผูประเมินจํานวน 25 ราย 
พบวา การมีสวนรวมโดยภาพรวมมีคารอยละ 89.75 โดยการมีสวนรวมดานที่ 1) การมีสวนรวม
ดานการวางแผน (รอยละ 90.75)  2) การปฏิบัติงานและดําเนินการ (รอยละ 90.80)  3) การจัดสรร
และรับผลประโยชน (รอยละ 91.17) และ 4) การติดตามและประเมินผล (รอยละ 86.29) แตทั้งน้ี
พบวา ดานการติดตามและประเมินผล มีระดับการมีสวนรวมนอยที่สุดคะแนนที่ไดคือ รอยละ 
81.50 ซึ่งพบวา ยังมปีระชาชนที่มีสวนรวมในการประเมินผลกิจกรรม การติดตามฯ ไมมากเทาที่ควร 
รองลงมาคือ ดานการปฏิบัติงานและการดําเนินการคะแนนที่ไดคือ รอยละ 87.00 ซึ่งเมื่อพิจารณา
พบวา ประชาชนที่มีสวนรวมในการเปนคณะกรรมการหรือบริหารงานมีระดับการมีสวนรวมนอย 
ในสวนดานการวางแผนคะแนนที่ไดคือ รอยละ 88.00 พบวา ยังมีประชาชนที่มีสวนรวมเปน 
ผูริเร่ิมนอยและสําหรับดานการจัดสรรและรับผลประโยชนคะแนนที่ไดคือ รอยละ 88.50 พบวา ยัง
มีสวนรวมนอยในเร่ืองสัดสวนของประชาชนที่มีสวนรวมในการออกเสียงคัดคานตอการจัดสรร
ผลประโยชนตาง ๆ 
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 แสดงคาสถิติของระดับความพอเพียงของการประยุกตใชคุณธรรมตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงของ อปท. จากผูประเมินจํานวน 25 ราย โดยภาพรวมองคกรเหลาน้ีมีระดับ
การประยุกตใชคุณธรรมในระดับมากที่สุด โดยเฉพาะความซื่อสัตยสุจริต อีกทั้งคาสถิติของระดับ
ความพอเพียงของการประยุกตใชคุณธรรมเมื่อพิจารณาจากคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( SD ) ก็มี
คานอยมาก (0.579) แสดงใหเห็นวาการใหขอมูลการประเมินคร้ังนี้มีความเบี่ยงเบนนอยมาก 
 
  1.2) ระดับของการสงเสริมเพื่อใหประชาชนมีสวนในประเด็นตาง ๆ ของ ทต. 
สันผักหวาน อ.หางดง จ.เชียงใหม 
 
ตารางท่ี 5.18 ระดับของการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมของ ทต.สันผักหวาน อ.หางดง 
  จ.เชียงใหม 
  

ประเด็นของการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวม คาคะแนน 
(รอยละ) 

ระดับการ 
มีสวนรวม 

1. การวางแผน 63.75  
   1.1 จํานวนประชาชนที่มีสวนรวมในการวางแผน 68.50 ปานกลาง 
   1.2 จํานวนประชาชนที่มีสวนรวมในการประชุม  66.00 ปานกลาง 
   1.3 สัดสวนของประชาชนที่มีสวนรวมเปนผูริเร่ิม  62.50 ปานกลาง 
   1.4 สัดสวนของประชาชนที่มีสวนรวมในการออกเสียง
คัดคาน โครงการตาง ๆ ที่มีผลกระทบในทางลบตอประชาชน  58.00 

 
ปานกลาง 

2. การปฏิบัติงานและดําเนินการ 82.70  
   2.1 สัดสวนของประชาชนที่มีสวนรวมในการเปน
คณะกรรมการ หรือบริหารงาน  85.00 

 
มากที่สุด 

   2.2 สัดสวนของประชาชนที่มีสวนรวมในการเปนสมาชิก  83.00 มาก 
   2.3 สัดสวนของประชาชนที่มีสวนรวมในการเปนผูชักชวน
หรือประชาสัมพันธ 84.50 

 
มาก 

   2.4 สัดสวนของประชาชนที่มีสวนรวมในการดําเนินงานตาม
กิจกรรมที่วางไว  81.50 

 
มาก 

   2.5 สัดสวนของประชาชนที่มีสวนรวมในการลงทุนหรือ
บริจาคเงิน/ทรัพยสิน, ออกแรงหรือสละแรง และวัสดุอุปกรณ  79.50 

 
มาก 

ที่มา : จากการวิเคราะห 
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ตารางท่ี 5.18 ระดับของการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมของ ทต.สันผักหวาน อ.หางดง 
  จ.เชียงใหม (ตอ) 
  

ประเด็นของการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวม คาคะแนน 
(รอยละ) 

ระดับการ 
มีสวนรวม 

3. การจัดสรรและรับผลประโยชน 74.00  
   3.1 สัดสวนของประชาชนที่มีสวนรวมในกิจกรรมการจัดสรร
ผลประโยชนใหถูกตอง  74.50 

 
มาก 

   3.2 สัดสวนของประชาชนที่มีสวนรวมในการออกความ
คิดเห็นและขอเสนอแนะ  74.00 

 
มาก 

   3.3 สัดสวนของประชาชนที่มีสวนรวมในการออกเสียงคัดคาน
ตอการจัดสรรผลประโยชนตาง ๆ  73.50 

 
มาก 

4. การติดตาม และประเมินผล 60.07  
   4.1 จํานวนประชาชนที่มีสวนรวมในการประชุมติดตาม และ
ประเมินผลโครงการตาง ๆ  71.00 

 
มาก 

   4.2 จํานวนประชาชนที่มีสวนรวมในกิจกรรมกลุมการติดตาม 
และประเมินผลโครงการตาง ๆ  60.00 

 
ปานกลาง 

   4.3 สัดสวนของประชาชนที่มีสวนรวมในการประเมินผล
กิจกรรมการติดตามฯ 57.00 

 
ปานกลาง 

   4.4 สัดสวนของประชาชนที่มีสวนรวมในการออกความ
คิดเห็นและขอเสนอแนะในการติดตามฯ 58.00 

 
ปานกลาง 

   4.5 สัดสวนของประชาชนที่มีสวนรวมในการคนหาปญหา
และสาเหตุของปญหาติดตามฯ 55.00 

 
ปานกลาง 

   4.6 สัดสวนของประชาชนที่มีสวนรวมในการหาวิธีการแกไข
ปญหาติดตาม และประเมินผลฯ 61.50 

 
ปานกลาง 

  4.7 สัดสวนของประชาชนที่มีสวนรวมในการออกเสียงคัดคาน
โครงการที่มีผลกระทบในทางลบตอประชาชน และชุมชน 58.00 

 
ปานกลาง 

รวมท้ัง 4 ดาน 70.13  
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)   เทากับ 2.561 

ที่มา : จากการวิเคราะห 
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 จากการวิเคราะหแสดงรายละเอียดของประเด็นตาง ๆ ของการสงเสริมเพื่อให
ประชาชนมีสวนรวมในประเด็นการมีสวนรวมทั้ง 4 ประเด็นใหญ จากผูประเมินจํานวน 25 ราย 
พบวา การมีสวนรวมโดยภาพรวมมีคารอยละ 70.13 โดยการมีสวนรวมดานที่ 1) การมีสวนรวม
ดานการวางแผน (รอยละ 63.75)  2) การปฏิบัติงานและดําเนินการ (รอยละ 82.70)  3) การจัดสรร
และรับผลประโยชน (รอยละ 74.00) และ 4) การติดตามและประเมินผล (รอยละ 60.07) แตทั้งน้ี
พบวา ดานการติดตามและประเมินผล มีระดับการมีสวนรวมนอยที่สุดคะแนนที่ไดคือ รอยละ 
55.00 ซึ่งพบวา ยังขาดการมีสวนรวมของประชาชนในการคนหาปญหาและสาเหตุของปญหา
ติดตามฯ รองลงมาคือ ดานการวางแผนคะแนนที่ไดคือรอยละ 58.00 ซึ่งเมื่อพิจารณาพบวา ยังมี
สัดสวนของประชาชนที่มีสวนรวมในการออกเสียงคัดคานโครงการตาง ๆ ที่มีผลกระทบในทางลบ
ตอประชาชนไมมากเทาที่ควร ในสวนดานการจัดสรรและรับผลประโยชนคะแนนที่ไดคือ รอยละ 
73.50 พบวา ยังมีประชาชนที่มีสวนรวมในการออกเสียงคัดคานตอการจัดสรรผลประโยชนตาง ๆ 
นอย และสําหรับดานการปฏิบัติงานและดําเนินการคะแนนที่ไดคือ รอยละ 79.50 ซึ่งเมื่อพิจารณา
พบวา ประชาชนที่มีสวนรวมในการลงทุนหรือบริจาคเงิน/ทรัพยสิน ออกแรงหรือสละแรง และ
วัสดุอุปกรณ ยังมีไมมากนัก อาจเน่ืองจากสาเหตุหลาย ๆ ประการ 
 แสดงคาสถิติของระดับความพอเพียงของการประยุกตใชคุณธรรมตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงของ อปท. จากผูประเมิน จํานวน 25 ราย โดยภาพรวมองคกรเหลาน้ีมีระดับ
การประยุกตใชคุณธรรมในระดับมากที่สุด โดยเฉพาะความซื่อสัตยสุจริต อีกทั้งคาสถิติของระดับ
ความพอเพียงของการประยุกตใชคุณธรรม เมื่อพิจารณาจากคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( SD ) ก็มี
คานอยมาก (2.561) แสดงใหเห็นวาการใหขอมูลการประเมินคร้ังนี้มีความเบี่ยงเบนนอยมาก 
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 1.3) ระดับของการสงเสริมเพื่อใหประชาชนมีสวนในประเด็นตาง ๆ ของ อบต.แมวิน  
อ.แมวาง จ.เชียงใหม 
 
ตารางท่ี 5.19  ระดับของการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมของ อบต.แมวิน  อ.แมวาง  
  จ.เชียงใหม 
   

ประเด็นของการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวม คาคะแนน 
(รอยละ) 

ระดับการ 
มีสวนรวม 

1. การวางแผน 69.50  
   1.1 จํานวนประชาชนที่มีสวนรวมในการวางแผน 76.50 มาก 
   1.2 จํานวนประชาชนที่มีสวนรวมในการประชุม  65.50 ปานากลาง 
   1.3 สัดสวนของประชาชนที่มีสวนรวมเปนผูริเร่ิม  69.00 ปานกลาง 
   1.4 สัดสวนของประชาชนที่มีสวนรวมในการออกเสียง
คัดคาน โครงการตาง ๆ ที่มีผลกระทบในทางลบตอประชาชน  67.00 

 
ปานกลาง 

2. การปฏิบัติงานและดําเนินการ 64.60  
   2.1 สัดสวนของประชาชนที่มีสวนรวมในการเปน
คณะกรรมการ หรือบริหารงาน  66.00 

 
ปานกลาง 

   2.2 สัดสวนของประชาชนที่มีสวนรวมในการเปนสมาชิก  57.50 ปานกลาง 
   2.3 สัดสวนของประชาชนที่มีสวนรวมในการเปนผูชักชวน
หรือประชาสัมพันธ 69.00 

 
ปานกลาง 

   2.4 สัดสวนของประชาชนที่มีสวนรวมในการดําเนินงานตาม
กิจกรรมที่วางไว  63.50 

 
ปานกลาง 

   2.5 สัดสวนของประชาชนที่มีสวนรวมในการลงทุนหรือ
บริจาคเงิน/ทรัพยสิน, ออกแรงหรือสละแรง และวัสดุอุปกรณ  67.00 

 
ปานกลาง 

3. การจัดสรรและรับผลประโยชน 68.00  
   3.1 สัดสวนของประชาชนที่มีสวนรวมในกิจกรรมการจัดสรร
ผลประโยชนใหถูกตอง  68.00 

 
ปานกลาง 

   3.2 สัดสวนของประชาชนที่มีสวนรวมในการออกความ
คิดเห็นและขอเสนอแนะ  72.00 

 
มาก 

ที่มา : จากการวิเคราะห 
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ตารางท่ี 5.19  ระดับของการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมของ อบต.แมวิน  อ.แมวาง  
  จ.เชียงใหม (ตอ) 
   

ประเด็นของการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวม คาคะแนน 
(รอยละ) 

ระดับการ 
มีสวนรวม 

   3.3 สัดสวนของประชาชนที่มีสวนรวมในการออกเสียงคัดคาน
ตอการจัดสรรผลประโยชนตาง ๆ  64.00 

 
ปานกลาง 

4. การติดตาม และประเมินผล 62.64  
   4.1 จํานวนประชาชนที่มีสวนรวมในการประชุมติดตาม และ
ประเมินผลโครงการตาง ๆ  66.50 

 
ปานกลาง 

   4.2 จํานวนประชาชนที่มีสวนรวมในกิจกรรมกลุมการติดตาม 
และประเมินผลโครงการตาง ๆ  60.00 

 
ปานกลาง 

   4.3 สัดสวนของประชาชนที่มีสวนรวมในการประเมินผล
กิจกรรมการติดตามฯ 66.50 

 
ปานกลาง 

   4.4 สัดสวนของประชาชนที่มีสวนรวมในการออกความ
คิดเห็นและขอเสนอแนะในการติดตามฯ 56.00 

 
ปานกลาง 

   4.5 สัดสวนของประชาชนที่มีสวนรวมในการคนหาปญหา
และสาเหตุของปญหาติดตามฯ 62.50 

 
ปานกลาง 

   4.6 สัดสวนของประชาชนทีม่ีสวนรวมในการหาวิธีการแกไข
ปญหาติดตาม และประเมินผลฯ 66.00 

 
ปานกลาง 

   4.7 สัดสวนของประชาชนที่มีสวนรวมในการออกเสียงคัดคาน
โครงการที่มีผลกระทบในทางลบตอประชาชน และชุมชน 61.00 

 
ปานกลาง 

รวมท้ัง 4 ดาน 66.19  
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)   เทากับ  0.782 

ที่มา : จากการวิเคราะห 
 
 จากการวิเคราะหแสดงรายละเอียดของประเด็นตาง ๆ ของการสงเสริมเพื่อให
ประชาชนมีสวนรวมในประเด็นการมีสวนรวม ทั้ง 4 ประเด็นใหญ จากผูประเมินจํานวน 25 ราย 
พบวา การมีสวนรวมโดยภาพรวมมีคารอยละ 66.19 โดยการมีสวนรวมดานที่ 1) การมีสวนรวม
ดานการวางแผน (รอยละ 69.50)  2) การปฏิบัติงานและดําเนินการ (รอยละ 64.60)  3) การจัดสรร
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และรับผลประโยชน (รอยละ 68.00) และ 4) การติดตามและประเมินผล (รอยละ 62.64) แตทั้งน้ี
พบวา ดานการติดตามและประเมินผล มีระดับการมีสวนรวมนอยที่สุดคะแนนที่ไดคือ รอยละ 
56.00 ซึ่งพบวา ประชาชนยังขาดการมีสวนรวมในการออกความคิดเห็นและขอเสนอแนะในการ
ติดตามฯ รองลงมาคือ ดานการปฏิบัติงานและดําเนินการคะแนนที่ไดคือ รอยละ 57.50 ซึ่งเมื่อ
พิจารณาพบวา ประชาชนยังขาดการมีสวนรวมในการเปนสมาชิกของโครงการตาง ๆ ในสวนดาน
การจัดสรรและรับผลประโยชนคะแนนที่ไดคือ รอยละ 64.00 พบวา ประชาชนที่มีสวนรวมในการ
ออกเสียงคัดคานตอการจัดสรรผลประโยชนตาง ๆไมมากเทาที่ควร เน่ืองจากประชาชนไมเห็นถึง
ความความสําคัญและสําหรับดานการวางแผนคะแนนที่ไดคือ รอยละ 65.50 ซึ่งเมื่อพิจารณาพบวา
ยังมีประชาชนที่ไมเห็นความสําคัญของการประชุม  
 แสดงคาสถิติของระดับความพอเพียงของการประยุกตใชคุณธรรมตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงของ อปท. จากผูประเมินจํานวน 25 ราย โดยภาพรวมองคกรเหลาน้ีมีระดับ
การประยุกตใชคุณธรรมในระดับมากที่สุด โดยเฉพาะความซื่อสัตยสุจริต อีกทั้งคาสถิติของระดับ
ความพอเพียงของการประยุกตใชคุณธรรมเมื่อพิจารณาจากคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( SD ) ก็มี
คานอยมาก (0.782) แสดงใหเห็นวาการใหขอมูลการประเมินคร้ังนี้มีความเบี่ยงเบนนอยมาก 
 
  1.4) ระดับของการสงเสริมเพื่อใหประชาชนมีสวนในประเด็นตาง ๆ ของ อบต. 
บานปง อ.หางดง จ.เชียงใหม 
 
ตารางท่ี 5.20 ระดับของการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมของ อบต.บานปง อ.หางดง  
  จ.เชียงใหม 
   

ประเด็นของการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวม คาคะแนน 
(รอยละ) 

ระดับการ 
มีสวนรวม 

1. การวางแผน 42.75  
   1.1 จํานวนประชาชนที่มีสวนรวมในการวางแผน 50.00 ปานกลาง 
   1.2 จํานวนประชาชนที่มีสวนรวมในการประชุม  60.00 ปานกลาง 
   1.3 สัดสวนของประชาชนที่มีสวนรวมเปนผูริเร่ิม  40.00 ปานกลาง 
   1.4 สัดสวนของประชาชนที่มีสวนรวมในการออกเสียง
คัดคาน โครงการตาง ๆ ที่มีผลกระทบในทางลบตอประชาชน  21.00 

 
ปานกลาง 

ที่มา : จากการวิเคราะห 
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ตารางท่ี 5.20 ระดับของการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมของ อบต.บานปง อ.หางดง 
  จ.เชียงใหม (ตอ) 
   

ประเด็นของการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวม คาคะแนน 
(รอยละ) 

ระดับการ 
มีสวนรวม 

2. การปฏิบัติงานและดําเนินการ 58.40  
   2.1 สัดสวนของประชาชนที่มีสวนรวมในการเปน
คณะกรรมการ หรือบริหารงาน  60.50 

 
ปานกลาง 

   2.2 สัดสวนของประชาชนที่มีสวนรวมในการเปนสมาชิก  60.00 ปานกลาง 
   2.3 สัดสวนของประชาชนที่มีสวนรวมในการเปนผูชักชวน
หรือประชาสมัพันธ 50.00 

 
ปานกลาง 

   2.4 สัดสวนของประชาชนที่มีสวนรวมในการดําเนินงานตาม
กิจกรรมที่วางไว  61.00 

 
ปานกลาง 

   2.5 สัดสวนของประชาชนที่มีสวนรวมในการลงทุนหรือ
บริจาคเงิน/ทรัพยสิน, ออกแรงหรือสละแรง และวัสดุอุปกรณ  60.50 

 
ปานกลาง 

3. การจัดสรรและรับผลประโยชน 40.00  
    3.1 สัดสวนของประชาชนที่มีสวนรวมในกิจกรรมการ
จัดสรรผลประโยชนใหถูกตอง  40.50 

 
ปานกลาง 

    3.2 สัดสวนของประชาชนที่มีสวนรวมในการออกความ
คิดเห็นและขอเสนอแนะ  40.00 

 
ปานกลาง 

    3.3 สัดสวนของประชาชนที่มีสวนรวมในการออกเสียงคัดคาน
ตอการจัดสรรผลประโยชนตาง ๆ  39.50 

 
ปานกลาง 

4. การติดตาม และประเมินผล 31.71  
  4.1 จํานวนประชาชนที่มีสวนรวมในการประชุมติดตาม และ
ประเมินผลโครงการตาง ๆ  

 
50.00 

 
ปานกลาง 

  4.2 จํานวนประชาชนที่มีสวนรวมในกิจกรรมกลุมการติดตาม 
และประเมนิผลโครงการตาง ๆ  60.00 

 
ปานกลาง 

  4.3 สัดสวนของประชาชนที่มีสวนรวมในการประเมินผล
กิจกรรมการติดตามฯ 20.50 

 
ปานกลาง 

ที่มา : จากการวิเคราะห 
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ตารางท่ี 5.20 ระดับของการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมของ อบต.บานปง อ.หางดง 
  จ.เชียงใหม (ตอ) 
   

ประเด็นของการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวม คาคะแนน 
(รอยละ) 

ระดับการ 
มีสวนรวม 

  4.4 สัดสวนของประชาชนที่มีสวนรวมในการออกความ
คิดเห็นและขอเสนอแนะในการติดตามฯ 20.50 

 
ปานกลาง 

  4.5 สัดสวนของประชาชนที่มีสวนรวมในการคนหาปญหา
และสาเหตุของปญหาติดตามฯ 20.50 

 
ปานกลาง 

  4.6 สัดสวนของประชาชนที่มีสวนรวมในการหาวิธีการแกไข
ปญหาติดตาม และประเมินผลฯ 30.00 

 
ปานกลาง 

  4.7 สัดสวนของประชาชนที่มีสวนรวมในการออกเสียงคัดคาน
โครงการที่มีผลกระทบในทางลบตอประชาชน และชุมชน 20.50 

 
ปานกลาง 

รวมท้ัง 4 ดาน 43.22  
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)   เทากับ  2.789 

ที่มา : จากการวิเคราะห 
 
  จากการวิเคราะหแสดงรายละเอียดของประเด็นตาง ๆ ของการสงเสริมเพื่อให
ประชาชนมีสวนรวมในประเด็นการมีสวนรวม ทั้ง 4 ประเด็นใหญ จากผูประเมินจํานวน 25 ราย 
พบวา การมีสวนรวมโดยภาพรวมมีคารอยละ 43.22 โดยการมีสวนรวมดานที่ 1) การมีสวนรวม
ดานการวางแผน (รอยละ 42.75)  2) การปฏิบัติงานและดําเนินการ (รอยละ 58.40)  3) การจัดสรร
และรับผลประโยชน (รอยละ 40.00) และ 4) การติดตามและประเมินผล (รอยละ 31.71) แตทั้งน้ี
พบวา ดานการติดตามและประเมินผล มีระดับการมีสวนรวมนอยที่สุดคะแนนที่ไดคือ รอยละ 
20.50 เมื่อนํามาพิจารณาพบวา ยังขาดการมีสวนรวมของประชาชนในการประเมินผลกิจกรรมการ 
การออกความคิดเห็นและขอเสนอแนะและการคนหาปญหา สาเหตุของปญหา รวมถึงการออก
เสียงคัดคานโครงการที่มีผลกระทบในทางลบตอประชาชนและชุมชน รองลงมาคือ ดานการ
วางแผนคะแนนที่ไดคือ รอยละ 21.00 พบวา ประชาชนยังขาดการมีสวนรวมในการออกเสียง
คัดคานโครงการตาง ๆ ที่มีผลกระทบในทางลบตอประชาชน ในสวนของดานจัดสรรและรับ
ผลประโยชนคะแนนที่ไดคือ รอยละ 39.50 พบวา ประชาชนมีสวนรวมในการออกเสียงคัดคาน 
ตอการจัดสรรผลประโยชนตาง ๆ ไมมากเทาที่ควร และสําหรับดานการปฏิบัติงานและดําเนินการ 
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คะแนนที่ไดคือ รอยละ 50.00 พบวา ยังขาดความรวมมือจากประชาชนในการเปนผูชักชวนหรือ
ประชาสัมพันธเพื่อสวนรวม 
 แสดงคาสถิติของระดับความพอเพียงของการประยุกตใชคุณธรรมตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงของ อปท. จากผูประเมินจํานวน 25 ราย โดยภาพรวมองคกรเหลาน้ีมีระดับ
การประยุกตใชคุณธรรมในระดับมากที่สุด โดยเฉพาะความซื่อสัตยสุจริต อีกทั้งคาสถิติของระดับ
ความพอเพียงของการประยุกตใชคุณธรรมเมื่อพิจารณาจากคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( SD ) ก็มี
คานอยมาก (2.789) แสดงใหเห็นวา การใหขอมูลการประเมินคร้ังนี้มีความเบี่ยงเบนนอยมาก 
 
 2) ระดับของการสงเสริมเพื่อใหประชาชนมีสวนรวมกับ อปท. ในดานสังคมและวัฒนธรรม
ของทองถิ่นในจังหวัดเชียงใหม 
  2.1) ระดับของการสงเสริมเพื่อใหประชาชนมีสวนในประเด็นตาง ๆ ของ อบต.
บานกลาง อ.สันปาตอง จ.เชียงใหม 
 
ตารางท่ี 5.21 ระดับของการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในประเด็นตาง ๆ ของ อบต.บานกลาง 
  อ.สันปาตอง จ.เชียงใหม   
 

ประเด็นของการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวม คาคะแนน 
(รอยละ) 

ระดับการ 
มีสวนรวม 

1. การวางแผน 89.00  
     1.1 จํานวนประชาชนที่มีสวนรวมในการวางแผน 90.50 มากที่สุด 
     1.2 จํานวนประชาชนที่มีสวนรวมในการประชุม  89.00 มากที่สุด 
     1.3 สัดสวนของประชาชนที่มีสวนรวมเปนผูริเร่ิม  88.50 มากที่สุด 
     1.4 สัดสวนของประชาชนที่มีสวนรวมในการออกเสียง
คัดคาน โครงการตาง ๆ ที่มีผลกระทบในทางลบตอประชาชน  88.00 

 
มากที่สุด 

2. การปฏิบัติงานและดําเนินการ 87.50  
   2.1 สัดสวนของประชาชนที่มีสวนรวมในการเปน
คณะกรรมการ หรือบริหารงาน  88.50 

 
มากที่สุด 

   2.2 สัดสวนของประชาชนที่มีสวนรวมในการเปนสมาชิก  89.50 มากที่สุด 
ที่มา : จากการวิเคราะห 
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ตารางท่ี 5.21 ระดับของการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในประเด็นตาง ๆ ของ อบต.บานกลาง 
  อ.สันปาตอง จ.เชียงใหม (ตอ) 
 

ประเด็นของการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวม คาคะแนน 
(รอยละ) 

ระดับการ 
มีสวนรวม 

    2.3 สัดสวนของประชาชนที่มีสวนรวมในการเปนผูชักชวน
หรือประชาสัมพันธ 81.50 

 
มาก 

    2.4 สัดสวนของประชาชนที่มีสวนรวมในการดําเนินงานตาม
กิจกรรมที่วางไว  88.50 

 
มากที่สุด 

    2.5 สัดสวนของประชาชนที่มีสวนรวมในการลงทุนหรือ
บริจาคเงิน/ทรัพยสิน, ออกแรงหรือสละแรง และวัสดุอุปกรณ  89.50 

 
มากที่สุด 

3. การจัดสรรและรับผลประโยชน 90.50  
    3.1 สัดสวนของประชาชนที่มีสวนรวมในกิจกรรมการ
จัดสรรผลประโยชนใหถูกตอง  89.00 

 
มากที่สุด 

    3.2 สัดสวนของประชาชนที่มีสวนรวมในการออกความ
คิดเห็นและขอเสนอแนะ  90.50 

 
มากที่สุด 

    3.3 สัดสวนของประชาชนที่มีสวนรวมในการออกเสียงคัดคาน
ตอการจัดสรรผลประโยชนตาง ๆ  92.00 

 
มากที่สุด 

4. การติดตาม และประเมินผล 87.86  
   4.1 จํานวนประชาชนที่มีสวนรวมในการประชุมติดตาม และ
ประเมินผลโครงการตาง ๆ  83.50 

 
มาก 

   4.2 จํานวนประชาชนที่มีสวนรวมในกิจกรรมกลุมการติดตาม 
และประเมินผลโครงการตาง ๆ  84.50 

 
มาก 

   4.3 สัดสวนของประชาชนที่มีสวนรวมในการประเมินผล
กิจกรรมการติดตามฯ 89.00 

 
มากที่สุด 

   4.4 สัดสวนของประชาชนที่มีสวนรวมในการออกความ
คิดเห็นและขอเสนอแนะในการติดตามฯ 90.50 

 
มากที่สุด 

   4.5 สัดสวนของประชาชนที่มีสวนรวมในการคนหาปญหา
และสาเหตุของปญหาติดตามฯ 91.00 

 
มากที่สุด 

ที่มา : จากการวิเคราะห 
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ตารางท่ี 5.21 ระดับของการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในประเด็นตาง ๆ ของ อบต.บานกลาง 
  อ.สันปาตอง จ.เชียงใหม (ตอ) 
 

ประเด็นของการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวม คาคะแนน 
(รอยละ) 

ระดับการ 
มีสวนรวม 

   4.6 สัดสวนของประชาชนที่มีสวนรวมในการหาวิธีการแกไข
ปญหาติดตาม และประเมินผลฯ 89.50 

 
มากที่สุด 

   4.7 สัดสวนของประชาชนที่มีสวนรวมในการออกเสียงคัดคาน
โครงการที่มีผลกระทบในทางลบตอประชาชน และชุมชน 87.00 

 
มากที่สุด 

รวมท้ัง 4 ดาน 88.72  
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)  เทากับ  0.338 

ที่มา : จากการวิเคราะห  
 
  จากการวิเคราะหแสดงรายละเอียดของประเด็นตาง ๆ ของการสงเสริมเพื่อให
ประชาชนมีสวนรวมในประเด็นการมีสวนรวม ทั้ง 4 ประเด็นใหญ จากผูประเมินจํานวน 25 ราย 
พบวา การมีสวนรวมโดยภาพรวมมีคารอยละ 88.72 โดยการมีสวนรวมดานที่ 1) การมีสวนรวม
ดานการวางแผน (รอยละ89.00)  2) การปฏิบัติงานและดําเนินการ (รอยละ 87.50)  3) การจัดสรร
และรับผลประโยชน (รอยละ 90.50) และ 4) การติดตามและประเมินผล (รอยละ87.86) แตทั้งน้ี
พบวา ดานการปฏิบัติงานและดําเนินการมีระดับการมีสวนรวมนอยที่สุดคะแนนที่ไดคือ รอยละ 
81.50 พบวา ประชาชนที่มีสวนรวมในการเปนผูชักชวนหรือประชาสัมพันธยังไมมากเทาที่ควร 
รองลงมาคือ ดานการติดตามและประเมินผลคะแนนที่ไดคือ รอยละ 83.50 ซึ่งยังขาดในเร่ืองของ
จํานวนประชาชนที่มีสวนรวมในการประชุมติดตามและประเมินผลโครงการตาง ๆ สวนดานการ
วางแผนคะแนนที่ไดคือ รอยละ 88.00 พบวา ประชาชนที่มีสวนรวมในการออกเสียงคัดคาน
โครงการตาง ๆ ที่มีผลกระทบในทางลบตอประชาชนไมมากนัก และสําหรับดานจัดสรรและรับ
ผลประโยชนพบวา มีจุดออนนอยที่สุดคะแนนที่ไดคือ รอยละ 89.00 พบวา ประชาชนที่มีสวนรวม
ในกิจกรรมการจัดสรรผลประโยชนใหถูกตองยังมีไมเทาที่ควร 
  แสดงคาสถิติของระดับความพอเพียงของการประยุกตใชคุณธรรมตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงของ อปท. จากผูประเมินจํานวน 25 ราย โดยภาพรวมองคกรเหลาน้ีมีระดับ
การประยุกตใชคุณธรรมในระดับมากที่สุด โดยเฉพาะความซื่อสัตยสุจริต อีกทั้งคาสถิติของระดับ
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ความพอเพียงของการประยุกตใชคุณธรรม เมื่อพิจารณาจากคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( SD ) ก็มี
คานอยมาก (0.338) แสดงใหเห็นวา การใหขอมูลการประเมินคร้ังนี้มีความเบี่ยงเบนนอยมาก 
 
  2.2) ระดับของการสงเสริมเพื่อใหประชาชนมีสวนรวมในประเด็นตาง ๆ ของ 
อบต.ยุหวา อ.สันปาตอง จ.เชียงใหม 

 บทบาทของการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการตามแผน
ชุมชนและโครงการนอกแผนพัฒนาชุมชนเพื่อใหประชาชนมีสวนรวมในทุก ๆ กิจกรรมของ 
อปท. ที่มีผลกระทบตอชีวิตความเปนอยูของชุมชน แสดงรายละเอียดผลการวิเคราะห ไดดังตาราง
ที่ 5.22 
 
ตารางท่ี 5.22 ระดับของการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในประเด็นตาง ๆ ของ อบต.ยุหวา 
   อ.สันปาตอง จ.เชียงใหม 
 

ประเด็นของการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวม คาคะแนน 
(รอยละ) 

ระดับการ 
มีสวนรวม 

1. การวางแผน 83.00  
   1.1 จํานวนประชาชนที่มีสวนรวมในการวางแผน 82.50 มาก 
   1.2 จํานวนประชาชนที่มีสวนรวมในการประชุม  84.00 มาก 
   1.3 สัดสวนของประชาชนที่มสีวนรวมเปนผูริเร่ิม  84.50 มาก 
   1.4 สัดสวนของประชาชนที่มีสวนรวมในการออกเสียง
คัดคาน โครงการตาง ๆ ที่มีผลกระทบในทางลบตอประชาชน  81.00 

 
มาก 

2. การปฏิบัติงานและดําเนินการ 77.50  
   2.1 สัดสวนของประชาชนที่มีสวนรวมในการเปน
คณะกรรมการ หรือบริหารงาน  79.00 

 
มาก 

   2.2 สัดสวนของประชาชนที่มีสวนรวมในการเปนสมาชิก  78.00 มาก 
   2.3 สัดสวนของประชาชนที่มีสวนรวมในการเปนผูชักชวน
หรือประชาสัมพันธ 76.50 

 
มาก 

   2.4 สัดสวนของประชาชนที่มีสวนรวมในการดําเนินงานตาม
กิจกรรมที่วางไว  82.00 

 
มาก 

ที่มา : จากการวิเคราะห  
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ตารางท่ี 5.22 ระดับของการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในประเด็นตาง ๆ ของ อบต.ยุหวา 
   อ.สันปาตอง จ.เชียงใหม (ตอ) 
 

ประเด็นของการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวม คาคะแนน 
(รอยละ) 

ระดับการ 
มีสวนรวม 

   2.5 สัดสวนของประชาชนที่มีสวนรวมในการลงทุนหรือ
บริจาคเงิน/ทรัพยสิน, ออกแรงหรือสละแรง และวัสดุอุปกรณ  72.00 

 
มาก 

3. การจัดสรรและรับผลประโยชน 73.33  
   3.1 สัดสวนของประชาชนที่มีสวนรวมในกิจกรรมการจัดสรร
ผลประโยชนใหถูกตอง  69.00 

 
ปานกลาง 

   3.2 สัดสวนของประชาชนที่มีสวนรวมในการออกความ
คิดเห็นและขอเสนอแนะ  73.50 

 
มาก 

   3.3 สัดสวนของประชาชนที่มีสวนรวมในการออกเสียงคัดคาน
ตอการจัดสรรผลประโยชนตาง ๆ  77.50 

 
มาก 

4. การติดตาม และประเมินผล 48.86  
   4.1 จํานวนประชาชนที่มีสวนรวมในการประชุมติดตาม และ
ประเมินผลโครงการตาง ๆ  

 
50.00 

 
ปานกลาง 

   4.2 จํานวนประชาชนที่มีสวนรวมในกิจกรรมกลุมการติดตาม 
และประเมินผลโครงการตาง ๆ  53.00 

 
ปานกลาง 

   4.3 สัดสวนของประชาชนที่มีสวนรวมในการประเมินผล
กิจกรรมการติดตามฯ 47.50 

 
ปานกลาง 

   4.4 สัดสวนของประชาชนที่มีสวนรวมในการออกความ
คิดเห็นและขอเสนอแนะในการติดตามฯ 47.50 

 
ปานกลาง 

   4.5 สัดสวนของประชาชนที่มีสวนรวมในการคนหาปญหา
และสาเหตุของปญหาติดตามฯ 48.50 

 
ปานกลาง 

   4.6 สัดสวนของประชาชนที่มีสวนรวมในการหาวิธีการแกไข
ปญหาติดตาม และประเมินผลฯ 52.50 

 
ปานกลาง 

ที่มา : จากการวิเคราะห  



133 
 

ตารางท่ี 5.22 ระดับของการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในประเด็นตาง ๆ ของ อบต.ยุหวา 
   อ.สันปาตอง จ.เชียงใหม (ตอ) 
 

ประเด็นของการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวม คาคะแนน 
(รอยละ) 

ระดับการ 
มีสวนรวม 

   4.7 สัดสวนของประชาชนที่มีสวนรวมในการออกเสียงคัดคาน
โครงการที่มีผลกระทบในทางลบตอประชาชน และชุมชน 43.00 

 
ปานกลาง 

รวมท้ัง 4 ดาน 70.67  
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)   เทากับ  3.768 

ที่มา : จากการวิเคราะห  
 
  จากการวิเคราะหแสดงรายละเอียดของประเด็นตาง ๆ ของการสงเสริมเพื่อให
ประชาชนมีสวนรวมในประเด็นการมีสวนรวมทั้ง 4 ประเด็นใหญ จากผูประเมินจํานวน 25 ราย 
พบวา การมีสวนรวมโดยภาพรวมมีคารอยละ 70.67 โดยการมีสวนรวมดานที่ 1) การมีสวนรวม
ดานการวางแผน (รอยละ 83.00)  2) การปฏิบัติงานและดําเนินการ (รอยละ 77.50)  3) การจัดสรร
และรับผลประโยชน (รอยละ 73.33) และ 4) การติดตามและประเมินผล (รอยละ 48.86) แตทั้งน้ี
พบวา ดานการติดตามและประเมินผลมีระดับการมีสวนรวมนอยที่สุดคะแนนที่ไดคือ รอยละ 
43.00 ซึ่งพบวา ยังขาดการมีสวนรวมของประชาชนในการออกเสียงคัดคานโครงการที่มีผลกระทบ
ในทางลบตอประชาชนและชุมชน รองลงมาคือ ดานการจัดสรรและรับผลประโยชนคะแนนที่ได
คือ รอยละ 69.00 ซึ่งเมื่อพิจารณาพบวา ยังมีประชาชนที่มีสวนรวมในกิจกรรมการจัดสรรผลประโยชน
ใหถูกตองไมมากเทาที่ควร ในสวนดานการปฏิบัติงานและดําเนินการคะแนนที่ไดคือ รอยละ 
72.00 พบวา ประชาชนที่มีสวนรวมในการลงทุนหรือบริจาคเงิน/ทรัพยสิน ออกแรงหรือสละแรง
และวัสดุอุปกรณ และสวนรวมไมมากนัก เน่ืองจากคิดถึงประโยชนสวนตัวมากกวา และสําหรับ
ดานการวางแผนคะแนนที่ไดคือ รอยละ 81.00 ซึ่งเมื่อพิจารณาพบวา ประชาชนใหความรวมมือกับ
สวนรวมในการออกเสียงคัดคานโครงการตาง ๆ ทีม่ีผลกระทบในทางลบตอประชาชนนอย 
  แสดงคาสถิติของระดับความพอเพียงของการประยุกตใชคุณธรรมตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงของ อปท. จากผูประเมินจํานวน 25 ราย โดยภาพรวมองคกรเหลาน้ีมีระดับ
การประยุกตใชคุณธรรมในระดับมากที่สุด โดยเฉพาะความซื่อสัตยสุจริต อีกทั้งคาสถิติของระดับ
ความพอเพียงของการประยุกตใชคุณธรรม เมื่อพิจารณาจากคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( SD ) ก็มี
คานอยมาก (3.768) แสดงใหเห็นวา การใหขอมูลการประเมินคร้ังนี้มีความเบี่ยงเบนนอยมาก 



134 
 

  2.3) ระดับของการสงเสริมเพื่อใหประชาชนมีสวนรวมในประเด็นตาง ๆ ของ  
อบต.หวยทราย อ.แมริม จ.เชียงใหม 

 
ตารางท่ี 5.23 ระดับของการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในประเด็นตาง ๆ ของ อบต. 
  หวยทราย อ.แมริม จ.เชียงใหม 
 

ประเด็นของการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวม คาคะแนน 
(รอยละ) 

ระดับการ 
มีสวนรวม 

1. การวางแผน 72.00  
   1.1 จํานวนประชาชนที่มีสวนรวมในการวางแผน 73.50 มาก 
   1.2 จํานวนประชาชนที่มีสวนรวมในการประชุม  77.00 มาก 
   1.3 สัดสวนของประชาชนที่มีสวนรวมเปนผูริเร่ิม  66.50 ปานกลาง 
   1.4 สัดสวนของประชาชนที่มีสวนรวมในการออกเสียง
คัดคาน โครงการตาง ๆ ที่มีผลกระทบในทางลบตอประชาชน  

 
71.00 

 
มาก 

2. การปฏิบัติงานและดําเนินการ 75.90  
   2.1 สัดสวนของประชาชนที่มีสวนรวมในการเปน
คณะกรรมการ หรือบริหารงาน  73.50 

 
มาก 

   2.2 สัดสวนของประชาชนที่มีสวนรวมในการเปนสมาชิก  68.00 ปานกลาง 
   2.3 สัดสวนของประชาชนที่มีสวนรวมในการเปนผูชักชวน
หรือประชาสัมพันธ 73.00 

 
มาก 

   2.4 สัดสวนของประชาชนที่มีสวนรวมในการดําเนินงานตาม
กิจกรรมที่วางไว  82.00 

 
มาก 

   2.5 สัดสวนของประชาชนที่มีสวนรวมในการลงทุนหรือ
บริจาคเงิน/ทรัพยสิน, ออกแรงหรือสละแรง และวัสดุอุปกรณ  83.00 

 
มาก 

ที่มา : จากการวิเคราะห  
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ตารางท่ี 5.23 ระดับของการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในประเด็นตาง ๆ ของ อบต. 
  หวยทราย อ.แมริม จ.เชียงใหม (ตอ) 
 

ประเด็นของการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวม คาคะแนน 
(รอยละ) 

ระดับการ 
มีสวนรวม 

3. การจัดสรรและรับผลประโยชน 81.83  
   3.1 สัดสวนของประชาชนที่มีสวนรวมในกิจกรรมการจัดสรร
ผลประโยชนใหถูกตอง  81.50 

 
มาก 

   3.2 สัดสวนของประชาชนที่มีสวนรวมในการออกความ
คิดเห็นและขอเสนอแนะ  86.00 

 
มากที่สุด 

   3.3 สัดสวนของประชาชนที่มีสวนรวมในการออกเสียงคัดคาน
ตอการจัดสรรผลประโยชนตาง ๆ  78.00 

 
มาก 

4. การติดตาม และประเมินผล 81.71  
   4.1 จํานวนประชาชนที่มีสวนรวมในการประชุมติดตาม และ
ประเมินผลโครงการตาง ๆ  89.00 

 
มากที่สุด 

   4.2 จํานวนประชาชนที่มีสวนรวมในกิจกรรมกลุมการติดตาม 
และประเมินผลโครงการตาง ๆ  77.50 

 
มาก 

   4.3 สัดสวนของประชาชนที่มีสวนรวมในการประเมินผล
กิจกรรมการติดตามฯ 84.00 

 
มาก 

   4.4 สัดสวนของประชาชนที่มีสวนรวมในการออกความ
คิดเห็นและขอเสนอแนะในการติดตามฯ 83.50 

 
มาก 

   4.5 สัดสวนของประชาชนที่มีสวนรวมในการคนหาปญหา
และสาเหตุของปญหาติดตามฯ 79.50 

 
มาก 

   4.6 สัดสวนของประชาชนที่มีสวนรวมในการหาวิธีการแกไข
ปญหาติดตาม และประเมินผลฯ 82.00 

 
มาก 

   4.7 สัดสวนของประชาชนที่มีสวนรวมในการออกเสียงคัดคาน
โครงการที่มีผลกระทบในทางลบตอประชาชน และชุมชน 76.50 

 
มาก 

รวมท้ัง 4 ดาน 77.86  
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)   เทากับ  1.197 

ที่มา : จากการวิเคราะห  
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  จากการวิเคราะหแสดงรายละเอียดของประเด็นตาง ๆ ของการสงเสริมเพื่อให
ประชาชนมีสวนรวมในประเด็นการมีสวนรวมทั้ง 4 ประเด็นใหญ จากผูประเมินจํานวน 25 ราย 
พบวา การมีสวนรวมโดยภาพรวมมีคารอยละ 77.86 โดยการมีสวนรวมดานที่ 1) การมีสวนรวม
ดานการวางแผน (รอยละ 72.00)  2) การปฏิบัติงานและดําเนินการ (รอยละ 75.90)  3) การจัดสรร
และรับผลประโยชน (รอยละ 81.83) และ 4) การติดตามและประเมินผล (รอยละ 81.71) แตทั้งน้ี
พบวา  ดานการวางแผนมีระดับการมีสวนรวมนอยที่สุด คะแนนที่ไดคือ รอยละ 66.50 ซึ่งพบวา ยัง
มีประชาชนที่มีสวนรวมเปนผูริเร่ิมไมมากนัก รองลงมาคือ ดานการปฏิบัติงานและการดําเนินการ 
คะแนนที่ไดคือ รอยละ 68.00 ซึ่งเมื่อพิจารณาพบวา ยังมีประชาชนที่มีสวนรวมในการเปนสมาชิก
นอย ซึ่งอาจเปนเพราะไมเขาใจ และกระบวนการในการเปนสมาชิกตาง ๆ ในสวนดานการติดตาม 
และประเมินผลคะแนนที่ไดคือ รอยละ 76.50 ซึ่งเมื่อพิจารณาพบวา ประชาชนที่มีสวนรวมในการ
ออกเสียงคัดคานโครงการที่มีผลกระทบในทางลบตอประชาชนนอย และชุมชนและสําหรับ 
ดานการจัดสรรและรับผลประโยชนคะแนนที่ไดคือ รอยละ 78.00 พบวา ประชาชนที่มีสวนรวมใน
การออกเสียงคัดคานตอการจัดสรรผลประโยชนตาง ๆ มีไมมากนัก  
  แสดงคาสถิติของระดับความพอเพียงของการประยุกตใชคุณธรรมตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงของ อปท. จากผูประเมินจํานวน 25 ราย โดยภาพรวมองคกรเหลาน้ีมีระดับ
การประยุกตใชคุณธรรมในระดับมากที่สุด โดยเฉพาะความซื่อสัตยสุจริต อีกทั้งคาสถิติของระดับ
ความพอเพียงของการประยุกตใชคุณธรรมเมื่อพิจารณาจากคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( SD ) ก็มี
คานอยมาก (1.197) แสดงใหเห็นวา การใหขอมูลการประเมินคร้ังนี้มีความเบี่ยงเบนนอยมาก 
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 2.4) ระดับของการสงเสริมเพื่อใหประชาชนมีสวนรวมในประเด็นตาง ๆ ของ  
อบต.แมคือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม  

 
ตารางท่ี 5.24 ระดับของการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในประเด็นตาง ๆ ของ อบต.แมคือ 
  อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม  
 

ประเด็นของการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวม คาคะแนน 
(รอยละ) 

ระดับการ 
มีสวนรวม 

1. การวางแผน 75.50  
   1.1 จํานวนประชาชนที่มีสวนรวมในการวางแผน 75.50 มาก 
   1.2 จํานวนประชาชนที่มีสวนรวมในการประชุม  76.50 มาก 
   1.3 สัดสวนของประชาชนที่มีสวนรวมเปนผูริเร่ิม  76.00 มาก 
   1.4 สัดสวนของประชาชนที่มีสวนรวมในการออกเสียง
คัดคาน โครงการตาง ๆ ที่มีผลกระทบในทางลบตอประชาชน  74.00 

 
มาก 

2. การปฏิบัติงานและดําเนินการ 73.20  
   2.1 สัดสวนของประชาชนที่มีสวนรวมในการเปน
คณะกรรมการ หรือบริหารงาน  72.50 

 
มาก 

   2.2 สัดสวนของประชาชนที่มีสวนรวมในการเปนสมาชิก  68.50 ปานกลาง 
   2.3 สัดสวนของประชาชนที่มีสวนรวมในการเปนผูชักชวน
หรือประชาสัมพันธ 74.50 

 
มาก 

   2.4 สัดสวนของประชาชนที่มีสวนรวมในการดําเนินงานตาม
กิจกรรมที่วางไว  73.00 

 
มาก 

   2.5 สัดสวนของประชาชนที่มีสวนรวมในการลงทุนหรือ
บริจาคเงิน/ทรัพยสิน, ออกแรงหรือสละแรง และวัสดุอุปกรณ  77.50 

 
มาก 

3. การจัดสรรและรับผลประโยชน 77.33  
   3.1 สัดสวนของประชาชนที่มีสวนรวมในกิจกรรมการจัดสรร
ผลประโยชนใหถูกตอง  81.00 

 
มาก 

   3.2 สัดสวนของประชาชนทีม่ีสวนรวมในการออกความ
คิดเห็นและขอเสนอแนะ  77.50 

 
มาก 

ที่มา : จากการวิเคราะห 
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ตารางท่ี 5.24 ระดับของการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในประเด็นตาง ๆ ของ อบต.แมคือ 
  อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม (ตอ) 
 

ประเด็นของการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวม คาคะแนน 
(รอยละ) 

ระดับการ 
มีสวนรวม 

   3.3 สัดสวนของประชาชนที่มีสวนรวมในการออกเสียงคัดคาน
ตอการจัดสรรผลประโยชนตาง ๆ  73.50 

 
มาก 

4. การติดตาม และประเมินผล 73.71  
   4.1 จํานวนประชาชนที่มีสวนรวมในการประชุมติดตาม และ
ประเมินผลโครงการตาง ๆ  73.00 

 
มาก 

   4.2 จํานวนประชาชนที่มีสวนรวมในกิจกรรมกลุมการติดตาม 
และประเมินผลโครงการตาง ๆ  74.00 

 
มาก 

   4.3 สัดสวนของประชาชนที่มีสวนรวมในการประเมินผล
กิจกรรมการติดตามฯ 73.00 

 
มาก 

   4.4 สัดสวนของประชาชนที่มีสวนรวมในการออกความ
คิดเห็นและขอเสนอแนะในการติดตามฯ 77.00 

 
มาก 

   4.5 สัดสวนของประชาชนที่มีสวนรวมในการคนหาปญหา
และสาเหตุของปญหาติดตามฯ 68.00 

 
ปานกลาง 

   4.6 สัดสวนของประชาชนที่มีสวนรวมในการหาวิธีการแกไข
ปญหาติดตาม และประเมินผลฯ 72.00 

 
มาก 

   4.7 สัดสวนของประชาชนที่มีสวนรวมในการออกเสียงคัดคาน
โครงการที่มีผลกระทบในทางลบตอประชาชน และชุมชน 79.00 

 
มาก 

รวมท้ัง 4 ดาน 74.94  
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)   เทากับ  0.469 

ที่มา : จากการวิเคราะห 
 
  จากการวิเคราะหแสดงรายละเอียดของประเด็นตาง ๆ ของการสงเสริมเพื่อให
ประชาชนมีสวนรวมในประเด็นการมีสวนรวมทั้ง 4 ประเด็นใหญ จากผูประเมินจํานวน 25 ราย 
พบวา การมีสวนรวมโดยภาพรวมมีคารอยละ 74.94 โดยการมีสวนรวมดานที่ 1) การมีสวนรวม
ดานการวางแผน (รอยละ 75.50)  2) การปฏิบัติงานและดําเนินการ (รอยละ 73.20)  3) การจัดสรร



139 
 

และรับผลประโยชน (รอยละ 77.33) และ 4) การติดตามและประเมินผล (รอยละ 73.71) แตทั้งน้ี
พบวา ดานการติดตามและประเมินผลมีระดับการมีสวนรวมนอยที่สุด คะแนนที่ไดคือ รอยละ 
68.00 ซึ่งพบวา ประชาชนยังมีสวนรวมในการคนหาปญหาและสาเหตุของปญหาติดตามฯ ไม 
มากนัก รองลงมาคือ ดานการปฏิบัติงานและดําเนินการคะแนนที่ไดคือ รอยละ 68.50 ซึ่งเมื่อ
พิจารณาพบวา ประชาชนที่มีสวนรวมในการเปนสมาชิกไมมากเทาที่ควร อาจเน่ืองจากประชาชน
ไมทราบถึงความสําคัญของการเปนสมาชิกในโครงการตาง ๆ ในสวนดานการจัดสรรและรับ
ผลประโยชนคะแนนที่ไดคือ รอยละ 73.50 พบวา ประชาชนที่มีสวนรวมในการออกเสียงคัดคาน 
ตอการจัดสรรผลประโยชนตาง ๆ มีไมมากเทาที่ควร อาจเน่ืองจากประชาชน ไมมีความรู ไมเขาใจ  
ในเร่ืองของการจัดสรรผลประโยชนตาง ๆ และสําหรับดานการวางแผน คะแนนที่ไดคือ รอยละ 
74.00 ซึ่งเมื่อพิจารณาพบวา ประชาชนใหความรวมมือกับสวนรวมในการออกเสียงคัดคาน
โครงการตาง ๆ ที่มีผลกระทบในทางลบตอประชาชนไมมากนัก 
  แสดงคาสถิติของระดับความพอเพียงของการประยุกตใชคุณธรรมตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงของ อปท. จากผูประเมินจํานวน 25 ราย โดยภาพรวมองคกรเหลาน้ีมีระดับ
การประยุกตใชคุณธรรมในระดับมากที่สุด โดยเฉพาะความซื่อสัตยสุจริต อีกทั้งคาสถิติของระดับ
ความพอเพียงของการประยุกตใชคุณธรรมเมื่อพิจารณาจากคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( SD ) ก็มี
คานอยมาก (0.469) แสดงใหเห็นวาการใหขอมูลการประเมินคร้ังนี้มีความเบี่ยงเบนนอยมาก 

 
 2.5) ระดับของการสงเสริมเพื่อใหประชาชนมีสวนรวมในประเด็นตาง ๆ ของ 

อบต.บานหลวง อ.แมอาย จ.เชียงใหม 
 
ตารางท่ี 5.25 ระดับของการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในประเด็นตาง ๆ ของ อบต. 
  บานหลวง อ.แมอาย จ.เชียงใหม 
 

ประเด็นของการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวม คาคะแนน 
(รอยละ) 

ระดับการ 
มีสวนรวม 

1. การวางแผน 68.88  
   1.1 จํานวนประชาชนที่มีสวนรวมในการวางแผน 77.00 มาก 
   1.2 จํานวนประชาชนที่มีสวนรวมในการประชุม  66.00 ปานกลาง 
   1.3 สัดสวนของประชาชนที่มีสวนรวมเปนผูริเร่ิม  69.50 ปานกลาง 

ที่มา: จากการวิเคราะห 
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ตารางท่ี 5.25 ระดับของการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในประเด็นตาง ๆ ของ อบต. 
  บานหลวง อ.แมอาย จ.เชียงใหม (ตอ) 
 

ประเด็นของการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวม คาคะแนน 
(รอยละ) 

ระดับการ 
มีสวนรวม 

   1.4 สัดสวนของประชาชนที่มีสวนรวมในการออกเสียง
คัดคาน โครงการตาง ๆ ที่มีผลกระทบในทางลบตอประชาชน  63.00 

 
ปานกลาง 

2. การปฏิบัติงานและดําเนินการ 51.40  
   2.1 สัดสวนของประชาชนที่มีสวนรวมในการเปน
คณะกรรมการ หรือบริหารงาน  54.00 

 
ปานกลาง 

   2.2 สัดสวนของประชาชนที่มีสวนรวมในการเปนสมาชิก  53.00 ปานกลาง 
   2.3 สัดสวนของประชาชนที่มีสวนรวมในการเปนผูชักชวน
หรือประชาสัมพันธ 54.00 

 
ปานกลาง 

   2.4 สัดสวนของประชาชนที่มีสวนรวมในการดําเนินงานตาม
กิจกรรมที่วางไว  54.00 

 
ปานกลาง 

   2.5 สัดสวนของประชาชนที่มีสวนรวมในการลงทุนหรือ
บริจาคเงิน/ทรัพยสิน, ออกแรงหรือสละแรง และวัสดุอุปกรณ  42.00 

 
ปานกลาง 

3. การจัดสรรและรับผลประโยชน 51.33 ปานกลาง 
   3.1 สัดสวนของประชาชนที่มีสวนรวมในกิจกรรมการจัดสรร
ผลประโยชนใหถูกตอง  50.50 

 
ปานกลาง 

   3.2 สัดสวนของประชาชนที่มีสวนรวมในการออกความ
คิดเห็นและขอเสนอแนะ  52.50 

 
ปานกลาง 

   3.3 สัดสวนของประชาชนที่มีสวนรวมในการออกเสียงคัดคาน
ตอการจัดสรรผลประโยชนตาง ๆ  51.00 

 
ปานกลาง 

4. การติดตาม และประเมินผล 77.36  
   4.1 จํานวนประชาชนที่มีสวนรวมในการประชุมติดตาม และ
ประเมินผลโครงการตาง ๆ  

 
70.00 

 
มาก 

   4.2 จํานวนประชาชนที่มีสวนรวมในกิจกรรมกลุมการติดตาม 
และประเมินผลโครงการตาง ๆ  70.50 

 
มาก 

ที่มา: จากการวิเคราะห 
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ตารางท่ี 5.25 ระดับของการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในประเด็นตาง ๆ ของ อบต. 
  บานหลวง อ.แมอาย จ.เชียงใหม (ตอ) 
 

ประเด็นของการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวม คาคะแนน 
(รอยละ) 

ระดับการ 
มีสวนรวม 

   4.3 สัดสวนของประชาชนที่มีสวนรวมในการประเมินผล
กิจกรรมการติดตามฯ 78.50 

 
มาก 

   4.4 สัดสวนของประชาชนที่มีสวนรวมในการออกความ
คิดเห็นและขอเสนอแนะในการติดตามฯ 66.50 

 
ปานกลาง 

   4.5 สัดสวนของประชาชนที่มสีวนรวมในการคนหาปญหา
และสาเหตุของปญหาติดตามฯ 81.50 

 
มาก 

   4.6 สัดสวนของประชาชนที่มีสวนรวมในการหาวิธีการแกไข
ปญหาติดตาม และประเมินผลฯ 88.00 

 
มากที่สุด 

   4.7 สัดสวนของประชาชนที่มีสวนรวมในการออกเสียง
คัดคานโครงการที่มีผลกระทบในทางลบตอประชาชน และ
ชุมชน 86.50 

 
 

มากที่สุด 
รวมท้ัง 4 ดาน 62.24  

คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)   เทากับ 3.256 
ที่มา: จากการวิเคราะห 
 
  จากการวิเคราะหแสดงรายละเอียดของประเด็นตาง ๆ ของการสงเสริมเพื่อให
ประชาชนมีสวนรวมในประเด็นการมีสวนรวมทั้ง 4 ประเด็นใหญ จากผูประเมินจํานวน 25 ราย
พบวา การมีสวนรวมโดยภาพรวมมีคารอยละ 62.24 โดยการมีสวนรวมดานที่ 1) การมีสวนรวม
ดานการวางแผน (รอยละ 68.88)  2) การปฏิบัติงานและดําเนินการ (รอยละ 51.40)  3) การจัดสรร
และรับผลประโยชน (รอยละ 51.33) และ 4) การติดตามและประเมินผล (รอยละ 77.36) แตทั้งน้ี
พบวา ดานการปฏิบัติงานและดําเนินการมีระดับการมีสวนรวมนอยที่สุด คะแนนที่ไดคือ 
รอยละ 42.00 ซึ่งพบวา ประชาชนขาดความเอ้ือเฟอเผื่อแผตอสวนรวมในการลงทุนหรือบริจาค
เงิน/ทรัพยสิน ออกแรงหรือสละแรง และวัสดุอุปกรณและสวนรวม รองลงมาคือ ดานการจัดสรร
และรับผลประโยชนคะแนนที่ไดคือ รอยละ 50.50 ซึ่งเมื่อพิจารณาพบวา ประชาชนใหความสําคัญ 
ในการมีสวนรวมในกิจกรรมการจัดสรรผลประโยชนใหถูกตองนอยกวาที่ควร ในสวนดานการ
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วางแผนคะแนนที่ไดคือ รอยละ 63.00 พบวา ประชาชนใหความรวมมือที่มีตอสวนรวมในการออก
เสียงคัดคานโครงการตาง ๆ ที่มีผลกระทบในทางลบตอประชาชนนอย และสําหรับดานการ
ติดตามและประเมินผลคะแนนที่ไดคือ รอยละ 66.50 ซึ่งพบวา มีประชาชนที่มีสวนรวมในการออก
ความคิดเห็นและขอเสนอแนะในการติดตาม ฯ ไมมากนัก 
  แสดงคาสถิติของระดับความพอเพียงของการประยุกตใชคุณธรรมตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงของ อปท. จากผูประเมินจํานวน 25 ราย โดยภาพรวมองคกรเหลาน้ีมีระดับ
การประยุกตใชคุณธรรมในระดับมากที่สุด โดยเฉพาะความซื่อสัตยสุจริต อีกทั้งคาสถิติของระดับ
ความพอเพียงของการประยุกตใชคุณธรรมเมื่อพิจารณาจากคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( SD ) ก็มี
คานอยมาก (3.256) แสดงใหเห็นวาการใหขอมูลการประเมินคร้ังนี้มีความเบี่ยงเบนนอยมาก 
 
 3) ระดับของการสงเสริมเพื่อใหประชาชนมีสวนรวมกับ อปท. ในดานอนามัยและ
สิ่งแวดลอมของทองถิ่นในจังหวัดเชียงใหม 
  3.1) ระดับของการสงเสริมเพื่อใหประชาชนมีสวนในประเด็นตาง ๆ ของ อบต.
แมทาชาง อ.หางดง จ.เชียงใหม 
  
ตารางท่ี 5.26 ระดับของการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในประเด็นตาง ๆ ของ อบต. 

 แมทาชาง อ.หางดง จ.เชียงใหม 
 

ประเด็นของการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวม คาคะแนน 
(รอยละ) 

ระดับการ 
มีสวนรวม 

1. การวางแผน 92.00  
   1.1 จํานวนประชาชนที่มีสวนรวมในการวางแผน 90.00 มากที่สุด 
   1.2 จํานวนประชาชนที่มีสวนรวมในการประชุม  95.00 มากที่สุด 
   1.3 สัดสวนของประชาชนที่มีสวนรวมเปนผูริเร่ิม  96.00 มากที่สุด 
   1.4 สัดสวนของประชาชนที่มีสวนรวมในการออกเสียง
คัดคาน โครงการตาง ๆ ที่มีผลกระทบในทางลบตอประชาชน  

87.00 มากที่สุด 

2. การปฏิบัติงานและดําเนินการ 92.00  
   2.1 สัดสวนของประชาชนที่มีสวนรวมในการเปน
คณะกรรมการ หรือบริหารงาน  

 
93.00 

 
มากที่สุด 

ที่มา: จากการวิเคราะห  



143 
 

ตารางท่ี 5.26 ระดับของการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในประเด็นตาง ๆ ของ อบต. 
 แมทาชาง อ.หางดง จ.เชียงใหม (ตอ) 

 

ประเด็นของการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวม คาคะแนน 
(รอยละ) 

ระดับการ 
มีสวนรวม 

   2.2 สัดสวนของประชาชนที่มีสวนรวมในการเปนสมาชิก  93.50 มากที่สุด 
   2.3 สัดสวนของประชาชนที่มีสวนรวมในการเปนผูชักชวน
หรือประชาสัมพันธ 

 
92.00 

 
มากที่สุด 

   2.4 สัดสวนของประชาชนที่มีสวนรวมในการดําเนินงานตาม
กิจกรรมที่วางไว  

 
91.00 

 
มากที่สุด 

   2.5 สัดสวนของประชาชนที่มีสวนรวมในการลงทุนหรือ
บริจาคเงิน/ทรัพยสิน, ออกแรงหรือสละแรง และวัสดุอุปกรณ  

 
90.50 

 
มากที่สุด 

3. การจัดสรรและรับผลประโยชน 81.33  
   3.1 สัดสวนของประชาชนที่มีสวนรวมในกิจกรรมการจัดสรร
ผลประโยชนใหถูกตอง  

 
79.50 

 
มาก 

   3.2 สัดสวนของประชาชนที่มีสวนรวมในการออกความ
คิดเห็นและขอเสนอแนะ  

 
78.50 

 
มาก 

   3.3 สัดสวนของประชาชนที่มีสวนรวมในการออกเสียงคัดคาน
ตอการจัดสรรผลประโยชนตาง ๆ  

 
86.00 

 
มากที่สุด 

4. การติดตาม และประเมินผล 78.29  
   4.1 จํานวนประชาชนที่มีสวนรวมในการประชุมติดตาม และ
ประเมินผลโครงการตาง ๆ  

 
81.50 

 
มาก 

   4.2 จํานวนประชาชนที่มีสวนรวมในกิจกรรมกลุมการติดตาม 
และประเมินผลโครงการตาง ๆ  

 
76.00 

 
มาก 

   4.3 สัดสวนของประชาชนที่มีสวนรวมในการประเมินผล
กิจกรรมการติดตามฯ 

 
77.50 

 
มาก 

   4.4 สัดสวนของประชาชนที่มีสวนรวมในการออกความ
คิดเห็นและขอเสนอแนะในการติดตามฯ 

 
77.00 

 
มาก 

ที่มา: จากการวิเคราะห  
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ตารางท่ี 5.26 ระดับของการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในประเด็นตาง ๆ ของ อบต. 
 แมทาชาง อ.หางดง จ.เชียงใหม (ตอ) 

 

ประเด็นของการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวม คาคะแนน 
(รอยละ) 

ระดับการ 
มีสวนรวม 

   4.5 สัดสวนของประชาชนที่มีสวนรวมในการคนหาปญหา
และสาเหตุของปญหาติดตามฯ 

 
77.00 

 
มาก 

   4.6 สัดสวนของประชาชนที่มีสวนรวมในการหาวิธีการแกไข
ปญหาติดตาม และประเมินผลฯ 

 
82.00 

 
มาก 

   4.7 สัดสวนของประชาชนที่มีสวนรวมในการออกเสียงคัดคาน
โครงการที่มีผลกระทบในทางลบตอประชาชน และชุมชน 

 
77.00 

 
มาก 

รวมท้ัง 4 ดาน 85.91  
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)   เทากับ  1.787 

ที่มา: จากการวิเคราะห  
 
  จากการวิเคราะหแสดงรายละเอียดของประเด็นตาง ๆ ของการสงเสริมเพื่อให
ประชาชนมีสวนรวมในประเด็นการมีสวนรวมทั้ง 4 ประเด็นใหญ จากผูประเมินจํานวน 25 ราย 
พบวา การมีสวนรวมโดยภาพรวมมีคารอยละ 85.91 โดยการมีสวนรวมดานที่ 1) การมีสวนรวม
ดานการวางแผน (รอยละ 92.00)  2) การปฏิบัติงานและดําเนินการ (รอยละ 92.00)  3) การจัดสรร
และรับผลประโยชน (รอยละ 81.33) และ 4) การติดตามและประเมินผล (รอยละ 78.29) แตทั้งน้ี
พบวา ดานการติดตามและประเมินผลมีระดับการมีสวนรวมนอยที่สุด คะแนนที่ไดคือ รอยละ 
76.00 ซึ่งพบวา ยังมีจํานวนประชาชนที่มีสวนรวมในกิจกรรมกลุมการติดตามและประเมินผล
โครงการตาง ๆ ไมมากเทาที่ควร รองลงมาคือ ดานการจัดสรรและรับผลประโยชน  คะแนนที่ไดคือ
รอยละ 79.00 ซึ่งเมื่อพิจารณาพบวา ประชาชนที่มีสวนรวมในการออกความคิดเห็นและขอเสนอแนะ
ไมมากนัก สวนดานการวางแผนคะแนนที่ไดคือ รอยละ 87.00 พบวา ยังมีประชาชนที่มีสวนรวม
ในการออกเสียงคัดคานโครงการตาง ๆ ที่มีผลกระทบในทางลบตอประชาชนนอย และสําหรับ
ดานการปฏิบัติงานและดําเนินการคะแนนที่ไดคือ รอยละ 90.50 พบวา ยังขาดการสวนรวมนอยใน
เร่ืองสัดสวนของประชาชนที่มีสวนรวมในการลงทุนหรือบริจาคเงิน/ทรัพยสิน, ออกแรงหรือ 
สละแรง และวัสดุอุปกรณ 
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  แสดงคาสถิติของระดับความพอเพียงของการประยุกตใชคุณธรรมตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงของ อปท. จากผูประเมินจํานวน 25 ราย โดยภาพรวมองคกรเหลาน้ีมีระดับ
การประยุกตใชคุณธรรมในระดับมากที่สุด โดยเฉพาะความซื่อสัตยสุจริต อีกทั้งคาสถิติของระดับ
ความพอเพียงของการประยุกตใชคุณธรรมเมื่อพิจารณาจากคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( SD ) ก็มี
คานอยมาก (1.787) แสดงใหเห็นวา การใหขอมูลการประเมินคร้ังนี้มีความนาเชื่อถือเปนอยางมาก 
 
  3.2) ระดับของการสงเสริมเพื่อใหประชาชนมีสวนในประเด็นตาง ๆ ของ อบต. 
มะขุนหวาน อ.สันปาตอง จ.เชียงใหม 
 
ตารางท่ี 5.27 ระดับของการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในประเด็นตาง ๆ ของ อบต. 
  มะขุนหวาน อ.สันปาตอง จ.เชียงใหม 
   

ประเด็นของการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวม คาคะแนน 
(รอยละ) 

ระดับการ 
มีสวนรวม 

1. การวางแผน 76.63  
   1.1 จํานวนประชาชนที่มีสวนรวมในการวางแผน 80.00 มาก 
   1.2 จํานวนประชาชนที่มีสวนรวมในการประชุม  70.50 มาก 
   1.3 สัดสวนของประชาชนที่มีสวนรวมเปนผูริเร่ิม  77.00 มาก 
   1.4 สัดสวนของประชาชนที่มีสวนรวมในการออกเสียง
คัดคาน โครงการตาง ๆ ที่มีผลกระทบในทางลบตอประชาชน  

79.00 มาก 

2. การปฏิบัติงานและดําเนินการ 85.40  
   2.1 สัดสวนของประชาชนที่มีสวนรวมในการเปน
คณะกรรมการ หรือบริหารงาน  88.00 

 
มากที่สุด 

   2.2 สัดสวนของประชาชนที่มีสวนรวมในการเปนสมาชิก  91.00 มากที่สุด 
   2.3 สัดสวนของประชาชนที่มีสวนรวมในการเปนผูชักชวน
หรือประชาสัมพันธ 71.50 

 
มาก 

   2.4 สัดสวนของประชาชนที่มีสวนรวมในการดําเนินงานตาม
กิจกรรมที่วางไว  90.00 

 
มากที่สุด 

   2.5 สัดสวนของประชาชนที่มีสวนรวมในการลงทุนหรือ
บริจาคเงิน/ทรัพยสิน, ออกแรงหรือสละแรง และวัสดุอุปกรณ  86.50 

 
มากที่สุด 

ที่มา: จากการวิเคราะห  
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ตารางท่ี 5.27 ระดับของการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในประเด็นตาง ๆ ของ อบต. 
  มะขุนหวาน อ.สันปาตอง จ.เชียงใหม (ตอ) 
 

ประเด็นของการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวม คาคะแนน 
(รอยละ) 

ระดับการ 
มีสวนรวม 

3. การจัดสรรและรับผลประโยชน 92.67  
    3.1 สัดสวนของประชาชนที่มีสวนรวมในกิจกรรมการ
จัดสรรผลประโยชนใหถูกตอง  

 
86.50 

 
มากที่สุด 

    3.2 สัดสวนของประชาชนที่มีสวนรวมในการออกความ
คิดเห็นและขอเสนอแนะ  95.50 

 
มากที่สุด 

    3.3 สัดสวนของประชาชนที่มีสวนรวมในการออกเสียงคัดคาน
ตอการจัดสรรผลประโยชนตาง ๆ  96.00 

 
มากทีสุ่ด 

4. การติดตาม และประเมินผล 77.29  
   4.1 จํานวนประชาชนที่มีสวนรวมในการประชุมติดตาม และ
ประเมินผลโครงการตาง ๆ  84.00 

 
มาก 

   4.2 จํานวนประชาชนที่มีสวนรวมในกิจกรรมกลุมการติดตาม 
และประเมินผลโครงการตาง ๆ  83.00 

 
มาก 

   4.3 สัดสวนของประชาชนที่มีสวนรวมในการประเมินผล
กิจกรรมการติดตามฯ 86.00 

 
มากที่สุด 

   4.4 สัดสวนของประชาชนที่มีสวนรวมในการออกความ
คิดเห็นและขอเสนอแนะในการติดตามฯ 64.00 

 
ปานกลาง 

   4.5 สัดสวนของประชาชนที่มีสวนรวมในการคนหาปญหา
และสาเหตุของปญหาติดตามฯ 79.00 

 
มาก 

   4.6 สัดสวนของประชาชนที่มีสวนรวมในการหาวิธีการแกไข
ปญหาติดตาม และประเมินผลฯ 69.00 

 
ปานกลาง 

   4.7 สัดสวนของประชาชนที่มีสวนรวมในการออกเสียงคัดคาน
โครงการที่มีผลกระทบในทางลบตอประชาชน และชุมชน 76.00 

 
มาก 

รวมท้ัง 4 ดาน 83.00  
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)   เทากับ 1.896 

ที่มา: จากการวิเคราะห  
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  จากการวิเคราะหแสดงรายละเอียดของประเด็นตาง ๆ ของการสงเสริมเพื่อให
ประชาชนมีสวนรวมในประเด็นการมีสวนรวมทั้ง 4 ประเด็นใหญ จากผูประเมินจํานวน 25 ราย 
พบวา การมีสวนรวมโดยภาพรวมมีคารอยละ 83.00 โดยการมีสวนรวมดานที่ 1) การมีสวนรวม
ดานการวางแผน (รอยละ 76.63)  2) การปฏิบัติงานและดําเนินการ (รอยละ 85.40)  3) การจัดสรร
และรับผลประโยชน (รอยละ 92.67) และ 4) การติดตามและประเมินผล (รอยละ 77.29) แตทั้งน้ี
พบวา ดานการติดตามและประเมินผลมีระดับการมีสวนรวมนอยที่สุด คะแนนที่ไดคือ รอยละ 
64.00 ซึ่งพบวา ยังมีประชาชนที่มีสวนรวมในการออกความคิดเห็นและขอเสนอแนะในการติดตาม ฯ  
ไมมากเทาที่ควร รองลงมาคือ ดานการวางแผนคะแนนที่ไดคือ รอยละ 70.50 ซึ่งเมื่อพิจารณาพบวา
มีจํานวนประชาชนที่มีสวนรวมในการประชุมแตละคร้ังนอย ทําใหไมสามารถลงมติในการ
ประชุมแตละคร้ังได ในสวนดานการปฏิบัติงานและดําเนินการคะแนนที่ไดคือรอยละ 71.50 พบวา
ยังมีประชาชนที่มีสวนรวมในการเปนผูชักชวนหรือประชาสัมพันธไมมากนัก และสําหรับดานการ
จัดสรรและรับผลประโยชนคะแนนที่ไดคือ รอยละ 86.50 ซึ่งเมื่อพิจารณาพบวา ประชาชนที่มี 
สวนรวมในกิจกรรมการจัดสรรผลประโยชนใหถูกตองมีระดับสวนรวมนอย 
  แสดงคาสถิติของระดับความพอเพียงของการประยุกตใชคุณธรรมตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงของ อปท. จากผูประเมินจํานวน 25 ราย โดยภาพรวมองคกรเหลาน้ีมีระดับ
การประยุกตใชคุณธรรมในระดับมากที่สุด โดยเฉพาะความซื่อสัตยสุจริต อีกทั้งคาสถิติของระดับ
ความพอเพียงของการประยุกตใชคุณธรรมเมื่อพิจารณาจากคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( SD ) ก็มี
คานอยมาก (1.896) แสดงใหเห็นวา การใหขอมูลการประเมินคร้ังนี้มีความเบี่ยงเบนนอยมาก 
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  3.3) ระดับของการสงเสริมเพื่อใหประชาชนมีสวนในประเด็นตาง ๆ ของ อบต. 
กื้ดชาง อ.แมแตง จ.เชียงใหม 
 
ตารางท่ี 5.28 ระดับของการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในประเด็นตาง ๆ ของ อบต.กื้ดชาง 
  อ.แมแตง จ.เชียงใหม 
   

ประเด็นของการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวม คาคะแนน 
(รอยละ) 

ระดับการ 
มีสวนรวม 

1. การวางแผน 81.75  
   1.1 จํานวนประชาชนที่มีสวนรวมในการวางแผน 85.00 มากที่สุด 
   1.2 จํานวนประชาชนที่มีสวนรวมในการประชุม  82.50 มาก 
   1.3 สัดสวนของประชาชนที่มีสวนรวมเปนผูริเร่ิม  80.00 มาก 
   1.4 สัดสวนของประชาชนที่มีสวนรวมในการออกเสียง
คัดคาน โครงการตาง ๆ ที่มีผลกระทบในทางลบตอ
ประชาชน  79.50 

 
 

มาก 
2. การปฏิบัติงานและดําเนินการ 72.40  
   2.1 สัดสวนของประชาชนที่มีสวนรวมในการเปน
คณะกรรมการ หรือบริหารงาน  77.50 

 
มาก 

   2.2 สัดสวนของประชาชนที่มีสวนรวมในการเปนสมาชิก  72.00 มาก 
   2.3 สัดสวนของประชาชนที่มีสวนรวมในการเปนผู
ชักชวนหรือประชาสัมพันธ 77.00 

 
มาก 

   2.4 สัดสวนของประชาชนที่มีสวนรวมในการดําเนินงาน
ตามกิจกรรมที่วางไว  70.50 

 
มาก 

   2.5 สัดสวนของประชาชนที่มีสวนรวมในการลงทุนหรือ
บริจาคเงิน/ทรัพยสิน, ออกแรงหรือสละแรง และวัสดุ
อุปกรณ  65.00 

 
 

ปานกลาง 
ที่มา: จากการวิเคราะห  
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ตารางท่ี 5.28 ระดับของการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในประเด็นตาง ๆ ของ อบต.กื้ดชาง 
  อ.แมแตง จ.เชียงใหม (ตอ) 
   

ประเด็นของการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวม คาคะแนน 
(รอยละ) 

ระดับการ 
มีสวนรวม 

3. การจัดสรรและรับผลประโยชน 66.67  
   3.1 สัดสวนของประชาชนที่มีสวนรวมในกิจกรรมการ
จัดสรรผลประโยชนใหถูกตอง  71.50 

 
มาก 

   3.2 สัดสวนของประชาชนที่มีสวนรวมในการออกความ
คิดเห็นและขอเสนอแนะ  69.50 

 
ปานกลาง 

   3.3 สัดสวนของประชาชนที่มีสวนรวมในการออกเสียงคัดคาน
ตอการจัดสรรผลประโยชนตาง ๆ  59.00 

 
ปานกลาง 

4. การติดตาม และประเมินผล 64.64  
   4.1 จํานวนประชาชนที่มีสวนรวมในการประชุมติดตาม และ
ประเมินผลโครงการตาง ๆ  67.50 

 
ปานกลาง 

   4.2 จํานวนประชาชนที่มีสวนรวมในกิจกรรมกลุมการติดตาม 
และประเมินผลโครงการตาง ๆ  67.50 

 
ปานกลาง 

   4.3 สัดสวนของประชาชนที่มีสวนรวมในการประเมินผล
กิจกรรมการติดตามฯ 69.00 

 
ปานกลาง 

   4.4 สัดสวนของประชาชนที่มีสวนรวมในการออกความ
คิดเห็นและขอเสนอแนะในการติดตามฯ 62.00 

 
ปานกลาง 

   4.5 สัดสวนของประชาชนที่มีสวนรวมในการคนหาปญหา
และสาเหตุของปญหาติดตามฯ 68.00 

 
ปานกลาง 

   4.6 สัดสวนของประชาชนที่มีสวนรวมในการหาวิธีการแกไข
ปญหาติดตาม และประเมินผลฯ 60.50 

 
ปานกลาง 

   4.7 สัดสวนของประชาชนที่มีสวนรวมในการออกเสียงคัดคาน
โครงการที่มีผลกระทบในทางลบตอประชาชน และชุมชน 58.00 

 
ปานกลาง 

รวมท้ัง 4 ดาน 71.37  
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)   เทากับ 1.916 

ที่มา: จากการวิเคราะห  
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  จากการวิเคราะหแสดงรายละเอียดของประเด็นตาง ๆ ของการสงเสริมเพื่อให
ประชาชนมีสวนรวมในประเด็นการมีสวนรวมทั้ง 4 ประเด็นใหญ จากผูประเมินจํานวน 25 ราย 
พบวา การมีสวนรวมโดยภาพรวมมีคารอยละ 71.37 โดยการมีสวนรวมดานที่ 1) การมีสวนรวม
ดานการวางแผน (รอยละ 81.75)  2) การปฏิบัติงานและดําเนินการ (รอยละ 72.40)  3) การจัดสรร
และรับผลประโยชน (รอยละ 66.67) และ 4) การติดตามและประเมินผล (รอยละ 64.64) แตทั้งน้ี
พบวา ดานการติดตามและประเมินผลมีระดับการมีสวนรวมนอยที่สุด คะแนนที่ไดคือ รอยละ 
58.00 ซึ่งพบวา ยังมีประชาชนที่มีสวนรวมในการออกเสียงคัดคานโครงการที่มีผลกระทบในทาง
ลบตอประชาชน และชุมชนไมมากเทาที่ควร รองลงมาคือ ดานการจัดสรรและรับผลประโยชน 
คะแนนที่ไดคือ รอยละ  59.00 ซึ่งเมื่อพิจารณาพบวา ยังขาดประชาชนที่มีสวนรวมในการออกเสียง
คัดคานตอการจัดสรรผลประโยชนตาง ๆ ในสวนดานการปฏิบัติงานและดําเนินการ คะแนนที่ได
คือ รอยละ 65.00 พบวา ประชาชนที่มีสวนรวมในการลงทุนหรือบริจาคเงิน/ทรัพยสิน ออกแรง
หรือสละแรง และวัสดุอุปกรณและสวนรวมไมมากเทาที่ควร และสําหรับดานการวางแผน 
คะแนนที่ไดคือ รอยละ 79.50 ซึ่งเมื่อพิจารณาพบวา ประชาชนที่มีสวนรวมในการออกเสียง
คัดคานโครงการตาง ๆ ที่มีผลกระทบในทางลบตอประชาชนนอย  
  แสดงคาสถิติของระดับความพอเพียงของการประยุกตใชคุณธรรมตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงของ อปท. จากผูประเมินจํานวน 25 ราย โดยภาพรวมองคกรเหลาน้ีมีระดับ
การประยุกตใชคุณธรรมในระดับมากที่สุด โดยเฉพาะความซื่อสัตยสุจริต อีกทั้งคาสถิติของระดับ
ความพอเพียงของการประยุกตใชคุณธรรม เมื่อพิจารณาจากคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( SD ) ก็มี
คานอยมาก (1.916) แสดงใหเห็นวา การใหขอมูลการประเมินคร้ังนี้มีความเบี่ยงเบนนอยมาก 
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  3.4) ระดับของการสงเสริมเพื่อใหประชาชนมีสวนในประเด็นตาง ๆ ของ อบต. 
เทพเสด็จ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม 
 
ตารางท่ี 5.29 ระดับของการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในประเด็นตาง ๆ ของ อบต.เทพเสด็จ 
  อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม  
 

ประเด็นของการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวม คาคะแนน 
(รอยละ) 

ระดับการ 
มีสวนรวม 

1. การวางแผน 54.25  
   1.1 จํานวนประชาชนทีม่ีสวนรวมในการวางแผน 56.50 ปานกลาง 
   1.2 จํานวนประชาชนที่มีสวนรวมในการประชุม  56.50 ปานกลาง 
   1.3 สัดสวนของประชาชนที่มีสวนรวมเปนผูริเร่ิม  56.00 ปานกลาง 
   1.4 สัดสวนของประชาชนที่มีสวนรวมในการออกเสียง
คัดคาน โครงการตาง ๆ ที่มีผลกระทบในทางลบตอประชาชน  48.00 

 
ปานกลาง 

2. การปฏิบัติงานและดําเนินการ 61.00  
   2.1 สัดสวนของประชาชนที่มีสวนรวมในการเปน
คณะกรรมการ หรือบริหารงาน  64.00 

 
ปานกลาง 

   2.2 สัดสวนของประชาชนที่มีสวนรวมในการเปนสมาชิก  59.50 ปานกลาง 
   2.3 สัดสวนของประชาชนที่มีสวนรวมในการเปนผูชักชวน
หรือประชาสัมพันธ 58.50 

 
ปานกลาง 

   2.4 สัดสวนของประชาชนที่มีสวนรวมในการดําเนินงานตาม
กิจกรรมที่วางไว  64.00 

 
ปานกลาง 

   2.5 สัดสวนของประชาชนที่มีสวนรวมในการลงทุนหรือ
บริจาคเงิน/ทรัพยสิน, ออกแรงหรือสละแรง และวัสดุอุปกรณ  59.00 

 
ปานกลาง 

3. การจัดสรรและรับผลประโยชน 64.17  
   3.1 สัดสวนของประชาชนที่มีสวนรวมในกิจกรรมการจัดสรร
ผลประโยชนใหถูกตอง  60.00 

 
ปานกลาง 

   3.2 สัดสวนของประชาชนที่มีสวนรวมในการออกความ
คิดเห็นและขอเสนอแนะ  62.00 

 
ปานกลาง 

ที่มา: จากการวิเคราะห 
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ตารางท่ี 5.29 ระดับของการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในประเด็นตาง ๆ ของ อบต.เทพเสด็จ 
  อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม (ตอ) 
 

ประเด็นของการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวม คาคะแนน 
(รอยละ) 

ระดับการ 
มีสวนรวม 

   3.3 สัดสวนของประชาชนที่มีสวนรวมในการออกเสียงคัดคาน
ตอการจัดสรรผลประโยชนตาง ๆ  70.50 

 
มาก 

4. การติดตาม และประเมินผล 59.21  
   4.1 จํานวนประชาชนที่มีสวนรวมในการประชุมติดตาม และ
ประเมินผลโครงการตาง ๆ  62.00 

 
ปานกลาง 

   4.2 จํานวนประชาชนที่มีสวนรวมในกิจกรรมกลุมการติดตาม 
และประเมินผลโครงการตาง ๆ  55.00 

 
ปานกลาง 

   4.3 สัดสวนของประชาชนที่มีสวนรวมในการประเมินผล
กิจกรรมการติดตามฯ 59.00 

 
ปานกลาง 

   4.4 สัดสวนของประชาชนที่มีสวนรวมในการออกความ
คิดเห็นและขอเสนอแนะในการติดตามฯ 50.00 

 
ปานกลาง 

   4.5 สัดสวนของประชาชนที่มีสวนรวมในการคนหาปญหา
และสาเหตุของปญหาติดตามฯ 57.00 

 
ปานกลาง 

   4.6 สัดสวนของประชาชนที่มีสวนรวมในการหาวิธีการแกไข
ปญหาติดตาม และประเมินผลฯ 67.00 

 
ปานกลาง 

   4.7 สัดสวนของประชาชนที่มีสวนรวมในการออกเสียงคัดคาน
โครงการที่มีผลกระทบในทางลบตอประชาชน และชุมชน 64.50 

 
ปานกลาง 

รวมท้ัง 4 ดาน 59.66  
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)   เทากับ 1.037 

ที่มา: จากการวิเคราะห 
  
  จากการวิเคราะหแสดงรายละเอียดของประเด็นตาง ๆ ของการสงเสริมเพื่อให
ประชาชนมีสวนรวมในประเด็นการมีสวนรวมทั้ง 4 ประเด็นใหญ จากผูประเมินจํานวน 25 ราย 
พบวา การมีสวนรวมโดยภาพรวมมีคารอยละ 59.66 โดยการมีสวนรวมดานที่ 1) การมีสวนรวม
ดานการวางแผน (รอยละ 54.25)  2) การปฏิบัติงานและดําเนินการ (รอยละ 61.00)  3) การจัดสรร
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และรับผลประโยชน (รอยละ 64.17) และ 4) การติดตามและประเมินผล (รอยละ 59.21) แตทั้งน้ี
พบวา ดานการวางแผนมีระดับการมีสวนรวมนอยที่สุด คะแนนที่ไดคือ รอยละ 48.00 ซึ่งพบวา ยัง
ขาดการมีสวนรวมของประชาชนในการออกเสียงคัดคานโครงการตาง ๆ ที่มีผลกระทบในทางลบ
ตอประชาชน รองลงมาคือ ดานการติดตามและประเมินผลคะแนนที่ไดคือ รอยละ 50.00 ซึ่งเมื่อ
พิจารณาพบวา ประชาชนยังขาดความกลาแสดงออกในเร่ืองของการออกความคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะในการติดตามฯ ที่มีตอชุมชน ในสวนดานการปฏิบัติงานและดําเนินการคะแนนที่ได
คือ รอยละ 58.50 พบวา ยังขาดความรวมมือจากประชาชนในการมีสวนรวมเปนผูชักชวนหรือ
ประชาสัมพันธและสําหรับดานจัดสรรและรับผลประโยชน คะแนนที่ไดคือ รอยละ 60.00 ซึ่งเมื่อ
พิจารณาพบวา ประชาชนยังขาดการมีสวนรวมในกิจกรรมการจัดสรรผลประโยชนใหถูกตอง  
  แสดงคาสถิติของระดับความพอเพียงของการประยุกตใชคุณธรรมตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงของ อปท. จากผูประเมินจํานวน 25 ราย โดยภาพรวมองคกรเหลาน้ีมีระดับ
การประยุกตใชคุณธรรมในระดับมากที่สุด โดยเฉพาะความซื่อสัตยสุจริต อีกทั้งคาสถิติของระดับ
ความพอเพียงของการประยุกตใชคุณธรรม เมื่อพิจารณาจากคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( SD ) ก็มี
คานอยมาก (1.037) แสดงใหเห็นวา การใหขอมลูการประเมินคร้ังนี้มีความเบี่ยงเบนนอยมาก 
 
 ผลจากการวิจัยสรุปไดวา ระดับการสงเสริมเพื่อใหประชาชนมีสวนรวมกับ อปท.  
โดยองคกรดังกลาวไดสงเสริมใหประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการทําโครงการตามแผนชุมชน
และโครงการนอกแผนพัฒนาชุมชนเพื่อใหประชาชนมีสวนรวมในทุก ๆ กิจกรรมของ อปท.  
ที่มีผลกระทบตอชีวิตความเปนอยูของประชาชนอันเปนเปาหมายหลักของการมีสวนรวม จนถึง
นําไปปฏิบัติไดจริง ซึ่งการมีสวนรวมดังกลาว จํานวน 4 ระดับ ไดแก 1) การมีสวนรวมดานการ
วางแผน 2) การมีสวนรวมในการปฏิบัติงานและดําเนินการ 3) การมีสวนรวมในการจัดสรรและรับ
ผลประโยชน และ 4) การมีสวนรวมในการติดตามและประเมินผลโครงการตาง ๆ ในแผนพัฒนา
ชุมชนและนอกแผนพัฒนาชุมชน ทั้งน้ีผลการวิจัยสามารถประเมินระดับของการสงเสริมการมี
สวนรวมของ อปท. กับชุมชนในการดําเนินกิจกรรมโครงการตามแผนพัฒนาชุมชนและโครงการ
นอกแผนพัฒนาชุมชน ทั้งนี้การวิจัยพบวา ระดับการสงเสริมเพื่อใหประชาชนมีสวนรวมกับ อปท. 
มีความสอดคลองกับระดับการประยุกตใชคุณธรรมของ อปท. กลาวคือ อปท.ที่มีการประยุกตใช
คุณธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับมาก จะมีระดับการสงเสริมเพื่อให
ประชาชนมีสวนรวมกับ อปท.ในระดับสูงมากและเปนไปในทิศทางเดียวกันแตในทางตรงกันขาม 
อปท. ที่มีการประยุกตใชคุณธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับนอย ก็จะมี
ระดับของการสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนในระดับนอยและเปนไปในทิศทางเดียวกัน 
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5.4 แนวทางในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการองคกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดเชียงใหม ดาน 
      เศรษฐกิจและสังคม ดวยคุณธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 จากการวิเคราะหและประเมินแนวทางในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น จังหวัดเชียงใหม ดานเศรษฐกิจและสังคม ดวยคุณธรรมตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง พบวา ตนแบบของการพัฒนาดานเศรษฐกิจและสังคมที่บุคลากรทุกฝายมีการ
ประยุกตใชคุณธรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไดแก ความซื่อสัตยสุจริต ความอดทน 
และขยันหมั่นเพียร และความเอ้ือเฟอเผื่อแผ ในการบริหารจัดการมากที่สุด ก็จะสงผลตอการมี
ความอยู ดีมีสุขของชุมชนในระดับมากที่สุด แตในทางตรงขามตนแบบของการพัฒนาดาน
เศรษฐกิจและสังคมของทองถิ่นที่มีการประยุกตใชคุณธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในการบริหารจัดการระดับตํ่า ก็จะสงผลตอระดับความอยูดีมีสุขของชุมชนในระดับตํ่า 
 ขณะเดียวกัน จากการสังเคราะหองคความรูของการพัฒนาตนแบบการพัฒนาดาน
เศรษฐกิจและสังคมของทองถิ่น จังหวัดเชียงใหม โดยการที่นักวิจัยรวมกับผูทรงคุณวุฒิทางดาน
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ไดใหตัวแทนของตนแบบการพัฒนาดานเศรษฐกิจและสังคม  
อันประกอบไปดวย ฝายบริหาร ฝายผูปฏิบัติงาน และฝายสภา ของ อปท. จาก 13 ตําบล ในเขต
พื้นที่ 8 อําเภอ ของ จังหวัดเชียงใหม ไดพิจารณาและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการประเมิน
การประยุกตใชคุณธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินงาน ปรากฏวา 
ตัวแทนของตนแบบการพัฒนาดานเศรษฐกิจและสังคมยอมรับผลการประเมินและเสนอแนะ
แนวทางในการขับเคลื่อนการประยุกตใชคุณธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในการ
ยกระดับการพัฒนาตนแบบการพัฒนาดานเศรษฐกิจและสังคมของทองถิ่น จังหวัดเชียงใหม ดังมี
รายละเอียดตอไปน้ี 
 1) เนนการประยุกตใชคุณธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในการดําเนินงาน 
ตนแบบของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของทองถิ่น จังหวัดเชียงใหม ที่มีคาคะแนนเฉลี่ยของ
ผลการประเมินการประยุกตใชคุณธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินงาน
ในระดับปานกลาง เชน ในเร่ืองของความซื่อสัตยสุจริตในการเสาะแสวงหาผลประโยชนเขาตัวเอง
และพวกพอง จะปรับปรุงและแกไขจุดออนดังกลาว โดยทางองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะ
กําหนดมาตรการในการปฏิบัติ กลาวคือ จะไมใหผูบริหารหรือฝายปฏิบัติการที่มีตําแหนงหนาที่ใน
ระดับหัวหนาเขามายุงเกี่ยวกับโครงการ กิจกรรมที่เกี่ยวกับผลประโยชนของทองถิ่น มีบทบาท
เฉพาะเปนที่ปรึกษา แตอํานาจการตัดสินใจอยูในรูปของคณะกรรมการที่มีตัวแทนของชาวบานที่
เปนผูมีสวนไดสวนเสียของชุมชนเขามารวมเปนคณะกรรมการ และพิจารณาเกี่ยวกับผลประโยชน
ดังกลาว ขณะเดียวกันมีการปลูกจิตสํานึกของการมีคุณธรรมเพิ่มมากขึ้น โดยการสรางเสริมความรู



155 
 

ความเขาใจใหกับบุคลากรทุกฝายใน อปท. เขาใจถึงการดําเนินงานที่มีความซื่อสัตยสุจริตวา 
จะตองมีความซื่อสัตยสุจริตตอหนาที่ ตอตนเอง ตอชุมชน โดยฝายผูบริหารตองเปนผูนําในการ
นําเอาคุณธรรมดานความซื่อสัตยสุจริตเขามาใชในการดําเนินงาน โดยการมาทํางานตรงตอเวลา มี
การแจงขอมูลขาวสารทุกอยางใหกับผูปฏิบัติงานชุมชน ปฏิบัติตามคํามั่นสัญญาที่ใหกับชุมชน ไม
กระทําการใด ๆ ที่หลอกลวงประชาชน กลาวคือ ในการทําแผนการดําเนินงานเพื่อพัฒนาทองถิ่น
จะทําเฉพาะแผนที่ทาง อปท. สามารถนําไปปฏิบัติจริงได จะไมใชวิธีรับปากหรือสัญญาที่จะ 
ทําใหกับชาวบาน แตกลับไมปฏิบัติตามสัญญาที่ใหไวกับชาวบาน เพิ่มคุณธรรมของความอดทน
และขยันหมั่นเพียร โดยฝายผูปฏิบัติงานก็จะมีการนําเอาคุณธรรมดานน้ีมาใชกับการทํางานเพิ่มขึ้น 
โดยการคิดคนโครงการ กิจกรรมในการชวยเหลือ ชาวบานเพิ่มขึ้นจากเดิม มีการลงพื้นที่เพื่อ 
เยี่ยมเยียนชาวบานเพิ่มมากขนกวาเดิม มีการเปดรับฟงความคิดเห็น ตลอดจนคําวิจารณของเสียง
สวนนอยในที่ประชุม มีการนําเอาคุณธรรมดานความเอ้ือเฟอเผื่อแผเขาใชกับการทํางานเพิ่มมาก
ขึ้น โดยในฐานะของฝายบริหารสนับสนุนลูกนองในการศึกษาตอเพื่อพัฒนาตนเอง จัดหา
สวัสดิการที่เปนประโยชนแกลูกนองเพิ่มขึ้น 
 2) การมีภาวะผูนําของผูบริหารของตนแบบการพัฒนาดานเศรษฐกิจและสังคมของ
ทองถิ่น 
  ผูบริหารขององคการปกครองสวนทองถิ่นเนนการพัฒนาตนเองในการมีภาวะ
ผูนํา กลาวคือ มีความมุงมั่นต้ังใจในการทํางานเพิ่มขึ้น มีการใฝรูและพัฒนาตนเองตลอด มีความ
เสียสละ จริงใจตอชุมชน นําเอาหลักการบริหารจัดการที่ดีเขามาใช โดยเนนการสรางความเปน
ธรรมใหเกิดขึ้นกับทุกฝาย 
 3) การสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน 
  แนวทางในการขับเคลื่อนการยกระดับการพัฒนาดานเศรษฐกิจและสังคมของ
ทองถิ่น จังหวัดเชียงใหม ดวยคุณธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กระทําโดยเนนการ
สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการทํางานกับ อปท. เพิ่มมากขึ้น โดย อปท. ใชหลักการบริหาร
จัดการที่ยึดความเปนประชาธิปไตยแบบเต็มใจ กลาวคือ ใหสิทธิและโอกาสแกประชาชนที่จะ 
เขามารวมรับฟง แสดงความคิดเห็น วางแผนการทํางานรวมกับ อปท. ไมปดกั้นหรือหนวงเหน่ียว
ขัดขวางการเขามามีสวนรวมของประชาชน อปท. มีการเปดใจกวางที่จะรับฟงความคิดเห็นของ
ประชาชน มีการสงเสริมการทํากิจกรรมโครงการตาง ๆ ที่จะใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการ
ทํางานรวมกับ อปท. เพิ่มขึ้น ทั้งในกิจกรรมงานบุญ ประเพณี วัฒนธรรม การจัดทําแผนเพื่อพัฒนา
ทองถิ่น การพัฒนาอาชีพ 




