
 
บทที ่ 5 

ผลการประเมินความอยูดีมีสุขดานอนามยัและสิ่งแวดลอมของทองถ่ิน 
กับแนวทางในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

จังหวัดเชียงใหม ดวยคุณธรรมตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

 การวิจัยเร่ือง “การวิจัยเพื่อพัฒนาตนแบบของการพัฒนาอนามัยและสิ่งแวดลอมของ
ทองถิ่น จังหวัดเชียงใหม” นักวิจัยทําการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมกับ อปท. รวมกับชุมชน
ทั้ง 4 แหง เพื่อประเมินและวิเคราะหความอยูดีมีสุขดานอนามัยและสิ่งแวดลอมของทองถิ่นกับ
แนวทางในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการองคกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดเชียงใหม ดวย
คุณธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผลการวิจัยประกอบดวย ตัวชี้วัดความอยูดีมีสุข
ดานอนามัยและสิ่งแวดลอมของชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ระดับความอยูดีมีสุข
ดานอนามัยและสิ่งแวดลอมของชุมชนตามแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียง ระดับการสงเสริม
เพื่อใหประชาชนมีสวนรวมกับ อปท. และแนวทางในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดเชียงใหม ดานอนามัยและสิ่งแวดลอม ดวยคุณธรรมตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง มีรายละเอียดดังนี ้
  
5.1 ตัวชี้วัดความอยูดีมีสุขดานอนามัยและสิ่งแวดลอมของชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ 
     พอเพียง 
 จากการที่นักวิจัยไดลงพื้นที่เพื่อทําการวิเคราะหและประเมินระดับความอยูดีมีสุขของ
ชุมชนที่เปนตนแบบของการพัฒนาดานอนามัยและสิ่งแวดลอมของทองถิ่นในจังหวัดเชียงใหม 
โดยเปดโอกาสใหตัวแทนของชุมชนที่เปนแกนนําของกลุมตาง ๆ ในชุมชน ไดแก ผูใหญบาน 
กํานัน ประธานสภาวัฒนธรรม ประธานสภาเด็กและเยาวชน ประธานกลุมอาชีพ อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําชุมชน ไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับองคประกอบที่สรางความอยูดีมีสุข
ทางดานอนามัยและสิ่งแวดลอมของทองถิ่น สามารถสรุปองคประกอบของความอยูดีมีสุขทาง 
ดานอนามัยและสิ่งแวดลอมที่ไดจากการแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นของตัวแทนของชุมชนที่
เปนตนแบบของการพัฒนาดานอนามัยและสิ่งแวดลอมของทองถิ่นไดจํานวน 5 ตัวชี้วัด ดังมี
รายละเอียดของตัวชี้วัด ตามตารางที่ 5.1  
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ตารางท่ี 5.1  ตัวชี้วัดความอยูดีมีสุขตามแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียงของตนแบบการพัฒนา
  ดานอนามัยและสิ่งแวดลอมในจังหวัดเชียงใหม 
 

ลําดับ 
 

ตัวชี้วัดความอยูดีมีสุขตามแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียง 
ของตนแบบการพัฒนาดานอนามัยและสิ่งแวดลอมของทองถิ่นใน จ.เชียงใหม 

1 มีการรักษาความสะอาดของชุมชนและไมมีปญหาขยะรวมไปถึงมลพิษทางอากาศ 
2 คนในชุมชนเอาใจใสและดูแลสุขภาพ 
3 มีความพรอมดานบุคลากรทางการแพทย  
4 มีสาธารณูปโภคดีและครบครัน 
5 มีการสงวนและอนุรักษที่ดินไวสําหรับคนในชุมชนไมขายใหกับนายทุน 

ที่มา: จากการวิเคราะห 
 
5.2 ระดับความอยูดีมีสุขดานอนามัยและสิ่งแวดลอมของชุมชนตามแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียง  
 จากการที่นักวิจัยไดลงพื้นที่และใหตัวแทนของชุมชนไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับ
องคประกอบของความอยูดีมีสุขทางดานอนามัยและสิ่งแวดลอมของตนแบบการพัฒนาดาน
อนามัยและสิ่งแวดลอมทองถิ่นในจังหวัดเชียงใหม โดยใหตัวแทนของชุมชนดังกลาวไดทําการ
ประเมินความอยูดีมีสุขของชุมชนดานอนามัยและสิ่งแวดลอม ผลการประเมินสามารถแยกความ
อยูดีมีสุขตามแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียงออกไดเปน 3 สวน คือ สวนแรกคือ ความอยูดีมีสุขที่
เกิดจากการพึ่งพาตนเองของชุมชน สวนที่สองคือ ความอยูดีมีสุขที่เกิดจากการพึ่งพาชุมชน และ
สวนทีส่ามคือ การพึ่งพา อปท. และรัฐบาล โดยมีรายละเอียดของระดับความอยูดีมีสุขตามแนวทาง
ของเศรษฐกิจพอเพียงของตนแบบการพัฒนาอนามัยและสิ่งแวดลอม จํานวน 4 แหงไดตาม
รายละเอียดดังตอไปน้ี 
 1) ระดับความอยูดีมีสุขดานอนามัยและสิ่งแวดลอมตามแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียง
ของชุมชนตําบลแมทาชาง อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม 
  จากการวิจัยทําใหทราบวา ตัวชี้วัดความอยูดีมีสุขตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
ของตําบลแมทาชาง มีทั้งสิ้น 3 ประเภท แสดงถึงความแตกตางกันของตัวชี้วัดในแตละประเภท 
โดยเฉลี่ยอยูในระดับความอยูดีมีสุขตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงที่รอยละ 88.33 ซึ่งเปนชุมชนที่
พึ่งตนเองจํานวน 2 ตัวชี้วัด (รอยละ 92.55) ไดแก มีการรักษาความสะอาดของชุมชนและไมมี
ปญหาขยะรวมไปถึงมลพิษทางอากาศ และคนในชุมชนเอาใจใสและดูแลสุขภาพ ทั้งนี้มีการพึ่งพา
ชุมชนดวยกันเองใน จํานวน 3 ตัวชี้วัด (รอยละ 88.33) ไดแก มีการรักษาความสะอาดของชุมชน
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และไมมีปญหาขยะรวมไปถึงมลพิษทางอากาศ คนในชุมชนเอาใจใสและดูแลสุขภาพ และมีความ
พรอมดานบุคลากรทางการแพทย    
  สวนอีก 1 ตัวชี้วัด ความอยูดีมีสุขที่ชุมชนยังคงตองพึ่งพา อปท. (หรือรัฐบาล) ใน
การเขามาชวยเหลือ ไดแก การมีความพรอมดานบุคลากรทางการแพทย ดังตารางที่ 5.2 
 
ตารางท่ี 5.2 ระดับความอยูดีมีสุขดานอนามัยและสิ่งแวดลอมตามแนวทางของเศรษฐกิจ 
  พอเพียงของชุมชนตําบลแมทาชาง อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม 
 

รายละเอียด รอยละ 
(%) 

พึ่งพา
ตนเอง 

พึ่งพา
ชุมชน 

พึ่งพา อปท.
และรัฐบาล 

1. มีการรักษาความสะอาดของชุมชน
และไมมีปญหาขยะรวมไปถึงมลพิษ
ทางอากาศ 

95 
 
 

/ / - 

2. คนในชุมชนเอาใจใสและดูแลสุขภาพ 90 / / - 
3. มีความพรอมดานบุคลากรทาง
การแพทย  

80 
 

- / / 

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

- - - - 

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

ที่มา: จากการวิเคราะห 
 
 2) ระดับความอยูดีมีสุขดานอนามัยและสิ่งแวดลอมตามแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียง
ของชุมชนตําบลมะขุนหวาน อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม 
  จากการวิจัยทําใหทราบวา ตัวชี้วัดความอยูดีมีสุขตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
ของตําบลมะขุนหวาน มีทั้งสิ้น 4 ประเภท แสดงถึงความแตกตางกันของตัวชี้วัดในแตละประเภท 
โดยเฉลี่ยอยูในระดับความอยูดีมีสุขตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงที่รอยละ 67.50 โดยชุมชนที่
พึ่งตนเอง มีจํานวน 2 ตัวชี้วัด (รอยละ 72.50) ไดแก มีการรักษาความสะอาดของชุมชนและไมมี
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ปญหาขยะรวมไปถึงมลพิษทางอากาศ และคนในชุมชนเอาใจใสและดูแลสุขภาพ ในสวนของ
พึ่งพาชุมชนดวยกันเองจํานวน 2 ตัวชี้วัด (รอยละ 72.50) ไดแก มีการรักษาความสะอาดของชุมชน
และไมมีปญหาขยะรวมไปถึงมลพิษทางอากาศ และคนในชุมชนเอาใจใสและดูแลสุขภาพ 
  สวนอีก 3 ตัวชี้วัด ความอยูดีมีสุขที่ชุมชนยังคงตองพึ่งพา อปท. (รัฐบาล) ในการ
เขามาชวยเหลือ ไดแก มีการรักษาความสะอาดของชุมชนและไมมีปญหาขยะรวมไปถึงมลพิษทาง
อากาศ คนในชุมชนเอาใจใสและดูแลสุขภาพและการมีสาธารณูปโภคที่ดีและครบครัน ซึ่งจากการ
วิจัยพบวาทั้ง 3 ตัวชี้วัด ที่ อบต.มะขุนหวาน ไดใหบริการกับชุมชนโดยสวนใหญอยูในระดับรอยละ 
65.00 ดังตารางที่ 5.3  
 
ตารางท่ี 5.3  ระดับความอยูดีมีสุขดานอนามัยและสิ่งแวดลอมตามแนวทางของเศรษฐกิจ 
  พอเพียงของชุมชนตําบลมะขุนหวาน อําเภอสันปาตอง 
 

รายละเอียด รอยละ 
(%) 

พึ่งพา
ตนเอง 

พึ่งพา
ชุมชน 

พึ่งพา อปท.
และรัฐบาล 

1. มีการรักษาความสะอาดของชุมชน
และไมมีปญหาขยะรวมไปถึงมลพิษ
ทางอากาศ 

70 / / / 

2. คนในชุมชนเอาใจใสและดูแลสุขภาพ 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  
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 3) ระดับความอยูดีมีสุขดานอนามัยและสิ่งแวดลอมตามแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียง
ของชุมชนตําบลกื้ดชาง อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม 
  จากการวิจัยทําใหทราบวา ตัวชี้วัดความอยูดีมีสุขตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
ของตําบลกื้ดชาง มีทั้งสิ้น 3 ประเภท แสดงถึงความแตกตางกันของตัวชี้วัดในแตละประเภท โดย
เฉลี่ยอยูในระดับความอยูดีมีสุขตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงที่รอยละ 56.67 ซึ่งเปนชุมชนที่
พึ่งตนเองจํานวน 1 ตัวชี้วัด (รอยละ 70.00) คือ มีการสงวนและอนุรักษที่ดินไวสําหรับคนในชุมชน
ไมขายใหกับนายทุน สวนการพึ่งพาชุมชนดวยกันเอง 1 ตัวชี้วัด (รอยละ 70.00) คือ มีการสงวน
และอนุรักษที่ดินไวสําหรับคนในชุมชนไมขายใหกับนายทุน    
  สวนอีก 2 ตัวชี้วัด ความอยูดีมีสุขที่ชุมชนยังคงตองพึ่งพา อปท.(รัฐบาล) ในการ
เขามาชวยเหลือ ไดแก มีความพรอมดานบุคลากรทางการแพทย ซึ่งจากการวิจัยพบวาทั้ง 2 ตัวชี้วัด 
ที่ อบต.กื้ดชาง ไดใหบริการกับชุมชนโดยสวนใหญอยูในระดับรอยละ 50.00 โดยเฉพาะประเด็น
ของการมีบุคลากรทางการแพทยที่มีความรู ดังตารางที่ 5.4 
 
ตารางท่ี 5.4  ระดับความอยูดีมีสุขดานอนามัยและสิ่งแวดลอมตามแนวทางของเศรษฐกิจ 
  พอเพียงของชุมชนตําบลกื้ดชางอําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม 
 

รายละเอียด รอยละ 
(%) 

พึ่งพา
ตนเอง 

พึ่งพา
ชุมชน 

พึ่งพา อปท.
และรัฐบาล 

1. มีการรักษาความสะอาดของชุมชน
และไมมีปญหาขยะรวมไปถึงมลพิษ
ทางอากาศ 

- - - - 

2. คนในชมุชนเอาใจใสและดูแลสุขภาพ - - - - 
3. มีความพรอมดานบุคลากรทาง
การแพทย  

60 - - / 

4. มีสาธารณูปโภคดีและครบครัน 40 - - / 
5. มีการสงวนและอนุรักษที่ดินไว
สําหรับคนในชมุชนไมขายใหกับนายทุน 

70 / / - 

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

ที่มา: จากการวิเคราะห 
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 4) ระดับความอยูดีมีสุขดานอนามัยและสิ่งแวดลอมตามแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียง
ของชุมชนตําบลเทพเสด็จ อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม 
  จากการวิจัยทําใหทราบวา ตัวชี้วัดความอยูดีมีสุขตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
ของตําบลเทพเสด็จ มีทั้งสิ้น 4 ประเภท แสดงถึงความแตกตางกันของตัวชี้วัดในแตละประเภท 
โดยเฉลี่ยอยูในระดับความอยูดีมีสุขตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงที่รอยละ 57.50 ซึ่งโดยสวนใหญ
ชุมชนเปนชุมชนที่พึ่งตนเอง จํานวน 3 ตัวชี้วัด รอยละ 60.00 ไดแก มีสุขภาพแข็งแรง ไมมีการบุกรุก
ที่ดินจากนายทุน และมีการนําเอาทรัพยากรจากธรรมชาติ เชน สมุนไพร มาใชใหเกิดประโยชน
ทางเศรษฐกิจ  
  สวนการพึ่งพาชุมชนดวยกันเอง จํานวน 2 ตัวชี้วัด (รอยละ 50) ไดแก ไมมีการ 
บุกรุกที่ดินจากนายทุน มีการนําเอาทรัพยากรจากธรรมชาติ เชน สมุนไพรมาใชใหเกิดประโยชน
ทางเศรษฐกิจ และสวนของความอยูดีมีสุขที่ชุมชนยังคงตองพึ่งพา อปท. (รัฐบาล) ในการเขามา
ชวยเหลือ จํานวน 3 ตัวชี้วัด ไดแก มีสาธารณูปโภคดีและครบครัน ไมมีการบุกรุกที่ดินจากนายทุน 
มีการนําเอาทรัพยากรจากธรรมชาติ เชน สมุนไพรมาใชใหเกิดประโยชนทางเศรษฐกิจ จากการ
วิจัยพบวาทั้ง 4 ตัวชี้วัด ที่ อบต.เทพเสด็จ ไดใหบริการกับชุมชนโดยสวนใหญอยูในระดับรอยละ 
50.00 ดัง ตารางที่ 5.5 
 

ตารางท่ี 5.5  ระดับความอยูดีมีสุขดานอนามัยและสิ่งแวดลอมตามแนวทางของเศรษฐกิจ 
  พอเพียงของชุมชนตําบลเทพเสด็จ อําเภอดอยสะเกด็ จังหวัดเชียงใหม 
 

รายละเอียด รอยละ 
(%) 

พึ่งพา
ตนเอง 

พึ่งพา
ชุมชน 

พึ่งพา อปท.
และรัฐบาล 

1. มีการรักษาความสะอาดของชุมชนและ
ไมมีปญหาขยะรวมไปถึงมลพิษทางอากาศ - 

- - - 

2. คนในชุมชนเอาใจใสและดูแลสุขภาพ 80 / - - 
3. มีความพรอมดานบุคลากรทางการแพทย  - - - - 
4. มีสาธารณูปโภคดีและครบครัน 50 - - / 
5. มีการสงวนและอนุรักษที่ดินไวสําหรับ
คนในชุมชนไมขายใหกับนายทุน 

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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 ผลจากการวิจัยสรุปไดวาระดับความอยูดีมีสุขของชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
สามารถเกิดขึ้นได 3 แบบ ไดแก (1) การพึ่งพาตนเอง หมายถึง การที่ประชาชนในชุมชนแหงน้ันมี
ความอยูดีมีสุขไดดวยการพึ่งพาตนเอง  (2) การพึ่งพาชุมชน หมายถึง การที่ประชาชนในชุมชน
แหงน้ันมีความอยูดีมีสุขไดดวยการพึ่งพาคนในชุมชนเปนหลัก และ (3) การพึ่งพา อปท. หมายถึง 
การที่ประชาชนในชุมชนแหงน้ันมีความอยูดีมีสุขไดดวยการพึ่งพา อปท. หรือรัฐบาลเปนหลัก 
หรือเกินความสามารถของตนเองหรือชุมชนที่จะทําใหมีความสุขได ทั้งน้ีการวิจัยพบวาตัวชี้วัด
ความอยูดีมีสุขจากการที่ อปท. ไดทํางานรวมกันกับชุมชนมีความสอดคลองกับระดับคุณธรรม
ของ อปท. กลาวคือ ในกลุมของ อปท. ที่มีระดับการพัฒนาคุณธรรมในระดับสูงจะมีระดับความ
อยูดีมีสุขจากการใหบริการของ อปท. ในระดับสูงมาก และเปนไปในทิศทางเดียวกันสวน อปท. ที่
มีคุณธรรมระดับปานกลาง จะมีความอยูดีมีสุขลดลงตามลําดับ จนถึงตํ่าก็จะมีระดับความอยูดีมีสุข
ของชุมชนในระดับนอย 
 
5.3 ระดับการสงเสริมเพื่อใหประชาชนมีสวนรวมกับ อปท. 
 จากการนําเอาคุณธรรมตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชในการบริหาร
จัดการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดเชียงใหม ที่เปนตนแบบของการพัฒนาดาน
อนามัยและสิ่งแวดลอมของทองถิ่นในปที่ 2 องคกรดังกลาวไดสงเสริมใหประชาชนไดเขามามี
สวนรวมในการทําโครงการตามแผนพัฒนาชุมชนและโครงการนอกแผนพัฒนาชุมชนเพื่อให
ประชาชนมีสวนรวมในทุก ๆ กิจกรรมของ อปท. ที่มีผลกระทบตอชีวิตความเปนอยูของ
ประชาชน อันเปนเปาหมายหลักของการมีสวนรวมจนถึงนําไปปฏิบัติไดจริง ซึ่งการมีสวนรวม
ดังกลาวไดแก 1) การมีสวนรวมดานการวางแผน  2) การมีสวนรวมในการปฏิบัติงานและดําเนินการ  
3) การมีสวนรวมในการจัดสรรและรับผลประโยชน และ 4) การมีสวนรวมในการติดตาม และ
ประเมินผลโครงการตาง ๆ ในแผนพัฒนาชุมชนและนอกแผนพัฒนาชุมชน ทั้งน้ีผลการวิจัย
สามารถประเมินระดับของการสงเสริมการมีสวนรวมของ อปท. กับชุมชนในการดําเนินกิจกรรม
โครงการตามแผนพัฒนาชุมชน และโครงการนอกแผนพัฒนาชุมชน ซึ่งตัวแทนของชุมชนที่ทํา
การวิจัยคร้ังน้ีประกอบไปดวยกลุมตัวแทน 2 กลุม ในพื้นที่การดูแลของแตละ อปท. จํานวน 
25 รายตอตําบล ไดแก  
  (1) กลุมผูนําชุมชน ไดแก กํานัน ผูใหญบาน กรรมการหมูบาน และผูนํากลุมตาง ๆ 
ในชุมชน จํานวน 10 ราย/ตําบล 
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  (2) สมาชิกกลุมตาง ๆ ไดแก สมาชิกกลุมสตรีแมบาน สมาชิกกลุมผูสูงอายุ เด็ก 
เยาวชน ผูพิการ และผูดอยโอกาส รวมถึงสมาชิกอาสาสมัครสาธารณสุขหมูบาน (อสม.) และ
สมาชิกอาสาสมัครอ่ืน ๆ จํานวน 15 รายตอตําบล  
 ทั้งนี้ตัวแทนชุมชนทั้ง 25 ราย จะทําการประเมิน อปท. ในประเด็นของการใหการสงเสริม
ชุมชนใหเขามามีบทบาทของการมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน โดยเฉพาะโครงการที่อยูในแผน
และโครงการที่อยูนอกแผนพัฒนาชุมชน นอกจากน้ีตัวแทนชุมชนดังกลาวยังไดทําการประเมินถึง
ระดับคุณธรรมของนายก อปท. ที่มีตอชุมชนรวมดวย เพื่อที่จะเปนการสะทอนถึงระดับของ
คุณธรรมในการบริหารจัดการ อปท. ของนายก อปท. ตอการสงเสริมการมีสวนรวมใหกับชุมชน 
อันจะนําไปสูการพัฒนาความอยูดีมีสุขของชุมชนตอไป โดยแสดงผลการวิเคราะหระดับของการ
สงเสริมเพื่อใหประชาชนมีสวนรวมกับ อปท. แยกรายละเอียดตาม อปท. ที่เปนตนแบบของการ
พัฒนาดานสังคมและวัฒนธรรม ไดดังตอไปน้ี 
 1) ระดับของการสงเสริมเพื่อใหประชาชนมีสวนในประเด็นตาง ๆ ของ อบต.แมทาชาง  
อ.หางดง จ.เชียงใหม 
  จากการวิเคราะหแสดงรายละเอียดบทบาทของการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวม
ในโครงการตามแผนชุมชนและโครงการนอกแผนพัฒนาชุมชน เพื่อใหประชาชนมีสวนรวมใน
ทุก ๆ กิจกรรมของ อปท. ที่มีผลกระทบตอชีวิตความเปนอยู ผลการวิเคราะหระดับของการ
สงเสริมเพื่อใหประชาชนมีสวนรวมกับ อปท. แสดงรายละเอียดผลการวิเคราะหไดดังตารางที่  5.6 
ดังนี ้
  
ตารางท่ี 5.6 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 

ที่มา: จากการวิเคราะห  
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ตารางท่ี 5.6 ระดับของการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในประเด็นตาง ๆ ของ อบต.แมทาชาง  
                อ.หางดง จ.เชียงใหม (ตอ) 
 

ประเด็นของการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวม คาคะแนน 
(รอยละ) 

ระดับการ 
มีสวนรวม 

   1.4 สัดสวนของประชาชนที่มีสวนรวมในการออกเสียง
คัดคาน โครงการตาง ๆ ที่มีผลกระทบในทางลบตอประชาชน  

 
87.00 

 
มากที่สุด 

2. การปฎิบัติงานและดําเนินการ 92.00  
   2.1 สัดสวนของประชาชนที่มีสวนรวมในการเปน
คณะกรรมการ หรือบริหารงาน  

 
93.00 

 
มากที่สุด 

   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 

ที่มา: จากการวิเคราะห  
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ตารางท่ี 5.6 ระดับของการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในประเด็นตาง ๆ ของ อบต.แมทาชาง  
                อ.หางดง จ.เชียงใหม (ตอ) 
 

ประเด็นของการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวม คาคะแนน 
(รอยละ) 

ระดับการ 
มีสวนรวม 

   4.3 สัดสวนของประชาชนที่มีสวนรวมในการประเมินผล
กิจกรรมการติดตามฯ 

 
77.50 

 
มาก 

   4.4 สัดสวนของประชาชนที่มีสวนรวมในการออกความ
คิดเห็นและขอเสนอแนะในการติดตามฯ 

 
77.00 

 
มาก 

   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) การปฎิบัติงานและดําเนินการ (รอยละ 92.00)  3) การจัดสรร
และรับผลประโยชน (รอยละ 81.33) และ 4) การติดตามและประเมินผล (รอยละ 78.29) แตทั้งน้ี
พบวา ดานการติดตามและประเมินผล มีระดับการมีสวนรวมนอยที่สุด คะแนนที่ไดคือรอยละ 
76.00 ซึ่งพบวายังมีจํานวนประชาชนที่มีสวนรวมในกิจกรรมกลุมการติดตามและประเมินผล
โครงการตาง ๆ ไมมากเทาที่ควร รองลงมาคือ ดานการจัดสรรและรับผลประโยชน  คะแนนที่ไดคือ
รอยละ 79.00 ซึ่งเมื่อพิจารณาพบวาประชาชนที่มีสวนรวมในการออกความคิดเห็นและขอเสนอแนะ
ไมมากนัก สวนดานการวางแผน คะแนนที่ไดคือ รอยละ 87.00 พบวา ยังมีประชาชนที่มีสวนรวม
ในการออกเสียงคัดคานโครงการตาง ๆ ที่มีผลกระทบในทางลบตอประชาชนนอย และสําหรับ
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ดานการปฏิบัติงานและดําเนินการ คะแนนที่ไดคือ รอยละ 90.50 พบวา ยังขาดการสวนรวมนอยใน
เร่ืองสัดสวนของประชาชนที่มีสวนรวมในการลงทุนหรือบริจาคเงิน/ทรัพยสิน, ออกแรงหรือ 
สละแรง และวัสดุอุปกรณ 
  แสดงคาสถิติของระดับความพอเพียงของการประยุกตใชคุณธรรมตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงของ อปท. จากผูประเมินจํานวน 25 ราย โดยภาพรวมองคกรเหลาน้ีมีระดับ
การประยุกตใชคุณธรรมในระดับมากที่สุด โดยเฉพาะความซื่อสัตยสุจริต อีกทั้งคาสถิติของระดับ
ความพอเพียงของการประยุกตใชคุณธรรมเมื่อพิจารณาจากคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( SD ) ก็มี
คานอยมาก (1.787) แสดงใหเห็นวา การใหขอมูลการประเมินคร้ังนี้มีความความเบี่ยงเบนนอยมาก 
 
 2) ระดับของการสงเสริมเพื่อใหประชาชนมีสวนรวมในประเด็นตาง ๆ ของ อบต.มะขุนหวาน 
อ.สันปาตอง จ.เชียงใหม 

บทบาทของการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการตามแผนชุมชนและ
โครงการนอกแผนพัฒนาชุมชน เพื่อใหประชาชนมีสวนรวมในทุก ๆ กิจกรรมของ อปท. ที่มี
ผลกระทบตอชีวิตความเปนอยูของชุมชน แสดงรายละเอียดผลการวิเคราะหไดดังตารางที่ 5.7 มี
รายละเอียดดังนี ้
 
ตารางท่ี 5.7 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 

ที่มา: จากการวิเคราะห  
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ตารางท่ี 5.7 ระดับของการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในประเด็นตาง ๆ ของ อบต.  
  มะขุนหวาน อ.สันปาตอง จ.เชียงใหม (ตอ) 
   

ประเด็นของการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวม คาคะแนน 
(รอยละ) 

ระดับการ 
มีสวนรวม 

2. การปฎิบัติงานและดําเนินการ 85.40  
   2.1 สัดสวนของประชาชนที่มีสวนรวมในการเปน
คณะกรรมการ หรือบริหารงาน  88.00 

 
มากที่สุด 

   2.2 สัดสวนของประชาชนที่มีสวนรวมในการเปนสมาชิก  91.00 มากที่สุด 
   2.3 สัดสวนของประชาชนที่มสีวนรวมในการเปนผูชักชวน
หรือประชาสัมพันธ 71.50 

 
มาก 

   2.4 สัดสวนของประชาชนที่มีสวนรวมในการดําเนินงานตาม
กิจกรรมที่วางไว  90.00 

 
มากที่สุด 

   2.5 สัดสวนของประชาชนที่มีสวนรวมในการลงทุนหรือ
บริจาคเงิน/ทรัพยสิน, ออกแรงหรือสละแรง และวัสดุอุปกรณ  86.50 

 
มากที่สุด 

3. การจัดสรรและรับผลประโยชน 92.67  
   3.1 สัดสวนของประชาชนที่มีสวนรวมในกิจกรรมการจัดสรร
ผลประโยชนใหถูกตอง  

 
86.50 

 
มากที่สุด 

   3.2 สัดสวนของประชาชนที่มีสวนรวมในการออกความ
คิดเห็นและขอเสนอแนะ  95.50 

 
มากที่สุด 

   3.3 สัดสวนของประชาชนที่มีสวนรวมในการออกเสียงคัดคาน
ตอการจัดสรรผลประโยชนตาง ๆ  96.00 

 
มากที่สุด 

4. การติดตาม และประเมินผล 77.29  
   4.1 จํานวนประชาชนที่มีสวนรวมในการประชุมติดตาม และ
ประเมินผลโครงการตาง ๆ  84.00 

 
มาก 

   4.2 จํานวนประชาชนที่มีสวนรวมในกิจกรรมกลุมการติดตาม 
และประเมินผลโครงการตาง ๆ  83.00 

 
มาก 

ที่มา: จากการวิเคราะห  
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ตารางท่ี 5.7 ระดับของการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในประเด็นตาง ๆ ของ อบต.  
  มะขุนหวาน อ.สันปาตอง จ.เชียงใหม (ตอ) 
   

ประเด็นของการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวม คาคะแนน 
(รอยละ) 

ระดับการ 
มีสวนรวม 

   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  
 
 จากการวิเคราะหแสดงรายละเอียดของประเด็นตาง ๆ ของการสงเสริมเพื่อให
ประชาชนมีสวนรวมในประเด็นการมีสวนรวมทั้ง 4 ประเด็นใหญ จากผูประเมินจํานวน 25 ราย 
พบวา การมีสวนรวมโดยภาพรวมมีคารอยละ 83.00 โดยการมีสวนรวมดานที่ 1) การมีสวนรวม
ดานการวางแผน (รอยละ 76.63)  2) การปฎิบัติงานและดําเนินการ (รอยละ 85.40)  3) การจัดสรร
และรับผลประโยชน (รอยละ 92.67) และ 4) การติดตามและประเมินผล (รอยละ 77.29) แตทั้งน้ี
พบวา ดานการติดตามและประเมินผล มีระดับการมีสวนรวมนอยที่สุด คะแนนที่ไดคือ รอยละ 
64.00 ซึ่งพบวายังมีประชาชนที่มีสวนรวมในการออกความคิดเห็นและขอเสนอแนะในการติดตาม ฯ  
ไมมากเทาที่ควร รองลงมาคือ ดานการวางแผน คะแนนที่ไดคือ รอยละ 70.50 ซึ่งเมื่อพิจารณาพบวา
มีจํานวนประชาชนที่มีสวนรวมในการประชุมแตละคร้ังนอย ทําใหไมสามารถลงมติในการ
ประชุมแตละคร้ังได ในสวนดานการปฏิบัติงานและดําเนินการ คะแนนที่ไดคือ รอยละ 71.50 
พบวา ยังมีประชาชนที่มีสวนรวมในการเปนผูชักชวนหรือประชาสัมพันธไมมากนัก และสําหรับ
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ดานการจัดสรรและรับผลประโยชน คะแนนที่ไดคือ รอยละ 86.50 ซึ่งเมื่อพิจารณาพบวา 
ประชาชนที่มีสวนรวมในกิจกรรมการจัดสรรผลประโยชนใหถูกตองมีระดับสวนรวมนอย 
 แสดงคาสถิติของระดับความพอเพียงของการประยุกตใชคุณธรรมตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงของ อปท. จากผูประเมินจํานวน 25 ราย โดยภาพรวมองคกรเหลาน้ีมีระดับ
การประยุกตใชคุณธรรมในระดับมากที่สุด โดยเฉพาะความซื่อสัตยสุจริต อีกทั้งคาสถิติของระดับ
ความพอเพียงของการประยุกตใชคุณธรรมเมื่อพิจารณาจากคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( SD ) ก็มี
คานอยมาก (1.896) แสดงใหเห็นวาการใหขอมูลการประเมินคร้ังนี้มีความเบี่ยงเบนนอยมาก 
  
 3) ระดับของการสงเสริมเพื่อใหประชาชนมีสวนรวมในประเด็นตาง ๆ ของ อบต.กื้ดชาง 
อ.แมแตง จ.เชียงใหม 

บทบาทของการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการตามแผนชุมชนและ
โครงการนอกแผนพัฒนาชุมชนเพื่อใหประชาชนมีสวนรวมในทุก ๆ กิจกรรมของ อปท. ที่มี
ผลกระทบตอชีวิตความเปนอยูของชุมชน แสดงรายละเอียดผลการวิเคราะหไดดังตารางที่ 5.8 มี
รายละเอียด ดังนี ้  
 
ตารางท่ี 5.8 ระดับของการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในประเด็นตาง ๆ ของอบต.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 ที่มีผลกระทบในทางลบตอประชาชน  79.50 

 
มาก 

ที่มา: จากการวิเคราะห 



79 
 

ตารางท่ี 5.8 ระดับของการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในประเด็นตาง ๆ ของอบต.กื้ดชาง 
  อ.แมแตง จ.เชียงใหม (ตอ) 
 

ประเด็นของการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวม คาคะแนน 
(รอยละ) 

ระดับการ 
มีสวนรวม 

2. การปฎิบัติงานและดําเนินการ 72.40  
   2.1 สัดสวนของประชาชนที่มีสวนรวมในการเปน
คณะกรรมการ หรือบริหารงาน  77.50 

 
มาก 

   2.2 สัดสวนของประชาชนทีม่ีสวนรวมในการเปนสมาชิก  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 
3. การจัดสรรและรับผลประโยชน 66.67  
    3.1 สัดสวนของประชาชนที่มีสวนรวมในกิจกรรมการ
จัดสรรผลประโยชนใหถูกตอง  71.50 

 
มาก 

    3.2 สัดสวนของประชาชนที่มีสวนรวมในการออกความ
คิดเห็นและขอเสนอแนะ  69.50 

 
ปานกลาง 

    3.3 สัดสวนของประชาชนที่มีสวนรวมในการออกเสียง
คัดคานตอการจัดสรรผลประโยชนตาง ๆ  59.00 

 
ปานกลาง 

4. การติดตาม และประเมินผล 64.64  
   4.1 จํานวนประชาชนที่มีสวนรวมในการประชุมติดตาม 
และประเมินผลโครงการตาง ๆ  67.50 

 
ปานกลาง 

   4.2 จํานวนประชาชนที่มีสวนรวมในกิจกรรมกลุมการ
ติดตาม และประเมินผลโครงการตาง ๆ  67.50 

 
ปานกลาง 

ที่มา: จากการวิเคราะห 
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ตารางท่ี 5.8 ระดับของการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในประเด็นตาง ๆ ของอบต.กื้ดชาง 
  อ.แมแตง จ.เชียงใหม (ตอ) 
 

ประเด็นของการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวม คาคะแนน 
(รอยละ) 

ระดับการ 
มีสวนรวม 

   4.3 สัดสวนของประชาชนที่มีสวนรวมในการประเมินผล
กิจกรรมการติดตามฯ 69.00 

 
ปานกลาง 

   4.4 สัดสวนของประชาชนที่มีสวนรวมในการออกความ
คิดเห็นและขอเสนอแนะในการติดตามฯ 62.00 

 
ปานกลาง 

   4.5 สัดสวนของประชาชนที่มีสวนรวมในการคนหา
ปญหาและสาเหตุของปญหาติดตามฯ 68.00 

 
ปานกลาง 

   4.6 สัดสวนของประชาชนที่มีสวนรวมในการหาวิธีการ
แกไขปญหาติดตาม และประเมินผลฯ 60.50 

 
ปานกลาง 

   4.7 สัดสวนของประชาชนที่มีสวนรวมในการออกเสียง
คัดคานโครงการทีม่ีผลกระทบในทางลบตอประชาชน และ
ชุมชน 58.00 

 
 

ปานกลาง 
รวมท้ัง 4 ดาน 71.37  

คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)   เทากับ 1.916 
ที่มา: จากการวิเคราะห 
 
  จากการวิเคราะหแสดงรายละเอียดของประเด็นตาง ๆ ของการสงเสริมเพื่อให
ประชาชนมีสวนรวมในประเด็นการมีสวนรวมทั้ง 4 ประเด็นใหญ จากผูประเมินจํานวน 25 ราย 
พบวา การมีสวนรวมโดยภาพรวมมีคารอยละ 71.37 โดยการมีสวนรวมดานที่ 1) การมีสวนรวม
ดานการวางแผน (รอยละ 81.75)  2) การปฎิบัติงานและดําเนินการ (รอยละ 72.40)  3) การจัดสรร
และรับผลประโยชน (รอยละ 66.67) และ 4) การติดตามและประเมินผล (รอยละ 64.64) แตทั้งน้ี
พบวา ดานการติดตามและประเมินผล มีระดับการมีสวนรวมนอยที่สุด คะแนนที่ไดคือ รอยละ 
58.00 ซึ่งพบวา ยังมีประชาชนที่มีสวนรวมในการออกเสียงคัดคานโครงการที่มีผลกระทบในทาง
ลบตอประชาชนและชุมชนไมมากเทาที่ควร รองลงมาคือ ดานการจัดสรรและรับผลประโยชน 
คะแนนที่ไดคือ รอยละ  59.00 ซึ่งเมื่อพิจารณาพบวา ยังขาดประชาชนที่มีสวนรวมในการออกเสียง
คัดคานตอการจัดสรรผลประโยชนตาง ๆ ในสวนดานการปฏิบัติงานและดําเนินการ คะแนนที่ได
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คือรอยละ 65.00 พบวา ประชาชนที่มีสวนรวมในการลงทุนหรือบริจาคเงิน/ทรัพยสิน, ออกแรง 
หรือสละแรง และวัสดุอุปกรณและสวนรวมไมมากเทาที่ควร และสําหรับดานการวางแผน คะแนน
ที่ไดคือ รอยละ 79.50 ซึ่งเมื่อพิจารณาพบวา ประชาชนที่มีสวนรวมในการออกเสียงคัดคาน
โครงการตาง ๆ ที่มีผลกระทบในทางลบตอประชาชนนอย  
  แสดงคาสถิติของระดับความพอเพียงของการประยุกตใชคุณธรรมตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงของ อปท. จากผูประเมินจํานวน 25 ราย โดยภาพรวมองคกรเหลาน้ีมีระดับ
การประยุกตใชคุณธรรมในระดับมากที่สุด โดยเฉพาะความซื่อสัตยสุจริต อีกทั้งคาสถิติของระดับ
ความพอเพียงของการประยุกตใชคุณธรรมเมื่อพิจารณาจากคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( SD )  
ก็มีคานอยมาก (1.916) แสดงใหเห็นวา การใหขอมูลการประเมินคร้ังนี้มีความเบี่ยงเบนนอยมาก 
 
 4) ระดับของการสงเสริมเพื่อใหประชาชนมีสวนในประเด็นตาง ๆ ของ อบต.เทพเสด็จ  
อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม 
  บทบาทของการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการตามแผนชุมชนและ
โครงการนอกแผนพัฒนาชุมชนเพื่อใหประชาชนมีสวนรวมในทุก ๆ กิจกรรมของ อปท. ที่มี
ผลกระทบตอชีวิตความเปนอยูของประชาชนในกลุม อปท. ดังตารางที่ 5.9 ดังนี ้
   
ตารางท่ี 5.9 ระดับของการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในประเด็นตาง ๆ ของ อบต. 
  เทพเสด็จ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม 
 

ประเด็นของการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวม คาคะแนน 
(รอยละ) 

ระดับการ 
มีสวนรวม 

1. การวางแผน 54.25  
   1.1 จํานวนประชาชนที่มีสวนรวมในการวางแผน 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 

ที่มา: จากการวิเคราะห 
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ตารางท่ี 5.9 ระดับของการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในประเด็นตาง ๆ ของ อบต. 
  เทพเสด็จ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม (ตอ) 
 

ประเด็นของการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวม คาคะแนน 
(รอยละ) 

ระดับการ 
มีสวนรวม 

2. การปฎิบัติงานและดําเนินการ 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 สัดสวนของประชาชนที่มีสวนรวมในกิจกรรมการ
จัดสรรผลประโยชนใหถูกตอง  60.00 

 
ปานกลาง 

    3.2 สัดสวนของประชาชนที่มีสวนรวมในการออกความ
คิดเห็นและขอเสนอแนะ  62.00 

 
ปานกลาง 

    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 สัดสวนของประชาชนทีม่ีสวนรวมในการประเมินผล
กิจกรรมการติดตามฯ 59.00 

 
ปานกลาง 

ที่มา: จากการวิเคราะห 
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ตารางท่ี 5.9 ระดับของการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในประเด็นตาง ๆ ของ อบต. 
  เทพเสด็จ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม (ตอ) 
 

ประเด็นของการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวม คาคะแนน 
(รอยละ) 

ระดับการ 
มีสวนรวม 

   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) การปฎิบัติงานและดําเนินการ (รอยละ 61.00)  3) การจัดสรร
และรับผลประโยชน (รอยละ 64.17) และ 4) การติดตามและประเมินผล (รอยละ 59.21) แตทั้งน้ี
พบวา ดานการวางแผน มีระดับการมีสวนรวมนอยที่สุด คะแนนที่ไดคือ รอยละ 48.00 ซึ่งพบวา  
ยังขาดการมีสวนรวมของประชาชนในการออกเสียงคัดคานโครงการตาง ๆ ที่มีผลกระทบในทาง
ลบตอประชาชน รองลงมาคือ ดานการติดตามและประเมินผล คะแนนที่ไดคือ รอยละ 50.00 ซึ่ง
เมื่อพิจารณาพบวา ประชาชนยังขาดความกลาแสดงออกในเร่ืองของการออกความคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะในการติดตามฯ ที่มีตอชุมชน ในสวนดานการปฏิบัติงานและดําเนินการ คะแนนที่ได
คือ รอยละ 58.50 พบวา ยังขาดความรวมมือจากประชาชนในการมีสวนรวมเปนผูชักชวนหรือ
ประชาสัมพันธ และสําหรับดานจัดสรรและรับผลประโยชน คะแนนที่ไดคือ รอยละ 60.00 ซึ่งเมื่อ
พิจารณาพบวา ประชาชนยังขาดการมีสวนรวมในกิจกรรมการจัดสรรผลประโยชนใหถูกตอง  
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  แสดงคาสถิติของระดับความพอเพียงของการประยุกตใชคุณธรรมตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงของ อปท. จากผูประเมินจํานวน 25 ราย โดยภาพรวมองคกรเหลาน้ีมีระดับ
การประยุกตใชคุณธรรมในระดับมากที่สุด โดยเฉพาะความซื่อสัตยสุจริต อีกทั้งคาสถิติของระดับ
ความพอเพียงของการประยุกตใชคุณธรรมเมื่อพิจารณาจากคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( SD ) ก็มี
คานอยมาก (1.037) แสดงใหเห็นวาการใหขอมูลการประเมินคร้ังนี้มีความเบี่ยงเบนนอยมาก 
 
 ผลจากการวิจัยสรุปไดวาระดับการสงเสริมเพื่อใหประชาชนมีสวนรวมกับ อปท.  
โดยองคกรดังกลาวไดสงเสริมใหประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการทําโครงการตามแผนชุมชน
และโครงการนอกแผนพัฒนาชุมชนเพื่อใหประชาชนมีสวนรวมในทุก ๆ กิจกรรมของ อปท.  
ที่มีผลกระทบตอชีวิตความเปนอยูของประชาชน อันเปนเปาหมายหลักของการมีสวนรวม จนถึง
นําไปปฏิบัติไดจริง ซึ่งการมีสวนรวมดังกลาวมี จํานวน 4 ระดับ ไดแก 1) การมีสวนรวมดานการ
วางแผน 2) การมีสวนรวมในการปฏิบัติงานและดําเนินการ 3) การมีสวนรวมในการจัดสรรและรับ
ผลประโยชน และ 4) การมีสวนรวมในการติดตามและประเมินผลโครงการตาง ๆ ในแผนพัฒนา
ชุมชนและนอกแผนพัฒนาชุมชน ทั้งน้ีผลการวิจัยสามารถประเมินระดับของการสงเสริมของ
อปท.  กับชุมชนในการดําเนินกิจกรรมโครงการตามแผนพัฒนาชุมชนและโครงการนอก
แผนพัฒนาชุมชน ทั้งน้ีการวิจัยพบวาระดับการสงเสริมเพื่อใหประชาชนมีสวนรวมกับ อปท. มี
ความสอดคลองกับระดับคุณธรรมของ อปท. กลาวคือ อปท. ที่มีการประยุกตใชคุณธรรมตาม
หลักปรัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับมาก จะมีระดับการสงเสริมเพื่อใหประชาชนมี 
สวนรวมกับ อปท. ในระดับมาก และเปนไปในทิศทางเดียวกัน แตในทางตรงกันขาม อปท. ที่มี
การประยุกตใชคุณธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับนอย ก็จะมีระดับของการ
สงเสริม การมีสวนรวมของชุมชนในระดับนอยและเปนไปในทิศทางเดียวกัน 

 
5.4 แนวทางในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการองคกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดเชียงใหม ดาน 
     อนามัยและสิ่งแวดลอม ดวยคุณธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 จากการวิเคราะหและประเมินแนวทางในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น จังหวัดเชียงใหม ดานอนามัยและสิ่งแวดลอม ดวยคุณธรรมตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง พบวา บุคลากรทุกฝายที่มีการประยุกตใชคุณธรรมตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ไดแก  ความซื่อสัตยสุจริต  ความอดทนและขยันหมั่นเพียร และความ
เอ้ือเฟอเผื่อแผในการบริหารจัดการมากที่สุด ก็จะทําใหระดับความอยูดีมีสุขของชุมชนอยูใน
ระดับสูง แตถาหากตนแบบของการพัฒนาดานอนามัยและสิ่งแวดลอมของทองถิ่นมีการ
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ประยุกตใชคุณธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารจัดการในระดับตํ่า ก็จะ
ทําใหความอยูดีมีสุขของชุมชนอยูในระดับตํ่า 
 จากการสังเคราะหองคความรูของการพัฒนาตนแบบการพัฒนาดานอนามัยและ
สิ่งแวดลอมของทองถิ่น จังหวัดเชียงใหม โดยการที่นักวิจัยรวมกับผูทรงคุณวุฒิทางดานการพัฒนา
อนามัยและสิ่งแวดลอมไดใหตัวแทนของตนแบบการพัฒนาอนามัยและสิ่งแวดลอม อันประกอบ
ไปดวย ฝายบริหาร ฝายผูปฏิบัติงาน และฝายสภา ของ อปท. จาก 4  ตําบล ในเขตพื้นที่ 4 อําเภอ
ของ จังหวัดเชียงใหม ไดพิจารณาและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการประเมินการประยุกตใช
คุณธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินงาน ปรากฏวา ตัวแทนของตนแบบ
การพัฒนาดานอนามัยและสิ่งแวดลอมยอมรับผลการประเมิน และเสนอแนะแนวทางในการ
ขับเคลื่อนการประยุกตใชคุณธรรมตามหลักปรัชญาของศรษฐกิจพอเพียงในการยกระดับการ
พัฒนาตนแบบการพัฒนาดานอนามัยและสิ่งแวดลอมของทองถิ่น จังหวัดเชียงใหม ดังมี
รายละเอียดตอไปน้ี 
 1) เนนการเพิ่มระดับการประยุกตใชคุณธรรมตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการ
ดําเนินงานเพิ่มมากขึ้นกลาวคือ ตนแบบของการพัฒนาอนามัยและสิ่งแวดลอมของทองถิ่น จังหวัด
เชียงใหม ที่มีคาคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินการประยุกตใชคุณธรรมตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในระดับปานกลางจนถึงนอย ก็จะพยายามปรับปรุงโดยนําเอาคุณธรรมที่ตนเอง
ยังมีการประยุกตใชกับการดําเนินงานในระดับปานกลางเขามาใชเพิ่มมากขึ้น เชน คุณธรรมดาน
ความซื่อสัตยสุจริต ในสวนของฝายผูบริหารก็จะตองเนนการนําเอาคุณธรรมดานความซื่อสัตย
สุจริตเขามาใชในการทํางานเพิ่มมากขึ้น โดยผูบริหารจะตองมีความซื่อสัตยสุจริตตอชุมชน ไมมี
การทํารายชุมชน โดยการสนับสนุนใหบุคคลภายนอกชุมชนเขามาใชทรัพยากรภายในชุมชนอยาง
ไมมีความรับผิดชอบ แตจะตองออกมาตรการหรือขอปฏิบัติในการใชทรัพยากรที่ไมเปนการ
ทําลายทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดลอมโดยรอบ ในสวนของผูปฏิบัติงานผลการประเมินพบวา
ยังมีการประยุกตใชคุณธรรมดานความอดทนและขยันหมั่นเพียรนอย ดังน้ันแนวทางในการ
ยกระดับการพัฒนาทําได โดยผูบริหารและฝายปฏิบัติงานตองกําหนดแผนการทํางานใหมีความ
ชัดเจน กําหนดวันและเวลาสงมอบงานของฝายปฏิบัติงาน ทําการตรวจสอบการทํางานวาพนักงาน
คนใดชอบทํางานแบบคั่งคาง ก็จะตองมีการกําหนดมาตรการการลงโทษและปฏิบัติตามมาตรการ
เพื่อจะทําใหพนักงานมีความเข็ดหลาบและเลิกพฤติกรรมการทํางานแบบคั่งคางหรือดินพอก 
หางหมูใหหมดไป ขณะเดียวกันในสวนของการลงพื้นที่ในการทํางานรวมกับชุมชน ทางฝาย
ผูบริหารก็ควรกําหนดกิจกรรมที่จะใหพนักงานลงพื้นที่เพื่อทํางานรวมกับชุมชนเพิ่มมากขึ้น และมี
การติดตามตรวจสอบการทํางานเปนระยะ ๆ ขณะเดียวกันทางฝายผูบริหารและฝายปฏิบัติการของ
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อปท. กระทําตนเปนแบบอยางที่ดีในการเปนผูมีความขยันอดทน โดยจะตองเพิ่มการลงพื้นที่ใน
การพบปะประชาชนเพิ่มขึ้น เปดชองทางใหชุมชนไดแสดงความคิดเห็น วิพากษวิจารณการทํางาน
ของ อปท. มากขึ้น โดยผานชองทางอินเตอรเน็ต การจัดวเทีประชาคม การจัดเสวนา และการ
ประชุม 
 2) สงเสริมการมีภาวะผูนําของฝายปฏิบัติงาน โดยผูบริหารและชุมชนตองสงเสริมและ
สนับสนุนการมีภาวะผูนําของฝายปฏิบัติงาน กลาวคือ ผูบริหารจะตองใหการสนับสนุนที่จะอนุญาต
ใหผูปฏิบัติงานมีภาวะผูนําในดานความขยันหมั่นเพียรและความเอ้ือเฟอเผื่อแผ โดยใหฝาย
ปฏิบัติการสามารถนําเสนอโครงการหรือกิจกรรมที่จะเปนการฝกใหฝายปฏิบัติการ ไดแสดงความ
อดทนและขยันหมั่นเพียร ตลอดจนความเอ้ือเฟอเผื่อแผตอชุมชนและหนวยงาน 
 3) การสรางความรูและความเขาใจ ตลอดจนสงเสริมใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการ
นําเอาคณุธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเขาไปใชในการดําเนินงานเพื่อพัฒนาสังคม
และวัฒนธรรมของทองถิ่นเพิ่มมากขึ้น กลาวคือ ผูบริหารและฝายผูปฏิบัติงานตลอดจนฝายสภา 
อปท. ที่มีจุดออนในการมีความเอ้ือเฟอเผื่อแผกับชุมชน ตองมีการเพิ่มการสรางความรูความเขาใจ
ใหกับชุมชนถึงความสําคัญของการรักษาอนามัยและสิ่งแวดลอม โดยจะตองโนมนาวใหชุมชน 
เขามามีสวนรวมในการดําเนินโครงการหรือกิจกรรมที่จะสงเสริมการรักษาอนามัยและสิ่งแวดลอม
ของชุมชน มีการกระจายอํานาจโดยเปดโอกาสใหชุมชนไดรวมติดตามและประเมินผลโครงการ
ทางดานอนามัยและสิ่งแวดลอมของ อปท. เพิ่มมากขึ้น 




