
 
บทที ่5 

การวเิคราะห์ศักยภาพของชุมชนกบัการจดัการสินทรัพย์ 
ตามแผนพฒันาด้านสังคม 

  
  ในการวดัมูลค่าเพิ่มของสินทรัพยชุ์มชนจากการจดัการการเรียนรู้เพื่อพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมภาคชนบทและชุมชนเมือง จงัหวดัเชียงใหม่” ไดก้ าหนดแนวทางศึกษาไวก้บั
การท างานร่วมกนัขององค์การปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ชุมชนและนกัวิจยั  ในการมีส่วนร่วมเพื่อ
การพฒันาทอ้งถ่ินตามบทบาทหนา้ของแต่ละฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง จากการด าเนินงานวิจยัในปี 2552  
ท าให้ทราบถึงศกัยภาพทางด้านทุนทางสังคม หรือสินทรัพยชุ์มชนในแต่ละพื้นท่ี ของทั้ง 26  
แห่ง ท่ีจะเป็นผูข้บัเคล่ือนบทบาทและแนวทางของการพฒันาทางดา้นเศรษฐกิจและสังคมของ
ภาคชนบทและชุมชนเมือง  จงัหวดัเชียงใหม่ ดงันั้นผูว้ิจยัจึงไดศึ้กษาถึงศกัยภาพของทอ้งถ่ินกบั
การเรียนรู้เพื่อการจดัการสินทรัพยใ์นชุมชน ในประเด็นไวด้งัน้ี 
 
4.1  ศักยภาพชุมชนต่อการจัดการสินทรัพย์ชุมชนด้านสังคม 
 แผนยทุธศาสตร์ดา้นสังคม อนัประกอบดว้ย แผนชุมชนหรือโครงการพฒันาตามแผน
ยทุธศาสตร์ทอ้งถ่ิน ดา้นศิลปวฒันธรรม การศึกษา การพฒันาคุณภาพชีวิตของเยาวชน ผูสู้งอาย ุ
ผูด้อ้ยโอกาส การดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้มและสุขภาพอนามยั 
 แผนดา้นวฒันธรรม การศึกษา และการเรียนรู้ กลุ่มท่ีมีบทบาทส าคญัในการขบัเคล่ือน
ประเด็นน้ีควรเป็นคณะกรมการวฒันธรรม โรงเรียน ชมรมผูสู้งอายุ วดั ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ 
เช่น ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ ภูมิปัญญาพื้นบา้น และอนุรักษ์วฒันธรรมประเพณีของชุมชน 
เป็นตน้ 
 แผนดา้นสุขภาพอนามยั มีคระกรรมการสภาสุขภาพ ชมรม อสม. โดยมีสถานีอนามยั
เป็นพี่เล้ียง ด าเนินการตามยทุธศาสตร์ เช่น การส่งเสริมการพึ่งตนเองดา้นสุขภาพ ส่งเสริมการใช้
สมุนไพร การออกก าลงักาย และการลดใชส้ารเคมี เป็นตน้ 
 แผนดา้นการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ มีคณะกรรมการดา้นป่า ดา้นน ้ า ดา้นดิน ซ่ึง
แลว้แต่ชุมชนจะคิดกนั เป็นตน้  
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 ผลการศึกษาพบว่า องค์การปกครองส่วนทอ้งถ่ินและชุมชนได้น าเสนอแผนชุมชน
ตน้แบบในการพฒันาดา้นสังคม จ านวน 26 ชุมชน โดยนกัวิจยัไดว้ิเคราะห์ศกัยภาพของชุมชน
ต่อการจดัการสินทรัพย ์ตามศกัยภาพของชุมชนและการประเมินทุนทางปัญญา อนัประกอบไป
ด้วย ทุนทางบุคคล ทุนด้านลูกค้า ทุนนวตักรรม และทุนความสามารถในการผลิต ด้วยการ
แสดงผลไว ้ดงัน้ี 
ไดแ้ก่  
   
  (1) แผนชุมชนองค์การบริหารส่วนต าบลขีเ้หลก็ อ าเภอแม่แตง  
   แนวทางพฒันาสังคมดา้นการพฒันาคุณภาพชีวติของประชาชน (ผูสู้งอาย)ุ 
ศกัยภาพของชุมชน ท่ีส่งผลต่อการจดัการสินทรัพยชุ์มชน ดงัน้ี 

 1) ทุนบุคลากร ไดแ้ก่บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งเป้าหมาย คือ 
  1.1) ฝ่ายชุมชน  
   กลุ่มผูสู้งอายุและผูด้้อยโอกาส บ้านแม่ขะจาน ต าบลข้ีเหล็ก 

อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ ไดรั้บการพฒันาคุณภาพชีวิต ศกัยภาพของผูสู้งอายุในดา้นของ
การประกอบอาชีพเสริม การดูแลสุขภาพ การออกก าลงักาย 

  1.2) ฝ่ายเทศบาลต าบล  
   ได้แก่ นักพฒันาชุมชน เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน 

นกัวชิาการเกษตร นกัประชาสัมพนัธ์ทอ้งถ่ินประจ าต าบล นกัวจิยัชุมชน 
  1.3) ฝ่ายหน่วยงานภาคี  
   ไดแ้ก่ ศูนยพ์ฒันาสังคม หน่วยท่ี 13 จงัหวดัเชียงใหม่ 
 2)  ทุนลูกค้า  
  ไดแ้ก่ผูสู้งอายุและผูด้อ้ยโอกาส ทั้งภายในชุมชนและภายนอกชุมชน 

ไดแ้ก่ ชาวบา้นในต าบลข้ีเหล็ก นกัพฒันาชุมชน นกัเรียนในพื้นท่ีเป็นตน้  
 3) ทุนนวตักรรม 
  ไดแ้ก่ แผนชุมชนตน้แบบ ส่ือวดีีทศัน์ ศูนยศ์าลาสร้างสุขประจ าต าบล  
 4) ทุนความสามารถในการผลติ 
  ได้แก่ การพฒันาคุณภาพชีวิตของผูสู้งอายุ และกลุ่มดอ้ยโอกาสใน

ชุมชน ให้ได้มีการท ากิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม และครัวเรือน ด้วยการท ากิจกรรม
ร่วมกนั กระตุน้ ส่งเสริม สนบัสนุน และเช่ือมโยงให้เกิดกิจกรรมทางสังคมท่ีเป็นการพฒันา
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ศกัยภาพป้องกนัแกไ้ข และฟ้ืนฟู ทรัพยากรบุคคลในพื้นท่ีให้มีกิจกรรมทางสังคมร่วมกนั เช่น 
กิจกรรมดา้นการใชเ้วลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน์ เช่น ออกก าลงักาย เล่นกีฬา เล่นดนตรี พี่สอนนอ้ง 
เป็นตน้ 

 5) มูลค่าของสินทรัพย์ชุมชน 
  5.1) สินทรัพยมี์มูลค่า 
   เป็นมูลค่าของสินทรัพย์ท่ี เกิดจากปัจจัยเงินทุน ได้แก่ เงิน

สนบัสนุนจากองค์การบริหารส่วนต าบล และศูนยพ์ฒันาสังคม หน่วยท่ี 13 จงัหวดัเชียงใหม่ 
และรายไดห้มุนเวียนจากการด าเนินกิจกรรมขยะรีไซเคิล มีมูลค่าประเมินทางเศรษฐกิจไดไ้ม่
นอ้ยกวา่ 4,000 บาทต่อเดือน  

  5.2) สินทรัพยไ์ม่มีมูลค่า 
   เ ป็ นมู ล ค่ า ของ สินท รัพย์ ท่ี เ กิ ดจ าก ปั จ จัย แ วดล้อม อ่ืน

นอกเหนือจากปัจจัยเงินทุน ได้แก่ กิจกรรมของผู ้สูงอายุ ทั้ งการออกก าลังกาย การดูแล
ผูด้อ้ยโอกาส กิจกรรมภูมิปัญญาสอนลูกหลาน ซ่ึงเป็นกิจกรรมท่ีมีคุณค่าทางจิตใจต่อชุมชน และ
การรวมกิจกรรมอยา่งต่อเน่ืองทุกวนัองัคารท่ีสองของทุกเดือน และ องคค์วามรู้ท่ีเกิดจากการสืบ
ทอดภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน กิจกรรมเล่นดนตรีพื้นเมือง  

 6) ความเกีย่วเน่ืองของสินทรัพย์ชุมชน 
  6.1)  ด้านวิถีชีวิตชุมชน ผูสู้งอายุส่วนใหญ่ได้มีกิจกรรมร่วมกนัอนั

ก่อใหเ้กิด รูปแบบของการพฒันาคุณภาพชีวติของแผนพฒันาสังคม “ศาลาสร้างสุข”  
  6.2) ดา้นภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน กลุ่มผูสู้งอายไุดมี้กิจกรรม ท่ีถ่ายทอดการ

ท าตุง การเล่นดนตรีพื้นเมือง และการสร้างอุปกรณ์การพฒันาทางกายภาพบ าบดัให้กบัผูด้อ้ยโอ
กาน ดว้ยอุปกรณ์พื้นบา้น ท่ีท าจากไมไ้ผ ่กะลามะพร้าวเป็นตน้  
  

 (2)  แผนชุมชนองค์การบริหารส่วนต าบลป่าเมี่ยง อ าเภอดอยสะเกด็   
  แนวทางพฒันาสังคมด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรม
ร่วมกนัของเด็กและเยาวชน ท่ีส่งผลต่อการจดัการสินทรัพยชุ์มชน ดงัน้ี 

   1) ทุนบุคลากร ไดแ้ก่บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งเป้าหมาย คือ 
  1.1) ฝ่ายชุมชน  
   กลุ่มเครือข่ายเด็กและเยาวชนในชุมชนต าบลป่าเม่ียง อ าเภอดอย

สะเก็ดไดรั้บการพฒันาคุณภาพ 
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  1.2) ฝ่ายองคก์ารบริหารส่วนต าบล  
   ได้แก่ นักพฒันาชุมชน เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน 

นกัวชิาการเกษตร นกัประชาสัมพนัธ์ทอ้งถ่ินประจ าต าบล นกัวจิยัชุมชน 
  1.3) ฝ่ายหน่วยงานภาคี  
   ไดแ้ก่ โรงเรียนประถมและมธัยมในพื้นท่ี อาสาสมคัรชุมชน  
 2)  ทุนลูกค้า  
  ไดแ้ก่ เยาวชนและเครือข่ายเด็ก ทั้งภายในชุมชนและภายนอกชุมชน  
 3) ทุนนวตักรรม 
  ได้แก่ แผนชุมชนตน้แบบ ส่ือวีดีทศัน์ การส่งเสริมและสนับสนุน

กิจกรรม“การเสริมสร้างเครือข่ายเด็กและเยาวชนกับการมีส่วนร่วมในชุมชนต าบลป่าเม่ียง 
อ าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่” และกิจกรรมค่ายเยาวชนสัมพนัธ์ 

 4) ทุนความสามารถในการผลติ 
  ไดแ้ก่ การจดัค่ายเยาวชนสัมพนัธ์ เพื่อสร้างกระบวนการป้องกนัและ

แก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนในพื้นท่ี เพื่อให้เด็กและเยาวชนในชุมชนได้มีโอกาสเข้ามาท า
กิจกรรมร่วมกนัจะสามารถช่วยแก้ไขปัญหาความรุนแรง ปัญหาเด็กติดเกมส์ ปัญหาทะเลาะ
ววิาทและปัญหายาเสพยติ์ด และสร้างกิจกรรมท่ีจะไดเ้รียนรู้ถึงการใชชี้วติในสังคมท่ีถูกตอ้งและ
ไดเ้รียนรู้ถึงการท ากิจกรรมเพื่อสร้างสรรคส์ังคม 

 5) มูลค่าของสินทรัพย์ชุมชน 
  5.1) สินทรัพยมี์มูลค่า 
   เป็นมูลค่าของสินทรัพย์ท่ี เกิดจากปัจจัยเงินทุน ได้แก่ เงิน

สนบัสนุนจากองค์การบริหารส่วนต าบล ในการพฒันาค่ายเยาวชน สนบัสนุนอาหารกลางวนั 
ส่งเสริมเคร่ืองเล่นพฒันาการเด็ก ส่งเสริมการพฒันาทกัษะการเรียนรู้ และทุนการศึกษา จ านวน 
270,000 บาท ซ่ึงเป็นกิจกรรมท่ีสร้างและพฒันาทรัยพยากรมนุษยใ์นอนาคต 

  5.2) สินทรัพยไ์ม่มีมูลค่า 
   เป็นมูลค่าของสินทรัพย์ท่ีเกิดจากผลการจัดกิจกรรมได้แก่ 

กิจกรรมการจดัค่าย เยาวชนสัมพนัธ์ ทุกปี ส าหรับกลุ่มเยาวชนรุ่นละไม่เกิน 50 คน ให้เขา้ใจชีวิต
มากข้ึน การมีส่วนร่วมในสังคมดว้ย การปลูกป่า และการเล่นกีฬา ท าให้พฤติการณ์การติดเกมส์ 
และการทะเลาะววิาทในชุมชน  

 6) ความเกีย่วเน่ืองของสินทรัพย์ชุมชน 
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  6.1)  ด้านวิถีชีวิตชุมชน เด็กและเยาวชนได้มีกิจกรรมร่วมกันท า
กิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม และท าให้ทกัษะความคิดในการด าเนินชี วิตให้ถูกตอ้งมาก
ข้ึน 

 
(3)  แผนชุมชนเทศบาลต าบลสันโป่ง อ าเภอแม่ริม    
 แนวทางพฒันาสังคมด้านการส่งเสริมสุขภาวะของชุมชน ท่ีส่งผลต่อการ

จดัการสินทรัพยชุ์มชน ดงัน้ี 
 1) ทุนบุคลากร ไดแ้ก่บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งเป้าหมาย คือ 
  1.1) ฝ่ายชุมชน  
   กลุ่มชุมชนต าบลสันโป่ง อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ ไดรั้บ

การพฒันาคุณภาพชีวิตในด้านของการดูแลสุขภาพอนามัย และการด าเนินชีวิตด้วยความ
รอบคอบไม่ประมาท  

  1.2) ฝ่ายเทศบาลต าบล  
   ได้แก่ นักพฒันาชุมชน เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน  

นกัประชาสัมพนัธ์ทอ้งถ่ินประจ าต าบล นกัวจิยัชุมชน 
  1.3) ฝ่ายหน่วยงานภาคี  
   ไดแ้ก่ อนามยัประจ าต าบล วดั 
 2)  ทุนลูกค้า  
  ได้แก่ ชาวบ้านในต าบลสันโป่ง อ าเภอแม่ริม นักพัฒนาชุมชน 

นกัเรียนในพื้นท่ีเป็นตน้  
 3) ทุนนวตักรรม 
  ไดแ้ก่ แผนชุมชนตน้แบบ ส่ือวีดีทศัน์ การรณรงคเ์พื่องดเหลา้ในงาน

พิธีกรรม 
 4) ทุนความสามารถในการผลติ 
  ได้แก่ การรณรงค์ และแนวคิดของกระบวนการป้องกนัและแก้ไข

ปัญหาสังคมอนัเกิดจากการด่ืมสุราของประชาชนในต าบลสันโป่ง การมีส่วนร่วมของประชาชน
ในต าบลสันโป่งในการรณรงคใ์ห้เลิกด่ืมสุราในงานพิธีต่างๆท่ีมีข้ึนในชุมชนเป็นการด าเนินงาน
ท่ีมีประสิทธิภาพ ซ่ึงประชาชนในชุมชนต าบลสันโป่งไดใ้ห้ความร่วมมือเป็นอย่างดี เน่ืองจาก
การรณรงคใ์หเ้ลิกด่ืมสุราในงานพิธีต่างๆ 



 6 

 5) มูลค่าของสินทรัพย์ชุมชน 
  5.1) สินทรัพยมี์มูลค่า 
   เป็นมูลค่าของสินทรัพย์ท่ี เกิดจากปัจจัยเงินทุน ได้แก่ เงิน

สนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนต าบล ในการประชาสัมพนัธ์ รณรงค์การงดเหล้าในงาน
พิธีกรรมต่าง ๆ 5,000 บาท  

  5.2) สินทรัพยไ์ม่มีมูลค่า 
   เป็นมูลค่าของสินทรัพยท์างทรัพยากรมนุษยใ์นชุมชนท่ีร่วมกนั

ตั้งใจ ลด ละเลิก รณรงคก์ารงดเหลา้ในงานพิธีกรรมต่าง ๆ ของทั้ง 11 หมู่บา้น อยา่งต่อเน่ืองและ
เกิดการกระตุน้ ตระหนักรู้ ในการน าไปปฏิบติัทั้งต าบล งานมงคลและงานอวมงคลท่ีจดัข้ึนใน
ชุมชนต าบลสันโป่งปลอดจากสุรา คนในชุมชนเขา้ใจและตระหนกัถึงปัญหา นอกจากน้ียงัขยายผล
ความส าเร็จไปสู่หน่วยงานอ่ืนในชุมชน ทั้งหน่วยงานราชการและสถานท่ีต่างๆในชุมชน เพื่อให้
ต าบลสันโป่งเป็นต าบลท่ีปลอดเหลา้อยา่งแทจ้ริง 

 6) ความเกีย่วเน่ืองของสินทรัพย์ชุมชน 
  6.1)  ดา้นวิถีชีวิตชุมชน ชุมชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน ลดรายจ่ายท่ีไม่

จ  าเป็นและเป็นสาเหตุของอุบติัเหตุ การทะเลาะววิาทในชุมชนใหน้อ้ยลง  
 

(4)  แผนชุมชนองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแฝก อ าเภอสารภี 
  แนวทางพฒันาสังคมด้าน  การพฒันาด้านการส่งเสริมอาชีพให้กับ

ประชาชน ท่ีส่งผลต่อการจดัการสินทรัพยชุ์มชน ดงัน้ี 
   1) ทุนบุคลากร ไดแ้ก่บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งเป้าหมาย คือ 

  1.1) ฝ่ายชุมชน  
   กลุ่มเครือข่ายเด็กและเยาวชนในชุมชนต าบลหนองแฝก อ าเภอ

สารภี ไดรั้บการพฒันาคุณภาพ 
  1.2) ฝ่ายเทศบาลต าบล  
   ได้แก่ นักพฒันาชุมชน เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน 

นกัวชิาการเกษตร นกัประชาสัมพนัธ์ทอ้งถ่ินประจ าต าบล นกัวจิยัชุมชน 
  1.3) ฝ่ายหน่วยงานภาคี  
   ไดแ้ก่ โรงเรียนประถมและมธัยมในพื้นท่ี อาสาสมคัรชุมชน  
 2)  ทุนลูกค้า  
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  ไดแ้ก่ เยาวชนและเครือข่ายเด็ก ทั้งภายในชุมชนและภายนอกชุมชน  
 3) ทุนนวตักรรม 
  ได้แก่ แผนชุมชนตน้แบบ ส่ือวีดีทศัน์ การส่งเสริมและสนับสนุน

กิจกรรม“การเสริมสร้างเครือข่ายเด็กและเยาวชนกบัการมีส่วนร่วมในชุมชนต าบลหนองแฝก 
อ าเภอสารภี จงัหวดัเชียงใหม่” และกิจกรรมค่ายเยาวชนสัมพนัธ์ 

 4) ทุนความสามารถในการผลติ 
  ไดแ้ก่ การจดัค่ายเยาวชนสัมพนัธ์ เพื่อสร้างกระบวนการป้องกนัและ

แก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนในพื้นท่ีต าบลหนองแฝก เพื่อให้เด็กและเยาวชนในชุมชนได้มี
โอกาสเขา้มาท ากิจกรรมร่วมกนัจะสามารถช่วยแกไ้ขปัญหาความรุนแรง ปัญหาเด็กติดเกมส์ 
ปัญหาทะเลาะวิวาทและปัญหายาเสพยติ์ด และสร้างกิจกรรมท่ีจะได้เรียนรู้ถึงการใช้ชีวิตใน
สังคมท่ีถูกตอ้งและไดเ้รียนรู้ถึงการท ากิจกรรมเพื่อสร้างสรรคส์ังคม 

 5) มูลค่าของสินทรัพย์ชุมชน 
  5.1) สินทรัพยมี์มูลค่า 
   เป็นมูลค่าของสินทรัพย์ท่ี เกิดจากปัจจัยเงินทุน ได้แก่ เงิน

สนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนต าบล ในการพฒันาค่ายเยาวชน 50,000 บาท สนับสนุน
อาหารกลางวนั ส่งเสริมเคร่ืองเล่นพฒันาการเด็ก ส่งเสริมการพฒันาทกัษะการเรียนรู้ และ
ทุนการศึกษา จ านวน 220,000 บาท ซ่ึงเป็นกิจกรรมท่ีสร้างและพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์นอนาคต 

  5.2) สินทรัพยไ์ม่มีมูลค่า 
   เป็นมูลค่าของสินทรัพย์ท่ีเกิดจากผลการจัดกิจกรรมได้แก่ 

กิจกรรมการจดัค่าย เยาวชนสัมพนัธ์ ทุกปี ส าหรับกลุ่มเยาวชนรุ่นละไม่เกิน 50 คน ให้เขา้ใจชีวิต
มากข้ึน การมีส่วนร่วมในสังคมดว้ย การปลูกป่า และการเล่นกีฬา ท าให้พฤติการณ์การติดเกมส์ 
และการทะเลาะววิาทในชุมชน  

 6) ความเกีย่วเน่ืองของสินทรัพย์ชุมชน 
  6.1)  ด้านวิถีชีวิตชุมชน เด็กและเยาวชนได้มีกิจกรรมร่วมกันท า

กิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม และท าให้ทกัษะความคิดในการด าเนินชี วิตให้ถูกตอ้งมาก
ข้ึน 

 
(5)  แผนชุมชนเทศบาลต าบลอนิทขิล อ าเภอแม่แตง  
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 แนวทางพฒันาสังคมด้านการจัดการสวสัดิการชุมชน (ผูสู้งอายุ และ
ผูด้อ้ยโอกาส) ท่ีส่งผลต่อการจดัการสินทรัพยชุ์มชน ดงัน้ี 
   1) ทุนบุคลากร ไดแ้ก่บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งเป้าหมาย คือ 

  1.1) ฝ่ายชุมชน  
   กลุ่มผูสู้งอาย ุและประชาชนในพื้นท่ีต าบลอินทขิล  
  1.2) ฝ่ายเทศบาลต าบล  
   ได้แก่ นักพฒันาชุมชน เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน 

ฝ่ายอนามยัและสาธารณสุข อาสาสมคัรชุมชน นกัประชาสัมพนัธ์ทอ้งถ่ินประจ าต าบล นกัวิจยั
ชุมชน 

  1.3) ฝ่ายหน่วยงานภาคี  
   ไดแ้ก่ อาสาสมคัรชุมชน องค์กรสวสัดิการชุมชน โรงพยาบาล

ประจ าอ าเภอ 
 2)  ทุนลูกค้า  
  ไดแ้ก่ กลุ่มผูสู้งอายุ จ  านวน 290 คนในต าบล ผูด้อ้ยโอกาส และผูติ้ด

เช้ือ จ านวน 26 คน องคก์รสวสัดิการชุมชนประจ าเทศบาลต าบลอินทขิล  
 3) ทุนนวตักรรม 
  ได้แก่  แผนชุมชนต้นแบบ ส่ือวีดีทัศน์  การพัฒนาระบบระบบ

สวสัดิการท่ีให้ผูสู้งอายุ และผูด้้อยโอกาส  และเกิดศูนย์เอนกประสงค์บริการผูสู้งอายุ    เพื่อ
จดัระบบการให้บริการสวสัดิการสังคมกบัคนในชุมชนต าบลอินทขิล อ าเภอแม่แตง จงัหวดั
เชียงใหม่ 

 4) ทุนความสามารถในการผลติ 
 ไดแ้ก่ การเสริมสร้างระบบสวสัดิการท่ีใหผู้สู้งอาย ุและผูด้อ้ยโอกาสได้
อยูร่่วมกนักบัครอบครัวและชุมชนอนัจะก่อให้เกิดสวสัดิการชุมชนท่ีเหมาะสม เอ้ือประโยชน์ใหก้บั
คนทุกวยัท่ีมาใชป้ระโยชน์ร่วมกนั จนเกิดเป็นแนวคิดในการจดัตั้งศูนยอ์เนกประสงคบ์ริการ
ผูสู้งอาย ุ 

 5) มูลค่าของสินทรัพย์ชุมชน 
  5.1) สินทรัพยมี์มูลค่า 
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   เป็นมูลค่าของสินทรัพย์ท่ี เกิดจากปัจจัยเงินทุน ได้แก่ เงิน
สนบัสนุนจากองค์การบริหารส่วนต าบล ในการจดัระบบสวสัดิการให้กบัชุมชน 30,000 บาท 
 งบจากหน่วยงานภายนอกในการสนบัสนุนบุคลากรและเคร่ืองมืออุปกรณ์ 15,000 บาท  

  5.2) สินทรัพยไ์ม่มีมูลค่า 
 เป็นมูลค่าของสินทรัพยท่ี์เกิดจากผลการจดักิจกรรมไดแ้ก่ 
บุคลากรอาสามสมคัรของชุมชน ท่ีเขา้มาช่วยงานในการใหค้วามรู้ ตรวจเยีย่ม และค าแนะน าใน
การดูแลสุขภาพของศูนยเ์อนกประสงคบ์ริการผูสู้งอายุ  ภายใตร้ะบบสวสัดิการท่ีใหผู้สู้งอาย ุและ
ผูด้อ้ยโอกาส ในวนัเสาร์ อาทิตย ์ 

 6) ความเกีย่วเน่ืองของสินทรัพย์ชุมชน 
  6.1)  ดา้นวถีิชีวติชุมชน ประชาชนไดรั้บการดูแลสุขภาพ และอนามยั 

ท าให้มีสุขภาพแข็งแรง และการจดักิจกรรมการตรวจสุขภาพและกิจกรรมกีฬาให้กบัผูสู้งอาย ุ
เป็นประจ าทุกปี อยา่งต่อเน่ือง 

 
(6)  แผนชุมชนองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดขวญั อ าเภอดอยสะเกด็  
 แนวทางพฒันาสังคมดา้นการพฒันาคนและสังคม ท่ีส่งผลต่อการจดัการ

สินทรัพยชุ์มชน ดงัน้ี 
   1) ทุนบุคลากร ไดแ้ก่บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งเป้าหมาย คือ 

  1.1) ฝ่ายชุมชน  
   กลุ่ม สล่าตีส่ิว บา้นบ่อหิน นายจ านง กดน ้าค  า 
  1.2) ฝ่ายองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
   ได้แก่ นักพฒันาชุมชน เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน 

สาธารณสุข นกัประชาสัมพนัธ์ทอ้งถ่ินประจ าต าบล นกัวจิยัชุมชน 
  1.3) ฝ่ายหน่วยงานภาคี  
   ไดแ้ก่ โรงเรียนประถมและมธัยมในพื้นท่ี  
 2)  ทุนลูกค้า  
  ไดแ้ก่ เยาวชน และผูป้ระกอบอาชีพช่างแกะสลกัไม ้ทั้งภายในชุมชน

และภายนอกชุมชน  
 3) ทุนนวตักรรม 
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  ไดแ้ก่ แผนชุมชนตน้แบบ ส่ือวีดีทศัน์ การกระตุน้ให้เกิดการอนุรักษ์
ภูมิปัญการตีส่ิวของชุมชนต าบลตลาดขวญัใหค้งอยูสื่บไป 

 4) ทุนความสามารถในการผลติ 
  ไดแ้ก่ พฒันาศกัยภาพดา้นการจดัการให้กบัสมาชิกของกลุ่มตีส่ิวบา้น

บ่อหิน โดยการจดัการเรียนรู้ร่วมกันเพื่อสร้างแนวคิดในการประกอบธุรกิจชุมชนท่ีมีความ
เขม้แข็งบนพื้นฐานของความพอเพียงรวมถึงการสร้างเอกลกัษณ์ของสินคา้ท่ีผลิตข้ึนเพื่อให้เกิด
ความไดเ้ปรียบทางดา้นการตลาด รวมถึงการอนุรักษภู์มิปัญการตีส่ิวของชุมชนต าบลตลาดขวญั
ใหค้งอยูสื่บไป 

 5) มูลค่าของสินทรัพย์ชุมชน 
  5.1) สินทรัพยมี์มูลค่า 
   เป็นมูลค่าของสินทรัพย์ท่ี เกิดจากปัจจัยเงินทุน ได้แก่ เงิน

สนบัสนุนจากองคก์ารบริหารส่วนต าบล ในการพฒันากลุ่มอาชีพ  10,000 บาท 
  5.2) สินทรัพยไ์ม่มีมูลค่า 
   เป็นมูลค่าของสินทรัพย์ภูมิปัญญาของช่าง สล่าส่ิว ท่ีมีอยู่ใน

ต าบล ท่ีมีการสืบทอด การตีเหล็ก และรักษาคุณภาพของ ส่ิว ให้เป็นอุปกรณ์ท่ีใช้ส าหรับช่าง
แกะสลกัไม ้ 

 6) ความเกีย่วเน่ืองของสินทรัพย์ชุมชน 
  6.1)  ดา้นภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ด้านการตีเหล็กเน้ือดีมีคุณภาพ ออกมา

เป็น ส่ิว ชนิดต่าง ๆ ท่ีใชใ้นงานฝีมือช่างแกะสลกัไม ้
 
(7)  แผนชุมชนองค์การบริหารส่วนต าบลสะลวง อ าเภอแม่ริม  
 แนวทางพฒันาสังคมดา้นการส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิต (เด็กและ

เยาวชน) ท่ีส่งผลต่อการจดัการสินทรัพยชุ์มชน ดงัน้ี 
   1) ทุนบุคลากร ไดแ้ก่บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งเป้าหมาย คือ 

  1.1) ฝ่ายชุมชน  
   กลุ่มเด็กและเยาวชนในชุมชนต าบลสะลวง อ าเภอแม่ริม ไดรั้บ

การพฒันาดา้นทกัษะการด าเนินชีวติ 
  1.2) ฝ่ายองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
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   ได้แก่ นักพฒันาชุมชน เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน 
สาธารณสุข นกัประชาสัมพนัธ์ทอ้งถ่ินประจ าต าบล นกัวจิยัชุมชน 

  1.3) ฝ่ายหน่วยงานภาคี  
 ไดแ้ก่ โรงเรียนประถมและมธัยมในพื้นท่ี สถานีอนามยัชุมชน 

ปราชญ์ชุมชนสมุนไพร ส านักงานคุม้ครองโรคท่ี 10 จงัหวดัเชียงใหม่สนับสนุนงบประมาณใน
กิจกรรมดา้นโรคติดต่อ มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่สนบัสนุนสถานท่ีจดักิจกรรมค่ายเยาวชน  

 2)  ทุนลูกค้า  
  ไดแ้ก่ เยาวชนและเครือข่ายเด็ก ทั้งภายในชุมชนและภายนอกชุมชน  
 3) ทุนนวตักรรม 
  ไดแ้ก่ แผนชุมชนตน้แบบ ส่ือวีดีทศัน์ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน

การท ากิจกรรมเพื่อป้องกนัและแกไ้ขปัญหาในเด็กและเยาวชน กิจกรรมค่ายเยาวชน 
 4) ทุนความสามารถในการผลติ 

    ได้แก่ เกิดการรวมกลุ่มแลกเปล่ียนความคิดเห็นระหว่างกันและท า
กิจกรรมอย่างต่อเน่ืองของเยาวชนในต าบลสะลวง ทั้งกิจกรรมค่ายเยาวชนท่ีมุง้เน้นให้ความรู้และ
ความตระหนักในปัญหาด้านส่ิงแวดล้อม ยาเสพติด และโรคติดต่อร้ายแรง กิจกรรมเดินป่าหา
สมุนไพรร่วมกบัปราชญ์ชุมชน กิจกรรมท าฝายกั้นน ้ า ซ่ึงสามารถช่วยลดปัญหาเด็กและเยาวชนใน
ต าบลสะลวงได้เป็นอย่างดี จนท าให้เด็กและเยาวชนในชุมชนมีความสามคัคีและร่วมกนัในการ
สร้างสรรคผ์ลงานจากความคิดท่ีดีงามกลบัคืนสู่สังคม 

 5) มูลค่าของสินทรัพย์ชุมชน 
  5.1) สินทรัพยมี์มูลค่า 
   เป็นมูลค่าของสินทรัพย์ท่ี เกิดจากปัจจัยเงินทุน ได้แก่ เงิน

สนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนต าบล ในการพฒันาค่ายเยาวชน 35,000 บาท สนับสนุน
อาหารกลางวนั ส่งเสริมเคร่ืองเล่นพฒันาการเด็ก ส่งเสริมการพฒันาทกัษะการเรียนรู้ ซ่ึงเป็น
กิจกรรมท่ีสร้างและพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์นอนาคต 

  5.2) สินทรัพยไ์ม่มีมูลค่า 
   เป็นมูลค่าของสินทรัพย์ท่ีเกิดจากผลการจัดกิจกรรมได้แก่ 

กิจกรรมการจดัค่าย เยาวชนสัมพนัธ์ ทุกปี ส าหรับกลุ่มเยาวชนรุ่นละไม่เกิน 45 คน ให้เขา้ใจชีวิต
มากข้ึน การมีส่วนร่วมในสังคมดว้ย การปลูกป่า และการเล่นกีฬา ท าให้พฤติการณ์การติดเกมส์ 
และการทะเลาะววิาทในชุมชน  
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 6) ความเกีย่วเน่ืองของสินทรัพย์ชุมชน 
  6.1)  ด้านวิถีชีวิตชุมชน เด็กและเยาวชนได้มีกิจกรรมร่วมกันท า

กิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม และท าให้ทกัษะความคิดในการด าเนินชี วิตให้ถูกตอ้งมาก
ข้ึน 

 
(8)  แผนชุมชนองค์การบริหารส่วนต าบลหางดง อ าเภอหางดง  
แนวทางพฒันาสังคมด้านการส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิต (ผูสู้งอายุ) ท่ี

ส่งผลต่อการจดัการสินทรัพยชุ์มชน ดงัน้ี 
   1) ทุนบุคลากร ไดแ้ก่บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งเป้าหมาย คือ 

  1.1) ฝ่ายชุมชน  
   กลุ่มชาวบา้นในชุมชนบา้นดงน้อย อ าเภอสารภีหางดง ได้รับ

การพฒันาคุณภาพชีวติดา้นสุขภาพอนามยั 
  1.2) ฝ่ายองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
   ได้แก่ นักพฒันาชุมชน เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน 

สถานีอนามยัและสาธารณสุข นกัประชาสัมพนัธ์ทอ้งถ่ินประจ าต าบล นกัวจิยัชุมชน 
  1.3) ฝ่ายหน่วยงานภาคี  
   ไดแ้ก่ อาสาสมคัรชุมชน สาธารณสุขประจ าอ าเภอ  
 2)  ทุนลูกค้า  
  ไดแ้ก่ ผูสู้งอายุและเครือข่ายผูสู้งอายุ ทั้งภายในชุมชนและภายนอก

ชุมชน  
 3) ทุนนวตักรรม 
  ได้แ ก่  แผนชุมชนต้นแบบ ส่ือวี ดีทัศน์  การพัฒนาระบบการ

เสริมสร้างคุณภาพชีวติความเป็นอยูข่องผูสู้งอายเุพื่อเสริมสร้างความสุข  
 4) ทุนความสามารถในการผลติ 
  ไดแ้ก่ การเสริมสร้างความสุขและสร้างเครือข่ายของผูสู้งอายุในชุมชน

ใหส้ามารถช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั 
 5) มูลค่าของสินทรัพย์ชุมชน 
  5.1) สินทรัพยมี์มูลค่า 
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   เป็นมูลค่าของสินทรัพย์ท่ี เกิดจากปัจจัยเงินทุน ได้แก่ เงิน
สนบัสนุนจากองคก์ารบริหารส่วนต าบล ในการพฒันาค่ายเยาวชน 30,000 บาท    
    5.2) สินทรัพยไ์ม่มีมูลค่า 

   เป็นมูลค่าของสินทรัพย์ท่ีเกิดจากผลการจัดกิจกรรมได้แก่ 
สุขภาพของผูสู้งอายุดีข้ึน ลดภาวการณ์เจ็บป่วยของผูสู้งอายุด้วยโรง เบาหวานและความดัน 
ดว้ยกจิกรรมการออกก าลงักาย และการใหค้วามรู้ในการดูแลสุขภาพ 

 6) ความเกีย่วเน่ืองของสินทรัพย์ชุมชน 
  6.1)  ดา้นวิถีชีวิตชุมชน ผูสู้งอายุไดมี้กิจกรรมร่วมกนัท า กิจกรรมท่ี

เป็นประโยชน์ต่อสังคม และท าให้ทกัษะความคิดในการด าเนินชี วิตให้ถูกตอ้งมากข้ึนและท า
อยา่งต่อเน่ือง ในทุกสัปดาห์  

 
(9)  แผนชุมชนองค์การบริหารส่วนต าบลแม่แรม อ าเภอแม่ริม 
 แนวทางพฒันาสังคมดา้นการส่งเสริมสุขภาวะชุมชน (การเลิกเหลา้) ท่ีส่งผล

ต่อการจดัการสินทรัพยชุ์มชน ดงัน้ี 
   1) ทุนบุคลากร ไดแ้ก่บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งเป้าหมาย คือ 

  1.1) ฝ่ายชุมชน  
   ประชาชนในชุมชนบา้นแม่ในพฒันา ต าบลแม่แรม อ าเภอแม่ริม 

ไดรั้บการพฒันาคุณภาพ 
  1.2) ฝ่ายองคก์ารบริหารส่วนต าบล  
   ได้แก่ นักพฒันาชุมชน เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน 

สาธารณสุข นกัประชาสัมพนัธ์ทอ้งถ่ินประจ าต าบล นกัวจิยัชุมชน 
  1.3) ฝ่ายหน่วยงานภาคี  
   ไดแ้ก่ สาธารณสุขชุมชนและอาสาสมคัรชุมชน 
 2)  ทุนลูกค้า  
  ไดแ้ก่ การป้องกนับรรเทาปัญหาอบายมุขและส่ิงเสพติด ทั้งภายใน

ชุมชนและภายนอกชุมชน  
 3) ทุนนวตักรรม 
  ได้แก่ แผนชุมชนตน้แบบ ส่ือวีดีทศัน์ การรณรงค์ให้ประชาชนใน

ชุมชนเลิกผลิตและเลิกด่ืมสุรา 



 14 

 4) ทุนความสามารถในการผลติ 
  ได้แก่ การสะทอ้นให้คนในชุมชนเห็นถึงผลเสียของการด่ืมสุรา และ

การประกอบอาชีพท่ีไร้ความรับผิดต่อสังคม ซ่ึงปัจจุบนัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินแม่แรมไดข้ยาย
ผลการด าเนินงานสู่กลุ่มเยาวชนในชุมชนให้ห่างไกลจากส่ิงเสพติด โดยให้การสนับสนุนทางดา้น
กีฬาใหก้บัเยาวชนในต าบลแม่แรม เพื่อให้เยาวชนไดใ้ชเ้วลาวา่งให้เกิดประโยชน์และสร้างภูมิคุม้กนั
ท่ีดีให้กบัเยาวชนในต าบลแม่แรมเองกระบวนการสร้างเสริมความเขม้แข็งให้กบัครอบครัว ดว้ย
การรณรงคใ์หป้ระชนชนในชุมชนบา้นแม่ในพฒันาเลิกผลิตและเลิกด่ืมสุรา 

 5) มูลค่าของสินทรัพย์ชุมชน 
  5.1) สินทรัพยมี์มูลค่า 
   เป็นมูลค่าของสินทรัพย์ท่ี เกิดจากปัจจัยเงินทุน ได้แก่ เงิน

สนบัสนุนจากองคก์ารบริหารส่วนต าบล ในการพฒันาค่ายเยาวชน 80,000 บาท    
     5.2) สินทรัพยไ์ม่มีมูลค่า 

   เป็นมูลค่าของสินทรัพย์ท่ีเกิดจากผลการจัดกิจกรรมได้แก่ 
ผลประโยชน์จาการท่ีคนในชุมชนไม่มีการผลิตสุรา และความรู้ความเขา้ใจของชุมชนต่อผลเสีย
ของการด่ืมสุราและ และการขยายผลน้ีไปยงักลุ่มเยาวชนในเร่ืองของยาเสพติ 

 6) ความเกีย่วเน่ืองของสินทรัพย์ชุมชน 
  6.1)  ดา้นวถีิชีวติชุมชน คนในชุมชนไดมี้กิจกรรมร่วมกนัท ากิจกรรม

ท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม คือการเลิกผลิตและด่ืมสุรา ยาเสพติด และท าให้ทกัษะความคิดในการ
ด าเนินชี วติใหถู้กตอ้งมากข้ึน 

 
(10)   แผนชุมชนองค์การบริหารส่วนต าบลแม่คะ อ าเภอฝาง  
 แนวทางพฒันาสังคมดา้นการส่งเสริมการศึกษาให้กบัเด็กในต าบลท่ีส่งผล

ต่อการจดัการสินทรัพยชุ์มชน ดงัน้ี 
   1) ทุนบุคลากร ไดแ้ก่บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งเป้าหมาย คือ 

  1.1) ฝ่ายชุมชน  
   กลุ่ม เด็กเล็กในต าบล ไดรั้บการพฒันาดา้นการดูแลและความรู้

เบ้ืองตน้ 
  1.2) ฝ่ายองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
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   ได้แก่ นักพฒันาชุมชน เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน 
นกัวชิาการศึกษา นกัประชาสัมพนัธ์ทอ้งถ่ินประจ าต าบล นกัวจิยัชุมชน 

  1.3) ฝ่ายหน่วยงานภาคี  
   ไดแ้ก่ โรงเรียนประถมและมธัยมในพื้นท่ี อาสาสมคัรชุมชน  
 2)  ทุนลูกค้า  
  ไดแ้ก่ เด็กเล็ก ทั้งภายในชุมชนและภายนอกชุมชน  
 3) ทุนนวตักรรม 
  ได้แก่ แผนชุมชนต้นแบบ ส่ือวีดีทศัน์ การพฒันาศกัยภาพในการ

ใหบ้ริการของศูนยพ์ฒันาเด็กก่อนวยัเรียนประจ าต าบลแม่คะ อ าเภอฝาง จงัหวดัเชียงใหม่ 
 4) ทุนความสามารถในการผลติ 

  สามารถพฒันาศกัยภาพในการให้บริการของศูนยพ์ฒันาเด็กก่อนวยัเรียนของ
ชุมชนบา้นแม่คะ ท าให้ชุมชนทราบถึงปัญหาและความตอ้งการของศูนยพ์ฒันาเด็กก่อนวยัเรียน
ของชุมชนบา้นแม่คะท าให้ศูนยพ์ฒันาเด็กก่อนวยัเรียนของชุมชนบา้นแม่คะสามารถให้บริการ
ได้อย่างทัว่ถึง ปัจจุบนัเด็กในชุมชนบา้นแม่คะได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน 
นอกจากนั้นศูนยพ์ฒันาเด็กก่อนวยัเรียนของชุมชนบา้นแม่คะยงัไดข้ยายผลในการให้บริการไป
ยงัชุมชนอ่ืนในต าบลแม่คะและเป็นตน้แบบของการใหบ้ริการของศูนยพ์ฒันาเด็กก่อนวยัเรียนได้
ดีข้ึน 

 5) มูลค่าของสินทรัพย์ชุมชน 
  5.1) สินทรัพยมี์มูลค่า 
   เป็นมูลค่าของสินทรัพย์ท่ี เกิดจากปัจจัยเงินทุน ได้แก่ เงิน

สนบัสนุนจากองคก์ารบริหารส่วนต าบล ในการพฒันา 112,000 บาท รวมถึงการอบรมจริยธรรม 
การพฒันาครูผูส้อน 

  5.2) สินทรัพยไ์ม่มีมูลค่า 
   เป็นมูลค่าของสินทรัพย์การพฒันาความรู้และการดูแลเด็กเล็ก 

ให้มีภูมิความรู้ และมีสภาพจิตใจท่ีเข้อมแข็งพร้อมอยู่ในสังคมได้เกิดจากผลการจดักิจกรรม
ไดแ้ก่ กิจกรรมการจดัค่าย เยาวชนสัมพนัธ์ ทุกปี ส าหรับกลุ่มเยาวชนรุ่นละไม่เกิน 50 คน ให้
เขา้ใจชีวิตมากข้ึน การมีส่วนร่วมในสังคมดว้ย การปลูกป่า และการเล่นกีฬา ท าให้พฤติการณ์
การติดเกมส์ และการทะเลาะววิาทในชุมชน  

 6) ความเกีย่วเน่ืองของสินทรัพย์ชุมชน 
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  6.1)  ดา้นวิถีชีวิตชุมชน เด็กเล็กไดรั้บการดูและเอาใจใส่พฒันาไปสู่
การเป็นทรัพยากรมนษยใ์นสังคมท่ีมีความพร้อม 

 
(11) แผนชุมชนองค์การบริหารส่วนต าบลสบเปิง อ าเภอแม่แตง 
  แนวทางพฒันาสังคมดา้นส่ิงแวดลอ้ม (กิจกรรมการอนุรักษ์ป่าตน้

น ้าของชุมชน) ท่ีส่งผลต่อการจดัการสินทรัพยชุ์มชน ดงัน้ี 
   1) ทุนบุคลากร ไดแ้ก่บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งเป้าหมาย คือ 

  1.1) ฝ่ายชุมชน  
   กลุ่มเกษตรกร และ ประชาชนในชุมชนต าบลสปเปิง อ าเภอแม่

แตง ไดรั้บการพฒันาการพฒันาป่าชุมชนบา้นสหกรณ์ทุ่งใหม่   
  1.2) ฝ่ายองคก์ารบริหารส่วนต าบล  
   ได้แก่ นักพฒันาชุมชน เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน 

นกัวชิาการเกษตร นกัประชาสัมพนัธ์ทอ้งถ่ินประจ าต าบล นกัวจิยัชุมชน 
  1.3) ฝ่ายหน่วยงานภาคี  
   ได้แก่ โรงเรียนประถมและมธัยมในพื้นท่ี ส านักงานเกษตร

อ าเภอ 
 2)  ทุนลูกค้า  
  ไดแ้ก่ เกษตรกร ทั้งภายในชุมชนและภายนอกชุมชน  
 3) ทุนนวตักรรม 
  ไดแ้ก่ แผนชุมชนตน้แบบ ส่ือวีดีทศัน์ การท าเกษตรแบบผสมผสาน

ควบคู่กบัการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มและการบริหารจดัการแหล่งน ้า จงัหวดัเชียงใหม่” 
 4) ทุนความสามารถในการผลติ 

    ไดแ้ก่ สามารถพฒันาระบบการบริหารจดัการป่าชุมชนของชุมชนบา้น
สหกรณ์ทุ่งใหม่ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ โดยการวิจยัไดเ้ขา้ไปมีส่วนร่วมในการวางแผนการจดั
กิจกรรมเพื่อฟ้ืนฟูและอนุรักษป่์าชุมชนของชุมชนบา้นสหกรณ์ทุ่งใหม่ซ่ึงเป็นชุมชนตน้แบบใน
การด าเนินงาน กิจกรรมดงักล่าวไดมุ้่งเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนและส่งเสริมให้เยาวชนใน
ชุมชนเกิดจิตส านึกในการอนุรักษ์ป่า นอกจากนั้นการวิจยัยงัสามารถขยายผลกรด าเนินงาน
เก่ียวกบัการฟ้ืนฟูและอนุรักษป่์าชุมชนในชุมชนอ่ืนของต าบลสบเปิงต่อไป 

 5) มูลค่าของสินทรัพย์ชุมชน 
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  5.1) สินทรัพยมี์มูลค่า 
   เป็นมูลค่าของสินทรัพย์ท่ี เกิดจากปัจจัยเงินทุน ได้แก่ เงิน

สนบัสนุนจากองคก์ารบริหารส่วนต าบล ในการพฒันาป่าชุมชน  30,000 บาท    
     5.2) สินทรัพยไ์ม่มีมูลค่า 

   เป็นมูลค่าของการอนุรักษป่์าไม ้และพื้นดินเพื่อการเกษตรให้มี
ความอุมสมบรูณ์ เอ้ือประโยชน์กนัในการสร้างแหล่งน ้ า ท่ีท  ากิน อนัเป็นฐานรากท่ีส าคญัของ
อาชีพเกษตรกรรมในพื้นท่ี และถ่ายทอดจิตส านึกรัก ป่าไมพ้ื้นน ้าไวใ้หก้บัคนในชุมชน 

 6) ความเกีย่วเน่ืองของสินทรัพย์ชุมชน 
  6.1)  ด้านวิถีชีวิตชุมชน เด็กและเยาวชนได้มีกิจกรรมร่วมกันท า

กิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม และท าให้ทกัษะความคิดในการด าเนินชี วิตให้ถูกตอ้งมาก
ข้ึน 

  6.2 )  เป็นการอนุรักษ ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มไวใ้ห้อยูคู่่
กบัชุมชน 

 
(12)  แผนชุมชนองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว อ าเภอแม่ริม  
 แนวทางพฒันาสังคมดา้นการส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิต (ผูติ้ดเช้ือ 

และผูด้อ้ยโอกาส) ท่ีส่งผลต่อการจดัการสินทรัพยชุ์มชน ดงัน้ี 
   1) ทุนบุคลากร ไดแ้ก่บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งเป้าหมาย คือ 

  1.1) ฝ่ายชุมชน  
   กลุ่มผูติ้ดเช้ือ และผูด้อ้ยโอกาสในชุมชนต าบลดอนแกว้ อ าเภอ

แม่ริ ไดรั้บการพฒันาคุณภาพชีวติท่ีดีข้ึน 
  1.2) ฝ่ายองคก์ารบริหารส่วนต าบล  
   ได้แก่ นักพฒันาชุมชน เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน 

ส านกังานสาธารณสุข อาสาสมคัรชุมชน นกัประชาสัมพนัธ์ทอ้งถ่ินประจ าต าบล นกัวจิยัชุมชน 
  1.3) ฝ่ายหน่วยงานภาคี  
   ไดแ้ก่ สาธารณสุขชุมชนและอาสาสมคัรชุมชน  
 2)  ทุนลูกค้า  
  ไดแ้ก่ ผูติ้ดเช้ือ และผูด้อ้ยโอกาสในชุมชนต าบลดอนแกว้  
 3) ทุนนวตักรรม 
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  ได้แก่ แผนชุมชนตน้แบบ ส่ือวีดีทศัน์ การส่งเสริมและสนับสนุน
กิจกรรม“การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อพฒันาคุณภาพชีวิตผูพ้ิการและผูด้อ้ยโอกาส
บา้นน้ีมีรัก ของชุมชนบา้นดอนแกว้ ”  

 4) ทุนความสามารถในการผลติ 
  ไดแ้ก่ การพฒันาคุณภาพชีวิตความเป็นอยูข่องผูพ้ิการและผูด้อ้ยโอกาสท่ีชดัเจน 
จนสามารถขยายผลการด าเนินงานในการช่วยเหลือและพฒันาคุณภาพชีวิตของผูพ้ิการและ
ผูด้อ้ยโอกาสในต าบลดอนแกว้ไดอ้ยา่งครอบคลุมมากข้ึน  

 5) มูลค่าของสินทรัพย์ชุมชน 
  5.1) สินทรัพยมี์มูลค่า 
   เป็นมูลค่าของสินทรัพย์ท่ี เกิดจากปัจจัยเงินทุน ได้แก่ เงิน

สนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนต าบล ในการพฒันาคุณภาพชีวิต 50,000 บาท  และ
งบประมาณสนบัสนุนจากหน่วยงานภายนอก รวม 100,000 บาท 

  5.2) สินทรัพยไ์ม่มีมูลค่า 
   เป็นมูลค่าของคุณภาพชีวิตของผูด้อ้ยโอกาสและผูติ้ดเช้ือไดรั้บ

การดูแลและมีส่วนร่วมในการด าเนินชีวติร่วมกบัสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข  และมีสุขภาพทางกาย
และทางจิตใจทีดีแขม้แขง็ข้ึน  

 6) ความเกีย่วเน่ืองของสินทรัพย์ชุมชน 
  6.1)  ดา้นวิถีชีวิตชุมชน ผูติ้ดเช้ือและผูด้อ้ยโอกาสไดรั้บการดูแลดา้น

สุขภาพ ท่ีอยูอ่าศยั ไดมี้กิจกรรมร่วมกนัท ากิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม และท าให้คุณภาพ
ชีวติสมบรูณ์ข้ึน  

 
(13)  แผนชุมชนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านปง อ าเภอหางดง   
 แนวทางพฒันาสังคมดา้นการพฒันาคุณภาพชีวิตดว้ยการท าเกษตรแบบ

ผสมผสานควบคู่กบัการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมและการบริหารจดัการแหล่งน ้ า ท่ีส่งผลต่อการ
จดัการสินทรัพยชุ์มชน ดงัน้ี 
   1) ทุนบุคลากร ไดแ้ก่บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งเป้าหมาย คือ 

  1.1) ฝ่ายชุมชน  
   กลุ่มเกษตรและประชาชนต าบลบ้านปง อ าเภอหางดง ได้

ช่วยกนัพฒันาคุณภาพชีวติดา้นการเกษตรผสมผสาน พร้อมกบัอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 
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  1.2) ฝ่ายองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
   ได้แก่ นักพฒันาชุมชน เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน 

นกัวชิาการเกษตร นกัประชาสัมพนัธ์ทอ้งถ่ินประจ าต าบล นกัวจิยัชุมชน 
  1.3) ฝ่ายหน่วยงานภาคี  
   ไดแ้ก่ โรงเรียนประถมและมธัยมในพื้นท่ี อาสาสมคัรชุมชน  
 2)  ทุนลูกค้า  
  ไดแ้ก่ เกษตรกรในพื้นท่ีและประชาชนท่ีอยูใ่นพื้นท่ีเขตป่าชุมชนทั้ง

ภายในชุมชนและภายนอกชุมชน  
 3) ทุนนวตักรรม 
  ได้แก่ แผนชุมชนตน้แบบ ส่ือวีดีทศัน์ การส่งเสริมและพฒันาเพื่อ

ฟ้ืนฟูป่าชุมชนบา้นแม่ขนิลเหนือ ต าบลบา้นปง อ าเภอหางดง จงัหวดัเชียงใหม่ 
 4) ทุนความสามารถในการผลติ 

    ได้แก่ พฒันาระบบการบริหารจดัการเพื่อฟ้ืนฟูป่าชุมชนของชุมชน
แม่ขนิลเหนือไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ โดยการสร้างกระบวนการชุมชนและสร้างการมีส่วนร่วม
ในการวางแผนการจดักิจกรรมเพื่อฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ป่าชุมชนบา้นแม่ขนิลเหนือ ซ่ึงเป็นชุมชน
ตน้แบบ ไดมุ้่งเนน้การสร้างแนวคิดในการให้ความส าคญัของการอนุรักษป่์าและการมีส่วนร่วม
ของคนในชุมชน จนท าใหชุ้มชนบา้นแม่ขนิลเหนือสามารถฟ้ืนฟูป่าท่ีแห้งแลง้ให้กลบัมามีความ
อุดมสมบูรณ์และเป็นแหล่งตน้น ้าส าหรับการท าเกษตรกรรมของคนในชุมชนบา้นแม่ขนิลเหนือ
ไดดี้ข้ึน 

 5) มูลค่าของสินทรัพย์ชุมชน 
  5.1) สินทรัพยมี์มูลค่า 
   เป็นมูลค่าของสินทรัพย์ท่ี เกิดจากปัจจัยเงินทุน ได้แก่ เงิน

สนบัสนุนจากองคก์ารบริหารส่วนต าบล ในการพฒันาโครงการ 20,000 บาท    
     5.2) สินทรัพยไ์ม่มีมูลค่า 

   เป็นมูลค่าของการมีต้นน ้ าใช้เพื่อการเกษตร ท่ีพอเพียงและ
เหมาะสมกบัการปลูกพืชหมุนเวียน และพื้นป่าชุมชนกวา่ 200 ไร่ไดรั้บการฟ้ืนฟูและอนุรักษใ์ห้
สมบรูณ์ข้ึน 

 6) ความเกีย่วเน่ืองของสินทรัพย์ชุมชน 
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  6.1)  ดา้นวิถีชีวิตชุมชน ประชาชนในพื้นท่ีได้มีกิจกรรมร่วมกนัท า
กิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ชุมชน และท าให้สภาพพื้นดินและแหล่งน ้ ามีเพียงพอต่อการท า
การเกษตร  

 6.2) ดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม การมีส่วนร่วมของคน
ในชุมชน จนท าให้ชุมชนบา้นแม่ขนิลเหนือสามารถฟ้ืนฟูป่าท่ีแห้งแลง้ให้กลบัมามีความอุดม
สมบูรณ์และเป็นแหล่งตน้น ้าส าหรับการท าเกษตรกรรม 

 
 
 
 
(14)   แผนชุมชนเทศบาลต าบลริมเหนือ อ าเภอแม่ริม  
 แนวทางพฒันาสังคมด้านการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมในต าบล ท่ีส่งผลต่อ

การจดัการสินทรัพยชุ์มชน ดงัน้ี  
   1) ทุนบุคลากร ไดแ้ก่บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งเป้าหมาย คือ 

  1.1) ฝ่ายชุมชน  
   กลุ่มประชาชนและกลุ่มเยาวชนในชุมชนต าบลริมเหนือ อ าเภอ

แม่ริม ไดพ้ฒันาดา้นการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 
  1.2) ฝ่ายเทศบาลต าบล  
   ได้แก่ นักพฒันาชุมชน เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน 

นกัวชิาการเกษตร นกัประชาสัมพนัธ์ทอ้งถ่ินประจ าต าบล นกัวจิยัชุมชน 
  1.3) ฝ่ายหน่วยงานภาคี  
   ไดแ้ก่ โรงเรียนประถมและมธัยมในพื้นท่ี อาสาสมคัรชุมชน  
 2)  ทุนลูกค้า  
  ได้แก่ ประชาชน เยาวชนและเครือข่ายเด็ก ทั้ งภายในชุมชนและ

ภายนอกชุมชน  
 3) ทุนนวตักรรม 
  ได้แก่ แผนชุมชนต้นแบบ ส่ือวีดีทศัน์ การส่งเสริมและพฒันาภูมิ

ปัญญาท้องถ่ินเพื่ออนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมของชุมชนบา้นเหมืองผ่าต าบลริมเหนือ อ าเภอแม่ริม 
จงัหวดัเชียงใหม่ 
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 4) ทุนความสามารถในการผลติ 
  ไดแ้ก่ การน าภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมาใชใ้นการแกไ้ขปัญญาส่ิงแวดลอ้มของชุมชน 

ในการประยุกตใ์ชภู้มิปัญญาในการท าเสวียน ซ่ึงเป็นภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของต าบลริมเหนือมาใช้
ในการใส่เศษใบไม้และขยะท่ีสามารถย่อยสลายได้แทนการเผาท าลาย นอกจากนั้ นการ
ด าเนินงานดงักล่าวยงัสามารถขยายผลไปสู่ชุมชนอ่ืนในต าบลริมเหนือท าให้ต าบลริมเหนือมี
สภาพแวดลอ้มท่ีดีข้ึน 

 5) มูลค่าของสินทรัพย์ชุมชน 
  5.1) สินทรัพยมี์มูลค่า 
   เป็นมูลค่าของสินทรัพย์ท่ี เกิดจากปัจจัยเงินทุน ได้แก่ เงิน

สนบัสนุนจากองคก์ารบริหารส่วนต าบล ในการพฒันากิจกรรมดงักล่าว 10,000 บาท    
     5.2) สินทรัพยไ์ม่มีมูลค่า 

   เป็นมูลค่าของสินทรัพยท์างปัญญา ดา้นการท าเสวียน มาสร้าง
เป็นภูมิความรู้เพื่อการเก็บขยะรักษาส่ิงแวดลอ้มเพื่อพฒันาคุณภาพชีวิตท่ีดีให้กบัคนในทอ้งถ่ิน
ชุมชนน้ี และด าเนินการต่อไปยงัทุกหมู่บา้นในต าบล 

 6) ความเกีย่วเน่ืองของสินทรัพย์ชุมชน 
  6.1)  ด้านวิถีชีวิตชุมชน คนในชุมชได้มีกิจกรรมร่วมกันท าท่ีเป็น

ประโยชน์ต่อสังคม ในด้านการดูแลรักษาส่ิงแวดล้อมและมีความคิดในการด าเนินชี วิตให้
ถูกตอ้งมากข้ึน 

 6.2) ดา้นภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน เกิดการสืบสานความรู้ในการท าเสวียน
และการใชแสวยีนเพื่อประโยชน์ต่อการรักษาส่ิงแวดลอ้ม  

 
(15)  แผนชุมชนองค์การบริหารส่วนต าบลน า้แพร่ อ าเภอหางดง  
 แนวทางพฒันาสังคมดา้นการพฒันาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนท่ีส่งผล

ต่อการจดัการสินทรัพยชุ์มชน ดงัน้ี 
   1) ทุนบุคลากร ไดแ้ก่บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งเป้าหมาย คือ 

  1.1) ฝ่ายชุมชน  
   กลุ่มเยเด็กและเยาวชนในชุมชนต าบลน ้ าแพร่ อ าเภอหางดง 

ไดรั้บการพฒันาคุณภาพชีวติและทกัษะการเรียนรู้เพื่อใชชี้วติในสังคมใหดี้ข้ึน 
  1.2) ฝ่ายองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
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   ได้แก่ นักพฒันาชุมชน เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน 
นกัวชิาการศึกษา นกัประชาสัมพนัธ์ทอ้งถ่ินประจ าต าบล นกัวจิยัชุมชน 

  1.3) ฝ่ายหน่วยงานภาคี  
   ไดแ้ก่ โรงเรียนประถมและมธัยมในพื้นท่ี อาสาสมคัรเยาวชน

ในพื้นท่ี  
 2)  ทุนลูกค้า  
  ไดแ้ก่ เยาวชนและเครือข่ายเด็ก ทั้งภายในชุมชนและภายนอกชุมชน  
 3) ทุนนวตักรรม 
  ได้แก่ แผนชุมชนตน้แบบ ส่ือวีดีทศัน์ การส่งเสริมและสนับสนุน

กิจกรรม“โครงการส่งเสริมกิจกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อป้องกนัและแกไ้ขปัญาในเด็ก
และเยาวชนในชุมชนบา้นแพะขวาง ต าบลน ้ าแพร่ อ าเภอหางดง จงัหวดัเชียงใหม่” และกิจกรรม
ค่ายเยาวชนสัมพนัธ์ 

 4) ทุนความสามารถในการผลติ 
    ไดแ้ก่ กระบวนการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาเด็กและเยาวชนในพื้นท่ี
ต าบลน ้ าแพร่ โดยใช้การส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เช่น การเล่น
ดนตรีและการเล่นกีฬา จะสามารถช่วยแกไ้ขปัญหาเด็กติดเกมส์ ปัญหายาเสพติดและปัญหาการ
ทะเลาะวิวาทไดเ้ป็นอยา่งดี  การเรียนรู้ถึงการใชเ้วลาวา่งให้เกิดประโยชน์ดว้ยการอนุรักษไ์วซ่ึ้ง
ของศิลปะอนัทรงคุณค่าของชุมชน (การตีกลองสะบดัชัย) มาใช้เป็นแนวทางในการพฒันา
ศกัยภาพของเด็กและเยาวชนให้ผูป้กครองหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต าบลน ้ าแพร่
สามารถน าไปปรับใชไ้ดใ้นล าดบัต่อไป 

 5) มูลค่าของสินทรัพย์ชุมชน 
  5.1) สินทรัพยมี์มูลค่า 
   เป็นมูลค่าของสินทรัพย์ท่ี เกิดจากปัจจัยเงินทุน ได้แก่ เงิน

สนบัสนุนจากองคก์ารบริหารส่วนต าบล ในการพฒันาเยาวชน 50,000 บาท   
  5.2) สินทรัพยไ์ม่มีมูลค่า 
   เป็นมูลค่าคุณภาพชีวิตของเยาวชน และการลดปัญหาทางสังคม

ท่ีเกิดกบัเยาวชน โดยใชว้ฒันธรรม ศิลปะทางดนตรีเขา้มาเป็นตวักระตุน้และสร้างพฤติกรรมท่ีดี
ของเยาวชน  

 6) ความเกีย่วเน่ืองของสินทรัพย์ชุมชน 
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  6.1)  ด้านวิถีชีวิตชุมชน เด็กและเยาวชนได้มีกิจกรรมร่วมกันท า
กิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม และท าให้ทกัษะความคิดในการด าเนินชี วิตให้ถูกตอ้งมาก
ข้ึน 

 
 
 
 
 
(16) แผนชุมชนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลสบแม่ข่า อ าเภอหางดง 

แนวทางพฒันาสังคมด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน ท่ีส่งผลต่อการจัดการ
สินทรัพยชุ์มชน ดงัน้ี 
   1) ทุนบุคลากร ไดแ้ก่บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งเป้าหมาย คือ 

  1.1) ฝ่ายชุมชน  
   กลุ่มประชากร บ้านน ้ าโท้ง ต าบลสบแม่ข่า อ าเภอหางดง 

จงัหวดัเชียงใหม่  ไดรั้บการพฒันาทกัษะความรู้ดา้นการบริหารด าเนินงานดา้นสหกรณ์ร้านคา้  
  1.2) ฝ่ายองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
   ได้แก่ นักพฒันาชุมชน เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน 

ศูนยก์ารศึกษานอกโรงเรียน  นกัวิชาการเกษตร นกัประชาสัมพนัธ์ทอ้งถ่ินประจ าต าบล นกัวิจยั
ชุมชน 

  1.3) ฝ่ายหน่วยงานภาคี  
   ไดแ้ก่ ศูนยก์ารศึกษานอกโรงเรียน 
 2)  ทุนลูกค้า  
  ไดแ้ก่ เยาวชนและเครือข่ายเด็ก ทั้งภายในชุมชนและภายนอกชุมชน  
 3) ทุนนวตักรรม 
  ได้แก่ แผนชุมชนตน้แบบ ส่ือวีดีทศัน์ การส่งเสริมและสนับสนุน

กิจกรรม“การพฒันาระบบการบริหารจดัการสหกรณ์ร้านคา้บา้นน ้ าโทง้ ต าบลสบแม่ข่า อ าเภอ
หางดง จงัหวดัเชียงใหม่” และเกิดสหกรณ์ร้านคา้บา้นน ้าโทง้ 

 4) ทุนความสามารถในการผลติ 
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  ไดแ้ก่ ความรู้ในการบริหารจดัการสหกรณ์ร้านคา้และการผลิตสินคา้ รวมถึงการ
สนบัสนุนในดา้นของการศึกษาดูงานและจดัฝึกอบรมทกัษะอาชีพให้กบัคนในชุมชน ดว้ยการการ
ด าเนินงานเพื่อพฒันาชุมชนร่วมกบัอบต.อย่างต่อเน่ืองส่งผลให้กลุ่มมีสินคา้หลากหลายชนิด ทั้ง
ดอกไมป้ระดิษฐ์ เห็ด ขา้วสาร ขนม และไดจ้ดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนด้วยมีแนวคิดท่ีจะผลิต
สินคา้เพื่อวางจ าหน่ายในชุมชนเป็นการสร้างรายไดเ้สริม เป็นสถานท่ีแลกเปล่ียนเรียนรู้ ความคิด 
ประสบการ กระชบัความสัมพนัธ์และความสามคัคีของคนในชุมชนอีกทางหน่ึง  

 5) มูลค่าของสินทรัพย์ชุมชน 
  5.1) สินทรัพยมี์มูลค่า 
   เป็นมูลค่าของสินทรัพย์ท่ี เกิดจากปัจจัยเงินทุน ได้แก่ เงิน

สนบัสนุนจากองคก์ารบริหารส่วนต าบล ในการพฒันาสหกรณ์บา้นน ้ าโทง้ 25,000 บาท  และ
การสนบัสนุนความร้จากศูนยก์ารศึกษานอกโรงเรียนรู้ งบประมาณจากการระดมหุ้นสมาชิก
สหกรณ์ 

  5.2) สินทรัพยไ์ม่มีมูลค่า 
   เป็นมูลค่าของสินทรัพย์ท่ีเกิดจากผลการจัดกิจกรรมได้แก่ 

กิจกรรมของการประชุมการด าเนินงานร้านคา้สหกรณ์ ท าใหใ้หมี้ทกัษะความรู้เพิ่มมากข้ึน  
 6) ความเกีย่วเน่ืองของสินทรัพย์ชุมชน 
  6.1)  ดา้นวถีิชีวติชุมชน ชุมชนไดมี้กิจกรรมร่วมกนัท ากิจกรรมท่ีเป็น

ประโยชน์ต่อสังคม และท าใหท้กัษะความคิดในการด าเนินชี วติใหถู้กตอ้งมากข้ึน 
 
(17) แผนชุมชนองค์การบริหารส่วนต าบลเทพเสด็จ อ าเภอดอยสะเกด็  
แนวทางพฒันาสังคมดา้นส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติ ท่ีส่งผลต่อการ

จดัการสินทรัพยชุ์มชน ดงัน้ี 
   1) ทุนบุคลากร ไดแ้ก่บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งเป้าหมาย คือ 

  1.1) ฝ่ายชุมชน  
   กลุ่มชุมชนบา้นก าแพงหิน ต าบลเทพเสด็จ อ าเภอดอยสะเก็ด 

จงัหวดัเชียงใหม่  
  1.2) ฝ่ายองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
   ได้แก่ นักพฒันาชุมชน เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน 

นกัวชิาการเกษตร นกัประชาสัมพนัธ์ทอ้งถ่ินประจ าต าบล นกัวจิยัชุมชน 
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  1.3) ฝ่ายหน่วยงานภาคี  
   ได้แก่ โรงเรียนประถมและมธัยมในพื้นท่ี อาสาสมคัรชุมชน 

กรมป่าไม ้   
 2)  ทุนลูกค้า  
  ได้แก่ ประชาชน เยาวชนและเครือข่ายเด็ก ทั้ งภายในชุมชนและ

ภายนอกชุมชน  
 3) ทุนนวตักรรม 
  ได้แก่ แผนชุมชนตน้แบบ ส่ือวีดีทศัน์ การส่งเสริมและสนับสนุน

กิจกรรม“การบริหารจดัการทรัพยากรป่าไมก้บัการสืบสานประเพณีเล้ียงผีขุนน ้ าของชุมชนบา้น
ก าแพงหิน ต าบลเทพเสด็จ อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวดัเชียงใหม่” และกิจกรรมค่ายเยาวชน
สัมพนัธ์ 

 4) ทุนความสามารถในการผลติ 
  ได้แก่ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี มี

ประสิทธิภาพของชุมชนบ้านก าแพงหิน ท าให้ชาวบ้านในชุมชนบ้านก าแพงหิน มีป่าไม้ท่ี 
อุดมสมบูรณ์และสามารถใชป้ระโยชน์ร่วมกนัไดอ้ย่างย ัง่ยืน ซ่ึงการด าเนินงานวิจยัไดเ้ขา้ไปมี
ส่วนในการกระตุน้ให้ชาวบา้นในชุมชนบา้นก าแพงหินรู้ถึงคุณค่าของป่าไมแ้ละร่วมกนัในการ
อนุรักษใ์หค้งความอุดมสมบูรณ์ นอกจากนั้นการด าเนินงานวิจยัในคร้ังน้ียงัมุ่งส่งเสริมให้คนใน
ชุมชนบา้นก าแพงหินไดร่้วมกนัอนุรักษป์ระเพณีท่ีส าคญัของชุมชน คือ ประเพณีเล้ียงผขีนุน ้า 
    5) มูลค่าของสินทรัพย์ชุมชน 

  5.1) สินทรัพยมี์มูลค่า 
   เป็นมูลค่าของสินทรัพย์ท่ี เกิดจากปัจจัยเงินทุน ได้แก่ เงิน

สนบัสนุนจากองคก์ารบริหารส่วนต าบล ในการพฒันา  10,000 บาท   
  5.2) สินทรัพยไ์ม่มีมูลค่า 
   เป็นมูลค่าของสินทรัพย์ท่ีเกิดจากผลการจัดกิจกรรมได้แก่ 

กิจกรรมการเล้ียงผีขุนน ้ า เพื่อการอนุรักษ์สืบทอดประเพณี และสร้างจิตส านึก ความเช่ือในการ
ดูแลผนืป่าใหก้บัคนในชุมชน  

 6) ความเกีย่วเน่ืองของสินทรัพย์ชุมชน 
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  6.1)  ดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม คนชุมชนไดมี้กิจกรรม
ร่วมกนัท ากิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม และท าให้ทกัษะความคิดความเช่ือในการอนุรักษ์
วฒันธรรมประเพณี และผนืป่าไว ้

 
(18)  แผนชุมชนองค์การบริหารส่วนต าบลแช่ช้าง อ าเภอสันก าแพง 
  แนวทางพัฒนาสังคมด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต (ผู ้พิการและ

ผูด้อ้ยโอกาส) ท่ีส่งผลต่อการจดัการสินทรัพยชุ์มชน ดงัน้ี 
   1) ทุนบุคลากร ไดแ้ก่บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งเป้าหมาย คือ 

  1.1) ฝ่ายชุมชน  
   กลุ่มผูพ้ิการและผูด้อ้ยโอกาสในชุมชนบา้นหวัฝาย ต าบลแช่ชา้ง 

อ าเภอสันก าแพง จงัหวดัเชียงใหม่   
 1.2) ฝ่ายเทศบาลต าบล  
   ได้แก่ นักพฒันาชุมชน เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน  

อาสาสมคัรชุมชน นกัประชาสัมพนัธ์ทอ้งถ่ินประจ าต าบล นกัวจิยัชุมชน 
  1.3) ฝ่ายหน่วยงานภาคี  
   ไดแ้ก่ สาธารณสุข โรงพยาบาลประจ าอ าเภอ อาสาสมคัรชุมชน  
 2)  ทุนลูกค้า  
  ไดแ้ก่ ผูพ้ิการและผูด้อ้ยโอกาสในชุมชน  
 3) ทุนนวตักรรม 
  ได้แก่ แผนชุมชนตน้แบบ ส่ือวีดีทศัน์ การส่งเสริมและสนับสนุน

กิจกรรม“การมีส่วนร่วมของชุมชนกบัการพฒันาคุณภาพชีวิตผูพ้ิการและผูด้อ้ยโอกาสในชุมชน
บา้นหวัฝาย ต าบลแช่ชา้ง อ าเภอสันก าแพง จงัหวดัเชียงใหม่” และกิจกรรมค่ายเยาวชนสัมพนัธ์ 

 4) ทุนความสามารถในการผลติ 
  ได้แก่ การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนโดยมีองค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลแช่ชา้ง เป็นหน่วยงานหลกัในหารด าเนินงาน จากความส าเร็จของการ
ด าเนินงานตามแผนการวิจยัท าให้ผูพ้ิการและผูด้อ้ยโอกาสในชุมชนบา้นหัวฝายมีคุณภาพชีวิต
ความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึนและไดรั้บโอกาสทางสังคมท่ีเท่าเทียมกบับุคคลทัว่ไปในชุมชน นอกจากนั้น
การวิจยัยงัก่อให้เกิดกลุ่มอาสาสมคัรเพื่อช่วยเหลือและดูแลผูพ้ิการข้ึนในชุมชนต าบลช่ช้างท่ี
ด าเนินงานในการใหค้วามช่วยเหลือผูพ้ิการและผูด้อ้ยโอกาสไดอ้ยา่งทัว่ถึงทั้งต าบลแช่ชา้ง 
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 5) มูลค่าของสินทรัพย์ชุมชน 
  5.1) สินทรัพยมี์มูลค่า 
   เป็นมูลค่าของสินทรัพย์ท่ี เกิดจากปัจจัยเงินทุน ได้แก่ เงิน

สนบัสนุนจากองคก์ารบริหารส่วนต าบล ในการพฒันาคุณภาพชีวติ 50,000 บาท    
     5.2) สินทรัพยไ์ม่มีมูลค่า 

   เป็นมูลค่าของคุณภาพชีวิตของผูพ้ิการและผู ้ด้อยโอกาสใน
ชุมชนท่ีมีความสุขและมีสุขภาพความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึน 

 6) ความเกีย่วเน่ืองของสินทรัพย์ชุมชน 
  6.1)  ดา้นวถีิชีวติชุมชน ผูพ้ิการและผูด้อ้ยโอกาสไดมี้กิจกรรมร่วมกนั

ท ากิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม และท าให้ทกัษะความคิดในการด าเนินชี วิตท่ีมีคุณภาพ
มากข้ึน พร้อมอยูร่่วมกนัในสังคมอยา่งมีความสุข 

 
(19)  แผนชุมชนองค์การบริหารส่วนต าบลทาเหนือ อ าเภอแม่ออน  
 แนวทางพฒันาสังคมดา้นทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม (การอนุรักษป่์าไม้

ชุมชน) ท่ีส่งผลต่อการจดัการสินทรัพยชุ์มชน ดงัน้ี 
   1) ทุนบุคลากร ไดแ้ก่บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งเป้าหมาย คือ 

  1.1) ฝ่ายชุมชน  
   กลุ่ม ชุมชนต าบลทาเหนือ อ าเภอแม่ออน ได้รับการพัฒนา

คุณภาพชีวติดา้นการดูแลทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม  
  1.2) ฝ่ายองคก์ารบริหารส่วนต าบล  
   ได้แก่ นักพฒันาชุมชน เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน 

นกัวชิาการเกษตร นกัประชาสัมพนัธ์ทอ้งถ่ินประจ าต าบล นกัวจิยัชุมชน 
  1.3) ฝ่ายหน่วยงานภาคี  
   ได้แก่ ชุมชนรอบบริเวณพื้นป่าอนุรักษ์ กรมทรัพยากรป่าไม ้

โครงการหลวง   
 2)  ทุนลูกค้า  
  ได้แก่ ประชากรรอบพื้นป่าชุมชน ทั้ งภายในชุมชนและภายนอก

ชุมชน  
 3) ทุนนวตักรรม 
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  ได้แก่ แผนชุมชนตน้แบบ ส่ือวีดีทศัน์ การส่งเสริมและสนับสนุน
กิจกรรม“การพฒันารูปแบบการบริหารจดัการเพื่อฟ้ืนฟูป่าชุมชนบา้นห้วยบง ต าบลทาเหนือ 
อ าเภอแม่ออน จงัหวดัเชียงใหม่” และกิจกรรมค่ายเยาวชนสัมพนัธ์ 

 4) ทุนความสามารถในการผลติ 
    ไดแ้ก่ การฟ้ืนฟูป่าของชุมชนบา้นห้วยบง เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 
ชาวบา้นในชุมชนบา้นห้วยบงสามารถวางแผนการด าเนินงานในการฟ้ินฟูป่าชุมชนกวา่ 20,000 
ไร่ให้กลบัมามีความอุดมสมบูรณ์อีกคร้ัง โดยได้ให้การสนับสนุนงบประมาณ และประสาน
ความร่วมมือกบัคนในชุมชนในการจดักิจกรรมอนุรักษป่์าไม ้เช่น กิจกรรมท าแนวกนัไฟ กิจกรรม
การสร้างฝ่ายชะลอน ้าภายใตก้ารสนบัสนุนจากองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลทาเหนือ ซ่ึงการ
วิจยัในคร้ังน้ีสามารถช่วยให้ชาวบา้นในชุมชนบา้นห้วยบงสามารถพลิกฟ้ืนผืนป่าท่ีแห้งแลง้ให้
กลบัมาอุดมสมบูรณ์ นอกจากนั้นการวิจยัยงัก่อให้เกิดการจดัตั้งคณะกรรมการป่าชุมชนเพื่อท า
หนา้ท่ีใหก้ารดูแลรักษาป่าและป้องกนัการบุกรุกป่าในชุมชน 

 5) มูลค่าของสินทรัพย์ชุมชน 
  5.1) สินทรัพยมี์มูลค่า 
   เป็นมูลค่าของสินทรัพย์ท่ี เกิดจากปัจจัยเงินทุน ได้แก่ เงิน

สนบัสนุนจากองคก์ารบริหารส่วนต าบล ในการพฒันา  30,000 บาท   
  5.2) สินทรัพยไ์ม่มีมูลค่า 
   การสนบัสนุนการด าเนินงานของ อบต.แต่ละพื้นท่ี การตั้งกฎ 

กติกาการดูแลพื้นป่า ความรู้ในการดูแลจดัการพื้นป่า การป้องกนัไฟป่า และการรักษาป่าให้มี
ความสมบูรณ์  

 6) ความเกีย่วเน่ืองของสินทรัพย์ชุมชน 
  6.1)  ด้านทรัพยากรธรรมชาติ เป็นการสร้างความร่วมมือและการ

อนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มในการดูแบพื้นป่าร่วมกนัของชุมชน เพื่อสร้างความเป็นอยูแ่ละการด ารงชีพ
ของคนในชุมชนใหอ้ยูคู่่กบัชุมชน 

 
(20) แผนชุมชนองค์การบริหารส่วนต าบลสันกลาง อ าเภอสันป่าตอง  
 แนวทางพฒันาสังคมดา้นการสร้างความสงบสุขและร่มเยน็ของคน

ในชุมชนสันกลางโดยใชก้รอบของประเพณีวฒันธรรมทอ้งถ่ินเป็นส่ือเช่ือมโยง ท่ีส่งผลต่อการ
จดัการสินทรัพยชุ์มชน ดงัน้ี 
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   1) ทุนบุคลากร ไดแ้ก่บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งเป้าหมาย คือ 
  1.1) ฝ่ายชุมชน  
   กลุ่มชุมชน  เด็กและเยาวชนในชุมชนต าบลสันกลาง อ าเภอสัน

ป่าตอง ไดรั้บการพฒันาคุณภาพคุณภาพชีวติรวมกบัดา้นวฒันธรรม  
  1.2) ฝ่ายองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
   ได้แก่ นักพฒันาชุมชน เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน  

นกัประชาสัมพนัธ์ทอ้งถ่ินประจ าต าบล นกัวจิยัชุมชน 
  1.3) ฝ่ายหน่วยงานภาคี  
   ไดแ้ก่ วดัพระบาทร้องออ้และวดัต่างๆ ในชุมชน ชมรม

วฒันธรรมในทอ้งถ่ิน   
 2)  ทุนลูกค้า  
  ไดแ้ก่ ชุมชน เยาวชนและเครือข่ายเด็ก ทั้งภายในชุมชนและภายนอก

ชุมชน  
 3) ทุนนวตักรรม 
  ได้แก่ แผนชุมชนตน้แบบ ส่ือวีดีทศัน์ การส่งเสริมและสนับสนุน

กิจกรรม“โครงการพฒันาอารามรอยพระบาทร้องออ้ สู่การพฒันาสังคมและเศรษฐกิจของชุมชน
บา้นป่าบง ต าบลสันกลาง อ าเภอสันป่าตอง จงัหวดัเชียงใหม่ ” 

 4) ทุนความสามารถในการผลติ 
    ได้แก่ พื้นฐานวิถีการด าเนินชีวิตของคนในชุมชนท่ีเก่ียวข้องกับ
ประเพณีและวฒันธรรมทอ้งถ่ินอยู่ตลอดเวลาจึงส่งผลเกิดความรัก ความสามคัคีกนัของคนใน
ชุมชน และยงัสามารถปลูกฝังค่านิยมทางวฒันธรรมประเพณีทอ้งถ่ินอย่างถูกตอ้งและเขา้ใจต่อ
เด็กและเยาวชนต าบลสันกลางในฐานะผูสื้บทอดมรดกทางวฒันธรรมของต าบลนบัได้ว่าเป็น
กระบวนการเรียนรู้ท่ีชุมชนได้รับประชนสูงสุด และถาวร อีกทั้งยงัเป็นแนวทางการพฒันาท่ี
ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนดว้ยการหยัง่รากลึกในจิตใจของเยาวชนรุ่น
หลงัอนัจะเป็นก าลงัหลกัท่ีจะสามารถพฒันาชุมชนดา้นต่างๆ ทั้ง ดา้นอนามยั การศึกษา ด้าน
ส่ิงแวดลอ้มไดใ้นอนาคตต่อไป  
   5) มูลค่าของสินทรัพย์ชุมชน 

  5.1) สินทรัพยมี์มูลค่า 
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   เป็นมูลค่าของสินทรัพย์ท่ี เกิดจากปัจจัยเงินทุน ได้แก่ เงิน
สนบัสนุนจากองคก์ารบริหารส่วนต าบล ในการพฒันากิจกรรม 30,000 บาท  

  5.2) สินทรัพยไ์ม่มีมูลค่า 
   เป็นมูลค่าการอนุรักษว์ฒันธรรมในทอ้งถ่ิน ท่ีเขา้มามีบทบาทต่อ

การสร้างการมีส่วนร่วมในชุมชน อนัจะน าไปสู่การปฏิบติัทางพฤติกรรมและการท่องเท่ียวเพื่อ
สืบสานประเพณีวฒันธรรม  

 6) ความเกีย่วเน่ืองของสินทรัพย์ชุมชน 
  6.1)  ด้านวิถีชีวิตชุมชน คนในชุมชนเด็กและเยาวชนได้มีกิจกรรม

ร่วมกันท ากิจกรรมท่ีเป็นการสืบสานแนวคิด การด าเนินชีวิตท่ีผสานกับวฒันธรรม อนัส่ง
ประโยชนก์ารพฒันาจิตใจ และสร้างคุณค่าความเช่ือการด าเนินชีวติภายใตห้ลกัพระพุทธศาสนา 

 
  (21)  แผนชุมชนองค์การบริหารส่วนต าบลแสนไห อ าเภอเวยีงแหง   
   แนวทางพฒันาสังคมดา้นส่ิงแวดลอ้ม (กิจกรรมปลูกป่าชุมชน) ท่ีส่งผล
ต่อการจดัการสินทรัพยชุ์มชน ดงัน้ี 
   1) ทุนบุคลากร ไดแ้ก่บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งเป้าหมาย คือ 

  1.1) ฝ่ายชุมชน  
   กลุ่มชุมชนต าบลแสนไห อ าเภอเวียงหง ได้รับการพฒันาการ

ด าเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมในสังคมดา้นการดูแลปลูกป่าชุมชน 
  1.2) ฝ่ายองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
   ได้แก่ นักพฒันาชุมชน เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน 

นกัวชิาการเกษตร นกัประชาสัมพนัธ์ทอ้งถ่ินประจ าต าบล นกัวจิยัชุมชน 
  1.3) ฝ่ายหน่วยงานภาคี  
   ไดแ้ก่ โครงการหลวง กรมป่าไม ้ 
 2)  ทุนลูกค้า  
  ไดแ้ก่ คนชุมชน  
 3) ทุนนวตักรรม 
  ได้แก่ แผนชุมชนต้นแบบ ส่ือวีดีทัศน์ การอนุรักษ์และพฒันาป่า

ชุมชนบา้นปางป๋อ ต าบลแสนไห อ าเภอเวียงแหง จงัหวดัเชียงใหม่ และกิจกรรมค่ายเยาวชน
สัมพนัธ์ 
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 4) ทุนความสามารถในการผลติ 
  ได้แก่ รูปแบบและวิธีการอนุรักษ์และการพฒันาป่าชุมชนบา้นปาง

ป๋อ ท่ีเกิดผลส าเร็จอยา่งชดัเจน คือ การบูรณาการการท างานร่วมกนัจากทุกภาคส่วนในชุมชน ทั้ง
องค์การปกครองส่วนทอ้งถ่ิน กลุ่มชุมชน และหน่วยงานต่างๆ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม ้
และฟ้ืนฟูป่าไมท่ี้เส่ือมโทรมจากการท าลายของคนในชุมชนเอง จนในวนัน้ีป่าชุมชนมีความอุดม
สมบูรณ์ มากยิง่ข้ึน คนในชุมชนสามารถใชป้ระโยชน์จากป่าชุมชนไดอ้ยา่งมากมาย นอกจากนั้น
ผลการวจิยัยงัสามารถใชเ้ป็นแนวทางในการขยายผลการศึกษาวิจยัการอนุรักษแ์ละการพฒันาป่า
ชุมชนไปสู่ชุมชนอ่ืนในต าบลแสนไหต่อไป 

 5) มูลค่าของสินทรัพย์ชุมชน 
  5.1) สินทรัพยมี์มูลค่า 
   เป็นมูลค่าของสินทรัพย์ท่ี เกิดจากปัจจัยเงินทุน ได้แก่ เงิน

สนบัสนุนจากองคก์ารบริหารส่วนต าบล ในการด าเนินกิจกรร 15,000 บาท 
  5.2) สินทรัพยไ์ม่มีมูลค่า 
   เป็นมูลค่าของการปลูกป่าไมใ้นชุมชน ให้มีสภาพสมบูรณ์ และ

คงความเหมาะสมใหก้บัสภาพพื้นท่ีท่ีส่วนใหญ่เป็นพื้นท่ีท าการเกษตรของชุมชน 
 6) ความเกีย่วเน่ืองของสินทรัพย์ชุมชน 
  6.1)  ดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  การอนุรักษท์รัพยากร

ป่าไม ้และฟ้ืนฟูป่าไมท่ี้เส่ือมโทรมจากการท าลายของคนในชุมชนเอง จนในวนัน้ีป่าชุมชนมี
ความอุดมสมบูรณ์ มากยิง่ข้ึน 

  
(22)  แผนชุมชนเทศบาลต าบลออนใต้ อ าเภอสันก าแพง 
  แนวทางพฒันาสังคมดา้นสุขภาวะชุมชน ท่ีส่งผลต่อการจดัการสินทรัพย์

ชุมชน ดงัน้ี 
   1) ทุนบุคลากร ไดแ้ก่บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งเป้าหมาย คือ 

  1.1) ฝ่ายชุมชน  
   กลุ่มชุมชนบา้นริมออน ต าบลหนองแฝก อ าเภอต าบลอออนใต ้ 

ไดรั้บการพฒันาคุณภาพ 
  1.2) ฝ่ายเทศบาลต าบล  
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   ได้แก่ นักพฒันาชุมชน เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน 
สาธารณสุข นกัประชาสัมพนัธ์ทอ้งถ่ินประจ าต าบล นกัวจิยัชุมชน 

  1.3) ฝ่ายหน่วยงานภาคี  
   ไดแ้ก่ โรงเรียนประถมและมธัยมในพื้นท่ี อาสาสมคัรชุมชน  
 2)  ทุนลูกค้า  
  ไดแ้ก่ เยาวชนและเครือข่ายเด็ก ทั้งภายในชุมชนและภายนอกชุมชน  
 3) ทุนนวตักรรม 
  ได้แก่ แผนชุมชนตน้แบบ ส่ือวีดีทศัน์ การส่งเสริมและสนับสนุน

กิจกรรม“การบริหารจดัการสวสัดิการสุขอนามยัและการจดัการด้านสาธารณะสุขมูลฐานท่ีมี
ประสิทธิภาพในชุมชนบา้นริมออน ต าบลออนใต ้อ าเภอสันก าแพง จงัหวดัเชียงใหม่” และ
กิจกรรมค่ายเยาวชนสัมพนัธ์ 

 4) ทุนความสามารถในการผลติ 
    พฒันากระบวนการการบริหารจดัการสวสัดิการสุขอนามยัและการ
จดัการด้านสาธารณะสุขมูลฐานท่ีมีประสิทธิภาพต่อชุมชนบา้นริมออน โดยกิจกรรมต่างๆ ท่ี
เกิดข้ึนไดน้ ามาสู่การจดัการการเรียนรู้ร่วมกนัในชุมชนทั้งการร่วมแสดงความคิดเห็นและร่วม
ด าเนินงานอย่างจริงจงั ส่งผลให้คนในชุมชนรู้และเขา้ใจในการดูแลสุขภาพของตนเองและ
ครอบครัว ชุมชนแห่งน้ี จึง เ ร่ิมมีสุขภาพร่างกายและจิตใจท่ีแข็งแรงและพร้อมจะใช้
ชีวิตประจ าวนัในสังคมอยา่งปกติสุข ผลการวิจยัยงัสามารถใชเ้ป็นแนวทางในการขยายผลการ
ศึกษาวจิยัไปสู่ชุมชนอ่ืนในต าบลออนใตต่้อไป 

 5) มูลค่าของสินทรัพย์ชุมชน 
  5.1) สินทรัพยมี์มูลค่า 
   เป็นมูลค่าของสินทรัพย์ท่ี เกิดจากปัจจัยเงินทุน ได้แก่ เงิน

สนบัสนุนจากองคก์ารบริหารส่วนต าบล ในการพฒันาดา้นสุขภาวะชุมชน 50,000 บาท 
  5.2) สินทรัพยไ์ม่มีมูลค่า 
   เป็นมูลค่าสุขภาวะของคนในชุมชน ท่ีไดรั้บการพฒันาท าให้มี

ความเป็นอยู ่สุขภาพอนามยัแขง็แรง   
 6) ความเกีย่วเน่ืองของสินทรัพย์ชุมชน 
  6.1)  ดา้นวิถีชีวิตชุมชน ชุมชนบา้ริมออนและคนในชุมชนอ่ืน ไดรั้บ

การพฒันาดา้นสุขภาวะทางร่างกาย ใหมี้สุขภาพดี มีกิจกรรมร่วมกนัท ากิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ 
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(23)  แผนชุมชนองค์การบริหารส่วนต าบลสันป่ายาง อ าเภอแม่แตง 
  แนวทางพฒันาสังคมดา้นส่ิงแวดลอ้ม (การอนุรักษป่์า) ท่ีส่งผลต่อการ

จดัการสินทรัพยชุ์มชน ดงัน้ี 
   1) ทุนบุคลากร ไดแ้ก่บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งเป้าหมาย คือ 

  1.1) ฝ่ายชุมชน  
   กลุ่มประชาชนคนในชุมชนต าบลสันป่ายาง อ าเภอแม่แตง ได้

ร่วมกนัพฒันาส่ิงแวดลอ้ม การอนุรักษป่์าไม ้
  1.2) ฝ่ายองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
   ได้แก่ นักพฒันาชุมชน เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน 

นกัวชิาการเกษตร นกัประชาสัมพนัธ์ทอ้งถ่ินประจ าต าบล นกัวจิยัชุมชน 
  1.3) ฝ่ายหน่วยงานภาคี  
   ได้แก่ โรงเรียนประถมและมธัยมในพื้นท่ี อาสาสมคัรชุมชน 

กรมป่าไม ้ 
 2)  ทุนลูกค้า  
  ไดแ้ก่ ประชาชน เยาวชน ทั้งภายในชุมชนและภายนอกชุมชน  
 3) ทุนนวตักรรม 
  ได้แก่ แผนชุมชนตน้แบบ ส่ือวีดีทศัน์ การส่งเสริมและสนับสนุน

กิจกรรม“การพฒันาระบบการบริหารจดัการป่าชุมชนบา้นสันป่ายาง ต าบลสันป่ายาง อ าเภอแม่
แตง จงัหวดัเชียงใหม่” และกิจกรรมค่ายเยาวชนสัมพนัธ์ 

 4) ทุนความสามารถในการผลติ 
  ได้แก่ การพฒันาระบบการบริหารจดัการป่าชุมชน บ้านสันป่ายาง ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน จึงก่อเกิดเป็นการด าเนินงานร่วมกันจากทุกภาคส่วนในชุมชนอย่าง
แทจ้ริง ในกิจกรรมต่างๆ เพื่ออนุรักษ์ป่าชุมชนให้มีความอุดมสมบูรณ์และมีความย ัง่ยืนต่อไป 
เช่น กิจกรรมการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ กิจกรรมบวชป่า กิจกรรมท าแนวกนัไฟ ฯลฯ ท่ีแสดง
ให้เห็นถึงรูปแบบของการด าเนินงานท่ีดี และความหวงแหนทรัพยากรป่าไมข้องคนในชุมชน 
ผลการวจิยัยงัสามารถใชเ้ป็นแนวทางในการขยายผลการศึกษาวิจยัไปสู่ชุมชนอ่ืนในต าบลสันป่า
ยางต่อไป 

 5) มูลค่าของสินทรัพย์ชุมชน 
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  5.1) สินทรัพยมี์มูลค่า 
   เป็นมูลค่าของสินทรัพย์ท่ี เกิดจากปัจจัยเงินทุน ได้แก่ เงิน

สนบัสนุนจากองคก์ารบริหารส่วนต าบล ในการอนุรักษป่์าไม ้30,000 บาท และด าเนินกิจกรรม
ต่อเน่ืองทุกปี 

  5.2) สินทรัพยไ์ม่มีมูลค่า 
   เป็นการพลิกฟ้ืนผนืป่าไมใ้หมี้ความอุดมสมบรูณ์มากข้ึน ความรู้

ในการอนุรักษดู์แล การป้องกนัแนวไฟป่า  
 6) ความเกีย่วเน่ืองของสินทรัพย์ชุมชน 
  6.1)  ด้านทรัพยากรส่ิงแวดล้อม การอนุรักษ์พื้นป่าให้มีความอุดม

สมบรูณ์ เป็นแหล่งตน้น ้ า และการยงัชีพของคนในชุมชนดว้ยการเก็บพืชผลเพื่อการบิรโภคและ
การดูแลป่าตน้น ้า  

  
(24)  แผนชุมชนเทศบาลต าบลหนองแหย่ง อ าเภอสันทราย  
 แนวทางพฒันาสังคมด้านสุขภาวะชุมชน (ส่งเสริมการบริโภคอาหาร

ปลอดภยัจากสารพิษ) ท่ีส่งผลต่อการจดัการสินทรัพยชุ์มชน ดงัน้ี 
   1) ทุนบุคลากร ไดแ้ก่บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งเป้าหมาย คือ 

  1.1) ฝ่ายชุมชน  
   กลุ่มชาวบา้น ต าบลหนองแยง่ อ าเภอสันทราย จงัหวดัเชียงใหม่  
  1.2) ฝ่ายเทศบาลต าบล  
   ได้แก่ นักพฒันาชุมชน เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน 

เจา้หนา้ท่ีสาธารณสุข นกัวชิาการเกษตร นกัประชาสัมพนัธ์ทอ้งถ่ินประจ าต าบล นกัวจิยัชุมชน 
  1.3) ฝ่ายหน่วยงานภาคี  
   ไดแ้ก่ โรงพยาบาลประจ าอ าเภอ อาสาสมคัรชุมชน สาธารณสุข

อ าเภอ  
 2)  ทุนลูกค้า  
  ไดแ้ก่ คนผูสู้งอายุในชุมชน ผูป่้วยโรคเบาหวานและความดนัโลหิต

สูง  
 3) ทุนนวตักรรม 
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  ได้แก่ แผนชุมชนตน้แบบ ส่ือวีดีทศัน์ การส่งเสริมและสนับสนุน
กิจกรรม“การพฒันาระบบการบริหารจดัการโครงการป้องกนัและลดอตัราผูป่้วยโรคเบาหวาน
และโรคความดนัโลหิตสูงอย่างประสิทธิภาพในชุมชนบา้นหนองแหย่ง เทศบาลต าบลหนอง
แหยง่ อ าเภอสันทราย จงัหวดัเชียงใหม่” และกิจกรรมค่ายเยาวชนสัมพนัธ์ 

 4) ทุนความสามารถในการผลติ 
    ได้แก่ พฒันาระบบการบริหารจดัการโครงการป้องกนัและลดอตัรา
ผูป่้วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน โดยมีแผนการ
ด าเนินงานและรูปแบบการท างานท่ีสามารถน าไปให้ไปจริงกับชุมชน ท่ีเกิดผลอย่างเป็น
รูปธรรม จนท าให้ประชาชน ชุมชนบา้นหนองแหยง่ มีอตัราการเจ็บป่วยเป็นโรคเบาหวาน และ
โรคความดนัโลหิตสูงลดลงอย่างชัดเจน อีกทั้งยงัท าให้คนในชุมชนตระหนักถึงสุขภาพของ
ตนเองมากยิ่งข้ึน โดยเฉพาะเร่ืองของการบริโภคและการใช้ชีวิตประจ าวนั ผลการวิจยัในคร้ังน้ี 
สามารถใชเ้ป็นแนวทางในการขยายผลการศึกษาวจิยัไปสู่ชุมชนอ่ืนในเทศบาลต าบลหนองแหยง่
ต่อไป 

 5) มูลค่าของสินทรัพย์ชุมชน 
  5.1) สินทรัพยมี์มูลค่า 
   เป็นมูลค่าของสินทรัพย์ท่ี เกิดจากปัจจัยเงินทุน ได้แก่ เงิน

สนบัสนุนจากองคก์ารบริหารส่วนต าบล ในการพฒันสุขภาวะ 30,000 บาท  
  5.2) สินทรัพยไ์ม่มีมูลค่า 
   เป็นมูลค่าของสินทรัพยต์น้ทุนการดูสุขภาพ สุขภาวะของผูป่้วย

เป็นโรคเบาหวานและโรคความดนัโลหิตสูงท่ีลดลง  
 6) ความเกีย่วเน่ืองของสินทรัพย์ชุมชน 
  6.1)  ดา้นวถีิชีวติชุมชน ผูสู้งอายุในชุมชน ผูป่้วยโรคเบาหวานและ

ความดนัโลหิตสูงมีทกัษะความรู้ในการดูแลตนเอง ดูแลสุขภาพในการด าเนินชี วิตให้ถูกตอ้ง
มากข้ึน 

 
(25)  แผนชุมชนเทศบาลต าบลตลาดใหญ่ อ าเภอดอยสะเกด็ 
  แนวทางพฒันาสังคมดา้นการส่งเสริมกิจกรรมของเยาวชนท่ีส่งผลต่อ

การจดัการสินทรัพยชุ์มชน ดงัน้ี  
   1) ทุนบุคลากร ไดแ้ก่บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งเป้าหมาย คือ 
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  1.1) ฝ่ายชุมชน  
   กลุ่มเครือข่ายเด็กและเยาวชนในชุมชนต าบลตลาดใหญ่  อ าเภอ

ดอยสะเก็ด ไดรั้บการพฒันาทกัษะแนวคิดในการด าเนินชีวติท่ีดีข้ึน 
  1.2) ฝ่ายเทศบาลต าบล  
   ได้แก่ นักพฒันาชุมชน เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน 

นกัวชิาการศึกษา นกัประชาสัมพนัธ์ทอ้งถ่ินประจ าต าบล นกัวจิยัชุมชน 
  1.3) ฝ่ายหน่วยงานภาคี  
   ไดแ้ก่ โรงเรียนประถมและมธัยมในพื้นท่ี  
 2)  ทุนลูกค้า  
  ไดแ้ก่ เยาวชนและครอบครัว ชุมชน โรงเรียน ทั้งภายในชุมชนและ

ภายนอกชุมชน  
 3) ทุนนวตักรรม 
  ได้แก่ แผนชุมชนตน้แบบ ส่ือวีดีทศัน์ การพฒันาศกัยภาพของเด็ก

และเยาวชนในชุมชนบา้นแม่จอ้ง เทศบาลต าบลตลาดใหญ่ อ าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่ 
 4) ทุนความสามารถในการผลติ 

    กระบวนการเรียนรู้ในเด็กและเยาวชนอนัถือเป็นทรัพยากรมนุษยท่ี์มีค่า
และทรงพลังท่ีสุดอย่างหน่ึงต่อการพฒันาท้องถ่ินแล้ว ชุมชนก็จะสามารถผลักดันการพฒันา
เศรษฐกิจชุมชนด้านอ่ืน ๆ ทั้งด้านสุขภาพอนามัย การศึกษา วฒันธรรม ซ่ึงจะเป็นการส่งเสริม
กระบวนการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนกบัคนในชุมชนมากข้ึน จนก่อเกิดเป็นกระบวนเรียนรู้
โดยการถ่ายทอดจิตส านึกรักบา้นเกิดผา่นคนในชุมชนรุ่นเก่า สู่เยาวชนรุ่นหลงัซ่ึงจะเป็นก าลงัส าคญั
ของการพฒันาทอ้งถ่ินในอนาคต อยา่งค่อยเป็นค่อยไปและบงัเกิดผลอยา่งย ัง่ยนื 
   5) มูลค่าของสินทรัพย์ชุมชน 

  5.1) สินทรัพยมี์มูลค่า 
   เป็นมูลค่าของสินทรัพย์ท่ี เกิดจากปัจจัยเงินทุน ได้แก่ เงิน

สนบัสนุนจากองค์การบริหารส่วนต าบล ในการพฒันาด้านทกัษะคุณธรรมในการด าเนินชีวิต
และการประยกุตใ์ชใ้นครอบครัวและสังคม  

  5.2) สินทรัพยไ์ม่มีมูลค่า 
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   เป็นการด าเนินชีวิต และคุณภาพชีวิตของเยาวชนท่ีมีจิตส านึกดี 
มีคุณธรรม เป็นกรอบป้องกนัความเข็มแข็งทางดา้นจิตใจ ท่ีจะส่งผลต่อการด าเนินชีวิตและการ
ใชชี้วติในสังคมอนาคตไดอ้ยา่งสมบรูณ์ 

 6) ความเกีย่วเน่ืองของสินทรัพย์ชุมชน 
  6.1)  ด้านวิถีชีวิตชุมชน เด็กและเยาวชนได้มีกิจกรรมร่วมกันท า

กิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม และท าให้ทกัษะความคิดในการด าเนินชี วิตให้ถูกตอ้งมาก
ข้ึน 

 
(26)  แผนชุมชนองค์การบริหารส่วนต าบลสันผเีส้ือ อ าเภอเมือง 
  แนวทางพฒันาสังคมดา้นสุขภาวะอนามยั (การปลูกและบริโภคพืชผกั

อาหารปลอดสารพิษ) ท่ีส่งผลต่อการจดัการสินทรัพยชุ์มชน ดงัน้ี 
   1) ทุนบุคลากร ไดแ้ก่บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งเป้าหมาย คือ 

  1.1) ฝ่ายชุมชน  
   กลุ่มประชาชนในต าบลสันผีเส้ือ อ าเภอเมือง ไดรั้บการพฒันา

คุณภาพชีวติดา้นสุขภาวะอนามยั การบิรโภคพืชผกัปลอดสารพิษ 
  1.2) ฝ่ายองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
   ได้แก่ นักพฒันาชุมชน เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน 

นกัวชิาการเกษตร นกัประชาสัมพนัธ์ทอ้งถ่ินประจ าต าบล นกัวจิยัชุมชน 
  1.3) ฝ่ายหน่วยงานภาคี  
   ได้แก่  เกษตรจงัหวดั สาธารณสุขจงัหวดั มหาวิทยาลัยแม่โจ ้

มหาวทิยาลยัราชภฎัเชียงใหม่   
 2)  ทุนลูกค้า  
  ไดแ้ก่ ประชาชนในต าบลสันผเีส้ือ อ าเภอเมือง 
 3) ทุนนวตักรรม 
  ได้แก่ แผนชุมชนตน้แบบ ส่ือวีดีทศัน์ การส่งเสริมและสนับสนุน

กิจกรรม“การบริหารจดัการการผลิตผกัปลอดสารพิษ อยา่งมีประสิทธิภาพของเกษตรกรบา้นป่า
ข่อยใต ้ต าบลสันผเีส้ือ อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่”  

 4) ทุนความสามารถในการผลติ 
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    ไดแ้ก่ แผนพฒันาทางดา้นสุขภาวะอนามยัเป็นแผนหลกัของการ
พฒันาท่ีจะท าให้ชุมชนไดเ้ขา้ใจ และตระหนกัถึงอนัตรายจากการปลูก และการบริโภคพืชผกัท่ีมี
สารเคมีปนเป้ือน จนน าไปสู่การปฏิบติัท่ีจะมีการลดหรือเลิกใช้สารเคมีในการปลูกพืชผกัทางการ
เกษตร และการท่ีคนในชุมชนได้หันมาบริโภคพืชผกัปลอดสารพิษมากยิ่งข้ึน ซ่ึงจะท าให้คนใน
ชุมชนมีสุขภาพร่างกายท่ีแข็งแรง และปลอดภยัจากสารเคมีปนเป้ือน อีกทั้งยงัสร้างสุขอนามยัแก่คน
ในชุมชนอีกดว้ย องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลสันผีเส้ือ จึงไดใ้ห้การสนบัสนุนงบประมาณ แก่
กลุ่มแม่บา้นอาหารปลอดภยั กลุ่มเกษตรกรของต าบลสันผีเส้ือ และกลุ่มแม่คา้ขายผกับริเวณ
ตลาดของต าบลสันผีเส้ือ ในการด าเนินงานในการสร้างความเขา้ใจและตระหนกัถึงอนัตรายของ
พืชผกัท่ีมีสารเคมีปนเป้ือน โดยการสร้างกิจกรรมต่างๆ ทั้งการรณรงค ์การประชาสัมพนัธ์ การสร้าง
กิจกรรมเรียนรู้ และการสร้างขอ้ตกลงร่วมกนั สู่การด าเนินงานอยา่งเป็นรูปธรรมและเห็นผลของการ
ด าเนินงานอย่างชัดเจน เม่ือคนในชุมชนหันมาให้ความสนใจในสุขภาพอนามยัของตนเองและ
ครอบครัว ก็จะยิ่งตระหนกัถึงพิษภยัของพืชผกัท่ีมีสารเคมีปนเป้ือนมากยิ่งข้ึน ซ่ึงผูท่ี้เร่ิมท าเกษตร
แบบปลอดสารเคมีก็จะเพิ่มข้ึนเร่ือยๆ ผูบ้ริโภคพืชผกัปลอดสารพิษก็จะเพิ่มข้ึนเช่นกนั และจะเป็น
การเก้ือหนุนกนัในชุมชน พร้อมกบัการสร้างสุขภาพและส่ิงแวดลอ้มอนามยัของคนในชุมชนต าบล
สันผเีส้ือใหดี้มากยิง่ข้ึนอีกดว้ย 
 

 5) มูลค่าของสินทรัพย์ชุมชน 
  5.1) สินทรัพยมี์มูลค่า 
   เป็นมูลค่าของสินทรัพย์ท่ี เกิดจากปัจจัยเงินทุน ได้แก่ เงิน

สนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนต าบล ในการพฒันาด้านสุขภาวะอนามยัและการปลูกผกั
ปลอดสารพิษ 50,000 บาท 

  5.2) สินทรัพยไ์ม่มีมูลค่า 
   เป็นมูลค่าของสุขภาวะอนามยัของคนในชุมชน ท่ีได้รับการ

บริโภคอาหารปลอดภัย ท าให้มีสุขภาพอนามยัท่ีแข็งแรง และการประชาสัมพนัธ์ การสร้าง
กิจกรรมเรียนรู้ และการสร้างขอ้ตกลงร่วมกนัของเกษตรกรผูผ้ลิต ท่ีจะลดเลิกการใชส้ารเคมี 

 6) ความเกีย่วเน่ืองของสินทรัพย์ชุมชน 
  6.1)  ดา้นวิถีชีวิตชุมชน ของคนในชุมชน เกษตรกร และสภาพพื้นท่ี

การเพาะปลูกไดรั้บการดูแลให้ปนเป้ือนสารเคมีนอ้ยลง ผูผ้ลิตผลิตสินคา้ปลอดภยั ผูบ้ริโภคก็มี
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สุขภาพอนามยัท่ีดี เป็นการเสริมสร้างสุขภาวะทางร่างกายและการบริโภคให้ปลอดภยัเพื่อสร้าง
สังคมท่ีมีคน ส่ิงแวดลอ้ม และการบริโภคท่ีดี   

 




