
 

 
บทที่ 4 

ศกัยภาพของทองถิ่นกับการจัดการจัดการเรียนรู 
เพ่ือการพัฒนาดานเศรษฐกิจและสังคม  

  
 ในการวัดมูลคาเพิ่มของสินทรัพยชุมชนจากการจัดการการเรียนรูเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมภาคชนบทและชุมชนเมือง จังหวัดเชียงใหม” ไดกําหนดแนวทางศึกษาไวกับการ
พัฒนาทองถ่ินดวยบทบาทหนาท่ีการบริหารจัดการดูแลทองถ่ิน ขององคการปกครองสวน
ทองถ่ินจังหวัดเชียงใหมท่ีเขารวมโครงการวิจัยในป 2551 กับความสัมพันธของชุมชนในแตละ
พื้นท่ี ทําใหทราบถึงศักยภาพทางดานทุนทางสังคม หรือสินทรัพยชุมชนของท้ัง 42 องคการ
บริหารสวนตําบล ในฐานะท่ีเปนผูขับเคล่ือนแนวทางของการพัฒนาทางดานเศรษฐกิจและสังคม  
ตารกรอบการพัฒนาของงานวิจัยคร้ังนี้ท้ัง  4 ดาน คือดานเศรษฐกิจ การทองเท่ียวและการเกษตร 
ดานสังคมและวัฒนธรรม ดานการศึกษา ดานอนามัยส่ิงแวดลอม ดังนั้นผูวิจัยจึงไดศึกษาถึง
ศักยภาพของทองถ่ินกับการจัดการสินทรัพยในชุมชน ในประเด็นแตละดานของาการทํางานท้ัง
สองฝาย ไวดังนี้  
 
4.1 ศักยภาพของทองถ่ินกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  
  (4.1.1) บทบาทขององคการปกครองสวนทองถ่ิน  
             ความสําคัญของการมีองคการบริหารสวน  ทองถ่ินในระดับตําบลตาม
พระราชบัญญัติสภาตําบลและ องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 เม่ือสภาตําบลใดพรอมตาม 
เกณฑท่ีตั้งไวจึงปรับเปล่ียนไปสูการเปนองคการบริหารสวนตําบลโดยมีผลบังคับใชตาม
กฎหมายในวันท่ี 2 มีนาคม 2538 ซ่ึงถือเปนวันกําเนิด อบต. ของประเทศไทย สวนรูปแบบใน
การบริหารงานมีลักษณะเชนเดียวกับ การปกครองระดับประเทศ คือ แบงการปกครองออกเปน 
2 สวน ฝายนิติบัญญัติ ซ่ึงเปล่ียนรูปแบบการเลือกต้ังเปนแบบเลือก โดยตรงปลายป 2546 และ
ฝายสภา ซ่ึงมีหนาท่ีตรวจสอบการ ทํางานใหเกิดประสิทธิภาพ และความโปรงใส ตามหลักธรร
มาภิบาล โดยมีขาราชการประจํา เปนผูแปลงนโยบายไป สูการปฏิบัติเพื่อใหเกิดความสัมฤทธ์ิผล
ตามแผนการพัฒนา ท่ีวางไว ภายใตการดูแลของทองถ่ินจังหวัด สังกัดกรมสงเสริม การปกครอง
ทองถ่ิน 
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   1) ศักยภาพในการบริหารจัดการทองถ่ิน การปกครองสวนทองถ่ินใน
ปจจุบันไดแบงภาคสวนจากสวนกลาง กระจายอํานาจลงยังสวนลาง บทบาทหนาท่ีสําคัญจึงลง
ไปสูหนวยงานภาครัฐของแตละพื้นท่ีในรูปของ เทศบาลตําบล องคการบริหารสวนตําบล ซ่ึงจะ
เปนผูท่ีมีหนาที่หลักในการสรางบทบาทท่ีชัดเจนในชุมชน เพื่อเปนศูนยรวมการกระจายการ
พัฒนาดานกานสรางเศรษฐกิจและสังคมในระดับฐานรากไปสูการพัฒนารวมกับความตองการ
ของชุมชน ดวยบทบาทและความสําคัญดังกลาว การทํางานขององคการบริหารสวนตําบลจึง 
ตองเขาใจและทราบศักยภาพในสวนปจจัยการทํางานของตนเองใหชัดท่ีสุด ซ่ึงจะนําไปสูการ
สรางความรู ความเขาใจ และสรางกระบวนการมีสวนรวมกับชุมชนใหไดมากท่ีสุด  
    1.1)  ศักยภาพทางดานทรัพยากรบุคคล ดวยบทบาทหนาท่ี
ของหนวยงานการปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีฐานะเปนนิติบุคคลและเปนราชการสวนทองถ่ินโดย
มีประชาชนมีอํานาจตัดสินใจในการบริหารงานของตําบลตามท่ีกฎหมายกําหนด ความพรอม
ของทรัพยากรบุคคลท่ีจะเปนผูเขามาทําหนาท่ีดังกลาว จึงมีความสําคัญ ท้ังในดานความรู
ความสามารถ การรูจักทองถ่ินและสามารถเขาถึงทองถ่ินไดเปนอยางดี ผูนําหรือนายกองคการ
บริหารสวนตําบลและคณะผูบริหารจึงมาจากการเลือกต้ังของคนในพ้ืนท่ี เปนท่ีรูจักและชุมชนมี
ความตองการ เพื่อใหเขามาทําหนาท่ีในการบริหารทองถ่ินนั้น เพื่อใหมีความเช่ือมโยงและเขา
กับชุมชนได 
    1.2)  การจัดโครงสรางองคกร องคการบริหารสวนตําบลจะ
จัดโครงสรางการบริหารงานเพื่อการกําหนดบทบาทหนาท่ีในการบริหารจัดการองคกรตาม
โครงสรางและและกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาทองถ่ิน ยุทธศาสตรการ
พัฒนาทองถ่ิน นโยบายการพัฒนาทองถ่ิน และแผนพัฒนาทองถ่ินไวเพื่อเปนเปาหมายและ
แนวทางของการบริหารจัดการองคกรขององคการบริหารตําบลแตละแหง ดังภาพท่ี 4.1  
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ภาพท่ี 4.1 แสดงตัวอยางการกําหนดโครงสรางการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบล 
 

    1.3) การจัดการดานผลประโยชนทางดานการจัดสรร
ผลประโยชนและการใหบริการประชาชน โดยหลักการทํางานของ อบต.คือการเขาถึง และเขาใจ
ประชาชน การใหบริการประชาชนจึงถือเปนหัวใจสําคัญของการดําเนินงานของ อบต.วิธีการ
ใหบริการของ อบต.ตางถูกนําเสนอเพื่อความสะดวกสบายของประชาชนท้ังส้ิน ไมวาจะเปนการ
บริการในลักษณะจุดเดียวพรอมสรรพ one stop service และการบริการแบบเคานเตอรเซอรวิส   

    1.4)  การประสานงานและการส่ือสาร  มีบทบาทและ
ความสําคัญตอการบริหารจัดการทองถ่ินขององคการปกครองสวนทองถ่ินมาก นับไดวาเปนการ
ประชาสัมพันธองคกรใหกับทองถ่ินอีกท้ังเปนการรูจักทองถ่ิน และการประสานงานในทองถ่ิน
ใหชาวบานไดรับรูรับทราบ กิจกรรม การประชาสัมพันธขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนตอ
ชุมชน  และเปนส่ิงสําคัญท่ีจะรับรูถึงปญหาและความตองการรวมกันกับทองถ่ิน ท่ีเห็นไดชัดคือ 

สภาอบต. 

นายกองคการบริหารสวนตําบล 

เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล 

รองนายกองคการบริหารสวนตําบล คนท่ี 1,2 

หัวหนาสวนการ
คลัง 

รักษาราชการแทน
หวัหนาสวนการศึกษา
ศาสนา วฒันธรรม            

หวัหนาสวนโยธา       ปลัดองคการ
บริหารสวนตําบล 
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    1.5)  วัฒนธรรมองคการ  วัฒนธรรมองคกร เปนกรอบบังคับ
รูปแบบการทํางานขององคกร ท่ีถูกถายทอดจากผูบริหารและพนักงานในอดีตมาจนถึงปจจุบัน 
ดังนั้น องคกรท่ีตองการปรับตัวอยางรวดเร็วจึงตองใชวัฒนธรรมเปนตัวกําหนดทิศทางของ
องคกร มากกวาท่ีจะใชกฎระเบียบท่ีเช่ือกันวาไมสามารถจะกําหนดขอบังคับใหครอบคลุมไดทุก
กรณี ในทางบริหารการพัฒนาองคกรจึงใชวัฒนธรรมขององคกรเปนเคร่ืองมือในการแกไข โดย
การสรางวัฒนธรรมองคกรใหสอดคลองกับความตองการของชุมชน โดยเฉพาะงานบริการ
ชุมชน ท่ีคุณภาพของงานบริการอยูท่ีการประพฤติปฏิบัติตัวของบุคลากรท่ีเกี่ยวของกับการ
ใหบริการ ควรกําหนดข้ันตอนวิธีการใหบริการใหกับคนในชุมชน เพื่อใหเกิดความประทับใจ 
ผูบริหารจึงตองคิดถึงรูปแบบ ข้ันตอน วิธีการในการใหบริการท่ีดีนาประทับใจอยูเสมอ เพราะ
รูปแบบเหลานั้นคือภาพพจนหรือภาพลักษณของผูบริหารและบุคลากรในองคกรท่ีชุมชน
มองเห็น นั่นเอง 

    1.6) การมีสวนรวมและการเปนเจาของ ดานกระบวนการ
เรียนรูและการมีสวนรวมของชุมชน การเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนจําเปนตองอาศัยการ
พฒันา แบบมีสวนรวมโดยเฉพาะจากประชาชน การจัดทําประชาคมจึงเปนแนวทางหนึ่งเพื่อให
เกิดการรวมคิด รวมตัดสินใจและรวมปฏิบัติของคนในชุมชนเพื่อรับทราบความตองการ และ 
ปญหาท่ีแทจริงของคนในชุมชน อบต. เปรียบเสมือนแม ซ่ึงพอกับแมตองปรึกษาหารือกันทํา
ประโยชนใหกับลูก คือประชาชนนั่นเอง  

  ดังนั้นบทบาทของ อบต. และประชาชนตองชวยดูแลกัน เนนการมีสวนรวม
ของทุกคน ถือวาพื้นท่ีท่ีเราอยู ทุกคนตองมีสวนรับผิดชอบ อยาคิดวาเราเปนนักการเมือง ใหถือ
วาเราตองมาชวยกันพัฒนาชุมชนใหเจริญกาวหนาและไมวาจะเปนเวลาใดก็ตาม ส่ิงท่ีทําให 
อบต.ทํางานไดตามเปาหมาย ท่ีวางไวคือ การมีสวนรวมของทุกภาคสวน โดยเฉพาะภาค
ประชาชน เม่ือใดท่ี อบต.สามารถทําหนาท่ีเปนศูนยกลางของ ประชาชนไดอยางแทจริง ก็จะทํา
ใหทุกคนมีความรูสึกเปนเจาของ ตําบลนั้นรวมกัน  

  2) บทบาทในการบริหารจัดการทองถ่ินดานเศรษฐกจิและสังคม 
      อํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบล  ตาม  พ.ร.บ. กําหนดแผนและ
ข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ.2542 
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      ตาม  พ.ร.บ.  กําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ.2542  มาตรา  16  กําหนดใหองคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจ
หนาท่ีในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถ่ินของตนเอง  
ดังนี้ 
  1.  การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินของตนเอง 

  2.  การจัดใหมีและบํารุงรักษาทางบก  ทางน้ํา  และทางระบายนํ้า 

  3.  การจัดใหมีและควบคุมตลาด  ทาเทียบเรือ  ทาขาและท่ีจอดรถ 

  4.  การสาธารณูปโภคและการกอสรางนั้น ๆ  
  5.  การสาธารณูปการ 

  6.  การสงเสริมการฝก  และการประกอบอาชีพ 

  7.  การพาณิชย  และการสงเสริมการลงทุน 

  8.  การสงเสริมการทองเท่ียว 

  9.  การจัดการศึกษา 

  10.  การสังคมสงเคราะห และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชราและ
ผูดอยโอกาส 

  11.  การบํารุงรักษาศิลปะ  จารีตประเพณี  ภูมิปญญาทองถ่ิน  และวัฒนธรรม
อันดีของทองถ่ิน 

  12.  การปรับปรุงแหลงชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับท่ีอยูอาศัย 

  13.  การจัดใหมีและบํารุงรักษาสถานท่ีพักผอนหยอนใจ 

  14.  การสงเสริมกีฬา 

  15.  การสงเสริมประชาธิปไตย  ความเสมอภาค  และสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชน 

  16.  การสงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรในการพัฒนาทองถ่ิน 

  17.  การรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง 

  18.  การกําจัดมูลฝอย  ส่ิงปฏิกูล  และนํ้าเสีย 

  19.  การสาธารณสุข  การอนามัยครอบครัว  และการรักษาพยาบาล 

  20.  การจัดใหมีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน 

  21.  การควบคุมการเล้ียงสัตว 
  22.  การจัดใหมีและควบคุมการฆาสัตว 
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  23.  การรักษาความปลอดภยั     ความเปนระเบียบเรียบรอย      และการอนามัย
โรงมหรสพและสาธารณสถานอ่ืน ๆ  
  24.  การจัดการบํารุงรักษาและการใชประโยชนจากปาไม  ท่ีดิน  ทรัพยากรธร
ราชาติและส่ิงแวดลอม 

  25.  การผังเมือง 

  26.  การขนสงและการวิศวกรรมจราจร 

  27.  การดูแลรักษาท่ีสาธารณะ 

  28.  การควบคุมอาคาร 

  29.  การปองกนัและบรรเทาสาธารณภัย 

  30. การรักษาความสงบเรียบรอย  การสงเสริมและสนับสนุนการปองกัน  และ
รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

  31. กิจกรรมอ่ืนใดท่ีเปนผลประโยชนของประชาชนในทองถ่ินตามท่ี
คณะกรรมการประกาศกาํหนด 

            ในการทํางานเพ่ือประชาชน สงผลให อบต.มี พัฒนาการในการทํางานรอบ
ดานมากยิ่งข้ึน โดยเฉพาะภารกิจท่ีไดรับการถายโอนลงมาจากรัฐบาล อบต.ก็สามารถบริหาร
จัดการไดเปนอยางดี  สําหรับบทบาทในการบริหารจัดการทองถ่ินสวนใหญจะเนน การพัฒนา
โครงสรางพื้นฐานควบคูกบัการพัฒนาทางสังคมและเศรษฐกิจ 
              ดานโครงสรางพื้นฐานโดยเฉพาะการสรางถนน ซ่ึงมีความจําเปนตอการสัญจร
ไปมาและเพ่ือการขนสงสินคา การขยายเขตไฟฟา และเพิ่มไฟฟาสาธารณะ เพื่อความปลอดภัย 
ในชีวิตและทรัพยสิน ติดต้ังระบบน้ําประปาและสาธารณูปโภคอ่ืนๆ ท่ีเปนประโยชนตอความ
เปนอยูท่ีดีของประชาชน 
            ดานการศึกษา เนื่องจากเปนภารกิจสําคัญท่ีไดรับการถายโอนลงมา อบต.จึงให
การสงเสริมสนับสนุนศูนยพัฒนา เด็กเล็ก เพื่อใหหนอออนของสังคม เติบโตข้ึนเปนเยาวชนท่ีมี
คุณภาพ ท้ังดานสติปญญาและสุขอนามัย พรอมท่ีจะกาวไปสูการศึกษาข้ันพื้นฐานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ รวมท้ังยังสงเสริมความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ซ่ึงมีความจําเปนในชีวิต 
ประจําวันมากข้ึน โดยเฉพาะคอมพิวเตอรซ่ึงใชเปนศูนยกลางในการรับและกระจายขาวสารมาสู
ทองถ่ินโดยผานระบบอินเตอรเนท ซ่ึงถือเปนการเรียนรูท่ีทันสมัยในยุคดิจิตอล นอกจากน้ี 
อบต.ยังสงเสริมในดานการศึกษาตลอดชีพ พัฒนาใหโรงเรียนเปนแหลงเรียนรูสําหรับทุกคนใน
ชุมชน 
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            ดานสาธารณสุข อบต. มีจุดหมายหลักคือการสรางสุขภาพ ดีถวนหนาใหกับคน
ในชุมชน ไมวาจะเปนการออกกําลังกาย การสรางลานกีฬา การสงเสริมสุขภาพและสวัสดิการ
ของผูสูงอายุ การปองกันโรคติดตอ และปองกันสาธารณภัยท่ีอาจเกิดข้ึนไดในทุกพื้นท่ีโดย
สงเสริมและพัฒนาบุคลากรดานสาธารณสุขท่ี เนนการเช่ือมโยงเครือขายกับอสม.และอปพร.
เพื่อรวมกันสอดสอง ดูแล และแกปญหาวิกฤตเรงดวน 
             ดานส่ิงแวดลอมไดมีการวางนโยบายดูแลรักษาสภาพแวดลอมในทุกดาน
โดยเฉพาะปญหาขยะท่ีทําใหหลายทองถ่ิน ตองรวมมือกันในรูปแบบเครือขายเพ่ือจัดการระบบ
กําจัดขยะ และยังรณรงคให ประชาชนรูจักการแยกขยะ เพ่ือลดปริมาณขยะ และประหยัด
คาใชจายในการจัดเก็บของทองถ่ิน โดยใชรูปแบบ ตางๆ เชน ทําธนาคารขยะ ทําน้ําหมักชีวภาพ 
             ดานศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ในแตละพื้นท่ีมีความหลากหลายท้ังดาน
ศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม เปาหมายของ อบต.คือ ทําใหความหลากหลายหลอมรวม อยู
รวมกันไดอยางสันติสุข โดยสงเสริมกิจกรรมของทั้งชาวไทย พุทธและศาสนาอ่ืน  
             ดานการสงเสริมอาชีพ มีการสนับสนุนประชาชนสราง กลุมอาชีพตางๆ ข้ึน ท้ัง
กลุมแมบาน กลุมเล้ียงสัตว กลุมเกษตรกร กลุมผลิตภัณฑตําบล ซ่ึงผลิตสินคาพื้นบานสรางและ
สงเสริมใหยกระดับเปนสินคาโอทอป และจัดตั้งรานคาชุมชนเพื่อจําหนายสินคาและผลิตภัณฑ
ประจําตําบล  อีกท้ังใหการสงเสริมอาชีพทางการเกษตร การเล้ียงสัตว การปลูกผักและเนนให
พฒันาตอเนื่องดวย การสนับสนุนใหชาวบานผลิตปุยชีวภาพเพื่อทดแทนปุยเคมี ใชในการเกษตร
และจําหนายเปนรายไดใหกับครัวเรือน และ เปนการสรางส่ิงแวดลอมท่ีดีใหกับชุมชนอีกดวย 
              ดานการออมทรัพย จังหวัดสงขลาถือวามีความโดดเดน ในเร่ืองการบริหาร
จดัการดานการเงิน อบต.จงึสนับสนุนใหเกิด กลุมสหกรณออมทรัพยข้ึนในชุมชน  
  
 2) บทบาทในการบริหารจัดการทองถ่ินดานเศรษฐกจิและสังคม 
      การศึกษาวิจัยในคร้ังนี้ ทําใหทราบถึงความสําคัญของบทบาทหนาท่ีขององคการ
บริหารสวนตําบล ท้ัง 42  องคการบริหารสวนตําบล ของจังหวัดเชียงใหม และไดรวมกันจัดการ
เรียนรูเพื่อสรางกระบวนการพัฒนาดานเศรษฐกิจและสังคม โดยผานการกระบวนการรวมกันคิด
และวิเคราะหศักยภาพความสามารถท่ีมีอยูขององคการบริหารสวนตําบล แตละอบต. เร่ิมเห็น
การสรางสรรครูปแบบการพัฒนาใหกับชุมชนท้ังทางดานเศรษฐกิจและสังคมใหเกิดเปนส่ิง
สําคัญกับชุมชน และเปนส่ิงท่ีตอบสนองความตองการของชุมชนไดอยางเกิดผลและสอดรับกับ
ความตองการของชุมชนไดอยางแทจริง และตรงตามความตองการได  
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 จากการวิเคราะหขอมูลแผนการจัดสรรงบประมาณเพ่ือการพัฒนาดานเศรษฐกิจและ
สังคม ของแตละองคการบริหารสวนตําบลไดมีการจัดสรรงบประมาณรองรับแผนพัฒนา
ทางดานปจจัยพื้นฐานและสาธารณูปโภคเปนสําคัญ และยังมีศักยภาพเพียงพอท่ีจะนํามาพัฒนา
ทางดานดานเศรษฐกิจ การเกษตรและการทองเที่ยว ดานสังคมและวัฒนธรรม ดานการศึกษา 
และดานอนามัยส่ิงแวดลอม พบวา  การจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาทางดานเศรษฐกิจและ
สังคม ตั้งแต 6% -25%  ของงบประมาณรวมมีจํานวน 7 แหงคิดเปนรอยละ 17  มีการจัดสรร
งบประมาณในการพัฒนาทางดานเศรษฐกิจและสังคมต้ังแต 26% -35%  ของงบประมาณรวมมี
จํานวน 9 แหงคิดเปนรอยละ 21 มีจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาทางดานเศรษฐกิจและสังคม 
ตั้งแต 36% -50%  ของงบประมาณรวมมีจํานวน 20 คิดเปนรอยละ 48 มีการจัดสรรงบประมาณ
ในการพัฒนาทางดานเศรษฐกิจและสังคม ตั้งแต 51% - 65%  ของงบประมาณรวมมีจํานวน 5 
แหง คิดเปนรอยละ 12 และสูงสุดคือ องคการบริหารสวนตําบลยุหวา อําเภอสันปาตอง อยูท่ี 
75% ของงบประมาณรวมท้ังหมด ดังตารางท่ี 4.1 
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 ตารางที่ 4.1 แสดงศักยภาพของแผนงบประมาณในการบริหารจัดการทองถิ่นดานเศรษฐกิจและสังคม 
 

ลําดับ อําเภอ องคการบริหาร
สวนตําบล 

งบประมาณ
ทั้งหมด 

ดาน
เศรษฐกิจ 

 ดานสังคม   การศึกษา   สิ่งแวดลอม  รวมดาน
เศรษฐกิจสังคม  

อัตรารอย
ละ 

1 ดอยสะเก็ด เทพเสด็จ 21,743,800 1,160,000 2,983,000 745,000 1,003,800 5,891,800  27 
2 ดอยสะเก็ด ปาเมี่ยง 12,616,174 472,830 3,197,040 1,197,549 751,655 5,619,074  45 
3 ดอยสะเก็ด สําราญราษฏร 24,274,700 3,025,000 2,507,000 1,055,200 1,587,000 8,174,200  34 
4 ฝาง แมขา 33,415,130 5,010,000 5,770,920 2,551,910 890,000 14,222,830  43 
5 ฝาง สันทราย 49,224,341 1,570,000 9,342,000 6,131,336 3,340,000 20,383,336  41 
6 ฝาง แมงอน 33,615,150 2,498,000 8,096,425 5,498,000 2,058,000 18,150,425  54 

7 แมแตง บานเปา 22,687,000 937,000 930,000 620,000 2,675,000 5,162,000  23 
8 แมแตง อินทขิล 10,306,700 100,000 4,921,000 318,500 1,380,000 6,719,500  65 
9 แมแตง สันปายาง 25,970,000 1,330,000  5,780,000 3,230,000 1,340,000  11,680,000  45 
10 แมริม หวยทราย 11,617,935 285,000 2,788,200 -  1,248,520 4,321,720  37 
11 สารภี ทาวังตาล 46,625,449 1,270,000 10,252,200 1,105,600 340,000 12,967,800  28 

12 ดอยเตา โปงทุง 25,072,000 1,350,000 2,745,000 2,820,000 3,730,000 10,645,000  42 

13 แมแจม ชางเคิ่ง 7,760,000 770,000  570,000  320,000  740,000  2,400,000  31 

14 แมแจม แมนาจร 8,176,280 255,000 847,000 1,768,560 550,000 3,420,560  42 
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ตารางที่ 4.1 แสดงศักยภาพของแผนงบประมาณในการบริหารจัดการทองถิ่นดานเศรษฐกิจและสังคม (ตอ) 
 

ลําดับ อําเภอ องคการบริหาร
สวนตําบล 

งบประมาณ
ทั้งหมด 

ดาน
เศรษฐกิจ 

 ดานสังคม   การศึกษา   สิ่งแวดลอม  รวมดาน
เศรษฐกิจ
สังคม  

อัตรารอย
ละ 

15 สันกําแพง สันกําแพง 31,783,000 1,430,000 9,126,000 1,220,000 2,942,000 14,718,000  46 

16 แมอาย บานหลวง 53,731,520 4,565,000 4,611,000 5,070,520 1,125,000 15,371,520  29 

17 พราว ปาตุม 53,661,635 11,712,000 3,702,300 3,022,500 1,583,835 20,020,635  37 

18 เมือง สันผีเสื้อ 19,379,000 1,185,000 1,730,000 2,335,000 2,485,000 7,735,000  40 

19 เมือง ชางเผือก 33,151,200 320,000 1,321,200 430,000 480,000 2,551,200  8 

20 จอมทอง บานแปะ 96,689,845 50,284,000 3,886,000  5,440,845  3,474,000  63,084,845  65 

21 สันปาตอง บานกลาง 28,349,750 4,739,000 4,563,980 3,909,170 955,000 14,167,150  50 

22 สันปาตอง ทุงสะโตก 56,502,378 2,244,872 2,130,100 2,390,500 12,889,200 19,654,672  35 

23 แมแตง แมแตง 31,040,000 3,120,000 3,455,000 2,530,000 1,935,000 11,040,000  36 

24 สันกําแพง  ออนใต 86,604,300 16,360,000 2,569,000 2,255,000 1,470,000 22,654,000  26 

25 ฝาง เวียง 75,680,250 1,655,000 13,682,000 11,347,750 15,270,000 41,954,750  55 

26 ฮอด บานตาล 78,460,000 18,660,000 1,705,400  1,578,500  10,295,000 32,238,900  41 
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ตารางที่ 4.1 แสดงศักยภาพของแผนงบประมาณในการบริหารจัดการทองถิ่นดานเศรษฐกิจและสังคม (ตอ) 
 

ลําดับ อําเภอ องคการบริหาร
สวนตําบล 

งบประมาณ
ทั้งหมด 

ดาน
เศรษฐกิจ 

 ดานสังคม   การศึกษา   สิ่งแวดลอม  รวมดาน
เศรษฐกิจ
สังคม  

อัตรารอย
ละ 

27 สันทราย หนองแหยง 37,418,090 910,000 815,000 480,000 590,000 2,795,000  7 

28 แมวาง ทุงรวงทอง 31,986,700 3,422,000 3,734,900 768,100 6,977,500 14,902,500  47 

29 หางดง หารแกว 20,772,400 786,000 2,021,000 2,294,000 3,751,800 8,852,800  43 

30 แมแจม แมศึก 84,322,400 7,222,400  9,500,000  6,700,000   18, 150,000  41,572,400  49 

31 แมริม ดอนแกว 14,717,266 1,337,000 3,307,500 1,000,000 845,000  6,489,500  44 

32 สันปาตอง ยุหวา 292,203,000 87,285,000 14,996,000 10,977,100 106,912,900 220,171,000  75 

33 สันปาตอง สันกลาง 20,508,560 1,350,300 598,000 1,515,639 1,626,500 5,090,439  25 

34 แมแจม บานทับ 15,861,370 130,000 2,774,000 5,033,080 350,000 8,287,080  52 

35 ดอยสะเก็ด แมคือ 43,149,720 1,590,000 1,248,220 260,000 1,795,000 4,893,220  11 

36 สันกําแพง บวกคาง 43,384,560 20,000  1,330,000 195,000  860,000 2,405,000  6 

37 แมอาย แมสาว 26,680,000 1,830,000 2,350,000 2,140,000 1,250,000 7,570,000  28 

38 แมริม สันโปง 58,413,926 1,670,000  1,863,600  260,000  2,000,000  5,793,600  10 
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ตารางที่ 4.1 แสดงศักยภาพของแผนงบประมาณในการบริหารจัดการทองถิ่นดานเศรษฐกิจและสังคม (ตอ) 

 
 

ลําดับ อําเภอ องคการบริหาร
สวนตําบล 

งบประมาณ
ทั้งหมด 

ดาน
เศรษฐกิจ 

 ดานสังคม   การศึกษา   สิ่งแวดลอม  รวมดาน
เศรษฐกิจ
สังคม  

อัตรารอย
ละ 

39 แมริม โปงแยง 50,750,790 1,293,000 6,001,000 3,387,500 2,625,000 13,306,500  26 

40 แมแตง ขี้เหล็ก 14,287,634 732,000 2,139,200 340,000 540,000 3,751,200  26 

41 ดอยหลอ สันติสุข 49,702,060 13,059,620 4,233,400 65,000  150,000 17,508,020  35 

42 ปาปอง ดอยสะเก็ด 32,413,900 500,000 7,231,000 1,000,000 2,838,900 11,569,900  36 
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 (4.1.2) บทบาทของชุมชน 
            จากการเขารวมกิจกรรมศึกษาวิเคราะหศักยภาพของชุมชน กับประเด็นของการ
จัดการเรียนรู สังเกต พบวาบทบาทของชุมชนและการมีโอกาสแสดงความคิดเห็นรวมกันของ
ชุมชนทองถ่ิน มีอยูในทุกพื้นท่ี  ความสําคัญและการตอยอดจากความคิดฐานราก ไดผานการ
กล่ันกรองจากการทํางานของผูนําทองถ่ิน ในระดับคณะกรรมการหมูบาน สูการบริหารจัดการ
ขององคการบริหารสวนตําบล  การรวบรวมการทํางานจากขอมูลทุกฝายจากชุมชนสูการ
วางแผนดําเนินงานของทองถ่ินนับไดวาเปนการกระจายอํานาจสูทองถ่ินอยางสมบรูณ  แต
บทบาทท่ีแทจริงและจะดําเนินการไดมีประสิทธิภาพเพียงใดนั้น  ข้ึนอยูกับการนําขอมูลระดับ
ชุมชน หรือการจัดทําแผนชุมชนท่ีมีชุมชนท่ีมีศักยภาพและมีความตองการที่แทจริง (ไมใชความ
ตองการที่มาจากการช้ีนํา) จึงจะทําใหกระบวนการพัฒนา กับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เกิด
สัมฤทธ์ิผลไดในหลากหลายมิติของการพัฒนาตลอดจนการกําหนดนโยบายสาธารณะในชุมชน
ไปสูแผนการพัฒนาระดับเศรษฐกิจและสังคมไดอยางมีประสิทธิภาพอยางแทจริง   
   (1) ศักยภาพความสามารถของชุมชน และสินทรัพยชุมชน  
       การดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจตาง  ๆ  ท้ังดานเกษตรกรรม 
อุตสาหกรรม บริการ ท้ังในดาน การผลิต การบริโภค และการกระจายผลผลิต โดยใหคนใน
ชุมชนมีสวนรวมในการแกปญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจของชุมชน คือ ใหมีสวนรวมคิด What  
รวมทํา How รวมรับผลประโยชน For Whom  บนรากฐานของความสามารถท่ีมีอยู จากการใช 
“ทุนของชุมชน” ท้ังท่ีเปน สินคาทุน (เคร่ืองมือ เคร่ืองจักร อุปกรณการผลิตตาง ๆ ฯลฯ ท่ีมีอยู
หรือสามารถจัดหามาไดตามศักยภาพ) ทุนทางเศรษฐกิจ (ปจจัยที่สนับสนุนใหการดําเนิน
กิจกรรมทางเศรษฐกิจเปนไปอยางสะดวกราบร่ืน เชน ท่ีดิน แหลงน้ํา สภาพภูมิประเทศ การ
คมนาคมขนสง เปนตน) และทุนทางสังคม วิถีการผลิต ภูมิปญญาทองถ่ิน ศาสนสถาน โรงเรียน 
สถานีอนามัย ฯลฯ )  สมาชิกในชุมชนจะเปนผูตัดสินใจเองวา พวกเราจะผลิตอะไรไดบางตาม
ศักยภาพและทุนประเภทตาง ๆท่ีมีอยู เราจะผลิตกันอยางไร แลวเราจะแบงปนผลประโยชนจาก
การผลิตกันอยางไร นัน่เอง หรือพูดไดวาชุมชนเปนผูตัดสินใจแกปญหาทางเศรษฐกิจของตนเอง
ในลักษณะของการ คิดเอง ทําเอง ไดเอง 
 การพัฒนาชุมชนทองถ่ินเพื่อใหเกิดความยั่งยืน โดยองคกรบริหารการปกครองสวน
ทองถ่ิน จะเกิดข้ึนไมไดหากขาดการมีสวนรวมโดยตรงของ“ชุมชนฐานทรัพยากร” ในพื้นท่ีการ
พัฒนา ซ่ึงในจํานวนมากมีลักษณะพิเศษท่ีครอบคลุมพ้ืนท่ีทางวัฒนธรรมและนิเวศที่แตกตาง
หลากหลาย อยูท้ังในและนอกเขตทางการปกครอง การบรรลุเปาหมายการพัฒนาชุมชนเพื่อให
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   (2) บทบาทของชุมชนในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฐานราก  
        ความเขมแข็งของชุมชนและวิถีทางของชุมชน ท่ีจะนําไปสูการ
พัฒนาทางดานเศรษฐกิจและสังคมใหชุมชนใหยั่งยืนไดดวยการพัฒนานั้น ๆไมใชอยูท่ีความ
รํ่ารวยอยางเดียว แตท่ีทําไปเพราะมีเปาหมายท่ีสําคัญ คือ 
    1) การพัฒนาขีดความสามารถของคน ครอบครัว และชุมชน
จากการสรางกระบวนการเรียนรู เพื่อใหพึง่ตนเองได 
    2) การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม รวมถึงการอนุรักษวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน  
        จะเห็นวาถาสามารถพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนใหเปนไปตามเปาหมาย
ท่ีกําหนดได ปญหาเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอมก็จะหมดไปจากชมุชนนั้น ๆ แตมีความ
ม่ันคงยืนอยูบนขาตัวเองไดโดยไมตองพึ่งพาอาศัยผูอ่ืน  การสนับสนุนแนวทางนี้ เช่ือวาเปนส่ิง
สําคัญท่ีทําไดงายกวาการท่ีจะดําเนินการไปจากขางบน(รัฐบาล) ไปสูขางลาง (ประชาชน)  
เนื่องจากปจจัยสําคัญในการพัฒนาเปนส่ิงท่ีมีอยูกับทองถ่ินและตัวคนในทองถ่ินเอง ซ่ึงนาจะ
ดีกวาการดําเนินการโดยการวางแผนของรัฐบาลไปจากสวนกลาง ท่ีอาจจะมีความรู ความเขาใจ
เกี่ยวกับศักยภาพของทองถ่ินและทุนทองถ่ินในชุมชนตาง ๆ นอย  นอกจากนี้การมุงพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชนยังมีจุดแข็งที่เอ้ืออํานวยตอการประสบความสําเร็จคือ 
    1) คนในทองถ่ินในชุมชนเดียวกันมีจิตสํานึกรวมกัน มีความ
เปนมาและดํารงอยูดวยกนั 
    2) การมีความเอื้ออารีย มีความชวยเหลือเกือ้กูลระหวางกนั 
ซ่ึงเปนลักษณะเดนของสังคมทองถ่ินอยูแลว 
    3) การมีปฏิสัมพันธระหวางกัน ระหวางกลุมดวยความสมัคร
ใจ ไมใชการบังคับหรือส่ังการ 
    4) เปนการพัฒนาท่ีเร่ิมมาจากการกําหนดพื้นท่ี โดยคนใน
ชุมชนท่ีมีจํานวนไมมาก จัดการไดงายกวาและเม่ือพื้นท่ีใดพื้นท่ีหนึ่งประสบความสําเร็จแลว 
สามารถแพรกระจายแนวคิด วิธีการ กอใหเกิดการพัฒนาในลักษณะเดียวกันออกไปเปนวงกวาง
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    2.1) ลักษณะการรวมกลุม การรวมกลุมในการดําเนินงานของชุมชน 
แตละแหงจะมีลักษณะของการรวมกลุมกันทํางานในหลายรูปแบบ ไมวาจะเปนกลุมสตรีแมบาน 
กลุมสินคาโอทอป กลุมออมทรัพย กลุมเกษตรผักปลอดสารพิษ กลุมสวัสดิการสังคม เปนตน
ลักษณะการรวมกลุมของชุมชน โดยท่ัวไปเกิดจาก บทบาทของผูนํากลุมหรือตัวแทนกลุมท่ี
ประกอบไปดวยบุคคลหลากหลายความสามารถ อาทิเชน ผูใหญบาน ขาราชการบํานาญ(ท้ัง
ขาราชการครู นายธนาคาร ตํารวจ ทหาร) ซ่ึงจะไดรับความเคารพนับถือ จากความดีงาม ความ
อาวุโส ความศรัทธาในดานอาชีพ ความรู และการมีภาวะผูนําทางสังคมท่ีเดนชัด ทําใหสามารถ
สรางความสามัคคีของคนในชุมชน  อันจะกอใหเกิดการรวมกลุมซ่ึงสวนใหญจะเปนผูสูงอายุ  
ใหเขามารวมกันทํากิจกรรมชุมชนรวมกัน เพื่อสรางกิจกรรม อาชีพเสริม จนเปนพื้นฐานของ
สังคมและเศรษฐกิจ ไดหลากหลายรูปแบบ  

    2.2) การบริหารจัดการกลุม กระบวนการหลังจากเม่ือเกิดการรวมกลุม
กันทํากิจกรรมท่ีสามารถสรางและยกระดับเศรษฐกิจและสังคม ใหเปนการทํางานในรูปแบบ
ของการรวมกลุมท่ีเขมแข็ง กลุมการทํางานดวยจิตใจอาสาเพ่ืออนุรักษสืบตอยอดวัฒนธรรมและ
ชวยเหลือกันทางสวัสดิการสังคม หรือแบงปนสวนขาดใหกับสังคม หรือเปนลักษณะกลุมจัดต้ัง
ธุรกิจขนาดเล็กในชุมชน บทบาทในการดําเนินงานของการทํางานแตละกลุมยอมมีการจัดต้ัง
ผูนํา ผูประสานในการทํางาน อาจอยูในรูปของโครงสรางกลุมแบบงาย หรือการจัดต้ังโครงสราง
กลุมตามรูปแบบท่ีมีบทบาทของประธานกลุม และการทํางานของแตละฝาย ซ่ึงในปจจุบันได
เกิดจากการเรียนรูของกิจกรรมหลายดานในสังคม ท้ังกองทุนหมูบาน บทบาทคณะกรรมการวัด  
หมูบาน เงินสวัสดิการณาปนกิจ ตาง ๆ  เพื่อใหกิจกรรมของกลุมมีการดําเนินงานไปไดอยาง
ตอเนื่องและมีความคิดเห็นรวมกัน  

     2.3) ความสัมพันธทางสังคม และวัฒนธรรม บทบาทของการทํางาน
ในชุมชน สมาชิกของชุมชนจะมีพื้นฐานความคิด การดําเนินชีวิต ตามลักษณะของการรวมกลุม
กันทางสังคม จาก พื้นฐานทางครอบครัว การนับถือศาสนา และความมีเอกลักษณของทางดาน
วัฒนธรรม   ไดเปนจุดช้ีนําและกอใหเกิดเปนสินทรัพยทุนทางสังคม ทางความคิด เชน 
วฒันธรรมทางดานชุมชนชาวไทยภูเขา (ปใหมมง) การอนุรักษปาตนน้ํา การบวชปา การนับถือผี
ขุนน้ํา การนําเสนอส่ิงโบราณวัตถุสถาน เวียงกุมกาม วัดกองลาน ตลอดจนมิติท่ีเกี่ยวของกับ
สินทรัพยชุมชนท้ังท่ีเปนธรรมชาติส่ิงแวดลอม ขุนเขา  วิถีการการดําเนินชีวิต บานโฮมสเตย การ
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     2.4) ความสัมพันธทางดานเศรษฐกิจ เม่ือเกิดกิจกรรมรวมกลุมของ
ชุมชนในแตละพ้ืนท่ี จะกอใหเกิดมิติมูลคาของสินทรัพยชุมชนในประเด็นทางดานเศรษฐกิจท้ัง
ท่ีเปนตัวเงินและไมเปนตัวเงิน ในแงของการจัดต้ังงบประมาณจากองคการบริหารสวนตําบล 
การเกิดรายไดและเงินปนผลใหกับกลุมและสังคม  การไดรับความสนับสนุน ความรวมมือและ
การชวยเหลือจากหนวยงานภาครัฐและหนวยงานภายนอกอ่ืนๆ  การเกิดพลังสามัคคี พลังความ
เล่ือมใสศรัทธาธรรม ท้ังในรูปของการทํางานรวมกัน การบริจาคทุนทรัพย ของคนในชุมชนและ
นอกชุมชน การเกิดเสนทางการขนสงและเสนทางการทองเท่ียวท้ังในรูปของวัฒนธรรม 
ประเพณี สินคา และการเช่ือมโยงการเรียนรูในสังคม ท่ีสามารถสรางผลลัพธและผลตอบแทน
คืนสูชุมชนสังคมไดมากข้ึน  
   2.5) พัฒนาสินทรัพยท่ีมีคุณคาของชุมชน จากการวิเคราะหการพัฒนา
สินทรัพยท่ีมีคุณคาของชุมชน ส่ิงสําคัญท่ีสุด คือ การพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีศักยภาพและ
รูจกัคุณคาของชุมชนและทํางานเพ่ือชุมชนเปนหลัก มีความซ่ือสัตย มีความเสียสละ ยอมรับและ
อดทนตอการทํางานเพ่ือการพัฒนาชุมชน สรางความสุข ความรัก ความสามัคคี และมองเห็นแก
ประโยชนสวนรวม ยอมทํางานเพ่ือสวนรวมเปนสําคัญ ตลอดจนรูจักคุณคาของการทํางานท่ี
เพียงพอกับชุมชนการพัฒนาที่เหมาะสม   
  (4.1.3) บทบาทของนักวิจัย 
            บทบาทของนักวิจัยและนักวิจัยรวมในโครงการ การจัดการเรียนรูเพื่อการพัฒนา
แผนยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจและสังคม ในคร้ังนี้นับบทบาทสําคัญในสวนของการมีสวน
รวมกับชุมชนภาคชนบทและชุมชนเมืองดวยการใชหลักวิชาการเขาไปกระตุนและสรางใหมีการ
ปรับเปล่ียนแนวคิดใหเหมาะสมเพื่อขอสรุปของแนวทางในการพัฒนาที่เนนการพึงพาตนเอง 
และเนนการใชศักยภาพท่ีมีของทองถ่ิน ท้ังในสวนขององคการบริหารสวนตําบล ไดกระตุนให
บุคลากรในองคกรไดเรียนรูจักความสําคัญของขอมูลชุมชน ความสําคัญของแผนชุมชน ท่ี
จะตองนํามาสอดรับกับการพัฒนาสินทรัพยในชุมชน ดวยการสรางแผนการพัฒนาดานเศรษฐกิจ
ท่ีสามารถสรางรายไดและเพิ่มมูลคาของการลงทุนรวมกับชุมชนไดอยางมีประโยชนสูงสุดและ
คงอยูไดกับชุมชนอยางยั่งยืน  สรางและเรียนรูการสงเสริมและพัฒนาชุมชนดวยแผนการจัดการ
ทางดานสังคม วัฒนธรรม สวัสดิการสังคม การศึกษา อนามัยส่ิงแวดลอม และการการมีสวนรวม
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4.2 การจัดการเรียนรูเพื่อการพัฒนาดานเศรษฐกิจและสังคม  
 โครงการวิจัย การจัดการการเรียนรูเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ของภาคชนบทและ
ชุมชนเมือง จังหวัดเชียงใหม ไดสรางการเรียนรูรวมกันกับชุมชนทางดานเศรษฐกิจและสังคม 
กับบทบาทในการสรางนักวิจัยทองถ่ิน เพื่อนําแผนชุมชนนําไปสูการพัฒนาท้ังทางดาน
ทรัพยากรมนุษยและเรียนรูท่ีจะนําส่ือสารสนเทศของชุมชนในดานเศรษฐกิจ การเกษตร การ
ทองเท่ียว ดานสังคมวัฒนธรรม ดานการศึกษา และดานอนามัยส่ิงแวดลอม ไปยกระดับตอยอด
การเกิดมูลคาทางดานการพัฒนาเศรษฐกจิชุมชนและสังคมอันเปนรากฐานท่ีสําคัญตอการพัฒนา
ประเทศ ดวย 4 กระบวนการวิจัยเพ่ือการจัดการเรียนรู ดังนี้  
  4.2.1) การจัดการการเรียนรูเพื่อสรางและพัฒนานักวิจัยตอการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของทองถ่ิน จงัหวัดเชียงใหม 
           ความสําคัญของการสรางมูลคาเพิ่มทางทรัพยากรรมนุษยในสังคม สูการ
จัดการเรียนรูเพื่อสรางและพัฒนานักวิจัยตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของทองถ่ินจังหวัด
เชียงใหม จําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองวิเคราะหบริบทชุมชนทองถ่ินเพื่อกําหนดแนวทางของการ
พัฒนานักวิจัยของทองถ่ิน ใหสามารถกําหนดแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ทองถ่ินไดอยางเหมาะสมตามบริบทของชุมชนนั้นๆ กรณีศึกษาคร้ังนี้ผลลัพธท่ีวางเปาหมายไว
คือ ไดกาํหนดแนวทางการพัฒนาทองถ่ินไวท่ีนักวิจัยทองถ่ินท้ัง 42 คน ซ่ึงจะไดทําการวิเคราะห
บริบทชุมชนกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการปกครองสวนทองถ่ิน ในทิศทาง
ความสัมพันธของการสนับสนุนการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบล ตอการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมพ้ืนที่รับผิดชอบ โดยแบงประเภทของแนวทางการพัฒนาออกไดเปน 4  ดาน 
ไดแก 1) ดานเศรษฐกิจ การทองเท่ียวและการเกษตร 2) ดานสังคม และวัฒนธรรม 3) ดาน
การศึกษา 4) ดานอนามัย และส่ิงแวดลอม เพื่อใหเห็นถึงทิศทางของบริบทชุมชนท้ัง 42 ชุมชน
นักวิจัยทองถ่ินแตละคนไดทําการวิเคราะหบริบทของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่แตกตาง
กันในแตละพ้ืนท่ี 
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  4.2.2) การจัดการการเรียนรูเพ่ือสรางแผนชุมชนในการยกระดับการพัฒนา
ทองถ่ิน จังหวัดเชียงใหม จากรากหญาสูรากแกว 

             การจัดการการเรียนรูเพื่อสรางแผนชุมชนในการยกระดับการพัฒนา
ทองถ่ิน จังหวัดเชียงใหม จากรากหญาสูรากแกว” เพื่อใหสมาชิกของชุมชนในทองถิ่น สามารถ
ใชกระบวนการจัดการการเรียนรู (LM) ในการสรางแผนชุมชนทั้ง 4 ดาน คือ ดานเศรษฐกิจ 
ดานการศึกษา ดานสังคม และวัฒนธรรม และดานอนามัยและสิ่งแวดลอมไดอยางเหมาะสม
ตามทองถิ่นของตนเอง เพื่อใหชุมชนไดวิเคราะหความสําคัญและความคุมคาตอการใชแผน
ชุมชนที่ไดจากการจัดการเรียนรูกับทองถิ่นของตนเอง และสามารถยกระดับการพัฒนาชุมชน
ท้ังดานเศรษฐกิจ และสังคมสูระดับท่ีเขมแข็งได  

 
   4.2.3) การจัดการการเรียนรูเพื่อเพิ่มศักยภาพของทรัพยากรมนุษยตอการ
ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนในทองถ่ินจังหวัดเชียงใหม 
            ความสําคัญของการจัดการเรียนรูเพื่อสรางแนวทางในการเพิ่มศักยภาพ
ของทรัพยากรมนุษยในชุมชน จังหวัดเชียงใหม ตอการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมของทองถ่ิน
ในแตละดานไดแก ดานเศรษฐกิจ การเกษตรและการทองเท่ียว ควรจัดการเรียนรูในการสราง
แผนธุรกิจ แผนประชาสัมพันธสินคา แผนการตลาด และแผนพัฒนาบุคคลดานธุรกิจชุมชน 
สวนดานสังคมและวัฒนธรรม ควรจะจัดการเรียนรูในการประชาคมแบบมีสวนรวมในการสราง
ความสงบสุขในชุมชน การสรางศักยภาพความเขมแข็งของผูนําชุมชนท้ังกายและใจ คุณธรรม
และจริยธรรมใหเพ่ิมข้ึน ในดานการศึกษาน้ัน ควรจะจัดการเรียนรูในการจัดการเรียนการสอน 
การพัฒนาจิตวิทยารวมถึงการสรางเชาวนอารมณ (EQ) ในเด็กและเยาวชนในทองถ่ิน สวนดาน
อนามัยและส่ิงแวดลอมนั้น ควรจะจัดการเรียนรู เกี่ยวกับระบบนิเวศวิทยา การอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอม รวมถึงสุขอนามัยของชุมชนใหสะอาด ปลอดภัย ซ่ึง
แนวทางการจัดการเรียนรูท้ังส่ีดานนี้ จะชวยเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษยในชุมชนใหมี
ศักยภาพท่ีเพิ่มข้ึนในการท่ีจะตอยอดสูการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของทองถ่ินตอไป 
  4.2.4) การจัดการการเรียนรูในการบูรณาการการส่ือสารของชุมชนแบบมีสวน
รวม เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของทองถ่ิน จังหวัดเชียงใหม 

           การบูรณาการการจัดการเรียนรูการส่ือสารชุมชนแบบมีสวนรวมเพ่ือ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของทองถ่ิน จังหวัดชียงใหม”  เพื่อเพิ่มศักยภาพของคนในชุมชนให
รูจักการใชหลักการสื่อสารแบบมีสวนในการนําเสนอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ทองถิ่นของตนเองไดอยางเหมาะสม  โดยมีเปาหมายเพื่อสรางการมีสวนรวมของคนในชุมชน
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