
 

 

 
บทที่ 5 

สินทรัพยชุมชนกับการจัดการเรียนรูดานเศรษฐกิจและสังคม 
 

  โครงการวิจัย “การวัดมูลคาเพ่ิมของสินทรัพยชุมชนจากการจดัการการเรียนรูเพื่อพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมภาคชนบทและชุมชนเมือง จังหวัดเชียงใหม” ไดศึกษาจากการนําโครงการ
ของแตละองคการบริหารสวนตําบล ท่ีนําเสนอแผนพัฒนาดานเศรษฐกิจและสังคมของแตละ
พื้นท่ี ท่ีเปนตัวแทนการทํางานของชุมชนรวมกับองคการบริหารสวนตําบล เพื่อนําไปสู
กระบวนการเรียนรูรวมดวยการรูจักสินทรัพยในชุมชนของแตละโครงการ มาสูการพัฒนา
รวมกัน 4 ดาน คือ การเรียนเพื่อสรางและพัฒนานักวิจัยตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ทองถ่ิน การเรียนรูเพื่อสรางแผนชุมชนในการยกระดับการพัฒนาทองถิ่นจากรากหญาสูราก
แกว  การเรียนรูเพื่อเพิ่มศักยภาพของทรัพยากรมนุษยตอการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมของ
ชุมชนในทองถ่ิน และการเรียนรูการบูรณาการการส่ือสารของชุมชนแบบมีสวนรวม เพ่ือพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของทองถิ่น เพื่อทําใหเห็นถึงความสําคัญและมูลคาเพิ่มของการพัฒนาแผน
ยทุธศาสตรดานเศรษฐกิจและสังคม สูความตองการที่นําประโยชนใหกับชุมชนเนื่องจากเปนส่ิง
ท่ีชุมชนชนสรางข้ึนได พึ่งพาปจจัยสินทรัพยของชุมชนเองและคือคาสูชุมชนอยางแทจริงในระ
ยาวไดไมนอยกวาการพัฒนาทางดานโครงสรางพื้นฐานของชุมชน  
 
5.1 สินทรัพยชุมชนจากการนําเสนอแผนพัฒนาดานเศรษฐกิจและสังคม 
 จากแผนการทํางานรวมกันท้ังสามฝาย คือ องคการบริหารสวนตําบล ชุมชน และ
นักวิจัย ไดสรางกระบวนการเรียนรูผานการพัฒนาของนักวิจัยทองถ่ินในแตละชุมชนที่ไดนํา
ตัวแทนชุมชนจัดนําเสนอแผนชุมชนท่ีเปนความตองการของชุมชนและนําตัวแทนของชุมชนเขา
รวมการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษยเพื่อสรางการพัฒนาดานเศรษฐกิจและสังคมรวมกัน  
ตลอดจนสรุปเปนส่ือนวัตกรรมท่ีจะเปนตัวแทนการประชาสัมพันธใหกับชุมชนทองถ่ินและ
สังคมไดเกิดการเรียนรูรวมกันท้ังทางดานเศรษฐกิจ การเกษตร การทองเที่ยว  ดานการจัด
การศึกษา ดานสังคมวัฒนธรรม และดานอนามัยส่ิงแวดลอมลอดระยะเวลาท้ังป ทําใหนักวิจัยได
สังเคราะหขอมูลของสินทรัพยชุมชนและสรางกระบวนการเรียนรูใหกับชุมชนไดทราบถึง 
ปจจัยการพัฒนาชุมชนที่สําคัญ คือ ความเขมแข็งของชุมชนและการรูจักสินทรัพยในชุมชนท่ี
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ตารางท่ี 5.1 ประเภทของสินทรัพยชุมชนขององคการบริหารสวนตําบล จังหวัดเชียงใหม 
 
ลาํดับ อําเภอ อบต. แผนการพัฒนาดานเศรษฐกิจ

และสังคม 
ประเภทสินทรัพยชมุชน 

1 ดอยสะเก็ด เทพเสด็จ ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง 

2 ดอยสะเก็ด ปาเม่ียง ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง 

3 ดอยสะเก็ด สําราญราษฏร แกะสลักไม และสบู สินคา/บริการ 

4 ฝาง แมขา ศูนยบริการถายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง 

5 ฝาง สนัทราย วิสาหกิจมันกลัยา สินคา/บริการ 

6 ฝาง แมงอน ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง 

7 แมแตง บานเปา บานพักโฮมสเตย บานดิน ทองเท่ียว 

8 แมแตง อนิทขิล หมูบานเศรษฐกิจพอเพียง ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง 

9 แมแตง สันปายาง ศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง 

10 แมริม หวยทราย ผักปลอดสารพิษ สินคา/บริการ 

11 สารภ ี ทาวังตาล เวียงกุมกาม ทองเท่ียว 

12 ดอยเตา โปงทุง ผลิตภัณฑรากไม สินคา/บริการ 

13 แมแจม ชางเค่ิง หตัถกรรมผาทอตีนจก สินคา/บริการ 

14 แมแจม แมนาจร ทองเท่ียวเกษตรเชิงอนุรักษ ทองเท่ียว 

15 สันกาํแพง สันกาํแพง หตัถกรรมตีลายแผนแร สิ่งประดิษฐ 

16 แมอาย บานหลวง ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง 

17 พราว ปาตุม ทองเท่ียวดอยมอนลาน ทองเท่ียว 

18 เมอืง สันผีเสื้อ ไหวสาบารมีวถิธีรรมนําชุมชน ศิลปวัฒนธรรม 
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ตารางท่ี 5.1 ประเภทของสินทรัพยชุมชนขององคการบริหารสวนตําบล จงัหวัดเชียงใหม (ตอ) 
 

ลาํดับ อําเภอ อบต. โครงการ ประเภทสินทรัพยชมุชน 

19 เมอืง ชางเผือก ประเพณีปใหมมง ศิลปวัฒนธรรม 

20 จอมทอง บานแปะ ธรรมะสัญจร ศิลปวัฒนธรรม 

21 สันปาตอง บานกลาง บานบุญรักษา สวัสดิการสังคม 

22 สันปาตอง ทุงสะโตก การสงเคราะหและชวยเหลือ
กลุมผูดอยโอกาสในทางสังคม  

สวัสดิการสังคม 

23 แมแตง แมแตง ไหวพระ 9 วัด อายุยืน 9 ป ศิลปวัฒนธรรม 

24 สันกาํแพง  ออนใต ประเพณีอนุรักษตนน้ําหวยลาน ศิลปวัฒนธรรม 

25 ฝาง เวียง การศึกษาเด็กเล็ก  การศึกษา 

26 ฮอด บานตาล ธรรมะสัญจร ศิลปวัฒนธรรม 

27 สนัทราย หนองแหยง บานแหงความหวัง สวัสดิการสังคม 

28 แมวาง ทุงรวงทอง ธรรมะสัญจร ศิลปวัฒนธรรม 

29 หางดง หารแกว การขุดลอกคลอง สวัสดิการสังคม 

30 แมแจม แมศึก วัดกองกาน ศิลปวัฒนธรรม 

31 แมริม ดอนแกว พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ สวัสดิการสังคม 

32 สันปาตอง ยหุวา สวนเกษตรนอยตามรอยพอ การศึกษา 

33 สันปาตอง สนักลาง สงเสริมและพัฒนาศูนยเด็กเล็ก การศึกษา 

34 แมแจม บานทับ การศึกษาศูนยเด็กเล็ก การศึกษา 

35 ดอยสะเก็ด แมคือ โรงเรียนแมคือวิทยา การศึกษา 

36 สันกาํแพง บวกคาง การศึกษาปฐมวัย การศึกษา 

37 แมอาย แมสาว ภารกิจทองถิ่นดานการศึกษา
เพื่อชุมชนรากหญาของไทย 

การศึกษา 

38 แมริม สนัโปง การใชปุยหมักและการเตรียม
ดินโดยไมเผาตอซัง 

สิ่งประดิษฐ 

39 แมริม โปงแยง สายใยชุมชนสูคนรักษปา ศิลปวัฒนธรรม 
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ตารางท่ี 5.1 ประเภทของสินทรัพยชุมชนขององคการบริหารสวนตําบล จงัหวัดเชียงใหม (ตอ) 
 

ลาํดับ อําเภอ อบต. โครงการ ประเภทสินทรัพยชมุชน 

40 แมแตง ข้ีเหล็ก ข้ีเหล็กเมืองงาม สวัสดิการสังคม 

41 ดอยหลอ สันติสุข อนุรักษปาตนน้ํารวมใจภักดิ์
รักษผืนปา 

สวัสดิการสังคม 

42 ดอยสะเก็ด ปาปอง บวชปาตนน้ําหวยตนยาง ศิลปวัฒนธรรม 

 
 จากตารางท่ี 5.1 การจัดการเรียนรูเพื่อแสดงถึงสินทรัพยชุมชนท่ีองคการบริหารสวน
ตําบลและชุมชนท้ัง 42 แหงไดสงเขารวมโครงการการจัดการเรียนรูเพื่อการพัฒนาดานเศรษฐกิจ
และสังคมของชนบท ผูวิจัยไดแสดงผลประเภทของสินทรัพย ไวในแตละดานท้ัง 4 ดานดวยกัน 
คือ ดานเศรษฐกิจ ดานสังคมวัฒนธรรม ดานการศึกษาและดานอนามัยส่ิงแวดลอมได ดังนี้  
  
5.2 สินทรัพยชุมชนจากการนําเสนอแผนพัฒนาดานเศรษฐกิจ การเกษตร และการทองเท่ียว 
 องคการบริหารสวนตําบลที่นําเสนอแผนการพัฒนาดานเศรษฐกิจ การเกษตรและการ
ทองเท่ียว มีจํานวนทั้งส้ิน 17 องคการบริหารสวนตําบล ดังนี ้
 1) องคการบริหารสวนตําบลเทพเสด็จ อําเภอดอยสะเก็ด: โครงการชมุชนนาอยู
เศรษฐกิจพอเพยีง 

    สินทรัพยชุมชนจากการเขารวมโครงการเปนสินทรัพยประเภท การดํารงชีวิตบนพื้น
ฐานเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงมีความเกี่ยวเนื่องกับชุมชนดานวิถีชีวิตท่ีมีความเปนอยูท่ีดีข้ึนและ
ยั่งยืน 
      รูปแบบของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากตัวโครงการและแผนยุทธศาสตร เพื่อวัดมูลคาของ
สินทรัพยในชุมชน  คือ 

1) ลักษณะและรูปแบบกิจกรรมมีการรวมตัวเปนกลุม 
2) จํานวนผูเขารวมกิจกรรม / ผูมีสวนรวม 10 ตอคร้ัง/ป 
3) ความตอเนื่องของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน 24 จํานวนคร้ัง/ป 
4) กิจกรรมที่สามารถประเมินคาทางเศรษฐกิจไดการรวมกลุมกันเพื่อผลิตสินคา

เพื่อจําหนาย และนํามาใชในครัวเรือน 
5) กิจกรรมมีคุณคาทางจิตใจตอชุมชนการรวมกลุมกันในการแกไขปญหาตางๆ 
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6) กิจกรรมมีคุณคาท้ังดานเศรษฐกิจและจติใจ การชวยเหลือ แบงปนกนัในกลุม 
 
 2) องคการบรหิารสวนตําบลปาเม่ียง อําเภอดอยสะเก็ด: ศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง 

       สินทรัพยชุมชนจากการเขารวมโครงการเปน ศูนยการเรียนรูทางดานการเกษตรมี
ลักษณะของการดํารงชีวิตบนพ้ืนฐานเศรษฐกิจพอเพียงมีความเกี่ยวเนื่องกับชุมชนดานวิถีชีวิต
ชุมชนความเปนอยูท่ีดีข้ึนและยั่งยืน 

 รูปแบบของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากตัวโครงการและแผนยุทธศาสตร เพื่อวัดมูลคาของ
สินทรัพยในชุมชน  คือ 

1)  ลักษณะและรูปแบบกิจกรรม เกษตรผสมผสาน 
2)  จํานวนผูเขารวมกิจกรรม / ผูมีสวนรวม 2 ตอคร้ัง/ป 
3)  ความตอเนื่องของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน (จํานวนคร้ัง/ป)  
4)  ตัวอยางกิจกรรมที่สามารถประเมินคาทางเศรษฐกิจได เปนการทําเกษตร

แบบผสมผสาน 
5)  ตัวอยางกิจกรรมมีคุณคาทางจิตใจตอชุมชน 
6)  ตัวอยางกิจกรรมมีคุณคาท้ังดานเศรษฐกิจและจิตใจ สามารถผลิตพืชผล

ทางการเกษตรออกตลอดท้ังป 
   

 3. องคการบรหิารสวนตําบลสําราญราษฏร อําเภอดอยสะเก็ด: สงเสริมกลุมอาชีพตําบล
สําราญราษฏร 
     สินทรัพยชุมชนจากการเขารวมโครงการเปนสินคาบริการ มีความเกี่ยวของกับชุมชน
ดานภูมิปญญาทองถ่ินเปนการสืบสานความรูจากอดีต 

     รูปแบบของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากตัวโครงการและแผนยุทธศาสตร เพื่อวัดมูลคาของ
สินทรัพยในชุมชน  คือ 

1)  ลักษณะและรูปแบบกิจกรรม มีการรวมตัวเปนกลุม 
2)  จํานวนผูเขารวมกิจกรรม / ผูมีสวนรวม 10 ตอคร้ัง/ป 
3)  ความตอเนื่องของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน 48 จาํนวนคร้ัง/ป 
4)  ตัวอยางกิจกรรมท่ีสามารถประเมินคาทางเศรษฐกิจได การรวมกลุมกันเพื่อ

ผลิตไมแกะสลักและสบูแกะสลัก 
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5)  ตัวอยางกิจกรรมมีคุณคาทางจิตใจตอชุมชน การรวมกลุมกันในการแกไข
ปญหาตางๆ 

  6)  ตวัอยางกิจกรรมมีคุณคาทั้งดานเศรษฐกิจและจิตใจ การชวยเหลือแบงปนกัน 
      ในกลุม 

 
 4. องคการบรหิารสวนตําบลแมขา อําเภอฝาง: ศูนยบริการถายทอดเทคโนโลยี 
การเกษตรตามแนวทาง เศรษฐกิจพอเพียง 

     สินทรัพยชุมชนจากการเขารวมโครงการ คือ ท่ีดินท่ีเกิดจากการบริจาค ใหยืมใช 
เพื่อจัดต้ังศูนยฯ โดยสินทรัพยมีความเกี่ยวเนื่องกับชุมชน ดานวิถีชีวติชุมชน เปนศูนยบริการและ
ถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตามแนวคิดเกษตรพอเพียง เปนสมบัติรวมของชุมชน  ท่ีเกิดจาก
งบประมาณแผนดิน โดยมีอบต.แมขาเปนเจาของโครงการและดําเนินการจัดต้ังกรรมการบริหาร
ศูนยโดยชุมชนมีสวนรวม และนายก อบต. เปนประธานกรรมการ 
         รูปแบบของกิจกรรมที่เกิดข้ึนจากตัวโครงการและแผนยุทธศาสตร เพื่อวัดมูลคาของ
สินทรัพยในชุมชน  คือ 

 1) ลักษณะและรูปแบบกิจกรรม เปนการสาธิตการทําการเกษตรผสมผสานใน
แปลขนาดเล็ก  และมีสถานท่ีสําหรับฝกอบรมใหเกษตรกรไดเ รียนรูดูงาน  แลกเปล่ียน
ประสบการณ      
ตารางท่ี 5.2 กจิกรรมที่เกิดขึน้จากตัวโครงการและแผนยทุธศาสตรองคการบริหารสวนตําบลแมขา  
 

กิจกรรม ปริมาณที่ม ี ราคาทองตลาด สถานการณทั่วไป 
การปลูกขาว  
 

6 ไร  ไดผลผลติ 
ไรละ 700-800 kg.  

ขาวเปลือกหลังเก่ียว  
5 บาทตอkg. 

ท่ีศูนยฯ  ใชพันธขาวสันปาตอง 1 
ซึ่งราคาดีท่ีสุด  

การเลี้ยงหมหูลมุ 10 ตัว ตัวละ 80kg. 45 บาทตอ Kg ตนทุนลูกหมู ตัวละ 1,000 บาท
เลี้ยง 4 เดือนขายได  ราคาดีข้ึน 

อาหารหมู 25 กระสอบ 300 บาทตอกระสอบ ตนทุนอาหาร  7,500 บาท 
วัว ของศูนย 10 ตัว 

ฝากเลี้ยง 15 ตัว 
6,000 บาทตอตัว ชวงเวลาท่ีผานมาราคาวัวตกตํ่ามา

โดยตลอด 
ข้ีวัว 20 กระสอบตอ

สัปดาห 
 

20 บาทตอกระสอบ มีวัวเพ่ิมข้ึน ขายดีเพราะตลาด
ตองการ 
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กิจกรรม ปริมาณที่ม ี ราคาทองตลาด สถานการณทั่วไป 
เห็ด เห็ดกอน 1,605 กอน 

1 กอนไดเห็ด 400 g. 
ตนทุน 5 บาทตอกอน 
ราคาขาย30บาท ตอkg. 
 

ระยะเวลาท่ีใชเช้ือกอน 4 เดือน 

ไก (กระดูกดํา) 125 ตัว  
(แมไก 60 ตัว) 

60-70 บาทตอ kg. ไกกระดูกดําเปนท่ีนิยมและราคา
ขายดีมากจะขายตนปหนา 

ปลา ปลานิล 2,000 ตัว 
ปลาดุก 1,000 ตัว 

นิล 1 kg. มี 6 ตัว ราคา 
45 - 50 บาท 
ดุก 1 kg. มี 4-5 ตัว ราคา 
50-60 บาท 

จะจับปลาขายหลังฤดูเก็บเกี่ยว
พืชผลในชวงฤดูแลง 

พืชผัก    

ผักกาดกวางตุง 10 แปลง 10 .-/ kg.  
ถั่วฝกยาว 100 หลุม ไมแนนอน  
ผักกาดขาวปลี 10 แปลง 10.-/ kg. เทศกาลเจ ราคา > 10 บาท 
มะเขือมวง ปลูกแทรกแปลง ไมทราบ  
ค่ืนชาย(กําปน) 4 แปลง   
 

ท่ีมา: ขอมูลจากองคการบริหารสวนตําบลแมขา อําเภอฝาง จงัหวดัเชียงใหม 
  
 หมายเหตุ : มีแปลง/ฟารม ท่ีมีศักยภาพและมีความพรอมดานเทคโนโลยีการเกษตรแบบ
พอเพียง คือ  แปลงเกษตรทฤษฎีใหม แปลงการเกษตรของปราชญชาวบาน แปลงหนึ่งตําบลหนึ่ง
ฟารม แปลงไรนาสวนผสมและเกษตรผสมผสาน แปลงเรียนรูโครงการหนึ่งอําเภอหนึ่งฟารม จุด
ถายทอด/สาธิต ฯลฯ   และพัฒนาเปนศูนยเรียนรูการเกษตรพอเพียง (ศูนยหลัก และศูนยเครือขาย) 
โดยชุมชนมีสวนรวมในการคัดเลือก ภายใตการบริหารจัดการของคณะกรรมการบริหาร
ศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล ท้ังนี้ควรกําหนดกิจกรรมการ
ดําเนินงานพัฒนาในศูนยเรียนรูการเกษตรพอเพียงใหมีความหลากหลาย ครบวงจรและเปนไปตาม
ความตองการของทองถ่ิน ท้ังนี้ในการพัฒนาในศูนยเรียนรูการเกษตรพอเพียง ไดรับการสนับสนุน
งบประมาณจากองคการบริหารสวนตําบลแมขาอีกทางหน่ึง 
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 5. องคการบริหารสวนตําบลสันทราย อําเภอฝาง : กลุมแปรรูปวิสาหกิจมันกัลยา 
 สินทรัพยชุมชนจากการเขารวมโครงการประเภทของสินทรัพย ไดแก  สินคา/
บริการ (มันฝรั่งสดอบแหง มันฝร่ังทอดมันกัลยา มันฝร่ังทอดแบบเลย) เคร่ืองจักร(ภาคผนวก ข)  
ทรัพยากรธรรมชาติเปนมันฝร่ังดิบจากเกษตรกรในชุมชน  วิธีการผลิตมันฝร่ังทอดใชภูมิปญญา
ทองถ่ิน 
 
 
 
 
 หวัมันฝร่ังดิบ มันฝรั่งสดอบแหง        มันฝร่ังทอด: มันกลัยา    มันฝร่ังทอด แบบเลย 
 
 โครงการมีความเกี่ยวเน่ืองกบัสินทรัพยชุมชน คือ เปนวิถีชุมชนเกษตรกรรมท่ีเนน
การเพาะปลูกขาวและมันฝร่ัง (มันฝรั่งเปนมันส่ังผลิตโดย บ.ฟริโตเลย (ประเทศไทย) จาํกัด) 
สวนส่ิงบงช้ีทางภูมิศาสตร เปนพื้นท่ีการเกษตรขนาดใหญ เปนเกษตรเชิงเดี่ยวตามฤดูกาล  เชน 
เพาะปลูกขาว ชวง พ.ค. – ต.ค. เพาะปลูกมนัฝร่ัง พ.ย. – มี.ค.)  
 
 6. องคการบริหารสวนตําบลแมงอน อําเภอฝาง: ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง 
 สินทรัพยชุมชนจากการเขารวมโครงการ คือ ศูนยถายทอดความรูการเกษตรตาม
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง (ท่ีทําการ อบต. แมงอน) ชุมชนและหมูบานมีอสังหาริมทรัพยพื้นฐาน
ท่ีสามารถทําการเกษตรพอเพียงได เชน มีบอปลา เลาไก หลุมหมู  บอกบ เปนตน  
 โครงการมีความเ ก่ียว เนื่องกับสินทรัพย ชุมชนดานวิ ถี ชีวิต ชุมชน  คือ  มี
อสังหาริมทรัพยพื้นฐานท่ีสามารถทําการเกษตรพอเพียงได เชน มีบอปลา เลาไก หมูหลุม  บอ
กบ เปนตน ส่ิงบงช้ีทางภูมิศาสตรเปนเสนทางเขาสูแหลงทองเท่ียวอุทยานแหงชาติดอยอางขาง 
 รูปแบบของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากตัวโครงการและแผนยุทธศาสตร เพื่อวัดมูลคา
ของสินทรัพยในชุมชน  คือ 

1) ลักษณะและรูปแบบกจิกรรมมีการจัดต้ังศูนยถายทอดความรูการเกษตรตาม
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพยีง  

2) จัดซ้ือพันธุสัตวน้ํา ไดแก ปลาดุกและกบ เช้ือเห็ดนางฟา แจกจายกลุมชุมชนท่ีมี
ความพรอมในการทําเกษตรพอเพียง จํานวน 15 หมูบาน 
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3) ติดตามการเพาะเล้ียงของชาวบานเพื่อประเมินและดําเนินการเขาสูระยะท่ี 2  
4) จํานวนผูเขารวมกิจกรรม / ผูมีสวนรวม (ตอคร้ัง/ป)    
      ระยะท่ี 1 ตั้งเปาหมาย 15 หมูบาน    
      ระยะท่ี 2 ยงัไมไดกาํหนดเปาหมาย  
5) ความตอเนือ่งของกิจกรรมที่เกิดข้ึน (จํานวนคร้ัง/ป) เพิ่งเร่ิมปนี้ปแรกและไมได

รางโครงการจึงไมมีตัวชีว้ัดและแผนงานท่ีชัดเจน 
6) กจิกรรมท่ีสามารถประเมินคาทางเศรษฐกิจไดใชงบประมาณรวม 190,000 บาท  

แจกพนัธุปลาดุกบ๊ิกอุย แจกพันธุพนัธุกบ แจกกอนเช้ือเห็ด 
36,000 บาท 70,000 บาท 84,000 บาท 
1.2 บาท/ตัว 5 บาท/ตัว 7 บาท / กอน 
30,000  ตัว 14,000 ตัว 12,000 กอน 

6) กจิกรรมมีคุณคาทางจิตใจตอชุมชน 
7) กิจกรรมมีคุณคาท้ังดานเศรษฐกิจและจิตใจ จากการที่ไดสัมภาษณคุณแกว 

ปญญา ท่ีบานเลขท่ี   4 ม.10 ทุงทอง ต.แมงอน กลาววา “ถาผมไมทําอยางนี้ ผม
อยูไมไดหรอกครับ” อยางนี้ หมายถึง เล้ียงกบ ปลา ไก ปลูกผักชนิดตางๆ เพ่ือ
เอาไวกินเปนอาหาร สวนขาวสารก็ซ้ือหาเอา ประหยัดคาใชจายประจําวันได
มากมาย มีเงินเหลือเก็บไวใชจายเรื่องอ่ืนๆ วิถีของคุณแกว คือ วิถีพอเพียงท่ีเขา
พอใจและกําลังจะเปนตัวอยางแกบานอ่ืนๆ ในชุมชน” 

 
 7. องคการบริหารสวนตําบลบานเปา อําเภอแมแตง: แหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษบานแม
โจ 

 สินทรัพยชุมชนจากการเขารวมโครงการเปนดานเศรษฐกิจ การเกษตร และการ
ทองเท่ียว  เปนสินทรัพยประเภททรัพยากรธรรมชาติและแหลงทองเท่ียว มีความเกี่ยวเนื่องกับ
ชุมชน คือ 

1) ดานวิถีชีวิตชุมชนมีความเปนอยูท่ีเรียบงาย มีอาชีพทําการเกษตรและแกะสลัก
ไมเปนหลัก  

2) พื้นท่ีสวนใหญอยูในเขตปาสงวนและเขต สปก. จึงถือวาคอนขางมีความอุดม
สมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติ 
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3) ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม มีปาไมและแหลงน้ําท่ีมีความอุดม
สมบูรณ  

4) มีทองเท่ียวเชิงอนุรักษปาหวยแมเลิม น้ําตก – น้ําบอทิพย หวยน้ําอุนน้ําเย็น 
ถํ้าผาเงิบ และบานดิน 

5) มีภูมิปญญาทองถ่ิน ไดแก แกะสลักไม 
 รูปแบบของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากตัวโครงการและแผนยุทธศาสตร เพื่อวัดมูลคา

ของสินทรัพยในชุมชน  คือ 
1) ลักษณะและรูปแบบกิจกรรม เปนโครงการเพ่ิงเร่ิมดําเนินจดทะเบียนเปนกลุม

วิสาหกิจชุมชนเม่ือวันท่ี 15 กันยายน 2551 ในการดาํเนินงานโครงการ Home Stay บานแมโจ  
2) โครงการ Home Stay บานแมโจ มีผูสมัครใจเขารวมโครงการแรกเร่ิมจํานวน 

13 ครัวเรือน 
3) ความตอเนื่องของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน (จํานวนครั้ง/ป) จะดําเนินการประชุม

กิจกรรมเดือนละ 1 คร้ัง เพื่อช้ีแจงผลการดําเนินงานและความคืบหนาของโครงการ 
4) ตัวอยางกิจกรรมที่สามารถประเมินคาทางเศรษฐกิจได มีการดําเนินกิจกรรม

โครงการ Home stay บานแมโจ ข้ึน ในเบื้องตนทางกลุมไดกําหนดรูปแบบและราคาที่พัก  
Home stay ไวดังนี้คือ   

 บานสมาชิก ราคา 100 บาทตอคืน 
 บานดิน ราคา  500 และ 700 บาทตอคืน 
 บานไมไผ ราคา 400 บาทตอคืน 
 หองพัก ราคา  350 บาทตอคืน 
 สวนคาอาหารคิดราคาตางหากม้ือละ 50 บาทตอคน 

5)  ตัวอยางกิจกรรมมีคุณคาทางจิตใจตอชุมชน 
6)  ตัวอยางกิจกรรมมีคุณคาท้ังดานเศรษฐกิจและจิตใจ 
 

 8. องคการบริหารสวนตําบลอินทขิล อําเภอแมแตง: หมูบานเศรษฐกิจพอเพียง 
 สินทรัพยชุมชนจากการเขารวมโครงการเปนประเภทดานการศึกษาของหมูบาน
เศรษฐกิจพอเพียง  มีความเกี่ยวเนื่องกับชุมชนดังนี้ 

 1) ดานวิถีชีวิตชุมชน สวนใหญมีอาชีพรับจาง  และทําการเกษตร ทําไรชา ทํา
สวนผลไม ปลูกพืชไร 
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2) ส่ิงบงช้ีทางภูมิศาสตร (ช่ือทางภูมิศาสตร สัญลักษณของพื้นท่ี) สภาพพ้ืนท่ีใน
ตําบลอินทขิล มีบริเวณพ้ืนท่ีราบ จํานวน 5 หมูบานและบริเวณเชิงเขาและหุบ
เขา จํานวน 4 หมูบาน 

3) ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม มีทรัพยากรธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ 
เหมาะสําหรับเปนสถานท่ีทองเท่ียวเชิงอนุรักษ มีแหลงน้ําสําคัญ 1 สาย คือ แม
น้าํปง ดนิท่ีมีความอุดมสมบูรณเหมาะสมกบัการเกษตรกรรม 

4) แหลงทองเท่ียว น้ําตกแมทะลาย หมู 14 และหมูบานทองเท่ียวเชิงอนุรักษและ
หมูบานโฮมสเตย ในพื้นที่หมูบานปางเวยีงดังหมู 15 และบานปางกื้ดหมู 16  

 
 9. องคการบรหิารสวนตําบลสันปายาง อําเภอแมแตง: ศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 สินทรัพยชุมชนจากการเขารวมโครงการเพื่อระบุถึงการวัดมูลคาสินทรัพยชุมชน
เปนเร่ืองเกี่ยวกับการศึกษา  มีความเกี่ยวเนื่องกับชุมชนดังนี้ 

1) ดานวิถีชีวิตชุมชน ความเปนอยูท่ีเรียบงาย ทําการเกษตรกรรมเปนอาชีพ
หลัก  

2) ส่ิงบงช้ีทางภูมิศาสตร (ช่ือทางภูมิศาสตร สัญลักษณของพื้นท่ี) เปนแบบท่ี
ราบลุมแบบเชิงเขา  พื้นที่สวนใหญเปนภูเขาและปาไม  และมีพื้นท่ีบางสวน
ตั้งอยูในเขตอุทยานแหงชาติสุเทพ – ปุย และปาสงวนเฉลิมพระเกียรติ 

3) ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  ทรัพยากรปาไม เปนปาเบญจพรรณ  
และ สภาพดินเปนดินเหนียวปนทราย   และมีพื้นที่บางหมูบานบางสวนเปน
ดินดําท่ีมีแรบอลเคปนอยู สามารถใชเปนวัตถุดิบในการผลิตเซรามิค 

4) แหลงทองเท่ียว ไดแก น้ําตกตาดหลวง หมูท่ี 4 ซ่ึงเปนน้ําตกที่สวยงาม  
ประกอบดวยชั้นน้ําตกหลายช้ัน  และผาผ้ึง  หมูท่ี 5 ซ่ึงเปนผาท่ีมีความสูง
ชัน   

5) ภูมิปญญาทองถ่ิน ไดแก การ ทํ า เต า เ จี้ ย วของคนภายในชุ มชน 
ดําเนินการมานานและมีช่ือเสียงเปนท่ีรูจัก 

 รูปแบบของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากตัวโครงการและแผนยุทธศาสตร เพื่อวัดมูลคา
ของสินทรัพยในชุมชน  คือ 
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1) ลักษณะและรูปแบบกิจกรรม กําหนดใหชุมชนสันปายางเขาเรียนรูและ
ศึกษาดูงานในศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนดวยความสมัครใจ เพื่อเขาศึกษาเรียนรู
กิจกรรมในศูนยฯอันไดแก การเล้ียงปลา การเล้ียงหมู การเพาะเห็ด การทําปุยหมัก การผลิต
อาหารสัตว เปนตน ซ่ึงในแตละกิจกรรมมีเจาหนาท่ีเกษตรขององคการบริหารสวนตําบลสันปา
ยางและจากสํานักงานเกษตรอําเภอแมแตง คอยใหคําปรึกษาและคอยสอนเทคนิคตางๆในแตละ
กิจกรรม เพื่อใหสามารถนํากลับไปใชไดจริงและกอใหเกิดประโยชนแกครัวเรือนของตนเองได 

2) จํานวนผูเขารวมกิจกรรม / ผูมีสวนรวม (ตอคร้ัง/ป) ในการเขาศึกษาดูงาน
และรวมทํากิจกรรมภายในศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงคร้ังละประมาณ 30 คนตอคร้ัง  

3) ความตอเนื่องของกิจกรรมที่เกิดข้ึน (จํานวนคร้ัง/ป) สมาชิกในชุมชนสัน
ปายางเขาดําเนินการดูงานและรวมทํากิจกรรมในศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงประมาณ 2 – 3 
คร้ังตอไป นอกนั้นเปนการนําสมาชิกชุมชนจากอบต.อ่ืนมารวมศึกษาดูงานปละ 1 คร้ัง  

4) ตัวอยางกิจกรรมท่ีสามารถประเมินคาทางเศรษฐกิจได กิจกรรมท่ีสามารถ
ประเมินคาทางเศรษฐกิจไดแก การทําปุยหมักและการผลิตอาหารสัตว ชวยใหครัวเรือนสามารถ
ลดตนทุนการผลิตได นอกจากนี้แลวการปลูกผักและเลี้ยงสัตวในครัวเรือน หากเหลือจากการ
บริโภคในครัวเรือนแลว ยังสามารถนําผลิตท่ีมีขายในตลาดภายในชุมชน เพื่อเปนรายไดเริม
ใหแกครัวเรือนไดอีกทางหนึ่ง 

    5) ตวัอยางกิจกรรมมีคุณคาทางจิตใจตอชุมชน 
   6) ตัวอยางกิจกรรมมีคุณคาทั้งดานเศรษฐกิจและจิตใจ 

 
 10. องคการบริหารสวนตําบลหวยทราย อําเภอแมริม: ปลูกผักปลอดสารพิษ 
 สินทรัพยชุมชนจากการเขารวมโครงการเปนสินคา/บริการ มีความเกี่ยวเนื่องกับ
ชุมชน ดังนี้ 

1)  ดานวิถีชีวิตชุมชน เปนการดําเนินกิจกรรมท่ีคลายคลึงและตอเนื่องเช่ือมโยง
กับวิถีชีวิตที่มีอาชีพหลักดานการเกษตรเปนหลัก 

2)  ส่ิงบงช้ีทางภูมิศาสตร พืน้ท่ีทําการเกษตร /ท่ีราบสลับเนินเขา 
3)  ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  เกี่ยวกับทรัพยากรดิน และทรัพยากร

น้ํา 
4)  ภูมิปญญาทองถ่ิน   ดานการเกษตร 

  รูปแบบของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากตัวโครงการและแผนยุทธศาสตร เพื่อวัดมูลคา
ของสินทรัพยใน ชุมชน  ดังนี้ 
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1)  ลักษณะและรูปแบบกิจกรรม    การประชุมปรึกษาหารือเพื่อพัฒนาและ
แกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินกิจกรรม การจัดตลาดสินคาเกษตร
ปลอดภัย การศึกษาดูงาน 

2)  จํานวนผูเขารวมกิจกรรม / ผูมีสวนรวม (ตอคร้ัง/ป) จํานวน 50 คน/ป 
3)  ความตอเนื่องของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน (จํานวนคร้ัง/ป)    จํานวน 4 คร้ัง / ป 
4)  ตัวอยางกิจกรรมท่ีสามารถประเมินคาทางเศรษฐกิจไดคือ การจัดตลาด

สินคาเกษตรปลอดภัย 
5)  ตัวอยางกิจกรรมมีคุณคาทางจิตใจตอชุมชนคือ   การศึกษาดูงาน การ

แบงปนผลิตดานการเกษตร 
6)  ตัวอยางกิจกรรมมีคุณคาท้ังดานเศรษฐกิจและจิตใจเปนการเปดโอกาสให

ศึกษาดูงานในพื้นท่ีจริงของกลุมสนใจการจดัตลาดสินคาเกษตรปลอดภัย 

 11. องคการบริหารสวนตําบลทาวังตาล อําเภอสารภ:ี เวียงกุมกามนครโบราณใต
พิภพ 

  สินทรัพยชุมชนจากการเขารวมโครงการเปนสินคา/บริการ เคร่ืองมือเครื่องจักร  
ส่ิงประดิษฐ การศึกษา  ศิลปะ/วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน ทรัพยากรธรรมชาติ  และแหลง
ทองเท่ียว สินทรัพยท้ังหมดมีความเกี่ยวเนื่องกับชุมชนดังนี้ 

1) ดานวิถีชีวิตชุมชนมี  วฒันธรรมประเพณีโบราณ การละเลนดนตรีพื้นเมือง 
2) ส่ิงบงช้ีทางภูมิศาสตร (ช่ือทางภูมิศาสตร สัญลักษณของพ้ืนท่ี) มี  ตําบลทาวัง

ตาล 
3) ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมมี รองรอยดินตะกอนเมื่อคร้ังแมน้ําปง

เปล่ียนทิศทาง โบราณสถาน โบราณวตัถุ 
4) แหลงทองเท่ียวมีโบราณสถานเวียงกุมกาม ศูนยการเรียนรูเวียงกุมกาม 
5) ภูมิปญญาทองถ่ินมีสถาปตยกรรมและศิลปกรรมแบบลานนา 

 รูปแบบของกจิกรรมท่ีเกิดข้ึนจากตัวโครงการและแผนยทุธศาสตร เพื่อวัดมูลคา
ของสินทรัพยในชุมชน ไดแก 

1)  ลักษณะและรูปแบบกิจกรรมมี โครงการสรงนํ้าพระธาตุ โครงการแหไมคํ้า 
2)  จํานวนผูเขารวมกิจกรรม / ผูมีสวนรวม (ตอคร้ัง/ป)มี ไมต่ํากวา 5,000 คน

คน/ป 
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3)  ความตอเนื่องของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน (จํานวนคร้ัง/ป) มีดําเนินการทุกป ปละ 1 
คร้ัง 

4) ตัวอยางกิจกรรมท่ีสามารถประเมินคาทางเศรษฐกิจไดมีโครงการแหไมคํ้า 
โครงการสรงน้ําพระธาตุ ดึงรายไดจากนักทองเท่ียว 

5)  ตัวอยางกิจกรรมมีคุณคาทางจิตใจตอชุมชนมีโครงการแหไมคํ้า โครงการ
สรงนํ้าพระธาตุ เพื่อความเปนสิริมงคล 

6)  ตัวอยางกิจกรรมมีคุณคาท้ังดานเศรษฐกิจและจิตใจมีโครงการแหไมคํ้า 
โครงการสรงน้ําพระธาตุ เพื่อความเปนสิริมงคลของชุมชน และสรางรายได
ใหคนในชุมชน 

 
 12.  องคการบริหารสวนตําบลโปงทุง อําเภอดอยเตา: การทําผลิตภัณฑรากไมและ
การแกะสลักรากไม 
  สินทรัพยชุมชนจากการเขารวมโครงการอยูในรูปของสินคา/บริการ มีความ
เกี่ยวเนื่องกับชุมชนในดานวิถีชีวิตของชาวบานท่ีอยูอยางพอเพียง เรียบงาย และอาชีพหลักทํา
การเกษตร  โดยมีท่ีราบเชิงเขาเปนส่ิงบงช้ีทางภูมิศาสตร  มีทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม
ที่อุดสมบูรณไปดวยปาไม แรดีบุก  แรดีไลน  และแรสังกะสี  รวมท้ังมีแหลงทองเท่ียวท่ีสวยงาม 
ไดแก วัดพระธาตุดอยเกิ้งและทะเลสาบดอยเตา  ภูมิปญญาทองถ่ินท่ีสะสมถายทอดสืบตอกันมา
นาน คือ การทอผา แปรรูปอาหารจากปลา และชางไม 
  รูปแบบของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากตัวโครงการและแผนยุทธศาสตร เพื่อวัดมูลคา
ของสินทรัพยในชุมชนมีดงันี้ 

1) ลักษณะและรูปแบบกิจกรรมเปนการแปรรูปรากไมเปนโตะ เกาอ้ี   ชิงชา 
2)  จํานวนผูเขารวมกิจกรรม / ผูมีสวนรวม (ตอคร้ัง/ป) จาํนวน 20 คน /คร้ัง/ป 
3)  ความตอเนื่องของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน (จํานวนคร้ัง/ป) ทําการผลิตตลอดป หรือ

เมื่อมีเวลาวาง 
4)  ตัวอยางกิจกรรมท่ีสามารถประเมินคาทางเศรษฐกิจได การผลิตโตะไม โตะ

เคร่ืองแปง ชิงชา 
5)  ตัวอยางกิจกรรมมีคุณคาทางจิตใจตอชุมชน คือ การมาศึกษาดูงานของ

นักศึกษา และผลิตภัณฑมีช่ือเสียงเปนท่ีรูจักแพรหลาย 
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6)  ตัวอยางกิจกรรมมีคุณคาท้ังดานเศรษฐกิจและจิตใจ สินคาท่ีผลิตจําหนายได
ตลอดป 

 
 13. องคการบริหารสวนตําบลชางเคิง่ อําเภอแมแจม : หัตถกรรมผาทอตีนจก 
    สินทรัพยชุมชนจากการเขารวมโครงการเปนสินคา/บริการ เคร่ืองมือเคร่ืองจักร 
และภูมิปญญาทองถ่ิน มีความเก่ียวเนื่องกบัชุมชนในดานตางๆ ดงันี ้

 1.) ดานวิถีชีวติชุมชน เปนการสืบสานประเพณกีารแตงกายผาตีนจก เปนการ
อนุรักษการทอผาตีจกในแมแจมวิถีชีวิตการแตงกายสืบตอไปยังเยาวชนรุนหลัง
ไดเหน็ความสําคัญ เห็นคุณคาและดํารงอยูสืบไป 

 2.) ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม การปลูกฝาย เพื่อนํามาทอผา ควรไดรับ
การสนับสนุน ไมควรซ้ือฝายจากในเมืองหรือชุมชนอ่ืนๆ ถือวาเปนการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมของชุมชน   การยอมสีฝาย และกําจัดน้ํา
เสีย ควรตระหนักใหมากข้ึน  

3) ภูมิปญญาทองถ่ินควรสืบสานใหคงอยูสืบไป หลายๆ ประเด็น ไดแก การทอผา  
การใชเคร่ืองจักรโบราณ กี ่และอ่ืนๆ  ลวดลาย ความหมาย ความสําคัญ 

  รูปแบบของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากตัวโครงการและแผนยุทธศาสตร เพื่อวัดมูลคา
ของสินทรัพยในชุมชน  คือ 

1) ลักษณะและรูปแบบกิจกรรม   เกิดจากการวางแผนงานรวมกันกับชุมชน โดย 
อบต. เปนแกนหลักในการดําเนินงาน ชุมชนใหความคดิ ใหแนวรวม และเปน
ผูปฏิบัตติลอดระยะเวลาโครงการ ทําใหผลที่ไดถือวาเปนสินทรัพยชุมชน
ท้ังหมด ยกเวนศูนยฯท่ีจดัต้ังจะบริหารจดัการรวมกันระหวาง อบต. และ
ชุมชน 

2) จาํนวนผูเขารวมกิจกรรม / ผูมีสวนรวม (ตอคร้ัง/ป)  เปนกิจกรรม รายไดเสริม 
แตทําทุกวัน หลังจากเสร็จกิจ หรืองานภาคการเกษตร ถือไดวาเปนวิถีชีวิต
ของคนแมแจม หรือแมแตเวลาพักเหนื่อยในงานเกษตร ชวงทานอาหาร
กลางวันกห็ยบิข้ึนมาทําตอได เปนการพกัผอนหรือใชเวลาวางใหเกดิ
ประโยชนอยางแทจริง  
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3) ความตอเนื่องของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน เปนโครงการตอเนื่อง ทํามาตลอดทุกป 
และในปถัดไปก็จะดําเนินการตอ สวน อบต. กใ็หการสนับสนุนทุกป สําหรับ
ชุมชนถือไดวาทําอยูทุกวัน มีกลุมท่ีชัดเจน  

4) ตวัอยางกิจกรรมท่ีสามารถประเมินคาทางเศรษฐกิจ ไดแก การผลิตผาทอ 
การแปรรูปผาทอ การจัดจําหนาย (การตั้งศูนย และรานคาในชุมชน) เปน

การตลาดท่ีเหน็เดนชัด 
5) ตัวอยางกิจกรรมมีคุณคาทางจิตใจตอ การรณรงคการนุงผาทอตีนจก การสืบ

สานงานฝมือใหเด็กและเยาวชน การจัดงานวัน “ผาทอตีนจกแมแจม” เพื่อ
ชวนนกัทองเที่ยวมาเท่ียวชม 

6) ตวัอยางกิจกรรมมีคุณคาท้ังดานเศรษฐกิจและจิตใจ การรณรงคการนุงผาทอ
ตีนจก โรงเรียนในแมแจม ใหเด็กนุงผาทอตีนจก ทุกๆ วนัศุกร 

การสืบสานงานฝมือใหเดก็และเยาวชน 
 

 14.  อําเภอแมแจม องคการบริหารสวนตําบลแมนาจร: ทองเที่ยวเกษตรเชิงอนุรักษ 
 สินทรัพยชุมชนจากการเขารวมโครงการเปน ทรัพยากรธรรมชาติ และแหลง
ทองเท่ียว มีความเกี่ยวเนื่องกบัชุมชนในดานตางๆ ดังนี ้

1) ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ถือวา มีการใชสินทรัพยชุมชนท่ีเปน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ท้ังน้ําตก ปาไม ตนไม ดอกไม ทิวเขา 
ฯลฯ ในการใหบริการกับลูกคาไดดีเยี่ยม  

2) แหลงทองเท่ียว มีการปรับและประยุกตใหบริการกับนักทองเท่ียวอยาง
ตอเนื่อง (ตามคําแนะนํา หรือขอเสนอแนะจากลูกคาคร้ังกอนๆ ) ทําใหตอง
มีการปรับปรุงสินทรัพยชุมชนในสวนนี้เปนจํานวนมาก เชน บานพัก ลาน
กิจกรรม หรือแมแตอาหารที่ใหบริการกับลูกคา  

  รูปแบบของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากตัวโครงการและแผนยุทธศาสตร เพื่อวัดมูลคา
ของสินทรัพยในชุมชน  คือ 

1) ลักษณะและรูปแบบกิจกรรม ยังคงเปนการใหบริการการทองเท่ียวเปนหลัก 
ลักษณะเหมือนกับแหลงทองเท่ียวอ่ืนๆ โดยท่ัวไป เพียงแตเพ่ิมจุดสนใจคือ
การขายบริการทางการเกษตรผสมผสานกับการทองเท่ียว คือใหไดเห็นถึง
บรรยากาศของการทําการเกษตรในพื้นท่ีสูง การใหความรูประกอบการ
ทองเท่ียวเชิงเกษตร เปนตน  
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2)  จํานวนผูเขารวมกิจกรรม / ผูมีสวนรวม (ตอคร้ัง/ป) มีตลอดท้ังป โดยเฉพาะ
ในชวงฤดูหนาว ท่ีตองส่ังจองท่ีพักกอน ท่ีพักจะเต็มทุกวัน ตั้งแตเดือน
พฤศจิกายน ถึงเดือน มกราคม  

3) ตัวอยางกิจกรรมท่ีสามารถประเมินคาทางเศรษฐกิจได การใหบริการ
บานพัก การตั้งเตนท คิดรายหัว 

4)  ตัวอยางกิจกรรมมีคุณคาทางจิตใจตอชุมชนการใหบริการความรูทางการ
เกษตรประกอบกับการพักผอน  

5)  ตัวอยางกิจกรรมมีคุณคาท้ังดานเศรษฐกิจและจิตใจ  ก า ร ใ ห ค ว า ม รู
ความเขาใจเร่ืองการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ  

 
 15. องคการบริหารสวนตําบลสันกําแพง อําเภอสันกําแพง: หัตถกรรมตีลายแผนแร 

 สินทรัพยชุมชนจากการเขารวมโครงการเปนสินทรัพยประเภทภูมิปญญาทองถ่ิน 
มีความเกีย่วของกับชุมชนดานในดานตางๆ ดังนี้ 

1) ดานวิถีชีวิตชมุชน:  ชุมชนเกษตรกรรม  และประกอบอาชีพเสริมตีลายแผนแร 
2) แหลงทองเท่ียว: น้ําพุรอนสันกําแพง  หัตถกรรมรมบอสราง 
3) ภูมิปญญาทองถ่ิน: กระดาษสา  ตีลายแผนแร  แกะสลักไมมะมวง 

  รูปแบบของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากตัวโครงการและแผนยุทธศาสตร เพื่อวัดมูลคา
ของสินทรัพยในชุมชน  คือ 

1) ลักษณะและรูปแบบกิจกรรม: การสงเสริมและพัฒนาอาชีพใหประชาชนผูมี
รายไดนอย 

2) จํานวนผูเขารวมกิจกรรม / ผูมีสวนรวม (ตอคร้ัง / ป): จาํนวน 30 คนตอรุน
ตอป 

3) ความตอเนื่องของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน (จํานวนคร้ัง/ป): ข้ึนอยูกับงบประมาณท่ี
ไดรับการอุดหนุน 

4) ตัวอยางกิจกรรมที่สามารถประเมินคาทางเศรษฐกิจได: วางตลาดถนนคน
เดินสันกําแพงและเชียงใหม 

5) ตัวอยางกิจกรรมมีคุณคาทางจิตใจตอชุมชน: ชุมชนอ่ืนมาวาจางใหผลิต
ช้ินงานให 
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 16. องคการบริหารสวนตําบลบานหลวง อําเภอแมอาย: ชุมชนเขมแข็งแหลง
เศรษฐกิจพอเพียง 
        สินทรัพยชุมชนจากการเขารวมโครงการเปนสินคา/บริการ เคร่ืองมือเคร่ืองจักร ภูมิ
ปญญาทองถ่ิน และทรัพยากรธรรมชาติ ซ่ึงมีความเกีย่วเนือ่งกับชุมชนดงันี้ 

1) ดานวิถีชีวิตชมุชน  การทําการเกษตรแบบทฤษฏีใหม  ชวยเหลือภายใน
ชุมชนการลงแขก 

2) ส่ิงบงชี้ทางภูมิศาสตร เปนเขาติดอําเภอฝางและอําเภอแมสรวย 
3) ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ดินท่ีอุดมสมบูรณเหมาะแกการ

เพราะปลูก ขาวและไมผล เชน สม 
4) แหลงทองเท่ียว น้าํตกแมวงันอย (ปจจุบันแหงแลว) และยังเปนทางผานไป

ดอยวาวี เพียง 15 กโิลเมตร 
5) ภูมิปญญาทองถ่ิน มีการบริหารจัดการภายในชุมชน แบบการลงแขก

ชวยกันดํานา การผลิตปุยหมักชีวะภาพทดแทนการลงทุนในปุยเคมี 
พิธีกรรมแรกนาขวัญเคร่ืองมือในการไลนกท่ีจะมาทํารายผลผลิตและหมอ
เมือง 

รูปแบบของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากตัวโครงการและแผนยุทธศาสตร เพื่อวัดมูลคา
ของสินทรัพยในชุมชน  คือ 

1)  ลักษณะและรูปแบบกิจกรรมแปรรูปขาวเปลือกเปนขาวสาร, การผลิตปุยหมัก
ชีวภาพ, การเล้ียงหมูหลุมและไกดูกดํา 

2)  จาํนวนผูเขารวมกิจกรรม / ผูมีสวนรวม (ตอคร้ัง/ป) 150 คน/ป ตอเนื่อง 
3)  ความตอเนื่องของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน (จํานวนคร้ัง/ป)   เปนลักษณะตอเนื่อง

ตลอดทั้งป 
4)  ตัวอยางกิจกรรมที่สามารถประเมินคาทางเศรษฐกิจได   กิจกรรมการสีขาว

ของโรงสีชุมชน ใหบริการโดยไดผลตอบแทนเปนแกลบทีไ่ดจาการสี แปรรูป
เปนอาหารสัตวและปุยหมัก หากชาวบานไมแลกแกลบก็จะทําการเก็บ
คาบริการเปนตัวเงิน โดยคิดคาบริการ กระสอบละ 20 บาท 

5)  ตัวอยางกิจกรรมมีคุณคาทางจิตใจตอชุมชน ความรวมมือของสมาชิกในกลุม
ทุกคนจะหมุนเวียนเขามาบริหารโรงสี และการลงแขกชวยกันทางการเกษตร
เพื่ออาม้ือซ่ึงกันและกัน 
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6)  ตัวอยางกิจกรรมมีคุณคาท้ังดานเศรษฐกิจและจิตใจ กิจกรรมโรงสีขาว
สามารถทําใหไดปุยหมักชีวภาพแจกจายชาวบานและทําใหชาวบานมี
ความรูสึกไมตองพ่ึงพิงจากภายนอกมีความภาคภูมิใจการประกอบกิจกรรม
รวมกันในชุมชน 

 
 17. องคการบริหารสวนตําบลปาตุม อําเภอพราว: โครงการพัฒนาเกษตรท่ีสูงตาม
พระราชดําริ ดอยมอนลาน 
 สินทรัพยชุมชนจากการเขารวมโครงการเปนแหลงทองเท่ียว มีความเกี่ยวเน่ืองกับ
ชุมชนในดานการสรางช่ือเสียง รูปแบบของกิจกรรมที่ เกิดข้ึนจากตัวโครงการและแผน
ยุทธศาสตร เพื่อวัดมูลคาของสินทรัพยในชุมชน  ดังนี้ 

1)  ลักษณะและรูปแบบกิจกรรม   การทองเท่ียวเชิงอนุรักษ 
2)  จํานวนผูเขารวมกิจกรรม / ผูมีสวนรวม (ตอคร้ัง/ป)   ประมาณ 100 คนตอป 
3)  ความตอเนื่องของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน (จํานวนคร้ัง/ป) ฤดูหนาว 
4)  กิจกรรมท่ีสามารถประเมินคาทางเศรษฐกิจได   การทองเท่ียว, ประเพณีของ

ชาวเขา 
5)  กิจกรรมมีคุณคาทางจิตใจตอชุมชน การเฉลิมฉลองตามเทศกาลและ

ประเพณีชาวเขา   
 รูปแบบของกจิกรรมที่เกิดข้ึนจากตัวโครงการและแผนยทุธศาสตร เพื่อวัดมูลคา
ของสินทรัพยในชุมชน  ดังนี้ 

1)  ลักษณะและรูปแบบกิจกรรม   การทองเท่ียวเชิงอนุรักษ 
2)  จํานวนผูเขารวมกิจกรรม / ผูมีสวนรวม ประมาณ 100 คนตอป 
3)  ความตอเนื่องของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน (จาํนวนคร้ัง/ป) ฤดูหนาว 
4)  ตัวอยางกิจกรรมที่สามารถประเมินคาทางเศรษฐกิจได การทองเท่ียว,

ประเพณีของชาวเขา 
5)  ตัวอยางกิจกรรมมีคุณคาทางจิตใจตอชุมชน     การเฉลิมฉลองตามเทศกาล

และประเพณชีาวเขา   
5.3 สินทรัพยชุมชนจากการนําเสนอแผนพัฒนาดานสังคมและวัฒนธรรม  
 องคการบริหารสวนตําบลที่นําเสนอแผนการพัฒนาดานเศรษฐกิจ การเกษตรและการ
ทองเท่ียว มีจาํนวนทั้งส้ิน 14 องคการบริหารสวนตําบล ดังนี ้
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 1. องคการบริหารสวนตําบลสันผีเส้ือ อําเภอเมือง: ไหวสาบารมีวิถีธรรมนําชุมชน 
 สินทรัพยชุมชนจากการเขารวมโครงการเปนสินทรัพยประเภทศิลปะ/วัฒนธรรม 

และภูมิปญญาทองถ่ิน โดยมีความเกี่ยวเนื่องกับชุมชนดานวิถีชีวิตชุมชนเปนวิถีชีวิตแบบดังเดิม
ในชุมชนเมือง โดยมีแมน้ําปงเปนทรัพยากรธรรมชาติไหลผาน และมีภูมิปญญาทองถ่ินในทํา
เคร่ืองดนตรีพื้นเมือง สะลอ ซอซึง  ภาพวาด  และงานประดิษฐ  
  รูปแบบของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากตัวโครงการและแผนยุทธศาสตร เพื่อวัดมูลคา
ของสินทรัพยในชุมชน  คือ 

1)  ลักษณะและรูปแบบกิจกรรม ฟงเทศน จากพระนักเทศ แขงขันตอบปญหา
ธรรมของเยาวชนใน แตละหมูบาน 

2)  จํานวนผูเขารวมกิจกรรม / ผูมีสวนรวม (ตอคร้ัง/ป) 1,000 คน/ป 
3)  ความตอเนื่องของกิจกรรมท่ีเกิดขึ้น (จาํนวนคร้ัง/ป) 6 คร้ัง/ป  
4)  ตัวอยางกิจกรรมที่สามารถประเมินคาทางเศรษฐกิจได ทําดอกไมจันทนของ

กลุมผูสูงอายุ 
5)  ตัวอยางกิจกรรมมีคุณคาทางจิตใจตอชุมชน การเขาวัดเพื่อฟงธรรมะ 

6)  ตัวอยางกิจกรรมมีคุณคาท้ังดานเศรษฐกิจและจิตใจ ดานเศรษฐกิจไมมี ดาน
จิตใจไดธรรมมะเปนเคร่ืองมือยึดเหนี่ยวจิตใจ 

 
 2. องคการบรหิารสวนตําบลชางเผือก อําเภอเมือง : วัฒนธรรมประเพณีปใหมมง 
 สินทรัพยชุมชนจากการเขารวมโครงการเปนสินทรัพยประเภท ศิลปะ/วฒันธรรม 
มีความเกีย่วเนือ่งกับชุมชนดานวิถีชีวติชุมชนเปนแบบดัง้เดิมอยูรวมกบัทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมมีแหลงทองเท่ียวธรรมชาติ และภูมิปญญาทองถ่ินเกี่ยวกับการแสดงพื้นบาน 
การละเลนพื้นบาน การแตงกายประจําเผา 
 รูปแบบของกจิกรรมที่เกิดข้ึนจากตัวโครงการและแผนยทุธศาสตร เพื่อวัดมูลคา
ของสินทรัพยในชุมชน  คือ 

1)  ลักษณะและรูปแบบกิจกรรม การแสดงพ้ืนบาน การละเลนพื้นบาน การ
แตงกายประจําเผา 

2)  จาํนวนผูเขารวมกิจกรรม / ผูมีสวนรวม 500 คน/ป 
3)  ความตอเนื่องของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน (จาํนวน 1คร้ัง/ป หมุนเวยีน 12 

หมูบาน 
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4)  ตวัอยางกิจกรรมมีคุณคาทางจิตใจตอชุมชนการแสดง การละเลน 
5)  ตวัอยางกิจกรรมมีคุณคาทั้งดานเศรษฐกิจและจิตใจการประกวดชุดแตง

กายประจําเผา 
 

 3. องคการบริหารสวนตําบลบานแปะ อําเภอจอมทอง: ธรรมะสัญจร 
 สินทรัพยชุมชนจากการเขารวมโครงการอยูในรูปของศิลปะ /วัฒนธรรม มีความ
เกี่ยวเน่ืองกับชุมชนในดานวิถีชีวิตของชาวบานแปะท่ีถือกําเนิดมาจากคนเมือง  อาศัยอยูตามริม
ฝงแมน้ําปง  มีพื้นฐานชีวิตเปนชาวชนบท  มีอาชีพทําการเกษตรและลูกจาง ใชระบบการ
ปกครองแบบพอปกครองลูก  และใชสัจจะในการสรางสมานฉันท สําหรับส่ิงบงชี้ทางภูมิศาสตร
ของชุมชนตําบลบานแปะมีภูเขาทางทิศตะวันตกของตําบล  โดยมีท่ีราบเชิงเขาท่ีราบบริเวณ
ริมน้ําปงและริมฝงน้ําแจม  โดยทิศตะวันตกของตําบลเปนภูเขาสูง  ทรัพยากรและส่ิงแวดมีลํา
หวยแมแปะ  ลําน้ําแมแจมและแมน้ําปง  นอกจากนนี้ยังมีแหลงทองเท่ียวท่ีสําคัญ คือ ถํ้าตอง  
ดอยผาชาง   น้ําตกแมจร  อุทยานแหงชาติออบหลวง  วัดราชวิสุทธิวราราม  หลุมฝงศพมนุษย
โบราณหมายเลข 1 ชมวิวแมน้ําปงและใหอาหารปลา และมีภูมิปญญาเก่ียวกับการทอผา 

 

 4. องคการบริหารสวนตําบลบานกลาง อําเภออําเภอสันปาตอง: จัดสวัสดิการแบบ
กลุมพึ่งพา 
 สินทรัพยชุมชนจากการเขารวมโครงการเปนสินทรัพยประเภทสินคา/บริการ และ
มีความเกี่ยวเนื่องกับชุมชนดังนี้ 

1) ดานวิถีชีวิตชุมชน   การดูแลและการใชความเปนเครือญาติ  ความอาวุโสใน
การใชการขับเคล่ือนกิจกรรม 

2) ภูมิปญญาทองถ่ิน มีการใชภูมิปญญาในทองถ่ินมาใชรวมกับการรักษา
สุขภาพในเบ้ืองตน เชน เทคนิคการดัดเสน (ฤาษีดัดตน)  การใชสมุนไพร
และการรวมกลุมในการทํากิจกรรมตางๆ เชน กลุมปนฝาย  กลุมจักสาน  
กลุมดนตรีพื้นเมือง   

  รูปแบบของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากตัวโครงการและแผนยุทธศาสตร เพื่อวัดมูลคา
ของสินทรัพยในชุมชน  คือ 

1)  ลักษณะและรูปแบบกิจกรรม   การดําเนินงานของกลุมชุมชนภายใตการ
สนับสนุนกิจกรรมของ อบต.  โดยอาสาสมัครดูแลผูสูงอายุซ่ึงเปนคนใน
ชุมชนเปนผูดูแล เปนกลุมบุคคลที่มีสําคัญ  จนกระท่ังมีการสรรคสราง
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2)  จํานวนผูเขารวมกิจกรรม ผูสูงอายุประมาณ 200 คน 
3)  ความตอเนื่องของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน (จาํนวนคร้ัง/ป) จํานวนคร้ัง 48 /ป  
4)  ตัวอยางกิจกรรมที่สามารถประเมินคาทางเศรษฐกิจได กิจกรรมท่ีสราง

รายไดเสริม เชน กลุมปนฝาย กลุมจักสาน กลุมทําพวงหรีด กลุมดนตรี
พื้นเมือง  

5)  ตัวอยางกิจกรรมมีคุณคาทางจิตใจตอชุมชน การสงเสริมสุขภาพและเยี่ยม
ผูสูงอายุในชุมชน โดยมีอาสาสมัครดูแลผูสูงอายุซ่ึงเปนคนในชุมชนเปน
ผูดแูล     

6)  ตัวอยางกิจกรรมมีคุณคาท้ังดานเศรษฐกิจและจิตใจ กิจกรรมดานสงเสริม
การทํากิจกรรมนันทนาการ/ภูมิปญญา     

 
 5. องคการบรหิารสวนตําบลทุงสะโตก อําเภอสันปาตอง: รวมใจประสานกันตาน
ภยัมืด 

 สินทรัพยชุมชนจากการเขารวมโครงการเปนสถานท่ีท่ีปฏิบัติธรรมฟนฟูสภาพ
จิตใจ และสถานท่ีปรึกษาใหคําแนะนําใหคนในชุมชน และศูนยตัดเย็บเส้ือผาของกลุมประสาน
ใจ สินทรัพยมีความเกี่ยวเนื่องกับชุมชนดาน 

1) ดานวิถีชีวิตชมุชน เปน  การเนนเร่ืองคุณธรรม จริยธรรม  เปนเทคนิค
เช่ือมความรวมมือของชุมชน ส่ิงบงช้ีทางภูมิศาสตร  

2) ภูมิปญญาทองถ่ิน เปนการใชวิถีพทุธสอดแทรกในกิจกรรมและความเปน
เครือญาติในการเยี่ยมผูดอยโอกาส 

  รูปแบบของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากตัวโครงการและแผนยุทธศาสตร เพื่อวัดมูลคา
ของสินทรัพยในชุมชน  คือ 

1) ลักษณะและรูปแบบกิจกรรม การสงเสริมอาชีพ และกิจกรรมดานการ
ปฏิบัติธรรม ฟนฟูสภาพจิตใจ และสถานที่ปรึกษาใหคําแนะนําใหคนใน
ชุมชน 
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2) จํานวนผูเขารวมกิจกรรม / ผูมีสวนรวม (ตอคร้ัง/ป) จํานวนผูติดเช้ือเขา
รวมกิจกรรม 9 คน และกลุมแมบาน 21 คน และผูสูงอายุในชุมชน 

3) ความตอเนื่องของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน (จํานวนคร้ัง/ป) ดําเนินการตลอดท้ังป 
และมีชวงวันพระ ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติธรรม 

4) กิจกรรมท่ีสามารถประเมินคาทางเศรษฐกิจได การสรางงานและรายได
เสริมใหกลุมเปาหมาย (ผูติดเช้ือ) รวมท้ังกลุมแมบานภายในชุมชนจาก
กจิกรรมตัดเย็บเส้ือผา 

5) กิจกรรมมีคุณคาทางจิตใจตอชุมชน การสรางโอกาสใหกลุมเปาหมาย (ผู
ติดเช้ือ)   เปนท่ียอมรับของชุมชน เชน เขารวมกิจกรรมภายในหมูบาน 
(งานกีฬา) และเปนแหลงเรียนรูของหนวยงานตางๆ รวมท้ังเปนสถานท่ีท่ี
ปฏิบัติธรรม ฟนฟูสภาพจิตใจ และสถานท่ีปรึกษาใหคําแนะนําใหคนใน
ชุมชน 

 
 6. องคการบริหารสวนตําบลแมแตง อําเภอแมแตง: ไหวพระ 9 วัด อายยุืน 9 ป 

 สินทรัพยชุมชนจากการเขารวมเปนศิลปะและวัฒนธรรม มีความเกี่ยวเนื่องกับ
ชุมชน ดังนี้  ดานวิถีชีวิตชุมชน  วัฒนธรรมทองถ่ินท่ีมีเอกลักษณเฉพาะตัว ท้ังดานภาษา 
ขนบธรรมเนียม ประเพณีศิลปวัฒนธรรม โบราณสถาน โบราณวตัถุ  พืน้ที่สวนใหญอยูในเขตปา
สงวนและเขต สปก. จึงถือวาคอนขางมีความอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติ 

  แหลงทองเท่ียว ในตําบลแมแตงมีวัด  9    แหง  ไดแก 
  วดัทุงหลวง     หมูท่ี  1  บานทุงหลวง 

วัดพระธาตุศรีวิชัย      หมูท่ี  2  บานหัวปาหา   
วัดปาหมูใหม     หมูท่ี  2  บานหัวปาหา 
วัดแมกะ    หมูท่ี  3  บานแมกะ 
วัดมวงชุม     หมูท่ี  4  บานมวงชุม 
วดัพระธาตุจอมธรรม   หมูท่ี  5  บานตีนธาตุ 
วัดสันปูเลย     หมูท่ี  6  บานสันปูเลย 
วัดหนองบัววรเวทยวิสิษฐ  หมูท่ี  7  บานหนองบัว 
วัดธาราทิพยชัยประดิษฐ    หมูท่ี  8  บานหวยชมพู 

 ภูมิปญญาทองถ่ิน  ชุมชนมีภูมิปญญาทองถ่ิน สามารถผลิตสินคาท่ีมีเอกลักษณ
เปนของทองถ่ินได 
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 รูปแบบของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากตัวโครงการและแผนยุทธศาสตร เพื่อวัดมูลคา
ของสินทรัพยในชุมชน  คือ 

1) ลักษณะและรูปแบบกจิกรรม   
     โครงการธรรมทูตสัญจร เปนโครงการท่ีจัดข้ันเพ่ือสงเสริมคุณธรรม จรรยา

ใหแกเยาวชนและสมาชิกในชุมชน เพื่อเกิดประโยชนแกชุมชนและประเทศไทย โดยกําหนดจัด
ข้ึนในชวงเขาพรรษาของทุกป โดยกําหนดใหมีการตอบคําถามเกี่ยวกับธรรมะเร่ิมแรกประกวด
ภายในหมูบานคัดเลือกใหไดจํานวน 2 ทีมๆละ 2 คน จากน้ันตัวแทนแตละหมูบานจะเขา
ประกวดชิงชนะเลิศกันรวมท้ังหมดมี 14 ทีมจาก 7 หมูบาน คําถามท่ีใชในการประกวดมาจาก
คณะสงฆในตําบล โดยมีรางวัลสําหรับผูชนะเลิศและรองชนะเลิศจํานวน 3 รางวัลไดแก รางวัล
ท่ี 1 ไดรับเกียรติบัตรและเงินจํานวน 1,500 บาทตอคน รางวัลท่ี 2 ไดรับเกียรติบัตรและเงิน
จาํนวน 1,000 บาทตอคน รางวัลท่ี 3 ไดรับเกียรติบัตรและเงินจํานวน 700 บาทตอคน และสวนผู
เขาประกวดท่ีเหลือจะไดรับเงินรางวัลคนละ 100 บาท 
 2) จํานวนผูเขารวมกิจกรรม / ผูมีสวนรวม (ตอคร้ัง/ป)  
       โครงการธรรมทูตสัญจร กําหนดจัดข้ึนปละ 1 คร้ังในชวงเขาพรรษา มี
เยาวชนเขารวมตอบปญหาธรรมะหมูบานละ 2 ทีมจํานวน 4 คน รวมท้ังหมดจํานวน 14 ทีม รวม
จํานวน 28 คนจากท้ังหมด 7 หมูบาน และมีสมาชิกในชุมชนตําบลแมแตงเขารวมกิจกรรมแตละ
คร้ังไมต่ํากวา 200 คน 
 3)  ความตอเนื่องของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน (จํานวนคร้ัง/ป)  
ดําเนินการจัดปละ 1 คร้ัง เฉพาะวันพระในชวงเขาพรรษา แตหากมีงบประมาณเพิ่มเติม คาดวา
จะสามารถดําเนินการเพิ่มเติมไดในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาตางๆ 
 4) ตวัอยางกิจกรรมมีคุณคาทางจิตใจตอชุมชน  
 การดําเนินโครงการธรรมทูตสัญจร ทําใหเยาวชนในชุมชนไดมีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรม
การตอบปญหาธรรมมะ นอกจากนี้แลวยังมีกิจกรรมการนุงขาวหมขาว ใสขันดอก ไหวพระ 
ทําบุญ และฟงเทศน ในวันท่ีจัดกิจกรรมดวย ซ่ึงกิจกรรมตางๆเหลานี้ชวยปลูกฝงจิตใจคนใน
ชุมชนใหมีจริยธรรม มีคุณธรรม เปนศาสนิกชนท่ีด ีและเห็นความสําคัญของพระพุทธศาสนา 
 7. องคการบรหิารสวนตําบลออนใต อําเภอสันกําแพง : ประเพณีอนุรักษตนน้าํหวย
ลาน 

     สินทรัพยชุมชนจากการเขารวมโครงการเปนสินทรัพยประเภทศิลปะ/วัฒนธรรม 
โดยมีความเก่ียวเนื่องกับชุมชนดานวิถีชีวิตชุมชนเปนชุมชนเกษตรกรรม ซ่ึงมีปาชุมชนเปน
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 รูปแบบของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากตัวโครงการและแผนยุทธศาสตร เพื่อวัดมูลคา
ของสินทรัพยในชุมชน  คือ 

1)  ลักษณะและรูปแบบกิจกรรมมีเปนประเพณีทองถ่ิน 
2) จํานวนผูเขารวมกิจกรรม / ผูมีสวนรวม (ตอคร้ัง / ป) มีจํานวนระบุไมได 

เพราะไมมีการวัดผล 
3)  ความตอเนื่องของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน (จํานวนคร้ัง/ป) มี 1 คร้ังตอป 
4)  ตัวอยางกิจกรรมที่สามารถประเมินคาทางเศรษฐกิจได มีคาสมัครแขงบ้ังไฟ  

การออกรานขายของ 
5)  ตัวอยางกิจกรรมมีคุณคาทางจิตใจตอชุมชนมีการเล้ียงผีขุนน้ํา ดวยบูชาท่ีสืบ

ทอดตอกันมาหลายช่ัวอายุ 
6)  ตัวอยางกิจกรรมมีคุณคาท้ังดานเศรษฐกิจและจิตใจมีการแขงขันบ้ังไฟเพื่อ

บูชาขอฝน การประกวดธิดาปา 
 
 8. องคการบรหิารสวนตําบลเวียง อําเภอฝาง : บรูณการสรางบทบาทและพื้นท่ี
สรางสรรคสําหรับเด็กและ เยาวชน 
 สินทรัพยชุมชนจากการเขารวมโครงการประเภทของสินทรัพย ไดแก ศิลปะ/
วัฒนธรรม และแหลงทองเท่ียว  ส่ิงท่ีบงช้ีทางภูมิศาสตรเปนถนนรอบ อบต.เวียง  และวัดท่ีเปน
ศูนยรวมทางจิตใจของคนในชุมชนไดแก วัดเจดียงาม วัดศรีดอนไชย วัดแมใจใต วัดจองออก
(จองแปน) วัดจองตก (ตนรุง) วัดพระบาทอุดม  วัดเทพอํานวย  บอน้ําซาววา อนุสาวรียพระเจา
ฝางและพระนางสามผิว โดยวัดตางๆ เหลานี้มีความเก่ียวของกับภูมิปญญาทองถ่ิน คือ การสวด
พระดวยภาษาไทยใหญ   

 สําหรับรูปแบบของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากตัวโครงการและแผนยุทธศาสตรเพื่อวัด
มูลคาของสินทรัพยในชุมชน  คือ 

1) ลักษณะและรูปแบบกิจกรรม เปนกิจกรรมการปนจักรยานของเด็กๆ ใน
ชุมชน โดยปนไปตามเสนทางท่ีกําหนดให แลวมีกิจกรรมระหวางทาง เชน  
หยุดพักเลนเกมส แวะวัดฟงธรรม 7 วัด ระหวางทางมีเจาหนาท่ีและพี่เล้ียง



92 
 

2) จาํนวนผูเขารวมกิจกรรม / ผูมีสวนรวม 100-120 คนตอคร้ัง/ป     
3) ความตอเนื่องของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน 1 คร้ังตอป 
4) ตัวอยางกิจกรรมมีคุณคาทางจิตใจตอชุมชน โดยเฉพาะเยาวชนเปนอยางยิ่ง  

เด็กสนุกสนาน  เห็นคุณคากิจกรรม เกิดการรวมกลุมเด็กๆ   สรางคุณคาท่ีดีตอ
เยาวชนเพื่อการเล่ียงปญหายาเสพติด เกมส  ทําใหชุมชนมีสวนรวมอยางยิ่ง   
มีการอาสาสมัครของเด็ก  ตํารวจ  ผูใหญและผูสูงอายุใหความสนใจตอ
โครงการมาก  ทําใหเกิดแนวคิดการมีสวนรวมของชุมชนในการบริจาคเงิน  
บริจาคขนม อาหารเพื่อเล้ียงเด็กตอไปและเกิดแนวคิดในการเสริมสรางจิตใจ
ผูสูงอายุใหมีสวนรวมกับเยาวชนในโอกาสตอไป 

5) ตัวอยางกิจกรรมมีคุณคาท้ังดานเศรษฐกิจและจิตใจ โครงการนี้จะดีเปนอยาง
ยิ่งถาหากไมใชงบประมาณ   การสนับสนุนท่ีสามารถไดมาจากการบริจาค 
เชน อาหาร  ขนม น้ํา  ใหแกเด็กๆท่ีรวมโครงการ เปนการพัฒนาคุณคาทาง
จิตใจของชุมชนใหมีสวนรวมไดอีกทางหน่ึง   เศรษฐกิจของชุมชนก็ดีข้ึน
เพราะไมตองใชเงินงบประมาณแตเกิดจากการบริจาคของคนในชุมชนเอง  

  

 9. องคการบริหารสวนตําบลบาน อําเภอฮอด: การจัดสรางฝายแมว และการบวชปา 
  สินทรัพยชุมชนจากการเขารวมโครงการอยูในรูปของทรัพยากรธรรมชาติ มี
ความเกี่ยวเนื่องกับชุมชนในดานวิถีชีวิตชาวบานท่ีอยูกันอยางเรียบงาย  อาศัยน้ําจากลําหวยแม
ตาลมาใชในการอุปโภคบริโภค  และการทําเกษตร ลักษณะพ้ืนท่ีเปนท่ีลุมสนับกับเนินเปนส่ิง
บ ง ช้ีทางภู มิศาสตร  มี ลํ าหวยแมตาล  ปา เบญจพรรณและสัตวป า  เชน  นกยูง  เปน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมท่ีสําคัญ ขณะเดียวกันก็มีแหลงทองเท่ียว เชน วัดลัฎฐิวัน 
ผาสิงหเหลียว ผานางนอย และผานางหลวง  นอกจากน้ียงัมีภูมิปญญาทองถ่ิน ไดแก การจักสาร  
การทอผา และการทําประทีป 
 รูปแบบของกจิกรรมที่เกิดข้ึนจากตัวโครงการและแผนยทุธศาสตร เพื่อวัดมูลคา
ของสินทรัพยในชุมชนมีดงันี้ 

1)   ลักษณะและรูปแบบกิจกรรมเปนการจัดสรางฝายแมว และการบวชปา 
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2)  จํานวนผูเขารวมกิจกรรม / ผูมีสวนรวม (ตอคร้ัง/ป)   พิธีบวชปาชาวบาน
ประมาณ 300 มีสวนรวมในการกอสรางฝายแมว โดยท้ังหมดเปนชาย
ประมาณ 80 คน 

3)  ความตอเนื่องของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน การกอสรางฝายแมว ขนาดใหญ จัดทํา
ปละ 1 คร้ัง สวนฝายเล็ก ๆ กป็ระมาณ 2-3 คร้ังตอป สวนการบวชปา เร่ิมทํา
คร้ังแรกป 2551 และจัดทําคร้ังเดียว 

4)  ตัวอยางกิจกรรมที่สามารถประเมินคาทางเศรษฐกิจได   การสรางฝายแมว
ทําใหมีน้ําไวใชในการเกษตร   ใชอุปโภคบริโภค ซ่ึงไมสามารถประเมินคา
ได เพราะมันมีคามาก เล้ียงทุกชีวิตในบานตาล 

5)  ตัวอยางกิจกรรมมีคุณคาทางจิตใจตอชุมชน คือ การบวชปาเฉลิมพระเกียรติ   
6)  ตัวอยางกิจกรรมมีคุณคาท้ังดานเศรษฐกิจและจิตใจเปนการรวมมือกันสราง

ฝายแมว และการบวชปาเฉลิมพระเกียรติ 
 

 10. องคการบริหารสวนตําบลหนองแหยง อําเภอสันทราย: บานแหงความหวัง 
  สินทรัพยชุมชนจากการเขารวมโครงการเปน  การดูแลสังคมเด็กเยาวชน /
วฒันธรรม มีความเกี่ยวเนื่องกับชุมชนในดานความเขมแข็งและความเขาใจ แกไขปญหา 
 รูปแบบของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากตัวโครงการและแผนยุทธศาสตร เพื่อวัดมูลคา
ของสินทรัพยในชุมชน ดังนี้ 

1) ลักษณะและรูปแบบกิจกรรม มีนันทนาการ กีฬา ศิลปะ วิชาการ ดนตรี 
วชิาชีพ 

2) จํานวนผูเขารวมกิจกรรม / ผูมีสวนรวม (ตอคร้ัง/ป) มี 120 คน 
3) ความตอเนื่องของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน (จาํนวนคร้ัง/ป) มี 320 คร้ัง / ป 
4) ตัวอยางกิจกรรมท่ีสามารถประเมินคาทางเศรษฐกิจได มี กิจกรรมเกีย่วกับ

วิชาชีพ เชนการเย็บปกถักรอย 
5) ตัวอยางกิจกรรมมีคุณคาทางจิตใจตอชุมชน มีการสอนการบานและกิจกรรม

กลุม 
6) ตัวอยางกิจกรรมมีคุณคาท้ังดานเศรษฐกิจและจิตใจ มีกจิกรรมเกีย่วกบัอาชีพ 

 
 11. องคการบริหารสวนตําบลทุงรวงทอง อําเภอแมวาง: ธรรมสัญจร 
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 สินทรัพยชุมชนจากการเขารวมโครงการเปนประเภทดานสังคมและวัฒนธรรม  มี
ความเกีย่วเนื่องกับชุมชนดังนี้ 

1) สินคา/บริการ คือ ผลิตภัณฑสมุนไพร ผลิตภัณฑอาหารแปรรูป ผลิตภัณฑ
เคร่ืองใชในบาน 

2) เคร่ืองมือเคร่ืองจักร คือ  ลําโพง เคร่ืองเสียง กลองถายวีดีโอ 
3) ส่ิงประดิษฐ คือ ผลิตภัณฑเคร่ืองใชในบาน 
4) ภูมิปญญาทองถ่ิน คือ  องคความรูเร่ืองสมุนไพร อาหารแปรรูป ผลิตภัณฑ

เคร่ืองใชในบาน 
5) นวัตกรรม คือ ส่ือวีดีโอโครงการธรรมสัญจร เอกสารแจกเกี่ยวกับ

หลักธรรมและการปฏิบัติศาสนกิจ ศาสนพิธีตาง ๆ 
6) เงินท่ีไดรับบริจาคจากกลองบริจาค 

 สินทรัพยมีความเกี่ยวเนื่องกับเน่ืองของสินทรัพยชุมชน  ไดแก 
1) ดานวิถีชีวิตชุมชน มีการนําหลักธรรมมาใชและถายทอดเพื่อประยุกตในการ

ดําเนินชีวิตของคนในชุมชน มีหลักธรรมและพระสงฆเปนท่ียึดเหนี่ยวจิตใจ แมสภาพแวดลอม
และรูปแบบการดําเนินชีวิตจะมีการเปล่ียนแปลง แตหลักในการดําเนินชีวิตจะยังอยูโดยยึด
หลักธรรมทางพุทธศาสนาไปรับใช ใหเกิดสติ มีการดําเนินชีวิตไดอยางถูกตองเหมาะสม 

2) ส่ิงบงช้ีทางภูมิศาสตร มีวัฒนธรรมทางดานวัดและศาสนาในพ้ืนท่ี มีสถาน
โบราณ วตัถุ ทางศาสนาเปนท่ียึดเหนี่ยว 

3) ภูมิปญญาทองถ่ิน นําภูมิปญญาชาวบาน/ทองถ่ิน มาผนวกในกิจกรรม
โครงการธรรมสัญจร เปนส่ิงท่ีชุมชนปฏิบัติอยูแลวเกิดการรวมกลุมท่ีมีอยูแลวในชุมชน ใหมี
การดําเนินงานท่ีชัดเจน เชน องคความรูเร่ืองสมุนไพร องคความรูเร่ืองอาหารแปรรูปพื้นบาน 
องคความรูเร่ืองการทําเคร่ืองใชในครัวเรือนขากไมและวัสดุท่ีมีในทองถ่ิน 
  รูปแบบของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากตัวโครงการและแผนยุทธศาสตร เพื่อวัดมูลคา
ของสินทรัพยในชุมชน  คือ 

1)  ลักษณะและรูปแบบกิจกรรม มีการหมุนเวียนกิจกรรมไปในวัดตาง ๆ ใน
ตําบลทุงรวงทอง โดยมีคณะทํางานชุดเดิม แตวิทยากรจะมีการสับเปล่ียน
หมุนเวียนของหนวยงานตาง ๆ ท่ีมาเขารวมเอง 

2)  จํานวนผูเขารวมกิจกรรม มีสวนรวม (ตอคร้ัง/ป) ประมาณ 120 คน/ คร้ัง (6 
คร้ัง /ป) 

3)  ความตอเนื่องของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน (จาํนวน6 คร้ัง / ป)   
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4)  ตัวอยางกิจกรรมที่สามารถประเมินคาทางเศรษฐกิจได    
4.1) กลองบริจาคเงิน 
4.2) คาขนสง ทาเดินทางมารวมกิจกรรม 
4.3) คาอาหารวาง / เคร่ืองดื่ม 
4.4) คาวิทยากร 
4.5) คาการจัดทําเอกสารแจกในกิจกรรม 
4.6) คาเชาอุปกรณ เคร่ืองเสียง 
4.7) คาแรงงานคณะทํางาน (ประมาณโดยวันละ 200 บาท) 

5)  ตัวอยางกิจกรรมมีคุณคาทางจิตใจตอชุมชน  
5.1) การเผยแผหลักธรรมคําสอน วิธีการปฏิบัติตน 
5.2) การใชเปนเวทีมรการปรึกษาหารือ แลกเปล่ียนความคิดเห็น พบปะ
พูดคุย และใชไกลเกล่ียขอพิพาทในชุมชน 

6)  ตัวอยางกิจกรรมมีคุณคาท้ังดานเศรษฐกิจและจิตใจ  
6.1) การเทศนท่ีมีผลทางจิตใจ กลอมเกลาจิตใจ แตก็มีผลทางออมท่ีเปนตัว
เงิน คือ รายไดจากเงินในกลองบริจาค (ท้ัง ๆ ความเปนจริงก็ไมไดนํามาใช
เปนคาใชจายในโครงการ แตใชในกิจกรรมของวัดท่ีไปจัดโครงการธรรม
สัญจรแทน) 
6.2) การนําภูมิปญญาทองถ่ินท้ัง 3 กลุม ท่ีเปนการรวมกลุมทางสังคม แลว
เกิดกิจกรรม และผลิตภัณฑ สามารถกอใหเกิดรายไดท่ีเปนตัวเงินไดในกรณี
การออกรานในงานตาง ๆ หรือในการจัดกิจกรรมโครงการธรรมสัญจรก็
ตาม 

 
  



96 
 

 12. องคการบริหารสวนตําบลหารแกว อําเภอหางดง: น้ําใจไทยไหลเตม็คลอง 
 สินทรัพยชุมชนจากการเขารวมโครงการเปนสินคา/บริการ  เคร่ืองมือเครื่องจักร 
การศึกษา  ศิลปะ/วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น  ซ่ึงทั้งหมดมีความเกี่ยวเนื่องกับชุมชนดังนี้ 
  ดานวิถีชีวิตชมุชน วัฒนธรรมประเพณดีั้งเดิม การลงแขกเกีย่วขาว 
  ส่ิงบงชี้ทางภูมิศาสตร (ช่ือทางภูมิศาสตร สัญลักษณของพื้นท่ี)  ตําบลหารแกว 
  ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมมีลําเหมืองของชุมชน 
  ภูมิปญญาทองถ่ินมีวฒันธรรมและประเพณีท่ีชวยกอใหเกิดความสามัคคี และ  
กลยุทธการแกปญหาน้ําทวมลําเหมือง โดยไมใชงบประมาณ 
 รูปแบบของกจิกรรมที่เกิดข้ึนจากตัวโครงการและแผนยทุธศาสตร เพื่อวัดมูลคา
ของสินทรัพยในชุมชน ไดแก 

 1) ลักษณะและรูปแบบกจิกรรม ชุมชนชวยกันขุดลอกลําเหมือง โดยอาศัย
เคร่ืองมือของสมาชิกในชุมชน ไมมีงบประมาณ 
2)  จาํนวนผูเขารวมกิจกรรม / ผูมีสวนรวม (ตอคร้ัง/ป) ประมาณ 200 คน/ป 
3) ความตอเนื่องของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน (จาํนวนคร้ัง/ป)   ดําเนินการทุกปนบั

แตป 2544 ปละ 1 คร้ัง 
4)  ตวัอยางกิจกรรมมีคุณคาทางจิตใจตอ:  สมาชิกในครอบครัว และชุมชน 

รวมกันขุดลอกลําเหมืองสรางวัฒนธรรมการเสียสละเพ่ือสวนรวม เพื่อ
สรางความเขมแข็งและความสามัคคีของคนในชุมชน 

 
 13. องคการบริหารสวนตําบลแมศึก อําเภอแมแจม: เผยแพรประวัติความเปนมา
ของวัดกองกาน 
 อบต. แมศึก อําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม  เสนอแผนพัฒนายุทธศาสตรนํารอง
ดานสังคมและวัฒนธรรม   ในโครงการ “เผยแพรประวัติความเปนมาของวัดกองกาน” จากการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการจํานวน 7 คน ณ วัดกองกาน ตําบลแมศึก อําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม 
ชุมชนมีสินทรัพยเปนสินทรัพยทางการศึกษาซ่ึงประกอบดวยศิลปะ/วัฒนธรรม คือ การทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม วดักองกาน ประวัติความเปนมา การทํากิจกรรมทางศาสนา และการมีสวน
รวมของชุมชน บาน วัด และหนวยงานราชการ (อบต) แหลงทองเท่ียว สามารถพัฒนาใหเปน
แหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมได เพราะมีวัดท่ีสวยงาม มีโบราณสถานในตัววัดและสถูป
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 สินทรัพยท่ีประเมินมีคุณคาทางจิตใจของคนในชุมชนเปนศูนยรวมใจของคนใน
ชุมชนและชาวบานในพื้นท่ีใกลเคียง สามารถทํากิจกรรมทางศาสนารวมกันได เกิดความสามัคคี
และการสงเสริมพระพุทธศาสนาใหยั่งยืนสืบไป และยังไดสรางช่ือเสียงใหกบัชุมชน สินทรัพยนี้
เกิดข้ึนมาแลวกวา 10 ป มีจุดเดน คือ เปนสินทรัพยดั้งเดิมและมีแหงเดียว ชุมชนใชประโยชน
จากสินทรัพย เปนแหลงทองเท่ียวผักผอนหยอนใจท่ีสามารถพัฒนาเปนแหลงทองเท่ียวทาง
ธรรมชาติได นอกจากนี้ยังอนุรักษไวเพื่อประโยชนของชุมชน ใหลูกหลานไดเห็นถึงความ
สวยงามของโบราณสถาน และเปนเอกลักษณของชุมชนสืบไป ขณะเดียวกันใชประโยชนเปน
สถานท่ีท่ีใชดําเนินงานของชุมชน เชน การประชุม หรือจัดกรรมของหมูบาน ลักษณะการเปน
เจาของ/การครอบครองเปนสินทรัพยของสาธารณะวัดกองกานเปนสมบัติของชุมชนบานกอง
กาน ต.แมศึก อ.แมแจม จ.เชียงใหม ชุมชนมีสิทธิในการบริหารจัดการ 
 
 14. อําเภอแมริม องคการบรหิารสวนตําบลดอนแกว พฒันาคณุภาพชีวิตคนพิการ 
 สินทรัพยชุมชนจากการเขารวมโครงการเปนสินคา/บริการ  มีความเกี่ยวเนื่องกับ
ชุมชน ดานวิถีชีวิตชุมชนมีความเอื้ออาทรและมีน้ําใจ นอกจากนี้ยังการดําเนินการกิจกรรมดาน
การใหบริการและสวัสดิการ 
 รูปแบบของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากตัวโครงการและแผนยุทธศาสตร เพื่อวัดมูลคา
ของสินทรัพยในชุมชน ไดแก 

1)  ลักษณะและรูปแบบกิจกรรม    การใหบริการ 
2)  จํานวนผูเขารวมกิจกรรม / ผูมีสวนรวม (ตอคร้ัง/ป) คือ 20 คน /คร้ัง/ป 
3)  ความตอเนื่องของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน (จาํนวนคร้ัง/ป) ตอ  48คร้ัง / ป 
4)  ตัวอยางกิจกรรมท่ีสามารถประเมินคาทางเศรษฐกิจไดโดย การลดรายจาย

จากการรักษาพยาบาลของผูไดรับการบริการ 
5)  ตัวอยางกิจกรรมมีคุณคาทางจิตใจตอชุมชน ตอ   การรวมกันดแูลรับผิดชอบ

และเอ้ืออาทรตอกันระหวางคนในชุมชน 
6) ตัวอยางกิจกรรมมีคุณคาท้ังดานเศรษฐกิจและจิตใจโดย การดูแลและ

ปรนนิบัติเบื้องตนแกผูปวยและการรับฟงและใหคําปรึกษาและใหกําลังใจ
เกี่ยวกับสุขภาพ 
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5.3 สินทรัพยชุมชนจากการนําเสนอแผนพัฒนาดานการศึกษา 
 องคการบริหารสวนตําบลที่นําเสนอแผนการพัฒนาดานเศรษฐกิจ การเกษตรและการ
ทองเท่ียว มีจาํนวนทั้งส้ิน 6 องคการบริหารสวนตําบล ดงันี้ 
 1. องคการบริหารสวนตําบลยุหวา อําเภอสันปาตอง: สวนเกษตรนอยตามรอยพอ 
 สินทรัพยชุมชนจากการเขารวมโครงการสินทรัพย ไดแก สินคา/บริการ การศึกษา 
และนวัตกรรม มีความเกี่ยวเนื่องของสินทรัพยชุมชนดังนี้  
  ดานวิถีชีวิตชมุชน การใชแนวทางเศรษฐกิจพอเพยีงมาใชในกระบวนการเรียน
การสอน ซ่ึงเปนวิถีชีวิตชุมชนของชุมชนดั้งเดิม เชน การปลูกผักสวนครัว  การปลูกสมุนไพร 
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ดานปลูกผักโดยไมใชสารเคมี และการเรียนรูจากธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม  รูปแบบของกิจกรรมที่เกดิข้ึนจากตัวโครงการและแผนยุทธศาสตร เพื่อวัด
มูลคาของสินทรัพยในชุมชน  คือ 
  ลักษณะและรูปแบบกิจกรรม กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนนการปฏิบัติจริง
และเรียนรูจากธรรมชาติและส่ิงแวดลอม โดยมีกจิกรรมการปลูกผัก การทําอาหาร การจําหนายผัก
ท่ีเหลือและการออมเงินของเด็ก 
  1) จํานวนผูเขารวมกิจกรรม / ผูมีสวนรวม (ตอคร้ัง/ป) เด็กจํานวน 125 คน และ 
      กลุมเปาหมายอ่ืนๆท่ีมีสวนรวมในกิจกรรม ไดแก ผูปกครอง และชุมชน 
  2) ความตอเนื่องของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน (จาํนวนคร้ัง/ป)   มีการปลูกผัก และปลูก 
      พืชสมุนไพร 2 คร้ัง 
  3) กจิกรรมที่สามารถประเมินคาทางเศรษฐกิจได กิจกรรมการปลูกผัก การ 
     ทําอาหาร การจําหนายผักท่ีเหลือและการออมเงินของเด็ก 
  4) กจิกรรมมีคุณคาทางจิตใจตอชุมชน เปนแหลงเรียนรูและสรางรายไดจาก 
       การขายผัก และสรางนิสัยในการอดออมของเด็ก 
  5) กจิกรรมมีคุณคาทั้งดานเศรษฐกิจและจิตใจกิจกรรมการปลูกผัก การทํา  
       อาหาร การจําหนายผักท่ีเหลือและการออมเงินของเด็ก ทําใหเด็กเกิดความ 
     ภาคภูมิใจและกระตือรือรนในการเรียนรู 
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 2. องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง อําเภอสันปาตอง: สงเสริมและพัฒนาศูนย
เด็กเล็ก 

 จากการเขารวมโครงการสินทรัพย ไดแก สินคา/บริการ การศึกษา นวัตกรรม และ 
อ่ืน ๆ คือ อาคารสถานท่ีของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สินทรัพยมีความเกี่ยวเนื่องกับชุมชนในดานภูมิ
ปญญาทองถ่ิน การนํากิจกรรมอุยสอนหลานมาสอดแทรกในกระบวนการเรียนการสอน  
  รูปแบบของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากตัวโครงการและแผนยุทธศาสตร เพื่อวัดมูลคา
ของสินทรัพยในชุมชน  คือ 

1. ลักษณะและรูปแบบกิจกรรม การสรางอาคารสถานท่ีของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
และกิจกรรมการเรียนการสอน 

2. จํานวนผูเขารวมกิจกรรม / ผูมีสวนรวม (ตอคร้ัง/ป) เด็กจํานวน 70 คน   
3. ความตอเนื่องของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน (จํานวนคร้ัง/ป) มีกิจกรรมการเรียนการ

สอนตามระบบการศึกษา  
4. ตัวอยางกิจกรรมท่ีสามารถประเมินคาทางเศรษฐกิจได การสรางอาคาร

สถานท่ีของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  
5. ตัวอยางกิจกรรมมีคุณคาทางจิตใจตอชุมชน เปนแหลงพัฒนาและสราง

ทักษะการเรียนรูใหกบัเด็ก 
6. ตัวอยางกิจกรรมมีคุณคาท้ังดานเศรษฐกิจและจิตใจ กิจกรรมการเรียนการ

สอน และการเล้ียงอาหารกลางวัน 
 

 3. องคการบริหารสวนตําบลบานทับ อําเภอแมแจม: การมีสวนรวมการจัด
การศึกษาเพื่อทองถ่ิน 
  สินทรัพยชุมชนจากการเขารวมโครงการเปนการศึกษาและเคร่ืองมือเคร่ืองจักร ซ่ึง
มีความเก่ียวเนื่องกับชุมชนดานวิถีชีวิตชุมชนท่ีเกิดการเปล่ียนแปลงในทางที่ดี กลาวคือ เด็ก
นักเรียนรูจักความรูนอกหองเรียนโดยการศึกษาจาก Internet (คอมพิวเตอร) ทําใหวิถีชีวิตของ
ชุมชน เกิดการเปล่ียนแปลง ซ่ึงมีครู อาจารย คอยใหคําแนะนําตางๆ ประกอบการเรียนรูดวย  
  รูปแบบของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากตัวโครงการและแผนยุทธศาสตร เพื่อวัดมูลคา
ของสินทรัพยในชุมชน  คือ 
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         1) ลักษณะและรูปแบบกิจกรรมมีลักษณะของการบริหารจัดการรวมกัน 
            หลายฝาย หลายหนวยงาน ในการบรูณาการโครงการและแผนยุทธศาสตร  
            เพื่อใหไดรูปแบบท่ีเหมาะสมกบัสภาพบริบทของพ้ืนท่ี อีกท้ัง ยงัมีความ 
            ยืดหยุนเพื่อใหชุมชนสามารถปรับตัวเขากับแผนได ชาบาง เร็วบาง หรือถา 
            ไมไดตามน้ันก็ยืดหยุนไปกอน เชน ไดเคร่ืองคอมมาแลว แตยงัไมไดติด  
             internet กร็อไปกอน อาศัยวิธีการเรียนแบบโปรแกรมสําเร็จรูป ยงัไมตองใช 
            สัญญาณ internet กเ็รียนได  รูปแบบกิจกรรม เปนการออกแบบของครู  
             อาจารยในโรงเรียนนั้นๆ ท้ังนี้เพราะเขาใจในสภาพของการเรียนการสอนด ี
             มาก 

2)  จํานวนผูเขารวมกิจกรรม ท้ังโรงเรียน เขารวมกิจกรรมหมด คร้ังหนึ่งไมต่ํา
กวา 30 คน สับเปล่ียนหมุนเวียนกันทุกวัน เพ่ือใหทุกคนสามารถไดเรียนรู
รวมกันอยางท่ัวถึง 

 3)  ความตอเนื่องของกิจกรรมที่เกิดข้ึนทําทุกวัน ยกเวนเสารและอาทิตย 
(ในชวงเวลาวาง ตอนพักเท่ียง หรือตอนเย็น)  

4)  ตัวอยางกิจกรรมมีคุณคาทางจิตใจตอชุมชน ความรูสึกดีๆ ท่ีไดคนพบวายังมี
อะไรตางๆ ภายนอกชุมชนอีกมากมาย และควรคาแกการเรียนรู อีกท้ังครู ยัง
บอกอีกวา อะไรดี อะไรไมดี มีคุณคาทางจิตใจมาก เหมือนไดเปดโลกทัศน
ดีๆ ใหกับเด็กในทองถ่ินนี้ 

 
 4. องคการบรหิารสวนตําบลแมคือ อําเภอดอยสะเก็ด: สนับสนุนดานการศึกษา
โรงเรียนแมคอืวิทยา 
 สินทรัพยชุมชนจากการเขารวมโครงการ โครงการการศึกษาถือไดวาเปนโครงการ
ท่ีคิดแตกตางจากชุมชนอ่ืน เนื่องจากมองเห็นถึงความสําคัญของการสรางพ้ืนฐานความรูใหกับ
เด็กเพราะการศึกษาถือวาเปนเร่ืองท่ีสําคัญเปนอยางยิ่งในการท่ีจะพัฒนาคน ตองมีการปูความรู
ใหเด็กไดเรียนรูและตองเรียนรูอยางไมหยุดยั้ง เพื่อท่ีจะนําความรูดังกลาวไปใชประโยชนใหมาก
ท่ีสุด เพื่อพัฒนาประเทศใหมีความยั่งยืน 
 รูปแบบของกจิกรรมที่เกิดข้ึนจากตัวโครงการและแผนยทุธศาสตร เพื่อวัดมูลคา
ของสินทรัพยในชุมชน  

1. ลักษณะและรูปแบบกจิกรรม การสนับสนุนกิจกรรมทางการศึกษา 
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2. จํานวนผูเขารวมกิจกรรม / ผูมีสวนรวม (ตอคร้ัง/ป)  500 คน/ป 
3. ความตอเนือ่งของกิจกรรมที่เกิดข้ึน มากกวา 6 คร้ัง/ป 
4. ตัวอยางกิจกรรมท่ีสามารถประเมินคาทางเศรษฐกิจได การมอบทุน แจก

หนังสือชุดนกัเรียน มีรถรับสงนักเรียน 
5. ตัวอยางกิจกรรมมีคุณคาทางจิตใจตอชุมชนการปฏิบัติธรรม การเขาคาย

เยาวชน 
6. ตัวอยางกิจกรรมมีคุณคาท้ังดานเศรษฐกิจและจิตใจ .การมอบทุน แจกหนังสือ 

ชุดนักเรียน 

 
 5. องคการบริหารสวนตําบลบวกคาง อําเภอสันกําแพง: การศึกษาปฐมวัย 
 สินทรัพยชุมชนจากการเขารวมโครงการเปนสินทรัพยประเภทการศึกษา มีความ
เกี่ยวเนื่องของสินทรัพยชุมชนดานวิถีชีวิตท่ีเปนชุมชนเกษตรกรรม 
 รูปแบบของกจิกรรมที่เกิดข้ึนจากตัวโครงการและแผนยทุธศาสตร เพื่อวัดมูลคา
ของสินทรัพยในชุมชน  คือ 

1)  ลักษณะและรูปแบบกิจกรรม มีการบริหารจัดการ การศกึษา  
2)  จาํนวนผูเขารวมกิจกรรม / ผูมีสวนรวม (ตอคร้ัง / ป) จํานวนระบุไมได 

เพราะไมมีการวัดผล  
3)  ความตอเนื่องของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน (จํานวนคร้ัง/ป) ทุกป 
4)  ตวัอยางกิจกรรมที่สามารถประเมินคาทางเศรษฐกิจได มีโครงการซ้ือ

เคร่ืองแตงกายนักเรียน โรงเรียนอนุบาลฯ 
5)  ตวัอยางกิจกรรมมีคุณคาทางจิตใจตอชุมชน มีโครงการทองถ่ินพานอง

เท่ียว 
6)  ตวัอยางกิจกรรมมีคุณคาทั้งดานเศรษฐกิจและจิตใจ มีโครงการวันเดก็

แหงชาติ และการแขงขันกฬีา 
 
 6. องคการบริหารสวนตําบลแมสาว อําเภอแมอาย: ภารกิจทองถ่ินดานการศึกษา
เพื่อชุมชนรากหญาของไทย 
 สินทรัพยชุมชนจากการเขารวมโครงการเปนสินคา/บริการ และการศึกษา โดยมี
ความเกี่ยวเนื่องกับชุมชนในดานตางๆ ดังนี้ 
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 ดานวิถีชีวิตชุมชน ประชาชนสวนใหญเปนชาวไทยภูเขา และเล้ียงสัตว ประมาณ
รอยละ 70 ท่ีเหลือจะรับจางท่ัวไป  
 ส่ิงบงช้ีทางภูมิศาสตร (ช่ือทางภูมิศาสตร สัญลักษณของพื้นท่ี) เปนปาเขาซ่ึง
ชาวบานจะอาศัยอยูตามแนวเขาเปนหยอมบาน 
  ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ไรนา น้าํตก ปาไม และสัตวปา 
  แหลงทองเท่ียว น้ําตกปูหม่ืน ดอยผาหมปก 
  ภูมิปญญาทองถ่ิน การละเลนประจําเผาท่ีชาวบานเรียกวา การเตนจะคิและการ
เปาแคน เพื่อสําหรับงานเลียงและตอนรับแขก  
 รูปแบบของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากตัวโครงการและแผนยุทธศาสตร เพื่อวัดมูลคา
ของสินทรัพยในชุมชน  คือ 

 1) ลักษณะและรูปแบบกิจกรรม ศูนยรับเลียงเด็กกอนวัยประถมสําหรับลูกของ 
      ชาวบาน โดยโครงการเร่ิมตั้งแตการพัฒนาปรับปรุงสถานท่ี และสงเสริม 
      อุปกรณการเรียนการสอนและอาหารกลางวัยแกเด็ก 
 2) จํานวนผูเขารวมกิจกรรม เด็กจํานวน 44 คน/ปตอเนื่อง 
 3) ความตอเนื่องของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน (จาํนวนคร้ัง/ป) เปนลักษณะตอเนื่อง 
      ตลอดทั้งป 
 4) ตัวอยางกิจกรรมท่ีสามารถประเมินคาทางเศรษฐกิจได    โครงการจัดต้ังศูนย 
     พัฒนาเด็กเล็กเปนโครงการชวยเหลือและแบงเบาภาระของผูปกครอง โดยไม 
     เสียคาใชจายในการดูแลเด็ก 
 5) ตัวอยางกิจกรรมมีคุณคาทางจิตใจตอชุมชน   ทางศูนยไดมีการจัดการกรรม 
      สําหรับเด็กและผูปกครองไดมีโอกาสรวมกัน เชนกิจกรรมวัยเด็ก วันแมและ 
      วนัพอ เปนตน 
  6) ตัวอยางกิจกรรมมีคุณคาท้ังดานเศรษฐกิจและจิตใจ ทําใหเด็กและผูปกครอง 
       มีความสุขในการรวมกิจกรรมเพราะเด็กบนดอยไมเคยรวมกิจกรรมมาก 
       เทาใดนัก 
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5.4 สินทรัพยชุมชนจากการนําเสนอแผนพัฒนาอนามัยส่ิงแวดลอม 
 องคการบริหารสวนตําบลที่นําเสนอแผนการพัฒนาดานเศรษฐกิจ การเกษตรและการ
ทองเท่ียว มีจาํนวนทั้งส้ิน 5 องคการบริหารสวนตําบล ดังนี้ 
       1. องคการบริหารสวนตําบลสันโปง อําเภอแมริม: การใชปุยหมักและการเตรียมดิน
โดยไมเผาตอซัง 
  สินทรัพยชุมชนจากการเขารวมโครงการเปนทรัพยากรธรรมชาติ มีความ
เกี่ยวเนื่องกับชุมชน ดังนี ้
  ดานวิถีชีวิตชมุชน  เปนการดําเนินการกิจกรรมท่ีคลายคลึงและตอเนื่องเช่ือโยง
กับวิถีชีวิตชุมชนท่ีมีอาชีพหลักดานการเกษตรเปนหลัก 
     1. ส่ิงบงช้ีทางภูมิศาสตรมี พื้นที่ทําการเกษตร ท่ีราบสลับเนินเขา ทรัพยากร 
ธรรมชาติส่ิงแวดลอม เกีย่วของกับทรัพยากรดิน และทรัพยากรน้ํา 
      2. ภูมิปญญาทองถ่ินในดานการเกษตร 
  รูปแบบของกจิกรรมท่ีเกิดข้ึนจากตัวโครงการและแผนยทุธศาสตร เพื่อวัดมูลคาของ
สินทรัพยในชุมชน  ดงันี ้

1)  ลักษณะและรูปแบบกิจกรรมมี การอบรมใหความรู 
2)  จาํนวนผูเขารวมกิจกรรม ประมาณ 20 คน/คร้ัง/ป 
3)  ความตอเนื่องของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน ประมาณ 4 คร้ัง / ป 
4)  ตวัอยางกิจกรรมที่สามารถประเมินคาทางเศรษฐกิจไดมี การทําการเกษตร

อินทรีย 
5) ตวัอยางกิจกรรมมีคุณคาทางจิตใจตอชุมชนมี   การรวมกันดแูลรับผิดชอบ

สภาพแวดลอม 
6)  ตวัอยางกิจกรรมมีคุณคาท้ังดานเศรษฐกิจและจิตใจมี   การลดรายจายท่ี

เกิดจากการใชสารเคมีในการเกษตร และการรักษาสภาพแวดลอม 
 
 2. องคการบริหารสวนตําบลโปงแยง อําเภอแมริม: สายใยชุมชนสูคนรักษปา 
  สินทรัพยชุมชนจากการเขารวมโครงการเปนทรัพยากรธรรมชาติ และแหลง
ทองเท่ียว มีความเกี่ยวเนื่องกับชุมชนดังนี้ 

1) ดานวิถีชีวิตชุมชน เปนการดําเนินการกิจกรรมดานการอนุรักษทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
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2) ส่ิงบงช้ีทางภูมิศาสตร (ช่ือทางภูมิศาสตร สัญลักษณของพ้ืนท่ี) มีสภาพ
ความเปนปาชุมชนคอนขางสูง 

3) ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม มีความอุดมสมบูรณ 
4) แหลงทองเท่ียว  กาํลังพัฒนาใหเปนแหลงทองเท่ียวเชิงอนุรักษ 
5) ภูมิปญญาทองถ่ิน ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

คนอยูกับปา 
 รูปแบบของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากตัวโครงการและแผนยุทธศาสตร เพื่อวัดมูลคา

ของสินทรัพยในชุมชน ดังนี้ 
1)  รูปแบบกิจกรรมเปนการอนุรักษฟนฟู 
2)  มีจํานวนผูเขารวมกิจกรรม 150 คน/คร้ัง/ป  
3)  ความตอเนื่องของกิจกรรม 20 คร้ัง / ป 
4)  ลดรายจายจากการบริโภค และมีแนวโนมเพ่ิมรายไดจากการทองเท่ียวเชิง

อนุรักษ 
5)  การรวมรับผิดชอบอนุรักษฟนฟูส่ิงแวดลอม 
6)  การพัฒนาปรับปรุงเพ่ือนําไปสูการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ 

 
 3. องคการบริหารสวนตําบลขี้เหล็ก อําเภอแมแตง: ขีเ้หล็กเมืองงาม 

 สินทรัพยชุมชนจากการเขารวมโครงการเปนประเภทดานส่ิงแวดลอมและอนามัย  
มีความเกี่ยวเนื่องกับชุมชนดังนี้ 

  1.) ส่ิงบงช้ีทางภูมิศาสตร ตําบลขี้เหล็กมีพื้นที่สวนใหญเปนที่ราบเชิงเขามี
พื้นท่ีปาไมประมาณ 65% และเปนพื้นท่ีราบเพาะปลูกประมาณ 35% 

  2) ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ทรัพยากรน้ํา มีแหลงตนน้ําลําธาร มี
แมน้ําปงไหลผาน มีลําหวยแมขะจาน ทรัพยากรปาไม ไดแก ปาสงวนแหงชาติ และปาไมท่ัวไป 
ทรัพยากรดิน ท่ีดินอยูในเขตปฏิรูปท่ีดิน ยังคงมีปญหาเรื่องเอกสารสิทธ์ิในท่ีดินทํากินและท่ีอยู
อาศัย 

  3) แหลงทองเท่ียวสถานท่ีทองเท่ียวในเขตตําบลข้ีเหล็กท่ีสําคัญไดแก วัดพระ
พุทธบาทขวงเปา มูลนิธิสถานธรรมศรีอาริยะเมตตา (พระโพธิสัตยเจาแมกวนอิม) หอพระพุทธ
ศตวรรษมุนีศรีแมแตง 
  รูปแบบของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากตัวโครงการและแผนยุทธศาสตร เพื่อวัดมูลคา
ของสินทรัพยในชุมชน  คือ 
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1) ลักษณะและรูปแบบกิจกรรม   ทางองคการบริหารสวนตํ าบล ข้ี เหล็ก
คาดหวังท่ีจะไดหมูบานตัวอยางท่ีสามารถบริหารจัดการขยะในชุมชนได
อยางเปนรูปธรรมและสามารถเปนหมูบานตัวอยางในตําบลขี้เหล็กได จึง
โครงการยอคือ โครงการ ลด คัด แยก ขยะ เพื่อนํากลับมาใชใหม จัดข้ึนเปน
ปท่ี 3 เพื่อเปนการรณรงคดานการบริหารจัดการขยะไดอยางถูกวิธี ตลอดจน
ใหคนในชุมชน  ไดตระหนักถึงภัย อันตรายท่ี เกิดจากการไม รักษา
ส่ิงแวดลอม เนนการประชาสัมพันธและกระตุนเตือนใหประชาชนในชุมชน
รักษาส่ิงแวดลอม โดยจัดกิจกรรมหมุนเวียนข้ึนในชุมชนไดแก การจัด
กิจกรรมธนาคารขยะ ขยะแลกไข และการนําพอคาคนกลางมารับซ้ือขยะใน
ชุมชน เปนตน      

2) จํานวนผูเขารวมกิจกรรม / ผูมีสวนรวม (ตอคร้ัง/ป) กําหนดการจัดกิจกรรม
ในพื้นท่ีบานทรายมูล หมู 5 ตําบลข้ีเหล็ก อําเภอแมแตง โดยมีผูเขารวม
โครงการประมาณ 70 – 80 ครัวเรือน   

3) ความตอเนื่องของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน (จํานวนคร้ัง/ป) โครงการ ลด คัด แยก 
ขยะ เพื่อนํากลับมาใชใหม จัดข้ึนเปนคร้ังท่ี 3 มีการดําเนินงานอยางตอเนื่อง
ในทุกๆป  

4) ตัวอยางกิจกรรมมีคุณคาท้ังดานเศรษฐกิจและจิตใจ ครัวเรือนท่ีมีการคัดแยก
ของเหลือใชเชน กระดาษ พลาสติก ขวด แกว ซ่ึงของตางๆเหลานี้สามารถ
นําไปขายใหแกทางอบต.หรือพอคาคนกลางได ทําใหครัวเรือนมีรายได
เสริมอีกทางหนึ่งดวย นอกจากนี้ยังชวยใหครัวเรือนสะอาดและเปนระเบียบ
เรียบรอย 
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 4. องคการบริหารสวนตําบลสันติสุข อําเภอดอยหลอ: อนุรักษปาตนน้ํารวมใจภักดิ์
รักษผนืปา 
   สินทรัพยชุมชนจากการเขารวมโครงการ ไดแก  

1) ศิลปะ/วัฒนธรรม  มีการนําเอาพิธีสืบชะตามาประยุกตใชในการบวชปา  
2) ภูมิปญญาทองถ่ิน  การหาอาหารจากปา ท่ีถายทอดจากรุนสูรุน เชน พืช

อะไรที่กินไดหรือไมได การเก็บเห็ด โดยแยกไดวาชนิดใดมีพิษ หรือไมมี
พิษ เปนตน 

3) นวัตกรรม  ส่ือวีดีโอโครงการ  
4) ทรัพยากรธรรมชาติ  ปาไมท่ีปลูกเพิ่มข้ึน จํานวนตนไมท่ีทําการบวชปา

มากข้ึน 
5) แหลงทองเท่ียว พัฒนาแหลงทองเที่ยว คือ อางฯ โปงจอ  อุทยานแหงชาติ

แมวาง 
 โครงการมีความเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพยชุมชนดานวิถีชีวิตชุมชน  คือ ชีวิต ชุมชน
สามารถดําเนินชีวิตแบบเดิมได โดยมีทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนท่ีเพิ่มข้ึน ความอุดมสมบูรณมาก
ข้ึน มีน้ําใชในการเกษตรตลอดป  

  1) ส่ิงบงช้ีทางภูมิศาสตร การมีพื้นท่ีติดกับพื้นท่ีอุทยานแหงชาติแมวาง และมี
อางเก็บน้ําโปงจอ ท่ีเปนแหลงน้ําหลักในการเพราะปลูก เปนแหลงเห็ดปาท่ีสําคัญ คือ เห็ดไข
หานขาว ไขหานเหลือ และเห็ดธรรมชาติอ่ืน ๆ  

 2) ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม อนุรักษและสรางจิตสํานึกในการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอม 

 3) แหลงทองเท่ียว อุทธยานแหงชาติแมวาง และ อางฯ โปงจอ ภูมิปญญา
ทองถ่ิน มีการนําเอาพิธีสืบชะตามาประยุกตใชในการบวชปา 
  รูปแบบของกิจกรรมที่เกิดข้ึนจากตัวโครงการและแผนยุทธศาสตร เพื่อวัดมูลคา
ของสินทรัพยในชุมชน  คือ 

1) ลักษณะและรูปแบบกิจกรรม การรวมกลุมกิจกรรมในการปลูกปา บวช
ปา โดยหลายภาคสวน บทบาทผูนําของพระสงฆมีบทบาทสําคัญในการ
ขับเคล่ือนกิจกรรม 

2)  จาํนวนผูเขารวมกิจกรรม / ผูมีสวนรวม 1000 คน/คร้ัง    
3)  ความตอเนื่องของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน 1 คร้ัง / ป  
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4)  ตัวอยางกิจกรรมท่ีสามารถประเมินคาทางเศรษฐกิจได จํานวนตนไมท่ี
ทําการบวชปา 9,999 ตน   จํานวนกลาไมท่ีทําการปลูกเสริม ประมาณ 
1,000 ตน คาขนสง/คาน้ํามันท่ีใชในการดําเนินกิจกรรม คาอาหาร / 
เคร่ืองดื่ม คาผาไตรจีวร(กรณีท่ีซ้ือ แตโครงการนี้ใชการขอบริจาคจากวัด
ตาง ๆ )   การประชาสัมพันธ ท้ังเอกสาร และผานรายการวทิยุ 

5)  ตัวอยางกิจกรรมมีคุณคาทางจิตใจตอชุมชน สรางจิตสํานึกในการดูแล
รักษา อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ ปาไม การสืบชะตากอนการบวชปา 

6)  ตวัอยางกิจกรรมท่ีมีคุณคาท้ังดานเศรษฐกิจและจิตใจ การบวชปาแลวไม
มีตัดตนไม ทําใหปาอุดมสมบูรณข้ึน มีปริมาณอาหารจากปา เชน เห็ด 
แมลง และหนอไม เพิ่มมากข้ึน เปนรายไดเสริมจากผลพลอยไดของ
กจิกรรม 

 
 5. องคการบริหารสวนตําบลปาปอง อําเภอดอยสะเก็ด: บวชปาตนน้ําหวยตนยาง 
    สินทรัพยชุมชนจากการเขารวมโครงการ ความเก่ียวเนื่องของสินทรัพยชุมชน 
ดานวิถีชีวิตชุมชน เปนแหลงอาหาร แหลงน้ํา แหลงรายไดจากการขายของปา ส่ิงบงช้ีทาง
ภูมิศาสตร (ช่ือทางภูมิศาสตร สัญลักษณของพ้ืนท่ี) ปาหวยแมยาง ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม  ปาไมท่ีมีทางออกทางเดียว   แหลงทองเท่ียว วัดหาง คุงน้ํา ปาไมท่ีอุดมสมบูรณ ภูมิ
ปญญาทองถ่ิน การเกษตรกรรม 
 รูปแบบของกจิกรรมที่เกิดข้ึนจากตัวโครงการและแผนยทุธศาสตร เพื่อวัดมูลคา
ของสินทรัพยในชุมชน  

        1. ลักษณะและรูปแบบกิจกรรม การปลูกปา ทําฝายกั้นน้ํา 
        2. จาํนวนผูเขารวมกิจกรรม / ผูมีสวนรวม (ตอคร้ัง/ป)   200คน/ป 
        3. ความตอเนื่องของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน (จํานวนคร้ัง/ป) .28 คร้ัง/ป 
        4. ตวัอยางกิจกรรมที่สามารถประเมินคาทางเศรษฐกิจได   ยังไมพบ 
        5. ตวัอยางกิจกรรมมีคุณคาทางจิตใจตอชุมชน การบวชปา หวงแหนปาไม  
           อนุรักษปา 
       6. ตวัอยางกิจกรรมมีคุณคาทั้งดานเศรษฐกิจและจิตใจ การอนุรักษปาไม 

 




