
 
บทที่ 6 

มูลคาเพ่ิมของสินทรัพยชุมชนจากการจัดการเรียนรู 
เพ่ือพัฒนาดานเศรษฐกิจและสังคม 

 
 การศึกษามูลคาเพิ่มของสินทรัพยชุมชนจากการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมภาคชนบทและชุมชนเมือง จังหวัดเชียงใหมในป 2551 นี้ นักวิจัยไดนําเสนอผลการพัฒนา
ทางดานเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนในพื้นท่ีจังหวัดเชียงใหม จากกรณีศึกษา 42 องคการ
บริหารสวนตําบลไวส่ีประการ คือ ประการแรกเปนการวัดมูลคาเพิ่มของสินทรัพยชุมชนจาก
การจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของทองถ่ินระดับตําบลท้ัง 4 ดานคือ 1) ดานเศรษฐกิจ การเกษตรและการทองเท่ียว  
2) ดานสังคมและวัฒนธรรม 3) ดานการศึกษาและ 4) ดานอนามัยส่ิงแวดลอม ประการท่ีสอง 
เปนมูลคาผลสัมฤทธ์ิและความคุมคาทางการเงินของสินทรัพยชุมชน ประการท่ีสามเปนความพึง
พอใจของผูปฏิบัติงานและผู มีสวนรวมในชุมชน  และประการท่ีส่ี  เปนมูลคาเพิ่มของ
โครงการวิจัยการจัดการเรียนรู  4 ดาน คือ 1) การสรางและพัฒนานักวิจัยทองถ่ิน 2) การสราง
แผนชุมชน 3) การเพิ่มศักยภาพของทรัพยากรมนุษย และ 4) การส่ือสารของชุมชนแบบมีสวน
รวม เกิดผลตอการพัฒนาทางดานเศรษฐกิจและสังคมของทองถ่ิน จังหวัดเชียงใหมไดอยางไร 
ผลการศึกษาสรุปไดดงันี้  
 
6.1 มูลคาเพิ่มของสินทรัพยชุมชนจากการจัดการเรียนรูตามแผนพัฒนาดานเศรษฐกิจและสังคม    
 การจัดการเรียนรูเพื่อศึกษาถึงมูลคาเพิ่มของสินทรัพยชุมชนตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมในจังหวัดเชียงใหมคร้ังนี้ นักวิจัยไดแบงการศึกษาออกเปน 4 ดานตามแผน
ยุทธศาสตรของทองถ่ินระดับตําบล ซ่ึงผลการศึกษาถึงมูลคาเพิ่มของสินทรัพยชุมชนมี
รายละเอียด ดงันี้  
 6.1.1  มูลคาเพ่ิมของสินทรัพยชุมชนจากการจัดการเรียนรูดานเศรษฐกิจ การเกษตร
และการทองเท่ียว  
  การศึกษาถึงมลูคาเพิ่มของสินทรัพยชุมชนในดานเศรษฐกิจ การเกษตรและการ
ทองเท่ียวจํานวน 17 ชุมชน มีรายละเอียดของผลการศึกษา ดังนี ้
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 (1)  องคการบริหารสวนตําบลเทพเสด็จ อําเภอดอยสะเก็ด  
 องคการบริหารสวนตําบลเทพเสด็จ อําเภอดอยสะเก็ด ภายใตโครงการ “ชุมชนนา
อยูเศรษฐกิจพอเพียง” มีผลของการเพ่ิมมูลคาสินทรัพยชุมชน ดงันี้ 

 1.1)  ผลประโยชนของโครงการ “ชุมชนนาอยูเศรษฐกิจพอเพียง” ท่ี
สงผลตอระดับการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ไดแก 
    1.1.1) กอใหเกิดรายไดเฉล่ียตอบุคคลและชุมชน จํานวน 2,000 ถึง  
3,000 ตอเดือน 
 1.1.2) กอใหเกดิสวัสดิการครอบครัวและชุมชน กลาวคือ การรวมมือ
กันของชุมชนทําใหมีรายไดเพิ่มข้ึนเฉล่ีย 2,500 บาทตอครัวเรือน 
 1.1.3) ระดับของการพัฒนาดานเศรษฐกิจ กอใหเกิดรายไดเฉล่ียตอ 
ครัวเรือนตอเดือนประมาณ 2,500 บาท 
 1.1.4) ประชากรมีมาตรฐานตอชีวิตความเปนอยูท่ีดีข้ึน 
 1.1.5) ประชากรไดรับการศึกษาท่ีสูงข้ึน 
 1.1.6) เกิดคุณภาพของประชากรในดานสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม
กลาวคือ คนในชุมชนมีสภาวะแวดลอมท่ีดี เปนระเบียบแตยังขาดวินยัในการท้ิงขยะ  
 1.1.7) กอใหเกดิมูลคาเพิ่มและการตอยอดทางดานเศรษฐกิจในชุมชน 
โดยการขยายฐานรายไดท่ีสูงข้ึน 
 1.2) ลักษณะกิจกรรมของโครงการท่ีบงช้ีถึงผลกระทบตอระดับการ
พัฒนาสังคมในชุมชน 
 1.2.1) เกิดการรวมมือกันของแตละกลุมอาชีพในชุมชน 
 1.2.2) เกิดการมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นในกลุม 
 1.2.3) การมีสวนรวมในการตรวจสอบประเมินผลการปฏิบัติงาน 
และมีการแบงหนาที่ความรับชอบท่ีสามารถตรวจสอบได 
 1.2.4) มีการเขารวมในการใชสิทธิและแสดงความคิดเห็น เชน การ
ยกมือเพ่ือแสดงความคิดเห็น 
 1.2.5) การเรียนรูของคนในชุมชน เปนการรับอบรมจากหนวยงาน 
ของราชการ 
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1.2.6) ดานการสืบทอดกจิกรรมท่ีเกิดกับชุมชน เปนแบบอยางจาก
อีกรุนไปอีกรุน 
     1.2.7) ดานสุขภาพ อนามัย ทางกายและทางจิต มีสถานีอนามัย 
ใหบริการ 
     1.2.8) ดานความสงบสุข การไมมีคดีอาชญากรรมมีความสงบ 
เรียบรอยดีเยี่ยม 
 
  (2)  องคการบริหารสวนตําบลปาเม่ียง อําเภอดอยสะเก็ด  
    องคการบริหารสวนตําบลปาเม่ียง อําเภอดอยสะเก็ด ภายใตโครงการ “ศูนยการ
เรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง” มีผลของการเพ่ิมมูลคาสินทรัพยชุมชน ดังนี้ 

 1.1) ผลประโยชนของโครงการ “ศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง”                  
ท่ีสงผลตอระดับการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ไดแก 

  ท่ีมาและมูลคาของทุนดําเนินงานตามกิจกรมและโครงการ เนื่องจาก
เปนโครงการเร่ิมตนโดยอบต. งบสนับสนุนโครงการเบ้ืองตนจึงมาจากอบต. นํามาจดัอบรมให
ความรูแกชุมชน เพื่อสรางเกษตรกรตนแบบคุณอุนเรือน  และสรางใหคนในชุมชนไดเรียนรูการ
ทําการเกษตรประกอบกับการนําไปประยุกตใชในครัวเรือนเพื่อหาทางลดรายจายเพ่ิมรายได
ใหกบัครัวเรือน ส่ิงท่ีเห็นมีมูลคาทางเศรษฐกิจของโครงการคือ พื้นท่ีจดัการเรียนรู การทําปุยนํา
หมัก การเล้ียงกบ ท่ีพอจะประเมินคาทางเศรษฐกิจไดในอนาคต 

  1.2) ลักษณะกิจกรรมของโครงการท่ีบงช้ีถึงผลกระทบตอระดับ
การพัฒนาสังคมในชุมชน 
 การมีสวนรวมของชุมชนกับโครงการนี้คอนขางนอยเนื่องจาก 
เกษตรกรสวนใหญยังนิยมทําไรเชิงเดี่ยวและอาชีพรับจาง การปรับเปล่ียนมาทําการการเกษตร
ผสมผสานในกลุมชุมชนนี้นับไดวาเพิ่งเร่ิมตน การมีสวนรวมในการดําเนินงานจึงมีเฉพาะกลุม
เพียงไมกี่ราย 4-5 รายเทานั้น 
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 (3) องคการบริหารสวนตําบลสําราญราษฏร อําเภอดอยสะเก็ด 
 องคการบริหารสวนตําบลสําราญราษฏร อําเภอดอยสะเก็ด ภายใตโครงการ 
“สงเสริมกลุมอาชีพตําบลสําราญราษฏร ” มีผลของการเพ่ิมมูลคาสินทรัพยชุมชน ดงันี้ 

 1.1) ผลประโยชนของโครงการ “สงเสริมกลุมอาชีพตําบลสําราญราษฏร”                 
ท่ีสงผลตอระดับการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ไดแก 
    1.1.1) มูลคาของทุนดําเนินงานตามกิจกรมและโครงการเงินกูยืม  
จาก อบต.สําราญราษฎร จาํนวน 30,000 บาท คืนภายใน 3 ป 
    1.1.2) มูลคาท่ีกอใหเกิดรายไดเฉล่ียตอบุคคล/ตอชุมชน 3,000 –
4,000 ตอเดือน 

          1.1.3) สรางและกอใหเกิดสวัสดิการครอบครัวและชุมชน การรวมมือ
กันของชุมชน มีรายไดเพิ่มเฉล่ีย 3,500 บาทตอครัวเรือน 

      1.1.4)  ระดับการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ทําใหรายไดเฉล่ียตอ
ครัวเรือนตอเดือน ประมาณ 3,500 บาท 

          1.1.5) ดานมาตรฐานตอชีวิตความเปนอยูของประชากร มีความ
เปนอยูท่ีดีข้ึน 
    1.1.6) คุณภาพของประชากรดานการศึกษา ประชากรไดรับ
การศึกษาท่ีสูงข้ึน 
    1.1.7) คุณภาพของประชากรดานสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม คน 
ในชุมชนมีสภาวะแวดลอมท่ีดี เปนระเบียบ 
    1.1.8) กอใหเกิดมูลคาเพ่ิม และการตอยอดทางดานเศรษฐกิจใน 
ชุมชน การขยายฐานรายไดท่ีสูงข้ึน 
 1.2) ลักษณะกิจกรรมของโครงการท่ีบงช้ีถึงผลกระทบตอระดับการ
พัฒนาสังคมในชุมชน 
   1.2.1) ดานการมีสวนรวมในสังคม การรวมมือกันของแตละกลุมอาชีพ 
   1.2.2) ดานการเขารวมวางแผนของชุมชน การมีการแสดงความคิดเห็น
ในกลุม 
   1.2.3)  การเขารวมตรวจสอบประเมินผลการปฏิบัติงาน การแบงหนาที่
รับผิดท่ีสามารถตรวจสอบกันได 
   1.2.4)  ดานการเขารวมในการใชสิทธิและแสดงความคิดเห็น การ 
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ยกมือแสดงความคิดเห็น 
   1.2.5)  ดานการเรียนรูของคนในชุมชน การรับอบรมจากหนวยงาน
ของราชการ 

    1.2.6)  ดานการสืบทอดกิจกรรมท่ีเกิดกับชุมชน มีการถายทอดความรู
จากอีกรุนไปยังอีกรุน 
   1.2.7) ดานสุขภาพ อนามัย ทางกายและทางจิต มีสถานีอนามัย
ใหบริการ 
   1.2.8) ดานความสงบสุข การไมมีคดีอาชญากรรม มีความสงบ
เรียบรอยดีเยี่ยม 
 
 (4)  องคการบริหารสวนตําบลแมขา  อําเภอฝาง  
 องคการบริหารสวนตําบลแมขา อําเภอฝาง ภายใตโครงการ “ศูนยบริการถายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรตามแนวทาง เศรษฐกิจพอเพียง” มีผลของการเพิ่มมูลคาสินทรัพยชุมชน 
ดังนี้ 
  1.1) ผลประโยชนของโครงการ “ศูนยบริการถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ตามแนวทาง เศรษฐกิจพอเพียง” ท่ีสงผลตอระดับการพัฒนาเศรษฐกจิชุมชน ไดแก 
   1.1.1) ท่ีมาและมูลคาของทุนดําเนินงานตามกิจกรมและโครงการ: 
งบประมาณกระทรวงเกษตรและสหกรณ ป 2550 จํานวน 75,000 บาท งบจัดสรรของ อบต. แม
ขา ปละ 200,000 บาท 

     1.1.2) มูลคาท่ีกอใหเกิดรายไดเฉล่ียตอบุคคล/ตอชุมชน ยังไมสามารถ
วัดไดเพราะโครงการเพ่ิงเร่ิมได 1 ป ยังไมเห็น Outcome แตสามารถวัดได หลังจากท่ีชุมชน
นําไปปฏิบัติอยางตอเนื่อง ก็จะเห็นผลไดชัดข้ึนวาชุมชนปฏิบัติแลว รายจายลดลงหรือไม เงิน
ออมเพ่ิมข้ึน หรือไม ฐานะความเปนอยูเปนอยางไร ตองติดตามโครงการไปอีกสักระยะ  

     1.1.3) สรางและกอใหเกิดสวัสดิการครอบครัวและชุมชน ถาเปนไป
ตามขอ 2 จะสามารถประเมินการกอเกิดสวัสดิการครอบครัวและชุมชนได ในปท่ี 2 ของ
โครงการ 

    1.1.4) ระดับการพัฒนาดานเศรษฐกิจ โครงการจะเปนตนแบบให
เกษตรกรในชุมชนนําไปปฏิบัตเิพื่อยกระดับฐานะทางเศรษฐกิจของแตละครอบครัว   
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     1.1.5) ดานมาตรฐานตอชีวิตความเปนอยูของประชากร หากแตละ
ครอบครัวปฏิบัติได มาตรฐานความเปนอยูในครอบครัวจะดีข้ึน เพราะไมตองซ้ือหาจับจาย
สินคามาบริโภค แตสามารถเก็บกินในบานได  

     1.1.6) กอใหเกิดมูลคาเพิ่ม และการตอยอดทางดานเศรษฐกิจ ในชุมชน 
เกิดการตอยอดตามเปาหมายของโครงการ อยางนอย 30 คนตอป และสามารถขยายผลไปยัง
ทองถ่ินชุมชนใกลเคียงได  
  1.2) ลักษณะกิจกรรมของโครงการท่ีบงช้ีถึงผลกระทบตอระดับการพัฒนา
สังคมในชุมชน 

 1.2.1) ดานการมีสวนรวมในสังคม มีตัวแทนชุมชนเปนคณะกรรมการ
ศูนยฯ ตามนโยบายของ อบต. 

 1.2.2) ดานการเขารวมวางแผนของชุมชน มีตัวแทนชุมชนเปน
คณะกรรมการศูนยฯ ตามนโยบายของ อบต. 

 1.2.3) การเขารวมตรวจสอบประเมินผลการปฏิบัติงาน มีตัวแทน
ชุมชนเปนคณะกรรมการศนูยฯ ตามนโยบายของอบต. 

 1.2.4) ดานการเขารวมในการใชสิทธิและแสดงความคิดเห็น มีการจัด
อบรมท่ีศูนยอยางเปนประจําและตอเนื่อง 

 1.2.5) ดานการเรียนรูของคนในชุมชน มีตัวช้ีวัดท่ีชัดเจนเกี่ยวกับ
เปาหมายการเรียนรูของชุมชน 30 คนตอป 

 1.2.6) ดานการสืบทอดกิจกรรมที่เกิดกับชุมชน โครงการมีการ
ดําเนินงานตอเนื่องมาแลว 1 ป จึงเกิดการสืบทอดกิจกรรมในชุมชน และมีแนวโนมท่ีดีในการ
บริหารโครงการตอไป 
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 (5)  องคการบริหารสวนตําบลสันทราย อําเภอฝาง  
 องคการบริหารสวนตําบลสันทราย อําเภอฝาง ภายใตโครงการ “กลุมแปรรูป
วสิาหกิจมันกัลยา” มีผลของการเพ่ิมมูลคาสินทรัพยชุมชน ดังนี้ 

 1.1)  ผลประโยชนของโครงการ “กลุมแปรรูปวสิาหกิจมันกัลยา”               
ท่ีสงผลตอระดับการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ไดแก 
 1.1.1) ท่ีมาและมูลคาของทุนดําเนินงานตามกิจกรรมและโครงการ  
ท่ี รายการ ราคา:หนวย จํานวน รวมเงิน เจาของทรัพยสิน 
1 อาคารท่ีทําการกลุมสหกรณ 200,000 1 200,000 กลุมสหกรณออมทรัพย 
2 อาคารผลิต 150,000 1 150,000 กลุมสหกรณ+อบต. 
3 ตูอบมัน 65,000 1 65,000 กลุมสหกรณออมทรัพย 
4 เคร่ืองสไลดมันฝร่ัง(Sirman) 20,000  20,000 กลุมสหกรณออมทรัพย 
5 ชุดใบมีดสไลดมัน (ทําเอง) 300 3 900 กลุมสหกรณออมทรัพย 
6 ชุดมีดสไลด 4 ใบ 600 1 600 กลุมสหกรณออมทรัพย 
7 เคร่ืองอัดลมสูญญากาศ 35,000 1 35,000 กลุมสหกรณออมทรัพย 
 
   1.1.2) มูลคาที่กอใหเกิดรายไดเฉล่ียตอบุคคล/ตอชุมชน   
 ยอดจําหนายสินคาสําเร็จรูปป 2550 
 มันแหง (มันอบท่ีไมทอด)    97,400.- 
 มันทอด(มันกลัยา , มันเลย)              117,008.- 
     รวมยอดจําหนาย           214,408.- 
              ตนทุนและคาใชจายตางๆ  
 คาแรง (รายวนั)  เปนรายไดของกลุมสตรีแมบานในชุมชน 100 บาทตอวัน 
 วัตถุดิบ (มันดบิรับซ้ือจากเกษตรกร)  เปนรายไดของเกษตรกรในชุมชน 
 คาน้ํามันทอด ถุงพลาสติดสําหรับใสสินคา  ฉลากปดถุง  คาไฟฟา  คาแกส  กระดาษซับ
มัน เปน คาใชจายของการผลิตมันทอด  
   1.1.3) กอใหเกิดสวัสดิการครอบครัวและชุมชน สามารถกอใหเกิด
สวัสดิการในชุมชนไดจริง 
   1.1.4) ระดับการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ทําใหเกิดการยกระดับการพัฒนา
ในเศรษฐกิจของชุมชนได โดยพิจารณาจากสภาพคลองของกลุมออมทรัพยบานสันตนดู ท่ีมี
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   1.1.5) ดานมาตรฐานตอชีวิตความเปนอยูของประชากร ดีข้ึนตามท่ี
กลาวมาแลวในตอนตน 
   1.1.6) กอใหเกิดมูลคาเพ่ิม และการตอยอดทางดานเศรษฐกิจในชุมชน 
       โครงการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรของกลุมสตรีบานสันตนดู มี
ความยั่งยืนและตอยอดของโครงการใหเหน็เปนท่ีประจกัษจากปจจยัหลายดาน ดังนี้ 
   1.1.7) เปนชุมชนตนแบบท่ีมีผลงานการพัฒนาชุมชนดีเดนและโดด
เดนดานการออมทรัพย 
   1.1.8) มีผลิตภัณฑท่ีสรางข้ึนจากภูมิปญญาและวัตถุดิบในทองถ่ิน
ตนเองและไดรับรางวัลมากมาย 
   1.1.9) เปนโครงการท่ีดําเนินการตอเนื่องยาวนานถึง 7 ป และมีการ
พัฒนาโครงการตอเนื่อง 
   1.1.10) มีผูนํากลุมท่ีมีความคิดสรางสรรค เปนคนดีและมีภาวะผูนาํสูง 
  1.2) สวนลักษณะกิจกรรมท่ีบงชี้ของโครงการท่ีสงผลกระทบตอระดับการ
พัฒนาสังคมในชุมชนมีดังนี ้

         1.2.1) ดานการมีสวนรวมในสังคม ชุมชนมีสวนรวมมาก ชุมชนเปน
เจาของโครงการท้ังหมด 

         1.2.2) ดานการเขารวมวางแผนของชุมชน คนในชุมชนสันตนดูเปน
เจาของโครงการรอยเปอรเซ็นต 

         1.2.3.) การเขารวมตรวจสอบประเมินผลการปฏิบัติงาน (ไมเห็น
หลักฐานการประเมินโครงการ) 
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         1.24.) ดานการเขารวมในการใชสิทธิและแสดงความคิดเห็น มีการใช
สิทธิและแสดงความเห็นไดอยางเสรี 

         1.2.5) ดานการเรียนรูของคนในชุมชน คนในชุมชนไดมีการเรียนรูจาก
การจัดประชุมอบรมตางๆ ในชุมชนอยางสมํ่าเสมอ 

         1.2.6) ดานการสืบทอดกิจกรรมท่ีเกิดกับชุมชน เปนปญหาอยางหนึ่ง
ของชุมชน เพราะความรู วิทยาการตางๆ ท้ังการผลิต การตลาด และภาวะผูนํา กระจุกตัวอยูท่ี
ผูนํากลุม คือ นางสุพัตราและนางกัลยา จึงจําเปนตองมีผูมารับชวงตอยอดโครงการหรือสามารถ
ขยายผลดีของโครงการไปยังชุมชนอ่ืนๆ ไดบาง 
    
 (6) องคการบริหารสวนตําบลแมงอน อําเภอฝาง   
         องคการบริหารสวนตําบลแมงอน อําเภอฝาง ภายใตโครงการ “ชุมชนเศรษฐกิจ
พอเพียง” มีผลของการเพ่ิมมูลคาสินทรัพยชุมชน ดังนี้ 

 1.1)  ผลประโยชนของโครงการ “ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง” ท่ีสงผลตอ
ระดับการพัฒนาเศรษฐกจิชุมชน ไดแก 

1.1.1) ท่ีมาและมูลคาของทุนดําเนินงานตามกิจกรรมและโครงการ 
งบประมาณ อบต. 190,000 บาท 

1.1.2) มูลคาท่ีกอใหเกิดรายไดเฉล่ียตอบุคคล/ตอชุมชน โครงการอยู
ในระยะเร่ิมตน จึงยังไมมีการประเมิน 

1.1.3)  สรางและกอให เกิดสวัสดิการครอบครัวและชุมชน  ดัง
ตัวอยางท่ีเกิดกับครอบครัวนายแกว ปญญา 

1.1.4)  ระดับการพัฒนาดานเศรษฐกิจ โครงการจะเปนตนแบบให
เกษตรกรในชุมชนนําไปปฏิบัตเิพื่อยกระดับฐานะทางเศรษฐกิจของแตละครอบครัว   

1.1.5)  ดานมาตรฐานตอชีวิตความเปนอยูของประชากร แตละ
ครอบครัวปฏิบัติได มาตรฐานความเปนอยูในครอบครัวจะดีข้ึน เพราะไมตองซ้ือหาจับจาย
สินคามาบริโภค แตสามารถเก็บกินในบานได 

1.1.6)  กอใหเกิดมูลคาเพิ่มและการตอยอดทางดานเศรษฐกิจใน 
ชุมชน ชุมชนจะเกิดการตอยอดตามเปาหมายของโครงการตามเปาหมาย 150  หมูบานตอป โดย
มีส่ิงท่ีม่ันใจวาโครงการจะเปนไปตามเปาหมาย คือ ความต้ังใจจริงของนายก อบต. และผูนํา
ชุมชนทุกคนท่ีเขารวมโครงการ 
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 1.2) ลักษณะกิจกรรมของโครงการท่ีบงช้ีถึงผลกระทบตอระดับการพัฒนา
สังคมในชุมชน 
        1.2.1) ดานการมีสวนรวมในสังคม โครงการน้ีชุมชนมีสวนรวมมาก 
        1.2.2) ดานการเขารวมวางแผนของชุมชน มีการวางแผนโดยชุมชน  
       1.2.3) การเขารวมตรวจสอบประเมินผลการปฏิบัติงาน ไมเห็นใน
แผนและนโยบาย 
            1.2.4) ดานการเขารวมในการใชสิทธิและแสดงความคิดเห็น ไมเห็น
ในแผนและนโยบาย 
            1.2.5) ดานการเรียนรูของคนในชุมชน  ชุมชนจะไดเ รียนรู เปน
ระยะแรก 15 หมูบาน 
            1.2.6) ดานการสืบทอดกจิกรรมท่ีเกิดกับชุมชน คาดวาจะเกิดการสืบ
ทอดและตอยอดโครงการได 
        1.2.7) ดานสุขภาพ อนามัย ทางกายและทางจิต 
            1.2.8) ดานความสงบสุข การไมมีคดีอาชญากรรม  เปนวัตถุประสงค
หลักของการวางแผนโครงการนําเศรษฐกิจพอเพียงเขาสูชุมชนตามแนวคิดของนายก อบต. นาย
ชาญวิทย   เตียวกุล  ท่ีจะลดอาชญากรรม สรางความสุขในชุมชนดวยเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 (7) องคการบริหารสวนตําบลบานเปา อําเภอแมแตง  
 องคการบริหารสวนตําบลบานเปา อําเภอแมแตง ภายใตโครงการ “แหลงทองเท่ียว
อนุรักษบานแมโจ” มีผลของการเพ่ิมมูลคาสินทรัพยชุมชน ดังนี้ 
  1.1) ผลประโยชนของโครงการ “แหลงทองเท่ียวอนุรักษบานแมโจ” ท่ีสงผล
ตอระดับการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ไดแก 

1.1.1) ท่ีมาและมูลคาของทุนดําเนินงานตามกิจกรมและโครงการ  
    องคการบริหารสวนตําบลบานเปาไดใหงบประมาณในการ

สนับสนุนในการปรับปรุงทัศนียภาพรอบๆบริเวณแหลงทองเท่ียวเชิงอนุรักษจํานวน 50,000 
บาท รวมท้ังมหาวิทยาลัยแมโจยังใหกลาพันธุไมตางๆ กวา 1,000 ตน สวนการดําเนินโครงการ 
Home Stay บานแมโจ เร่ิมแรกระดมทุนหุนละ 500 บาท แตไมเพียงพอตอการดําเนินการ จึงขอ
กูยืมจากธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตรจํานวน 200,000 บาท เพื่อใชในการ
ดําเนินงานโครงการ  
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 1.1.2) มูลคาท่ีกอใหเกิดรายไดเฉล่ียตอบุคคล/ตอชุมชนยังไมสามารถ
ประเมินมูลคาท่ีกอใหเกิดรายไดแกชุมชนได เนื่องจากเพ่ิงเร่ิมดําเนินการ 

    1.1.3) ระดับการพัฒนาดานเศรษฐกิจ มีการชวยใหสมาชิกใน
โครงการ Home Stay บานแมโจ มีรายไดเพิ่มเติม  

    1.1.4) ดานมาตรฐานตอชีวิตความเปนอยูของประชากร ทําใหความ
เปนอยูคนชุมชนดีข้ึนท้ังในดานมีรายไดเสริม การมีทรัพยากรปาไมและทรัพยากรน้ําท่ีมีความ
อุดมสมบูรณทําใหประกอบอาชีพ เกษตรกรรมไดอยางตอเนื่อง และการลดการใชสารเคมีใน
การปลูกพืชผักสวนครัว ทําใหมาตรฐาน ชีวิตของคนในชุมชนดีข้ึน 

     1.1.5) กอใหเกิดมูลคาเพิ่มและการตอยอดทางดานเศรษฐกิจใน
ชุมชนหากโครงการนี้สามารถบรรลุได ตามวัตถุประสงคท่ีตั้งไว คาดวาจะสงผลใหมีสมาชิกใน
โครงการเพ่ิมมากข้ึน เนื่องจากเห็นสมาชิกใน โครงการมีรายไดเพิ่มข้ึนจากการมีนักทองเท่ียวเขา
มาในหมูบาน 

  1.2) ลักษณะกิจกรรมท่ีบงช้ีของโครงการท่ีสงผลกระทบตอระดับการพัฒนา
สังคมในชุมชน 

  1.2.1) ดานการมีสวนรวมในสังคมทุกคนในชุมชนมีสวนรวมในการ
ปลูกปา รวมรักษาทรัพยากรปาไมและนํ้าของชุมชนใหคงสภาพอยูอยางอุดมสมบูรณ  

  1.2.2) ดานการเขารวมวางแผนของชุมชนสมาชิกในชุมชนมีสวนรวม
ในการวางแผนงานจากการประชุมประจําเดือน 

  1.2.3) การเขารวมตรวจสอบประเมินผลการปฏิบัติงาน จากการ
ประชุมประจําเดือน 

  1.2.4) ดานการเขารวมในการใชสิทธิและแสดงความคิดเห็นการ
ประชุมเดือนละ 1 คร้ัง เพื่อใหสมาชิกในชุมชนทราบถึงการดําเนินงานโครงการ และใหมีสวน
รวมในการแสดงความคิดเห็น ขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชน ตลอดจนปญหาอุปสรรคในการ
ดําเนินงานโครงการ 

  1.2.5) ดานการเรียนรูของคนในชุมชนมีการสอนภาษาอังกฤษข้ึน
ภายในชุมชนทั้งจากอาจารยตางชาติท่ีเขามาพักในชุมชนและคนในชุมชนท่ีสอนภาษาอังกฤษ
ใหแกเยาวชนและผูท่ีสนใจในชุมชน ตลอดจนชุมชนไดเรียนรูท่ีจะตอนรับนักทองเท่ียวท่ีเขามา
พักในชุมชน ไดแลกเปล่ียนและเรียนรูวิถีชีวิต วัฒนธรรมของกันและกัน 

  1.2.6) ดานการสืบทอดกิจกรรมท่ีเกิดกับชุมชนโครงการนี้กอใหเกิด
การถายทอดไปยังเยาวชนภายในหมูบานคือ การปลูกปาและการทําบานดิน ซ่ึงกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน
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 (8)  องคการบริหารสวนตําบลอินทขิล อําเภอแมแตง  
 องคการบริหารสวนตําบลอินทขิล อําเภอแมแตง ภายใตโครงการ “หมูบาน
เศรษฐกิจพอเพียง” มีผลของการเพ่ิมมูลคาสินทรัพยชุมชน ดังนี้ 
  1.1) ผลประโยชนของโครงการ “หมูบานเศรษฐกิจพอเพียง” ท่ีสงผลตอระดับ
การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ไดแก 
   1.1.1) ท่ีมาและมูลคาของทุนดําเนินงานตามกิจกรรมและโครงการ 

   งบประมาณในการดําเนินงานโครงการหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง เปน
งบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลอินทขิลจํานวน 120,000 บาท และไดรับการ
สนับสนุนดานองคความรูตางๆจากทางธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร สาขาแม
แตง เชียงใหม สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดเชียงใหม และสํานักงานพัฒนาชุมชน อําเภอแมแตง 
เชียงใหม โดยมีกิจกรรมยอยคือ การศึกษาดูงานแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงจากศูนยศึกษาและ
พฒันาอันเนื่องมาจากพระราชดําริหวยฮองไครและท่ีบานปาไผ หมูท่ี 2 ตําบลแมโปง อําเภอดอย
สะเก็ด โดยแบงงบประมาณออกเปน 2 สวนคือ การสงเสริมสนับสนุนความรูจํานวน 60,000 
บาท และการสงเสริมการปฏิบัติจาํนวน 60,000 บาท 
   1.1.2) มูลคาท่ีกอใหเกิดรายไดเฉล่ียตอบุคคล/ตอชุมชน ตามโครงการ
กอใหเกิดรายไดไมมากเทาใดนัก 
   1.1.3) สรางและกอใหเกิดสวัสดิการครอบครัวและชุมชน ครัวเรือน
สามารถเพ่ิมรายได และลดคาใชจาย ในครัวเรือนได ทําใหชุมชนมีความเปนอยูท่ีดีข้ึน 
   1.1.4) ระดับการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ชวยกอใหเกิดรายไดเสริมแกคน
ในชุมชน ทําใหมีความเปนอยูท่ีดีข้ึนและไมมีหนี้สิน  
   1.1.5) ดานมาตรฐานตอชีวิตความเปนอยูของประชากร ชุมชนมีความ
เปนอยูแบบเรียบงาย ดํารงชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไดอยางถูกหลัก ทําใหชุมชนอยู
อยางพอเพียง 
   1.1.6) คุณภาพของประชากรดานการศึกษา 
   1.1.7) คุณภาพของประชากรดานสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม 
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   1.1.8) กอใหเกิดมูลคาเพิ่ม และการตอยอดทางดานเศรษฐกิจในชุมชน   
หากคนในชุมชนตองการนําองคความรูท่ีไดตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมาตอยอดเพ่ือสราง
รายไดหลักใหแกครัวเรือน สามารถกระทําไดโดยการนํามาประกอบเปนอาชีพหลักเชน การ
เล้ียงปลาดุก การเล้ียงปลานิล และการเล้ียงกบซ่ึงถือวายังมีปริมาณความตองการอยางมากใน
ทองตลาด หากสามารถดําเนินการไดจะสามารถสรางรายไดใหแกคนในชุมชนได 
  1.2) ลักษณะกิจกรรมท่ีบงช้ีของโครงการท่ีสงผลกระทบตอระดับการพัฒนา
สังคมในชุมชน 
   1.2.1) ดานการมีสวนรวมในสังคม ครัวเรือนบานแมทะลายท้ัง 47 
ครัวเรือนมีสวนรวมในโครงการหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง ท้ังในดานการเขาศึกษาดูงานและ
กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนในชุมชน การเขารวมตรวจสอบประเมินผลการปฏิบัติงาน ดานการเขารวมใน
การใชสิทธิและแสดงความคิดเห็น สมาชิกในชุมชนมีโอกาสไดแสดงความคิดเห็น ถึงแนวทาง
การดําเนินงาน ปญหาอุปสรรค ในการดําเนินกิจกรรมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ในการ
ประชุมประจําเดือนๆละ 1 คร้ัง 
   1.2.2) ดานการเรียนรูของคนในชุมชน จากการศึกษาดูงาน ทําให
ชุมชนสามารถนําความรูท่ีไดจากการศึกษาดูงานมาปฏิบัติใชในครัวเรือนท้ังในดานรูปแบบการ
สรางบอเล้ียง การแบงพื้นท่ีในการเพาะปลูก การใชเทคนิคในการเพาะปลูกและการเล้ียงสัตว 
การทําปุยหมัก เปนตน ดานการสืบทอดกิจกรรมที่เกิดกับชุมชน  กิจกรรมตางๆ ท่ีเกิดข้ึนตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงสามารถดําเนินกิจกรรมอยางตอเนื่องได เพื่อใหมีครัวเรือนตนแบบ
เศรษฐกิจพอเพียงเพิ่มข้ึน  แตท้ังนี้ตองไดรับการสนับสนุนดานงบประมาณอยางตอเนื่องเชนกัน
ดานสุขภาพ อนามัย ทางกายและทางจิตดานความสงบสุข การไมมีคดีอาชญากรรม ชุมชน
ดําเนินชีวติอยางพอเพียง ไมมีหนี้สินครัวเรือน จึงไมกอปญหาทางดานสังคม 
  
 (9)  องคการบริหารสวนตําบลสันปายาง อําเภอแมแตง  
 องคการบริหารสวนตําบลสันปายาง อําเภอแมแตง ภายใตโครงการ “ศูนยการ
เรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง” มีผลของการเพ่ิมมูลคาสินทรัพยชุมชน ดังนี้ 
    1.1.1) ท่ีมาและมูลคาของทุนดําเนินงานตามกิจกรมและโครงการ 

 1.1.2) ทุนในการดําเนินกิจกรรมของศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง
ชุมชนมาจากงบประมาณขององคกรบริหารสวนตําบลสันปายางและองคการปกครองสวน
ทองถ่ินในตําบลแมแตง จํานวน 290,000 บาท 
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  1.1.3) มูลคาท่ีกอใหเกิดรายไดเฉล่ียตอบุคคล/ตอชุมชน ไมสามารถคิด
เปนรายไดเฉล่ียตอบุคคลไดเนื่องจากมีมูลคาไมมากนัก  

  1.1.4) สรางและกอใหเกิดสวัสดิการครอบครัวและชุมชน สมาชิกใน
ชุมชนสามารถเขาศึกษารูและดําเนินกิจกรรมดานเกษตรชุมชนได เชนการผลิตปุยหมัก และผลิต
อาหรสัตว 

  1.1.5) ดานมาตรฐานตอชีวิตความเปนอยูของประชากรชวยสงเสริม
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนใหมีความเปนอยูท่ีดีข้ึน ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

  1.1.6) คุณภาพของประชากรดานการศึกษา ชวยใหคนในชุมชน
สามารถเขาศึกษาและเรียนรูไดอยางถูกหลัก มีคุณภาพ และสะดวกในการเดินทางเขามาศึกษา
เรียนรู นอกจากนี้แลวยังใหคนในชุมชนไดศึกษาการประกอบอาชีพเพื่อเล้ียงครัวเรือนไดอยาง
ถูกหลักวิธีและเรียนรูเทคโนโลยีใหมๆในการทําการเกษตร เพื่อลดตนทุนการผลิต 

  1.1.7) กอใหเกิดมูลคาเพิ่ม และการตอยอดทางดานเศรษฐกิจในชุมชน: 
สามารถเรียนรูวิธีการและเทคนิคในการดําเนินกิจกรรมทางการเกษตร ตาแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง ชุมชนสามารถนําความรูตางๆเหลานี้มาใชกอใหเกิดประโยชนและสรางรายไดหลัก
ใหแกในครัวเรือนได เชน การเล้ียงปลา การเล้ียงหมู การเพาะเห็ด ตลอดจนการทําปุยหมัก และ
การผลิตอาหารสัตว ซ่ึงกิจกรรมตางๆเหลานี้สามารถพัฒนาเปนอาชีพหลัก เพื่อสรางรายได
ใหแกครัวเรือนได 

 1.2) ลักษณะกิจกรรมท่ีบงช้ีของโครงการท่ีสงผลกระทบตอระดับการพัฒนาสังคม
ในชุมชน 

  1.2.1) ดานการมีสวนรวมในสังคม สมาชิกในชุมชนเขามีสวนรวมใน
ศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนท้ังในดานการศึกษาเรียนรูตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
และการจางงานนักเรียนและผูสูงอายุเขาไปดําเนินกิจกรรมในโครงการเชน ปลูกผัก ใสปุย ดูแล 
เก็บเกี่ยวผลผลิตท่ีไดจากศูนยฯ เปนตน คิดเปนคาแรงประมาณวันละ 100 บาท ทําใหสมาชิกใน
ชุมชนมีงานทําและมีรายไดเสริมดวย 

  1.2.2) ดานการเขารวมวางแผนของชุมชน ชุมชนเปนผูนําเสนอความ
ตองการใหมีการเรียนรูการสอนเพ่ิมเติมในศูนย เพื่อใหชุมชนไดใชประโยชนจากศูนยอยาง
แทจริง ถือวาสมาชิกในชุมชนมีสวนรวมในการวางแผนงาน โดยมีการเขารวมการประชุม
วางแผนงาน เสนอความคิดเห็นตางๆในการประชุมประจําเดือน 

  1.2.3) การเขารวมตรวจสอบประเมินผลการปฏิบัติงาน สวนใหญเปน
ผูนําชุมชนท่ีเปนตัวแทนของสมาชิกในชุมชนเขารวมประเมินผลการปฏิบัติงานเดือนละ 1 คร้ัง 
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  1.2.4) ดานการเขารวมในการใชสิทธิและแสดงความคิดเห็นจากการ
ประชุมประจําเดือนของหมูบาน 

  1.2.5) ดานการเรียนรูของคนในชุมชน เกิดการเรียนรูกระบวนการ
กิจกรรมในแตละสวนคือการเล้ียงหมู การปลูกผัก การเล้ียงปลา การเพาะเห็ด และการเล้ียงไกไข 
ซ่ึงวิธีการและข้ันตอนในแตละกิจกรรมสมาชิกในชุมชนไดเรียนรูและทดลองทําจริง นํามาใชกับ
ครัวเรือนของตน 

  1.2.6) ดานการสืบทอดกิจกรรมท่ีเกิดกับชุมชน สมาชิกในชุมชนท่ีเขา
เรียนรูในศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงมีท้ังเยาวชนจนถึงผูสูงวัย ดังนั้นการสืบทอดกิจกรรม
ดังกลาวสามารถกระทําไดอยางงาย เนื่องจากสมาชิกในชุมชนทุกวัยไดเรียนรูและเขาใจในการ
ดําเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  

  1.2.7) ดานสุขภาพ อนามัย ทางกายและทางจิต สมาชิกในชุมชน
สุขภาพท้ังกายและใจดีข้ึน เนื่องจากมีการดําเนินชีวิตและความเปนอยูแบบพอเพียง ไมสราง
หนี้สิน ตลอดจนมีการปลูกพืชปลอดสารพิษ การเล้ียงสัตวไวบริโภคเองภายในครัวเรือน เปนตน 

  1.2.8) ดานความสงบสุข การไมมีคดีอาชญากรรม หากชุมชนสามารถ
ดําเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงได สามารถชวยใหชุมชนมีความเปนอยูท่ีเรียบงาย ไม
กอใหเกิดหนี้สิน มีเงินเหลือเก็บ และไมมีปญหาดานการลักขโมย 

 
 (10) องคการบริหารสวนตําบลหวยทราย อําเภอแมริม  
 องคการบริหารสวนตําบลหวยทราย อําเภอแมริม ภายใตโครงการ “ปลูกผักปลอด
สารพิษ” มีผลของการเพ่ิมมูลคาสินทรัพยชุมชน ดังนี้ 
  1.1) ผลประโยชนของโครงการ “ผักปลอดสารพิษ” ท่ีสงผลตอระดับการพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชน ไดแก 
   1.1.1) ท่ีมาและมูลคาของทุนดําเนินงานตามกิจกรรมและโครงการ   
อบต.หวยทราย สถาบันการศึกษาในพื้นท่ีจังหวัดเชียงใหม (มหาวิทยาลัยเชียงใหม มหาวิทยาลัย
แมโจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม) องคกรเอกชน 

  1.1.2) มูลคาท่ีกอใหเกิดรายไดเฉล่ียตอบุคคล/ตอชุมชน 250,000 – 
300,000 บาท /ชุมชน /ป 

  1.1.3) สรางและกอใหเกิดสวัสดิการครอบครัวและชุมชน 2,000 – 
3,000 บาท /คน /ครัวเรือน 
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  1.1.4) ระดับการพัฒนาดานเศรษฐกิจมีแนวโนมในระดับท่ีดี 
  1.1.5) ดานมาตรฐานตอชีวิตความเปนอยูของประชากรดีข้ึน   
  1.16)  คุณภาพของประชากรดานการศึกษามีคุณภาพดีข้ึน ท้ัง

การศึกษาในระบบ (บุตร/หลาน) และการศึกษานอกระบบ (องคความรู)  
  1.1.7) คุณภาพของประชากรดานสาธารณสุขและส่ิงแวดลอมมี

คุณภาพท่ีดีข้ึน มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดีข้ึนจากการดําเนินกิจกรรม ส่ิงแวดลอมไดรับการ
ดูแลเนื่องจากเปนการทําการเกษตรแบบปลอดภัย 

  1.1.8) กอใหเกิดมูลคาเพิ่ม และการตอยอดทางดานเศรษฐกิจในชุมชน
กอใหเกิดมูลคาเพิ่มและตอยอดดานเศรษฐกิจในชุมชน 

 1.2) ลักษณะกิจกรรมท่ีบงช้ีของโครงการท่ีสงผลกระทบตอระดับการพัฒนา
สังคมในชุมชน คือ 

  1.2.1) ดานการมีสวนรวมในสังคม การเปดโอกาสใหมีการศึกษา
เรียนรู และรวมดําเนินกิจกรรมของคนในชุมชน  

  1.2.2) ดานการเขารวมวางแผนของชุมชน มีการวางแผนรวมกัน
ระหวางคนในชุมชน โดยในหวงแรกเปนการวางแผนเฉพาะกลุมสนใจและขยายไปยังชุมชน 

  1.2.3) การเขารวมตรวจสอบประเมินผลการปฏิบัติงาน ชุมชนสามารถ
เขารวมตรวจประเมินผลการดําเนินกิจกรรมโดยการเย่ียมชมและเปนลูกคาผลิตภัณฑ 

  1.2.4) ดานการเขารวมในการใชสิทธิและแสดงความคิดเห็น เปด
โอกาสใหมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นตอการดําเนินกิจกรรม โดยแบบไมเปนทางการ 

  1.2.5) ดานการเรียนรูของคนในชุมชนเปดโอกาสใหมีการเรียนรู
รวมกันในแปลงเกษตรกรรมและท่ีประชุม 

  1.2.6) ดานการสืบทอดกิจกรรมที่เกิดกับชุมชนมีการขยายผลไปยัง
กลุมสนใจ และกลุมเยาวชน 

  1.2.7) ดานสุขภาพ อนามัย ทางกายและทางจิต การจัดกิจกรรมตลาด
เกษตรปลอดสารพิษ 
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 (11) องคการบริหารสวนตําบลทาวังตาล อําเภอสารภี  
 องคการบริหารสวนตําบลทาวังตาล อําเภอสารภี ภายใตโครงการ “ เวียงกุมกาม
นครโบราณใตพิภพ” มีผลของการเพ่ิมมูลคาสินทรัพยชุมชน ดังนี้ 
  1.1) ผลประโยชนของโครงการ “เวียงกุมกามนครโบราณใตพิภพ” ท่ีสงผลตอ
ระดับการพัฒนาเศรษฐกจิชุมชน ไดแก 

  1.1.1) ดานการมีสวนรวมในสังคม บางสวนของชุมชนเห็นวาเปน
โครงการท่ีเอ้ือประโยชนใหกับบางกลุมในชุมชนเพิ่มมากข้ึนทําใหไมคอยมีสวนรวมกับ
โครงการ 

  1.1.2) ดานการเขารวมวางแผนของชุมชน สมาชิกในชุมชนในสวน
ผูปฏิบัติงาน สวนใหญมีสวนรวมวางแผนชุมชน 

  1.1.3) การเขารวมตรวจสอบประเมินผลการปฏิบัติงาน มีการแตงต้ัง
คณะทํางานเขามาตรวจสอบการดําเนินงาน 

  1.1.4) ดานการเขารวมในการใชสิทธิและแสดงความคิดเห็น เปนเพียง
สวนในระดับปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวของกับโครงการ 

  1.1.5) ดานการเรียนรูของคนในชุมชน คนในชุนพยายามจัดโครงการ
เผยแพรภูมิปญญา หรือใหเกิดการเรียนรูของเยาวชน 

  1.1.6) ดานการสืบทอดกิจกรรมที่เกิดกับชุมชน มีการจัดทํามัคคุเทศก
ทองถ่ิน แนะนําความรูแกนกัทองเท่ียวโดยคนในชุมชน  

  1.1.7) ดานสุขภาพ อนามัย ทางกายและทางจิต มีสถานีอนามัยหมูบาน 
กิจกรรมพนยาฆายุงลาย แอโรบิกทุกเชา 

  1.1.8) มีการจัดต้ังอาสาสมัคร คอยขับรถตรวจตระเวนดูความเปน
ระเบียบเรียบรอยในชุมชน    

 1.2) ลักษณะกิจกรรมของโครงการท่ีบงช้ีถึงผลกระทบตอระดับการพัฒนา
สังคมในชุมชน 

1.1.1)  ดานการมีสวนรวมในสังคม บางสวนของชุมชนเห็นวาเปน
โครงการท่ีเอ้ือประโยชนใหกับบางกลุมในชุมชนเพิ่มมากข้ึนทําใหไมคอยมีสวนรวมกับ
โครงการ 

1.1.2)  ดานการเขารวมวางแผนของชุมชน   สมาชิกในชุมชนในสวน
ผูปฏิบัตงิาน สวนใหญมีสวนรวมวางแผนชุมชน 
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1.1.3)  การเขารวมตรวจสอบประเมินผลการปฏิบัติงาน   มีการ
แตงต้ังคณะทํางานเขามาตรวจสอบการดําเนินงาน 

1.1.4)  ดานการเขารวมในการใชสิทธิและแสดงความคิดเห็น   เปน
เพียงสวนในระดับปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวของกับโครงการ 

1.1.5)  ดานการเรียนรูของคนในชุมชน    คนในชุนพยายามจัด
โครงการเผยแพรภูมิปญญา หรือใหเกิดการเรียนรูของเยาวชน 

1.1.6) ดานการสืบทอดกจิกรรมท่ีเกิดกับชุมชน มีการจัดทํามัคคุเทศก
ทองถ่ิน แนะนําความรูแกนกัทองเท่ียวโดยคนในชุมชน  

1.1.7) ดานสุขภาพ อนามัย ทางกายและทางจิต มีสถานีอนามัย
หมูบาน กิจกรรมพนยาฆายุงลาย แอโรบิกทุกเชา 

1.1.8) มีการจัดต้ังอาสาสมัคร คอยขับรถตรวจตระเวนดูความเปน
ระเบียบเรียบรอยในชุมชน    
  
 (12) องคการบริหารสวนตําบลโปงทุง อําเภอดอยเตา  
 องคการบริหารสวนตําบลโปงทุง  อําเภอดอยเตา ภายใตโครงการ “การทํา
ผลิตภัณฑรากไมและการแกะสลักรากไม” มีผลของการเพ่ิมมูลคาสินทรัพยชุมชน ดังนี้ 
  1.1) ผลประโยชนของโครงการ “ การทําผลิตภัฑรากไมและการแกะสลักราก
ไม ” ท่ีสงผลตอระดับการพฒันาเศรษฐกิจชุมชน ไดแก 

1.1.1) ท่ีมาและมูลคาของทุนดําเนินงานตามกิจกรรมและโครงการ 
สมาชิกท้ังหมดใชทุนสวนตัวบางสวน และบางสวนมาจากการกูยมืสหกรณผลิตภัณฑรากไมบานแม
บวน คนละ 6,000 บาท 

1.1.2) มูลคาท่ีกอใหเกิดรายไดเฉล่ียตอบุคคล/ตอชุมชน จํานวน 
106,700 /คน/ป 

1.1.3) สรางและกอให เกิดสวัสดิการครอบครัวและชุมชน  มี
สาธารณูปโภคครบทุกครัวเรือน 

1.1.4) ระดับการพัฒนาดานเศรษฐกิจ มีการจางงานเพิ่มข้ึน และลด
อัตราการวางงาน 

1.1.5) ดานมาตรฐานตอชีวิตความเปนอยูของประชากร ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนในระดับปานกลาง 
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1.1.6) คุณภาพของประชากรดานการศึกษา บุตรของสมาชิกมีโอกาส
ท่ีจะมีการศึกษาเพิ่มข้ึน   

1.1.7) คุณภาพของประชากรดานสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม อยูใน
ระดับดีปานกลาง 

1.1.8) กอใหเกิดมูลคาเพ่ิมและการตอยอดทางดานเศรษฐกิจในชุมชน 
นํารากไมท่ีไมมีประโยชนมาทําใหมีประโยชน และมีรายได ไมท้ิงขวางเหมือนเม่ือกอน 
  1.2) ลักษณะกิจกรรมของโครงการท่ีบงช้ีถึงผลกระทบตอระดับการพัฒนา
สังคมในชุมชน 
   1.2.1) ดานการมีสวนรวมในสังคม มีการประชุมกันระหวาง
ผูใหญบาน สมาชิกและชุมชน 
   1.2.2) ดานการเขารวมวางแผนของชุมชน มีการกําหนดขอบเขต 
กฎระเบียบของกลุม 

  1.2.3) การเขารวมตรวจสอบประเมินผลการปฏิบัติงาน ควบคุมสินคา
โดยการออกใบเสร็จทุกคร้ังที่มีการขายสินคา 

   1.2.4) ดานการเขารวมในการใชสิทธิและแสดงความคิดเห็น เปด
โอกาสใหสมาชิกแสดงความคิดเห็นและใชมติท่ีประชุมของสมาชิกเสียงสวนมากเปนขอยุติหรือ
รับหลักการ 

   1.2.5) ดานการเรียนรูของคนในชุมชน เกิดการเรียนรูจากเพื่อนบาน
ดวยกัน และการฝกอบรม 

  1.2.6) ดานการสืบทอดกิจกรรมที่เกิดกับชุมชน สืบทอดการทํา
เฟอรนิเจอรรากไมไปยังสมาชิก 

  1.2.7) ดานสุขภาพ อนามัย ทางกายและทางจิต มีสุขภาพอนามัยท้ังทาง
กายและทางจิตดี 

  1.2.8) ดานความสงบสุข การไมมีคดีอาชญากรรม ไมมีคดีอาชญากรรม
เกิดข้ึนในชุมชน 
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 (13) องคการบริหารสวนตําบลชางเคิ่ง อําเภอแมแจม  
 องคการบริหารสวนตําบลชางเค่ิง อําเภอแมแจม ภายใตโครงการ “หัตถกรรมผาทอ
ตีนจก” มีผลของการเพ่ิมมูลคาสินทรัพยชุมชน ดังนี้ 
  1.1) ผลประโยชนของโครงการ “หัตถกรรมผาทอตีนจก” ท่ีสงผลตอระดับการ
พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ไดแก 

   1.1.1) ท่ีมาและมูลคาของทุนดําเนินงานตามกิจกรมและโครงการ มา
จาก อบต ท้ังหมด ในการจัดต้ังศูนย และการสงเสริมกิจกรรมตางๆ ของชุมชนในการทอผาตีน
จก เชน การออกราน กิจกรรมอ่ืนๆ มาจาก การระดมทุนของกลุมเอง เชน การสงเสริมการขาย  

  1.1.2) มูลคาท่ีกอใหเกิดรายไดเฉล่ียตอบุคคล/ตอชุมชน ผลผลิตจาก
การทอผาตีนจก 

      1.1.3) การแปรรูปสินคาตางๆ จากผาทอตีนจก เชน เส้ือผา กระเปา 
รองเทา เปนตน ฯลฯ 

  1.1.4) สรางและกอใหเกิดสวัสดิการครอบครัวและชุมชน ความมั่นคง
ในอาชีพ มีรายไดเสริมใหกับครอบครัว ชุมชนเกิดความสามัคคี และการใชเวลาวางใหเปน
ประโยชน การอนุรักษศิลปวัฒนธรรม อาชีพดั้งเดิมเอาไว การมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจรวมกัน  

  1.1.5) ระดับการพัฒนาดานเศรษฐกิจการพัฒนาเศรษฐกิจเพิ่มระดับสูง
ข้ึน จากรายไดเสริม 

  1.1.6) ดานมาตรฐานตอชีวิตความเปนอยูของประชากร ดีข้ึน มีรายได
เสริมมากข้ึน การใชเวลาวางใหเปนประโยชน เด็กๆ ใหความสนใจตอคุณคาของวัฒนธรรม 
ประเพณี และอาชีพดั้งเดิมของชุมชน ไมเกิดการม่ัวสุมในส่ิงที่ไมดี 

  1.1.6) กอใหเกิดมูลคาเพิ่ม และการตอยอดทางดานเศรษฐกิจในชุมชน
เกิดการตอยอดของภูมิปญญาทองถ่ิน และการสงเสริมเศรษฐกจิในชุมชน 
  1.2) ลักษณะกจิกรรมของโครงการท่ีบงช้ีถึงผลกระทบตอระดับการพฒันา
สังคมในชุมชน  
                 1.2.1) ดานการมีสวนรวมในสังคม การทํางานทุกภาคสวน เปนตัวช้ีวัด
ท่ีชัดเจนในการพัฒนาสังคมแมแจม  
           1.2.2) ดานการเขารวมวางแผนของชุมชน อบต. เปนผูกําหนด
วิสัยทัศน นโยบาย และแผนงาน สวนการวางแผนกิจกรรม ทํารวมกันทุกฝาย 
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            1.2.3) การเขารวมตรวจสอบประเมินผลการปฏิบัติงาน อบต. มี
เจาหนาท่ีตรวจสอบ ประเมิน ตลอดระยะเวลาการดําเนินงาน สวนความพึงพอใจ วัดไดจากการมี
สวนรวมของชุมชน 
              1.2.4) ดานการเขารวมในการใชสิทธิและแสดงความคิดเห็น เกิดข้ึน
อยางตลอดและตอเนื่องในโครงการ 
          1.2.5) ดานการเรียนรูของคนในชุมชน เกดิข้ึนอยางตอเนื่อง การหา
ความรูเพิ่มเติมของประธานและคณะกรรมการศูนย การเรียนรูของเด็กและเยาวชน รวมกันผูสูง
วัย 
          1.2.6) ดานการสืบทอดกจิกรรมท่ีเกิดกับชุมชน การสืบสานความรู 
งานอาชีพดั้งเดิม การรณรงคการใชผาทอตีนจกตาง ๆ การจัดงานวันผาทอตีนจกแมแจม 
          1.2.7) ดานสุขภาพ อนามัย ทางกายและทางจิต ทุกคนใชเวลาวางให
เกิดประโยชนรวมกัน 
           1.2.8) ดานความสงบสุข การไมมีคดีอาชญากรรม เด็กๆ และเยาวชน
ไมม่ัวสุม ในทางไมดี  
  
 (14)  องคการบริหารสวนตําบลแมนาจร อําเภอแมแจม  
 องคการบริหารสวนตําบลแมนาจร  อําเภอแมแจม ภายใตโครงการ “ทองเท่ียว
เกษตรเชิงอนุรักษ” มีผลของการเพ่ิมมูลคาสินทรัพยชุมชน ดังนี้ 
  1.1) ผลประโยชนของโครงการ “ทองเท่ียวเกษตรเชิงอนุรักษ” ท่ีสงผลตอระดับ
การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ไดแก 

   1.1.1) ท่ีมาและมูลคาของทุนดําเนินงานตามกิจกรรมและโครงการ
สําหรับทุนท่ีใชในการดําเนินกิจกรรม สงผลตอการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนเปนอยางมาก ใน
ท่ีนี้ สถานีเกษตรฯ ไดรับการพัฒนาเปนอยางมาก แตชุมชนหรือชาวบานยังเห็นไมเดนชัด
เทาท่ีควร (ในเชิงตัวเลข) 

   1.1.2) มูลคาท่ีกอใหเกิดรายไดเฉล่ียตอบุคคล/ตอชุมชน เห็นไมเดนชัด
สําหรับชาวบาน แตสําหรับสถานีแลว มีการพัฒนาดานเศรษฐกิจเปนอยางมาก ทุกคนพึงพอใจ
ตอโครงการนี้เปนอยางดี  
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   1.1.3) สรางและกอใหเกิดสวัสดิการครอบครัวและชุมชน เห็นไม
เดนชัดสําหรับชาวบาน แตสําหรับสถานีแลว มีการพัฒนาดานเศรษฐกิจเปนอยางมาก ทุกคนพึง
พอใจตอโครงการนี้เปนอยางดี  

   1.1.4) ระดับการพัฒนาดานเศรษฐกิจ เห็นไมเดนชัดสําหรับชาวบาน 
แตสําหรับสถานีแลว มีการพัฒนาดานเศรษฐกิจเปนอยางมาก ทุกคนพึงพอใจตอโครงการนี้เปน
อยางดี  

   1.1.5) ดานมาตรฐานตอชีวิตความเปนอยูของประชากร เห็นไมเดนชัด
สําหรับชาวบาน แตสําหรับสถานีแลว มีการพัฒนาดานเศรษฐกิจเปนอยางมาก ทุกคนพึงพอใจ
ตอโครงการน้ีเปนอยางดี  

   1.1.6) กอใหเกดิมูลคาเพิ่ม และการตอยอดทางดานเศรษฐกิจในชุมชน 
เห็นไมเดนชดัสําหรับชาวบาน แตสําหรับสถานีแลว มีการพัฒนาดานเศรษฐกิจเปนอยางมาก ทุก
คนพึงพอใจตอโครงการนี้เปนอยางดี  
  1.2) ลักษณะกจิกรรมของโครงการท่ีบงช้ีถึงผลกระทบตอระดับการพฒันา
สังคมในชุมชน 

   1.2.1) ดานการมีสวนรวมในสังคม เปนการทํางานรวมกัน 2 ฝาย คือ 
ทาง อบต และทางสถานีเกษตร ท่ีประสบความสําเร็จเปนอยางมาก ผลท่ีไดคือ เจาหนาท่ีของ
สถานีฯ ไดรับกําลังใจในการทํางาน มีรายไดเสริมและมีความเปนอยูท่ีดีข้ึน แตยังไมเห็นภาพชัด
ในสวนของการพัฒนาชุมชน (ชาวบาน) ท่ีไดจะไดรับประโยชนจากโครงการนี้เทาท่ีควร เพราะ
ขาดการมีสวนรวมในการพัฒนารวมกัน  

   1.2.2) ดานการเขารวมวางแผนของชุมชน  เกิดจากการทํางานสองฝาย 
ซ่ึงเนนหลักท่ีเจาหนาท่ีสถานีเกษตรฯ เปนหลัก เพราะเปนพื้นท่ีของผูรับประโยชน ซ่ึงมีการ
ปรับเปล่ียนกลยุทธในการดําเนินงานตามแผนอยางตอเนื่อง มีความยืดหยุนของการวางแผน
คอนขางมาก ขาดแตชุมชนไมมีสวนรวมมากนัก 

   1.2.3) การเขารวมตรวจสอบประเมินผลการปฏิบัติงานทาง อบต ได
เขามาประเมินผลการปฏิบัติงานอยางสมํ่าเสมอ 

   1.2.4) ดานการเขารวมในการใชสิทธิและแสดงความคิดเห็นไดท้ังสอง
ฝาย เสนอแนะแนวทางในการพัฒนาและเสนอความคิดเห็นอยูเสมอ เพื่อใหโครงการดําเนินงาน
อยางมีประสิทธิภาพ  

   1.2.5) ดานการเรียนรูของคนในชุมชน ยังไมมากเทาท่ีควร  
   1.2.6) ดานการสืบทอดกจิกรรมท่ีเกิดกับชุมชน ยงัไมมากเทาที่ควร  
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   1.2.7) ดานสุขภาพ อนามยั ทางกาย และทางจิต ยงัไมมาก เทาที่ควร  
   1.2.8) ดานความสงบสุข การไมมีคดีอาชญากรรม ยงัไมมากเทาที่ควร  

  
 (15)  องคการบริหารสวนตําบลสันกําแพง อําเภอสันกําแพง  
 องคการบริหารสวนตําบลสันกําแพง อําเภอสันกําแพง ภายใตโครงการ  
“หัตถกรรมตีลายแผนแร” มีผลของการเพ่ิมมูลคาสินทรัพยชุมชน ดังนี้ 
  1.1) ผลประโยชนของโครงการ “หตัถกรรมตีลายแผนเร” ท่ีสงผลตอระดับการ
พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ไดแก 

1.1,1) ท่ีมาและมูลคาของทุนดําเนินงานตามกิจกรรมและโครงการ:  
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการอุดหนุนจัดให 

1.1.2) สรางและกอใหเกิดสวัสดิการครอบครัวและชุมชน: เปนอาชีพ
เสริมใหแกประชาชน 

1.1.3) ระดับการพัฒนาดานเศรษฐกิจ: กอใหเกิดการจางงานมากข้ึน
เพราะผานการอบรมมา 

1.1.4) ดานมาตรฐานตอชีวิตความเปนอยูของประชากร: มีความ
เปนอยูดีข้ึนจากรายไดท่ีเพิ่มมากข้ึน 

1.1.5) กอใหเกิดมูลคาเพ่ิม และการตอยอดทางดานเศรษฐกิจใน
ชุมชน: มีจํานวนชิ้นงานผลิตออกมามากข้ึน การผลิตทันตอความตองการของตลาด มีรูปแบบ
ลวดลายท่ีหลากหลาย 
  1.2) ลักษณะกจิกรรมของโครงการท่ีบงช้ีถึงผลกระทบตอระดับการพฒันา
สังคมในชุมชน 

1.2.1) ดานการมีสวนรวมในสังคม: ทําใหครอบครัวพึ่งพาตนเองได 
มีความเขมแข็ง 

1.2.2) ดานการเขารวมวางแผนของชุมชน: หากมีงบประมาณจะทํา
การประชาคมวาจะจัดกิจกรรมใด 

1.2.3)  การเขารวมตรวจสอบประเมินผลการปฏิบัติงาน: หนวยงาน
ท่ีใหงบประมาณในการจดัประเมินโดยตรง 

1.2.4)  ดานการเขารวมในการใชสิทธิและแสดงความคิดเห็น: ทุก
คนมีโอกาสแสดงความคิดเห็น 
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1.2.5)  ดานการเ รียนรูของคนในชุมชน : เกิดการเ รียนรูและ
แลกเปล่ียนประสบการณตอกัน 

1.2.6)  ดานการสืบทอดกิจกรรมท่ีเกิดกับชุมชน: มีการถายทอดสืบ
ตอกันมาหลายช่ัวอายุคน 
 
 (16) องคการบริหารสวนตําบลบานหลวง อําเภอแมอาย  
 องคการบริหารสวนตําบลบานหลวง  อําเภอแมอาย ภายใตโครงการ “ ชุมชน
เขมแข็งแหลงเศรษฐกิจพอเพียง” มีผลของการเพ่ิมมูลคาสินทรัพยชุมชน ดังนี้ 
  1.1) ผลประโยชนของโครงการ “ชุมชนเขมแข็งแหลงเศรษฐกิจพอเพยีง” ท่ี
สงผลตอระดับการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ไดแก 

  1.1.1) ท่ีมาและมูลคาของทุนดําเนินงานตามกิจกรมและโครงการ 
ไดรับงบลงทุนจากโครงการ SML 300,000 บาทเพ่ือจัดต้ังโรงสี และเงินอุดหนุนจาก อบต. ปละ 
10,000 เปนทุนดําเนินงาน 

  1.1.2) มูลคาท่ีกอใหเกิดรายไดเฉล่ียตอบุคคล/ตอชุมชน สามารถนํา
ผลผลิตท่ีไดนาํไปใชในตนทุนท่ีต่ํา 

  1.1.3) สรางและกอใหเกิดสวัสดิการครอบครัวและชุมชน สามารถลด
ตนทุนจากการใชปุยเคมีได 4,000 บาท ตอไร และรายไดสวนหนึ่งจากกิจกรรมโรงสีขาวชุมชน
ไดจดัสรรใหแกผูสูงอายุและเด็กผูดอยโอกาส 

  1.1.4) ระดับการพัฒนาดานเศรษฐกิจ มีการเนนพึ่งตนเองมากข้ึน. 
  1.1.5) ดานมาตรฐานตอชีวิตความเปนอยูของประชากร จากกิจกรรม

โรงสีขาวสามารถสรางอาชีพเสริมของชาวบานในชุมชน เชนการเล้ียงหมูเล้ียงไก และปลูกผัก
ปลอดสารพิษ 

  1.1.6) คุณภาพของประชากรดานการศึกษา    สงเสริมการศึกษาของ
เด็กในชุมชน ปละ 2 คร้ัง โดยโรงเรียนในหมูบานและหมูบานใกลเคียงมาดูงานท่ีศูนย 

  1.1.7) คุณภาพของประชากรดานสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม ลดการ
เกี่ยวของในการใชสารเคมี 

  1.1.8) กอใหเกิดมูลคาเพิ่ม และการตอยอดทางดานเศรษฐกิจในชุมชน 
ผลกําไรจากการผลิตและลดตนทุนจากการใชสินทรัพย (ปุยหมักชีวภาพ) 
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  1.2) ลักษณะกจิกรรมของโครงการท่ีบงช้ีถึงผลกระทบตอระดับการพฒันา
สังคมในชุมชน 

  1.2.1) ดานการมีสวนรวมในสังคม กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนชาวบานเขามามี
สวนรวมในการคิดและตัดสินใจทุกข้ันตอนโดยมีอบต.เปนผูประสานและแนะนําดานเทคนิค 

  1.2.2)  ดานการเขารวมวางแผนของชุมชน   การหารือทางออกในการ
ดําเนินกิจกรรมตั้งแต การกอต้ังโรงสีตลอดจนกระบวนการบริหารจัดการธุรกิจโรงสีขาวชุมชน 

  1.2.3)  การเขารวมตรวจสอบประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยการจัด
ประชุมประจําป  แลวรายงานผลดําเนินงานตอ อบต. 

  1.2.4)  ดานการเขารวมในการใชสิทธิและแสดงความคิดเห็น ชุมชน
สงผูนําเขาประชุมรวมกับอบต.  โดยอบต.จะดําเนินการจัดกิจกรรมประชาคมสัญจรในหมูบาน 

  1.2.5) ดานการเรียนรูของคนในชุมชน ทางอบต.ไดทําการสงสมาชิก
ในชุมชนไปดูงานดานท่ีเกี่ยวของกับกิจกรรมท่ีจัดข้ึนเพื่อเปนองคความรูของชุมชนและสราง
วิทยากรชุมชนตอไป 

  1.2.6)  ดานการสืบทอดกิจกรรมท่ีเกิดกับชุมชน วิทยากรชุมชนขยาย
องคความรูสูชุมชนและโรงเรียนในทองถ่ินเพื่อเปนความรูของลูกหลานรุนตอไป 

  1.2.7) ดานสุขภาพ อนามัย ทางกายและทางจิต เกิดสภาวะทางดาน
จิตใจในกิจกรรมที่สรางเนนการรวมมือกันในชุมชนและใชทรัพยากรธรรมชาติปลอดสารพิษ 

  1.2.8) ดานความสงบสุข การไมมีคดีอาชญากรรม ใชเวทีประชาคม
เสวนาชวยลดปญหาอาชญากรรมในชุมชน รวมถึงความรวมมือในกิจกรรมโรงสีขาวชุมชนทํา
ใหชาวบานไดประสานงานรวมกันรูจักกันเปนอยางดีชวยกันสอดสองดูแลชุมชนสงบสุข 
  
 (17) องคการบริหารสวนตําบลปาตุม อําเภอพราว  
 องคการบริหารสวนตําบลปาตุม อําเภอพราว ภายใตโครงการ “การพัฒนาเกษตรท่ี
สูงตามพระราชดําริ” มีผลของการเพ่ิมมูลคาสินทรัพยชุมชน ดังนี้ 
  1.1) ผลประโยชนของโครงการ “ การพัฒนาเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริ ” ท่ี
สงผลตอระดับการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ไดแก 

 1.1.1) ท่ีมาและมูลคาของทุนดําเนินงานตามกิจกรรมและโครงการ   
อบต. เกษตรที่สูง กศน. ชลประทาน สาธารณสุข ฯลฯ   
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   1.1.2) มูลคาท่ีกอใหเกิดรายไดเฉล่ียตอบุคคล/ตอชุมชน  ปริมาณ
นกัทองเท่ียวท่ีเขามาทองเท่ียวในชุมชน 

  1.1.3) สรางและกอใหเกิดสวัสดิการครอบครัวและชุมชน   ชุมชนเกิด
รายไดจากการทองเท่ียว 

   1,1,4) ระดับการพัฒนาดานเศรษฐกิจ เศรษฐกิจระดับชุมชน 
1.1.5) ดานมาตรฐานตอชีวิตความเปนอยูของประชากร   มีรายได

เพิ่มข้ึนจากการทองเท่ียว 
1.1.6) คุณภาพของประชากรดานการศึกษาประชาชนมีการศึกษาจาก 

กศน. 
1.1.7) คุณภาพของประชากรดานสาธารณสุขและส่ิงแวดลอมมี

หนวยงานสาธารณสุขใหความดูแล 
1.1.8) กอใหเกิดมูลคาเพิ่ม และการตอยอดทางดานเศรษฐกิจในชุมชน 

การพัฒนาแหลงทองเท่ียวใหครบวงจรในอนาคต 
  1.2) ลักษณะกจิกรรมของโครงการท่ีบงช้ีถึงผลกระทบตอระดับการพฒันา
สังคมในชุมชน 

1.2.1) ดานการมีสวนรวมในสังคม ประชาชนมีสวนรวมในการทํา
กิจกรรมของตําบล 

1.2.2) ดานการเขารวมวางแผนของชุมชน ชุมชนมีสวนรวมในการ
วางแผนเพื่อพฒันาแหลงทองเท่ียว 

1.2.3) ดานการเรียนรูของคนในชุมชน รวมกันใสใจส่ิงแวดลอมของ
ชุมชนและแหลงทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน 

1.2.4) ดานการสืบทอดกจิกรรมท่ีเกิดกับชุมชน ชาวบานไดรวมใจกัน
อนุรักษประเพณีชนเผาใหคงอยูตอไป 

1.2.5) ดานสุขภาพ อนามยั ทางกายและทางจิต   หนวยงานใหความรู
และดูแลสุขภาพอนามยัของชาวบานตลอดเวลา 

1.2.6) ดานความสงบสุข การไมมีคดีอาชญากรรม มีกฎชุมชนในการ
ลงโทษแกผูกระทําความผิด 
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 6.2.2   มูลคาเพิ่มของสินทรัพยชุมชนจากการจัดการเรียนรู ดานสังคมและวัฒนธรรม 
  การศึกษาถึงมลูคาเพิ่มของสินทรัพยชุมชนในดานเศรษฐกิจ การเกษตรและการ
ทองเท่ียวจํานวน 14 ชุมชน มีรายละเอียดของผลการศึกษา ดงันี ้
  (1)  องคการบริหารสวนตําบลสันผีเส้ือ อําเภอเมือง  
 องคการบริหารสวนตําบลสันผีเส้ือ  อําเภอเมือง ภายใตโครงการ “ไหวสา
บารมีวิถีธรรมนําชุมชน” มีผลของการเพ่ิมมูลคาสินทรัพยชุมชน ดังนี้ 
  1.1) ผลประโยชนของโครงการ “ไหวสาบารมีวิถีธรรมนําชุมชน” ท่ีสงผลตอ
ระดับการพัฒนาเศรษฐกจิชุมชน ไดแก 

1.1.1)  ท่ีมาและมูลคาของทุนดําเนินงานตามกิจกรมและโครงการ 
งบประมาณของอบต. และผูมีจิตศรัทธา 

1.1.2)  สรางและกอใหเกิดสวัสดิการครอบครัวและชุมชน มาก 
1.1.3)  ระดับการพัฒนาดานเศรษฐกิจ มาก 
1.1.4)  ดานมาตรฐานตอชีวิตความเปนอยูของประชากร มีอาชีพ มี

รายได ในการดาํรงชีพ 
1.1.5)  คุณภาพของประชากรดานการศึกษาข้ันตํ่าตามเกณฑท่ี

กําหนด 
1.1.6) คุณภาพของประชากรดานสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม ดีมาก 

มีการตรวจสุขภาพจากสถานีอนามัย  
 
  1.2) ลักษณะกจิกรรมของโครงการท่ีบงช้ีถึงผลกระทบตอระดับการพฒันา
สังคมในชุมชน 

1.2.1)  ดานการมีสวนรวมในสังคม การมีสวนรวมในการแสดงความ
คิดเห็น และกิจกรรม 

1.2.2)  ดานการเขารวมวางแผนของชุมชน มีสวนรวมในการเขา
ประชุมเสนอความคิดในการวางแผน 

1.2.2)  การเขารวมตรวจสอบประเมินผลการปฏิบัติงาน มีการช้ีแจง
งบประมาณ และสรุปการใชจาย 

1.2.4)  ดานการเขารวมในการใชสิทธิและแสดงความคิดเห็น การให
เขารวมประชุม 



135 
 

1.2.5)  ดานการเรียนรูของคนในชุมชน ใหทุกคนมีสวนรวมในการ
เรียนรูจากการปฏิบัติจริง 

1.2.6)  ดานการสืบทอดกิจกรรมที่เกิดกับชุมชน จัดประเพณีไหวสา
บารมี ทํามา 4 ปตอเนื่อง และประเพณีปใหมเมือง 

1.2.7)  ดานสุขภาพ อนามัย ทางกายและทางจิต มีการตรวจสุขภาพ 
และการใหคําแนะนํา มีพระสงฆเปนท่ีพึ่ง  

1.2.8)  ดานความสงบสุข การไมมีคดีอาชญากรรม มีความสงบใน
ชุมชน คนในชุชนชวยเหลือเกื้อกูลกัน 

 
 (2)   องคการบริหารสวนตําบลชางเผือก อําเภอเมือง  
 องคการบริหารสวนตําบลชางเผือก  อําเภอเมือง  ภายใตโครงการ 
“วัฒนธรรมประเพณีปใหมมง”  มีผลของการเพ่ิมมูลคาสินทรัพยชุมชน ดังนี้ 
  1.1) ผลประโยชนของโครงการ “วัฒนธรรมประเพณีปใหมมง” ท่ีสงผลตอ
ระดับการพัฒนาเศรษฐกจิชุมชน ไดแก 

   1.1.1)  ท่ีมาและมูลคาของทุนดําเนินงานตามกิจกรมและโครงการ
งบประมาณของอบต. 

    1.1.2) ด านมาตรฐานต อ ชีวิ ตความ เปนอยู ของประชากรได
ประชาสัมพันธแหลงทองเท่ียว 
  1.2) ลักษณะกจิกรรมของโครงการท่ีบงช้ีถึงผลกระทบตอระดับการพฒันา
สังคมในชุมชน 

1.2.1) ดานการมีสวนรวมในสังคมการประชุมแสดงความคิดเห็น 
1.2.2) ดานการเขารวมวางแผนของชุมชนประชุมสมาชิกและผูนํา

ชุมชน 
1.2.3) การเขารวมตรวจสอบประเมินผลการปฏิบัติงานการสรุปผล

การดําเนนิงาน 
1.2.4) ดานการเขารวมในการใชสิทธิและแสดงความคิดเห็นการ

ประชุมเพื่อแสดงความคิดเหน็ 
1.2.5) ดานการเรียนรูของคนในชุมชนเรียนรูจากคนรุนหลัง 
1.2.6) ดานการสืบทอดกจิกรรมท่ีเกิดกับชุมชนมีประเพณีสืบทอดทุกป 
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1.2.7) ดานสุขภาพ อนามยั ทางกายและทางจิตมีการตรวจสุขภาพ 
1.2.8) ดานความสงบสุข การไมมีคดีอาชญากรรมการจัดเวรยาม

หมูบาน 
  

  (3)  องคการบริหารสวนตําบลบานแปะ อําเภอจอมทอง  
 องคการบริหารสวนตําบลบานแปะ อําเภอจอมทอง ภายใตโครงการ 
“ธรรมสัญจร” มีผลของการเพ่ิมมูลคาสินทรัพยชุมชน ดังนี้ 
  1.1) ผลประโยชนของโครงการ “ธรรมสัญจร” ท่ีสงผลตอระดับการพฒันา
เศรษฐกิจชุมชน ไดแก 
                     1.1.1) ท่ีมาและมูลคาของทุนดําเนินงานตามกิจกรรมและโครงการ   
ในแตละป อบต.บานแปะจะรวมกับสภาวัฒนธรรมตําบลบานแปะ จัดกิจกรรม โดยงบประมาณ
ของโครงการจะมาจาก อบต.จํานวน 20,000 บาท/ ป (โครงการธรรมสัญจรในฤดูพรรษา
สัมพันธ  จะจัดปละ 3  คร้ัง  และพิเศษอีก 1  คร้ัง) 
                       1.1.2) มูลคาท่ีกอใหเกิดรายไดเฉล่ียตอบุคคล/ตอชุมชน กิจกรรมธรรม
สัญจร ในฤดูพรรษาสัมพันธ สามารถกอใหเกิดรายไดเฉล่ียตอชุมชน จํานวน 40,000 บาท/ป  
(โดยรายไดไดมาจากการรับบริจาคจากชาวบานท่ีมารวมงาน) 
                        1.1.3) สรางและกอใหเกิดสวัสดิการครอบครัวและชุมชนทําให
ชาวบานลดความตึงเครียดจากการทํางานลงได 

1.1.4) ระดับการพัฒนาดานเศรษฐกิจ   ลดอัตราความเครียดลง    
1.1.5) ดานมาตรฐานตอชีวิตความเปนอยูของประชากร   กิจกรรม

ธรรมสัญจร ในฤดูพรรษาสัมพันธ สงผลใหมาตรฐานชีวิตความเปนอยูของประชากรดีข้ึน 
1.1.6) คุณภาพของประชากรดานการศึกษา    มีการขยายโอกาสทาง

การศึกษาเพิ่มมากข้ึน   เพราะมีกองทุนศุภนิมิตเขามาชวยเหลือดานทุนการศึกษาใหแกเด็กท่ีขาด
แคลน 

1.1.7) คุณภาพของประชากรดานสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม   
ประชาชนมีสุขอนามัยและส่ิงแวดลอมที่ดี   

1.1.8) กอใหเกิดมูลคาเพ่ิม และการตอยอดทางดานเศรษฐกิจใน
ชุมชน   ถาเกิดโครงการธรรมสัญจร ในฤดูพรรษาสัมพันธของตําบลบานแปะ มีช่ือเสียงและเปน
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  1.2) ลักษณะกจิกรรมของโครงการท่ีบงช้ีถึงผลกระทบตอระดับการพฒันา
สังคมในชุมชน 

1.2.1)  ดานการมีสวนรวมในสังคม ทุกภาคสวนมีสวนรวมในสังคม 
ไมวาจะเปนกลุมสตรีตาํบลบานแปะ กลุมสภาวัฒนธรรมตําบลบานแปะ หรือ อบต.บานแปะ 

1.2.2) ดานการเขารวมวางแผนของชุมชน   การเขารวมการวางแผน
ของชุมชนจะผานทางกรรมการสภาวัฒนธรรมตําบลบานแปะ แลวจึงสงตอไปยัง อบต. บาน
แปะ 

1.2.3) การเขารวมตรวจสอบประเมินผลการปฏิบัติงานจะมีกลุมสตรี
และกลุมสภาวัฒนธรรมคอยตอบสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานอยู 

 1.2.4)  ดานการเขารวมในการใชสิทธิและแสดงความคิดเห็น 
ประชาชน กลุมแมบาน กลุมสตรีและสภาวัฒนธรรม ไดเขารวมในการใชสิทธิแสดงความ
คิดเห็นในเร่ืองตาง ๆ กับทาง อบต.บานแปะ 

 1.2.5) ดานการเรียนรูของคนในชุมชน มีการเรียนรูกันภายในชุมชน 
และจากการฝกอบรมอาชีพตางๆ  

1.2.6) ดานการสืบทอดกิจกรรมท่ีเกิดกับชุมชน ชาวบานทุกคน
ตระหนักใหความสําคัญกับการเขาวัดทําบุญ ซ่ึงชาวบานแปะจะมีการทําบุญตลอดป และจะทํา
อยางตอเนื่องจนสืบทอดไปจนถึงรุนลูกรุนหลาน 

 1.2.7)  ดานสุขภาพ อนามัย ทางกายและทางจิต ชาวบานมีสุขภาพ
อนามัยท้ังทางกายและทางจิตอยูในระดับดี 

     1.2.8)  ดานความสงบสุข การไมมีคดีอาชญากรรม ตําบลบานอยู
ดวยกันอยางพี่-นอง จึงเกิดความสงบสุข ไมมีคดีอาชญากรรม 
                      
 (4)   องคการบริหารสวนตําบลบานกลาง อําเภอสันปาตอง  
 องคการบริหารสวนตําบลบานกลาง อําเภอสันปาตอง ภายใตโครงการ 
“จดัสวัสดิการแบบกลุมพึ่งพา” มีผลของการเพ่ิมมูลคาสินทรัพยชุมชน ดังนี้ 
  1.1) ผลประโยชนของโครงการ “จัดสวัสดกิารแบบกลุมพึงพา” ท่ีสงผลตอ
ระดับการพัฒนาเศรษฐกจิชุมชน ไดแก 
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1.1.1) ท่ีมาและมูลคาของทุนดําเนินงานตามกิจกรมและโครงการ  งบ
สนับสนุนจาก อบต. บานกลาง 150,000 บาท 

1.1.2) สรางและกอใหเกิดสวัสดิการครอบครัวและชุมชน การเยี่ยม
ผูสูงอายุในชุมชนและเบ้ียยังชีพผูสูงอายุ    

1.1.3) คุณภาพของประชากรดานสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม  การ
ออกกําลังกายของกลุมผูสูงอายุในชุมชนเฉล่ียประมาณ16 คร้ังตอเดือน และการตรวจเย่ียม
สุขภาพจากคณะเทคนิคการแพทย คณะแพทยศาสตร เฉล่ียเดือนละ 4 คร้ัง 

1.1.4) กอใหเกดิมูลคาเพิ่ม และการตอยอดทางดานเศรษฐกิจใน
ชุมชน  จํานวนกลุมกิจกรรมของผูสูงอายุ  4  กลุม 
  1.2) ลักษณะกจิกรรมของโครงการท่ีบงช้ีถึงผลกระทบตอระดับการพฒันา
สังคมในชุมชน 

1.2.1) ดานการมีสวนรวมในสังคม เปน การรวมกลุมของ ผูสูงอายุ
และการมีอาสาสมัครดูแลผูสูงอายุซ่ึงเปนคนในชุมชนเปนผูดแูล     

1.2.2) ดานการเขารวมวางแผนของชุมชน โดย ยึดหลักการ มีสวน
รวมของประชาชนในการจัดทําโครงการ โดยจัดทําแบบสอบถามสอบถามความตองการของ
ผูสูงอายุในชุมชน มาเปนแนวทางในการทําโครงการ   

1.2.3) การเขารวมตรวจสอบประเมินผลการปฏิบัติงาน 
1.2.4) ดานการเขารวมในการใชสิทธิและแสดงความคิดเห็น เปน การ

แสดงความตองการตอกิจกรรมท่ีตองการมีในแผนงาน 
1.2.5) ดานการเรียนรูของคนในชุมชน เปน การถายทอด ในเร่ืองของ

กิจกรรมการออกกําลังกายและการส่ือสารใหเขามารวมในการทํากิจกรรม 
1.2.6) ดานการสืบทอดกิจกรรมท่ีเกิดกับชุมชน เปน กิจกรรมดาน

สงเสริมการทํากิจกรรมนันทนาการ/ภูมิปญญา     
1.2.7) ดานสุขภาพ อนามัย ทางกายและทางจิต มีการใชภูมิปญญาใน

ทองถ่ินมาใชรวมกับการรักษาสุขภาพในเบื้องตน เชน เทคนิคการดัดเสน (ฤาษีดัดตน) การใช
สมุนไพร 

1.2.8) ดานความสงบสุข การไมมีคดีอาชญากรรม มี การชวยเหลือซ่ึง
กันและกันภายในชุมชน  
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 (5)   องคการบริหารสวนตําบลทุงสะโตก อําเภอสันปาตอง  
 องคการบริหารสวนตําบลทุงสะโตก อําเภอสันปาตอง ภายใตโครงการ 
“รวมใจประสานกันตานภัยมืด” มีผลของการเพ่ิมมูลคาสินทรัพยชุมชน ดังนี้ 
  1.1) ผลประโยชนของโครงการ “รวมใจประสานกันตานภัยมืด” ท่ีสงผลตอ
ระดับการพัฒนาเศรษฐกจิชุมชน ไดแก 

1.1.1) ท่ีมาและมูลคาของทุนดําเนินงานตามกิจกรมและโครงการ งบ
สนับสนุนรวม300,000 บาทตอปโดยมี อบต.ทุงสะโตกสนับสนุน 70,000 บาท/ป และหนวยงาน
ภายนอก เชน กศน. (สอนการตัดเย็บ) หนวยงานจากประเทศญ่ีปุน  ในการสงเสริมและรับซ้ือ
ผลิตภัณฑจากกลุม 

  1.1.2) มูลคาท่ีกอใหเกิดรายไดเฉล่ียตอบุคคล/ตอชุมชนกลุมผูติดเช้ือ
หรือกลุมแมบานมีรายไดจากการรับจางตัดเย็บเส้ือเฉล่ียประมาณ 2,500 บาท/คน 

1.1.3) สรางและกอใหเกิดสวัสดิการครอบครัวและชุมชนการเยี่ยมผู
ติดเช้ือและเบ้ียยังชีพจาก อบต. 

1.1.4) ระดับการพัฒนาดานเศรษฐกิจ การสรางโอกาสใหผูติดเช้ือเกิด
การพึ่งพาตนเอง 

1.1.5) ดานมาตรฐานตอชีวิตความเปนอยูของประชากร ผูติดเช้ือ
สามารถอยูรวมและดําเนินชีวิตไดตามปกติ 
 
  1.2) ลักษณะกจิกรรมของโครงการท่ีบงช้ีถึงผลกระทบตอระดับการพฒันา
สังคมในชุมชน 

1) คุณภาพของประชากรดานสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม  ผูติด
เช้ือมีสุขภาพดข้ึีนมีกําลังใจในการทํากิจกรรมรวมกับชุมชน 

2) กอใหเกิดมูลคาเพิ่ม และการตอยอดทางดานเศรษฐกจิใน
ชุมชน  การสรางรายไดและอาชีพเสริม 

1.2.1) ลักษณะกิจกรรมท่ีบงช้ีของโครงการ ท่ีสงผลกระทบตอระดับ
การพัฒนาสังคมในชุมชน 

1.2.2) การมีสวนรวมในสังคม การเขาทํากิจกรรมตางๆ ท้ังดาน
ศาสนา งานประเพณีตางๆ ของชุมชน 
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 1.2.3)  การเขารวมวางแผนของชุมชน การสืบเสาะหาสาเหตุและ
เสนอแนวทางการแกไขตอ คณะกรรมการ 4 ฝาย 

1.2.4)  การเขารวมในการใชสิทธิและแสดงความคิดเห็น  การประชุม
กลุมยอยและนําเสนอตอท่ีประชุมของ อบต. 

1.2.5)  ดานการเรียนรูของคนในชุมชน การเขาใจแนวทางในการอยู
รวมกับผูตดิเช้ือและโอกาสกับผูติดเช้ือในการรวมทํากิจกรรม 

1.2.6)  ดานสุขภาพ อนามัย ทางกายและทางจิต กระแสของแพทย
ทางเลือก ท่ีเนนการดูแลโดยใชธรรมะบําบัด 

1.2.7)  ดานความสงบสุข การไมมีคดีอาชญากรรม มีความไววางใจ
และใชแนวทางคุณธรรมและหลักทางศาสนามาใชในการขบัเคล่ือนกิจกรรมในสังคม 

  
 (6)   องคการบริหารสวนตําบลแมแตง อําเภอแมแตง  
 องคการบริหารสวนตําบลแมแตง อําเภอแมแตง ภายใตโครงการ “ไหว
พระ 9 วัด อายุยืน 9 ป” มีผลของการเพ่ิมมูลคาสินทรัพยชุมชน ดังนี้ 
  1.1) ผลประโยชนของโครงการ “ไหวพระ 9 วัด อายยุืน 9 ป ” ท่ีสงผลตอระดับ
การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ไดแก 

  1.1.1) ท่ีมาและมูลคาของทุนดําเนินงานตามกิจกรรมและโครงการ 
การดําเนินกิจกรรมในคร้ังนี้ไดรับงบประมาณสนับสนุนจากทางองคการบริหารสวนตําบลแม
แตง ตลอดจนความรวมมือจากคณะสงฆในพ้ืนท่ีตําบลแมแตง และการสนับสนุนงบประมาณ
ดานอาหารเคร่ืองดื่มจากกลุมแมบาน ชมรมผูสูงอายุ   

   1.1.2) คุณภาพของประชากรดานการศึกษาชวยใหเยาวชนใน
ชุมชนไดศึกษาคนควาเกีย่วกบัพระพุทธศาสนาเพ่ิมเติม นอกเหนือจากความรูท่ีไดจากหองเรียน  
  1.2) ลักษณะกจิกรรมของโครงการท่ีบงช้ีถึงผลกระทบตอระดับการพฒันา 

1.2.1) ดานการมีสวนรวมในสังคม: สมาชิกในชุมชนทุกระดับอายุได
มีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรมคือ การเขาวัดฟงธรรม การรับรูขาวสารของกิจกรรมไหวพระ 9 
วัด อายุยืน 9 ป เยาวชนลูกหลานไดมีสวนรวมกิจกรรมกับผูสูงอายุ  

1.2.2) ดานการเขารวมวางแผนของชุมชน: จัดประชุมวางแผนการ
ดําเนินกิจกรรมในเดือนคร้ัง 

1.2.3) ดานการเขารวมในการใชสิทธิและแสดงความคิดเห็น: จากการ
จัดประชุมประจําเดือน 



141 
 

1.2.4) ดานการเรียนรูของคนในชุมชน: จากกิจกรรมการตอบปญหา
ธรรมะ เนนใหเยาวชนของคนในชุมชนเรียนรูและศึกษาดานพระพุทธศาสนา และเรียนรูการ
ดําเนินกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาจากผู สูงอายุในพื้นท่ี  เพื่อนําไปใชและปฏิบัติใน
ชีวิตประจําวันตอไป 

1.2.5) ดานการสืบทอดกิจกรรมท่ีเกิดกับชุมชน: กิจกรรมที่เกิดข้ึนนี้
เปนโครงการท่ีดีสามารถดําเนินการได อยางตอเนื่อง และสามารถถายทอดกิจกรรมไปยังรุนลูก
รุนหลานได เนื่องจากเปนกิจกรรมที่เนนการสรางและปลูกฝงจิตสํานึกใหแกคนในชุมชน และ
สรางศีลธรรม จริยธรรมใหเกิดข้ึนในใจคนในชุมชน 

1.2.6) ดานความสงบสุข การไมมีคดีอาชญากรรม: หากคนในชุมชน
มีศีลธรรม จริยธรรม และมีจิตใจท่ีดีงามแลว ยอมกอใหเกิดความสงบสุขในชุมชน และไมมี
ปญหาดานอาชญากรรมเกิดข้ึนในชุมชนได 
 
 (7)   องคการบริหารสวนตําบลออนใต อําเภอสันกําแพง  
 องคการบริหารสวนตําบลออนใต อําเภอสันกําแพง ภายใตโครงการ 
“ประเพณีอนุรักษตนน้ําหวยลาน” มีผลของการเพ่ิมมูลคาสินทรัพยชุมชน ดังนี้ 
  1.1) ผลประโยชนของโครงการ “ประเพณีอนุรักษตนน้ําหวยลาน” ท่ีสงผลตอ
ระดับการพัฒนาเศรษฐกจิชุมชน ไดแก 
 ท่ีมาและมูลคาของทุนดําเนินงานตามกิจกรรมและโครงการ มีขอบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปของ อบต. 
  1.2) ลักษณะกิจกรรมของโครงการท่ีบงช้ีถึงผลกระทบตอระดับการพัฒนา
สังคมในชุมชน 

  1.2.1) ดานการมีสวนรวมในสังคมมีการเล้ียงผีขุนน้ํา 
  1.2.2) การเขารวมวางแผนของชุมชนมีการประชุมวางแผน 

ประชาสัมพันธ และดําเนินการตามแผน 
  1.2.3) การเขารวมตรวจสอบประเมินผลการปฏิบัติงานมีคณะกรรมการ

สรุปผลการดําเนินงาน 
  1.2.4) การเขารวมในการใชสิทธิและแสดงความคิดเห็นมีดําเนินการ

ตามปราชญชาวบาน 
  1.2.5) ดานการเรียนรูของคนในชุมชนมีการเรียนรูสืบตอกันมา 
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  1.2.6) ดานการสืบทอดกจิกรรมท่ีเกิดกับชุมชนเปนของท่ีอยูคูชุมชน  
 
 (8)   องคการบริหารสวนตําบลเวียง อําเภอฝาง  
 องคการบริหารสวนตําบลเวียง  อําเภอฝาง ภายใตโครงการ “บรูณาการ
สรางบทบาทและพ้ืนท่ีสรางสรรคสําหรับเด็กและเยาวชน” มีผลของการเพิ่มมูลคาสินทรัพย
ชุมชน ดังนี้ 
  1.1) ผลประโยชนของโครงการ “บรูณาการสรางบทบาทและพ้ืนท่ีสรางสรรค
สําหรับเด็กและเยาวชน ” ท่ีสงผลตอระดับการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ไดแก 
  
  1.2) ลักษณะกจิกรรมของโครงการท่ีบงช้ีถึงผลกระทบตอระดับการพฒันา
สังคมในชุมชน 
   1.1.1) ท่ีมาและมูลคาของทุนดําเนินงานตามกิจกรรมและโครงการใช
เงินงบประมาณเก่ียวกับการพัฒนาสังคม ของ กระทรวงการพฒันาสังคมและทรัพยากรมนุษย 
(พม.) จํานวน 12,000 บาท 

 1.1.2) ดานมาตรฐานตอชีวิตความเปนอยูของประชากร เยาวชนใน
ชุมชนจะมีสุขภาพดีข้ึนจากประโยชนของการปนจักรยานเพ่ือสุขภาพและการปนอยางปลอดภัย 
และถูกตองตามกฎหมาย ไดโนมนาวใหคนเห็นความสําคัญของการรักษาสุขภาพแตวัยเด็ก และ
งดเวนการเลนเกมสหรือพึ่งพายาเสพติด แตยังขาดผลลัพธดานปริมาณการลดลงของการเลน
เกมส ติดยา หรือการเพิ่มข้ึนของดัชนีช้ีวัดสุขภาพ 

1.1.3) คุณภาพของประชากรดานการศึกษาทําใหมีการเรียนรู
วฒันธรรมและศาสนา แตไมมีตัวช้ีวัด 

1.1.4) คุณภาพของประชากรดานสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม การ
ปนจักรยานมีผลดีตอสุขภาพ แตตองระวังการขับข่ี ตองปลอดภัยและถูกตองตามกฎจราจร แตยัง
ขาดผลลัพธดานปริมาณการเพ่ิมข้ึนของการขี่จักรยานเพ่ือสุขภาพของคนในชุมชน   ยังขาด
ปริมาณช้ีวดัความปลอดภัยท่ีเพิ่มข้ึน 

1.1.5) กอใหเกิดมูลคาเพิ่ม และการตอยอดทางดานเศรษฐกิจใน
ชุมชน อาจผลักดันใหโครงการตอยอดเพื่อการทองเท่ียวได สามารถจัดเปนรูปแบบทัวรเพ่ือการ
ทองเท่ียวไดในอนาคต เพราะภูมิศาสตรท่ี ต.เวียงไดเปรียบกวาชุมชนอ่ืนๆ ซ่ึงยังไมพบโครงการ
ลักษณะนี้ เปนเพียงแคแนวคิด 
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  1.2) ลักษณะกจิกรรมของโครงการท่ีบงช้ีถึงผลกระทบตอระดับการพฒันา
สังคมในชุมชน 

1.2.1) ดานการมีสวนรวมในสังคม โครงการสรางการมีสวนรวมใน
ชุมชนมากมาย ไดแก ภาคีสภาเดก็และเยาวชน อาสาสมัครในชุมชน ผูสูงอายุ  สมาชิก อบต. และ 

1.2.2) ผูบริหารใน อบต. ท้ังหมด  พอแมผูปกครองเด็กท่ีเขารวม
โครงการจํานวน 100 – 120 ครอบครัว 

1.2.3) ดานการเขารวมวางแผนของชุมชน โครงการและแนวความคิด
นีเ้กิดจากสภาเด็กและเยาวชนของ อบต. โดยตรง  

  1.2.4) การเขารวมตรวจสอบประเมินผลการปฏิบัติงาน มีหลักฐานการ
ประเมินโครงการจากเด็กและผูปกครอง 

  1.2.5) ดานการเขารวมในการใชสิทธิและแสดงความคิดเห็น มีการเขา
รวมแสดงความคิดเห็นมาโดยตลอด 

1.2.6) ดานการเรียนรูของคนในชุมชน ชุมชนไดเรียนรูเกี่ยวกับ
สุขภาพ การขับข่ีอยางปลอดภัยและวัฒนธรรมทองถ่ิน วัด ศาสนา ภูมิปญญาเกาแกและการสืบ
ทอดมรดกทางวัฒนธรรมท่ีเปนเอกลักษณเชน บทสวดพระภาษาไทยใหญ 

1.2.7) ดานการสืบทอดกิจกรรมท่ีเกิดกับชุมชน สืบทอดและตอยอด
ได กําลังจะมีการประชุมเพ่ือเสนอโครงการใหมๆ จากชุมชน 

1.2.8) ดานสุขภาพ อนามัย ทางกายและทางจิต โครงการเนนการปน
จักรยานเพื่อสุขภาพ สงเสริมดานจิตใจเกี่ยวกับวัด และวัฒนธรรม ของดีในชุมชน และการสราง
สุขอนามัยท่ีดีในการปนจักรยานเพ่ือใหเห็นขอดี ทดแทนการเลนเกมสและพ่ึงยาเสพติด   แตไม
มีตัวช้ีวัดดัชนีเหลานี้   ไดแคเพียงประเมินความพึงพอใจเทานั้น  

1.2.9) ดานความสงบสุข การไมมีคดีอาชญากรรม ไมแนใจ 
 
 (9)   องคการบริหารสวนตําบลบานตาล อําเภอฮอด  
 องคการบริหารสวนตําบลบานตาล  อําเภอฮอด ภายใตโครงการ “การ
จดัสรางฝายแมว” มีผลของการเพ่ิมมูลคาสินทรัพยชุมชน ดังนี้ 
  1.1) ผลประโยชนของโครงการ “การจัดสรางฝายแมว” ท่ีสงผลตอระดับการ
พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ไดแก 
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1.1.1)  ท่ีมาและมูลคาของทุนดําเนินงานตามกิจกรรมและโครงการ 
การทําฝายแมวมาจากอบต.  30,000 บาท   สวนการบวชปามาจากการจิตศรัทธาจากประชาชน 
และพระภิกษใุนเมืองเชียงใหม ท่ีบริจาคจวีร   

1.1.2) มูลคาท่ีกอใหเกิดรายไดเฉล่ียตอบุคคล/ตอชุมชน ไมสามารถ
ประมาณไดอยางแนชัด แตโอกาสการเกิดไฟปานาจะมีแนวโนมลดลง 

1.1.3) สรางและกอใหเกิดสวัสดิการครอบครัวและชุมชน ชาวบาน
สามารถทําการเกษตรได มีน้ําใชตลอดป ทําใหชาวบานมีรายไดจากการทาํเกษตร 

1.1.4) ระดับการพัฒนาดานเศรษฐกิจ มีการขยายตัวทางดานเศรษฐกิจ
ในระดับปานกลาง โดยชาวบานมีรายไดเฉล่ียประมาณ 10,000-30,000 บาท 

1.1.5) ดานมาตรฐานตอชีวิตความเปนอยูของประชากร   อยูในระดับ
ดี มีสาธารณูปโภคยังไมเพียงพอ การสัญจรมีความสะดวก แตยังไมไดรับการพัฒนาถนนบาง
สาย 

1.1.6) คุณภาพของประชากรดานการศึกษา   บุตรหลานเรียนจบภาค
บังคับทุกคน สวนการเรียนตอในระดับสูงข้ึนอยูกบัความพรอมท้ังตัวผูเรียนเอง และฐานะทาง
ครอบครัว 

1.1.7) คุณภาพของประชากรดานสาธารณสุขและส่ิงแวดลอมมี
อนามัย 1 แหง มี อสม. ใหบริการความรูสาธารณสุขดานตางๆ และมีการตรวจมะเร็งเตานม
ใหกับชาวบานดวย   

1.1.8) กอใหเกิดมูลคาเพิ่ม และการตอยอดทางดานเศรษฐกิจใน
ชุมชน ถามีการอนุรักษปา และสรางฝายแมวก็จะทําใหชาวบานมีน้ําใชเพื่อการเกษตร และใช
อุปโภคบริโภค ทําใหชาวบานมีอาชีพทํามาหากิน และมีรายได   
 
  1.2) ลักษณะกจิกรรมของโครงการท่ีบงช้ีถึงผลกระทบตอระดับการพฒันา
สังคมในชุมชน 

1.1.1) ดานการมีสวนรวมในสังคม มีสวนรวมกันทุกภาคสวน ไมวา
จะเปนนายอําเภอ นายกอบต.  พระภิกษุ และชาวบาน 

1.1.2) ดานการเขารวมวางแผนของชุมชน กอนท่ีจะเขาปาไปสราง
ฝายแมวนําโดยกํานัน ผูใหญบาน เขาไปในปา เพ่ือสํารวจวาจุดไหนท่ีเหมาะสมแกการจัดสราง
ฝายแมว แลวก็ออกมาวางแผนเพ่ือดําเนินการตอไป 
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1.1.3) การเขารวมตรวจสอบประเมินผลการปฏิบัติงาน ชาวบานไมมี
การตรวจสอบ แตทางอบต.จะตองรายงานใหกบัจังหวัด แลวจังหวัดจะรายงานเขากรมตอไป 

1.1.4) ดานการเขารวมในการใชสิทธิและแสดงความคิดเห็น ชาวบาน
สวนใหญจะใชสิทธิและแสดงความคิดในการจัดทําโครงการฝายแมวพื้นท่ีไหนควรจะสรางฝาย
แมวบาง และควรจะทําจุดไหนกอน-หลัง 

1.1.5) ดานการเรียนรูของคนในชุมชน ก็จะมีการเรียนรูจากรุนใหญ
ลงไปสูรุนกลาง และรุนเล็กตอไป 

1.1.6) ดานการสืบทอดกิจกรรมท่ีเกิดกับชุมชน ชาวบานและอบต. มี
แนวคิดรวมกันท่ีจะสืบทอดตอไปเพราะลําหวยแมตาล  คือ เสนโลหิตของชาวตําบลบานตาล ถา
ไมอนุรักษไว  ทุกคนก็จะไมมีน้ํากินน้ําใช 

1.1.7) ดานสุขภาพ อนามัย ทางกายและทางจิต ชาวบานมีสุขภาพ
อนามัยทางกายและทางจิตดี   

1.1.8) ดานความสงบสุข การไมมีคดีอาชญากรรม   มีความสงบสุขดี 
แตมีปญหาการลักขโมยนิดๆ หนอยในสวน ซ่ึงชาวบานเคยจับได เปนคนตางถ่ินเขามาขโมย ใน
พื้นที่ไมมี 
   
 (10)  องคการบริหารสวนตําบลหนองแยง อําเภอสันทราย  
 องคการบริหารสวนตําบลหนองแยง  อําเภอสันทราย ภายใตโครงการ 
“บานแหงความหวัง” มีผลของการเพ่ิมมูลคาสินทรัพยชุมชน ดังนี้ 
  1.1) ผลประโยชนของโครงการ “บานแหงความหวัง” ท่ีสงผลตอระดับการ
พฒันาเศรษฐกิจชุมชน ไดแก 
   1.1.1) ท่ีมาและมูลคาของทุนดําเนนิงานตามกิจกรรมและโครงการ 1.3 
ลาน จากมูลนธิินาวาเดก็ 

1.1.2) ดานมาตรฐานตอชีวิตความเปนอยูของประชากร มีสุขภาพ
อนามัยทีดีข้ึน  

1.1.3) คุณภาพของประชากรดานการศึกษา มีการศึกษาท่ีดีข้ึน 
1.1.4) คุณภาพของประชากรดานสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม รูจัก

การดูแลและรักษาความสะอาด 
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  1.2) ลักษณะกจิกรรมของโครงการท่ีบงช้ีถึงผลกระทบตอระดับการพฒันา
สังคมในชุมชน 
   1.2.1) ดานการเรียนรูของคนในชุมชน เยาวชนมีความเขาใจและเห็น
ใจกนั ทําใหมีสมาชิกรวมโครงการมากข้ึนเร่ือย ๆ 

  1.2.2) ดานความสงบสุข ไมมีคดีอาชญากรรม ปญหาเด็กวยัรุนใน
ชุมชนลดลง 
  
 (11)  องคการบริหารสวนตําบลทุงรวงทอง อําเภอแมวาง  
 องคการบริหารสวนตําบลทุงรวงทอง  อําเภอแมวาง ภายใตโครงการ 
“ธรรมสัญจร” มีผลของการเพ่ิมมูลคาสินทรัพยชุมชน ดงันี้ 
  1.1) ผลประโยชนของโครงการ “ธรรมสัญจร” ท่ีสงผลตอระดับการพฒันา
เศรษฐกิจชุมชน ไดแก 

1.1.1) ท่ีมาและมูลคาของทุนดําเนินงานตามกิจกรมและโครงการ
อบต. งบประมาณ 20,000 บาท/การดําเนินงาน 6 คร้ังตอป งบประมาณในการซ้ือกลองวีดีโอ 
จาํนวน 59,000 บาท 

 1.1.2)  มูลคาท่ีกอใหเกิดรายไดเฉล่ียตอบุคคล/ตอชุมชน เงินบริจาค
ในกลองบริจาค คร้ังละประมาณ 400 – 700 บาท รายไดจากผลิตภัณฑของกลุมประมาณคร้ังละ 
1,000 บาท แตก็มีการผลิตตามออเดอรจากลูกคา ซ่ึงมูลคาจะไมเทากันในแตละคร้ัง 

 1.1.3) สรางและกอใหเกิดสวัสดิการครอบครัวและชุมชน 
    1.1.4) ระดับการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ไมไดมีผลในการพัฒนาดาน

เศรษฐกิจ แตเปนผลพลอยไดจากการพฒันาดานสังคมมากกวา 
   1.1.5) ดานมาตรฐานตอชีวิตความเปนอยูของประชากร มีสภาพจติใจ

ท่ีเขมแข็ง มีหลักธรรมในการดําเนินชีวิต เปนการพัฒนาทางดานจิตใจ  
  1.1.6) กอใหเกิดมูลคาเพิ่ม และการตอยอดทางดานเศรษฐกิจในชุมชน 

การนําภูมิปญญาทองถ่ินท้ัง 3 กลุม เกิดกิจกรรม และรายไดเสริมขิงครอบครัว/ชุมชนอีกทางหน่ึง 
  1.2) ลักษณะกจิกรรมของโครงการท่ีบงช้ีถึงผลกระทบตอระดับการพฒันา
สังคมในชุมชน 

 1.1.2) การมีสวนรวมของชุมชนคอนขางดี การเขารวมกิจกรรมตอคร้ัง
คอนขางสมํ่าเสมอ 



147 
 

 1.2.2) มีการรวมทํากิจกรรม ท้ังคณะดําเนินงาน ชาวบาน และภาคสวน
ราชการ 

 1.2.3) มีการพูดคุย พบปะ แลกเปล่ียนความคิดเห็น การแกปญหา
รวมกัน 

  1.2.4) ดานการเขารวมวางแผนของชุมชนยังมีอยูนอย แผนและ
กิจกรรมจะถูกรางมาจากกลุมเฉพาะ และคณะทํางาน และองคกรทองถ่ิน และนํามติท่ีประชุมแจง
ใหชุมชนทราบ และเม่ือเห็นพองตองกันในสวนกิจกรรมก็จะลงดําเนินการตามแผนและกิจกรรมท่ี
วางไว 

 1.2.3) การเขารวมตรวจสอบประเมินผลการปฏิบัติงาน ชุมชนยังไมได
มีสวนรวมในการตรวจสอบผลการดําเนินงาน  

 1.2.4) ดานการเขารวมในการใชสิทธิและแสดงความคิดเห็น มีการใช
สิทธิและแสดงความคิดเห็นอยางเต็มท่ี เพราะการดําเนินโครงการนอกจากจะทําการเทศนแลว 
ยงัเปดโอกาสใหใชเปนเวทีในการพูดคุย แสดงความคิดเห็น แจงขาวสารดวย 

 1.2.5) ดานการเรียนรูของคนในชุมชน เกิดการเรียนรูเพ่ิมเติมจากการ
ฟงเทศน การแจงขาวสารหนายงานตาง ๆ การเตรียมพรอมรับมือกับปญหา การเรียนรูถึง
หลักธรรมและวิธีการปฏิบัติตนท่ีถูกตองเหมาะสม 

 1.2.6) ดานการสืบทอดกิจกรรมท่ีเกิดกับชุมชน มีการถายทอดกิจกรรม
สูเยาวชน มีการนําภูมิปญญาของคนโบราณมาใช และอนุรักษไวไมใหสูญหาย 

 1.2.7) ดานสุขภาพ อนามัย ทางกายและทางจิต พัฒนาและกลอมเกลา
ดานจิตใจใหมีคุณธรรม จริยธรรมตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 

 1.2.8) ดานความสงบสุข การไมมีคดีอาชญากรรม เม่ือมีหลักธรรมใน
การดําเนินชีวิต ก็จะเกิดความสงบสุขของสังคม ในขณะเดียวกันความเขาใจระหวางองคกรและ
ชุมชนในการปฏิบัติหนาท่ีของแตละฝาย ทําใหเกิดความไววางใจ และการแจงขาวสาร ระวังภัย
ในชุมชน เม่ือมีส่ิงผิดปกติเกิดข้ึนก็มีการแกไขไดทัน กรณีท่ีมีขอพิพาทก็สามารถพูดคุยันและ
แกไขปญหาในเบ้ืองตนไดทันทวงที 
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 (12)  องคการบริหารสวนตําบลหารแกว อําเภอหางดง  
 องคการบริหารสวนตําบลหารแกว  อําเภอหางดง ภายใตโครงการ “น้ําใจไทย
ไหลเต็มคลอง” มีผลของการเพ่ิมมูลคาสินทรัพยชุมชน ดังนี้ 
  1.1) ผลประโยชนของโครงการ “น้ําใจไทยไหลเต็มคลอง” ท่ีสงผลตอระดับ
การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ไดแก 

1.1.1) ท่ีมาและมูลคาของทุนดําเนินงานตามกิจกรรมและโครงการ   
เกิดจากความตองการของชุมชนใครมีเคร่ืองมืออะไรก็นาํมา 

1.1.2) สรางและกอใหเกิดสวัสดิการครอบครัวและชุมชน   กจิกรรม
ดําเนินการรวมกันระหวางสมาชิกของครอบครัวกอใหเกดิความรักและความเขาใจ เหน็ใจตอกัน 

1.1.3) ระดับการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ความเจริญสามารถเขาไปถึงใน
ชุมชนไดกอใหเกิดงานเกดิอาชีพใหมๆ  

1.1.4) ดานมาตรฐานตอชีวิตความเปนอยูของประชากร น้ําไมทวมลํา
เหมือง การเกนิทางสะดวกสบาย ความเปนอยูดีข้ึน   

1.1.5) คุณภาพของประชากรดานการศึกษา การเดนิทางไป
สถานศึกษาสะดวกยิ่งข้ึน  

1.1.6) คุณภาพของประชากรดานสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม ไม
เกิดโรคภยัอันมาจากนํ้าทวม 

1.1.7) กอใหเกิดมูลคาเพิ่ม และการตอยอดทางดานเศรษฐกจิใน
ชุมชน คมนาคมขนสงสะดวก สงผลตอการกระจายรายไดของคนในชุมชน เกิดงาน เกิดอาชีพ 
ใหมๆ 
  1.2) ลักษณะกิจกรรมของโครงการท่ีบงช้ีถึงผลกระทบตอระดับการพัฒนา
สังคมในชุมชน 
   1.2.1) ดานการมีสวนรวมในสังคม คนในชุมชนไดมีสวนรวมตอการ
สรางสาธารณประโยชนรวมกัน  
   1.2.2) ดานการเขารวมวางแผนของชุมชน จากการทําประชาสัมพันธ 
เวทีชาวบาน และอบต.สัญจร 
   1.2.3) การเขารวมตรวจสอบประเมินผลการปฏิบัติงาน คนในชุมชน 
และแตงต้ังคณะทํางานตรวจสอบและประเมินผล 
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   1.2.4) ดานการเขารวมในการใชสิทธิและแสดงความคิดเห็น คนใน
ชุมชนใหความสนใจ และติดตามจากการทาํเวทีชาวบานและอบต.สัญจร 
   1.2.5) ดานการเรียนรูของคนในชุมชน อบต.ปาวประกาศเชิญชวนคน
ในชุมชนเขามามีสวนรวมทํากิจกรรม เชน แหเทียน ดําหัวผูสูงอายุ 
   1.2.6) ดานการสืบทอดกิจกรรมที่เกิดกับชุมชน ตั้ง อสม.นอยยุวชน
และดีเจนอย เปนส่ือกลางถายทอดโครงการ 
   1.2.7) ดานสุขภาพ อนามัย ทางกายและทางจิต มีสถานีอนามัยหมูบาน 
กิจกรรมพนยาฆายุงลาย ทําแวนตาใหผูสูงอายุฟรี 
   1.2.8) ดานความสงบสุข ไมมีคดีอาชญากรรม มีการจัดการ เปล่ียนเวร
กัน ตรวจตราสอดสองดูแลชุมชน    

  
 (13)  องคการบริหารสวนตําบลแมศึก อําเภอแมแจม  
 องคการบริหารสวนตําบลแมศึก  อําเภอแมแจม ภายใตโครงการ “เผยแพร
ประวัตคิวามเปนมาของวัดกองกาน” มีผลของการเพ่ิมมูลคาสินทรัพยชุมชน ดังนี้ 
  1.1) ผลประโยชนของโครงการ “ เผยแพรประวัตคิวามเปนมาของวัดกองกาน” 
ท่ีสงผลตอระดับการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ไดแก 

    ท่ีมาและมูลคาของทุนดําเนินงานตามกิจกรรมและโครงการ สวน
ใหญมาจากการสนับสนุนจาก อบต สวนชาวบานก็ไดจากการบริจาคเงินรวมสมทบทุน และได
จากการบริจาคจากชุมชนรอบขาง  

 1.1.1) ลักษณะและรูปแบบกิจกรรมความรวมมือกันในการทํา
กิจกรรมทางศาสนา เปนการบูรณาการรวมกันทุกภาคสวน ท้ังวัด บาน ชุมชน และ อบต เพื่อให
กิจกรรมดังกลาวไดสืบสานตอไป 

  1.1.2) จํานวนผูเขารวมกิจกรรม คือ ชุมชนวัดกองกานท้ังหมดรวมถึง
ชุมชนใกลเคียงดวย 200 คน ตอป 

  1.1.3) ความตอเนื่องของกิจกรรมที่เกิดข้ึน ทําอยางสม่ําเสมอ อยาง
ตอเนื่อง ท้ังนี้เพราะเปนประเพณีของชาวบานอยูแลว แตจะใหยิ่งใหญและมีคนรวมงานมากตอง 
อาศัยการบูรณาการรวมกันกับทุกภาคสวน 

  1.1.4) กิจกรรมท่ีสามารถประเมินคาทางเศรษฐกิจได การซอมแซมวัด 
โดยการทําบุญ หรือการบริจาค เปนตน  
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  1.1.5) กิจกรรมมีคุณคาทางจิตใจตอชุมชน  เปนอยางมาก  ชาวบานมี
ความรูสึกที่ดีตอการจัดกิจกรรมนี้ 

  1.1.6) กิจกรรมมีคุณคาท้ังดานเศรษฐกิจและจิตใจ  ยังเห็นภาพไมชัด
ในดานเศรษฐกิจ 
  1.2) ลักษณะกจิกรรมของโครงการท่ีบงช้ีถึงผลกระทบตอระดับการพฒันา
สังคมในชุมชนถือไดวามีสวนรวมของคนในสังคมเปนอยางมาก คนแกเฒาไดเขารวมกิจกรรมนี้
เกือบทุกคน แตยังไมไดพัฒนาในสวนของเยาวชนมากนัก 

  1.2.1) ดานการเขารวมวางแผนของชุมชน ถือวานอย ยังไมมากและ
เดนชัดมากนัก 

  1.2.2) การเขารวมตรวจสอบประเมินผลการปฏิบัติงาน มีการ
ตรวจสอบและประเมินโดย  เจาหนาที่ของ อบต เปนหลัก 

  1.2.3) ดานการเขารวมในการใชสิทธิและแสดงความคิดเห็น มีนอยยัง
ไมเห็นเดนชัด 

  1.2.4) ดานการเรียนรูของคนในชุมชน เกดิการเรียนรูรวมกันของคน
ในสังคม แตไมไดจากการสอน หรือเขาอบรม แตเกิดจากการเรียนรูกนัเองของคนท่ีเขารวม
กิจกรรม 

  1.2.5) ดานการสืบทอดกจิกรรมท่ีเกิดกับชุมชน ยงัไมเดนชัด วาจะสืบ
ทอดไปยังคนรุนตอไปไดอยางไร โดยเฉพาะเยาวชน 

  1.2.6) ดานความสงบสุข การไมมีคดีอาชญากรรม ผลไดของโครงการ
เห็นไดชัดเจนในกลุมคนแกเฒา แตยังไมเดนชัดในวยัรุน หรือ  เยาวชน 
 
 (14)  องคการบริหารสวนตําบลดอนแกว อําเภอแมริม  
 องคการบริหารสวนตําบลดอนแกว  อําเภอแมริม ภายใตโครงการ “พัฒนา
คุณภาพชีวติคนพิการ” มีผลของการเพ่ิมมูลคาสินทรัพยชุมชน ดังนี้ 
  1.1) ผลประโยชนของโครงการ “พัฒนาคุณภาพชีวติคนพิการ” ท่ีสงผลตอ
ระดับการพัฒนาเศรษฐกจิชุมชน ไดแก 

1.1.1) ท่ีมาและมูลคาของทุนดําเนินงานตามกิจกรรมและโครงการ
โดย อบต.ดอนแกว พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย จังหวัดเชียงใหม 

     1.1.2) ระดับการพัฒนาดานเศรษฐกิจ:  มีแนวโนมในระดับท่ีดี 
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     1.1.3) ดานมาตรฐานตอชีวิตความเปนอยูของประชากร มีมาตรฐานท่ี
ดีข้ึน ผูปวยมีขวัญกําลังใจดีข้ึน   

   1.1.4) คุณภาพของประชากรดานการศึกษา มีคุณภาพที่ดีข้ึน ท้ัง
การศึกษา ในระบบ และการศึกษานอกระบบ  

   1.1.5) คุณภาพของประชากรดานสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม มี
คุณภาพท่ีดีข้ึน มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดีข้ึนจากการดําเนินกิจกรรม 
  1.2) ลักษณะกจิกรรมของโครงการท่ีบงช้ีถึงผลกระทบตอระดับการพฒันา
สังคมในชุมชน 
   1.2.1) ดานการมีสวนรวมในสังคม การเปดโอกาสใหมีการศึกษา
เรียนรู ระหวางผูใหบริการและผูรับบริการ 
   1.2.2) ดานการเขารวมวางแผนของชุมชน มีการวางแผนรวมกัน
ระหวางคนในชุมชน โดยนํารองในกลุมผูนํา (สมาชิกอบต.ดอนแกว) 
   1.2.3) การเขารวมตรวจสอบประเมินผลการปฏิบัติงาน  ชุมชน
สามารถเขารวมตรวจประเมินผลการดําเนนิกิจกรรมโดยการเยี่ยมชมและรวมดําเนินกิจกรรม 

1.2.4) ดานการเขารวมในการใชสิทธิและแสดงความคิดเห็น เปด
โอกาสใหมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นตอการดําเนินกิจกรรม โดยผานการประชุมและ
การจัดกิจกรรมนัดพบปะกลุม 

1.2.5) ดานการเรียนรูของคนในชุมชน เปดโอกาสใหมีการเรียนรู
รวมกันโดยการรวมดําเนินกิจกรรม 

1.2.6) ดานการสืบทอดกิจกรรมท่ีเกิดกับชุมชน มีการขยายผลไปยัง
พื้นที่ใกลเคียง 

1.2.7) ดานสุขภาพ อนามัย ทางกายและทางจิต ของผูรับบริการ 
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 6.1.3   มูลคาเพิ่มของสินทรพัยชมุชนจากการจัดการเรียนรู ดานการศึกษา 
   การศึกษาถึงมูลคาเพิ่มของสินทรัพยชุมชนในดานเศรษฐกิจ การเกษตรและการ
ทองเท่ียวจํานวน 6 ชุมชน มีรายละเอียดของผลการศึกษา ดังนี้ 
  (1)   องคการบริหารสวนตําบลยหุวา อําเภอสันปาตอง  
 องคการบริหารสวนตําบลยุหวา  อําเภอสันปาตอง ภายใตโครงการ “สวน
เกษตรนอยตามรอยพอ” มีผลของการเพ่ิมมูลคาสินทรัพยชุมชน ดังนี้ 
  1.1) ผลประโยชนของโครงการ “สวนเกษตรนอยตามรอยพอ” ท่ีสงผลตอ
ระดับการพัฒนาเศรษฐกจิชุมชน ไดแก 
   1.1.1) ท่ีมาและมูลคาของทุนดําเนินงานตามกิจกรมและโครงการ
งบประมาณสนับสนุนจาก อบต. 
   1.1.2) ระดับการพัฒนาดานเศรษฐกิจ เปนฐานการพฒันาของเศรษฐกิจ
ชุมชน (การลดคาใชจาย) 
   1.1.3) คุณภาพของประชากรดานการศึกษา กิจกรรมการเรียนการสอน
ท่ีเนนการปฏิบัตจิริงและเรียนรูจากธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
   1.1.4) คุณภาพของประชากรดานสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม               
เด็กบริโภคผักเพิ่มข้ึน อีกทั้งไดพัฒนาท้ังดานอารมณและการเรียนรูจากการปฏิบัติการปลูกผักใน
แปลง 
   1.1.5) กอใหเกดิมูลคาเพิ่ม และการตอยอดทางดานเศรษฐกิจในชุมชน 
การเช่ือมโยงกิจกรรมกับศูนยเศรษฐกิจพอเพียง 
  1.2) ลักษณะกจิกรรมของโครงการท่ีบงช้ีถึงผลกระทบตอระดับการพฒันา
สังคมในชุมชน 
   12.1) ดานการมีสวนรวมในสังคมการจัดเวทีประชาคมเพ่ือพิจารณาถึง
กิจกรรมท่ีจะดําเนินงานดานการศึกษา 
   1.2.2) ดานการเขารวมวางแผนของชุมชน โครงการเร่ิมจากความ
ตองการของผูปกครองในชุมชน โดยมีการสํารวจความตองการเพื่อไดขอมูลประกอบการ
วางแผน 
   1.2.3) ดานการเขารวมในการใชสิทธิและแสดงความคิดเห็น การรวม
ในกระบวนการสรางแผนงานและโครงการ 
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   1.2.4) ดานการเรียนรูของคนในชุมชน กิจกรรมท่ีดําเนินการเปนแหลง
เรียนรูใหกบัเด็กและเช่ือมโยงกับกิจกรรมการเรียนการสอนกบัศูนยเศรษฐกิจของตําบล 
   1.2.5) ดานสุขภาพ อนามัย ทางกายและทางจิต การพัฒนาการของเด็ก
เล็กท้ังทางดานรางกาย อารมณ สังคมและสติปญญา ตลอดจนการปลูกฝงเจตคติ จิตสํานึกของ
เด็กเล็กตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปญญาทองถ่ิน 
 
 (2)   องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง อําเภอสันปาตอง  
  องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง  อําเภอสันปาตอง ภายใตโครงการ 
“สงเสริมและพัฒนาศูนยเด็กเล็ก” มีผลของการเพ่ิมมูลคาสินทรัพยชุมชน ดังนี้ 
  1.1) ผลประโยชนของโครงการ “สงเสริมและพัฒนาศูนยเด็กเล็ก” ท่ีสงผลตอ
ระดับการพัฒนาเศรษฐกจิชุมชน ไดแก 

  1.1.1) ท่ีมาและมูลคาของทุนดําเนินงานตามกิจกรมและโครงการ งบ
สนับสนุนจาก อบต.สันกลาง 

  1.1.2) คุณภาพของประชากรดานการศึกษา เปนแหลงเรียนรูและศึกษา
ดูงาน และการผลิตส่ือและนวัตกรรมในการเรียนการสอน 

  1.1.3) คุณภาพของประชากรดานสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม สถานท่ี
สอนอยูในสภาพแวดลอมท่ีด ีมีบริเวณกวางขวาง แบงแยกเปนสัดสวน (อาคารเรียน โรงอาหาร 
สนามเด็กเลน) ทําใหเอ้ือตอการกิจกรรมตางๆ  

  1.1.4) กอใหเกดิมูลคาเพิ่ม และการตอยอดทางดานเศรษฐกิจในชุมชน 
ลดคาใชจายในการรับสง และคาเรียนบุตรของประชาชนในพ้ืนท่ี 
 
  1.2) ลักษณะกจิกรรมของโครงการท่ีบงช้ีถึงผลกระทบตอระดับการพฒันา
สังคมในชุมชน 

1.2.1)  ดานการมีสวนรวมในสังคม การบูรณาการงานระหวาง อบต. 
โรงเรียน  สาธารณสุข เขาดวยกัน 

1.2.2) ดานการเขารวมวางแผนของชุมชน ข้ันตอนการจัดทําเวที
ประชุม 
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1.2.3) ดานการเขารวมในการใชสิทธิและแสดงความคิดเห็น การมี
สวนรวมของผูปกครองในกิจกรรมสายสัมพันธเพื่อประเมินความพึงพอใจและใหขอเสนอแนะ
เพื่อนําไปปรับปรุงแผนงาน 

1.2.4) ดานการสืบทอดกิจกรรมที่เกิดกับชุมชน กิจกรรมอุยสอน
หลาน เชน การทําขนมพ้ืนบาน งานจักสาน 

1.2.5) ดานสุขภาพ อนามัย ทางกายและทางจิตกิจกรรมเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอนใหกบัเด็ก นํามาผนวกเขากับการวางเรียนการสอนเพ่ือใหเด็กมีกิจกรรม
การเรียนรูเหมาะสมกับพัฒนาการ จนกระท่ังมีกิจกรรมท่ีนาสนใจ ไดแก กิจกรรมอุยสอนหลาน 
การสรางสายสัมพันธกับผูปกครอง การอบรมผูปกครอง สันปาตองออนหวาน (ลดการกินขนม
หวาน เพิ่มการกินผัก)   
  
 (3)   องคการบริหารสวนตําบลบานทับ อําเภอแมแจม  
 องคการบริหารสวนตําบลบานทับ  อําเภอแมแจม ภายใตโครงการ “การมีสวน
รวมการจัดการศึกษาเพื่อทองถ่ิน” มีผลของการเพ่ิมมูลคาสินทรัพยชุมชน ดังนี้ 
  1.1) ผลประโยชนของโครงการ “การมีสวนรวมการจัดการศึกษาเพื่อทองถ่ิน” 
ท่ีสงผลตอระดับการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ไดแก 

   1.1.1) ท่ีมาและมูลคาของทุนดําเนินงานตามกิจกรมและโครงการมา
จากการสนับสนุนโดย อบต บานทับ ทยอยใหคอมพิวเตอรกับเด็กๆ ในหลายโรงเรียน เปนเวลา
มานาน 2 ป แตละโรงเรียนประมาณ 20 เคร่ือง พรอมโตะ และอุปกรณเสริมคอมฯ อีกท้ังยังได
วาจางครูอาสามาชวยสอนใหกับเด็กดวย 

   1.1.2) คุณภาพของประชากรดานการศึกษา ดีข้ึนอยางเห็นไดชัดเจน 
เพราะในพื้นท่ี เด็กๆ ไมสามารถดูทีวีได ไมสามารถรับรูขาวสารตางๆ นอกชุมชน แตเม่ือมีคอม
ฯ ก็สามารถเปดโลกทัศนใหกับเด็กๆ ไดมาก 

   1.1.3) กอใหเกิดมูลคาเพ่ิม และการตอยอดทางดานเศรษฐกิจในชุมชน 
หากเอาความรูท่ีไดรับนี้ไปใชใหเกิดประโยชน เม่ือจะออกไปทํางานในเมือง หรือนอกชุมชน ก็
จะทําใหเขาใจถึงสภาพเศรษฐกิจและสังคมนอกชุมชนไดมากข้ึน สามารถปรับตัวเขากับสังคม
ไดดีข้ึน ท้ังนี้เพราะมาจากการเรียนรูนอกหองเรียนโดยคอมพิวเตอรนี้เอง  
  1.2) ลักษณะกจิกรรมของโครงการท่ีบงช้ีถึงผลกระทบตอระดับการพฒันา
สังคมในชุมชน 
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    1.2.1) ดานการมีสวนรวมในสังคมถือวา เปนตัวบงช้ีท่ีสําคัญมาก 
เพราะโครงการน้ีจะไมสําเร็จหากไมมีสวนรวมกันหลายฝาย ไมวาจะเปนภาครัฐ (อบต) หรือ
โรงเรียน ครู อาจารย หรือแมแตเจาหนาท่ีในพื้นท่ีใกลชิด ท่ีอยากเห็นเด็กๆ ไดพัฒนาความรูให
มากข้ึน การมีสวนรวมของพื้นท่ีแหงนี้ถือวาคอนขางเขมแข็งเปนอยางมาก ไมเฉพาะโครงการน้ี
เทานั้น แมแตโครงการอื่นๆ ก็ดีดวยเชนกัน เชน การทําถนน หรือปลูกปา เปนตน ทําใหสังคม
เกิดการพัฒนา ชุมชนเกิดการพัฒนาตอไปได 

   1.2.2) ดานการเขารวมวางแผนของชุมชน  นอกจาก ชุมชนจะร วม
วางแผนรวมกันแลว หนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ก็มีสวนรวมดวย ไมไดตัดสิน หรือมีมติ
เพียงฝายเดียวแตอยางใด  

   1.2.3) การเขารวมตรวจสอบประเมินผลการปฏิบัติงาน ถูกตองตาม
หลักการตรวจประเมิน โดยทีมประเมินจาก อบต สามารถเขาตรวจสอบ การจัดซ้ือ จัดจาง หรือ
แมแตการประเมินความพึงพอใจจากหลายๆ ดาน เชน แผนงาน กิจกรรม หรือแมแตการ
ปฏิบัติงาน เปนตน  

   1.2.4) ดานการเขารวมในการใชสิทธิและแสดงความคิดเห็น เกิดข้ึน
โดยตลอด ท้ังนี้ทํากันในชุมชน การใหขอคิด การแสดงความคิดเห็น จะนําเขาสูการตัดสินใจเพื่อ
ปรับและประยุกตใชใหเหมาะสม ใหดีข้ึนโดยตลอด เพราะโครงการมีความยืดหยุนตอการ
พัฒนาคอนขางมาก 

   1.2.5) ดานการเรียนรูของคนในชุมชน การศึกษา เกิดข้ึนในเด็ก  การ
พัฒนาการสอน เกิดข้ึนในครู อาจารย การวางแผนงาน ยุทธศาสตร เกิดข้ึนกับผูบริหารของ อบต 
หรือหนวยงานอื่น เชน ทหาร หรือ หนวยตนน้ําฯ การดําเนินงาน เกิดข้ึนกับเจาหนาท่ี
ผูปฏิบัติงาน เปนตน  

   1.2.6) ดานการสืบทอดกิจกรรมท่ีเกิดกับชุมชนใหครู อาจารย ไดปรับ
และสืบทอดกิจกรรมตอเนื่อง สวนเด็กๆ ควรจะใหเขาสอนกันเองไดในระยะถัดไป 
  
 (4)   องคการบริหารสวนตําบลแมคือ อําเภอดอยสะเก็ด  
 องคการบริหารสวนตําบลแมคือ  อําเภอดอยสะเก็ด ภายใตโครงการ 
“สนับสนุนดานการศึกษา โรงเรียนแมคือวิทยา” มีผลของการเพ่ิมมูลคาสินทรัพยชุมชน ดังนี้ 
  1.1) ผลประโยชนของโครงการ “สนับสนุนดานการศึกษา โรงเรียนแมคือ
วิทยา ” ท่ีสงผลตอระดับการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ไดแก 
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   1.1.1)  ท่ีมาและมูลคาของทุนดําเนินงานตามกิจกรมและโครงการ …
งบประมาณของอบต.และเงินบริจาค  

1.1.2) สรางและกอใหเกิดสวัสดิการครอบครัวและชุมชน ให
การศึกษากับเด็กในชุมชน 

1.1.3) ระดับการพัฒนาดานเศรษฐกิจดีมาก มีการกระจายงานกระจาย
รายได 

1.1.4) ดานมาตรฐานตอชีวิตความเปนอยูของประชากรดีมาก สังคม 
ชุมชนดี 

1.1.5) คุณภาพของประชากรดานการศึกษา …ดีมาก ประชาชนมี
ความรูมีการศึกษา มีความใฝศึกษา 

1.1.8) กอใหเกิดมูลคาเพิ่ม และการตอยอดทางดานเศรษฐกิจใน
ชุมชนมีอาชีพ มีงานทํา 
 
  1.2) ลักษณะกจิกรรมของโครงการท่ีบงช้ีถึงผลกระทบตอระดับการพฒันา
สังคมในชุมชน 

 1.2.1) ดานการมีสวนรวมในสังคมมีกิจกรรมเขาคายเยาวชน 
 1.2.2) ดานการเขารวมวางแผนของชุมชน มีการวางแผนประชุม 

ระหวางอบต. บาน โรงเรียน เพื่อจัดกจิกรรมและแนวทางการจัดการเรียนการสอน 
 1.1.3) การเขารวมตรวจสอบประเมินผลการปฏิบัติงานมีการชี้แจง

งบประมาณ 
1.2.4) ดานการเขารวมในการใชสิทธิและแสดงความคิดเห็นประชุม 
1.2.5) ดานการเรียนรูของคนในชุมชน มีสวนรวมในการปฏิบัต ิ
1.2.6) ดานการสืบทอดกจิกรรมท่ีเกิดกับชุมชนดําเนินกิจกรรมอยาง

ตอเนื่อง 
1.2.7) ดานสุขภาพ อนามยั ทางกายและทางจิตมีการตรวจสุขภาพ 

การออกกําลังกาย การปฏิบัติธรรมใหกบัเด็ก เยาวชน 
1.2.8) ดานความสงบสุข การไมมีคดีอาชญากรรม มีการทํากิจกรรม

ตาง ๆรวมกัน สงเสริมใหเยาวชนใชเวลาวางใหเกิดประโยชน 
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 (5)   องคการบริหารสวนตําบลบวกคาง อําเภอสันกําแพง  
  องคการบริหารสวนตําบลบวกคาง  อําเภอสันกําแพง  ภายใตโครงการ 
“การศึกษาปฐมวัย” มีผลของการเพ่ิมมูลคาสินทรัพยชุมชน ดังนี้ 
  1.1) ผลประโยชนของโครงการ “การศึกษาปฐมวัย” ท่ีสงผลตอระดับการ
พฒันาเศรษฐกิจชุมชน ไดแก 

   1.1.1) ท่ีมาและมูลคาของทุนดําเนนิงานตามกิจกรรมและโครงการมี
การจัดการศึกษาปฐมวยั 600,000 บาท   

   1.1.2) สรางและกอใหเกิดสวัสดิการครอบครัวและชุมชน มีโครงการพี่
สอนนอง ทุนการศึกษาเยาวชนในตําบล  

   1.1.3) คุณภาพของประชากรดานการศึกษา มีอาหารกลางวัน อาหาร
เสริมและเงินสงเคราะหเคร่ืองแตงกาย  
  1.2) ลักษณะกจิกรรมของโครงการท่ีบงช้ีถึงผลกระทบตอระดับการพฒันา
สังคมในชุมชน 

1.2.1) ดานการมีสวนรวมในสังคม มีโครงการวันพอและวันแม
แหงชาติประจําป 

1.2.2) ดานการเขารวมวางแผนของชุมชน มีโครงการจัดสรรเงิน
สงเคราะหการศึกษา  

1.2.3) การเขารวมตรวจสอบประเมินผลการปฏิบัติงาน มีการประเมิน
คุณภาพการศึกษาข้ันพื้นฐาน   

1.2.4) ดานการเรียนรูของคนในชุมชน มีโครงการทองถ่ินพานอง
เท่ียว  

1.2.5) ดานการสืบทอดกจิกรรมท่ีเกิดกับชุมชน มีโครงการถวายเทียน
เขาพรรษาประจําป  

1.2.6) ดานสุขภาพ อนามัย ทางกายและทางจิต มีสถานีอนามัยประจํา
ตําบล 2 แหงรพ. ของรัฐ 30 เตียง  

1.2.7) ดานความสงบสุข การไมมีคดีอาชญากรรม มีตูยามตํารวจ
ประจําตําบล ท่ีพักสายตรวจประจําหมูบาน  
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 (6)   องคการบริหารสวนตําบลแมสาว อําเภอแมอาย  
 องคการบริหารสวนตําบลแมสาว  อําเภอแมอาย ภายใตโครงการ “ภารกิจ
ทองถ่ินดานการศึกษาเพื่อชุมชนรากหญาของไทย ” มีผลของการเพ่ิมมูลคาสินทรัพยชุมชน ดังนี้ 
  1.1) ผลประโยชนของโครงการ “ภารกิจทองถ่ินดานการศึกษาเพื่อชุมชนราก
หญาของไทย” ท่ีสงผลตอระดับการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ไดแก 
   1.1.1) ท่ีมาและมูลคาของทุนดําเนินงานตามกิจกรมและโครงการ 
งบประมาณจากองคการบริหารสวนตําบล 365,426 บาท ในการดาํเนินวานท้ังป 
   1.1.2) มูลคาท่ีกอใหเกิดรายไดเฉล่ียตอบุคคล/ตอชุมชน ครูอัตราจาง 2 
อัตราๆล 6,580บาทตอเดือน 
   1.1.3) สรางและกอใหเกิดสวัสดิการครอบครัวและชุมชน แบงเบา
ภาระผูปกครอง 
   1.1.4) ระดับการพัฒนาดานเศรษฐกิจ เปนผลไดจากกิจกรรมทําให
ผูปกครองสามารถปรกอบอาชีพไดเต็มท่ี 
   1.1.5) ดานมาตรฐานตอชีวิตความเปนอยูของประชากร ความเปนอยู
ของชาวบานดีข้ึน เพราะโครงการพัฒนาเด็กเล็กชวยแบงเบาภาระผูปกครองและภาระการเล้ียงดู
ใหแกผูปกครอง 
   1.1.6) คุณภาพของประชากรดานการศึกษา มีคุณภาพการศึกษาดีข้ึน
เด็กมีความพรอมที่จะเขาเรียนในช้ันปะถมปท่ี 1 
   1.1.7) คุณภาพของประชากรดานสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม มี
กิจกรรมการดูแลสุขภาพของเด็กในศูนยเชน การตรวจสุขภาพเด็กประจําป การวันสวนสูงและ
ช่ังน้ําหนักใหไดตามเกณฑ 
   1.1.8) กอใหเกดิมูลคาเพิ่ม และการตอยอดทางดานเศรษฐกิจในชุมชน 
เด็กไดรับการเล่ียงดูท่ีถูกวิธีทําใหมีพัฒนาการดานความคิด 
  1.2) ลักษณะกจิกรรมของโครงการท่ีบงช้ีถึงผลกระทบตอระดับการพฒันา
สังคมในชุมชน 
   1.2.1) ดานการมีสวนรวมในสังคม มีการจัดกิจกรรมประจําป เชน การ
จัดกิจกรรมวันเด็ก วันพอ และวันแม โดยจัดใหผูปกครองในชุมชนเขามามีสวนรวมในกิจกรรม 
รวมถึงรวมแรงรวมใจกันซอมแซมปรับปรุงพัฒนาศูนยรับเล้ียงเด็กกอนวัย 
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   1.2.2) ดานการเขารวมวางแผนของชุมชน การประชุมผูปกครองและ
พูดถึงปญหาตาง ๆของครอบครัว และการทําประชาคมหมูบานรวมวางแผนในการพัฒนาศูนย 
   1.2.3) การเขารวมตรวจสอบประเมินผลการปฏิบัติงาน มีการประเมิน
การสอนของครูผูดแูลเด็กจากตนสังกัดโดยตัวแทนคณะกรรมการของศูนย และหวัหนาสวน
ศึกษา 
   1.2.4) ดานการเขารวมในการใชสิทธิและแสดงความคิดเห็น มีการจัด
ประชุมรวมกนัระหวาง อบต.ครูตชด. และผูนาํหมูบาน 
   1.2.5) ดานการเรียนรูของคนในชุมชน มีการจัดประชุมช้ีแจงชาวบาน
ใหเขาใจถึงการจัดโครงการพัฒนาเดก็เล็กกอนวยัเรียน เพื่อใหชาวบานเขามามีสวนรวมแสดง
ความคิดเหน็ในการปรับปรุง 
   1.2.6) ดานการสืบทอดกจิกรรมท่ีเกิดกับชุมชน โดยสวนมากจะดําเนนิ
โดยทางอบต. และฝายชาวบานจะเขารวมในบางคร้ัง 
   1.2.7) ดานสุขภาพ อนามัย ทางกายและทางจิต มีการตรวจสุขภาพเด็ก
ประจําป และจัดกิจกรรมในวันสําคัญตาง ๆใหเด็กและผูปกครองทํากิจกรรมรวมกัน 
   1.2.8) ดานความสงบสุข การไมมีคดีอาชญากรรม เม่ือเด็กไดรับ
การศึกษาท่ีถูกตองต้ังแตกอนวัยเรียนจะทําใหเด็กมีความใฝศึกษาคุนเคยกับโรงเรียนจะทําใหเด็ก
มีการศึกษาหางไกลยาเสพติด 
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 6.1.4   มูลคาเพิ่มของสินทรัพยชุมชนจากการจัดการเรียนรู ดานอนามัยและส่ิงแวดลอม 
  การศึกษาถึงมูลคาเพิ่มของสินทรัพยชุมชนในดานเศรษฐกิจ การเกษตรและการ
ทองเท่ียวจํานวน 5 ชุมชน มีรายละเอียดของผลการศึกษา ดังนี้ 
  (1)  องคการบริหารสวนตําบลสันโปง อําเภอแมริม 
  องคการบริหารสวนตําบล  อําเภอ ภายใตโครงการ“การใชปุยหมักอินทรีย และ
การเตรียมดินอยางไมเผาตอซังในการผลิตถ่ัวเหลืองเพ่ือแกไขปญหาตามมลภาวะทางอากาศการ
ใชปุยหมักอินทรีย และการเตรียมดินอยางไมเผาตอซังในการผลิตถ่ัวเหลืองเพ่ือแกไขปญหาตาม
มลภาวะทางอากาศ” มีผลของการเพ่ิมมูลคาสินทรัพยชุมชน ดังนี้ 
  1.1) ผลประโยชนของโครงการ “การใชปุยหมักอินทรีย และการเตรียมดิน
อยางไมเผาตอซังในการผลิตถ่ัวเหลืองเพ่ือแกไขปญหาตามมลภาวะทางอากาศ” ท่ีสงผลตอ
ระดับการพัฒนาเศรษฐกจิชุมชน ไดแก 

1.1.1) มูลคาท่ีกอใหเกิดรายไดเฉล่ียตอบุคคล/ตอชุมชน 100,000 –
150,000 บาท/ชุมชน/ป  
    1.1.2) สรางและกอใหเกิดสวัสดิการครอบครัวและชุมชน 2,000 –
3,000 บาท/คน/เดือน 
   1.1.3) ระดับการพัฒนาดานเศรษฐกิจมีแนวโนมในระดับท่ีดี  
   1.1.4) ดานมาตรฐานตอชีวิตความเปนอยูของประชากรมีมาตรฐานท่ีดี
ข้ึน  

    1.1.5) คุณภาพของประชากรดานการศึกษา มีคุณภาพท่ีดข้ึีนท้ัง
การศึกษาในระบบ และการศึกษานอกระบบ  

    1.1.6) คุณภาพของประชากรดานสาธารณสุขและส่ิงแวดลอมไดรับ
การดูแลเนื่องจากเปนการลดการใชสารเคมีในการเกษตร 

    1.1.7) กอใหเกิดมูลคาเพ่ิม และการตอยอดทางดานเศรษฐกิจในชุมชน
มีตอยอดดานเศรษฐกิจชุมชน 
  1.2) ลักษณะกจิกรรมของโครงการท่ีบงช้ีถึงผลกระทบตอระดับการพฒันา
สังคมในชุมชน 

 1.2.1) ดานการมีสวนรวมในสังคมมี การเปดโอกาสใหมีการศึกษา
เรียนรู ระหวางการดําเนินกิจกรรมของคนในชุมชน 
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1.2.2) ดานการเขารวมวางแผนของชุมชน มีการวางแผนรวมกันระหวางคน
ในชุมชน (ตาํบล) โดยนํารองเฉพาะพ้ืนท่ีหมูบานละ 1 แหง 

1.2.3) การเขารวมตรวจสอบประเมินผลการปฏิบัติงานมี ชุมชนสามารถเขา
รวมตรวจประเมินผลการดําเนินกิจกรรมโดยการเยี่ยมชมและรวมดําเนินกิจกรรม 

1.2.4) ดานการเขารวมในการใชสิทธิและแสดงความคิดเห็นมี เปดโอกาส
ใหมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นตอการดําเนินกิจกรรม โดยเปนแบบไมเปนทางการ 

1.2.5) ดานการเรียนรูของคนในชุมชนมี เปดโอกาสใหมีการเรียนรูรวมกัน
โดยการรวมดําเนินกิจกรรม 

1.2.6) ดานการสืบทอดกิจกรรมท่ีเกิดกับชุมชน มีการขยายผลไปยังกลุมท่ี
สนใจ 

 
 (2)   องคการบริหารสวนตําบลโปงแยง อําเภอแมริม  
 องคการบริหารสวนตําบลโปงแยง  อําเภอแมริม ภายใตโครงการ “สายใยชุมชน
สูคนรักปา” มีผลของการเพ่ิมมูลคาสินทรัพยชุมชน ดังนี้ 
  1.1) ผลประโยชนของโครงการ “สายใยชุมชนสูคนรักปา” ท่ีสงผลตอระดับ
การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ไดแก 

1.1.1)  ท่ีมาและมูลคาของทุนดําเนินงานตามกิจกรรมและโครงการ 
คือ อบต.โปงแยง 

1.1.2)  ระดับการพัฒนาดานเศรษฐกิจ มีแนวโนมเพิ่มมูลคารายได
เสริม 

1.1.3)  ดานมาตรฐานตอชีวิตความเปนอยูของประชากร มีมาตรฐาน
ท่ีดีข้ึน คนมีจิตสํานึกท่ีดใีนการอยูกับปาและรวมกันอนุรักษฟนฟูใหมีสภาพท่ีดีและแพรหลาย   

1.1.4)  คุณภาพของประชากรดานการศึกษา เปนการศึกษานอกระบบ
เกี่ยวกับการอนุรักษดูและรักษาปาไมและสภาพแวดลอม ซ่ึงเปนการเสริมเพิ่มเติมจากการศึกษา
ในระบบ/ในช้ันเรียน 

1.1.5)  คุณภาพของประชากรดานสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม มี
คุณภาพท่ีดีข้ึน มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดีข้ึนจากการดําเนินกิจกรรม 

1.1.6)  กอใหเกิดมูลคาเพิ่ม และการตอยอดทางดานเศรษฐกิจใน
ชุมชน ในอนาคตจะกอใหเกิดมูลคาเพิ่มและตอยอดดานเศรษฐกิจในชุมชน 
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  1.2) ลักษณะกจิกรรมของโครงการท่ีบงช้ีถึงผลกระทบตอระดับการพฒันา
สังคมในชุมชน 

1.2.1)  การมีสวนรวมในสังคม เปดโอกาสใหมีการศึกษาเรียนรู
รวมกันระหวางคนในชุมชน 

1.2.2)  มีการวางแผนรวมกันระหวางคนในชุมชน โดยการประชุม
หารือ 

1.2.3)  ชุมชนสามารถเขารวมตรวจประเมินผลการดําเนินกิจกรรม
โดยการรวมดําเนินกิจกรรม 

1.2.4)  ดานการเขารวมในการใชสิทธิและแสดงความคิดเห็นเปด
โอกาสใหมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นตอการดําเนินกิจกรรม โดยผานการประชุมและ
การจัดกิจกรรมนัดพบปะกลุม 

1.2.5)  เปดโอกาสใหมีการเรียนรูรวมกันโดยการรวมดําเนินกิจกรรม
 1.2.6)  มีการขยายผลไปยังพื้นท่ีใกลเคียง 
 
 (3)   องคการบริหารสวนตําบลขี้เหล็ก อําเภอแมแตง  
 องคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก  อําเภอแมแตง ภายใตโครงการ “ข้ีเหล็กเมือง
งาม” มีผลของการเพ่ิมมูลคาสินทรัพยชุมชน ดงันี้ 
  1.1) ผลประโยชนของโครงการ “ข้ีเหล็กเมืองงาม” ท่ีสงผลตอระดับการพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชน ไดแก 

1.1.1) ท่ีมาและมูลคาของทุนดําเนินงานตามกิจกรมและโครงการ 
สําหรับโครงการยอย “ลด คัด แยก ขยะ เพื่อนํากลับมาใชประโยชนใหม” ไดดําเนินการจัด
โครงการมาตั้งแตป 2549 เปนตนมา ไดรับจัดสรรงบประมาณจากองคการบริหารสวนตําบล
ข้ีเหล็กจํานวน 50,000 บาท เพื่อใชในการฝกอบรมสมาชิกในชุมชนและใชในการดําเนินการ
จัดทําเตาเผาขยะ ตลอดจนใชในการจัดซ้ืออุปกรณในการทําปุยหมัก และเมล็ดพันธุแจกแก
สมาชิกในชุมชน 

1.1.2)  มูลคาท่ีกอใหเกิดรายไดเฉล่ียตอบุคคล/ตอชุมชน โครงการนี้
กอใหเกิดรายไดเสริมแกสมาชิกในชุมชนท่ีดําเนินการคัดแยกขยะ และของเหลือใชภายใน
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1.1.3)  สรางและกอใหเกิดสวัสดิการครอบครัวและชุมชน 
1.1.4)  ยกระดับการพฒันาดานเศรษฐกิจ 
1.1.5)  ดานมาตรฐานตอชีวิตความเปนอยูของประชากร ทําให

ครัวเรือนนาอยู มีความสะอาด สวยงาม สงผลตอสภาพจิตใจของคนในชุมชนดีข้ึนดวย 
นอกจากนี้แลวยังชวยใหสมาชิกในชุมชนมีความเปนอยูท่ีดีข้ึนจากรายไดเสริมและรายจายลดลง
จากการปลุกพืชผักสวนครัวเพื่อการบริโภคในครัวเรือน สวนท่ีเหลือสามารถนําไปขายสราง
รายไดใหแกครัวเรือนไดอีกดวย 

1.1.6)  คุณภาพของประชากรดานการศึกษา โครงการนี้ทําใหสมาชิก
ในชุมชนไดเรียนรูและรับทราบขอดีและขอเสียของการคัดแยกขยะและของเหลือใชในครวัเรือน 
รวมท้ังรับทราบวิธีการจัดการขยะในครัวเรือน 
ท่ีถูกตองตามหลักสุขลักษณะท่ีด ี

1.1.7)  คุณภาพของประชากรดานสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม 
โครงการนี้สรางสภาพแวดลอมท่ีดีในครัวเรือนและชุมชนเปนอยางมาก เนนการรักษา
ส่ิงแวดลอมจากการคัดแยกขยะในครัวเรือน การปลูกตนไม ดอกไม และพืชผักสวนครัว เพื่อ
ความสวยงาม ความสะอาดเรียบรอย ท้ังนี้เพื่อใหคนในชุมชนมีสุขภาพกายและใจท่ีดี มีความ
เปนอยูท่ีด ีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณดี 
   1.1.8)  กอใหเกิดมูลคาเพิ่ม และการตอยอดทางดานเศรษฐกิจในชุมชน
สําหรับโครงการนี้ชวยใหชุมชนสามารถเรียนรูวิธีการจัดการขยะไดอยางมีระบบ ชวยลดปริมาณ
ขยะและของเหลือใชในชุมชนได นอกจากนี้ยังทําใหชุมชนมีรายไดเพิ่มข้ึน และรายจายลดลง
จากการขายของเหลือใชใหแกทางอบต. ตลอดจนสามารถมีปุยหมักไวใชในครัวเรือนไว อันเปน
การลดคาใชจายครัวเรือนไดอีกทางหนึ่งดวย 
  1.2) ลักษณะกิจกรรมของโครงการท่ีบงช้ีถึงผลกระทบตอระดับการพัฒนา
สังคมในชุมชน 

  1.2.1) ดานการมีสวนรวมในสังคม จากโครงการหลัก”ข้ีเหล็กเมือง
งาม” ถือวาชุมชนมีสวนรวมในการดําเนินโครงการคอนขางมาก โดยเฉพาะโครงการปลูกตนไม 
สมาชิกในชุมชนตําบลแมแตงรวมแรงรวมใจในการปลูกตนไม นอกจากนี้โครงการยอย ลด คัด
แยก ขยะ สมาชิกชุมชนหมู 5 มีความสนใจในโครงการและไดมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆท่ีจัด
ข้ึนเปนอยางดี 
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  1.2. 2) ดานการเขารวมวางแผนของชุมชน ชุมชนมีสวนรวมในการ
เสนอความคิดเห็น การกําหนดรูปแบบของกิจกรรมในการประชุมประจําเดือน 

  1.2.3) การเขารวมตรวจสอบประเมินผลการปฏิบัติงาน 
  1.2.4) ดานการเขารวมในการใชสิทธิและแสดงความคิดเห็นไดจาก

การประชุมประจําเดือน 
  1.2.5) ดานการเรียนรูของคนในชุมชน ในการปฏิบัติดานการลด คัด

แยกขยะและของเหลือใช ทางโครงการไดจัดการฝกอบรมและสาธิตวิธีการที่ถูกตองใหแก
ครัวเรือน เพื่อท่ีจะนํามาปฏิบัติไดอยางถูกวิธี ซ่ึงจากการฝกอบรมจากเจาหนาท่ี สามารถชวยให
สมาชิกในชุมชนไดเรียนรูวิธีการจัดการขยะไดถูกตอง 

  1.2.6) ดานการสืบทอดกิจกรรมท่ีเกิดกับชุมชน กิจกรรมยอยตางๆของ
โครงการสามารถถายทอดไปยังสมาชิกอ่ืนๆในครัวเรือนได และโครงการน้ีเปนโครงการท่ีดี 
ตองอาศัยระยะเวลาในการปลูกฝง สรางจิตสํานึกในการคัดแยกขยะใหแกคนในชุมชน ถือวา
โครงการนี้สามารถดําเนินการอยางตอเนื่องไปจนถึงรุนลูกรุนหลานได 

  1.2.7) ดานสุขภาพ อนามัย ทางกายและทางจิต โครงการนี้ชวยให
ครัวเรือนมีความสะอาด นาอยู สรางส่ิงแวดลอมท่ีดี ลดปญหาขยะในครัวเรือนและชุมชนได ทํา
ใหชุมชนมีสุขภาพดีท้ังกายและจิตใจ   

  1.2.8) ดานความสงบสุข การไมมีคดีอาชญากรรม 

 
 (4)   องคการบริหารสวนตําบลสันติสุข อําเภอดอยหลอ  
 องคการบริหารสวนตําบลสันติสุข  อําเภอดอยหลอ ภายใตโครงการ 
“อนุรักษปาตนน้ํารวมใจภักดิ์รักษผืนปา” มีผลของการเพ่ิมมูลคาสินทรัพยชุมชน ดังนี้ 
  1.1) ผลประโยชนของโครงการ “อนุรักษปาตนน้ํารวมใจภักดิ์รักษผืนปา” ท่ี
สงผลตอระดับการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ไดแก 

  1.1.1) ท่ีมาและมูลคาของทุนดําเนินงานตามกิจกรมและโครงการ  
งบประมาณท่ีไดรับการสนับสนุนจาก อบต. การสนับสนุนรถขนสงจากทหาร และหนวยงาน
ตาง ๆ การสนับสนุนกลาไมจาก อช.แมวาง และ สํานักงานปาไมอําเภอ/จังหวัด 

  1.1.2) มูลคาที่กอใหเกิดรายไดเฉล่ียตอบุคคล/ตอชุมชน สําหรับผูท่ีเก็บ
เห็ดไปขาย มีรายไดประมาณ 500 – 1,000 บาท/ วัน (สามารถเก็บขายไดประมาณ 40 วัน ตอป
สําหรับผูหาแมลงและของปาอ่ืน ๆ มีรายไดประมาณ 500 – 1,000 บาท ตอวัน เชนเดียวกัน โดย
สามารถมีรายไดประมาณ 60 วัน ตอป 
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  1.1.3) สรางและกอใหเกิดสวัสดิการครอบครัวและชุมชน 
  1.1.4) ระดับการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 
  1.1.5) ดานมาตรฐานตอชีวิตความเปนอยูของประชากร มีรายไดเสริม

จากการขายของปา ในชวงท่ีมีผลิตภัณฑจากปา เชน แมลง เห็ด หนอไม ฯลฯ 
  1.1.6) คุณภาพของประชากรดานการศึกษา 
  1.1.7) คุณภาพของประชากรดานสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม มีปาไม

เพิ่มข้ึน อากาศดีข้ึน ฝุนละอองลดลง และมีน้ําใชในการเกษตรทั้งป ไมตองแยงน้ําในฤดูแลง
เหมือนเม่ือ 3-4 ปกอน 

  1.1.8) กอใหเกิดมูลคาเพิ่ม และการตอยอดทางดานเศรษฐกิจในชุมชน  
เกิดมูลคาเพิ่มจากการใชประโยชนจากปาในแงของอาหาร และนําอาหารนั้นไปขายกอใหเกิด
รายไดข้ึนมาอีกทางหนึ่ง 
  1.2) ลักษณะกจิกรรมของโครงการท่ีบงช้ีถึงผลกระทบตอระดับการพฒันา
สังคมในชุมชน 

  1.2.1.) ดานการมีสวนรวมในสังคมมีสวนรวมของชุมชนดีมาก ใน
วนัท่ีมีกิจกรรม และกิจกรรมยอย ๆ ท่ีเกี่ยวของกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติก็มีหลายอยาง 
ทําใหกระบวนการสร างความรวมมือ  และหลอหลอมแนวคิดเกี่ ยวกับการอนุ รักษ
ทรัพยากรธรรมชาติเปนไปยางตอเนื่องในชวง 3-4 ปท่ีผานมา โดยคอย ๆ ซึมซับจากกิจกรรมท่ี
จัดข้ึน การพบปะ พูดคุยกันระหวางคนในชุมชน การมีบทบาทพระสงฆเขามาเปนผูริเร่ิมแนวคิด
และมีสวนรวมในการดําเนินงาน ในการดาํเนินกิจกรรม อีกท้ังยังใหคําปรึกษาเปนอยางดี 

 1.2.2)   ความรวมมือกันหลายภาคสวนราชการ โรงเรียน องคกรชุมชน
ในพ้ืนท่ี ท่ีมารวมกิจกรรมในวันนัน้ การสนบัสนุนปจจยัหลาย ๆ อยางในการทํากิจกรรม เพื่อให
สามารถบรรลุเปาหมายโครงการท่ีวางไว 

  1.2.3) ดานการเขารวมวางแผนของชุมชน พระสงฆ องคกรทองถ่ิน 
ผูนําชุมชน กลุมผูใชน้ํา มีสวนรวมในการวางแผนการทํากิจกรรมโครงการ และมีการแจง
ชาวบานใหทราบถึงกิจกรรมโครงการ และหารือในสวนท่ียังตองประปรุง และเสนอแนวทางให
การขับเคล่ือนกิจกรรมใหสามารถดําเนินได 

  1.2.4) การเขารวมตรวจสอบประเมินผลการปฏิบัติงานยังไมมี การเขา
รวมตรวจสอบประเมินผลการปฏิบัติงาน เพราะยังไมดีมีระบบในการตรวจประเมินผลการ 
ปฏิบัติงานโครงการของชุมชนในชวงที่ผานมา โดยมีการจัดกิจกรรมไปแลว 2 คร้ัง ซ่ึงสามารถ
ขยายผลไปไดอีก 
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  1.2.4) ดานการเขารวมในการใชสิทธิและแสดงความคิดเห็น คนใน
ชุมชน เจาหนาท่ี องคกรตาง ๆ สามารถเขารวมในการใชสิทธ์ิและแสดงความคิดเห็นในการ
ดําเนินกิจกรรม และนํามาปรับใชในกิจกรรมโครงการได 

  1.2.5) ดานการเรียนรูของคนในชุมชน มีการเรียนรูเกี่ยวกับการจัดการ
ทรัพยากรมากข้ึนโดยชุมชนผูใชประโยชนจากปา มีกฎระเบียบในการเขาไปใชประโยชน และ
บทลงโทษเม่ือกระทําความผิด 

 1.2.6) การเรียนรูเกี่ยวกับวงจรของทรัพยากรธรรมชาติ และสภาพ 
ธรรมชาติ เรียนรูวาเม่ือมีปาเพิ่มข้ึนความอุดมสมบูรณของอาหาร น้ํา กเ็พิ่มข้ึนดวย 

 1.2.7)  การรวมกลุมในการทํากิจกรรมสามารถทําใหเกิดการพัฒนาได
หลายทาง และมีผลพลอยไดจากการทํากิจกรรมรวมกันหลายอยาง โดยเกิดผลตามโครงการ และ
ยังสามารถพัฒนาทองถ่ินในดานตาง ๆ ท้ังทางเศรษฐกิจ สังคม และการมีสวนรวมของชุมชนให
ดีข้ึน 

  1.2.8) ดานการสืบทอดกจิกรรมท่ีเกิดกับชุมชน มีการปลูกฝงเยาวชน
ใหมีจิตสํานกึในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ โดยใหเยาวชน นักเรียน มารวมในกจิกรรมตาง 
ๆ ท่ีเกี่ยวของกบัการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ ท้ังในระดับการเตรียมงาน และการดําเนิน
กิจกรรม  

  1.2.7)  ดานสุขภาพ อนามัย ทางกายและทางจิต ยงัไมเหน็ผลชัดเจน 
   1.2.8) ดานความสงบสุข การไมมีคดีอาชญากรรม ยงัไมเห็นผลชัดเจน 

 
   (5) องคการบริหารสวนตําบลปาปอง อําเภอดอยสะเก็ด  
  องคการบริหารสวนตําบลปาปอง  อําเภอดอยสะเก็ด ภายใตโครงการ “บวชปา
ตนน้ําหวยตนยาง” มีผลของการเพ่ิมมูลคาสินทรัพยชุมชน ดังนี้ 
  1.1) ผลประโยชนของโครงการ “บวชปาตนน้ําหวยตนยาง” ท่ีสงผลตอระดับ
การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ไดแก 

1.1.1) ท่ีมาและมูลคาของทุนดําเนินงานตามกิจกรมและโครงการ 
ไดรับการสนบัสนุนนจากอบต.  

1.1.2) สรางและกอใหเกิดสวัสดิการครอบครัวและชุมชน ..มีปาตน
น้ําท่ีอุดมสมบูรณ เปนแหลงน้ําในการเพาะปลูก 
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1.1.3) ระดับการพัฒนาดานเศรษฐกิจ มีการรวมกลุมเกษตรกร ชวย
อนุรักษปาตนน้ําใหมีเพียงพอและสามารถนําไปใชในการทาํเกษตรไดจริง 

1.1.4) ดานมาตรฐานตอชีวิตความเปนอยูของประชากร มีอาชีพ
เกษตรกรรม มีรายได 

1.1.5) กอใหเกิดมูลคาเพิ่ม และการตอยอดทางดานเศรษฐกิจใน
ชุมชน มีการไดรายไดเสริมจากการขายของปา 
  1.2) ลักษณะกจิกรรมของโครงการท่ีบงช้ีถึงผลกระทบตอระดับการพฒันา
สังคมในชุมชน 

1.2.1)  ดานการมีสวนรวมในสังคมมีการรวมกลุมเขารวมงาน 
1.2.2)  ดานการเขารวมวางแผนของชุมชนมีการประชุมเสนอความ

คิดเห็น 
1.2.3) การเขารวมตรวจสอบประเมินผลการปฏิบัติงานมีการชี้แจง

การใชจายเงิน 
1.2.4) ดานการเขารวมในการใชสิทธิและแสดงความคิดเห็นมีสวน

รวมในการเสนอความคิดเห็น 
1.2.5) ดานการเรียนรูของคนในชุมชนเขามามีสวนรวมในกิจกรรม 
1.2.6) ดานการสืบทอดกิจกรรมท่ีเกิดกับชุมชน   การจัดกิจกรรม

ตอเนื่องทุกป 
 1.2.7) ดานสุขภาพ อนามัย ทางกายและทางจิต มีการตรวจสุขภาพ

ใหแกประชาชนในชุมชน 
 1.2.8) ดานความสงบสุข การไมมีคดีอาชญากรรม ชวยกันสอดสอง

ดแูลการตัดไมทําลายปา 
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6.2 มูลคาผลสมัฤทธ์ิ และความคุมคาทางการเงินของสินทรัพยชุมชนจากการจัดการเรียนรู 
       ตามแผนพัฒนาดานเศรษฐกิจและสังคม     
 ผลการจัดการเรียนรูเพ่ือการวัดผลสัมฤทธ์ิและความคุมคาทางการเงินของกิจกรรมและ
โครงการตามแผนยุทธศาสตรท้ัง 4 ดาน คือ ดานเศรษฐกิจ การเกษตรและการทองเท่ียว ดาน
สังคมวัฒนธรรม ดานการศึกษา และดานอนามัยและส่ิงแวดลอม ของท้ัง 42 องคการบริหารสวน
ตําบล ไดผลสรุปดังนี้  
ตารางท่ี 6.1 การประเมินผลสัมฤทธ์ิ และความคุมคาทางการเงินของกิจกรรมและโครงการตาม 
       แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  

 
เกณฑและระดับความคุมคาทางการเงิน 

เปอรเซ็นตการใชงบประมาณและความคุมคาของโครงการ 

เปอรเซ็นตการใชงบประมาณ จํานวน 
75%-100 

อัตรา 
รอยละ 0 25% 50% 75% 100% 

1)  การพ่ึงพาทางการเงิน  2 1 13 15 11 26 62 

2)  รอยละเงินสนับสนุนจากหนวยงานอื่น 10 6 11 11 4 15 36 

3)  รอยละของรายไดท่ีเกดิข้ึนจากกิจกรรม  14 8 7 5 8 13 31 

4)  ความสามารถในการใชจายเงิน 1 1 10 20 10 30 71 

5)  ความสามารถในการบริหารจัดการทาง 
     การเงิน 

2 2 7 23 8 31 74 

6)  อัตราสวนผลตอบแทนทางการเงิน 9 7 12 6 8 14 33 

7)  ประสิทธิภาพทางการเงิน 3 3 16 14 6 20 48 

8)  รอยละของรายไดจรงิตอรายไดตามแผน 11 6 13 8 4 12 29 

9)  ประสิทธิผลทางการเงิน 5 1 13 18 5 23 55 

10)  รอยละของคาใชจายรวมตอรายไดจาก 
        การดําเนินงาน 

10 4 16 7 5 12 29 

 ท่ีมา  จากการสํารวจและการคํานวณ 
 จากตารางท่ี 6.4 พบวา โครงการสวนใหญไดรับการสนับสนุนทางการเงินจากองคการ
บริหารสวนตําบล พบวามีเพียงรอยละ 22 แหงท่ีไดรับการสนับสนุนงบประมาณรวมจาก
หนวยงานภาคีภายนอก ในอัตรารอยละ 50 – 75% มีจํานวน 26 แหงท่ีดําเนินกิจกรรมแลวได
อัตราสวนผลตอบแทนทางการเงินในอัตรารอยละ 50 ข้ึนไป สําหรับการเกิดผลสัมฤทธ์ิและ
ความคุมคาทางการเงินตอการใชสินทรัพยชุมชนในระดับรอยละ 75 ข้ึนไป สามารถวัด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโครงการไดถึงรอยละ 48 และ55 ตามลําดับ 
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 6.3 ความพึงพอใจของผูปฏิบัตงิานและผูมีสวนรวมในชุมชนจากการจัดการเรียนรูตามแผน 
        พัฒนาดานเศรษฐกิจและสังคม     
 ผลการจัดการเรียนรูเพ่ือวัดความพึงพอใจของผูปฏิบัติงานและผูมีสวนรวมในชุมชนตอ
การจัดการเรียนรูตามแผนพัฒนาดานเศรษฐกิจและสังคม ดวยโครงการตามแผนยุทธศาสตรท้ัง 4 
ดาน คือ ดานเศรษฐกิจ การเกษตรและการทองเท่ียว ดานสังคมวัฒนธรรม ดานการศึกษา และ
ดานอนามัยและส่ิงแวดลอม ของท้ัง 42 องคการบริหารสวนตําบล ไดผลสรุปดังนี้  
ตารางท่ี 6.2 แสดงจํานวนและรอยละของความพึงพอใจของผูปฏิบัติงานและผูมีสวนรวม 
                   จากการจัดการเรียนรู  

ความพึงพอใจ พึงพอใจมาก พึงพอใจนอย อตัรารอยละ 

1) ระยะเวลาในการดําเนินงานท่ีเหมาะสม 28 14 67 
2) ความเหมาะสมในดานพ้ืนท่ี 34 8 81 
3) ความพอเพียงของงบประมาณ  11 31 26 
4) ความตอเน่ืองของกิจกรรมและโครงการ  31 11 74 
5) อัตราการความพึงพอใจของผูรบัผลประโยชน  27 15 64 

6) การมีสวนรวมและเครือขายรวมในการทํางาน  36 6 86 
7) เปอรเซ็นตของการมีช่ือเสียง  32 10 76 
8) ความเต็มใจและการมีสวนรวมของชุมชน ทํางานเปนทีม 36 6 86 
 

ท่ีมา  จากการสํารวจและการคํานวณ 
 

 จากตารางท่ี 6.5 พบวา ผูปฏิบัติกิจกรรมและโครงการ ตลอดจนผูมีสวนรวมในชุมชนมี
ความเห็นตอการดําเนินงาน มีความพึงพอใจในความเต็มใจและการมีสวนรวมของชุมชน สราง
และกอใหเกิดการทํางานเปนทีมและการมีสวนรวมกันทํางานของชุมชนและเครือขายมากท่ีสุด
ถึงรอยละ 86  รองลงมาคือความเหมาะสมกับพื้นท่ีถึงรอยละ 81  ความสําเร็จของการมีช่ือเสียง
ของชุมชนถึงรอยละ 76 และมีความตอเนื่องของกิจกรรมโครงการตอไปถึงรอยละ 74 และ
สามารถสรางความพึงพอใจใหผูรับผลประโยชนสําหรับกิจกรรมและโครงการในคร้ังนี้ถึง รอย
ละ 64  และมีความพึงพอใจตองบประมาณเปนลําดับนอยสุดท่ีรอยละ 26 
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6.4 มูลคาเพิ่มจากการจัดการเรียนรู เพื่อพัฒนาดานเศรษฐกิจและสังคมภาคชนบทและชุมชน 
     เมืองจังหวัดเชียงใหม 
 จากการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาดานเศรษฐกิจและสังคมภาคชนบทและชุมชนเมือง
จงัหวัดเชียงใหม ไดดําเนินกิจกรรมผานโครงการวิจัย 4 ดาน ดวยกันคือ 
 1.) การจัดการการเรียนรูเพ่ือสรางและพัฒนานักวิจัยตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ของทองถ่ิน จงัหวัดเชียงใหม 
 2) การจัดการการเรียนรูเพ่ือสรางแผนชุมชนในการยกระดับการพัฒนาทองถ่ิน จังหวัด
เชียงใหม จากรากหญาสูรากแกว 

  3) การจัดการการเรียนรูเพื ่อเพิ่มศักยภาพของทรัพยากรมนุษยตอการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมของชุมชนในทองถ่ินจังหวัดเชียงใหม 
 4) การจัดการการเรียนรูในการบูรณาการการสื่อสารของชุมชนแบบมีสวนรวม เพื่อ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของทองถ่ิน จังหวัดเชียงใหม 
 ผลของการมูลคาเพิ่มท่ีไดจากการดําเนินภารกิจดานการจัดการเรียนรูตามแผนยุทธ
ศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจและสังคม นกัวิจยัขอนําเสนอขอสรุปไวดังตารางท่ี 6.6  
 

ตารางท่ี 6.3 มูลคาเพ่ิมจากกระบวนการจัดการเรียนรูของโครงการวิจัย 4 ดาน 
 

 สรางนักวิจัยชุมชน สรางแผนชุมชน พัฒนาศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย 

บรูณาการการสื่อสาร 
ของชุมชน 

กอน   สรางและพัฒนา
ความตองการชุมชน
ดวยแผนพัฒนาดาน
เศรษฐกิจและสังคม สู
ความตองการใน
ชุมชนทองถ่ิน  

    สร างกระบวนการ
เรียนรูที่จะนําไปสราง
ความสําคัญของแผน
ชุ ม ช น ต า ม ค ว า ม
ตองการของชุมชน 

ศั กยภาพ ชุมชนกับ
การมีสวนรวมในการ
พั ฒน า ชุ ม ชน ด า น
เศรษฐกิจและสังคม
ในแตละชุมชน 

  สรางความสัมพันธของ
การสื่อสารในชุมชนกับ
ความเขาใจบทบาทของ
การพัฒนาดานเศรษฐกิจ
และสังคม 

หลัง มีนักวิจัยของชุมชนท่ี
สรางการพัฒนาชุมชน
ไปสูแผนการพัฒนา
ด า น เ ศ รษฐ กิ จ และ
สังคมในชุมชนได 42 
คน  

  นั ก วิ จั ย ชุ ม ชนแล ะ
ชุมชนเกิดการเรียนรู 
พัฒนาการสร างแผน
ชุมชนดวยโครงการท่ี
ส อ ด รั บ กั บ ค ว า ม
ตองการของชุมชน และ
พัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมได 42 แผน 

  คนในชุมชนไดเกิด
เรียนรูจาก42กิจกรรม
ที่ ป ฏิ บั ติ จ ริ ง ไ ด
บ ท ส รุ ป ข อ ง ก า ร
พัฒนาตนเองนําไปสู
ผลลัพธดานเศรษฐกิจ
และสังคม 

  ไ ด น วั ต ก ร ร ม สื่ อ
ส า ร ส น เ ท ศ เ พื่ อ ก า ร
ประชาสัม พันธ ชุมชน
จํานวน42ช้ินและนําเสนอ
สื่ อ ส า ร ส น เ ท ศ ท า ง
โทรทัศนเพ่ือสรางโอกาส
การเรียนรูและพัฒนาทาง
เศรษฐกิจสังคม 
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 จากตารางท่ี 6.3 ผลของการวัดมูลคาเพ่ิมของโครงการวิจัยท่ีไดดําเนินงานในป2551  
นักวิจัยสามารถวัดมูลคาเพิ่มทางดานเศรษฐกิจดวยตัวช้ีวัด “ผลสัมฤทธิ์และความคุมคาของ
โครงการวิจัย ไดทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ดังนี้  

 1. สามารถสรางและพัฒนานักวิจัยของชุมชน ขององคการบริหารสวนตําบลท่ีจะ
สามารถนําพาการเรียนรูนี้ไปประยุกตใชกับการพัฒนาชุมชน ดวยการจัดกิจกรรและโครงการท่ี
เหมาะสมตามแผนงาน วิสัยทัศน และการมีสวนรวมท่ีเปนความตองการของชุมชนอยาง
สมเหตุสมผลและเปนจริงได ถึง 42 คน และเกิดการเรียนรูกบัคนในชุมชนท่ีไดทํางานรวมกันกับ
องคการบริหารสวนตําบล  
 2. เกิดการเรียนรูระหวางนักวิจัยชุมชนและชุมชน ตอการพัฒนาชุมชนดานเศรษฐกิจ
และสังคม การสรางแผนชุมชนดวยโครงการท่ีสอดรับกับความตองการของชุมชน ตอการสราง
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมได 42 แผนพัฒนากับการสรางแผนชุมชนดวยโครงการที่สอดรับ
กับความตองการของชุมชน ตอการสรางการพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมได 42 แผน 
 3.  คนในชุมชนไดเกิดเรียนรูจาก42กิจกรรมท่ีปฏิบัติจริงไดบทสรุปของการพัฒนา
ตนเองนําไปสูผลลัพธดานเศรษฐกิจและสังคมในแตละดานอยางเหมาะสมท้ังในดานการพัฒนา
ทักษะการบริหารจัดการ การผลิต แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนา EQ ทางดานการศึกษา 
การสรางกิจกรรมเพื่อสงเสริมสวัสดิการในสังคม ท้ังในเด็ก ผูสูงอายุ ตลอดจนการอนุรักษ
วฒันธรรมและส่ิงแวดลอม  
 4. ไดนวัตกรรมส่ือสารสนเทศเพื่อการประชาสัมพันธชุมชนจํานวน 42 ช้ิน และรูจัก
นําเสนอส่ือสารสนเทศทางโทรทัศน เพื่อสรางโอกาสการของเรียนรูและการพัฒนาทางดาน
เศรษฐกิจและสังคมท้ังในและนอกชุมชน เพ่ือเปดโอกาสตอการพัฒนาดานเศรษฐกิจและสังคม
ได    
  บทสรุปของคุณคาการเรียนรู เปนคุณคาและมูลคาเพิ่มทางสังคมท่ีเพิ่มขึ้น ดวยการ
ปฏิบัติตามวิถีชีวิตท่ีเปนอยูของชุมชนบูรณาการกับการเรียนรูรวมกันกับชุมชนอื่นอีก 42 แหง ทํา
เกิดใหกระบวนการจัดการเรียนรูพัฒนาขึ้นตามระดับ คือ (1) ไมรู เพื่อพัฒนาเปน (2) รับรู และเปน 
(3)การเลียนแบบ และ(4)  เรียนรู หรือตอยอด ตอไป    
  กรณี 42 ชุมชนจากโครงการวิจัย ชุมชนไดรับทราบแนวคิดของการเรียนรู  จากการ
รับรู และการเลียนรู ไปสูการเรียนรูที่ทดลองทํารวมกัน เพื่อจะนําไปปฏิบัติตอใหมีคุณคาขึ้น เปน
การเรียนรูจากประสบการณ ความคิด ความเช่ือม่ัน ตอการทํางานรวมกันของคนในชุมชนอยาง
สรางสรรค  เปนการสรางทุนทางสังคมผานกิจกรรมทางดานเศรษฐกิจ การเกษตรและการ
ทองเท่ียว  ดานสังคมวัฒนธรรม ดานการศึกษา และดานอนามัยส่ิงแวดลอม  ออกมาในรูปของ
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(1)  สรางการเรียนรู ระบบความรู ความคิด ความเช่ือ ไวใหเปน “ทุนความรู”  
  (2)   สรางการเรียนรู จิตสํานึกรวม อันประกอบดวยความรักความผูกพันท่ีคน
ในชุมชน มีตอกัน   ความสามัคคีปรองดองและการแบงปนผลไดอยางเปนธรรม ไวใหเปน   
“ทุนทางสังคม”     

(3)  สรางและพัฒนาทรัพยยากรมนุษยใหเรียนรูถึงความเปนมนุษยท่ีมีพลังและ
ศักดิ์ศรี ไวใหเปน “ทุนมนุษย”     

(4)  สรางการรูรักษาฐานทรัพยากรธรรมชาติและสามารถนําเอาทรัพยากร 
ธรรมชาติมาใชประโยชน โดยมีการบํารุงรักษาไมทําลายส่ิงแวดลอมใหหมดไป กอใหเกิดเปน
ผลผลิตท่ีอาศัยฐานทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน เรียกวา “ทุนธรรมชาติ”  

 ขอสรุปท่ีเกิดขึ้นจึงเปนมูลคาของโครงการการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาดาน
เศรษฐกิจและสังคมภาคชนบทและชุมชนเมือง จังหวัดเชียงใหม ที่นักวิจัยไดเรียนรูรวมกับชุมชน
และรูจักพลังและมูลคาของทุนและสินทรัพยของชุมชนอันจะสรางใหชุมชนเขมแข็งตอการพัฒนา
ทางดานเศรษฐกิจและสังคมได  ดวยปจจัยทุนความรู  ทุนทางสังคม  ทุนมนุษย  และทุน
ทรัพยากรธรรมชาติใหมีจะความม่ันคงกับชุมชนตอไปในอนาคตไดอยางแทจริง 




