
 
บทที่ 5 

ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 
 

 โครงการวิจยัเร่ือง “การจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาเศรษฐกจิและสังคม ของภาคชนบทและ
ชุมชนเมือง จังหวัดเชียงใหม” ไดทําการประเมินผลสัมฤทธ์ิของโครงการเม่ือชุมชนได
ดําเนินงานตามโครงการรวมกับ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ผลของการดําเนินงานกอใหเกิด
ผลสัมฤทธ์ิในมิติตางๆ ท่ีใชเปนเกณฑประเมินในคร้ังนี้ จํานวน 10 มิติ และแตละมิติจะมีเกณฑ
ประเมินยอยแตกตางกันไป วิธีการประเมินเปนการใหคะแนนของผูรวมประเมิน 3 ฝาย เปน
ตัวช้ีวัดผลสัมฤทธ์ิของโครงการ โดยกําหนดชวงของคะแนนท่ีใหตั้งแต 0-5 คะแนน (ดังแบบ
ประเมินในบทท่ี 3) โดยชุดโครงการวิจัยไดจัดหมวดของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมจากการ
จัดการเรียนรูแบบมีสวนรวมกับชุมชน ไดแบงออกเปน 4 ดาน คือ 1) ดานเศรษฐกิจ การเกษตร 
และการทองเท่ียว  2) ดานสังคม  3) ดานการศึกษา และ  4) ดานส่ิงแวดลอมและอนามัย สามารถ
สรุปผลการประเมินผลสัมฤทธ์ิของโครงการในดานตางๆ ดังนี้ 
 
5.1  การประเมินผลสัมฤทธ์ิของการจัดการเรียนรู ดานเศรษฐกิจ การเกษตร และการทองเที่ยว 
 การประเมินผลสัมฤทธ์ิของการจัดการเรียนรู ตอการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมของ
ชุมชนทองถ่ินในจังหวัดเชียงใหม ดานเศรษฐกิจ การเกษตร และการทองเท่ียว มีกลุมตัวอยาง 
จํานวน 17 องคการบริหารสวนตําบล มีผลการประเมินดังรายละเอียดตอไปนี้ 

(1) ผลการประเมินผลสัมฤทธ์ิของโครงการของชุมชนตําบลเทพเสด็จ  อ.ดอยสะเก็ด  
จ.เชียงใหม 
 1) มิติดาน ท่ีอยูอาศัย 
  จากการประเมิน พบวา ไดผลสัมฤทธ์ิระดับ 5 คะแนน เกิดผลลัพธตามเปาหมาย
โครงการ และขยายผลตอไปได จนกอใหเกิดความยั่งยืน คือ แหลงน้ําใช ระดับ 4 คะแนน เกิด
ผลลัพธตามเปาหมายโครงการ และขยายผลตอไปได ไดแก แหลงน้ําดื่ม สภาพถือครองท่ีอยู
อาศัย กล่ิน ปาไม เสียง และระดับ 3 คะแนน เกิดผลลัพธตามเปาหมายโครงการ คือ แสงสวาง 
และเช้ือเพลิง สวม ถนน การคมนาคม และลักษณะทางเขาออก สวนระดับ 0 คะแนน โครงการ
ไมมีผลสัมฤทธ์ิ ไดแก ขยะ ควัน และฝุน 
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2) มิติดาน สุขภาพอนามัย 
    จากการประเมิน พบวา ไดผลสัมฤทธ์ิระดับ 4 คะแนน เกิดผลลัพธตามเปาหมาย
โครงการ และขยายผลตอไปได ไดแก ยาเสพติด การบริโภคอาหาร โรคติดเช้ือตางๆ รวมถึงการ
ติดเช้ือเอดส สุขภาพจิต การบริการสารธารณสุข สวนท่ีเหลือเปนระดับ 0 คะแนน โครงการไมมี
ผลสัมฤทธ์ิ ไดแก การออกกําลังกาย (สุขภาพกาย) 
  3) มิติดาน การศึกษา 

 จากการประเมิน พบวา ไดผลสัมฤทธ์ิระดับ 4 คะแนน เกิดผลลัพธตามเปาหมาย
โครงการ และขยายผลตอไปได ไดแก การรูหนังสือ แนวคิดทางการศึกษา รูปแบบการศึกษา 
ระบบการศึกษา และระดับ 3 คะแนน เกิดผลลัพธตามเปาหมายโครงการ มีตัวช้ีวัดเดียว คือ 
โอกาสทางการศึกษา ความตอเนื่อง การถายทอด / สืบทอด รวมถึงการขยายผล การอบรม หรือ
การเรียนรูเพิ่มเติม แหลงความรูในชุมชน และความยั่งยืน 

4) มิติดาน งานทํา และรายได 
 จากการประเมิน พบวา ไดผลสัมฤทธ์ิระดับ 4 คะแนน เกิดผลลัพธตามเปาหมาย
โครงการ และขยายผลตอไปได ไดแก รายไดหลัก ความพึงพอใจในการทํางาน รายไดข้ันตํ่า 
โดยท่ีเหลือท้ังหมดเปนระดับ 3 คะแนน เกิดผลลัพธตามเปาหมายโครงการ คือ รายไดเสริม  
และการจางงาน 

5) มิติดาน ความม่ันคง 
 จากการประเมิน พบวา ไดผลสัมฤทธ์ิระดับ 5 คะแนน เกิดผลลัพธตามเปาหมาย

โครงการ และขยายผลตอไปได จนกอใหเกิดความยั่งยืน คือ ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน สวนระดับ 4 คะแนน เกิดผลลัพธตามเปาหมายโครงการ และขยายผลตอไปได ไดแก 
สถานภาพของการทํางาน   ความพอเพียงในครัวเรือน สวนท่ีเหลือเปนระดับ 0 คะแนน ไมมี
ผลสัมฤทธ์ิ คือ เงินออม และภาระหนี้สิน 

6) มิติดาน ครอบครัว 
 มิติดาน ครอบครัว มีตัวช้ีวัดผลสัมฤทธ์ิของโครงการท้ังหมด 5 ตัวช้ีวัด ไดแก 

ดังนี้ มีความรักใครปองดอง ความเคารพและใหเกียรติ การแกปญหาในครัวเรือน มีความสุขเม่ือ
อยูบาน มีกิจกรรมรวมกับครอบครัว ผลการประเมินตัวช้ีวัดไดระดับ 5 คะแนน เกิดผลลัพธตาม
เปาหมายโครงการ และขยายผลตอไปได จนกอใหเกิดความยั่งยืน 

7) มิติดาน การสนับสนุนทางสังคม 
 จากการประเมิน พบวา ไดผลสัมฤทธ์ิระดับ 5 คะแนน เกิดผลลัพธตามเปาหมาย

โครงการและขยายผลตอไปได จนกอใหเกิดความยั่งยืน คือ คุณคาของชีวิตท่ีเพิ่มข้ึน สวนท่ีเหลือ
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8) มิติดาน สังคม และวัฒนธรรม 
 จากการประเมิน พบวา ไดผลสัมฤทธ์ิระดับ 5 คะแนน เกิดผลลัพธตามเปาหมาย

โครงการ และขยายผลตอไปได จนกอใหเกิดความยั่งยืน คือ เกิดกลุม – สมาชิก – ชมรม เกิด
กิจกรรมกลุมในชุมชน การมีสวนรวมในกิจกรรม การสืบทอดอนุรักษสังคม และวัฒนธรรม 
และระดับ 4 คะแนน เกิดผลลัพธตามเปาหมายโครงการ และขยายผลตอไปได ไดแก การติดตาม
ขอมูลขาวสาร 

9) มิติดาน สิทธิความเปนธรรม 
 มิติดาน  สิทธิความเปนธรรม มีตัวช้ีวัดผลสัมฤทธ์ิของโครงการท้ังหมด  
5 ตัวช้ีวัด ไดแก รูสึก / ทราบถึงโอกาสความเปนธรรม รูสึก / ทราบถึงสิทธิความเปนธรรม รูสึก / 
ทราบถึงความเปนธรรม ความเคารพกฎเกณฑในชุมชน การใชสิทธิแสดงความคิดเห็นได ผล
การประเมินตัวช้ีวดัไดระดับ 4 คะแนน เกิดผลลัพธตามเปาหมายโครงการ และขยายผลตอไปได 

10) มิติดาน การเมืองธรรมาภิบาล 
 จากการประเมิน พบวา ไดผลสัมฤทธ์ิระดับ 5 คะแนน เกิดผลลัพธตามเปาหมาย

โครงการ และขยายผลตอไปได จนกอใหเกิดความยั่งยืน คือ การติดตามขอมูลขาวสาร และ
ระดับ 4 คะแนน เกิดผลลัพธตามเปาหมายโครงการ และขยายผลตอไปได ไดแก การมีกิจกรรม 
(การเมือง) ระหวางชุมชนรวมกับสมาชิก หรือระหวางชุมชน รวมกับภาครัฐ การมีสวนรวม
ทางการเมืองระหวางชุมชนกับภาครัฐ สวนท่ีเหลือเปนระดับ 3 คะแนน เกิดผลลัพธตาม
เปาหมายโครงการ มีตัวช้ีวัดเดียว คือ มีความรูสึกโปรงใสในระบบภาครัฐ ความเปนธรรมจาก
หนวยงานภาครัฐ 
 จากการวิเคราะหและประเมินผลสัมฤทธ์ิของโครงการ พบวา อบต.เทพสะเด็จ ได
จัดสรรงบประมาณมากท่ีสุดใหกับยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
แนวทางท่ี 5.3 การพัฒนายุทธศาสตรอยูดีมีสุข ดานการสงเคราะหผูดอยโอกาส แตอบต. 
เทพสะเด็จเสนอโครงการเพื่อพัฒนาดานเศรษฐกิจการเกษตรและการทองเท่ียว โครงการ 
“ชุมชนนาอยูเศรษฐกิจพอเพียง” ซ่ึงไมตรงกับการวิเคราะหแผนและงบประมาณแตผลจากการ
จัดการเรียนรูเพื่อสรางและพัฒนาแผนชุมชน และผลการประเมินผลการเรียนรูโครงการดังกลาว
กลับประสบความสําเร็จคอนขางสูงและบรรลุตามวัตถุประสงคท่ีตั้งไว สามารถทําใหชุมชน 
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 (2) ผลการประเมินผลสัมฤทธ์ิของโครงการของชุมชนตําบลปาเม่ียง อ.ดอยสะเก็ด  
จ.เชียงใหม 
 การดําเนินงานโครงการ “ศูนยการเรียนรูเกษตรพอเพียง” ของ อบต.ปาเม่ียง จาก
การประเมินผลสําผลสัมฤทธ์ิของโครงการท้ัง 10 มิติ ในทุกปจจัย ยังไมสามารถใหทําการ
ประเมินได เนื่องจากโครงการกําลังดําเนินการเร่ิมตนอยู ยังไมไดผลลัพธของโครงการ  
 ในการกําหนดแผนงานยุทธศาสตรของ อบต.ปาเม่ียง กับชุมชน ยังไมสัมฤทธ์ิผล 
ในแผนงานคร้ังนี้ เนื่องจาก ไมมีสวนรวมของชุมชนเขารวมในการมีสวนรวมกับการกําหนด
แผนงานยุทธศาสตรของชุมชนอยางแทจริง เพื่อใหในการกําหนดแผนงานยุทธศาสตรในคร้ัง
ตอไปของชุมชน เกิดผลสัมฤทธ์ิท่ีแทจริง ควรมีการกําหนดยุทธศาสตรโดยใหชุมชนเกิดผล
ประโยชนมากท่ีสุด ตลอดจนชุมชนมีสวนรวมในการดําเนินตามแผนงานและกําหนดแผนงาน
รวมกับสวนงานของ อบต.  
 จากการวิเคราะหและประเมินผลสัมฤทธ์ิของโครงการ พบวา อบต.ปาเม่ียง ได
จัดสรรงบประมาณมากท่ีสุดใหกับยุทธศาสตรท่ี ท่ี 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
แนวทางท่ี 5.2 การสงเคราะหผูดอยโอกาสและผูยากจน แตอบต. ปาเม่ียงเสนอโครงการเพื่อ
พฒันาดานเศรษฐกิจการเกษตรและการทองเท่ียว โครงการ “ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง (หนึ่ง
ตําบลหนึ่งฟารม)” จากการจัดการเรียนรูเพื่อสรางและพัฒนาแผนชุมชน และผลการประเมินผล
การเรียนรูโครงการดังกลาวยังไมประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงค เนื่องจากชุมชนกําลังเร่ิม
โครงการระยะกอต้ังโครงการ จําตองรอใหการดําเนินไประยะหนึ่งกอน เพื่อใหเกิดผลลัพธของ
การดําเนินงานจึงจะประเมินได 
 

(3) ผลการประเมินผลสัมฤทธ์ิของโครงการของชุมชนตําบลสําราญราษฏร  
อ.ดอยสะเก็ด  จ.เชียงใหม 
 1) มิติดาน ท่ีอยูอาศัย 
  จากการประเมิน พบวา ไดผลสัมฤทธ์ิระดับ 5 คะแนน เกิดผลลัพธตามเปาหมาย
โครงการ และขยายผลตอไปได จนกอใหเกิดความยั่งยืน คือ แหลงน้ําดื่ม ระดับ 4 คะแนน เกิด
ผลลัพธตามเปาหมายโครงการ และขยายผลตอไปได ไดแก แหลงน้ําใช สภาพถือครองท่ีอยู
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2) มิติดาน สุขภาพอนามัย 
 จากการประเมิน พบวา ไดผลสัมฤทธ์ิระดับ 5 คะแนน เกิดผลลัพธตามเปาหมาย

โครงการ และขยายผลตอไปได จนกอใหเกิดความยั่งยืน คือ ยาเสพติด การบริโภคอาหาร ระดับ 
4 คะแนน เกิดผลลัพธตามเปาหมายโครงการ และขยายผลตอไปได ไดแกโรคติดเช้ือตางๆ 
รวมถึงการติดเช้ือเอดส และสุขภาพจิต ระดับ 3 คะแนน เกิดผลลัพธตามเปาหมายโครงการ คือ 
การบริการสารธารณสุข สวนที่เหลือเปนระดับ 1 คะแนน เกิดข้ึนตามนโยบาย และมีระบบใน
การดําเนินงานท่ีชัดเจน ไดแก การออกกําลังกาย (สุขภาพกาย) 

3) มิติดาน การศึกษา 
 จากการประเมิน พบวา ไดผลสัมฤทธ์ิระดับ 5 คะแนน เกิดผลลัพธตามเปาหมาย

โครงการ และขยายผลตอไปได จนกอใหเกิดความยั่งยืน คือ โอกาสทางการศึกษา ความตอเนื่อง 
ระดับ 4 คะแนน เกิดผลลัพธตามเปาหมายโครงการ และขยายผลตอไปได ไดแก การรูหนังสือ 
แนวคิดทางการศึกษา รูปแบบการศึกษา ระบบการศึกษา แหลงความรูในชุมชน ความยั่งยืน  
และระดับ 3 คะแนน เกิดผลลัพธตามเปาหมายโครงการ มีตัวช้ีวัดเดียว คือ การถายทอด / สืบ
ทอด รวมถึงการขยายผล การอบรม หรือการเรียนรูเพิ่มเติม 

4) มิติดาน งานทํา และรายได 
 จากการประเมิน พบวา ไดผลสัมฤทธ์ิระดับ 5 คะแนน เกิดผลลัพธตามเปาหมาย

โครงการ และขยายผลตอไปได จนกอใหเกิดความยั่งยืน คือ ความพึงพอใจในการทํางาน ระดับ 
4 คะแนน เกิดผลลัพธตามเปาหมายโครงการ และขยายผลตอไปได ไดแก รายไดหลัก รายได
เสริม การจางงาน และรายไดข้ันต่ํา 

5) มิติดาน ความม่ันคง 
   จากการประเมิน พบวา ไดผลสัมฤทธ์ิระดับ 5 คะแนน เกิดผลลัพธตามเปาหมาย
โครงการ และขยายผลตอไปได จนกอใหเกิดความยั่งยืน คือ ความพอเพียงในครัวเรือน ความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน สวนระดับ 4 คะแนน เกิดผลลัพธตามเปาหมายโครงการ และ
ขยายผลตอไปได ไดแก เงินออม ภาระหนี้สิน และสถานภาพของการทํางาน  

6) มิติดาน ครอบครัว 
 มิติดาน ครอบครัว มีตัวช้ีวัดผลสัมฤทธ์ิของโครงการทั้งหมด 5 ตัวช้ีวัด ไดแก 

ดังนี้ มีความรักใครปองดอง ความเคารพและใหเกียรติ การแกปญหาในครัวเรือน มีความสุขเม่ือ



 94

7) มิติดาน การสนับสนุนทางสังคม 
 จากการประเมิน พบวา ไดผลสัมฤทธ์ิระดับ 5 คะแนน เกิดผลลัพธตามเปาหมาย

โครงการ และขยายผลตอไปได จนกอใหเกิดความยั่งยืน คือ มีหลักประกันทางสังคม หรือ
สวัสดิการชุมชน คุณคาของชีวิตท่ีเพิ่มข้ึน ชุมชนเขมแข็ง และมีกระบวนการกลุมในชุมชน 
สวนท่ีเหลือเปนระดับ 4 คะแนน เกิดผลลัพธตามเปาหมายโครงการ และขยายผลตอไปได ไดแก  
มีบุคคลท่ีสามารถใหการสนับสนุน 

8) มิติดาน สังคม และวัฒนธรรม 
 จากการประเมิน พบวา ไดผลสัมฤทธ์ิระดับ 5 คะแนน เกิดผลลัพธตามเปาหมาย

โครงการ และขยายผลตอไปได จนกอใหเกิดความยั่งยืน คือ เกิดกลุม – สมาชิก – ชมรม เกิด
กิจกรรมกลุมในชุมชน การมีสวนรวมในกิจกรรม และระดับ 4 คะแนน เกิดผลลัพธตาม
เปาหมายโครงการ และขยายผลตอไปได ไดแก การสืบทอดอนุรักษสังคม และวัฒนธรรมและ 
การติดตามขอมูลขาวสาร 

9) มิติดาน สิทธิความเปนธรรม 
 มิติดาน  สิทธิความเปนธรรม มีตัวช้ีวัดผลสัมฤทธ์ิของโครงการท้ังหมด 

5 ตัวช้ีวัด ไดแก รูสึก / ทราบถึงโอกาสความเปนธรรม รูสึก / ทราบถึงสิทธิความเปนธรรม รูสึก / 
ทราบถึงความเปนธรรม ความเคารพกฎเกณฑในชุมชน การใชสิทธิแสดงความคิดเห็นได ผล
การประเมินตัวช้ีวัดไดระดับ 4 คะแนน เกิดผลลัพธตามเปาหมายโครงการ และขยายผลตอไปได 

10) มิติดาน การเมืองธรรมาภิบาล 
 จากการประเมิน พบวา ไดผลสัมฤทธ์ิระดับ 5 คะแนน เกิดผลลัพธตามเปาหมาย

โครงการ และขยายผลตอไปได จนกอใหเกิดความยั่งยืน คือ การมีกิจกรรม (การเมือง) ระหวาง
ชุมชนรวมกับสมาชิก หรือระหวางชุมชน รวมกับภาครัฐ การมีสวนรวมทางการเมืองระหวาง
ชุมชนกับภาครัฐ มีความรูสึกโปรงใสในระบบภาครัฐ ความเปนธรรมจากหนวยงานภาครัฐ และ
ระดับ 4 คะแนน เกิดผลลัพธตามเปาหมายโครงการ และขยายผลตอไปได ไดแก การติดตาม
ขอมูลขาวสาร 
 จากการวิเคราะหและประเมินผลสัมฤทธ์ิของโครงการ พบวา อบต.สําราญราษฏร 
ไดจัดสรรงบประมาณมากท่ีสุดใหกับยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาดานเศรษฐกิจ แนวทาง 
ท่ี 2.3 การแกไขปญหาความยากจนเชิงบูรณาการ และอบต. สําราญราษฏร เสนอโครงการพัฒนา
ไดสอดคลองกับยุทธศาสตรและแนวทางพัฒนานี้ ช่ือโครงการ “สงเสริมกลุมอาชีพตําบล 
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(4) ผลการประเมินผลสัมฤทธ์ิของโครงการของชุมชนตําบลแมขา อ.ฝาง จ.เชียงใหม 

 1) มิติดาน ท่ีอยูอาศัย 
  มิติดาน ท่ีอยูอาศัย  มีตัวช้ีวัดผลสัมฤทธ์ิของโครงการทั้งหมด 10 ตัวช้ีวัด ไดแก 
แหลงน้ําดื่ม แหลงน้ําใช สภาพถือครองท่ีอยูอาศัย แสงสวาง และเช้ือเพลิง ปาไม กล่ิน เสียง ขยะ 
ควัน และฝุน สวม ถนน การคมนาคม และลักษณะทางเขาออก ซ่ึงผลการประเมินตัวช้ีวัด
ท้ังหมดไดระดับคะแนน 0 คะแนน หมายถึง ไมมีผลสัมฤทธ์ิ เนื่องจากโครงการดังกลาวไม
เกี่ยวของกับมิติดานท่ีอยูอาศัย 

2) มิติดาน สุขภาพอนามัย 
 จากการประเมิน พบวา ไดผลสัมฤทธ์ิระดับ 3 คะแนน เกิดผลลัพธตามเปาหมาย

โครงการมี 3 ตัวช้ีวัด การออกกําลังกาย (สุขภาพกาย) ยาเสพติดและสุขภาพจิต สวนท่ีเหลือเปน 
0 คะแนน ไมมีผลสัมฤทธ์ิ ไดแก การบริโภคอาหาร โรคติดเช้ือตางๆ รวมถึงการติดเช้ือเอดส 
และการบริการสาธารณสุข 

3) มิติดาน การศึกษา 
 จากการประเมิน พบวา ไดผลสัมฤทธ์ิระดับ 4 คะแนน เกิดผลลัพธตามเปาหมาย

โครงการ และขยายผลตอไปได ไดแกโอกาสทางการศึกษา ความตอเนื่อง การถายทอด / สืบ
ทอด รวมถึงการขยายผล การอบรม หรือการเรียนรูเพิ่มเติม แหลงความรูในชุมชน (ภูมิปญญา 
ปราชญชาวบาน) และความยั่งยืน สวนท่ีเหลือเปนระดับ 0 คะแนน ไมมีผลสัมฤทธ์ิ ไดแก การรู
หนังสือ แนวคิดทางการศึกษา รูปแบบการศึกษาและระบบการศึกษา 
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4) มิติดาน งานทํา และรายได 
 มิติดาน มีงานทําและรายได มีตัวชี้วัดผลสัมฤทธ์ิของโครงการท้ังหมด 5 ตวัช้ีวัด 

ไดแก รายไดหลัก รายไดเสริม การจางงาน รายไดข้ันตํ่า และความพึงพอใจในการทํางาน ซ่ึงผล
การประเมินตัวช้ีวัดท้ังหมดไดระดับ 5 คะแนน แสดงวาโครงการดังกลาวไมเกิดผลผลลัพธตาม
เปาหมายโครงการ และขยายผลตอไปได จนกอใหเกิดความยั่งยืน แสดงวาโครงการดังกลาวมี
ผลตอมิติดานการงานทําและรายไดในทุกปจจัย 

5) มิติดาน ความม่ันคง 
มิติดาน ความม่ันคง มีตัวช้ีวัดผลสัมฤทธ์ิของโครงการทั้งหมด 5 ตัวช้ีวัด ไดแก 

เงินออม ภาระหนี้สิน สถานภาพของการทํางาน ความพอเพียงในครัวเรือน และความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสิน โดยผลการประเมินตัวช้ีวัดท้ังหมดไดระดับ 5 คะแนน แสดงวาโครงการ
ดังกลาวไมเกิดผลผลลัพธตามเปาหมายโครงการ และขยายผลตอไปได จนกอใหเกิดความยั่งยืน 

6) มิติดาน ครอบครัว 
มิติดาน ครอบครัว มีตัวช้ีวัดผลสัมฤทธ์ิของโครงการท้ังหมด 5 ตัวช้ีวัด คือ มี

กิจกรรมรวมกับครอบครัว มีความรักใครปองดอง ความเคารพและใหเกียรติ การแกปญหาใน
ครัวเรือน และมีความสุขเม่ืออยูบาน ผลการประเมินตัวช้ีวัดท้ังหมดไดระดับ 5 คะแนน แสดงวา
โครงการดังกลาวไมเกิดผลผลลัพธตามเปาหมายโครงการ และขยายผลตอไปได จนกอใหเกิด
ความยั่งยืน 

7) มิติดาน การสนับสนุนทางสังคม 
จากการประเมิน พบวา ไดผลสัมฤทธ์ิระดับ 4 คะแนน เกิดผลลัพธตามเปาหมาย

โครงการ และขยายผลตอไปไดมี 3 ตัวช้ีวัด คือ ชุมชนเขมแข็ง กระบวนการกลุมในชุมชน และ
คุณคาของชีวิตท่ีเพิ่มข้ึน โดยท่ีเหลือเปนระดับ 3 คะแนน เกิดผลลัพธตามเปาหมายโครงการ คือ 
มีหลักประกันทางสังคม หรือสวัสดิการชุมชน และมีบุคคลท่ีสามารถใหการสนับสนุนได 

8) มิติดาน สังคม และวัฒนธรรม 
 จากการประเมิน พบวา ไดผลสัมฤทธ์ิระดับ 4 คะแนน เกิดผลลัพธตามเปาหมาย

โครงการ และขยายผลตอไปได มีตัวช้ีวัดคือ เกิดกลุม – สมาชิก – ชมรม การสืบทอดอนุรักษ
สังคมและวัฒนธรรม, เกิดกิจกรรมกลุมในชุมชน และการมีสวนรวมในกิจกรรม และระดับ  
3 คะแนน เกิดผลลัพธตามเปาหมายโครงการมีปจจัยเดียว คือ การติดตามขอมูลขาวสาร 
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9) มิติดาน สิทธิความเปนธรรม 
มิติดาน สิทธิความเปนธรรม มีตัวช้ีวัดผลสัมฤทธ์ิของโครงการทั้งหมด  

5 ตัวช้ีวัด ไดแก รูสึก / ทราบถึงโอกาสความเปนธรรม รูสึก / ทราบถึงสิทธิความเปนธรรม รูสึก / 
ทราบถึงความเปนธรรม ความเคารพกฎเกณฑในชุมชน และการใชสิทธิแสดงความคิดเห็นได 
ผลการประเมินตัวช้ีวัดท้ังหมดไดระดับ 3 คะแนน เกิดผลลัพธตามเปาหมายโครงการ มีปจจัย
เดียว คือ การติดตามขอมูลขาวสาร 

10)  มิติดาน การเมืองธรรมาภิบาล 
 มิติดาน การเมืองธรรมาภิบาล มีตัวช้ีวัดผลสัมฤทธ์ิของโครงการท้ังหมด  

5 ตัวช้ีวัด ไดแก การติดตามขอมูลขาวสาร การมีกิจกรรม (การเมือง) ระหวางชุมชนรวมกับ 
สมาชิก หรือระหวางชุมชน รวมกับภาครัฐ การมีสวนรวมทางการเมืองระหวางชุมชนกับภาครัฐ 
มีความรูสึกโปรงใสในระบบภาครัฐ และความเปนธรรมจากหนวยงานภาครัฐ ผลการประเมิน
ตัวช้ีวัดท้ังหมดไดระดับ 3 คะแนน คือ เกิดผลลัพธตามเปาหมายโครงการ 
  จากการวเิคราะหและประเมินผลสัมฤทธ์ิของโครงการ พบวา อบต.แมขา ไดจัดสรร
งบประมาณมากท่ีสุดใหกับยุทธศาสตรท่ี 1 ดานคนและสังคม แนวทางท่ี 7 สงเสริมการจัด
สวัสดิการชุมชนและสังคมสงเคราะห ซ่ึงอยูในยุทธศาสตรนํารองของการศึกษาคร้ังนี้ดานสังคม
และวัฒนธรรม แตโครงการท่ี อบต. แมขา กลับเสนอเพ่ือพัฒนานั้นอยูในยุทธศาสตรนํารองดาน
เศรษฐกิจการเกษตรและการทองเท่ียว ช่ือโครงการ “ศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง” จากการจัดการเรียนรูเพื่อสรางและพัฒนาแผนชุมชน และผลการ
ประเมินผลการเรียนรูโครงการดังกลาวกลับประสบความสําเร็จคอนขางสูงและบรรลุตาม
วัตถุประสงคท่ีตั้งไว เพราะศูนยฯ สามารถถายทอดความรูใหกับกลุมเปาหมายใหสามารถคัดเลือก
พันธุพืชและพันธุสัตวไดดวยตนเอง นอกจากนี้ยังถายทอดความรูในการตั้งราคาขายและความรู
เร่ืองการตลาดแกเกษตรกรอีกดวย 
 

(5) ผลการประเมินผลสัมฤทธ์ิโครงการของชุมชนตําบลสันทราย อ.ฝาง จ.เชียงใหม 
 1) มิติดาน ท่ีอยูอาศัย 
    จากการประเมิน พบวา ไดผลสัมฤทธ์ิระดับ 4 คะแนน เกิดผลลัพธตาม
เปาหมายโครงการ และขยายผลตอไปได ไดแก แหลงน้ําดื่ม แหลงน้ําใช สภาพถือครองท่ีอยู
อาศัย แสงสวาง และเช้ือเพลิง ถนน การคมนาคม และลักษณะทางเขาออก โดยท่ีเหลือท้ังหมด
เปนระดับ 0 คะแนน ไมมีผลสัมฤทธ์ิ คือ กล่ิน ปาไม เสียงขยะ ควัน และฝุน 

2) มิติดาน สุขภาพอนามัย 
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มิติดาน สุขภาพอนามัย มีตัวช้ีวัดผลสัมฤทธ์ิของโครงการท้ังหมด 6 ตัวช้ีวัด 
ไดแก การออกกําลังกาย (สุขภาพกาย) ยาเสพติด การบริโภคอาหาร โรคติดเช้ือตางๆ รวมถึงการ
ติดเช้ือเอดส สุขภาพจิต และการบริการสารธารณสุข ผลการประเมินตัวช้ีวัดทุกตัวไดระดับ  
0 คะแนน ไมมีผลสัมฤทธ์ิ  

3) มิติดาน การศึกษา 
มิติดาน การศึกษา มีตัวช้ีวัดผลสัมฤทธ์ิของโครงการทั้งหมด 10 ตัวช้ีวัด ไดแก 

การรูหนังสือ แนวคิดทางการศึกษา รูปแบบการศึกษา ระบบการศึกษา โอกาสทางการศึกษา 
ความตอเนื่อง การถายทอด / สืบทอด รวมถึงการขยายผลการอบรม หรือการเรียนรูเพิ่มเติม 
แหลงความรูในชุมชน ความยั่งยืน ผลการประเมินตัวช้ีวัดทุกตัวไดระดับ 0 คะแนน ไมมี
ผลสัมฤทธ์ิ  

4) มิติดาน งานทํา และรายได 
มิติดาน มีงานทําและรายได มีตัวช้ีวดัผลสัมฤทธ์ิของโครงการท้ังหมด 5 ตัวช้ีวัด 

รายไดหลัก รายไดเสริม การจางงาน รายไดข้ันตํ่า ความพึงพอใจในการทํางาน ผลการประเมิน
ตัวช้ีวดัทุกตัวไดระดับ 4 คะแนน เกิดผลลัพธตามเปาหมายโครงการ และขยายผลตอไปได 

5) มิติดาน ความม่ันคง 
 มิติดาน ความม่ันคง มีตัวช้ีวัดผลสัมฤทธ์ิของโครงการทั้งหมด 5 ตัวช้ีวัด ไดแก 

เงินออม ภาระหนี้สิน สถานภาพของการทํางาน ความพอเพียงในครัวเรือน ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน ผลการประเมินตัวช้ีวัดทุกตัวไดระดับ 4 คะแนน เกิดผลลัพธตามเปาหมาย
โครงการ และขยายผลตอไปได 

6) มิติดาน ครอบครัว 
จากการประเมิน พบวา ไดผลสัมฤทธ์ิระดับ 4 คะแนน เกิดผลลัพธตามเปาหมาย

โครงการ และขยายผลตอไปได ไดแก การแกปญหาในครัวเรือน โดยท่ีเหลือท้ังหมดเปนระดับ 0 
คะแนน ไมมีผลสัมฤทธ์ิ คือ มีความรักใครปองดอง ความเคารพและใหเกียรติ มีความสุขเม่ืออยู
บาน มีกิจกรรมรวมกับครอบครัว 

7) มิติดาน การสนับสนุนทางสังคม 
มิติดาน การสนับสนุนทางสังคม มีตัวช้ีวัดผลสัมฤทธ์ิของโครงการทั้งหมด  

5   ตัวช้ีวัด ไดแก มีหลักประกันทางสังคม หรือสวัสดิการชุมชน คุณคาของชีวิตท่ีเพิ่มข้ึน ชุมชน
เขมแข็ง   กระบวนการกลุมในชุมชน มีบุคคลท่ีสามารถใหการสนับสนุนได ผลการประเมิน
ตัวช้ีวดัทุกตัวไดระดับ 4 คะแนน เกิดผลลัพธตามเปาหมายโครงการ และขยายผลตอไปได 

8) มิติดาน สังคม และวัฒนธรรม 
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จากการประเมิน พบวา ไดผลสัมฤทธ์ิระดับ 4 คะแนน เกิดผลลัพธตามเปาหมาย
โครงการ และขยายผลตอไปได ไดแก เกิดกลุม – สมาชิก – ชมรม เกิดกิจกรรมกลุมในชุมชน 
การมีสวนรวมในกิจกรรม การติดตามขอมูลขาวสาร โดยท่ีเหลือท้ังหมดเปนระดับ 0 คะแนน ไม
มีผลสัมฤทธ์ิ คือ การสืบทอดอนุรักษสังคม และวัฒนธรรม 

9) มิติดาน สิทธิความเปนธรรม 
มิติดาน  สิทธิความเปนธรรม มีตัวช้ีวัดผลสัมฤทธ์ิของโครงการท้ังหมด 

 5 ตัวช้ีวัด ไดแก รูสึก / ทราบถึงโอกาสความเปนธรรม รูสึก / ทราบถึงสิทธิความเปนธรรม  
รูสึก / ทราบถึงความเปนธรรม ความเคารพกฎเกณฑในชุมชน การใชสิทธิแสดงความคิดเห็นได 
ผลการประเมินตัวช้ีวัดทุกตัวไดระดับ 4 คะแนน เกิดผลลัพธตามเปาหมายโครงการ และขยายผล
ตอไปได 

10)  มิติดาน การเมืองธรรมาภิบาล 
 มิติดาน การเมืองธรรมาภิบาล มีตัวช้ีวัดผลสัมฤทธ์ิของโครงการท้ังหมด  

5 ตัวช้ีวัด ไดแก การติดตามขอมูลขาวสาร การมีกิจกรรม (การเมือง) ระหวางชุมชนรวมกับ
สมาชิก หรือระหวางชุมชน รวมกับภาครัฐ การมีสวนรวมทางการเมืองระหวางชุมชนกับภาครัฐ 
มีความรูสึกโปรงใสในระบบภาครัฐ  ความเปนธรรมจากหนวยงานภาครัฐ ผลการประเมิน
ตัวช้ีวัดทุกตัวไดระดับ 4 คะแนน เกิดผลลัพธตามเปาหมายโครงการ และขยายผลตอไปได 
  จากการวิเคราะหและประเมินผลสัมฤทธ์ิของโครงการ พบวา อบต.สันทราย ได
จัดสรรงบประมาณมากท่ีสุดใหกับยุทธศาสตรท่ี 5 แนวทางท่ี 5.4 การพัฒนาสงเสริมสนับสนุน
ดานการศึกษาซ่ึงอยูในยุทธศาสตรนํารองของการศึกษาคร้ังนี้ แตโครงการท่ี อบต.สันทราย 
เสนอเพื่อพัฒนานั้นอยูในยุทธศาสตรนํารองดานเศรษฐกิจ การเกษตรและทองเท่ียว ช่ือโครงการ 
“กลุมสตรีแมบานแปรรูปอาหาร” จากการจัดการเรียนรูเพ่ือสรางและพัฒนาแผนชุมชน และผล
การประเมินผลการเรียนรูโครงการดังกลาวกลับประสบความสําเร็จคอนขางสูงและบรรลุตาม
วัตถุประสงคท่ีตั้งไว เนื่องจากสามารถรับซ้ือผลผลิตมันฝร่ังตกเกรดจากเกษตรกรที่ไมมีตลาด
รองรับ แตสามารถนํามาขายไดท่ีกลุมทําใหเกษตรกรมรีายไดเพิ่มข้ึน ขณะเดียวกันสมาชิกกลุมมี
งานทําและมีรายไดเสริมอีกชองทางหนึ่ง 
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(6) ผลการประเมินผลสัมฤทธ์ิโครงการของชุมชนตําบลแมงอน อ.ฝาง จ. เชียงใหม 
 1) มิติดาน ท่ีอยูอาศัย 

มิติดาน ท่ีอยูอาศัย  มีตัวช้ีวัดผลสัมฤทธ์ิของโครงการทั้งหมด 10 ตัวช้ีวัด ไดแก 
แหลงน้ําดื่ม  แหลงน้ําใช  สภาพถือครองท่ีอยูอาศัย  แสงสวาง และเช้ือเพลิง  กล่ิน  ปาไม เสียง  
ขยะ ควัน และฝุน  สวม  ถนน การคมนาคม และลักษณะทางเขาออก ผลการประเมินทุกตัวช้ีวัด
ไดระดับ 0 คะแนน โครงการไมมีผลสัมฤทธ์ิ 

2) มิติดาน สุขภาพอนามัย 
 มิติดาน สุขภาพอนามัย มีตัวช้ีวัดผลสัมฤทธ์ิของโครงการท้ังหมด 6 ตัวช้ีวัด 

ไดแก การออกกําลังกาย (สุขภาพกาย) ยาเสพติด การบริโภคอาหาร โรคติดเช้ือตางๆ รวมถึงการ
ติดเช้ือเอดส สุขภาพจิต การบริการสารธารณสุข ผลการประเมินทุกตัวช้ีวัดได ระดับ 0 คะแนน 
โครงการไมมีผลสัมฤทธ์ิ 

3) มิติดาน การศึกษา 
จากการประเมิน พบวา ไดผลสัมฤทธ์ิระดับ 1 คะแนน เกิดข้ึนตามนโยบาย และ

มีระบบในการดําเนินงานท่ีชัดเจน คือ การรูหนังสือ แนวคิดทางการศึกษา รูปแบบการศึกษา 
ระบบการศึกษา ความตอเนื่อง โดยที่เหลือท้ังหมดเปนระดับ 0 คะแนน ไมมีผลสัมฤทธ์ิ คือ 
โอกาสทางการศึกษา การถายทอด / สืบทอด รวมถึงการขยายผล การอบรม หรือการเรียนรู
เพิ่มเติม แหลงความรูในชุมชน และความยั่งยืน 

4) มิติดาน งานทํา และรายได 
จากการประเมิน พบวา ไดผลสัมฤทธ์ิระดับ 2 คะแนน เกิดข้ึนจากความตองการ

ของชุมชน และมีระบบในการดําเนินงานท่ีชัดเจน คือ รายไดเสริม รายไดข้ันตํ่า สวนใน ระดับ  
1 คะแนน เกิดข้ึนตามนโยบาย และมีระบบในการดําเนินงานท่ีชัดเจน คือ ความพึงพอใจในการ
ทํางาน โดยท่ีเหลือท้ังหมดเปนระดับ 0 คะแนน ไมมีผลสัมฤทธ์ิ คือ รายไดหลักและการจางงาน 

 
5) มิติดาน ความม่ันคง 

  จากการประเมิน พบวา ไดผลสัมฤทธ์ิระดับ 4 คะแนน เกิดผลลัพธตามเปาหมาย
โครงการ และขยายผลตอไปได ไดแก ความพอเพียงในครัวเรือน ในระดับ 2 คะแนน เกิดข้ึนจาก
ความตองการของชุมชน และมีระบบในการดําเนินงานท่ีชัดเจน คือ สถานภาพของการทํางาน 
สําหรับระดับ 1 คะแนน เกิดข้ึนตามนโยบาย และมีระบบในการดําเนินงานท่ีชัดเจน คือ ความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน สวนท่ีเหลือเปนระดับ 0 คะแนน ไมมีผลสัมฤทธ์ิ คือ เงินออม 
และภาระหนี้สิน   
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6) มิติดาน ครอบครัว 
 จากการประเมิน พบวา ไดผลสัมฤทธ์ิระดับ 2 คะแนน เกิดข้ึนจากความตองการ

ของชุมชน และมีระบบในการดําเนินงานท่ีชัดเจน คือ มีความรักใครปองดอง การแกปญหาใน
ครัวเรือน มีความสุขเม่ืออยูบาน มีกิจกรรมรวมกับครอบครัว สวนท่ีเหลือเปนระดับ 0 คะแนน  
ไมมีผลสัมฤทธ์ิ คือ ความเคารพและใหเกียรติ 

7) มิติดาน การสนับสนุนทางสังคม 
 จากการประเมิน พบวา ไดผลสัมฤทธ์ิระดับ 2 คะแนน เกิดข้ึนจากความตองการ

ของชุมชน และมีระบบในการดําเนินงานท่ีชัดเจน คือ ชุมชนเขมแข็ง คุณคาของชีวิตท่ีเพิ่มข้ึนใน
ระดับ 1 คะแนน เกิดข้ึนตามนโยบาย และมีระบบในการดําเนินงานท่ีชัดเจน คือ มีบุคคลท่ี
สามารถใหการสนับสนุนได มีหลักประกันทางสังคม หรือสวัสดิการชุมชน สวนท่ีเหลือเปน
ระดับ 0 คะแนน ไมมีผลสัมฤทธ์ิ คือ กระบวนการกลุมในชุมชน 

8) มิติดาน สังคม และวัฒนธรรม 
จากการประเมิน พบวา ไดผลสัมฤทธ์ิระดับ 3 คะแนน เกิดผลลัพธตามเปาหมาย

โครงการ คือ เกิดกลุม – สมาชิก – ชมรม เกิดกิจกรรมกลุมในชุมชน การมีสวนรวมในกิจกรรม 
ชุมชน สวนท่ีเหลือเปนระดับ 0 คะแนน ไมมีผลสัมฤทธ์ิ คือ การสืบทอดอนุรักษสังคม และ
วฒันธรรม การติดตามขอมูลขาวสาร 

9) มิติดาน สิทธิความเปนธรรม 
มิติดาน  สิทธิความเปนธรรม มีตัวช้ีวัดผลสัมฤทธ์ิของโครงการท้ังหมด  

5 ตัวช้ีวัด ไดแก รูสึก / ทราบถึงโอกาสความเปนธรรม รูสึก / ทราบถึงสิทธิความเปนธรรม  
รูสึก / ทราบถึงความเปนธรรม ความเคารพกฎเกณฑในชุมชน การใชสิทธิแสดงความคิดเห็นได           
ผลการประเมินทุกตัวช้ีวัดไดระดับ 1 คะแนน เกิดข้ึนตามนโยบาย และมีระบบในการดําเนินงาน
ท่ีชัดเจน 

10) มิติดาน การเมืองธรรมาภิบาล 
จากการประเมิน พบวา ไดผลสัมฤทธ์ิระดับ 2 คะแนน เกิดข้ึนจากความตองการ

ของชุมชน และมีระบบในการดําเนินงานท่ีชัดเจน คือ มีความรูสึกโปรงใสในระบบภาครัฐ ความ
เปนธรรมจากหนวยงานภาครัฐ สวนท่ีเหลือเปนระดับ 1 คะแนน เกิดข้ึนตามนโยบาย และมี
ระบบในการดําเนินงานท่ีชัดเจน ไดแก การมีสวนรวมทางการเมืองระหวางชุมชนกับภาครัฐ 
การติดตามขอมูลขาวสาร การมีกิจกรรม (การเมือง) ระหวางชุมชนรวมกับสมาชิก หรือระหวาง
ชุมชน รวมกับภาครัฐ  



 102

จากการวิเคราะหและประเมินผลสัมฤทธ์ิของโครงการ พบวา อบต.แมงอน ได
จัดสรรงบประมาณมากท่ีสุดใหกับยุทธศาสตรดานการศึกษา แนวทางการพัฒนาคุณภาพและ
โอกาสทางการศึกษา  ซ่ึงอยูในยุทธศาสตรนํารองของการศึกษาคร้ังนี้ดานการศึกษาเชนกัน  
แตโครงการที่ อบต.แมงอน เสนอเพ่ือพัฒนานั้นอยูในยุทธศาสตรนํารองดานเศรษฐกิจ
การเกษตรและการทองเท่ียว ช่ือโครงการ “ทําอยางพอดี อยูอยางพอเพียง” จากการจัดการเรียนรู
เพื่อสรางและพัฒนาแผนชุมชน และผลการประเมินผลการเรียนรูโครงการดังกลาว ยังไมประสบ
สําเร็จตามเปาประสงค เนื่องจากอยูในระยะเร่ิมตนของการดําเนินโครงการ จึงตองอาศัยการ
ประเมินโครงการในระยะตอไป 

 
(7) ผลการประเมินผลสัมฤทธ์ิของโครงการของชุมชนแมโจ ตําบลบานเปา  อ.แมแตง   

จ.เชียงใหม 
 1) มิติดาน ท่ีอยูอาศัย 

จากการประเมิน พบวา ไดผลสัมฤทธ์ิระดับ 5 คะแนน เกิดผลผลลัพธตาม
เปาหมายโครงการ และขยายผลตอไปได จนกอใหเกิดความยั่งยืน มีตัวช้ีวัดเดียว คือ ปาไมระดับ
ได 2 คะแนน เกิดข้ึนจากความตองการของชุมชน และมีระบบในการดําเนินงานท่ีชัดเจน ไดแก 
สวม นอกจากนี้ยังมีระดับ 1 คะแนน เกิดข้ึนตามนโยบาย และมีระบบในการดําเนินงานท่ีชัดเจน 
เปนถนน การคมนาคม และลักษณะทางเขาออก สวนท่ีเหลือเปนระดับ 0 คะแนน ไมมี
ผลสัมฤทธ์ิ ไดแก แหลงน้ําดื่ม แหลงน้ําใช สภาพถือครองที่อยูอาศัย แสงสวาง และเช้ือเพลิง 
กล่ิน เสียง ขยะ ควัน และฝุน 

2) มิติดาน สุขภาพอนามัย 
มิติดาน สุขภาพอนามัย มีตัวช้ีวัดผลสัมฤทธ์ิของโครงการท้ังหมด 6 ตัวช้ีวัด 

ไดแก การออกกําลังกาย (สุขภาพกาย) ยาเสพติด การบริโภคอาหาร โรคติดเช้ือตางๆ รวมถึงการ
ติดเช้ือเอดส สุขภาพจิต การบริการสาธารณสุข ผลการประเมินตัวช้ีวัดทุกตัวไดระดับ  
0 คะแนน โครงการไมมีผลสัมฤทธ์ิ 

3) มิติดาน การศึกษา 
จากการประเมิน พบวา ไดผลสัมฤทธ์ิระดับ 4 คะแนน เกิดผลลัพธตามเปาหมาย

โครงการ และขยายผลตอไปได ไดแก แหลงความรูในชุมชน และความยั่งยืน รองลงมาเปน
ระดับ 2 คะแนน คือ เกิดข้ึนจากความตองการของชุมชน และมีระบบในการดําเนินงานท่ีชัดเจน 
ไดแก ความตอเนื่อง การถายทอด / สืบทอด รวมถึงการขยายผล และการอบรม หรือการเรียนรู



 103

4) มิติดาน งานทํา และรายได 
 จากการประเมิน พบวา ไดผลสัมฤทธ์ิระดับ 4 คะแนน เกิดผลลัพธตามเปาหมาย

โครงการ และขยายผลตอไปได คือ รายไดเสริม และการจางงาน ในระดับ 2 คะแนน เกิดข้ึนจาก
ความตองการของชุมชน และมีระบบในการดําเนินงานท่ีชัดเจน ไดแก ความพึงพอใจในการ
ทํางาน โดยท่ีเหลือเปน ระดับ 0 คะแนน ไมมีผลสัมฤทธ์ิ คือ รายไดหลัก และรายไดข้ันตํ่า 

5) มิติดาน ความม่ันคง 
จากการประเมิน พบวา ไดผลสัมฤทธ์ิระดับ 2 คะแนน เกิดข้ึนจากความตองการ

ของชุมชน และมีระบบในการดําเนินงานท่ีชัดเจน คือ ภาระหนี้สิน (เฉพาะ Home stay) สวนท่ี
เหลือ เปน ระดับ 0 คะแนน ไมมีผลสัมฤทธ์ิ คือ เงินออม สถานภาพของการทํางาน ความ
พอเพียงในครัวเรือน ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

6) มิติดาน ครอบครัว 
มิติดาน ครอบครัว มีตัวช้ีวัดผลสัมฤทธ์ิของโครงการทั้งหมด 5 ตัวช้ีวัด ไดแก  

มีกิจกรรมรวมกับครอบครัว มีความรักใครปองดอง ความเคารพและใหเกียรติ การแกปญหาใน
ครัวเรือน มีความสุขเม่ืออยูบาน ผลการประเมินตัวช้ีวัดท้ังหมดไดระดับ 3 คะแนน เกิดผลลัพธ
ตามเปาหมายโครงการ 

7) มิติดาน การสนับสนุนทางสังคม 
จากการประเมิน พบวา ไดผลสัมฤทธ์ิระดับ 4 คะแนน เกิดผลลัพธตามเปาหมาย

โครงการ และขยายผลตอไปได คือ ชุมชนเขมแข็ง   กระบวนการกลุมในชุมชน คุณคาของชีวิตท่ี
เพิ่มข้ึน และระดับ 2 คะแนน เกิดข้ึนจากความตองการของชุมชน และมีระบบในการดําเนินงาน
ท่ีชัดเจน ไดแก มีบุคคลท่ีสามารถใหการสนับสนุนได สําหรับท่ีเหลือคือ มีหลักประกันทาง
สังคม หรือสวัสดิการชุมชน มีระดับ 0 คะแนน หมายถึง ไมมีผลสัมฤทธ์ิ  

8) มิติดาน สังคม และวัฒนธรรม 
จากการประเมิน พบวา ไดผลสัมฤทธ์ิระดับ 4 คะแนน เกิดผลลัพธตามเปาหมาย

โครงการ และขยายผลตอไปได คือ เกิดกิจกรรมกลุมในชุมชน การมีสวนรวมในกิจกรรม การ
สืบทอดอนุรักษสังคม และวัฒนธรรม การติดตามขอมูลขาวสาร ในระดับ 2 คะแนน เกิดข้ึนจาก
ความตองการของชุมชน และมีระบบในการดําเนินงานท่ีชัดเจน ไดแก เกิดกลุม – สมาชิก – 
ชมรม 
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9) มิติดาน สิทธิความเปนธรรม 
จากการประเมิน พบวา ไดผลสัมฤทธ์ิระดับ 2 คะแนน เกิดข้ึนจากความตองการ

ของชุมชน และมีระบบในการดําเนินงานที่ชัดเจน ไดแก ความเคารพกฎเกณฑในชุมชน และการ
ใชสิทธิแสดงความคิดเห็นได โดยท่ีเหลือเปนระดับ 0 คะแนน หมายถึง ไมมีผลสัมฤทธ์ิ คือ รูสึก 
/ ทราบถึงโอกาสความเปนธรรม รูสึก / ทราบถึงสิทธิความเปนธรรม และรูสึก / ทราบถึงความ
เปนธรรม 

10)  มิติดาน การเมืองธรรมาภิบาล 
จากการประเมิน พบวา ไดผลสัมฤทธ์ิระดับ 1 คะแนน เกิดข้ึนตามนโยบาย และ

มีระบบในการดําเนินงานท่ีชัดเจน ไดแก มีความรูสึกโปรงใสในระบบภาครัฐ ความเปนธรรม
จากหนวยงานภาครัฐ สําหรับท่ีเหลือเปนระดับ 0 คะแนน หมายถึง ไมมีผลสัมฤทธ์ิ คือ การ
ติดตามขอมูลขาวสาร การมีกิจกรรม (การเมือง) ระหวางชุมชนรวมกับสมาชิก หรือระหวาง
ชุมชน รวมกับภาครัฐ และการมีสวนรวมทางการเมืองระหวางชุมชนกับภาครัฐ 
 จากการวิเคราะหและประเมินผลสัมฤทธ์ิของโครงการ พบวาอบต. บานเปาได
จัดสรรงบประมาณมากท่ีสุดใหกับยุทธศาสตรท่ี 3 การบริหารจัดการดานทรัพยากรธรรมชาติ
ส่ิงแวดลอมและระบบนิเวศอยางยั่งยืน แนวทางท่ี 3.2 การจัดการขยะในชุมชนซ่ึงอยูใน
ยุทธศาสตรนาํรองของการศึกษาคร้ังนี้ดานส่ิงแวดลอมและอนามัย แตโครงการท่ี อบต. บานเปา 
เสนอเพ่ือพัฒนานั้นอยูในยุทธศาสตรนํารองดานเศรษฐกิจ การเกษตร และการทองเท่ียว  
ช่ือโครงการ “แหลงทองเท่ียวเชิงอนุรักษบานแมโจ” ดําเนินกิจกรรมยอยใน 2 โครงการ คือ 
“โครงการแหลงทองเท่ียวเชิงอนุรักษ” และ “โครงการ Home stay บานแมโจ” จากการจัดการ
เรียนรูเพ่ือสรางและพัฒนาแผนชุมชน และผลการประเมินผลการเรียนรูโครงการดังกลาวกลับ
ประสบความสําเร็จคอนขางสูงและบรรลุตามวัตถุประสงคท่ีตั้งไว คือ โครงการไดรับการ
สนับสนุนจากหนวยงานตางๆ ไดแก มหาวิทยาลัยแมโจสนับสนุนตนไมจํานวน จํานวน  
1,000 กลา อบต.บานเปาสนับสนุนพัฒนาหองน้ําและเสนทางเดินไปยังสถานท่ีทองเท่ียวมีความ
สะดวกสบายมากข้ึน และมีการประชาสัมพันธการทองเท่ียวผานส่ือตางๆ ท้ังแผนพับ และเว็ป
ไซดอีกดวย 
 นอกจากนี้โครงการดังกลาวยังไดสรางจิตสํานักของประชาชนใหตระหนักถึงการ
อนุรักษส่ิงแวดลอม และโครงการ Home stay ยังไดสรางรายไดใหกับชุมชนอีกดวย อยางไร 
ก็ตามโครงการดังกลาวในเบ้ืองตนถือวาประสบความสําเร็จในดานสังคมระดับหนึ่ง สวนในทาง
เศรษฐกิจนั้นยังตองใหเวลาการดําเนินงานอีกระยะหนึ่ง ถึงผลการประชาสัมพันธท่ีเปนท่ีรูจัก
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(8) ผลการประเมินผลสัมฤทธ์ิของโครงการของชุมชนตําบลอินทขิล  อ.แมแตง   

จ.เชียงใหม 
 1) มิติดาน ท่ีอยูอาศัย 
 จากการประเมิน พบวา ไดผลสัมฤทธ์ิระดับ 3 คะแนน เกิดผลลัพธตามเปาหมาย
โครงการ คือ กล่ิน ขยะ ควัน และฝุน และระดับ 2 คะแนน เปนปาไม สวนท่ีเหลือคือระดับ  
0 คะแนน ไมมีผลสัมฤทธ์ิ ไดแก แหลงน้ําดื่ม แหลงน้ําใช สภาพถือครองท่ีอยูอาศัย แสงสวาง 
และเช้ือเพลิง เสียง สวม ถนน การคมนาคม และลักษณะทางเขาออก 

2) มิติดาน สุขภาพอนามัย 
จากการประเมิน พบวา ไดผลสัมฤทธ์ิระดับ 3 คะแนน เกิดผลลัพธตามเปาหมาย

โครงการ มีตัวช้ีวัดเดียว คือ การบริโภคอาหาร โดยท่ีเหลือเปนระดับ 0 คะแนน ไมมีผลสัมฤทธ์ิ 
ไดแก การออกกําลังกาย (สุขภาพกาย) ยาเสพติด การบริโภคอาหาร โรคติดเช้ือตางๆ รวมถึงการ
ติดเช้ือเอดส สุขภาพจิต และการบริการสารธารณสุข 

3) มิติดาน การศึกษา 
จากการประเมิน พบวา ไดผลสัมฤทธ์ิระดับ 2   คะแนน เกิดข้ึนจากความ

ตองการของชุมชน และมีระบบในการดําเนินงานท่ีชัดเจน ไดแก ความตอเนื่อง การถายทอด / 
สืบทอด รวมถึงการขยายผล การอบรม หรือการเรียนรูเพิ่มเติม แหลงความรูในชุมชน ความ
ยั่งยืน สวนท่ีเหลือเปนระดับ 0 คะแนน ไมมีผลสัมฤทธ์ิ คือ การรูหนังสือ แนวคิดทางการศึกษา 
รูปแบบการศึกษา ระบบการศึกษา และโอกาสทางการศึกษา 

4) มิติดาน งานทํา และรายได 
จากการประเมิน พบวา ไดผลสัมฤทธ์ิระดับ 4 คะแนน เกิดผลลัพธตามเปาหมาย

โครงการ และขยายผลตอไปได คือ รายไดเสริม ในระดับ 2 คะแนน เกิดข้ึนจากความตองการ
ของชุมชน และมีระบบในการดําเนินงานท่ีชัดเจน ไดแก ความพึงพอใจในการทํางาน สวนท่ี
เหลือเปนระดับ 0 คะแนน ไมมีผลสัมฤทธ์ิ คือ รายไดหลัก การจางงาน และรายไดข้ันต่ํา 

5) มิติดาน ความม่ันคง 
จากการประเมิน พบวา ไดผลสัมฤทธ์ิระดับ 5 คะแนน เกิดผลลัพธตามเปาหมาย

โครงการ และขยายผลตอไปได จนกอใหเกิดความยั่งยืน คือ ความพอเพียงในครัวเรือน ระดับ 4 
คะแนน เกิดผลลัพธตามเปาหมายโครงการ และขยายผลตอไปได คือ เงินออม สวนระดับ 3 
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6) มิติดาน ครอบครัว 
 มิติดาน ครอบครัว มีตัวช้ีวัดผลสัมฤทธ์ิของโครงการท้ังหมด 5 ตัวช้ีวัด ไดแก มี

กิจกรรมรวมกับครอบครัว มีความรักใครปองดอง ความเคารพและใหเกียรติ การแกปญหาใน
ครัวเรือน มีความสุขเม่ืออยูบาน ผลการประเมินตัวชี้วัดท้ังหมดไดระดับ 3 คะแนน เกิดผลลัพธ
ตามเปาหมายโครงการ มีตัวช้ีวัดเดียว 

7) มิติดาน การสนับสนุนทางสังคม 
จากการประเมิน พบวา ไดผลสัมฤทธ์ิระดับ 4 คะแนน เกิดผลลัพธตามเปาหมาย

โครงการ และขยายผลตอไปได คือ คุณคาของชีวิตท่ีเพิ่มข้ึน ระดับ 2 คะแนน เกิดข้ึนจากความ
ตองการของชุมชน และมีระบบในการดําเนินงานท่ีชัดเจน ไดแก ชุมชนเขมแข็ง และกระบวน 
การกลุมในชุมชน สําหรับท่ีเหลือเปนระดับ 0 คะแนน ไมมีผลสัมฤทธ์ิ คือ มีหลักประกันทาง
สังคม หรือสวัสดิการชุมชน และมีบุคคลท่ีสามารถใหการสนับสนุนได 

8) มิติดาน สังคม และวัฒนธรรม 
จากการประเมิน พบวา ไดผลสัมฤทธ์ิระดับ 5 คะแนน เกิดผลลัพธตามเปาหมาย

โครงการ และขยายผลตอไปได จนกอใหเกิดความยั่งยืน คือ เกิดกลุม – สมาชิก – ชมรม เกิด
กิจกรรมกลุมในชุมชน และการมีสวนรวมในกิจกรรม สําหรับท่ีเหลือเปนระดับ 0 คะแนน ไมมี
ผลสัมฤทธ์ิ คือ เกิดกลุม – สมาชิก – ชมรม เกิดกิจกรรมกลุมในชุมชน และการมีสวนรวมใน
กิจกรรม 

9) มิติดาน สิทธิความเปนธรรม 
 จากการประเมิน พบวา ไดผลสัมฤทธ์ิระดับ 2 คะแนน เกิดข้ึนจากความตองการ
ของชุมชน และมีระบบในการดําเนินงานท่ีชัดเจน ไดแก ความเคารพกฎเกณฑในชุมชน และการ
ใชสิทธิแสดงความคิดเห็นได โดยที่เหลือเปนระดับ 0 คะแนน หมายถึง ไมมีผลสัมฤทธิ์ คือ  
รูสึก / ราบถึงโอกาสความเปนธรรม รูสึก / ทราบถึงสิทธิความเปนธรรม และรูสึก / ทราบถึง
ความเปนธรรม 
  10) มิติดาน การเมืองธรรมาภิบาล 

จากการประเมิน พบวา ไดผลสัมฤทธ์ิระดับ 2 คะแนน เกิดข้ึนจากความตองการ
ของชุมชน และมีระบบในการดําเนินงานท่ีชัดเจน ไดแก มีความรูสึกโปรงใสในระบบภาครัฐ 
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จากการวิเคราะหและประเมินผลสัมฤทธ์ิของโครงการ พบวา อบต. อินทขิล ได
จัดสรรงบประมาณมากที่สุดใหกับยุทธศาสตรท่ี 7 การเสริมสรางความสงบสุข ปลอดภัยแก
ชุมชน และเปดโอกาสใหชุมชนมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ินบนพื้นฐานของประชาธิปไตย 
แนวทางท่ี 7.2 การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ซ่ึงตรงกับยุทธศาสตรนํารองดานสังคมและ
วัฒนธรรม แตโครงการท่ี อบต. อินทขิล เสนอเพ่ือพัฒนานั้นอยูในยุทธศาสตรนํารองดาน
เศรษฐกิจ การเกษตรและการทองเท่ียว ช่ือโครงการ “หมูบานเศรษฐกิจพอเพียง” จากการจัดการ
เรียนรูเพ่ือสรางและพัฒนาแผนชุมชน และผลการประเมินผลการเรียนรูโครงการดังกลาวกลับ
ประสบความสําเร็จคอนขางสูงและบรรลุตามวัตถุประสงคท่ีตั้งไว สามารถลดรายจาย  เพ่ิม
รายได และเหลือเก็บออมมากข้ึน ชุมชนดํารงชีวิตอยูไดดวยการพึ่งพาตนเองและชวยเหลือกัน
ภายในชุมชนตามวิถีชีวิตแบบพึ่งพาแบงปนซ่ึงกันและกัน สอดคลองกลมกลืนกับธรรมชาติ  
ทําใหเกิดความสามัคคีชุมชนมีความสุข ลดปญหาสังคม สรางชุมชนฐานรากเศรษฐกิจพอเพียง
อยางยั่งยืน ดงันั้นจึงควรมีการขยายผลการดําเนินโครงการใหกบัหมูบานหรือชุมชนอ่ืนๆ ตอไป 

 
(9) ผลการประเมินผลสัมฤทธ์ิของโครงการของชุมชนตําบลสันปายาง อ.แมแตง  

จ.เชียงใหม 
 1) มิติดาน ท่ีอยูอาศัย 
 จากการประเมิน พบวา ไดผลสัมฤทธ์ิระดับ 3 คะแนน เกิดผลลัพธตามเปาหมาย
โครงการ คือ ขยะ ควัน และฝุน ในระดับ 2 คะแนน เกิดข้ึนจากความตองการของชุมชน และมี
ระบบในการดําเนินงานท่ีชัดเจน ไดแก ปาไม และระดับ 1 คะแนน เกิดข้ึนตามนโยบาย และมี
ระบบในการดําเนินงานท่ีชัดเจน เปนถนน การคมนาคม และลักษณะทางเขาออก สวนท่ีเหลือ
เปน 0 คะแนน ไมมีผลสัมฤทธ์ิ ไดแก แหลงน้ําดื่ม แหลงน้ําใช สภาพถือครองท่ีอยูอาศัย แสง
สวาง และเช้ือเพลิง เสียง กล่ิน สวม 

2) มิติดาน สุขภาพอนามัย 
จากการประเมิน พบวา ไดผลสัมฤทธ์ิระดับ 4 คะแนน เกิดผลลัพธตามเปาหมาย

โครงการ และขยายผลตอไปได ไดแก การบริโภคอาหาร โดยท่ีเหลือเปนระดับ 0 คะแนน ไมมี
ผลสัมฤทธ์ิ ไดแก การออกกําลังกาย (สุขภาพกาย) ยาเสพติด โรคติดเช้ือตางๆ รวมถึงการติดเช้ือ
เอดส สุขภาพจิต และการบริการสารธารณสุข 
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3) มิติดาน การศึกษา 
จากการประเมิน พบวา ไดผลสัมฤทธ์ิระดับ 4 คะแนน เกิดผลลัพธตามเปาหมาย 

โครงการ และขยายผลตอไปได ไดแก ความตอเนื่อง การถายทอด / สืบทอด รวมถึงการขยายผล 
แหลงความรูในชุมชน ความยั่งยืน และระดับ 3 คะแนน เกิดผลลัพธตามเปาหมายโครงการ คือ 
โอกาสทางการศึกษา การอบรม หรือการเรียนรูเพิ่มเติม สวนท่ีเหลือเปนระดับ 0 คะแนน ไมมี
ผลสัมฤทธ์ิ คือ การรูหนังสือ แนวคิดทางการศึกษา รูปแบบการศึกษา และระบบการศึกษา 
  4) มิติดาน งานทํา และรายได 

จากการประเมิน พบวา ไดผลสัมฤทธ์ิระดับ 4 คะแนน เกิดผลลัพธตามเปาหมาย 
โครงการ และขยายผลตอไปได ไดแก รายไดเสริม ในระดับ 2 คะแนน เกิดข้ึนจากความตองการ
ของชุมชน และมีระบบในการดําเนินงานท่ีชัดเจน คือ ความพึงพอใจในการทํางาน สวนท่ีเหลือ
เปนระดับ 0 คะแนน ไมมีผลสัมฤทธ์ิ คือ รายไดหลัก การจางงาน และรายไดข้ันต่ํา  

5) มิติดาน ความม่ันคง 
 จากการประเมิน พบวา ไดผลสัมฤทธ์ิระดับ 4 คะแนน เกิดผลลัพธตามเปาหมาย 

โครงการ และขยายผลตอไปได ไดแก ความพอเพียงในครัวเรือน ในระดับ 2 คะแนน เกิดข้ึนจาก
ความตองการของชุมชน และมีระบบในการดําเนินงานท่ีชัดเจน คือ ภาระหนี้สิน ระดับ  
1 คะแนน เกิดข้ึนตามนโยบาย ไดแก เงินออม สวนท่ีเหลือเปนระดับ 0 คะแนน ไมมีผลสัมฤทธ์ิ 
คือ สถานภาพของการทํางาน ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

6) มิติดาน ครอบครัว 
  มิติดาน ครอบครัว มีตัวช้ีวัดผลสัมฤทธ์ิของโครงการท้ังหมด 5 ตัวช้ีวัด ไดแก มี
กิจกรรมรวมกับครอบครัว มีความรักใครปองดอง ความเคารพและใหเกียรติ การแกปญหาใน
ครัวเรือน มีความสุขเม่ืออยูบาน ผลการประเมินตัวช้ีวัดท้ังหมดไดระดับ 3 คะแนน เกิดผลลัพธ
ตามเปาหมายโครงการ 

7) มิติดาน การสนับสนุนทางสังคม 
จากการประเมิน พบวา ไดผลสัมฤทธ์ิระดับ 3 คะแนน เกิดผลลัพธตามเปาหมาย

โครงการ คือ ชุมชนเขมแข็ง   กระบวนการกลุมในชุมชน คุณคาของชีวิตท่ีเพ่ิมข้ึน สวนท่ีเหลือ
เปนระดับ 0 คะแนน หมายถึง ไมมีผลสัมฤทธ์ิ มีหลักประกันทางสังคม หรือสวัสดิการชุมชน  
มีบุคคลท่ีสามารถใหการสนับสนุนได 

8) มิติดาน สังคม และวัฒนธรรม 
จากการประเมิน พบวา ไดผลสัมฤทธ์ิระดับ 4 คะแนน เกิดผลลัพธตามเปาหมาย

โครงการ และขยายผลตอไปได คือ การมีสวนรวมในกิจกรรม ในระดับ 2 คะแนน เกิดข้ึนจาก
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  9) มิติดาน สิทธิความเปนธรรม 
จากการประเมิน พบวา ไดผลสัมฤทธ์ิระดับ 1 คะแนน เกิดข้ึนตามนโยบาย 

ไดแก ความเคารพกฎเกณฑในชุมชน และการใชสิทธิแสดงความคิดเห็นได โดยท่ีเหลือเปน
ระดับ 0 คะแนน หมายถึง ไมมีผลสัมฤทธ์ิ คือ รูสึก / ทราบถึงโอกาสความเปนธรรม รูสึก / 
ทราบถึงสิทธิความเปนธรรม และรูสึก / ทราบถึงความเปนธรรม 

10)  มิติดาน การเมืองธรรมาภิบาล 
จากการประเมิน พบวา ไดผลสัมฤทธ์ิระดับ 1 คะแนน เกิดข้ึนตามนโยบาย และ

มีระบบในการดําเนินงานท่ีชัดเจน ไดแก มีความรูสึกโปรงใสในระบบภาครัฐ ความเปนธรรม
จากหนวยงานภาครัฐ สําหรับท่ีเหลือเปนระดับ 0 คะแนน หมายถึง ไมมีผลสัมฤทธ์ิ คือ การ
ติดตามขอมูลขาวสาร การมีกิจกรรม (การเมือง) ระหวางชุมชนรวมกับสมาชิก หรือระหวาง
ชุมชน รวมกับภาครัฐ การมีสวนรวมทางการเมืองระหวางชุมชนกับภาครัฐ 

 จากการวิเคราะหและประเมินผลสัมฤทธ์ิของโครงการ พบวา อบต.สันปายาง 
ไดจัดสรรงบประมาณมากท่ีสุดใหกับยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
แนวทางท่ี 5.4 การสงเคราะหผูดอยโอกาส ซ่ึงอยูในยุทธศาสตรนํารองของการศึกษาคร้ังนี้ดาน
สังคมและวัฒนธรรม แตโครงการท่ี อบต. สันปายาง เสนอเพื่อพัฒนานั้นอยูในยุทธศาสตรนํา
รองดานเศรษฐกิจ การเกษตร และการทองเท่ียว  ช่ือโครงการ“ศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง
ชุมชน” จากการจัดการเรียนรูเพื่อสรางและพัฒนาแผนชุมชน และผลการประเมินผลการเรียนรู
โครงการดังกลาวประสบความสําเร็จคอนขางสูงและบรรลุตามวัตถุประสงคท่ีตั้งไว โดยศูนยฯ 
เปนท่ีเรียนรูและดูงานของชุมชน นักเรียน และชุมชนอ่ืน นอกจากนี้ผลจากการดําเนินโครงการ
ยังกอใหเกิดการจัดต้ังกลุมตางๆ ข้ึนในชุมชน กิจกรรมที่ดําเนินการสามารถลดตนทุนการผลิต 
คาใชจายในครัวเรือน มีเงินเหลือเก็บออมมากข้ึน และชุมชนมีผักปลอดสารพิษบริโภคท่ีสงผลดี
ตอสุขภาพอีกดวย  นอกจากนี้ยังมีการจางนักเรียนและผูสูงอายุในการดูแลกิจกรรมของโครงการ
โดยไดรับคาจางวันละ 100 บาท ทําใหผูสูงอายุไมเหงาและมีคุณคาตอสังคม ขณะเดียวกันก็เปน
การปลูกฝงการเกษตรใหกับเยาวชนที่เปนอาชีพของชุมชนท่ีปจจุบันเยาวชนใหความสนใจ
ประกอบอาชีพนี้นอยลง เนื่องจากระดับการศึกษาสูงข้ึนจึงนิยมออกไปทํางานภาคอุตสาหกรรม
ท่ีสวนใหญตั้งอยูนอกชุมชน 
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(10) ผลการประเมินผลสัมฤทธ์ิของโครงการของชุมชนตําบลหวยทราย อ.แมริม   
จ.เชียงใหม 
 1) มิติดาน ท่ีอยูอาศัย 
  จากการประเมิน พบวา ไดผลสัมฤทธ์ิระดับ 4 คะแนน เกิดผลลัพธตามเปาหมาย
โครงการ และขยายผลตอไปได คือ แหลงน้ําดื่ม กล่ิน เสียง ขยะ ควัน และฝุน สวม ถนน  
การคมนาคม และลักษณะทางเขาออก สวนท่ีเหลือเปนระดับ 3 คะแนน เกิดผลลัพธตาม
เปาหมายโครงการ ไดแก แหลงน้ําใช สภาพถือครองท่ีอยูอาศัย แสงสวาง และเช้ือเพลิง ปาไม 

2) มิติดาน สุขภาพอนามัย 
 มิติดาน สุขภาพอนามัย มีตัวช้ีวัดผลสัมฤทธ์ิของโครงการท้ังหมด 6 ตัวช้ีวัด 

การออกกําลังกาย (สุขภาพกาย) ยาเสพติด โรคติดเช้ือตางๆ รวมถึงการติดเช้ือเอดส การบริโภค
อาหาร สุขภาพจิต การบริการสารธารณสุข ผลการประเมินตัวช้ีวัดไดระดับ 4 คะแนน เกิด
ผลลัพธตามเปาหมายโครงการ และขยายผลตอไปได 

3) มิติดาน การศึกษา 
 จากการประเมิน พบวา ไดผลสัมฤทธ์ิระดับ 4 คะแนน เกิดผลลัพธตามเปาหมาย

โครงการ และขยายผลตอไปได ไดแก การรูหนังสือ ความตอเนื่อง แหลงความรูในชุมชน (ภูมิ
ปญญา ปราชญชาวบาน) สวนท่ีเหลือเปนระดับ 3 คะแนน เกิดผลลัพธตามเปาหมายโครงการ 
ไดแก แนวคิดทางการศึกษา รูปแบบการศึกษา ระบบการศึกษา โอกาสทางการศึกษา การ
ถายทอด / สืบทอด รวมถึงการขยายผล การอบรม หรือการเรียนรูเพิ่มเติม และความยั่งยืน 

4) มิติดาน งานทํา และรายได 
 จากการประเมิน พบวา ไดผลสัมฤทธ์ิระดับ 4 คะแนน เกิดผลลัพธตามเปาหมาย

โครงการ และขยายผลตอไปได คือ รายไดหลัก รายไดเสริม สวนท่ีเหลือระดับ 3 คะแนน เกิด
ผลลัพธตามเปาหมายโครงการ ไดแก การจางงาน รายไดข้ันต่ํา ความพึงพอใจในการทํางาน 

5) มิติดาน ความม่ันคง 
   จากการประเมิน พบวา ไดผลสัมฤทธ์ิระดับ 3 คะแนน เกิดผลลัพธตามเปาหมาย
โครงการ คือ เงินออม สถานภาพของการทํางาน ความพอเพียงในครัวเรือน ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน และระดับ 2 คะแนน เกิดข้ึนจากความตองการของชุมชน และมีระบบในการ
ดําเนินงานท่ีชัดเจน ไดแก ภาระหน้ีสิน 

6) มิติดาน ครอบครัว 
มิติดาน ครอบครัว มีตัวช้ีวดัผลสัมฤทธ์ิของโครงการท้ังหมด 5 ตัวช้ีวดั ไดแก มี

กิจกรรมรวมกบัครอบครัว มีความรักใครปองดอง ความเคารพและใหเกยีรติ การแกปญหาใน
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7) มิติดาน การสนับสนุนทางสังคม 
มิติดาน การสนับสนุนทางสังคม มีตัวช้ีวัดผลสัมฤทธ์ิของโครงการทั้งหมด  

5 ตัวช้ีวัด ไดแก มีหลักประกันทางสังคม หรือสวัสดิการชุมชน มีบุคคลท่ีสามารถใหการ
สนับสนุนได ชุมชนเขมแข็ง กระบวนการกลุมในชุมชน คุณคาของชีวิตท่ีเพ่ิมข้ึน ผลการ
ประเมินทุกตัวช้ีวัดไดระดับ 3 คะแนน เกิดผลลัพธตามเปาหมายโครงการ 

8) มิติดาน สังคม และวัฒนธรรม 
 จากการประเมิน พบวา ไดผลสัมฤทธ์ิระดับ 3 คะแนน เกิดผลลัพธตาม

เปาหมายโครงการ ไดแก  เกิดกลุม – สมาชิก – ชมรม เกิดกิจกรรมกลุมในชุมชน การมีสวนรวม
ในกิจกรรม, การสืบทอดอนุรักษสังคม และวัฒนธรรม  และระดับ 2 คะแนน  เกิดข้ึนจากความ
ตองการของชุมชน และมีระบบในการดําเนินงานที่ชัดเจน ไดแก การติดตามขอมูลขาวสาร 

9) มิติดาน สิทธิความเปนธรรม 
มิติดาน  สิทธิความเปนธรรม มีตัวช้ีวัดผลสัมฤทธ์ิของโครงการท้ังหมด  

5 ตัวช้ีวัด ไดแก รูสึก / ทราบถึงโอกาสความเปนธรรม รูสึก / ทราบถึงสิทธิความเปนธรรม รูสึก / 
ทราบถึงความเปนธรรม ความเคารพกฎเกณฑในชุมชน การใชสิทธิแสดงความคิดเห็นได ผล
การประเมินทุกตัวช้ีวัดไดระดับ 3 คะแนน เกิดผลลัพธตามเปาหมายโครงการ 

10)  มิติดาน การเมืองธรรมาภิบาล 
 จากการประเมิน ไดผลสัมฤทธ์ิระดับ 3 คะแนน เกิดผลลัพธตามเปาหมาย

โครงการ ไดแก การติดตามขอมูลขาวสาร การมีกิจกรรม (การเมือง) ระหวางชุมชนรวมกับ
สมาชิกหรือระหวางชุมชน รวมกับภาครัฐ การมีสวนรวมทางการเมืองระหวางชุมชนกับภาครัฐ 
สวนระดับ 2  คะแนน  เกิดข้ึนจากความตองการของชุมชน และมีระบบในการดําเนินงานท่ี
ชัดเจน มีตัวช้ีวัดเดียว คือ มีความรูสึกโปรงใสในระบบภาครัฐ ความเปนธรรมจากหนวยงาน
ภาครัฐ 

จากการวิเคราะหและประเมินผลสัมฤทธ์ิของโครงการ พบวา อบต.หวยทราย ได
จัดสรรงบประมาณมากท่ีสุดใหกับยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
แนวทางท่ี 5.2 การสงเคราะหผูดอยโอกาส ซ่ึงสอดคลองกับยุทธศาสตรนํารองดานสังคมและ
วัฒนธรรม แต อบต.หวยทราย เสนอยุทธศาสตรเพื่อพัฒนาดานเศรษฐกิจ การเกษตร และการ
ทองเท่ียว ช่ือโครงการ “ปลูกผักปลอดสารพิษ” จากการจัดการเรียนรูเพื่อสรางและพัฒนาแผน
ชุมชน และผลการประเมินผลการเรียนรูโครงการดังกลาวประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงค
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(11) ผลการประเมินผลสัมฤทธ์ิของโครงการของชุมชนตําบลทาวังตาล  อ.สารภี   

จ.เชียงใหม 
 1) มิติดาน ท่ีอยูอาศัย 
  จากการประเมิน พบวา ไดผลสัมฤทธ์ิระดับ 4 คะแนน เกิดผลลัพธตามเปาหมาย
โครงการ และขยายผลตอไปได ไดแก ถนน การคมนาคม และลักษณะทางเขาออก ระดับ  
1 คะแนน เกิดข้ึนตามนโยบาย และมีระบบในการดําเนินงานท่ีชัดเจน ไดแก ปาไม กล่ิน เสียง 
ขยะ ควัน และฝุน สวนท่ีเหลือเปนระดับ 0 คะแนน ไมมีผลสัมฤทธ์ิ ไดแก แหลงน้ําดื่ม แหลงน้ํา
ใช สภาพถือครองท่ีอยูอาศัย แสงสวาง และเช้ือเพลิง  

2) มิติดาน สุขภาพอนามัย 
มิติดาน สุขภาพอนามัย มีตัวช้ีวัดผลสัมฤทธ์ิของโครงการท้ังหมด 6 ตัวช้ีวัด 

ไดแก การออกกําลังกาย (สุขภาพกาย) ยาเสพติด การบริโภคอาหาร โรคติดเช้ือตางๆ รวมถึงการ
ติดเช้ือเอดส สุขภาพจิต การบริการสารธารณสุข ผลการประเมินทุกตัวช้ีวัดไดระดับ 0 คะแนน 
ไมมีผลสัมฤทธ์ิ   

3) มิติดาน การศึกษา 
 จากการประเมิน พบวา ไดผลสัมฤทธ์ิระดับ 4 คะแนน เกิดผลลัพธตามเปาหมาย

โครงการ และขยายผลตอไปได ไดแก การถายทอด / สืบทอด รวมถึงการขยายผล, แหลงความรู
ในชุมชน (ภูมิปญญา, ปราชญชาวบาน) ความยั่งยืน รองลงมาเปนระดับ 3 คะแนน เกิดผลลัพธ
ตามเปาหมายโครงการ คือ การอบรม หรือการเรียนรูเพิ่มเติม สวนท่ีเหลือเปนระดับ 0 คะแนน 
ไมมีผลสัมฤทธ์ิ ไดแก การรูหนังสือ แนวคิดทางการศึกษา รูปแบบการศึกษา ระบบการศึกษา 
โอกาสทางการศึกษา ความตอเนื่อง 
  4) มิติดาน งานทํา และรายได 

จากการประเมิน พบวา ไดผลสัมฤทธ์ิระดับ 4 คะแนน เกิดผลลัพธตามเปาหมาย
โครงการ และขยายผลตอไปได ไดแก รายไดหลัก รายไดเสริม รองลงมาเปนระดับ 3 คะแนน 
เกิดผลลัพธตามเปาหมายโครงการ คือ การจางงาน สวนท่ีเหลือเปนระดับ 2 คะแนน เกิดข้ึนจาก
ความตองการของชุมชน และมีระบบในการดําเนินงานท่ีชัดเจน ไดแก รายไดข้ันต่ํา ความพึง
พอใจในการทํางาน 

5) มิติดาน ความม่ันคง 
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 จากการประเมิน พบวา ไดผลสัมฤทธ์ิระดับ 3 คะแนน เกิดผลลัพธตามเปาหมาย
โครงการ คือ เงินออม ภาระหนี้สิน สถานภาพของการทํางาน สวนท่ีเหลือเปนระดับ 2 คะแนน 
เกิดข้ึนจากความตองการของชุมชน และมีระบบในการดําเนินงานท่ีชัดเจน ไดแก ความพอเพียง
ในครวัเรือน ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

6) มิติดาน ครอบครัว 
 จากการประเมิน พบวา ไดผลสัมฤทธ์ิระดับ 3 คะแนน เกิดผลลัพธตามเปาหมาย

โครงการ คือ มีกิจกรรมรวมกับครอบครัว ความเคารพและใหเกียรติ ความสุขเม่ืออยูบาน 
รองลงมาเปนระดับ 2 คะแนน เกิดข้ึนจากความตองการของชุมชน และมีระบบในการ
ดําเนินงานท่ีชัดเจน ไดแก มีการแกปญหาในครัวเรือน สวนท่ีเหลือระดับ 1 คะแนน เกิดข้ึนตาม
นโยบาย และมีระบบในการดําเนินงานที่ชัดเจน ไดแก มีความรักใครปองดอง 

7) มิติดาน การสนับสนุนทางสังคม 
ผลการประเมินตัวช้ีวัดไดผลสัมฤทธ์ิระดับ 3 คะแนน คะแนน เกิดผลลัพธตาม

เปาหมายโครงการ คือ มีหลักประกันทางสังคม หรือสวัสดิการชุมชน  คุณคาของชีวิตท่ีเพิ่มข้ึน 
สวนท่ีเหลือเปนระดับ 2 คะแนน เกิดข้ึนจากความตองการของชุมชน และมีระบบในการ
ดําเนินงานท่ีชัดเจน ไดแก ชุมชนเขมแข็ง กระบวนการกลุมในชุมชน มีบุคคลท่ีสามารถใหการ
สนับสนุนได 

8) มิติดาน สังคม และวัฒนธรรม 
 จากการประเมิน พบวา ไดผลสัมฤทธ์ิระดับ 4 คะแนน เกิดผลลัพธตาม

เปาหมายโครงการ และขยายผลตอไปได ไดแก การสืบทอดอนุรักษสังคม และวัฒนธรรม 
รองลงมาเปนระดับ 3 คะแนน เกิดผลลัพธตามเปาหมายโครงการ คือ เกิดกิจกรรมกลุมในชุมชน 
การมีสวนรวมในกิจกรรม สวนท่ีเหลือเปนระดับ 2 คะแนน เกิดข้ึนจากความตองการของชุมชน 
และมีระบบในการดําเนินงานท่ีชัดเจน ไดแก เกิดกลุม – สมาชิก – ชมรม การติดตามขอมูล
ขาวสาร 
  9) มิติดาน สิทธิความเปนธรรม 

จากการประเมิน พบวา ไดผลสัมฤทธ์ิระดับ 2 คะแนน เกิดข้ึนจากความตองการ
ของชุมชน และมีระบบในการดําเนินงานท่ีชัดเจน ไดแก รูสึก / ทราบถึงโอกาสความเปนธรรม 
รูสึก / ทราบถึงสิทธิความเปนธรรม รูสึก / ทราบถึงความเปนธรรม การใชสิทธิแสดงความ
คิดเห็นได สวนท่ีเหลือระดับ 1 คะแนน เกิดข้ึนตามนโยบาย และมีระบบในการดําเนินงานท่ี
ชัดเจน ไดแก ความเคารพกฎเกณฑในชุมชน 

10)  มิติดาน การเมืองธรรมาภิบาล 
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ผลการประเมินตัวช้ีวัดไดผลสัมฤทธ์ิระดับ 3 คะแนน คะแนน เกิดผลลัพธตาม
เปาหมายโครงการ คือ ความเปนธรรมจากหนวยงานภาครัฐ รองลงมาเปน ระดับ 2 คะแนน 
เกิดข้ึนจากความตองการของชุมชน และมีระบบในการดําเนินงานท่ีชัดเจน ไดแก มีความรูสึก
โปรงใสในระบบภาครัฐ สวนท่ีเหลือระดับ 1 คะแนน เกิดข้ึนตามนโยบาย และมีระบบในการ
ดําเนินงานท่ีชัดเจน ไดแก การติดตามขอมูลขาวสาร การมีกิจกรรม (การเมือง) ระหวางชุมชน
รวมกับสมาชิกหรือระหวางชุมชน รวมกับภาครัฐ การมีสวนรวมทางการเมืองระหวางชุมชนกับ
ภาครัฐ 

 จากการวิเคราะหและประเมินผลสัมฤทธ์ิของโครงการ พบวา อบต.ทาวังตาล 
จัดสรรงบประมาณมากท่ีสุดใหกับยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
แนวทางที่ 5.3 การสงเสริมสุขภาวะของชุมชน แต อบต.ทาวังตาล เสนอโครงการเพื่อพัฒนาดาน
เศรษฐกิจ การเกษตรและการทองเท่ียว โครงการ “เวียงกุมกามนครโบราณใตพิภพ” จากการ
จดัการเรียนรูเพื่อสรางและพัฒนาแผนชุมชน และผลการประเมินผลการเรียนรูโครงการดังกลาว
ประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงคท่ีตั้งไว สามารถประชาสัมพันธใหเวียงกุมกามเปนท่ีรูจัก
อยางแพรหลายแกประชานท่ัวไป นักทองเท่ียวท้ังชาวไทยและตางประเทศ ตลอดจนสรางรายได
ใหกบัชุมนในการขายของท่ีระลึกและการใหบริการทองเท่ียวตอไป 

 
(12) ผลการประเมินผลสัมฤทธ์ิของโครงการของชุมชนตําบลโปงทุง  อ.ดอยเตา   

จ.เชียงใหม 
 1) มิติดาน ท่ีอยูอาศัย 

  จากการประเมิน พบวา ไดผลสัมฤทธ์ิระดับ 5 คะแนน เกิดผลผลลัพธตาม
เปาหมายโครงการ และขยายผลตอไปได จนกอใหเกิดความยั่งยืน มีตัวช้ีวัด 2 ตัว คือ แหลงน้ําใช
สภาพถือครองท่ีอยูอาศัย รองลงมาเปนระดับ 4 คะแนน เกิดผลลัพธตามเปาหมายโครงการ และ
ขยายผลตอไปไดมีเพียงตัวช้ีวัดเดียว คือ แหลงน้ําดื่ม สวนระดับ 3 คะแนน เกิดผลลัพธตาม
เปาหมายโครงการ ตัวช้ีวัดท่ีถูกประเมินอยูในกลุมนี้ไดแก ปาไม สวม ถนน การคมนาคม และ
ลักษณะทางเขาออก ในตัวช้ีวัดกลุม 2 คะแนน เกิดข้ึนจากความตองการของชุมชน และมีระบบ
ในการดําเนินงานท่ีชัดเจน คือ แสงสวาง และเช้ือเพลิง กล่ิน สําหรับกลุม 1 คะแนน เกิดข้ึนตาม
นโยบาย และมีระบบในการดําเนินงานที่ชัดเจน ประกอบดวยเสียง ขยะ ควัน และฝุน 
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2) มิติดาน สุขภาพอนามัย 
   จากการประเมิน พบวา ไดผลสัมฤทธ์ิระดับ 4 คะแนน เกิดผลลัพธตามเปาหมาย
โครงการ และขยายผลตอไปไดมีเพียงตัวช้ีวัดท่ีอยูในเกณฑคะแนนนี้ 3 ตัวช้ีวัดคือ การออกกําลัง
กาย (สุขภาพกาย) ยาเสพติด การบริโภคอาหาร รองลงมาระดับ 3 คะแนน เกิดผลลัพธตาม
เปาหมายโครงการมี 3 ตัวช้ีวัด คือ โรคติดเช้ือตางๆ รวมถึงการติดเช้ือเอดส สุขภาพจิต และการ
บริการสารธารณสุข 

3) มิติดาน การศึกษา 
 จากการประเมิน พบวา ไมมีตัวช้ีวัดใดไดรับการประเมินในระดับ 5  และ 4 

คะแนน แสดงวาโครงการดังกลาวไมเกิดผลผลลัพธตามเปาหมายโครงการ และขยายผลตอไป
ได จนกอใหเกิดความยั่งยืน  หรือไมสามารถเกิดผลลัพธตามเปาหมายโครงการ และขยายผล
ตอไปได  และเกณฑในระดับ 3 คะแนน เกิดผลลัพธตามเปาหมายโครงการ มีเพียงตัวช้ีวัดเดียว 
คือ โอกาสทางการศึกษา รองลงมาระดับ 2  คะแนน  เกิดข้ึนจากความตองการของชุมชน และมี
ระบบในการดําเนินงานท่ีชัดเจน มีตัวชี้วัดท่ีถูกประเมินใหอยูในหมวดนี้มากท่ีสุด จํานวน 5  
ตัวช้ีวัด ไดแกแนวคิดทางการศึกษา ความตอเนื่อง การถายทอด / สืบทอด รวมถึงการขยายผล 
แหลงความรูในชุมชน (ภูมิปญญา ปราชญชาวบาน)  และ ความยั่งยืน  และระดับ 1 คะแนน 
เกิดข้ึนตามนโยบาย และมีระบบในการดําเนินงานท่ีชัดเจน มี 4 ตัวช้ีวัด คือ การรูหนังสือ 
รูปแบบการศึกษา ระบบการศึกษา การอบรม หรือการเรียนรูเพิ่มเติม 

4) มิติดาน งานทํา และรายได 
 จากการประเมิน พบวา ไดผลสัมฤทธ์ิระดับ 5 คะแนน แสดงวาโครงการ

ดังกลาวไมเกิดผลผลลัพธตามเปาหมายโครงการ และขยายผลตอไปได จนกอใหเกิดความยั่งยืน
มีตัวช้ีวัดเดียวคือ รายไดเสริม  สําหรับตัวช้ีท่ีมีระดับ 4 คะแนน เกิดผลลัพธตามเปาหมาย
โครงการ และขยายผลตอไปไดมี 2  ตัวช้ีวัด คือ รายไดข้ันตํ่า ความพึงพอใจในการทํางาน และ
ระดับ 3  คะแนน เกิดผลลัพธตามเปาหมายโครงการเปนแหลงรายไดหลักและการจางงาน 

5) มิติดาน ความม่ันคง 
 จากการประเมิน พบวา ไดผลสัมฤทธ์ิระดับ 5 คะแนน เกิดผลผลลัพธตาม

เปาหมายโครงการ และขยายผลตอไปได จนกอใหเกิดความยั่งยืน มีตัวช้ีวัดเดียว คือความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน รองลงมาระดับ 4  คะแนน เกิดผลลัพธตามเปาหมายโครงการ 
และขยายผลตอไปไดตวัช้ีวดัท่ีประเมินในเกณฑนี้เปนเงินออม ระดับ 3 คะแนน เกิดผลลัพธตาม
เปาหมายโครงการ  
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ตัวช้ีวัดประเมินอยูในกลุมนี้จํานวน 2 ตัวช้ีวัด ไดแก สถานภาพของการทํางาน และความ
พอเพียงในครัวเรือนและท่ีอยูในเกณฑระดับ 2 คะแนน เกิดข้ึนจากความตองการของชุมชน และ
มีระบบในการดําเนินงานที่ชัดเจน คือ ภาระหน้ีสิน 

6) มิติดาน ครอบครัว 
 จากการประเมิน พบวา ไดผลสัมฤทธ์ิระดับ 5 คะแนน เกิดผลผลลัพธตาม

เปาหมายโครงการ และขยายผลตอไปได จนกอใหเกิดความยั่งยืนในดานการมีความสุขเม่ืออยู
บาน ระดับ 4 คะแนน เกิดผลลัพธตามเปาหมายโครงการ และขยายผลตอไปไดมี 2 ตัวช้ีวัด คือ มี
ความรักใครปองดอง และความเคารพและใหเกียรติ  สําหรับระดับ 3 คะแนน เกิดผลลัพธตาม
เปาหมายโครงการ ตัวช้ีวัดประเมินอยูในกลุมนี้จํานวน 2 ตัวช้ีวัด ไดแก มีกิจกรรมรวมกับ
ครอบครัว และการแกปญหาในครัวเรือน 

7) มิติดาน การสนับสนุนทางสังคม 
 จากการประเมิน พบวา ไดผลสัมฤทธ์ิระดับ 4 คะแนน เกิดผลลัพธตาม

เปาหมายโครงการ และขยายผลตอไปไดมี 1 ตัวช้ีวัด คือ ชุมชนเขมแข็ง ระดับ 3 คะแนน เกิด
ผลลัพธตามเปาหมายโครงการ คือ มีหลักประกันทางสังคม หรือสวัสดิการชุมชน กระบวนการ
กลุมในชุมชน คุณคาของชีวิตท่ีเพิ่มข้ึน ระดับ 2 คะแนน เกิดข้ึนจากความตองการของชุมชน 
และมีระบบในการดําเนินงานที่ชัดเจน มีตัวชี้วัดเดียว คือ มีบุคคลท่ีสามารถใหการสนับสนุนได 

8) มิติดาน สังคม และวัฒนธรรม 
 จากการประเมิน พบวา ไดผลสัมฤทธ์ิระดับ 3 คะแนน เกิดผลลัพธตามเปาหมาย

โครงการ ตวัช้ีวัดท่ีอยูในหมวดนี้ คือ เกิดกลุม – สมาชิก – ชมรม การสืบทอดอนุรักษสังคม และ
วัฒนธรรม และระดับ 2 คะแนน เกิดข้ึนจากความตองการของชุมชน และมีระบบในการ
ดําเนินงานท่ีชัดเจน คือ เกิดกิจกรรมกลุมในชุมชน การมีสวนรวมในกิจกรรม การติดตามขอมูล
ขาวสาร 

9) มิติดาน สิทธิความเปนธรรม 
  จากการประเมิน พบวา ไดผลสัมฤทธ์ิระดับ 3 คะแนน เกิดผลลัพธตาม

เปาหมายโครงการเปนรายไดเสริม และรายไดข้ันตํ่า มี 2 ตัวช้ีวัด ไดแก ความเคารพกฎเกณฑใน
ชุมชน และการใชสิทธิแสดงความคิดเห็นได และระดับ 2 คะแนน เกิดข้ึนจากความตองการของ
ชุมชน และมีระบบในการดําเนินงานท่ีชัดเจน คือ รูสึก / ทราบถึงโอกาสความเปนธรรม รูสึก / 
ทราบถึงสิทธิความเปนธรรม รูสึก / ทราบถึงความเปนธรรม 
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10)  มิติดาน การเมืองธรรมาภิบาล 
 จากการประเมิน พบวา ไดผลสัมฤทธ์ิระดับ 3 คะแนน เกิดผลลัพธตาม

เปาหมายโครงการ 2 ตัวช้ีวัด ไดแก การมีกิจกรรม (การเมือง) ระหวางชุมชนรวมกับ สมาชิก 
หรือระหวางชุมชน รวมกับภาครัฐ ความเปนธรรมจากหนวยงานภาครัฐ สวนระดับ 2 คะแนน 
เกิดข้ึนจากความตองการของชุมชน และมีระบบในการดําเนินงานท่ีชัดเจน คือ การติดตามขอมูล
ขาวสาร การมีสวนรวมทางการเมืองระหวางชุมชนกับภาครัฐ มีความรูสึกโปรงใสในระบบ
ภาครัฐ 
  จากการวิเคราะหและประเมินผลสัมฤทธ์ิของโครงการ พบวา อบต.โปงทุง ได
จัดสรรงบประมาณมากท่ีสุดใหกับยุทธศาสตรท่ี 3 ดานสาธารณสุขและการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
แนวทางพัฒนาท่ี  3.3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต  คุณคาทางสังคม  สงเสริมสวัสดิการและ
นันทนาการ  แต อบต.โปงทุง  กลับสงโครงการเพ่ือพัฒนาดานส่ิงแวดลอมและอนามัย  
ช่ือโครงการ“สงเสริมอาชีพการทําผลิตภัณฑรากไม และการแกะสลักรากไม” จากการจัดการ
เรียนรูเพื่อสรางและพัฒนาแผนชุมชน และผลการประเมินผลการเรียนรูโครงการดังกลาว
ประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงคท่ีตั้งไว สามารถจัดต้ังกลุม สหกรณผลิตภัณฑรากไมบาน
แมบวนไดสําเร็จ  มีสมาชิกจํานวน 58 คน และมีแนวโนมเพ่ิมข้ึน ขณะเดียวกันก็สามารถสราง
รายไดใหกับสมาชิกและคนในชุมชน 
 

(13) ผลการประเมินผลสัมฤทธ์ิของโครงการของชุมชนตําบลชางเค่ิง  อ.แมแจม   
จ.เชียงใหม 
 1) มิติดาน ท่ีอยูอาศัย 
  มิติดาน ท่ีอยูอาศัย  มีตัวช้ีวัดผลสัมฤทธ์ิของโครงการทั้งหมด 10 ตัวช้ีวัด ไดแก 
แหลงน้ําดื่ม แหลงน้ําใช สภาพถือครองท่ีอยูอาศัย แสงสวาง และเช้ือเพลิง ปาไม กล่ิน เสียง ขยะ 
ควัน และฝุน สวม ถนน การคมนาคม และลักษณะทางเขาออก ซ่ึงผลการประเมินตัวช้ีวัด
ท้ังหมดไดระดับคะแนน 0 คะแนน หมายถึง ไมมีผลสัมฤทธ์ิ 

2) มิติดาน สุขภาพอนามัย 
   จากการประเมิน พบวา ไดผลสัมฤทธ์ิระดับ 3 คะแนน เกิดผลลัพธตามเปาหมาย
โครงการ คือ การออกกําลังกาย (สุขภาพกาย) ยาเสพติด สุขภาพจิต สวนปจจัยท่ีเหลือเปนระดับ 
0 คะแนน หมายถึง ไมมีผลสัมฤทธ์ิ ไดแก การบริโภคอาหาร โรคติดเช้ือตางๆ รวมถึงการติดเช้ือ
เอดส และการบริการสารธารณสุข  

3) มิติดาน การศึกษา 
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    จากการประเมิน พบวา ไดผลสัมฤทธ์ิระดับ 4 คะแนน เกิดผลลัพธตาม
เปาหมายโครงการ และขยายผลตอไปได ไดแก การรูหนังสือ แนวคิดทางการศึกษา รูปแบบ
การศึกษา ระบบการศึกษา สวนท่ีเหลือเปนระดับ 0 คะแนน ไมมีผลสัมฤทธ์ิ คือ โอกาสทางการ
ศึกษาความตอเนื่อง การถายทอด / สืบทอด รวมถึงการขยายผล การอบรม หรือการเรียนรู
เพิ่มเติม แหลงความรูในชุมชน (ภูมิปญญา ปราชญชาวบาน) และความยั่งยืน 
  4) มิติดาน งานทํา และรายได 
   มิติดาน มีงานทําและรายได มีตัวช้ีวดัผลสัมฤทธ์ิของโครงการท้ังหมด 5 ตัวช้ีวัด 

ไดแก รายไดหลัก รายไดเสริม การจางงาน รายไดข้ันต่ํา และความพึงพอใจในการทํางาน ซ่ึงผล
การประเมินตัวชี้วัดท้ังหมดไดระดับ 5 คะแนน หมายถึง เกิดผลลัพธตามเปาหมายโครงการ และ
ขยายผลตอไปได จนกอใหเกิดความยั่งยืน 

5) มิติดาน ความม่ันคง 
   มิติดาน ความม่ันคง มีตัวช้ีวัดผลสัมฤทธ์ิของโครงการทั้งหมด 5 ตัวชี้วัด ไดแก 

เงินออม ภาระหน้ีสิน สถานภาพของการทํางาน ความพอเพียงในครัวเรือน และความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน โดยผลการประเมินตัวช้ีวัดท้ังหมดไดระดับ 5 คะแนน หมายถึง เกิดผลลัพธตาม
เปาหมายโครงการ และขยายผลตอไปได จนกอใหเกิดความยั่งยืน 

6) มิติดาน ครอบครัว 
 มิติดาน ครอบครัว มีตัวช้ีวัดผลสัมฤทธ์ิของโครงการท้ังหมด 5 ตัวช้ีวัด คือ มี

กิจกรรมรวมกับครอบครัว มีความรักใครปองดอง ความเคารพและใหเกียรติ การแกปญหาใน
ครัวเรือน และมีความสุขเม่ืออยูบาน ผลการประเมินตัวช้ีวัดท้ังหมดไดระดับ 5 คะแนน เกิด
ผลลัพธตามเปาหมายโครงการ และขยายผลตอไปได จนกอใหเกิดความยั่งยืน 

7) มิติดาน การสนับสนุนทางสังคม 
  จากการประเมิน พบวา ไดผลสัมฤทธ์ิระดับ  4 คะแนน เกิดผลลัพธตาม
เปาหมายโครงการ และขยายผลตอไปได ไดแก กระบวนการกลุมในชุมชน คุณคาของชีวิตท่ี
เพิ่มข้ึน และชุมชนเขมแข็ง สวนท่ีเหลือเปนระดับ 3 คะแนน เกิดผลลัพธตามเปาหมายโครงการ 
คือ มีหลักประกันทางสังคม หรือสวัสดิการชุมชน และมีบุคคลท่ีสามารถใหการสนับสนุนได  

8) มิติดาน สังคม และวัฒนธรรม 
  จากการประเมิน พบวา ไดผลสัมฤทธ์ิระดับ 4 คะแนน เกิดผลลัพธตามเปาหมาย
โครงการ และขยายผลตอไปได ไดแก เกิดกลุม – สมาชิก – ชมรม การสืบทอดอนุรักษสังคม 
และวัฒนธรรม เกิดกิจกรรมกลุมในชุมชน การมีสวนรวมในกิจกรรม สวนอีกปจจัยการติดตาม
ขอมูลขาวสาร มีระดับ 3 คะแนน เกิดผลลัพธตามเปาหมายโครงการ 
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9) มิติดาน สิทธิความเปนธรรม 
 มิติดาน  สิทธิความเปนธรรม มีตัวช้ีวัดผลสัมฤทธ์ิของโครงการท้ังหมด 

5 ตัวช้ีวัด ไดแก รูสึก / ทราบถึงโอกาสความเปนธรรม รูสึก / ทราบถึงสิทธิความเปนธรรม รูสึก / 
ทราบถึงความเปนธรรม ความเคารพกฎเกณฑในชุมชน และการใชสิทธิแสดงความคิดเห็นได 
ผลการประเมินตัวช้ีวัดท้ังหมดไดระดับ ระดับ 3 คะแนน เกิดผลลัพธตามเปาหมายโครงการ 

10)  มิติดาน การเมืองธรรมาภิบาล 
  มิติดาน การเมืองธรรมาภิบาล มีตัวช้ีวัดผลสัมฤทธ์ิของโครงการท้ังหมด  
5 ตัวช้ีวัด ไดแก การติดตามขอมูลขาวสาร การมีกิจกรรม (การเมือง) ระหวางชุมชนรวมกับ 
สมาชิก หรือระหวางชุมชน รวมกับภาครัฐ การมีสวนรวมทางการเมืองระหวางชุมชนกับภาครัฐ 
มีความรูสึกโปรงใสในระบบภาครัฐ และความเปนธรรมจากหนวยงานภาครัฐ ผลการประเมิน
ตัวช้ีวัดท้ังหมดไดระดับ ระดับ 3 คะแนน เกิดผลลัพธตามเปาหมายโครงการ 
 อบต. ชางเค่ิง เสนอโครงการเพื่อจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ดาน
เศรษฐกิจ การเกษตรและการทองเท่ียว ซ่ึงสอดคลองกับการผลการวิเคราะหงบประมาณตาม
ยุทธศาสตรนํารองท่ี พบวา ยุทธศาสตรนํารองดานเศรษฐกิจ การเกษตรและการทองเท่ียว  
ซ่ึงสอดคลองกับยุทธศาสตรเดิมของ อบต.ชางเค่ิง ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาเศรษฐกิจตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสูความยั่งยืน แนวทางท่ี 2.1 พัฒนาเครือขายความรวมมือ
ในการขับเคลื่อนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงและ อบต. ชางเค่ิงเสนอการพัฒนาโครงการ 
“หัตถกรรมพ้ืนบาน ผาทอตีนจก – ผาทอแมแจม” จากการจดัการเรียนรูเพื่อสรางและพัฒนาแผน
ชุมชน และผลการประเมินผลการเรียนรูโครงการดังกลาวประสบความสําเร็จคอนขางสูงและ
บรรลุตามวัตถุประสงคท่ีตั้งไว โดยสามารถสงเสริมใหเกิดการสรางงาน สรางรายได การรวม 
กลุมผาทอตีนจก สรางศูนยกลางจําหนายสินคาของสมาชิก และขยายผลการผลิตไปจนครบ 
ท้ัง 15 หมูบาน มีการถายทอดความรูและภูมิปญญาของการทอผาใหกับเยาวชนไดมีการสืบทอด
ความรูตอไป ขณะเดียวกันหนวยงานทองถ่ินไดรณรงคสงเสริมการสวมใสผาตีนจกเพื่อใหเกิด
การอนุรักษวัฒนธรรมของชุมชนอีกดวย 
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(14) ผลการประเมินผลสัมฤทธ์ิของโครงการของชุมชนตําบลแมนาจร  อ.แมแจม  
จ.เชียงใหม 
 1) มิติดาน ท่ีอยูอาศัย 

 มิติดาน ท่ีอยูอาศัย  มีตัวช้ีวัดผลสัมฤทธ์ิของโครงการท้ังหมด 10 ตัวช้ีวัด ไดแก 
แหลงน้ําดื่ม แหลงน้ําใช สภาพถือครองท่ีอยูอาศัย แสงสวาง และเช้ือเพลิง ปาไม กล่ิน เสียง ขยะ 
ควัน และฝุน สวม ถนน การคมนาคม และลักษณะทางเขาออก ซ่ึงผลการประเมินตัวช้ีวัด
ท้ังหมดไดระดับคะแนน 3 คะแนน หมายถึง เกิดผลลัพธตามเปาหมายโครงการ 

2) มิติดาน สุขภาพอนามัย 
 มิติดาน สุขภาพอนามัย มีตัวช้ีวัดผลสัมฤทธ์ิของโครงการท้ังหมด 6 ตัวช้ีวัด 

ไดแก การออกกําลังกาย (สุขภาพกาย) ยาเสพติด การบริโภคอาหาร โรคติดเช้ือตางๆ รวมถึงการ
ติดเช้ือเอดส สุขภาพจิต และการบริการสารธารณสุข ผลการประเมินตัวช้ีวัดทุกตัวไดระดับ 4 
คะแนน หมายถึง เกิดผลลัพธตามเปาหมายโครงการ และขยายผลตอไปได   

3) มิติดาน การศึกษา 
จากการประเมิน พบวา ไดผลสัมฤทธ์ิระดับ 4 คะแนน เกิดผลลัพธตามเปาหมาย

โครงการ และขยายผลตอไปได มีเพียงตัวช้ีวัดท่ีอยูในเกณฑคะแนนนี้มีดังนี้ การถายทอด / สืบ
ทอด รวมถึงการขยายผล การอบรม หรือการเรียนรูเพ่ิมเติม แหลงความรูในชุมชน (ภูมิปญญา 
ปราชญชาวบาน) สวนท่ีเหลือเปนระดับ 3 คะแนน เกิดผลลัพธตามเปาหมายโครงการ ไดแก การ
รูหนังสือ แนวคิดทางการศึกษา รูปแบบการศึกษา ระบบการศึกษา โอกาสทางการศึกษา ความ
ตอเนื่อง และความยั่งยืน 
  4) มิติดาน งานทํา และรายได 
   มิติดาน มีงานทําและรายได มีตัวช้ีวัดผลสัมฤทธ์ิของโครงการท้ังหมด  

5 ตัวช้ีวัด ไดแก รายไดหลัก รายไดเสริม การจางงาน รายไดข้ันตํ่า และความพึงพอใจในการ
ทํางาน ซ่ึงผลการประเมินตัวช้ีวัดท้ังหมดไดระดับ 4 คะแนน เกิดผลลัพธตามเปาหมายโครงการ 
และขยายผลตอไปได 

5) มิติดาน ความม่ันคง 
 มิติดาน ความม่ันคง มีตัวช้ีวัดผลสัมฤทธ์ิของโครงการทั้งหมด 5 ตัวช้ีวัด ไดแก 
เงินออม ภาระหนี้สิน สถานภาพของการทํางาน ความพอเพียงในครัวเรือน และความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสิน โดยผลการประเมินตัวช้ีวัดท้ังหมดไดระดับ 3 คะแนน เกิดผลลัพธตาม
เปาหมายโครงการ 
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6) มิติดาน ครอบครัว 
มิติดาน ครอบครัว มีตัวช้ีวัดผลสัมฤทธ์ิของโครงการท้ังหมด 5 ตัวช้ีวัด คือ มี

กิจกรรมรวมกับครอบครัว มีความรักใครปองดอง ความเคารพและใหเกียรติ การแกปญหาใน
ครัวเรือน และมีความสุขเมื่ออยูบาน ผลการประเมินตัวช้ีวัดท้ังหมดไดระดับ 3 คะแนน เกิด
ผลลัพธตามเปาหมายโครงการ 

7) มิติดาน การสนับสนุนทางสังคม 
 มิติดาน การสนับสนุนทางสังคม มีตัวช้ีวัดผลสัมฤทธ์ิของโครงการท้ังหมด  

5 ตัวช้ีวัด ไดแก มีหลักประกันทางสังคม หรือสวัสดิการชุมชน มีบุคคลท่ีสามารถใหการ
สนับสนุนได ชุมชนเขมแข็งกระบวนการกลุมในชุมชน คุณคาของชีวิตท่ีเพิ่มข้ึน ผลการประเมิน
ตัวช้ีวดัท้ังหมดไดระดับ 3 คะแนน เกิดผลลัพธตามเปาหมายโครงการ 

8) มิติดาน สังคม และวัฒนธรรม 
 มิติดาน สังคมและวัฒนธรรม มีตัวช้ีวัดผลสัมฤทธ์ิของโครงการท้ังหมด  

5 ตัวช้ีวัด ไดแก เกิดกลุม – สมาชิก – ชมรม การสืบทอดอนุรักษสังคม และวัฒนธรรม เกิด
กิจกรรมกลุมในชุมชน การมีสวนรวมในกิจกรรม การติดตามขอมูลขาวสาร ผลการประเมิน
ตัวช้ีวัดทุกตัวไดระดับ ระดับ 3 คะแนน เกิดผลลัพธตามเปาหมายโครงการ 

9) มิติดาน สิทธิความเปนธรรม 
 มิติดาน สิทธิความเปนธรรม มีตัวช้ีวัดผลสัมฤทธ์ิของโครงการท้ังหมด  

5 ตัวช้ีวัด ไดแก รูสึก / ทราบถึงโอกาสความเปนธรรม รูสึก / ทราบถึงสิทธิความเปนธรรม รูสึก / 
ทราบถึงความเปนธรรม ความเคารพกฎเกณฑในชุมชน และการใชสิทธิแสดงความคิดเห็นได 
ผลการประเมินตัวช้ีวดัท้ังหมดไดระดับ ระดับ 3 คะแนน เกิดผลลัพธตามเปาหมายโครงการ 

10)  มิติดาน การเมืองธรรมาภิบาล 
 มิติดาน การเมืองธรรมาภิบาล มีตัวช้ีวัดผลสัมฤทธ์ิของโครงการท้ังหมด 

5 ตัวช้ีวัด ไดแก การติดตามขอมูลขาวสาร การมีกิจกรรม (การเมือง) ระหวางชุมชนรวมกับ 
สมาชิก หรือระหวางชุมชน รวมกับภาครัฐ การมีสวนรวมทางการเมืองระหวางชุมชนกับภาครัฐ 
มีความรูสึกโปรงใสในระบบภาครัฐ และความเปนธรรมจากหนวยงานภาครัฐ ผลการประเมิน
ตัวช้ีวัดท้ังหมดไดระดับ 5 คะแนน เกิดผลลัพธตามเปาหมายโครงการ และขยายผลตอไปได 
จนกอใหเกิดความยั่งยืน 
 อบต. แมนาจรเสนอโครงการเพื่อจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  
ดานเศรษฐกิจ การเกษตรและการทองเท่ียว ซ่ึงไมสอดคลองกับ ผลการวิเคราะหงบประมาณตาม
ยุทธศาสตรนํารอง การศึกษา ซ่ึงสอดคลองกับยุทธศาสตรเดิมของ อบต. แมนาจร ยุทธศาสตร 
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(15) ผลการประเมินผลสัมฤทธ์ิของโครงการของชุมชนตําบลสันกําแพง อ.สันกําแพง   

จ.เชียงใหม 
 1) มิติดาน ท่ีอยูอาศัย 

จากการประเมิน พบวา ไดผลสัมฤทธ์ิระดับ 3 คะแนน เกิดผลลัพธตามเปาหมาย
โครงการ คือ แหลงน้ําดื่ม แหลงน้ําใช สภาพถือครองที่อยูอาศัย แสงสวาง และเช้ือเพลิง กล่ิน  
ปาไม เสียง ขยะ ควัน และฝุน ถนน การคมนาคม และลักษณะทางเขาออก 

2) มิติดาน สุขภาพอนามัย 
 จากการประเมิน พบวา ไดผลสัมฤทธ์ิระดับ 4 คะแนน เกิดผลลัพธตามเปาหมาย

โครงการ และขยายผลตอไปได ไดแก สุขภาพจิต สวนท่ีเหลือเปนระดับ 3 คะแนน เกิดผลลัพธ
ตามเปาหมายโครงการ คือ การออกกําลังกาย (สุขภาพกาย) การบริโภคอาหาร ยาเสพติด โรคติด
เช้ือตางๆ รวมถึงการติดเช้ือเอดส การบริการสารธารณสุข 

3) มิติดาน การศึกษา 
จากการประเมิน พบวา ไดผลสัมฤทธ์ิระดับ 5 คะแนน เกิดผลลัพธตามเปาหมาย

โครงการ และขยายผลตอไปได จนกอใหเกิดความยั่งยืน คือ แหลงความรูในชุมชน ความยั่งยืน 
รองลงมาเปนระดับ 4 คะแนน เกิดผลลัพธตามเปาหมายโครงการ และขยายผลตอไปได ไดแก 
ความตอเนื่อง การถายทอด / สืบทอด รวมถึงการขยายผล การอบรม หรือการเรียนรูเพิ่มเติม 
สวนท่ีเหลือเปนระดับ 3 คะแนน เกิดผลลัพธตามเปาหมายโครงการ คือ การรูหนังสือ แนวคิด
ทางการศึกษา รูปแบบการศึกษา ระบบการศึกษา และโอกาสทางการศึกษา 
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4) มิติดาน งานทํา และรายได 
จากการประเมิน พบวา ไดผลสัมฤทธ์ิระดับ 4 คะแนน เกิดผลลัพธตามเปาหมาย

โครงการ และขยายผลตอไปไดไดแก ความพึงพอใจในการทํางานโดยท่ีเหลือท้ังหมดเปนระดับ 
3 คะแนน เกิดผลลัพธตามเปาหมายโครงการ คือ รายไดหลัก รายไดเสริม การจางงาน รายได 
ข้ันตํ่า  

5) มิติดาน ความม่ันคง 
 จากการประเมิน พบวา ไดผลสัมฤทธ์ิระดับ 4 คะแนน เกิดผลลัพธตาม

เปาหมายโครงการ และขยายผลตอไปได ไดแก สถานภาพของการทํางาน ความพอเพียงใน
ครัวเรือน สวนท่ีเหลือเปนระดับ 3 คะแนน เกิดผลลัพธตามเปาหมายโครงการ คือ เงินออม ภาระ
หนี้สิน ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

6) มิติดาน ครอบครัว 
 จากการประเมิน พบวา ไดผลสัมฤทธ์ิระดับ 4 คะแนน เกิดผลลัพธตามเปาหมาย

โครงการ และขยายผลตอไปได ไดแก มีความรักใครปองดอง มีความสุขเม่ืออยูบาน มีกิจกรรม
รวมกับครอบครัว สวนท่ีเหลือเปนระดับ 3 คะแนน เกิดผลลัพธตามเปาหมายโครงการ คือ ความ
เคารพและใหเกียรติ และการแกปญหาในครัวเรือน 

7) มิติดาน การสนับสนุนทางสังคม 
 จากการประเมิน พบวา ไดผลสัมฤทธ์ิระดับ 5 คะแนน เกิดผลลัพธตาม

เปาหมายโครงการ และขยายผลตอไปได จนกอใหเกิดความยั่งยืน คือ คุณคาของชีวิตท่ีเพิ่มข้ึน 
รองลงมาเปนระดับ 4 คะแนน เกิดผลลัพธตามเปาหมายโครงการ และขยายผลตอไปได ไดแก 
ชุมชนเขมแข็ง กระบวนการกลุมในชุมชน มีบุคคลท่ีสามารถใหการสนับสนุนได สวนท่ีเหลือ
เปนระดับ 3 คะแนน เกิดผลลัพธตามเปาหมายโครงการ คือ มีหลักประกันทางสังคม หรือ
สวัสดิการชุมชน 

8) มิติดาน สังคม และวัฒนธรรม 
จากการประเมิน ไดผลสัมฤทธ์ิระดับ 5 คะแนน เกิดผลลัพธตามเปาหมาย

โครงการ และขยายผลตอไปได จนกอใหเกิดความยั่งยืน คือ การติดตามขอมูลขาวสาร สวนท่ี
เหลือเปนระดับ 3 คะแนน เกิดผลลัพธตามเปาหมายโครงการ คือ เกิดกลุม – สมาชิก – ชมรม เกิด
กิจกรรมกลุมในชุมชน การมีสวนรวมในกิจกรรม การสืบทอดอนุรักษสังคม และวัฒนธรรม 
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9) มิติดาน สิทธิความเปนธรรม 
 จากการประเมิน พบวา ไดผลสัมฤทธ์ิระดับ 4 คะแนน เกิดผลลัพธตาม

เปาหมายโครงการ และขยายผลตอไปได ไดแก ความเคารพกฎเกณฑในชุมชน การใชสิทธิ
แสดงความคิดเห็นได โดยท่ีเหลือเปนระดับ 3 คะแนน เกิดผลลัพธตามเปาหมายโครงการ คือ 
รูสึก / ทราบถึงโอกาสความเปนธรรม รูสึก / ทราบถึงสิทธิความเปนธรรม รูสึก / ทราบถึงความ
เปนธรรม  

10) มิติดาน การเมืองธรรมาภิบาล 
จากการประเมิน พบวา ไดผลสัมฤทธ์ิระดับ 4 คะแนน เกิดผลลัพธตามเปาหมาย

โครงการ และขยายผลตอไปได ไดแก การมีสวนรวมทางการเมืองระหวางชุมชนกับภาครัฐ การ
มีกิจกรรม (การเมือง) ระหวางชุมชนรวมกับสมาชิก หรือระหวางชุมชน รวมกับภาครัฐ โดยท่ี
เหลือเปนระดับ 3 คะแนน เกิดผลลัพธตามเปาหมายโครงการ คือ การติดตามขอมูลขาวสาร มี
ความรูสึกโปรงใสในระบบภาครัฐ ความเปนธรรมจากหนวยงานภาครัฐ 
  จากการวิเคราะหและประเมินผลสัมฤทธ์ิของโครงการ พบวา อบต.สันกําแพง ได
จัดสรรงบประมาณมากท่ีสุดใหกับยุทธศาสตรท่ี 7 การพัฒนาดานการปองกันบรรเทาสาธารณ
ภัยและส่ิงเสพติด แนวทางที่ 7.2 การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย แตอบต.สันกําแพงเสนอ
โครงการเพื่อพัฒนาดานเศรษฐกิจ การเกษตรและการทองเที่ยว จากการจัดการเรียนรูเพื่อสราง
และพัฒนาแผนชุมชนและผลการประเมินผลการเรียนรูโครงการดังกลาวกลับประสบ
ความสําเร็จคอนขางสูงและบรรลุตามวัตถุประสงคท่ีตั้งไว  สามารถฝกทักษะอาชีพใชเวลาวาง
ใหเปนประโยชน สรางรายไดใหกับตนเองและครอบครัว การดํารงชีวิตดีข้ึนทําใหครอบครัว
และชุมชนเขมแข็ง  แกปญหาความยากจน  สามารถพึ่งพาตนเองไดอยางยั่งยืน ขณะเดียวกันยัง
สามารถอนุรักษภูมิปญญาทองถ่ินใหคงอยูกับชุมชนผลิตสินคาจําหนายใหเปนท่ีรูจักของ
นกัทองเท่ียวอยางแพรหลาย 
 

(16) ผลการประเมินผลสัมฤทธ์ิของโครงการของชุมชนตําบลบานหลวง อ.แมอาย   
จ.เชียงใหม 
 1) มิติดาน ท่ีอยูอาศัย 
 จากการประเมิน พบวา ไดผลสัมฤทธ์ิระดับ 2 คะแนน เกิดข้ึนจากความตองการ
ของชุมชน และมีระบบในการดําเนินงานที่ชัดเจน ไดแก ปาไม และระดับ 1 คะแนน เกิดข้ึนตาม
นโยบาย และมีระบบในการดําเนินงานท่ีชัดเจน ไดแก แหลงน้ําใช สวนท่ีเหลือเปนระดับ  
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2) มิติดาน สุขภาพอนามัย 
 จากการประเมิน พบวา ไดผลสัมฤทธ์ิระดับ 5 คะแนน เกิดผลลัพธตาม

เปาหมายโครงการ และขยายผลตอไปได จนกอใหเกิดความยั่งยืน คือ สุขภาพจิต ระดับ  
4 คะแนน ไดแก การบริโภคอาหาร สวนท่ีเหลือเปนระดับ 0 คะแนน โครงการไมมีผลสัมฤทธ์ิ 
ไดแก การออกกําลังกาย (สุขภาพกาย) ยาเสพติด โรคติดเช้ือตางๆ รวมถึงการติดเช้ือเอดส และ
การบริการสารธารณสุข 
  3) มิติดาน การศึกษา 

จากการประเมิน พบวา ไดผลสัมฤทธ์ิระดับ 4 คะแนน เกิดผลลัพธตามเปาหมาย
โครงการ และขยายผลตอไปได คือ ความตอเนื่อง การอบรม หรือการเรียนรูเพ่ิมเติม แหลง
ความรูในชุมชน ความยั่งยืน ในระดับ 2 คะแนน ไดแก การถายทอด / สืบทอด รวมถึงการขยาย
ผล สวนท่ีเหลือเปนระดับ 0 คะแนน โครงการไมมีผลสัมฤทธ์ิ ไดแก การรูหนังสือ แนวคิด
ทางการศึกษา รูปแบบการศึกษา ระบบการศึกษา และโอกาสทางการศึกษา 

4) มิติดาน งานทํา และรายได 
 จากการประเมิน พบวา ไดผลสัมฤทธ์ิระดับ 5 คะแนน เกิดผลลัพธตาม

เปาหมายโครงการ และขยายผลตอไปได จนกอใหเกิดความยั่งยืน คือ รายไดเสริม ความ 
พึงพอใจในการทํางาน รายไดข้ันต่ํา การจางงาน และระดับ 4   คะแนน เกิดผลลัพธตามเปาหมาย
โครงการ และขยายผลตอไปได คือ รายไดหลัก 

5) มิติดาน ความม่ันคง 
มิติดาน ความม่ันคง มีตัวช้ีวัดผลสัมฤทธ์ิของโครงการทั้งหมด 5 ตัวช้ีวัด ไดแก 

เงินออม ภาระหนี้สิน สถานภาพของการทํางาน ความพอเพียงในครัวเรือน ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน ผลการประเมินตัวช้ีวัดไดระดับ 4 คะแนน เกิดผลลัพธตามเปาหมายโครงการ 
และขยายผลตอไปได 

6) มิติดาน ครอบครัว 
 จากการประเมิน พบวา ไดผลสัมฤทธ์ิระดับ 5 คะแนน เกิดผลลัพธตาม

เปาหมายโครงการ และขยายผลตอไปได จนกอใหเกิดความยั่งยืน คือ มีความรักใครปองดอง 
การแกปญหาในครัวเรือน ความเคารพและใหเกียรติ และระดับ 4 คะแนน เกิดผลลัพธตาม
เปาหมายโครงการ และขยายผลตอไปได คือ มีกิจกรรมรวมกับครอบครัว มีความสุขเม่ืออยูบาน 
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7) มิติดาน การสนับสนุนทางสังคม 
 จากการประเมิน พบวา ไดผลสัมฤทธ์ิระดับ 5 คะแนน เกิดผลลัพธตาม

เปาหมายโครงการ และขยายผลตอไปได จนกอใหเกิดความยั่งยืน คือ มีหลักประกันทางสังคม 
หรือสวัสดิการชุมชน ชุมชนเขมแข็ง และระดับ 4 คะแนน เกิดผลลัพธตามเปาหมายโครงการ 
และขยายผลตอไปได คือ มีบุคคลท่ีสามารถใหการสนับสนุน กระบวนการกลุมในชุมชน และ
คุณคาของชีวิตท่ีเพิ่มข้ึน 
  8) มิติดาน สังคม และวัฒนธรรม 

จากการประเมิน พบวา ไดผลสัมฤทธ์ิระดับ 5 คะแนน เกิดผลลัพธตามเปาหมาย
โครงการ และขยายผลตอไปได จนกอใหเกิดความยั่งยืน คือ เกิดกลุม – สมาชิก – ชมรม เกิด
กิจกรรมกลุมในชุมชน การมีสวนรวมในกิจกรรม การติดตามขอมูลขาวสาร สวนท่ีเหลือเปน
ระดับ 4 คะแนน เกิดผลลัพธตามเปาหมายโครงการ และขยายผลตอไปได คือ การสืบทอด
อนุรักษสังคม และวัฒนธรรม 

9) มิติดาน สิทธิความเปนธรรม 
มิติดาน  สิทธิความเปนธรรม มีตัวช้ีวัดผลสัมฤทธ์ิของโครงการท้ังหมด 

5 ตัวช้ีวัด ไดแก รูสึก / ทราบถึงโอกาสความเปนธรรม รูสึก / ทราบถึงสิทธิความเปนธรรม รูสึก / 
ทราบถึงความเปนธรรม ความเคารพกฎเกณฑในชุมชน การใชสิทธิแสดงความคิดเห็นได ผล
การประเมินตัวช้ีวดัไดระดับ 4 คะแนน เกิดผลลัพธตามเปาหมายโครงการ และขยายผลตอไปได  

10)  มิติดาน การเมืองธรรมาภิบาล 
  จากการประเมิน พบวา ระดับ 5 คะแนน เกิดผลลัพธตามเปาหมายโครงการ 

และขยายผลตอไปได จนกอใหเกิดความย่ังยืน คือ การมีกิจกรรม (การเมือง) ระหวางชุมชน
รวมกับสมาชิก หรือระหวางชุมชน รวมกับภาครัฐ การมีสวนรวมทางการเมืองระหวางชุมชนกับ
ภาครัฐและระดับ 4 คะแนน เกิดผลลัพธตามเปาหมายโครงการ และขยายผลตอไปได คือ การ
ติดตามขอมูลขาวสาร มีความรูสึกโปรงใสในระบบภาครัฐ ความเปนธรรมจากหนวยงานภาครัฐ 
 การประเมินผลการดําเนินงานของโครงการ “ชุมชนเขมแข็ง แหลงเศรษฐกิจ
พอเพียง” ขององคการบริหารสวนตําบลบานหลวงสามารถดําเนินการตามวัตถุประสงคท่ีตั้งไว  
โดยจากเดิมชาวบานนําขาวท่ีปลูกไดไปทําการสีท่ีโรงสีขาวเอกชาวนอกหมูบาน ตองเสียท้ังเงิน
และเวลา แตปจจุบันสามารถสีขาวไดจากโรงสีขาวชุมชน โดยมอบแกลบที่ไดจากการสีขาว
ใหกับกลุมแทนการชําระเงิน และแกลบท่ีไดนําไปทําปุยชีวภาพใชในการเกษตรปลูกผักปลอด
สารพิษ และชุมชนเกิดการแบงกันจนเกิดความสามัคคีในการประกอบอาชีพท่ียั่งยืน อีกท้ังการ
ดําเนินโครงการมีผลลัพธตอการพัฒนาชุมชนจากการมีโรงสีขาวชุมชนและมีการประยุกต
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(17) ผลการประเมินผลสัมฤทธ์ิของโครงการของชุมชนตําบลปาตุม  อ .พราว   

จ.เชียงใหม 
 1) มิติดาน ท่ีอยูอาศัย 

จากการประเมิน พบวา ไดผลสัมฤทธ์ิระดับ 5 คะแนน เกิดผลผลลัพธตาม
เปาหมายโครงการ และขยายผลตอไปได จนกอใหเกิดความยั่งยืน คือ ปาไม  สวนในระดับ  
4 คะแนน เกิดผลลัพธตามเปาหมายโครงการ และขยายผลตอไปได ไดแก แหลงน้ําดื่ม แหลงน้ํา
ใช ในระดับ 3 คะแนน เกิดผลลัพธตามเปาหมายโครงการ ไดแก สภาพถือครองท่ีอยูอาศัย แสง
สวาง และเช้ือเพลิง สวม  ระดับ 2 คะแนน เกิดข้ึนจากความตองการของชุมชน และมีระบบใน
การดําเนินงานที่ชัดเจน คือ ถนน การคมนาคม และลักษณะทางเขาออก  ระดับ 1 คะแนน 
เกิดข้ึนตามนโยบาย และมีระบบในการดําเนินงานที่ชัดเจน ไดแก ขยะ ควัน และฝุน สวนท่ีเหลือ
เปนระดับ 0 คะแนน ไมมีผลสัมฤทธ์ิ  ไดแก  กล่ิน และเสียง  

2) มิติดาน สุขภาพอนามัย 
 จากการประเมิน พบวา ไดผลสัมฤทธ์ิระดับ 5 คะแนน เกิดผลผลลัพธตาม

เปาหมายโครงการ และขยายผลตอไปได จนกอใหเกิดความยั่งยืน คือ สุขภาพจิต  สวนในระดับ 
4 คะแนน เกิดผลลัพธตามเปาหมายโครงการ และขยายผลตอไปได ไดแก การออกกําลังกาย 
(สุขภาพกาย), การบริการสารธารณสุข  ในระดับ 3 คะแนน เกิดผลลัพธตามเปาหมายโครงการ 
ไดแก การบริโภคอาหาร ระดับ 1 คะแนน เกิดข้ึนตามนโยบาย และมีระบบในการดําเนินงานท่ี
ชัดเจน ไดแก ยาเสพติด  สวนท่ีเหลือเปนระดับ 0 คะแนน ไมมีผลสัมฤทธ์ิ ไดแก โรคติดเช้ือ
ตางๆ รวมถึงการติดเช้ือเอดส 

3) มิติดาน การศึกษา 
จากการประเมิน พบวา ไดผลสัมฤทธ์ิระดับ 5 คะแนน เกิดผลผลลัพธตาม

เปาหมายโครงการ และขยายผลตอไปได จนกอใหเกิดความยั่งยืน คือ ความยั่งยืน สวนในระดับ 
4 คะแนน เกิดผลลัพธตามเปาหมายโครงการ และขยายผลตอไปได ไดแก การรูหนังสือ แหลง
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4) มิติดาน งานทํา และรายได 
 จากการประเมิน พบวา ไดผลสัมฤทธ์ิระดับ ระดับ 3 คะแนน เกิดผลลัพธตาม

เปาหมายโครงการ ไดแก รายไดหลัก รายไดข้ันตํ่า การจางงาน ความพึงพอใจในการทํางาน 
สวนท่ีเหลือเปนระดับ 2 คะแนน เกิดข้ึนจากความตองการของชุมชน และมีระบบในการ
ดําเนินงานท่ีชัดเจน คือ รายไดเสริม 

5) มิติดาน ความม่ันคง 
จากการประเมิน พบวา ไดผลสัมฤทธ์ิระดับ 4 คะแนน เกิดผลลัพธตามเปาหมาย

โครงการ และขยายผลตอไปได ไดแก เงินออม ความพอเพียงในครัวเรือน ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน รองลงมาเปนระดับ 3 คะแนน เกิดผลลัพธตามเปาหมายโครงการ คือ สถานภาพ
ของการทํางาน สวนที่เหลือเปนระดับ 2 คะแนน เกิดข้ึนจากความตองการของชุมชน และมี
ระบบในการดําเนินงานที่ชัดเจน คือ ภาระหน้ีสิน 
  6) มิติดาน ครอบครัว 

จากการประเมิน พบวา ไดผลสัมฤทธ์ิระดับ 5 คะแนน เกิดผลผลลัพธตาม
เปาหมายโครงการ และขยายผลตอไปได จนกอใหเกิดความยั่งยืน คือ มีความรักใครปองดอง 
ความเคารพและใหเกียรติ, ความสุขเม่ืออยูบาน สวนท่ีเหลือเปนระดับ 4 คะแนน เกิดผลลัพธตาม
เปาหมายโครงการ และขยายผลตอไปได ไดแก มีกิจกรรมรวมกับครอบครัว มีการแกปญหาใน
ครัวเรือน 

7) มิติดาน การสนับสนุนทางสังคม 
 ผลการประเมินตัวช้ีวัดไดผลสัมฤทธ์ิระดับ 5 คะแนน เกิดผลลัพธตามเปาหมาย

โครงการ และขยายผลตอไปได จนกอใหเกิดความยั่งยืน คือ มีหลักประกันทางสังคม หรือ
สวัสดิการชุมชน  มีบุคคลท่ีสามารถใหการสนับสนุนได สวนท่ีเหลือเปนระดับ 4 คะแนน เกิด
ผลลัพธตามเปาหมายโครงการ และขยายผลตอไปได ไดแก ชุมชนเขมแข็ง กระบวนการกลุมใน
ชุมชน และคุณคาของชีวิตท่ีเพิ่มข้ึน 



 129

8) มิติดาน สังคม และวัฒนธรรม 
จากการประเมิน พบวา ไดผลสัมฤทธ์ิระดับ 5 คะแนน เกิดผลผลลัพธตาม

เปาหมายโครงการ และขยายผลตอไปได จนกอใหเกิดความยั่งยืน คือ การมีสวนรวมในกิจกรรม
เกิดกิจกรรมกลุมในชุมชน สวนท่ีเหลือเปนระดับ 4 คะแนน เกิดผลลัพธตามเปาหมายโครงการ 
และขยายผลตอไปได ไดแก เกิดกลุม – สมาชิก – ชมรม การสืบทอดอนุรักษสังคม และ
วฒันธรรม การติดตามขอมูลขาวสาร 

9) มิติดาน สิทธิความเปนธรรม 
จากการประเมิน พบวา ไดผลสัมฤทธ์ิระดับ 5 คะแนน เกิดผลผลลัพธตาม

เปาหมายโครงการ และขยายผลตอไปได จนกอใหเกิดความยั่งยืน คือ ความเคารพกฎเกณฑใน
ชุมชน การใชสิทธิแสดงความคิดเห็นได สวนท่ีเหลือเปนระดับ 4 คะแนน เกิดผลลัพธตาม
เปาหมายโครงการ และขยายผลตอไปได ไดแก รูสึก / ทราบถึงโอกาสความเปนธรรม และรูสึก / 
ทราบถึงสิทธิความเปนธรรม รูสึก / ทราบถึงความเปนธรรม  

10)  มิติดาน การเมืองธรรมาภิบาล 
มิติดาน การเมืองธรรมาภิบาล มีตัวช้ีวัดผลสัมฤทธ์ิของโครงการท้ังหมด  

5 ตัวช้ีวัด การติดตามขอมูลขาวสาร การมีกจิกรรม (การเมือง) ระหวางชุมชนรวมกับสมาชิกหรือ
ระหวางชุมชน รวมกับภาครัฐ การมีสวนรวมทางการเมืองระหวางชุมชนกับภาครัฐ มีความรูสึก
โปรงใสในระบบภาครัฐ ความเปนธรรมจากหนวยงานภาครัฐ ผลการประเมินตัวช้ีวัดไดระดับ  
4 คะแนน เกิดผลลัพธตามเปาหมายโครงการ และขยายผลตอไปได 
 จากการวิเคราะหและประเมินผลสัมฤทธ์ิของโครงการ พบวา อบต.ปาตุม จัดสรร
งบประมาณมากท่ีสุดใหกับยุทธศาสตรท่ี 2  การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปสูความยั่งยืน แนวทางท่ี 2.4 การสรางภูมิคุมกันของระบบเศรษฐกิจ แต อบต. ปาตุม 
เสนอโครงการเพื่อพัฒนาดานสังคมและวัฒนธรรม ช่ือโครงการ “มอนลานมนตเสนหแหง 
ปาตุม” จากการจัดการเรียนรูเพื่อสรางและพัฒนาแผนชุมชน และผลการประเมินผลการเรียนรู
โครงการดังกลาว ไมประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงคท่ีตั้งไว เนื่องจากตลอดระยะเวลาท่ีเขา
รวมโครงการกับ OKRD โครงการท่ีเสนอเพื่อพัฒนาไมมีการเปล่ียนแปลงหลังส้ินสุดโครงการ 
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5.2  การประเมินผลสัมฤทธ์ิของการจัดการเรียนรู ดานสังคม 
การประเมินผลสัมฤทธ์ิของการจัดการเรียนรู ตอการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมของ

ชุมชนทองถ่ินในจังหวัดเชียงใหมดานสังคม มีกลุมตัวอยาง จํานวน 14 องคการบริหารสวน
ตําบล มีผลการประเมินดังรายละเอียดตอไปนี้ 

(1) ผลการประเมินผลสัมฤทธ์ิของโครงการของชุมชนตําบลสันผีเส้ือ อ .เมือง   
จ.เชียงใหม 
 1) มิติดาน ท่ีอยูอาศัย 

จากการประเมิน พบวา ไดผลสัมฤทธ์ิระดับ 5 คะแนน เกิดผลลัพธตามเปาหมาย
โครงการ และขยายผลตอไปได จนกอใหเกิดความยั่งยืน คือ สภาพถือครองท่ีอยูอาศัย แสงสวาง 
และเช้ือเพลิง รองลงมาเปนระดับ ระดับ 4 คะแนน เกิดผลลัพธตามเปาหมายโครงการ และขยาย
ผลตอไปได ไดแก แหลงน้ําดื่ม แหลงน้ําใช กล่ิน เสียง ขยะ ควัน และฝุน สวม สวนท่ีเหลือเปน
ระดับ 3   คะแนน เกิดผลลัพธตามเปาหมายโครงการ มีตัวช้ีวดัเดียว คือ ปาไม ถนน การคมนาคม 
และลักษณะทางเขาออก 

2) มิติดาน สุขภาพอนามัย 
จากการประเมิน พบวา ไดผลสัมฤทธ์ิระดับ 4 คะแนน เกิดผลลัพธตามเปาหมาย

โครงการ และขยายผลตอไปได ไดแก สุขภาพจิต รองลงมาเปนระดับ 3 คะแนน เกิดผลลัพธตาม
เปาหมายโครงการ มีตัวช้ีวัดเดียว คือ การออกกําลังกาย (สุขภาพกาย) ยาเสพติด การบริโภค
อาหารการบริการสารธารณสุข   สวนท่ีเหลือเปนระดับ 1 คะแนน เกิดข้ึนตามนโยบาย และมี
ระบบในการดําเนินงานท่ีชัดเจน คือ โรคติดเช้ือตางๆ รวมถึงการติดเช้ือเอดส 

3) มิติดาน การศึกษา 
จากการประเมิน พบวา ไดผลสัมฤทธ์ิระดับ 3 คะแนน เกิดผลลัพธตามเปาหมาย

โครงการ มีตัวช้ีวัดเดียว คือ ความยั่งยืน สวนท่ีเหลือเปนระดับ 2 คะแนน เกิดข้ึนจากความ
ตองการของชุมชน และมีระบบในการดําเนินงานท่ีชัดเจน ไดแก การรูหนังสือ แนวคิดทางการ
ศึกษา รูปแบบการศึกษา ระบบการศึกษา โอกาสทางการศึกษา ความตอเนื่อง การถายทอด /  
สืบทอด รวมถึงการขยายผล การอบรม หรือการเรียนรูเพิ่มเติม และแหลงความรูในชุมชน 
  4) มิติดาน งานทํา และรายได 

จากการประเมิน พบวา ไดผลสัมฤทธ์ิระดับ 1 คะแนน เกิดข้ึนตามนโยบาย และ
มีระบบในการดําเนินงานท่ีชัดเจน คือ รายไดหลัก การจางงาน รายไดข้ันตํ่า ความพึงพอใจใน
การทํางาน โดยท่ีเหลือท้ังหมดเปนระดับ 0 คะแนน ไมมีผลสัมฤทธ์ิ คือ รายไดเสริม  
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5) มิติดาน ความม่ันคง 
 จากการประเมิน พบวา ไดผลสัมฤทธ์ิระดับ 4 คะแนน เกิดผลลัพธตาม

เปาหมายโครงการ และขยายผลตอไปได ไดแก ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน สวนท่ี
เหลือเปนระดับ 3 คะแนน เกิดผลลัพธตามเปาหมายโครงการ คือ สถานภาพของการทํางาน 
ความพอเพียงในครัวเรือน เงินออม และภาระหนี้สิน 

6) มิติดาน ครอบครัว 
มีตัวช้ีวัดผลสัมฤทธ์ิของโครงการท้ังหมด 5 ตัวช้ีวัด ไดแก มีกิจกรรมรวมกับ

ครอบครัว มีความรักใครปองดอง ความเคารพและใหเกียรติ การแกปญหาในครัวเรือน มี
ความสุขเม่ืออยูบาน ผลการประเมินตัวช้ีวัดไดระดับ 3 คะแนน เกิดผลลัพธตามเปาหมาย
โครงการ 

7) มิติดาน การสนับสนุนทางสังคม 
จากการประเมิน พบวา ไดผลสัมฤทธ์ิระดับ 5 คะแนน เกิดผลลัพธตามเปาหมาย

โครงการ และขยายผลตอไปได จนกอใหเกิดความยั่งยืน คือ มีหลักประกันทางสังคม หรือ
สวัสดิการชุมชน มีบุคคลท่ีสามารถใหการสนับสนุนได ชุมชนเขมแข็ง สวนท่ีเหลือเปนระดับ  
4 คะแนน เกิดผลลัพธตามเปาหมายโครงการ และขยายผลตอไปได ไดแก คุณคาของชีวิตท่ี
เพิ่มข้ึนกระบวนการกลุมในชุมชน 

8) มิติดาน สังคม และวัฒนธรรม 
 จากการประเมิน พบวา ไดผลสัมฤทธ์ิระดับ 5 คะแนน เกิดผลลัพธตาม

เปาหมายโครงการ และขยายผลตอไปได จนกอใหเกิดความยั่งยืน ไดแก เกิดกิจกรรมกลุมใน
ชุมชน การมีสวนรวมในกิจกรรม การสืบทอดอนุรักษสังคม และวัฒนธรรม การติดตามขอมูล
ขาวสาร สวนท่ีเหลือเปนระดับ 4 คะแนน เกิดผลลัพธตามเปาหมายโครงการ และขยายผลตอไป
ได ไดแก เกิดกลุม – สมาชิก – ชมรม  

9) มิติดาน สิทธิความเปนธรรม 
จากการประเมิน พบวา ไดผลสัมฤทธ์ิระดับ 5 คะแนน เกิดผลลัพธตามเปาหมาย

โครงการ และขยายผลตอไปได จนกอใหเกิดความยั่งยืน ไดแก รูสึก / ทราบถึงสิทธิความ 
เปนธรรม ความเคารพกฎเกณฑในชุมชน รองลงมาเปนระดับ 4 คะแนน เกิดผลลัพธตาม
เปาหมายโครงการ และขยายผลตอไปได ไดแก รูสึก / ทราบถึงโอกาสความเปนธรรม รูสึก / 
ทราบถึงความเปนธรรมโดยท่ีเหลือเปนระดับ 3 คะแนน เกิดผลลัพธตามเปาหมายโครงการ คือ 
การใชสิทธิแสดงความคิดเห็นได 
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10)  มิติดาน การเมืองธรรมาภิบาล 
จากการประเมิน พบวา ไดผลสัมฤทธ์ิระดับ 5 คะแนน เกิดผลลัพธตามเปาหมาย

โครงการ และขยายผลตอไปได จนกอใหเกิดความยั่งยืน ไดแก มีความรูสึกโปรงใสในระบบ
ภาครัฐ โดยท่ีเหลือเปนระดับ 4 คะแนน เกิดผลลัพธตามเปาหมายโครงการ และขยายผลตอไป
ได ไดแก การติดตามขอมูลขาวสาร การมีกิจกรรม (การเมือง) ระหวางชุมชนรวมกับสมาชิก 
หรือระหวางชุมชน รวมกับภาครัฐ การมีสวนรวมทางการเมืองระหวางชุมชนกับภาครัฐ ความ
เปนธรรมจากหนวยงานภาครัฐ 
 จากการวิเคราะหและประเมินผลสัมฤทธ์ิของโครงการ พบวา อบต. สันผีเส้ือ 
ไดจัดสรรงบประมาณมากท่ีสุดใหกับยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาดานการศึกษา แนวทางท่ี 3.1 
พัฒนาการศึกษาของเยาวชน  ประชาชนและพัฒนาศักยภาพครู  ซ่ึงอยู ในยุทธศาสตร 
ดานการศึกษา ซ่ึงสอดคลองกับ อบต. สันผีเส้ือ ท่ีเสนอโครงการพัฒนายุทธศาสตรนํารองดาน
การศึกษา ช่ือโครงการ “ไหวสาบารมี วิถีธรรมนําชุมชน” จากการจัดการเรียนรูเพื่อสรางและ
พัฒนาแผนชุมชน และผลการประเมินผลการเรียนรูโครงการดังกลาวประสบความสําเร็จ
คอนขางสูงและบรรลุตามวัตถุประสงคท่ีตั้งไว เนื่องจากสามารถใหความรูเกี่ยวกับหลักคําสอน
ในพระพุทธศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปญญาของทองถ่ินใหกับคนในชุมชน ชุมชน
ใกลเคียง และเยาวชนไดมีความรูสืบทอดตอไป โดยผานกิจกรรมตางๆ ท้ังการตอบปญหาธรรมะ 
การเขาวัดทําบุญ สงผลใหผูเขารวมกิจกรรมนําความรูไปใชในชีวิตประจําวัน  ทําใหสมาชิกใน
ชุมชนและชุมใกลเคียงมีโอกาสทําความรูจกักัน การทํางานรวมกันกอใหเกิดความสามัคคี ชุมชน 
เขมแข็ง และอยูรวมกันอยางมีความสุข 

 
(2) ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการของชุมชนตําบลชางเผือก  อ.เมือง   

จ.เชียงใหม 
 1) มิติดาน ท่ีอยูอาศัย 

จากการประเมิน พบวา ไดผลสัมฤทธ์ิระดับ 3 คะแนน เกิดผลลัพธตามเปาหมาย
โครงการ มีตัวช้ีวัดเดียว คือ กล่ิน เสียง รองลงมาเปนระดับ 2 คะแนน เกิดข้ึนจากความตองการ
ของชุมชน และมีระบบในการดําเนินงานท่ีชัดเจน ไดแก แหลงน้ําดื่ม แหลงน้ําใช สภาพถือครอง
ท่ีอยูอาศัย ขยะ ควัน และฝุน ในระดับ 1 คะแนน เกิดข้ึนตามนโยบาย และมีระบบในการ
ดําเนินงานท่ีชัดเจน คือ ปาไม ถนน การคมนาคม และลักษณะทางเขาออก สวนท่ีเหลือเปน
ระดับ 0 คะแนน โครงการไมมีผลสัมฤทธ์ิ ไดแก แสงสวาง และเช้ือเพลิง  
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2) มิติดาน สุขภาพอนามัย 
 จากการประเมิน พบวา ไดผลสัมฤทธ์ิระดับ 4 คะแนน เกิดผลลัพธตาม

เปาหมายโครงการ และขยายผลตอไปได ไดแก ยาเสพติด รองลงมาเปนระดับ 3 คะแนน เกิด
ผลลัพธตามเปาหมายโครงการ มีตัวช้ีวัดเดียว คือ การบริโภคอาหาร โรคติดเช้ือตางๆ รวมถึงการ
ติดเชื้อเอดส ในระดับ 2 คะแนน เกิดข้ึนจากความตองการของชุมชน และมีระบบในการ
ดําเนินงานท่ีชัดเจน ไดแก สุขภาพจิต การบริการสารธารณสุข สวนท่ีเหลือเปนระดับ 0 คะแนน 
โครงการไมมีผลสัมฤทธ์ิ ไดแก การออกกําลังกาย (สุขภาพกาย) 
  3) มิติดาน การศึกษา 

จากการประเมิน พบวา ไดผลสัมฤทธ์ิระดับ 3 คะแนน เกิดผลลัพธตามเปาหมาย
โครงการ มีตัวช้ีวัดเดียว คือ ความยั่งยืน สวนท่ีเหลือเปนระดับ 2 คะแนน เกิดข้ึนจากความ
ตองการของชุมชน และมีระบบในการดําเนินงานท่ีชัดเจน ไดแก การรูหนังสือ แนวคิดทางการ
ศึกษา รูปแบบการศึกษา ระบบการศึกษา โอกาสทางการศึกษา ความตอเนื่อง การถายทอด /  
สืบทอด รวมถึงการขยายผล การอบรม หรือการเรียนรูเพิ่มเติม และแหลงความรูในชุมชน 

4) มิติดาน งานทํา และรายได 
จากการประเมิน พบวา ไดผลสัมฤทธ์ิ1 คะแนน เกิดข้ึนตามนโยบาย และมี

ระบบในการดําเนินงานที่ชัดเจน คือ รายไดหลัก  การจางงาน รายไดข้ันต่ํา ความพึงพอใจในการ
ทํางาน โดยท่ีเหลือท้ังหมดเปนระดับ 0 คะแนน ไมมีผลสัมฤทธ์ิ คือ รายไดเสริม  

5) มิติดาน ความม่ันคง 
จากการประเมิน พบวา ไดผลสัมฤทธ์ิระดับ 4 คะแนน เกิดผลลัพธตามเปาหมาย

โครงการ และขยายผลตอไปได ไดแก ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน รองลงมาเปนระดับ 
1 คะแนน เกิดข้ึนตามนโยบาย และมีระบบในการดําเนินงานท่ีชัดเจน คือ สถานภาพของการ
ทํางาน ความพอเพียงในครัวเรือน สวนท่ีเหลือเปนระดับ 0 คะแนน ไมมีผลสัมฤทธ์ิ คือ เงินออม 
และภาระหนี้สิน 

6) มิติดาน ครอบครัว 
จากการประเมิน พบวา ไดผลสัมฤทธ์ิระดับ 5 คะแนน เกิดผลลัพธตามเปาหมาย

โครงการ และขยายผลตอไปได จนกอใหเกิดความยั่งยืน ไดแก มีความรักใครปองดอง ความ
เคารพและใหเกียรติ มีกิจกรรมรวมกับครอบครัว สวนท่ีเหลือเปนระดับ 4 คะแนน เกิดผลลัพธ
ตามเปาหมายโครงการ และขยายผลตอไปได ไดแก การแกปญหาในครัวเรือน และการมี
ความสุขเม่ืออยูบาน 
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7) มิติดาน การสนับสนุนทางสังคม 
จากการประเมิน พบวา ไดผลสัมฤทธ์ิระดับ 4 คะแนน เกิดผลลัพธตามเปาหมาย

โครงการ และขยายผลตอไปได ไดแก คุณคาของชีวิตท่ีเพ่ิมข้ึน ชุมชนเขมแข็ง   กระบวนการ
กลุมในชุมชน มีหลักประกันทางสังคม หรือสวัสดิการชุมชน สวนท่ีเหลือเปนระดับ 2 คะแนน 
เกิดข้ึนจากความตองการของชุมชน และมีระบบในการดําเนินงานท่ีชัดเจน ไดแก มีบุคคลท่ี
สามารถใหการสนับสนุนได 
  8) มิติดาน สังคม และวัฒนธรรม 

จากการประเมิน พบวา ไดผลสัมฤทธ์ิระดับ 5 คะแนน เกิดผลลัพธตามเปาหมาย
โครงการ และขยายผลตอไปได จนกอใหเกิดความยั่งยืน ไดแก เกิดกิจกรรมกลุมในชุมชน การมี
สวนรวมในกิจกรรม รองลงมาเปนระดับ 4 คะแนน เกิดผลลัพธตามเปาหมายโครงการ และขยาย
ผลตอไปได ไดแก เกิดกลุม – สมาชิก – ชมรม การสืบทอดอนุรักษสังคม และวัฒนธรรม สวนท่ี
เหลือเปนระดับ 3   คะแนน เกิดผลลัพธตามเปาหมายโครงการ มีตัวช้ีวัดเดียว คือ การติดตาม
ขอมูลขาวสาร 

9) มิติดาน สิทธิความเปนธรรม 
จากการประเมิน พบวา ไดผลสัมฤทธ์ิระดับ 4 คะแนน เกิดผลลัพธตามเปาหมาย

โครงการ และขยายผลตอไปได ไดแก รูสึก / ทราบถึงสิทธิความเปนธรรม, ความเคารพ
กฎเกณฑในชุมชน การใชสิทธิแสดงความคิดเห็นได โดยท่ีเหลือเปนระดับ 2 คะแนน เกิดข้ึน
จากความตองการของชุมชน และมีระบบในการดําเนินงานท่ีชัดเจน ไดแก รูสึก / ทราบถึง
โอกาสความเปนธรรม รูสึก / ทราบถึงความเปนธรรม 

10)  มิติดาน การเมืองธรรมาภิบาล 
 มิติดาน การเมืองธรรมาภิบาล มีตัวช้ีวัดผลสัมฤทธ์ิของโครงการท้ังหมด  

5 ตัวช้ีวัด ไดแก การติดตามขอมูลขาวสาร การมีกิจกรรม (การเมือง) ระหวางชุมชนรวมกับ
สมาชิก หรือระหวางชุมชน รวมกับภาครัฐ การมีสวนรวมทางการเมืองระหวางชุมชนกับภาครัฐ 
มีความรูสึกโปรงใสในระบบภาครัฐ ความเปนธรรมจากหนวยงานภาครัฐ ผลการประเมิน
ตัวช้ีวัดไดระดับ 3 คะแนน เกิดผลลัพธตามเปาหมายโครงการ 

จากการวิเคราะหและประเมินผลสัมฤทธ์ิของโครงการ พบวา อบต.ชางเผือก ได
จัดสรรงบประมาณมากท่ีสุดใหกับยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
แนวทางท่ี 5.2 การสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต ซ่ึงอยูในยุทธศาสตรนํารองของการศึกษา แต
โครงการท่ี อบต. ชางเผือกเสนอเพื่อพัฒนาอยูในยุทธศาสตรนํารองดานสังคมและวัฒนธรรม  
ช่ือโครงการ “วัฒนธรรมประเพณีปใหมมง” จากการจัดการเรียนรูเพื่อสรางและพัฒนาแผน
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(3) ผลการประเมินผลสัมฤทธ์ิของโครงการของชุมชนตําบลบานแปะ อ.จอมทอง   

จ.เชียงใหม 
 1) มิติดาน ท่ีอยูอาศัย 

จากการประเมิน พบวา ไดผลสัมฤทธ์ิระดับ 5 คะแนน เกิดผลผลลัพธตาม
เปาหมายโครงการ และขยายผลตอไปได จนกอใหเกิดความยั่งยืน ใน 3 ตัวช้ีวัด คือ แหลงน้ําใช 
สภาพถือครองท่ีอยูอาศัย ปาไม   รองลงมาเปนระดับ 4 คะแนน เกิดผลลัพธตามเปาหมาย
โครงการ และขยายผลตอไปไดมีเพียงตัวช้ีวัดเดียว คือ แหลงน้ําดื่ม  สวนระดับ 3 คะแนน เกิด
ผลลัพธตามเปาหมายโครงการ ตัวช้ีวัดท่ีถูกประเมินอยูในกลุมนี้ไดแก แสงสวาง และเช้ือเพลิง 
กล่ิน ขยะ ควัน และฝุนสวม  ในตัวช้ีวัดกลุม 2 คะแนน เกิดข้ึนจากความตองการของชุมชน และ
มีระบบในการดําเนินงานที่ชัดเจน คือ เสียง ถนน การคมนาคม และลักษณะทางเขาออก 

2) มิติดาน สุขภาพอนามัย 
จากการประเมิน พบวา ไดผลสัมฤทธ์ิระดับ 5 คะแนน เกิดผลผลลัพธตาม

เปาหมายโครงการ และขยายผลตอไปได จนกอใหเกิดความย่ังยืน มีตัวช้ีวัดเดียว คือ การออก
กําลังกาย (สุขภาพกาย) รองลงมาระดับ 4 คะแนน เกิดผลลัพธตามเปาหมายโครงการ และขยาย
ผลตอไปไดมีเพียงตัวช้ีวัดเดียวเปนยาเสพติด ระดับ 3 คะแนน เกิดผลลัพธตามเปาหมายโครงการ
มี 3 ตัวช้ีวัด คือ การบริโภคอาหาร  สุขภาพจิต การบริการสารธารณสุข กลุม 2 คะแนน เกิดข้ึน
จากความตองการของชุมชน และมีระบบในการดําเนินงานท่ีชัดเจน ไดแก โรคติดเช้ือตางๆ 
รวมถึงการติดเชื้อเอดส 

3) มิติดาน การศึกษา 
จากการประเมิน พบวา ไมมีตัวช้ีวัดใดไดรับการประเมินในระดับ 5 คะแนน 

แสดงวาโครงการดังกลาวไมเกิดผลผลลัพธตามเปาหมายโครงการ และขยายผลตอไปได จน
กอใหเกิดความยั่งยืน สําหรับตัวช้ีท่ีมีระดับ 4 คะแนน เกิดผลลัพธตามเปาหมายโครงการ และ
ขยายผลตอไปได มี 3  ตัวช้ีวัด ไดแก แนวคิดทางการศึกษา โอกาสทางการศึกษา ความตอเนื่อง 
ในระดับ 3 คะแนน เกิดผลลัพธตามเปาหมายโครงการ คือ การรูหนังสือ และระบบการศึกษา 
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4) มิติดาน งานทํา และรายได 
 จากการประเมิน พบวา ไมมีตัวช้ีวัดใดไดรับการประเมินในระดับ 5 คะแนน 

แสดงวาโครงการดังกลาวไมเกิดผลผลลัพธตามเปาหมายโครงการ และขยายผลตอไปได จน
กอใหเกิดความยั่งยืน สําหรับตัวช้ีท่ีมีระดับ 4 คะแนน เกิดผลลัพธตามเปาหมายโครงการ และ
ขยายผลตอไปไดมี 2  ตวัช้ีวัด คือ รายไดหลัก และความพึงพอใจในการทํางาน  ระดับ 3  คะแนน 
เกิดผลลัพธตามเปาหมายโครงการเปนรายไดเสริม และรายไดข้ันตํ่า  ระดับ 2  คะแนน  เกิดข้ึน
จากความตองการของชุมชน และมีระบบในการดําเนินงานท่ีชัดเจน มีตัวช้ีวัดเดียว คือ การจาง
งาน 
  5) มิติดาน ความม่ันคง 

จากการประเมิน พบวา ไดผลสัมฤทธ์ิระดับ 5 คะแนน เกิดผลผลลัพธตาม
เปาหมายโครงการ และขยายผลตอไปได จนกอใหเกิดความยั่งยืน มีตัวช้ีวัดเดียว คือความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน และระดับ 3 คะแนน เกิดผลลัพธตามเปาหมายโครงการ ตัวช้ีวัด
ประเมินอยูในกลุมนี้จํานวน 4 ตัวช้ีวัด ไดแก เงินออม ภาระหนี้สิน สถานภาพของการทํางาน 
และความพอเพียงในครัวเรือน 

6) มิติดาน ครอบครัว 
จากการประเมิน พบวา ไดผลสัมฤทธ์ิระดับ 5 คะแนน เกิดผลผลลัพธตาม

เปาหมายโครงการ และขยายผลตอไปได จนกอใหเกิดความย่ังยืน จํานวน 3 ตัวช้ีวัด ไดแก  
มีความรักใครปองดอง  ความเคารพและใหเกียรติ  มีความสุขเม่ืออยูบาน ระดับ 4 คะแนน เกิด
ผลลัพธตามเปาหมายโครงการ และขยายผลตอไปไดมี 1 ตัวช้ีวัด คือ มีกิจกรรมรวมกับ
ครอบครัว ระดับ 2 คะแนน เกิดข้ึนจากความตองการของชุมชน และมีระบบในการดําเนินงานท่ี
ชัดเจน มีตัวช้ีวดัเดียว คือ การแกปญหาในครัวเรือน  
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7) มิติดาน การสนับสนุนทางสังคม 
 จากการประเมิน พบวา ไดผลสัมฤทธ์ิระดับ 5 คะแนน เกิดผลผลลัพธตาม

เปาหมายโครงการ และขยายผลตอไปได จนกอใหเกิดความยั่งยืน ไดแก กระบวนการกลุมใน
ชุมชน ระดับ 4 คะแนน เกิดผลลัพธตามเปาหมายโครงการ และขยายผลตอไปไดมี 1 ตัวช้ีวัด คือ 
ชุมชนเขมแข็ง ระดับ 3 คะแนน เกิดผลลัพธตามเปาหมายโครงการ คือ มีบุคคลท่ีสามารถใหการ
สนับสนุนไดคุณคาของชีวิตท่ีเพิ่มข้ึน คือ มีบุคคลท่ีสามารถใหการสนับสนุนได และคุณคาของ
ชีวิตท่ีเพิ่มข้ึน ระดับ 2 คะแนน เกิดข้ึนจากความตองการของชุมชน และมีระบบในการ
ดําเนินงานที่ชัดเจน มีตัวชี้วัดเดียว คือ มีหลักประกันทางสังคม หรือสวัสดิการชุมชน 

8) มิติดาน สังคม และวัฒนธรรม 
จากการประเมิน พบวา ไดผลสัมฤทธ์ิระดับ 5 คะแนน เกิดผลผลลัพธตาม

เปาหมายโครงการ และขยายผลตอไปได จนกอใหเกิดความยั่งยืน มี 2 ตัวช้ีวัด คือ เกิดกิจกรรม
กลุมในชุมชนและการมีสวนรวมในกิจกรรม รองลงมาระดับ 4 คะแนน เกิดผลลัพธตาม
เปาหมายโครงการ และขยายผลตอไปได  มี 2 ตัวช้ีวัด ไดแก เกิดกลุม – สมาชิก – ชมรม และการ
สืบทอดอนุรักษสังคม และวัฒนธรรม  สวนระดับ 3 คะแนน เกิดผลลัพธตามเปาหมายโครงการ 
มีเพียงตัวช้ีวดัเดียว เปนการติดตามขอมูลขาวสาร 
  9) มิติดาน สิทธิความเปนธรรม 

จากการประเมิน พบวา ไมมีตัวช้ีวัดใดไดรับการประเมินในระดับ 5 คะแนน 
แสดงวาโครงการดังกลาวไมเกิดผลผลลัพธตามเปาหมายโครงการ และขยายผลตอไปได จน
กอใหเกิดความยั่งยืน สําหรับตัวช้ีท่ีมีระดับ 4 คะแนน เกิดผลลัพธตามเปาหมายโครงการ และ
ขยายผลตอไปไดมี 3  ตัวช้ีวัด คือ รูสึก / ทราบถึงโอกาสความเปนธรรม รูสึก / ทราบถึงสิทธิ
ความเปนธรรม และรูสึก / ทราบถึงความเปนธรรม  และระดับ 3  คะแนน เกิดผลลัพธตาม
เปาหมายโครงการเปนรายไดเสริม และรายไดข้ันตํ่า มี 2 ตัวช้ีวัด ไดแก ความเคารพกฎเกณฑใน
ชุมชน และการใชสิทธิแสดงความคิดเห็นได 

10) มิติดาน การเมืองธรรมาภิบาล 
จากการประเมิน พบวา ไมมีตัวช้ีวัดใดไดรับการประเมินในระดับ 5 คะแนน 

แสดงวาโครงการดังกลาวไมเกิดผลผลลัพธตามเปาหมายโครงการ และขยายผลตอไปได จน
กอใหเกิดความยั่งยืน สําหรับตัวช้ีท่ีมีระดับ 4 คะแนน เกิดผลลัพธตามเปาหมายโครงการ และ
ขยายผลตอไปไดมี 2  ตัวช้ีวัด คือ การติดตามขอมูลขาวสาร  การมีกิจกรรม (การเมือง) ระหวาง
ชุมชนรวมกับสมาชิกหรือระหวางชุมชน รวมกับภาครัฐ ระดับ 3  คะแนน เกิดผลลัพธตาม
เปาหมายโครงการ 2 ตัวช้ีวัด ไดแก การมีสวนรวมทางการเมืองระหวางชุมชนกับภาครัฐ  
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จากการวิเคราะหและประเมินผลสัมฤทธ์ิของโครงการ พบวา อบต.บานแปะ 
จัดสรรงบประมาณมากท่ีสุดใหกับยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาดานเศรษฐกิจและการเกษตร 
แนวทางพัฒนาท่ี 2.3 การพัฒนาแหลงน้ําเพื่อการเกษตร แต อบต.บานแปะ กลับเสนอโครงการ
เพื่อพัฒนาดานสังคมและวัฒนธรรม ช่ือโครงการ “ธรรมสัญจร ในฤดูพรรษาสัมพันธ” จากการ
จดัการเรียนรูเพื่อสรางและพัฒนาแผนชุมชน และผลการประเมินผลการเรียนรูโครงการดังกลาว
ประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงคท่ีตั้งไว สามารถทําใหประชาชนลดละเลิกอบายมุข สงผล
ใหการลักขโมยในชุมชนลดลง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินมีมากข้ึน 

 
(4) ผลการประเมินผลสัมฤทธ์ิของโครงการของชุมชนตําบลบานกลาง อ.สันปาตอง   

จ.เชียงใหม 
 1) มิติดาน ท่ีอยูอาศัย 

มิติดาน ท่ีอยูอาศัย  มีตัวช้ีวัดผลสัมฤทธ์ิของโครงการทั้งหมด 10 ตัวช้ีวัด ไดแก 
แหลงน้ําดื่ม แหลงน้ําใช สภาพถือครองท่ีอยูอาศัย แสงสวาง และเช้ือเพลิง ปาไม กล่ิน ขยะ ควัน 
และฝุน สวม ผลการประเมินตัวช้ีวัดไดระดับ 0 คะแนน โครงการไมมีผลสัมฤทธ์ิ 

2) มิติดาน สุขภาพอนามัย 
จากการประเมิน พบวา ไดผลสัมฤทธ์ิระดับ 4 คะแนน คะแนน เกิดผลลัพธตาม

เปาหมายโครงการ และขยายผลตอไปได ไดแก การออกกําลังกาย (สุขภาพกาย) สุขภาพจิต ใน
ระดับ 3 คะแนน เกิดผลลัพธตามเปาหมายโครงการ มีตัวช้ีวัดเดียว คือ การบริการสารธารณสุข โดย
ท่ีเหลือเปนระดับ 0 คะแนน ไมมีผลสัมฤทธ์ิ ไดแก ยาเสพติด การบริโภคอาหาร โรคติดเช้ือตางๆ 
รวมถึงการติดเช้ือเอดส 

3) มิติดาน การศึกษา 
มิติดาน การศึกษา มีตัวช้ีวัดผลสัมฤทธ์ิของโครงการทั้งหมด 10 ตัวช้ีวัด ไดแก 

การรูหนังสือ  แนวคิดทางการศึกษา รูปแบบการศึกษา โอกาสทางการศึกษา ระบบการศึกษา 
ความตอเนื่องการถายทอด / สืบทอด รวมถึงการขยายผล การอบรม หรือการเรียนรูเพ่ิมเติม 
แหลงความรูในชุมชน ความยั่งยืน ผลการประเมินตัวช้ีวัดไดระดับ 0 คะแนน โครงการไมมี
ผลสัมฤทธ์ิ 
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4) มิติดาน งานทํา และรายได 
จากการประเมิน พบวา ไดผลสัมฤทธ์ิระดับ 5 คะแนน เกิดผลลัพธตามเปาหมาย

โครงการ และขยายผลตอไปได จนกอใหเกิดความยั่งยืน คือ ความพึงพอใจในการทํางาน และ
ระดับ 2 คะแนน เกิดข้ึนจากความตองการของชุมชน และมีระบบในการดําเนินงานท่ีชัดเจน 
ไดแก รายไดเสริม สวนท่ีเหลือเปนระดับ 0 คะแนน ไมมีผลสัมฤทธ์ิ คือ รายไดหลัก การจางงาน
และ รายไดข้ันต่ํา 

5) มิติดาน ความม่ันคง 
จากการประเมิน พบวา ไดผลสัมฤทธ์ิระดับ 1 คะแนน เกิดข้ึนตามนโยบายและ

มีระบบในการดําเนินงานที่ชัดเจน คือ เงินออม สวนท่ีเหลือเปนระดับ 0 คะแนน ไมมีผลสัมฤทธ์ิ 
คือ ภาระหน้ีสิน สถานภาพของการทํางาน ความพอเพียงในครัวเรือนและความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน 

6) มิติดาน ครอบครัว 
จากการประเมิน พบวา ไดผลสัมฤทธ์ิระดับ 4 คะแนน คะแนน เกิดผลลัพธตาม

เปาหมายโครงการ และขยายผลตอไปได ไดแก มีความสุขเม่ืออยูบาน และระดับ 2 คะแนน 
เกิดข้ึนจากความตองการของชุมชน และมีระบบในการดําเนินงานท่ีชัดเจน ไดแก มีความรักใคร
ปรองดอง ความเคารพและใหเกียรติ การแกปญหาในครัวเรือน สวนเหลือระดับ 1 คะแนน 
เกิดข้ึนตามนโยบายและมีระบบในการดําเนินงานที่ชัดเจน คือ มีกิจกรรมรวมกับครอบครัว 

7) มิติดาน การสนับสนุนทางสังคม 
 จากการประเมิน พบวา ไดผลสัมฤทธ์ิระดับ 3 คะแนน เกิดผลลัพธตามเปาหมาย

โครงการ ไดแก คุณคาของชีวิตท่ีเพ่ิมข้ึน และระดับ 2 คะแนน เกิดข้ึนจากความตองการของ
ชุมชน และมีระบบในการดําเนินงานที่ชัดเจน ไดแก ชุมชนเขมแข็ง   กระบวนการกลุมในชุมชน 
สวนเหลือระดับ 1 คะแนน เกิดข้ึนตามนโยบายและมีระบบในการดําเนินงานท่ีชัดเจน คือ มี
หลักประกันทางสังคม หรือสวัสดิการชุมชนและ มีบุคคลท่ีสามารถใหการสนับสนุนได 
  8) มิติดาน สังคม และวัฒนธรรม 

จากการประเมิน พบวา ไดผลสัมฤทธ์ิระดับ 4 คะแนน เกิดผลลัพธตามเปาหมาย
โครงการ และขยายผลตอไปได คือ การมีสวนรวมในกิจกรรม ในระดับ 3 คะแนน เกิดผลลัพธ
ตามเปาหมายโครงการ ไดแก  เกิดกิจกรรมกลุมในชุมชน  และระดับ 2 คะแนน เกิดข้ึนจากความ
ตองการของชุมชน และมีระบบในการดําเนินงานท่ีชัดเจน ไดแก เกิดกลุม – สมาชิก – ชมรม 
การสืบทอดอนุรักษสังคม และวัฒนธรรม  สวนท่ีเหลือเปนระดับ 1  เกิดข้ึนตามนโยบายและมี
ระบบในการดําเนินงานที่ชัดเจน คือ การติดตามขอมูลขาวสาร 
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9) มิติดาน สิทธิความเปนธรรม 
 จากการประเมิน พบวา ไดผลสัมฤทธ์ิระดับ 1 เกิดข้ึนตามนโยบายและมีระบบ

ในการดําเนินงานท่ีชัดเจน คือ การใชสิทธิแสดงความคิดเห็นได โดยท่ีเหลือเปนระดับ  
0 คะแนน หมายถึง ไมมีผลสัมฤทธ์ิ คือ รูสึก / ทราบถึงโอกาสความเปนธรรม รูสึก / ทราบถึง
สิทธิความเปนธรรม  รูสึก / ทราบถึงความเปนธรรม และความเคารพกฎเกณฑในชุมชน 

10)  มิติดาน การเมืองธรรมาภิบาล 
มิติดาน การเมืองธรรมาภิบาล มีตัวช้ีวัดผลสัมฤทธ์ิของโครงการท้ังหมด  

5 ตัวช้ีวัด ไดแก การติดตามขอมูลขาวสาร การมีกิจกรรม (การเมือง) ระหวางชุมชนรวมกับ
สมาชิก หรือระหวางชุมชน รวมกับภาครัฐ การมีสวนรวมทางการเมืองระหวางชุมชนกับภาครัฐ 
มีความรูสึกโปรงใสในระบบภาครัฐ ความเปนธรรมจากหนวยงานภาครัฐ ผลการประเมิน
ตัวช้ีวดัไดระดับ 0 คะแนน หมายถึง ไมมีผลสัมฤทธ์ิ 

จากการวิเคราะหและประเมินผลสัมฤทธ์ิของโครงการ พบวา อบต.บานกลาง ได
จัดสรรงบประมาณมากท่ีสุดใหกับยุทธศาสตรท่ี 3 แนวทางท่ี 3.2 งานสงเสริมการศึกษา ซ่ึงอยู
ในยุทธศาสตรนํารองของการศึกษาคร้ังนี้ดานการศึกษา แตโครงการท่ี อบต. บานกลางกลับ
เสนอเพ่ือพัฒนานั้นอยูในยุทธศาสตรนํารองดานสังคมและวัฒนธรรม ช่ือโครงการ  
“นําเศรษฐกิจกาวหนา พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน สรางสรรคสังคมนาอยู ฟนฟูศิลปวัฒนธรรม” 
จากการจัดการเรียนรูเพื่อสรางและพัฒนาแผนชุมชน และผลการประเมินผลการเรียนรูโครงการ
ดังกลาวประสบความสําเร็จคอนขางสูงและบรรลุตามวัตถุประสงคทุกขอ เนื่องจากกิจกรรม
ตางๆท่ีดําเนินภายในศูนยเปนกิจกรรมท่ีสมาชิกเปนผูกําหนด ทําใหไดรับการตอบรับและความ
รวมมือเปนอยางดี จากกลุมเปาหมายและชุมชน ผลการดําเนินงานในดานกิจกรรมตางๆ ท่ีผาน
มาทําใหเห็นความเปล่ียนแปลงในดานคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุและผูพิการไดชัดเจน เชน มี
สุขภาพจิตดี เพราะมีโอกาสพบปะแลกเปล่ียนประสบการณ ทํากิจกรรมรวมกัน และมีสุขภาพท่ี
แข็งแรง เนื่องจากไดออกกําลังกาย ตลอดจนไดรับความรูในการดแูลสุขภาพท่ีถูกตอง นอกจากนี้
มีอาสาสมัครดูแลผูสูงวัยในชุมชน ท่ีเปนปจจัยสําคัญในการขับเคล่ือนกิจกรรม  แสดงถึงมีการ
พึ่งพาตนเองในชุมชน รวมท้ังการบูรณาการรวมองคกรอ่ืนๆ  เพื่อเปนการสรางศักยภาพใหกับ
ผูสูงอายุใหมีสุขภาพแข็งแรงมีการใชภูมิปญญาในทองถ่ินมาใชรวมกับการรักษาสุขภาพใน
เบ้ืองตน เชน เทคนิคการดัดเสน (ฤๅษีดัดตน) การใชสมุนไพร  ทําใหมีการบรรเทาการเจ็บปวย
ในชุมชน สรางภูมิคุมกันเบ้ืองตน   ลดคาใชจายดานคารักษาพยาบาล  รวมท้ังมีการรวมกลุมของ
ผูสูงอายุในการทํากิจกรรมตางๆ เพื่อสรางรายไดเสริม  เชน กลุมปนฝาย  กลุมจักสาน  กลุมทํา
พวงหรีด  กลุมดนตรีพื้นเมือง เปนตน   
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โครงการนี้เปนโครงการท่ีดีในเร่ืองการเสริมสรางความสามัคคีในชุมชนและการ
สงเสริมการดูแลสุขภาพ ลดภาระคาใชจายคารักษาพยาบาลท้ังของผูเจ็บปวยและงบประมาณ
ของรัฐบาล  ดังนั้นควรมีการนําผลการศึกษาไปขยายผลตอยังชุมชนอ่ืนๆ โดยใชโครงการน้ีเปน
โครงการตนแบบในสรางศักยภาพใหกับผูสูงอายุในชุมชน โดยใชฐานองคความรูของชุมชน  
กระบวนการมีสวนรวมและการบูรณาการรวมองคกรอ่ืนๆ และกิจกรรมอาสาสมัครดูแล 
ผูสูงวัยเปนการทํางานดวยจิตอาสาและสมัครมีความสําคัญตอชุมชนฐานรากท่ีจะทําใหสังคม
ดํารงอยูรวมกันอยางมีความสุข 

 
(5) ผลการประเมินผลสัมฤทธ์ิของโครงการของชุมชนตําบลทุงสะโตก  อ.สันปาตอง   

จ.เชียงใหม 
 1) มิติดาน ท่ีอยูอาศัย 

มิติดาน ท่ีอยูอาศัย  มีตัวช้ีวัดผลสัมฤทธ์ิของโครงการทั้งหมด 10 ตัวช้ีวัด ไดแก 
แหลงน้ําดื่ม แหลงน้ําใช สภาพถือครองท่ีอยูอาศัย แสงสวาง และเช้ือเพลิง กล่ิน ปาไม เสียง ขยะ 
ควัน และฝุน สวม ถนน การคมนาคม และลักษณะทางเขาออก ผลการประเมินทุกตัวช้ีวัดได
ระดับ 0 คะแนน โครงการไมมีผลสัมฤทธ์ิ 

2) มิติดาน สุขภาพอนามัย 
 จากการประเมิน พบวา ไดผลสัมฤทธ์ิระดับ 4 คะแนน เกิดผลลัพธตามเปาหมาย

โครงการ และขยายผลตอไปได คือ โรคติดเช้ือตางๆ รวมถึงการติดเช้ือเอดส และระดับ  
3 คะแนน เกิดผลลัพธตามเปาหมายโครงการ ไดแก สุขภาพจิต การบริการสารธารณสุข โดยท่ี
เหลือเปนระดับ 1 คะแนน เกิดข้ึนตามนโยบาย และมีระบบในการดําเนินงานท่ีชัดเจน ไดแก การ
ออกกําลังกาย (สุขภาพกาย) 

3) มิติดาน การศึกษา 
จากการประเมิน พบวา ไดผลสัมฤทธ์ิระดับ 3 คะแนน เกิดผลลัพธตามเปาหมาย

โครงการ คือ การอบรม หรือการเรียนรูเพิ่มเติม แหลงความรูในชุมชน ความยั่งยืน ในระดับ  
1 คะแนน เกิดข้ึนตามนโยบาย และมีระบบในการดําเนินงานท่ีชัดเจนไดแก การถายทอด /  
สืบทอด รวมถึงการขยายผล สวนท่ีเหลือเปนระดับ 0 คะแนน ไมมีผลสัมฤทธ์ิ คือ การรูหนังสือ 
แนวคิดทางการศึกษา รูปแบบการศึกษา ระบบการศึกษา โอกาสทางการศึกษา และความตอเนื่อง 
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4) มิติดาน งานทํา และรายได 
จากการประเมิน พบวา ไดผลสัมฤทธ์ิระดับ 4 คะแนน เกิดผลลัพธตามเปาหมาย

โครงการ และขยายผลตอไปได คือ ความพึงพอใจในการทํางาน โดยท่ีเหลือท้ังหมดเปนระดับ  
3 คะแนน เกิดผลลัพธตามเปาหมายโครงการ มีตัวช้ีวัดเดียว คือ รายไดหลัก รายไดเสริม การจาง
งาน และรายไดข้ันตํ่า  

5) มิติดาน ความม่ันคง 
จากการประเมิน พบวา ไดผลสัมฤทธ์ิระดับ 3 คะแนน เกิดผลลัพธตามเปาหมาย

โครงการ มีตัวช้ีวัดเดียว คือ เงินออม สถานภาพของการทํางาน ความพอเพียงในครัวเรือน ความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน และระดับ 2 คะแนน เกิดข้ึนจากความตองการของชุมชน และมี
ระบบในการดําเนินงานที่ชัดเจน เปนภาระหนี้สิน 

6) มิติดาน ครอบครัว 
จากการประเมิน พบวา ไดผลสัมฤทธ์ิระดับ 4 คะแนน เกิดผลลัพธตามเปาหมาย

โครงการ และขยายผลตอไปได คือ มีความรักใครปองดอง ความเคารพและใหเกียรติ การ
แกปญหาในครัวเรือน มีความสุขเม่ืออยูบาน ในระดับ 1 คะแนน เกิดข้ึนตามนโยบาย และมี
ระบบในการดําเนินงานที่ชัดเจนไดแก มีกิจกรรมรวมกับครอบครัว 

7) มิติดาน การสนับสนุนทางสังคม 
 จากการประเมิน พบวา ไดผลสัมฤทธ์ิระดับ 4 คะแนน เกิดผลลัพธตามเปาหมาย

โครงการ และขยายผลตอไปได คือ คุณคาของชีวิตท่ีเพิ่มข้ึน ชุมชนเขมแข็ง กระบวนการกลุม 
ในชุมชน สวนท่ีเหลือเปนระดับ ระดับ 3 คะแนน เกิดผลลัพธตามเปาหมายโครงการ มีตัวช้ีวัด
เดียว คือ มีหลักประกันทางสังคม หรือสวัสดิการชุมชน มีบุคคลท่ีสามารถใหการสนับสนุนได 
  8) มิติดาน สังคม และวัฒนธรรม 

จากการประเมิน พบวา ไดผลสัมฤทธ์ิระดับ 4 คะแนน เกิดผลลัพธตามเปาหมาย
โครงการ และขยายผลตอไปได คือ เกิดกลุม – สมาชิก – ชมรม ระดับ 3 คะแนน ไดแก เกิด
กิจกรรมกลุมในชุมชน การมีสวนรวมในกิจกรรม สําหรับท่ีเหลือเปนระดับ 0 คะแนน ไมมี
ผลสัมฤทธ์ิ คือ การสืบทอดอนุรักษสังคม และวัฒนธรรมและการติดตามขอมูลขาวสาร 

9) มิติดาน สิทธิความเปนธรรม 
จากการประเมิน พบวา ไดผลสัมฤทธ์ิระดับ 1 คะแนน คะแนน เกิดข้ึนตาม

นโยบาย และมีระบบในการดําเนินงานท่ีชัดเจนไดแก การใชสิทธิแสดงความคิดเห็นได โดยท่ี
เหลือเปนระดับ 0 คะแนน หมายถึง ไมมีผลสัมฤทธ์ิ คือ รูสึก / ทราบถึงโอกาสความเปนธรรม 
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10) มิติดาน การเมืองธรรมาภิบาล 
มิติดาน การเมืองธรรมาภิบาล มีตัวช้ีวัดผลสัมฤทธ์ิของโครงการท้ังหมด  

5 ตัวช้ีวัด ไดแก การติดตามขอมูลขาวสาร การมีกิจกรรม (การเมือง) ระหวางชุมชนรวมกับ
สมาชิก หรือระหวางชุมชน รวมกับภาครัฐ มีความรูสึกโปรงใสในระบบภาครัฐ การมีสวนรวม
ทางการเมืองระหวางชุมชนกับภาครัฐ ความเปนธรรมจากหนวยงานภาครัฐ ผลการประเมิน
ตัวช้ีวัดไดระดับ 0 คะแนน หมายถึง ไมมีผลสัมฤทธ์ิของโครงการ 

 จากการวิเคราะหและประเมินผลสัมฤทธ์ิของโครงการ พบวา อบต.ทุงสะโตก  
ไดจัดสรรงบประมาณมากท่ีสุดใหกับยุทธศาสตรท่ี 1 การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม แนวทางที่ 1.2 การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ซ่ึงอยูในยุทธศาสตร
นํารองดานส่ิงแวดลอมและอนามัย แตโครงการท่ี อบต.ทุงสะโตก เสนอเพื่อพัฒนานั้นอยูใน
ยุทธศาสตรนํารองดานสังคมและวัฒนธรรม  ช่ือโครงการ “ชุมชนสดใส รวมกลุมประสานใจ 
ตานภัยมืด ดวยธรรม” จากการจัดการเรียนรูเพื่อสรางและพัฒนาแผนชุมชน และผลการ
ประเมินผลการเรียนรูโครงการดังกลาวประสบความสําเร็จคอนขางสูงและบรรลุตาม
วัตถุประสงค โดยสามารถชวยเหลือกลุมผูดอยโอกาสในทางสังคม  (สมาชิกผูติดเช้ือ)  
ใหพึ่งตนเองไดในเร่ืองของอาชีพ และไดรับโอกาสจากชุมชนในการเขารวมกิจกรรมตางๆ  
การยอมรับจากชุมชนจนในท่ีสุดสามารถดํารงชีวิตไดตามปกติ และสามารถสรางรายไดใหกลุม
ผูติดเช้ือจํานวน 9 คนและกลุมแมบานจํานวน 28 คนโดยมีรายไดเฉล่ียเฉล่ียประมาณ 2,500 บาท/
คน/เดือน  

 
(6) ผลการประเมินผลสัมฤทธ์ิของโครงการของชุมชนตําบลแมแตง  อ.แมแตง   

จ.เชียงใหม 
 1) มิติดาน ท่ีอยูอาศัย 

มิติดาน ท่ีอยูอาศัย  มีตัวช้ีวัดผลสัมฤทธ์ิของโครงการทั้งหมด 10 ตัวช้ีวัด ไดแก 
แหลงน้ําดื่ม  แหลงน้ําใช  สภาพถือครองท่ีอยูอาศัย แสงสวาง และเช้ือเพลิง ปาไม เสียง สวม 
ถนน การคมนาคม และลักษณะทางเขาออก กล่ิน ขยะ ควัน และฝุน ผลการประเมินตัวช้ีวัดทุก
ตัวช้ีวัดไดระดับ 0 คะแนน โครงการไมมีผลสัมฤทธ์ิ 
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2) มิติดาน สุขภาพอนามัย 
จากการประเมิน พบวา ไดผลสัมฤทธ์ิระดับ 3 คะแนน เกิดผลลัพธตามเปาหมาย

โครงการ มีตัวช้ีวัดเดียว คือ สุขภาพจิต โดยที่เหลือเปนระดับ 0 คะแนน ไมมีผลสัมฤทธ์ิ ไดแก 
การออกกําลังกาย (สุขภาพกาย) ยาเสพติด การบริโภคอาหาร โรคติดเช้ือตางๆ รวมถึงการติดเช้ือ
เอดสและการบริการสารธารณสุข 

3) มิติดาน การศึกษา 
จากการประเมิน พบวา ไดผลสัมฤทธ์ิระดับ 3 คะแนน เกิดผลลัพธตามเปาหมาย

โครงการ ไดแก ความตอเนื่อง การถายทอด / สืบทอด รวมถึงการขยายผล และความยั่งยืน สวน
ท่ีเหลือเปนระดับ 0 คะแนน ไมมีผลสัมฤทธ์ิ คือ แหลงความรูในชุมชน การรูหนังสือ แนวคิด
ทางการศึกษา รูปแบบการศึกษา ระบบการศึกษา โอกาสทางการศึกษาการอบรม หรือการเรียนรู
เพิ่มเติม 

4) มิติดาน งานทํา และรายได 
มิติดาน มีงานทําและรายได มีตัวช้ีวัดผลสัมฤทธ์ิของโครงการท้ังหมด 5 ตัวช้ีวัด 

ไดแก รายไดหลัก รายไดเสริม การจางงาน รายไดขั้นตํ่า ความพึงพอใจในการทํางาน ผลการ
ประเมินตัวช้ีวดัทุกตัวไดระดับ 0 คะแนนไมมีผลสัมฤทธ์ิของโครงการ 

5) มิติดาน ความม่ันคง 
จากการประเมิน พบวา ไดผลสัมฤทธ์ิระดับ 3 คะแนน เกิดผลลัพธตามเปาหมาย

โครงการ ไดแก ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน สวนท่ีเหลือเปนระดับ 0 คะแนน ไมมี
ผลสัมฤทธ์ิ คือ เงินออม ภาระหน้ีสิน สถานภาพของการทํางาน และความพอเพียงในครัวเรือน 

6) มิติดาน ครอบครัว 
มิติดาน ครอบครัว มีตัวช้ีวัดผลสัมฤทธ์ิของโครงการท้ังหมด 5 ตัวช้ีวัด ไดแก มี

กิจกรรมรวมกับครอบครัว มีความรักใครปองดอง ความเคารพและใหเกียรติ การแกปญหาใน
ครัวเรือน มีความสุขเม่ืออยูบาน ผลการประเมินตัวช้ีวัดท้ังหมดไดระดับ 4 คะแนน เกิดผลลัพธ
ตามเปาหมายโครงการ และขยายผลตอไปได 

7) มิติดาน การสนับสนุนทางสังคม 
จากการประเมิน พบวา ไดผลสัมฤทธ์ิระดับ 3 คะแนน เกิดผลลัพธตามเปาหมาย

โครงการ ไดแก คุณคาของชีวิตท่ีเพิ่มข้ึน สวนท่ีเหลือเปนระดับ 0 คะแนน ไมมีผลสัมฤทธ์ิ คือ 
ชุมชนเขมแข็ง กระบวนการกลุมในชุมชน มีหลักประกันทางสังคม หรือสวัสดิการชุมชน มี
บุคคลท่ีสามารถใหการสนับสนุนได 
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8) มิติดาน สังคม และวัฒนธรรม 
 จากการประเมิน พบวา ไดผลสัมฤทธ์ิระดับ 4 คะแนน เกิดผลลัพธตาม

เปาหมายโครงการ และขยายผลตอไปได คือ เกิดกิจกรรมกลุมในชุมชน การมีสวนรวมใน
กิจกรรม การสืบทอดอนุรักษสังคม และวัฒนธรรม ในระดับ 3 คะแนน เกิดผลลัพธตาม
เปาหมายโครงการ ไดแก การติดตามขอมูลขาวสาร สวนท่ีเหลือเปนระดับ 0 คะแนน หมายถึง 
ไมมีผลสัมฤทธ์ิ ไดแก เกิดกิจกรรมกลุมในชุมชน และเกิดกลุม – สมาชิก – ชมรม 

9) มิติดาน สิทธิความเปนธรรม 
จากการประเมิน พบวา ไดผลสัมฤทธ์ิระดับ 2 คะแนน เกิดข้ึนจากความตองการ

ของชุมชน และมีระบบในการดําเนินงานท่ีชัดเจน ไดแก ความเคารพกฎเกณฑในชุมชน และการ
ใชสิทธิแสดงความคิดเห็นได โดยท่ีเหลือเปนระดับ 0 คะแนน หมายถึง ไมมีผลสัมฤทธ์ิ คือ รูสึก 
/ ทราบถึงโอกาสความเปนธรรม รูสึก / ทราบถึงสิทธิความเปนธรรม และรูสึก / ทราบถึงความ
เปนธรรม 

10)  มิติดาน การเมืองธรรมาภิบาล 
จากการประเมิน พบวา ไดผลสัมฤทธ์ิระดับ 1 คะแนน เกิดข้ึนตามนโยบาย และ

มีระบบในการดําเนินงานท่ีชัดเจน ไดแก มีความรูสึกโปรงใสในระบบภาครัฐ ความเปนธรรม
จากหนวยงานภาครัฐ สําหรับท่ีเหลือเปนระดับ 0 คะแนน หมายถึง ไมมีผลสัมฤทธ์ิ คือ การ
ติดตามขอมูลขาวสาร การมีกิจกรรม (การเมือง) ระหวางชุมชนรวมกับสมาชิก หรือระหวาง
ชุมชน รวมกับภาครัฐ การมีสวนรวมทางการเมืองระหวางชุมชนกับภาครัฐ 

  จากการวิเคราะหและประเมินผลสัมฤทธ์ิของโครงการ พบวา อบต.แมแตง ได
จัดสรรงบประมาณมากท่ีสุดใหกับยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  
แนวทางท่ี 5.1 การเรียนรูตลอดชีวิต ซ่ึงอยูในยุทธศาสตรนํารองดานการศึกษา แตโครงการที่ 
อบต. แมแตง เสนอเพื่อพัฒนานั้นอยูในยุทธศาสตรนํารองดานส่ิงแวดลอมและอนามัย โครงการ 
“ไหวพระ 9 วัดอายุยืน 9 ป” จากการจัดการเรียนรูเพื่อสรางและพัฒนาแผนชุมชน และผลการ
ประเมินผลการเรียนรูโครงการดังกลาวประสบความสําเร็จคอนขางสูงและบรรลุตาม
วัตถุประสงคท่ีตั้งไว โดยเฉพาะวัตถุประสงคทางดานสังคมท่ีสามารถปลูกจิตรสํานึกของคนใน
ชุมชนใหความสําคัญและตระหนักถึงความสําคัญของพระพุทธศาสนา และการดูแลอนุรักษ
โบราณสถาน รวมท้ังเยาวชนไดเรียนรูประวัติความเปนมาทองถ่ินของตนซ่ึงจะทําใหเกิดความ
หวงแหนและอนุรักษวัฒนธรรมของชุมชนใหคงอยูตอไป 



 146

(7) ผลการประเมินผลสัมฤทธ์ิของโครงการของชุมชนตําบลออนใต อ.สันกําแพง  
จ.เชียงใหม   
 1) มิติดาน ท่ีอยูอาศัย 

จากการประเมิน พบวา ไดผลสัมฤทธ์ิระดับ 4 คะแนน เกิดผลลัพธตามเปาหมาย
โครงการ และขยายผลตอไปได ไดแก แหลงน้ําใช ปาไม รองลงมาเปนระดับ 3 คะแนน เกิด
ผลลัพธตามเปาหมายโครงการ คือ แหลงน้ําดื่ม สภาพถือครองท่ีอยูอาศัย กล่ิน เสียง แสงสวาง 
และเช้ือเพลิง ถนน การคมนาคม และลักษณะทางเขาออก ขยะ ควัน และฝุน สวนท่ีเหลือเปน
ระดับ 1 คะแนน เกิดข้ึนตามนโยบาย และมีระบบในการดําเนินงานที่ชัดเจน คือ สวม 

2) มิติดาน สุขภาพอนามัย 
จากการประเมิน พบวา ไดผลสัมฤทธ์ิระดับ 4 คะแนน เกิดผลลัพธตามเปาหมาย

โครงการ และขยายผลตอไปได ไดแก สุขภาพจิต รองลงมาเปนระดับ 3 คะแนน เกิดผลลัพธตาม
เปาหมายโครงการ คือ การออกกําลังกาย (สุขภาพกาย) ยาเสพติด การบริโภคอาหาร การบริการ
สารธารณสุขสวนท่ีเหลือเปนระดับ 1 คะแนน เกิดข้ึนตามนโยบาย และมีระบบในการ
ดําเนินงานที่ชัดเจน คือ โรคติดเช้ือตางๆ รวมถึงการติดเช้ือเอดส 

3) มิติดาน การศึกษา 
จากการประเมิน พบวา ไดผลสัมฤทธ์ิระดับ 4 คะแนน เกิดผลลัพธตามเปาหมาย

โครงการ และขยายผลตอไปได ไดแก ความยั่งยืน และระดับ 3   คะแนน เกิดผลลัพธตาม
เปาหมายโครงการ มีตัวช้ีวัดเดียว คือ การรูหนังสือ แนวคิดทางการศึกษา รูปแบบการศึกษา 
ระบบการศึกษา โอกาสทางการศึกษา ความตอเนื่อง การถายทอด / สืบทอด รวมถึงการขยายผล 
การอบรม หรือการเรียนรูเพิ่มเติม และแหลงความรูในชุมชน  

4) มิติดาน งานทํา และรายได 
จากการประเมิน พบวา ไดผลสัมฤทธ์ิระดับ 4 คะแนน เกิดผลลัพธตามเปาหมาย

โครงการ และขยายผลตอไปได ไดแก ความพึงพอใจในการทํางาน โดยที่เหลือท้ังหมดเปน
ระดับ 3 คะแนน เกิดผลลัพธตามเปาหมายโครงการ คือ รายไดหลัก รายไดเสริม การจางงาน 
และรายไดข้ันตํ่า 

5) มิติดาน ความม่ันคง 
มิติดาน ความม่ันคง มีตัวช้ีวัดผลสัมฤทธ์ิของโครงการทั้งหมด 5 ตัวช้ีวัด ไดแก 

เงินออม ภาระหนี้สิน สถานภาพของการทํางาน ความพอเพียงในครัวเรือน ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน ผลการประเมินตัวช้ีวัดไดระดับ 3 คะแนน เกิดผลลัพธตามเปาหมายโครงการ 
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6) มิติดาน ครอบครัว 
จากการประเมิน พบวา ไดผลสัมฤทธ์ิระดับ 4 คะแนน เกิดผลลัพธตามเปาหมาย

โครงการ และขยายผลตอไปได ไดแก มีความรักใครปองดอง ความเคารพและใหเกียรติ การ
แกปญหาในครัวเรือน โดยท่ีเหลือท้ังหมดเปนระดับ 3 คะแนน เกิดผลลัพธตามเปาหมาย
โครงการ คือ มีความสุขเม่ืออยูบาน มีกิจกรรมรวมกับครอบครัว 

7) มิติดาน การสนับสนุนทางสังคม 
จากการประเมิน พบวา ไดผลสัมฤทธ์ิระดับ 4 คะแนน เกิดผลลัพธตามเปาหมาย

โครงการ และขยายผลตอไปได ไดแก มีหลักประกันทางสังคม หรือสวัสดิการชุมชน โดยท่ี
เหลือท้ังหมดเปนระดับ 3 คะแนน เกิดผลลัพธตามเปาหมายโครงการ คือ ชุมชนเขมแข็ง 
กระบวนการกลุมในชุมชน มีบุคคลท่ีสามารถใหการสนับสนุนได คุณคาของชีวติท่ีเพิ่มข้ึน 

8) มิติดาน สังคม และวัฒนธรรม 
จากการประเมิน พบวา ไดผลสัมฤทธ์ิระดับ 5 คะแนน เกิดผลลัพธตามเปาหมาย

โครงการ และขยายผลตอไปได จนกอใหเกิดความยั่งยืน คือ เกิดกลุม – สมาชิก – ชมรม การมี
สวนรวมในกิจกรรม ระดับ 4 คะแนน เกิดผลลัพธตามเปาหมายโครงการ และขยายผลตอไปได 
ไดแก เกิดกิจกรรมกลุมในชุมชน การสืบทอดอนุรักษสังคม และวัฒนธรรม โดยท่ีเหลือท้ังหมด
เปนระดับ 3 คะแนน เกิดผลลัพธตามเปาหมายโครงการ คือ การติดตามขอมูลขาวสาร 

9) มิติดาน สิทธิความเปนธรรม 
จากการประเมิน พบวา ไดผลสัมฤทธ์ิระดับ 4 คะแนน เกิดผลลัพธตามเปาหมาย

โครงการ และขยายผลตอไปได ไดแก ความเคารพกฎเกณฑในชุมชน โดยท่ีเหลือท้ังหมดเปน
ระดับ 3 คะแนน เกิดผลลัพธตามเปาหมายโครงการ คือ รูสึก / ทราบถึงโอกาสความเปนธรรม 
รูสึก / ทราบถึงสิทธิความเปนธรรม รูสึก / ทราบถึงความเปนธรรม การใชสิทธิแสดงความ
คิดเห็นได 

10) มิติดาน การเมืองธรรมาภิบาล 
มิติดาน การเมืองธรรมาภิบาล มีตัวช้ีวัดผลสัมฤทธ์ิของโครงการท้ังหมด  

5 ตัวช้ีวัด การติดตามขอมูลขาวสาร การมีกิจกรรม (การเมือง) ระหวางชุมชนรวมกับสมาชิก 
หรือระหวางชุมชน รวมกับภาครัฐ การมีสวนรวมทางการเมืองระหวางชุมชนกับภาครัฐ  
มีความรูสึกโปรงใสในระบบภาครัฐ ความเปนธรรมจากหนวยงานภาครัฐ ผลการประเมิน
ตัวช้ีวัดไดระดับ 3 คะแนน เกิดผลลัพธตามเปาหมายโครงการ 

  จากการวิเคราะหและประเมินผลสัมฤทธ์ิของโครงการ พบวา อบต.ออนใต ได
จัดสรรงบประมาณมากท่ีสุดใหกับยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากร 
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(8) ผลการประเมินผลสัมฤทธ์ิของโครงการของชุมชนตําบลเวียง  อ.ฝาง  จ.เชียงใหม 

 1) มิติดาน ท่ีอยูอาศัย 
  จากการประเมิน พบวา ไดผลสัมฤทธ์ิระดับ 1 คะแนน เกิดข้ึนตามนโยบาย และ
มีระบบในการดําเนินงานท่ีชัดเจน ไดแก ถนน การคมนาคม และลักษณะทางเขาออก สวนท่ี
เหลือเปนระดับ 0 คะแนน โครงการไมมีผลสัมฤทธ์ิ ไดแก  แหลงน้ําดื่ม  แหลงน้ําใช  สภาพถือ
ครองท่ีอยูอาศัย  แสงสวาง และเช้ือเพลิง  กล่ิน  ปาไม  เสียง  ขยะ ควัน ฝุน  และสวม 

2) มิติดาน สุขภาพอนามัย 
  จากการประเมิน พบวา ไดผลสัมฤทธ์ิระดับ 4 คะแนน เกิดผลลัพธตาม
เปาหมายโครงการ และขยายผลตอไปได ไดแก การบริการสารธารณสุข ยาเสพติด การออก
กําลังกาย (สุขภาพกาย) การบริโภคอาหาร สวนระดับ 3 คะแนน เกิดผลลัพธตามเปาหมาย
โครงการ ไดแก สุขภาพจิต สวนท่ีเหลือเปนระดับ 0 โครงการไมมีผลสัมฤทธ์ิ ไดแก โรคติดเช้ือ
ตางๆ รวมถึงการติดเช้ือเอดส 
  3) มิติดาน การศึกษา 

จากการประเมิน พบวา ไดผลสัมฤทธ์ิระดับ 5 คะแนน เกิดผลลัพธตามเปาหมาย
โครงการ และขยายผลตอไปได จนกอใหเกิดความยั่งยืน ไดแก การรูหนังสือ สวนท่ีเหลือเปน
ระดับ 4 คะแนน เกิดผลลัพธตามเปาหมายโครงการ และขยายผลตอไปได ไดแก แนวคิดทาง 
การศึกษา  รูปแบบการศึกษา  ระบบการศึกษา โอกาสทางการศึกษา  ความตอเนื่อง การถายทอด 
/ สืบทอด รวมถึงการขยายผล  การอบรม หรือการเรียนรูเพ่ิมเติม  แหลงความรูในชุมชน  ความ
ยัง่ยืน 
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4) มิติดาน งานทํา และรายได 
มิติดาน มีงานทําและรายได มีตัวช้ีวัดผลสัมฤทธ์ิของโครงการท้ังหมด    

5 ตัวช้ีวัด ไดแก รายไดหลัก รายไดเสริม การจางงาน รายไดข้ันตํ่า ความพึงพอใจในการทํางาน   
ผลการประเมินทุกตัวช้ีวดัไดระดับ 0 คะแนน ไมมีผลสัมฤทธ์ิ 

5) มิติดาน ความม่ันคง 
มิติดาน ความม่ันคง มีตัวช้ีวัดผลสัมฤทธ์ิของโครงการทั้งหมด 5 ตัวช้ีวัด ไดแก 

เงินออม ภาระหนี้สิน  สถานภาพของการทํางาน  ความพอเพียงในครัวเรือน  ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน ผลการประเมินทุกตัวช้ีวัดไดระดับ 0 คะแนน ไมมีผลสัมฤทธ์ิ 

6) มิติดาน ครอบครัว 
จากการประเมิน พบวา ไดผลสัมฤทธ์ิระดับ 4 คะแนน เกิดผลลัพธตามเปาหมาย

โครงการ และขยายผลตอไปได ไดแก มีความรักใครปองดอง ความเคารพและใหเกียรติ  
การแกปญหาในครัวเรือน  มีความสุขเม่ืออยูบาน สวนท่ีเหลือเปนระดับ 3 คะแนน เกิดผลลัพธ
ตามเปาหมายโครงการ คือ มีกิจกรรมรวมกับครอบครัว 

7) มิติดาน การสนับสนุนทางสังคม 
จากการประเมิน พบวา ไดผลสัมฤทธ์ิระดับ ระดับ 4 คะแนน เกิดผลลัพธตาม

เปาหมายโครงการ และขยายผลตอไปได ไดแก คุณคาของชีวิตท่ีเพิ่มข้ึน ชุมชนเขมแข็ง 
กระบวนการกลุมในชุมชน  มีบุคคลท่ีสามารถใหการสนับสนุนได สวนท่ีเหลือเปนระดับ  
3 คะแนน เกิดผลลัพธตามเปาหมายโครงการ คือ มีหลักประกันทางสังคม หรือสวัสดิการชุมชน 

8) มิติดาน สังคม และวัฒนธรรม 
มิติดาน สังคมและวัฒนธรรม มีตัวช้ีวัดผลสัมฤทธ์ิของโครงการท้ังหมด  

5 ตัวช้ีวัด ไดแก เกิดกลุม – สมาชิก – ชมรม เกิดกิจกรรมกลุมในชุมชน การมีสวนรวมใน
กิจกรรม การสืบทอดอนุรักษสังคม และวัฒนธรรม การติดตามขอมูลขาวสาร ผลการประเมิน 
ทุกตัวช้ีวดัไดระดับ 4 คะแนน เกิดผลลัพธตามเปาหมายโครงการ และขยายผลตอไปได  

9) มิติดาน สิทธิความเปนธรรม 
 มิติดาน  สิทธิความเปนธรรม มีตัวช้ีวัดผลสัมฤทธ์ิของโครงการท้ังหมด    
5 ตัวช้ีวัด ไดแก รูสึก / ทราบถึงโอกาสความเปนธรรม รูสึก / ทราบถึงสิทธิความเปนธรรม รูสึก / 
ทราบถึงความเปนธรรม  ความเคารพกฎเกณฑในชุมชน  การใชสิทธิแสดงความคิดเห็นไดผล
การประเมินทุกตัวช้ีวัดไดระดับ 2 คะแนน เกิดข้ึนจากความตองการของชุมชน และมีระบบใน
การดําเนินงานท่ีชัดเจน  
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10) มิติดาน การเมืองธรรมาภิบาล 
มิติดาน การเมืองธรรมาภิบาล มีตัวช้ีวัดผลสัมฤทธ์ิของโครงการท้ังหมด  

5 ตัวช้ีวัด ไดแก การติดตามขอมูลขาวสาร  การมีกิจกรรม (การเมือง) ระหวางชุมชนรวมกับ
สมาชิก หรือระหวางชุมชน รวมกับภาครัฐ  การมีสวนรวมทางการเมืองระหวางชุมชนกับภาครัฐ 
มีความรูสึกโปรงใสในระบบภาครัฐ  ความเปนธรรมจากหนวยงานภาครัฐ ผลการประเมินทุก
ตัวช้ีวัดไดระดับ 2 คะแนน เกิดข้ึนจากความตองการของชุมชน และมีระบบในการดําเนินงานท่ี
ชัดเจน  

จากการวเิคราะหและประเมินผลสัมฤทธ์ิของโครงการ พบวา อบต.เวียง ไดจัดสรร
งบประมาณมากท่ีสุดใหกับยุทธศาสตรท่ี 3 แนวทางท่ี 3.2 ดานการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางยั่งยืน ซ่ึงอยูในยุทธศาสตรนํารองดานส่ิงแวดลอมและ
อนามัย แตโครงการที่ อบต. เวียง เสนอเพื่อพัฒนานั้นอยูในยุทธศาสตรนํารองดานการศึกษา
สังคมและวัฒนธรรม ช่ือโครงการ “ปากั๋นปนรถถีบ แอววัด มวนใจ” จากการจัดการเรียนรูเพ่ือ
สรางและพัฒนาแผนชุมชน และผลการประเมินผลการเรียนรูโครงการดังกลาวประสบ
ความสําเร็จเปนท่ีนาพอใจ แมวางบประมาณท่ีไดรับในการจัดกิจกรรมนอยก็ตาม แตก็ไดรับการ
สนับสนุนอาหารวางจากชุมชนบนเสนทางท่ีปนจักรยานผาน การดําเนินโครงการทําใหเยาวชน 
ผูสูงอายุและชุมชน มีสวนรวมในการดําเนินการ ทําใหเกิดการเรียนรูศิลปวัฒนธรรมและแหลง
ทองเท่ียวในทองถ่ิน  

 
(9) ผลการประเมินผลสัมฤทธ์ิของโครงการของชุมชนตําบลบานตาล  อ .ฮอด   

จ.เชียงใหม 
 1) มิติดาน ท่ีอยูอาศัย 

จากการประเมิน พบวา ไดผลสัมฤทธ์ิระดับ 5 คะแนน เกิดผลผลลัพธตาม
เปาหมายโครงการ และขยายผลตอไปได จนกอใหเกิดความยั่งยืน มีตัวช้ีวัด 4 ตัว คือ แหลงน้ํา
ดื่ม แหลงน้ําใช  สภาพถือครองท่ีอยูอาศัย  ปาไม รองลงมาเปนระดับ 3 คะแนน เกิดผลลัพธตาม
เปาหมายโครงการมีตัวช้ีวัดเดียว คือแสงสวาง และเช้ือเพลิง ในตัวช้ีวัดกลุม 2 คะแนน เกิดข้ึน
จากความตองการของชุมชน และมีระบบ ในการดําเนินงานท่ีชัดเจน คือ กล่ิน  เสียง  ขยะ ควัน 
และฝุน สําหรับกลุม 1 คะแนน เกิดข้ึนตามนโยบาย และมีระบบในการดําเนินงานท่ีชัดเจนเปน
ถนน การคมนาคม และลักษณะทางเขาออก 
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2) มิติดาน สุขภาพอนามัย 
 จากการประเมิน พบวา ไดผลสัมฤทธ์ิระดับ 4 คะแนน เกิดผลลัพธตาม

เปาหมายโครงการ และขยายผลตอไป ไดแก การบริโภคอาหาร รองลงมาระดับ 3 คะแนน เกิด
ผลลัพธตามเปาหมายโครงการ คือ การออกกําลังกาย (สุขภาพกาย) ยาเสพติด  การบริโภคอาหาร  
การบริการสารธารณสุข และระดับ 2 คะแนน เกิดข้ึนจากความตองการของชุมชน และมีระบบ
ในการดาํเนินงานท่ีชัดเจน คือ สุขภาพจิต 

3) มิติดาน การศึกษา 
จากการประเมิน พบวา ไดผลสัมฤทธ์ิเกณฑในระดับ 3 คะแนน เกิดผลลัพธตาม

เปาหมายโครงการ มีเพียงตัวช้ีวัดเดียว คือ การรูหนังสือ  การถายทอด / สืบทอด รวมถึงการ 
ขยายผลการอบรม หรือการเรียนรูเพิ่มเติม รองลงมาระดับ 2  คะแนน  เกิดข้ึนจากความตองการ
ของชุมชน และมีระบบในการดําเนินงานท่ีชัดเจนมีตัวช้ีวัดท่ีถูกประเมินใหอยูในหมวดนี้ ไดแก 
แนวคิดทางการศึกษา  โอกาสทางการศึกษา  ความยั่งยืน  และระดับ 1 คะแนน เกิดข้ึนตาม
นโยบาย และมีระบบในการดําเนินงานท่ีชัดเจน มี 4 ตัวช้ีวัด ประกอบดวย รูปแบบการศึกษา  
ระบบการศึกษา  ความตอเนื่อง และแหลงความรูในชุมชน (ภูมิปญญา  ปราชญชาวบาน) 

4) มิติดาน งานทํา และรายได 
จากการประเมิน พบวา ไดผลสัมฤทธ์ิระดับ 4 คะแนน เกิดผลลัพธตามเปาหมาย

โครงการ และขยายผลตอไปได คือ รายไดหลัก ระดับ 3 คะแนน เกิดผลลัพธตามเปาหมาย
โครงการเปนรายไดเสริม  ความพึงพอใจในการทํางาน สําหรับระดับ 2 คะแนน เกิดข้ึนจากความ
ตองการของชุมชน และมีระบบในการดําเนินงานท่ีชัดเจน คือ การจางงาน และรายไดข้ันตํ่า 

5) มิติดาน ความม่ันคง 
จากการประเมิน พบวา ไดผลสัมฤทธ์ิระดับ 3 คะแนน เกิดผลลัพธตามเปาหมาย

โครงการ ตัวช้ีวัดประเมินอยูในกลุมนี้จํานวน 3 ตัวช้ีวัด ไดแก สถานภาพของการทํางาน ความ
พอเพียงในครัวเรือน  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน และท่ีอยูในเกณฑระดับ 2 คะแนน 
เกิดข้ึนจากความตองการของชุมชน และมีระบบในการดําเนินงานท่ีชัดเจนเปนเงินออมและ
ภาระหนี้สิน 

6) มิติดาน ครอบครัว 
 จากการประเมิน พบวา ไดผลสัมฤทธ์ิระดับ 5 คะแนน เกิดผลผลลัพธตาม

เปาหมายโครงการ และขยายผลตอไปได จนกอใหเกิดความยั่งยืนในดานความเคารพและให
เกียรติ มีความสุขเม่ืออยูบาน ระดับ 4 คะแนน เกิดผลลัพธตามเปาหมายโครงการ และขยายผล
ตอไปไดมีตัวช้ีวัดเดียว คือ มีความรักใครปองดอง สําหรับระดับ 3 คะแนน เกิดผลลัพธตาม



 152

  7) มิติดาน การสนับสนุนทางสังคม 
จากการประเมิน พบวา ไดผลสัมฤทธ์ิระดับ 4 คะแนน เกิดผลลัพธตามเปาหมาย

โครงการ และขยายผลตอไปได คือ มีหลักประกันทางสังคม หรือสวัสดิการชุมชน มีบุคคลท่ี
สามารถใหการสนับสนุนได ชุมชนเขมแข็ง ระดับ 3 คะแนน เกิดผลลัพธตามเปาหมายโครงการ 
คือ กระบวนการกลุมในชุมชน คุณคาของชีวิตท่ีเพิ่มข้ึน 

8) มิติดาน สังคม และวัฒนธรรม 
 จากการประเมิน พบวา ไดผลสัมฤทธ์ิระดับ 4 คะแนน เกิดผลลัพธตาม

เปาหมายโครงการ และขยายผลตอไปได คือ เกิดกลุม – สมาชิก – ชมรม ระดับ 3 คะแนน เกิด
ผลลัพธตามเปาหมายโครงการ ตัวช้ีวัดท่ีอยูในหมวดน้ี คือ การมีสวนรวมในกิจกรรม การสืบ
ทอดอนุรักษสังคม และวัฒนธรรม ในเกณฑระดับ 2 คะแนน เกิดข้ึนจากความตองการของ
ชุมชน และมีระบบในการดําเนินงานท่ีชัดเจนเปนการเกิดกิจกรรมกลุมในชุมชน สวนระดับ  
1 คะแนน เกิดข้ึนตามนโยบาย และมีระบบในการดําเนินงานท่ีชัดเจนเปนการติดตามขอมูล
ขาวสาร 

9) มิติดาน สิทธิความเปนธรรม 
 จากการประเมิน พบวา ไดผลสัมฤทธ์ิระดับ 4 คะแนน เกิดผลลัพธตาม

เปาหมายโครงการ และขยายผลตอไปได คือ ความเคารพกฎเกณฑในชุมชน ระดับ 3 คะแนน 
เกิดผลลัพธตามเปาหมายโครงการเปนรูสึก / ทราบถึงความเปนธรรม และระดับ 2 คะแนน 
คะแนน เกิดข้ึนจากความตองการของชุมชน และมีระบบในการดําเนินงานท่ีชัดเจน คือ รูสึก / 
ทราบถึงโอกาสความเปนธรรม  รูสึก / ทราบถึงสิทธิความเปนธรรม  การใชสิทธิแสดงความ
คิดเห็นได 

10)  มิติดาน การเมืองธรรมาภิบาล 
 จากการประเมิน พบวา ไดผลสัมฤทธ์ิระดับ 3 คะแนน เกิดผลลัพธตามเปาหมาย

โครงการเปนการมีกิจกรรม (การเมือง) ระหวางชุมชนรวมกับสมาชิก หรือระหวางชุมชน 
รวมกับภาครัฐ สวนระดับ 2 คะแนน เกิดข้ึนจากความตองการของชุมชน และมีระบบในการ
ดําเนินงานท่ีชัดเจน คือ การมีสวนรวมทางการเมืองระหวางชุมชนกับภาครัฐ ความเปนธรรมจาก
หนวยงานภาครัฐ สวนระดับ 1 คะแนน เกิดข้ึนตามนโยบายและมีระบบในการดําเนินงานท่ี
ชัดเจนเปนการติดตามขอมูลขาวสาร  มีความรูสึกโปรงใสในระบบภาครัฐ 
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จากการวิเคราะหและประเมินผลสัมฤทธ์ิของโครงการ พบวา อบต. บานตาล ได
จัดสรรงบประมาณมากท่ีสุดใหกับยุทธศาสตรท่ี ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาดานการพัฒนาแหลง
น้ํา แนวทางพัฒนาท่ี 4.1 การขุดลอก ขุดอางเก็บน้ํา เพื่อใชในการเกษตร แต อบต.บานตาลเสนอ
โครงการเพื่อจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ดานเศรษฐกิจ การเกษตรและการ
ทองเท่ียว ช่ือโครงการ “กอสรางฝายแมวและบวชปาเฉลิมพระเกียรติ” จากการจัดการเรียนรูเพื่อ
สรางและพัฒนาแผนชุมชน และผลการประเมินผลการเรียนรูโครงการดังกลาวประสบ
ความสําเร็จตามวัตถุประสงค โดยสามารถปลูกจิตสํานึกใหชุมชนตระหนักและเห็นความสําคัญ
ของการอนุรักษดินและน้ํา  และเล็งเห็นประโยชนของการกอสรางฝายแมว ท่ีสงผลดีตอ
ส่ิงแวดลอมท้ังทรัพยากรดิน ปาไมและสัตวปา  ทําใหคนในชุมชนมีของปาบริโภคและจําหนาย
เปนรายได  ขณะเดียวกันก็มีน้ําใชท้ังในครัวเรือนและการเกษตรมากกวาในอดีตอีกดวย 
 
 (10) ผลการประเมินผลสัมฤทธ์ิของโครงการของชุมชนตําบลหนองแหยง  อ.สันทราย    
จ.เชียงใหม 
 1) มิติดาน ท่ีอยูอาศัย 

จากการประเมิน พบวา ไดผลสัมฤทธ์ิระดับ 5 คะแนน เกิดผลผลลัพธตาม
เปาหมายโครงการ และขยายผลตอไปได จนกอใหเกิดความยั่งยืน คือ แหลงน้ําดื่ม  แหลงน้ําใช  
สภาพถือครองท่ีอยูอาศัย  แสงสวาง และเช้ือเพลิง รองลงมาเปนระดับ 4 คะแนน เกิดผลลัพธตาม
เปาหมายโครงการ และขยายผลตอไปได ไดแก กล่ิน  เสียง  ขยะ ควัน และฝุน  สวม สวนท่ีเหลือ
เปนระดับ 3 คะแนน เกิดผลลัพธตามเปาหมายโครงการ ไดแก  ปาไม  ถนน การคมนาคม และ
ลักษณะทางเขาออก 

2) มิติดาน สุขภาพอนามัย 
จากการประเมิน พบวา ไดผลสัมฤทธ์ิระดับ 4 คะแนน เกิดผลลัพธตามเปาหมาย

โครงการ และขยายผลตอไปได ไดแก การออกกําลังกาย (สุขภาพกาย) การบริโภคอาหาร  
สุขภาพจิต  การบริการสารธารณสุข สวนท่ีเหลือเปนระดับ 3 คะแนน เกิดผลลัพธตามเปาหมาย
โครงการ ไดแก โรคติดเช้ือตางๆ รวมถึงการติดเช้ือเอดส สวนท่ีเหลือเปนระดับ 0 คะแนน ไมมี
ผลสัมฤทธ์ิ ไดแก ยาเสพติด 

3) มิติดาน การศึกษา 
มิติดาน การศึกษา มีตัวช้ีวัดผลสัมฤทธ์ิของโครงการทั้งหมด 10 ตัวช้ีวัด ไดแก 

การรูหนังสือ  แนวคิดทางการศึกษา  รูปแบบการศึกษา  ระบบการศึกษา  โอกาสทางการศึกษา  
ความตอเนื่อง  การถายทอด / สืบทอด รวมถึงการขยายผล  การอบรม หรือการเรียนรูเพ่ิมเติม
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4) มิติดาน งานทํา และรายได 
จากการประเมิน พบวา ไดผลสัมฤทธ์ิระดับ 3 คะแนน เกิดผลลัพธตามเปาหมาย

โครงการ ไดแก รายไดหลัก  รายไดข้ันตํ่า  ความพึงพอใจในการทํางาน สวนท่ีเหลือเปนระดับ 2 
คะแนน เกิดข้ึนจากความตองการของชุมชน และมีระบบในการดําเนินงานท่ีชัดเจน คือ รายได
เสริม และการจางงาน 

5) มิติดาน ความม่ันคง 
มิติดาน ความม่ันคง มีตัวช้ีวัดผลสัมฤทธ์ิของโครงการทั้งหมด 5 ตัวช้ีวัด ไดแก 

เงินออม ภาระหน้ีสิน  สถานภาพของการทํางาน  ความพอเพียงในครัวเรือน  ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน ผลการประเมินตัวช้ีวัดไดระดับ 3 คะแนน เกิดผลลัพธตามเปาหมายโครงการ 

6) มิติดาน ครอบครัว 
จากการประเมิน พบวา ไดผลสัมฤทธ์ิระดับ 3 คะแนน เกิดผลลัพธตามเปาหมาย

โครงการ คือ มีกิจกรรมรวมกับครอบครัว มีความรักใครปองดอง  ความเคารพและใหเกียรติ  
ความสุขเม่ืออยูบาน สวนท่ีเหลือเปนระดับ 2 คะแนน เกิดข้ึนจากความตองการของชุมชน และมี
ระบบในการดําเนินงานท่ีชัดเจน คือ มีการแกปญหาในครัวเรือน  

7) มิติดาน การสนับสนุนทางสังคม 
ผลการประเมินตัวช้ีวัดไดผลสัมฤทธ์ิระดับ 4 คะแนน เกิดผลลัพธตามเปาหมาย

โครงการ และขยายผลตอไปได ไดแก คุณคาของชีวิตท่ีเพิ่มข้ึน สวนท่ีเหลือเปนระดับ 3 คะแนน 
เกิดผลลัพธตามเปาหมายโครงการ คือ มีหลักประกันทางสังคม หรือสวัสดิการชุมชน มีบุคคลท่ี
สามารถใหการสนับสนุนได  ชุมชนเขมแข็ง และกระบวนการกลุมในชุมชน 

8) มิติดาน สังคม และวัฒนธรรม 
จากการประเมิน พบวา ไดผลสัมฤทธ์ิระดับ 4 คะแนน เกิดผลลัพธตามเปาหมาย

โครงการ และขยายผลตอไปได ไดแก เกิดกลุม – สมาชิก – ชมรม เกิดกิจกรรมกลุมในชุมชน     
การมีสวนรวมในกิจกรรม  การสืบทอดอนุรักษสังคม และวัฒนธรรม สวนท่ีเหลือเปนระดับ           
3 คะแนน เกิดผลลัพธตามเปาหมายโครงการ คือ การติดตามขอมูลขาวสาร 

9) มิติดาน สิทธิความเปนธรรม 
มิติดาน  สิทธิความเปนธรรม มีตัวช้ีวัดผลสัมฤทธ์ิของโครงการท้ังหมด      

5 ตัวช้ีวัด ไดแกรูสึก / ทราบถึงโอกาสความเปนธรรม  รูสึก / ทราบถึงสิทธิความเปนธรรม  รูสึก 
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10)  มิติดาน การเมืองธรรมาภิบาล 
มิติดาน การเมืองธรรมาภิบาล มีตัวช้ีวัดผลสัมฤทธ์ิของโครงการท้ังหมด  

5 ตัวช้ีวัด การติดตามขอมูลขาวสาร  การมีกิจกรรม (การเมือง) ระหวางชุมชนรวมกับสมาชิก
หรือระหวางชุมชน รวมกับภาครัฐ การมีสวนรวมทางการเมืองระหวางชุมชนกับภาครัฐ   
มีความรูสึกโปรงใสในระบบภาครัฐ ความเปนธรรมจากหนวยงานภาครัฐ ผลการประเมิน
ตัวช้ีวัดไดระดับ 3 คะแนน เกิดผลลัพธตามเปาหมายโครงการ 
 จากการวิเคราะหและประเมินผลสัมฤทธ์ิของโครงการ พบวา อบต.หนองแหยง 
จัดสรรงบประมาณมากท่ีสุดใหกับยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
แนวทางที่ 5.2 การสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตและอบต. ไดเสนอยุทธศาสตรนํารองเพ่ือพัฒนา
ดานสังคมและวัฒนธรรม โครงการ “บานแหงความหวัง” จากการจัดการเรียนรูเพื่อสรางและ
พัฒนาแผนชุมชนและผลการประเมินผลการเรียนรูโครงการดังกลาวยังไมประสบความสําเร็จ
ตามวัตถุประสงคท่ีตั้งไวดวยการเปล่ียนแปลงระบบการปกครองจาก อบต. ไปสูการบริหารแบบ
ชุมชนเปนเทศบาลตําบล จึงขาดการดําเนินงานอยางตอเนื่อง สําหรับโครงการนี้ 

 
(11) ผลการประเมินผลสัมฤทธ์ิของโครงการของชุมชนตําบลทุงรวงทอง อ.แมวาง  

จ.เชียงใหม 
 1) มิติดาน ท่ีอยูอาศัย 

มิติดาน ท่ีอยูอาศัย  มีตัวช้ีวัดผลสัมฤทธ์ิของโครงการท้ังหมด 10 ตัวช้ีวัด ไดแก 
แหลงน้ําดื่ม แหลงน้ําใช สภาพถือครองท่ีอยูอาศัย แสงสวาง และเช้ือเพลิง ปาไม กล่ิน เสียง ขยะ 
ควัน และฝุน สวม ถนน การคมนาคม และลักษณะทางเขาออก ผลการประเมินตัวช้ีวัดทุกตัวได
ระดับ 0 คะแนน โครงการไมมีผลสัมฤทธ์ิ 

2) มิติดาน สุขภาพอนามัย 
มิติดาน สุขภาพอนามัยมีตัวช้ีวัดผลสัมฤทธ์ิของโครงการท้ังหมด 6 ตัวช้ีวัด 

ไดแก การออกกําลังกาย (สุขภาพกาย) ยาเสพติด การบริโภคอาหาร โรคติดเช้ือตางๆ รวมถึงการ
ติดเช้ือเอดส สุขภาพจิต การบริการสารธารณสุข ผลการประเมินตัวช้ีวัดทุกตัวไดระดับ  
0 คะแนน โครงการไมมีผลสัมฤทธ์ิ 

 
3) มิติดาน การศึกษา 
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จากการประเมิน พบวา ไดผลสัมฤทธ์ิระดับ 4 คะแนน เกิดผลลัพธตามเปาหมาย
โครงการ และขยายผลตอไปได ไดแก การถายทอด / สืบทอด รวมถึงการขยายผล (จากท่ีมีการ
ถายทอดหลักธรรม ความรู ภูมิปญญาทองถ่ิน ขาวสารจากหนวยงานตางๆ  และมีการขยายผลใน
การรับทราบขาวสารนั้น นําไปปฏิบัติตอ เชน เม่ือพระเทศนจบ ก็มีการนําไปบอกตอ ปฏิบัติตอ 
เชน การปฏิบัติตนในวันสําคัญทางศาสนาตางๆ  หรือการท่ี กศน.ประกาศเร่ืองการอบรมระยะ
ส้ัน ก็มีการรวบรวมรายช่ือและแสดงความตองการอบรมในเร่ืองตางๆ) แหลงความรูในชุมชน 
(ภูมิปญญา ปราชญชาวบาน มีการนําภูมิปญญาชาวบาน/ทองถ่ิน มาผนวกในกิจกรรมโครงการ
ธรรมสัญจร เปนส่ิงท่ีชุมชนปฏิบัติอยูแลวเกิดการรวมกลุมท่ีมีอยูแลวในชุมชน ใหมีการ
ดําเนินงานที่ชัดเจน  เชน องคความรูเร่ืองสมุนไพร องคความรูเร่ืองอาหารแปรรูปพื้นบาน  
องคความรูเร่ืองการทําเคร่ืองใชในครัวเรือนขากไมและวัสดุท่ีมีในทองถ่ิน และท่ีสําคัญคือ 
องคความรูเร่ืองความเช่ือ ศาสนา วัฒนธรรม และประเพณี) ความยั่งยืน (เกิดผลลัพธตาม
เปาหมายของโครงการธรรมสัญจร และสามารถขยายผลตอไปไดเนื่องจากมีกําลังในการปฏิบัต ิ
เชน คณะทํางาน ชุมชน ท่ีมีความเขมแข็ง แตยงัมีอุปสรรคบางอยางท่ีจะกระทบตอการดําเนินไป
อยางตอเนื่องดวยดี คือ จิตสํานึกของชุมชนและคณะทํางาน(ในรุนตอไป) รวมถึงงบประมาณใน
การพัฒนาทองถ่ินขององคกร ดังนั้น การจะเกิดความยั่งยืนไดก็ตอเม่ือมีการดําเนินกิจกรรม
โครงการอยางตอเนื่องถึงแมจะมีการเปล่ียนแปลงคณะทํางาน สภาพแวดลอม กิจกรรมโครงการ
ก็ยังคงอยู อาจจะมีการปรับเปล่ียนใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมในขณะน้ัน แตโครงการธรรม
สัญจรขณะน้ี สามารถดําเนินการใหตอเนื่องได โดยจะตองมีการถายทอดการทาํงานใหผูท่ีคาดวา
จะมาทําหนาท่ีตอไป และการไดรับสนับสนุนงบประมาณบางสวน เนื่องจากการระดมทุน
ภายในชุมชนในการกิจกรรมยังมีไมมากนัก) ระดับ 3 คะแนน เกิดผลลัพธตามเปาหมายโครงการ 
คือ การอบรม หรือการเรียนรูเพิ่มเติม (เปนแหลงเรียนรูเพิ่มเติมของชุมชน เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติตน 
ขอปฏิบัติตนท่ีถูกตองของการเปนพุทธศาสนิกชน และการปฏิบัติศาสนกิจตางๆ) สวนท่ีเหลือ
เปนระดับ 0 คะแนน ไมมีผลสัมฤทธ์ิ คือ การรูหนังสือ  แนวคิดทางการศึกษา  รูปแบบการศึกษา  
ระบบการศึกษา โอกาสทางการศึกษา  ความตอเนื่อง 

4) มิติดาน งานทํา และรายได 
จากการประเมิน พบวา ไดผลสัมฤทธ์ิระดับ 4 คะแนน เกิดผลลัพธตามเปาหมาย

โครงการ และขยายผลตอไปได ไดแก รายไดเสริม และความพึงพอใจในการทํางาน และท่ีเหลือ
เปนระดับ 0 คะแนน ไมมีผลสัมฤทธ์ิ คือ รายไดหลัก การจางงาน และรายไดข้ันต่ํา  

 
5) มิติดาน ความม่ันคง 
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จากการประเมิน พบวา ไดผลสัมฤทธ์ิระดับ 4 คะแนน เกิดผลลัพธตามเปาหมาย
โครงการ และขยายผลตอไปได ไดแก ความพอเพียงในครัวเรือน (เม่ือชุมชนมีหลักธรรมในการ
ดําเนินชีวิตก็มีความพอเพียงในครัวเรือน) และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน (การมี
หลักธรรมในการดําเนินชีวิต มีศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรม สงผลใหไมมีการลักขโมยใน
ชุมชน ประกอบกับการทําความเขาใจพูดคุยระหวางเจาหนาท่ีตํารวจ และชุมชน ก็เกิดการ
รวมมือกันในการสอดสองดูแล เม่ือพบส่ิงปกติก็จะมีการแจงใหชุมชนทราบเพื่อระวังตัวและ
พรอมในการแกปญหา) และท่ีเหลือเปนระดับ 0 คะแนน ไมมีผลสัมฤทธ์ิ คือ เงินออม ภาระ
หนี้สินและสถานภาพของการทํางาน 

6) มิติดาน ครอบครัว 
 จากการประเมิน พบวา ไดผลสัมฤทธ์ิระดับ5 คะแนน เกดิผลลัพธตามเปาหมาย

โครงการ และขยายผลตอไปได จนกอใหเกิดความยั่งยืน ไดแก การแกปญหาในครัวเรือน (ใช
สติในการแกปญหา) สวนท่ีเหลือเปนระดับ 4 คะแนน เกิดผลลัพธตามเปาหมายโครงการ และ
ขยายผลตอไปได ไดแก มีกิจกรรมรวมกบัครอบครัว (เปนกิจกรรมท่ีทํารวมกันได และมีการ
แลกเปล่ียน แนะนําในการปฏิบัตติน) มีความรักใครปองดอง (มีสติในการดําเนินชีวิต รูจักการ
ใหอภยั และชวยเหลือกันด ี ไมเฉพาะในครัวเรือน แตรวมถึงคนในชุมชนเดียวกนัดวย) ความ
เคารพและใหเกียรติ (ทราบถึงคุณธรรม และการไมเบียดเบียนผูอ่ืน และความท่ีมีพระสงฆ
เสมือนท่ียดึเหนี่ยวทางจิตใจทําใหเชื่อในส่ิงท่ีพระสงฆสอนส่ัง) มีความสุขเม่ืออยูบาน (ทราบถึง
ความสุขท่ีแทจริง ไมไดจําเปนตองไปแสวงหาจากภายนอก) 

7) มิติดาน การสนับสนุนทางสังคม 
จากการประเมิน พบวา ไดผลสัมฤทธ์ิระดับ 5 เกิดผลลัพธตามเปาหมาย

โครงการ และขยายผลตอไปได จนกอใหเกิดความยั่งยืน ไดแก ชุมชนเขมแข็ง (มีความเปน
ชุมชนในชนบทและระบบเครือญาติคอนขางสูง เม่ือมีกิจกรรมจึงมีการรวมตัวอยางเขมแข็ง  
มีจิตสํานึกในการท่ีจะพัฒนาชุมชนของตน และตระหนักถึงความมีคุณธรรม และจริยธรรมของ
คนในชุมชน วาการท่ีชุมชนจะสงบรมเย็น คนในชุมชนตองมีสติ มีคุณธรรม ไมพึ่งวัตถุนิยมเปน
หลัก) ในระดับ 4 คะแนน เกิดผลลัพธตามเปาหมายโครงการ และขยายผลตอไปได คือ มีบุคคล
ท่ีสามารถใหการสนับสนุนได (มีหนวยงานในชุมชนท่ีตองการพัฒนาสังคมใหมีความเจริญดาน
จิตใจ เชน อบต. (ซ่ึงมีแผนเก่ียวกับพัฒนาชุมชนและศาสนาอยูแลว) และหนวยงานในทองถ่ิน
อ่ืน ๆ เชน คณะสงฆ ผูบริหารองคกรตาง ๆ เปนตน) กระบวนการกลุมในชุมชน (กระบวนการ
กลุมในชุมชนยังถือวามีบทบาท แตไมไดมากชนิดท่ีวามีกระบวนการกลุมเกิดข้ึนในกิจกรรมตาง 
ๆ เนื่องจากบางกิจกรรมก็เปนแนวนโยบาย คือ มีการปฏิบัติตามนโยบาย สําหรับโครงการธรรม
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8) มิติดาน สังคม และวัฒนธรรม 
จากการประเมิน พบวาไดผลสัมฤทธ์ิระดับ 5 เกิดผลลัพธตามเปาหมาย

โครงการ และขยายผลตอไปได จนกอใหเกิดความยั่งยืน ไดแก เกิดกิจกรรมกลุมในชุมชน เกิด
กลุม – สมาชิก – ชมรม และการมีสวนรวมในกิจกรรม สวนท่ีเหลือเปนระดับ 4 คะแนน เกิด
ผลลัพธตามเปาหมายโครงการ และขยายผลตอไปได คือ เกิดกลุม – สมาชิก – ชมรม และการ
ติดตามขอมูลขาวสาร (จากกิจกรรมท่ีมีผลลัพธเปนรูปธรรมอยางชัดเจน ทําใหเกิดกลุม-สมาชิก-
ชมรม ทางสังคม ข้ึนชัดเจนมากข้ึน จากเดิมท่ีมีอยูแลว แตไมมีกิจกรรมและการดําเนินงานท่ี
ชัดเจนตอเนื่อง พอมีโครงการก็มีการดําเนินงานท่ีชัดเจนข้ึน ผลงานท่ีไดจากกลุมก็เปนรูปแบบ 
รูปธรรมมากข้ึน เชน กลุมสมุนไพรพื้นบาน กลุมอาหารแปรรูป และกลุมผลิตเคร่ืองใชใน
ครัวเรือน นอกจากนี้ยังเปนการสืบทอดและอนุรักษศิลปะ ภูมิปญญาพื้นบาน ความเชื่อ 
วัฒนธรรม ของชุมชนไวได และสามารถถายทอดความรูแกคนรุนหลังได เพราะภูมิปญญา
เหลานั้นไมไดหายไปไหน ยงัมีการปฏิบัติอยูในปจจุบัน) 

9) มิติดาน สิทธิความเปนธรรม 
 จากการประเมิน พบวา ไดผลสัมฤทธ์ิระดับ 4 คะแนน เกิดผลลัพธตามเปาหมาย

โครงการ และขยายผลตอไปได คือ รูสึก / ทราบถึงความเปนธรรม ความเคารพกฎเกณฑใน
ชุมชน และการใชสิทธิแสดงความคิดเห็นได โดยท่ีเหลือเปนระดับ 0 คะแนน หมายถึง ไมมี
ผลสัมฤทธ์ิ คือ รูสึก / ทราบถึงโอกาสความเปนธรรม รูสึก / ทราบถึงสิทธิความเปนธรรม 

10)  มิติดาน การเมืองธรรมาภิบาล 
มิติดาน การเมืองธรรมาภิบาล มีตัวช้ีวัดผลสัมฤทธ์ิของโครงการท้ังหมด  

5 ตัวช้ีวัด ไดแก การติดตามขอมูลขาวสาร การมีกิจกรรม (การเมือง) ระหวางชุมชนรวมกับ
สมาชิก หรือระหวางชุมชน รวมกับภาครัฐ (เนื่องจากมีการเขารวมของหนวยงานตาง ๆ ทําให
การแจงขาวสารขอมูลท่ีเปนประโยชนไดทันเหตุการณ) การมีสวนรวมทางการเมืองระหวาง
ชุมชนกับภาครัฐ (เนื่องจากมีการเขารวมของหนวยงานตาง ๆ ทําใหการแจงขาวสารขอมูลท่ีเปน
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 จากการวิเคราะหและประเมินผลสัมฤทธ์ิของโครงการ พบวา อบต.ทุงรวงทอง 
จัดสรรงบประมาณใหมากท่ีสุดกับยุทธศาสตรนํารองดานส่ิงแวดลอมและอนามัย แต อบต. 
ทุงรวงทอง กลับเสนอยุทธศาสตรเพื่อพัฒนาดานการศึกษาชื่อโครงการ “ธรรมสัญจร” จากการ
จัดการเรียนรูเพื่อสรางและพัฒนาแผนชุมชน และผลการประเมินผลการเรียนรูโครงการดังกลาว
ประสบความสําเร็จตามวตัถุประสงคท่ีตั้งไว  โดยสามารถเผยแผหลักธรรมในการดําเนินชีวิตให
คนในชุมชนใชในชีวิตประจําวันและประชาชนมีกิจกรรมที่ดีทํารวมกัน ทําใหเกิดการพบปะ 
พดูคุย แลกเปล่ียนกัน สงผลดีในดานสังคมและการดํารงอยูรวมกันของชุมชน อยางสันติสุข 

 
(12) ผลการประเมินผลสัมฤทธ์ิของโครงการของชุมชนตําบลหารแกว  อ.หางดง   

จ.เชียงใหม 
 1) มิติดาน ท่ีอยูอาศัย 

จากการประเมิน พบวา ไดผลสัมฤทธ์ิระดับ 4 คะแนน เกิดผลลัพธตามเปาหมาย
โครงการ และขยายผลตอไปได ไดแก ถนน  การคมนาคม และลักษณะทางเขาออก  รองลงมา
เปนระดับ 3 คะแนน เกิดผลลัพธตามเปาหมายโครงการ ไดแก แหลงน้ําดื่ม  แหลงน้ําใช กล่ิน  
ขยะ ควัน และฝุน  ระดับ 1 คะแนน เกิดข้ึนตามนโยบาย และมีระบบในการดําเนินงานท่ีชัดเจน 
เปนปาไม  สวนท่ีเหลือเปนระดับ 0 คะแนน ไมมีผลสัมฤทธ์ิ  ไดแก สภาพถือครองท่ีอยูอาศัย  
แสงสวาง เช้ือเพลิง  เสียง และสวม 

2) มิติดาน สุขภาพอนามัย 
จากการประเมิน พบวา ไดผลสัมฤทธ์ิระดับ 3 คะแนน เกิดผลลัพธตามเปาหมาย

โครงการ ไดแก ยาเสพติด สุขภาพจิต   การบริการสารธารณสุข ระดับ 1 คะแนน เกิดข้ึนตาม
นโยบาย และมีระบบในการดําเนินงานที่ชัดเจน คือ การออกกําลังกาย (สุขภาพกาย) สวนท่ีเหลือ
เปนระดับ 0 คะแนน ไมมีผลสัมฤทธ์ิ ไดแก การบริโภคอาหาร โรคติดเช้ือตางๆ รวมถึงการติด
เช้ือเอดส 

 
3) มิติดาน การศึกษา 
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 จากการประเมิน พบวา ไดผลสัมฤทธ์ิระดับ 4 คะแนน เกิดผลลัพธตาม
เปาหมายโครงการ และขยายผลตอไปได ไดแก การถายทอด / สืบทอด รวมถึงการขยายผล 
ความยั่งยืน รองลงมาเปนระดับ 2 คะแนน เกิดข้ึนจากความตองการของชุมชน และมีระบบใน
การดําเนินงานท่ีชัดเจน คือ แหลงความรูในชุมชน (ภูมิปญญาและปราชญชาวบาน) ในระดับ  
1 คะแนน เกิดข้ึนตามนโยบาย และมีระบบในการดําเนินงานท่ีชัดเจน คือ การอบรม หรือการ
เรียนรูเพิ่มเติม สวนท่ีเหลือเปนระดับ 0 คะแนน ไมมีผลสัมฤทธ์ิ ไดแก การรูหนังสือ แนวคิด
ทางการศึกษา รูปแบบการศึกษา ระบบการศึกษา โอกาสทางการศึกษา และความตอเนื่อง 

4) มิติดาน งานทํา และรายได 
 มิติดาน มีงานทําและรายได มีตัวช้ีวดัผลสัมฤทธ์ิของโครงการท้ังหมด 5 ตัวช้ีวัด 

ไดแก รายไดหลัก รายไดเสริม รายไดข้ันตํ่า การจางงาน ความพึงพอใจในการทํางาน ผลการ
ประเมินทุกตัวช้ีวดัไดระดับ 0 คะแนน ไมมีผลสัมฤทธ์ิ 

5) มิติดาน ความม่ันคง 
จากการประเมิน พบวา ไดผลสัมฤทธ์ิระดับ 3 คะแนน เกิดผลลัพธตามเปาหมาย

โครงการ คือ ความพอเพียงในครัวเรือน ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน สวนท่ีเหลือเปน
ระดับ 0 คะแนน ไมมีผลสัมฤทธ์ิ ไดแก เงินออม ภาระหน้ีสิน และสถานภาพของการทํางาน 

6) มิติดาน ครอบครัว 
จากการประเมิน พบวา ไดผลสัมฤทธ์ิระดับ 5 คะแนน เกิดผลผลลัพธตาม

เปาหมายโครงการ และขยายผลตอไปได จนกอใหเกิดความยั่งยืน คือ มีกิจกรรมรวมกับ
ครอบครัว สวนท่ีเหลือเปนระดับ 4 คะแนน เกิดผลลัพธตามเปาหมายโครงการ และขยายผล
ตอไปได ไดแก มีความรักใครปองดอง ความเคารพและใหเกียรติ มีการแกปญหาในครัวเรือน 
ความสุขเม่ืออยูบาน 
  7) มิติดาน การสนับสนุนทางสังคม 

 ผลการประเมินตัวช้ีวัดไดผลสัมฤทธ์ิระดับ 5 คะแนน เกิดผลลัพธตามเปาหมาย
โครงการ และขยายผลตอไปได จนกอใหเกิดความยั่งยืน คือ มีหลักประกันทางสังคม หรือ
สวัสดิการชุมชน มีบุคคลท่ีสามารถใหการสนับสนุนได สวนท่ีเหลือเปนระดับ 4 คะแนน เกิด
ผลลัพธตามเปาหมายโครงการ และขยายผลตอไปได ไดแก ชุมชนเขมแข็ง กระบวนการกลุมใน
ชุมชน และคุณคาของชีวิตท่ีเพิ่มข้ึน 

 
 
8) มิติดาน สังคม และวัฒนธรรม 
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จากการประเมิน พบวา ไดผลสัมฤทธ์ิระดับ 5 คะแนน เกิดผลผลลัพธตาม
เปาหมายโครงการ และขยายผลตอไปได จนกอใหเกิดความยั่งยืน คือ เกิดกิจกรรมกลุมในชุมชน 
รองลงมาเปนระดับ 4 คะแนน เกิดผลลัพธตามเปาหมายโครงการ และขยายผลตอไปได ไดแก 
เกิดกลุม – สมาชิก – ชมรม การมีสวนรวมในกิจกรรม การสืบทอดอนุรักษสังคม และวัฒนธรรม 
สวนท่ีเหลือเปนระดับ 3 คะแนน เกิดผลลัพธตามเปาหมายโครงการ คือ การติดตามขอมูล
ขาวสาร 

9) มิติดาน สิทธิความเปนธรรม 
จากการประเมิน พบวา ไดผลสัมฤทธ์ิระดับ 5 คะแนน เกิดผลผลลัพธตาม

เปาหมายโครงการ และขยายผลตอไปได จนกอใหเกิดความย่ังยืน คือ การใชสิทธิแสดงความ
คิดเห็นได สวนท่ีเหลือเปนระดับ 4 คะแนน เกิดผลลัพธตามเปาหมายโครงการ และขยายผล
ตอไปได ไดแก รูสึก / ทราบถึงโอกาสความเปนธรรม รูสึก / ทราบถึงสิทธิความเปนธรรม รูสึก / 
ทราบถึงความเปนธรรม และความเคารพกฎเกณฑในชุมชน 

10)  มิติดาน การเมืองธรรมาภิบาล 
มิติดาน การเมืองธรรมาภิบาล มีตัวช้ีวัดผลสัมฤทธ์ิของโครงการท้ังหมด  

5 ตัวช้ีวัด การติดตามขอมูลขาวสาร การมีกจิกรรม (การเมือง) ระหวางชุมชนรวมกับสมาชิกหรือ
ระหวางชุมชน รวมกับภาครัฐ การมีสวนรวมทางการเมืองระหวางชุมชนกับภาครัฐ มีความรูสึก
โปรงใสในระบบภาครัฐ ความเปนธรรมจากหนวยงานภาครัฐ ผลการประเมินตัวช้ีวัดไดระดับ  
4 คะแนน เกิดผลลัพธตามเปาหมายโครงการ และขยายผลตอไปได 

 จากการวิเคราะหและประเมินผลสัมฤทธ์ิของโครงการ พบวา อบต.หารแกว
จัดสรรงบประมาณมากท่ีสุดใหกับยุทธศาสตรท่ี 3 ดานคุณภาพชีวิต แนวทางท่ี 3.1 สงเสริม
การศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย แต อบต. หารแกว กลับเสนอโครงการเพื่อ
พัฒนาดานสังคมและวัฒนธรรม  ช่ือโครงการ “น้ําใจไทยไหลเต็มคลอง” จากการจัดการเรียนรู
เพื่อสรางและพัฒนาแผนชุมชนและผลการประเมินผลการเรียนรูโครงการดังกลาวประสบ
ความสําเร็จตามวัตถุประสงคท่ีตั้งไว โดยสามารถนําประเพณีดั้งเดิมกลับมาใชในการดําเนิน
กิจกรรมเพื่อเสริมสรางความเขมแข็งและความสามัคคีใหเกิดกับชุมชนในการเนินงานสาธารณะ
ประโยชนรวมกัน 
 
 
 (13) ผลการประเมินผลสัมฤทธ์ิของโครงการของชุมชนตําบลแมศึก   อ.แมแจม   
จ.เชียงใหม 
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 1) มิติดาน ท่ีอยูอาศัย 
มิติดาน ท่ีอยูอาศัย  มีตัวชี้วัดผลสัมฤทธ์ิของโครงการท้ังหมด 10  ตัวช้ีวัด ไดแก 

แหลงน้ําดื่ม แหลงน้ําใช สภาพถือครองท่ีอยูอาศัย แสงสวาง และเช้ือเพลิง ปาไม กล่ิน เสียง ขยะ 
ควัน และฝุน สวม ถนน การคมนาคม และลักษณะทางเขาออก ซ่ึงผลการประเมินตัวช้ีวัด
ท้ังหมดไดระดับคะแนน 0 คะแนน หมายถึง ไมมีผลสัมฤทธ์ิ 

2) มิติดาน สุขภาพอนามัย 
จากการประเมิน พบวา ไดผลสัมฤทธ์ิระดับ 5 คะแนน เกิดผลลัพธตามเปาหมาย

โครงการ และขยายผลตอไปได จนกอใหเกิดความยั่งยืน มีตัวช้ีวัดเดียว คือ สุขภาพจิต สวน
ปจจัยท่ีเหลือเปนระดับ 0 คะแนน หมายถึง ไมมีผลสัมฤทธ์ิ ไดแก การออกกําลังกาย (สุขภาพ
กาย) ยาเสพติด การบริโภคอาหาร โรคติดเช้ือตางๆ รวมถึงการติดเช้ือเอดส และการบริการ
สาธารณสุข 

3) มิติดาน การศึกษา 
มิติดาน การศึกษา มีตัวช้ีวัดผลสัมฤทธ์ิของโครงการทั้งหมด 10 ตัวช้ีวัด ไดแก 

การรูหนังสือ แนวคิดทางการศึกษา รูปแบบการศึกษา ระบบการศึกษา โอกาสทางการศึกษา
ความตอเนื่อง การถายทอด / สืบทอด รวมถึงการขยายผล การอบรม หรือการเรียนรูเพิ่มเติม 
แหลงความรูในชุมชน (ภูมิปญญา ปราชญชาวบาน) และความยั่งยืน ผลการประเมินตัวช้ีวัด
ท้ังหมดไดระดับ 0 คะแนน หมายถึง ไมมีผลสัมฤทธ์ิ 

4) มิติดาน งานทํา และรายได 
มิติดาน มีงานทําและรายได มีตัวช้ีวัดผลสัมฤทธ์ิของโครงการท้ังหมด 5 ตัวช้ีวัด 

ไดแก รายไดหลัก รายไดเสริม การจางงาน รายไดข้ันต่ํา และความพึงพอใจในการทํางาน ซ่ึงผล
การประเมินตัวช้ีวัดท้ังหมดไดระดับ 0 คะแนน หมายถึง ไมมีผลสัมฤทธ์ิ 

5) มิติดาน ความม่ันคง 
มิติดาน ความม่ันคง มีตัวช้ีวัดผลสัมฤทธ์ิของโครงการทั้งหมด 5 ตัวช้ีวัด ไดแก 

เงินออม ภาระหนี้สิน สถานภาพของการทํางาน ความพอเพียงในครัวเรือน และความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสิน โดยผลการประเมินตัวช้ีวัดท้ังหมดไดระดับ 0 คะแนน หมายถึง ไมมี
ผลสัมฤทธ์ิ 

 
 

  6) มิติดาน ครอบครัว 
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มิติดาน ครอบครัว มีตัวช้ีวัดผลสัมฤทธ์ิของโครงการท้ังหมด 5 ตัวช้ีวัด คือ มี
กิจกรรมรวมกับครอบครัว มีความรักใครปองดอง ความเคารพและใหเกียรติ การแกปญหาใน
ครัวเรือน และมีความสุขเมื่ออยูบาน ผลการประเมินตัวช้ีวัดท้ังหมดไดระดับ 5 คะแนน เกิด
ผลลัพธตามเปาหมายโครงการ และขยายผลตอไปได จนกอใหเกิดความยั่งยืน 

7) มิติดาน การสนับสนุนทางสังคม 
จากการประเมิน พบวา ไดผลสัมฤทธ์ิระดับ 4 คะแนน เกิดผลลัพธตามเปาหมาย

โครงการ และขยายผลตอไปได ไดแก กระบวนการกลุมในชุมชน และคุณคาของชีวิตท่ีเพ่ิมข้ึน 
สวนท่ีเหลือเปนระดับ 3 คะแนน เกิดผลลัพธตามเปาหมายโครงการ คือ มีหลักประกันทางสังคม 
หรือสวัสดิการชุมชน มีบุคคลท่ีสามารถใหการสนับสนุนได และชุมชนเขมแข็ง 

8) มิติดาน สังคม และวัฒนธรรม 
จากการประเมิน พบวา ไดผลสัมฤทธ์ิระดับ 5 คะแนน เกิดผลลัพธตามเปาหมาย

โครงการ และขยายผลตอไปได จนกอใหเกิดความยั่งยืน ไดแก เกิดกลุม – สมาชิก – ชมรม การ
สืบทอดอนุรักษสังคม และวัฒนธรรม เกิดกิจกรรมกลุมในชุมชน การมีสวนรวมในกิจกรรม 
สวนอีกปจจัยการติดตามขอมูลขาวสาร มีระดับ 3 คะแนน เกิดผลลัพธตามเปาหมายโครงการ 

9) มิติดาน สิทธิความเปนธรรม 
มิติดาน สิทธิความเปนธรรม มีตัวช้ีวัดผลสัมฤทธ์ิของโครงการทั้งหมด  

5 ตัวช้ีวัด ไดแก รูสึก / ทราบถึงโอกาสความเปนธรรม, รูสึก / ทราบถึงสิทธิความเปนธรรม รูสึก 
/ ทราบถึงความเปนธรรม ความเคารพกฎเกณฑในชุมชน และการใชสิทธิแสดงความคิดเห็นได 
ผลการประเมินตัวช้ีวัดท้ังหมดไดระดับ ระดับ 3 คะแนน เกิดผลลัพธตามเปาหมายโครงการ 

10)  มิติดาน การเมืองธรรมาภิบาล 
 จากการประเมิน พบวา ไดผลสัมฤทธ์ิระดับ 4 คะแนน เกิดผลลัพธตามเปาหมาย

โครงการ และขยายผลตอไปได ไดแก การมีกิจกรรม (การเมือง) ระหวางชุมชนรวมกับ สมาชิก 
หรือระหวางชุมชน รวมกับภาครัฐ การมีสวนรวมทางการเมืองระหวางชุมชนกับภาครัฐ  
มีความรูสึกโปรงใสในระบบภาครัฐ และความเปนธรรมจากหนวยงานภาครัฐ สวนอีกปจจัยเปน
ระดับ 3 คะแนน เกิดผลลัพธตามเปาหมายโครงการ คือ การติดตามขอมูลขาวสาร 

 อบต. แมศึกเสนอโครงการเพ่ือจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ดาน
สังคมและวัฒนธรรม ซ่ึงไมสอดคลองกับผลการวิเคราะหงบประมาณตามยุทธศาสตรนํารองท่ี 
พบวา ยุทธศาสตรนํารองส่ิงแวดลอมและอนามัย  ซ่ึงสอดคลองกับยุทธศาสตรเดิมของ อบต.  
แมศึก ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาดานแหลงน้ํา  ทรัพยากรธรรมชาติ  ส่ิงแวดลอมและระบบนิเวศ 
และ อบต. แมศึก เสนอการพัฒนาโครงการ “เผยแพรประวัติความเปนมาของวัดกองกาน” จาก
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(14) ผลการประเมินผลสัมฤทธ์ิของโครงการของชุมชนตําบลดอนแกว  อ.แมริม   

จ.เชียงใหม 
 1) มิติดาน ท่ีอยูอาศัย 

มิติดาน ท่ีอยูอาศัย  มีตัวช้ีวัดผลสัมฤทธ์ิของโครงการทั้งหมด 10 ตัวช้ีวัด ไดแก 
แหลงน้ําดื่ม แหลงน้ําใช สภาพถือครองท่ีอยูอาศัย แสงสวาง และเช้ือเพลิง ปาไม กล่ิน เสียง ขยะ 
ควัน และฝุน สวม และถนน การคมนาคม และลักษณะทางเขาออก ผลการประเมินทุกตัวช้ีวัดได
ระดับ 4 คะแนน เกิดผลลัพธตามเปาหมายโครงการ และขยายผลตอไปได 

2) มิติดาน สุขภาพอนามัย 
จากการประเมิน พบวา ไดผลสัมฤทธ์ิระดับ 5 คะแนน เกิดผลผลลัพธตาม

เปาหมายโครงการ และขยายผลตอไปได จนกอใหเกิดความยั่งยืน คือ สุขภาพจิต การบริการสาร
ธารณสุข สวนท่ีเหลือเปนระดับ 4 คะแนน เกิดผลลัพธตามเปาหมายโครงการ และขยายผล
ตอไปได ไดแก การออกกําลังกาย (สุขภาพกาย) ยาเสพติด การบริโภคอาหาร โรคติดเช้ือตางๆ 
รวมถึงการติดเช้ือเอดส 

3) มิติดาน การศึกษา 
จากการประเมิน พบวา ไดผลสัมฤทธ์ิระดับ 5 คะแนน เกิดผลผลลัพธตาม

เปาหมายโครงการ และขยายผลตอไปได จนกอใหเกิดความยั่งยืน คือ ความยั่งยืน สวนท่ีเหลือ
เปนระดับ 4 คะแนน เกิดผลลัพธตามเปาหมายโครงการ และขยายผลตอไปได ไดแก การรู
หนังสือ แนวคิดทางการศึกษา รูปแบบการศึกษา ระบบการศึกษา โอกาสทางการศึกษา ความ
ตอเนื่อง การถายทอด / สืบทอด รวมถึงการขยายผล การอบรม หรือการเรียนรูเพิ่มเติม และแหลง
ความรูในชุมชน (ภูมิปญญา ปราชญชาวบาน) 

4) มิติดาน งานทํา และรายได 
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 จากการประเมิน พบวา ไดผลสัมฤทธ์ิระดับ 4 คะแนน เกิดผลลัพธตาม
เปาหมายโครงการ และขยายผลตอไปได คือ รายไดหลัก รายไดเสริม รายไดข้ันตํ่า การจางงาน 
สวนท่ีเหลือเปนระดับ 3 คะแนน เกิดผลลัพธตามเปาหมายโครงการ ไดแก ความพึงพอใจใน 
การทํางาน 

5) มิติดาน ความม่ันคง 
มิติดาน ความม่ันคง มีตัวช้ีวัดผลสัมฤทธ์ิของโครงการทั้งหมด 5 ตัวช้ีวัด ไดแก 

เงินออม ภาระหน้ีสิน สถานภาพของการทํางาน ความพอเพียงในครัวเรือน ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน ผลการประเมินทุกตัวช้ีวัดไดระดับ 3 คะแนน เกิดผลลัพธตามเปาหมาย
โครงการ 

6) มิติดาน ครอบครัว 
มิติดาน ครอบครัว มีตัวช้ีวัดผลสัมฤทธ์ิของโครงการท้ังหมด 5 ตัวช้ีวัด ไดแก มี

กจิกรรมรวมกับครอบครัว มีความรักใครปรองดอง ความเคารพและใหเกียรติ มีการแกปญหาใน
ครัวเรือน ความสุขเม่ืออยูบาน ผลการประเมินทุกตัวช้ีวัดไดระดับ 4 คะแนน  เกิดผลลัพธตาม
เปาหมายโครงการ และขยายผลตอไปได 

7) มิติดาน การสนับสนุนทางสังคม 
มิติดาน การสนับสนุนทางสังคม มีตัวช้ีวัดผลสัมฤทธ์ิของโครงการทั้งหมด  

5 ตัวช้ีวัด ไดแก มีหลักประกันทางสังคม หรือสวัสดิการชุมชน มีบุคคลที่สามารถใหการสนับ 
สนุนใหชุมชนเขมแข็ง กระบวนการกลุมในชุมชน คุณคาของชีวิตท่ีเพ่ิมข้ึน ผลการประเมิน
ตัวช้ีวัดไดระดับ 5 คะแนน เกิดผลลัพธตามเปาหมายโครงการ และขยายผลตอไปได จนกอให 
เกิดความยั่งยืน 

8) มิติดาน สังคม และวัฒนธรรม 
จากการประเมิน พบวา ไดผลสัมฤทธ์ิระดับ 5 คะแนน เกิดผลผลลัพธตาม

เปาหมายโครงการ และขยายผลตอไปได จนกอใหเกิดความยั่งยืน คือ การมีสวนรวมในกิจกรรม 
สวนท่ีเหลือเปนระดับ 4 คะแนน เกิดผลลัพธตามเปาหมายโครงการ และขยายผลตอไปได ไดแก 
เกิดกลุม – สมาชิก – ชมรม เกิดกิจกรรมกลุมในชุมชน การสืบทอดอนุรักษสังคม และวัฒนธรรม 

9) มิติดาน สิทธิความเปนธรรม 
มิติดาน  สิทธิความเปนธรรม มีตัวช้ีวัดผลสัมฤทธ์ิของโครงการท้ังหมด  

5 ตัวช้ีวัด ไดแก รูสึก / ทราบถึงโอกาสความเปนธรรม รูสึก / ทราบถึงสิทธิความเปนธรรม รูสึก / 
ทราบถึงความเปนธรรม ความเคารพกฎเกณฑในชุมชน การใชสิทธิแสดงความคิดเห็นได ผล
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10) มิติดาน การเมืองธรรมาภิบาล 
มิติดาน การเมืองธรรมาภิบาล มีตัวช้ีวัดผลสัมฤทธ์ิของโครงการท้ังหมด  

5 ตัวช้ีวัด การติดตามขอมูลขาวสาร การมีกจิกรรม (การเมือง) ระหวางชุมชนรวมกับสมาชิกหรือ
ระหวางชุมชน รวมกับภาครัฐ การมีสวนรวมทางการเมืองระหวางชุมชนกับภาครัฐ มีความรูสึก
โปรงใสในระบบภาครัฐ ความเปนธรรมจากหนวยงานภาครัฐ ผลการประเมินตัวช้ีวัดไดระดับ  
4 คะแนน เกิดผลลัพธตามเปาหมายโครงการ และขยายผลตอไปได 

จากการวิเคราะหและประเมินผลสัมฤทธ์ิของโครงการ พบวา อบต.ดอนแกวได
จัดสรรงบประมาณมากท่ีสุดใหกับยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาดานสังคม แนวทางท่ี 6.2  
จดัสวัสดิการและสังคมสงเคราะห  ซ่ึงสอดคลองกับยุทธศาสตรนํารองดานสังคมและวัฒนธรรม 
แต อบต.ดอนแกว กลับเสนอยุทธศาสตรนํารองเพ่ือพัฒนาดานส่ิงแวดลอมและอนามัย  
ช่ือโครงการ “พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ” จากการจัดการเรียนรูเพื่อสรางและพัฒนาแผน
ชุมชน และผลการประเมินผลการเรียนรูโครงการดังกลาวประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงค
ท่ีตั้งไว สามารถสรางเครือขายคนพิการคนพิการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน สามารถชวยเหลือตนเอง
ไดไมเปนภาระของครอบครัวและชุมชนมีการพัฒนาดานสังคม 

 
5.3  การประเมินผลสัมฤทธ์ิของการจัดการเรียนรู ดานการศึกษา 

การประเมินผลสัมฤทธ์ิของการจัดการเรียนรู ตอการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมของ
ชุมชนทองถ่ินในจังหวัดเชียงใหม ดานการศึกษา โดยมีกลุมตัวอยาง จํานวน 6 องคการบริหาร
สวนตําบล มีผลการประเมิน ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

(1) ผลการประเมินผลสัมฤทธ์ิของโครงการของชุมชนตําบลยุหวา  อ.สันปาตอง   
จ.เชียงใหม 
 1) มิติดาน ท่ีอยูอาศัย 

มิติดาน ท่ีอยูอาศัย  มีตัวช้ีวัดผลสัมฤทธ์ิของโครงการทั้งหมด 10 ตัวช้ีวัด ไดแก 
แหลงน้ําดื่ม แหลงน้ําใช สภาพถือครองท่ีอยูอาศัย แสงสวาง และเช้ือเพลิง กล่ิน ปาไม เสียง ขยะ 
ควัน และฝุน สวม ถนน การคมนาคม และลักษณะทางเขาออก ผลการประเมินทุกตัวช้ีวัดได
ระดับ 0 คะแนน โครงการไมมีผลสัมฤทธ์ิ 
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2) มิติดาน สุขภาพอนามัย 
 จากการประเมิน พบวา ไดผลสัมฤทธ์ิระดับ 2 คะแนน เกิดข้ึนจากความตองการ

ของชุมชน และมีระบบในการดําเนินงานท่ีชัดเจน ไดแก สุขภาพจิต การบริการสารธารณสุข 
และระดับ 1 คะแนน เกิดข้ึนตามนโยบาย และมีระบบในการดําเนินงานท่ีชัดเจน ไดแก การออก
กําลังกาย (สุขภาพกาย) การบริโภคอาหาร สวนท่ีเหลือเปนระดับ 0 คะแนน โครงการไมมี
ผลสัมฤทธ์ิ ไดแก ยาเสพติด โรคติดเช้ือตางๆ รวมถึงการติดเช้ือเอดส 

3) มิติดาน การศึกษา 
จากการประเมิน พบวา ไดผลสัมฤทธ์ิระดับ 3 คะแนน เกิดผลลัพธตามเปาหมาย

โครงการ มีตัวช้ีวัดเดียว คือ แนวคิดทางการศึกษา รูปแบบการศึกษา ในระดับ 2 คะแนน เกิดข้ึน
จากความตองการของชุมชน และมีระบบในการดําเนินงานท่ีชัดเจน ไดแก การถายทอด /  
สืบทอด รวมถึงการขยายผล การอบรม หรือการเรียนรูเพิ่มเติม แหลงความรูในชุมชน ความ
ยั่งยืน สวนท่ีเหลือเปนระดับ 1 คะแนน เกิดข้ึนตามนโยบาย และมีระบบในการดําเนินงานที่
ชัดเจน คือ การรูหนังสือ ระบบการศึกษา โอกาสทางการศึกษา และความตอเนื่อง 

4) มิติดาน งานทํา และรายได 
จากการประเมิน พบวา ไดผลสัมฤทธ์ิระดับ 1 คะแนน เกิดข้ึนตามนโยบาย และ

มีระบบในการดําเนินงานที่ชัดเจน คือ ความพึงพอใจในการทํางาน โดยท่ีเหลือท้ังหมดเปนระดับ 
0 คะแนน ไมมีผลสัมฤทธ์ิ คือ รายไดหลัก รายไดเสริม การจางงานและ รายไดข้ันต่ํา  

5) มิติดาน ความม่ันคง 
จากการประเมิน พบวา ไดผลสัมฤทธ์ิระดับ 2 คะแนน เกิดข้ึนจากความตองการ

ของชุมชน และมีระบบในการดําเนินงานท่ีชัดเจน คือ เงินออม สวนท่ีเหลือเปนระดับ 0 คะแนน 
ไมมีผลสัมฤทธ์ิ คือ ภาระหน้ีสิน สถานภาพของการทํางาน ความพอเพียงในครัวเรือนและ ความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

6) มิติดาน ครอบครัว 
มิติดาน ครอบครัว มีตัวช้ีวัดผลสัมฤทธ์ิของโครงการท้ังหมด 5 ตัวช้ีวัด ไดแก 

ดังนี้ มีความรักใครปองดอง ความเคารพและใหเกียรติ การแกปญหาในครัวเรือน มีความสุขเม่ือ
อยูบาน มีกิจกรรมรวมกับครอบครัว ผลการประเมินตัวช้ีวัดไดระดับ 1 คะแนน เกิดข้ึนตาม
นโยบาย และมีระบบในการดําเนินงานที่ชัดเจน  

7) มิติดาน การสนับสนุนทางสังคม 
 จากการประเมิน พบวา ไดผลสัมฤทธ์ิระดับ 1 คะแนน เกิดข้ึนตามนโยบาย และ

มีระบบในการดําเนินงานที่ชัดเจน คือ คุณคาของชีวิตท่ีเพิ่มข้ึน ชุมชนเขมแข็ง กระบวนการกลุม
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8) มิติดาน สังคม และวัฒนธรรม 
 จากการประเมิน พบวา ไดผลสัมฤทธ์ิระดับ 2 คะแนน เกิดข้ึนจากความตองการ

ของชุมชน และมีระบบในการดําเนินงานท่ีชัดเจน คือ เกิดกลุม – สมาชิก – ชมรม  เกิดกิจกรรม
กลุมในชุมชน  การมีสวนรวมในกิจกรรม และระดับ 1 คะแนน เกิดข้ึนตามนโยบาย และมีระบบ
ในการดําเนินงานท่ีชัดเจน คือ การสืบทอดอนุรักษสังคม และวัฒนธรรมและการติดตามขอมูล
ขาวสาร 

9) มิติดาน สิทธิความเปนธรรม 
จากการประเมิน พบวา ไดผลสัมฤทธ์ิระดับ 1 คะแนน เกิดข้ึนตามนโยบาย และ

มีระบบในการดําเนินงานท่ีชัดเจน ไดแก ความเคารพกฎเกณฑในชุมชน การใชสิทธิแสดงความ
คิดเห็นได โดยที่เหลือเปนระดับ 0 คะแนน หมายถึง ไมมีผลสัมฤทธ์ิ คือ รูสึก / ทราบถึงโอกาส
ความเปนธรรม รูสึก / ทราบถึงสิทธิความเปนธรรม และรูสึก / ทราบถึงความเปนธรรม  
  10)  มิติดาน การเมืองธรรมาภิบาล 

จากการประเมิน พบวา ไดผลสัมฤทธ์ิระดับ 1 คะแนน คะแนน เกิดข้ึนตาม
นโยบาย และมีระบบในการดําเนินงานท่ีชัดเจน ไดแก การมีสวนรวมทางการเมืองระหวาง
ชุมชนกับภาครัฐ สวนท่ีเหลือเปนระดับ 0 คะแนน หมายถึง ไมมีผลสัมฤทธ์ิของโครงการ ไดแก 
การติดตามขอมูลขาวสาร การมีกิจกรรม (การเมือง) ระหวางชุมชนรวมกับสมาชิก หรือระหวาง
ชุมชน รวมกับภาครัฐ มีความรูสึกโปรงใสในระบบภาครัฐและความเปนธรรมจากหนวยงาน
ภาครัฐ 

จากการวิเคราะหและประเมินผลสัมฤทธ์ิของโครงการ พบวา อบต.ยุหวา ได
จัดสรรงบประมาณมากท่ีสุดใหกับยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาดานสาธารณสุข แนวทางท่ี 5.1 
ดานสาธารณสุข ซ่ึงอยูในยุทธศาสตรนํารองดานส่ิงแวดลอมและอนามัย แตโครงการท่ี อบต.  
ยุหวา เสนอเพ่ือพัฒนาน้ันอยูในยุทธศาสตรนํารองดานการศึกษา ช่ือโครงการ “สวนเกษตรนอย
เดินตามรอยพอ” จากการจัดการเรียนรูเพ่ือสรางและพัฒนาแผนชุมชน และผลการประเมินผล
การเรียนรูโครงการดังกลาวประสบความสําเร็จคอนขางสูงและบรรลุตามวัตถุประสงคทุกขอ 
เนื่องจากสามารถพัฒนาดานรางกายและอารมณของเด็กตามการกระบวนการเรียนรูในกิจกรรม
การปลูกผัก   และการทําอาหาร  สวนดานสังคมและสติปญญา เปนดานการชวยเหลือ ทํางาน
รวมกันเปนกลุมและการเรียนรูในการจัดทําบัญชีรับจาย จนนําไปสูการออมเงิน เด็กมีความ
กระตือรือรน ท้ัง อบต. และผูปกครองของเด็กมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนการสอน 
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(2) ผลการประเมินผลสัมฤทธ์ิของโครงการของชุมชนตําบลสันกลาง อ.สันปาตอง   

จ.เชียงใหม 
 1) มิติดาน ท่ีอยูอาศัย 

มิติดาน ท่ีอยูอาศัย  มีตัวช้ีวัดผลสัมฤทธ์ิของโครงการทั้งหมด 10 ตัวช้ีวัด ไดแก 
แหลงน้ําดื่ม  แหลงน้ําใช  สภาพถือครองท่ีอยูอาศัย   แสงสวาง และเช้ือเพลิง กล่ิน ปาไม เสียง  
ขยะ ควัน และฝุน  สวม  ถนน การคมนาคม และลักษณะทางเขาออก ผลการประเมินทุกตัวช้ีวัด
ไดระดับ 0 คะแนน โครงการไมมีผลสัมฤทธ์ิ 

2) มิติดาน สุขภาพอนามัย 
จากการประเมิน พบวา ไดผลสัมฤทธ์ิระดับ 1 คะแนน เกิดข้ึนตามนโยบาย และ

มีระบบในการดําเนินงานท่ีชัดเจน ไดแก สุขภาพจิต สวนท่ีเหลือเปนระดับ 0 คะแนน โครงการ
ไมมีผลสัมฤทธ์ิ ไดแก การออกกําลังกาย (สุขภาพกาย) การบริโภคอาหาร ยาเสพติด โรคติดเช้ือ
ตางๆ รวมถึงการติดเช้ือเอดส และ การบริการสารธารณสุข 

3) มิติดาน การศึกษา 
จากการประเมิน พบวา ไดผลสัมฤทธ์ิระดับ 3 คะแนน เกิดผลลัพธตามเปาหมาย

โครงการ มีตัวช้ีวัดเดียว คือ ความตอเนื่อง การถายทอด / สืบทอด รวมถึงการขยายผล แหลง
ความรูในชุมชน ในระดับ 2 คะแนน เกิดข้ึนจากความตองการของชุมชน และมีระบบในการ
ดําเนินงานท่ีชัดเจน ไดแก การรูหนังสือ แนวคิดทางการศึกษา รูปแบบการศึกษา โอกาสทางการ
ศึกษา การอบรม หรือการเรียนรูเพิ่มเติม ความยั่งยืน สวนท่ีเหลือเปนระดับ 1 คะแนน เกิดข้ึนตาม
นโยบาย และมีระบบในการดําเนินงานท่ีชัดเจน คือ ระบบการศึกษา  

  4) มิติดาน งานทํา และรายได 
มิติดาน มีงานทําและรายได มีตัวช้ีวัดผลสัมฤทธ์ิของโครงการท้ังหมด 5 ตัวช้ีวัด 

ไดแก รายไดหลัก รายไดเสริม การจางงาน รายไดข้ันต่ํา ความพึงพอใจในการทํางาน ผลการ
ประเมินตัวช้ีวัดไดระดับ 0 คะแนน ไมมีผลสัมฤทธ์ิ 

5) มิติดาน ความม่ันคง 
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มิติดาน ความม่ันคง มีตัวช้ีวัดผลสัมฤทธ์ิของโครงการทั้งหมด 5 ตัวช้ีวัด ไดแก 
เงินออม ภาระหนี้สิน สถานภาพของการทํางาน ความพอเพียงในครัวเรือน ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน ผลการประเมินตัวช้ีวัดไดระดับ 0 คะแนน ไมมีผลสัมฤทธ์ิ 

6) มิติดาน ครอบครัว 
จากการประเมิน พบวา ไดผลสัมฤทธ์ิระดับ 2 คะแนน เกิดข้ึนจากความตองการ

ของชุมชน และมีระบบในการดําเนินงานท่ีชัดเจน ไดแก มีความสุขเม่ืออยูบาน มีกิจกรรม
รวมกับครอบครัว สวนท่ีเหลือเปนระดับ 1 คะแนน เกิดข้ึนตามนโยบาย และมีระบบในการ
ดําเนินงานท่ีชัดเจน คือ มีความรักใครปองดอง ความเคารพและใหเกียรติ และการแกปญหาใน
ครัวเรือน 

7) มิติดาน การสนับสนุนทางสังคม 
จากการประเมิน พบวา ไดผลสัมฤทธ์ิระดับ 2 คะแนน เกิดข้ึนจากความตองการ

ของชุมชน และมีระบบในการดําเนินงานท่ีชัดเจน ไดแก มีหลักประกันทางสังคม หรือ
สวัสดิการชุมชน มีบุคคลท่ีสามารถใหการสนับสนุนได สวนท่ีเหลือเปนระดับ 1 คะแนน เกิดข้ึน
ตามนโยบาย และมีระบบในการดําเนินงานท่ีชัดเจน คือ คุณคาของชีวิตท่ีเพิ่มข้ึน ชุมชนเขมแข็ง
และ   กระบวนการกลุมในชุมชน 

8) มิติดาน สังคม และวัฒนธรรม 
 จากการประเมิน พบวา ไดผลสัมฤทธ์ิระดับ 1 คะแนน เกิดข้ึนตามนโยบาย และ

มีระบบในการดําเนินงานที่ชัดเจน คือ เกิดกลุม – สมาชิก – ชมรม เกิดกิจกรรมกลุมในชุมชน 
สวนท่ีเหลือเปนระดับ 0 คะแนน โครงการไมมีผลสัมฤทธ์ิ ไดแก การมีสวนรวมในกิจกรรม การ
สืบทอดอนุรักษสังคม และวัฒนธรรมและ การติดตามขอมูลขาวสาร 
  9) มิติดาน สิทธิความเปนธรรม 

จากการประเมิน พบวา ไดผลสัมฤทธ์ิระดับ 1 คะแนน คะแนน เกิดข้ึนตาม
นโยบาย และมีระบบในการดําเนินงานท่ีชัดเจน ไดแก ความเคารพกฎเกณฑในชุมชน การใช
สิทธิแสดงความคิดเห็นได โดยที่เหลือเปนระดับ 0 คะแนน หมายถึง ไมมีผลสัมฤทธ์ิ คือ รูสึก / 
ทราบถึงโอกาสความเปนธรรม รูสึก / ทราบถึงสิทธิความเปนธรรม  รูสึก / ทราบถึงความเปน
ธรรม  

10)  มิติดาน การเมืองธรรมาภิบาล 
จากการประเมิน พบวา ไดผลสัมฤทธ์ิระดับ 1 คะแนน คะแนน เกิดข้ึนตาม

นโยบาย และมีระบบในการดําเนินงานท่ีชัดเจน ไดแก การติดตามขอมูลขาวสาร ความเปนธรรม
จากหนวยงานภาครัฐ สวนท่ีเหลือเปนระดับ 0 คะแนน หมายถึง ไมมีผลสัมฤทธ์ิของโครงการ 
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 การวิเคราะหงบประมาณพัฒนาของ อบต. สันกลาง ไดจัดสรรงบประมาณมาก
ท่ีสุดใหกับยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน แนวทางท่ี 5.2 การสงเสริมการ
เรียนรูตลอดชีวิต ขณะเดียวกัน อบต. ไดเสนอโครงการพัฒนาจัดการเรียนรูท่ีสอดคลองกับการ
จัดสรรงบประมาณพัฒนาในโครงการ “สงเสริมและพัฒนาศูนยเด็กเล็ก” จากการจัดการเรียนรู
เพื่อสรางและพัฒนาแผนชุมชน และผลการประเมินผลการเรียนรูโครงการดังกลาวประสบ
ความสําเร็จคอนขางสูงและบรรลุตามวัตถุประสงคท่ีตั้งไว  เนื่องจากใหความสําคัญตอการการ
สงเสริมพัฒนาการของเด็กในทุกดานใหมีความเหมาะสมกับวัยการเจริญเติบโต ท้ังดานการ
สงเสริมการกินอาหารท่ีสุขลักษณะการเตรียมส่ือการสอนท่ีนาสนใจ  และกิจกรรมตางๆ 
กิจกรรมอุยสอนหลานและสันปาตองออนหวาน (ลดการกินขนมหวาน เพิ่มการกินผัก) และการ
แสดงออกของเด็กในกิจกรรมตางๆ อีกท้ังใหเด็กอยูในสภาพแวดลอมท่ีดี  มีอาคาร สถานท่ี และ
บริเวณศูนยพัฒนาเด็กเล็ก กวางขวางเหมาะสมตอกิจกรรมการเรียนการสอน อีกท้ังทําเลต้ังอยู
บริเวณกลางของชุมชน ทําใหสะดวกตอการรับสงเด็ก   ซ่ึงจะเห็นไดวาชวยลดคาใชจายของ
ผูปกครองเด็กสรางความม่ันใจและไววางใจใหกับผูปกครองเด็ก  ตลอดจนการใชในส่ิงแวดลอม
ท่ีดีของเด็ก ดังนั้น อบต. ควรวางแผนการบริหารจัดการและเตรียมความพรอมเพื่อรองรับ
แนวโนมในอนาคต อาจจะมีจํานวนเด็กเพิ่มข้ึน และควรมีการขยายผลตนแบบการพัฒนา
ดังกลาวไปชุมชนอื่นๆ ใหมีการจัดการเรียนการสอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหไดมาตรฐาน
ตอไป 

 
(3) ผลการประเมินผลสัมฤทธ์ิของโครงการของชุมชนตําบลบานทับ อ.แมแจม  

จ.เชียงใหม 
 1) มิติดาน ท่ีอยูอาศัย 

มิติดาน ท่ีอยูอาศัย  มีตัวช้ีวัดผลสัมฤทธ์ิของโครงการท้ังหมด 10 ตัวช้ีวัด ไดแก 
แหลงน้ําดื่ม  แหลงน้ําใช  สภาพถือครองท่ีอยูอาศัย แสงสวาง และเช้ือเพลิง ปาไม กล่ิน เสียง 
ขยะ ควัน และฝุน สวม ถนน การคมนาคม และลักษณะทางเขาออก ซ่ึงผลการประเมินตัวช้ีวัด
ท้ังหมดไดระดับคะแนน 4 คะแนน หมายถึง เกิดผลลัพธตามเปาหมายโครงการ และขยายผล
ตอไปได   
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2) มิติดาน สุขภาพอนามัย 
 มิติดาน สุขภาพอนามัย มีตัวช้ีวัดผลสัมฤทธ์ิของโครงการท้ังหมด 6 ตัวช้ีวัด 

ไดแก การออกกําลังกาย (สุขภาพกาย) ยาเสพติด การบริโภคอาหาร โรคติดเช้ือตางๆ รวมถึงการ
ติดเช้ือเอดส สุขภาพจิต และการบริการสารธารณสุข ผลการประเมินตัวช้ีวัดทุกตัวไดระดับ  
4 คะแนน หมายถึง เกิดผลลัพธตามเปาหมายโครงการ และขยายผลตอไปได   

3) มิติดาน การศึกษา 
จากการประเมิน พบวา ไดผลสัมฤทธ์ิระดับ 5 คะแนน หมายถึง มี (เกิดผลลัพธ

ตามเปาหมายโครงการ และขยายผลตอไปได จนกอใหเกิดความยั่งยืน) ไดแก การรูหนังสือ 
แนวคิดทางการศึกษา โอกาสทางการศึกษา ความตอเนื่อง การถายทอด / สืบทอด รวมถึงการ
ขยายผล การอบรม หรือการเรียนรูเพิ่มเติม แหลงความรูในชุมชน (ภูมิปญญา ปราชญชาวบาน)
สวนท่ีเหลือเปนระดับ 4 คะแนน เกิดผลลัพธตามเปาหมายโครงการ และขยายผลตอไปได   
มีเพียงตัวช้ีวดัท่ีอยูในเกณฑคะแนนนี้มีดังนี้ รูปแบบการศึกษา ระบบการศึกษา และความยั่งยืน 

4) มิติดาน งานทํา และรายได 
 มิติดาน มีงานทําและรายได มีตัวช้ีวัดผลสัมฤทธ์ิของโครงการท้ังหมด  

5 ตัวช้ีวัด ไดแก รายไดหลัก รายไดเสริม การจางงาน รายไดข้ันตํ่า และความพึงพอใจในการ
ทํางาน ซ่ึงผลการประเมินตัวช้ีวดัท้ังหมดไดระดับ 0 คะแนน แสดงวาโครงการไมมีผลสัมฤทธ์ิ 

5) มิติดาน ความม่ันคง 
 มิติดาน ความม่ันคง มีตัวช้ีวัดผลสัมฤทธ์ิของโครงการท้ังหมด 5 ตัวช้ีวัด ไดแก 

เงินออม ภาระหนี้สิน สถานภาพของการทํางาน ความพอเพียงในครัวเรือน และความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสิน โดยผลการประเมินตัวช้ีวัดท้ังหมดไดระดับ 0 คะแนน แสดงวาโครงการ
ไมมีผลสัมฤทธ์ิ 

6) มิติดาน ครอบครัว 
มิติดาน ครอบครัว มีตัวช้ีวัดผลสัมฤทธ์ิของโครงการท้ังหมด 5 ตัวช้ีวัด คือ มี

กิจกรรมรวมกับครอบครัว มีความรักใครปองดอง ความเคารพและใหเกียรติ การแกปญหาใน
ครัวเรือน และมีความสุขเม่ืออยูบาน ผลการประเมินตัวช้ีวัดท้ังหมดไดระดับ 5 คะแนน แสดงวา
โครงการดังกลาวไมเกิดผลผลลัพธตามเปาหมายโครงการ และขยายผลตอไปได จนกอใหเกิด
ความยั่งยืน 
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7) มิติดาน การสนับสนุนทางสังคม 
จากการประเมิน พบวา ไดผลสัมฤทธ์ิระดับ 4 คะแนน เกิดผลลัพธตามเปาหมาย

โครงการ และขยายผลตอไปไดมี 4 ตัวช้ีวัด คือ มีบุคคลท่ีสามารถใหการสนับสนุนได ชุมชน
เขมแข็ง กระบวนการกลุมในชุมชน และคุณคาของชีวิตท่ีเพิ่มข้ึน โดยท่ีเหลือเปนระดับ  
3 คะแนน เกิดผลลัพธตามเปาหมายโครงการ คือ มีหลักประกันทางสังคม หรือสวัสดิการชุมชน  

8) มิติดาน สังคม และวัฒนธรรม 
มิติดาน สังคมและวัฒนธรรม มีตัวช้ีวัดผลสัมฤทธ์ิของโครงการท้ังหมด  

5 ตัวช้ีวัด ไดแก เกิดกลุม – สมาชิก – ชมรม การสืบทอดอนุรักษสังคม และวัฒนธรรม เกิด
กิจกรรมกลุมในชุมชน การมีสวนรวมในกิจกรรม การติดตามขอมูลขาวสาร ผลการประเมิน
ตัวช้ีวัดทุกตัวไดระดับ 4 คะแนน เกิดผลลัพธตามเปาหมายโครงการ และขยายผลตอไป 
  9) มิติดาน สิทธิความเปนธรรม 

มิติดาน สิทธิความเปนธรรม มีตัวชี้วัดผลสัมฤทธ์ิของโครงการทั้งหมด  
5 ตัวช้ีวัด ไดแก รูสึก / ทราบถึงโอกาสความเปนธรรม รูสึก / ทราบถึงสิทธิความเปนธรรม รูสึก / 
ทราบถึงความเปนธรรม ความเคารพกฎเกณฑในชุมชน และการใชสิทธิแสดงความคิดเห็นได 
ผลการประเมินตัวช้ีวัดท้ังหมดไดระดับ 4 คะแนน เกิดผลลัพธตามเปาหมายโครงการ และขยาย
ผลตอไป 

10)  มิติดาน การเมืองธรรมาภิบาล 
มิติดาน การเมืองธรรมาภิบาล มีตัวช้ีวัดผลสัมฤทธ์ิของโครงการท้ังหมด  

5 ตัวช้ีวัด ไดแก การติดตามขอมูลขาวสาร การมีกิจกรรม (การเมือง)ระหวางชุมชนรวมกับ  
สมาชิก หรือระหวางชุมชน รวมกับภาครัฐ การมีสวนรวมทางการเมืองระหวางชุมชนกับภาครัฐ 
มีความรูสึกโปรงใสในระบบภาครัฐ และความเปนธรรมจากหนวยงานภาครัฐ ผลการประเมิน
ตัวช้ีวัดท้ังหมดไดระดับ 5  คะแนน เกิดผลลัพธตามเปาหมายโครงการ และขยายผลตอไปได  
จนกอใหเกิดความยั่งยืน 

 อบต. บานทับเสนอโครงการเพื่อจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ดาน
การศึกษา ซ่ึงสอดคลองกับผลการวิเคราะหงบประมาณตามยุทธศาสตรนํารองท่ี พบวา 
ยุทธศาสตรนํารองการศึกษา ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและสังคม แนวทาง 
ท่ี 5.1 สงเสริมการศึกษาท้ังในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย และ อบต. บานทับ เสนอการ
พัฒนา ช่ือโครงการ “การมีสวนรวมในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทองถ่ิน” จากการจัดการ
เรียนรูเพื่อสรางและพัฒนาแผนชุมชน และผลการประเมินผลการเรียนรูโครงการดังกลาว
ประสบความสําเร็จคอนขางสูงและบรรลุตามวัตถุประสงคท่ีตั้งไว  โดยสามารถพัฒนาและ
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(4) ผลการประเมินผลสัมฤทธ์ิของโครงการของชุมชนตําบลแมคือ  อ.ดอยสะเก็ด   

จ.เชียงใหม 
 1) มิติดาน ท่ีอยูอาศัย 

จากการประเมิน พบวา ไดผลสัมฤทธ์ิระดับ 5 คะแนน เกิดผลลัพธตามเปาหมาย
โครงการ และขยายผลตอไปได จนกอใหเกิดความยั่งยืน คือ แหลงน้ําดื่ม แหลงน้ําใช ขยะ ควัน 
และฝุน ระดับ 4 คะแนน เกิดผลลัพธตามเปาหมายโครงการ และขยายผลตอไปได ไดแก สภาพ
ถือครองท่ีอยูอาศัย แสงสวาง และเช้ือเพลิง เสียง สวม และระดับ 3 คะแนน เกิดผลลัพธตาม
เปาหมายโครงการ มีตัวช้ีวดัเดียว เปนปาไม ถนน การคมนาคม และลักษณะทางเขาออก สําหรับ
ระดับ 2 คะแนน เกิดข้ึนจากความตองการของชุมชน และมีระบบในการดําเนินงานท่ีชัดเจน  
คือ กล่ิน 

2) มิติดาน สุขภาพอนามัย 
จากการประเมิน พบวา ไดผลสัมฤทธ์ิระดับ 5 คะแนน เกิดผลลัพธตามเปาหมาย

โครงการ และขยายผลตอไปได จนกอใหเกิดความยั่งยืน คือ การออกกําลังกาย (สุขภาพกาย) ยา
เสพติด การบริโภคอาหาร สุขภาพจิต การบริการสารธารณสุข สวนท่ีเหลือเปนระดับ 4 คะแนน 
เกิดผลลัพธตามเปาหมายโครงการ และขยายผลตอไปได ไดแก โรคติดเช้ือตางๆ รวมถึงการติด
เช้ือเอดส 

3) มิติดาน การศึกษา 
จากการประเมิน พบวา ไดผลสัมฤทธ์ิระดับ 5 คะแนน เกิดผลลัพธตามเปาหมาย

โครงการ และขยายผลตอไปได จนกอใหเกิดความยั่งยืน คือ การรูหนังสือ แนวคิดทางการศึกษา 
รูปแบบการศึกษา ระบบการศึกษาโอกาสทางการศึกษา ความตอเนื่อง การถายทอด / สืบทอด 
รวมถึงการขยายผล แหลงความรูในชุมชน ความยั่งยืน และระดับ 4 คะแนน เกิดผลลัพธตาม
เปาหมายโครงการ และขยายผลตอไปได ไดแก การอบรม หรือการเรียนรูเพิ่มเติม 

4) มิติดาน งานทํา และรายได 
จากการประเมิน พบวา ไดผลสัมฤทธ์ิระดับ 4 คะแนน เกิดผลลัพธตามเปาหมาย

โครงการ และขยายผลตอไปได ไดแก รายไดหลัก รายไดเสริม ความพึงพอใจในการทํางาน การ
จางงาน โดยท่ีเหลือท้ังหมดเปนระดับ 3 คะแนน เกิดผลลัพธตามเปาหมายโครงการ คือ รายได
ข้ันตํ่า 
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5) มิติดาน ความม่ันคง 
จากการประเมิน พบวา ไดผลสัมฤทธ์ิระดับ 5 คะแนน เกิดผลลัพธตามเปาหมาย

โครงการ และขยายผลตอไปได จนกอใหเกิดความยั่งยืน คือ เงินออม ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน สวนระดับ 4 คะแนน เกิดผลลัพธตามเปาหมายโครงการ และขยายผลตอไปได ไดแก 
สถานภาพของการทํางาน ความพอเพียงในครัวเรือน และภาระหนี้สิน 

6) มิติดาน ครอบครัว 
มิติดาน ครอบครัว มีตัวช้ีวัดผลสัมฤทธ์ิของโครงการท้ังหมด 5 ตัวช้ีวัด ไดแก 

ดังนี้ มีความรักใครปองดอง ความเคารพและใหเกียรติ การแกปญหาในครัวเรือน มีความสุขเม่ือ
อยูบาน มีกิจกรรมรวมกับครอบครัว ผลการประเมินตัวช้ีวัดไดระดับ 5 คะแนน เกิดผลลัพธตาม
เปาหมายโครงการ และขยายผลตอไปได จนกอใหเกิดความยั่งยืน 

7) มิติดาน การสนับสนุนทางสังคม 
มิติดาน การสนับสนุนทางสังคม มีตัวช้ีวัดผลสัมฤทธ์ิของโครงการทั้งหมด  

5  ตัวช้ีวัด ไดแก มีหลักประกันทางสังคม หรือสวัสดิการชุมชน ชุมชนเขมแข็ง กระบวนการกลุม
ในชุมชน มีบุคคลท่ีสามารถใหการสนับสนุนได คุณคาของชีวิตท่ีเพิ่มข้ึน ผลการประเมินตัวช้ีวัด
ไดระดับ 5 คะแนนเกิดผลลัพธตามเปาหมายโครงการ และขยายผลตอไปได จนกอใหเกิดความ
ยัง่ยืน 
  8) มิติดาน สังคม และวัฒนธรรม 

จากการประเมิน พบวา ไดผลสัมฤทธ์ิระดับ 5 คะแนน เกิดผลลัพธตามเปาหมาย
โครงการ และขยายผลตอไปได จนกอใหเกิดความยั่งยืน คือ เกิดกลุม – สมาชิก – ชมรม  
เกิดกิจกรรมกลุมในชุมชน การมีสวนรวมในกิจกรรม การติดตามขอมูลขาวสาร และระดับ  
4 คะแนน เกิดผลลัพธตามเปาหมายโครงการ และขยายผลตอไปได ไดแก การสืบทอดอนุรักษ
สังคมและวัฒนธรรม 

9) มิติดาน สิทธิความเปนธรรม 
จากการประเมิน พบวา ไดผลสัมฤทธ์ิระดับ 5 คะแนน เกิดผลลัพธตามเปาหมาย

โครงการ และขยายผลตอไปได จนกอใหเกิดความยั่งยืน คือ รูสึก / ทราบถึงโอกาสความเปน
ธรรม รูสึก / ทราบถึงสิทธิความเปนธรรม รูสึก / ทราบถึงความเปนธรรม และระดับ 4 คะแนน 
เกิดผลลัพธตามเปาหมายโครงการ และขยายผลตอไปได ไดแก ความเคารพกฎเกณฑในชุมชน 
การใชสิทธิแสดงความคิดเห็นได 
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10)  มิติดาน การเมืองธรรมาภิบาล 
มิติดาน การเมืองธรรมภิบาล มีตัวช้ีวัดผลสัมฤทธ์ิของโครงการทั้งหมด  

5 ตัวช้ีวัด การติดตามขอมูลขาวสาร การมีกิจกรรม (การเมือง) ระหวางชุมชนรวมกับสมาชิก 
หรือระหวางชุมชน รวมกับภาครัฐ การมีสวนรวมทางการเมืองระหวางชุมชนกับภาครัฐ  
มีความรูสึกโปรงใสในระบบภาครัฐ ความเปนธรรมจากหนวยงานภาครัฐ ผลการประเมิน
ตัวช้ีวัดไดระดับ 4 คะแนน เกิดผลลัพธตามเปาหมายโครงการ และขยายผลตอไปได 

 จากการวิเคราะหและประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ พบวา อบต.แมคือ ได
จัดสรรงบประมาณมากท่ีสุดใหกับยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง แนวทางท่ี 2.2 การพัฒนาการรวมกลุม แต อบต.แมคือ กลับเสนอโครงการ
เพ่ือพัฒนาดานการศึกษา ช่ือโครงการ “สนับสนุนดานการศึกษาโรงเรียนแมคือวิทยา” จากการ
จัดการเรียนรูเพื่อสรางและพัฒนาแผนชุมชน และผลการประเมินผลการเรียนรูโครงการดังกลาว
ประสบความสําเร็จคอนขางสูงและบรรลุตามวัตถุประสงคท่ีตั้งไว โดยสามารถจัดการเรียนการ
สอนใหเหมาะสมกับวัย สอดคลองกับความตองการของผูปกครองโดยผานการแสดงความ
คิดเห็นผานแบบสอบถามจัดหลักสูตรการสอนหลายภาษาท่ีสอดคลองแนวโนมการเปล่ียนแปลง
ของภาวะเศรษฐกิจและตองการตลาดแรงงานในอนาคต ขณะเดียวกันก็มีการสนับงบประมาณ
ดานการศึกษาท้ังการจัดรถรับสง เส้ือผา อาหาร  การใหทุนการศึกษา ฯลฯ ที่ลดคาใชจายของ
ครัวเรือนในชุมชน 

 
(5) ผลการประเมินผลสัมฤทธ์ิของโครงการของชุมชนตําบลบวกคาง อ.สันกําแพง  

จ.เชียงใหม 
 1) มิติดาน ท่ีอยูอาศัย 

 จากการประเมิน พบวา ไดผลสัมฤทธ์ิระดับ 3 คะแนน เกิดผลลัพธตาม
เปาหมาย โครงการ คือ แหลงน้ําดื่ม แหลงน้ําใช สภาพถือครองท่ีอยูอาศัย แสงสวาง และ
เช้ือเพลิง กล่ิน สวม ถนน การคมนาคม และลักษณะทางเขาออก โดยท่ีเหลือท้ังหมดเปนระดับ  
0 คะแนน ไมมีผลสัมฤทธ์ิ คือ ปาไม เสียง ขยะ ควัน และฝุน 

2) มิติดาน สุขภาพอนามัย 
จากการประเมิน พบวา ไดผลสัมฤทธ์ิระดับ 3 คะแนน เกิดผลลัพธตามเปาหมาย

โครงการ คือสุขภาพจิต การบริการสารธารณสุข การออกกําลังกาย (สุขภาพกาย)  
การบริโภคอาหาร ยาเสพติด โดยที่เหลือท้ังหมดเปนระดับ 0 คะแนน ไมมีผลสัมฤทธ์ิ คือ โรค
ติดเช้ือตางๆ รวมถึงการติดเช้ือเอดส 
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  3) มิติดาน การศึกษา 
 จากการประเมิน พบวา ไดผลสัมฤทธ์ิระดับ 5 คะแนน เกิดผลลัพธตามเปาหมาย

โครงการ และขยายผลตอไปได จนกอใหเกิดความยั่งยืน ไดแก ความยั่งยืน รองลงมาเปนระดับ  
4 คะแนน เกิดผลลัพธตามเปาหมายโครงการ และขยายผลตอไปได คือ การรูหนังสือ โอกาส
ทางการศึกษา ความตอเนื่อง การถายทอด / สืบทอด รวมถึงการขยายผล โดยท่ีเหลือท้ังหมดเปน
ระดับ 3 คะแนน เกิดผลลัพธตามเปาหมายโครงการ คือ แนวคิดทางการศึกษา รูปแบบการศึกษา 
ระบบการศึกษา การอบรม หรือการเรียนรูเพิ่มเติม และแหลงความรูในชุมชน 

4) มิติดาน งานทํา และรายได 
 จากการประเมิน พบวา ไดผลสัมฤทธ์ิระดับ 4 คะแนน เกิดผลลัพธตาม

เปาหมายโครงการ และขยายผลตอไปได คือ ความพึงพอใจในการทํางาน รองลงมาเปนระดับ  
3 คะแนน เกิดผลลัพธตามเปาหมายโครงการ คือ รายไดหลัก รายไดเสริม โดยที่เหลือท้ังหมด
เปนระดับ 2 คะแนน เกิดข้ึนจากความตองการของชุมชน และมีระบบในการดําเนินงานท่ีชัดเจน 
คือ การจางงาน และรายไดข้ันตํ่า  

5) มิติดาน ความม่ันคง 
จากการประเมิน พบวา ไดผลสัมฤทธ์ิระดับ 3 คะแนน เกิดผลลัพธตามเปาหมาย

โครงการ คือ เงินออม ภาระหน้ีสิน สถานภาพของการทํางาน สวนท่ีเหลือเปนระดับ 2 คะแนน 
เกิดข้ึนจากความตองการของชุมชน และมีระบบในการดําเนินงานท่ีชัดเจน คือ ความพอเพียงใน
ครัวเรือน ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

6) มิติดาน ครอบครัว 
จากการประเมิน พบวา ไดผลสัมฤทธ์ิระดับ 4 คะแนน เกิดผลลัพธตามเปาหมาย

โครงการ และขยายผลตอไปได คือ มีความรักใครปองดอง ความเคารพและใหเกียรติ การ
แกปญหาในครัวเรือน รองลงมาเปนระดับ 3 คะแนน เกิดผลลัพธตามเปาหมายโครงการ คือ  
มีความสุขเม่ืออยูบาน มีกิจกรรมรวมกับครอบครัว 

7) มิติดาน การสนับสนุนทางสังคม 
จากการประเมิน พบวา ไดผลสัมฤทธ์ิระดับ 4 คะแนน เกิดผลลัพธตามเปาหมาย

โครงการ และขยายผลตอไปได คือ มีบุคคลท่ีสามารถใหการสนับสนุนได รองลงมาเปนระดับ  
3 คะแนน เกิดผลลัพธตามเปาหมายโครงการ คือ คุณคาของชีวิตท่ีเพิ่มข้ึน ชุมชนเขมแข็ง 
กระบวนการกลุมในชุมชน สวนท่ีเหลือเปนระดับ 2 คะแนน เกิดข้ึนจากความตองการของชุมชน 
และมีระบบในการดําเนินงานที่ชัดเจน คือ มีหลักประกันทางสังคม หรือสวัสดิการชุมชน 
  8) มิติดาน สังคม และวัฒนธรรม 
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จากการประเมิน พบวา ไดผลสัมฤทธ์ิระดับ 4 คะแนน เกิดผลลัพธตามเปาหมาย
โครงการ และขยายผลตอไปได คือ การมีสวนรวมในกิจกรรม รองลงมาเปนระดับ 3 คะแนน 
เกิดผลลัพธตามเปาหมายโครงการ คือ เกิดกลุม – สมาชิก – ชมรม เกิดกิจกรรมกลุมในชุมชน 
สวนท่ีเหลือเปนระดับ 2 คะแนน เกิดข้ึนจากความตองการของชุมชน และมีระบบในการ
ดําเนินงานที่ชัดเจน คือ การสืบทอดอนุรักษ 

9) มิติดาน สิทธิความเปนธรรม 
จากการประเมิน พบวา ไดผลสัมฤทธ์ิระดับ 3 คะแนน เกิดผลลัพธตามเปาหมาย

โครงการ คือ ความเคารพกฎเกณฑในชุมชน การใชสิทธิแสดงความคิดเห็นได โดยท่ีเหลือเปน
ระดับ 1 คะแนน คะแนน เกิดข้ึนตามนโยบาย และมีระบบในการดําเนินงานท่ีชัดเจน ไดแก รูสึก 
/ ทราบถึงโอกาสความเปนธรรม รูสึก / ทราบถึงสิทธิความเปนธรรม รูสึก / ทราบถึงความ 
เปนธรรม  

10) มิติดาน การเมืองธรรมาภิบาล 
 จากการประเมิน พบวา ไดผลสัมฤทธ์ิระดับ 3 คะแนน เกิดผลลัพธตามเปาหมาย

โครงการ คือ มีความรูสึกโปรงใสในระบบภาครัฐ  ความเปนธรรมจากหนวยงานภาครัฐ สวนท่ี
เหลือเปนระดับ 1 คะแนน เกิดข้ึนตามนโยบาย และมีระบบในการดําเนินงานที่ชัดเจน ไดแก การ
ติดตามขอมูลขาวสาร การมีกิจกรรม (การเมือง) ระหวางชุมชนรวมกับสมาชิก หรือระหวาง
ชุมชน รวมกับภาครัฐ การมีสวนรวมทางการเมืองระหวางชุมชนกับภาครัฐ 
 จากการวิเคราะหและประเมินผลสัมฤทธ์ิของโครงการ พบวา อบต.บวกคาง ได
จัดสรรงบประมาณมากท่ีสุดใหกับยุทธศาสตรดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต แนวทางการพัฒนา
ดานการสงเสริมสุขภาพอนามัย พัฒนาการเด็กเยาวชนผูสูงอายุ และผูดอยโอกาส แต อบต. 
บวกคางกลับเสนอโครงการเพ่ือพัฒนาดานการศึกษา ช่ือโครงการ “การจัดการศึกษาปฐมวัย 
อบต.บวกคาง” จากการจัดการเรียนรูเพื่อสรางและพัฒนาแผนชุมชน และผลการประเมินผลการ
เรียนรูโครงการดังกลาวประสบความสําเร็จคอนขางสูงและบรรลุตามวัตถุประสงคท่ีตั้งไว 
สามารถจัดการเรียนการสอนปฐมวัยใหกับชุมชนไดอยางมีมาตรฐาน และสรางความเช่ือมันดาน
การศึกษาแกผูปกครองและชุมชน ท้ังยังลดคาใชจายของผูปกครองอีกดวย 
 
 (6) ผลการประเมินผลสัมฤทธ์ิของโครงการของชุมชนตําบลแมสาว  อ.แมอาย   
จ.เชียงใหม 
 1) มิติดาน ท่ีอยูอาศัย 
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จากการประเมิน พบวา ไดผลสัมฤทธ์ิระดับ 2 คะแนน เกิดข้ึนจากความตองการ
ของชุมชน และมีระบบในการดําเนินงานท่ีชัดเจน ไดแก ถนน การคมนาคม และลักษณะ
ทางเขาออก และระดับ 1 คะแนน เกิดข้ึนตามนโยบาย และมีระบบในการดําเนินงานท่ีชัดเจน 
ไดแก แหลงน้ําดื่ม แหลงน้ําใชสวนท่ีเหลือเปนระดับ 0 คะแนน โครงการไมมีผลสัมฤทธ์ิ ไดแก 
สภาพถือครองท่ีอยูอาศัย แสงสวาง และเช้ือเพลิง กล่ิน ปาไม เสียง ขยะ ควัน และฝุน  

2) มิติดาน สุขภาพอนามัย 
จากการประเมิน พบวา ไดผลสัมฤทธ์ิระดับ 3 คะแนน เกิดผลลัพธตามเปาหมาย

โครงการ มีตัวช้ีวัดเดียว คือ การบริโภคอาหาร ในระดับ ระดับ 2 คะแนน เกิดข้ึนจากความ
ตองการของชุมชน และมีระบบในการดําเนินงานท่ีชัดเจน ไดแก การบริการสารธารณสุข 
สําหรับในระดับ 1 คะแนน เกิดข้ึนตามนโยบาย และมีระบบในการดําเนินงานท่ีชัดเจน ไดแก 
การออกกําลังกาย (สุขภาพกาย) สุขภาพจิต ยาเสพติด โดยท่ีเหลือเปนระดับ 0 คะแนน โครงการ
ไมมีผลสัมฤทธ์ิ ไดแก โรคติดเช้ือตางๆ รวมถึงการติดเช้ือเอดส 

3) มิติดาน การศึกษา 
จากการประเมิน พบวา ไดผลสัมฤทธ์ิระดับ 4 คะแนน เกิดผลลัพธตามเปาหมาย

โครงการ และขยายผลตอไปได คือ แนวคิดทางการศึกษา รูปแบบการศึกษาการถายทอด /  
สืบทอด รวมถึงการขยายผล การอบรม หรือการเรียนรูเพิ่มเติม แหลงความรูในชุมชน ความ
ยั่งยืน สวนท่ีเหลือเปนระดับ 1 คะแนน เกิดข้ึนตามนโยบาย และมีระบบในการดําเนินงานท่ี
ชัดเจน คือ การรูหนังสือ ระบบการศึกษา โอกาสทางการศึกษา และความตอเนื่อง 

4) มิติดาน งานทํา และรายได 
จากการประเมิน พบวา ไดผลสัมฤทธ์ิระดับ 4 คะแนน เกิดผลลัพธตามเปาหมาย

โครงการ และขยายผลตอไปได คือ ความพึงพอใจในการทํางาน ในระดับ 2 คะแนน เกิดข้ึนจาก
ความตองการของชุมชน และมีระบบในการดําเนินงานท่ีชัดเจน คือ รายไดหลัก รายไดเสริม 
สวนระดับ 1 คะแนน เกิดข้ึนตามนโยบาย และมีระบบในการดําเนินงานท่ีชัดเจน คือ การจาง
งาน โดยท่ีเหลือท้ังหมดเปนระดับ 0 คะแนน ไมมีผลสัมฤทธ์ิ คือ รายไดข้ันต่ํา 
  5) มิติดาน ความม่ันคง 

 จากการประเมิน พบวา ไดผลสัมฤทธ์ิระดับ 4 คะแนน เกิดผลลัพธตาม
เปาหมายโครงการ และขยายผลตอไปได คือ สถานภาพของการทํางาน ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน สวนท่ีเหลือเปนระดับ 2 คะแนน เกิดข้ึนจากความตองการของชุมชน และมีระบบ
ในการดําเนินงานท่ีชัดเจน คือ เงินออม ภาระหนี้สิน และความพอเพียงในครัวเรือน 

6) มิติดาน ครอบครัว 
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จากการประเมิน พบวา ไดผลสัมฤทธ์ิระดับ 3 คะแนน เกิดผลลัพธตามเปาหมาย
โครงการ มีตัวช้ีวัดเดียว คือ มีความรักใครปองดอง มีกิจกรรมรวมกับครอบครัว สวนระดับ  
1 คะแนน เกิดข้ึนตามนโยบาย และมีระบบในการดําเนินงานท่ีชัดเจน คือ การแกปญหาใน
ครัวเรือน มีความสุขเม่ืออยูบาน โดยท่ีเหลือท้ังหมดเปนระดับ 0 คะแนน ไมมีผลสัมฤทธ์ิ คือ 
ความเคารพและใหการเกียรติกัน 

7) มิติดาน การสนับสนุนทางสังคม 
จากการประเมิน พบวา ไดผลสัมฤทธ์ิระดับ 3 คะแนน เกิดผลลัพธตามเปาหมาย

โครงการ มีตัวช้ีวัดเดียว คือ มีหลักประกันทางสังคม หรือสวัสดิการชุมชน ในระดับ 2 คะแนน 
เกิดข้ึนจากความตองการของชุมชน และมีระบบในการดําเนินงานท่ีชัดเจน คือ ชุมชนเขมแข็ง 
คุณคาของชีวิตท่ีเพ่ิมข้ึน สวนท่ีเหลือเปนระดับ 1 คะแนน เกิดข้ึนตามนโยบาย และมีระบบใน
การดําเนินงานท่ีชัดเจน คือ กระบวนการกลุมในชุมชน มีบุคคลท่ีสามารถใหการสนับสนุนได 

8) มิติดาน สังคม และวัฒนธรรม 
จากการประเมิน พบวา ไดผลสัมฤทธ์ิระดับ 4 คะแนน เกิดผลลัพธตามเปาหมาย

โครงการ และขยายผลตอไปได คือ การมีสวนรวมในกิจกรรม และระดับ 3 คะแนน เกิดผลลัพธ
ตามเปาหมายโครงการ มีตัวช้ีวัดเดียว คือ การสืบทอดอนุรักษสังคม และวัฒนธรรม โดยท่ีเหลือ
ท้ังหมดเปนระดับ 0 คะแนน ไมมีผลสัมฤทธ์ิ คือ เกิดกลุม – สมาชิก – ชมรม เกิดกิจกรรมกลุมใน
ชุมชน และการติดตามขอมูลขาวสาร 

9) มิติดาน สิทธิความเปนธรรม 
จากการประเมิน พบวา ไดผลสัมฤทธ์ิระดับ 2 คะแนน เกิดข้ึนจากความตองการ

ของชุมชน และมีระบบในการดําเนินงานท่ีชัดเจน คือ รูสึก / ทราบถึงโอกาสความเปนธรรม 
ความเคารพกฎเกณฑในชุมชน โดยท่ีเหลือเปนระดับ 0 คะแนน หมายถึง ไมมีผลสัมฤทธ์ิ คือ 
รูสึก / ทราบถึงสิทธิความเปนธรรม รูสึก / ทราบถึงความเปนธรรม และการใชสิทธิแสดงความ
คิดเห็นได 

10) มิติดาน การเมืองธรรมาภิบาล 
มิติดาน การเมืองธรรมาภิบาล มีตัวช้ีวัดผลสัมฤทธ์ิของโครงการท้ังหมด  

5 ตัวช้ีวัด ไดแก การติดตามขอมูลขาวสาร การมีกิจกรรม (การเมือง) ระหวางชุมชนรวมกับ
สมาชิก หรือระหวางชุมชน รวมกับภาครัฐ การมีสวนรวมทางการเมืองระหวางชุมชนกับภาครัฐ 
มีความรูสึกโปรงใสในระบบภาครัฐ ความเปนธรรมจากหนวยงานภาครัฐ ผลการประเมิน
ตัวช้ีวัดไดระดับ 1 คะแนน เกิดข้ึนตามนโยบาย และมีระบบในการดําเนินงานท่ีชัดเจน 
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 จากการวิเคราะหและประเมินผลสัมฤทธ์ิของโครงการ พบวา อบต.แมสาว ได
จัดสรรงบประมาณมากท่ีสุดใหกับยุทธศาสตรท่ี 5 ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
แนวทางพัฒนาที่ 5.2 การสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต สอดคลองกับโครงการท่ี อบต.แมสาว 
กลับเสนอเพ่ือพัฒนานั้นอยูในยุทธศาสตรนํารองดานการศึกษา ช่ือโครงการ “ภารกิจทองถ่ิน
ดานการศึกษา เพื่อชุมชนรากหญาของไทย” จากการจัดการเรียนรูเพื่อสรางและพัฒนาแผน
ชุมชน และผลการประเมินผลการเรียนรูโครงการดังกลาวประสบความสําเร็จคอนขางสูงและ
บรรลุตามวัตถุประสงคท่ีตั้งไว โดยสามารถจัดการเรียนการสอนใหกับเด็กกอนวัยเรียนในพื้นท่ี
หางไกล ท้ังยังสามารถลดภาระคาใชจายประชาชนในพ้ืนท่ีท่ีสวนใหญยากจน และประกอบ
อาชีพการเกษตรไดมีเวลาทํางานอยางเต็มเวลา เพราะศูนยเด็กเล็กกอนวัยเรียนเปนผูดูแลบุตร
แทนครอบครัวและสอนเด็กใหมีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย 

 
5.4  การประเมินผลสัมฤทธ์ิของการจัดการเรียนรู ดานอนามัยและส่ิงแวดลอม   

การประเมินผลสัมฤทธ์ิของการจัดการเรียนรู ตอการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมของ
ชุมชนทองถ่ินในจังหวัดเชียงใหม ดานอนามัยและส่ิงแวดลอม โดยมีกลุมตัวอยาง จํานวน  
5 องคการบริหารสวนตําบล มีผลการประเมิน ดงัรายละเอียดตอไปนี้ 

(1) ผลการประเมินผลสัมฤทธ์ิของโครงการของชุมชนตําบลสันโปง  อ.แมริม   
จ.เชียงใหม 
 1) มิติดาน ท่ีอยูอาศัย 

จากการประเมิน พบวาไดผลสัมฤทธ์ิระดับ 4 คะแนน เกิดผลลัพธตามเปาหมาย
โครงการ และขยายผลตอไปได คือ ถนน การคมนาคม และลักษณะทางเขาออก รองลงมาเปน
ระดับ 3 คะแนน เกิดผลลัพธตามเปาหมายโครงการ ไดแก แหลงน้ําดื่ม สภาพถือครองท่ีอยูอาศัย 
แสงสวาง และเชื้อเพลิง  ปาไม  กล่ิน  เสียง  สวม สวนท่ีเหลือเปนระดับ 2 คะแนน เกิดข้ึนจาก
ความตองการของชุมชน และมีระบบในการดําเนินงานท่ีชัดเจน คือ แหลงน้ําใช  ขยะ ควัน และ
ฝุน 

2) มิติดาน สุขภาพอนามัย 
มิติดาน สุขภาพอนามัย มีตัวช้ีวัดผลสัมฤทธ์ิของโครงการท้ังหมด 6 ตัวช้ีวัด 

ไดแก การออกกําลังกาย (สุขภาพกาย) ยาเสพติด การบริโภคอาหาร โรคติดเช้ือตางๆ รวมถึงการ
ติดเช้ือเอดส สุขภาพจิต การบริการสารธารณสุข ผลการประเมินทุกตัวช้ีวัดไดระดับ 3 คะแนน 
เกิดผลลัพธตามเปาหมายโครงการ 
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3) มิติดาน การศึกษา 
 จากการประเมิน พบวา ไดผลสัมฤทธ์ิระดับ 4 คะแนน เกิดผลลัพธตาม

เปาหมายโครงการ และขยายผลตอไปได คือ การรูหนังสือ แหลงความรูในชุมชน (ภูมิปญญา  
ปราชญชาวบาน) สวนท่ีเหลือเปนระดับ 3 คะแนน เกิดผลลัพธตามเปาหมายโครงการ คือ                
รูปแบบการศึกษา   แนวคิดทางการศึกษา  ระบบการศึกษา  โอกาสทางการศึกษา  ความตอเนื่อง 
การถายทอด / สืบทอด รวมถึงการขยายผล  การอบรม หรือการเรียนรูเพิ่มเติม  ความยั่งยืน 

4) มิติดาน งานทํา และรายได 
จากการประเมิน พบวา ไดผลสัมฤทธ์ิระดับ 4 คะแนน เกิดผลลัพธตามเปาหมาย

โครงการ และขยายผลตอไปได คือ รายไดหลัก  รายไดเสริม  และระดับ 3 คะแนน เกิดผลลัพธ
ตามเปาหมายโครงการ  การจางงาน  รายไดข้ันต่ํา และความพึงพอใจในการทํางาน 

5) มิติดาน ความม่ันคง 
จากการประเมิน พบวา ไดผลสัมฤทธ์ิระดับ 3 คะแนน เกิดผลลัพธตามเปาหมาย

โครงการ ไดแก ความพอเพียงในครัวเรือน สวนท่ีเหลือเปนระดับ 2 คะแนน เกิดข้ึนจากความ
ตองการของชุมชน และมีระบบในการดําเนินงานท่ีชัดเจน คือ เงินออม ภาระหนี้สิน สถานภาพ
ของการทํางาน และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

6) มิติดาน ครอบครัว 
มิติดาน ครอบครัว มีตัวช้ีวดัผลสัมฤทธ์ิของโครงการทั้งหมด 5 ตัวช้ีวัด ไดแก มี

กิจกรรมรวมกับครอบครัว มีความรักใครปองดอง ความเคารพและใหเกียรติ การแกปญหาใน
ครัวเรือน มีความสุขเม่ืออยูบาน ผลการประเมินตัวช้ีวัดไดระดับ 4 คะแนน เกิดผลลัพธตาม
เปาหมายโครงการ และขยายผลตอไปได 

7) มิติดาน การสนับสนุนทางสังคม 
 จากการประเมิน พบวา ไดผลสัมฤทธ์ิระดับ 4 คะแนน เกิดผลลัพธตามเปาหมาย

โครงการ และขยายผลตอไปได คือ มีหลักประกันทางสังคม หรือสวัสดิการชุมชน มีบุคคลท่ี
สามารถใหการสนับสนุนได สวนท่ีเหลือเปนระดับ 3 คะแนน เกิดผลลัพธตามเปาหมาย
โครงการ คือ ชุมชนเขมแข็ง กระบวนการกลุมในชุมชน และคุณคาของชีวิตท่ีเพิ่มข้ึน 

8) มิติดาน สังคม และวัฒนธรรม 
 จากการประเมิน พบวา ไดผลสัมฤทธ์ิระดับ 4 คะแนน เกิดผลลัพธตามเปาหมาย

โครงการ และขยายผลตอไปได คือ การมีสวนรวมในกิจกรรม รองลงมาระดับ 3 คะแนน เกิด
ผลลัพธตามเปาหมายโครงการ คือ เกิดกลุม – สมาชิก – ชมรม การสืบทอดอนุรักษสังคม และ



 183

  9) มิติดาน สิทธิความเปนธรรม 
จากการประเมิน พบวา ไดผลสัมฤทธ์ิระดับ 3 คะแนน เกิดผลลัพธตามเปาหมาย

โครงการ ไดแก  รูสึก / ทราบถึงโอกาสความเปนธรรม  รูสึก / ทราบถึงสิทธิความเปนธรรม 
สวนท่ีเหลือเปนระดับ 2  คะแนน เกิดข้ึนจากความตองการของชุมชน และมีระบบในการ
ดําเนินงานท่ีชัดเจน คือ รูสึก / ทราบถึงความเปนธรรม  ความเคารพกฎเกณฑในชุมชน และการ
ใชสิทธิแสดงความคิดเห็นได 

10)  มิติดาน การเมืองธรรมาภิบาล 
จากการประเมิน พบวา ไดผลสัมฤทธ์ิระดับ 3 คะแนน เกิดผลลัพธตามเปาหมาย

โครงการ ไดแก การติดตามขอมูลขาวสาร การมีกิจกรรม (การเมือง) ระหวางชุมชนรวมกับ 
สมาชิก หรือระหวางชุมชน รวมกับภาครัฐ การมีสวนรวมทางการเมืองระหวางชุมชนกับภาครัฐ
ความเปนธรรมจากหนวยงานภาครัฐ สวนท่ีเหลือเปนระดับ 2 คะแนน เกิดข้ึนจากความตองการ
ของชุมชน และมีระบบในการดําเนินงานท่ีชัดเจน คือ มีความรูสึกโปรงใสในระบบภาครัฐ 

 จากการวิเคราะหและประเมินผลสัมฤทธ์ิของโครงการ พบวา อบต.สันโปง ได
จัดสรรงบประมาณมากท่ีสุดใหกับยุทธศาสตรท่ี 3 การอนุรักษ ฟนฟู และบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอมระบบนิเวศนและการพลังงานอยางยั่งยืน แนวทางท่ี 3.1 การ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ซ่ึงสอดคลองกับยุทธศาสตรนํารองดาน
ส่ิงแวดลอมและอนามัย และสอดคลองกับ อบต.สันโปงท่ีเสนอยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
ส่ิงแวดลอมและอนามัยเชนกัน  ช่ือโครงการ “การใชปุยหมักอินทรีย และการเตรียมดินอยาง 
ไมเผาตอซังในการผลิตถ่ัวเหลืองเพื่อแกไขปญหาตามมลภาวะทางอากาศ” จากการจัดการเรียนรู
เพื่อสรางและพัฒนาแผนชุมชน และผลการประเมินผลการเรียนรูโครงการดังกลาวประสบ
ความสําเร็จตามวตัถุประสงคท่ีตัง้ไว  สามารถปลูกจิตสํานึกใหเกษตรกรตระหนักถึงส่ิงแวดลอม
และหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ ปองกันและแกไขปญหามลภาวะทางอากาศเปนพิษ และชวย
ลดคาใชจายการผลิตเกี่ยวกับการใชปุยอีกดวย 

 
 
(2) ผลการประเมินผลสัมฤทธ์ิของโครงการของชุมชนตําบลโปงแยง  อ.แมริม   

จ.เชียงใหม 
 1) มิติดาน ท่ีอยูอาศัย 
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จากการประเมิน พบวา ไดผลสัมฤทธ์ิระดับ 4 คะแนน เกิดผลลัพธตามเปาหมาย
โครงการ และขยายผลตอไปได คือ แหลงน้ําดื่ม แหลงน้ําใช แสงสวาง และเช้ือเพลิง ปาไม กล่ิน
เสียง ขยะ ควัน และฝุน สวม ถนน การคมนาคม และลักษณะทางเขาออก สวนท่ีเหลือเปนระดับ 
3 คะแนน เกิดผลลัพธตามเปาหมายโครงการ ไดแก สภาพการถือครองท่ีอยูอาศัย 

2) มิติดาน สุขภาพอนามัย 
 จากการประเมิน พบวา ไดผลสัมฤทธ์ิระดับ 4 คะแนน เกิดผลลัพธตามเปาหมาย

โครงการ และขยายผลตอไปได   คือ การบริโภคอาหาร สุขภาพจิต  รองลงมาระดับ 3 คะแนน 
เกิดผลลัพธตามเปาหมายโครงการ ไดแก การออกกําลังกาย (สุขภาพกาย) ยาเสพติด โรคติดเช้ือ
ตางๆ รวมถึงการติดเช้ือเอดส และการบริการสาธารณสุข 

3) มิติดาน การศึกษา 
 จากการประเมิน พบวา ไดผลสัมฤทธ์ิระดับ 4 คะแนน เกิดผลลัพธตาม

เปาหมายโครงการ และขยายผลตอไปได คือ แหลงความรูในชุมชน (ภูมิปญญา ปราชญ
ชาวบาน) รองลงมาเปนระดับ 3 คะแนน เกิดผลลัพธตามเปาหมายโครงการ คือ การรูหนังสือ 
แนวคิดทางการศึกษา ระบบการศึกษา โอกาสทางการศึกษา ความตอเนื่อง การถายทอด /  
สืบทอด รวมถึงการขยายผล การอบรม หรือการเรียนรูเพิ่มเติม ความยั่งยืน สวนท่ีเหลือเปน
ระดับ 2 คะแนน เกิดข้ึนจากความตองการของชุมชน และมีระบบในการดําเนินงานท่ีชัดเจน คือ 
รูปแบบการศึกษา 

4) มิติดาน งานทํา และรายได 
จากการประเมิน พบวา ไดผลสัมฤทธ์ิระดับ 4 คะแนน เกิดผลลัพธตามเปาหมาย

โครงการ และขยายผลตอไปได คือ รายไดหลัก รายไดเสริม ความพึงพอใจในการทํางาน และ
ระดับ 3 คะแนน เกิดผลลัพธตามเปาหมายโครงการ การจางงาน และรายไดข้ันตํ่า 

5) มิติดาน ความม่ันคง 
จากการประเมิน พบวา ไดผลสัมฤทธ์ิระดับ 4 คะแนน เกิดผลลัพธตามเปาหมาย

โครงการ และขยายผลตอไปได คือ ความพอเพียงในครัวเรือน ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน สวนท่ีเหลือเปนระดับ 3 คะแนน เกิดผลลัพธตามเปาหมายโครงการ ไดแก เงินออม 
ภาระหนี้สิน และสถานภาพของการทํางาน  

 
6) มิติดาน ครอบครัว 

มิติดาน ครอบครัว มีตัวช้ีวัดผลสัมฤทธ์ิของโครงการท้ังหมด 5 ตัวช้ีวัด ไดแก มี
กิจกรรมรวมกับครอบครัว มีความรักใครปองดอง ความเคารพและใหเกียรติ การแกปญหาใน
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7) มิติดาน การสนับสนุนทางสังคม 
จากการประเมิน พบวา ไดผลสัมฤทธ์ิระดับ 4 คะแนน เกิดผลลัพธตามเปาหมาย

โครงการ และขยายผลตอไปได คือ มีหลักประกันทางสังคม หรือสวัสดิการชุมชน มีบุคคลท่ี
สามารถใหการสนับสนุนได สวนท่ีเหลือเปนระดับ 3 คะแนน เกิดผลลัพธตามเปาหมาย
โครงการ คือ ชุมชนเขมแข็ง กระบวนการกลุมในชุมชน และคุณคาของชีวิตท่ีเพิ่มข้ึน 

8) มิติดาน สังคม และวัฒนธรรม 
จากการประเมิน พบวา ไดผลสัมฤทธ์ิระดับ 4 คะแนน เกิดผลลัพธตามเปาหมาย

โครงการ และขยายผลตอไปได คือ เกิดกลุม – สมาชิก – ชมรม การสืบทอดอนุรักษสังคม และ
วัฒนธรรมเกิดกิจกรรมกลุมในชุมชน การมีสวนรวมในกิจกรรม สวนท่ีเหลือเปนระดับ  
3 คะแนน เกิดผลลัพธตามเปาหมายโครงการ คือ การติดตามขอมูลขาวสาร 

9) มิติดาน สิทธิความเปนธรรม 
 จากการประเมิน พบวา ไดผลสัมฤทธ์ิระดับ 4 คะแนน เกิดผลลัพธตามเปาหมาย

โครงการ และขยายผลตอไปได คือ ความเคารพกฎเกณฑในชุมชน การใชสิทธิแสดงความ
คิดเห็นได สวนท่ีเหลือเปนระดับ 3 คะแนน เกิดผลลัพธตามเปาหมายโครงการ ไดแก รูสึก / 
ทราบถึงโอกาสความเปนธรรม รูสึก / ทราบถึงสิทธิความเปนธรรม และรูสึก / ทราบถึงความ 
เปนธรรม 

10)  มิติดาน การเมืองธรรมาภิบาล 
มิติดาน การเมืองธรรมาภิบาล มีตัวช้ีวัดผลสัมฤทธ์ิของโครงการท้ังหมด  

5 ตัวช้ีวัด การติดตามขอมูลขาวสาร, การมีกิจกรรม (การเมือง) ระหวางชุมชนรวมกับ สมาชิก 
หรือระหวางชุมชน รวมกับภาครัฐ การมีสวนรวมทางการเมืองระหวางชุมชนกับ ภาครัฐ 
 มีความรูสึกโปรงใสในระบบภาครัฐ ความเปนธรรมจากหนวยงานภาครัฐ ผลการประเมินทุก
ตัวช้ีวัดไดระดับ 3 คะแนน เกิดผลลัพธตามเปาหมายโครงการ 

จากการวิเคราะหและประเมินผลสัมฤทธ์ิของโครงการ พบวา อบต.โปงแยง  
จัดสรรงบประมาณมากท่ีสุดใหกับยุทธศาสตรท่ี 6 แนวทางท่ี 6.3 การพัฒนาดานการเสริมสราง
ประสิทธิภาพในการรักษาความสงบปลอดภัยใหแกชุมชน ซ่ึงสอดคลองกับยุทธศาสตรนํารอง
ดาน สังคมและวัฒนธรรม แต อบต.โปงแยงกลับเสนอยุทธศาสตรนํารองเพื่อพัฒนาในดาน
ส่ิงแวดลอมและอนามัย ช่ือโครงการ “สายใยชุมชนสูคนรักษปา” จากการจัดการเรียนรูเพื่อสราง
และพัฒนาแผนชุมชน และผลการประเมินผลการเรียนรูโครงการดังกลาวประสบความสําเร็จ
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(3) ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการของชุมชนตําบลข้ีเหล็ก  อ.แมแตง    

จ.เชียงใหม 
 1) มิติดาน ท่ีอยูอาศัย 

จากการประเมิน พบวา ไดผลสัมฤทธ์ิระดับ 5 คะแนน เกิดผลผลลัพธตาม
เปาหมายโครงการ และขยายผลตอไปได จนกอใหเกิดความยั่งยืน มีตัวช้ีวัด 2 ตัว คือ กล่ิน ขยะ 
ควัน และฝุน สวนท่ีเหลือเปนระดับ 0 คะแนน ไมมีผลสัมฤทธ์ิ ไดแก แหลงน้ําดื่ม แหลงน้ําใช 
สภาพถือครองท่ีอยูอาศัย แสงสวาง และเช้ือเพลิง ปาไม เสียง สวม ถนน การคมนาคม และ
ลักษณะทางเขาออก 

2) มิติดาน สุขภาพอนามัย 
จากการประเมิน พบวา ไดผลสัมฤทธ์ิระดับ 3 คะแนน เกิดผลลัพธตามเปาหมาย

โครงการ มีตัวช้ีวัดเดียว คือ สุขภาพจิต โดยที่เหลือเปนระดับ 0 คะแนน ไมมีผลสัมฤทธ์ิ ไดแก 
ออกกําลังกาย (สุขภาพกาย) ยาเสพติด การบริโภคอาหาร โรคติดเช้ือตางๆ รวมถึงการติดเช้ือ
เอดส และการบริการสารธารณสุข 

3) มิติดาน การศึกษา 
จากการประเมิน พบวา ไดผลสัมฤทธ์ิระดับ 5 คะแนน เกิดผลผลลัพธตาม

เปาหมายโครงการ และขยายผลตอไปได จนกอใหเกิดความยั่งยืน มีตัวช้ีวัดเดียว คือการอบรม 
หรือ การเรียนรูเพิ่มเติม และระดับ 2 คะแนน เกิดข้ึนจากความตองการของชุมชน และมีระบบใน
การดําเนินงานท่ีชัดเจน ไดแก ความตอเนื่อง การถายทอด / สืบทอด รวมถึงการขยายผล ความ
ยั่งยืน สวนท่ีเหลือเปนระดับ 0 คะแนน ไมมีผลสัมฤทธ์ิ คือ แหลงความรูในชุมชน การรูหนังสือ 
แนวคิดทางการศึกษา รูปแบบการศึกษา ระบบการศึกษา และโอกาสทางการศึกษา 
  4) มิติดาน งานทํา และรายได 

 จากการประเมิน พบวา ไดผลสัมฤทธ์ิระดับ 1 คะแนน เกิดข้ึนตามนโยบายและ
มีระบบในการดําเนินงานท่ีชัดเจน คือ รายไดเสริม และท่ีเหลือเปนระดับ 0 คะแนน ไมมี
ผลสัมฤทธ์ิ คือ รายไดหลัก การจางงาน รายไดข้ันต่ํา และความพึงพอใจในการทํางานต่ํา 

5) มิติดาน ความม่ันคง 
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 มิติดาน ความม่ันคง มีตัวช้ีวัดผลสัมฤทธ์ิของโครงการทั้งหมด 5 ตัวช้ีวัด ไดแก 
เงินออม ภาระหนี้สิน สถานภาพของการทํางาน ความพอเพียงในครัวเรือน ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน ผลการประเมินตัวช้ีวัดท้ังหมดไดระดับ 0 คะแนน หมายถึง ไมมีผลสัมฤทธ์ิ 

6) มิติดาน ครอบครัว 
มิติดาน ครอบครัว มีตัวช้ีวัดผลสัมฤทธ์ิของโครงการท้ังหมด 5 ตัวช้ีวัด ไดแก มี

กิจกรรมรวมกับครอบครัว มีความรักใครปองดอง ความเคารพและใหเกียรติ การแกปญหาใน
ครัวเรือน มีความสุขเม่ืออยูบาน ผลการประเมินตัวช้ีวัดท้ังหมดไดระดับ 4 คะแนน เกิดผลลัพธ
ตามเปาหมายโครงการ และขยายผลตอไปได 

7) มิติดาน การสนับสนุนทางสังคม 
จากการประเมิน พบวา ไดผลสัมฤทธ์ิระดับ 4 คะแนน เกิดผลลัพธตามเปาหมาย

โครงการ และขยายผลตอไปได คือ ชุมชนเขมแข็ง   กระบวนการกลุมในชุมชน คุณคาของชีวิตท่ี
เพิ่มข้ึน และระดับ 3 คะแนน เกิดผลลัพธตามเปาหมายโครงการ ไดแก มีบุคคลท่ีสามารถใหการ
สนับสนุนได สําหรับท่ีเหลือคือ มีหลักประกันทางสังคม หรือสวัสดิการชุมชน มีระดับ  
0 คะแนน หมายถึง ไมมีผลสัมฤทธ์ิ  

8) มิติดาน สังคม และวัฒนธรรม 
จากการประเมิน พบวา ไดผลสัมฤทธ์ิระดับ 4 คะแนน เกิดผลลัพธตามเปาหมาย

โครงการ และขยายผลตอไปได คือ การมีสวนรวมในกิจกรรม ในระดับ 2 คะแนน เกิดข้ึนจาก
ความตองการของชุมชน และมีระบบในการดําเนินงานท่ีชัดเจน ไดแก การสืบทอดอนุรักษ
สังคม และวัฒนธรรมและระดับ 1 คะแนน เกิดข้ึนตามนโยบาย และมีระบบในการดําเนินงานท่ี
ชัดเจน ประกอบดวย การติดตามขอมูลขาวสาร สวนท่ีเหลือเปนระดับ 0 คะแนน หมายถึง ไมมี
ผลสัมฤทธ์ิ ไดแก เกิดกิจกรรมกลุมในชุมชน และเกิดกลุม – สมาชิก – ชมรม 

9) มิติดาน สิทธิความเปนธรรม 
 จากการประเมิน พบวา ไดผลสัมฤทธ์ิระดับ 2 คะแนน เกิดข้ึนจากความตองการ

ของชุมชน และมีระบบในการดําเนินงานท่ีชัดเจน ไดแก ความเคารพกฎเกณฑในชุมชน และการใช
สิทธิแสดงความคิดเห็นได โดยท่ีเหลือเปนระดับ 0 คะแนน หมายถึง ไมมีผลสัมฤทธ์ิ คือ รูสึก / 
ทราบถึงโอกาสความเปนธรรม และ รูสึก / ทราบถึงสิทธิความเปนธรรม และรูสึก / ทราบถึงความ
เปนธรรม 

 
 
10)  มิติดาน การเมืองธรรมาภิบาล 
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จากการประเมิน พบวา ไดผลสัมฤทธ์ิระดับ 1 คะแนน เกิดข้ึนตามนโยบาย และ
มีระบบในการดําเนินงานท่ีชัดเจน ไดแก มีความรูสึกโปรงใสในระบบภาครัฐ ความเปนธรรม
จากหนวยงานภาครัฐ สําหรับท่ีเหลือเปนระดับ 0 คะแนน หมายถึง ไมมีผลสัมฤทธ์ิ คือ การ
ติดตามขอมูลขาวสาร การมีกิจกรรม (การเมือง) ระหวางชุมชนรวมกับสมาชิก หรือระหวาง
ชุมชน รวมกับภาครัฐ การมีสวนรวมทางการเมืองระหวางชุมชนกับภาครัฐ 

จากการวิเคราะหและประเมินผลสัมฤทธ์ิของโครงการ พบวา อบต. ข้ีเหล็ก ได
จัดสรรงบประมาณมากท่ีสุดใหกับยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
แนวทางที่ 5.3 สงเสริมสุขภาวะของชุมชน ซ่ึงอยูในยุทธศาสตรนํารองดานสังคมและวัฒนธรรม 
แตโครงการท่ี อบต.ข้ีเหล็ก เสนอเพื่อพัฒนานั้นอยูในยุทธศาสตรนํารองดานส่ิงแวดลอมและ
อนามัย โครงการ “ข้ีเหล็กเมืองงาม” จากการจัดการเรียนรูเพื่อสรางและพัฒนาแผนชุมชน และ
ผลการประเมินผลการเรียนรูโครงการดังกลาวประสบความสําเร็จคอนขางสูงและบรรลุตาม
วัตถุประสงคท่ีตั้งไว โดยโครงการคัดแยกขยะทําใหขยะในชุมชนลดลง  สรางรายไดใหกับ
ครัวเรือนแมวาจะไมมากก็ตาม ลดงบประมาณคาใชจายภาครัฐในการจัดการขยะ สวนขยะเปยก
นาํไปผลิตปุยหมัก ปุยน้ําชีวภาพใชในการเกษตรลดคาใชจายครัวเรือน ไมทําลายคุณภาพดินและ
เปนมิตรกับส่ิงแวดลอมอีกดวย สวนโครงการปลูกปาทําใหชุมชนรมร่ืน  มีตนไมสวยงามตลอด
สองขางทาง โครงการยอยท้ังสองเปนการสรางความตระหนักและปลูกจิตสํานึกใหกับชุมชนใน
รักษาส่ิงแวดลอม  ซ่ึงควรมีการนําไปขยายผลในชุมชนใหเปนตําบลตนแบบตอไป 

 
(4) ผลการประเมินผลสัมฤทธ์ิของโครงการของชุมชนตําบลสันติสุข อ.ดอยหลอ   

จ.เชียงใหม 
 1) มิติดาน ท่ีอยูอาศัย 

จากการประเมิน พบวา ไดผลสัมฤทธ์ิระดับ 5 คะแนน เกิดผลผลลัพธตาม
เปาหมายโครงการ และขยายผลตอไปได จนกอใหเกิดความยั่งยืน มีตัวช้ีวัด 2 ตัว คือ แหลงน้ําใช 
(สามารถใชน้ําในการเกษตรตลอดทั้งป ไมตองแยงน้ําในชาวงฤดูแลง) และปาไม (มีพื้นท่ีปาไม
เพิ่มข้ึนทุกป และปาไมท่ีทําการบวชปาก็ไมไดถูกทําลายหรือตัดเลย) รองลงมาเปนระดับ  
4 คะแนน เกิดผลลัพธตามเปาหมายโครงการ และขยายผลตอไปไดมีเพียงตัวช้ีวัดเดียว คือ ขยะ 
ควัน และฝุน (มีฝุนละอองลดลง เนื่องจากปาท่ีเพิ่มข้ึน) สวนกลุม 1 คะแนน เกิดข้ึนตามนโยบาย
และมีระบบในการดําเนินงานที่ชัดเจน ไดแก แหลงน้ําดื่ม  สวนท่ีเหลือเปนระดับ 0 คะแนน ไมมี
ผลสัมฤทธ์ิ ไดแก สภาพถือครองที่อยูอาศัย แสงสวาง และเช้ือเพลิง กล่ินเสียง สวม ถนน การ
คมนาคม และลักษณะทางเขาออก 
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2) มิติดาน สุขภาพอนามัย 
จากการประเมิน พบวา ไดผลสัมฤทธ์ิระดับ 4 คะแนน เกิดผลลัพธตามเปาหมาย

โครงการ และขยายผลตอไปไดมีเพียงตัวช้ีวัดท่ีอยูในเกณฑคะแนนนี้ตัวช้ีวัดเดียว คือ การ
บริโภคอาหาร (สามารถมีอาหารจากปาเพ่ิมข้ึน อุดมสมบูรณข้ึน) สวนท่ีเหลือเปนระดับ  
0 คะแนน ไมมีผลสัมฤทธ์ิ ไดแก การออกกําลังกาย (สุขภาพกาย) ยาเสพติด การบริโภคอาหาร 
รองลงมาระดับ 3 คะแนน เกิดผลลัพธตามเปาหมายโครงการมี 3 ตัวช้ีวัด คือ โรคติดเช้ือตางๆ 
รวมถึงการติดเชื้อเอดส สุขภาพจิต และการบริการสารธารณสุข 

3) มิติดาน การศึกษา 
จากการประเมิน พบวา ไดผลสัมฤทธ์ิระดับ 5 เกิดผลผลลัพธตามเปาหมาย

โครงการ และขยายผลตอไปได จนกอใหเกิดความยั่งยืน มีตัวช้ีวัดเดียว คือ แหลงความรูใน
ชุมชน (มีผูรูเกี่ยวกับพืชปาท่ีสามารถนํามาใชประโยชนในหมูบาน) และระดับ 4 คะแนน แสดง
วาโครงการดังกลาวไมเกิดผลผลลัพธตามเปาหมายโครงการ และขยายผลตอไปได จนกอใหเกิด
ความยั่งยืน หรือไมสามารถเกิดผลลัพธตามเปาหมายโครงการ และขยายผลตอไปได ไดแก 
ความยั่งยืน (สามารขยายผลใหเกิดความยั่งยืนในอนาคตได)  สวนท่ีเหลือเปนระดับ 0 คะแนน 
ไมมีผลสัมฤทธ์ิ คือ การรูหนังสือ แนวคิดทางการศึกษา รูปแบบการศึกษา ระบบการศึกษา 
โอกาสทางการศึกษา ความตอเนื่อง การถายทอด / สืบทอด รวมถึงการขยายผล การอบรม หรือ
การเรียนรูเพิ่มเติม 

4) มิติดาน งานทํา และรายได 
จากการประเมิน พบวา ไดผลสัมฤทธ์ิระดับ 4 คะแนน เกิดผลลัพธตามเปาหมาย

โครงการ และขยายผลตอไปได คือ รายไดเสริม (จากการหาของปา อาหารปา มีรายไดเสริมอีก
ทางหนึ่ง สามารถทําใหยั่งยืนได ถามีวิธีการจัดการในการใชประโยชนในอนาคต) ในระดับ  
1 คะแนน เกิดข้ึนตามนโยบายและมีระบบในการดําเนินงานท่ีชัดเจน ไดแก รายไดหลัก สําหรับ
ท่ีเหลือเปนระดับ 0 คะแนน ไมมีผลสัมฤทธ์ิ ไดแก การจางงาน รายไดข้ันตํ่า และความพึงพอใจ
ในการทํางาน 

5) มิติดาน ความม่ันคง 
 มิติดาน ความม่ันคง มีตัวช้ีวัดผลสัมฤทธ์ิของโครงการทั้งหมด 5 ตัวช้ีวัด ไดแก 

เงินออม ภาระหนี้สิน สถานภาพของการทํางาน ความพอเพียงในครัวเรือน ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน ผลการประเมินตัวช้ีวัดท้ังหมดไดระดับ 0 คะแนน หมายถึง ไมมีผลสัมฤทธ์ิ 

6) มิติดาน ครอบครัว 
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จากการประเมิน พบวา ไดผลสัมฤทธ์ิระดับ 5 คะแนน เกิดผลผลลัพธตาม
เปาหมายโครงการ และขยายผลตอไปได จนกอใหเกิดความยั่งยืนในดานการมีความสุขเม่ืออยู
บาน ไดแก มีกิจกรรมรวมกับครอบครัว (กิจกรรมมีตอเนื่องสามารถยั่งยืนไดเพราะเปนกิจกรรม
ท่ีสามารถถายทอดแนวคิด และวิธีการปฏิบัติได โดยเร่ิมท่ีครอบครัว) โดยท่ีเหลือท้ังหมดเปน
ระดับ 0 คะแนน ไมมีผลสัมฤทธ์ิ ไดแก มีความรักใครปองดอง ความเคารพและใหเกียรติ การ
แกปญหาในครัวเรือน และมีความสุขเม่ืออยูบาน 

7) มิติดาน การสนับสนุนทางสังคม 
จากการประเมิน พบวา ไดผลสัมฤทธ์ิระดับ 5 คะแนน เกิดผลผลลัพธตาม

เปาหมายโครงการ และขยายผลตอไปได จนกอใหเกิดความยั่งยืนในดานการมีความสุขเม่ืออยู
บาน ไดแก ชุมชนเขมแข็ง (ชุมชนและองคกรทองถ่ินเขาแข็งมาก) และ กระบวนการกลุมใน
ชุมชน (การมีสวนรวมในกระบวนการวางแผนและการดําเนินกิจกรรม) สวนระดับ 4 คะแนน 
เกิดผลลัพธตามเปาหมายโครงการ และขยายผลตอไปไดมี 1 ตัวช้ีวัด คือ มีบุคคลท่ีสามารถให
การสนับสนุนได สวนท่ีเหลือเปนระดับ 0 คะแนน ไมมีผลสัมฤทธ์ิ ไดแก มีหลักประกันทาง
สังคม หรือสวัสดิการชุมชน และคุณคาของชีวิตท่ีเพิ่มข้ึน 

8) มิติดาน สังคม และวัฒนธรรม 
จากการประเมิน พบวา ไดผลสัมฤทธ์ิระดับ 5 คะแนน เกิดผลผลลัพธตาม

เปาหมายโครงการ และขยายผลตอไปได จนกอใหเกิดความยั่งยืนในดานการมีความสุขเม่ืออยู
บาน ไดแก การมีสวนรวมในกิจกรรม (การมีสวนรวมของชุมชนในทุก ๆ ฝายรวมถึงองคกรตาง 
ๆ ในพ้ืนท่ี) และการสืบทอดอนุรักษสังคม และวัฒนธรรม (นําพิธีสืบชะตาท่ีมีมาแตโบราณมา
ใช ใหคนรุนใหม/เยาวชนท่ีไมเคยทราบ ไมเคยเห็นไดรู และยังเปนการปลูกฝงความเช่ือ
วัฒนธรรมท่ีดีงามของบรรพบุรุษใหคนรุนหลัง ทราบ และอนุรักษ รักษาไว)  สวนในระดับ 4 
คะแนน เกิดผลลัพธตามเปาหมายโครงการ และขยายผลตอไปไดมี 1 ตัวช้ีวัด คือ เกิดกิจกรรม
กลุมในชุมชน  ซ่ึงท่ีเหลือท้ังหมดมีระดับ 0 คะแนน ไมมีผลสัมฤทธ์ิ ไดแก เกิดกลุม – สมาชิก – 
ชมรม การติดตามขอมูลขาวสาร 

9) มิติดาน สิทธิความเปนธรรม 
จากการประเมิน พบวา ไดผลสัมฤทธ์ิระดับ 4 คะแนน เกิดผลลัพธตามเปาหมาย

โครงการ และขยายผลตอไปได ไดแก ความเคารพกฎเกณฑในชุมชน (เคารพกฎเกณฑในการใช
ประโยชนจากปาท่ีตกลงรวมกัน) และการใชสิทธิแสดงความคิดเห็นได (เปดโอกาสใหคนใน
ชุมชนแสดงความคิดเห็นไดเต็มท่ี) สวนท่ีเหลือท้ังหมดเปนระดับ 0 คะแนน ไมมีผลสัมฤทธ์ิ 
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  10) มิติดาน การเมืองธรรมาภิบาล 
จากการประเมิน พบวา ไดผลสัมฤทธ์ิระดับ 2 คะแนน เกิดข้ึนจากความตองการ

ของชุมชน และมีระบบในการดําเนินงานท่ีชัดเจน มี 3 ตัวช้ีวัด ไดแก การติดตามขอมูลขาวสาร 
การมีกิจกรรม (การเมือง) ระหวางชุมชนรวมกับสมาชิก หรือระหวางชุมชน รวมกับภาครัฐ การ
มีสวนรวมทางการเมืองระหวางชุมชนกับภาครัฐ สวนท่ีเหลือเปน 0 คะแนน ไมมีผลสัมฤทธ์ิ 
ไดแก มีความรูสึกโปรงใสในระบบภาครัฐ และความเปนธรรมจากหนวยงานภาครัฐ 

จากการวิเคราะหและประเมินผลสัมฤทธ์ิของโครงการ พบวา อบต.สันติสุข ได
จัดสรรงบประมาณมากท่ีสุดใหกับยุทธศาสตรท่ียุทธศาสตร 1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน  
แนวทางท่ี 1.1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางการเกษตร  ซ่ึงอยูในยุทธศาสตร ดานสังคมและ
วัฒนธรรม แต อบต.สันติสุข กลับเสนอเพื่อพัฒนานั้นอยูในยุทธศาสตรนํารองดานส่ิงแวดลอม
และอนามัย ช่ือโครงการ “อนุรักษปาตนน้ํา รวมใจภักดิ์รักษผืนปา” จากการจัดการเรียนรูเพื่อ
สรางและพัฒนาแผนชุมชน และผลการประเมินผลการเรียนรูโครงการดังกลาวประสบความ 
สําเร็จคอนขางสูงและบรรลุตามวัตถุประสงคท่ีตั้งไว  โดยการดําเนินกิจกรรมบวชปาและ 
ปลูกปาอยางตอเนื่องตลอดระยะเวลา 3 ป ทําใหมีปาเพิ่มข้ึนสามารถอนุรักษทรัพยากร
ส่ิงแวดลอมแหลงตนน้ําใหมีใชแกการเกษตรมากข้ึน ผลผลิตจากปายังเปนแหลงอาหารของ
ชุมชน ตลอดจนกิจกรรมดําเนินงานยังไดสรางความตระหนักปลูกจิตสํานึกในการอนุรักษแกคน
ในชุมชนอีกดวย 

(5) ผลการประเมินผลสัมฤทธ์ิของโครงการของชุมชนตําบลปาปอง  อ.ดอยสะเก็ด    
จ.เชียงใหม 
 1) มิติดาน ท่ีอยูอาศัย 

จากการประเมิน พบวา ไดผลสัมฤทธ์ิระดับ 5 คะแนน เกิดผลลัพธตามเปาหมาย
โครงการ และขยายผลตอไปได จนกอใหเกิดความยั่งยืน คือ แหลงน้ําดื่ม แหลงน้ําใช สภาพถือ
ครองท่ีอยูอาศัย สวนระดับ 4 คะแนน เกิดผลลัพธตามเปาหมายโครงการ และขยายผลตอไปได 
ไดแก แสงสวาง และเช้ือเพลิง กล่ิน ปาไม เสียง ถนน การคมนาคม และลักษณะทางเขาออก 
สวม ขยะ ควัน และฝุน 

2) มิติดาน สุขภาพอนามัย 
 จากการประเมิน พบวา ไดผลสัมฤทธ์ิระดับ 4 คะแนน เกิดผลลัพธตามเปาหมาย

โครงการ และขยายผลตอไปได ไดแก ยาเสพติด การบริโภคอาหาร การบริการสารธารณสุข 
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3) มิติดาน การศึกษา 
จากการประเมิน พบวา ไดผลสัมฤทธ์ิระดับ 4 คะแนน เกิดผลลัพธตามเปาหมาย

โครงการ และขยายผลตอไปได ไดแก การรูหนังสือ แนวคิดทางการศึกษา รูปแบบการศึกษา 
ระบบการศึกษา โอกาสทางการศึกษา ความตอเนื่อง การถายทอด / สืบทอด รวมถึงการขยายผล 
แหลงความรูในชุมชน ความยั่งยืน และระดับ 3 คะแนน เกิดผลลัพธตามเปาหมายโครงการ มี
ตัวช้ีวัดเดียว คือ การอบรม หรือการเรียนรูเพิ่มเติม 
  4) มิติดาน งานทํา และรายได 

จากการประเมิน พบวา ไดผลสัมฤทธ์ิระดับ 4 คะแนน เกิดผลลัพธตามเปาหมาย
โครงการ และขยายผลตอไปได ไดแก รายไดหลัก รายไดเสริม ความพึงพอใจในการทํางาน โดยท่ี
เหลือท้ังหมดเปนระดับ 3 คะแนน เกิดผลลัพธตามเปาหมายโครงการ มีตัวช้ีวัดเดียว คือ รายได 
ข้ันตํ่า การจางงาน  

5) มิติดาน ความม่ันคง 
จากการประเมิน พบวา ไดผลสัมฤทธ์ิระดับ 4 คะแนน เกิดผลลัพธตามเปาหมาย

โครงการ และขยายผลตอไปได ไดแก เงินออม ความพอเพียงในครัวเรือน ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน สวนท่ีเหลือเปนระดับ 3 คะแนน เกิดผลลัพธตามเปาหมายโครงการ มีตัวช้ีวดัเดียว 
คือ ภาระหน้ีสิน และสถานภาพของการทํางาน  

6) มิติดาน ครอบครัว 
มิติดาน ครอบครัว มีตัวช้ีวัดผลสัมฤทธ์ิของโครงการท้ังหมด 5 ตัวช้ีวัด ไดแก 

ดังนี้ มีความรักใครปองดอง ความเคารพและใหเกียรติ การแกปญหาในครัวเรือน มีความสุขเม่ือ
อยูบาน มีกิจกรรมรวมกับครอบครัว ผลการประเมินตัวช้ีวัดไดระดับ 4 คะแนน เกิดผลลัพธตาม
เปาหมายโครงการ และขยายผลตอไปได 

7) มิติดาน การสนับสนุนทางสังคม 
 จากการประเมิน พบวา ไดผลสัมฤทธ์ิระดับ 4 คะแนน คะแนน เกิดผลลัพธตาม

เปาหมายโครงการ และขยายผลตอไปได คือ คุณคาของชีวิตท่ีเพิ่มข้ึน มีหลักประกันทางสังคม 
หรือสวัสดิการชุมชน ชุมชนเขมแข็ง   กระบวนการกลุมในชุมชน สวนท่ีเหลือเปนระดับ 3 
คะแนน เกิดผลลัพธตามเปาหมายโครงการ มีตัวช้ีวัดเดียว คือ มีบุคคลท่ีสามารถใหการ
สนับสนุนได 
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8) มิติดาน สังคม และวัฒนธรรม 
จากการประเมิน พบวา ไดผลสัมฤทธ์ิระดับ 4 คะแนน เกิดผลลัพธตามเปาหมาย

โครงการ และขยายผลตอไปได ไดแก เกิดกลุม – สมาชิก – ชมรม เกิดกิจกรรมกลุมในชุมชน 
การมีสวนรวมในกิจกรรม และระดับ 3 คะแนน เกิดผลลัพธตามเปาหมายโครงการ มีตัวช้ีวัด
เดียว คือ การสืบทอดอนุรักษสังคม และวัฒนธรรม และการติดตามขอมูลขาวสาร 
  9) มิติดาน สิทธิความเปนธรรม 

มิติดาน  สิทธิความเปนธรรม มีตัวช้ีวัดผลสัมฤทธ์ิของโครงการท้ังหมด  
5 ตัวช้ีวัด ไดแก รูสึก / ทราบถึงโอกาสความเปนธรรม รูสึก / ทราบถึงสิทธิความเปนธรรม รูสึก / 
ทราบถึงความเปนธรรม ความเคารพกฎเกณฑในชุมชน การใชสิทธิแสดงความคิดเห็นได ผล
การประเมินตัวช้ีวัดไดระดับ 4 คะแนน เกิดผลลัพธตามเปาหมายโครงการ และขยายผลตอไปได 

10)  มิติดาน การเมืองธรรมาภิบาล 
จากการประเมิน พบวา ไดผลสัมฤทธ์ิระดับ 4 คะแนน เกิดผลลัพธตามเปาหมาย

โครงการ และขยายผลตอไปได ไดแก ความเปนธรรมจากหนวยงานภาครัฐ สวนท่ีเหลือเปน
ระดับ 3 คะแนน เกิดผลลัพธตามเปาหมายโครงการ มีตัวช้ีวัดเดียว คือ การติดตามขอมูลขาวสาร 
การมีกิจกรรม (การเมือง) ระหวางชุมชนรวมกับสมาชิก หรือระหวางชุมชน รวมกับภาครัฐ การ
มีสวนรวมทางการเมืองระหวางชุมชนกับภาครัฐ มีความรูสึกโปรงใสในระบบภาครัฐ  

จากการวิเคราะหและประเมินผลสัมฤทธ์ิของโครงการ พบวา อบต.ปาปอง ได
จัดสรรงบประมาณมากท่ีสุดใหกับยุทธศาสตรท่ี 5 ดานการอนุรักษ สงเสริมสนับสนุน ประเพณี 
วัฒนธรรม  การศึกษา แนวทางท่ี 5.1 การอนุรักษ สงเสริมสนับสนุน ประเพณี วัฒนธรรม  
ภูมิปญญาทองถ่ิน แต อบต.ปาปอง กลับเสนอโครงการเพ่ือจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาเศรษฐกจิและ
สังคม ดานสังคมและวัฒนธรรม ช่ือโครงการ “บวชปาตนน้ําหวยแมยาง” จากการจัดการเรียนรู
เพื่อสรางและพัฒนาแผนชุมชน และผลการประเมินผลการเรียนรูโครงการดังกลาวประสบ
ความสําเร็จคอนขางสูงและบรรลุตามวัตถุประสงคท่ีตั้งไว  สามารถสรางความตระหนักแกคน
ในชุมชนในเร่ืองการอนุรักษปาและส่ิงแวดลอม กิจกรรมการบวชปาทําใหลดการตัดไมทําลาย
ปา ขณะเดียวกันกิจกรรมปลูกตนไมสามารถเพ่ิมข้ึนท่ีปาใหมากข้ึน  ท้ังสองกิจกรรมทําใหปามี
ความสมบูรณเพิ่มมากข้ึนและยังสรางแหลงอาหารใหกบัชุมชนและรายไดเสริมจากการขายปา 
 




