
 
 

 
บทที ่3 

วธีิด ำเนินกำรวจิยั 
 

 โครงการวิจยัเร่ือง “การจดัการเรียนรู้เพื่อพฒันาเศรษฐกิจและสังคม ของภาคชนบท  
และชุมชนเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ปี 2552 (CMRU – SML)” มีวิธีด าเนินการวิจยัประกอบไปดว้ย 
ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง และขั้นตอนการวจิยั ตลอดโครงการ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 
3.1  ประชำกรศึกษำและกลุ่มตัวอย่ำง 
 โครงการวจิยัเร่ือง “การจดัการเรียนรู้เพื่อพฒันาเศรษฐกิจและสังคม ของภาคชนบทและ
ชุมชนเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ปี 2552” มีกลุ่มประชากรท่ีศึกษา คือ องคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ในพื้นท่ีจงัหวดัเชียงใหม่ จ  านวนทั้งส้ิน 24 อ าเภอ ซ่ึงมีการคดัเลือกกลุ่มตวัอยา่ง โดยวิธีการสุ่ม
แบบหลายขั้นตอน (Multi – stage random sampling) ดงัน้ี 

 ขั้นตอนท่ี 1 ก าหนดองคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ท่ีอยากเขา้ร่วมโครงการ ใชว้ิธีสุ่มแบบ
แบ่งชั้น (Stratified sampling) จากอ าเภอต่างๆ ท่ีสนใจจะเขา้ร่วมโครงการทั้งหมด 19 อ าเภอ  

 ขั้นตอนท่ี 2 ก าหนดเลือกเจา้หนา้ท่ีขององคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ิน โดยวิธีสุ่มแบบเจาะจง
ตามวตัถุประสงค ์(purposive sampling) มีผูเ้ขา้ร่วมโครงการทั้งส้ิน 58 อปท. ดงัตารางท่ี 3.1 

 
ตารางท่ี 3.1  แสดงรายนามองคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีเขา้ร่วมโครงการ 
 
ล ำดับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ ำเภอ 

1 องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลยหุวา่ อ าเภอสันป่าตอง 
2 องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลป่าเม่ียง อ าเภอดอยสะเก็ด 
3 องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลข้ีเหล็ก อ าเภอแม่แตง 
4 องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลหนองแฝก อ าเภอสารภี 
5 องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลน ้าแพร่ อ าเภอพร้าว 
6 องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลแม่สาว อ าเภอแม่อาย 

ท่ีมา: จากการวจิยั
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ตารางท่ี 3.1  แสดงรายนามองคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีเขา้ร่วมโครงการ (ต่อ) 
 
ล ำดับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ ำเภอ 

7 องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลสันโป่ง อ าเภอแม่ริม 
8 องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลหว้ยแกว้ อ าเภอแม่ออน 
9 องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลเหมืองแกว้ อ าเภอแม่ริม 

10 องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลส าราญราษฎร์ อ าเภอดอยสะเก็ด 
11 องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลอินทขิล อ าเภอแม่แตง 
12 องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลตลาดขวญั อ าเภอดอยสะเก็ด 
13 องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลสะลวง อ าเภอแม่ริม 
14 องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลทุ่งป้ี อ าเภอแม่วาง 
15 องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลโปงทุ่ง   อ าเภอดอยเต่า 
16 องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลบา้นหลวง อ าเภอแม่อาย 
17 องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลหางดง อ าเภอหางดง 
18 องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลบา้นเป้า อ าเภอแม่แตง 
19 องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลก้ืดชา้ง อ าเภอแม่แตง 
20 องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลแม่แรม อ าเภอแม่ริม 
21 องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลแม่คะ อ าเภอฝาง 
22 องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลสบเปิง อ าเภอแม่แตง 
23 องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลดอนแกว้ อ าเภอแม่ริม 
24 องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลบา้นปง อ าเภอหางดง 
25 องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลร้องววัแดง อ าเภอสันก าแพง 
26 องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลสันก าแพง อ าเภอสันก าแพง 
27 องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลแม่คือ อ าเภอดอยสะเก็ด 
28 องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลหว้ยทราย   อ าเภอแม่ริม 
29 องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลบวกคา้ง อ าเภอสันก าแพง 
30 องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลสันติสุข อ าเภอดอยหล่อ 

ท่ีมา: จากการวจิยั 
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ตารางท่ี 3.1  แสดงรายนามองคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีเขา้ร่วมโครงการ (ต่อ) 
 
ล ำดับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ ำเภอ 

31 องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลริมเหนือ อ าเภอแม่ริม 
32 องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลสันทราย อ าเภอฝาง 
33 องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลแม่วนิ อ าเภอแม่วาง 
34 องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลบา้นแปะ อ าเภอจอมทอง 
35 องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลดอนเปา อ าเภอแม่วาง 
36 องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลบา้นทบั อ าเภอแม่แจ่ม 
37 องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลบา้นกลาง อ าเภอสันป่าตอง 
38 องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลน ้าแพร่ อ าเภอหางดง 
39 องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลสบแม่ข่า อ าเภอหางดง 
40 องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลเวยีง อ าเภอฝาง 
41 องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลโป่งแยง อ าเภอแม่ริม 
42 องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลเทพเสด็จ อ าเภอดอยสะเก็ด 
43 องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลแช่ชา้ง อ าเภอสันก าแพง 
44 องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลทุ่งรวงทอง อ าเภอแม่วาง 
45 องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลบา้นกาด อ าเภอแม่วาง 
46 องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลทาเหนือ อ าเภอแม่ออน 
47 องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลสันกลาง อ าเภอสันป่าตอง 
48 องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลแสนไห อ าเภอเวยีงแหง 
49 องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลสง่าบา้น อ าเภอดอยสะเก็ด 
50 องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลออนใต ้ อ าเภอสันก าแพง 
51 องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลทุ่งตอ้ม อ าเภอสันป่าตอง 
52 องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลมะขนุหวาน อ าเภอสันป่าตอง 
53 องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลสันป่ายาง อ าเภอแม่แตง 
54 องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลสันผกัหวาน อ าเภอหางดง 
55 องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลหนองแหยง่ อ าเภอสันทราย 

ท่ีมา: จากการวจิยั 
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ตารางท่ี 3.1  แสดงรายนามองคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีเขา้ร่วมโครงการ (ต่อ) 
 
ล ำดับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ ำเภอ 
56 องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลท่ากวา้ง อ าเภอสารภี 
57 องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลตลาดใหญ่ อ าเภอดอยสะเก็ด 
58 องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลสันผเีส้ือ อ าเภอเมือง 

ท่ีมา: จากการวจิยั 

 
3.2   วธีิกำรศึกษำ 
 โครงการวจิยัเร่ือง “การจดัการเรียนรู้เพื่อพฒันาเศรษฐกิจและสังคม ของภาคชนบทและ
ชุมชนเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ (CMRU – SML) ปี 2552” มีขั้นตอนการวิจยั ดงัรายละเอียดต่างๆ 
ไดแ้ก่ การก าหนดแบบจ าลองของการศึกษา เคร่ืองมือของการจดัการการเรียนรู้ ตวัช้ีวดัผลการ
พฒันาทางดา้นเศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ิน รวมถึงการวิเคราะห์และการประเมินผลการวิจยั 
มีรายละเอียดดงัน้ี 

(1) แบบจ าลองของการศึกษา  
 การศึกษางานวิจยัเร่ือง “การจดัการการเรียนรู้เพื่อพฒันาเศรษฐกิจและสังคม ของภาค
ชนบท และชุมชนเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ (CMRU – SML) ปี 2552” ไดก้ล่าวอา้งจากการสัมมนาเร่ือง  
“การจดัการความรู้เพื่อประยุกต์ใช้ในการพฒันาอาชีพแบบบูรณาการเพื่อแกไ้ขปัญหาความยากจน
แบบยัง่ยืน” โดย สถาบนัส่งเสริมการจดัการความรู้เพื่อสังคม (สคส.) (www.kmi.or.th) ซ่ึงมีวิทยากร
ผูเ้ข้าร่วมสัมมนาได้แก่ ศ.นพ.ประเวศ วะสี ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช ศ.ดร.ชัยอนันต์ สมุทวณิช  
คุณไพบูลย ์วฒันศิริธรรม และ ดร.ประพนธ์ ผาสุขยืด ผลจากการสัมมนาท าให้ทราบถึงขอ้คิด
และแนวทางในการประยุกตใ์ชก้ารจดัการความรู้ของ ศ.ดร. ชยัอนนัต ์สมุทวณิช โดยมีขอ้สรุป
จากการสัมมนาท าให้ไดท้ราบขอ้จ ากดัของการจดัการความรู้ (Knowledge Management) วา่เป็น
เพียงเคร่ืองมือ (means) เท่านั้น ทั้งน้ี KM ไม่ใช่เป้าหมาย (end) ของการพฒันา KM ไม่ใช่การเอา
ความรู้มาจดัระบบ หรือจดัการเพื่อให้ผูอ่ื้นน าไปใช ้แต่เป็นการด าเนินการเพื่อให้การปฏิบติังาน
มีการประยกุตใ์ชค้วามรู้อยา่งเขม้ขน้ และท าให้งานมีผลสัมฤทธ์ิสูง ดว้ยเหตุน้ี KM จึงมีขอ้จ ากดั 
ท่ีจะน าไปใชก้บัชุมชนท่ีมีรูปแบบองคก์รไม่ชดัเจน อีกทั้งชุมชนยงัไม่มีเป้าหมายท่ีจะน าความรู้
มาจดัระบบ แต่ชุมชนตอ้งการท่ีจะแกไ้ขปัญหาของชุมชนและมุ่งพฒันาชุมชนมากกวา่ ดว้ยเหตุ
น้ีคณะผูว้ิจยัของมหาวิทยาลัยราชภฎัเชียงใหม่จึงได้ข้อคิด และข้อสมมติฐานในการปฏิบัติ
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ส าหรับการวิจยัคร้ังน้ีว่า “ภายใตค้วามสามารถและศกัยภาพของชุมชนในทอ้งถ่ินท่ีมีอยู่ หาก 
ทุกฝ่ายมีการจดัการการเรียนรู้ร่วมกนัแลว้ จะท าให้ชุมชนประสบความส าเร็จตามเป้าหมายของ
ชุมชนท่ีไดก้ าหนดไว”้ จึงเป็นการพฒันาระบบการจดัการความรู้ (KM) ไปสู่กระบวนการจดัการ
การเรียนรู้ (LM) ให้เหมาะสมกบัสภาพขององค์กรชุมชนในทอ้งถ่ินได้มากกว่าและสามารถ
ก าหนดรูปแบบของแบบจ าลองการจดัการเรียนรู้ดา้นเศรษฐกิจและสังคมดงัภาพท่ี 3.1 
 

 
       

ภาพท่ี 3.1 แสดงแบบจ าลอง การจดัการการเรียนรู้เพื่อพฒันา 
เศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ิน  จงัหวดัเชียงใหม่ 

RP HR 

RR 

Develop 
SML 

SML 

SML SML 

MV - SML 

CML 
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หมายเหตุ 
 SML  คือ Socio – Economics Management Learning (การจดัการการเรียนรู้ 
  ดา้นเศรษฐกิจและสังคม)  
 RP   คือ Researcher of Project (โครงการพฒันานกัวจิยัโครงการ: อบต.) 
 HR  คือ Researcher Resource (โครงการพฒันาทรัพยากรมนุษยข์องชุมชน) 
 RR  คือ Researcher of Rural and Urban (โครงการพฒันานกัวจิยัทอ้งถ่ิน 
  และชุมชนเมือง) 
 CML   คือ Communication Management Learning (โครงการบูรณาการการ

 จดัการการเรียนรู้ดา้นการส่ือสาร) 
 Develop SML คือ Development of Socio – Economics Management Learning 

 (โครงการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมภายใตก้ารจดัการการเรียนรู้) 
 MV – SML   คือ Marginal Value of Socio – Economics Management Learning 

 (การวดัมูลค่าเพิ่มจากการจดัการการเรียนรู้เพื่อพฒันาเศรษฐกิจและ
 สังคม) 

 
 จากภาพท่ี 3.1 แสดงใหถึ้งแบบจ าลองของการจดัการการเรียนรู้เพื่อพฒันาเศรษฐกิจและ
สังคม ของทอ้งถ่ิน จ.เชียงใหม่ ซ่ึงโครงการวิจยัน้ีประกอบไปดว้ยโครงการยอ่ยทั้งส้ิน 5 โครงการท่ีมี
ส่วนสนับสนุน ส่งเสริมและบูรณนาการการจดัการเรียนรู้ร่วมกนัให้บรรลุผลสัมฤทธ์ิตาม
วตัถุประสงคข์องโครงการวจิยั 
 จากแนวคิดการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ท่ีว่า หากมีการเรียนรู้ร่วมกนัจนเกิดการพฒันา
ความคิด และปรับเปล่ียนพฤติกรรมการปฏิบัติ ผ่านกระบวนการกลุ่มและได้ผูเ้ ช่ียวชาญ
สนับสนุนในการปฏิบติังานและให้ค  าช้ีแนะอย่างมีส่วนร่วมแล้ว มนุษย์จะพฒันาตนเองได้
เหมาะสมกบัสภาพของบริบทท่ีตนเองปฏิบติังาน และเหมาะสมกบัสภาพสังคมท่ีมนุษยน์ั้นด ารง
อยู่ เฉกเช่น โครงการวิจยัน้ีท่ีได้ท  าการพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์นชุมชน ทั้งในส่วนของผูน้ า
องคก์ร ผูป้ฏิบติังาน รวมถึงผูรั้บนโยบาย หรือชุมชน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกนัในการพฒันา
ชุมชนของตนเอง ทั้งการพฒันาด้านเศรษฐกิจ และการพฒันาด้านสังคม เรียกว่า การจดัการ
เรียนรู้ดา้นเศรษฐกิจและสังคม (Socio – economic Management Learning: SML)  
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 เพื่อให้โครงการวิจยัเกิดผลสัมฤทธ์ิ จึงจ าเป็นตอ้งใช้กระบวนการเรียนรู้เพื่อพฒันานกัวิจยั
ของโครงการ (Researcher of Project: RP) ในการวางแผนการด าเนินงานร่วมกนักบันกัวิจยัทอ้งถ่ิน 
(Researcher of Rural and Urban: RR) ซ่ึงเป็นผูป้ฏิบติังานในทอ้งถ่ินนั้นๆ รวมถึงการจดัการเรียนรู้
ร่วมกนักบัทรัพยากรมนุษยห์รือคนในชุมชน (Human Resource: HR) ท่ีมีส่วนไดส่้วนเสียกบัการ
เรียนรู้ โดยการเรียนรู้ทุกกระบวนการพฒันาเร่ิมจาก  1) การไม่รู้ ไปสู่  2) การรับรู้ และเป็น   
3) การเลียนรู้ จนกระทัง่พฒันาไปเป็น  4) การเรียนรู้ นัน่เอง ทุกขั้นตอนของการเรียนรู้จะอาศยัการ
ส่ือสารแบบมีส่วนร่วมเพื่อให้ทุกภาคส่วน คือ RP, RR และ HR ไดป้ฏิบติัการเรียนรู้ร่วมกนัผ่าน
โครงการบูรณาการการจดัการการเรียนรู้ดา้นการส่ือสาร (Communication Management Learning: 
CML) ให้การเรียนรู้เหล่านั้นเกิดการพฒันาอยา่งต่อเน่ืองและเห็นผลสัมฤทธ์ิท่ีชดัเจน อีกทั้งยงัตอ้ง
ท าการประเมินการพฒันาโครงการท่ีมีผลต่อการยกระดบัเศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ินนั้นๆ ดว้ย
การวดัมูลค่าเพิ่มจากการจดัการการเรียนรู้เพื่อพฒันาเศรษฐกิจและสังคม (Marginal Value of 
Socio economic Management Learning: MV – SML) ของทอ้งถ่ิน ในจงัหวดัเชียงใหม่ ให้บงัเกิด
เห็นถึงคุณค่าและประโยชน์ท่ีชดัเจนจากการด าเนินงานวิจยัคร้ังน้ีนัน่เอง  
 แผนงานวจิยัเร่ือง “การจดัการการเรียนรู้เพื่อพฒันาเศรษฐกิจและสังคม ของภาคชนบท 
และชุมชนเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ (CMRU – SML)” หรือ CMRU – SML Model ไดถู้กพฒันา
กรอบแนวคิดของการวจิยัดงัภาพท่ี 3.2 
 

 
 

ภาพท่ี 3.2 แสดงกรอบแนวคิด (Model) ของการวจิยั 

อบต., CMRU group 

ผสาน 

กรอง 

ตกตะกอน 

ตกผลึก 

ตกผลึก 

ผสาน 
กลั่น 

ควบแน่น 

CCMMRRUU  --  SSMMLL  

LM: Rural and Urban 

Rural and Urban Group 

RR 

RP  

Rural and Urban Chiang Mai 

อบต., CMRU, Org, NGO 

LM: อบต., CMRU, Org, NGO 
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หมายเหตุ :   
 อบต.  คือ องคก์ารบริหารส่วนต าบล 
 CMRU  คือ Chiang Mai Rajabhat University 
 Org  คือ องคก์รภาครัฐและเอกชน 
 NGO  คือ องคก์รอิสระ  
 LM  คือ Learning Management (การจดัการเรียนรู้)  
 RP  คือ Researcher of Project (นกัวจิยัโครงการ) 
 HR  คือ Researcher Resource (โครงการพฒันาทรัพยากรมนุษยข์องชุมชน) 
 RR  คือ Researcher of Rural and Urban (นกัวจิยัชุมชน) 
 

จากกรอบแนวคิดการจดัการเรียนรู้เพื่อพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของภาคชนบท 
และชุมชนเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ (CMRU - SML) หรือ CMRU – SML Model ประกอบดว้ย
กระบวนการทั้งส้ิน 4 กระบวนการไดแ้ก่ 
 กระบวนการท่ี 1 การผสาน  
 เป็นการผสานการท างานร่วมกนัของภาคีต่างๆ ในชุมชน อนัไดแ้ก่ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน ในท่ีน้ีคือ องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) และส่วนเทศบาลต าบล 
องค์กรต่างๆ ในชุมชนนั้นๆ ได้แก่ วดั หรือโรงเรียน หรือหน่วยงานภาครัฐอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
รวมถึง องคก์รอิสระ (NGO) ดว้ย ลกัษณะของการผสานน้ีเป็นการแลกเปล่ียนเรียนรู้ (Learning) 
ร่วมกนั ซ่ึง อบต ไดมี้ความสัมพนัธ์อนัดีกบัภาคีต่างๆ เหล่าน้ีเป็นอย่างดีอยู่แลว้ ผลไดข้องการ
ผสาน จะก่อให้เกิดการเช่ือมโยง เกิดความเหนียวแน่นของเครือข่าย การท างานเป็นทีม เป็นการ
ผสานการท างานเป็นเครือข่ายเดียวกัน จึงถือว่าเป็นการจัดการการเรียนรู้ขั้นต้น (Primary 
Learning Management)  

กระบวนการท่ี 2 การกรอง  
จากกระบวนการผสานในขั้นตน้ น ามาสู่กระบวนการกรองความรู้ล าดบัท่ี

สอง กล่าวคือ เม่ือเกิดความเช่ือมโยงจากการผสานหน่วยงานต่างๆ ท่ีเป็นภาคีร่วมกบัชุมชนแลว้ 
ชุมชนจะกรองรับเอาความรู้เหล่านั้นจากเดิมซ่ึงไม่รู้ น าสู่การเลียนแบบ และเลียนรู้ได ้(ประพนธ์ 
ผาสุกยดื, 2549) กระบวนการดงักล่าว นกัวจิยัจดัล าดบัใหอ้ยูใ่นส่วนของการกรอง 

กระบวนการท่ี 3 การตกตะกอน  
จากกระบวนการของการกรอง ทีมนักวิจยัของชุมชน อบต. และทีมนกัวิจยั

ของมหาวิทยาลยัราชภฎัเชียงใหม่ จะใชก้ระบวนการจดัการการเรียนรู้ (Learning Management) 
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ในการท าให้การเลียนรู้ของทุกฝ่ายก่อให้เกิดการตกตะกอน จนเกิดการเรียนรู้อย่างแทจ้ริงได ้
ทั้งน้ีแต่ละคน แต่ละชุมชน ต่างก็มีผลลพัธ์ของความรู้ท่ีได้แตกต่างกนั ตามลกัษณะของการ
เรียนรู้นั้นๆ แต่ไดเ้กิดการแลกเปล่ียนตามกระบวนการท่ี 3 ดงักล่าวขา้งตน้  

กระบวนการท่ี 4 การตกผลึก  
  จากความรู้ท่ีไดใ้นกระบวนการของการตกตะกอนท่ีผ่านมา เม่ือทุกฝ่ายได้
ท าการน าเอาความรู้นั้นๆ ไปประยกุตใ์ชแ้ละน าไปปฏิบติัตามสภาพจริงของชุมชน มีการปรับใช้
ใหเ้หมาะสม ตามกระบวนการจดัการการเรียนรู้แลว้ ผลท่ีไดสุ้ดทา้ยจะก่อให้เกิดความรู้ท่ีติดตวัผู ้
ปฏิบติัผา่นกระบวนการ LM ในท่ีน้ีคือนกัวิจยัทั้งสามฝ่าย อนัไดแ้ก่ นกัวิจยัของโครงการ หรือ
นกัวิจยัร่วมของ มหาวิทยาลยัราชภฎัเชียงใหม่ (RP คือ Researcher of Project) โครงการพฒันา
ทรัพยากรมนุษยข์องชุมชน (HR คือ Researcher Resource) ท่ีไดเ้รียนรู้ร่วมกนักบัการจดัการการ
เรียนรู้คร้ังน้ี และนกัวิจยัของชุมชน (RR คือ Researcher of Rural and Urban) เรียกกระบวนการ
น้ีวา่การตกผลึกของความรู้นัน่เอง  
  
 (2) เคร่ืองมือของการจดัการการเรียนรู้ 

(2.1) แนวคิดการจดัการการเรียนรู้ (Learning Management: LM) 
 กระบวนการจดัการการเรียนรู้สู่ความเป็นสุขและความส าเร็จ ซ่ึงประกอบ

ไปดว้ยการเรียนรู้ในตนเอง การเรียนรู้ร่วมกบัเพื่อน การเรียนรู้ร่วมกนักบัองคก์รพนัธมิตรและ
การเรียนรู้ร่วมกนัทุกฝ่าย ส าหรับการจดัการการเรียนรู้ (LM) น้ีไดอ้าศยัแนวคิด “บนัไดส่ีขั้นของ 
การเรียนรู้ (Learning)” ของ ดร.ประพนธ์ ผาสุกยืด มาประยุกต์ใช้กับชุมชนด้วย ก่อให้เกิด
แนวคิดการจดัการการเรียนรู้ 4 กระบวนการ อนัไดแ้ก่ กระบวนการผสาน กระบวนการกรอง 
กระบวนการตกตะกอน และกระบวนการตกผลึก ดงัแบบจ าลอง LM ขา้งตน้  
 (2.2) ทฤษฎีการวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis) 

 การวเิคราะห์สถานการณ์ SWOT เป็นค ายอ่มาจากค าวา่ Strength, Weaknesses, 
Opportunities, and Threats โดย  

 Strength คือ จุดแขง็ หมายถึง ความสามารถและสถานการณ์ภายในองคก์รท่ี
เป็นบวก ซ่ึงองคก์รน ามาใชเ้ป็นประโยชน์ในการท างานเพื่อบรรลุวตัถุประสงค์ หรือ หมายถึง
การด าเนินงานภายในท่ีองคก์รท าไดดี้ ในขณะท่ี  

 Weaknesses คือ จุดอ่อน หมายถึง สถานการณ์ ภายในองคก์รท่ีเป็นผลและ
ด้อยความสามารถ ซ่ึงองค์กรไม่สามารถน ามาใช้เป็นประโยชน์ในการท างานเพื่อบรรลุ
วตัถุประสงค ์หรือหมายถึง การด าเนินงานภายในท่ีองคก์รท าไดไ้ม่ดี 
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 Opportunities คือ โอกาส หมายถึง ปัจจัยและสถานการณ์ภายนอกท่ี
เอ้ืออ านวยใหก้ารท างานขององคก์รบรรลุวตัถุประสงค ์หรือ หมายถึง สภาพแวดลอ้มภายนอกท่ี
เป็นประโยชน์ ต่อการด าเนินการขององคก์ร  

 Threats คือ อุปสรรค หมายถึงปัจจยั และสถานการณ์ภายนอกท่ีไดว้างการ
ท างานขององคก์รไม่ให้บรรลุวตัถุประสงค ์หรือหมายถึง สภาพแวดลอ้มภายนอกท่ีเป็นปัญหา
ต่อองคก์ร 

 บางคร้ังการจ าแนกโอกาส และอุปสรรคเป็นส่ิงท่ีท าไดย้าก  เพราะทั้งสอง
ส่ิงน้ีสามารถเปล่ียนกลบัซ่ึงกนัและกนัเม่ือสถานการณ์เปล่ียนแปลงไป ซ่ึงการเปล่ียนแปลงอาจ
ท าใหส้ถานการณ์ท่ีเคยเป็นโอกาสกลบักลายเป็นอุปสรรคได ้และในทางกลบักนั  อุปสรรคอาจ
กลบักลายเป็นโอกาสได้เช่นกันด้วยเหตุน้ีองค์กรมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะตอ้งปรับเปล่ียน 
กลยทุธ์ของตนใหท้นัต่อการเปล่ียนแปลงของสถานการณ์แวดลอ้ม (นนัทิยา, 2546, 56) 
  
 (2.3)  ทฤษฎีกระบวนการแบบมีส่วนร่วม (Participate Action Research: PAR) 

 แนวคิดเก่ียวกบัการพฒันาโดยวิธีการแบบมีส่วนร่วม (PAR) มีลกัษณะตาม
แนวคิดของ กมล สุดประเสริฐ (2540: 8 - 9) ดงัน้ี 

1)  การวิจยัแบบ PAR มีแนวคิดและปรัชญาท่ีเช่ือวา่การวิจยัแบบ PAR เป็น
การวจิยัคน้ควา้และแสวงหาความรู้ตามหลกัการของการวิจยัเชิงวิทยาศาสตร์แบบเดิม ๆ ต่างกนั
เพียงวา่ PAR นั้นมีวตัถุประสงคมุ์่งไปท่ีการแกปั้ญหาในการพฒันา เป็นการวิจยัท่ีด าเนินไปดว้ย
การมีส่วนร่วมของชุมชนผู้ร่วมงานทั้ งในกระบวนการวิจัยและในการมีหุ้นส่วนใช้เป็น
ประโยชน์ของการวจิยั 

2)  การวิจยัแบบ PAR มีแนวคิดและปรัชญาท่ีเช่ือวา่การวิจยัแบบ PAR จะ
มุ่งช่วยเหลือกลุ่มคนผูด้้อยโอกาสในสังคม ให้ลืมตาอ้าปากกับเขาได้บ้าง PAR เช่ือใน
ความสามารถของมนุษยท่ี์จะแกไ้ขของตนเม่ือถึงคราวท่ีตนจะตอ้งตดัสินใจวา่จะท าอย่างไรยงั
เช่ือต่อไปว่าการศึกษาควรเป็นการศึกษาท่ีให้ประชาชนมีความมัน่ใจว่าเขาสามารถท าอะไร
บางอย่างให้แก่ตนเองได ้PAR ยงัเช่ือดว้ยเหมือนกนัว่า การศึกษาควรเป็นการศึกษาท่ีให้การ
เรียนรู้ท่ีเป็นประโยชน์สูงสุดต่อตน 

3) การวิจยัแบบ PAR มีแนวคิดและปรัชญาท่ีเช่ือวา่การวิจยัแบบ PAR เป็น
กระบวนการวิจยัท่ีมีการปฏิบติัพลิกแพลง น าเอาการปฏิบติักบัการพิจารณาไตร่ตรองเพื่อการ
สะทอ้นกลบัรวมเขา้ดว้ยกนัเพื่อไปสู่การปรับปรุงแกไ้ขอยา่งมีเหตุผล  โดยวิธีการท าให้การวิจยั
เป็นกระบวนการเรียนรู้ทางสังคม เป็นพื้นฐานส าหรับการปฏิบติั และการพิจารณาไตร่ตรองเป็น
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ผลสะทอ้นต่อไป  ยิ่งกว่านั้นยงัท าให้เกิดเป็นมาตรฐานตามความต้องการด้านการเมืองการ
ปกครอง วฒันธรรม สภาวะทางสังคม และสภาพทางเศรษฐกิจของชุมชน  PAR อาศยัการ
ยอมรับของประชาชนในส่ิงท่ีประชาชนมีอยูแ่ละมีจริง อาศยัภูมิปัญญาท่ีถูกตอ้งตามท่ีประชาชน
ไดสื้บทอดต่อเน่ืองเป็นประสบการณ์อยา่งหลากหลาย  ดงันั้น PAR จึงให้น ้ าหนกัต่อการเรียนรู้
ต่อประสบการณ์เป็นอยา่งมาก 

4)  การวิจยัแบบ PAR มีแนวคิดและปรัชญาท่ีเช่ือวา่การวิจยัแบบ PAR เป็น
กระบวนของการ ท างานร่วมกัน อนัต้องอาศัยการสืบสวนค้นควา้หาปัญหาและข้อโต้แยง้
ร่วมกนัเป็นกลุ่ม วิเคราะห์สาเหตุแห่งปัญญา (ทางเศรษฐกิจ สังคม ทางการเมือง การปกครอง 
ทางวฒันธรรม และทางส่วนบุคคล) รวมกนัเป็นกลุ่มและเหนือส่ิงอ่ืนใด ตอ้งปฏิบติังานร่วมกนั
เป็นกลุ่มในการแกปั้ญหานั้นๆ ทั้งในระยะสั้ นและระยะยาว ยิ่งไปกว่านั้นยงัเป็นกระบวนการ 
วจิยัท่ีค่อนขา้งจะล าเอียงไปในดา้นกระบวนการประชาธิปไตย 

5) การวิจยัแบบ PAR มีแนวคิดและปรัชญาท่ีเช่ือวา่การวิจยัแบบ PAR เป็น
วิธีการวิจยัท่ีมีการใชรู้ปแบบของ PAR ในการวิจยัมาก โดยเฉพาะการวิจยัในชุมชนโดยกระตุน้
ให้ประชาชนในทอ้งถ่ินหรือชุมชนท่ีเขา้ใจหลกัการวิจยัแบบ PAR ท่ีมุ่งเนน้การแสวงหาความรู้    
ในการแกปั้ญหาของตน มนัเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยเหลือกลุ่มคนยากคนจน และคนท่ีดอ้ยโอกาส
ดว้ย การวางพื้นฐานของการท างานร่วมกนัระหว่างหน่วยงานพฒันาทั้งหลายกบัชุมชนเช่นน้ี 
นบัเป็นการเอ้ืออ านวยต่อกระบวนการท่ีจะปลดปล่อย ให้ประชาชนแกปั้ญหาของตนเองไดต้าม
ความเช่ือวา่คนตอ้งพฒันาตนเอง 

6)  การวิจัยแบบ PAR มีแนวคิดและปรัชญาท่ีเช่ือว่าถ้าเราใช้การวิจัย
ปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมแบบมีส่วนร่วมท่ีเรียกวา่ PAR อยา่งถูกตอ้งเราจะพบวา่ มีผลสัมฤทธ์ิท่ี
เกิดข้ึนอยา่งนอ้ย 3 ประการ คือ  

6.1)  ประชาชนไดรั้บการเรียนรู้เพิ่มข้ึน  
6.2)  ประชาชนมีการกระท ามากข้ึน  
6.3)  ประชาชนมีการเผยแพร่พลงัความรู้กนัมากข้ึน  
กระบวนการของ PAR นั้นมิใช่เพียงการสืบคน้ปัญหาและการแกปั้ญหา

เท่านั้น แต่เป็นกระบวนการกระตุน้ใหป้ระชาชนมีการกระท าต่อปัญหาเหล่านั้น การกระท าอยา่ง
หน่ึงอย่างใดต่อปัญหาท าให้ประชาชนได้มีโอกาสเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดีข้ึน ผลสุดทา้ย
ประชาชนมิไดเ้พียงเรียนรู้การแกปั้ญหาแต่ไดเ้พิ่มพูนความรู้ให้พร้อมท่ีจะเผชิญกบัปัญหาท่ียาก
ไปกวา่น้ี 
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 (2.4) ตวัช้ีวดัการพฒันาทางดา้นเศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ิน 
ตวัช้ีวดัการพฒันาทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ิน ได้ครอบคลุม

รายละเอียดทั้งหมดท่ีมีผลต่อการพฒันาของทอ้งถ่ิน ทั้งการด าเนินงานขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินท่ีมีต่อชุมชน การท่ีคนในชุมชนเขา้ไปมีส่วนร่วมและบูรณาการการท างานร่วมกนักบั
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน/หน่วยงานภาครัฐ และการน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเขา้
มาปรับใช้กบัการด าเนินชีวิตประจ า และการจดัการเพื่อพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ิน
อยา่งเหมาะสม โดยมีตวัช้ีวดัการพฒันาทางดา้นเศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ิน จ านวน 3 มิติ 
ไดแ้ก่ มิติท่ี 1 คือ ระดบัความสามารถในการบริหารจดัการขององคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ิน มิติ
ท่ี 2 คือ ระดับการมีส่วนของของชุมชน และมิติท่ี 3 คือ ระดับการประยุกต์ใช้ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงกบัการพฒันาชุมชน ดงัน้ี 
 (1) มิติท่ี 1 คือ ระดับความสามารถในการบริหารจัดการขององค์การ
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  มีตวัช้ีวดัอยูจ่  านวน 6 ประเด็น ดงัน้ี 
    1)  การบริหารราชการเพื่อใหเ้กิดประโยชน์สุขของประชาชน 
     1.1)  มีการปฏิบติัตามพระราชบญัญติัขอ้มูลข่าวสารของราชการ  
     1.2)  หน่วยงานราชการ ได้เปิดเผย - เผยแพร่ ข้อมูลข่าวสาร
เก่ียวกบันโยบาย ผลการด าเนินงาน และการจดัซ้ือจดัจา้งให้ประชานและผูส้นใจทัว่ไปไดรั้บ
ทราบ   
     1.3)  มีการส่งเสริมหรือสนับสนุนเพื่อด าเนินกิจกรรมด้านการ
แกไ้ขปัญหาการทุจริต คอรัปชัน่ 
     1.4)  มีการประเมินความพึงพอใจของประชาชนในการใหบ้ริการ 
  2)  การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าใน 
เชิงภารกิจ     
  2.1)  การวางระบบควบคุมภายในของหน่วยงานตามระเบียบคณะ 
กรรมการตรวจเงินแผน่ดินวา่ดว้ยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน  
     2.2)  มีการเบิกจ่ายเงินตามงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และ
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมไดม้ากนอ้ยเพียงใด  
     2.3)  มีการจดัท าบญัชีหรือทะเบียนเพื่อควบคุมพสัดุ และหลกัฐาน
การรับเขา้บญัชี หรือทะเบียนไวป้ระกอบรายการ 
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   3) การลดขั้นตอนการปฏิบติังาน 
3.1) มีการมอบอ านาจการตดัสินใจในการพิจารณา การสั่งการ การ

อนุญาต อนุมติั หรือปฏิบติัราชการในเร่ืองท่ีใหบ้ริการประชาชน 
3.2)  มีแผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบติัให้บริการ

ประชาชน ณ จุดบริการ  
3.3)  มีการเผยแพร่  ประชาสัมพนัธ์ขั้นตอนและระยะเวลาให้บริการ

ตามส่ือ ส่ิงพิมพห์รือส่ิงบ่งช้ีใดๆ ใหป้ระชาชนไดท้ราบ  
 4) การอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความตอ้งการประชาชน 
 4.1)  มีการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบติัราชการ  
 4.2)  มีการก าหนดระยะเวลาแลว้เสร็จของกระบวนการใหบ้ริการ
ของหน่วยราชการ 
 4.3)  มีการอ านวยความสะดวกแก่ ประชาชน 
 4.4) มีการตอบขอ้ร้องขอหรือขอ้ร้องเรียนหรือแจง้ผลการด าเนินการ
เป็นหนงัสือใหป้ระชาชนหรือส่วนราชการทราบภายใน 15 วนั หรือตามท่ีประกาศไวต้ามกระบวนงาน 
ลดขั้นตอนและระยะเวลา 
   5) การพฒันาความรู้และการประเมินผลการปฏิบติัราชการ 
 5.1)  หน่วยงานมีการพฒันาความรู้ใหแ้ก่ราชการ/พนกังานส่วน
ทอ้งถ่ิน โดนการด าเนินการ 
 5.2)  มีการประเมินผลการปฏิบติัราชการ 
   6) การประยุกต์ใช้คุณธรรมตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในองค์กร
ขององคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
    6.1)  ความซ่ือสัตยสุ์จริต 
    6.2)  ความไม่โลภจนเกินไป  
    6.3)  ความอดทน 
    6.4)  ความขยนัหมัน่เพียร  
    6.5)  ความเอ้ือเฟ้ือเผือ่แผ ่ 
   (2) ระดบัการมีส่วนของของชุมชน  
   1)  ระดบัการมีส่วนดา้นการมีส่วนร่วมในสังคมและจิตใจ 
 1.1)  มีความสามคัคีและความร่วมมือของคนในชุมชน 
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   การประชุม/จดัเวทีประชาคม เพื่อแก้ไขปัญหาหรือเพื่อการ
พฒันาและชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน 
 1.2)  มีขอ้ปฏิบติัของชุมชน 
   มีขอ้ตกลงร่วมกนัเพื่อใหค้นในชุมชนปฏิบติัและ/หรือขอ้ห้าม
ปฏิบติั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัค่านิยม วฒันธรรม ประเพณี เพื่อใหเ้กิดความสงบสุข 
 1.3)  มีกองทุนในรูปแบบสวสัดิการแก่สมาชิก 
  ชุมชนมีกองทุนสวสัดิการแก่สมาชิกในชุมชน และมีการจดั
สวสัดิการภายในชุมชน/ชุมชนท่ียากจน ดอ้ยโอกาส และคนท่ีประสบปัญหา  
 1.4)   ยดึมัน่ในหลกัการประชาธิปไตย 
   คนในชุมชนมีความต่ืนตวั และรู้จกัรักษาสิทธิหน้าท่ี และ
เสรีภาพทางการเมืองและในฐานะพลเมืองของประเทศ 
 1.5)   มีคุณธรรม/จริยธรรม 
   ชุมชนยึดมัน่ในคุณธรรม/จริยธรรมอนัดีงาม ซ่ึงคนใน ชุมชน
ประพฤติตนและปฏิบติัร่วมกนัในการด ารงชีวติ 
 1.6)  มีคนในชุมชนปลอดอบายมุข 
   คนในชุมชน/ชุมชนปฏิบติัตนเพื่อลด ละ เลิกอบายมุข โดย
วธีิการต่างๆ หรือไม่เก่ียวขอ้งกบัอบายมุขเลย 
    2) ระดบัการมีส่วนดา้นการมีส่วนร่วมดา้นเศรษฐกิจ 
    2.1)   มีการจดัท าบญัชีครัวเรือน 
      คนในครัวเรือนมีการจดัท าบญัชีรายรับ - รายจ่ายของครัวเรือน
เป็นประจ า 
    2.2)   มีกิจกรรมลดรายจ่ายและสร้างรายได ้
      คนในชุมชนมีการท ากิจกรรมเพื่อลดรายจ่ายในชีวิตประจ าวนั 
และสามารถสร้างรายไดเ้พิ่มจากกิจกรรมดงักล่าวได ้
    2.3)   มีการรวมกลุ่มเพื่อพฒันาอาชีพหลกัของชุมชน 
      คนในชุมชนมีการเรียนรู้ ปรับปรุง และพฒันาการประกอบ
อาชีพร่วมกนัเป็นกลุ่มทั้งในดา้นการผลิต การตลาด การจดัการ และเงินทุน เพื่อให้ไดผ้ลผลิต
มากข้ึนและมีคุณภาพดีข้ึน 
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    2.4)   มีกิจกรรมการออมท่ีหลากหลาย 
      ชุมชนมีการส่งเสริมให้คนในชุมชนเป็นสมาชิกกลุ่มออม
ทรัพยต่์างๆ และ/หรือส่งเสริมกลุ่มออมทรัพยต่์างๆ พฒันารูปแบบการออมเงินให้หลากหลาย 
(กลุ่มออมสัจจะ กองทุนชุมชน เยาวชน) เพื่อน าไปลงทุน 
    2.5)   มีการด าเนินงานในรูปแบบวิสาหกิจชุมชนหรือกลุ่มท่ีมีการ
ด าเนินงานในลกัษณะเดียวกบัรูปแบบวสิาหกิจชุมชน 
      มีการจดัตั้งและบริหารจดัการกลุ่มในรูปแบบวิสาหกิจชุมชน
หรือกลุ่มท่ีมีการด าเนินงานในลกัษณะเดียวกบัรูปแบบวสิาหกิจชุมชน 
 (3)  ระดบัการประยกุตใ์ชป้รัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกบัการพฒันาชุมชน 
 1)  ความเขา้ใจเก่ียวกบัการใชชี้วติแบบพอเพียงของชุมชน 
 2)  การยึดแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียง อนัเป็นแรงจูงใจท่ีก่อให้เกิด
การพฒันาชุมชน 
 3)  ความเปล่ียนแปลงในชุมชนเม่ือน าเศรษฐกิจพอเพียงมาประยกุตใ์ช ้
 4) การด าเนินงานของชุมชนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
    4.1) ความพอประมาณ  
  4.2) ความมีเหตุผล 
  4.3) ภูมิคุม้กนั           
    4.4) ความรู้คู่คุณธรรม 
 5)  ชุมชนมีการจดัท าแผนพฒันาชุมชน  
 6)  การจดัตั้งกองทุนของชุมชน และความร่วมมือในการจดัตั้งของคน
ในชุมชน 
  7)  การพึ่งพาตนเองของชุมชน 

 
 รายละเอียดต่างๆ ของมิติการประเมินทั้ง 3 มิติ พร้อมเกณฑ์การวิเคราะห์ และประเมิน
โครงการ แสดงไดถึ้งแบบประเมินการพฒันาดา้นเศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ิน ดงัน้ี 
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 แบบประเมินกำรพฒันำด้ำนเศรษฐกจิและสังคมของท้องถิ่น   
 

ค ำช้ีแจง : 
 1.  แบบประเมินนี้ได้จัดท ำขึ้นเพื่อประเมินกำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจและสังคม 
(CMRU – SML) ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัเชียงใหม่ ภายหลงัจากการท่ีไดเ้ขา้
ร่วมการอบรมเชิงปฏิบติัการแล้วน ากลบัไปด าเนินการท่ีทอ้งถ่ินของตนเอง ซ่ึงประกอบด้วย  
3 มิติ การประเมิน ดงัน้ี 
 มิติท่ี 1 คือ ระดบัความสามารถในการบริหารจดัการขององคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
 มิติท่ี 2 คือ ระดบัการมีส่วนของของชุมชน 
 มิติท่ี 3 คือ ระดบัการประยกุตใ์ชป้รัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกบัการพฒันาชุมชน 
 
 2.  ระดับกำรประเมิน 
 ระดบัต ่า  หมายถึง  1 
 ระดบัปานกลาง หมายถึง  3 
 ระดบัสูง  หมายถึง  5 
 
 3.  เกณฑ์กำรประเมินภำพรวม 

เกณฑ์ (%) ค่ำกำรประเมิน 
66.67 – 100.00 ระดบัสูง 
48.34 – 66.67 ระดบัปานกลาง 
00.00 – 48.33 ระดบัต ่า 

   
  เกณฑก์ารประเมินมีทั้งหมด 3 มิติ ดว้ยกนั ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
 



106 
 

 (1)  มิติท่ี 1 ระดบัความสามารถในการบริหารจดัการขององคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
เกณฑ์ (%) ระดับคะแนน ค่ำกำรประเมิน 

60.01 – 100.00 63.00 – 105.00 ระดบัสูง 
40.01 – 60.00 42.00 – 63.00 ระดบัปานกลาง 
00.00 – 40.00 00.00 – 42.00 ระดบัต ่า 

 
 (1.1) ประเด็นท่ี 1 การบริหารราชการเพื่อใหเ้กิดประโยชน์สุขของประชาชน 

เกณฑ์ (%) ระดับคะแนน ค่ำกำรประเมิน 
60.01 – 100.00 12.00 – 20.00 ระดบัสูง 
40.01 – 60.00 08.00 – 12.00 ระดบัปานกลาง 
00.00 – 40.00 00.00 – 08.00 ระดบัต ่า 

  
 (1.2) ประเด็นท่ี 2 การบริหารราชการอยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดความคุม้ค่า
ในเชิงภารกิจ 

เกณฑ์ (%) ระดับคะแนน ค่ำกำรประเมิน 
60.01 – 100.00 09.00 – 15.00 ระดบัสูง 
40.01 – 60.00 06.00 – 09.00 ระดบัปานกลาง 
00.00 – 40.00 00.00 – 06.00 ระดบัต ่า 

   
 (1.3) ประเด็นท่ี 3 การลดขั้นตอนการปฏิบติังาน 

เกณฑ์ (%) ระดับคะแนน ค่ำกำรประเมิน 
60.01 – 100.00 09.00 – 15.00 ระดบัสูง 
40.01 – 60.00 06.00 – 09.00 ระดบัปานกลาง 
00.00 – 40.00 00.00 – 06.00 ระดบัต ่า 
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 (1.4) ประเด็นท่ี 4 การอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความตอ้งการ
ประชาชน 

เกณฑ์ (%) ระดับคะแนน ค่ำกำรประเมิน 
60.01 – 100.00 12.00 – 20.00 ระดบัสูง 
40.01 – 60.00 08.00 – 12.00 ระดบัปานกลาง 
00.00 – 40.00 00.00 – 08.00 ระดบัต ่า 

   
  (1.5) ประเด็นท่ี 5 การพฒันาความรู้และการประเมินผลการปฏิบติัราชการ 

เกณฑ์ (%) ระดับคะแนน ค่ำกำรประเมิน 
60.01 – 100.00 06.00 – 10.00 ระดบัสูง 
40.01 – 60.00 04.00 – 06.00 ระดบัปานกลาง 
00.00 – 40.00 00.00 – 04.00 ระดบัต ่า 

 
 (1.6) ประเด็นท่ี 6 ระดบัของการประยกุตใ์ชคุ้ณธรรมตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในองคก์รของ อปท. 

เกณฑ์ (%) ระดับคะแนน ค่ำกำรประเมิน 
60.01 – 100.00 15.00 – 25.00 ระดบัสูง 
40.01 – 60.00 10.00 – 15.00 ระดบัปานกลาง 
00.00 – 40.00 00.00 – 10.00 ระดบัต ่า 

 

(2) มิติท่ี 2 ระดบัการมีส่วนของของชุมชน 
เกณฑ์ (%) ระดับคะแนน ค่ำกำรประเมิน 

80.01 – 100.00 44.00 - 55.00 ระดบัสูง 
65.01 – 80.00 35.75 – 44.00 ระดบัปานกลาง 
00.00 – 65.00 00.00 –35.75 ระดบัต ่า 
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  (2.1) การมีส่วนร่วมในดา้นสังคมและจิตใจ 
เกณฑ์ (%) ระดับคะแนน ค่ำกำรประเมิน 

80.01 – 100.00 24.00 – 30.00 ระดบัสูง 
65.01 – 80.00 19.50 – 24.00 ระดบัปานกลาง 
00.00 – 65.00 00.00 – 19.50 ระดบัต ่า 

  
   (2.2) การมีส่วนร่วมในดา้นเศรษฐกิจ 

เกณฑ์ (%) ระดับคะแนน ค่ำกำรประเมิน 
80.01 – 100.00 20.00 – 25.00 ระดบัสูง 
65.01 – 80.00 16.25 – 20.00 ระดบัปานกลาง 
00.00 – 65.00 00.00 – 16.25 ระดบัต ่า 

 
 (3) มิติท่ี 3 การประยกุตใ์ชป้รัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกบัการพฒันาชุมชน 

เกณฑ์ (%) ระดับคะแนน ค่ำกำรประเมิน 
60.01 – 100.00 52.80 – 88.00 ระดบัสูง 
40.01 – 60.00 35.20 – 52.80 ระดบัปานกลาง 
00.00 – 40.00 00.00 – 35.20 ระดบัต ่า 
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ประเด็นการประเมินในมิติต่างๆ ไดแ้ก่  
1) ประเด็นการประเมินในมิติท่ี 1 ระดบัความสามารถในการบริหารจดัการของ อปท. 
 
ตารางท่ี 3.2 แสดงประเด็นการประเมิน มิติท่ี 1 คือ ระดบัความสามารถในการบริหารจดัการ
  ขององคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
 

ประเด็นกำรประเมิน คะแนน 

ประเด็นที ่1 กำรบริหำรรำชกำรเพือ่ให้เกดิประโยชน์สุขของประชำชน 20 คะแนน 
1.1 มีการปฏิบติัตามพระราชบญัญติัขอ้มูลข่าวสารของราชการ  5 
1.2 หน่วยงานราชการ  ไดเ้ปิดเผย – เผยแพร่  ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบันโยบาย 
 ผลการด าเนินงานและการจดัซ้ือจดัจา้งใหป้ระชานและผูส้นใจทัว่ไปไดรั้บทราบ   

5 

1.3 มีการส่งเสริมหรือสนบัสนุนเพื่อด าเนินกิจกรรมดา้นการแกไ้ขปัญหาการ
ทุจริต  คอรัปชัน่   

5 

1.4 มีการประเมินความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการ 5 
ประเด็นที ่2 กำรบริหำรรำชกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพและเกดิควำมคุ้มค่ำในเชิง
ภำรกจิ 

15 คะแนน 

2.1 การวางระบบควบคุมภายในของหน่วยงานตามระเบียบคณะกรรมการตรวจ
เงินแผน่ดินวา่ดว้ยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน   

5 

2.2 มีการเบิกจ่ายเงินตามงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และงบประมาณรายจ่าย
เพิ่มเติมไดม้ากนอ้ยเพียงใด  

5 

2.3  มีการจดัท าบญัชีหรือทะเบียนเพื่อควบคุมพสัดุ  และหลกัฐานการรับเขา้บญัชี  
หรือทะเบียนไวป้ระกอบรายการ 

5 

ประเด็นที ่3 กำรลดขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 15 คะแนน 
3.1 มีการมอบอ านาจการตดัสินใจในการพิจารณา การสั่งการ การอนุญาต  อนุมติั  
หรือปฏิบติัราชการในเร่ืองท่ีใหบ้ริการประชาชน 

5 

3.2 มีแผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบติัใหบ้ริการประชาชน ณ จุด
บริการ 

5 

3.3 มีการเผยแพร่  ประชาสัมพนัธ์ขั้นตอนและระยะเวลาใหบ้ริการตามส่ือ 
ส่ิงพิมพห์รือส่ิงบ่งช้ีใด ๆ ใหป้ระชาชนไดท้ราบ   

5 
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ตารางท่ี 3.2 แสดงประเด็นการประเมิน มิติท่ี 1 คือ ระดบัความสามารถในการบริหารจดัการ
  ขององคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (ต่อ) 
 

ประเด็นกำรประเมิน คะแนน 

ประเด็นที ่4 กำรอ ำนวยควำมสะดวกและกำรตอบสนองควำมต้องกำรประชำชน 20 คะแนน 
4.1 มีการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบติัราชการ   5 
4.2 มีการก าหนดระยะเวลาแลว้เสร็จของกระบวนการให้บริการของหน่วย
ราชการ 

5 

4.3 มีการอ านวยความสะดวกแก่ ประชาชน 5 
4.4 มีการตอบขอ้ร้องขอหรือขอ้ร้องเรียนหรือแจง้ผลการด าเนินการเป็นหนงัสือ
ใหป้ระชาชนหรือส่วนราชการทราบภายใน 15 วนั หรือตามท่ีประกาศไวต้าม
กระบวนงานลดขั้นตอนและระยะเวลา 

5 

ประเด็นที ่5 กำรพฒันำควำมรู้และกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร 10 คะแนน 
5.1 หน่วยงานมีการพฒันาความรู้ใหแ้ก่ราชการ/พนกังานส่วนทอ้งถ่ิน โดนการ
ด าเนินการ 

5 

5.2 มีการประเมินผลการปฏิบติัราชการ 5 
ประเด็นที ่6 กำรประยุกต์ใช้คุณธรรมตำมปรัชญำของเศรษฐกจิพอเพยีงใน
องค์กรของ อปท. 

25 คะแนน 

6.1 ความซ่ือสัตยสุ์จริต  5 
6.2 ความไม่โลภจนเกินไป  5 
6.3 ความอดทน  5 
6.4 ความขยนัหมัน่เพียร  5 
6.5 ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ ่ 5 

รวมผลกำรประเมินทั้ง 5 ประเด็น 105 คะแนน 
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ตารางท่ี 3.3 แสดงรายละเอียดการใหค้ะแนนการประเมิน มิติท่ี 1 คือ ระดบัความสามารถในการบริหารจดัการขององคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
 

ประเดน็ที ่1 กำรบริหำรรำชกำร เพือ่ 
ให้เกดิประโยชน์สุขของประชำชน 

รำยละเอยีด เกณฑ์ คะแนน 

1.1 มีการปฏิบัติตามพระราชบัญญติั
ขอ้มูลข่าวสารของราชการ  

(1)  ตั้งศูนยข์อ้มูลข่าวสาร  และจดัสถานท่ีให้ประชาชนไดเ้ขา้ตรวจดูขอ้มูล
ข่าวสาร 
(2)  มีป้ายประชาสมัพนัธ์  ศูนยข์อ้มูลข่าวสาร 
(3)  มีการมอบหมายหรือแต่งตั้งเจา้หนา้ท่ีดูแลศูนยข์อ้มูลข่าวสาร 
(4)  มีการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารทางอินเตอร์เน็ต 
(5)  มีการเก็บบนัทึกสถิติประชาชนมาใชบ้ริการศูนยข์อ้มูลข่าวสาร 

มีการด าเนินการทุกกิจกรรม 
มีการด าเนินการ 3 – 4  กิจกรรม 
มีการด าเนินการ  1 – 2  กิจกรรม 
ไม่มีการด าเนินการ 

5 
3 
1 
0 

1.2 หน่วยงานราชการ  ได้เปิดเผย –
เผยแพร่  ข้อ มูลข่ าวสาร เ ก่ี ยวกับ
นโยบาย  ผลการด าเนินงานและการ
จดัซ้ือจดัจา้งให้ประชานและผูส้นใจ
ทัว่ไปไดรั้บทราบ   

(1)  เอกสารงบประมาณประจ าปี   
(2)  แผนการจดัหาพสัดุ 
(3)  แผนการจดัซ้ือ/จดัจา้ง 
(4)  รายงานทางการเงิน 
(5)  แผนการด าเนินงานประจ าปีของหน่วยงาน 
(6)  รายงานผลการปฏิบติังานประจ าปี 

ประกาศเผยแพร่ทั้ง  6  กิจกรรม 
ประกาศเผยแพร่ 4 – 5   กิจกรรม 
ประกาศเผยแพร่  1 – 3  กิจกรรม 
ไม่มีการด าเนินการ 

5 
3 
1 
0 
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ตารางท่ี 3.3 แสดงรายละเอียดการใหค้ะแนนการประเมิน มิติท่ี 1 คือ ระดบัความสามารถในการบริหารจดัการขององคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (ต่อ) 
 
ประเด็นที่ 1 กำรบริหำรรำชกำรเพื่อ 
ให้เกดิประโยชน์สุขของประชำชน 

รำยละเอยีด เกณฑ์ คะแนน 

1.3 มีการส่งเสริมหรือสนบัสนุนเพ่ือ
ด าเนินกิจกรรมดา้นการแกไ้ขปัญหา
การทุจริต  คอรัปชัน่   

(1)  มีการประชาสัมพนัธ์รายรับรายจ่ายให้ประชาชนทราบอย่างกวา้ง
ขวางทางส่ือ   ส่ิงพิมพ ์วทิย ุหรือทางอินเตอร์เน็ต   
(2)  มีการจดัท าเอกสาร ส่ิงพิมพ ์หรือส่ือประเภทอ่ืนๆ  เพื่อประชาสัมพนัธ์
รายละเอียดโครงการ และราคากลางในการจดัซ้ือจดัจา้ง 
(3)  มีการประกาศสอบราคา ประกวดราคา ทางอินเตอร์เน็ต 
(4)  มีการเผยแพร่ข่าวสารการสอบราคา ประกวดราคาทางส่ือต่างๆ หรือไม่ 
เช่นวทิยกุระจายเสียง สถานีโทรทศัน์ หรือส่ือต่าง ๆ 
(5)  มีการประชาสัมพันธ์ก าหนด วนั เวลาท่ีจะตรวจรับงานจ้างเหมา
ก่อสร้างใหป้ระชาชนรับทราบ 
(6)  มีการพฒันาจิตส านึกและจรรยาบรรณใหก้บัเจา้หนา้ท่ี 

มีการด าเนินกิจกรรม  5 – 6   กิจกรรม 
มีการด าเนินกิจกรรม   3 – 4   กิจกรรม 
มีการด าเนินกิจกรรม  1 – 2  กิจกรรม 
ไม่มีการด าเนินการ 
 

5 
3 
1 
0 

1.4 มีการประเมินความพึงพอใจของ
ประชาชนในการใหบ้ริการ 

(1)  ส ารวจความพึงพอใจ 
(2)  น าผลการวเิคราะห์มาหาแนวทาง 
(3)  มีแผนการด าเนินการ 
(4)  มีการด าเนินการตามแผน 
(5)  ทบทวนผลการด าเนินการตามแผน 

ด าเนินการทุกขอ้ 
ด าเนินการ    3 – 4   ขอ้ 
ด าเนินการ    1 – 2  ขอ้ 
ไม่มีการด าเนินการ 
 

5 
3 
1 
0 
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ตารางท่ี 3.3 แสดงรายละเอียดการใหค้ะแนนการประเมิน มิติท่ี 1 คือ ระดบัความสามารถในการบริหารจดัการขององคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (ต่อ) 
 

ประเด็นที่ 2 กำรบริหำรรำชกำรอย่ำง
มปีระสิทธิภำพและเกดิควำมคุ้มค่ำใน
เชิงภำรกจิ 

รำยละเอยีด เกณฑ์ คะแนน 

2.1 การวางระบบควบคุมภายในของ
หน่วยงานตามระเบียบคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนด
มาตรฐานการควบคุมภายใน   

(1)  แต่งตั้งคณะกรรมการจดัวางระบบ 
(2)  มีการจดัวางระบบควบคุมภายใน 
(3)  มีค  าสัง่แบ่งงานภายใน 
(4)  ด าเนินการตามระบบท่ีก าหนดไว ้และรายงานตามระยะเวลาท่ีก าหนด
ตามระเบียบ 

มีการด าเนินการทุกขั้นตอน 
มีการด าเนินการไม่ครบทุกขั้นตอน 
ไม่มีการด าเนินการ 
 

5 
3 
0 

2.2 มีการเบิกจ่ายเงินตามงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี และงบประมาณ
รายจ่ายเพ่ิมเติมไดม้ากนอ้ยเพียงใด  

- 
 

มีการเบิกจ่ายมากกวา่ร้อยละ  70 
มีการเบิกจ่ายร้อยละ  50 – 69 
มีการเบิกจ่ายนอ้ยกวา่ร้อยละ   50 

5 
3 
0 

2.3  มีการจัดท าบัญชีหรือทะเบียน
เพื่อควบคุมพสัดุ  และหลกัฐานการ
รั บ เ ข้ า บัญ ชี   ห รื อท ะ เ บี ย น ไ ว้
ประกอบรายการ 

- 
 

มีการจดัท าบญัชีหรือทะเบียนควบคุม  
และมีหลกัฐานการรับเขา้บญัชี 
มีการจดัท าบญัชีหรือทะเบียนควบคุม  
แต่ไม่มีหลกัฐานการรับเขา้บญัชี 
ไม่ มีการจัดท าบัญ ชีห รือทะเ บียน
ควบคุม 

5 
 
3 
 
0 
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ตารางท่ี 3.3 แสดงรายละเอียดการใหค้ะแนนการประเมิน มิติท่ี 1 คือ ระดบัความสามารถในการบริหารจดัการขององคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (ต่อ) 
 
ประเดน็ที ่3 กำรลดขั้นตอนกำร
ปฏิบัตงิำน 

รำยละเอยีด เกณฑ์ คะแนน 

3.1 มีการมอบอ านาจการตดัสินใจใน
การพิจารณา  การสั่งการ การอนุญาต  
อนุมติั  หรือปฏิบติัราชการในเร่ืองท่ี
ใหบ้ริการประชาชน 

- 
 

มีการมอบอ านาจ 
ไม่มีการมอบอ านาจ 
 

5 
0 

3.2 มีแผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะ 
เวลาการปฏิบติัใหบ้ริการประชาชน  
ณ  จุดบริการ 

- 
 

มีแผนภูมิการใหบ้ริการ 
ไม่มีแผนภูมิการใหบ้ริการ 

5 
0 

3.3 มีการเผยแพร่  ประชาสมัพนัธ์
ขั้นตอนและระยะเวลาใหบ้ริการตาม
ส่ือ ส่ิงพิมพห์รือ 
ส่ิงบ่งช้ีใด ๆ ใหป้ระชาชนไดท้ราบ   

(1)  ประกาศ / ค  าสัง่ 
(2)  แผน่พบั / ใบปลิว 
(3)  ทางอินเตอร์เน็ต 
(4)  วารสาร / เอกสารต่าง ๆ 
(5)  เสียงตามสาย / วทิยกุระจายเสียง 

เผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ทั้ง  5  ประเภท 
เผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ทั้ง  3-4 
ประเภทเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทั้ ง  
1-2  ประเภท 
ไม่มีการเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ 

5 
3 
1 
 
0 
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ตารางท่ี 3.3 แสดงรายละเอียดการใหค้ะแนนการประเมิน มิติท่ี 1 คือ ระดบัความสามารถในการบริหารจดัการขององคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (ต่อ) 
 
ประเดน็ที ่4 กำรอ ำนวยควำม
สะดวก/ตอบสนองควำมต้องกำร
ประชำชน 

รำยละเอยีด เกณฑ์ คะแนน 

4.1 มี ก ารป รับป รุงขั้ นตอนและ
ระยะเวลาการปฏิบติัราชการ   

(1)  แต่งตั้งคณะท างาน 
(2)  มีการประชุมคณะท างาน 
(3)  มีแผนการปรับปรุงงาน 
(4)  มีการด าเนินงานตามแผน   
(5)  มีการประเมินผลการด าเนินงาน 

มีการด าเนินการทุกขอ้   
มีการด าเนินการขอ้ (1)-ขอ้(4) 
มีการด าเนินการขอ้ (1)-ขอ้(3) 
มีการด าเนินการขอ้ (1)-ขอ้(2) 
มีการด าเนินการขอ้ (1) 
ไม่มีการด าเนินการ 

5 
4 
3 
2 
1 
0 

4.2 มีการก าหนดระยะเวลาแลว้เสร็จ
ของกระบวนการให้บ ริการของ
หน่วยราชการ 

 มีการก าหนดระยะเวลาการให้บริการท่ี
ชดัเจน และมีการปฏิบติัอยา่งแทจ้ริง              
มีการก าหนดระยะเวลาการให้บริการท่ี
ชัดเจน แต่ไม่สามารถปฏิบัติตามได้
อยา่งแทจ้ริง 
ไม่มีการก าหนดระยะเวลาการให ้
บริการ 

5 
 
3 
 
 
0 

 



116 
 

ตารางท่ี 3.3 แสดงรายละเอียดการใหค้ะแนนการประเมิน มิติท่ี 1 คือ ระดบัความสามารถในการบริหารจดัการขององคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (ต่อ) 
 

ประเดน็ที ่4 กำรอ ำนวยควำม
สะดวก/ตอบสนองควำมต้องกำร
ประชำชน 

รำยละเอยีด เกณฑ์ คะแนน 

4.3 มีการอ านวยความสะดวกแก่ 
ประชาชน 

(1) มีแผนผงัก าหนดผูรั้บผดิชอบ 
(2) มีการให้บริการล่วงหน้าก่อนเวลาท าการหรือช่วงพักเ ท่ียง หรือ
วนัหยดุราชการ 
(3) มีคอมพิวเตอร์ใหบ้ริการอินเตอร์เน็ต 
(4) มีกล่อง/ตูรั้บความคิดเห็น 
(5) มีแบบฟอร์มค าร้องต่าง ๆ และตวัอยา่งการกรอก 
(6) มีเอกสาร/แผน่พบั ประชาสมัพนัธ์ขอ้มูลข่าวสารต่าง ๆ 

มีการอ านวยความสะดวกครบ  
6 ประเภท 
มีการอ านวยความสะดวก 4-5 ประเภท 
มีการอ านวยความสะดวก 1-3 ประเภท 
ไม่มีการอ านวยความสะดวกทั้ง  
6 ประเภท 

5 
 
3 
1 
0 

4.4 มีการตอบข้อร้องขอหรือข้อ
ร้องเรียนหรือแจง้ผลการด าเนินการ
เป็นหนังสือให้ประชาชนหรือส่วน
ราชการทราบภายใน 15 ว ัน หรือ
ตามท่ีประกาศไวต้ามกระบวนงาน
ลดขั้นตอนและระยะ เวลา 

 มีการตอบขอ้ร้องขอหรือขอ้ร้องเรียน 
และแจง้ผลการด าเนินการตามก าหนด 
 มีการตอบขอ้ร้องขอหรือขอ้ร้องเรียน 
และแจง้ผลการด าเนินการเกินก าหนด 
ไม่มีการตอบข้อร้องขอหรือข้อร้อง 
เรียน และไม่แจง้ผลการด าเนินการ 

5 
 
3 
 
0 
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ตารางท่ี 3.3 แสดงรายละเอียดการใหค้ะแนนการประเมิน มิติท่ี 1 คือ ระดบัความสามารถในการบริหารจดัการขององคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (ต่อ) 
 
ประเด็นที่ 5 กำรพัฒนำควำมรู้และ
กำรประเมนิผลกำรปฏิบัตริำชกำร 

รำยละเอยีด เกณฑ์ คะแนน 

5.1 หน่วยงานมีการพฒันาความรู้
ให้แก่ราชการ/พนักงานส่วนทอ้งถ่ิน 
โดยการด าเนินการ 

(1) จดัการฝึกอบรมเอง 
(2) ส่งเขา้รับการฝึกอบรม 
(3) มีการถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ใหบุ้คลากรในหน่วยงานไดท้ราบ 
(4) มีการศึกษาดูงานหน่วยงานอ่ืน 

มีการด าเนินการทั้ง 4 ขอ้ 
 มีการด าเนินการ 3 ขอ้ 
มีการด าเนินการ 1-2 ขอ้ 
ไม่มีการด าเนินการ 

5 
3 
1 
0 

5.2 มีการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

(1) แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลฯ 
(2) คณะกรรมการฯ ก าหนดกรอบและวางแนวทางการประเมินผล 
(3) มีการด าเนินการ 
(4) การรายงานผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 
(5) ผูบ้ริหารน าผลการประเมินมาพิจารณาปรับปรุง แกไ้ข ส่งเสริม พฒันา 
ขยายหรือยติุการด าเนินการ 

มีการด าเนินการขอ้ (1)-ขอ้ (5) 
มีการด าเนินการขอ้ (1)-ขอ้ (4) 
มีการด าเนินการขอ้ (1)-ขอ้ (3) 
มีการด าเนินการขอ้ (1)-ขอ้ (2) 
มีการด าเนินการขอ้ (1) 
ไม่มีการด าเนินการ 

5 
4 
3 
2 
1 
0 
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ตารางท่ี 3.3 แสดงรายละเอียดการใหค้ะแนนการประเมิน มิติท่ี 1 คือ ระดบัความสามารถในการบริหารจดัการขององคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (ต่อ) 
 
ประเดน็ที ่6 กำรประยุกต์ใช้คุณธรรม
ตำมปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
ในองค์กร ของ อปท. 

รำยละเอยีด เกณฑ์ คะแนน 

6.1 ความซ่ือสตัยสุ์จริต การประพฤติตรงทั้งหนา้ท่ี ต่อวชิาชีพ ตรงต่อเวลา ปฏิบติัอยา่งเตม็ท่ีถูกตอ้ง ระดบัมากท่ีสุด 5 
ระดบัมาก 4 
ระดบัปานกลาง 3 
ระดบันอ้ย 2 
ระดบันอ้ยท่ีสุด 1 
ขาดคุณธรรม “ความซ่ือสตัยสุ์จริต” 0 

6.2 ความไม่โลภจนเกินไป การด าเนินชีวติความเป็นอยูเ่รียบง่าย รู้จกัฐานะของตน คิดก่อนใช ้คิดก่อน
ซ้ือ เก็บออม และไม่มีความโลภจนเกินไป 

ระดบัมากท่ีสุด 5 
ระดบัมาก 4 
ระดบัปานกลาง 3 
ระดบันอ้ย 2 
ระดบันอ้ยท่ีสุด 1 
ขาดคุณธรรม “ความไม่โลภจนเกินไป” 0 
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ตารางท่ี 3.3 แสดงรายละเอียดการใหค้ะแนนการประเมิน มิติท่ี 1 คือ ระดบัความสามารถในการบริหารจดัการขององคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (ต่อ) 
 

ประเดน็ที ่6 กำรประยุกต์ใช้คุณธรรม
ตำมปรัชญำของเศรษฐกจิพอเพยีง
ในองค์กรของ อปท. 

รำยละเอยีด เกณฑ์ คะแนน 

6.3 ความอดทน การทนต่อความโลภ โกรธ หลง ทั้ งกายวาจาใจ และการทนต่อความ
ยากล าบาก ไม่ทอ้ถอย อดทนต่อความทุกข ์ความเหน่ือยยาก และไม่ปล่อย
ให้ส่ิงท่ีไม่ดีไม่งามมาครอบง า รวมถึงผูท่ี้เปิดใจกวา้ง รับฟังความคิดเห็น
ของผูอ่ื้น รู้บทบาทในตนเองในฐานะผูฟั้งและผูต้ามท่ีดี 

ระดบัมากท่ีสุด 5 

ระดบัมาก 4 

ระดบัปานกลาง 3 

ระดบันอ้ย 2 

ระดบันอ้ยท่ีสุด 1 

ขาดคุณธรรม “ความอดทน” 0 

6.4 ความขยนัหมัน่เพียร  
 

การตั้งใจท าอยา่งจริงจงัต่อเน่ืองในเร่ืองท่ีถูกท่ีควร ผูเ้ป็นคนสูง้าน มีความ
พยายาม ไม่ทอ้ถอย กลา้เผชิญ อุปสรรค รักงานท่ีท า และตั้งใจท าหนา้ท่ี
อยา่งจริงจงั 

ระดบัมากท่ีสุด 5 
ระดบัมาก 4 

ระดบัปานกลาง 3 

ระดบันอ้ย 2 
ระดบันอ้ยท่ีสุด 1 
ขาดคุณธรรม “ความขยนัหมัน่เพียร” 0 
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ตารางท่ี 3.3 แสดงรายละเอียดการใหค้ะแนนการประเมิน มิติท่ี 1 คือ ระดบัความสามารถในการบริหารจดัการขององคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (ต่อ) 
 

ประเดน็ที ่6 กำรประยุกต์ใช้คุณธรรม
ตำมปรัชญำของเศรษฐกจิพอเพียงใน
องค์กรของ อปท. 

รำยละเอยีด เกณฑ์ คะแนน 

6.5 ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ ่ 
 

การมีน ้ าใจ มีความจริงใจต่อกนัไม่เห็นแก่เพียงตวัเองหรือเร่ืองของตวัเอง 
เห็นอกเห็นใจต่อเพ่ือนมนุษยซ่ึ์งกนั 

ระดบัมากท่ีสุด 5 
ระดบัมาก 4 
ระดบัปานกลาง 3 
ระดบันอ้ย 2 
ระดบันอ้ยท่ีสุด 1 
ขาดคุณธรรม “ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ”่ 0 
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2) ประเด็นกำรประเมินในมิติที ่2 กำรมีส่วนร่วมของชุมชน 
 
ตารางท่ี 3.4 แสดงแบบประเมินการมีส่วนร่วมของชุมชน (ดา้นการมีส่วนร่วมในสังคมและจิตใจ) 
 

ตวัช้ีวดั  
(ด้ำนกำรมส่ีวนร่วมในสังคมและจติใจ) 

รำยละเอยีด เกณฑ์กำรประเมนิ ผลกำรประเมนิ 

1. มคีวำมสำมคัคแีละควำมร่วมมอืของคนในชุมชน 
 1.1 การประชุม/จดัเวทีประชาคม เพ่ือแกไ้ขปัญหา
หรือเพื่อการพฒันา 
 1.2 ชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน 

(1) ชุมชนมีการประชุม/จัดเวทีประชาคม อย่างน้อย  
12 คร้ัง  ต่อปี 
(2) ชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน 

ผา่นเกณฑก์ารประเมินทั้ง 2 ขอ้ 
ผา่นเกณฑก์ารประเมิน 1 ขอ้ 
ไม่ผา่นเกณฑก์ารประเมิน 

5 
3 
0 

2. มข้ีอปฏิบัตขิองชุมชน 
   มีขอ้ตกลงร่วมกนัเพ่ือให้คนในชุมชนปฏิบติัและ/
หรือขอ้หา้มปฏิบติั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัค่านิยม วฒันธรรม 
ประเพณี เพ่ือใหเ้กิดความสงบสุข   

(1) ชุมชนมีการจดัท าขอ้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ เป็นลาย
ลกัษณ์อกัษร หรือ จารีต วฒันธรรม ประเพณี ท่ีถ่ายทอด
สืบต่อกนัมา ท่ีก่อใหเ้กิดความสงบของคนในชุมชน 
(2) คนในชุมชน ร้อยละ 70 ปฏิบัติตามขอ้ปฏิบัติของ
ชุมชน  

ผา่นเกณฑก์ารประเมินทั้ง 2 ขอ้ 
ผา่นเกณฑก์ารประเมิน 1 ขอ้ 
ไม่ผา่นเกณฑก์ารประเมิน 

5 
3 
0 

3. มกีองทุนในรูปแบบสวสัดกิำรแก่สมำชิก 
 1.1 ชุมชนมีกองทุนสวสัดิการแก่สมาชิกในชุมชน 
 1.2 มีการจัดสวัสดิการภายในชุมชน/ชุมชนท่ี
ยากจน ดอ้ยโอกาส และคนท่ีประสบปัญหา 

(1) ชุมชนมีกองทุนในรูปแบบสวสัดิการ อย่างน้อย 1 
กองทุนและสมาชิกในชุมชนมีโอกาสได้รับบริการจาก
กองทุนครบทุกคน 
(2) คนยากจน ดอ้ยโอกาส และคนท่ีประสบปัญหาไดรั้บ  
การช่วยเหลือจากกองทุนสวสัดิการ อยา่งนอ้ยร้อยละ 50 

ผา่นเกณฑก์ารประเมินทั้ง 2 ขอ้ 
ผา่นเกณฑก์ารประเมิน 1 ขอ้ 
ไม่ผา่นเกณฑก์ารประเมิน 

5 
3 
0 
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ตารางท่ี 3.4 แสดงแบบประเมินการมีส่วนร่วมของชุมชน (ดา้นการมีส่วนร่วมในสังคมและจิตใจ) (ต่อ) 
 

ตวัช้ีวดั  
(ด้ำนกำรมส่ีวนร่วมในสังคมและจติใจ) 

รำยละเอยีด เกณฑ์กำรประเมนิ ผลกำรประเมนิ 

4. ยดึมัน่ในหลกักำรประชำธิปไตย 
 คนในชุมชนมีความต่ืนตัว และรู้จักรักษาสิทธิ
หนา้ท่ี และเสรีภาพทางการเมืองและในฐานะพลเมือง 
ของประเทศ 

(1) คนในชุมชนท่ีมีสิทธิเลือกตั้งและอาศยัอยูจ่ริง ไปใช้
สิทธิเลือกตั้งคร้ังหลงัสุด ไม่นอ้ยกวา่ ร้อยละ 90 ของคน
ท่ีมีสิทธิเลือกตั้งและอาศยัอยูจ่ริง  
(2) การจัดเวทีประชาคม มีตวัแทนคนในครัวเรือนเขา้
ร่วมเวที ร้อยละ 70 ของครัวเรือนในชุมชน 

ผา่นเกณฑก์ารประเมินทั้ง 2 ขอ้ 
ผา่นเกณฑก์ารประเมิน 1 ขอ้ 
ไม่ผา่นเกณฑก์ารประเมิน 

5 
3 
0 

5. มคุีณธรรม/จริยธรรม 
  ชุมชนยดึมัน่ในคุณธรรม/จริยธรรมอนัดีงาม ซ่ึงคน
ใน ชุมชนประพฤติตนและปฏิบัติ ร่วมกันในการ
ด ารงชีวติ 

(1) คนในชุมชนปฏิบัติศาสนากิจอย่างใดอย่างหน่ึง
ร่วมกนั  (ทั้งชุมชน) อยา่งนอ้ยปีละ 3-4 คร้ัง  
(2) คนในชุมชนปฏิบัติตามวฒันธรรมประเพณีและ
มารยาทไทย 
(3) มีกิจกรรมประกาศเกียรติคุณบุคคลท่ีมีคุณธรรม
จริยธรรมเป็นแบบอยา่งท่ีดีต่อคนในชุมชน 
(4) มีการแบ่งปัน ช่วยเหลือ เก้ือกลู ยกยอ่งใหเ้กียรติ  
(5) ชุมชนสามารถจดัการความขดัแยง้ได ้

ผา่นเกณฑก์ารประเมินทั้ง 5 ขอ้ 
ผา่นเกณฑก์ารประเมิน 4 ขอ้ 
ผา่นเกณฑก์ารประเมิน 3 ขอ้ 
ผา่นเกณฑก์ารประเมิน 2 ขอ้ 
ผา่นเกณฑก์ารประเมิน 1 ขอ้ 
ไม่ผา่นเกณฑก์ารประเมิน 

5 
4 
3 
2 
1 
0 
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ตารางท่ี 3.4 แสดงแบบประเมินการมีส่วนร่วมของชุมชน (ดา้นการมีส่วนร่วมในสังคมและจิตใจ) (ต่อ) 
 

ตวัช้ีวดั  
(ด้ำนกำรมส่ีวนร่วมในสังคมและจติใจ) 

รำยละเอยีด เกณฑ์กำรประเมนิ ผลกำรประเมนิ 

6. มคีนในชุมชนปลอดอบำยมุข 
 คนในชุมชน/ชุมชนปฏิบัติตนเพื่อลดละ เลิก
อบายมุข โดยวิ ธีการต่างๆ หรือไม่ เ ก่ียวข้องกับ
อบายมุขเลย 

(1) ชุมชนปลอดยาเสพติดในรอบปีท่ีผา่นมา ร้อยละ 100 
(2) ชุมชนมีกระบวนการส่งเสริมการ ลด ละเลิก อบายมุข  
(3) คนในชุมชนไม่ติดสุรา  
(4) คนในชุมชนไม่สูบบุหร่ี   
(5) คนในชุมชนไม่ติดการพนนั  

ผา่นเกณฑก์ารประเมินทั้ง 5 ขอ้ 
ผา่นเกณฑก์ารประเมิน 4 ขอ้ 
ผา่นเกณฑก์ารประเมิน 3 ขอ้ 
ผา่นเกณฑก์ารประเมิน 2 ขอ้ 
ผา่นเกณฑก์ารประเมิน 1 ขอ้ 
ไม่ผา่นเกณฑก์ารประเมิน 

5 
4 
3 
2 
1 
0 

 
* หมายเหตุ รวมคะแนน 30 คะแนน 
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ตารางท่ี 3.5 แสดงแบบประเมินการมีส่วนร่วมของชุมชน (ดา้นเศรษฐกิจ) 
 

ตวัช้ีวดั 
(ด้ำนเศรษฐกจิ) 

รำยละเอยีด เกณฑ์กำรประเมนิ ผลกำรประเมนิ 

1. มกีำรจดัท ำบัญชีครัวเรือน 
 คนในครัวเรือนมีการจัดท าบัญชีรายรับ-รายจ่าย
ของครัวเรือนเป็นประจ า 

มีการจัดท าบัญชีรายรับ - รายจ่ายของครัวเรือนเป็น
ประจ า ร้อยละ 50 ของครัวเรือนในชุมชน 

ผา่นเกณฑก์ารประเมิน 
ไม่ผา่นเกณฑก์ารประเมิน 

5 
0 

2. มกีจิกรรมลดรำยจ่ำยและสร้ำงรำยได้ 
 คนในชุมชนมีการท ากิจกรรมเพ่ือลดรายจ่ายใน
ชีวิตประจ าว ัน และสามารถสร้างรายได้เ พ่ิมจาก
กิจกรรมดงักล่าวได ้

ครัวเรือนมีการผลิตและการอุปโภค/บริโภค เพื่อใช้ใน
ชีวิตประจ าวนัร้อยละ 75 ของครัวเรือนในชุมชน (ปลูก
ทุกอยา่งท่ีกิน  กินทุกอยา่งท่ีปลูก ใชทุ้กอย่างท่ีท า ท าทุก
อยา่งท่ีใช)้   

ผา่นเกณฑก์ารประเมิน 
ไม่ผา่นเกณฑก์ารประเมิน 

5 
0 

3. มกีำรรวมกลุ่มเพือ่พฒันำอำชีพหลกัของชุมชน 
 คนในชุมชนมีการเรียนรู้ ปรับปรุง และพฒันาการ
ประกอบอาชีพร่วมกันเป็นกลุ่มทั้ งในด้านการผลิต 
การตลาด การจัดการ และเงินทุน เพื่อให้ได้ผลผลิต
มากข้ึนและมีคุณภาพดีข้ึน 

(1) คนในครัวเรือนร่วมเป็นสมาชิกในกลุ่มต่างๆ ใน
ชุมชน 
(2) กลุ่ม/องค์กรในชุมชนมีการพฒันาทักษะด้านการ
ประกอบอาชีพ และมีกระบวนการจดัการองคค์วามรู้ 

ผา่นเกณฑก์ารประเมินทั้ง 2 ขอ้ 
ผา่นเกณฑก์ารประเมิน 1 ขอ้ 
ไม่ผา่นเกณฑก์ารประเมิน 

5 
3 
0 
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ตารางท่ี 3.5 แสดงแบบประเมินการมีส่วนร่วมของชุมชน (ดา้นเศรษฐกิจ) (ต่อ) 
 

ตวัช้ีวดั 
(ด้ำนเศรษฐกจิ) 

รำยละเอยีด เกณฑ์กำรประเมนิ ผลกำรประเมนิ 

4. มกีจิกรรมกำรออมทีห่ลำกหลำย 
 ชุมชนมีการส่งเสริมให้คนในชุมชนเป็นสมาชิก
กลุ่มออมทรัพยต์่างๆ และ/หรือส่งเสริมกลุ่มออมทรัพย์
ต่างๆ พฒันารูปแบบการออมเงินให้หลากหลาย (กลุ่ม
ออมสจัจะ กองทุนชุมชน เยาวชน) เพื่อน าไปลงทุน 

(1) ชุมชนมีกลุ่มออมทรัพย ์และ/หรือกองทุนการเงิน
อ่ืนๆ  อยา่งนอ้ย จ านวน 3 กลุ่ม 
(2) ชุมชนมีการออมเงินท่ีในรูปแบบอ่ืนๆ  เช่น ออมวนั
ละ 1 บาท ฯลฯ 

ผา่นเกณฑก์ารประเมินทั้ง 2 ขอ้ 
ผา่นเกณฑก์ารประเมิน 1 ขอ้ 
ไม่ผา่นเกณฑก์ารประเมิน 

5 
3 
0 

5. มกีำรด ำเนินงำนในรูปแบบวิสำหกิจชุมชนหรือกลุ่ม
ที่มีกำรด ำเนินงำนในลักษณะเดียวกับรูปแบบวิสำหกิจ
ชุมชน 
 มีการจัดตั้ งและบริหารจัดการกลุ่มในรูปแบบ
วิสาหกิจชุมชนหรือกลุ่มท่ีมีการด าเนินงานในลกัษณะ
เดียวกบัรูปแบบวสิาหกิจชุมชน 

(1) ชุมชนมีจดัตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน หรือกลุ่มท่ีมีการ
ด าเนินงานในลกัษณะเดียวกบัรูปแบบวิสาหกิจชุมชนท่ี
จดัตั้งข้ึนในชุมชน อยา่งนอ้ย 1 กลุ่ม 
2. กลุ่มตามขอ้ 1 มีกิจกรรมให้บริการและสร้างรายได้
หรือลดรายจ่ายแก่สมาชิก อยา่งนอ้ย 1 กิจกรรม  เนน้การ
ผลิตเพ่ือการบริโภคอย่างเพียงพอภายในชุมชน และ
น าไปสู่การแกไ้ขปัญหาความยากจน (เช่น โรงสีชุมชน
ร้านคา้ชุมชน ป้ัมน ้ ามนั ฯลฯ) 

ผา่นเกณฑก์ารประเมินทั้ง 2 ขอ้ 
ผา่นเกณฑก์ารประเมิน 1 ขอ้ 
ไม่ผา่นเกณฑก์ารประเมิน 

5 
3 
0 

 
* หมายเหตุ รวมคะแนน 25 คะแนน
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3) ประเด็นกำรประเมินในมิติที ่3 กำรประยุกต์ใช้ปรัชญำของเศรษฐกจิพอเพียงกับกำรพฒันำชุมชน 
 

ตารางท่ี 3.6  แสดงแบบประเมินการประยกุตใ์ชป้รัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกบัการ 
  พฒันาชุมชน 
 

ตัวช้ีวดั คะแนน 

(1) ควำมเข้ำใจเกีย่วกบักำรใช้ชีวติแบบพอเพยีงของชุมชน 5 
 มีความเขา้ใจ ระดบัมากท่ีสุด  5 คะแนน 
 มีความเขา้ใจ ระดบัมาก   4 คะแนน 
 มีความเขา้ใจ ระดบัปานกลาง  3 คะแนน 
 มีความเขา้ใจ ระดบันอ้ย   2 คะแนน 
 มีความเขา้ใจ ระดบันอ้ยมาก  1 คะแนน 
 ไม่มีความเขา้ใจ    0 คะแนน 

 

(2) กำรยดึแนวทำงของเศรษฐกจิพอเพยีง อนัเป็นแรงจูงใจทีก่่อให้เกดิกำร
พฒันำชุมชน 

5 

 มีการยดึแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียงฯ ระดบัมากท่ีสุด 5 คะแนน 
 มีการยดึแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียงฯ ระดบัมาก 4 คะแนน 
 มีการยดึแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียงฯ ระดบัปานกลาง  3 คะแนน 
 มีการยดึแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียงฯ ระดบันอ้ย 2 คะแนน 
 มีการยดึแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียงฯ ระดบันอ้ยมาก 1 คะแนน 
 ไม่มีการยดึแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียงฯ 0 คะแนน 

 

(3) ควำมเปลีย่นแปลงในชุมชนเมื่อน ำเศรษฐกจิพอเพยีงมำประยุกต์ใช้ 5 
 มีการเปล่ียนแปลงในชุมชน ระดบัมากท่ีสุด 5 คะแนน 
 มีการเปล่ียนแปลงในชุมชน ระดบัมาก  4 คะแนน 
 มีการเปล่ียนแปลงในชุมชน ระดบัปานกลาง 3 คะแนน 
 มีการเปล่ียนแปลงในชุมชน ระดบันอ้ย  2 คะแนน 
 มีการเปล่ียนแปลงในชุมชน ระดบันอ้ยมาก 1 คะแนน 

 ไม่มีการเปล่ียนแปลงในชุมชน   0 คะแนน 
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ตารางท่ี 3.6  แสดงแบบประเมินการประยกุตใ์ชป้รัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกบัการ 
  พฒันาชุมชน (ต่อ) 
 

ตัวช้ีวดั คะแนน 

(4) กำรด ำเนินงำนของชุมชนตำมปรัชญำของเศรษฐกจิพอเพยีง  
(มีค่ำข้อละ 2 คะแนน) 

มี= 2 , 
มีบ้ำง=1 , 
ไม่มี = 0 

   (4.1) ความพอประมาณ  10 
 1) การส่งเสริมใหมี้การผลิตเพื่อการบริโภคในชุมชน หากมีเหลือจึง
จ าหน่าย 

2 

 2) มีการบริหารจดัการดา้นเศรษฐกิจชุมชนให้เติบโตเป็นล าดบั
ขั้นตอน 

2 

 3) การสนบัสนุนใหค้รัวเรือนมีการออมเงิน 2 
 4) ครัวเรือนมีการท าบญัชีรายรับ-รายจ่าย 2 
 5) ครัวเรือนมีการวางแผนการใชจ่้ายและจดัสรรค่าใชจ่้ายอยา่ง
เหมาะสม 

2 

 (4.2) ความมีเหตุผล 14 
 1) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมและพฒันาขีดความสามารถของสมาชิก
ในชุมชน 

2 

  2)การส่งเสริมใหมี้การร่วมคิด ร่วมท า ร่วมวางแผน ติดตาม
ประเมินผลของชุมชน 

2 

 3) การจดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ของชุมชน 2 
 4) การจดัท าแผนชุมชนจากการมีส่วนร่วมของสมาชิกในชุมชน 2 
 5) การจดัตั้งศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของชุมชน 2 
 6) ชุมชนรู้จกัใชแ้ละจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มอยา่ง
ฉลาดและรอบคอบ ตลอดจนเลือกใชท้รัพยากรท่ีมีอยูใ่ห้เกิดความย ัง่ยนื 

2 

 7) ชุมชนเลือกประกอบอาชีพโดยค านึงถึงศกัยภาพของทรัพยากรใน
ชุมชน 

2 
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ตารางท่ี 3.6  แสดงแบบประเมินการประยกุตใ์ชป้รัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกบัการ 
  พฒันาชุมชน (ต่อ) 
 

ตัวช้ีวดั คะแนน 
 (4.3) ภูมิคุม้กนั           24 
    1) สมาชิกในชุมชนสามารถเขา้ถึงบริการสุขภาพท่ีดียามเจ็บป่วย 2 
   2) ชุมชนมีเครือข่ายร่วมมือช่วยเหลือแบ่งปันกนั 2 
              3) ชุมชนมีการส ารวจและเก็บขอ้มูลทุนทางสังคม ทุนทางวฒันธรรม 
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน เพื่อใชเ้ป็นฐานขอ้มูลส าหรับการวิเคราะห์การพฒันาและ
การติดตามประเมินผลการพฒันาไดอ้ยา่งย ัง่ยนืและเป็นระบบ   

2 

 4) ชุมชนมีกิจกรรมเสริมสร้างใหเ้กิดครอบครัวท่ีอบอุ่นตลอดจนให้
ความส าคญักบัเด็ก เยาวชน ผูสู้งอาย ุคนพิการ ผูด้อ้ยโอกาส 

2 

   5) ชุมชนมีกลุ่มอาสาสมคัรท่ีจะท างานช่วยเหลือเก้ือกลูสังคมส่วนรวม
ดว้ยจิตอาสา 

2 

   6) ชุมชนมีการปลูกป่า ปลูกตน้ไมย้นืตน้ตามท่ีสาธารณะ 2 
 7) ชุมชนมีระบบการจดัการขยะท่ีดี 2 
 8) ชุมชนมีแผนปฏิบติัในการอนุรักษแ์ละจดัการทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้ม 

2 

 9) ชุมชนมีกิจกรรมใหก้ารศึกษาแก่เด็กและเยาวชนทั้งในระบบและ
นอกระบบโรงเรียน เพื่อให้เด็กไดมี้โอกาสเรียนรู้จากกิจกรรมและจากแหล่ง
เรียนรู้ต่าง ๆ อยา่งต่อเน่ือง 

2 

 10) ชุมชนมีความหลากหลายดา้นการผลิต อาชีพหลกั  
อาชีพรอง ตลาดหลกั ตลาดรอง เพื่อลดความเส่ียง 

2 

 11) ชุมชนการสร้างคนในหลายช่วงอายใุหมี้ศกัยภาพในการเป็นผูน้ า 2 
   12) ชุมชนมีการสร้างงานภายในชุมชน เพื่อป้องกนัการอพยพแรงงาน  2 
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ตารางท่ี 3.6  แสดงแบบประเมินการประยกุตใ์ชป้รัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกบัการ 
  พฒันาชุมชน (ต่อ) 
 

ตัวช้ีวดั คะแนน 
   (4.4) ความรู้คู่คุณธรรม 10 
               1) ชุมชนมีการจดัเวทีประชาคมกิจกรรมท่ีสืบเน่ืองจากการด าเนิน
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง   

2 

 2) ชุมชนมีการส่งเสริมและพฒันาวดัหรือศาสนสถานหรือแหล่ง
เรียนรู้ทางดา้นคุณธรรมจริยธรรม โดยใชแ้นวทางการส่งเสริมความรู้คู่
คุณธรรม เพื่อให้โครงการน้ีเป็นตน้แบบในการขยายผลในการด าเนินงานตาม
หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรมชดัเจน 

2 

 3) ชุมชนมีศูนยเ์รียนรู้ชุมชนเป็นท่ีศึกษาดูงานของบุคคลทัว่ไป 2 
 4) มีการรวบรวม และจดัท าเอกสารหมู่บา้นเพื่อการเผยแพร่ความรู้ 2 
 5) มีครูภูมิปัญญาชาวบา้นหลายดา้นท่ีถ่ายทอดแนวคิด ความรู้ แนว
ทางการท างาน ประสบการณ์ และกระบวนการเรียนรู้ต่าง ๆ สู่ชุมชน 

2 

(5) ชุมชนมีกำรจัดท ำแผนพัฒนำชุมชน  5 
 มีการด าเนินการอยา่งต่อเน่ืองในระยะยาว  5 คะแนน   
 มีการด าเนินการในบางคร้ังและบางโอกาส  3 คะแนน 
 ไม่มีการด าเนินการ     0 คะแนน  

 

(6) กำรจัดตั้งกองทุนของชุมชนและควำมร่วมมือในกำรจัดตั้งของคนในชุมชน 5 
 มีการจดัตั้งกองทุนของชุมชนและไดรั้บความร่วมมือจากคนในชุมชน
ในระดบัต่างๆ คือ 
   ระดบัมากท่ีสุด  5 คะแนน 
  ระดบัมาก  4 คะแนน 
  ระดบัปานกลาง  3 คะแนน 
  ระดบันอ้ย  2 คะแนน 
  ระดบันอ้ยมาก  1 คะแนน 
  ไม่มีการจดัตั้งกองทุนของชุมชนและขาดความร่วมมือจาก
คนในชุมชน     0 คะแนน 
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ตารางท่ี 3.6  แสดงแบบประเมินการประยกุตใ์ชป้รัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกบัการ 
  พฒันาชุมชน (ต่อ) 
 

ตัวช้ีวดั คะแนน 

(7) กำรพึง่พำตนเองของชุมชน 5 
 ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได ้ระดบัมากท่ีสุด 5 
 ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได ้ระดบัมาก  4 
 ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได ้ระดบัปานกลาง 3 
 ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได ้ระดบันอ้ย  2 
 ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได ้ระดบันอ้ยมาก 1 
 ชุมชนไม่สามารถพึ่งพาตนเองได ้   0 

 

   
* หมายเหตุ รวมคะแนน 88 คะแนน 

 
 จากขอ้สรุปแนวคิดเก่ียวกบัการจดัการการเรียนรู้ (Learning Management: LM) เพื่อ
ประยุกต์ใชก้บัตวัช้ีวดัการพฒันาทางดา้นเศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ิน อนัประกอบไปดว้ย 
3 มิติ ไดแ้ก่ มิติท่ี 1 คือ ระดบัความสามารถในการบริหารจดัการขององค์การปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน มิติท่ี 2 คือ ระดบัการมีส่วนของของชุมชน และมิติท่ี 3 คือ ระดบัการประยุกตใ์ชป้รัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงกบัการพฒันาชุมชน ซ่ึงองคป์ระกอบเหล่าน้ีจะเป็นตวัช้ีวดัถึงศกัยภาพของ
บุคลากรขององค์การปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ขีดความสามารถคนในชุมชน ฐานเศรษฐกิจชุมชน 
ความสงบสุขของสังคมทอ้งถ่ิน ฯลฯ ท่ีจะน าไปสู่การพฒันาทอ้งถ่ินใหเ้กิดความย ัง่ยนื  
  การวิจยัคร้ังน้ีจะใช้วิธีการวิเคราะห์ขอ้มูล โดยใช้สถิติและร้อยละประกอบการ
อธิบายเชิงพรรณนา โดยใช้เกณฑ์การประเมินโครงการ การจดัการการเรียนรู้ต่อการยกระดบั
เศรษฐกิจและสังคมของชุมชน อาศยัตวัช้ีวดัการพฒันาทางดา้นเศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ิน 
อนัประกอบไปดว้ย 3 มิติ เพื่อประเมินโครงการวิจยัท่ีไดด้ าเนินงานวิจยัร่วมกบัองคก์ารปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินและชุมชน โดยการจดัการการเรียนรู้ อนัจะส่งผลต่อการพฒันาเศรษฐกิจและสังคม
ของทอ้งถ่ินนั้นๆ โดยการจดัการการเรียนรู้จะช่วยยกระดบัเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนไดม้าก
นอ้ยเพียงใด  

 




