
 
ภาคผนวก ก 

 
 

1.  แผนชุมชนต้นแบบ ด้านเศรษฐกจิ ภายใต้แผนการด าเนินงานการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้
 เศรษฐกจิชุมชน และกจิกรรม/โครงการแผนพฒันาทางด้านสังคม จ านวน 58 แห่ง ดังนี ้
 
 1.1   แผนชุมชนตน้แบบ ดา้นเศรษฐกิจ ภายใตแ้ผนการด าเนินงานการจดัตั้งศูนยก์ารเรียนรู้
เศรษฐกิจชุมชน จ านวน 32 แห่ง จ าแนกเป็นกลุ่มแผนชุมชนเพื่อการพฒันาอาชีพและสร้าง
เศรษฐกิจชุมชนดว้ยพฒันาดา้นสินคา้และบริการสินคา้ชุมชน 5 ประเภทไดแ้ก่ 

1.1.1  ประเภทท่ี 1 คือ สินคา้และบริการผลิตภณัฑ์อาหาร ประกอบดว้ยแผนชุมชน
ประจ าต าบล จ านวน  5 แผนชุมชน ดงัน้ี 

1) แผนชุมชนต าบลสันทราย  อ าเภอฝาง  แนวทางพฒันาดา้นเศรษฐกิจ 
การแปรรูปอาหารและผลิตผลทางการเกษตร (มนักลัยา) 

2) แผนชุมชนต าบลบา้นกลาง  อ าเภอสันป่าตอง  แนวทางพฒันาดา้นเศรษฐกิจ 
การพฒันากระบวนการแปรรูปอาหาร (ขา้วแต๋น) 

3) แผนชุมชนต าบลโป่งแยง  อ าเภอแม่ริม  แนวทางพฒันาดา้นเศรษฐกิจ 
การแปรรูปอาหารและผลิตผลทางการเกษตร (ขา้วเกรียบฝักแมว้ พริกหวาน) 

4) แผนชุมชนต าบลทุ่งรวงทอง  อ าเภอแม่วาง  แนวทางพฒันาดา้นเศรษฐกิจ
การพฒันากระบวนการแปรรูปอาหาร (น ้าพริกตาแดง) 

5) แผนชุมชนต าบลท่ากวา้ง  อ าเภอสารภี  แนวทางพฒันาดา้นเศรษฐกิจการ
พฒันากระบวนการแปรรูปอาหาร 

 
1.1.2  ประเภทท่ี 2 คือ สินคา้และบริการ ผลิตภณัฑ์หตัถอุตสาหกรรม ประกอบดว้ย

แผนชุมชนประจ าต าบล จ านวน 9 แผนชุมชน ดงัน้ี 
1) แผนชุมชนต าบลยหุวา่ อ าเภอสันป่าตอง  แนวทางพฒันาดา้นเศรษฐกิจศูนย์

การเรียนรู้เศรษฐกิจชุมชนทางการเกษตรและกลุ่มวสิาหกิจแกะสลกัไม ้
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2) แผนชุมชนต าบลส าราญราษฎร์ อ าเภอดอยสะเก็ด แนวทางพฒันาดา้น
เศรษฐกิจ ศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจชุมชนกลุ่มแกะสลกัไม ้

3) แผนชุมชนต าบลโปงทุ่ง อ าเภอดอยเต่า แนวทางพฒันาดา้นเศรษฐกิจ 
ศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจชุมชนกลุ่มวสิาหกิจแกะสลกัไมเ้ฟอร์นิเจอร์ 

4) แผนชุมชนต าบลสันก าแพง  อ าเภอสันก าแพง  แนวทางพฒันาดา้นเศรษฐกิจ 
ศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจชุมชนกลุ่มวสิาหกิจตีลายแผน่แร่ 

5) แผนชุมชนต าบลแม่คือ อ าเภอดอยสะเก็ด แนวทางพฒันาดา้นเศรษฐกิจศูนย์
การเรียนรู้เศรษฐกิจชุมชนกลุ่มวสิาหกิจร่มไมไ้ผ ่

6) แผนชุมชนต าบลบวกคา้ง อ าเภอสันก าแพง แนวทางพฒันาดา้นเศรษฐกิจ
ศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจชุมชนกลุ่มประติมากรรมจากข้ีเล่ือย 

7) แผนชุมชนต าบลเวยีง อ าเภอฝาง แนวทางพฒันาดา้นเศรษฐกิจ 
ศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจชุมชนกลุ่มหตัถกรรมตีลายแผน่แร่ (ทองเหลืองและ
เงิน) 

8) แผนชุมชนต าบลทุ่งตอ้ม  อ าเภอสันป่าตอง  แนวทางพฒันาดา้นเศรษฐกิจ 
ศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจชุมชนกลุ่มหตักรรม กระดาษสา ผา้และท่ีรองนัง่ 

9) แผนชุมชนต าบลสันผกัหวาน  อ าเภอหางดง  แนวทางพฒันาดา้นเศรษฐกิจ
ศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจชุมชนกลุ่มประติมากรรมดินเผาบา้นป่าตาล 

 
1.1.3  ประเภทท่ี 3 คือ สินค้าและบริการประเภทผลิตภณัฑ์ผา้และเคร่ืองนุ่งห่ม 

ประกอบดว้ยแผนชุมชนประจ าต าบล จ านวน 7 แผนชุมชน ดงัน้ี 
1) แผนชุมชนต าบลแม่สาว  อ าเภอแม่อาย  แนวทางพฒันาดา้นเศรษฐกิจศูนย์

การเรียนรู้เศรษฐกิจชุมชนเพื่อส่งเสริมและพฒันากลุ่มอาชีพ 
2) แผนชุมชนต าบลทุ่งป้ี  อ าเภอแม่วาง  แนวทางพฒันาดา้นเศรษฐกิจ 

ศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจชุมชนดา้นผา้และเคร่ืองนุ่งห่ม 
3) แผนชุมชนต าบลหว้ยทราย  อ าเภอแม่ริม  แนวทางพฒันาดา้นเศรษฐกิจศูนย์

การเรียนรู้เศรษฐกิจชุมชนเพื่อส่งเสริมและพฒันากลุ่มอาชีพผลิตผา้ใยกนัชง
และถกัโครเช 
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4) แผนชุมชนต าบลสันติสุข  อ าเภอดอยหล่อ  แนวทางพฒันาดา้นเศรษฐกิจ
ศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจชุมชนดา้นการผลิตผา้ส าหรับเป็นเคร่ืองบริขารแก่
พระสงฆ ์

5) แผนชุมชนต าบลบา้นแปะ  อ าเภอจอมทอง  แนวทางพฒันาดา้นเศรษฐกิจ
ศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจชุมชนเพื่อพฒันาการยอ้มผา้และตดัเยบ็ผา้ 

6) แผนชุมชนต าบลดอนเปา อ าเภอแม่วาง  แนวทางพฒันาดา้นเศรษฐกิจศูนย์
การเรียนรู้เศรษฐกิจชุมชนกลุ่มตดัเยบ็กระเป๋าและเส้ือผา้ 

7) แผนชุมชนต าบลบา้นทบั อ าเภอแม่แจ่ม  แนวทางพฒันาดา้นเศรษฐกิจศูนย์
การเรียนรู้เศรษฐกิจชุมชนเพื่อส่งเสริมและพฒันาคุณภาพผา้ทอตีนจก 

 
1.1.4  ประเภทท่ี 4 คือ สินคา้และบริการดา้นการท่องเท่ียว ประกอบดว้ยแผนชุมชน

ประจ าต าบล จ านวน 4 แผนชุมชน ดงัน้ี 
1) แผนชุมชนต าบลหว้ยแกว้  อ าเภอแม่ออน  แนวทางพฒันาดา้นเศรษฐกิจศูนย์

การเรียนรู้เศรษฐกิจชุมชนการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์
2) แผนชุมชนต าบลบา้นเป้า  อ าเภอแม่แตง  แนวทางพฒันาดา้นเศรษฐกิจศูนย์

การเรียนรู้เศรษฐกิจชุมชนเกษตรเชิงนิเวศแ์ละกลุ่มบา้นดิน 
3) แผนชุมชนต าบลก้ืดชา้ง  อ าเภอแม่แตง  แนวทางพฒันาดา้นเศรษฐกิจศูนย์

การเรียนรู้เศรษฐกิจชุมชนเพื่อการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์
4) แผนชุมชนต าบลแม่วนิ  อ าเภอแม่วาง  แนวทางพฒันาดา้นเศรษฐกิจศูนยก์าร

เรียนรู้เศรษฐกิจชุมชนเพื่อการท่องเท่ียงเชิงอนุกรักษแ์ละโฮมสเตยบ์า้นสบ
วนิ 

 
1.1.5  ประเภทท่ี 5 คือ สินคา้และบริการดา้นการเกษตรและอ่ืนๆ ประกอบดว้ยแผน

ชุมชนประจ าต าบล จ านวน 6 แผนชุมชน ดงัน้ี 
1) แผนชุมชนต าบลน ้าแพร่  อ าเภอพร้าว  แนวทางพฒันาดา้นเศรษฐกิจศูนยก์าร

เรียนรู้เศรษฐกิจชุมชนเพื่อการท าการเกษตรอินทรีย ์
2) แผนชุมชนต าบลบา้นหลวง  อ าเภอแม่อาย  แนวทางพฒันาดา้นเศรษฐกิจ

ศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจชุมชนเศรษฐกิจชุมชนดา้นการเกษตรและหมู่บา้น
เศรษฐกิจพอเพียง 
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3) แผนชุมชนต าบลร้องววัแดง  อ าเภอสันก าแพง  แนวทางพฒันาดา้นเศรษฐกิจ
ศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจชุมชนการเกษตรผสมผสาน 

4) แผนชุมชนต าบลบา้นกาด  อ าเภอแม่วาง  แนวทางพฒันาดา้นเศรษฐกิจศูนย์
การเรียนรู้เศรษฐกิจชุมชนกลุ่มวสิาหกิจผกัปลอดสารพิษแม่วาง 

5) แผนชุมชนต าบลสง่าบา้น  อ าเภอดอยสะเก็ด  แนวทางพฒันาดา้นเศรษฐกิจ
ศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจชุมชนเพื่อการท าเกษตรปลอดสารบา้นดอกแดง 

6) แผนชุมชนต าบลมะขนุหวาน อ าเภอหางดง  แนวทางพฒันาดา้นเศรษฐกิจ
ศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจชุมชนดา้นพลงังานสะอาดก๊าซชีวภาพ 

7) แผนชุมชนต าบลเหมืองแกว้ อ าเภอแม่ริม แนวทางพฒันาสังคมดา้นการ
พฒันาดา้นการส่งเสริมอาชีพใหก้บัประชาชน 

 
1.2.   แผนชุมชนตน้แบบ ดา้นสังคม  
 อนัประกอบดว้ยกิจกรรม/โครงการแผนพฒันาทางดา้นสังคม ตามแผนยุทธศาสตร์

ทอ้งถ่ิน ดา้นศิลปวฒันธรรม การศึกษา การพฒันาคุณภาพชีวิตของเยาวชน ผูสู้งอายุ ผูด้อ้ยโอกาส 
การดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้มและสุขภาพอนามยั จ านวน 27 แผน ไดแ้ก่ 

1)  แผนชุมชนต าบลข้ีเหล็ก อ าเภอแม่แตง แนวทางพฒันาสังคมด้านการพฒันา
คุณภาพชีวติของประชาชน (ผูสู้งอาย)ุ 

2) แผนชุมชนต าบลป่าเม่ียง อ าเภอดอยสะเก็ด แนวทางพฒันาสังคมดา้นการส่งเสริม
และพฒันาคุณภาพชีวติ (ของเยาวชน 

3)  แผนชุมชนต าบลหนองแฝก อ าเภอสารภี แนวทางพฒันาสังคมดา้นการส่งเสริม
และสนบัสนุนการจดักิจกรรมร่วมกนัของเด็กและเยาวชน  

4)  แผนชุมชนต าบลสันโป่ง อ าเภอ แนวทางพฒันาสังคมดา้นการส่งเสริมสุขภาวะ
ของชุมชน  

5)  แผนชุมชนต าบลอินทขิล อ าเภอแม่แตง แนวทางพฒันาสังคมด้านการจดัการ
สวสัดิการชุมชน (ผูสู้งอาย ุและผูด้อ้ยโอกาส) 

6)  แผนชุมชนต าบลตลาดขวญั อ าเภอดอยสะเก็ด แนวทางพฒันาสังคมดา้นการพฒันา
คนและสังคม 

7)  แผนชุมชนต าบลสะลวง อ าเภอแม่ริม แนวทางพฒันาสังคมดา้นการส่งเสริมและ
พฒันาคุณภาพชีวติ (เด็กและเยาวชน) 
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8)  แผนชุมชนต าบลหางดง อ าเภอหางดง แนวทางพฒันาสังคมดา้นการส่งเสริมและ
พฒันาคุณภาพชีวติ (ผูสู้งอาย)ุ  

9)  แผนชุมชนต าบลแม่แรม อ าเภอแม่ริม แนวทางพฒันาสังคมดา้นการส่งเสริมสุข
ภาวะชุมชน (การเลิกเหลา้)  

10)  แผนชุมชนต าบลแม่คะ อ าเภอฝาง แนวทางพฒันาสังคมด้านการส่งเสริม
การศึกษาใหก้บัเด็กในต าบล 

11)  แผนชุมชนต าบลสบเปิง อ าเภอแม่แตง แนวทางพฒันาสังคมดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
(กิจกรรมการอนุรักษป่์าตน้น ้าของชุมชน)  

12)  แผนชุมชนต าบลดอนแกว้ อ าเภอแม่ริม แนวทางพฒันาสังคมดา้นการส่งเสริม
และพฒันาคุณภาพชีวติ (ผูติ้ดเช้ือ และผูด้อ้ยโอกาส) 

13)  แผนชุมชนต าบลบา้นปง อ าเภอหางดง แนวทางพฒันาสังคมดา้นการพฒันา
คุณภาพชีวิตดว้ยการท าเกษตรแบบผสมผสานควบคู่กบัการอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้มและการบริหาร
จดัการแหล่งน ้า  

14)  แผนชุมชนต าบลริมเหนือ อ าเภอแม่ริม แนวทางพฒันาสังคมดา้นการอนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้มในต าบล  

15)  แผนชุมชนต าบลน ้ าแพร่ อ าเภอหางดง แนวทางพฒันาสังคมด้านการพฒันา
คุณภาพชีวติเด็กและเยาวชน  

16)  แผนชุมชนต าบลสบแม่ข่า อ าเภอหางดง แนวทางพฒันาสังคมดา้นการพฒันา
คุณภาพชีวติของคนในชุมชน  

17)  แผนชุมชนต าบลเทพเสด็จ อ าเภอดอยสะเก็ด แนวทางพฒันาสังคมด้าน
ส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติ  

18)  แผนชุมชนต าบลแช่ชา้ง อ าเภอสันก าแพง แนวทางพฒันาสังคมดา้นการพฒันา
คุณภาพชีวติ (ผูพ้ิการและผูด้อ้ยโอกาส)  

19)  แผนชุมชนต าบลทาเหนือ อ าเภอแม่ออน แนวทางพฒันาสังคมดา้นทรัพยากรและ
ส่ิงแวดลอ้ม (การอนุรักษป่์าไมชุ้มชน)  

20)  แผนชุมชนต าบลสันกลาง อ าเภอสันป่าตอง แนวทางพฒันาสังคมดา้นการสร้าง
ความสงบสุขและร่มเยน็ของคนในชุมชนสันกลางโดยใช้กรอบของประเพณีวฒันธรรมทอ้งถ่ิน
เป็นส่ือเช่ือมโยง  
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21)  แผนชุมชนต าบลแสนไห อ าเภอเวียงแหง แนวทางพฒันาสังคมดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
(กิจกรรมปลูกป่าชุมชน)  

22)  แผนชุมชนต าบลออนใต ้อ าเภอสันก าแพง แนวทางพฒันาสังคมดา้นสุขภาวะ
ชุมชน  

23)  แผนชุมชนต าบลสันป่ายาง อ าเภอแม่แตง แนวทางพฒันาสังคมดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
(การอนุรักษป่์า)  

24)  แผนชุมชนต าบลหนองแหยง่ อ าเภอสันทราย แนวทางพฒันาสังคมดา้นสุขภาวะ
ชุมชน (ส่งเสริมการบริโภคอาหารปลอดภยัจากสารพิษ)  

25)  แผนชุมชนต าบลตลาดใหญ่ อ าเภอดอยสะเก็ด แนวทางพฒันาสังคมดา้นการ
ส่งเสริมกิจกรรมของเยาวชน  

26)  แผนชุมชนต าบลสันผีเส้ือ อ าเภอเมือง แนวทางพฒันาสังคมดา้นสุขภาวะอนามยั 
(การปลูกและบริโภคพืชผกัอาหารปลอดสารพิษ)  
 
 
2.  ส่ือนวตักรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้ โครงการวจัิยเร่ือง “โครงการบูรณาการ
การจัดการเรียนรู้การส่ือสารชุมชนแบบมีส่วนร่วมเพือ่พัฒนาเศรษฐกจิและสังคมของท้องถิ่น 
จังหวดัชียงใหม่” จ านวน 58 ผลงาน ดังนี้ 
 

2.1   นวตักรรมส่ือประชาสัมพนัธ์แผนยทุธศาสตร์ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  
 จงัหวดัเชียงใหม่ดา้นเศรษฐกิจ จ านวน 32 แห่ง ดงัน้ี 

 

ล าดับ ช่ือนวตักรรมส่ือประชาสัมพนัธ์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
1 โครงการเส้นฝ้าย สายใยชีวิต อปท.บา้นแปะ อ.จอมทอง 
2 รากไม ้รากเศรษฐกิจ รากชีวิตคนโปงทุ่ง อปท.โปงทุ่ง อ.ดอยเต่า 
3 รักษร่์ม อปท.แม่คือ อ.ดอยสะเก็ด 
4 สืบสานงานแกะสลกัไม ้ในต าบลส าราญราษฎร์ อปท.ส าราญราษฎร์ อ.ดอยสะเก็ด 
5 ศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจชุมชนเชิงคุณธรรม 

 ประจ าต าบลสง่าบา้น 
อปท.สง่าบา้น อ.ดอยสะเก็ด 
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6 ผา้ทอบุญ อปท.สันติสุข อ.ดอยหล่อ 
7 เวยีงฝางอุดมสิน ถ่ินหตัถกรรมน าชีวิต อปท.เวยีง อ.ฝาง 
8 สังคมแห่งความสุข พฒันาเศรษฐกิจดว้ยการมีส่วนร่วม อปท.สันทราย อ.ฝาง 
9 เกษตรอินทรีย ์วถีิชีวิตย ัง่ยนื อปท.น ้าแพร่ อ.พร้าว 

10 สู่เส้นดา้ย ร้อยเรียงราย สืบสานวฒันธรรม อปท.บา้นทบั อ.แม่แจ่ม 
11 เฮียนมว้น...ป๋นสอน...สร้างรายได.้..วยั...ฒ... อปท.ข้ีเหล็ก อ.แม่แตง 

ล าดับ ช่ือนวตักรรมส่ือประชาสัมพนัธ์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
12 มีดินก็มีบา้น มีเมล็ดพนัธ์ุก็มีชีวติ อปท.บา้นเป้า อ.แม่แตง 
13 ก้ืดชา้ง วถีิความสุข วถีิย ัง่ยืน อปท.ก้ึดชา้ง อ.แม่แตง 
14 โป่งแยง ดินแดนมัง่คัง่ทางเศรษฐกิจ อปท.โป่งแยง อ.แม่ริม 
15 เส้นดา้ย เส้นชีวิต พฒันาเศรษฐกิจคนห้วยทราย อปท.หว้ยทราย อ.แม่ริม 
16 ร้อยเส้นใย พนัจิตใจ ใส่ผืนผา้ อปท.ดอนเปา อ.แม่วาง 
17 หตัถกรรม น าชีวิต อปท.ทุ่งป้ี อ.แม่วาง 
18 ศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจชุมชนเชิงคุณธรรม  

ประจ าต าบลทุ่งรวงทอง 
อปท.ทุ่งรวงทอง อ.แม่วาง 

19 สายน ้ า ทิวเขาและความทรงจ า อปท.แม่วนิ อ.แม่วาง 
20 บา้นกาดพืชผกัปลอดสารพิษ อปท.บา้นกาด อ.แม่วาง 
21 แนะน าโฮมสเตยบ์า้นแม่ก าปอง อปท.หว้ยแกว้ อ.แม่ออน 
22 ศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจชุมชนเชิงคุณธรรม ประจ า

ต าบลบา้นหลวง 
อปท.บา้นหลวง อ.แม่อาย 

23 นอ้ยก็หน่ึง อปท.แม่สาว อ.แม่อาย 
24 เกษตรชุมชน สร้างคน สร้างปัญญา อปท.ร้องววัแดง อ.สันก าแพง 
25 หตัถกรรมน าทางเศรษฐกิจ ชีวิตพอเพียง อปท.สันก าแพง อ.สันก าแพง 
26 ของดีต าบลบวกคา้ง อปท.บวกคา้ง อ.สันก าแพง 
27 ปลายทางท่ีทุ่งตอ้ม อปท.ทุ่งตอ้ม อ.สันป่าตอง 
28 ขา้วแต๋นภูมิปัญญา พฒันาเศรษฐกิจชุมชน อปท.บา้นกลาง อ.สันป่าตอง 
29 ก๊าชชีวภาพเพื่อชีวิต อปท.มะขนุหวาน อ.สันป่าตอง 
30 ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินกบักลุ่มอาชีพต าบลยุหวา่ เพื่อสร้าง อปท.ยหุวา่ อ.สันป่าตอง 
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แหล่งเรียนรู้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
31 ภูมิปัญญาชาวบา้น สร้างเงินลา้นสู่ชุมชน อปท.ท่ากวา้ง อ.สารภี 
32 สืบสานงานป้ัน ปติมากรรมบา้นป่าตาล อปท.สันผกัหวาน อ.หางดง 

 
 
2.2   นวตักรรมส่ือประชาสัมพนัธ์แผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

  จงัหวดัเชียงใหม่ดา้นสังคม จ านวน 26 แห่ง ดงัน้ี 
 

ล าดับ ช่ือนวตักรรมส่ือประชาสัมพนัธ์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
1 ตน้กลา้ป่าเม่ียง อปท.ป่าเม่ียง อ.ดอยสะเก็ด 
2 เยาวชนเด่น ส่ิงแวดลอ้มดี สังคมไม่มีปัญหา อปท.หนองแฝก อ.สารภี 
3 ปลอดเหลา้ งานขาวด า อปท.สันโป่ง อ.แม่ริม 
4 ดอกไมบ้าน ริมฝ่ังปิง อปท.เหมืองแกว้ อ.แม่ริม 
5 ใส่ใจรอยยิม้ ผูสู้งวยั อปท.อินทขิล อ.แม่แตง 
6 สืบสานภูมิปัญญาการตีส่ิว อปท.ตลาดขวญั อ.ดอยสะเก็ด 
7 เยาวชนกบัการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม อปท.สะลวง อ.แม่ริม 
8 รอยยิม้แห่งความสุข อปท.หางดง อ.หางดง 
9 เลิกเหลา้ไม่ตาย อปท.แม่แรม อ.แม่ริม 

10 ตน้กลา้แห่งความหวงั อปท.แม่คะ อ.ฝาง 
11 รักษป่์า รักษน์ ้า ตามรอยพ่อ อปท.สบเปิง อ.แม่แตง 
12 สายใยรัก สายใยชุมชน อปท.ดอนแกว้ อ.แม่ริม 
13 เมืองแห่งความงาม กา้วตามพระราชด าริ อปท.บา้นปง อ.หางดง 
14 เสวียน ภูมิปัญญาชาวบา้น ลดโลกร้อน อปท.ริมเหนือ อ.แม่ริม 
15 ค่าของเวลา อปท.น ้าแพร่ อ.หางดง 
16 ร้านคา้ชุมชนอีกวถีิชีวิตคนสบแม่ข่า อปท.สบแม่ข่า อ.หางดง 
17 ประเพณีเล้ียงผขีุนน ้ า อปท.เทพเสด็จ อ.ดอยสะเก็ด 
18 ต าบลแช่ชา้งร่วมมือร่วมใจ ดูแลผูพ้ิการ ผูย้ากไร้ในชุมชน อปท.แช่ชา้ง อ.สันก าแพง 
19 ป่าคือชีวิต อปท.ทาเหนือ อ.แม่ออน 
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20 สืบสานสามวยั ร้อยใจสร้างสรรค ์วถีิประเพณีพื้นเมือง อปท.สันกลาง อ.สันป่าตอง 
21 โครงการปลูกป่าชุมชนต าบลเวยีงแหง อปท.แสนไห อ.เวยีงแหง 
22 ฮอมผญ๋า แกปั้ญหาสุขภาพ อปท.ออนใต ้อ.สันก าแพง 
23 การอนุรักษป่์ากบัการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน อปท.สันป่ายาง อ.แม่แตง 
24 คลีนิคอาหารปลอดภยั อปท.หนองแหยง่ อ.สันทราย 

 
 
ล าดับ ช่ือนวตักรรมส่ือประชาสัมพนัธ์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
25 ดนตรี กีฬา เป็นยาวิเศษ อปท.ตลาดใหญ่ อ.ดอยสะเก็ด 
26 โครงการพืชผกัอาหารปลอดสารพิษ อปท.สันผเีส้ือ อ.เมือง 
 



 
ภาคผนวก ข 

 
1.  แบบประเมินมูลค่าเพิม่ของการพฒันาแผนยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกจิและสังคมด้านการ
 ประเมินผลโครงการ  
 ตามเกณฑม์าตรฐานและตวัช้ีวดั การประเมินผลหน่วยงาน ประกอบดว้ย 8 เกณฑ ์27 ตวัช้ีวดั 
  

เกณฑ์มาตรฐาน
(StandardCriteria) 

ตวัช้ีวดั(Indicators) การประเมนิผล 

1.  เกณฑค์วามกา้วหนา้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.  เกณฑป์ระสิทธิภาพ 

1.ผลผลิตเทียบกบัเป้าหมาย
รวมในช่วงเวลา 
2.จ านวนกิจกรรมท่ีแลว้เสร็จ 
3.ทรัพยากรท่ีใชไ้ปใน
ช่วงเวลา 
4.ระยะเวลาท่ีใชไ้ป 
 
 
 
 
 
 
 
1.สดัส่วนผลผลิตต่อค่าใชจ่้าย 
2.ผลิตภาพต่อก าลงัคน 
3.ผลิตภาพต่อหน่วยเวลา 
4.การประหยดัทรัพยากรการ
จดัการ 

1. ผลผลิตแผนชุมชน 58 แผน 
2.  ผลลพัธ์ 
    - ผูน้ าองคก์ร ชุมชน200คน 
   - นกัวจิยัชุมชน 58 คน 
   - นกัประชาสมัพนัธ์ 58 คน 
   - ศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจชุมชน 
จ านวน 32 แห่ง 
   - กิจกรรมจากการพฒันาสงัคม 26 
กิจกรรม 
 -  พฒันาทรัพยกรในแต่ละชุมชนไดไ้ม่
นอ้ยกวา่ 30 คน ของ 58 ชุมชน 
 
 
1.ความคุม้ค่าต่อการลงทุนวดัจากรายได้
จากการลงทุนไดร้้อยละ 25 และประสิทธ
ผลทางการเงินไดร้้อยละ 61 
2.แรงงานต่อปริมาณงานจ านวนไม่นอ้ย
กวา่ 30 คน ต่อพ้ืนท่ี 58 ชุมชน 
3.ผูรั้บผลประโยชน์ในช่วงเวลา
ปีงบประมาณ 2552  
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เกณฑ์มาตรฐาน
(StandardCriteria) 

ตวัช้ีวดั(Indicators) การประเมนิผล 

3.  เกณฑป์ระสิทธิผล 
 

1.ระดบัการบรรลุเป้าหมาย 
2.ระดบัการมีส่วนร่วม 
3.ระดบัความพึงพอใจ 
4.ความเส่ียงของโครงการ 

1.ความพึงพอใจ/การแกไ้ขปัญหาได ้ 
   ยัง่ยนืร้อยละ 70 และร้อยละ 82 
2.ระยะเวลาการใชง้าน วดัจากกิจกรรม
ประจ าปี การต่อเน่ืองของกิจกรรม 3.
ตน้ทุนต่อผูเ้ดือดร้อนลดลงไดอ้ยา่งนอ้ย
ร้อย 3 

4.  เกณฑผ์ลกระทบ 
 

1.คุณภาพชีวติ 
2.ทศันคติและความเขา้ใจ 
3.การเปล่ียนแปลงพฤติกรรม 
 

1.รายได ้ คุณภาพชีวติ  ฐานะ    
   สภาพแวดลอ้มในหมู่บา้นดีข้ึนไม่นอ้ย
กวา่ร้อยละ 50 
2.ผูรั้บบริการเขา้ใจโครงการเป็นอยา่งดี
และมีส่วนร่วม  
3.เปรียบเทียบการเปล่ียนแปลงดา้นการมี
ส่วนร่วม และความเขม้แขง็ของชุมชน 
 

5.  เกณฑค์วามสอดคลอ้ง 
 

1.ประเด็นปัญหาหลกั 
2.มาตรการหรือกลยทุธ์ใน
การแกไ้ขปัญหา 
3.ความตอ้งการหรือขอ้
เรียกร้องของประชาชน 
 

1.มีการจดัล าดบัปัญหาก่อนหลงั 
2.โครงการก าหนดข้ึนตรงกบัปัญหา/
ความตอ้งการมากข้ึน 
3.ความสามารถแกไ้ขปัญหาตาม 
    ความตอ้งการ 
 

6.  เกณฑค์วามยัง่ยนื 
 

1.ความอยูร่อดดา้นเศรษฐกิจ 
2.สมรรถนะดา้นสถาบนั 
3.ความเป็นไปไดใ้นการขยาย
ผล 
4.ความเป็นธรรมระหวา่ง
กลุ่มอาชีพ 
5.ความเป็นธรรมระหวา่งเพศ 
 

1.งบประมาณท่ีด าเนินการ/ขนาดไดบ้รรจุ   
   โครงการไวใ้นขอ้บญัญติัของอปท. 
2.จ านวนผูเ้ขา้มามีส่วนร่วมกิจกรรม  
ต่าง ๆ ไม่นอ้ยกวา่ 50 ราย 
 3.โอกาสช่องทางการผลิตท่ีประสบ  
    ความส าเร็จ มีการขยายกลุ่มผูไ้ดรั้บ
ประโยชน์ในชุมชนมากข้ึน และสร้าง
ตลาดระดบัชุมชนไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 32 แห่ง 

เกณฑ์มาตรฐาน ตวัช้ีวดั(Indicators) การประเมนิผล 
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(StandardCriteria) 
7.เกณฑค์วามเป็นธรรม 
 

1.ความเป็นธรรมระหวา่งชน
รุ่น ต่างๆ 
 

1.มีความเป็นกลางในการจดัสรร  
   ผลประโยชน์ (งบประมาณ) 
2.การพิจารณาถึงผลกระทบภาย  
   หนา้ต่อคนรุ่นลูกและมองทิศทางใน
อนาคตมากข้ึน 
 

8.เกณฑค์วามเสียหายของโครงการ 
 

1.ผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
2.ผลกระทบดา้นเศรษฐกิจ 
3.ผลกระทบดา้นสงัคมและ 
   วฒันธรรม 

1.ทราบผลกระทบท่ีจะเกิดตามมาทั้งใน
ดา้นเศรษฐกิจและสงัคมของทอ้งถ่ินจาก
ขอ้สรุปของการด าเนินโครงการ 
3.พิจารณาวา่โครงการส่งผลต่อ  
    ความเส่ือมหรือกระทบต่อ การศึกษา 
การเกิดองคค์วามรู้คู่ชุมชนและสามารถ
สืบทอดอนุรักษว์ฒันธรรมประเพณีอนัดี
งามไดห้รือไม่ 
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2.  แบบประเมินหน่วยงาน ตามเกณฑ์มาตรฐานและตัวช้ีวดัการประเมินผลหน่วยงาน 
 ประกอบดว้ย 7 เกณฑ ์22 ตวัช้ีวดั เพื่อประเมินมูลค่าเพิ่มของการพฒันาแผนยทุธศาสตร์ 
ดา้นเศรษฐกิจและสังคมดงัน้ี 
 

เกณฑ์มาตรฐาน
(StandardCriteria) 

ตวัช้ีวดั(Indicators) การประเมนิผล 

1.  สมัฤทธ์ิผลและการบรรลุ
วตัถุประสงคข์องนโยบาย 

1. ผลผลิตแผนชุมชน 58 แผน 
2.  ผลลพัธ์ 
    - ผูน้ าองคก์ร ชุมชน200คน 
   - นกัวจิยัชุมชน 58 คน 
   - นกัประชาสมัพนัธ์ 58 คน 
   - ศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจ
ชุมชน จ านวน 32 แห่ง 
   - กิจกรรมจากการพฒันาสงัคม 
26 กิจกรรม 
 -  พฒันาทรัพยากรในแต่ละ
ชุมชนไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 30 คน ของ 
58 ชุมชน 

ผลต่างระหวา่งเป้าหมายกบั
วตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไวส้ามารถ
ด าเนินงานไดผ้ลสมัฤทธ์ิในการ
พฒันาและยกรับทุนมนุษยแ์ละทุน
ทางปัญญาไดจ้ากแผนชุมชนทั้ง 58 
แผนงาน 

2. ความเสมอภาคและความเป็น
ธรรมในสงัคม 

1.การเขา้ถึงชุมชนและการมีส่วน
ร่วมกนัในทอ้งถ่ิน 
2. การจดัสรรทรัพยากรและ
สินทรัพยชุ์มชนเขา้กิจกรรม
แผนพฒันาดา้นเศรษฐกิจและ
สงัคม 
3.  การกระจายผลประโยชน์ 
ใหก้บัคนในชุมชน 
4. ความเสมอภาคในการท างาน
เพ่ือทอ้งถ่ิน 

1.ปริมาณและคุณภาพทรัพยากรท่ี
ไดรั้บจดัสรรต่อคนจากงบประมาณ
ไม่นอ้ยกวา่ คนละ 500 บาทต่อคนใน
พ้ืนท่ี 
2.ผลประโยชน์ท่ีแต่ละกลุ่มเป้าหมาย
ไดรั้บเป็นโครงการดา้นการพฒันา
ดา้นเศรษฐกิจและสงัคม จ านวนอยา่ง
นอ้ย 5 โครงการต่อดา้นในแต่ละปี 
3.การกระจายกลุ่มการพฒันาและคิด
ตามสดัส่วนของประชากรในแตล่ะ
หมู่บา้นและตามความส าคญัของการ
ใชป้ระโยชน์ โดยใชเ้วทีชุมชนเป็น
ขอ้ตกลงไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 70% ของ
แต่ละพ้ืนท่ี 
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เกณฑ์มาตรฐาน
(StandardCriteria) 

ตวัช้ีวดั(Indicators) การประเมนิผล 

3. ความสามารถและคุณภาพใน
การใหบ้ริการ 

1.ความสามารถของอปท.ในแต่
ละพ้ืนท่ีต่อการใหบ้ริการดา้น
โครงสร้างพ้ืนฐาน ดา้นเศรษฐกิจ
และดา้นสงัคม 
2. ความทัว่ถึงและเพียงพอในการ
ใหบ้ริการและการท างานเพื่อ
ทอ้งถ่ิน 
3. ประสิทธิภาพการใหบ้ริการ
และความพึงพอใจของชุมชน 

1. อปท.สามารถใชแ้ผนพฒันาใน
พ้ืนท่ีส่วนใหญ่ทางดา้นโครงสร้าง
พ้ืนฐานใหก้บัประชากรเป้าหมายได้
ทัว่ถึงและเพียงพอของแต่ละหมู่บา้น
คิดเป็นร้อยละ 85 ข้ึนไป และสดัส่วน
การท างานดา้นสงัคมร้อยละ 10และ
ดา้นเศรษฐกิจร้อยละ 5 ของงบพฒันา
ทั้งหมด และเห็นความส าคญัของการ
พฒันาทางดา้นเศรษฐกิจและสงัคม
มากข้ึนจากการเรียนรู้และเขา้ร่วมการ
วจิยัคร้ังน้ี ถึง ร้อยละ 78 
2.  จ านวนคร้ังในการใหบ้ริการจาก
กิจกรรมตน้แบบของการเรียนรู้ได้
สร้างความเขา้ใจต่อการด าเนินงาน
แผนโครงการแต่ละคร้ังตอ้งมีการต่อ
ยอดไดแ้ละค านึงถึงความคุม้ค่าและ
ความตอ้งการอยา่งแทจ้ริง 
3. ผลลพัธ์เทียบกบัปัจจยัน าเขา้
สามารถสร้างความคุม้ค่าและความพึง
พอใจในระดบัไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ65 
โดยมีขอ้ขอ้จ ากดัในดา้นงบประมาณ
ในเกือบทุกพ้ืนท่ีถึงร้อยละ33   
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เกณฑ์มาตรฐาน
(StandardCriteria) 

ตวัช้ีวดั(Indicators) การประเมนิผล 

4. ความรับผิดชอบของหน่วยงาน 1. ดา้นพนัธกิจต่อสงัคม 
2.  ดา้นความรับผิดชอบต่อ
สาธารณะ  
3.  การใหห้ลกัประกนัความเส่ียง 
4.การยอมรับขอ้ผดิพลาด 

การจดัล าดบัความส าคญัของแผนงาน
ทั้งการก าหนดภารกิจหลกัและภารกิจ
รองท่ีสะทอ้นถึงการตดัสินใจท่ี
สะทอ้นความรับผิดชอบ ในทุกพ้ืนท่ี
มีศกัยภาพในการด าเนินงานตาม
กรอบของหน่วยงานไม่นอ้ยกวา่ร้อย
ละ 65 และควรไดรั้บการพฒันา
ความรู้และทกัษะของการบริหาร
จดัการ เพราะมีการเปล่ียนนโยบาย
และผูบ้ริหารทุก ๆ 4 ปี ท าใหข้าด
ความเขา้ใจและการท างานท่ีต่อเน่ือง 

5. การสนองตอบความตอ้งการของ
ประชาชน 

1. การก าหนดประเด็นปัญหา
ร่วมกบัชุมชน 
2.  การรับฟังความคิดเห็นของคน
ชุมชนและทอ้งถ่ิน 
3. มาตรการ/กลยทุธ์ในการแกไ้ข
ปัญหา 

1. ระดบัการมีส่วนร่วมในการท างาน
ร่วมกบัชุมชน ร้อยละ 77 
2. มีการปรึกษาหารือกบัผูน้ าชุมชน
และหน่วยงานภาคีส่วนร่วมจาก
องคก์ร และบุคคลท่ีมีศกัยภาพใน
ชุมชน 

6. เกณฑค์วามพึงพอใจของลูกคา้ 1. ระดบัความพึงพอใจ 
2.  การยอมรับหรือคดัคา้น 

1. ใชว้ธีิการส ารวจความตอ้งการและ
สอบถามความพึงพอใจจากชุมชนไม่
นอ้ยกวา่ร้อยละ 70 
2.  ขอ้มูลสดัส่วนประชากร
กลุ่มเป้าหมายท่ีพอใจหรือไม่พอใจ 
3.  ทราบขอ้มูลความคาดหวงัและ
ความตอ้งการปรับปรุงแกไ้ข 
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เกณฑ์มาตรฐาน
(StandardCriteria) 

ตวัช้ีวดั(Indicators) การประเมนิผล 

7. เกณฑผ์ลเสียหายต่อสงัคม 1. ผลกระทบภายนอก 
2. ตน้ทุนทางสงัคมท่ีเพ่ิมข้ึน 

1. ทราบขอ้มูลความสูญเสียทาง
เศรษฐกิจในดา้นลบตอ่การด าเนินงาน 
ตน้ทุนรายจ่ายท่ีตอ้งจ่ายเกินก าลงั
ทรัพยากรการลงทุน การด าเนินงานมี
สดัส่วนของค่าตอบแทนทางการเงิน
ร้อยละ 41 
2.  ผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้ม มีการดู
และใชท้รัพยากรในชุมชนมากข้ึนถึง
ร้อยละ 10    
3.  ค่าเสียโอกาสท่ีเกิดข้ึนจากการ
พฒันาดา้นเศรษฐกิจและสงัคมท่ี ระบุ
เป้าหมายของกลุ่มและความตอ้งการ
ของชุมชนไดไ้ม่ชดัเจนท าใหค้วาม
คุม้ค่าทางการเงินลดลง 
4.  พบปัญหาดา้นความขดัแยง้ทาง
สงัคม เกิดข้ึนจากผลของการส่ือสารท่ี
ไม่เขา้ใจกนัระหวา่งชุมชนกบัอปท. 
การเขา้ร่วมและการมีส่วนร่วมในการ
ในการด าเนินงาน 

 




