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5.28 ผลการประเมินศกัยภาพทรัพยากรมนุษยด์า้นการพฒันาเศรษฐกิจของชุมชน
ทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ ประจ าองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
ต าบลบา้นกลาง อ าเภอสันป่าตอง จงัหวดัเชียงใหม่ 

177 

   



(14) 
 

 
สารบัญตาราง (ต่อ) 

   
ตารางที่  หน้า 
5.29 ผลการประเมินศกัยภาพทรัพยากรมนุษยด์า้นการพฒันาเศรษฐกิจของชุมชน

ทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ ประจ าองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
ต าบลมะขนุหวาน อ าเภอสันป่าตอง จงัหวดัเชียงใหม่ 

178 

5.30 ผลการประเมินศกัยภาพทรัพยากรมนุษยด์า้นการพฒันาเศรษฐกิจของชุมชน
ทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ ประจ าองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
ต าบลยหุวา่ อ าเภอสันป่าตอง จงัหวดัเชียงใหม่ 

179 

5.31 ผลการประเมินศกัยภาพทรัพยากรมนุษยด์า้นการพฒันาเศรษฐกิจของชุมชน
ทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ ประจ าองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
ต าบลท่ากวา้ง อ าเภอสารภี จงัหวดัเชียงใหม่ 

180 

5.32 ผลการประเมินศกัยภาพทรัพยากรมนุษยด์า้นการพฒันาเศรษฐกิจของชุมชน
ทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ ประจ าองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
ต าบลสันผกัหวาน อ าเภอหางดง จงัหวดัเชียงใหม่ 

181 

5.33 ผลการประเมินศกัยภาพทรัพยากรมนุษยด์า้นการพฒันาสังคมของชุมชน
ทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ ประจ าองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
ต าบลป่าเม่ียง อ าเภอดอยสะเก็ดจงัหวดัเชียงใหม่ 

182 

5.34 ผลการประเมินศกัยภาพทรัพยากรมนุษยด์า้นการพฒันาสังคมของชุมชน
ทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ ประจ าองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
ต าบลหนองแฝก อ าเภอสารภี จงัหวดัเชียงใหม่ 

183 
 

5.35 ผลการประเมินศกัยภาพทรัพยากรมนุษยด์า้นการพฒันาสังคมของชุมชน
ทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ ประจ าองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
ต าบลสันโป่ง อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ 

184 

5.36 ผลการประเมินศกัยภาพทรัพยากรมนุษยด์า้นการพฒันาสังคมของชุมชน
ทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ ประจ าองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
ต าบลเหมืองแกว้ อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ 

185 

   



(15) 
 

 
สารบัญตาราง (ต่อ) 

   
ตารางที่  หน้า 
5.37 ผลการประเมินศกัยภาพทรัพยากรมนุษยด์า้นการพฒันาสังคมของชุมชน

ทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ ประจ าองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
ต าบลอินทขิล อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ 

186 

5.38 ผลการประเมินศกัยภาพทรัพยากรมนุษยด์า้นการพฒันาสังคมของชุมชน
ทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ ประจ าองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
ต าบลตลาดขวญั อ าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่ 

187 

5.39 ผลการประเมินศกัยภาพทรัพยากรมนุษยด์า้นการพฒันาสังคมของชุมชน
ทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ ประจ าองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
ต าบลสะลวง อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ 

188 

5.40 ผลการประเมินศกัยภาพทรัพยากรมนุษยด์า้นการพฒันาสังคมของชุมชน
ทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ ประจ าองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
ต าบลหางดง อ าเภอหางดง จงัหวดัเชียงใหม่ 

189 
 

5.41 ผลการประเมินศกัยภาพทรัพยากรมนุษยด์า้นการพฒันาสังคมของชุมชน
ทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ ประจ าองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
ต าบลแม่แรม อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ 

190 

5.42 ผลการประเมินศกัยภาพทรัพยากรมนุษยด์า้นการพฒันาสังคมของชุมชน
ทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ ประจ าองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
ต าบลแม่คะ อ าเภอฝาง จงัหวดัเชียงใหม่ 

191 

5.43 ผลการประเมินศกัยภาพทรัพยากรมนุษยด์า้นการพฒันาสังคมของชุมชน
ทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ ประจ าองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
ต าบลสบเปิง อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ 

192 

5.44 ผลการประเมินศกัยภาพทรัพยากรมนุษยด์า้นการพฒันาสังคมของชุมชน
ทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ ประจ าองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
ต าบลดอนแกว้อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ 

193 

   



(16) 
 

 
สารบัญตาราง (ต่อ) 

   
ตารางที่  หน้า 
5.45 ผลการประเมินศกัยภาพทรัพยากรมนุษยด์า้นการพฒันาสังคมของชุมชน

ทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ ประจ าองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
ต าบลบา้นปง อ าเภอหางดง จงัหวดัเชียงใหม่ 

194 

5.46 ผลการประเมินศกัยภาพทรัพยากรมนุษยด์า้นการพฒันาสังคมของชุมชน
ทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ ประจ าองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
ต าบลริมเหนือ อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ 

195 

5.47 ผลการประเมินศกัยภาพทรัพยากรมนุษยด์า้นการพฒันาสังคมของชุมชน
ทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ ประจ าองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
ต าบลน ้าแพร่ อ าเภอหางดง จงัหวดัเชียงใหม่ 

196 

5.48 ผลการประเมินศกัยภาพทรัพยากรมนุษยด์า้นการพฒันาสังคมของชุมชน
ทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ ประจ าองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
ต าบลสบแม่ข่า อ าเภอหางดง จงัหวดัเชียงใหม่ 

197 

5.49 ผลการประเมินศกัยภาพทรัพยากรมนุษยด์า้นการพฒันาสังคมของชุมชน
ทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ ประจ าองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
ต าบลเทพเสด็จ อ าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่ 

198 

5.50 ผลการประเมินศกัยภาพทรัพยากรมนุษยด์า้นการพฒันาสังคมของชุมชน
ทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ ประจ าองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
ต าบลแช่ชา้ง อ าเภอสันก าแพง จงัหวดัเชียงใหม่ 

199 

5.51 ผลการประเมินศกัยภาพทรัพยากรมนุษยด์า้นการพฒันาสังคมของชุมชน
ทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ ประจ าองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
ต าบลทาเหนือ อ าเภอแม่ออน จงัหวดัเชียงใหม่ 

200 

5.52 ผลการประเมินศกัยภาพทรัพยากรมนุษยด์า้นการพฒันาสังคมของชุมชน
ทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ ประจ าองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
ต าบลสันกลาง อ าเภอสันป่าตอง จงัหวดัเชียงใหม่ 

201 

   



(17) 
 

 
สารบัญตาราง (ต่อ) 

   
ตารางที่  หน้า 
5.53 ผลการประเมินศกัยภาพทรัพยากรมนุษยด์า้นการพฒันาสังคมของชุมชน

ทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ ประจ าองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
ต าบลแสนไห อ าเภอเวยีงแหง จงัหวดัเชียงใหม่ 

202 

5.54 ผลการประเมินศกัยภาพทรัพยากรมนุษยด์า้นการพฒันาสังคมของชุมชน
ทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ ประจ าองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
ต าบลออนใต ้อ าเภอสันก าแพง จงัหวดัเชียงใหม่ 

203 

5.55 ผลการประเมินศกัยภาพทรัพยากรมนุษยด์า้นการพฒันาสังคมของชุมชน
ทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ ประจ าองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
ต าบลสันป่ายาง อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ 

204 

5.56 ผลการประเมินศกัยภาพทรัพยากรมนุษยด์า้นการพฒันาสังคมของชุมชน
ทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ ประจ าองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
ต าบลหนองแหยง่ อ าเภอสันทราย จงัหวดัเชียงใหม่ 

205 

5.57 ผลการประเมินศกัยภาพทรัพยากรมนุษยด์า้นการพฒันาสังคมของชุมชน
ทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ ประจ าองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
ต าบลตลาดใหญ่ อ าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่ 

206 

5.58 ผลการประเมินศกัยภาพทรัพยากรมนุษยด์า้นการพฒันาสังคมของชุมชน
ทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ ประจ าองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
ต าบลสันผเีส้ือ อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 

207 
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