คํานํา
กรมการพัฒนาชุมชน ไดดําเนินการตามภารกิจ เพื่อเสริมสรางใหชุมชน
เกิดความเขมแข็ง พึ่งตนเองได โดยผ%านกลไกคือผูนําชุมชนดานต%างๆ เป*นตัวจักรสําคัญ
รวมทั้งใชเครื่องมือต%างๆเป*นตัวขับเคลื่อน หนึ่งในเครื่องมือที่ถือว%าเป*นนวัตกรรมสําคัญ
ของกรมการพัฒนาชุมชน คือระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน ซึ่งไดมีวิวัฒนาการมาจาก
ระบบมาตรฐานงานชุมชน เป*นเครื่องมือที่ใชเกณฑ6ชี้วัด เป*นตัวกําหนดมาตรฐานของ
กลุ%มเป7าหมายในการสรางกระบวนการเรียนรู การมีส%วนร%วม และการพัฒนายกระดับไปสู%
ความมีคุณภาพ มาตรฐานในระดับสากลมากยิ่งขึ้น
สํา หรั บเอกสารชุ ดนี้ จั ดทํ าขึ้ นเพื่ อ สรางความเขาใจ และอํ านวยความ
สะดวกสําหรับเจาหนาที่พัฒนาชุมชน ใชในการแนะนํา ชี้แจงใหกับกลุ%มเป7าหมาย ให
พัฒนาตนเองไดดียิ่งขึ้น ซึ่งสามารถประยุกต6ใหเหมาะสมได ในเอกสารนี้ประกอบดวย เมนู
การพั ฒ นาตนเอง การตรวจประเมิ น ผลการพั ฒ นาตนเอง และขั้ น ตอนการรั บ รอง
มาตรฐานการพัฒนาชุมชน
หวังเป*นอย%างยิ่งว%า คงเป*นประโยชน6สําหรับเจาหนาที่พัฒนาชุมชน และ
ผูเกี่ยวของ หากมีขอเสนอแนะประการใด ยินดีนอมรับเพื่อเป*นปรับปรุงใหสมบูรณ6ยิ่งขึ้น
ต%อไป
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ตัวชวยการทํางาน…
มาตรฐานการพัฒนาชุมชน
ระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน เปนเครื่องมือ พัฒนาขีดความสามารถ ของ ผู%นําชุมชน กลุมองค'กรชุมชน เครือขายองค'กรชุมชน และชุมชน ที่เน%นการพัฒ นาตนเอง ผานกระบวนการเรียนรู%อยางตอเนื่อง และมี
เป*าหมายให%ยืนอยูได%ด%วยตนเอง โดยผานตัวบงชี้/เกณฑ'คุณภาพ ในคุณลักษณะ 3 ด%าน 9 องค'ประกอบ (ด%านละ 3
องค'ประกอบ 3x3) ที่กําหนดไว%ในแตละประเภท และใช%เปน มาตรวัดความก%าวหน%า ในการพัฒนาของชุมชน (เปน
ภารกิจ ตามกฎกระทรวงมหาดไทย แบงสวนราชการกรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2551 ข%อ 2)
บทบาทหนาที่/ภารกิจของจังหวัด

บทบาทหนาที่/ภารกิจของอําเภอ

1. สร%างความเข%าใจในรายละเอียด กระบวนงานมาตรฐานการ
พัฒนาชุมชน ให%อําเภอ
2. จัดทําคําสั่งคณะกรรมการรับรองมาตรฐาน การพัฒนาชุมชน
ระดับจังหวัด (และอาจจัดทําคําสัง่ คณะอนุกรรมการตรวจ
ประเมินเพื่อการรับรองมาตรฐานการพัฒนาชุมชนระดับจังหวัด
ฯลฯ : กรณีจําเปน)
3. สร%างความเข%าใจในรายละเอียด กระบวนงานมาตรฐานการ
พัฒนาชุมชน ให%คณะกรรมการฯ/อนุกรรมการฯ
4. สร%างความเข%าใจในรายละเอียด วิธีการขั้นตอน
กระบวนการพัฒนาตนเอง ตามระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน
คุณลักษณะ 3 ด%าน 9 องค'ประกอบ ตัวบงชี้/เกณฑ'คณ
ุ ภาพ และ
การจัดทําแผนพัฒนาตนเองในชวงเวลาที่กําหนด การทํา
เอกสารรายงาน การเก็บหลักฐานเชิงประจักษ' รวมทั้งการตรวจ
ประเมิน และรับรองมาตรฐาน
5. ประสานกับภาคีการพัฒนาในพื้นที่เพื่อให%การสนับสนุนการ
พัฒนาตนเองของกลุมเป*าหมาย
6. ประสานกับคณะอนุกรรมการตรวจประเมินฯ ในการตรวจ
ประเมินการพัฒนาตนเองตามกําหนดเวลา
7. จัดประชุมคณะกรรมการรับรองฯ เพื่อพิจารณาให%การ
รับรองมาตรฐานแกกลุมเป*าหมาย
8. จัดทําประกาศจังหวัด และเกียรติบัตรมอบให%กลุมเป*าหมาย
ที่ผานการรับรองมาตรฐาน รวมทัง้ การเชิดชูเกียรติ
9. จัดทําฐานข%อมูลของกลุมเป*าหมายที่ผานการรับรอง
มาตรฐาน และเชื่อมโยงข%อมูลให%กบั ภาคีการพัฒนา รวมทั้ง แจ%ง
ให%กรมฯ ทราบ
10. สร%างเครือขายกลุมเป*าหมายที่ผานการรับรองมาตรฐาน เพื่อ
สงเสริมสนับสนุนระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชนตอไป

1. ศึกษาทําความเข%าใจในรายละเอียด วิธีการขั้นตอน
กระบวนงานมาตรฐานการพัฒนาชุมชน
2. ประชาสัมพันธ'เผยแพรกระตุ%นเชิญชวนเป*าหมาย ทั้ง 4
ประเภท รวมทั้ง รับสมัครเป*าหมายที่มีความพร%อมสมัครใจเข%า
รับการรับรองมาตรฐานฯ
3. จัดทําคําสั่งคณะอนุกรรมการตรวจประเมินเพื่อการรับรอง
มาตรฐานการพัฒนาชุมชนระดับอําเภอ และทีมพี่เลีย้ ง รวมทั้ง
สร%างความเข%าใจในรายละเอียดกระบวนงานมาตรฐาน การพัฒนา
ชุมชน ให%คณะอนุกรรมการฯ และทีมพี่เลี้ยงทราบ
4. กระตุ%นทีมพี่เลี้ยง ออกติดตามสนับสนุนการพัฒนาตนเองของ
กลุมเป*าหมายทีส่ มัคร
5. ประสานกับภาคีการพัฒนาในพื้นที่เพื่อให%การ สนับสนุนการ
พัฒนาตนเองของกลุมเป*าหมาย
6. รวมกับคณะอนุกรรมการตรวจประเมินฯ ติดตามสนับสนุนการ
พัฒนาตนเองของกลุมเป*าหมาย และตรวจประเมินการพัฒนา
ตนเองตามกําหนดเวลา เพื่อนําเสนอให%จังหวัด
7. จัดทําฐานข%อมูลของกลุมเป*าหมายที่ผานการรับรอง
มาตรฐาน และสร%างเครือขายกลุมเป*าหมายทีผ่ านการรับรอง
มาตรฐาน เพื่อรวมเปนทีมพีเ่ ลี้ยงตอไป

สิ่งที่ต%องดําเนินการหลังจากกลุมเป*าหมายสมัครเข%าระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชนแล%ว จะต%อง
ทําความเข%าใจกับเขาในเนื้อหารายละเอียดของระบบ ขั้นตอน ด%าน/องค'ประกอบ โดยเฉพาะตัวบงชี้ โดยอาจให%
กลุมเป*าหมายแตละประเภทแยกกันระดมสมอง เพื่อวิเคราะห'ตัวบงชี้แตละตัว ให%ครอบคลุมวาขอบเขตอยูแคไหน
จะต%องลงมือพัฒนาอยางไรบ%าง จึงจะผานตัวบงชี้ และจะมีเอกสารหลักฐาน พยานอะไรที่จะบอกได%วาผานตัวบงชี้นี้
แล%ว ซึ่งจะต%องจัดเก็บ บันทึกรายงานไว%เปนระยะๆ รวมกับทีมพี่เลี้ยงในระดับอําเภอ จากนั้นจึงนําไปวางแผนการ
พัฒนาตนเองของกลุมเป*าหมายและเตรียมการประเมินตนเอง ตอไป
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ตอนที่ 1
เมนูการพัฒนาตนเอง
การพั ฒ นาตนเอง หมายถึ ง การสรางความสามารถของตนเองใหมี มากขึ้ น และการพั ฒ นา
ความสามารถที่ ยัง ไม ไดพั ฒ นาของตนเองดวย โดยเหตุ ที่ม นุ ษ ย% เรามี ความตองการที่ จะใหตนเองเจริ ญกาวหนา
(ความตองการเจริญกาวหนาสวนตัว และการรับรูศักยภาพของตนเอง) ดังนั้น ทุกคนจึงตองพยายามพัฒนาตนเอง
เพื่อใหมีชีวิตที่ดียิ่งขึ้น
ความสําคัญของการพัฒนาตนเอง
คนทุกคนลวนตองการมีชีวิตที่เป2นสุขในสังคม ประสบความสําเร็จตามเป5าหมายและความตองการ
ของตนเอง พัฒนาตนเองไดทันตอการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคม การพัฒนาตนเองจึงมีความสําคัญ ๓ ดาน ดังนี้
๑. ความสําคัญตอตนเอง
๑.๑ เป2นการเตรียมตนใหพรอมในดานตางๆ เพื่อรับกับสถานการณ%ทั้งหลายไดดวยความรูสึก
ที่ดีตอตนเอง
๑.๒ เป2 นการปรั บ ปรุ ง สิ่ ง ที่ บกพร อง และพัฒ นาพฤติ ก รรมใหเหมาะสม ขจั ดคุ ณลั ก ษณะที่
ไมตองการออกจากตัวเองและเสริมสรางคุณลักษณะที่สังคมตองการ
๑.๓ เป2นการวางแนวทางใหตนเองสามารถพัฒนาไปสูเป5าหมายในชีวิตไดอยางมั่นใจ
๑.๔ สงเสริมความรูสึกในคุณคาแหงตนใหสูงขึ้น มีความเขาใจตนเอง สามารถทําหนาที่ตาม
บทบาทของตนไดเต็มศักยภาพ
๒. ความสําคัญตอบุคคลอื่น
เนื่องจากบุคคลยอมตองเกี่ยวของสัมพันธ%กัน การพัฒนาในบุคคลหนึ่งยอมสงผลตอบุคคลอื่น
ดวยการปรับปรุงและพัฒนาตนเอง เป2นการเตรียมตนใหเป2นสิ่งแวดลอมที่ดีของผูอื่น
๓. ความสําคัญตอสังคมโดยรวม
ภารกิจที่แตละหนวยงานในสังคมตองรับผิดชอบ ลวนตองอาศัยทรัพยากรบุคคลเป2นผูปฏิบัติงาน
การที่ผูปฏิบัติงานแตละคนไดพัฒนาและปรับปรุงตนเองใหทันตอพัฒนาการของรูปแบบการทํางานหรือเทคโนโลยี
การพัฒนาเทคนิควิธีหรือวิธีคิด และทักษะใหมๆ ที่จําเป2นตอการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานและคุณภาพของผลผลิต
ทําใหหนวยงานนั้นสามารถแขงขันในเชิงคุณภาพและประสิทธิภาพกับสังคมอื่นไดสูงขึ้น
กระบวนการพั ฒ นาตนเอง เป2 นหั ว ใจสํ า คัญ ของกลุ มเป5 า หมายที่ จะนํ า ไปสู ความสํ า เร็ จ ของ
การพัฒนาตนเอง ซึ่งกลุมเป5าหมายทั้ง ๔ ประเภท ไดแก ผูนําชุมชน กลุม/องค%กรชุมชน เครือขายองค%กรชุมชน
และชุมชน จะตองดําเนินการพัฒนาตนเองตามแผนการพัฒนาตนเองในแตละดาน แตละองค%ประกอบของระบบ
มาตรฐานการพัฒนาชุมชนใหบรรลุผลสําเร็จ จึงไดเขียนแนวทางเนื้อหาวิชาใหเห็นเป2นตัวอยางทั้ง ๔ กลุมเป5าหมาย
ตามตารางดานลางนี้

-๓๑. ตัวชี้วัดมาตรฐานการพัฒนาชุมชน ประเภทผู"นํา ได"แก% ผู"นํา อช./ผู"นําสตรี/ผู"นําท"องถิ่น ฯลฯ
ด"าน

องค,ประกอบ

๑. ด"านบริหารตนเอง ๑.๑ บุคลิกภาพ

๑.๒ พัฒนาความรู
ความสามารถ

๑.๓ คุณธรรม/
จริยธรรม/ศีลธรรม

เมนูองค,ความรู"/
แหล%งเรียนรู"ศึกษาเพิ่มเติม

การฝ4กปฏิบัติ

การเก็บหลักฐาน
เชิงประจักษ,

-การฝGกพูดในที่ชุมชน
-การเขารวมเวทีประชุม
อบรม สัมมนา กับ
หนวยงานตางๆ หรือ
ในงานสําคัญๆ
-การรวมกลุมสมาชิกผูสนใจ

-ศึกษาคูมือ แนวทางเรื่อง
การพูดในที่ชุมชน
-เรียนรูจากสื่อ และเว็บไซด%
ตางๆ ที่เกี่ยวของ
-การเขารวมประชุม/สัมมนา/
อบรมจากหนวยงานตางๆ
-ฯลฯ

-จดบันทึกพฤติกรรม
หรือบันทึกกิจกรรม
ที่ไปปฏิบัติมา
-หนังสือเชิญประชุม
-ภาพถายที่เกี่ยวกับ
การดําเนินงาน
โดยให กศน./หนวยงานตางๆ -อื่นๆ ที่เกี่ยวของ

-ศึกษาคูมือ แนวทางเรื่อง
การพัฒนาบุคลิกภาพ/
ดานการแตงกาย ฯลฯ
-เรียนรูจากสื่อ และเว็บไซด%
ตางๆ ที่เกี่ยวของ
-ศึกษาตัวอยางจากบุคคลตนแบบ
-ฯลฯ
-วิชาความรูในบทบาทหนาที่
-ศึกษาคูมือ เอกสาร แนวทาง
ที่เกี่ยวของและมีประโยชน%
ในการทํางาน
-เรียนรูจากสื่อ และเว็บไซด%
ตางๆ ที่เกี่ยวของ
-ฯลฯ

-การแตงกายใหเหมาะสม -จดบันทึกพฤติกรรม
ตามโอกาสและกาลเทศะ -ภาพถายที่เกี่ยวกับ
-การเขารับการฝGกอบรม
การดําเนินงาน
ดานการพัฒนาบุคลิกภาพ -อื่นๆ ที่เกี่ยวของ
-ฯลฯ

ที่เปHดหลักสูตรการฝGกอบรม
และทดลองฝGกปฏิบัติ

-ใฝIหาความรูอยาง
สม่ําเสมอเชน อานหนังสือ/
เขารับการฝGกอบรมสัมมนา
-การแลกเปลี่ยนเรียนรู
กับผูอื่นในเวทีตางๆ
-มีบทบาทเป2นวิทยากร
ในการถายทอดความรู
สูชุมชน
-ฯลฯ
-วิชาหนาที่พลเมือง ศีลธรรม/ -ปฏิบัติตนเป2นตัวอยางที่ดี
หลักธรรมาภิบาล
ดานสงเสริมคุณธรรม/
-ศึกษาดวยตนเอง/ไปสถานที่ จริยธรรม/ศีลธรรม
สําคัญทางศาสนา เชน วัด,
-ฝGกอบรม/ปฏิบัติภารกิจ
โบสถ%, มัสยิด เพื่อรูและ
หรือเขารวมกิจกรรมทาง
เขาถึงหลักคําสอนทางศาสนา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี
ที่สามารถนําไปปฏิบัติได
-ปฏิบัติตนตามคานิยมหลัก
-เรียนรูจากสื่อ และเว็บไซด% ๑๒ ประการ (สิ่งที่คนไทย
ตางๆ ที่เกี่ยวของ
พึงมี พึงเป2น พึงปฏิบัติ)
-คานิยมหลัก ๑๒ ประการ -ปฏิบัติตน ปฏิบัติงานดวย
ความซื่อสัตย%สุจริต และ
(สิ่งที่คนไทยพึงมี พึงเป2นพึงปฏิบัติ)
ใหเกียรติยกยองบุคคลอื่น
-ฯลฯ
-ฯลฯ

-จดบันทึกพฤติกรรม
-ภาพถายที่เกี่ยวกับ
การดําเนินงาน
-การบันทึกองค%ความรู
-อื่นๆ ที่เกี่ยวของ

-จดบันทึกพฤติกรรม
-ภาพถายที่เกี่ยวกับ
การดําเนินงาน
-บันทึกการตั้งปณิธาน
ทําความดีปฏิบัติตนเพื่อ
เป2นตัวอยางที่ดีดาน
สงเสริมคุณธรรม/
จริยธรรม/ศีลธรรม
-อื่นๆ ที่เกี่ยวของ

-๔ด"าน
๒. ด"านบริหารงาน

องค,ประกอบ
๒.๑ แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม

๒.๒ การปฏิบัติ/
กิจกรรม/โครงการ
ตามแผนที่ประสบ
ความสําเร็จ

๒.๓ การบริหาร
ทีมงานที่มีคุณภาพ

เมนูองค,ความรู"/
แหล%งเรียนรู"ศึกษาเพิ่มเติม
-ศึกษาคูมือ เอกสาร แนวทาง
เรื่องการวางแผนงาน/
โครงการ/การเขียนโครงการ/
การวิเคราะห%โครงการ/
วิเคราะห% SWOT
-เรียนรูจากสื่อ และเว็บไซด%
ตางๆ ที่เกี่ยวของ
-ฯลฯ

การฝ4กปฏิบัติ

-เป2นกรรมการหรือแกนนํา
รวมกําหนดและจัดทํา
แผนงาน/โครงการ เป2น
ลายลักษณ%อักษร
มีประสิทธิภาพ และ
สามารถนําไปปฏิบัติ
ไดจริง รวมทั้งตอบสนอง
ความตองการและแกไข
ปOญหาในชุมชนได
-ฝGกการวิเคราะห% SWOT
จากสภาพการณ%ที่เป2นจริง
-เขารับการฝGกอบรมดาน
การจัดทําแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม
-ศึกษาคูมือ เอกสาร แนวทาง -เป2นกรรมการหรือแกนนํา
การจัดทําแผนงาน/โครงการ รวมทํากิจกรรม/ โครงการ
การเขียนโครงการ ฯลฯ
ที่กําหนดไวในแผนงานได
-ศึกษาตัวอยางการเขียน
อยางสําเร็จ เป2นรูปธรรม
โครงการที่ประสบผลสําเร็จ อยางนอย ๓ โครงการ/
ในการดําเนินงาน
กิจกรรม โดยที่ตนเองและ
-เรียนรูจากสื่อ และเว็บไซด% ชุมชน ไดรับประโยชน%จาก
ตางๆ ที่เกี่ยวของ
การดําเนินกิจกรรม/
-ฯลฯ
โครงการ
-เขารับการฝGกอบรม/ศึกษา
ดูงานกิจกรรม/โครงการ
ที่ประสบความสําเร็จ
-ศึกษาคูมือ เอกสาร แนวทาง -เป2นกรรมการหรือแกนนํา
กําหนดเป5าหมายการ
เรื่องการบริหารทีมงาน/
ทํางานรวมกัน
การพัฒนาทีมงาน ฯลฯ
-เรียนรูจากสื่อ และเว็บไซด% -มอบหมายหนาที่การ
ทํางานและมีการแบง
ตางๆ ที่เกี่ยวของ
หนาที่การทํางานอยาง
-เขารับการฝGกอบรม
ชัดเจน
-ฯลฯ
-สมาชิกมีสวนรวมในการ
ทํางาน และรับผิดชอบ
การดําเนินงานรวมกัน
-มีการพัฒนาทีมงาน เชน
สงเสริมใหมีการฝGกอบรม
สัมมนา ดูงาน เป2นตน
-ฯลฯ

การเก็บหลักฐาน
เชิงประจักษ,
-บันทึกการประชุม
-ภาพถายเกี่ยวกับ
การดําเนินงาน
-เก็บรวบรวมเอกสาร
ที่เกี่ยวกับแผนงาน/
โครงการที่ไดจัดทํา
-เอกสารสรุปผล
การวิเคราะห% SWOT
-อื่นๆ ที่เกี่ยวของ

-รายงานการประชุม
-ภาพถายเกี่ยวกับ
การดําเนินงาน
-แผนงานดําเนิน
กิจกรรม/โครงการ
-การประชาสัมพันธ%
ผลงานผานชองทาง
สื่อตางๆ
-อื่นๆ ที่เกี่ยวของ

-รายงานการประชุม
-กําหนดการดําเนินงาน/
การแบงงาน/การ
ติดตามขั้นตอนกระบวน
การดําเนินงานตามที่
ไดรับมอบหมาย
-แบบสอบถาม/
แบบประเมินผลสําหรับ
กลุมเป5าหมาย
-บันทึกสรุปผลการ
ดําเนินงานและประเมิน
ผลการดําเนินงานเพื่อ
ปรับปรุงและพัฒนางาน
ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
-อื่นๆ ที่เกี่ยวของ

-๕-

เมนูองค,ความรู"/
แหล%งเรียนรู"ศึกษาเพิ่มเติม

ด"าน

องค,ประกอบ

๓. ด"านบริหารสังคม

๓.๑ มนุษยสัมพันธ%

-ศึกษาคูมือ เอกสาร แนวทาง
เรื่องการสรางมนุษยสัมพันธ%
ที่ดี
-เรียนรูจากสื่อ และเว็บไซด%
ตางๆ ที่เกี่ยวของ
-ดูงานดานกิจกรรม/โครงการ
ที่เกี่ยวกับการเสริมสราง
จิตสาธารณะตอสังคม ชุมชน
-ฯลฯ

๓.๒ การประสานงานที่ดี

-ศึกษาคูมือ เอกสาร เรื่อง
เทคนิคการประสานงานที่ดี
-เรียนรูจากสื่อ และเว็บไซด%
ตางๆ ที่เกี่ยวของ
-ฯลฯ

๓.๓ ความเป2น
ประชาธิปไตย

-ศึกษาคูมือ เอกสารที่
เกี่ยวของ
-เรียนรูจากสื่อ และเว็บไซด%
ตางๆ ที่เกี่ยวของ
-ฯลฯ

การฝ4กปฏิบัติ
-การสรางและมีมนุษยสัมพันธ%ที่ดี
-การเรียนรูที่จะปรับตัวเขา
กับสถานการณ%ทางสังคม
ในรูปแบบตางๆ ไดอยาง
เหมาะสม
-ฝGกและปฏิบัติตนใหเป2น
บุคคลที่มีความเอื้ออาทร
ตอผูอื่น มีจิตสาธารณะใน
การชวยเหลือสังคม ชุมชน
รวมทั้งการเขารวมกิจกรรม
ตางๆ ที่เกี่ยวของ
-เขารับการฝGกอบรม/
สัมมนาเรื่องการสราง
มนุษยสัมพันธ%ที่ดี ฯลฯ
-ฝGกและสรางเสริมตนเอง
ใหเป2นผูที่มีบุคลิกภาพ
ออนนอมถอมตนกับบุคคล
ทุกเพศทุกวัย รวมถึง
การควบคุมอารมณ%ให
เหมาะสมกับสถานการณ%
-ฝGกทักษะตนเองใหสามารถ
สื่อสารกับผูอื่นไดอยาง
เขาใจถูกตองและชัดเจน
-ฝGกทักษะตนเองในการ
เป2นผูประสานงานที่ดีกับ
ผูอื่นและหนวยงานตางๆ
ใหไดรับการยอมรับและ
ความรวมมือในการทํางาน
-เขารับการฝGกอบรม/
สัมมนาในเรื่องที่เกี่ยวของ
-ฯลฯ
-รับฟOงความคิดเห็นของ
ผูอื่นดวยความมีเหตุผล
-การใหเกียรติ และเคารพ
สิทธิของผูอื่นอยูเสมอ
-ดําเนินงานดวยความ
โปรงใส มีความยุติธรรม
สามารถตรวจสอบได
-เขารับการฝGกอบรม/
สัมมนาในเรื่องที่เกี่ยวของ

การเก็บหลักฐาน
เชิงประจักษ,
-จดบันทึกพฤติกรรม
-ภาพถายเกี่ยวกับ
การดําเนินงาน
-โล เกียรติบัตร รางวัล
ตางๆที่ไดรับการยกยอง
เชิดชูเกียรติ/
การสรรเสริญทําความดี
ตอสังคม เป2นตน
-อื่นๆ ที่เกี่ยวของ

-จดบันทึกพฤติกรรม
-ภาพถายเกี่ยวกับ
การดําเนินงาน
-อื่นๆ ที่เกี่ยวของ

-จดบันทึกพฤติกรรม
-ภาพถายเกี่ยวกับ
การดําเนินงาน
-บันทึกรายงานการ
ประชุม/ขอคิดเห็นตางๆ
เป2นตน
-อื่นๆ ที่เกี่ยวของ

-๖๒. ตัวชี้วัดมาตรฐานการพัฒนาชุมชน ประเภทกลุ%มองค,กรชุมชน ได"แก% กลุ%มออมทรัพย,เพื่อการผลิต/
คณะกรรมการศูนย,เรียนรู"ชุมขน, กข.คจ., กองทุนแม%ของแผ%นดิน/ กลุ%มอาชีพต%างๆ ฯลฯ
ด"าน
๑. ด"านบริหารงาน

องค,ประกอบ

เมนูองค,ความรู"/
แหล%งเรียนรู"ศึกษาเพิ่มเติม

๑.๑ กองทุน

-ศึกษาคูมือ เอกสาร เกี่ยวกับ
การดําเนินงานที่เกี่ยวของ
เชนการดําเนินงานกองทุน/
การจัดทํางบประมาณ บัญชี/
การดําเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล
-เรียนรูจากสื่อ และเว็บไซด%
ตางๆ ที่เกี่ยวของ
-ฯลฯ

๑.๒ กฎระเบียบ

-ศึกษาคูมือ เอกสาร แนวทาง
ที่เกี่ยวของกับกฎระเบียบ
การบริหารงานและการ
ดําเนินงาน
-เรียนรูจากสื่อ และเว็บไซด%
ตางๆ ที่เกี่ยวของ
-ฯลฯ

๑.๓ กิจกรรมของ
กลุม

-ศึกษาแนวทาง คูมือ เอกสาร
ขอปฏิบัติ ขั้นตอนการ
ดําเนินงานในแตละกิจกรรม/
การจัดสวัสดิการใหแกสมาชิก
ชุมชน
-เรียนรูจากสื่อ และเว็บไซด%
ตางๆ ที่เกี่ยวของ
-ฯลฯ

การฝ4กปฏิบัติ
-รณรงค% สงเสริมใหสมาชิก
มีสวนรวมในการดําเนินงาน
กองทุนไมนอยกวา ๗๐%
ของสมาชิกกลุม
-คัดเลือกคณะกรรมการ
ดานการบริหารงานกองทุน
ที่มีความซื่อสัตย% สุจริต
บริหารงานดวยความ
ถูกตอง โปรงใส โดยยึด
หลักธรรมาภิบาลในการ
ดําเนินงาน
-เขารับการฝGกอบรม/
สัมมนาในเรื่องที่เกี่ยวของ
-รณรงค% สงเสริมใหสมาชิก
มีสวนรวมในการเสนอความ
คิดเห็นจัดทํากฎระเบียบ
ใหมีความครอบคลุมทุก
องค%ประกอบ ทันสมัย
สามารถนําไปปฏิบัติจริงได
-จัดทํากฏระเบียบการ
ดําเนินงานเป2นลายลักษณ%
อักษร
-ติดประกาศกฎระเบียบ
ในสถานที่ที่สมาชิก/บุคคล
ทั่วไปสามารถทราบได
-เขารับการฝGกอบรม/
สัมมนาในเรื่องที่เกี่ยวของ
-จัดทําแผนการดําเนินงาน
ในแตละกิจกรรม
-ดําเนินงานกิจกรรมตาม
แผนการปฏิบัติงานใหบรรลุ
วัตถุประสงค%และตองเป2น
กิจกรรมที่ไมผิดกฎหมาย/ม
กฎระเบียบของกลุม และ
ศีลธรรมอันดี
-มีแผนการจัดสวัสดิการเพื่อ
สมาชิก/ชุมชน และดําเนิน
งานตามแผนไดอยางนอย
๓ เรื่อง

การเก็บหลักฐาน
เชิงประจักษ,
-มีระเบียบ แนวทางการ
บริหารงานกองทุนเป2น
ลายลักษณ%อักษร
-รายงานการประชุม
-ภาพถายที่เกี่ยวกับ
ดําเนินงาน เชน การ
ประชุมคณะกรรมการ/
สมาชิก เป2นตน
-มีสรุปผลการดําเนิน
งานที่เป2นปOจจุบัน
-อื่นๆ ที่เกี่ยวของ
-มีกฎระเบียบการ
ดําเนินงานเป2น
ลายลักษณ%อักษรและ
มีการประกาศใช
-ภาพถายการประชุม
สมาชิกในการเสนอ
ขอคิดเห็นในการราง
และจัดทํากฎระเบียบ
-บันทึกการนํากฎ
ระเบียบที่มีไปใช
ประโยชน%ในการ
ดําเนินงาน
-อื่นๆ ที่เกี่ยวของ
-แผนการดําเนินงาน
-รายงานการประชุม
-ภาพถายที่เกี่ยวกับ
การดําเนินงาน
-รายงาน/บันทึกสรุปผล
การดําเนินงาน
-อื่นๆ ที่เกี่ยวของ

-๗ด"าน
๒. ด"านบริหารคน

องค,ประกอบ
๒.๑ กรรมการ

๒.๒ สมาชิก

๒.๓ คนในชุมชน

เมนูองค,ความรู"/
แหล%งเรียนรู"ศึกษาเพิ่มเติม

การฝ4กปฏิบัติ

การเก็บหลักฐาน
เชิงประจักษ,

-ศึกษาคูมือ แนวทางการ
ดําเนินงานของคณะกรรมการ
-ศึกษาแผนการดําเนินงาน
ของคณะกรรมการ
-ศึกษากระบวนการทํางาน
ของคณะกรรมการ
-เรียนรูจากสื่อ และเว็บไซด%
ตางๆ ที่เกี่ยวของ
-ฯลฯ

-รณรงค% สงเสริมใหสมาชิก
เขารวมการเลือกตั้ง
คณะกรรมการ
-เลือกตั้งคณะกรรมการที่มี
ความตั้งใจในการทํางาน
และสามารถปฏิบัติหนาที่ได
อยางมีประสิทธิภาพ
-จัดทําแผนการปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการ
-เขารับการฝGกอบรม/
สัมมนาในเรื่องที่เกี่ยวของ
-ฯลฯ
-ศึกษาคูมือ แนวทาง เอกสาร -รณรงค% สงเสริมใหสมาชิก
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ
กลุมทุกคนมีสวนรวมใน
สมาชิกกลุม
การดําเนินกิจกรรม
-เรียนรูจากสื่อ และเว็บไซด% -สมาชิกกลุมทุกคนตอง
ตางๆ ที่เกี่ยวของ
ปฏิบัติกิจกรรมตามกฎ
-ฯลฯ
ระเบียบของกลุม
-เขารับการฝGกอบรม/
สัมมนาในเรื่องที่เกี่ยวของ
-ฯลฯ

-บันทึกการเลือกตั้ง/
แตงตั้งคณะกรรมการ
-ทะเบียนรายชื่อของ
คณะกรรมการ
-บันทึกการประชุม/
รายงานแผนและผล
การปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการ
-ภาพถายที่เกี่ยวกับ
การดําเนินงานของ
คณะกรรมการ
-อื่นๆ ที่เกี่ยวของ
-ระเบียบ/แนวทางการ
ปฏิบัติกิจกรรมของ
สมาชิกกลุม
-ทะเบียนรายชื่อสมาชิก
ที่เขารวมการดําเนินงาน
ในแตละกิจกรรม/ครั้ง
-ภาพถายที่เกี่ยวกับ
การดําเนินงาน
-อื่นๆ ที่เกี่ยวของ

-ศูนย%เรียนรูชุมชน
-ประชาสัมพันธ%การดําเนิน
-เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูชุมชน งานใหแกคนในชุมชน
ในโอกาสตางๆ
ไดรับทราบและมีสวน
-เรียนรูจากสื่อ และเว็บไซด% สนับสนุนการดําเนินงาน
ตางๆ ที่เกี่ยวของ
-จัดเวทีแลกเปลี่ยน/จัดทํา
แบบสอบถาม และแบบ
ประเมินผล เพื่อรับฟOง
ขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ
เพื่อนํามาพัฒนาและ
ปรับปรุงงานใหดียิ่งขึ้น
-เขารับการฝGกอบรม/
สัมมนาในเรื่องที่เกี่ยวของ
-ฯลฯ

-บันทึกการประชุม
-ภาพถายที่เกี่ยวของ
กับการดําเนินงาน
-แบบสอบถาม/
แบบประเมินผล
การดําเนินงาน
-อื่นๆ ที่เกี่ยวของ

-๘ด"าน
๓. ด"านบริหาร
ผลประโยชขน,

องค,ประกอบ
๓.๑ ผลประโยชน%
ตอสมาชิก

๓.๒ ประโยชน%
ตอกลุม

๓.๓ ผลประโยชน%
ตอชุมชน

เมนูองค,ความรู"/
แหล%งเรียนรู"ศึกษาเพิ่มเติม

การฝ4กปฏิบัติ

-ศึกษาคูมือ เอกสาร แนวทาง -มีการประชุมจัดสรร
การดําเนินงานที่เกี่ยวของ
ผลประโยชน%ใหแกสมาชิก
-เรียนรูจากสื่อ และเว็บไซด% อยางทั่วถึง เป2นธรรม
ตางๆ ที่เกี่ยวของ
หลายหลายรูปแบบ
-ฯลฯ
-มีการจัดสรรผลประโยชน%
ใหแกสมาชิก เป2นไปดวย
ความถูกตองและสอดคลอง
กับวัตถุประสงค%และถูกตอง
ตามระเบียบฯ
-เขารับการฝGกอบรม/
สัมมนาในเรื่องที่เกี่ยวของ
-ศึกษาคูมือ เอกสารแนวทาง -จัดใหมีการดําเนินกิจกรรม
การดําเนินงานที่เกี่ยวของ
ของกลุมอยางสม่ําเสมอ
-เรียนรูจากสื่อ และเว็บไซด% -ประชาสัมพันธ%การ
ตางๆ ที่เกี่ยวของ
ดําเนินงานอยางตอเนื่อง
-ศึกษากฎระเบียบของกลุม -ประชุมคณะกรรมการและ
-ฯลฯ
สมาชิกเพื่อปรับปรุงและ
พัฒนางานใหมี
ประสิทธิภาพ เป2นการลด
ความเสี่ยงหรือปOญหาที่จะ
เกิดขึ้น
-ฝGกอบรม/ศึกษาดูงาน
หลักสูตรดานตางๆ เพื่อเป2น
การพัฒนาขีดความสามารถ
ของกรรมการและสมาชิก
-ฯลฯ
-ศึกษาคูมือ เอกสาร แนวทาง -จัดทําแผนการจัดกิจกรรม
บําเพ็ญประโยชน%ตอคน
การดําเนินงานที่เกี่ยวของ
-เรียนรูจากสื่อ และเว็บไซด% ในชุมชน/สังคม รวมทั้ง
ดานทรัพยากรธรรมชาติตางๆ ที่เกี่ยวของ
และสิ่งแวดลอม
-ศึกษากฎระเบียบของกลุม
-ดําเนินงานกิจกรรมดาน
-ฯลฯ
บําเพ็ญประโยชน% และ
กิจกรรมดานดูแล
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
-เขารับการฝGกอบรม/
สัมมนาในเรื่องที่เกี่ยวของ

การเก็บหลักฐาน
เชิงประจักษ,
-รายงานการประชุม
-บันทึกรายละเอียดการ
จัดสรรผลประโยชน%
ดานตางๆ ใหแกสมาชิก
-ภาพถายที่เกี่ยวกับ
การดําเนินงาน
-อื่นๆ ที่เกี่ยวของ

-บันทึกการประชุม
-ภาพถายที่เกี่ยวกับ
การดําเนินงาน
-สรุปผลและประเมินผล
การดําเนินงาน
-แผนการพัฒนา
บุคลากร (กรรมการและสมาชิก)
-ทะเบียนรายชื่อ
ผูเขารวมกิจกรรม
-สรุปผลการฝGกอบรม/
การเขารวมหลักสูตร
ตางๆ ของกรรมการ
และสมาชิก
-อื่นๆ ที่เกี่ยวของ
-บันทึกการประชุม
-แผนการจัดกิจกรรม
บําเพ็ญประโยชน% และ
แผนการจัดกิจกรรม
ดานดูแลทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
-ทะเบียนรายชื่อ
ผูเขารวมกิจกรรม
-สรุปผล/ประเมินผล
การดําเนินงานตามแผน
-ภาพถายที่เกี่ยวกับ
การดําเนินงาน
-อื่นๆ ที่เกี่ยวของ

-๙๓. ตัวชี้วัดมาตรฐานการพัฒนาชุมชน ประเภทเครือข%ายองค,กรชุมชน ได"แก% ศูนย,ประสานงานองค,การชุมชนระดับตําบล/อําเภอ/จังหวัด , เครือข%ายกองทุนหมู%บ"าน, เครือข%ายวิสาหกิจชุมชน ฯลฯ
การเก็บหลักฐาน
เมนูองค,ความรู"/
การฝ4กปฏิบัติ
ด"าน
องค,ประกอบ
เชิงประจักษ,
แหล%งเรียนรู"ศึกษาเพิ่มเติม
๑. ด"านบริหาร
๑. มีกรรมการที่
-ศึกษาคูมือ เอกสาร แนวทาง -การสรรหา/เลือกตั้งคณะ
จัดการงานเครือข%าย สอดคลองเหมาะสม การดําเนินงานของทุกกลุม/
กรรมการ ใหมีตัวแทนจาก
เขมแข็ง
ทุกกลุม/ทุกองค%กรสมาชิก
ทุกองค%กรสมาชิกที่อยูภายใต
เครือขายองค%กรชุมชนเดียวกัน -มีขอกําหนด กฎระเบียบ
ที่ไดกําหนดบทบาทหนาที่
-เรียนรูจากสื่อ และเว็บไซด%
ของคณะกรรมการแตละดาน
ตางๆ ที่เกี่ยวของ
ไวอยางชัดเจน และ
-ฯลฯ
คณะกรรมการตองปฏิบัติ
หนาที่ตามที่ไดกําหนดไว
-เขารับการฝGกอบรม/สัมมนา
ในเรื่องที่เกี่ยวของ
-ฯลฯ
๒. มีกฎระเบียบที่ -ศึกษาคูมือ เอกสาร แนวทาง -รณรงค%หรือประชาสัมพันธ%
สอดคลอง และเป2น การดําเนินงาน กฎระเบียบ
ใหกลุมสมาชิกของเครือขาย
ที่ยอมรับ
ของทุกกลุม/ทุกองค%กรสมาชิก เขามามีสวนรวมในการจัดทํา
-เรียนรูจากสื่อ และเว็บไซด%
รางกฎระเบียบ และการ
ปรับปรุงแกไข
ตางๆ ที่เกี่ยวของ
-จัดทํากฎระเบียบเป2น
-ฯลฯ
ลายลักษณ%อักษร และ
ประกาศใหกลุมสมาชิก
ภายในเครือขายไดรับทราบ
ทั่วกัน
-เขารับการฝGกอบรม/สัมมนา
ในเรื่องที่เกี่ยวของ
-ฯลฯ
๓. มีแผนงาน/
-ศึกษาคูมือ เอกสาร แนวทาง -จัดทําแผนงาน/โครงการ/
โครงการ/กิจกรรม การจัดทําแผนงาน/โครงการ/ กิจกรรมที่เป2นลายลักษณ%ที่สอดคลอง
อักษร และสอดคลองกับ
กิจกรรม/การวิเคราะห%
เหมาะสมเป2น
วัตถุประสงค%ของเครือขาย
โครงการ/การเขียนโครงการ
รูปธรรม
-สมาชิกมีสวนรวมในการ
ฯลฯ
จัดทําแผนงาน/โครงการ
-เรียนรูจากสื่อ และเว็บไซด%
-เขารับการฝGกอบรม/สัมมนา
ตางๆ ที่เกี่ยวของ
-ฯลฯ
ในเรื่องที่เกี่ยวของ
-ฯลฯ

-บันทึกการประชุม
-ทะเบียนรายชื่อ
คณะกรรมการจาก
ทุกกลุม/ทุกองค%กร
สมาชิก
-แผนการดําเนินงาน
-สรุปผล/ประเมินผล
การดําเนินงาน
-ภาพถายที่เกี่ยวกับ
การดําเนินงาน
-อื่นๆ ที่เกี่ยวของ
-บันทึกการประชุม
-รายชื่อสมาชิกกลุม/
องค%กรสมาชิกที่เขา
รวมการดําเนินงาน
-ภาพถายที่เกี่ยวกับ
การดําเนินงาน
-กฎระเบียบที่เป2น
ลายลักษณ%อักษร
-อื่นๆ ที่เกี่ยวของ

-บันทึกการประชุม
-แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรมที่เป2น
ลายลักษณ%อักษร
-รายชื่อสมาชิกที่มี
สวนรวมในการจัดทํา
แผนงาน/โครงการ
-ภาพถายที่เกี่ยวกับ
การดําเนินงาน
-อื่นๆ ที่เกี่ยวของ

-๑๐ด"าน

องค,ประกอบ

๒. ด"านบริหารจัดการ ๒.๑ มีสมาชิกรวม
สมาชิก
กําหนดแผนงาน/
โครงการ

เมนูองค,ความรู"/
แหล%งเรียนรู"ศึกษาเพิ่มเติม

การฝ4กปฏิบัติ

-ศึกษาคูมือ เอกสาร แนวทาง -รณรงค% สงเสริมใหสมาชิก
ไมนอยกวากึ่งหนึ่ง(๕๐%)
การทํางานแบบมีสวนรวม
ของสมาชิกทัง้ หมด
หรือเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
มีสวนรวมในการกําหนด
-เรียนรูจากสื่อ และเว็บไซด%
แผนงาน/โครงการ
ตางๆ ที่เกี่ยวของ
-เขารับการฝGกอบรม/
-ฯลฯ
สัมมนาในเรื่องที่เกี่ยวของ
-ฯลฯ

๒.๒ สมาชิกเขา
ประชุมสม่ําเสมอ

-ศึกษาคูมือ เอกสาร แนวทาง
เรื่องการดําเนินงานเครือขาย
หรือเรื่องที่จะประชุม
-เรียนรูจากสื่อ และเว็บไซด%
ตางๆ ที่เกี่ยวของ
-ฯลฯ

-มีการจัดประชุมเครือขาย
ไมนอยกวาปYละ ๒ ครั้ง
-กระตุน รณรงค%ใหสมาชิก
เขารวมประชุมไมนอยกวา
รอยละ ๗๐ ของจํานวน
สมาชิก
-เขารับการฝGกอบรม/
สัมมนาในเรื่องที่เกี่ยวของ
-ฯลฯ

๒.๓ มีการพัฒนา
คุณภาพ/ศักยภาพ
สมาชิก/กรรมการ

-ศึกษาคูมือ เอกสาร แนวทาง -กําหนดแผนการดําเนิน
เรื่องการพัฒนาศักยภาพกิจกรรมเพื่อพัฒนา
บุคลากรหรือเรื่องที่เกี่ยวของ ศักยภาพของสมาชิก/
-เรียนรูจากสื่อ และเว็บไซด% กรรมการ
ตางๆ ที่เกี่ยวของ
-ดําเนินการจัดกิจกรรม
-ฯลฯ
ไมนอยกวาปYละ ๒ ครั้ง
เชน จัดฝGกอบรม/สัมมนา
การศึกษาดูงาน เป2นตน
ใหแกสมาชิก/กรรมการ
-เขารับการฝGกอบรม/
สัมมนาในเรื่องที่เกี่ยวของ
-ฯลฯ

การเก็บหลักฐาน
เชิงประจักษ,
-บันทึกการประชุม
-แผนการดําเนินงาน
-รายละเอียดแผนงาน/
โครงการ
-รายชื่อสมาชิกที่มี
สวนรวมในการกําหนด
แผนงาน/โครงการ
-ภาพถายที่เกี่ยวกับ
การดําเนินงาน
-อื่นๆ ที่เกี่ยวของ
-กําหนดการประชุม
-บันทึกการประขุม
-รายชื่อสมาชิกผูเขารวม
ประชุม
-ภาพถายที่เกี่ยวกับ
การดําเนินงาน
-อื่นๆ ที่เกี่ยวของ

-บันทึกการประชุม
-แผนการดําเนินการ
จัดกิจกรรม
-รายละเอียดแตละ
กิจกรรม
-รายชื่อสมาชิก/
กรรมการที่เขารวม
กิจกรรมในแตละครั้ง
-ภาพถายที่เกี่ยวกับ
การดําเนินงาน
-อื่นๆ ที่เกี่ยวของ

-๑๑ด"าน

องค,ประกอบ

เมนูองค,ความรู"/
แหล%งเรียนรู"ศึกษาเพิ่มเติม

การฝ4กปฏิบัติ

๓. ด"านบริหารจัดการ ๓.๑ ผลประโยชน% -ศึกษาคูมือ เอกสาร แนวทาง -มีการจัดกิจกรรมที่แกไข
เรือ่ งการบริหารจัดการ
ปOญหาหรือตอบสนอง
ผลประโยชน,
ตองสอดคลองกับ
ผลประโยชน% หรือเรื่องที่
ปOญหา และความ
ความตองการของสมาชิก
ตองการของสมาชิก เกีย่ วของ
ซึ่งไดรับผลประโชน%
-เรียนรูจากสื่อ และเว็บไซด%
ไมนอยกวารอยละ ๒๐
ตางๆ ที่เกี่ยวของ
-มีการประชาสัมพันธ%การ
-ฯลฯ
ดําเนินงาน
-เขารับการฝGกอบรม/
สัมมนาในเรื่องที่เกี่ยวของ
-ฯลฯ

การเก็บหลักฐาน
เชิงประจักษ,
-บันทึกการประขุม
-แผนการจัดกิจกรรม
-รายละเอียดกิจกรรม
-ภาพถายเกี่ยวกับ
การดําเนินงาน
-อื่นๆ ที่เกี่ยวของ

๓.๒ มีการสนับสนุน -ศึกษาคูมือ เอกสาร แนวทาง -รณรงค%ใหสมาชิกเขารวม
ซึ่งกันและกัน
เรือ่ งที่เกี่ยวของ
ทํากิจกรรมไมนอยกวา
ระหวางเครือขาย -เรียนรูจากสื่อ และเว็บไซด%
๓ กิจกรรม
และองค%กรสมาชิก ตางๆ ที่เกี่ยวของ
-ติดตามการปฏิบัติงานเป2น
ที่เกี่ยวของ
ระยะๆ รวมทั้งการให
กําลังใจ/ชมเชย/การให
รางวัล ฯลฯ
-มีการประชาสัมพันธ%การ
ดําเนินงาน
-เขารับการฝGกอบรม/
สัมมนาในเรื่องที่เกี่ยวของ
-ฯลฯ

-บันทึกการประชุม
-แผนการจัดกิจกรรม
-รายละเอียดแตละ
กิจกรรม
-รายชื่อสมาชิก/กลุม/
องค%กรสมาชิกที่เขารวม
ทํากิจกรรม
-ภาพถายที่เกี่ยวกับ
การดําเนินงาน
-อื่นๆ ที่เกี่ยวของ

๓.๓ มีการเชื่อมโยง -ศึกษาคูมือ เอกสาร แนวทาง
การทํางานกับ
เรื่องเทคนิคการประสานงาน
องค%กรภายนอก
ที่ดี หรือเรือ่ งอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
-ศึกษาโครงสราง บทบาท
ภารกิจของหนวยงาน
ภายนอกที่มีการประสานงาน
-เรียนรูจากสื่อ และเว็บไซด%
ตางๆ ที่เกี่ยวของ
-ฯลฯ

-บันทึกการประชุม
-แผนการจัดกิจกรรม
-รายละเอียดแตละ
กิจกรรม
-ทะเบียนรายชื่อภาคี
องค%กรภายนอก
-ทะเบียนรายชื่อผูเขา
รวมกิจกรรม
-ภาพถายที่เกี่ยวกับ
การดําเนินงาน
-อื่นๆ ที่เกี่ยวของ

-จัดกิจกรรมที่เครือขาย
มีความรวมมือกับภาคี
องค%กรภายนอกไมนอยกวา
๒ กิจกรรม
-มีการประชาสัมพันธ%การ
ดําเนินงาน
-เขารับการฝGกอบรม/
สัมมนาในเรื่องที่เกี่ยวของ
-ฯลฯ

-๑๒๔. ตัวชี้วัดมาตรฐานการพัฒนาชุมชน ประเภทชุมชน ได"แก% หมู%บ"านเศรษฐกิจพอเพียงฯ ฯลฯ
เมนูองค,ความรู"/
ด"าน
องค,ประกอบ
การฝ4กปฏิบัติ
แหล%งเรียนรู"ศึกษาเพิ่มเติม
๑. ด"านเศรษฐกิจ

การเก็บหลักฐาน
เชิงประจักษ,

-สงเสริมกิจกรรมการเรียนรู
ดานอาชีพประเภทตางๆ
แกครัวเรือนในชุมชน
-ประเมิน/จัดเก็บขอมูล
จํานวนครัวเรือนไมนอยกวา
รอยละ ๗๐ ของครัวเรือน
ในชุมชน ในการจัดทํา
แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม เพื่อยกระดับ
รายไดไมต่ํากวาเกณฑ%
จปฐ.
-เขารับการฝGกอบรม/
สัมมนาในเรื่องที่เกี่ยวของ
-ฯลฯ
๑.๒ มีกลุม/องค%กร -ศึกษาคูมือ เอกสาร แนวทาง -สงสริมการจัดตั้งและ
ดานเศรษฐกิจชุมชน การดําเนินงานกลุม/องค%กร พัฒนากลุม/องค%กรดาน
ที่เขมแข็ง
ดานเศรษฐกิจชุมชน
เศรษฐกิจชุมชนที่เขมแข็ง
-เรียนรูจากสื่อ และเว็บไซด% อยางนอย ๓ กลุมขึ้นไป
ตางๆ ที่เกี่ยวของ
-เขารับการฝGกอบรม/
-ฯลฯ
สัมมนาในเรื่องที่เกี่ยวของ
-ฯลฯ

-แบบสรุปขอมูล จปฐ.
ของหมูบาน
-ภาพถายที่เกี่ยวกับ
การดําเนินงาน
-อื่นๆ ที่เกี่ยวของ

๑.๓ ประชาชนใน
หมูบานนําหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
มาใช

-บันทึกการดําเนินกิจกรรม
-การจัดทําบัญชีรับ-จาย
ของครัวเรือนในชุมชน
-ภาพถายที่เกี่ยวกับ
การดําเนินงาน
-อื่นๆ ที่เกี่ยวของ

๑.๑ สงเสริมอาชีพ -สรุปขอมูล จปฐ. ของ
เพื่อยกระดับรายได หมูบาน
-เรียนรูจากสื่อ และเว็บไซด%
ครัวเรือน
ตางๆ ที่เกี่ยวของ
-ฯลฯ

-ศึกษาคูมือ เอกสาร แนวทาง
การดําเนินงานหมูบาน
เศรษฐกิจพอเพียง
-เรียนรูจากสื่อ จุลสารกรมฯ
และเว็บไซด%ตางๆ ที่เกี่ยวของ
-การดําเนินงานตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
-ฯลฯ

-สงเสริมใหประชาชนใน
หมูบานนําหลักปรัขญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง (๖×๒)
มาใช ไมนอยกวารอยละ
๗๐ ของครัวเรือนที่อาศัย
อยูจริง
-เขารับการฝGกอบรม/
สัมมนาในเรื่องที่เกี่ยวของ
-ฯลฯ

-ทะเบียนขอมูลการ
จัดตั้งกลุม
-รายชื่อสมาชิกกลุม/
องค%กรดานเศรษฐกิจ
ชุมชนที่เขมแข็ง
-กฎระเบียบ กติกาการ
ดําเนินงานของกลุม
องค%กรดานเศรษฐกิจ
ชุมชนที่เขมแข็ง
-ภาพถายที่เกี่ยวกับการ
ดําเนินงาน
-อื่นๆ ที่เกี่ยวของ

-๑๓ด"าน
๒. ด"านสังคม

องค,ประกอบ
๒.๑ การพัฒนา
คุณภาพชีวิตตาม
เกณฑ% จปฐ.

๒.๒ กิจกรรม
สงเสริมดานศาสนา
ประเพณี และ
วัฒนธรรม

๒.๓ การจัด
สวัสดิการชุมชน

เมนูองค,ความรู"/
แหล%งเรียนรู"ศึกษาเพิ่มเติม
-ศึกษาคูมือ เอกสาร แนวทาง
การดําเนินงานการจัดเก็บ
ขอมูล จปฐ.
-ศึกษาประเด็นขอคําถามการ
จัดเก็บขอมูล จปฐ. ในเรื่องที่
เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของคนในครัวเรือน
-เรียนรูจากสื่อตางๆ แผนพับ
จุลสาร และเว็บไซด%ตางๆ
ที่เกี่ยวของ
-ฯลฯ
-ศึกษาคูมือ หนังสือ เอกสาร
แนวทางการจัดกิจกรรมดาน
ศาสนา ประเพณี และ
วัฒนธรรม
-การเรียนรูการดําเนิน
กิจกรรมทางดานศาสนา
ประเพณี และวัฒนธรรมจาก
ปราชญ%ชาวบาน/ผูอาวุโสของ
ชุมชน เป2นตน รวมถึงการ
สืบทอดภูมิปOญญาทองถิ่น
-เรียนรูจากสื่อตางๆ แผนพับ
จุลสาร และเว็บไซด%ตางๆ
ที่เกี่ยวของ
-ฯลฯ
-ศึกษาคูมือ เอกสาร แนวทาง
การจัดสวัสดิการชุมชน
-ศึกษาดูงานหมูบาน/ชุมชน/
องค%กร ฯลฯ มีการจัด
สวัสดิการชุมชนที่ประสบ
ผลสําเร็จและเป2นแบบอยาง
ที่ดี
-เรียนรูจากสื่อ และเว็บไซด%
ตางๆ ที่เกี่ยวของ
-ฯลฯ

การฝ4กปฏิบัติ

การเก็บหลักฐาน
เชิงประจักษ,

-สงเสริมการจัดกิจกรรม
ตางๆ ดานการพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่ผานตาม
เกณฑ% จปฐ. ในชุมชน
อยางนอย ๒๕ ขอ
-มีการประชาสัมพันธ%
การดําเนินงาน
-เขารับการฝGกอบรม/
สัมมนาในเรื่องที่เกี่ยวของ
-ฯลฯ

-แบบสรุปขอมูล จปฐ.
ของหมูบาน
-ภาพถายที่เกี่ยวกับ
การดําเนินงาน
-อื่นๆ ที่เกี่ยวของ

-สงเสริมการจัดกิจกรรม
ดานศาสนา ประเพณี และ
วัฒนธรรมในชุมชน
ไมนอยกวา ๓ กิจกรรม
-มีการประชาสัมพันธ%
การดําเนินงาน
-เขารับการฝGกอบรม/
สัมมนาในเรื่องที่เกี่ยวของ
-ฯลฯ

-แผนงาน/โครงการที่
เป2นลายลักษณ%อักษร
-บันทึกการประชุม
การดําเนินงาน
-รายละเอียดการจัด
กิจกรรม
-ทะเบียนรายชื่อ
ผูเขารวมกิจกรรม
-ภาพถายที่เกี่ยวกับ
การดําเนินงาน
-อื่นๆ ที่เกี่ยวของ

-สงเสริมการจัดสวัสดิการ
ชุมชนใหแกประชาชนใน
ชุมชนไมนอยกวา ๓ ดาน
-มีการประชาสัมพันธ%
การดําเนินงาน
-เขารับการฝGกอบรม/
สัมมนาในเรื่องที่เกี่ยวของ
-ฯลฯ

-บันทึกการประชุม
เรื่องการดําเนินการ
จัดสวัสดิการชุมชน
-รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรมดานการจัด
สวัสดิการชุมชน
-ทะเบียนรายชื่อผูเขา
รวมกิจกรรมการจัด
สวัสดิการในแตละดาน
-กฎระเบียบ กติกา
การดําเนินงาน
-ภายถายที่เกี่ยวกับ
การดําเนินงาน
-อื่นๆ ที่เกี่ยวของ

-๑๔ด"าน
๓. ด"านการ
บริหารจัดการ

องค,ประกอบ

เมนูองค,ความรู/"
แหล%งเรียนรู"ศึกษาเพิ่มเติม

๓.๑ การบริหาร
จัดการชุมชน

-ศึกษาคูมือ เอกสาร แนวทาง
การจัดทําแผนชุมชน/
การจัดทําแผนชุมชนประจําปY
-ศึกษาคูมือ เอกสาร แนวทาง
การดําเนินงานหมูบาน
เศรษฐกิจพอเพียงฯ
-เรียนรูจากสื่อ และเว็บไซด%
ตางๆ ที่เกี่ยวของ
-ฯลฯ

๓.๒ การจัดการ
ความรู

-คูมือ เอกสาร แนวทางการ
ดําเนินงานศูนย%เรียนรูชุมชน
-เรียนรูจากสื่อตางๆ เชน
จุลสาร หรือ เว็บไซด%ตางๆ
ที่เกี่ยวของ
-ฯลฯ

-คูมือ เอกสาร แนวทางเรื่อง
๓.๓ การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ/ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ/สิ่งแวดลอม
สิ่งแวดลอม
-เรียนรูจากสื่อ และเว็บไซด%
ตางๆ ที่เกี่ยวของ
-ศึกษาดูงานหนวยงาน/
องค%กรที่มีการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ/
สิ่งแวดลอมที่ดีเดน
-ฯลฯ

การฝ4กปฏิบัติ
-รณรงค% เชิญชวนใหทุก
ภาคสวน มีสวนรวมในการ
จัดทําแผนชุมชน
-กิจกรรม/โครงการที่บรรจุ
ในแผนชุมชน สามารถนําไป
ปฏิบัติไดจริง
ไมนอยกวารอยละ ๓๐
-เขารับการฝGกอบรม/สัมมนา
ในเรื่องที่เกี่ยวของ
-ฯลฯ
-มีการถอดบทเรียน/
องค%ความรู รวมทั้งการ
จัดการความรูใหเป2นระบบ
-สงเสริมและพัฒนาการ
ดําเนินงานศูนย%เรียนรูชุมชน
รวมทั้งการใชประโยชน%
จากศูนย%เรียนรูชุมชน
-มีการประชาสัมพันธ%
การดําเนินงาน
-เขารับการฝGกอบรม/สัมมนา
ในเรื่องที่เกี่ยวของ
-ฯลฯ
-มีการจัดกิจกรรมดานการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ/
สิ่งแวดลอม ไมนอยกวา
๓ กิจกรรม
-รณรงค%ใหมีการจัดกิจกรรม
ดานการจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
เป2นประจําอยางตอเนื่อง
และยั่งยืน
-มีการประชาสัมพันธ%
การดําเนินงาน
-เขารับการฝGกอบรม/สัมมนา
ในเรื่องที่เกี่ยวของ
-ฯลฯ

การเก็บหลักฐาน
เชิงประจักษ,
-บันทึกการประชุมการ
จัดทําแผนชุมชน
-แผนชุมชนที่เป2น
ลายลักษณ%อักษร
-ภาพถายที่เกี่ยวกับ
การดําเนินงาน
-อื่นๆ ที่เกี่ยวของ

-เอกสารสรุปการถอด
บทเรียน/องค%ความรู
รวมทั้งการจัดการ
ความรูที่เป2นระบบ
-สงเสริมและพัฒนา
ศูนย%เรียนรูชุมชนใหเป2น
สถานที่รวบรวมขอมูล
ขาวสาร ประชาสัมพันธ%
รวมทั้งการจัดกิจกรรม
การเรียนรูที่เป2นประโยชน%
ตอชุมชนและเป2นปOจจุบัน
-ภาพถายที่เกี่ยวกับ
การดําเนินงาน
-อื่นๆ ที่เกี่ยวของ
-บันทึกการประชุมเรื่อง
การจัดกิจกรรมฯ/
-รายละเอียดการ
ดําเนินกิจกรรมแตละ
กิจกรรม
-ทะเบียนรายชื่อ
ผูเขารวมกิจกรรมฯ
-ภาพถายที่เกี่ยวกับ
การดําเนินงาน
-อื่นๆ ที่เกี่ยวของ

-๑๕ตอนที่ 2
การตรวจประเมินผลการพัฒนาตนเองตามระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน
ขั้นตอนของการดําเนินงานระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน ยึดหลักการเรียนรู" และหลักการมีส%วนร%วม ดังนั้น
ในการประเมินผลการพัฒนาตนเองของกลุมเปาหมาย จึงควรดําเนินการ ดังนี้
1. ผู"ประเมินผลการพัฒนา และห"วงระยะเวลาในการประเมินผล
ในการประเมินผลตามระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน จะมีผู&ประเมิน 2 สวน คือ การประเมินความก&าวหน&า
เบื้องต"นโดยตนเอง และชุมชน และการประเมินผลเมื่อสิ้นสุดการพัฒนา โดยคณะอนุกรรมการตรวจประเมินเพื่อการ
รับรองมาตรฐานการพัฒนาชุมชนระดับจังหวัด/อําเภอ
1) การประเมินความก"าวหน"าเบื้องต"นโดยตนเอง และชุมชน กลุมเปาหมาย สามารถประเมินผลตนเองได&
ในทุกระยะของห&วงเวลาการพัฒนาตนเอง เชน 2 เดือน/ครั้ง 3 เดือน/ครั้ง ฯลฯ กลุมเปาหมายแตละประเภท จะมี
ผู&ประเมินผลเบื้องต&น แตกตางกัน ดังนี้
มาตรฐานผู"นําชุมชน ผู&ประเมินความก&าวหน&าในเบื้องต&น ก็คือตัวของผู"สมัครเอง จะต&องประเมินตัวเองวา
มีการพัฒนาตามที่ได&กําหนดไว&ในแบบแสดงเครื่องชี้วัดตามแผนพัฒนาตนเองแล&วหรือไม
หากเห็นวาเรื่องใดที่ยังไมมีการ
พัฒนาตนเองตามด&าน/องค6ประกอบ และตัวบงชี้ในแผนพัฒนาตนเอง อาจจะต&องมีการหาวิธีเรียนรู& หรือเรงดําเนินการ
จากนั้ น ให& บุ ค คลใกล" ชิ ด ตั ว เอง เชน คนในครอบครั ว เพื่ อ นฝู ง ญาติ พี่ น& อ ง ฯ ชวยประเมิ น วา ตนเอง
มีคุณลักษณะตามที่กําหนดแล&วหรือยัง หากมีคุณลักษณะใดที่ผู&ประเมินหลายคนเห็นตรงกันวายังไมผาน ก็ควรนํามาทบทวน
และปรับปรุง/พัฒนาตนเองในเรื่องนั้นๆ เพิ่มเติม โดยสามารถขอคําปรึกษากับทีมพี่เลี้ยง
มาตรฐานอื่นๆ อีก 3 ประเภท การประเมินความก&าวหน&า จะเริ่มต&นจากทีมนําการพัฒนา ร%วมกับทีมพี่เลี้ยง
ดํ า เนิ น การประเมิ น ความก& า วหน& า เบื้ องต& น กอนวา ได& ดํ า เนิ น การไปตามแผนพั ฒ นาตนเองหรื อ ไม หากตั ว บงชี้ ใ ดที่ ยั ง
ไมดํ า เนิ น การ มี อุป สรรค/ป< ญ หาอะไร จะแก& ไ ขอยางไร ซึ่ ง จะต& องประเมิ น ความก& า วหน& า จนครบทุ กตั ว บงชี้ ต ามด& า น/
องค6ประกอบของกลุมเปาหมายแตละประเภท จากนั้นให&สมาชิก เชน กรณีเป>นกลุมออมทรัพย6 เพื่อการผลิต ให&สมาชิ ก
ในกลุมออมทรัพย6ฯ และประชาชนในหมูบ&าน เป>นผู&ประเมินฯ กรณีเป>นชุมชน ให&เชิญผู&นําชุมชน คณะกรรมการหมูบ&าน(กม.)
สมาชิกกลุมตางๆในชุมชน เข&ารวมเวทีประเมินฯในทุกตัวบงชี้ ( ทีมนําการพัฒนา หมายถึง คณะกรรมการ หรือสมาชิก หรือ
บุคคลที่มีความรู&ความสามารถในกิจกรรมการพัฒนากลุมองค6กร เครือขายฯ และชุมชน ได&มีมติคัดเลือกให&เป>นตัวแทน/
แกนนํ าในการพั ฒ นาของแตละกลุ มองค6 กรชุ ม ชน เครื อขายองค6 กรชุ มชน และชุ ม ชน ดํ า เนิ น การพั ฒ นาให& เ ป> น ไปตาม
แผนพั ฒ นาตนเอง และประสานงานกั บ ที มพี่ เ ลี้ ย ง เพื่ อดํ า เนิ น การพั ฒ นาตนเองให& ผ านเกณฑ6 ก ารประเมิ น ตามตั ว บงชี้
ซึ่งจํานวนของทีมนําการพัฒนา ให&พิจารณาตามความเหมาะสมของแตละกลุมองค6กร เครือขาย และชุมชน )
2) การประเมินผลการพัฒนาโดยคณะอนุกรรมการตรวจประเมินเพื่อการรับรองมาตรฐานการพัฒนาชุมชน
ระดับจังหวัด/อําเภอ เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการพัฒนาตนเอง ได&ประเมินความก&าวหน&าในการพัฒนาตนเองเบื้องต&นแล&ววา
หากมีความพร&อมในทุกด&าน ให&เสนอขอรับการประเมินผลการพัฒนาจากคณะอนุกรรมการตรวจประเมินฯได& ตอไป

-๑๖คณะอนุกรรมการตรวจประเมินเพื่อการรับรองมาตรฐานการพัฒนาชุมชนระดับจังหวัด/อําเภอ จะดําเนินการ
ตรวจประเมินผลการพัฒนาตนเองของกลุมเปาหมายแตละประเภท ถ&ากลุมเปาหมายอยูในพื้นที่ระดับหมูบ&าน/ตําบล/อําเภอ
ก็ให&คณะอนุกรรมการตรวจประเมินฯระดับอําเภอ เป>นผู&ตรวจประเมิน แตถ&ากลุมเปาหมายอยูในพื้นที่ระดับจังหวัด ก็ให&
คณะอนุกรรมการตรวจประเมินฯระดับจังหวัด เป>นผู&ดําเนินการตรวจประเมิน โดยโครงสร&างของคณะอนุกรรมการตรวจ
ประเมินเพื่อการรับรองมาตรฐานการพัฒนาตนเองระดับจังหวัด/อําเภอ มีดังนี้
ก. คณะอนุกรรมการตรวจประเมินเพื่อการรับรองมาตรฐานการพัฒนาระดับจังหวัด ประกอบด&วย เจ&าหน&าที่
พัฒนาชุมชน และภาคีการพัฒนา จํานวน 7 – 15 คน ดังนี้
พัฒนาการจังหวัด
ประธานคณะอนุกรรมการฯ
หัวหน&าสวนราชการในจังหวัด หรือผู&แทน

กรรมการฯ

ภาคีการพัฒนา ภาคเอกชน/ประชาชนในจังหวัด

กรรมการฯ

หัวหน&ากลุมงานสงเสริมการพัฒนาชุมชน

เลขานุการ

นักวิชาการพัฒนาชุมชน ที่พัฒนาการจังหวัด มอบหมาย

ผู&ชวยเลขานุการ

ข. คณะอนุกรรมการตรวจประเมินเพื่อการรับรองมาตรฐานการพัฒนาระดับอําเภอ ประกอบด&วย เจ&าหน&าที่
พัฒนาชุมชน และภาคีการพัฒนา จํานวน 5 – 9 คน ดังนี้
นายอําเภอ หรือผู&ที่นายอําเภอมอบหมาย
ประธานคณะอนุกรรมการฯ
หัวหน&าสวนราชการในอําเภอ หรือผู&แทน

กรรมการฯ

ภาคีการพัฒนา ภาคเอกชน/ประชาชนในอําเภอ

กรรมการฯ

พัฒนาการอําเภอ

เลขานุการ

เจ&าหน&าที่พัฒนาชุมชนในสํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ

ผู&ชวยเลขานุการ

มีอํานาจหน&าที่ ตรวจประเมินผู&สมัครเข&ารับการรับรองสามารถพัฒนาตนเอง สรุปให&ความเห็นแกคณะกรรมการ
รับรองมาตรฐานการพัฒนาชุมชนจังหวัด ให&ความรู&ความเข&าใจอยางแท&จริง เพื่อนําไปสูการปฏิบัติได&อยางถูกต&อง สามารถ
พัฒนาได&อยางตอเนื่อง และบริหารจัดการเพื่อให&บริการอยางมีคุณภาพตรงตามมาตรฐานและสร&างความพึงพอใจให&กับ
ประชาชน/ชุมชน และอื่นๆ ตามความเหมาะสม (ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได&จากระบบ มชช.เดิม)
นอกจากคณะอนุ ก รรมการตรวจประเมิ น ฯ ดั ง กลาวแล& ว จั ง หวั ด /อํ า เภอ อาจจะพิ จ ารณาจั ด ตั้ ง ที ม พี่ เ ลี้ ย ง
ซึ่งประกอบด&วย เจ& าหน&าที่พัฒ นาชุมชน และภาคีการพัฒนา ( เชน ชุดปฏิบัติการประจํา ตําบล ผู&นํ าท&องที่ ผู& นําท&องถิ่ น
เครือขายผู&ที่ผาน มชช.(เดิม) แล&ว ) จํานวนตามความเหมาะสมของแตละพื้นที่ เพื่อสงเสริมสนับสนุนการพัฒนาตนเอง
ของกลุมเปาหมายตามระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน โดยเสริมสร&างความรู&ความเข&าใจ และชวยเหลือในการพัฒนาตนเอง
ในแตละขั้นตอนจนได&รับการรับรองมาตรฐานฯ

-๑72. ขั้นตอนการประเมินผล
การประเมินผลการพัฒนาตนเองของกลุมเปาหมายที่สมัครเข&าสูระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน จังหวัด/ อําเภอ
จะต&องแตงตั้งคณะอนุกรรมการตรวจประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานการพัฒนาชุมชนระดับจังหวัด/อําเภอ ทําหน&าที่ในการ
ตรวจประเมินกลุมเปาหมายในพื้นที่รับผิดชอบ และขั้นตอนในการประเมินผล มีดังนี้
1) คณะอนุกรรมการตรวจประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานการพัฒนาชุมชนระดับจังหวัด/อําเภอ จัดประชุมพิจารณา
ด&าน องค6ประกอบ และตัวบงชี้ตามแผนพัฒนาตนเองของกลุมเปาหมายที่ได&กําหนดไว&ในแบบแสดงเครื่องชี้วัดการพัฒนา
ตนเองแตละประเภท
รวมทั้งกําหนดวิธีการและเครื่องมือที่จะใช&ในการตรวจประเมินการพัฒนาของแตละกลุมเปาหมาย
2) เจ&าหน&าที่ที่รับผิดชอบงานมาตรฐานการพัฒนาชุมชนระดับจังหวัด/อําเภอ จัดทําเครื่องมือที่จะใช&ในการตรวจ
ประเมินการพัฒนาของกลุมเปาหมายตามที่คณะอนุกรรมการตรวจประเมินฯได&พิจารณา
3) วางแผนตรวจประเมินกลุมเปาหมายในพื้นที่รับผิดชอบ อาจแบงทีมรับผิดชอบพื้นที่ เพื่อความเหมาะสม
4) คณะอนุกรรมการตรวจประเมินฯระดับจังหวัด/อําเภอ ดําเนินการตรวจประเมินการพัฒนาตนเองของ
กลุมเปาหมายตามวิธีที่กําหนด เชน การจัดเวทีประชาคม สังเกต สัมภาษณ6 สอบถาม สนทนากลุม ติดตามประเมินผลกอน
ระหวางและหลังการพัฒนาตนเอง
ตรวจสอบเอกสาร
/หลักฐานเชิงประจักษ6ของกลุมเปาหมาย
5) คณะอนุ กรรมการตรวจประเมิ น ฯ รวมกับ เจ& า หน& า ที่ ผู&รั บ ผิ ด ชอบ สรุ ปวิ เคราะห6ผ ลการตรวจประเมิ น ของ
กลุมเปาหมายแตละประเภท และจัดทําทะเบียนผู&ผาน/ไมผานการประเมิน สงผลการตรวจประเมินพร&อมเอกสาร/หลักฐาน
เชิงประจักษ6 ให&คณะกรรมการรับรองมาตรฐานการพัฒนาชุมชนจังหวัด พิจารณาตรวจสอบ และรับรองผลการพัฒนาของ
กลุมเปาหมาย ตอไป
3. รูปแบบ และเครื่องมือที่ใช"ในการตรวจประเมิน
รูปแบบการประเมินผลตามระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน ยึด หลักการประเมินผลแบบมีสวนรวม เชน
จัดเวทีประชาคมให&กลุมเปาหมาย ผู&นําชุมชน และประชาชนในพื้นที่แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ให&ข&อมูลทั้งทางตรงและ
ทางอ&อม กับคณะอนุกรรมการตรวจประเมินฯ
เครื่องมือที่ใช"ในการตรวจประเมินการพัฒนาตนเอง ของกลุมเปาหมาย
เครื่องมือที่ใช&ในการตรวจประเมินฯ วาบรรลุผลเป>นไปตามตัวบงชี้ ผานเกณฑ6การประเมินหรือไม จะขึ้นอยูกับ
คุณลักษณะของตัวบงชี้ วาเป>นตัวบงชี้เชิงปริมาณ จะวัดได& ดูได& นับได&งายกวาตัวชี้วัด เชิงคุณภาพ ที่มีความเป>นนามธรรม
สูง วิธีการวัดอาจจะใช&หลายวิธีประกอบกัน เชน ตัวบงชี้ข&อหนึ่งของชุมชนกําหนดไว&วา “ร&อยละ 70 ของครัวเรือนในชุมชน
มีการยกระดับรายได&ไมต่ํากวาเกณฑ6 จปฐ.” ดังนั้น ในเบื้องต&น ทีมนําการพัฒนา จะต&องนําข&อมูลรายได&ของครัวเรือนใน
ชุมชน ในรอบปRที่ผานมา วามีทั้งหมดมีกี่ครัวเรือน และมีกี่ครัวเรือนที่มีรายได&ต่ํากวาเกณฑ6 จปฐ. เชน ชุมชน ก. มีครัวเรือน
ทั้งหมด 70 ครัวเรือน และในรอบปRที่ผานมา มีครัวเรือนที่มีรายได&ต่ํากวาเกณฑ6 จปฐ. จํานวน 10 ครัวเรือน การที่จะผานตัว
บงชี้ข&อนี้ ชุมชน จะต&องดําเนินการยกระดับรายได&ครัวเรือนในชุมชน ไมน&อยกวา 7 ครัวเรือน (ร&อยละ 70) จึงจะถือวาผาน
ตัวบงชี้นี้
สําหรับตัวบงชี้อื่นๆ ก็สามารถดูได&จากเอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ6ที่มีการรวบรวมไว& หรือหากไมมีหลักฐานเชิง
ประจักษ6 อาจจะใช&การสอบถามจากเพื่อนบ&าน เวทีประชาคมถามความคิดเห็น ฯ ตัวชี้วัดที่เป>นนามธรรม เชน ความพึง
พอใจ ความสามัคคี ความเอื้ออาทร ฯลฯ อาจจะวัดโดยสอบถาม/แบบสัมภาษณ6ความคิดเห็น เชน ประเภทกลุม/องค6กร
ในด&านบริหารคน มีตัวบงชี้วา มีการแลกเปลี่ยน รับฟ<งข&อคิดเห็นคนในชุมชน นํามาปรับปรุงการทํางาน ตัวบงชี้นี้ หากระบุ

-๑8เกณฑ6การวัดเป>นร&อยละ/หรือ จํานวนของสมาชิก ต&องใช&วิธีการสํารวจความคิดเห็นจากสมาชิก เชน ใช&แบบสอบถาม หรือ
จัดเวทีประชาคมออกเสียงนับคะแนน เป>นต&นฯลฯ
4. ตัวอย%างรูปแบบการประเมินผลมาตรฐานงานชุมชน แตละประเภท มีดังนี้
มาตรฐานผู"นําชุมชน นอกจากใช&การจัดเวทีประชาคมแล&ว ยังมีการสังเกตการณ6กลุมเปาหมายในประเด็นตางๆ
ได&แก พฤติกรรม การเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น การยอมรับของคนในชุมชน การมีสวนรวมกับกิจกรรมของชุมชน
บางพื้นที่จัดสนทนากลุมยอย และสัมภาษณ6แกนนําชุมชน ผู&เกี่ยวข&อง และชาวบ&าน รวมทั้ง กลุมเปาหมายที่สมัครเข&าสูระบบ
มาตรฐานฯ ให&ข&อมูลเพิ่มเติม
มาตรฐานกลุ%ม/องค6กรชุมชน ใช& “การสัมภาษณ6 สอบถาม และ การสนทนากลุม” ของสมาชิกในกลุม/องค6กร
รวมถึงพิจารณาจากเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ6ที่มีอยูในพื้นที่เพิ่มเติม
มาตรฐานเครือข%ายองค6กรชุมชน ใช& “เวทีประชาคม”เป>นหลัก และใช& “การสนทนากลุม” “การสัมภาษณ6/
สอบถาม” และ “สังเกตการณ6” ในการค&นหาข&อมูลเพิ่มเติม
มาตรฐานชุมชน ใช&รูปแบบ "การสัมภาษณ6/สอบถาม” สมาชิก ผู&นําชุมชน และหนวยงานที่เกี่ยวข&องในชุมชน
และการ “ สังเกต” ความกระตือรือร&น ความรวมมือรวมใจ ความพร&อมเพรียง และการเปลี่ยนแปลงของชุมชน
5. สรุปเครื่องมือที่ใช"ในการประเมินผล ได&แก
1) แบบสอบถาม /แบบประเมิน ใช&ได&ดีกับการวัดผลตัวชีว้ ัดเชิงปริมาณ ดูได&นับได& เชน จํานวน
2) แบบสัมภาษณ6 ใช&ได&ดีกับการวัดผลตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ และเป>นนามธรรมสูง เชน มีคุณธรรม มีความเอื้ออาทร
มีความสามัคคี ฯลฯ
3) เวทีประชาคม ใช&ได&ดีกับการวัดผลตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ การประเมินผลในภาพรวม เชน ความคิดเห็น ทัศนคติ
ตอเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
4) การพูดคุย ใช&ได&ดีกับการประเมินผลแบบเจาะลึก เพื่อให&ได&ข&อมูลเชิงลึก
5) การสังเกตพฤติกรรม ใช&ประกอบกับการประเมินผลแบบอื่นๆ
6) เอกสารเชิงประจักษ6 เพื่อประกอบกับการประเมินผลในรูปแบบอื่นๆ
6. หลักฐานเชิงประจักษ6
ผู"นําชุมชน ใช&แผนพัฒนาตนเอง และรูปถาย ภาพกิจกรรม เป>นหลัก ประกอบการพิจารณาหลักฐานอ&างอิงอื่นๆ
เพิ่มเติม เชน ใบรับรองเกียรติบัตร โล สมุดบันทึก/รายงานการประชุม แบบบันทึกการพัฒนาตนเอง หรือสมุดบันทึกการ
ปฏิบัติงาน สมุดเยี่ยมและเอกสารทางการเงิน/บัญชี หรืออื่นๆที่เกี่ยวข&อง
กลุ%ม/องค6กรชุมชน ใช&สมุดบันทึกการประชุม รายงานการประชุม เป>นหลักในการประกอบการพิจารณาหลักฐาน
อ&างอิงอื่นๆ เพิ่มเติม เชน รูปถาย ภาพกิจกรรม แผนปฏิบัติงาน เอกสารทางการเงิน/บัญชี ใบรับรองเกียรติบัตร โล สมุด
เยี่ยม แบบบันทึกการพัฒนา หรือสมุดบันทึกการปฏิบัติงาน เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข&อง
เครือข%ายองค6กรชุมชน และชุมชน ใช&รูปถาย ภาพกิจกรรม เป>นหลักประกอบการพิจารณา หลักฐานอ&างอิงอื่นๆ
เพิ่มเติม เชน แผนปฏิบัติงาน สมุดบันทึก/รายงานการประชุม แบบบันทึกการพัฒนาหรือสมุดบันทึกการปฏิบัติงาน ใบรับรอง
เกียรติบัตร/โล /เอกสารทางการเงิน/บัญชี และสมุดตรวจเยี่ยม หรืออื่นๆที่เกี่ยวข&อง

-๑9ในการประเมินผลการพัฒนา นั้น คณะอนุกรรมการตรวจประเมินเพื่อการรับรองมาตรฐานการพัฒนาชุมชน จะต&อง
ดําเนินการตรวจประเมินฯ ให&ตรงตามตัวบงชี้ที่กลุมเปาหมายได&จัดทําไว&ในแผนพัฒนาตนเอง เพื่อให&กลุมเปาหมาย มีคุณภาพ
เป>นที่ยอมรับของภาคีการพัฒนาตางๆ
กลุมเปาหมาย ที่จะผานการประเมินจากคณะอนุกรรมการตรวจประเมินฯ นั้น ต&องผานตัวบงชี้ ครบทุกด&าน และ
องค6ประกอบ หากไมครบ ถือวาไมผานการประเมินฯ ซึ่งกลุมเปาหมาย สามารถที่จะสมัครในปRถัดไปได&

-๒๐-

ตอนที่ 3
การรับรองมาตรฐานการพัฒนาชุมชน
การรับรองมาตรฐานการพัฒนาชุมชน เปนขั้นตอน หรือกระบวนการสุดทายของการดําเนินงานตาม
ระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน ต!อเนื่องจากขั้นตอนการประเมินผลการพัฒนาตนเองของคณะอนุกรรมการตรวจประเมิน
เพื่อการรับรองมาตรฐานการพัฒนาชุมชนระดับจังหวัด/อําเภอ ซึ่งส!วนใหญ!อาจทําที่ระดับอําเภอไดเลย ซึ่งคณะกรรมการ
รับรองมาตรฐานการพัฒนาชุมชนจังหวัด ซึ่งเปนคณะกรรมการฯที่เปนผูพิจารณาเพื่อรับรองผลของกลุ!มเป2าหมาย และ
ประกาศเพื่อใหกลุ!มเป2าหมายทราบว!า ผลการพัฒนาของตนนั้นเปนเช!นไร
การขั้นตอนการดําเนินงานรับรองมาตรฐานการพัฒนาชุมชน โดยมีขั้นตอน ดังนี้
1. ทําความเขาใจแก!คณะกรรมการรับรองฯ ในเรื่องต!างๆ เช!น
1) ที่มาของการดําเนินการระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน
2) เป2าหมาย ความสําคัญ วัตถุประสงค< และโครงสรางกรรมการฯ
3) ผลการดําเนินงานที่จังหวัด ดําเนินการไปแลว
๔) ผลการพัฒนาตนเองของกลุ!มเป2าหมาย ในขั้นของการการพิจารณาการประเมินผลของ
คณะอนุกรรมการตรวจประเมินเพื่อรับรองตามระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชนระดับจังหวัด/อําเภอ มีผูผ!านการประเมิน
จํานวนเท!าใด และจํานวนผูไม!ผ!านการประเมินจํานวนเท!าใด สาเหตุที่ไม!ผ!านการประเมิน เปนเพราะเหตุใด เพื่อประกอบให
คณะกรรมการรับรองฯ ทราบ ควรเปรียบเทียบคิดเปนรอยละ เพื่อทราบผลดําเนินการฯ
2. การพิจารณาของคณะกรรมการรับรองผลตามระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน
ดําเนินการตรวจสอบผลงานจากหลักฐานเชิงประจักษ< ทั้งนี้ ควรสรุปผลการประเมินของกลุ!มเป2าหมาย
แยกเปนรายประเภท ตามแนวทางที่กรมฯ กําหนดใหแลว พรอมหลักฐานเชิงประจักษ< เพื่อใหคณะกรรมการรับรองฯ
พิจารณาเปนรายบุคคล หรือประเภท ขั้นตอนนี้ อาจใหคณะอนุกรรมการตรวจประเมินฯ เปนผูชี้แจงประกอบ หรือนํา
กลุ!มเป2าหมายมาร!วม เพื่อชี้แจงเพิ่มเติม กรณีคณะกรรมการรับรองฯ ตองการทราบรายละเอียด ขั้นตอนนี้ หาก
คณะอนุกรรมการตรวจประเมินฯ มีความเขาใจ และตรวจสอบถูกตอง ตรงตามความเปนจริง พรอมมีหลักฐานเชิงประจักษ<
ชัดเจน ก็จะทําใหคณะกรรมการรับรองฯ พิจารณาไดง!ายขึ้น อาจสอบถามโดยใหกลุ!มเป2าหมายเขาร!วมชี้แจงได
3. จังหวัด จัดทําทะเบียนขอมูลผูผ!านการประเมิน รายงานประธานฯ ทราบ ซึ่งขั้นตอนนี้ ควรจัดทําสรุป
รายงานการประชุมของคณะกรรมการรับรองฯ ประกอบ
4. จัดทําประกาศ และจังหวัด มอบประกาศผูผ!านการรับรอง และจัดมอบตามโอกาสที่เหมาะสมต!อไป
เช!น การประชุมส!วนราชการจังหวัด/อําเภอ เปนตน
5. รายงานผลการดําเนินการส!งกรมฯ ตามแนวทางที่กรมฯกําหนด
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โทรศัพท.......................................โทรศัพท.มือถือ....................................โทรสาร...........................................
E-mail..............................................................................................................................................................
หลักฐานการสมัคร
(
(
(

) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ( ) สําเนาทะเบียนบ$าน
) รายชื่อคณะที่ปรึกษาในการเข$ารวมโครงการ (ถ$ามี)
) อื่นๆ เชน สําเนาหลักฐานการศึกษา สําเนาเกียรติบัตร ฯลฯ ระบุ................................................

ข$าพเจ$าขอรับรองวาข$อความและเอกสาร / หลักฐานตามที่ระบุข$างต$นเปBนความจริงทุกประการและมี
ความประสงค.จะเข$ารวมการพัฒนาตนเองตามระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน
(ลงชื่อ)........................................................................ผู$สมัคร
(................................................................)
วันที่....... ...เดือน........ ..............พ.ศ............ ..........

...................................................................................................................
การตรวจสอบหลักฐาน (สําหรับเจ$าหน$าที่ผู$รับสมัคร)
( ) ครบถ$วน
( ) ไมครบถ$วน หลักฐานทีไ่ มครบถ$วน ได$แก......................
…………………………………………………………………………………………………………………….....................................................
.......................................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ)........................................................................เจ$าหน$าทีผ่ ู$รับสมัคร
(................................................................)
ตําแหนง.................................................................................
วันที่....... ...เดือน........ ..............พ.ศ............ ..........

-๒3เลขที่.............
ใบสมัครเขาสูระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน สําหรับกลุม / องค"กรชุมชน
ขอมูลทั่วไป
1. ชื่อกลุม / องค.กรชุมชน ....................................................................................................................................
2. ที่ทําการกลุม : เลขที่.......................ซอย........................................................ถนน...............................หมูที่.......
ตําบล.................................อําเภอ....................................จังหวัด............................ รหัสไปรษณีย.............................
โทรศัพท............................................โทรศัพท.มือถือ..........................................โทรสาร.........................................
E-mail........................................................................................................................................................................
3. จํานวนสมาชิก...............คน จํานวนคณะกรรมการ..................คน จํานวนทุน.............................................บาท
หลักฐานการสมัคร
(

) สําเนาทะเบียนสมาชิก

(

( ) ระเบียบกติกาของกลุม / องค.กรชุมชน
( ) สําเนารายงานการประชุมของกลุม /
องค.กรชุมชน ซึ่งมีมติวาประสงค.จะ
เข$ารวมการพัฒนาตนเองตามระบบ
มาตรฐานการพัฒนาชุมชน

) รายชื่อทีมนําการพัฒนา / คณะกรรมการกลุม /
องค.กรชุมชน
( ) รายชื่อคณะที่ปรึกษาในการเข$ารวมโครงการฯ (ถ$ามี)
( ) รายละเอียดผู$ประสานงาน (ชื่อ-สถานที่ติดตอ-หมายเลข
โทรศัพท.)
( ) อื่นๆ (ถ$ามี)..................................

ข$าพเจ$าในนามของกลุม/องค.กรชุมชน.............................................................ขอรับรองวาข$อความและ
เอกสาร/หลักฐานตามทีร่ ะบุข$างต$นเปBนความจริงทุกประการ และมีความประสงค.จะเข$ารวมพัฒนาตนเองตามระบบ
มาตรฐานการพัฒนาชุมชน
(ลงชื่อ)........................................................................ประธานกลุม/องค.กรชุมชน
(................................................................)
วันที่....... ...เดือน........ ..............พ.ศ............ ..........

...................................................................................................................
การตรวจสอบหลักฐาน (สําหรับเจ$าหน$าที่ผู$รับสมัคร)
( ) ครบถ$วน
( ) ไมครบถ$วน หลักฐานทีไ่ มครบถ$วน ได$แก......................
…………………………………………………………………………………………………………………….....................................................
.......................................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ).......................................................................เจ$าหน$าที่ผรู$ ับสมัคร
(................................................................)
ตําแหนง.................................................................................
วันที่....... ...เดือน........ ..............พ.ศ............ ..........

-๒4เลขที่.............
ใบสมัครเขาสูระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชนสําหรับเครือขายองค"การชุมชน
ขอมูลทั่วไป
1. ชื่อเครือขายองค.การชุมชน ..................................................................................................................................
2. ประเภทของเครือขาย ( ) บุคคล ( ) องค.กร ( ) เชิงประเด็น ( ) เครือขายอื่นๆ (ระบุ)...................
3. ทีท่ ําการเครือขาย : เลขที่.......................ซอย.................................................ถนน...............................หมูที่.......
ตําบล...............................อําเภอ...............................จังหวัด............................ รหัสไปรษณีย.............................
โทรศัพท.........................................โทรศัพท.มือถือ......................................โทรสาร.........................................
E-mail.............................................................................................................................................................
4. จํานวนสมาชิก ( ) ประเภทบุคคล
จํานวน...........................คน
( ) ประเภทกลุม / องค.กรชุมชน จํานวน...........................คน
( ) ประเภทเครือขาย
จํานวน............................เครือขาย
5. จํานวนคณะกรรมการ....................................คน
6. จํานวนทุน.........................................บาท
หลักฐานการสมัคร
(
(
(

) สําเนาทะเบียนสมาชิก
) ระเบียบกติกาของกลุมเครือขาย
) สําเนารายงานการประชุมของเครือขาย /
ซึ่งมีมติวาประสงค.จะเข$ารวมการพัฒนา
ตนเองตามระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน

(
(
(
(

) รายชื่อคณะกรรมการเครือขาย/แกนนํา/ทีมนําการพัฒนา
) รายชื่อคณะที่ปรึกษาในการเข$ารวมโครงการฯ (ถ$ามี)
) รายละเอียดผู$ประสานงานและทีมนําการพัฒนา (ชื่อสถานที่ติดตอ-หมายเลขโทรศัพท.)
) อื่นๆ (ถ$ามี)..................................

ข$าพเจ$าในนามของเครือขายองค.กรชุมชน.............................................................ขอรับรองวาข$อความและ
เอกสาร/หลักฐานตามทีร่ ะบุข$างต$นเปBนความจริงทุกประการ และมีความประสงค.จะเข$ารวมพัฒนาตนเองตามระบบ
มาตรฐานการพัฒนาชุมชน
(ลงชื่อ)..................................................................ประธานเครือขายองค.กร
ชุมชน
(................................................................)
วันที่....... ...เดือน........ ..............พ.ศ............ ..........

...................................................................................................................
การตรวจสอบหลักฐาน (สําหรับเจ$าหน$าที่ผู$รับสมัคร)
( ) ครบถ$วน
( ) ไมครบถ$วน หลักฐานทีไ่ มครบถ$วน ได$แก......................
…………………………………………………………………………………………………………………….....................................................
.......................................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ).......................................................................เจ$าหน$าที่ผรู$ ับสมัคร
(................................................................)
ตําแหนง.................................................................................
วันที่....... ...เดือน........ ..............พ.ศ............ ..........

-๒5เลขที่.............
ใบสมัครเขาสูระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน สําหรับชุมชน
ขอมูลทั่วไป
1.
2.
3.
4.

ชื่อชุมชน ....................................................................................................................................
หมูที่....... ตําบล....................อําเภอ..............................จังหวัด........................... หัสไปรษณีย.............................
จํานวนครัวเรือน.......................ครัวเรือน
จํานวนประชากร ชาย............................คน หญิง............................คน

หลักฐานการสมัคร
( ) สําเนามติเวทีประชาคมหมูบ$าน/ชุมชน
ในการเข$ารวมการพัฒนาตนเองตามระบบ
มาตรฐานการพัฒนาชุมชน
( ) รายชื่อคณะที่ปรึกษาในการเข$ารวม
โครงการ (ถ$ามี)
( ) รายชื่อกลุม / องค.กรชุมชน

(

) รายชื่อผูต$ ิดตอประสานงานและทีมนําการพัฒนา
(ชื่อ-สถานที่ติดตอ-หมายเลขโทรศัพท.)

(

) รายชื่อคณะกรรมการหมูบ$าน

(

) แผนที่หมูบ$าน / ชุมชน (โดยสังเขป)

ข$าพเจ$า ในนามของชุมชน.............................................................ขอรับรองวาข$อความและเอกสาร/
หลักฐานตามที่ระบุข$างต$นเปBนความจริงทุกประการ และมีความประสงค.จะเข$ารวมพัฒนาตนเองตามระบบ
มาตรฐานการพัฒนาชุมชน
(ลงชื่อ)..................................................................ผู$ใหญบ$าน/ประธานชุมชน
(................................................................)
วันที่....... ...เดือน........ ..............พ.ศ............ ..........

...................................................................................................................
การตรวจสอบหลักฐาน (สําหรับเจ$าหน$าที่ผู$รับสมัคร)
( ) ครบถ$วน
( ) ไมครบถ$วน หลักฐานทีไ่ มครบถ$วน ได$แก......................
…………………………………………………………………………………………………………………….....................................................
.......................................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ).......................................................................เจ$าหน$าที่ผรู$ ับสมัคร
(................................................................)
ตําแหนง.................................................................................
วันที่....... ...เดือน........ ..............พ.ศ. ......................

(ตัวอยาง)
แบบประเมินสถานภาพตนเอง สําหรับ..........................................................
ที่

ดาน

องค"ประกอบ

ตัวบงชี้

ขอบเขตตัวบงชี้

รูปธรรม-เกณฑ"สําคัญยอย
จะตองลงมือพัฒนาอยางไร
บาง จึงจะผานตัวบงชี้

เอกสาร/หลักฐาน/
พยาน (รายงาน)

- -

หมายเหตุ * การประเมินสถานภาพตนเองเบื้องตน หมายถึง การประเมินสถานภาพตนเอง กอนวางแผนพัฒนาตนเอง และ
ใชประกอบการประเมินผลการพัฒนาตนเอง เป7นระยะๆ หลังจากพัฒนาตนเองตามแผนฯ
ซึ่งจะเป7นไปตามที่กลุมเป=าหมายกําหนดวาจะดําเนินการประเมินผลการพัฒนาตนเองเมื่อใด เชน ทุกเดือน ๒ เดือน ๑ ครั้ง หรือ ๓ เดือน ๑ ครั้ง ฯลฯ
รวมทั้ง ประเมินผลครั้งสุดทายกอนรับการประเมินผลจากอนุกรรมการตรวจประเมินฯ ระดับจังหวัดหรืออําเภอ

(ตัวอยาง)
แผนการพัฒนาตนเอง สําหรับ..............................................................................................................................

ที่

ดาน/
องคประกอบ

แนวทาง/กิจกรรม
การพัฒนาตนเอง

ความสามารถในการพัฒนาตนเอง
พัฒนาดวยตนเอง (ระบุ
ขอความรวมมือ/สนับสนุน
วิธีการ/กิจกรรมการพัฒนา)
จากบุคคล/หนวยงานอื่น
(ระบุชื่อบุคคล/หนวยงาน/
เรื่องที่จะขอความรวมมือ/
สนับสนุน)

ผูรับผิดชอบ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

แนวทาง/วิธีการ
ปรับปรุงแกไข

- -

สรุป : ๑. กิจกรรมที่ตองดําเนินการพัฒนาดวยตนเอง จํานวน.................กิจกรรม
๒. กิจกรรมที่จะดําเนินการพัฒนาโดยขอความรวมมือและขอรับการสนับสนุนจากหนวยงานอื่น จํานวน..............กิจกรรม
๓. เริ่มพัฒนาตนเองตั้งแตเดือน............................พ.ศ................
๔. พรอมขอใหคณะอนุกรรมการตรวจประเมินฯ ดําเนินการประเมินได ตั้งแตวันที่............ เดือน...............................พ.ศ...................

(ตัวอยาง)
ตัวอยางแบบเอกสารรายงานผลการพัฒนาตนเอง สําหรับ..............................................................................................................................
ที่

ดาน/
องค!ประกอบ

แนวทาง/กิจกรรม
การพัฒนาตนเอง

ผลการดําเนินงานพัฒนาตนเอง

ระยะเวลา
ดําเนินการ

หลักฐานประกอบ

- -

- ตัวอยาง แบบสรุปประเมินผลสําหรับคณะอนุกรรมการตรวจประเมินเพื่อการรับรองมาตรฐานการพัฒนาชุมชน
และคณะกรรมการรับรองมาตรฐานการพัฒนาชุมชนระดับจังหวัด

ที่
๑

ชื่อผู&รับการประเมิน.....................................................................ที่อยู..................................................................................
สรุปรายงานผล/
สรุปผลการ
เอกสารเชิง
ประเมิน
ด&าน/องค+ประกอบ
ตัวบงชี้การประเมิน
ประจักษ+
ครบ ไมครบ ผาน ไมผาน
ดานการบริหารตนเอง
๑.บุคลิกภาพ
๒.พัฒนาความรูความสามารถ

๒

ดานการบริหารงาน
๑.แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

๑.๑ มีขอมูล/วิเคราะห7ขอมูลเพื่อวางแผนและมีแผนปฏิบัติงานของตนเอง
๑.๒ มีส'วนร'วมในกระบวนการแผนชุมชน โดยมีแผนงานโครงการและกิจกรรมที่ตอบสนอง
๒.การปฏิบัติ/กิจกรรม/โครงการ ความตองการและแกไขป3ญหาในชุมชน
๒.๑ มีกิจกรรม/โครงการที่ปฏิบัติตามแผนงานที่ดําเนินการสําเร็จเป<นรูปธรรมอย'างนอย ๓
ตามแผนที่ประสบความสําเร็จ
โครงการ/กิจกรรม
๒.๒ ตนเองและชุมชนไดรับประโยชน7
๓.การบริหารทีมงานที่มีคุณภาพ ๓.๑ สมารถกําหนดเปAาหมายและมีความรับผิดชอบตามบทบาทภารกิจ
๓.๒ มีความรับผิดชอบและมีส'วนร'วมตามบทบาทภารกิจ
๓.๓ มีการพัฒนาทีมงานและแบ'งหนาที่งานชัดเจนเป<นที่ยอมรับของทีมงานและกลาตัดสินใจใน
การประสานงาน
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๓.คุณธรรม/จริยธรรม/ศีลธรรม

๑.๑ แต'งกายเหมาะสมกับสถานที่ โอกาส และกาลเทศะ
๑.๒ มีทักษะในการพูดใชคําพูดเหมาะสมในแต'ละโอกาสสามารถสื่อสาร ใหผูฟ3งเขาใจง'าย
๑.๓. สามารถปรับตัวไดเหมาะสมกับสถานการณ7มีมนุษย7สัมพันธ7กับผูอื่นไดดีวางตัวเหมาะสม
กับกาลเทศะ
๒.๑ ใฝ9หาความรูอย'างสม่ําเสมอสามารถปรับใชในชีวิตประจําวัน
๒.๒ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับผูอื่น
๒.๓ มีการถ'ายทอดองค7ความรูสู'ชุมชน
๓.๑ ยึ ด มั่ น และปฏิ บั ติ ต ามหลั ก คํ า สอนของศาสนาศี ล ธรรมจารี ต ประเพณี ส ามารถเป< น
แบบอย'างที่ดีได
๓.๒ ปฏิบัติภารกิจทางศาสนา กฎหมาย ค'านิยมของไทยเป<นแบบอย'างแก'ผูอื่นได
๓.๓ ใหเกียรติและยกย'องบุคคลอื่นมีความซื่อสัตย7สุจริตเป<นแบบอย'างแก'ผูอื่น

ข&อคิดเห็น/
ข&อเสนอแนะ
เพิ่มเติม

๓. ด&านการบริหารสังคม
๑.มนุยษสัมพันธ+
๒.การประสานงานที่ดี
๓.ความเป5นประชาธิปไตย
รวม

๓ ด&าน ๙ องค+ประกอบ

สรุปผลการตรวจประเมินในภาพรวม

๑.๑ การปรับตัวเขาสังคมและสถานการณ7ไดเหมาะสม
๑.๒ มีความเอื้ออาทร มีจิตสาธารณะเกื้อกูลต'อบุคคลอื่น และเป<นที่ยอมรับจากสังคม
๒.๑ มีบุคลิกภาพอ'อนนอมถ'อมตนกับทุกเพศทุกวัย
๒.๒ สามารถสื่อสารกับผูอื่นชัดเจน
๒.๓ ไดรับความร'วมมือจากภาคส'วนต'างๆ
๓.๑ มีเหตุ รับฟ3งความคิดเห็นของผูอื่น
๓.๒ ใหเกียรติ เคารพสิทธิ์ของผูอื่น
๓.๓ มีความโปร'งใสยุติธรรม ตรวจสอบได

๒๔ ตัวบงชี้
( ) ผานการประเมินผลการพัฒนาตนเอง
( ) ไมผานการประเมินผลการพัฒนาตนเอง

จํานวน
จํานวน

องค+ประกอบ
องค+ประกอบ

(ลงชื่อ)..............................................ประธานคณะอนุกรรมการตรวจประเมินฯ จังหวัด/อําเภอ
(.........................................)
วันที่.............เดือน............................พ.ศ..............
ความเห็นของคณะกรรมการรับรองมาตรฐานฯ
( ) รับรอง ( ) ไมรับรองเพราะ.......................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ)..............................................ประธานคณะกรรมการรับรองมาตรฐานฯ จังหวัด
(.............................................)
วันที่.............เดือน............................พ.ศ..............
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ความเห็นของคณะอนุกรรมการตรวจประเมินฯ
( ) ควรรับรอง ( ) ไมควรรับรองเพราะ......................................................................................................................................................................

ก /

ก

- ตัวอยาง แบบสรุปประเมินผลสําหรับคณะอนุกรรมการตรวจประเมินเพื่อการรับรองมาตรฐานการพัฒนาชุมชน
และคณะกรรมการรับรองมาตรฐานการพัฒนาชุมชนระดับจังหวัด
ชื่อกลุม/องค+กรที่รับการประเมิน.....................................................................ที่อยู..................................................................................
ที่

ด&าน/องค+ประกอบ

ตัวบงชี้การประเมิน

เอกสารเชิงประจักษ+ สรุปผลการประเมิน
มีครบ

๑

ดานการบริหารงาน
๑.กองทุน
๒.กฎระเบียบ

๒

ดานการบริหารคน
๑.กรรมการ
๒.สมาชิก
๓.คนในชุมชน

๑.๑ คณะกรรมการตองมาจากการเลือกตั้งของสมาชิกและ/หรือแต'งตั้งตามระเบียบ
๑.๒ การทํางานตามบทบาทหนาที่ (ทั้งคณะ)
๑.๓ แผนปฏิบัติการของคณะกรรมการ
๒.๑ การมีส'วนร'วมในกิจกรรม
๒.๒ ปฏิบัติตามกฎระเบียบกลุ'ม
๒.๓ กลุ'มมีสมาชิกเพิ่มขึ้น
๓.๑ คนในชุมชนรูว'ามีกลุ'ม และใหการยอมรับ
๓.๒ คนในชุมชนสนับสนุนกลุ'ม (ร'วมเป<นสมาชิก/เขาเป<นสมาชิกเพิ่ม)
๓.๓ มีการแลกเปลี่ยน รับฟ3งขอคิดเห็นคนในชุมชนนํามาปรับปรุงการทํางาน

ผาน

ไมผาน
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๓.กิจกรรมของกลุ'ม

๑.๑ สมาชิกมีส'วนร'วมไม'นอยกว'า ๗๐ %
๑.๒ การบริหารเงินทุนจัดสรรไดชัดเจน อย'างมีระบบโปร'งใสตรวจสอบได และยึดหลักธรรมาภิบาล
๑.๓ การควบคุมงานอย'างมีระบบ
๒.๑ ที่มา สมาชิกมีส'วนร'วมและเป<นลายลักษณ7ษร
๒.๒ องค7ประกอบคลอบคลุม ทันสมัย เป<นป3จจุบัน
๒.๓ มีการประกาศใชและนําไปปฏิบัติอย'างถูกตอง
๓.๑ สอดคลองกับวัตถุประสงค7/ไม'ผิดกฎหมายและกฎระเบียบของกลุ'มและศีลธรรมอันดี
๓.๒ กิจกรรมทําต'อเนื่อง/กาวหนา/สําเร็จ
๓.๓ มีแผนการจัดสวัสดิการเพื่อสมาชิก/ชุมชนและสามารถดําเนินการตามแผนไดอย'างนอย ๓ เรื่อง

ไมครบ

ข&อคิดเห็น/
ข&อเสนอแนะ
เพิ่มเติม

๓. ดานการบริหาร

ผลประโยชน7
๑.ผลประโยชน7ต'อ
สมาชิก
๒.ประโยชน7ต'อกลุ'ม
๓.ประโยชน7ต'อกลุ'ม

๓ ด&าน ๙
องค+ประกอบ
สรุปผลการตรวจประเมินในภาพรวม

๒๗ ตัวบงชี้
( ) ผานการประเมินผลการพัฒนาตนเอง
( ) ไมผานการประเมินผลการพัฒนาตนเอง
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รวม

๑.๑ สอดคลองกับวัตถุประสงค7และระเบียบฯ
๑.๒ การจัดสรรทั่วถึง/เป<นธรรม/หลากหลายรูปแบบ
๑.๓ ถูกตองตามระเบียบ(พัฒนาสมาชิก/การเรียนรู/เพิ่มศักยภาพ)
๒.๑ มีการดําเนินการของกลุ'มอย'างสม่ําเสมอ
๒.๒ มีการประกันความเสี่ยง
๒.๓ พัฒนาขีดความสามารถของกรรมการและสมาชิก
๓.๑ กิจกรรมดูแลคนในชุมชน (ผูดอยโอกาส)
๓.๒ กิจกรรมสาธารณประโยชน7 (กิจกรรมชุมชน/โครงสรางสาธารณะ )
๓.๓ ดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

จํานวน
จํานวน

องค+ประกอบ
องค+ประกอบ

ความเห็นของคณะอนุกรรมการตรวจประเมินฯ
( ) ควรรับรอง ( ) ไมควรรับรองเพราะ......................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ)..............................................ประธานคณะกรรมการตรวจประเมินฯ จังหวัด/อําเภอ
(.........................................)
วันที่.............เดือน............................พ.ศ..............
ความเห็นของคณะกรรมการรับรองมาตรฐานฯ
( ) รับรอง ( ) ไมรับรองเพราะ.......................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ)..............................................ประธานคณะกรรมการรับรองมาตรฐานฯ จังหวัด
(.............................................)
วันที่.............เดือน............................พ.ศ..............

ก

ที่
๑

การมีส'วนร'วมของสมาชิก
๑.๑ สมาชิกมีส'วนร'วมกําหนดแผนงาน/โครงการไม'นอยกว'ากึ่งหนึ่งของ
ด&านบริหารจัดการสมาชิก
จํานวนสมาชิก
๑.มีสมาชิกร'วมกําหนดแผน/โครงการ
๒.๑ มีการประชุมเครือข'ายไม'นอยกว'าปKละ ๒ ครั้ง และจํานวนสมาชิกที่
๒.สมาชิกเขาประชุมสม่ําเสมอ
มีอยู'เขาประชุมไม'นอยกว'ารอยละ ๗๐
๓.การพั ฒ นาคุ ณ ภาพ/ศั ก ยภาพสมาชิ ก / ๓.๑ มีกจิ กรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของสมาชิก/กรรมการไม'นอยกว'าปK
กรรมการ
ละ ๒ ครั้ง

๓. ด&านบริหารจัดการผลประโยชน+
๑. ผลประโยชน7 ต องสอดคลองกั บ ป3 ญ หาและความ ๑.๑ ไม'นอยกว'ารอยละ ๒๐ ของผลประโยชน7(ถามี)ที่นําไปจัดกิจกรรมที่
ตองการของสมาชิก
๒.มีการสนับสนุนซึ่งกันและกันระหว'างเครือข'ายและ
องค7กรสมาชิก
๓.มีการเชื่อมโยงการทํางานกับองค7กรภายนอก

รวม

๓ ด&าน ๙ องค+ประกอบ

แกไขป3ญหาหรือตอบสนองความตองการของสมาชิก
๒.๑ จํานวนกิจกรรมไม'นอยกว'า ๓ กิจกรรมที่มีสมาชิกร'วมมือกันทํางาน
หรือสนับสนุนช'วยเหลือกัน
๓.๑ จํานวนไม'นอยกว'า ๒ กิจกรรมที่เครือข'ายมีความร'วมมือ/มีการจัด
กิจกรรมกับภาคีองค7กรภายนอก

๑๑ ตัวบงชี้

-๓๓-

๒

- ตัวอยาง แบบสรุปประเมินผลสําหรับคณะอนุกรรมการตรวจประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานการพัฒนาชุมชน
และคณะกรรมการรับรองมาตรฐานการพัฒนาชุมชนระดับจังหวัด
ชื่อเครือขายองค+กรชุมชนที่รับการประเมิน.....................................................................ที่อยู.................................................................................
เอกสารเชิง
สรุปผลการ
ข&อคิดเห็น/
ประจักษ+
ประเมิน
ด&าน/องค+ประกอบ
ตัวบงชี้การประเมิน
ข&อเสนอแนะ
มี
ไม
ผาน
ไม
เพิ่มเติม
ครบ ครบ
ผาน
๑.๑ มีกรรมการครอบคลุมทุกกลุ'มองค7กรสมาชิก
ด&านบริหารจัดการงานเครือขาย
๑.๒ มีการกําหนดบทบาทแบ'งหนาที่และปฏิบัติตามหนาที่
๑.มีการสอดคลองเหมาะสมเขมแข็ง
๒.๑ มีกฎระเบียบที่ เป<นลายลักษณ7อักษรเกิดจากการมีส'ว นร'วมของ
๒.มีกฎระเบียบที่สอดคลองและเป<นที่ยอมรับ
สมาชิกมีปรับปรุงแกไขและประกาศใหรับรูโดยทั่วกัน
๓.มี แ ผนงาน/โครงการ/กิ จ กรรมที่ ส อดคลอง ๓.๑ มีแผนงานที่เป<นลายลักษณ7อักษร
เหมาะสมเป<นรูปธรรม
๓.๒ มีแผน/โครงการที่สอดคลองกับวัตถุประสงค7ของเครือข'ายฯเกิดจาก

สรุปผลการตรวจประเมินในภาพรวม

( ) ผานการประเมินผลการพัฒนาตนเอง
( ) ไมผานการประเมินผลการพัฒนาตนเอง

จํานวน
จํานวน

องค+ประกอบ
องค+ประกอบ

ความเห็นของคณะอนุกรรมการตรวจประเมินฯ
( ) ควรรับรอง ( ) ไมควรรับรองเพราะ......................................................................................................................................................................

ความเห็นของคณะกรรมการรับรองมาตรฐานฯ
( ) รับรอง ( ) ไมรับรองเพราะ.......................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ)..............................................ประธานคณะกรรมการรับรองมาตรฐานฯ จังหวัด
(.............................................)
วันที่.............เดือน............................พ.ศ..............

-๓4-

(ลงชื่อ)..............................................ประธานคณะอนุกรรมการประเมินฯ จังหวัด/อําเภอ
(.........................................)
วันที่.............เดือน............................พ.ศ..............
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- ตัวอยาง แบบสรุปประเมินผลสําหรับคณะกรรมการรับรองมาตรฐานการพัฒนาชุมชนระดับจังหวัด
ชื่อชุมชน/หมูบ&านที่รับการประเมิน.....................................................................ที่อยู..................................................................................
สรุปผลการ
ข&อคิดเห็น/
เอกสารเชิงประจักษ+
ประเมิ
น
ที่
ด&าน/องค+ประกอบ
ตัวบงชี้การประเมิน
ข&อเสนอแนะ
เพิ่มเติม
มีครบ ไมครบ ผาน ไมผาน
๑ ด&านเศรษฐกิจ
๑.สงเสริ ม าชี พ เพื่ อ ยกระดั บ รายได& ๑.๑ รอยละ ๗๐ของครัวเรือนในชุ มชนมีการยกระดับรายไดไม'ต่ํากว' า
เกณฑ7 จปฐ.
ครัวเรือน
๒.มี ก ลุ มองค+ กรด& า นเศรษฐกิ จ ชุ มชนที่ ๒.๑ มีกลุ'ม/องค7กรดานเศรษฐกิจชุมชนที่เขมแข็งอย'างนอย ๓ กลุ'ม
เข&มแข็ง
๓.ประชาชนในหมูบ&านนําหลักปรัชญา ๓.๑ ประชาชนในหมู'บานนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช&
(๖x๒) มาใชไม'นอยกว'ารอยละ ๗๐ ของครัวเรือนที่อาศัยอยู'
๑.๑ มีแผนชุมชนและนําไปใชปฏิบัติจริงไม'นอยกว'ารอยละ ๓๐
๒ ด&านบริหารจัดการ
๒.๑ มีการจัดการความรูและมีศูนย7เรียนรูชุมชน
๑.การบริหารจัดการชุมชน
๓.๑ มีกิกจรรมดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ/สิ่งแวดลอมไม'นอยกว'า
๒.การจัดการความรู&
๓ กิจกรรม
๓.การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
๓. ด&านสังคม
๑.๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิต ผ'านเกณฑ7 จปฐ. อย'างนอย ๒๕ ขอ
๑.การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามเกณฑ+
๒.กิจกรรมสงเสริมด&านศาสนา ประเพณี ๒.๑ มีกิจกรรมส'งเสริมดานศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม ไม'
และวัฒนธรรม ไมน&อยกวา ๓ กิจกรรม นอยกว'า ๓ กิจกรรม
๓.๑ มีการจัดสวัสดีการชุมชนไม'นอยกว'า ๓ ดาน
๓.การจัดกิจสวัสดิการชุมชน
รวม
๓ ด&าน ๙ องค+ประกอบ
๙ ตัวบงชี้

สรุปผลการตรวจประเมินในภาพรวม

( ) ผานการประเมินผลการพัฒนาตนเอง
( ) ไมผานการประเมินผลการพัฒนาตนเอง

จํานวน
จํานวน

องค+ประกอบ
องค+ประกอบ

ความเห็นของคณะอนุกรรมการตรวจประเมินฯ
( ) ควรรับรอง ( ) ไมควรรับรองเพราะ......................................................................................................................................................................

ความเห็นของคณะกรรมการรับรองมาตรฐานฯ
( ) รับรอง ( ) ไมรับรองเพราะ.......................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ)..............................................ประธานคณะกรรมการรับรองมาตรฐานฯ จังหวัด
(.............................................)
วันที่.............เดือน............................พ.ศ..............
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(ลงชื่อ)..............................................ประธานคณะอนุกรรมการตรวจประเมินฯ จังหวัด/อําเภอ
(.........................................)
วันที่.............เดือน............................พ.ศ..............

-๓๗ก

!"#

ประกาศจังหวัด.............................
เรื่อง การรับรองมาตรฐานการพัฒนาชุมชน ปB ๒๕๕๘
--------------ตามที่ จังหวัด................. ดําเนินการสงเสริม สนับสนุนกระบวนการเรียนรู& ให&ผู&นําชุมชน กลุม/
องค+กรชุมชน เครือขายองค+กรชุมชน และชุมชน ขับเคลื่อนกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพตนเอง ให&มีความเข&มแข็งอยาง
เป5นระบบ ตอเนื่อง และมีความยั่งยืน โดยสมัครเข&ารับการรับรองมาตรฐานการพัฒนาชุมชน นั้น
บัดนี้ คณะกรรมการรับรองระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชนจังหวัด ได&ประชุมพิจารณาผลการพัฒนา
ตนเองของกลุมเปEาหมายที่สมัครเข&าสูระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชนเรียบร&อยแล&ว จังหวัดฯ จึงขอประกาศรับรอง
มาตรฐาน ตามระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน ประจําปB ๒๕๕๘ จํานวน ๔ ประเภท รวม ............ หนวย ดังนี้
๑. ประเภทผู&นําชุมชน จํานวน.....................หนวย ได&แก
๑..................................................บ&านเลขที่............หมูที่............ตําบล...........อําเภอ.................
๒..................................................บ&านเลขที่............หมูที่............ตําบล...........อําเภอ.................
ฯลฯ
๒. ประเภทกลุม/องค+กรชุมชน จํานวน.....................หนวย ได&แก
๑. กลุม............................................เลขที่............หมูที่............ตําบล...........อําเภอ......................
๒. กลุม............................................เลขที่............หมูที่............ตําบล...........อําเภอ......................
ฯลฯ
๓. ประเภทเครือขายองค+กรชุมชน จํานวน........................หนวย ได&แก
๑. เครือขาย............................................เลขที่............หมูที่............ตําบล...........อําเภอ..............
๒. เครือขาย............................................เลขที่............หมูที่............ตําบล...........อําเภอ..............
ฯลฯ
๔. ประเภทชุมชน จํานวน.........................หนวย ได&แก
๑. บ&าน....................................หมูที่............ตําบล...............อําเภอ............................................
๒. บ&าน....................................หมูที่............ตําบล...............อําเภอ............................................
ฯลฯ
จึงประกาศให&ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่

เดือน

พ.ศ. ๒๕๕๘

(......................................................)
ผู&วาราชการจังหวัด.............................

-39เอกสารอางอิง
แนวทางการสงเสริมกระบวนการเรียนรูและพัฒนาตนเองในการเขาสูระบบมชช. กรมการพัฒนา
ชุมชน.2548
การพัฒนาคุณภาพการประเมินและตรวจสอบรับรองมาตรฐานงานชุมชน ป& 2549.กรมการ
พัฒนาชุมชน. 25๔๙
คูมือมาตรฐานการปฏิบัติงานกระบวนการที่สรางคุณคา.กรมการพัฒนาชุมชน.2555
การเสริมสรางความเขมแข็งชุมชนดวยระบบมาตรฐานงานชุมชน (มชช.) .กรมการพัฒนาชุมชน.
๒๕๕๖
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ไขขอของใจมาตรฐานการพัฒนาชุมชน ป 2558

จัดทําโดย

สํานักเสริมสรางความเขมแข็งชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน

ที่ปรึกษา
นายอาจณรงค+ สัตยพานิช

ผูอํานวยการสํานักเสริมสรางความเขมแข็งชุมชน

1. นางอรพิน เสถียรยานนท+
1. นายสุทธิพร สมแกว
2. นางสาวขนิษฐา ป78นกระจาย
3. นางณฐพร สุรพัสดี
4. นายเกียรติภูมิ พิมพะสาลี

ผูอํานวยการกลุ3มงานมาตรฐานการพัฒนาชุมชน
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ

คณะผูจัดทํา

เดือน/ป&ที่พิมพ; มกราคม 2558

