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“.....ความเจริญของบานเมืองนั้น แทจริงเกิดจากความเจริญของบุคคล
แตละคนประกอบกันขึ้น เพราะฉะนั้น ผูมีความรูความสามารถทั้งหลาย
ควรจะไดถือเปนภาระรับผิดชอบสำคัญ ที่จะตองตั้งใจพยายามทำงานของตน
ใหประสบผลสำเร็จและเจริญกาวหนา ความเจริญของแตละคนจักไดประกอบ
เกื้อกูลกัน สงใหบานเมืองมีความเจริญมั่นคงขึ้นดวย วันนี้ จึงใครแนะนำหลักการ
ปฏิบัติงานแกทุก ๆ คน เบื้องตน เมื่อจะทำงานสิ่งใด ไมวาใหญหรือเล็ก ขอให
พิจารณาจุดมุงหมายและประโยชนของงานนั้น ใหเห็นชัด จนเกิดความมั่นใจ
และพอใจที่จะกระทำ เมื่อมั่นใจแลว จึงกำหนดขั้นตอนทำงานใหเหมาะแก
การปฏิบัติ และลงมือปฏิบัติใหไดครบถวนตามขั้นตอนนั้น ๆ โดยสม่ำเสมอ
จนกวาจะสำเร็จ ขณะที่ปฏิบัติก็เอาใจใสจดจอ ไมวางมือใหลาชาเสียหาย
ทั้งพยายามใชความพินิจพิจารณาปรับปรุงการปฏิบัติใหเหมาะสม และกาวหนา
อยูตลอดเวลา เพื่อใหบรรลุผลที่สมบูรณ ทานทั้งหลายทำไดอยางนี้ ก็จะได
ชื่อวาเปนนักปฏิบัติงานที่ดี ที่กระทำการงานทุกอยางดวยหลักวิชา
ดวยความสามารถ ดวยความพากเพียรเอาใจใส และดวยวิธีการอันแยบคาย
ซึ่งจะชวยใหประสบความสำเร็จ ความเจริญ ทุกสิ่งไดตามประสงค.....”
พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ณ อาคารใหม สวนอัมพร
วันที่ 7 กรกฎาคม 2530

คำนำ
เอกสารฉบับนี้ เปนแนวทางการดำเนินงานตามระบบมาตรฐานการพัฒนา
ชุมชน ที่เปนเครื่องมือในการพัฒนาตนเอง กรมการพัฒนาชุมชนจึงไดปรับปรุง
เพื่อใหกลุมเปาหมายในชุมชน ศึกษาทบทวน ทำความเขาใจในรายละเอียด
เพื่อใหการพัฒนาตนเอง และการตรวจประเมินความกาวหนางานพัฒนาชุมชนของ
ชุมชนที่เปนกลุมเปาหมาย ผานการตรวจประเมินตามระบบมาตรฐานการพัฒนา
ชุมชนอยางมีประสิทธิภาพ และเจาหนาที่พัฒนาชุมชนสามารถศึกษาเพื่อใหคำ
แนะนำการพัฒนาตนเองและอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชนหวังวา
เอกสารฉบับนี้จะเปนประโยชนในการปฏิบัติงานตามภารกิจ ใหงานพัฒนาชุมชน
ในทองถิ่นเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุดตอไป
กรมการพัฒนาชุมชน
สำนักเสริมสรางความเขมแข็งชุมชน
มกราคม 2564

สารบัญ
เร�่อง

นิยามศัพท
มาตรฐานการพัฒนาชุมชน
- ความเปนมา
- หลักการสำคัญ
- คุณสมบัติกลุมเปาหมาย
ประโยชนที่ ไดรับจากการเขาสูระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน
โครงสรางองคกรที่เกี่ยวของ
ขั้นตอนการดำเนินงาน
ตัวบงชี้มาตรฐานการพัฒนาชุมชน
- มาตรฐานผูนำชุมชน
- มาตรฐานกลุมองคกรชุมชน
- มาตรฐานเครือขายองคกรชุมชน
- มาตรฐานชุมชน
กระบวนการดำเนินงาน
สิทธิประโยชนจากการเขารับรองมาตรฐานการพัฒนาชุมชน
เอกสารและแบบฟอรมที่เกี่ยวของ

หนา
1
2
3
4
5
6
7
12
18
19
23
27
31
35
54
55

นิยามศัพท
ประเภทกลุมเปาหมาย หมายถึง บุคคล หรือกลุมองคกร 4 ประเภท คือ ผูนำ กลุม องคกร
ชุมชน เครือขายองคกรชุมชน และชุมชน ที่มีความพรอม สมัครใจเขารวมเรียนรู พัฒนาตนเอง
และเขารับรองตามระบบมาตรฐานงานชุมชน
ผูนำชุมชน หมายถึง บุคคลที่มีภูมิลำเนาในชุมชน มีผลงาน/กิจกรรม รวมกับชุมชน
อยางตอเนื่อง ไดรับการยอมรับจากชุมชน มีตำแหนงเปนทางการและไมเปนทางการ
กลุม/องคกรชุมชน หมายถึง กลุม/องคกรที่มีการรวมตัวโดยสมัครใจของบุคคล ในชุมชน
มีวัตถุประสงค เปาหมาย แนวทางการปฏิบัติ และมีกิจกรรมรวมกันอยางตอเนื่องชัดเจน
เครือขายองคกรชุมชน หมายถึง เครือขายที่มีการเชื่อมโยงระหวางบุคคล กลุม/องคกร
เครือขาย มีรูปแบบของการประสานทรัพยากรเปาหมาย วิธีการทำงานของตนเอง มาดำเนิน
กิจกรรมรวมกัน
โดยองคกรสมาชิกยังเปนอิสระในการดำเนินกิจกรรม ของตนเอง เพื่อสรางพลัง
ในการขับเคลื่อนกิจกรรม การพัฒนาและการตอรองในระดับตาง ๆ
ชุมชน หมายถึง การรวมตัวของบุคคล กลุมองคกรชุมชน เครือขาย และประชาชน
ที่อาศัย อยูในพื้นที่เดียวกันมีปฏิสัมพันธ กันเปนระดับพื้นฐาน คือ หมูบาน หรือชุมชน
โดยมีรูปแบบในการ มารวมตัวกัน เพื่อแกไขปญหาเดียวกัน เชน ชุมชนลุมน้ำ ชุมชนวัฒนธรรม
เปนตน
ตัวบงชี้ หมายถึง ลักษณะ/เกณฑ ที่แสดงถึงขีดความสามารถในการบริหารจัดการ
แตละดาน/องคประกอบของกลุมเปาหมาย ใชในการประเมินผลการพัฒนา แสดงถึง
ความเขมแข็ง ไดมาตรฐาน
ทีมนำการพัฒนา หมายถึง คณะกรรมการ หรือสมาชิก/บุคคลซึ่งมีความรู ความสามารถ
ในกิจกรรมการพัฒนา มีความสนใจและไดรับเลือกใหทำหนาที่เปนแกนนำในการพัฒนากลุม/
องคกรชุมชน เครือขายองคกร ชุมชน และชุมชน ที่สมัครเขาสูระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน
ทีมพี่เลี้ยง หมายถึง เจาหนาที่พัฒนาชุมชนและภาคีการพัฒนา เชน เครือขายผูที่ผาน
มชช. ผูนำทองถิ่น ที่รวมกันสงเสริม สนับสนุนการดำเนินงานตามระบบมาตรฐานการพัฒนา
ชุมชน (มชช.) และสรางความรูความเขาใจและชวยเหลือ ในการพัฒนากลุมเปาหมาย
ในแตละขั้นตอนจนไดรับ การรับรองมาตรฐาน
แนวทางการดำ�เนินงานระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.) 1

มาตรฐานการพัฒนาชุมชน
หมายถึง ขอกำหนดรายการอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ที่ถือเปนหลักสำหรับ
เทียบกำหนด เกี่ยวกับคุณภาพการพัฒนาของชุมชน ใน 4 มาตรฐาน คือ

1

มาตรฐาน
ผูนำชุมชน

- ดานการบริหารตนเอง
- ดานการบริหารงาน
- ดานการบริหารสังคม

4

มาตรฐาน
ชุมชน

- ดานเศรษฐกิจ
- ดานสังคม
- ดานการบริหารจัดการ

2

มาตรฐาน
กลุม/
องคกรชุมชน

- ดานบริหารงาน
- ดานบริหารคน
- ดานบริหารผลประโยชน

3

มาตรฐาน
เคร�อขาย
องคการชุมชน

- ดานบริหารจัดการงานเครือขาย
- ดานบริหารจัดการสมาชิก
- ดานบริหารจัดการผลประโยชน

โดยมีหลักการ ดังนี้
1. ความเปนมาตรฐานเดียวกันทุกจังหวัดทั่วประเทศ
2. ผูนำ องคกร เครือขายและชุมชน มีความพรอม และสมัครใจพัฒนาตนเอง
3. การใชกระบวนการเรียนรูและเครื่องมือตาง ๆ ในการพัฒนาตนเอง
4. การมีสวนรวม และเชื่อมประสานการทำงานการพัฒนาศักยภาพผูนำ
องคกร เครือขายและชุมชน
5. ความรวมมือและการยอมรับของภาคีการพัฒนา

2 แนวทางการดำ�เนินงานระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.)

มาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.)
ความเปนมา

กรมการพัฒนาชุมชน มีอำนาจหนาที่ตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการ กระทรวง
มหาดไทย พ.ศ. 2552 ขอที่ 2 คือ จัดทำและพัฒนาระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน เพื่อใช
เปนเครื่องมือสำหรับการประเมินความกาวหนา และมาตรฐานการพัฒนาของชุมชน ดังนั้น
สำนักงานเสริมสรางความเขมแข็งชุมชน จึงไดพัฒนารูปแบบการดำเนินงานจากมาตรฐาน
งานชุมชน เปนระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน ใหเปนมาตรฐานในการประเมินผล
ความกาวหนา การปฏิบัติงานในชุมชนของกลุมเปาหมาย รวมทั้งเปนการพัฒนาศักยภาพ
เพิ่มขีดความสามารถใหกับ กลุมเปาหมาย เปนกลไกในการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน
ในพื้นที่ ประกอบดวย 4 ประเภท ไดแก
1. ผูนำชุมชน
2. กลุม/องคกรชุมชน
3. เครือขายองคการชุมชน
4. ชุมชน

ภายใตหลักคิด ที่เปนหัวใจสำคัญ คือ
การมีสวนรวมของชุมชน
ผูนำ องคกร เครือขายองคกร
ชุมชน และชุมชน มีความสมัคร
ใจในการพัฒนาตนเอง
ความยืดหยุน สอดคลองเหมาะสม
กับแตละพื้นที่ชุมชน

กระบวนการเรียนรู และ
การพัฒนาตนเอง

แนวทางการดำ�เนินงานระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.) 3

มาตรฐานเดียวกัน ทุกจังหวัดทั่วประเทศ
หลักการสำคัญ
1. ความเปนมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ
2. ผูนำชุมชน องคกรชุมชน เครือขายองคกรชุมชน และชุมชน มีความพรอม
และสมัครใจในการพัฒนาตนเอง
3. ใชกระบวนการเรียนรู การมีสวนรวม และการพัฒนาตนเองดวยเครื่องมือตาง ๆ
และประสานเชื่อมโยงการทำงานในการพัฒนาศักยภาพชุมชน
4. ภาคีการพัฒนาใหความรวมมือ และยอมรับระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน
และกลุมเปาหมายที่ผานการรับรองมาตรฐาน

มาตรฐาน
ทั่วประเทศ

ผูนำชุมชน
กลุม/องคกรชุมชน
เครือขายองคกรชุมชน

ชุมชน
4 แนวทางการดำ�เนินงานระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.)

คุณสมบัติกลุมเปาหมาย
กลุมเปาหมายที่จะสมัครเขารวมพัฒนาตนเอง และเขารับการรับรองตาม
ระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.) ตองมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. ผูนำชุมชน
ตองมีภูมิลำเนาในชุมชนไมนอยกวา 1 ป มีผลงาน กิจกรรมรวมกับชุมชนอยาง
ตอเนื่อง ในชวงระยะเวลาไมนอยกวา 1 ป และเปนที่ยอมรับของคนในชุมชน
มีตำแหนงเปนทางการ หรือไมเปนทางการ
2. กลุม/องคกรชุมชน
ตองเปนกลุม องคกรชุมชนที่ตั้งและมีการดำเนินกิจกรรมไมนอยกวา 1 ป และอยู
ในพื้นที่ที่คัดเลือก และตองมีบันทึกการประชุมและมติที่ประชุมในการสมัครเขาสู
ระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน
3. เครือขายองคการชุมชน
ตองเปนเครือขายที่มีโครงสรางชัดเจน มีการดำเนินงานไมนอยกวา 1 ป และอยูใน
พื้นที่ที่คัดเลือก และตองมีบันทึกการประชุมและมติที่ประชุม ในการสมัครเขาสู
ระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน
4. ชุมชน
ตองมีอาณาเขตพื้นที่ที่แนนนอน มีการประกาศและจัดตั้งเปนชุมชนไมนอยกวา 1 ป
และตองมีบันทึกและมติของประชาคม ในการสมัครเขาสูระบบมาตรฐานการพัฒนา
ชุมชน
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ประโยชนที่ ไดรับจากการเขาสูระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน
การเขาสูระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.) กลุมเปาหมายจะไดรับประโยชน ดังนี้

ผูนำชุมชน
ผูนำชุมชนรูจักตนเอง มีภาวะผูนำเพิ่มขึ้น
เกิดกระบวนการเรียนรู มีการพัฒนาศักยภาพ
ของตนเองอยางมีทิศทางและตอเนื่อง
จนมีขีดความสามารถในการบริหารจัดการ
เพิ่มระดับสูงขึ้น อยูในระดับมาตรฐาน

เครือขายองคการชุมชน
เครือขายองคการชุมชน รวมมือกันพัฒนา
ตนเองอยางมีทิศทาง และมีความตอเนื่อง
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูภายในเครือขาย
องคการชุมชน และนำมาพัฒนากิจกรรม
และการบริหารจัดการเครือขายองคการ
ชุมชน จนมีขีดความสามารถในการ
บริหารจัดการเพิ่มระดับสูงขึ้น
อยูในระดับมาตรฐาน

ภาคีการพัฒนา
มีเครื่องมือเชื่อมประสานการทำงาน
พัฒนาทองถิ่นและชุมชน โดยมีชุมชน
เปนศูนยกลาง ลดความซ้ำซอน
ในการทำงาน เพิ่มความคุมคาในการ
ทำงานตามภารกิจของหนวยงาน

6 แนวทางการดำ�เนินงานระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.)

กลุม/องคกรชุมชน
กลุม/องคกรชุมชน รวมมือกันพัฒนา
ตนเองอยางมีทิศทางและมีความตอเนื่อง
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูภายในกลุม/องคกรชุมชน
และนำมาพัฒนากิจกรรม และการบริหาร
จัดการกลุมจนมีขีดความสามารถในการ
บริหารจัดการเพิ่มระดับสูงขึ้น อยูใน
ระดับมาตรฐาน

ชุมชน
ชุมชนรวมมือกันพัฒนาชุมชนตนเอง
อยางมีทิศทาง และมีความตอเนื่อง
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูภายในและภายนอก
ชุมชน และนำมาพัฒนากิจกรรม
และการบริหารจัดการภายในชุมชนจนมี
ขีดความสามารถในการบริหารจัดการ
เพิ่มระดับสูงขึ้น อยูในระดับมาตรฐาน

โครงสรางองคกรที่เกี่ยวของ
การดำเนินงานตามระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.) มีโครงสรางองคกร
ที่เกี่ยวของ ดังนี้
1. สวนกลาง จำนวน 1 คณะ ดังนี้
คณะกรรมการพัฒนาระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน
เปนคณะกรรมการระดับผูบริหารกรม ฯ และภาคีเครือขายพัฒนาชุมชน
จำนวน 1 คณะ มี 7-15 คน ไดแก
- รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
เปนประธาน
ที่อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนมอบหมาย
- ผูตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน
เปนคณะกรรมการ
- ผูเชี่ยวชาญกรมการพัฒนาชุมชน
เปนคณะกรรมการ
- ผูอำนวยการสำนัก สถาบัน ศูนย กอง ที่เกี่ยวของ เปนคณะกรรมการ
- ผูแทนองคกรภาคีเครือขายพัฒนาชุมชน
จำนวน 7-15 คน
เปนคณะกรรมการ
- ผูอำนวยการสำนักเสริมสรางความเขมแข็งชุมชน เปนเลขานุการ
- ผูอำนวยการกลุมงานสงเสริมการเรียนรูชุมชน
เปนผูชวยเลขานุการ
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อำนาจหนาที่
- สงเสริม สนับสนุน กำกับดูแล ควบคุม พัฒนาระบบ
- ปรับปรุงกระบวนการตรวจประเมิน เพื่อการรักษามาตรฐานใหมีคุณภาพ
ระดับประเทศ
- ใหบริการในดานการรับรองระบบการบริการจัดการดวยความโปรงใส
และมีคุณภาพ
- จัดหารางวัลดานการพัฒนาอยางยั่งยืน แกผูเขารับการรับรองที่มีขีดความสามารถ
และแสดงศักยภาพในดานการพัฒนา
- อื่น ๆ ตามความเหมาะสม

อำนาจ
หนาที่
8 แนวทางการดำ�เนินงานระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.)

2. สวนภูมิภาค จำนวน 2 คณะ ไดแก
คณะกรรมการรับรองมาตรฐานการพัฒนาชุมชนจังหวัด จำนวน 7-15 คน
ประกอบดวย
- รองผูวาราชการจังหวัด
เปนประธาน
หรือผูที่ผูวาราชการจังหวัดมอบหมาย
- หัวหนาสวนราชการในจังหวัดที่เกี่ยวของ
เปนคณะกรรมการ
- ผูแทนองคกรภาคีเครือขายพัฒนาชุมชนในจังหวัด เปนคณะกรรมการ
- พัฒนาการจังหวัด
เปนเลขานุการ
- ผูอำนวยการกลุมงานสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เปนผูชวยเลขานุการ
อำนาจหนาที่
- ใหความเห็นชอบในการกำหนดรูปแบบ วิธีการเครื่องมือ และเกณฑในการ
ประเมินผล ตามระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.)
- แตงตั้งคณะอนุกรรมการทุกระดับ
- พิจารณารับรองผูผานการประเมินตามระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.)
- จัดทำประกาศจังหวัด และใบประกาศเกียรติคุณแกผูผานการประเมิน
ตามระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.)
- อื่น ๆ ตามความเหมาะสม
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คณะอนุกรรมการตรวจประเมิน เพื่อการรับรองมาตรฐานการพัฒนาชุมชนจังหวัด
ประกอบดวย
- พัฒนาการจังหวัด
เปนประธาน
- หัวหนาสวนราชการในจังหวัด
หรือผูที่หัวหนาสวนราชการมอบหมาย
เปนคณะกรรมการ
- ภาคีการพัฒนา ภาคเอกชน/ประชาชน
ในจังหวัดที่เกี่ยวของ
เปนคณะกรรมการ
- ผูอำนวยการกลุมงาน
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
เปนเลขานุการ
- นักวิชาการพัฒนาชุมชน
จังหวัดที่พัฒนาการจังหวัดมอบหมาย
เปนผูชวยเลขานุการ
อำนาจหนาที่
- ใหคำปรึกษา แนะนำ ติดตาม เจาหนาที่พัฒนาชุมชนอำเภอในการดำเนิน
งานพัฒนากลุมเปาหมาย ตามแนวทางระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.)
- จัดทำรางเกณฑการประเมิน ผูเสนอขอรับการประเมินตามระบบมาตรฐาน
การพัฒนาชุมชน (มชช.)
- จัดประชุมคณะอนุกรรมการในระดับจังหวัด เพื่อประเมินผูขอรับการ
ประเมินตาม ระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.)
- จัดทำรางทะเบียนผูผานการประเมิน ตามระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน
(มชช.) และเสนอคณะกรรมการรับรองมาตรฐานการพัฒนาชุมชนจังหวัด
เพื่อดำเนินการพิจารณารับรองผูผานการประเมินตามระบบมาตรฐาน
การพัฒนาชุมชน (มชช.)
- จัดทำทะเบียนขอมูลผูผานการประเมิน ตามระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน
(มชช.)
- จัดทำเอกสารเผยแพร หรือดำเนินการประชาสัมพันธผูผานการประเมิน
ตามระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.)
- อื่น ๆ ตามความเหมาะสม
10 แนวทางการดำ�เนินงานระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.)

คณะอนุกรรมการตรวจประเมิน เพื่อการรับรองมาตรฐานการพัฒนาชุมชนอำเภอ
ประกอบดวย
- นายอำเภอ
เปนประธาน
- หัวหนาสวนราชการ
เปนคณะกรรมการ
หรือผูที่แทนสวนราชการมอบหมาย
- ภาคีการพัฒนา ภาคเอกชน/ประชาชนในพื้นที่
เปนคณะกรรมการ
- พัฒนาการอำเภอ
เปนเลขานุการ
- พัฒนากรในสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ
เปนผูชวยเลขานุการ
อำนาจหนาที่
- ติดตามการดำเนินการพัฒนาศักยภาพของกลุมเปาหมาย ที่สมัครเขาสูระบบ
มาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.)
- บูรณาการความรู ความเชี่ยวชาญจากที่หนวยงานในพื้นที่ เพื่อพัฒนา
กลุมเปาหมายที่สมัครเขาสูระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.) ใหผาน
เกณฑที่คณะกรรมการ รับรองมาตรฐานการพัฒนาชุมชนจังหวัดกำหนด
- ตรวจประเมินแกกลุมเปาหมาย ที่สมัครเขาสูระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน
(มชช.) ตามเกณฑที่คณะกรรมการรับรองมาตรฐานการพัฒนาชุมชนจังหวัด
กำหนด
- สรุปใหความเห็นในการรับรองผูผานการประเมิน ตามระบบมาตรฐาน
การพัฒนาชุมชน (มชช.)
- อื่น ๆ ตามความเหมาะสม
โดยจังหวัด อำเภอ อาจแตงตั้งทีมพี่เลี้ยงประจำตำบล ซึ่งประกอบดวย เจาหนาที่พัฒนา
ชุมชน และภาคีการพัฒนาที่ผานการรับรองตามระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.)
จำนวนตามความเหมาะสม เพื่อสงเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามระบบมาตรฐาน
การพัฒนาชุมชน (มชช.) สรางความรู ความเขาใจ และชวยเหลือการพัฒนากลุมเปาหมาย
ในแตละขั้นตอน จนไดการรับรองมาตรฐาน

แนวทางการดำ�เนินงานระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.) 11

12 แนวทางการดำ�เนินงานระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.)

ประกาศเชิดชูเกียรติ

- จัดเก็บหลักฐาน
- ประเมิน
ความกาวหนา
ดำเนินการพัฒนา
(ม.ค.-พ.ค.)

- วางแผน

สรางความรู

(ธ.ค.-ม.ค.)

เตรียมการ

(ต.ค.-พ.ย.)

กอน

- ถอดบทเรียน

- รายงานผล

- เสริมความรู

ระหวาง

(มิ.ย.-ก.ค.)

ประเมินรับรอง

- รับรองมาตรฐาน

หลัง

(ส.ค.-ก.ย.)

- รางวัลเชิดชูเกียรติ

- ประกาศรับรอง

- รับสมัคร

- ลงมือพัฒนาตนเอง - ตรวจสอบ ประเมิน

- ฝกอบรม

จังหวัด / อำเภอ

- ประชาสัมพันธ

ทีมประเมิน /
กรรมการรับรอง

จังหวัด

จังหวัด/อำเภอ

อำเภอ

กระบวนการทำงานของทีมจังหวัด/อำเภอ/พี่เลี้ยง

ขั้นตอนการดำเนินงาน
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รายละเอียด

- สวนกลางและสวนภูมิภาค ประชาสัมพันธระบบมาตรฐาน
พัฒนาชุมชน (มชช.) ใหสวนราชการ ประชาชน และผูสนใจ
ทั่วไป มีความเขาใจในระบบดังกลาว เพื่อกระตุนให
กลุมเปาหมายมีความสนใจ สนใจสมัครเขาสูระบบการ
รับรองมาตรฐาน

- จังหวัด/อำเภอ กำหนดวันรับสมัครกลุมเปาหมาย
ที่มีความพรอม และมีความสมัครใจเขาสูระบบมาตรฐาน

กิจกรรม

ประชาสัมพันธ

รับสมัคร

โดยมีรายละเอียดตามขั้นตอน ดังนี้
ขั้นที่ 1 ขั้นเตร�ยมการ (ชวงเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน)

ชวงพฤศจิกายน

ชวงตุลาคม

ระยะเวลา

14 แนวทางการดำ�เนินงานระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.)

วางแผนพัฒนา

- กลุมเปาหมายที่สมัครเขาสูระบบมาตรฐาน
การพัฒนาชุมชน (มชช.) ดำเนินการ
• จัดทำแผนพัฒนาตนเอง
• จัดเก็บหลักฐานเชิงประจักษ
• เขียนเอกสารรายงานการพัฒนาตนเอง
โดยทีมพี่เลี้ยงใหคำแนะนำ ปรึกษา

ชวงธันวาคม - มกราคม

ชวงธันวาคม – มกราคม

ฝกอบรม

ประชุมเสริมความรู - จังหวัดจัดประชุมใหความรูเพิ่มเติมกลุมเปาหมาย

ระยะเวลา

ชวงธันวาคม – มกราคม

รายละเอียด

- จังหวัด และศูนยศึกษาและพัฒนาชุมชน
จัดฝกอบรมหลักสูตรกระบวนการรับรองมาตรฐาน
การพัฒนาชุมชน

กิจกรรม

ขั้นที่ 2 ขั้นสรางความรู (ชวงเดือนธันวาคม - มกราคม)
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ระยะเวลา

- กลุมเปาหมาย จัดเก็บหลักฐานภาพถาย อื่น ๆ
ในการพัฒนาตนเองตามแผนพัฒนา

ชวงกุมภาพันธ - พฤษภาคม
- กลุมเปาหมายประเมินความกาวหนา
ในการพัฒนาตนเองเปนชวง ๆ (ตามแบบประเมิน)

จัดเก็บหลักฐาน

การประเมิน
ความกาวหนา

ชวงกุมภาพันธ - พฤษภาคม

- กลุมเปาหมาย เขียนรายงานผลการพัฒนาตนเอง
ตามแผนพัฒนาเปนระยะ

ชวงกุมภาพันธ – พฤษภาคม

- กลุมเปาหมายดำเนินการ พัฒนาตนเอง ตามแผน ชวงมกราคม - พฤษภาคม
พัฒนาตนเอง โดยดำเนินการกิจกรรมดวยตนเอง
ขอรับการสนับสนุน การพัฒนาตนเองจากหนวยงาน
ภาคีตาง ๆ

รายละเอียด

เขียนเอกสาร
รายงานผล

พัฒนาตนเอง

กิจกรรม

ขั้นที่ 3 ขั้นดำเนินการพัฒนา (ชวงเดือนมกราคม – พฤษภาคม)

16 แนวทางการดำ�เนินงานระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.)

ชวงมิถุนายน

ชวงกรกฎาคม

- คณะอนุกรรมการ ประเมินฯ ติดตามผลการพัฒนา
ตนเองของกลุมเปาหมาย และตรวจประเมิน
ตามตัวบงชี้ที่กำหนดในทุกองคประกอบ และสรุป
ความเห็นใหคณะกรรมการรับรองฯ

- คณะกรรมการรับรองฯ พิจารณาเอกสารรายงาน
/หลักฐานตาง ๆ และสรุปความเห็นของ
คณะอนุกรรมการประเมินฯ เพื่อรับรองมาตรฐาน
โดยทีมพี่เลี้ยงประจำตำบลใหคำแนะนำ ปรึกษา

ตรวจประเมิน

รับรองมาตรฐาน

ระยะเวลา

รายละเอียด

กิจกรรม

ขั้นที่ 4 ขั้นประเมินการรับรอง (ชวงเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม)
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ระยะเวลา

- จังหวัด จัดหารูปแบบรางวัลเชิดชูเกียรติใหผูผาน
การรับรองมาตรฐาน

- จังหวัดจัดทำทะเบียน ฐานขอมูล และถอดบทเรียน
ผูผานการรับรองมาตรฐาน เพื่อเผยแพรความรู
ประชาสัมพันธแ ละสรางเครือขายในการพัฒนา
ชุมชน

ถอดบทเรียน

ชวงสิงหาคม – กันยายน

ชวงสิงหาคม – กันยายน

- จังหวัดจัดทำใบประกาศเกียรติคุณรับรองมาตรฐาน ชวงสิงหาคม – กันยายน
แกกลุมเปาหมาย

- จังหวัดจัดทำประกาศรับรองมาตรฐานการพัฒนา ชวงสิงหาคม – กันยายน
ชุมชน ประจำป แกกลุมเปาหมายที่ผานมาตรฐาน

รายละเอียด

รางวัลเชิดชูเกียรติ

มอบใบประกาศ
เกียรติคุณ

ประกาศรับรอง

กิจกรรม

ขั้นที่ 5 ขั้นประกาศเชิดชูเกียรติ (ชวงเดือนสิงหาคม – กันยายน)

ตัวบงชี้มาตรฐานการพัฒนาชุมชน
มาตรฐานการพัฒนาชุมชนทั้ง 4 ประเภท ประกอบดวย
“ดาน” กับ “องคประกอบ” (3 x 3) ที่แสดงถึงคุณลักษณะที่ดี
ขีดความสามารถในการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ภาวะผูนำ
ตัวบงชี้ การบริหารจัดการ และความเขมแข็งของผูนำ กลุม/
องคกรชุมชน เครือขายองคกรชุมชน และชุมชน ตองผาน
ตัวบงชี้มาตรฐานทุกดาน ทุกองคประกอบ

18 แนวทางการดำ�เนินงานระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.)

1. มาตรฐานผูนำชุมชน
3 ดาน/9 องคประกอบ
ดานการบริหารตนเอง

- บุคลิกภาพ
- พัฒนาความรูความสามารถ
- คุณธรรม
จริยธรรม
ศีลธรรม

ดานการบริหารงาน

- แผนงานโครงงาน/ กิจกรรมแนะนำ
- การปฏิบัติงานตามแผนและประสบความสำเร็จ
- การบริหารทีมงาน ที่มีประสิทธิภาพ

ดานการบริหารสังคม

- มนุษยสัมพันธ
- การประสานงานที่ดี
- ความเปนประชาธิปไตย

แนวทางการดำ�เนินงานระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.) 19

องคกรชุมชน และชุมชน ตองผานตัวบงชี้มาตรฐานทุกดาน ทุกองคประกอบ

ประเภทที่ 1 มาตรฐานผูนำชุมชน
มาตรฐานผูนำชุมชนตามระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน
แบงเปน 3 ดาน แตละดาน มีองคประกอบ 3 องคประกอบ ดังนี้
1. ดานการบร�หารตนเอง มี 3 องคประกอบ ดังนี้

องคประกอบ

รายละเอียด ตัวบงชี้

1. บุคลิกภาพ

- แตงกายเหมาะสมกับสถานที่ โอกาส และกาลเทศะ
- มีทักษะในการพูด ใชคำพูดเหมาะสมในแตละโอกาส
สามารถสื่อสารใหผฟู งเขาใจไดงาย
- สามารถปรับตัวไดเหมาะสมกับสถานการณ มีมนุษยสัมพันธ
กับผูอื่นไดดี วางตัวเหมาะสม มีกาลเทศะ

2. พัฒนาความรู
ความสามารถ

- ใฝหาความรูอยางสม่ำเสมอ สามารถนำมาปรับใช
ในชีวิตประจำวัน
- มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับผูอื่น
- มีการถายทอดองคความรูสูชุมชน

3. คุณธรรม
จริยธรรม
ศีลธรรม

- ยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักคำสอนของศาสนา
ศีลธรรม จารีต ประเพณี เปนตนแบบแกผูอื่นได
- ปฏิบัติภารกิจทางศาสนา กฎหมาย คานิยมของไทย
สามารถ เปนแบบอยางแกผูอื่นได
- ใหเกียรติและยกยองบุคคลอื่น มีความซื่อสัตยสุจริต
เปนแบบอยางแกผูอื่นได

20 แนวทางการดำ�เนินงานระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.)

2. ดานการบร�หารงาน มี 3 องคประกอบ ดังนี้

องคประกอบ

รายละเอียด ตัวบงชี้

1. แผนงาน /
โครงการ /
กิจกรรม

- มีขอมูล และนำขอมูลไปวิเคราะห เพื่อการวางแผน
และมีแผนปฏิบัติการของตนเอง
- มีสวนรวมในกระบวนการแผนชุมชน โดยมีแผนงาน
โครงการและกิจกรรมที่ตอบสนองความตองการ
และแกไขปญหาในชุมชน

2. การปฏิบัติงาน
ตามแผนและ
ประสบความสำเร็จ

- มีกิจกรรม / โครงการ ตามแผนปฏิบัติงาน ที่ดำเนินการ
สำเร็จเปน รูปธรรม อยางนอย 3 โครงการ / กิจกรรม
- กิจกรรม โครงการ ที่ดำเนินการ ตนเอง และชุมชน
ไดรับประโยชน

3. การบริหารทีมงาน
ที่มีประสิทธิภาพ

- สามารถกำหนดเปาหมาย และแบงความรับผิดชอบ
ตามบทบาท
- คนในทีมมีความรับผิดชอบ และมีสวนรวมตามภารกิจ
- มีการพัฒนาทีมงาน และแบงหนาที่งานชัดเจน
เปนที่ยอมรับของทีมงาน และกลาตัดสินใจในการประสานงาน

แนวทางการดำ�เนินงานระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.) 21

3. ดานการบร�หารสังคม มี 3 องคประกอบ ดังนี้

องคประกอบ

รายละเอียด ตัวบงชี้

1. มนุษยสัมพันธ

- การปรับตัวเขากับสถานการณ สังคม และวางตัว
ไดเหมาะสม
- มีความเอื้ออาทร มีจิตสาธารณะ เกื้อกูลตอบุคคลอื่น
และเปนที่ยอมรับ จากสังคม

2. การประสานงานที่ดี

- มีบุคลิกภาพออนนอมถอมตนกับทุกเพศทุกวัย
- สามารถสื่อสารกับผูอื่นชัดเจน
- ไดรับความรวมมือจากภาคสวนตางๆ

3. ความเปน
ประชาธิปไตย

- มีเหตุผลรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น
- ใหเกียรติเคารพสิทธิผูอื่น
- มีความโปรงใสยุติธรรมตรวจสอบได

22 แนวทางการดำ�เนินงานระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.)

2. มาตรฐานกลุม/องคกรชุมชน
3 ดาน/9 องคประกอบ
ดานบริหารงาน
- กองทุน
- กฏระเบียบ
- กิจกรรมกลุม

ดานบริหารคน
- กรรมการ
- สมาชิก
- คนในชุมชน

ดานบริหารผลประโยชน
- ผลประโยชนสมาชิก
- ผลประโยชนกลุม
- ผลประโยชนชุมชน
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ประเภทที่ 2 มาตรฐานกลุม/องคกรชุมชน
มาตรฐานกลุม/องคกรชุมชนตามระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน
แบงเปน 3 ดาน แตละดานมี 3 องคประกอบ ดังนี้
1. ดานบร�หารงาน มี 3 องคประกอบ ดังนี้

องคประกอบ

รายละเอียด ตัวบงชี้

1. กองทุน

- สมาชิกมีสวนรวมในกิจกรรม ไมนอยกวารอยละ 70
- การบริหารเงินทุน จัดสรรไดชัดเจน มีระบบโปรงใส
ตรวจสอบได และยึดหลักธรรมาภิบาล
- การควบคุมงานเปนระบบ แบงหนาที่รับผิดชอบ
และปฏิบัติจริง

2. กฎระเบียบ

- สมาชิกมีสวนรวมกำหนดกฎระเบียบ และเปนลายลักษณ
อักษร
- มีความครอบคลุม ทันเหตุการณ เปนปจจุบัน
- มีการประกาศใช และนำไปปฏิบัติอยางถูกตอง

3. กิจกรรมของกลุม

- สอดคลองกับวัตถุประสงคการจัดตั้งกลุม
ไมผิดกฎหมาย ระเบียบกลุม และศีลธรรม
- ทำกิจกรรมตอเนื่อง สมาชิกใหความรวมมือ
- มีแผนการจัดสวัสดิการเพื่อสมาชิกและชุมชน
และสามารถดำเนินการตามแผนไดอยางนอย 3 กิจกรรม

24 แนวทางการดำ�เนินงานระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.)

2. ดานบร�หารคน มี 3 องคประกอบ ดังนี้

องคประกอบ

รายละเอียด ตัวบงชี้

1. กรรมการ

- ตองเปนสมาชิกกลุม และมาจากการเลือกตั้งของสมาชิก
- มีการกำหนดบทบาทหนาที่รับผิดชอบและทำหนาที่
ที่ไดรับมอบหมาย
- มีการจัดทำแผนปฏิบัติการและปฏิบัติจริง

2. สมาชิก

- มีสวนรวมในกิจกรรมกลุม อยางนอยรอยละ 70
ของจำนวนสมาชิก
- ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบของกลุม
- มีจำนวนสมาชิกเพิ่มขึ้น

3. คนในชุมชน

- คนในชุมชนยอมรับการตั้งกลุม และการทำกิจกรรมกลุม
- คนในชุมชนสนับสนุนกิจกรรมกลุม และสมัครเปนสมาชิก
- มีการแลกเปลี่ยน รับฟงขอคิดเห็นของคนในชุมชน
และนำมาปรับปรุงการทำงาน
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3. ดานบร�หารผลประโยชน มี 3 องคประกอบ ดังนี้

องคประกอบ

รายละเอียด ตัวบงชี้

1. ผลประโยชนสมาชิก - สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การตั้งกลุ่ม
และระเบียบ ข้อบังคับกลุ่ม
- การจัดสรรผลประโยชน์ทั่วถึง เป็นธรรม
- พัฒนาสมาชิก ในการเพิ่มศักยภาพต่าง ๆ
และส่งเสริมการเรียนรู้ ไม่น้อยกว่าปีละ 2 ครั้ง
2. ผลประโยชนกลุม

- มีกิจกรรมเพื่อพัฒนากลุ่มตามมาตรฐาน
- มีแผนบริหารความเสี่ยงและปฏิบัติได้
- มีกิจกรรมพัฒนาทักษะกรรมการและสมาชิก
ไม่น้อยกว่าปีละ 2 ครั้ง

3. ผลประโยชนชุมชน

- มีกิจกรรมดูแลผู้ด้อยโอกาสในชุมชน
(สตรี เด็ก คนชรา คนพิการ)
- มีกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อชุมชน
- มีกิจกรรมดูแล รักษา ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ร่วมกับชุมชน

26 แนวทางการดำ�เนินงานระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.)

3. มาตรฐานเคร�อขายองคกรชุมชน
3 ดาน/9 องคประกอบ

ดานบริหารจัดการงานเครือขาย

- กรรมการเหมาะสม เขมแข็ง
- กฎ ระเบียบ เปนที่ยอมรับ
- แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม มีความเหมาะสม

ดานบริหารจัดการสมาชิก

- สมาชิกรวมกำหนด แผนงาน/โครงการ
- การประชุมเครือขาย
- การพัฒนาคุณภาพ ศักยภาพ ของสมาชิก และกรรมการ

ดานบริหารจัดการผลประโยชน

- ผลประโยชนสอดคลอง กับปญหา และความตองการของสมาชิก
- การสนับสนุนกันระหวาง องคกรเครือขาย และสมาชิก
- การเชื่อมโยงกับองคกรภายนอก
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ประเภทที่ 3 มาตรฐานเคร�อขายองคกรชุมชน
มาตรฐานเครือขายองคกรชุมชนตามระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน
แบ่งเป็น 3 ด้าน แต่ละด้าน มี 3 องค์ประกอบ ดังนี้
1. ดานบร�หารจัดการงานเคร�อขาย มี 3 องคประกอบ ดังนี้

องคประกอบ

รายละเอียด ตัวบงชี้

1. กรรมการเหมาะสม - มีกรรมการครอบคลุมทุกกลุ่มองค์กรสมาชิก
- มีการกำหนดบทบาท หน้าที่ และปฏิบัติตามหน้าที่
เขมแข็ง
สมาชิกร่วมกำหนดแผนงาน/โครงการ ดูจากตัวบ่งชี้ ได้แก่
่งของจำนวนสมาชิ
ก มีอักสษร
่วนร่โดยสมาชิ
วมในการกำหนดแผนงาน
- มีากกึฎ่งหนึ
ระเบี
ยบเป็นลายลักษณ์
กมี
2. กฏ ระเบี- ยสมาชิ
บเปนกไม่น้อยกว่
โครงการ
กิ
จ
กรรม
ส่วนร่วมในการวางกฎ ระเบียบ และประกาศให้รับรู้
ที่ยอมรับ
การประชุมเครือข่ายโดยทั
ดูจากตั
่วกัวนบ่งชี้
- มีการประชุมเครือข่าย ไม่น้อยกว่า ปีละ 2 ครั้ง และสมาชิกไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70
เข้าร่วมประชุม และบันทึกการประชุมเป็นหลักฐาน
- มีเป็นลายลักษณ์อักษร
3. แผนงาน /
วามสอดคล้
องกับกวัตและกรรมการ
ถุประสงค์ของเครื
ข่ายวบ่งชี้ ได้แก่
โครงการ
จกรรม
การพั/ฒกินาคุ
ณภาพ- ศัมีกคยภาพ
ของสมาชิ
ดูจอากตั
มีความเหมาะสม
- มีกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพสมาชิกและกรรมการ ไม่น้อยกว่าปีละ 2 ครั้ง

28 แนวทางการดำ�เนินงานระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.)

70

2. ดานบร�หารจัดการสมาชิก มี 3 องคประกอบ ดังนี้

องคประกอบ

รายละเอียด ตัวบงชี้

1. สมาชิกรวม
กำหนดแผนงาน/
โครงการ

- สมาชิกไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิก
มีส่วนร่วมในการกำหนดแผนงาน โครงการ กิจกรรม

2. การประชุมเครือขาย

- มีการประชุมเครือข่าย ไม่น้อยกว่า ปีละ 2 ครั้ง
และสมาชิกไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70 เข้าร่วมประชุม
และบันทึกการประชุมเป็นหลักฐาน

3. การพัฒนาคุณภาพ
ศักยภาพ ของสมาชิก
และกรรมการ

- มีกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพสมาชิก และกรรมการ
ไม่น้อยกว่าปีละ 2 ครั้ง
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3. ดานบร�หารจัดการผลประโยชน

มี 3 องคประกอบ ดังนี้

องคประกอบ

รายละเอียด ตัวบงชี้

1. ผลประโยชน
สอดคล้องกับปัญหา
และความต้องการ
ของสมาชิก

- มีการจัดสรรผลประโยชน์ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 20
เพื่อนำไปแก้ไขปัญหา หรือตอบสนองความต้องการ
ของสมาชิก

2. การสนับสนุนกัน
ระหว่างองค์กร
เครือข่าย และสมาชิก

- สมาชิกร่วมมือกันทำงาน หรือสนับสนุนช่วยเหลือ
กิจกรรม ไม่น้อยกว่า 3 กิจกรรม

3. การเชื่อมโยง
กับองค์กรภายนอก

- เครือข่ายมีความร่วมมือ หรือจัดกิจกรรมร่วมกับ
ภาคีเครือข่ายภายนอก ไม่น้อยกว่า 2 กิจกรรม

30 แนวทางการดำ�เนินงานระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.)

4. มาตรฐานชุมชน
3 ดาน/9 องคประกอบ

ดานเศรษฐกิจ
- สงเสริมอาชีพเพื่อยกระดับรายไดครัวเรือน
- กลุม/องคกร ดานเศรษฐกิจชุมชน มีความเขมแข็ง
- การนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในชีวิต

ดานสังคม

- การพัฒนาคุณภาพชีวิต
- การสงเสริมดานศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม
- การจัดสวัสดิการชุมชน

ดานการบริหารจัดการ

- การบริหารจัดการชุมชน
- การจัดการความรู
- การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
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ประเภทที่ 4 มาตรฐานชุมชน

มาตรฐานชุมชนตามระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน
แบงเปน 3 ดาน แตละดานมี 3 องคประกอบ ดังนี้
1. ดานเศรษฐกิจ มี 3 องคประกอบ ดังนี้

องคประกอบ
1. สงเสริมอาชีพ
เพื่อยกระดับ
รายไดครัวเรือน

รายละเอียด ตัวบงชี้
- รอยละ70 ของครัวเรือนในชุมชน ยกระดับรายได
ไมต่ำกวาเกณฑ จปฐ.

- มีกลุม/องคกร ดานเศรษฐกิจชุมชนที่มีการบริหาร
2. กลุม/องคกร
ดานเศรษฐกิจชุมชน จัดการที่ดี มีความเขมแข็ง ไมนอยกวา 3 กลุม ขึ้นไป
มีความเขมแข็ง
3. การนำหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียงประยุกตใช

- ประชาชนในหมูบานนำหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง (6x2) มาใช ไมนอยกวา
รอยละ 70 ของ ครัวเรือนที่อาศัยอยูจริง

32 แนวทางการดำ�เนินงานระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.)

2. ดานสังคม มี 3 องคประกอบ ดังนี้

องคประกอบ
1. การพัฒนา
คุณภาพชีวิต

รายละเอียด ตัวบงชี้
- การพัฒนาคุณภาพชีวิต ผานตามเกณฑ จปฐ.
อยางนอย 25 ขอ

2. การสงเสริม
- มีกิจกรรมสงเสริมดานศาสนา ประเพณี
ดานศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม ไมนอยกวา 3 กิจกรรม
และวัฒนธรรม
- การจัดการสวัสดิการชุมชน
3. การจัดสวัสดิการ
ชุมชน

- มีการจัดสวัสดิการชุมชนไมนอยกวา 3 ดาน

3. ดานการบร�หารจัดการ มี 3 องคประกอบ ดังนี้

องคประกอบ

รายละเอียด ตัวบงชี้

1. การบริหาร
จัดการชุมชน

- มีแผนชุมชนและนำไปใชปฏิบัติจริง ไมนอยกวารอยละ 30

2. การจัดการความรู

- มีการจัดการความรูในกิจกรรมที่โดดเดน
และการแกไขปญหา และมีศูนยเรียนรูชุมชน

3. การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม

- มีกิจกรรมดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม
ไมนอยกวา 3 กิจกรรม
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รฐ า ม ช ช. า ชุมช
น ก า ร พั ฒ น

34 แนวทางการดำ�เนินงานระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.)

น

ม

าต

กระบวนการดำเนินงาน
หลักการสำคัญหรือหัวใจของการพัฒนาปรับปรุงระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน
(มชช.) ใหเปนระบบมาตรฐาน คือ การเปนมาตรวัด ที่มีคุณลักษณะและเกณฑกลางที่ตรงกัน
ทั้งระบบของกลุมเปาหมายทั้ง 4 ประเภท ในทุกพื้นที่ ดังนั้น กลุมเปาหมายสามารถที่จะ
เลือกใชเครื่องมือทั้งจากกรมการพัฒนาชุมชน หรือหนวยงานภาคีภาครัฐ ภาคเอกชน
ในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง ควบคูกับกระบวนการพัฒนาตนเองตามขั้นตอนของระบบ
มาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.) โดยการเสริมสรางกระบวนการเรียนรูและพัฒนาตนเอง
ตามระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.) มีกระบวนการ ดังนี้

กระบวนการดำเนินงานมาตรฐานผูนำชุมชน
ผูนำชุมชนที่มีความพรอม และสนใจสมัครเขาสูระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน
ดำเนินการ ดังนี้

1. ประเมินสถานภาพเบื้องตน
ผูนำชุมชนทำความเขาใจระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.) ยื่นใบสมัคร
ตอคณะกรรม การรับรองมาตรฐานการพัฒนาชุมชนจังหวัด ผานสำนักงานพัฒนาชุมชน
อำเภอ หลังจากนั้น ผูนำชุมชนรวมกับทีมพี่เลี้ยง เทียบเคียงคุณลักษณะตนเอง ตามมาตรฐาน
คุณลักษณะผูนำชุมชน มี 3 ดาน 9 องคประกอบ 24 ตัวชี้วัด คือ

ประเมินสถานภาพเบื้องตน

1. ดานการบร�หารตนเอง

2. ดานการบร�หารงาน

3. ดานการบร�หารสังคม
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1. ดานการบร�หารตนเอง มี 3 องคประกอบ ดังนี้

องคประกอบ

รายละเอียด ตัวบงชี้

1. บุคลิกภาพ

- แตงกายเหมาะสมกับสถานที่ โอกาส และกาลเทศะ
- มีทักษะในการพูด ใชคำพูดเหมาะสมในแตละโอกาส
สามารถสื่อสารใหผูฟงเขาใจไดงาย
- สามารถปรับตัวไดเหมาะสมกับสถานการณ
มีมนุษยสัมพันธกับผูอื่นไดดี วางตัวเหมาะสม มีกาลเทศะ

2. พัฒนาความรู

- ใฝหาความรูอยางสม่ำเสมอ สามารถนำมาปรับใช
ในชีวิตประจำวัน
- มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับผูอื่น
- มีการถายทอดองคความรูสูชุมชน

3. คุณธรรม จริยธรรม
ศีลธรรม

- ยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักคำสอนของศาสนา
ศีลธรรม จารีต ประเพณี
- ปฏิบัติภารกิจทางศาสนา กฎหมาย คานิยมของไทย
- ใหเกียรติและยกยองบุคคลอื่น มีความซื่อสัตยสุจริต

36 แนวทางการดำ�เนินงานระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.)

2. ดานการบร�หารงาน มี 3 องคประกอบ ดังนี้

องคประกอบ
1. แผนงาน/
โครงการ/
กิจกรรม

รายละเอียด ตัวบงชี้
- มีขอมูล และนำขอมูลไปวิเคราะห เพื่อการวางแผน
และมีแผนปฏิบัติการของตนเอง
- มีสวนรวมในกระบวนการแผนชุมชน โดยมีแผนงาน
โครงการและกิจกรรมที่ตอบสนองความตองการ
และแกไขปญหาในชุมชน

2. การปฏิบัติงานตามแผน - มีกิจกรรม โครงการ ที่ปฏิบัติไดจริง ตามแผนปฏิบัติงาน
และประสบความสำเร็จ ที่ดำเนินการสำเร็จเปนรูปธรรม อยางนอย 3 โครงการ/
กิจกรรม
- กิจกรรม โครงการ ที่ดำเนินการ ตนเองและชุมชน
ไดรับประโยชน
3. การบริหารทีมงาน
ที่มีประสิทธิภาพ

- สามารถกำหนดเปาหมาย และแบงความรับผิดชอบ
ตามบทบาทภารกิจ
- คนในทีมมีความรับผิดชอบ และมีสวนรวมตามบทบาท
ภารกิจ
- มีการพัฒนาทีมงาน และแบงหนาที่งานชัดเจน เปนที่
ยอมรับของทีมงาน และกลาตัดสินใจในการประสานงาน
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3. ดานการบร�หารสังคม มี 3 องคประกอบ

องคประกอบ

รายละเอียด ตัวบงชี้

1. มนุษยสัมพันธ

- การปรับตัวเขากับสถานการณ สังคม และวางตัว
ไดเหมาะสม
- มีความเอื้ออาทร มีจิตสาธารณะ เกื้อกูลตอบุคคลอื่น
และเปนที่ยอมรับ จากสังคม

2. การประสานงานที่ดี

- มีบุคลิกภาพออนนอมถอมตนกับทุกเพศทุกวัย
- สามารถสื่อสารกับผูอื่นชัดเจน
- ไดรับความรวมมือจากภาคสวนตางๆ

3. ความเปน
ประชาธิปไตย

- มีเหตุผลรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น
- ใหเกียรติเคารพสิทธิผูอื่น
- มีความโปรงใสยุติธรรมตรวจสอบได
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2. จัดทำแผนพัฒนาตนเอง
ผูนำชุมชน รวมกับทีมพี่เลี้ยง (ใหคำแนะนำการพัฒนาตนเองตาม
ระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน) นำคุณลักษณะ องคประกอบ ตัวบงชี้ มาวางแผนการ
พัฒนาตนเองของผูนำชุมชน ซึ่งประกอบดวย
2.1 แผนการรักษาสถานภาพในตัวบงชี้ที่ไดมาตรฐานแลว
2.2 แผนการพัฒนาตนเองในตัวบงชี้ที่ยังไมไดมาตรฐาน ตองดำเนินการพัฒนา
โดยกำหนดรูปแบบ วิธีการพัฒนา ทั้งดำเนินการดวยตนเอง ขอรับ
การสนับสนุน (ขอความรวมมือ) และรับการสนับสนุนจากภาคีการพัฒนาอื่น ๆ
2.3 การเขียนเอกสารรายงานผล การจัดเก็บหลักฐาน และการประเมิน
ความกาวหนาในการพัฒนาตนเอง
ทีมพี่เลี้ยงตองใหขอมูล ความรูในการพัฒนาตนเองใหผูนำชุมชนที่เขาขอ
รับรองมาตรฐาน ใหครอบคลุม เพื่อใหบรรลุเปาหมายและทันเวลาที่กำหนด

3. ลงมือพัฒนาตนเอง
ผูนำชุมชนดำเนินการพัฒนาตนเองตามแผนพัฒนาตนเองที่จัดทำไว โดยมี
ทีมพี่เลี้ยง ใหการสงเสริมสนับสนุน ใหคำแนะนำ ปรึกษา ผูนำชุมชนสามารถที่จะพัฒนาตนเอง
ฝกทักษะ เพิ่มความรูผานการฝกอบรม การเขารวมประชุมสัมมนา เวทีประชาคม ที่หนวยงานตาง ๆ
ดำเนินการจัดขึ้น นอกจากนี้ สามารถใชวิธีการอานหนังสือจุลสาร วารสาร ทีเ่ ปนความรู
ทางวิชาการ หรือเทคนิคตาง ๆ ดูภาพยนตร สารคดีตาง ๆ โดยตองสรุปเนื้อหาความรู
องคความรูที่ไดรับจากการอานหนังสือ ดูภาพยนตร เวทีสนทนา การศึกษาดูงานนั้น ๆ
วา ไดรับความรูอะไร และนำไปปรับใชในการปฏิบัติหนาที่หรือภารกิจในชุมชนอยางไร
โดยทำสม่ำเสมอ ตอเนื่องเพื่อใหเกิดความเคยชิน
ทีมพี่เลี้ยงมีสวนสำคัญในการนำผูนำชุมชนไปเรียนรูงานในทุกกิจกรรมที่ผูนำ
ชุมชนรองขอ กระตุนคอยใหกำลังใจเมื่อผูนำชุมชนหลงลืมหรือหมดกำลังใจ ปลุกเราใหเกิด
ความมุงมั่น ในการพัฒนาตนเองและพัฒนางาน
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4. การเข�ยนเอกสารรายงาน
ผูนำชุมชนลงมือปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาตนเองที่จัดทำไว ควรมีการเขียน
จดบันทึก ไวเปนเอกสารรายงานผลในการพัฒนาตนเองเปนระยะ ๆ ไมควรใชวิธีจำ
เพื่อรอเขียนรายงานผลเพราะอาจจำไดไมหมดหรือลืม
ทีมพี่เลี้ยง ลงนามเปนพยานในแตละกิจกรรม หรือชวงเวลาการพัฒนาตนเอง
ตามแผนที่ผูนำชุมชนจัดทำไว

5. การจัดเก็บหลักฐาน
ผูนำชุมชนควรเก็บหลักฐานเชิงประจักษ ควบคูกับการเขียนเอกสารรายงาน
และการลงมือพัฒนาตนเองในทุกิจกรรม สถานที่ ทุกภาคีการพัฒนา ทุกชวงเวลา
การประเมินตนเอง เพราะตองฝกฝนใหเปนคนละเอียด รอบคอบ ในการพัฒนาตนเอง โดยเฉพาะ
ตัวบงชี้ที่มีความเปนนามธรรม จะตองเก็บหลักฐานทุกอยาง โดยเฉพาะภาพถาย
เพราะไมสามารถยอนกลับไปเก็บหลักฐานเอกสารในชวงเวลาที่ผานไปแลวไดอีก
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6. การประเมินความกาวหนา
ผูนำชุมชนควรขอความรวมมือกลุมคนในชุมชน นอกชุมชน บุคคลในระดับ
เดียวกัน ผูนำชุมชนระดับตาง ๆ ทำหนาที่เปนกระจกสะทอนใหเห็นสถานภาพปจจุบัน
วาผูนำชุมชน อยูในระดับใด การชวยมองรอบดานหรือหลายมุม ยอมดีกวามองดานเดียว
และผลการประเมินความกาวหนา เปนหลักฐานยืนยันการพัฒนาตนเองอีกทางหนึ่ง
ทีมพี่เลี้ยงควรชวยเปนกระจกสะทอนการพัฒนาตนเองของผูนำชุมชนเปนชวง ๆ
เชน ทุกเดือน ทุก 2 เดือน หรือระยะเวลาระหวางการพัฒนาตามแผนพัฒนาตนเอง จะชวย
ใหแผนพัฒนาตนเองมีความกระชับ เปนไปตามแนวทางที่กำหนดไว และผานการประเมิน
รับรองจากคณะอนุกรรมการตรวจประเมินเพื่อการรับรองมาตรฐานการพัฒนาชุมชนจังหวัด
และอำเภอ

7. การตรวจประเมินรับรองมาตรฐาน
กอนกำหนดเวลาการตรวจประเมิน เพื่อรับรองการพัฒนาตนเองตามระบบ
มาตรฐานการพัฒนาชุมชน ผูนำชุมชนควรตรวจสอบเอกสารรายงานผลการพัฒนาตนเอง
หลักฐานเอกสารตาง ๆ ใหถูกตอง ครบถวนสมบูรณทจึงนำสงหลักฐานใหคณะอนุกรรมการ
ตรวจประเมินเพื่อการรับรองมาตรฐานการพัฒนาชุมชนพิจารณา เพื่อสรุปความเห็นชอบตอ
คณะกรรมการรับรองมาตรฐานการพัฒนาชุมชนจังหวัด ซึ่งใชวิธีการพิจารณาตามคุณลักษณะ
ดานองคประกอบ และตัวชี้วัด วา ผาน – ไมผาน
ผาน
ไมผาน

ทำไดตามตัวบงชี้ที่กำหนด ครบทุกตัว
ทำไดต่ำกวาตัวชี้วัดที่กำหนด หรือทำไดไมครบทุกตัว
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8. การรับรองมาตรฐาน
คณะอนุกรรมการตรวจประเมินเพื่อการรับรองมาตรฐานการพัฒนาชุมชน
จะดำเนินการพิจารณาตามคุณลักษณะดานองคประกอบ ตัวบงชี้ พรอมหลักฐานตาง ๆ
และลงนามใหความเห็นวา ผาน หรือ ไมผาน ตอคณะกรรมการรับรองมาตรฐานการพัฒนาชุมชน
จังหวัด ซึ่งผูนำชุมชนที่สงเอกสารรายงานผล อาจตองไปชี้แจงขอมูลเพิ่มเติมตอคณะกรรมการ
รับรองมาตรฐานการพัฒนาชุมชนจังหวัด หรือคณะกรรมการรับรองมาตรฐานการพัฒนา
ชุมชนจังหวัด อาจพิจารณาจากเอกสารรายงานพรอมหลักฐานตาง ๆ รวมทั้งสรุปความเห็น
ของคณะอนุกรรมการตรวจประเมิน เพื่อการรับรองมาตรฐานการพัฒนาชุมชนวา ผาน
หรือ ไมผาน แลวมีมติรับรองเพื่อประกาศรับรองมาตรฐานของผูนำชุมชน และรับใบประกาศ
เกียรติคุณ

9. การถอดบทเร�ยน
เมื่อไดรับการรับรองมาตรฐานการพัฒนาชุมชนแลว ผูนำชุมชนถอดบทเรียน
สกัดความรู ปจจัยความสำเร็จในการพัฒนาตนเอง ปญหาอุปสรรคที่มีระหวางการพัฒนา
จะเปนเครื่องมือชวยใหผูนำชุมชนสามารถทบทวนไดตลอดเวลา เพื่อรักษามาตรฐาน และปรับปรุง
พัฒนาตนเองใหมีขีดความสามารถสูงขึ้น สามารถบริหารจัดการตนเอง ชุมชน ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ นำไปสูชุมชนเขมแข็งพึ่งตนเองได
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กระบวนการดำเนินงานมาตรฐาน

(กลุม/องคกรชุมชน เคร�อขายองคกรชุมชน และชุมชน)
ระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน มีกระบวนการเรียนรู และพัฒนาตนเอง
สำหรับกลุมเปาหมายที่เปนกลุม องคกรชุมชน เครือขายองคกรชุมชน และชุมชน จะมีแนวทาง
การพัฒนาแตกตางจากกลุมเปาหมายที่เปนผูนำชุมชนในบางประการ ดังนี้

1. ว�เคราะห หร�อประเมินสถานภาพของตนเอง

หลังจากกลุมเปาหมายทำความเขาใจเกี่ยวกับระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน
และยื่นใบสมัครตอคณะกรรมการรับรองมาตรฐานการพัฒนาชุมชนจังหวัด ผานสำนักงาน
พัฒนาชุมชนอำเภอ จากนั้น นำขอมูลกลุม องคกรชุมชน เครือขายองคกรชุมชน และชุมชน
ที่มีอยูและคนหาเพิ่มเติม เชน ประวัติความเปนมา โครงสราง รูปแบบการบริหารจัดการ
สถานะทางเศรษฐกิจ สภาพแวดลอมภายในและภายนอกของกลุม องคกรชุมชน เครือขาย
องคกรชุมชน และชุมชน วิเคราะหหรือประเมินสถานภาพ วามีสภาพปญหาหรือมีจุดออน
จุดแข็งในเรื่องใดบาง และเทียบเคียงกับคุณลักษณะที่ตองประเมิน ดังนี้
ประเภทกลุม/องคกรชุมชน มีมาตรฐาน 3 ดาน 9 องคประกอบ 27 ตัวบงชี้

ประเมินมาตรฐานประเภทกลุม/องคกรชุมชน

1. ดานบร�หารงาน

2. ดานบร�หารคน

3. ดานบร�หาร
ผลประโยชน
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ดานบร�หารงาน มี 3 องคประกอบ

องคประกอบ

รายละเอียด ตัวบงชี้

1. กองทุน

- สมาชิกมีสวนรวมในกิจกรรม ไมนอยกวารอยละ 70
- การบริหารเงินทุน จัดสรรไดชัดเจน มีระบบโปรงใส
ตรวจสอบได และยึดหลักธรรมาภิบาล
- การควบคุมงานเปนระบบ แบงหนาที่รับผิดชอบ และ
ปฏิบัติจริง

2. กฎระเบียบ

- สมาชิกมีสวนรวมกำหนดกฎระเบียบ และเปน
ลายลักษณอักษร
- มีความครอบคลุม ทันเหตุการณ เปนปจจุบัน
- มีการประกาศใช และนำไปปฏิบัติอยางถูกตอง
แผนงาน

3. กิจกรรมของกลุม

- สอดคลองกับวัตถุประสงค การจัดตั้งกลุม
ไมผิดกฎหมาย ระเบียบกลุมและศีลธรรม
- ทำกิจกรรมตอเนื่อง สมาชิกใหความรวมมือ
- มีแผนการจัดสวัสดิการ เพื่อสมาชิกและชุมชน
และสามารถดำเนินการตามแผน ไดอยางนอย
3 กิจกรรม
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ดานบร�หารคน มี 3 องคประกอบ

องคประกอบ

รายละเอียด ตัวบงชี้

1. กรรมการ

- ตองเปนสมาชิกกลุม และมาจากการเลือกตั้งของสมาชิก
- มีการกำหนดบทบาทหนาที่รับผิดชอบ และทำหนาที่
ที่ไดรับมอบหมาย
- มีการจัดทำแผนปฏิบัติการและปฏิบัติจริง

2. สมาชิก

- มีสวนรวมในกิจกรรมกลุม อยางนอยรอยละ 70
ของจำนวนสมาชิก
- ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบของกลุม
- มีจำนวนสมาชิกเพิ่มขึ้น

3. คนในชุมชน

- คนในชุมชนยอมรับการตั้งกลุม และการทำกิจกรรมกลุม
- คนในชุมชนสนับสนุนกิจกรรมกลุม และสมัครเปนสมาชิก
- มีการแลกเปลี่ยน รับฟงขอคิดเห็นของคนในชุมชน
และนำมาปรับปรุงการทำงาน
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ดานบร�หารผลประโยชน มี 3 องคประกอบ

องคประกอบ

รายละเอียด ตัวบงชี้

1. ผลประโยชนสมาชิก

- สอดคลองกับวัตถุประสงคการตั้งกลุมและระเบียบ
ขอบังคับกลุม
- การจัดสรรผลประโยชนทั่วถึง เปนธรรม
- พัฒนาสมาชิก ในการเพิ่มศักยภาพตาง ๆ
และสงเสริมการเรียนรู ไมนอยกวาปละ 2 ครั้ง

2. ผลประโยชนกลุม

- มีกิจกรรมเพื่อพัฒนากลุมตามมาตรฐาน
- มีแผนบริหารความเสี่ยงและปฏิบัติได
- มีกิจกรรมพัฒนาทักษะกรรมการ
และสมาชิก ไมนอยกวาปละ 2 ครั้ง

3. ผลประโยชนชุมชน

- มีกิจกรรมดูแลผูดอยโอกาสในชุมชน
(สตรี เด็ก คนชรา คนพิการ)
- มีกิจกรรมสาธารณประโยชนเพื่อชุมชน
- มีกิจกรรมดูแล รักษา ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม รวมกับชุมชน
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ประเภทเคร�อขายองคกรชุมชน

ประเมินมาตรฐานประเภทเคร�อขายองคกรชุมชน

1. ดานบร�หารงาน
เคร�อขาย

2. ดานบร�หารงาน
สมาชิก

3. ดานบร�หารงาน
จัดการผลประโยชน

ดานบร�หารจัดการงานเคร�อขาย มี 3 องคประกอบ

องคประกอบ

รายละเอียด ตัวบงชี้

1. กรรมการเหมาะสม
เขมแข็ง

- มีกรรมการครอบคลุมทุกกลุมองคกรสมาชิก
- มีการกำหนดบทบาท หนาที่ และปฏิบัติตามหนาที่

2. กฎ ระเบียบเปนที่ยอมรับ

- มีกฎ ระเบียบเปนลายลักษณอักษร โดยสมาชิก
มีสวนรวมในการวางกฎ ระเบียบ และประกาศ
ใหรับรูโดยทั่วกัน

3. แผนงาน โครงการ
กิจกรรม มีความเหมาะสม

- มีแผนงาน โครงการ กิจกรรม ที่เปนลายลักษณอักษร
- แผนงาน โครงการ กิจกรรม มีความสอดคลองกับ
วัตถุประสงคของเครือขาย
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ดานบร�หารจัดการสมาชิก มี 3 องคประกอบ

องคประกอบ

รายละเอียด ตัวบงชี้

1. สมาชิกรวมกำหนด
แผนงาน/โครงการ

- สมาชิกไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิก มีสวน
รวมในการกำหนดแผนงาน โครงการ กิจกรรม

2. การประชุมเครือขาย

- มีการประชุมเครือขาย ไมนอยกวา ปละ 2 ครั้ง
และสมาชิกไมนอยกวา รอยละ 70 เขารวมประชุม
และบันทึกการประชุมเปนหลักฐาน

3. การพัฒนาคุณภาพ
ศักยภาพ ของสมาชิก
และกรรมการ

- มีกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพสมาชิก และกรรมการ
ไมนอยกวาปละ 2 ครั้ง

ดานบร�หารจัดการผลประโยชน มี 3 องคประกอบ

องคประกอบ
1. ผลประโยชนสอดคลอง
กับปญหา และความ
ตองการของสมาชิก

รายละเอียด ตัวบงชี้
- มีการจัดสรรผลประโยชนไมนอยกวา รอยละ 20
เพื่อนำไปแกไขปญหา หรือตอบสนอง ความตองการ
ของสมาชิก

2. การสนับสนุนกันระหวาง - สมาชิกรวมมือกันทำงาน หรือสนับสนุนชวยเหลือ
องคกรเครือขาย และ
กิจกรรม ไมนอยกวา 3 กิจกรรม
สมาชิก
3. การเชื่อมโยง กับองคกร
ภายนอก

- เครือขายมีความรวมมือ หรือจัดกิจกรรมรวมกับ
ภาคีเครือขายภายนอก ไมนอยกวา 2 กิจกรรม
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ประเภทมาตรฐานชุมชน

ประเมินมาตรฐานประเภทมาตรฐานชุมชน

1. ดานเศรษฐกิจ

2. ดานสังคม

3. ดานบร�หารการจัดการ

ดานเศรษฐกิจ มี 3 องคประกอบ

องคประกอบ

รายละเอียด ตัวบงชี้

1. สงเสริมอาชีพเพื่อยกระดับ - รอยละ70 ของครัวเรือนในชุมชน ยกระดับรายได
ไมต่ำกวาเกณฑ จปฐ.
รายไดครัวเรือน
2. กลุม/องคกร ดานเศรษฐกิจ - มีกลุม/องคกร ดานเศรษฐกิจชุมชนที่มีการบริหาร
ชุมชน มีความเขมแข็ง
จัดการที่ดี มีความเขมแข็ง ไมนอยกวา 3 กลุม ขึ้นไป
3. การนำหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
ประยุกตใช

- ประชาชนในหมูบานนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง (6x2) มาใชไมนอยกวารอยละ 70
ของครัวเรือนที่อาศัยอยูจริง

แนวทางการดำ�เนินงานระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.) 49

ดานสังคม มี 3 องคประกอบ

องคประกอบ

รายละเอียด ตัวบงชี้

1. การพัฒนาคุณภาพชีวิต - การพัฒนาคุณภาพชีวิต ผานตามเกณฑ จปฐ.
อยางนอย 25 ขอ
2. การสงเสริมดานศาสนา - มีกิจกรรมสงเสริมดานศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม
ประเพณี และวัฒนธรรม ไมนอยกวา 3 กิจกรรม
3. การจัดการสวัสดิการ
ชุมชน

- มีการจัดการสวัสดิการชุมชนไมนอยกวา 3 ดาน

ดานบร�หารการจัดการ มี 3 องคประกอบ

องคประกอบ

รายละเอียด ตัวบงชี้

1. การบริหารจัดการชุมชน - มีแผนชุมชนและนำไปใชปฏิบัติจริง ไมนอยกวา
รอยละ 30
2. การจัดการความรู

- มีการจัดการความรูในกิจกรรมที่โดดเดน
และการแกไขปญหา และมีศูนยเรียนรูชุมชน

- มีกิจกรรมดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
3. การจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม สิ่งแวดลอม ไมนอยกวา 3 กิจกรรม
เมื่อคนหาคุณลักษณะที่กำหนดไวแลว กลุมเปาหมายที่พัฒนาไมไดระดับมาตรฐาน
ที่กำหนดไว จะตองพัฒนาตนเองตอไป (สำหรับกลุมเปาหมายที่ผานคุณลักษณะที่มาตรฐาน
กำหนดไวแลว หากตองการพัฒนาตนเองตอเนื่อง สามารถกำหนดแผนพัฒนาเพื่อดำเนินการ
พัฒนาตนเองได)
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2. จัดทำแผนพัฒนาตนเอง
ทีมพี่เลี้ยง (ใหคำแนะนำการพัฒนาตนเองตามระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน)
นำคุณลักษณะ องคประกอบ ตัวบงชี้ มาวางแผนการพัฒนาชุมชน ซึ่งประกอบดวย
2.1 แผนการรักษาสถานภาพในตัวบงชี้ที่ไดมาตรฐานแลว
2.2 แผนการพัฒนาตนเองในตัวบงชี้ที่ยังไมไดมาตรฐาน ตองดำเนินการพัฒนา
โดยกำหนดรูปแบบ วิธีการพัฒนา ทั้งดำเนินการดวยตนเอง ขอรับการ
สนับสนุน (ขอความรวมมือ) และรับการสนับสนุนจากภาคีการพัฒนาอื่น ๆ
2.3 การเขียนเอกสารรายงานผล การจัดเก็บหลักฐาน และการประเมิน
ความกาวหนาในการพัฒนาตนเอง เพื่อใหมีคุณลักษณะที่พรอมใหคณะอนุกรรมการตรวจ
ประเมินรับรอง
ทีมพี่เลี้ยงตองใหขอมูลความรูในการพัฒนาใหชุมชนที่ขอรับรองมาตรฐาน
ใหครอบคลุม บรรลุเปาหมายและทันเวลาที่กำหนด โดยสมาชิกในชุมชนตองมีสวนรวม
และยอมรับการพัฒนาชุมชนตนเอง

3. ลงมือพัฒนาตนเอง
ชุมชนกลุมเปาหมายดำเนินการพัฒนาตนเอง ตามแผนพัฒนาของชุมชนที่จัด
ทำไว เชนการฝกทักษะดานตาง ๆ เพิ่มความรูในการเขาฝกอบรม ประชุมสัมมนา หรือเวที
ประชาคมตาง ๆ หรืออานหนังสือความรูทางวิชาการ ดูภาพยนตรสารคดี และสรุปเนื้อหา
องคความรูที่ไดจากการดำเนินการนำไปปรับใชในการปฏิบัติงานภารกิจในชุมชน โดยทีม
พี่เลี้ยงใหการสนับสนุน กระตุนการปรับปรุงและพัฒนาชุมชนอยางตอเนื่อง

4. การเข�ยนเอกสารรายงาน
เมื่อลงมือดำเนินการตามแผนพัฒนาที่ชุมชนจัดทำไว ระหวางการดำเนินการ
พัฒนา ควรมีการบันทึกและเขียนไวในเอกสารรายงานผลเปนระยะ เพื่อเปนงายตอการจดจำ
และไมลืม โดยทีมพี่เลี้ยงลงนามเปนพยานในแตละกิจกรรม
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5. การจัดเก็บหลักฐาน
ทีมกลุมเปาหมายเก็บหลักฐานควบคูกับการเขียนเอกสารรายงาน และการพัฒนา
ตนเองตามแผนพัฒนาของชุมชน ทีมกลุมเปาหมายตองฝกฝนใหมีความละเอียด รอบคอบ
มีสมาธิในการพัฒนาชุมชนตนเองใหไดมาตรฐาน ตัวบงชี้ที่เปนนามธรรมตองเก็บหลักฐาน
ทุกอยาง โดยเฉพาะภาพถาย เพื่อการมีหลักฐานเชิงประจักษชัดเจน และเปนรูปธรรม
จับตองได ไมควรปลอยเวลาใหผานไปแลวเก็บหลักฐานครั้งเดียว เพราะมีหลายเรื่อง
หรือหลายกิจกรรมที่ไมสามารถยอนกลับไปเก็บหลักฐานได

6. การประเมินความกาวหนา
ในการพัฒนาชุมชนตนเองในชวงเวลาที่กำหนด ทีมกลุมเปาหมายควรขอ
ความรวมมือทีมพี่เลี้ยงและความรวมมือจากกลุมคนในชุมชนและนอกชุมชน เครือขายที่มี
โอกาสรวมทำงาน ที่มีลักษณะเปนผูตาม ผูนำระดับเดียวกัน กลุมบุคคลที่มีความรู ความสามารถ
ที่แตกตางไปชวยเปนกระจกสะทอนใหเห็นวา สถานภาพปจจุบันเปนในระดับใด ควรเพิ่มเติม
เรื่องอะไร เปนการมองภาพองคกรตนเองจากบุคคลภายนอกทำใหมีมุมมองครอบคลุม ดีกวา
การมองจากมุมมองของกลุมเปาหมายเพียงมุมเดียว และการประเมินผลความกาวหนา
ของกลุมเปาหมายชวยใหการดำเนินงานตรงจุด เปนไปตามแผนพัฒนาของชุมชนที่วางไว

7. การตรวจประเมินรับรองมาตรฐาน
กอนถึงกำหนดเวลาการตรวจประเมินเพื่อรับรองมาตรฐาน ทีมกลุมเปาหมาย
และพี่เลี้ยงควรรวมกันตรวจเช็คเอกสารรายงานผลการพัฒนาและเอกสารหลักฐานตาง ๆ
ที่เปนหลักฐานเชิงประจักษของกลุมเปาหมาย เมื่อเอกสารครบถวน ถูกตอง สมบูรณ จึงนำ
สงคณะอนุกรรมการตรวจประเมิน เพื่อการรับรองมาตรฐานการพัฒนาชุมชนอำเภอ/จังหวัด
พิจารณา และสรุปใหความเห็นชอบตอคณะกรรมการรับรองมาตรฐานการพัฒนาชุมชนจังหวัด
ซึ่งคณะกรรมการรับรองมาตรฐานการพัฒนาชุมชนจังหวัด จะพิจารณาตามคุณลักษณะ
ดานองคประกอบ และตัวบงชี้ วา ผาน – ไมผาน
ผาน
ทำไดตามตัวบงชี้ที่กำหนด ครบทุกตัวบงชี้
ไมผาน
ทำไดต่ำกวาตัวบงชี้ที่กำหนด หรือทำไดไมครบทุกตัวบงชี้
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8. การรับรองมาตรฐาน
เมื่อคณะอนุกรรมการตรวจประเมิน เพื่อการรับรองมาตรฐานการพัฒนาชุมชน
อำเภอ / จังหวัด พิจารณาคุณลักษณะ ดาน องคประกอบ ตัวบงชี้ และเสนอเอกสารรายงาน
พรอมหลักฐานตาง ๆ รวมทั้งลงนามใหความเห็น ผาน – ไมผาน ตอคณะกรรมการรับรอง
มาตรฐานการพัฒนาชุมชนจังหวัดแลว ทีมกลุมเปาหมายอาจตองไปชี้แจงขอมูลเพิ่มเติมตอ
คณะกรรมการ รับรองมาตรฐานการพัฒนาชุมชน หรือคณะกรรมการรับรองมาตรฐานการ
พัฒนาชุมชน อาจพิจารณาจากเอกสารรายงาน พรอมหลักฐานตาง ๆ รวมทั้งจากเอกสาร
สรุปความเห็นของ คณะอนุกรรมการตรวจประเมิน เพื่อการรับรองมาตรฐานการพัฒนาชุมชน
อำเภอ/จังหวัด วา ผาน – ไมผาน แลวมีมติรับรองเพื่อประกาศรับรองมาตรฐานของ
กลุมเปาหมาย

9. การถอดบทเร�ยน
เมื่อไดรับการรับรองมาตรฐานการพัฒนาชุมชนแลว กระบวนการเรียนรูดวยระบบ
มาตรฐานการพัฒนาชุมชนสามารถเรียนรูไดตลอดเวลา ดังนั้น การถอดบทเรียนเพื่อสกัด
ความรู ปจจัยความสำเร็จในการพัฒนาของกลุมเปาหมาย ปญหาอุปสรรคระหวางการพัฒนา
จะเปนเครื่องมือชวยใหกลุมเปาหมายไดทบทวน พัฒนา ปรับปรุง และรักษามาตรฐานของ
ตนเองใหมีประสิทธิภาพ พัฒนาศักยภาพใหมีขีดความสามารถสูงขึ้น และบริหารจัดการ
ชุมชนไดอยางมีประสิทธิภาพ และสรางชุมชนที่เขมแข็ง พึ่งตนเองไดอยางยั่งยืน
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สิทธิประโยชนจากการเขารับรองมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.)

1. นำประกาศรับรองการผานระบบมาตรฐาน
การพัฒนาชุมชน (มชช.) ประชาสัมพันธเพื่อ
ไดรับการยอมรับจากชุมชน สังคม ภาคีการพัฒนา

2. หนวยงานภาคีทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ใหความไววางใจ
ในการสนับสนุนงบประมาณ ความรูทางวิชาการ

3. บุคคล (ผูนำชุมชน) กลุม องคกรเครือขาย ชุมชน
ที่ไดรับการรับรองมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.)
เปนคุณสมบัติในการเขารับการคัดสรรกิจกรรม
พัฒนาชุมชนดีเดนประจำป

54 แนวทางการดำ�เนินงานระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.)

เอกสารและแบบฟอรมที่เกี่ยวของ
1. แบบใบสมัครเขาสูระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน
2. แบบแผนการพัฒนาตนเอง
3. แบบเอกสารรายงานผลการพัฒนาตนเอง
4. แบบสรุปการตรวจประเมินการพัฒนาตนเอง
5. แบบใบประกาศเกียรติคุณผูผานการรับรองมาตรฐานการพัฒนาชุมชน
6. แบบรายงานขอมูลผูผานการรับรองมาตรฐานการพัฒนาชุมชน
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ภาคผนวก

แบบฟอรมสำหรับมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.)
56 แนวทางการดำ�เนินงานระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.)

ใบสมัครเขาสูระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน
สำหรับผูนำชุมชน

ติดรูป

ขอมูลสวนบุคคล
1. ชื่อ..............................................................นามสกุล.....................................................อายุ................ป
2. เลขบัตรประจำตัวประชาชน....................................................ตำแหนงในชุมชน...................................
ดำรงตำแหนงมาแลว.....................ป
3. ที่อยูปจจุบัน : บานเลขที่..........................ซอย................................ถนน.............................หมูที่.............
ตำบล...............................อำเภอ............................จังหวัด.................................รหัสไปรษณีย.................
โทรศัพท.......................โทรศัพทมือถือ............................โทรสาร....................E-Mail……….…………........
หลักฐานการสมัคร
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
รายชื่อคณะที่ปรึกษาในการ
เขารวมโครงการ(ถามี)

สำเนาทะเบียนบาน
อื่นๆ เชน สำเนาหลักฐานการศึกษา สำเนาเกียรติบัตร
(ระบุ).............................................................................

ขาพเจาขอรับรองวา ขอความและเอกสารหลักฐาน ตามที่ระบุขางตน เปนความจริงทุกประการ
และมีความประสงคจะเขารวมการพัฒนาตนเองตามระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน

(ลงชื่อ).................................................ผูสมัคร
(.................................................)
วันที่...........เดือน.................................พ.ศ.................
การตรวจสอบคุณสมบัติ หลักฐาน (สำหรับเจาหนาที่ผูรับสมัคร)
ครบถวน
ไมครบถวน หลักฐานที่ไมครบ ไดแก..............................................
(ลงชื่อ).................................................เจาหนาที่ผูรับสมัคร
(.................................................)
วันที่...........เดือน.................................พ.ศ.................
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ใบสมัครเขาสูระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน
สำหรับกลุม/องคกรชุมชน

ติดรูป

ขอมูลทั่วไป
1. ชื่อกลุม/องคกรชุมชน.......................................................................................จัดตั้งมาแลว................ป
2. ที่ทำการกลุม เลขที่....................................ซอย...............................ถนน.............................หมูที่.............
ตำบล...............................อำเภอ............................จังหวัด.................................รหัสไปรษณีย.................
โทรศัพท.......................โทรศัพทมือถือ............................โทรสาร....................E-Mail……….………….......
3. จำนวนสมาชิก................คน จำนวนคณะกรรมการ...................คน จำนวนทุน..............................บาท
หลักฐานการสมัคร
สำเนาทะเบียนสมาชิก
ระเบียบกติกาของกลุม/องคกรชุมชน
สำเนารายงานการประชุมของกลุม/
องคกรชุมชน ซึ่งมีมติวาประสงค
จะเขารวมการพัฒนาตนเอง

รายชื่อทีมนำการพัฒนา/คณะกรรมการกลุม/องคกรชุมชน
รายชื่อคณะที่ปรึกษาในการเขารวมโครงการฯ (ถามี)
รายละเอียดผูประสานงาน..................................
(ชื่อ สถานที่ติดตอ หมายเลขโทรศัพท)
อื่นๆ (ถามี)

ขาพเจาในนามของกลุม/องคกรชุมชน..................................ขอรับรองวา ขอความและเอกสาร
หลักฐาน ตามที่ระบุขางตน เปนความจริงทุกประการและมีความประสงคจะเขารวมการพัฒนาตนเองตาม
ระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน
(ลงชื่อ)................................................ประธานกลุม/องคกรชุมชน
(.................................................)
วันที่...........เดือน.................................พ.ศ.................
การตรวจสอบคุณสมบัติ หลักฐาน (สำหรับเจาหนาที่ผูรับสมัคร)
ครบถวน
ไมครบถวน หลักฐานที่ไมครบ ไดแก..............................................
(ลงชื่อ).................................................เจาหนาที่ผูรับสมัคร
(.................................................)
วันที่...........เดือน.................................พ.ศ.................
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ใบสมัครเขาสูระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน
สำหรับเครือขายองคกรชุมชน

ติดรูป

ขอมูลทั่วไป
1. ชื่อเครือขาย......................................................................................................จัดตั้งมาแลว................ป
2. ประเภทเครือขาย บุคคล องคกร
เชิงประเด็น เครือขายอื่นๆ(ระบุ)............................
3. ที่ทำการเครือขาย เลขที่............................ซอย...............................ถนน.............................หมูที่.............
ตำบล...............................อำเภอ............................จังหวัด.................................รหัสไปรษณีย.................
โทรศัพท.......................โทรศัพทมือถือ............................โทรสาร....................E-Mail……….………….......
4. จำนวนสมาชิก
ประเภทบุคคล
จำนวน....................คน
ประเภทกลุม องคกรชุมชน จำนวน....................คน
ประเภทเครือขาย
จำนวน....................คน
5. จำนวนคณะกรรมการ.........................คน
6. จำนวนทุน................................บาท
หลักฐานการสมัคร
สำเนาทะเบียนสมาชิก
รายชื่อคณะกรรมการเครือขาน/แกนนำ/ทีมนำการพัฒนา
ระเบียบกติกาของเครือขาย
รายชื่อคณะที่ปรึกษาในการเขารวมโครงการฯ (ถามี)
สำเนารายงานการประชุมของกลุม/
รายละเอียดผูประสานงาน..................................
องคกรชุมชน ซึ่งมีมติวาประสงค
(ชื่อ สถานที่ติดตอ หมายเลขโทรศัพท)
จะเขารวมการพัฒนาตนเอง
อื่น ๆ (ถามี)
ขาพเจาในนามของเครือขาย.......................................ขอรับรองวา ขอความและเอกสารหลักฐาน
ตามที่ระบุขางตน เปนความจริงทุกประการและมีความประสงคจะเขารวมการพัฒนาตนเองตามระบบมาตร
ฐานการพัฒนาชุมชน
(ลงชื่อ).................................ประธานเครือขาย..............
(.....................................)
วันที่...........เดือน.................................พ.ศ.................
การตรวจสอบคุณสมบัติ หลักฐาน (สำหรับเจาหนาที่ผูรับสมัคร)
ครบถวน
ไมครบถวน หลักฐานที่ไมครบ ไดแก..............................................
(ลงชื่อ).................................................เจาหนาที่ผูรับสมัคร
(.................................................)
วันที่...........เดือน.................................พ.ศ.................

แนวทางการดำ�เนินงานระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.) 59

ใบสมัครเขาสูระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน
สำหรับชุมชน

ติดรูป

ขอมูลทั่วไป
1. ชื่อหมูบาน/ชุมชน..............................................................................................จัดตั้งมาแลว................ป
2. ที่ทำการชุมชน เลขที่............................ซอย...............................ถนน.............................หมูที่.............
ตำบล...............................อำเภอ............................จังหวัด.................................รหัสไปรษณีย.................
โทรศัพท.......................โทรศัพทมือถือ............................โทรสาร....................E-Mail……….………….......
3. จำนวนสมาชิก
ประเภทบุคคล
จำนวน....................คน
ประเภทกลุม องคกรชุมชน จำนวน....................คน
ประเภทเครือขาย
จำนวน....................คน
5. จำนวนคณะกรรมการ.........................คน
6. จำนวนทุน................................บาท
หลักฐานการสมัคร
สำเนามติเวทีประชาคมหมูบาน/ชุมชน
ในการเขารวม
ระเบียบ กติกาของชุมชน
แผนที่หมูบาน
อื่น ๆ (ถามี)

รายชื่อผูติดตอประสานงานและทีมนำการพัฒนา
รายชื่อคณะที่ปรึกษาในการเขารวมโครงการฯ (ถามี)
รายชื่อคณะกรรมการหมูบาน
รายชื่อกลุม องคกรในหมูบาน

ขาพเจาในนามของหมูบาน/ชุมชน .......................................ขอรับรองวา ขอความและเอกสารหลักฐาน
ตามที่ระบุขางตน เปนความจริงทุกประการและมีความประสงคจะเขารวมการพัฒนาตนเองตามระบบมาตรฐาน
การพัฒนาชุมชน
(ลงชื่อ)................................................ผูใหญบาน/ประธานชุมชน
(.................................................)
วันที่...........เดือน.................................พ.ศ.................
การตรวจสอบคุณสมบัติ หลักฐาน (สำหรับเจาหนาที่ผูรับสมัคร)
ครบถวน
ไมครบถวน หลักฐานที่ไมครบ ไดแก..............................................
(ลงชื่อ).................................................เจาหนาที่ผูรับสมัคร
(.................................................)
วันที่...........เดือน.................................พ.ศ.................
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ดาน/
แนวทาง/ ความสามารถในการพัฒนาตนเอง แนวทาง/วิธี
ผลการดำเนิน หลักฐาน ระยะเวลา
การปรับปรุงแกไข งานพัฒนาตนเอง ประกอบ ดำเนินการ
องคประกอบ กิจกรรม
พัฒนาดวยตนเอง ขอความรวมมือ/
การพัฒนา (ระบุวิธีการ/ สนับสนุนจากบุคคล/
ตนเอง กิจกรรมการพัฒนา) หนวยงาน (ระบุชื่อ
บุคคล/หนวยงาน/เรื่องที่
จะขอความรวมมือ/
สนับสนุน)

สรุป.
1. กิจกรรมที่ตองดำเนินการพัฒนาดวยตนเอง จำนวน...............กิจกรรม
2. กิจกรรมที่จะดำเนินการพัฒนาโดยขอความรวมมือและขอรับการสนับสนุนจากหนวยงานอื่น จำนวน............กิจกรรม
3. เริ่มพัฒนาตนเอง ตั้งแตเดือน..................................... พ.ศ..................
4. คณะอนุกรรมการตรวจประเมินเพื่อการรับรองมาตรฐานการพัฒนาชุมชน ดำเนินการประเมินได ตั้งแตวันที่..............เดือน..............................พ.ศ...............
5. ตองจัดเก็บหลักฐานอยางตอเนี่อง

ที่

แผนและผลการพัฒนาตนเอง
สำหรับ...............................................................................................................................
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3.1 ยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักคำสอนของศาสนา ศีลธรรม
จารีต ประพณี เปนตนแบบแกผูอื่นได
3.2 ปฏิบัติภารกิจทางศาสนา กฎหมาย คานิยมของไทย
เปนแบบอยางแกผูอื่นได
3.3 ใหเกียรติและยกยองบุคคลอื่น มีความซื่อสัตยสุจริต
เปนแบบอยางแกผูอื่นได

3. คุณธรรม
จริยธรรม
ศีลธรรม

1.1 แตงกายเหมาะสมกับสถานที่ โอกาส และกาลเทศะ
1.2 มีทักษะในการพูดใชคําพูดเหมาะสมในแตละโอกาส
สามารถสื่อสารใหผูฟงเขาใจงาย
1.3 สามารถปรับตัวไดเหมาะสมกับสถานการณ มีมนุษย
สัมพันธกับผูอื่นไดดี วางตัวเหมาะสมมีกาลเทศะ

2.1 ใฝหาความรูอยางสม่ำเสมอ สามารถนำมาปรับใชใน
ชีวิตประจำวัน
2.2 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับผูอื่น
2.3 มีการถายทอดองคความรูสูชุมชน

ดานการบริหารตนเอง
1. บุคลิกภาพ

1

ตัวบงชี้การประเมิน

2. พัฒนาความรู
ความสามารถ

ดาน/องคประกอบ

ที่
ครบ

ไมครบ

ผาน

ขอคิดเห็นเพิ่มเติม
ไมผาน /ขอเสนอแนะเพิ่มเติม

สรุปรายงานผล สรุปผลการประเมิน

- ตัวอยาง ประเภทผูนำชุมชน
แบบสรุปประเมินผลสําหรับคณะอนุกรรมการตรวจประเมินเพื่อการรับรองมาตรฐานการพัฒนาชุมชน
และคณะกรรมการรับรองมาตรฐานการพัฒนาชุมชนระดับจังหวัด
ชื่อผูรับการประเมิน ..................................................................... ที่อยู ....................................................................................

แนวทางการดำ�เนินงานระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.) 63

3.1 สามารถกำหนดเปาหมาย และแบงความรับผิดชอบ
ตามบทบาท
3.2 คนในทีมมีความรับผิดชอบ และมีสวนรวมตามภารกิจ
3.3 มีการพัฒนาทีมงาน และแบงหนาที่งานชัดเจน
เปนที่ยอมรับของทีมงาน และกลาตัดสินใจใน
การประสานงาน

3. การบริหารทีมงาน
ที่มีประสิทธิภาพ

1.1 มีขอมูล และนำขอมูลไปวิเคราะหเพื่อการวางแผน
และมีแผนปฏิบัติการของตนเอง
1.2 มีสวนรวมในกระบวนการแผนชุมชน โดยมีแผนงาน
โครงการและกิจกรรมที่ตอบสนองความตองการ
และแกไขปญหาในชุมชน

2.1 มีกิจกรรม โครงการ ที่ปฏิบัติไดจริง ตามแผนปฏิบัติงาน
ที่ดำเนินการสำเร็จเปนรูปธรรม อยางนอย 3 โครงการ
กิจกรรม
2.2 กิจกรรม โครงการ ที่ดำเนินการ ตนเอง
และชุมชนไดรับประโยชน

ดานการบริหารงาน
1. แผนงาน /
โครงการ /
กิจกรรม

2

ตัวบงชี้การประเมิน

2. การปฏิบัติงาน
ตามแผน และ
ประสบความสำเร็จ

ดาน/องคประกอบ

ที่
ครบ

ไมครบ

ผาน

ขอคิดเห็นเพิ่มเติม
ไมผาน /ขอเสนอแนะเพิ่มเติม

สรุปรายงานผล สรุปผลการประเมิน

- ตัวอยาง ประเภทผูนำชุมชน
แบบสรุปประเมินผลสําหรับคณะอนุกรรมการตรวจประเมินเพื่อการรับรองมาตรฐานการพัฒนาชุมชน
และคณะกรรมการรับรองมาตรฐานการพัฒนาชุมชนระดับจังหวัด
ชื่อผูรับการประเมิน ..................................................................... ที่อยู ....................................................................................

64 แนวทางการดำ�เนินงานระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.)

ดานการบริหารสังคม
1. มนุษยสัมพันธ

3

1.1 การปรับตัวเขากับสถานการณ สังคม
และวางตัวไดเหมาะสม
1.2 มีความเอื้ออาทร มีจิตสาธารณะ เกื้อกูลตอบุคคลอื่น
และเปนที่ยอมรับจากสังคม

ตัวบงชี้การประเมิน

รวม 3 ดาน 9 องคประกอบ

3. ความเปน
ประชาธิปไตย

24 ตัวบงชี้

3.1 มีเหตุผลรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น
3.2 ใหเกียรติเคารพสิทธิผูอื่น
3.3 มีความโปรงใสยุติธรรมตรวจสอบได

2. การประสานงานที่ดี 2.1 มีบุคลิกภาพออนนอมถอมตนกับทุกเพศทุกวัย
2.2 สามารถสื่อสารกับผูอื่นชัดเจน
2.3 ไดรับความรวมมือจากภาคสวนตางๆ

ดาน/องคประกอบ

ที่
ครบ

ไมครบ

ผาน

ขอคิดเห็นเพิ่มเติม
ไมผาน /ขอเสนอแนะเพิ่มเติม

สรุปรายงานผล สรุปผลการประเมิน

- ตัวอยาง ประเภทผูนำชุมชน
แบบสรุปประเมินผลสําหรับคณะอนุกรรมการตรวจประเมินเพื่อการรับรองมาตรฐานการพัฒนาชุมชน
และคณะกรรมการรับรองมาตรฐานการพัฒนาชุมชนระดับจังหวัด
ชื่อผูรับการประเมิน ..................................................................... ที่อยู ....................................................................................

แนวทางการดำ�เนินงานระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.) 65

( ) ผานการประเมินผลการพัฒนาตนเอง
( ) ไมผานการประเมินผลการพัฒนาตนเอง

จํานวน
จํานวน

องคประกอบ
องคประกอบ

(ลงชื่อ).............................................ประธานคณะกรรมการรับรองมาตรฐานฯ จังหวัด
(.........................................)
วันที่.............เดือน............................พ.ศ...............

ความเห็นของคณะกรรมการรับรองมาตรฐานฯ
( ) รับรอง ( ) ไมรับรองเพราะ............................................................................................................................................................

(ลงชื่อ).............................................ประธานคณะอนุกรรมการตรวจประเมินฯ จังหวัด/อําเภอ
(.........................................)
วันที่.............เดือน............................พ.ศ...............

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

สรุปผลการตรวจประเมินในภาพรวม

- ตัวอยาง ประเภทผูนำชุมชน
แบบสรุปประเมินผลสําหรับคณะอนุกรรมการตรวจประเมินเพื่อการรับรองมาตรฐานการพัฒนาชุมชน
และคณะกรรมการรับรองมาตรฐานการพัฒนาชุมชนระดับจังหวัด
ชื่อผูรับการประเมิน ..................................................................... ที่อยู ....................................................................................

66 แนวทางการดำ�เนินงานระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.)

1

ที่

2.1 สมาชิกมีสวนรวมกำหนดกฎระเบียบ
และเปนลายลักษณอักษร
2.2 มีความครอบคลุม ทันเหตุการณ เปนปจจุบัน
2.3 มีการประกาศใช และนำไปปฏิบัติอยางถูกตอง

3.1 สอดคลองกับวัตถุประสงคการจัดตั้งกลุม
ไมผิดกฎหมาย ระเบียบกลุมและศีลธรรม
3.2 ทำกิจกรรมตอเนื่อง สมาชิกใหความรวมมือ
3.3 มีแผนการจัดสวัสดิการเพื่อสมาชิกและชุมชน
และสามารถดำเนินการตามแผนไดอยางนอย
3 กิจกรรม

3. กิจกรรมของกลุม

1.1 สมาชิกมีสวนรวมในกิจกรรม ไมนอยกวารอยละ 70
1.2 การบริหารเงินทุน จัดสรรไดชัดเจน มีระบบ โปรงใส
ตรวจสอบได และยึดหลักธรรมาภิบาล
1.3 การควบคุมงานเปนระบบ แบงหนาที่รับผิดชอบ
และปฏิบัติจริง

ตัวบงชี้การประเมิน

2. กฎระเบียบ

ดานบริหารงาน
1. กองทุน

ดาน/องคประกอบ
ครบ

ไมครบ

ผาน

ขอคิดเห็นเพิ่มเติม
ไมผาน /ขอเสนอแนะเพิ่มเติม

สรุปรายงานผล สรุปผลการประเมิน

- ตัวอยาง ประเภทกลุม/องคกรชุมชน
แบบสรุปประเมินผลสําหรับคณะอนุกรรมการตรวจประเมินเพื่อการรับรองมาตรฐานการพัฒนาชุมชน
และคณะกรรมการรับรองมาตรฐานการพัฒนาชุมชนระดับจังหวัด
ชื่อกลุม/องคกรที่รับบการประเมิน ..................................................................... ที่อยู ...........................................................................

แนวทางการดำ�เนินงานระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.) 67

2

ที่

2.1 มีสวนรวมในกิจกรรมกลุม อยางนอยรอยละ 70
ของจำนวนสมาชิก
2.2 ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบของกลุม
2.3 มีจำนวนสมาชิกเพิ่มขึ้น

3.1 คนในชุมชนยอมรับการตั้งกลุม
และการทำกิจกรรมกลุม
3.2 คนในชุมชนสนับสนุนกิจกรรมกลุม
และสมัครเปนสมาชิก
3.3 มีการแลกเปลี่ยน รับฟงขอคิดเห็นของคนในชุมชน
และนำมาปรับปรุงการทำงาน

3. คนในชุมชน

1.1 ตองเปนสมาชิกกลุม
และมาจากการเลือกตั้งของสมาชิก
1.2 มีการกำหนดบทบาทหนาที่รับผิดชอบ และทำหนาที่
ที่ไดรับมอบหมาย
1.3 มีการจัดทำแผนปฏิบัติการและปฏิบัติจริง

ตัวบงชี้การประเมิน

2. สมาชิก

ดานบริหารคน
1. กรรมการ

ดาน/องคประกอบ
ครบ

ไมครบ

ผาน

ขอคิดเห็นเพิ่มเติม
ไมผาน /ขอเสนอแนะเพิ่มเติม

สรุปรายงานผล สรุปผลการประเมิน

- ตัวอยาง ประเภทกลุม/องคกรชุมชน
แบบสรุปประเมินผลสําหรับคณะอนุกรรมการตรวจประเมินเพื่อการรับรองมาตรฐานการพัฒนาชุมชน
และคณะกรรมการรับรองมาตรฐานการพัฒนาชุมชนระดับจังหวัด
ชื่อกลุม/องคกรที่รับบการประเมิน ..................................................................... ที่อยู ...........................................................................

68 แนวทางการดำ�เนินงานระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.)

ตัวบงชี้การประเมิน

3.1 มีกิจกรรมดูแลผูดอยโอกาสในชุมชน
(สตรี เด็ก คนชรา คนพิการ)
3.2 มีกิจกรรมสาธารณประโยชนเพื่อชุมชน
3.3 มีกิจกรรมดูแล รักษา ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม รวมกับชุมชน

3. ผลประโยชนชุมชน

27 ตัวบงชี้

2.1 มีกิจกรรมเพื่อพัฒนากลุมตามมาตรฐาน
2.2 มีแผนบริหารความเสี่ยงและปฏิบัติได
2.3 มีกิจกรรมพัฒนาทักษะกรรมการและสมาชิก
ไมนอยกวาปละ 2 ครั้ง

2. ผลประโยชนกลุม

ดานบริหารผลประโยชน
1. ผลประโยชนสมาชิก 1.1 สอดคลองกับวัตถุประสงคการตั้งกลุม
และระเบียบขอบังคับกลุม
1.2 การจัดสรรผลประโยชนทั่วถึง เปนธรรม
1.3 พัฒนาสมาชิก ในการเพิ่มศักยภาพตาง ๆ
และสงเสริมการเรียนรู ไมนอยกวาปละ 2 ครั้ง

ดาน/องคประกอบ

รวม 3 ดาน 9 องคประกอบ

3

ที่
ครบ

ไมครบ

ผาน

ขอคิดเห็นเพิ่มเติม
ไมผาน /ขอเสนอแนะเพิ่มเติม

สรุปรายงานผล สรุปผลการประเมิน

- ตัวอยาง ประเภทกลุม/องคกรชุมชน
แบบสรุปประเมินผลสําหรับคณะอนุกรรมการตรวจประเมินเพื่อการรับรองมาตรฐานการพัฒนาชุมชน
และคณะกรรมการรับรองมาตรฐานการพัฒนาชุมชนระดับจังหวัด
ชื่อกลุม/องคกรที่รับบการประเมิน ..................................................................... ที่อยู ...........................................................................

แนวทางการดำ�เนินงานระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.) 69

( ) ผานการประเมินผลการพัฒนาตนเอง
( ) ไมผานการประเมินผลการพัฒนาตนเอง

จํานวน
จํานวน

องคประกอบ
องคประกอบ

(ลงชื่อ).............................................ประธานคณะกรรมการรับรองมาตรฐานฯ จังหวัด
(.........................................)
วันที่.............เดือน............................พ.ศ...............

ความเห็นของคณะกรรมการรับรองมาตรฐานฯ
( ) รับรอง ( ) ไมรับรองเพราะ............................................................................................................................................................

(ลงชื่อ).............................................ประธานคณะอนุกรรมการตรวจประเมินฯ จังหวัด/อําเภอ
(.........................................)
วันที่.............เดือน............................พ.ศ...............

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

สรุปผลการตรวจประเมินในภาพรวม

- ตัวอยาง ประเภทกลุม/องคกรชุมชน
แบบสรุปประเมินผลสําหรับคณะอนุกรรมการตรวจประเมินเพื่อการรับรองมาตรฐานการพัฒนาชุมชน
และคณะกรรมการรับรองมาตรฐานการพัฒนาชุมชนระดับจังหวัด
ชื่อกลุม/องคกรที่รับบการประเมิน ..................................................................... ที่อยู ...........................................................................

70 แนวทางการดำ�เนินงานระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.)

3.1 มีเปนลายลักษณอักษร
3.2 มีความสอดคลองกับวัตถุประสงคของเครือขาย

3. แผนงาน /
โครงการ /
กิจกรรม
มีความแหมาะสม

1.1 มีกรรมการครอบคลุมทุกกลุมองคกรสมาชิก
1.2 มีการกำหนดบทบาท หนาที่ และปฏิบัติตามหนาที่

2.1 มีกฎ ระเบียบเปนลายลักษณอักษร โดยสมาชิกมี
สวนรวมในการวางกฎ ระเบียบ และประกาศให
รับรูโดยทั่วกัน

ดานบริหารจัดการ
งานเครือขาย
1. กรรมการเหมาะสม
เขมแข็ง

1

ตัวบงชี้การประเมิน

2. กฎ ระเบียบ
เปนที่ยอมรับ

ดาน/องคประกอบ

ที่
ครบ

ไมครบ

ผาน

ขอคิดเห็นเพิ่มเติม
ไมผาน /ขอเสนอแนะเพิ่มเติม

สรุปรายงานผล สรุปผลการประเมิน

- ตัวอยาง ประเภทเครือขายองคกรชุมชน
แบบสรุปประเมินผลสําหรับคณะอนุกรรมการตรวจประเมินเพื่อการรับรองมาตรฐานการพัฒนาชุมชน
และคณะกรรมการรับรองมาตรฐานการพัฒนาชุมชนระดับจังหวัด
ชื่อกลุม/องคกรที่รับบการประเมิน ..................................................................... ที่อยู ...........................................................................
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ดานบริหารจัดการ
สมาชิก
1.สมาชิกรวมกำหนด
แผนงาน/โครงการ

2

1.1 สมาชิกไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิก
มีสวนรวมในการกำหนดแผนงาน โครงการ กิจกรรม

ตัวบงชี้การประเมิน

3. การพัฒนาคุณภาพ
ศักยภาพ
ของสมาชิก
และกรรมการ

3.1 มีกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพสมาชิก และกรรมการ
ไมนอยกวาปละ 2 ครั้ง

2. การประชุมเครือขาย 2.1 มีการประชุมเครือขาย ไมนอยกวา ปละ 2 ครั้ง
และสมาชิกไมนอยกวา รอยละ 70 เขารวมประชุม
และบันทึกการประชุมเปนหลักฐาน

ดาน/องคประกอบ

ที่
ครบ

ไมครบ

ผาน

ขอคิดเห็นเพิ่มเติม
ไมผาน /ขอเสนอแนะเพิ่มเติม

สรุปรายงานผล สรุปผลการประเมิน

- ตัวอยาง ประเภทเครือขายองคกรชุมชน
แบบสรุปประเมินผลสําหรับคณะอนุกรรมการตรวจประเมินเพื่อการรับรองมาตรฐานการพัฒนาชุมชน
และคณะกรรมการรับรองมาตรฐานการพัฒนาชุมชนระดับจังหวัด
ชื่อกลุม/องคกรที่รับบการประเมิน ..................................................................... ที่อยู ...........................................................................

72 แนวทางการดำ�เนินงานระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.)

ตัวบงชี้การประเมิน

3.1 เครือขายมีความรวมมือ หรือจัดกิจกรรมรวมกับ
ภาคีเครือขายภายนอก ไมนอยกวา 2 กิจกรรม

3. การเชื่อมโยงกับ
องคกรภายนอก

11 ตัวบงชี้

2.1 สมาชิกรวมมือกันทำงานหรือสนับสนุนชวยเหลือ
กิจกรรม ไมนอยกวา 3 กิจกรรม

2. การสนับสนุนกัน
ระหวางองคกร
เครือขาย
และสมาชิก
ดูจากตัวบงชี้

ดานบริหารจัดการ
ผลประโยชน
1.1 มีการจัดสรรผลประโยชนไมนอยกวา รอยละ 20
1. ผลประโยชน
เพื่อนำไปแกไขปญหา หรือตอบสนองความตองการ
สอดคลองกับปญหา
ของสมาชิก
และความตองการ
ของสมาชิก

ดาน/องคประกอบ

รวม 3 ดาน 9 องคประกอบ

3

ที่
ครบ

ไมครบ

ผาน

ขอคิดเห็นเพิ่มเติม
ไมผาน /ขอเสนอแนะเพิ่มเติม

สรุปรายงานผล สรุปผลการประเมิน

- ตัวอยาง ประเภทเครือขายองคกรชุมชน
แบบสรุปประเมินผลสําหรับคณะอนุกรรมการตรวจประเมินเพื่อการรับรองมาตรฐานการพัฒนาชุมชน
และคณะกรรมการรับรองมาตรฐานการพัฒนาชุมชนระดับจังหวัด
ชื่อกลุม/องคกรที่รับบการประเมิน ..................................................................... ที่อยู ...........................................................................

แนวทางการดำ�เนินงานระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.) 73

( ) ผานการประเมินผลการพัฒนาตนเอง
( ) ไมผานการประเมินผลการพัฒนาตนเอง

จํานวน
จํานวน

องคประกอบ
องคประกอบ

(ลงชื่อ).............................................ประธานคณะกรรมการรับรองมาตรฐานฯ จังหวัด
(.........................................)
วันที่.............เดือน............................พ.ศ...............

ความเห็นของคณะกรรมการรับรองมาตรฐานฯ
( ) รับรอง ( ) ไมรับรองเพราะ............................................................................................................................................................

(ลงชื่อ).............................................ประธานคณะอนุกรรมการตรวจประเมินฯ จังหวัด/อําเภอ
(.........................................)
วันที่.............เดือน............................พ.ศ...............

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

สรุปผลการตรวจประเมินในภาพรวม

- ตัวอยาง ประเภทเครือขายองคกรชุมชน
แบบสรุปประเมินผลสําหรับคณะอนุกรรมการตรวจประเมินเพื่อการรับรองมาตรฐานการพัฒนาชุมชน
และคณะกรรมการรับรองมาตรฐานการพัฒนาชุมชนระดับจังหวัด
ชื่อกลุม/องคกรที่รับบการประเมิน ..................................................................... ที่อยู ...........................................................................

74 แนวทางการดำ�เนินงานระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.)

ดานเศรษฐกิจ
1. สงเสริมอาชีพ
เพื่อยกระดับรายได
ครัวเรือน

1

1.1 รอยละ70 ของครัวเรือนในชุมชน
ยกระดับรายไดไมต่ำกวาเกณฑ จปฐ.

ตัวบงชี้การประเมิน

3. การนำหลักปรัชญา 3.1 ประชาชนในหมูบานนำหลักปรัชญาของ
ของเศรษฐกิจพอเพียง
เศรษฐกิจพอเพียง (6x2) มาใชไมนอยกวารอยละ 70
ประยุกตใช
ของครัวเรือนที่อาศัยอยูจริง

2.1 มีกลุม องคกร ดานเศรษฐกิจชุมชนที่มีการบริหาร
2. กลุม/องคกร
จัดการที่ดี มีความเขมแข็ง ไมนอยกวา 3 กลุม ขึ้นไป
ดานเศรษฐกิจชุมชน
มีความเขมแข็ง

ดาน/องคประกอบ

ที่
ครบ

ไมครบ

ผาน

ขอคิดเห็นเพิ่มเติม
ไมผาน /ขอเสนอแนะเพิ่มเติม

สรุปรายงานผล สรุปผลการประเมิน

- ตัวอยาง ประเภทชุมชน
แบบสรุปประเมินผลสําหรับคณะอนุกรรมการตรวจประเมินเพื่อการรับรองมาตรฐานการพัฒนาชุมชน
และคณะกรรมการรับรองมาตรฐานการพัฒนาชุมชนระดับจังหวัด
ชื่อกลุม/องคกรที่รับบการประเมิน ..................................................................... ที่อยู ...........................................................................
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2

ที่

2.1 มีกิจกรรมสงเสริมดานศาสนา ประเพณี
และวัฒนธรรม ไมนอยกวา 3 กิจกรรม

3.1 มีการจัดสวัสดิการชุมชนไมนอยกวา 3 ดาน

3. การจัดสวัสดิการ
ชุมชน

1.1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต ผานตามเกณฑ จปฐ.
อยางนอย 25 ขอ

ตัวบงชี้การประเมิน

2.การสงเสริม
ดานศาสนา
ประเพณี
และวัฒนธรรม

ดานสังคม
1. การพัฒนา
คุณภาพชีวิต

ดาน/องคประกอบ
ครบ

ไมครบ

ผาน

ขอคิดเห็นเพิ่มเติม
ไมผาน /ขอเสนอแนะเพิ่มเติม

สรุปรายงานผล สรุปผลการประเมิน

- ตัวอยาง ประเภทชุมชน
แบบสรุปประเมินผลสําหรับคณะอนุกรรมการตรวจประเมินเพื่อการรับรองมาตรฐานการพัฒนาชุมชน
และคณะกรรมการรับรองมาตรฐานการพัฒนาชุมชนระดับจังหวัด
ชื่อกลุม/องคกรที่รับบการประเมิน ..................................................................... ที่อยู ...........................................................................

76 แนวทางการดำ�เนินงานระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.)

ตัวบงชี้การประเมิน

2.1 มีการจัดการความรูในกิจกรรมที่โดดเดน
และการแกไขปญหา และมีศูนยเรียนรูชุมชน

9 ตัวบงชี้

3. การจัดการทรัพยากร 3.1 มีกิจกรรมดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ธรรมชาติ
สิ่งแวดลอม ไมนอยกวา 3 กิจกรรม
และสิ่งแวดลอม

2. การจัดการความรู

ดานการบริหารจัดการ
1.1 มีแผนชุมชนและนำไปใชปฏิบัติจริง
1. การบริหาร
ไมนอยกวารอยละ 30
จัดการชุมชน

ดาน/องคประกอบ

รวม 3 ดาน 9 องคประกอบ

3

ที่
ครบ

ไมครบ

ผาน

ขอคิดเห็นเพิ่มเติม
ไมผาน /ขอเสนอแนะเพิ่มเติม

สรุปรายงานผล สรุปผลการประเมิน

- ตัวอยาง ประเภทชุมชน
แบบสรุปประเมินผลสําหรับคณะอนุกรรมการตรวจประเมินเพื่อการรับรองมาตรฐานการพัฒนาชุมชน
และคณะกรรมการรับรองมาตรฐานการพัฒนาชุมชนระดับจังหวัด
ชื่อกลุม/องคกรที่รับบการประเมิน ..................................................................... ที่อยู ...........................................................................

