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ชือ่โครงการ โครงการ ชาวปากรอรว่มใจ ด าเนินรอยตามวถิี
เศรษฐกจิพอเพยีง 

จงัหวดั สงขลา 

รหสัโครงการ 54-01577 เลขที่
ขอ้ตกลง 

54-00-0571 ระยะเวลาด าเนินงาน กรกฎาคม 2554 –  
31 กรกฎาคม 2555 

 
ส่วนท่ี 1 ข้อมลูเบือ้งต้นการติดตาม 
การลงพืน้ทีต่ดิตาม   ครัง้ที ่1 ครัง้ที ่2    ครัง้ที ่3 
ชื่อสกุลผูต้ดิตาม        1) นายสมชาย ละอองพนัธุ ์   2) ................................................ 
วนัทีล่งพืน้ทีต่ดิตาม     8 มถุินายน 2555     วนัทีส่่งรายงานถงึสสส.................................................  
 

ล าดบั  ชื่อ-สกุลผูใ้หข้อ้มลู ทีอ่ยู ่/ หมายเลขโทรศพัท ์
1. นายธนา  ไชยานุวงศ ์   

 
89/1 หมู่ที ่3 ต าบลปากรอ อ าเภอ สงิหนคร จงัหวดัสงขลา  
รหสัไปรษณีย ์90330 โทรศพัท ์/ โทรศพัทเ์คลื่อนที ่08 1957 5938  
โทรสาร 0 7426 8103 

2. นางสาวอรอนงค ์เรอืงพุทธ อบต.ปากรอ หมูท่ี ่6 ต าบลปากรอ อ าเภอ สงิหนคร จงัหวดั
สงขลา รหสัไปรษณีย ์ 90330 โทรศพัท ์074-241146 -7 ทีต่ดิต่อไดส้ะดวก 
08 9734 3405 โทรสาร 0 7426 8103 

3. นายวโิรจน์  สทิธพินัธ ์  63/2 หมูท่ี ่ 2  ต าบลปากรอ  อ าเภอสงิหนคร  จงัหวดัสงขลา  
รหสัไปรษณยี ์90330โทรศพัทท์ีต่ดิต่อไดส้ะดวก   08 1988 0359    

 
ส่วนท่ี 2 ข้อมลูโครงการและความก้าวหน้าการด าเนินงาน  

 

2.1  วตัถปุระสงคแ์ละตวัช้ีวดัความส าเรจ็โครงการ 
ล าดบั วตัถุประสงค ์ ตวัชีว้ดัความส าเรจ็ 

1. เพื่อเสรมิสรา้ง ฟ้ืนฟูทกัษะการด ารงชวีติของประชาชน
ต าบลปากรอตามแนวเศรษฐกจิพอเพยีง 

1)รอ้ยละ 98 ของประชาชนในต าบลปากรอไดร้บัการ
เสรมิสรา้ง ฟ้ืนฟูทกัษะการด ารงชวีติ เรื่องเศรษฐกจิพอเพยีง 
2) ประชาชนในพืน้ทีป่ากรอ ด าเนินชวีติตามแนววถิี
เศรษฐกจิพอเพยีงจ านวน 450 ครวัเรอืน 

3) แกนน าเยาวชนสขุภาวะ มกีารเสรมิสรา้ง ฟ้ืนฟูทกัษะ การ
จดัท าแผนทีส่ขุภาวะ 

2. เพื่อสรา้งรปูแบบการด าเนินชวีติของหมู่บา้น
เศรษฐกจิพอเพยีงระดบัชุมชน 

1.1 1) เกดิแหล่งเรยีนรูต้น้แบบตามแนววถิเีศรษฐกจิพอเพยีง
จ านวน 6 แห่ง 

1.2 2) เกดิแผนทีส่ขุภาวะชุมชนของต าบลปากรอ 

1.3 3) เกดิชุดความรูเ้รื่อง แหล่งเรยีนรูด้า้นเศรษฐกจิพอเพยีง 
จ านวน 1 ชุด 

4)เกดิการพฒันาหลกัสตูรเพื่อการสอนดา้นด ารงตามวถิี
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เศรษฐกจิพอเพยีงร่วมกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 
5)เกดิคณะท างานดา้นการขบัเคลื่อนสูชุ่มชนสขุภาวะทีม่ี
องคป์ระกอบจาก 3 ภาคสว่น คอื ภาคประชาชน หน่วยงาน
รฐั และองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

6) เกดิแผนงานเพื่อการขบัเคลื่อนงานของพืน้ที ่
7)คณะท างานดา้นการขบัเคลื่อนชุมชนสขุภาวะ มคีวามรู้
เรื่องการพฒันาและขบัเคลื่อนนโยบายสาธารณะ 
8)แผนงานดา้นเศรษฐกจิพอเพยีง สูชุ่มชนสขุภาวะถูกบรรจุ
เป็นแผนงานขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
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2.2  ความก้าวหน้าของการด าเนินงานโครงการ  ระยะเวลางวดงาน-เงนิ  งวดที ่1 งวดที ่2   งวดที ่3  

กจิกรรมโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 
งบประมาณ ผลการจดักจิกรรม 

สรปุผลงานทีไ่ดจ้ากการด าเนินงาน
เชงิคุณภาพ ทีต่ ัง้ไว ้ เกดิขึน้จรงิ ทีต่ัง้ไว ้ เกดิขึน้จรงิ 

กิจกรรมท่ี 4  
จดัตั้งศูนยก์ารเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

1.ผูแ้ทนประชาชนจาก 6 

หมู่บา้น รวม 270 คน  
2.คณะท างาน/หน่วยงานรัฐ/
ภาคี จ านวน 30 คน 
 

39,000 39,000 เกิดศูนยก์ารเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง จ านวน 
1 ศนูย ์

เกิดศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียง จ านวน 1 ศนูย ์

1. เสริมสร้าง ฟ้ืนฟทูกัษะการด ารงชีวติ
ของประชาชนต าบลปากรอตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง 
2.สร้างรูปแบบการด าเนินชีวติของ
หมู่บา้นเศรษฐกิจพอเพียงระดบัชุมชน 
 

กจิกรรมโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 
งบประมาณ ผลการจดักจิกรรม 

สรปุผลงานทีไ่ดจ้ากการด าเนินงาน
เชงิคุณภาพ ทีต่ ัง้ไว ้ เกดิขึน้จรงิ ทีต่ัง้ไว ้ เกดิขึน้จรงิ 

กิจกรรมท่ี 5  
การปฏิบติัการดา้น
เศรษฐกิจพอเพียง
จ านวน 6 คร้ัง โดยครู
ภูมิปัญญาดา้นเศรษฐกิจ
พอเพียงของคนในพ้ืนท่ี 

1.ผูแ้ทนประชาชนจาก6 

หมู่บา้น จ านวน 120 คน  
2.คณะท างาน/หน่วยงานรัฐ/
ภาคี จ านวน 30 คน 
 

32,000 32,000 กลุ่มเป้าหมาย ได้
ปฏิบติัการดา้นเศรษฐกิจ
พอเพียงจ านวน 6 คร้ัง 
โดยครูภูมิปัญญาดา้น
เศรษฐกิจพอเพียงของคน
ในพ้ืนท่ี 

 

กลุ่มเป้าหมาย ไดป้ฏิบติัการ
ดา้นเศรษฐกิจพอเพียงจ านวน 
6 คร้ัง โดยครูภูมิปัญญาดา้น
เศรษฐกิจพอเพียงของคนใน
พ้ืนท่ี 

 

1. สร้างรูปแบบการด าเนินชีวติของ
หมู่บา้นเศรษฐกิจพอเพียงระดบัชุมชน 

2. ประชาชนไดป้ฏบิตักิารดา้น
เศรษฐกจิพอเพยีง มคีวามรู ้รายได ้เพิม่
รายได ้ลดรายจ่ายในครวัเรอืน ชุมชน 
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กจิกรรมโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 
งบประมาณ ผลการจดักจิกรรม 

สรุปผลงานทีไ่ดจ้ากการด าเนินงานเชงิ
คุณภาพ ทีต่ัง้ไว ้ เกดิขึน้จรงิ ทีต่ัง้ไว ้ เกดิขึน้จรงิ 

กิจกรรมท่ี 6 
การจดัท าแผนสุขภาวะ
ต าบลปากรอ 

1.ผูแ้ทนประชาชนจาก 6 

หมู่บา้นๆละ 20 คน รวม 120 
คน  
2.คณะท างาน/หน่วยงานรัฐ/
ภาคี จ านวน 30 คน 
 

24,000 24,000 1.มีแผนท่ีสุขภาวะต าบล
ปากรอ 
2.มีแกนน าเยาวชนจดัท า
แผนท่ีสุขภาวะ ต าบลปาก
รอ  

1.มีแผนท่ีสุขภาวะต าบลปาก
รอ 
2.มีแกนน าเยาวชนจดัท าแผน
ท่ีสุขภาวะ ต าบลปากรอ  

1.เสริมสร้าง ฟ้ืนฟทูกัษะการด ารงชีวติ
ของประชาชนต าบลปากรอตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง 

2. สร้างรูปแบบการด าเนินชีวติของ
หมู่บา้นเศรษฐกิจพอเพียงระดบัชุมชน 

 
กิจกรรมท่ี 7 

ขยายศูนยก์ารเรียนรู้
ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง  
 

คณะท างาน/หน่วยงานรัฐ/
ภาคี จ านวน 150 คน 
  

23,500 23,500 ขยายศนูยก์ารเรยีนรู้
เศรษฐกจิพอเพยีง  

ขยายศนูยก์ารเรยีนรู้
เศรษฐกจิพอเพยีง อกี 14 
ครวัเรอืน 

1. เพ่ือเสริมสร้าง ฟ้ืนฟทูกัษะการ
ด ารงชีวติของประชาชนต าบลปากรอตาม
แนวเศรษฐกิจพอเพียง 

2. เพื่อสร้างรูปแบบการด าเนินชีวติของ
หมู่บา้นเศรษฐกิจพอเพียงระดบัชุมชน 

 
กิจกรรมท่ี 8  
จดัเวทีจดัท ากติการ่วม
ดา้นเศรษฐกิจพอเพียง
ชุมชนสุขภาวะ 
 

1. คณะท างาน/หน่วยงานรัฐ/
ภาคี จ านวน 30 คน 
 2. ผูแ้ทนประชาชนจาก 6 

หมู่บา้นๆ จ านวน 120 คน  
  

18,500 18,500 จดัเวทีจดัท ากติการ่วม
ดา้นเศรษฐกิจพอเพียง
ชุมชนสุขภาวะ 
 

จดัเวทีจดัท ากติการ่วมดา้น
เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนสุข
ภาวะ 
 

1. เพ่ือเสริมสร้าง ฟ้ืนฟทูกัษะการ
ด ารงชีวติของประชาชนต าบลปากรอตาม
แนวเศรษฐกิจพอเพียง 

2. เพื่อสร้างรูปแบบการด าเนินชีวติของ
หมู่บา้นเศรษฐกิจพอเพียงระดบัชุมชน 
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กจิกรรมโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 
งบประมาณ ผลการจดักจิกรรม 

สรุปผลงานทีไ่ดจ้ากการด าเนินงานเชงิ
คุณภาพ ทีต่ัง้ไว ้ เกดิขึน้จรงิ ทีต่ัง้ไว ้ เกดิขึน้จรงิ 

กิจกรรมท่ี 9 

ถอดบทเรียน 

สรุปงาน / เอกสาร / 
ประเมินผลโครงการ 
 
 

1.ผูแ้ทนประชาชนจาก 6 

หมู่บา้น รวม 90 คน  
2.คณะท างาน/หน่วยงานรัฐ/
ภาคี จ านวน 30 คน 
  

15,650 14,400 1. มีการถอดบทเรียน
กิจกรรม / สรุป / 
ประเมินผลโครงการ 

เกิดข้ึน 
2.  องคก์ารบริหารส่วน
ต าบล มีการท าแผนงาน
สนบัสนุนกิจกรรมดา้น
เศรษฐกิจพอเพียงเนน้การ
มีส่วนร่วมของภาคีทุก
ภาคส่วน 

3. มีการสรุปงาน / 
เอกสาร / ประเมินผล ปิด
โครงการ 

 

1. มีการถอดบทเรียนกิจกรรม 
/ สรุป / ประเมินผลโครงการ 

เกิดข้ึน 
2.  องคก์ารบริหารส่วนต าบล 
มีการท าแผนงานสนบัสนุน
กิจกรรมดา้นเศรษฐกิจ
พอเพียงเนน้การมีส่วนร่วม
ของภาคีทุกภาคส่วน 

3. มีการสรุปงาน / เอกสาร / 
ประเมินผล ปิดโครงการ 

 

1. เพ่ือเสริมสร้าง ฟ้ืนฟทูกัษะการ
ด ารงชีวติของประชาชนต าบลปากรอตาม
แนวเศรษฐกิจพอเพียง 

2. เพื่อสร้างรูปแบบการด าเนินชีวติของ
หมู่บา้นเศรษฐกิจพอเพียงระดบัชุมชน 
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2.3 จดุเด่นของโครงการท่ีน่าสนใจ 

 นวตักรรมการสรา้งเสรมิสุขภาพ 
(นวตักรรม คอื  การจดัการความคดิ กระบวนการ ผลผลติ และ/หรอืเทคโนโลยทีีเ่หมาะสม มาใชง้านใหเ้กดิประสทิธผิล และ/หรอื
ประสทิธภิาพมากกว่าเดมิอย่างชดัเจน) 

ชื่อนวตักรรม คุณลกัษณะ/วธิกีารท าใหเ้กดิ
นวตักรรม 

ผลของนวตักรรม/การน าไปใชป้ระโยชน์ 

1.แผนทีส่ขุภาวะคนปากรอ เป็นขอ้มลูเกีย่วกบัสถานการณ์สขุภาวะ 
4 มติขิองประชาชนใน ต าบลปากรอ 
ด าเนินการโดย  

1.อบรมแกนน าเยาวชนส ารวจ
สถานการณ์สขุภาวะของต าบลปากรอ 

2.การร่วมกนัจดัท าเครื่องมอืเพื่อการ
ส ารวจแผนทีส่ขุภาวะ 
3.การลงพืน้ทีส่ ารวจสถานการณ์สขุ
ภาวะของคนในชุมชน พืน้ทีต่ าบลปาก
รอ จ านวน 2 ครัง้ 
4.การสรุปผลจดัท าแผนทีส่ขุภาวะของ
คนในชุมชนปากรอ 

 

1.ขอ้มลูดงักล่าวจะถูกน าไปใชใ้นการจดัท าแผน
แม่บทการพฒันาสูก่ารเป็นหมู่เศรษฐกจิ
พอเพยีง 
2.ใชเ้ปรยีบเทยีบสถานการณ์สขุภาวะของคน
ปากรอในแต่ละช่วงเวลา ก่อน –ระหว่าง-หลงั
การท ากจิกรรม 

    
 

 โครงการเด่น (Best Practice) 
(โครงการเด่น  คอื โครงการสรา้งเสรมิสขุภาพใหส้มัฤทธิผ์ลทีเ่ป็นรปูธรรมแลว้ขยายผลอย่างยัง่ยนื โดยแนวคดิ กระบวนการ 
และผลงาน สามารถเป็นตวัอย่างทีจ่ะน าไปขยายผลในชุมชน(Setting) อืน่ๆได ้การด าเนินงานมสีว่นร่วมของภาคทีีห่ลากหลาย  
มกีารบรหิารจดัการทีด่โีปร่งใสและตรวจสอบได)้ 
 

ชื่อBest practice วธิกีารท าใหเ้กดิ Best practice ผลของBest practice/การน าไปใช้
ประโยชน์ 

กจิกรรม ขยายศนูยเ์รยีนรูเ้ศรษฐกจิ
พอเพยีงไปยงับา้นเรอืนของ
ประชาชนทีม่คีวามพรอ้ม จ านวน 
14 ครวัเรอืน 

รบัสมคัรครวัเรอืนทีม่คีวามพรอ้ม
ในการจดัศูนยก์ารเรยีนรูเ้ศรษฐกจิ
พอเพยีง 

เยาวชน ประชาชนในพืน้ที ่ต.ปากรอ 
สามารถใชป้ระโยชน์จากศูนยก์ารเรยีนรู้
เศรษฐกจิพอเพยีง ในการศกึษาเรยีนรู ้
และสามารถบรโิภค จ าหน่าย เพิม่รายได ้
ลดรายจา่ยในครวัเรอืน ชุมชน 

 

 เกดิแกนน า/ผูน้ าการเปลีย่นแปลงดา้นการสรา้งเสรมิสุขภาพในประเดน็ต่างๆ  
ชื่อ-สกุล ทีอ่ยูต่ดิต่อไดส้ะดวก คุณสมบตัแิกนน า/ผูน้ าการ
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เปลีย่นแปลง 
1. นายใจ สุวรรณะ  ท่ีอยู ่29/1 ม .2 ต. ปากรอ อ.สิงหนคร 

จ.สงขลา 90330   
เบอร์โทร 086 9046714 

ผูน้ าชุมชนดา้นการเกษรหมอดินไร่นา
สวนผสม 

2. นายสมพงศ ์อินทสระ ท่ีอยูม่ .1 ต. ปากรอ อ. สิงหนคร      
จ. สงขลา 90330  
เบอร์โทร  089 7772147        

ผูน้ าชุมชนดา้นศาสนาวฒันธรรม 

3. นายมงคล ลอดบุญธรรม ท่ีอยูม่ .1 ต. ปากรอ อ. สิงหนคร       
จ. สงขลา 90330 
เบอร์โทร  081 6446090      

ผูน้ าชุมชนดา้นเศรษฐกิจพอเพียง  

4. นางสมฤดียกทอง      ท่ีอยู ่28/1 ม .2 ต.ปากรอ อ.สิงหนคร 
จ. สงขลา 90330 
เบอร์โทร  080 7077260   

ผูน้ าชุมชนดา้นเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 

 มสีภาพแวดลอ้มและปจัจยัทางสงัคมทีเ่อือ้ต่อสุขภาพ เกดิการเปลีย่นแปลงเชงิกายภาพและสงัคมทีเ่อือ้
ต่อสุขภาพในชุมชนพืน้ทีโ่ครงการ 4 แห่ง  ดงันี้ 

สถานที/่พืน้ที ่ทีเ่ปลีย่นแปลง รายละเอยีดการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ 
1.ศนูยเ์รยีนรูเ้ศรษฐกจิพอเพยีง 
ในประเภท 4 ประเภท ประกอบดว้ย 
-การเลีย้งปลา 
-การท าปุ๋ยชวีภาพ 
-การเลีย้งกบคอนโด 
-การปลกูผกัในแปลงอฐิบลอ็ก 
จ านวน 1 ศนูย ์

1.ประชาชนชาวปากรอมคีวามตื่นตวัในการเขา้มาเรยีนรูใ้นศนูยเ์รยีนรูเ้ศรษฐกจิพอเพยีง 
2.มปีระชาชนจ านวน 30 หลงัคาเรอืน น าเอาความรูท้ีไ่ดไ้ปใชใ้นชวีติประจ าวนั 
 

2. ขยายศนูยเ์รยีนรูเ้ศรษฐกจิ
พอเพยีงไปยงับา้นเรอืนของ
ประชาชนทีม่คีวามพรอ้ม จ านวน 
14 ครวัเรอืน 
 

1. เยาวชน ประชาชนในพืน้ทีต่ าบลปากรอ มพีืน้ทีเ่รยีนรู ้ศนูยก์ารเรยีนรูเ้ศรษฐกจิ
พอเพยีง เพิม่ขึน้ 
2. เยาวชน ประชาชนในพืน้ทีต่ าบลปากรอใชช้วีติตามแนวทางเศรษฐกจิพอเพยีงเพิม่ขึน้ 

ส่วนท่ี 3 ปัญหาและอปุสรรคส าคญัท่ีมีผลกระทบต่อการด าเนินงาน  
 

3.1  การด าเนินงานกจิกรรม/กลุ่มเป้าหมาย/ระยะเวลาด าเนินงาน/การด าเนินงาน/งบประมาณ 
ประเดน็ปญัหา/อุปสรรค การแกไ้ขของผูร้บัทุน ขอ้เสนอแนะ/การแกไ้ขปญัหาและการ

เสรมิพลงัของผูต้ดิตาม 
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1.ความล่าชา้ของการด าเนินโครงการ 1.การปรบัลกัษณะการมอบหมายงาน
แก่คณะท างานโครงการเป็นผูร้บัผดิชอบ
เป็นรายกจิกรรม 

1.การลงไปร่วมการวางแผนการท างานใน
กจิกรรมต่างๆ เพื่อปรบัแกไ้ขปญัหาความล่าชา้ 
 
2.การจดักระบวนการเรยีนรูแ้ลกเปลีย่นระหว่าง 
ผูร้บัผดิชอบ 

2.การไม่มาร่วมกจิกรรมของประชาชน
ตามเป้าหมายทีว่างไว ้

1.เน้นการประชาสมัพนัธใ์หท้ัว่ถงึ 
2.การจดักจิกรรมในช่วงเวลาให้
เหมาะสม เช่น การจดักจิกรรมวนัหยุด 

1.เน้นการประชาสมัพนัธใ์หท้ัว่ถงึ 
2.การจดักจิกรรมในช่วงเวลาใหเ้หมาะสม เช่น 
การจดักจิกรรมวนัหยุด 

 

3.2 การประเมนิความเสีย่ง  

ประเภทความเสีย่ง  /  ปจัจยัสีย่ง 
ระดบัความเสีย่ง ขอ้มลู ขอ้สงัเกต และ

ขอ้คดิเหน็ 
ของผูต้ดิตาม 

จากมากไปหาน้อย 
3 2 1 0 

1.ความเสีย่งดา้นการด าเนินงาน (operational Risks) 
1.1 โครงสรา้งการด าเนินงาน     การท างานในเชงิลกัษณะเป็นแบบ

ราชการ อบต .-ชาวบา้น คอื เน้น
การสัง่การจากดา้นบนลงดา้นล่าง 
สง่ผลใหข้าดความคล่องตวัในการ
ท างาน แต่มคีณะท างานโครงการ 
แต่หลายคนมาร่วม แต่ไม่ค่อย
แสดงความคดิเหน็ 

1.2 ศกัยภาพและทกัษะการด าเนินงาน      1.ขาดกระบวนการท างานเป็นทมี 
เน่ืองจาก มลีกัษณะการสัง่การจาก 
อบต.ไปยงัชุมชน 
2.แนวคดิการท างานชุมชนเขม้แขง็
ของทมีงานยงัไม่ได ้

1.3 ผลลพัธแ์ละผลส าเรจ็ของการด าเนินงาน      การท างานชุมชน พบว่า ยงัขาดมติิ
ของความต่อเนื่อง เน่ืองจาก
บางครัง้ การท ากจิกรรมไปแลว้ 
คลา้ยแค่ด าเนินการใหแ้ลว้เสรจ็ที่
เขยีนโครงการไป แต่ขาดไฮไลน์
หรอื กระบวนการทีม่าคลิก๊ให้
ชุมชนมาร่วมโครงการเหน็คุณค่า
ของกจิกรรม ยงัมหีลายกจิกรรมที่
ตอ้งเร่งด าเนินการ 

2. ความเสีย่งทางการเงนิ (Financial Risks) 
2.1 ระบบและกลไกการบรหิารจดัการ     มคีณะท างานดา้นการเงนิ และมี

การเปิดเผยในทีป่ระชุมคณะท างาน 
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2.2 การใชจ้่ายเงนิ     สอดคลอ้งกบัตวัโครงการ 
2.3 หลกัฐานการเงนิ     มกีารเกบ็ไวอ้ย่างถูกตอ้ง 

สรปุการแกไ้ขความเสีย่ง  (  ) แกไ้ขแลว้  (     ) ยงัไมไ่ดแ้กไ้ข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ส่วนท่ี 4 สรปุความเหน็ของผูติ้ดตาม 
4.1  กรณี
เบิก
เงินงวด/
ติดตาม
เย่ียมชม 

 มแีนวโน้มส าเรจ็ตามเป้าหมายโครงการ และตดิตามปกต ิ  
การวเิคราะหผ์ลการด าเนินงานโครงการและสรปุขอ้คดิเหน็     
.…………....……………….………………………...........................................................................  
............................................................................................................ .......................................... 
 มแีนวโน้มเสีย่ง ตอ้งตดิตามอยา่งใกลช้ดิ เนื่องจาก การท าโครงการล่าชา้กว่าก าหนดดว้ยเหตุ
ปจัจยัหลายอยา่ง  ประกอบดว้ย 
1.ความเขา้ใจของคณะท างานโครงการ ลกัษณะพืน้ทีม่กีารท างานแบบระบบราชการ คอื นายก 
อบต.เป็นผูร้บัผดิชอบโครงการ ส่งผลใหม้มีองไมเ่หน็เด่นชดักระบวนการมสี่วนรว่มของชาวบา้น  
2.แนวคดิการจดัการโครงการของคณะท างาน ยงัขาดความเขา้ใจถงึกระบวนการสรา้งชุมชนเขม้แขง็ 
จงึท าใหห้ลายกจิกรรมไมช่ดัเจนในกระบวนการมสี่วนรว่มของชาวบา้น  
***  พีเ่ลีย้งอาจตอ้งรว่มกนัออกแบบกจิกรรม รว่มกบัพืน้ที ่
การวเิคราะหผ์ลการด าเนินงานโครงการและสรปุขอ้คดิเหน็      
 มคีวามเสีย่ง ตอ้งยตุโิครงการ เนื่องจาก
....................................................................................................... .............................................  
...................................................................... ...............................................................................  

4.2 กรณี
สรปุปิด

ด าเนินงานไดต้ามแผนปฏบิตักิาร และสามารถปิดโครงการได ้ 
สรปุผลภาพรวมการด าเนินงาน-การเงนิโครงการและขอ้คดิเหน็ 
แมจ้ะมแีนวโน้มเสีย่ง แต่คณะท างานมคีวามตัง้ใจท าเพื่อชุมชนของตนเอง เป็นการฝึกกระบวนการ
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โครงการ เรยีนรูข้องคณะท างานและชุมชน กค็วรใหโ้อกาสในการท างานจนเสรจ็สิน้โครงการ  
   แต่จากการประเมนิ น่าจะสามารถปิดโครงการได ้ตามก าหนด  
 
 ไมเ่ป็นไปตามแผนปฏบิตักิาร ใหด้ าเนินการจดัระบบการเงนิ ระบบรายงานใหถู้กตอ้งก่อนปิด
โครงการ 
สรปุผลภาพรวมการด าเนินงาน-การเงนิโครงการและขอ้คดิเหน็ 
............................................................................................................ .......................................... 
...................................................... ...................................................... .......................................... 
 

 

 

 

 

นิยามเกณฑก์ารประเมินความเส่ียง  

ส่วนท่ี 5 อ่ืนๆ (ขอ้สงัเกต/สิง่ดีๆ ทีค่น้พบ/ขอ้พงึระวงั/บทเรยีนทีไ่ด้) 
1.กระบวนการทีชุ่มชน ขนาด อบต.(ระดบัต าบล)ของบประมาณด าเนินโครงการ ตอ้งเน้นกระบวนการเชื่อมประสานงาน
หรอื มกีลไกทีช่ดัเจน เนื่องจากมฉิะนัน้แลว้ หากชุมชนทีม่คีวามพรอ้มน้อย ย่อมมผีลใหก้ระบวนการท างานไม่เกดิความ
เขม้แขง็ของชุมชนได ้
2.คณะท างานมคีวามตัง้ใจในการท างาน เป็นสว่นช่วยใหก้ารท างานใหส้ าเรจ็ 
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นิยามเกณฑก์ารประเมินความเส่ียง 

ประเภท/ปจัจยัความเสีย่ง 
ระดบั 3  

ความเสีย่งสงู 

ระดบั2  
ความเสีย่งปาน

กลาง 

ระดบั1 
ความเสีย่งต ่า 

ระดบั 0  
ไมม่คีวามเสีย่ง 

ระดบัเกณฑค์ะแนนรวมความเสีย่ง   3= 13-18  2= 7-12 1= 1-6  0=0  

แนวทางการจดัการความเสีย่งการด าเนินงาน 
  

ยติุการ
ด าเนินงาน 

ระงบัการ
ด าเนินงาน สนับสนุนด าเนินงานตามปกติ 

ความเสีย่งการด าเนินงาน      

โครงสรา้ง/ระบบ/กลไกการด าเนินงาน 
ประวตัเิสีย่ง/ท า

คนเดยีว 
ท าคนเดยีว/เป็น

ทมีงาน เป็นทมีงาน เป็นทมีงาน 

ทมีงานมคีวามรู/้ทกัษะความเชีย่วชาญ/ยอมรบั รอ้ยละ 10-50 รอ้ยละ 51-70 รอ้ยละ 71-85 รอ้ยละ 86-100 

ผลลพัธแ์ละผลส าเรจ็การด าเนินงาน รอ้ยละ 10-50 รอ้ยละ 51-70 รอ้ยละ 71-85 รอ้ยละ 86-100 

 

ประเภท/ปจัจยัความเสีย่ง 
ระดบั 3  

ความเสีย่งสงู 

ระดบั2  
ความเสีย่งปาน

กลาง 

ระดบั1 
ความเสีย่งต ่า 

ระดบั 0  
ไมม่คีวามเสีย่ง 

ระดบัเกณฑค์ะแนนรวมความเสีย่ง   3= 13-18  2= 7-12 1= 1-6  0=0  

แนวทางการจดัการความเสีย่งการด าเนินงาน 
  

ยติุการ
ด าเนินงาน 

ระงบัการ
ด าเนินงาน 

สนับสนุน
ด าเนินงาน
ตามปกติ  

ความเสีย่งทางการเงนิ 

ระบบ/กลไก/เครือ่งมอืจดัการเอกสารการเงนิ 
 

ไมม่จีนท.การเงนิ/ระบบ/
เครือ่งมอื 

ไมม่จีนท.การเงนิ
แต่มเีครือ่งมอื 

ไมม่จีนท.เงนิ
แต่มรีะบบ/
เครือ่งมอื 

มจีนท.
การเงนิ/
ระบบ/
เครือ่งมอื 

การใชจ้่ายเงนิชดัเจน/สอดคลอ้งตามกจิกรรม 
  

ไมช่ดัเจน/ไมส่อดคลอ้ง/
ผดิประเภท 

ชดัเจนบา้ง/ไม่
สอดคลอ้งบา้ง 

ชดัเจน/ไม่
สอดคลอ้ง
เลก็น้อย 

ชดัเจน/
สอดคลอ้ง 

การเกบ็ขอ้มลู/เอกสารการเงนิ/การตรวจสอบ 
  
 

ไมไ่ด/้บางส่วน/ไม่
สามารถตรวจสอบไดเ้สย 

บางส่วน/
ตรวจสอบได้
บางส่วน 

ค่อนขา้งครบ/
ตรวจสอบได้
บางส่วน 

ครบถว้น/
ตรวจสอบได้

ครบ 


