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แบบรายงานผลตดิตามและประเมนิผล 
โครงการรว่มสรา้งชุมชนและทอ้งถิน่ใหน่้าอยู่  ภาคใต้ 

 
 โครงการมุง่เป้าหมาย  พฤตกิรรมสุขภาพ  สรา้งสรรคส์ิง่แวดลอ้มและสรา้งสมดุลธรรมชาต ิ  
                             อื่นๆ.................................................................................................  
1. เลขทีข่อ้ตกลงสญัญา 54-01595 ชื่อโครงการ ชาวปากรอร่วมใจ ด าเนินรอยตามวิถีเศรษฐกิจ

พอเพียง ต าบล  ปากรอ    อ าเภอ สิงหนคร     จงัหวดั สงขลา 
2.  ระยะเวลาโครงการ 1 กรกฎาคม 2554 - 31 กรกฎาคม 2555 
3.  ผูร้บัผดิชอบโครงการ  นายธนา ไชยานุวงศ์ ต าแหน่งนายกองคก์ารบรหิารส่วนต าบลปากรอ 
4.  วตัถุประสงคโ์ครงการ  

1. เพื่อเสรมิสรา้ง ฟ้ืนฟูทกัษะการด ารงชวีติของประชาชนต าบลปากรอตามแนวเศรษฐกจิพอเพยีง 
2. เพื่อสรา้งรปูแบบการด าเนินชวีติของหมูบ่า้นเศรษฐกจิพอเพยีงระดบัชุมชน 

5.  กลุ่มเป้าหมาย   

1. เป้าหมายหลกั คอื ประชาชนแกนน าในหมูท่ี ่6 แหลมจาก จ านวน 40 ครวัเรอืน จาก 51 ครวัเรอืน 
2. เป้าหมายรอง คอื ประชาชนทัว่ไปในหมู่บา้นอื่นของปากรอ จ านวน 476  ครวัเรอืน 
3. เป้าหมายทัว่ไป คอื หน่วยงานและองคก์ร  กลุ่ม ชมรม ในพืน้ทีป่ากรอ 

6. กจิกรรมหลกั  
กจิกรรมที ่1 การปฐมนิเทศและการอบรมเสรมิสรา้ง ทกัษะความรูเ้รือ่ง วถิเีศรษฐกจิพอเพยีง 
กจิกรรมที ่2 การพฒันากลไกคณะท างาน 
กจิกรรมที ่3 การจดัปฏบิตักิารชุมชนดา้นเศรษฐกจิพอเพยีง 
กจิกรรมที ่4  การจดัท าแผนทีสุ่ขภาวะ 
กจิกรรมที ่5 การจดัท าหลกัสตูรการเรยีนรูด้า้นวถิพีอเพยีง (คร ูก.พอเพยีง) 
กจิกรรมที ่6 การพฒันากตกิารว่มกนัดา้นเศรษฐกจิพอเพยีง ชุมชนสุขภาวะ 
กจิกรรมที ่7 ตลาดนดัสุขภาพ 
กจิกรรมที ่8 ถอดบทเรยีน ปิดโครงการ 
 
7. สาระส าคญั สภาพปญัหาหน้ีสนิในพื้นที่ต าบลปากรอ ซึ่งอาจพูดได้ว่าเป็นปญัหาใหญ่อนัดบัต้นๆของ
หมูบ่า้นกว็่าได ้เนื่องจากประชาชนในหมู่บา้นส่วนใหญ่ประกอบอาชพีประมง เกษตรกรรม รายไดไ้ม่แน่นอน
ขึน้อยู่กบัสภาพดนิ ฟ้า อากาศ ส่งผลให้มรีายได้ไม่แน่นอน บางวนัได้เยอะ บางวนัได้น้อย หรอืบางวนัก็
ไม่ได้เลย หรอืบางรายอาจเกิดจากความเกียจคร้าน หรอืมีแหล่งอบายมุข ติดการพนันเพิ่มขึ้น ท าให้
ประชาชนในพืน้ทีม่ภีาระหนี้สนิเพิม่ขึน้ เมือ่มภีาระทีต่้องส่งเสยีเลีย้งดูครอบครวัท าใหต้้องกู้หนี้ยมืสนิทัง้จาก
ในระบบและนอกระบบ ซึ่งจากปญัญาหน้ีสนิที่ต้องส่งเสยี ท าให้ส่งผลต่อความเป็นอยู่และสภาพจติใจของ
ประชาชนในต าบลปากรอ นัน้    



 2 

คณะท างานจึง เลือกด าเนินโครงการเพื่อร่วมแก้ปญัหาภาวะหนี้สิ้น และการใช้สารเคมีทาง
การเกษตร  โดยยดึถือและให้ความส าคญัตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพยีง   เพื่อให้ประชาชนในครวัเรอืน 
กลุ่มอาชพีน้อมน าแนวคดิตามพระราชด ารติามแนววถิเีศรษฐกจิพอเพยีง น ามาสู่การประกาศให ้ต าบลปาก
รอ เป็นต าบลสุขภาวะต่อไป 
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8. แบบประเมนิกจิกรรม 

กจิกรรม 
ระยะเวลา เป้าหมาย/วธีิการ ปัญหา/อุปสรรค 

และการแก้ไข ตามแผน ปฏิบัติจริง ก าหนดไว้ ปฏิบัติได้จริง 
กิจกรรมท่ี 1 
การปฐมนิเทศและการอบรม
เสรมิสรา้งทกัษะความรูเ้รือ่ง 
วถิเีศรษฐกจิพอเพยีง 
 

20 ต.ค.54 20 ต.ค.54 -การประชุมและชีแ้จง
ภาพรวมโครงการ  
-ณ หอ้งประชุม อบต.ปาก
รอ 
กลุ่มเป้าหมาย คอื 
1.ผูแ้ทนประชาชนจาก6 
หมูบ่า้นๆละ 15 คน รวม 
90 คน  
2.คณะท างาน/หน่วยงาน
รฐั/ภาค ีจ านวน 30 คน 
ผลทีต่อ้งการ คอื 
1.ผูเ้ขา้รว่มประชุมมคีวาม
เขา้ใจภาพรวมโครงการ/
วตัถุประสงค ์
2.มผีูส้นใจเขา้รว่ม
โครงการ อยา่งน้อย 120 
ครวัเรอืน 

-การประชุมชีแ้จงภาพรวมโครงการ 
แลกเปลีย่นเรยีนรูเ้ร ือ่งเศรษฐกจิ
พอเพยีงระหว่างผูเ้ขา้รว่มโครงการ  
แต่งตัง้คณะท างานโครงการ 
ผูเ้ข้าร่วมจ านวน 97 คน ซ่ึงมาจาก 
เกษตรกร ผูใ้หญ่บา้น อสม. สมาชกิ
สภาองคก์รชุมชน กรรมการหมูบ่า้น 
กรรมการกองทุนหมูบ่า้น พนกังาน
ส่วนต าบลปากรอ ประชาชนต าบล
ปากรอ ปราชญช์าวบา้น 
ผลทีเ่กดิขึน้ 
1) ผูเ้ขา้รว่มมคีวามเขา้ใจภาพรวม
โครงการ/วตัถุประสงค ์ 
2) ผูเ้ขา้รว่มกจิกรรมมคีวามรู ้ความ
เขา้ใจ เรือ่ง เศรษฐกจิพอเพยีงมากขึน้ 
3) เกดิความสามคัครีะหว่างผูเ้ขา้รว่ม
โครงการภายในต าบลปากรอ 
4) มคีณะท างานโครงการ จ านวน 25 
คน 
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กจิกรรม 
ระยะเวลา เป้าหมาย/วธีิการ ปัญหา/อุปสรรค 

และการแก้ไข ตามแผน ปฏิบัติจริง ก าหนดไว้ ปฏิบัติได้จริง 
กิจกรรมท่ี 2 การพฒันา
กลไกคณะท างาน 
 

15 พ.ย. 54 15 พ.ย.54 วธิกีาร :ประชุมและรว่ม
แลกเปลีย่น ระดมความ
คดิเหน็รว่มกนั 
กลุ่มเป้าหมาย 
1.ผูแ้ทนประชาชนจาก6 
หมูบ่า้นๆละ 10 คนรวม 
60 คน  
2.คณะท างาน/หน่วยงาน
รฐั/ภาค ีจ านวน 30 คน 
ผลสมัฤทธ์ิเป้าหมาย 
1.เกดิคณะท างานเพื่อการ
ขบัเคลื่อนทีม่อีงคป์ระกอบ
จาก 3 ภาคส่วน 
2. เกดิกตกิา แผนการ
ท างานของคณะท างาน
เพื่อการขบัเคลื่อน
โครงการ 
 
 

วธิกีาร :ประชุมและรว่มแลกเปลีย่น 
ระดมความคดิเหน็รว่มกนั 
มีผูเ้ข้าร่วมจ านวน 69 คน มาจาก 
คณะท างานโครงการฯ เกษตรกร 
ผูใ้หญ่บา้น อสม. สมาชกิสภาองคก์ร
ชุมชน  กรรมการหมู่บา้น กรรมการ
กองทุนหมู่บา้น พนกังานส่วนต าบล
ปากรอ  ประชาชนต าบลปากรอ 

ปราชญช์าวบา้น  
ผลสมัฤทธ์ิ: 
1. เกดิกตกิาและวางแผนการลงพืน้ที่
ปฏบิตังิาน 
2.ผูเ้ขา้รว่มกจิกรรมมคีวามรูแ้ละเขา้ใจ
วธิกีารด าเนินงานโครงการ 
3.เกดิความสามคัครีะหว่าง
คณะท างาน  แกนน า ประชาชน 
พนกังานส่วนต าบล  
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กจิกรรม 
ระยะเวลา เป้าหมาย/วธีิการ ปัญหา/อุปสรรค 

และการแก้ไข ตามแผน ปฏิบัติจริง ก าหนดไว้ ปฏิบัติได้จริง 
กิจกรรมท่ี 3.1 การอบรมเชงิ
ปฏบิตักิารกบัครภููมปิญัญา
ดา้นเศรษฐกจิพอเพยีง(นาย
ภาณุ พทิกัษ์เผ่า) 
 

23.พ.ย.54 23 พ.ย.54 วธิกีาร:การอบรมเชงิ
ปฏบิตักิารของครภูมูิ
ปญัญาดา้นเศรษฐกจิ
พอเพยีง (ณ พงษ์ แสงระว ี
เทศบาลต าบลชะแล)้ 
จ านวน 4 รุน่ เพื่อ
ถ่ายทอดแนวคดิ 
กลุ่มเป้าหมาย 
1.ผูแ้ทนประชาชนจาก6 
หมูบ่า้นๆละ 20 คน รวม 
120 คน  
2.คณะท างาน/หน่วยงาน
รฐั/ภาค ีจ านวน 30 คน 
รวม 150 คน 
 -ณ เทศบาลต าบลชะแล ้
เป้าหมาย 
 

วิธีการ:การประชุมเชงิปฏบิตักิาร และ
ถ่ายทอดแนวคดิจากครภููมปิญัญา
อาจารยภ์าณุ พทิกัษ์เผ่า 
มีผูเ้ข้าร่วมอบรม    75  คน  
ประกอบดว้ย คณะท างานโครงการฯ
เกษตรกร ผูใ้หญ่บา้น อสม. สมาชกิ
สภาองคก์รชุมชน กรรมการหมูบ่า้น 
กรรมการกองทุนหมูบ่า้น พนกังาน
ส่วนต าบลปากรอ ประชาชนต าบล
ปากรอ ปราชญช์าวบา้น 
ผลสมัฤทธ์ิ: 
1.ผูเ้ขา้รว่มกจิกรรมไดร้บัความรูด้า้น
เศรษฐกจิพอเพยีง  
2.ผูเ้ขา้รว่มกจิกรรมไดฝึ้กปฏบิตักิาร
ดา้นเศรษฐกจิพอเพยีง  
3.ไดม้กีารแลกเปลีย่นเรยีนรู ้ระหว่าง
ผูเ้ขา้รว่มโครงการดว้ยกนั 
 
 
 

- เนื่องจากความล่าชา้ของการ
ด าเนินกจิกรรมกว่าทีว่างไว ้
ประมาณ 3 เดอืน  
- จ านวนผูเ้ขา้รว่มประชุม
ถ่ายทอดแนวคดิน้อยกว่า
ก าหนด เนื่องจากมกีารตก
ของฝนส่งผลต่อการเดนิทาง
มารว่มประชุม 
แนวทางแก้ไข 
ปรบักจิกรรมเป็นการเชญิครู
ภมูปิญัญา คอื อาจารยภ์านุ 
พทิกัษ์เผ่า สมาคมเกษตร
อนิทรยีว์ถิไีท มาเป็นวทิยากร
เผยแพรแ่นวคดิดา้นเศรษฐกจิ
พอเพยีงแทน อาจารย ์ณ 
พงษ์ แสงระว(ีไมว่่าง)  ครัง้
เดยีว แต่เป็นการด าเนินการ
เชงิปฏบิตักิาร 
(ยงัคงใชง้บประมาณเท่าเดมิ) 
แต่ยงัไมป่ระสานไปยงั สสส.
อยา่งเป็นทางการ 
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9.  การบรหิารจดัการการเงนิ/งบประมาณ รายรบัและค่าใชจ้า่ย 
     9.1 เกณฑก์ารประเมนิความเสีย่ง 

ประเภทความเสีย่ง  /  ปจัจยัสีย่ง 
ระดบัความเสีย่ง 

ขอ้มลูและขอ้สงัเกต (เพิม่เตมิ) 
จากมากไปหาน้อย 

3 2 1 0  

3.1.ความเส่ียงการด าเนินงาน(Operational Risks)   
3.1.1    โครงสรา้งการด าเนินงาน         
3.1.2    ศกัยภาพและทกัษะการด าเนินงาน          
3.1.3    ผลลพัธแ์ละผลส าเรจ็ของการ  
           ด าเนินงาน          
3.2. ความเส่ียงทางการเงิน (Financial Risks)  
3.2.1ระบบและกลไกการบรหิารจดัการดา้น
การเงนิ         
3.2.2    การใชจ้า่ยเงนิ (ความคุม้ทุน)         
3.2.3    หลกัฐานการเงนิ (สมบรูณ์ครบถว้น) 

      
  
 

ผลรวม 0 0 0 0 12 

นิยามเกณฑก์ารประเมินความเส่ียง 

ประเภท/ปัจจยัความเส่ียง 
ระดบั 3 = ความ

เส่ียงสูง 

ระดบั2 = 
ความเส่ียง
ปานกลาง 

ระดบั1= ความ
เส่ียงต า่ 
  

ระดบั 0 = 
ไม่มีความ
เส่ียง  

   3= 13-18 คะแนน 
2= 7-12
คะแนน 1= 1-6 คะแนน 

0=0 
คะแนน 

ความเส่ียงการด าเนินงาน 
  

ยุติการ
ด าเนินงาน ระงบัโครงการ ด าเนินงานตามปกติ 

โครงสรา้ง/ระบบ/กลไกการด าเนินงาน 
ประวตัเิสีย่ง/ท าคน
เดยีว/ทมีเครอืญาต ิ

ท าคนเดยีว/
เป็นทมีงาน 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 

ความเส่ียงทางการเงิน 

ระบบ/กลไก/เครื่องมอืจดัการเอกสารการเงนิ 
 

ไม่มจีนท.การเงนิ/
ระบบ/เครื่องมอื 

ไม่มจีนท.
การเงนิแต่มี
เครื่องมอื 

ไม่มจีนท.เงนิ
แต่มรีะบบ/
เครื่องมอื 

มจีนท.
การเงนิ/
ระบบ/

เครื่องมอื 

-ยงัมองไมเ่หน็การลงทุนรว่ม
จากชุมชน  
-การวางแผนผดิพลาดจงึถอน
เงนิออกมามากกว่า 5,000 บ. 
แต่ไดค้นืกลบัไปแลว้(ไมต่ัง้ใจ) 
ตามค าแนะน าของพีเ่ลีย้ง   

-คณะท างานโครงการส่วนใหญ่
เป็นภาคส่วน อบต.หรอื  
- ยงัไมค่่อยเหน็การมสี่วนรว่ม
ของกลุ่ม เครอืขา่ย  
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การใชจ้่ายเงนิชดัเจน/สอดคลอ้งตามกจิกรรม 
  

ไม่ชดัเจน/ไม่
สอดคลอ้ง/ผดิ
ประเภท 

ชดัเจนบา้ง/ไม่
สอดคลอ้งบา้ง 

ชดัเจน/ไม่
สอดคลอ้ง
เลก็น้อย 

ชดัเจน/
สอดคลอ้ง 

การเกบ็ขอ้มลู/เอกสารการเงนิ/การตรวจสอบ 
  
 

ไม่ได/้บางสว่น/ไม่
สามารถตรวจสอบได้

เสย 

บางสว่น/
ตรวจสอบได้
บางสว่น 

ค่อนขา้งครบ/
ตรวจสอบได้
บางสว่น 

ครบถว้น/
ตรวจสอบ
ไดค้รบ 

    
     9.2 รายรบัโครงการ / กจิกรรมทัง้หมด       จ านวน ............... 96,149.77..................  บาท 
     9.3 รายจา่ยโครงการ / กจิกรรมทัง้หมด      จ านวน .............. 39,800................... บาท 
                                                เหลอื                          56,299.77            บาท 
10.  เปลีย่นแปลงโครงการ (ระบุเหตุผล)   .....ไมม่.ี.................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
11.  ปญัหาและอุปสรรค 

จดุเด่น 
1) การมทีมีงาน เช่น นายก อบต. ปลดัอบต.แต่คณะท างานส่วนใหญ่เป็นผูใ้หญ่บา้น สมาชกิ อบต. 
2) มคีวามตัง้ใจในการท ากจิกรรมและสนใจเรยีนรูข้องคณะท างานโครงการ 
3) การตดิตามโครงการมกีารตดิตามผ่านการประชุมประจ าเดอืนของ อบต. 
จดุด้อย  
1) ระบบการบรหิารงานทีผ่กูตดิกบั อบต.มากเกนิ ส่งผลใหก้ารด าเนินกจิกรรมล่าชา้ได ้เพราะ

บางครัง้ อบต.มกีจิกรรมของหน่วยงาน อนัมารบกวนการด าเนินกจิกรรมของโครงการ 
2) คณะท างานยงัขาดความเขา้ใจและทกัษะในการบรหิารและจดัการโครงการ และทีส่ าคญัความ

เขา้ใจเป้าหมายหรอืหวัใจของโครงการ 
3) ขอ้จ ากดัเรือ่ง การมสี่วนรว่มกล่าวคอื ยงัมองไมเ่หน็ความหลากหลายของกลุ่ม คน เขา้มามสี่วน

รว่ม 
4) ความล่าชา้ในการด าเนินกจิกรรมของแผนต่างๆ ซึง่บางแผนงานยงัล่าชา้และยงัไมเ่กดิผล

สมัฤทธิ ์เช่น การปฏบิตักิารชุมชนดา้นความพอเพยีง  
5) การใชจ้า่ยงบประมาณด าเนินโครงการเพยีง รอ้ยละ 41 ของงบประมาณทัง้หมดในงวด 1 

เท่านัน้  
12.  ขอ้เสนอแนะและแนวทางแกไ้ข                                                    

1) ปญัหาความล่าชา้ของกจิกรรมบางแผนงาน  
แนวทางแกไ้ข พีเ่ลีย้งโครงการจะลงพืน้ทีเ่พื่อลงรายละเอยีดเกีย่วกบัการวางแผน ปรบัแผนงาน 
ตลอดจนการแบ่งงานใหแ้ต่ละแผนงานมผีูร้บัผดิชอบทีช่ดัเจน การวางแผนอย่างชดัเจนและ
ตัง้เป้าหมายการด าเนินกจิกรรมทีต่อบสนองเป้าหมายการเป็นชุมชนเขม้แขง็ 

2) ขอ้จ ากดัในการเขยีนสรุปผลสมัฤทธิข์องการท ากจิกรรมได ้ 
แนวทางแกไ้ข พีเ่ลีย้งจะลงพืน้ทีเ่พื่อพฒันาศกัยภาพการเขยีนน าเสนอผลสมัฤทธิข์องการ
ด าเนินกจิกรรม 

3) ความเขา้ใจแก่นแทข้องการด าเนินโครงการ 
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แนวทางแกไ้ข พีเ่ลีย้งจะพยายามสรปุและเชื่อมโยงใหเ้หน็ความสมัพนัธเ์ป็นระยะ 
ควรเน้นการปฏบิตักิารชุมชนใหม้ากขึน้ เพราะมองเหน็กจิกรรมเพยีงการประชุมมากเกนิไป 

 
13. ประโยชน์ทีไ่ดร้บัจากการด าเนินงาน 

1.การจดักจิกรรมดา้นความพอเพยีงของแกนน าประชาชนอยา่งต่อเนื่อง  ภายใตก้ารสนบัสนุนของ
องคก์ารบรหิารส่วนต าบลและหน่วยงาน /องคก์รในระดบัต าบล  เช่น วสิาหกจิชุมชน   กศน.ต าบล องคก์ร
ชุมชนสถาบนัทางศาสนา  ฯลฯ  รวมทัง้การพฒันาศกัยภาพคณะท างานดา้นการขบัเคลื่อนเศรษฐกจิ
พอเพยีง สู่ต าบลสุขภาวะใหม้ศีกัยภาพในการขบัเคลื่อนกจิกรรม 
 2.แหล่งเรยีนรูต้้นแบบดา้นเศรษฐกจิพอเพยีงน าหลกัสตูร และจดักจิกรรมขยายผลไปยงัประชาชน
ในหมูบ่า้นใกลเ้คยีง 
 3.ประชาชนต าบลปากรอใชแ้นวทางการด าเนินชวีติติามวถิเีศรษฐกจิพอเพยีง มชีวีติความเป็นอยูท่ี่
ดขี ึน้ มรีายไดเ้พิม่ขึน้ 
 4.เกดิแผนงานรว่ม เรือ่ง เศรษฐกจิพอเพยีง ชุมชนสุขภาวะ ถูกบรรจลุงในแผนขององคก์ารบรหิาร
ส่วนต าบลและถูกสนบัสนุนการขบัเคลื่อนอยา่งต่อเนื่อง 
 
14.  ความส าเรจ็ของการด าเนินงาน (ประเมนิแต่ละครัง้ของการลงพืน้ที)่ 
     

ความส าเรจ็การด าเนินงาน 
ร้อยละ 
10-50 

ร้อยละ 
51-70 

ร้อยละ 
71-85 

ร้อยละ 
86-100 

14.1 การด าเนินงานเปรยีบเทยีบกบัวตัถุประสงค์         
14.2 การด าเนินงานเปรยีบเทยีบกบัเป้าหมาย         

 
15 นวตักรรมการสร้างเสริมสขุภาพ 
 เป็นความรูใ้หม่ (เกดิขึน้ใหม)่ 
เก่าทีอ่ื่น  แต่ใหมใ่นกลุ่มเป้าหมาย/ชุมชนทีจ่ะพฒันา 
 เป็นองคค์วามรูท้ีม่อียูแ่ลว้ น ามาปรบัปรงุใชใ้หส้อดคลอ้งกบัสภาพใหม่ของชุมชนนัน้ๆ 

ชื่อนวตักรรม วธิกีารท าใหเ้กดินวตักรรม ผล/การน าไปใชป้ระโยชน์ 
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16.โครงการเด่น ( Best Practice) 
มกีารพฒันาและเปลีย่นแปลงตามวตัถุประสงคโ์ครงการ 
ด าเนินการเสรจ็ และด ีตามแผนทีก่ าหนดอย่างมคีุณภาพ 
มกีารบรหิารโครงการทีด่แีละโปรง่ใส 
 ชุมชนสามารถน าไปใชแ้ละเป็นแบบอยา่ง 
 

ชื่อ Best Practice วธิกีารท าใหเ้กดิBest Practice ผล/การน าไปใชป้ระโยชน์ 
 
 

  

 
17.  งานทีจ่ะด าเนินต่อ 

1) การจดัท าแผนทีสุ่ขภาวะ 
2) การปฏบิตักิารชุมชนว่าดว้ยความพอเพยีงจ านวน 5 ครัง้ 
3) การจดัท าหลกัสตูรการเรยีนรูด้า้นวถิพีอเพยีง (คร ูก.พอเพยีง) 
4) การพฒันากตกิา/นโยบายสาธารณะรว่มกนัดา้นเศรษฐกจิพอเพยีง ชุมชนสุขภาวะ 
5) ตลาดนดัสุขภาวะ คนปากรอเคา้ พ.เพยีง แกนน าครอบครวัตน้แบบดา้นวถิพีอเพยีงน าเสนอ

ผลงานและ 
6) ถอดบทเรยีนกจิกรรม / สรปุ / ประเมนิผลโครงการ 

 
 
 

                          
                              (นายสมชาย ละอองพนัธ)์ 

                ผูร้ายงาน 
      30/11/2554 

 


