
 1 

แบบรายงานผลติดตามและประเมินผล  
โครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่  ภาคใต้  

 
 โครงการมุ่งเป้าหมาย  พฤติกรรมสุขภาพ  สร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมและสร้างสมดุลธรรมชาติ   
                             อื่นๆ.................................................................................................  
  
1. เลขที่ข้อตกลงสัญญา 54-00-0576 ชื่อโครงการ ตาสับปะรด หมู่ที่ 9 บ้านโคกสัก ต าบล ควนโส    

อ าเภอ ควนเนียง     จังหวัด สงขลา 
2.  ระยะเวลาโครงการ 1 กรกฎาคม 2554 - 30 กันยายน  2555 
3.  ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายสมพบ จันทภาโส ต าแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน 
4.  วัตถุประสงค์โครงการ  
 1.เพื่อสร้างความตระหนักของทุกภาคส่วนในสังคมท้ังกลุ่มเยาวชน ครอบครัว ผู้น า กลุ่มต่างๆ ใน
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
 2.เพื่อสร้างทักษะให้เยาวชนในการสร้างสรรค์กิจกรรมในการเบี่ยงเบนพฤติกรรมไปในทางที่ดี  
 
5.  กลุ่มเป้าหมาย 

1.กลุ่มเยาวชน ประกอบด้วย 1.1 กลุ่มติดยาเสพติด จ านวน 8 ราย  
                                    1.2 กลุ่มเสี่ยง จ านวน 13 ราย 

                                              1.3 กลุ่มปลอด จ านวน 63 ราย 
2.คนสามวัยจ านวน 100 คน 

   
6. กิจกรรมหลัก  

1.เตรียมความพร้อมชุมชนด้วยการสร้างความตระหนักและความภาคภูมิใจของคนท่ีมีต่อชุมชน 
ด้วยการจัดงาน กิจกรรม ชุมนุมชุมชนบ้านโคกสัก  

1.1 น าเสนอของดีของชุมชนโดยปราชญ์ชาวบ้าน  
1.2 ผู้เฒ่าเล่าความเป็นมาของบ้านโคกสักให้เยาวชนเกิดส านึกรักบ้านเกิด  
1.3 ค้นหา นาฬิกาชีวิต ของคนบ้านโคกสัก โดยดูนาฬิกาชีวิตหรือพฤติกรรมชีวิตของชุมชน จาก

ปราชญ์ชุมชน เพื่อการมีสุขภาวะท่ีดี เปรียบเทียบให้เห็นพฤติกรรมการด ารงชีวิตประจ าวันท่ีดีและ
พฤติกรรมเสี่ยง ให้เห็นผลกระทบท้ังในแง่บวกและแง่ลบ โดยเฉพาะปัญหายาเสพติด  

1.4 ประชุมผู้น าชุมชน ตัวแทนภาครัฐ และชาวบ้าน ร่วมรับรู้ปัญหาและร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด  
1.4.1 จัดตั้งกองทุนตาสับปะรด และก าหนดหลักเกณฑ์การบริหารกองทุน น าเงินจากกองทุนไปใช้

เพื่อการเฝ้าระวังยาเสพติด ทุนการศึกษาเพื่อเยาวชน และกิจกรรมสร้างสุขภาวะในชุมชน  
1.4.2 จัดกิจกรรมห้องสมุดชุมชนให้เยาวชนได้มีส่วนร่วมท าสิ่งดีๆมีกิจกรรมหนังสือตามสาย  
1.4.3 ร่วมกับศูนย์พัฒนาครอบครัวต าบลควนโสจัดกิจกรรม โครงการพัฒนาครอบครัวห่างไกลยา

เสพติด 
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1.5 ประเมินผลการด าเนินกิจกรรมโดยคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดประจ าต าบล 

1.6 จัดงานน าเสนอผลงานสร้างสรรค์ 
2. สร้างทักษะให้เยาวชนในการสร้างสรรค์กิจกรรม 
2.1 จัดตั้งกลุ่มเยาวชนบ้านโคกสัก จัดท าทะเบียน ประวัติ รูปภาพ ลักษณะความเป็นอยู่ ปัญหาใน

ชีวิต 
2.2 ปรับพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยง 
2.1 จัดกรรมนาฬิกาชีวิตเยาวชนบ้านโคกสัก 
2.2 เยาวชนและชุมชนน าเสนอนาฬิกาชีวิตในงานสมโภชน์พ่อจอม  
2.3 กลุ่มเยาวชนติดยาเสพติด เข้ารับการบ าบัดรักษาและชุมชนมีการติดตามพฤติกรรม  
.4 น ากลุ่มเสี่ยงซ่ึงเข้าร่วมโครงการพัฒนาครอบครัวห่างไกลยาเสพติดไปทัศนศึกษาที่สถานพินิจฯ  
 

7. สาระส าคัญ จากสภาพทั่วไปของหมู่ที่ 9 ต าบลควนโส เป็นชุมชนขนาดเล็ก ในชุมชนไม่มีความซับซ้อน  
ทางศาสนาและวัฒนาธรรม มีการพึ่งพาอาศัยแบบเครือญาติ ชุมชนมีผู้น าท้องที่ ผู้น าท้องถิ่น ผู้น าตาม
ธรรมชาติ ที่พร้อมจะแก้ไขปัญหาของชุมชนและ สถานการณ์ปัญหายาเสพติดอยู่ในระดับท่ีจะสามารถ
ป้องกันและแก้ไขได้ แต่เนื่องจากปัจจุบันเริ่มมีการแพร่ระบาดของยาเสพติดมากขึ้น เยาวชนในพื้นที่จ านวน
หนึ่งมีพฤติกรรมที่ไปม่ัวสุม ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ทั้งบุหร่ี เบียร์ สุรา ยาบ้า ยาไอซ์ ซึ่งน าไปสู่ปัญหาลัก
ขโมยในชุมชน และชุมชนกลายเป็นทางผ่านของยาเสพติด  

ชุมชนได้มีการประชุมหารือถึงปัญหายาเสพติดในชุมชนพบว่า วัยรุ่นในชุมชนมีจ านวนมากเมื่อ
พิจารณา ในช่วงวัย 15-19 ปี มีจ านวน 43 คน ช่วง 10 – 14 ปี จ านวน 41 คน เด็กเยาวชนในกลุ่มนี้เร่ิมมี
พฤติกรรมไม่เหมาะสม ใช้เวลาว่างไม่เกิดประโยชน์ รวมกลุ่มตอนกลางคืนบริเวณร้านค้า หรือบ้านของบาง
คนเพื่อกินเหล้า เบียร์สูบบุหรี่และมีบางส่วนใช้ยาเสพติดประเภทอื่นๆเช่น ยาบ้า ยาไอซ์ สาเหตุของปัญหา
มาจากเยาวชนมีเวลาว่างมากและใช้ไปในทางที่ไม่เหมาะสม พ่อแม่ผู้ปกครองต้องท ามาหากินไม่มีเวลาใส่ใจ
บุตรหลานเท่าที่ควร เมื่อมีการบอกกล่าวจากเพื่อนบ้านถึงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของเด็กก็ไม่เชื่อ ไม่สนใจ 
และสนับสนุนเด็กในทางที่ผิด ครอบครัวแตกแยกเด็กขาดคนที่จะคอยอบรมสั่งสอนช้ีแนะให้ด าเนินชีวิต
ในทางที่ถูก 

เมื่อชุมชนมีการทบทวนปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนและเม่ือพิจารณาจ าแนกกลุ่มเป้าหมายเยาวชนที่
เกี่ยวข้องให้ชัดเจน ช่วยท าให้การแก้ไขปัญหาได้เหมาะสมในแต่ละกลุ่ม ดังนี้ คือ กลุ่มปลอด ควรใช้การ
เสริมสร้างความดี ยกย่อง ชมเชย โดยมอบวุฒิบัตร มอบทุนการศึกษา กลุ่มเสี่ยงป้องกันโดยการรณรงค์ให้
ความรู้ ประสานกับโรงเรียน และครอบครัวในการเฝ้าระวัง กลุ่มติด ช่วยเหลือให้ หยุด-ลด-เลิก โดยส่งบ าบัด  

รวมท้ังการสร้างความรู้ความเข้าใจของคนในครอบครัวถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด เกิดความ
ตระหนักถึงความส าคัญของการเลี้ยงดูบุตรหลานให้ได้รับความรักความอบอุ่นในครอบครัว จัดกิจกรรม
ชุมชนเพื่อเสริมภูมิคุ้มกันป้องกันยาเสพติดแก่ประชาชนในชุมชน  

ทั้งน้ีการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนจะประสบผลส าเร็จหรือไม่จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้อง
อาศัยความร่วมมือของทุกภาคส่วน ทั้ง ภาคประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต ารวจ วัด โรงเรียน 
หลายตา หลายมือ หลายสมอง ในสังคมที่จะต้องคอยเป็นหูเป็นตาสอดส่องดูแล ป้องกันและแก้ไขปัญหายา
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เสพติดในชุมชน จึงเป็นท่ีมาของแนวคิดการจัดท า“โครงการตาสับปะรด”และเพื่อให้เกิดการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพชุมชนจึงเห็นควรพัฒนาโครงการตาสับปะรดขึ้นเป็นกองทุนตาสับปะรดเพื่อเป็นกองทุน
สนับสนุนการส่งเสริมสุขภาวะของชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดต่อไป  
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8. แบบประเมินกิจกรรม 

กิจกรรม 
ระยะเวลา เป้าหมาย/วิธีการ ปัญหา/อุปสรรค 

และการแก้ไข ตามแผน ปฏิบัติจริง ก าหนดไว้ ปฏิบัติได้จริง 
1.การปฐมนิเทศชี้แจง
โครงการ 

1 ก.ค.54 -11 ตุลาคม 2554 
เวลา 13.00 – 
16.00 น. 

 

-การประชุมและช้ีแจง
ภาพรวมโครงการ 
แกนน าชุมชน 120 คน 

วิธีการ 
1.ชี้แจงให้ความรู้ความเป็นมาของ
โครงการ 
2.ชี้แจงรายละเอียดของโครงการ 
 - โครงการตาสับปะรด 
- กิจกรรมห้องสมุด 
- กิจกรรมลาดตระเวนของหมู่บ้าน 
- กิจกรรมนาฬิกาชีวิต 
มีผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน  90 คน 
ซึ่งมาจาก ผู้ใหญ่บ้าน ปลัดอบต. 
อบต. อสม. เกษตรกร กรรมการ
หมู่บ้านกรรมการกองทุนหมู่บ้าน 
คณะท างานโครงการ 
ผลที่เกิดขึ้น 
1) ผู้เข้าร่วมจ านวน 90 คน ได้เข้าใจ
วัตถุประสงค์ของโครงการ 
2) เกิดคณะท างานซึ่งมีองค์ประกอบ
จากประชาชนในชุมชน 
3) ผู้เข้าร่วมประชุมเกิดความเข้าใจใน
ภาพรวมของโครงการ 
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กิจกรรม 
ระยะเวลา เป้าหมาย/วิธีการ ปัญหา/อุปสรรค 

และการแก้ไข ตามแผน ปฏิบัติจริง ก าหนดไว้ ปฏิบัติได้จริง 
กิจกรรมที่ 2 ประชุมชี้และ
พัฒนาศักยภาพชุด
ลาดตระเวน 
 

15 ก.ค. 54 25 ตุลาคม 2554 
เวลา 13.00 – 
16.00 น.  

 

วิธีการ :อบรมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อพัฒนา
ศักยภาพและร่วมระดม
ความคิดเห็น 
เป้าหมาย 
1.เพื่อสร้างกติการ่วมกัน
และวางแผนปฏิบัติการ
ลาดตระเวน 
2.ชุดลาดตระเวน มีความรู้
และทักษะการลาดตระเวน
เพื่อใช้ในการท างานต่อไป 
3.จัดตั้งคณะท างานด้าน
การลาดตระเวน  
ผู้เข้าร่วมประชุมจ านวน 
50 คน มาจาก ผู้น า
หมู่บ้าน เยาวชน ปกครอง 
อบต. อสม. 
 
 
 

วิธีการ : อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
พัฒนาศักยภาพและร่วมระดมความ
คิดเห็น 
ผลที่เกิดขึ้น 
1.เกิดกติการ่วมกันและวางแผน
ปฏิบัติการลาดตระเวน 
2.ชุดลาดตระเวน มีความรู้และทักษะ
การลาดตระเวนเพื่อใช้ในการท างาน
ต่อไป 
3.จัดตั้งคณะท างานด้านการ
ลาดตระเวน  
 
ผู้เข้าร่วมประชุมจ านวน 50 คน มา
จาก ผู้น าหมู่บ้าน เยาวชน ปกครอง 
อบต. อสม. 
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กิจกรรม 
ระยะเวลา เป้าหมาย/วิธีการ ปัญหา/อุปสรรค 

และการแก้ไข ตามแผน ปฏิบัติจริง ก าหนดไว้ ปฏิบัติได้จริง 
กิจกรรมที่ 3 ชี้แจงและ
สรุปผลในการท ากิจกรรมที่ 
2 และกิจกรรมท าห้องสมุด 
 

19 ส.ค.54 11 พ.ย.54 วิธีการ:ประชุมและร่วม
พูดคุยร่วมแลกเปลี่ยน 
ณ ศาลากลางหมู่บ้าน 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 75 คน 
ประกอบด้วย 
ผู้น าของหมู่บ้าน เยาวชน 
ปกครอง 
อบต. อสม. 
 
 
เป้าหมาย 
1.ชี้แจงการท างาน การ
ตระเวนของชุด
ลาดตระเวนของหมู่บ้าน
และปรับปรุงหา
ข้อบกพร่องของการ
ท างานที่ผ่านมา 
2.ปรึกษาและหาแนวทาง
ของการท าห้องสมุดชุมชน 

-  

วิธีการ:ประชุมและร่วมพูดคุยร่วม
แลกเปลี่ยน ณ ศาลากลางหมู่บ้าน 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 75 คน ประกอบด้วย 
ผู้น าของหมู่บ้าน เยาวชน ปกครอง 
อบต. อสม. 
 
ผลสัมฤทธิ์: 
1.ผู้เข้าร่วมประชุมมีความเข้าใจ
แนวทางจัดท าห้องสมุดชุมชน 
2.ผู้เข้าร่วมรับทราบข้อมูลจากการ
ปฏิบัติการเฝ้าระวังทางสังคมของหมู
บ้านในแต่ละวัน  
 
 
 
 
 
 

-ยังขาดการจัดเวทีสรุปผลการ
ลาดตระเวรและจัดท าเป็น
มาตรการของชุมชนเพื่อ
แก้ปัญหาของชุมชน 
-จ าเป็นต้องวัดผลของการ
ปฏิบัติการชุมชนด้านเฝ้าระวัง
ทางสังคมเพื่อเปรียบผลลัพธ์
ที่เกิดขึ้นก่อนและหลัง 
แนวทางแก้ไข 
อีก 2 เดือน คณะท างานควร
จะจัดเวทีน าเสนอข้อมูลผล
การเฝ้าระวังทางสังคม 
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กิจกรรม 
ระยะเวลา เป้าหมาย/วิธีการ ปัญหา/อุปสรรค 

และการแก้ไข ตามแผน ปฏิบัติจริง ก าหนดไว้ ปฏิบัติได้จริง 
กิจกรรมที่ 4 ปฏิบัติการ
ชุมชนลาดตระเวนของ
หมู่บ้าน 
 

ทุกวันจันทร-์
อาทิตย์ ระยะเวลา 
19.00-22.00 น. 
และ 22.00-24.00 
น. 

จ านวน 60 ครั้ง 
ทุกวันจันทร-์
อาทิตย์ 
ระยะเวลา 
19.00-22.00 น. 
และ 22.00-
24.00 น. 

วิธีการ: ปฏิบัติการ ลาดตระเวน
ตามแผนงานที่วางไว้ 
เป้าหมาย 
1.เกิดการลาดตระเวนเฝ้าระวัง
ทางสังคมตามแผนที่ก าหนด 
2.สถิติการเกิดเหตุร้ายลดลง
เหลือ 0 เปอร์เซนต์ 
 

วิธีการ:ปฏิบัติการ ลาดตระเวน
ตามแผนงานที่วางไว้ 
ผลสัมฤทธิ์ 
1.เกิดการลาดตระเวนเฝ้าระวัง
ทางสังคมตามแผนที่ก าหนด 
2.สถิติการเกิดเหตุร้ายลดลง
เหลือ 0 เปอร์เซนต์ 
 

 

กิจกรรมที่ 5 
ปฏิบัติการกิจกรรมจัดท า
ห้องสมุดชุมชน 
 

ตั้งแต่เดือน
พฤศจิกายน ในวัน
เสาร-์อาทิตย์ที่ว่าง
จากการท างาน ใช้
เวลาก่อสร้าง 10 
วัน  
 

ตั้งแต่เดือน
พฤศจิกายน ใน
วันเสาร์-อาทิตย์
ที่ว่างจากการ
ท างาน ใช้เวลา
ก่อสร้าง 10 วัน  
 

1.มีกิจกรรมปรับปรุงอาคารร้าง
จนกลายเป็นห้องสมุดชุมชน 
ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ในวัน
เสาร-์อาทิตย์ที่ว่างจากการ
ท างาน ใช้เวลาก่อสร้าง 10 วัน  
2.มีผู้เข้าร่วมปรับปรุงศาลา
อเนกประสงค์ครั้งละ 8 คน (ไม่
ซ้ ากัน)รวมจ านวน 80 คน  การ
ช่วยก่อสร้างโดยไม่คิดค่าแรง
(ลงแขก) 
 

1.มีกิจกรรมปรับปรุงอาคารร้าง
จนกลายเป็นห้องสมุดชุมชน 
ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ในวัน
เสาร-์อาทิตย์ที่ว่างจากการ
ท างาน ใช้เวลาก่อสร้าง 10 วัน  
2.มีผู้เข้าร่วมปรับปรุงศาลา
อเนกประสงค์ครั้งละ 8 คน (ไม่
ซ้ ากัน)รวมจ านวน 80 คน  การ
ช่วยก่อสร้างโดยไม่คิดค่าแรง(ลง
แขก) ส่งผลให้เกิดความรัก
สามัคคีกันภายในชุมชน 
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กิจกรรม 
ระยะเวลา เป้าหมาย/วิธีการ ปัญหา/อุปสรรค 

และการแก้ไข ตามแผน ปฏิบัติจริง ก าหนดไว้ ปฏิบัติได้จริง 
กิจกรรมที่ 6 
สรุปข้อมูลการลาดตระเวร
และแนวทางการจัดการ
ห้องสมุดชุมชน 

 วันท่ี 2 ธันวาคม
2554 เวลา 
13.00-16.00 น. 
 

วิธีการ :ประชุมน า เสนอข้อมูล
และร่วมกันแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น 
วันท่ี 2 ธันวาคม2554 เวลา 
13.00-16.00 น. 
มีผู้เข้าร่วมจ านวน 80 คน 
ประกอบด้วย คณะท างาน 20 
คน ปลัดอ าเภอและเจ้าหน้าที่
อ าเภอ ชาวบ้าน 
 
1.ผู้เข้าร่วมรับทราบข้อมูล
เกี่ยวกับจุดเสี่ยงของชุมชนจาก
การลาดตระเวร 
2.เกิดแนวทางแก้ไขปัญหา
ร่วมกันของชุมชนเพื่อจัดการ
จุดเสี่ยง 
3.เกิดแนวทางร่วมเกี่ยวกับการ
ใช้ห้องสมุดชุมชน 
 

วิธีการ :ประชุมน า เสนอข้อมูล
และร่วมกันแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น 
วันท่ี 2 ธันวาคม2554 เวลา 
13.00-16.00 น. 
มีผู้เข้าร่วมจ านวน 80 คน 
ประกอบด้วย คณะท างาน 20 คน 
ปลัดอ าเภอและเจ้าหน้าที่อ าเภอ 
ชาวบ้าน 
 
1.ผู้เข้าร่วมรับทราบข้อมูล
เกี่ยวกับจุดเสี่ยงของชุมชนจาก
การลาดตระเวร 
2.เกิดแนวทางแก้ไขปัญหา
ร่วมกันของชุมชนเพื่อจัดการจุด
เสี่ยง 
3.เกิดแนวทางร่วมเกี่ยวกับการ
ใช้ห้องสมุดชุมชน 
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9.  การบริหารจัดการการเงิน/งบประมาณ รายรับและค่าใช้จ่าย  
     9.1 เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง 

ประเภทความเสี่ยง  /  ปัจจัยสี่ยง 
ระดับความเสี่ยง 

ข้อมูลและข้อสังเกต (เพิ่มเติม) 
จากมากไปหาน้อย 

3 2 1 0  

3.1.ความเสี่ยงการด าเนินงาน(Operational Risks)   
3.1.1    โครงสร้างการด าเนินงาน         
3.1.2    ศักยภาพและทักษะการด าเนินงาน          
3.1.3    ผลลัพธ์และผลส าเร็จของการ  
           ด าเนินงาน          
3.2. ความเสี่ยงทางการเงิน (Financial Risks)  
3.2.1ระบบและกลไกการบริหารจัดการด้าน
การเงิน         
3.2.2    การใช้จ่ายเงิน (ความคุ้มทุน)         
3.2.3    หลักฐานการเงิน (สมบูรณ์ครบถ้วน)         

ผลรวม 0 0 0 0 12 

นิยามเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง 

ประเภท/ปัจจัยความเสี่ยง 
ระดับ 3 = ความ

เสี่ยงสูง 

ระดับ2 = 
ความเสี่ยง
ปานกลาง 

ระดับ1= ความ
เสี่ยงต่ า 
  

ระดับ 0 = 
ไม่มีความ
เสี่ยง  

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

0=0 
คะแนน 

ความเสี่ยงการด าเนินงาน 
  

ยุติการ
ด าเนินงาน ระงับโครงการ ด าเนินงานตามปกติ 

โครงสร้าง/ระบบ/กลไกการด าเนินงาน 
ประวัติเส่ียง/ท าคน
เดียว/ทีมเครือญาต ิ

ท าคนเดียว/
เป็นทีมงาน เป็นทีมงาน เป็นทีมงาน 

ทีมงานมีความรู้/ทักษะความเชี่ยวชาญ/ยอมรับ ร้อยละ 10-50 ร้อยละ 51-70 ร้อยละ 71-85 
ร้อยละ 86-

100 

ผลลัพธ์และผลส าเร็จการด าเนินงาน ร้อยละ 10-50 ร้อยละ 51-70 ร้อยละ 71-85 
ร้อยละ 86-

100 

ความเสี่ยงทางการเงิน 

ระบบ/กลไก/เคร่ืองมือจัดการเอกสารการเงิน 
 

ไม่มีจนท.การเงิน/
ระบบ/เคร่ืองมือ 

ไม่มีจนท.
การเงินแต่มี
เคร่ืองมือ 

ไม่มีจนท.เงิน
แต่มีระบบ/
เคร่ืองมือ 

มีจนท.
การเงิน/
ระบบ/
เคร่ืองมือ 

การใช้จ่ายเงินชัดเจน/สอดคล้องตามกิจกรรม ไม่ชัดเจน/ไม่ ชัดเจนบ้าง/ไม่ ชัดเจน/ไม่ ชัดเจน/

-มีการลงทุนร่วมจากชุมชน  
-มีการบริหารการเงินที่เป็น
ระบบ เช่นใช้excell บริหารงบ  

-มีประชุมคณะท างานอย่าง
สม่ าเสมอ 
-ยังขาดกลุ่มเยาวชน อันเป็น
หัวใจส าคัญของโครงการ  
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  สอดคล้อง/ผิด
ประเภท 

สอดคล้องบ้าง สอดคล้อง
เล็กน้อย 

สอดคล้อง 

การเก็บข้อมูล/เอกสารการเงิน/การตรวจสอบ 
  
 

ไม่ได/้บางส่วน/ไม่
สามารถตรวจสอบได้

เสย 

บางส่วน/
ตรวจสอบได้
บางส่วน 

ค่อนข้างครบ/
ตรวจสอบได้
บางส่วน 

ครบถ้วน/
ตรวจสอบ
ได้ครบ 

    
     9.2 รายรับโครงการ / กิจกรรมทั้งหมด       จ านวน ...............95,500.................  บาท 
     9.3 รายจ่ายโครงการ / กิจกรรมทั้งหมด      จ านวน ...............59,800.................. บาท 
                                                เหลือ                           35,700               บาท 
10.  เปลี่ยนแปลงโครงการ (ระบุเหตุผล)   .....ไม่มี..................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
11.  ปัญหาและอุปสรรค 

จุดเด่น 
1) การมีทีมงาน เช่น ทีมผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วย ปลัดอบต.. 
2) มีความตั้งใจในการท ากิจกรรมและสนใจเรียนรู้ของคณะท างานโครงการ  
3) การติดตามโครงการมีการติดตามผ่านการประชุมประจ าเดือนของหมู่บ้าน  
จุดด้อย  
1) การด าเนินกิจกรรมล่าช้าได้ เพราะมีการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านใหม่(ได้ทีมเก่าที่เคยน าเสนอ

โครงการ) ส่งผลให้ 
2) คณะท างานยังขาดความเข้าใจและทักษะในการบริหารและจัดการโครงการ และท่ีส าคัญความ

เข้าใจเป้าหมายหรือหัวใจของโครงการ 
3) ข้อจ ากัดเรื่องการมีส่วนร่วมกล่าวคือ ยังมองไม่เห็นเยาวชนกลุ่มเสี่ยง อันเป็นหัวใจหรือ

เป้าหมายของโครงการ เช่น การดึงกลุ่มเยาวชนมามีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรม ตลอดจน
การจัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับเวลาของเยาวชน อันจะส่งผลต่อการเข้าร่วมกิจกรรมของ
เยาวชนมากขึ้น 

4) ความล่าช้าในการด าเนินกิจกรรมของแผนต่างๆ ซึ่งบางแผนงานยังล่าช้าและยังไม่เกิดผล
สัมฤทธิ์ 

12.  ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข                                                    
1) ปัญหาความล่าช้าของกิจกรรมบางแผนงาน  

แนวทางแก้ไข ทางพี่เลี้ยงโครงการจะลงพื้นที่เพื่อลงรายละเอียดเกี่ยวกับการวางแผน ปรับ
แผนงาน ตลอดจนการแบ่งงานให้แต่ละแผนงานมีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน การวางแผนอย่าง
ชัดเจนและตั้งเป้าหมายการด าเนินกิจกรรมที่ตอบสนองเป้าหมายการเป็นชุมชนเข้มแข็ง  

2) ข้อจ ากัดในการเขียนสรุปผลสัมฤทธิ์ของการท ากิจกรรมได้  
แนวทางแก้ไข พี่เลี้ยงจะลงพื้นที่เพื่อพัฒนาศักยภาพการเขียนน าเสนอผลสัมฤทธิ์ของการ
ด าเนินกิจกรรม 

3) การไม่เห็นการมีส่วนร่วมของเยาวชนอันเป็นเป้าหมายส าคัญของโครงการ  
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แนวทางการแก้ไข ควรการดึงกลุ่มเยาวชนมามีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรม ตลอดจนการจัด
กิจกรรมให้เหมาะสมกับเวลาของเยาวชน อันจะส่งผลต่อการเข้าร่วมกิจกรรมของเยาวชนมาก
ขึ้น 

 
13. ประโยชน์ที่ได้รับจากการด าเนินงาน 

ทุกภาคส่วนในสังคมท้ังกลุ่มเยาวชน ครอบครัว ผู้น ากลุ่มต่างๆมีความตระหนักในการป้องกันและ

แก้ไขปัญหายาเสพติด พัฒนากลไกและสิ่งแวดล้อมที่ช่วยป้องกันยาเสพติด เยาวชนในการสร้างสรรค์

กิจกรรมในการเบี่ยงเบนพฤติกรรมไปในทางที่ดี ด าเนินชีวิตห่างไกลยาเสพติด  และร่วมป้องกัน แก้ไข

ปัญหายาเสพติดในชุมชน 

14.  ความส าเร็จของการด าเนินงาน (ประเมินแต่ละครั้งของการลงพื้นที่) 
     

ความส าเร็จการด าเนินงาน  
ร้อยละ 
10-50 

ร้อยละ 
51-70 

ร้อยละ 
71-85 

ร้อยละ 
86-100 

14.1 การด าเนินงานเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์         
14.2 การด าเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมาย         

 
15 นวัตกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ 
 เป็นความรู้ใหม่ (เกิดขึ้นใหม่) 
 เก่าที่อื่น  แต่ใหม่ในกลุ่มเป้าหมาย/ชุมชนที่จะพัฒนา 
 เป็นองค์ความรู้ท่ีมีอยู่แล้ว น ามาปรับปรุงใช้ให้สอดคล้องกับสภาพใหม่ของชุมชนนั้นๆ  

ชื่อนวัตกรรม วิธีการท าให้เกิดนวัตกรรม ผล/การน าไปใช้ประโยชน์ 
1.การจัดท าห้องสมุดชุมชน 
 
 
2.การเฝ้าระวังทางสังคม 
 

-การร่วมวางแผน ร่วมลงแรง
ก่อสร้าง ร่วมบริจาคและร่วม
บริหารจัดการใช้ห้องสมุดชุมชน 
การจัดตั้งคณะท างานเฝ้าระวัง
ทางสังคม การลงปฏิบัติการ
ชุมชนด้านการเฝ้าระวัง 
-มีการดึงเยาวชนกลุ่มเสี่ยง
มาร่วมด้วย 

เป็นแหล่งเรียนรู้ 
 
 
 
เป็นแหล่งเรียนรู้ 
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16.โครงการเด่น ( Best Practice) 
 มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงตามวัตถุประสงค์โครงการ 
 ด าเนินการเสร็จ และดี ตามแผนที่ก าหนดอย่างมีคุณภาพ 
 มีการบริหารโครงการที่ดีและโปร่งใส 
 ชุมชนสามารถน าไปใช้และเป็นแบบอย่าง 
 

ชื่อBest Practice วิธีการท าให้เกิดBest Practice ผล/การน าไปใช้ประโยชน์ 
 
 

  

 
17.  งานที่จะด าเนินต่อ 

1. กิจกรรมนาฬิกาชีวิต 
2. จัดตั้งกองทุนตาสับปะรด 
3. จัดตั้งกลุ่มเยาวชนบ้านโคกสัก 
4. กิจกรรมครอบครัวห่างไกลยาเสพติด 

 
 
 

                          
                              (นายสมชาย ละอองพันธ์) 

                ผูร้ายงา น 
      30/11/2554 

 


