
1 
 

 
 

 
 
 

แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

สํานักงานสาธารณสุขอําเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา 

 

 

รอบ  6  เดือน 

 

รอบ  ๙  เดือน 

 

   รอบ  ๑๒  เดือน 
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การติดตามโครงการและประเมินผลแผนปฏิบัติการ 

มาตรการในการการติดตามประเมินผลและการปรับแผนปฏิบัติการประจําป 2565 

………………………………………………………………………………… 

 

  ในการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการ เปนการประเมินผลสัมฤทธ์ิของการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ

การท่ีกําหนดไวเพ่ือวัดความสําเร็จ ตามตัวบงช้ีและคาเปาหมายท่ีกําหนด และประเมินปญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน และหา

แนวทางแกไข ปรับปรุง และพัฒนางานใหดียิ่งข้ึน ท้ังน้ีอาจจะตองมีการปรับปรุงวิธีการดําเนินงานหรือปรับปรุงเปลี่ยนแปลง

เปาหมายของกิจกรรม/โครงการ ใหเหมาะสมกับทรัพยากรหรือสภาพแวดลอมท่ีเปลี่ยนแปลงไปในระหวางปงบประมาณ โดยตองมี

การประเมินผลท้ัง 4 มิติ คือ การติดตามการใชจายงบประมาณ การติดตามแผนกิจกรรมประจําเดือน การประเมินผลสัมฤทธ์ิของ

โครงการ/กิจกรรม และการประเมินประโยชนของโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัตกิาร ซึ่งการติดตามและประเมิน ผลแผนปฏิบัติ

การ มีวัตถุประสงค ดังน้ี 

 1. เพ่ือรวบรวมผลการปฏิบัติงานตามแผนท่ีกําหนดไว โดยประเมินผลจากคาใชจายเง่ือนไขเวลาท่ีควรปฏิบัติและสัมฤทธ์ิ

ผลตามเปาหมายเชิงปริมาณและคุณภาพของโครงการ / กิจกรรมตาง ๆ  

 2. เพ่ือตองการทราบปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานตามโครงการตางๆ ซึ่งจะนําไปสูการปรับแผนปฏิบัติการใน

ชวงเวลาท่ีเหมาะสม 

 3. เพ่ือตองการทราบผลสัมฤทธ์ิ โดยรวมของแผนปฏิบัติการ ท่ีจะนําไปใชประโยชนในการปรับปรุงหรือ จัดทํา

แผนปฏิบัติการตอไป 

สาระสําคัญของการติดตามและประเมินผล 

 การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน แบงสาระสําคัญของการติดตามและประเมินผล เปน 4 สวน ดังน้ี 

 1. การติดตามเปาหมายการใชจายงบประมาณ 

 2. การติด ตามแผนกิจกรรมประจําเดือน 

 3. การประเมินผลสัมฤทธ์ิของโครงการ/กิจกรรม 

 4. การประเมินประโยชนของแผนปฏิบัติการ 

 ขอมูลท่ีไดจากการติดตามและประเมินผลจาก 4 มิติ  ดังกลาวน้ันจําเปนตองมีการตรวจสอบและพิจารณาอยางละเอียด

รอบคอบ เพ่ือใหเกิดความเช่ือมั่นและสามารถนําไปใชประโยชนไดอยางเต็มท่ี 
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แบบสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการ รอบ            6 เดือน             ๙ เดือน                ๑๒ เดือน 

หนวยงาน สํานักงานสาธารณสุขอําเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสมีา 

 

ตอนท่ี ๑ ขอมูลท่ัวไปของผูใหขอมูล 

 ช่ือ นายประพันธ  เมี้ยนกลาง  ตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 

 สังกัดหนวยงาน สํานักงานสาธารณสุขอําเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา  มือถือ ๐๘๑ ๙๕๕ ๙๕๒๘ 

 

ตอนท่ี ๒  ขอมูลการปฏิบัติกิจกรรม/โครงการ และขอมูลการใชจายงบประมาณ 

 

ท่ี กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา 

ผลการปฏิบัติกิจกรรม/โครงการ 
ผลการปฏิบัติ

กิจกรรม/โครงการ 
ผลสัมฤทธ์ิกิจกรรม/

โครงการ 

ยังไม 
ดําเนินการ 

กําลัง 
ดําเนินการ 

ดําเนินการ
แลว 

ยังไม
เบิกจาย 

เบิกจาย
แลว 

จํานวน
ตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัด 
บรรลุ

ผลสัมฤทธ์ิ 
ยุทธศาสตรท่ี 1 ดานสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรคและคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ ( P&P Excellence ) 
๑ โครงการพัฒนาระบบเฝาระวังภาวะโภชนาการ

สุขภาพนักเรียน 
 

  ๒๒,480  นางศศิธร                               
หวางกลาง 

ต.ค.๖๔ – 
ก.ย.๖๕      ๒  

๒ ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพ่ิมศักยภาพชมรม
ผูสูงอาย ุอําเภอโนนสูง ป 2565 
 

 39,840  นางอรทัย                          
ทองดีนอก 

ต.ค.๖๔ – 
ก.ย.๖๕      ๒ ๒ 

๓ พัฒนาศักยภาพ CM และCG.ในการทบทวน CP 
/ Program LTC (3C ) และฟนฟูวิชาการ 
 

76,080  นางอรทัย                         
ทองดีนอก 

ต.ค.๖๔ – 
ก.ย.๖๕      ๒  

๔ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูการดําเนินงาน ชมรม 
To be Number one  ป 2565 

- นายสมศักดิ ์                    
สงคทะเล 
 

ต.ค.๖๔ – 
ก.ย.๖๕      ๑ ๑ 
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ท่ี กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา 

ผลการปฏิบัติกิจกรรม/โครงการ 
ผลการปฏิบัติ

กิจกรรม/โครงการ 
ผลสัมฤทธ์ิกิจกรรม/

โครงการ 

ยังไม 
ดําเนินการ 

กําลัง 
ดําเนินการ 

ดําเนินการ
แลว 

ยังไม
เบิกจาย 

เบิกจาย
แลว 

จํานวน
ตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัด 
บรรลุ

ผลสัมฤทธ์ิ 
๕ ประกวดคดัเลือก อสม.ดเีดนและเฉลิมฉลองวัน 

อสม.แหงชาติ ประจําป2565 
54,800 นางอรทัย                       

ทองดีนอก 
ต.ค.๖๔ – 
ก.ย.๖๕ 

     ๑ ๑ 

๖ โครงการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดลอม
อําเภอ โนนสูง ป 2565 

30,289 นายสมศักดิ ์                 
สงคทะเล 

ต.ค.๖๔ – 
ก.ย.๖๕ 

     ๑ ๑ 

๗ โครงการพัฒนาอนามยัสิ่งแวดลอม NEHIS , 
GREEN & CLEAN Hospital Active 
Community 

4,145 
นายสมศักดิ ์               
สงคทะเล 

ต.ค.๖๔ – 
ก.ย.๖๕      ๒ ๒ 

๘ โครงการใหความรูการดําเนินงานควบคุมโรคติด
เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ป 2565 

44,300 นายสมศักดิ ์                  
สงคทะเล 

ต.ค.๖๔ – 
ก.ย.๖๕ 

     ๒ ๒ 

๙ โครงการศูนยตอบโตภาวะฉุกเฉินดาน
สาธารณสุข และศูนยปฏิบัติการควบคุมโรค
อําเภอโนนสูง ป 2565 

33,900 
นายสมศักดิ ์              
สงคทะเล 

ต.ค.๖๔ – 
ก.ย.๖๕      ๒ ๒ 

๑๐ โครงการควบคมุโรคไขเลือดออก อําเภอโนนสูง 
ป 2565 

53,200 นายสมศักดิ ์              
สงคทะเล 

ต.ค.๖๔ – 
ก.ย.๖๕ 

     ๑ ๑ 

ยุทธศาสตรท่ี 2 ดานบริการเปนเลิศ ( Service Excellence ) 

๑๑ 
พัฒนาระบบงานตามมาตรฐาน PCC 

33,800 นางธัญลักษณ                   
มุงเอ้ือมกลาง 

ต.ค.๖๔ – 
ก.ย.๖๕ 

     ๑  

๑๒  โครงการคนหาปญหาการใชยาและเฝาระวัง
ความปลอดภัยดานยา 

500 นางธัญลักษณ                    
มุงเอ้ือมกลาง 

ต.ค.๖๔ – 
ก.ย.๖๕ 

     ๑ ๑ 

๑๓ โครงการตรวจมะเร็งปากมดลูกดวยวิธี HPV 
DNA Test 

9,400 นางอรทัย                        
ทองดีนอก 

ต.ค.๖๔ – 
ก.ย.๖๕ 

 
 
 

   ๒  

๑๔ โครงการตรวจคดักรองมะเร็งลําไสใหญ 
 
 

53,500 นางอรทัย                      
ทองดีนอก 

ต.ค.๖๔ – 
ก.ย.๖๕ 
 

     ๑  
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ท่ี กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา 

ผลการปฏิบัติกิจกรรม/โครงการ 
ผลการปฏิบัติ

กิจกรรม/โครงการ 
ผลสัมฤทธ์ิกิจกรรม/

โครงการ 

ยังไม 
ดําเนินการ 

กําลัง 
ดําเนินการ 

ดําเนินการ
แลว 

ยังไม
เบิกจาย 

เบิกจาย
แลว 

จํานวน
ตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัด 
บรรลุ

ผลสัมฤทธ์ิ 

ยุทธศาสตรท่ี 3 ดานบุคลากรเปนเลิศ ( People Excellence ) 

๑๕ 
โครงการสงเสริมความผาสุกใหกับบุคลากร
สาธารณสุข 

 -  
นายประพันธ                 
เมี้ยนกลาง 

ต.ค.๖๔ – 
ก.ย.๖๕ 

     ๑ ๑ 

๑๖ 
 
 

โครงการสงเสริมวัฒนธรรมและประเพณีไทย  
อําเภอโนนสูง  ป 2565 

 -  
นายประพันธ                  
เมี้ยนกลาง 

ต.ค.๖๔ – 
ก.ย.๖๕      ๑ ๑ 

ยุทธศาสตรท่ี 4 บริหารเปนเลิศดวยธรรมาภิบาล ( Governance Excellence ) 

๑๗ 
การอบรมเชิงปฏิบัติการในการพัฒนา IT MAN 
เพ่ือพัฒนาองคการตามมาตรฐาน PMQA คป
สอ. ป 2565 

         
14,240  

นายคณติ                
ฟองสันเทียะ 

ต.ค.๖๔ – 
ก.ย.๖๕      ๑ ๑ 

๑๘ 
 

พัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว 
       

44,000  
นางธัญลักษณ                   
มุงเอ้ือมกลาง 

ต.ค.๖๔ – 
ก.ย.๖๕ 

     ๑ ๑ 

๑๙ 
โครงการประชุมอบรมดานงานบรหิารและ
จัดเก็บรายได 

        
29,350  

นายคณติ               
ฟองสันเทียะ 

ต.ค.๖๔ – 
ก.ย.๖๕ 

     ๑ ๑ 

๒๐ 
โครงการพัฒนาระบบคลัง  KM  สสอ.โนนสูง ป 
2565 

 -  
นายคณติ                     
ฟองสันเทียะ 

ต.ค.๖๔ – 
ก.ย.๖๕ 

     ๑ ๑ 

๒๑ 
การนิเทศและประเมินผลการดําเนินงานตาม
ตัวช้ีวัด ป 2565 

        
41,600  

นายสมศักดิ ์              
สงคทะเล 

ต.ค.๖๔ – 
ก.ย.๖๕ 

     ๑ ๑ 

๒๒ 
 

โครงการบริหารจัดการระบบควบคุมภายในและ
การจัดการความเสี่ยง 

       
30,070  

นางสมทรง                 
กลิ่นพูน 

ต.ค.๖๔ – 
ก.ย.๖๕ 

     ๑ ๑ 

 
รวม       

615,494  
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สรุปผลการดําเนินงานรอบ        ๖ เดือน     ๙  เดือน               ๑๒  เดือน 

 โครงการท่ีตองดําเนินการท้ังสิ้น  ๒๒ โครงการ งบประมาณ ๖๑๕,๔๙๔  บาท มีการดําเนินการดังน้ี 

         คิดเปนรอยละ     คิดเปนรอยละ 

  ๑. โครงการท่ีดําเนินการแลว   จํานวน ๑๗ โครงการ ๗๗.๒๗   เปนจํานวนเงิน  ๔๒๐,๒๓๔ บาท ๖๘.๒๘ 

  ๒. โครงการท่ีกําลังดําเนินการ  จํานวน   ๔ โครงการ ๑๘.๑๘   เปนจํานวนเงิน  ๑๗๒,๗๘๐ บาท ๒๘.๐๗ 

  ๓. โครงการยังไมดําเนินการ   จํานวน  ๑ โครงการ ๔.๕๕   เปนจํานวนเงิน    ๒๒,๔๘๐ บาท ๓.๖๕ 

   

ปญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน 

 ๑. ระยะเวลาดําเนินการตามแผน  จะตองรอคําสั่ง ศปก.จังหวัดในการอนุมัติการในการรวมคน 

 ๒. การดําเนินการแผนลาชา เน่ืองจากการจัดสรรงบประมาณลาชา 

 

ขอคิด/ขอเสนอแนะอ่ืน ๆ เกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลกิจกรรม/โครงการ 

 การปรับเกลี่ยการใชจายงบประมาณท่ีมีความคลองตัว และตามความเหมาะสม 
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แบบฟอรมการติดตามและประเมินผลโครงการท่ี ๒ 

ตอนท่ี ๑ 

 ช่ือโครงการ การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ิมศักยภาพชมรมผูสูงอายุ อําเภอโนนสูง ป ๒๕๖๕ 

 ผูรับผิดชอบ นางอรทัย ทองดีนอก ตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 

ตอนท่ี ๒ 

 ขอมูลผลสัมฤทธ์ิของโครงการ  ( ตอบเมื่อสิ้นสุดโครงการเทาน้ัน ) 

 ๒.๑   วัตถุประสงค 

   บรรลุตามวัตถุประสงคของโครงการ 

   ไมบรรลุตามวัตถุประสงคของโครงการ  เพราะ ................................................................................ 

    ........................................................................................................................................................... 

 ๒.๒   ระยะเวลาในการดําเนินกิจกรรม  ตามแผนท่ีกําหนด  ไมเปนไปตามแผนท่ีกําหนด   

 ๒.๓   การเบิกจายงบประมาณ  ตามแผนท่ีกําหนด  ไมเปนไปตามแผนท่ีกําหนด 

 งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ ๓๙,๘๔๐ บาท เบิกจายจริง  ๓๙,๘๔๐ บาท คิดเปนรอยละ ๑๐๐ 

 ๒.๔  ผลสัมฤทธ์ิตามตัวช้ีวัดความสําเร็จ  

  ๑. รอยละของผูสูงอายุท่ีมีภาวะพึงพิง และบุคคลอ่ืนท่ีมีภาวะพ่ึงพิง ไดรับการดูแลตาม Care Plan  

  ๒. รอยละ 40ผูสูงอายุกลุม ติดบาน ติดเตียง ไดรับการตรวจคัดกรอง 

  จํานวนตัวช้ีวัด  ๒  ขอ บรรลุตัวช้ีวัด ๒ ขอ คิดเปนรอยละ ๑๐๐ 

 ๒.๕  ปญหา/อุปสรรคในการดําเนินโครงการ 

   ไมม ี

   มี ( ระบุ )........................................................................................................................................... 

    

 ๒.๖  แนวทางแกไข 

  .......................................................................................................................................................................... 

  .......................................................................................................................................................................... 

 

 
ลงช่ือ ....................................................... ผูรายงาน 

( นางอรทัย ทองดนีอก ) 

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
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แบบฟอรมการติดตามและประเมินผลโครงการท่ี ๔ 

ตอนท่ี ๑ 

 ช่ือโครงการ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูการดําเนินงานชมรา To Be Number One ป ๒๕๖๕ 

 ผูรับผิดชอบ นายสมศักดิ์ สงคทะเล  ตําแหนงนักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 

ตอนท่ี ๒ 

 ขอมูลผลสัมฤทธ์ิของโครงการ  ( ตอบเมื่อสิ้นสุดโครงการเทาน้ัน ) 

 ๒.๑   วัตถุประสงค 

   บรรลุตามวัตถุประสงคของโครงการ 

   ไมบรรลุตามวัตถุประสงคของโครงการ  เพราะ ................................................................................ 

    ........................................................................................................................................................... 

 ๒.๒   ระยะเวลาในการดําเนินกิจกรรม  ตามแผนท่ีกําหนด  ไมเปนไปตามแผนท่ีกําหนด   

 ๒.๓   การเบิกจายงบประมาณ  ตามแผนท่ีกําหนด  ไมเปนไปตามแผนท่ีกําหนด 

 งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ -   บาท เบิกจายจริง    -    บาท คิดเปนรอยละ ๑๐๐ 

 ๒.๔  ผลสัมฤทธ์ิตามตัวช้ีวัดความสําเร็จ  

  ๑.  รอยละ 50 ของกลุมเปาหมายมีความรอบรูดานสุขภาพ 

  จํานวนตัวช้ีวัด  ๑  ขอ บรรลุตัวช้ีวัด ๑ ขอ คิดเปนรอยละ ๑๐๐ 

 ๒.๕  ปญหา/อุปสรรคในการดําเนินโครงการ 

   ไมม ี

   มี ( ระบุ )........................................................................................................................................... 

    

 ๒.๖  แนวทางแกไข 

  .......................................................................................................................................................................... 

  .......................................................................................................................................................................... 

  

 

 

ลงช่ือ ....................................................... ผูรายงาน 

( นายสมศักดิ์  สงคทะเล ) 

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
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แบบฟอรมการติดตามและประเมินผลโครงการท่ี ๕ 

ตอนท่ี ๑ 

 ช่ือโครงการ การประกวดคัดเลือก อสม.ดีเดน และเฉลิมฉลองวัน อสม.แหงชาติ ป ๒๕๖๕ 

 ผูรับผิดชอบ นางอรทัย ทองดีนอก ตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 

ตอนท่ี ๒ 

 ขอมูลผลสัมฤทธ์ิของโครงการ  ( ตอบเมื่อสิ้นสุดโครงการเทาน้ัน ) 

 ๒.๑   วัตถุประสงค 

   บรรลุตามวัตถุประสงคของโครงการ 

   ไมบรรลุตามวัตถุประสงคของโครงการ  เพราะ ................................................................................ 

    ........................................................................................................................................................... 

 ๒.๒   ระยะเวลาในการดําเนินกิจกรรม  ตามแผนท่ีกําหนด  ไมเปนไปตามแผนท่ีกําหนด   

 ๒.๓   การเบิกจายงบประมาณ  ตามแผนท่ีกําหนด  ไมเปนไปตามแผนท่ีกําหนด 

 งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ ๕๔,๘๐๐  บาท เบิกจายจริง ๕๔,๘๐๐ บาท คิดเปนรอยละ ๑๐๐ 

 ๒.๔  ผลสัมฤทธ์ิตามตัวช้ีวัดความสําเร็จ  

  ๑. รอยละ 50 ของกลุมเปาหมายมีความรอบรูดานสุขภาพ   

  จํานวนตัวช้ีวัด  ๑  ขอ บรรลุตัวช้ีวัด ๑ ขอ คิดเปนรอยละ ๑๐๐ 

 ๒.๕  ปญหา/อุปสรรคในการดําเนินโครงการ 

   ไมม ี

   มี ( ระบุ )........................................................................................................................................... 

    

 ๒.๖  แนวทางแกไข 

  .......................................................................................................................................................................... 

  .......................................................................................................................................................................... 

 

 
ลงช่ือ ....................................................... ผูรายงาน 

( นางอรทัย ทองดีนอก ) 

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
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แบบฟอรมการติดตามและประเมินผลโครงการท่ี  ๖ 

ตอนท่ี ๑ 

 ช่ือโครงการ โครงการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดลอมอําเภอโนนสูง ป ๒๕๖๕ 

 ผูรับผิดชอบ นายสมศักดิ์ สงคทะเล  ตําแหนงนักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 

ตอนท่ี ๒ 

 ขอมูลผลสัมฤทธ์ิของโครงการ  ( ตอบเมื่อสิ้นสุดโครงการเทาน้ัน ) 

 ๒.๑   วัตถุประสงค 

   บรรลุตามวัตถุประสงคของโครงการ 

   ไมบรรลุตามวัตถุประสงคของโครงการ  เพราะ ................................................................................ 

    ........................................................................................................................................................... 

 ๒.๒   ระยะเวลาในการดําเนินกิจกรรม  ตามแผนท่ีกําหนด  ไมเปนไปตามแผนท่ีกําหนด   

 ๒.๓   การเบิกจายงบประมาณ  ตามแผนท่ีกําหนด  ไมเปนไปตามแผนท่ีกําหนด 

 งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ ๓๐,๒๘๙   บาท เบิกจายจริง  ๓๐,๒๘๙     บาท คิดเปนรอยละ ๑๐๐ 

 ๒.๔  ผลสัมฤทธ์ิตามตัวช้ีวัดความสําเร็จ  

  ๑.  รอยละของอําเภอมีระบบจัดการปจจัยเสี่ยงจากสิ่งแวดลอมท่ีสงผลตอการปวยดวยโรคท่ีเก่ียวของกับ

สุขอนามัยและมลพิษสิ่งแวดลอม 

  จํานวนตัวช้ีวัด  ๑  ขอ บรรลุตัวช้ีวัด ๑ ขอ คิดเปนรอยละ ๑๐๐ 

 ๒.๕  ปญหา/อุปสรรคในการดําเนินโครงการ 

   ไมม ี

   มี ( ระบุ )........................................................................................................................................... 

    

 ๒.๖  แนวทางแกไข 

  .......................................................................................................................................................................... 

  .......................................................................................................................................................................... 

  

 

 

ลงช่ือ ....................................................... ผูรายงาน 

( นายสมศักดิ์  สงคทะเล ) 

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
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แบบฟอรมการติดตามและประเมินผลโครงการท่ี ๗ 

ตอนท่ี ๑ 

 ช่ือโครงการ โครงการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอม NEHIS GREEN & CLEAN Hospital Active Community       

ป ๒๕๖๕ 

 ผูรับผิดชอบ นายสมศักดิ์ สงคทะเล  ตําแหนงนักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 

ตอนท่ี ๒ 

 ขอมูลผลสัมฤทธ์ิของโครงการ  ( ตอบเมื่อสิ้นสุดโครงการเทาน้ัน ) 

 ๒.๑   วัตถุประสงค 

   บรรลุตามวัตถุประสงคของโครงการ 

   ไมบรรลุตามวัตถุประสงคของโครงการ  เพราะ ................................................................................ 

    ........................................................................................................................................................... 

 ๒.๒   ระยะเวลาในการดําเนินกิจกรรม  ตามแผนท่ีกําหนด  ไมเปนไปตามแผนท่ีกําหนด   

 ๒.๓   การเบิกจายงบประมาณ  ตามแผนท่ีกําหนด  ไมเปนไปตามแผนท่ีกําหนด 

 งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ ๔,๑๔๕   บาท เบิกจายจริง  ๔,๑๔๕      บาท คิดเปนรอยละ ๑๐๐ 

 ๒.๔  ผลสัมฤทธ์ิตามตัวช้ีวัดความสําเร็จ  

  ๑.  รอยละของอําเภอจัดการปจจัยเสี่ยงดานสิ่งแวดลอมท่ีมีผลตอกํารลดลงของอัตราปวยดวยโรคท่ีเก่ียวของ

กับสุขอนามัย และมลพิษสิ่งแวดลอม 

  ๒.   รอยละของอําเภอท่ีผานการประเมินระบบเฝาระวังโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพ และ

สิ่งแวดลอม   

  จํานวนตัวช้ีวัด  ๒  ขอ บรรลุตัวช้ีวัด ๒ ขอ คิดเปนรอยละ ๑๐๐ 

 ๒.๕  ปญหา/อุปสรรคในการดําเนินโครงการ 

   ไมม ี

   มี ( ระบุ )........................................................................................................................................... 

 ๒.๖  แนวทางแกไข 

  .......................................................................................................................................................................... 

  .......................................................................................................................................................................... 

  

 

 

ลงช่ือ ....................................................... ผูรายงาน 

( นายสมศักดิ์  สงคทะเล ) 

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
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แบบฟอรมการติดตามและประเมินผลโครงการท่ี ๘ 

ตอนท่ี ๑ 

 ช่ือโครงการ โครงการใหความรูการดําเนินงานควบคุมโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ป ๒๕๖๕ 

 ผูรับผิดชอบ นายสมศักดิ์ สงคทะเล  ตําแหนงนักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 

ตอนท่ี ๒ 

 ขอมูลผลสัมฤทธ์ิของโครงการ  ( ตอบเมื่อสิ้นสุดโครงการเทาน้ัน ) 

 ๒.๑   วัตถุประสงค 

   บรรลุตามวัตถุประสงคของโครงการ 

   ไมบรรลุตามวัตถุประสงคของโครงการ  เพราะ ................................................................................ 

    ........................................................................................................................................................... 

 ๒.๒   ระยะเวลาในการดําเนินกิจกรรม  ตามแผนท่ีกําหนด  ไมเปนไปตามแผนท่ีกําหนด   

 ๒.๓   การเบิกจายงบประมาณ  ตามแผนท่ีกําหนด  ไมเปนไปตามแผนท่ีกําหนด 

 งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ ๔๔,๓๐๐   บาท เบิกจายจริง   ๔๔,๓๐๐   บาท คิดเปนรอยละ ๑๐๐ 

 ๒.๔  ผลสัมฤทธ์ิตามตัวช้ีวัดความสําเร็จ  

  ๑.  รอยละของจังหวัดท่ีสามารถควบคุมสถานการณโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ใหสงบได

ภายใน 21 – 28 วัน 

  ๒. ระดับความสําเร็จในการเตรียมพรอมและตอบโตการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019             

(COVID-19) 

  จํานวนตัวช้ีวัด  ๒  ขอ บรรลุตัวช้ีวัด ๒ ขอ คิดเปนรอยละ ๑๐๐ 

 ๒.๕  ปญหา/อุปสรรคในการดําเนินโครงการ 

   ไมม ี

   มี ( ระบุ )........................................................................................................................................... 

 ๒.๖  แนวทางแกไข 

  .......................................................................................................................................................................... 

  .......................................................................................................................................................................... 

  

 

 

ลงช่ือ ....................................................... ผูรายงาน 

( นายสมศักดิ์  สงคทะเล ) 

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
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แบบฟอรมการติดตามและประเมินผลโครงการท่ี ๙ 

ตอนท่ี ๑ 

 ช่ือโครงการ โครงการศูนยตอบโตภาวะฉุกเฉินดานสาธารณสุข และศูนยปฏิบัติการควบคุมโรคอําเภอโนนสูง              

ป ๒๕๖๕ 

 ผูรับผิดชอบ นายสมศักดิ์ สงคทะเล  ตําแหนงนักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 

ตอนท่ี ๒ 

 ขอมูลผลสัมฤทธ์ิของโครงการ  ( ตอบเมื่อสิ้นสุดโครงการเทาน้ัน ) 

 ๒.๑   วัตถุประสงค 

   บรรลุตามวัตถุประสงคของโครงการ 

   ไมบรรลุตามวัตถุประสงคของโครงการ  เพราะ ................................................................................ 

    ........................................................................................................................................................... 

 ๒.๒   ระยะเวลาในการดําเนินกิจกรรม  ตามแผนท่ีกําหนด  ไมเปนไปตามแผนท่ีกําหนด   

 ๒.๓   การเบิกจายงบประมาณ  ตามแผนท่ีกําหนด  ไมเปนไปตามแผนท่ีกําหนด 

 งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ ๓๓,๙๐๐   บาท เบิกจายจริง   ๓๓,๙๐๐   บาท คิดเปนรอยละ ๑๐๐ 

 ๒.๔  ผลสัมฤทธ์ิตามตัวช้ีวัดความสําเร็จ  

  ๑.  รอยละของจังหวัดท่ีสามารถควบคุมสถานการณโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ใหสงบได

ภายใน 21 – 28 วัน 

  ๒. ระดับความสําเร็จในการเตรียมพรอมและตอบโตการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019             

(COVID-19) 

  จํานวนตัวช้ีวัด  ๒  ขอ บรรลุตัวช้ีวัด ๒ ขอ คิดเปนรอยละ ๑๐๐ 

 ๒.๕  ปญหา/อุปสรรคในการดําเนินโครงการ 

   ไมม ี

   มี ( ระบุ )........................................................................................................................................... 

 ๒.๖  แนวทางแกไข 

  .......................................................................................................................................................................... 

  .......................................................................................................................................................................... 

  

 

 

ลงช่ือ ....................................................... ผูรายงาน 

( นายสมศักดิ์  สงคทะเล ) 

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
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แบบฟอรมการติดตามและประเมินผลโครงการท่ี ๑๐ 

ตอนท่ี ๑ 

 ช่ือโครงการ โครงการควบคุมโรคไขเลือดออกอําเภอโนนสูง   ป ๒๕๖๕ 

 ผูรับผิดชอบ นายสมศักดิ์ สงคทะเล  ตําแหนงนักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 

ตอนท่ี ๒ 

 ขอมูลผลสัมฤทธ์ิของโครงการ  ( ตอบเมื่อสิ้นสุดโครงการเทาน้ัน ) 

 ๒.๑   วัตถุประสงค 

   บรรลุตามวัตถุประสงคของโครงการ 

   ไมบรรลุตามวัตถุประสงคของโครงการ  เพราะ ................................................................................ 

    ........................................................................................................................................................... 

 ๒.๒   ระยะเวลาในการดําเนินกิจกรรม  ตามแผนท่ีกําหนด  ไมเปนไปตามแผนท่ีกําหนด   

 ๒.๓   การเบิกจายงบประมาณ  ตามแผนท่ีกําหนด  ไมเปนไปตามแผนท่ีกําหนด 

 งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ ๓๓,๙๐๐   บาท เบิกจายจริง   ๓๓,๙๐๐   บาท คิดเปนรอยละ ๑๐๐ 

 ๒.๔  ผลสัมฤทธ์ิตามตัวช้ีวัดความสําเร็จ  

  ๑.  พัฒนาระบบจัดการภาวะฉุกเฉินดานสาธารณสุขและภัยจากสิ่งแวดลอม   

 จํานวนตัวช้ีวัด  ๑ ขอ บรรลุตัวช้ีวัด ๑ ขอ คิดเปนรอยละ ๑๐๐ 

 ๒.๕  ปญหา/อุปสรรคในการดําเนินโครงการ 

   ไมม ี

   มี ( ระบุ )........................................................................................................................................... 

 ๒.๖  แนวทางแกไข 

  .......................................................................................................................................................................... 

  .......................................................................................................................................................................... 

  

 

 

ลงช่ือ ....................................................... ผูรายงาน 

( นายสมศักดิ์  สงคทะเล ) 

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 
 



15 
 

แบบฟอรมการติดตามและประเมินผลโครงการท่ี ๑๒ 

ตอนท่ี ๑ 

 ช่ือโครงการ โครงการคนหาปญหาการใชยาและเฝาระวังความปลอดภัยดานยา   ป ๒๕๖๕ 

 ผูรับผิดชอบ นางธัญลักษณ มุงเอ้ือมกลาง  ตําแหนงนักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 

ตอนท่ี ๒ 

 ขอมูลผลสัมฤทธ์ิของโครงการ  ( ตอบเมื่อสิ้นสุดโครงการเทาน้ัน ) 

 ๒.๑   วัตถุประสงค 

   บรรลุตามวัตถุประสงคของโครงการ 

   ไมบรรลุตามวัตถุประสงคของโครงการ  เพราะ ................................................................................ 

    ........................................................................................................................................................... 

 ๒.๒   ระยะเวลาในการดําเนินกิจกรรม  ตามแผนท่ีกําหนด  ไมเปนไปตามแผนท่ีกําหนด   

 ๒.๓   การเบิกจายงบประมาณ  ตามแผนท่ีกําหนด  ไมเปนไปตามแผนท่ีกําหนด 

 งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ ๕๐๐   บาท เบิกจายจริง   ๕๐๐   บาท คิดเปนรอยละ ๑๐๐ 

 ๒.๔  ผลสัมฤทธ์ิตามตัวช้ีวัดความสําเร็จ  

  ๑.  อําเภอมีการขับเคลื่อนการดําเนินงานอาหารและยาปลอดภัยท่ีมีประสิทธิภาพ 

  จํานวนตัวช้ีวัด  ๑ ขอ บรรลุตัวช้ีวัด ๑ ขอ คิดเปนรอยละ ๑๐๐ 

 ๒.๕  ปญหา/อุปสรรคในการดําเนินโครงการ 

   ไมม ี

   มี ( ระบุ )........................................................................................................................................... 

 ๒.๖  แนวทางแกไข 

  .......................................................................................................................................................................... 

  .......................................................................................................................................................................... 

  

 

 

ลงช่ือ ....................................................... ผูรายงาน 

( นางธัญลักษณ มุงเอ้ือมกลาง ) 

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
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แบบฟอรมการติดตามและประเมินผลโครงการท่ี ๑๕ 

ตอนท่ี ๑ 

 ช่ือโครงการ โครงการสงเสริมความผาสุกใหกับบุคลากรสาธารณสุข   ป ๒๕๖๕ 

 ผูรับผิดชอบ นายประพันธ เมี้ยนกลาง  ตําแหนงนักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 

ตอนท่ี ๒ 

 ขอมูลผลสัมฤทธ์ิของโครงการ  ( ตอบเมื่อสิ้นสุดโครงการเทาน้ัน ) 

 ๒.๑   วัตถุประสงค 

   บรรลุตามวัตถุประสงคของโครงการ 

   ไมบรรลุตามวัตถุประสงคของโครงการ  เพราะ ................................................................................ 

    ........................................................................................................................................................... 

 ๒.๒   ระยะเวลาในการดําเนินกิจกรรม  ตามแผนท่ีกําหนด  ไมเปนไปตามแผนท่ีกําหนด   

 ๒.๓   การเบิกจายงบประมาณ  ตามแผนท่ีกําหนด  ไมเปนไปตามแผนท่ีกําหนด 

 งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ -    บาท เบิกจายจริง   -   บาท คิดเปนรอยละ ๑๐๐ 

 ๒.๔  ผลสัมฤทธ์ิตามตัวช้ีวัดความสําเร็จ  

  ๑.  รอยละ 20 ของหนวยบริการเปนองคกรแหงความสุขท่ีมีคุณภาพ 

  จํานวนตัวช้ีวัด  ๑ ขอ บรรลุตัวช้ีวัด ๑ ขอ คิดเปนรอยละ ๑๐๐ 

 ๒.๕  ปญหา/อุปสรรคในการดําเนินโครงการ 

   ไมม ี

   มี ( ระบุ )........................................................................................................................................... 

 ๒.๖  แนวทางแกไข 

  .......................................................................................................................................................................... 

  .......................................................................................................................................................................... 

  

 

 

ลงช่ือ ....................................................... ผูรายงาน 

(นายประพันธ เมีย้นกลาง ) 

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
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แบบฟอรมการติดตามและประเมินผลโครงการท่ี ๑๖ 

ตอนท่ี ๑ 

 ช่ือโครงการ โครงการสงเสริมวัฒนธรรมและประเพณีไทย อําเภอโนนสูง   ป ๒๕๖๕ 

 ผูรับผิดชอบ นายประพันธ เมี้ยนกลาง  ตําแหนงนักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 

ตอนท่ี ๒ 

 ขอมูลผลสัมฤทธ์ิของโครงการ  ( ตอบเมื่อสิ้นสุดโครงการเทาน้ัน ) 

 ๒.๑   วัตถุประสงค 

   บรรลุตามวัตถุประสงคของโครงการ 

   ไมบรรลุตามวัตถุประสงคของโครงการ  เพราะ ................................................................................ 

    ........................................................................................................................................................... 

 ๒.๒   ระยะเวลาในการดําเนินกิจกรรม  ตามแผนท่ีกําหนด  ไมเปนไปตามแผนท่ีกําหนด   

 ๒.๓   การเบิกจายงบประมาณ  ตามแผนท่ีกําหนด  ไมเปนไปตามแผนท่ีกําหนด 

 งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ -    บาท เบิกจายจริง   -   บาท คิดเปนรอยละ ๑๐๐ 

 ๒.๔  ผลสัมฤทธ์ิตามตัวช้ีวัดความสําเร็จ  

  ๑.  รอยละ 20 ของหนวยบริการเปนองคกรแหงความสุขท่ีมีคุณภาพ 

  จํานวนตัวช้ีวัด  ๑ ขอ บรรลุตัวช้ีวัด ๑ ขอ คิดเปนรอยละ ๑๐๐ 

 ๒.๕  ปญหา/อุปสรรคในการดําเนินโครงการ 

   ไมม ี

   มี ( ระบุ )........................................................................................................................................... 

 ๒.๖  แนวทางแกไข 

  .......................................................................................................................................................................... 

  .......................................................................................................................................................................... 

  

 

 

ลงช่ือ ....................................................... ผูรายงาน 

(นายประพันธ เมีย้นกลาง ) 

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
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แบบฟอรมการติดตามและประเมินผลโครงการท่ี ๑๗ 

ตอนท่ี ๑ 

 ช่ือโครงการ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในการพัฒนา IT MAN เพ่ือพัฒนาองคการตามมาตรฐาน PMQA   

            คปสอ.  อําเภอโนนสูง   ป ๒๕๖๕ 

 ผูรับผิดชอบ นายคณิต  ฟองสันเทียะ   ตําแหนง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 

 ขอมูลผลสัมฤทธ์ิของโครงการ  ( ตอบเมื่อสิ้นสุดโครงการเทาน้ัน ) 

 ๒.๑   วัตถุประสงค 

   บรรลุตามวัตถุประสงคของโครงการ 

   ไมบรรลุตามวัตถุประสงคของโครงการ  เพราะ ................................................................................ 

    ........................................................................................................................................................... 

 ๒.๒   ระยะเวลาในการดําเนินกิจกรรม  ตามแผนท่ีกําหนด  ไมเปนไปตามแผนท่ีกําหนด   

 ๒.๓   การเบิกจายงบประมาณ  ตามแผนท่ีกําหนด  ไมเปนไปตามแผนท่ีกําหนด 

 งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ   ๑๔,๒๔๐   บาท เบิกจายจริง   ๑๔,๒๔๐   บาท คิดเปนรอยละ ๑๐๐ 

 ๒.๔  ผลสัมฤทธ์ิตามตัวช้ีวัดความสําเร็จ  

  ๑.  หนวยงานมีการดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ระดับ 5 

  จํานวนตัวช้ีวัด  ๑ ขอ บรรลุตัวช้ีวัด ๑ ขอ คิดเปนรอยละ ๑๐๐ 

 ๒.๕  ปญหา/อุปสรรคในการดําเนินโครงการ 

   ไมม ี

   มี ( ระบุ )........................................................................................................................................... 

 ๒.๖  แนวทางแกไข 

  .......................................................................................................................................................................... 

  .......................................................................................................................................................................... 

  

 
ลงช่ือ ....................................................... ผูรายงาน 

(  นายคณิต ฟองสันเทียะ ) 

พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 
 



19 
 

แบบฟอรมการติดตามและประเมินผลโครงการท่ี ๑๘ 

ตอนท่ี ๑ 

 ช่ือโครงการ โครงการพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว อําเภอโนนสูง ป ๒๕๖๕ 

 ผูรับผิดชอบ นางธัญลักษณ มุงเอ้ือมกลาง  ตําแหนงนักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 

ตอนท่ี ๒ 

 ขอมูลผลสัมฤทธ์ิของโครงการ  ( ตอบเมื่อสิ้นสุดโครงการเทาน้ัน ) 

 ๒.๑   วัตถุประสงค 

   บรรลุตามวัตถุประสงคของโครงการ 

   ไมบรรลุตามวัตถุประสงคของโครงการ  เพราะ ................................................................................ 

    ........................................................................................................................................................... 

 ๒.๒   ระยะเวลาในการดําเนินกิจกรรม  ตามแผนท่ีกําหนด  ไมเปนไปตามแผนท่ีกําหนด   

 ๒.๓   การเบิกจายงบประมาณ  ตามแผนท่ีกําหนด  ไมเปนไปตามแผนท่ีกําหนด 

 งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ ๔๔,๐๐๐   บาท เบิกจายจริง   ๔๔,๐๐๐   บาท คิดเปนรอยละ ๑๐๐ 

 ๒.๔  ผลสัมฤทธ์ิตามตัวช้ีวัดความสําเร็จ  

  ๑.  รอยละ 80 ของ รพ.สต.ท่ีผานเกณฑการพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว และ Re accreditation  

       เพ่ิมอําเภอละ 1 แหง   

 จํานวนตัวช้ีวัด  ๑ ขอ บรรลุตัวช้ีวัด ๑ ขอ คิดเปนรอยละ ๑๐๐ 

 ๒.๕  ปญหา/อุปสรรคในการดําเนินโครงการ 

   ไมม ี

   มี ( ระบุ )........................................................................................................................................... 

 ๒.๖  แนวทางแกไข 

  .......................................................................................................................................................................... 

  .......................................................................................................................................................................... 

  

 

 

ลงช่ือ ....................................................... ผูรายงาน 

( นางธัญลักษณ มุงเอ้ือมกลาง ) 

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
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แบบฟอรมการติดตามและประเมินผลโครงการท่ี ๑๙ 

ตอนท่ี ๑ 

 ช่ือโครงการ โครงการประชุมอบรมดานงานบริหารและจัดเก็บรายได อําเภอโนนสูง   ป ๒๕๖๕ 

 ผูรับผิดชอบ นายคณิต  ฟองสันเทียะ   ตําแหนง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 

 ขอมูลผลสัมฤทธ์ิของโครงการ  ( ตอบเมื่อสิ้นสุดโครงการเทาน้ัน ) 

 ๒.๑   วัตถุประสงค 

   บรรลุตามวัตถุประสงคของโครงการ 

   ไมบรรลุตามวัตถุประสงคของโครงการ  เพราะ ................................................................................ 

    ........................................................................................................................................................... 

 ๒.๒   ระยะเวลาในการดําเนินกิจกรรม  ตามแผนท่ีกําหนด  ไมเปนไปตามแผนท่ีกําหนด   

 ๒.๓   การเบิกจายงบประมาณ  ตามแผนท่ีกําหนด  ไมเปนไปตามแผนท่ีกําหนด 

 งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ   ๒๙,๓๕๐   บาท เบิกจายจริง   ๒๙,๓๕๐   บาท คิดเปนรอยละ ๑๐๐ 

 ๒.๔  ผลสัมฤทธ์ิตามตัวช้ีวัดความสําเร็จ  

  ๑.   ระดับความสําเร็จของหนวยงานในสังกัด สสจ.นม. มีระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง 

 จํานวนตัวช้ีวัด  ๑ ขอ บรรลุตัวช้ีวัด ๑ ขอ คิดเปนรอยละ ๑๐๐ 

 ๒.๕  ปญหา/อุปสรรคในการดําเนินโครงการ 

   ไมม ี

   มี ( ระบุ )........................................................................................................................................... 

 ๒.๖  แนวทางแกไข 

  .......................................................................................................................................................................... 

  .......................................................................................................................................................................... 

  

 
ลงช่ือ ....................................................... ผูรายงาน 

(  นายคณิต ฟองสันเทียะ ) 

พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
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แบบฟอรมการติดตามและประเมินผลโครงการท่ี ๒๑ 

ตอนท่ี ๑ 

 ช่ือโครงการ โครงการนิเทศงานและประเมินผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด   ป ๒๕๖๕ 

 ผูรับผิดชอบ นายสมศักดิ์ สงคทะเล  ตําแหนงนักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 

ตอนท่ี ๒ 

 ขอมูลผลสัมฤทธ์ิของโครงการ  ( ตอบเมื่อสิ้นสุดโครงการเทาน้ัน ) 

 ๒.๑   วัตถุประสงค 

   บรรลุตามวัตถุประสงคของโครงการ 

   ไมบรรลุตามวัตถุประสงคของโครงการ  เพราะ ................................................................................ 

    ........................................................................................................................................................... 

 ๒.๒   ระยะเวลาในการดําเนินกิจกรรม  ตามแผนท่ีกําหนด  ไมเปนไปตามแผนท่ีกําหนด   

 ๒.๓   การเบิกจายงบประมาณ  ตามแผนท่ีกําหนด  ไมเปนไปตามแผนท่ีกําหนด 

 งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ ๔๑,๖๐๐   บาท เบิกจายจริง  ๔๑,๖๐๐   บาท คิดเปนรอยละ ๑๐๐ 

 ๒.๔  ผลสัมฤทธ์ิตามตัวช้ีวัดความสําเร็จ  

  ๑.   พัฒนาระบบขอมูลและสารสนเทศดวยเทคโนโลยีท่ีทันสมัยสูการเปน Smart Hospital  

 จํานวนตัวช้ีวัด  ๑ ขอ บรรลุตัวช้ีวัด ๑ ขอ คิดเปนรอยละ ๑๐๐ 

 ๒.๕  ปญหา/อุปสรรคในการดําเนินโครงการ 

   ไมม ี

   มี ( ระบุ )........................................................................................................................................... 

 ๒.๖  แนวทางแกไข 

  .......................................................................................................................................................................... 

  .......................................................................................................................................................................... 

  

 

 

ลงช่ือ ....................................................... ผูรายงาน 

( นายสมศักดิ์  สงคทะเล ) 

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
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แบบฟอรมการติดตามและประเมินผลโครงการท่ี ๒๒ 

ตอนท่ี ๑ 

 ช่ือโครงการ โครงการบริหารจัดการระบบควบคุมภายในและการจัดการความเสี่ยง อําเภอโนนสูง   ป ๒๕๖๕ 

 ผูรับผิดชอบ นางสมทรง   ตําแหนงนักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 

ตอนท่ี ๒ 

 ขอมูลผลสัมฤทธ์ิของโครงการ  ( ตอบเมื่อสิ้นสุดโครงการเทาน้ัน ) 

 ๒.๑   วัตถุประสงค 

   บรรลุตามวัตถุประสงคของโครงการ 

   ไมบรรลุตามวัตถุประสงคของโครงการ  เพราะ ................................................................................ 

    ........................................................................................................................................................... 

 ๒.๒   ระยะเวลาในการดําเนินกิจกรรม  ตามแผนท่ีกําหนด  ไมเปนไปตามแผนท่ีกําหนด   

 ๒.๓   การเบิกจายงบประมาณ  ตามแผนท่ีกําหนด  ไมเปนไปตามแผนท่ีกําหนด 

 งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ ๓๐,๐๗๐   บาท เบิกจายจริง  ๓๐,๐๗๐  บาท คิดเปนรอยละ ๑๐๐ 

 ๒.๔  ผลสัมฤทธ์ิตามตัวช้ีวัดความสําเร็จ  

  ๑.    พัฒนาองคกรใหเกิดธรรมาภิบาล 

 จํานวนตัวช้ีวัด  ๑ ขอ บรรลุตัวช้ีวัด ๑ ขอ คิดเปนรอยละ ๑๐๐ 

 ๒.๕  ปญหา/อุปสรรคในการดําเนินโครงการ 

   ไมม ี

   มี ( ระบุ )........................................................................................................................................... 

 ๒.๖  แนวทางแกไข 

  .......................................................................................................................................................................... 

  .......................................................................................................................................................................... 

  

 
ลงช่ือ ....................................................... ผูรายงาน 

(นางสมทรง กลิ่นพูน ) 

เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 
 


