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การติดตามโครงการและประเมินผลปฏิบัติการ 
 
การติดตามประเมินผลประจ าปี 
  ในการติดตามและประเมินผล เป็นการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการที่ก าหนดไว้ เพ่ือวัดความส าเร็จและประเมินปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน และหาแนว
ทางแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้อาจจะต้องมีการปรับปรุงวิธีการด าเนินงานหรือปรับปรุง 
เปลี่ยนแปลงเป้าหมายของกิจกรรม/โครงการ ให้เหมาะสมกับทรัพยากรหรือสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป
ในระหว่างปีงบประมาณ โดยต้องมีการประเมินผล คือ การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ การติดตามแผน
กิจกรรม การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกิจกรรม/โครงการ ซึ่งการติดตามและประเมินผลมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
  1.  เพ่ือรวบรวมผลการปฏิบัติงานตามแผนที่ก าหนดไว้ โดยประเมินผลจากค่าใช้จ่าย 
เงื่อนไขเวลาที่ควรปฏิบัติและสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายและคุณภาพของโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ  
  2.  เพ่ือต้องการทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานตามโครงการต่าง ๆ ซึ่งจะ
น าไปสู่การปรับแผนปฏิบัติการในช่วงเวลาที่เหมาะสม 
  3.  เพ่ือต้องการทราบผลสัมฤทธิ์โดยรวมของแผนปฏิบัติการ ที่จะน าไปใช้ประโยชน์ในการ
ปรับปรุงหรือจัดท าแผนปฏิบัติการต่อไป 
 

สาระส าคัญของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน แบ่งสาระส าคัญของการติดตามและประเมินผล 
เป็น 3 ส่วนดังนี้ 
  1.  การติดตามเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ  
  2.  การติดตามแผนกิจกรรม  
  3.  การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ/กิจกรรม  
 

  ข้อมูลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลจาก 3 ส่วนดังกล่าวนี้ จ าเป็นต้องมีการตรวจสอบ
และพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ เพื่อให้เกิดความเชื่อม่ันและสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบสรุปผลการติดตามและประเมินผลตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนต าบลบาเจาะ  อ าเภอบาเจาะ  จังหวัดนราธิวาส 

 

ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล 
   ชื่อ  นางสาวซอบ๊ะ  อีดิง ต าแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบาเจาะ (กรรมการและเลขานุการกองทุนฯ)  สังกัดหน่วยงาน  องค์การบริหารส่วนต าบลบาเจาะ  
 

ตอนที่ 2  ข้อมูลการปฏิบัติกิจกรรม/โครงการ และข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 
ผลการปฏิบัติกิจกรรม/โครงการ 

ผลการใช้จ่ายงบประมาณของ
กิจกรรม/โครงการ 

ผลสัมฤทธิ์
ของโครงการ 
ร้อยละ (%) ยังไม่ได้

ด าเนินการ 
ก าลัง

ด าเนินการ 
ด าเนินการ

แล้ว 
ยังไม่ได้
เบิกจ่าย 

เบิกจ่ายจริง 

 กิจกรรมประเภทท่ี 1          
1 โครงการพลังชุมชน มือปราบวัคซีน 46,700.- รพ.บาเจาะ ม.ค.-ก.ย. 

2562 
  √  46,700.- 100 

2 โครงการฝึกอบรมการปฐมพยาบาล
เบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพ้ืนฐาน 
(CPR) ส าหรับ อสม . และประชาชน 
ทัว่ไป 

25,600.- รพ.บาเจาะ ธ.ค. 2561-
ส.ค. 2562 

  √  25,600.- 100 

3 โครงการส่งเสริมสุขภาพหญิง
ตั้งครรภ์และการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 

17,000.- ส านักปลัด 
อบต.บาเจาะ 

ก.พ. -ก.ย. 
2562 

√   17,000.-  0 

 กิจกรรมประเภทท่ี 2          
4 โครงการศาสนากับสุขภาพในหญิงยุค

ใหม ่
37,400.- ชมรม อสม.

ต าบลบาเจาะ 
ม.ค.-ส.ค. 
2562 

  √  37,400.- 100 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 
ผลการปฏิบัติกิจกรรม/โครงการ 

ผลการใช้จ่ายงบประมาณของ
กิจกรรม/โครงการ 

ผลสัมฤทธิ์
ของโครงการ 
ร้อยละ (%) ยังไม่ได้

ด าเนินการ 
ก าลัง

ด าเนินการ 
ด าเนินการ

แล้ว 
ยังไม่ได้
เบิกจ่าย 

เบิกจ่ายจริง 

5 โครงการปลุกจิตส านึกการก าจัดขยะ
ในเด็กนักเรียนตาดีกา 

37,000.- ชมรม อสม. 
ต าบลบาเจาะ 

ธ.ค. 2561-
ก.ย. 2562 

  √  37,000.- 100 

6 โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กและ
เยาวชน 

200,000.- ชมรมตาดีกา
ต าบลบาเจาะ 

มี.ค.-ส.ค. 
2562 

√   200,000.-  0 

7 โครงการตาดีกาต้านภัยยาเสพติด 70,000.- ชมรมตาดีกา
ต าบลบาเจาะ 

มี.ค.-ส.ค. 
2562 

√   70,000.-  0 

8 โครงการวัยรุ่นยุคใหม่ห่างไกลยาเสพ
ติด 

50,000.- สภาเด็กและ
เยาวชนต าบล
บาเจาะ 

ม.ค.-ก.ย. 
2562 

√   50,000.-  0 

9 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาท้อง
ก่อนวัยอันควร 

30,000.- สภาเด็กและ
เยาวชนต าบล
บาเจาะ 

ม.ค.-ก.ย. 
2562 

√   30,000.-  0 

10 โครงการธนาคารขยะ 15,680.- โรงเรียนบ้านดูกู พ.ย. 2561-
ก.ย. 2562 

√   15,680.-  0 

11 โครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัย
นักเรียน 

15,350.- โรงเรียนบ้านดูกู พ.ย. 2561-
ก.ย. 2562 

√   15,350.-  0 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 
ผลการปฏิบัติกิจกรรม/โครงการ 

ผลการใช้จ่ายงบประมาณของ
กิจกรรม/โครงการ 

ผลสัมฤทธิ์
ของโครงการ 
ร้อยละ (%) ยังไม่ได้

ด าเนินการ 
ก าลัง

ด าเนินการ 
ด าเนินการ

แล้ว 
ยังไม่ได้
เบิกจ่าย 

เบิกจ่ายจริง 

 กิจกรรมประเภทท่ี 3          
12 โครงการเฝ้าระวังภาวะทุพ

โภชนาการในเด็กก่อนวัยเรียน 
19,230.- ศพด.    

บ้านบือเจ๊าะ  
ก.พ.-ก.ค. 
2562 

√   19,230.-  0 

13 โครงการทันตสุขภาพในเด็กก่อนวัย
เรียน 

10,680.- ศพด.    
บ้านบือเจ๊าะ 

ก.พ.-ก.ค. 
2562 

√   10,680.-  0 

 กิจกรรมประเภทท่ี 4          
14 โครงการบริหารจัดการกองทุน

หลักประกันสุขภาพ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลบาเจาะ ประจ าปี
งบประมาณ 2562 

37,000.- ส านักงาน
เลขานุการ
กองทุนฯ 

ต.ค. 2561-
ก.ย. 2562 

  √ 20,800.- 16,200.- 43.78 

 กิจกรรมประเภทท่ี 5          
15 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา 

กรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติ
ฉุกเฉิน ประจ าปีงบประมาณ 2562 

70,000.- ส านักงาน
เลขานุการ
กองทุนฯ 

ต.ค. 2561-
ก.ย. 2562 

√   70,000.-  0 

รวม 681,640.-   10 0 5 518,740.- 162,900.- 23.90 
 
สรุปผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ  2562 
 โครงการที่ถึงระยะเวลาด าเนินการ ทั้งสิ้น  15  โครงการ งบประมาณ  681,640.-  บาท โครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ  5  โครงการ ผลการเบิกจ่ายจริง  162,900.-  บาท  
 ผลสัมฤทธิ์ของโครงการในแผนปฏิบัติการ บรรลุผลสัมฤทธิ์ คิดเป็นร้อยละ 23.90 
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