
ส�วนท่ี 3 : แบบรายงานผลการดําเนินแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ท่ีได�รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุน
หลักประกันสุขภาพ (สําหรับผู�เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ลงรายละเอียดเม่ือเสร็จส้ินการดําเนินงาน)  
  

ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  ......................................................................................................................................  
  

1. ผลการดําเนินงาน 
 ............................................................................................................................................................................  
........................................................................................................................................................................................  
........................................................................................................................................................................................  
........................................................................................................................................................................................  

2. ผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค7/ตัวช้ีวัด 
2.1 การบรรลุตามวัตถุประสงค  

 � บรรลุตามวัตถุประสงค   
 � ไม"บรรลุตามวัตถุประสงค   เพราะ ........................................................................ .........................................  
.........................................................................................................................................................................................  
2.2 จํานวนผู'เข'าร"วมใน แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม .............................................................. คน 

3. การเบิกจ�ายงบประมาณ 
 งบประมาณท่ีได'รับการอนุมัติ ................................................. บาท  
 งบประมาณเบิกจ"ายจริง   ................................................. บาท   คิดเป/นร'อยละ ..................... .... .........  
 งบประมาณเหลือส"งคืนกองทุนฯ ................................................. บาท   คิดเป/นร'อยละ .................... .... .........  

4. ป:ญหา/อุปสรรคในการดําเนินงาน 
 � ไม"มี  

 � มี  
  ป2ญหา/อุปสรรค (ระบุ) .............................................................................................. .... .. .... .... .....................  
........................................................................................................................................................................................  
........................................................................................................................................................................................  
  แนวทางการแก'ไข (ระบุ) .......................................................................................................................  
........................................................................................................................................................................................  
........................................................................................................................................................................................  
  
  

ลงชื่อ ......................................................................... ผู'รายงาน 

       (.........................................................................) 

ตําแหน"ง ..................................................................... 

วันท่ี-เดือน-พ.ศ. ......................................................... 
 

 



แบบติดตามประเมนิผลความก้าวหน้าของโครงการ 
กองทุนหลกัประกนัสุขภาพเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี  

ประจาํปีงบประมาณ 2558 
…………………………….…………. 

�  กรุณาทาํเครื"องหมาย  �  ลงใน  �  หนา้ขอ้ความที"เลือก หรือเติมขอ้ความลงในช่องว่าง 

ชื�อโครงการ                                                                                                                  . 

ลกัษณะโครงการ � สร้างเสริมสุขภาพ   �  ป้องกนัโรค   � ฟื- นฟสูมรรถภาพ   � รักษาพยาบาลระดบัปฐมภูมิเชิงรุก 

กลุ่มเป้าหมาย       �  แม่และเดก็             �  ผูสู้งอาย ุ        �  คนพิการ                �  ผูป้ระกอบอาชีพที"มีความเสี"ยง 
                       �  ผูป่้วยโรคเรื-อรัง     �  ประชาชนทั"วไปที"มีภาวะเสี"ยงในพื-นที" 

1. ผู้ดาํเนินโครงการ 
    ชื"อ – นามสกลุ                                                                                                                                .  
    ตาํแหน่ง                               .        หน่วยงาน/องค.์..............................................................................................                                                                                       

2.  เป้าหมายของโครงการ   
    1)                                                                                                             จาํนวน               คน 
    2)                                                                                                              จาํนวน               คน 
    3)                                                                                                              จาํนวน               คน 
    4)                                                                                                               จาํนวน               คน 

3. ผลการดาํเนินโครงการ 
    3.1 มีกิจกรรมของโครงการ จาํนวน                  กิจกรรม / แต่ละกิจกรรมได ้(จะ) ดาํเนินการ ในวนัที" (หรือวนัที")  ดงันี- 
       1)                                                                                                                                                วนัที"                              . 
       2)                                                                                                                                                วนัที"                              .         
       3)                                                                                                                                                วนัที"                              . 
       4)                                                                                                                                                วนัที"                             . 
    3.2 มีรูปแบบการประชาสมัพนัธ์/การประสานงานใหก้ลุ่มเป้าหมายทราบ อยา่งไร 
       � มี (ระบุวิธีการ)                                                                                                                           � ไม่มี 
    3.3 สถานภาพโครงการ      1)  �   แลว้เสร็จ                   2)  �    กาํลงัดาํเนินการ    คิดเป็น                   % 
          3)  �   ยงัไม่ไดด้าํเนินการ เนื"องจาก........................................................................................................................ 
    3.4 มีเอกสารหลกัฐาน/ภาพถ่ายการดาํเนินงาน  ดงันี- (ถา้มี / หรือส่งภายหลงัได)้ 
             (1)                                                                                                                        . 
             (2)                                                                                                                    . 
             (3)                                                                                                                                                                               . 
    3.5 โดยรวมกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจที"เขา้ร่วมโครงการอยูใ่นระดบัใด 
         �    มาก (ร้อยละ 80 – 100)             �    ปานกลาง (ร้อยละ 60 – 79)            �    นอ้ย (ตํ"ากวา่ร้อยละ 60) 
             วดัผลโดยวิธีการ                                                                                                                                                          . 
 
 

 
 



- 2 – 
  
       3.6 กรณีจดัใหมี้กิจกรรมการอบรม / บรรยาย ใหค้วามรู้ 
             3.6.1 ก่อนการดาํเนินโครงการ กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเขา้ใจเรื"องตามโครงการ    จาํนวน                             คน 
             คิดเป็นร้อยละ...........................ของกลุ่มเป้าหมาย   วดัผลโดยวิธีการ......................................................................... 
            3.6.2 หลงัการดาํเนินโครงการ กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเขา้ใจเรื"องตามโครงการ     จาํนวน                             คน 
             คิดเป็นร้อยละ...........................ของกลุ่มเป้าหมาย   วดัผลโดยวิธีการ........................................................................ 

4. ระยะเวลาดาํเนินโครงการ (เริ"ม – สิ-นสุดโครงการ)                                                                                                              .                                      

5. สถานที�ดําเนินโครงการ......................................................................................................................................................... 
   ............................................................................................................................................................................................... 

6. ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามโครงการ 
   6.1 งบประมาณอนุมติั                                         บาท 
          (คณะกรรมการกองทุน อนุมติัโครงการ ในการประชุม ครั- งที"                     เมื"อวนัที"                                                ) 
    6.2 ปัจจุบนัใชจ่้ายเงินไปแลว้                               บาท  คิดเป็นร้อยละ                     ของงบประมาณที"ไดรั้บอนุมติั     
          โดยใชจ่้ายเงินเป็นค่า  (1) ..................................................................................................เป็นเงิน..........................บาท 
     (2) ..................................................................................................เป็นเงิน.........................บาท 
                  (3) ..................................................................................................เป็นเงิน..........................บาท 
    (4) ..................................................................................................เป็นเงิน..........................บาท 
    (5) ..................................................................................................เป็นเงิน..........................บาท 
    (6) ..................................................................................................เป็นเงิน..........................บาท 
    (7) ..................................................................................................เป็นเงิน..........................บาท 

7.  ปัญหาอปุสรรคและข้อเสนอแนะ  (ถ้าม)ี 
     7.1  ปัญหา หรืออุปสรรคในการดาํเนินโครงการนี- 
…………………………………………………………………………………………………………………………..………
……………………………………………………………………………………………..……………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………..…… 

     7.2  ขอ้เสนอแนะต่อการดาํเนินโครงการ หรือเกี"ยวกบัโครงการนี-  หรือ เกี"ยวกบัการดาํเนินกองทุน 
…………………………………………………………………………………………………………………………..………
…………………………………………………………………………………………………………………………..………
……………………………………………………………………………………………………………………..…… 

      7.3  ขอ้เสนอแนะอื"นๆ 
…………………………………………………………………………………………………………………………..………
…………………………………………………………………………………………………………………………..………  

  
ลงชื"อ.....................................................ผูก้รอกขอ้มลู 

          (                                                )        
             ตาํแหน่ง.....................................................................                                                                       

                                                   วนั/เดือน/ปี................................................................. 
(ขอขอบคุณในความร่วมมือเป็นอยา่งสูง) 



 
 
 
 

 

เอกสารการสรุปรายงานผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่ขอรับ
งบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี 

1. หนังสือ เร่ือง ขอรายงานผลการดําเนินงานตามโครงการ................................  
          เรียน ประธานคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี 

2. แบบฟอร+ม ส,วนท่ี 3 แบบรายงานผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมท่ีขอรับ
งบประมาณจากกองทุนฯ(เม่ือเสร็จส้ินการดําเนินงานแล3ว) 

3. สรุปผลการดําเนินงานตามแบบฟอร+มของคณะทํางานฝ6ายประเมินผล 
4. เอกสารภาคผนวก/เอกสารประกอบการฝ8กอบรมโครงการ เป9นสําเนา 

- สําเนาโครงการ 
- สําเนาบันทึกข3อตกลง 
- หนังสือเชิญกลุ,มเป>าหมายเข3ารับการฝ8กอบรมรายชื่อผู3เข3ารับการอบรม 

- ตารางการฝ8กอบรม/ตารางการทํากิจกรรม 
- หนังสือเชิญวิทยากรและเอกสารประกอบการเบิกค,าวิทยากร 
- สําเนาใบสําคัญรับเงินและใบเสร็จรับเงินตามงบประมาณโครงการ 

- รูปภาพ 
- ป>ายช่ือโครงการท่ีจัดทําต3องมีตรากองทุนฯร,วมทุกคร้ังและเขียนว,า

สนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี 

- แผ,นพับ/คู,มือ ท่ีจัดทําต3องมีตรากองทุนฯร,วมทุกคร้ังและเขียนว,า 
สนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี 

กรณีเป9นองค+กรประชาชน ต3องเพ่ิมเอกสารสําคัญทางการเงิน  

                 - สําเนาการประชุมแต,งต้ังผู3มารับเงินจากกองทุนฯ 3 ท,าน 

                 - สําเนาหน3าบัญชีท่ีงบประมาณโครงการโอนเข3า 

กรณีงบประมาณเหลือ  ต3องเพิ่มเอกสารทางการเงิน 

                 - ต3องมีหนังสือคืนเงินเหลือจ,ายแนบมาด3วยทุกคร้ัง     

 



 
 
 
 

 


