
กรอบการติดตามและประเมินผลโครงการ1 
 “ส่งเสริมอาหารปลอดภยั ใส่ใจสุขภาพ ต าบลเก้าเลี้ยว อ าเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์”2 
 
๑. ที่มาและความส าคัญ 
      จากแนวคิดหลักของการพัฒนาสุขภาพ ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้มุ่งเน้นการสร้าง
สุขภาพมากกว่าการซ่อมสุขภาพ ดังนั้นจึงมีการก าหนดยุทธศาสตร์ในการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ โดย
มุ่งเน้นปัจจัยพ้ืนฐาน 4 ประการ ได้แก่ ด้านสุขภาพจิต การออกก าลังกาย การอนามัยสิ่งแวดล้อม และอาหาร
สะอาดปลอดภัย ซึ่งจะน าไปสู่สุขภาวะที่ดีด้วย ปัจจัยพ้ืนฐานด้านอาหารนับว่าเป็นสิ่งที่ส่งผลต่อสุขภาพของ
ประชาชน การจัดการอาหารที่ดี นอกจากจะค านึงถึงรสชาติและ ยังต้องค านึงถึงความปลอดภัยในอาหารเป็น
ส าคัญ ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะค านึงถึงรสชาติแล้ว ยังต้องค านึงถึงความปลอดภัยในอาหารเป็น
ส าคัญในรอบสามเดือนที่ผ่านมา พบผู้ที่ไปซื้อผลิตภัณฑ์ทางด้านอาหารในตลาดสดเก้าเลี้ยว มีอาการท้องเสีย 
จ านวน 20 ราย และอาหารเป็นพิษจ านวน 5 ราย ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ประกอบการร้านอาหาร
และแผงลอยจ าหน่ายอาหาร เจ้าของร้านขายของช า รวมถึงอาสามสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.)  
ต้องมีความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้องเกี่ยวกับการสุขาภิบาลอาหารทุกขั้นตอน และตระหนักถึงความส าคัญใน
การประกอบอาหารที่สะอาดและปลอดภัยต่อผู้บริโภค ดังนั้นกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขต าบลเก้าเลี้ยว 
มองเห็นว่า ในตลาดเก้าเลี้ยว มีร้านช า ร้านขายอาหาร จ านวน 120 แห่ง ได้เห็นความส าคัญของการปรับปรุง
ผลิตภัณฑ์ ให้ถูกสุขลักษณะได้มาตรฐานและผู้บริโภคได้รับความปลอดภัยจากการที่ได้เข้ามาใช้บริการในการ
ซื้อสินค้าเพ่ือน าไปอุปโภคและบริโภคและเป็นการเฝ้าระวังให้ตลาดสดในต าบลเก้าเลี้ยวและผู้ประกอบการใน
การขายอาหารให้มีมาตรฐานในการให้บริการต่อผู้บริโภค จึงได้จัดท าโครงการอาหารปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ 
ต าบลเก้าเลี้ยว ประจ าปี 2561 เพ่ือไม่ให้ผู้บริโภคได้รับอันตรายหรือพิษภัยจากอาหาร ตามหลักสุขาภิบาล
อาหาร เพ่ือน าไปสู่ต าบลที่คนในชุมชนมีความสุขทั้งทางกาย ทางใจ ทางสุขภาพ และการอนามัยสิ่งแวดล้อม 
น าไปสู่สุขภาพที่ดีในการบริโภคอาหาร 

      ดังนั้นชุมชนจึงได้จัดท าโครงการ “อาหารปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ ต าบลเก้าเลี้ยว อ าเภอเก้าเลี้ยว จังหวัด
นครสวรรค์” ขึ้น โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้ ร่วมสร้าง ร่วมท า ร่วมรับผลประโยชน์ เข้าใจและร่วมมือ
จัดการในการขับเคลื่อนและด าเนินในการดูแลและให้เกิดความพึงพอใจ ในการให้บริการทางด้านอาหาร
ปลอดภัย และน าเก้าเลี้ยวไปสู่ต าบล การให้บริการในเรื่องโภชนาการอาหารปลอดภัย อย่างเหมาะสมและเป็น
ต าบลต้นแบบในอ าเภอเก้าเลี้ยว ทางด้านอาหารปลอดภัย ในต าบลเก้าเลี้ยว ท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ภายในต าบลขยายเครือข่ายสู่ต าบลอ่ืนในอ าเภอเก้าเลี้ยว ทั้งนี้ เพ่ือให้ชุมชนได้ใช้ประโยชน์จากโครงการ 
อาหารปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ ต าบลเก้าเลี้ยว อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน 
  

                                                           
1 คณะผูต้ิดตามและประเมินผลโครงการ ประกอบดว้ย รศ.ดร.สุณี บุญพิทกัษ์, อ.ดร.ชยภรณ บุญเรอืงศักดิ์, นางสาวปิยาภรณ์ ใจแก้ว 
2 โครงการฯ ขอรับทนุสนับสนุนจากส านักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม (ส านกั 6)  ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสรมิสขุภาพ (สสส.)    
   ภายใต้การบริหารจดัการ โดย หนว่ยจัดการจังหวัดนครสวรรค์ (Node Flagship) ประจ าปี 2561-2562 
 
 



๒. วัตถุประสงค ์

  ๒.1 เพ่ือติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงาน ตามแผนกิจกรรมและวิธีด าเนินงานของโครงการส่งเสริม
อาหารปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ ต าบลเก้าเลี้ยว อ าเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ 
 2.๒ เพ่ือประเมินผลการด าเนินงานโครงการส่งเสริมอาหารปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ ต าบลเก้าเลี้ยว อ าเภอ
เก้าเลีย้ว จังหวัดนครสวรรค์ 
 ๒.3 เพ่ือประเมินความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนกิจกรรมและตัวชี้วัดผลลัพธ์ของโครงการ
ส่งเสริมอาหารปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ ต าบลเก้าเลี้ยว อ าเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์  

๓. กลุ่มเป้าหมายและพื้นที่ด าเนินการ 

 ๓.1 กลุ่มป้าหมาย 
  ๓.๑.๑ กลุ่มป้าหมายหลัก ได้แก่ ประชาชนที่ประกอบอาชีพในการจัดจ าหน่ายสินค้าอุปโภคและ
บริโภคในตลาดเก้าเลี้ยวจ านวน 120 ร้านค้าเป็นร้านค้าที่ถูกสุขลักษณะและจ าหน่ายอาหารปลอดภัยให้กับผู้
มาใช้บริการในต าบลเก้าเลี้ยว 
  ๓.1.2 กลุ่มเป้าหมายรอง ได้แก่ ประชาชน ในต าบลเก้าเลี้ยวจ านวน  200 ครัวเรือน ที่เข้ามาใช้
บริการในการซื้อสินค้าบริโภค 

 ๓.๒ พ้ืนที่ด าเนินการ 
 ชุมชนเก้าเลี้ยว หมู่ที ่2  ต าบลเก้าเลี้ยว อ าเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ 

๔. ระยะเวลาด าเนินงาน 

 รวม 10 เดือน โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 ถึงวันที่ 3๐ สิงหาคม พ.ศ.2562  

๕. กิจกรรมหลัก วิธีด าเนินงาน และตัวชี้วัดผลลัพธ์ของโครงการ 

 
 
 

กิจกรรม กิจกรรมหลักและวิธีด าเนินงาน ตัวชี้วัดผลลัพธ ์
1 ประชุมเจ้าหนา้ที่และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อรับทราบ

โครงการ พร้อมแต่งตั้งคณะท างานทีช่ัดเจน 
- ประชุมชี้แจงโครงการ พร้อมแผนงานที่ต้อง

ด าเนินตามโครงการ 
- แต่งตั้งคณะท างานในการขับเคลื่อนงาน  

- เกิดคณะท างานอย่างน้อย 6-10 คน ที่มาจากกรรมการ
หมู่บ้าน และตัวแทนคุ้ม ปราชญ์ชุมชน และกลุ่มอ่ืนๆ ที่
เห็นชอบร่วมกัน 
- เกิดการก าหนดบทบาทหน้าที่และปฏิบัติงานตามหน้าที่ ที่

ได้รับมอบหมายของคณะท างาน 
- มีแผนการปฏิบัติงาน  
- มีการติดตามผลการด าเนินงานและการสรุปผลการ

ด าเนินงาน 
๒ การจัดเก็บข้อมูล 

- มีระบบข้อมูลของผู้ใชบ้ริการและผู้ให้บริการ
ทางดา้นอุปโภคและบรโิภคในต าบลเก้าเลี้ยว 
- เกิดระบบข้อมูลของสมาชิกทางด้านการผลิต 

- คนในต าบลเก้าเลี้ยว จ านวน 200 ครัวเรือน ที่มาใช้
บริการทางด้านสินค้าอุปโภคและบริโภคในตลาดเก้าเลี้ยว
ทุกวัน 



กิจกรรม กิจกรรมหลักและวิธีด าเนินงาน ตัวชี้วัดผลลัพธ ์
๓ การประชุมติดตามผลการขับเคลื่อนงาน 

จ านวน 3 คร้ัง 
- เกิดกลไกในการขับเคลื่อนงานจ านวน 20 คน 
- เกิดรายงานผลคืนข้อมูล 

- ผู้ให้บริการทางด้านสินค้าบริโภคในตลาดเก้าเลี้ยวมีการ
ปรับปรุงร้านค้าให้มีความสะอาด รวมถึงการแต่งกายใน
การให้บริการ ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
- สถานประกอบการด้านอาหารได้มาตรฐานอาหารสะอาด

รสชาติ อร่อย 120 แห่ง  (ร้อยละ 80 ของ  สถาน
ประกอบการด้านอาหาร) 

๔ พัฒนาศักยภาพให้ความรู ้
- จัดอบรมให้ความรู้กับผู้ให้บริการทางด้านอาหาร

กับผู้ที่ประกอบการในต าบลเก้าเลี้ยวและ
ผู้ใช้บริการจ านวน 70 คน จ านวน 2 คร้ัง 

- ผู้ให้บริการสินค้าบริโภคมีการผลิตสินคา้ให้ถูกสุขลักษณะ
อนามัยและเปน็อาหารปลอดภัย ก่อนถึงผู้ที่เข้ามารับ
บริการ (ผู้บริโภค) 
- ในร้านค้ามีมาตรฐานในการจ าหน่ายสนิค้า (ผลผลิตสินค้า

และยอดรายไดจ้ากการจ าหน่ายสินค้ามปีริมานมากข้ึน) 
๕ การสร้างกติกาชุมชน 

- จัดเวทีในชุมชนเพื่อก าหนดกฎ/กติกาเพื่อลด ละ 
อาหารที่ใส่สารปรุงรส โดยให้เทศบาลต าบลเก้า
เลี้ยวรับรอง  

- ก าหนดให้ร้านค้ามีอาหารเมนูเพื่อสุขภาพ ลด
หวาน มัน เค็ม ในร้านค้าอาหารตามสั่ง  

- ผู้บริโภคในต าบลเก้าเลี้ยวและพื้นที่ใกล้เคียงได้เลือกซื้อ
สินค้าอุปโภคและบริโภคที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย 
ท าให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง ปลอดโรคภัยไข้เจ็บ 

๖ การแต่งตั้งกลไกการติดตาม 
- ประชุมคณะท างานแตง่ตั้งกลไกการติดตาม 
- ประเมินผลออกแบบการติดตามจ านวน 2 คร้ัง 

- ร้านอาหารตามสั่ง มีเมนูเพื่อสุขภาพ ลดหวาน มัน เค็ม 
ให้กับผู้ใช้บริการ 

๗ การลงพื้นทีต่ิดตามประเมินผล 3 ระยะ ได้แก ่
ระยะต้น ระยะกลาง และระยะปลาย 
 

- ลงพื้นทีต่ิดตามประเมินผล ระยะที ่1 (ประเมินการเตรียม
ความพร้อมการด าเนินการโครงการ)  
- ลงพื้นทีต่ิดตามประเมินผล ระยะที่ 2 
- ลงพื้นทีต่ิดตามประเมินผล ระยะที่ 3 (ประเมินการเตรียม

ความพร้อมการด าเนินการโครงการ) 
๘ การแลกเปลี่ยนเรียนรู ้

 
- เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในต าบลเก้าเลี้ยว

เก่ียวกับอาหารปลอดภัย 
- จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ข้อดี

ข้อเสีย ของโครงการ 
๙ การจัดมหกรรมอาหารปลอดภัย - สร้างนวตักรรมทางด้านการบรโิภคอาหารในต าบลเก้า

เลี้ยว 
- เกิดข้อเสนอเชิงนโยบายต่อ  อปท. เพื่อการผลิตและ

บริโภคอาหารปลอดภัย 
๑๐ การสรุปบทเรียน 

 
- เกิดระบบการรายงานผล/คนืข้อมูลให้ชุมชน 
- ประชุมคณะกรรมการ พร้อมผู้เข้าร่วมโครงการ 70 คน 

๑๑ การประสานงาน 
การบริหารจัดการเพื่อร่วมท ากิจกรรมตามที่หน่วยจัดการจังหวัด
นครสวรรค์ก าหนด เช่น ค่าเดินทางมาประชุม/พัฒนาศักยภาพ
ร่วมกับหน่วยจัดการ ค่าประสานงาน ค่าโทรศัพท์ ค่าท าป้ายไม่
สูบบุหรี่ การจัดท ารายงาน เป็นต้น 

 



กรอบการติดตามและประเมินผลโครงการ  
โครงการ “ส่งเสริมอาหารปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ ต าบลเก้าเลี้ยว อ าเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์”  

วิเคราะห์โครงการที่จะ
ติดตามและประเมินผล 

ออกแบบเครื่องมือในการ
ติดตามและประเมินผล 

 ส่วนที่ ๑ : ข้อมูลพื้นฐานผู้เสนอโครงการ 

 ส่วนที่ 2 : รายละเอยีดโครงการ 

(1) ความเป็นมา 

(2) วัตถุประสงค์โครงการ 

(3) กลุ่มเป้าหมายและพื้นที่ด าเนินการ 

(4) ระยะเวลาด าเนินงาน 

(5) ประเด็นการท างาน (ประเด็นหลัก) 
(6) กิจกรรมและวิธีด าเนินงาน 

(7) งบประมาณโครงการ และการสนับสนุน
ทรัพยากรจากหน่วยงานอื่นๆ 

(8) วิธีรายงานผลลัพธ์ของโครงการ 

(9) องค์กรภาคีที่รวมด าเนินงาน 

 วิเคราะห์ปัจจยัก าหนดภาวะสุขภาพ 

 OTTAWA Charter 

 แนวค าถามในการ
สัมภาษณ์/สนทนากลุ่ม 

 กรอบการติดตามและ
ประเมินผล (ตามแนวทาง 
สสส., OTTAWA Charter, 
บริบทพื้นที่ ฯลฯ) 

 เครื่องบันทึกเสียง  
 กล้องถ่ายภาพ 

 ประชุมคณะท างาน และ
มอบหมายงาน 

 แบบฟอร์มในการบันทึก
ข้อมูล และแนวทางการ
จัดท ารายงานสรุปผลการ
ติดตามและประเมินผล 

ด าเนินการติดตามและประเมินผล
โครงการ (CIPP MODEL) 

บริบท 
 (Context) 

ปัจจัยน าเข้า 
 (Input) 

กระบวนการ 
 (Process) 

ผลผลิต 
 (Products) 

วิเคราะห์ สังเคราะห์ และ
สรุปผลการติดตามและ
ประเมินผลโครงการ 

บันทึกข้อมูลผลการ
ติดตามประเมินผล       

ลงในโปรแกรมออนไลน์ 

 

 ส่วนที ่๑ : ขอ้มูลพืน้ฐานผู้เสนอโครงการ 

 ส่วนที ่2 : รายละเอียดโครงการ 

(1) ความเป็นมา 

(2) วัตถุประสงคโ์ครงการ 

(3) กลุ่มเป้าหมายและพื้นที่ด าเนนิการ 

(4) ระยะเวลาด าเนินงาน 

(5) ประเดน็การท างาน (ประเด็นหลกั) 
(6) กิจกรรมและวิธีด าเนนิงาน 

(7) งบประมาณโครงการ และการสนับสนนุ
ทรัพยากรจากหน่วยงานอืน่ๆ 

(8) ตัวชี้วัดผลลัพธ์ของโครงการ 

(9) องค์กรภาคีทีร่วมด าเนนิงาน 

การตดิตาม 
 ผลผลิต (Output) 

การประเมินผล 
 ผลลัพธ ์(Effect) 
- การเปลี่ยนแปลงพฤตกิรรม 
- การเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ ์

 ผลกระทบ (Impact) 
- สุขภาพ/การเจ็บป่วย 
- เศรษฐกิจ  
- ประโยชนท์ี่เกื้อกูลชุมชน 
- การขยายผลเชงิเครอืข่าย 
- การขยายผลเชงิพื้นที ่

 คุณค่าของโครงการ 
- คุณค่าภายใน เช่น การขยายผลต่อยอด 

การปรับเปลี่ยนพฤตกิรรมสุขภาพ 
- คุณค่าภายนอก เช่น ชุดความรู,้ 

นวัตกรรม, การปรับสภาวะแวดลอ้มเอื้อ
ต่อสุขภาพ,กระบวนการทางสังคม 
นโยบายสาธารณะ 

กิจกรรม วิธดี าเนินงาน งบประมาณ และตัวชี้วดัผลลพัธ ์

(1) ประชุมเจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้อง เพือ่รับทราบโครงการ พรอ้มแต่งตั้งคณะท างาน 
(2) การจดัเก็บข้อมูล 
(3) การประชุมติดตามผลการขับเคลื่อนงาน 
(4) พัฒนาศักยภาพให้ความรู ้
(5) การสร้างกติกาชมุชน 
(6) การแต่งตั้งกลไกการติดตาม 
(7) การลงพืน้ทีต่ิดตามประเมนิผล 3 ระยะ (ระยะต้น ระยะกลาง และระยะปลาย) 
(8) การแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
(9) การจดัมหกรรมอาหารปลอดภัย 
(10)   การสรุปบทเรียน 
(11) การประสานงาน 

https://mehealthpromotion.com/ 


