คําอธิบายการเขียนโครงการ
ชือ่ โครงการ
กําหนดชื่อโครงการที่สื่อถึงเรื่องที่ดําเนินการ ตามแผนงานนั้นๆ หรือกลุมเปาหมายที่จะดําเนินการ
มีความชัดเจนในขอบเขตพื้นที่ และปงบประมาณที่ดําเนินการ หรือมีความคิดสรางสรรคที่กระตุนใหเกิด
ความสนใจในโครงการที่จัดทํา
1. ความสอดคลองกับยุทธศาสตรกระทรวงสาธารณสุข
ใหระบุชื่อยุทธศาสตรหรือแผนงาน ที่ไดจัดทําโครงการภายใตยุทธศาสตรนั้น ๆ เชน
- PP&P Excellence (ดานสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ)
- Service Excellence (ดานบริการเปนเลิศ)
- People Excellence (ดานบุคลากรเปนเลิศ)
- Governance Excellence (ดานบริหารเปนเลิศดวยธรรมาภิบาล)
** พิจารณาวาโครงการที่ทําสอดคลองกับยุทธศาสตรใด ไดจากเอกสารแนบทาย **
2. หลักการและเหตุผล
เปนสวนสําคัญของโครงการ ที่อธิบายถึงที่มาของโครงการ ปญหาที่ตองดําเนินการแกไข โดยควร
เขียนหลักการและเหตุผล ในลักษณะเรียงความ จํานวน 3 ยอหนา ดังนี้
- ยอหนาที่หนึ่ง ที่มาและสภาพปญหาหรือความตองการ อาทิ นโยบายสําคัญของรัฐบาล
กระทรวง หนวยงานตนสังกัด หรือระเบียบตามกฎหมายที่เกี่ยวของ รวมกับการระบุสภาพปญหาความ
เดือดรอนของกลุมเปาหมาย หรือความตองการเรงดวน ควรมีองคประกอบ คือ ตนเหตุของปญหา/ความ
ตองการ สภาพของปญหาในปจจุบันทั้งในระดับประเทศและจังหวัด/อําเภอ และแนวโนมของปญหาใน
อนาคต
- ยอหนาที่สอง สภาพของปญหาในระดับพื้นที่ และความจําเปนเรงดวนในการแกไขปญหา/ความ
ตองการ หากไมดําเนินการจะทําใหเกิดผลกระทบตอกลุมเปาหมายหรือผูมีสวนไดสวนเสียอยางไร และมี
ระดับความรุนแรงมากนอยเพียงใด
- ยอหนาที่สาม แนวทางการแกไขหรือจัดการปญหาผานการจัดทําโครงการนั้น ๆ พรอมทั้งผลลัพธ
ของโครงการโดยยอ
3. วัตถุประสงค
เปนการกําหนดผลลัพธที่ตองการไดจากการดําเนินโครงการหรือกลุมเปาหมาย โดยควรเปนผลลัพธ
ที่ชัดเจนปฏิบัติได พรอมทั้งสามารถวัดและประเมินผลได ทั้งนี้ วัตถุประสงคไมจําเปนตองใสขอมูลเชิงปริมาณ
แตวัตถุประสงคตองสอดคลองกับตัวชี้วัดเสมอ

4. กลุมเปาหมาย
คือการระบุวามีการดําเนินโครงการกับใครและจํานวนเทาใดบาง
5. ระยะเวลาในการดําเนินโครงการ
ใหระบุชวงเวลาตั้งแตเริ่มตนโครงการจนกระทั่งสิ้นสุดโครงการ วาใชเวลาทั้งหมดเทาใด โดยระบุ
เดือน ป เชน เดือนตุลาคม 2563 – เดือนมกราคม 2564 หรือ ระบุวันที่จัดกิจกรรม เชน 15 – 17
พฤศจิกายน 2563
6. สถานที่ดําเนินการ
ใหระบุสถานที่ดําเนินการกิจกรรมตาง ๆ เชน ประชุม อบรม ณ สถานที่ใด หรือพื้นที่ใด โดยหาก
ในโครงการมีหลายกิจกรรม ใหระบุ ทุกสถานที่ที่ใชจัดกิจกรรม เชน
- หองประชุม สํานักงานสาธารณสุขอําเภอดําเนินสะดวก
- พื้นที่หมูที่ 1 - 6 ตําบล......... อําเภอ...................
7. วิธีดําเนินงานโครงการ
คือการระบุรายละเอียดในการปฏิบัติงานแตละขั้นตอน
- ขั้นวางแผน
- ขั้นดําเนินการ
- ขั้นสรุปและประเมินผล
8. ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
8.1 ตัวชี้วัดความสําเร็จ
คือการแสดงใหเห็นถึงระดับความสําเร็จของโครงการ โดยตัวชี้วัดตองสอดคลองกับวัตถุประสงค
ที่ตั้งไว โดยสามารถแบงตัวชี้วัดเปน 2 ประเภท คือ
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ คือ ตัวชี้วัดที่ถูกกําหนดขึ้นเพื่อใชวัดสิ่งที่นับไดหรือสิ่งที่มีลักษณะเชิงกายภาพ
โดยมีหนวยการวัด เชน จํานวน รอยละ และระยะเวลา เปนตน ตัวชี้วัดเชิงปริมาณจะเหมาะสําหรับการวัด
ในสิ่งที่จับตองไดเปนรูปธรรมและมีความชัดเจน
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ คือ ตัวชี้วัดที่ใชวัดสิ่งที่ไมเปนคาเชิงปริมาณหรือเปนหนวยวัดใดๆ แตจะ
เปนการวัดที่อิงกับคาเปาหมายที่มีลักษณะพรรณนาหรือเปนคําอธิบายถึงเกณฑการประเมิน ระดับคา
เปาหมายตางๆ
8.2 ขอมูลที่ใชประเมินผล
ใหระบุถึงเครื่องมือหรือขอมูลอางอิงที่จะใชประเมินผลตามตัวชี้วัด ในทุกตัวชี้วัดที่กําหนดขึ้นตาม
ขอ 8.1

9. ผลลัพธที่ไดจากโครงการ
คือผลประโยชนที่เกิดขึ้นจากการดําเนินโครงการ โดยทําใหทราบวาโครงการดําเนินการเพื่ออะไร
เพื่อใคร และผลลัพธที่แสดง จะตองชัดเจน กระชับ เขาใจได และตองสอดคลองกับวัตถุประสงคของโครงการ
10. งบประมาณทั้งโครงการ
ใหระบุงบประมาณทั้งหมดที่ใชดําเนินโครงการพรอมทั้งใหระบุรหัสของงบประมาณ (ถามี) และ
เขียนจําแนกตามกิจกรรมและหมวดรายจาย ตามวัตถุประสงคอยางเปดเผย ถูกตองตามราคากลางหรือ
ระเบียบตาง ๆ ที่เกี่ยวของ โดยสามารถตรวจสอบไดและสอดคลองกับโครงการอยางสมเหตุสมผล ทั้งนี้
โครงการที่มีการดําเนินกิจกรรมหลายกิจกรรม ใหเขียนหัวขอรายจายแยกเปนรายกิจกรรมนั้น ๆ
ตัวอยางการเขียนงบประมาณ ตัวอยางเชน
งบประมาณจาก………………………….....................................ชื่องบประมาณ................................
จํานวน ………………. บาท (………………………………บาทถวน) .........................................โดยจําแนกเปน
กิจกรรมและคาใชจาย ดังนี้
10.1 กิจกรรม.......................................... จํานวน ……… วัน โดยมีรายละเอียดคาใชจาย ดังนี้
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม ....... บาท x ......คน x ……… มื้อ
เปนเงิน .................บาท
- คาอาหารกลางวัน ........... บาท x ........... คน x …….. มื้อ
เปนเงิน .................บาท
- คาอาหารเย็น ……….. บาท x ………… คน x ……….. มื้อ
เปนเงิน .................บาท
- คาที่พักคู จํานวน .............. บาท x ………… คน x ……….. คืน เปนเงิน .................บาท
- คาหองพักเดี่ยว (ตําแหนงระดับเชี่ยวชาญ) จํานวน ............. บาท x ………… คน x .............คืน
เปนเงิน ................บาท
- คาจางเหมารถโดยสารปรับอากาศ ……. ที่นั่ง จํานวน ..... คันๆละ ............. บาท/วัน x ...... วัน
(ระยะทางประมาณ .......... กิโลเมตร)
เปนเงิน .................บาท
10.2 กิจกรรม.......................................................................โดยมีรายละเอียดคาใชจาย ดังนี้
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม ....... บาท x ......คน x ……… มื้อ
เปนเงิน .................บาท
- คาอาหารกลางวัน ........... บาท x ........... คน x …….. มื้อ
เปนเงิน .................บาท
- คาปายไวนิล............. ขนาด................... จํานวน.............
เปนเงิน .................บาท
11. ผูรับผิดชอบโครงการ
ระบุโดยแบงตามระดับความรับผิดชอบ เชน
1. ผูรับผิดชอบหลัก
2. ผูรับผิดชอบรอง หรือผูเกี่ยวของ
12-14. การลงนามในโครงการ ประกอบดวย
- ผูเสนอโครงการ คือ ผูรับผิดชอบโครงการ หรือ หัวหนางาน หรือ หัวหนากลุมงาน หรือ ผอ.รพ.สต.
- ผูเห็นชอบโครงการ คือ ผูอํานวยการโรงพยาบาล / สาธารณสุขอําเภอ
- ผูอนุมัติโครงการ คือ นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี (ในโครงการใหเวนวางไวไมตองระบุชื่อและ
ตําแหนง)

