
คําอธิบายการเขียนโครงการ 
 

ชือ่โครงการ 

           กําหนดชื่อโครงการที่สื่อถึงเร่ืองท่ีดําเนินการ ตามแผนงานนั้นๆ หรือกลุมเปาหมายที่จะดําเนินการ  

มีความชัดเจนในขอบเขตพ้ืนท่ี และปงบประมาณท่ีดําเนินการ หรือมีความคิดสรางสรรคท่ีกระตุนใหเกิด 

ความสนใจในโครงการท่ีจัดทํา  

1. ความสอดคลองกับยุทธศาสตรกระทรวงสาธารณสุข 

           ใหระบุชื่อยุทธศาสตรหรือแผนงาน ที่ไดจัดทําโครงการภายใตยุทธศาสตรน้ัน ๆ เชน 

           - PP&P Excellence (ดานสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ) 
           - Service Excellence (ดานบริการเปนเลิศ) 
           - People Excellence (ดานบุคลากรเปนเลิศ) 
           - Governance Excellence (ดานบริหารเปนเลิศดวยธรรมาภิบาล) 
** พิจารณาวาโครงการท่ีทําสอดคลองกับยุทธศาสตรใด ไดจากเอกสารแนบทาย ** 
 

2. หลักการและเหตุผล 

            เปนสวนสําคัญของโครงการ ที่อธิบายถึงท่ีมาของโครงการ ปญหาที่ตองดําเนินการแกไข โดยควร 

เขียนหลักการและเหตุผล ในลักษณะเรียงความ จํานวน 3 ยอหนา ดังน้ี 

            - ยอหนาที่หนึ่ง ที่มาและสภาพปญหาหรือความตองการ อาทิ นโยบายสําคัญของรัฐบาล  

กระทรวง หนวยงานตนสังกัด หรือระเบียบตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ รวมกับการระบุสภาพปญหาความ 

เดือดรอนของกลุมเปาหมาย หรือความตองการเรงดวน ควรมีองคประกอบ คือ ตนเหตุของปญหา/ความ 

ตองการ สภาพของปญหาในปจจุบันทั้งในระดับประเทศและจังหวัด/อําเภอ และแนวโนมของปญหาใน 

อนาคต 

             - ยอหนาที่สอง สภาพของปญหาในระดับพ้ืนท่ี และความจําเปนเรงดวนในการแกไขปญหา/ความ 

ตองการ หากไมดําเนินการจะทําใหเกิดผลกระทบตอกลุมเปาหมายหรือผูมีสวนไดสวนเสียอยางไร และมี 

ระดับความรุนแรงมากนอยเพียงใด 

            - ยอหนาที่สาม แนวทางการแกไขหรือจัดการปญหาผานการจัดทําโครงการน้ัน ๆ พรอมท้ังผลลัพธ
ของโครงการโดยยอ 
 

3. วัตถุประสงค 
             เปนการกําหนดผลลัพธท่ีตองการไดจากการดําเนินโครงการหรือกลุมเปาหมาย โดยควรเปนผลลัพธ
ที่ชัดเจนปฏิบัติได พรอมท้ังสามารถวัดและประเมินผลได ทั้งนี้ วัตถุประสงคไมจําเปนตองใสขอมูลเชิงปริมาณ  

แตวัตถุประสงคตองสอดคลองกับตัวชี้วัดเสมอ 

 

 



4. กลุมเปาหมาย 

           คือการระบุวามีการดําเนินโครงการกับใครและจํานวนเทาใดบาง  
 

5. ระยะเวลาในการดําเนินโครงการ 
           ใหระบุชวงเวลาต้ังแตเร่ิมตนโครงการจนกระท่ังส้ินสุดโครงการ วาใชเวลาท้ังหมดเทาใด โดยระบุ  

เดือน ป เชน  เดือนตุลาคม 2563 – เดือนมกราคม 2564  หรือ ระบุวันท่ีจัดกิจกรรม เชน 15 – 17 
พฤศจิกายน 2563 

 

6. สถานท่ีดําเนินการ 
           ใหระบุสถานที่ดําเนินการกิจกรรมตาง ๆ เชน ประชุม อบรม ณ สถานที่ใด หรือพ้ืนท่ีใด โดยหาก 

ในโครงการมีหลายกิจกรรม ใหระบุ ทุกสถานท่ีท่ีใชจัดกิจกรรม เชน 

            - หองประชุม สํานักงานสาธารณสุขอําเภอดําเนินสะดวก 

            - พ้ืนท่ีหมูท่ี 1 - 6 ตําบล.........  อําเภอ................... 
 

7. วิธีดําเนินงานโครงการ 
            คือการระบุรายละเอียดในการปฏิบัติงานแตละข้ันตอน  

            - ข้ันวางแผน 

            - ข้ันดําเนินการ 

            - ข้ันสรุปและประเมินผล 

 

8. ตัวช้ีวัดความสําเร็จของโครงการ 
    8.1 ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

            คือการแสดงใหเห็นถึงระดับความสําเร็จของโครงการ โดยตัวชี้วัดตองสอดคลองกับวัตถุประสงค 
ที่ตั้งไว โดยสามารถแบงตัวชี้วัดเปน 2 ประเภท คือ 

            - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ คือ ตัวชี้วัดท่ีถูกกําหนดข้ึนเพ่ือใชวัดส่ิงท่ีนับไดหรือส่ิงท่ีมีลักษณะเชิงกายภาพ
โดยมีหนวยการวัด เชน จํานวน รอยละ และระยะเวลา เปนตน ตัวชี้วัดเชิงปริมาณจะเหมาะสําหรับการวัด   
ในส่ิงท่ีจับตองไดเปนรูปธรรมและมีความชัดเจน 

            - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ  คือ ตัวชี้วัดท่ีใชวัดส่ิงท่ีไมเปนคาเชิงปริมาณหรือเปนหนวยวัดใดๆ แตจะ 

เปนการวัดท่ีอิงกับคาเปาหมายท่ีมีลักษณะพรรณนาหรือเปนคําอธิบายถึงเกณฑการประเมิน ระดับคา         
เปาหมายตางๆ 

 

8.2 ขอมูลท่ีใชประเมินผล 

             ใหระบุถึงเคร่ืองมือหรือขอมูลอางอิงท่ีจะใชประเมินผลตามตัวชี้วัด ในทุกตัวชี้วัดท่ีกําหนดข้ึนตาม 

ขอ 8.1  

 



9. ผลลัพธที่ไดจากโครงการ 
           คือผลประโยชนท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินโครงการ โดยทําใหทราบวาโครงการดําเนินการเพ่ืออะไร  

เพ่ือใคร และผลลัพธท่ีแสดง จะตองชัดเจน กระชับ เขาใจได และตองสอดคลองกับวัตถุประสงคของโครงการ  

10. งบประมาณท้ังโครงการ 
          ใหระบุงบประมาณท้ังหมดท่ีใชดําเนินโครงการพรอมท้ังใหระบุรหัสของงบประมาณ (ถามี) และ 

เขียนจําแนกตามกิจกรรมและหมวดรายจาย ตามวัตถุประสงคอยางเปดเผย ถูกตองตามราคากลางหรือ 

ระเบียบตาง ๆ ที่เก่ียวของ โดยสามารถตรวจสอบไดและสอดคลองกับโครงการอยางสมเหตุสมผล ทั้งนี ้ 
โครงการท่ีมีการดําเนินกิจกรรมหลายกิจกรรม ใหเขียนหัวขอรายจายแยกเปนรายกิจกรรมน้ัน ๆ  

ตัวอยางการเขียนงบประมาณ ตัวอยางเชน 

           งบประมาณจาก………………………….....................................ชื่องบประมาณ................................
จํานวน ………………. บาท (………………………………บาทถวน)   .........................................โดยจําแนกเปน
กิจกรรมและคาใชจาย ดังน้ี 

         10.1 กิจกรรม.......................................... จํานวน ……… วัน โดยมีรายละเอียดคาใชจาย ดังน้ี 

- คาอาหารวางและเคร่ืองด่ืม  ....... 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 

- คาหองพักเด่ียว (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 ดังน้ี 

- คาอาหารวางและเคร่ืองด่ืม  ....... 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 หรือผูเก่ียวของ  
12-14. การลงนามในโครงการ ประกอบดวย 

- ผูเสนอโครงการ คือ ผูรับผิดชอบโครงการ หรือ หัวหนางาน หรือ หัวหนากลุมงาน หรือ ผอ.รพ.สต. 
- ผูเห็นชอบโครงการ คือ ผูอํานวยการโรงพยาบาล / สาธารณสุขอําเภอ 

- ผูอนุมัติโครงการ คือ นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี (ในโครงการใหเวนวางไวไมตองระบุชื่อและ 

  ตําแหนง) 
 


