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ผลงาน  = ผลผลติ + ผลลพัธ ์
                    

ระบบงบประมาณแบบมุง่เนน้ผลงานตามยทุธศาสตร ์
Strategic Performance Based Budgeting 

SPBB 
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4.รายละเอียดของ ผลผลิต 
ผลลพัธ ์กิจกรรม และKPI 

 



(output) 

หมายถงึ 

ผลการด าเนินงานตามกจิกรรม ซ่ึงอาจจะเป็นผลผลติ(Product)  หรือ 
การให้บริการ(Service) ทีด่ าเนินงานโดยหน่วยงานของรัฐ เพือ่น าไปใช้ใน 

การให้บริการองค์การภายนอกหน่วยงาน หรือประชาชน 

ผลผลิต 
 



องคป์ระกอบของผลผลิต 

 
1. เป็น    สินค้า    การบริการ     การบริหารจัดการ  ส าหรับคนภายนอก 

2.  เป็น ผลขั้นสุดท้าย ที่เกิดจากกระบวนการท างาน    

    หรือ  กิจกรรมของหน่วยงาน                            

3.  สอดคล้องกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน(ผลลัพธ)์ และ 
กิจกรรม 

4. วัดผลได้ทั้ง 4 มิต ิปริมาณ คุณภาพและ เวลา 

1 3 2 



     ลกัษณะของผลผลิต 
1. ผลผลิตที่เป็นโครงสร้าง ทางกายภาพ (Product)                  

สร้าง ซ่อม ส ารวจ/ออกแบบ จัดซื้อสิ่งของ ลักษณะจับต้องได้  เช่น อาคาร 
ถนน เขื่อน คอมพิวเตอร์ ท่าเรือ ครุภัณฑ์ แผนยุทธศาสตร์ ซ่อมแซมถนน 

2. ผลผลิตที่เป็นลักษณะ  การให้บริการ (Service)             
การให้บริการ:รักษาพยาบาล 30 บาทรักษาทุกโรค  การออกใบอนุญาต                
การจดทะเบียน งานวิจัย  ท าบัตรประชาชน บริการน้ าประปา 

3. ศึกษา/วิจัย/สร้างองค์ความรู้ : ผลิตบัณฑิต วิจัยพันธ์ข้าว พัฒนาเครื่องมือ                                      

3.  ผลผลิตที่เป็นลักษณะ การบริหารจัดการ(Management) 
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  ตวัชีว้ดัผลผลติ 

- วัดได้ทันทีทันตา  เช่น  ถนน  ผู้ผ่านการฝึกอบรม 

- วัดที่ตัวผลผลิต    มีตัวชี้วัด 4มิต ิ

       ปริมาณ:    จ านวนเป้าหมายในการผลิต                                                                                       
คุณภาพ:   (ความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์)  มี2ลักษณะ 

             1. คุณภาพของผลผลิตเป็นไปตาม    มาตรฐานของหน่วยงาน                             
เช่น อย.  มอก.  ตามแบบมาตรฐาน  ISO, QA, QC 

             2. คุณภาพ วิธีการน าส่งผลผลิต/วิธีการให้บริการ  การวัดความพึงพอใจของ
กลุ่มเป้าหมาย  กระบวนการผลิต                                                                                                            
เวลา :  ระยะเวลาที่น าสง่ผลผลิต 
ค่าใช้จ่าย :  ต้นทุนต่อหน่วยในการผลิต 
วัดเชิงประสิทธิภาพ    ดีกว่า  ถูกกว่า / ประหยัดกว่า  เร็วกว่า 
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ตวัอยา่งตวัช้ีวดั ผลผลิต (Output) 
ด้านเศรษฐกิจ : 

 
ร้อยละ 70 ของเกษตรกร (ปริมาณ) ที่ได้รับการบริการตามคู่มือ 
คลินิกเกษตร (คุณภาพ) เมื่อเปรียบเทียบกับแผนปฏิบัติการ 
ประจ าปี (เวลา) ภายในวงเงนิงบประมาณที่ก าหนด (ต้นทุน) 

ด้านสังคม : 
 

ผู้จบการศึกษาภาคบังคับตามมาตรฐานที่ก าหนด (คุณภาพ)  
ร้อยละ 90 (ปริมาณ) เมื่อเปรียบเทียบกับแผนปฏิบัติการประจ าปี 
(เวลา) ภายในวงเงินงบประมาณที่ก าหนด (ต้นทุน) 

ด้านมั่นคง : 
 

ระดับ (ปริมาณ) ความพร้อมของกองทัพบกในการ 
เผชิญภัยคุกคามตามเกณฑ์ที่กระทรวงกลาโหมก าหนด (คุณภาพ) 
ตลอดเวลา (เวลา) ภายในวงเงินงบประมาณที่ก าหนด (ต้นทุน) 

ด้านสิ่งแวดล้อม : 
 

พื้นที่ทางทะเลและชายฝั่งได้รับการอนุรักษ์ตามมาตรฐาน 
ที่ก าหนด (คุณภาพ) ไม่น้อยกว่าเป้าหมาย (ปริมาณ) ตามแผน 
ปฏิบัติการประจ าปี (วลา) ภายในระยะเวลาที่ก าหนด (ต้นทุน) 



        เทคนิคการเขียนเป้าหมายและตวัช้ีวดั 
• เชิงปริมาณ: ให้ระบุชิ้น วัตถุสิ่งของ /คน ที่ถูกกระท าเช่น ถนน

ก่อสร้างแล้ว 10 กิโลเมตร   คอมพิวเตอร์ได้รับการจัดซื้อจ านวน   8 
เครื่อง งานวิจัยได้รับการจัดท า10 เรื่อง 
เกษตรกรผ่านการฝึกอบรมจ านวน 150 คน 

• เชิงคุณภาพ: ให้ระบุมาตรฐานของ วัตถุสิ่งของ/คนที่ถูกกระท าหรือ
เปลื่ยนแปลงสิ่งนั้น เช่น ถนนตามแบบมาตรฐานที่กรมทางหลวงก าหนด 
งานวิจัยผ่านการอนุมัตจิาคณะกรรมการ เกษตรผ่านการฝึกอบรมตาม
หลักสูตรที่ก าหนด  

• ห้ามใช้ผู้อบรมมีความพึงพอใจ  ผู้อบรมมีความรู้   ผู้อบรม
น าความรู้ไปใช้ประโยชน์ (เพราะเป็นตัวชี้วัดระดับ
ผลลัพธ์:OUTCOME 



   เทคนิคการเขียนเป้าหมายและตวัช้ีวดั(ต่อ) 
• เชิงเวลา: ให้ระบุ ความรวดเร็ว ในส่งมอบ

ผลิตภัณฑ์/บริการ เช่น ไม่เกิน 30 นาทีต่อราย หรือ
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

• เชิงค่าใช้จ่าย: ใหร้ะบุต้นทุนของผลิตภัณฑ์หรือบริการ
เช่น ถนนกิโลเมตรละ  4 ล้านบาทคณะกรรมการ 
เกษตรกรฝึกอบรมหัวละ 300 บาทต่อหลักสูตร หรือราคา
ต่อหน่วยภายในวงเงินที่ก าหนด 



ตวัช้ีวดัไม่ไดดู้เชิงปริมาณแต่ตอ้งดูเชิงคุณภาพดว้ย 



      
 
หมายถงึ ผลลัพธ์(Outcome) 

  ผลประโยชน์  คุณประโยชน์ คุณค่า คุณลักษณะ                      
ที่เกิดขึ้นกับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะหรือลูกค้าที่รับบริการหรือ               
ใช้ประโยชน์จากผลผลิต 
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องคป์ระกอบผลลพัธ ์(Outcome) 
 

1. กลุม่เป้าหมาย ลกูคา้ เฉพาะ คอืใคร?                                      
เชน่ เกษตรกรผูเ้ล ีย้งปลา เกษตรกรผูป้ลกูขา้ว ผูใ้ชถ้นน  
ผูใ้ชน้ า้   ผูบ้รโิภค  คนไขท้ีฉ่ดีวคัซนี นกัเรยีน
ระดบัประถม แรงงานตา่งดา้ว 
2. ผลประโยชนเ์ฉพาะ คณุคา่ ทีไ่ดร้บัเป็นอยา่งไร?                
เชน่ มคีวามรูเ้พิม่ข ึน้  มรีายไดเ้พิม่ข ึน้ มงีานท า อาการ
เจ็บป่วยลดลง          
3. ตอ้งทอดระยะเวลาใหก้ลุม่เป้าหมายไดใ้ชป้ระโยชน์
จากผลผลติ   
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ตวัชีว้ดัผลลพัธ ์(OUTCOME) 

 
1.วดัทีก่ลุม่เป้าหมาย/ลกูคา้                                                              
2.ระบผุลประโยชน ์คณุคา่  คณุลกัษณะ 
ทีเ่กดิแกก่ลุม่เป้าหมาย 
3.มตีวัชีว้ดั 5มติ(ิ2Q2T1P) 
- เชงิปรมิาณ 
 - คณุภาพ 
 - เวลา 
 - กลุม่เป้าหมาย  
-  พืน้ที ่

    งานบริการจะวัดความ พงึพอใจ 
    เป็นการวัดประสิทธิผล 



ตวัอยา่งตวัช้ีวดั outcome 
ด้านเศรษฐกิจ : 
 

เกษตรกรที่ได้รับบริการจากหน่วยงานของกรมส่งเสริมการเกษตร 
(กลุ่มเป้าหมาย) ในพื้นที่ และคลินิกเกษตร (พื้นที)่ สามารถ 
ผลิตสินค้าเกษตรได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพตามมาตรฐาน 
(คุณภาพ) เพ่ิมขึ้นร้อยละ 80 ต่อปี (เวลา) 

ด้านสังคม : 
 

ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (กลุ่มเป้าหมาย) ทั่วประเทศ (พื้นที)่  
เข้าศึกษาต่อในระดับการศึกษาที่สูงขึ้น (คุณภาพ) เพ่ิมขึ้น 
ร้อยละ 85 (ปริมาณ) ต่อปี (เวลา) 

ด้านมั่นคง : 
 

ร้อยละ 100 (ปริมาณ) ของพื้นที่ที่อยู่ในความดูแลของกองทัพบก 
(กลุ่มเป้าหมาย) ทั่วประเทศ (พื้นที)่ มีความพร้อมในการพิทักษ์ 
รักษาเอกราช ตามมาตรฐานของกองทัพบก (คุณภาพ) ในแต่ละป ี
(เวลา) 

ด้านสิ่งแวดล้อม : 
 

พื้นที่ทางทะเลและชายฝั่งได้รับการอนุรักษ์ (กลุ่มเป้าหมาย+พื้นที)่ 
มีความหลากหลายทางชีวภาพเพ่ิมขึ้น (คุณภาพ) ร้อยละ 80  
(ปริมาณ) ต่อปี (เวลา) 

http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.chaoprayanews.com/wp-content/uploads/2009/07/e0b980e0b881e0b8a9e0b895e0b8a3.jpg&imgrefurl=http://www.chaoprayanews.com/tag/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A3/&usg=__cslgwenVqSWaxOBt5QyvkLuNhZU=&h=375&w=500&sz=100&hl=th&start=3&sig2=U_z9aEf_mwZUMNdaXM_e-g&um=1&itbs=1&tbnid=kwIgy1J_h6NnFM:&tbnh=98&tbnw=130&prev=/images?q=%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A3&um=1&hl=th&sa=N&tbs=isch:1&ei=ksyUS7bZFce6rAf98sCLDA


การก าหนดผลลพัธ์ท่ีองคก์รตอ้งการ(ส่ิงท่ีจะวดั) 

  ผลลพัธ์ (RESULT) ความพยายามทีจ่ะบรรลุผล
(EFFORT)  

1 ค านาม+ค ากริยา           
มีรายได้เพิ่มมากขึน้            
มีความรู้เพิ่มขึน้                 
ได้งานท ามากขึน้           
เรียนต่อมากขึน้       
ป่วยลดลง                
อาชญากรรมลดลง 

 1.ค ากริยา+ค านาม              
เพิ่มรายได้                             
เพิ่มความรู้                           
เพิ่มความสามารถ                    
ลดอาชญากรรม                         
ลดการป่วย 
 



2Q  

  

2T   

 

1P 

Quality    คุณภาพ 
Quantity  ปริมาณ        

Target     กลุ่มเป้าหมาย 
Time     ระยะเวลา 

Place     สถานที่ 

Quality   คุณภาพ 
Quantity ปริมาณ        

2Q  

  

1T   

1C 

Time    ระยะเวลา 

Cost    ต้นทุน 

ผลผลิต QQCT ผลลพัธ์  2Q2TP 



1. การเขยีนตวัชีว้ดัยทุธศาสตรแ์ละกลยทุธ ์

    - กลุม่เป้าหมายระดบัยทุธศาสตรก์ระทรวง 

      ก าหนดไวก้วา้งไป มบีางกระทรวงใชค้ าวา่ 

      ประชาชนได ้เชน่ กระทรวงสาธารณสขุ   

      บางกระทรวงตอ้งพจิารณาตามการใหบ้รกิาร 

      กลุม่อาย ุ กลุม่อาชพี  กลุม่สงัคม ไดแ้ก ่

      กระทรวงศกึษาธกิาร              ผูอ้ยูใ่นวยัเรยีน 

      กระทรวงแรงงาน                   ผูอ้ยูใ่นวยัแรงงาน 

      กระทรวงเกษตรฯ                   เกษตรกร 



2. กลุม่เป้าหมายระดบักลยทุธข์องกรม
ก าหนดไวก้วา้งไป 

    - บางหนว่ยงานไมไ่ดใ้หบ้รกิารในอาณาเขต 

      เต็มพืน้ที ่แตก่ าหนดกลุม่เป้าหมายเต็มพืน้ที ่  

      เชน่ เกษตรกรในจงัหวดัสามารถใชน้ า้เพือ่ 

      การเกษตร  ควรเขยีนวา่  เกษตรกรในเขตพืน้ที ่

      ชลประทานทีห่นว่ยงานรบัผดิชอบสามารถ 

      ใชน้ า้เพือ่การเกษตร 

    - ไมไ่ดร้ะบกุลุม่เป้าหมายบรกิารเฉพาะ ไดแ้ก ่

       กรมประมง              เกษตรกรผูเ้ล ีย้งสตัวน์ า้   

       กรมปศสุตัว ์            เกษตรกรผูเ้ล ีย้งสตัว ์



3. การเขยีนตวัชีว้ดัระดบัผลผลติ 

    - เชงิคณุภาพ  สว่นใหญเ่ขยีนในลกัษณะแสดง 

      ความสามารถในการประยกุตใ์ชง้าน ความ 

      พงึพอใจ  ซึง่เป็นตวัชีว้ดัในระดบั Outcome 

             



 ท าไมหน่วยงานตอ้งก าหนดตวัช้ีวดั 
 • 1.เพื่อตรวจสอบสถานะขององค์กร อยู่ในต าแหน่งใดของการ

แข่งขัน 

• 2.เพื่อสื่อสารสถานะให้บุคลากรในองค์กรยอมรับ และ
เห็นชอบไปในทิศทางเดียวกัน 

• 3.เพื่อยืนยันและจัดล าดับความส าคัญของงาน 

• 4.ตรวจสอบและติดตามความก้าวหน้าของงานและ
ควบคุมงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย 



 
 (activity) 
กจิกรรม หมายถงึ 

กระบวนการน าส่งผลผลิต 
กิจกรรมหลัก 
กิจกรรมรอง 
กิจกรรมสนับสนุน 
- ตัวชี้วัดของกิจกรรมมี 2 มิต ิ
  ปริมาณงานและเงิน 
  ระยะเวลา 

http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://img2.pict.com/22/d2/cd/1051681/0/dsc01335.jpg&imgrefurl=http://www.ilovethailand.org/blog/view/id_85/title_-9/&usg=__BnByzcj7MKLvftPdiJA6IYV4Lb4=&h=300&w=400&sz=59&hl=th&start=86&sig2=QeCmnbp-2PAND6A03tFrJw&um=1&itbs=1&tbnid=Vw1kwoy2-YRH_M:&tbnh=93&tbnw=124&prev=/images?q=%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1&start=80&um=1&hl=th&sa=N&ndsp=20&tbs=isch:1&ei=kpWgS_mUDdS2rAfl-K3JDA


  ความหมายของประเภทกิจกรรม 
• กิจกรรมหลัก :จัดท าและส่งมอบผลผลิตโดยตรงแก่

ผู้รับบริการภายนอก (อาจมีการก าหนดกิจกรรมย่อยหรือข้อ
ย่อยของกิจกรรมหลัก) 

• กิจกรรมรอง:จัดท าและส่งมอบผลผลิตหรือบริการระหว่าง
หน่วยงานภายในองค์กรเพื่อสนับสนุนกิจกรรมหลัก(ควรระบุ
กิจกรรมตามหน่วยงานรองที่ท าหน้าท่ีโดยตรง 

• กิจกรรมสนับสนุน:กิจกรรมอ านวยการภายในองค์กร(ระบุ
กิจกรรมตามหน่วยงานสนับสนุนที่ท าหนา้ที่)  



 



            จ  าแนกประเภทค่าใชจ่้ายตามงบประมาณ 
ประเภท รายละเอยีด 

1งบบุคลากร เงินเดือน  ค่าจ้างประจ า   ค่าจ้างชั่วคราว
ค่าตอบแทนพนักงานข้าราชการ 

2งบด าเนินการ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย  ค่าวัสดุ-สิ่งของไม่เกิน5,000บาท/หน่วย 
จัดหาโปรแกรมคอมไม่เกิน 20,000บาท/ชุด 

ต่อเติม ปรับปรุงครุภัณฑ์ไม่เกิน 5,000 บาท                           

ต่อเติม ปรับปรุงที่ดินสิ่งก่อสร้างไม่เกิน 50,000 บาท               
ค่าสาธารณูปโภค 

3งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ราคาต่อหน่วยเกิน 5,000 บาท                       

ปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างเกินกว่า  50,000 บาท 



            จ  าแนกประเภทค่าใชจ่้ายตามงบประมาณ 
ประเภท รายละเอยีด 

4งบเงินอุดหนุน อุดหนุนทั่วไป   อุดหนุนเฉพาะกจิ 

5งบรายจ่ายอืน่ ใ 
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•                                                                                                                                  

ทรพัยากร กจิกรรม ผลผลติ ผลลพัธ ์
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 1.ท ากับส่ิงของ (กระบวนการผลิต) 

•                                                                                                                                  
ทรัพยากร กจิกรรม ผลผลิต ผลลัพธ์ 
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  2. ท ากับคน (การบริหารจัดการ ฝึกอบรม จัดการศึกษา) 

ผลผลติ ผลลพัธ ์ทรพัยากร       กจิกรรม  



สรุปผลการวดั ผลลพัธ ์ผลผลติ และกจิกรรม 

 
 

       5 วดั : 2Q2TP                                                                      4 วดั: QQCT                                                    2 วดั:QT                                     
1.วดัท่ีกลุ่มเป้าหมาย                                                                      1.วดัท่ีตวัผลผลิต             1.วดัท่ีตวักระบวนการ 

 2.ระบกุลุ่มเป้าหมาย+                             2.วดัได้ทนัทีทนัตา                2.วดั ปริมาณงาน เงิน  เวลา                                             
คาดว่าจะได                                             3.KPI เชิงปริมาณ/คณุภาพ/       

 3.ต้องทอดระยะเวลาให้กลุ่ม                      เวลา/ค่าใช้จ่าย 

 เป้าหมายได้รบั/ใช้ประโยชน์                   4.วดัประสิทธิภาพ  ดีกว่า เรว็กว่า  ประหยดั 
 4.KPI กลุ่มเป้าหมาย/เชิงปริมาณ/คณุภาพ/  
 เวลา/สถานท่ี 
 5.วดัประสิทธิผล   

   ใช้ประโยชน์           ได้ประโยชน์             พึงพอใจ 

ผลลพัธ ์ ผลผลิต กิจกรรม 

11วัด 



ท าอะไร : ภารกิจหลัก  
ได้อะไร 

(Output) 

เพ่ืออะไร/เพ่ือใคร 
•ประโยชน์ที่ได้รับ 

•ใครคือกลุ่มเป้าหมาย 
outcome 

why/whom 

สินค้า/บริการ 

what 

ท าอย่างไร 
(process/activity)  

กิจกรรมหลัก กิจกรรมรอง กิจกรรมสนับสนุน 

ใช้เงินเท่าไร How much 

How 

what 

Where 
When 
Who 

5 

4 

3 

2 
1 



1.What  ท าอะไร? 

2. Why  ท าไปท าไม? 

3. Whom  ใครไดร้บัประโยชน?์ 

จดุหมายปลายทาง 

outcome 

output 

4.How  ท าอยา่งไร 

5. When  ท าเมือ่ไร 

6. Where  ท าทีไ่หน 

7. Who ใครเป็นคนท า 

8. How much  ใชเ้งนิเทา่ไร 

กลยทุธ ์

แผนปฏบิตังิาน 
(Action Plan) 

แผนเงนิ 
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5. การเขียนโครงการเพ่ือ
ขอรบัจดัสรรงบประมาณ 

 



นโยบาย (POLICY) 

แผน (PLAN) แผน (PLAN) 

แผนงาน(PROGRAM) แผนงาน(PROGRAM) 

โครงการ 
(PROJECT) 

โครงการ 
(Project) 

โครงการ 
(PROJECT) 

โครงการ 
(Project) 

วงจรการบรหิารโครงการ 

งาน / กจิกรรม งาน / 
กจิกรรม 

งาน / 
กจิกรรม 

งาน / 
กจิกรรม 

งาน / 
กจิกรรม 

งาน / 
กจิกรรม 

งาน  /  
กจิกรรม 

งาน / 
กจิกรรม 

TASK / ACTIVITY 



โครงสรา้งของโครงการ 

• ช่ือโครงการ   

• หลกัการและเหตผุล 

• วตัถปุระสงค ์

• เป้าหมาย * 

• วิธีด าเนินงาน หรอื กิจกรรม                                                                        

ระยะเวลาการด าเนินการ 

• สถานท่ีหรอืพ้ืนท่ีด าเนินการ 

• งบประมาณ 

• ผ ูร้บัผิดชอบโครงการ หรอื หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ 

• การติดตามและประเมินผล 

• ประโยชนท่ี์คาดว่าจะไดร้บั 
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การวางแผนโครงการเบือ้งตน้ 

ได้ผลลพัธ์
(Outcomes)               

หร  ือ
วัตถุประสงค์ 

(Objective) 

1 
ได้ผลงาน

(Outputs)     

หรือ               
เป้าหมาย 

(Target) 

2 
กระบวนการ 
(Process) 

หรือ     
วธีิการ 

(Means) 

3 
ปัจจัยน าเข้า
(Inputs) 

หรือ      
ทรัพยากร  

(Resourcs) 

4 
เวลาท า:ท าจากซ้ายไปขวา 

เวลาวางแผน: คดิจากขวาไปซ้าย 

คิด 

ท า 



ทรัพยากร กิจกรรม ผลผลิต ผลลพัธ์ ผลกระทบ 
     

ได้รับ 
งบประมาณ 

ได้ท า 
1. ท าอะไร ? 
2. ท าอย่างไร? 
3. ท าเมื่อไหร่? 
4. ท าที่ไหน? 
5. ใครเป็นคน
ท า? 
 
 
 

ได้อะไร/สิ่งที่ได้ 
1. มีประสิทธิภาพไหม? 
2. ดี ถูก ประหยัดกว่า 
3. วัดได้ทันทีทันตา  
   ใช้ 4 วัด  
 

น าไปใช้ (ใคร)  ผลแก่
ส่วนรวม 
1. กลุ่มเป้าหมาย ลูกค้าคือใคร 
2. ผลประโยชน์ คุณค่าที่ 
   กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับ 
3. วัดท่ีกลุ่มเป้าหมายใช้ 5วัด
  
 
 

            ภาพรวมการจัดท าโครงการ 



ภาพรวมการจดัท าโครงการ 

ได้รับ              ได้ท า         ได้อะไร/สิ่งที่    น าไปใช้ (ใคร)   ส่วนรวม 

ทรัพยากร กิจกรรม ผลผลิต ผลลพัธ์ ผลกระทบ 
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ปัญหาในการเขยีนโครงการ (1/3) 

1)  ไม่วิเคราะห์ปัญหา ค.ต้องการที่แท้จริง 
2)  การก าหนดวัตถุประสงค์ 
       - มากเกินไป ควรมี 1-3 ข้อ 
     - สับสนกับจุดมุ่งหมายโครงการ 
                จุดมุ่งหมาย;  ปลายทางระดับแผนงาน ที่โครงการตั้งใจให้บรรลุ 
                วัตถุประสงค;์ ความต้องการบรรลุ ที่เฉพาะเจาะจงและชัดเจน 
          
  
 

กลุ่มเป้าหมาย+ผลประโยชน์ที่ได้รับ 



39 

                      3.  สับสนระหว่างวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกิจกรรม 
           น ากิจกรรมมาเขียนวัตถุประสงค์ : 
  - เพื่อจัดฝึกอบรมเกษตรกรให้มีค.รู้เรื่องศก.พอเพียง  
  - เพื่อจัดหาแหล่งน้ าทางการเกษตรให้เกษตรจ านวน 500 

แห่ง 
          น าเป้าหมายมาเขียนวัตถุประสงค์ :  
  - เพื่อให้มีแหล่งน้ า 80 แห่งใช้ท าการเกษตรได้ตลอดปี 
    

ปญัหาในการเขยีนโครงการ (2/3) 
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4.  ก าหนดตวัชีว้ดัไมค่รบไมช่ดัเจนในระดบั 
         วัตถปุระสงคโ์ครงการ      ผลลพัธ ์(2Q2TP) 

       เป้าหมายโครงการ         ผลผลติ ( QQCT ) 

               วัตถุประสงค์ :เพื่อสนับสนุนการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรแก่สมาชิก
สหกรณ์การเกษตรภาคเหนือ ที่เข้าร่วมโครงการ ภายในปี 2555 

           เป้าหมาย :  1. สมาชิกสหกรณ์จ านวน 500คนได้รับการอบรมการผสม
ปุ๋ยเคมีตามหลักสูตรที่ก าหนด  ภายในระยะเวลาและค่าใช้จ่ายที่ก าหนด   

                           2. แหล่งน้ าขนาดเล็กจ านวน 90 สระ ได้รับการจัดหา
ส าหรับสมาชิกสหกรณ์ 

 
          

  ปญัหาในการเขยีนโครงการ (3/3) 



3 รู้ก่อนท าโครงการ รู้3.เทคนิคการ
วางแผนและจัดท า

โครงการ 

รู้1.
ประเภท
โครงการ 

รู้2.
ลักษณะ
โครงการ 

3 

2 

1 



1.รูป้ระเภทโครงการ 

 
 
 

-ค. ปราบปราม 
  หรอืบ าบดั 

  ฟ้ืนฟยูาเสพตดิ 
-จดัต ัง้ศนูยพ์ฒันา 
บคุลากรเพือ่ SMEs 

    
  
 
 
 

แกป้ญัหา 

-ค. อาสาสมคัร
ป้องกนัโรค 
-ค. อบรมให้
ความรูเ้ร ือ่งโทษ
ยาเสพตดิ 

-ค.จดัท า
ฐานขอ้มลูเชงิลกึ
ของ SMEs ราย
กลุม่จงัหวดั 18 
กลุม่ 
-ค. แขง่ขนัทกัษะ
ทางวชิาการใน
ระดบันกัเรยีน
ประถม 

  ป้องกนัปญัหา พฒันา 1 3 2 



ท ากบัคน  ท ากบัสิง่ของ สถานที ่พชื สตัว ์

2.รูล้กัษณะโครงการ 

1 

2 

            

-เพิม่คณุคา่ 

-ใหข้อง เงนิ 

-ป้องกนั 

-บ าบดั  

-ท าใหม ่

-ปรบัปรงุ ฟ้ืนฟ ูอนรุกัษ ์

-เกีย่วกบัองคก์ร 

-ผสมคนสิง่ของของ
องคก์ร 



ช ่อโครงการตามลักษณะโครงการ 
ท ากบัคน ท ากบัส่ิงของ 

1. โครงการจัดการองค์ความรู้ 

   เพือ่พฒันาอาสาสมัครเกษตร 

1. โครงการส่งเสริมการผลติ 

   ข้าวหอมมะลคุิณภาพและ 

   ได้มาตรฐาน 

2. โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร 

   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจราจร 

2. โครงการก่อสร้างแหล่งน า้ 

   และระบบส่งน า้ 

3. โครงการอบรมเกษตรกรใน 

   การด าเนินชีวติตามแนวทาง 

   เศรษฐกจิพอเพยีง 

3. โครงการส่งเสริมการเลีย้งโค 

   พืน้เมือง 

4. โครงการพฒันาองค์ความรู้แก่ 

   สมาชิกสหกรณ์การเกษตร  

   กลุ่มเกษตรกร 

4. โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง 



45 

3.รูเ้ทคนคิการวางแผนและจัดท าโครงการ 

จดัท าเนือ้หา
และ

รายละเอยีด
โครงการ 

กระบวนการ
แกป้ญัหา

และ
ตดัสนิใจ 

โครงการ 

1 2 



อรยิสจั4 กบักระบวนการแกปั้ญหา 

ปญัหา วตัถปุระสงค ์

สาเหต ุ วธิกีาร 

   -    + 

1 

2 

3 

4 
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เทคนคิการเขยีนโครงการ 

1. ชือ่โครงการ................................ 
              สอดคลอ้งกบั กจิกรรม เป้าหมาย  
 วัตถปุระสงค ์มบีางโครงการไมส่อดคลอ้งกบั

กจิกรรมเชน่โครงการการปลกูหญา้แฝกกนัตลิง่พัง 
โครงการจัดการขยะ 

 ใชค้ ากริยิา สว่นใหญม่าจากกจิกรรมหลัก 
     จะท าอะไร แกใ่คร เรือ่งอะไร เชน่ 
            -โครงการพัฒนาหอ้งสมดุโรงเรยีนต ารวจตะเวนชายแดน 
      -โครงการพัฒนาศกัยภาพครใูนต าบลศรสีองรัก อ.เมอืง จ.เลย 
      -โครงการพัฒนาศกัยภาพของครใูนต าบลศรสีองรัก อ.เมอืง จ.เลย 
      -โครงการศลิปวฒันธรรมอดุมศกึษา 



ตวัอยา่ง การเขียนช่ือโครงการ 

• โครงการก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการทางวิศวกรรม 

• โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้น าเกษตรกรในชุมชน                                 
.โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในสถาบันอุดมศึกษา 

• โครงการวิจัยพันธุ์ข้าว 

• โครงการซ่อมแซมทางหลวง 

• โครงการอบรมส่งเสริมมารยาทไทย ครั้งที่ 1  

• โครงการสืบสานประเพณีเข้าพรรษา  
 



ชื่อโครงการประเภทต่าง ๆ 

ท ากับคน ท ากับสิ่งของ ชื่อโครงการที่ไม่ชัดเจน 
1. โครงการจัดการองค์ความรู้ 

   เพื่อพัฒนาอาสาสมัครเกษตร 

1. โครงการส่งเสริมการผลิต 

   ข้าวหอมมะลิคุณภาพและ 

   ได้มาตรฐาน 

1. โครงการศูนย์บริการชาวนา 

   และศูนย์เครือข่าย 

2. โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร 

   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจราจร 

2. โครงการก่อสร้างแหล่งน้ า 

   และระบบส่งน้ า 

2. โครงการศูนย์ผลิตพันธ์พืช 

   ชุมชน 

3. โครงการอบรมเกษตรกรใน 

   การด าเนินชีวิตตามแนวทาง 

   เศรษฐกิจพอเพียง 

3. โครงการส่งเสริมการเลี้ยงโค 

   พื้นเมือง 

3. โครงการกุ้งก้ามกรามแก้จน 

4. โครงการพัฒนาองค์ความรู้แก่ 

   สมาชิกสหกรณ์การเกษตร  

   กลุ่มเกษตรกร 

4. โครงการขุดลอกหนองน้ า 

   และคลองธรรมชาติ 

4. โครงการสถานีสูบน้ าด้วย 

   ไฟฟ้า 



ท ากบัคน ท ากบัส่ิงของ ช่ือโครงการที่ไม่ชัดเจน 

5. โครงการเพิม่ประสิทธิภาพ 

   คณะกรรมการหมู่บ้าน 

5. โครงสร้าง และบริหาร 

   จัดการโรงงานปุ๋ยอนิทรีย์ 

 

5. โครงการสถานที่จ าหน่าย 

   เนือ้สัตว์และผลติภัณฑ์ 

   ปลอดภัยได้มาตรฐาน 

6. โครงการพฒันาระบบฐาน 

   ข้อมูลจังหวดั 

6. โครงการแหล่งน า้ในไร่นา 

   นอกเขตชลประทาน 

7. โครงการพฒันาระบบ 

   สารสนเทศของจังหวดั 

7. โครงการคลนิิกแก้จนอ าเภอ 

   เคลือ่นที่ 

8. โครงการอาสาสมัครต ารวจ 

   ชุมชนประจ าต าบล/ชุมชน 

9. โครงการสนับสนุนการ 

   บูรณาการปฏิบัตงิานของ 

   อ าเภอ 



จัดท า จัดตัง้ จัดสรร จัดซ อ้ จัดจ้าง ก่อสร้าง ด าเนินการ 
ปฏิบัตงิาน วางระบบ วางแผน ประชุม แลกเปล่ียน เผยแพร่ 
ตดิตาม ประเมินผล ก าหนดระเบียบ แก้ไขกฎระเบียบ 

ก าหนดมาตรฐาน ก าหนดให้มี ท าให้มี พัฒนาหลักสูตร 

ค าที่ใช้ในระดับ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ กิจกรรม 

ปรับปรุง คงสภาพ พัฒนา 

กลยุทธ์ เสริมสร้าง สร้างเสริม ส่งเสริม เร่งรัด ทบทวน 
สนับสนุน 

กจิกรรม 

ยุทธศาสตร์ ขยายเพิ่ม 



2. หลกัการและเหตุผล 
             ระบุความเป็นมาของโครงการตาม นโยบาย แผน มติครม 
             ระบุสภาพปัจจุบัน 
             ระบุสภาพปัญหา / ความต้องการ สาเหตุต่างๆ และความ

จ าเป็นที่ต้องจดัท าโครงการ(เกดิปัญหาอะไร กบัใคร ทีไ่หน 
เมือ่ใด โดยมสีาเหตุมาจากอะไร)  ต้องบอกถงึความจ าเป็นที่
ต้องจดัท าโครงการว่าถ้าไม่ท าจะมีผลเสียหายอย่างไร ถ้าท า
จะช่วยแก้ปัญหาหรือพฒันาอย่างไร 
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• หลักการและเหตุผล(ต่อ) 
• ถ้าเป็นโครงการเกี่ยวกับการพัฒนา จะต้องบอกหรืออธิบายได้ว่าจะ

พัฒนาอะไร เกี่ยวกับอะไร ส าคัญอย่างไร มีหลักการอย่างไร  มีหลักฐานอะไร       
มีข้อมูลและข้อสนเทศอะไรบ้าง น่าจะท าอะไร เหตุที่ต้องท า และมีความจ าเป็น
เพียงใด หากท าจะได้อะไร เป็นต้น 

• ถ้าเป็นโครงการเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหา จะต้องบอกหรืออธิบาย
ว่า  อะไรคือปัญหา ส าคัญขนาดไหน มีข้อมูล/ข้อสนเทศอะไรบ้าง   มีหลักการ 
ทฤษฎี ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างไร                                                                    
คาดว่าน่าจะแก้ปัญหาด้วยวิธีการใด อย่างไร แต่ยังไม่ได้ท าจึงได้เสนอโครงการ
นี้ขึ้นมา เป็นต้น 



• หลักการและเหตุผล(ต่อ) 
 

• ส่วนแรก หรือย่อหน้าที่ 1 โดยทั่วไปมักจะกล่าวอ้างถึงนโยบาย มต ิ

• ส่วนที่สอง หรือย่อหน้าที่ 2 มักจะกล่าวถึงสภาพปัญหาที่เป็นอยู่ 
ซึ่งหากไม่ด าเนินการแก้ไขหรือปรบัปรุงแล้วย่อมจะท าให้ "ส่วนแรก" 
เกิดความเสียหายได้ 

• ส่วนที่สาม หรือย่อหน้าท่ี 3 มักจะกล่าวถึงกิจกรรมที่โครงการนี้
ควรด าเนินการ และหากด าเนนิการแล้วจะช่วยแก้ปัญหาได้อย่างไร 
และเกิดประโยชน์กับใคร  
 



• ค าหลักที่ควรใช้ในส่วนที่ 1 ........เน ่องด้วย จาก 
ตามที่ ปัจจุบัน  

• ค าหลักที่ควรใช้ในส่วนที่ 2 .......ดังนัน้ จงึ โดย  

• ค าหลักที่ใช้ในส่วนที่ 3 ...........เพ ่อให้เกิด เพ ่อพฒันา 
เพ ่อสร้าง เพ ่อเป็นประโยชน์ 
 
 



โครงสร้างการเขียนหลกัการและเหตุผล 
• เนื่องด้วย/ตามที่/ปัจจุบัน......................................... 
     ...................................................................................... 

• จึง.................................................................................... 

     .......................................................................................  

• เพื่อ..................................................................................
.........................................................................................
....................................................................... 



-ส่วนใหญ่copyหลักการเหตุผล 
เหมือนกันหมด 
-ไม่ขัดเจนมันท าอะไรวะ!  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                

                     - เพื่อเพิ่มรายได้ของเกษตรกร              - เพื่อปรับปรุง........               
   - เพื่อลดการใช้สารเคมีของเกษตรกร      - เพื่อขยาย………..               
      - เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้ด้อยโอกาส  -   เพื่อรณรงค์  

  - เพื่อเผยแพร…่…… 
                                                                                                  

กลุ่มเป้าหมาย+ผลประโยชน์ที่ได้รับ 

ผลประโยชน์ที่ได้รับ + กลุ่มเป้าหมาย 

     วัตถุประสงค์โครงการ  หลัก 5 ข้อ 
1.ระบุถึงความส าเร็จหรือสิ่งที่ต้องการให้เกิดขึ้นเมื่อท ากิจกรรมเสร็จ 
และสิ้นสุดโครงการใครได้รับประโยชน์อย่างไรจากโครงการ 
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                     - 

วัตถุประสงค์โครงการ(ต่อ)  
 

2. กรณีเป็นโครงการแก้ไขปัญหาเขียนให้อยู่ในรูปการลด 
หรือ ขจัดปัญหา ป้องกันปัญหา หรือพัฒนาสิ่งที่ต้องการ
เพิ่มขึ้น ไม่จ าเป็นต้องเขียนหลายข้อ(ควรม ี1-3 ข้อ) 
3.เป็นการตอบค าถามท าไปท าไม เพื่อใคร(for whom) 
4.สอดคล้องกับกิจกรรมและเป้าหมาย  
ท าอย่างไร      สิ่งที่ได้       น าไปใช้ประโยชน์ 



         5. ใช้หลัก SMART 
    1. ชีชั้ด     เฉพาะเจาะจง ชัดเจน (S=Sensible and Specific)                                           

2. วัดได้    เป็นรูปธรรม จบัต้องได้ ( M=Measurable) 2Q2TP                                           
3. ท าได้     สามารถปฏิบตัไิด้ (A=Attainable) กระท าได้จริง  
4. ไม่เพ้อฝัน ท าให้เป็นจริงได้ (Realistic)                                                                     
5. รู้วันเวลา  มีกรอบเวลาชัดเจน (T=Time)  



ตัวอย่างวัตถุประสงค์(OUTCOME)  

:ร้อยละ8oของชาวนาในหมู่บ้านหนองขาหย่างจ. อุทัยธานีที่ผ่าน
การอบรมมีความรู้เรื่องเกษตรพอเพียงภายในปี2555  

:ร้อยละ75ของเกษตรกรในหมู่บ้านหนองใหญ่ อ าเภอบ้านไร่ 
จังหวัดอุทัยได้ใช้น้ าจากฝายท าการเกษตรในปี2554  



 วัตถุประสงค(์outcome)ของโครงการส่วนใหญ่ 
พบว่า 

• น ากิจกรรมมาเขียนเป็นวตัถุประสงค์โครงการ 

• น าผลผลิต ผลกระทบ มาเขียนเป็นวัตถุประสงค์
โครงการ 

 



 * วตัถุประสงคต์อ้งชดัเจน            
ไม่คลุมเครือ  และไม่สบัสน 
 * ต้องไม่กว้างใหญ่เกินก าลังเงิน ก าลังคน            

วัตถุประสงค์จะไม่ส าเร็จ 
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1. ผลจากกจิกรรมหลกั รอง สนับสนุน 
2. เกดิเมือ่สิน้โครงการ  
3. วดัไดท้ันท ี
4. สมัพันธร์ะหวา่งกจิกรรมและผลลพัธ ์
     ท าอยา่งไร        สิง่ทีไ่ด ้       ใครใชป้ย. 
5. KPI 4 มติ ิQQCT 

  4.เป้าหมายโครงการ  
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ตัวอย่างเป้าหมาย (OUTPUT) 
 :ชาวนาที่เข้าร่วมโครงการจ านวน 350 คน ผ่านการอบรม
เร ่องเกษตรพอเพยีงตามหลักสูตรและค่าใช้จ่ายที่ก าหนด                                                                                        

:ฝายแม้วจ านวน 120 แห่งได้รับการก่อสร้างตามแบบ
มาตรฐานที่หน่วยงานก าหนดภายในระยะเวลา  2 เด อน
และตามค่าใช้จ่ายที่ ก าหนด                                                                  
:แรงงานต่างด้าวที่หลบหนีเข้าเม องจ านวน 800 คนได้รับ
การผลักดันให้ออกจากประเทศไทยตามขัน้ตอนที่
กระทรวงแรงงานก าหนดไว้ภายสิน้ปี 2554 ตามค่าใช้จ่ายที่
ก าหนด            



      เป้าคลุมเครือและไม่ชดัเจน 
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ผลผลิต ผลลัพธ์ ทรัพยากร       กจิกรรม  

เป้าหมาย วัตถุประสงค์ 

ความแตกตา่งระหวา่งเป้าหมายและวตัถปุระสงค ์



1.ท ากบัส่ิงของ (กระบวนการผลิต) 

•                                                                                                                                  

ทรัพยากร กิจกรรม ผลผลิต ผลลพัธ์ 

ได้อะไร? สินค้า 
  (Product)  

ใคร ใช้
ประโยชน์   

   อย่างไร?  



 2.ท ากบัคน (การบริหารจดัการ ฝึกอบรม  จดัการศึกษา)  

ผลผลิต ผลลัพธ์ ทรัพยากร       กจิกรรม  

ได้อะไร?      
ผู้ผ่านการฝึกอบรม 

ตามหลักสูตร 
และระยะเวลาที่ก าหนด 

                

.ผู้ผ่านการฝึกอบรม 
มีความรู้             

.ผู้ผ่านการฝึกอบรม 
น าความรู้มา 
ใช้ประโยชน์ 

           
           

 
ท าอะไร 

จัดฝึกอบรม 
จัดสัมมนา 

 
 

 -จัดสัมมนา 
 



    วิธีด าเนินการ 
        ระบุกิจกรรมโครงการทัง้หมด 

        ระบุขั้นตอนในการด าเนินกิจกรรม 

        ระบุกิจกรรมหลัก  กิจกรรมรอง และ สนับสนุน ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึง  
กิจกรรมสุดท้าย ถ้าไม่เป็นโครงการที่ไม่ซับซ้อนมากนักจะนิยมใช้
แผนภูมิเกณฑ(์Gantt chart) หรือแผนภูมิแท่ง (Bar chart) 

      ระยะเวลาด าเนินการ  ระบุระยะเวลาเริ่มต้นโครงการและ
ระยะเวลาสิน้สดุโครงการ  

      สถานที่ด าเนินการ  ระบุสถานที่ตั้งโครงการว่ากิจกรรมจะท า
สถานที่ใด เพื่อสะดวกต่อการจัดเตรียมที่ก่อนด าเนินงาน 

5 

6 

7 



วิธีด ำเนินงำน 

กจิกรรม 

ระยะเวลำ ผู้รับผดิ 
ชอบ 

 
เดอืน....
... 

เดอืน.....
.. 

เดอืน.....
.. 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 





8 ผู้รับผดิชอบ/โครงการ 
- เป็นการระบุว่า ใคร  หร อ หน่วยงานใด 
  เป็นผู้รับผดิชอบ เป็นผู้รับผดิชอบโครงการ 
- มีขอบเขตความรับผิดชอบอย่างไรบ้าง 
- เพ ่อการประสานงาน 



- ระบคุา่ใชจ้า่ยในกจิกรรมข ัน้ตา่ง ๆ 
- หมวดคา่ตอบแทน ใชส้อย และ
วสัด ุหมวดคา่ครภุณัฑ ์ทีด่นิ
สิง่กอ่สรา้ง 
- ระบแุหลง่ทีม่า งปม.แผน่ดนิ งบ
เงนิกู ้งบบรจิาค งบเงนิชว่ยเหลอื
จากเอกชน หรอืจากตา่งประเทศ 

9. งบประมาณ 



            จ  าแนกประเภทค่าใชจ่้ายตามงบประมาณ 

ประเภท รายละเอยีด 
1งบบุคลากร เงินเดือน  ค่าจ้างประจ า   ค่าจ้างช่ัวคราวค่าตอบแทน

พนักงานข้าราชการ 

2งบด าเนินการ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย  ค่าวสัดุ-ส่ิงของไม่เกนิ5,000บาท/หน่วย 

จัดหาโปรแกรมคอมไม่เกนิ20,000บาท/ชุด 

ต่อเตมิ ปรับปรุงครุภณัฑ์ไม่เกนิ 5,000 บาท                           
ต่อเตมิ ปรับปรุงทีด่นิส่ิงก่อสร้างไม่เกนิ 50,000 บาท               
ค่าสาธารณูปโภค 

3งบลงทุน ค่าครุภณัฑ์ราคาต่อหน่วยเกนิ 5,000 บาท                       
ปรับปรุงทีด่นิและส่ิงก่อสร้างเกนิกว่า  50,000 บาท 



            จ  าแนกประเภทค่าใชจ่้ายตามงบประมาณ 
ประเภท รายละเอยีด 

4งบเงินอุดหนุน อุดหนุนทั่วไป   อุดหนุนเฉพาะกจิ 

5งบรายจ่ายอืน่ ใ 
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ตวัอย่าง  

กิจกรรมอบรมหลกัสตูร รายการ 

 

 

ค่าตอบแทนใชส้อยและวสัด ุ

 

งบประมาณท่ี

ขอจดัสรร 

 

ค่าอาหารและของว่าง (50คน *300 บาท * 3วนั) 45,000 

ค่าเดินทางวิทยากร (2000 บาท * 3 วนั) 6,000 

ค่าตอบแทนวิทยากร (3 คน * 2000 บาท * 3 วนั) 
18,000 

ค่าสถานท่ีจดัอบรม (2500บาท * 3 วนั) 7,500 

ค่าเอกสาร/อปุกรณก์ารอบรม (50คน * 100 บาท) 5,000 

รวม 81,500 

 

.       ตัวอย่าง งบประมาณ 
ค่าใช้จ่ายของโครงการตามหมวดรายจ่าย 

          
ระบุค่าใช้จ่ายของโครงการตามหมวดรายจ่าย 



. .การประเมนิผลโครงการ 

     เป็นการแสดงรายละเอยีดวา่จะมวีธิกีารควบคมุตติามผลและประเมนิผล  
โครงการอยา่งไร    

        - วธิกีารประเมนิผลโครงการ(3ส 1อ.)..............................    

        - ระยะเวลาประเมนิผลโครงการ..................................... 

        - ผูป้ระเมนิผลโครงการ................................................. 

        -  ตวัชีว้ดั ความส าเร็จของโครงการคอือะไร...................... 

                         วตัถปุระสงค ์(Outcome) 2Q2TP.................... 

                         เป้าหมาย (Output)QQCT... 

 

 

10 
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    - ตวัชีว้ดัความส าเร็จ  จ านวน รอ้ยละ เวลา    

 เชน่ “รอ้ยละของเกษตรกรสามารถใชค้วามรูท้ีไ่ดรั้บ
จากอบรม” 
- วธิกีาร  เชน่ ส ารวจความคดิเห็น 
สงัเกต ทดสอบ 
- เครือ่งมอื  ควรสอดคลอ้งกบัวธิกีาร 
เชน่  แบบสอบถามความคดิเห็น  แบบส ารวจความ
พงึพอใจ   แบบสงัเกต  แบบทดสอบ 

10. การประเมนิผลโครงการ (2/2) 
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การประเมนิผล 

• แสดงวธิกีารประเมนิผลใหเ้ห็นเป็นรปูธรรม วา่โครงการ
ไดผ้ลตรงตามวตัถปุระสงคห์รอืไม ่อยา่งไร 

ตวัอยา่ง 

• ผูเ้ขา้รว่มโครงการท าแบบประเมนิผลหลงัจบการอบรม (ใชส้เกล 
1-5) 

• ประเมนิผลดว้ยการสมัภาษณ์เชงิลกึกบัผูป้กครองนักเรยีนทีเ่ขา้รว่ม
โครงการ 

• ประเมนิผลเชงิลายลกัษณ์อกัษรจากสมดุบนัทกึรายรับ-รายจา่ย
ของนักเรยีน 

• ประเมนิผลดว้ยการจัดประชมุสรปุบทเรยีนเมือ่จบโครงการ 

ตวัอยา่ง 
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11. ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั 

* ระบผุลประโยชนท์ีก่ลุม่บคุคลหรอืพืน้ทีห่รอื
สงัคมโดยรวมจะไดร้บั 

* ระบผุลกระทบในดา้นบวกทีจ่ะตามมาจาก
การมโีครงการ (Impact) 

»ตวัอยา่งการเขยีนผลทีค่าดวา่จะไดร้บั 
1. เกษตรกรในชนบทมคีณุภาพชวีติ
ความเป็นอยูด่ขี ึน้                                       
2. ชุมชนในหมูบ่า้นมสีภาพสง่แวดลอ้มที่
ดปีราศจากมลพษิ 



ตวัอยา่งโครงการ 
1. ช่ือโครงการ  โครงการส่งเสริมการปลกูข้าวหอมมะลิของ

เกษตรกรในเขตพืน้ท่ีอ าเภอนายงู จงัหวดัอดุรธานี 

1. หลกัการและเหตผุล เน่ืองจากเกษตรกรท่ีเพาะปลกูข้าวหอม
มะลิในพืน้ท่ีอ าเภอนายงู จงัหวดัอดุรธานีมีปริมาณผลผลิตของการ
ปลกูข้าวหอมมะลิอยู่ในเกณฑต์ า่ ประกอบกบัพืน้ท่ีท านา ประสบ
ปัญหาเพล้ียกระโดด และดินขาดความอดุมสมบรูณ์เน่ืองมาจาก
เกษตรใช้สารเคมีจ านวนมากในการเพาะปลูก 



3. วตัถปุระสงค ์
3.1 เพ่ือให้เกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80 สามารถ 

      เพ่ิมผลผลิตข้าวหอมมะลิ ในปี 2553 

3.2 เพ่ือให้เกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการมีรายได้เพ่ิมขึน้  

      ร้อยะละ 80 ในปี 2553 

3.3 เพ่ือลดปริมาณการใช้สารเคมีก าจดัศตัรพืูช และลด 

      ปริมาณการใช้ปุ๋ ยวิทยาศาสตร ์ร้อยละ 50 

4. เป้าหมาย  
4.1 เกษตรท่ีเข้าร่วมโครงการจ านวน 200 คนผา่นการ 

      ฝึกอบรมตามหลกัสตูรและค่าใช้จ่ายท่ีก าหนดไว้ 

 

 

 



กิจกรรม / งานท่ีจะท า 
เดือน ผูร้บั 

ผิดชอบ 
เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. ส ารวจข้อมลูและปัญหาของ         

เกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการ         

2. ตัง้คณะท างานจดัการฝึกอบรม             

3. จดัท าหลกัสตูรและจดัหาวิทยากร             

4. ด าเนินการฝึกอบรม             

5. ติดตาม/ประเมินลการฝึกอบรม             

6. จดัท ารายงาน             

5. วิธีการด าเนินงาน  ในการด าเนินงานมีขัน้ตอนและวิธีการ ดงัน้ี 



6. ระยะเวลาด าเนินงานโครงการ : 
    ระยะเวลาด าเนินงาน 6 เดือน ตัง้แต่เดือนเมษายน 2553 

ถึงเดือนกนัยายน 2553 

7. งบประมาณท่ีด าเนินการ จ านวน 460,000 บาท 
7.1 หมวดค่าใช้สอย 

 7.1.1 ค่าเบีย้เลีย้งท่ีพกัของเกษตรกร  500,000 บาท 

7.2 หมวดค่าตอบแทน 

 7.2.1 ค่าตอบแทนวิทยากร 50,000 บาท 

7.3 หมวดค่าวสัด ุ

 7.3.1  ค่าใช้จ่ายจดัท าคู่มือการฝึกอบรม  100,000 บาท 

 7.3.2  น ้ามนัส าหรบัยานพาหนะ 10,000 บาท 

  



8. ผูร้บัผิดชอบโครงการ  คณะท างานโครงการฝึกอบรม
ส่งเสริมการปลกูข้าวหอมมะลิ 

9. การประเมินผลโครงการ จะติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงาน โดยตรวจเช่ือมสอบถามเกษตรกรท่ีเข้าร่วม
โครงการ จ านวน 8 หมู่บา้นเกษตรกร 

10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 
 -   เกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการมีคณุภาพชีวิตดีขึน้ 

 -  สภาพส่ิงแวดล้อมของหมู่บา้นท่ีเข้าร่วมโครงการดีขึน้ 
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กรอบ 5ความ (5C)ในการเขยีนโครงการ 

1. ความถกูตอ้ง(Correct)   
  

   1.1 ความถกูตอ้งในรปูแบบ (Format)  
           - โครงสรา้งครบถว้น 
       - การจัดล าดับ  เบือ้งตน้-เนือ้หา-สรปุ 
       - ความเชือ่มโยง  เป็นตรรกะ 
       - แยกประเด็นชดัเจน 
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1.2 ความถกูตอ้งในเนือ้หา 
  - เป็นเหตผุล  เชือ่มโยง  ไมว่กวน 

  - รายละเอยีดสมัพันธก์บัหวัขอ้ 

  -  เป็นขอ้มลู-ขอ้เท็จจรงิ-ความเห็น 

  

1.3 ความถกูตอ้งในหลกัภาษา 
       - ใชภ้าษาเขยีน  ไมใ่ชภ่าษาพดู 
       - ตัวสะกด  ประโยค  หลักภาษา 
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  2. ความชดัเจน (Clear) 
      

 - ก ร ะจ่ า ง ใ จ  อ่ า นแล ว้ เข า้ ใ จ ง่ า ย         
ไมส่ะดดุ  ไมส่งสยั 

 - กระจา่งตา  เขยีนหนังสอืมยีอ่หนา้ 
แยกประเด็น (ไมเ่ขยีนตดิกนัหมด) 



    3. ความรดักมุ (Confirm) 
     

 - สามารถยนัสิง่ทีเ่ขยีน ท ัง้ขอ้มลู/
ขอ้เท็จจรงิ อา้งองิกม. ระเบยีบ ขอ้บงัคบั  

   - อา่นไมต่อ้ง “ตคีวาม” 

 - สรปุ  ไมเ่ขยีนลอยๆ กวา้งไป  



   4. ความกระชบั (Concise) 
    

  - 3 ความ:  สัน้ กระชบั กะทัดรัด 

    - 4 ไม่: ฟุ่ มเฟือย วกวน ซ ้าซาก ซ ้ากันในทีใ่กล ้
กนั 

    - หลักเพื่อตอบ  ใคร  ท าอะไร  ท าไม  ที่ไหน  
เมือ่ไหร ่ และอยา่งไร (6W 2H) 
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  5. ความโนม้นา้ว (Convince) 
    

   - เพือ่ไปสูจ่ดุหมาย   

  - อยา่เพอ้ฝัน เกนิจรงิ 

     - จรงิใจ  ภาษาจะงดงาม 



1.ช่ือโครงการ  : จะท าอะไร 

2. หลกัการและเหตผุล : ท าไมต้องท า 

3.วตัถปุระสงคโ์ครงการ  :ท าเพ่ืออะไร 

 กิจกรรม
หลัก 

ท าอะไร 

สรุปการจัดท าโครงการให้
ความส าคัญที่กจิกรรม 

4.เป้าหมายโครงการ  :ท าแล้วได้อะไร 

5.เกิจกรรมของโครงการ  :ท าอย่างไร 

6. ระยะเวลาของโครงการ  :ท าเมื่อไหร่ 

7. สถานท่ีตัง้โครงการ  :ท าท่ีไหน 

9. ผูร้บัผิดชอบ :ท าใครเป็นคนท า 

8. งบประมาณ:ท าใช้เงินเท่าไหร่ 

10.ติดตามประเมินผล :รุ้ได้อย่างไรว่าส าเรจ็ 11. ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั:มีผลกระทบอย่างไร 



2.จดัท าเนือ้หาของโครงการโดยใช ้6W2H 

1.โครงการอะไร 

2.ท าไมตอ้งท าโครงการน ัน้ 
 
3.ท าเพือ่อะไร/เพือ่ใคร 
 

หมายถงึ ชือ่โครงการ 

หมายถงึ หลกัการและเหตผุล 

4.ท าในปรมิาณเทา่ใด 

วตัถปุระสงค/์กลุม่เป้าหมาย หมายถงึ 

หมายถงึ เป้าหมายและตวัชีว้ดั 

5.ท าอยา่งไร 

6.ท าเมือ่ใดและนานแคไ่หน 

7.ใชท้รพัยากรอะไร เทา่ใด 
 

    และไดจ้ากไหน 

หมายถงึ วธิดี าเนนิการ 

หมายถงึ ระยะเวลาด าเนนิการ 

งบประมาณและทรพัยากร 
อืน่ ๆ 

หมายถงึ 

8.ใครท า 

9.ท าไดบ้รรลวุตัถปุระสงค ์
      และเป้าหมายหรอืไม ่

หมายถงึ ผูร้บัผดิชอบโครงการ 

วธิกีารตดิตามประเมนิผล หมายถงึ 

10 เกดิอะไรขึน้เมือ่ส ิน้สดุ 
      โครงการ 

หมายถงึ ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั 

11.มปีญัหาอปุสรรคหรอืไม ่ หมายถงึ ขอ้เสนอแนะ 

11ขัน้ 



  
• ช่ือโครงการ:จะท าอะไร กบัใคร เรือ่งอะไร                    เน่ืองดว้ย/ตาม…จึง….เพ่ือ…. 

• หลกัการและเหตผุล :เกิดปัญหาอะไร กบัใคร ท่ีไหน เม่ือใด จ าเป็นตอ้งท า 

• วตัถปุระสงค ์:กล ุม่เป้าหมาย+ผลประโยชนท่ี์ไดร้บั(ส้ินสดุปัญหา) OUTCOME:2Q2TP 

• เป้าหมาย:ไดอ้ะไรจากการท ากิจกรรมOUTPUT :QQCT 

• วิธีด าเนินงาน หรอื กิจกรรม :ขัน้ตอน+ระยะเวลา ; QT      

ระยะเวลาการด าเนินการ :เริม่ตน้และส้ินสดุ(วนั เดือน ปี) 

• สถานท่ีหรอืพ้ืนท่ีด าเนินการ :ระบ ุหม ู่บา้น ต าบล อ าเภอ จงัหวดั ภาคต่างๆ 

• งบประมาณ :ผกูกบักิจกรรม ค่าตอบแทน ใชส้อย วสัด ุค่าครภุณัฑส์ิ่งกอ่สรา้ง 

• ผ ูร้บัผิดชอบโครงการ หรอื หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ :ใครรบัผิดชอบ 

• การติดตามและประเมินผล :KPI ผลผลติ ผลลพัธ ์และวิธีติดตามประเมินผล :3ส1อ 

• ประโยชนท่ี์คาดว่าจะไดร้บั : ผลสว่นรวมเหนือจากผลลพัธ ์

  

 สรุปภาพรวมการเขียนโครงการ 
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เทคนคิการวเิคราะหโ์ครงการเพือ่ขอ งปม. 

  1. กจิกรรมสอดคลอ้งกบันโยบาย/ยทุธศาสตร ์

2. รูค้วามตอ้งการกลุม่เป้าหมาย 

3. เป้าหมาย และตวัชีว้ดัชดัเจน ท ัง้ระดบั Output    

    Outcome กจิกรรมสอดคลอ้งกนั 

4. จดัล าดบักจิกรรม ใหพ้อน าสง่ Output Outcome  

5. ตดิตามและประเมนิผลอยา่งตอ่เนือ่ง 

6. น าผลปรบัเป้าหมาย ตวัชีว้ดั กจิกรรมและงบประมาณ 



http://www.google.co.th/imgres?q=Thank+you&um=1&hl=th&sa=G&gbv=2&biw=1003&bih=541&tbs=isch:1&tbnid=VhIadaTGADnpmM:&imgrefurl=http://www.vrgmm.com/thank_you_page.html&imgurl=http://www.vrgmm.com/images/thank.gif&ei=DUB3TYDKMo36swOD-qm-BA&zoom=1&w=300&h=325&iact=hc&vpx=761&vpy=82&dur=2407&hovh=234&hovw=216&tx=156&ty=105&oei=BkB3TYCuFIOesQOKzYG6BA&page=1&tbnh=114&tbnw=106&start=0&ndsp=16&ved=1t:429,r:4,s:0

