
 

 

ประชุมจัดทาํแผนปฏิบัตกิาร 

การเขยีนโครงการ 

กองแบบแผน 
 

งานแผนงาน กลุ่มบริหารทัว่ไปและแผนงาน 

22 – 23 กรกฎาคม  2562 



การบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่ ี

1.เกดิประโยชน์สุขของประชาชน  

2.เกดิผลสัมฤทธ์ิต่อภารกจิของรัฐ 

3.มปีระสิทธิภาพและเกดิความคุ้มค่าในเชิงภารกจิของรัฐ 

4.ไม่มขีั้นตอนการปฏิบตังิานเกนิความจําเป็น 

5.มกีารปรับปรุงภารกจิของส่วนราชการให้ทนัต่อสถานการณ์ 

6.ประชาชนได้รับการอาํนวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ 

7.มกีารประเมนิผลการปฏิบตัิราชการอย่างสมํา่เสมอ 



แผนปฏิบตัิราชการ 

แผนปฏิบัตริาชการส่ีปี 

เป็นแผนปฏิบัตริาชการทีส่่วนราชการ (กระทรวง/กรม) จดัทาํให้สอดคล้องกบัแผนการบริหารราชการแผ่นดนิ โดยจดัทาํเป็นแผนส่ีปี  

เพ่ือสนับสนุนการดาํเนินงานตามยุทธศาสตร์ของรัฐบาล โดยมรีายละเอยีดเกีย่วกบั นโยบายการปฏิบัตริาชการของส่วนราชการ เป้าหมาย 

และผลสัมฤทธ์ิของงาน ประมาณการรายได้และรายจ่ายและทรัพยากรอ่ืนทีจ่ะต้องใช้ โดยส่วนราชการจะต้องจดัทาํแผนปฏิบัตริาชการ 

เสนอต่อรัฐมนตรีภายในหกสิบวนันับแต่วนัทีแ่ผนการบริหารราชการแผ่นดนิประกาศในราชกจิจานุเบกษา 

แผนปฏิบัตริาชการประจาํปี 

เป็นแผนปฏิบัตริาชการทีส่่วนราชการ (กระทรวง/กรม) จดัทาํ เพ่ือแสดงให้เห็นถึงแผนทีส่่วนราชการจะดาํเนินการในแต่ละปี งบประมาณ  

โดยส่วนราชการจะจดัทาํแผนปฏิบัตริาชการประจาํปีก่อนเสนองบประมาณรายจ่ายประจาํปี โดยแผนปฏิบัตริาชการประจาํปี จะระบุนโยบาย

การปฏิบัตริาชการของส่วนราชการ เป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิของงาน รวมทั้งประมาณการรายได้และรายจ่ายและทรัพยากรอ่ืนทีจ่ะต้องใช้

เสนอต่อรัฐมนตรีเพ่ือให้ความเห็นชอบ  

แผนปฏิบัตริาชการจะต้องเสนอให้รัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ จากนั้นสํานักงบประมาณจะดาํเนินการจดัสรรงบประมาณตามแผนปฏิบตัิ

ราชการนั้น เพ่ือปฏิบัตงิานให้บรรลุผลสําเร็จในแต่ละภารกจิตามแผนปฏิบตัริาชการ  

การจดัทาํแผนปฏิบัตริาชการประจาํปี จงึเป็นหน้าทีท่ีสํ่าคญัของทุกส่วนราชการ เพราะส่วนราชการทีม่ไิด้เสนอแผนปฏิบตัริาชการ 

หรือแผนปฏิบัตริาชการไม่ได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรี สํานักงบประมาณจะไม่จดัสรรงบประมาณสําหรับภารกจินั้น  



ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่2 : การส่งเสริม สนับสนุน ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลด้านอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข 

     โครงการส่งเสริมและสนับสนุน คุณภาพการก่อสร้างอาคารและสภาพแวดล้อม   

     โครงการ กาํกบั ติดตาม มาตรฐานด้านอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข   

     โครงการประเมินผลมาตรฐานด้านอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข  

          ตัวช้ีวดั : จํานวนสถานพยาบาลภาครัฐผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานด้านอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข   

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่1  การพฒันารูปแบบด้านอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข 

     โครงการพฒันารูปแบบด้านอาคารและสภาพแวดล้อม  

          ตัวช้ีวดั : จํานวนรูปแบบด้านอาคารและสภาพแวดล้อมทีไ่ด้รับการพฒันา 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่3 : การศึกษา วจัิย พฒันา ถ่ายทอดและประเมินเกณฑ์ มาตรฐาน องค์ความรู้ด้านอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข 

     โครงการจัดทาํ พฒันาเกณฑ์ด้านอาคารและสภาพแวดล้อม   

     โครงการจัดทาํ พฒันามาตรฐานด้านอาคารและสภาพแวดล้อม   

     โครงการจัดทาํ พฒันาองค์ความรู้ด้านอาคารและสภาพแวดล้อม   

     โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านอาคารและสภาพแวดล้อม   

          ตัวช้ีวดั : จํานวนเกณฑ์ มาตรฐาน องค์ความรู้ด้านอาคารและสภาพแวดล้อมทีไ่ด้รับการพฒันา ถ่ายทอด 

   



ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่4 : การสร้างความร่วมมือและพฒันาขีดความสามารถของภาคีเครือข่ายด้านอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข 

     โครงการพฒันาความร่วมมือเครือข่ายทางวชิาการด้านอาคารและสภาพแวดล้อมในประเทศ   

     โครงการพฒันาความร่วมมือเครือข่ายทางวชิาการด้านอาคารและสภาพแวดล้อมต่างประเทศ 

          ตัวช้ีวดั : จํานวนโครงการ/กจิกรรมทีม่ีความร่วมมือกับเครือข่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ   

 

     โครงการจัดทาํหลกัสูตรพฒันาศักยภาพภาคีเครือข่ายด้านอาคารและสภาพแวดล้อม   

     โครงการพฒันาศักยภาพภาคีเครือข่ายด้านอาคารและสภาพแวดล้อม 

          ตัวช้ีวดั : จํานวนโครงการ/กจิกรรมทีพ่ฒันาขีดความสามารถภาคีเครือข่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ   

  

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่5 : การพฒันาระบบบริหารจัดการองค์กรอย่างมปีระสิทธิภาพ 

     โครงการพฒันาระบบบริหารจัดการองค์กร  

          ตัวช้ีวดั : ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนการพฒันาระบบบริหารจัดการองค์กร   

  



กองแบบแผน  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

ตวัช้ีวดัเป้าประสงค์(กรม) ตวัช้ีวดั 

ตามคาํของบประมาณ 2563 

แผนงาน/โครงการ เกณฑ์/เป้าหมาย 

ร้อยละของสถานพยาบาล

ภาครัฐ เอกชน  

และสถานประกอบการ 

เพื่อสุขภาพผา่นการรับรอง

คุณภาพตามมาตรฐานท่ีกาํหนด 

ร้อยละของสถานพยาบาล

ภาครัฐกลุ่มเป้าหมายผา่น

เกณฑม์าตรฐานระบบ

บริการสุขภาพ 

โครงการ

ยกระดบั

มาตรฐาน 

ระบบบริการ

สุขภาพแห่งชาติ 

ร้อยละ 85 ของสถานพยาบาลภาครัฐกลุ่มเป้าหมาย 959 แห่ง   

อยูใ่นระดบัพฒันาข้ึนไป  

(สถานพยาบาลภาครัฐในสังกดัสาํนกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข 897 แห่ง     

นอกสังกดัสาํนกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข 62 แห่ง) 

 

 

โครงการยกระดบัมาตรฐานระบบบริการสุขภาพแห่งชาติ 
(ด้านอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข)  

งบประมาณ  38,539,260.00 บาท 

 
 

คาํของบประมาณรายจ่ายประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563 



แผนงานยุทธศาสตร์                   

ผลผลติ  

พฒันาและยกระดบัมาตรฐานสถานพยาบาลภาครัฐ เอกชน และสถานประกอบการ

เพ่ือสุขภาพสู่มาตรฐานสากลและพฒันาอุตสาหกรรมการแพทยค์รบวงจร  

แผนงานกรม   

ส่งเสริมและยกระดบัมาตรฐานสถานพยาบาลภาครัฐ เอกชนและสถานประกอบการ

เพ่ือสุขภาพ  

 แผนงาน : การพฒันารูปแบบด้านอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข 

โครงการ เป้าหมาย งบประมาณ(บาท) วตัถุประสงค์ 

โครงการพฒันาแบบก่อสร้าง

อาคารสถานบริการสุขภาพ     

ตามแนวทางเกณฑอ์าคารเขียว  

10   แบบ 

 

1,183,800.00  

 

 เพื่อพฒันาแบบก่อสร้างอาคารสถานบริการสุขภาพ ใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐาน 

 กฎหมายในปัจจุบนั เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มและผูป่้วย  และตอบสนองความ  

 ตอ้งการของผูใ้ชอ้าคารทุกประเภท  

 

 

โครงการพฒันาแบบก่อสร้าง 

เพื่อสนบัสนุนการตั้งค่าของบ

ลงทุนดา้นการก่อสร้าง 

ปี พ.ศ. 2565 

12 แห่ง 

 

1,000,000.00 1. เพื่อพฒันาแบบก่อสร้างอาคารสถานบริการสุขภาพ ใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐาน 

   เหมาะสมกบัการใชง้านจริง สอดคลอ้งกบัวงเงินงบประมาณท่ีรองรับ 

2. เพื่อใหเ้กิดการพฒันาและปรับแบบก่อสร้างโดยการมีส่วนร่วมของผูรั้บบริการ 



แผนงานยุทธศาสตร์ (ต่อ) 

ผลผลติ  

 พฒันาและยกระดบัมาตรฐานสถานพยาบาลภาครัฐ เอกชน และสถานประกอบการ

เพ่ือสุขภาพสู่มาตรฐานสากลและพฒันาอุตสาหกรรมการแพทยค์รบวงจร 

แผนงานกรม   

ส่งเสริมและยกระดบัมาตรฐานสถานพยาบาลภาครัฐ เอกชนและสถานประกอบการ

เพ่ือสุขภาพ  

 แผนงาน : การส่งเสริม สนับสนุน ตดิตาม ตรวจสอบ ประเมนิผลด้านอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข 

โครงการ เป้าหมาย งบประมาณ(บาท) วตัถุประสงค์ 

โครงการจดัทาํแผนแม่บทเพื่อ

การพฒันาสถานบริการสุขภาพ   

ดา้นอาคารและสภาพแวดลอ้ม 

16   แห่ง  1,191,560.00  1.  เพื่อกาํหนด และจดัทาํรูปแบบผงัแม่บทของโรงพยาบาล ท่ีมีมาตรฐานตาม

หลกัวชิาการ   ซ่ึงไดม้าจากการศึกษา คน้ควา้ และวจิยั ตามเกณฑก์ารออกแบบ

โรงพยาบาล  

2.  เพื่อใหมี้การจดัทาํแผนการก่อสร้างอาคาร การของบประมาณ  โดยหน่วยงาน

มีส่วนร่วมและสอดคลอ้งกบัระบบบริการสุขภาพ  (Service Plan) ของกระทรวง

สาธารณสุข 

โครงการส่งเสริม พฒันา 

ควบคุม กาํกบั ประเมิน 

มาตรฐานดา้นอาคารและ

สภาพแวดลอ้มสาธารณสุข  

959 แห่ง  561,720.00 เพื่อใหอ้าคารและสภาพแวดลอ้มของสถานพยาบาลภาครัฐ 

มีความปลอดภยั และสามารถใชง้านไดอ้ยา่งเหมาะสม 



แผนงาน :การศึกษา วจิัย พฒันา ถ่ายทอดและประเมนิเกณฑ์มาตรฐาน องค์ความรู้ด้านอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข  

โครงการ เป้าหมาย งบประมาณ(บาท) วตัถุประสงค์ 

โครงการประเมิน 

เพ่ือปรับปรุงแบบ 

ก่อสร้างอาคาร 

สถานบริการสุขภาพภาครัฐ  

ตามมาตรฐาน HA  

ดว้ยเทคโนโลย ี 

BIM และ VR 

1 เร่ือง 

 

283,750.00 

 

1. เพ่ือจดัทาํแบบจาํลองสารสนเทศอาคาร (BIM Model) อาคาร 

สถานบริการสุขภาพภาครัฐกลุ่มตวัอยา่ง ท่ีสามารถเป็นตวัแทนอาคารเสมือน (Virtual Building) เพ่ือใช้

ประเมินตามเกณฑข์องมาตรฐาน HA 

2. เพ่ือใหต้วัแทนคณะกรรมการของสถาบนัรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคก์รมหาชน) (สรพ.) ประเมิน 

BIM  Model  อาคารกลุ่มตวัอยา่ง ดว้ยเทคโนโลย ีVR และใหข้อ้เสนอแนะดา้นการปรับปรุงแบบอาคารกลุ่ม

ตวัอยา่ง ตามเกณฑข์องมาตรฐาน HA  

3. เพ่ือพฒันาแบบอาคารสถานบริการสุขภาพภาครัฐกลุ่มตวัอยา่งท่ีผา่นเกณฑข์องมาตรฐาน HA  ตาม

ขอ้แนะนาํจากการประเมินของตวัแทนคณะกรรมการของ สรพ. 

4. เพ่ือจดัทาํแนวทาง (Guidelines) กระบวนการประเมินเพ่ือปรับปรุงแบบก่อสร้างอาคารสถานบริการ

สุขภาพภาครัฐ ตามมาตรฐาน HA ดว้ยเทคโนโลย ีBIM และ VR 

โครงการประเมินอาคาร 

ภายหลงัการใชง้าน  

(Post Occupation Evaluation) 

1   เร่ือง 380,400.00 1.เพ่ือการประเมินส่วนใชง้านของผูใ้ชอ้าคารท่ีมีต่อประสิทธิภาพอาคารตามเกณฑก์ารประเมินอาคารท่ี

กาํหนดภายหลงัการใชง้านอาคารผูป่้วยนอก-อุบติัเหตุ 

2.เพ่ือนาํผลการประเมินมาปรับปรุง/พฒันาการออกแบบอาคารผูป่้วยนอก-อุบติัเหตุให้ตรงตามความตอ้งการ

ของผูใ้ชง้านและการใชส้อยอยา่งมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพและไดม้าตรฐาน 

แผนงานยุทธศาสตร์  (ต่อ) 
ผลผลติ  พฒันาและยกระดบัมาตรฐานสถานพยาบาลภาครัฐ เอกชน และสถาน

ประกอบการเพ่ือสุขภาพสู่มาตรฐานสากลและพฒันาอุตสาหกรรมการแพทยค์รบ

วงจร 

แผนงานกรม  ส่งเสริมและยกระดบัมาตรฐานสถานพยาบาลภาครัฐ เอกชนและสถาน

ประกอบการเพ่ือสุขภาพ  

 



แผนงานพืน้ฐาน  

แผนงาน : การสร้างความร่วมมือและพฒันาขดีความสามารถของภาคเีครือข่ายด้านอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข 

โครงการ เป้าหมาย งบประมาณ(บาท) วตัถุประสงค์ 

โครงการพฒันาขีดความสามารถ

ของบุคลากรภาคีเครือข่ายดา้น

อาคารและสภาพแวดลอ้ม

สาธารณสุข 

300  คน 

 

1,375,700.00    1.เพื่อเพิ่มพูนความรู้  ทกัษะ    ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาอาคารและ 

  สภาพแวดลอ้มสาธารณสุข ใหแ้ก่บุคลากรของสถานบริการสุขภาพ 

  ในสังกดักระทรวงสาธารณสุขท่ีปฏิบติังานเก่ียวขอ้งกบัอาคารและ 

  สภาพแวดลอ้ม 

  2. เพือ่สร้างเครือข่ายผูป้ระสานความร่วมมือและสร้างการมีส่วนร่วม 

  ของบุคลากรทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคในการดาํเนินงานดา้น 

  อาคารและสภาพแวดลอ้มสาธารณสุข 

โครงการสนบัสนุนและ 

กาํกบัคุณภาพการก่อสร้างอาคาร

และสภาพแวดลอ้ม 

100  แห่ง  25,816,200.00 เพื่อกาํกบัคุณภาพมาตรฐานการก่อสร้างอาคารและสภาพแวดลอ้ม

สาธารณสุข   โดยการปฏิบติัหนา้ท่ีร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับ

พสัดุในงานจา้งก่อสร้างและผูค้วบคุมงานก่อสร้าง 

ผลผลติ พฒันาและยกระดบัมาตรฐานสถานพยาบาลภาครัฐ 

เอกชน และสถานประกอบการเพื่อสุขภาพสู่มาตรฐานสากลและ

พฒันาอุตสาหกรรมการแพทยค์รบวงจร 

แผนงานกรม  ส่งเสริมและยกระดบัมาตรฐานสถานพยาบาล

ภาครัฐ เอกชนและสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 

 



แผนงานพืน้ฐาน (ต่อ) 

ผลผลติ  

พฒันาและยกระดบัมาตรฐานสถานพยาบาลภาครัฐ เอกชน และ

สถานประกอบการเพื่อสุขภาพสู่มาตรฐานสากลและพฒันา

อุตสาหกรรมการแพทยค์รบวงจร 

แผนงานกรม   

ส่งเสริมและยกระดบัมาตรฐานสถานพยาบาลภาครัฐ เอกชนและ
สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 

 
 

แผนงาน :การพฒันาระบบบริหารจดัการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ 

 โครงการ เป้าหมาย งบประมาณ (บาท) วตัถุประสงค์ 

โครงการพฒันาระบบบริหาร

จดัการองคก์ร กองแบบแผน 

 

1 โครงการ 

 

6,746,130.00 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้การดําเนินภารกิจหลัก  และแผนงาน 

โค รง ก ารต่าง  ๆ  ข อง กอง แบ บ แผ นบรรลุผ ลสํ า เ ร็จได้อย่า ง มี

ประสิทธิภาพ 



ลกัษณะของโครงการทีด่ ี

1. สามารถตอบสนองความตอ้งการ 2. มีวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายท่ีชดัเจน  

3. รายละเอียดโครงการสอดคลอ้งและสมัพนัธ์กนั 4. รายละเอียดโครงการเขา้ใจไดง่้าย 

5. สามารถนาํไปปฏิบติัได ้ 6. โครงการตอ้งกาํหนดข้ึนจากขอ้มูล 

ท่ีมีความเป็นจริง 

7. โครงการตอ้งไดรั้บการสนบัสนุน 

ในดา้นทรัพยากร และการบริหาร 8. โครงการตอ้งมีระยะเวลาในการดาํเนิน 



รูปแบบ (Form) หรือโครงสร้าง (Structure) ในการเขยีนโครงการ 

 

1. ช่ือโครงการ 

 

5. วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย 

2. หน่วยงานท่ีรับผดิชอบโครงการ 6. วิธีดาํเนินการ 

3. ผูรั้บผดิชอบโครงการ 7. แผนปฏิบติังาน 

4. หลกัการและเหตุผล 8. ระยะเวลาในการดาํเนินโครงการ 

9. งบประมาณและทรัพยากรท่ีตอ้งใช ้ 10. การติดตามและประเมินผลโครงการ 



1. ช่ือโครงการ 

ตอ้งมีความชัดเจน เหมาะสม และเฉพาะเจาะจง 

เป็นท่ีเขา้ใจไดโ้ดยง่ายสาํหรับผูน้าํโครงการไปใชห้รือผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัโครงการ   

ช่ือโครงการจะบอกใหท้ราบวา่จะทาํส่ิงใดบา้ง โครงการท่ีจดัทาํข้ึนนั้นทาํเพื่ออะไร    

ช่ือโครงการโดยทัว่ไปควรจะตอ้งแสดงลกัษณะงานท่ีตอ้งปฏิบติั  

ลกัษณะเฉพาะของโครงการ และจุดมุ่งหมายของโครงการ    

2. หน่วยงานทีรั่บผดิชอบโครงการ 

จะตอ้งระบุหน่วยงานท่ีรับผดิชอบในการจดัทาํโครงการนั้น ๆ โดยจะตอ้งระบุหน่วยงานตน้สังกดั ท่ีจดัทาํโครงการ พร้อม

ทั้งระบุถึงหน่วยงานท่ีมีอาํนาจในการอนุมติัโครงการ  

เหตุท่ีตอ้งมีการระบุหน่วยงานท่ีรับผดิชอบโครงการนั้นกเ็พื่อสะดวกต่อการติดตามและประเมินผลโครงการ   

การระบุหน่วยงานควรระบุหน่วยทีเ่ป็นผู้รับผดิชอบดําเนินโครงการโดยตรง  



3. ผู้รับผดิชอบโครงการ 

จะต้องระบุผู้รับผดิชอบโครงการน้ันๆ ให้ชัดเจน ว่าเป็นใคร มตีําแหน่งใดในโครงการน้ัน  

ส่วนตาํแหน่งอ่ืนๆ รองลงมาในโครงการอาจจะเขียนรวมๆ วา่เป็นผูร่้วมโครงการ 

ลาํดบัการเรียงช่ือผูรั้บผดิชอบใหเ้รียงลาํดบัจากหวัหนา้โครงการเป็นลาํดบัแรก  

และลาํดบัสุดทา้ยควรเป็นเลขานุการของโครงการ    

4. หลกัการและเหตุผล 

เป็นส่วนสําคญัท่ีแสดงถึงปัญหาความจาํเป็นหรือความตอ้งการท่ีตอ้งมีการจดัทาํโครงการข้ึนเพื่อแกปั้ญหา  

หรือสนองความตอ้งการขององคก์าร  

ดงันั้นในการเขียนหลกัการและเหตุผลผูเ้ขียนโครงการจาํเป็นตอ้งเขียนแสดงใหเ้ห็นถึงปัญหา หรือความตอ้งการ  

พร้อมทั้งระบุเหตุผลและขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการเพื่อสนบัสนุนการจดัทาํโครงการอยา่งชดัเจน  

นอกจากน้ีอาจตอ้งเช่ือมโยงใหเ้ห็นวา่โครงการท่ีเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัแผน กลยทุธ์ แผนยทุธศาสตร์ 



5. วตัถุประสงค์และเป้าหมาย 

จาํเป็นตอ้งมีวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายเป็นเคร่ืองช้ีแนวทางในการดาํเนินงานของโครงการ โดยวตัถุประสงค์จะเป็น

ข้อความทีแ่สดงถึงความต้องการทีจ่ะกระทาํส่ิงต่างๆ ภายในโครงการใหป้รากฏผลเป็นรูปธรรม ซ่ึงขอ้ความท่ีใชเ้ขียน

วตัถุประสงคจ์ะตอ้งชดัเจนไม่คลุมเครือ สามารถวดัและประเมินผลได ้โครงการแต่ละโครงการสามารถมีวตัถุประสงคไ์ด้

มากกวา่ 1 ขอ้ ลกัษณะของวตัถุประสงคข้ึ์นอยูก่บัระดบัและขนาดของโครงการ  

การเขียนวตัถุประสงคค์วรจะตอ้งคาํนึงถึงลกัษณะท่ีดี  

5 ประการ  

S = Sensible (เป็นไปได)้              หมายถึง วตัถุประสงคจ์ะตอ้งมีความเป็นไปได ้ ในการดาํเนินโครงการ                                                       

M = Measurable (วดัได)้              หมายถึง วตัถุประสงคท่ี์ดีจะตอ้งสามารถวดัและประเมินผลได ้

A = Attainable (ระบุส่ิงท่ีตอ้งการ)   หมายถึง วตัถุประสงคท่ี์ดีตอ้งระบุส่ิงท่ีตอ้งการดาํเนินงานอยา่งชดัเจน  

                                                                               และเฉพาะเจาะจงมากท่ีสุด 

R = Reasonable (เป็นเหตุเป็นผล)    หมายถึง วตัถุประสงคท่ี์ดีตอ้งมีความเป็นเหตุเป็นผลในการปฏิบติั 

T = Time (เวลา)                          หมายถึง วตัถุประสงคท่ี์ดีจะตอ้งมีขอบเขตของเวลาท่ีแน่นอนในการปฏิบติังาน 



6. ระยะเวลาในการดาํเนินโครงการ 

ระบุระยะเวลาตั้งแต่เร่ิมตน้โครงการจนกระทัง่ถึงเวลาส้ินสุดโครงการวา่ใชเ้วลาทั้งหมดเท่าใด  

โดยแสดงใหเ้ห็นจุดเร่ิมตน้และส้ินสุดของโครงการโดยระบุ วนัเดือน ปี ท่ีเร่ิมทาํและส้ินสุด  

7. วธีิดาํเนินการ 

เป็นงานหรือกิจกรรมท่ีกาํหนดข้ึน เป็นขั้นตอนตามลาํดบัก่อนหลงัเพื่อใชป้ฏิบติัใหบ้รรลุตามวตัถุประสงคข์องโครงการ 

วธีิการดาํเนินการจึงนาํวตัถุประสงคม์าจาํแนกแจกแจงเป็นกิจกรรมยอ่ยหลายกิจกรรม โดยจะแสดงใหเ้ห็นอยา่งชดัเจน

ตั้งแต่ตน้จนจบกระบวนการ 

8. แผนการปฏิบัตงิาน 

การเขียนแผนการปฏิบติังาน เพื่อใหส้ะดวกและเขา้ใจไดง่้าย จึงมีการนาํมาทาํเป็นตารางการปฏิบติังาน (แผนปฏิบติัการ) 



9. งบประมาณและทรัพยากรที่ต้องใช้ 

เป็นการระบุถึงจาํนวนเงิน จาํนวนบุคคล จาํนวนวสัดุครุภณัฑแ์ละปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีจาํเป็นต่อการดาํเนินโครงการนั้น ๆ 

ควรคาํนึงถึงหลกัสาํคญั 4 ประการ 

1.ความประหยดั        2. ความมีประสิทธิภาพ        3. ความมีประสิทธิผล        4. ความยติุธรรม   

10. การตดิตามและประเมนิผลโครงการ 

ควรระบุวธีิการท่ีใชใ้นการควบคุม และประเมินผลโครงการไวใ้หช้ดัเจน 

11. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

ระบุใหช้ดัเจนวา่ใครจะไดรั้บผลประโยชนแ์ละผลกระทบนั้นไดรั้บในลกัษณะอยา่งไร ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 









https://glitter.mthai.com/feeling/thanks/2741.html
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