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บทนาํบทนาํ  

                  เรามกัจะไดย้นิหน่วยงานหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการเขียนโครงการพดูอยูเ่สมอวา่  เขียนโครงการไม่เป็น  
เขียนโครงการไม่ชดัเจน  เขียนโครงการไม่สอดคลอ้งกบัแผนงานและกรอบนโยบาย  มีขอ้มูลสาํหรับการ
ตดัสินใจในการเขียนโครงการนอ้ย  และท่ีสาํคญัช่วงเวลาท่ีใหเ้ขียนโครงการนั้นสั้น  จึงทาํใหเ้ขียนโครงการ
แบบขอไปทีหรือนําเอาโครงการเดิม ๆ ท่ีเคยทาํอยู่มาปรับเสียใหม่   ปรับเปล่ียนบางประเด็นเท่านั้ น  
โครงการจึงไม่ผ่านการวิเคราะห์ความเป็นไปไดใ้นดา้นต่าง ๆ  ขาดการวิเคราะห์ตามหลกั “SWOT”  และ
ขาดการกลัน่กรองโครงการก่อนท่ีจะเสนอให้หน่วยงานระดบัสูงไดห้ลอมรวมโครงการและงานต่อไป  
ดงันั้นในปัจจุบนัหลายหน่วยงานจึงให้ความสาํคญักบัการจดัทาํแผนและการเขียนโครงการมาก  โดยมีการ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการเขียนแผนหรือเขียนโครงการข้ึนมา  ภายใตค้วามเช่ือท่ีว่า  ถา้เราเขา้ใจองคค์วามรู้
เก่ียวกบัการจดัทาํแผนและการจดัทาํโครงการ  ตลอดจนเทคนิคและวิธีการเขียนโครงการแลว้  จะทาํให้
เขียนโครงการไดถู้กตอ้ง  ครอบคลุมชดัเจน  และสามารถนาํไปปฏิบติัไดง่้าย   
 
คความหมายของโครงการวามหมายของโครงการ  

                  คาํว่า “โครงการ”  ภาษาองักฤษใชค้าํว่า “Project”  ซ่ึงหมายถึง  แผนงานย่อยท่ีประกอบดว้ย
กิจกรรม  หรืองานหลายงานท่ีระบุรายละเอียดชดัเจน  อาทิ  วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย  ระยะเวลาดาํเนินการ 
วิธีการหรือขั้นตอนในการดาํเนินงาน  พื้นท่ีในการดาํเนินงาน  งบประมาณท่ีใชใ้นการดาํเนินงานตลอดจน
ผลลพัธ์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 
                  แผนงานท่ีปราศจากโครงการย่อมเป็นแผนงานท่ีไม่สมบูรณ์  ไม่สามารถนาํไปปฏิบติัให้เป็น
รูปธรรมได ้ ดงันั้นการเขียนโครงการข้ึนมารองรับแผนงาน  ยอ่มเป็นส่ิงสาํคญัและจาํเป็นยิง่เพราะจะทาํให้
ง่ายในการปฏิบติั  และง่ายต่อการติดตามและประเมินผลเพราะถา้โครงการบรรลุผลสาํเร็จ  นั้นหมายความวา่ 
แผนงาน  และนโยบายนั้นบรรลุผลสาํเร็จดว้ย 
                  โครงการจึงเปรียบเสมือนพาหนะท่ีนาํแผนปฏิบติัการไปสู่การดาํเนินงานให้เกิดผล  เพื่อไปสู่
จุดหมายปลายทางตามท่ีตอ้งการ  อีกทั้งยงัเป็นจุดเช่ือมโยงจากแผนงานไปสู่แผนเงิน  และแผนคนอีกดว้ย
ดงันั้นโครงการจึงมีความสมัพนัธ์กบัแผนงาน (Program)  และนโยบาย (Policy)   



ลัลักษณะสาํคัญของโครงการกษณะสาํคัญของโครงการ  

                  โครงการหน่ึง ๆ  จะตอ้งประกอบดว้ยคุณลกัษณะสาํคญั  คือ 
                  1.  ประกอบดว้ยกิจกรรมยอ่ย ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งพึ่งพิงและสอดคลอ้งกนัภายใตว้ตัถุประสงคเ์ดียวกนั 
                  2.  มีการกาํหนดวตัถุประสงค ์(Objective)  ท่ีชดัเจน  วดัได ้ และปฏิบติัได ้ ทั้งน้ีเพื่อเป็นแนวทาง
ในการดาํเนินงานและติดตามประเมินผลได ้ โครงการหน่ึง ๆ อาจมีมากกวา่หน่ึงวตัถุประสงคก์็ได ้ กล่าวคือ
มีวัตถุประสงค์หลักและวัตถุประสงค์รอง  และต้องกําหนดวัตถุประสงค์ท่ีสมารถปฏิบัติได้  มิใช่
วตัถุประสงคท่ี์เล่ือนลอย/เพอ้ฝันหรือเกินความเป็นจริง 
                  3.  มีการกาํหนดจุดเร่ิมตน้และจุดส้ินสุดของกิจกรรม (Scheduled  Beginning  and  Terminal 
Points)  การเขียนโครงการโดยทัว่ไปจะตอ้งมีการกาํหนดระยะเวลาว่าจะเร่ิมตน้เม่ือไรและส้ินสุดเม่ือไร  ถา้
หากมีการดาํเนินกิจกรรมไปเร่ือย ๆ ไม่มีการกาํหนดขอบเขตของเวลา (Time  Boundary)  ไวจ้ะไม่ถือว่าเป็น
งานโครงการ  เพราะมีลกัษณะเป็นงานประจาํ (Routine) หรืองานปกติ 
                  4.  มีสถานท่ีตั้ง (Location)  ของโครงการ  ผูเ้ขียนโครงการตอ้งระบุใหช้ดัเจนว่าโครงการน้ีพื้นท่ี
ดาํเนินการหรือหัวงานอยูท่ี่ใด  เพื่อสะดวกในการดาํเนินงาน  ถา้เลือกสถานท่ีตั้งโครงการไม่เหมาะสมแลว้
ย่อมทาํให้เสียค่าใช้จ่ายหรือลงทุนมาก  ผลประโยชน์ตอบแทนท่ีได้อาจไม่คุม้ค่า  การติดตามและการ
ประเมินผลโครงการกอ็าจทาํไดย้าก 
                  5.  มีบุคลากรหรือองคก์รท่ีเฉพาะเจาะจง (Organization)  งานโครงการจะตอ้งมีหน่วยงานหลกั
รับผิดชอบ  ส่วนหน่วยงานอ่ืนถือว่าเป็นหน่วยงานเสริมหรือร่วมมือดาํเนินงานเท่านั้น  และควรระบุ
บุคลากรผูรั้บผดิชอบโครงการนั้นให้ชดัเจน  เพื่อเป็นหลกัประกนัว่าบุคคล/องคก์รนั้นจะปฏิบติัอยา่งจริงจงั
และจริงใจ 
                  6.  มีการใชท้รัพยากรให้เกิดประโยชน์ (Resource)  การเขียนโครงการจะตอ้งระบุแหล่ง
ทรัพยากร  โดยเฉพาะแหล่งงบประมาณใหช้ดัเจน  เช่น  งบประมาณแผน่ดิน  หรือเงินกู ้ หรือเงินทุนสาํรอง 
หรือเงินบริจาค  เป็นตน้  และจะตอ้งระบุเงินท่ีใชว้่าเป็นหมวดวสัดุ  หมวดค่าใชส้อย  หมวดค่าตอบแทน 
หมวดค่าครุภณัฑ์  หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  เป็นตน้  ทั้งน้ีจะทาํให้ง่ายในการดาํเนินการและควบคุม
ตรวจสอบการใชง้บประมาณใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดได ้
 
โครงการท่ีดีควรมีลักษณะอย่างไรโครงการท่ีดีควรมีลักษณะอย่างไร  

                  โครงการท่ีดีจะตอ้งมีลกัษณะดงัน้ี 
                  1.  สามารถแกไ้ขปัญหาของหน่วยงานหรือองคก์รไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
                  2.  สามารถสนองตอบต่อความตอ้งการของกลุ่ม  ชุมชน  นโยบายของหน่วยงาน  และนโยบาย
ของประเทศชาติไดดี้ 
                  3.  รายละเอียดของโครงการตอ้งเขา้ใจง่ายมีการใชภ้าษาท่ีเขา้ใจกนัทัว่ไป 



                  4.  มีวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายท่ีชดัเจน  และมีลกัษณะเฉพาะเจาะจง 
                  5.  รายละเอียดของโครงการตอ้งเก่ียวเน่ืองสมัพนัธ์กนั  ตั้งแต่ประเดน็แรกถึงประเดน็สุดทา้ย 
                  6.  กาํหนดการใชท้รัพยากรอยา่งชดัเจนและเหมาะสม 
                  7.  มีวิธีการติดตามและประเมินผลท่ีชดัเจน 

 
โครงสร้างของโครงการโครงสร้างของโครงการ  

                  การเขียนโครงการจะตอ้งรู้และเขา้ใจโครงสร้างของโครงการเสียก่อนว่าประกอบไปดว้ยส่วน
ใดบา้ง  ซ่ึงโดยทัว่ไปโครงสร้างของโครงการ  ประกอบดว้ย 
                  1.  ช่ือโครงการ  ส่วนใหญ่มาจากงานท่ีตอ้งการปฏิบติั  โดยจะตอ้งมีความชดัเจนเหมาะสม
เฉพาะเจาะจง กะทดัรัด  และส่ือความหมายไดอ้ยา่งชดัเจน 
                  2.  หลักการและเหตุผล  เป็นการกล่าวถึงปัญหาและสาเหตุและความจาํเป็นท่ีตอ้งมีการจดัทาํ
โครงการ  โดยผูเ้ขียนโครงการจะตอ้งพยายามพรรณนาความ  โดยหาเหตุผล  หลกัการ  ทฤษฎี  แนวทาง
นโยบายของรัฐบาล  นโยบายของกระทรวง/กรม  ตลอดจนความตอ้งการในการพฒันา  ทั้งน้ีเพื่อแสดง
ขอ้มูลท่ีมีนํ้ าหนกัน่าเช่ือถือและใหเ้ห็นความสาํคญัของสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน  โดยมีการอา้งอิงแหล่งท่ีมาของ
ขอ้มูลดว้ย  เพื่อท่ีผูอ้นุมติัโครงการจะไดต้ดัสินใจสนบัสนุนโครงการต่อไป 
                  3.  วัตถุประสงค์  เป็นการระบุถึงเจตจาํนงในการดาํเนินงานของโครงการ  โดยแสดงใหเ้ห็นถึง
ผลท่ีตอ้งการจะบรรลุไวอ้ย่างกวา้ง ๆ  มีลกัษณะเป็นนามธรรมแต่ชดัเจนและไม่คลุมเครือ  โดยโครงการ
หน่ึง ๆ อาจมีวตัถุประสงคม์ากกว่า  1  ขอ้ก็ได ้ คือ  มีวตัถุประสงคห์ลกัและวตัถุประสงคร์องหรือ
วตัถุประสงคท์ัว่ไป และวตัถุประสงคเ์ฉพาะกไ็ด ้
                  หลกัการเขียนวตัถุประสงค์ทีด่ี  ซ่ึงในทีนี่จ้ะเรียกว่า  หลกั SMART  คอื 
                    Sensible  and  Specific  คือ  ตอ้งมีความเป็นไปไดแ้ละมีความเฉพาะเจาะจงในการ
ดาํเนินการโครงการ 
                    Measurable  คือ  ตอ้งสามารถวดัและประเมินผลระดบัของความสาํเร็จได ้
                    Attainable  คือ  ตอ้งระบุถึงการกระทาํท่ีสามรถปฏิบติัได ้มิใช่ส่ิงเพอ้ฝัน 
                    Reasonable  and  Realistic  คือ  ตอ้งระบุใหมี้ความเป็นเหตุเป็นผลและสอดคลอ้งกบัความ
เป็นจริง 
                    Time  ตอ้งมีการกาํหนดขอบเขตของเวลาท่ีจะกระทาํใหส้าํเร็จไดอ้ยา่งชดัเจน 
                  นอกจากน้ันการเขียนวตัถุประสงค์ยงัต้องคาํนึงถึงส่ิงต่อไปนี ้ คอื 
                    ใชค้าํกริยาท่ีแสดงถึงความตั้งใจจริง  เช่น  เพื่อเพิ่ม...  เพื่อลด…  เพื่อส่งเสริม…  เพื่อ
ปรับปรุง…  เพื่อขยาย…  เพื่อรณรงค…์  เพื่อเผยแพร่…  เป็นตน้ 

 



                    ระบุผลผลิต (Output)  หรือระบุผลลพัธ์ (Outcome)  ท่ีตอ้งการใหเ้กิดข้ึนเพียงประการเดียว
ในวตัถุประสงคห์น่ึงขอ้  ถา้เขียนวตัถุประสงคไ์วห้ลายขอ้  ขอ้ใดทาํไม่สาํเร็จเราสามารถประเมินผลได ้ ซ่ึง
อาจกาํหนดเป็น  วตัถุประสงคห์ลกั  1  ขอ้  และวตัถุประสงคร์อง  1 - 2  ขอ้  โดยมีเง่ือนไขวา่ 
                          ถา้บรรลุวตัถุประสงคห์ลกั  แต่ไม่บรรลุวตัถุประสงคร์อง  ควรทาํต่อไป 
                          ถา้บรรลุวตัถุประสงคร์อง  แต่ไม่บรรลุวตัถุประสงคห์ลกั  อาจยติุโครงการ 
                    กาํหนดเกณฑม์าตรฐานของความสาํเร็จท่ีวดัไดใ้นเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
                    กาํหนดช่วงเวลา  พื้นท่ีหรือกลุ่มเป้าหมาย 
                  4.  เป้าหมาย  หมายถึง  ระบุถึงผลลพัธ์สุดทา้ยท่ีคาดวา่จะไดจ้ากการดาํเนินโครงการ  โดยจะระบุ
ทั้งผลท่ีเป็นเชิงปริมาณและผลเชิงคุณภาพ  เป้าหมายจึงคลา้ยกบัวตัถุประสงค ์ แต่มีลกัษณะเฉพาะเจาะจง
มากกวา่  มีการระบุส่ิงท่ีตอ้งการทาํไดช้ดัเจนและระบุเวลาท่ีตอ้งการจะบรรลุ 
                  5.  วิธีการดําเนินงาน  เป็นการใหร้ายละเอียดในการปฏิบติั  โดยปกติจะแยกเป็นกิจกรรมยอ่ย ๆ
หลายกิจกรรม  แต่เป็นกิจกรรมเด่น ๆ  ซ่ึงจะแสดงให้เห็นความเด่นชดัตั้งแต่กิจกรรมเร่ิมตน้จนถึงกิจกรรม
สุดทา้ยว่ามีกิจกรรมใดท่ีตอ้งทาํบา้ง  ถา้เป็นโครงการท่ีไม่ซับซ้อนมากนักก็มกัจะนิยมใชแ้ผนภูมิแกนท ์
(Gantt  chart)  หรือแผนภูมิแท่ง (Bar  chart) 
                  6.  ผู้รับผิดชอบโครงการ  เป็นการระบุว่าใครหรือหน่วยงานใดเป็นผูรั้บผิดชอบและมีขอบเขต
ความรับผดิชอบอยา่งไรบา้ง  ทั้งน้ีเพื่อวา่มีปัญหาจะไดติ้ดต่อประสานงานไดง่้าย 
                  7.  งบประมาณ  เป็นการระบุค่าใชจ่้ายท่ีตอ้งใชใ้นการดาํเนินกิจกรรมขั้นต่าง ๆ  โดยทัว่ไปจะ
แจกแจงเป็นหมวดย่อย ๆ  เช่น  หมวดค่าวสัดุ  หมวดค่าใชส้อย  หมวดค่าตอบแทน  หมวดค่าครุภณัฑ ์ ซ่ึง
การแจกแจงงบประมาณจะมีประโยชน์ในการตรวจสอบความเป็นไปได ้ และตรวจสอบความเหมาะสมใน
สถานการณ์ต่าง ๆ  นอกจากนั้นควรระบุแหล่งท่ีมาของงบประมาณดว้ยว่าเป็นงบประมาณแผ่นดิน  งบ
ช่วยเหลือจากประเทศต่างประเทศ  เงินกู ้ หรืองบบริจาค  เป็นตน้ 
                  8.  สถานที่ดําเนินการ  เป็นการระบุสถานท่ีตั้งของโครงการหรือระบุว่ากิจกรรมนั้นจะทาํ ณ 
สถานท่ีแห่งใด  เพื่อสะดวกต่อการจดัเตรียมสถานท่ีใหพ้ร้อมก่อนท่ีจะทาํกิจกรรมนั้น ๆ 
                  9.  ระยะเวลาในการดําเนินการ  เป็นการระบุระยะเวลาเร่ิมตน้โครงการและระยะเวลาส้ินสุด
โครงการโดยจะตอ้งระบุวนั  เดือน  ปี  เช่นเดียวกบัการแสดงแผนภูมิแกนท ์(Gantt  Chart) 
                  10.  ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  เป็นการระบุถึงผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บจากการดาํเนินโครงการ  
ประกอบดว้ย  ผลทางตรงและผลทางออ้ม  นอกจากนั้นตอ้งระบุดว้ยวา่ใครจะไดรั้บประโยชน์จากโครงการบา้ง   
ไดรั้บประโยชน์อยา่งใด  ระบุทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
                  11.  การประเมินผลโครงการ  เป็นการแสดงรายละเอียดว่าจะมีวิธีการควบคุมติดตามและ
ประเมินผลโครงการอย่างไร  ใชเ้คร่ืองมืออะไรในการประเมินผล  ระยะเวลาในการประเมินผล  และใคร
เป็นผูป้ระเมินผล  เป็นตน้  ดชันีช้ีวดัความสาํเร็จของโครงการคืออะไร 
                         วิธีประเมินผลโครงการ… 



                         ระยะเวลาประเมินผลโครงการ… 
                         ผูป้ระเมินผลโครงการ… 
 
สรปุสรปุ  

                  การเขียนโครงการเป็นเร่ืองท่ีไม่ง่ายและไม่ยากเกินความสามารถของนักวางแผน  หรือผูท่ี้มี
หน้าท่ีรับผิดชอบในการจดัทาํแผนและโครงการของหน่วยงานต่าง ๆ  ทั้งน้ีจะตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจ
เก่ียวกบัความสมัพนัธ์ระหวา่ง นโยบาย  แผนงาน  และโครงการ  เพื่อท่ีจะไดเ้ขียนโครงการไดส้อดคลอ้งกบั
วตัถุประสงคข์องแผนงานและนโยบายต่อไป  นอกจากนั้นการจะเป็นผูเ้ขียนโครงการไดดี้  ท่านก็จะตอ้ง
หมั่นฝึกฝน และเขียนโครงการบ่อย ๆ  มีขอ้มูลมาก  ข้อมูลถูกต้อง  เพียงพอ  และทันสมัยวิเคราะห์
สถานการณ์อยา่งถ่องแท ้ ก่อนเขียนโครงการและหลงัจากนั้นกน็าํขอ้มูลท่ีผา่นการวิเคราะห์แลว้มาเขียนตาม
แบบฟอร์มการเขียนโครงการของแต่ละหน่วยงาน 
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