
การเขียนโครงการท่ีดีและ
มีประสิทธิภาพ

วันที่ 20 มกราคม 2565  เวลา 09.30 – 12.00 น.

ณ ห้องประชุม 2 กองโรคไม่ติดต่อ ชั้น 5 อาคาร 10 กรมควบคุมโรค

โดย นางนันท์นภัส ภูมิถาวร ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ

กลุ่มยุทธศาสตร์ แผนและประเมินผล

กองโรคไม่ติดต่อ



(2553-2573) เป้าหมายการพัฒนาอย่างย่ังยืนด้านเศรษฐกิจสังคม และสิ่งแวดล้อม 
ด้านที่ 3 สุขภาพและความเป็นอยู่ท่ีดี

ระดับประเทศ

ระดับประเทศ

ข้อ 3.4 ลดการตายก่อนวัยอันควรจากโรคไม่ติดต่อลง 1ใน3 ปี 2573

ภ 

ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

แผนการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ 
5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) ขยายถึงปี 2565

“Together Fight NCDs”

แผนแม่บทของประเทศ

ประเด็น 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
ประเด็น 13 การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี

ภ 
แผนปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข (ฉบับปรับปรุง)

ประเด็นโรคไม่ติดต่อ กิจกรรมที่ 2 ด้านการปฏิรูปเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการสร้างเสริมสุขภาพ ความ
รอบรู้ด้านสุขภาพ การป้องกันและดูแลรักษาโรคไม่ติดต่อส าหรับ
ประชาชนและผู้ป่วย

ระดับโลก

( SDGs) 

ยุทธศาสตร์การลดการบริโภคเกลือและ
โซเดียมในประเทศไทย 
(พ.ศ. 2559 – 2568)

แผนพัฒนาด้านการป้องกันควบคุมโรคและ
ภัยสุขภาพของประเทศ
(พ.ศ. 2561 – 2580)

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ฉบับที่ 12 ) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความ   
เหลื่อมล้ าในสังคม

แผนโรคไม่ติดต่อ (เบาหวานและความดันโลหิตสูง) ระยะ 5 ปี (2561-2565) แผนปฏิบัติราชการเชิงยุทธศาสตร์ กรมควบคุมโรค 

ความเชื่อมโยงของแผนการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อกับแผนระดับประเทศสู่เป้าหมายระดับโลก

แผนโรคไม่ติดต่อ (เบาหวานและความดันโลหิตสูง) แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2565

แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี
ด้านสาธารณสุข 

(พ.ศ. 2561 – 2580)
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ลดการตายก่อนวัยอันควรจากโรคไม่ติดต่อลง 25% ในปี 2568

แผนขา้มภาคสว่น แผนกระทรวงสาธารณสขุ                                              แผนกรมควบคมุโรค

เอกสารประกอบการประชุมสายรองอธิบดีกรมควบคุมโรค (นพ.ปรีชา เปรมปรี) ครั้งท่ี 1/2565 วันท่ี 17 มกราคม 2565



(ตัวอย่าง) ความเชื่อมโยงโครงการส าคัญ (สภาพัฒน์) กับแผนยุทธศาสตร์ชาต ิ20 ปี

โครงการส าคัญ 
2566

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

แผนแม่บท 13. การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 

แผนงานย่อย
13.1 การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะ
และการป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่

คุกคามสุขภาวะ 

13.2 การใช้ชุมชนเป็นฐานในการสร้าง
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี 

3

1

2

3 แผนระดับ
กระทรวง/กรม

โครงการสนับสนุน
ตามภารกิจ โครงการโครงการ โครงการ โครงการ โครงการ

แผนอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง

โครงการส่งเสริมความรอบรู้สุขภาพด้านโรคไม่ติดต่ออัจฉริยะระดับจังหวัด



การเขียนโครงการ

➢ ท าไมต้องเขียนโครงการ

➢ การเขียนโครงการที่ดี

➢ ขั้นตอนและเทคนิคการเขียนโครงการ

➢ ส่วนประกอบของโครงการ
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ความส าคัญของการเขียนโครงการ
โครงการ (Project) เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมในหน่วยงาน 
การเขียนโครงการเป็นการเขียนเพื่อประโยชน์ในการ
ด าเนินงาน มีการวางแผนล่วงหน้าที่จัดท าขึ้นอย่างมีระบบ 
ประกอบด้วยกิจกรรมย่อยหลายกิจกรรมที่ต้องใช้ทรัพยากร 
ในการด าเนินงาน และคาดหวังที่จะได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่า 
แต่ละโครงการมีเป้าหมายเพื่อการผลิตหรือการให้บริการเพื่อ
เพิ่มพูนสมรรถภาพของแผนงาน

5

ที่มา https://www.rbru.ac.th

https://www.rbru.ac.th/news/attach/4943.doc


ลักษณะส าคัญของโครงการ

1. ต้องมีระบบ (System)
2. ต้องมีวัตถุประสงค์ชัดเจน (Clear Objective)
3. ต้องเป็นการด าเนินงานในอนาคต (Future Operation)
4. เป็นการท างานชั่วคราว (temporary task)
5. มีก าหนดระยะเวลาที่แน่นอน (Definitely Duration)
6. มีลักษณะเป็นงานที่เร่งด่วน (Urgently task)
7. ต้องมีต้นทุนการผลิตต่ า (Low Cost)
8. เป็นการริเริ่มหรือพัฒนางาน (Creativity or Developing)

6

ที่มา https://www.rbru.ac.th
ที่มา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูมิ

https://www.rbru.ac.th/news/attach/4943.doc
https://www.rbru.ac.th/news/attach/4943.doc


ประเภทของโครงการ
โครงการ  แบ่งออกได้หลายประเภทตามความต้องการ   และความเหมาะสม  ได้แก่ แบ่งตาม

ระยะเวลา เช่น โครงการระยะสั้น โครงการระยะยาว หรือแบ่งตามความส าคัญ  เช่น โครงการหลัก 
โครงการเสริม เป็นต้น   แต่ที่นิยมกันโดยทั่วไป  มักจะแบ่งประเภทของโครงการตามลักษณะของผู้เสนอ
โครงการ  ดังนี้

1.  โครงการที่เสนอโดยตัวบุคคล

2. โครงการที่เสนอโดยกลุ่มบุคคล  

3. โครงการที่เสนอโดยหน่วยงาน อาจจะเริ่มโดยตัวบุคคล หรือกลุ่มบุคคลก็ได้ แต่เป็นโครงการที่
ด าเนินการในนามของหน่วยงาน

7

ที่มา https://www.rbru.ac.th

https://www.rbru.ac.th/news/attach/4943.doc


โครงการที่ดี
1. สามารถแก้ปัญหาขององค์กรหรือหน่วยงานนั้นๆ ได้ 

2. มีรายละเอียด วัตถุประสงค์เป้าหมายต่าง ๆ ชัดเจน สามารถด าเนินงานได้ 

3. รายละเอียดของโครงการต่อเนื่องสอดคล้องสัมพันธ์กัน 

4. ตอบสนองความต้องการของกลุ่มชน สังคมและประเทศชาติ

5. ปฏิบัติแล้วสอดคล้องกับแผนงานหลักขององค์กร

6. ก าหนดขึ้นอย่างมีข้อมูลความจริงและเป็นข้อมูลที่ได้รับการวิเคราะห์อย่างรอบคอบ

7. ได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารทุกด้าน โดยเฉพาะด้านทรัพยากรที่จ าเป็น

8. มีระยะเวลาในการด าเนินงานแน่นอน ระบุวันเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุด

9. สามารถติดตามประเมินผลได้

8
ที่มา https://www.rbru.ac.th

https://www.rbru.ac.th/news/attach/4943.doc


ขั้นตอนการเขียนโครงการ
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1. วิเคราะห์ปัญหาหรือความต้องการ

- ศึกษาสภาพแวดล้อมเพื่อค้นหาปัญหา

- ก าหนดสภาพแห่งการหมดปัญหา

- ก าหนดแนวทางแก้ไข

2. เขียนโครงการ

- ก่อนลงมือต้องตั้งค าถาม และตอบค าถาม 6W 1H

- ศึกษาเกณฑ์การคัดเลือกโครงการ

- ลงมือเขียนโครงการ โดยใช้ภาษาที่กระชับ สื่อความหมายได้ชัดเจน
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โครงการ

WHO

WHAT

WHEN

WHEREWHY

TO 
WHOM

HOW

เทคนิคการเขียนโครงการ



9/3/20XX Presentation Title 11

1. ชื่อโครงการ เป็นชื่อที่สั้น กระชับ เข้าใจง่าย  และสื่อได้ชัดเจน
2. หลักการและเหตุผล  หรือความส าคัญของโครงการ บอกสาเหตุหรือปัญหาที่ท าให้เกิดโครงการนี้ขึ้น และที่ส าคัญคือ     

ต้องบอกได้ว่า  ถ้าได้ท าโครงการแล้วจะแก้ไขปัญหานี้ตรงไหน
3. วัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ

วัตถุประสงค์ หมายถึง  สภาพที่จะท าให้เกิดขึ้นให้ได้ในช่วงการท าโครงการ และเป็นขั้นตอนหนึ่งของการไปให้ถึง
เป้าหมายที่วางไว้

เป้าหมายของโครงการ หมายถึง  สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตที่ไกลกว่าเมื่อโครงการจบลง  รับปากไม่ได้ว่าจะ
เกิดได้ภายในระยะเวลาโครงการแต่เป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึง  การเขียนเป้าหมายต้องชัดเจน  สามารถระบุผลที่จะเกิดขึ้น
หลังโครงการจ านวนเท่าไร  กลุ่มเป้าหมายมีใครบ้าง

4. กิจกรรม และกระบวนการด าเนินงาน เพื่อให้ไปสู่เป้าหมายให้ระบุว่าจะท าอะไรบ้าง  แต่ละกิจกรรมมีขั้นตอนและกลวิธีที่จะ
ท าให้ส าเร็จสู่เป้าหมายอย่างไร รวมทั้งกิจกรรมทั้งหมดมีความเกี่ยวข้องสนับสนุนกันอย่างไร

โครงการที่น่าสนใจ เขียนอย่างไร
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5. กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงาน

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  คือ ความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นหลังจากโครงการจบลง

7. องค์กรร่วมด าเนินงาน  หรือ ภาคีด าเนินงาน 

8. งบประมาณ และแหล่งที่มาของทุน 

9. การติดตามประเมินผลโครงการ

10. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

โครงการที่น่าสนใจ เขียนอย่างไร (ต่อ)



ส่วนประกอบของโครงการ
1. ส่วนน า สว่นน ำของโครงกำรประกอบดว้ยหวัขอ้ต่อไปนี้

1.1  ชือ่โครงกำร ( Project Title )
1.2  โครงกำรหลกั( Main  Project ) 
1.3  แผนงำน( Plan )
1.4  ผูร้บัผดิชอบ  หรอืผูด้ ำเนินโครงกำร( Project  Responsibility )
1.5  ลกัษณะโครงกำร( Project Characteristic )
1.6  หลกักำรและเหตุผล (ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของโครงกำร) (Reason  for Project Determination)
1.7  วตัถุประสงค(์Objectives)

2. ส่วนเน้ือความ  หมำยถงึ  สว่นทีเ่ป็นสำระส ำคญัของโครงกำร 
2.1  เป้ำหมำยของโครงกำร (Goal)
2.2  ขัน้ตอนกำรด ำเนินงำน( Work Procedure)
2.3  วนั เวลำ และสถำนทีใ่นกำรด ำเนินงำน ( Duration and Place)

3. ส่วนขยายความ หมำยถงึ  สว่นประกอบทีใ่หร้ำยละเอยีดอื่น ๆ เกีย่วกบัโครงกำร
3.1  งบประมำณทีใ่ช(้ Budgets)
3.2  กำรประเมนิโครงกำร ( Project Evaluation ) 
3.3  ผลทีค่ำดวำ่จะไดร้บั( Benefits)



ตัวอย่าง



ตัวอย่าง



การก าหนดตัวชี้วัด
โครงการ



ความหมายของ “ตัวชี้วัด” 

• ตัวชี้วัด หมายถึง เครื่องมือ หรือ ดัชนีที่ใช้ในการวัดความก้าวหน้าของการบรรลุแต่ละเป้าหมาย ซึ่งจะต้อง
สามารถวัดผลและก าหนดเป้าหมายของความส าเร็จได้ (ส ำนักงำน ก.พ.ร.)

• ตัวชี้วัด หมายถึง ดัชนีชี้วัด หรือหน่วยวัดความส าเร็จของการปฏิบัติงานที่ถกูก าหนดขึน้ โดยหน่วยที่วัดควรมีผล
เป็นตัวเลขที่นับไดจ้รงิ และสื่อถึงเป้าหมายในการปฏิบัติงาน เพื่อความชัดเจนในการก าหนดเป้าหมาย การติดตาม 
และการประเมินผลการปฏิบัติงานในด้านตา่งๆ (ส ำนักงำน ก.พ.)

ตัวชี้วัด (Indicator) หรือตัวชี้วัดผลการด าเนินงานหลัก (Key Performance Indicators : KPIs) เป็นดัชนีชี้วัด หรือหน่วย
วัดความส าเร็จของการปฏิบัติงานที่ถูกก าหนดขึ้น โดยเป็นหน่วยวัดที่ควรมีผลเป็นตัวเลขที่ นับได้จริง และต้องสื่อถึงเป้าหมาย
ในการปฏิบัติงานส าคัญ ทั้งนี้ เพื่อสร้างความชัดเจนในการก าหนด ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ 

ค่าเป้าหมาย (Targets) หมายถึง เป้าหมายในเชิงปริมาณหรือคุณภาพ หรือทั้งสองส่วนที่ท าให้แยกแยะได้ว่า การปฏิบัติงาน
ประสบความส าเร็จตามตัวชี้วัด (KPIs) ที่ก าหนดไว้หรือไม่ มากน้อย เพียงใด ภายในระยะเวลาที่ระบุไว้อย่างชัดเจน



ประเภทของตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัดมี 2 ประเภท คือ 
1) ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ มีค่าเป็นตัวเลข เช่น จ านวนคน น้ าหนัก งบประมาณ 
2) ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ เช่น คุณภาพชีวิต ความพึงพอใจของผู้รับบริการ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 

หลักการก าหนดตัวชี้วัด

✓ สามารถวัดผลได้

✓ มีความคงเส้นคงวา

✓ มีความชัดเจน เฉพาะเจาะจง ไม่คลุมเครือ

✓ เปรียบเทียบกับองค์กรอื่นที่มีลักษณะงานเหมือนกันได้

✓ มีข้อมูลจริง



ส านักงาน ก.พ. (2552) ได้ก าหนดตัวชี้วัดตามแนวทางของ SMART Objective ดังนี้



ตัวอย่าง
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