
 



 

ค ำน ำ 

โครงการ (Project) ถือเป็นงานส าคัญที่ถูกก าหนดขึ้น เพ่ือผลักดันให้วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
และประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์การ สามารถน าไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุผลส าเร็จ หากโครงการ 
มีการก าหนดรายละเอียดและแผนด าเนินการท่ีดี และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ ย่อมท าให้การ
ด าเนินงานมีประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่า และน ามาซึ่งการพัฒนาองค์การได้ในที่สุด ซึ่งส านักพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลตระหนักถึงความส าคัญเป็นอย่างยิ่งในการเขียน“โครงการฝึกอบรมและพัฒนา
บุคลากร” ดังนั้น จึงได้ด าเนินการจัดท าองค์ความรู้ หัวข้อ “การจัดท ารายละเอียดโครงการฝึกอบรม
และพัฒนาบุคลากร” โดยได้รวบรวมแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการเขียนโครงการ การทบทวน
รูปแบบการเขียนโครงการฝึกอบรมที่ผ่านมาของส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้สอดคลอ้งกบับรบิทและ
ข้อก าหนดต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น การประเมินความคุ้มค่าโครงการ การจัดท าโครงการ 
ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ เป็นต้น เพ่ือน าเสนอการเตรียมการเขียน
โครงการ รูปแบบและแนวทางในการเขียนโครงการให้มีประสิทธิภาพ มีความชัดเจนและสอดคล้อง
เชื่อมโยงของหัวข้อต่าง ๆ  ในรายละเอียดของโครงการ รวมทั้ง เพื่อเป็นแนวทางในการจัดท ารายละเอียด
โครงการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา เป็นไปด้วยความถูกต้องตาม
รูปแบบที่ก าหนด มีความเป็นระบบ เกิดประสิทธิผลและความคุ้มค่าของโครงการ และให้บุคลากร
ผู้รับผิดชอบการเขียนโครงการฝึกอบรมและพัฒนาของส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล และหน่วยงานต่าง ๆ 
ด าเนินการไปในทิศทางเดียวกันต่อไป 
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การจัดท ารายละเอียดโครงการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร 

 
๑. บทน ำ 

องค์การในปัจจุบันนี้ได้น าการบริหารจัดการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์มาใช้ในการบริหารจัดการ
องค์การ ซึ่งต้องมีการก าหนดแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร และโครงการ (Project) คือ ชุดของ
กิจกรรม และรายละเอียดต่าง ๆ ในการด าเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 
ที่จะขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์และแผนงานและขององค์การ ให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรม ท าให้องค์การ
บรรลุวิสัยทัศน์ เป้าประสงค์และที่ได้ก าหนดไว้ ดังนั้น ในการบริหารงานขององค์การทุกประเภท 
โครงการ (Project) ถือเป็นงานส าคัญประเภทหนึ่งที่ถูกก าหนดขึ้น ให้สอดคล้องกับประเด็นยุทธ์
ศาสตร์และกลยุทธ์ในการบริหารการพัฒนาของหน่วยงานต่าง  ๆ ในองค์การนั้น ทั้งนี้ เพ่ือที่จะ
ผลักดันให้เจตนารมณ์ในเชิงกลยุทธ์ (Strategic intent) อันได้แก่วิสัยทัศน์ พันธกิจและประเด็น
ยุทธศาสตร์ของผู้บริหารระดับสูง สามารถน าไปสู่การก าหนดกลยุทธ์ของฝ่ายและกลวิธีในการจัดการ
ของหน่วยงานระดับปฏิบัติการ (Operational management) บรรลุผลส าเร็จ๑ หากโครงการ 
มีการก าหนดรายละเอียดและแผนด าเนินการที่ดีย่อมท าให้ประสิทธิภาพของการด าเนินงาน 
เกิดความคุ้มค่า และน ามาซึ่งการพัฒนาองค์การได้ในที่สุด 

การก าหนดหรือการเขียนโครงการจะต้องมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ โดยมี
รายละเอียดส าคัญที่ชัดเจน เช่น หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ การก าหนดเป้าหมาย วิธีการ
ด าเนินการ การก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการ การก าหนดงบประมาณ การประเมินผล 
การก าหนดผลที่คาดว่าจะได้รับ และผู้รับผิดชอบโครงการ เป็นต้น การเขียนโครงการที่มี
ประสิทธิภาพเมื่อโครงการสิ้นสุดลงก็ท าให้ได้ผลผลิต (Output) ตามเป้าหมาย ก่อเกิดผลส าเร็จที่เป็น
ผลลัพธ์ (Outcome) และผลกระทบ (Impact) ต่อกลุ่มเป้าหมายหรือความต้องการขององค์การ
น ามาซึ่งผลส าเร็จตามเป้าประสงค์ (Goal Results)๒ ซึ่งการเขียนโครงการเป็นการน าเสนอแนวคิดใน
การด าเนินการของโครงการ ให้กับผู้บริหารได้รับทราบถึงความส าคัญของโครงการ รวมทั้ง สามารถ
น าไปเปรียบเทียบกับโครงการอื่น ๆ เพ่ือจัดล าดับความส าคัญ ก่อนที่จะอนุมัติให้ไปด าเนินการจริง 
ดังนั้น รูปแบบของการเขียนโครงการที่ถูกต้องและเป็นระบบ  จึงสื่อให้ผู้อนุมัติโครงการและ
งบประมาณ ตระหนักในความจ าเป็นและความส าคัญของแผนโครงการนั้น ผู้เขียนโครงการจึงต้องมี
ทักษะความรู้ในเรื่องของการเขียนแผนโครงการ และเนื้อหาของงานที่จะด าเนินตามแผนโครงการนั้น
อย่างแท้จริง  

ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคลตระหนักถึงความส าคัญเป็นอย่างยิ่งในการเขียนโครงการ 
หรือการจัดท ารายละเอียดโครงการที่ดีและมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการเขียน “โครงการฝึกอบรม
และพัฒนาบุคลากร” ซึ่งที่ผ่านมาปัญหาที่มักพบในการเขียนโครงการ อาทิ การเขียนโครงการ 
ไม่ชัดเจน การเขียนโครงการไม่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์และนโยบายขององค์การ ขาดการ 

                                                           
๑ ปกรณ์ ปรียากร, การวางแผน การวิเคราะห์โครงการและแนวทางในการบริหารและการจัดการโครงการให้ประสบผลส าเร็จ, 

(กรุงเทพฯ: คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์), ๒ 
๒ กฤษณ์ ขุนลึก, “เทคนิคการเขียนโครงการแบบประเพณีนิยม Writing Technique for Convention Method Project”, วารสารวิชาการแพรวา
กาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์, ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม 2557): ๑๕๒. 
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ให้ความส าคัญกับข้อมูลเพ่ือประกอบการเสนอโครงการ การเขียนโครงการไม่ถูกต้องตามแบบแผนที่ดี 
การคัดลอกโครงการอื่นหรือน าโครงการเดิมๆ ที่เคยท าอยู่มาปรับใหม่ โดยไม่พิจารณาถึงความ
สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน การก าหนดตัวชี้วัดผลผลิต ผลลัพธ์ของโครงการไม่ชัดเจน 
และไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ดังนั้น การจัดท าองค์ความรู้ หัวข้อ “การจัดท ารายละเอียด
โครงการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร” ในครั้งนี้ เป็นการน าเสนอการเตรียมการเขียนโครงการ 
รูปแบบและแนวทางในการเขียนโครงการให้มีประสิทธิภาพ เพื่อท าให้การจัดท ารายละเอียดโครงการ
ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา เป็นไปด้วยความถูกต้องตามรูปแบบ 
ที่ก าหนด มีความเป็นระบบ เกิดประสิทธิผลและความคุ้มค่าของโครงการ และให้บุคลากร
ผู้รับผิดชอบการเขียนโครงการฝึกอบรมและพัฒนาของส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล และหน่วยงาน
ต่าง ๆ ด าเนินการไปในทิศทางเดียวกันต่อไป 

๒. กำรเตรียมกำรก่อนกำรเขียนโครงกำร 
การเตรียมการก่อนการเขียนโครงการนั้น ควรจะมีการด าเนินการ ดังต่อไปนี้๓ 
1. ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์ขององค์การให้เข้าใจ เพื่อให้ทราบว่าโครงการที่ก าลัง

จะเขียนนั้นอยู่ในแผนกลยุทธ์หรือแผนปฏิบัติงานใด มีเป้าประสงค์และเป้าหมายในการด าเนินงาน
อย่างไร 

2. พิจารณาว่าเป็นโครงการใหม่หรือโครงการที่เคยได้ด าเนินการมาแล้วหรือเป็นโครงการที่
ต้องด าเนินการต่อเนื่องจากครั้งก่อนเพ่ือที่จะได้ก าหนดวิธีการด าเนินงานให้เหมาะสม มีการทบทวน
ความส าเร็จ ความล้มเหลว และปัญหาอุปสรรคของการด าเนินงานในครั้งก่อนในกรณีที่เป็นโครงการ
ที่ต้องด าเนินการต่อเนื่อง เพื่อที่จะได้มีการปรับปรุงการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

3. พิจารณาถึงความสามารถขององค์การ คณะท างาน บุคลากร ว่ามีความสามารถเพียงพอ
หรือไม่ ต้องการความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกองค์การหรือไม่ 

4. ส ารวจทรัพยากรที่ต้องใช้ในโครงการ แยกประเภทและจ านวนที่ต้องการอย่างชัดเจน 
5. ศึกษากฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับโครงการ และก าหนดวิธีการด าเนินงาน  

ที่ไม่ละเมิดต่อกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับดังกล่าว 
ปกรณ์ ปรียากร (๒๕๕๙) ได้เสนอแนวความคิดการวางแผนโครงการ เพื่อการเตรียมการก่อน

การเขียนโครงการ ซึ่งแนวทางก็คือ การตอบค าถามที่เรียกรวมกันว่า 6W + 2H (Why, What, 
Where, When, Who, Whom, How & How much) กล่าวคือ๔ 

1. จะท าท าไม (WHY) เป็นการอธิบายถึงหลักการและเหตุผล ตลอดจนความจ า เป็น 
จากการระบุปัญหาและระบุสาเหตุ ในชั้นนี้จะเป็นการระบุวัตถุประสงค์และเป้าหมายให้มีความ
ชัดเจนและเฉพาะเจาะจง เพื่อชี้ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเห็นว่าผลลัพธ์และผลงานของโครงการคืออะไร 

ในการก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ควรใช้หลักการส าคัญที่นักวางแผนรู้จักกันดี 
คือ SMART PRINCIPLE ซึ่งมาจากหลักคิดดังนี้ 

 

                                                           
๓ เร่ืองเดียวกัน, หน้า 157 
๔ ปกรณ์ ปรียากร, การบริหารโครงการ:แนวคิดและแนวทางในการสร้างความส าเร็จ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒน 
บริหารศาสตร์, พิมพ์คร้ังที่ ๑๗, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์เสมาธรรม, ๒๕๕๙), หน้า 46-49. 
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S = Sensible and Specific = เป็นไปได้และชัดเจน 
M = Measurable = วัดได้ในเชิงเวลา ปริมาณและคุณภาพ 
A = Attainable and Assignable = บรรลุผลได้และสามารถมอบหมายได้ 
R = Reasonable and Realistic = อธิบายได้อย่างสมเหตุสมผลและเป็นจริง 
T = Time Available = ก าหนดเวลาที่เหมาะสม 

2. จะท าอะไร (WHAT) 
เป็นการพิจารณาว่าวิธีการต่างๆที่ก าหนดไว้นั้น จะต้องมี กิจกรรมหลักที่ส าคัญตั้งแต่

จุดเริ่มต้น ไปถึงจุดสุดท้ายอะไรบ้าง 
3. จะท าเมื่อไร (WHEN) 
เป็นการวางกรอบเวลาในการด าเนินโครงการ ให้สอดคล้องกับเวลาเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

อันเป็นการวางก าหนดการของกิจกรรมต่างๆ ด้วยการเรียงลาดับกิจกรรมเหล่านั้น ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์ในการจัดทาแผนปฏิบัติการต่อไป 

4. จะท าที่ไหน (WHERE) 
เป็นการพิจารณาเรื่องของสถานที่ด าเนินการ ว่าจะใช้สถานที่ใดมีความเกี่ยวข้องกับสภาพ

ทางกายภาพต่าง ๆ หรือไม่อย่างใด เช่น การใช้ประโยชน์จากที่ดิน การจัดการด้านสภาพแวดล้อม
หรือระบบนิเวศน์ที่เกี่ยวข้อง หรือในบางกรณีอาจจะต้องด าเนินการในการออกกฎหมายเวนคืน
อสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น 

5. จะท าโดยใคร (WHO) 
เป็นการคาดการณ์ด้านกาลังคนที่ต้องการ ลักษณะหรือประเภทของหน่วยงานที่รับผิดชอบ 

การมอบหมายอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบต่างๆ ที่จะเป็นประโยชน์ การก าหนดจ านวน 
และคุณสมบัติของบุคลากรและหน่วยงานต่างๆ ที่จะเกี่ยวข้อง 

6. จะท าเพ่ือใคร (WHOM) 
เป็นการพิจารณาถึงกลุ่มบุคคล หรือพ้ืนที่ที่จะได้รับผลประโยชน์ ขณะเดียวกันก็ต้องพิจารณา

ครอบคลุมไปถึงกลุ่มที่จะได้รับผลกระทบทั้งในเชิงบวกและลบ 
7. จะท าอย่างไร (HOW) 
เป็นงานส าคัญที่สุดด้านหนึ่งในการวางแผน เพราะถ้าตอบค าถามนี้ไม่ชัดเจน แผนที่ก าหนด 

ก็จะเป็นเพียงความคาดหวัง หรือความฝันที่ไม่เป็นจริง หรือที่จะเรียกว่าสร้างวิมานในอากาศก็ว่าได้ 
การตอบค าถามนี้ จึงมีค าถามย่อยตามมาอีกหลายค าถามคือ 
ก. ขั้นตอนในการด าเนินกิจกรรมที่ระบุไว้ใน 2 มีอะไรบ้าง 
ข. แต่ละขั้นตอนจะต้องท างานตามกฎเกณฑ์ที่มีอยู่เดิม มีเรื่องใด อะไรบ้าง 
ค. จะต้องมีการแก้ไขกฎเกณฑ์เดิมหรือไม่ อะไรบ้าง และต้องเสนอกฎเกณฑ์ใหม่ในเรื่อง

ใดบ้าง จะมีขั้นตอนอย่างไร 
ง. จะต้องใช้ความรู้หรือเทคโนโลยี (technical know-how) และความช านาญการในเรื่อง

ใดบ้าง จะแสวงหาการสนับสนุนจากที่ใด ภายในองค์การหรือภายนอก 
จ. จะก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติ งาน ( standard operating procedure or SOP) 

อะไรบ้าง อย่างไร 
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8. จะใช้ค่าใช้จ่ายเท่าไร (HOW MUCH) 
การค านวณรายละเอียดของค่าใช้จ่ายด้านต่างๆ หรือต้นทุนที่จ าเป็น (expenditure or 

cost) ที่ครอบคลุมงบประมาณด้านต่างๆ ที่ครบถ้วนทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นงบลงทุน งบด าเนินการและ
ค่าใช้จ่ายทางตรงและทางอ้อมทุกรายการ โดยฐานการคิดค่าใช้จ่ายตามรายละเอียดของกิจกรรม 
(Activity Based Cost or ABC) 

ทั้งนี้ ก่อนจะลงมือเขียนโครงการใดๆ ก็ตาม ควรมีการวางแผนการเขียนโครงการล่วงหน้า 
โดยควรตอบค าถามเกี่ยวกับการวางแผนโครงการ ตามหลักการ 6W2H ดังกล่าวข้างต้นให้ได้ก่อน 
ซึ่งจะมีความสัมพันธ์กับโครงสร้างหรือรูปแบบในการเขียนโครงการ 
 
๓. รูปแบบกำรเขียนโครงกำร 

ปกติการเขียนโครงการกระท าได้สองแบบคือ การเขียนในเชิงพรรณนาความหรือแบบ
ประเพณีนิยม (Conventional method) กับอีกแบบหนึ่งเป็นการเขียนในรูปตารางเหตุผลสัมพันธ์
หรือที่รู้จักกันโดยทั่วไปว่า Logical Framework  ซึ่งในการจัดท าองค์ความรู้ในครั้งนี้ จะเป็นการ
น าเสนอการเขียนโครงการฝึกอบรมและพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ โดยใช้รูปแบบกำรเขียนแบบ
ประเพณีนิยม (Conventional method) เนื่องจากเป็นรูปแบบที่นิยมใช้การอย่างกว้างขวาง 
ในหน่วยงานราชการและเอกชน รวมทั้ง เป็นรูปแบบในการเขียนโครงการหรือจัดท ารายละเอียด
โครงการฝึกอบรมและพัฒนา ของส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล และส านั กอื่น ๆ ของส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา ที่จัดท ารายละเอียดโครงการเพ่ือเสนอขออนุมัติจัดโครงการและงบประมาณ 
ตลอดจนการสื่อสารให้แก่กลุ่มเป้าหมายของโครงการ  

ทั้งนี้ รูปแบบการเขียนโครงการแบบประเพณีนิยม รวมทั้ง รายละเอียดการเขียนโครงการ
ตามกรอบการประเมินความคุ้มค่าโครงการด้านพัฒนาบุคลากรของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 
และรูปแบบการเขียนโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ซึ่งเป็นกรอบ
แนวทางในการเขียนโครงการฝึกอบรมและพัฒนาของส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล มีดังนี้คือ 

๓.๑ กำรเขียนโครงกำรในเชิงพรรณนำควำม หรือแบบประเพณีนิยม๕ 
 การเขียนโครงการแบบนี้เป็นการเขียนตามแบบแผนหรือรูปแบบ (Format) ที่หน่วยงาน 
หนึ่งๆ ก าหนดขึ้นเพ่ือให้ส่วนงานที่เกี่ยวข้องจัดท าเอกสารแผนไปในทิศทางเดียวกัน  ในหนังสือนี้ 
จะยกตัวอย่างและค าแนะน าสั้นๆ ส าหรับการเขียนในเชิงพรรณนาความ ซึ่งมีความคาบเกี่ยวกับการ
จัดท าโครงการแบบ LogFrame 
 อย่างไรก็ดี ขออธิบายก่อนว่ารูปแบบของการเขียนโครงการในลักษณะนี้เป็นธรรมเนียมหรือ
ประเพณีนิยมที่ใช้กันโดยทั่วไป โดยเฉพาะในการเขียนของหน่วยราชการ องค์การพัฒนาระหว่าง
ประเทศ องค์กรพัฒนาเอกชน และองค์กรประชาชนต่างๆ 

                                                           
๕ เร่ืองเดียวกัน, หน้า 121-124 
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 ส าหรับในการเขียนแผนประเภทนี้ อาจเทียบเคียงได้จากหน่วยงานแผนกลาง (Central 
Planning Agency = CPA) ต่างๆ เช่น ส านักคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ส านักงบประมาณ ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เป็นต้น หรืออาจดูหน่วยงานวางแผน
ของกระทรวงต่างๆ ก็ได้ 
  ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของรูปแบบขององค์กรต่างๆ ที่ก าหนดขึ้นเพ่ือใช้ในการจัดท าเอกสาร
แผนของหน่วยงานต่างๆ ที่น่าสนใจ คือ 
  ก. แนวทางการเขียนแผนของ UNDP 
  ข. แนวทางการเขียนแผนของหน่วยราชการไทยโดยทั่วไป 
  อย่างไรก็ดี ในการน าไปประยุกต์ส าหรับโครงการในหน่วยงานต่างๆ ขอให้พิจารณา
เงื่อนไขที่องค์กรนั้นก าหนดขึ้น มาประกอบการพิจารณาด้วย 
  ๑) แนวทำงกำรจัดท ำเอกสำรแผนในเชิงพรรณนำควำมของ UNDP/GEF 
  United Nations Development Programme (UNDP) โดยความร่ วมมือของ 
the Global Environmental Facilities (GEF) ได้ดัดแปลง LogFrame ให้เป็นรูปแบบของการเขียน
แผนในเชิงพรรณนาความที่ยังคงหลักการของ LogFrame ไว้อย่างสมบูรณ์ ดังนี้ (UNDP/GEF, 1992) 
 
Requesting Agency 
Header Information and the Project Title  
Brier Description 
A. CONTEXT 
B. Project Justification 
C. Development Objective 
D. Immediate Objectives, Outputs and Activities 
    Immediate Objectives 1 
 Output 1.1 
  Activities for Outputs 1.1 
   1.1.1 
   1.1.2 
   1.1.3 
 Output 1.2 
  Activities for Outputs 1.2 
   1.2.1 
   1.2.2 
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Output 1.3 
  Activities for Outputs 1.3 
   1.3.1 
   1.3.2 
   1.3.3 
Immediate Objective 2 
 Output 2.1 
  Activities for Outputs 2.1 
   2.1.1 
   2.1.2 
 Output 2.2 
  Activities for Outputs 2.2 
   2.2.1 
   2.2.2 
   2.2.3 
 Output 2.3 
  Activities for Outputs 2.3 
   2.3.1 
   2.3.2 
   2.3.3 
 Immediate Objective 3 
 Output 3.1 
  Activities for Outputs 3.1 
   3.1.1 
   3.1.2 
   3.1.3 

 
 
 

 Output 3.2 
Immediate Objective 4 
 Output 4.1 
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 Output 4.2 
E.  Inputs 
F.  Risks 
G.  Prior Oblications and Prerequisites 
H.  Project Review, Reporting and Evaluation 
I.   Legal Contest 
J.  Budget 
Annexes 
 
 
 ๒) กำรเขียนแผนโครงกำรของหน่วยรำชกำรไทยโดยทั่วไป 
 
ชื่อโครงการ (ระบุชื่อที่สอดคล้องกบัวตัถุประสงค์ของโครงการ)  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ (ระบุหนว่ยงานที่รบัผิดชอบในการเสนอ อนุมตั ิและ จัดการโครงการ)  
ปีงบประมาณ ........................................................  
เป็นโครงการตามแผน (ระบุชื่อแผนงานอนัเปน็ที่มาของโครงการ)  
1. หลักการและเหตุผล  
 - ระบุความเป็นมาของโครงการ  
 - ระบุสภาพหรือสถานการณ์ปัจจุบัน  
 - ระบุสภาพปญัหาหรือความต้องการ รวมทั้งสาเหตตุ่างๆ  
 - ระบุโอกาสถ้ามีการลงทุนในโครงการนี ้ 
 - ระบุขอ้จากดัหากไม่มีโครงการนี้  
 - ระบุความส าคัญของโครงการที่จะมีตอ่นโยบาย  
2. วัตถุประสงค ์ 
 - ระบุผลลัพธ์ทีค่าดหมายว่าจะเกดิขึน้เมื่อเสร็จโครงการ  
 (ท าโครงการนีแ้ล้วผลตอบแทนที่ได้รับคืออะไร)  
3. เป้าหมาย  
 - ระบุปริมาณและคุณภาพของผลงาน หรือผลผลติตา่งๆ (ที่เมื่อทาได้จะทาให้เกดิผลลัพธ์ตาม
วัตถุประสงคท์ี่วางไว)้  
 - ระบุเวลาที่ผลงานจะแลว้เสร็จ  
4. วิธีด าเนินงาน  
 - ระบุกิจกรรมโครงการทัง้หมด  
 - ระบุขัน้ตอนในการด าเนินกิจกรรม  
 - ระบุเทคนิคที่ใช้ในการปฏบิัติการ  
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5. ระยะเวลาโครงการ  
 - ระบุระยะเวลาที่ใช้ในการดาเนินงานของแต่ละกิจกรรม  
6. สถานที่โครงการ  
 - ระบุสถานทีแ่ละเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  
7. งบประมาณ  
 - ระบุคา่ใช้จ่ายของโครงการตามหมวดหมูข่องค่าใช้จ่าย ตามระเบียบการจดัท างบประมาณ  
8. ผู้รับผิดชอบ  
 - ระบุชื่อบุคคลหรือคณะทางานทีร่ับผดิชอบในการจดัการโครงการ  
 - ระบุรปูแบบขององค์กรโครงการ  
9. การติดตามและประเมินผล  
 - ระบวุิธีการ เกณฑ์วดัและระยะเวลาที่จะติดตามโครงการ  
 - ระบุเกณฑ์ท่ีจะใช้ในการประเมนิผล  
10. ผลที่คาดวา่จะได้รับ  
 - ระบุผลประโยชน์ทีก่ลุ่มบคุคลหรือพ้ืนที ่หรือสงัคมโดยรวมจะได้รับ  
 - ระบุผลกระทบในดา้นบวกที่จะตามมาจากการมีโครงการ  
 

ลงชื่อ ........................................... ผู้เสนอโครงการ  
       (............................................)  
 
ลงชื่อ ........................................... ผู้อนุมัตโิครงการ  

                           (............................................)  
 
 
 
หมายเหตุ  
แนวการเขียนโครงการที่อธิบายไว้นี้เป็นเพียงแนวทางทั่วไป  ส าหรับหน่วยงานต่างๆ อาจจะปรับ
แบบฟอร์มนี้ให้เหมาะสมกับความต้องการของหน่วยงานมากยิ่งขึ้นก็ได้ 
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 ๓.๒ รำยละเอียดโครงกำรตำมกรอบกำรประเมินควำมคุ้มค่ำโครงกำรด้ำนพัฒนำบุคลำกร 
ของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ 

ค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปีของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ก าหนดตัวชี้วัด ๒ ร้อยละความส าเร็จในการประเมินความคุ้มค่าโครงการด้านพัฒนา
บุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑๖ ค ารับรองการปฏิบัติราชการฯ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้ก าหนดตัวชี้วัดที่ ๔ ร้อยละความส าเร็จในการประเมินความคุ้มค่าโครงการด้าน
พัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒๗ ซึ่งตัวชี้วัดดังกล่าวได้ก าหนดให้ โครงการที่น ามา
ท าความตกลง มีการจัดท ารายละเอียดโครงการเพ่ือขออนุมัติงบประมาณ โดยมีการด าเนินการตาม
ขั้นตอนและรายละเอียดการจัดท าครบถ้วนสมบูรณ์ สามารถน าไปพิจารณาประเมินผลลัพธแ์ละความ
คุ้มค่าของการดาเนินโครงการได้ ตามแนวทางในคู่มือการประเมินผลลัพธ์ และความคุ้มค่าของ
โครงการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา หรือแนวทางการประเมินความคุ้มค่าของโครงการ ที่ถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ เสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการ 

ทั้งนี้ รายละเอียดโครงการ อย่างน้อย ต้องมหีัวข้อตามคู่มือการประเมนิผลลัพธ ์และความ
คุ้มค่าของโครงการของส่วนราชการสังกดัรฐัสภา ดังนี ้

 หลักการและเหตุผล : อธิบายหลักการ ที่มา เหตุผลของโครงการทีน่ าเสนอ ว่ามีความ
จ าเป็นอย่างไร อาจเปน็สภาพปัญหา ข้อจ ากัดหรือโอกาสในการด าเนินงานที่ผา่นมา 

 วัตถุประสงค ์: อธิบายความต้องการ ความคาดหวัง เป้าหมายความส าเร็จทีต่้องการให้
โครงการบรรล ุควรเป็นข้อความที่ชดัเจน กระชบั เข้าใจง่าย และสามารถประเมนิความส าเร็จได ้
โดยควรระบุองคป์ระกอบทีส่ าคัญใหค้รบ ได้แก ่กลุ่มเปา้หมาย หรือกลุ่มที่จะได้รบัประโยชน์จาก
โครงการ (อาจเป็นกลุ่มบคุคล ผู้รับบริการ ประชาชน) สิ่งที่ต้องการบรรล ุเช่น เพิ่มทกัษะดา้นการ
บริหารจัดการ เพิ่มประสิทธภิาพการให้บริการ ทั้งนี ้วัตถุประสงคข์องโครงการ ต้องมีความเชื่อมโยง 
สอดคล้องกับพนัธกิจ หรือประเด็นยุทธศาสตร์ หรือกลยทุธ์ขององคก์ร 

 ระยะเวลาด าเนินการ: ระยะเวลาที่จะด าเนนิโครงการจนบรรลตุามวัตถุประสงค์ 
 เป้าหมาย : สิ่งที่ต้องการใหเ้กิดขึน้เมือ่ด าเนนิโครงการเสร็จสิ้น ระดับของความส าเรจ็ตาม

วัตถุประสงคโ์ครงการที่สามารถติดตามประเมนิผลได้ การก าหนดเปา้หมายควรก าหนดเป้าหมาย 
ให้อยู่เหนือระดับผลการปฏิบัติงานในปัจจุบัน และควรก าหนดเป้าหมายที่ท้าทาย เพื่อกระตุ้นผลการ
ด าเนินการให้สงูขึน้หรอืดกีวา่เดิม 

 วงเงนิคา่ใช้จ่ายทั้งสิ้น : ค่าใช้จ่ายด าเนินการโครงการ 
 กิจกรรม : ขั้นตอนหรือกิจกรรมที่จะด าเนนิการเพ่ือให้บรรลุตามวตัถุประสงคแ์ละ

เป้าหมาย ควรแสดงระยะเวลาโดยประมาณของแต่ละขัน้ตอนหรือกิจกรรม เพื่อเปน็ข้อมูลส าหรับ 
ใช้ติดตามความก้าวหน้าของโครงการ 

                                                           
๖ ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา, ค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปีของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
(กรุงเทพฯ, ๒๕๖๑), ๑๗๖ 
๗ ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา, ค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปีของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
(กรุงเทพฯ, ๒๕๖๒), ๑๔๘ 
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 ผลผลิต (Output) : ก าหนดผลของการด าเนินงานตามโครงการ อาจเปน็ในรปูของ
ผลิตภัณฑ์ (Product) หรือการใหบ้ริการ (Service) ผู้รับผิดชอบโครงการต้องก าหนดผลผลติให้เป็น
รูปธรรมและรับรู้ได ้โดยเปน็ผลผลิตขัน้สุดทา้ยของโครงการ ที่ผู้รับผดิชอบโครงการสามารถควบคมุ
ความส าเร็จได ้และสามารถระบุหน่วยนับ หรือตรวจวัดได้ในเชิงปริมาณ คุณภาพ เวลา และสามารถ
ค านวณต้นทุนผลผลิตหรือคา่ใช้จ่ายได้ 

 ผลลัพธ์ (Outcome) : ผลประโยชน์ที่เกิดจากการน าผลผลิตในรูปของผลติภัณฑ์หรือบรกิารไปใช้ 
 ตัวชีว้ัดผลส าเร็จ : เป็นตัวชีว้ัดที่ใช้ประเมินความส าเร็จของโครงการตามวตัถุประสงค์ 

ประกอบด้วยตัวชีว้ัด ๓ มิต ิคือมิตปิระสิทธิภาพ มิตปิระสิทธิผล และมติิผลกระทบ อธิบาย
ความหมายของตัวชี้วดั วิธกีารประเมนิ สูตรการค านวณ ความถี่ในการตดิตามประเมิน 
และผู้รบัผิดชอบ ตัวชี้วดัที่ก าหนดควรมคีุณลักษณะ ดังนี้ 
 - มีความสมเหตุสมผลที่อธบิายได ้(Validity) 
 - มีข้อมูลที่จดัเกบ็ได้เพื่อใชป้ระเมิน (Availability of data) 
 - ข้อมูลที่จะน ามาใช้ประเมนิผลตามตวัชีว้ัดมคีวามเชื่อถือได้ (Reliability of Data) 
 - สามารถสะท้อนความเคลือ่นไหวของผลที่เกิดขึ้น (Sensitivity) 
 และหัวข้อดงักล่าวข้างตน้ สอดคล้อง ตอบสนองเป้าหมายของพันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์
หรือวิสัยทัศนข์องสว่นราชการ มีความเปน็เหตแุละผลทีเ่หมาะสม 
 
  
 ๓.๓ รูปแบบกำรเขียนโครงกำรตำมแผนปฏิบัติรำชกำรส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 
 รูปแบบการเขียนโครงการตามแผนปฏิบัติราชการส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้ประยุกต์ 
รูปแบบตารางเหตุผลสัม พันธ์หรือ  Logical Framework (Log Frame)  มาใช้ ในการจัดท า
รายละเอียดโครงการเพ่ือขอรับการจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ และการจัดท า
รายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา โดยมีรูปแบบ
หรือแบบฟอร์มการจัดท ารายละเอียดโครงการ๘ ดังนี้ 
 

                                                           
๘ ส านักนโยบายและแผน ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา, การจัดท ารายละเอียดโครงการเพ่ือขอรับการจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติ
ราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓. 
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๓.๔ แบบฟอร์มแผนงำน/โครงกำรที่สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติและแผนกำรปฏิรูป
ประเทศ๙ 

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑ เห็นชอบแผนการปฏิรูปประเทศที่
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติให้ความเห็นชอบแล้ว และมอบหมายให้ทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับ
แผนการปฏิรูปประเทศพิจารณาจัดท าแผนงาน/โครงการที่อยู่ระหว่างการด าเนินงานของหน่วยงาน 
และเป็นแผนการด าเนินงานของหน่วยงานในระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ให้สอดคล้อง
เชื่อมโยงกับแผนการปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๑ ด้าน แล้วส่งไปยังส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติภายใน ๓ เดือน  
          ทั้งนี้ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ อยู่ระหว่างการ
จัดเตรียมระบบฐานข้อมูลเพ่ือการติดตาม ตรวจสอบและการประเมินผลการด าเนินการตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศบนเว็บไซต์ของส านักงาน (www.nesdb.go.th) 
โดยหน่วยงานสามารถจัดเตรียมข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องโดยพิจารณาความสอดคล้องยุทธศาสตรช์าต ิ
และแผนปฏิรูป ในระหว่างการจัดเตรียมความพร้อมของระบบ โดยมีรายละเอียดตามแบบฟอร์ม ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
๙ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, แนวทาง การจัดท าแผนงานโครงการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและการ

ปฏิรูปประเทศ  
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๔. รูปแบบกำรเขียนโครงกำรฝึกอบรมและพัฒนำบุคลำกรของส ำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 

ตามที่ได้กล่าวถึงรูปแบบการเขียนโครงการดังกล่าวข้างต้น ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ได้เขียนโครงการหรือจัดท ารายละเอียดโครงการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร โดยใช้รูปแบบ 
การเขียนในเชิงพรรณนาความหรือแบบประเพณีนิยม (Conventional method) เนื่องจากสามารถ
แสดงสาระส าคัญของโครงการได้อย่างละเอียด ชัดเจน และยังเป็นรูปแบบที่สามารถสื่อสาร 
ให้ผู้บริหารและบุคลากรในส านักงานฯ เข้าใจได้เป็นอย่างดี  

ทั้งนี้ ในการจัดท ารายละเอียดของโครงการให้ครอบคลุมหัวข้อที่ก าหนดไว้ในกรอบการ
ประเมินความคุ้มค่าโครงการด้านพัฒนาบุคลากรของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา  (ตามคู่มือการ
ประเมินผลลัพธ์ และความคุ้มค่าของโครงการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ) รูปแบบการเขียน
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา เพ่ือให้การเขียนโครงการฝึกอบรมและ
พัฒนา ตามรูปแบบของการเขียนในเชิงพรรณนาความ มีรายละเอียดที่ชัดเจน ครบถ้วน และมี
สัมพันธ์เชิงเหตุผลอย่างต่อเนื่องเชื่อมโยงกันตลอดตั้งแต่หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ กิจกรรม 
ตัวชี้วัด ผลผลิต ผลลัพธ์ และการประเมินผล ซึ่งยังคงหลักการของรูปแบบการเขียนโครงการ 
Log Frame ไว้อย่างสมบูรณ์ ตลอดจนการพิจารณาหัวข้อตามแบบฟอร์มแผนงาน/โครงการ 
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ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ที่ก าหนดโดยส านักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพ่ือน ามาก าหนดหัวข้อในการเขียนโครงการให้สอดคล้องและเป็นการ
เตรียมความพร้อมในการรายงานต่อไป 

โดยการเขียนโครงการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร ของส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
มีหัวข้อดังนี้ 

หัวข้อกำรเขียนโครงกำรฝึกอบรมและพัฒนำบุคลำกร 
1. ชื่อโครงการ 
2. ความสอดคล้อง 
 ๒.๑ ประเด็นยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

๒.๒ ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน ตามยุทธศาสตรก์ารบริหารทรัพยากรบุคคล 
      ของสว่นราชการสังกัดรัฐสภา 

3. หลักการและเหตุผล 
4. วัตถุประสงค์ 
5. กลุ่มเป้าหมาย 
6. เป้าหมาย 
 ๖.๑ เป้าหมายเชิงผลผลิต (Input) 
 ๖.๒ เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Output) 
7. ระยะเวลาและสถานที่ 

๗.๑ ระยะเวลา 
๗.๒ สถานที่ในการจัดฝึกอบรม 

8. รายละเอียดโครงการ 
 ๘.๑ หัวข้อวิชา หรือหัวข้อกิจกรรม 
 ๘.๒ วิทยากร 

 ๘.๓ รูปแบบ/วิธีด าเนินโครงการ 
9. แผนด าเนินงาน 
10. งบประมาณ 
11. ตัวชี้วัดผลส าเร็จ (การประเมินความคุ้มค่า) 
12. การติดตามและประเมินผลโครงการ 

  ๑๒.๑ เกณฑ์การผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตร 
  ๑๒.๒ ขอบข่ายและการประเมิน 
 ๑๒.๓ วิธีการและเครื่องมือประเมิน 
 ๑๓. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑๔. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ๑๕. รายละเอียดงบประมาณ 
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รำยละเอียดกำรเขียนโครงกำร 
          เพ่ือความเข้าใจที่ชัดเจนในเรื่องของรูปแบบ  หรือโครงสร้างในการเขียนโครงการ 
ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร จึงขออธิบายรายละเอียดในแต่ละหัวข้อ ดังนี้ 

๑. ชื่อโครงกำร 
 การตั้งชื่อโครงการต้องมีความชัดเจน เหมาะสม เฉพาะเจาะจง กะทัดรัด และสื่อความหมาย
ได้อย่างชัดเจน เป็นที่เข้าใจได้โดยง่าย ชื่อโครงการจะบอกให้ทราบว่าจะท าสิ่งใดบ้าง โครงการที่
จัดท าขึ้นนั้นเพ่ืออะไร โดยทั่วไปจะต้องแสดงลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ลักษณะเฉพาะของโครงการ 
และจุดมุ่งหมายของโครงการ  

๒. ควำมสอดคล้อง 
 ระบุความสอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ขององค์กร และที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประกอบด้วย 

 ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ ตามแผนยุทธศาสตร์ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
 ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และแผนงาน ตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล 

     ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 
ทั้งนี้ เพ่ือเป็นการแสดงให้เห็นความชัดเจนมากยิ่งขึ้นว่าโครงการฝึกอบรมและพัฒนา

บุคลากรนั้น สามารถสนับสนุนและสอดคล้องกับนโยบายและประเด็นยุทธศาสตร์ดังกล่าว 

ตัวอย่าง 
ชื่อโครงการ 
- โครงการพัฒนาการจัดท าข้อมูลวิชาการเพื่อสนับสนนุงานนิตบิัญญัติ ส าหรับข้าราชการสายงานนติิการ     
  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
- โครงการเสริมสร้างเทคนิคการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ตัวอย่าง 
ความสอดคล้อง 
ประเด็นยุทธศาสตร์/กลยทุธ์ ส านักงานเลขาธิการวุฒสิภา 
  - ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความเป็นเลิศ กลยุทธ์ ๕.๑ พัฒนาบุคลากร 
ให้เป็นไปตามที่องค์กรคาดหวังอย่างเป็นระบบและหลากหลาย 
ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบบัที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
- ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พฒันาทรัพยากรบุคคลให้เป็นผู้เชี่ยวชาญ มศีักยภาพสูง และน าเทคโนโลยีมาสนบัสนุนภารกิจ
ด้านกระบวนการนิติบัญญตัิอย่างมีประสิทธิภาพ กลยทุธ์ที่ ๑ เสริมสร้างกระบวนการพัฒนาทรพัยากรบุคคลของ
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา แผนงานที่ ๓ การพฒันาขีดความสามารถของบุคลากร ทุกระดับ/ทุกสายงาน ตาม
มาตรฐานความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่ก าหนด รวมทั้งทักษะที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานในอนาคต 
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๓. หลักกำรและเหตุผล 
เป็นส่วนส าคัญที่แสดงถึงความจ าเป็นในการจัดท าโครงการฝึกอบรมและพัฒนา ดังนั้น 

ผู้เขียนโครงการจ าเป็นต้องเขียนพรรณนาความที่สนับสนุนและแสดงให้เห็นถึงความจ าเป็น ปัญหา 
หรือความต้องการของผู้รับบริการ ซึ่งการฝึกอบรมและพัฒนาสามารถช่วยแก้ไขปัญหาหรือพัฒนา
กลุ่มเป้าหมายให้สอดคล้องกับความจ าเป็นตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้ พร้อมทั้ง ระบุเหตุผล ข้อมูล 
หลักการ หรือแนวคิดทฤษฎี ท่ีเกี่ยวข้องกับโครงการเพ่ือสนับสนุนการจัดท าโครงการอย่างชัดเจน 
ซึ่งควรเชื่อมโยงให้เห็นว่าโครงการที่เสนอสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ขององค์กร  
ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา  แผนงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ตลอดจนความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ หรือนโยบายของรัฐบาล 
อย่างไร ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้บริหารให้ความเห็นชอบและอนุมัติให้ด าเนินการได้ รวมทั้ง กลุ่มเป้าหมายของ
โครงการมีความเข้าใจและตระหนักถึงความส าคัญของโครงการที่จัดขึ้น 

๔. วัตถุประสงค์ 
โครงการทุกโครงการจ าเปนตองมีวัตถุประสงคเปนเครื่องชี้แนวทางในการด าเนินงาน 

ของโครงการ โดยวัตถุประสงคจะเปนขอความที่แสดงถึงความตองการที่จะกระท าสิ่งตางๆ ภายใน
โครงการใหปรากฏผลเปนรูปธรรม ซึ่งขอความที่ใชเขียนวัตถุประสงคจะตองชัดเจน ไมคลุมเครือ 
สามารถวัดและประเมินผลได โดยควรระบุองค์ประกอบที่ส าคัญให้ครบ ได้แก่ กลุ่มเป้าหมาย หรือ 
สิ่งที่ต้องการบรรลุ เช่น เพ่ิมทักษะด้านการบริหารจัดการ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
พัฒนาบุคลากร เป็นต้น ทั้งนี้ โครงการหนึ่งๆ อาจมีวัตถุประสงค์มากกว่า 1 ข้อ แต่ไม่ควรเกิน 3 ข้อ 
หากเขียนวัตถุประสงค์ไว้มากข้อ จะท าให้ผู้ปฏิบัติมองภาพไม่ชัด และอาจด าเนินการให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ได้ยาก 

ก่อนที่จะสามารถด าเนินโครงการฝกึอบรมและพัฒนา หรือก าหนดหลกัสูตรฝึกอบรม/
กิจกรรมในการพัฒนาบคุลากรได้ จ าเป็นต้องก าหนดวตัถุประสงค์ให้ชัดเจนกอ่น ทัง้นี้ เนื่องมาจาก
วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรมมีความส าคัญ คือ 

1. วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรมจะช่วยให้สามารถประสานทรัพยากรในการฝึกอบรม ได้แก่ 
ก าลังคน เงิน วัสดุ และอุปกรณ์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและด าเนินไปในแนวทางเดียวกัน 

2. วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรมจะช่วยท าให้วิทยากร และเจ้าหน้าที่ผู้บริหารโครงการ
ฝึกอบรม จะมีความเข้าใจตรงกันและปฏิบัติงานอย่างสอดคล้องกัน ตลอดจน ผู้เข้ ารับการอบรมมี
ความเข้าใจการปฏิบัติงานของวิทยากรและเจ้าหน้าที่ 

3. วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรมจะช่วยท าให้สามารถก าหนดหัวข้อวิชา และเนื้อหาสาระ 
ในการฝึกอบรมได้อย่างเหมาะสม ทั้งนี้ เพราะวัตถุประสงค์ในการฝึกอบรมจะช่วยชี้ชัดว่าต้องการ 
จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้เข้าอบรมไปในลักษณะใด รวมทั้งช่วยให้สามารถเลือกเทคนิคหรือ
วิธีการฝึกอบรมที่เหมาะสม และช่วยในการก าหนดระยะเวลาของหลักสูตรและระยะเวลาของหัวข้อ
วิชาในการฝึกอบรมอีกด้วย 

4. เราสามารถใช้วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรมใช้เป็นมาตรฐาน ในการประเมินผลและ 
ติดตามผลโครงการฝึกอบรม ประเมินผลการให้การฝึกอบรมของวิทยากร ตลอดจนการประเมิน
สัมฤทธิ์ผลของการอบรม 
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การก าหนดวัตถุประสงค์โครงการให้ยึดหลัก “SMART” ซึ่งหมายถึง๑๐ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 นอกจากนั้น การเขียนวัตถุประสงค์ ต้องค านึงถึงสิ่งต่อไปนี้ คือ ควรใช้ค าที่เป็นลักษณะ 
เชิงพฤติกรรมที่สามารถแสดงให้เห็นถึงแนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่างชัดเจนและเข้าใจง่าย  
ทั้งนี้  โครงการฝึกอบรมของส านักงานฯ ที่ เป็นการเสริมสร้างความรู้ความสามารถ ทักษะ 
และสมรรถนะแก่บุคลากร ส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์ที่ต้องการให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความ
เข้าใจ ทักษะ สมรรถนะในเรื่องที่ได้รับการฝึกอบรม และสามารถน าความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรม
ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้ ส่วนโครงการฝึกอบรมและพัฒนาในลักษณะอื่น ๆ เช่น โครงการด้าน
การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม โครงการด้านการจัดการความรู้ โครงการด้านการจัดสรร
ทุนการศึกษา เป็นต้น ก็จะมีการก าหนดวัตถุประสงค์ที่สอดคล้องตามจุดมุ่งหมายและความคาดหวัง
ให้โครงการบรรลุผล  

                                                           
๑๐ คมกฤช จองบุญวัฒนา, คัมภีร์การบริหารโครงการ จากมหาวิทยาลัยฮาวาร์ด แปลและเรียบเรียงจาก HBR Guide to Project 
Management, (กรุงเทพฯ, ๒๕๖๑), หน้า ๑๖ 

M 

A 

R 

T 

pecific ชัดเจน S 

easurable  วัดผลได้ 

ction-oriented  เน้นการปฏิบัติ  

ealistic  สอดคลอ้งกับความเป็นจริง 

ime-limited  มีกรอบเวลา 

ตัวอย่าง 
วัตถุประสงค์ 
- เพื่อให้ข้าราชการของส านักงานเลขาธิการวุฒสิภาที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย มีความรู้ ความเข้าใจในเร่ืองที่ได้รับ  
 การฝึกอบรม 
- เพื่อให้ข้าราชการของส านักงานเลขาธิการวุฒสิภาที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย สามารถน าความรู้จากเร่ืองที่ได้รับ 
 การฝึกอบรมไปใชป้ระยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได ้
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๕. กลุ่มเป้ำหมำย 
 การระบุผู้ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของโครงการฝึกอบรมและพัฒนาให้ชัดเจน และควรจะชี้แจง
ถึงสิ่งต่อไปนี้ 
 1. คุณสมบัติของผู้รับการอบรม คือ การระบุว่าผู้รับการอบรมจะต้องมีคุณสมบัติอย่างไร  
โดยระบุให้ชัดเจนว่าอยู่ในต าแหน่ง ระดับ สายงาน และหน่วยงานใด หรือจะต้องเป็นผู้ปฏิบัติงาน
เฉพาะในด้านใด 
 2. จ านวนของผู้รับการอบรม คือ การระบุจ านวนของผูร้ับการอบรมในโครงการนัน้ หากมี
ผู้รับการอบรมหลายรุ่น ควรระบวุ่าแต่ละรุ่นมีจ านวนเท่าไหร ่

๖. เป้ำหมำย 
เป้าหมาย หมายถึง สิง่ที่ตอ้งการใหเ้กดิขึน้เมื่อด าเนินโครงการเสร็จสิน้ ระดับของความส าเร็จ

ตามวัตถุประสงค์โครงการทีส่ามารถตดิตามประเมินผลได้ การก าหนดเป้าหมายควรก าหนดเป้าหมาย
ให้อยู่เหนือระดับผลการปฏิบัติงานในปัจจุบัน และควรก าหนดเป้าหมายที่ท้าทาย เพ่ือกระตุ้นผลการ
ด าเนินการให้สงูขึน้หรอืดกีวา่เดิม๑๑ 

ผู้เขียนโครงการต้องระบุเป้าหมายให้ชัดเจน เพ่ือแสดงให้เห็นผลผลิตและผลลัพธ์ ที่เป็นเชิง
ปริมาณหรือคุณภาพที่คาดว่าจะท าให้เกิดขึ้น ในระยะเวลาที่ก าหนด ซึ่งอาจก าหนดเป็นร้อยละ 
จ านวนหน่วยที่แสดงปริมาณหรือคุณภาพให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ โดยผลผลิตและผลลัพธ์ 
มีความหมาย ดังนี้๑๒ 
 - ผลผลิต (Output) : ก าหนดผลของการด าเนินงานตามโครงการ อาจเป็นในรูปของ
ผลิตภัณฑ์ (Product) หรือการให้บริการ (Service) ผู้รับผิดชอบโครงการต้องก าหนดผลผลิตให้เป็น
รูปธรรมและรับรู้ได้ โดยเป็นผลผลิตขั้นสุดท้ายของโครงการ ที่ผู้รับผิดชอบโครงการสามารถควบคุม

                                                           
๑๑ ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา, ค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปีของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
(กรุงเทพฯ, ๒๕๖๑), ๑๗๖ 
๑๒ เร่ืองเดียวกัน, ๑๗๖ 

ตัวอย่าง 
กลุ่มเป้าหมาย 
- ข้าราชการ ต าแหน่งนิติกรของส านักงานเลขาธิการวุฒสิภา ระดับปฏิบตัิการ ช านาญการ 
  และช านาญการพิเศษ (ยกเว้นผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน) รวมจ านวน ๑๗๔ คน 
- ข้าราชการ ต าแหน่งนิติกร และต าแหน่งวทิยากร ระดับปฏิบัตกิารขึ้นไป ทีป่ฏิบัติหน้าที่เก่ียวขอ้งกับการ     
  จัดการเรือ่งราวร้องทุกข์ ประกอบด้วย ๙ ส านัก ได้แก่ ส านักงานประธานวฒุิสภา  
  ส านักบริหารงานกลาง ส านักการประชุม ส านักกฎหมาย ส านักก ากับและตรวจสอบ ส านักกรรมาธิการ ๑    
  ส านักกรรมาธิการ ๒ ส านักกรรมาธิการ ๓ และส านักพฒันาทรัพยากรบุคคล 
  (หมายเหตุ: ข้าราชการต าแหน่งนิติกร และวิทยากรทีผ่่านและได้เข้ารับการฝึกอบรมในปีงบประมาณ 
  พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑ แล้วไม่ต้องเข้ารับการฝึกอบรมซ้ าอีก) 
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ความส าเร็จได้ และสามารถระบุหน่วยนับ หรือตรวจวัดได้ในเชิงปริมาณ คุณภาพ เวลา และสามารถ
ค านวณต้นทุนผลผลิตหรือค่าใช้จ่ายได้ 

- ผลลัพธ์ (Outcome) : ผลประโยชน์ที่เกิดจากการน าผลผลิตในรูปของผลิตภัณฑ์หรือบริการไปใช้ 
ดังนั้น การเขียนเป้าหมายในโครงการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร ต้องก าหนดเปา้หมายเชงิผลผลติ 

(Input) และเป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Output) โดยระบุตัวชี้วัดหรือค่าเป้าหมายของผลผลิตและผลลัพธ์ 
ให้ชัดเจน สามารถวัดผลได้ และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ก าหนด ทั้งนี้ หากเป็นโครงการตามแผนปฏิบัติ
ราชการของส านักงานฯ ผู้เขียนโครงการเพ่ือขออนุมัติด าเนินโครงการต้องระบุเป้าหมายของโครงการ 
ให้สอดคล้องกับผลผลิต และผลลัพธ์ของโครงการที่ก าหนดไว้ตามแผนปฏิบัติราชการฯ ด้วย 

 
 
 
 
 
 
 

ตัวอย่าง 
เป้าหมาย 
เป้าหมายเชิงผลผลติ (Input) 

ผลผลติ ตัวชี้วัดผลผลติ 
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการพฒันาการจัดท า
ข้อมูลวิชาการเพื่อสนบัสนนุงานนิติบัญญัติ ส าหรับ
ข้าราชการสายงานนิติการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับเร่ืองที่
ได้รับจากการฝึกอบรมผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้
ความเข้าใจที่ก าหนด 

ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการ
พัฒนาการจัดท าข้อมูลวิชาการเพื่อสนับสนุนงาน 
นิติบัญญัติ ส าหรับข้าราชการสายงานนิติการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับเร่ืองที่ได้รับจากการฝึกอบรมผ่าน
เกณฑ์การทดสอบความรู้ ความเข้าใจที่ก าหนด 

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Output) 

ผลลัพธ ์ ตัวชี้วัดผลลัพธ ์
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการเสริมสร้างเทคนิคการ
จัดการเรื่องราวร้องทุกข์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
สามารถน าความรู้ทีไ่ด้รับจากการฝึกอบรม 
ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ 

ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการ
พัฒนาการจัดท าข้อมูลวิชาการเพื่อสนับสนุนงานนิติ
บัญญัติ ส าหรับข้าราชการสายงานนติิการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สามารถน าความรู้ที่ได้รับ
จากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใชใ้นการปฏิบัติงานได้ 
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๗. ระยะเวลำและสถำนที่ 
 เป็นการระบุระยะเวลาเริ่มต้นจนกระทั่งสิ้นสุดโครงการ ว่าใช้ เวลาทั้งหมดเท่าใด 
โดยระบุวัน เดือน ปี ที่ชัดเจน รวมระยะเวลาในการฝึกอบรม (จ านวนกี่วัน หรือกี่ชั่วโมง) และจะจัดขึ้น 
ณ สถานที่ใด 

๘. รำยละเอียดโครงกำร 
การเขียนในหัวข้อนี ้เปน็การชี้แจงถึงหัวข้อหรือเนื้อหาของวิชาหรอืกิจกรรม และวธิกีารที่ใช้

ในการฝึกอบรมและพัฒนา โดยอาจระบถุึงสิง่ต่างๆ ดงัตอ่ไปนี้ 
 ๑. หวัขอ้วิชา หรือหวัข้อกิจกรรม หมายถงึ เนื้อหาสาระของเรื่องทีต่้องการจะให้ผู้เขา้ร่วม
โครงการเกดิความรู ้ความเข้าใจ ทักษะ ทัศนคติ และสมรรถนะ ตามวัตถุประสงคข์องโครงการ 

๒. ระยะเวลาที่ใช้ในการอบรมของแต่ละหัวข้อวิชา หรือในแต่ละกิจกรรม 
๓. วิทยากร โดยระบุชื่อ คุณวุฒิ ต าแหน่ง และสถานที่ท างานของวิทยากร เพื่อใช้ 

ประกอบการพิจารณาของผูบ้ริหาร และเพื่อเป็นข้อมูลส าหรับผู้รับการอบรม 
๔. รปูแบบ/วธิีด าเนนิโครงการ เชน่ การบรรยาย การฝกึปฏิบัต ิการศึกษาดงูาน 

การทดสอบวัดความรู ้(Pre-Test และ Post Test) การซักถามและตอบปญัหา เป็นต้น 

ตัวอย่าง 
ระยะเวลา 
- ฝึกอบรมระหว่างวันจนัทร์ที่ ๑๐ - อังคารที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 สถานที่ 
- ห้องประชุมหมายเลข ๒๗๐๒ ชั้น ๒๗ อาคารสุขประพฤติ ส านักงานเลขาธิการวุฒสิภา 

ตัวอย่าง 
โครงการพัฒนาการจัดท าข้อมูลวิชาการเพื่อสนบัสนุนงานนิตบิญัญัติ ส าหรับข้าราชการสายงานนิติการ     
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๑. หัวข้อวิชา  
 ๑.๑ เทคนิคการจัดท าข้อมูลวิชาการด้านกฎหมายและการน าเสนอให้มีประสิทธิภาพ  ๖ ชั่วโมง 
 ๑) การวิเคราะห์ประเด็นตามหลักวิชาการดา้นกฎหมาย และการสรุปประเดน็ 
     - การเลือกใช้เครื่องมือส าหรับการจัดท าข้อมูลวชิาการ (การศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล) 
    - การให้ความเห็นทางกฎหมาย 
 ๒) แหล่งข้อมูลและการสืบคน้เพื่อการเขียนงานวชิาการ 
    - ฐานข้อมูลทางเว็บไซด์ที่ส าคัญ 
    - การอ้างอิงงานวิชาการที่นา่เชื่อถือ 
 ๓) เทคนิคการรวบรวมและจัดท าข้อมูลวิชาการด้านกฎหมายให้มีคุณภาพ 
 ๔) ข้อพึงระวังในการจัดท าข้อมูลวิชาการด้านกฎหมาย 
 ๕) ฝึกปฏิบัติการเขียนงานวิชาการด้านกฎหมาย  
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๙. แผนด ำเนินงำน 
เป็นขั้นตอนตามล าดับก่อนหลัง เพ่ือใช้ปฏิบัติให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 

โดยแยกเป็นกิจกรรมย่อยท่ีแสดงให้เห็นอย่างชัดเจน ตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ ว่ามีกิจกรรม 
ใดที่ต้องท าบ้าง โดยยึดหลักว่ากิจกรรมต่างๆ ที่ก าหนดขึ้น จะต้องเป็นขั้นตอน เพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของโครงการ โดยขั้นตอนการด าเนินงานที่ดีควรแสดงขั้นตอนตามหลัก PDCA โดยมี
รายละเอียดดังนี้ ระบุตั้งแต่ขั้นเตรียมการหรือขั้นว่างแผน (Plan) ขั้นด าเนินงาน (Do) ขั้นสรุปและ
ประเมินผล (Check) ขั้นการปรับปรุงการปฏิบัติงาน (Act) 

ทั้งนี้ แผนด าเนินงานเป็นการน าขั้นตอนต่างๆ ในการด าเนินงานมาแจกแจงรายละเอียด  
ให้ผู้รับผิดชอบโครงการสามารถลงมือปฏิบัติงานได้ มีระยะเวลากิจกรรมว่าจะท าเมื่อใด และสิ้นสุด
เมื่อใด โดยควรน ำเสนอเป็นแผนภูมิแกนต์ (Gantt Chart) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุม
โครงการให้มีประสิทธิภาพ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  ๑.๒ ฝึกปฏิบตัิการเขียนงานวิชาการด้านกฎหมาย                ๖ ชั่วโมง 
 ๑) การเขียนรายงานวิชาการ 
  ๒) การสื่อสารและการน าเสนองานวิชาการในยุคปัจจุบนั 
๒. วิทยากร 
 - นางชืน่สุมน นิวาทวงษ์ ผู้อ านวยการกองกฎหมายการบริหารราชการแผ่นดิน ส านักงานคณะกรรมการ      
      กฤษฎีกา 
๓. รูปแบบ/วิธดี าเนินโครงการ 
 ๑) การบรรยาย และการฝึกปฏบิัติ 
 ๒) การศึกษาดูงาน 
 ๓) การทดสอบวัดความรู้ (Pre-Test และ Post Test) 
 ๔) การซักถามและตอบปญัหา 
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 ตัวอย่าง 
แผนด าเนินงาน 
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10. งบประมาณ 
ระบุที่มาของงบประมาณ และจ านวนงบประมาณ ที่ใช้ในการด าเนินโครงการ 

 
*11. ตัวชี้วัดผลส าเร็จ (การประเมินความคุ้มค่า) 
หัวข้อนี้ก าหนดขึ้นเพ่ือให้เป็นไปตามกรอบการประเมินความคุ้มค่าโครงการด้านพัฒนา

บุคลากรของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ซึ่งได้มีการก าหนดตัวชี้วัดผลส าเร็จไว้ดังนี้ 
 ตัวชี้วัดผลส าเร็จ : เป็นตัวชี้วัดที่ใช้ประเมินความส าเร็จของโครงการตามวัตถุประสงค์ 

ประกอบด้วยตัวชี้วัด ๓ มิติ คือมิติประสิทธิภำพ มิติประสิทธิผล และมิติผลกระทบ อธิบาย
ความหมายของตัวชี้ วัด  วิธีการประเมิน  สูตรการค านวณ  ความถี่ ในการติดตามประเมิน 
และผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัดที่ก าหนดควรมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
 - มีความสมเหตุสมผลที่อธบิายได ้(Validity) 
 - มีข้อมูลที่จดัเกบ็ได้เพื่อใชป้ระเมิน (Availability of data) 
 - ข้อมูลที่จะน ามาใช้ประเมนิผลตามตวัชีว้ัดมคีวามเชื่อถือได้ (Reliability of Data) 
 - สามารถสะท้อนความเคลือ่นไหวของผลที่เกิดขึ้น (Sensitivity) 
 และหัวข้อดงักล่าวข้างตน้ สอดคล้อง ตอบสนองเป้าหมายของพันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์
หรือวิสัยทัศนข์องสว่นราชการ มีความเปน็เหตแุละผลทีเ่หมาะสม 

 คู่มือการประเมนิผลลัพธแ์ละความคุ้มค่าของโครงการทีส่่วนราชการสังกดัรฐัสภาด าเนินการ 
(๒๕๖๐) ได้อธิบายการก าหนดตัวชีว้ดัที่ใช้ประเมนิผลลพัธ์และความคุ้มค่า ดังนี๑้๓ 
 หนว่ยงานผู้รับผดิชอบโครงการพิจารณาเลือกตัวชี้วดัความส าเร็จของโครงการจากกลุ่ม
ตัวชีว้ัดด้านล่างนี้ ตามความเหมาะสมตามประเภทของผลผลิต โครงการที่มีความแตกต่างกัน 

มิติประสิทธิภาพ : 
  ต้นทุนต่อหน่วย : เพ่ือประเมินต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงตามหลักเกณฑ์ของกรมบัญชีกลาง 

โดยเปรียบเทียบกับต้นทุนที่ประมาณการไว้ในขั้นตอนวางแผนว่าสูงหรือต่ ากว่าแผนอย่างไร เพราะเหตุใด 
  สัดส่วนผลผลิตต่อทรัพยากร : เพ่ือประเมินผลิตภาพของการใช้ปัจจัยการผลิต 

แต่ละชนิด เพ่ือให้สามารถวิเคราะห์ถึงปัจจัยที่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการด าเนินงานโดยรวม 
ซึ่งจะช่วยให้ก าหนดแนวทางแก้ไขปัญหาได้อยา่งถูกต้อง 

                                                           
๑๓ สถาบันสง่เสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด,ี คู่มือการประเมินผลลัพธ์และความคุ้มค่าของโครงการที่ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
ด าเนินการ 2560, (กรุงเทพฯ: สถาบนัส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี), ๑๒-๑๖. 

ตัวอย่าง  
งบประมาณ 
งบด าเนนิงานของส านักงานเลขาธิการวุฒสิภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ……………… 
เป็นเงิน...................................บาท (........................................................................) 



30 
 

  สัดส่วนค่าใช้จ่ายจริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผน : เพ่ือวิเคราะห์ถึงความประหยัด 
ในการท างาน ตั้งแต่ขั้นตอนการจัดหาปัจจัยการผลิตและระหว่างการด าเนินงาน เพ่ือดูว่าการ
ด าเนินงานมีรายจ่ายเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากการประมาณการไว้เพียงใด และเพราะเหตุใด 

  สัดส่วนเวลาที่ใช้จริงในการให้บริการเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่ก าหนด  :  
เพ่ือวิเคราะห์ความรวดเร็วในการท างานที่เกิดจากการลดขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการ 
โดยมีการจัดท ามาตรฐานเวลาการให้บริการไว้ เพื่อเปรียบเทียบถึงความมีประสิทธิภาพ 

  คุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนดตามคู่มือการประกันคุณภาพและควบคุม
คุณภาพ : เพ่ือวิเคราะห์คุณภาพในการให้บริการ เลือกใช้ตัวชี้วัดนี้ในกรณีที่ส่วนราชการได้จัดท า
มาตรฐานคู่มือการประกันคุณภาพและควบคุมคุณภาพ หรือคู่มือการปฏิบัติงาน 

  ปริมาณผลผลิตที่ท าได้จริงเปรียบเทียบกับแผนงานโครงการ : เพ่ือวิเคราะห์
ความก้าวหน้าในการด าเนินการน าส่งผลผลิต เปรียบเทียบความมีประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 

  ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อกระบวนการให้บริการ.:.เพ่ือประเมินความ 
พึงพอใจของผู้รับบริการต่อกระบวนการให้บริการ โดยหน่วยงานผู้ให้บริการก าหนดกลุ่มผู้รับบริการ 
ประเด็นที่ต้องการทราบ เพื่อน าผลการประเมินมาใช้เป็นขอ้มูลปรับปรุงกระบวนการให้บริการ 
 มิติประสิทธิผล 

  Cost – Effectiveness : เพื่อประเมินผลการปฏบิัตงิานตามโครงการ ว่าเกิด
ผลประโยชน์เชิงสังคมอย่างไรเปรียบเทียบกับคา่ใชจ่้าย 

  ระดับความส าเร็จในการบรรลุวตัถุประสงค์เปา้หมาย.:.เพื่อพิจารณาว่าผลการ
ปฏิบัติภารกิจสามารถบรรลวุัตถุประสงค์หรอืเป้าหมายหลักได้เพียงใด เพราะเหตุใด 

  ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อผลประโยชน์จากการใช้บริการ.: 
เพ่ือประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์ที่ได้รับจากการบริการ โดยหน่วยงานผู้
ให้บริการก าหนดกลุ่มผู้รับบริการ และประเมินตามประเด็นที่ต้องการทราบ เพื่อน าผลการประเมนิมา
ใชเ้ป็นขอ้มูลปรับปรุงการด าเนินงาน 
 มิติผลกระทบ 

  ผลกระทบที่มีต่อประชาชน เช่น ผลกระทบทางด้านพฤติกรรม หรือการด าเนิน
ชีวิตเปลี่ยนไป อันเป็นผลจากพ.ร.บ. ที่ผ่านการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร หรือวุฒิสภา โดยมี
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาเป็นผู้สนับสนุนงานด้านวิชาการ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น 

  ผลกระทบที่มีต่อเศรษฐกิจ เช่น ผลกระทบทางด้านรายได้ การตลาด การ
ส่งออก การขยายตัวทางเศรษฐกิจ อันเป็นผลจากพ.ร.บ. ที่ผ่านการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร 
หรือวุฒิสภา โดยมีสว่นราชการสังกัดรัฐสภาเป็นผู้สนับสนุนงานด้านวิชาการ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
เป็นต้น 

  ผลกระทบทางสังคม เช่น โครงสรา้งของสังคม วฒันธรรม ชุมชน เปลี่ยนไป 
อันเปน็ผลจาก พ.ร.บ. ท่ีผ่านการพิจารณาของสภาผูแ้ทนราษฎร หรือวฒุิสภา โดยมสี่วนราชการ
สังกัดรัฐสภาเป็นผู้สนับสนุนงานด้านวิชาการ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เป็นตน้ 
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  ผลกระทบต่อการเมือง เช่น ความรับรู้ เข้าใจ ความสนใจ การมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมการเมืองของประชาชนเพิ่มขึ้น อันเป็นผลจากการด าเนินงานของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
ดา้นการส่งเสริมเผยแพร่ประชาธิปไตย เป็นต้น 

  ผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม เช่น ปริมาณขยะ มลพิษด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิด
ระหว่างการก่อสร้างรัฐสภาแห่งใหม่ เป็นต้น 
 ตารางตัวชี้วัดในการประเมินความคุ้มค่าตามประเภทของผลผลิต/โครงการหรือ
ยุทธศาสตร์๑๔ 
 

ประเภทของตัวชี้วัด เนื้อหาของการประเมินความคุ้มค้า 
ประเภทของผลผลิต/โครงการ 

หรือยุทธศาสตร์ 
การประเมินประสิทธิภาพ   
ต้นทุนต่อหน่วย 
(เชิงปริมาณ) 

ประเมินต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงเปรยีบเทียบ
กับต้นทนุที่ประมาณการไว้ซึ่งเปน็การ
ประเมินผลระดับผลผลิต (Output) 
เปรียบเทียบกับคา่ใช้จ่าย 

 ผลผลติ/โครงการที่สามารถประเมิน
ประสิทธผิลได้จะสามารถประเมิน
ต้นทุนต่อหน่วยได้ผลผลิต/โครงการ 
ที่ไม่สามารถประเมินประสทิธิผลได้ 
(เช่น การบริหารงานธุรการ) แต่
สามารถประเมนิผลผลิตในเชิงการเงิน
ได้โดยค านวณปริมาณงานของผลผลิต
เปรียบเทียบกับคา่ใช้จ่าย 

สัดส่วนผลผลิตต่อทรัพยากร 
(เชิงปริมาณ) 

ประเมินผลติภาพของการใช้ปจัจัยการ
ผลิตแต่ละชนิด ซึ่งเปน็การประเมินผล
ระดับผลผลิต (Output) เปรียบเทียบกับ
การใช้ปัจจัยการผลิต 

  ผลผลติ/โครงการที่ไม่สามารถประเมิน
ผลผลติในเชิงการเงนิได้ 
แต่สามารถประเมนิผลผลิตในเชงิปัจจัย
การผลิต ด้านคน และครุภัณฑ์ได้ 
โดยค านวณปริมาณงานของผลผลิต 
ต่อหน่วยบุคลากร หรือต่อหน่วย
ครุภัณฑ์ 

สัดส่วนเวลาที่ใช้จริงในการ 
ให้บริการเปรียบเทียบกับ 
ระยะเวลาที่ก าหนด 
(เชิงปริมาณ) 

วิเคราะห์ถึงความรวดเร็วในการท างาน 
อันเกิดจากการลดขั้นตอนและระยะเวลา 
ในการให้บริการ ซึ่งเป็นการประเมินผล
ระดับผลผลิต (Output) ในเชิงเวลา 

 ผลผลติ/โครงการที่ต้องการเพิ่ม
ประสิทธิภาพด้านความรวดเร็ว 

สัดส่วนส่วนคา่ใช้จา่ยจริง 
ต่อคา่ใช้จ่ายตามแผน 
(เชิงปริมาณ) 

วิเคราะห์ความประหยัดในการท างาน 
ตั้งแต่ขั้นตอนการจัดหาปัจจัยการผลิต 
และระหว่างการด าเนินงาน ซึ่งเป็น 
การประเมินผลระดับกระบวนการ 
(Process) จากการใช้ปจัจัยการผลิต 
(Input) 

 ผลผลติ/โครงการที่ต้องการให้เกิด
ความประหยัด (เช่น การลดค่าใช้จ่าย
ในปัจจัยการผลิตทั้งงบบุคลากร 
งบด าเนนิการ และงบลงทนุ รวมทั้งค่า
สาธารณปูโภคในกระบวนการผลิตหรือ
บริการ) 

                                                           
๑๔ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, คู่มือการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจภาครัฐ (ฉบับพฤษภาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๑), (กรุงเทพฯ: ๒๕๕๑) 
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ประเภทของตัวชี้วัด เนื้อหาของการประเมินความคุ้มค้า 
ประเภทของผลผลิต/โครงการ 

หรือยุทธศาสตร์ 
คุณภาพตามมาตรฐาน 
ที่ก าหนดตามคู่มือการประกนั 
คุณภาพและควบคุมคุณภาพ 
(เชิงคุณภาพ) 

วิเคราะห์คุณภาพตามมาตรฐาน 
ที่ก าหนดตามคู่มือการประกนัคณุภาพ 
และควบคุมคุณภาพ ซึ่งเป็นการ 
ประเมินผลระดับผลผลิต (Output) 
ในเชิงคุณภาพ 

 ผลผลติ/โครงการที่ต้องการให้ได้
คุณภาพตามมาตรฐานตามคู่มือการ
ประกันคุณภาพและควบคุมคุณภาพ 
ในระดับสากลหรือในระดับประเทศ 

ปริมาณผลผลิตที่ท าได้จริง 
เปรียบเทียบกับแผน 
(เชิงปริมาณ) 

วิเคราะห์ปริมาณผลผลิตที่ท าได้จริง 
เปรียบเทียบกับแผน ซึ่งเปน็การ
ประเมินผลระดับผลผลิต (Output) 
 ในเชิงปริมาณ 

 ผลผลติ/โครงการที่ต้องการให้ได้
ปริมาณผลผลิตที่ท าได้จริงเปรียบเทียบ
กับแผน 

ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
ต่อกระบวนการให้บริการ 
(เชิงคุณภาพ) 

ส ารวจระดบัความพึงพอใจของ 
ผู้รับบริการต่อกระบวนการให้บริการ 
ซึ่งเป็นการประเมนิผลระดับผลผลิต 
(Output) 

 ผลผลติ/โครงการที่เก่ียวกับการ
ให้บริการทางสังคม 

การประเมินประสิทธิผล   
Cost - Effectiveness 
(เชิงปริมาณ) 

กรณีที่ภารกิจของหน่วยงานไม่สามารถ 
ประเมินผลประโยชน์เป็นตัวเลขชัดเจน 
หรือเป็นภารกิจที่จัดท าเป็นโครงการ 
ให้วิเคราะห์ประสิทธิผลต่อคา่ใชจ้่าย 
ซึ่งเป็นการประเมนิผลระดับผลลัพธ์ 
(Outcome) เปรียบเทียบกับปจัจัย 
การผลิต (Input) 

 ผลลัพธท์ี่เก่ียวกับการพัฒนาสงัคม 
การเมืองและสิ่งแวดล้อม 

ระดับความส าเร็จในการ 
บรรลุวัตถุประสงค์/เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ) 
 

ผลการปฏบิัติภารกิจสามารถบรรลุ 
วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายหลัก 
ซึ่งเป็นการประเมนิผลระดับผลลัพธ์ 
(Outcome) 

 ผลลัพธท์ี่เก่ียวกับการพัฒนาสงัคม 
การเมืองและสิ่งแวดล้อม (เพื่อน าไปสู่
การวิเคราะห์ Cost–Effectiveness) 

ระดับความพงึพอใจของ 
ผู้รับบริการหรือผู้ใช้ 
ประโยชน ์
(เชิงคุณภาพ) 

ส ารวจระดบัความพึงพอใจของ 
ผู้รับบริการต่อผลประโยชนจ์าก 
การให้บริการ ซึ่งเป็นการประเมนิผล 
ระดับผลลัพธ ์(Outcome) 
 

 ผลลัพธท์ี่เก่ียวกับการให้บริการทาง
เศรษฐกิจและสังคม 

การประเมินผลกระทบ   
การประเมินผลกระทบ 
ต่อประชาชน 
(เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ) 

ประเมินผลกระทบต่อประชาชน  ยุทธศาสตร์ดา้นเศรษฐกิจ 
 ยุทธศาสตร์ดา้นการพฒันาสังคม 

การประเมินผลกระทบต่อ 
เศรษฐกิจและการเมือง 
(เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ) 
 

ผลกระทบต่อเศรษฐกิจและการเมือง  
 

 ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ 
 ยุทธศาสตร์การต่างประเทศ 
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ประเภทของตัวชี้วัด เนื้อหาของการประเมินความคุ้มค้า 
ประเภทของผลผลิต/โครงการ 

หรือยุทธศาสตร์ 
การประเมินผลกระทบต่อ 
สังคม และการเมือง 
(เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ) 
 

ผลกระทบต่อสังคมและการเมือง  ยุทธศาสตร์ดา้นการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี

 ยุทธศาสตร์ดา้นประชารัฐ 
 ยุทธศาสตร์ดา้นความมั่นคงของรัฐ 

การประเมินผลกระทบต่อ 
สิ่งแวดล้อม 
(เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ) 

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  ยุทธศาสตร์ดา้นทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

 

 
* หมายเหตุ : หัวข้อตัวชี้วัดผลส าเร็จ ให้เขียนระบุไว้ในรายละเอียดโครงการ เฉพาะโครงการ

ด้านพัฒนาบุคลากรที่น ามาประเมินความคุ้มค่า ตามกรอบตัวชี้วัดและค ารับรองการปฏิบัติราชการ
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ ....... ซึ่งจะมีการก าหนดโครงการพัฒนาบุคลากร  
ที่จะต้องน ามาประเมินความคุ้มค่า 

 
 
 
 
 

ตัวอย่าง  
ตัวชี้วัดผลส าเร็จ 
ตัวชี้วัดที่ใชป้ระเมินความคุ้มค่าของโครงการประกอบด้วยตัวชีว้ดั 3 มิติ ประกอบด้วย มิตปิระสทิธิภาพ 
มิติประสิทธผิล และมิติผลกระทบ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
๑. มิติประสทิธิภาพ 
 ๑) ร้อยละของการด าเนินการตามกระบวนการฝึกอบรม 
 ๒) ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายทีไ่ด้เข้ารับการฝึกอบรม 
 ๓) ร้อยละของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีผลการทดสอบความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับ 
       เร่ืองที่ได้รับการฝึกอบรมผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด (คะแนนการทดสอบ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐) 
 4) ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมต่อกระบวนการฝึกอบรม 
2. มิติประสทิธิผล 
 ๕) ร้อยละของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่สามารถน าความรู้ที่ได้รบัจากการฝึกอบรมไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน 
๓. มิติผลกระทบ 
 ๖) ร้อยละของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีระดับสมรรถนะตามที่องค์กรคาดหวังซึ่งสนบัสนุนความส าเร็จของ 
       แผนยุทธศาสตร์ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบบัที่ ๔ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ กลยุทธ์ ๕.๑ 
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12. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
เป็นการแสดงถึงการติดตาม การประเมินผล โครงการเพ่ือให้โครงการบรรลุวัตถุประสงค์  

ที่ได้ก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพ โดยระบุวิธีการที่ใช้ในการประเมินผลโครงการไว้ให้ชัดเจน พร้อมทั้ง
บอกรูปแบบการประเมินผลโครงการ ใช้เครื่องมืออะไรในการประเมินผล ระยะเวลาในการ
ประเมินผล ซึ่งผลของการประเมินสามารถน ามาพิจารณาประกอบการด าเนินการเตรียมโครงการ 
ท่ีคล้ายคลึงหรือเกี่ยวข้อง การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมต่อไป 

ทั้งนี้ การเขียนในหัวข้อการติดตามและประเมินผลโครงการ ประกอบด้วย ๓ หัวข้อดังนี้ 
๑. เกณฑ์การผ่านการฝึกอบรมตามโครงการ 
-  ระบุหลักเกณฑ์ที่ ใช้ เป็นเงื่ อนไขในการพิจารณาการผ่ านหรือส า เร็จ โครงการ 

ซึ่งได้ก าหนดเกณฑ์ คือ ระยะเวลาการเข้าร่วมโครงการ โดยผู้ผ่านโครงการต้องมีเวลาฝึกอบรม 
หรือการเข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘0 ของระยะเวลาตลอดโครงการ 

๒. ขอบข่ายและการประเมิน 
- ระบุประเด็นในการประเมินผล ซึ่งต้องมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด

ผลผลิต ผลลัพธ์ ที่ก าหนดไว้ เช่น ก าหนดวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ..... 
ดังนั้น การประเมินผล จึงเป็นการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม เป็นต้น 

๓. วิธีการและเครื่องมือประเมิน 
- ระบวุิธีการและเครื่องมือประเมนิที่ใช้ในการประเมินผลโครงการ ซึง่จะสอดคลอ้งกับ

ขอบขา่ยและการประเมนิ 

 

ตัวอย่าง  
การติดตามและประเมินผลโครงการ 
 ๑. เกณฑ์การผ่านการฝึกอบรมตามโครงการ 
 ผู้ผ่านการฝึกอบรมตามหลักสตูรต้องมีระยะเวลาเข้ารับการฝึกอบรม ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐  ของระยะเวลา
การฝึกอบรมตลอดโครงการ 
 ๒. ขอบข่ายและการประเมิน 
 ๑) การประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
 ๒) การประเมินผลความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมต่อโครงการ 
 ๓) การติดตามผลการน าความรูไ้ปปรบัใช้ในการปฏิบัติงานของผู้เข้ารับการฝึกอบรมภายหลังจากการ
ฝึกอบรมเสร็จสิ้นแล้ว ๓ เดือน 
 ๓. วิธีการและเครื่องมือประเมิน 
 ๑) การสังเกตการณ์ 
 ๒) แบบทดสอบวัดความรู้ (Pre-Test และ Post Test)                          
 ๓) แบบประเมินผลโครงการฝึกอบรม 
 ๔) แบบติดตามผลโครงการฝึกอบรม 
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 ๑๓. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 เป็นการแสดงถึงประโยชน์ที่พึงจะได้รับจากความส าเร็จของโครงการเมื่อโครงการสิ้นสุดลง  
ซึ่งจะหมายถึงผลกระทบในทางที่ดีที่คาดว่าจะเกิดขึ้นโดยตรงและโดยอ้อม นอกจากนี้ควรระบุไว้
ชัดเจนว่าใครจะได้รับประโยชน์และได้รับประโยชน์ในลักษณะอย่างไร  ทั้งในเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ โดยจะเป็นการคาดคะเนภาพรวมของโครงการที่จะเกิดขึ้นเมื่อด าเนินโครงการเสร็จสิ้น 
เป็นผลที่เกิดขึ้นตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดได้ 

 ๑๔. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ระบุหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดท าโครงการนั้นๆ เพ่ือสะดวกต่อการประสานงาน 
การติดตามและประเมินผลโครงการ เช่น ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็นต้น ทั้งนี้ บางโครงการ
อาจจะมีผู้รับผิดชอบหลายส านัก/หน่วยงาน/คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องร่วมกันด าเนินโครงการ 
ซึ่งต้องระบุผู้รับผิดชอบโครงการให้ครบถ้วน 

  

 

 

 

 

ตัวอย่าง  
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
- ส านักพฒันาทรัพยากรบุคคล 
- ส านักพฒันาทรัพยากรบุคคล ร่วมกับส านักภาษาตา่งประเทศ 
- ส านักพฒันาทรัพยากรบุคคล ร่วมกับคณะกรรมการพิจาณาแนวทางการจัดโครงการเสริมสร้างเทคนิคการ
จัดการเรื่องราวร้องทุกข์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

ตัวอย่าง  
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๑. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมซึ่งเป็นข้าราชการต าแหน่งนิติกรของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภามีความรู้ ความเข้าใจ 
   ในการจัดท าข้อมูลวชิาการเพือ่สนับสนุนงานนิตบิัญญัตไิด้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๒. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมซึ่งเป็นข้าราชการต าแหน่งนิติกรของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาไดน้ าความรู้ 
  ความเข้าใจที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในการปฏบิตัิงานได้ 
๓. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมซึ่งเป็นข้าราชการต าแหน่งนิติกร ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภามีระดับสมรรถนะ 
  ตามที่องค์กรคาดหวัง 
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 ๑๕. รายละเอียดงบประมาณ 
เป็นการแสดงรายละเอียดงบประมาณของโครงการ โดยการประมาณการค่าใช้จ่ายทั้งหมด 

ที่จะใช้ในการด าเนินโครงการ ต้องค านึงถึงความสอดคล้องกับกิจกรรมของโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 
ตามความจ าเป็น และความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณ 

การเขียนแสดงรายการงบประมาณที่ต้องใช้ในโครงการ ต้องแจกแจงรายละเอียดให้ชัดเจน 
โดยก่อนเขียนงบประมาณโครงการจะต้องศึกษากฎหมาย กฎ ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี 
และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการก าหนดหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนา 
ให้ชัดเจน เช่น 

- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุม
ระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม (ถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๕) 

- มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2556 ตามหนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/ว 24 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556 เรื่อง มาตรการบรรเทาผลกระทบ  
จากการปรับอัตรา ค่าจ้างขั้นต่ า และเพ่ิมขีดความสามารถของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (SMEs) 

- หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0406.4/840 ลงวันที่ 16 มกราคม 2556 เรื่อง 
มาตรการบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ า  และเพ่ิมขีดความสามารถของ
ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 

- มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  10 พฤษภาคม 2559 ตามหนังสือส านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/ว 160 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 เรื่อง การพัฒนา
บุคลากรภาครัฐโดยการจัดหลักสูตรฝึกอบรมของหน่วยงานต่าง ๆ 

- พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 
9 พ.ศ. ๒๕60) 

- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. ๒๕๖๐ 
 - ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายรัฐสภาว่าด้วยการให้ข้าราชการรัฐสภาสามัญไป
ศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน ณ ต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๐ (14/1/2552) 

- ระเบียบ ก.ร. ว่าด้วยการให้ข้าราชการรัฐสภาสามัญไปศึกษาเพ่ิมเติมในประเทศ 
พ.ศ. ๒๕๔๐ (14/1/2552) 

- ระเบียบ ก.ร. ว่าด้วยการให้ข้าราชการรัฐสภาสามัญไปศึกษาเพ่ิมเติมในประเทศ (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๔๔ (14/1/2552) 

ทั้งนี้ เพื่อลดปัญหาอันเกิดจากขั้นตอนในการเบิกจ่ายงบประมาณในระหว่างด าเนินโครงการ 
อีกทั้งยังจะต้องแจกแจงในรายละเอียดของการใช้งบประมาณให้ชัดเจนด้วย เพ่ือที่จะช่วยให้การ
ตัดสินใจพิจารณาอนุมัติแผนโครงการดังกล่าวเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล  
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ตัวอย่าง  
รายละเอียดงบประมาณ 
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รูปแบบการเขียนโครงการฝกึอบรมและพัฒนาบุคลากร 
ส านักพัฒนาทรัพยากรบคุคล 

 

 
 

ชื่อโครงการ ……………………………………………………………………………………………………………. 
 
๑. ควำมสอดคล้อง 

๑.๑ ประเด็นยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

๑.๒ ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน ตามยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล 
      ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
๒. หลักกำรและเหตุผล 

…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ ………………………………………………………………………………………………………………………… 

๓.๒ ………………………………………………………………………………………………………………………… 
  ๓.๓ ………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
๔. กลุ่มเป้ำหมำย 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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๕. เป้ำหมำย 
 ๕.๑ เป้าหมายเชิงผลผลิต (Input) 

ผลผลิต ตัวชี้วดัผลผลิต 
 
 

 
 
 

 ๕.๒ เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Output) 

ผลลัพธ ์ ตัวชี้วดัผลลัพธ์ 
  

 
 

 
๖. ระยะเวลำและสถำนที่ 

๖.๑ ระยะเวลา 
…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

๖.๒ สถานที่ในการจัดฝึกอบรม 

…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
๗. รำยละเอียดโครงกำร 
 ๗.๑ หัวข้อวิชา หรือหัวข้อกิจกรรม 
 ประกอบด้วยหัวข้อวิชาดังนี้ 

๑) ........................................................   จ านวน.......................ชั่วโมง 
๒) ........................................................   จ านวน.......................ชั่วโมง 
๓) ........................................................   จ านวน.......................ชั่วโมง 

 ๗.๒ วิทยากร 
…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 ๗.๓ รูปแบบ/วิธีด าเนินโครงการ 
 ๑) ............................................................................................. 

๒) ............................................................................................. 
 ๓) ............................................................................................. 
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๘. แผนด ำเนินงำน 
 

กิจกรรม ระยะเวลำ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. 

๑.            

๒.            

๓.            

๔.            

๕.            

 
๙. งบประมำณ 

งบด าเนินงานของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ……………… 
เป็นเงิน...................................บาท (........................................................................) 
 
๑๐. ตัวชี้วัดผลส ำเร็จ  

ตัวชีว้ัดที่ใช้ประเมนิความคุม้ค่าของโครงการประกอบดว้ยตวัชี้วดั 3 มติิ ประกอบดว้ย 
มิติประสิทธิภาพ มติิประสิทธิผล และมติิผลกระทบ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

10.1 มิติประสิทธิภาพ 
๑. ................................................................................................................ 
๒. ................................................................................................................ 
๓. ................................................................................................................ 

10.2 มิติประสิทธิผล 
 ๔. ................................................................................................................ 

10.๓ มิติผลกระทบ 
 ๕. ................................................................................................................ 
 
๑๑. กำรติดตำมและประเมินผลโครงกำร 

๑๑.๑ เกณฑ์การผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตร 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ๑๑.๒ ขอบข่ายและการประเมิน 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ๑๑.๓ วิธีการและเครื่องมือประเมิน 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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๑๒. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 ๑๒.๑ ……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 ๑๒.๒ ……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 ๑๒.๓ ……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
๑๓. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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โครงกำร.................................................................................................. 
รายละเอียดงบประมาณ 

 
1. เงินงบประมาณ 
 1. รายจ่ายอื่นเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร 

- 
 2. รายจ่ายอื่นเป็นค่าใช้จ่ายด าเนินงาน 
 ค่าใช้จ่ายการอบรมเชิงปฏิบัติการภายใน ณ ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
 ๒.1 ค่าอาหารวา่งและเครือ่งด่ืม             ...............บาท 
 - ผู้เข้ารับการอบรม เจา้หนา้ที่ และวิทยากร จ านวน ...... คน  
  คนละ ๓๕ บาท จ านวน ....... ครั้ง 
  (...... คน x …… บาท x ...... ครั้ง) 
 ๑.๒ ค่าอาหารกลางวัน          ...............บาท 
 - ผูเ้ข้ารับการอบรม เจ้าหน้าที่ และวิทยากร จ านวน ...... คน   
  คนละ ๑๕๐ บาท จ านวน ....... ครั้ง 
  (...... คน x …… บาท x ...... ครั้ง) 
 1.๓ ค่าสมนาคุณวิทยากร         ...............บาท 
 - วิทยากรภาคเอกชน ...... คน จ านวน ...... ชัว่โมง ๆ ละ ๑,๒๐๐ บาท    
   (..... คน x ...... ชั่วโมง x ๑,๒๐๐) 
 - วิทยากรภาคราชการ ...... คน จ านวน ...... ชัว่โมง ๆ ละ ๖๐๐ บาท    
   (..... คน x ...... ชั่วโมง x ๖๐๐)    
 1.๔ ใช้จ่ายอื่นๆ                     ...............บาท 
 - ค่าตกแต่งสถานที่    ........... บาท 
 - ค่าเอกสารและเบ็ดเตล็ด   ........... บาท         
 - อื่นๆ     ........... บาท 
 
 ๓. รายจ่ายอื่นเป็นค่าครุภัณฑ์ 

- 
 ๔. รายจา่ยอื่นเป็นค่าที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง 

- 
 

  รวมประมาณการค่าใช้จา่ยทั้งสิ้น  ................. บาท 

๒. เงินนอกงบประมำณ  -  บาท (ถ้ามี) 
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