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สารบัญ

คํานํา
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี เห็นความสําคัญของการ
จัดการความรูซึ่งสอดคลองกับแผนกลยุทธของวิทยาลัยฯ และมีคณะกรรมการ
การจัดการความรูที่ไดมีการนําความรูที่ไดรับจากองคความรูและกิจกรรมตางๆ
ทั้งที่เปนลายลักษณอักษร (explicit knowledge) และจากความรูของผูมี
ประสบการณตรง (tacit knowledge) มาเปนแนวปฏิบัติที่ดี
ดังนั้น คูมือ แนวปฏิบัติที่ดีในครั้งนี้ จึงเปนการรวบรวมความรูจากผูมี
ประสบการณตรง การแลกเปลี่ยนเรียนรูในรอบปที่ผานมา นํามารวบรวมเปน
องคความรูใหกับคณาจารยและ เจาหนาที่ เปนแนวทาง ในการเขียนโครงการ
ตอไป
คณะกรรมการจัดการความรู

การเบิกจายเงินในการฝกอบรม
แนวปฏิบตั ิที่ดกี ารเบิกจายเงินในการฝกอบรม
สรุป
เอกสารอางอิง
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แนวปฏิบัตทิ ี่ดี การเขียนโครงการ

การเขียนโครงการ

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี
โครงการ (Project) เปนสวนหนึ่งของกิจกรรมในหนวยงาน การเขียน
โครงการ เปนการเขียนเพื่อประโยชนในการดําเนินงาน เพราะมีสวนชวยใหเกิด
การวางแผนการทํางาน การริเริ่มปฏิบัติงานใหม ดังนั้นโครงการยอมมีบทบาท
สําคัญตอการปฏิบัติงานของหนวยงาน จึงควรมีแนวทางในการ เขียนโครงการที่
เหมาะสมเพื่อการขออนุมัติและดําเนินงานตอไป
ดังนั้นวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี ไดเห็นถึงความสําคัญ
ของการ จัดการความรูเรื่องการเบิกจายเงินราชการ โดยคณะกรรมการจัดการ
ความรู ได รวบรวม ประเด็นการจัดการความรู ( KM) รวบรวมความรูจากผูที่มี
ประสบการณตรง (Tacit Knowledge) และความรูที่ชัดแจง (Explicit
Knowledge) มาเผยแพรและจัดเก็บใหเปนระบบเพื่อใหอาจารย และเจาหนาที่
ทุกคนในวิทยาลัย สามารถเขาถึงความรูและมีการแบงปนแลกเปลี่ยนเรียนรู
เพื่อเปนแนวทางในการเขียนโครงการที่ถูกตองเหมาะสมตอไป

โครงการ หมายถึง แผนการดําเนินกิจกรรมที่มีวัตถุประสงคเพื่อแกไข
ปรับปรุงหรือพัฒนางานใหมีคุณภาพ และประสิทธิภาพตามเปาหมายที่กําหนด
โดยจะมีวัตถุประสงค เปาหมายและกําหนดเวลาเริ่มตนและสิ้นสุดที่ ชัดเจน
ลักษณะสําคัญของโครงการ
1. โครงการ ประกอบดวยกิจกรรมยอย ๆ หลายกิจกรรมที่สอดคลองกัน
ภายใตวัตถุประสงคเดียวกัน
2. มีการกําหนดวัตถุประสงคที่ชัดเจน วัดไดและปฏิบัติได
3. มีการกําหนดจุดเริ่มตนและจุดสิ้นสุดของกิจกรรม ถาหากมีการ
ดําเนินการไปเรื่อย ๆ ไมมีขอบเขต เวลา จะไมถือวาเปนโครงการ แตจะเปน
ลักษณะของงานประจํา (Routine) หรืองานปกติ
4. มีสถานที่ตั้งของโครงการหรือสถานที่ดําเนินงาน
5. มีหนวยงานหรือผูรับผิดชอบโครงการที่ชัดเจน
6. มีการระบุทรัพยากร/งบประมาณชัดเจนและมีการใชใหเกิดประโยชน
ลักษณะของโครงการที่ดี
1. สามารถแกปญหาองคกร หรือหนวยงานได
2. มีประสิทธิภาพ และกอใหเกิดผลตอบแทนคุมคา
3. รายละเอียดของโครงการตองสอดคลอง และสัมพันธกัน
4. วัตถุประสงค และเปาหมายตองชัดเจน และมีความเปนไดสูง
5. สามารถสนองความตองการขององคกร และหนวยงานไดอยางดี
6. สามารถนําไปปฏิบัติไดสอดคลองกับแผนงาน

7. กําหนดขึ้นจากขอมูลที่มีความเปนจริง และไดรับการวิเคราะหอยาง
รอบคอบ
8. ตองไดรับการสนับสนุนดานทรัพยากร หรือคาใชจายอยางเหมาะสม
9. ตองมีระยะเวลาการดําเนินโครงการชัดเจน
แนวทางในการจัดทําโครงการ สิ่งที่ผูจัดทําโครงการตองคํานึงถึง โดย
การนําระบบ PDCA มาใชในกระบวนการดําเนินงาน ดังตอไปนี้

ความหมายของ PDCA
P = Plan
คือการวางแผนจากวัตถุประสงค และเปาหมายที่ไดกําหนดขึ้น
D = Do
คือการปฏิบัติตามขั้นตอนในแผนงานที่ไดเขียนไวอยางเปน
ระบบและมีความตอเนื่อง
C = Check คือ การตรวจสอบผลการดําเนินงานในแตละขั้นตอนของ
แผนงานวามีปญหาอะไรเกิดขึ้น จําเปนตองเปลี่ยนแปลงแกไขแผนงานในขั้นตอน
ใดบาง
A = Action คือ การปรับปรุงแกไขสวนที่มีปญหา หรือถาไมมีปญหาใดๆ ก็
ยอมรับแนวทางการปฏิบัติตามแผนงานที่ไดผลสําเร็จ เพื่อนําไปใชในการทํางาน
ครั้งตอไป
เมื่อไดแผนงาน (P) นําไปปฏิบัติ (D) ระหวางปฏิบัติก็ดําเนินการ
ตรวจสอบ(C) พบปญหาก็ทําการแกไขหรือปรับปรุง (A) การปรับปรุงก็เริ่มจาก
การวางแผนกอน วนไปเรื่อยๆ จึงเรียกวงจร PDCA

องคประกอบพื้นฐานในโครงการแตละโครงการนั้นควรจะมีดังนี้

1. ชื่อโครงการ แสดงลักษณะงานที่ตองปฏิบัติ ที่สื่อความถึงผูอานให
เขาใจในภาพรวมของโครงการ ดําเนินการเกี่ยวกับอะไร มีเปาหมายหลักอยางไร
ชื่อโครงการตองสั้น กะทัดรัด ชัดเจน
2. ผูรับผิดชอบโครงการเปนการระบุเพื่อใหทราบวาหนวยงานใดเปน
เจาของ หรือรับผิดชอบ
3. หลักการและเหตุผล เปนการอธิบายใหเห็นถึงปญหาความ
จําเปนและความสําคัญของการจัดทําโครงการนี้ โดยผูเสนอโครงการจะตองให
เหตุผลหรือแสดงถึงที่มาและความจําเปนในการจัดทําโครงการใหชัดเจน ทั้งนี้
เพื่อแสดงขอมูลที่มีน้ําหนักนาเชื่อถือและใหเห็นความสําคัญของสถานการณที่
เกิดขึ้น
4. วัตถุประสงค เปนการบอกใหทราบวาการดําเนินงานตามโครงการ
นั้นมีความตองการใหอะไรเกิดขึ้ นวัตถุประสงคที่ควรจะระบุไวควรเปน
วัตถุประสงคที่ชัดเจน ปฏิบัติไดและวัดประเมินผลได
หลักการเขียนวัตถุประสงคที่ดีซึ่งในที่นี้จะเรียกวา ”หลักSMART”คือ
1. Sensible and Specific คือ ตองมีความเปนไปไดและมีความ
เฉพาะเจาะจงในการดําเนินการโครงการ
2. Measurable คือ ตองสามารถวัดและประเมินผลระดับของความสําเร็จได
3. Attainable คือ ตองระบุถึงการกระทําที่สามารถปฏิบัติได มิใชสิ่งเพอฝน
4. Reasonable and Realistic คือ ตองระบุใหมีความเปนเหตุเปนผล และ
สอดคลองกับความเปนจริง
5. Time ตองมีการกําหนดขอบเขตของเวลาที่จะกระทําใหสําเร็จไดอยางชัดเจน
5. เปาหมาย/ตัวชี้วัดความสําเร็จ เปนตัวบางชี้ที่บางบอกถึง
ความสําเร็จตามวัตถุประสงคของโครงการ (จะตองสอดคลองกับวัตถุประสงค

ของโครงการ) เปาหมาย ตองชัดเจน วัดได ประเมินได ซึ่งควรกําหนด ทั้งเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ การกําหนดเปาหมาย ควรกําหนดใหเหมาะสมพอดี ไม
ควรใหสูงหรือต่ําจนเกินไป
6. วิธีการดําเนินงาน
เปนการใหรายละเอียดในการปฏิบัติ
โดยปกติจะแยกเปนกิจกรรมยอยๆหลายกิจกรรม แตเปนกิจกรรมเดนๆ ซึ่งจะ
แสดงใหเห็นความเดนชัดตั้งแตกิจกรรมเริ่มตนจนถึงกิจกรรมสุดทายวามีกิจกรรม
ใดที่ตองทําบาง
7. ระยะเวลาดําเนินงาน เ ปนการระบุระยะเวลาเริ่มตนโครงการ
และระยะเวลาสิ้นสุดโครงการโดยจะตองระบุ วัน เดือน ป หรือ อาจจัดทําเปน
ปฏิทินการปฏิบัติงาน (Gantt Chart)
8. งบประมาณ เปนการระบุคาใชจายที่ตองใชในการดําเนินกิจกรรม
ขั้นตางๆ โดยทั่วไปจะแจกแจงเปนหมวดยอยๆ เชน หมวดคาวัสดุ หมวดคาใช
สอย หมวดคาตอบแทน หมวดคาครุภัณฑ ซึ่งการแจกแจงงบประมาณจะมี
ประโยชนในการตรวจสอบความเปนไปไดและตรวจสอบความเหมาะสมใน
สถานการณตางๆ นอกจากนั้นควรระบุแหลงที่มาของงบประมาณดวย และที่
สําคัญตองคํานึงถึงความประหยัด คุมคา เกิดประโยชนสูงสุด
9. สถานที่ดําเนินการ เปนการระบุสถานที่ตั้งของโครงการ
หรือระบุวากิจกรรมนั้นจะทํา ณ สถานที่แหงใด เพื่อสะดวกตอการจัดเตรียม
สถานที่ใหพรอมกอนที่จะทํากิจกรรมนั้นๆ
10. การประเมินผลโครงการ
เปนการแสดงรายละเอียดวาจะมี
วิธีการควบคุมติดตามและประเมินผลโครงการอยางไร ใชเครื่องมืออะไรในการ
ประเมินผล ระยะเวลาในการประเมินผลและใครเปนผูประเมินผล ฯลฯ ดัชนีชี้วัด
ความสําเร็จของโครงการคืออะไร
11. ผลที่คาดวาจะไดรับ เปนการระบุถึงผลที่คาดวาจะไดรับจาก

การดําเนินโครงการประกอบดวยผลทางตรงและผลทางออม นอกจากนั้นตอง
ระบุดวยวาใครจะไดรับประโยชนจากโครงการบาง ไดรับประโยชนอยางใด
ระบุทั้งเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ
การเขียนโครงการเปนเรื่องที่ไมงาย และไมยากเกิน
ความสามารถของผูที่มีหนาที่รับผิดชอบในการจัดทําแผนและโครงการตางๆ
เพื่อ ใหเกิดผลการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ คือ โครงการที่จัดทํานั้น
จะตองสอดคลองกับ วัตถุประสงคของแผน งาน และนโยบายตอไป มีการ
วิเคราะหอยางรอบคอบวาสามารถดําเนินการและติดตามประเมินผลได เพื่อที่จะ
สามารถใชเปนแนวทางในการดําเนินงานไดอยางมีทิศทาง
เอกสารอางอิง
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี. 2559.แผนปฏิบัติการป 2559.
สถาบันพระบรมราชชนก สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวง
สาธารณสุข.

