
แผนงานและโครงการเพื่อการสร�างเสริม
สุขภาพระดับบุคคล ระดับครอบครัว

และระดับชุมชน

อาจารย กมลภู ถนอมสัตย 



วตัถุประสงค์การเรียนรู้

1. บอกความหมายของแผนงานและโครงการเพื่อการสร�างเสริมสุขภาพระดับ บุคคล 
ระดับครอบครัวและระดับชุมชนได� 

2. อธิบายประโยชน&ของโครงการ ลักษณะของโครงการที่ดี วัตถุประสงค&ในการเขยีนโครงการ 
ประเภทของการเขียนโครงการ ส.วนประกอบของการเขียนโครงการ และป/ญหาในการ. 
เขียนโครงการได�

3. เขียนโครงการแก�ไขป/ญหาจากสถานการณ&ที่กําหนดให�ได�

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนนักศึกษาสามารถ



การวางแผน เป4นกิจกรรมอย.างหนึ่งที่เกี่ยวกับการกําหนดสิ่งที่จะกระทําในอนาคต การประเมินผลของสิ่งที่
กําหนดว.าจะกระทําและกําหนดวิธีการที่จะนําไปใช�ในการปฏิบัติ  ถ�าจะกล.าวโดยสรุป การวางแผนก็คือการคิด
การหรือกะการไว�ล.วงหน�าว.าจะ

ทําอะไร 

ทําไม 

ทําที่ไหน 

เมื่อไร 

อย างไร

ใครทํา 



 อนาคต

การวางแผน
จึงเป&นเรื่อง
ที่เกี่ยวกับ

1

การตัดสินใจ2

การปฏิบัติ3



3333....

1111....

2222....

ช.วยให�มีการตัดสินใจอย.างมีหลักเกณฑ&

เป4นศูนย&กลางประสานงาน

ทําให�การปฏิบัติงานต.าง ๆ เป4นไปโดยประหยัด
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

เป4นเครื่องมือในการควบคุมงานของนักบริหารเพื่อติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติงานของฝ=ายต.าง ๆ ให�เป4นไปตาม
นโยบายและเป>าหมายที่ต�องการ 

4444....

ประโยชน+ของการวางแผน



 แผนพัฒนาระยะยาว (10 - 20 ป4) 

ประเภท
ของแผน

1

แผนพัฒนาระยะกลาง (4 - 6 ป4) 2

แผนปฏิบัติการประจําป4 (1 ป4)3



ตัวอย างแผนงาน



ความหมายของโครงการ

โครงการ (PROJECT) การวางแผนล วงหนAาที่จัดทําขึ้นอย างมีระบบ
ประกอบดAวย กิจกรรมย อยหลายกิจกรรมที่ตAองใชAทรัพยากรในการดําเนินงาน  และ
คาดหวังที่จะไดAผลตอบแทนอย างคุAมค า  แต ละโครงการมีเปBาหมายเพื่อการผลิตหรือ
การใหAบริการเพื่อเพิ่มพูนสมรรถภาพของแผนงาน 



1.  ช วยใหAผูAอ านมีความเขAาใจเนื้อหาสาระและตรงตามเจตนาของผูAเขียนโครงการ
2.  ช วยประหยัดเวลาแก ผูAอนุมัติ
3.  ช วยใหAการปฏิบัติงานตามโครงการเป&นไปตามวัตถุประสงค+และเปBาหมายที่กําหนด
4.  เป&นการแสดงถึงประสบการณ+การทํางานของผูAเขียนโครงการ

ประโยชน์และความสําคญัของโครงการ



ประเภทของการเขียนโครงการ

โครงการแบ งออกเป&น 2 ประเภท ดังนี้
1.  โครงการแบบดั้งเดิม หรือการเขียนโครงการแบบประเพณีนิยม (Conventional Method) 
2. โครงการเชิงเหตุผล หรือโครงการแบบเหตุผลเชิงตรรกวิทยา (Logical Framework Method) 



โครงการแบบดั �งเดมิ หรือการเข ียนโครงการแบบ
ประเพณีนิยม (Conventional Method) 



ก. ทําทําไม (WHY) 

ข. ทําอะไร (WHAT)

ค. ทําที"ไหน (WHERE)  

ง. ทําเมื"อไร (WHEN)

ตอบคาํถามเกี"ยวกับการวางแผนโครงการ
(6 W 2 H)

จ. ทําโดยใคร (WHO)   

ฉ. ทําเพื"อใคร (WHOM)

ช. ทําอย่างไร (HOW)                             

ซ. จ่ายเท่าไร (HOW MUCH)

การวางแผนโครงการ



ทําทําไม (Why): หมายถึง หลักการและเหตุผลที่จะต�องดําเนินการเรื่องนั้น

ทําอะไร (What): หมายถึงการคิดกิจกรรมทีจ่ะต�องปฏิบัติ
ทําที่ไหน (Where): หมายถึง การกําหนดสถานที่ในการดําเนินงานที่เหมาะสม

ข้อพจิารณาเกี"ยวกับการกําหนดวธิีการ



ทําเมื่อไร (When): หมายถึง การกําหนดเวลาที่ใช�ในการดําเนินงานหรือกิจกรรมต.างๆ

ทําโดยใคร (Who): หมายถึง การกําหนดผู�รับผิดชอบ

ทําเพื่อใคร (Whom): หมายถึง กลุ.มคนหรือพื้นที่เป>าหมายที่ต�องการให�ได�รับประโยชน&

ข้อพจิารณาเกี"ยวกับการกําหนดวธิีการ



ทําอย างไร (How): หมายถึง รูปแบบ กฎเกณฑ+และกรรมวิธี ในการดําเนินกิจกรรม

ใชAจ ายเท าไร (How much): หมายถึง การคิดคํานวณค าใชAจ ายต าง ๆ ในการดําเนินกิจกรรม

ข้อพจิารณาเกี"ยวกับการกําหนดวธิีการ



1. ชื่อโครงการ
- ชื่อโครงการที่เสนอขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุน

2. หน วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
- หน วยงานของรัฐ
- ภาคเอกชน , สถาบัน
- หน วยงานสนับสนุน

3. ผูAรับผิดชอบโครงการ

รูปแบบของการเขียนโครงการ



4. หลักการและเหตุผล

รูปแบบของการเขียนโครงการ



5. วัตถุประสงค+

-ทําเพื่ออะไร
-แกAปfญหาอะไร

รูปแบบของการเขียนโครงการ



1. วัตถุประสงค+ทั่วไป หรือ อาจเรียกวัตถุประสงค+หลัก จะระบุขAอความที่แสดง. 
ถึงความตAองการหลักอย างกวAางไม ระบุเฉพาะเจาะจง

2. วัตถุประสงค+เฉพาะ เป&นขAอความที่แสดงความเฉพาะเจาะจง
โดยเฉพาะรายละเอียดต าง ๆ ทั้งดAานคุณภาพและปริมาณของการดําเนินงาน.   
ที่ตAองการใหAเกิดขึ้น วัตถุประสงค+ทั่วไปจะตAองสอดคลAองกับวัตถุประสงค+ทั่วไปดAวย

ลักษณะของวตัถุประสงค์



ลักษณะของวตัถุประสงค์

โดเมน ของ

Bloom’s Taxonomy

กรอบจุดประสงค+

ของกระทรวงฯ

C-Cognitive 

(พุทธิพิสัย)

K-Knowledge 

(ความรูA)

A-Affective 

(จิตพิสัย)

A-Attitude 

(เจตคติ ค านิยม)

P-Psychomotor 

(ทักษะพิสัย)

P-Process/Product 

(กระบวนการ/ผลงาน)
Bloom, 1999



หลักการเขียนวัตถุประสงค ที่ดี

SMART

1.  Sensible and Specific คือ ต�องมีความเป�นไปได�และมีความเฉพาะเจาะจง

ในการดําเนินการโครงการ

2. Measurable คือ ต�องสามารถวัดและประเมินผลระดับของความสําเร็จได�
3. Attainable คือ ต�องระบุถึงการกระทําที่สามารถปฏิบัติได� มิใชAสิ่งเพ�อฝCน
4. Reasonable and Realistic คือ ต�องระบุให�มีความเปHนเหตุเปHนผล และ

สอดคล�องกับความเปHนจริง
5. Time ต�องมีการกําหนดขอบเขตของเวลาทีจ่ะกระทําให�สําเร็จได�อยAาง

ชัดเจน



To state     = เพื่อกลAาวถึง
To explain     = เพื่ออธิบายถึง
To describe     = เพื่อพรรณาถึง
To select     = เพื่อเลือกสรร
To identify     = เพื่อระบุ
To distinguish   =   เพื่อจําแนกแยกแยะ
To list     = เพื่อลําดับ หรือเพื่อแจกแจง
To evaluate     = เพื่อประเมิน
To construct  = เพื่อสร�างเสริม
To design     = เพื่อกําหนดรูปแบบ
To solve     = เพื่อแก�ปCญหา

คําที่ควรใช�



To understand     = เพื่อเข�าใจถึง
To know     = เพื่อทราบถึง
To be familiar with = เพื่อคุ�นเคยกับ
To appreciate     = เพื่อซาบซึ้งใน
To be aware of     = เพื่อรู�ซึ้งถึง
To be interested in = เพื่อสนใจใน
To be acquainted with=    เพื่อเคยชินกับ
To be recognize     = เพื่อยอมรับใน
To believe     = เพื่อเชื่อถือใน
To realize     = เพื่อสํานึกใน

คําที่ควรหลีกเลี่ยง



วัตถุประสงค+ทั่วไป
เพื่อใหAผูAสูงอายุมีความรูA ความเขAาใจเรื่องหลักการออกกําลังกาย
 
วัตถุประสงค+เฉพาะ  (วัตถุประสงค+เชิงพฤติกรรม)
เพื่อใหAผูAสูงอายุสามารถบอกหลกัการออกกาํลังกายไดA

ตัวอยAางการเขียนวัตถุประสงค 



6. วิธีดําเนินการ
- รายละเอียดขั้นตอนดําเนินงาน

7. แผนปฏิบัติงาน
-   แยกกิจกรรมเป&นรายป4
-   นิยมใชAแผนภูมิแกนท+ (Gantt chart)

รูปแบบของการเขียนโครงการ



การเขียนแผนปฏิบัตงิาน



รูปแบบของการเขียนโครงการ

8. ระยะเวลาในการดําเนินโครงการ
9. งบประมาณและทรัพยากรที่ต�องใช�

1) ความประหยัด (Economy) 
2) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) โครงการทุก

โครงการจะต�องมีคุณคAาเปHนทีย่อมรับ
3) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness)
4) ความยุติธรรม (Equity) 



10. การติดตามและประเมินผลโครงการ
11. ประโยชน+ที่คาดว าจะไดAรับ
- ผลของการดําเนินงานลดผลกระทบอย างไร
- ใครเป&นผูAไดAรับประโยชน+
- ควรแสดงเป&นตัวเลขเชิงปริมาณ



โครงการเชิงเหตุผล หรือโครงการแบบเหตุผล
เชิงตรรกวิทยา

(Logical Framework Method) 





โครงการที"ดคีวรมีลักษณะอย่างไร

-สามารถแกAไขปfญหาขององค+กรไดAอย างมีประสทิธิภาพ
- มีวัตถุประสงค+ที่ชัดเจน
- สามารถดําเนินงานไดA
- รายละเอียดโครงการตAองสอดคลAองสัมพันธ+กัน
- รายละเอียดของโครงการสามารถเขAาใจไดAง าย
- สามารถนําไปปฏิบัติไดA
- มีวิธีการประเมินผลที่ชัดเจน



1. ไมAแสดงถึงปCญหาที่ต�องการจะแก�ไขอยAางชัดเจน
2. หลักการ + เหตุผล ไมAหนักแนAน
3. ขาดข�อมูลสนับสนุนอ�างอิง
4. ไมAทันกาล ไมAทันสมัย
5. วัตถุประสงค ไมAชัดเจน คลุมเครือ
6. วิธีการเปHนไปได�ยาก ทําตามไมAได�

ปัญหาเกี"ยวกับการเขียนโครงการ



7. ไมAเห็นประโยชน ที่ชัดเจน
8. แผน งบ เวลา ไมAสัมพันธ กัน ไมAสมเหตุสมผล
9. การนําเสนอ/การเขียน

- ไมAตAอเนื่อง
- ไมAเรียงลําดับ
- ไมAกระชับ
- ใช�ภาษาพูด เชAน คณะผู�จัดทําโครงการได�ปลุกปล้ําโครงการนี้

ปัญหาเกี"ยวกับการเขียนโครงการ



การเขียนโครงการจะต�องครอบคลุมสAวนประกอบ
สําคัญ และจะต�องมีรายละเอียดที่จําเปHนสําหรับการ
ดําเนินงานโครงการ เพื่อใช�เปHนแผนปฏิบัติงานที่สามารถ
นําไปใช�ปฏิบัติได�อยAางชดัเจน

บทสรุป



ขอบคุณ

kamollabhu@webmail.npru.ac.th


