
 

 

เทคนิคการจัดท าโครงการอัจฉริยะ 
(Smart Project) 

 
  
      

โครงการเป็นเคร่ืองมือที่ส าคญัในการขบัเคลื่อนแผน/ยุทธศาสตร์/นโยบาย/มาตรการของรัฐบาลและส่วน
ราชการ ไปสูก่ารปฏิบตัิได้อยา่งเป็นรูปธรรมที่ชดัเจนในระยะเวลาจ ากดั โดยเฉพาะอย่างยิ่งยทุธศาสตร์ /นโยบายเร่งด่วน ที่ต้อง
ด าเนินการให้เกิดผลส าเร็จสนองความต้องการของประชาชน ผู้ รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) โดยการจัดท า
โครงการสามารถจดัท าได้ในลกัษณะเชิงรุก ที่คาดวา่ ถ้าไมจ่ดัท าโครงการแล้ว อาจสง่ผลกระทบอย่างกว้างขวางในอนาคต และ
เชิงรับเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึน้ในปัจจบุนั 
ความหมายของโครงการ 

โครงการ หมายถึง กิจกรรมที่ถกูออกแบบขึน้และน าไปปฏิบตัิหรือท างานเป็นเฉพาะ เพื่อให้เกิดผลลพัธ์ในการ
บรรลุวตัถุประสงค์/เป้าหมายเฉพาะ และสามารถวดัผลได้ รวมทัง้ต้องด าเนินการภายใต้ระยะเวลา งบประมาณ ทรัพยากร 
บคุลากรท่ีจ ากดั 
ข้อแตกต่างระหว่างโครงการกับงานประจ า 

ประเด็น โครงการ งานประจ า 
1. บริบท (context) ยืดหยุน่ ปรับปรุง เปลีย่นแปลงได้ (Flexibility) แนน่อน คงที่ (Static) 
2. การเปลีย่นแปลง (Change) รวดเร็ว (Revolution) คอ่ยเป็นคอ่ยไป (Evolution) 
3. แนวโน้ม (Trend) การออกแบบ (Design) ความสมดลุ (Equilibrium) 
4. วตัถปุระสงค์ (Objective) เฉพาะเจาะจง เร่ืองใดเร่ืองหนึง่ (Specific) เน้นความเทา่เทยีม 

(Equality) 
5. กลุม่เป้าหมาย (Target) ชดัเจน เฉพาะ (Specific) ทัว่ไป (General) 
6. ขอบเขตการท างาน เอกเทศ ลกัษณะเฉพาะ ท าซ า้ ๆ 
7. ผลลพัธ์ (Outcome) ประสทิธิผล (Effectiveness) ประสทิธิภาพ (Efficiency) 
8. ความเสีย่ง (Risk) เผชิญความเสีย่ง & ความไมแ่นน่อน (Risk & 

Uncertainty) 
ไมเ่สีย่ง & แนน่อน (Not Risk & Certainty) 

9. ทรัพยากร (Resource) จ ากดัตามวงเงิน เพิ่มเติมได้ 
10. ทีมงาน (Teamwork) เน้นจดุมุง่หมาย (Goal) เน้นบทบาท (Role) 
11. กรอบเวลา (Time) แนน่อน (ก าหนดเวลาเร่ิมต้น สิน้สดุ) ไมส่ิน้สดุ 
12. สไตล์การท างาน (Style) กล้าเสีย่ง (Risk) ใช้ประสบการณ์ (Experience) 
13. ลกัษณะการท างาน บรูณาการระหวา่งองค์กร (Agenda Based) กลุม่ภารกิจ (Functional Based) 
14. การประเมินผล วิเคราะห์ความคุ้มคา่  ติดตามการใช้จา่ยเงิน 
องค์ประกอบและหลักในการเขียนโครงการอัจฉริยะ(Smart Project) 

องค์ประกอบของโครงการ เกิดจากขัน้ตอน ระบบความคิดที่เช่ือมโยง เป็นเหต ุเป็นผลตอ่เนื่อง ดงันี ้
 

โดย  นางสาววรรณา  ทองเจริญศริิกุล 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 

ส านักนโยบายอุตสาหกรรมมหภาค 



 

 

ระบบความคิด องค์ประกอบ 
1. จดัท าโครงการอะไร 1. ช่ือโครงการ 
2. ท าไมจงึจ าเป็นต้องจดัท าโครงการ 2. หลกัการและเหตผุล 
3. ท าเพ่ืออะไร 3. วตัถปุระสงค์ 

4. ปริมาณท่ีจะท าเทา่ไร 4. เป้าหมาย 
5. ท าอย่างไร 5. วธีิการศกึษา 
6. ท าแคไ่หน 6. ขอบเขตการศกึษา 

7. ท าอะไรบ้าง 7. ขัน้ตอนการด าเนินงาน (กิจกรรม) 
8. ท าท่ีไหน 8. พืน้ท่ีด าเนินการ 
9. ท าเม่ือไร นานเท่าใด 9. ระยะเวลาด าเนินการ (วนัเร่ิมต้น วนัสิน้สดุ) 

10. ใช้ทรัพยากรเท่าไร และได้มาจากไหน 10. งบประมาณและแหล่งท่ีมา 
11. ใครท า 11. ผู้ รับผิดชอบโครงการ 
12. ต้องประสานกบัใคร 12. หน่วยงานเครือข่าย หน่วยงานสนบัสนุน 

13. ผู้สนบัสนนุให้ส าเร็จ 13. ก าหนดปัจจยัชีว้ดัความส าเร็จ(Key Success Factor : KSF) 
14. เม่ือเสร็จสิน้โครงการแล้วจะได้อะไร 14. ผลประโยชน์ท่ีคาดวา่จะได้รับ 
15. จะวดัผลส าเร็จโครงการอย่างไร  
     โครงการคุ้มคา่หรือไม่ 

15. การประเมินผลตามตวัชีว้ดั (Key Performance Indicator : KPI) ผลผลิต (Output) ผลลพัธ์ 
(Outcome) และผลกระทบ (Impact) 

หลักในการเขียนองค์ประกอบของโครงการ 
1. หลักการและเหตุผล ส าหรับการเขียนหลกัการและเหตผุล ให้เขียนเหตผุลเช่ือมโยง แสดงความส าคญั

และความจ าเป็นต้องจัดท าโครงการ โดยจะต้องเลือกโครงการที่ส าคญั น่าสนใจ เหมาะสมและสอดคล้องกบัยทุธศาสตร์ชาติ 
ยทุธศาสตร์ระดบัภารกิจ ยทุธศาสตร์ระดบัพืน้ท่ี นโยบายที่ส าคญัเร่งดว่นของรัฐบาล รวมทัง้มีความเป็นไปได้ทางด้านการตลาด 
เทคนิค การเงิน เศรษฐศาสตร์ ฯลฯ ตลอดจนสามารถวดัผลได้ ซึ่งโครงการอาจเป็น 1)   ประเภทโครงการเชิงรุก (Proactive 

Project) เพื่อให้เกิดผลประโยชน์ (ผลกระทบ) ที่พึงปรารถนาในอนาคต ซึ่งเป็นผลกระทบเชิงบวก (Positive Impact) ต่อ
เศรษฐกิจและสงัคม โดยต้องด าเนินการทันที มิฉะนัน้จะไม่ทันการณ์ เช่น การจัดท าโครงการศึกษาผลกระทบจากการเป็น
ประชาคมอาเซียนอย่างสมบรูณ์ (ASEAN Community : AC) ในปี พ.ศ. 2558 ทัง้ทางด้านเศรษฐกิจ สงัคม และการเมือง ว่า
ประเทศไทยจะแสวงหาผลประโยชน์ได้อยา่งไร  และจะลดปัญหาอปุสรรคได้อย่างไร เป็นต้น และ 2) ประเภทโครงการเชิงรับ 
(Reactive Problem Project) เพื่อแก้ปัญหาที่เฉพาะเจาะจง มีความพิเศษของโครงการ คือสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะด้านท่ีถกู
จุดตรงประเด็นมากที่สุด  ซึ่งหากไม่จัดท าโครงการแก้ไขปัญหานี ้จะเกิดผลกระทบ เกิดความสญูเสีย ทัง้จากปัญหานี ้และ
เช่ือมโยงไปยงัปัญหาอื่น ๆ ตามมาอีกก็ได้ 
 
 
 
 
 
  

2. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย  การเขียนวตัถุประสงค์ จะต้องตัง้ค าถามว่า จะท าอะไร เพื่ออะไร ที่จะได้
ผลผลติ (Output) ผลลพัธ์ (Outcome) และผลกระทบ (Impact) ที่สามารถวดัผลได้ 

หัวใจของการเขียนหลักการและเหตุผล 

1) ใช้ภาษากระชับ เข้าใจง่าย (ท าให้ผู้ อ่านสนใจ อยากติดตามอ่านต่อจนจบ)  
2) การส่ือความหมายชัดเจน ไม่ก ากวม (ท าให้ผู้ อ่านเข้าใจมากขึน้ ท าให้ผู้ อ่านไม่ตีความเอง) 
3) การเขียนต้องมีลักษณะโน้มน้าวให้เหน็ภาพที่ชัดเจน โดยใช้ข้อมูล (Data) สารสนเทศ (Information) องค์ความรู้ 

(Knowledge) และภูมิปัญญา (Wisdom) ทัง้ที่เป็นเอกสารเผยแพร่  (Explicit Knowledge) และที่ฝังอยู่ในตัวเอง (Tacit Knowledge) 
4) เขียนเช่ือมโยงประเด็นที่เป็นเหตุผลมากที่สุด (ท าให้ผู้ อ่านเข้าใจยิ่งขึน้ และเพิ่มความน่าเช่ือถือ) 

 
 



 

 

 
 

หัวใจของการเขียนวตัถุประสงค์ ต้องยดึหลัก SMART  ดงันี ้
  1) S = Specific   ต้องชดัเจนและเจาะจงวา่จะท าอะไร 

2) M = Measurable ต้องสามารถวดัผลได้ 
3) A = Aims  มีเป้าหมายที่ชดัเจน 
4) R = Realistic  อยูบ่นพืน้ฐานของความเป็นจริง 
5) T = Time  ส าเร็จภายในกรอบเวลาที่ก าหนด 

 
3. วิธีการศึกษา/วิธีด าเนินการ (Methodology)  ผู้จดัท าโครงการต้องเลอืกวิธีการศกึษาวา่ เป็นการวิจยัเชิง

ปริมาณ หรือการวิจยัเชิงคณุภาพ เป็นการเลือกใช้เคร่ืองมือและโปรแกรมในการประมวลผล ซึ่งเคร่ืองมืออย่างง่าย ๆ อาจเป็น
การหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย(X) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : SD) หรือสร้างแบบจ าลอง (Model) หรือใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปใด มีการเก็บรวบรวมข้อมลู สุม่ตวัอย่างอย่างไร รวมทัง้การวิเคราะห์ข้อมลูอย่างไร ตลอดจนการแปรผลและ
ประมวลผลอยา่งไร ซึง่จะต้องก าหนดให้ชดัเจน 

4. การประเมินความคุ้มค่าตามภารกิจภาครัฐ 
          1) ประสทิธิภาพ เปรียบเทียบผลผลติ (Output) กบั ปัจจยัน าเข้า (Input) 

     2)  ประสทิธิผล เปรียบเทียบผลลพัธ์ (Outcome) กบั วตัถปุระสงค์/เป้าหมาย (Objective/Target) 
                     3)  ผลกระทบ (Impact)  ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Return) เปรียบเทียบผลกระทบที่เกิดขึน้จริง กับ

ผลกระทบที่ตัง้เป้าหมายไว้ 
    *ประสิทธิภาพ  (Efficiency) คือ การเปรียบเทียบระหว่างปัจจัยน าเข้า (Input) กับผลผลิต (Output)  

ได้แก่การสร้างผลผลติในระดบัท่ีสงูกวา่ปัจจยัน าเข้า ความมีประสทิธิภาพ สามารถวดัได้โดยน าผลผลติหารด้วยปัจจยัน าเข้าจริง 
หากได้คา่ที่มากแสดงวา่มีผลผลติเพิ่มขึน้มากกว่าการเพิ่มขึน้ของปัจจยัน าเข้า ซึ่งหมายถึงองค์กรนีม้ีประสิทธิภาพ สดัสว่นตวันี ้
สามารถท าให้ดีขึน้ โดยการปรับปรุงผลติภาพ (Productivity) คือการท าให้ผลผลติเพิ่มขึน้ในขณะที่ปัจจยัน าเข้าคงที่ หรือโดยการ
ประหยดั (Economizing) คือ การรักษาระดบัผลผลติให้คงที่แตจ่ะลดปัจจยัน าเข้าล 

*ประสิทธิผล (Effectiveness) คือ การเปรียบเทียบระหว่างวัตถุประสงค์กบัผลลัพธ์ของโครงการ ซึ่ง
หมายถึง ระดบัของการบรรลวุตัถุประสงค์ที่ได้ตัง้ไว้ล่วงหน้าของโครงการนัน้ ๆ ว่าได้ผลลพัธ์ตามวตัถุประสงค์ที่ตัง้ไว้เพียงไร 
ความมีประสทิธิผลมีความเก่ียวข้องกบัผลผลติและผลลพัธ์ 

*ผลผลิต (Output) หมายถึง ผลงาน หรือ บริการท่ีองค์กรนัน้จดัท าขึน้ โดยกิจกรรมที่ให้เกิดผลงานนัน้จะ
อยู่ภายใต้การควบคุมขององค์การ เช่น การออกใบรับรองมาตรฐานสินค้า บริการ (ISO 9000) มาตรฐานสิ่งแวดล้อม (ISO 
14000) มาตรฐานความปลอดภยั (มอก.18000) มาตรฐานการจดัการพลงังาน (ISO 50001) แก่ผู้ประกอบการอตุสาหกรรม 
มาตรฐานสมรรถนะหรือมาตรฐานอาชีพแรงงานแก่แรงงาน เป็นต้น 

*ผลลัพธ์ (Outcome) หมายถึง ผลกระทบที่เกิดจากผลผลิต หรือ ผลงานที่ได้ท าขึน้ ซึ่งจะก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงต่อผู้ รับบริการ อนัเนื่องจากการด าเนินการ เช่น เมื่อผู้ประกอบการได้รับใบรับรองมาตรฐานต่างๆแล้ว สามารถใช้
เป็นหลกัประกนัท าให้ขายสินค้าได้มากขึน้สง่ผลให้รายได้เพิ่มขึน้  

*ผลกระทบ (Impact) หรือ ผลลพัธ์ขัน้สดุท้าย (Ultimate Outcome) หมายถึง ผลกระทบที่ต่อเนื่องจาก
ผลลพัธ์ (Outcome) เช่น เมื่อประชาชนมีรายได้เพิ่มขึน้ มีคณุภาพชีวิตดีขึน้ สง่ผลให้สามารถลดช่องว่าง /ความเหลื่อมล า้ของ
รายได้ สามารถเพิ่มการกระจายรายได้สูส่งัคมได้ทางหนึง่ 



 

 

 
การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ (Risk) 
  การด าเนินโครงการจะพบกับปัจจัยเสี่ยงที่จะกระทบกับความส าเร็จของโครงการ ได้แก่ ความเสี่ยงด้าน
การเมืองและสงัคม ความเสี่ยงด้านการเงินและเศรษฐกิจ ความเสี่ยงด้านกฎหมาย ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี ความเสี่ยงด้าน
สิง่แวดล้อม/ภยัธรรมชาติ ดงันัน้จึงจ าเป็นต้องวิเคราะห์ความเสีย่งของโครงการ โดยมีล าดบัความเป็นมา ดงันี  ้

 สืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2551 และคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 26 
พฤษภาคม 2552 ให้สว่นราชการต้องวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลกัธรรมาภิบาลประกอบการจดัท าค าของบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 เป็นต้นไป ซึง่ส านกังบประมาณได้ปรับปรุงและพฒันา หลกัเกณฑ์การวิเคราะห์ความเสี่ยงตาม
หลกัธรรมาภิบาลของแผนงาน/โครงการที่ส าคญัตามนโยบายรัฐบาลซึ่งได้ใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 และ 2555 มาแล้ว 
เพื่อให้มีความกระชับและลดความซ า้ซ้อน และสามารถใช้ด าเนินการส าหรับการจดัท าค าของบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2556 
ตอ่ไป 
 หลกัเกณฑ์การวิเคราะห์ความเสีย่งฯ มีวตัถปุระสงค์ เพื่อให้แผนงาน/โครงการมีการจดัท าลกัษณะเชิงบรูณา
การตามวาระแหง่ชาติ (Agenda Based) ที่ครอบคลมุความต้องการของผู้มีสว่นได้สว่นเสยี ที่ได้รับคดัเลือก มีความเป็นไปได้สงู
ในการด าเนินการให้บรรลวุตัถปุระสงค์เชิงผลลพัธ์ (Outcome) โดยพิจารณาปัจจยัตา่ง ๆ ที่เก่ียวข้องให้ครบถ้วน มีการวิเคราะห์ 
ก าหนดแนวทางการจดัการความเสีย่ง ตลอดจนมีการติดตาม ทบทวนและรายงาน การวิเคราะห์ความเสีย่งอยา่งมีธรรมาภิบาล 
                        ขัน้ตอนในการจัดท า ประกอบด้วย (1) คดัเลือกแผนงาน/โครงการสนองตอบนโยบายหลกัตามแผนการ
บริหารราชการแผน่ดิน/สนองตอบยทุธศาสตร์การจดัสรรงบประมาณ (2) คดัเลือกแผนงาน/โครงการที่ต้องวิเคราะห์ความเสี่ยง
ตามหลกัธรรมาภิบาล ประกอบค าของบประมาณประจ าปี 2556 (3) วิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลกัธรรมาภิบาลของแผนงาน/
โครงการ และ (4) ประเมินความเสีย่งที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก  
สรุป 

เทคนิคการจดัท าโครงการ ทัง้โครงการเชิงรุกและเชิงรับ มีความส าคญัอยา่งยิ่งในการขบัเคลื่อนยทุธศาสตร์สู่
การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม ดังนัน้การจัดท าโครงการจึงต้องก าหนดกรอบแนวคิดเชิงยุทธศาสตร์ ที่สามารถคิดแบบองค์รวม 
(Holistic) เชิงบรูณาการ (Integration) คิดเช่ือมโยงอยา่งเป็นระบบ คิดเชิงบวก ตัง้แต่เร่ิมต้นโครงการจนถึงสิน้สดุโครงการ โดย
เร่ิมจากขัน้การก าหนดและออกแบบโครงการ การวิเคราะห์และประเมินโครงการ การปฏิบตัิตามโครงการ การปรับปรุงโครงการ
เมื่อเผชิญความเสีย่งจากปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอก เพื่อให้โครงการสามารถบรรลวุตัถปุระสงค์/เป้าหมายที่ก าหนด อย่าง
มีประสทิธิผล รวมทัง้บรรลวุตัถปุระสงค์/เป้าหมายเชิงยทุธศาสตร์ที่ส าคญัด้วย ทัง้นีจ้ะต้องก าหนดตวัชีว้ดัที่สนองความต้องการ
ของผู้ รับผลประโยชน์ ทัง้ในระดบัผลผลิต ผลลพัธ์และผลกระทบ ที่ชัดเจน และสามารถประเมินผลเมื่อสิน้สดุโครงการได้ตาม
หลกัเกณฑ์มาตรฐานการประเมินผล ที่ส าคญักระบวนการจดัท าโครงการ จะต้องสร้างเครือข่ายเช่ือมโยงการมีสว่นร่วมของทกุ
ภาคสว่น ทัง้ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสงัคม ผู้มีสว่นได้สว่นเสยี และด าเนินการร่วมกนัอยา่งจริงจงั 

 
…………………………………………………………………….. 

     หมายเหตุ : บทความที่เขียนขึ้นเป็นการประมวลความรู้จากการสั่งสมประสบการณ์การท างาน และตกผลึก
กลัน่กรองเป็นภูมิปัญญา 


