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บทนำ�
ด้วยรัฐบาลมีนโยบายในการพัฒนาสตรี ด้วยการจัดตั้ง “กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี”
เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนดอกเบี้ยต�่ำหรือปลอดดอกเบี้ย ในการพัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้
การพัฒนาไปสู่การสร้างสวัสดิภาพ หรือสวัสดิการให้แก่สตรี รวมถึงการพัฒนาศักยภาพสตรี                                    
และเครือข่ายสตรี การรณรงค์ให้สังคมเข้าใจปัญหาสตรีในทุกมิติ การคุ้มครองพิทักษ์สิทธิสตรี การพัฒนา
บทบาทและสร้างภาวะผู้น�ำสตรี การแก้ไขปัญหาสตรีขององค์กรต่าง ๆ เพื่อพัฒนา  องค์ความรู้ คุณภาพชีวิต
รวมทั้งการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของสตรีทั่วประเทศ
เพื่อให้การดำ�เนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีขับเคลื่อนไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
อย่างแท้จริง สำ�นักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชนจึงได้จัดทำ�แนวทางและตัวอย่างการเขียนโครงการ
รูปแบบหนึ่ง เพื่อเผยแพร่ให้สมาชิกกองทุนฯ ได้ใช้ประโยชน์ในการเขียนโครงการเพื่อเสนอขอรับการสนับสนุน
จากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

       
    

       คณะผู้จัดทำ�
  กลุ่มงานส่งเสริมองค์กรการเงินชุมชน
สำ�นักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน

เข็มทิศนำ�ทาง
1. ความหมายของโครงการ
2. โครงการที่ดีควรมีลักษณะอย่างไร
3. โครงสร้างโครงการ
4. ปัญหาเกี่ยวกับการเขียนโครงการ
5. การเขียนโครงการขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
   ภาคผนวก
- แบบฟอร์มการเขียนโครงการ
- ตัวอย่างการเขียนโครงการ
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ถ้าจะให้กล่าวถึงการเขียนโครงการฯ อาจดูง่ายสำ�หรับผู้ที่เคยทำ�เรื่องแบบนี้แต่เชื่อว่าใคร
หลาย ๆ คน ที่ไม่เคยได้สัมผัสการเขียนโครงการเลย  คงดูเป็นเรื่องยากสักหน่อย... ฉันไม่เคยทำ�เรื่องอะไร              
แบบนี้เลย...แล้วจะเขียนอะไร อย่างไรดี เขียนโครงการอย่างไร
ให้ได้รับอนุมัติ ทำ�ไมยากจัง?  ไม่มีความรู้ด้านนี้เลยจะทำ�ได้มั้ย?  
อยากเสนอโครงการดี ๆ ต้องทำ�อย่างไร ? หลักการและเหตุผล
จะเขียนอย่างไร?  เขียนเป้าหมายคลุมเครือ เข้าใจยาก!!!  โอ๊ย!!!..
สารพันปัญหา อย่างว่าละนะ คนไม่เคยทำ� จะว่าเป็นเรื่องง่ายก็ใช่ที่  
ด้วยเหตุนี้เอง คณะทำ�งานเราจึงมุ่งมั่นที่จะจัดทำ�แนวทาง
ก่อนอื่นต้องทำ�ความเข้าใจส่วน
การเขียนโครงการเพื่อเสนอขอรับการสนับสนุนจากกองทุน
ประกอบของโครงการตามหลัก
พัฒนาบทบาทสตรีให้เป็นเรื่องง่าย ๆ เข้าใจง่าย และทำ�ได้เองจริงด้วย
สากลกันก่อนนะจ๊ะ
ไปติดตามพร้อม ๆ กันเลย

ความหมายของโครงการ
คำ�ว่า “โครงการ” ภาษาอังกฤษใช้คำ�ว่า Project (โปรเจ็ค) ซึ่งหมายถึง แผนงานที่ประกอบ
ด้วยกิจกรรมหลายกิจกรรม หรืองานหลายงานที่ระบุรายละเอียดชัดเจน เช่น วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
ระยะเวลาดำ�เนินการ วิธีการหรือขั้นตอนในการดำ�เนินงาน พื้นที่ในการดำ�เนินงาน งบประมาณที่ใช้ในการ
ดำ�เนินงานตลอดจนผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ โครงการเปรียบเสมือนพาหนะที่นำ�แผนปฏิบัติการไปสู่
การดำ�เนินงานให้เกิดผลเพื่อไปสู่จุดหมายปลายทางตามที่ต้องการ

โครงการที่ดีมีลักษณะอย่างไร
โครงการที่ดีจะต้องมีลักษณะดังนี้
1. สามารถแก้ไขปัญหาของกลุ่มหรือชุมชนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
2. สามารถสนองตอบต่อความต้องการของกลุ่ม ชุมชน นโยบาย
ของหน่วยงานและนโยบายของประเทศชาติได้ดี
3. รายละเอียดของโครงการต้องเข้าใจง่ายและใช้ภาษาที่เข้าใจกันทั่วไป
4. มีวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ชัดเจน และมีลักษณะเฉพาะเจาะจง
5. รายละเอียดของโครงการต้องเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันตั้งแต่ประเด็นแรกถึงประเด็นสุดท้าย
6. กำ�หนดการใช้ทรัพยากรอย่างชัดเจน และเหมาะสม
7.  มีวิธีการติดตาม และประเมินผลที่ชัดเจน
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โครงสร้างของโครงการ
การเขียนโครงการจะต้องรู้และเข้าใจโครงสร้างของโครงการเสียก่อนว่าประกอบไปด้วยส่วนใดบ้าง
ซึ่งโดยทั่วไปโครงสร้างของโครงการประกอบด้วย

1. ชื่อโครงการ  ส่วนใหญ่มาจากงานที่ต้องการปฏิบัติ โดยจะต้องมีความชัดเจนเหมาะสม

เฉพาะเจาะจง กะทัดรัด และสื่อความหมายได้อย่างชัดเจน เช่น
- โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบผสมผสานในเขตสหกรณ์นิคม
- โครงการฝึกอบรมธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก
- โครงการส่งเสริมระบบการผลิตแบบยั่งยืนตามแนวพระราชดำ�ริ
- โครงการเลี้ยงวัวพันธุ์เนื้อ
- โครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพร
อย่างไรก็ดีบางหน่วยงานนอกจากจะมีชื่อของโครงการแล้ว ผู้เขียนโครงการอาจระบุชื่อของ
แผนงานไว้ด้วยก็ได้ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความชัดเจนมากยิ่งขึ้น และเป็นการชี้ให้ทราบว่าโครงการที่กำ�หนด
ขึ้นอยู่ในแผนงานอะไร

2. หลักการและเหตุผล

      เป็นการกล่าวถึงปัญหาและสาเหตุและความจ�ำเป็นที่ต้องมีการจัดท�ำโครงการ โดยผู้เขียน
โครงการจะต้องพยายามแสดงให้เห็นถึงเหตุผล ความจ�ำเป็นทีต่ อ้ งท�ำโครงการ  โดยหาเหตุผล หลักการ ทฤษฎี
แนวทางนโยบายของรัฐบาล นโยบายของกระทรวง / กรม ตลอดจนความต้องการในการพัฒนาทั้งนี้เพื่อ
แสดงข้อมูลที่มีน�้ำหนักน่าเชื่อถือและให้เห็นความส�ำคัญของสถานการณ์ที่เกิดขึ้น โดยมีการอ้างอิงแหล่ง
ที่มาของข้อมูลด้วยเพื่อที่ผู้อนุมัติโครงการจะได้ตัดสินใจสนับสนุนโครงการต่อไป

3. วัตถุประสงค์ เป็นการระบุถึงความต้องการในการดำ�เนินงานของโครงการ โดยแสดงให้

เห็นถึงผลที่ต้องการจะทำ�ให้สำ�เร็จไว้อย่างกว้างๆ มีลักษณะเป็นนามธรรม แต่ชัดเจนและไม่คลุมเครือ โดย
โครงการหนึ่งๆ อาจมีวัตถุประสงค์มากกว่า 1 ข้อก็ได้ คือ มีวัตถุประสงค์หลัก และวัตถุประสงค์รองหรือ
วัตถุประสงค์ทั่วไป และวัตถุประสงค์เฉพาะก็ได้
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หลักการเขียนวัตถุประสงค์ที่ดีซึ่งในที่นี้จะเรียกว่า  หลัก SMART  คือ

1. Sensible and Specific คือ มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง
2. Measurable คือ วัดและประเมินผลระดับของความสำ�เร็จได้
3. Attainable คือ สามารถปฏิบัติได้
4. Reasonable and Realistic คือ มีความเป็นเหตุเป็นผล และสอดคล้องกับความเป็นจริง
5. Time คือ มีการกำ�หนดขอบเขตของเวลาที่จะกระทำ�ให้สำ�เร็จได้อย่างชัดเจน
นอกจากนั้นการเขียนวัตถุประสงค์ยังต้องคำ�นึงถึงสิ่งต่อไปนี้ คือ
1. ใช้คำ�กริยาที่แสดงถึงความตั้งใจจริง เช่น เพื่อเพิ่ม... เพื่อลด...เพื่อส่งเสริม. เพื่อปรับปรุง...
เพื่อขยาย..เพื่อรณรงค์...... เพื่อเผยแพร่....เป็นต้น
2.  ระบุผลผลิต ( Output ) หรือระบุผลลัพธ์ ( Outcome ) ที่ต้องการให้เกิดขึ้นเพียงประการเดียว
ในวัตถุประสงค์หนึ่งข้อ ถ้าเขียนวัตถุประสงค์ไว้หลายข้อ ข้อใดทำ�ไม่สำ�เร็จเราสามารถประเมินผลได้
ซึ่งอาจกำ�หนดเป็นวัตถุประสงค์หลัก 1 ข้อ และวัตถุประสงค์รอง 1- 2 ข้อ โดยมีเงื่อนไขว่าถ้าบรรลุ
วัตถุประสงค์หลัก แต่ไม่บรรลุวัตถุประสงค์รอง ควรทำ�ต่อไป ถ้าบรรลุวัตถุประสงค์รองแต่ไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์หลัก อาจยุติโครงการ
3.  กำ�หนดเกณฑ์มาตรฐานของความสำ�เร็จที่วัดได้ในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ
4.  กำ�หนดช่วงเวลา พื้นที่ หรือกลุ่มเป้าหมาย
การเขียนวัตถุประสงค์ของโครงการจะต้องสอดคล้องกับความเป็นมาและความสำ�คัญของ
ปัญหา ตลอดจนสอดคล้องกับแผนงานหลักด้วย

4. เป้าหมาย หมายถึงระบุถึงผลลัพธ์สุดท้ายที่คาดว่าจะได้จากการดำ�เนินโครงการ โดยจะ

ระบุทั้งผลที่เป็นเชิงปริมาณและผลเชิงคุณภาพ เป้าหมายจึงคล้ายกับวัตถุประสงค์แต่มีลักษณะเฉพาะ
เจาะจงมากกว่า มีการระบุสิ่งที่ต้องการทำ�ได้ชัดเจนและระบุเวลาที่ต้องการจะบรรลุ

5. วิธีการดำ�เนินงาน เป็นการให้รายละเอียดในการปฏิบัติ โดย

ปกติจะแยกเป็นกิจกรรมย่อยๆ หลายกิจกรรม แต่เป็นกิจกรรมเด่นๆ ซึ่งจะแสดง
ให้เห็นความเด่นชัดตั้งแต่กิจกรรมเริ่มต้นจนถึงกิจกรรมสุดท้ายว่ามีกิจกรรมใด
ที่ต้องทำ�บ้าง ถ้าเป็นโครงการที่ไม่ซับซ้อนมากนักก็มักจะนิยมใช้แผนภูมิแกนท์
( Gantt chart) หรือแผนภูมิแท่ง ( Bar chart )
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ตัวอย่างการเขียนวิธีการดำ�เนินงาน

โครงการพัฒนาระบบเครือข่าย

อินเตอร์เน็ตตำ�บล
สิ่งที่ต้องระบุในวิธีการดำ�เนินงาน  ได้แก่
1. ประชุมปรึกษาหรือร่วมกันระหว่างคณะกรรมการ อบต.กับตัวแทนของเกษตรกรใน
ทุกตำ�บล ( ระยะเวลา...)
2. ศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับการติดตั้งระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตจากผู้รู้ / ผู้เชี่ยวชาญ
ดำ�เนินงานเดือน....สิ้นสุดเดือน...ผู้รับผิดชอบคือ........
3. ดำ�เนินการติดตั้งระบบเครือข่ายอินเตอร์เนตทุกตำ�บล ตำ�บลละ 1 แห่ง ตามสถานที่
ที่กำ�หนดโดยเริ่มเดือน......สิ้นสุดเดือน.....ผู้รับผิดชอบคือ .....
4. สำ�รวจข้อมูลสินค้าของตำ�บล เพื่อนำ�มาเขียน Web site แนะนำ�ตลาดสินค้า ให้ผู้ซื้อและ
ผู้ขายได้ตกลงซื้อสินค้าโดยผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเริ่มดำ�เนินงานเดือน....สิ้นสุด.....เดือน.....
ผู้รับผิดชอบคือ ......
5. เสนอสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ของตำ�บลเข้าสู่ระบบเครือข่ายอินเตอร์เนตโดยปรับปรุงข้อมูล
ทุกเดือน เริ่มดำ�เนินงาน.....ผู้รับผิดชอบคือ......
6.  ติดตามและประเมินผล หลังจากโครงการได้ดำ�เนินไประยะหนึ่งหรือโครงการสิ้นสุดลง
ผู้รับผิดชอบคือ.......

6. ผู้รับผิดชอบโครงการ เป็นการระบุว่าใครหรือหน่วยงานใดเป็นผู้รับผิดชอบ

และมีขอบเขตความรับผิดชอบอย่างไรบ้าง ทั้งนี้เพื่อว่ามีปัญหาจะได้ติดต่อประสานงานได้ง่าย
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7. งบประมาณ เป็นการระบุค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้ในการดำ�เนินกิจกรรมขั้นต่าง ๆ โดยทั่วไป

จะแจกแจงเป็นหมวดย่อย ๆ เช่น หมวดค่าวัสดุ หมวดค่าใช้สอย หมวดค่าตอบแทน หมวดค่าครุภัณฑ์
ซึ่งการแจกแจงงบประมาณจะมีประโยชน์ในการตรวจสอบความเป็นไปได้และตรวจสอบความเหมาะ
สมในสถานการณ์ต่าง ๆ นอกจากนั้นควรระบุแหล่งที่มาของงบประมาณด้วยว่าเป็นงบประมาณแผ่นดิน

8. สถานที่ดำ�เนินการ เป็นการระบุสถานที่ตั้งของโครงการหรือระบุว่ากิจกรรมนั้นจะทำ�

ณ สถานที่แห่งใด เพื่อสะดวกต่อการจัดเตรียมสถานที่ให้พร้อมก่อนที่จะทำ�กิจกรรมนั้น ๆ

9. ระยะเวลาในการดำ�เนินการ เป็นการระบุระยะเวลาเริ่มต้นโครงการและระยะ

เวลาสิ้นสุดโครงการโดยจะต้องระบุ วัน เดือน ปี เช่นเดียวกับการแสดงแผนภูมิแกนท์
( Gantt Chart )

10. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

เป็นการระบุถึงผลที่คาดว่าจะได้รับจาก
การดำ�เนินโครงการประกอบด้วยผลทางตรงและผลทางอ้อม นอกจากนั้นต้องระบุด้วยว่าใครจะได้รับ
ประโยชน์จากโครงการบ้าง ได้รับประโยชน์อย่างใด ระบุทั้งเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ   ยกตัวอย่าง  
โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตตำ�บล  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  คือ
1. เกษตรกรในชนบททุกตำ�บลมีช่องทางในการจำ�หน่ายสินค้าทางการเกษตรอย่าง
กว้างขวางโดยใช้ระบบอินเตอร์เน็ต
2. เกษตรกรในชนบทสามารถสร้างเครือข่าย ตลาดการค้าระหว่างภูมิภาค ได้อย่าง
กว้างขวาง
3. เกษตรกรในชนบทสามารถขายสินค้าทัง้ ภายในและต่างประเทศได้โดยเฉลีย่ ปีละ.....บาท
ต่อคน ต่อปี
4. เกษตรกรในชนบทจะมีคุณภาพชีวิต ระดับบุคคลและครัวเรือนดีขึ้น

11. การประเมินผลโครงการ เป็นการแสดงรายละเอียดว่าจะมีวิธีการควบคุม

ติดตามและประเมินผลโครงการอย่างไร ใช้เครื่องมืออะไรในการประเมินผล ระยะเวลาในการประเมิน
ผลและใครเป็นผู้ประเมินผล ฯลฯ ดัชนีชี้วัดความสำ�เร็จของโครงการคืออะไร
- วิธีประเมินผลโครงการ..................
- ระยะเวลาประเมินผลโครงการ...............
- ผู้ประเมินผลโครงการ...................

แนวทางการเขี ย นโครงการขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
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ปัญหาเกี่ยวกับการเขียนโครงการ
การเขียนโครงการ หรือการจัดทำ�ข้อเสนอโครงการนั้นมักพบปัญหาดังนี้
ปัญหาก็ต้องมีบ้างแต่
         1.  โครงการที่กำ�หนดขึ้นมาไม่ได้แสดงถึงปัญหาที่ต้องการจะแก้ไข
ต้องไม่ท้อนะ...สู้ ๆ จ้า
อย่างแท้จริง เพราะมีหลายโครงการที่กำ�หนดขึ้นมาโดยไม่มีการวิเคราะห์
ปัญหาและความต้องการอย่างจริงจัง ผู้กำ�หนดโครงการให้ความสำ�คัญกับ
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จึงคิดหาทางใช้งบประมาณให้หมดเท่านั้น
2.  ปัญหาเกี่ยวกับการกำ�หนดวัตถุประสงค์ ของโครงการ ซึ่ง
จำ�แนกได้ดังนี้
              2.1 มีวัตถุประสงค์มากเกินไป โดยทั่วไปการเขียน
วัตถุประสงค์มุ่งแก้ปัญหา หรือไม่เกิน 1-3 ปัญหาเท่านั้น ดังนั้น
วัตถุประสงค์ของโครงการที่จะแก้ไขก็ควรมีเพียง 1-3 วัตถุประสงค์ก็เพียง
พอแล้ว ไม่ว่าโครงการนั้นจะมีขนาดเล็กหรือใหญ่ก็ตาม
     2.2 ปัญหาความสับสนระหว่างวัตถุประสงค์ ( Objective ) กับ
จุดมุ่งหมาย( Purpose ) ของโครงการโดยปกติ จุดมุ่งหมาย ( Purpose) นั้นจะเป็นความปรารถนา
หรือจุดหมายปลายทางที่อยู่สูงกว่าระดับโครงการที่โครงการตั้งใจจะให้บรรลุ ส่วนวัตถุประสงค์ จะ
เป็นการกำ�หนดความปรารถนาที่ต้องการจะบรรลุไว้อย่างกว้าง ๆ แต่ชัดเจน เมื่อวัตถุประสงค์ของ
โครงการบรรลุ ย่อมหมายถึงจุดมุ่งหมาย หรือเป้าประสงค์บรรลุผลตามไปด้วย   เช่น  กรมส่งเสริม
สหกรณ์ต้องการส่งเสริมและพัฒนาให้สมาชิกสหกรณ์และประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น ช่วยตนเองได้
และมีคุณภาพชีวิตที่ดี อันจะส่งผลให้ประเทศชาติมีการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและ ประชาธิปไตย
ด้วยวิธีการสหกรณ์..
จุดมุ่งหมายของโครงการ  คือ
เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้สมาชิกสหกรณ์และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
วัตถุประสงค์ของโครงการ  คือ
                   1.  เพื่อส่งเสริมให้มีการจัดตั้งสหกรณ์และขยายการเปิดรับสมาชิก ปีละ..ในแต่ละอำ�เภอ
                   2.  เพื่อสนับสนุนการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรโดยใช้เทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่
แก่สมาชิกสหกรณ์ภาคการเกษตรทุกแห่ง ภายในปี พ.ศ.....
      2.3 ปัญหาความสับสนระหว่างวัตถุประสงค์ และกิจกรรมของโครงการ
         กิจกรรมของโครงการคือวิธีดำ�เนินงาน หรือขั้นตอนการดำ�เนินงาน บางครั้งจะพบว่า
มีการนำ�กิจกรรมในโครงการมาเขียนเป็นวัตถุประสงค์ของโครงการ ซึ่งไม่ถูกต้อง
3.  ปัญหาเกี่ยวกับการกำ�หนดเป้าหมาย ( Target) หรือเกณฑ์การวัดผลสำ�เร็จของโครงการ
วัตถุประสงค์จะกำ�หนดทิศทางที่ต้องการจะบรรลุไว้อย่างกว้าง ๆ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์จึงต้องมี
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การกำ�หนดเป้าหมาย ( Target ) หรือดัชนีวัดผลสำ�เร็จของผลผลิต ไว้อย่างชัดเจนเพื่อง่ายในการ
ปฏิบัติและสะดวกในการติดตามประเมินผลความก้าวหน้า และผลสำ�เร็จของโครงการ
วัตถุประสงค์ : เพื่อสนับสนุนการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรโดยใช้เทคโนโลยีการเกษตร
สมัยใหม่แก่สมาชิกสหกรณ์ภาคการเกษตรทุกแห่ง ภายในปี.....
เป้าหมาย : ควรกำ�หนดไว้ เช่น
1.  อบรมการผสมปุ๋ยเคมีแก่สมาชิกสหกรณ์ 10 รุ่น รุ่นละ 100 คน ภายในปี 2545
2.  จัดหาแหล่งน�้ำขนาดเล็ก ประเภทสระน�้ำ ส�ำหรับสมาชิกสหกรณ์ จ�ำนวน .... แห่ง  
ในพื้นที่...... อำ�เภอ.......... ภายในปี 2545
สรุปง่าย ๆ ถ้าเขียนโครงการแล้วต้องตอบโจทย์ ปัญหาต่าง ๆ  ได้ ดังนี้
1. เป็นโครงการที่สามารถแก้ปัญหาของท้องถิ่นได้
2. มีรายละเอียด เนื้อหาสาระครบถ้วน ชัดเจน และจำ�เพาะเจาะจง โดยสามารถตอบ
คำ�ถามต่อไปนี้ได้ คือ
- โครงการอะไร = ชื่อโครงการ
- ทำ�ไมจึงต้องริเริ่มโครงการ = หลักการและเหตุผล
- ทำ�เพื่ออะไร = วัตถุประสงค์
- ปริมาณที่จะทำ�เท่าไร = เป้าหมาย
- ทำ�อย่างไร = วิธีดำ�เนินการ
- จะทำ�เมื่อไร นานเท่าใด = ระยะเวลาดำ�เนินการ
- ใช้ทรัพยากรเท่าไรและได้มาจากไหน = งบประมาณ แหล่งที่มา
- ใครทำ� = ผู้รับผิดชอบโครงการ
- ต้องประสานงานกับใคร = หน่วยงานที่ให้การสนับสนุน
- บรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ = การประเมินผล
- เมื่อเสร็จสิ้นโครงการแล้วจะได้อะไร = ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
         3. รายละเอียดของโครงการดังกล่าว ต้องมีความเกีย่ วเนือ่ งสัมพันธ์กนั เช่น วัตถุประสงค์ตอ้ ง
สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีดำ�เนินการต้องเป็นทางที่ทำ�ให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้ ฯลฯ
เป็นต้น
        4. โครงการที่ริเริ่มขึ้นมาต้องมีผลอย่างน้อยที่สุดอย่างใดอย่างหนึ่งในหัวข้อต่อไปนี้
- สนองตอบ สนับสนุนต่อนโยบายระดับจังหวัดหรือนโยบายส่วนรวมของประเทศ
- ก่อให้เกิดการพัฒนาทั้งเฉพาะส่วนและการพัฒนาโดยส่วนรวมของประเทศ
- แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ตรงจุดตรงประเด็น
        5. รายละเอียดในโครงการมีพอที่จะเป็นแนวทางให้ผู้อื่นอ่านแล้วเข้าใจ และสามารถดำ�เนิน
การตามโครงการได้
6. เป็นโครงการที่ปฏิบัติได้และสามารถติดตามและประเมินผลได้
แนวทางการเขี ย นโครงการขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
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การเขียนโครงการขอรับเงินสนับสนุน
จากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
รู้หลักการเขียนโครงการตามแบบสากลไปแล้ว  เรามาเริ่มเขียนโครงการกันจริง ๆ เลยดีกว่า
สำ�หรับการเขียนโครงการเพื่อเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
เราจะใช้แบบเสนอโครงการฯ (กส.1)  และแบบที่แสดงรายละเอียดเอกสาร/หลักฐานประกอบการ
เสนอโครงการฯ  สำ�หรับแบบ กส. 1 มีทั้งหมด 4 หน้าด้วยกัน  เราไปเรียนรู้วิธีการกรอกข้อมูล
พร้อม ๆ กันเลยจ้า
แบบเสนอโครงการ มีรายละเอียดหลัก ๆ
อยู่ 2 ส่วน ดังนี้
1. ส่วนหัวของแบบระบุชื่อ  แบบเสนอโครงการขอรับ
การสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด........  
บรรทัดถัดไปให้ใส่ชื่อโครงการ ในส่วนนี้ควรระบุชื่อโครงการ
ดูแบบ กส.1 ที่ภาคผนวก
ให้ชัดเจน เหมาะสม เฉพาะเจาะจง กะทัดรัด และสื่อความ
ไปพร้อม ๆ กันเลยครับ
หมายได้ไม่คลุมเครือ  เช่น  ชื่อโครงการ ...แปรรูปผลิตภัณฑ์
จากกล้วย
         2. ส่วนเนื้อหาของแบบ มีรายละเอียดหลัก ๆ 10 ข้อ
ดังนี้
    
   ข้อ 1  ส่วนที่ให้แสดงรายละเอียดประเภทสมาชิก   ให้ใส่เครื่องหมาย / ลงใน
ช่อง ประเภทของสมาชิกนั้น ๆ
    ข้อ 2 ส่วนที่ให้แสดงรายละเอียดประเภทของเงินทุนที่ขอรับการสนับสนุน
คือ  การระบุประเภทเงินที่ขอรับการสนับสนุน มีให้เลือก 2 ประเภท คือ เงินทุนหมุนเวียน  และ
เงินทุนอุดหนุน ให้ใส่เครื่องหมาย / ลงในช่องของประเภทเงินที่ขอรับการสนับสนุน
    ข้อ 3 ส่วนทีใ่ ห้แสดงรายละเอียดชือ่ ผูแ้ ทนสมาชิก/องค์กร ทีเ่ สนอโครงการ ให้ระบุ
ชือ่ -สกุล ที่อยู่ ของผู้แทนสมาชิกหรือองค์กรผู้ที่เสนอโครงการ
    ข้อ 4 ส่วนที่ให้แสดงรายละเอียดชื่อ-สกุล หมายเลขบัตรประชาชน ที่อยู่
ตำ�แหน่ง ของผู้รับผิดชอบโครงการ ซึ่งต้องกรอกข้อมูลของสมาชิกทุกคนที่รวมกลุ่มกันเสนอ
โครงการ ให้ครบทุกช่อง
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แนวทางการเขียนโครงการขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

ข้อ 5 ส่วนทีใ่ ห้แสดงรายละเอียดวัตถุประสงค์ของการจัดทำ�โครงการ ให้ผเู้ สนอโครงการฯ ระบุถึง     
ความต้องการที่จะทำ�โครงการ โดยแสดงให้เห็นถึงสิ่งที่ต้องการจะทำ�ให้สำ�เร็จ โดยกำ�หนดวัตถุประสงค์    
ให้ชัดเจน ไม่คลุมเครือ  สอดคล้องกับความเป็นมาและความสำ�คัญของปัญหาความต้องการ การเขียน
วัตถุประสงค์ในข้อ 5 จะแตกต่างจากการเขียนประโยชน์ที่สมาชิก/กลุ่ม/องค์กร/ชุมชนได้รับ ในข้อ 10
ยกตัวอย่าง  ดังนี้
    โครงการ....แปรรูปผลิตภัณฑ์จากกล้วย
    วัตถุประสงค์....1. เพื่อเพิ่มมูลค่าวัตถุดิบในชุมชนให้เกิดประโยชน์สูงสุด
              2. เพื่อสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับสมาชิกสตรี
     3. สตรีในหมู่บ้านใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
         และเรียนรู้การทำ�งานร่วมกันในรูปกลุ่ม
กล่าวคือ เมื่อเกิดวัตถุประสงค์แล้ว จึงจะเกิดประโยชน์ที่ได้รับตามมา
และการกำ�หนดวัตถุประสงค์ ควรกำ�หนด จำ�นวน 1-3 ข้อ ก็น่าจะเพียงพอแล้ว     
โดยให้พิจารณาลำ�ดับความสำ�คัญของวัตถุประสงค์
    ข้อ 6  ส่วนที่ให้แสดงรายละเอียดงบประมาณของโครงการ
ให้ระบุเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนของงบประมาณรวม และรายละเอียดของการใช้จา่ ยเงิน
ซึง่ ส่วนนีใ้ ห้ระบุจำ�นวนเงินแต่ละกิจกรรม  ทัง้ นี้ การกำ�หนดกิจกรรมในแต่ละส่วนควร
สอดคล้องกับขัน้ ตอนการดำ�เนินโครงการในข้อ 7 ทีจ่ ะกล่าวถึงในลำ�ดับถัดไป
โดยยอดรวมของจำ�นวนเงินที่ใช้ในรายละเอียดย่อยของกิจกรรมต้องเท่ากับยอดเงินรวมทั้งสิ้นของโครงการ
   ข้อ 7 ส่วนที่แสดงรายละเอียดขั้นตอนการดำ�เนินโครงการ  ให้แสดงรายละเอียดการ
ปฏิบัติงานตามโครงการ ซึ่งอาจแยกเป็นกิจกรรมย่อยๆ หลายกิจกรรม แต่เป็นกิจกรรมเด่นๆ ที่จะแสดง
ให้เห็นถึงความเด่นชัดของกิจกรรมตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงกิจกรรมสุดท้ายว่ามีกิจกรรมใดที่ต้องทำ�บ้าง
   ข้อ 8 ส่วนที่แสดงรายละเอียดระยะเวลาดำ�เนินการของโครงการ ให้ใส่รายละเอียดการ
ดำ�เนินโครงการตั้งแต่เริ่มดำ�เนินโครงการจนถึงสิ้นสุดโครงการ  เช่น  เดือนมีนาคม – กันยายน 2556
   ข้อ 9 ส่วนที่แสดงรายละเอียดสถานที่ดำ�เนินการโครงการ  ให้ระบุสถานที่ที่ใช้จัดทำ�
โครงการ   เช่น โครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกล้วย  สถานที่ดำ�เนินการ  คือ อาคารอเนกประสงค์  
หมู่บ้านตัวอย่าง ตำ�บล.......อำ�เภอ........ จังหวัด........ เป็นต้น
   ข้อ 10 ส่วนที่แสดงรายละเอียดของประโยชน์ที่สมาชิก/กลุ่ม/องค์กร/ชุมชน ได้รับจาก
การทำ�โครงการฯ  ให้ระบุว่าเมื่อดำ�เนินโครงการแล้วสมาชิก/กลุ่ม/องค์กร/ชุมชน ได้ประโยชน์อย่างไร
ซึ่งต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดทำ�โครงการ ในข้อ 5 โดยอาจเขียนในลักษณะผลทีเ่ กิดจาก
วัตถุประสงค์ในแต่ละข้อ  ดังนี้

แนวทางการเขี ย นโครงการขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
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โครงการ....แปรรูปผลิตภัณฑ์จากกล้วย
                                    
                
                   วัตถุประสงค์
            ประโยชน์ที่ได้รับ
1. เพื่อเพิ่มมูลค่าวัตถุดิบในชุมชนให้เกิดประโยชน์สูงสุด                           สตรีในหมู่บ้านมีอาชีพและ
2. เพื่อสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับสมาชิกสตรี
         รายได้เพิ่มขึ้น
3. สตรีในหมู่บ้านใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
    และเรียนรู้การทำ�งานร่วมกันในรูปกลุ่ใ   
เมื่อดำ�เนินการกรอกข้อมูลครบทุกส่วนแล้ว ให้ผู้เสนอโครงการลงลายมือชื่อ ตำ�แหน่ง หมายเลข
โทรศัพท์ที่ติดต่อได้   และแนบรายละเอียดเอกสาร/หลักฐาน ประกอบการเสนอโครงการไปพร้อมกับโครงการ
และเสนอให้คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำ�บล (คกสต.) ให้ความเห็นชอบและ คกสต. จะรวบรวม
แบบเสนอโครงการดังกล่าวส่งให้คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด (คกสจ.) ให้ความเห็นชอบ
เพื่ออนุมัติโครงการต่อไป

เป็นอย่างไรกันบ้างครับ เข้าใจการเขียน
โครงการกันขึ้นมาบ้างหรือยัง ถ้าจะให้ดี
ต้องลองทำ�ดูนะ แล้วจะรู้ว่ามันไม่ยากเลย
ขอให้มีความสุขกับการเขียนโครงการกัน
นะฮะ
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แนวทางการเขียนโครงการขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

ภาคผนวก

แนวทางการเขี ย นโครงการขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
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( กส.1 ) เลขที.่ ..................../......................
แบบเสนอโครงการขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด
ชื่อโครงการ.......................................................................................................................
1. ประเภทสมาชิก

ประเภทบุคคลธรรมดา จํานวนสมาชิก............ราย
ประเภทองค์กรสตรี ชือ่

2. ประเภท

เงินทุนหมุนเวียน
เงินทุนอุดหนุน

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสตรีฯ
ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมในการพัฒนาบทบาทสตรีและแก้ไขปัญหาสตรีฯ

3. ชือ่ สมาชิกผู้แทน/องค์กรผู้เสนอโครงการ
ที่อยู่/สถานทีต่ งั้ เลขที่
บ้าน/ชุมชน
ตําบล
อําเภอ
...จังหวัด
4. คณะผู้รับผิดชอบโครงการ
ที่
ชื่อ-สกุล
1

หมายเลขบัตรประชาชน

หมู่ที่
รหัสไปรษณีย์...............................
ที่อยู่

ตําแหน่ง
ผู้เสนอโครงการ

2

ผู้ร่วมโครงการ

3

ผู้ร่วมโครงการ

4

ผู้ร่วมโครงการ

5

ผู้ร่วมโครงการ

6

ผู้ร่วมโครงการ
5. วัตถุประสงค์
5.1
5.2
5.3

/6. งบประมาณที่ขอรับ...

-26. งบประมาณที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด รวมทั้งสิน้ จํานวน..................................บาท
(.................................................................................................) แยกตามรายละเอียดโครงการดังนี้
ลําดับ

รายละเอียดการใช้จ่ายเงิน

จํานวนเงินที่ใช้
(บาท)

หมายเหตุ

รวมทั้งสิน้
7. ขั้นตอนการดําเนินโครงการ
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
8. ระยะเวลาดําเนินการ

9. สถานที่ดําเนินการ

/10.ประโยชนที่สมาชิก...

-310. ประโยชน์ที่สมาชิก/กลุ่ม/องค์กร/ชุมชนได้รับ

ลงชื่อ
(
ตําแหน่ง
โทร.

ผู้เสนอโครงการ
)

ความเห็นของคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตําบล.............................อําเภอ.................................
สมควรให้การสนับสนุนเงิน จํานวน
เหตุผล

(
(
(
(
(

บาท (

)

) โครงการเป็นไปตามแนวทางและระเบียบที่กองทุนกําหนด
) เอกสารถูกต้อง ครบถ้วน
) งบประมาณเหมาะสม โครงการมีความเป็นไปได้
) เป็นโครงการที่มีประโยชน์ตอ่ สมาชิกและชุมชน
).อื่น ๆ....................................................................................................................................................

ไม่เห็นสมควรให้การสนับสนุน
เหตุผล ( ) เป็นโครงการที่ซ้ําซ้อน กับหน่วยงาน ……………………………………………………………
( ) เป็นโครงการที่ไม่เป็นไปตามแนวทางทีก่ องทุนกําหนด
( ) เป็นโครงการี่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อชุมชน
( )........................................................................................................................................................
ผู้เห็นชอบโครงการ
ลงชื่อ
(
)
ประธานกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตําบล……………………….
/ความเห็นของคณะกรรมการ...

-4ความเห็นของคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสตรีจังหวัด..............................
อนุมัติ จํานวน...............................................................บาท (..................................................................................)
เหตุผล............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ไม่อนุมัติ เนื่องจาก
( ) เป็นโครงการที่ซ้ําซ้อนกับหน่วยงาน..........................................................................................................
มอบหมายให้ผรู้ ับผิดชอบ..............................................................ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใน......วัน
( ) แจ้งให้สมาชิกปรับปรุงแก้ไขโครงการ
( ) อืน่ ๆ..................................................................................................................................................................
ลงชือ่

ผูอ้ นุมตั ิ

(………………………………………………………………………)
ประธานกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด...............................

เอกสาร/หลักฐาน ประกอบการเสนอโครงการ
ประเภทบุคคลธรรมดา
( ) แบบเสนอโครงการ
( ) แผนการใช้จ่ายเงินโครงการ
( ) บันทึกการประชุมของสมาชิกที่มีการมอบฉันทะ
ให้เป็นตัวแทนของกลุม่
( ) ทะเบียนสมาชิกที่รวมตัวกัน หรือทะเบียนสมาชิกกลุ่ม
( ) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของทุกคน
( ) สําเนาทะเบียนบ้านของทุกคน
( )อื่น ๆ..........................................................

ประเภทองค์กรสตรี
(
(
(
(
(
(
(
(

) แบบเสนอโครงการ
) แผนการใช้จ่ายเงินโครงการ
) บันทึกการประชุมขององค์กร
) หนังสือมอบอํานาจให้ทาํ การแทนในการยื่นเสนอโครงการ
) หลักฐานการเป็นนิติบุคคล
) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้แทน
) สําเนาทะเบียนบ้านของผู้แทน
)อื่น ๆ..........................................................

ตัวอย่างการเขียนโครงการประเภทเงินทุนหมุนเวียน
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ตัวอย่างการเขียนโครงการประเภทเงินอุดหนุน
 



 





















 







 



  
 
   
 


  


 
 
 
 
 










  



 






 

 

 

 

 









 






   










  
 





 


 


 

 

 

 

 

 

 











 
 
  


 





 
 




 

 

 












 





























 



 

 




























 
  




 



   












 






























   
 




 



  












































 
 







 






















บรรณานุกรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมพิศ สุขแสน . เทคนิคการเขียนโครงการ . [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http:
             //library.uru.ac.th/article/htmlfile/technic_project.pdf . (วันที่ค้นข้อมูล :
            6 กุมภาพันธ์ 2556).

ที่ปรึกษา

นายเส่ง  สิงห์โตทอง ผู้อำ�นวยการสำ�นักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน

คณะทำ�งาน

นางกาญจนา  อุบลบัณฑิต
นางสาวปรียาวดี  บุญแฮด
นางสาวบุตรตรา  ใจพันธ์
นายวิรัช  แฝงเพ็ชร
นางสาวสุธาสินี  พุ่มกุมาร
นางจิตรเลขา  มีมา

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำ�นาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำ�นาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำ�นาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

เรียบเรียง/รูปเล่ม...

    

นางสาวบุตรตรา  ใจพันธ์
นายวิรัช  แฝงเพ็ชร
นางจิตรเลขา  มีมา

ผู้ผลิต

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำ�นาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

สำ�นักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน   กรมการพัฒนาชุมชน  กระทรวงมหาดไทย

สำ�นักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน �

กรมการพัฒนาชุมชน  กระทรวงมหาดไทย
อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง  เขตหลักสี่  กรุงเทพฯ�
โทรศัพท์/โทรสาร  0 2143 8909

