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1. หลักการและเหตุผล (what are we now?) 

................................................................................................................................................................ 
.............................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................ 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................ 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 

 
2. วัตถุประสงค์ (ไม่ควรเกิน 3 ข้อ) 

 
2.1 ............................................................................................................................. ........................... 
2.2 ................................................................................................... .....................................................  

           2.3 ............................................................................................................................. ........................... 
 
3. กลุ่มเป้าหมาย (สอดคล้องกับเป้าหมาย) Where will we want to be? 

3.1 กิจกรรมที่ 1 ได้แก่………………………………………จ านวน……………………คน 
3.2 กิจกรรมที่ 2 ได้แก่………………………………………จ านวน……………………คน 
 

4. วิธีด าเนินงาน (ใส่กิจกรรมที่ผลักดันให้บรรลุตามวัตถุประสงค์) 
4.1 ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4.2 ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

5. ระยะเวลาด าเนินการ (ระยะเวลากิจกรรมที่ส าคัญ) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

6. สถานที่ด าเนินงาน 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

/7. งบประมาณ... 

ส่วนที่ 1 อ้างที่มา สาเหตุ ปัญหา 

ส่วนที่ 2 เสนอไปว่าจะท าอะไร ท าอยา่งไร 

ส่วนที่ 3 บอกประโยชน์ทีจ่ะได้รับจากสิง่ที่ท า 
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7. งบประมาณในการด าเนินงาน (ประกาศอัตราค่าใช้จ่ายของ สสจ.สป.) 
งบประมาณจาก…………………..…จ านวนทั้งสิ้น………………… .- (…………..………ตัวอักษร……………..……) 

ซ่ึงมีรายละเอียดค่าใช้จ่ายดังนี้ 
กิจกรรมที่ 1 ..................................................... วันที่................................. ณ.............................. ....................... 
1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (…..- บาท x .....คน x .....มือ้ x ....วัน) เป็นเงิน 00,000.- บาท 
2. ค่าอาหารกลางวัน (…..- บาท x .....คน x .....มื้อ x ....วัน) เป็นเงิน 00,000.- บาท 
3. ค่าสมนาคุณวิทยากร (…..- บาท x .....ชม. x .....คน x ....วัน) เป็นเงิน 00,000.- บาท 

รวมเป็นเงิน 00,000.- บาท 
    
กิจกรรมที่ 2 ..................................................... วันที่................................. ณ.............................. ....................... 
1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (…..- บาท x .....คน x .....มือ้ x ....วัน) เป็นเงิน 00,000.- บาท 
2. ค่าอาหารกลางวัน (…..- บาท x .....คน x .....มื้อ x ....วัน) เป็นเงิน 00,000.- บาท 
3. ค่าเอกสารประกอบการประชุม (ชุดละ…...- บาท x ......ชุด) เป็นเงิน 00,000.- บาท 

รวมเป็นเงิน 00,000.- บาท 
    
กิจกรรมที่ 3 ..................................................... วันที่................................. ณ.............................. ....................... 
1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (…..- บาท x .....คน x .....มือ้ x ....วัน) เป็นเงิน 00,000.- บาท 
2. ค่าอาหารกลางวัน (…..- บาท x .....คน x .....มื้อ x ....วัน) เป็นเงิน 00,000.- บาท 
3. ค่าสมนาคุณวิทยากร (…..- บาท x .....ชม. x .....คน x ....วัน) เป็นเงิน 00,000.- บาท 

รวมเป็นเงิน 00,000.- บาท 
    
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น………………… .- (…………..………ตัวอักษร……………..……) 
หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายต่างๆ สามารถถัวเฉลี่ยกันได้ ตามการใช้จ่ายจริงและเป็นไปตามระเบียบทางราชการ 
             ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์เร่งด่วน หรือเหมาะสม 
 
8. ตัวช้ีวัดโครงการ (หลักการเขียนตัวชี้วัด/เป้าหมาย) 

8.1 ............................................................................................................................. ........................... 
8.2 ............................................................................................................................. ........................... 
 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (ประชาชนได้อะไรจากโครงการ) 
9.1............................................................................................................................. ............................
9.2.................................................................................................... ..................................................... 
 
 
 

 
/10. วิธีประเมินผล... 
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10. วิธีประเมินผล (รูปแบบตดิตามประเมินผล เช่น สัมภาษณ์ สอบถาม สังเกตการณ์ ทดสอบ วิเคราะหเ์อกสาร 
                             วิธีการ: ..............  เครื่องมือ: ............. ระยะเวลา: ………) 

10.1............................................................................................................................. .........................
10.2................................................................................... ................................................................... 
 

11. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 

 
 

(.......................................................) 
...................................................................................  

12. ผู้เสนอโครงการ  
 

(.......................................................) 
...................................................................................  

13. ผู้เห็นชอบโครงการ  
 

(.......................................................) 
................................................................................... 

14. ผู้อนุมัติโครงการ  
 

(.......................................................) 
...................................................................................  

 
    


