
บทที่ 9
การบริหารโครงการ (Project Management)

ผูช่้วยศาสตราจารยก์นัยาวรรนธ ์ก าเนิดสนิธุ ์

สาขาวชิารฐัประศาสนศาสตร ์มรภ.บา้นสมเด็จเจา้พระยา

โครงการ (Project) คือ 
กิจกรรมที่ก าหนดวัตถุประสงค์ 
ทรัพยากร เวลา สถานที่ และ

ผู้รับผิดชอบ



การบริหารโครงการ (ต่อ)

> โครงการ (Project) เป็นขั้นตอนของการ
น าแผนมาสู่การปฏิบัติหรือเป็นส่วนประกอบ
ของแผนย่อย 

> โครงการคือแผนงานที่ต้องน าไปสู่การ
ปฏิบัติให้ส าเร็จตามเป้าหมายภายในทรัพยากร 
(ระยะเวลา งบประมาณที่ก าหนด)



การแปลงนโยบายไปสูก่ารปฏบิตัิ

นโยบาย แผน แผนงาน โครงการ



ความสมัพนัธข์องแผนงานกบัโครงการ

แผนงาน

โครงการ ค. 

โครงการ  ข.

โครงการ ก.



การบริหาร หมายถึงกระบวนการทางสงัคมของบุคคลที่ท าหน้าที่การวางแผน การจัด
องค์การ จัดคนเข้าท างาน สั่งการ และควบคุมการท างานให้กิจกรรมขององคก์ารด าเนินงานไป
ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพบนพืน้ฐานปัจจัยในการผลติ ทั้งนี้ความส าเร็จใน
การบริหารขึ้นอยู่กับองค์ประกอบ 3 ประการ

• 1. เป้าหมาย(Goal) หรือวัตถุประสงค์ที่แน่นอนในการบริหาร
องค์การ ผู้บริหารจะต้องมีการก าหนดทิศทางหรือวัตถุประสงค์ของ
การท างานได้อย่างชัดเจน

• 2. ปัจจัยการบริหาร (Factor of Management) ที่ส าคัญได้แก่ คน  
(Man)  เงิน    ( Money) วัสดุ (Material) เทคนิควิธี ( Method)  และ 
เครื่องจักร (Machine)

• 3.ลักษณะของการบริหาร (Management  Style) การบริหารเป็นทั้ง
ศาสตร์และศิลป์ที่ผู้บริหารจะต้องน ามาประยุกต์ใช้ในการบริหารให้เกิด
ประสิทธิผลสูงสุดต่อองคก์าร



องค์ประกอบการบริหาร



สรุป การบริหารโครงการ หมายถึง วิธีการในการน า
แผนไปปฏิบัติ โดยมีเป้าหมายที่ชัดเจน ภายใต้ทรัพยากร
ที่เหมาะสม โดยมีหลักการจัดการโดยใช้ทั้งศาสตร์และ
ศิลป์เพื่อให้โครงการเกิดประสิทธผิลสูงสุด ซึ่งหลักการ
จัดการเริ่มตั้งแต่การวางแผน การสั่งการ การควบคุม 

และการติดตามประเมินผลความส าเร็จ เพื่อให้โครงการ
เกิดประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลสูงสุดตามเป้าหมายทีไ่ด้

ก าหนดไว้ตามแผน



ความส าคัญของการบริหารโครงการ

• องค์การสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป
• เกิดความคล่องตัว เนื่องจากองค์การต้องด าเนินโครงการให้เสร็จในระยะเวลาที่ถูกก าหนด
• เกิดการประสานงานที่รวดเร็ว ไม่ต้องผ่านขั้นตอนตามระบบราชการ เนื่องจากบุคลากร

ผู้เชี่ยวชาญถูกส่งมาแก้ปัญหาในแต่ละโครงการ

• เกิดความภาคภูมิใจในความส าเร็จของงาน เนื่องจากโครงการเป็นงาน
เฉพาะกิจที่มีคณะท างานที่ต้องมีความรับผิดชอบต่องานจงึจะท าให้งาน
ประสบความส าเร็จตามเป้าหมายได้

• ประหยัดทรัพยากร ทั้งเวลาและงบประมาณ เนื่องจากมีการก าหนดจุดเริ่มต้นและ
จุดสิ้นสุดที่ชัดเจน

• เมื่อเกิดความส าเร็จของงานเพิ่มมากขึ้นท าให้ตอบสนองต่อผู้รับบริการได้ตรงตามความ
ต้องการและแก้ปัญหาที่ตรงประเด็นมากยิ่งขึ้นด้วย



ขั้นตอนการบริหารโครงการ
ขั้นออกแบบ

วิเคราะห์ปัญหาและ
ก าหนดรูปแบบโครงการ

ขั้นสร้าง
ก าหนดแผนโครงการคือก าหนด

ทรัพยากร

ขั้นปฏิบัติการ

ขั้นเสร็จสิ้น
รายงานผล ประเมินโครงการ

ดังภาพ



ลกัษณะโครงการที่ดี

 โครงการต้องมีเป้าหมายวัตถุประสงค์ชัดเจน  เนื้อหา
รายละเอียดของโครงการเข้าใจง่าย ตอบสนองความ
ต้องการของสังคม มีระยะเวลาการด าเนินงานแน่ชัด  มี
วิธีวัดและประเมินผลได้ง่าย  และมีทรัพยากรสนับสนุนที่
เพียงพอ 



การเขียนโครงการ

1. ชื่อโครงการ
2. หลักการและเหตุผล
3. วัตถุประสงค์
4. เป้าหมาย
5. วิธีการด าเนินงาน

6. สถานที่ด าเนินงาน
7. ระยะเวลาการด าเนินงาน
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
9. งบประมาณ,ทรัพยากรท่ีใช้
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.การประเมินผลโครงการ



 ข้อเสนอโครงการตามมาตรา ๒๓(๔)

 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕

 (ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)



 ชื่อโครงการ : โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการจัดการขยะมูลฝอยโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคีเครือข่าย แบบบูรณาการ เทศบาลเมืองยโสธร 

 หลักการและหตุผล

 เทศบาลเมืองยโสธร ได้ประสบปัญหาเก่ียวกับการบริหารการจัดการขยะ เช่นเดียวกับหลายๆท้องถ่ิน ที่ไม่สามารถบริหารจัดการขยะได้ ทั้งนี้เกิดจากความเติบโตทาง
เศรษฐกิจและค่านิยมของประชาชนในการซื้ออาหารจากตลาดหรือร้านค้าเพื่อบริโภคมากกว่าการผลิตใช้เอง อีกทั้งประชาชนยังขาดจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะในด้านการจัดการขยะมูลฝอย ประชาชนยังมีแนวคิดว่าเป็นหน้าที่ของเทศบาลในการก าจัด คัดแยกขยะ  ประกอบกับการเป็นศูนย์ก าจัดขยะของจังหวัด
ยโสธรที่มี อปท.จ านวน ๑๙ แห่งน าขยะมาก าจัดร่วม จากการรวบรวมข้อมูลจากปริมาณขยะมูลฝอยรวมวันที่น ามาก าจัด ณ สถานที่ก าจัดขยะของเทศบาลเมืองยโสธร ๔ 
ย้อนหลัง ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๕๖ พบว่า ป๒ี๕๕๓ มีปริมาณขยะมูลฝอยเข้าระบบก าจัด  เฉลี่ย ๓๙.๒๐ ตัน/วันหรือ ๑๔,๓๐๘.๐๐ ตัน/ปี , ปี ๒๕๕๔  มีปริมาณขยะมูลฝอย
เฉลี่ย ๔๕.๖๘ ตัน/วันหรือ ๑๖,๖๗๓.๒๐ ตัน/ปี   ปี ๒๕๕๕  มีปริมาณขยะมูลฝอยเฉลี่ย ๔๒.๐๒ ตัน/วันหรือ ๑๕,๓๓๗.๓๐ ตัน/ปี และในปี ๒๕๕๖ มีปริมาณขยะมูลฝอยเฉลี่ย ๔๑.๒๘ 
ตัน/วันหรือ ๑๕,๖๐๗.๒๐ ตัน/ปี    และจากผลการศึกษาองค์ประกอบของขยะมูลฝอย โดยใช้วิธีการ Quartering  พบว่า องค์ประกอบของขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองยโสธรส่วน
ใหญ่เป็นขยะรีไซเคิล ร้อยละ ๕๑.๙๒ รองลงมาเป็นขยะอินทรีย์ ร้อยละ ๔๔.๒๓ และขยะทั่วไปหรือขยะที่ไม่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ ร้อยละ ๓.๘๕ และไม่พบขยะอันตราย
และผลการศึกษาองค์ประกอบของขยะมูลฝอยจากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่น าขยะมาก าจัดร่วมพบว่า องค์ประกอบส่วนใหญ่เป็นขยะรีไซเคิล รองลงมาเป็นขยะอินทรีย์และ
ขยะทั่วไปหรือขยะที่ไม่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ และพบว่ามีขยะอันตรายจากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ๒ แห่ง จากข้อมูลองค์ประกอบขยะของในเขตเทศบาลเมืองยโสธร 
และ อปท.อื่นที่น ามาก าจัดร่วม มีองค์ประกอบคล้ายกัน คือ ขยะส่วนใหญ่เป็นขยะรีไซเคิล    รองลงมาเป็นขยะอินทรีย์ และขยะทั่วไปหรือขยะที่ไม่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ 
ต่างกันตรงที่ไม่พบขยะอันตรายภายในเขตเทศบาล แต่พบขยะอันตรายจากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ๒ แห่ง ที่น าขยะมาก าจัดร่วม 

 จากข้อมูลดังกล่าวหากเทศบาลเมืองยโสธร และ อปท.ที่น าขยะมาก าจัดร่วม มีการสร้างความรู้ความเข้าใจ  มีการรณรงค์ สร้างความตระหนักให้กับประชาชนมีการ
คัดแยกขยะต้นทางก่อนทิ้งหรือการลด คัดแยกขยะโดยใช้หลักการ๓Rs ก็จะท าให้ปริมาณขยะที่จะน าไปก าจัดที่บ่อขยะลดลง   ท าให้ช่วยลดรายจ่ายในการเก็บขนการท าความ
สะอาด   การก าจัด   อปท.ที่น าขยะมาก าจัดร่วมก็จะลดค่าใช้จ่ายในการจ่ายค่าธรรมเนียมการก าจัดขยะให้กับเทศบาลเมืองยโสธร  นอกจากนี้ยังมีรายได้จากการขายขยะรีไซเคิล   
การท าปุ๋ยหรือน้ าหมักชีวภาพจากขยะอินทรีย์    หากมีการคัดแยกขยะที่ต้นทางมีประสิทธิภาพ  จะเหลือขยะทั่วไปหรือขยะที่ไม่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ ที่ต้องไปก าจัดเพียง
ร้อยละ ๓.๘๕  ซึ่งจะส่งผลถึงการยืดอายุการใช้งานของบ่อก าจัดขยะด้วย  

 จากสภาพปัญหาในการด าเนินงานที่ได้กล่าวไว้ในรายละเอียดข้างต้น จะสะท้อนให้เห็นได้ว่า หากประชาชนมีความตระหนัก เห็นความส าคัญและมีส่วนร่วมในการคัด
แยกขยะจากต้นทาง อย่างจริงจังและต่อเนื่อง ปริมาณขยะที่คงเหลือที่จะน าไปก าจัดจะมีปริมาณลดลงและสามารถก าจัดได้หมดในแต่ละวัน   นอกจากนีก้ารลด คัดแยกขยะจาก
ต้นทาง จะต้องด าเนินการควบคู่ไปกับการก าจัดขยะอย่างครบวงจรในบริเวณศูนย์ก าจัดขยะเพื่อส่งเสริมให้เกิดความยั่งยืนและเป็นการเปลี่ยนขยะที่ไม่สามารถขายได้ ได้แก่ เศษผัก 
เศษอาหาร เป็นต้น ให้มีมูลค่าจากการท าปุ๋ยอินทรีย์ น้ าหมักชีวภาพ ปุ๋ยหมักอินทรีย์ ดังน้ัน เทศบาลเมืองยโสธรจึงได้ตระหนักถึงความส าคัญและเห็นประโยชน์จากการจัดท า
กิจกรรมต่างๆที่กล่าวมาข้างต้นขึ้น เพื่อให้เกิดรูปแบบการจัดการด้านขยะมูลฝอยที่มีประสิทธิภาพ ยั่งยืน และเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม จึงได้จัดท าโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ
การจัดการขยะมูลฝอยโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคีเครือข่าย แบบบูรณาการ เทศบาลเมืองยโสธร ขึ้น 





 วัตถุประสงค์

 ๑. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบการจัดการขยะมูลฝอยโดยการมีส่วนร่วมของชมุชนและภาคีเครือขา่ย แบบบูรณาการ   

 ๒. เพื่อจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการจัดการขยะมูลฝอยโดยการมีส่วนร่วมของชมุชน

 ๓. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนให้สามารถลดปริมาณขยะ คัดแยกขยะ น าขยะมาใช้ประโยชน์อย่างเป็น
รูปธรรมและเป็นระบบ โดยใช้หลักการ๓Rs

 เป้าหมาย

 พื้นที่เป้าหมาย

 ๑. พื้นที่เป้าหมายหลัก คือ ๑) ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองยโสธรจ านวน ๒๓ ชุมชน ๒) โรงเรียนในเขตเทศบาล
จ านวน ๗ แห่ง ๓) ศูนย์ก าจัดขยะเทศบาลเมืองยโสธร  จ านวน๑ แห่ง

 ๒. พื้นที่เป้าหมายรอง คือ เทศบาลต าบล/องค์การบริหารส่วนต าบลในบริเวณใกล้เคียงกับเทศบาลเมืองยโสธรที่
ได้ท าบันทึกข้อตกลงร่วมกันในการจดัตั้งศูนย์ก าจดัขยะ  จ านวน ๑๙  แห่ง (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย๑)

 ๓.  แผนที่แสดงพื้นที่ด าเนินการ เขตเทศบาลเมืองยโสธร (เอกสารแนบท้าย ๒)

 กลุ่มเป้าหมาย

 ๑. กลุ่มเป้าหมายหลัก คือ กลุ่มแกนน าที่เราจะให้เขา้มาร่วมในกิจกรรมหลกัทกุกจิกรรม ของโครงการโดยตรง 
ประกอบด้วย แกนน าครอบครัวชุมชนละ ๕๐ คน/ครัวเรือน จ านวน ๒๓ ชุมชน รวม ๑,๑๕๐ คน/ครัวเรือน

 ๒. กลุ่มเป้าหมายรอง คือกลุ่มเป้าหมายที่เข้ามา ร่วมกิจกรรมเป็นครั้งคราวในระดับงานที่ไม่ใช่
วัตถุประสงค์หลักของโครงการ มีบทบาทน้อยกว่า เช่น ตัวแทนของครัวเรือนๆละ ๑ คน นักเรียนทุกคน  ผู้บริหารของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทีน่ าขยะมาก าจดัร่วม เป็นต้น

 ระยะเวลาด าเนินการ

 ระยะเวลาด าเนินงานตามโครงการทั้งสิ้น ๒ ปี ( พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙) โดยแบ่งออกเป็นระยะดังต่อไปนี้



แผนงาน/กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน (รายไตรมาส) 
                

                
กิจกรรมในชุมชน         
แผนงานที่                                         
    

        

 .                                               
 .                                    
 .                                                     
                    

        

แผนงานที่ ๒                                           
 .                                                   
                                                    

        

 .                        
 .                                                     
                                                  
            .                      

        

แผนงานที่ ๓                                          
 .                                                       
            
  -                                       
  -                                                   

        

 .                       /                                
                            

        

 .                                                              
 .                                                     
                   

        

แผนงานที่ ๔                                   
 .                                           
 .                                   
 .                                    
กิจกรรมในศูนย์ก าจัดขยะ         
                                                     
                                                 
                

        

 



งบประมาณ

รายการ จ านวนเงิน (บาท) 

 . ค่าตอบแทน   
     (                         /         /                       ) 

        .                    
              

        .                                        
              

๒. ค่าใช้สอย    
     (                         /         /                       ) 
        .                                                                       
                 
       .                             
                 

         .                  
                 
       .                    
                 
       .                                          
                 

๓. ค่าวัสดุ (                 ) 
       .                 
                 
       .                             
                 
       .                     
                 
       .                       
                 
       .                    
                 
       .               
                 
 

 
 
 

   
 

   
 
 
 
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   

รวมงบประมาณ    
 



สรุป นโยบายจะประสบความส าเรจ็ไดน้ั้นตอ้งมีกรอบการด าเนินนโยบายอย่างชดัเจน  มีการ

กระจายอ านาจไปยงัภมิูภาคและทอ้งถิ่น มีการจดัท าแผนยทุธศาสตรแ์ละแผนกลยทุธเ์พือ่ก าหนด

งบประมาณ ทรพัยากรและหน่วยงานที่รบัผิดชอบ  ตลอดจนการจดัท าแผนปฏบิตัิราชการประจ าปีเพือ่

การด าเนินโครงการที่มีวตัถปุระสงค ์ มีทรพัยากร  มีงบประมาณ  และมีก าหนดเวลาที่ชดัเจน เม่ือ

โครงการแต่ละประสบความส าเรจ็ตามวตัถปุระสงค ์กจ็ะน าความส าเรจ็ไปสูแ่ผนกลยทุธแ์ละแผน

ยทุธศาสตร ์ เม่ือแผนประสบความส าเรจ็ตามเป้าหมาย วตัถปุระสงคก์จ็ะท าใหน้โยบายประสบ

ความส าเรจ็  เป็นผลงานของฝ่ายบรหิารและเกดิประโยชน์ต่อประชาชน



Thanks for joins with us
See you next week. 


