


 
 
รายงานสรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การบริหารยุทธศาสตร แผนงานงบประมาณเพื่อรองรับ                

การเปลี่ยนแปลงภาครัฐ ภายใตยุทธศาสตรชาติ 20 ป ประจําปงบประมาณ 2562 สําหรับผูบริหาร” ครั้งที่ 2 
 
สรุปผลที่ไดรับจากการประชุมเชิงปฏิบัติการ ทําใหไดรับความรูดังตอไปนี้ 

1. หลักการและเทคนิคในการจัดทําแผนยุทธศาสตรที่สนองยุทธศาสตรชาติ เกี่ยวกับ 
- การเชื่อมโยงยุทธศาสตรกรมพัฒนาที่ดิน แผนชาติฯ แผนปฏิรูป และแผนยุทธศาสตรชาต ิ

    - การจัดทําแผนยุทธศาสตรตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
   - การประเมิน SWOT ดวยเทคนิควิธีการ 4.0 
   - การกําหนดตําแหนงเชิงยุทธศาสตรกรมพัฒนาที่ดินในปจจุบัน และอนาคต 
 2.  การวิเคราะหและการวางแผนยุทธศาสตร 
   - การวิเคราะห สังเคราะห และ Simulation ตําแหนงยุทธศาสตรกรมพัฒนาที่ดิน 
 3.  การวิเคราะหและวางแผนตามประเด็นยุทธศาสตร 
   - การทาทายเชิงยุทธศาสตร การกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร และคานิยมรวม 
   - การใช Balanced Scorecard ในการนํายุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติ 
   - การกําหนดเปาประสงค และการกําหนดตัวชี้วัดผลงานหลัก หรือ KPI  
 4.  การวิเคราะหวางแผนบูรณาการตามแผนยุทธศาสตร 
   - หลักและเทคนิคในการบูรณาการองคประกอบทางยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติ 
   - การวิเคราะหผลผลิตของแผนยุทธศาสตร ตัวชี้วัดผลงานหลัก (KPI) เปาประสงค และกลยุทธ 
 5.  การวิเคราะหการจัดทําโครงสรางแยกยอยกิจกรรม 
     - การเขียนโครงการแบบเหตุผลสัมพันธ หรือ Logframe (Logical Framework) 
     - การจัดทําโครงสรางแยกยอยกิจกรรม หรือ WBS (Work Breakdown Structure) 
 6.  การวิเคราะหความเชื่อมโยงระหวางโครงการกับกลยุทธในการจัดทํางบประมาณ 
     - การเชื่อมโครงการกับกลยุทธ ยุทธศาสตรกรมพัฒนาที่ดิน และยุทธศาสตรชาติดวยเทคนิควิธี                  
X-Matrix ตามแนวทาง Hoshin-Kanri และ TQM 
     - การกําหนดงบประมาณแบบมุงเนนยุทธศาสตร หรือ SPBB (Strategic Performance Based 
Budgeting) ตามแนวทางของสํานักงบประมาณ 
     - เทคนิคการจัดทําโครงการเรือธง (Flagship Project) 
 7.  การวิเคราะหความเสี่ยงและความคุมคาของโครงการ 
     - การศึกษาความเหมาะสมและความเสี่ยงโครงการ และประเมินความคุมคา (Value for Money)  
     - การวิเคราะหเกณฑความคุมคาผลตอบแทนการลงทุนเชิงสังคม หรือ SROI (Social Return On 
Investment)  
     - การประเมินและวิเคราะหความเหมาะสม (Feasibility Study) เกณฑการตัดสินใจตามกรอบ
ความคุมคา การประเมินระหวางการดําเนินการ (On-going Evaluation) การสงมอบโครงการและ                   
การประเมินผลเสร็จสิ้นโครงการ (Project Delivery and Evaluation) และการติดตามผล (Follow-up 
Evaluation)  
และมีการฝกปฏิบัติโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป ไดดังตอไปนี้   
 
 



15BSC5 วสัิยทัศน์: กรมพัฒนาที่ดินเป็นองค์กรหลักของการพัฒนาทรัพยากรดินสู่การพัฒนาการเกษตรที่สมดุล มั่นคง มั่งค่ัง และยัง่ยนื 15BSC5

พันธกจิ : 1. สนับสนุนโครงการอนัเนื่องมาจากพระราชด าริ ด้านการพัฒนาที่ดินและส่งเสริมการมีส่วนร่วม จิตอาสา และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการพัฒนาตามแนวพระราชด าริ

2. เสริมสร้างพัฒนางานวจิัยด้านการพัฒนาที่ดิน และส่งเสริมเทคโนโลยด้ีานการพัฒนาท่ีดินให้เกดิเป็นรูปธรรมเชิงนวตักรรม สามารถน าไปถ่ายทอด เพื่อให้เกดิประโยชน์สูงสุดกบัเกษตรกร

3. พัฒนาฐานข้อมูลดิน โดยการส ารวจ วเิคราะห์ และจ าแนกดิน เพื่อก าหนดแผนการใช้ท่ีดิน พร้อมท้ังก าหนดเขตการใช้ที่ดินที่เหมาะสม และให้บริการข้อมูลด้านต่างๆ อยา่งถูกต้องและทันสมัยเพื่อให้เหมาะสมกบัศักยภาพของดิน

5. พัฒนาหมอดินอาสา เกษตรกร หมอดินน้อย และกลุ่มเครือข่ายเกษตรกรให้มีความรู้ ความเข้าใจด้านการพัฒนาที่ดิน สามารถน าไปประยกุต์ใช้ได้ตามแนวเศรษฐกจิพอเพียงเพื่อเป็นรากฐานในการด าเนินชีวติ และพัฒนาชุมชนตามศักยภาพให้มีความเข้มแข็ง (พัฒนา SMART LDD)

ยทุธศาสตร์ : 5

หน่วยงาน: กรมพัฒนาที่ดิน เร่ิม ปี พ.ศ. 2563

ทิศทางเชิงยทุธศาสตร์ ล าดับ วัตถุประสงค์เชิงยทุธศาสตร์ ล าดับ ตัวชี้วัด ล าดับ กลยทุธ์ จ านวน = 20 โครงการ ผู้รบัผิดชอบ งบประมาณ

ประสิทธิผล หน่วย 2563 2564 2565 < พิจารณาจากการท้าทาย [7Challenge] > ซ่อน/แสดงแถว

14

1 เกษตรกรมีองค์ความรู้ประกอบการ
ตัดสินใจในการใช้ที่ดิน

1 ร้อยละเกษตรกรที่ได้รับความรู้และน าไปใช้ใน
การตัดสินใจเปล่ียนแปลง (เกษตรกรท่ีได้รับ
การอบรม 150,000 ราย)

ร้อยละ       80       85       90 1 เสริม: เสริมสร้างความรู้ด้านการพัฒนา
ที่ดินเพื่อให้เกษตรกรสามารถพึ่งพา
ตนเองได้และมีส่วนร่วมรับผิดชอบ

อบรมเกษตรกรและหมอดินอาสาเปน็ 
เกษตรอัจฉริยะ

สพข./สพด. 900 ล้านบาท

2 2 2 502 My Flagship Project 

3 3 3
4 4 4
5 5 5

คุณภาพบรกิาร หน่วย 2563 2564 2565

30

16 ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อระบบ
การให้บริการของกรมพัฒนาที่ดิน 
(SMART LDD)

16 ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการ
เรียกใช้ระบบ

ร้อยละ 80             85       90 16 สร้าง: เร่งรัดการน าระบบ AI มาใช้ในการ
ให้ข้อมูล-ความรู้ แกเ่กษตรกรทั้ง
ประเทศตลอด 24 ชั่วโมง (เช่น การจัด
ให้มี Wikipedia ด้านการปรับปรุงบ ารุง

การพฒันาระบบเครือข่ายสู่มือ
เกษตรกรใน 1 นาที

ศทส. 200 ล้านบาท

17 ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงและใช้
ประโยชน์จาก SMART LDD

17 17

18 18 18
19 19 19
20 20 20

ประสิทธิภาพ หน่วย 2563 2564 2565

46
31 ระบบการบริหารจัดการด้านการ

พัฒนาที่ดินอยูใ่นรูปแบบดิจิทัล
31  จ านวนระบบการจัดท าแผนงานและติดตาม

ประเมินผลที่ได้รับการพัฒนา
31

32 ระบบเครือข่ายเชื่อมโยงข้อมูลทั้ง
ภายในและภายนอกหน่วยงาน ที่
สะดวก เข้าถึงง่าย เป็นข้อมูลเดียวกนั

32 ร้อยละของบุคลากรกรมพัฒนาท่ีดินสามารถ
ใช้งานระบบได้อยา่งมีประสิทธภิาพ

ร้อยละ 85             90       95 32 เสริม:  learning by doing ด้านการ
พัฒนาที่ดิน

อบรมเชิงปฏบิติัการเพือ่พฒันาองค์
ความรู้ของบคุลากร

กวจ. 100 ล้านบาท

33 33 ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการ
เรียกใช้ระบบ

33
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Smart LDD

เป้าหมาย

1) ปัจจัยที่น าไปสู่ส่ิงที่
สังคมชุมชนพึงมีพึงได้
2) การตอบสนอง
ภารกจิตามกฎหมาย 
และนโยบายด้าน
พลังงานของรัฐ
3) การตอบสนองกลุ่ม
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
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ร1) ปจัจยัที่น าไปสู่
ความคุ้มค่าที่คาดหวัง
2) การตอบสนอง
ผู้รบับรกิาร
3) ผู้รบับรกิาร
ต้องการสิ่งใด

1)ปจัจยัที่น าไปสู่
ความมีระบบ ระเบยีบ
 มาตรฐาน ภายใน
องค์การที่พึงมี
2) ความมีระบบงาน
ที่ทรงประสิทธิภาพ
3) มีขั้นตอนน้อย

Start

ซ่อน/แสดงแถว

ซ่อน/แสดงแถว

ซ่อน/แสดงแถว



34 34 ร้อยละความส าเร็จของแผนสร้างและพัฒนา
เคร่ืองมือในการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล

34

35 35 35
36 36 36
37 37 37

การพัฒนาองค์การ หน่วย 2563 2564 2565

62

46 บุคลากรมีสมรรถนะสูงด้าน
เทคโนโลยี/ดิจิทัล เพื่อให้บุคลากรมี
ศักยภาพในการปฏิบัติงานได้บรรลุ
เป้าหมาย

46 ร้อยละบุคลากรท่ีได้รับการพัฒนาศักยภาพ
ตามสมรรถนะประจ าต าแหน่ง

46

47 ฐานข้อมูลด้านการพัฒนาที่ดิน (คน 
ข้อมูลวชิาการ งบประมาณ) 
ครอบคลุมและเป็นปัจจุบัน เพื่อ
น าไปใช้ในการบริหารจัดการองค์กรได้
อยา่งมีประสิทธภิาพ

47 ร้อยละความส าเร็จของแผนสร้างและพัฒนา
เคร่ืองมือในการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล

47

48 เทคโนโลยแีละเคร่ืองมือ เพียงพอ 
ทันสมัย และพร้อมใช้

48 จ านวนระบบเทคโนโลยสีารสนเทศด้านการ
พัฒนาท่ีดินที่ได้รับการพัฒนา

ระบบ 2                3         5 48 สร้าง: คิดค้นนวตักรรมที่เหมาะสมและ
ง่ายต่อการยอมรับต่อเกษตรกรในแต่ละ
พื้นที่

ปรับปรุงและพัฒนาระบบ
เทคโนโลยสีารสนเทศด้านการ
พัฒนาที่ดินให้ทันสมัย

กองวชิาการ/
ศทส.

300 ล้านบาท

49 49 49
50 50 50
51 51 51
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1)ปจัจยัที่น าไปสู่
ความมีระบบ ระเบยีบ
 มาตรฐาน ภายใน
องค์การที่พึงมี
2) ความมีระบบงาน
ที่ทรงประสิทธิภาพ
3) มีขั้นตอนน้อย

1) ปจัจยัของ
นวัตกรรม ความรู้ 
ทักษะ เทคโนโลย ีที่
บคุลากรและองค์การ
พึงมี
2) สมรรถนะของ
บคุลากร
3) สมรรถนะของ
ระบบเทคโนโลยขีอง
องค์การ

ซ่อน/แสดงแถว
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Action 5.:  การวเิคราะห์
Action 1. การเขียนแผนแบบเหตผุลสัมพันธ์ หรือ logframe (Logical Framework) ขั้นที่ 1 ขั้นที่ 2 ขั้นที่ 3

โครงการ : ( --> ดทูี่ BSC)
(ใส่รหัสโครงการ คือ xyy โดยที่ x= เลขที่
ยุทธศาสตร์ yy=เลขที่โครงการ)

501
15BSC5 1 อบรมเกษตรกรและหมอดินอาสาเป็น เกษตรอจัฉริยะ#N/A

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียคือกลุ่มใด/ใคร ผลผลิต (Outputs)/

0 เกษตรกรมีองค์ความรู้ประกอบการตัดสินใจในการใช้ที่ดิน 

0 ร้อยละเกษตรกรที่ได้รับความรู้และน าไปใช้ในการตัดสินใจเปล่ียนแปลง (เกษตรกรที่ได้รับการอบรม 150,000 ราย)

1 เกษตรกร ความรู้ด้านการพฒันา
ที่ดินเพื่อใช้ในการเกษตร

150,000                      3,000.00 5 1 20% 0% 5% 20% 342.000

เปา้หมายตามตวัชีว้ัด (Target): ปี 2563 2564 2565 2566 2567 I

2 0.000

               80.00                85.00                90.00                     -                       -   
80

3 0.000

0

4 0.000

 --ผลของกลยุทธ์ : โปรด
กรอก -->

5 0.000

วันที่เริ่มโครงการ : โปรดกรอก -->
6 0.000

วันที่คาดว่าจะจบงาน : โปรดกรอก -->
 

7 0.000

ประจ าปีงบประมาณ 2563 ระยะเวลา 3 ปี เลือกอัตโนมัติ 8 0.000

เลือกเอง 9 0.000

10 0.000

ชื่อโครงการ 
501 อบรมเกษตรกรและหมอดินอาสาเป็น เกษตรอจัฉริยะ

11 0.000

วันเริ่มงาน วัน วันเสาร์ ที่ ๐๑ เดือน มถิุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 12 0.000

13 0.000

สรุปสาระส าคัญของโครงการ (NS)
Narrative Summary

เจา้ภาพหรือแหลง่ตรวจสอบ 
(MOV) Means of 

Verification
ฐานคตสิ าคัญ (IA) Important Assumption

0.000

0.000

เกษตรกรมีองค์ความรู้ประกอบการตัดสินใจในการใช้ที่ดิน
หนว่ยนบั 2563 2564 2565

0.000

ตัวชี้วัด : ร้อยละเกษตรกรที่ได้รับความรู้และน าไปใช้ในการ
ตัดสินใจเปล่ียนแปลง (เกษตรกรที่ได้รับการอบรม 150,000
 ราย)

หนว่ยนบั : ร้อยละ
                          80.00                           85.00                           90.00 #N/A #N/A

0.000

0.000

ผลของ เกษตรกรไดร้ับความรู้ดา้นการพัฒนา
ทีด่นิ สามารถน าไปพัฒนา และสามารถพ่ึงพา
ตนเองได ้ คือ ….

หนว่ยนบั 2563 2564 2565
0.000

เกษตรกรได้รับความรู้ด้านการพฒันาที่ดิน สามารถน าไป
พฒันา และสามารถพึ่งพาตนเองได้

ราย
120,000.00                       127,500.00                       135,000.00                       148,500.00                       163,350.00                       

0.000

0.000

ผลผลิตทีโ่ครงการน้ีส่งมอบ คือ ..... หนว่ยนบั 2563 2564 2565
0.000

เกษตรกรที่ได้รับความรู้ ราย
150,000                            150,000                            150,000                            165,000                            181,500                            

กจิกรรมของโครงการ (Activity:

 AC)
หนว่ยนบั 2563 2564 2565

ใช ้WMS 1 อบรมเจ้าหนา้ที่กรมพฒันาที่ดิน
วัน 1                                      1                                      1                                      1                                      1                                      ขอ้มลูงานโครงการ/แผนนงาน

ใช ้WMS 2 อบรมเกษตรกร
วัน 3                                      3                                      3                                      3                                      3                                      

ใช ้WMS 3 ประเมินผลโครงการ โครงการ 1                                      1                                      1                                      1                                      1                                      ล าดบัที่ งานโครงการ วันเริ่ม วันเสร็จ ผู้รับผิดชอบ วันเริ่มงานจริง วันเสร็จงานจริง
ตัวขบัต้นทุน/

หน่วย
ราคาต่อหน่วย
(Unit Cost)

จ านวน
(Quantity)

ใช ้WMS 3.1 -                                   -                                   

ใช ้WMS 3.2 -                                   -                                   

ใช ้WMS 6 หลัก 1 001-กิจกรรมสร้างการรับรู้และความเขา้ใจบทบาทหน้าที่ และการ
บริการ สสปน.

1 ต.ค. 61 1 พ.ย. 61 ยงัไมม่ผู้ีรับผิดชอบ 16 ม.ิย. 61 16 ก.ค. 61 วัน          3,000.00 30

ใช ้WMS 7 //รอง 1.1 1.การผลติเน้ือหา ขอ้มลู และการจดัท าสือ่ประชาสมัพันธ์สง่เสริม
ประสทิธิภาพการสือ่สารภายในองค์กร

5 ต.ค. 61 1 ธ.ค. 62 ผอ. ฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ

20 ต.ค. 61 20 พ.ย. 61 ชุด          2,440.00 2440

ใช ้WMS 8 ///ย่อย 1.1.1 จา้งผลติเน้ือหา และ ขอ้มลู และสือ่ประชาสมัพันธ์เพ่ือการสือ่สาร
ภายในองค์กร

15 ต.ค. 61 2 ก.พ. 62 Adam02 วัน              90.00 90

ใช ้WMS 9 ///ย่อย 1.1.2 ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ที่เก่ียวขอ้ง 2 พ.ย. 61 2 ธ.ค. 61 Adam02 วัน

ใช ้WMS 10 หลัก 2 จ านวนชิ้นงานที่เผยแพร่ภายในองค์กร เน้ือหา ขอ้มลู และการจดัท า
สือ่ประชาสมัพันธ์สง่เสริมประสทิธิภาพการสือ่สารภายในองค์กร

2 ธ.ค. 61 12 ธ.ค. 61 Adam02 วัน

ใช ้WMS 11 //รอง 2.1 002-กิจกรรมการจดัท า Internal Newsletter 2 ม.ค. 62 12 ม.ค. 62 Adam02 คน

ใช ้WMS 12 //รอง 2.2 การจดัท า Internal Newsletter 3 ม.ค. 62 13 ม.ค. 62 Adam02 คร้ัง                5.00 5

ใช ้WMS 13 //รอง 2.3 ค่าจดัจา้งบริษัทที่ปรึกษาเพ่ือด าเนินงานผลติวารสารขา่วในองค์กร 
พร้อมจดัท ากลยทุธ์เน้ือหาของเลม่ อาร์ตเวิร์ค ดีไซน์

4 ม.ค. 62 14 ม.ค. 62 Adam02 วัน

ใช ้WMS 14 //รอง 2.4 ค่าชา่งถ่ายภาพน่ิง ภาพวิดีโอ และการลงพ้ืนที่ 5 ก.พ. 62 15 ม.ีค. 62 Adam02 ฉบบั

ใช ้WMS 15 //รอง 2.5 ค่าใชจ้า่ยอ่ืนๆ ที่เก่ียวขอ้ง 6 ม.ค. 62 16 ม.ีค. 62 Adam02 วัน             120.00 120

ใช ้WMS 16 //รอง 2.6 จ านวนการเผยแพร่สือ่ Internal Newsletter  (ครั้ง) 7 ก.พ. 62 17 ม.ีค. 62 Adam02 วัน 30.00                30
ใช ้WMS 17 หลัก 3 003-กิจกรรมสือ่สารเพ่ือสร้างการมสีว่นร่วมในองค์กร 8 ม.ีค. 62 18 เม.ย. 62 Adam12 คร้ัง                2.00 2

ใช ้WMS 18 //รอง 3.1 3.จดักิจกรรมสือ่สารภายในองค์กร เพ่ือสร้างการมสีว่นร่วมในองค์กร 9 เม.ย. 62 19 เม.ย. 62 Adam12 วัน              30.00 30

ใช ้WMS 19 ///ย่อย 3.1.1 จดัจา้งบริษัทผู้ด าเนินการจดักิจกรรมภายในองค์กรต่างๆ 10 ม.ค. 62 10 ม.ค. 62 Adam12

ทรัพยากรที่จะใช ้(Input) หนว่ยนบั 2563 2564 2565 ///ย่อย 3.1.2 ตกแต่งสถานที่ และจดัท าสือ่เพ่ือสือ่สาร ในการจดักิจกรรม
11 ม.ค. 62 21 ม.ค. 62 Adam12

WBS

ผลผลิตของโครงการ (Outputs: OP)

ผลลัพธ์ (Outcome: OC) หรอืเป้าประสงค์ (Goal)

กรมพัฒนาที่ดินเป็นองค์กรหลักของการพัฒนาทรัพยากรดินสู่
การพัฒนาการเกษตรที่สมดุล มั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยนื

แผนยทุธศาสตร์กรมพัฒนาทีด่ิน

อบรมเกษตรกรและหมอดนิอาสาเปน็ เกษตรอัจฉรยิะ

เกษตรกรมีองค์ความรู้ประกอบการตดัสินใจในการใช้ทีด่นิ

หน่วยนับ : รอ้ยละ

ยุทธศาสตรท์ี ่5 :

รอ้ยละเกษตรกรที่ไดร้บัความรูแ้ละน าไปใชใ้นการตดัสินใจเปลี่ยนแปลง (เกษตรกรที่ไดร้บัการอบรม 150,000 ราย)

Smart LDD

ผลลัพธ์บั้นปลาย (Ultimate Outcome: UC) ความส าเรจ็ตามประเดน็ยทุธศาสตร์

ตวับง่ชี้ผลงาน (OVI)
Objectively Veriable Indicator

พธุ 30 กันยายน 2563

เสรมิ: เสรมิสรา้งความรู้ดา้นการพัฒนาทีด่นิเพ่ือให้เกษตรกรสามารถพ่ึงพาตนเองไดแ้ละมีส่วนรว่มรบัผิดชอบ

เกษตรกรไดร้ับความรู้ดา้นการพัฒนาที่ดนิ สามารถน าไปพัฒนา และสามารถพ่ึงพาตนเองได้

เสาร์ 1 มิถุนายน 2562

แผนงาน/โครงการแบบเหตผุลสัมพันธ์ (Logframe : Logical Framework)

ใครคือกลุ่มเปา้หมาย? ผลลัพธ ์(outcome)

ปริมาณ
กลุม่เปา้หมาย (ใส่

ตัวเลขเท่าน้ัน)

วัตถุประสงค์ (Strategic Objective) ที่
 1 :

ตวัชีว้ัด (KPI) ที ่1 :

กลยทุธ์ (Tactic) ที่ 1 :

มลูค่าต่อหน่วยที่เกิด
กับกลุม่ผู้มสีว่นได้สว่น
เสยี (ใสเ่ฉพาะตัวเงนิ)

ระยะเวลาที่ผล
อยู่ได้นาน  (ใส่
ตัวเลขเท่าน้ัน)

ปทีี่เริ่มมี
ผลประโยชน์

ผลทีเ่กดิอยูแ่ล้ว
แมไ้มม่ี

โครงการนี้ 
(Deadweight)  

  %(DW)

ผลเชิงลบทีเ่กดิ
จากโครงการ  

(Displacement) 
% (D)

ปจัจยัอื่นๆ ทีม่ี
ส่วนท าใหเ้กดิผลนี้
 % (Attribution 

)     %(A)

ผลนี้จะลดลงไป
ในปถีัดๆ ไป

เทา่ใด? % (Drop
 off)         

%(DO)

ผลกระทบ 
(Impact) 

(หนว่ย: ล้าน
บาท)

ไปที่ 6 วิเคราะห์ความคุ้มค่า ไปที่ 6 วิเคราะห์ความคุ้มค่า

ไปที่ 6 วิเคราะห์ความคุ้มค่า

1

2

3

4

5

6

7
8
9
10

11

12

14

501 อบรมเกษตรกรและหมอดินอาสาเป็น เกษตรอัจฉริยะ

เปลีย่นโครงการใหม่ .... กดปุ่ มนี้
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1
บุคลากร (ระบุบุคลากรที่ใชใ้นการท างาน) รวม 601 601 601 0 0 ///ย่อย 3.1.3 อาหารและเครื่องดื่ม

12 ม.ค. 62 22 ม.ค. 62 Adam12 ช่องทาง                2.00 2

1.1
ผู้บริหาร man-month 1 1 1 ///ย่อย 3.1.4 ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ที่เก่ียวขอ้ง

13 ม.ค. 62 23 ม.ค. 62 Adam12

1.2
ประจ า man-month 400 400 400 ///ย่อย 3.1.5 จ านวนกิจกรรมสือ่สารภายในองค์กร เพ่ือสร้างการมสีว่นร่วมในองค์กร

14 ม.ค. 62 24 ม.ีค. 62 Adam1

1.3
จ้างเหมา man-month 200 200 200 หลัก 4 004-กิจกรรมจดัจา้งผู้ด าเนินงานโครงการเพ่ิมประสทิธิภาพการสือ่สาร

ภายในองค์กร
15 ม.ค. 62 25 ม.ค. 62 Adam1

2
งบประมาณ รวม                  300,000,000                                -                                  -                                  -                                  -   //รอง 4.1 จดัจา้งผู้ด าเนินงานโครงการ

16 ม.ค. 62 26 ม.ค. 62 Adam20

2.01
เงินเดือน บาท //รอง 4.2 จดัจา้งผู้ด าเนินงานโครงการ ตลอดปี

17 ม.ค. 62 27 ม.ีค. 62 Adam21

2.02
ค่าตอบแทน บาท //รอง 4.3 ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ที่เก่ียวขอ้ง

18 ม.ค. 62 28 ม.ีค. 62 Adam22

2.03
ค่าใช้สอย บาท                  300,000,000 

2.04
ค่าอปุกรณ์ บาท

2.05
ค่าวัสดุ บาท

2.06
งบลงทุน บาท

2.07
อื่น ๆ บาท

2.08
บาท

2.09
บาท

2.1
บาท

2.11
บาท

 

2.12
อื่นๆ บาท

รวมงบประมาณ 300,000,000 0 0 0 0

ประสิทธิภาพ (Efficiency) = 2,000.00                      -                             -                             -                             -                             

ประสิทธิผลเชงิต้นทุน (CE : Cost Effectiveness) = 2,500.00                      -                             -                             -                             -                             

  ส าหรับ define name ='10Logframe1'!$C$77:INDEX('10Logframe1'!$C$77:$C$1116,SUMPRODUCT(--('10Logframe1'!$C$77:$C$1116<>"")))

Action 4. วิเคราะห์ต้นทุน 
(Costs) : Expenditure

กรณุากรอกข้อมูล ลงในช่องสเีขียว เทา่น้ัน

หน่วยงาน 0

ชื่อโครงการ/แผนงาน
501

มลูค่า
300,000,000.00                    

บาท

ระดับความส าคัญ 4.มาก มมีลูค่าเชิงสังคม 1. ใช่ <---------------- ถ้า "ใช่" ใหก้รอกข้อมลูในส่วนผลประโยชน์ทางสังคม"

ปงีบประมาณทีเ่สนอขอ
2019

ระยะเวลาทีโ่ครงการส่งผลต่อกลุ่มเปา้หมาย 3 ปี 1. ใช่

2. ไมใ่ช่

ปงีบประมาณพ.ศ.

2019 2020 2021 2022 2023 2024

ต้นทุน 300,000,000.00            -                             -                             -                             -                             -                                       

2.01     เงินเดือน บาท -                             -                             -                             -                             -                             

2.02     ค่าตอบแทน บาท -                             -                             -                             -                             -                             

2.03     ค่าใช้สอย บาท 300,000,000.00             -                             -                             -                             -                             

2.04     ค่าอปุกรณ์ บาท -                             -                             -                             -                             -                             

2.05     ค่าวัสดุ บาท -                             -                             -                             -                             -                             

2.06     งบลงทุน บาท -                             -                             -                             -                             -                             

2.07     อื่น ๆ บาท -                             -                             -                             -                             -                             

2.08     0 บาท -                             -                             -                             -                             -                             

2.09     0 บาท -                             -                             -                             -                             -                             

2.10     0 บาท -                             -                             -                             -                             -                             

2.11     0 บาท -                             -                             -                             -                             -                             

หกัการลดตน้ทนุฐานกิจกรรม (ABC) 0

2 รายไดร้วมทัง้สิน้ 0 273,600,000 218,880,000 175,104,000 140,083,200 112,066,560

ไปที่ 6 วิเคราะห์ความคุ้มค่า
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จ านวนผู้รับบริการ (ราย) (เฉพาะทีเ่ก็บเงนิได)้ -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   -                                               

ราคาค่าบริการ/ ราย -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   -                                               ร้อยละละเพิ่ม/ลด

2.1 รายรับ  (จ านวนราย*ราคาขาย) 0 0 0 0 0 0

2.2 รายได้อื่นๆ (ถ้าม)ี 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.3 ผลประโยชนเ์ชิงสังคม (ถ้ามี) 0 273,600,000 218,880,000 175,104,000 140,083,200 112,066,560 กรณีทีม่กีารคิดผลประโยชน์เชิงสังคม

3 ค่าใช้จ่ายในการดแูลรกัษา (ถ้ามี) 0 0 0 0 0 0

กระแสเงินสด 300,000,000.00-                   273,600,000.00                   218,880,000.00                   175,104,000.00                   140,083,200.00                   112,066,560.00                               

0 1 2 3 4 5

การลงทนุเมือ่เร่ิมโครงการ 300,000,000

กระแสเงินสด -300,000,000 273,600,000 218,880,000 175,104,000 140,083,200 112,066,560

กระแสเงินสดสะสม -300,000,000 -26,400,000 192,480,000 367,584,000 507,667,200 619,733,760

n/m 0.12                                       1.10                                       2.62                                       4.53                                                      

รายได ้มูลค่าปจัจุบนั 0 253,333,333 187,654,321 139,003,201 102,965,334 76,270,618

ค่าใช้จ่าย มูลค่าปจัจุบนั 300,000,000 0 0 0 0 0

เงินทีไ่ด้ตอบแทน
จากโครงการ  
(เทยีบเปน็ค่าเงิน
ปจัจบุนั)

-300,000,000 253,333,333 187,654,321 139,003,201 102,965,334 76,270,618

เงินลงทนุเร่ิมต้น -300,000,000 -24,444,444 165,020,576 291,800,030 373,150,547 421,780,384

เงินทีไ่ด้ตอบแทนจากโครงการ 759,226,807
n/m 0.14                                       1.38                                       3.57                                       6.66                                                      

โครงการนี้ก าไร (ขาดทนุ) 459,226,807

ในระยะเวลา 5 ป ี501 น้ี Action 6.: การวิเคราะหค์วามคุ้มค่า หรอื VFM (Value for Money)
ก าไร/ (ขาดทุน) NPV = 459,226,807 บาท

อตัราผลประโยชนต่์อต้นทุน BCR = 2.53                                      

อัตราสว่นลด 8.00% อตัราผลตอบแทนภายใน IRR = 69.03%

ระยะเวลาคืนทุน PBP = 1 ปี 1.45 เดือน 1.096491228 1 0.1206

ระยะเวลาคืนทุน มูลค่าปัจจุบัน PBP = 1 ปี 1.69 เดือน 1.137157107 1 0.1407

การทดสอบค่าความแปรเปล่ียนของผลประโยชน์ SVTB = 60.49%

การทดสอบค่าความแปรเปล่ียนของต้นทุน SVTC = 153.08%

ผู้ใหข้้อมลู

เบอร์โทรศัพท์

Email

ผู้ตรวจสอบ

เบอร์โทรศัพท์

Email

หมายเหต ุ

Action 4. วิเคราะหต์น้ทนุ (Costs) ==> ABC: Activity-Based Costing การกระจายค่าใชล้งกิจกรรม

ชื่อแผ่นงาน Logframe 19Logframe0 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00
ผลลัพธ์ของโครงการ เกษตรกรได้รับความรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน สามารถน าไปพัฒนา และสามารถพ่ึงพาตนเองได้ 
ผลผลิตของโครงการ 0
ชื่อโครงการ/แผนงาน 501

ค่าใช้จ่ายการผลิตตามประเภทของต้นทุน หากเป็น Direct cost
(Cost Element) ให้ใส่ 1 (=100%) (หนว่ย: บาท)

การปันส่วนตามสัดส่วน
ก ขอ้มลูทางการเงิน หากเป็น Indirect Cost
2.01     เงินเดือน บาท -฿                               1 -฿                               100.00%                             0.20                                       0.45                                                                           0.35 
2.02     ค่าตอบแทน บาท -฿                               1 -฿                               100.00%                             0.70                                       0.30 
2.03     ค่าใช้สอย บาท 300,000,000฿               1 300,000,000฿               100.00%                             0.30                                       0.70 
2.04     ค่าอปุกรณ์ บาท -฿                               1 -฿                               100.00%                             0.20                                       0.80 
2.05     ค่าวัสดุ บาท -฿                               1 -฿                               100.00%                             0.20                                       0.80 
2.06     งบลงทุน บาท -฿                               1 -฿                               0.00%
2.07     อื่น ๆ บาท -฿                               1 -฿                               0.00%
2.08     0 บาท -฿                               1 -฿                               0.00%
2.09     0 บาท -฿                               1 -฿                               0.00%
2.10     0 บาท -฿                               1 -฿                               0.00%
2.11     0 บาท -฿                               1 -฿                               0.00%

0.00%
300,000,000                 300,000,000                 

ค่าใช้จ่ายการผลิตแยกตามกจิกรรม  

(หนว่ย: บาท) จ านวน
ตัวขบัต้นทุน
( Cost Driver)

ABC ปรับตัวขบัต้นทุน ต้นทุน

หมายเลขกจิกรรมกิจกรรม ABC ABC ABC

1.00     001-กจิกรรมสร้างการรับรู้และความเข้าใจบทบาทหนา้ที่ และการบริการ สสปน. 90,000,000฿                 30                               วัน 3,000,000.00                30                                                             90,000,000.00 

2.00     จ านวนชิ้นงานที่เผยแพร่ภายในองค์กร เนื้อหา ข้อมูล และการจัดท าส่ือประชาสัมพนัธ์ส่งเสริมประสิทธิภาพการส่ือสารภายในองค์กร210,000,000฿               -                              วัน 120                                                            210,000,000.00 

3.00     003-กจิกรรมส่ือสารเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในองค์กร -฿                               2                                คร้ัง -                             2   

4.00     004-กจิกรรมจัดจ้างผู้ด าเนนิงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการส่ือสารภายในองค์กร -฿                               -                              -                                

5.00                                                                                  -   

6.00                                                                                  -   

7.00                                                                                  -   

8.00                                                                                  -   

9.00                                                                                  -   

10.00                                                                                -   

รวม 300,000,000                 300,000,000                                                               
-                                                                               
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ไปที่ 6 วิเคราะห์ความ
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19Logframe0 Page 4

Action 1. ทีมงาน
รายชื่อทีมงานที่รับผิดชอบแผนงาน/โครงการน้ี

5.00 TeamList

ยังไม่มีผู้รับผิดชอบ

เตมิ --> ด ารงค์ 

เตมิ --> ผอ. ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

เตมิ --> ผอ. ฝ่ายอ านวยการและพสัดุ

เตมิ --> มัธยา

เตมิ -->
เตมิ -->
เตมิ -->
เตมิ -->
เตมิ -->
เตมิ -->
เตมิ -->
เตมิ -->
เตมิ -->
เตมิ -->
เตมิ -->
เตมิ -->
เตมิ -->
เตมิ -->
เตมิ -->
เตมิ -->
เตมิ -->
เตมิ -->
เตมิ -->
เตมิ -->
เตมิ -->
เตมิ -->
เตมิ -->
เตมิ -->
เตมิ -->
เตมิ -->
เตมิ -->
เตมิ -->
เตมิ -->
เตมิ -->
เตมิ -->
เตมิ -->
เตมิ -->
เตมิ -->
เตมิ -->

ไปที่ 6 วิเคราะห์ความคุ้มค่า
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