
 
แบบรายงานสรุปผลการเข้ารับการฝึกอบรม 

 
เรียน ผู้อ ำนวยกำรส ำนักองค์กำรอุตสำหกรรมป่ำไม้ภำคเหนือล่ำง (ผ่ำนผู้จัดกำรส่วนแผนงำนและประเมินผล) 
 
  ด้วยข้ำพเจ้ำนำงสำวณิชชำ จันทลักษณ์  หัวหน้ำงำน (ระดับ 6) งำนแผนงำนและประเมินผล                   
ส่วนแผนงำนและประเมินผล องค์กำรอุตสำหกรรมป่ำไม้ภำคเหนือล่ำง ได้รับกำรฝึกอบรมหลักสูตร “กำรประเมินผล
และควำมคุ้มค่ำของแผนและโครงกำร” ระหว่ำงวันที่ 21 - 23 สิงหำคม 2557 เป็นเวลำรวมทั้งสิ้น 3 วัน ณ โรงแรม 
เดอะ ทวิน ทำวเวอร์ กรุงเทพฯ ซึ่งหลักสูตรดังกล่ำวจัดโดย สถำบันพัฒนำนโยบำยและกำรจัดกำร คณะรัฐศำสตร์ 
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย มีค่ำใช้จ่ำยทั้งสิ้นเป็นเงิน 9,950.-บำท (เก้ำพันเก้ำร้อยห้ำสิบบำทถ้วน)  
  บัดนี้ ข้ำพเจ้ำได้เข้ำรับกำรฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่ำวเรียบร้อยแล้ว สรุปได้ดังนี้ 

1. กำรฝึกอบรมดังกล่ำวมีวัตถุประสงค์เพ่ือ ให้ผู้เข้ำรับกำรอบรมมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ
หลักกำรบริหำรโครงกำร เขียนโครงกำรแบบประเพณีนิยม (Conventional) กำรเขียนโครงกำรแบบเหตุผลสัมพันธ์ 
(Logical Framework – Log frame) เงื่อนไขควำมส ำเร็จและควำมเสี่ยงของโครงกำร กำรก ำหนดตัวชี้วัด  กำร
ก ำหนดกิจกรรมและกำรติดตำมผล รูปแบบและประเด็นกำรประเมินผล ตัวแบบกำรประเมินผลโครงกำร กำรศึกษำ
ควำมเหมำะสม กำรวิเครำะห์กรณีศึกษำด้ำนกำรประเมินผลแผนงำนและโครงกำร กำรค ำนวณต้นทุนกิจกรรมและ
ต้นทุนกำรผลิต กำรวิเครำะห์งบประมำณโครงกำร กำรประเมินควำมคุ้มค่ำ กำรรำยงำนผลกำรประเมินผล ตลอดจน
กำรแก้ไขปรับปรุงแผนงำน โครงกำร และกำรบริหำรงำน รวมทั้งมีกำรฝึกปฏิบัติด้วย 

2. เนื้อหำและหัวข้อวิชำของหลักสูตรกำรฝึกอบรม  
วันแรก (21 สิงหำคม 2557) ก่อนเริ่มกำรอบรมมีกำรทดสอบก่อนกำรฝึกอบรมเพ่ือให้ทรำบภูมิ

ควำมรู้เดิมก่อนกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมในลักษณะแบบทดสอบปรนัยจับคู่ 10 ข้อ และเลือกค ำตอบที่ถูกต้อง 15 ข้อ 
เป็นค ำถำมในเรื่องของแนวคิด หลักกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี กำรวิเครำะห์และสังเครำะห์โครงกำร แนวคิด
และแบบกำรประเมินผลโครงกำร เกณฑ์กำรประเมินควำมคุ้มค่ำในกำรด ำเนินงำนของรัฐบำล กำรวิเครำะห์ทำง
กำรเงินและเศรษฐศำสตร์ และข้อสอบอัตนัย 1 ข้อ เป็นค ำถำมเรื่องแนวคิดในกำรค ำนวณต้นทุนผลผลิต หมำยเหตุ 
ข้อค ำถำมทำงสถำบันฝึกอบรมไม่อนุญำตให้ผู้รับกำรฝึกอบรมน ำกลับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หัวข้อบรรยำย . . . 
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หัวข้อบรรยำย โดย รศ.ดร.ด ำรงค์ วัฒนำ เรื่อง กำรบริหำรและประเมนิแผนและโครงกำร  
ให้ควำมรู้ในเรื่องของหลักกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี อธิบำยโดยผังภำพดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Action Plan 

 
Quality Management 

Process 
HRM & HRD + Ethics MIS 

  Planning + R & D Customers & Partnership 
Leadership 

 
 

  หลักคิด กำรบริหำรงำนให้มีควำมโปร่งใส ใช้เงินตำมแผน และได้ผลงำนตำมแผน โดยผลงำนต้อง
ก่อเกิดประโยชน์ และมีประสิทธิภำพ โดยมีเกณฑ์กำรประเมินควำมคุ้มค่ำในกำรด ำเนินงำนด้ำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ 
Value for money (VFM) The three E’s (3 ป) ประหยัด (Economy) ประสิทธิภำพ (Efficiency) ประสิทธิผล 
(Effectiveness) 
  ควำมรู้เรื่องผลประโยชน์ในรูปของมูลค่ำ และวิธีกำรตีค่ำมูลค่ำ โดยสรุปดังนี้คือมูลค่ำเป็นเรื่อง
ของอัตวิสัย อำจต่ำงกันได้ตำมบุคคล และสถำนกำรณ์ วิธีกำรตีค่ำมูลค่ำจ ำแนกเป็น 2 รูปแบบคือ มูลค่ำของควำม
เต็มใจจ่ำย (Willingness to pay, WTP) หรือยอมจ่ำยได้เท่ำไหร่ เช่นค่ำกำรตลำด และควำมเต็มใจยอมรับ 
(Willingness to Accept, WTA) หรือยอมรับเท่ำไหร่ เช่นประกันภัย/ประกันชีวิต  ค่ำภำษี 

ควำมรู้เรื่องกำรประเมินคุณค่ำ สรุปได้คือต้องดูควำมต้องกำรของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือประเด็นที่
เกี่ยวกับวิถีชีวิต/ควำมต้องกำร/สภำพแวดล้อม ซึ่งกำรประเมินคุณค่ำดังกล่ำวไม่อำจประเมินเป็นตัวเงินที่ชัดเจนได้ 

ควำมรู้เรื่องกำรประเมินผลประโยชน์ ในทำงเศรษฐศำสตร์จะคิดผลตอบแทนที่มีตัวตนและไม่มี
ตัวตน ส่วนในทำงกำรเงินจะคิดเฉพำะผลตอบแทนที่มีตัวตน 
 
 

ควำมรู้เรื่องกำรวิเครำะห์ . . . 
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ควำมรู้เรื่องกำรวิเครำะห์และสังเครำะห์โครงกำร  
เริ่มต้นจำก 1. กำรค ำนึงถึงผลลัพธ์ (OUTCOMES) ที่คำดว่ำจะได้   2. ผลผลิต (OUTPUT)                   

ที่ต้องกำร 3. กำรด ำเนินกำรหรือกิจกรรม (PROCESS) ที่ต้องมีขั้นตอนนี้ส ำคัญหำกพลำดบำงกิจกรรมโครงกำรอำจ
ล้มเหลว ไม่โปร่งใส ไม่มีควำมหมำย  4. ปัจจัยน ำเข้ำเช่นงบประมำณ/บุคลำกร (INPUT)  5. กำรก ำกับด้วยวิสัยทัศน์ 
(VISION)  6. มีกำรติตำม ประเมินผล โดยกำรประมวลสังเครำะห์ ตัวชี้วัด หรือ KPI  7. หำกไม่เป็นไปตำมแผนต้อง 
มีกำรแก้ไข/ปรับปรุงใหม่ กระบวนกำรดังกล่ำวเป็นกระบวนกำรในกำรสร้ำง P : Product หรือตัวโครงกำรต่อมำดู 
8. กลยุทธ์/แผนงำน P : Process 9.ยุทธศำสตร์ คือ I : Input  ซึ่งกระบวนกำรทั้งหมดเกิดจำก C : Context คือ 
10. กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อม หำก Context เปลี่ยนแปลง แผนยุทธศำสตร์ แผนงำน และโครงกำรจะเปลี่ยน 

อธิบำยโดยผังภำพโดยใช้ตัวแบบ CIPP ดังนี้ 
ชื่อโครงกำร ..................................................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  กำรฝึกปฏิบัติจริงโดยแจกกรณีศึกษำโครงกำรแบบประเพณีนิยม (Conventional) โดยให้ท ำเป็น
โครงกำรแบบเหตุผลสัมพันธ์ (Logical Framework – Log frame) ซึ่งกำรปฏิบัติแบ่งกลุ่มกำรฝึกเป็นกลุ่มย่อยกลุ่ม
ละ 11 คน ร่วมกับผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมของหน่วยงำนอื่นๆ 
 

วันที่สอง . . . 

9. ยทุธศาสตร์ …………………………………………………………………………………………………… 

8. กลยทุธ์/แผนงาน……………………………………………………………………………………………… 

7. แกไ้ข/ปรับปรุงใหม่ 

10. วเิคราะห์สภาพแวดลอ้ม (SWOT) ……………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………...……… 

5. VISION 
…………….
. 

4. INPUT 
…………….
. 

3. PROCESS 
กิจกรรมหลัก  
   กิจกรรมรอง  
      กิกรรมยอ่ย 

2. OUTPUT 
…………….. 

1. OUTCOMES 
………………… 

6. การติดตาม ประเมินผล โดยการประมวลสงัเคราะห์ ตวัช้ีวดั หรือ KPI (KEY Performance Indicators) 
………………………………………………………………………………………………………………. 

งานกิจกรรม ท่ีน ามาท าร่วมกนั ตอ้งมีผลผลิต(OUTPUT) เกิดข้ึน และมีเวลาเร่ิม 
และส้ินสุดท่ีแน่นอนของแต่ละงานกิจกรรม 

C : Context 
 

I : Input 
P : Process 
P : Product 
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วันที่สอง (22 สิงหำคม 2557) กำรฝึกปฏิบัติต่อเนื่องจำกวันแรก และให้แต่ละกลุ่มน ำเสนอผลงำน 
โครงกำรที่จัดท ำ และร่วมวิเครำะห์ข้อมูลแผนงำนโครงกำรที่แต่ละกลุ่มน ำเสนอ  

วิทยำกรให้แนวคิดในผลงำนโครงกำรที่แต่ละกลุ่มจัดท ำ ให้ควำมรู้และอธิบำยเรื่องกำรก ำกับ 
ติดตำม และประเมินผลโครงกำร เทคนิคกำรประเมินผลโครงกำร 

ควำมรู้เรื่องกำรประเมินผลโครงกำร 
เป็นกำรประเมินในทุกๆส่วน เพ่ือให้มั่นใจได้ว่ำโครงกำรมีควำมคุ้มค่ำในกำรด ำเนินกำร โดยใช้

ตัวชี้วัดที่สร้ำงขึ้นวัดผลงำนที่ปรำกฏในแต่ละช่วงกำรด ำเนินกำร เพ่ือวัดระดับควำมส ำเร็จของโครงกำรเมื่อเทียบกับ 
ผลผลิต กระบวนกำรด ำเนินงำนเป็นผลท ำให้ผลผลิตเป็นอย่ำงไร ปัจจัยน ำเข้ำมีผลท ำให้กระบวนกำรหรือกิจกรรม
เป็นอย่ำงไร ตลอดรวมถึงปัญหำอุปสรรคที่เกิดขึ้นในระหว่ำงกำรด ำเนินงำน ส ำหรับกำรประเมินควำมประหยัดคือใช้
งบประมำณได้ตำมมำตรฐำนที่ตั้งไว้ ประเมินควำมมีประสิทธิภำพคือกำรใช้งบประมำณไม่เกินกว่ำที่ตั้งไว้โดยได้
ผลงำนตำมเป้ำหมำย และประเมินควำม มีประสิทธิผลส่วนนี้ท ำให้โครงกำรมีควำมแตกต่ำงกันในเรื่องของคุณค่ำ 
และโดยมำกส่วนภำคเอกชนจะให้ควำมส ำคัญในเรื่องประสิทธิผลมำกกว่ำส่วนรำชกำร ซึ่งรำชกำรจะให้ควำมส ำคัญ
ในส่วนของควำมประหยัดและควำมมีประสิทธิภำพมำกกว่ำ ทั้งนี้มีแนวคิดเพ่ิมเติมคือผู้ บริหำร (ที่มีคุณค่ำ) 
จ ำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจท ำให้งำนเกิดประสิทธิผล มำกกว่ำเกิดประสิทธิภำพเพียงอย่ำงเดียว  อธิบำยโดยผังภำพดังนี้ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ควำมรู้เรื่องกำรวิเครำะห์ . . . 

ควำมมีประสิทธิผล 
(Effectiveness) 

ควำมมีประสิทธิภำพ 
(Efficiency) 

ควำมประหยัด 
(Economy) 

รายงาน 

ปัญหำอุปสรรค 

ปัญหำอุปสรรค 

ปัญหำอุปสรรค 

ปัญหำอุปสรรค 

ผลกระทบ 
ที่เกิดขึ้นกับประชำชนในพื้นท่ี 

ระดับควำมส ำเร็จของโครงกำร 
ตำมแผนปฏิบัติกำร 

ผลผลิต 
บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงกำร 

กระบวนกำร 
กำรด ำเนินกำรตำมแผนที่ก ำหนด 

ปัจจัยน ำเข้ำ 
เช่น งบประมำณ/บุคลำกร อุปกรณ์ 

เทคโนโลยี ฯลฯ 

สภำพแวดล้อม 

1 
(Monitor) 

2 
(Evaluate) 

ตวัช้ีวดั 

ตวัช้ีวดั 

ตวัช้ีวดั 

กำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำ 

3 
(Inspect) 
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ควำมรู้เรื่องกำรวิเครำะห์ทำงกำรเงิน ควำมรู้เรื่องควำมหมำยและสูตรกำรวิเครำะห์ สรุปดังนี้คือ 

ค่ำ NPV (Net present value) มูลค่ำปัจจุบันสุทธิ เป็นกำรประเมินควำมคุ้มค่ำของเงินโดยค ำนึงถึงมูลค่ำของเงิน
ตำมเวลำ NPV ที่ค ำนวณได้ต้องมีค่ำมำกกว่ำ 0   

ค่ำ BCR (Benefit-Cost Ratio : B/C ratio) อัตรำส่วนของผลตอบแทนต่อต้นทุน ค่ำ BCR ที่
ค ำนวณได้มีค่ำมำกกว่ำหรือเท่ำกับ 1แสดงว่ำโครงกำรนั้นเป็นโครงกำรที่ดีที่ควรลงทุน 

ค่ำ IRR (Internal Rate of Return: IRR) อัตรำผลตอบแทนจำกโครงกำรลงทุน  ถ้ ำอัตรำ
ผลตอบแทนของโครงกำรสูงกว่ำ อัตรำผลตอบแทนที่ต้องกำร หรือ ต้นทุนของเงินทุน(r>i) ก็ควรลงทุน แต่ถ้ำค่ำน้อย
กว่ำ (r<i) ก็ควรปฏิเสธโครงกำรลงทุน หรือเป็นกำรดูควำมสำมำรถของโครงกำรหำกต้องกู้เพ่ือลงทุน สำมำรถแบก
รับภำระได้เท่ำไหร่ ซึ่งค่ำ IRR ควรมีค่ำมำกกว่ำ r (ต้องมำกกว่ำอัตรำดอกเบี้ยตลำดในขณะนั้น) 

ค่ำ PBP เป็นกำรหำระยะเวลำกำรคืนทุน ยิ่งเร็วยิ่งดี  
ควำมรู้เรื่องกำรวิเครำะห์ควำมอ่อนไหวของโครงกำร ค่ำ STVB (Switching value test benefit) 

เป็นกำรพิจำรณำผลตอบแทนของโครงกำรสำมำรถลดลงได้ร้อยละเท่ำไหร่ ก่อนที่จะท ำให้ NPV = 0  และค่ำ STVC 
(Switching value test cost) เป็นกำรพิจำรณำต้นทุนของโครงกำรสำมำรถเพ่ิมขึ้นได้ร้อยละเท่ำไร ก่อนที่จะท ำให้ 
NPV = 0 ซึ่งค่ำ STVB และค่ำ STVC  ยิ่งสูงยิ่งมีควำมเสี่ยงต่ ำ 

วันที่สำม (23 สิงหำคม 2557)   
หัวข้อบรรยำย โดย อ.ชุมพล เด็จดวง เรื่อง กำรก ำหนดผลผลิต กิจกรรมและกำรค ำนวณค่ำใช้จ่ำย

ผลผลิต สำระส ำคัญคือหลักกำรส ำคัญของกำรจัดสรรงบประมำณ ในกำรผลิตสินค้ำและ/หรือบริกำร ควรเลือก
ด ำเนินกำรผลิตเฉพำะกิจกรรมที่น ำประโยชน์สู่สังคมมำกกว่ำผลเสียที่กิจกรรมนั้นสร้ำงให้แก่สังคม โดยผลประโยชน์ 
Benefits จ ำแนกได้เป็นประโยชน์ทำงตรง=ผลสัมฤทธิ์ =ผลผลิต Output + ผลลัพธ์ Outcome ส่วนผลประโยชน์
ทำงอ้อม คือ ผลกระทบเชิงบวก  และต้นทุน Costs จ ำแนกเป็น ต้นทุนทำงตรง หมำยถึงค่ำใช้จ่ำยรวม ส่วนต้นทุน
ทำงอ้อม คือค่ำเสียโอกำสในกำรลงทุน และผลกระทบเชิงลบ โดยเหตุผลควำมจ ำเป็นของกำรค ำนวณต้นทุนผลผลิต 
ช่วยให้ทรำบถึงต้นทุนที่แท้จริงที่เกิดขึ้น ตลอดรวมถึงต้นทุนทำงสังคมทั้งในเชิงบวกและลบ เพื่อช่วยในกำรสนับสนุน
กำรตัดสินใจด ำเนินโครงกำร 

หัวข้อบรรยำย โดย อ.ชัยณรงค์ โชไชย เรื่อง กำรค ำนวณต้นทุนผลผลิต สำระส ำคัญสรุปได้ว่ำ 
ประโยชน์ของกำรค ำนวณต้นทุนผลผลิตสำมำรถบ่งชี้ถึงประสิทธิภำพในกระบวนกำรปฏิบัติงำน  สร้ำงควำมเข้ำใจใน
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกิจกรรมต่ำงๆในกำรผลิตผลผลิตขององค์กร  ลดกำรสูญเปล่ำของกิจกรรมที่ไม่ก่อให้เกิด
ประโยชน์ในกำรผลิต ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในกำรตัดสินใจยกเลิกกิจกรรม  ลดกิจกรรมที่ซ้ ำซ้อน ระบุสำเหตุที่ท ำ
ให้เกิดต้นทุนในรูปแบบต่ำงๆ เชื่อมโยงกลยุทธ์กับกำรด ำเนินงำนขององค์กร  เพ่ิมประสิทธิภำพในกำรจัดท ำ
งบประมำณ โดยสำมำรถระบุควำมสัมพันธ์ระหว่ำงต้นทุนกับผลกำรปฏิบัติงำน และให้ข้อมูลเกี่ยวกับค่ำใช้จ่ำย
ผลผลิตที่เพ่ิมอย่ำงรวดเร็ว ซึ่งกำรค ำนวณต้นทุนผลผลิตควรมีกำรจัดท ำพจนำนุกรมกิจกรรม และสำมำรถวิเครำะห์
กิจกรรมในกำรด ำเนินงำนได้ ดังนี้ กิจกรรมปฐมภูมิ (Primary Activity) ซึ่งถือเป็นกิจกรรมหลัก กิจกรรมฑุติยภูมิ 
(Secondary Activity) เป็นกิจกรรมรอง และกิจกรรมสนับสนุน (Support Activity) ในส่วนกำรเรียนรู้ดังกล่ำว    
มีกำรฝึกปฏิบัติจัดท ำพจนำนุกรมกิจกรรม และฝึกกำรค ำนวณต้นทุนผลผลิตโดยใช้กรณีศึกษำด้วย 

ทดสอบหลังกำรฝึกอบรม โดยใช้ข้อสอบชุดเดิมในวันแรกที่มีกำรทดสอบก่อนกำรฝึกอบรม  
3. ประโยชน์ที่ได้รับ . . . 
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3. ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรฝึกอบรม 

 ต่อตนเอง ได้แก่ ควำมรู้ในรูปแบบกำรเขียนโครงกำร ควำมเข้ำใจด้ำนกำรประเมินควำม
คุ้มค่ำของแผนงำนและโครงกำร เพ่ือน ำมำปรับใช้ในงำน  

 ต่ อห น่ วย งำน  ได้ แก่  รูป แบ บของกำร เขี ยน โค รงกำรทั้ งแบ บป ระ เพณี นิ ยม 
(Conventional) และแบบเหตุผลสัมพันธ์ (Logical Framework – Log frame) กำรก ำหนดตัวชี้วัดของแผนงำน
โครงกำร กำรก ำหนดกิจกรรมและกำรติดตำมผล ประเด็นกำรประเมินผลแผนงำนและโครงกำร กำรค ำนวณต้นทุน
ของกิจกรรมและต้นทุนกำรผลิต กำรวิเครำะห์ควำมเหมำะสมของงบประมำณโครงกำร กำรประเมินควำมคุ้มค่ำของ
แผนงำนโครงกำร 

4. แนวทำงในกำรน ำควำมรู้/ทักษะที่ได้รับจำกกำรฝึกอบรมในครั้งนี้ ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์แก่
หน่วยงำน น ำไปปรับใช้ในกำรวิเครำะห์ สังเครำะห์ แผนงำนโครงกำรเพ่ือเสนอข้อควำมเห็น สนับสนุนกำรตัดสินใจ
แก่ผู้บริหำรในกำรพิจำรณำและอนุมัติโครงกำรที่แต่และเขตจังหวัดน ำเสนอ 

5. ควำมต้องกำรกำรสนับสนุนจำกผู้บังคับบัญชำ เพ่ือส่งเสริมให้สำมำรถน ำควำมรู้และทักษะที่
ได้รับไปปรับใช้ในกำรปฏิบัติงำนให้สัมฤทธิ์ผล เนื่องจำกกำรฝึกอบรมครั้งนี้มีประโยชน์อย่ำงมำกต่อผู้เข้ำรับกำร
ฝึกอบรมและองค์กร เห็นควรให้ ส.ทม. หน่วยงำนเจ้ำภำพได้มีกำรจัดฝึกอบรมในหัวข้ออบรมดังกล่ำว เพ่ือถ่ำยทอด 
ให้ทรำบและปฏิบัติในทิศทำงเดียวกันภำยในองค์กรต่อไป 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ  

 

 
(นำงสำวณิชชำ จันทลักษณ์) 

ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม 
 
 

 
  ควำมคิดเห็นของผู้บังคับบัญชำ 
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
   

(ลงชื่อ)………………………………… 
 
 
 
 


