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ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจ าปี 2561 

เพื่อด าเนินงานตามแผนงานยุทธศาสตร์ปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร  และแผนงานยุทธศาสตร์
เสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต ภายใต้การขับเคลื่อนโครงการไทยนิยมยั่งยืน มีวัตถุประสงค์
เพื่อสนับสนุนการปรับโครงสร้างภาคการเกษตร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าทาง
การเกษตร และยกระดับรายได้เกษตรกร 

คณะกรรมการบริหารการขับเคลื่อนงานนโยบายส าคัญและแก้ไขปัญหาภาคการเกษตร โดยมี
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน ได้มีค าสั่งที่ 2/2561 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2561 แต่งตั้ง
คณะท างานติดตามประเมินผลแผนงานยุทธศาสตร์การปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคการเกษตร              
มีรองเลขาธิการส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (นางอัญชนา ตราโช) เป็นประธาน ผู้แทนหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ได้รับงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561        
เป็นคณะท างาน มีอ านาจหน้าที่ 1) ก าหนดกรอบ และวิธีการติดตามประเมินผลแผนงานยุทธศาสตร์      
การปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคการเกษตร ที ่ได้ร ับงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ. 2561 เพิ ่มเติ ม      
2) ติดตามประเมินผลแผนงานยุทธศาสตร์การปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคการเกษตรได้รับงบประมาณ
รายจ่ายปี พ.ศ. 2561 เพิ่มเติม และ 3) รายงานผลการติดตามประเมินผลต่อคณะกรรมการขับเคลื่อนงาน
นโยบายส าคัญและการแก้ไขปัญหาภาคการเกษตร 

การติดตามประเมินผลฯ ใช้รูปแบบของคณะท างานเป็นกลไกในการด าเนินงานเพื่อให้ทุกภาคส่วน    
ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานโครงการ ได้มีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล รายงานการติดตาม
ประเมินผลประกอบด้วย 2 ส่วน คือ (1) ข้อมูลผลการด าเนินงานจากหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ และ 
(2) ข้อมูลจากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่ทั่วประเทศ 77 จังหวัด 
จ านวน 21 โครงการ จากเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ โดยสุ่มสัมภาษณ์ตามจ านวน
ตัวอย่าง เป็นข้อมูลการด าเนินงานโครงการในช่วงเดือนเมษายน - กันยายน 2561 

 คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อการติดตามประเมินผลฉบับนี้ จึงมีความส าคัญที่จะท าให้หน่วยงานที่ร่วม 
ในการติดตามประเมินผลเกิดความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ          
คณะผู้จัดท าคู่มือฉบับนี้ จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการติดตามประเมินผลดังกล่าว หากมี
ข้อเสนอแนะประการใดที่จะท าให้การด าเนินงานตามแผนงานนี้ดียิ่งข้ึน ขอได้โปรดแจ้งฝ่ายเลขานุการ
คณะท างานฯ ด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

 

คณะท างานติดตามประเมินผลแผนงาน 

ยุทธศาสตร์การปฏิรปูโครงสร้างการผลิตภาคการเกษตร 
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สาระสําคญังบประมาณรายจายเพิ่มเติม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

แผนงานยุทธศาสตรปฏริูปโครงสรางการผลติภาคเกษตร 

และแผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต 

 

1. วัตถุประสงค 

เพ่ือพัฒนาศักยภาพการผลิตที่สอดคลองกับความตองการของตลาด ลดตนทุนการลิตและเพ่ิม

ผลผลิต สนับสนุนโครงสรางพ้ืนฐานทางการเกษตร สรางทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาค

การเกษตร เพ่ือเพ่ิมรายไดใหเกษตรกรรายยอยควบคูกับการสรางมูลคาเพ่ิมสินคาทางการเกษตร เพ่ือลด

ความเสี่ยง  ดานการผลิตและราคา และสงเสริมการตลาดสมัยใหมเพ่ือแกไขปญหาราคาสินคาเกษตร 

2. ขอบเขตการดําเนินงาน 

1) กลุมเปาหมาย/ผูไดรับประโยชน 

1.1) เกษตรกร 

1.2) สถาบันเกษตร 

2) พ้ืนที่ดําเนินการ 

2.1) พ้ืนที่การเกษตรทั่วประเทศ 

2.2) พ้ืนที่สวนยางของเกษตรกรรายยอย 

2.3) พ้ืนที่ชุมชนเกษตร 

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชนที่คาดวาจะไดรับในการใชจายงบประมาณ 

1) เกษตรกรมีทักษะในการประกอบอาชีพ ผลิตสินคาที่สอดคลองกับความตองการของตลาด          

มีคุณภาพชีวิตและความเปนอยูที่ดีขึ้น สามารถพ่ึงพาตนเองได 

2) สถาบันเกษตรกรสามารถสรางมูลคาเพ่ิมใหกับสินคาเกษตร ลดความเสี่ยงดานการผลิตและราคาได 

3) โครงสรางพ้ืนฐานดานนํ้าระดับชุมชนมีการบริหารจัดการอยางเหมาะสม 

4. เปาหมายการใหบริการและตัวชี้วัด 

รายละเอียดโครงการ หนวยงาน งบประมาณรายจายและกลุมเปาหมายผูไดรับประโยชน ดังน้ี 

โครงการ หนวยงาน 
งบประมาณ 

(บาท) 

กลุมเปาหมาย 

ผูไดรับประโยชน 

แผนงานยุทธศาสตรปฏิรูปโครงสรางการผลิตภาคเกษตร 

1. โครงการสรางฝายชะลอน้ําและ

จัดหาแหลงนาชุมชน 

1) กรมพัฒนาท่ีดิน 

2) สํานักงานการปฏิรูป

ท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม 

109,700,000 

14,776,600 

เกษตรกร 

2. โครงการพัฒนาโครงสรางดาน

แหลงน้ําชลประทาน 

1) กรมชลประทาน 9,966,409,600 เกษตรกร 
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โครงการ หนวยงาน 
งบประมาณ 

(บาท) 

กลุมเปาหมาย 

ผูไดรับประโยชน 

3. โครงการพัฒนาอาชีพชาวสวนยาง

รายยอยเพ่ือความย่ังยืน 

1) กรมสงเสริมการเกษตร 

2) การยางแหงประเทศไทย 

45,690,000 

1,508,286,400 

เกษตรกร 

4. โครงการปรับเปลี่ยนพ้ืนท่ีไมเหมาะสม

ในการปลูกขาวเพ่ือทําเกษตรผสมผสาน 

1) กรมพัฒนาท่ีดิน 29,680,100 เกษตรกร 

5. โครงการศูนยขยายพันธุพืช 1) กรมสงเสริมการเกษตร 268,800,600 เกษตรกร 

6. โครงการผลิตเมล็ดพันธุด ี 1) กรมการขาว 

2) กรมวิชาการเกษตร 

3) เงินทุนหมุนเวียนเพ่ือ

ผลิตและขยายพันธุพืช 

45,362,000 

109,225,600 

150,000,000 

เกษตรกร 

7. โครงการศูนยขยายพันธุและ 

สงเสริมการผลิตปศุสัตว 

1) กรมปศุสัตว 140,000,000 เกษตรกร 

8. โครงการสรางทักษะและสงเสริม

อาชีพดานการเกษตร 

1) กรมสงเสริมการเกษตร 

2) กรมประมง 

3) กรมปศุสัตว 

4) กรมวิชาการเกษตร 

5,278,394,100 

9,800,000 

518,900,000 

24,499,200 

เกษตรกร 

9. โครงการสงเสริมและพัฒนาอาชีพ

เพ่ือแกไขปญหาท่ีดินทํากินของ

เกษตรกร 

1) สานักงานการปฏิรูป

ท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม 

2) กรมตรวจบัญชีสหกรณ 

3) กรมหมอนไหม 

4) กรมสงเสริมสหกรณ 

7,828,600 

 

23,239,000 

45,387,500 

22,278,900 

เกษตรกร 

10. โครงการพัฒนาผูประกอบการ   

     เกษตรรุนใหม 

1) กรมสงเสริมการเกษตร 66,690,500 เกษตรกร 

11. โครงการพัฒนาสถาบนัเกษตรกร 

     จัดเก็บพืชผลทางการเกษตร 

1) กรมสงเสริมสหกรณ 1,017,917,200 เกษตรกร 

12. โครงการสนบัสนุนอุปกรณแปรรูป 

     ผลผลิตทางการเกษตร 

1) กรมสงเสริมสหกรณ 410,908,100 

 

เกษตรกร 

13. โครงการเพ่ิมศักยภาพการ 

     รวบรวมและการแปรรูป 

     ยางพาราในสถาบันเกษตรกร 

1) กรมสงเสริมสหกรณ 340,429,900 เกษตรกร 

14. โครงการสงเสริมการใชยางใน

หนวยงานภาครัฐ 

1) กรมชลประทาน 

2) การยางแหงประเทศไทย 

3,548,020,900 

80,000,000 

เกษตรกร 

15. โครงการสนับสนุนสินเชื่อเปน

เงินทุนหมุนเวียนแกสถาบัน

เกษตรกรเพ่ือรวบรวมยาง 

1) การยางแหงประเทศไทย 6,599,000 

 

เกษตรกร 
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โครงการ หนวยงาน 
งบประมาณ 

(บาท) 

กลุมเปาหมาย 

ผูไดรับประโยชน 

16. โครงการสนับสนุนสินเชื่อเปนทุน

หมุนเวียนแกผูประกอบกิจการยาง 

1) การยางแหงประเทศไทย 2,000,000 เกษตรกร 

17. โครงการยกระดับโครงสราง 

การผลิตในอุตสาหกรรมเกษตร

แปรรูปอยางครบวงจร 

1) สํานักงานปลัดกระทรวง 

อุตสาหกรรม 

2) กรมสงเสริม

อุตสาหกรรม 

134,723,000 

 

163,879,100 

เกษตรกร/

ผูประกอบการ 

18. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการ

ผลิตและการบริหารธุรกิจ SMEs 

ในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป 

1) กรมสงเสริมอุตสาหกรรม 

 

200,000,000 

 

เกษตรกร/

ผูประกอบการ 

19. โครงการพัฒนาตลาดสินคา

เกษตรอินทรีย 

1) กรมการคาภายใน 

 

6,118,600 

 

เกษตรกร 

20. โครงการประเมินผลการปฏิรูป

โครงสรางการผลติภาคการเกษตร 

1)  สํานักงานเศรษฐกิจ

การเกษตร 

5,150,000 เกษตรกร 

แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต 

21. โครงการเพ่ิมทักษะอาชีพแก

เกษตรกรผูลงทะเบียนบัตร

สวัสดิการแหงรัฐ 

1) สํานักงานปลัดกระทรวง

เกษตรและสหกรณ 

2) กรมการขาว 

3) กรมประมง 

4) กรมปศุสัตว 

5) กรมพัฒนาท่ีดิน 

6) กรมวิชาการเกษตร 

7) กรมสงเสริมการเกษตร 

8) กรมหมอนไหม 

9) สํานักงานการปฏิรูป

ท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม 

221,575,000 

 

18,240,600 

198,750,000 

12,259,800 

11,097,600 

1,068,400 

31,104,000 

7,253,400 

4,174,000 

ผูมีบัตรสวัสดิการแหงรัฐ 

22) โครงการจางแรงงานชลประทาน

สรางรายไดแกเกษตรกร 

กรมชลประทาน 187,554,500 ผูมีบัตรสวัสดิการแหงรัฐ 
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สวนที่ 2 

แนวทางการติดตามประเมินผล 

โครงการไทยนิยมย่ังยืนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
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แนวทางการติดตามประเมินผล 

โครงการไทยนิยมยั่งยืนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

 

1. แนวทางการติดตามประเมินผล 

การติดตามประเมินผลฯ ใชรูปแบบของคณะทํางานเปนกลไกในการดําเนินงานเพ่ือใหทุกภาคสวน    

ที่เก่ียวของกับการดําเนินงานโครงการ ไดมีสวนรวมในการติดตามประเมินผล รายงานการติดตาม

ประเมินผลประกอบดวย 2 สวน คือ (1) ขอมูลผลการดําเนินงานจากหนวยงานที่รับผิดชอบโครงการ และ 

(2) ขอมูลจากการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมเปาหมายที่เกี่ยวของในระดับพ้ืนที่ โดยมีแนวทางและวิธีการ

ติดตามประเมินผล ดังน้ี 

1.1 พ้ืนที่เปาหมาย ครอบคลุมพ้ืนที่การดําเนินงานโครงการภายใตแผนงานยุทธศาสตรปฏิรูป

โครงสรางการผลิตภาคเกษตร (19 โครงการ) และแผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางศักยภาพและพัฒนา

คุณภาพชีวิต (2 โครงการที่เกี่ยวของกับ กษ.) รวม 21 โครงการ ในพ้ืนที่ 77 จังหวัด ทั่วประเทศ 

1.2 กลุมเปาหมาย เจาหนาที่ผูเก่ียวของ เกษตรกร/สถาบันเกษตรกรที่เขารวมโครงการ โดยสุม

สัมภาษณตามจํานวนตัวอยางที่กําหนด 

1.3 ระยะเวลาของขอมูล ผลการดําเนินงานต้ังแตอนุมัติงบประมาณโครงการ – 30 กันยายน 2561 

1.4 ชวงเวลาการจัดเก็บขอมูล การจัดทํารายงาน และประเด็นการติดตามประเมินผล 

ครั้งที่ จัดเก็บขอมูล จัดทํารายงาน ประเด็นการติดตามประเมินผล 

1 มิถุนายน 2561 กรกฎาคม 2561 การจัดสรรงบประมาณ กระบวนการ  

การรับทราบขอมูล การมีสวนรวม ความพึง

พอใจของเกษตรกร ปญหาอุปสรรค และ

ขอเสนอแนะ 

2 

 

สิงหาคม 2561 กันยายน 2561 การเบิกจายงบประมาณ ผลไดจากกิจกรรม

ตาง ๆ และผลลัพธเบ้ืองตน ปญหาอุปสรรค 

และขอเสนอแนะ 
 

1.5 ผูรับผิดชอบสํารวจขอมูล ประกอบดวย สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (ศูนยประเมินผล และ

สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 - 12) และคณะทํางานติดตามประเมินผลฯ 

2. ประเด็นการติดตามประเมินผล 

2.1 การรับรู/รับทราบโครงการจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ หรือรัฐบาล 

2.2 การไดรับสนับสนุน/ชวยเหลือ/จางงานจากโครงการเชน มีการสํารวจความตองการของ

กลุมเปาหมาย/ชุมชน มีการช้ีแจงหลักเกณฑการสนับสนุนใหกลุมเปาหมายทราบ ปจจัยการผลิตที่

สนับสนุนมีคุณภาพ ไดมาตรฐาน การจางงานมีความทั่วถึงกับกลุมเปาหมาย 

2.3 การไดรับองคความรูในการโครงการไทยนิยม ย่ังยืน ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
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2.4 การนําองคความรูที่ไดรับไปดําเนินการปฏิบัติในพ้ืนที่ของเกษตรกร 

2.5 การไดรับประโยชนการการดําเนินงานของโครงการไทยนิยม ย่ังยืน ของกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ เชน การลดตนทุนการผลิต ปริมาณผลผลิตตอไรเพ่ิมขึ้น มูลคาของผลผลิตที่เพ่ิมขึ้นจากการแปรรูป 

รายไดของเกษตรกรเพ่ิมขึ้น มีตลาดเพ่ือรองรับผลผลิตที่เพียงพอ 

2.6 การมีสวนรวมของประชาชนหรือผูที่เกี่ยวของกับโครงการ 

2.7 ระดับความพึงพอใจตอการดําเนินงานโครงการในดานตาง ๆ 
 

3. แผนปฏิบัติงานการติดตามประเมินผล 
 

กิจกรรม/ขั้นตอนการดําเนนิงาน ระยะเวลา

ดําเนนิงาน 

ผูรับผิดชอบ 

1.  แตงต้ังคณะทํางานติดตามประเมินผลแผนงานยุทธศาสตรการ

ปฏิรูปโครงสรางการผลิตภาคการเกษตร 

16 มี.ค. 61 สศก. 

2.  จัดประชุมคณะทํางานติดตามประเมินผลฯ เพ่ือกําหนดกรอบและ

วิธีการติดตามประเมินผล 

4 เม.ย. 61 ฝายเลขาฯ 

3.  จัดทําคูมือการติดตามประเมินผล 5 -19 เม.ย. 61 ฝายเลขาฯ 

4.  จัดประชุมคณะทํางานติดตามประเมินผลฯ เพ่ือพิจารณาคูมือการ

ติดตามประเมินผล 

20 เม.ย. 61 คณะทํางานฯ 

5.  จัดประชุมสัมมนาชี้แจงแผนปฏิบัติงานและแนวทางการติดตาม

ประเมินผลใหกับทีมติดตามประเมินผล 

พ.ค. 61 สศก. 

คณะทํางาน 

6.  จัดเก็บรวบรวมขอมูล ประมวลผล วิเคราะหขอมูล และจัดทํา

รายงานการติดตามประเมินผล ครั้งท่ี 1 

มิ.ย. 61 ฝายเลขาฯ 

คณะทํางาน 

7.  จัดประชุมคณะทํางานฯ เ พ่ือพิจารณารายงานการติดตาม

ประเมินผล ครั้งท่ี 1 

ก.ค. 61 สศก. 

คณะทํางาน 

8.  จัดทํารายงานเสนอคณะกรรมการบริหารการขับเคลื่อนงานนโยบาย

สําคัญและการแกไขปญหาภาคเกษตร 

ก.ค. 61 คณะทํางาน 

9.  จัดเก็บรวบรวมขอมูล ประมวลผล วิเคราะหขอมูล และจัดทํา

รายงานการติดตามประเมินผล ครั้งท่ี 2 

ส.ค. 61 สศก. 

คณะทํางาน 

10.  จัดประชุมคณะทํางานฯ เพ่ือพิจารณารายงานการติดตาม 

ประเมินผล ครั้งท่ี 2 

ก.ย. 61 ฝายเลขาฯ 

คณะทํางาน 

11.  จัดประชุมสัมมนานําเสนอรายงานการติดตามประเมินผลเบื้องตน 

ใหภาคสวนท่ีเกี่ยวของรวมพิจารณาใหความคิดเห็น 

ก.ย. 61 ฝายเลขาฯ 

คณะทํางาน 

12.  จัดทํารายงานการติดตามประเมินผลเสนอคณะกรรมการบริหารการ

ขับเคลื่อนงานนโยบายสําคัญและการแกไขปญหาภาคเกษตร 

และเผยแพรรายงาน 

ก.ย. 61 คณะทํางาน 

13. จัดทําเอกสารและเผยแพรรายงานการติดตามประเมินผล ก.ย. 61 สศก. 
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สวนที่ 3 

แนวทางการติดตามประเมินผลรายโครงการ 
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1. โครงการสรางฝายชะลอนํ้าและจัดหาแหลงนํ้าชุมชน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



10 
 

1. โครงการสรางฝายชะลอน้ําและจัดหาแหลงน้าํชุมชน 
 

1.1 กิจกรรมสรางฝายชะลอน้ําเพื่ออนุรักษดินและน้ํา (พด.) 

 1.1.1 สาระสําคัญโครงการ 

  1) วัตถุประสงคของโครงการ   

   (1) เพ่ือเพ่ิมความชุมช้ืนใหแกทรัพยากรดินและนํ้า ในบริเวณพ้ืนที่ดําเนินโครงการ (2) เพ่ือใหมี

แหลงกักเก็บนํ้าไวใชในฤดูแลงในการทําเกษตรกรรม (3) เพ่ืออนุรักษทรัพยากรดินและนํ้า ลดปญหาการชะลาง

พังทลายของหนาดิน (4) เพ่ือสรางงาน สรางรายได ใหแกเกษตรกรผูเขารวมโครงการ   

  2) เปาหมายและพื้นที่ดําเนินงาน  

   ดําเนินการใน 45 จังหวัด จํานวน 1,097 แหง เกษตรกรไดรับประโยชนอยางนอย 164,550 ราย  

  3) หนวยงานและงบประมาณ 

   กรมพัฒนาที่ดิน  จํานวน 109.7000  ลานบาท  

 1.1.2 วิธีการติดตามประเมินผล 

  1) การเก็บรวบรวมขอมูล สํารวจขอมูลดวยตัวอยาง 

   (1) พ้ืนที่เปาหมาย ครอบคลุมพ้ืนที่ดําเนินการ  45 จังหวัด   

   (2) กลุมเปาหมายและจํานวนตัวอยาง 

     เจาหนาที่ผูรับผิดชอบโครงการ ทุกจังหวัดที่เขารวมโครงการ จํานวน 45  ราย 

     จํานวนเกษตรกร 270 ตัวอยาง (45 จังหวัด จังหวัดละ 6 ตัวอยาง) 

   (3) การสํารวจขอมูล 

      สํารวจครั้งที่ 1 (มิ.ย.61) เจาหนาที่ผูรับผิดชอบโครงการ 

      สํารวจครั้งที่ 2 (ส.ค. 61) เจาหนาที่ผูรับผิดชอบโครงการ(รายเดิม) และเกษตรกรจํานวน 

270 ตัวอยาง  

  2) ประเด็นและตัวชี้วัด 

      ประเด็น ตัวชี้วัด เกณฑการประเมินผล 

1. ปจจัยนําเขา   

  - จํานวนงบประมาณท่ีเบิกจาย - เทียบกับเปาหมาย 

 - ความเพียงพอและทันเวลาของงบประมาณ - ระดับปานกลางข้ึนไป 

2. กระบวนการ   

 - มีการชี้แจงรายละเอียดการดําเนินงานโครงการ กําหนดเปาหมาย    

  และจัดทําประชาคมหมูบาน 

- การดําเนินการ และ 

  ดําเนินการไดทันเวลา 

  เม่ือเทียบกับแผน  - มีการประชาสัมพันธและรับสมัครเกษตรกร/แรงงานเขารวมโครงการ  

 - มีการกําหนดรูปแบบการสรางฝายปรับปรุงใหเหมาะสมกับพ้ืนท่ี    

    - มีการแตงต้ังประชาชนในพ้ืนท่ีรวมตรวจรับงานในพ้ืนท่ี  

 - มีการติดตามใหคําแนะนําปรึกษาจากเจาหนาท่ี พด.  
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      ประเด็น ตัวชี้วัด เกณฑการประเมินผล 

3. ผลได   

 - จํานวนเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ - เทียบกับเปาหมาย 

 - จํานวนเกษตรกรท่ีไดรับการอบรมถายทอดความรูจากโครงการ - เทียบกับเปาหมาย 

 - รอยละของเกษตรกรท่ีไดนําความรูท่ีไดรับไปปฏิบัติ - เทียบกับเปาหมาย 

 - จํานวนเกษตรกรท่ีมีสวนรวมในการตรวจรับงานกอสราง - เทียบกับเปาหมาย 

 - จํานวนฝายชะลอน้ําท่ีกอสรางแลวเสร็จ - เทียบกับเปาหมาย 

4. ผลลัพธเบื้องตน   

 - จํานวนครัวเรือนเกษตรท่ีไดรับประโยชน (อุปโภค/บริโภค/ 

  การเกษตรจากโครงการ) 

- เทียบกับเปาหมาย 

 - จํานวนพ้ืนท่ีการเกษตรไดรับประโยชนจากโครงการ - เทียบกับเปาหมาย 

 - รอยละของเกษตรกรสามารถลดปญหาน้ําไหลหลาก น้ําทวม  

  และแกไขปญหาภัยแลง  

- เทียบกับเปาหมาย 

 - รายไดของเกษตรกรท่ีไดรับจากการจางงานของโครงการ - เทียบกับเปาหมาย 

5. ความพึงพอใจตอโครงการ 

 - ความพึงพอใจตอการคัดเลือกพ้ืนท่ีในการสรางฝายชะลอน้ํา - ระดับปานกลางข้ึนไป 

 - ความพึงพอใจตอการคัดเลือกแรงงานในการสรางฝายชะลอน้ํา - ระดับปานกลางข้ึนไป 

 - ความพึงพอใจตอการอบรมถายทอดความรูจากโครงการ - ระดับปานกลางข้ึนไป 

 - ความพึงพอใจตอการดําเนินงานสรางฝายชะลอน้ําในภาพรวม - ระดับปานกลางข้ึนไป 

 

1.2 กิจกรรมกอสรางฝายชะลอน้ําประเภทชั่วคราวในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.) 

 1.2.1 สาระสําคัญโครงการ 

  1) วัตถุประสงคของโครงการ   

   (1) เพ่ือขยายผลศาสตรพระราชา ดวยการสรางฝายชะลอประเภทช่ัวคราวในเขตปฏิรูปที่ดิน 

   (2) เพ่ือใหเกษตรกรและชุมชนมีความรูและความเขาใจในการสรางฝายชะลอนํ้าประเภทช่ัวคราว 

ในรูปแบบตาง ๆ   ที่เหมาะสมกับวัสดุในทองถิ่น 

  2) เปาหมาย และพื้นที่ดําเนินงาน 

   พ้ืนที่ดําเนินการ 23 จังหวัด กอสรางฝายชะลอนํ้าประเภทช่ัวคราวในเขตปฏิรูปที่ดิน 244 แหง  

  3) หนวยงานและงบประมาณ 

   สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม จํานวน 6.4280  ลานบาท  

 1.2.2 วิธีการติดตามประเมินผล 

  1) การเก็บรวบรวมขอมูล สํารวจขอมูลดวยตัวอยาง 

   (1) พ้ืนที่เปาหมาย ครอบคลุมพ้ืนที่ดําเนินการในพ้ืนที่ ส.ป.ก.  23 จังหวัด  

   (2) กลุมเปาหมายและจํานวนตัวอยาง 

     เจาหนาที่ผูรับผิดชอบโครงการ  ทุกจังหวัดที่เขารวมโครงการ จํานวน  23  ราย 
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     จํานวนเกษตรกร 138 ตัวอยาง ( 23 จังหวัด จังหวัดละ 6 ตัวอยาง) 

             (3) การสํารวจขอมูล 

     สํารวจครั้งที่ 1 (มิ.ย.61) เจาหนาที่ผูรับผิดชอบโครงการ 

     สํารวจครั้งที่ 2 (ส.ค. 61) เจาหนาที่ผูรับผิดชอบโครงการ(รายเดิม) และเกษตรกรจํานวน 

138 ตัวอยาง  

  2) ประเด็นและตัวชี้วัด 

ประเด็น ตัวชี้วัด เกณฑการประเมินผล 

1. ปจจัยนําเขา   

  - จํานวนงบประมาณท่ีเบิกจาย - เทียบกับเปาหมาย 

 - ความเพียงพอและทันเวลาของงบประมาณ  

2. กระบวนการ   

 - มีการชี้แจงรายละเอียดการดําเนินงานโครงการ กําหนดเปาหมาย  

  และจัดทําประชาคมหมูบาน 

- การดําเนินการ และ 

  ดําเนินการไดทันเวลา 

  เม่ือเทียบกับแผน     - มีการแตงต้ังประชาชนในพ้ืนท่ีรวมตรวจรับงานในพ้ืนท่ี 

 - มีการอบรมถายทอดความรูใหแกเกษตรกร  

 - มีการติดตามใหคําแนะนําปรึกษาเจาหนาท่ี ส.ป.ก.  

3. ผลได   

 - จํานวนเกษตรกร/แรงงาน ท่ีเขารวมโครงการ - เทียบกับเปาหมาย 

 - จํานวนเกษตรกรท่ีไดรับการอบรมถายทอดความรู - เทียบกับเปาหมาย 

 - รอยละของเกษตรกรท่ีไดนําความรูท่ีไดรับไปปฏิบัต ิ - ไมนอยกวารอยละ 60 

 - จํานวนเกษตรกรท่ีมีสวนรวมในการตรวจรับงานกอสราง  - เทียบกับเปาหมาย 

 - จํานวนฝายชะลอน้ําประเภทชั่วคราวในเขตปฏิรูปท่ีดิน 

   ท่ีกอสรางแลวเสร็จ 

- เทียบกับเปาหมาย 

4. ผลลัพธเบื้องตน   

 - จํานวนครัวเรือนเกษตรกรท่ีไดรับประโยชน (อุปโภค/ 

  บริโภค/การเกษตร จากโครงการ) 

- เทียบกับเปาหมาย 

 - จํานวนพ้ืนท่ีการเกษตรไดรับประโยชนจากโครงการ - เทียบกับเปาหมาย 

 - รอยละของเกษตรกรสามารถลดปญหาภัยแลง  

5. ความพึงพอใจตอโครงการ 

 - ความพึงพอใจตอการคัดเลือกพ้ืนท่ีในการสรางฝายชะลอน้ํา 

  ประเภทชั่วคราว 

- ระดับปานกลางข้ึนไป 

 - ความพึงพอใจตอการคัดเลือกแรงงานในการสรางฝายชะลอน้ํา - ระดับปานกลางข้ึนไป 

  - ความพึงพอใจตอการอบรมถายทอดความรูของโครงการ - ระดับปานกลางข้ึนไป 

 - ความพึงพอใจตอการดําเนินงานสรางฝายชะลอน้ํา 

  ประเภทชั่วคราวในภาพรวม 

- ระดับปานกลางข้ึนไป 
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1.3 กิจกรรมกอสรางถังเก็บน้ํา คสล. เพื่อการเกษตรในพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.) 

 1.3.1 สาระสําคัญโครงการ 

  1) วัตถุประสงคของโครงการ   

   (1) บรรเทาปญหาการขาดแคลนนํ้าใชเพ่ือการเกษตรใหแกเกษตรกร (2) เกิดการจางงาน

ภายในชุมชนและเปนการกระตุนเศรษฐกิจภายในชุมชน 

  2) เปาหมาย และพื้นที่ดําเนินงาน 

   กอสรางถังเก็บนํ้า คสล. เพ่ือการเกษตรในพ้ืนที่เขตปฏิรูปที่ดิน ขนาด 30 ลูกบาศกเมตร 

ดําเนินการทั้งหมด 8 แหง 80 ถัง  4 จังหวัด 

  3) หนวยงานและงบประมาณ  

   สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม จํานวน   8.2938 ลานบาท  

 1.3.2 วิธีการติดตามประเมินผล 

  1) การเก็บรวบรวมขอมูล สํารวจขอมูลดวยตัวอยาง 

   (1) พ้ืนที่เปาหมาย ครอบคลุมพ้ืนที่ดําเนินการ ส.ป.ก.  4 จังหวัด  

   (2) กลุมเปาหมายและจํานวนตัวอยาง 

     เจาหนาที่ผูรับผิดชอบโครงการ  ทุกจังหวัดที่เขารวมโครงการ 

     จํานวนเกษตรกร 24  ตัวอยาง (4 จังหวัด จังหวัดละ 6 ตัวอยาง) 

   (3) การสํารวจขอมูล 

      สํารวจครั้งที่ 1 (มิ.ย.61) เจาหนาที่ผูรับผิดชอบโครงการ 

      สํารวจครั้งที่ 2 (ส.ค. 61) เจาหนาที่ผูรับผิดชอบโครงการ(รายเดิม) และเกษตรกรจํานวน 

24 ตัวอยาง  

  2) ประเด็นและตัวชี้วัด 

ประเด็น ตัวชี้วัด เกณฑการประเมินผล 

1. ปจจัยนําเขา   

  - จํานวนงบประมาณท่ีเบิกจาย - เทียบกับเปาหมาย 

 - ความเพียงพอและทันเวลาของงบประมาณ  

2. กระบวนการ   

 - มีการชี้แจงรายละเอียดการดําเนินงานโครงการ กําหนด 

  เปาหมาย และจัดทําประชาคมหมูบาน 

- การดําเนินการ  

  และดําเนินการได  

  ทันเวลาเม่ือเทียบ 

  กับแผน 

 - มีการประชาสัมพันธและรับสมัครเกษตรกร/แรงงานเขารวมโครงการ  

    - มีการกําหนดรูปแบบการสรางฝายปรับปรุงใหเหมาะสมกับพ้ืนท่ี 

 - มีการแตงต้ังประชาชนในพ้ืนท่ีรวมตรวจรับงานในพ้ืนท่ี  

 - มีการอบรมถายทอดความรูใหแกเกษตรกร/แรงงาน  

  ท่ีเขารวมโครงการ 

 

 - มีการติดตามใหคําแนะนําปรึกษาจากเจาหนาท่ี ส.ป.ก.  
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ประเด็น ตัวชี้วัด เกณฑการประเมินผล 

3. ผลได   

 - จํานวนเกษตรกร/แรงงาน ท่ีเขารวมโครงการ - เทียบกับเปาหมาย 

 - จํานวนเกษตรกรท่ีไดรับการอบรมถายทอดความรูจากโครงการ - เทียบกับเปาหมาย 

 - รอยละของเกษตรกรท่ีไดนําความรูท่ีไดรับไปปฏิบัต ิ - เทียบกับเปาหมาย 

 - จํานวนเกษตรกรไดรับการสนับสนุน/ชวยเหลือ/จางงาน 

   จากโครงการตาง ๆ  

- เทียบกับเปาหมาย 

 - จํานวนเกษตรกรท่ีมีสวนรวมในการตรวจรับงานกอนสราง - เทียบกับเปาหมาย 

 - จํานวนถังเก็บน้ําขนาด 30 ลบ.ม. ท่ีดําเนินการแลวเสร็จ - เทียบกับเปาหมาย 

4. ผลลัพธเบื้องตน 

 - จํานวนครัวเรือนเกษตรกรท่ีไดใชประโยชน (อุปโภค/บริโภค/การเกษตร  

  จากโครงการ) 

- เทียบกับเปาหมาย 

 - จํานวนพ้ืนท่ีการเกษตรท่ีไดรับประโยชนจากโครงการ - เทียบกับเปาหมาย 

 - รอยละของเกษตรกรสามารถลดปญหาภัยแลง   

5. ความพึงพอใจตอโครงการ 

 - ความพึงพอใจตอการคัดเลือกพ้ืนท่ีในการสรางถังเก็บน้ํา - ระดับปานกลางข้ึนไป 

 - ความพึงพอใจตอการคัดเลือกแรงงานในการกอสรางถังเก็บน้ํา - ระดับปานกลางข้ึนไป 

 - ความพึงพอใจตอการอบรมถายทอดความรูจากโครงการ - ระดับปานกลางข้ึนไป 

 - ความพึงพอใจตอการดําเนินงานสรางถงัเก็บน้ําในภาพรวม - ระดับปานกลางข้ึนไป 

 

1.4 รูปแบบการรายงานการติดตามประเมินผล 

 1.4.1 กิจกรรม(ระบุ) .................................... 

  1) ผลการติดตามประเมินผล 

   1.1 ปจจัยนําเขา 

     1) จํานวนงบประมาณที่เบิกจายเทียบกับเปาหมาย 

     2) ความเพียงพอของงบประมาณที่ไดรับ 

     3) ความทนัเวลาของงบประมาณที่ไดรับ 

   1.2 กิจกรรม 

     1) การประชุมช้ีแจงรายละเอียดการดําเนินงาน 

     2) การประชาสัมพันธใหเกษตรกร ประชาชน ไดรับทราบการดําเนินกิจกรรม 

     3) การรับสมัครเกษตรกร/ แรงงานเขารวมโครงการ 

     4) การแตงต้ังประชาชนในพ้ืนที่รวมตรวจรับงาน 

     5) การอบรมถายทอดความรูใหเกษตรกร 

     7) อ่ืน ๆ …………………. 
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   1.3 ผลได 

     1) จํานวนเกษตรกร/แรงงาน เขารวมโครงการ 

     2) จํานวนเกษตรกรที่ไดรับการถายทอดความรูจากโครงการ 

     3) เกษตรกรนําความรูไปปฏิบัติตาม 

     4) จํานวนฝายชะลอนํ้า/ถังเก็บนํ้า ที่สรางเสร็จ 

     5) อ่ืน ๆ …………………. 

   1.4 ผลลัพธเบื้องตน  

     1) ครัวเรือนเกษตรกรที่รับประโยชนจากฝายชะลอนํ้า/ถังเก็บนํ้า 

     2) พ้ืนที่การเกษตรกรที่ไดรับประโยชนจากการสรางฝายชะลอนํ้า/ถังเก็บนํ้า 

     3) ลดปญหานํ้าไหลหลาก นํ้าทวม และแกไขปญหาภัยแลง 

     4) อ่ืน ๆ ...................... 

2) ความคิดเห็นของเกษตรกร 

 

3) ขอคนพบ (ทั้งเชิงบวก/เชิงลบ/ปญหาอุปสรรค) 

 

4) ขอเสนอแนะ 
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2. โครงการพัฒนาโครงสรางดานแหลงนํ้าชลประทาน 
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2. โครงการพฒันาโครงสรางดานแหลงน้าํชลประทาน 
 

2.1 สาระสําคัญของโครงการ 

 2.1.1 วัตถุประสงคของโครงการ 

  (1) เพ่ือสรางความมั่นคงเรื่องนํ้า ใหมีนํ้าทําการเกษตร อุปโภค บริโภคในฤดูแลงและปองกัน

บรรเทาอุทกภัยในฤดูนํ้าหลาก (2) เพ่ือสรางความมั่นคงดานอาชีพของเกษตรกร ทําใหเกษตรกรมีผลผลิต

และรายไดเพ่ิมมากขึ้น (3) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการนํ้าใหดีมากย่ิงขึ้น  (4) เพ่ือสนับสนุน

โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ (5) เพ่ือฟนฟูโครงสรางพ้ืนฐานดานการชลประทานที่ประสบอุทกภัย

ในป 2560 (6) เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการนํ้าในพ้ืนที่ลุมตํ่า13 ทุง (7) สนับสนุนและขับเคลื่อนตาม

นโยบายสําคัญของ กษ.  สามารถเพ่ิมรายได คุณภาพชีวิตของประชาชนที่ทําอาชีพเกษตรกรรมและประชาชน

ที่ไมมีที่ดินทํากิน เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตยกระดับมาตรฐานสินคาเกษตร (8) เพ่ือปองกันบรรเทาภัย

อุทกภัยและภัยแลงในพ้ืนที่ลุมนํ้าเพชรบุรี และสนับสนุนนํ้าดิบในการผลิตประปาในเขตอําเภอหัวหิน         

(9)  เพ่ือเปนการเตรียมความพรอม และเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินการกอสราง งานปองกันและบรรเทา

ภัยจากนํ้า เพ่ือใหสามารถดําเนินการกอสรางไดตามแผนงาน (10) เพ่ือสนับสนุนการแกไขปญหาดานนํ้า

ตามขอสั่งการของ นรม.ในคราวลงพ้ืนที่/รายการที่เสนอแกปญหาเรื่องนํ้าในพ้ืนที่ภาคใต (11) เพ่ือเพ่ิม

พ้ืนที่ชลประทานและปริมาณเก็บกักที่ใหมากขึ้น  

 2.1.2 เปาหมาย พื้นที่ของโครงการ 

  พ้ืนที่ดําเนินการ ชป. 71 จังหวัด จํานวน 1,585 แหง พ้ืนที่ชลประทานเพ่ิมขึ้น 17,960 ไร 

พ้ืนที่รับประโยชนเพ่ิมขึ้น 2,142,961 ไร ครัวเรือนรับประโยชนเพ่ิมขึ้น 361,704 ครัวเรือน ปริมาตรนํ้า

เก็บกักเพ่ิมขึ้น 14.09 ลาน ลบ.ม. 

 2.1.3 หนวยงานและงบประมาณ  

  กรมชลประทาน งบประมาณ 9,966.4096 ลานบาท   

2.2 วิธีการติดตามประเมินผล 

 2.2.1 การเก็บรวบรวมขอมูล สํารวจขอมูลดวยตัวอยาง 

  1) พ้ืนที่เปาหมาย ครอบคลุมพ้ืนที่ 71 จังหวัด ดําเนินการทุกจังหวัด 

  2) กลุมเปาหมายและจํานวนตัวอยาง 

    เจาหนาที่ผูรับผิดชอบโครงการชลประทาน ไดแก 

     กิจกรรมพัฒนาแหลงนํ้าสนับสนุนโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 30 จังหวัด 30 ราย 

     กิจกรรมพัฒนา ฟนฟูแหลงนํ้าชลประทาน เพ่ือปองกันและบรรเทาอุทกภัย      

และภัยแลง 68  จังหวัด 68 ราย 

              3) การสํารวจขอมูล 

     สํารวจครั้งที่ 1 (มิ.ย.61) เจาหนาที่ผูรับผิดชอบโครงการ 
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     สํารวจครั้งที่ 2 (ส.ค. 61) เจาหนาที่ผูรับผิดชอบโครงการ(รายเดิม) และเกษตรกรจํานวน 

535 ตัวอยาง (ประกอบดวย กิจกรรมพัฒนาแหลงนํ้าสนับสนุนโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 30 

จังหวัด จังหวัดละ 5 ตัวอยาง รวม 195 ตัวอยาง (ยกเวน 9 จังหวัดนํารองสอบถามเกษตรกรเพ่ิมจังหวัดละ 5 

ตัวอยาง และกิจกรรมพัฒนา ฟนฟูแหลงนํ้าชลประทานเพ่ือปองกันและบรรเทาอุทกภัยและภัยแลง 68 จังหวัด 

จังหวัดละ  5 ตัวอยาง รวม 340 ตัวอยาง) 

 2.2.2 ประเด็นและตัวชี้วัด 

  1) กิจกรรมพัฒนาแหลงน้ําสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

ประเด็น ตัวชี้วัด เกณฑการประเมินผล 

1. ปจจัยนําเขา   

  - จํานวนงบประมาณท่ีเบิกจาย - เทียบกับเปาหมาย 

 - ความทันเวลาและเพียงพอของงบประมาณ  

2. กระบวนการ   

 - มีการชี้แจงรายละเอียดการดําเนินงานโครงการ - การดําเนินการ และ 

  ดําเนินการไดทันเวลา   

  เม่ือเทียบกับแผน 

 - มีการสํารวจความตองการของเกษตรกรเพ่ือจัดทําแผนงาน/โครงการ  

 - มีการแจงหนวยงานในพ้ืนท่ีเพ่ือทราบแผนงาน 

 - มีแรงงานจิตอาสาในการดําเนินโครงการ 

    - มีการประกาศรับสมัครการจางแรงงาน/จางแรงงาน  

 - มีการติดตามใหคําแนะนําปรึกษาจากเจาหนาท่ี  

 - มีการจัดต้ังกลุมผูใชน้ําในพ้ืนท่ีโครงการ  

3. ผลได   

 - จํานวนเกษตรกรท่ีไดการจางงานในพ้ืนท่ีโครงการ - เทียบกับเปาหมาย 

 - จํานวนเกษตรกรท่ีมีสวนรวมในการตรวจรับงานกอสราง  

 - จํานวนแหลงน้ําชลประทานท่ีดําเนินการแลวเสร็จ - เทียบกับเปาหมาย 

4. ผลลัพธเบื้องตน   

 -  มูลคารายไดของเกษตรกรท่ีไดรับจากโครงการจางแรงงาน - เทียบกับเปาหมาย 

 - รอยละของเกษตรกรท่ีไดใชประโยชน(อุปโภค/บริโภค/การเกษตร  

  จากโครงการ) 

 

 - จํานวนพ้ืนท่ีชลประทานท่ีเพ่ิมขึ้น - เทียบกับเปาหมาย 

 - จํานวนครัวเรือนเกษตรกรท่ีไดรับประโยชนจากโครงการ - เทียบกับเปาหมาย 

 - จํานวนพ้ืนท่ีเกษตรกรท่ีไดรับประโยชนจากโครงการ - เทียบกับเปาหมาย 

5. ความพึงพอใจตอโครงการ 

 - ความพึงพอใจตอการคัดเลือกพ้ืนท่ีดําเนินโครงการ - ระดับปานกลางขึ้นไป 

 - ความพึงพอใจตอการคัดเลือกแรงงานในพ้ืนท่ีโครงการ - ระดับปานกลางขึ้นไป 

 - ความพึงพอใจตอการดําเนินงานโครงการในภาพรวม - ระดับปานกลางขึ้นไป 
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  2) พัฒนา ฟนฟูแหลงน้ําชลประทานเพื่อปองกันและบรรเทาอุทกภัยและภัยแลง 

ประเด็น ตัวชี้วัด เกณฑการประเมินผล 

1. ปจจัยนําเขา   

  - จํานวนงบประมาณท่ีเบิกจาย - เทียบกับเปาหมาย 

 - ความทันเวลาและเพียงพอของงบประมาณ  

2. กระบวนการ   

 - มีการชี้แจงรายละเอียดการดําเนินงานโครงการ - การดําเนินการ และ 

  ดําเนินการไดทันเวลา 

  เม่ือเทียบกับแผน 

 - มีการสํารวจความตองการของเกษตรกรเพ่ือจัดทําแผนงาน/โครงการ  

 - มีการแจงหนวยงานในพ้ืนท่ีเพ่ือทราบแผนงาน 

 - มีแรงงานจิตอาสาในการดําเนินโครงการ  

    - มีการประกาศรับสมัครการจางแรงงาน/จางแรงงาน  

 - มีการติดตามใหคําแนะนําปรึกษาจากเจาหนาท่ีในพ้ืนท่ี  

3. ผลได   

 -  จํานวนเกษตรกรท่ีไดรับผานการคัดเลือกเพ่ือจางงานในพ้ืนท่ีโครงการ - เทียบกับเปาหมาย 

 - จํานวนโครงการชลประทานท่ีซอมแซม /ปรับปรุง กอสรางท่ี  

  ดําเนินการแลวเสร็จ 

- เทียบกับเปาหมาย 

4. ผลลัพธเบื้องตน   

 - มูลคารายไดของเกษตรกรท่ีไดรับจากโครงการ (ใชแรงงาน) - เทียบกับเปาหมาย 

 - รอยละของเกษตรกรท่ีไดใชประโยชน(อุปโภค/บริโภค/การเกษตร   

  จากโครงการ) 

 

 - จํานวนพ้ืนท่ีชลประทานท่ีเพ่ิมขึ้น - เทียบกับเปาหมาย 

 - จํานวนครัวเรือนเกษตรกรท่ีไดรับประโยชนการโครงการ - เทียบกับเปาหมาย 

 - จํานวนพ้ืนท่ีเกษตรกรท่ีไดรับประโยชนจากโครงการ - เทียบกับเปาหมาย 

5. ความพึงพอใจตอโครงการ 

 - ความพึงพอใจตอการคัดเลือกพ้ืนท่ีดําเนินโครงการ - ระดับปานกลางขึ้นไป 

 - ความพึงพอใจตอการคัดเลือกแรงงานเพ่ือจางงาน - ระดับปานกลางขึ้นไป 

 - ความพึงพอใจตอการดําเนินงานโครงการในภาพรวม - ระดับปานกลางขึ้นไป 
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2.3 รูปแบบรายงานการติดตามประเมินผล  

 2.3.1 กิจกรรม(ระบุ) ........................................ 

  1) ผลการติดตามประเมินผล 

   1.1 ปจจัยนําเขา 

       1) จํานวนงบประมาณที่เบิกจายเทียบกับเปาหมาย 

       2) ความเพียงพอของงบประมาณที่ไดรับ 

       3) ความทันเวลาของงบประมาณที่ไดรับ 

   1.2 กิจกรรม 

       1) การประชุมช้ีแจงรายละเอียดการดําเนินงาน 

       2) การประชาสัมพันธใหเกษตรกร ประชาชน ไดรับทราบการดําเนินกิจกรรม 

       3) การรับสมัครเกษตรกร/ แรงงานเขารวมโครงการ 

       4) อ่ืน ๆ ………………... 

   1.3 ผลได  

        1) จํานวนเกษตรกร/แรงงาน เขารวมโครงการ 

       2) จํานวนโครงการชลประทานที่สรางเสร็จ 

       3) อ่ืน ๆ …………….…….. 

   1.4 ผลลัพธเบื้องตน  

       1) ครัวเรือนเกษตรกรที่รับประโยชนโครงการชลประทาน 

       2) พ้ืนที่การเกษตรกรที่ไดรับประโยชนจากการสรางโครงการชลประทาน  

           3) ลดปญหานํ้าไหลหลาก นํ้าทวม และแกไขปญหาภัยแลง 

       4) อ่ืน ๆ ......................... 

  2) ความคิดเห็นของเกษตรกร 

 

  3) ขอคนพบ (ทั้งเชิงบวก/เชิงลบ/ปญหาอุปสรรค) 

  

  4) ขอเสนอแนะ 
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3. โครงการพัฒนาอาชีพชาวสวนยางรายยอยเพื่อความยั่งยืน 
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3. โครงการพฒันาอาชีพชาวสวนยางรายยอยเพื่อความยั่งยืน 
 

3.1 สาระสําคัญ 

 3.1.1 วัตถุประสงคของโครงการ เพ่ือลดพ้ืนที่ปลูกยางพาราและปริมาณผลผลิตที่จะเขาสูระบบ  

ลดความเสี่ยงผลกระทบจากราคายางตกตํ่า เปนการเพ่ิมรายไดใหเกษตรกรชาวสวนยาง และพัฒนาอาชีพ

เกษตรกรรมใหมทดแทนการทําอาชีพสวนยาง 

 3.1.2 เปาหมายและพื้นที่ดําเนินงาน  

  1) การยางแหงประเทศไทย ลดพ้ืนที่ปลูกยางที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยางกับ กยท. ที่มี

อายุยางตํ่ากวา 25 ป จํานวน 150,000 ไร 

  2) กรมสงเสริมการเกษตร ดําเนินการจัดอบรมตามแผนพัฒนาอาชีพที่เกษตรกรวิเคราะห 

และวางแผนการผลิตไว  

 3.1.3 หนวยงานและงบประมาณ 

  1) การยางแหงประเทศไทย งบประมาณ  1,508,286,400 บาท 

  2) กรมสงเสริมการเกษตร   งบประมาณ       45,690,000 บาท 

3.2 วิธีการติดตามประเมินผล 

 3.2.1 การเก็บรวบรวมขอมูล สํารวจขอมูลดวยตัวอยาง 

  1) พ้ืนที่เปาหมาย 45 จังหวัด 

  2) เจาหนาที่ที่รับผิดชอบโครงการระดับจังหวัด การยางแหงประเทศไทย และกรมสงเสริมการเกษตร  

  3) เกษตรกรชาวสวนยางตัวอยาง 400 ราย  

  4) ชวงเวลาการสํารวจขอมูล 

   4.1) สํารวจ ครั้งที่ 1 เดือนมิถุนายน 2561  

   4.2) สํารวจ ครั้งที่ 2 เดือนสิงหาคม 2561 

 3.2.2 ประเด็นและตัวชี้วัด 
 

ประเด็น ตัวชี้วัด เกณฑการประเมิน 

1. ปจจัยนําเขา 

    1.1 งบประมาณ 

 

1) ความทันเวลาของงบประมาณท่ีไดรับ 

 

ระยะเวลาตามแผน 

    1.2 การเขารวมโครงการของเกษตรกร 1) จํานวนเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ 

2) จํานวนพ้ืนท่ีสวนยางท่ีเกษตรกรนําเขารวมโครงการ 

รอยละ 80 ของเปาหมาย 

2. กระบวนการ 

    2.1 การชี้แจงรายละเอียดโครงการ 

         แกเกษตรกร 

 

1) รอยละของเกษตรกรไดรับการชี้แจงรายละเอียดโครงการ 

2) รอยละของเกษตรกรรูวาตนเองตองทําอยางไรเม่ือเขารวม 

     โครงการ 

3) รอยละของเกษตรกรท่ีรูวาตนเองจะไดประโยชน 

    อะไรบางจากการเขารวมโครงการ 

 

รอยละ 100  

รอยละ 100 

รอยละ 100  
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ประเด็น ตัวชี้วัด เกณฑการประเมิน 

    2.2 การสํารวจรังวัดพ้ืนท่ีปลูกยาง   

         ของเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ 

รอยละของเกษตรกรท่ีไดรับการสํารวจรังวัดพ้ืนท่ีสวนยาง

ท่ีเขารวมโครงการ 

รอยละ 100  

 

    2.3 การลดพ้ืนท่ีปลูกยาง 

         ของเกษตรกร 

1) รอยละของเกษตรกรท่ีตัดโคนตนยางในพ้ืนท่ีเขารวมโครงการ 

   แลวเสร็จ 

2) รอยละของเกษตรกรท่ีไดรับเงนิอุดหนุนแลว 40% 

รอยละ 100 ของ

ผูเขารวมโครงการ 

รอยละ100 ของ 

ผูตัดโคนแลว 

    2.4 การสนับสนุนองคความรู   

          ใหแกเกษตรกร 

1) รอยละของเกษตรกรเขารวมวิเคราะห วางแผนการผลิต 

   กิจกรรมตามศักยภาพของตนเอง 

2) รอยละของเกษตรกรท่ีเขารวมวางแผนการอบรม 

    การพัฒนาอาชีพในกิจกรรมตามศักยภาพของตนเอง 

3) รอยละของเกษตรกรท่ีเขาอบรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู 

รอยละ 100 

 

รอยละ 100 

 

รอยละ 100 

    2.5 การนําความรูจากการอบรม 

            ไปปฏิบัติตามแผนการผลิต 

            ของเกษตรกร 

1) รอยละของเกษตรกรท่ีปฏิบัติตามแผนการผลิตของตนเอง  

   (ปลูกพืชแลวเสร็จ นําปศุสัตว และประมง เขาเลี้ยงใน 

   พ้ืนโคนตนยางแลว) 

2) รอยละของเกษตรกรท่ีไดรับเงินอุดหนุนสวนท่ีเหลือ 60% แลว 

รอยละ 100 ของ

ผูเขารวมโครงการ 

รอยละ 100 ของ

ผูเขารวมโครงการ 

3. ผลได 

    3.1 เกิดการปรับเปลี่ยนอาชีพของ 

         เกษตรกรชาวสวนยาง 

    3.2 พ้ืนท่ีปลูกยางลดลง 

 

1) รอยละของเกษตรกรปรับเปลี่ยนอาชีพจากปลูกยางพารา 

   ไปทํากิจกรรมการเกษตรชนิดอ่ืนตามศักยภาพของตนเอง 

1) จํานวนพ้ืนท่ีปลูกยางพาราลดลง 

 

รอยละ 80  

ของเปาหมาย 

รอยละ 80  

ของเปาหมาย 

4. ผลลัพธ 

    4.1 ดานการผลิต 

 

    4.2 ดานเศรษฐกิจ 

 

1) ปริมาณผลผลิตยางพาราเขาสูระบบลดลง 

 

1) รอยละของเกษตรกรมีรายไดจากการปรับเปลี่ยนอาชีพ   

    ทําการเกษตร ทดแทนการปลูกยางพารา 

 

รอยละ 80  

ของเปาหมาย 

รอยละ 80  

ของเปาหมาย 

5. ความพึงพอใจตอโครงการ  ระดับความพึงพอใจดานตางๆของเกษตรกร 

 

อยูในระดับมากขึ้นไป 
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3.3 รูปแบบการรายงานการติดตามประเมินผล 

 3.3.1 ปจจัยนําเขา  

  1) งบประมาณที่ไดรับจัดสรร และการเบิกจาย 

  2) จํานวนพ้ืนที่สวนยางและเกษตรกรผูเขารวมโครงการ 

 3.3.2 กระบวนการดําเนินงาน 

  1) การช้ีแจงรายละเอียดโครงการ วิธีการ และประโยชนที่ไดรับ 

  2) การสํารวจรังวัดพ้ืนที่สวนยางที่นําเขารวมโครงการ การตัดโคนตนยางในพ้ืนที่ และการไดรับ        

เงินอุดหนุน 40% 

  3) การวิเคราะห วางแผนการผลิตกิจกรรมตามศักยภาพของตนเอง  

  4) การอบรมการพัฒนาอาชีพ ดําเนินการตามแผนการผลิต และการไดรับเงินอุดหนุน 60% 

 3.3.3 ผลได 

  1) การปรับเปลี่ยนอาชีพของเกษตรกร 

  2) พ้ืนที่เพาะปลูกยางพาราลดลง 

 3.3.4 ผลลัพธ  

  1) ดานเศรษฐกิจ ไดแก ปริมาณยางพาราเขาสูระบบลดลง และรายไดจากการสงเสริมอาชีพ 

  2) ดานทัศนคติตอโครงการ ไดแก ความพึงพอใจตอโครงการ 

 3.3.5 ขอคนพบ  

 3.3.6 ขอเสนอแนะ 
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4. โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ไมเหมาะสมในการปลูกขาว 

เพื่อผลิตสินคาเกษตรอ่ืนที่เหมาะสม 
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4. โครงการปรับเปลี่ยนพืน้ทีไมเหมาะสมในการปลูกขาวเพื่อผลิตสินคาเกษตรอ่ืนทีเ่หมาะสม 

 

4.1 สาระสําคัญของโครงการ 

 4.1.1 วัตถุประสงคของโครงการ เพ่ือชวยเหลือเกษตรกรในพ้ืนที่ที่ไมเหมาะสมในการปลูกขาวใหมี

การปรับเปลี่ยนพ้ืนที่เพ่ือผลิตสินคาเกษตรอ่ืนที่เหมาะสม ใหลดรายจาย เพ่ิมรายได และชวยเหลือตนเองได

รวมทั้ง เพ่ือลดพ้ืนที่ปลูกขาวไมเหมาะสมใหมีความเหมาะสมกับพ้ืนที่ และลด Supply สวนเกินจากตลาด

ที่เปนผลใหผลผลิตขาวมีราคาตกตํ่าและไมมีคุณภาพ 

 4.1.2 เปาหมายและพื้นที่ดําเนินงาน จัดทําระบบอนุรักษดินและนํ้าเพ่ือสนับสนุนใหผลิตสินคาเกษตรอ่ืน

ที่เหมาะสมในพ้ืนที่ปลูกขาวที่ไมเหมาะสม (N) จํานวน 6,832 ไร เกษตรกร 860 ราย ในพ้ืนที่ 13 จังหวัด 

 4.1.3 หนวยงานและงบประมาณ กรมพัฒนาที่ดิน งบลงทุน 29.68 ลานบาท 

4.2 วิธีการติดตามและประเมินผล 

 4.2.1 การเก็บรวบรวมขอมูล สํารวจขอมูลดวยตัวอยาง 

  1) พ้ืนที่เปาหมาย 13 จังหวัด ไดแก จังหวัดนครพนม มหาสารคาม สกลนคร สุรินทร 

ประจวบคีรีขันธ ชลบุรี ปราจีนบุรี ตรัง พัทลุง ระนอง สงขลา สตูล  และยะลา 

  2) กลุมเปาหมายและจํานวนตัวอยาง 

   2.1) เจาหนาที่สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด จํานวน 13 ราย (จังหวัดละ 1 ราย) 

   2.2) เกษตรกรที่เขารวมโครงการ จํานวนตัวอยาง 210 ราย (จํานวน 10 รายตอจุด) 

   2.3) การสํารวจขอมูล 

    (1) สํารวจครั้งที่ 1 (มิ.ย. 61) สัมภาษณเจาหนาที่ผูรับผิดชอบในประเด็น ปจจัยนําเขา 

กระบวนการ การสรางการรับรูทราบโครงการ และความคิดเห็นตางๆ 

    (2) สํารวจครั้งที่ 2 (ส.ค. 61) สัมภาษณเจาหนาที่ (รายเดิม) และเกษตรกรที่เขารวมโครงการ 

จาํนวน 210 ราย ในประเด็น ผลได ผลลัพธเบ้ืองตนจากโครงการ และความพึงพอใจ 

 4.2.2 ประเด็นและตัวชี้วัด 

ประเด็น ตัวชี้วัด เกณฑการประเมิน 

1) ปจจัยนําเขา - จํานวนงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรท้ังหมด 

- ความทันเวลาและความพอเพียงของงบประมาณ 

- เทียบกับผลเบิกจาย 

2) กระบวนการ - มีการตรวจสอบความไมเหมาะสมของพ้ืนท่ี 

- มีการประชาสัมพันธและรับสมัครคัดเลือกเกษตรกรเขารวมโครงการ 

- มีการวางแผนการปรับเปลี่ยนพ้ืนท่ีรวมกับหนวยงานและเกษตรกร 

- มีการชี้แจงรายละเอียดการดําเนินงานโครงการฯ 

- มีการอบรมและถายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาท่ีดิน 

- มีการติดตามใหคําปรึกษา 

- มีการดําเนินการ และ 

  ดําเนินการไดทันเวลา 

  เม่ือเทียบกับแผน 
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 4.2.2 ประเด็นและตัวชี้วัด (ตอ) 

ประเด็น ตัวชี้วัด เกณฑการประเมิน 

3) ผลได - จํานวนเกษตรกรท่ีสนใจสมัครเขารวมโครงการ 

- จํานวนเกษตรกรท่ีผานการคัดเลือกและไดรับการอบรมหรือ 

  ถายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาท่ีดิน 

- จํานวนเกษตรกรและพ้ืนท่ีท่ีไดรับการจัดทําระบบอนุรักษดินและน้ํา  

  เพ่ือสนับสนุนใหผลิตสินคาเกษตรอ่ืนท่ีเหมาะสมฯ 

- รอยละของเกษตรกรท่ีนําความรูไปใชประโยชน 

- เทียบกับเปาหมาย 

4) ผลลัพธเบื้องตน   

   4.1) ดานเศรษฐกิจ - จํานวนพ้ืนท่ีปลูกขาวในท่ีนาท่ีไมเหมาะสมลดลง 

- มูลคาการลงทุนสวนเพ่ิมของเกษตรกรท่ีตองปรับเปลี่ยนพ้ืนท่ีไมเหมาะสม   

  ในการปลูกขาวเพ่ือผลิตสินคาเกษตรอ่ืนท่ีเหมาะสม 

- สัดสวนของชนิดพืชท่ีเกษตรกรปลูกทดแทนท่ีนาขาว 

- ปริมาณผลผลิตจากพืชท่ีเกษตรกรปลูกทดแทน (ถามี) 

- รายไดและผลตอบแทนท่ีเกษตรกรไดรับจากการปรับเปลี่ยน 

  ในการปลูกขาวมาผลิตสินคาเกษตรอ่ืนท่ีเหมาะสม (ถามี) 

- ลดลงเม่ือเทียบกับ 

  ขอมูลปท่ีผานมา 

 

 

 

 

- สูงกวาการปลูกขาว 

   4.2) ดานสังคม - ระดับการมีสวนรวมของเกษตรกรในการสํารวจพ้ืนท่ีและวางแผน 

- ระดับการยอมรับการปรับเปลี่ยนพ้ืนท่ีไมเหมาะสมในการปลูกขาว  

  เพ่ือผลิตสินคาเกษตรอ่ืนท่ีเหมาะสม 

- ระดับปานกลางข้ึนไป 

- ระดับปานกลางข้ึนไป 

5) ความคิดเห็น/ 

    ความพึงพอใจ 

- ระดับความคิดเห็นและความพึงพอใจตอการดําเนินงานโครงการฯ 

- การรับรูรับทราบโครงการฯ จากรัฐบาล/กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

- การไดรับการสนับสนุน/ชวยเหลือ/ประโยชนจากโครงการตางๆ 

  ของรัฐบาล/กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

- ระดับปานกลางข้ึนไป 

 

4.3 รูปแบบการรายงานการติดตามประเมินผล 

 4.3.1 ปจจัยนําเขา 

  1) งบประมาณที่ไดรับจัดสรร 

  2) ผลการเบิกจาย 

  3) ความทันเวลา/ความพอเพียง 

 4.3.2 กระบวนการ 

  1) การตรวจสอบพ้ืนที่ (จํานวนครั้ง/จํานวนพ้ืนที่/เง่ือนไข) 

  2) การประชาสัมพันธโครงการในพ้ืนที่ (ประเภทสื่อที่ใช/ความถี่/การรับทราบหรือเขาถึง

ขอมูลโครงการของเกษตรกร) 

  3) การคัดเลือกเกษตรกร (พิจารณาจากเง่ือนไขโครงการ/จํานวนผูสมัครเขารวมโครงการ) 

  4) การวางแผนจัดทําระบบอนุรักษดินและนํ้า (การมีสวนรวมของหนวยงานและเกษตรกรในพ้ืนที่) 
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  5) การประชุมช้ีแจงขอมูลโครงการแกเจาหนาที่ในพ้ืนที่/เกษตรกร (จํานวนครั้ง/จํานวนผูเขารวม) 

  6) การถายทอดความรูเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน (หลักสูตร/ระยะเวลา) 

  7) การติดตามใหคําแนะนํา (จํานวนครั้ง) 

 4.3.3 ผลได 

  1) การเขารวมโครงการ 

   1.1) จํานวนเกษตรกรที่เขารวมโครงการ  

   1.2) จํานวนพ้ืนที่ที่ไดจัดทําระบบอนุรักษดินและนํ้า 

  2) การจัดอบรมความรู 

   2.1) จํานวนเกษตรกรที่ผานการอบรม 

   2.2) รอยละของเกษตรกรที่นําความรูไปใชประโยชน 

  3) การรับการสนับสนุนตางๆ จากโครงการ (ถามี) 

 4.3.4 ผลลัพธเบื้องตน 

  1) ดานเศรษฐกิจ 

   1.1) การลดพ้ืนที่ปลูกขาวในนาที่ไมเหมาะสม 

   1.2) การลดปริมาณผลผลิตขาว (ปริมาณผลผลิตขาวในพ้ืนที่ที่ปรับเปลี่ยนที่ผลิต 

ในปที่ผานมา) 

   1.3) ชนิดพืชที่เกษตรกรปลูกทดแทนขาว (สัดสวนของชนิดพืชที่ปลูกทดแทน) 

   1.4) ปริมาณผลผลิตที่ปลูกทดแทน (ถามี) 

   1.5) รายไดที่เกิดขึ้นจากการปรับเปลี่ยนมาปลูกพืชชนิดอ่ืน (ถามี) 

  2) ดานทัศนคติตอโครงการ 

   2.1) ความพึงพอใจตอโครงการ (ระดับความความพึงพอใจ เชน กระบวนการเขารวมโครงการ 

การชวยเหลือ การมีสวนรวมในดานตางๆ ฯลฯ) 

   2.2) การยอมรับ (ระดับการยอมรับ เชน เง่ือนไขตางๆ ) 

   2.3) ความคิดเห็น (สิ่งที่เกษตรกรตองการ หรือขอคิดเห็นในการปรับปรุงโครงการ) 

 4.3.5 ขอคนพบ 

 4.3.6 ขอเสนอแนะ  
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5. โครงการศูนยขยายพันธุพืช 
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5. โครงการศนูยขยายพนัธุพืช 
 

5.1 สาระสําคัญของโครงการ 

 5.1.1 วัตถุประสงคของโครงการ เพ่ือรองรับการปฏิรูปภาคการเกษตร โดยการสรางแหลงผลิตพืชพันธุดี 

มีมาตรฐานโดยหนวยงานของรัฐ 

 5.1.2 เปาหมายและพื้นที่ดําเนินงาน ปรับปรุงศูนยขยายพันธุพืช จํานวน 10 ศูนย หรือศูนยสงเสริม 

และพัฒนาอาชีพการเกษตร (พันธุพืชเพาะเลี้ยง) เดิม โดยการปรับปรุงครุภัณฑ วัสดุอุปกรณที่จําเปน 

เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการผลิตพืชพันธุดี (ทอนพันธุ ตนพันธุ และเน้ือเย่ือ) 

 5.1.3 หนวยงานและงบประมาณ กรมสงเสริมการเกษตร งบประมาณรวม 268.80 ลานบาท 

5.2 วิธีการติดตามและประเมินผล 

 5.2.1 การเก็บรวบรวมขอมูล สํารวจขอมูลดวยตัวอยาง 

  1) พ้ืนที่เปาหมาย 10 จังหวัดที่ต้ังศูนย ไดแก จังหวัดพิษณุโลก ลําพูน นครราชสีมา บุรีรัมย 

มหาสารคาม อุดรธานี สุพรรณบุรี ชลบุรี ตรัง และนครศรีธรรมราช 

  2) กลุมเปาหมายและจํานวนตัวอยาง 

   2.1) เจาหนาที่ศูนยขยายพันธุพืช 10 ศูนย (จํานวน 1 รายตอศูนย) 

   2.2) การสํารวจขอมูล 

    (1) สํารวจครั้งที่ 1 (มิ.ย. 61) สัมภาษณเจาหนาที่ เนนปจจัยนําเขา กระบวนการ การรับรู

รับทราบโครงการ และความคิดเห็นตางๆ 

    (2) สํารวจครั้งที่ 2 (ส.ค. 61) สัมภาษณเจาหนาที่ (รายเดิม) เนนผลได ผลลัพธเบ้ืองตน

จากโครงการ และความพึงพอใจ 

 5.2.2 ประเด็นและตัวชี้วัด 

ประเด็น ตัวชี้วัด เกณฑการประเมิน 

1) ปจจัยนําเขา - จํานวนงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรท้ังหมด 

- ความทันเวลาและความพอเพียง 

- เทียบกับผลเบิกจาย 

2) กระบวนการ - มีการวิเคราะหศักยภาพของศูนยฯ (ความตองการของเกษตรกร   

  ศักยภาพการผลิต และความจําเปนในการปรับปรุงศูนยฯ) 

- มีการเพ่ิมศักยภาพการผลิต ดวยการปรับปรุงสิ่งกอสราง   

  ครุภัณฑ และวัสดุอุปกรณท่ีจําเปนของศูนยฯ 

- มีการวางแผนการผลิตพันธุพืชพันธุดีตามศักยภาพศูนยฯ  

  และตามความตองการของเกษตรกรในพ้ืนท่ี 

- มีการดําเนินการ และ  

  ดําเนินการไดทันเวลา  

  เม่ือเทียบกับแผน 

3) ผลได - จํานวนศูนยฯ ท่ีไดรับการปรับปรุงครุภัณฑ วัสดุอุปกรณท่ีจําเปน 

- ปริมาณการผลิตพันธุพืชท่ีเพ่ิมขึ้นของศูนยฯ หลังการปรับปรุง 

- เทียบกับเปาหมาย 
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 5.2.2 ประเด็นและตัวชี้วัด (ตอ) 

ประเด็น ตัวชี้วัด เกณฑการประเมิน 

4) ผลลัพธเบื้องตน   

   4.1) เศรษฐกิจ (ถามี) - ปริมาณพันธุพืชท่ีจําหนายใหเกษตรกร 

- จํานวนเกษตรกรท่ีมาซ้ือ (การเขาถงึพืชพันธุดีและผูรบัประโยชน) 

- รายไดจากการจําหนายพันธุพืชของศูนยฯ 

- รายจายของเกษตรกรดานพันธุพืชลดลง 

- ปริมาณผลผลิตท่ีเพ่ิมขึ้นของเกษตรกรจากการใชพันธุดี 

- รายไดท่ีเพ่ิมขึ้นของเกษตรกรจากการใชพันธุดี 

 

   4.2) สังคม - จํานวนครั้งการเขารับบริการดานพันธุพืชจากศูนยฯ 

- จํานวนครั้งการเขารับบริการดานความรูหรือการรับการอบรม 

  ถายทอดเทคโนโลยีจากศูนยฯ 

 

5) ความคิดเห็น/ 

    ความพึงพอใจ 

- การรับรูรับทราบโครงการฯ จากรัฐบาล 

- การไดรับการสนับสนุน/ชวยเหลือ/ประโยชนจากโครงการตางๆ 

  ของรัฐบาล/กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

- ระดับความคดิเห็นและความพึงพอใจตอการดําเนินงานโครงการฯ 

  (การเขาถึงบริการ การตอบสนองความตองการของเกษตรกร) 

 

 

 

- ระดับปานกลางข้ึนไป 

 

5.3 รูปแบบการรายงานการติดตามประเมินผล 

 5.3.1 ปจจัยนําเขา  

  1) งบประมาณที่ไดรับจัดสรร 

  2) ผลการเบิกจาย 

  3) ความทันเวลา/ความพอเพียง 

 5.3.2 กระบวนการ 

  1) การวิเคราะหศักยภาพของศูนยฯ (ความสอดคลองกับความตองการ/ผลการดําเนินงาน) 

  2) การประชาสัมพันธโครงการในพ้ืนที่ (ประเภทสื่อที่ใช/ความถี่/การรับทราบหรือเขาถึงขอมูล

โครงการของเกษตรกร) 

  3) การวางแผนการผลิตพันธุพืช (ความสอดคลองกับปริมาณความตองการ/การเตรียมความพรอม) 

  4) การประชุมช้ีแจงขอมูลโครงการแกเจาหนาที่ในพ้ืนที่/เกษตรกร (จํานวนครั้ง/จํานวนผูเขารวม) 

 5.3.3 ผลได 

  1) การจัดต้ัง/ปรับปรุงศูนยฯ 

   1.1) จํานวนศูนยฯ ที่ไดรับการปรับปรุง 

  2) การผลิตเมล็ดพันธุหลังการปรับปรุง 

   2.1) จํานวนศูนยฯ ที่มีการใชประโยชนแลว 

   2.2) ปริมาณพันธุพืชเศรษฐกิจ/พันธุพืชพันธุดี/ทอนพันธุที่ผลิตได 
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 5.3.4 ผลลัพธเบ้ืองตน (ถามี) 

  1) ดานเศรษฐกิจ 

   1.1) การจําหนายพันธุพืชเศรษฐกิจ/พันธุพืชพันธุดี/ทอนพันธุ 

    (1) ปริมาณ พันธุพืชที่จําหนายใหเกษตรกร 

    (2) จํานวนเกษตรกรที่มาซื้อ (พิจารณาการเขาถึงพันธุพืชพันธุดี/ผูรับประโยชน) 

    (3) รายไดจากการจําหนาย 

  2) ดานการผลิต 

   2.1) การลดรายจายคาพันธุ (พิจารณาจากราคาคาเมล็ดพันธุที่ซื้อจากศูนยฯ เทียบกับที่ซื้อ

จากแหลงอ่ืนๆ) 

   2.2) ปริมาณผลผลิตที่เพ่ิมขึ้น 

   2.3) รายไดจากการจําหนายผลผลิต 

  3) ดานทัศนคติตอโครงการ 

   3.1) ความพึงพอใจตอโครงการ (ระดับความความพึงพอใจ เชน กระบวนการเขารวมโครงการ 

การชวยเหลือ การมีสวนรวมในดานตางๆ ฯลฯ) 

   3.2) การยอมรับ (ระดับการยอมรับ เชน เง่ือนไขตางๆ) 

   3.3) ความคิดเห็น 

 5.3.5 ขอคนพบ /ขอเสนอแนะ    
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6. โครงการผลิตเมล็ดพันธุดี 
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6. โครงการผลิตเมล็ดพนัธุดี 
 

6.1 กิจกรรม เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเมล็ดพันธุขาว และการผลิตขาวตลาดเฉพาะ (กรมการขาว) 

 1) สาระสําคัญโครงการ 

  (1)  วัตถุประสงคโครงการ 

     เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตเมล็ดพันธุขาวของกลุมผูผลิตเมล็ดพันธุขาว พัฒนาผลิตภัณฑ

แปรรูปขาวประเภทอาหารใหมีคุณภาพตามมาตรฐานของกลุม  

  (2) เปาหมาย และพื้นที่ดําเนินงาน 

     เมล็ดพันธุขาว 2,160 ตัน เกษตรกรมีความรูแปรรูป 1,581 ราย ในพ้ืนที่ปลูกขาว 30 จังหวัด 

  (3) วิธีการดําเนินงาน คัดเลือกกลุมเปาหมาย สนับสนุนเครื่องมืออุปกรณ จัดอบรมใหความร ู

สงเสริมเกษตรกรผลิตเมล็ดพันธุขาว 

  (4) หนวยงานและงบประมาณ กรมการขาว งบประมาณ 45.3620 ลานบาท 

 2) วิธีการติดตามประเมินผล 

  (1) การเก็บรวบรวมขอมูล 

    (1.1) พ้ืนที่เปาหมาย 30 จังหวัด 

    (1.2) กลุมตัวอยาง 

      เจาหนาที่ผูรับผิดชอบโครงการ ศูนยวิจัยขาว ศูนยเมล็ดพันธุขาว  รวม 36 ราย 

      จํานวนผูนํากลุม/เกษตรกร เขารวมโครงการตามสัดสวนประชากรเกษตรกร    

แตละกิจกรรม รวมจํานวนตัวอยาง 282 ราย  

         สํารวจครั้งที่ 1 ชวงเดือนมิถุนายน 2561 เจาหนาที่และเกษตรกรตามความเหมาะสม 

         สํารวจครั้งที่ 2 ชวงเดือนสิงหาคม 2561 เจาหนาที่และเกษตรกรจํานวน 318 ราย 

(รายเดิมกับการสํารวจครั้งที่ 1 )    

  (2) ประเด็นและตัวชี้วัด 

ประเด็น ตัวชี้วัด เกณฑการประเมิน 

1) ปจจัยนําเขา - จํานวนงบประมาณที่เบิกจาย - รอยละ 96  

  ของงบประมาณที ่   

  ไดรับจัดสรร 

2) กิจกรรม 

    - การอบรม 

 

 

- จํานวนครั้งทีจ่ัดอบรม 

 

 

- รอยละ 80  

  ของเปาหมาย 
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  (2) ประเด็นและตัวชี้วัด (ตอ) 

ประเด็น ตัวชี้วัด เกณฑการประเมิน 

3) ผลได 

    - การสนับสนุนเครื่องมือ   

      อุปกรณในการเพ่ิมประสิทธิภาพ     

      การผลิตเมล็ดพันธุ 

    - การอบรมใหความรู  

      เจาหนาทีแ่ละเกษตรกร  

  

 

- ปริมาณเครื่องมือ อุปกรณ 

- ระดับคุณภาพเครื่องมือ อุปกรณ 

 

- รอยละของเจาหนาที่และเกษตรกรที่ไดรบั    

  การอบรม 

- ระดับความรูที่ไดรับ และนําไปใช ประโยชน 

 

- ตามเปาหมาย 

- ไมนอยกวาระดับมาก  

  

- ไมนอยกวารอยละ 80 

   

- ไมนอยกวาระดับมาก   

 

 

- จํานวนกลุมเครือขายผูผลิตเมล็ดพันธุ 

 

- ไมนอยกวารอยละ 80    

  ของเปาหมาย 

4) ผลลัพธ/ผลสัมฤทธ์ิ    

  4.1) ประสิทธิภาพการผลิตเมล็ดพันธุขาว  

        - ปริมาณผลผลิต 

           

- ปริมาณผลผลิตเมล็ดพันธุตอไร 

 

 

 

- ผลผลิตขาวเพ่ิมขึ้น   

  ไมนอยกวา 35   

  กิโลกรมัตอไร              

  (385 กก./ไร) 

         - การบริหารจัดการ - รอยละของกลุมผูผลิตเมล็ดพันธุที่มี  

  คณะกรรมการบริหารจัดการเมล็ดพันธุ  

  และผลิตเมลด็พันธุ  

- รอยละของกลุมผูผลิตเมล็ดพันธุขาวที่มี  

  แผนปฏิบัติงานการผลิต 

- รอยละของกลุมผูผลิตเมล็ดพันธุขาวที่มี    

  เครื่องจักรขอกําหนดการดูแลอุปกรณ   

  เครื่องจักร ที่ไดรับการสนับสนุนจากโครงการ 

-  จํานวนชองทางการกระจายเมลด็พันธุของกลุม 

- ไมนอยกวารอยละ 80 

 

 

- ไมนอยกวารอยละ 80 

 

- ไมนอยกวารอยละ 80 

 

 

- ไมนอยกวารอยละ 80 

        - คุณภาพมาตรฐาน - รอยละของเกษตรกรที่สามารถผลิต 

  เมล็ดพันธุไดคุณภาพมาตรฐาน 

- ไมนอยกวารอยละ 80 

 

        - รายไดของเกษตรกร - รอยละของเกษตรกรที่มีรายไดเพ่ิมขึ้น 

- รายไดของเกษตรกรจากการผลิตเมลด็พันธุ 

- ไมนอยกวารอยละ 80 

- สูงกวารายไดเดิม 
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  (2) ประเด็นและตัวชี้วัด (ตอ) 

ประเด็น ตัวชี้วัด เกณฑการประเมิน 

 4.2) ประสิทธิภาพการผลิตขาวตลาดเฉพาะ  

        - การบริหารจัดการ  - รอยละของกลุม/วิสาหกิจชุมชนที่ม ี

  ขอกําหนดการดูแลอุปกรณ เครื่องจักร  

  ที่ไดรับการสนับสนุนจากโครงการ  

- ไมนอยกวารอยละ 80 

 

        - รายไดของเกษตรกร - มลูคาเพ่ิมของผลผลิต/สินคา 

 

- รอยละของเกษตรกรที่มีรายไดเพ่ิมขึ้น 

- ราคาเพ่ิมขึ้น (0.2-   

  40 บาท/กิโลกรัม) 

- ไมนอยกวารอยละ 80 

  4.3) ความพึงพอใจของเกษตรกร  

        และเจาหนาที่  

- ระดับความพึงพอใจตอการดําเนินงาน  

  โครงการ 

- ไมนอยกวาระดับมาก  

 

6.2 กิจกรรม พัฒนาศักยภาพเครือขายผูผลิตเมล็ดพันธุพืชเพื่อรองรับการปฏิรูปการผลิตภาคเกษตร

 (กรมวิชาการเกษตร) 

 1) สาระสําคัญโครงการ 

  (1) วัตถุประสงคโครงการ 

     เพ่ือเสริมสรางความรูและทักษะอาชีพใหแกกลุมเกษตรกร ในการเปนผูผลิตเมล็ดพันธุ

พืชคุณภาพดีที่สามารถสรางรายไดอยางย่ังยืน 

  (2) เปาหมาย และพื้นที่ดําเนินงาน 

    เกษตรกรเครือขาย 42 กลุม 1,035 ราย ในพ้ืนที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง

รวม 16 จังหวัด ผลิตเมล็ดพันธุถั่วเหลือง ถั่วเขียว ถั่วลิสง ช้ันพันธุขยาย และเมล็ดพันธุขาวโพดเลี้ยงสัตว

ช้ันพันธุหลัก 

  (3) วิธีการดําเนินงาน ประชุมช้ีแจงวางแผนการผลิต จัดอบรมถายทอดเทคโนโลยีพรอมทั้ง

จัดทําแปลงตนแบบ สงเสริมเกษตรกรผลิตเมล็ดพันธุ 

  (4) หนวยงานและงบประมาณ กรมวิชาการเกษตร งบประมาณ 109.2256 ลานบาท 

 2) วิธีการติดตามประเมินผล 

  (1)  การเก็บรวบรวมขอมูล 

    (1.1) พ้ืนที่เปาหมาย 16 จังหวัด 

    (1.2) กลุมตัวอยาง 

      เจาหนาที่ผูรับผิดชอบโครงการของหนวยงานในระดับจังหวัด ไดแก ศูนยวิจัยพัฒนา 

เมล็ดพันธุพืช ศูนยขยายเมล็ดพันธุพืช ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตร ศูนยวิจัยพืชไร (กรมวิชาการเกษตร) 

รวม 16 ราย 
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      จํานวนผูนํากลุม/เกษตรกร เขารวมโครงการ จํานวนตัวอยาง 118 ราย   

         สํารวจครั้งที่ 1 ชวงเดือนมิถุนายน 2561 เจาหนาที่และเกษตรกรตามความเหมาะสม 

         สํารวจครั้งที่ 2 ชวงเดือนสิงหาคม 2561 เจาหนาที่และเกษตรกรจํานวน 134 ราย  

(รายเดิมกับการสํารวจครั้งที่ 1)    

  (2) ประเด็นและตัวชี้วัด 

ประเด็น ตัวชี้วัด เกณฑการประเมิน 

1) ปจจัยนําเขา - จํานวนงบประมาณที่เบิกจาย - รอยละ 96  

  ของที่ไดรับจดัสรร 

2) กิจกรรม 

    - การถายทอดเทคโนโลยี 

      การผลิตเมล็ดพันธุ  

 

- จํานวนครั้งทีจ่ัดอบรมถายทอดเทคโนโลยี 

 

 

- รอยละ 80   

  ของเปาหมาย 

3) ผลได 

    - การสนับสนุนเครื่องมืออุปกรณ      

      ในการเพ่ิมประสิทธิภาพ     

      การผลิตเมล็ดพันธุ 

 

- ปริมาณเครื่องมือ อุปกรณ 

- ระดับคุณภาพเครื่องมือ อุปกรณ 

 

 

- ตามเปาหมาย 

- ไมนอยกวาระดับมาก     

   

    - การถายทอดเทคโนโลยี 

      ใหเจาหนาที่และเกษตรกร  

 

- รอยละของเจาหนาที่และเกษตรกรที่ไดรบั  

  การอบรม 

- ระดับความรูที่ไดรับ และนําไปใชประโยชน 

- ไมนอยกวารอยละ 80 

 

- ไมนอยกวาระดับมาก    

 

 

- จํานวนกลุมเครือขายผูผลิตเมล็ดพันธุ - ไมนอยกวารอยละ 80   

  ของเปาหมาย   

4) ผลลัพธ/ผลสัมฤทธ์ิ    

    4.1) การพัฒนาศักยภาพเครือขายผูผลิตเมล็ดพันธุพืช   

          - ปริมาณเมล็ดพันธุ - ปริมาณเมล็ดพันธุช้ันพันธุขยาย (ถั่วเหลือง    

  ถั่วเขียว ถั่วลสิง ) เมล็ดพันธุช้ันพันธุหลัก  

  (ขาวโพดเลี้ยงสัตว)  

- ไมนอยกวา รอยละ  80   

  ของผลผลิตทีค่าด  

  วาจะไดรับ  

- (ถั่วเหลือง 320 ตัน 

- ถั่วเขียว 320 ตัน 

- ถั่วลิสง 150 ตัน 

- ขาวโพดฯ 16.5 ตัน) 
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  (2) ประเด็นและตัวชี้วัด (ตอ) 

ประเด็น ตัวชี้วัด เกณฑการประเมิน 

          - คุณภาพมาตรฐานของ 

            เมลด็พันธุของเกษตรกร 

- รอยละของเกษตรกรที่สามารถผลิต 

  เมล็ดพันธุไดคุณภาพมาตรฐาน  

- ปริมาณเมล็ดพันธุไดรับการตรวจสอบ 

  และรับรองคุณภาพ 

- ไมนอยกวารอยละ 80 

 

- ไมนอยกวารอยละ 80  

  ของเมล็ดพันธุที่สง  

  ตรวจสอบ 

          - รายไดของเกษตรกร - รายไดของเกษตรกรจากการรับจางผลิตเมล็ดพันธุ - สูงกวารายไดเดิม 

    4.2) ความพึงพอใจของเกษตรกร 

          และเจาหนาที่  

- ระดับความพึงพอใจตอการดําเนินงานโครงการ - ไมนอยกวาระดับมาก   

   

 

6.3 รูปแบบการรายงานติดตามประเมินผล 

 1) ปจจัยนําเขา 

     - งบประมาณ 

 2) กิจกรรม 

     - การถายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ 

 3) ผลได 

     - การสนับสนุนเครื่องมือ อุปกรณในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตเมล็ดพันธุ 

     - การถายทอดเทคโนโลยีใหเจาหนาที่และเกษตรกร  

 4) ผลลัพธ/ผลสัมฤทธิ ์

     - ประสิทธิภาพการผลิตเมล็ดพันธุขาว 

     - ประสิทธิภาพการผลิตขาวตลาดเฉพาะ 

     - การพัฒนาศักยภาพเครือขาย ผูผลิตเมล็ดพันธุพืช  

     - ความพึงพอใจของเกษตรกรและเจาหนาที่ 
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7. โครงการศูนยขยายพันธุและสงเสริมการผลิตปศุสัตว 
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7. โครงการศนูยขยายพนัธุและสงเสริมการผลิตปศุสัตว 
 

7.1 สาระสําคัญของโครงการ 

 7.1.1 วัตถุประสงคโครงการ เพ่ือพัฒนาปรับปรุงพันธุสัตวและกระจายสัตวพันธุดีใหกับเกษตรกรผูเลี้ยงสัตว

ในโครงการฯ และเพ่ิมประสิทธิภาพและลดตนทุนการผลิตใหกับเกษตรกรผูเลี้ยงสัตวในโครงการฯ 

 7.1.2 เปาหมายและพื้นที่ดําเนินงาน 

  เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสัตวพันธุดีในศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตวและศูนยผลิตนํ้าเช้ือ 38 แหง 

และจําหนายสัตวพันธุดีใหกับเกษตรกรรายยอยและเครือขายในพ้ืนที่ 77 จังหวัด จํานวน 19,000 ราย 

 7.1.3 หนวยงานที่รับผิดชอบ และงบประมาณ  

  กรมปศุสัตว จํานวนงบประมาณที่ไดรับ 140 ลานบาท 

7.2 วิธีการติดตามประเมินผล  

 7.2.1 การเก็บรวบรวมขอมูล สํารวจขอมูลดวยตัวอยาง 

  1) พ้ืนที่เปาหมาย 77 จังหวัด ทั่วประเทศ 

  2) เจาหนาที่ศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตว/ศูนยผลิตนํ้าเช้ือ 38 แหง 

  3) จํานวนเกษตรกรตัวอยาง 400 ราย  

  4) ชวงเวลาการเก็บขอมูล 

   4.1) สํารวจครั้งที่ 1 สํารวจขอมูลจากเจาหนาที่ที่รับผิดชอบโครงการระดับจังหวัด 38 ราย 

   4.2) สํารวจครั้งที่ 2 สํารวจขอมูลจากเจาหนาที่ที่รับผิดชอบโครงการระดับจังหวัด 38 ราย 

และเกษตรกรตัวอยางที่เขารวมโครงการ 400 ราย 

 7.2.2 ประเด็นและตัวชี้วัด 

ประเด็น ตัวชี้วัด เกณฑการวัด 

1. ปจจัยนําเขา    

   1.1 งบประมาณ - จํานวนงบประมาณที่ใช 
  ในการดําเนินโครงการ 

- เทียบกับงบประมาณ 
  ที่ไดรับ 

 - ความทันเวลาของงบประมาณ - ทันตามแผน 
   1.2 พอ/แมพันธุสัตว - จํ านวนพ อ/แม พั น ธุ สั ตว ที่

สนับสนุน 
- เทียบกับเปาหมาย 

2. กระบวนการ    

   2.1 ปรับปรุงสิ่งกอสราง/แปลงหญา - มีการเพ่ิมศักยภาพการผลิต  

  ดวยการปรับปรุงสิ่งกอสราง  

  แปลงหญา และจัดหาวัสดุอุปกรณ 

   ครุภัณฑที่จําเปนของศูนยฯ  

- ดําเนินการไดตามแผน 

   2.2 เลี้ยงพอ/แมพันธุสัตว 
        เพ่ือผลิตลูกและนํ้าเช้ือ 

- มีการเลี้ยงพอ/แมพันธุสัตว 
  เพ่ือผลิตลูกและนํ้าเช้ือ 

- ดําเนินการไดตามแผน 
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 7.2.2 ประเด็นและตัวชี้วัด (ตอ) 

ประเด็น ตัวชี้วัด เกณฑการวัด 

3. ผลได    

   3.1 ศูนย ฯ ที่มีศักยภาพ - จํานวนศูนยฯ ที่ไดรับการปรับปรุง 

  สิ่งกอสรางจัดหาครุภัณฑ จัดหา   

  วัสดุอุปกรณที่จําเปน 

เทียบกับเปาหมาย 38 ศูนย 

   3.2 พอ/แมพันธุสัตวที่มีคุณภาพ - จํานวนแมพันธุสัตวที่มีคุณภาพ 

  เพ่ือผลิตสัตวพันธุดีจําหนายให  

  เกษตรกรในระยะตอไป 

เทียบกับเปาหมาย 25,169 ตัว 

   3.3 สัตวพันธุดี/นํ้าเช้ือสุกร - จํานวนสัตวพันธุดีที่ผลิตและ 

  จําหนายใหกบัเกษตรกร 

- จํานวนนํ้าเช้ือสุกรที่ผลิตและ  

  จําหนายใหเกษตรกร 

เทียบกับเปาหมาย 1,838,488 ตัว 

 

เทียบกับเปาหมาย 3,000 โดส 

   3.4 เกษตรกรไดรับสัตวพันธุดี - จํานวนเกษตรกรที่เขามาซื้อสัตว/  

  นํ้าเช้ือพันธุดี 

เทยีบกับเปาหมาย 19,000 ราย 

4. ผลลัพธเบือ้งตน    

   4.1 เกษตรกรมีตนทุน 

        การเลี้ยงสัตวลดลง 

- รอยละของตนทุนราคาพันธุสัตว  

  ของเกษตรกรลดลง 

ไมนอยกวารอยละ 15 

   4.2 เกษตรกรมีรายไดเพ่ิมขึ้น - รอยละของเกษตรกรมีที่รายได 

  จากการเลี้ยงสัตวเพ่ิมขึ้น 

มากกวารอยละ 60 

5. ความคิดเห็น/ความพึงพอใจ - ระดับการรบัรูรับทราบโครงการฯ 

   จากรฐับาล/กระทรวงเกษตร     

   และสหกรณของเกษตรกร 

   ที่เขารวมโครงการฯ 

- ระดับมาก 

 - ระดับความคิดเห็นของเกษตรกร  

  ตอพันธุสัตว (คุณภาพ/ราคา/  

  ความทันเวลา) 

- ระดับมาก 

 

 - ระดับความคิดเห็นและความ 

  พึงพอใจตอการดําเนินโครงการฯ 

- ระดับมาก 
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7.3 รูปแบบการรายงานการติดตามประเมินผล 

 7.3.1 ปจจัยนําเขา 

  1) งบประมาณที่ไดรับการจัดสรร/ผลการเบิกจาย/ความทันเวลา 

  2) แมพันธุสัตวที่สนับสนุน 

 7.3.2 กระบวนการ 

  1) ปรับปรุงสิ่งกอสราง/แปลงหญา/จัดหาวัสดุอุปกรณ ครุภัณฑ ของศูนย 

  2) เลี้ยงแมพันธุสัตวเพ่ือผลิตลูก/นํ้าเช้ือ 

 7.3.3 ผลได 

  1) ศูนยฯ ที่มีศักยภาพในการผลิตสัตวพันธุดี 

  2) แมพันธุสัตวที่มีคุณภาพ 

  3) สัตวพันธุดี/นํ้าเช้ือสุกร 

  4) เกษตรกรไดรับสัตวพันธุดี 

 7.3.4 ผลลัพธเบ้ืองตน 

  1) เกษตรกรมีตนทุนการเลี้ยงสัตวลดลงและมีรายไดเพ่ิมขึ้น 

  2) ความพึงพอใจตอการเขารวมโครงการ 

 7.3.5 ขอคนพบ 

 7.3.6 ขอเสนอแนะ 
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8. โครงการสรางทักษะและสงเสริมอาชีพดานการเกษตร 
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8. โครงการสรางทักษะและสงเสริมอาชีพดานการเกษตร 
 

8.1 สาระสําคัญของโครงการ 

 เปนโครงการใหญที่รวมบูรณาการระหวาง 4 กรม ไดแก 1) กรมสงเสริมการเกษตร  2) กรมประมง 3) กรมปศุสัตว 

และ 4) กรมวิชาการเกษตร  ดําเนินกิจกรรมโครงการภายใตฟงกช่ันงาน 4 โครงการยอยรายละเอียดดังน้ี 

 8.1.1 โครงการสรางทักษะและสงเสริมอาชีพดานการเกษตร กิจกรรมเสริมสรางรายไดใหแก

เกษตรกรรายยอย (กรมสงเสริมการเกษตร: กสก.) 

  1) วัตถุประสงคโครงการ              

   (1) สรางรายไดใหแกเกษตรกรรายยอย เพ่ือใหสามารถปรับตัวอยูรวมกับบริบทสังคม เศรษฐกิจ 

ธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมที่เปลี่ยนไปในอนาคตไดอยางย่ังยืน อีกทั้งเปนการวางรากฐานการพัฒนาการเกษตร

ในระยะยาว 

   (2) เกิดแนวทางการพัฒนาในรูปแบบของโครงการที่เกิดจากความรวมมือของชุมชนอยางแทจริง 

และกอใหเกิดความยั่งยืนในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม 

  2) เปาหมายและพื้นที่ดําเนินงาน 

   เปาหมาย  เปนเกษตรกรหรือสมาชิกในครัวเรือนเกษตรกร ที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับ

หนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ จํานวนรวม 1,820,200 ราย เฉลี่ยชุมชนละ 200 ราย 

   พื้นที่ดําเนินงาน  ดําเนินการในพ้ืนที่ 77 จังหวัด 9,101 ชุมชน ตามประกาศกรมสงเสริมการเกษตร 

  3) หนวยงานที่รับผิดชอบและงบประมาณ  

   กรมสงเสริมการเกษตร งบประมาณ 5,278,394,100 ลานบาท 

8.2 วิธีการติดตามประเมินผล 

 8.2.1 การเก็บรวบรวมขอมูล สํารวจขอมูลดวยตัวอยาง 

  1) พื้นที่เปาหมาย  ครอบคลุมพ้ืนที่ทุกจังหวัดที่ดําเนินการ 77 จังหวัด 

  2) กลุมตัวอยาง 

   - เจาหนาที่กรมสงเสริมการเกษตร      ระดับจังหวัด 1 ราย 

   - เกษตรกรผูเขารวมโครงการ       

    1. กิจกรรมการฝกอบรม จังหวัดละ 5 ราย 

    2. กิจกรรมการพัฒนากลุมจังหวัดละ 5 กลุม โดยสัมภาษณประธาน/กรรมการกลุม 

กลุมละ 1 ราย รวม 5 ราย 

    สํารวจครั้งที่ 1 (มิ.ย. 61)  เนนปจจัยนําเขา กระบวนการ การรับรูรับทราบขาวสารโครงการ 

และความคิดเห็นตาง ๆ  

    สํารวจครั้งที่ 2 (ส.ค. 61) เนนผลได และผลลัพธเบ้ืองตนจากโครงการ และความพึง

พอใจเก่ียวกับการดําเนินงานโครงการ 
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 8.2.2 ประเด็นและตัวชี้วัด    

ประเด็น ตัวชี้วัด เกณฑการประเมิน 

1. ปจจัยนําเขา - จํานวนงบประมาณที่ไดรับจัดสรร - เทียบกับเปาหมาย 

 - จํานวนวัสดุอุปกรณที่ไดรับจัดสรร  

2. กระบวนการ - หลักเกณฑ/กระบวนการดําเนินโครงการ - เทียบกับเปาหมาย 

3. ผลได - จํานวนผูเขาอบรม/ผูผานการอบรม  

4. ผลลัพธเบือ้งตน - จํานวนเกษตรกรที่เห็นวาการฝกอบรมตรงกับ 
   ความตองการของกลุม/ทัง้หมด 

 

 - จํานวนเกษตรกรที่นําความรูที่ไดรับไปใชประโยชน  
 - ความชัดเจนของแผนงาน/แผนเงิน/แผนธุรกิจ  
 - การจัดทําบัญชีรับ-จายของกลุม (มี/ไมมี)  
 - จํานวนกลุมที่จะเริ่มมีรายได/จํานวนกลุมที่จัดต้ัง

ทั้งหมด 
 

 - รายไดที่เพ่ิมขึ้นจากการรวมกลุมของเกษตรกร  
5. ความพึงพอใจ - ความพึงพอใจตอหลักสูตรการอบรม - ระดับ 8 ขึ้นไป 
 - ความพึงพอใจตอเจาหนาที่ที่ดําเนินโครงการ  
 - ความพึงพอใจตอวิทยากร  
 - ความพึงพอใจตอคณะกรรมการกลุม  
 - ความพึงพอใจตอคุณภาพวัสดุ/อุปกรณ ทีไ่ดรับ 

  การสนับสนุน 
 

 - ความพึงพอใจตอโครงการโดยรวม  
 

 8.1.2 กิจกรรมสงเสริมกลุมเกษตรกรผลิตจุลินทรีย ปม.1 (กรมประมง : กป.) 

  1) วัตถุประสงคโครงการ 

   เพ่ือใหบริการหัวเช้ือจุลินทรีย ปม.1 แกเกษตรกรไดอยางทั่วถึงและเพียงพอตอความตองการ   

โดยการจัดต้ังศูนยผลิตหัวเช้ือจุลินทรีย ปม.1 ใหแกกลุมเกษตรกรผูเพาะเลี้ยงกุงทะเล และสัตวนํ้าอ่ืน 

  2) เปาหมายและพื้นที่ดําเนินงาน 

   เปาหมาย  จัดต้ังศูนยผลิตหัวเช้ือจุลินทรีย ปม.1 ใหแกกลุมเกษตรกรที่มีความพรอมและศักยภาพ

ในการดําเนินการ จํานวน 20 แหง ครอบคลุมพ้ืนที่การเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า เพ่ือผลิตจุลินทรีย ปม.1 แจกจายใหแกเกษตรกร

ในพ้ืนที่ นําไปใชในการเลี้ยงกุงทะเลหรือสัตวนํ้าอ่ืน ๆ สําหรับลดความเสี่ยงของการเกิดโรค 

   พื้นที่ดําเนินงาน  กลุมเกษตรกรที่มีความพรอมและศักยภาพในการดําเนินการ จํานวน 20 แหง 

ครอบคลุมพ้ืนที่การเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า 

  3) หนวยงานที่รับผิดชอบและงบประมาณ 

   กรมประมง งบประมาณ 9,800,000 บาท (แหงละ 490,000) 
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8.2 วิธีการติดตามประเมินผล 

 8.2.1 การเก็บรวบรวมขอมูล สํารวจขอมูลดวยตัวอยาง 

  1) พื้นที่เปาหมาย  ครอบคลุมพ้ืนที่ทุกจังหวัดที่ดําเนินการ 

  2) กลุมตัวอยาง 

   - เจาหนาที่กรมประมง       ระดับจังหวัด 1 ราย 

   - เกษตรกรผูเขารวมโครงการ       จังหวัดละ  5 ราย 

   สํารวจครั้งที่ 1 (มิ.ย. 61) เนนปจจัยนําเขา กระบวนการ การรับรูรับทราบขาวสารโครงการ 

และความคิดเห็นตาง ๆ  

   สํารวจครั้งที่ 2 (ส.ค. 61) เนนผลได และผลลัพธเบ้ืองตนจากโครงการ และความพึงพอใจ

เก่ียวกับการดําเนินงานโครงการ 

 8.2.2 ประเด็นและตัวชี้วัด    

ประเด็น ตัวชี้วัด เกณฑการประเมิน 
1. ปจจัยนําเขา - จํานวนงบประมาณที่ไดรับจัดสรร 

- จํานวนวัสดุอุปกรณที่ไดรับจัดสรร 

- เทียบกับเปาหมาย 

2. กระบวนการ - หลักเกณฑ/กระบวนการดําเนินโครงการ - เทียบกับเปาหมาย 
3. ผลได - จํานวนศูนยที่จัดต้ัง/จํานวนศูนยเปาหมาย (20 แหง) - เทียบกับเปาหมาย 
 - จํานวนเกษตรกรที่ไดรับเช้ือจุลินทรีย/จํานวน 

   เกษตรกรโครงการทั้งหมด 
 

4. ผลลัพธเบือ้งตน - สัดสวนการจดัต้ังศูนยผลิตเช้ือจุลินทรีย/เปาหมาย  

5. ความพึงพอใจ - ความพึงพอใจตอเจาหนาที่ที่ดําเนินโครงการ 
- ความพึงพอใจตอวัสดุ/อุปกรณที่ไดรับการสนับสนุน 
- ความพึงพอใจตอโครงการโดยรวม 

- ระดับ 8 ขึ้นไป 

 

 8.1.3 กิจกรรมอาสาปศุสัตวเพื่อการพัฒนาอาชีพแกเกษตรกรรายยอย  (กรมปศุสัตว : ปศ.) 

  1) วัตถุประสงคโครงการ 

   (1) เพ่ือสงเสริมและพัฒนาอาชีพใหแกอาสาปศุสัตว และเพ่ิมประสิทธิภาพใหกับเกษตรกร          

ผูเลี้ยงโคเน้ือและแพะ 

   (2) เพ่ือเพ่ิมปริมาณโคเน้ือและแพะ ใหเพียงพอตอการบริโภคภายในประเท 

  2) เปาหมายและพื้นที่ดําเนินงาน 

   เปาหมาย   

   (1) พัฒนาองคความรูดานการผสมเทียมใหกับอาสาปศุสัตว จํานวน 4,100 ราย 

   (2) เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตใหกับเกษตรกรผูเลี้ยงโคเน้ือและแพะโดยอาสาปศุสัตว 100,000 ราย 

   พื้นที่ดําเนินงาน  ดําเนินการในพ้ืนที่ 77 จังหวัด 

  3) หนวยงานที่รับผิดชอบและงบประมาณ 

   กรมปศุสัตว งบประมาณ 518,900,000 บาท 
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8.2 วิธีการติดตามประเมินผล 

 8.2.1 การเก็บรวบรวมขอมูล สํารวจขอมูลดวยตัวอยาง 

  1) พื้นที่เปาหมาย  ครอบคลุมพ้ืนที่จังหวัดที่ดําเนินการ 11 จังหวัด (เฉพาะจังหวัดที่มี         

การอบรมอาสาปศุสัตว) 

  2) กลุมตัวอยาง 

   - เจาหนาที่กรมปศุสัตว       ระดับจังหวัด  1 ราย 

   - เกษตรกรผูเขารวมโครงการ       จังหวัดละ  5 ราย 

   สํารวจครั้งที่ 1 (มิ.ย. 61) เนนปจจัยนําเขา กระบวนการ การรับรูรับทราบขาวสารโครงการ 

และความคิดเห็นตาง ๆ  

   สํารวจครั้งที่ 2 (ส.ค. 61) เนนผลได และผลลัพธเบ้ืองตนจากโครงการ และความพึงพอใจ

เก่ียวกับการดําเนินงานโครงการ 

 8.2.2 ประเด็นและตัวชี้วัด 

ประเด็น ตัวชี้วัด เกณฑการประเมิน 

1. ปจจัยนําเขา - จํานวนงบประมาณที่ไดรับจัดสรร - เทียบกับเปาหมาย 

 - จํานวนวัสดุอุปกรณที่ไดรับจัดสรร  

2. กระบวนการ - หลักเกณฑ/กระบวนการดําเนินโครงการ - เทียบกับเปาหมาย 

3. ผลได - จํานวนผูเขาอบรม/ผูผานการอบรม  

 - จํานวนเกษตรกรที่ไดรับคาตอบแทนการ   

   ปฏิบัติงานใหราชการ 

 

 - จํานวนศูนยทีจ่ัดต้ัง/จํานวนศูนยเปาหมาย (20 

ศูนย) 

 

4. ผลลัพธเบือ้งตน - จํานวนเกษตรกรที่นําความรูที่ไดไปใชประโยชนใน 

  การผสมเทียมสัตว 

 

 - จํานวนแมโค/กระบือ/แพะ ที่ไดรับการผสมเทียม 

  โดยอาสาปศุสัตว 

 

 - จํานวนลูกโค/กระบือ/แพะ ที่คลอดหลังไดรับการ 

  ผสมเทียมโดยอาสาปศุสัตว 

 

 - มลูคาลูกโค/กระบือ/แพะ ที่คลอดหลังไดรับการ 

  ผสมเทียมโดยอาสาปศุสัตว 
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 8.2.2 ประเด็นและตัวชี้วัด (ตอ) 

ประเด็น ตัวชี้วัด เกณฑการประเมิน 

5. ความพึงพอใจ - ความพึงพอใจตอหลักสูตรการอบรม - ระดับ 8 ขึ้นไป 

 - ความพึงพอใจตอเจาหนาที่ที่ดําเนินโครงการ  

 - ความพึงพอใจตอวิทยากร  

 - ความพึงพอใจตอคณะกรรมการกลุม  

 - ความพึงพอใจตอคุณภาพวัสดุ/อุปกรณ ทีไ่ดรับการ 

  สนับสนุน 

 

 - ความพึงพอใจตอโครงการโดยรวม  

 

 8.1.4 โครงการสรางเครือขายการผลิตชีวภัณฑควบคุมศัตรูพืชสนับสนุนนโยบายลดการใชสารเคมี

ทางการเกษตรและสงเสริมเกษตรอินทรีย  (กรมวิชาการเกษตร : วก.) 

  1) วัตถุประสงคโครงการ 

   (1) เพ่ือสรางเครือขายการผลิตขยายชีวภัณฑควบคุมศัตรูพืช ไดแก กลุมเกษตรกร ศพก. ที่มีศักยภาพ

ในการผลิตสารชีวภัณฑ สามารถผลิตสารชีวภัณฑเพ่ือใชเอง และผลิตเพ่ือขายได เปนการสรางงานใหกับ

เกษตรกรที่มีรายไดเพ่ิมขึ้น 

   (2) เพ่ือสงเสริมการใชและการผลิตชีวภัณฑลงสูกลุมเกษตรกร ศพก. และ เกษตรแปลงใหญ 

เพ่ือลดการใชสารเคมีทางการเกษตร ลดตนทุนการผลิต เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพผลผลิต 

สงผลใหมีแหลงผลิตพืชปลอดภัยในระบบเกษตรดีที่เหมาะสม (GAP) และสงเสริมระบบเกษตรอินทรีย

เพ่ิมมากขึ้น 

   (3) เพ่ือพัฒนาศูนยเครือขายของกรมวิชาการเกษตร ใหเปนศูนยผลิต และกระจายชีวภัณฑ

ควบคุมศัตรูพืชที่มีคุณภาพใหแกเกษตรแปลงใหญ และกลุมเกษตรกรในพ้ืนที่ และสามารถถายทอดความรู     

สูเกษตรกรไดอยางมีประสิทธิภาพ 

  2) เปาหมายและพื้นที่ดําเนินงาน 

   เปาหมาย  เกษตรกรที่เขารวมโครงการ รวม 2,500 ราย 

   พื้นที่ดําเนินงาน 33 จังหวัด (ศูนยเครือขายของกรมวิชาการเกษตร 24 ศูนย/ศพก. 49 แหง 

15 กลุมเกษตรกร) 

  3) หนวยงานที่รับผิดชอบและงบประมาณ 

   กรมวิชาการเกษตร งบประมาณ 24,499,200 บาท 
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8.2 วิธีการติดตามประเมินผล 

 8.2.1 การเก็บรวบรวมขอมูล สํารวจขอมูลดวยตัวอยาง 

  1) พื้นที่เปาหมาย  ครอบคลุมพ้ืนที่ทุกจังหวัดที่ดําเนินการ 

  2) กลุมตัวอยาง 

   - เจาหนาที่สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตร    ในจังหวัดที่รับผิดชอบ จังหวัดละ  1 ราย 

   - เกษตรกรผูเขารวมโครงการ         จังหวัดละ 5 ราย 

   สํารวจครั้งที่ 1 (มิ.ย. 61) เนนปจจัยนําเขา กระบวนการ การรับรูรับทราบขาวสารโครงการ 

และความคิดเห็นตาง ๆ  

   สํารวจครั้งที่ 2 (ส.ค. 61) เนนผลได และผลลัพธเบ้ืองตนจากโครงการ และความพึงพอใจ

เก่ียวกับการดําเนินงานโครงการ 

 8.2.2 ประเด็นและตัวชี้วัด 

ประเด็น ตัวชี้วัด เกณฑการประเมิน 

1. ปจจัยนําเขา - จํานวนงบประมาณที่ไดรับจัดสรร - เทียบกับเปาหมาย 

 - จํานวนวัสดุอุปกรณที่ไดรับจัดสรร  

2. กระบวนการ - หลักเกณฑ/กระบวนการดําเนินโครงการ - เทียบกับเปาหมาย 

3. ผลได - จํานวนผูเขาอบรม/ผูผานการอบรม  

 - จํานวนเกษตรกรที่ไดรับเช้ือจุลินทรีย/จํานวน 

  เกษตรกรโครงการทั้งหมด 

 

4. ผลลัพธเบือ้งตน - จํานวนเกษตรกรในโครงการที่สามารถผลติสาร  

  ชีวพันธุใชเอง 

 

 - จํานวนเกษตรกรเครือขายที่สามารถผลิตสารชีวภัณฑ   

   ใชเอง 

 

5. ความพึงพอใจ - ความพึงพอใจตอหลักสูตรการอบรม - ระดับ 8 ขึ้นไป 

 - ความพึงพอใจตอเจาหนาที่ที่ดําเนินโครงการ  

 - ความพึงพอใจตอวิทยากร  

 - ความพึงพอใจตอคุณภาพวัสดุ/อุปกรณ ทีไ่ดรับ   

  การสนับสนุน 

 

 - ความพึงพอใจตอโครงการโดยรวม  
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8.3 รูปแบบการรายงานการติดตามประเมินผล 

 8.3.1 ปจจัยนําเขา 

  1) งบประมาณที่ไดรับจัดสรร 

  2) ผลการเบิกจาย 

 8.3.2 กระบวนการ 

  1) หลักเกณฑและกระบวนการดําเนินงานที่ชัดเจน 

 8.3.3 ผลได 

  1) การนําไปใชประโยชน 

 8.3.4 ผลลัพธเบื้อตน 

  1) ดานเศรษฐกิจและสังคม 

  2) ดานทัศนคติ/ความพึงพอใจตอโครงการ 

 8.3.5 ขอคนพบ  

 8.3.6 ขอเสนอแนะ 
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9. โครงการสงเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแกไขปญหาที่ดินทํากินของเกษตรกร 
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9. โครงการสงเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแกไขปญหาทีดิ่นทํากินของเกษตรกร  
(โครงการไทยนิยม ยั่งยืน) ป 2561 

 

9.1 กรมตรวจบัญชีสหกรณ (ตส.) 

 9.1.1 สาระสําคัญของโครงการ 

  1) วัตถุประสงคของโครงการ 

   (1) เพ่ือใหเกษตรกรเปาหมายไดรับการพัฒนาศักยภาพการจัดทําบัญชีตนทุนประกอบอาชีพ 

   (2) เพ่ือใหเกษตรกรเปาหมายสามารถจัดทําบัญชีตนทุนประกอบอาชีพได     

  2) เปาหมายของโครงการและพื้นที่ดําเนินงาน 

   อบรมเกษตรกรที่ไดรับการจัดที่ดินทํากินใหชุมชนตามนโยบายของ คทช. 36 จังหวัด จาํนวน 12,910 ราย 

  3) หนวยงานที่รับผิดชอบและงบประมาณ งบประมาณรวม  23.2390 ลานบาท 

 9.1.2 วิธีการติดตามประเมินผล 

  1) การเก็บรวบรวมขอมูล  สํารวจขอมูลดวยตัวอยาง 

   (1) พ้ืนที่เปาหมาย ครอบคลุมทุกจังหวัดที่ดําเนินโครงการ (36 จังหวัด) 

   (2) กลุมเปาหมายและจํานวนตัวอยาง  

       เจาหนาที่ผูรับผิดชอบโครงการ ของกรมตรวจบัญชีสหกรณทุกจังหวัดที่ดําเนินโครงการ 

36 จังหวัด จํานวน 36 ราย 

                           เกษตรกร จํานวน 180 ตัวอยาง 

   (3) การสํารวจขอมูล    

       สํารวจครั้งที่ 1 (มิ.ย. 61) เจาหนาที่ผูรับผิดชอบโครงการ 

       สํารวจครั้งที่ 2 (ส.ค.61) เจาหนาที่ผูรับผิดชอบโครงการ(รายเดิม)  และเกษตรกร จํานวน 

180 ตัวอยาง 

  2) ประเด็นและตัวชี้วัด 

          ประเด็น ตัวชี้วัด เกณฑการประเมินผล 

1. ปจจัยนําเขา   
  - จํานวนงบประมาณท่ีเบิกจาย - เทียบกับเปาหมาย 
 - ความทันเวลาของงบประมาณ - เทียบกับเปาหมาย 
 - หลักสูตรท่ีใชในการอบรม - เทียบกับเปาหมาย 
2. กระบวนการ   
 - มีการชี้แจงรายละเอียดการดําเนินงานโครงการ  - การดําเนินการ และ 

  ดําเนินการไดทันเวลา 
  เม่ือเทียบกับแผน 

 - มีการสํารวจอาชีพท่ีตองการในการมีสวนรวมในการเรียนรูบัญชตีนทุนอาชีพ 
 - มีจัดทําหลักสูตรกลางในการอบรม 
 - มีการซักซอม/อบรมครูบัญชี ในพ้ืนท่ี คทช. 
 - มีการอบรมการจัดทําบัญชีตนทุนอาชีพแกเกษตรกร  
 - มีการนําเกษตรกรศึกษาดูงานเกษตรกรตนแบบท่ีสรางความ 

  เขมแข็งโดยใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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 2) ประเด็นและตัวชี้วัด (ตอ) 

          ประเด็น ตัวชี้วัด เกณฑการประเมินผล 

 - มีการจางเหมาลูกหลานเกษตรกรในพ้ืนท่ีทําหนาท่ีจัดเก็บขอมูล   
  และบันทึกขอมูล 

 

 - มีการกํากับ แนะนําการจัดทําบัญชีใหแกเกษตรกร  
 - มีการติดตามการจัดทําบัญชีใหแกเกษตรกร  
3. ผลได   
 - จํานวนครูบัญชีอาสาท่ีทําหนาถายทอดความรูใหแกเกษตรกร 

  ในพ้ืนท่ีโครงการ 
- ไมนอยกวาคา  
  เปาหมายโครงการ 

 - จํานวนเกษตรกรท่ีไดรับการอบรมจากครูบัญชีอาสา - เทียบกับเปาหมาย 
 - รอยละของเกษตรกรท่ีไดนําความรูท่ีไดรับไปปฏิบัติ - ไมนอยรอยละ 60   

  ของผูไดรับการอบรม 
 - จํานวนเกษตรกรท่ีไปศึกษาดูงาน - เทียบกับเปาหมาย 
4. ผลลัพธเบื้องตน   
 - รอยละของเกษตรกรสามารถจัดทําบัญชีได - ไมนอยกวารอยละ 12  

  ของเกษตรกรท่ีเขารวม  
  โครงการ 

5. ความพึงพอใจของเกษตรกร  
 - ความพึงพอใจตอการอบรมถายทอดความรูจากโครงการ - ระดับปานกลางข้ึนไป 

 - ความพึงพอใจตอการดําเนินงานโครงการในภาพรวม  
 

9.2 กรมสงเสริมสหกรณ (กสส.) 

 9.2.1 สาระสําคัญของโครงการ 

  1) วัตถุประสงคของโครงการ 

   (1) เพ่ือสงเสริมการรวมกลุมประชาชนภายในพ้ืนที่เปาหมายการจัดที่ดินทํากินใหชุมชน 

ภายใตโครงการจัดที่ดินทํากินใหชุมชนตามนโยบายรัฐบาล ในรูปแบบสหกรณหรือรูปแบบอ่ืนที่เหมาะสม 

   (2) สงเสริมและพัฒนาอาชีพ ภายใตการอนุรักษดินและนํ้าอยางย่ังยืน มีความรูสํานึกรัก

ในแผนดินตามศาสตรพระราชา  

   (3) พัฒนาคุณภาพชีวิตใหมีความกินดี อยูดี มีสันติสุข และสรางความเขมแข็งในชุมชน    

  2) เปาหมายของโครงการ และพื้นที่โครงการ 

   (1) อบรมเกษตรกรที่ไดรับการจัดที่ดินทํากินใหชุมชนตามนโยบายรัฐบาล จํานวน 12,910 ราย  

   (2) อุดหนุนอาคารอเนกสํานักงานสหกรณ จํานวน 8 แหง (ต้ังสหกรณแลวในพ้ืนที่ ส.ป.ก.) 

   (3)  อุดหนุนงบประมาณปรับปรุงอาคารอเนกประสงค จํานวน 1 แหง (สหกรณเกษตรย่ังยืนแมทา จํากัด)  

   (4) อุดหนุนตอเติมโกดังเก็บผลผลิต และกอสรางโรงเรือนแปรรูปผลผลิต จํานวน 1 แหง 

(สหกรณปฏิรูปที่ดินระบํา จํากัด) 
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  3) หนวยงานที่รับผิดชอบและงบประมาณ  

   กรมสงเสริมสหกรณ จํานวน 22.2789 ลานบาท  

 9.2.2 วิธีการติดตามประเมินผล 

  1) การเก็บรวบรวมขอมูล สํารวจขอมูลดวยตัวอยาง 

   (1) พ้ืนที่เปาหมาย ครอบคลุมทุกจังหวัดที่ดําเนินโครงการ  ( 36 จังหวัด) 

   (2) กลุมเปาหมายและจํานวนตัวอยาง  

       เจาหนาที่ผูรับผิดชอบโครงการของกรมสงเสริมสหกรณ ทุกจังหวัดที่ดําเนินโครงการ   

36 จังหวัด 36  ราย   

       เกษตรกร จํานวน 180 ตัวอยาง 

      (3) การสํารวจขอมูล 

       สํารวจครั้งที่ 1 (มิ.ย. 61)  เจาหนาที่ที่รับผิดชอบโครการ  

       สํารวจครั้งที่ 2 (ส.ค. 61) เจาหนาที่ที่รับผิดชอบโครการ (รายเดิม) จํานวน 180 ตัวอยาง 

(36 จังหวัด จังหวัดละ  5 ตัวอยาง) 

  (2) ประเด็นและตัวชี้วัด 

ประเด็น ตัวชี้วัด เกณฑการประเมินผล 

1. ปจจัยนําเขา - จํานวนงบประมาณท่ีเบิกจาย 
- ความทันเวลาของงบประมาณ 

- เทียบกับเปาหมาย 

2. กระบวนการ   
 - มีการสํารวจเปาหมายเกษตรกรท่ีไดรับการจัดท่ีดินทํากินฯ  - การดําเนินการ และ 

  ดําเนินการไดทันเวลา  

  เม่ือเทียบกับแผน 

 - มีการจัดทําขอมูลรายละเอียดเกษตรกรเปาหมายรายคน 

 - มีการอบรมถายทอดความรูใหแกเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ 

 - มีการอุดหนุนงบประมาณกอสรางอาคารอเนกประสงค  

  โรงเรือนแปรรูป ปรับปรุงตอเติมอาคารและโกดัง 

 

3. ผลได   
 - จํานวนเกษตรกรท่ีผานการคัดเลือกเขารวมโครงการ - เทียบกับเปาหมาย 

 - จํานวนเกษตรกรท่ีไดรับการอบรมถายทอดจากโครงการ - เทียบกับเปาหมาย 

 - รอยละของเกษตรกรท่ีไดนําความรูท่ีไดรับไปปฏิบัติ - ไมนอยกวารอยละ 60   

  ของผูไดรับการอบรม 

 - จํานวนเกษตรกรไดรับการสนับสนุน/ชวยเหลือ จากโครงการตาง  ๆ - เทียบกับเปาหมาย 

 - จํานวนสหกรณท่ีกอสรางอาคารอเนกประสงคแลวเสร็จ  - เทียบกับเปาหมาย 

 - จํานวนสหกรณท่ีปรับปรุงอาคารอเนกประสงคแลวเสร็จ  - เทียบกับเปาหมาย 

 - จํานวนสหกรณท่ีกอสรางโรงเรือนแปรรูปและตอเติมโกดังแลวเสร็จ - เทียบกับเปาหมาย 
4. ผลลัพธเบื้องตน   
 - สหกรณมีอุปกรณการตลาดดําเนินธุรกิจใหบริการสมาชิก - เทียบเปาหมาย 
 - สมาชิกสหกรณมาติดตอใชบริการทางธุรกิจกับสหกรณ  - เทียบเปาหมาย 
5. ความพึงพอใจตอของเกษตรกร  
 - ความพึงพอใจตอการอบรมถายทอดความรูจากโครงการ - ระดับปานกลางขึ้นไป 
 - ความพึงพอใจตอการดําเนินงานโครงการในภาพรวม - เทียบกับเปาหมาย 
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9.3 สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) 

 9.3.1 สาระสําคัญของโครงการ 

  1) วัตถุประสงคของโครงการ 

   (1) เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและความเหมาะสมของพ้ืนที่ใหพรอมรับการจัดที่ดินใหเกษตรกร (2) เพ่ือพัฒนา

องคความรูใหเกษตรกรตามแนวทางศาสตรพระราชา (3) เพ่ือกระตุนใหเกษตรกรนําแนวทางศาสตรพระราชา    

ไปประยุกตใช 

  2) เปาหมายของโครงการ และพื้นที่โครงการ 

   เกษตรกรที่ไดรับการจัดที่ดินทํากินใหชุมชนตามนโยบายรัฐบาล จํานวน 1,300 ราย  

  3) หนวยงานที่รับผิดชอบและงบประมาณ  

   สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม จํานวน 7,828,600 บาท 

 9.3.2 วิธีการติดตามประเมินผล 

  1) การเก็บรวบรวมขอมูล  สํารวจขอมูลดวยตัวอยาง 

   (1) พ้ืนที่เปาหมาย ครอบคลุมทุกจังหวัดที่ดําเนินโครงการ (7 จังหวัด) 

   (2) กลุมเปาหมายและจํานวนตัวอยาง 

      เจาหนาที่ผูรับผิดชอบโครงการของสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมทุกจังหวัด 

ที่ดําเนินโครงการ จํานวน 7 จังหวัด 7 ราย 

      จํานวนเกษตรกร  จํานวน 35  ตัวอยาง 

      (3) การสํารวจขอมูล 

       สํารวจครั้งที่ 1 (มิ.ย. 61) เจาหนาที่ผูรับผิดชอบโครงการ 

       สํารวจครั้งที่ 2 (ส.ค. 61) เจาหนาที่ผูรับผิดชอบโครงการ(รายเดิม) จํานวน 35 

ตัวอยาง (ตัวอยางรายเดิมครั้งที่ 1) 

  2) ประเด็นและตัวชี้วัด 

         ประเด็น ตัวชี้วัด เกณฑการประเมินผล 

1. ปจจัยนําเขา - จํานวนงบประมาณท่ีเบิกจาย 
- ความทันเวลาของงบประมาณ 

- เทียบกับเปาหมาย 

2. กระบวนการ   
 - มีการประชาสัมพันธและรับรับสมัครเกษตรกรเขารวมโครงการ  

- มีการคัดเลือกเกษตรกรเพ่ือพาไปศึกษาดูงาน 
- การดําเนินการ และ
ดําเนินการ   
  ไดเม่ือเทียบกับแผน 

 - มีการสนับสนุนปจจัยการผลิตเพ่ือนํากลับไปพัฒนาแปลง  
  หลังการไดรับจาการศึกษาดูงาน 

 

3. ผลได   
 - จํานวนเกษตรกรท่ีผานการคัดเลือกเขารวมโครงการ - เทียบกับเปาหมาย 
 - จํานวนเกษตรกรท่ีเขารวมศึกษาดูงาน - เทียบกับเปาหมาย 
 - จํานวนเกษตรกรไดรับการสนับสนุนปจจัยการผลิตจากโครงการ  

- รอยละของเกษตรกรท่ีมีการนําปจจัยการผลิตท่ีไดรับไปใช 
- เทียบกับเปาหมาย 
   ไมนอยกวารอยละ 80 ของ 
   ผูไดรับปจจัยการผลิตไปใชเอง 
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  2) ประเด็นและตัวชี้วัด (ตอ) 

         ประเด็น ตัวชี้วัด เกณฑการประเมินผล 

4. ผลลัพธเบื้องตน   
 - รอยละของเกษตรกรมีการปฏิบัติตาม (ศาสตรพระราชา) - ไมนอยกวารอยละ 60   

  ของผูไปศึกษาดูงานตาม   
  โครงการ 

5. ความพึงพอใจตอโครงการ  
 - ความพึงพอใจของเกษตรตอการไปทัศนศึกษาดูงาน - ระดับปานกลางขึ้นไป 
 - ความพึงพอใจตอปจจัยการผลิตท่ีไดรับสนับสนุน - ระดับปานกลางขึ้นไป 
 - ความพึงพอใจตอการดําเนินงานโครงการในภาพรวม - ระดับปานกลางขึ้นไป 
 

9.4 กรมหมอนไหม (มม.) 

 9.4.1 สาระสําคัญของโครงการ 

  1) วัตถุประสงคของโครงการ 

   (1) เพ่ือสรางรายไดใหกับเกษตรกรผูมีรายไดนอยใหมีอาชีพที่มั่นคงโดยการรวมกลุมผลิต  

   (2) ลดการบุกรุกพ้ืนที่ปาและสรางปาตนนํ้าในเขตภาคเหนือ  

   (3) สนับสนุนการผลติเสนไหมในประเทศ เพ่ือลดการนําเขาเสนไหมตางประเทศและการขาดดุล  

   (4) สนับสนุนการสงออกสินคาและวัตถุดิบ ดานหมอนไหม เชิงการคาระหวางประเทศ  

   (5) สรางกลุมเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรใหเกิดความเขมแข็งและสงเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชน 

  2) เปาหมายของโครงการและพื้นที่โครงการ 

   (1) สรางพ้ืนที่ปลูกหมอนเพ่ือเลี้ยงไหม (ในพ้ืนที่ไดรับอนุญาตใหทํากิน) จํานวน 2,400 ไร 

โดยแบงเปนการผลิตไหมอุตสาหกรรม จํานวน 600 ไร และการเลี้ยงไหมผลิตแผนใยไหม จํานวน 1,800 ไร 

   (2) สงเสริมเกษตรกรรายใหมหรือรายเดิมที่ตองการขยายพ้ืนที่ จํานวน 800 ราย โดยแบงเปน

เกษตรกรผลิตไหมอุตสาหกรรม จํานวน 200 ราย และเกษตรกรผลิตแผนใยไหม จํานวน 600 ราย ใหมีอาชีพที่

มั่นคง  

   (3) ผลิตรังไหมเพ่ือรองรับภาคอุตสาหกรรมในการสาวเสนไหมได จํานวน 120 ตัน  

   (4) ผลิตแผนใยไหม จํานวน 2,000,000 แผน  

   (5) เกษตรกรมีรายไดจากการประกอบอาชีพปลูกหมอนเลี้ยงไหม เดือนละไมนอยกวา 6,000 บาท 

  3) หนวยงานที่รับผิดชอบและงบประมาณ  

   กรมหมอนไหม จํานวน 45.3875 ลานบาท 

 9.4.2 วิธีการติดตามประเมินผล 

  1) การเก็บรวบรวมขอมูล  สํารวจขอมูลดวยตัวอยาง 

   (1) พ้ืนที่เปาหมาย ทุกจังหวัดที่ดําเนินโครงการ (4 จังหวัด) 
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   (2) กลุมเปาหมายและจํานวนตัวอยาง 

       เจาหนาที่ผูรับผิดชอบของกรมหมอนไหมทุกจังหวัดที่ดําเนินโครงการ 4 จังหวัด  4 ราย 

       เกษตรกร จํานวน 24 ตัวอยาง 

                     (3) การสํารวจขอมูล 

       สํารวจครั้งที่ 1 (มิ.ย. 61) เจาหนาที่ผูรับผิดชอบโครงการ 

       สํารวจครั้งที่ 2 (ส.ค. 61) เจาหนาที่ผูรับผิดชอบโครงการ (รายเดิม) จํานวน 24 

ตัวอยาง  

      2) ประเด็นและตัวชี้วัด 

ประเด็น ตัวชี้วัด เกณฑการประเมินผล 

1. ปจจัยนําเขา   

  - จํานวนงบประมาณท่ีเบิกจาย 

- ความทันเวลาของงบประมาณ 

- เทียบกับท่ีไดรับจัดสรร 

2. กระบวนการ   

 - มีการชี้แจงรายละเอียดการดําเนินงานโครงการ กําหนดเปาหมาย  - การดําเนินการและ 

  ดําเนินการไดทันเวลา 

  เม่ือเทียบกับแผน 

 - มีการประชาสัมพันธและรับสมัครเกษตรกรเขารวมโครงการ  

 - มีการคัดเลือกเกษตรกร/พ้ืนท่ีเปาหมาย  

 - มีการอบรมถายทอดความรูใหแกเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ  

 - มีการสนบัสนนุปจจัยการผลิตใหแกเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ  

 - มีการติดตามใหคําแนะนําปรึกษา  

3. ผลได   

 - จํานวนเกษตรกรเขารวมโครงการ - เทียบกับเปาหมาย 

 - จํานวนเกษตรกรท่ีไดรับการอบรมและถายทอดจากโครงการ - เทียบกับเปาหมาย 

 - รอยละของเกษตรกรท่ีไดนําความรูท่ีไดรับไปปฏิบัติ - ไมนอยกวารอยละ 60  

  ของผูไดรับการอบรม 

 - จํานวนเกษตรกรไดรับการสนับสนุนปจจัยการผลิต 

  จากโครงการ 

- เทียบกับเปาหมาย 

4. ผลลัพธเบื้องตน   

 - รอยละของเกษตรกรท่ีมีรายไดเพ่ิมขึ้นจากการเลี้ยงไหม 

  อุตสาหกรรม 

- ไมนอยกวา 6,000 บาท/เดือน 

5. ความพึงพอใจตอโครงการ  

 - ความพึงพอใจตอการอบรมถายทอดความรูจากโครงการ - ระดับปานกลางขึ้นไป 

 - ความพึงพอใจตอปจจัยการผลิตท่ีไดรับสนับสนุน - ระดับปานกลางขึ้นไป 

 - ความพึงพอใจตอการดําเนินงานโครงการในภาพรวม - ระดับปานกลางขึ้นไป 
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9. รูปแบบการรายงานติดตามประเมินผล  

   9.1 กิจกรรม (ระบุ) ......................................................... 

  1. ผลการติดตามประเมินผล 

   1.1 ปจจัยนําเขา 

       1) จํานวนงบประมาณที่เบิกจายเทียบกับเปาหมาย 

       2) ความเพียงพอของงบประมาณที่ไดรับ 

       3) ความระยะเวลาของงบประมาณที่ไดรับ 

   1.2 กิจกรรม 

       1) การประชุมช้ีแจงรายละเอียดการดําเนินงาน 

       2) การประชาสัมพันธใหเกษตรกร ประชาชน ไดรับทราบการดําเนินกิจกรรม 

       3) การรับสมัครเกษตรกร/ แรงงานเขารวมโครงการ 

       4) การอบรมถายทอดความรูใหเกษตรกร 

       5) อ่ืน ๆ …………………… 

   1.3 ผลได 

       1) จํานวนเกษตรกร/แรงงาน เขารวมโครงการ 

       2) จํานวนเกษตรกรที่ไดรับการถายทอดความรูจากโครงการ 

       3) เกษตรกรนําความรูไปปฏิบัติตาม 

       4) อ่ืน ๆ …………………….… 

   1.4 ผลลัพธเบื้องตน 

       1) ครัวเรือนที่ไดรับประโยชนจากพัฒนาอาชีพ 

       2) รายไดเกษตรกรที่เขารวมโครงการเพ่ิมขึ้น 

       3) ครัวเรือนมีการนําความรูที่ไดรับไปใชอยางตอเน่ือง 

       4) อ่ืน ๆ .............................. 

       2. ความคิดเห็นของเกษตรกร 

 

  3. ขอคนพบ (ทั้งเชิงบวก/เชิงลบ/ปญหาอุปสรรค) 

 

  4. ขอเสนอแนะ 
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10. โครงการพัฒนาผูประกอบการเกษตรรุนใหม 
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10. โครงการพัฒนาผูประกอบการเกษตรรุนใหม  
 

10.1 สาระสําคัญโครงการ 

 10.1.1  วัตถุประสงคโครงการ เพ่ือสรางและพัฒนา Young Smart Farmer (YSF) เปนผูประกอบการเกษตร 

ที่ใชเทคโนโลยีสมัยใหม นวัตกรรม ฐานขอมูล และเครือขายในการทําธุรกิจเกษตร และเปนผูนําดานเกษตร 4.0 

และเพ่ือสรางและพัฒนาศูนยบมเพาะเกษตรกรรุนใหมใหเปนศูนยตนแบบในการพัฒนาเกษตรกรสูการเปน

ผูประกอบการเกษตรรุนใหม 

 10.1.2 เปาหมายและพื้นที่ดําเนินงาน 

   1) Young Smart Farmer จํานวน 4,850 ราย 

   2) ศูนยบมเพาะเกษตรกรรุนใหม จํานวน 77 ศูนย   

 10.1.3 หนวยงานที่รับผิดชอบ และงบประมาณ  

    กรมสงเสริมการเกษตร งบประมาณ 66.690 ลานบาท 

10.2 วิธีการติดตามประเมินผล  

  10.2.1 การเก็บรวบรวมขอมูล สํารวจขอมูลดวยตัวอยาง  

    1) พ้ืนที่เปาหมาย 77 จังหวัด 

    2) เจาหนาที่สํานักงานเกษตรจังหวัด จํานวน 77 ราย 

    3) Young Smart Farmer จํานวน 400 ราย 

    4) ศูนยบมเพาะเกษตรกรรุนใหม จํานวน 77 ศูนย 

    5) ชวงเวลาการสํารวจขอมูล 

    5.1) สํารวจ ครั้งที่ 1 (มิ.ย. 61) จากเจาหนาที่สํานักงานเกษตรจังหวัด จํานวน 77 ราย 

Young Smart Farmer จํานวน 400 ราย และศูนยบมเพาะเกษตรกรรุนใหม จํานวน 77 ศูนย เนนปจจัยนําเขา 

กระบวนการ การรับรูรับทราบโครงการ และความคิดเห็นตางๆ  

    5.2) สํารวจ ครั้งที่ 2 (ส.ค. 61) จากเจาหนาที่สํานักงานเกษตรจังหวัด จํานวน 77 ราย 

Young Smart Farmer จํานวน 400 ราย (สํารวจรายเดิม) และศูนยบมเพาะเกษตรกรรุนใหม จํานวน 77 ศูนย 

เนนผลได ผลลัพธเบ้ืองตนจากโครงการ และความพึงพอใจ 
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 10.2.2 ประเด็นและตัวชี้วัด 

ประเด็น ตัวชี้วัด เกณฑการประเมิน 

1. ปจจัยนําเขา   

   1.1 งบประมาณ ความทันเวลาของงบประมาณที่ไดรับ ระยะเวลาตามแผน 

   1.2 การเขารวมโครงการของ YSF จํานวน YSF ทีเ่ขารวมโครงการ รอยละ 100  

ของเปาหมาย 

2. กิจกรรม 

    2.1 การช้ีแจงรายละเอียด 

         โครงการแก YSF 

 

1) รอยละของ YSF เขารับฟงการช้ีแจง   

    รายละเอียดโครงการ  

2) รอยละของ YSF รูวาตนเองตองทําอยางไร  

    เมื่อเขารวมโครงการ 

 

รอยละ 100 

 

รอยละ 100 

 3) รอยละของ YSF ที่รูวาตนเองจะไดประโยชน 

    อะไรบางจากการเขารวมโครงการ 

รอยละ 100 

   2.2 การถายทอดองคความรู  

         ใหแก YSF 

1) รอยละของ YSF เขารบัการอบรมหลกัสูตร  

    เตรยีมความพรอมสูการเปนผูประกอบการ   

    เกษตรรุนใหม (3,850 ราย) 

รอยละ 100  

 2) รอยละของ YSF เขารบัการอบรมหลกัสูตร 

    ผูประกอบการเกษตรรุนใหม (900 ราย) 

รอยละ 100 

 3) รอยละของ YSF ที่เปนผูประกอบการเกษตร 

    รุนใหมเขารับการอบรมหลักสูตรมาตรฐาน 

    สินคาเกษตรและตลาดสากล (100 ราย) 

รอยละ 100 

   2.3 การพัฒนาศูนยบมเพาะ  

        เกษตรกรรุนใหม 

รอยละของศูนยบมเพาะไดรับการพัฒนา 

 

รอยละ 100 

 

3. ผลได   

   3.1 YSF ไดรับการพัฒนาให

เปนผูประกอบการเกษตรรุนใหม 

1) รอยละของ YSF จัดทําแผนพัฒนากิจกรรม 

    การเกษตรในเชิงธุรกิจเกษตร (3,850 ราย) 

รอยละ 60 

 2) รอยละของ YSF มแีผนธุรกิจเกษตรดวย 

    นวัตกรรมสรางสรรค (900 ราย) 

รอยละ 60 

 3) รอยละของ YSF ที่เปนผูประกอบการเกษตร 

    รุนใหมไดรับการเสริมสรางทักษะและตอยอด  

    องคความรูสูสากล (100 ราย) 

รอยละ 60 

   3.2 ศูนยบมเพาะเกษตรกรรุน

ใหมมีความพรอมเปนศูนยตนแบบ 

รอยละของศูนยบมเพาะที่ไดรับการพัฒนาใหมี

ความพรอมในการเปนศูนยตนแบบ 

รอยละ 100 
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 10.2.2 ประเด็นและตัวชี้วัด (ตอ) 

ประเด็น ตัวชี้วัด เกณฑการประเมิน 

4. ผลลัพธเบือ้งตน   

    รอยละของ YSF เปนผูประกอบการเกษตรรุนใหม 

ใชเทคโนโลยีสมัยใหม นวัตกรรม ฐานขอมลู 

เครือขายในการทําธุรกิจเกษตร และเปนผูนํา

ดานเกษตร 4.0 

รอยละ 60 

5. ความพึงพอใจของ YSF  

   ที่เขารวมโครงการ 

1) ระดับความพึงพอใจที่มีตอนโยบาย/แนวทาง 

    ดําเนินงานโครงการ 

ระดับดีขึ้นไป 

 2) ระดับความพึงพอใจที่มีตอประโยชนที่จะ 

    เกิดขึ้น 

 

 3) ระดับความพึงพอใจตอการปฏิบัติงานของ 

    เจาหนาที ่

 

 
 
10.3 รูปแบบการรายงานการติดตามประเมินผล 

 10.3.1 ปจจัยนําเขา 

   1) งบประมาณที่ไดรับจัดสรรและการเบิกจาย 

  2) จํานวน Young Smart Farmer ที่เขารวมโครงการ 

 10.3.2 กระบวนการ 

  1) การช้ีแจงรายละเอียดโครงการ วิธีการ และประโยชนที่ไดรับ 

  2) การถายทอดองคความรูใหแก Young Smart Farmer  

   3) การพัฒนาศูนยบมเพาะเกษตรกรรุนใหม 

 10.3.3 ผลได  

  1) Young Smart Farmer ไดรับการพัฒนาใหเปนผูประกอบการเกษตรรุนใหม 

  2) ศูนยบมเพาะเกษตรกรรุนใหมมีความพรอมเปนศูนยตนแบบ 

 10.3.4 ผลลัพธเบ้ืองตน 

  1) ดานเศรษฐกิจและสังคม ไดแก Young Smart Farmer เปนผูประกอบการเกษตรรุน

ใหม ที่ใชเทคโนโลยี นวัตกรรม และเครือขายในการทําธุรกิจเกษตร และเปนผูนําดานเกษตร 4.0 

  2) ดานทัศนคติตอโครงการ ไดแก ความพึงพอใจตอโครงการ 

 10.3.5 ขอคนพบ 

 10.3.6 ขอเสนอแนะ 
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11. โครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกรจัดเก็บพืชผลทางการเกษตร (แกมลิง) 
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11. โครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกรจัดเก็บพืชผลทางการเกษตร (แกมลิง) 

 

11.1  สาระสําคัญของโครงการ 

  11.1.1 วัตถุประสงคโครงการ เพ่ือสนับสนุนสถาบันเกษตรกรในการกอสราง จัดซื้อจัดหา ปจจัย

โครงสรางพ้ืนฐานดานจัดเก็บผลผลิตสินคาเกษตร รวมถึงปจจัยโครงสรางพ้ืนฐานและอุปกรณอ่ืนที่จําเปน 

เพ่ือการรวบรวม การเก็บรักษาและสรางเสถียรภาพดานราคาในสินคาขาว ขาวโพดเลี้ยงสัตว และมันสําปะหลัง 

  11.1.2 เปาหมายและพื้นที่ดําเนินการประกอบดวยสหกรณและกลุมเกษตรกรที่จดทะเบียน       

ตามกฎหมายสหกรณหรือกลุมเกษตรกร ที่มีศักยภาพในการดําเนินธุรกิจรวบรวมผลผลิตและการตลาด

สินคาพืชเศรษฐกิจหลักที่สําคัญ คือ ขาว ขาวโพดเลี้ยงสัตว และมันสําปะหลัง 

  11.1.3 หนวยงานรับผิดชอบและงบประมาณ กรมสงเสริมสหกรณ งบประมาณ 1,017.9172 ลานบาท 

11.2  วิธีการติดตามประเมินผล 

  11.2.1 การเก็บรวบรวมขอมูล สํารวจขอมูลดวยตัวอยาง 

    1)  พ้ืนที่เปาหมาย 41 จังหวัด 

    2)  เจาหนาที่สํานักงานสงเสริมสหกรณจังหวัด จํานวน 41 ราย 

    3) สถาบันเกษตรกรที่ไดรับการคัดเลือกเขารวมโครงการ 146 แหง 

    4) ชวงเวลาการสํารวจขอมูล 

    4.1) สํารวจครั้งที่ 1(มิ.ย. 61) จากเจาหนาที่สํานักงานสงเสริมสหกรณจังหวัด และ

สถาบันเกษตรกรที่ไดรับการคัดเลือกเขารวมโครงการ 

    4.2) สํารวจครั้งที่ 2 (ส.ค. 61) จากเจาหนาที่สํานักงานสงเสริมสหกรณจังหวัด และ

สถาบันเกษตรกรที่ไดรับการคัดเลือกเขารวมโครงการ 

  11.2.2 ประเด็นและตัวชี้วัด 

ประเด็น ตัวชี้วัด เกณฑการประเมิน 

1.ปจจัยนาํเขา - ความทันเวลาของงบประมาณที่ไดรับ 

- จํานวนสถาบันฯที่เขารวมโครงการ 

- ระยะเวลาตามแผน 

- รอยละ 80 

2.กระบวนการ - รอยละของสถาบันฯเขารวมรับฟงการช้ีแจงรายละเอียด  

 โครงการ 

- รอยละของสถาบันฯรูวาจะตองทําอะไรเมื่อเขารวมโครงการ 

- รอยละของสถาบันฯรูวาสถาบันฯและสมาชิกจะไดรับ            

  ประโยชนอะไรจากการเขารวม 

- รอยละ 80 

 

- รอยละ 80 

 

- รอยละ 80 

 - รอยละของสถาบันฯที่ปฏิบัติตามขอกําหนดของโครงการได 

- รอยละของสถาบันฯที่เริ่มกอสรางสิ่งกอสรางและมีผล 

  ความกาวหนาตามแผน 

- รอยละ 80 

 

- รอยละ 80 
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  11.2.2 ประเด็นและตัวชี้วัด (ตอ) 

ประเด็น ตัวชี้วัด เกณฑการประเมิน 

3.ผลได - รอยละของสถาบันฯ ที่ไดรับอุปกรณการชวยเหลือ 

  ตามรายการตางๆ ของโครงการฯครบถวนแลว 

- รอยละของสถาบันฯที่กอสรางสิ่งกอสรางแลวเสร็จ 

- รอยละของสถาบันฯ ที่จัดทาํแผนรองรับการใชประโยชน  

  โครงสรางพ้ืนฐาน อุปกรณ ตามวัตถุประสงคของโครงการ 

- รอยละ 80 

 

- รอยละ 80 

- รอยละ 80 

4.ผลลพัธ - รอยละของสถาบันเกษตรกรที่พรอมจะเริม่ดําเนินธุรกิจ    

  ตามแผนที่จดัทําไว ตามวัตถุประสงคของโครงการ 

- รอยละ 80 

5.ความพึงพอใจ - ระดับความพึงพอใจที่มีตอนโยบาย/แนวทางดําเนินงานโครงการ 

- ระดับความพึงพอใจที่มีตอประโยชนที่จะเกิดขึ้น 

- ระดับความพึงพอใจตอการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ 

- ระดับดีขึ้นไป 

 

 

11.3  รูปแบบการรายงานการติดตามประเมินผล 

  11.3.1 ปจจัยนําเขา 

    1) งบประมาณที่ไดรับจัดสรร 

    2) การเขารวมโครงการของสถาบันเกษตรกร 

  11.3.2 กระบวนการ 

    1) การช้ีแจงรายละเอียดโครงการ 

    2) การดําเนินงานของสถาบันเกษตรกร 

   11.3.3 ผลได 

     1) การใหการสนับสนุนชวยเหลือเกษตรกร 

   11.3.4 ผลลัพธ 

     1) ความพรอมในการดําเนินงานของสถาบันเกษตรกร 

   11.3.5 ความพึงพอใจตอโครงการ 

   11.3.6 ขอคนพบ 

   11.3.7 ขอเสนอแนะ 
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12. โครงการสนับสนุนอุปกรณแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 
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12. โครงการสนับสนุนอุปกรณแปรรปูผลผลิตทางการเกษตร 
 

12.1  สาระสําคัญของโครงการ 

  12.1.1 วัตถุประสงคของโครงการ เพ่ือพัฒนาศักยภาพการผลิต การแปรรูปสินคาเกษตรใหสหกรณ

ภาคการเกษตรและกลุมเกษตรกรมีคุณภาพและมาตรฐาน สนับสนุนปจจัยโครงสรางพ้ืนฐานและวัสดุ

อุปกรณที่เกี่ยวเน่ืองกับการแปรรูปสินคาเกษตรใหมีคุณภาพ มาตรฐาน และสรางมูลคาเพ่ิม รวมทั้งสราง

ความเขมแข็งใหสหกรณภาคการเกษตรและกลุมเกษตรกร ใหเปนกลไกขับเคลื่อนนโยบายรัฐในการพัฒนา

เศรษฐกิจสังคม 

  12.1.2 เปาหมายและพื้นที่ดําเนินงาน สหกรณภาคการเกษตรและกลุมเกษตรกรที่ดําเนินธุรกิจ

รวบรวมสินคาเกษตร และธุรกิจแปรรูปสินคาเกษตร ใน 9 กลุมสินคา ไดแก ขาว ผัก ผลไม ปาลมนํ้ามัน 

กาแฟ โคนม ประมง ปศุสัตว และมันสําปะหลัง จํานวน 99 แหง ในพ้ืนที่ 42 จังหวัด 

  12.1.3 หนวยงานและงบประมาณ กรมสงเสริมสหกรณ งบประมาณรวม 410.91 ลานบาท 

12.2  วิธีการติดตามและประเมินผล 

  12.2.1 การเก็บรวบรวมขอมูล สํารวจขอมูลดวยตัวอยาง 

    1) พ้ืนที่เปาหมาย 42 จังหวัด 

    2) กลุมเปาหมายและจํานวนตัวอยาง 

     2.1) เจาหนาที่สหกรณจังหวัด จํานวน 42 ราย (จังหวัดละ 1 ราย) 

     2.2) สหกรณ/กลุมเกษตรกร จํานวนตัวอยาง 50 แหง 

     2.3) ผูจัดการสหกรณ/ผูนํากลุมเกษตรกร/ผูแทน (สหกรณ/กลุม แหงละ 1 ราย) 

    2.4) สมาชิกสหกรณ/กลุมเกษตรกร (จํานวนตัวอยาง 250 ราย) (จํานวน 5 รายตอแหง) 

    2.5) การสํารวจขอมูล 

          (1) สํารวจครั้งที่ 1 (มิ.ย. 61) สัมภาษณเจาหนาที่สหกรณจังหวัด และผูจัดการ/ผูแทน

ของสหกรณ เนนปจจัยนําเขา กระบวนการ การรับรู รับทราบโครงการ และความคิดเห็นตางๆ 

         (2) สํารวจคร้ังที ่2 (ส.ค. 61) สัมภาษณเจาหนาที่ และผูแทนของสหกรณ (รายเดิม) 

รวมทั้ง สมาชิกสหกรณ 250 ราย (5 ราย/แหง) เนนผลได ผลลัพธเบ้ืองตนจากโครงการ และความพึงพอใจ 
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 12.2.2 ประเด็นและตัวชี้วัด 

ประเด็น ตัวชี้วัด เกณฑการประเมิน 

1) ปจจัยนําเขา - จํานวนงบประมาณที่ไดรับจัดสรรทั้งหมด 

- ความทันเวลาและเพียงพอ 

- เทยีบกับผลเบิกจาย 

2) กระบวนการ - มีการประชุม ช้ีแจงทําความเขาใจโครงการ 

- มีการประชาสัมพันธและรับสมัครสหกรณเขารวมโครงการ 

- มีการกลั่นกรอง คัดเลือกสหกรณตามเง่ือนไขโครงการ 

- มีการจัดซื้อจดัจางตามระเบียบสหกรณ 

- มีการกํากับดูแลโดยสหกรณจังหวัดหรือคณะกรรมการ 

- มีการกอสราง จัดหาครุภัณฑวัสดุอุปกรณ ตามแบบ/ 

  รายการที่ขอ 

- มีการดําเนินการ  

  และดําเนินการได 

  ทันเวลาเมื่อเทียบ  

  กับแผน 

3) ผลได - จํานวนสหกรณที่ไดรับการสนับสนุนอุปกรณแปรรูป

ผลผลิต 

  ทางการเกษตร (แบงตามกลุมสินคา 9 ชนิด) 

- จํานวนสหกรณที่รวมสมทบคาใชจายเพ่ือการพัฒนา 

  ศักยภาพการผลิต และการแปรรูปสินคาเกษตร 

- เทยีบกับเปาหมาย 

4) ผลลัพธเบือ้งตน   

   4.1 เศรษฐกจิ - ปริมาณการแปรรูปสินคาเกษตร 9 ชนิด เพ่ิมขึ้น 

- ปริมาณธุรกจิของสหกรณ เพ่ิมขึ้น (เทียบกับธุรกิจเดิม) 

- รายไดของสมาชิกสหกรณ เพ่ิมขึ้น (ถาม)ี 

- รอยละ 5 

- ไมนอยกวารอยละ 3 

   4.2 สังคม - ระดับการมีสวนรวมของสมาชิกสหกรณในการพัฒนา 

  ศักยภาพการผลิตของสหกรณ 

- จํานวนของสมาชิกสหกรณทีไ่ดรับประโยชนจากการพัฒนา 

  ศักยภาพการผลิต และการแปรรูปสินคาเกษตร 

- ระดับปานกลาง  

  ขึ้นไป 

5) ความคิดเหน็/ 

   ความพึงพอใจ 

- การรับรูรับทราบโครงการฯ จากรัฐบาล 

- การไดรับการสนับสนุน/ชวยเหลือ/ประโยชน 

  จากโครงการตางๆของรฐับาล/กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

- ระดับความคดิเห็นและความพึงพอใจตอการดําเนินงาน 

  โครงการฯ 

 

 

 

- ระดับปานกลาง  

  ขึ้นไป 
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12.3  รูปแบบการรายงานการติดตามประเมินผล 

  12.3.1  ปจจัยนําเขา  

   1) งบประมาณที่ไดรับจัดสรร (รัฐสนับสนุน/สวนที่สหกรณจายสมทบ) 

   2) ผลการเบิกจาย 

   3) ความทันเวลา/ความเพียงพอ 

   12.3.2 กระบวนการ 

   1) การประชุมช้ีแจงขอมูลโครงการแกเจาหนาที่ในพ้ืนที่/สมาชิกของสหกรณหรือกลุมเกษตรกร 

(จํานวนครั้ง/จํานวนผูเขารวม) 

   2) การประชาสัมพันธโครงการในพ้ืนที่ (ประเภทสื่อที่ใช/ความถี่/การรับทราบหรือเขาถึง

ขอมูลโครงการของเกษตรกร) 

   3)  การคัดเลือกสหกรณ (พิจารณาจากเง่ือนไขโครงการ/จํานวนสหกรณสมัครเขารวม

โครงการ) 

   4) การจัดซื้ออุปกรณ (การมีสวนรวมของสหกรณ/สมาชิกสหกรณ ในการกําหนดชนิด

อุปกรณที่ตองการ หรือกระบวนการจัดซื้อ ฯลฯ) 

   5) การกอสราง/จัดหาอุปกรณ (ขั้นตอนเปนไปตามระเบียบสหกรณ) 

   6) การติดตามใหคําแนะนํา (จํานวนครั้ง) 

  12.3.3 ผลได 

   1) การเขารวมโครงการ 

     1.1) จํานวนสหกรณที่ไดรับการสนับสนุนอุปกรณ (ภาพรวม/จําแนกตามชนิดสินคา) 

  12.3.4 ผลลัพธเบ้ืองตน (ถามี) 

   1) ดานเศรษฐกิจ  

     1.1) ปริมาณผลผลิตที่สหกรณรวบรวม/แปรรูปไดเพ่ิมขึ้น (จําแนกตามชนิดสินคา) 

       1.2) มูลคาเพ่ิมของผลผลิตที่รวบรวม/แปรรูป 

     1.3) จํานวนสมาชิกสหกรณที่ไดรับประโยชน (เชน สมาชิกที่นําผลผลิตมาขายใหสหกรณ) 

     1.4) ปริมาณธุรกิจสหกรณเพ่ิมขึ้น (พิจารณาจากประเภทธุรกิจที่ทําอยูเดิม) 

     1.5) รายไดที่เกิดขึ้นของสหกรณหลังการไดรับสนับสนุนอุปกรณ   

   2) ดานทัศนคติตอโครงการ 

     2.1) ความพึงพอใจตอโครงการ (ระดับความความพึงพอใจ เชน กระบวนการเขารวมโครงการ 

การชวยเหลือ การมีสวนรวมในดานตางๆ ฯลฯ) 

     2.2) การยอมรับ (ระดับการยอมรับ เชน เง่ือนไขตางๆ ) 

     2.3) ความคิดเห็น (สิ่งที่สหกรณ/สมาชิกสหกรณตองการ หรือขอคิดเห็นในการปรับปรุงโครงการ) 

 12.3.5 ขอคนพบ 

 12.3.6 ขอเสนอแนะ   

 
 



70 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรวบรวม 

และการแปรรูปยางพาราในสถาบันเกษตรกร 
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13. โครงการเพิ่มประสิทธภิาพการรวบรวม 

และการแปรรปูยางพาราในสถาบนัเกษตรกร 
 

13.1  สาระสําคัญของโครงการ 

  13.1.1  วัตถุประสงค :  

     1) เพ่ือเพ่ิมปริมาณการรวบรวมยางพาราและเพ่ิมประสิทธิภาพการแปรรูปยางพารา

ขั้นตนและขั้นกลางของสถาบันเกษตรกร และชะลอผลผลิตออกสูตลาดจากการจัดเก็บยางพารา 

      2) เพ่ือพัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑเพ่ือเพ่ิมมูลคาสินคายางพาราของสถาบันเกษตรกร 

  13.1.2  เปาหมายและพื้นที่ดําเนินการ สถาบันเกษตรกร 62 แหง ในพ้ืนที่ 24 จังหวัด 

  13.1.3 หนวยงานและงบประมาณ กรมสงเสริมสหกรณ 340.429 ลานบาท  

13.2  วิธีการติดตามประเมินผล 

  13.2.1 การเก็บรวบรวมขอมูล โดยการสํารวจดวยตัวอยาง ไดแก  

     1)  พ้ืนที่เปาหมาย พ้ืนที่โครงการ 24 จังหวัด  

   2)  กลุมตัวอยาง 

       เจาหนาที่สํานักงานสหกรณจังหวัดในพ้ืนที่โครงการ จังหวัดละ 1 ราย รวม 24 ราย 

       ประธาน/ผูจัดการ/ผูแทนสถาบันเกษตรกรที่เขารวมโครงการ 62 แหง จํานวน 62 ราย 

       เกษตรกรสมาชิกสถาบันเกษตรกรที่ขายผลผลิตยางพาราใหสถาบันเกษตรกร 40 แหง 

แหงละ 5 ราย รวม 200 ราย 

      - สํารวจครั้งที่ 1 (มิ.ย. 61) ทั้ง 3 กลุมตัวอยาง ไดแก เจาหนาที่จํานวน รวม 24 ราย 

ประธาน/ผูจัดการ/ผูแทนสถาบันเกษตรกรและเกษตรกรตามความเหมาะสม 

      - สํารวจครั้งที่ 2 (ส.ค. 61) ทั้ง 3 กลุมตัวอยาง รายเดียวกับครั้งที่ 1  รวมจํานวน 284 ราย 

 13.2.2 ประเด็นและตัวชี้วัด 

ประเด็น ตัวชี้วัด เกณฑการประเมิน 

1. ปจจัยนําเขา - งบประมาณท่ีเบิกจาย - รอยละ 96 ของ 

   งบประมาณท่ี   

   ไดรับจัดสรร  

2. กิจกรรม   

2.1 การประชุมชี้แจง - จํานวนครั้งท่ีจัดประชุมชี้แจงสรางความเขาใจและ  
  ประชาสัมพันธโครงการฯ  
- รอยละของสถาบันเกษตรกรท่ีเขารวมการประชุมชี้แจง 

- ตามเปาหมาย  
 
- ไมนอยกวา 
  รอยละ 80 

2.2 การรับสมัครสถาบันเกษตรกร
เขารวมโครงการ 

- จํานวนสหกรณ/กลุมเกษตรกร ท่ีรวมโครงการ 
- ระดับความเหมาะสมของระยะเวลาการรับสมัคร 
 
- ความเหมาะสมของหลักเกณฑการคัดเลือกสถาบัน   
  เกษตรกรเขารวมโครงการ 

- ตามเปาหมาย  
- ไมนอยกวาระดับ   
  มาก (8 คะแนน ) 
- ไมนอยกวา 
  ระดับมาก 
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 13.2.2 ประเด็นและตัวชี้วัด (ตอ) 

ประเด็น ตัวชี้วัด เกณฑการประเมิน 

  2.3 การสนับสนุนอุปกรณ และ 

       กอสรางปจจัยพ้ืนฐาน  

       แกสถาบันเกษตรกร 

- จํานวนสถาบันเกษตรกรท่ีไดรับการสนับสนุน    

  ปจจัยพ้ืนฐานในการวบรวมยางพารา และอุปกรณเพ่ิม  

  ประสิทธิภาพการแปรรูปยางพาราขั้นตนและขั้นกลาง 

- จํานวนสถาบันเกษตรกรท่ีไดรับการสนับสนุนอุปกรณ   

  แปรรูปผลิตภัณฑยางพารา 

- ตามเปาหมาย  

 

- ตามเปาหมาย            

 

3. ผลได   

- การจัดซ้ือจัดหาอุปกรณ  

  และกอสรางปจจัยพ้ืนฐาน 

- จํานวนสถาบันเกษตรกรท่ีดําเนินการจัดซ้ือจัดหา  

  อุปกรณ และกอสรางปจจัยพ้ืนฐาน แลวเสร็จ 

- จํานวนปจจัยพ้ืนฐานท่ีสถาบันเกษตรกรไดรับ 

- จํานวนอุปกรณเพ่ิมประสิทธิภาพการแปรรูปยางพารา 

  ขั้นตนและขั้นกลาง 

- จํานวนอุปกรณแปรรูปผลิตภัณฑยางพาราท่ีสถาบัน  

  เกษตรกรไดรับ 

- ระดับความเหมาะสมและเพียงพอของปจจัยพ้ืนฐาน  

  และอุปกรณท่ีไดรับ 

- ตามเปาหมาย  

  (62 แหง )  

- ตามเปาหมาย 

- ตามเปาหมาย 

 

- ตามเปาหมาย 

 

- ไมนอยกวา 

  รอยละ 80  

4. ผลลัพธ/ผลสัมฤทธ์ิ *   

4.1 ประสิทธิภาพการรวบรวม 

     และแปรรูปยางพารา 

- ปริมาณการรวบรวมและแปรรูปยางพารา 

- มูลคาผลิตภัณฑท่ีสถาบันเกษตรกร  รวบรวมหรือผลิต 

- เพ่ิมขึ้น 1.5 แสนตัน 

- เพ่ิมข้ึนจากกอน         

มีโครงการ 

4.2 รายได - รอยละของเกษตรกรสมาชิกท่ีมีรายไดเพ่ิมขึ้น 

- จํานวนเกษตรกรสมาชิกท่ีมีรายไดเพ่ิมขึ้นมากกวาหรือ  

  เทากับ 1,190 บาท/ราย/ป    

- ไมนอยกวารอยละ 

80 ของเปาหมาย 

(เปาหมาย 42,000 

ราย) 

4.3 สังคม 

     - การมีสวนรวม 

 

- รอยละของสถาบันเกษตรกรท่ีสมาชิก/บุคคลท่ัวไป          

  มีสวนรวมเปนคณะกรรมการตรวจรับอุปกรณและ   

  ปจจัยพ้ืนฐาน 

 

- ไมนอยกวา 

  รอยละ 80 

 

5. ทัศนคติและความพึงพอใจ         

 - ระดับความพึงพอใจตอการดําเนินโครงการ 

- ระดับความพึงพอใจตอปจจัยพ้ืนฐาน และวัสดุอุปกรณ        

  ท่ีไดรับ 

- ไมนอยกวาระดับมาก  

- ไมนอยกวาระดับมาก   

หมายเหตุ : จัดเก็บขอมูลไดหลังจากเกิดการใชประโยชนปจจัยพ้ืนฐาน อุปกรณรวบรวม และอุปกรณการแปรรูปแลว  
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13.3  รูปแบบการรายงาน 

  1) ปจจัยนําเขา 

      - งบประมาณ 

  2) กิจกรรม 

      - การประชุมช้ีแจง 

      - การรับสมัครสถาบันเกษตรกรเขารวมโครงการ 

      - การสนับสนุนอุปกรณ และกอสรางปจจัยพ้ืนฐาน แกสถาบันเกษตรกร 

  3) ผลได 

      - การจัดซื้อจัดหาอุปกรณ และกอสรางปจจัยพ้ืนฐาน 

  4) ผลลัพธ/ผลสัมฤทธิ ์

      - ประสิทธิภาพการรวบรวมและแปรรูปยางพารา 

      - รายได 

      - สังคม ( การมีสวนรวม )  

      - ทัศนคติและความพึงพอใจ     
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14. โครงการสงเสริมการใชยางในหนวยงานภาครัฐ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



75 
 

14. โครงการสงเสริมการใชยางในหนวยงานภาครัฐ 
 

14.1 สาระสําคัญของโครงการ 

  14.1.1 วัตถุประสงคโครงการ เพ่ือเพ่ิมปริมาณการใชยางพาราในประเทศ โดยสงมอบใหหนวยงาน

ภาครัฐนําไปใชประโยชน เพ่ือเพ่ิมรายไดใหกับเกษตรกรชาวสวนยาง และเพ่ือลดผลกระทบตอราคายางพารา

ภายในประเทศ เปนการรักษาเสถียรภาพราคายาง 

  14.1.2 เปาหมายและพื้นที่ดําเนินงาน 

    1) การยางแหงประเทศไทย ดําเนินการรับซื้อยางจากเกษตรกรชาวสวนยางและแปรรูป 

โดยรับซื้อยางผานสถาบันเกษตรกร กลุมเกษตรกรชาวสวนยาง หรือวิสาหกิจชุมชนที่เขารวมโครงการ 

โดยตองรวบรวมยางจากเกษตรกรชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนกับ กยท. ซึ่งจํากัดสิทธิในการขายไมเกินรายละ 15 ไร 

ในอัตรา 2 กิโลกรัม/ไร/วัน เดือนละไมเกิน 15 วัน หรือ 450 กิโลกรัมเน้ือยางแหง/เดือน เพ่ือสงมอบใหแก

หนวยงานภาครัฐที่มีความตองการใชยางพารา 

    2) กรมชลประทาน ดําเนินการซอมแซมและปรับปรุงถนนบนคันคลองชลประทาน โดยใช

ยางพาราเปนสวนผสมในการดําเนินการ จํานวน 317 รายการ ในพ้ืนที่ 53 จังหวัด ใชยางพารา 3,509.50 ตัน 

ระยะทางรวม 999.65 กิโลเมตร เกษตรกรไดรับประโยชน 239,501 ครัวเรือน 

  14.1.3 หนวยงานที่รับผิดชอบ และงบประมาณ 

    1) การยางแหงประเทศไทย งบประมาณ 80 ลานบาท 

    2) กรมชลประทาน งบประมาณ 3,548.020 ลานบาท 

14.2  วิธีการติดตามประเมินผล  

  14.2.1 การเก็บรวบรวมขอมูล สํารวจขอมูลดวยตัวอยาง 

    1) พ้ืนที่เปาหมาย 53 จังหวัด 

    2) เจาหนาที่การยางแหงประเทศไทย (สวนกลาง) 

    3) เจาหนาที่กรมชลประทานที่รับผิดชอบโครงการระดับจังหวัด จังหวัดละ 1 ราย รวม 53 ราย 

    4) ชวงเวลาการสํารวจขอมูล 

     4.1) สํารวจ ครั้งที่ 1 (มิ.ย. 61) จากเจาหนาที่การยางแหงประเทศไทย(สวนกลาง) และเจาหนาที่

กรมชลประทานที่รับผิดชอบโครงการระดับจังหวัด จํานวน 53 ราย เนนปจจัยนําเขา กระบวนการ การรับรู

รับทราบโครงการ และความคิดเห็นตาง ๆ 

     4.2) สํารวจ ครั้งที่ 2 (ส.ค. 61) จากเจาหนาที่การยางแหงประเทศไทย (สวนกลาง) และ

เจาหนาที ่กรมชลประทานที่รับผิดชอบโครงการระดับจังหวัด จํานวน 53 ราย (จังหวัดละ 1 ราย)  

(สํารวจเจาหนาที่รายเดิม) เนนผลได ผลลัพธเบ้ืองตนจากโครงการ และความพึงพอใจเกี่ยวกับการดําเนินงานโครงการ 
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  14.2.2 ประเด็นและตัวชี้วัด 

ประเด็น ตัวชี้วัด เกณฑการประเมิน 

1) ปจจัยนําเขา - จํานวนงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรท้ังหมด - เทียบกับผลการเบิกจาย 

 - ความทันเวลาและความเพียงพอของงบประมาณ  

2) กระบวนการ - มีหลักเกณฑและกระบวนการรับซ้ือยางท่ีชัดเจน - เทียบกับเปาหมาย 

 - มีหลักเกณฑการนํายางไปใชท่ีชัดเจน  

3) ผลผลิต - ปริมาณยางท่ีรับซ้ือเพ่ือใหหนวยงานนําไปใช 

- จํานวนหนวยงานท่ีนํายางไปใช 

- เทียบกับเปาหมาย 

 - ปริมาณยางท่ีหนวยงานนําไปใช  

 - จํานวนเกษตรกรชาวสวนยางท่ีขายใหกับการยางแหงประเทศ  

  ไทยเพ่ือรองรับการใชยางในหนวยงานภาครัฐ 

 

 - ระยะทางท่ีกรมชลประทานนํายางไปใชดําเนนิการซอมแซมและ 

  ปรับปรุงถนนคันคลองชลประทาน โดยใชยางพาราเปนสวนผสม 

 

 - ปริมาณยางท่ีกรมชลประทานนําไปใชในการซอมแซมและ 

  ปรับปรุงถนนคนัคลองชลประทาน โดยใชยางพาราเปนสวนผสม 

 

4) ผลลัพธ - รอยละของเกษตรกรท่ีมีรายไดเพ่ิมขึ้นจากการจําหนาย  

  ยางพาราใหแกการยางแหงประเทศไทยตามโครงการ 

- เพ่ิมขึ้นเม่ือเทียบกับปท่ีผานมา 

 - จํานวนรายไดท่ีเพ่ิมขึ้นของเกษตรกร  

5) ความพึงพอใจ

ตอโครงการ 

- ระดับความพึงพอใจของเจาหนาท่ีตอการดําเนินงานโครงการ - ระดับมากขึ้นไป 

 

14.3  รูปแบบการรายงานการติดตามประเมินผล 

  14.3.1 ปจจัยนําเขา 

    1) งบประมาณที่ไดรับจัดสรร  

    2) ผลการเบิกจาย 

    3) ความทันเวลา/ความพอเพียง 

  14.3.2 กระบวนการหลักเกณฑและกระบวนการดําเนินงานที่ชัดเจน 

  14.3.3 ผลได 

    1) การจัดซื้อและการนํายางไปใช 

    1.1) ปริมาณยางที่จัดซื้อใหหนวยงานนําไปใช 

    1.2) จํานวนหนวยงานที่นํายางไปใช 

    1.3) ปริมาณยางพาราที่หนวยงานนําไปใช 

    1.4) ระยะทางทีซ่อมแซมและปรับปรุงถนนคันคลองชลประทานโดยใชยางพาราเปนสวนประกอบ 

    1.5) ปริมาณยางที่ใชเปนสวนประกอบในการซอมแซมฯ 
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  14.3.4 ผลลัพธเบ้ืองตน 

    1) ดานเศรษฐกิจและสังคม 

    1.1) จํานวนเกษตรกรที่ขายยางพาราใหกับการยางแหงประเทศไทย 

    1.2) รายไดของเกษตรกรที่เพ่ิมขึ้นจากการจําหนายยางพาราใหการยางแหงประเทศไทย 

    1.3) ครัวเรือนเกษตรกรที่ไดรับประโยชนโดยมีความสะดวกในการขนสงสินคาเกษตรออกจากพ้ืนที ่

   2) ดานทัศนคติตอโครงการ 

     2.1) ความพึงพอใจตอโครงการ 

     2.2) ความคิดเห็น (ขอคิดเห็นในการปรับปรุงโครงการ) 

  14.3.5 ขอคนพบ 

  14.3.6 ขอเสนอแนะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



78 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15. โครงการสนับสนุนสินเช่ือเปนเงินทุนหมุนเวียน 

แกสถาบันเกษตรกรเพื่อรวบรวมยาง 
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15. โครงการสนับสนุนสินเชื่อเปนเงนิทนุหมุนเวียนแกสถาบนัเกษตรกรเพื่อรวบรวมยาง 
 

15.1  สาระสําคัญของโครงการ 

  15.1.1 วัตถุประสงคโครงการ เพ่ือสนับสนุนสินเช่ือใหกับสถาบันเกษตรกร ไดแก สหกรณทุกประเภท 

กลุมเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน ที่มีการประกอบการธุรกิจเก่ียวกับยางพารา นําไปใชเปนเงินทุนหมุนเวียน

ในการรวบรวมหรือรับซื้อยางพาราจากเกษตรกรชาวสวนยาง 

  15.1.2 เปาหมายและพื้นที่ดําเนินงาน  สหกรณทุกประเภท กลุมเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน  

ที่มีการประกอบการธุรกิจเกี่ยวกับยางพารา โดยกูเงินจากธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร 

ไปใชเปนเงินทุนหมุนเวียนในการรวบรวมหรือรับซื้อยางพาราจากเกษตรกรชาวสวนยาง 

  15.1.3 หนวยงานที่รับผิดชอบ และงบประมาณ การยางแหงประเทศไทย งบประมาณ 6.599 ลานบาท 

(งบบริหารโครงการ) โดยมีวงเงินสินเช่ือสําหรับใหสถาบันเกษตรกรเพ่ือรวบรวมยางพารากูยืม 10,000 ลานบาท  

15.2 วิธีการติดตามประเมินผล  

  15.2.1 การเก็บรวบรวมขอมูล สํารวจขอมูลดวยตัวอยาง 

    1) พ้ืนที่เปาหมาย 55 จังหวัด 

    2) เจาหนาที่การยางแหงประเทศไทย ระดับจังหวัดที่มีสถาบันเกษตรกรไดรับการสนับสนุนสินเช่ือ

เปนเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือรวบรวมยาง จังหวัดละ 1 ราย รวม 55 ราย 

    3) ผูบริหารสถาบันเกษตรกรที่ไดรับการสนับสนุนสินเช่ือจากโครงการ ไดแก สหกรณกลุมเกษตรกร 

และวิสาหกิจชุมชนที่เขารวมโครงการ 

    4) ชวงเวลาการสํารวจขอมูล จังหวัดละ 1 ราย รวม 55 ราย 

     4.1) สํารวจ ครั้งที่ 1 (มิ.ย. 61) (สํารวจเจาหนาที่ กยท.) เนนปจจัยนําเขา กระบวนการ 

การรับรูรับทราบโครงการ และความคิดเห็นตาง ๆ 

     4.2) สํารวจ ครั้งที่ 2 (ส.ค. 61) (สํารวจเจาหนาที่ กยท.) เนนผลได ผลลัพธเบ้ืองตนจากโครงการ 

และความพึงพอใจเกี่ยวกับการดําเนินงานโครงการ 

  15.2.2 ประเด็นและตัวชี้วัด 

ประเด็น ตัวชี้วัด เกณฑการประเมิน 

1) ปจจัยนําเขา - จํานวนงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรท้ังหมด - เทียบกับผลเบิกจาย 

 - ความทันเวลาและความเพียงพอของงบประมาณ  

2) กระบวนการ - มีหลักเกณฑและกระบวนการรับสมัครเขารวมโครงการท่ีชัดเจน - เทียบกับเปาหมาย 

 - มีการประชุมชี้แจง ประชาสัมพันธโครงการท่ีชัดเจนและท่ัวถึง 

  ทุกกลุมเปาหมาย 

 

 - มีคณะกรรมการบริหารโครงการสนับสนุนสินเชื่อเปนเงินทุน  

  หมุนเวียนเพ่ือรวบรวมยางพารา 

 

 - มีคณะอนุกรรมการบริหารโครงการสนับสนุนสินเชื่อเปนเงินทุน 

  หมุนเวียนเพ่ือรวบรวมยางพาราระดับจังหวัด 

 

 - จํานวนครั้งในการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการ - เทียบกับเปาหมาย 
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ประเด็น ตัวชี้วัด เกณฑการประเมิน 

2) กระบวนการ (ตอ) - จํานวนคร้ังในการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการระดับจังหวัด  

 - ระดับความเหมาะสมของการกําหนดคุณสมบัติของสถาบัน  

  เกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ 

 

 - จํานวนครั้งการติดตาม ใหคําแนะนํา ปรึกษาแกสถาบันเกษตรกร 

  ท่ีไดรับการสนับสนุนสินเชื่อจากโครงการ 

 

3. ผลผลิต - จํานวนสถาบันเกษตรกรท่ีสมัครเขารวมโครงการ - เทียบกับเปาหมาย 

 - จํานวนสถาบันเกษตรกรท่ีไดรับการสนับสนุนสินเชื่อจากโครงการ  

 - ปริมาณยางพาราท่ีสถาบันเกษตรกรรับซ้ือจากเกษตรกรโดยใช  

  เงินทุนท่ีไดรับการสนับสนุนจากโครงการ 

 

 - จํานวนเกษตรกรชาวสวนยางท่ีเปนสมาชิกสถาบันเกษตรกรนํา  

  ยางพารามาขายใหสถาบันเกษตรกรตามโครงการ 

 

 - จํานวนเกษตรกรชาวสวนยางท่ัวไปท่ีนํายางพารามาขายใหสถาบัน 

  เกษตรกรตามโครงการ 

 

 - รอยละของสถาบันเกษตรกรไดนําเงินสินเชื่อไปใชในการรวบรวม 

  ยางพาราตามวัตถุประสงคและเปาหมายของโครงการ 

 

4) ผลลัพธ - รอยละของสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง มีความเขมแข็ง 

  ในการดําเนินธุรกิจรวบรวมผลผลิตยางพาราไดมากขึ้น 

- เพ่ิมขึ้นเม่ือเทียบกับ  

  ปท่ีผานมา 

 - รอยละของเกษตรกรท่ีมีรายไดเพ่ิมขึ้นจากการจําหนายยางพารา   

  ใหสถาบันเกษตรกร 

 

 - จํานวนรายไดท่ีเพ่ิมขึ้นของเกษตรกร  

5) ความพึงพอใจ 

   ตอโครงการ 

- ระดับความพึงพอใจของเจาหนาท่ี/สถาบันเกษตรกรตอโครงการ - ระดับมากขึ้นไป 

 

15.3  รูปแบบการรายงานการติดตามประเมินผล 

  15.3.1 ปจจัยนําเขา 

    1) งบประมาณที่ไดรับจัดสรร  

    2) ผลการเบิกจาย 

    3) ความทันเวลา/ความพอเพียง 

  15.3.2 กระบวนการ 

    1) การประชาสัมพันธโครงการในพ้ืนที่ (วิธีการ/สื่อที่ใชประชาสัมพันธ) 

    2) การประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการ (ความถี่) 

    3) การคัดเลือกสถาบันเกษตรกร (พิจารณาจากเง่ือนไขโครงการ/จํานวนสถาบันเกษตรกรที่สมัคร

เขารวมโครงการ) 

    4) การติดตาม ใหคําแนะนํา ปรึกษาแกสถาบันเกษตรกรที่ไดรับสินเช่ือจากโครงการ 

(จํานวนครั้ง/เน้ือหาที่ใหคําแนะนํา) 
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  15.3.3 ผลได 

    1) การเขารวมโครงการ 

    1.1) จํานวนสถาบันเกษตรกรที่เขารวมโครงการ 

    1.2) ปริมาณยางพาราที่สถาบันเกษตรกรรับซื้อโดยใชสินเช่ือจากโครงการ 

    1.3) จํานวนเกษตรกรที่ขายยางพาราใหสถาบันเกษตรกรภายใตโครงการ (เกษตรกร

สมาชิกสถาบันเกษตรกร/เกษตรกรทั่วไป) 

    1.4) การนําเงินสินเช่ือไปใชตามวัตถุประสงคของโครงการ 

  15.3.4 ผลลัพธเบื้องตน 

     1) ดานเศรษฐกิจ 

    1.1) จํานวนสถาบันเกษตรกรที่มีความเขมแข็งจากการไดรับสินเช่ือเพ่ือรวบรวมยางจากโครงการ 

    1.2) รายไดของเกษตรกรที่เพ่ิมขึ้นจากการจําหนายยางพาราใหสถาบันเกษตรกร 

    2) ดานทัศนคติตอโครงการ 

      2.1) ความพึงพอใจตอโครงการ 

      2.2) ความคิดเห็น (ขอคิดเห็นในการปรับปรุงโครงการ) 

  15.3.5 ขอคนพบ 

  15.3.6 ขอเสนอแนะ    
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16. โครงการสนับสนุนสินเช่ือเปนเงินทุนหมุนเวียนแกผูประกอบกิจการยาง 

(ยางแหง) 
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16. โครงการสนับสนุนสินเชื่อเปนเงนิทนุหมุนเวียนแกผูประกอบกิจการยาง (ยางแหง) 
 

16.1 สาระสําคัญของโครงการ 

  16.1.1 วัตถุประสงคโครงการ  เพ่ือผลักดันราคายางใหสูงขึ้นใกลเคียงหรือสูงกวาตนทุนการผลิต

ของเกษตรกรชาวสวนยาง รักษาเสถียรภาพราคายางไมใหเกิดความผันผวน เกิดความรวมมือระหวางเกษตรกร 

สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง ผูประกอบกิจการยาง และรัฐบาลในการรวมกันแกไขปญหาราคายาง และลดภาระ

งบประมาณการจัดซื้อยางและการบริหารจัดการสต็อกยางพาราจากรัฐบาล 

  16.1.2 เปาหมายและพื้นที่ดําเนินงาน  ผูประกอบกิจการยาง (ยางแหง) ดูดซับยางออกจากระบบ

ประมาณรอยละ 11 ของผลผลิตยางแหง 350,000 ตัน จากผลผลิตทั้งปประมาณ 3,200,000 ตัน และราคายาง

เปาหมาย 65 บาท/กิโลกรัม  

  16.1.3 หนวยงานที่รับผิดชอบ และงบประมาณ การยางแหงประเทศไทย งบประมาณ 2 ลานบาท 

(คาบริหารโครงการ) โดยมีวงเงินสินเช่ือสําหรับใหสําหรับใหผูประกอบกิจการยางกูยืม 20,000 ลานบาท      

16.2 วิธีการติดตามประเมินผล  

  16.2.1 การเก็บรวบรวมขอมูล สํารวจขอมูลดวยตัวอยาง 

    1) พ้ืนที่เปาหมาย ทั้งประเทศ (ยังไมสามารถระบุจํานวนจังหวัดได) 

    2) เจาหนาที่การยางแหงประเทศไทย (สวนกลาง) 

    3) ชวงเวลาการสํารวจขอมูล 

    3.1) สํารวจ ครั้งที่ 1 (มิ.ย. 61) สํารวจเจาหนาที่ กยท. (สวนกลาง) (สํารวจโดย ศปผ.)   

เนนปจจัยนําเขา กระบวนการ การรับรูรับทราบโครงการ และความคิดเห็นตาง ๆ 

    3.2) สํารวจ ครั้งที่ 2 (ส.ค. 61) )สํารวจเจาหนาที่ กยท. (สวนกลาง) (สํารวจโดย ศปผ.) 

เนนผลได ผลลัพธเบ้ืองตนจากโครงการ และความพึงพอใจ 

  16.2.2 ประเด็นและตัวชี้วัด 

ประเด็น ตัวชี้วัด เกณฑการประเมิน 

1. ปจจัยนําเขา - จํานวนงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรท้ังหมด - เทียบกับผลเบิกจาย 

 - ความทันเวลาและความเพียงพอของงบประมาณ  

2. กระบวนการ - มีหลักเกณฑและกระบวนการรับสมัครเขารวมโครงการท่ีชัดเจน - เทียบกับเปาหมาย 

 - มีการประชุมชี้แจงโครงการท่ีชดัเจนและท่ัวถึงทุกกลุมเปาหมาย  

 - มีการประชาสัมพันธโครงการผานสื่อตาง ๆ อยางท่ัวถึง  

 - มีคณะกรรมการบริหารโครงการสนับสนุนสินเชื่อเปนเงินทุน 

  หมุนเวียนแกผูประกอบกิจการยาง (ยางแหง) 

 

 - มีคณะทํางานชดเชยดอกเบี้ย โครงการสนับสนุนสินเชื่อเปนเงินทุน 

  หมุนเวียนแกผูประกอบกิจการยาง (ยางแหง) 

 

 - มีคณะทํางานตรวจสต็อกยาง โครงการสนับสนนุสินเชื่อเปนเงินทุน 

  หมุนเวียนแกผูประกอบกิจการยาง (ยางแหง) 

- เทียบกับเปาหมาย 
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  16.2.2 ประเด็นและตัวชี้วัด (ตอ) 

ประเด็น ตัวชี้วัด เกณฑการประเมิน 

 - จํานวนครั้งในการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการ  

 - จํานวนครั้งในการจัดประชุมคณะทํางานชดเชยดอกเบี้ย  

 - จํานวนครั้งในการจัดประชุมคณะทํางานตรวจสต็อกยาง  

 - ระดับความเหมาะสมของการกําหนดคุณสมบัตขิองผูประกอบ  

  กิจการยางท่ีเขารวมโครงการ 

 

3. ผลผลิต - จํานวนผูประกอบกิจการยางท่ีไดรับการสนับสนุนสินเชื่อ 

  เพ่ือดําเนินธุรกิจรวบรวมยางพารา 

- เทียบกับเปาหมาย 

 - ปริมาณยางพาราท่ีผูประกอบกิจการรับซ้ือโดยใชเงินทุนหมุนเวียน  

  จากโครงการ 

 

 - รอยละของผูประกอบกิจการยางไดนําเงินสินเชื่อไปใชในการ 

  รวบรวมยางพาราตามวัตถุประสงคและเปาหมายของโครงการ 

 

4. ผลลัพธ - จํานวนรายไดท่ีเพ่ิมขึ้นของเกษตรกร (ราคา) - เพ่ิมขึ้นเม่ือเทียบกับ    

  ปท่ีผานมา 

5. ความพึงพอใจ 

   ตอโครงการ 

- ระดับความพึงพอใจของเจาหนาท่ีตอโครงการ  - ระดับมากขึ้นไป 

 

16.3  รูปแบบการรายงานการติดตามประเมินผล 

  16.3.1 ปจจัยนําเขา 

   1) งบประมาณที่ไดรับจัดสรร  

   2) ผลการเบิกจาย 

   3) ความทันเวลา/ความพอเพียง 

   16.3.2 กระบวนการ 

     1) การประชาสัมพันธ/ช้ีแจงโครงการในพ้ืนที่ (วิธีการ/สื่อที่ใชประชาสัมพันธ) 

     2) การประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการ/คณะทํางานฯ (ความถี่) 

     3) การคัดเลือกผูประกอบการ (พิจารณาจากเง่ือนไขโครงการ/จํานวนผูประกอบการที่สมัคร

เขารวมโครงการ) 

   16.3.3 ผลได 

   1) การเขารวมโครงการ  

     1.1) จํานวนผูประกอบการที่เขารวมโครงการ 

     1.2) ปริมาณยางพาราที่ผูประกอบการรับซื้อโดยใชสินเช่ือจากโครงการ 

     1.3) การนําเงินสินเช่ือไปใชตามวัตถุประสงคของโครงการ 
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   16.3.4 ผลลัพธเบื้องตน 

   1) ดานเศรษฐกิจ 

     รายไดของเกษตรกรที่เพ่ิมขึ้นจากการจําหนายยางพาราใหกับผูประกอบการยาง 

   2) ดานทัศนคติตอโครงการ 

     2.1) ความพึงพอใจตอโครงการ 

     2.2) ความคิดเห็น (ขอคิดเห็นในการปรับปรุงโครงการ) 

   16.3.5 ขอคนพบ 

   16.3.6 ขอเสนอแนะ 
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17. โครงการยกระดับโครงสรางการผลิตในอุตสาหกรรมเกษตร 

แปรรูปอยางครบวงจร 
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17. โครงการยกระดับโครงสรางการผลติในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรปูอยางครบวงจร 
 

17.1 สาระสําคัญโครงการ 

  17.1.1 วัตถุประสงคโครงการ 

    1) สงเสริมและพัฒนาเกษตรกรสูผูประกอบการธุรกิจการเกษตร 

    2) สงเสริมนวัตกรรมและยกระดับการแปรรูปผลิตภัณฑในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป 

    3) เพ่ือพัฒนาการรวมกลุมและเช่ือมโยงอุตสาหกรรมอาหารและเกษตรแปรรูปในรูปแบบคลัสเตอร 

  17.1.2 เปาหมายและพื้นที่ดําเนินงาน 

    เปาหมาย 

    1) ประกอบการ SMEs วิสาหกิจชุมชน เกษตรกร บุคลากรหรือหนวยงานที่เก่ียวของใน

อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป 

    2) หนวยงานที่ใหบริการดานการสงเสริมและพัฒนา สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรมในระดับภาค

    พื้นที่ดําเนินงาน  77 จังหวัด ทั่วประเทศ 

  17.1.3 หนวยงานที่รับผิดชอบ และงบประมาณ  

    กรมสงเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม  งบประมาณ 163,879,100 บาท 

17.2 วิธีการติดตามประเมินผล 

  17.2.1 การเก็บรวบรวมขอมูล สํารวจขอมูลดวยตัวอยาง 

    1) พื้นที่เปาหมาย  ครอบคลุมพ้ืนที่ทุกจังหวัดที่ดําเนินการ 

    2) กลุมตัวอยาง 

    - เจาหนาที่ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคศูนยละ 1 ราย (มี 11 ศูนย) 

    - SME  จังหวัดละ 1 ราย 

    - เกษตรกรจังหวัดละ 2 ราย 

  17.2.2 ประเด็นและตัวชี้วัด  

ประเด็น ตัวชี้วัด เกณฑการประเมิน 

1. ปจจัยนําเขา - จํานวนงบประมาณที่ไดรับจัดสรร - เทียบกับเปาหมาย 

2. กระบวนการ - หลักเกณฑ/กระบวนการดําเนินโครงการ - เทียบกับเปาหมาย 

3. ผลได - จํานวนผูเขาอบรม/ผูผานการอบรม  

 - จํานวนผูประกอบการ เกษตรกรไดรับการ  

  ถายทอดความรูดานอุตสาหกรรมเกษตรไมนอย  

  กวา 55,000 คน 

 

 - กลุมผูประกอบการ เกษตรกรไดรับการสง 

  การแปรรูปไมนอยกวา 300 กลุม 
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  17.2.2 ประเด็นและตัวชี้วัด (ตอ) 

ประเด็น ตัวชี้วัด เกณฑการประเมิน 

4. ผลลัพธเบือ้งตน   
   4.1 นักธุรกิจอุตสาหกรรม - มลูคาผลผลิตที่แปรรูปเพ่ิมขึ้นไมนอยกวารอยละ 15  

        แปรรูป - จํานวนกลุมทีจ่ัดต้ังมีการเช่ือมโยงกับกลุม/ 

  SMEs/โรงงานอุตสาหกรรมรอยละ 15 

 

   4.2 การพัฒนาผลิตภาพ/   

        นวัตกรรม 

- จํานวน SMEs ที่ไดรับการพัฒนาดวย 

  เทคโนโลยีดิจิทัล (200 กิจการ) 

 

 - จํานวนบุคลากรไดรับการพัฒนาดาน 

  เทคโนโลยีอัตโนมัติ 400 คน 

 

   4.3 การรวมกลุมคลสัเตอร 

        เพ่ือสรางความเขมแข็ง 

- จํานวนเครือขายอาหารเกษตรแปรรูปไดรับ 

  การสงเสรมิไมนอยกวา 5 กลุม/150 กิจการ 

 

 - จํานวน SMEs มีผลิตภาพเพ่ิมขึ้น/ผลิตภัณฑ 

  มีมลูคาเพ่ิมขึน้รอยละ 65 

 

5. ความพึงพอใจ - ความพึงพอใจตอหลักสูตรการอบรม - ระดับปาน 6-7 

 - ความพึงพอใจตอเจาหนาที่ที่ดําเนินโครงการ  

 - ความพึงพอใจตอที่บริการ  

 - ความพึงพอใจตอโครงการโดยรวม  
 

17.3 รูปแบบการรายงานการติดตามประเมินผล 

  17.3.1 ปจจัยนําเขา 

    1) งบประมาณที่ไดรับจัดสรร 

    2) ผลการเบิกจาย 

  17.3.2 กระบวนการ 

    1) หลักเกณฑและกระบวนการดําเนินงานที่ชัดเจน      

  17.3.3 ผลได 

    1) การนําไปใชประโยชน 

  17.3.4 ผลลัพธเบื้อตน 

    1) ดานเศรษฐกิจและสังคม 

    2) ดานทัศนคติ/ความพึงพอใจตอโครงการ 

  17.3.5 ขอคนพบ  

  17.3.6 ขอเสนอแนะ 
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18. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารธุรกิจ SMEs 

 ในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป 
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18. โครงการเพิ่มประสทิธิภาพการผลิตและการบริหารธุรกิจ SMEs ในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรปู 
 

18.1 สาระสําคัญโครงการ 

  18.1.1 วัตถุประสงคโครงการ  

    1) เพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพ การลดความสูญเปลา การลดตนทุน 

เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของวิสาหกิจ 

    2) เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของผูประกอบการและบุคลากรในสถานประกอบการ SMEs ใหมี        

ขีดความสามารถในการดําเนินธุรกิจ 

  18.1.2 เปาหมายและพื้นที่ดําเนินการ 

    เปาหมาย 

    1) วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ในอุตสาหกรรมแปรรูปและอุตสาหกรรม       

ที่เกี่ยวเน่ืองหรือตอยอดเปนซัพพลายเชน และอุตสาหกรรมสนับสนุนที่เกี่ยวของ 

    2) ผูประกอบการและบุคลากรในภาคธุรกิจ SMEs ที่เก่ียวของกับอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป 

ไดรับการถายทอดความรูตามแนวคิดการเพ่ิมผลิตภาพเชิงบูรณาการ 

    พื้นที่ดําเนินงาน 77 จังหวัด ทั่วประเทศ 

  18.1.3 หนวยงานที่รับผิดชอบ และงบประมาณ 

    กรมสงเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม งบประมาณ 200,000,000 บาท 

18.2 วิธีการติดตามประเมินผล 

  18.2.1 การเก็บรวบรวมขอมูล สํารวจขอมูลดวยตัวอยาง 

    1) พื้นที่เปาหมาย ครอบคลุมพ้ืนที่ทุกจังหวัดที่ดําเนินการ 

    2) กลุมตัวอยาง 

     - ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาค ภาคละ 1 ราย 

     - SME จังหวัดละ 1 ราย 
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  18.2.2 ประเด็นและตัวชี้วัด 

ประเด็น ตัวชี้วัด เกณฑการประเมิน 

1. ปจจัยนําเขา - จํานวนงบประมาณที่ไดรับจัดสรร - เทียบกับเปาหมาย 

2. กระบวนการ - หลักเกณฑ/กระบวนการดําเนินโครงการ - เทียบกับเปาหมาย 

3. ผลได - จํานวนกิจการ SMEs 2,000 กิจการ   

 - จํานวนบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมเขารวมเทียบ 

  กับเปาหมาย (4,000 คน) 

 

4. ผลลัพธเบ้ืองตน - SMEs มีตนทุนลดลง  

 - SMEs มีมูลคายอดขายเพ่ิมขึ้น 

- บางเสียลดลง 

 

5. ความพึงพอใจ - ความพึงพอใจตอหลักสูตรการอบรม/สัมมนา - ระดับ 6-7 

 - ความพึงพอใจตอเจาหนาที่ที่ดําเนินโครงการ  

 - ความพึงพอใจตอวิทยากร  

 - ความพึงพอใจตอโครงการโดยรวม  

 

18.3  รูปแบบการรายงานการติดตามประเมินผล 

  18.3.1 ปจจัยนําเขา 

    1) งบประมาณที่ไดรับจัดสรร 

    2) ผลการเบิกจาย 

  18.3.2 กระบวนการ 

    1) หลักเกณฑและกระบวนการดําเนินงานที่ชัดเจน 

  18.3.3 ผลได 

    1) การนําไปใชประโยชน 

  18.3.4 ผลลัพธเบื้องตน 

    1) ดานเศรษฐกิจและสังคม 

    2) ดานทัศนคติ/ความพึงพอใจตอโครงการ 

  18.3.5 ขอคนพบ 

  18.3.6 ขอเสนอแนะ 
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19. โครงการพัฒนาตลาดสินคาเกษตรอินทรียแบบมีสวนรวมประชารัฐ 

เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาค 
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19. โครงการพัฒนาตลาดสนิคาเกษตรอินทรียแบบมีสวนรวมประชารฐัเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาค 

 

19.1  สาระสําคัญของโครงการ 

  19.1.1 วัตถุประสงคโครงการ  

    1) เพ่ือพัฒนาและสงเสรมิกระบวนการสรางมาตรฐานรับรองสินคาเกษตรอินทรียแบบมีสวนรวม (PGS) 

โดยความรวมมือระหวางกระทรวงพาณิชย ภาคเอกชน องคกรธุรกิจเพ่ือสังคม และชุมชนผูผลิตสินคาเกษตรอินทรีย 

ใหเปนมาตรฐานรับรองสินคาเกษตรอินทรียที่เทียบเทามาตรฐานสากลรองรับตลาดในประเทศ 

    2) เพ่ือสงเสริมเกษตรกรในระบบเกษตรปลอดภัย (GAP) ใหสามารถพัฒนาเขาสูกระบวนการ

เกษตรอินทรียมาตรฐานรับรองสินคาเกษตรอินทรียแบบมีสวนรวม (PGS)  

    3) เพ่ือพัฒนาและเช่ือมโยงการตลาดประชารัฐและการตลาดในประเทศทุกระดับ รองรับสินคา

เกษตรอินทรียมาตรฐานการรับรองแบบมีสวนรวม (PGS) โดยกลไกทุกภาคสวน เขามาเช่ือมประสานสนับสนุน 

    4) เพ่ือการติดตามประเมินผลแบบเสริมพลังการดําเนินงานของโครงการฯ โดยใชการวิจัย

เปนเครื่องมือใหไดนวัตกรรม นําความรูและนวัตกรรมไปประยุกตใชและขยายผลในการดําเนินงานบริหาร

สินคาเกษตรอินทรียตลอดหวงโซของกระทรวงพาณิชยในปตอๆ ไป ใหเต็มพ้ืนที่ทั้งประเทศ 77 จังหวัด 

  19.1.2 เปาหมายและพื้นที่ดําเนินงาน 

     เกษตรกรผูสนใจทําการเพาะปลูกแบบเกษตรอินทรียจํานวน 600 ราย ในพ้ืนที่ 6 จังหวัด 

ไดแก นครปฐม สุพรรณบุรี เพชรบุรี แมฮองสอน นาน และสกลนคร  

  19.1.3 หนวยงานที่รับผิดชอบ และงบประมาณ  

    หนวยงานหลัก กองสงเสริมการคาสินคาเกษตร 1 กรมการคาภายใน กระทรวงพาณิชย 

    หนวยงานสนับสนุน จํานวน 32 หนวยงาน  

    งบประมาณที่ไดรับ จํานวน 6,118,600 บาท 

19.2 วิธีการติดตามประเมินผล  

  19.2.1 การเก็บรวบรวมขอมูล สํารวจขอมูลดวยตัวอยาง 

    1) พ้ืนที่เปาหมาย 6 จังหวัด ที่ดําเนินโครงการ 

    2) เจาหนาที่ที่เกี่ยวของระดับจังหวัด จํานวน 6 ราย 

    3) จํานวนเกษตรกรตัวอยาง จํานวน 120 ราย 

    4) ชวงเวลาการเก็บขอมูล  

    - สํารวจครั้งที่ 1 สํารวจขอมูลจากเจาหนาที่ที่เกี่ยวของระดับจังหวัด จํานวน 6 ราย 

    - สํารวจครั้งที่ 2 สํารวจขอมูลจากเจาหนาที่ที่ เก่ียวของระดับจังหวัด จํานวน 6 ราย          

และเกษตรกรที่เขารวมโครงการจํานวน 120 ราย 
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  19.2.2 ประเด็นและตัวชี้วัด 

ประเด็น ตัวชี้วัด เกณฑการวัด 

1. ปจจัยนําเขา    

    1.1 งบประมาณ - จํานวนงบประมาณที่ ใช ในการดําเนิน

โครงการ 

- เทียบกับงบประมานที่ไดรับ 

 - ความทันเวลาของงบประมาณ - ทันตามแผน 

    1.2 เกษตรกรที่สนใจทํา - จํานวนเกษตรกรที่สนใจทําเกษตรแบบ - เทียบกับเปาหมาย 

         เกษตรแบบอินทรีย   อินทรียที่สมัครเขารวมโครงการ  

    1.3 องคความรู - จํานวนหลักสูตรที่ใชในการอบรม - เทียบกับเปาหมาย 

2. กระบวนการ    

   2.1 การจัดต้ังคณะทํางาน - มีการจัดต้ังคณะทํางานในการดําเนิน - ดําเนินการไดตามแผน 

   โครงการ  

 - จํานวนครั้งการจัดประชุมคณะทํางานฯ  - เทียบกับเปาหมาย 

   2.2 การจัดฝกอบรม - จํานวนครั้งในการจัดฝกอบรม  - เทียบกับเปาหมาย 

   2.3 การจัดประชุมเจรจา - จํานวนครั้งในการจัดประชุมเจรจาและจัด - เทียบกับเปาหมาย 

        การคาและจัดกิจกรรม 

        เช่ือมโยงการตลาด 

  กิจกรรมเช่ือมโยงการตลาด  

3. ผลได   

   3.1 เกษตรกรไดรับการ - จํานวนเกษตรกรที่ไดรับการถายทอด - เทียบกับเปาหมาย 

        ถายทอดความรู   ความรู  

   3.2 เกษตรกรไดรับการ 

        พัฒนาและเขาสู 

          เกษตรอินทรีย 

- จํานวนเกษตรกรที่ไดรับการพัฒนาและ    

  เขาสูเกษตรอินทรียแบบมีสวนรวม  

  ประชารัฐ 

- เทียบกับเปาหมาย 

4. ผลลัพธ   

   4.1 แผนพัฒนาธุรกิจชุมชน  

        สินคาเกษตรอินทรีย 

- รอยละของเกษตรกรที่มีแผนพัฒนา    

   ธุรกิจชุมชนสินคาเกษตรอินทรีย 

- รอยละ 60 

   4.2 การจับคูตลาดสินคา 

        อินทรีย 

- รอยละของเกษตรกรที่มีการจับคูตลาด    

  สินคาเกษตรอินทรีย 

- รอยละ 60 

   4.3 พ้ืนที่นํารองเกษตร - จํานวนพ้ืนที่นํารองเกษตรอินทรีย PGS  - เทียบกับเปาหมาย 

   4.4 เกษตรกรทําเกษตร  

        อินทรีย PGS 

- รอยละของเกษตรกรที่ทําเกษตร  

   อินทรีย PGS 

- รอยละ 60 

   4.5 เกษตรกรมีรายไดเพ่ิมขึ้น - รอยละของรายไดเกษตรกรเพ่ิมขึ้น - รอยละ 5 
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  19.2.2 ประเด็นและตัวชี้วัด (ตอ) 

ประเด็น ตัวชี้วัด เกณฑการวัด 

5. ระดับความคิดเหน็/ - ระดับการรับรูรับทราบโครงการฯ จาก - ระดับมาก 

ความพึงพอใจของเกษตรกร   รัฐบาล/กระทรวงเกษตรและสหกรณ  

 - ระดับความพึงพอใจของเกษตรกรตอการ  
   ถายทอดความรู (หลักสูตร/ระยะเวลา/   
  สถานที่จัดอบรม/วิทยากร) 

- ระดับมาก 

 - ระดับความรู/ความเขาใจของเกษตรกร   
  ตอหลักสูตรที่ไดรับอบรม 

- ระดับมาก 

 - ระดับการนําความรูจากการถายทอด   
  ไปใชประโยชน 

- ระดับมาก 

 - ระดับความพึงพอใจของเกษตรกรตอ    
  การดําเนินงานโครงการฯ 

- ระดับมาก 

19.3  รูปแบบการรายงานการติดตามประเมินผล 

  19.3.1 ปจจัยนําเขา 

    1) งบประมาณที่ไดรับการจัดสรร/ผลการเบิกจาย/ความทันเวลา 

    2) เกษตรกรที่สนใจทําเกษตรแบบอินทรีย 

    3) องคความรูที่ถายทอดใหเกษตรกร 

  19.3.2 กระบวนการ 

    1) การจัดต้ังคณะทํางาน/ผลการจัดประชุม 

    2) การจัดฝกอบรม 

    3) การจัดประชุมเจรจาการคาและจัดกิจกรรมเช่ือมโยงการตลาด 

  19.3.3 ผลได 

    1) เกษตรกรไดรับการถายทอดความรู 

    2) เกษตรกรไดรับการพัฒนาและเขาสูเกษตรอินทรีย 

  19.3.4 ผลลัพธเบ้ืองตน 

    1) แผนพัฒนาธุรกิจชุมชนสินคาเกษตรอินทรีย 

    2) การจับคูตลาดสินคาอินทรีย  

    3) พ้ืนที่นํารองเกษตรอินทรีย PGS 

    4) เกษตรกรมีรายไดเพ่ิมขึ้น 

    5) ความพึงพอใจตอการเขารวมโครงการ 

  19.3.5 ขอคนพบ 

  19.3.6 ขอเสนอแนะ 
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20. โครงการติดตามประเมินผลการปฏิรูปโครงสรางการผลิตภาคการเกษตร 
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20. โครงการติดตามประเมินผลการปฏิรูปโครงสรางการผลิตภาคการเกษตร 
 

20.1  สาระสําคัญของโครงการ 

  20.1.1 วัตถุประสงคโครงการ เพ่ือติดตามประเมินผลการดําเนินงาน ผลสัมฤทธ์ิ และปญหาอุปสรรค   

ในการดําเนินงานโครงการ ใชเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจในการดําเนินงานโครงการในระยะตอไป  

  20.1.2 เปาหมายและพื้นที่ดําเนินงาน 

    รายงานการติดตามประเมินผลโครงการในภาพรวม 1 เรื่อง โดยประเมินผลครอบคลุมพ้ืนที่

การดําเนินงานโครงการที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ เปนโครงการภายใตแผนงานยุทธศาสตรปฏิรูปโครงสรางการผลิตภาคเกษตร 

(19 โครงการ) และแผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต (2 โครงการที่เก่ียวของกับ กษ.) 

รวม 21 โครงการ ในพ้ืนที่ 77 จังหวัด ทั่วประเทศ 

  20.1.3 หนวยงานที่รับผิดชอบ และงบประมาณ 

    สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร และหนวยงานราชการและรัฐวิสาหกิจที่ดําเนินงานโครงการ 

ไดแก กรมชลประทาน กรมพัฒนาที่ดิน สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม กรมฝนหลวงและการบินเกษตร 

กรมสงเสริมการเกษตร กรมสงเสริมสหกรณ กรมตรวจบัญชีสหกรณ กรมวิชาการเกษตร กรมปศุสัตว กรมประมง 

กรมการขาว กรมหมอนไหม สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ การยางแหงประเทศไทย 

กระทรวงพาณิชย และกระทรวงอุตสาหกรรม  งบประมาณ 5,150,000 บาท 

20.2 วิธีการติดตามประเมินผล  

  ดําเนินการติดตามประเมินผล 2 ครั้ง โดยกําหนดประเด็นตัวช้ีวัด และเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมเปาหมาย 

ไดแก เจาหนาที่ผูเกี่ยวของ เกษตรกร/สถาบันเกษตรกรที่เขารวมโครงการ โดยสุมสัมภาษณตามจํานวนตัวอยาง

ที่กําหนด ดังน้ี 
 

ครั้งที ่ จัดเก็บขอมูล จัดทํารายงาน ประเด็นการติดตามประเมินผล 

1 มิถุนายน 2561 กรกฎาคม 2561 การจัดสรรงบประมาณ กระบวนการ  

การรับทราบขอมูล การมีสวนรวม ความพึง

พอใจของเกษตรกร ปญหาอุปสรรค และ

ขอเสนอแนะ 

2 

 

สิงหาคม 2561 กันยายน 2561 การเบิกจายงบประมาณ ผลไดจากกิจกรรม

ตาง ๆ และผลลัพธเบ้ืองตน ปญหาอุปสรรค 

และขอเสนอแนะ 
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20.3 รูปแบบการรายงานการติดตามประเมินผล 

  20.3.1 ผลการติดตามประเมินผล  

    1) เชิงปริมาณ 

    1.1) ความเพียงพอของงบประมาณ/ปจจัยการผลิต 

    1.2) ผลการดําเนินงานในแตละกิจกรรมเปนไปตามเปาหมายและระยะเวลา 

    1.3) จํานวนเกษตรกรที่ไดรับประโยชนจากโครงสรางพ้ืนฐาน 

    1.4) รอยละของเกษตรกรที่มีความรูและทักษะในการประกอบอาชีพ 

    1.5) รอยละของเกษตรกรที่มีการประกอบอาชีพใหม 

    1.6) มูลคาเงินทุนหมุนเวียนในชุมชนจากการจางแรงงาน 

    2)  เชิงคุณภาพ 

    2.1) การเคลื่อนยายแรงงานในชุมชนลดลง 

    2.2) ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะการดําเนินงานโครงการ   

    2.3) ความย่ังยืนของโครงการ 

  20.3.2 ความคิดเห็นของเกษตรกร 

 

  20.3.3 ขอคนพบ 

 

  20.3.4 ขอเสนอแนะ  
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21. โครงการเพิ่มทักษะอาชีพแกเกษตรกรผูลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแหงรัฐ 
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21. โครงการเพิ่มทักษะอาชพีแกเกษตรกรผูลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแหงรัฐ 
 

21.1 สาระสําคัญของโครงการ 

  21.1.1 วัตถุประสงคโครงการ เพ่ือใหเกษตรกรผูลงทะเบียนสวัสดิการแหงรัฐไดรับความรู และมีทักษะอาชีพ

ดานการเกษตรเพ่ิมขึ้น โดยนําความรูที่ไดรับไปประกอบอาชีพทําใหมีรายไดในการดํารงชีวิตเพ่ิมขึ้น 

สามารถแกไขปญหาใหแกเกษตรกรรายบุคคลไดตรงปญหา และเกิดความย่ังยืน 

  21.1.2  เปาหมายและพื้นที่ดําเนินงาน 

   เกษตรกรผูลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการแหงรัฐที่ผานการวิเคราะหอาชีพมีความตองการพัฒนาตนเอง 

208,805 ราย โดยมีพ้ืนที่ดําเนินโครงการของบแตละหนวยงาน ดังน้ี  

   1) กรมการขาว เกษตรกรเปาหมาย 10,605 ราย พ้ืนที่ดําเนินการ 45 จังหวัด  

   2) กรมประมง เกษตรกรเปาหมาย 75,000 ราย พ้ืนที่ดําเนินการ 77 จังหวัด 

   3) สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม เกษตรกรเปาหมาย 3,350 ราย พ้ืนที่

ดําเนินการ 62 จังหวัด 

   4) กรมวิชาการเกษตร เกษตรกรเปาหมาย 400 ราย พ้ืนที่ดําเนินการ 4 จังหวัด 

   5) กรมสงเสรมิการเกษตร เกษตรกรเปาหมาย 10,800 ราย พ้ืนที่ดําเนินการ 35 จังหวัด 

   6) กรมพัฒนาที่ดิน เกษตรกรเปาหมาย 9,600 ราย พ้ืนที่ดําเนินการ 14 จังหวัด 

   7) สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ เกษตรกรเปาหมาย 88,630 ราย           

พ้ืนที่ดําเนินการ 76 จังหวัด 

   8) กรมหมอนไหม เกษตรกรเปาหมาย 1,600 ราย พ้ืนที่ดําเนินการ 21 จังหวัด 

   9) กรมปศุสัตว เกษตรกรเปาหมาย 8,820 ราย พ้ืนที่ดําเนินการ 77 จังหวัด 

  21.1.3  หนวยงานที่รับผิดชอบ และงบประมาณ  

   1) หนวยงานที่รับผิดชอบจํานวน 9 หนวยงาน ไดแก 1) กรมการขาว 2) กรมประมง         

3) สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 4) กรมวิชาการ 5) กรมสงเสริมการเกษตร 6) กรมพัฒนาที่ดิน  

7) สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตร และสหกรณ 8) กรมหมอนไหม และ9) กรมปศุสัตว 

   2) งบประมาณที่ใชในการดําเนินโครงการทั้งหมดจํานวน 505.5228 ลานบาท 

21.2 วิธีการติดตามประเมินผล 

  21.2.1 การเก็บรวบรวมขอมูล สํารวจขอมูลดวยตัวอยาง 

    1) พ้ืนที่เปาหมาย 77 จังหวัด ทั่วประเทศ 

    2) เจาหนาที่ที่รับผิดชอบโครงการระดับจังหวัด 77 ราย 

    3) จํานวนเกษตรกรตัวอยาง  500  ราย 
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    4) ชวงเวลาการเก็บขอมูล 

    4.1) สํารวจครั้งที่ 1 สํารวจขอมูลจากเจาหนาที่ที่รับผิดชอบโครงการระดับจังหวัด 77 ราย 

    4.2) สํารวจครั้งที่ 2 สํารวจขอมูลจากเจาหนาที่ที่รับผิดชอบโครงการระดับจังหวัด 77 ราย 

และเกษตรกรตัวอยางที่เขารวมโครงการ 500 ราย 
 

  21.2.2 ประเด็นและตัวชี้วัด 

ประเด็น ตัวชี้วัด เกณฑการวัด 

1. ปจจัยนําเขา    

   1.1 งบประมาณ - จํานวนงบประมาณที่ใชในการ  

  ดําเนินโครงการ 

- เทียบกับ 

  งบประมาณที่ไดรับ 

 - ความทันเวลาของงบประมาณ - ทันตามแผน 

   1.2 เกษตรกรผูลงทะเบียนเพ่ือ  

        สวัสดิการแหงรัฐ 

- จํานวนเกษตรกรผูลงทะเบียนเพ่ือ 

   สวัสดิการแหงรัฐที่สมัครเขารวม 

   โครงการ 

- เทียบกับเปาหมาย 

   1.3 ปจจัยการผลิต - จํานวนปจจัยการผลิตที่มอบ 

  ใหกับเกษตรกรที่เขารวมโครงการ 

- เทียบกับเปาหมาย 

 - ความทันเวลาของปจจัยการผลิต - ทันตามแผน 

   1.4 องคความรู - จํานวนหลักสูตรที่ใชในการอบรม - เทียบกับเปาหมาย 

2. กระบวนการ    

   2.1 การคัดเลือกเกษตรกรเขารวม 

         โครงการ 

- มีการคัดเลือกเกษตรกรเขารวม  

  โครงการตามคุณสมบัติที่กําหนด 

- ดําเนินการไดทัน  

  ตามแผนที่กําหนด 

   2.2 การจัดอบรมเพ่ือถายทอด 

        ความรู/ศึกษา ดูงาน 

- จํานวนครั้งในการจัดอบรมเพ่ือ 

  ถายทอดความรู/ศึกษา ดูงาน 

- เทียบกับเปาหมาย 

   2.3 การมอบปจจัยการผลิต 

        แกเกษตรกร 

- จํานวนปจจัยการผลิตที่มอบให 

  เกษตรกร 

- เทียบกับเปาหมาย 

   2.4 การติดตามผลการดําเนินงาน - จํานวนครั้งในการติดตามผลการ 

  ดําเนินงาน 

- เทียบกับเปาหมาย 
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 21.2.2 ประเด็นและตัวชี้วัด (ตอ) 

ประเด็น ตัวชี้วัด เกณฑการวัด 

3. ผลได    

   3.1 เกษตรกรไดรับการประชาสัมพันธ - รอยละของเกษตรกรที่ไดรับการ - มากกวารอยละ 60 

       ประชาสัมพันธโครงการ (ประเภทสือ่/   

   ความถี่) 

 

   3.2 เกษตรกรเขารวมโครงการ - จํานวนเกษตรกรที่ไดรับการคัดเลือก 

  เพ่ือเขารวมโครงการ 

- เทียบกับเปาหมาย 

   3.3 เกษตรกรไดรับการถายทอด 

        ความรู/ศึกษา ดูงาน 

- จํานวนเกษตรกรที่ไดรับการถายทอด 

  ความรู/ศึกษา ดูงาน 

- เทียบกับเปาหมาย 

   3.4 เกษตรกรไดรับมอบปจจัยการผลิต - จํานวนเกษตรกรที่ไดรับปจจัยการผลผลิต - เทียบกับเปาหมาย 

4. ผลลัพธเบื้องตน    

   4.1 เกษตรกรนําความรูไป 

          ใชประโยชน 

- รอยละของเกษตรกรที่นําความรู 

  จากการอบรมไปใชประโยชน 

- มากกวารอยละ 60 

   4.2 เกษตรกรถายทอดความรู 

        ไปสูเกษตรกรรายอ่ืน 

- รอยละของเกษตรกรที่ถายทอดความรู    

   ใหเกษตรกรรายอ่ืน 

- มากกวารอยละ 60 

   4.3 เกษตรกรมีรายไดเพ่ิมขึ้น - รอยละของเกษตรกรที่มีรายไดจากการ  

  ประกอบอาชีพเพ่ิมขึ้น 

- มากกวารอยละ 60 

5. ความคิดเห็น/ความพึงพอใจ 

   ของเกษตรกร 

- ระดับการรับรูรับทราบโครงการฯ จากรัฐบาล/  

  กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

- ระดับมาก 

 - ระดับความพึงพอใจของเกษตรกรตอการ  

   ถายทอดรู/ศึกษาดูงาน (หลักสูตร/วิทยากร/ 

  ระยะเวลา/สถานที่จัดอบรม เปนตน) 

- ระดับมาก 

 - ระดับความรู ความเขาใจของเกษตรกรตอ 

  หลักสูตรที่ไดรับอบรม 

- ระดับมาก 

 - ระดับการนําความรูจากการถายทอด 

  ไปใชประโยชน 

- ระดับมาก 

 - ระดับความคิดเห็นของเกษตรกรตอปจจัย 

  การผลิตที่ไดรับ (คุณภาพ/ปริมาณ/ 

  ความทันเวลา) 

- ระดับมาก 

 - ระดับความพึงพอใจของเกษตรกรตอ  

  การดําเนินโครงการ 

- ระดับมาก 
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21.3 รูปแบบการรายงานการติดตามประเมินผล 

  21.3.1 ปจจัยนําเขา 

    1) งบประมาณทีไ่ดรับการจัดสรร/ผลการเบิกจาย/ความทันเวลา 

    2) เกษตรกรผูลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการแหงรัฐที่สมัครเขารวมโครงการ 

    3) ปจจัยการผลิตที่มอบใหเกษตรกร 

    4) หลักสูตรที่ใชในการจัดอบรม/ถายทอดความรู 

  21.3.2 กระบวนการ  

    1)  คัดเลือกเกษตรกร 

    2) จัดอบรมถายทอดความรู/ศึกษา ดูงาน 

    3) มอบปจจัยการผลิต 

    4) ติดตามผลการดําเนินงาน 

  21.3.3 ผลได 

    1) เกษตรกรไดรับการประชาสัมพันธโครงการ 

    2) เกษตรกรไดรับการคัดเลือกเพ่ือเขารวมโครงการ 

    3) เกษตรกรไดรับการถายทอดความรู/ศึกษา ดูงาน 

    4) เกษตรกรไดรับมอบปจจัยการผลิต 

  21.3.4 ผลลัพธเบ้ืองตน 

    1) เกษตรกรนําความรูไปใชประโยชน 

    2) เกษตรกรนําความรูไปถายทอดสูเกษตรกรรายอ่ืน 

    3) เกษตรกรมีรายไดเพ่ิมขึ้น 

    4) ความพึงพอใจตอการเขารวมโครงการ 

  21.3.5 ขอคนพบ 

  21.3.6 ขอเสนอแนะ 
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22. โครงการจางแรงงานชลประทานสรางรายไดแกเกษตรกร  

ปงบประมาณ 2561 
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22. โครงการจางแรงงานชลประทานสรางรายไดแกเกษตรกร ปงบประมาณ 2561 
 

22.1 สาระสําคัญโครงการ 

  22.1.1  วัตถุประสงคโครงการ 

   - เพ่ือสนับสนุนการจางแรงงานเสริมสรางรายไดใหแกเกษตรกรในพ้ืนที่ ตลอดจนสราง      

การมีสวนรวมในการคิดและตัดสินใจใหเกษตรกร ในการดูแลรักษางานชลประทาน สรางความเขมแข็ง

ใหกับชุมชน  

  22.1.2  เปาหมาย และพื้นที่ดําเนินงาน 

   - ครอบคลุมพ้ืนที่ชลประทาน ในเขตโครงการสงนํ้าและบํารุงรักษา 93 โครงการ             

และโครงการชลประทานจังหวัด 76 โครงการ 

  22.1.3  หนวยงานที่รับผิดชอบและงบประมาณ กรมชลประทาน 187.5545 ลานบาท  

22.2 วิธีการติดตามประเมินผล  

  22.2.1 การเก็บรวบรวมขอมูล โดยการสํารวจดวยตัวอยาง ดังน้ี  

    1) พ้ืนที่เปาหมาย ทุกจังหวัดที่ดําเนินงานโครงการ รวม 76 จังหวัด 

    2) กลุมตัวอยาง  

      เจาหนาที่ที่รับผิดชอบโครงการของสํานักงานชลประทานจังหวัดหรือโครงการสงนํ้า

และบํารุงรักษา จังหวัดละ 1 ราย 

     เกษตรกรผูรับจางเปนแรงงาน โดยสุมสัมภาษณเกษตรกรที่เขารวมโครงการทุกจังหวัด ๆ  ละ 5 ราย 

ในพ้ืนที่โครงการชลประทานที่เกษตรกรรับจางเปนแรงงาน ในแตละจังหวัดใหกระจายโครงการตามความเหมาะสม

และสามารถปฏิบัติงานได  

    - สํารวจครั้งที่ 1 ชวงเดือนมิถุนายน 2561 เจาหนาที่ จํานวน 76 ราย และเกษตรกร

ตามความเหมาะสม 

    - สํารวจครั้งที่ 2 ชวงเดือนสิงหาคม 2561 เจาหนาที่ จํานวน 76 ราย และเกษตรกร       

จํานวน 380 ราย (รายเดิม กรณีการสํารวจครั้งที่ 1 ไดขอมูลยังไมครบถวนตามแบบสัมภาษณแลว)   

  22.2.2 ประเด็นและตัวชี้วัด 

ประเด็น ตัวชี้วัด เกณฑการประเมิน 

1) ปจจัยนําเขา - จํานวนงบประมาณที่เบิกจาย -รอยละ 76 ของ
งบประมาณที่ไดรับ
จัดสรร  

2) ผลได 

    - การจางงาน 

  

 

 

- จํานวนเกษตรกรที่รับจางเปนแรงงานในโครงการ 

- จํานวนโครงการสงนํ้าและบํารุงรักษา 

โครงการชลประทานจังหวัด ที่ไดรับการซอมแซม 

บํารุงรักษา 

 

- ตามเปาหมาย 

 

- ตามเปาหมาย 
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ประเด็น ตัวชี้วัด เกณฑการประเมิน 

3) ผลลัพธ/ผลสัมฤทธ์ิ  

    3.1) เศรษฐกิจ  

         

 

- รายไดเฉลี่ยตอรายที่เกษตรกรไดรับจากโครงการ 

 

- เพ่ิมขึ้นจากกอน

เขารวมโครงการ              

   3.2) สังคม - รอยละของเกษตรกรที่มีสวนรวมในการคดิ 

และตัดสินใจรวมกันซอมแซมบํารุงรักษา

ระบบชลประทานใหตรงกับความตองการ  

- ระดับความสมัพันธ และความรวมมือระหวาง

กลุมผูใชนํ้าตาง ๆ ในพ้ืนที ่

- ไมนอยกวา 

  รอยละ 80 

 

- ไมนอยกวา

ระดับมาก          

(8 คะแนน) 

    - ระดับความขดัแยงและปญหาในชุมชน - ลดลง 

   3.3)  ความพึงพอใจของเกษตรกร - ระดับความพึงพอใจตอการดําเนินงานโครงการ 

- ระดับความพึงพอใจตอรายไดที่ไดรับ 

- ไมนอยกวา

ระดับมาก     

- ไมนอยกวา

ระดับมาก     

 

22.3 รูปแบบการรายงาน 

  22.3.1  ปจจัยนําเขา 

   - งบประมาณ 

  22.3.2  ผลได 

   - การจางงาน 

  22.3.3  ผลลัพธ/ผลสัมฤทธิ ์

   - เศรษฐกิจ 

   - สังคม 

   - ความพึงพอใจ 

 
 
 
 

 
 



ภาคผนวก 

คณะผู้จัดท า 
1. นางอัญชนา  ตราโช  รองเลขาธิการส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ประธานคณะท างาน 
2. ผู้อ านวยการศูนย์ประเมินผล ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร  รองประธานคณะท างาน 
3. ผู้แทนกรมชลประทาน       คณะท างาน 
4. ผู้แทนกรมตรวจบัญชีสหกรณ์      คณะท างาน 
5. ผู้แทนกรมประมง       คณะท างาน 
6. ผู้แทนกรมปศุสัตว์       คณะท างาน 
7. ผู้แทนกรมฝนหลวงและการบินเกษตร     คณะท างาน 
8. ผู้แทนกรมพัฒนาที่ดิน       คณะท างาน 
9. ผู้แทนกรมวิชาการเกษตร      คณะท างาน 
10. ผู้แทนกรมสง่เสริมการเกษตร      คณะท างาน 
11. ผู้แทนกรมสง่เสริมสหกรณ์      คณะท างาน 
12. ผู้แทนกรมหมอ่นไหม       คณะท างาน 
13. ผู้แทนส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพือ่เกษตรกรรม    คณะท างาน 
14. ผู้แทนการยางแห่งประเทศไทย     คณะท างาน 
15. ผู้อ านวยการส่วนประเมินผลแผนพัฒนาการเกษตร   คณะท างาน 
     ศูนย์ประเมินผล ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร    
16. ผู้อ านวยการส่วนวิชาการการประเมินผล    คณะท างาน 
     ศูนย์ประเมินผล ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร    
17. ผู้อ านวยการส่วนประเมินผลพืช     คณะท างาน 
     ศูนย์ประเมินผล ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร    
18. ผู้อ านวยการส่วนประเมินผลปศุสัตว์และประมง    คณะท างาน 
     ศูนย์ประเมินผล ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร    
19. ผู้อ านวยการส่วนประเมินผลธุรกิจสถาบันเกษตรกร   คณะท างาน 
     ศูนย์ประเมินผล ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร    
20. ผู้เช่ียวชาญด้านประเมินผลการพฒันาการเกษตร   คณะท างานและเลขานุการ 
     ศูนย์ประเมินผล ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร    
21. ผู้แทนส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   คณะท างานและ 
              ผู้ช่วยเลขานุการ 
22. ผู้อ านวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ คณะท างานและ 
     ศูนย์ประเมินผล ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร    ผู้ช่วยเลขานุการ 



23. ผู้อ านวยการส่วนประเมินผลปัจจัยพื้นฐานทางการเกษตร   คณะท างาน 
     ศูนย์ประเมินผล ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร    
 




