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การประเมินโครงการ (Project Evaluation) 
 
 
 การดําเนินโครงการใด ๆ จะมีการกําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายเพ่ือคาดหวังความสําเร็จท่ีจะเกิดข้ึน
ในอนาคต ซ่ึงผลสัมฤทธิ์ของโครงการในปจจุบนัมิไดประเมินเฉพาะความสําเรจ็จากผลผลิต (Output) เทานั้น ยังประเมิน 
ความสําเร็จถึงผลลัพธ (Outcome) และผลกระทบ (Impact) หรือท่ีเรียกวา “การบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์ 
(Result Base Management)” ซ่ึงเปนการบริหารท่ีใหความสําคัญตอผลการดําเนินงานและการตรวจวัดผลสําเร็จ
ในการดําเนินงานขององคการ ท้ังในแงของปจจัยนําเขา กระบวนการ  ผลผลิตและผลลัพธ ซ่ึงมีการกําหนดตัวบงชี้
วัดผลการดําเนินงาน  (Key  Performance  Indicators : KPIs)  รวมท้ังการกําหนดเปาหมาย  (Targets)  และ
วัตถุประสงค  (Objectives)  ไวลวงหนา  ดังนั้นการท่ีจะทราบผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินงานตาง ๆ ไดนั้น 
จําเปนตองอาศัยกระบวนการติดตามและประเมินผลท่ีเปนระบบ 
 
การประเมินตามรูปแบบ CIPP MODEL 
 การประเมินผลโครงการ หมายถึง กระบวนการท่ีมุงแสวงหาคําตอบวา นโยบาย แผนงาน โครงการ บรรลุ
ตามวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีกําหนดไวหรือไม เพียงใด  

การประเมินผลมีหลายรูปแบบข้ึนอยูกับ วัตถุประสงค เปาหมายและความเหมาะสมในการนําไปประยุกตใช
องคกร ในการนี้ กองแผนงาน กรมปศุสัตว ไดใชการประเมินตามรูปแบบ CIPP MODEL(Context-Input-Process-
Product Model) ของ Stufflebeam เพ่ือใหไดรายละเอียดตาง ๆ เพียงพอกับการตัดสินใจเก่ียวกับการเลือก
เปาหมาย จุดมุงหมายการดําเนินงาน การกําหนดยุทธวิธี กําหนดแผนงาน รวมท้ังการปรับเปลี่ยนใหมีความ
เหมาะสมและการตัดสินใจเก่ียวกับการคง ขยาย ยุบ เลิกแผนงานโครงการนั้น ๆ โดยจะประเมินท้ัง 4 ดานดังนี้ 

1. ประเมินสภาวะแวดลอม (Context Evaluation) เปนการประเมินเก่ียวกับการกําหนดวัตถุประสงค  
เพ่ือพิจารณาหลักการและเหตุผล ความจําเปนในการดําเนินโครงการ ประเด็นปญหา และความเหมาะสมของ
เปาหมายโครงการ โดยท่ัวไปจะประเมินโดยการเปรียบเทียบกับการปฏิบัติงานจริงกับวัตถุประสงคท่ีวางไว 

2. การประเมินปจจัยเบื้องตน (Input Evaluation) เปนการตรวจสอบความพรอม ความพอเพียงของ 
ปจจัยนําเขาหรือการประเมินทรัพยากรท่ีจําเปนสําหรับการดําเนินงานเชน คน เงิน วัสดุอุปกรณ การจัดการ เปนตน 
รวมท้ังเทคโนโลยีและแผนการดําเนินงาน 

3. การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) เปนการติดตามความกาวหนา หรือหาขอบกพรอง 
และแนวทางการแกไข เพ่ือจะใชเปนขอมูลในการพัฒนา แกไข ปรับปรุง ใหการดําเนินงานมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
รวมท้ังเปนการตรวจสอบกิจกรรมคนหาจุดออนและจุดแข็งของนโยบาย แผนงาน โครงการ ดวย 
     4. การประเมินผลผลิต (Product Evaluation) เพ่ือวัดและประเมินผลสําเร็จ เปนการประเมินผลท่ีได 
ท้ังหมดวาเปนไปตามวัตถุประสงคท่ีตั้งไวหรือไม เพ่ือพิจารณาในประเด็นการตัดสินใจยุบ ขยาย เลิก หรือปรับเปลี่ยน
โครงการ  
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เกณฑและตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
ตัวชี้วัด (Indicators) ความสําเร็จของโครงการ หมายถึง ตัวชี้วัดท่ีแสดงหรือระบุประเด็นท่ีตองการจะวัด

หรือประเมิน หรือตัวแปรทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีตองทําการศึกษา โดยจะมีการระบุลักษณะท่ีคอนขางเปนรูปธรรม 
ท้ังสวนท่ีมีลักษณะเชิงปริมาณและลักษณะเชิงคุณภาพ 

เกณฑท่ีใชในการประเมินผลโครงการ (วรเดช จันทรศร และไพโรจน ภัทรนรากุล. 2541 : 44 ) มีดังนี้ 
            1. เกณฑประสิทธิภาพ (Efficiency) มีตัวชี้วัด เชน สัดสวนของผลผลิตตอคาใชจาย ผลิตภาพตอหนวยเวลา 
ผลิตภาพตอกําลังคน ระยะเวลาในการใหบริการตอผูบริการ 
            2.  เกณฑประสิทธิผล (Effectiveness) มีตัวชี้วัด เชน ระดับการบรรลุเปาหมาย ระดับการบรรลุตามเกณฑ 
มาตรฐาน ระดับการมีสวนรวม ระดับความเสี่ยงของโครงการ 

3. เกณฑความพอเพียง (Adequacy) มีตัวชี้วัด เชน ระดับความพอเพียงของทรัพยากร  การขาดแคลน
ปจจัยการผลิต และปจจัยอ่ืน เปนตน 

4.  เกณฑความพึงพอใจ (Satisfaction)  มีตัวชี้วัด เชน ระดับความพึงพอใจของโครงการ และผูมีสวนได
สวนเสียของโครงการ เปนตน 

5.  เกณฑความเปนธรรม (Equity) มีตัวชี้วัด คือ การใหโอกาสกับผูดอยโอกาส ความเปนธรรมระหวางเพศ 
ระหวางกลุมอาชีพ ฯลฯ 

6. เกณฑความกาวหนา (Progress) มีตัวชี้วัด เชน ผลผลิตเปรียบเทียบกับเปาหมายรวมกิจกรรมท่ีทําแลว
เสร็จ ทรัพยากร และเวลาท่ีใชไป มีความเหมาะสมเพียงใด เปนตน 

7. เกณฑความยั่งยืน ( Sustainability ) มีตัวชี้วัด เชน ความอยูรอดของโครงการดานเศรษฐกิจสมรรถนะ
ดานสถาบัน ความเปนไปไดในดานการขยายผลของโครงการ 

8. เกณฑความเสียหายของโครงการ ( Externalities ) มีตัวชี้วัด เชน ผลกระทบดานสิ่งแวดลอม ผลกระทบ
ดานเศรษฐกิจ ผลกระทบดานสังคมและวัฒนธรรม เปนตน 
 

 



รายละเอียดการประเมินโครงการ 
 

1. กองแผนงานกําหนดกรอบติดตามประเมินผลโครงการ โดยสํารวจจากประชากรท่ีเขารวมโครงการ/
กลุมตัวอยาง ซ่ึงเปนเจาหนาท่ีของกรมปศุสัตวท่ีรับผิดชอบโครงการ คือ ปศุสัตวอําเภอ และเกษตรกรท่ีเขารวม
โครงการ 

2. สํานักงานปศุสัตวอําเภอท่ีเปนตัวอยาง เก็บรวบรวมขอมูลตามแบบสอบถาม และจํานวนตัวอยางท่ี
กําหนด โดยแบบสอบถามแบงออกเปน 2 ชุด ดังนี้ 

1) แบบสอบถามสําหรับเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบโครงการ 
2) แบบสอบถามสําหรับเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ 

3. สํานักงานปศุสัตวอําเภอรวมกับสํานักงานปศุสัตวจังหวัด ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลใหแลวเสร็จ
ภายในกําหนดวันศุกรท่ี 27 กรกฎาคม 2561 

4. สํานักงานปศุสัตวจังหวัด รวบรวมแบบสอบถามท้ังหมดสงใหสํานักงานปศุสัตวเขต ใหแลวเสร็จภายใน
วันศุกรท่ี 3 สิงหาคม 2561 

5. สํานักงานปศุสัตวเขต รวบรวมแบบสอบถามจากสํานักงานปศุสัตวจังหวัดท้ังหมดท่ีรับผิดชอบ สงให
กองแผนงาน ภายในวันศุกรท่ี 10 สิงหาคม 2561 
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โครงการปรับเปลี่ยนพ้ืนที่ปลูกพืชไมเหมาะสม เพ่ือสงเสริมการเลี้ยงโค/กระบือ
(ภายใตโครงการธนาคารโค–กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดําริ)

1. หลักการและเหตุผล
กระทรวงเกษตรและสหกรณจัดทําโครงการปรับเปลี่ยนพ้ืนที่ปลูกพืชไมเหมาะสมตามแผนที่ Agri–Map เพ่ือ

สงเสริมอาชีพอ่ืนๆที่ใหผลตอบแทนดีกวา ดังนั้น กรมปศุสัตวรวมกับโครงการธนาคารโค–กระบือ เพ่ือเกษตรกรตาม
พระราชดําริ จัดทําโครงการปรับเปลี่ยนพ้ืนที่ปลูกพืชไมเหมาะสม เพ่ือสงเสริมการเลี้ยงโค/กระบือ (ภายใตโครงการธนาคาร
โค–กระบือเพ่ือเกษตรกร ตามพระราชดําริ)

กลุมติดตามและประเมินผล กองแผนงาน กรมปศุสัตว รับมอบหมายจากกรมปศุสัตวใหดําเนินการประเมินผล
โครงการดังกลาวใหทราบถึงปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จ และปญหาอุปสรรคในการดําเนินงานเพ่ือประโยชน
ในการพิจารณาปรับปรุงโครงการใหเหมาะสมกับสถานการณ และใหการขับเคลื่อนโครงการสามารถเปนไปตาม
วัตถุประสงค และไดผลสัมฤทธิ์สูงสุดตอไป

2. วัตถุประสงคของการประเมินโครงการ
2.1 เพ่ือประเมินผลการดําเนินงานโครงการปรับเปลี่ยนพ้ืนที่ปลูกพืชไมเหมาะสม เพ่ือสงเสริมการเลี้ยงโค/

กระบือ
2.2 เพ่ือศึกษาปญหา และอุปสรรคของโครงการปรับเปลี่ยนพ้ืนที่ปลูกพืชไมเหมาะสม เพ่ือสงเสริมการเลี้ยง

โค/กระบือ

3. ขอบเขตของการประเมิน
3.1 ประชากรของเกษตรที่เขารวมโครงการปรับเปลี่ยนพ้ืนที่ปลูกพืชไมเหมาะสม เพ่ือสงเสริมการเลี้ยงโค/

กระบือ
3.2 พ้ืนที่เปาหมายดําเนินการ

3.2.1  โครงการปรับเปลี่ยนพ้ืนที่ปลูกพืชไมเหมาะสม เพ่ือสงเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ 8 จังหวัด
เกษตรกรจํานวน 120 ราย (12 กลุม) ไดแก จังหวัดเชียงราย (20 ราย) ,จังหวัดพะเยา (20 ราย) ,จังหวัดนครราชสีมา
(10  ราย ) ,จั งห วัด อุ ดรธานี (10  ราย ) ,จั งห วัดมุ กด าห าร (20  ราย ) และกลุ ม โค เนื้ อ ศ รี วิ ชั ย (จั งห วั ด
สุราษฎรธานี 20 ราย ,จังหวัดพัทลุง 10 ราย และจังหวัดนครศรีธรรมราช 10 ราย)

3.2.2  โครงการปรับเปลี่ยนพ้ืนที่ปลูกพืชไมเหมาะสม เพ่ือสงเสริมการเลี้ยงกระบือ 6 จังหวัด
เกษตรกรจํานวน 280 ราย (28 กลุม) ไดแก จังหวัดนครราชสีมา (40 ราย) ,จังหวัดชัยภูมิ (90 ราย) ,จังหวัดสุรินทร
(40 ราย) ,จังหวัดอุบลราชธานี (40 ราย) ,จังหวัดบุรีรัมย (60 ราย) และ จังหวัดอุทัยธานี (10 ราย)
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4.รูปแบบและประเภทการประเมินผล
เปนการประเมินผลการดําเนินงานโครงการ โดยใชรูปแบบในการประเมินผลโครงการแบบซิปป

(CIPP MODEL) ของสตัฟเฟลบีมและคณะ ไดแก สภาวะแวดลอม (Context) ปจจัยนําเขา (Input) และผลผลิต
(Output/Product) รวมไปถึงผลลัพธ (Outcome)

5.วิธีการประเมินผลโครงการ
5.1 ขั้นตอนการประเมินผล
1) ศึกษารายละเอียดโครงการ
2) กําหนดขอบเขตและขอมูลที่จําเปนในการประเมินโครงการ
3) กําหนดเกณฑที่ใชในการประเมินและออกแบบสอบถาม เพ่ือรวบรวมประเด็นและปญหาตางๆ
4) ประชากร ไดแก เกษตรกรที่เขารวมโครงการทั้งหมด
5) เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสัมภาษณและแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการรวบรวมขอมูล
6) วิเคราะหและประมวลผลขอมูล
7) เตรียมนําเสนอรายงานการประเมินฉบับสมบูรณอยางเปนทางการ
5.2 การเก็บรวบรวมขอมูล การเก็บรวบรวมขอมูลครั้งนี้ ใชขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ที่ไดจากการตอบ

แบบประเมินโครงการ
5.3 การกําหนดขนาดกลุมตัวอยางและวิธีการสุมตัวอยาง กลุมตัวอยางคือประชากรที่เขารวมโครงการ

ทั้งหมด

6.ประเด็นและตัวชี้วัดท่ีสําคัญ
จากรูปแบบการประเมินผลโครงการแบบซิปป (CIPP MODEL) ในประเด็นตางๆ กําหนดตัวชี้วัดที่สําคัญโดย

ใชเกณฑเปรียบเทียบผลกับเปาหมาย เกณฑ และคาเฉลี่ยตางๆ ที่เปนมาตรฐาน รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงหลังมี
โครงการเพ่ือการตัดสินความยั่งยืนและความคุมคาในการดําเนินโครงการ โดยแบงเปน

ประเด็น ตัวชี้วัด
1. ประเด็นปญหา
1.1 เกษตรกรปลูกพืชในพื้นท่ีท่ีไมเหมาะสม – จํานวนเกษตรกรมีการปรับเปลี่ยนอาชีพการเลี้ยงโคเนื้อ–กระบือ
1.2 เกษตรกรมีรายไดไมคุมคาตอการลงทุน –จํานวนการปลูกพืชอาหารสัตวทดแทน รายละ 5 ไร จํานวน 2,000 ไร

– เกษตรกรมีรายไดจากการเลี้ยงโคเนื้อ–กระบือ คุมคาตอการลงทุน
2. ปจจัยนําเขา
2.1 จัดตั้งกลุมเกษตรกร 40 กลุม กลุมละ 10
ราย เปนจํ านวน 400 ราย (โค 120 ราย

– จํานวนกลุมเกษตรกรที่เขารวมโครงการ
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ประเด็น ตัวชี้วัด
กระบือ 280 ราย)
2.2 การจั ดหาแม โค เนื้ อ –แม กระบื อ  ให
เกษตรกร รายละ 5 ตัว

– เกษตรกรไดรับแมโคเนื้อ–แมกระบือ  คุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข

2.3 การจัดทําทะเบียนโคเนื้อ–กระบือ
ดวยไมโครชิพ

– จํานวนแมโคเนื้อ–แมกระบือ ไดรับการฝงไมโครชิพ

2.4 การถายทอดองคความรูแกเกษตรกร
จํานวน 400 ราย ไดรับการฝกอบรมการเลี้ยง
โคเนื้อ–กระบือ แบบประณีต

– จํานวนเกษตรกรที่ไดรับการอบรม
– ระดับการนําความรูที่ ไดรับจากการอบรมไปใชประโยชนในการ

ดําเนินโครงการ
2.5 การสนับสนุนทอนพันธุ /เมล็ดพันธุพืช
อาหารสัตว

– จํานวนเกษตรกร ไดรับทอนพันธุ/เมล็ดพันธุพืชอาหารสัตว

2.6 การใหบริการแกเกษตรกร
เชน การดูแลสุขภาพโคเนื้อ–กระบือ
การใหบริการผสมพันธุโคเนื้อ–กระบือ

– ความคิดเห็นและความพึงพอใจของเกษตรกรที่ไดรับการใหบริการ

3. การดําเนินงาน
3.1 คัด เลือกพื้ น ท่ี (S3 พื้ น ท่ี ไม เหมาะสม
นอย,N พื้นท่ีไมเหมาะสม) สงเสริมการเลี้ยง
โคเนื้ อ  ในพื้ น ท่ี 8 จั งห วัด (600 ไร )และ
สงเสริมการเลี้ยงกระบือ 6 จังหวัด(1,400 ไร)

– จํานวนพ้ืนที่ที่ไมเหมาะสม(S3,N) ไดรับการคัดเลือก 2,000 ไร

3.2 การจัดตั้งคณะกรรมการบริหารและคณะ
การทํางานขับเคลื่อนโครงการ

– คณะกรรมการบริหารและคณะการทํางานขับเคลื่อนโครงการไดรับ
การแตงตั้ง

3.3 การคัดเลือกเกษตรกรเขารวมโครงการ
รวมกั บ single command กํ าหนดพื้ น ท่ี
เปาหมายและเกษตรกร

– จํานวนเกษตรกรที่ไดรับคัดเลือกตามคุณสมบัติและเงื่อนไขของ
โครงการ

3.4 การติดตามประเมินผลโครงการ –มีรายงานการติดตามความกาวหนา
3.5 การจัดทําบัญชีครัวเรือน – จํานวนเกษตรกรที่จัดทําบัญชีครัวเรือน/บัญชีฟารม

– รอยละของเกษตรกรที่ใชประโยชนจากการทําบัญชีฟารม
4. การประเมินผลผลิต Product  Evaluation
4.1 การปรับเปลี่ยนพื้นท่ีไมเหมาะสม – จํานวนพ้ืนที่ไมเหมาะสมที่ไดรับการปรับเปลี่ยน จํานวน 2,000 ไร

– จํานวนพ้ืนที่ปลูกหญา 2,000 ไร
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ประเด็น ตัวชี้วัด
4.2 การใหผลผลิต – รอยละของลูกโค–กระบือ ที่เกิดจากแมโค–กระบือ จากโครงการที่

เลี้ยงรอด
– จํานวนลูกโค–กระบือเพศเมียที่คืนโครงการตามสัญญายืมเพ่ือการ

ผลิตของ ธคก.

4.3 เกษตรกรมีรายไดเพิ่มขึ้น – การจําหนายมูลสัตว
– การใชมูลสัตวทดแทนปุยเคมี
– การนํามูลสัตวไปใชในบอแกสชีวภาพ
– การจําหนายตัวสัตว
– การจําหนายพืชอาหารสัตวที่เหลือใช

7. การวิเคราะหขอมูล
ใชการวิเคราะหเชิงคุณภาพและการวิเคราะหเชิงปริมาณ โดยใชสถิติอยางงาย เชน คารอยละ คาเฉลี่ย

เพ่ืออธิบายขอมูลประกอบตารางนําเสนอ

8. งบประมาณ
งบประมาณสําหรับเปนคาใชจายในการออกพ้ืนที่เพ่ือสุมเก็บขอมูลการดําเนินโครงการฯ จากกองแผนงาน

โดยเบิกจายจากแผนงานพ้ืนฐานดานการสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ ผลผลิตพัฒนาศักยภาพ
ดานปศุสัตว กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงพันธุสัตว

9. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากการประเมินผล
1) ปญหาและอุปสรรค ปจจัยทั้งทางบวกและทางลบที่มีผลกระทบตอการดําเนินโครงการ สําหรับ

ประกอบการพิจารณาปรับปรุงแกไขกระบวนการดําเนินงานโครงการ
2) ผลการดําเนินโครงการที่สามารถคาดคะเนถึงความคุมคา ความตอเนื่องยั่งยืน และการบรรลุวัตถุประสงค

ของโครงการ

10.ผูรับผิดชอบประเมินโครงการ
นางสาววิลาวัณย เกตุรัตน
กลุมติดตามและประเมินผล กองแผนงาน หมายเลขโทรศัพท : 02-653-4444 ตอ 2242
e-mail : planning_mtr@dld.go.th
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แบบประเมินโครงการปรับเปลี่ยนพื้นท่ีไมเหมาะสม
เพื่อสงเสริมการเลี้ยงโค-กระบือ

(ภายใตโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดําริ)

เจาหนาท่ี
ท่ีรับผิดชอบโครงการ

แบบสอบถามชุดน้ีจัดทําข้ึนโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสํารวจความคิดเห็นและความพึงพอใจของเจาหนาท่ีกรมปศุสัตวท่ีรับผิดชอบ
โครงการ จึงขอความรวมมือจากทานตอบแบบสอบถาม
โดยระบุเครื่องหมาย หรือ  ในชองวางและระบุขอความในขอคําถามท่ีตรงกับขอเท็จจริงและความคิดเห็นของทานมากท่ีสุด
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1.1 ชื่อ–สกุล ตําแหนง

สังกัดกลุม/งาน โทรศัพทที่ติดตอได
สํานักงานปศุสัตวอําเภอ จังหวัด

2 เพศ/อายุ  หญิง  ชาย อายุ ป
3.จํานวนเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการในพ้ืนท่ีของทาน ราย

สวนท่ี 2 การบริหารจัดการโครงการ
1. การแตงตั้งคณะกรรมการบริหารและคณะการทํางานขับเคลื่อนโครงการ

 มี  ไมมี เนื่องจาก
2. การจัดประชุมรวมกันระหวางหนวยงานของกรมปศุสัตวในพ้ืนท่ีหรือไม

 มี  ไมมี เนื่องจาก
3. มีการนํามติในท่ีประชุมไปใชในการแกไขปญหาในการดําเนินโครงการหรือไม

 มี  ไมมี เนื่องจาก
4. ทานไดรับคูมือในการปฏิบัติงานในโครงการนี้หรือไม

 ไดรับ  ไมไดรับ เนื่องจาก
5. ทานไดรับการชี้แจงรายละเอียดการดําเนินโครงการหรือไม

 ไดรับ  ไมไดรับ เนื่องจาก
6. ทานมีความเขาใจแนวทางการดําเนินโครงการอยูในระดับใด

 มากท่ีสุด  มาก  ปานกลาง  นอย  นอยท่ีสุด
7. การบูรณาการการทํางานระหวางหนวยงานท่ีเก่ียวของ

 กรมสงเสริมการเกษตร  กรมพัฒนาท่ีดิน  กรมพลังงานทดแทน
 สํานักตรวจบัญชีสหกรณจังหวัด  อ่ืนๆ....................................................................................

8. เกษตรกรจัดทําบัญชีครัวเรือน/บัญชีฟารม
 มี จํานวน...........ราย  ไมมี เนื่องจาก

สวนท่ี 3 การดําเนนิโครงการ
1. ทานคัดเลือกพ้ืนท่ีดําเนินการในจังหวัดอยางไร (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)

 เปนพ้ืนท่ี S3,N  กําหนดเปาหมายรวมกับ Single command
 ใชแผนท่ี Agri-Map  มี ศพก. อยูในพ้ืนท่ี  อ่ืนๆ ระบุ.................................
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2. ทานคัดเลือกเกษตรกรโดยใชหลักเกณฑอะไร (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
 ปลูกพืชในพ้ืนท่ี S3,N  เกษตรกรสมัครใจปรับเปลี่ยนพ้ืนท่ีปลูกพืช
 ปรับเปลี่ยนพ้ืนท่ีปลูกพืช 5 ไร  เปนสมาชิกขององคกรเกษตรกร
 ไมเปนผูเขารวมโครงการอนุรักษและพัฒนาการผลิตกระบือ/โครงการฟารมโคเนื้อสรางอาชีพ

 อ่ืนๆ ระบุ.................................

3. เกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ มีโรงเรือน พรอมลานปลอยอยางเหมาะสม จํานวน................ราย

4. การเลี้ยงโค/กระบือ ของเกษตรกรเปนการเลี้ยงแบบประณีต

 ใช  ไมใช
5. เกษตรกรไดรับการสนับสนุนแมโค-กระบือในโครงการเปนจํานวนรวมท้ังสิ้น

ชนิดสัตว จํานวนท่ีไดรับจาก
โครงการ

จํานวนลูกติดทอง จํานวนลูกติด
แม

จํานวนลูกเกิด
ใหม

รวมท้ังหมด

แมโค
แมกระบือ

6. จํานวนลูกโคท่ีคืนโครงการ จํานวน ..................... ตัว จํานวนลูกกระบือท่ีคืนโครงการ จํานวน ..................... ตัว
7. การคืนลูกโค-ลูกกระบือ เพศเมีย ใหกับธนาคารโค-กระบือฯ เปนไปตามเงื่อนไขและระยะเวลาท่ีกําหนดหรือไม

 เปนไปตามเงื่อนไข  ไมเปนไปตามเงื่อนไข ระบุ.................................................................
8. ลักษณะของโค-กระบือ ท่ีเกษตรกรไดรับจากโครงการเปนอยางไร

 เปนไปตามเงื่อนไข  ไมเปนไปตามเงื่อนไข ระบุ.................................................................
7. การทําทะเบียนโคเนื้อ-กระบือ ดวยไมโครชิพ

7.1 ไดรับไมโครชิพเพียงพอ กับจํานวนสัตว
 เพียงพอ  ไมเพียงพอ เนื่องจาก....................................................................................................

7.2 จํานวนโค-กระบือ ท่ีไดรับการฝงไมโครชิพ
แมโค จํานวน.............ตัว ลูกโคจํานวน.............ตัว
แมกระบือ จํานวน.............ตวั ลูกกระบือจํานวน.............ตวั

7.3 ปญหา อุปสรรค ของการไดฝงไมโครชิพ
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................

8. พันธุพืชอาหารสัตว
8.1 ชนิดพันธุพืชอาหารสัตวท่ีสนับสนุนใหแกเกษตรกรในพ้ืนท่ี คือ .......................................
8.2 หลักเกณฑท่ีใชเลือกชนิดพันธุพืชอาหารสัตวใหกับเกษตรกร

 สนับสนุนตามความตองการของเกษตรกร  สนับสนุนตามความเหมาะสมของสภาพพ้ืนท่ี
 อ่ืนๆ..................................................................
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9. ปจจุบันมีเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการจัดทําแปลงหญาจํานวน..................................ราย เฉลี่ยรายละ......................ไร
10.ปญหา และอุปสรรคของการดําเนินงาน

11.ขอเสนอแนะของทานที่มีตอโครงการ

ขอขอบคุณท่ีใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม
กองแผนงาน กรมปศุสัตว



~1/3~ 
 

 

 

แบบประเมินโครงการปรับเปล่ียนพ้ืนท่ีไมเหมาะสม 
เพ่ือสงเสริมการเล้ียงโค-กระบือ  

(ภายใตโครงการธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกร ตามพระราชดําริ) 

เกษตรกรท่ี 

เขารวมโครงการ 

คําช้ีแจง โปรดตอบคําถามดยระบุเครื่องหมาย  หรือ  ในชองวางและระบุขอความในขอคําถามท่ีตรงกับ
ขอเท็จจริงและความคิดเห็นของทานมากท่ีสุด 

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 
1 ช่ือ–สกุล โทรศัพทท่ีติดตอได  
2 เพศ/อายุ  หญิง  ชาย อาย ุ ป 
3 เลขท่ี หมูท่ี ตําบล อําเภอ จังหวัด  

4.สัตวท่ีทานไดรับสนับสนุนจากโครงการ � แมโค  จํานวน................ตัว � แมกระบือ  จํานวน................ตวั 

สวนท่ี 2 ขอมูลและความคิดเห็น 

1. จํานวนสัตวท้ังหมด 

ชนิดสัตว 
กอนเขารวม

โครงการ 

จํานวนแมพันธุ
ท่ีไดจาก
โครงการ 

จํานวนลูกติด
ทอง 

จํานวนลูก
ติดแม 

จํานวนลูก
เกิดใหม คงเหลือ 

ผู เมีย ผู เมีย ผู เมีย 
โค          

กระบือ          

2. ทานมีโรงเรือน พรอมลานปลอยอยางเหมาะสม หรือไม 

  มีโรงเรือน                                             ไมมีโรงเรือน 
3. ทานเลี้ยงโค-กระบือ ลักษณะแบบใด 
  เลี้ยงแบบปลอยธรรมชาติ  เลี้ยงแบบขังคอก  อ่ืนๆ ระบุ     
4. ทานไดมีการทําบัญชีครัวเรือน/บัญชีฟารม หรือไม 
  ทําบัญชีครัวเรือน/บัญชีฟารม   ไมไดทําบัญชีครัวเรือน/บัญชีฟารม เพราะ........................................ 
5. ทานมีการปลูกพืชอาหารสัตวหรือไม 
  ไมไดปลูก   ปลูก ใชพ้ืนท่ีจํานวน  ไร งาน 
6. พันธุพืชอาหารสัตว 
 1) ชนิดพันธุพืชอาหารสัตวท่ีทานไดรับการสนับสนุนจากโครงการ คือ ................................................. 
 2) การสนับสนุนทอนพันธุหญาอาหารสัตวเทียบกับจํานวนสัตวท่ีไดรับเพียงพอหรือไม 
    เพียงพอ   ไมเพียงพอ ตองลงทุนเพ่ิม    บาท 
7. รายไดจากการเลี้ยงโค/กระบือ 
 1) รายไดจากการขายตัวสัตว จํานวน.......................ตวั รวมเปนเงินท้ังสิน้.........................บาท 
 2) การใชประโยชนจากมูลสัตว (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
    นํามูลสัตวไปทดแทนปุยเคมี จํานวน...........................กิโลกรัม คิดเปนเงิน..........................บาท 
    นํามูลสัตวไปขายเฉลี่ยสัปดาหละ..........................กิโลกรัม คิดเปนเงิน.........................บาท 
    นําไปใสบอแกสชีวภาพ..........................กิโลกรัม/เดือน ประหยัดคาแกสได..........................บาท/เดือน 
    นํามูลสัตวไปทําน้ําหมักชีวภาพ เฉลี่ยสัปดาหละ......................กิโลกรัม   
    อ่ืนๆ ระบ.ุ.............................................. 
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8. คาใชจายการเลี้ยง 

 1) จํานวนอาหารสัตวท่ีให เดือนละ .....................บาท 

 2) คาวัคซีน/ยารักษาโรค เดือนละ.............................. บาท 

 3) คาใชจายอ่ืน ๆ เชน ตาขาย มุง ปรับปรุงคอก ระบุ..................................... เดือนละ.................... บาท 

9. จํานวนแรงงานท่ีใชงานการเลี้ยงปศุสัตว 
  แรงงานในครัวเรอืน.............................คน   จางคนภายนอก..............................คน เปนเงิน.............บาท 
10. ทานมีการทําบอแกสชีวภาพหรือไม 
  มี     ไมมี 
 
สวนท่ี 3 ความพึงพอใจของเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ 

ประเด็น มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 
1. ดานหลักสูตรการฝกอบรม      
   - ความเขาใจในเนื้อหาและการนําไปใชประโยชนของ
หลักสูตรการเลี้ยงโคแบบปราณีต 

     

   - ความเหมาะสมของระยะเวลาในการฝกอบรม      
   - ความเหมาะสมของสถานท่ีในการฝกอบรม      
   - เนื้อหาหลักสูตรตรงกับความตองการของทาน      
2. ดานการไดรับปจจัยการผลิต      
   - จํานวนโค-กระบือ ท่ีเกษตรกรไดรับ      
   - คุณลักษณะโค-กระบือท่ีไดรับจากโครงการ      
   - การใหลูกของโค-กระบือท่ีไดรับจากโครงการ      
   - ความเหมาะสมของพันธุพืชอาหารสัตวกับพ้ืนท่ี      
   - คุณภาพของพันธุพืชอาหารสัตวท่ีไดรับ      
3. ดานการใหบริการของเจาหนาท่ี      
   - การใหบริการผสมเทียม      
   - การใหบริการสนับสนุนพอพันธุ      
   - การใหบริการดานดูแลสุขภาพสัตว      
   - การติดตามใหคําแนะนํา      

ประเด็น มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 
4. ดานผลสัมฤทธิ์ของโครงการ      
   - ทานสามารถนํามูลสัตวไปใชประโยชนได      
   - ทานมีรายไดเพ่ิมจากการใชประโยชนจากมูลสัตว         
   - ทานสามารถลดรายจายภายในครัวเรือนได      
   - ทานมีจํานวนสัตวในฝูงเพ่ิมข้ึน      
   - ทานมีการขยายพ้ืนท่ีปลูกพืชอาหารสัตวเพ่ิมข้ึน      
   - ทานมีการปลูกพืชอาหารสัตวตอเนื่อง      
   - ทานมีการเลี้ยงสัตวแบบปราณีต      
5. ความพึงพอใจท่ีทานเขารวมโครงการ      
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ตอนท่ี 4 ขอเสนอแนะ 
1.ดานหลักสูตรการฝกอบรม
....................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................... 
2. ดานการไดรับพันธุสัตว พันธุพืชอาหารสัตว 
....................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................... 
3. ดานการใหบริการของเจาหนาท่ี
....................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................... 
 

ขอขอบคุณท่ีใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม 
กองแผนงาน กรมปศุสัตว 
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โครงการฟารมตนแบบ
(ภายใตโครงการธนาคารโค–กระบือเพ่ือเกษตรกร ตามพระราชดําริ)

1.หลักการและเหตุผล
เนื่องจากท่ีผานมาการเลี้ยงโค-กระบือเปนการเลี้ยงแบบปลอยแทะเล็มตามธรรมชาติในพ้ืนท่ีสาธารณะ

ในปจจุบันพ้ืนท่ีดังกลาวลดลงเปนจํานวนมาก ประกอบกับขาดแคลนแรงงานในการไลตอนเนื่องจากแรงงาน
ภาคเกษตรกรปรับเปลี่ยนมาเปนแรงงานภาคอุตสาหกรรมมากข้ึน จึงทําใหเกษตรกรสวนหนึ่งเลิกเลี้ยง และอีก
สวนหนึ่งเลี้ยงในปริมาณท่ีนอยลง กรมปศุสัตวจึงจัดทําโครงการฟารมตนแบบฯ เพ่ือแกปญหาดังกลาว

กลุมติดตามและประเมินผล กองแผนงาน กรมปศุสัตว รับมอบหมายจากกรมปศุสัตวใหดําเนินการ
ประเมินผลโครงการดังกลาวใหทราบถึงปจจัยท่ีสงผลตอความสําเร็จ และปญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน
เพ่ือประโยชนในการพิจารณาปรับปรุงโครงการใหเหมาะสมกับสถานการณ และใหการขับเคลื่อนโครงการ
สามารถเปนไปตามวัตถุประสงค และไดผลสัมฤทธิ์สูงสุดตอไป

2.วัตถุประสงค
1. เพ่ือประเมินการดําเนินงานโครงการฟารมตนแบบฯ
2. เพ่ือศึกษาปญหา และอุปสรรคในการดําเนินโครงการฟารมตนแบบฯ

3.ขอบเขตของการประเมิน
3.1 ประชากรของเกษตรท่ีเขารวมโครงการฟารมตนแบบฯตั้งแตป 2556 – 2560 โดยสัมภาษณกลุม

ตัวอยาง แบงเปน 2 กลุม ไดแก
1) เจาหนาท่ีปศุสัตวอําเภอท่ีรับผิดชอบในโครงการฟารมตนแบบฯ
2) เกษตรกรท่ีเขารวมโครงการฟารมตนแบบฯ

– กลุมท่ี 1 เกษตรกรท่ีไดรับโคหรือกระบือรายละ 5 ตัว พรอมเงินคาสนับสนุนสราง
คอกรายละ 50,000 บาท จํานวน 19 จังหวัด จังหวัดละ 5 ราย รวม 95 ราย

– กลุมท่ี 2 เกษตรกรท่ีไดรับเฉพาะโคหรือกระบือรายละ 5 ตัว จํานวน 6 จังหวัด
3.2 พ้ืนท่ีเปาหมาย ดําเนินการในพ้ืนท่ีจังหวัดตางๆ จํานวน 24 จังหวัด ไดแก

ปศข.1 : 5 จังหวัด ชัยนาท อางทอง ลพบุรี สิงหบุรี อยุธยา
ปศข.2 : 3 จังหวัด ตราด จันทบุรี ระยอง
ปศข.4 : 2 จังหวัด รอยเอ็ด มหาสารคาม
ปศข.5 : 1 จังหวัด พะเยา
ปศข.6 : 1 จังหวัด เพชรบูรณ
ปศข.7 : 2 จังหวัด กาญจนบุรี สุพรรณบุรี
ปศข.8 : 8 จังหวัด กระบี่ พัทลุง ตรัง ระนอง นครศรีธรรมราช พังงา สุราษฎรธานี ชุมพร
ปศข.9 : 2 จังหวัด สงขลา สตูล

4.รูปแบบและประเภทการประเมินผล
เปนการประเมินผลการดําเนินงานโครงการ โดยใชรูปแบบในการประเมินผลโครงการแบบซิปป

(CIPP MODEL) ของสตัฟเฟลบีมและคณะ ไดแก สภาวะแวดลอม (Context) ปจจัยนําเขา (Input) และ
ผลผลิต (Output/Product) รวมไปถึงผลลัพธ (Outcome)



5.วิธีการประเมินผลโครงการ
5.1 ข้ันตอนการประเมินผล
1) ศึกษารายละเอียดโครงการ
2) กําหนดขอบเขตและขอมูลท่ีจําเปนในการประเมินโครงการ
3) กําหนดเกณฑท่ีใชในการประเมินและออกแบบสอบถาม เพ่ือรวบรวมประเด็นและปญหาตางๆ
4) ประชากร ไดแก เกษตรกรท่ีเขารวมโครงการท้ังหมด
5) เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสัมภาษณและแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการรวบรวมขอมูล
6) วิเคราะหและประมวลผลขอมูล
7) เตรียมนําเสนอรายงานการประเมินฉบับสมบูรณอยางเปนทางการ
5.2 การเก็บรวบรวมขอมูล การเก็บรวบรวมขอมูลครั้งนี้ ใชขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ท่ีไดจาก

การตอบแบบประเมินโครงการของประชากรท่ีเขารวมโครงการ
5.3 การกําหนดขนาดกลุมตัวอยางและวิธีการสุมตัวอยาง กลุมตัวอยางคือประชากร

โครงการ

6.ประเด็นและตัวช้ีวัดท่ีสําคัญ
จากรูปแบบการประเมินผลโครงการแบบซิปป (CIPP MODEL) ในประเด็นตางๆ กําหนดตัวชี้วัดท่ี

สําคัญโดยใชเกณฑเปรียบเทียบผลกับเปาหมาย เกณฑ และคาเฉลี่ยตางๆ ท่ีเปนมาตรฐาน รวมท้ังการ
เปลี่ยนแปลงหลังมีโครงการเพ่ือการตัดสินความยั่งยืนและความคุมคาในการดําเนินโครงการ โดยแบงเปน

ประเด็น ตัวช้ีวัด
1. ประเด็นปญหา
1.1 พ้ืนท่ีเลี้ยงสัตว –มีพ้ืนท่ีสาธารณะในการปลอยใหสัตวเดินแทะเล็ม
1.2 แรงงานในการเลี้ยงสัตว –จํานวนแรงงานท่ีใชในการเลี้ยงสัตวตอครัวเรือน
1.3 ความเหมาะสมของจํานวน
โค-กระบือตอครัวเรือน

–จํานวนโค-กระบือตอครัวเรือน

2. ปจจัยนําเขา
2.1 การคัดเลือกพ้ืนท่ีดําเนินการ –จังหวัดท่ีตรงตามเกณฑท่ีกําหนด
2.2 การคัดเลือกเกษตรกร –จํานวนเกษตรกรท่ีไดรับการคัดเลือกตามคุณสมบัติ
2.3 การอบรมเกษตรกรในโครงการ -ระดับการนําความรูท่ีไดรับจากการอบรมไปใชประโยชนในการ

ดําเนินโครงการ
2.4 การสนับสนุนโค-กระบือ
ในโครงการ

–จํานวนโค-กระบือท่ีฟารมตนแบบไดรับ
–คุณลักษณะของโค-กระบือท่ีฟารมตนแบบไดรับ
–จํานวนโค-กระบือท่ีฟารมเครือขายไดรับ
–คุณลักษณะของโค-กระบือท่ีฟารมเครือขายไดรับ

2.5 การสนับสนุนการสร างฟารม
เกษตรกร

–รอยละความสําเร็จของการจัดทําแปลงหญาขนาดไมนอยกวา 1 ไร
–รอยละความสําเร็จของการสรางคอกโค ขนาด 32 ตารางเมตร
–จํานวนบอแกสขนาดเล็ก

2.6 การใหบริการเกษตรกร –รอยละของเกษตรกรท่ีไดรับการบริการจากเจาหนาท่ี
–ความคิดเห็นและความพึงพอใจของเกษตรกรตอการใหบริการของ
เจาหนาท่ี
–รอยละของเกษตรกรท่ีไดรับการบริการจากเจาหนาท่ี



ประเด็น ตัวช้ีวัด
–ความคิดเห็นและความพึงพอใจของเกษตรกรตอการใหบริการของ
เจาหนาท่ี

3. การดําเนินงาน
3.1 การจัดท่ีคูมือ การชี้แจงเพ่ือทํา
ความเขาใจถึงแนวทางรายละเอียด
การดําเนินโครงการ

–ระดับความเขาใจของแนวทางรายละเอียดการดําเนินโครงการ

3.2 การจัดทําหลักสูตรอบรม –จํานวนหลักสูตรการฝกอบรมถายทอดเทคโนโลยีดานการจัดการ
แปลงหญา การเลี้ยงโคแบบปราณีต การใชมูลโคทําแกสชีวภาพ

3.3 การบูรณาการระหวางหนวยงาน –การจัดประชุมบูรณาการแผนงานโครงการระหวางหนวยงาน
–มีการเอามติท่ีประชุมไปแกไขปญหาในการดําเนินโครงการ
–การรายงานผลการดําเนินโครงการ

3.4 การมอบหมายการปฏิบัติงาน
โครงการในระดับพ้ืนท่ี

–ความคิดเห็นและระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
เจาหนาท่ีในระดับพ้ืนท่ี

4. การประเมินผลผลิต
4.1 การใหผลผลิต –จํานวนลูกโค-กระบือท่ีคืนโครงการตามสัญญายืมเพ่ือการผลิตของ

ธคก.
–การใชประโยชนมูลสัตว

4.2 การขยายผลไปยังฟารมเครือขาย –จํานวนฟารมเครือขายท่ีไดรับลูกโค-กระบือท่ีคืนโครงการตาม
สัญญายืมเพ่ือการผลิตของ ธคก.

7.การวิเคราะหขอมูล
ใชการวิเคราะหเชิงปริมาณ โดยใชสถิติอยางงาย เชน คารอยละ คาเฉลี่ย เพ่ืออธิบายขอมูลประกอบ

ตารางนําเสนอ

8.งบประมาณ
งบประมาณสําหรับเปนคาใชจายในการออกพ้ืนท่ีเพ่ือสุมเก็บขอมูลการดําเนินโครงการฯ จาก

กองแผนงาน โดยเบิกจายจากแผนงานพ้ืนฐานดานการสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ ผลผลิต
พัฒนาศักยภาพดานปศุสัตว กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงพันธุสัตว

9.ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากการประเมินผล
1) ปญหาและอุปสรรค ปจจัยท้ังทางบวกและทางลบท่ีมีผลกระทบตอการดําเนินโครงการ สําหรับ

ประกอบการพิจารณาปรับปรุงแกไขกระบวนการดําเนินงานโครงการ
2) ผลการดําเนินโครงการท่ีสามารถคาดคะเนถึงความคุมคา ความตอเนื่องยั่งยืน และการบรรลุ

วัตถุประสงคของโครงการ

10.ผูรับผิดชอบประเมินโครงการ
นางสาววิลาวัณย เกตุรัตน



กลุมติดตามและประเมินผล กองแผนงาน หมายเลขโทรศัพท : 02-653-4444 ตอ 2242
e-mail : planning_mtr@dld.go.th
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แบบประเมินโครงการฟารมตนแบบ
ภายใตโครงการธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกรตามพระราชดําริ

เจาหนาท่ี
ท่ีรับผิดชอบโครงการ

คําช้ีแจง โปรดตอบคําถามโดยระบุเครื่องหมาย  หรือ  ในชองวางและระบุขอความในขอคําถามท่ีตรงกับ
ขอเท็จจริงและความคิดเห็นของทานมากท่ีสุด

ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป
ชื่อ-สกุล ....................................................................................................ตําแหนง............................................................
เพศ  ชาย  หญิง อายุ....................ป
สังกัด  สํานักงานปศุสัตวอําเภอ......................................หมายเลขโทรศัพทท่ีติดตอได..............................................
เกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ..................ราย

ตอนท่ี 2 การบริหารจัดการโครงการ
1. ทานไดรับคูมือในการปฏิบัติงานในโครงการนี้หรือไม

 ไดรับ  ไมไดรับ เนื่องจาก
2. ทานไดรับการชี้แจงรายละเอียดการดําเนินโครงการหรือไม

 ไดรับ  ไมไดรับ เนื่องจาก
3. หลักสูตรท่ีใชในการฝกอบรมใหแกเกษตรกรตามท่ีกําหนดในโครงการ มีอะไรบาง (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)

 การจัดการแปลงหญา  การเลี้ยงโคแบบยืนโรง
 การใชมูลโคทําแกสชีวภาพ  อ่ืนๆ ระบุ.............................................................................

4. มีการนํามติในท่ีประชุมไปใชในการติดตามและแกไขปญหาในการดําเนินโครงการหรือไม
 มี  ไมมี เนื่องจาก

5. การรายงานผลการดําเนินการโครงการ มี  ไมมี เนื่องจาก
5.1 การรายงานลูกเกิด

1) การทําทะเบียนสัตว
 มี  ไมมี เนื่องจาก

5.2 การรายงานการคืนลูกตามระเบียบของธนาคารโค-กระบือ
 มี  ไมมี เนื่องจาก

5.3 การรายงานผลตามข้ันตอน
 มี  ไมมี เนื่องจาก

ตอนท่ี 3 การดําเนินโครงการ
1. ทานคัดเลือกเกษตรกรโดยใชหลักเกณฑอะไร (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)

 สถานท่ีตั้งฟารมมีการคมนาคมสะดวก  แรงงานเพียงพอ
 ความสามารถในการเลี้ยงสัตว  อ่ืนๆ ...........................................................................

2. ฟารมตนแบบในจังหวัดของทานไดรับการสนับสนุนโค-กระบือ



ชนิดสัตว
กอนเขารวม

โครงการ

จํานวนแมพันธุท่ี

ไดจากโครงการ

จํานวนลกู

ติดทอง

จํานวนลกูติด

แม

จํานวนลกู

เกิดใหม
คืน

โครงการ
คงเหลือ

ผู เมีย ผู เมีย ผู เมีย

โค

กระบือ

3. จํานวนลูกโคท่ีคืนโครงการ จํานวน ..................... ตัว จํานวนลูกกระบือท่ีคืนโครงการ จํานวน ..................... ตัว
4. ลักษณะของโค-กระบือ ท่ีเกษตรกรไดรับจากโครงการเปนอยางไร

เปนไปตามเงื่อนไข  ไมเปนไปตามเงื่อนไข ระบุ.................................................................
5. ฟารมเครือขายในจังหวัดของทานไดรับการสนับสนุนโค-กระบือ

ชนิดสัตว
กอนเขารวม

โครงการ

จํานวนแมพันธุท่ี

ไดจากโครงการ

จํานวนลกูติด

ทอง

จํานวนลกูติด

แม

จํานวนลกู

เกิดใหม
คืน

โครงการ
คงเหลือ

ผู เมีย ผู เมีย ผู เมีย

โค

กระบือ

6. การคืนลูกโค-กระบือใหกับธนาคารโค-กระบือฯ เปนไปตามเงื่อนไขและระยะเวลาท่ีกําหนดหรือไม พรอมอธิบายเหตุผล
 ตามเงื่อนไข
 ไมตามเงื่อนไข เพราะ...................................................................................................................................

7. พันธุพืชอาหารสัตว
8.1 ชนิดพันธุพืชอาหารสัตวท่ีสนับสนุนใหแกเกษตรกรในพ้ืนท่ี คือ .................................
8.2 หลักเกณฑท่ีใชเลือกชนิดพันธุพืชอาหารสัตวใหกับเกษตรกร

 สนับสนุนตามความตองการของเกษตรกร  สนับสนุนตามความเหมาะสมของสภาพพ้ืนท่ี
 อ่ืนๆ..................................................................

8.3 ปจจุบันมีเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการจัดทําแปลงหญาจํานวน..................................ราย
เฉลี่ยรายละ......................ไร่

8. ปจจุบันเกษตรกรในโครงการมีโรงเรือนเลี้ยงสัตวท้ังหมดจํานวน..................................ราย จํานวน...................................โรง
9. มีเกษตรกรในโครงการทําบอแกสชีวภาพ จํานวน..............................ราย
10. การใหบริการเกษตรกรในโครงการมีเรื่องใดบาง

 ใหบริการผสมเทียม  ใหบริการสนับสนุนพอพันธุ
 ใหบริการดานการดูแลสุขภาพสัตว  อ่ืนๆ ระบุ

11. ปญหา/อุปสรรค ในการดําเนินโครงการ



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

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

....................................................................................................................................................................................................
12. ทานมีขอคิดเห็นและขอเสนอแนะอยางไร เพ่ือใหโครงการนี้ยั่งยืน
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................

ขอขอบคุณท่ีใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม
กองแผนงาน กรมปศุสัตว



แบบประเมินโครงการฟารมตนแบบ
ภายใตโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดําริ

เกษตรกรท่ีเขารวม
โครงการ

คําช้ีแจง โปรดตอบคําถามโดยระบุเครื่องหมาย  หรือ  ในชองวางและระบุขอความในขอคําถามท่ีตรงกับ
ขอเท็จจริงและความคิดเห็นของทานมากท่ีสุด

ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป
เพศ  ชาย  หญิง อายุ....................ป ปท่ีเขารวมโครงการ....................................................
ชื่อ-สกุล..................................................................................................เบอรโทรติดตอ............................................................
ท่ีอยู หมูท่ี.......... ตําบล.............................................. อําเภอ....................................... จังหวัด..........................................
อาชีพหลัก...................................................................... รายไดตอป..................................บาท
ฟารมของทานจัดวาเปน  ฟารมตนแบบ  ฟารมเครือขาย
สัตวท่ีทานไดรับสนับสนุนจากโครงการ  แมโค  จํานวน................ตัว  แมกระบือ จํานวน................ตวั

ตอนท่ี 2 การเขารวมโครงการ
1. จํานวนสัตวท้ังหมด

ชนิดสัตว
กอนเขารวม

โครงการ

จํานวนแมพันธุ

ท่ีไดจาก

โครงการ

จํานวนลูกติด

ทอง

จํานวนลูก

ติดแม

จํานวนลูก

เกิดใหม
คืน

โครงการ
คงเหลือ

ผู เมีย ผู เมีย ผู เมีย

โค

กระบือ

2. ทานมีโรงเรือน พรอมลานปลอยอยางเหมาะสม หรือไม
 มีโรงเรือน  ไมมีโรงเรือน

3. ทานเลี้ยงโค-กระบือ ลักษณะแบบใด

 เลี้ยงแบบปลอยธรรมชาติ  เลี้ยงแบบขังคอก  อ่ืนๆ ระบุ
4. หลักสูตรท่ีทานไดรับการฝกอบรม (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)

 การจัดการแปลงหญา  การเลี้ยงโคแบบยืนโรง
 การใชมูลโคทําแกสชีวภาพ  อ่ืนๆ ระบุ

5. การคืนลูกโค/ลูกกระบือ ในโครงการ
5.1 เกษตรคืนลูกโค/ลูกกระบือ จํานวน....................ราย จํานวน......................ตัว
5.2 กรณีท่ีไมไดคืนเปนตัวสัตว ไดคืนเปนจํานวนเงิน.........................บาท คิดเปนสัตวจํานวน.................ตัว

6. การสนับสนุนทอนพันธุหญาอาหารสัตวเทียบกับจํานวนสัตวท่ีไดรับเพียงพอหรือไม
 เพียงพอ  ไมเพียงพอ ตองลงทุนเพ่ิม บาท



7. พันธุพืชอาหารสัตวท่ีทานไดรับจากโครงการ........................................................จํานวน..........................กิโลกรัม
ปจจุบันทานมีพ้ืนท่ีปลูกพืชอาหารสัตว จํานวน ไร งาน
คาใชจายในการปลูกพืชอาหารสัตวเฉลี่ย...............................บาท/เดือน

8. พืชอาหารสัตวท่ีปลูกไดในปจจุบัน เพียงพอตอการบริโภคของสัตว
 เพียงพอ  ไมเพียงพอ หาเพ่ิมจาก...........................................................................

คิดเปนเงิน จํานวน............................บาท/กิโลกรัม
9. ทานไดรับการสนับสนุนคาโรงเรือน

 ไดรับ เพียงพอ
 ไดรับ ไมเพียงพอ ตองลงทุนเพ่ิม.............................บาท
 ไมไดรับ

10. ทานมีการทําบอแกสชีวภาพหรือไม
 มี  ไมมี

11. เจาหนาท่ีมีการใหบริการในเรื่องใดบาง (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
 ใหบริการผสมเทียม  ใหบริการสนับสนุนพอพันธุ
 ใหบริการดานการดูแลสุขภาพสัตว  อ่ืนๆ ระบุ

12. จํานวนแรงงานท่ีใชงานการเลี้ยงปศุสัตว
 แรงงานในครัวเรือน...................คน
 จางคนภายนอก.......................คน เปนเงิน.....................................บาท/คน

13. รายไดจากการเลี้ยงโค/กระบือ
13.1 รายไดจากการจําหนายโค-กระบือในโครงการ..................................บาท จํานวน...................ตัว
13.2 การใชประโยชนจากมูลสัตว (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)

 นํามูลสัตวไปทดแทนปุยเคมี จํานวน...........................กิโลกรัม คิดเปนเงิน..........................บาท
 นํามูลสัตวไปขายเฉลี่ยสัปดาหละ..........................กิโลกรัม คิดเปนเงิน.........................บาท
 นําไปใสบอแกสชีวภาพ..........................กิโลกรัม/เดือน ประหยัดคาแกสได..........................บาท/เดือน
 นํามูลสัตวไปทําน้ําหมักชีวภาพ เฉลี่ยสัปดาหละ......................กิโลกรัม
 อ่ืนๆ ระบุ...............................................

ตอนท่ี 3 ความพึงพอใจของเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ
ประเด็น มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด

1. ดานหลักสูตรการฝกอบรม
- ความเขาใจในเนื้อหาและการนําไปใชประโยชนของ

หลักสูตรการจัดการแปลงหญา
- ความเขาใจในเนื้อหาและการนําไปใชประโยชนของ

หลักสูตรการเลี้ยงโคแบบยืนโรง
- ความเขาใจในเนื้อหาและการนําไปใชประโยชนของ

หลักสูตรการใชมูลโคทําแกสชีวภาพ
- ความเหมาะสมของระยะเวลาในการฝกอบรม



- ความเหมาะสมของสถานท่ีในการฝกอบรม
- เนื้อหาหลักสูตรตรงกับความตองการของทาน

2. ดานการไดรับปจจัยการผลิต
- จํานวนโค-กระบือ ท่ีเกษตรกรไดรับ
- คุณลักษณะโค-กระบือท่ีไดรับจากโครงการ
- ความสมบูรณพันธุของโค-กระบือท่ีไดรับจากโครงการ
- การใหลูกของโค-กระบือท่ีไดรับจากโครงการ
- ความเหมาะสมของพันธุพืชอาหารสัตวกับพ้ืนท่ี
- คุณภาพของพันธุพืชอาหารสัตวท่ีไดรับ
- งบประมาณการสรางโรงเรือน

3. ดานการใหบริการของเจาหนาท่ี
- การใหบริการผสมเทียม
- การใหบริการสนับสนุนพอพันธุ
- การใหบริการดานดูแลสุขภาพสัตว
- การติดตามใหคําแนะนํา

4. ดานผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
- ทานสามารถนํามูลสัตวไปใชประโยชนได
- ทานมีรายไดเพ่ิมจากการใชประโยชนจากมูลสัตว
- ทานสามารถลดรายจายภายในครัวเรือนได
- ทานมีจํานวนสัตวในฝูงเพ่ิมข้ึน
- ทานมีการขยายพ้ืนท่ีปลูกพืชอาหารสัตวเพ่ิมข้ึน
- ทานมีการปลูกพืชอาหารสัตวตอเนื่อง
- ทานมีการเลี้ยงสัตวแบบปราณีต

5. ความพึงพอใจท่ีทานเขารวมโครงการ

ตอนท่ี 4 ขอเสนอแนะ
1.ดานหลักสูตรการฝกอบรม
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
2. ดานการไดรับปจจัยการผลิต.
....................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
3. ดานการใหบริการของเจาหนาท่ี
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................

ขอขอบคุณท่ีใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม
กองแผนงาน กรมปศุสัตว



โครงการประชารัฐ-สานพลังนาน พัฒนาอาชีพการเลี้ยงโคเนื้อ
(ภายใตโครงการธนาคารโค–กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดําริ)

1. หลักการและเหตุผล
สืบเนื่องจากพระราชดําริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงแสดงความหวงใยปญหา

ปาถูกบุกรุกทําลาย ระหวางการเสด็จทรงงานในพ้ืนที่จังหวัดนาน และตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม
2558 รับทราบแนวทางการจัดการปาตนน้ําเสื่อมสภาพบนพ้ืนที่สูงชัน (เขาหัวโลน) จังหวัดนานไดกําหนดนโยบายหลัก
2 ป 4 ขับเคลื่อนดานการบูรณาการทํางาน 20 กระทรวงและทุกภาคสวนในจังหวัด นายกรัฐมนตรีไดขยายความ
ใหเห็นเปนที่ชัดเจนวา เปนการรวมมือในการสรางสรรค สรางพลังในการทําความดีใหประเทศชาติ ประเทศไทยกําลัง
เผชิญปญหาความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจและสังคม ปญหาความยากจน ปญหาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม สํานักงานปศุสัตวจังหวัดนาน จึงไดจัดทําโครงการประชารัฐประชารัฐ-สานพลังนานพัฒนาอาชีพการ
เลี้ยงโคเนื้อ(ภายใตโครงการธนาคารโค–กระบือเพ่ือเกษตรกร ตามพระราชดําริ) โดยขอรับการสนับสนุนพันธุโคจาก
โครงการธนาคารโค-กระบือฯ ใหเกษตรกรยืมเลี้ยงเพ่ือการผลิตรายละ 5 ตัว เปนการสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเลี้ยง
สัตวรวมกับการทําการเกษตรดานอ่ืนๆ  โดยเกษตรกรตองสรางโรงเรือนและปลูกพืชอาหารสัตว ลดพ้ืนที่การปลูก
ขาวโพดรายละไมนอยกวา 5 ไร

กลุมติดตามและประเมินผล กองแผนงาน กรมปศุสัตว รับมอบหมายจากกรมปศุสัตวใหดําเนินการประเมินผล
โครงการดังกลาวใหทราบถึงปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จ และปญหาอุปสรรคในการดําเนินงานเพ่ือประโยชน
ในการพิจารณาปรับปรุงโครงการใหเหมาะสมกับสถานการณ และใหการขับเคลื่อนโครงการสามารถเปนไปตาม
วัตถุประสงค และไดผลสัมฤทธิ์สูงสุดตอไป

2. วัตถุประสงคของการประเมินโครงการ
2.1 เพ่ือประเมินผลการดําเนินงานโครงการประชารัฐประชารัฐ-สานพลังนานพัฒนาอาชีพการเลี้ยงโคเนื้อฯ
2.2 เพ่ือศึกษาปญหา และอุปสรรคของโครงการประชารัฐประชารัฐ-สานพลังนานพัฒนาอาชีพการเลี้ยงโคเนื้อฯ

3. ขอบเขตของการประเมิน
3.1 ประชากรของเกษตรกรที่เขารวมประชารัฐประชารัฐ-สานพลังนานพัฒนาอาชีพการเลี้ยงโคเนื้อฯ
3.2 พ้ืนที่เปาหมายดําเนินการ จํานวน 8 อําเภอ ในจังหวัดนาน ไดแก อําเภอเวียงสา อําเภอนานอย อําเภอ

บานหลวง อําเภอภูเพียง อําเภอปว อําเภอแมจริม อําเภอทุงชาง และอําเภอสันติสุข

4.รูปแบบและประเภทการประเมินผล
เปนการประเมินผลระหวางการดําเนินงานโครงการ (On–going Evaluation) โดยใชรูปแบบในการ

ประเมินผลโครงการแบบซิปป (CIPP MODEL) ของสตัฟเฟลบีมและคณะ ไดแก การประเมินสภาวะแวดลอม
(Context) การประเมินปจจัยนําเขา (Input) การประเมินกระบวนการดําเนินการ (Process) และการประเมิน
ผลผลิต (Output/Product) รวมไปถึงการประเมินผลลัพธ (Outcome)
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5.วิธีการประเมินผลโครงการ
5.1 ขั้นตอนการประเมินผล
1) ศึกษารายละเอียดโครงการ
2) กําหนดขอบเขตและขอมูลที่จําเปนในการประเมินโครงการ
3) กําหนดเกณฑที่ใชในการประเมินและออกแบบสอบถาม เพ่ือรวบรวมประเด็นและปญหาตางๆ
4) ประชากร ไดแก เกษตรกรที่เขารวมโครงการทั้งหมด
5) เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสัมภาษณและแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการรวบรวมขอมูล
6) วิเคราะหและประมวลผลขอมูล
7) เตรียมนําเสนอรายงานการประเมินฉบับสมบูรณอยางเปนทางการ
5.2 การเก็บรวบรวมขอมูล การเก็บรวบรวมขอมูลครั้งนี้ ใชขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ที่ไดจากการตอบ

แบบประเมินโครงการของประชากรที่เขารวมโครงการ
5.3 การกําหนดขนาดกลุมตัวอยางและวิธีการสุมตัวอยาง กลุมตัวอยางคือประชากร

6.ประเด็นและตัวชี้วัดท่ีสําคัญ
จากรูปแบบการประเมินผลโครงการแบบซิปป (CIPP MODEL) ในประเด็นตางๆ กําหนดตัวชี้วัดที่สําคัญโดย

ใชเกณฑเปรียบเทียบผลกับเปาหมาย เกณฑ และคาเฉลี่ยตางๆ ที่เปนมาตรฐาน รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงหลังมีโครงการ
เพ่ือการตัดสินความยั่งยืนและความคุมคาในการดําเนินโครงการ โดยแบงเปน

ประเด็น ตัวชี้วัด
1. ประเด็นปญหา
1.1 เกษตรกรบุกรุกพื้น ท่ีป าไม เพื่ อทําไร
ขาวโพดเลี้ยงสัตว

– จํานวนพ้ืนที่ปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวลดลง

1.2 เกษตรกรในจังหวัดนานมีการผลิตโคเนื้อ
ไมเพียงพอตอการบริโภค

– จํานวนโคเนื้อในพ้ืนที่โครงการเพ่ิมข้ึน

2. ปจจัยนําเขา
2.1 จัดตั้งกลุมเกษตรกร 8 กลุม ใน 8 อําเภอ – จํานวนกลุมเกษตรกรที่เขารวมโครงการ
2.2 การจั ดหาแม โค เนื้ อ –แม กระบื อ  ให
เกษตรกร รายละ 5 ตัว

– ความพึงพอใจของเกษตรกรที่ไดรับแมโคเนื้อ–แมกระบือ
คุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข

– จํานวนเกษตรกรไดรับโคเนื้อจากโครงการ
2.3 การถายทอดองคความรูดานการผลิตโค
เนื้อแกเกษตรกร

– จํานวนเกษตรกรที่ไดรับการอบรม
– ระดับการนําความรูที่ไดรับจากการอบรมไปใชประโยชน

ในการดําเนินโครงการ
2.4 เกษตรกรกอสรางโรงเรือน - จํานวนเกษตรกรที่สรางโรงเรือน
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ประเด็น ตัวชี้วัด
3. การดําเนินงาน
3.1 การติดตามประเมินผลโครงการ –มีรายงานการติดตามความกาวหนา
3.2 การใหบริการแกเกษตรกร
เ ช น  ก า รดู แ ลสุ ขภ า พ โค เ นื้ อ –ก ร ะ บื อ
การใหบริการผสมพันธุโคเนื้อ–กระบือ

– ความคิดเห็นและความพึงพอใจของเกษตรกรที่ไดรับการ
ใหบริการ

4. การประเมินผลผลิต Product  Evaluation
4.1 การลดพื้นท่ีการปลูกขาวโพด – จํานวนพ้ืนที่ที่ลดการปลูกขาวโพดในพ้ืนที่จังหวัดนาน
4.2 การใหผลผลิต – จํานวนลูกโค–กระบือเพศเมียที่คืนโครงการตามสัญญายืม

เพ่ือการผลิตของ ธคก.
4.3 เกษตรกรมีรายไดเพิ่มขึ้น – การจําหนายมูลสัตว

– การใชมูลสัตวทดแทนปุยเคมี
– การนํามูลสัตวไปใชในบอแกสชีวภาพ
– การจําหนายตัวสัตว
– การจําหนายพืชอาหารสัตวที่เหลือใช

7.การวิเคราะหขอมูล
ใชการวิเคราะหเชิงคุณภาพและการวิเคราะหเชิงปริมาณ โดยใชสถิติอยางงาย เชน คารอยละ คาเฉลี่ย

เพ่ืออธิบายขอมูลประกอบตารางนําเสนอ

8.งบประมาณ
งบประมาณสําหรับเปนคาใชจายในการออกพ้ืนที่เพ่ือสุมเก็บขอมูลการดําเนินโครงการฯ จากกองแผนงาน

โดยเบิกจายจากแผนงานพ้ืนฐานดานการสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ ผลผลิตพัฒนาศักยภาพ
ดานปศุสัตว กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงพันธุสัตว

9.ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากการประเมินผล
1) ทราบถึงผลการดําเนินโครงการที่สามารถคาดคะเนถึงความคุมคา ความตอเนื่องยั่งยืน และการบรรลุ

วัตถุประสงคของโครงการ
2) ทราบถึงปญหาและอุปสรรค ปจจัยทั้งทางบวกและทางลบที่มีผลกระทบตอการดําเนินโครงการ สําหรับ

ประกอบการพิจารณาปรับปรุงแกไขกระบวนการดําเนินงานโครงการ

10.ผูรับผิดชอบประเมินโครงการ
กลุมติดตามและประเมินผล กองแผนงาน หมายเลขโทรศัพท : 02-653-4444 ตอ 2242
e-mail : planning_mtr@dld.go.th



แบบประเมินโครงการประชารัฐสานพลังนาน พัฒนาอาชีพการเลี้ยงโคเนื้อ
ภายใตโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดําริ

เจาหนาท่ี
ท่ีรับผิดชอบโครงการ

คําช้ีแจง โปรดตอบคําถามโดยระบุเครื่องหมาย  หรือ  ในชองวางและระบุขอความในขอคําถามท่ีตรงกับ
ขอเท็จจริงและความคิดเห็นของทานมากท่ีสุด

ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป
ชื่อ-สกุล ....................................................................................................ตําแหนง............................................................
เพศ  ชาย  หญิง อายุ....................ป
สังกัด  สํานักงานปศุสัตวอําเภอ......................................หมายเลขโทรศัพทท่ีติดตอได..............................................
เกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ..................ราย

ตอนท่ี 2 การบริหารจัดการโครงการ
1. ทานไดรับคูมือในการปฏิบัติงานในโครงการนี้หรือไม

 ไดรับ  ไมไดรับ เนื่องจาก
2. ทานไดรับการชี้แจงรายละเอียดการดําเนินโครงการหรือไม

 ไดรับ  ไมไดรับ เนื่องจาก
3. หลักสูตรท่ีใชในการฝกอบรมใหแกเกษตรกรตามท่ีกําหนดในโครงการ มีอะไรบาง (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)

 การจัดการแปลงหญา  การเลี้ยงโคแบบยืนโรง
 การใชมูลโคทําแกสชีวภาพ  อ่ืนๆ ระบุ.............................................................................

4. การรายงานผลการดําเนินการโครงการ มี  ไมมี เนื่องจาก
1) การรายงานลูกเกิด

 มี  ไมมี เนื่องจาก
2) การทําทะเบียนสัตว

 มี  ไมมี เนื่องจาก
3) การรายงานการคืนลูกตามระเบียบของธนาคารโค-กระบือ

 มี  ไมมี เนื่องจาก
4) การรายงานผลการปฏิบัติงานตามระยะเวลาท่ีกําหนด

 มี  ไมมี เนื่องจาก

ตอนท่ี 3 การดําเนินโครงการ
1. ทานคัดเลือกเกษตรกรโดยใชหลักเกณฑอะไร (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)

 เกษตรกรสมัครใจลดพ้ืนท่ีปลูกขาวโพด
 สถานท่ีตั้งฟารมมีการคมนาคมสะดวก
 แรงงานเพียงพอ
 ความสามารถในการเลี้ยงสัตว  อ่ืนๆ ...........................................................................
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2. เกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ มีโรงเรือน พรอมลานปลอยอยางเหมาะสม จํานวน................ราย
3. การเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกรเปนการเลี้ยงแบบประณีต

 ใช  ไมใช
4. จํานวนโคเนื้อของเกษตรกร

กอนเขารวม

โครงการ

จํานวนแมพันธุ

ท่ีไดจาก

โครงการ

จํานวนลูกติด

ทอง

จํานวนลูก

ติดแม

จํานวนลูก

เกิดใหม

จํานวน

ลูกคืน

โครงการ

คงเหลือ

ผู เมีย ผู เมีย ผู เมีย

5. กรณีท่ีไมไดคืนเปนตัวสัตว ไดคืนเปนจํานวนเงิน.........................บาท คิดเปนสัตวจํานวน.................ตัว
6. ลักษณะของโคเนื้อท่ีเกษตรกรไดรับจากโครงการเปนอยางไร

เปนไปตามเงื่อนไข  ไมเปนไปตามเงื่อนไข ระบุ.................................................................
7. พันธุพืชอาหารสัตว

1) ชนิดพันธุพืชอาหารสัตวท่ีสนับสนุนใหแกเกษตรกรในพ้ืนท่ี คือ .................................
2) หลักเกณฑท่ีใชเลือกชนิดพันธุพืชอาหารสัตวใหกับเกษตรกร

 สนับสนุนตามความตองการของเกษตรกร  สนับสนุนตามความเหมาะสมของสภาพพ้ืนท่ี
 อ่ืนๆ..................................................................

3) ปจจุบันมีเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการจัดทําแปลงหญาจํานวน..................................ราย
เฉลี่ยรายละ......................ไร

8. จํานวนพ้ืนท่ีปลูกขาวโพดของเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ ณ ปจจุบัน
 ลดลง จํานวน.......................ไร  ไมลดลง

9. การใหบริการเกษตรกรในโครงการมีเรื่องใดบาง
 ใหบริการผสมเทียม  ใหบริการสนับสนุนพอพันธุ
 ใหบริการดานการดูแลสุขภาพสัตว  อ่ืนๆ ระบุ

10. ปญหา/อุปสรรค ในการดําเนินโครงการ
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
11. ทานมีขอคิดเห็นและขอเสนอแนะอยางไร หากอยากใหโครงการนี้ยั่งยืน
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................

ขอขอบคุณท่ีใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม
กองแผนงาน กรมปศุสัตว
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แบบประเมินโครงการประชารัฐสานพลังนาน พัฒนาอาชีพการเลี้ยงโคเนื้อ
ภายใตโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดําริ

เกษตรกรท่ี
เขารวมโครงการ

คําช้ีแจง โปรดตอบคําถามโดยระบุเครื่องหมาย  หรือ  ในชองวางและระบุขอความในขอคําถามท่ีตรงกับ
ขอเท็จจริงและความคิดเห็นของทานมากท่ีสุด

ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป
ชื่อ-สกุล..................................................................................................เบอรโทรติดตอ............................................................
ท่ีอยู หมูท่ี.......... ตําบล.............................................. อําเภอ....................................... จังหวัด..........................................
เพศ  ชาย  หญิง อายุ....................ป ปท่ีเขารวมโครงการ....................................................
อาชีพหลัก...................................................................... รายไดตอป..................................บาท
ฟารมของทานจัดวาเปน  ฟารมตนแบบ  ฟารมเครือขาย
สัตวท่ีทานไดรับสนับสนุนจากโครงการ  แมโค  จํานวน................ตัว  แมกระบือ จํานวน................ตวั

ตอนท่ี 2 การเขารวมโครงการ
1. จํานวนสัตวท้ังหมด

ชนิดสัตว
กอนเขารวม

โครงการ

จํานวนแมพันธุ

ท่ีไดจาก

โครงการ

จํานวนลูกติด

ทอง

จํานวนลูก

ติดแม

จํานวนลูก

เกิดใหม

จํานวน

ลูกคืน

โครงการ

คงเหลือ

ผู เมีย ผู เมีย ผู เมีย

โค

กระบือ

2. ทานมีโรงเรือน พรอมลานปลอยอยางเหมาะสม หรือไม
 มีโรงเรือน  ไมมีโรงเรือน

3. ปจจุบันทานเลี้ยงโค-กระบือ ลักษณะแบบใด
 เลี้ยงแบบปลอยธรรมชาติ  เลี้ยงแบบขังคอก  อ่ืนๆ ระบุ

4. หลักสูตรท่ีทานไดรับการฝกอบรม (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
 การจัดการแปลงหญา  การเลี้ยงโคแบบยืนโรง
 การใชมูลโคทําแกสชีวภาพ  อ่ืนๆ ระบุ

6. การสนับสนุนทอนพันธุหญาอาหารสัตวเทียบกับจํานวนสัตวท่ีไดรับเพียงพอหรือไม
 เพียงพอ  ไมเพียงพอ ตองลงทุนเพ่ิม บาท
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7. พันธุพืชอาหารสัตวท่ีทานไดรับจากโครงการจํานวน..........................กิโลกรัม
8. คาใชจายในการปลูกพืชอาหารสัตวเฉลี่ย...............................บาท
9. ปจจุบันทานมีพ้ืนท่ีปลูกพืชอาหารสัตว จํานวน ไร งาน
10. พืชอาหารสัตวท่ีปลูกไดในปจจุบัน เพียงพอตอการบริโภคของสัตว

 เพียงพอ  ไมเพียงพอ ซื้อจํานวน............................บาท/เดือน
11. ทานไดรับการสนับสนุนคาโรงเรือน

 ไดรับ เพียงพอ
 ไดรับ ไมเพียงพอ ตองลงทุนเพ่ิม.............................บาท
 ไมไดรับ

12. ทานมีการทําบอแกสชีวภาพหรือไม
 มี  ไมมี

13. เจาหนาท่ีมีการใหบริการในเรื่องใดบาง (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
 ใหบริการผสมเทียม  ใหบริการสนับสนุนพอพันธุ
 ใหบริการดานการดูแลสุขภาพสัตว  อ่ืนๆ ระบุ

14. จํานวนแรงงานท่ีใชงานการเลี้ยงปศุสัตว
 แรงงานในครัวเรือน...................คน
 จางคนภายนอก.......................คน เปนเงิน.....................................บาท/คน

15. รายไดจากการเลี้ยงโค/กระบือ
13.1 รายไดจากการจําหนายโค-กระบือในโครงการ ..............................บาท จํานวน..............ตัว
13.2 การใชประโยชนจากมูลสัตว (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)

 นํามูลสัตวไปทดแทนปุยเคมี จํานวน...........................กิโลกรัม คิดเปนเงิน..........................บาท
 นํามูลสัตวไปขายเฉลี่ยสัปดาหละ..........................กิโลกรัม คิดเปนเงิน.........................บาท
 นําไปใสบอแกสชีวภาพ..........................กิโลกรัม/เดือน ประหยัดคาแกสได..........................บาท/เดือน
 นํามูลสัตวไปทําน้ําหมักชีวภาพ เฉลี่ยสัปดาหละ......................กิโลกรัม
 อ่ืนๆ ระบุ...............................................

16. คาใชจายการเลี้ยง
1) จํานวนอาหารสัตวท่ีให เดือนละ .....................บาท
2) คาวัคซีน/ยารักษาโรค เดือนละ.............................. บาท
3) คาใชจายอ่ืน ๆ เชน ตาขาย มุง ปรับปรุงคอก ระบุ..................................... เดือนละ.................... บาท
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ตอนท่ี 3 ความพึงพอใจของเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ
ประเด็น มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด

1. ดานหลักสูตรการฝกอบรม

- ความเขาใจในเนื้อหาและการนําไปใชประโยชนของ
หลักสูตรการจัดการแปลงหญา

- ความเขาใจในเนื้อหาและการนําไปใชประโยชนของ
หลักสูตรการเลี้ยงโคแบบยืนโรง

- ความเขาใจในเนื้อหาและการนําไปใชประโยชนของ
หลักสูตรการใชมูลโคทําแกสชีวภาพ

- ความเหมาะสมของระยะเวลาในการฝกอบรม

- ความเหมาะสมของสถานท่ีในการฝกอบรม

- เนื้อหาหลักสูตรตรงกับความตองการของทาน

2. ดานการไดรับปจจัยการผลิต

- จํานวนโค-กระบือ ท่ีเกษตรกรไดรับ

- คุณลักษณะโค-กระบือท่ีไดรับจากโครงการ

- ความสมบูรณพันธุของโค-กระบือท่ีไดรับจากโครงการ

- การใหลูกของโค-กระบือท่ีไดรับจากโครงการ

- ความเหมาะสมของพันธุพืชอาหารสัตวกับพ้ืนท่ี

- คุณภาพของพันธุพืชอาหารสัตวท่ีไดรับ

- งบประมาณการสรางโรงเรือน

3. ดานการใหบริการของเจาหนาท่ี

- การใหบริการผสมเทียม

- การใหบริการสนับสนุนพอพันธุ

- การใหบริการดานดูแลสุขภาพสัตว

- การติดตามใหคําแนะนํา
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4. ดานผลสัมฤทธิ์ของโครงการ

- ทานสามารถนํามูลสัตวไปใชประโยชนได

- ทานมีรายไดเพ่ิมจากการใชประโยชนจากมูลสัตว

- ทานสามารถลดรายจายภายในครัวเรือนได

- ทานมีจํานวนสัตวในฝูงเพ่ิมข้ึน

- ทานมีการขยายพ้ืนท่ีปลูกพืชอาหารสัตวเพ่ิมข้ึน

- ทานมีการปลูกพืชอาหารสัตวตอเนื่อง

- ทานมีการเลี้ยงสัตวแบบปราณีต

5. ความพึงพอใจท่ีทานเขารวมโครงการ

ตอนท่ี 4 ขอเสนอแนะ
1. ดานหลักสูตรการฝกอบรม
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
2. ดานการไดรับปจจัยการผลิต
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
3. ดานการใหบริการของเจาหนาท่ี
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................

ขอขอบคุณท่ีใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม
กองแผนงาน กรมปศุสัตว



โครงการสงเสริมเกษตรทฤษฎีใหม (ดานปศุสัตว)

1. หลักการและเหตุผล
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระราชทานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือเปน

แนวทางในการดําเนินชีวิตอยูดวยความม่ันคงและยั่งยืน ทรงคิดคนเกษตรทฤษฎีใหม เพ่ือแกไขปญหาของ
เกษตรกรไทยท่ีมีพ้ืนท่ีจํากัดและประสบปญหาขาดแคลนน้ําในฤดูแลง น้ําทวมในฤดูฝน ซึ่งเปนระบบการเกษตรท่ี
เนนการจัดสรรทรัพยากรน้ําในไรนาใหเกิดประโยชนสูงสุด จัดสรรพ้ืนท่ีเพ่ือใชการเพาะปลูกเพ่ือบริโภคในครัวเรือน
เปนหลัก ท่ีมีเหลือจึงขาย มีการสรางผลผลิตอาหารท่ีเพียงพอและสรางการผลิตท่ีหลากหลายสําหรับเปนแหลง
รายไดท่ีม่ันคงของครัวเรือน โดยการจัดการพ้ืนท่ีทางการเกษตรโดยแบงพ้ืนท่ีออกเปนแหลงน้ําปลูกขาว ปลูกพืช
สวน พืชไร ท่ีอยูอาศัย ผักสวนครัว เลี้ยงสัตวและอ่ืนๆ เปนการบริหารทรัพยากรในระบบการเกษตรบนพ้ืนท่ีหนึ่งๆ ให
เกิดประโยชนอยางสมดุลท้ังคน สัตว สิ่งแวดลอม เกิดการพ่ึงพาตนเอง และลดการพ่ึงพาจากภายนอก การเก้ือกูล
ระหวางพืชกับสัตว ดังนั้น กระทรวงเกษตรและสหกรณรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาท่ีสุดมิไดท่ีทรงมีตอปวงชน
ชาวไทยจึงจัดทําโครงการเกษตรทฤษฎีใหมข้ึน เพ่ือถวายแดพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
โดยสงเสริมให เกษตรกรท่ีมีความสมัครใจไดนอมนําหลักเกษตรทฤษฎีใหมไปปฏิบัติในพ้ืนท่ีของตนเอง
โดยสอดคลองตามภูมิสังคม มุงหวังจะชวยพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในการลดรายจาย เพ่ิมรายได ลดการ
พ่ึงพาปจจัยการผลิตภายนอก สรางความม่ันคง ม่ังค่ัง อยางยั่งยืนในการทําการเกษตร บูรณาการกิจกรรมของ
หนวยงานในสังกัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ สนับสนุนเกษตรกรในการทําเกษตรทฤษฎีใหม ท้ังนี้ กรมปศุสัตว
ไดดําเนินการสนับสนุนปจจัยการผลิต  ไดแก พันธุสัตวปก 4 ชนิดสัตว (ไกไข ไกพ้ืนเมือง เปดไข และเปดเนื้อ)
เวชภัณฑ (วิตามินและยาถายพยาธิ) และอาหารสัตว (ขาวเปลือก พืชพันธุอาหารสัตว) สําหรับเกษตรกรท่ีเขารวม
โครงการเกษตรทฤษฎีใหม

กลุมติดตามและประเมินผล กองแผนงาน ไดรับมอบหมายจากกรมปศุสัตวใหดําเนินการประเมินผล
โครงการดังกลาวใหทราบถึงปจจัยท่ีสงผลตอความสําเร็จ และปญหาอุปสรรคในการดําเนินงานเพ่ือประโยชนใน
การพิจารณาปรับปรุงโครงการใหเหมาะสมกับสถานการณ และใหการขับเคลื่อนโครงการสามารถเปนไปตาม
วัตถุประสงค และไดผลสัมฤทธิ์สูงสุดตอไป

2. วัตถุประสงคของการประเมินโครงการ
1) เพ่ือประเมินผลการดําเนินงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม
2) เพ่ือศึกษาปญหา และอุปสรรคการดําเนินงานสําหรับนํามาปรับปรุง/แกไข โครงการใหมีความ

เหมาะสมยิ่งข้ึน

3. ขอบเขตของการประเมิน
1) ประชากรของเกษตรท่ีเขารวมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม ปงบประมาณ พ.ศ.2560
2) พ้ืนท่ีเปาหมาย 882 อําเภอ 77 จังหวัด ท่ัวประเทศ
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4.รูปแบบและประเภทการประเมินผล
เปนการประเมินผลระหวางการดําเนินงานโครงการ (On–going Evaluation) โดยใชรูปแบบในการ

ประเมินผลโครงการแบบซิปป (CIPP MODEL) ของสตัฟเฟลบีมและคณะ ไดแก สภาวะแวดลอม (Context)
ปจจัยนําเขา (Input) และผลผลิต (Output/Product) รวมไปถึงผลลัพธ (Outcome)

5.วิธีการประเมินผลโครงการ
5.1 ข้ันตอนการประเมินผล

1) ศึกษารายละเอียดโครงการ
2) กําหนดขอบเขตและขอมูลท่ีจําเปนในการประเมินโครงการ
3) กําหนดเกณฑท่ีใชในการประเมินและออกแบบสอบถาม เพ่ือรวบรวมประเด็นและปญหาตางๆ
4) กําหนดกลุมตัวอยาง ไดแก เกษตรกรท่ีเขารวมโครงการป 2560 และเจาหนาท่ีปศุสัตวอําเภอ

ท่ีรับผิดชอบโครงการ
5) เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสัมภาษณและแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการรวบรวมขอมูล
6) วิเคราะหและประมวลผลขอมูล
7) เตรียมนําเสนอรายงานการประเมินฉบับสมบูรณอยางเปนทางการ

5.2 การเก็บรวบรวมขอมูล การเก็บรวบรวมขอมูลครั้งนี้ ใชขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ท่ีไดจากการ
ตอบแบบประเมินโครงการของกลุมตัวอยางท่ีเขารวมโครงการ

5.3 การกําหนดขนาดกลุมตัวอยางและวิธีการสุมตัวอยาง กลุมตัวอยางท่ีใชในการประเมิน ไดแก
เกษตรท่ีเขารวมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม ป 2560 ใชวิธีการสุมตัวอยางโดยกําหนดเปนรอยละของประชากร
(Kerlinger, 1972: 61 อางใน พวงรัตน ทวีรัตน, 2543:91) ดังนี้

1) ขนาดประชากรท่ีเขารวมโครงการไมถึง 10,000 คน ควรใชกลุมตัวอยางอยางนอย 10%
2) ขนาดประชากรท่ีเขารวมโครงการระหวาง 10,001 – 100,000 คน ควรใชกลุมตัวอยางอยางนอย 5%
3) ขนาดประชากรท่ีเขารวมโครงการตั้งแต 100,001 คนข้ีนไป ควรใชกลุมตัวอยางอยางนอย 1%

6.ประเด็นและตัวช้ีวัดท่ีสําคัญ
จากรูปแบบการประเมินผลโครงการแบบซิปป (CIPP MODEL) ในประเด็นตางๆ กําหนดตัวชี้วัดท่ีสําคัญ

โดยใชเกณฑเปรียบเทียบผลกับเปาหมาย เกณฑ และคาเฉลี่ยตางๆ ท่ีเปนมาตรฐาน รวมท้ังการเปลี่ยนแปลงหลังมี
โครงการเพ่ือการตัดสินความยั่งยืนและความคุมคาในการดําเนินโครงการ โดยแบงเปน

ประเด็น ตัวช้ีวัด
ประเด็นปญหา Context Evaluation

1. เกษตรกรมีพ้ืนท่ีจํากัด และ
สวนใหญปลูกพืชเชิงเดี่ยว

– จํานวนเกษตรกรท่ีทําการเกษตรผสมผสานเพ่ิมข้ึน

ปจจัยนําเขา Input Evaluation
1. การคัดเลือกเกษตรกร – จํานวนเกษตรกรท่ีไดรับการคัดเลือกตามคุณสมบัติ
2. การอบรมเกษตรกรในโครงการ – จํานวนเกษตรกรท่ีไดรับการอบรม
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ประเด็น ตัวช้ีวัด
– จํานวนเกษตรท่ีไดรับการอบรมดานผลิตภัณฑปศุสัตว

3. การสนับสนุนปจจัยการผลิต – จํานวนสัตวปกท่ีเกษตรกรไดรับ
– จํานวนอาหารสัตวท่ีเกษตรกรไดรับ
– การใหบริการดานสุขภาพสัตว
– ความพึงพอใจของจํานวนสัตวปกท่ีเกษตรกรไดรับ
– ความพึงพอใจของจํานวนอาหารสัตวท่ีเกษตรกรไดรับ
– ความพึงพอใจของจํานวนยาปฏิชีวนะและวิตามินท่ีเกษตรกรไดรับ
– ความพึงพอใจของจํานวนยาถายพยาธิท่ีเกษตรกรไดรับ

กระบวนการ Process Evaluation
1. การสํารวจความตองการปจจัย
การผลิตของเกษตรกรใน
โครงการ

– รอยละของความตองการพันธุสัตวของเกษตรกรในโครงการ
– ความพึงพอใจของพันธุสัตวท่ีเกษตรกรไดรับ
– ความเหมาะสมของพันธุสัตวท่ีเกษตรกรไดรับ

2. การจัดเวที 3 ประสาน 5
ประสาน จัดทําผังแปลง

– จํานวนเกษตรกรท่ีเขารวมเวที 3 ประสาน 5 ประสาน
– จํานวนครั้งในการจัดเวที 3 ประสาน 5 ประสาน

3. การติดตามในคําแนะนําใน
พ้ืนท่ี

– จํานวนครั้งท่ีติดตามผลในแปลงเกษตรกร

ผลผลิต/ผลลัพธ และระดับความคิดเห็นและความพึงพอใจ
1. ลดรายจายคาอาหารประเภท
โปรตีน

– จํานวนคาใชจายคาอาหารประเภทโปรตีนท่ีลดลง

2. พันธุสัตวปก – จํานวนพันธุสัตวปกท่ีเพ่ิมข้ึน
3. การทําบัญชีครัวเรือน/บัญชี
ฟารม

– จํานวนเกษตรกรท่ีจัดทําบัญชีครัวเรือน/บัญชีฟารม

7.การวิเคราะหขอมูล
ใชการวิเคราะหเชิงคุณภาพและการวิเคราะหเชิงปริมาณ โดยใชสถิติอยางงาย เชน คารอยละ คาเฉลี่ย

เพ่ืออธิบายขอมูลประกอบตารางนําเสนอ

8.งบประมาณ
งบประมาณสําหรับเปนคาใชจายในการออกพ้ืนท่ีเพ่ือสุมเก็บขอมูลการดําเนินโครงการฯ จากกองแผนงาน

โดยเบิกจายจากแผนงานพ้ืนฐานดานการสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ ผลผลิตพัฒนาศักยภาพ
ดานปศุสัตว กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงพันธุสัตว

9.ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากการประเมินผล

1) ปญหาและอุปสรรค ปจจัยท้ังทางบวกและทางลบท่ีมีผลกระทบตอการดําเนินโครงการ สําหรับ
ประกอบการพิจารณาปรับปรุงแกไขกระบวนการดําเนินงานโครงการ
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2) ผลการดําเนินโครงการท่ีสามารถคาดคะเนถึงความคุมคา ความตอเนื่องยั่งยืน และการบรรลุ
วัตถุประสงคของโครงการ

10.ผูรับผิดชอบประเมินโครงการ
นางสาววิลาวัณย เกตุรัตน
กลุมติดตามและประเมินผล กองแผนงาน หมายเลขโทรศัพท : 02-653-4444 ตอ 2242
e-mail : planning_mtr@dld.go.th
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แบบประเมินโครงการเกษตรทฤษฎีใหม (ดานปศุสัตว) เจาหนาท่ี
ท่ีรับผิดชอบโครงการ

คําช้ีแจง โปรดตอบคําถามโดยระบุเครื่องหมาย  หรือ  ในชองวางและระบุขอความในขอคําถามท่ีตรงกับ
ขอเท็จจริงและความคิดเห็นของทานมากท่ีสุด

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป

ชื่อ-สกุล ..............................................................................................ตําแหนง............................................................
เพศ  ชาย  หญิง อายุ....................ป
สังกัด  สํานักงานปศุสัตวอําเภอ......................................หมายเลขโทรศัพทท่ีติดตอได.........................................
เกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ..................ราย
สวนท่ี 2 ขอมูลเก่ียวกับการดําเนินโครงการเกษตรทฤษฎีใหม
1.หลักเกณฑการคัดเลือกเกษตร

2. หลักสูตรดานปศุสัตวท่ีอบรมใหเกษตรกรมีเรื่องอะไรบาง
เรื่องท่ี 1  มีประโยชน ไมมีประโยชน
เรื่องท่ี 2  มีประโยชน ไมมีประโยชน

3. พ้ืนท่ีของทาน มีการจัดฝกอบรมดานผลิตภัณฑปศุสัตว หรือไม
 ไมมี
 มี  โดยจัดอบรมใหเกษตรกร จํานวน ราย

เรื่องท่ี 1
เรื่องท่ี 2

4. การจัดเวที 3 ประสาน 5 ประสาน
1) ประชุม/พูดคุย กันเรื่องใดบาง

เรื่องท่ี 1
เรื่องท่ี 2

2) จัดประชุม ครั้ง/ป
5.ปจจัยการผลิตท่ีสนับสนุนใหแกเกษตรกรในโครงการเกษตรทฤษฎีใหม

1) ชนิดพันธุสัตวปก
 เปดไข จํานวน ตัว/ราย  เปดเทศ จํานวน ตัว/ราย
 ไกไข จํานวน ตัว/ราย  ไกพ้ืนเมือง จํานวน ตัว/ราย

2) อาหารสัตว
ชนิดท่ี 1 จํานวน กิโลกรัม/ราย
ชนิดท่ี 2 จํานวน กิโลกรัม/ราย

3) เวชภัณฑ จํานวน ชุด/ราย
4) อ่ืนๆ

6. หากเกษตรกรตองการพันธุสัตวอ่ืน เชน โค กระบือ ทานมีวิธีการจัดการ หรือใหคําแนะนําอยางไร
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7. อาสาปศุสัตว
1) หลักเกณฑการคัดเลือกอาสาปศุสัตว

7.2 จํานวนอาสาปศุสัตว ราย
8. การสงเสริมการปลูกพืชอาหารสัตว ในพ้ืนท่ีของทาน
 ไมมี
 มี ชนิดพันธุ

9. หลักเกณฑการคัดเลือกพันธุพืชอาหารสัตวใหเกษตรกร

10. การติดตามผลการดําเนินงานในพ้ืนท่ีของทาน ครั้ง/เดือน
11.ปญหา และอุปสรรคของการดําเนินงาน

12.ขอเสนอแนะของทานท่ีมีตอโครงการ

ขอขอบคุณท่ีใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม
กองแผนงาน กรมปศุสัตว
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แบบประเมินโครงการเกษตรทฤษฎีใหม (ดานปศุสัตว) เกษตรกร กลุม A B C

คําช้ีแจง โปรดตอบคําถามโดยระบุเครื่องหมาย  หรือ  ในชองวางและระบุขอความในขอคําถามท่ีตรงกับ
ขอเท็จจริงและความคิดเห็นของทานมากท่ีสุด

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป
1 ชื่อ–สกุล โทรศัพทท่ีติดตอได
2 เพศ/อายุ  หญิง  ชาย อายุ ป
3 เลขท่ี หมูท่ี ตําบล อําเภอ จังหวัด
4.ปท่ีทานเขารวมโครงการ พ.ศ.
5.แปลงท่ีดินท่ีทานนําเขารวมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม
 ของตนเอง  เชา

6.การจัดสรรท่ีดินในแปลงเกษตรทฤษฎีใหมของทาน
ท่ีอยูอาศัย ไร ท่ีนา ไร แปลงเกษตร ไร
บอน้ําเลี้ยงปลา ไร เลี้ยงปศุสัตว ไร

ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการเกษตรทฤษฎีใหม
1. การเขารวมประชุม/อบรม 3 ประสาน 5 ประสาน มีเรื่องใดบาง

เรื่องท่ี 1  มีประโยชน ไมมีประโยชน
เรื่องท่ี 2  มีประโยชน ไมมีประโยชน
เรื่องท่ี 3  มีประโยชน ไมมีประโยชน

2. จํานวนสัตวในแปลงโครงการเกษตรทฤษฎีใหมของทาน

ชนิดสัตว เลี้ยงกอนเขารวม
โครงการ

ไดรับสนับสนุนจาก
โครงการ ซ้ือเพิ่มเติม

จํานวน
คงเหลือ ณ
ปจจุบัน

เปดไข
เปดเทศ
ไกไข

ไกพื้นเมือง

3. จํานวนอาหารสัตวท่ีไดรับสนับสนุน
1) อาหารขน จํานวน กิโลกรัม
2) พืชอาหารสัตว (ทอนพันธุ/เมล็ดพันธุ) จํานวน กิโลกรัม

4. การใหบริการดานการถายพยาธิ ฉีดวัคซีน ดูแลสุขภาพสัตวของเจาหนาท่ี
 ทุกเดือน  2-3 เดือน/ครั้ง
 ทุก 6 เดือน  ไมเคยไดรับบริการ
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5.ผลผลิต/การใชประโยชน จากพันธุสัตวท่ีทานไดรับ

ชนิดสัตว ผลผลิต
(หนวย/เดือน)

บริโภค
(หนวย/เดือน)

จําหนาย
(หนวย/เดือน) รายไดรวม

(บาท/เดือน)ไข ตัวสัตว
เปดไข
เปดเทศ
ไกไข

ไกพ้ืนเมือง

6. การใชประโยชนจากมูลสัตว (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
 นํามูลสัตวไปทดแทนปุยเคมี จํานวน...........................กิโลกรัม คิดเปนเงิน..........................บาท
 นํามูลสัตวไปขายเฉลี่ยสัปดาหละ..........................กิโลกรัม คิดเปนเงิน.........................บาท
 นําไปใสบอแกสชีวภาพ.....................กิโลกรัม/เดือน ประหยัดคาแกสได.....................บาท/เดือน
 นํามูลสัตวไปทําน้ําหมักชีวภาพ เฉลี่ยสัปดาหละ......................กิโลกรัม
 อ่ืนๆ ระบุ...............................................

7.คาใชจายการเลี้ยง
1) จํานวนอาหารสัตวท่ีใหคิดเปนเงินเฉลี่ยเดือนละ บาท
2) คาวัคซีน/ยารักษาโรค เดือนละ บาท
3) คาใชจายอ่ืนๆ (เชน ตาขาย มุง ปรับปรุงคอก) เปนเงิน บาท

8. จํานวนแรงงานท่ีใชงานการเลี้ยงสัตว
 แรงงานในครัวเรือน...................คน
 จางคนภายนอก.......................คน เปนเงิน.....................................บาท/คน

9. มีเจาหนาท่ีติดตาม หรือใหคําแนะนําเก่ียวกับการเลี้ยงปศุสัตว
 มี แนะนําเรื่อง
 ไมมี

10. ทานไดมีการจัดทําบัญชีครัวเรือน/บัญชีฟารมหรือไม
 ทําบัญชีครัวเรือน/บัญชีฟารม  ไมไดทํา

11. ทานมีขอจํากัด ในการเลี้ยงสัตวปก อยางไรบาง
 ขาดแคลนแหลงน้ํา  ท่ีดินทํากินไมเพียงพอ
 ขาดแรงงาน  อ่ืนๆ

12. ทานมีแผนจะปรับปรุง/ขยาย แปลงเกษตรทฤษฎีใหมของทาน บางหรือไม เพราะเหตุใด
 มี (โปรดระบุ)
 ไมมี

13. พันธุสัตวท่ีตองการเลี้ยง..............................................................................................................................................
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ตอนท่ี 3 ความพึงพอใจของเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ
มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด

1.ดานหลักสูตรการฝกอบรม
–เนื้อหาหลักสูตรตรงกับความตองการของทาน     
–ความเหมาะสมของสถานที่ในการฝกอบรม     
–ความเหมาะสมของระยะเวลาในการฝกอบรม     
2.ดานการไดรับปจจัยการผลิต
–จํานวนพันธุสัตวทีท่านไดรับ     
–ความเหมาะสมของพันธุพชือาหารสัตวกับพื้นที่     
–คุณภาพของพันธุสัตวปกที่ไดรับ     
–คุณภาพของพันธุพืชอาหารสัตวที่ไดรับ     
–คุณภาพของเวชภัณฑ, ยาปฏิชีวนะที่ไดรับ     
3.ดานการใหบริการของเจาหนาที่
–การใหคําแนะนําการเตรียมความพรอมรับสัตวปก     
–การใหคําแนะนําการจัดทําคอกสัตวปก     
–การใหคําแนะนําการจัดการเลีย้งดู     
–การใหคําแนะนําการจัดทําบันทึกขอมูลบัญชีฟารม     
–การใหคําแนะนําการปองโรคระบาดของสตัวปก     
4.ดานผลสัมฤทธิข์องโครงการ
–ทานสามารถนํามูลสัตวไปใชประโยชนได     
–ทานสามารถนําผลผลิตของสัตวปกไปใชประโยชนได เชน ไข
ไก ไขเปด หรือตัวสัตว     

–ทานสามารถลดรายจายคาอาหารดานโปรตีนภายในครัวเรือน     
–ทานมีจาํนวนสัตวปกเพิ่มข้ึน     
5.ความพึงพอใจที่ทานเขารวมโครงการ     

3.2 ปญหา/อุปสรรค ในการดําเนินโครงการ

3.3 ทานมีความคิดเห็น ขอเสนอแนะ หรือแนวทางแกไขปญหาอยางไร

ขอขอบคุณท่ีใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม
กองแผนงาน กรมปศุสัตว



1

โครงการอําเภอตนแบบดานการปศุสัตว

1.หลักการและเหตุผล
ดวยบริบทและสภาพแวดลอมของสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไปท้ังทางเศรษฐกิจสังคม และความกาวหนาของ

เทคโนโลยีสารสนเทศ สงผลใหประเทศไทยตองเรงพัฒนาปจจัยพ้ืนฐานของประเทศในหลายๆ ดาน ท้ังการเริ่มตน
การปฏิรูประบบราชการและเนนการพัฒนาบุคลากร เพ่ือใหพรอมรับการเปลี่ยนแปลงและสามารถปฏิบัติงานให
สอดคลองกับทิศทางการพัฒนาของประเทศ โดยรัฐบาลมุงเนนการขับเคลื่อนดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือมุง
ไปสูการเปน “ประเทศไทย 4.0” (Thailand 4.0)

ปจจุบันกรมปศุสัตวประสบปญหาในเรื่องการดําเนินงานของสํานักงานปศุสัตวอําเภอท่ีไมพรอมรับตอ
สถานการณท่ีเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว บุคลากรจําเปนตองรับการเสริมสรางศักยภาพ เพ่ือใหประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานเพ่ิมมากข้ึน และใหเขาใจในแนวทางการดําเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลกระทรวงและกรมปศุสัตวท่ี
ครบถวนถูกตอง รวมท้ังในเรื่องการบริหารจัดการการสื่อสารประสานงานในการปฏิบัติงานภายในพ้ืนท่ีและการ
ทํางานเชิงบูรณาการกับหนวยงานภาคีดานตางๆ จึงเปนหนาท่ีของกรมปศุสัตวท่ีจะตองพัฒนาเจาหนาท่ีปศุสัตว
อําเภอ อาสาปศุสัตว และบุคลากรเก่ียวของ ใหเปนกลไกหลักในการสนับสนุนและชวยเหลือใหเกษตรกรมีองค
ความรูท่ีจําเปน รูจักการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือการลดตนทุนและเพ่ิมผลผลิต และยกระดับคุณภาพชีวิต
ใหดีข้ึน

กรมปศุสัตวจึงไดจัดทําโครงการอําเภอตนแบบดานการปศุสัตวซึ่งเปน “อําเภอท่ีมีการบริหารจัดการ
ภายในพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบ ใหสามารถบริการเกษตรกร ผูประกอบการและประชาชนในทุกเรื่องท่ีเก่ียวของกับการปศุ
สัตวไดอยางมีประสิทธิภาพ และผูรับบริการมีความพึงพอใจ” โดยใหเขาสูการปฏิรูประบบราชการ พัฒนา
เจาหนาท่ีกรมปศุสัตวระดับอําเภอใหเปน Smart Officer และ ขาราชการ 4.0 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐแบบมืออาชีพเนนการประสานความรวมมือใหครอบคลุมหนวยงานสวนกลางภูมิภาคและทองถ่ิน
และยังเปนการปรับรูปแบบระบบการปฏิบัติงานของอําเภอใหเหมาะสมกับสถานการณและสภาพภูมิสังคมนั้นๆ

กองแผนงาน ไดรับมอบหมายจากกรมปศุสัตวใหดําเนินการประเมินผลโครงการดังกลาว ใหทราบถึงปจจัย
ท่ีสงผลตอความสําเร็จและปญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน เพ่ือประโยชนในการพิจารณาปรับปรุงโครงการให
เหมาะสมกับสถานการณ และใหการขับเคลื่อนโครงการสามารถเปนไปตามวัตถุประสงคและไดผลสัมฤทธิ์สูงสุด
ตอไป

2.วัตถุประสงคของการประเมินผล
1) ประเมินความพรอมของทรัพยากร ท้ังในดานงบประมาณ ทรัพยากรบุคคล และความเหมาะสมของ

กระบวนการดําเนินกิจกรรมของโครงการจากกลุมเปาหมาย
2) คนหาปจจัยทางบวกและทางลบตอความสําเร็จในการดําเนินโครงการการเสริมสรางศักยภาพเจาหนาท่ี

การใหบริการเกษตรกร และขอเสนอแนะในการปรับปรุงกระบวนการดําเนินกิจกรรมของโครงการ
3) ประเมินผลการรับรูและความพึงพอใจของอาสาปศุสัตว
4) ความคิดเห็นและความพึงพอใจของ ปศุสัตวอําเภอท่ีเขารวมโครงการ พรอมท้ังอาสาปศุสัตว
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3.ขอบเขตของการประเมินผล
3.1 ประเด็นท่ีตองการประเมินผล ครอบคลุมประเด็นดังตอไปนี้

1) การรับรู ความเขาใจ และทัศนคติท่ีมีตอตัวโครงการจากบุคลากรกรมปศุสัตว
2) กระบวนการดําเนินโครงการ
3) ปจจัยทางบวกและทางลบตอความสําเร็จในการดําเนินโครงการ
4) ความคิดเห็นและความพึงพอใจของผูมีสวนไดเสีย

3.2 กลุมเปาหมาย ประกอบดวย
1) ปศุสัตวอําเภอท่ีเขารวมโครงการ
2) อาสาปศุสัตวในอําเภอท่ีเขารวมโครงการ

4.รูปแบบและประเภทการประเมินผล
เปนการประเมินผลระหวางการดําเนินงานโครงการ (On–going Evaluation) โดยใชรูปแบบในการ

ประเมินผลโครงการแบบซิปป (CIPP MODEL) ของสตัฟเฟลบีมและคณะ ไดแก สภาวะแวดลอม (Context)
ปจจัยนําเขา (Input) และผลผลิต (Output/Product) รวมไปถึงผลลัพธ (Outcome)

5.วิธีการประเมินผลโครงการ
5.1 ข้ันตอนการประเมินผล

1) ศึกษารายละเอียดโครงการ
2) กําหนดขอบเขตและขอมูลท่ีจําเปนในการประเมินโครงการ
3) กําหนดเกณฑท่ีใชในการประเมินและออกแบบสอบถาม เพ่ือรวบรวมประเด็นและปญหาตางๆ
4) กําหนดกลุมตัวอยาง ไดแก บุคลากรกรมปศุสัตวท่ีมีสวนเก่ียวของกับโครงการอําเภอตนแบบฯ

ท้ังในสวนกลางและสวนภูมิภาค อาสาปศุสัตว เกษตรกร และผูประกอบการ
5) เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสัมภาษณและแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการรวบรวมขอมูล
6) วิเคราะหและประมวลผลขอมูล
7) เตรียมนําเสนอรายงานการประเมินฉบับสมบูรณอยางเปนทางการ

5.2 การเก็บรวบรวมขอมูล ขอมูลท่ีใชในการประเมินผลครั้งนี้ รวบรวมจากแหลงขอมูลปฐมภูมิโดยใช
แบบสัมภาษณและแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการรวบรวมขอมูล และขอมูลทุติยภูมิ รวบรวมจากเอกสาร
ประกอบการประชุม/สัมมนา รายงานผลการดําเนินโครงการและเอกสารรายงานท่ีเก่ียวของ

5.3 การกําหนดขนาดกลุมตัวอยางและวิธีการสุมตัวอยาง กลุมตัวอยางออกเปน 2 กลุมตัวอยาง พรอม
กับแบบสอบถามความคิดเห็น/ความพึงพอใจแยกตามกลุม

1) ปศุสัตวอําเภอ เลือกประชากรท้ังหมด
2) อาสาปศุสัตว ใชการเลือกกลุมสุมตัวอยางแบบงาย (Simple Random Sampling) อําเภอละ

10 ตัวอยาง
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6.ประเด็นและตัวช้ีวัดท่ีสําคัญ
จากรูปแบบการประเมินผลโครงการแบบซิปป (CIPP MODEL) ในประเด็นตางๆ กําหนดตัวชี้วัดท่ีสําคัญ

โดยใชเกณฑเปรียบเทียบผลกับเปาหมาย เกณฑ และคาเฉลี่ยตางๆ ท่ีเปนมาตรฐาน รวมท้ังการเปลี่ยนแปลงหลังมี
โครงการเพ่ือการตัดสินความยั่งยืนและความคุมคาในการดําเนินโครงการ โดยแบงเปน

ประเด็น ตัวช้ีวัด
ประเด็นปญหา Context Evaluation

1.ศักยภาพและประสิทธิภาพของ
เจาหนาท่ีปศุสัตวระดับอําเภอ
ปฏิบัติงานไมทันตอสถานการณท่ี
เปลี่ยนแปลงไป

1) พัฒนาเจาหนาท่ีปศุสัตวระดับอําเภอไปสูการเปน Smart Officer /
ขรก.4.0

2) การสื่อสาร ประสานงาน และการบูรณาการหนวยงานภาคีอ่ืนๆ
3) ความรูทางดานสารสนเทศการปศุสัตวในยุค TH 4.0

การบริหารจัดการ Management Evaluation
1.การคัดเลือกอําเภอตนแบบ – การคัดเลือกอําเภอตนแบบตรงตามเกณฑท่ีกําหนด
2.การจัดทําคูมือปฏิบัติการและ

แนวทางการขับเคลื่อนโครงการ
และการอบรมปศุสัตวอําเภอใน
โครงการ

1) มีความเขาใจและสามารถนําความรูการอบรมไปใชในวางแผน
ปฏิบัติงาน

2) มีการนําความรูทางดานสารสนเทศการปศุสัตวไปประยุกตใชงาน

3.เปาหมายการดําเนินการ /
ตัวชี้วัดตามภารกิจหลัก

1) มีการกําหนดตัวชี้วัดท่ีเหมาะสมจากเปาหมายท่ีไดรับจากหนวยงาน
ตางๆ

2) มีการวางแผนและจัดทําแผนปฏิบัติงาน
4.การบริหารโครงการ 1) ความเหมาะสมของการกําหนดหนาท่ีรับผิดชอบและการกํากับดูแล

จากหนวยงานในลําดับการบังคับบัญชาข้ึนไป
2) ความเหมาะสมของชองทางการสื่อสาร/ประชาสัมพันธ
3) ความเหมาะสมของการประยุกตใชสารสนเทศและเทคโนโลยี

ปจจัยนําเขา Input Evaluation
1.งบประมาณ 1) การบริหารงบประมาณของ สนง.ปศอ.ท่ีเขารวมโครงการ

2) ระดับความเพียงพอของงบประมาณท่ี สนง.ปศอ.ไดรับ
3) ความทันเวลาของการจัดสรรงบประมาณให สนง.ปศอ.

2.วัสดุอุปกรณ/ปจจัยการผลิต – ระดับความเหมาะสม / ครบถวนเพียงพอ ของวัสดุอุปกรณ ปจจัยการ
ผลิต เครื่องมือเครื่องใช ฯลฯ ท่ีใชในโครงการ

3.บุคลากร/หนวยงาน 1) ความเหมาะสมและพอเพียงของจํานวนบุคลากรท่ีรวมดําเนินการใน
โครงการ

2) ความเหมาะสมการสรางแรงจูงใจจาก สนง.ปศอ.ใหดําเนินโครงการ
3) การไดรับความสนับสนุน / ความชวยเหลือจากหนวยงานอ่ืนๆ

(รูปแบบการทํางานเชิงบูรณาการ)
กระบวนการ Process Evaluation

กระบวนการดําเนินงาน – ความเหมาะสมของการดําเนินกิจกรรมท่ีกําหนดข้ันตอน/วิธีการ
ดําเนินงานตามคูมือปฏิบัติงาน

การตอบสนองตอความตองการ
ในพ้ืนท่ีของโครงการ

– ระดับปญหาและความตองการในพ้ืนท่ี
– ระดับความสอดคลองของโครงการกับสภาพปญหา/ความตองการของ

พ้ืนท่ี (สามารถตอบโจทยความตองการ / ปญหาได)
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ประเด็น ตัวช้ีวัด
ผลผลิต/ผลลัพธ และระดับความคิดเห็นและความพึงพอใจ

ปศุสัตวอําเภอปฏิบัติงานสําเร็จ
ตามตัวชี้วัดท่ีกําหนด

– ระดับความสําเร็จของปศุสัตวอําเภอท่ีปฏิบัติงานตาม 10 ตัวชี้วัดหลัก
ท่ีกําหนด

7.การวิเคราะหขอมูล
ใชการวิเคราะหเชิงคุณภาพและการวิเคราะหเชิงปริมาณ โดยใชสถิติอยางงาย เชน คารอยละ คาเฉลี่ย

เพ่ืออธิบายขอมูลประกอบตารางนําเสนอ

8.งบประมาณ
งบประมาณสําหรับเปนคาใชจายในการออกพ้ืนท่ีเพ่ือสุมเก็บขอมูลการดําเนินโครงการฯ จากงบประมาณ

สําหรับเปนคาใชจายในการออกพ้ืนท่ีเพ่ือสุมเก็บขอมูลการดําเนินโครงการฯ จากกองแผนงาน โดยเบิกจายจาก
แผนงานพ้ืนฐานดานการสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ ผลผลิตพัฒนาศักยภาพดานปศุสัตว
กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงพันธุสัตว

9.ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากการประเมินผล
1) ปญหาและอุปสรรค ปจจัยท้ังทางบวกและทางลบท่ีมีผลกระทบตอการดําเนินโครงการ สําหรับ

ประกอบการพิจารณาปรับปรุงแกไขกระบวนการดําเนินงานโครงการ
2) ผลการดําเนินโครงการท่ีสามารถคาดคะเนถึงความคุมคา ความตอเนื่องยั่งยืน และการบรรลุ

วัตถุประสงคของโครงการ

10.ผูรับผิดชอบประเมินโครงการ
นายฉัตรพณ ไพพินิจ
กองแผนงาน หมายเลขโทรศัพท : 02–653–4444 ตอ 2212
e-mail : planning_eva@dld.go.th
และ นางสาววิลาวัณย เกตุรัตน
กลุมติดตามและประเมินผล กองแผนงาน หมายเลขโทรศัพท : 02-653-4444 ตอ 2242
e-mail : planning_mtr@dld.go.th
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แบบประเมินโครงการอําเภอตนแบบดานการปศุสัตว ปศุสัตวอําเภอ
ท่ีเขารวมโครงการ

คําช้ีแจง โปรดตอบคําถามโดยระบุเครื่องหมาย  หรือ  ในชองวางและระบุขอความในขอคําถามท่ีตรงกับ
ขอเท็จจริงและความคิดเห็นของทานมากท่ีสุด

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป
1.1 ช่ือ–สกุล ตําแหนง โทรศัพท

สํานักงานปศุสัตวอําเภอ จังหวัด
1.2 ทานดํารงในตําแหนงปจจุบันมาเปนเวลาประมาณ ป
1.3 เจาหนาท่ีในสังกัดสํานักงานปศุสัตวอําเภอของทาน มีจํานวนรวมท้ังหมด (นับรวมตัวทาน) คน
1.4 อาสาปศุสัตวท่ีหนวยงานของทานกํากับดูแล มีจํานวน คน แบงเปน (หมูบาน)/(ตําบล) ละ คน
1.5 สัตวเศรษฐกิจหลักในอําเภอของทานประกอบดวย

โคเนื้อ ตัว/เกษตรกร ราย ไกเนื้อ ตัว/เกษตรกร ราย

โคนม ตัว/เกษตรกร ราย ไกไข ตัว/เกษตรกร ราย

กระบือ ตัว/เกษตรกร ราย เปด (เนื้อ)/(ไข) ตัว/เกษตรกร ราย

สุกร ตัว/เกษตรกร ราย แพะ/แกะ ตัว/เกษตรกร ราย

อ่ืนๆ 1 จํานวน ตัว/เกษตรกร ราย

2 จํานวน ตัว/เกษตรกร ราย
1.6.พืชอาหารสัตวหลักในอําเภอของทาน

ชนิดท่ี 1) ใชพ้ืนท่ีเพาะปลูกประมาณ ไร
ชนิดท่ี 2) ใชพ้ืนท่ีเพาะปลูกประมาณ ไร
ชนิดท่ี 3) ใชพ้ืนท่ีเพาะปลูกประมาณ ไร

สวนท่ี 2 ความคิดเห็นเก่ียวกับการดําเนินโครงการฯ
2.1 เหตุผลท่ีอําเภอของทานไดรับการคัดเลือกเขาดําเนินโครงการอําเภอตนแบบ (เลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ)
 อายุราชการของปศุสัตวอําเภอเหลือไมนอยกวา 2 ป  พ้ืนท่ีมีการบริหารงานท่ีดีอยูแลว
 พ้ืนท่ีอําเภอเล็ก งายตอการจัดการดูแล  พ้ืนท่ีสําคัญดานการเลี้ยงสัตวเศรษฐกิจ
 เหตุผลอ่ืนๆ (โปรดระบุ)

2.2 ทานไดรับการฝกอบรมตามหลักสูตร การพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาการปฏิบัติงานสูการเปน
Smart Office รุนท่ี 1 (อําเภอตนแบบดานการปศุสัตว) หรือไม
 ไดเขารับการฝกอบรม  ไมไดเขารับการฝกอบรม

2.3 ความรูท่ีรับการฝกอบรมเปนประโยชนและสอดคลองตอการปฏิบัติงานหรือไม
 เปนประโยชน เพราะ

 ไมเปนประโยชน เพราะ
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2.4 ทานมีสวนรวมในการออกแบบกระบวนงาน / เปาหมาย หรือตัวชี้วัด หรือไม
 มีสวนรวม (โปรดอธิบายโดยสังเขป)

 ไมมีสวนรวม
2.5 ทานเห็นดวยกับตัวชี้วัดท่ีกําหนดมาใหหรือไม
 เห็นดวย เพราะ

 ไมเห็นดวย เพราะ

2.6 ทานไดจัดทําแผนการปฏิบัติงานหรือไม
 จัดทํา โดยมีข้ันตอนดังตอไปนี้

 ไมไดจัดทํา เพราะ
2.7 ทานมีความเห็นวาการกําหนดหนาท่ีความรับผิดชอบท่ีไดรับจากสํานักงานปศุสัตวจังหวัด เหมาะสมหรือไม
 เหมาะสม เพราะ

 ไมเหมาะสม เพราะ

2.8 ทานไดนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตใชในการทํางานกับเกษตรกรอยางไร
 การจัดทําฐานขอมูลเกษตรกรลงในแผนท่ี (Google Maps)
 การจัดทําแผนเผชิญเหตุ เชนแผนการเตรียมความพรอมรองรับภัยพิบัติ
 การสื่อสารกับอาสาปศุสัตว/เกษตรกร โดยใชกลุมไลน หรือทางโซเชียลมีเดียอ่ืนๆ
 อ่ืนๆ (โปรดระบุ)

2.9 ทานไดปฏิบัติงานใหบริการเกษตรกรหลังจากท่ีไดมอบหมาย
ภารกิจใหอาสาปศุสัตวชวยปฏิบัติงานแลว บอยครั้งเพียงใด

ทุก
สัปดาห ทุกเดือน 2-3 เดือน

ตอครั้ง
6 เดือน
ตอครั้ง ปละครั้ง

 ประชาสัมพันธขาวสารตางๆ ใหแกเกษตรกร     
 ปรับปรุงขอมูลของเกษตรกรและขอมูลสัตวเลี้ยง     
 ฉีดวัคซีนปองกันโรคระบาดสัตว     
 พนน้ํายาทําความสะอาด น้ํายาฆาเชื้อโรคสถานท่ีเลี้ยงสัตว     
 ใหบริการผสมเทียม     
 ถายทอดความรูในเรื่องการปลูกพืชอาหารสัตว การหมักพืช

และการใชผลพลอยไดทางการเกษตรมาเลี้ยงสัตว     

 ถายทอดองคความรูดานการจัดการฟารม     
 ปฏิบัติงานออกใบรับรองมาตรฐาน / ใบอนุญาตประกอบ

กิจการสถานประกอบการดานปศุสัตว     
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2.10 อําเภอของทานไดรับการสนับสนุนปจจัยตางๆ อะไรบาง (ตอบเฉพาะการสนับสนุนจากหนวยงานของกรมปศุสัตว)
ดานงบประมาณ

2.10.1 สนง.ปศจ.จัดสรรให สนง.ปศอ.บริหารดวยตนเอง  ใช  ไมใช
2.10.2 ไดรับการจัดสรรอยางเพียงพอ
 เพียงพอ
 ไมเพียงพอ เพราะ

2.10.3 ไดรับการจัดสรรทันเวลาตอการใชงบประมาณ
 ใช
 ไมใช เพราะ

ดานบุคลากร
2.10.4 จํานวนบุคลากรในหนวยงานของทานมีเพียงพอตอภารกิจท่ีไดรับหรือไม
 เพียงพอ เพราะ
 ไมเพียงพอ เพราะ

2.10.5 หนวยงานของทานไดรับผลตอบแทนหรือสิ่งอ่ืนใดท่ีมีผลตอการสรางขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานหรือไม
 ไดรับ (โปรดระบุโดยสังเขป)

 ไมไดรับ (โปรดระบุความตองการ)

2.10.6 หนวยงานของทานไดรับการสนับสนุนเจาหนาท่ีเพ่ือชวยในการปฏิบัติงานจากหนวยงานอ่ืนๆ บางหรือไม
 ไดรับ (โปรดระบุโดยสังเขป)
 ไมไดรับ เพราะ

ดานวัสดุอุปกรณ
2.10.7 หนวยงานของทานไดรับวัสดุอุปกรณ/เครื่องมือท่ีเหมาะสมตอการปฏิบัติงาน หรือไม
 เหมาะสม
 ไมเหมาะสม เพราะ

2.10.8 หนวยงานของทานไดรับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ/เครื่องมือ ครบถวนเพียงพอ หรือไม
 เพียงพอ
 ไมเพียงพอ (โปรดระบุความตองการเพ่ิมเติม)

การสนับสนุนปจจัยดานอ่ืนๆ
2.10.9 หนวยงานของทานไดการสนับสนุนปจจัยดานอ่ืนๆ จากหนวยงานภาครัฐอ่ืนๆ หรือภาคเอกชน เพ่ิมเติมหรือไม

อยางไร
 ไดรับ (โปรดระบุการสนับสนุนท่ีไดรับ พรอมท้ังชื่อหนวยงาน)

 ไมไดรับ
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2.11 ขอใหทาน เรียงลําดับความสําคัญของแผนปฏิบัติงานท่ีมีในพื้นท่ีความรับผิดชอบของหนวยงานทานหัวขอตอไปนี้
(เรียงลําดับความสําคัญ โดยใหอันดับ 1 = สําคัญมากท่ีสุด)
ปลอดโรคไขหวัดนก
ปลอดโรคพิษสุนัขบา
ปลอดโรคปากและเทาเปอย และโรคคอบวม (เฮโมรายิก เซพติซีเมีย)
ทะเบียนสัตวของโครงการธนาคารโค–กระบือฯ ตองปรับปรุงใหเปนปจจุบัน มี NID และตีเบอร 1 ทุกตัว
ขอมูลพ้ืนฐานดานปศุสัตว ตองปรับปรุงใหเปนปจจุบัน
ผลักดันใหเกษตรกรเลี้ยงสัตวแบบประณีต โดยปรับระบบการเลี้ยง และสามารถบริหารจัดการดานอาหารสัตวได
พัฒนาและสรางความเขมแข็งใหอาสาปศุสัตว ใหเปนศูนยเรียนรูฯ/ตนแบบ จุดกระจายสัตวพันธุดี หรือจุดรวบรวมสินคา
โครงการสําคัญตามนโยบายฯ ตองดําเนินการใหเปนไปตามวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีกําหนด
สถานประกอบการดานปศุสัตวทุกแหง ผานการรับรองมาตรฐาน และไดรับอนุญาตประกอบกิจการ
บุคลากรของสํานักงานปศุสัตวอําเภอตนแบบ มีคุณลักษณะท่ีเปนขาราชการมืออาชีพฯ
อ่ืนๆ (ระบุ)

2.12 โปรดระบุปญหาและความตองการเพ่ิมเติม

สวนท่ี 3 ความพึงพอใจท่ีมีตอโครงการอําเภอตนแบบดานการปศุสัตว
3.1 โปรดระบุเครื่องหมายในขอคําถามท่ีตรงความคิดเห็นของ
ทาน มากท่ีสุด มาก ธรรมดา นอย นอย

ท่ีสุด
 การถายทอด/ประชาสัมพันธโครงการฯ มีความชัดเจน     

 วัตถุประสงค/เปาหมาย ของโครงการฯ มีความชัดเจน     
 ข้ันตอน/วิธีการดําเนินงาน ของโครงการฯ มีความชัดเจน     
 ตัวชี้วัดของโครงการฯ มีความเหมาะสม     
 หลักสูตรการฝกอบรมสามารถนํามาใชประโยชนได     
 สํานักงานปศุสัตวเขต/จังหวัด ใหการสนับสนุนการปฏิบัติงาน

อยางตอเนื่อง     

 บุคลากรของอําเภอตนแบบไดรับการพัฒนา     
 อําเภอตนแบบมีแผนปฏิบัติงานท่ีชัดเจน     
 อําเภอตนแบบไดรับการสนับสนุนงบประมาณอยางเพียงพอ     
 อําเภอตนแบบมีวัสดุอุปกรณ/เครื่องมือท่ีทันสมัยข้ึน     
 อําเภอตนแบบมีอาคารสํานักงานท่ีเอ้ืออํานวยตอการ

ปฏิบัติงาน     

 เจาหนาท่ีอําเภอตนแบบเปน Smart Officer / ขาราชการ 4.0     
 อําเภอตนแบบเปนหนวยงานตัวอยางของการทํางานในยุด

ประเทศไทย 4.0     
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3.2 ทานมีความคิดเห็น ขอเสนอแนะ หรือแนวทางแกไขตอการดําเนินโครงการในดานตางๆ อยางไร
งบประมาณ

บุคลากร

วัสดุอุปกรณ

ดานอ่ืนๆ

ขอขอบคุณท่ีใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม
กองแผนงาน กรมปศุสัตว
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แบบประเมินโครงการอําเภอตนแบบดานการปศุสัตว อาสาปศุสัตว

คําชี้แจง โปรดตอบคําถามโดยระบุเครื่องหมาย หรือ ในชองวางและระบุขอความในขอคําถามท่ีตรงกับขอเท็จจริง
และความคิดเห็นของทานมากท่ีสุด

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป
1.1 ช่ือ–สกุล โทรศัพทท่ีติดตอได
1.2 เพศ  ชาย  หญิง อายุ ป
1.3 ภูมิลําเนาของทาน หมูท่ี ตําบล อําเภอ จังหวัด
1.4 ทานเลี้ยงสัตวชนิดใดบาง และโปรดระบุจํานวน

โคเนื้อ ตัว ไกเนื้อ ตัว

โคนม ตัว ไกไข ตัว

กระบือ ตัว เปด (เนื้อ)/(ไข) ตัว

สุกร ตัว แพะ/แกะ ตัว

อ่ืนๆ 1 จํานวน ตัว

2 จํานวน ตัว

1.5 ทานใชพ้ืนท่ีเลี้ยงสัตวและปลูกพืชอาหารสัตว มีจํานวนรวมโดยประมาณ ไร
1.6 ทานมีการปลูกพืชอาหารสัตวชนิดใดบางและใชพ้ืนท่ีจํานวนเทาไร

ชนิดท่ี 1) ใชพ้ืนท่ีเพาะปลูกประมาณ ไร
ชนิดท่ี 2) ใชพ้ืนท่ีเพาะปลูกประมาณ ไร
ชนิดท่ี 3) ใชพ้ืนท่ีเพาะปลูกประมาณ ไร

1.7 เกษตรกรท่ีทานดูแลใหความชวยเหลือ มีจํานวนโดยประมาณ ราย

สวนท่ี 2 ความคิดเห็นเก่ียวกับการดําเนินโครงการฯ
2.1 ทานไดรับการฝกอบรมเพ่ิมเติมเพ่ือปฏิบัติงานในโครงการอําเภอตนแบบฯ หรือไม
 ไดรับการฝกอบรม
 ไมไดรับการฝกอบรม เนื่องจาก

2.2 ความรูท่ีไดรับจากการฝกอบรม เปนประโยชนและสอดคลองตอการปฏิบัติงาน หรือไม
 เปนประโยชน เพราะ

 ไมเปนประโยชน เพราะ

2.3 ทานตองการฝกอบรมใหเกิดความเชี่ยวชาญเฉพาะในเรื่องใด
เรื่องท่ี 1.
เรื่องท่ี 2.
เรื่องท่ี 3.
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2.4 ทานมีสวนรวมในการกําหนดปฏิทินการทํางานรวมกับปศุสัตวอําเภอ หรือไม
 มีสวนรวม (โปรดอธิบายโดยสังเขป)

 ไมมีสวนรวม เพราะ

2.5 ทานไดรับการสนับสนุนปจจัยการผลิต หรือ วัสดุอุปกรณ/เครื่องมือ จากปศุสัตวอําเภอในการปฏิบัติงานหรือไม
 ไดรับ
 ไมไดรับ เพราะ

2.6 การสนับสนุนท่ีทานไดรับ ครบถวนเพียงพอ หรือไม
 เพียงพอ
 ไมเพียงพอ เพราะ

2.7 ทานมีการสื่อสารกับเกษตรกรดวยเทคโนโลยีทางโทรศัพทมือถือ หรือไม

   อ่ืนๆ (โปรดระบุ)
 ไมมี เพราะ

สวนท่ี 3 ความพึงพอใจท่ีมีตอโครงการอําเภอตนแบบดานการปศุสัตว

3.1 ทานไดปฏิบัติงานใหบริการดานตางๆ บอยครั้งเพียงใด ทุก
สัปดาห ทุกเดือน 2-3 เดือน

ตอครั้ง
6 เดือน
ตอครั้ง ปละครั้ง

 ประชาสัมพันธขาวสารดานปศุสัตว ใหแกเกษตรกร     
 เก็บรวบรวมขอมูลเกษตรกรและขอมูลสัตวเลี้ยง     
 ชวยปฏิบัติการฉีดวัคซีนปองกันโรคระบาดสัตว     
 พนน้ํายาทําความสะอาด น้ํายาฆาเชื้อโรคสถานท่ีเลี้ยงสัตว     
 ใหบริการผสมเทียม     
 ใหคําแนะนําเรื่องการปลูกพืชอาหารสัตว การหมักพืช และ

การใชผลพลอยไดทางการเกษตรมาเลี้ยงสัตว     

 ชวยปฏิบัติการในการออกใบรับรองมาตรฐาน / ใบอนุญาต
ประกอบกิจการสถานประกอบการดานปศุสัตว     
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3.2 โปรดระบุเครื่องหมายในขอคําถามท่ีตรงความคิดเห็นของ
ทาน มากท่ีสุด มาก ธรรมดา นอย นอย

ท่ีสุด
 หลักสูตรการฝกอบรมนาสนใจ     
 หลักสูตรการฝกอบรมสามารถนํามาใชประโยชนไดจริง

เพียงใด     

 ไดรับอุปกรณเพ่ือการสื่อสารประชาสัมพันธโครงการฯ
เพียงพอ     

 ปศุสัตวอําเภอมีแผนการทํางานท่ีชัดเจน     
 ปศุสัตวอําเภอชวยเหลือการปฏิบัติงานของทานอยางตอเนื่อง     
 หนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายมีความเหมาะสม     
 ทานไดรับการสนับสนุนปจจัยหรือวัสดุอุปกรณอยางเพียงพอ     

3.3 ปญหาท่ีพบจากการปฏิบัติงาน

3.4 ทานมีความคิดเห็น ขอเสนอแนะ หรือแนวทางแกไขปญหาการทํางานของทานอยางไร

ขอขอบคุณท่ีใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม
กองแผนงาน กรมปศุสัตว



1

โครงการจัดตั้งหมูบานหลกัถายทอดเทคโนโลยีดานอาหารสัตว

1. หลักการและเหตุผล
พืชอาหารสัตวมีความสําคัญตอการเลี้ยงสัตว โดยเฉพาะการเลี้ยงโคนมและโคเนื้อ จําเปนตองใชพืชอาหาร

สัตวในปริมาณท่ีมาก แตพบวาพ้ืนท่ีแปลงหญาธรรมชาติลดลง มีการนําพ้ืนท่ีไปใชประโยชนอยางอ่ืน ทําใหพ้ืนท่ีพืช
อาหารสัตวไมเพียงพอตอความตองการสําหรับเลี้ยงสัตว จนเกิดปญหาขาดแคลนพืชอาหารสัตว ซึ่งเปนอาหารหยาบ
ท่ีจําเปนตอการเลี้ยงโคนมและโคเนื้อ นอกจากนี้ยังมีการใชอาหารขน ซึ่งวัตถุดิบท่ีนํามาใชในการผลิต มีราคาแพงทํา
ใหตนทุนสูงข้ึนเปนปญหาสําคัญตอการพัฒนาการเลี้ยงโคนม และโคเนื้อของประเทศไทย

สํานักพัฒนาอาหารสัตว เห็นถึงความม่ันคงทางดานอาหารสัตว (Food Security) จึงไดจัดทําโครงการ
จัดตั้งหมูบานหลักถายทอดเทคโนโลยีดานอาหารสัตว เพ่ือให เกษตรกรในหมูบานท่ีมีการเลี้ยงโคเนื้อและ
โคนมเปนจํานวนมาก มีความรูดานการจัดการอาหารสัตว การเพ่ิมประสิทธิภาพ และลดตนทุนการผลิต โดยนํา
เทคโนโลยีดานการผลิตอาหารสัตวท่ีไดรับการถายทอดจากศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว/สถานีอาหารสัตว และ
หนวยงานอ่ืนๆ นําไปประยุกตใชและปรับใหเหมาะสมกับการจัดการของเกษตรกรในแตละพ้ืนท่ี เพ่ือใหเปนหมูบาน
ตัวอยางในการพัฒนาอาหารสัตวตอไป

ดังนั้น กองแผนงาน จึงเห็นสมควรใหมีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ เพ่ือใหทราบถึงผลท่ีไดจากการ
ดําเนินโครงการ และผลประโยชนท่ีเกษตรกรไดรับรวมท้ังทราบปญหาอุปสรรค แนวทางการแกไขปรับปรุงในการ
ดําเนินโครงการปตอไป

2. วัตถุประสงค
2.1 เพ่ือประเมินผลการดําเนินโครงการจัดตั้งหมูบานหลักถายทอดเทคโนโลยีดานอาหารสัตว
2.2 เพ่ือศึกษาปญหาอุปสรรค และแนวทางแกไขปรับปรุงในการดําเนินโครงการ

3. ขอบเขตของการประเมินผล
3.1 ประชากรของเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการจัดตั้งหมูบานหลักถายทอดเทคโนโลยีดานอาหารสัตว
3.2 พ้ืนท่ีเปาหมาย คือ จังหวัดท่ีเขารวมโครงการท้ังหมด 71 จังหวัด 100 อําเภอ

4. รูปแบบและประเภทการประเมินผล
เปนการประเมินผลระหวางการดําเนินงานโครงการ (On–going Evaluation) โดยใชรูปแบบในการ

ประเมินผลโครงการแบบซิปป (CIPP MODEL) ของสตัฟเฟลบีมและคณะ ไดแก สภาวะแวดลอม (Context) ปจจัย
นําเขา (Input) และผลผลิต (Output/Product) รวมไปถึงผลลัพธ (Outcome)

5. วิธีการประเมินผลโครงการ
5.1 ข้ันตอนการประเมินผล

1) ศึกษารายละเอียดโครงการ
2) กําหนดขอบเขตและขอมูลท่ีจําเปนในการประเมินโครงการ
3) กําหนดเกณฑท่ีใชในการประเมินและออกแบบสอบถาม เพ่ือรวบรวมประเด็นและปญหาตางๆ
4) ประชากร ไดแก เกษตรกรท่ีเขารวมโครงการท้ังหมด
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5) เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสัมภาษณและแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการรวบรวมขอมูล
6) วิเคราะหและประมวลผลขอมูล
7) เตรียมนําเสนอรายงานการประเมินฉบับสมบูรณอยางเปนทางการ

5.2 การเก็บรวบรวมขอมูล การเก็บรวบรวมขอมูลครั้งนี้ ใชขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ท่ีไดจากการ
ตอบแบบประเมินโครงการของกลุมตัวอยางท่ีเขารวมโครงการ

5.3 การกําหนดขนาดกลุมตัวอยางและวิธีการสุมตัวอยาง
การกําหนดขนาดตัวอยางใชวิธีการสุมตัวอยางดวยเทคนิคของ Taro Yamane จากประชากร

เกษตรกรผูเขารวมโครงการจัดตั้งหมูบานหลักถายทอดเทคโนโลยีดานอาหารสัตว ท้ังสิ้น 71 จังหวัด สรุปใหแตละ
จังหวัดสุมเลือกกลุมตัวอยางดวยวิธีสุมอยางงาย (Sample Random Sampling) จังหวดัละ 4 อําเภอ ๆ ละ 1 กลุม
ยกเวน จังหวัดภูเก็ต เก็บตัวอยาง จํานวน 3 อําเภอ และจังหวัดนครราชสีมา เก็บตัวอยาง จํานวน 5 อําเภอ แตละ
อําเภอสุมมเลือกตัวอยางเกษตรกรแกนนําอําเภอละ 4 คน และเลือกเกษตรกรเครือขายจากเกษตรกรแกนนําเพ่ิมอีก
รายละ 4 คน โดยมีรายละเอียดดังนี้

พื้นท่ี จังหวัด เปาหมายอําเภอ เกษตรกรแกนนํา
อําเภอละ 4 คน

เกษตรกรเครือขายจากแกนนํา
แตละราย ๆ ละ 4 คน

เขต 1 1. พระนครศรีอยุธยา 4 16 64
2. ชัยนาท 4 16 64
3. อางทอง 4 16 64
4. สิงหบุรี 4 16 64
5. สระบุรี 4 16 64
6. ลพบุรี 4 16 64

รวม 24 96 384
เขต 2 1. นครนายก 4 16 64

2. ปราจีนบุรี 4 16 64
3. ตราด 4 16 64
4. ฉะเชิงเทรา 4 16 64
5. จันทบุรี 4 16 64
6. สระแกว 4 16 64
7. ระยอง 4 16 64
8. ชลบุรี 4 16 64

รวม 32 128 512
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พื้นท่ี จังหวัด เปาหมายอําเภอ เกษตรกรแกนนํา
อําเภอละ 4 ราย

เกษตรกรเครือขายจากแกนนํา
อําเภอละ 4 ราย

เขต 3 1. ชัยภูมิ 4 16 64
2. นครราชสีมา 5 20 80
3. บุรีรัมย 4 16 64
4. ยโสธร 4 16 64
5. ศรีสะเกษ 4 16 64
6. สุรินทร 4 16 64
7. อุบลราชธานี 4 16 64
8. อํานาจเจริญ 4 16 64

รวม 33 132 528
เขต 4 1. อุดรธานี 4 16 64

2. ขอนแกน 4 16 64
3. หนองคาย 4 16 64
4. กาฬสินธุ 4 16 64
5. เลย 4 16 64
6. นครพนม 4 16 64
7. มหาสารคาม 4 16 64
8. หนองบัวลําภู 4 16 64
9. สกลนคร 4 16 64
10. มุกดาหาร 4 16 64
11. บึงกาฬ 4 16 64
12. รอยเอ็ด 4 16 64

รวม 48 192 768
เขต 5 1. เชียงใหม 4 16 64

2. ลําปาง 4 16 64
3. ลําพูน 4 16 64
4. เชียงราย 4 16 64
5. แมฮองสอน 4 16 64
6. แพร 4 16 64
7. พะเยา 4 16 64
8. นาน 4 16 64

รวม 32 128 512
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พื้นท่ี จังหวัด เปาหมายอําเภอ เกษตรกรแกนนํา
อําเภอละ 4 ราย

เกษตรกรเครือขายจากแกนนํา
อําเภอละ 4 ราย

เขต 6 1. สุโขทัย 4 16 64
2. กําแพงเพชร 4 16 64
3. อุทัยธานี 4 16 64
4. พิษณุโลก 4 16 64
5. ตาก 4 16 64
6. อุตรดิตถ 4 16 64
7. นครสวรรค 4 16 64
8. พิจิตร 4 16 64
9. เพชรบูรณ 4 16 64

รวม 36 144 576
เขต 7 1. กาญจนบุรี 4 16 64

2. เพชรบุรี 4 16 64
3. นครปฐม 4 16 64
4. ราชบุรี 4 16 64
5. ประจวบคีรีขันธ 4 16 64
6. สุพรรณบุรี 4 16 64

รวม 24 96 384
เขต 8 1. ภูเก็ต 3 12 48

2. กระบี่ 4 16 64
3. นครศรีธรรมราช 4 16 64
4. ระนอง 4 16 64
5. พังงา 4 16 64
6. ชุมพร 4 16 64
7. สุราษฎรธานี 4 16 64
8. ตรัง 4 16 64
9. พัทลุง 4 16 64

รวม 35 140 560
เขต 9 1. ปตตานี 4 16 64

2. สตูล 4 16 64
3. สงขลา 4 16 64
4. ยะลา 4 16 64
5. นราธิวาส 4 16 64

รวม 20 80 320
รวมท้ังสิ้น 284 1,136 4,544
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6. ประเด็นและตัวช้ีวัดท่ีสําคัญ
จากรูปแบบการประเมินผลโครงการแบบซิปป (CIPP MODEL) ในประเด็นตางๆ กําหนดตัวชี้วัด  ท่ีสําคัญ

โดยใชเกณฑเปรียบเทียบผลกับเปาหมาย เกณฑ และคาเฉลี่ยตางๆ ท่ีเปนมาตรฐาน รวมท้ังการเปลี่ยนแปลงหลังมี
โครงการเพ่ือการตัดสินความยั่งยืนและความคุมคาในการดําเนินโครงการ โดยแบงเปน

ประเด็น ตัวช้ีวัด
1. ประเด็นปญหา
1.1 ขาดแคลนพืชอาหารสัตว – จํานวนหมูบานหลักถายทอดเทคโนโลยีดานอาหารสัตว
1.2 เกษตรกรขาดความรูดานการจัดการอาหาร
สัตว

- จํานวนอําเภอท่ีเขารวมโครงการ
- จํานวนเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ

1.3 จัดตั้งหมูบานหลักถายทอดเทคโนโลยีดาน
อาหารสัตว 100 หมูบาน ในพ้ืนท่ี 100 อําเภอ
1.4 ตนแบบการพัฒนาเทคโนโลยีดานอาหารสัตวท่ี
เหมาะสมและสอดคลองกับสภาพพ้ืนท่ี และเปน
ตัวอยางในการศึกษาดูงานของเกษตรกรในหมูบาน
อ่ืนๆ

- จํานวนพ้ืนท่ีปลูกพืชอาหารสัตวของเกษตรกรแกนนําใน
หมูบานของท่ีคงเหลือ

- จํานวนพ้ืนท่ีปลูกพืชอาหารสัตวของเกษตรกรเครือขายใน
หมูบานของท่ีคงเหลือ

2. ปจจัยนําเขา
2.1 การคัดเลือกพ้ืนท่ีดําเนินการ – เกณฑการเลือกพ้ืนท่ี
2.2 การคัดเลือกเกษตรกร – จํานวนเกษตรกรท่ีไดรับการคัดเลือกตามคุณสมบัติ
2.3 การอบรมเกษตรกรในโครงการ - ระดับการนําความรูท่ีไดรับจากการอบรมไปใชประโยชนในการ

ดําเนินโครงการ
2.4 การสนับสนุนพันธุพืชอาหารสัตว – ความเหมาะสมของพันธุพืชอาหารสัตวกับพ้ืนท่ี

– จํานวนพืชอาหารสัตวท่ีไดรับการสนับสนุน
– ปริมาณพันธุพืชอาหารสัตวเพียงพอกับความตองการ

2.5 การสนับสนุนบอแกสชีวภาพ – เกณฑการคัดเลือกเกษตรกรท่ีไดรับบอแกสชีวภาพ
– จํานวนเกษตรกรท่ีไดรับบอแกสชีวภาพ
– การใชประโยชนจากบอแกสชีวภาพ

2.6 การใหบริการเกษตรกร – รอยละของเกษตรกรท่ีไดรับการบริการจากเจาหนาท่ี

3. การดําเนินงาน
3.1 การจัดท่ีคูมือ การชี้แจงเพ่ือทําความเขาใจถึง
แนวทางรายละเอียดการดําเนินโครงการ

– ระดับความเขาใจของแนวทางรายละเอียดการดําเนินโครงการ

3.2 การจัดทําหลักสูตรอบรม – จํานวนหลักสูตรการฝกอบรมถายทอดเทคโนโลยีดานการปลูก
และจัดการแปลงพืชอาหารสัตว การผสมอาหารสัตว และการทํา
บอแกสชีวภาพ

3.3 การบูรณาการระหวางหนวยงาน – การจัดประชุมบูรณาการแผนงานโครงการระหวางหนวยงาน
– มีการเอามติท่ีประชุมไปแกไขปญหาในการดําเนินโครงการ
– การรายงานผลการดําเนินโครงการ

3.4 การมอบหมายการปฏิบัติงานโครงการในระดับ
พ้ืนท่ี

– ความคิดเห็นและระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
เจาหนาท่ีในระดับพ้ืนท่ี



6

ประเด็น ตัวช้ีวัด
4. การประเมินผลผลิต
4.1 การใหผลผลิต – จํานวนเกษตรกรแกนนําท่ีเขารวมโครงการตั้งแตป 2554-

2560 ท่ีปลูกพืชอาหารสัตวอยางตอเนื่อง
– จํานวนพ้ืนท่ีการปลูกพืชอาหารสัตวของเกษตรกรแกนนํา
ตั้งแตป 2554-2560 ท่ีคงเหลืออยู
- มีการสํารองเสบียงอาหารสัตวในหมูบานอยางเพียงพอ
- มีรายไดจากการจําหนายพืชอาหารสัตว/เสบียงพืชอาหารสัตว
- จํานวนเกษตรกรท่ีไดรับบอแกสชีวภาพ
- การใชประโยชนบอแกสชีวภาพ
- การขยายผลการทําบอแกสชีวภาพจากทุนสวนตัวของ
เกษตรกร
- จํานวนเกษตรกรท่ีสนใจมาศึกษาดูงาน

4.2 การขยายผลไปยังฟารมเครือขาย – จํานวนเกษตรกรเครือขายตั้งแตป 2554-2560 ท่ีปลูกพืช
อาหารสัตวอยางตอเนื่อง
- จํานวนพ้ืนท่ีการปลูกพืชอาหารสัตวของเกษตรกรเครือขาย
ตั้งแตป 2554- 2560 ท่ีคงเหลืออยู
- จํานวนเกษตรกรเครือขายท่ีเคยไปดูงานของเกษตรกรแกนนํา

7. การวิเคราะหขอมูล
ใชการวิเคราะหเชิงปริมาณ โดยใชสถิติอยางงาย เชน คารอยละ คาเฉลี่ย เพ่ืออธิบายขอมูลประกอบตาราง

นําเสนอ

8.งบประมาณ
งบประมาณสําหรับเปนคาใชจายในการออกพ้ืนท่ีเ พ่ือสุมเก็บขอมูลการดําเนินโครงการฯ จาก

กองแผนงาน โดยเบิกจายจากแผนงานพ้ืนฐานดานการสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ ผลผลิตพัฒนา
ศักยภาพดานปศุสัตว กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงพันธุสัตว

9.ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากการประเมินผล
1) ปญหาและอุปสรรค ปจจัยท้ังทางบวกและทางลบท่ีมีผลกระทบตอการดําเนินโครงการ สําหรับ

ประกอบการพิจารณาปรับปรุงแกไขกระบวนการดําเนินงานโครงการ
2) ผลการดําเนินโครงการท่ีสามารถคาดคะเนถึงความคุมคา ความตอเนื่องยั่งยืน และการบรรลุ

วัตถุประสงคของโครงการ

10. ผูรับผิดชอบประเมินโครงการ
นางสาวภัทธิรา มิตรนอย  เบอรติดตอ 02-6534444 ตอ 2243



แบบประเมิน
โครงการจัดตั้งหมูบานหลักถายทอดเทคโนโลยีดานอาหารสัตว

เจาหนาท่ี
ท่ีรับผิดชอบโครงการ

คําช้ีแจง โปรดตอบคําถามโดยระบุเครื่องหมาย หรือ ในชองวางและระบุขอความในขอคําถาม
ท่ีตรงกับขอเท็จจริงและความคิดเห็นของทานมากท่ีสุด

ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป
ชื่อ-สกุล ....................................................................................................ตําแหนง............................................................
เพศ  ชาย  หญิง อายุ....................ป
สังกัด  สํานักงานปศุสัตวอําเภอ......................................หมายเลขโทรศัพทท่ีติดตอได..............................................
เกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ..................ราย

สวนท่ี 2 ขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินโครงการจัดตั้งหมูบานหลักถายทอดเทคโนโลยีดานอาหารสัตว
1. การดําเนินงานจนถึงปจจุบันผลการดําเนินงาน สรุปดังนี้
 มีเกษตรกรแกนนําเขารวมโครงการ จํานวน………………….. คน
 มีเกษตรกรเครือขายขยายผล จํานวน………………….. คน
 มีพ้ืนท่ีปลูกหญาเขารวมโครงการ ท้ังหมด ......................... ไร
2. สถานภาพการปลูกพืชอาหารสัตวของเกษตรกรในโครงการปจจุบันเปนอยางไร
 พ้ืนท่ีปลูกคงเดิมเทากับท่ีเขารวมโครงการ
 พ้ืนท่ีปลูกลดลง   คงเหลือจํานวน ............ ไร ......... งาน .......... ตารางวา
 พ้ืนท่ีปลูกเพ่ิมข้ึน รวมเปนจํานวน ............ ไร ......... งาน .......... ตารางวา
เหตุผล...................................................................................................................................................................................
3. เกณฑในการคัดเลือกพันธุพืชอาหารสัตวท่ีสนับสนุนใหกับเกษตรกรในโครงการ
 สภาพพ้ืนท่ี  ความตองการของเกษตรกร
 ตามท่ีโครงการสนับสนุน  อ่ืนๆ ………………………………………
4. พืชอาหารสัตวหลักในโครงการของทาน
ชนิดท่ี 1)………………………………………….. ใชพ้ืนท่ีเพาะปลูกประมาณ…………………………………………………ไร
ชนิดท่ี 2)………………………………………….. ใชพ้ืนท่ีเพาะปลูกประมาณ…………………………………………………ไร
ชนิดท่ี 3)………………………………………….. ใชพ้ืนท่ีเพาะปลูกประมาณ…………………………………………………ไร
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5. ผลผลิตพืชอาหารสัตวของเกษตรกรนําไปใชประโยชนอยางไรบาง
 นําไปเลี้ยงสัตว
 จําหนาย ราคากิโลกรัมละ....................... บาท
6. โครงการนี้สามารถชวยเกษตรกรในเรื่องการลดตนทุนดานอาหารสัตวไดหรือไมอยางไร
 ลดตนทุนไดเฉลี่ย............................ บาท/เดือน
 ไมลดตนทุน
7. มีเกษตรกรรายอ่ืนหรือเกษตรกรนอกโครงการ ขอทอนพันธุ/เมล็ดพันธุ ขยายผลในพื้นท่ีปลูกพืชอาหารสัตวเพิ่มข้ึน
จํานวน…………………..ราย จํานวนพื้นท่ี…………………………ไร
8. การประสานงานระหวางหนวยงานของทานกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของ เชน ศูนยสถานีอาหารสัตวเปนอยางไร
 เปนไปดวยความเรียบรอย  สวนใหญเปนไปดวยความเรียบรอย
 สวนใหญมีปญหาในการประสานงาน  มีปญหาในการประสานงานทุกครั้ง
เพราะ.................................................................................................................................................................................
9. มีจํานวนบอแกสท้ังสิ้น ………………………………………. บอ
10. เกษตรกรมีการใชประโยชนบอแกสอยางไรบาง
 ใชเปนพลังงานหุงตม  ใชกากของเสียและน้ําท้ิงเปนปุย
 ไมไดใชประโยชน  อ่ืน ๆ ระบุ ……………………………………………………
11. ควรมีการปรับปรุงข้ันตอนหรือกิจกรรมใดหรือไม อยางไร
 ไมตองปรับปรุง  ตองมีการปรับปรุง
โปรดระบุ .................................................................................................................................................................................
12. ปญหา/อุปสรรค
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
13. ทานมีความเห็นอยางไร ในการทําใหโครงการนี้มีความย่ังยืน
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
14. ทานมีความพึงพอใจตอโครงการฯ นี้อยางไร
 มากท่ีสุด  มาก  ปานกลาง  นอย  นอยท่ีสุด

ความคิดเห็นและขอเสนอแนะอ่ืนๆ ของทานตอโครงการฯ
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................

ขอขอบคุณท่ีใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม
กลุมพัฒนาวิชาการ กองแผนงาน กรมปศุสัตว



แบบประเมิน
โครงการจัดตั้งหมูบานหลักถายทอดเทคโนโลยีดานอาหารสัตว

เกษตรกร
ท่ีเขารวมโครงการ

คําชี้แจง โปรดตอบคําถามโดยระบุเครื่องหมาย หรือ ในชองวางและระบุขอความในขอคําถามท่ีตรงกับขอเท็จจริง
และความคิดเห็นของทานมากท่ีสุด

ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป
เพศ  ชาย  หญิง อายุ....................ป ปท่ีเขารวมโครงการ...................................................
ชื่อ-สกุล..................................................................................................เบอรโทรติดตอ...........................................................
ท่ีอยู หมูท่ี.......... ตําบล.............................................. อําเภอ....................................... จังหวัด..........................................

1. ในโครงการฯ นี้ทานเปน
 เกษตรกรแกนนํา  เกษตรกรเครือขาย  อ่ืนๆ ............................................................................

2. ทานไดเขารับการฝกอบรมวิธีการปลูกพืชอาหารสัตวหรือไม
 เขารับการอบรม  ไมไดเขารับการอบรม เนื่องจาก ...............................................................................

3. มีพื้นท่ีปลูกพืชอาหารสัตวท้ังหมด …………………..… ไร
จํานวนสัตวท่ีเลี้ยง (ตัว)     โคเนื้อ ………..……… ตัว กระบือ ………………… ตัว อ่ืนๆ ...............................................

4. กอน เขารวมโครงการฯ พืชอาหารสัตวท่ีทานนํามาเลี้ยง
 ซื้อ  มีการผลิตเอง  อ่ืนๆ .............................................................................
หลัง เขารวมโครงการฯ พืชอาหารสัตวท่ีทานนํามาเลี้ยง
 ซื้อ  มีการผลิตเอง  อ่ืนๆ ..............................................................................

5. เมล็ดพันธุ/ทอนพันธุ ท่ีไดรับแจก คือ
 หญาเนเปยร  หญาแพงโกลา  หญารูซี่  อ่ืนๆ .....................................

6. เมล็ดพันธุ/ทอนพันธุ มีความเหมาะสมกับสภาพพื้นท่ี
 เหมาะสม  ไมเหมาะสม ระบุ ..................................................................................................

7. คาใชจายในการปลูกพืชอาหารสัตว
 การเตรียมดิน ……………… บาท / ไร  ระบบน้ํา………………………….. บาท/ไร
 อ่ืน ๆ ..................................................................

8. จํานวนแรงงานท่ีใชงานการปลูกพืชอาหารสัตว
 แรงงานในครัวเรือน...................คน
 จางคนภายนอก.......................คน เปนเงิน.....................................บาท/คน



9. ผลผลิตพืชอาหารสัตวของเกษตรกรนําไปใชประโยชนอยางไรบาง
 นําไปเลี้ยงสัตว  สํารองเสบียงอาหารสัตว
 จําหนาย ราคากิโลกรัมละ....................... บาท

10. ปจจุบันพื้นท่ีท่ีใชในการปลูกพืชอาหารสัตว เพิ่มมากข้ึนหรือไม เพราะเหตุใด
 ไม เพราะ (ระบุ) .......................................................................................................................................................
 เพ่ิมข้ึน จํานวน.......................................ไร

11. ทานไดมีการนําวิธีการปลูกพืชอาหารสัตวไปถายทอดใหเกษตรกรรายอ่ืนหรือไม
 มี จํานวน ..................................ราย พ้ืนท่ีปลูก ................................................. ไร
 ไมมี เพราะเหตุใด (ระบุ)..............................................................................................................................................

12. หลังจากเขารวมโครงการฯ นี้ ตนทุนอาหารสัตว ลดลงหรือไม
 ลดลง เพราะ ..............................................................................................................................................................
 ไมลดลง เพราะ ..........................................................................................................................................................

13. สภาพของบอแกส ยังใชประโยชนอยูหรือไม
 ยังใชไดปกติ  ไมไดใช เพราะ..........................................................................................

14. ทานไดประโยชนใดกับบอแกสบาง
 ใชเปนพลังงานหุงตม  ใชกากของเสียและน้ําท้ิงเปนปุย
 ไมไดใชประโยชน  อ่ืน ๆ ระบุ ................................................................

15. ทานมีความพึงพอใจตอการไดรับบอแกสจากโครงการ
 มากท่ีสุด  มาก  ปานกลาง  นอย  นอยท่ีสุด

ตอนท่ี 4 ขอเสนอแนะ
1.ดานหลักสูตรการฝกอบรม
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
2. ดานการไดรับปจจัยการผลิต.
..................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
3. ดานการใหบริการของเจาหนาท่ี
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................

ขอขอบคุณท่ีใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม
กลุมพัฒนาวิชาการ กองแผนงาน กรมปศุสัตว
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โครงการสงเสริมการทําปศุสัตวอินทรีย

1. หลักการและเหตุผล
ในปจจุบันเกษตรกรมีการใชสารเคมีในการผลิตสินคาเกษตร ทําใหพบการปนเปอนของสารตกคางใน

สินคาเกษตร สงผลตอสุขภาพของประชาชนท่ีบริโภคสินคารวมไปถึงตัวเกษตรกรและสิ่งแวดลอม กระทรวง
เกษตรและสหกรณจึงมีนโยบายสงเสริมใหเกษตรกรผลิตสินคาท่ีมีคุณภาพไดมาตรฐานสินคาเกษตรอินทรีย
เปนท่ียอมรับของผูบริโภคและมีตลาดรองรับ ท้ังยังสามารถลดตนทุนการผลิตจากการใชปุยอินทรียชีวภาพ
ทดแทนปุยเคมี/สารเคมี ซึ่งจะสงผลใหเกษตรกรมีชีวิตท่ีดีข้ึน มีรายไดจากการทําเกษตรเพ่ิมข้ึน หนี้สินลดลง
และมีความภาคภูมิใจในอาชีพการเกษตร การพัฒนาเกษตรอินทรียจะทําไปพรอมกับการใชปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง เทคโนโลยี และนวัตกรรม เปนตัวชวยในการขับเคลื่อนดําเนินการควบคูไปกับนโยบายอ่ืนๆ ดังนั้น
กระทรวงเกษตรและสหกรณจึงไดกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาเกษตรอินทรียแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘–๒๕๖๔
โดยเนนการปฏิบัติเพ่ือใหเกิดการขยายผลดานการผลิต ความสอดคลองของมาตรฐานเกษตรอินทรียกับความ
ตองการของตลาด และพัฒนาองคความรูและนวัตกรรมภายใตประเด็นยุทธศาสตรท่ีสําคัญ ประกอบดวย

1) การบริหารจัดการองคความรูและนวัตกรรม
2) การพัฒนาการผลิตเกษตรอินทรียตลอดท้ังหวงโซอุปทาน
3) การสรางความเขมแข็งดานการตลาดและมาตรฐานเกษตรอินทรียไทย
4) การบูรณาการเพ่ือขับเคลื่อนเกษตรอินทรียไทย
เพ่ือมุงให “ไทยเปนศูนยกลางการผลิต การคาและการบริโภคสินคาเกษตรอินทรียในระดับสากล”

ตั้งแตตนน้ําถึงปลายน้ํา (Supply Chain)
กรมปศุสัตวจึงจัดทําโครงการสงเสริมการทําปศุสัตวอินทรีย โดยคํานึงถึงการพัฒนาการผลิตเปนปศุ

สัตวอินทรียตามวิถีพ้ืนบาน ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สนับสนุนปจจัยการผลิต การอบรมการผลิตปศุ
สัตวอินทรีย การสงเสริมเพ่ือใหไดสินคาปศุสัตวอินทรียท่ีผานการรับรองมาตรฐาน รวมไปถึงการสรางและ
พัฒนาเครือขายการผลิตและจําหนายสินคาปศุสัตวอินทรีย เพ่ือสรางความเขมแข็งใหกับเกษตรกร/กลุม
เกษตรกร และพัฒนาเชื่อมโยงปศุสัตวอินทรยีในเชิงพาณิชยอยางยั่งยืน

กองแผนงาน จึงเห็นควรท่ีจะประเมินโครงการดังกลาว เพ่ือใหทราบถึงผลการดําเนินงานของโครงการ
สงเสริมการทําปศุสัตวอินทรียตามประเด็นยุทธศาสตร ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินโครงการ เปนแนวทาง
ในการปรับปรุงการดําเนินงานของโครงการสงเสริมการทําปศุสัตวอินทรียใหมีประสิทธิภาพตอไป

2. วัตถุประสงค
2.1 เพ่ือประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินโครงการสงเสริมการทําปศุสัตวอินทรีย
2.2 เพ่ือประเมินปญหาและอุปสรรคในการดําเนินโครงการสงเสริมการทําปศุสัตวอินทรีย

3. ขอบเขตของการประเมิน
3.1 การเก็บรวบรวมขอมูล

3.1.1 พ้ืนท่ีเปาหมาย ดําเนินการในพ้ืนท่ีจังหวัดตางๆ จํานวน 34 จังหวัด ไดแก
ปศข.1  :  1 จังหวัด  สระบุรี
ปศข.2  :  3 จังหวัด สระแกว ระยอง และจันทบุรี
ปศข.3  :  7 จังหวัด ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย สุรินทร อุบลราชธานี อํานาจเจริญ และ

ยโสธร



ปศข.4 :   7 จังหวัด เลย อุดรธานี  นครพนม  สกลนคร รอยเอ็ด มหาสารคาม และบึงกาฬ
ปศข.5  :  3 จังหวัด เชียงใหม เชียงราย  และลําปาง
ปศข.6  :  1 จังหวัด อุทัยธานี
ปศข.7  :  5 จังหวัด ราชบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ
ปศข.8  :  5 จังหวัด นครศรีธรรมราช สุราษฏรธานี พัทลุง ภูเก็ต และตรัง
ปศข.9  :  2 จังหวัด สตูล และนราธิวาส

3.1.2 กลุมเปาหมาย ประเมินโครงการสงเสริมการทําปศุสัตวอินทรีย ตั้งแตป 2558 – 2560 โดย
สัมภาษณกลุมตัวอยางประชากร แบงเปน 2 กลุม ไดแก

1. เจาหนาท่ีปศุสัตวอําเภอท่ีรับผิดชอบโครงการ
2. เกษตรกรท่ีเขารวมโครงการสงเสริมการทําปศุสัตวอินทรีย

2.1 เกษตรกรท้ังหมดท่ีไดรับการสนับสนุนปจจัยการผลิต ปงบประมาณ 2559-2560
จํานวน 136 ราย

2.2 เกษตรกรท้ังหมดท่ีไดรับการสนับสนุนปจจัยการผลิตในโครงการยโสธรโมเดลจํานวน
74 ราย

4. รูปแบบและประเภทการประเมินผล
เปนการประเมินผลระหวางการดําเนินงานโครงการ (On–going Evaluation) โดยใชรูปแบบในการ

ประเมินผลโครงการแบบซิปป (CIPP MODEL) ของสตัฟเฟลบีมและคณะ ไดแก สภาวะแวดลอม (Context)
ปจจัยนําเขา (Input) และผลผลิต (Output/Product) รวมไปถึงผลลัพธ (Outcome)

5. วิธีการประเมินผลโครงการ
5.1 ข้ันตอนการประเมินผล

1) ศึกษารายละเอียดโครงการ
2) กําหนดขอบเขตและขอมูลท่ีจําเปนในการประเมินโครงการ
3) กําหนดเกณฑท่ีใชในการประเมินและออกแบบสอบถาม เพ่ือรวบรวมประเด็นและปญหาตางๆ
4) ประชากร ไดแก เกษตรกรท่ีเขารวมโครงการท้ังหมด
5) เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสัมภาษณและแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการรวบรวมขอมูล
6) วิเคราะหและประมวลผลขอมูล
7) เตรียมนําเสนอรายงานการประเมินฉบับสมบูรณอยางเปนทางการ

5.2 การเก็บรวบรวมขอมูล การเก็บรวบรวมขอมูลครั้งนี้ ใชขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ท่ีไดจาก
การตอบแบบประเมินโครงการของกลุมตัวอยางท่ีเขารวมโครงการ

5.3 การกําหนดขนาดกลุมตัวอยางและวิธีการสุมตัวอยาง
1) การกําหนดขนาดตัวอยางเกษตรกรท่ีไดรับการสนับสนุนปจจัยการผลิต ปงบประมาณ 2559-

2560 จํานวน 136 ราย เลือกประชากรท้ังหมด
2.2 เกษตรกรท้ังหมดท่ีไดรับการสนับสนุนปจจัยการผลิตในโครงการยโสธรโมเดลจํานวน 74 ราย

เลือกประชากรท้ังหมด

6. ประเด็นและตัวช้ีวัด
จากรูปแบบการประเมินผลโครงการแบบซิปป (CIPP MODEL) ในประเด็นตางๆ กําหนดตัวชี้วัด  ท่ี

สําคัญโดยใชเกณฑเปรียบเทียบผลกับเปาหมาย เกณฑ และคาเฉลี่ยตางๆ ท่ีเปนมาตรฐาน รวมท้ังการ
เปลี่ยนแปลงหลังมีโครงการเพ่ือการตัดสินความยั่งยืนและความคุมคาในการดําเนินโครงการ โดยแบงเปน



6.1 ตัวช้ีวัดโครงการ(กิจกรรมยโสธรโมเดล)
ประเด็น ตัวช้ีวัด

1. ปจจัยนําเขา Input  Evaluation
1.1 การอบรมเกษตรกร

- การอบรมเชิงลึกเรื่องการผลิตพืชอาหารสัตว
อินทรีย

- การพัฒนาการผลิตสินคาปศุสัตวอินทรีย
พ้ืนบานสูตลาดสีเขียว

- สัมมนาเครือขายการผลิตและการตลาดปศุ
สัตวอินทรียเชิงพาณิชย

- อบรมเชิงปฏิบัติการผูยื่นขอการรับรองฟารมปศุ
สัตวอินทรีย
1.2 ปจจัยการผลิต

- ไกไข จํานวนรายละ 50 ตัว
- อาหารสัตวจาก Feed Center
- พันธุพืชอาหารสัตว
- วัสดุการเกษตรอ่ืนๆ

- จํานวนเกษตรกรท่ีเขารับการอบรมในแตละเรื่อง
- ระดับการนําความรูจากการอบรมในแตละเรื่อง
ไปใชประโยชน
- ระดับความพึงพอใจในหลักสูตรการฝกอบรมในแต
ละเรื่อง

- ระดับความพึงพอใจในจํานวนไกไขท่ีไดรับจาก
โครงการ
- ระดับความพึงพอใจคุณภาพไกไขท่ีไดรับจาก
โครงการ
- ระดับความพึงพอใจในความพอเพียงของอาหาร
สัตวจาก Feed Center
- ระดับความพึงพอใจคุณภาพอาหารสัตวจาก Feed
Center
- ระดับความพึงพอใจในจํานวนพืชอาหารสัตวท่ีไดรับ
จากโครงการ
- ระดับความพึงพอใจคุณภาพพืชอาหารสัตวท่ีไดรับ
จากโครงการ
- ระดับความพึงพอใจในจํานวนวัสดุการเกษตรอ่ืนๆท่ี
ไดรับจากโครงการ
- ระดับความพึงพอใจคุณภาพวัสดุการเกษตรอ่ืนๆท่ี
ไดรับจากโครงการ

2. การดําเนินงาน Process  Evaluation
2.1 การคัดเลือกเกษตรกร

- กิจกรรมอบรมถายทอดองคความรูในการทําปศุ
สัตวอินทรียภายใตขอกําหนด 1,800 ราย

- กิจกรรมการพัฒนาตลาดสีเขียว 35 แหง
- กิจกรรมสัมมนาเครือขายการผลิตและ

การตลาดปศุสัตวอินทรียเชิงพาณิชย 100 ราย

- เกณฑการคัดเลือกเกษตรกรท่ีเขารวมกิจกรรม
อบรมถายทอดองคความรูในการทําปศุสัตวฯ
- เกณฑการคัดเลือกเกษตรกรท่ีเขารวมกิจกรรมการ
พัฒนาตลาดสีเขียว
- เกณฑการคัดเลือกเกษตรกรท่ีเขารวมกิจกรรม
สัมมนาเครือขายการผลิตและการตลาดฯ

3. ผลผลิต Output  Evaluation
3.1 การตรวจรับรองฟารม 50 ฟารม - จํานวนฟารมท่ีไดรับการตรวจรับรอง

- จํานวนฟารมท่ีผานการตรวจรับรอง



3.2 ผลผลิตอินทรีย - จํานวนไขไกท่ีผลิตไดจากโครงการ
- มูลคาไขไกท่ีผลิตไดจากโครงการ
- จํานวนไกไขท่ีผลิตไดจากโครงการ
- มูลคาไกไขท่ีผลิตไดจากโครงการ
- จํานวนมูลสัตวท่ีผลิตไดจากโครงการ
- มูลคามูลสัตวท่ีผลิตไดจากโครงการ
- ระดับการนํามูลสัตวไปใชประโยชน

4. ผลลัพธ Outcome  Evaluation
- ความหลากหลายของชองทางการจําหนายสินคา
- ผลกําไรเทียบกับตนทุน

6.2 ตัวชี้วัดโครงการ(เกษตรกรท่ีไดรับการสนับสนุนปจจัยอ่ืนๆ)

ประเด็น ตัวช้ีวัด
1. ปจจัยนําเขา Input  Evaluation
1.1 การอบรมเกษตรกร

1.2 ปจจัยการผลิต
- พันธุพืชอาหารสัตว
- วัสดุการเกษตรอ่ืนๆ
- พันธุสัตว

- ระดับการนําความรูจากการอบรมในแตละเรื่อง
ไปใชประโยชน
- ระดับความพึงพอใจในหลักสูตรการฝกอบรมในแต
ละเรื่อง

- ระดับความพึงพอใจในจํานวนพืชอาหารสัตวท่ีไดรับ
จากโครงการ
- ระดับความพึงพอใจคุณภาพพืชอาหารสัตวท่ีไดรับ
จากโครงการ
- ระดับความพึงพอใจในจํานวนวัสดุการเกษตรอ่ืนๆท่ี
ไดรับจากโครงการ
- ระดับความพึงพอใจคุณภาพวัสดุการเกษตรอ่ืนๆท่ี
ไดรับจากโครงการ
- ระดับความพึงพอใจในจํานวนไกไขท่ีไดรับจาก
โครงการ
- ระดับความพึงพอใจคุณภาพไกไขท่ีไดรับจาก
โครงการ

2. การดําเนินงาน Process  Evaluation
การคัดเลือกเกษตรกร - เกณฑการคัดเลือกเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ



7. การวิเคราะหขอมูล

ใชการวิเคราะหเชิงปริมาณ โดยใชสถิติอยางงาย เชน คารอยละ คาเฉลี่ย เพ่ืออธิบายขอมูลประกอบ
ตารางนําเสนอ

8.งบประมาณ

งบประมาณสําหรับเปนคาใชจายในการออกพ้ืนท่ีเพ่ือสุมเก็บขอมูลการดําเนินโครงการฯ จาก
กองแผนงาน โดยเบิกจายจากแผนงานพ้ืนฐานดานการสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ ผลผลิต
พัฒนาศักยภาพดานปศุสัตว กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงพันธุสัตว

9.ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากการประเมินผล

1) ปญหาและอุปสรรค ปจจัยท้ังทางบวกและทางลบท่ีมีผลกระทบตอการดําเนินโครงการ สําหรับ
ประกอบการพิจารณาปรับปรุงแกไขกระบวนการดําเนินงานโครงการ

2) ผลการดําเนินโครงการท่ีสามารถคาดคะเนถึงความคุมคา ความตอเนื่องยั่งยืน และการบรรลุ
วัตถุประสงคของโครงการ

10. ผูรับผิดชอบประเมินโครงการ

กลุมติดตามและประเมินผล กองแผนงาน โทร 02 6534444 ตอ 2242

ประเด็น ตัวช้ีวัด
3. ผลผลิต Output  Evaluation
3.1 การตรวจรับรองฟารม 50 ฟารม

3.2 ผลผลิตอินทรีย

- จํานวนฟารมท่ีไดรับการตรวจรับรอบ
- จํานวนฟารมท่ีผานการตรวจรับรอง

- จํานวนเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ
- จํานวนผลผลิตท่ีผลิตไดจากโครงการ
- มูลคาผลผลิตท่ีผลิตไดจากโครงการ
- จํานวนมูลสัตวท่ีผลิตไดจากโครงการ
- มูลคามูลสัตวท่ีผลิตไดจากโครงการ
- ระดับการนํามูลสัตวไปใชประโยชน

4. ผลลัพธ Outcome  Evaluation
- ความหลากหลายของชองทางการจําหนายสินคา
- ผลกําไรเทียบกับตนทุน



แบบประเมินโครงการสงเสริมการทําปศุสัตวอินทรีย

คําช้ีแจง โปรดตอบคําถามท่ีตรงกับความคิดเห็นของทานมากท่ีสุด

ผูใหขอมูล............................................................................ ตําแหนง......................................................
เบอรโทรศัพท................................................
ปท่ีดําเนินงาน............................ เปาหมาย..................ราย ผลการดําเนินงาน.....................ราย

ตอนท่ี 1 การดําเนินงานโครงการ
1. หลักเกณฑในการคัดเลือกเกษตรกรเขารวมโครงการเกษตรอินทรีย (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
 คัดเลือกจากเกษตรกรท่ีสนใจ
 คัดเลือกเกษตรกรท่ีมีศักยภาพ
 คัดเลือกเกษตรกรท่ีทําอินทรียอยูแลว(แตยังไมผานการรับรอง)
 อ่ืนๆ (ถามี) ระบุ.....................................................................................................
2. มีการอบรมเตรียมความพรอมเกษตรกร
 มีการอบรมเตรียมความพรอม
 ไมมีการอบรมเตรียมความพรอม
3. มีการสนับสนุนปจจัยการผลิตใหแกเกษตรกร (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
 พันธุพืชอาหารสัตว ระบุ............................................................................................................................................................
 วัสดุการเกษตร ระบุ...................................................................................................................................................................
 พันธุสัตว ระบุ............................................................................................................................................................................
 อ่ืน ระบุ.....................................................................................................................................................................................
4. เกษตรกรสวนใหญมีอาหารสัตวอินทรียท่ีผลิตเองเพียงพอหรือไม เพราะเหตุใด
 เพียงพอ
 ไมเพียงพอ แกไขปญหาโดย.....................................................................................................................................................
5. เกษตรกรมีแหลงจําหนายสินคาไดอยางสมํ่าเสมอ
 มี
 ไมมี เนื่องจาก..........................................................................................................................................................................
6. การจําหนายสินคา

6.1 สินคาท่ีผลิตไดในชวงระยะปรับเปลี่ยน
1. ประเภทสินคา............................................เกษตรกรนําไปจําหนายท่ี..........................................................
2. ประเภทสินคา............................................เกษตรกรนําไปจําหนายท่ี..........................................................

6.2 สินคาอินทรีย (ท่ีผานการรับรอง)
1. ประเภทสินคา............................................เกษตรกรนําไปจําหนายท่ี..........................................................
2. ประเภทสินคา............................................เกษตรกรนําไปจําหนายท่ี..........................................................

เจาหนาท่ี
ท่ีเขารวมโครงการ



7. ทานไดมีการบูรณาการทํางานรวมกันระหวางหนวยงาน ในกลุมเกษตรกรเปาหมายเดียวกันหรือไม
 มีการบูรณาการ
 ไมมีการบูรณาการ ระบุ..........................................................................................................................................................

ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นและความพึงพอใจของเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ
ประเด็น มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด

1. ดานหลักสูตรการฝกอบรม
- เกษตรกรสามารถนําความรูไปใชประโยชนได
- เนื้อหาหลักสูตรตรงกับความตองการของเกษตรกร

2. ดานการสนับสนุนปจจัยการผลิต
- พันธุพืชอาหารสัตวท่ีไดรับเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ี
- คุณภาพของพันธุพืชอาหารสัตวท่ีสนับสนุนเกษตรกร
- งบประมาณเพียงพอตอการจัดซื้อปจจัยการผลิต

3. ดานการใหบริการแกเกษตรกร
- มีการสนับสนุนงบประมาณในการติดตามงาน
- มีกําหนดแผนการติดตามงานท่ีชัดเจน

4. ดานการจําหนาย
- ชองทางการจําหนายสินคาท่ีหลากหลาย เชน ตลาด

ออนไลน ,ตลาด OTOP ,Modern Trade ฯลฯ
- สามารถจําหนายไดราคาสูงกวาสินคาปกติ

5. ความพึงพอใจตอกระบวนการทํางานของโครงการ

ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ
1. ปญหาอุปสรรคในการดําเนินงานโครงการ
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
2. ปญหาในการประสานงานระหวางหนวยงานรวมดําเนินการ
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
3. ปญหาจากเกษตรกร
..........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
4. ขอเสนอแนะ
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................



แบบประเมินโครงการสงเสริมการทําปศุสัตวอินทรีย

คําช้ีแจง โปรดตอบคําถามท่ีตรงกับความคิดเห็นของทานมากท่ีสุด
ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป
ชื่อ-สกุล.................................................................................................... หมายเลขโทรศัพท..........................................................
เพศ  ชาย  หญิง อายุ....................ป ปท่ีเขารวมโครงการ.......................................
ท่ีอยู หมูท่ี...................... ตําบล.............................................. อําเภอ....................................... จังหวัด......................................
 ผานการตรวจรับรองมาตรฐานสินคาเกษตรอินทรีย เม่ือ............เดือน...................ป.............
 ยังไมผานการตรวจรับรองมาตรฐานสินคาเกษตรอินทรีย

ตอนท่ี 2 การดําเนินโครงการ
1. เหตุผลท่ีทําใหทานตัดสินใจเขารวมโครงการสงเสริมการทําปศุสัตวอินทรีย (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
 ลดการใชสารเคมี
 ขายสินคาไดราคาสูง
 รักษา/ฟนฟูสุขภาพ
 ลดตนทุนการผลิต
 อ่ืนๆ ระบุ..............................................................................................
3. ปจจัยการผลิตท่ีทานไดรับจากโครงการ
 พันธุพืชอาหารสัตว ไดแก........................................ จํานวน........................ไร
 วัสดุการเกษตร ไดแก.......................................... จํานวน............................หนวย
 พันธุสัตว ไดแก......................................... จํานวน.........................ตวั
 อ่ืนๆ ระบุ.................................................
3. ปจจุบันทานเลี้ยงสัตวชนิดใด

 ไกไข  ไกงวง  ไกพ้ืนเมือง  โคนม
 หมูหลุม  อ่ืนๆ.............................................
จํานวน......................ตัว

4. ผลผลิตโดยเฉลี่ย.......................ตอวัน คิดเปนมูลคา......................บาท
5. อาหารสัตว

คาอาหารหยาบ...........................บาท/ตัว/วัน
คาอาหารขน...........................บาท/ตัว/วัน

6. การปลูกพืชอินทรีย
 ปลูกพืชอาหารสัตวอินทรีย ไดแก......................................... จํานวน........................ไร

อาหารสัตวท่ีปลูก เพียงพอ
 ไมเพียงพอ ตองซื้อเพ่ิมจาก................................................................................

จํานวนเฉลี่ย...................กิโลกรัม/วัน คิดเปนมูลคา...........บาท/วัน
 ไมไดปลูกพืชอาหารสัตวอินทรีย

เหตุผลท่ีไมปลูก เพราะ..........................................................................................................................................

เกษตรกรท่ี
เขารวมโครงการ



8. มีแหลงจําหนายสินคาไดอยางสมํ่าเสมอ
 มี
 ไมมี เนื่องจาก..............................................................................................................................................................

9. การจําหนายสินคา
9.1 สินคาท่ีผลิตไดในชวงระยะปรับเปลี่ยน

1. ประเภทสินคา............................................สถานท่ีจําหนาย..........................................................
2. ประเภทสินคา............................................สถานท่ีจําหนาย..........................................................

9.2 สินคาอินทรีย (ท่ีผานการรับรอง)
1. ประเภทสินคา............................................สถานท่ีจําหนาย..........................................................
2. ประเภทสินคา............................................สถานท่ีจําหนาย..........................................................

10. ตนทุนในการผลิตปศุสัตวมีความแตกตางกันหรือไมอยางไร เม่ือเทียบกับการทําปศุสัตวแบบเกา
 ตนทุนสูงข้ึน ผลกําไรนอยลง  ตนทุนสูงข้ึน ผลกําไรเพ่ิมข้ึน
 ตนทุนต่ําลง ผลกําไรลดลง  ตนทุนต่ําลง ผลกําไรเพ่ิมข้ึน
11. การใชประโยชนจากมูลสัตว
 นํามูลสัตวไปทดแทนปุยเคมี จํานวน...........................กิโลกรัม คิดเปนเงิน..........................บาท
 นํามูลสัตวไปขายเฉลี่ยสัปดาหละ..........................กิโลกรัม คิดเปนเงิน.........................บาท
 อ่ืนๆ ระบุ...............................................
12. ระยะเวลาท่ีเริ่มทําปศุสัตวอินทรียจนกระท่ังผานการตรวจรับรองใชเวลา…………………………ป
13. การขอใบรับรองระบบการผลิตปศุสัตวอินทรียมีความยากงายหรือไม อยางไร
 ไมยาก
 ยาก เนื่องจาก...........................................................................................................................................................................
ตอนท่ี 3 ความพึงพอใจของเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ

ประเด็น มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด
1. ดานหลักสูตรการฝกอบรม

- มีความเขาใจในเนื้อหาและสามารถนําไปใชประโยชน
- ความเหมาะสมของระยะเวลาในการฝกอบรม
- ความเหมาะสมของสถานท่ีในการฝกอบรม
- เนื้อหาหลักสูตรตรงกับความตองการของทาน

2. ดานการไดรับปจจัยการผลิต
- ความเหมาะสมของพันธุพืชอาหารสัตวท่ีไดรับจาก

โครงการกับสภาพพ้ืนท่ี
- คุณภาพของพันธุพืชอาหารสัตวท่ีไดรับจากโครงการ

3. ดานการใหบริการของเจาหนาท่ี
- การติดตามใหคําแนะนําสมํ่าเสมอ

4. ดานการจําหนาย
- ชองทางการจําหนายสินคาท่ีหลากหลาย เชน ตลาด

ออนไลน ,ตลาด OTOP ,Modern Trade ฯลฯ
- สามารถจําหนายไดราคาสูงกวาสินคาปกติ

5. ความพึงพอใจท่ีทานเขารวมโครงการ



ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ
1. ปญหาอุปสรรคในการดําเนินงานโครงการ
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
2. ปญหาอุปสรรคในชวงการดําเนินการปรับเปลี่ยนจากการทําปศุสัตวแบบเกาเปนปศุสัตวอินทรีย
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
3. ขอเสนอแนะ
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................



แบบประเมินโครงการสงเสริมการทําปศุสัตวอินทรีย (ยโสธรโมเดล)

คําช้ีแจง โปรดตอบคําถามท่ีตรงกับความคิดเห็นของทานมากท่ีสุด

ชื่อผูใหขอมูล............................................................................ ตําแหนง......................................................
เบอรโทรศัพท................................................
ปท่ีดําเนินงาน............................ เปาหมาย..................ราย ผลการดําเนินงาน.....................ราย
จํานวนแมไกไขรวม.....................ตัว ผลผลิตรวม.................ฟอง/วัน

ตอนท่ี 1 การดําเนินงานโครงการ
1. หลักเกณฑในการคัดเลือกเกษตรกรเขารวมโครงการเกษตรอินทรีย
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
2. มีการอบรมเตรียมความพรอมเกษตรกรในเรื่องใดบาง

1...................................................................................................................................................................................
2...................................................................................................................................................................................
3...................................................................................................................................................................................
4...................................................................................................................................................................................

3. มีคูมือหลักสูตรในการฝกอบรมเกษตรกรหรือไม
 ไมมี เนื่องจาก...........................................................................................................................................................................
 มี เรื่อง 1...................................................................................................................................................................................

2...................................................................................................................................................................................
3...................................................................................................................................................................................
4...................................................................................................................................................................................

4. มีการสนับสนุนปจจัยการผลิตใหแกเกษตรกรอะไรบาง อยางไร
..........................................................................................................................................................................................................
5. หลังจากการจัดอบรมเตรียมความพรอมโครงการใหแกเกษตรกรแลว ทานมีการติดตามการดําเนินงานของเกษตรกรหรือไม
อยางไร
 ไมมี เนื่องจาก.............................................................................................................................................................................
 มี โดย.........................................................................................................................................................................................
6. เกษตรกรสวนใหญมีการปลูกพืชอาหารสัตวอินทรียเพียงพอหรือไม เพราะเหตุใด
 เพียงพอ รวมท้ังสิ้น.................................ไร/อําเภอ หรือ ไร/จังหวัด
 ไมเพียงพอ เนื่องจาก..................................................................................................................................................................

เจาหนาท่ี
ท่ีเขารวมโครงการ



7. วัตถุดิบในทองถ่ินมีเพียงพอสําหรับการผลิตอาหารท่ี Feed center หรือไม
 เพียงพอ
 ไมเพียงพอ เนื่องจาก...............................................................................................................................................................

ซื้อวัตถุดิบ 1..............................................เพ่ิมจาก................................................
จํานวนเฉลี่ย..........................กิโลกรัม/วัน  ราคา..............................บาท/กิโลกรัม
2..............................................เพ่ิมจาก................................................
จํานวนเฉลี่ย..........................กิโลกรัม/วัน  ราคา..............................บาท/กิโลกรัม
3..............................................เพ่ิมจาก................................................
จํานวนเฉลี่ย..........................กิโลกรัม/วัน  ราคา..............................บาท/กิโลกรัม

8 อาหารสัตวท่ีผลิตไดจาก Feed Center รวมผลิตไดเฉลี่ย..............................กิโลกรัม/วัน ราคาขาย.....................บาท/กิโลกรัม
 เพียงพอตอความตองการขอสมาชิก
 ไมเพียงพอ เนื่องจาก...............................................................................................................................................................
9. หากอาหารสัตวไมเพียงพอ ทานมีการชวยเหลือเกษตรกรหรือไม
 ไมมี เนื่องจาก.............................................................................................................................................................................
 มี โดย.........................................................................................................................................................................................
10 การบริหารงานของ Feed center เปนอยางไร มีแนวโนมอยางไร ทานมีความเห็นอยางไร
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
11. การจําหนายสินคา

7.1 ไขไกท่ีผลิตไดในชวงระยะปรับเปลี่ยน ผลผลิตรวมเฉลี่ย..............................ฟอง/วัน
เกษตรกรนําไปจําหนายท่ี..................................................................................... ราคา.......................บาท/ฟอง

7.2 ไขไกอินทรีย ผลผลิตรวมเฉลี่ย..............................ฟอง/วัน
เกษตรกรนําไปจําหนายท่ี..................................................................................... ราคา.......................บาท/ฟอง

12. การขายสินคาในชวงปรับเปลี่ยน ท่ีไหน จํานวนท่ีขายได ราคา
12.1 ไขไกท่ีผลิตไดในชวงระยะปรับเปลี่ยน

ทานนําไปจําหนายท่ี............................................................................................. ราคา.......................บาท/ฟอง
โดยมีผูนําออกจําหนายคือ…………………………………………………. โดยจะออกจําหนาย....................วัน/ครั้ง

12.2 ไขไกอินทรีย
ทานนําไปจําหนายท่ี............................................................................................. ราคา.......................บาท/ฟอง

13. กรณีท่ีเกษตรกรเปลี่ยนไกรุนใหม มีการซื้อแมไกจากแหลงใด เปนอินทรียหรือไม ชวงระยะปรับเปลี่ยนมีการจัดการอยางไร
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................



14. การใชประโยชนจากมูลไก/วัสดุรองพ้ืนเลา อยางไร
 นํามูลสัตวไปทดแทนปุยเคมี จํานวน...........................กิโลกรัม คิดเปนเงิน..........................บาท
 นํามูลสัตวไปขายเฉลี่ยสัปดาหละ..........................กิโลกรัม คิดเปนเงิน.........................บาท
 อ่ืนๆ ระบุ...............................................

15. ปญหาการรับรองฟารมปศุสัตวอินทรีย มีอะไรบาง และขอเสนอแนะในการทําโครงการ
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................

ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นและความพึงพอใจของเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ
ประเด็น มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด

1. ดานหลักสูตรการฝกอบรม
- ความเขาใจในเนื้อหาและการนําไปใชประโยชนของ

หลักสูตรการอบรมเชิงลึกเรื่องการผลิตพืชอาหารสัตว
อินทรีย

- ความเขาใจในเนื้อหาและการนําไปใชประโยชนของ
หลักสูตรการพัฒนาการผลิตสินคาปศุสัตวอินทรียพ้ืนบานสู
ตลาดสีเขียว

- ความเขาใจในเนื้อหาและการนําไปใชประโยชนของ
หลักสูตรสัมมนาเครือขายการผลิตและการตลาดปศุสัตว
อินทรียเชิงพาณิชย

- ความเขาใจในเนื้อหาและการนําไปใชประโยชนของ
หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการผูยื่นขอการรับรองฟารมปศุ
สัตวอินทรีย

- ความเขาใจในเนื้อหาและการนําไปใชประโยชนของ
หลักสูตร………………………………………………………………...

- ความเหมาะสมของระยะเวลาในการฝกอบรม
- ความเหมาะสมของสถานท่ีในการฝกอบรม
- เนื้อหาหลักสูตรตรงกับความตองการของเกษตรกร

2. ดานการสนับสนุนปจจัยการผลิต
- ความเหมาะสมของจํานวนแมไกไขท่ีแจกเกษตรกร
- คุณลักษณะแมไกไขท่ีแจกเกษตรกร
- การออกไขของแมไกไขท่ีแจกเกษตรกร
- ความเหมาะสมของพันธุพืชอาหารสัตวท่ีไดรับจาก

โครงการกับสภาพพ้ืนท่ี
- คุณภาพของพันธุพืชอาหารสัตวท่ีท่ีแจกเกษตรกร

3. ดานการใหบริการแกเกษตรกร
- มีการสนับสนุนงบประมาณในการติดตามงาน
- มีวัสดุ-อุปกรณสนับสนุนการใหบริการเพียงพอ
- มีกําหนดแผนการติดตามงานท่ีชัดเจน



4. ดานการจําหนาย
- ความหลากหลายของชองทางการจําหนายสินคา
- ผลกําไรเทียบกับตนทุน

5. ความพึงพอใจท่ีทานเขารวมโครงการ

ขอเสนอแนะ
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................



แบบประเมินโครงการสงเสริมการทําปศุสัตวอินทรีย

ตลาดสีเขียว
1. ท่ีตั้งตลาดสีเขียว.........................................................................
2. เงื่อนไขท่ีทําใหพัฒนาตลาดสีเขียวแหงนี้ ถามพ่ีชล
3. ตลาดสีเขียวเปด................วันตอสัปดาห วันใดบาง...............................................................................................
4. มีเกษตรกรในโครงการนําสินคามาขายในตลาด.........................................ราย
เปนสินคาประเภท 1................................เฉลี่ยครั้งละ....................(หนวยนับ) เปนมูลคา...........................บาท

2................................เฉลี่ยครั้งละ....................(หนวยนับ) เปนมูลคา...........................บาท
3................................เฉลี่ยครั้งละ....................(หนวยนับ) เปนมูลคา...........................บาท

5. การจําหนายสินคามีแนวโนมอยางไร
 ลดลง  คงเดิม  เพ่ิมข้ึน

6. ราคาสินคาท่ีขายในตลาดสีเขียวเม่ือเปรียบเทียบกับตลาดท่ัวไปเปนอยางไร
..........................................................................................................................................................................................................

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

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



1

แบบประเมินโครงการสงเสริมการทําปศุสัตวอินทรีย (ยโสธรโมเดล)

คําช้ีแจง โปรดตอบคําถามท่ีตรงกับความคิดเห็นของทานมากท่ีสุด

ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป
เพศ  ชาย  หญิง อายุ....................ป ปท่ีเขารวมโครงการ.......................................
ท่ีอยู หมูท่ี...................... ตําบล.............................................. อําเภอ....................................... จังหวัด......................................
พ้ืนท่ีดําเนินการ..................ไร..............งาน
 ผานการตรวจรับรองมาตรฐานสินคาเกษตรอินทรีย เม่ือ............เดือน...................ป.............
 ยังไมผานการตรวจรับรองมาตรฐานสินคาเกษตรอินทรีย

ตอนท่ี 2 การดําเนินโครงการ
1. เหตุผลท่ีทําใหทานตัดสินใจเขารวมโครงการสงเสริมการทําปศุสัตวอินทรีย
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
2. ทานไดรับการอบรมในเรื่อง
 การอบรมเชิงลึกเรื่องการผลิตพืชอาหารสัตวอินทรีย
 การพัฒนาการผลิตสินคาปศุสัตวอินทรียพ้ืนบานสูตลาดสีเขียว
 สัมมนาเครือขายการผลิตและการตลาดปศุสัตวอินทรียเชิงพาณิชย
 อบรมเชิงปฏิบัติการผูยื่นขอการรับรองฟารมปศุสัตวอินทรีย
 อ่ืนๆ......................................................................................
3. ปจจัยการผลิตท่ีทานไดรับจากโครงการ

แมไกไขจํานวน.........................ตัว
พันธุพืชอาหารสัตว ไดแก........................................ จํานวน........................ไร

4. ทานปลูกพืชอาหารสัตวในฟารมหรือไม
 ปลูกพืชอาหารสัตว ไดแก......................................... จํานวน........................ไร
 ไมไดปลูกพืชอาหารสัตว

5. ทานใชอาหารจากแหลงใดในการเลี้ยงไก
 ซื้อจาก Feed Center ครั้งละ.....................กิโลกรัม คิดเปนมูลคา....................บาท ใชสําหรับเลี้ยงไก....................วัน
 ผสมเอง ใชวัตถุดิบ 1........................................... จาก......................................... ราคา............................บาท/กิโลกรัม

2........................................... จาก......................................... ราคา............................บาท/กิโลกรัม
3........................................... จาก......................................... ราคา............................บาท/กิโลกรัม

คิดเปนตนทุนอาหารสัตว...........................บาท/ตัว/วัน
6. ผลผลิตไขไกโดยเฉลี่ย....................ฟอง/วัน บริโภคในครัวเรือนเฉลี่ย...................ฟอง/วัน

จําหนายเฉลี่ย.....................ฟอง/วัน คิดเปนมูลคา...................บาท/ฟอง

เกษตรกร
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7. การจําหนายสินคา การรวบรวมผลผลิตออกขายทําอยางไร (เวลานําออกมาขายใครเปนคนรวม ก่ีวันรวมที)
7.1 ไขไกท่ัวไปกอนเขารวมโครงการ

ทานนําไปจําหนายท่ี............................................................................................. ราคา.......................บาท/ฟอง
7.2 ไขไกท่ีผลิตไดในชวงระยะปรับเปลี่ยน

ทานนําไปจําหนายท่ี............................................................................................. ราคา.......................บาท/ฟอง
7.3 หากฟารมผานการรับรองมาตรฐานแลว ไขไกอินทรีย

ทานนําไปจําหนายท่ี............................................................................................. ราคา.......................บาท/ฟอง
7.4 มีการรวมกลุมเพ่ือรวบรวมผลผลิตออกจําหนาย
 ไมมี เนื่องจาก..............................................................................................................................................................
 มี โดยมีผูรวบรวมคือ…………………………………………………. โดยจะออกจําหนาย....................วัน/ครั้ง

8. ไกในฟารมของทานใหผลผลิตท้ังหมด....................วัน/รุน
9. กรณีท่ีทานเปลี่ยนแมไก

9.1 ทานขายไกปลดไปในราคา........................บาท/ตัว หรอื........................บาท/กิโลกรัม
9.2 ทานไดซื้อไกมาเลี้ยงใหม.....................ตัว ราคา...................บาท/ตัว

 ไกอินทรีย
 ไกท่ัวไป ตองใชระยะเวลาปรับเปลี่ยน...............วัน

10. การใชประโยชนจากมูลไก/วัสดุรองพ้ืนเลา อยางไร
 นํามูลสัตวไปทดแทนปุยเคมี จํานวน...........................กิโลกรัม คิดเปนเงิน..........................บาท
 นํามูลสัตวไปขายเฉลี่ยสัปดาหละ..........................กิโลกรัม คิดเปนเงิน.........................บาท
 อ่ืนๆ ระบ.ุ..............................................

11. ระยะเวลาท่ีใชตั้งแตเริ่มทําปศุสัตวอินทรียจนกระท่ังผานการตรวจรับรอง……………………………………………
12. เจาหนาท่ีไดมีการติดตาม/ใหคําแนะนําในเรื่อง

1...............................................................................................................................จํานวน............................ครั้ง/เดือน
2...............................................................................................................................จํานวน............................ครั้ง/เดือน
3...............................................................................................................................จํานวน............................ครั้ง/เดือน

ตอนท่ี 3 ความพึงพอใจของเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ
ประเด็น มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด

1. ดานหลักสูตรการฝกอบรม
- ความเขาใจในเนื้อหาและการนําไปใชประโยชนของ

หลักสูตรการอบรมเชิงลึกเรื่องการผลิตพืชอาหารสัตว
อินทรีย

- ความเขาใจในเนื้อหาและการนําไปใชประโยชนของ
หลักสูตรการพัฒนาการผลิตสินคาปศุสัตวอินทรียพ้ืนบานสู
ตลาดสีเขียว
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ประเด็น มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด
- ความเขาใจในเนื้อหาและการนําไปใชประโยชนของ

หลักสูตรสัมมนาเครือขายการผลิตและการตลาดปศุสัตว
อินทรียเชิงพาณิชย

- ความเขาใจในเนื้อหาและการนําไปใชประโยชนของ
หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการผูยื่นขอการรับรองฟารมปศุ
สัตวอินทรีย

- ความเขาใจในเนื้อหาและการนําไปใชประโยชนของ
หลักสูตร………………………………………………………………...

- ความเหมาะสมของระยะเวลาในการฝกอบรม
- ความเหมาะสมของสถานท่ีในการฝกอบรม
- เนื้อหาหลักสูตรตรงกับความตองการของทาน

2. ดานการไดรับปจจัยการผลิต
- จํานวนแมไกไขท่ีไดรับ
- คุณลักษณะแมไกไขท่ีไดรับจากโครงการ
- การออกไขของแมไกไขท่ีไดรับจากโครงการ
- ความพอเพียงของอาหารจาก Feed Center
- คุณภาพอาหารท่ีไดจาก Feed Center
- ความเหมาะสมของพันธุพืชอาหารสัตวท่ีไดรับจาก

โครงการกับสภาพพ้ืนท่ี
- คุณภาพของพันธุพืชอาหารสัตวท่ีไดรับจากโครงการ

3. ดานการใหบริการของเจาหนาท่ี
- การติดตามใหคําแนะนํา

4. ดานการจําหนาย
- ความหลากหลายของชองทางการจําหนายสินคา
- ผลกําไรเทียบกับตนทุน

5. ความพึงพอใจท่ีทานเขารวมโครงการ

ขอเสนอแนะ
1.ดานหลักสูตรการฝกอบรม
.......................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
2. ดานการไดรับปจจัยการผลิต
.......................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
3. ดานการใหบริการของเจาหนาท่ี
.......................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
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