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กลางน า้

• ปัจจัยพืน้ฐาน

• ระบบชลประทาน

• เมล็ดพันธุ์

• การใหค้วามรูด้า้น
เทคโนโลยเีกษตรกร

การปลกู การแปรรปู

• สง่เสรมิการตลาด
ประชาสมัพนัธ์

• การเก็บรกัษาเมล็ดพนัธ์
• การถา่ยทอดความรู ้ 
เกษตรตน้แบบ
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โครงการเพิม่ประสทิธภิาพการผลติขา้ว

ปลายน า้ตน้น า้
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กลางน า้

• ผลติอาหารโคคณุภาพ

• ธนาคารน ้าเชือ้

• แมพั่นธุ์

• รปูแบบ เทคโนโลยกีารเลีย้ง

• การสง่เสรมิการเลีย้งโค

แปรรปู
บรรจภุณัฑ์

• สง่เสรมิการตลาด ประชาสมัพันธ์
• การใหค้วามรูต้อ่เนือ่ง
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ปลายน า้ตน้น า้

โครงการผลิตและแปรรูปโคคณุภาพ
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กลางน า้

• ส ารวจความตอ้งการ

• ใหค้วามรู ้GMP/มาตราฐาน/
ขอ้กฏหมาย

ปรับปรงุกระบวนการผลติตามมาตรฐาน

• สง่เสรมิการตลาด ประชาสมัพันธ์
• การใหค้วามรูต้อ่เนือ่ง
• การตรวจตดิตาม ประเมนิมาตรฐาน

สม า่เสมอ
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ปลายน า้ตน้น า้

โครงการยกระดบัสินค้าเกษตร
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กลางน า้

เพิม่ศกัยภาพการผลติ ยกระดบัการผลติเนือ้คณุภาพมาตรฐาน • พัฒนาธรุกจิเนือ้โค
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ปลายน า้ตน้น า้

โครงการผลิตและแปรรูปโคคณุภาพ

•E= ไดโ้คเนือ้คณุภาพตามจ านวนและเวลา

•C=ความตอ้งการตลาด  กลุม่ผูผ้ลติ นโยบายชาติ

•I=4M

•P=จดัหาน า้เชือ้  เพิม่แมพ่นัธุ ์ อาหารคณุภาพ  
เทคโนโลยกีารเลีย้ง  การจดัการฟารม์  ให้
ความรู ้

•P=น า้เชือ้ โค ผูป้ระกอบการมคีวามรู ้

•I= รายไดส้งูข ึน้  คณุภาพชวีติดขี ึน้

•S= การพฒันาตอ่ยอด   เกษตกรตน้แบบ

•T= เป็นแหลง่เรยีนรู ้ เผยแพร่

•E= ไดเ้นือ้คณุภาพตามจ านวนและเวลา

•C=มาตรฐาน  องคค์วามรู ้ เครือ่งมอืทีม่ ี

•I=4M   องคค์วามรู ้

•P= ปรบัปรงุ ยกระดบัสถานทีผ่ลติใหไ้ด้
มาตรฐาน  บรรจภุณัฑ ์รบัรองมาตรฐานสนิคา้

•P=สถานประกอบการมาตรฐาน   ผลติภณัฑ์
มาตรฐาน

•I=เพิม่มลูคา่  ความปลอดภยั  ความเชือ่ม ัน่

•S=  การจดัการแบบย ัง่ยนื

•T=  เป็นแหลง่เรยีนรู ้ตน้แบบ  ปรบัใชไ้ดง้า่ย

•E= สง่มอบสนิคา้คณุภาพตามจ านวน เวลา

•C=ความตอ้งการชอ่งการตลาด  แหลง่กระจายสนิคา้

•I=4M    ระบบขนสง่   ขอ้กฎหมายตา่งประเทศ  อาคารโกดงั

•P= การจดัแสดงสนิคา้   contract farming  การคา้ระหวา่ง
ประเทศ

•P=  ยอดการจ าหนา่ย   ลกูคา้

•I=  เพิม่ GDP   

•S=  ความตอ่เนือ่งและการขยายตลาด

•T= digital economy  



ประเด็นการประเมิน เป้าหมาย 

(1)

ตัวชี้วัด

(2)

เป้าหมาย/เกณฑ์การพิจารณา

(3)

วิธีเก็บรวบ
รวามข้อมูล

(4)

แหล่งข้อมูล

(5)

ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ

(6)

หมายเหตุ
(งบประมาณ/

ค่าใช้จ่าย)
(7)

บริบท (context)

1. ความจ าเป็นหรือความ
ต้องการของชุมชน/กลุ่มผู้ผลิต
1. มูลค่าทางเศรษฐกิจ ความ
ต้องการของตลาด

ความสอดคล้องของ
โครงการกับความต้องการ
ของตลาดและเกษตรกร

โครงการตอบสนองกับความ
ต้องการของคลาดและเกษตรกร

สืบค้นข้อมูล
สัมภาษณ์

ฐานข้อมูลส านักงาน
เศรษฐกิจการเกาตา 
, เกษตรการ

2. ความต้องการของชุมชน/
กลุ่มผู้ผลิต

จ านวนฟาร์ม เกาตรกรที่
สนใจเข้าร่วมโครงการ

มีจ านวนฟาร์ม เกษตรที่สนใจ
เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า  
111  ฟาร์ม และ 1,000 ราย

ส ารวจ
ข้อมูล

เกษตรกร

3. การตอบสนองนโยบายชาติ ตอบสนองยุทธศาสตร์
ประเทศ

ต้องตอบสนองนโยบายชาติ
อย่างน้อย 1 ด้าน

สืบค้นข้อมูล



ประเด็นการประเมิน เป้าหมาย 

(1)

ตัวช้ีวัด

(2)

เป้าหมาย/เกณฑ์การพิจารณา

(3)

วิธีเก็บรวบรวามข้อมูล
(4)

แหล่งข้อมูล

(5)

ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ

(6)

หมายเหตุ
(งบประมาณ/

ค่าใช้จ่าย)
(7)

Input
ปัจจัยเบื้องต้น

- ความเหมาะสม จ านวนของ
บุคลากร
- ความรู้ความสามารถของ
บุคลากรของโครงการ
- ความเหมาะสมของ
งบประมาณ
- ความเพียงพอและคณุภาพของ
เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ 
- จ านวนของฟาร์ม โรงฆ่า

บุคลากรมีความเหมาะสม แบบสอบถาม

การเก็บข้อมูล

Process
กระบวนการ

ร้อยละของกิจกรรมที่ด าเนินการ
ตามแผน
ร้อยละความก้าวหน้าของ
โครงการ กิจกรรม เวลา และ
ทรัพยากรของโครงการมีความ
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
เกาตรกรมีส่วนร่วมในการด าเนิน
โครงการ

แบบสอบถาม

การเก็บข้อมูล



ประเด็นการประเมิน เป้าหมาย 

(1)

ตัวช้ีวัด

(2)

เป้าหมาย/เกณฑ์การพิจารณา

(3)

วิธีเก็บรวบรวามข้อมูล
(4)

แหล่งข้อมูล

(5)

ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ

(6)

หมายเหตุ
(งบประมาณ/

ค่าใช้จ่าย)
(7)

Product
ผลผลิต 1. จ านวนฟาร์มโคเนื้อต้นแบบ

2. จ านวนเกษตรกรที่ได้รับบริการาก
ฟาร์มต้นแบบ
3. จ านวนแม่พันธุ์โคที่ตั้งท้อง
4. จ านวนโคขุนเพศผู้ที่ผลติได้
5. จ านวนน้ าหนักการเจริญของลูกโค
1. จ านวนฟาร์มมาตรฐาน GAP
2. จ านวนโรงฆ่า GAP
1. จ านวนเนื้อสัตว์ในตลาดเพิ่มขึ้น

ตาม KPI โครงการ
ตาม KPI โครงการ

ตาม KPI โครงการ
ตาม KPI โครงการ
ตาม KPI โครงการ

การเก็บข้อมูล



ประเด็นการประเมิน เป้าหมาย 

(1)

ตัวช้ีวัด

(2)

เป้าหมาย/เกณฑ์การพิจารณา

(3)

วิธีเก็บรวบรวามข้อมูล
(4)

แหล่งข้อมูล

(5)

ก าหนด
เสร็จ/

ผู้รับผิดชอบ
(6)

หมายเหตุ
(งบประมาณ/

ค่าใช้จ่าย)
(7)

Impact
ผลกระทบ

รายได้ของเกษตรกร
ยกระดับมาตรฐานฟาร์ม โรงฆ่า
ให้เป็นสากล  
ผู้บริโภคได้บริโภคเนื้อคณุภาพ

รายได้ครัวเรือนของเกษตรกร
เพิ่มขึ้นร้อยละ
ร้อยละของฟาร์มและโรงฆ่าที่ได้
มาตรฐาน

ความพึงพอใจของผู้บริโภค

การเก็บข้อมูล
การเก็บข้อมูล

การเก็บข้อมูล


