
คู่มือการจัดท ารายงาน 
ตัวชีวั้ดเชิงคุณภาพของกรมส่งเสริมการเกษตร 

ปีงบประมาณ 2558 
 
1. หลักการและเหตุผล 
  กรมส่งเสริมการเกษตรอนุมัติจัดสรรโครงการและงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 (โครงการตามเป้าหมายตวัชีว้ดั) ทัง้เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ และตวัชีว้ัด
เหล่านัน้เป็นส่วนหนึ่งของตวัชีว้ดัตามค ารับรองการปฏิบตัิราชการกรมส่งเสริมการเกษตร ซึ่งก าหนดไว้
ตามพระราชบญัญตังิบประมาณรายจา่ยประจ าปี และค ารับรองการปฏิบตัริาชการการส่งเสริมการเกษตร 
โดยกรมสง่เสริมการเกษตรจะต้องสรุปและรายงานผลการด าเนินงานตามตวัชีว้ดัเชิงปริมาณ  
และเชิงคณุภาพ เสนอตอ่ส านกังบประมาณ ส านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (ก.พ.ร.) 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รายงานผลการด าเนินงานของรัฐตอ่สาธารณะรายปี และรายงานตอ่
คณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพืน้ฐานแหง่รัฐ 

กรมสง่เสริมการเกษตร จงึวางระบบการจดัเก็บข้อมลูท่ีมีความถกูต้องนา่เช่ือถือ และ 
ทนัตอ่เวลา เพ่ือใช้ในการรายงานผลส าเร็จของการด าเนินงานตามตวัชีว้ดัเชิงปริมาณโดยใช้แบบรายงาน
ผลการปฏิบตัิงานส่งเสริมการเกษตร (E-Project Management System, e-Project) ในการรายงานผล 
(http://project.doae.go.th) และตัวชีว้ัดเชิงคุณภาพใช้โปรแกรมระบบฐานข้อมูลเกษตรกรผู้ เข้าร่วม
โครงการส่งเสริมการเกษตร (rbm) ในการรายงานผล (http://rbm.doae.go.th) ซึ่งระบบ rbm ใช้แบบ
สมัภาษณ์เพ่ือประเมินผลการน าความรู้ไปปฏิบตัิของเกษตรกร (แบบ กสก.) เป็นเคร่ืองมือในการ เก็บ
ข้อมลู ประเมินผลผลิต และผลลพัธ์จากการน าความรู้ไปปฏิบตัขิองเกษตรกรผู้ เข้าร่วมโครงการ เพ่ือให้ 
ทกุหน่วยงานมีเคร่ืองมือในการจดัเก็บข้อมลูและมีขัน้ตอนในการด าเนินงานเป็นรูปแบบเดียวกนั และให้
หนว่ยงานในพืน้ท่ีมีระบบการรายงานความก้าวหน้าและรายงานผลลพัธ์การด าเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพ
ซึง่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่การบริหารงานของหน่วยงานตอ่ไป 
 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือให้มีข้อมลูในการรายงานผลตามตวัชีว้ดัเชิงคณุภาพตามค ารับรองการปฏิบตัิ 
ราชการกรมสง่เสริมการเกษตรท่ีถกูต้อง นา่เช่ือถือ และทนัเวลาตอ่หนว่ยงานตา่งๆ 
  2.2 เพ่ือให้กรมสง่เสริมการเกษตรมีฐานข้อมลูของเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการสง่เสริม 
การเกษตรในปี 2557 
  2.3 เพ่ือให้ทกุหนว่ยงานมีการตดิตามและประเมินผลงานตนเองอยา่งมีระบบ 

2.4 เพ่ือให้ทกุหนว่ยงานสามารถรายงานความก้าวหน้าตลอดจนผลลพัธ์ของงาน 
สง่เสริมการเกษตรได้อยา่งมีประสิทธิภาพ  
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3. โครงการที่มีการวัดผลงานตามตัวชีวั้ดเชิงคุณภาพ 
  ในปี 2558 กรมสง่เสริมการเกษตรได้รับเป้าหมายในการด าเนินงาน จ านวน  
4 แผนงาน   1/13 ผลผลิต/โครงการ   9 กิจกรรมหลกั   19 โครงการ   33 โครงการยอ่ย ซึง่มีเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ จ านวน 286,470 ราย และเป้าหมายเชิงคณุภาพ จ านวน 239,485 ราย โดยโครงการท่ีมีการ
วดัผลการด าเนินงานเชิงคณุภาพ (จดัเก็บแบบ กสก.**) มีดงันี ้

                    แบบสมัภาษณ์เพ่ือประเมินผลการน าความรู้ไปปฏิบตัขิองเกษตรกร ปี 2558 (กสก. : rbm) 
โครงการ แบบท่ีใช้ 

1. โครงการเพิ่มศักยภาพการประกอบกิจการวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ตะเข็บชายแดนไทยและรัฐสมาชิกอาเซียน กสก. 1 
2. โครงการเตรียมความพร้อมสินค้าเกษตรไทยก้าวไกลสู่ประชาคมอาเซียน กสก. 2 
3. โครงการส่งเสริมอาชีพการเกษตรในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ กสก. 3 
4. โครงการพัฒนาอาสาสมัครเกษตร (อกม.) กสก. 4 
5. โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) กสก. 5 
6. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ (รายละเอียดโครงการ) กสก. 6 
7. โครงการพัฒนาตามพระราชด าริของส านักราชเลขาธิการ (รายละเอียดโครงการ) กสก. 7 
8. โครงการส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกในการอนุรักษ์ดินและน้ าเพื่อความยั่งยืนทางการเกษตร กสก. 8 
9. โครงการขยายผลโครงการหลวง กสก. 9 
10. โครงการหลวง (โครงการศูนย์พัฒนาโครงการหลวง) กสก. 10 
11. โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน กสก. 11 
12. โครงการรักษ์น้ าเพื่อพระแม่ของแผนดิน กสก. 12 
13. โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน กสก. 13 
14. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ กสก. 14 
15. โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว กสก. 15 
16. โครงการพัฒนาเป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชรองรับประชาคมอาเซียน กสก. 16 
17. โครงการเมืองเกษตรสีเขียว (พัฒนาเกษตรกรเข้าสู่ระบบมาตรฐาน GAP) กสก. 17 
18. โครงการเมืองเกษตรสีเขียว (พัฒนาเกษตรกรเข้าสู่ระบบมาตรฐานเกษตรอินทรีย์) กสก. 18 
19. โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรทดแทนแรงงานเกษตร กสก. 19 
20. โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน (ไม้ผล) กสก. 20 
21. โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน (พืชผักและสมุนไพร) กสก. 21 
22. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (เสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของกล้วยไม้ไทย) กสก. 22 
23. โครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต กสก. 23 
24. โครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร กสก. 24  
25. โครงการลดความเสี่ยงเกษตรกรจากการระบาดศัตรูพืช กสก. 25  
26. โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางการเกษตร (ฝึกอาชีพเกษตรกรเฉพาะด้าน) กสก. 26 
27. โครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2557/58 กสก. 27  

http://www.plan.doae.go.th/monitornet56/DATA57/kingprojace32.doc
http://www.plan.doae.go.th/monitornet56/DATA57/kingprojace32.doc
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โครงการ แบบท่ีใช้ 
28. โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางการเกษตร (พัฒนาศูนย์ส่งเสริมฯ จังหวัดสุพรรณบุรี)  กสก. 28  
29. โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางการเกษตร (อุทยานผักพื้นบ้านเพื่อการยังชีพเฉลิมพระเกียรติ)  กสก. 29  
30. โครงการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรเกษตรกร กสก. 30 
31. โครงการส่งเสริมเคหกิจเกษตร กสก. 31 
32. โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรแปรรูปวิสาหกิจชุมชน กสก. 32  
33. โครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน กสก. 33  
34. โครงการพัฒนาเป็นศูนยก์ลางการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชรองรับประชาคมอาเซียน (มันส าปะหลัง) กสก.34 

 หนว่ยงานสามารถดาวน์โหลดแบบ กสก. (กสก.1 –  กสก.34) ได้ทางเว็บไซต์ของกองแผนงาน  
กลุม่ติดตามและประเมินผล (http://www.plan.doae.go.th/monitornet56/monitorindex.html)  
และจากระบบ rbm (http://rbm.doae.go.th) 
 
4. สาระส าคัญที่จัดเก็บ และการคีย์ข้อมูล 
  ในการจดัเก็บรวบรวมข้อมลูมีสาระหลกัท่ีจดัเก็บมีดงันี ้
  4.1 ข้อมลูทัว่ไป -: ช่ือ – นามสกลุ เลขท่ีบตัรประจ าตวัประชาชน ท่ีอยูข่องเกษตรกร 
ท่ีเข้าร่วมโครงการสง่เสริมการเกษตรประจ าปี 2558  
                               การคีย์ข้อมลู : คีย์ช่ือ นามสกลุของเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการ 
                                                   : คีย์เลขประจ าตวัประชาชน 13 หลกั ซึง่ควรกรอกให้ถกูต้อง 
เพราะถ้ามีความผิดพลาดแม้แตต่วัเลขเดียว อาจจะท าให้บนัทกึข้อมลูลงในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
หรือเช่ือมฐานข้อมลูของเกษตรกรไมไ่ด้ 
                                                   : คีย์บ้านเลขท่ี หมูท่ี่ ต าบล อ าเภอ จงัหวดั และเบอร์โทรศพัท์  
ท่ีเกษตรกรอาศยัอยูจ่ริงซึง่อาจจะเป็นท่ีอยูเ่ดียวกนัหรือคนละท่ีกบัท่ีปรากฏในบตัรประจ าตวั 
ประชาชน/หรือทะเบียนบ้านก็ได้ 
 4.2 การเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการ -: โดยวิธีกา ลง  ท่ีต้องการ เกษตรกรสามารถ
เข้าร่วมในกิจกรรมของโครงการได้มากกวา่  1 กิจกรรม 

                   การคีย์ข้อมลู : กรณีท่ีเกษตรกร 1 ราย ถกูนบัเป็นเป้าหมายเพียงครัง้เดียว 
ในโครงการนัน้ๆ ให้คีย์ข้อมลู โดยคลิ๊กเลือกกิจกรรมในข้อ 2 ท่ีเกษตรกรรรายนัน้เข้าร่วมให้ครบทกุ
กิจกรรม จากนัน้คีย์ข้อมลู ไปจนถึง ข้อ 7 แล้วกดบนัทกึ   
                                                    : กรณีท่ีเกษตรกร 1 ราย ถกูนบัเป็นเป้าหมายมากกวา่ 1 ครัง้ (นบัซ า้)  
ในโครงการนัน้ๆ ให้คีย์แบบ กสก.นัน้ตามจ านวนครัง้ท่ีถกูนบั เชน่ ถ้านาย ก. ถกูนบัเป็นเป้าหมายสองครัง้  

                 ครัง้ท่ี 1 ให้คีย์ข้อมลูแบบ กสก. ของนาย ก. ในข้อ 1 แล้วเลือก
กิจกรรมในข้อ 2 ท่ีนาย ก. เข้าร่วมครัง้ท่ี 1 จากนัน้คีย์ข้อมลู ไปจนถึง ข้อ 7 แล้วกดบนัทกึ   

 

http://www.plan.doae.go.th/monitornet56/monitorindex.html
http://rbm.doae.go.th/


 4 
 
                ครัง้ท่ี 2 ให้คีย์ข้อมลูแบบ กสก. ของนาย ก. ในข้อ 1 แล้วเลือก

กิจกรรมในข้อ 2 ท่ีนาย ก. เข้าร่วมครัง้ท่ี 2 จากนัน้คีย์ข้อมลู ไปจนถึง ข้อ 7 แล้วกดบนัทกึ 
  4.3 ชนิดสินค้าเกษตร (ถ้ามี)  -: ระบช่ืุอสินค้าเกษตรท่ีเกษตรกรได้รับการถ่ายทอด
ความรู้หรือค าแนะน า 
  4.4 การปฏิบตัขิองเกษตรกร -: เป็นการรวบรวมประเดน็ท่ีเกษตรกรน าความรู้ไปปฏิบตัิ 
โดยเปรียบเทียบก่อนเข้าและหลงัเข้าร่วมโครงการว่าเกษตรกรปฏิบตัหิรือไม ่อย่างไร  

  ก่อนเข้าร่วมโครงการ : เก็บข้อมลูในวนัท่ีมีการสง่เสริม/ถ่ายทอดความรู้  โดยกา 
 ลงในชอ่งก่อนเข้าร่วมโครงการ ตามประเด็นท่ีก าหนดไว้ในแบบ กสก.  

                   หลงัเข้าร่วมโครงการ : เก็บข้อมลูในวนัท่ีออกตดิตามผลการน าความรู้ไปปฏิบตัิ 
วา่หลงัจากได้รับการถ่ายทอดความรู้ไปแล้ว เกษตรกรมีการน าความรู้ท่ีได้รับไปปฏิบตัิหรือไม่ 
ตามประเดน็ท่ีก าหนดไว้ในแบบ กสก. โดยให้กา  ลงในชอ่งหลงัเข้าร่วมโครงการ  
(ประมาณอยา่งน้อย 2 เดือนหลงัการเข้าร่วมกิจกรรมการสง่เสริม/ถ่ายทอดความรู้ในโครงการนัน้ๆ) 
                               การคีย์ข้อมลู : ต้องคีย์ข้อมลูตามประเดน็ท่ีก าหนดไว้ในแบบ กสก. ทัง้ก่อน 
และหลงัท่ีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ ระบบจงึจะท าการบนัทกึให้ 
  4.5 สาเหตท่ีุไมน่ าความรู้ไปปฏิบตัิ -: เป็นการรวบรวมเหตผุล หรือสาเหตท่ีุเกษตรกร 
ไมน่ าความรู้ไปปฏิบตัิ  
  4.6 ผลท่ีได้รับจากการน าความรู้ไปปฏิบตั ิ-: เป็นการรวบรวมผลผลิตหรือ ผลลพัธ์ท่ีเกิด
จากการท่ีเกษตรกรน าความรู้ไปปฏิบตัิ 
  4.7 วนัท่ีและสถานท่ีท่ีเข้ารับการอบรม 
  4.8 ผู้รวบรวมข้อมลู/รายงาน 
 
5. ช่วงเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
  เจ้าหน้าท่ีผู้ รับผิดชอบโครงการเก็บรวบรวมข้อมลูจากเกษตรกรและบคุคลเป้าหมาย 
ท่ีเข้าร่วมโครงการทกุราย ใน 2 ชว่งเวลา คือ 
              - ครัง้ท่ี 1 ท าการเก็บข้อมลูในวนัท่ีเกษตรกรเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการ  
เพ่ือรวบรวมข้อมลูการปฏิบตัิของเกษตรกรก่อนเข้าร่วมโครงการตามประเด็นหลกัท่ีต้องการให้เกษตรกร
ปฏิบตัิ 
              - ครัง้ท่ี 2 ท าการเก็บข้อมลูหลงัจากท่ีเกษตรกรเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการ 
ไปแล้วอย่างน้อย 2 เดือน เพ่ือรวบรวมข้อมลูการน าความรู้ท่ีได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการ 
ไปปฏิบตัิ 
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6. บทบาท 
  6.1 กอง / ส านกัผู้ รับผิดชอบโครงการ 
      - ก าหนดประเดน็การถ่ายทอดความรู้ท่ีต้องการให้เกษตรกรน าไปปฏิบตัิ 
   - ติดตามสถานการณ์รายงาน / การบนัทกึข้อมลูของหน่วยปฏิบตัิ 
   - สรุปผลข้อมลูในระดบัโครงการ 
   - น าข้อมลูไปใช้ประโยชน์ในการบริหารโครงการ หรือปรับปรุงการด าเนินงาน 
โครงการ 
  6.2 กองแผนงาน 
   - ร่วมกบักอง / ส านกั ผู้ รับผิดชอบโครงการจดัท าเคร่ืองมือในการจดัเก็บ 
ข้อมลูเกษตรกรน าความรู้ไปปฏิบตัิ 
   - ร่วมกบัศนูย์สารสนเทศ จดัท า / ปรับปรุงหน้าจอการบนัทกึข้อมลู  
   - ให้ค าแนะน าการด าเนินงานการจดัเก็บข้อมลู 

- ติดตามสถานการณ์การรายงาน / การบนัทกึข้อมลูของหนว่ยงานปฏิบตัิ 
- จดัท ารายงานสรุปผลในภาพรวมของกรมฯ เสนอผู้บริหารกรม กระทรวง 

เกษตรและสหกรณ์  ส านกังบประมาณ  ก.พ.ร. ฯลฯ 
  6.3 ศนูย์สารสนเทศ 
   - ร่วมกบั กผง. จดัท า / ปรับปรุง หน้าจอการบนัทึกข้อมลู 
   - ให้ค าปรึกษาแนะน าในการใช้งานระบบและการบนัทกึข้อมลู 
  6.4 หนว่ยงานในพืน้ท่ี 
        ส านกัสง่เสริมและพฒันาการเกษตรเขต (สสข.)  

- เก็บรวบรวมข้อมลูจากเกษตรกรผู้ เข้าร่วมโครงการปี 2558 ตามเป้าหมาย 
การด าเนินงานโครงการท่ีได้รับ โดยใช้แบบ กสก. 
                                     - บนัทกึข้อมลูบนระบบ Online : http://rbm.doae.go.th 

- ติดตามสถานการณ์การรายงาน / การบนัทกึข้อมลูของหนว่ยงานในพืน้ท่ี 
ท่ีรับผิดชอบ 

- สรุปผลในระดบัหนว่ยงาน  
   - น าข้อมลูไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงาน 
                               สนง.เกษตรจงัหวดั  

- ติดตามสถานการณ์การรายงาน / การบนัทกึข้อมลูของหนว่ยงานในพืน้ท่ี 
ท่ีรับผิดชอบ 

- สรุปผลในระดบัหนว่ยงาน  
   - น าข้อมลูไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงาน 

http://rbm.doae.go.th/
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                   สนง.เกษตรอ าเภอ / ศนูย์ปฏิบตัิการฯ  
- เก็บรวบรวมข้อมลูจากเกษตรกรผู้ เข้าร่วมโครงการปี 2558 ตามเป้าหมาย 

การด าเนินงานโครงการท่ีได้รับ โดยใช้แบบ กสก. 
   - บนัทึกข้อมลูบนระบบ Online : http://rbm.doae.go.th 
   - สรุปผลในระดบัหนว่ยงาน 
   - น าข้อมลูไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงาน 
 
7. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการจัดเก็บข้อมูล 
  แบบสมัภาษณ์เพ่ือประเมินผลการน าความรู้ไปปฏิบตัขิองเกษตรกร ปี 2558  
(แบบ กสก. 1 – กสก. 34) 
 
8. การบันทกึข้อมูล 
  หนว่ยงานในพืน้ท่ีสามารถท าการบนัทกึข้อมลูลงในระบบโปรแกรมระบบฐานข้อมลู
เกษตรกรผู้ เข้าร่วมโครงการ ใน Wet site ของกรมสง่เสริมการเกษตร http://rbm.doae.go.th ได้จนถึง
วนัท่ี 5 ตลุาคม 2558  
 
 
 
 
 


