คู่มือการจัดทารายงาน
ตัวชีว้ ัดเชิงคุณภาพของกรมส่ งเสริมการเกษตร
ปี งบประมาณ 2558
1. หลักการและเหตุผล
กรมส่ ง เสริ ม การเกษตรอนุ มัติ จัด สรรโครงการและงบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 (โครงการตามเป้าหมายตัวชีว้ ดั ) ทังเชิ
้ งปริ มาณและเชิงคุณภาพ และตัวชีว้ ัด
เหล่านันเป็
้ นส่วนหนึ่งของตัวชี ้วัดตามคารับรองการปฏิบตั ิราชการกรมส่งเสริ มการเกษตร ซึ่งกาหนดไว้
ตามพระราชบัญญัตงิ บประมาณรายจ่ายประจาปี และคารับรองการปฏิบตั ริ าชการการส่งเสริ มการเกษตร
โดยกรมส่งเสริมการเกษตรจะต้ องสรุปและรายงานผลการดาเนินงานตามตัวชี ้วัดเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพ เสนอต่อสานักงบประมาณ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รายงานผลการดาเนินงานของรัฐต่อสาธารณะรายปี และรายงานต่อ
คณะรัฐมนตรี ตามแนวนโยบายพื ้นฐานแห่งรัฐ
กรมส่งเสริมการเกษตร จึงวางระบบการจัดเก็บข้ อมูลที่มีความถูกต้ องน่าเชื่อถือ และ
ทันต่อเวลา เพื่อใช้ ในการรายงานผลสาเร็ จของการดาเนินงานตามตัวชี ้วัดเชิงปริ มาณโดยใช้ แบบรายงาน
ผลการปฏิบตั ิงานส่งเสริ มการเกษตร (E-Project Management System, e-Project) ในการรายงานผล
(http://project.doae.go.th) และตัว ชี ว้ ัดเชิ ง คุณ ภาพใช้ โ ปรแกรมระบบฐานข้ อมูลเกษตรกรผู้เ ข้ า ร่ ว ม
โครงการส่งเสริ มการเกษตร (rbm) ในการรายงานผล (http://rbm.doae.go.th) ซึ่งระบบ rbm ใช้ แบบ
สัมภาษณ์เพื่อประเมินผลการนาความรู้ ไปปฏิบตั ิของเกษตรกร (แบบ กสก.) เป็ นเครื่ องมือในการเก็บ
ข้ อมูล ประเมินผลผลิต และผลลัพธ์จากการนาความรู้ไปปฏิบตั ขิ องเกษตรกรผู้เข้ าร่วมโครงการ เพื่อให้
ทุกหน่วยงานมีเครื่ องมือในการจัดเก็บข้ อมูลและมีขนตอนในการด
ั้
าเนินงานเป็ นรูปแบบเดียวกัน และให้
หน่วยงานในพื ้นที่มีระบบการรายงานความก้ าวหน้ าและรายงานผลลัพธ์การดาเนินงานที่มีประสิทธิภาพ
ซึง่ ก่อให้ เกิดประโยชน์แก่การบริหารงานของหน่วยงานต่อไป
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้ มีข้อมูลในการรายงานผลตามตัวชี ้วัดเชิงคุณภาพตามคารับรองการปฏิบตั ิ
ราชการกรมส่งเสริมการเกษตรที่ถกู ต้ อง น่าเชื่อถือ และทันเวลาต่อหน่วยงานต่างๆ
2.2 เพื่อให้ กรมส่งเสริมการเกษตรมีฐานข้ อมูลของเกษตรกรที่เข้ าร่วมโครงการส่งเสริม
การเกษตรในปี 2557
2.3 เพื่อให้ ทกุ หน่วยงานมีการติดตามและประเมินผลงานตนเองอย่างมีระบบ
2.4 เพื่อให้ ทกุ หน่วยงานสามารถรายงานความก้ าวหน้ าตลอดจนผลลัพธ์ของงาน
ส่งเสริมการเกษตรได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
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3. โครงการที่มีการวัดผลงานตามตัวชีว้ ัดเชิงคุณภาพ
ในปี 2558 กรมส่งเสริมการเกษตรได้ รับเป้าหมายในการดาเนินงาน จานวน
4 แผนงาน 1/13 ผลผลิต/โครงการ 9 กิจกรรมหลัก 19 โครงการ 33 โครงการย่อย ซึง่ มีเป้าหมาย
เชิงปริ มาณ จานวน 286,470 ราย และเป้าหมายเชิงคุณภาพ จานวน 239,485 ราย โดยโครงการที่มีการ
วัดผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ (จัดเก็บแบบ กสก.**) มีดงั นี ้
แบบสัมภาษณ์เพื่อประเมินผลการนาความรู้ไปปฏิบตั ขิ องเกษตรกร ปี 2558 (กสก. : rbm)
โครงการ
แบบที่ใช้
1. โครงการเพิ่มศักยภาพการประกอบกิจการวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ตะเข็บชายแดนไทยและรัฐสมาชิกอาเซียน
กสก. 1
2. โครงการเตรียมความพร้อมสินค้าเกษตรไทยก้าวไกลสู่ประชาคมอาเซียน
กสก. 2
3. โครงการส่งเสริมอาชีพการเกษตรในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
กสก. 3
4. โครงการพัฒนาอาสาสมัครเกษตร (อกม.)
กสก. 4
5. โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)
กสก. 5
6. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ (รายละเอียดโครงการ)
กสก. 6
7. โครงการพัฒนาตามพระราชดาริของสานักราชเลขาธิการ (รายละเอียดโครงการ)
กสก. 7
8. โครงการส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกในการอนุรักษ์ดินและน้าเพื่อความยั่งยืนทางการเกษตร
กสก. 8
9. โครงการขยายผลโครงการหลวง
กสก. 9
10. โครงการหลวง (โครงการศูนย์พัฒนาโครงการหลวง)
กสก. 10
11. โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน
กสก. 11
12. โครงการรักษ์น้าเพื่อพระแม่ของแผนดิน
กสก. 12
13. โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
กสก. 13
14. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
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
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โครงการ
28. โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางการเกษตร (พัฒนาศูนย์ส่งเสริมฯ จังหวัดสุพรรณบุรี)
29. โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางการเกษตร (อุทยานผักพื้นบ้านเพื่อการยังชีพเฉลิมพระเกียรติ)
30. โครงการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรเกษตรกร
31. โครงการส่งเสริมเคหกิจเกษตร
32. โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรแปรรูปวิสาหกิจชุมชน
33. โครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน
34. โครงการพัฒนาเป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชรองรับประชาคมอาเซียน (มันสาปะหลัง)
 หน่วยงานสามารถดาวน์โหลดแบบ กสก. (กสก.1 – กสก.34) ได้ ทางเว็บไซต์ของกองแผนงาน
กลุม่ ติดตามและประเมินผล (http://www.plan.doae.go.th/monitornet56/monitorindex.html)
และจากระบบ rbm (http://rbm.doae.go.th)

แบบที่ใช้

กสก. 28
กสก. 29
กสก. 30
กสก. 31
กสก. 32
กสก. 33
กสก.34

4. สาระสาคัญที่จัดเก็บ และการคีย์ข้อมูล
ในการจัดเก็บรวบรวมข้ อมูลมีสาระหลักที่จดั เก็บมีดงั นี ้
4.1 ข้ อมูลทัว่ ไป -: ชื่อ – นามสกุล เลขที่บตั รประจาตัวประชาชน ที่อยูข่ องเกษตรกร
ที่เข้ าร่วมโครงการส่งเสริมการเกษตรประจาปี 2558
การคีย์ข้อมูล : คีย์ชื่อ นามสกุลของเกษตรกรที่เข้ าร่วมโครงการ
: คีย์เลขประจาตัวประชาชน 13 หลัก ซึง่ ควรกรอกให้ ถกู ต้ อง
เพราะถ้ ามีความผิดพลาดแม้ แต่ตวั เลขเดียว อาจจะทาให้ บนั ทึกข้ อมูลลงในโปรแกรมคอมพิวเตอร์
หรื อเชื่อมฐานข้ อมูลของเกษตรกรไม่ได้
: คีย์บ้านเลขที่ หมูท่ ี่ ตาบล อาเภอ จังหวัด และเบอร์ โทรศัพท์
ที่เกษตรกรอาศัยอยูจ่ ริงซึง่ อาจจะเป็ นที่อยูเ่ ดียวกันหรื อคนละที่กบั ที่ปรากฏในบัตรประจาตัว
ประชาชน/หรื อทะเบียนบ้ านก็ได้
4.2 การเข้ าร่วมกิจกรรมของโครงการ -: โดยวิธีกา ลง  ที่ต้องการ เกษตรกรสามารถ
เข้ าร่วมในกิจกรรมของโครงการได้ มากกว่า 1 กิจกรรม
การคีย์ข้อมูล : กรณีที่เกษตรกร 1 ราย ถูกนับเป็ นเป้าหมายเพียงครัง้ เดียว
ในโครงการนันๆ
้ ให้ คีย์ข้อมูล โดยคลิ๊กเลือกกิจกรรมในข้ อ 2 ที่เกษตรกรรรายนันเข้
้ าร่วมให้ ครบทุก
กิจกรรม จากนันคี
้ ย์ข้อมูล ไปจนถึง ข้ อ 7 แล้ วกดบันทึก
: กรณีที่เกษตรกร 1 ราย ถูกนับเป็ นเป้าหมายมากกว่า 1 ครัง้ (นับซ ้า)
ในโครงการนันๆ
้ ให้ คีย์แบบ กสก.นันตามจ
้
านวนครัง้ ที่ถกู นับ เช่น ถ้ านาย ก. ถูกนับเป็ นเป้าหมายสองครัง้
ครัง้ ที่ 1 ให้ คีย์ข้อมูลแบบ กสก. ของนาย ก. ในข้ อ 1 แล้ วเลือก
กิจกรรมในข้ อ 2 ที่นาย ก. เข้ าร่วมครัง้ ที่ 1 จากนันคี
้ ย์ข้อมูล ไปจนถึง ข้ อ 7 แล้ วกดบันทึก
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ครัง้ ที่ 2 ให้ คีย์ข้อมูลแบบ กสก. ของนาย ก. ในข้ อ 1 แล้ วเลือก
กิจกรรมในข้ อ 2 ที่นาย ก. เข้ าร่วมครัง้ ที่ 2 จากนันคี
้ ย์ข้อมูล ไปจนถึง ข้ อ 7 แล้ วกดบันทึก
4.3 ชนิดสินค้ าเกษตร (ถ้ ามี) -: ระบุชื่อสินค้ าเกษตรที่เกษตรกรได้ รับการถ่ายทอด
ความรู้หรื อคาแนะนา
4.4 การปฏิบตั ขิ องเกษตรกร -: เป็ นการรวบรวมประเด็นที่เกษตรกรนาความรู้ไปปฏิบตั ิ
โดยเปรี ยบเทียบก่อนเข้ าและหลังเข้ าร่วมโครงการว่าเกษตรกรปฏิบตั หิ รื อไม่ อย่างไร
ก่อนเข้ าร่วมโครงการ : เก็บข้ อมูลในวันที่มีการส่งเสริม/ถ่ายทอดความรู้ โดยกา
 ลงในช่องก่อนเข้ าร่วมโครงการ ตามประเด็นที่กาหนดไว้ ในแบบ กสก.
หลังเข้ าร่วมโครงการ : เก็บข้ อมูลในวันที่ออกติดตามผลการนาความรู้ไปปฏิบตั ิ
ว่าหลังจากได้ รับการถ่ายทอดความรู้ไปแล้ ว เกษตรกรมีการนาความรู้ที่ได้ รับไปปฏิบตั ิหรื อไม่
ตามประเด็นที่กาหนดไว้ ในแบบ กสก. โดยให้ กา  ลงในช่องหลังเข้ าร่วมโครงการ
(ประมาณอย่างน้ อย 2 เดือนหลังการเข้ าร่วมกิจกรรมการส่งเสริม/ถ่ายทอดความรู้ในโครงการนันๆ)
้
การคีย์ข้อมูล : ต้ องคีย์ข้อมูลตามประเด็นที่กาหนดไว้ ในแบบ กสก. ทังก่
้ อน
และหลังที่เกษตรกรเข้ าร่วมโครงการ ระบบจึงจะทาการบันทึกให้
4.5 สาเหตุที่ไม่นาความรู้ไปปฏิบตั ิ -: เป็ นการรวบรวมเหตุผล หรื อสาเหตุที่เกษตรกร
ไม่นาความรู้ไปปฏิบตั ิ
4.6 ผลที่ได้ รับจากการนาความรู้ไปปฏิบตั ิ -: เป็ นการรวบรวมผลผลิตหรื อ ผลลัพธ์ที่เกิด
จากการที่เกษตรกรนาความรู้ไปปฏิบตั ิ
4.7 วันที่และสถานที่ที่เข้ ารับการอบรม
4.8 ผู้รวบรวมข้ อมูล/รายงาน
5. ช่ วงเวลาในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
เจ้ าหน้ าที่ผ้ รู ับผิดชอบโครงการเก็บรวบรวมข้ อมูลจากเกษตรกรและบุคคลเป้าหมาย
ที่เข้ าร่วมโครงการทุกราย ใน 2 ช่วงเวลา คือ
- ครัง้ ที่ 1 ทาการเก็บข้ อมูลในวันที่เกษตรกรเข้ าร่วมกิจกรรมของโครงการ
เพื่อรวบรวมข้ อมูลการปฏิบตั ิของเกษตรกรก่อนเข้ าร่วมโครงการตามประเด็นหลักที่ต้องการให้ เกษตรกร
ปฏิบตั ิ
- ครัง้ ที่ 2 ทาการเก็บข้ อมูลหลังจากที่เกษตรกรเข้ าร่วมกิจกรรมของโครงการ
ไปแล้ วอย่างน้ อย 2 เดือน เพื่อรวบรวมข้ อมูลการนาความรู้ที่ได้ รับจากการเข้ าร่วมกิจกรรมของโครงการ
ไปปฏิบตั ิ

5
6. บทบาท
6.1 กอง / สานักผู้รับผิดชอบโครงการ
- กาหนดประเด็นการถ่ายทอดความรู้ที่ต้องการให้ เกษตรกรนาไปปฏิบตั ิ
- ติดตามสถานการณ์รายงาน / การบันทึกข้ อมูลของหน่วยปฏิบตั ิ
- สรุปผลข้ อมูลในระดับโครงการ
- นาข้ อมูลไปใช้ ประโยชน์ในการบริ หารโครงการ หรื อปรับปรุงการดาเนินงาน
โครงการ
6.2 กองแผนงาน
- ร่วมกับกอง / สานัก ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทาเครื่ องมือในการจัดเก็บ
ข้ อมูลเกษตรกรนาความรู้ไปปฏิบตั ิ
- ร่วมกับศูนย์สารสนเทศ จัดทา / ปรับปรุงหน้ าจอการบันทึกข้ อมูล
- ให้ คาแนะนาการดาเนินงานการจัดเก็บข้ อมูล
- ติดตามสถานการณ์การรายงาน / การบันทึกข้ อมูลของหน่วยงานปฏิบตั ิ
- จัดทารายงานสรุปผลในภาพรวมของกรมฯ เสนอผู้บริหารกรม กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ สานักงบประมาณ ก.พ.ร. ฯลฯ
6.3 ศูนย์สารสนเทศ
- ร่วมกับ กผง. จัดทา / ปรับปรุง หน้ าจอการบันทึกข้ อมูล
- ให้ คาปรึกษาแนะนาในการใช้ งานระบบและการบันทึกข้ อมูล
6.4 หน่วยงานในพื ้นที่
สานักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต (สสข.)
- เก็บรวบรวมข้ อมูลจากเกษตรกรผู้เข้ าร่วมโครงการปี 2558 ตามเป้าหมาย
การดาเนินงานโครงการที่ได้ รับ โดยใช้ แบบ กสก.
- บันทึกข้ อมูลบนระบบ Online : http://rbm.doae.go.th
- ติดตามสถานการณ์การรายงาน / การบันทึกข้ อมูลของหน่วยงานในพื ้นที่
ที่รับผิดชอบ
- สรุปผลในระดับหน่วยงาน
- นาข้ อมูลไปใช้ ประโยชน์ในการบริ หารงาน
สนง.เกษตรจังหวัด
- ติดตามสถานการณ์การรายงาน / การบันทึกข้ อมูลของหน่วยงานในพื ้นที่
ที่รับผิดชอบ
- สรุปผลในระดับหน่วยงาน
- นาข้ อมูลไปใช้ ประโยชน์ในการบริ หารงาน
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สนง.เกษตรอาเภอ / ศูนย์ปฏิบตั ิการฯ
- เก็บรวบรวมข้ อมูลจากเกษตรกรผู้เข้ าร่วมโครงการปี 2558 ตามเป้าหมาย
การดาเนินงานโครงการที่ได้ รับ โดยใช้ แบบ กสก.
- บันทึกข้ อมูลบนระบบ Online : http://rbm.doae.go.th
- สรุปผลในระดับหน่วยงาน
- นาข้ อมูลไปใช้ ประโยชน์ในการบริ หารงาน
7. เครื่ องมือที่ใช้ ในการจัดเก็บข้ อมูล
แบบสัมภาษณ์เพื่อประเมินผลการนาความรู้ไปปฏิบตั ขิ องเกษตรกร ปี 2558
(แบบ กสก. 1 – กสก. 34)
8. การบันทึกข้ อมูล
หน่วยงานในพื ้นที่สามารถทาการบันทึกข้ อมูลลงในระบบโปรแกรมระบบฐานข้ อมูล
เกษตรกรผู้เข้ าร่วมโครงการ ใน Wet site ของกรมส่งเสริมการเกษตร http://rbm.doae.go.th ได้ จนถึง
วันที่ 5 ตุลาคม 2558

