






 

 
 

 
 
 

ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร 
เรื่อง  หลักเกณฑ์การคัดเลือกเกษตรกร บุคคลทางการเกษตร และสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับประเทศ 

..……………………………………………....... 

กรมส่งเสริมการเกษตร ได้ด าเนินการคัดเลือกเกษตรกร บุคคลทางการเกษตร และสถาบันเกษตรกร
ดีเด่นระดับประเทศ เป็นประจ าทุกปี เพ่ือเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติแก่เกษตรกร บุคคลทางการเกษตร และสถาบัน
เกษตรกรที่มีผลงานดีเด่นให้เป็นที่ปรากฏแก่สาธารณชน ตลอดจนเป็นการให้ความส าคัญ และสร้างขวัญก าลังใจ
ให้ผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีพลังใจสร้างผลงานที่เป็นประโยชน์ต่ออาชีพการเกษตรให้เกิดการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง เพ่ือให้เกิดผลดีต่อประเทศ 

 

ในการนี้ เพ่ือให้การด าเนินการคัดเลือกเกษตรกร บุคคลทางการเกษตร และสถาบันเกษตรกรดีเด่น
ระดับประเทศ มีความถูกต้อง เป็นไปด้วยความยุติธรรม และบรรลุวัตถุประสงค์ และเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
ให้เกิดประสิทธิภาพ จึงจัดท าประกาศหลักเกณฑ์การคัดเลือกเกษตรกร บุคคลทางการเกษตร และสถาบันเกษตรกร
ดีเด่นระดับประเทศ โดยมีสาระส าคัญ ประกอบด้วย 

1. วัตถุประสงค์ 
1.1 เพ่ือคัดเลือกผลงานเกษตรกร บุคคลทางการเกษตร และสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับประเทศ  
1.2 เพ่ือให้เกษตรกร บุคคลทางการเกษตร และสถาบันเกษตรกรที่มีผลงานดีเด่น ได้รับการยกย่อง

เชิดชูเกียรติให้เป็นที่ปรากฏต่อสาธารณชน เกิดความภาคภูมิใจในอาชีพของตนเอง  
1.3 เพ่ือให้เกษตรกร บุคคลทางการเกษตร และสถาบันเกษตรกรต้นแบบที่มีผลงานดีเด่น 

เป็นแหล่งเรียนรู้ และศึกษาผลงานจากตัวอย่างจริงของเกษตรกร บุคคลทางการเกษตร และสถาบันเกษตรกรดีเด่น
ที่ประสบความส าเร็จด้านวิชาชีพเกษตร  

1.4 เพ่ือพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการด าเนินงานของเกษตรกร  บุคคลทางการเกษตร 
และสถาบันเกษตรกร 

2. ประเภทการคัดเลือก แบ่งเป็น 3 ประเภท ดังต่อไปนี้ 
2.1 ประเภทเกษตรกรดีเด่น ได้แก่ 

2.1.1 อาชีพท าสวน 
2.1.2 อาชีพท าไร่  
2.1.3 อาชีพไร่นาสวนผสม 

2.2 ประเภทบุคคลทางการเกษตรดีเด่น ได้แก่ 
2.2.1 สมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกร 
2.2.2 ที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกร 

2.3 ประเภทสถาบันเกษตรกรดีเด่น ได้แก่ 
2.3.1 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร 
2.3.2 กลุ่มยุวเกษตรกร 
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3. คุณสมบัติทั่วไป 
3.1 เกษตรกร และบุคคลทางการเกษตรดีเด่น ที่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติ

ทั่วไป ดังนี้ 
3.1.1 สัญชาติไทย มีความประพฤติดี ไม่เคยมีประวัติเสื่อมเสียมาก่อน 
3.1.2 เป็นผู้มีความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละเพ่ือส่วนรวมและมีผลงานทางการเกษตรดีเด่น 

สามารถเผยแพร่ขยายผลให้แก่ส่วนรวมได้ 
3.1.3 มีผลการด าเนินงานด้านเกษตรในประเภท ที่ส่งเข้ารับการคัดเลือกสามารถตรวจสอบ

ย้อนหลังได้ ไม่น้อยกว่า 3 ปี  
 1) ส าหรับเกษตรกรดีเด่น ให้นับจากปีปฏิทิน โดยเริ่มนับจากปีที่มีรายได้มั่นคงแล้ว 
 2) ส าหรับสมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกร และที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกร ให้ตรวจเอกสาร

ผลงานและหลักฐานการเป็นสมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกร ที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกร ต้องไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยนับจาก 
ปีปฏิทิน 

3.1.4 เป็นผู้ไม่เคยเข้ารับพระราชทานโล่รางวัลในสาขาเดียวกันมาก่อน 
3.2 สถาบันเกษตรกรดีเด่น ที่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไป ดังนี้ 

3.2.1 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร 
 1) เป็นกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ที่ข้ึนทะเบียนเพื่อรับการส่งเสริมและสนับสนุนจาก

ส านักงานเกษตรจังหวัดมาแล้วอย่างน้อย 3 ปี โดยการตรวจสอบเอกสาร 
 2) มีผลการด าเนินงานย้อนหลังให้คณะกรรมการตัดสินตรวจสอบได้อย่างน้อย 3 ปี 
 3) กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรที่เคยได้รับพระราชทานโล่รางวัลดีเด่นแห่งชาติแล้ว 

ไม่สามารถส่งเข้ารับการคัดเลือกอีกภายใน 5 ปี พิจารณาจากปีปฏิทินวันที่ได้รับพระราชทานโล่รางวัลจนถึงวันส่ง
เข้ารับการคัดเลือกระดับจังหวัดอีกครั้ง 

3.2.2 กลุ่มยุวเกษตรกร 
 1) กลุ่มยุวเกษตรกรที่ข้ึนทะเบียนเพื่อรับการส่งเสริมและสนับสนุนจากส านักงาน

เกษตรจังหวัดมาแล้วอย่างน้อย 3 ปี โดยการตรวจสอบเอกสาร 
 2) มีผลการด าเนินงานย้อนหลังให้คณะกรรมการตัดสินตรวจสอบได้อย่างน้อย 3 ปี 
 3) กลุ่มยุวเกษตรกรที่เคยได้รับพระราชทานโล่รางวัลดีเด่นแห่งชาติแล้ว ไม่สามารถ

ส่งเข้ารับการคัดเลือกอีกภายใน 3 ปี พิจารณาจากปีปฏิทินวันที่ได้รับพระราชทานโล่รางวัลจนถึงวันส่งเข้ารับ 
การคัดเลือกระดับจังหวัดอีกครั้ง 

4. คุณสมบัติเฉพาะ  
4.1 เกษตรกรดีเด่น ทีม่ีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติเฉพาะ ดังนี้ 

4.1.1 สาขาอาชีพท าสวน 
 - เกษตรกรสาขาอาชีพท าสวน หมายถึง เกษตรกรที่ประกอบอาชีพการท าสวน 

เป็นอาชีพหลัก ได้แก่ ท าสวนผลไม้ ไม้ยืนต้น ยางพารา ปาล์มน้ ามัน ไม้ดอกไม้ประดับ พืชผัก มันฝรั่ง มันเทศ 
สมุนไพร เป็นต้น โดยมีรายได้จากอาชีพการท าสวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของรายได้ในภาคการเกษตร  และต้อง
เป็นเกษตรกรที่ปฏิบัติจริงในพ้ืนที่การเกษตรของตนเอง 
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 - เกษตรกรที่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติเฉพาะ ดังนี้ 
 1) เป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกร (ทบก.) 
 2) พืชที่ปลูกจะต้องผ่านกระบวนการผลิตได้รับการรับรองมาตรฐาน เช่น GAP 

เกษตรปลอดภัย หรือเกษตรอินทรีย์ ส าหรับพืชอาหาร หรือมาตรฐานอื่น ๆ ยกเว้นพืชที่ไม่ใช่พืชอาหารโดยตรง 
 3) เกษตรกรมีพ้ืนที่ท าสวน แปลงที่ส่งเข้าประกวดเป็นของตนเอง ที่ตั้งแปลง 

ต้องมีหลักฐานถูกต้องตามกฎหมาย โดยตรวจสอบเอกสารสิทธิท ากิน หรือหนังสือรับรองประโยชน์ในที่ดินของรัฐ 
หรือเอกสารที่ทางราชการออกให้แสดงสิทธิท ากินโดยไม่ผิดกฎหมาย ตามรายละเอียดประเภทที่ดินที่มีหนังสือรับรอง
ผู้ท าประโยชน์ในเขตที่ดินของรัฐ แนบท้ายประกาศ โดยมีขนาดพื้นที่ ดังนี้ 

 3.1) เกษตรกรอาชีพปลูกไม้ดอก ไม้ประดับ พืชผัก และสมุนไพร มีพ้ืนที่แปลง
ที่ส่งเข้าประกวด จ านวนไม่น้อยกว่า 3 ไร่  

 3.2) เกษตรกรอาชีพปลูกไม้ผล มีพ้ืนที่แปลงที่ส่งเข้าประกวด จ านวน
ไม่น้อยกว่า 10 ไร่  

 3.3) เกษตรกรอาชีพปลูกไม้ยืนต้น ยางพารา ปาล์มน้ ามัน มีพ้ืนที่แปลงที่ส่ง
เข้าประกวด จ านวนไม่น้อยกว่า 30 ไร่  

4.1.2  สาขาอาชีพท าไร่ 
 - เกษตรกรสาขาอาชีพท าไร่ หมายถึง เกษตรกรที่ประกอบอาชีพการปลูกพืชไร่

เป็นอาชีพหลัก ได้แก่ ถั่วเขียว ถั่วเหลือง ถั่วลิสง ข้าวโพด ทานตะวัน ฝ้าย อ้อย มันส าปะหลัง สับปะรด เป็นต้น  
โดยมีรายได้จากอาชีพการท าไร่ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของรายได้ในภาคการเกษตร  และต้องเป็นเกษตรกรที่
ปฏิบัติจริงในพ้ืนที่การเกษตรของตนเอง 

 - เกษตรกรที่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติเฉพาะ ดังนี้ 
 1) เป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกร (ทบก.) 
 2) พืชที่ปลูกจะต้องผ่านกระบวนการผลิตได้รับการรับรองมาตรฐาน เช่น GAP 

เกษตรปลอดภัย หรือเกษตรอินทรีย์ ส าหรับพืชอาหาร หรือมาตรฐานอื่น ๆ ยกเว้นพืชที่ไม่ใช่พืชอาหารโดยตรง 
 3) เกษตรกรมีพ้ืนที่ท าไร่ แปลงที่ส่งเข้าประกวดเป็นของตนเอง ที่ตั้งแปลง  

ต้องมีหลักฐานถูกต้องตามกฎหมาย โดยตรวจสอบเอกสารสิทธิท ากิน หรือหนังสือรับรองประโยชน์ในที่ดินของรัฐ 
หรือเอกสารที่ทางราชการออกให้แสดงสิทธิท ากินโดยไม่ผิดกฎหมาย ตามรายละเอียดประเภทที่ดินที่มีหนังสือรับรอง
ผู้ท าประโยชน์ในเขตที่ดินของรัฐ แนบท้ายประกาศ จ านวนไม่น้อยกว่า 20 ไร่  

4.1.3 สาขาอาชีพไร่นาสวนผสม 
 - เกษตรกรสาขาอาชีพไร่นาสวนผสม หมายถึง เกษตรกรที่ประกอบอาชีพการเกษตร 

โดยการท ากิจกรรมการเกษตรหลายอย่างเพ่ือลดความเสี่ยงจากภาวะราคาผลผลิตและความแปรปรวนของดิน ฟ้า 
อากาศ โดยการปลูกพืชหลาย ๆ อย่าง หรือการปลูกพืชร่วมกับการเลี้ยงสัตว์ และการประมง ซึ่งกิจกรรมที่ท า
ร่วมกันนั้นไม่จ าเป็นต้องเก้ือกูลกัน แต่กลไกลการเกิดข้ึนนั้น เป็นแบบเป็นไปเองตามสภาพความเหมาะสมของพ้ืนที่ 
เช่น การปลูกโกโก้แซมในสวนมะพร้าว การเลี้ยงปลาในนาข้าว การปลูกพืชไร่ ไม้ผล ไม้ยืนต้นร่วมกับการเลี้ยงสัตว์ 
โดยมีรายได้จากอาชีพการท าไร่นาสวนผสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของรายได้ในภาคการเกษตรและต้องเป็น
เกษตรกรที่ปฏิบัติจริงในพื้นที่การเกษตรของตนเอง 
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 - เกษตรกรที่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติเฉพาะ ดังนี้ 

 1) เป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกร (ทบก.) 
 2) เกษตรกรมีพ้ืนที่ท าไร่นาสวนผสม แปลงที่ส่งเข้าประกวดเป็นของตนเอง 

ที่ตั้งแปลงต้องมีหลักฐานถูกต้องตามกฎหมาย โดยตรวจสอบเอกสารสิทธิท ากิน หรือหนังสือรับรองประโยชน์ในที่ดิน
ของรัฐ หรือเอกสารที่ทางราชการออกให้แสดงสิทธิท ากินโดยไม่ผิดกฎหมาย ตามรายละเอียดประเภทที่ดินที่มีหนังสือ
รับรองผู้ท าประโยชน์ในเขตที่ดินของรัฐ แนบท้ายประกาศ จ านวนไม่น้อยกว่า 5 ไร่ 

 3) มีการจัดระบบการปลูกพืช หรือรูปแบบฟาร์มที่มีข้าวอยู่ด้วย เช่น ข้าวและ
พืชหรือข้าว พืชและเลี้ยงสัตว์ หรือ ข้าว พืชและประมง หรือ ข้าว พืช เลี้ยงสัตว์และประมง 

 4) การผลิตพืชต้องแสดงถึงการผลิตพืชปลอดภัย หรือเกษตรอินทรีย์ 
4.2 บุคคลทางการเกษตรดีเด่น ทีม่ีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกต้องมคีุณสมบัติเฉพาะ ดังนี้ 

4.2.1 สมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกร  
 1) ต้องมีอายุระหว่าง 10 – 25 ปี โดยตรวจสอบบัตรประจ าตัวประชาชน     

ณ วันที่พิจารณาคัดเลือกจากระดับจังหวัด 
 2) มีสถานภาพโสดทั้งทางพฤตินัยและนิตินัย 

4.2.2 ที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกร ต้องมีผลการด าเนินงานเป็นที่ปรึกษาของกลุ่มยุวเกษตรกร
ที่ส่งเข้าประกวด ไม่น้อยกว่า 3 ปี 

4.3 สถาบันเกษตรกรดีเด่น ที่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกต้องผ่านคุณสมบัติเฉพาะ ดังนี้ 
4.3.1 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ต้องมผีลงานโดดเด่น เป็นผลงานเชิงประจักษ์  
4.3.2 กลุ่มยุวเกษตรกร ต้องมีผลงานโดดเด่น เป็นผลงานเชิงประจักษ์  

5. หลักเกณฑ์การคัดเลือกเกษตรกร บุคคลทางการเกษตร และสถาบันเกษตรกรดีเด่น มีดังนี้ 
5.1 หลักเกณฑ์การคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น 

- เกษตรกรดีเด่นทุกประเภทที่ผ่านการคัดเลือกเป็นเกษตรกรดีเด่น จะต้องผ่านเกณฑ์
การคัดเลือกด้วยคะแนนรวม ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80  

 5.1.1 สาขาอาชีพท าสวน คะแนนเต็ม 100 คะแนน ประกอบด้วย 
1) ความคิดริเริ่ม และความพยายามฟันฝ่าอุปสรรคในการสร้างผลงาน คะแนนเต็ม 

25 คะแนน พิจารณาจาก 
 1.1) การคิดค้นสร้างนวัตกรรมใหม ่ๆ น ามาใช้พัฒนาการเกษตรของตนเอง 

ในการเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุน สร้างรายได้ 
 1.2) การน าเทคโนโลยีมาใช้ได้อย่างเหมาะสมกับพ้ืนที่และไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม 
 1.3) การแก้ปัญหาของเกษตรกรด้านพ้ืนที่ ด้านวิชาการเกษตร ด้านเศรษฐกิจ 

ด้านสังคม ด้านการเมือง ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง  
 2) ผลงานและความส าเร็จของผลงาน ทั้งปริมาณและคุณภาพ ตลอดจนระยะเวลา

ที่ปฏิบัติงานและความยั่งยืนในอาชีพ คะแนนเต็ม 35 คะแนน พิจารณาจาก 
 2.1) ผลงาน ได้แก่ 

2.1.1) ผลผลิตต่อไร่ หรือต่อหน่วยพ้ืนที่เกินค่าเฉลี่ยของประเทศ 
โดยใช้ข้อมูลของส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรและหน่วยงานอื่น ๆ  

2.1.2) มีการบริหารจัดการการผลิตและการตลาดที่ดี พิจารณาจาก
แผนการผลิตและการตลาด 

2.1.3) ทุนและรายได้... 
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2.1.3) ทุนและรายได้ โดยตรวจสอบหลักฐานย้อนหลัง 3 ปี 
2.1.4) การใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการการผลิต 

 2.2) ความยั่งยืนในอาชีพ ได้แก่ ความต่อเนื่องของการท าสวน การขยาย
พ้ืนที ่การเพ่ิมมูลค่าผลผลิต และการตลาด 

 2.3) การขยายผล ได้แก่ สามารถเผยแพร่ขยายผลให้แก่ส่วนรวมไปปฏิบัติได้ 
 3) ความเป็นผู้น าและการเสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวมในด้านต่าง ๆ คะแนนเต็ม 

20 คะแนน พิจารณาจาก 
 3.1) เป็นผู้น าอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ เช่น อาสาสมัครเกษตร 

ตามระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่าด้วยการบริหารงานอาสาสมัครเกษตร พ.ศ. 2560 โดยตรวจสอบเอกสาร
การเป็นอาสาสมัครเกษตร เครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) เครือข่าย Smart 
Farmer ต้นแบบ ผู้น าระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ เป็นต้น  

 3.2) การท าประโยชน์เพ่ือส่วนรวม เช่น เป็นที่ปรึกษาด้านการเกษตร   
และด้านต่าง ๆ เป็นสถานที่ศึกษาดูงาน ในการถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตรและอ่ืน ๆ  

 3.3) ความสามารถในการสื่อสารและการท าความเข้าใจ 
 3.4) บุคลิกภาพ ความน่าเชื่อถือ และมีจริยธรรม 

 4) การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คะแนนเต็ม 20 คะแนน
พิจารณาจาก 

 4.1) การปรับปรุงบ ารุงดิน เช่น การลดการใช้ปุ๋ยเคมีและเปลี่ยนมาใช้ปุ๋ย
อินทรีย์ ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยพืชสด เป็นต้น  

 4.2) การป้องกันและการรักษาดิน เช่น การปลูกพืชคลุมดนิ การรักษาความชื้น
ของดิน โดยใช้เศษวัสดุคลุมดิน หรือปลูกหญ้าแฝกเพ่ือลดการพังทลายของดิน 

 4.3) การป้องกันก าจัดศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน เช่น การใช้พันธุ์ต้านทาน 
สารชีวภาพ การเขตกรรม วิธีกล การใช้สารเคมีถูกต้องตามหลักวิธีการ และเหมาะสมสอดคล้องกับพ้ืนที่ 

 4.4) มีการจัดการที่อยู่อาศัย และกิจกรรมการปลูกพืชอย่างถูกต้องตาม
หลักวิชาการ ถูกสุขลักษณะ และไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม 

5.1.2 สาขาอาชีพท าไร่ คะแนนเต็ม 100 คะแนน ประกอบด้วย 
1) ความคิดริเริ่ม และความพยายามฟันฝ่าอุปสรรคในการสร้างผลงาน คะแนนเต็ม 

25 คะแนน พิจารณาจาก 
1.1) การคิดค้นสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ น ามาใช้พัฒนาการเกษตรของตนเอง 

ในการเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุน สร้างรายได้ 
1.2) การน าเทคโนโลยีมาใช้ไดอ้ย่างเหมาะสมกับพ้ืนทีแ่ละไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม 
1.3) การแก้ปัญหาของเกษตรกรด้านพ้ืนที่ ด้านวิชาการเกษตร ด้านเศรษฐกิจ 

ด้านสังคม ด้านการเมือง ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง  
2) ผลงานและความส าเร็จของผลงาน ทั้งปริมาณและคุณภาพ ตลอดจนระยะเวลา

ที่ปฏิบัติงานและความยั่งยืนในอาชีพ คะแนนเต็ม 35 คะแนน พิจารณาจาก 
2.1) ผลงาน ได้แก่ 

2.1.1) ผลผลิตต่อไร่ หรือต่อหน่วยพื้นที่เกินค่าเฉลี่ยของประเทศ  
โดยใช้ข้อมูลของส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรและหน่วยงานอื่น ๆ  

2.1.2) มีการ... 
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2.1.2) มีการบริหารจัดการการผลิตและการตลาดที่ดี พิจารณาจาก
แผนการผลิตและการตลาด 

2.1.3) ทุนและรายได้ โดยตรวจสอบหลักฐานย้อนหลัง 3 ปี 
2.1.4) การใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการการผลิต 

2.2) ความยั่งยืนในอาชีพ ได้แก่ ความต่อเนื่องของการท าไร่ การขยายพ้ืนที ่
การเพ่ิมมูลค่าผลผลิต และการตลาด 

2.3) การขยายผล ได้แก่ สามารถเผยแพร่ขยายผลให้แก่ส่วนรวมไปปฏิบัติได้ 
3) ความเป็นผู้น าและการเสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวมในด้านต่าง ๆ คะแนนเต็ม 

20 คะแนน พิจารณาจาก 
3.1) เป็นผู้น าอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ เช่น อาสาสมัครเกษตร 

ตามระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่าด้วยการบริหารงานอาสาสมัครเกษตร พ.ศ. 2560 โดยตรวจสอบเอกสาร
การเป็นอาสาสมัครเกษตร เครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) เครือข่าย Smart 
Farmer ต้นแบบ ผู้น าระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ เป็นต้น  

 3.2) การท าประโยชน์เพื่อส่วนรวม เช่น เป็นที่ปรึกษาด้านการเกษตร 
และด้านต่าง ๆ เป็นสถานที่ศึกษาดูงาน ในการถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตรและอ่ืน ๆ  

 3.3) ความสามารถในการสื่อสารและการท าความเข้าใจ 
 3.4) บุคลิกภาพ ความน่าเชื่อถือ และมีจริยธรรม 

4) การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คะแนนเต็ม 20 คะแนน
พิจารณาจาก 

 4.1) การปรับปรุงบ ารุงดิน เช่น การลดการใช้ปุ๋ยเคมีและเปลี่ยนมาใช้ปุ๋ย
อินทรีย์ ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยพืชสด เป็นต้น  

 4.2) การป้องกันและการรักษาดิน เช่น การปลูกพืชคลุมดิน การรักษาความชื้น
ของดิน โดยใช้เศษวัสดุคลุมดิน หรือปลูกหญ้าแฝกเพ่ือลดการพังทลายของดิน 

 4.3) การป้องกันก าจัดศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน เช่น การใช้พันธุ์ต้านทาน 
สารชีวภาพ การเขตกรรม วิธีกล การใช้สารเคมีถูกต้องตามหลักวิธีการ และเหมาะสมสอดคล้องกับพื้นท่ี 

 4.4) มีการจัดการที่อยู่อาศัย และกิจกรรมการปลูกพืชอย่างถูกต้องตาม
หลักวิชาการ ถูกสุขลักษณะ และไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม 

5.1.3 สาขาอาชีพไร่นาสวนผสม คะแนนเต็ม 100 คะแนน ประกอบด้วย 
1) ความคิดริเริ่ม และความพยายามฟันฝ่าอุปสรรคในการสร้างผลงาน คะแนนเต็ม 

25 คะแนน พิจารณาจาก 
1.1) การคิดค้นสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ น ามาใช้พัฒนาการเกษตรของตนเอง 

ในการเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุน สร้างรายได้ 
1.2) การน าเทคโนโลยีมาใช้ได้อย่างเหมาะสมกับพ้ืนทีแ่ละไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม 
1.3) เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับเศรษฐกิจพอเพียงและไร่นาสวนผสม 
1.4) การแก้ปัญหาของเกษตรกรด้านพ้ืนที่ ด้านวิชาการเกษตร ด้านเศรษฐกิจ 

ด้านสังคม ด้านการเมือง ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
1.5) แนวคิดในการท างาน 
 

2) ผลงาน… 
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2) ผลงานและความส าเร็จของผลงาน ทั้งปริมาณและคุณภาพ ตลอดจนระยะเวลา
ที่ปฏิบัติงานและความยั่งยืนในอาชีพ คะแนนเต็ม 35 คะแนน พิจารณาจาก 

 2.1) ผลงาน ได้แก่ 
2.1.1) สภาพทั่วไปของฟาร์ม 

กิจกรรมการผลิตและองค์ประกอบในฟาร์ม มีดังนี้ 
(1) กิจกรรมที่ท ารายได้ เช่น ข้าว ไม้ผล พืชผักเศรษฐกิจ ไม้ดอก 

ไม้ประดับ พืชไร่ เลี้ยงสัตว์ และประมง เป็นต้น  
   (2) กิจกรรมอาหาร เช่น ข้าว พืช อาหารสัตว์ พืชผักสวนครัว 

พืชสมุนไพร ไม้ผลบางชนิด กล้วย มะพร้าว มะละกอ ไผ่ตง การเลี้ยงปลา การเลี้ยงผึ้ง การเลี้ยงสัตว์ปีก เป็นต้น  
(3) กิจกรรมการใช้สอย เช่น ไผ่รวก ไผ่สีสุก สะเดาเทียม 

กระถินเทพา ยูคาลิปตัส ต้นสัก เป็นต้น 
(4) อ่ืน ๆ ตามความเหมาะสมของแต่ละฟาร์มและแต่ละพ้ืนที่ 

2.1.2) ความสมบูรณ์ของแปลงพืช สัตว์ ประมง  
2.1.3) ผลผลิตต่อไร่หรือต่อหน่วยพื้นที่เกินค่าเฉลี่ยของประเทศ 

ตามประเภทของกิจกรรมหลัก 
2.1.4) การใช้วิชาการในการปรับปรุงสภาพการผลิต 
2.1.5) การน าผลผลิตไปใช้ประโยชน์เพื่อเพ่ิมมูลค่า 
2.1.6) การน าสิ่งเหลือใช้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ 

 2.2) การจัดการ ได้แก่ 
2.2.1) มีแผนผังฟาร์ม หรือแผนงบประมาณฟาร์ม มีปฏิทินการปลูกพืช 

เลี้ยงสัตว์ และประมง 
2.2.2) การจดบันทึกและบัญชีฟาร์ม 
2.2.3) การจัดการผลผลิต การจ าหน่าย การตลาด 
2.2.4) การใช้แรงงานที่สอดคล้องกับกิจกรรมและขนาดของพ้ืนที่ 
2.2.5) การผสมผสาน ไม่จ าเป็นต้องเกื้อกูลกัน 
2.2.6) ระยะเวลาที่ให้ผลผลิตและผลตอบแทน เช่น กิจกรรมที่มีอายุสั้น 

กิจกรรมที่มีอายุปานกลาง กิจกรรมที่มีอายุยาว 
2.2.7) วิธีการผลิต ได้แก่ ปลูกเป็นแถว ปลูกแถวคู่ หรือสลับฟันปลา 

ปลูกแบบผสมผสานเต็มพ้ืนที่ ปลูกตามขอบบ่อเลี้ยงปลาหรือคันดิน ผลิตเพ่ือพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน 
2.2.8) ระบบการผลิต ได้แก่ ระบบการปลูกพืช พืชหมุนเวียน พืชแซม 

พืชเหลื่อมฤดู การกระจายการผลิต เกษตรผสมผสาน 
 2.3) ผลตอบแทนและการลงทุน พิจารณาย้อนหลัง 3 ปี ได้แก่ 

  2.3.1) ชนิดและกิจกรรมบอกปริมาณและผลผลิตต่อหน่วย 
  2.3.2) รายได้ รายจ่าย ก าไรต่อไร่ 
  2.3.3) รายได้ต่อเนื่องของกิจกรรม รายได้รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน

และรายปี 
    2.3.4) การน าผลตอบแทนไปลงทุน หรือปรับปรุงกิจกรรมในฟาร์ม  

เช่น ลงทุนต่อในไร่นา การด ารงชีพ การออม การศึกษา การประชาสัมพันธ์ 
2.4) ความยั่งยืน... 
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2.4) ความยั่งยืนด้านการประกอบอาชีพ ได้แก่ 
 2.4.1) สภาพการปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ ท าประมง ได้แก่ การเตรียมดิน  

การใช้สารป้องกันก าจัดศัตรูพืช ปุ๋ย 
 2.4.2) การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรและการหมุนเวียนใช้ปัจจัย 

การผลิตอย่างต่อเนื่อง 
 2.4.3) ผลตอบแทน การลงทุนต่อเนื่องและเงินทุนหมุนเวียน 
 2.4.4) ชุมชนมีส่วนร่วมและสังคมยอมรับ 

3) ความเป็นผู้น าและการเสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวมในด้านต่าง ๆ คะแนนเต็ม 
20 คะแนน พิจารณาจาก 

3.1) เป็นผู้น าอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ เช่น อาสาสมัครเกษตร 
ตามระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่าด้วยการบริหารงานอาสาสมัครเกษตร พ.ศ. 2560 โดยตรวจสอบเอกสาร
การเป็นอาสาสมัครเกษตร เครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) เครือข่าย Smart 
Farmer ต้นแบบ ผู้น าระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ เป็นต้น  

 3.2) การท าประโยชน์เพ่ือส่วนรวม เช่น เป็นที่ปรึกษาด้านการเกษตรและ
ด้านต่าง ๆ เป็นสถานที่ศึกษาดูงาน ในการถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตรและอ่ืน ๆ  

 3.3) ความสามารถในการสื่อสารและการท าความเข้าใจ 
 3.4) การขยายผล ได้แก่ มีผู้อ่ืนท าตาม มีผู้อื่นมาปรึกษาและยินดีถ่ายทอด 

 4) การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คะแนนเต็ม 20 คะแนน
พิจารณาจากขั้นตอนในการผลิตพืช สัตว์ ประมง หรือ ประเด็นส าคัญ ในการรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในลักษณะ
ไร่นาสวนผสมและเกษตรผสมผสาน ได้แก่ 

 4.1) การปรับปรุงบ ารุงดิน เช่น ใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมี ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยคอก 
ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยพืชสด เป็นต้น 

 4.2) การป้องกันและการรักษาดิน เช่น การปลูกพืชคลุมดิน การรักษา
ความชื้นของดินโดยใช้เศษวัสดุคลุมดิน ปลูกหญ้าแฝก ปลูกพืชขวางแนวลาดชัน 

 4.3) การป้องกันก าจัดศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน เช่น การใช้พันธุ์ต้านทาน 
สารชีวภาพ การเขตกรรม วิธีกล การใช้สารเคมีถูกต้องตามหลักวิธีการ และเหมาะสมสอดคล้องกับพื้นท่ี 

 4.4) การมีแหล่งกักเก็บ บ าบัดของเสียจากมูลสัตว์ เศษอาหารหรือน้ าเสีย 
 4.5) มีการจัดการโรงเรือนสัตว์เลี้ยง บ่อปลา หรือสัตว์น้ า กิจกรรมพืช  

ในแปลงอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการและถูกสุขลักษณะ เช่น มีระบบการถ่ายเทอากาศ มีระบบการก าจัดของเสีย
ไม่มีกลิ่นรบกวนผู้อยู่อาศัยข้างเคียง โดยมีการจัดการฟาร์ม ดังนี้ 

4.5.1) มีความหลากหลายทางชีวภาพ ที่น าไปสู่นิเวศน์เกษตรของ
ฟาร์มที่ด ี

4.5.2) มีการจัดระบบการปลูกพืช และระบบรูปแบบฟาร์มที่เหมาะสม 
เช่น มีร่องระบายน้ า แปลงและคันดินไม่ขวางทางระบายน้ า มีการปลูกพืชบังลม เป็นต้น 

4.5.3) มีการพ่ึงพาอาศัยกิจกรรม ทรัพยากรในไร่นา และปัจจัย
การผลิตในลักษณะผสมผสานพ่ึงพาอาศัยและเกื้อกูลซึ่งกันและกัน เช่น น าฟางข้าวมาเพาะเห็ดฟาง น าน้ าในบ่อปลา
มารดพืชขอบบ่อ ท าปุ๋ยหมักโดยใช้ปลายข้าว ข้าวเปลือกเป็นอาหารสัตว์ เศษผัก ผลไม้เป็นอาหารปลาและสัตว์ เป็นต้น 
 

5.2 หลักเกณฑ์... 



- 9 - 
 

5.2 หลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลทางการเกษตรดีเด่น 
- บุคคลทางการเกษตรดีเด่นทุกประเภทที่ผ่านการคัดเลือกเป็นบุคคลทางการเกษตรดีเด่น 

จะต้องผ่านเกณฑ์การคัดเลือกด้วยคะแนนรวม ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80  
5.2.1 สมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกร คะแนนเต็ม 100 คะแนน ประกอบด้วย 

 1) ความคิดริเริ่ม และความพยายามฟันฝ่าอุปสรรคในการสร้างผลงาน คะแนนเต็ม 
25 คะแนน พิจารณาจาก การด าเนินกิจกรรมในเชิงสร้างสรรค์เพ่ือพัฒนากลุ่มยุวเกษตรกร 

 2) ผลงานและความส าเร็จของผลงาน ทั้งปริมาณและคุณภาพ ตลอดจน
ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานและความยั่งยืนในอาชีพ คะแนนเต็ม 35 คะแนน พิจารณาจาก 

 2.1) ความรู้ความสามารถและมีผลงานดีเด่นด้านการเกษตรและเคหกิจเกษตร 
 

 2.2) การน าแนวคิด นวัตกรรมและเทคโนโลยี มาใช้ในการท ากิจกรรม  
ด้านการเกษตร ในบริบทที่เหมาะสมส าหรับยุวเกษตรกร 

 2.3) มีแผนปฏิบัติงาน ทั้งงานส่วนบุคคล งานรวมและกลุ่มย่อยร่วมกับสมาชิก 
การปฏิบัติงานเป็นไปตามแผน หรือไม่ปริมาณมากน้อยเพียงใด ตลอดจนผลผลิตหรือผลที่ได้จากการท างานเกิดอะไร 
ขึ้นบ้าง พิจารณาตรวจสอบสมุดบันทึกส่วนตัว 

 2.4) มีการจดบันทึกแผนการปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานและผลการปฏิบัติงาน
ได้ถูกต้อง ครบถ้วนตามวิธีการด าเนินงานของกลุ่มยุวเกษตรกรอย่างสม่ าเสมอ และมีการน าไปใช้ประโยชน์ พิจารณา
จากสมุดบันทึกส่วนตัว 

 2.5) มีการบริหารจัดการเงินทุนส่วนตัวได้อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 
 2.6) มีการจัดท าบัญชีรายรับ รายจ่าย ส่วนตัว 
 2.7) มีความรู้ความเข้าใจ การด าเนินงานกลุ่มและบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ 

สภายุวเกษตรกร และที่ปรึกษากลุ่ม ตลอดจนขั้นตอนการประชุมอย่างถูกต้อง 
 3) ความเป็นผู้น าและการเสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวมในด้านต่าง ๆ คะแนนเต็ม 

20 คะแนน พิจารณาจาก 
 3.1) เป็นผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกล เหมาะสมกับวัย 
 3.2) เป็นผู้น าที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ 
 3.3) พิจารณาความรับผิดชอบ ทั้งงานส่วนตัว งานกลุ่มย่อย และงาน

ส่วนรวม 
 3.4) การได้รับการยอมรับจากเพ่ือนสมาชิกและชุมชน 
 3.5) การท าประโยชน์เพ่ือส่วนรวม เช่น เป็นสถานที่ศึกษาดูงาน เป็นผู้ถ่ายทอด

ความรู้ ตลอดจนการมีบทบาทเข้าร่วมพัฒนาหมู่บ้านหรืองานสาธารณประโยชน์ต่าง ๆ นอกเหนือจากงานยุวเกษตรกร 
โดยดูลักษณะของงาน ปริมาณงาน ความยากง่ายและการอุทิศตนเสียสละเพ่ืองานนั้น ๆ  

4) การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คะแนนเต็ม 20 คะแนน
พิจารณาจาก 

 4.1) ขั้นตอนกระบวนการผลิตมีการจัดการที่อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

 4.2) มีบทบาทในการเข้าร่วมกิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมท้ังกิจกรรมภายในกลุ่ม และกิจกรรมชุมชน 
 

5.2.2 ที่ปรึกษา… 
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5.2.2 ที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกร  
 1) ความคิดริเริ่ม และความพยายามฟันฝ่าอุปสรรคในการสร้างผลงาน คะแนนเต็ม 

25 คะแนน พิจารณาจาก 
 1.1) ความคิดสร้างสรรค์และมุ่งมั่นในการพัฒนางานกลุ่มยุวเกษตรกร เพ่ือพัฒนา

และปรับปรุงงานกลุ่มยุวเกษตรกรให้ดีขึ้น 
 1.2) แนวคิดในการท างาน  

 2) ผลงานและความส าเร็จของผลงาน ทั้งปริมาณและคุณภาพ ตลอดจน
ระยะเวลา ที่ปฏิบัติงานและความยั่งยืนในอาชีพ คะแนนเต็ม 35 คะแนน พิจารณาจาก 

 2.1) การให้ค าแนะน าการท างานและกิจกรรมของกลุ่มยุวเกษตรกร การให้
ความสนับสนุนเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ อาจเป็นพันธุ์พืชหรือพันธุ์สัตว์ เงินทุน ตลอดจนการเยี่ยมเยียนงาน 
หรือโครงการของกลุ่มยุวเกษตรกรระหว่างด าเนินการ 

 2.2) การมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมของกลุ่ม เช่น การเข้าร่วมประชุมสัมมนา
หรือชุมนุมยุวเกษตรกร การร่วมกิจกรรมหารายได้เข้ากลุ่ม การติดต่อขอรับการสนับสนุนให้กลุ่มรวมทั้งการเผยแพร่ 
ประชาสัมพันธ์งานกลุ่มยุวเกษตรกรให้เป็นที่ยอมรับและรู้จักในชุมชน เป็นต้น 

 3) ความเป็นผู้น าและการเสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวมในด้านต่าง ๆ คะแนนเต็ม 
20 คะแนน พิจารณาจาก 

 3.1) เป็นผู้น าที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ 
 3.2) เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ทางด้านการเกษตร เคหกิจเกษตรและอ่ืน ๆ 
 3.3) ความศรัทธาของสมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรที่มีต่อตัวที่ปรึกษา ความเชื่อถือ

และเชื่อม่ัน ความไว้วางใจในการร่วมงานและกิจกรรมของกลุ่มยุวเกษตรกรและชุมชน 
 3.4) การมีบทบาทในการพัฒนาชุมชนหรืองานสาธารณประโยชน์ต่าง ๆ     

ที่นอกเหนือจากงานยุวเกษตรกร 
 4) การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คะแนนเต็ม 20 คะแนน

พิจารณาจาก 
 4.1) มีการส่งเสริม การสนับสนุน หรือผลักดันให้กลุ่มยุวเกษตรกร สมาชิก 

ยุวเกษตรกร หรือชุมชน ให้มีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 4.2) กระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 4.3) มีบทบาทการร่วมกิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

5.3 หลักเกณฑ์การคัดเลือกสถาบันเกษตรกรดีเด่น  
- สถาบันเกษตรกรดีเด่นทุกประเภทที่ผ่านการคัดเลือกเป็นสถาบันเกษตรกรดีเด่น 

จะต้องผ่านเกณฑ์การคัดเลือกด้วยคะแนนรวม ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80  
5.3.1 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร คะแนนเต็ม 100 คะแนน ประกอบด้วย 

1) ความคิดริเริ่ม คะแนนเต็ม 10 คะแนน หมายถึง การมีแนวคิดริเริ่ม หรือมี
การน านวัตกรรมต่าง ๆ มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาสมาชิกกลุ่มชุมชนหรือสังคม ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม  
คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม พิจารณาจาก 

 1.1) เหตุผลในการด าเนินกิจกรรม ความคิดสร้างสรรค์ 
 1.2) การขยายผล ต่อยอด น าภูมิปัญญามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนางาน 

ในภาพรวมของกลุ่ม 
1.3) การน า... 
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1.3) การน าเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต สามารถใช้ทรัพยากรและวัตถุดิบอย่างคุ้มค่า ผลิตสินค้าท่ีมีคุณภาพโดยใช้ต้นทุนต่ า  

2) ความสามารถในการบริหารและการจัดการสถาบัน คะแนนเต็ม 35 คะแนน
หมายถึง ความสามารถของกลุ่มในการบริหารและการจัดการสถาบันให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเป็นระบบ มีความ
โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ มีการกระจายผลประโยชน์ให้กับสมาชิกอย่างเป็นธรรม พิจารณาจาก 

 2.1) โครงสร้าง บทบาท หน้าที่ชัดเจน 
 2.2) ระบบเอกสารตรวจสอบได้ พิจารณาจากบันทึกการประชุม การก าหนด

วัตถุประสงค์ การมอบงานบัญชีรับ - จ่าย เงินทุนหมุนเวียน การออมของสมาชิก การจัดสรรผลประโยชน์ 
 2.3) มีแผนการพัฒนากลุ่ม 
 2.4) มีกฎระเบียบชัดเจนและสมาชิกถือปฏิบัติ 
 2.5) การพัฒนาทุน ประสานแหล่งทุน 
 2.6) มีการแจ้งข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อสมาชิกอย่างสม่ าเสมอ 
 2.7) มีการบูรณาการการท างานเชื่อมโยงการประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ 

ทั้งภาครัฐ เอกชน องค์กร ชุมชน ศูนย์บริการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบล 
 2.8) การแก้ไขปัญหา แนวคิดผู้น า 
 2.9) ความเสียสละ 
 2.10) สามารถสื่อสาร ถ่ายทอด ขยายผลมีผู้อ่ืนท าตาม 
 2.11) การพัฒนาคุณภาพชีวิตของครัวเรือนเกษตรกรและชุมชน หมายถึง 

ครัวเรือนเกษตรกรและชุมชนมีความม่ันคงด้านอาหาร และมีคุณภาพชีวิตที่ดี  
 2.12) การสร้างความมั่นคงด้านอาหารในครัวเรือน และชุมชน  
 2.13) การสร้างสุขภาวะในครัวเรือนและอาชีพการเกษตร 

3) บทบาทและการมีส่วนร่วมของสมาชิกต่อสถาบัน คะแนนเต็ม 25 คะแนน 
หมายถึง การเปิดโอกาสให้สมาชิกมีบทบาทในการแสดงความคิดเห็น ด้านการบริหารจัดการ การร่วมกิจกรรมต่าง ๆ 
ของกลุ่ม และการได้รับความร่วมมือจากสมาชิก พิจารณาจาก 

 3.1) สมาชิกร่วมรู้ปัญหา รู้แผน กิจกรรมกลุ่ม เข้าประชุม รับความรู้ ร่วม
รับผิดชอบท างานให้ส าเร็จ 

3.2) ความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของสมาชิกและคณะกรรมการ  
รวมถึงวัตถุประสงค์ของการรวมกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร 

 3.3) สมาชิกมีการพัฒนาตนเอง ใฝ่หาความรู้ และสามารถถ่ายทอด  
สู่บุคคลอื่นได้ทั้งระดับครอบครัว ชุมชน 

 3.4) ความรู้ความเข้าใจของสมาชิกต่อกฎระเบียบของกลุ่มและปฏิบัติ  
ตามกฎระเบียบ 

 3.5) การแต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร โดยมีการเลือกตั้ง
คณะกรรมการชุดใหม่แทนชุดเก่าท่ีครบวาระ 

4) ความมั่นคงและฐานะทางเศรษฐกิจของสถาบัน คะแนนเต็ม 15 คะแนน
หมายถึง ความเจริญเติบโต ความมั่นคง และความเข้มแข็งทางฐานะการเงินที่เป็นผลมาจากการบริหารงานของ
คณะกรรมการกลุ่ม ความร่วมมือของสมาชิก ความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอก และอ่ืน ๆ พิจารณาจาก 
 

4.1) การเพ่ิมข้ึน... 
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 4.1) การเพ่ิมข้ึนของจ านวนสมาชิก 
 4.2) ความมั่นคง ต่อเนื่อง สม่ าเสมอของการด าเนินกิจกรรม 
 4.3) ความสามารถในการจัดหาทุน พิจารณาจากเงินทุน เครื่องมือ วัสดุ

อุปกรณ์ บุคลากร เพ่ือใช้ในการบริหาร ด าเนินกิจกรรมกลุ่ม 
 4.4) ความสามารถในการบริหารทุนอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 
 4.5) การเติบโตและความมั่นคงทางฐานะการเงินของกลุ่ม ย้อนหลัง 3 ปี 

พิจารณาจากสินทรัพย์ เงินทุนหมุนเวียน หนี้สิน รายได้ ผลก าไร ขาดทุน เงินปันผล 
 4 .6) การออมเพ่ือการผลิต สวัสดิการที่ เ อ้ือต่อสมาชิก การจัดสรร

ผลประโยชน์ 
 4.7) แผนและโอกาสในการพัฒนากลุ่มในอนาคต 

5) การท ากิจกรรมด้านสาธารณประโยชน์และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม คะแนนเต็ม 15 คะแนน หมายถึง การท ากิจกรรมของกลุ่มที่เอ้ืออ านวยประโยชน์ต่อส่วนรวม   
ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พิจารณาจาก 

 5.1) ขั้นตอนกระบวนการผลิตมีการจัดการที่อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

 5.2) ภาพรวมของกิจกรรมทุกอย่างที่ท าต้องอยู่บนพ้ืนฐานของการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 5.3) การเป็นอาสาสมัครเกษตรหรือวิทยากรถ่ายทอดความรู้แก่ครอบครัว
เกษตรกร และผู้สนใจทั่วไป 

 5.4) การใช้สถานที่ตั้งและด าเนินกิจกรรมกลุ่มเป็นแหล่งฝึกอบรม ดูงาน 
 5.5) เป็นศูนย์กลาง ประสานงาน ให้ความช่วยเหลือชุมชน 
 5.6) ร่วมจัดงาน บ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในโอกาสต่าง ๆ  
 5.7) การปลูกฝัง สร้างจิตส านึกให้สมาชิกและคนในชุมชนช่วยเหลือเกื้อกูล

กัน เสียสละ เพ่ือประโยชน์ส่วนรวม อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5.3.2 กลุ่มยุวเกษตรกร คะแนนเต็ม 100 คะแนน ประกอบด้วย 

 1) ความคิดริเริ่ม คะแนนเต็ม 10 คะแนน พิจารณาจาก 
 1.1) แนวคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนากลุ่ม 
 1.2) นวัตกรรมหรือภูมิปัญญาที่น ามาใช้ในการด าเนินการ 

 2) ความสามารถในการบริหารและการจัดการสถาบัน คะแนนเต็ม 35 คะแนน 
พิจารณาจาก 

 2.1) วัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายของกลุ่ม 
 2.2) การวางแผนกิจกรรมของกลุ่ม 
 2.3) การก าหนดบทบาทหน้าที่ของกลุ่ม 
 2.4) การสร้างผู้น า และการพัฒนาศักยภาพผู้น ากลุ่มยุวเกษตรกร 
 2.5) การสร้างข้อตกลงและระเบียบในการท ากิจกรรมของกลุ่ม 
 2.6) การด าเนินกิจกรรมของกลุ่ม 
 2.7) การประเมินผลงานของกลุ่ม 

 
3) บทบาท… 
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 3) บทบาทและการมีส่วนร่วมของสมาชิกต่อสถาบัน คะแนนเต็ม 25 คะแนน 
พิจารณาจาก 

 3.1) การเลือกตั้งคณะกรรมการสภายุวเกษตรกรเป็นไปตามข้อบังคับกลุ่ม 
 3.2) คณะกรรมการสภายุวเกษตรกร สมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกร มีความรู้

ความเข้าใจในบทบาทและท าหน้าที่ตามบทบาทอย่างครบถ้วน 
 3.3) คณะกรรมการสภายุวเกษตรกร สมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกร มีส่วนร่วมกัน 

ในการก าหนดแผนงานร่วมกัน ด าเนินการตามแผนงาน และร่วมรับผลประโยชน์ 
 3.4) มีการมอบหมายหน้าที่ในการด าเนินงานกลุ่มยุวเกษตรกรอย่างชัดเจน 

 4) ความมั่นคงและฐานะทางเศรษฐกิจของสถาบัน คะแนนเต็ม 15 คะแนน
พิจารณาจาก 

 4.1) การด าเนินงานที่สม่ าเสมอ ต่อเนื่อง 
 4.2) มีแผนงานการด าเนินงานในอนาคต 
 4.3) การจัดหาทุนและการบริหารจัดการเงินทุนในการด าเนินกิจกรรมของกลุ่ม

ที่มีประสิทธิภาพ 
 4.4) การออมของสมาชิกกลุ่ม 
 4.5) ฐานะทางการเงินของกลุ่ม 

 5) การท ากิจกรรมด้านสาธารณประโยชน์และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  
และสิ่งแวดล้อม คะแนนเต็ม 15 คะแนน พิจารณาจาก 

 5.1) ขั้นตอนกระบวนการผลิตมีการจัดการที่อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

 5.2) การปลูกฝังและสร้างจิตส านึกกับสมาชิกด้านสาธารณประโยชน์ อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 5.3) กิจกรรมการผลิตทุกกิจกรรมต้องเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และเอ้ือต่อ
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

6. ขั้นตอนและวิธีการคัดเลือกเกษตรกร บุคคลทางการเกษตร และสถาบันเกษตรกรดีเด่น 
6.1 ระดับจังหวัด 

6.1.1  การแต่งตั้งคณะกรรมการ ระดับจังหวัด 
  - การแต่งตั้งคณะกรรมการ ระดับจังหวัดให้ด าเนินการจัดท าค าสั่งจังหวัดแต่งตั้ง
คณะกรรมการ จ านวน 2 คณะ ประกอบด้วย 

 1) คณะกรรมการพิจารณาผลการคัดเลือกเกษตรกร บุคคลทางการเกษตร  
และสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัด 

 - การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการคัดเลือกเกษตรกร บุคคลทาง 
การเกษตร และสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัด ให้เกษตรจังหวัด เป็นประธานคณะกรรมการ หัวหน้ากลุ่มที่
เกษตรจังหวัดมอบหมาย เป็นเลขานุการคณะกรรมการ และมีองค์ประกอบคณะกรรมการครอบคลุมหน่วยงาน   
ทีเ่กี่ยวข้องกับประเภทการคัดเลือก มหีน้าที่ พิจารณาผลงานเกษตรกร บุคคลทางการเกษตร และสถาบันเกษตรกร
ดีเด่นระดับอ าเภอ ที่คณะกรรมการกลั่นกรองเอกสารและจัดเก็บข้อมูล เสนอมาตามหลักเกณฑ์ที่กรมส่งเสริม
การเกษตรก าหนด เพ่ือคัดเลือกเป็นเกษตรกร บุคคลทางการเกษตร และสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัด 

 
2) คณะกรรมการ... 



- 14 - 
 
2) คณะกรรมการกลั่นกรองเอกสารและจัดเก็บข้อมูล สามารถเสนอแต่งตั้งได้

มากกว่า 1 คณะ อยู่ในดุลพินิจของเกษตรจังหวัด 
 - การแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองเอกสารและจัดเก็บข้อมูล ให้หัวหน้า

กลุ่มที่เกษตรจังหวัดมอบหมาย เป็นประธานคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานเป็นเลขานุการคณะกรรมการ 
และมีองค์ประกอบคณะกรรมการครอบคลุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับประเภทการคัดเลือก มีหน้าที่ ก าหนดแนวทาง
และช่วงเวลาการคัดเลือกเกษตรกร บุคคลทางการเกษตร และสถาบันเกษตรกรที่มีผลงานดีเด่นระดับอ าเภอจัดท า
สรุปผล สรุปคะแนน เรียงล าดับความดีเด่นของผลงานที่ได้รับการคัดเลือกและจัดท าข้อมูลเอกสารผลงานเสนอต่อ
คณะกรรมการพิจารณาผลการคัดเลือกเกษตรกร บุคคลทางการเกษตร และสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัด 

6.1.2  การคัดเลือก 
 1) คณะกรรมการกลั่นกรองเอกสารและจัดเก็บข้อมูล พิจารณาข้อมูลและกลั่นกรอง

เอกสาร พร้อมทั้งวางแผน และก าหนดช่วงเวลาในการจัดเก็บข้อมูลเกษตรกร บุคคลทางการเกษตร สถาบันเกษตรกร
ที่มีผลงานดีเด่น  

 2) คณะกรรมการกลั่นกรองเอกสารและจัดเก็บข้อมูล ด าเนินการจัดเก็บข้อมูล
เกษตรกร บุคคลทางการเกษตร และสถาบันเกษตรกรระดับอ าเภอ สรุปผล สรุปคะแนน และเรียงล าดับความดีเด่น
ของผลงาน 

 3) คณะกรรมการกลั่นกรองเอกสารและจัดเก็บข้อมูล จัดท าข้อมูลเล่มผลงาน 
เอกสารประกอบการคัดเลือกและไฟล์น าเสนอ เพื่อน าเสนอคณะกรรมการพิจารณาผลการคัดเ ลือก
เกษตรกร บุคคลทางการเกษตร และสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัด 

 4) คณะกรรมการพิจารณาผลการคัดเลือกเกษตรกร บุคคลทางการเกษตร และสถาบัน
เกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัด พิจารณาคัดเลือกและรับรองให้เป็นเกษตรกร บุคคลทางการเกษตร และสถาบัน
เกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัด 

 5) เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาผลการคัดเลือกเกษตรกร บุคคลทางการเกษตร 
และสถาบันเกษตรกรดีเด่น จัดท าสรุปผลการพิจารณา และเอกสารข้อมูลเกษตรกร บุคคลทางการเกษตร และสถาบัน
เกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัด ส่งให้ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร 

6.1.3 การประกาศผลและการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
 - ส านักงานเกษตรจังหวัด จัดท าประกาศผลการคัดเลือกเกษตรกร บุคคลทาง 

การเกษตร และสถาบันเกษตรกรดีเด่น ประกาศนียบัตร และหรือโล่รางวัล โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ลงนาม  
6.1.4 การรายงานผล 

 - ส านักงานเกษตรจังหวัด จัดส่งส าเนาประกาศผลการคัดเลือกเกษตรกร บุคคล
ทางการเกษตรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัด พร้อมเล่มรายงานที่มีรายละเอียดของคุณสมบัติ ผลงาน
และภาพผลงานของเกษตรกร บุคคลทางการเกษตร และสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัด ส่งให้ส านักงานส่งเสริม
และพัฒนาการเกษตร จ านวน 6 เล่มต่อประเภท ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 

6.2 ส านักงานเกษตรพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 
- การแต่งตั้งคณะกรรมการให้ด าเนินการจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเสนออธิบดี 

หรือรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรที่ได้รับมอบหมาย เป็นผู้ลงนามค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ จ านวน 2 คณะ 
ประกอบด้วย 

 
 

6.2.1 การแต่งตั้ง... 
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6.2.1 การแต่งตั้งคณะกรรมการ  
1) คณะกรรมการพิจารณาผลการคัดเลือกเกษตรกร บุคคลทางการเกษตร   

และสถาบันเกษตรกรดีเด่น 
 - การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการคัดเลือกเกษตรกร บุคคลทาง

การเกษตร และสถาบันเกษตรกรดีเด่นให้เกษตรกรุงเทพมหานคร เป็นประธานคณะกรรมการ ผู้อ านวยการกลุ่ม 
ที่เกษตรกรุงเทพมหานครมอบหมาย เป็นเลขานุการคณะกรรมการ และมีองค์ประกอบคณะกรรมการครอบคลุม
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับประเภทการคัดเลือก มีหน้าที่ พิจารณาผลงานเกษตรกร บุคคลทางการเกษตร และสถาบัน
เกษตรกรดีเด่น ที่คณะกรรมการกลั่นกรองเอกสารและจัดเก็บข้อมูล เสนอมาตามหลักเกณฑ์ที่กรมส่งเสริมการเกษตร
ก าหนด เพ่ือคัดเลือกเป็นเกษตรกร บุคคลทางการเกษตร และสถาบันเกษตรกรดีเด่นส านักงานเกษตรพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 

 2) คณะกรรมการกลั่นกรองเอกสารและจัดเก็บข้อมูล สามารถเสนอแต่งตั้งได้
มากกว่า 1 คณะ อยู่ในดุลพินิจของเกษตรกรุงเทพมหานคร 
  - การแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองเอกสารและจัดเก็บข้อมูล ให้ผู้อ านวยการ
กลุ่มที่เกษตรกรุงเทพมหานครมอบหมาย เป็นประธานคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานเป็นเลขานุการ
คณะกรรมการ และมีองค์ประกอบคณะกรรมการครอบคลุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับประเภทการคัดเลือก มีหน้าที่ 
ก าหนดแนวทางและช่วงเวลาการคัดเลือกเกษตรกร บุคคลทางการเกษตร และสถาบันเกษตรกรที่มีผลงานดีเด่น
กรุงเทพมหานคร จัดท าสรุปผล สรุปคะแนน เรียงล าดับความดีเด่นของผลงานที่ได้รับการคัดเลือกและจัดท าข้อมูล
เอกสารผลงานเสนอผลการคัดเลือกต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการคัดเลือกเกษตรกร บุ คคลทางการเกษตร 
และสถาบันเกษตรกรดีเด่น 

6.2.2  การคัดเลือก 
 1) คณะกรรมการกลั่นกรองเอกสารและจัดเก็บข้อมูล พิจารณาข้อมูลและกลั่นกรอง

เอกสาร พร้อมทั้งวางแผน และก าหนดช่วงเวลาในการจัดเก็บข้อมูลเกษตรกร บุคคลทางการเกษตร สถาบันเกษตรกร
ที่มีผลงานดีเด่น  

 2) คณะกรรมการกลั่นกรองเอกสารและจัดเก็บข้อมูล ด าเนินการจัดเก็บข้อมูล
เกษตรกร บุคคลทางการเกษตร และสถาบันเกษตรกร สรุปผล สรุปคะแนน และเรียงล าดับความดีเด่นของผลงาน 

 3) คณะกรรมการกลั่นกรองเอกสารและจัดเก็บข้อมูล จัดท าข้อมูลเล่มผลงาน 
เอกสารประกอบการคัดเลือกและไฟล์น าเสนอ เพ่ือน าเสนอคณะกรรมการพิจารณาผลการคัดเลือกเกษตรกร 
บุคคลทางการเกษตร และสถาบันเกษตรกรดีเด่น 

 4) คณะกรรมการพิจารณาผลการคัดเลือกเกษตรกร บุคคลทางการเกษตร และ
สถาบันเกษตรกรดีเด่น พิจารณาคัดเลือกและรับรองให้เป็นเกษตรกร บุคคลทางการเกษตร และสถาบันเกษตรกร
ดีเด่นส านักงานเกษตรพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 

 5) เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาผลการคัดเลือกเกษตรกร บุคคลทาง
การเกษตร และสถาบันเกษตรกรดีเด่น จัดท าสรุปผลการพิจารณาและเอกสารข้อมูลเกษตรกร บุคคลทางการเกษตร 
และสถาบันเกษตรกรดีเด่นของส านักงานเกษตรพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ส่งให้ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
ที่ 1 จังหวัดชัยนาท 

6.2.3 การประกาศผลและการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
 - ส านักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร จัดท าประกาศผลการคัดเลือกเกษตรกร 

บุคคลทางการเกษตร และสถาบันเกษตรกรดีเด่น ประกาศนียบัตร และหรือโล่รางวัล โดยอธิบดี หรือรองอธิบดี
กรมส่งเสริมการเกษตรที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนาม  

6.2.4 การรายงาน... 



- 16 - 
 
6.2.4 การรายงานผล 

 - ส านักงานเกษตรพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร จัดส่งส าเนาประกาศผลการคัดเลือก 
เกษตรกร บุคคลทางการเกษตร และสถาบันเกษตรกรดีเด่น พร้อมเล่มรายงานที่มีรายละเอียดของคุณสมบัติ
ผลงานและภาพผลงานของเกษตรกร บุคคลทางการเกษตร และสถาบันเกษตรกรดีเด่น ส่งให้ส านักงานส่งเสริม
และพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท จ านวน 6 เล่มต่อประเภท ภายในเดือนกุมภาพันธ์  

6.3 ระดับเขต 
6.3.1 การแต่งตั้งคณะกรรมการ ระดับเขต 

 - การแต่งตั้งคณะกรรมการ ระดับเขตให้ด าเนินการจัดท าค าสั่งส านักงานส่งเสริม 
และพัฒนาการเกษตร แต่งตั้งคณะกรรมการ จ านวน 2 คณะ ประกอบด้วย 

 1) คณะกรรมการพิจารณาผลการคัดเลือกเกษตรกร บุคคลทางการเกษตร 
และสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับเขต 

 - การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการคัดเลือกเกษตรกร บุคคลทาง
การเกษตรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับเขต ให้ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเป็น
ประธานคณะกรรมการ ผู้อ านวยการกลุ่มที่ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรมอบหมายเป็น
เลขานุการคณะกรรมการ และมีองค์ประกอบคณะกรรมการครอบคลุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับประเภทการ
คัดเลือก มีหน้าที่ พิจารณาผลงานเกษตรกร บุคคลทางการเกษตร และสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัดที่
คณะกรรมการกลั่นกรองเอกสารและจัดเก็บข้อมูล เสนอมาตามหลักเกณฑ์ที่กรมส่งเสริมการเกษตรก าหนด     
เพ่ือคัดเลือกเป็นเกษตรกร บุคคลทางการเกษตร และสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับเขต 

 2) คณะกรรมการกลั่นกรองเอกสารและจัดเก็บข้อมูล สามารถเสนอแต่งตั้ง 
ได้มากกว่า 1 คณะ อยู่ในดุลพินิจของผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร 

 - การแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองเอกสารและจัดเก็บข้อมูล ให้ผู้อ านวยการ
กลุ่มที่ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรมอบหมาย เป็นประธานคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบงานเป็นเลขานุการคณะกรรมการ และมีองค์ประกอบคณะกรรมการครอบคลุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กับประเภทการคัดเลือก มีหน้าที่ ก าหนดแนวทางและช่วงเวลาการคัดเลือกเกษตรกร บุคคลทางการเกษตร และ
สถาบันเกษตรกรที่มีผลงานดีเด่นระดับจังหวัด จัดท าสรุปผล สรุปคะแนน เรียงล าดับความดีเด่นของผลงานที่ได้รับ
การคัดเลือกและจัดท าข้อมูลเอกสารผลงานเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการคัดเลือกเกษตรกร บุคคลทาง
การเกษตร และสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับเขต 

6.3.2 การคัดเลือก 
 1) คณะกรรมการกลั่นกรองเอกสารและจัดเก็บข้อมูล พิจารณาข้อมูลและกลั่นกรอง

เอกสาร พร้อมทั้งวางแผนและก าหนดช่วงเวลาในการจัดเก็บข้อมูลเกษตรกร บุคคลทางการเกษตร สถาบันเกษตรกร 
ที่มีผลงานดีเด่น  

 2) คณะกรรมการกลั่นกรองเอกสารและจัดเก็บข้อมูล ด าเนินการจัดเก็บข้อมูล
เกษตรกร บุคคลทางการเกษตร และสถาบันเกษตรกรระดับจังหวัด โดยคัดเลือกประเภทละ 1 รายหรือกลุ่ม  

 3) คณะกรรมการกลั่นกรองเอกสารและจัดเก็บข้อมูล จัดท าข้อมูลเล่มผลงาน 
สรุปผล สรุปคะแนน และเรียงล าดับความดีเด่นของผลงาน เอกสารประกอบการคัดเลือกและไฟล์น าเสนอ เพ่ือเสนอ
คณะกรรมการพิจารณาผลการคัดเลือกเกษตรกร บุคคลทางการเกษตร และสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับเขต 
 
 

4) คณะกรรมการ... 
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 4) คณะกรรมการพิจารณาผลการคัดเลือกเกษตรกร บุคคลทางการเกษตร และ
สถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับเขต พิจารณาคัดเลือกและรับรองให้เป็นเกษตรกร บุคคลทางการเกษตร และสถาบัน
เกษตรกรดีเด่นระดับเขต 

 5) เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาผลการคัดเลือกเกษตรกร บุคคลทางการเกษตร 
และสถาบันเกษตรกรดีเด่น จัดท าสรุปผลการพิจารณา และเอกสารข้อมูลเกษตรกร บุคคลทางการเกษตร และ
สถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับเขต ส่งให้กรมส่งเสริมการเกษตร 

6.3.3 การประกาศผลและการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
 - ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 - 6 จัดท าประกาศผลการคัดเลือก

เกษตรกร บุคคลทางการเกษตร และสถาบันเกษตรกรดีเด่น ประกาศนียบัตร และหรือโล่รางวัล โดยให้ผู้อ านวยการ
ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร เป็นผู้ลงนาม  

6.3.4 การรายงานผล 
 - ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 - 6 จัดส่งส าเนาประกาศผลการ

คัดเลือกเกษตรกร บุคคลทางการเกษตร และสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับเขต พร้อมเล่มรายงานที่มีรายละเอียดของ
คุณสมบัติผลงานและภาพผลงานของเกษตรกร บุคคลทางการเกษตร และสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับเขต ส่งให้
กรมส่งเสริมการเกษตร จ านวน 3 เล่มต่อประเภท ภายในเดือนพฤษภาคม  

6.4 ระดับประเทศ 
6.4.1 การแต่งตั้งคณะท างานและคณะกรรมการ ระดับประเทศ 

 - การแต่งตั้งคณะท างานและคณะกรรมการ ระดับประเทศให้ด าเนินการจัดท า
ค าสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร แต่งตั้งคณะท างานและคณะกรรมการ จ านวน 2 คณะ ประกอบด้วย  

 1) คณะกรรมการพิจารณาผลการคัดเลือกเกษตรกร บุคคลทางการเกษตร 
และสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับประเทศ  

 - การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการคัดเลือกเกษตรกร บุคคลทาง
การเกษตร และสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับประเทศ ประกอบด้วย คณะกรรมการไม่น้อยกว่า 7 คน โดยมีอธิบดี
กรมส่งเสริมการเกษตรเป็นประธาน ผู้อ านวยการกองพัฒนาเกษตรกร เป็นเลขานุการ และกองหรือส านักท่ีเกี่ยวข้อง
เป็นคณะกรรมการ มหีน้าที่ พิจารณาผลงานเกษตรกร บุคคลทางการเกษตร และสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับเขต
ที่คณะท างานคัดเลือกเกษตรกร บุคคลทางการเกษตร และสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับประเทศเสนอมาตาม
หลักเกณฑ์ที่กรมส่งเสริมการเกษตรก าหนด เพ่ือคัดเลือกเป็นเกษตรกร บุคคลทางการเกษตร และสถาบันเกษตรกร
ดีเด่นระดับประเทศ  

2) คณะท างานคัดเลือกเกษตรกร บุคคลทางการเกษตร และสถาบันเกษตรกร
ดีเด่นระดับประเทศ  

 - การแต่งตั้งคณะท างานคัดเลือกเกษตรกร บุคคลทางการเกษตร และสถาบัน
เกษตรกรดีเด่นระดับประเทศ มีองค์ประกอบครอบคลุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับประเภทการคัดเลือก มีหน้าที่ ก าหนด
แนวทางและช่วงเวลาการคัดเลือกเกษตรกร บุคคลทางการเกษตร สถาบันเกษตรกรที่มีผลงานดีเด่นระดับเขต จัดท า
สรุปผล สรุปคะแนน เรียงล าดับความดีเด่นของผลงานที่ได้รับการคัดเลือกและจัดท าข้อมูลเอกสารผลงาน เสนอต่อ
คณะกรรมการพิจารณาผลการคัดเลือกเกษตรกร บุคคลทางการเกษตร และสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับประเทศ  

 
 
 

6.4.2 การคัดเลือก… 





 

 
เอกสารแนบท้ายประกาศ 

 
เรื่อง ประเภทท่ีดินที่มีหนังสือรับรองผู้ท ำประโยชน์ในเขตที่ดินของรัฐ 
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ประเภทท่ีดินที่มีหนังสือรับรองผู้ท าประโยชน์ในเขตที่ดินของรัฐ จ านวน 3 กลุ่ม 3 แบบ 
 
ล าดับที่ ชื่อแบบเอกสารที่ดิน กลุ่ม หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
 
 
1 

 
 
ส.ป.ก.5-01 

กลุ่มท่ี 1 หนังสือรับรองผู้ได้รับกำร
คัดเลือกให้เข้ำท ำประโยชน์ในเขต
ปฏิรูปที่ดิน (กรณีผ่ำนกำรคัดเลือก
ให้เข้ำท ำประโยชน์ในเขตปฏิรูป
ที่ดินแต่ยังไม่ได้รับเอกสำรสิทธิ) 

ส ำ
นัก

งำ
นก

ำร
ปฏ

ิรูป
ที่ด

ินเ
พื่อ

เก
ษต

รก
รร

ม 

2 ส.ป.ก.5-02 กลุ่มท่ี 2 หนังสือรับรองผู้ท ำ
ประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน 

 
 
3 

 
 
ส.ป.ก.5-03 

กลุ่มท่ี 3 หนังสือรับรองผู้มีสิทธิ
ได้รับกำรโอนสิทธิหรือรับมรดก
สิทธิกำรเข้ำท ำประโยชน์ในเขต
ปฏิรูปที่ดิน (กรณีเกษตรกรขอโอน
สิทธิหรือรับมรดกสิทธิแต่ยังไม่ได้
รับเอกสำรสิทธิ) 
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ประเภท เอกสารสิทธิตามกฎหมายที่ดิน มีจ านวน 9 กลุ่ม 22 แบบ 
 
ล าดับที่ ชื่อแบบเอกสารที่ดิน กลุ่ม หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ 
1 น.ส.4 

กลุ่มท่ี 1 โฉนดที่ดิน 

กร
มที่

ดิน
 

2 น.ส.4 ก. 
3 น.ส.4 ข. 
4 น.ส.4 ค. 
5 น.ส.4 ง. 
6 น.ส.4 จ. 
7 โฉนดแผนที ่

กลุ่มท่ี 2 8 โฉนดตรำจอง 
9 ตรำจองที่ตรำว่ำได้ท ำประโยชน์แล้ว 

10 น.ส.3 

กลุ่มท่ี 3 หนังสือรับรองกำรท ำประโยชน์ 
11 น.ส.3 ก. 
12 น.ส.3 ข. 
13 แบบหมำยเลข 3 
14 น.ส.2 

กลุ่มท่ี 4 ใบจอง 
15 น.ส.2 ก. 
16 น.ส.5 ใบไต่สวน 

กลุ่มท่ี 5 
17 ใบน ำ 
18 ใบเหยียบย่ ำ 

กลุ่มท่ี 6 
19 ตรำจอง 
20 ส.ค.1 กลุ่มท่ี 7 แบบแจ้งกำรครอบครองที่ดิน 
21 ส.ค.2 กลุ่มท่ี 8 บัญชีรับแจ้งกำรครอบครองที่ดิน 
22 ส.ค.3 กลุ่มท่ี 9 ใบรับแจ้งควำมประสงค์จะได้สิทธิ์ 

ในที่ดิน 
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ประเภทท่ีดินที่มีหนังสืออนุญาตการใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ มีจ านวน 11 กลุ่ม 22 แบบ 
 
ล าดับที่ ชื่อแบบเอกสารที่ดิน กลุ่ม หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
1 ตำม มำตรำ 9        

แห่งประมวล 
กฎหมำยที่ดิน 

กลุ่มท่ี 1 หนังสืออนุญำตให้ใช้ประโยชน์
ที่ดินของรัฐเป็นกำรชั่วครำวตำมนโยบำย
แก้ไขปัญหำควำมยำกจน 

กรมท่ีดิน 

2 ส.2/27 กลุ่มท่ี 2 หนังสือสัญญำเช่ำที่รำชพัสดุ
เพ่ือประกอบกำรเกษตร 

กรมธนำรักษ์ 

3 สทก.1 
กลุ่มท่ี 3 หนังสืออนุญำตให้เข้ำท ำ
ประโยชน์ในเขตปรับปรุงป่ำสงวน
แห่งชำติ 

กรมป่ำไม้ 

4 สทก.1 ข. 
5 สทก.1 ก. 
6 สทก.2 ก. 
7 ป.ส.23 กลุ่มท่ี 4 หนังสืออนุญำตให้เข้ำท ำ

ประโยชน์ในเขตป่ำสงวนแห่งชำติ 8 ป.ส.31 
9 ใบอนุญำตให้แผ้วถำงป่ำ กลุ่มท่ี 5 ใบอนุญำตให้แผ้วถำงป่ำ 
10 น.ค.1 

กลุ่มท่ี 6 หนังสือที่ออกให้กับสมำชิกนิคม
สร้ำงตนเอง ตำม พ.ร.บ. จัดที่ดินเพ่ือกำร
ครองชีพ พ.ศ.2511 

กรมพัฒนำสังคม 
และสวัสดิกำร 

11 น.ค.3 
12 สัญญำอนุญำตให้ใช้ที่ดิน

เพ่ือเกษตรกรรมในเขต
นิคมสร้ำงตนเอง 

13 กสน.3 กลุ่มท่ี 7 หนังสือที่ออกให้กับสมำชิกนิคม
สหกรณ์ ตำม พ.ร.บ. จัดที่ดินเพ่ือกำร
ครอบชีพ 

กรมส่งเสริมสหกรณ์ 14 กสน.5 

15 ส.ป.ก.4-01 กลุ่มท่ี 8 หนังสืออนุญำตให้เข้ำท ำ
ประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน 

ส ำนักงำนกำรปฏิรูปที่ดิน
เพ่ือเกษตรกรรม 

16 ส.ป.ก.4-01 ก 
17 ส.ป.ก.4-01 ข 
18 ส.ป.ก.4-01 ค 
19 ส.ป.ก.4-14 ก กลุ่มท่ี 9 สัญญำเช่ำที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 
20 ส.ป.ก.4-18 ข กลุ่มที่ 10 สัญญำเช่ำที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 

21 ส.ป.ก.4-28 ก 
กลุ่มท่ี 11 หนังสือรับมอบที่ดิน 

22 ส.ป.ก.4-28 ข 
 
 



                          ปฏิทินการคัดเลือกเกษตรกร บุคคลทางการเกษตร และสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับประเทศ ประจ าปี 2563                      หน้า 1/2        

 

ล าดับที่ กิจกรรมที่ด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาด าเนินการ หมายเหตุ 

1 ระดับจังหวัด ด ำเนินกำรคัดเลือกเกษตรกร บุคคลทำง
กำรเกษตร และสถำบันเกษตรกรดีเด่น ประจ ำปี 2563 

ส ำนักงำนเกษตรจังหวัด         ธันวำคม 2562 -          
กุมภำพันธ์ 2563 

จังหวัดรำยงำนผลกำรคัดเลือกให้ สสก. ที่ 
1-6 ทรำบพร้อมส่งเล่มเกษตรกร บุคคล
ทำงกำรเกษตรสถำบันเกษตรกรดีเด่น 
ภำยในวันที่ 28 กุมภำพันธ์ 2563 

2 ระดับเขต ด ำเนินกำรคัดเลือกเกษตรกร บุคคลทำงกำรเกษตร 
และสถำบันเกษตรกรดีเด่น ประจ ำปี 2563 

 ส ำนักงำนส่งเสริมและ 
 พัฒนำกำรเกษตรที่  
 1 - 6 

มีนำคม - พฤษภำคม 2563 สสก.ที่ 1-6 รำยงำนผลกำรคัดเลือกให้
กรมส่งเสริมกำรเกษตรทรำบ พร้อมส่งเล่ม
เกษตรกร บุคคลทำงกำรเกษตรสถำบัน
เกษตรกรดีเด่น ภำยในวันที่ 29 
พฤษภำคม 2563 

3 กรม ฯ แจ้งแผนกำรคัดเลือกเกษตรกร บุคคลทำงกำรเกษตร   
และสถำบันเกษตรกรดีเด่นระดับประทศ ประจ ำปี 2563     
ของคณะท ำงำนคัดเลือกฯ ให้ส ำนักงำนส่งเสริมและพัฒนำ 
กำรเกษตรที่ 1 - 6 และจังหวัดทรำบ 

กรมส่งเสริมกำรเกษตร มิถุนำยน 2563    

4 ระดับประเทศ ด ำเนินกำรคัดเลือกเกษตรกร บุคคลทำง
กำรเกษตร และสถำบันเกษตรกรดีเด่น ประจ ำปี 2563 
 

คณะท ำงำนคัดเลือกเกษตรกรฯ 
ระดับประเทศ ประจ ำปี 2563 

มิถุนำยน - สิงหำคม 2563  รำยงำนผลต่อคณะกรรมกำรพิจำรณำผล
กำรคัดเลือกเกษตรกร ฯ (กรมส่งเสริม
กำรเกษตร) ภำยในวันที่ 31 สิงหำคม 2563  

5 ระดับประเทศ ด ำเนินกำรคัดเลือกเกษตรกร บุคคลทำง
กำรเกษตร และสถำบันเกษตรกรดีเด่น ประจ ำปี 2563 
 

คณะท ำงำนคัดเลือกเกษตรกรฯ 
ระดับประเทศ ประจ ำปี 2563 

มิถุนำยน - สิงหำคม 2563  รำยงำนผลต่อคณะกรรมกำรพิจำรณำผล
กำรคัดเลือกเกษตรกร ฯ (กรมส่งเสริม
กำรเกษตร) ภำยในวันที่ 31 สิงหำคม 2563  
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ล าดับที่ กิจกรรมที่ด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาด าเนินการ หมายเหตุ 

6 ประชุมคณะกรรมกำรพิจำรณำผลกำรคัดเลือกและคณะท ำงำน
คัดเลือกเกษตรกร บุคคลทำงกำรเกษตรและสถำบันเกษตรกรดีเด่น
ระดับประเทศ  

กองพัฒนำเกษตรกร กรกฎำคม 2563   

7 ประชุมคณะอนุกรรมกำรพิจำรณำผลกำรคัดเลือกเกษตรกร สถำบัน
เกษตรกร และสหกรณ์ดีเด่น                                             
1) ประชุมคณะอนุกรรมกำรพิจำรณำผลกำรคัดเลือกเกษตรกรและ
บุคคลทำงกำรเกษตรดีเด่น                                               
2) คณะอนุกรรมกำรพิจำรณำผลกำรคัดเลือกสถำบันเกษตรกรดีเด่น 

 
1                                                                 

1) กรมส่งเสริมกำรเกษตร 
                                        

2) กรมประมง 

ไม่เกินสัปดำห์ที่ 1 
ของมีนำคม 2564 

  

8 ประชุมและน ำเสนอผลกำรคัดเลือกต่อคณะกรรมกำรคัดเลือก
เกษตรกร สถำบันเกษตรกรและสหกรณ์ดีเด่นแห่งชำติ  

กรมส่งเสริมกำรเกษตร ไม่เกินสัปดำห์ที่ 3 
ของมีนำคม 2564 

  

9 แจ้งประกำศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ผลกำรคัดเลือก
เกษตรกรและสถำบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชำติ ประจ ำปี พ.ศ. 2564 
และประกำศกรมส่งเสริมกำรเกษตร เรื่อง ผลกำรคัดเลือกเกษตรกร 
และสถำบันเกษตรกรดีเด่นระดับประเทศ ประจ ำปี พ.ศ. 2564 
แจ้งจังหวัด และเขตทรำบ 

กองพัฒนำเกษตรกร ภำยในวันที่ 29 มีนำคม 
2564 

 

  

10 เกษตรกรและพ่ีเลี้ยงเกษตรกรเข้ำร่วมฝึกซ้อมรับพระรำชทำนโล่
รำงวัลในงำนพระรำชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนำขวัญ ในปี 
พ.ศ. 2564 และเข้ำร่วมรับพระรำชทำนโล่รำงวัล ฯ 

กรมส่งเสริมกำรเกษตร 
กรมส่งเสริมสหกรณ์ 

พฤษภำคม 2564   
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