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หลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคล เกษตรกร และสถาบันเกษตรกรดีเด่น  
๑. หลักการและเหตุผล  
  กรมส่งเสริมการเกษตรเป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรในการ
พัฒนาอาชีพการเกษตรโดยเน้นการพัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร  ให้สามารถบริหารจัดการ การผลิต 
การตลาดให้สอดคล้องกับสภาวะปัจจุบัน เพื่อยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของครัวเรือนและชุมชนให้ดีขึ้น        
การคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรที่ประสบความส าเร็จในระดับชาติ เป็นการเผยแพร่ผลงานและความส าเร็จ
สู่สาธารณชนและใช้เป็นแนวทางในการขยายผลการส่งเสริมการเกษตรต่อไป  
๒. วัตถุประสงค์  

- เพื่อคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรที่มีผลงานดีเด่นระดับชาติ  
- เพื่อเผยแพร่เกียรติคุณและผลงานของเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรให้ปรากฏต่อสาธารณชน  

๓. สาขาอาชีพ/ประเภทการคัดเลือก ประกอบด้วย  
   ๓.๑ สาขาอาชีพ/ประเภทการคัดเลือกเกษตรกร/บุคคลทางการเกษตรดีเด่น ได้แก่  
  ๑.สาขาอาชีพท านา 

2.สาขาอาชีพท าไร่  
3.สาขาอาชีพท าสวน 
4.สาขาอาชีพไร่นาสวนผสม 
5.สมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกร  
6.ที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกร  

   ๓.๒ ประเภทการคัดเลือกสถาบันเกษตรกรดีเด่น ได้แก่  
๑.กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร  
๒.กลุ่มยุวเกษตรกร 

๔. วิธีการด าเนินงาน แบ่งระดับการคัดเลือกเป็น  

4.1 ระดับอ าเภอ  
 อ าเภอพิจารณาคัดเลือกเกษตรกรและบุคคลทางการเกษตรดีเด่นตาม ข้อ ๓.๑ และประเภทสถาบันเกษตรกร
ดีเด่นตามข้อ ๓.๒  พร้อมรายละเอียดคุณสมบัติ/ผลงาน/ภาพผลงานเกษตรกร สถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับอ าเภอ
ตามหลักเกณฑ์  

4.3 ระดับจังหวัด  
๑) จังหวัดพิจารณาคัดเลือกจากเอกสารข้อมูลที่อ าเภอส่งให้จังหวัด ภายในเดือนกรกฎาคม  
๒) จังหวัดแต่งตั้ งคณะกรรมการขึ้นหนึ่ งชุด  ประกอบด้วยคณะกรรมการไม่น้อยกว่า  ๕  คน โดยมี           

เกษตรจังหวัดหรือผู้ช่วยเกษตรจังหวัด เป็นประธาน ออกพิจารณาตัดสินและคัดเลือกเกษตรกรที่มีผลงานดเีด่น จ านวน 
6 สาขาอาชีพ และสถาบันเกษตรกรที่มีผลงานดีเด่น 2 กลุ่ม ตัดสินให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม  

๓) จังหวัดส่งผลการคัดเลือกพรอ้มรายละเอียดคุณสมบัติ/ผลงาน/ภาพผลงานเกษตรกรดเีด่น จ านวน ๖ สาขา
และสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัด จ านวน 2 กลุ่ม ให้ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 7 จังหวัด
นครราชสีมา จ านวน ๑ ชุด และให้กรมส่งเสริมการเกษตร จ านวน ๑ ชุด ภายในเดือน 

 

 

 

4.4 ระดับเขต… 



๒ 
 

4.4 ระดับเขต  
ส านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นหนึ่งชุด ประกอบด้วยคณะกรรมการไม่น้อย

กว่า ๕ คน โดยมีผู้อ านวยการส านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต เป็นประธาน และผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการและ
ฝึกอบรม เป็นเลขานุการ ท าหน้าที่พิจารณาคัดเลือกเกษตรกรที่มีผลงานดีเด่น จ านวน 6 สาขาอาชีพ/ประเภท ๆ ละ  
๑ ราย และ สถาบันเกษตรกร จ านวน 2 กลุ่ม ประเภท ๆ ละ ๑ กลุ่ม จากที่ผ่านการคัดเลือกระดับจังหวัด แล้วส่งผล
การคัดเลือกพร้อมรายละเอียด คุณสมบัติ/ผลงาน/ภาพผลงานและ ภาพเกษตรกร สถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับเขต   
ให้กรมส่งเสริมการเกษตร จ านวน ๑ ชุด  

4.5 ระดับกรม 
กรมส่งเสริมการเกษตร แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นหนึ่งชุด ประกอบด้วย คณะกรรมการไม่น้อยกว่า ๗ คน    

โดยมี อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นประธาน และผู้อ านวยการส านักพัฒนาเกษตรกร เป็นเลขานุการ ท าหน้าที่ 
พิจารณาคัดเลือกเกษตรกรที่มีผลงานดีเด่น จ านวน ๕ สาขาอาชีพ/ประเภทๆ ละ ๑ ราย และสถาบันเกษตรกร         
ที่มีผลงานดีเด่น จ านวน ๒ กลุ่ม ประเภทๆ ละ ๑ กลุ่ม (เกษตรกรดีเด่นสาขาอาชีพท านา ศูนย์ข้าวชุมชน(ข้าวมะลิ) 
ศูนย์ข้าวชุมชน(ข้าวอื่นๆ) กรมการข้าวแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกระดับประเทศ) จากที่ผ่านการคัดเลือกระดับเขต 
แล้วรวบรวมผลงาน น าเสนอกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อพิจารณาคัดเลือกให้เป็นเกษตรกร สถาบันเกษตรกร
ดีเด่นแห่งชาติ 

๕. ระยะเวลาในการด าเนินงานการคัดเลือก 
-ระดับอ าเภอ เริ่มด าเนินการเดือนมิถุนายน  และส่งผลการคัดเลือกใหจ้ังหวัดภายในวันที่ 13 กรกฎาคม  
-ระดับจังหวัดด าเนินการพิจารณาคัดเลือกจากเอกสารภายในเดือนกรกฎาคม  และออกตัดสินให้คะแนนภายใน

วันที่ 11 สิงหาคม ส่งผลให้ส านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต ภายในเดือนสิงหาคม  
-ระดับเขต ส่งผลการคัดเลือกให้กรมส่งเสริมการเกษตรภายในเดือนกันยายน  

๖. คุณสมบัติของเกษตรกร/บุคคลทางการเกษตรที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือก 

    ๖.๑ คุณสมบัติทั่วไป 
- มีสัญชาติไทย มีความประพฤติดี ไม่เคยมีประวัติเสื่อมเสียมาก่อน  
- เป็นผู้ประกอบอาชีพด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละเพื่อส่วนรวมและมีผลงานทางการเกษตร  

ดีเด่นในสาขา/ประเภท ที่ส่งเข้ารับการคัดเลือก และสามารถเผยแพร่ขยายผลให้แก่ส่วนรวมได้  
- มีผลการด าเนินงานด้านการเกษตรในสาขา/ประเภท ที่ส่งเข้ารับการคัดเลือกสามารถตรวจสอบ  

ย้อนหลังได้ไม่น้อยกว่า ๓ ปี (สมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกร ที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกร ตรวจสอบหลักฐาน  
การเป็นสมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกร ที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกร ณ กลุ่มที่ส่งเข้ารับการคัดเลือก ไม่น้อยกว่า ๓ ปี)  

- เป็นผู้ไม่เคยเข้ารับพระราชทานโล่รางวัลในสาขาเดียวกันมาก่อน  

   ๖.๒ คุณสมบัติเฉพาะ 
 6.2.1 สาขาอาชีพท านา 

- มีคุณสมบัติตามคุณสมบัติทั่วไป  
- มีพื้นที่ท านาเป็นของตนเอง จ านวนไม่น้อยกว่า 15 ไร่ (ตรวจสอบโฉนดที่ดิน)  
- ผู้ที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกต้องมีคะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๘๐ หากมีคะแนนน้อยกว่าที่ก าหนด 

จะไม่พิจารณาตัดสิน 
 

- ๖.๒.2 สาขาอาชีพท าสวน 
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๖.๒.2 สาขาอาชีพท าสวน 
- มีคุณสมบัติตามคุณสมบัติทั่วไป  
- มีพื้นที่ท าสวนเป็นของตนเอง ดังนี้  
๑) เกษตรกรอาชีพปลูกไม้ดอก ไม้ประดับ พืชผัก และสมุนไพร มีพื้นที่เป็นของตนเอง 

ไม่น้อยกว่า ๓ ไร่ (ตรวจสอบโฉนดที่ดิน) 
๒) เกษตรกรอาชีพปลูกไม้ผล มีพื้นที่เป็นของตนเองไม่น้อยกว่า ๑๐ ไร่ (ตรวจสอบโฉนดที่ดิน)  
๓) เกษตรกรอาชีพปลูกไม้ยืนต้น ยางพารา ปาล์มน้ามัน มีพื้นที่เป็นของตนเองไม่น้อยกว่า  

๓๐ ไร่ (ตรวจสอบโฉนดที่ดิน) 
 - ผู้ที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกต้องมีคะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๘๐ หากมีคะแนนน้อยกว่า ที่ก าหนด 

จะไม่พิจารณาตัดสิน 
๖.๒.3 สาขาอาชีพท าไร่  

- มีคุณสมบัติตามคุณสมบัติทั่วไป  
- มีพื้นที่ท าไร่เป็นของตนเอง จ านวนไม่น้อยกว่า ๒๐ ไร่ (ตรวจสอบโฉนดที่ดิน)  
- ผู้ที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกต้องมีคะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๘๐ หากมีคะแนนน้อยกว่าที่ก าหนด     

จะไม่พิจารณาตัดสิน 
๖.๒.4 สาขาอาชีพไร่นาสวนผสม  

- มีคุณสมบัติตามคุณสมบัติทั่วไป  
- มีพื้นที่ท าไร่นาสวนผสมเป็นของตนเองจ านวนไม่น้อยกว่า ๕ ไร่ (ตรวจสอบโฉนดที่ดิน)  
- ผู้ที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกต้องมีคะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๘๐ หากมีคะแนนน้อยกว่าที่ก าหนด     

จะไม่พิจารณาตัดสิน 
๖.๒.5 สมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกร  

  - มีคุณสมบัติตามคุณสมบัติทั่วไป  
- ต้องมีอายุระหว่าง ๑๐ - ๒๕ ปี (ตรวจสอบเอกสารประจ าตัว)  
- มีสถานภาพโสดทั้งทางพฤตินัยและนิตินัย  
- ผู้ที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกต้องมีคะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๘๐ หากมีคะแนนน้อยกว่าที่ก าหนด     

จะไม่พิจารณาตัดสิน 
๖.๒.6 ที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกร  

  - มีคุณสมบัติตามคุณสมบัติทั่วไป  
- มีผลการดาเนินงานเป็นที่ปรึกษาของกลุ่มยุวเกษตรกรที่ส่งเข้าประกวดไม่น้อยกว่า ๓ ปี  
- ผู้ที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกต้องมีคะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ๘๐ หากมีคะแนนน้อยกว่าที่ก าหนด      

จะไม่พิจารณาตัดสิน 
๗. หลักเกณฑ์การคัดเลือกเกษตรกร/บุคคลทางการเกษตรดีเด่น 
     ๗.๑ เกษตรกรดีเด่น 
        ๗.๑.๑ สาขาอาชีพท านา 
เกษตรกรสาขาอาชีพท านา หมายถึงเกษตรกรที่ประกอบอาชีพท านาโดยมีพื้นที่ปลูกข้าวมากกว่าครึ่งหน่ึงของพื้นที่ 
   
 

ปลูกพืชทั้งหมด… 
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ปลูกพืชทั้งหมด และใช้เวลาปฏิบัติดูแลรักษาในการท านามากกว่าการประกอบกิจกรรมอื่น ๆ โดยมีรายได้จากอาชีพ
ท านาไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของรายได้ทั้งหมดมีที่นาเป็นของตนเองไม่น้อยกว่า 15 ไร่  

1) ความคิดริเริ่มและความพยายามฟันฝ่าอุปสรรคในการสร้างผลงาน (25 คะแนน) 
พิจารณาจาก 
-การน าเทคโนโลยีมาใช้ให้เหมาะกับพื้นที่ 
-มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ในการผลิตและการจัดการ 
-มีการใช้ประโยชน์ของพื้นที่นาอย่างเต็มประสิทธิภาพและเหมาะสม 
-การแก้ปัญหาของเกษตรกรด้านพื้นที่ ด้านวิชาการเกษตร ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม  
-แนวคิดในการท างาน มีแนวคิดและหลักการในการท างาน 

2) ผลงาน และความส าเร็จของผลงาน ทั้งปริมาณและคุณภาพ ตลอดจนระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน และ
ความยั่งยืนในอาชีพ (35 คะแนน) 
พิจารณาจาก 
-ผลงาน ได้แก่ 
 -ผลผลิตต่อไร่หรือต่อหน่วยพื้นที่เกินค่าเฉลี่ยของชุมชน 
 -มีการผลิตที่ถูกหลักการเกษตรที่ดีและเหมาะสม (GAP) 
 -มีการบริการจัดการการผลิตและการตลาดที่ดี (แผนการผลิตและการตลาด) 
 -ทุน/รายได้ (ย้อนหลัง 3 ปี) 
 -การใช้เทคโนโลยีในการปรับปรุงสภาพการผลิต 
 -ความยั่งยืนในอาชีพ 
 -ความต่อเน่ืองของการท านา/การขยายพื้นที่/การเพิ่มมูลค่าผลผลิตและการตลาด 
 -การขยายผล 
 -สามารถเผยแพร่ ขยายผลให้แก่ส่วนรวมไปปฏิบัติได้ 

3) ความเป็นผู้น าและการเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวมในด้านต่าง ๆ (20 คะแนน) 
พิจารณาจาก 
-เป็นผู้น าที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ 
-การท าประโยชน์เพื่อส่วนรวม เช่น เป็นที่ปรึกษาด้านต่าง ๆ เป็นสถานที่ศึกษาดูงาน เป็นผู้ถ่ายทอด
ความรู้และอื่น ๆ 
-ความสามารถในการสื่อสาร และการท าความเข้าใจ 
-บุคลิกภาพ ความน่าเชื่อถือและจริยธรรม 

4) การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (20 คะแนน) 
พิจารณาจาก 
-พื้นที่นาต้องไม่อยู่ในเขตป่าสงวนหรือเขตหวงห้ามของทางราชการ  
 
 

-การปรับปรุงบ ารุงดิน… 
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-การปรับปรุงบ ารุงดิน เช่น การลดการใช้ปุ๋ยเคมีและเปลี่ยนมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยพืชสด  
-การป้องกันและรักษาดิน เช่น การปลูกพืชคลุมดิน การรักษาความชื่นของดินโดยใช้เศษวัสดุคลุมดิน 
หรือปลูกหญ้าแฝกเพื่อลดการพังทลายของดิน 

  - การป้องกันก าจัดศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน เช่น ใช้พันธุ์ต้านทาน สารชีวภาพ การเขตกรรม วิธีกล    
การใช้สารเคมีถูกต้องตามหลักวิธีการ  
  -มีการจัดการที่อยู่อาศัย และกิจกรรมการปลูกพืช อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการและถูกสุขลักษณะ  

 7.1.2 สาขาอาชีพท าสวน 
      เกษตรกรสาขาอาชีพท าสวน หมายถึง เกษตรกรที่ประกอบอาชีพการทาสวนเป็นอาชีพหลัก ได้แก่ ท าสวนผลไม้ 
ไม้ยืนต้น ยางพารา ปาล์มน้ ามัน ไม้ดอกไม้ประดับ พืชผัก สับปะรด มันฝรั่ง มันเทศ สมุนไพร เป็นต้น โดยมีรายได้      
จากอาชีพการท าสวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของรายได้ทั้งหมด 
      ข้อสังเกต เป็นเกษตรกรที่ปฏิบัติจริงในพื้นที่การเกษตรของตนเอง                                                                            

๑) ความคิดริเริ่ม และความพยายามฟันฝ่าอุปสรรคในการสร้างผลงาน (๒๕ คะแนน) 
พิจารณาจาก 

  - การน าเทคโนโลยีมาใช้เหมาะสมกับพื้นที่และไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม  
- มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ในการผลิตและการจัดการ  
- การแก้ปัญหาของเกษตรกรด้านพื้นที่ ด้านวิชาการเกษตร ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านการเมือง  

และด้านสิ่งแวดล้อม ฯลฯ  
  - แนวคิดในการท างาน  

๒) ผลงาน และความส าเร็จของผลงาน ทั้งปริมาณและคุณภาพ ตลอดจนระยะเวลาที่ปฏิบัติงานและ
ความยั่งยืนในอาชีพ (๓๕ คะแนน) 

    พิจารณาจาก 
   ผลงาน ได้แก่  

- ผลผลิตต่อไร่หรือต่อหน่วยพื้นที่เกินค่าเฉลี่ยของประเทศ  
- มีการผลิตที่ถูกหลักการเกษตรที่ดีและเหมาะสม (GAP) 
- มีการบริหารจัดการการผลิตและการตลาดที่ดี (แผนการผลิตและการตลาด) 

  - ทุน/รายได้ (ย้อนหลัง๓ ปี) 
  - การใช้เทคโนโลยีในปรับปรุงสภาพการผลิต 
  ความยั่งยืนในอาชีพ  
  - ความต่อเน่ืองของการท าสวน/การขยายพื้นที่/การเพิ่มมูลค่าผลผลิตและการตลาด  
  การขยายผล  
  - สามารถเผยแพร่ ขยายผลให้แก่ส่วนรวมไปปฏิบัติได้ 

๓) ความเป็นผู้น าและการเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวมในด้านต่าง ๆ (๒๐ คะแนน) 
    พิจารณาจาก 

  - เป็นอาสาสมัครเกษตร ตามระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่าด้วยการบริหารงานอาสาสมัคร 
เกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ (ตรวจเอกสารการเป็นอาสาสมัครเกษตร) 

- เป็นผู้น าอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ  
 
 

- การท าประโยชน์เพื่อสว่นรวม… 
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- การท าประโยชน์เพื่อส่วนรวม เช่น เป็นที่ปรึกษาด้านต่าง ๆ เป็นสถานที่ศึกษาดูงาน 
 เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้และอื่น ๆ 
  - ความสามารถในการสื่อสารและการทาความเข้าใจ  

- บุคลิกภาพ ความน่าเชื่อถือ และจริยธรรม 
 ๔) การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (๒๐ คะแนน) 
      พิจารณาจาก 
  - ที่ตั้งของฟาร์มต้องไม่อยู่ในเขตป่าสงวนหรือเขตหวงห้ามของทางราชการ (ตรวจเอกสารสิทธิ์)  

- การปรับปรุงบ ารุงดิน เช่น การลดการใช้ปุ๋ยเคมีและเปลี่ยนมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยคอก  
ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยพืชสด เป็นต้น  
  - การป้องกันและการรักษาดิน เช่น การปลูกพืชคลุมดิน การรักษาความชื้นของดินโดยใช้เศษวัสดุ
คลุมดิน หรือปลูกหญ้าแฝกเพื่อลดการพังทลายของดิน 
  - การป้องกันกาจัดศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน เช่น การใช้พันธุ์ต้านทาน สารชีวภาพ การเขตกรรม    
วิธีกล การใช้สารเคมีถูกต้องตามหลักวิธีการ และเหมาะสมสอดคล้องกับพื้นที่ 
  - มีการจัดการที่อยู่อาศัย และกิจกรรมการปลูกพืชอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการและถูกสุขลักษณะ   

 ๗.๑.3 สาขาอาชีพท าไร่ 
 เกษตรกรสาขาอาชีพท าไร ่หมายถึง เกษตรกรที่ประกอบอาชีพการปลูกพืชไร่เป็นอาชีพหลัก ได้แก่ ถัว่เขียว  
ถั่วเหลือง ถั่วลิสง ข้าวโพด ทานตะวัน ฝ้าย อ้อย มันส าปะหลัง เป็นต้น โดยมีรายได้จากอาชีพท าไร่ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
 ๖๐ ของรายได้ทั้งหมด 
 ข้อสังเกต เป็นเกษตรกรที่ปฏิบัติจริงในพื้นที่การเกษตรของตนเอง 

1) ความคิดริเริ่ม และความพยายามฟันฝ่าอุปสรรคในการสร้างผลงาน (25 คะแนน) 
พิจารณาจาก 

  - มีการจัดการดัดแปลงการผลิต การใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่  
- มีการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการผลิตพืชในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านพื้นที่ ด้านวิชาการ ด้านเศรษฐกิจและ    

ด้านสังคม  
- แนวคิดในการท างาน  

2) ผลงาน และความส าเร็จของผลงานทั้งปริมาณและคุณภาพ  ตลอดจนระยะเวลาที่ปฏิบัติงานและ     
ความยั่งยืนในอาชีพ (๓๕ คะแนน) 
พิจารณาจาก 

           ผลงาน ได้แก่  
  - ผลผลิตต่อไร่หรือต่อหน่วยพื้นที่เกินค่าเฉลี่ยของประเทศ  

- มีการผลิตที่ถูกหลักการเกษตรที่ดีและเหมาะสม (GAP)  
- มีการบริหารจัดการการผลิตและการตลาดที่ดี (แผนการผลิตและการตลาด)  
- ทุน/รายได้ (ย้อนหลัง ๓ ปี)  
- มีการใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ในการผลิต  

  ความยั่งยืนในอาชีพ  
  - ความต่อเน่ืองของการท าไร่/การขยายพื้นที่/การเพิ่มมูลค่าผลผลิตและการตลาด  
  การขยายผล  
  - สามารถเผยแพร่ขยายผลให้แก่ส่วนรวมไปปฏิบัติได้  
 

3) ความเป็นผู้น า… 
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3) ความเป็นผู้น าและการเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวมในด้านต่าง ๆ (๒๐ คะแนน) 
พิจารณาจาก 

  - เป็นอาสาสมัครเกษตร ตามระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่าด้วยการบริหารงานอาสาสมัคร
เกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ (ตรวจเอกสารการเป็นอาสาสมัครเกษตร) 

- เป็นผู้น าอย่างเป็นทางการและ ไม่เป็นทางการ  
- การท าประโยชน์เพื่อส่วนรวม เช่น เป็นที่ปรึกษาด้านการเกษตรและด้านต่าง ๆ เป็นสถานที่ศึกษา   

ดูงานในการถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตรและอื่น ๆ 
- เป็นผู้เสียสละเวลา และเป็นตัวกลางในการสื่อสารระหว่างเกษตรกรด้วยกันเอง  

 ๔) การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (๒๐ คะแนน) 
  พิจารณาจาก 
  - ที่ตั้งของฟาร์มต้องไม่อยู่ในเขตป่าสงวนหรือเขตหวงห้ามของทางราชการ(ตรวจเอกสารสิทธิ์)  
  - การปรับปรุงบ ารุงดิน โดยการลดการใช้ปุ๋ยเคมีและเปลี่ยนมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์  ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก       
ปุ๋ยพืชสด เป็นต้น  
  - การป้องกันและการรักษาดิน โดยการปลูกพืชคลุมดิน การรักษาความชื้นของดินโดยใช้เศษวัสดุ
คลุมดิน หรือปลูกหญ้าแฝกเพื่อลดการพังทลายของหน้าดิน  
  - การป้องกันก าจัดศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน เช่นใช้พันธุ์ต้านทาน สารชีวภาพ การเขตกรรม วิธีกล 
การใช้สารเคมีถูกต้องตามหลักวิธีการและเหมาะสมสอดคล้องกับพื้นที่  
  - มีการจัดการที่อยู่อาศัย และกิจกรรมการปลูกพืชอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการและถูกสุขลักษณะ  
 ๗.๑.4 เกษตรกรสาขาอาชีพไร่นาสวนผสม 
 เกษตรกรอาชีพไร่นาสวนผสม หมายถึง เกษตรกรที่ประกอบอาชีพการเกษตรโดย การท ากิจกรรมการเกษตร
หลายอย่างเพื่อลดความเสี่ยงจากภาวะราคาผลผลิต  และความแปรปรวนของดินฟ้าอากาศ  เช่น การปลูกพืช      
หลายๆ อย่าง การปลูกพืชร่วมกับการเลี้ยงสัตว์ และการประมง 
ข้อสังเกต เป็นเกษตรกรที่ปฏิบัติจริงในพื้นที่การเกษตรของตนเอง 

1) ความคิดริเริ่ม และความพยายามฟันฝ่าอุปสรรคในการสร้างผลงาน (๒๕ คะแนน) 
พิจารณาจาก 
  - การน าเทคโนโลยีมาใช้เหมาะสมกับพื้นที่และไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม  
  - เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงและไร่นาสวนผสม  
  - มีการจัดระบบการปลูกพื ช /ระบบหรือรูปแบบฟาร์ม  ที่ มี ข้ าวอยู่ ด้ วย  เช่น  ข้าว  + พื ช                   
ข้าว + พืช+สัตว์, ข้าว + พืช+ประมง หรือ ข้าว + พืช+ สัตว์+ประมง  
  - การแก้ปัญหาของเกษตรกรด้านพื้นที่ ด้านวิชาการเกษตร ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านการเมือง 
และด้านสิ่งแวดล้อม ฯลฯ 
  - แนวคิดในการท างาน 

2) ผลงาน และความส าเร็จของผลงาน ทั้งปริมาณและคุณภาพ ตลอดจนระยะเวลา ที่ปฏิบัติงาน และ
ความยั่งยืนในอาชีพ (๓๕ คะแนน) 
พิจารณาจากผลงาน ได้แก่  
  - สภาพทั่วไปของฟาร์ม 
  - มีกิจกรรมการผลิตอาหาร หมายถึง การผลิตกิจกรรมที่หลากหลายน าไป 
สู่การมีอาหารและโภชนาการที่เหมาะสม เช่น ข้าว ไม้ผล ไม้ยืนต้น พืชไร่ พืชผัก สัตว์ และประมง เป็นต้น 
 

- ความสมบูรณ…์ 
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  - ความสมบูรณ์ของแปลงพืช สัตว์ ประมง 
  - ผลผลิตต่อไร่หรือต่อหน่วยเกินค่าเฉลี่ยของประเทศ (ตามประเภทของ กิจกรรมหลัก) 
  - การใช้วิชาการในการปรับปรุงสภาพการผลิต 
  - การน าผลผลิตไปใช้ประโยชน์เพื่อเพิ่มมูลค่า 
  - การน าสิ่งเหลือใช้มาใช้ให้เกิดประโยชน์  
 การจัดการ  
  - มีผังฟาร์ม/แผนและงบประมาณฟาร์ม ปฏิทินการปลูกพืช สัตว์และประมง 
  - การจดบันทึก/บัญชีฟาร์ม 
  - การจัดการผลผลิต การจ าหน่าย การตลาด 
  - การใช้แรงงานที่สอดคล้องกับกิจกรรมและขนาดของพื้นที่ 
  - การผสมผสาน/เกื้อกูล ใช้ประโยชน์ร่วมกัน พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน  
  ผลตอบแทน/การลงทุน (ย้อนหลัง ๓ ปี)  
  - ชนิดและกิจกรรมบอกปริมาณและผลผลิตต่อหน่วย 
  - รายได้ รายจ่าย ก าไรต่อไร่ 
  - รายได้ต่อเน่ืองของกิจกรรม รายได้รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน รายฤดูกาล รายปี 
  - การน าผลตอบแทนไปลงทุนหรือปรับปรุงกิจกรรมในฟาร์ม เช่น ลงทุนต่อในไร่นา การด ารงชีพ   
การออม การศึกษา ข่าวสาร บันเทิง 
  ความยั่งยืนด้านการประกอบอาชีพ 
  - สภาพการปลูกพืช สัตว์ ประมง ได้แก่ การเตรียมดิน การใช้สารป้องกันกาจัดศัตรูพืช ปุ๋ย  
  - การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรและการหมุนเวียนใช้ปัจจัยการผลิตอย่างต่อเน่ือง 
  - ผลตอบแทน การลงทุนต่อเน่ือง/หมุนเวียน 
  - ชุมชนมีส่วนร่วมและสังคมยอมรับ 

3) ความเป็นผู้น าและการเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวมในด้านต่าง ๆ (๒๐ คะแนน) 
 พิจารณาจาก 
  - เป็นอาสาสมัครเกษตร ตามระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่าด้วยการบริหารงานอาสาสมัคร
เกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ (ตรวจเอกสารการเป็นอาสาสมัครเกษตร)  

- เป็นผู้น าอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ  
- การทาประโยชน์เพื่อส่วนรวม เช่น เป็นที่ปรึกษาด้านต่างๆ เป็นสถานที่ศึกษาดูงาน 

เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ และอื่น ๆ  
  - ความสามารถในการสื่อสารและการท าความเข้าใจ  
  - การขยายผล ได้แก่ มีผู้อื่นทาตาม มีผู้อื่นมาปรึกษาและยินดีถ่ายทอด  

4) การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (๒๐ คะแนน) 
พิจารณาจาก 
- ที่ตั้งของฟาร์มต้องไม่อยู่ในเขตป่าสงวนหรือเขตหวงห้ามของทางราชการ (ตรวจเอกสารสิทธิ์) 
- ขั้นตอนต่าง ๆ บางข้ันตอนในการผลิตพืช สัตว์ ประมงหรือประเด็นส าคัญในการรักษาธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อมในลักษณะไร่นาสวนผสมและเกษตรผสมผสาน ได้แก่ 
- การปรับปรุงบ ารุงดิน เช่น ใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมี ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยพืชสด เป็นต้น  
- การป้องกันและรักษาดิน เช่น การปลูกพืชคลุมดิน การรักษาความชื้นของดินโดยใช้เศษ  

 วัสดุคลุมดิน ปลูกหญ้าแฝก ปลูกพืชขวางแนวลาดชัน  
 
 

- การป้องกันก าจัดศตัรพูชื… 



๙ 

 

- การป้องกันก าจัดศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน เช่น การใช้พันธุ์ต้านทาน  
สารชีวภาพ การเขตกรรม วิธีกล การใช้สารเคมีถูกต้องตามหลักวิธีการและเหมาะสมสอดคล้องกับพื้นที่  
 - การมีแหล่งกักเก็บ บ าบัดของเสียจากมูลสัตว์ เศษอาหารหรือน้ าเสีย  
 - มีการจัดการโรงเรือนสัตว์เลี้ยง บ่อปลา/สัตว์น้ า กิจกรรมพืชในแปลงอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการและ    
ถูกสุขลักษณะ เช่น มีระบบการถ่ายเทอากาศ มีระบบการก าจัดของเสียไม่มีกลิ่นรบกวนผู้อยู่อาศัยข้างเคียง 
 ข้อสังเกต 

   - มีความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity) น าไปสู่นิเวศเกษตรของฟาร์มที่ดี  
   - มีการจัดระบบการปลูกพืชและระบบ/รูปแบบฟาร์มที่เหมาะสม เช่น มีร่องระบายน้ า แปลงและคันดิน  

ไม่ขวางทางระบายน้ า มีการปลูกพืชบังลม เป็นต้น  
    - มีการพึ่งพาอาศัยกิจกรรม ทรัพยากรในไร่นา และปัจจัยการผลิตในลักษณะผสมผสาน พึ่งพาอาศัยและ
เกื้อกูลซึ่งกันและกัน เช่น น าฟางข้าวมาเพาะเห็ดฟาง น าน้ าในบ่อปลามารดพืชขอบบ่อ ท าปุ๋ยหมัก ใช้ปลายข้าว        
/ข้าวเปลือกเป็นอาหารสัตว์ ใช้เศษผัก/ผลไม้เป็นอาหารปลาและสัตว์ เป็นต้น 

๗.๒ บุคคลทางการเกษตรดีเด่น 
 ๗.๒.๑ สมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกร 
  ๑) ความคิดริเริ่ม และความพยายามฟันฝ่าอุปสรรคในการสร้างผลงาน (๒๕ คะแนน) 
      พิจารณาจาก 
   - การด าเนินกิจกรรมในเชิงสร้างสรรค์เพื่อพัฒนากลุ่มยุวเกษตรกร  
  ๒) ผลงานและความส าเร็จของผลงานทั้งปริมาณ และคุณภาพตลอดจนระยะเวลา ที่ปฏิบัติงาน
และความยั่งยืนในอาชีพ (๓๕ คะแนน) 
     พิจารณาจาก 
   - ความรู้ความสามารถและมีผลงานดีเด่นด้านการเกษตรและเคหกิจเกษตร  

- มีแผนปฏิบัติงาน ทั้งงานส่วนบุคคล งานรวมและกลุ่มย่อย ร่วมกับสมาชิก 
การปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนหรือไม่ ปริมาณมากน้อยเพียงใด ตลอดจนผลผลิตหรือผลที่ได้จากการท างาน เกิดอะไร 
ขึ้นบ้าง (ตรวจสอบสมุดบันทึกส่วนตัว)  

- มีการจดบันทึกแผนการปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานและผลการปฏิบัติงานได้ถูกต้องครบถ้วน 
ตามวิธีการด าเนินงานของกลุ่มยุวเกษตรกรอย่างสม่ าเสมอ และมีการน าไปใช้ประโยชน์ (ตรวจสอบสมุดบันทึกส่วนตัว) 

- มีการบริหารจัดการเงินทุนส่วนตัวได้อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ  
- มีความรู้ความเข้าใจ การด าเนินงานกลุ่ม และบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ 

สภายุวเกษตรกร และที่ปรึกษากลุ่ม ตลอดจนข้ันตอนการประชุมอย่างถูกต้อง  
๓) ความเป็นผู้น า และการเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวมในด้านต่าง ๆ (๒๐ คะแนน) 
พิจารณาจาก 

   - เป็นผู้น าที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ  
- การได้รับการยอมรับจากเพื่อนสมาชิกและชุมชน  
- การท าประโยชน์เพื่อส่วนรวม เช่น เป็นสถานที่ศึกษาดูงาน เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ ตลอดจนการมี 

บทบาทเข้าร่วมพัฒนาหมู่บ้านหรืองานสาธารณประโยชน์ต่าง ๆ นอกเหนือจากงานยุวเกษตรกรโดยดูลักษณะของงาน 
ปริมาณงาน ความยากง่ายและการอุทิศตนเสียสละเพื่องานนั้น ๆ 

 
 
 

๔) การอนรุักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ... 



๑๐ 
 

๔) การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (๒๐ คะแนน) 
พิจารณาจาก 
- ขั้นตอนกระบวนการผลิตมีการจัดการที่เป็นมิตรกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
- มีบทบาทในการเข้าร่วมกิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งกิจกรรมภายใน 

กลุ่มและกิจกรรมชุมชน  

๗.๒.๒ ที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกร 
๑) ความคิดริเริ่มและความพยายามฟันฝ่าอุปสรรคในการสร้างผลงาน (๒๕ คะแนน) 

    พิจารณาจาก 
  - ความคิดสร้างสรรค์และมุ่งมั่นในการพัฒนางานกลุ่มยุวเกษตรกร เพื่อพัฒนาและปรับปรุงงาน 
กลุ่มยุวเกษตรกรให้ดีขึ้น 
  - แนวคิดในการท างาน  

2) ผลงาน และความส าเร็จของผลงานทั้งปริมาณและคุณภาพตลอดจนระยะเวลาที่ปฏิบัติงานและความ
ยั่งยืนในอาชีพ (๓๕ คะแนน) 

พิจารณาจาก 
- การให้ค าแนะนาการท างานและกิจกรรมของกลุ่มยุวเกษตรกร การให้ความสนับสนุนเกี่ยวกับวัสดุ 

อุปกรณ์เกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ อาจเป็นพันธุ์พืชหรือพันธุ์สัตว์ เงินทุน ตลอดจนการเยี่ยมเยียนงานหรือโครงการ
ของกลุ่มยุวเกษตรกรระหว่างด าเนินการ  
  - การมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมของกลุ่ม เช่น การเข้าร่วมประชุมสัมมนาหรือชุมนุมยุวเกษตรกร 
การร่วมกิจกรรมหารายได้เข้ากลุ่ม การติดต่อขอรับการสนับสนุนให้กลุ่ม รวมทั้งการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานกลุ่ม  
ยุวเกษตรกรให้เป็นที่ยอมรับและรู้จักในชุมชน เป็นต้น  

3) ความเป็นผู้น าและการเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวมในด้านต่าง ๆ (๒๐ คะแนน) 
พิจารณาจาก 

  - เป็นผู้น าที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ  
  - เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ทางด้านการเกษตร เคหกิจเกษตรและอื่น ๆ  
  - ความศรัทธาของสมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรที่มีต่อตัวที่ปรึกษา ความเชื่อถือและเชื่อมั่น ความไว้วางใจ
กิจกรรมของกลุ่มยุวเกษตรกรและชุมชน 
  - การมีบทบาทในการพัฒนาชุมชนหรืองานสาธารณประโยชน์ต่างๆ  ที่นอกเหนือ จากงาน            
ยุวเกษตรกร 

 4) การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (๒๐ คะแนน)  
พิจารณาจาก  
   - กระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
   - มีบทบาทการร่วมกิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    

๘. คุณสมบัติของสถาบันเกษตรกรที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือก 
    ๘.๑ คุณสมบัติทั่วไป 
 - เป็นกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กลุ่มยุวเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเพื่อรับการส่งเสริมและสนับสนุนจาก สานักงาน
เกษตรจังหวัดมาแล้วอย่างน้อย ๕ ปี (ตรวจเอกสาร) 
 - มีผลการดาเนินงานย้อนหลังให้คณะกรรมการตัดสินตรวจสอบได้อย่างน้อย ๓ ปี 
 

- สถาบันเกษตรกร… 



๑๑ 

 

 - สถาบันเกษตรกรที่ได้รับพระราชทานโล่รางวัลดีเด่นแห่งชาติมาแล้ว  ไม่สามารถส่งเข้ารับการ คัดเลือก     
อีกภายใน ๕ ปี (ปีปฏิทินจากวันรับพระราชทานโล่รางวัลจนถึงวันส่งเข้ารับการคัดเลือกระดับจังหวัดอีกครั้ง ) ยกเว้น 
กลุ่มยุวเกษตรกรไม่น้อยกว่า ๓ ปี จึงมีสิทธิ์ส่งเข้ารับการคัดเลือกได้อีก  
   ๘.๒ คุณสมบัติเฉพาะ 
 ๑) กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร และกลุ่มยุวเกษตรกร 
 - มีคุณสมบัติตามคุณสมบัติทั่วไป 
 - ผู้ที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกต้องมีคะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๘๐ หากมีคะแนนน้อยกว่า ที่ก าหนด             
จะไม่พิจารณาตัดสิน 

๙. หลักเกณฑ์การคัดเลือกสถาบันเกษตรกรดีเด่น 
  ๙.๑ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร 
  ๑) ความคิดริเริ่ม (๑๐ คะแนน) 
  หมายถึง การมีแนวคิดริเริ่ม หรือมีน านวัตกรรมต่างๆ มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพฒันาสมาชิกกลุ่ม 

ชุมชน หรือสังคม ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม/คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
 พิจารณาจาก 

  - เหตุผลในการด าเนินกิจกรรม ความคิดสร้างสรรค์  
  - การขยายผล/ต่อยอด น าภูมิปัญญามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนางานในภาพรวมของกลุ่ม  
  ๒) ความสามารถในการบริหารและการจัดการสถาบัน (๓๕ คะแนน) 
  หมายถึง ความสามารถของกลุ่มในการบริหารและการจัดการสถาบันให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
เป็นระบบ มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ มีการกระจายผลประโยชน์ให้กับสมาชิกอย่างเป็นธรรม 
 พิจารณาจาก 
  - โครงสร้าง/บทบาท หน้าที่ ชัดเจน  
  - ระบบเอกสารตรวจสอบได้ (บันทึกการประชุม การก าหนดวัตถุประสงค์ การมอบงาน บัญชีรับ-
รายจ่าย/เงินทุนหมุนเวียน การออมของสมาชิก การจัดสรรผลประโยชน์ฯลฯ  
  - มีแผนแนวทางพัฒนากลุ่ม  
  - มีกฎระเบียบชัดเจนและสมาชิกถือปฏิบัติ  
  - การพัฒนาทุน ประสานแหล่งทุน  

- มีการแจ้งข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อสมาชิกอย่างสม่ าเสมอ  
- ความเชื่อมโยง การประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน องค์กร ชุมชน ศูนย์บริการ 

และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบล  
  - การแก้ไขปัญหา/แนวคิดผู้น า  

- ความเสียสละ  
- สามารถสื่อสาร ถ่ายทอด ขยายผลมีผู้อื่นท าตาม    

๓) บทบาทและการมีส่วนร่วมของสมาชิกต่อสถาบัน (๒๕ คะแนน) 
               หมายถึง การเปิดโอกาสให้สมาชิกมีบทบาทในการแสดงความคิดเห็น บริหารจัดการ ร่วมกิจกรรม
ต่างๆ ของกลุ่ม และการได้รับความร่วมมือจากสมาชิก   
 พิจารณาจาก  
  - สมาชิกร่วมรู้ปัญหา รู้แผน/กิจกรรมกลุ่ม เข้าประชุม รับความรู้ ร่วมรับผิดชอบ ท างานให้ส าเร็จ  
 

- ความรู้ความเข้าใจ… 



๑๒ 
 

  - ความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของสมาชิก  และคณะกรรมการ รวมถึงวัตถุประสงค์ของ     
การรวมกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร  
  - สมาชิกมีการพัฒนาตนเอง ใฝ่หาความรู้ และสามารถถ่ายทอดสู่บุคคลอื่นได้ทั้งระดับครอบครัว 
ชุมชน  

- ความรู้ความเข้าใจของสมาชิกต่อกฎระเบียบของกลุ่มและปฏิบัติตามกฎระเบียบ  
- การแต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร โดยมีการเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่แทนชุดเก่า 

 ที่ครบวาระ 
  ๔)  ความมั่นคงและฐานะทางเศรษฐกิจของสถาบัน (๑๕ คะแนน) 
หมายถึง ความเจริญเติบโต ความมั่นคง และความเข้มแข็งทางฐานะการเงินเป็นผลมาจากการบริหารงาน 

ของคณะกรรมการกลุ่ม ความร่วมมือของสมาชิก ความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอก และอื่นๆ 
 พิจารณาจาก 
  - การเพิ่มขึ้นของจ านวนสมาชิก  

- ความมั่นคง ต่อเน่ือง สม่ าเสมอของการด าเนินกิจกรรม  
  - ความสามารถในการจัดหาทุน (เงินทุน เครื่องมือ/วัสดุอุปกรณ์ บุคลากร)เพื่อใช้ในการบริหาร/
ด าเนินกิจกรรม 
  - ความสามารถในการบริหารทุนอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ  
  - การเติบโตและความมั่นคงทางฐานะการเงินของกลุ่ม  ย้อนหลัง๓ ปี (พิจารณาจาก สินทรัพย์ 
เงินทุนหมุนเวียน หน้ีสิน รายได้ ผลก าไร ขาดทุน เงินปันผล ) 
   - การออมเพื่อการผลิต สวัสดิการที่เอื้อต่อสมาชิก การจัดสรรผลประโยชน์  

 - แผนและโอกาสในการพัฒนากลุ่มในอนาคต  
 ๕) การท ากิจกรรมด้านสาธารณประโยชน์และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
(๑๕ คะแนน) 

หมายถึง การท ากิจกรรมของกลุ่มที่ เอื้ออ านวยประโยชน์ต่อส่วนรวม ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และ        
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 พิจารณาจาก 
  - ภาพรวมของกิจกรรมทุกอย่างที่ท าต้องอยู่บนพื้นฐานของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
และ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
  - การเป็นอาสาสมัครเกษตรหรือวิทยากรถ่ายทอดความรู้แก่ครอบครัวเกษตรกร และผู้สนใจทั่วไป  
  - การใช้สถานที่ตั้งและด าเนินกิจกรรมกลุ่มเป็นแหล่งฝึกอบรม/ดูงาน  

- เป็นศูนย์กลาง/ประสานงาน ให้ความช่วยเหลือในชุมชน  
- ร่วมจัดงาน/บ าเพ็ญสาธารณประโยชน์เน่ืองในโอกาสต่างๆ  
- การปลูกฝัง/สร้างจิตสานึกให้สมาชิกและคนในชุมชนช่วยเหลือเกื้อกูลกัน เสียสละเพื่อประโยชน์

ส่วนรวม อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๙.๒ กลุ่มยุวเกษตรกร 
      ๑) ความคิดริเริ่ม (๑๐ คะแนน) 
 พิจารณาจาก 
  - แนวคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนากลุ่ม  

- นวัตกรรมหรือภูมิปัญญาที่น ามาใช้ในการด าเนินการ  
 

๒) ความสามารถในการบริหาร… 



๑๓ 

 

      ๒) ความสามารถในการบริหารและการจัดการสถาบัน (๓๕ คะแนน) 
 พิจารณาจาก 
  - วัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายของกลุ่ม  

- การวางแผนกิจกรรมของกลุ่ม  
- การก าหนดบทบาทหน้าที่ของกลุ่ม  
- การสร้างผู้น า และการพัฒนาศักยภาพผู้น ากลุ่มยุวเกษตรกร  
- การสร้างข้อตกลงและระเบียบในการท ากิจกรรมของกลุ่ม   

  - การด าเนินกิจกรรมของกลุ่ม  
- การประเมินผลงานของกลุ่ม  

      ๓) บทบาทและการมีส่วนร่วมของสมาชิกต่อสถาบัน (๒๕ คะแนน) 
         พิจารณาจาก 
  - การเลือกตั้งคณะกรรมการสภายุวเกษตรกรเป็นไปตามข้อบังคับกลุ่ม  

- คณะกรรมการสภายุวเกษตรกร / สมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกร มีความรู้ความเข้าใจในบทบาท 
และท าหน้าที่ตามบทบาทอย่างครบถ้วน  

- คณะกรรมการสภายุวเกษตรกร / สมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกร มีส่วนร่วมกันในการก าหนดแผนงาน 
ร่วมกันด าเนินการตามแผนงาน และร่วมรับผลประโยชน์  
  - มีการมอบหมายหน้าที่ในการด าเนินงานกลุ่มยุวเกษตรกรอย่างชัดเจน  
      ๔) ความมั่นคงและฐานะทางเศรษฐกิจของสถาบัน (๑๕ คะแนน) 
 พิจารณาจาก  
  - การด าเนินงานที่สม่ าเสมอ ต่อเน่ือง  

- มีแผนงานการด าเนินงานในอนาคต  
- การจัดหาทุนและการบริหารจัดการเงินทุนในการด าเนินกิจกรรมของกลุ่มที่มีประสิทธิภาพ  
- การออมของสมาชิกกลุ่ม  
- ฐานะทางการเงินของกลุ่ม   

     ๕) การท ากิจกรรมด้านสาธารณประโยชน์และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม      
(๑๕ คะแนน) 
 พิจารณาจาก 
  - การปลูกฝังและสร้างจิตสานึกกับสมาชิกด้านสาธารณประโยชน์  อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ    
และสิ่งแวดล้อม  

- กิจกรรมการผลิตทกุกิจกรรมตอ้งเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและเอื้อต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  
 ๑๐. ศูนย์ส่งเสริมและผลิตภัณฑ์ข้าวชุมชนประเภทข้าวหอมมะลิ และศูนย์ส่งเสริมและผลิตภัณฑ์ข้าวชุมชน 
ประเภทข้าวอื่น ๆ 

1) ความคิดริเริ่ม (10 คะแนน) 
พิจารณาจาก  
การประชุมชี้แจงและประชาสัมพันธ์ การคัดเลือกพื้นที่และความเหมาะสมของแปลงจ านวนเกษตรกรที่ 

ท าแปลง การรับรู้ขององค์กรท้องถิ่นและที่ตั้งส านักงาน รวมทั้งการเชื่อมโยงด้านการตลาดการเพิ่มมูลค่าการผลิตการ
ประสานงานเครือข่าย 
 

2) ความสามารถในการบริหาร… 



๑๔ 

 

2) ความสามารถในการบริหารและการจัดการสถาบัน (35 คะแนน) 
พิจารณาจาก 
การก าหนดภารกิจและบทบาทหน้าที่คณะกรรมการ ระเบียบการบริหารศูนย์ การประชุม 

คณะกรรมการ การจัดท าแปลงพันธุ์ 200 ไร่ ป้ายแปลง ชนิดพันธุ์ข้าวตรงตามความต้องการของเกษตรกรสมาชิก 
แหล่งที่มาที่ไปของเมล็ดพันธุ์ข้าว แปลงพันธุ์ วิธีตรวจสอบเพื่อตัดพันธุ์ปน คุณภาพเมล็ดพันธุ์ที่ได้จากแปลง ปริมาณ
เมล็ดที่ได้ แผนการกระจายพันธุ์ แผนการรวบรวมพันธุ์ การรวบรวมพันธุ์ การบรรจุภัณฑ์ ผลการกระจายพันธุ์ 

3) บทบาทและการมีส่วนร่วมของสมาชิกต่อสถาบัน (20 คะแนน) 
 พิจารณาจาก 
 การมีส่วนร่วมของเกษตรกรสมาชิก องค์กรท้องถิ่นหรือชุมชน กระบวนการถ่ายทอด การดูงาน การน าไป 
ปฏิบัติ การเปิดโอกาสให้เกษตรกรอื่นมามีส่วนร่วม 

4) ความมั่นคงและฐานะทางเศรษฐกิจของสถาบัน (15 คะแนน) 
พิจารณาจาก 
 มีกองทุนหมุนเวียน คณะกรรมการบริการกองทุน ระเบียบข้อบังคับ จ านวนเงินกองทุน แหล่งที่มาของ 

เงินกองทุน และการใช้ประโยชน์ 
5) การท ากิจกรรมด้านสาธารณประโยชน์และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม         

(15 คะแนน) 
พิจารณาจาก 
บทบาทการมีส่วนร่วมพัฒนาหมู่บ้านหรืองานสาธารณประโยชน์ต่าง ๆ การลดการใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมี  

เปลี่ยนมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยพืชสด การป้องกันและการรักษาดิน การป้องกันก าจัดศัตรูพืชโดยวิธี
ผสมผสาน 
 รางวัล 
 ผู้ที่ได้รับการตัดสินเป็นเกษตรกร สถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ จะได้เข้ารับพระราชทาน โล่รางวัลในงาน
พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญประจาปี ณ พลับพลาที่ประทับ มณฑลพิธีสนามหลวง สาหรับเกษตรกร 
สถาบันเกษตรกรที่ได้อันดับต่าง ๆ นอกเหนือจากที่ได้กล่าวข้างต้นจะได้รับรางวัลจากกรมส่งเสริมการเกษตร ดังนี้     
รางวัลที่  
ระดับ  

๑  ๒  ๓  ชมเชย ๔ -๖  

จังหวัด  โล่รางวัล ประกาศนียบัตร  ประกาศนียบัตร  ประกาศนียบัตร  
เขต  โล่รางวัล  ประกาศนียบัตร  ประกาศนียบัตร  -  
ประเทศ  ๗ ,๐ ๐ ๐  บ า ท 

พร้อมโล่รางวัล  
๔ ,๐ ๐ ๐  พ ร้ อ ม
ประกาศนียบัตร  

๓ ,๐ ๐ ๐  พ ร้ อ ม
ประกาศนียบัตร  

ประกาศนียบัตร  

๑๑.สิทธิและอ านาจของกรมส่งเสริมการเกษตร 
 กรมส่งเสริมการเกษตรขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่เสนอชื่อเกษตรกร/บุคคลทางการเกษตร และสถาบัน
เกษตรกรดีเด่น เข้ารับพระราชทานโล่รางวัลจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรด
พระนังคัลแรกนาขวัญประจ าปี เมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่าผลงานของผู้เข้ารับการคัดเลือกดังกล่าวไม่ได้
มาตรฐานตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด  
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