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1.  ว    ็   ข          
  ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ก าหนดนโยบายการพัฒนาเกษตรกรให้เป็น Smart 
Farmer โดยมี Smart Officer เป็นเพื่อนคู ่คิด เพื ่อให้เกษตรกรไทย มีความพร้อม มีความรู ้  ความ
เชี่ยวชาญในการประกอบอาชีพด้านการเกษตรสอดคล้องกับวิถีชีวิตและลักษณะการประกอบอาชีพของ
แต่ละบุคคล มีการให้ความส าคัญในการใช้องค์ความรู้ และข้อมูลในการตัดสินใจ มีการน าเทคโนโลยีภูมิ
ปัญญา และวิธีการปฏิบัติที่ดีมาใช้หรือพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตร โดยตระหนักถึงคุณภาพและปริมาณ
ความต้องการของตลาด รวมถึงความปลอดภัยต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมสหกรณ์ซึ่งเป็น
หน่วยงานที่ส่งเสริมดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร เล็งเห็นว่าการที่จะให้เกษตรกรสมาชิกเกิดค วาม
เข้มแข็งมีคุณภาพชีวิตที่ดี นอกจากจะมีความรู้ด้านการสหกรณ์และด้านการบริหารการจัดการในรูปแบบ
สหกรณ์ เพื่อให้เกิดการรวมกลุ่มช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามวิธีการสหกรณ์แล้ว    
ควรจะมีความรู้ในด้านต่าง ๆ ที่เหมาะสม ได้แก่ ความรู้ในเรื่องการเกษตรที่ตนท าอยู่ มีข้อมูลที่จะใช้    ใน
การประกอบการตัดสินใจในการผลิตและการตลาด รวมทั้งมีความตระหนักถึงคุณภาพของสินค้าเกษตรที่
ตนผลิตและความปลอดภัยต่อผู้บริโภคที่จะซื้อสินค้าของตน มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมที่
ตนอาศัยอยู่ และท้ายสุดมีความภูมิใจในอาชีพเกษตรของตน สามารถถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้    ไป
ยังเกษตรกรสมาชิกรายอื่นได้ เมื่อประเมินคุณสมบัติด้านรายได้และคุณสมบัติพื้นฐานเกษตรกรสมาชิก
รายนั้นจะอยู่ในกลุ่ม Existing Smart Farmer เพ่ือพัฒนาไปสู่ Smart Farmer ต้นแบบ ต่อไป กรมฯ จึง
ได้ด าเนินการจัดท าโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ขึ้น 
2. ว  ถ           
  เพ่ือพัฒนาให้เกษตรกรสมาชิกของสถาบันเกษตรกรมีศักยภาพทั้งทางด้านการผลิต                             
การแปรรูปและการตลาด ในการประกอบอาชีพด้านการเกษตร และให้เกษตรกรสมาชิกกลุ่มเป้าหมาย                    
มีรายได้เพ่ิมข้ึน พร้อมที่จะพัฒนาให้มีคุณสมบัติของเกษตรกรสมาชิกปราดเปรื่อง (Smart Farmer)  
3.   ้      
  พัฒนาสมาชิกสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรที่เป็นคนรุ่นใหม่ อยู่ในวัยท างาน                          
และสามารถพัฒนาเป็น Smart Farmer ได้ จ านวน 5,340 ราย ด าเนินการในพ้ืนที่ 76 จังหวัด (ยกเว้น กทม.) 
4. ว ธี           
  วิธีการด าเนินงานประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่ 
  4.1                        ใ   ใ ้  ็                    (Young Smart Farmer) 
                        เป้าหมายการพัฒนา 4,940 ราย (จังหวัดละ 65 ราย) 
   4.1.1 ส านักงานสหกรณ์จังหวัดประสานสหกรณ์ภาคการเกษตร/กลุ่มเกษตรกร                     
ตามสาขาอาชีพ เช่น พืช ปศุสัตว์ ประมง เกษตรผสมผสาน 
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   4.1.2 ส านักงานสหกรณ์จังหวัดร่วมกับสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเป้าหมาย พิจารณา
คัดเลือกและรับสมัครสมาชิกเข้าร่วมโครงการ โดยมีเกณฑ์การคัดเลือกสมาชิกกลุ่มเป้าหมาย เป็นเยาวชน
ทายาทของสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรอายุไม่เกิน 45 ปี มีอาชีพเกษตรกรรม มีรายได้ไม่ต่ ากว่า 180,000 บาท/
ครัวเรือน/ปี มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการท าการเกษตร ต้องการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของตนเอง หรือ
สมาชิกฯ ที่เป็นคนรุ่นใหม่ อยู่ในวัยท างาน มีความพร้อม สามารถท่ีจะพัฒนาเป็น Young Smart Farmer หรือ 
Smart Farmer ได ้จ านวนจังหวัดละ 65 ราย 
   4.1.3 จัดท าข้อมลูพื้นฐานเพ่ือประเมินศักยภาพ รายได้ ค่าใช้จ่ายของกลุ่มเป้าหมาย 
   4.1.4 ส ารวจความต้องการความรู้ด้านการประกอบอาชีพ ปรับทัศนคติ            เพ่ือ
เพ่ิมทักษะอาชีพ 
   4.1.5 ถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการเกษตร ด้านการสหกรณ์ การตลาด 
และด้านอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นและเหมาะสมกับความต้องการและการประกอบอาชีพของสมาชิกกลุ่มเป้าหมาย 
   4.1.6 ประเมินคุณสมบัติของ Smart Farmer 
   4.1.7 พิจารณาคัดเลือกผู้ที่เข้าร่วมโครงการฯ หรือเคยเข้าร่วมโครงการฯ         จาก
ปีก่อน ๆ และมีคุณสมบัติพ้ืนฐานของ Smart Farmer แล้ว จ านวนจังหวัดละ 5 - 7 ราย 
   4.1.8 แจ้งรายชื่อพร้อมจัดส่งข้อมูลพ้ืนฐานของ Smart Farmer ในข้อ 4.1.7         
ให้ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ท่ี 3 จังหวัดชลบุรี ทราบ ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 เพ่ือศูนย์ฯ 
จัดการพัฒนาต่อยอดต่อไป 
  4.2              ว         ้ ว ข้  ู      ็  Smart Farmer 
                เป้าหมายการพัฒนา 400 ราย (จังหวัดละ 5- 7 ราย) 
   4.2.1 กรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ วิเคราะห์และ
ประเมินศักยภาพของ Smart Farmer เพ่ือสร้างความสามารถการบริหารจัดการ 
   4.2.2 จัดท าแผนพัฒนาเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการประกอบอาชีพของ     
Smart Farmer 
   4.2.3  จัดการอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือปรับเปลี่ยนแนวคิดเพ่ือก้าวเข้าสู่การ
เป็น Smart Farmer 
   4.2.4 สรุป/ประเมินผล 

5.  ผ     ฏ         
การด าเนินงาน  เดือน 2561  หมายเหตุ 

มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย.  
 -  ประสานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
 -  รับสมัคร/จัดท าข้อมูลพื้นฐาน/ส ารวจ                   
    ความต้องการความรู้ 
 -  จัดการอบรมเพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยี 
 -  ประเมินคุณสมบัติฯ 
 -  รายงานผล/ คัดเลือก SF. เพ่ือพัฒนาต่อ 
 -  กสส. จัดการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนา SF.เป็นผู้น า 
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6.   วชี้ว   ว       ็  
  1. เกษตรกรสมาชิกผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีรายได้ไม่ต่ ากว่า 180,000 บาท/ครัวเรือน/ปี 
  2. เกษตรกรสมาชิกผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีคุณสมบัติด้านรายได้ และมีคุณสมบัติพ้ืนฐานของ
เกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ครบทั้ง 6 ข้อ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
7. ผ ที    ว    ไ ้    
  1. สมาชิกกลุ่มเป้าหมายมีรายได้เพ่ิม / ชีวิตความเป็นอยู่ดีข้ึน 
  2. สมาชิกบริหารจัดการ/แก้ปัญหา/พัฒนาอาชีพตนเองได ้
  3. สมาชิกสามารถให้ค าแนะน า / ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เกษตรกรรายอ่ืนๆ ได้  
     4. แปลง/ฟาร์มของสมาชิกกลุ่มเป้าหมาย เป็นแหล่งเรียนรู้ให้สมาชิก/เกษตรกรรายอื่นๆ 
  5. สมาชิกได้รับการยกระดับเป็น Smart Farmer และ Smart Farmer ต้นแบบ 
  6. เกิดเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) 
8. ผ    ธ  
  1. ทายาทสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร เป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ วัยท างาน ได้รับการพัฒนา
เป็น Smart Farmer และ Young Smart Farmer มีทักษะอาชีพเกษตรกรรม มีทักษะทางวิชาการ การปฏิบัติ
ด้านเทคโนโลยี มีความสามารถด้านการผลิตสินค้าเกษตรที่ได้มาตรฐาน ตรงตามความต้องการของตลาด     
และความปลอดภัยต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม 
  2. เกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) เป็นผู้ประกอบการที่มีการใช้เทคโนโลยีและ    
การบริหารจัดการที่ทันสมัย มีความเข้มแข็ง พ่ึงพาตนเองและช่วยเหลือเกษตรกรสมาชิกรายอ่ืนๆ ได้ 
9.       ท         
  1. ส ารวจและจัดท าข้อมูลเบื้องต้นของเกษตรกรสมาชิกฯ กลุ่มเป้าหมาย ตามแบบฟอร์มการ
ส ารวจและประเมินคุณสมบัติของ Smart Farmer และสรุปผลการประเมิน ฯ ส่งกองพัฒนาสหกรณ์ภาค
การเกษตรและกลุ่มเกษตรกร ภายในวันที่ 20 กันยายน 2561 
  2. จัดท ารายงานประจ าทุกเดือน ตามแบบ กปป.1 ส่งให้กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตร
และกลุ่มเกษตรกร ภายในวันที่ 20 ของทุกเดือน และส่งผ่านทาง E-mail : cpd_farmergroup@cpd.go.th 
  3. จัดส่งรูปภาพกิจกรรมการอบรม จ านวน 2 รูป 
10.          
  Smart Farmer หมายถึง บุคคลที่มีความภูมิใจในการเป็นเกษตรกร มีความรอบรู้ในระบบ
การผลิตด้านการเกษตรแต่ละสาขา มีความสามารถในการวิเคราะห์ เชื่อมโยง หรือบริหารจัดการการผลิต   
และการตลาด โดยใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจ ค านึงถึงคุณภาพและความปลอดภัยของผู้บริโภค สังคม   
และสิ่งแวดล้อม 
  Existing Smart Farmer หมายถึง เกษตรกรที่เป็น Smart Farmer อยู่แล้ว เนื่องจาก    ผล
การคัดกรองสามารถผ่านคุณสมบัติด้านรายได้ที่ไม่ต่ ากว่า 180,000 บาท/ครัวเรือน/ปี 
  Developing Smart Farmer หมายถึง เกษตรกรที่ยังไม่เป็น Smart Farmer เนื่องจาก ผล
การคัดกรองยังไม่สามารถผ่านคุณสมบัติทั้งด้านรายได้ที่ไม่ต่ ากว่า 180,000 บาท/ครัวเรือน/ปี และผ่าน
คุณสมบัติพ้ืนฐานไม่ครบทั้ง 6 ข้อ ซึ่งเป็นเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายที่ต้องได้รับการพัฒนาในด้านต่างๆ เพ่ิมเติม
ตามความต้องการของเกษตรกรแต่ละราย 
 

Smart Farmer ต้นแบบ... 
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  Smart Farmer ต้นแบบ หมายถึง เกษตรกรที่ผ่านการพิจารณาเป็น  Existing Smart 
Farmer แล้ว และผ่านคุณสมบัติของ Smart Farmer ต้นแบบ ในแต่ละสาขา จ านวน 10 สาขาหลัก ได้แก่ 
ข้าว ปาล์มน้ ามัน ยางพารา ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันส าปะหลัง อ้อยโรงงาน ประมง ปศุสัตว์ เกษตรผสมผสาน 
Young Smart Farmer และสาขาอ่ืนๆ ที่มีความโดดเด่นในการท าการเกษตรในสาขานั้นของแต่ละพ้ืนที่    
และสามารถเป็นต้นแบบและเป็นบทเรียนให้กับเกษตรกรรายอ่ืนๆ ได้ 
  Young Smart Farmer หมายถึง เกษตรกรรุ่นใหม่ที่ประกอบอาชีพและมีความสามารถ
ด้านการเกษตร สามารถทดแทนเกษตรกรรุ่นสูงอายุ น าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การผลิต การบริหารการจัดการ และการตลาดสินค้าเกษตร ไม่จ ากัดเพศ อายุระหว่าง 17 – 45 ปี            จบ
การศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป และเป็น Smart Farmer เนื่องจากผลการคัดกรองสามารถผ่าน
คุณสมบัติ ด้านรายได้ที่ไม่ต่ ากว่า 180,000 บาท/ครัวเรือน/ปี และผ่านคุณสมบัติพ้ืนฐานครบทั้ง 6 ข้อ    
โดยผ่านตัวบ่งชี้ อย่างน้อย 1 ตัว ในแต่ละคุณสมบัติ 
     ไ ้ไ       ว   180,000   ท/   ว     /   หมายถึง รายได้จากการท าการเกษตร        
ของครัวเรือนเกษตรกร เป็นรายได้ที่เป็นเงินสดจากการจ าหน่ายผลผลิต ผลพลอยได้และสิ่งอ่ืนใดที่ได้จาก
กระบวนการผลิตทางการเกษตร ซึ่งได้จากการจ าหน่ายตามจ านวนหรือปริมาณที่ครัวเรือนเกษตรกรได้รับ     
ไม่ต่ ากว่า 180,000 บาท/ครัวเรือน/ปี นอกจากนี้ให้รวมถึงค าจ ากัดความของรายได้ทางการเกษตรตาม      
ค านิยามของการส ารวจข้อมูลความจ าเป็นพ้ืนฐาน (จปฐ.) ของกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย   
ข้อมูลรายได้ของเกษตรกรจากธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และข้อมูลบัญชีครัวเรือน       
ของกลุ่มอาชีพของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ด้วย 
 
 
 
 

กลุ่มพัฒนากลุ่มเกษตรกร 
กองพัฒนาภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร 

กรมส่งเสริมสหกรณ์  
โทร. 0 2281 3292 

โทรสาร 0 2281 3292 
E–mail : cpd_ farmergroup@cpd.go.th 
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โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมที่1 การพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่(Young Smart Farmer) กิจกรรมที่  2 ปรับแนวความคิดเพื่อก้าวสู่การเป็น Smart  Farmer
ท าพFarmer 

1. สนง.สกจ. ร่วมกบัสหกรณ์ภาคการเกษตร/กลุม่เกษตรกร คดัเลอืกสมาชิกโดยพิจารณาจาก     
    สมาชิกฯ ที่เป็นคนรุ่นใหม ่วยัท างาน และมีรายได้ไมต่ ่ากวา่ 180,000 บาท/ครัวเรือน/ปี                
    จ านวน จงัหวดัละ 65 ราย 
2. จดัท าข้อมลูพืน้ฐาน เพือ่ประเมินศกัยภาพ  
3. ส ารวจความต้องการความรู้ด้านการประกอบอาชีพ ปรับทศันคติ เพื่อเพิม่ทกัษะอาชีพ 

4. ถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวตักรรมด้านการเกษตร  การสหกรณ์ และด้านอื่นๆ ตามความ 

    ต้องการของกลุม่เป้าหมาย 

5. ประเมินคณุสมบตัฯิ 
6. คดัเลอืกผู้ที่มคีณุสมบตัิพืน้ฐานของ Smart Farmer  จ านวนจงัหวดัละ  5- 7 ราย  
7. แจ้งรายช่ือและสง่ข้อมลูพืน้ฐานของ  Smart Farmer  ทัง้  5-7 ราย  ให้ กสส.  เพื่อ กสส.  
    จดัการพฒันาตอ่ยอดตอ่ไป 
 

เป้าหมาย 4,940 ราย 

(จงัหวดัละ 65 ราย) 
 

เป้าหมาย 400 ราย 

(จงัหวดัละ 5 ราย 58 จว.  
จงัหวดัละ 6 ราย 16 จว. 
จงัหวดัละ 7 ราย 2 จว.) 

 

 

1. กสส. โดย สทส.   วิเคราะห์และประเมินศกัยภาพ  เพื่อสร้างความสามารถการ 
    บริหารจดัการ 
2. จดัท าแผนพฒันา เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบอาชีพ 

4. ประสานวิทยากร /สถานท่ี/ก าหนดจ านวนรุ่น วนั เวลา /ก าหนดหลกัสตูร 
5. จดัการฝึกอบรมถา่ยทอดเทคโนโลยีเพื่อปรับเปลีย่นแนวคดิเพื่อก้าวเข้าสูก่ารเป็น  
     Smart Farmer 

6. สรุป/ประเมินผล 

7. ผู้ผา่นการฝึกอบรมจดัท าแผนพฒันาอาชีพของตน รายละ 1 แผน 

8. ผู้ผา่นการฝึกอบรมขยายผลไปสูเ่กษตรกรรายอื่นๆ  อยา่งน้อย 5 ราย 
 



ข ้                  

1.                           ใ   ใ ้  ็                    (Young Smart Farmer)  
    (  ้                  ว     65    ) 
  1.1 ส านักงานสหกรณ์จังหวัดประสานสหกรณ์เฉพาะภาคการเกษตร/กลุ่มเกษตรกร                             
ในจังหวัด โดยส านักงานสหกรณ์จังหวัดก าหนดประเภทย่อยของสหกรณ์ จ านวนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร                     
ได้ตามแตดุ่ลพินิจของส านักงานสหกรณ์จังหวัด 
  1.2 ส านักงานสหกรณ์จังหวัดร่วมกับสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเป้าหมาย รับสมัครและคัดเลือก
สมาชิกเข้าร่วมโครงการ โดยเน้น เป็นเยาวชนทายาทของสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ไม่จ ากัดเพศ อายุ                         
ไม่เกิน 45 ปี โดยพิจารณาจาก เยาวชนที่มีอาชีพเกษตรกรรม มีรายได้ไม่ต่ ากว่า 180,000 บาท/ครัวเรือน/ปี 
และมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการท าการเกษตร ต้องการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของตนเอง หรือ สมาชิก
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ที่เป็นคนรุ่นใหม่ อยู่ในวัยท างาน มีความพร้อมสามารถท่ีจะพัฒนาเป็น Smart Farmer 
ได ้จ านวนจังหวัดละ 65 ราย 
  1.3 จัดท าข้อมูลพ้ืนฐานเพ่ือประเมินศักยภาพ รายได้ รายจ่าย และความต้องการความรู้                   
ด้านการประกอบอาชีพเพ่ือเพ่ิมทักษะอาชีพของสมาชิกกลุ่มเป้าหมาย (กรอกข้อมูลในเอกสารแนบ 1)  
  1.4 ส านักงานสหกรณ์จังหวัดร่วมกับสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร จัดหาวิทยากรมาถ่ายทอด
ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการเกษตร ด้านการสหกรณ์ การตลาด หรือด้านอ่ืนๆ ที่จ าเป็นเหมาะสม
กับการประกอบอาชีพและตามความต้องการของสมาชิกกลุ่มเป้าหมาย  โดยอาจจัดในรูปแบบการอบรม/
สัมมนา/ประชุม/ประชุมเชิงปฏิบัติการ/ดูงาน /จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตามความเหมาะสม  
  1.5 ประเมินคุณสมบัติของกลุ่มเป้าหมายตามแบบฟอร์มการส ารวจและประเมินคุณสมบัติ 
Smart Farmer 
  1.6 รายงานผลตามแบบรายงาน กปป.1 ที่แนบ ส่งให้กลุ่มพัฒนากลุ่มเกษตรกร                                  
กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร ภายในวันที่ 20 ของทุกเดือน และส่งผ่านทาง                                  
E-mail : cpd_farmergroup@cpd.go.th  
  1.7 คัดเลือกผู้ที่เข้าร่วมโครงการฯ หรือผู้ที่เคยเข้าร่วมโครงการฯ จากปีก่อนๆ และมี
คุณสมบัติพ้ืนฐานของ Smart  Farmer แล้ว จ านวนจังหวัดละ 5 - 7 ราย (ทุกส านักงานสหกรณ์จังหวัดจ านวนจังหวัดละ 
5 ราย ยกเว้น จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดปทุมธานี จ านวนจังหวัดละ 7 ราย จังหวัดจันทบุรี ฉะเชิงเทรา 
ชลบุรี ชัยนาท ตราด นครนายก นครปฐม ปราจีนบุรี เพชรบุรี ระยอง ราชบุรี สระแก้ว สระบุรี สิงห์บุรี 
สุพรรณบุรี และจังหวัดอ่างทอง จ านวนจังหวัดละ 6 ราย) โดยพิจารณาจากเกณฑ์ดังนี้ 
   1.7.1 คุณสมบัติด้านรายได้ คือต้องมีรายได้ไม่ต่ ากว่า 180,000 บาท/ครัวเรือน/ปี 
   1.7.2 คุณสมบัติพื้นฐานของ Smart Farmer 
    1) มีความรู้ในเรื่องที่ท าอยู่ 
    2) มีข้อมูลการตัดสินใจ 
    3) มีการบริหารจัดการผลผลิตและการตลาด 
    4) มีความตระหนักถึงคุณภาพสินค้าและความปลอดภัยของผู้บริโภค 
    5) มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม/สังคม 
    6) มีความภูมิใจในการเป็นเกษตรกร 
  1.8 แจ้งรายชื่อพร้อมจัดส่งข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่ก าหนด (Existing Smart 
Farmer) ตามข้อ 1.7 ให้ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ท่ี 3 จังหวัดชลบุรีทราบ เพ่ือศูนย์ฯ จะได้จัดการ
ฝึกอบรมเพ่ือปรับแนวความคิดและพัฒนาต่อยอดต่อไป    

2. กิจกรรม... 
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2.               ว         ้ ว ู      ็  Smart Farmer 
    (  ้                  ว     5 – 7          ผ  ฏ                                  
          .ศ.2561          )   
  2.1 กรมส่งเสริมสหกรณ์โดยส านักถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ วิเคราะห์และประเมิน
ศักยภาพของ Smart Farmer เพ่ือสร้างความสามารถในการบริหารจัดการ 
  2.2 จัดท าแผนพัฒนาเพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการประกอบอาชีพของ Smart Farmer 
  2.3 กรมส่งเสริมสหกรณ์โดยส านักถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ จัดการฝึกอบรมถ่ายทอด                                         
เทคโนโลยีเพ่ือปรับเปลี่ยนแนวคิดเพ่ือก้าวเข้าสู่การเป็น Smart Farmer  
  2.4 ก าหนดให้ผู้ผ่านการฝึกอบรมจัดท าแผนพัฒนาอาชีพเกษตรของตน รายละ 1 แผน 
  2.5 รวบรวมแผน และติดตามผลให้ผู้ผ่านการฝึกอบรมด าเนินการตามแผนการพัฒนา                         
อาชีพเกษตรที่ก าหนดไว้ 
  2.6 ก าหนดให้ผู้ผ่านการฝึกอบรมสร้างเครือข่ายอาชีพ (ขยายผลไปสู่เกษตรกรรายอื่น ๆ)                                     
อย่างน้อยรายละ 5 คน 
  2.7 ติดตามการขยายผลผู้ผ่านการฝึกอบรมไปสู่เกษตรกรสมาชิกรายอื่นๆ และจัดท าบันทึก                  
ฐานข้อมูลของเกษตรกรสมาชิกส่งให้กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรทราบ 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารแนบ 1 
ข้อมูลสมาชิกโครงการ Smart Farmer ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

 

1. ข้อมูลทั่วไป 
 1.1 ชื่อ...........................นามสกุล................................อายุ...................ปี ท าอาชีพเกษตรด้าน      พืช  
  ปศุสัตว์     ประมง      เกษตรผสมผสาน      อ่ืน ๆ (ระบุ)..........เป็นสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร..............
 1.2 ที่อยู่ที่ติดต่อได้ เลขท่ี...................หมู่ที่..................ถนน.....................................ต าบล....... ............. 
อ าเภอ...............................จังหวัด..............................รหสัไปรษณีย์.........................โทร/มือถือ........... ................ 
E – mail.............................................. 
2. ข้อมูลการประกอบอาชีพ 
 2.1 ประกอบอาชีพหลัก     ท านา     ท าสวน      ท าไร่ ได้แก่ ................................. จ านวน............ไร่ 
    ผสมผสาน อื่น ๆ (ระบุ).......... จ านวน...............ไร่    เลีย้งสัตว์ ได้แก่................................. จ านวน...........ตัว 
    ท าประมง ได้แก่..............จ านวน..........บ่อ (อ่ืน ๆ..........)กรรมสิทธิ์ที่ดิน   เป็นเจ้าของเอง    เช่า    อ่ืนๆ.... 
รายได้รวมภาคเกษตร.......................................บาท/ปี 
 2.2 อาชีพรอง ได้แก่.............................................................  รายได้.............. .................บาท/ปี 
 2.3 ระบบท าการเกษตร        GAP          PGS          เกษตรอินทรีย์           เกษตรธรรมชาติ 
          เกษตรทฤษฎีใหม่     วนเกษตรหรือไร่นาป่าผสม    อ่ืน ๆ ระบุ............ 
 2.4 ผลผลิตและปริมาณต่อปี.................................ตัน (อ่ืน ๆ ระบุ...............................) 
 2.5 เคยได้รับการอบรมด้านการเกษตร 
      1) .................................................... จากหน่วยงาน........................... เมื่อ ปี พ.ศ......................... 
      2) ......................................................จากหน่วยงาน............................เมื่อ ปี พ.ศ........................... 
 2.6 มีความต้องการอบรมด้าน 
           1) ........................................................ จากหน่วยงาน...............................  
                    2) ........................................................ จากหน่วยงาน...............................  
3. ข้อเสนอแนะ 
................................................................................................................................... ...........................................
........................................................................................ ......................................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
 

....................................................สมาชิก 
               (...................................................) 

                                                              ............................................เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ 
               (...................................................) 
           วันที่...........เดือน..................พ.ศ............. 



           

แบบฟอร์มการส ารวจและประเมินคุณสมบตัิของ Smart Farmer 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลการท าการเกษตรของเกษตรกร (ตัวแทนครัวเรือน) (กรณีส ารวจพร้อมส ามะโนการเกษตรไม่ต้องกรอกที่อยู่ ) 

  นาย นาง นางสาว  อ่ืนๆ.....(ระบ)ุ....ช่ือ...................................................................................นามสกลุ....................................................... 
อาย ุ...............ปี............เดือน เลขประจ าตวัประชาชน   
ที่อยูต่ามทะเบียนบ้าน บ้านเลขที่.....................หมูท่ี่..................ชื่อบ้าน..........................................................ต าบล.......................................................................... 
อ าเภอ...............................................................................จงัหวดั...............................................................................รหสัไปรษณีย์.............................................. 
โทรศพัท์...............................................โทรสาร......................................................มือถือ................................................................... 
 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลส าหรับการประเมินคุณสมบัติของ Smart Farmer 
1. รายได้รวมภาคการเกษตรของครัวเรือนเกษตรกร..........................................................บาท/ครัวเรือน/ปี 
2. ปัญหาเบือ้งต้นที่เกษตรกรประสบ  
 1) ด้านทนุ  2) ด้านแรงงาน  3) ด้านวิธีการและเทคโนโลยีการผลิต  4) ด้านการตลาด  5) ด้านภยัพิบตัิ ....................  6) ด้านอ่ืนๆ .................. 
 

ส่วนที่ 3 การประเมินคุณสมบัติของ Smart Farmer 

คณุสมบตัิ/ตวับง่ชี ้1  
การประเมิน 

ความเห็น/ประเด็นที่ควรพฒันา 
ใช ่ ไมใ่ช ่

คุณสมบัติด้านรายได้    
1. มีรายได้รวมทางการเกษตรไมต่ ่ากวา่ 180,000 บาท/ครัวเรือน/ปี    

คุณสมบัติพืน้ฐาน    
1. มีความรู้ในเร่ืองที่ท าอยู่    

1.1 สามารถเป็นวิทยากรถ่ายทอดเทคโนโลยี หรือให้ค าแนะน าปรึกษาให้กบัผู้ อ่ืนได้    
1.2 สามารถเป็นเกษตรกรต้นแบบหรือจดุเรียนรู้ให้กบัผู้ อ่ืน     

2. มีข้อมูลประกอบการตัดสินใจ    
2.1 สามารถเข้าถึงแหลง่ข้อมลู ทัง้จากเจ้าหน้าที่ และผ่านทางระบบสารสนเทศและการสื่อสารอื่น ๆ 

เชน่ Internet  Mobile Phone Smart Phone เป็นต้น 
  

 

2.2 มีการบนัทกึข้อมลูและใช้ข้อมลูมาประกอบการวิเคราะห์วางแผนก่อนเร่ิมด าเนินการและบริหาร
จดัการผลผลติให้สอดคล้องกบัความต้องการของตลาด  

  
 

2.3 มีการน าข้อมลูมาใช้ในการแก้ไขปัญหาและพฒันาอาชีพของตนเองได้    
3. มีการบริหารจัดการผลผลิตและการตลาด    

3.1 มีความสามารถในการบริหารจดัการปัจจยัการผลติ แรงงาน และทนุ ฯลฯ    
3.2 มีความสามารถในการเชื่อมโยงการผลิตและการตลาดเพื่อให้ขายผลผลิตได้    
3.3 มีการจดัการของเหลือจากการผลติที่มีประสิทธิภาพ (Zero Waste management)    

4. มีความตระหนักถึงคุณภาพสินค้าและความปลอดภัยของผู้บริโภค    
4.1 มีความรู้หรือได้รับการอบรมเก่ียวกบัมาตรฐาน GAP GMP เกษตรอินทรีย์ หรือมาตรฐานอ่ืนๆ    
4.2 มีกระบวนการผลติที่สอดคล้องกบัมาตรฐาน GAP GMP เกษตรอินทรีย์ หรือมาตรฐานอ่ืนๆ    

5. มีความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อม/สังคม    
5.1 มีกระบวนการผลติที่ไมก่่อให้เกิดมลภาวะและไมท่ าลายสิ่งแวดล้อม (Green Economy)    
5.2 มีกิจกรรมชว่ยเหลือชมุชนและสงัคมอยา่งตอ่เน่ือง    

6. มีความภูมิใจในความเป็นเกษตรกร    
6.1 มีความมุง่มัน่ในการประกอบอาชีพการเกษตร     
6.2 รักและหวงแหนพืน้ที่และอาชีพทางการเกษตรไว้ให้รุ่นตอ่ไป    
6.3 มีความสขุและพงึพอใจในการประกอบอาชีพการเกษตร    

 

ส่วนที่ 4 สรุปผลการประเมินคุณสมบัติ 

 เกษตรกรรายนีอ้ยูใ่นกลุม่  Existing Smart Farmer  

 Developing Smart Farmer 

                                                           
1 เกษตรกรที่เป็น Existing Smart Farmer ต้องผ่านคุณสมบัติด้านรายได้และคุณสมบัติพื้นฐานครบทั้ง 6 ข้อ โดยผ่านตัวบ่งชีอ้ย่างน้อย 1 ตวัในแต่ละคุณสมบัติ 



 

 

   
             .1 

           ……..........................................………………..  
 

            ผ /ผ     ฏ              ใช้                                         .ศ. 2561 
                    ู                    (Smart  Farmer) 

 

   ว    ที    ผ  ช    : ส านักงานสหกรณ์จังหวัด  ............................................................................................................ 
 
 
ที  

 
 

        

 
 

   ว 
    

 
    ฏ         

 
 

          
 ผ  

 
ผ     

 
ผ    
     

1 
  
  
  

                          ใ    
1. ประสานสหกรณ์ในภาคการเกษตร/กลุ่มเกษตรกร               
    เข้าร่วมกิจกรรม 
 

1. สหกรณ์………………………………………………………  จ ากัด 
 

2. สหกรณ์………………………………………………………  จ ากัด 
 

3. กลุ่มเกษตรกร……………………………………………. 
 

     

2. รับสมัครเยาวชนทายาทสมาชิกฯ/สมาชิกฯ ที่เป็น                  
คนรุ่นใหม่ วัยท างาน และสามารถท่ีจะพัฒนาเป็น Smart 
Farmer ได้ พร้อมทั้งจัดท าข้อมูลพ้ืนฐานและส ารวจความ
ต้องการความรู้ด้านการประกอบอาชีพของกลุ่มเป้าหมาย 
 

ราย 65 
 

   

3. ให้ความรู้ด้านการสหกรณ์ และถ่ายทอดเทคโนโลยี
และนวัตกรรมที่สามารถน าไปปฏิบัติทางการเกษตรหรือ
ต่อยอดการประกอบอาชีพที่เหมาะสมกับสมาชิก     
กลุ่มเป้าหมาย  
วิชาที่อบรม/วันเดือนปี และสถานที่ท่ีจัดอบรม 
................................................................ ...........................
....................................................................................... ....
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................  
...........................................................................................
........................................................................................... 
ส่งรูปถ่ายในการอบรม จ านวน 2 รูป  

ครั้ง 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูป 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

  ใ ้      ผ 
    
        
        
ที  ี   
     
   ็   ้  
 

4. ประเมินคุณสมบัติฯ  
แบบฟอร์มการส ารวจและประเมนิคุณสมบัติของ Smart Farmer 

 - Existing Smart Farmer 
-  Developing Smart Farmer 

 

ราย 

ราย 

65 
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   ว 
    

 
    ฏ         

 
 

          
 ผ  
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 5.ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
1.  ผู้เข้าร่วมโครงการฯ Smart Farmer  
มีรายได้ไม่ต่ ากว่า  180,000 บาท/ครัวเรือน/ปี 
2.  ผู้เข้าร่วมโครงการฯ Smart Farmer ผ่านคุณสมบัติ 
พ้ืนฐานครบทั้ง 6 ข้อ (ไม่น้อยกว่าร้อยละ  70) 
 

 

ราย 

 

 

 

   

6. แนะน า ส่งเสริม และติดตามผลการปฏิบัติงาน 
ให้เป็นไปตามแผน 
 

ครั้ง     

7. คัดเลือกผู้ที่ผ่านคุณสมบัติของ Smart Farmer เข้ารับ
การอบรมเพ่ือปรับกระบวนความคิด 

ราย 5 
 

   

2              ว         ้ ว ข้  ู      ็  Smart 
Farmer 
 1. จัดส่งผู้ที่มีคุณสมบัติของ Smart Farmer เข้าร่วม
กิจกรรมเพ่ือปรับกระบวนความคิด 
 

 
 

ราย 
 

 
 

5 

   

 2. Smart Farmer เข้ารับการฝึกอบรม/ร่วมกิจกรรม              
เพ่ือปรับกระบวนความคิด 

 
ราย 

 
5 
 

   

 3. รวบรวมแผนพัฒนาอาชีพเกษตรของกลุ่มเป้าหมาย 
 

แผน 5    

 4. การขยายผลไปสู่เกษตรกรรายอื่นๆ                                    
 

คน 25    

 5. ติดตามผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผน 
 

ครั้ง     

 6. งบประมาณ  
    1. งบประมาณในการให้ความรู้/จัดกิจกรรม 
    2. งบประมาณค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติราชการ 

 
บาท 
บาท 
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                               (Smart  Farmer) 
  

1.                         ใ   ใ ้  ็                    
 1.1 จ านวนเยาวชนทายาทสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร.......คนแยกเป็นเพศชาย...........คน เพศหญิง...........คน 

1.2 จ านวนสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ...................คนแยกเป็นเพศชาย................คน เพศหญิง.................คน  
 

2.            ถ   ท   ว   ู้ ้                ท      ี ้              ว           ๆ           ้      
1.  ชื่อสหกรณ์ /กลุ่มเกษตรกร..................................................................................................................... .............. 
-  ให้ความรู้ด้านการสหกรณ์ และความรู้ที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย.........…….ครั้ง 
-  วิทยากรบรรยาย/ฝึกอบรมหัวข้อ.................................................................................................. ............................ 

............................................................................................................................. ..........................................................................  
  -  วันที่/สถานที่ ในการฝึกอบรม……………………………………………………………………………………………………………..…….. 

............................................................................................................................. ..........................................................................  
2.  ชื่อสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร............................................................................................................................... ....... 
-  ให้ความรู้ด้านการสหกรณ์ และความรู้ที่เหมาะสมกับ เกษตรกรสมาชิกกลุ่มเป้าหมาย.........…….ครั้ง 
-  วิทยากรบรรยาย/ฝึกอบรมหัวข้อ.................................................................................................. ............................ 

...................................................................................................... .................................................................................................  
  -  วันที่/สถานที่ ในการฝึกอบรม…………………………………………………………………..........................………………………….. 

............................................................. ............................................................................................................................. ............. 
                  ฯ หลังการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่าง ๆ ที่สามารถน าไปใช้ในการปฏิบัติงาน  

     ประเมินคุณสมบัติของ Smart Farmer  
     1.  กลุ่มเป้าหมายมีรายได้ไม่ต  ากว่า  180,000 บาท/ครัวเรือน/ปี…………………..…………………คน 

  2.  คุณสมบัติพื้นฐาน 6 ข้อ 
   2.1  ผ่านคุณสมบัติข้อ 1. มีความรู้ในเรื่องที่ท าอยู่     .........................คน 
   2.2  ผ่านคุณสมบัติข้อ 2. มีข้อมูลประกอบการตัดสินใจ    .........................คน 
   2.3  ผ่านคุณสมบัติข้อ 3. มีการบริหารจัดการผลผลิตและการตลาด   .........................คน 
   2.4  ผ่านคุณสมบัติข้อ 4. มีความตระหนักถึงคุณภาพสินค้าและความปลอดภัยของผู้บริโภค .................คน 
   2.5  ผ่านคุณสมบัติข้อ 5. มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม/สังคม   .........................คน 
   2.6  ผ่านคุณสมบัติข้อ 6. มีความภูมิใจในความเป็นเกษตรกร   .........................คน 
     ทายาทสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ได้รับการพัฒนาเป็น Young Smart Farmer…..............คน 
             สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ได้รับการพัฒนาเป็น Smart Farmer…………………คน    

                ฯ  หลังการจัดอบรมเพ่ือปรับกระบวนความคิด      
            ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีคุณสมบัติพ้ืนฐานครบ 6 ข้อ (ครบทุกตัวบ่งชี้ของทุกคุณสมบัติ)      …….………………..คน  
   1  ผ่านคุณสมบัติข้อ 1. มีความรู้ในเรื่องที่ท าอยู่ (ท้ัง 2 ตัวบ่งชี้)   .........................คน 
   2  ผ่านคุณสมบัติข้อ 2. มีข้อมูลประกอบการตัดสินใจ (ทั้ง 3 ตัวบ่งชี้)            .........................คน 
   3  ผ่านคุณสมบัติข้อ 3. มีการบริหารจัดการผลผลิตและการตลาด (ทั้ง 3 ตัวบ่งชี้) .........................คน 
   4  ผ่านคุณสมบัติข้อ 4. มีความตระหนักถึงคุณภาพสินค้าและความปลอดภัย 
                           ของผู้บริโภค (ท้ัง 2 ตัวบ่งชี้)                                                                   .......................คน  
   5  ผ่านคุณสมบัติข้อ 5. มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม/สังคม (ท้ัง 2 ตัวบ่งชี้)         .........................คน 
   6  ผ่านคุณสมบัติข้อ 6. มีความภูมิใจในความเป็นเกษตรกร (ท้ัง 3 ตัวบ่งชี้)  .........................คน 
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4.  ัญ              (ถ้  ี)………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
5. ข้        /  วท    ้ไข (ถ้  ี)…………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
ผู้ ว  ว       ข      ว     ……….....................................   ลงชื่อ..............................................................ผู้รายงาน 
ชื่อ-สกุล/ต าแหน่ง..............................................................            (.....................................................................)   
โทร.............................................................................          ต าแหน่ง.....................................................................  

              วันที่..............เดือน....................................พ.ศ.............. 
 

 
          
       

 

 

 

 

 

 

 

 

กอบเอกสารแนบ) 



         ข   Smart  Farmer 
 
  คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย Smart  Farmer และ Smart  Officer  ได้ก าหนดคุณสมบัติทั่วไป                       
ของ Smart Farmer เป็นกรอบหลักเกณฑ์เบื้องต้นในการคัดกรองคุณสมบัติของเกษตรกรที่เป็นตัวแทนครัวเรือนเพ่ือจัดชั้น
เกษตรกรโดยมี 2 คุณสมบัติหลัก ดังนี้ 

  1)  มีรายได้ไม่ต่ ากว่า 180,000 บาท/ครัวเรือน/ปี 
         คณะกรรมการฯ ได้ก าหนดให้เกษตรกรที่มีคุณสมบัติเป็น Smart  Farmer ต้องมีรายได้จากการท า

การเกษตรของครัวเรือน ไม่ต่ ากว่า 180,000 บาท/ครัวเรือน/ปี 
  2)  มีคุณสมบัติพ้ืนฐาน 6 ข้อ 
      คณะกรรมการฯ ได้ก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกเกษตรกรที่เป็น Smart  Farmer ต้องมี

คุณสมบัติพื้นฐาน 6 ข้อ โดยผ่านการพิจารณาตามตัวบ่งชี้อย่างน้อย 1 ตัวบ่งชี้ ในแต่ละคุณสมบัติ  ดังนี้ 
 

            ว   ชี้   ว      ฤ       
1. มีความรู้ 
   ในเรื่อง 
   ที่ท าอยู่ 

1.1 สามารถเป็นวิทยากรถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือให้
ค าแนะน าปรึกษาให้กับผู้อ่ืนได้ 

- เคยได้รับเชิญเป็นวิทยากรในเวทีต่างๆ 
- เคยให้ค าปรึกษากับเกษตรกรรายอ่ืนๆ   
 

1.2 สามารถเป็นเกษตรกรต้นแบบหรือจุดเรียนรู้ให้กับผู้อ่ืน - เคยมีผู้มาศึกษาดูงานในแปลง 
- เป็นศูนย์เรียนรู้ในโครงการของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์หรือ
หน่วยงานอื่น 
 

2. มีข้อมูล
ประกอบการ
ตัดสินใจ 

2.1 สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลทั้งจากเจ้าหน้าที่และผ่านทาง
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอ่ืนๆ เช่น 
Internet  Mobile Phone  Smart Phone เป็นต้น 

- รู้จักและติดต่อเจ้าหน้าที่ของ กษ. 
เพ่ือสอบถามข้อมูลต่างๆ เป็นประจ า 
- ใช้งาน Internet ผ่านอุปกรณ์ต่างๆ 
เพ่ือสืบค้นข้อมูลการเกษตรได้ 
 

 2.2 มีการบันทึกข้อมูลและใช้ข้อมูลมาประกอบการวิเคราะห์
วางแผนก่อนเริ่มด าเนินการและบริหารจัดการผลผลิตให้
สอดคล้องกับความต้องการของตลาด 

- มีบันทึกหรือบัญชีครัวเรือนเพ่ือวางแผน
ด้านการเงิน 
- มีบันทึกข้อมูลการผลิต การเก็บเก่ียว
และการจ าหน่ายสินค้าเกษตรของ
ครัวเรือน 
 

 2.3 มีการน าข้อมูลมาใช้ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาอาชีพ
ของตนเองได้ 

- มีการปรับเปลี่ยนช่วงเวลาการปลูก  
การเลี้ยง หรือการเก็บเกี่ยวให้เหมาะสม
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
- เกษตรกรสามารถยืนยันได้ว่าเมื่อใช้
ข้อมูลในการแก้ไขปัญหาและพัฒนา
อาชีพของตนแล้วท าให้ผลผลิตหรือ
รายได้เพ่ิมข้ึนจากเดิม 
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            ว   ชี้   ว      ฤ       

3. มีการ
บริหารจัดการ
ผลผลิตและ
การตลาด 

3.1 มีความสามารถในการบริหารจัดการปัจจัยการผลิต 
แรงงาน และทุน ฯลฯ 

- มีวิธีการในการลดค่าใช้จ่ายปัจจัยการ
ผลิตต่างๆ เช่น ท าปุ๋ยใช้เอง เป็นต้น 
- ใช้แรงงานในครัวเรือนเป็นหลักและจ้าง
แรงงานจากภายนอกตามความจ าเป็น 

3.2 มีความสามารถในการเชื่อมโยงการผลิตและการตลาด
เพ่ือให้ขายผลผลิตได้ 

- สามารถขายผลผลิตได้ทั้งหมดไม่มีเหลือ
ตกค้าง 
- มีค าสั่งซื้อผลผลิตล่วงหน้าชัดเจน ท าให้
วางแผนการผลิตได้อย่างต่อเนื่อง 

3.3 มีการจัดการของเหลือจากการผลิตที่มีประสิทธิภาพ  
(Zero waste management) 

- มีการน าของเหลือจากการผลิตทาง
การเกษตรมาท าปุ๋ยหมักหรือพลังงาน
ชีวภาพ 
- มีการน าของเหลือจากการผลิตทาง
การเกษตรมาแปรรูปเป็นสินค้าจ าหน่าย 

4. มีความ
ตระหนักถึง
คุณภาพ
สินค้าและ
ความ
ปลอดภัยของ
ผู้บริโภค 
 

4.1 มีความรู้หรือได้รับการอบรมเกี่ยวกับมาตรฐาน GAP  
GMP เกษตรอินทรีย์ หรือ มาตรฐานอื่นๆ 

- มีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานต่างๆ  
จากการได้รับข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ 
หรือการสืบค้นข้อมูลด้วยตนเอง 
- เคยเข้าอบรมเก่ียวกับมาตรฐาน GAP  
GMP เกษตรอินทรีย์ หรือ มาตรฐานอื่นๆ 

4.2 มีกระบวนการผลิตที่สอดคล้องกับมาตรฐาน GAP  
GMP เกษตรอินทรีย์ หรือ มาตรฐานอื่นๆ 

- มีความตั้งใจที่จะผลิตสินค้าเกษตร 
ให้สอดคล้องกับมาตรฐาน GAP  GMP 
เกษตรอินทรีย์ หรือ มาตรฐานอื่นๆ 
- ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP  GMP 
เกษตรอินทรีย์ หรือ มาตรฐานอื่นๆ แล้ว 

5. มีความ
รับผิดชอบต่อ
สิ่งแวดล้อม /
สังคม 

5.1 มีกระบวนการผลิตที่ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะและไม่ท าลาย
สิ่งแวดล้อม (Green Economy) 

- ไม่เคยเผาตอซังหรือของเหลือจากการ
ผลิตทางการเกษตร 
- ใช้ปุ๋ยชีวภาพและลดการใช้ปุ๋ยเคมี 
- ใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการจัดการ
ศัตรูพืช ลดการใช้เคมีก าจัดศัตรูพืช 

5.2 มีกิจกรรมช่วยเหลือชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง - มีการบริจาคทรัพย์หรือสิ่งของต่างๆ 
ให้กับบุคคล วัด หรือสถานศึกษาใน
ชุมชน 
- เคยร่วมกับชุมชนในการบ าเพ็ญ
ประโยชน์ในสถานที่และในโอกาสต่างๆ 
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            ว   ชี้   ว      ฤ       
6. มีความ
ภูมิใจใน 
ความเป็น
เกษตรกร 

6.1 มีความมุ่งมั่นในการประกอบอาชีพการเกษตร - ท ากิจกรรมทางการเกษตรในแปลงด้วย
ตนเองและครอบครัวมากกว่าการจ้าง
แรงงานจากภายนอก 
- มีการปรับปรุงกระบวนการผลิตทางการ
เกษตรให้ดีขึ้นจากข้อมูลหรือองค์ความรู้
ที่ได้รับเพ่ิมเติม 
 

6.2 รักและหวงแหนพื้นที่และอาชีพทางการเกษตรไว้ให้รุ่น
ต่อไป 

- มีการสืบทอดมรดกพ้ืนที่ท าการเกษตร
ของครัวเรือนจากรุ่นสู่รุ่น 
- เคยสอนสมาชิกในครัวเรือนให้มี 
ความรักและหวงแหนพื้นที่และอาชีพ
ทางการเกษตร 
 

6.3 มีความสุขและพึงพอใจในการประกอบอาชีพการเกษตร - เกษตรกรสามารถยืนยันได้ว่า 
สามารถแก้ไขหรือจัดการกับปัญหาต่างๆ 
ในระหว่างการผลิตได้ 
- เกษตรกรสามารถยืนยันได้ว่า 
ผลจากการประกอบอาชีพการเกษตร 
ท าให้มีรายได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



KPI Template (ค าอธิบายตัวช้ีวัด)  

โครงการเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart  Farmer) 

 
ชื่อตัวชี้วัด  :  ผู้เข้าร่วมโครงการฯ Smart  Farmer มีรายได้ไม่ต่ ากว่า 180,000 บาท/ครัวเรือน/ปี 

หน่วยวัด  :    บาท 

เป้าหมาย  :   180,000 บาท/ครัวเรือน/ปี 
ค าอธิบาย  :   Smart  Farmer หมายถึง บุคคลที่มีความภูมิใจในการเป็นเกษตรกร  มีความรอบรู้ในระบบการผลิต                         
ด้านการเกษตรแต่ละสาขา มีความสามารถในการวิเคราะห์ เชื่อมโยงและบริหารจัดการการผลิตและการตลาดโดยใช้ข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจ ค านึงถึงคุณภาพและความปลอดภัยของผู้บริโภค สังคมและสิ่งแวดล้อม 
             :   รายได้ไม่ต่ ากว่า 180,000 บาท/ครัวเรือน/ปี หมายถึง รายได้จากการท าการเกษตรของครัวเรือนเกษตรกร  
เป็นรายได้ที่เป็นเงินสดจากการจ าหน่ายผลผลิต ผลพลอยได้ และสิ่งอื่นใดที่ได้จากกระบวนการผลิตทางการเกษตร ซึ่งได้จาก
การจ าหน่ายตามจ านวนหรือปริมาณที่ครัวเรือนเกษตรได้รับไม่ต่ ากว่า 180,000 บาท/ครัวเรือน/ปี นอกจากนี้ให้รวมถึง                         
ค าจ ากัดความรายได้ทางการเกษตรตามค านิยามของการส ารวจข้อมูลความจ าเป็นพ้ืนฐาน (จปฐ) ของกรมพัฒนาชุมชน
กระทรวงมหาดไทย ข้อมูลรายได้ของเกษตรกรจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และข้อมูลบัญชี
ครัวเรือนเกษตรกรและกลุ่มอาชีพของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ด้วย 

 

สูตรการค านวณ  :    

 

เกณฑ์การให้คะแนน  : 
เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 4 5 
รายได้ไม่ต่ ากว่า 
160,000 บาท 

รายได้ไม่ต่ ากว่า 
165,000 บาท 

รายได้ไม่ต่ ากว่า 
170,000 บาท 

รายได้ไม่ต่ ากว่า 
175,000 บาท 

รายได้ไม่ต่ ากว่า 
180,000 บาท  

 

เงื่อนไข  : เกณฑ์การให้คะแนน 

1. เกษตรกรมีรายไดต้ามโครงการ Smart  Farmer ไม่ต่ ากว่า  160,000 บาท/ครัวเรือน/ป ี
2. เกษตรกรมีรายไดต้ามโครงการ Smart  Farmer ไม่ต่ ากว่า  165,000 บาท/ครัวเรือน/ป ี
3. เกษตรกรมีรายไดต้ามโครงการ Smart  Farmer ไม่ต่ ากว่า  170,000 บาท/ครัวเรือน/ป ี
4. เกษตรกรมีรายไดต้ามโครงการ Smart  Farmer ไม่ต่ ากว่า  175,000 บาท/ครัวเรือน/ป ี
5. เกษตรกรมีรายไดต้ามโครงการ Smart  Farmer ไม่ต่ ากว่า  180,000 บาท/ครัวเรือน/ป ี

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน  : 
ข้อมูลพ้ืนฐาน (Baseline Data) 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
รายได้ไม่ต่ ากว่า180,000 บาท/ครวัเรือน/ป ี

จ านวน 3,050  คน 
รายได้ไม่ต่ ากว่า 180,000 บาท/ครัวเรือน/ป ี

จ านวน  3,690 คน  
รายได้ไม่ต่ ากว่า 180,000 บาท/ครัวเรือน/ป ี

จ านวน  3,800 คน 
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ชื่อตัวชี้วัด  :  ผู้เข้าร่วมโครงการฯ Smart  Farmer มีรายได้ไม่ต่ ากว่า 180,000 บาท/ครัวเรือน/ปี                                 
                 และมีคุณสมบัติพื้นฐานของเกษตรกรปราดเปรื่อง Smart  Farmer ครบถ้วน 
 

หน่วยวัด  :    บาท  และจ านวนข้อของคุณสมบัติพ้ืนฐาน ( 6 ข้อ ) 

เป้าหมาย  :   180,000 บาท/ครัวเรือน/ปี  และคุณสมบัติพื้นฐานของเกษตรกรปราดเปรื่อง  
Smart  Farmer จ านวน 6 ข้อ 

ค าอธิบาย  :   Smart  Farmer หมายถึง บุคคลที่มีความภูมิใจในการเป็นเกษตรกร  มีความรอบรู้ในระบบ 
การผลิตด้านการเกษตรแต่ละสาขา มีความสามารถในการวิเคราะห์ เชื่อมโยงและบริหารจัดการการผลิตและ
การตลาด โดยใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจ ค านึงถึงคุณภาพและความปลอดภัยของผู้บริโภค สังคมและ
สิ่งแวดล้อม 
             :   รายได้ไม่ต่ ากว่า 180,000 บาท/ครัวเรือน/ปี หมายถึง รายได้จากการท าการเกษตรของครัวเรือน
เกษตรกร  เป็นรายได้ที่เป็นเงินสดจากการจ าหน่ายผลผลิต ผลพลอยได้ และสิ่งอื่นใดที่ได้จาก 
กระบวนการผลิตทางการเกษตร ซึ่งได้จากการจ าหน่ายตามจ านวนหรือปริมาณที่ครัวเรือนเกษตรได้รับไม่ต่ ากว่า 
180,000 บาท/ครัวเรือน/ปี นอกจากนี้ให้รวมถึง ค าจ ากัดความรายได้ทางการเกษตรตามค านิยามของการส ารวจ
ข้อมูลความจ าเป็นพ้ืนฐาน (จปฐ) ของกรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ข้อมูลรายได้ของเกษตรกรจากธนาคาร
เพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และข้อมูลบัญชีครัวเรือนเกษตรกรและกลุ่มอาชีพของกรมตรวจ
บัญชีสหกรณ์ด้วย 
             :   คุณสมบัติพ้ืนฐานของเกษตรกรปราดเปรื่อง Smart  Farmer จ านวน 6 ข้อ  

1. มีความรู้ในเรื่องที่ท าอยู่ 
2. มีข้อมูลประกอบการตัดสินใจ 
3. มีการบริหารจัดการผลผลิตและการตลาด 
4. มีความตระหนักถึงคุณภาพสินค้าและความปลอดภัยของผู้บริโภค 
5. มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม/สังคม 
6. มีความภูมิใจในความเป็นเกษตรกร 

 
 

สูตรการค านวณ  :    

 

เกณฑ์การให้คะแนน  : 
เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 4 5 
รายได้ไม่ต่ ากว่า 
160,000 บาท 

รายได้ไม่ต่ ากว่า 
165,000 บาท 

รายได้ไม่ต่ ากว่า 
170,000 บาท 

รายได้ไม่ต่ ากว่า 
175,000 บาท 

รายได้ไม่ต่ ากว่า 
180,000 บาท  
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เงื่อนไข  : เกณฑ์การให้คะแนน 

1. เกษตรกรมีรายไดต้ามโครงการ Smart  Farmer ไม่ต่ ากว่า  160,000 บาท/ครัวเรือน/ป ี
2. เกษตรกรมีรายไดต้ามโครงการ Smart  Farmer ไม่ต่ ากว่า  165,000 บาท/ครัวเรือน/ป ี
3. เกษตรกรมีรายไดต้ามโครงการ Smart  Farmer ไม่ต่ ากว่า  170,000 บาท/ครัวเรือน/ป ี
4. เกษตรกรมีรายไดต้ามโครงการ Smart  Farmer ไม่ต่ ากว่า  175,000 บาท/ครัวเรือน/ป ี
5. เกษตรกรมีรายไดต้ามโครงการ Smart  Farmer ไม่ต่ ากว่า  180,000 บาท/ครัวเรือน/ป ี

เกณฑ์การให้คะแนน 
1 2 3 4 5 

 คุณสมบัติพ้ืนฐาน 
จ านวน 2 ข้อ 

คุณสมบัติพ้ืนฐาน 
จ านวน 3 ข้อ  

คุณสมบัติพ้ืนฐาน 
จ านวน 4 ข้อ  

คุณสมบัติพ้ืนฐาน 
จ านวน 5 ข้อ  

 คุณสมบัติพ้ืนฐาน 
จ านวน 6 ข้อ 

 

เงื่อนไข  : เกณฑ์การให้คะแนน 
1. เกษตรกรมีคณุสมบตัิพื้นฐานตามโครงการ Smart  Farmer  จ านวน 2 ข้อ 
2. เกษตรกรมีคณุสมบตัิพื้นฐานตามโครงการ Smart  Farmer  จ านวน 3 ข้อ 
3. เกษตรกรมีคณุสมบตัิพื้นฐานตามโครงการ Smart  Farmer  จ านวน 4 ข้อ 
4. เกษตรกรมีคณุสมบตัิพื้นฐานตามโครงการ Smart  Farmer  จ านวน 5 ข้อ 
5. เกษตรกรมีคณุสมบตัิพื้นฐานตามโครงการ Smart  Farmer  จ านวน 6 ข้อ 

  

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน  : 
ข้อมูลพ้ืนฐาน (Baseline Data) 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
- 834 ราย 1,441 ราย 

 

แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บข้อมูล  :  แหล่งข้อมูล 
1. ส านักงานสหกรณ์จังหวัด รายงานรายได้และคุณสมบัติพ้ืนฐานของผู้เข้าร่วมโครงการ Smart  Farmer 
2. ส านักงานสหกรณ์จังหวัด รายงานผลตามโครงการ Smart  Farmer 
                                             วิธีการจัดเก็บข้อมูล 
1. ส านักงานสหกรณ์จังหวัด ร่วมกับสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการฯ ส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานเบ้ืองต้น  ข้อมูลด้านรายได้ 
และคุณสมบัติพ้ืนฐานของเกษตรกรสมาชกิกลุม่เป้าหมาย   
2. ส านักงานสหกรณ์จังหวัด ประเมินผลเกษตรกรสมาชิกกลุ่มเปา้หมาย หลังจากเข้าร่วมโครงการฯ  ด้านรายได้และ 
คุณสมบัติพ้ืนฐานของเกษตรกรสมาชิกกลุ่มเป้าหมาย   
3. ส านักงานสหกรณ์จังหวัด  รายงานผลการปฏิบัติงานรายเดือน 12 คร้ัง/ปี และรายไตรมาส 4 คร้ัง/ปี 
4. กองพัฒนาสหกรณ์ภาคกการเกษตรและกลุม่เกษตรกร สรุปและประมวลผลรายงานผลในภาพรวม ส่งกองแผนงาน เพ่ือ
รายงานส านักงานเศรษฐกจิการเกษตร                                          

ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด :  กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
                               ผู้อ านวยการกองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร  เบอร์ติดต่อ  0 2280 1341 
                               ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนากลุม่เกษตรกร           เบอร์ติดต่อ  0 2281 3292  Hotline 218 

ผู้จัดเก็บข้อมูล  :        นางสาวยุพา สาลานันท์                            เบอร์ติดต่อ  0 2281 3292  Hotline 218 

 


