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รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบนโยบายและแนวทางการ ิบัติงานของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2555 โ ยกาหน นโยบายการพั นาเกษตรกร ห
เ น Smart Farmer โ ยมี Smart Officer เ นเพื่อนค่คิ  เพ่ือ หเกษตรกร ทยมีความพรอม มีความร
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ริมาณตามความตองการของตลา  มีความ ลอ ภัยต่อ บริโภคและสิ่งแว ลอมเ นสาคั  

เพ่ือ หการขับเคลื่อนนโยบาย ังกล่าวบรรลุ ล กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จง มีการแต่งต้ัง
คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย Smart Farmer และ Smart Officer และคณะทางานขับเคลื่อน
นโยบาย Smart Farmer และ Smart Officer ระ ับกรมและระ ับจังหวั ข้น เพ่ือเ นกล กสาคั น
การขับเคลื่อนนโยบาย ังกล่าว รวมทั้งจั ทาค่มือการขับเคลื่อนนโยบาย Smart Farmer และ Smart 

Officer เพ่ือเ นกรอบแนวทาง นการ าเนินงานของคณะกรรมการ คณะทางานและเจาหนาที่
ิบัติงานทุกระ ับ  

คณะกรรมการ  หวังเ นอย่างยิ่งว่า บริหารและ ิบัติงานของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์และ ที่ เกี่ยวของจากภาคีเครือข่ายความร่วมมือจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอก น 

ส าบันการศกษา ส าบันการเงิน จะ หความสาคั และนาค่มือแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย 

Smart Farmer และ Smart Officer บับน้ี หบังเกิ ลสาเรจเ นร รรม ทั้งนี้ เพ่ือ หเกิ
ระโย น์สงสุ ต่อเกษตรกรต่อ  
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่วนที่ 1 บทนํา 
 

1. ความเป็นมา 
เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2555 นายยุคล ลิ้มแหลมทอง 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบนโยบาย  

และแนวทางการ ิบัติงาน หกับ บริหารและเจาหนาที่ของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โ ยกาหน นโยบายเ พาะที่สาคั
คือ การพั นา “เกษตรกรไทยเป็น Smart Farmer โดยมี 
Smart Officer เป็นเพื่อนคู่คิด” ่ง “Smart Farmer” คือ
เกษตรกรที่มีความร นเรื่องที่ทาอย่ มีขอมล ระกอบการ
ตั สิน จ มีความตระหนัก งคุณภาพสินคาและความ ลอ ภัย
ของ บริโภค มีความรับ ิ อบต่อสิ่งแว ลอม/สังคม มีความ
ภมิ จ นความเ นเกษตรกร และ “Smart Officer” เ น
บุคลากรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่มีความรักเกษตรกร

เหมือน าติ มีความรอบรทางวิ าการและนโยบาย เทคโนโลยีมา ่วยเหลือเกษตรกร สรางความเขมแขงแก่
เกษตรกรและองค์กรเกษตรกร มุ่งนาเกษตรกรส่ Green Economy และ Zero waste agriculture มีความ
ภาคภมิ จ นองค์กรและความเ นขารา การ โ ย กาหน แนวทางการ าเนินการ ว ังนี้ 

1) ต้ังศนย์ขอมลเกษตรที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีขอมลทั้งแหล่ง ลิต ฤ กาลท่ี ล ลิตออก 

ริมาณ ล ลิต สภาพภมิอากาศ ราคาสินคา การตลา ทั้ง นและนอก ระเทศ จจัยการ ลิต การเตือนภัย 

โ ยเ ื่อมกับศนย์ขอมลของสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) หศนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ส .กษ. ต้ังเ น War Room เ ื่อมขอมลลงทุกจังหวั  เพ่ือ หขารา การนา แนะนาเกษตรกร โ ยสรางเ น
เครือข่ายขอมล ห าเนินการ ่วน  

2) ทุกจังหวั  โ ยเกษตรและสหกรณ์จังหวั ทาแ นการพั นาการเกษตรระ ับจังหวั  โ ยมีขอมล 

Zoning สินคาเกษตรทุก นิ นจังหวั  มีทะเบียนเกษตรกร ที่ต้ัง าร์ม แหล่งรวบรวม ล ลิต และกระจาย
สินคาการตลา ภาย นภายนอกจังหวั  แหล่งแ รร  ตนทุน ราคา การตลา  สภาพ ิน แหล่งน้า ฤ กาล ล  

ทั้งนี้ หเสรจภาย น 31 ันวาคม 2555 เพ่ือวางแ น Zoning สินคาเกษตรต่อ   

3) รับร แบบการส่งเสริมการเกษตร หม่ โ ย หทุกหน่วยงานที่ทางานส่งเสริม สรางอาสาพั นาการ
เกษตร เพ่ือเขาพบหาเกษตรกร นแต่ละกลุ่ม เ นกล ก นการขับเคลื่อนการเกษตร นร  Green Economy 

และ Zero waste agriculture ทางานแบบบรณาการ และทาแ นเ ิงรุก เขาหาเกษตรกร โ ย หขอมล าน

“เกษตรกรไทยเป็น  
Smart Farmer  

โดยม ีSmart Officer  
เป็นเพื่อนคู่คิด” 
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การตลา  นาการ ลิต ่ง หเกษตรและสหกรณ์จังหวั เ น รวบรวมแ น ิบัติการส่ง หกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ภาย น 31 ันวาคม 2555 โ ยอาจทาแ นร่วมกับแ นพั นาจังหวั ก   

4) หทุกหน่วยงานสรางยุวเกษตรกร เพ่ือรองรับการขา แคลนเกษตรกรที่มีอายุสงข้น และขา แคลน
แรงงานเกษตรและ ลัก ัน หเ น Smart Farmer  

5) สรางความภาคภมิ จและความม่ันคง นอา ีพเกษตรกรรม โ ยเ ิ นาเกษตรกรที่มีความร 
รา ์ าวบาน ลัก ันพระรา บั ัติคุมครองที่ ินเพื่อเกษตรกรรม การ ระกันภัยพื ล และการคุมครอง

สวัส ิภาพของเกษตรกร ห ลั กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ าเนินการ นส่วนของก หมายต่าง  และทุก
หน่วยงานทาบั ีเกษตรกรตัวอย่างที่ ระสบความสาเรจ นามา ระมวลองค์ความรของทอง ิ่นเพื่อเ ยแพร่ 
โ ยนามาหาหลักวิทยาศาสตร์รองรับ  

ระกอบกับเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2556 ที่โรงแรมเ นทาราแกรน ์ และบางกอกคอนเวน ั่นเ นเตอร์ 
เ นทรัลเวิล ์ นางสาวยิ่งลักษณ์ ินวัตร นายกรัฐมนตรี เ น ระ านมอบนโยบายสาหรับขับเคลื่อน
ยุท ศาสตร์ ระเทศ และการ ี้แจงการจั ทางบ ระมาณรายจ่าย ระจา  2557 หหัวหนาส่วนรา การและ
ว่ารา การจังหวั  โ ยเนนย้า 4 ยุท ศาสตร์เพ่ือขับเคลื่อน ระเทศ น  2557 และการรองรับการเขาส่
ระ าคมอาเ ียน น  2558 ระกอบ วย 1) สรางความสามาร นการแข่งขันของ ระเทศ 2) สรางโอกาส

บนความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 3) การเติบโตบนคุณภาพ ีวิตที่เ นมิตรกับสิ่งแว ลอม และ 4) 

รับสม ุลและพั นาระบบการบริหารจั การภาครัฐ  

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบาย ิร การเกษตร ระเทศ ทย (  2556-2561) เพ่ือขับเคลื่อน
ยุท ศาสตร์ ระเทศ ังกล่าว (ภาพที่ 1) โ ยกาหน โครงการที่เ น Flagship Project จานวน 8 โครงการเพื่อ
าเนินการตามยุท ศาสตร์ที่เกี่ยวของ ระกอบ วย ยุท ศาสตร์ที่ 1 จานวน 7 โครงการ คือ 1) โครงการบริหาร

จั การเขตเกษตรเศรษฐกิจสาหรับสินคาเกษตรที่สาคั  (Zoning) 2) โครงการเมืองเกษตรสีเขียว (Green 

Agriculture City) 3) โครงการพั นาเกษตรกรส่ Smart Farmer 4) โครงการพั นาคุณภาพสินคาเกษตรส่
มาตรฐาน 5) โครงการเพิ่มศักยภาพ ่านสินคาเกษตร ายแ นเพื่อรองรับการเขาส่ ระ าคมอาเ ียน 6) โครงการ
พั นาเ นศนย์กลางการ ลิตเมล พัน ุ์รองรับ ระ าคมอาเ ียน (Seed Hub Center) 7) โครงการส่งเสริม
การ เครื่องจักรกลการเกษตรท แทนแรงงานเกษตร และยุท ศาสตร์ที่ 3 จานวน 1 โครงการ คือ  โครงการ
การเพิ่มพ้ืนที่ ล ระทาน โ ย าเนินงานตามนโยบายและโครงการต่าง  อย่างบรณาการเพื่อขับเคลื่อนการ
พั นาทั้งนโยบาย Smart Farmer และ Smart Officer นโยบาย Zoning นโยบาย Commodity และ
นโยบายอ่ืน  เพ่ือ หบรรลุเ าหมายการพั นาทั้ง ระโย น์ นการบริหารจั การ านการเกษตรและ ระโย น์
เพ่ือเกษตรกรที่จะ รับการพั นาที่เหมาะสมและสอ คลองกับความตองการ ่งจะส่ง ล หเกษตรกรมีราย
เพ่ิมข้น ( ม่ต่ากว่า 180,000 บาท/ครัวเรือน/ ) และมีคุณภาพ ีวิตที่ ีข้น 

นอกจากนี้ การขับเคลื่อนนโยบาย Smart Farmer และ Smart Officer บรณาการร่วมกับนโยบาย 

Zoning และนโยบาย Commodity นกรอบแนวคิ  Zoning = Area + Commodity + Human Resource 

(ภาพที่ 2) โ ย าเนินการขับเคลื่อนและบรณาการนโยบายต่าง  ระกอบ วย โครงการ One ID Card for 

Smart Farmer เพ่ือตรวจสอบสิท ิของเกษตรกรและบริการ e-services านต่าง  ของกระทรวง การสารวจ 
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คั กรองเกษตรกรและแบ่งเกษตรกรออกเ น 3 กลุ่ม ระกอบ วย Smart Farmer ตนแบบ Existing Smart 

Farmer และ Developing Smart Farmer ว่า นพื้นที่มีแต่ละกลุ่มเท่า ร และนโยบาย Zoning เ นเครื่องมือ
ที่สาคั นการพิจารณาความเหมาะสมของการ ลิตสินคาเกษตร นิ ต่าง  นพื้นที่ รวมทั้งนโยบาย 

Commodity เพ่ือเ นขอพิจารณา นการกาหน ริมาณการ ลิตสินคาเกษตร นิ ต่าง  นพื้นที่เ ่นกัน 

หลังจากนั้นนาขอมลทั้งหม นาเสนอ นร แบบแ นที่และเจาหนาที่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นพื้นที่ 
าเนินการ สาหรับตัวอย่างที่ นาเสนอ คือ พ้ืนที่ ต. บานพริก อ.บานนา จ. นครนายก จากขอมลพ้ืนที่เขต

ความเหมาะสม นการ ลกขาว พบว่าตาบลน้ีอย่ นเขต ั้นความเหมาะสม านกลางและเหมาะสมนอย เมื่อนา
ขอมลเกษตรกรแต่ละรายลงแ นที่กจะทราบ ว่า เกษตรกรที่ยังเ น Developing Smart Farmer เนื่องจาก
สาเหตุ  เ ่น ลกพื นพื้นที่ ม่เหมาะสม มีกระบวนการ ลิตที่ ม่ ี ทา หสามาร กาหน โครงการและ
กิจกรรมเพื่อพั นาและส่งเสริมเกษตรกรรายนั้น  ตรงตามความตองการ รวมทั้งการ าเนินงานและการ
ติ ต่อ ระสานงานของ Smart Officer ที่มีความรความเ ี่ยว า นพื้นที่และองค์ความรทาง านการเกษตร
สาขาต่าง  ของกรม โ ย ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นการ ่วยเหลือ หคา รกษากับ
เกษตรกร นพื้นที่ รวมทั้งการเรียนรและ ่ายทอ บทเรียน ่งกันและกันระหว่าง Smart Farmer ตนแบบกับ
เกษตรกรรายอื่น  ่งจะนา ส่การพั นาเกษตรกร พ้ืนที่ และสินคา อย่างเหมาะสมต่อ  

ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความมุ่งหวัง หการพั นาเกษตรกรเกิ ลเ น
ร รรม และ หมีการบรณาการการทางานร่วมกันของส่วนรา การ นสังกั กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทั้ง
ส่วนกลางและส่วนภมิภาค รวมทั้งภาคีเครือข่ายจากภายนอก นการพั นากล กต่าง  ที่เกี่ยวของ เพ่ือเ าหมาย
การพั นาเกษตรกร หเ น Smart Farmer ต่อ  
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2. เปา มายการพั นา 
 2.1 การขับเคลื่อนยท า ตรประเท ของกระทรวงเกษตรและ กร เป็นไปอย่างมีประ ิท ิ าพ
และบรรล ลตามเปา มายของรั บาล เพ่ือร่วม ลัก ันการพั นา ระเทศตามวิสัยทัศน์ “ ระเทศมีขี
ความสามาร นการแข่งขัน คน ทยอย่ ีกิน ี มีความเสมอภาคและเ น รรม” ตามท่ีรัฐบาลกาหน  

 2.2 เกษตรกรทั่วประเท ได้รับการพั นาเป็น “Smart Farmer” โ ยเ นบุคคลท่ีมีความพรอมมี
ความรความเ ี่ยว า นการ ระกอบอา ีพ านการเกษตรตลอ ห่วงโ ่คุณค่าการ ลิตทางการเกษตรที่
าเนินการ สอ คลองกับวิ ี ีวิตและลักษณะการ ระกอบการของแต่ละบุคคล หความสาคั นการ องค์

ความรและขอมล ระกอบการตั สิน จ มีการนาเทคโนโลยี ภมิ าและวิ ีการ ิบัติที่ ีมา หรือพั นา 
โ ยตระหนัก งคุณภาพมาตรฐานและ ริมาณตามความตองการของตลา  รวม งความ ลอ ภัยต่อ บริโภค
และสิ่งแว ลอมเ นสาคั  

2.3 บคลากรของกระทรวงเกษตรและ กร เป็น “Smart Officer” โ ยเ นบุคคลที่มีความ
ภาคภมิ จ นองค์กรและความเ นขารา การ มีความพรอม นการ ิบัติหนาที่ มีความรทางวิ าการ มีความ
เขา จ นนโยบาย การบริหารจั การงาน/โครงการ มีเทคนิคการ ่ายทอ ที่ ี สามาร ระยุกต์ เทคโนโลยี น
การ ิบัติงาน มีความรักเกษตรกรเหมือน าติ และมุ่งมั่นที่จะสรางความเขมแขงแก่เกษตรกรและองค์กร
เกษตรกร  

2.4 กระทรวงเกษตรและ กร มีการทํางานอย่างบูร าการทัง ายในกระทรวงและขยาย ล 
ความร่วมมือกับ าคีเครือข่าย าก ายนอกใ ้มากขน เพ่ือพั นาเกษตรกร หเ น Smart Farmer และพั นา
บุคลากร หเ น Smart Officer รวมทั้งพั นาระบบและกล กต่าง  นการขับเคลื่อนนโยบาย ังกล่าว 

3. กลไกการขับเคลื่อนนโยบาย Smart Farmer และ Smart Officer ู่การป ิบัติ   
การขับเคลื่อนนโยบายการพั นาเกษตรกรของ ระเทศ หเ นเกษตรกร รา เ รื่อง “Smart 

Farmer” โ ยมี Smart Officer เ นเพื่อนค่คิ  เ นกระบวนการ นการเ ลี่ยนแ ลง (Change) โ ยเ พาะ
วิ ีการทางานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หมีการบรณาการร่วมกับภาคีเครือข่ายจากภายนอกมากข้น 

เพ่ือนา ส่เ าหมายการพั นาและส่งเสริมอา ีพ านการเกษตร โ ยย เกษตรกรเ นศนย์กลาง จงจาเ นตอง
มีทีมงานนาการเ ลี่ยนแ ลง นแต่ละระ ับ เพ่ือ หการขับเคล่ือนนโยบาย ังกล่าวบรรลุ ล กระทรวงเกษตร   
และสหกรณ์จง แต่งต้ังคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย Smart Farmer และ Smart Officer ตามคาสั่ง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ 874/2555 ลงวันที่ 6 ันวาคม 2555 และ ขอความร่วมมือ หส่วนรา การ
ระ ับกรม นสังกั กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และจังหวั  เพ่ือแต่งต้ังคณะทางานขับเคล่ือนนโยบาย Smart 

Farmer และ Smart Officer ระ ับกรมและระ ับจังหวั ข้น โ ยแต่ละคณะมีองค์ ระกอบและอานาจหนาที่ 
ังต่อ นี้ 
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3.1 ค ะกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย Smart Farmer และ Smart Officer  

1) องคประกอบ มีรอง ลั กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (หัวหนากลุ่มภารกิจ านส่งเสริมและ
พั นาเกษตรกรและระบบสหกรณ์) เ น ระ านกรรมการ รองหัวหนาส่วนรา การ นสังกั กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์เ นกรรมการ และมีกรรมการที่เ นองค์ ระกอบจากภายนอกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ระกอบ วย รองอ ิการบ ี ายวิจัยและ ายบริการวิ าการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ่วยอ ิการบ ี าย

จั การทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยนเรศวร ่วย จั การ นาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร แทน
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แทนกรมส่งเสริมการ กครองส่วนทอง ิ่น แทนศนย์
เทคโนโลยีอิเลกทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่ง าติ แทนสานักงานคณะกรรมการพั นาการเศรษฐกิจและ
สงัคมแห่ง าติ แทนสานักงานคณะกรรมการการอา ีวศกษา แทนสภาหอการคาแห่ง ระเทศ ทย แทนสภา
เกษตรกรแห่ง าติ แทนสานักงบ ระมาณ และมี อานวยการสานักแ นงานและโครงการพิเศษ ส .กษ. เ น
กรรมการและเลขานุการ อานวยการสานักพั นาระบบบริหารและ อานวยการศนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ส .กษ. เ นกรรมการและ ่วยเลขานุการ 

2) อํานา นา้ที่  
(1) พิจารณากาหน มาตรการ แ นงาน โครงการ/กิจกรรม เ าหมาย แนวทางการ าเนินงาน 

งบ ระมาณและแ น ิบัติงานเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการ ิบัติงาน นการขับเคลื่อนนโยบาย Smart Farmer 

และ Smart Officer  

(2) กากับ แล หคาแนะนา และติ ตามการ ิบัติงานตามแ นงาน/โครงการ กิจกรรม 

(3) รายงาน ลการ าเนินงานต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
(4) แต่งต้ังคณะอนุกรรมการ และ/หรือคณะทางานเพื่อ าเนินการตามที่เหนสมควร 
(5) ิบัติการอ่ืน ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มอบหมาย 

3.2 ค ะทํางานขับเคลื่อนนโยบาย Smart Farmer และ Smart Officer ระดับกรม 

1) องคประกอบ ลัก มีรองหัวหนาส่วนรา การที่ รับมอบหมายเ น ระ านคณะทางาน และมี
คณะทางาน ระกอบ วย อานวยการ สานัก/กอง ที่เกี่ยวของกับการพั นาเกษตรกรและการพั นาบุคลากร 
อานวยการ สานัก/กอง/ศนย์/ าย านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของส่วนรา การ กลุ่มพั นา

ระบบบริหาร และ แทนจากภายนอก แทนภาครัฐ เอก น และส านศกษาที่เกี่ยวของกับการสนับสนุน
ภารกิจของส่วนรา การ โ ยมี อานวยการ สานัก/กอง านแ นงานเ นคณะทางานและเลขานุการ 

2) อํานา นา้ที่  
(1) อานวยการ หเกิ การเ ลี่ยนแ ลงการพั นาเกษตรกรเ าหมายและเจาหนาที่ ิบัติงาน

ของแต่ละส่วนรา การตามนโยบาย Smart Farmer และ Smart Officer   

(2) สรางความเขา จ นการขับเคลื่อนนโยบาย Smart Farmer และ Smart Officer หกับ
เจาหนาที่ของส่วนรา การ  

(3) รับ รุงฐานขอมลเกษตรกรและจั ทาขอมล Smart Farmer และ Smart Officer 
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(4) จั ทาองค์ความร และมีระบบจั การองค์ความรของส่วนรา การ 
(5) ระสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง  ที่เกี่ยวของ นการส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อพั นา 

Smart Farmer และ Smart Officer 

(6) ติ ตามและ ระเมิน ลการ าเนินงานขับเคลื่อนนโยบาย Smart Farmer และ Smart 

Officer ของส่วนรา การ และรายงาน ลการ าเนินงานต่อคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย Smart Farmer 

และ Smart Officer 

(7) ิบัติการอ่ืน ตามที่ส่วนรา การมอบหมาย 

3.3 ค ะทํางานขบัเคลื่อนนโยบาย Smart Farmer และ Smart Officer ระดับ งั วัด 

1) องคประกอบ ลัก มีรอง ว่ารา การจังหวั ที่ รับมอบหมายเ น ระ านคณะทางาน และ  

มีคณะทางาน ระกอบ วย หัวหนาส่วนรา การ นสังกั กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของจังหวั  แทนสภา
หอการคาจังหวั  แทนสภาอุตสาหกรรมจังหวั  แทนสานักงานพาณิ ย์จังหวั  แทนสานักงานส ิติจังหวั  

แทนส าบันการศกษา นจังหวั  แทน นาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวั  แทนสภา
เกษตรกรจังหวั  แทนองค์กร กครองส่วนทอง ิ่น โ ยมีเกษตรและสหกรณ์จังหวั เ นคณะทางานและ
เลขานุการ 

2) อํานา นา้ที่  
(1) สารวจ คั เลือก และคั กรองเกษตรกรเ าหมาย และจั ทาขอมล Smart Farmer และ 

Smart Officer ของจังหวั  ตามคุณสมบัติและตัวบ่ง ี้ของนโยบาย Smart Farmer และ Smart Officer 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
(2) บรณาการการจั ทาแ นพั นาการเกษตร นระ ับจังหวั  โ ยการพั นา หเกษตรกรเ น 

Smart Farmer ควบค่กับการพั นาสินคาเกษตร (Commodity) และการจั  Zoning พ้ืนที่การเกษตรของ
จังหวั   

(3) บรณาการส่งเสริมองค์ความร รับระบบส่งเสริมพั นาและการ หบริการแก่เกษตรกร หม่ 
โ ย ระบบ MRF (Mapping/Remote Sensing/Field Service) ตามแนวทางที่คณะกรรมการขับเคลื่อน
นโยบาย Smart Farmer และ Smart Officer กาหน  

(4) สรางความเขา จ นการขับเคลื่อนนโยบาย Smart Farmer และ Smart Officer หกับ
เกษตรกรและเจาหนาที่ของหน่วยงาน นจังหวั  

(5) ระ าสัมพัน ์และสรางเครือข่ายการขยาย ล Smart Farmer และ Smart Officer ของ
จังหวั  

(6) ติ ตามและ ระเมิน ลการ าเนินงานขับเคลื่อนนโยบาย Smart Farmer และ Smart 

Officer ของจังหวั  และรายงาน ลการ าเนินงานต่อคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย Smart Farmer และ 

Smart Officer 

(7) ิบัติการอ่ืน ตามที่จังหวั มอบหมาย 
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3.4 ู้ตรว รา การกระทรวงและ ู้ตรว รา การกรมของกระทรวงเกษตรและ กร  

ตรวจรา การกระทรวงและ ตรวจรา การกรมของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะมีบทบาท
สาคั นการสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบาย Smart Farmer และ Smart Officer ังน ี้ 

1) สรางความเขา จ นนโยบายและแนวทาง นการขับเคลื่อนนโยบาย Smart Farmer และ 

Smart Officer หกับเจาหนาที่และ ที่เกี่ยวของ นเขตตรวจรา การ 
2) หการสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบาย Smart Farmer และ Smart Officer โ ยการ  

2.1) ติ ตามการ าเนินงานของคณะทางานขับเคลื่อนนโยบาย Smart Farmer และ Smart 

Officer ระ ับจังหวั  

2.2) ติ ตามและ หคา รกษาแนะนาแก่เจาหนาที่ นพื้นที่เขตตรวจรา การ นการ 
(1) สารวจ คั เลือกและจั ั้นเกษตรกรที่เ น Existing Smart Farmer และ Developing 

Smart Farmer ตามคุณสมบัติและตัวบ่ง ี้ที่ กาหน วแลว  
(2) คั เลือก Smart Farmer ตนแบบ นพ้ืนที่ และการ อ บทเรียนองค์ความรจาก 

Smart Farmer ตนแบบ 

(3) จั ทาแ นพั นาการเกษตร นระ ับจังหวั  โ ย หมีเ าหมายการพั นา Smart 

Farmer และ Smart Officer วย 

(4) จั ทาขอมลเกษตรกรที่จะ ่ายโอนขอมลลง น Smart card รวมท้ัง หบริการของ
ภาครัฐ แก่เกษตรกร 

3) ติ ตามความกาวหนาการ าเนินงานการขับเคลื่อนนโยบาย Smart Farmer นพื้นที่ หมี
ระสิท ิภาพ รวมทั้งรายงาน ลการขับเคลื่อนนโยบาย ังกล่าว นเขตพื้นที่ที่รับ ิ อบ หคณะกรรมการ

ขับเคลื่อนนโยบาย Smart Farmer และ Smart Officer ทราบต่อ  

4. การ ื่อ ารและ ร้างความเข้าใ ใ ้กับ น่วยงานทัง ายในและ ายนอก ังกัดกระทรวง
เกษตรและ กร   
 หคณะกรรมการ  คณะทางานระ ับกรมและระ ับจังหวั  รวมทั้งภาคเครือข่ายที่เกี่ยวของ จั หมี
การสื่อสารสรางความเขา จแนวนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย Smart Farmer และ Smart 

Officer มุ่งเนนการสรางความเขา จกับ บริหาร ิบัติงาน นทุกระ ับ หเกิ ความเขา จวัต ุ ระสงค์ของ
การ าเนินงาน เหนโครงสราง นการ าเนินงาน เพ่ือเ นกาลังสาคั นการขับเคลื่อนนโยบาย ังกล่าว โ ยการ
สื่อสารและสรางความเขา จ หกับหน่วยงานทั้งภาย นและภายนอกสังกั กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทั้งนี้ 
คณะกรรมการ/คณะทางานระ ับกรมและระ ับจังหวั  สามาร พิจารณา าเนินการหรือมอบหมาย หหน่วยงาน
นสังกั าเนินการ ่าน ่องทางต่าง   เ ่น การจั ระ ุม ี้แจง บริหารและเจาหนาที่ ิบัติงาน การ
จั ทาค่มือการ าเนินงาน เ ยแพร่ ่านทางสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อวิทยุ โทรทัศน์ Website และ Social Media ต่าง  

เ นตน  
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5. ความร่วมมือกับ าคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนนโยบาย 
 นการขับเคลื่อนนโยบาย Smart Farmer และ Smart Officer มีความร่วมมือและการสนับสนุนของ
ภาคีเครือข่ายจากภายนอก นการขับเคลื่อนนโยบาย ังกล่าว โ ย น ่วงเริ่มตนของการขับเคลื่อนนโยบาย มี
ความร่วมมือที่สาคั  ังนี้ 

1) จั ทาบันทกขอตกลงว่า วยความร่วมมือ นการสนับสนุน “โครงการสรางเกษตรกร รา เ รื่อง 
(Smart Farmer)” ระหว่าง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรและ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ่ง มีการลงนามร่วมกันเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2555 

2) จั ทาบันทกความร่วมมือ านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นการสนับสนุน “นโยบาย 

Smart Farmer และ Smart Officer” ระหว่าง กระทรวงมหา ทย กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร กระทรวงทรัพยากร รรม าติและสิ่งแว ลอม สานักงานรัฐบาลอิเลกทรอนิกส์ (องค์การมหา น) และ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ่ง มีการลงนามร่วมกันเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2556 

3) ร่วมกับจังหวั นครนายก นการเ นจังหวั นาร่องเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย Smart Farmer และ 

Smart Officer  โ ยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีคาสั่งที่ 129/2556 ลงวันที่ 12 กุมภาพัน ์ 2556 แต่งต้ัง
คณะกรรมการเ พาะกิจเพ่ือการพั นาระบบบริการอิเลกทรอนิกส์ภาครัฐ านการเกษตร (e-Service) วย
บัตร ระจาตัว ระ า นแบบอเนก ระสงค์ (Smart Card) ของจังหวั นครนายก ภาย ตการขับเคลื่อนตาม
นโยบาย Smart Farmer/Smart Officer มีรอง ลั กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายโอ าร พิทักษ์) เ น    

ที่ รกษา ว่ารา การจังหวั นครนายก ( ร. สุร ัย ศรีสารคาม) เ น ระ าน อานวยการศนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ส .กษ. เ นกรรมการและเลขานุการ 

4) ศนย์เทคโนโลยีอิเลกทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่ง าติ (NECTEC) จั ทายุท ศาสตร์ 5  และ
จั ทานวัตกรรมบริการ านการเกษตร โ ยกาหน เ นกรอบการ าเนินงานของ NECTEC ่งมีการสนับสนุน
นโยบาย Smart Farmer และ Smart Officer วย 

5) การทาสามะโนการเกษตรทั่ว ระเทศ โ ยสานักงานส ิติแห่ง าติ (สส .) ร่วมกับกรมส่งเสริม
การเกษตร (เกษตรตาบล อาสาสมัครเกษตรหม่บาน) กรม ระมง และกรม ศุสัตว์ าเนินการทาสามะโน
การเกษตรโ ยจะเริ่มทาการสารวจ นวันที่ 1 พฤษภาคม 2556 เ นตน   

6) โครงการบ่มเพาะ ระกอบการรุ่น หม่ ภาย ตความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ นาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร นโครงการนาร่องกองทุนต้ัง
ตัว และเกษตรกร รา เ รื่อง (Smart Farmer)  

7) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จั ทาโครงการศนย์เรียนร ICT ุม น เพ่ือส่งเสริม
การเรียนรทาง กล หคน น ุม น พั นาเรียนร ่านเครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโ ย
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงนาม น MOU กับกระทรวง ICT เพ่ือส่งเสริมการทาอา ีพ ่านศนย์ ICT 

ุม น 
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6. คํา ํากัดความ 
 6.1 Smart Farmer หมาย ง บุคคลที่มีความภมิ จ นการเ นเกษตรกร มีความรอบร นระบบการ
ลิต านการเกษตรแต่ละสาขา มีความสามาร นการวิเคราะห์ เ ื่อมโยงและบริหารจั การการ ลิตและ

การตลา  โ ย ขอมล ระกอบการตั สิน จ คานง งคุณภาพและความ ลอ ภัยของ บริโภค สังคมและ
สิ่งแว ลอม  

6.2 Existing Smart Farmer หมาย ง เกษตรกรที่เ น Smart Farmer อย่แลว เนื่องจาก ลจาก
การคั กรองสามาร ่านคุณสมบัติ านราย ที่ ม่ต่ากว่า 180,000 บาท/ครัวเรือน/  และ ่านคุณสมบัติ
พ้ืนฐานครบทั้ง 6 ขอ โ ย ่านตัวบ่ง ี้อย่างนอย 1 ตัว นแต่ละคุณสมบัติ 

6.3 Developing Smart Farmer หมาย ง เกษตรกรที่ยัง ม่เ น Smart Farmer เนื่องจาก ลจาก
การคั กรองยัง ม่สามาร ่านคุณสมบัติทั้ง านราย ที่ ม่ต่ากว่า 180,000 บาท/ครัวเรือน/  และ ่าน
คุณสมบัติพ้ืนฐาน ม่ครบทั้ง 6 ขอ ่งเ นเกษตรกรกลุ่มเ าหมายที่ตอง รับการพั นา น านต่าง  เพ่ิมเติม
ตามความตองการของเกษตรกรแต่ละราย 

6.4 Smart Farmer ต้นแบบ หมาย ง เกษตรกรที่ ่านการพิจารณาเ น Existing Smart Farmer 

แลว และ ่านคุณสมบัติของ Smart Farmer ตนแบบ นแต่ละสาขา จานวน 10 สาขาหลัก ได้แก่ ข้าว ปาล์ม
นํ้ามัน ยางพารา ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสําปะหลัง อ้อยโรงงาน ประมง ปศุสัตว์ เกษตรผสมผสาน Young 
Smart Farmer และสาขาอื่น ๆ มีความโ เ ่น นการทาการเกษตร นสาขานั้นของแต่ละพ้ืนที่ และสามาร  

เ นตนแบบและเ นบทเรียน หกับเกษตรกรรายอื่น   

6.5 Smart Officer หมาย ง บุคลากรของทุกหน่วยงาน นสังกั กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่
ิบัติงานทั้ง นส่วนกลางและส่วนภมิภาค เ นเ าหมาย นการพั นา หเ น Smart Officer ที่มีความรัก

เกษตรกรเหมือน าติ มีความรอบรทางวิ าการและนโยบาย เทคโนโลยีมา ่วยเหลือเกษตรกร สรางความ
เขมแขงแก่เกษตรกรและองค์กรเกษตรกร มุ่งนาเกษตรกรส่ Green Economy และ Zero waste agriculture 

มีความภาคภมิ จ นองค์กรและความเ นขารา การ 
6.6 Smart Officer ต้นแบบ หมาย ง บุคลากรที่ ่านการ ระเมินคุณสมบัติเ น Smart Officer 

แลว และ ่านคุณสมบัติของ Smart Officer ตนแบบที่กาหน เพิ่มเติมโ ยคณะทางานระ ับกรมและ
คณะทางานระ ับจังหวั  ่งเ น ที่มีความรทาง านการเกษตร นแต่ละสาขา มี ระสบการณ์ นการทางาน    

มี ลงานหรือการปฏิบัติราชการเป็นที่ประจักษ์หรือได้รับการยอมรับ นหน่วยงาน 
6.7 เกษตร ม าน (Integrated Farm) หมาย ง การทากิจกรรมการเกษตรหลาย  อย่าง

ร่วมกัน น าร์ม และสนับสนุนเกื้อกล ่งกันและกัน ่งอาจเ นพื กับพื  พื กับสัตว์ สัตว์กับสัตว์ หรือการเลี้ยง
สัตว์กับ ระมง เ นตน  

 6.8 เกษตรกรร่นใ ม่ (Young Smart Farmer) หมาย ง ที่มีความสน จหรือ ระกอบอา ีพ
ทาง านการเกษตร ม่จากั เพศ อายุระหว่าง 17-45  จบการศกษาระ ับ ั้น ระ มศกษา ที่ 6 ข้น  และ
เ น Smart Farmer เนื่องจาก ลจากการคั กรองสามาร ่านคุณสมบัติ านราย ที่ ม่ต่ากว่า 180,000 

บาท/ครัวเรือน/  และ ่านคุณสมบัติพ้ืนฐานครบทั้ง 6 ขอ โ ย ่านตัวบ่ง ี้อย่างนอย 1 ตัว นแต่ละคุณสมบัติ 
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นอกจากนี้ ให้รวมถึงคําจํากัดความของเกษตรกรรุ่น หม่ตามคานิยามของหน่วยงานต่าง  นสังกั กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ที่มีกิจกรรมและโครงการ นการ สราง ส่งเสริมและพั นาเกษตรกรรุ่น หม่ รวมทั้ง โครงการ
บ่มเพาะ ระกอบการรุ่น หม่ภาย ตความร่วมมือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และ
นาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร นโครงการนาร่องกองทุนต้ังตัว และเกษตรกร รา เ รื่อง 

(Smart Farmer)   

 6.9 การ อดบทเรียนของ Smart Farmer ต้นแบบ หมาย ง การนาองค์ความร ระสบการณ์และ
จจัยแห่งความสาเรจหรือลมเหลว นการทาการเกษตรของ Smart Farmer ตนแบบ ออกมาเ นบทเรียนที่

สามาร นา สรุ  สังเคราะห์เ น ุ ความร ค่มือ สื่อร แบบต่าง  เพ่ือ หเกษตรกรรายอื่น  หรือ สน จ
นา รับ หเหมาะสมกับตนเอง ต่อ  

 6.10 การ อดบทเรียนของ Smart Officer ต้นแบบ หมาย ง การนาองค์ความร านการเกษตร
สาขาต่าง  ระสบการณ์และ จจัยแห่งความสาเรจหรือลมเหลว นการทางานของ Smart Officer ตนแบบ 
ออกมาเ นบทเรียนที่สามาร นา สรุ  สังเคราะห์เ น ุ ความร ค่มือ สื่อร แบบต่าง  เพ่ือเ นวิ ีการและ
เทคนิค นการทาการเกษตร หกับเกษตรกร เ นสตรสาเรจหรือแบบอย่าง นการ ิบัติงาน หกับบุคลากรนา
ระยุกต์  หรือ สน จ นาองค์ความรและวิ ีการทางานต่าง  รับ หเหมาะสมกับตนเอง ต่อ  

 6.11 รายได้ไม่ตํ่ากว่า 180,000 บาท/ครัวเรือน/ป หมาย ง ราย จากการทาการเกษตรของ
ครัวเรือนเกษตรกร เ นราย ที่เ นเงินส จากการจาหน่าย ล ลิต ลพลอย  และสิ่งอ่ืน ที่ จาก
กระบวนการ ลิตทางการเกษตร ่ง จากการจาหน่ายตามจานวนหรือ ริมาณที่ครัวเรือนเกษตรกร รับ ม่ต่า
กว่า 180,000 บาท/ครัวเรือน/  นอกจากนี้ หรวม งคาจากั ความของราย ทางการเกษตร ตามคานิยาม
ของการสารวจขอมลความจาเ นพ้ืนฐาน (จ ฐ.) ของกรมการพั นา ุม น กระทรวงมหา ทย ขอมลราย
ของเกษตรกรจาก นาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และขอมลบั ีครัวเรือนเกษตรกรและกลุ่ม
อา ีพของกรมตรวจบั ีสหกรณ์ วย 
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่วนที่ 2 แ นป ิบัติการ 

การขับเคลื่อนนโยบาย Smart Farmer และ Smart Officer 
 

 นการขับเคลื่อนนโยบาย Smart Farmer และ Smart Officer นระยะเริ่มตน กาหน แ น ิบัติ
การ น  2556 โ ยมีกิจกรรมหลักและกิจกรรมย่อยต่าง  ที่ตอง าเนินการ ังนี้ 

กิจกรรมหลัก/ย่อย 
ป 2556 (     ) / ป 2557 (     ) 

รับ ิ อบหลัก
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. .ค. 

1. การบริ าร ัดการการขับเคลื่อน
นโยบายใน าพรวม 

   

1.1 ระ ุมคณะกรรมการขับเคลื่อน
นโยบาย Smart Farmer และ Smart 

Officer 

   ายเลขานุการ
คณะกรรมการ 

1.2 กาหน แนวทางการขับเคลื่อน
นโยบาย Smart Farmer และ Smart 

Officer 

   คณะกรรมการ

1.3 แต่งตั้งคณะทางานขับเคลื่อน
นโยบาย Smart Farmer และ Smart 

Officer ระ ับกรมและระ ับจังหวั  

   กรม/จังหวั

1.4 คั เลือกพื้นที่นาร่อง (นครนายก/

ะเ ิงเทรา) เพื่อเ นพื้นที่ตนแบบ นการ
ขับเคลื่อนนโยบาย Smart Farmer 

   คณะกรรมการ

1.5 จั ทาค่มือการ าเนินงานการ
ขับเคลื่อนนโยบาย  

   ายเลขานุการ
คณะกรรมการ 

1.6 สื่อสารสรางความเขา จกับ
หน่วยงานภาย นและภายนอกสังกั  กษ. 

่าน ่องทางต่าง   

   คณะกรรมการ/
ทุกภาคส่วน 

ท่ีเกี่ยวของ 
1.7 สัมมนา ี้แจงสรางความเขา จการ

าเนินงานการขับเคลื่อนนโยบาย Smart 

Farmer และ Smart Officer (4 ภาค) 

   กษ./ าย
เลขานุการ

คณะกรรมการ 
1.8 นาเสนอ ลการขับเคลื่อนนโยบาย

Smart Farmer และ Smart Officer นการ
ระ ุมคณะรัฐมนตรีสั จรที่จังหวั
ะเ ิงเทรา  

   คณะกรรมการ/
หน่วยงานอื่น  

ท่ีเกี่ยวของ 

15 14
(กรม) 

31

18
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กิจกรรมหลัก/ย่อย 
ป 2556 (     ) / ป 2557 (     ) 

รับ ิ อบหลัก
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. .ค. 

2. การพั นาเกษตรกร ู่ Smart Farmer    
2.1 การกาหน คุณสมบัติของ Smart 

Farmer 
   คณะกรรมการ/

คณะทางานกรม
2.2 การสารวจ คั กรอง จั กลุ่มและ

คั เลือก Smart Farmer ตนแบบ 
   

1) คั กรองคุณสมบัติ านราย
เบื้องตน 

   ศทส./
คณะทางานจงัหวั

2) สารวจและคั กรองเกษตรกร
ตามคุณสมบัติพ้ืนฐานที่กาหน  

   คณะทางาน
จังหวั

3) จั กลุ่มเกษตรกรเ น 2 กลุ่ม    คณะทางาน
จังหวั

4) คั เลือกและ อ บทเรียน 
Smart Farmer ตนแบบ 

   คณะทางาน
จังหวั

2.3 การเสนอโครงการพั นาเกษตรกร
หเ น Smart Farmer

   คณะทางานกรม/
จังหวั /ภาคีร่วม

2.4 ระมวลโครงการพั นาเกษตรกร
หเ น Smart Farmer จั ทาแ นพั นา
การเกษตรและสหกรณ์ของจังหวั  

   คณะทางาน
จังหวั /

คณะทางานอื่น
2.5 าเนินการพั นาตามโครงการและ

กิจกรรม  
   กรม/จังหวั

2.6 ติ ตามและรายงาน ล    คณะทางาน
กรม/จังหวั

2.7 ระเมิน ลการพั นา    คณะกรรมการ/สศก.

3. การพั นาบคลากร ู่ Smart Officer    
3.1 การกาหน คุณสมบัติของ Smart 

Officer 
   คณะกรรมการ/

คณะทางานกรม
3.2 การคั เลือก Smart Officer 

ตนแบบ 
   คณะทางาน

กรม/จังหวั
3.3 การเสนอโครงการพั นาบุคลากร

หเ น Smart Officer
   คณะทางานกรม/

จังหวั /ภาคีร่วม
3.4 ระมวลโครงการพั นาบุคลากร 

หเ น Smart Officer จั ทาแ นพั นา
บุคลากรของกรมและจั ทาแ นพั นา
การเกษตรและสหกรณ์ของจังหวั  

   คณะทางาน
กรม/จังหวั /

คณะทางานอื่น

3.5 าเนินการพั นาตามโครงการและ
กิจกรรม 

   กรม/จังหวั

3.6 การติ ตามและรายงาน ล    คณะทางาน
กรม/จังหวั

3.7 ระเมิน ลการพั นา    คณะกรรมการ/สศก.

รับแ น  

รับแ น  

กรณียังสารวจ
ม่ครบ 
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กิจกรรมหลัก/ย่อย 
ป 2556 (     ) / ป 2557 (     ) 

รับ ิ อบหลัก
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. .ค. 

4. การบริ าร ัดการข้อมูลเพ่ือ นับ นน
การขับเคลื่อนนโยบาย Smart Farmer 
และ Smart Officer 

   

4.1 ระสานและ าเนินการ ่ายโอน
ขอมลเกษตรกรนาลงฐานขอมลของ
กรมการ กครอง 

   ศทส. ส .กษ./

กสก./มท. 

4.2 ออกแบบและจั ทาฐานขอมล
กลุ่มเ าหมาย Smart Farmer และ 

Smart Officer เบื้องตน  

   ศทส. ส .กษ.

4.3 ออกแบบและจั ทาฐานขอมลองค์
ความรและบทเรียนของ Smart Farmer 

ตนแบบเบื้องตน   

   ศทส. ส .กษ.

4.4 ออกแบบและจั ทาฐานขอมลสาคั
านการเกษตร  

   ศทส. ส .กษ./

ส ง. ส .กษ. 

4.5 วางแ นการพั นาศนย์ขอมล าน
การเกษตร (ส่วนกลางและจังหวั ) 

   ศทส. ส .กษ.

4.6 จั ทาเวบ ต์ www.thaismart 

farmer.net  

   ศทส. ส .กษ.

4.7 พั นาระบบบริการ e-services    ศทส. ส .กษ.

4.8 บันทกขอมลต่าง  ลง นระบบ
ฐานขอมล านการเกษตร (เบื้องตน) 

   คทง. กรม/จังหวั
/จนท.ท่ีเกี่ยวของ

4.9 ระมวลขอมลจั ทาแ นพั นา
การเกษตรและสหกรณ์ของจังหวั  

   คณะทางานจังหวั /

จนท.ท่ีเกี่ยวของ 
4.10 ระสานและ าเนินการนาขอมล

ต่าง  นาเสนอ ่านศนย์เรียนร ICT ุม น 

   ศทส. ส .กษ.

4.11 ตรวจสอบ รับ รุงขอมล ห
กตองทันสมัย 

   คณะทางาน
กรม/จังหวั  

/จนท.ท่ีเกี่ยวของ



ค่มือแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย Smart Farmer และ Smart Officer  
 

16 

่วนที่ 3 แนวทางการพั นาเกษตรกร ู่ Smart Farmer 
 

จากนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่กาหน เ าหมายการพั นา ห 

“เกษตรกรไทยเป็น Smart Farmer โดยมี Smart Officer เป็นเพื่อนคู่คิด” และกาหน คุณสมบัติของ 
Smart Farmer ว ังนี้ 

 

ค มบัติของ Smart Farmer  
1) มีความร นเรื่องที่ทาอย่  
2) มีขอมล ระกอบการตั สิน จ  

3) มีความตระหนัก งคุณภาพสินคาและความ ลอ ภัยของ บริโภค  

4) มีความรับ ิ อบต่อสิ่งแว ลอม/สังคม  

5) มีความภมิ จ นความเ นเกษตรกร  
 

 นการแ ลงเ าหมายของนโยบาย ส่การ ิบัติ หเกิ ลเ นร รรม คณะกรรมการขับเคลื่อน
นโยบาย Smart Farmer และ Smart Officer หารือร่วมกันเกี่ยวกับแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย Smart 

Farmer และ Smart Officer นการ ระ ุมคร้ังที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2556 และครั้งที่ 2/2556 

เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2556 โ ยพิจารณา น ระเ นการกาหน คุณสมบัติและตัวบ่ง ี้ของ Smart Farmer 

การคั กรอง จั ั้นและการคั เลือก Smart Farmer เพ่ือจาแนกเกษตรกร นระยะเริ่มตนออกเ น 3 กลุ่มหลัก 

ระกอบ วย Smart Farmer ตนแบบ Existing Smart Farmer และ Developing Smart Farmer การ อ
บทเรียนจาก Smart Farmer ตนแบบ เพ่ือเ นองค์ความรและเ นตนแบบที่เหมาะสม หกับเกษตรกรรายอื่น  

รวม งเจาหนาที่และบุคคลทั่ว ที่มีความสน จ โ ยนาเสนอเ นสื่อ นร แบบต่าง  การกาหน โครงการและ
กิจกรรม นการพั นาเกษตรกร หเ น Smart Farmer ที่มีคุณสมบัติตามท่ีกรรมการกาหน  รวม งการต่อ
ยอ นการพั นาการ ระกอบอา ีพทางการเกษตรตลอ ห่วงโ ่คุณค่าของสินคาเกษตรนั้น  หกับเกษตรกร 
รวมทั้งการติ ตามและ ระเมิน ลการพั นาเกษตรกรตามนโยบาย ังกล่าว ทั้งนี้ เพ่ือ หเกิ ความ ั เจน น
แนวทางการ าเนินงาน หกับคณะกรรมการและคณะทางานต่าง  ทั้งระ ับกรมและระ ับจังหวั  จง
นาเสนอเ นภาพกระบวนการพั นาเกษตรกรส่ Smart Farmer ตามภาพที่ 3 และมีวิ ี าเนินการ นแต่ละ
ขั้นตอน ังนี้ 
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1. การกํา นดค มบตัิของ Smart Farmer   
1.1 การกํา นดค มบัติทัว่ไป 

คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย Smart Farmer และ Smart Officer กาหน คุณสมบัติทั่ว
ของ Smart Farmer เ นกรอบหลักเกณ ์เบื้องตน นการคั กรองคุณสมบัติของเกษตรกรที่เ นตัวแทน
ครัวเรือนเพื่อจั ั้นเกษตรกรโ ยมี 2 คุณสมบัติหลัก ังนี้ 

1) มีรายได้ไม่ตํ่ากว่า 180,000 บาท/ครัวเรือน/ป 
คณะกรรมการ  กาหน หเกษตรกรที่มีคุณสมบัติเ น Smart Farmer ตองมีราย จาก 

การทาการเกษตรของครัวเรือนเกษตรกร ม่ต่ากว่า 180,000 บาท/ครัวเรือน/   

2) มีค มบติัพืน าน 6 ขอ้ 
คณะกรรมการ  กาหน หลักเกณ ์การพิจารณาคั เลือกเกษตรกรที่เ น Smart Farmer 

ตองมีคุณสมบัติพ้ืนฐาน 6 ขอ โ ยตอง ่านการพิจารณาตามตัวบ่ง ี้อย่างนอยหน่งตัวบ่ง ี้ นแต่ละคุณสมบัติ ังนี้ 
ค มบัติ  ตัวบ่ง ี ตัวอย่างพ ติกรรม 

1. มีความร นเรื่องที่
ทาอย่  

1.1 สามาร เ นวิทยากร ่ายทอ เทคโนโลยี 
หรือ หคาแนะนา รกษา หกับ อ่ืน  

� เคย รับเ ิ เ นวิทยากร นเวทีต่าง  

� เคย หคา รกษากับเกษตรกรรายอื่น  

1.2 สามาร เ นเกษตรกรตนแบบหรือจุ
เรียนร หกับ อ่ืน  

� เคยมี มาศกษา งาน นแ ลง 
� เ นศนย์เรียนร นโครงการของกระทรวงเกษตร

และสหกรณ์หรือหน่วยงานอื่น  

2. มีขอมล ระกอบ 
การตั สิน จ 

2.1 สามาร เขา งแหล่งขอมลท้ังจาก
เจาหนาท่ีและ ่านทางระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารอื่น  เ ่น Internet 
Mobile Phone Smart Phone  เ นตน 

� รจักและติ ต่อเจาหนาท่ีของ กษ. เพื่อสอบ าม
ขอมลต่าง  เ น ระจา 
� งาน Internet ่านอุ กรณ์ต่าง  เพื่อสืบคน

ขอมลการเกษตร  

2.2 มีการบันทกขอมลและ ขอมลมา
ระกอบการวิเคราะห์วางแ นก่อนเริ่ม
าเนินการและบริหารจั การ ล ลิต ห

สอ คลองกับความตองการของตลา  

� มีบันทกหรือบั ีครัวเรือนเพื่อวางแ น านการเงิน
� มีบันทกขอมลการ ลิต การเกบเกี่ยวและการ

จาหน่ายสินคาเกษตรของครัวเรือน 

2.3 มีการนาขอมลมา นการแก ข หา
และพั นาอา ีพของตนเอง  

� มีการ รับเ ลี่ยน ่วงเวลาการ ลก การเลี้ยง หรือ
การเกบเกี่ยว หเหมาะสมจาก ลการวิเคราะห์ขอมล
� เกษตรกรสามาร ยืนยัน ว่าเม่ือ ขอมล นการ

แก ข หาและพั นาอา ีพของตนแลวทา ห ล
ลิตหรือราย เพิ่มข้นจากเ ิม 

3. มีการบริหาร
จั การ ล ลิตและ
การตลา  

3.1 มีความสามาร นการบริหารจั การ
จจัยการ ลิต แรงงาน และทุน ล  

� มีวิ ีการ นการล ค่า จ่าย จจัยการ ลิตต่าง  
เ ่น ทา ุย เอง เ นตน 

� แรงงาน นครัวเรือนเ นหลักและจางแรงงาน
จากภายนอกตามความจาเ น 

3.2 มีความสามาร นการเ ื่อมโยงการ ลิต
และการตลา เพื่อ หขาย ล ลิต  

� สามาร ขาย ล ลิต ท้ังหม ม่มีเหลือตกคาง
� มีคาสั่ง ื้อ ล ลิตล่วงหนา ั เจน ทา หวางแ น 

การ ลิต อย่างต่อเนื่อง 
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ค มบัติ  ตัวบ่ง ี ตัวอย่างพ ติกรรม 
3.3 มีการจั การของเหลือจากการ ลิตท่ีมี
ระสิท ิภาพ (Zero waste management) 

� มีการนาของเหลือจากการ ลิตทางการเกษตรมาทา
ุยหมักหรือพลังงาน ีวภาพ 

� มีการนาของเหลือจากการ ลิตทางการเกษตรมา
แ รร เ นสินคาจาหน่าย 

4. มีความตระหนัก
งคุณภาพสินคา

และความ ลอ ภัย
ของ บริโภค 

4.1 มีความรหรือ รับการอบรมเกี่ยวกับ
มาตรฐาน GAP GMP เกษตรอินทรีย์ หรือ
มาตรฐานอื่น  

� มีความรเกี่ยวกับมาตรฐานต่าง  จากการ รับ
ขอมลจากเจาหนาท่ีหรือการสืบคนขอมล วย
ตนเอง 
� เคยเขาอบรมเกี่ยวกับมาตรฐาน GAP GMP เกษตร

อินทรีย์ หรือมาตรฐานอื่น  

4.2 มีกระบวนการ ลิตท่ีสอ คลองกับ
มาตรฐาน GAP GMP เกษตรอินทรีย์ หรือ
มาตรฐานอื่น   

� มีความต้ัง จที่จะ ลิตสินคาเกษตร หสอ คลองกับ
มาตรฐาน GAP GMP เกษตรอินทรีย์ หรือ
มาตรฐานอื่น  

� รับการรับรองมาตรฐาน GAP GMP เกษตร
อินทรีย์ หรือมาตรฐานอื่น  แลว 

5. มีความ
รับ ิ อบต่อ
สิ่งแว ลอม/สังคม 

5.1 มีกระบวนการ ลิตท่ี ม่ก่อ หเกิ มลภาวะ
และ ม่ทาลายสิ่งแว ลอม (Green 
Economy) 

� ม่เคยเ าตอ ังหรือของเหลือจากการ ลิตทาง
การเกษตร 
� ุย ีวภาพและล การ ุยเคมี  

� เทคโนโลยี ีวภาพ นการจั การศัตรพื  ล การ
เคมีกาจั ศัตรพื  

5.2 มีกิจกรรม ่วยเหลือ ุม นและสังคม
อย่างต่อเนื่อง 

� มีการบริจาคทรัพย์หรือสิ่งของต่าง  หกับบุคคล 
วั  หรือส านศกษา น ุม น 

� เคยร่วมกับ ุม น นการบาเพ ระโย น์ น
ส านที่และ นโอกาสต่าง  

6. มีความภมิ จ น
ความเ นเกษตรกร 

6.1 มีความมุ่งมั่น นการ ระกอบอา ีพ
การเกษตร  

�ทากิจกรรมทางการเกษตร นแ ลง วยตนเองและ
ครอบครัวมากกว่าการจางแรงงานจากภายนอก 

� มีการ รับ รุงกระบวนการ ลิตทางการเกษตร ห ี
ข้นจากขอมลหรือองค์ความรท่ี รับเพิ่มเติม

6.2 รักและหวงแหนพื้นที่และอา ีพทางการ
เกษตร ว หรุ่นต่อ  

� มีการสืบทอ มร กพื้นที่ทาการเกษตรของ
ครัวเรือนจากรุ่นส่รุ่น 

� เคยสอนสมา ิก นครัวเรือน หมีความรักและหวง
แหนพื้นที่และอา ีพทางการเกษตร 

6.3 มีความสุขและพงพอ จ นการ ระกอบ
อา ีพการเกษตร 

� เกษตรกรสามาร ยืนยัน ว่าสามาร แก ขหรือ
จั การกับ หาต่าง  นระหว่างการ ลิต  

� เกษตรกรสามาร ยืนยัน ว่า ลจากการ ระกอบ
อา ีพการเกษตรทา หมีราย และมีคุณภาพ ีวิตท่ี ี

ทั้งนี้ เมื่อ ระเมินคุณสมบัติของเกษตรกรแลว ่านทั้งคุณสมบัติ านราย และคุณสมบัติพ้ืนฐาน 

เกษตรกรรายนั้นจะอย่ นกลุ่ม Existing Smart Farmer แต่ า ม่ ่านคุณสมบัติ านราย หรือคุณสมบัติ
พ้ืนฐานหรือทั้งสองคุณสมบัติเกษตรกรรายนั้นจะอย่ นกลุ่ม Developing Smart Farmer  
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1.2 ค มบัติ Smart Farmer ต้นแบบ 

1) เ นเกษตรกรที่ ่านการ ระเมินคุณสมบัติ านราย และคุณสมบัติพ้ืนฐาน ่งเ น Existing 

Smart Farmer แลว 
2) ่านการพิจารณาคุณสมบัติและตัวบ่ง ี้ของ Smart Farmer ตนแบบเ พาะสาขา โ ย

คณะทางานระ ับกรม พิจารณากาหน คุณสมบัติและตัวบ่ง ี้ของ Smart Farmer ตนแบบเ พาะสาขา
เพ่ิมเติมที่สอ คลองกับกิจกรรม นการ ระกอบอา ีพทางการเกษตรตลอ ห่วงโ ่คุณค่าของสินคาเกษตรที่เ น
เ าหมายภารกิจของกรม โ ยกาหน เงื่อน ขของการเ น Smart Farmer ตนแบบ นแต่ละสาขา ังนี้ 

สาขา กรม เงื่อน ข Smart Farmer ตนแบบเ พาะสาขา
าขา ลัก   

1. ขาว กรมการขาว 1. ่านการ ระเมินคุณสมบัติเ น Existing Smart Farmer แลว
2. มี ระสบการณ์ นการทานามาแลว ม่นอยกว่า 3  
3. ทานา วยตนเองและครอบครัว 
4. มี ล ลิตขาวสงกว่าค่าเ ลี่ยของจังหวั  

2. าล์มน้ามัน  
3. ยางพารา  
4. ขาวโพ เลี้ยงสัตว์  
5. มันสา ะหลัง  
6. ออยโรงงาน  
7. เกษตร สม สาน  
8. Young Smart Farmer 

กรมส่งเสริมการเกษตร ่านการ ระเมินคุณสมบัติ Smart Farmer ตนแบบเ พาะสาขา
ท่ีกรมส่งเสริมการเกษตรกาหน  โ ยการ ระเมินตามแบบ อร์ม
ภาค นวก จ ขอ 1 

9. ระมง กรม ระมง ่านการ ระเมินคุณสมบัติ Smart Farmer ตนแบบสาขา ระมง
ท่ีกรม ระมงกาหน  โ ยการ ระเมินตามแบบ อร์มภาค นวก จ 
ขอ 2

10. ศุสัตว์ กรม ศุสัตว์ ่านตัวบ่ง ี้ของคุณสมบัติพ้ืนฐานครบทุกตัวบ่ง ี้ 
าขาอื่น   

11. หม่อน หม กรมหม่อน หม ่านการ ระเมินคุณสมบัติ Smart Farmer ตนแบบ 
สาขาหม่อน หมที่กรมหม่อน หมกาหน  โ ยการ ระเมิน 
ตามแบบ อร์มภาค นวก จ ขอ 3 

12. บั ี กรมตรวจบั ีสหกรณ์ ่านการ ระเมินคุณสมบัติ Smart Farmer ตนแบบสาขาบั ี
ท่ีกรมตรวจบั ีสหกรณ์กาหน  โ ยการ ระเมินตามแบบ อร์ม
ภาค นวก จ ขอ 4

13. อ่ืน  (ตามการรองขอ
ของคณะทางานจังหวั )

กรมที่รับ ิ อบสินคา
เกษตร นิ นั้น

1.3 แนวทางการ อดบทเรียน 

คณะกรรมการ  กาหน แนวทางการ อ บทเรียนของ Smart Farmer ตนแบบ โ ยกาหน
ลักษณะของขอมลและองค์ความรจากการ อ บทเรียน และการนาเสนอบทเรียนของ Smart Farmer ตนแบบ 

โ ยมีสาระสาคั  ังนี้ 
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1) ลักษ ะของข้อมูลและองคความรู้ ากการ อดบทเรียน 
ขอมลและองค์ความรที่ จากการ อ บทเรียน ตองแส ง หเหน งความโ เ ่นและมีการ

ิบัติที่ ีตลอ ห่วงโ ่คุณค่าของสินคาเกษตร นิ น้ัน  หรือเ นเทคนิคเ พาะที่ Smart Farmer ตนแบบ 

รายนั้น  าเนินการแลว ระสบความสาเรจ และสามาร เ นแบบอย่างที่ ี หกับเกษตรกรรายอื่น  ่งการ
อ บทเรียน ม่ควรเ นการบอกเล่า แต่ตองเ นการอ ิบายวิ ีการ เทคนิค ที่นา ระโย น์  ังนั้น 

บทเรียนที่  ควร ระกอบ วย ระเ นหลัก  ังนี้ 
(1) กระบวนการตั้งแต่เตรียมการ การเลือก จจัยนาเขา วิ ีการ ขั้นตอนที่สาคั นการทา

การเกษตร นสินคาเกษตร นิ น้ัน   

(2) ลสาเรจ และกลวิ ีทา หเกิ ลสาเรจที่แตกต่างจากการทาโ ยทั่ว  ความโ เ ่นของ
เทคนิคที่  รวมทั้งกลเม เคล ลับ  

(3) จจัยสนับสนุนต่าง  ที่ทา หเกิ ความสาเรจทั้ง น านทรัพยากร เ ่น น้า ิน านสังคม 

เ ่น การรวมกลุ่ม ความ ่วยเหลือเกื้อกลกันของ ุม น านเศรษฐกิจ เ ่น การตลา  การเจรจาต่อรอง เ นตน  

(4) หาอุ สรรค นการทาการเกษตรที่พบบ่อย และวิ ีการแก ข หานั้น รวมทั้ง ขอพง
ระวัง เ นตน 

2) การนําเ นอบทเรียน 
การนาเสนอบทเรียน ควรมีความน่าสน จ มีจุ เ ่น น่าติ ตาม และร แบบของบทเรียนควรมี

ลักษณะเขา จ ง่าย และเรียนร วยตนเอง ่งเมื่อ ุ ความรแลว สามาร พั นา หอย่ นร แบบสื่อที่   
น่าสน จ เ ่น การนาเสนอเ นวี ิทัศน์หรือคลิบวี ิโอเ นหนังสั้นหรือการ์ตน เพ่ือ หสามาร บันทกลงเวบ ต์ 

www.thaismartfarmer.net หรือสื่อสาร ่านทีวีเกษตร หรือศนย์ ICT ุม น หรือบันทก นร แบบสื่อสิ่งพิมพ์
ต่าง  เ นตน สาหรับรายละเอีย ของการนาเสนอบทเรียนคณะกรรมการ กาหน องค์ ระกอบพื้นฐานของ
การนาเสนอบทเรียน (ภาค นวก ) เพ่ือเ นกรอบแนวทาง หกับคณะทางานระ ับจังหวั รวมทั้งเจาหนาที่ที่
เกี่ยวของ นา ระกอบการ อ บทเรียน Smart Farmer ตนแบบ นสาขานั้น  นพื้นที่ต่อ  ทั้งนี้ 
คณะทางานระ ับจังหวั สามาร พิจารณาเพิ่มเติมรายละเอีย จากองค์ ระกอบพื้นฐานของการนาเสนอ
บทเรียนตามที่คณะกรรมการกาหน  

2. การ ํารว  คัดกรอง ัดกล่มและคัดเลือก Smart Farmer ต้นแบบ  
การสารวจ คั กรองและจั กลุ่มเกษตรกรของจังหวั  มีเ าหมายเพื่อ หหน่วยงาน นสังกั กระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ทั้งส่วนกลางและส่วนภมิภาคทราบ งสภาพ จจุบันของเกษตรกร ทั้งจานวน ราย  

ลักษณะการทาการเกษตร และสภาพ หาของเกษตรกร ่งเ นกลุ่มเ าหมาย รับบริการหลักของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ โ ยการสารวจและ ระเมินคุณสมบัติของเกษตรกรตัวแทนครัวเรือนทุกครัวเรือน คั กรอง
และจั กลุ่มเกษตรกรเพื่อกาหน แนวทางการพั นา รวมทั้งการคั เลือกและ อ บทเรียนของ Smart Farmer 

ตนแบบ เพ่ือนาองค์ความรและบทเรียน นการทาการเกษตรแต่ละสาขามา ่ายทอ แลกเ ลี่ยน หเกษตรกร 
รายอ่ืน  ศกษาเรียนรและพั นาการทาการเกษตรของตนเองต่อ  โ ยมีแนวทางการ าเนินงาน ังนี้ 
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2.1 คัดกรองค มบัติด้านรายได้เบืองตน้  

คณะกรรมการ  มอบหมาย หศนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส .กษ. นฐานะ
กรรมการและ ่วยเลขานุการ พิจารณาจั ทาฐานขอมลเกษตรกรเ าหมายเบื้องตน โ ย ระสานกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวของเพื่อ าเนินการคั กรองเกษตรกรเ าหมาย น ระเ นคุณสมบัติ านราย จากส่วนกลางก่อน น
เบื้องตน แก่ ขอมลครัวเรือนเกษตรกรจากฐานขอมลทะเบียนเกษตรกรจานวน 7.2 ลานครัวเรือนของกรม
ส่งเสริมการเกษตร ขอมลราย ของเกษตรกรจาก นาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และขอมล
บั ีครัวเรือนเกษตรกรและกลุ่มอา ีพของกรมตรวจบั ีสหกรณ์ โ ย เลขบัตร ระจาตัว ระ า นเ น
จุ เ ื่อมขอมลจากฐานขอมลต่าง  เพ่ือ ห เกษตรกรกลุ่มเ าหมาย นระ ับจังหวั  ระ ับอาเภอและระ ับ
ตาบลเ นเ นเครื่องมือ หคณะทางานระ ับจังหวั นา คั กรองคุณสมบัติพ้ืนฐาน นพื้นที่ต่อ  

2.2 ํารว  คัดกรอง ัดกล่มและคัดเลือก Smart Farmer ต้นแบบของ ัง วัด  

มีขั้นตอน นการ าเนินงาน ังนี้ 
1) หคณะทางานระ ับจังหวั พิจารณากาหน หมี รับ ิ อบลักษณะทีมงาน นระ ับตาบล 

โ ยมีองค์ ระกอบของเจาหนาที่ นสังกั กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อาสาสมัครของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์และภาคีเครือข่ายต่าง   

2) ห ายเลขานุการคณะทางานระ ับจังหวั สืบคนขอมลราย ของเกษตรกร ่งเ นตัวแทน
ครัวเรือนจากระบบฐานขอมลที่ศนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ าเนินการ หที่ www.moac.go.th/smart_farmer 

โ ย งขอมลออกมา นระ ับตาบลและนาส่ง หทีมงานระ ับตาบลนา สารวจและคั กรองเกษตรกร นพื้นที่ 
หรือคณะทางานระ ับจังหวั มอบหมาย หเจาหนาที่ รับ ิ อบ นระ ับตาบล ทาการสืบคนขอมลราย ของ
เกษตรกร นตาบลของตนเองเพื่อนา สารวจและคั กรองเกษตรกร นพื้นที่ต่อ  

3) กรณีที่คณะทางานจังหวั ตองการขอมลราย ของเกษตรกร นพื้นที่เพ่ิมเติม หคณะทางาน
ระ ับจังหวั ขอความร่วมมือสานักงานพั นา ุม นจังหวั หรือสานักงานพั นา ุม นอาเภอ ขอความ
อนุเคราะห์ฐานขอมล จ ฐ. เพ่ือหาขอมลราย ทางการเกษตรของเกษตรกร แลวทาการ อนทับขอมลโ ย
รหัส ระจาตัว ระ า นเ นตัวเ ื่อม ่ง ลจากการ อนทับขอมลจากทั้ง 2 แหล่ง จะ ราก ลขอมลของ
เกษตรกรภาย นตาบล ังนี้ (1) มีขอมลราย ม่ต่ากว่า 180,000 บาท/ครัวเรือน/  (2) มีขอมลราย แต่ ม่ ง 
180,000 บาท/ครัวเรือน/  และ (3) ม่มีขอมลราย  หลังจากนั้น จงนาส่ง หทีมงานระ ับตาบลนา สารวจ
และคั กรองเกษตรกร นพื้นที่ต่อ  

4) การลงพื้นที่สารวจและ ระเมินคุณสมบัติทั่ว  หคณะทางานระ ับจังหวั มอบหมาย ห
ทีมงานระ ับตาบล สารวจและ ระเมินคุณสมบัติของเกษตรกรตามแบบฟอร์มการประเมินคุณสมบัติของ 
Smart Farmer (ภาค นวก ง) โ ยสามาร เลือก าเนินการ น 3 แนวทาง ังนี้ 

แนวทางที่ 1 นกรณีที่พิจารณาแลวว่าทีมงานยัง ม่มีความพรอมเพียงพอ นระยะเริ่มตน ห
ทีมงานระ ับตาบลลงพื้นที่สารวจเกษตรกรตัวแทนครัวเรือนที่ขอมลระบุว่ามีราย ม่ต่ากว่า 180,000 บาท/
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ครัวเรือน/  ก่อน โ ยสารวจตามที่อย่ที่ระบุ นฐานขอมล หลังจากนั้น ห าเนินการสารวจและ ระเมิน
คุณสมบัติพ้ืนฐานของเกษตรกรตัวแทนครัวเรือนที่เหลือ หครบทั้งตาบล นระยะต่อ  

แนวทางที่ 2 นกรณีที่พิจารณาแลวว่าทีมงานมีศักยภาพและมีความพรอมเพียงพอ หทีมงาน
ระ ับตาบลลงพ้ืนที่สารวจและ ระเมินคุณสมบัติของเกษตรกรตัวแทนครัวเรือนทุกครัวเรือน  

แนวทางที่ 3 าเนินการสารวจและ ระเมินคุณสมบัติของเกษตรกรตัวแทนครัวเรือน พรอม
กับการจั ทาสามะโนการเกษตร พ.ศ. 2556 ที่สานักงานส ิติแห่ง าติร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตรจะเริ่ม
าเนินการตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2556 เ นตน  โ ยมอบหมาย หเจาหนาที่ส่งเสริมการเกษตร ระจา

ตาบล และอาสาสมัครเกษตรหม่บาน (อกม.) ที่จะสารวจขอมลเกษตรกร นพื้นที่ าเนินการสอบ ามคุณสมบัติ
านราย จากเกษตรกรตัวแทนครัวเรือนแต่ละรายโ ยตรง และพิจารณาคุณสมบัติพ้ืนฐานตามแบบ อร์มการ
ระเมินคุณสมบัติของ Smart Farmer ที่กาหน  

2.3 ัดกล่มเกษตรกรตัวแทนครัวเรือนออกเป็น 2 กล่ม 

นระหว่างการลงพื้นที่เพ่ือสารวจและ ระเมินคุณสมบัติของเกษตรกรตัวแทนครัวเรือน หทีมงาน
ระ ับตาบลหรือ ที่รับ ิ อบพิจารณาจั กลุ่มเกษตรกรตัวแทนครัวเรือนออกเ น 2 กลุ่ม ตาม ลการ ระเมิน
คุณสมบัติ ังนี้ 

1) เกษตรกรที่เ น Smart Farmer อย่แลว (Existing Smart Farmer) ่งเ นเกษตรกรตัวแทน
ครัวเรือนที่ ่านคุณสมบัติ านราย และคุณสมบัติพ้ืนฐานตามที่กาหน  

2) เกษตรกรเ าหมายที่จะพั นาเ น Smart Farmer (Developing Smart Farmer) ่งเ น
เกษตรกรตัวแทนครัวเรือนที่มีคุณสมบัติ ม่ครบทุกขอตามที่กาหน  

โ ย หทีมงานระ ับตาบลหรือ ที่รับ ิ อบระบุ ลการ ระเมิน นแบบ อร์มการ ระเมินคุณสมบัติ
ของ Smart Farmer (ภาค นวก ง)  

2.4 คัดเลือกและ อดบทเรียน Smart Farmer ต้นแบบ 

นระหว่างการลงพื้นที่เพ่ือสารวจและ ระเมินคุณสมบัติของเกษตรกรตัวแทนครัวเรือน หทีมงาน
ระ ับตาบลหรือ ที่รับ ิ อบพิจารณาว่าเกษตรกรตัวแทนครัวเรือนรายนั้น มีการทาการเกษตร นสาขา
สาขาหน่งที่มีความโ เ ่นน่าจะสามาร เ นตนแบบ หกับเกษตรกรรายอื่น  หบันทก ว แลวมาคั เลือก
Smart Farmer ตนแบบ นภายหลัง หรือหากทีมงานระ ับตาบลหรือ ที่รับ ิ อบมีความพรอมก หทาการ
ระเมินคุณสมบัติ Smart Farmer ตนแบบ เลย ทั้งนี้ หากพบว่า นพื้นที่ของจังหวั มีการ ลิตสินคาเกษตรที่

สาคั แต่ ม่อย่ น 10 สาขาหลักที่คณะกรรมการ  กาหน  คณะทางานระ ับจังหวั สามาร ระสานกรมที่มี
หนาที่รับ ิ อบสินคาเกษตร นิ น้ัน  เพ่ือกาหน คุณสมบัติ Smart Farmer ตนแบบเ พาะสาขาเพิ่มเติม  

สาหรับขั้นตอนการคั เลือกและ อ บทเรียน Smart Farmer ตนแบบ หทีมงานระ ับตาบลหรือ ที่รับ ิ อบ 

าเนินการ ังนี้ 
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1) เขาเยี่ยมแ ลงหรือ าร์มของ Existing Smart Farmer ที่พิจารณา นเบื้องตนจากขั้นตอนการ
สารวจและคั กรองเกษตรกรว่ามีแนวโนมที่จะสามาร เ น Smart Farmer ตนแบบ นสาขา สาขาหน่ง   

2) ทาการ ระเมินคุณสมบัติ Smart Farmer ตนแบบเ พาะสาขา นสาขาที่ทีมงานระ ับตาบล
หรือ ที่รับ ิ อบ พิจารณา นเบื้องตนว่ามีแนวโนมที่จะเ น Smart Farmer ตนแบบ นสาขา ังกล่าว  

รวมทั้ง หสรุ ลการ ระเมินว่าเกษตรกรตัวแทนครัวเรือนรายนั้นเ น Smart Farmer ตนแบบหรือ ม่ โ ย
แบบ อร์ม ระเมินคุณสมบัติ Smart Farmer ตนแบบเ พาะสาขา (ภาค นวก จ)  

3) ทาการ อ บทเรียน Smart Farmer ตนแบบที่ ่านการ ระเมินคุณสมบัติแลว โ ยสอบ าม
ระเ นสาคั นการ อ บทเรียนอย่างนอย 4 ระเ น ังนี้ 

3.1) มีกระบวนการตั้งแต่เตรียมการ การเลือก จจัยนาเขา วิ ีการ ขั้นตอนที่สาคั นการทา
การเกษตร นสินคาต่าง  อย่าง ร 

3.2) มี ลสาเรจ และกลวิ ีทา หเกิ ลสาเรจที่แตกต่างจากการทาโ ยทั่ว  ความโ เ ่น 

ของเทคนิคที่  รวมทั้งกลเม เคล ลับ นการทาการเกษตรสาขานั้น  อย่าง ร 
3.3) มี จจัยสนับสนุนต่าง  อะ รบาง ที่ทา หเกิ ความสาเรจ ทั้ง น านทรัพยากร เ ่น น้า 

ิน สภาพอากาศ ล  านสังคม เ ่น การรวมกลุ่ม ความ ่วยเหลือเกื้อกลกันของ ุม น ล  านเศรษฐกิจ 

เ ่น การตลา  การเจราต่อรอง เ นตน และ จจัยเหล่าน้ันสนับสนุน หเกิ ความสาเรจ อย่าง ร 
3.4) มี หาอุ สรรคอะ รบาง ที่พบบ่อยจากการทาการเกษตร นสาขานั้น  และมีวิ ีการ

แก ข หานั้นอย่าง ร รวมทั้งขอพงระวังที่จะแนะนาเกษตรกรรายอื่น  มีอะ รบาง 

4) การบันทกบทเรียน หทีมงานระ ับตาบลหรือ ที่รับ ิ อบจั เตรียมอุ กรณ์สาหรับบันทก
ขอมลบทเรียนจากการสอบ ามและเขาเยี่ยมแ ลงหรือ าร์มของ Smart Farmer ตนแบบ หพรอม เพ่ือ
บันทก นร แบบขอมล นเอกสาร ภาพ ่าย และวี ิโอ สาหรับจั ทาเ น ุ ความร โ ยร แบบการนาเสนอ
บทเรียนควรมีความน่าสน จ มีจุ เ ่น น่าติ ตาม เขา จ ง่าย และสามาร เรียนร วยตนเอง ่งเมื่อ ุ
ความรแลว สามาร พั นา หอย่ นร แบบสื่อที่น่าสน จ นระยะต่อ  ทั้งนี้ ร แบบการนาเสนอบทเรียน    

ที่จะ าเนินการ หเ น ตามที่คณะทางานระ ับจังหวั กาหน   

5) การจั เกบหลักฐานการสารวจ คั กรอง จั กลุ่มและคั เลือก Smart Farmer ตนแบบ นระยะ
เริ่มตน ห ายเลขานุการคณะทางานระ ับจังหวั จั เกบหลักฐานการสารวจขอมลเกษตรกร นร แบบเอกสาร 
รวมท้ังขอมลหรือสื่อ นิ ต่าง  ที่ จากการ อ บทเรียนของ Smart Farmer ตนแบบ  หรวบรวมจั เกบ น
ร แบบ files ขอมล นิ ต่าง  และจั หมว หม่โ ยจาแนกเ น Smart Farmer ตนแบบแต่ละราย นิ สินคา
และพ้ืนที่ เพ่ือเตรียมการบันทกขอมลลงระบบฐานขอมลกลุ่มเ าหมาย Smart Farmer และฐานขอมลองค์
ความรและบทเรียนของ Smart Farmer ตนแบบ ตามลา ับ ่านทางเวบ ต์ www.thaismartfarmer.net  

นระยะต่อ  ( จจุบันศนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส .กษ. ร่วมกับหน่วยงาน นสังกั กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์และ ที่เกี่ยวของอย่ระหว่าง าเนินการออกแบบและจั ทา เมื่อ าเนินการแลวเสรจจะแจง
หทราบ นโอกาสต่อ )  
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2.5 รายงาน ลการ ํารว  คัดกรอง ัดกล่มและคัดเลือก Smart Farmer ต้นแบบ 
ห ายเลขานุการคณะทางานระ ับจังหวั  รวบรวม ลการสารวจ คั กรอง จั กลุ่มและคั เลือก 

Smart Farmer ตนแบบจากทีมงานระ ับตาบลหรือ ที่รับ ิ อบ และจั ทาสรุ ลการสารวจและคั กรอง
เกษตรกร โ ย แบบ อร์มรายงานสรุ ลการสารวจและคั กรองเกษตรกร (ภาค นวก ) และส่ง หสานัก
แ นงานและโครงการพิเศษภาย นวันที่ 25 มิ ุนายน 2556 ทาง e-mail: plan@opsmoac.go.th เพ่ือ
าเนินการสรุ นภาพรวมนาเสนอคณะกรรมการ  และ บริหารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพ่ือทราบ

ความกาวหนา นการขับเคลื่อนนโยบาย Smart Farmer และ Smart Officer และพิจารณาสั่งการต่อ   

3. การเ นอโครงการพั นาเกษตรกร ู่ Smart Farmer 
3.1 กํา นดกรอบโครงการพั นาเกษตรกร ู่ Smart Farmer  

คณะกรรมการ  กาหน กรอบโครงการและกิจกรรม นการพั นาเกษตรกร Smart Farmer โ ยมี
จุ มุ่งหมายสาคั คือการเ ลี่ยนวิ ีการทางานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นการส่งเสริมพั นาเกษตรกร 
โ ย หคณะทางานระ ับกรมและระ ับจังหวั เสนอและ าเนินการโครงการและกิจกรรมต่าง  โ ยมุ่งเนนการ
พั นาและเสริมสราง หเกษตรกรมีความสามาร นการคิ เ น วิเคราะห์เ น ขอมลเ น และแก หาเ น 

รวมทั้งเ นโครงการและกิจกรรมที่ตอบสนองต่อตัวบ่ง ี้หรือสนับสนุน หเกษตรกรมีคุณสมบัติของ Smart Farmer 
ที่ครบ วน ทั้งนี้ นการกาหน โครงการและกิจกรรมส่งเสริมและพั นาเกษตรกรเ าหมายเ น Smart Farmer 

ควร าเนินการตามวิ ีการ ลิตที่เหมาะสมของเกษตรกรแต่ละราย เ ่น การทาการเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียง 
เกษตรทฤษ ี หม่ เกษตรเ ิงพาณิ ย์ Contract Farming ร่นาสวน สมหรืออ่ืน  เ นตน โ ยพิจารณา ห
สอ คลองกับนโยบายการกาหน เขตความเหมาะสมสาหรับการ ลกพื  ศุสัตว์และ ระมง (Zoning) วย 

3.2 เ นอโครงการและกิ กรรมการพั นาเกษตรกร ู่ Smart Farmer 
หคณะทางานระ ับกรม คณะทางานระ ับจังหวั และภาคีเครือข่ายความร่วมมือต่าง   นาเสนอ

โครงการและกิจกรรมการพั นาเกษตรกร หเ น Smart Farmer ตามสาขา ตามการจั กลุ่ม ทั้งกลุ่มที่เ น 

Smart Farmer ตนแบบ กลุ่มที่เ น Existing Smart Farmer และกลุ่มที่เ น Developing Smart Farmer 

โ ยออกแบบโครงการและกิจกรรมต่าง  หเหมาะสมกับกลุ่มเ าหมาย นแต่ละกลุ่ม ่งมีแนวทางการพิจารณา
นแต่ละกลุ่ม ังนี้ 

(1) Smart Farmer ตนแบบ เ นกลุ่มที่ ่านคุณสมบัติที่กาหน  สามาร พ่งพาตนเอง ี มีการ
ิบัติที่ ี น าร์มหรือแ ลง รวมทั้งยังสามาร เ นตนแบบที่ ี หกับเกษตรกรรายอื่น   ังนั้น การกาหน

โครงการและกิจกรรมควรเ นลักษณะโครงการต่อยอ การพั นา เ ่น การสนับสนุน หมีการขยาย ุรกิจเพ่ิมเติม
นระ ับ ระเทศ และระ ับสากล การตลา  การสรางตราสินคา (Brand) การ ระ าสัมพัน ์ การบริหารความ
เสี่ยงภัยคุกคามจากภายนอก การศกษา งาน รวมท้ัง การ อ บทเรียนจาก Smart Farmer ตนแบบ และ
โครงการส่งเสริม ห Smart Farmer ตนแบบ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคีเครือข่ายต่าง   นการพั นา
เกษตรกรกลุ่มอ่ืน  หเ น Smart Farmer ต่อ  เ นตน 
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 (2) Existing Smart Farmer เ นกลุ่มที่ รับการพิจารณาว่า ่านคุณสมบัติต่าง  แลว แต่
เกษตรกรบางรายอาจ ่าน 1 ตัวบ่ง ี้ นแต่ละคุณสมบัติแต่ยัง ม่ ่าน นตัวบ่ง ี้อ่ืน  ที่มีความสาคั  ังนั้น ควร
มีการกาหน โครงการและกิจกรรมที่เ นการส่งเสริมและพั นา หกลุ่ม Existing Smart Farmer มีคุณสมบัติ
และตัวบ่ง ี้ที่มีความหลากหลายมากข้น เพ่ือพั นา ยกระ ับ และต่อยอ การพั นา เ ่น การพั นาการ ลิต  

ที่มี ระสิท ิภาพและมาตรฐานมากข้น การสนับสนุน หมีการรวมกลุ่ม การ าเนินการ นเ ิง ุรกิจ การตลา    

การ ระ าสัมพัน ์ การบริหารความเสี่ยงภัยคุกคามจากภายนอก การศกษา งานจาก Smart Farmer ตนแบบ 

เ นตน 

 (3) Developing Smart Farmer เ นกลุ่มที่ รับการพิจารณาว่ายัง ม่ ่านคุณสมบัติต่าง  

ตามที่กาหน  ่งเกษตรกรแต่ละรายอาจ ระสบ หาที่แตกต่างกัน ังนั้น นการกาหน โครงการและ
กิจกรรมสาหรับกลุ่มน้ี ควรพิจารณาจาก ลการ ระเมินคุณสมบัติแต่ละราย ว่ายังขา คุณสมบัติขอ  กพั นา
รับ รุงตามคุณสมบัติน้ัน เ ่น ขา คุณสมบัติ านความรกส่งเสริม หเกิ การเรียนรจากแหล่งต่าง  โ ยเ พาะ

บทเรียนจาก Smart Farmer ตนแบบ การทาการเกษตรทฤษ ี หม่ โครงการบ่มเพาะ ระกอบการรุ่น หม่ 
รวมทั้ง การจั แ นพั นาเกษตรกรรายบุคคล เ นตน  

3.3 บูร าการโครงการ ัดทําแ นพั นาการเกษตรและ กร ของ ัง วัด 
หคณะทางานระ ับจังหวั ระสานคณะกรรมการหรือคณะทางานที่ าเนินการจั ทาแ นพั นา 

การเกษตรและสหกรณ์ของจังหวั ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่กาหน ห
สานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวั เ นหน่วยงานรับ ิ อบหลัก นการจั ทาแ นพั นาการเกษตรและสหกรณ์
ของจังหวั  โ ยพิจารณาบรณาการโครงการและกิจกรรมที่คณะทางานระ ับกรม คณะทางานระ ับจังหวั
หรือภาคีเครือข่ายความร่วมมือต่าง  นาเสนอเพื่อพั นาเกษตรกร นพื้นที่ของจังหวั  โ ยระบุเ นโครงการ
ภาย ต ระเ นยุท ศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร หรือยุท ศาสตร์อ่ืน  ที่เกี่ยวของ ของแ น  

ังกล่าว ( าเนินการตามค่มือการจั ทาแ นพั นาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวั ที่กระทรวงกาหน )  

ทั้งนี้ ตามแ น ิบัติการการขับเคลื่อนนโยบาย Smart Farmer และ Smart Officer ่วงเ ือน 

กันยายน-ตุลาคม หคณะทางานระ ับกรม คณะทางานระ ับจังหวั  และภาคีเครือข่ายต่าง  ทบทวนและ
นาเสนอโครงการและกิจกรรมต่าง  และ ระสานคณะกรรมการหรือคณะทางานที่ าเนินการจั ทาแ น 

พั นาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวั ตามที่ระบุ นขอ 3.3 เพ่ือ รับแ นพั นาการเกษตรและสหกรณ์ของ
จังหวั หมีความเหมาะสมและสอ คลองกับขอมล ลการสารวจ คั กรอง จั กลุ่ม และการคั เลือก Smart 

Farmer ตนแบบที่ าเนินการ ต่อ  

4. การดําเนนิการพั นาตามโครงการและกิ กรรม  
หคณะทางานระ ับจังหวั ระสานหน่วยงาน นสังกั  กษ. ของจังหวั  รวมทั้งภาคีเครือข่ายต่าง  

พิจารณาแ นพั นาเกษตรกรรายบุคคล โ ยวิเคราะห์ความเหมาะสมและ าเนินการพั นาเกษตรกรตาม
โครงการและกิจกรรมที่กาหน  โ ยคณะกรรมการ  ส่วนกลาง คณะทางานระ ับกรม และคณะทางานระ ับ
จังหวั ร่วมกันสนับสนุนการ าเนินการ ังนี้ 
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4.1 นับ นนทรัพยากรต่าง  ในการพั นา เ ่น การสนับสนุน จจัยการ ลิต จั ทาหลักสตรการ
อบรม หความร านการ ลิต การแ รร  การหาตลา  สนับสนุนเครื่องมือและอุ กรณ์ต่าง  รวมทั้งการ
อานวยการ หการบริหารโครงการและกิจกรรมต่าง  เ น อย่างมี ระสิท ิภาพ 

4.2 ร้างความร่วมมือกับ าคีเครือข่าย ากทก าค ่วน เพ่ือร่วมกันพั นาเกษตรกรส่ Smart 

Farmer ให้มีความรู้ความเช่ียวชาญในการประกอบอาชีพด้านการเกษตรตลอดห่วงโซ่คุณค่าการผลิตทาง
การเกษตรที่เกษตรกรดําเนินการ เ ่น ระสานความร่วมมือจากส าบันการเงิน นการสนับสนุนเงินทุน 

ส าบันการศกษาเพื่อเสริม านองค์ความร านวิ าการและนวัตกรรม หน่วยงานภาคเอก น นการ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร หน่วยงานภาคการตลา ต่าง  เพ่ือบริหารจั การ ล ลิต หเหมาะสมกับการตลา  

รวม ง Smart Farmer ตนแบบ นการเรียนรจากแบบอย่างทาการเกษตรที่ ี เ นตน  

5. การติดตามและประเมิน ล  
คณะกรรมการ  กาหน แนวทางการติ ตาม ตรวจสอบ รายงาน ล และ ระเมิน ล นเ ิง ล ลิต

และ ลลัพ ์ของการพั นาเกษตรกรส่ Smart Farmer ังนี้ 
5.1 ํารว  รวบรวม ลการดําเนินงานในพืนที่ หคณะทางานระ ับจังหวั สารวจ ลการพั นาหรือ

การเ ลี่ยนแ ลงของเกษตรกรกลุ่มเ าหมายแต่ละรายจากการ าเนินโครงการหรือกิจกรรมต่าง  และรวบรวม
ลการ าเนินงาน นพื้นที่ที่รับ ิ อบ รายงานต่อคณะทางานระ ับกรมเพื่อและ ระเมิน ลการพั นาคุณสมบัติ
นแต่ละกลุ่มตามสาขาที่รับ ิ อบหรือเ นภารกิจของกรม และรายงานสรุ ลต่อคณะกรรมการ  ต่อ  

5.2 ติดตามและประเมิน ลการพั นาตาม าขา/กล่ม/ค มบัติ หคณะทางานระ ับกรมติ ตาม 

รวบรวมและ ระเมิน ลการพั นาเกษตรกรตามคุณสมบัติ นแต่ละสาขาที่กรมรับ ิ อบ และรายงาน ลการ
พั นา หาและอุ สรรค เสนอต่อคณะกรรมการ  และนา ลการพั นา พิจารณา รับ รุงโครงการและ
กิจกรรมต่าง  หมีความเหมาะสมมากข้นต่อ      

5.3 ติดตามและประเมิน ลการขับเคลื่อนนโยบาย Smart Farmer ใน าพรวม  
1) คณะกรรมการ  ติ ตามและรวบรวม ลการขับเคลื่อนนโยบาย Smart Farmer นภาพรวม 

และรายงาน ลการขับเคลื่อนนโยบาย Smart Farmer ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพ่ือ
พิจารณาสั่งการแลวแต่กรณีต่อ  

2) ศนย์ ระเมิน ล1 สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ติ ตามและ ระเมิน ลสัมฤท ิของการ
ขับเคลื่อนนโยบาย Smart Farmer นภาพรวม และรายงาน ลการขับเคลื่อนนโยบาย Smart Farmer ต่อ
คณะกรรมการ  และ บริหารระ ับสงต่อ  

                                           
1
 อานาจหนาที่ตามก กระทรวงแบ่งส่วนรา การสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2554 ขอ 7 (2) และ (3) 
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่วนที่ 4 แนวทางการพั นาบคลากร ู่ Smart Officer 
 

นอกจากเ าหมายการพั นาเกษตรกรส่ Smart Farmer แลว นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กาหน เ าหมายการพั นาบุคลากรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หเ น Smart 

Officer เพ่ือ หสามาร เ นเพื่อนค่คิ หกับเกษตรกร  โ ยกาหน คุณสมบัติของ Smart Officer ว ังนี้ 

 

ค มบัติของ Smart Officer
1) มีความรักเกษตรกรเหมือน าติ  
2) มีความรอบรทางวิ าการและนโยบาย  

3) เทคโนโลยีมา ่วยเหลือเกษตรกร  
4) สรางความเขมแขงแก่เกษตรกรและองค์กรเกษตรกร  
5) มุ่งนาเกษตรกรส ่Green Economy และ Zero waste agriculture 

6) มีความภาคภมิ จ นองค์กรและความเ นขารา การ  
 

นการแ ลงเ าหมายของนโยบาย ส่การ ิบัติ หเกิ ลเ นร รรม คณะกรรมการขับเคลื่อน
นโยบาย Smart Farmer และ Smart Officer หารือร่วมกันเกี่ยวกับแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย Smart 

Farmer และ Smart Officer นการ ระ ุมครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2556 และการ ระ ุมครั้งที่ 
2/2556 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2556 โ ย พิจารณากาหน เ าหมายของการพั นาบุคลากรของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ทุกคน หเ น Smart Officer และสรางคลังสมองของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์          
เพ่ือ หสามาร เ นเพื่อนค่คิ หกับเกษตรกรตามเ าหมายของนโยบาย  โ ยกาหน คุณสมบัติและตัวบ่ง ี้
ของ Smart Officer เพ่ือ ระเมินคุณสมบัติของบุคลากรเพื่อ หทราบส านะและสามาร กาหน แนวทางการ
พั นา ตรงจุ  แนวทางการคั เลือกบุคลากรที่มีความรความเ ี่ยว า านการเกษตร นสาขาต่าง  ทั้ง นระ ับ
กรมและระ ับจังหวั  เพ่ือเ น Smart Officer ตนแบบ และการ อ บทเรียน องค์ความร และ ระสบการณ์
ของ Smart Officer ตนแบบ เพ่ือเ นองค์ความร สตรสาเรจและวิ ีการทางานที่ ี หกับ Smart Officer 

นา ระยุกต์  และองค์ความร นการทาการเกษตร หกับ Smart Farmer การกาหน โครงการและกิจกรรม
นการพั นาบุคลากร หเ น Smart Officer ที่มีคุณสมบัติตามท่ีคณะกรรมการ  กาหน  รวมทั้งการติ ตาม
และ ระเมิน ลการพั นาบุคลากรตามนโยบาย ังกล่าว ทั้งนี้ เพ่ือ หเกิ ความ ั เจน นแนวทางการ าเนินงาน
หกับคณะกรรมการและคณะทางานต่าง  ทั้งระ ับกรมและระ ับจังหวั  จง นาเสนอเ นภาพ

กระบวนการพั นาบุคลากรส่ Smart Officer ตามภาพที่ 4 และมีวิ ี าเนินการ นแต่ละขั้นตอน ังนี้ 
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1. การกํา นดค มบัติของ Smart Officer   
1.1 กํา นดค มบัติพืน าน 

คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย Smart Farmer และ Smart Officer กาหน คุณสมบัติ
พ้ืนฐานของ Smart Officer เพ่ือเ นหลักเกณ ์เบ้ืองตน นการ ระเมินคุณสมบัติของบุคลากรที่เ น Smart 

Officer ตองมีคุณสมบัติพ้ืนฐาน 6 ขอ โ ยตอง ่านการพิจารณาตามตัวบ่ง ี้อย่างนอยหน่งตัวบ่ง ี้ นแต่ละ
คุณสมบัติ ังนี้ 

ค มบัติ  ตัวบ่ง ี ตัวอย่างพ ติกรรม 
1. มีความรักเกษตรกร
เหมือน าติ 

1.1 มีความมุ่งมั่นและพรอมจะ
หบริการ ่วยเหลือเกษตรกร น
ทุก  าน 

� มีการ รับ รุงกระบวนการทางานของตนเองและ
หน่วยงาน ห ีข้นอย่างต่อเนื่อง 
� แส งความกระตือรือรน นการ หบริการ ่วยเหลือ

เกษตรกรที่มาติ ต่อขอ บริการต่าง  อย่างสม่าเสมอ
2. มีความรทางวิ าการ
นโยบาย และการบริหาร
จั การงาน/โครงการ 
รวม งเทคนิคการ
่ายทอ  

2.1 มีองค์ความรพ้ืนฐาน และ
ความเ ี่ยว า เ พาะ 
(Knowledge) ท่ีสามาร
่ายทอ หกับเกษตรกร  

� มีองค์ความรพ้ืนฐานทางวิ าการ นระ ับท่ีสามาร
ิบัติงาน โ ยพิจารณาจาก ลการ ิบัติงาน 

� เคย หความร หคาแนะนาเกี่ยวกับการทาการเกษตร น
สาขาต่าง  กับเจาหนาท่ีหรือเกษตรกร  

2.2 มีความสามาร นการคิ  
วิเคราะห์นโยบาย แ นพั นา
การเกษตร รวมท้ังสามาร จั ทา
แ นทางเลือก หเกษตรกรและมี
กลยุท ์ นการทางาน 

� สามาร ศกษาทาความเขา จเกี่ยวกับนโยบาย 
แ นพั นาการเกษตร หรือแ นอื่น  เพื่อ ่ายทอ ส่
การ ิบัติของหน่วยงานที่สังกั  

� เคย หคา รกษา แนะนา แก่เกษตรกร นการวาง
แ นการทาการเกษตร 
� มีการวางแ นก่อนการ ิบัติงาน  

2.3 มีขอมลพ้ืนที่ นิ และ
ริมาณ ล ลิต เกษตรกร

เ าหมาย และศักยภาพของพื้นที่
ท่ี ั เจน 

� รแหล่งขอมลและสามาร เรียก ขอมลเพื่อ ระกอบการ
วางแ นการทางาน  

� มีการสารวจและ รับ รุงขอมลพ้ืนที่ นิ และ ริมาณ
ล ลิต เกษตรกรเ าหมาย และศักยภาพของพื้นที่

อย่างสม่าเสมอ
2.4 สามาร บริหารจั การงาน
นพื้นที่ท่ีจะบรณาการงาน ห
เกี่ยวของมาร่วมทางาน
่วยเหลือเกษตรกร  

� เคย ิบัติงานร่วมกับ อ่ืน นฐานะคณะกรรมการ 
คณะทางานที่กรมหรือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
แต่งตั้งข้นเพื่อบรณาการการทางานร่วมกัน 

� เคยเ น สนับสนุนหรือ ิบัติงาน นพื้นที่เพื่อ
าเนินการตามนโยบายและโครงการต่าง  เพื่อพั นา

และ ่วยเหลือเกษตรกร 
2.5 มีความสามาร นการสื่อสาร
หเกษตรกรรจักวิเคราะห์การ ลติ 
และการบริหารจั การ ล ลิต 

� เคยเ นวิทยากร หความรกับเกษตรกร นเวทีต่าง  

� เคย หคา รกษา คาแนะนากับเกษตรกรเกี่ยวกับการ
วิเคราะห์การ ลติ และการบริหารจั การ ล ลิต

3. สามาร ระยุกต์
เทคโนโลยี นการ

ิบัติงาน 

3.1 สามาร รับเ ลี่ยนการ
่ายทอ เทคโนโลยี วิ ีการส่งเสริม

การเกษตร หเขากับยุคสมัย

� เคยติ ต่อเกษตรกรโ ย ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารต่าง  เ ่น Internet Mobile Phone  
Smart Phone เ นตน 
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ค มบัติ  ตัวบ่ง ี ตัวอย่างพ ติกรรม 
� เคย สื่อ นิ ต่าง  แก่ สื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ 

Internet นการ ่ายทอ เทคโนโลยีทางการเกษตร
หกับเกษตรกร

3.2 มีการนาเทคโนโลยีทางการ
สื่อสารและระบบสารสนเทศมา

นการทางานและ ่วยเหลือ
แก ข หา หแก่เกษตรกร 

� งาน Internet ่านอุ กรณ์ต่าง  เพื่อสืบคนขอมล
สาหรับการ ิบัติงานและเพิ่มพนความร 
� เคยติ ต่อเกษตรกรเพื่อ หความ ่วยเหลือแก ข หา

หแก่เกษตรกรโ ย ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารต่าง  เ ่น Internet Mobile Phone  
Smart Phone เ นตน 

3.3 มีการนาแ นที่ (Map) มา
ระโย น์ นการทางาน  

� เคยนาแ นที่มา ระกอบการวางแ นหรือการ
ิบัติงาน 

� เคยเรียก หรือ งานระบบแ นที่ของหน่วยงานต่าง  
เพื่อ ระโย น์ นการ ิบัติงาน 

3.4 สามาร ระยุกต์ความรมา
กับเกษตรกร หเกษตรกร

เขา จ ง่าย และสามาร นา
ิบัติ จริง 

� เคยนาเสนอขอมลหรือ หคาแนะนาเกี่ยวกับองค์ความร
แก่เกษตรกร โ ยเกษตรกรแส งความเขา จ นสิ่งที่
นาเสนอ 

� เคยติ ตาม ลจากการส่งเสริมการเกษตรของตนเองจาก
เกษตรกรที่ รับคาแนะนา นการทาการเกษตรจาก
ตนเอง

4. สรางความเขมแขงแก่
เกษตรกรและองค์กร
เกษตรกร 

4.1 สามาร ทา หเกษตรกรเกิ
การรวมกลุ่มเ นกลุ่มเกษตรกร 
วิสาหกิจ ุม น หรือสหกรณ์ และ
เ ื่อมโยงเ นเครือข่าย 

� เคยเ น ิบัติงานหรือมีส่วน หการสนับสนุนโครงการ
เกี่ยวกับการรวมกลุ่มของเกษตรกรเ นกลุ่มเกษตรกร 
วิสาหกิจ ุม น หรือสหกรณ์ต่าง  

� เคยเ น ิบัติงาน นพื้นที่และมีบทบาท นการส่งเสริม
การรวมกลุ่มเ นกลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจ ุม น หรือ
สหกรณ์ และเ ื่อมโยงเ นเครือข่าย 

4.2 เ นเพื่อนค่คิ  ท่ี รกษา 
และมีส่วน ่วย นการพั นาและ
สรางความเขมแขง หแก่
เกษตรกร/ส าบันเกษตรกร 

� เคย หคา รกษา คาแนะนาแก่เกษตรกร ่าน ่องทาง
ต่าง   

� เคย หคา รกษา คาแนะนาแก่ส าบันเกษตรกร ่าน
่องทางต่าง

4.3 ศกษาร แบบการทา าร์ม 
และการรวมกลุ่มเกษตรกร เพื่อ

เ นแนวทางสนับสนุนการ
รวมกลุ่มเกษตรกร เพื่อเพิ่ม
ระสิท ิภาพการ ลิต 

� เคยทาการศกษาเกี่ยวกับการทาการเกษตร น ระเ น
ต่าง  โ ยมีเ าหมาย นการพั นาเกษตรกร 
� เคยศกษา คนควา หาขอมลเกี่ยวกับการทาการเกษตร

ต่าง  เพื่อเ นแนวทางสนับสนุนการพั นาเกษตรกร
ของหน่วยงาน 

4.4 เพิ่ม/สราง องค์ความร าน
การเกษตร เพื่อ หเกษตรกร
สามาร บริหารจั การ านการ
ลิต การตลา  ของตนเอง  

� เคยนาเสนอ ลการศกษาเกี่ยวกับองค์ความร าน
การเกษตร นการ ระ ุมเ ิงวิ าการต่าง   

� เคยเ น ิบัติงานหรือมีส่วน หการสนับสนุนการสราง
องค์ความร านการเกษตรเพื่อ ระโย น์ นการ ิบัติ 
งานของหน่วยงานหรือ ระโย น์ต่อเกษตรกร
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ค มบัติ  ตัวบ่ง ี ตัวอย่างพ ติกรรม 
5. มุ่งนาเกษตรกรส่  
Green Economy และ 
Zero waste agriculture 

5.1 มีการ หบริการการตรวจ
วิเคราะห์ ิน ุย น้า โรคและ
แมลงศัตรพื  ศัตรสัตว์ ล  แก่
เกษตรกร 

� เคยเ น ิบัติงานหรือมีส่วน หการสนับสนุนการ
หบริการการตรวจวิเคราะห์ ิน ุย น้า โรคและแมลง
ศัตรพื  ศัตรสัตว์ ล  แก่เกษตรกร 

5.2 สรางจิตสานก หแก่เกษตรกร
นการอนุรักษ์และการ ระโย น์
จากทรัพยากร รรม าติอย่าง
ย่ังยืน 

� เคยเ น ิบัติงานหรือมีส่วน หการสนับสนุนกิจกรรม
หรือโครงการเกี่ยวกับการสรางจิตสานก หแก่เกษตรกร
นการอนุรักษ์และการ ระโย น์จากทรัพยากร 
รรม าติอย่างย่ังยืน 

� เคย หคา รกษา คาแนะนากับเกษตรกรเกี่ยวกับการ
อนุรักษ์และการ ระโย น์จากทรัพยากร รรม าติ
อย่างย่ังยืน

5.3 สามาร ส่งเสริม หเกษตรล
สารเคมี และหากมีการ  ตอง
อย่าง กตอง และเหมาะสม 

� เคยเ น ิบัติงานหรือมีส่วน หการสนับสนุนกิจกรรม
หรือโครงการเกี่ยวกับการล สารเคมีและการ
สารเคมีอย่าง กตองเหมาะสม 

� เคยติ ตาม ลจากการส่งเสริม หเกษตรกรล การ
สารเคมีและการ สารเคมีอย่าง กตองเหมาะสมจาก
เกษตรกรที่ รับคาแนะนาจากตนเอง 

5.4 สามาร ส่งเสริม หเกษตรกร 
มีการหมุนเวียน นาวัส ุเหลือ
น าร์มมา หเกิ ระโย น์  

� เคยเ น ิบัติงานหรือมีส่วน หการสนับสนุนกิจกรรม
หรือโครงการเกี่ยวกับการหมุนเวียน นาวัส ุเหลือ น
าร์มมา หเกิ ระโย น์ 

� เคยติ ตาม ลจากการส่งเสริม หเกษตรกรมีการ
หมุนเวียน นาวัส ุเหลือ น าร์มมา หเกิ
ระโย น์จากเกษตรกรที่ รับคาแนะนาจากตนเอง

5.5 ศกษาวิจัย เพื่อเสนอแนะ
แนวทางพั นาการเกษตร รวมทั้ง
พั นาเกษตรกร หสามาร
ระยุกต์ สารสนเทศเศรษฐกิจ

การเกษตรส่การเกษตรคาร์บอนต่า 

� เคยทาการศกษาวิจัยเพื่อเสนอแนะแนวทางการ
พั นาการเกษตร น ระเ นต่าง   

� เคยทาการศกษาวิจัยเพื่อเสนอแนะแนวทางการพั นา
เกษตรกร หสามาร ระยุกต์ สารสนเทศเศรษฐกิจ
การเกษตรส่การเกษตรคาร์บอนต่า 
� เคยมีส่วนร่วม นการเสนอแนะแนวทางพั นาการ

เกษตร นเวทีต่าง  

6. มีความภาคภมิ จ น
องค์กรและความเ น
ขารา การ 

6.1 สามาร พั นาเกษตรกร หมี
ีวิตความเ นอย่ท่ี ีข้น  

� ลการ าเนินงานของภารกิจท่ีเกี่ยวของกับเกษตรกร
ของหน่วยงานตนสังกั ของเจาหนาท่ี รับการ ระเมิน
เ น ตามเ าหมาย 

� ลการพั นาเกษตรกร นพื้นที่เ น ตามเ าหมายที่
กาหน

6.2 มีความมุ่งมั่น/รับ ิ อบต่อ
หนาท่ี เพื่อ หการ าเนินงาน
บรรลุเ าหมายของหน่วยงาน
และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

� ิบัติหนาท่ี วยความมุ่งมั่นและมีความรับ ิ อบต่อ
หนาท่ี (จากการสังเกตของ ระเมิน) 

� มี ลการ ิบัติรา การอย่ นระ ับ ีมากข้น จาก ล
การ ระเมิน น ท่ี ่านมา 



ค่มือแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย Smart Farmer และ Smart Officer  
 

33 

1.2 ค ะทํางานระดับกรมกํา นดค มบัติ Smart Officer ต้นแบบของกรม 

หคณะทางานระ ับกรมพิจารณากาหน คุณสมบัติและตัวบ่ง ี้ของ Smart Officer ตนแบบ
เพ่ิมเติมที่มีความสอ คลองกับภารกิจ อานาจหนาที่และลักษณะการ าเนินการของกรม โ ย Smart Officer 

ตนแบบของกรมจะเ นบุคคลที่มีความร มี ระสบการณ์ นการทางานที่บุคลากร นกรม หการยอมรับ งความร
ความสามาร  โ ยเ พาะองค์ความรหลักที่สอ คลองกับภารกิจของกรม ่งสมควรที่จะมีการ ่ายทอ เ น
บทเรียน หคนรุ่นหลังหรือบุคลากรรายอื่น  เ นแบบอย่างหรือสตรสาเรจ นการทางานต่อ  ่งคุณสมบัติและ
การคั เลือก Smart Officer ตนแบบของกรม คณะกรรมการ  กาหน หคณะทางานระ ับกรมพิจารณา
าเนินการ ทั้งนี้ หเ น ตามมติของคณะทางานระ ับกรม 

1.3 ค ะทํางานระดับ ัง วัดกํา นดค มบัติ Smart Officer ต้นแบบของ ัง วัด 
หคณะทางานระ ับจังหวั พิจารณากาหน คุณสมบัติและตัวบ่ง ี้ของ Smart Officer ตนแบบ

เพ่ิมเติมที่มีความสอ คลองกับสภาพพื้นที่ โ ย Smart Officer ตนแบบของจังหวั จะเ นบุคคลที่มีความร     
มี ระสบการณ์ นการทางาน นพื้นที่ที่บุคลากรและเกษตรกร นจังหวั หการยอมรับ งความรความสามาร  

่งสมควรที่จะมีการ ่ายทอ เ นบทเรียน หคนรุ่นหลังหรือบุคลากรรายอื่น  เ นแบบอย่างหรือสตรสาเรจ น
การทางานต่อ  ่งคุณสมบัติและการคั เลือก Smart Officer ตนแบบของจังหวั  คณะกรรมการ  

กาหน หคณะทางานจังหวั พิจารณา าเนินการ ทั้งนี้ หเ น ตามมติของคณะทางานระ ับจังหวั  

2. การประเมินค มบตัิของบคลากรและคัดเลอืก Smart Officer ต้นแบบ  
2.1 แนวทางการประเมินค มบัติของ Smart Officer และแนวทางการ อดบทเรียน Smart 

Officer ต้นแบบ 

1) แนวทางการประเมินค มบัติของ Smart Officer 

การ ระเมินคุณสมบัติของบุคลากร มีเ าหมายเพื่อ หหน่วยงาน นสังกั กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ทั้งส่วนกลางและส่วนภมิภาคทราบ งสภาพ จจุบันของบุคลากร โ ย หคณะทางานระ ับกรมและ
ระ ับจังหวั ระเมินคุณสมบัติของบุคลากรทุกคน นหน่วยงาน โ ยคณะทางานระ ับกรม ระเมินคุณสมบัติ
ของบุคลากรของกรมทั้ง นส่วนกลางและหน่วยงานส่วนกลางที่ต้ังอย่ภมิภาค และคณะทางานระ ับจังหวั
ระเมินคุณสมบัติของบุคลากรของหน่วยงานรา การส่วนภมิภาค นสังกั กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่อย่ น

จังหวั  เพ่ือ หทราบ งส านะของบุคลากรสาหรับกาหน แนวทางการพั นา รวมทั้งการคั เลือกและ อ
บทเรียนของ Smart Officer ตนแบบ เพ่ือนาบทเรียน องค์ความรและ ระสบการณ์ นการทางานแต่ละสาขามา
่ายทอ แลกเ ลี่ยน หบุคลากรรายอื่น  ศกษาเรียนรและพั นาการ ิบัติงานของตนเองต่อ   

2) แนวทางการ อดบทเรียน Smart Officer ต้นแบบ 

คณะกรรมการ  กาหน แนวทางการ อ บทเรียนของ Smart Officer ตนแบบ โ ยกาหน
ลักษณะของขอมลและองค์ความรจากการ อ บทเรียน และการนาเสนอบทเรียนของ Smart Officer ตนแบบ 

โ ยมีสาระสาคั  ังนี้ 
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2.1) ลักษ ะของข้อมูลและองคความรู้ ากการ อดบทเรียน 
ขอมลและองค์ความรที่ จากการ อ บทเรียน ตองแส ง หเหน งความร ความสามาร  

ระสบการณ์ นการทางาน โ ยเ พาะองค์ความรตามภารกิจของกรมหรือ ระสบการณ์การทางาน นพื้นที่ 
หรือเ นเทคนิคเ พาะที่ Smart Officer ตนแบบรายนั้น  นการ ิบัติงานแลว ระสบความสาเรจ และ
สามาร เ นแบบอย่างที่ ี หกับบุคลากรรายอื่น  ่งการ อ บทเรียน ม่ควรเ นการบอกเล่า แต่ตองเ นการ
อ ิบายวิ ีการ เทคนิค ที่นา ระโย น์  ังนั้น บทเรียนที่  ควร ระกอบ วย ระเ นหลัก  ังนี้ 

(1) วิ ีหรือขั้นตอน นการ ิบัติงาน หรือการเตรียมการทั้ง านขอมล องค์ความร ทีมงาน 

เครื่องมือต่าง  ก่อนการ ิบัติหนาที่น้ัน    

(2) ลสาเรจ และกลวิ ีทา หเกิ ลสาเรจที่แตกต่างจากการทาโ ยทั่ว  ความโ เ ่น
ของเทคนิคที่  รวมทั้งกลเม เคล ลับ  

(3) จจัยสนับสนุนต่าง  ที่ทา หเกิ ความสาเรจ นการ ิบัติงาน  

(4) หาอุ สรรค นการทางานที่พบบ่อย และวิ ีการแก ข หานั้น รวมทั้ง ขอพง
ระวัง เ นตน 

(5) องค์ความรตามภารกิจของหน่วยงานหรือพ้ืนที่ หรือเทคโนโลยีการเกษตร หม่      

ที่จาเ นต่อเกษตรกร หรือเ นองค์ความรที่เคยนาเสนอ หคา รกษา คาแนะนาแก่เกษตรกรเ น ระจา  

2.2) การนําเ นอบทเรียน 
การนาเสนอบทเรียน ควรมีความน่าสน จ มีจุ เ ่น น่าติ ตาม และร แบบของบทเรียน

ควรมีลักษณะเขา จ ง่าย และเรียนร วยตนเอง ่งเมื่อ ุ ความรแลว สามาร พั นา หอย่ นร แบบสื่อ
ที่น่าสน จ เ ่น การนาเสนอเ นวี ิทัศน์หรือคลิบวี ิโอเ นหนังสั้นหรือการ์ตน เพ่ือ หสามาร บันทกลงเวบ ต์ 

www.thaismartfarmer.net หรือสื่อสาร ่านทีวีเกษตร หรือศนย์ ICT ุม น หรือบันทก นร แบบสื่อสิ่งพิมพ์
ต่าง  เ นตน สาหรับรายละเอีย ของการนาเสนอบทเรียนคณะกรรมการ กาหน องค์ ระกอบพื้นฐานของ
การนาเสนอบทเรียน (ภาค นวก ) เพ่ือเ นกรอบแนวทาง หกับคณะทางานระ ับกรมและระ ับจังหวั  

นา ระกอบการ อ บทเรียน Smart Officer ตนแบบของหน่วยงาน ทั้งนี้ คณะทางานระ ับกรมและระ ับ
จังหวั สามาร พิจารณาเพิ่มเติมรายละเอีย จากองค์ ระกอบพื้นฐานของการนาเสนอบทเรียนตามที่คณะ
กรรมการ  กาหน  

2.2 ประเมินค มบัติของบคลากรและคัดเลือก Smart Officer ต้นแบบของกรม 
มีขั้นตอน นการ าเนินงาน ังนี้ 
1) หคณะทางานระ ับกรมทาการ ระเมินบุคลากรของกรมทั้ง นส่วนกลางและหน่วยงาน

ส่วนกลางที่ต้ังอย่ภมิภาค โ ยพิจารณากาหน หมี รับ ิ อบ นการ ระเมินโ ยอาจกาหน ห อานวยการ
สานัก/กอง มอบหมายหัวหนากลุ่มงาน/ าย ระเมินคุณสมบัติของบุคลากร นหน่วยงาน โ ย แบบ อร์ม
ระเมินคุณสมบัติของ Smart Officer (ภาค นวก )  
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2) นระหว่างการ ระเมินคุณสมบัติของบุคลากร ห ที่รับ ิ อบพิจารณาว่าบุคลากรคน ที่มี
ความโ เ ่นน่าจะสามาร เ นตนแบบ หกับบุคลากรรายอ่ืน  หบันทก ว แลวรายงาน หคณะทางานระ ับ
กรมทราบ เพ่ือทาการคั เลือก Smart Officer ตนแบบ นภายหลัง  

3) หคณะทางานระ ับกรมกาหน ร แบบ วิ ีการ นการคั เลือก Smart Officer ตนแบบของ
กรม รวมทั้งเจาหนาที่ที่รับ ิ อบ นการ ระเมินคุณสมบัติ Smart Officer ตนแบบ การ อ บทเรียน และ
การนาเสนอบทเรียน 

4) ทาการ ระเมินคุณสมบัติ Smart Officer ตนแบบของกรม ตามคุณสมบัติและวิ ีการที่
คณะทางานระ ับกรมกาหน   

5) ทาการ อ บทเรียน Smart Officer ตนแบบที่ ่านการ ระเมินคุณสมบัติแลว โ ยสอบ าม
ระเ นสาคั นการ อ บทเรียนอย่างนอย 5 ระเ น ังนี้ 

(1) มีวิ ีหรือขั้นตอน นการ ิบัติงาน หรือการเตรียมการทั้ง านขอมล องค์ความร ทีมงาน 

เครื่องมือต่าง  ก่อนการ ิบัติหนาที่น้ัน  อย่าง ร   
(2) มีกลวิ ีที่ทา หเกิ ลสาเรจที่แตกต่างจากการทาโ ยทั่ว  ความโ เ ่นของเทคนิคที่  

รวมทั้งกลเม เคล ลับ นการ ิบัติงานเ นอย่าง ร 
(3) มี จจัยสนับสนุนอะ รบาง ที่ทา หเกิ ความสาเรจ นการ ิบัติงาน  

(4) หาอุ สรรค นการทางานที่พบบ่อยมีอะ รบาง และมีวิ ีการแก ข หา รวมทั้ง ขอพง
ระวัง นการทางานเ นอย่าง ร 

(5) ห Smart Officer ตนแบบอ ิบายองค์ความรหรือหลักวิ าการตามภารกิจของกรม หรือ
เทคโนโลยีการเกษตร หม่  ที่จาเ นต่อเกษตรกร หรือเ นองค์ความรที่เคยนาเสนอ หคา รกษา คาแนะนา
แก่เกษตรกรเ น ระจา   

6) การบันทกบทเรียน ห ที่รับ ิ อบจั เตรียมอุ กรณ์สาหรับบันทกขอมลบทเรียนจากการ
สอบ าม Smart Officer ตนแบบ หพรอม เพ่ือบันทก นร แบบขอมล นเอกสาร ภาพ ่าย และวี ิโอ สาหรับ
จั ทาเ น ุ ความร โ ยร แบบการนาเสนอบทเรียนควรมีความน่าสน จ มีจุ เ ่น น่าติ ตาม เขา จ ง่าย 

และสามาร เรียนร วยตนเอง ่งเมื่อ ุ ความรแลว สามาร พั นา หอย่ นร แบบสื่อที่น่าสน จ น
ระยะต่อ  ทั้งนี้ ร แบบการนาเสนอบทเรียนที่จะ าเนินการ หเ น ตามที่คณะทางานระ ับกรมกาหน   

7) การจั เกบหลักฐานการ ระเมินคุณสมบัติของบุคลากรและคั เลือก Smart Officer ตนแบบ 

นระยะเริ่มตน ห ายเลขานุการคณะทางานระ ับกรมจั เกบหลักฐานการ ระเมินคุณสมบัติ นร แบบเอกสาร 
รวมทั้งขอมลหรือสื่อ นิ ต่าง  ที่ จากการ อ บทเรียนของ Smart Officer ตนแบบ หรวบรวมจั เกบ น
ร แบบ files ขอมล นิ ต่าง  และจั หมว หม่โ ยจาแนกเ น Smart Officer ตนแบบแต่ละราย และ
ลักษณะขององค์ความรตามภารกิจของกรม เพ่ือเตรียมการบันทกขอมลลงระบบฐานขอมลองค์ความรและ
บทเรียนของ Smart Officer ตนแบบ ่านทางเวบ ต์ www.thaismartfarmer.net  นระยะต่อ  ( จจุบัน
ศนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส .กษ. ร่วมกับหน่วยงาน นสังกั กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และ 

ที่เกี่ยวของอย่ระหว่าง าเนินการออกแบบและจั ทา เมื่อ าเนินการแลวเสรจจะแจง หทราบ นโอกาสต่อ ) 
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2.3 ประเมินค มบัติของบคลากรและคัดเลือก Smart Officer ต้นแบบของ ัง วดั  
มีขั้นตอน นการ าเนินงาน ังนี้ 
1) หคณะทางานระ ับจังหวั ระเมินคุณสมบัติของบุคลากรของหน่วยงานรา การส่วนภมิภาค

นสังกั กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่อย่ นจังหวั  โ ยพิจารณากาหน หมี รับ ิ อบ นการ ระเมินโ ย
อาจกาหน หหัวหนาหน่วยงาน นสังกั กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นจังหวั  มอบหมายหัวหนากลุ่มงาน/

าย ระเมินคุณสมบัติของบุคลากร นหน่วยงาน โ ย แบบ อร์ม ระเมินคุณสมบัติของ Smart Officer 

(ภาค นวก )  

2) นระหว่างการ ระเมินคุณสมบัติของบุคลากร ห ที่รับ ิ อบพิจารณาว่าบุคลากรคน ที่มี
ความโ เ ่นน่าจะสามาร เ นตนแบบ หกับบุคลากรรายอ่ืน  หบันทก ว แลวรายงาน หคณะทางานระ ับ
จังหวั ทราบ เพ่ือทาการคั เลือก Smart Officer ตนแบบ นภายหลัง  

3) หคณะทางานระ ับจังหวั กาหน ร แบบ วิ ีการ นการคั เลือก Smart Officer ตนแบบของ
จังหวั  รวมทั้งเจาหนาที่ที่รับ ิ อบ นการ ระเมินคุณสมบัติ Smart Officer ตนแบบ การ อ บทเรียน และ
การนาเสนอบทเรียน 

4) ทาการ ระเมินคุณสมบัติ Smart Officer ตนแบบของจังหวั  ตามคุณสมบัติและวิ ีการที่
คณะทางานระ ับจังหวั กาหน   

5) ทาการ อ บทเรียน Smart Officer ตนแบบที่ ่านการ ระเมินคุณสมบัติแลว โ ยสอบ าม
ระเ นสาคั นการ อ บทเรียนอย่างนอย 5 ระเ น ังนี้ 

(1) มีวิ ีหรือขั้นตอน นการ ิบัติงาน นพื้นที่ หรือการเตรียมการทั้ง านขอมล องค์ความร 
ทีมงาน เครื่องมือต่าง  ก่อนการ ิบัติหนาที่น้ัน  อย่าง ร   

(2) มีกลวิ ีที่ทา หเกิ ลสาเรจที่แตกต่างจากการทาโ ยทั่ว  ความโ เ ่นของเทคนิคที่  

รวมทั้งกลเม เคล ลับ นการ ิบัติงานเ นอย่าง ร 
(3) มี จจัยสนับสนุนอะ รบาง ที่ทา หเกิ ความสาเรจ นการ ิบัติงาน นพื้นที่  
(4) หาอุ สรรค นการทางานที่พบบ่อยมีอะ รบาง และมีวิ ีการแก ข หา รวมทั้ง ขอพง

ระวัง นการทางานเ นอย่าง ร 
(5) ห Smart Officer ตนแบบอ ิบายองค์ความรหรือหลักวิ าการ ที่จาเ น นการ ิบัติงาน

นพื้นที่ หรือเทคโนโลยีการเกษตร หม่  ที่เกษตรกรควรทราบ หรือเ นองค์ความรที่เคยนาเสนอ หคา รกษา 
คาแนะนาแก่เกษตรกรเ น ระจา   

6) การบันทกบทเรียน ห ที่รับ ิ อบจั เตรียมอุ กรณ์สาหรับบันทกขอมลบทเรียนจากการ
สอบ าม Smart Officer ตนแบบ หพรอม เพ่ือบันทก นร แบบขอมล นเอกสาร ภาพ ่าย และวี ิโอ สาหรับ
จั ทาเ น ุ ความร โ ยร แบบการนาเสนอบทเรียนควรมีความน่าสน จ มีจุ เ ่น น่าติ ตาม เขา จ ง่าย 

และสามาร เรียนร วยตนเอง ่งเมื่อ ุ ความรแลว สามาร พั นา หอย่ นร แบบสื่อที่น่าสน จ น
ระยะต่อ  ทั้งนี้ ร แบบการนาเสนอบทเรียนที่จะ าเนินการ หเ น ตามที่คณะทางานระ ับจังหวั กาหน   
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7) การจั เกบหลักฐานการ ระเมินคุณสมบัติของบุคลากรและคั เลือก Smart Officer ตนแบบ 

นระยะเริ่มตน ห ายเลขานุการคณะทางานระ ับจังหวั จั เกบหลักฐานการ ระเมินคุณสมบัติ นร แบบเอกสาร 
รวมทั้งขอมลหรือสื่อ นิ ต่าง  ที่ จากการ อ บทเรียนของ Smart Officer ตนแบบ หรวบรวมจั เกบ น
ร แบบ files ขอมล นิ ต่าง  และจั หมว หม่โ ยจาแนกเ น Smart Officer ตนแบบแต่ละราย เพ่ือ
เตรียมการบันทกขอมลลงระบบฐานขอมลองค์ความรและบทเรียนของ Smart Officer ตนแบบ ่านทาง
เวบ ต์ www.thaismartfarmer.net  นระยะต่อ  ( จจุบันศนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ส .กษ. ร่วมกับหน่วยงาน นสังกั กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และ ที่เกี่ยวของอย่ระหว่าง าเนินการออกแบบ
และจั ทา เมื่อ าเนินการแลวเสรจจะแจง หทราบ นโอกาสต่อ )  

3. การเ นอโครงการพั นาบคลากร ู่ Smart Officer 
3.1 กํา นดกรอบโครงการพั นาบคลากร ู่ Smart Officer 

คณะกรรมการ  กาหน กรอบโครงการและกิจกรรม นการพั นาบุคลากรส่ Smart Officer   

โ ยมีจุ มุ่งหมายสาคั คือการส่งเสริมพั นาบุคลากรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หมีความพรอม นการ
ิบัติหนาที่และสามาร เ นเพื่อนค่คิ หกับเกษตรกร  รวม งการสรางคลังสมองของกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ โ ยกาหน หคณะทางานระ ับกรมและระ ับจังหวั เสนอและ าเนินการโครงการและกิจกรรมต่าง   

ที่ตอบสนองต่อตัวบ่ง ี้หรือสนับสนุน หบุคลากรมีคุณสมบัติของ Smart Officer ที่ครบ วน โ ย หความสาคั
กับการจั การความรภาย นองค์กร โ ยเ พาะการศกษาแลกเ ลี่ยนบทเรียน องค์ความรและ ระสบการณ์   
ของ Smart Officer ตนแบบ เพ่ือ หบุคลากร นหน่วยงานนา ระยุกต์  ่งการจั การความรน้ีจะเ นตัวเร่ง
กระบวนการพั นา หบุคลากรมีสตรสาเรจและวิ ีการทางานที่ ี ที่สามาร นา ระโย น์ กวางขวาง
ย่ิงข้นต่อ   

3.2 นําเ นอโครงการพั นาบคลากร ู่ Smart Officer 

หคณะทางานระ ับกรมและระ ับจังหวั นาเสนอโครงการและกิจกรรม นการพั นาบุคลากรส่ 
Smart Officer โ ยพิจารณาเสนอโครงการและกิจกรรมที่จะสามาร พั นาบุคลากร หมีคุณสมบัติพ้ืนฐาน   

ตามที่กาหน  เ ่น สนับสนุนการศกษาอบรม ความรวิ าการและนโยบาย การพั นาสมรร นะ การสรางทีม 

ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การจั การความร (KM) การ เครื่องมือและอุ กรณ์ านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการสื่อสาร การ ระยุกต์ งานแ นที่ การ ิบัติงานโ ย ระบบ Remote Sensing การ หบริการเกษตรกร
นพื้นที่ (Field Services) การ อ บทเรียน การคิ เ ิงระบบ (Thinking Method) และการเพิ่ม Sense of 

Awareness เ นตน  

ทั้งนี้ภายหลังจากการโครงการและกิจกรรม นการพั นาบุคลากรแลว หพิจารณา าเนินการ ังนี้ 
1) หคณะทางานระ ับกรมพิจารณานาขอมลโครงการและกิจกรรมที่เสนอ รวมทั้งโครงการและ

กิจกรรมที่จะพั นาบุคลากร นส่วนภมิภาคท่ีคณะทางานจังหวั เสนอ าเนินการจั ทาแ นการพั นา
บุคลากรของกรมเพื่อ าเนินการพั นาต่อ  
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2) หคณะทางานระ ับจังหวั พิจารณาบรณาการโครงการและกิจกรรมที่คณะทางานระ ับกรม
และภาคีเครือข่ายเสนอ ระมวลจั ทาแ นพั นาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวั  โ ยระบุ น ระเ น
ยุท ศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการบริหารจัดการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ( าเนินการตามค่มือการจั ทา
แ นพั นาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวั ที่กระทรวงกาหน )  

ทั้งนี้ ตามแ น ิบัติการการขับเคลื่อนนโยบาย Smart Farmer และ Smart Officer ่วงเ ือน 

กันยายน-ตุลาคม หคณะทางานระ ับกรม คณะทางานระ ับจังหวั  และภาคีเครือข่ายต่าง  ทบทวนและ
นาเสนอโครงการและกิจกรรมต่าง  และ ระสานคณะกรรมการหรือคณะทางานที่ าเนินการจั ทาแ น 

พั นาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวั ตามที่ระบุ นขอ 3.2 เพ่ือ รับแ นพั นาการเกษตรและสหกรณ์  
ของจังหวั หมีความเหมาะสมและสอ คลองกับขอมล ลการ ระเมินคุณสมบัติของบุคลากรและการคั เลือก 

Smart Officer ตนแบบที่ าเนินการต่อ  

4. การดําเนินการพั นาตามโครงการและกิ กรรม  
หคณะทางานระ ับกรมและคณะทางานระ ับจังหวั ระสานหน่วยงานภาย นและภายนอกสังกั  

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รวมทั้งภาคีเครือข่ายต่าง  เ ่น ส าบันการศกษา Smart Farmer ตนแบบ 

Smart Officer ตนแบบ เ นตน าเนินการพั นาบุคลากรตามโครงการและกิจกรรมที่กาหน  โ ยคณะ
กรรมการ  คณะทางานระ ับกรม และคณะทางานระ ับจังหวั ร่วมกันสนับสนุนการ าเนินการ ังนี้ 

4.1 นับ นนทรัพยากรต่าง  ในการพั นา เ ่น การจั สรรงบ ระมาณ เครื่องมือและอุ กรณ์
ต่าง  รวมทั้งการอานวยการ หการบริหารโครงการและกิจกรรมต่าง  เ น อย่างมี ระสิท ิภาพ  

4.2 ร้างความร่วมมือกับ าคีเครือข่าย ากทก าค ่วน เพ่ือร่วมกันพั นาบุคลากรส่ Smart 

Officer ให้มีความรู้ความเช่ียวชาญ เ ่น ส าบันการศกษาเพื่อเสริม านองค์ความร านวิ าการและนวัตกรรม 

หน่วยงานภาคเอก น นการ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เ นตน  

5. การติดตามและประเมิน ล  
คณะกรรมการ  กาหน แนวทางการติ ตาม รายงาน ล และ ระเมิน ล นเ ิง ล ลิตและ ลลัพ ์

ของการพั นาบุคลากรส่ Smart Officer ังนี้ 

5.1 ติดตามและประเมิน ลการป ิบัติงาน หคณะทางานระ ับกรมและระ ับจังหวั สารวจ ลการ
พั นาหรือการเ ลี่ยนแ ลงของบุคลากรกลุ่มเ าหมายแต่ละรายจากการ าเนินโครงการหรือกิจกรรมต่าง   

รวบรวมและ ระเมิน ลการพั นาบุคลากร นหน่วยงานและจังหวั ที่รับ ิ อบ โ ย กล กการติ ตามและ
ระเมิน ลตามแ นการบริหารและพั นาทรัพยากรบุคคลของกรม และรายงาน ลตามแ นพั นาการเกษตร

และสหกรณ์ของจังหวั  และรายงาน ลการพั นา หาและอุ สรรค เสนอต่อคณะกรรมการ และนา ลการ
พั นา พิจารณา รับ รุงโครงการและกิจกรรมต่าง  หมีความเหมาะสมมากข้นต่อ  
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5.2 ติดตามและประเมิน ลการขับเคลื่อนนโยบาย Smart Officer ใน าพรวม  

1) คณะกรรมการ  ติ ตามและรวบรวม ลการขับเคลื่อนนโยบาย Smart Officer นภาพรวม 

และรายงาน ลการขับเคลื่อนนโยบาย Smart Officer ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพ่ือ
พิจารณาสั่งการแลวแต่กรณีต่อ  

2) ศนย์ ระเมิน ล2 สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ติ ตามและ ระเมิน ลสัมฤท ิของการ
ขับเคลื่อนนโยบาย Smart Officer นภาพรวม และรายงาน ลการขับเคลื่อนนโยบาย Smart Officer ต่อ
คณะกรรมการและ บริหารระ ับสงต่อ  

                                           
2
 อานาจหนาที่ตามก กระทรวงแบ่งส่วนรา การสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2554 ขอ 7 (2) และ (3) 
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่วนที่ 5 การบริ าร ัดการขอ้มูลเพื่อ นับ นน 
การขับเคลื่อนนโยบาย Smart Farmer และ Smart Officer 

 

 

 การขับเคลื่อนนโยบาย Smart Farmer และ Smart Officer หสามาร บรรลุ ลตามเ าหมายที่
กาหน  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบแนวทางการ าเนินการ ว ่งโ ยส่วน ห ่เ นการ
าเนินการเกี่ยวกับการบริหารจั การและ ระโย น์จากขอมลและสารสนเทศ านการเกษตรต่าง  เ ่น     

ต้ังศนย์ขอมลเกษตรที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีขอมล ทั้งแหล่ง ลิต ฤ กาลท่ี ล ลิตออก ริมาณ ล ลิต 

สภาพภมิอากาศ ราคาสินคา การตลา ทั้ง นและนอก ระเทศ จจัยการ ลิต การเตือนภัย ต้ังเ น War Room 

เ ื่อมขอมลลงทุกจังหวั  เพ่ือ หขารา การนา แนะนาเกษตรกร โ ยสรางเ นเครือข่ายขอมลทุกจังหวั      

หเกษตรและสหกรณ์จังหวั ทาแ นการพั นาการเกษตรระ ับจังหวั  โ ยมีขอมล Zoning สินคาเกษตรทุก
นิ นจังหวั  มีทะเบียนเกษตรกร ที่ต้ัง าร์ม แหล่งรวบรวม ล ลิต และกระจายสินคาการตลา ภาย น

ภายนอกจังหวั  แหล่งแ รร  ตนทุน ราคา การตลา  สภาพ ิน แหล่งน้า ฤ กาล ล  รวมทั้งการ รับร แบบ
การส่งเสริมการเกษตร หม่ ทาแ นเ ิงรุกเขาหาเกษตรกร มีขอมล านการตลา นาการ ลิต เ นตน  

 จากแนวทางการ าเนินการที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กาหน นั้น การบริหาร
จั การขอมลที่มี ระสิท ิภาพจงเ นกล กสาคั ที่จะ ลัก ัน หการขับเคลื่อนนโยบาย Smart Farmer และ 

Smart Officer ระสบความสาเรจ ่งการบริหารจั การขอมลเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบาย ังกล่าว  
นระยะเริ่มตนนั้น ( แรกของการขับเคลื่อนนโยบาย) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีเ าหมายการพั นาและ

ระโย น์จากขอมลและสารสนเทศ ว นเบื้องตนแลว  
 ทั้งนี้ เพ่ือ หเกิ ความ ั เจนเกี่ยวกับเ าหมายการพั นาและ ระโย น์จากขอมลและสารสนเทศ
หกับคณะกรรมการและคณะทางานต่าง  ทั้งระ ับกรมและระ ับจังหวั  จง นาเสนอเ นภาพเ าหมายการ
พั นาและ ระโย น์จากขอมลและสารสนเทศของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามภาพที่ 3 และมีกิจกรรม
และขั้นตอนหลัก  ังนี้ 
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1. ประ านและดําเนินการ ่ายโอนข้อมูลเกษตรกรนําลง านข้อมูลของกรมการปกครอง 
 จากการจั ทาบันทกความร่วมมือ านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นการสนับสนุน “นโยบาย 

Smart Farmer และ Smart Officer” ระหว่าง กระทรวงมหา ทย กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร กระทรวงทรัพยากร รรม าติและสิ่งแว ลอม สานักงานรัฐบาลอิเลกทรอนิกส์ (องค์การมหา น) และ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ่ง มีการลงนามร่วมกันเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2556 มีขอตกลง นการ ่ายโอน
ขอมลของเกษตรกรลง นฐานขอมลบัตร ระจาตัว ระ า นของกรมการ กครอง ภาย ตโครงการ “หน่งบัตร
ระ า นเพื่อเกษตรกร รา เ รื่อง : One ID Card for Smart Farmer” ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

มอบหมาย หศนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส .กษ. าเนินการ ระสานหน่วยงาน นสังกั
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่มีฐานขอมลเกษตรกรที่ทาการ ลิตสินคาเกษตร นิ ต่าง  ตามภารกิจของกรม 

โ ยบรณาการขอมลจากฐานขอมลต่าง  และ เลขบัตร ระจาตัว ระ า นเ นจุ เ ื่อมขอมล หลังจากนั้นจง
จั ส่งขอมล หกับกรมการ กครองเพื่อบรรจุขอมลเกษตรกรลงฐานขอมลบัตร ระจาตัว ระ า นต่อ   

   ทั้งนี้ หศนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส .กษ. ระสานหน่วยงาน นสังกั กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์และ ที่เกี่ยวของ กาหน กรอบแนวทางการ รับ รุงขอมลเกษตรกรเพื่อ รับ รุงขอมล
ังกล่าว หเ น จจุบัน ่งอาจมีการ ระ ุมหารือร่วมกันตามรอบระยะเวลาที่กาหน ต่อ   

2. ออกแบบและ ัดทํา านข้อมูลกล่มเปา มาย Smart Farmer และ Smart Officer เบืองต้น 
 หศนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส .กษ. ระสานหน่วยงาน นสังกั กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์และ ที่เกี่ยวของ าเนินการออกแบบและจั ทาฐานขอมลกลุ่มเ าหมาย Smart Farmer และ Smart 

Officer เบ้ืองตน เ นฐานขอมลสาหรับรองรับการสารวจ คั กรอง และจั กลุ่ม Smart Farmer และ Smart 

Officer นระยะเริ่มตน เพ่ือ หคณะทางานระ ับกรมและระ ับจังหวั บันทกขอมลกลุ่มเ าหมายลง น
ฐานขอมล ังกล่าว ทั้งนี้ หพิจารณาออกแบบและจั ทาฐานขอมลครอบคลุม งการพั นาเกษตรกรแต่ละ
รายและการติ ตามและ ระเมิน ลการพั นาเกษตรกร เพ่ือการ ระเมินคุณสมบัติของเกษตรกร นรอบต่อ  

ทั้งนี้ หเ น ตามที่คณะกรรมการ  กาหน  

3. ออกแบบและ ัดทํา านข้อมูลองคความรู้และบทเรียนของ Smart Farmer ต้นแบบเบืองต้น 
 หศนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส .กษ. ระสานหน่วยงาน นสังกั กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์และ ที่เกี่ยวของ าเนินการออกแบบและจั ทาฐานขอมลองค์ความรและบทเรียนของ Smart 

Farmer ตนแบบเบื้องตน เ นฐานขอมลสาหรับรองรับขอมลและสื่อ นิ ต่าง  ที่ จากการ อ บทเรียนของ 
Smart Farmer ตนแบบ เพ่ือ หคณะทางานระ ับกรมและระ ับจังหวั บันทกขอมลลง นฐานขอมล ังกล่าว 
ทั้งนี้ หพิจารณาออกแบบและจั ทาฐานขอมลครอบคลุม งการนาเสนอหรือเรียก ขอมลและสื่อ นิ ต่าง  

ที่ จากการ อ บทเรียนของ Smart Farmer ตนแบบ ่านทางเวบ ต์ www.thaismartfarmer.net หรือ
สามาร งขอมล ังกล่าว นาเสนอ ่าน ่องทางอื่น  ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และภาคีเครือข่ายจะ
าเนินการ นระยะต่อ  เ ่น ่านระบบ Web site ทางโทรทัศน์อินเตอร์เนต (IPTV) และ/หรือ ่านเครือข่าย
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ขอมลภาครัฐ (Government Information Network : GIN) ยังศนย์การเรียนร ICT ุม นทั่ว ระเทศ ห
เกษตรกรสามาร เขา งและสามาร เกิ การเรียนร หสามาร นา ่ายทอ และ ระโย น์ นการ ระกอบ
อา ีพเกษตรกรรม เ นตน 

4. ออกแบบและ ัดทํา านข้อมูล ําคั ด้านการเกษตร 
 หศนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส .กษ. ระสานหน่วยงาน นสังกั กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์และ ที่เกี่ยวของ าเนินการออกแบบและจั ทาฐานขอมลสาคั านการเกษตรที่มีองค์ ระกอบของ
นิ ขอมลตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เ นฐานขอมลสาหรับรองรับการ

สารวจและบันทกขอมลสาคั านการเกษตรของหน่วยงาน นสังกั กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทั้งนี้          
หพิจารณาออกแบบและจั ทาฐานขอมลครอบคลุม งการ ระมวล ลขอมล นาเสนอหรือเรียก ขอมลเพ่ือ

ระโย น์ นการบริหารจั การตามนโยบายต่าง  ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ่านศนย์ขอมล        

านการเกษตร (War room) การจั ทาแ นพั นาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวั  และเพื่อ ระโย น์ น
านอ่ืน  ต่อ  

5. วางแ นการพั นา ูนยข้อมูลการเกษตร (War room) 
 หศนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส .กษ. ระสานหน่วยงาน นสังกั กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์และ ที่เกี่ยวของ าเนินการวางแ นการพั นาศนย์ขอมลการเกษตร (War room) ตามนโยบายของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพ่ือเ นศนย์กลางของขอมล านการเกษตรทั้ง นส่วนกลางและ
ระ ับจังหวั  เพ่ือการบริหารจั การและการ าเนินงาน านอ่ืน  ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และ
หน่วยงานที่เกี่ยวของต่อ  (การจั ต้ังศนย์ขอมลการเกษตร (War room) อย่ระหว่างเสนอของบ ระมาณ
ระจา งบ ระมาณ พ.ศ. 2557) 

6. ัดทําเวบไ ต www.thaismartfarmer.net 
 หศนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส .กษ. ระสานหน่วยงาน นสังกั กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์และ ที่เกี่ยวของ าเนินการออกแบบและจั ทาเวบ ต์ www.thaismartfarmer.net เพ่ือเ น
ศนย์กลางการ าเนินงาน านขอมลและสารสนเทศ นการขับเคลื่อนนโยบาย Smart Farmer และ Smart 

Officer แก่ 

1) การบริหารจั การขอมลเพ่ือการบริการตรวจสอบส านภาพและสิท ิของเกษตรกร (Smart 

Farmer e-Check) เ ่น การตรวจสอบส านภาพการข้นทะเบียน การรองทุกข์และขอความ ่วยเหลือ เ นตน 

2) การบริการภาครัฐ านการเกษตร (MOAC Smart e-Services) เ ่น การบริการ านพื  ศุสัตว์ 
ระมง การขอรับรองมาตรฐาน านการเกษตรต่าง  เ นตน  

3) ฐานความรการ ลิตเพ่ือเกษตรกร รา เ รื่อง (Smart Farmer Knowledge Base) เ ่น ขอมลเขต
เหมาะสมสาหรับการ ลิต (Zoning Information) ขอมล ิน น้า พัน ุ์พื และสัตว์ โรคระบา  ุย ราคา ล ลิต 

ขอมลการตลา  เ นตน  

4) ขอมลองค์ความรและบทเรียนของ Smart Farmer ตนแบบ และ Smart Officer ตนแบบ 
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7. พั นาระบบบริการ e-services 
 ระบบบริการ e-services านการเกษตร เ นระบบบริการเกษตรกร ่านระบบ Internet เพ่ืออานวย
ความสะ วก หแก่เกษตรกรสาหรับบริการ านต่าง  ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ่านทางเวบ ต์ 

www.thaismartfarmer.net โ ย นระยะเริ่มตนมีบริการ e-services านการเกษตรที่อย่ระหว่างการพั นา
เ ่น การตรวจสอบการข้นทะเบียนเกษตรกร ระบบตรวจสอบ บกากับการเคลื่อนยาย ศุสัตว์/ ระมง ระบบ
ขอรับบริการ จจัยการ ลิตต่าง  และบริการอ่ืน  ตามภาพที่ 6 การบริการ าน IT สาหรับ Smart Farmer 

ทั้งนี้ หศนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส .กษ. ระสานหน่วยงาน นสังกั กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์และ ที่เกี่ยวของ เพ่ือพิจารณาเพิ่มเติมบริการต่าง  หมากข้น นระยะต่อ  

 

8. บันทกข้อมูลต่าง  ลงในระบบ านข้อมูลด้านการเกษตร  
 หคณะทางานระ ับกรมและระ ับจังหวั มอบหมาย หหน่วยงาน นสังกั กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
าเนินการสารวจและบันทกขอมล านการเกษตรตามภารกิจของกรมหรือตามพ้ืนที่ของจังหวั  บันทกขอมล

ต่าง  ลง นระบบฐานขอมล านการเกษตร ( นระยะแรกเ นระบบฐานขอมลเบ้ืองตน ตามการ าเนินการ น
ขอ 2  3  และ 4 นส่วนที่ 5) และ หคณะทางานระ ับกรมและระ ับจังหวั กากับ ติ ตามและตรวจสอบ
ขอมลที่บันทก หมีความ กตองเพื่อการนาขอมล ระโย น์ น านต่าง  ต่อ  
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9. ประมวลข้อมูล ัดทําแ นพั นาการเกษตรและ กร ของ ัง วัด 
 หคณะทางานระ ับจังหวั ระสานคณะกรรมการหรือคณะทางานที่ าเนินการจั ทาแ นพั นา
การเกษตรและสหกรณ์ของจังหวั ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่กาหน ห
สานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวั เ นหน่วยงานรับ ิ อบหลัก นการจั ทาแ นพั นาการเกษตรและ
สหกรณ์ของจังหวั  นการนาขอมลสาคั านการเกษตรที่ สารวจ รวบรวม วิเคราะห์และสังเคราะห์แลว
พิจารณา าเนินการจั ทาแ นพั นาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวั ตามกระบวนการที่ระบุ นค่มือการ
จั ทาแ นพั นาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวั ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กาหน  

10. ประ านและดําเนินการนําข้อมูลต่าง  นําเ นอ ่าน ูนยเรียนรู้ ICT ม น 
 จากการจั ทาบันทกความร่วมมือ านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นการสนับสนุน “นโยบาย 

Smart Farmer และ Smart Officer” กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หการสนับสนุน นการ
จั รายการ ุ องค์ความรหรือหลักสตรจากแหล่งขอมลต่าง  รวมทั้ง ่ายทอ องค์ความร ่านทางโทรทัศน์ 

Internet (IPTV) ยังศนย์เรียนร ICT ุม นทั่ว ระเทศ ( จจุบันมี 1,800 ศนย์) รวมทั้งสนับสนุน หศนย์
เรียนร ICT ุม น เ นแหล่ง หบริการความรสารสนเทศ และเ นส านที่ กอบรม หแก่เกษตรกรและเจาหนาที่
ที่เกี่ยวของ  
 สาหรับการ าเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หศนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ส .กษ. ระสานกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หน่วยงาน นสังกั กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์และ ที่เกี่ยวของร่วมพิจารณาร แบบ แนวทาง และวิ ีการนาเสนอขอมลต่าง  ่านศนย์เรียนร ICT 

ุม น หกับหน่วยงานต่าง  นสังกั กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอคณะกรรมการ  เพ่ือพิจารณาต่อ  

11. ตรว อบ ปรับปรงข้อมูลใ ้ ูกต้องทัน มัย 
 เพ่ือ หการ าเนินงานตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และการ ระโย น์จากสารสนเทศ
านการเกษตรจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวของ เ น อย่าง กตองและมี ระสิท ิภาพ หคณะทางานระ ับกรม

และระ ับจังหวั มอบหมายและกากับติ ตามการ าเนินงานของหน่วยงาน นสังกั กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ที่รับ ิ อบการสารวจและบันทกขอมล านการเกษตรตามภารกิจของกรมหรือตามพื้นที่ของจังหวั  

เพ่ือ รับ รุงขอมล ห กตองทันสมัยอย่เสมอ โ ยอาจกาหน รอบเวลาสาหรับการสารวจและ รับ รุงขอมล 

่งควรสอ คลองกับ นิ ของขอมล แก่ ขอมลพ้ืนฐาน เ ่น านกายภาพ าน กครอง านโครงสรางพ้ืนฐาน 

เ นตน อาจมีการ รับ รุงทุก 6 เ ือนหรือ 1  และขอมลที่เคลื่อน หว เ ่น ริมาณ ล ลิต ราคาสินคาเกษตร 
ความเคลื่อน หว านการตลา  จุ รับ ื้อ เ นตน อาจมีการ รับ รุงเ นรายสั าห์ รายเ ือนตามความ
เคลื่อน หวของขอมลแต่ละ นิ  
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(ตัวอย่าง) 
คาสั่ง กรม/สานักงาน ..................................... 

ที่           /  

เรื่อง  แต่งต้ังคณะทางานขับเคลื่อนนโยบาย Smart Farmer และ Smart Officer 

กรม/สานักงาน ............................................... 

------------------------------------- 

ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบาย านการเกษตรเพื่อพั นาเกษตรกร หเ น 

Smart Farmer ่งมี Smart Officer เ นเพื่อนค่คิ  โ ยมีวัต ุ ระสงค์เพ่ือพั นาเกษตรกร หเ น มีความ
พรอม มีความร ความ านา นการ ระกอบอา ีพ านการเกษตรตลอ ห่วงโ ่คุณค่าการ ลิตทาง
การเกษตร และ มีการแต่งต้ังคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย Smart Farmer และ Smart Officer 

เพ่ือขับเคลื่อนนโยบาย ังกล่าว น้ัน 

นการนี้ เพ่ือเ นการสนับสนุนการ าเนินงานของคณะกรรมการขับเคล่ือนนโยบาย 

Smart Farmer และ Smart Officer นภารกิจของ กรม/สานักงาน ....................................................... 

หเ น วยความเรียบรอยและบรรลุตามวัต ุ ระสงค์ จงแต่งต้ังคณะทางานขับเคลื่อนนโยบาย Smart 

Farmer และ Smart Officer กรม/สานักงาน ..................................... ระกอบ วย 

. รองหัวหนาส่วนรา การที่ รับมอบหมาย ระ านคณะทางาน

. อานวยการ สานัก/กอง ที่เกี่ยวของกับการพั นาเกษตรกร คณะทางาน 

. อานวยการ สานัก/กอง ที่เกี่ยวของกับการพั นาบุคลากร คณะทางาน 

. อานวยการ สานัก/กอง/ศนย์/ าย านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของส่วนรา การ

คณะทางาน 

. อานวยการกลุ่มพั นาระบบบริหาร คณะทางาน 

. แทนภาครัฐ เอก น และส านศกษาทีเ่กี่ยวของกับ          

การสนับสนุนภารกิจของส่วนรา การ
คณะทางาน 

. อานวยการ สานัก/กอง านแ นงาน คณะทางานและ
เลขานุการ 

. เจาหนาที่สานัก/กอง านแ นงาน ที่ รับมอบหมาย คณะทางานและ
่วยเลขานุการ
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หคณะทางาน ังกล่าวมีอานาจหนาที่  ังต่อ นี้ 
) อานวยการ หเกิ การเ ลี่ยนแ ลงการพั นาเกษตรกรเ าหมายและเจาหนาที่

ิบัติงานของแต่ละส่วนรา การตามนโยบาย Smart Farmer และ Smart Officer   

) สรางความเขา จ นการขับเคลื่อนนโยบาย Smart Farmer และ Smart Officer หกับ
เจาหนาที่ของส่วนรา การ  

) รับ รุงฐานขอมลเกษตรกรและจั ทาขอมล Smart Farmer และ Smart Officer 

) จั ทาองค์ความร และมีระบบจั การองค์ความรของส่วนรา การ 
) ระสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง  ที่เกี่ยวของ นการส่งเสริมและสนับสนุน   

เพ่ือพั นา Smart Farmer และ Smart Officer 

) ติ ตามและ ระเมิน ลการ าเนินงานขับเคลื่อนนโยบาย Smart Farmer และ Smart 

Officer ของส่วนรา การ และรายงาน ลการ าเนินงานต่อคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย Smart 

Farmer และ Smart Officer 

) ิบัติการอ่ืน ตามที่ส่วนรา การมอบหมาย 

ทั้งนี้  ต้ังแต่บั น้ีเ นตน  

     สั่ง  ณ  วันที่   มกราคม  พ.ศ.   
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(ตัวอย่าง) 
คาสั่งจังหวั ..................................... 

ที่           /  

เรื่อง  แต่งต้ังคณะทางานขับเคลื่อนนโยบาย Smart Farmer และ Smart Officer 

จังหวั  ............................................ 

------------------------------------- 

ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบาย านการเกษตรเพื่อพั นาเกษตรกร หเ น 

Smart Farmer ่งมี Smart Officer เ นเพื่อนค่คิ  โ ยมีวัต ุ ระสงค์เพ่ือพั นาเกษตรกร หเ น มีความ
พรอม มีความร ความ านา นการ ระกอบอา ีพ านการเกษตรตลอ ห่วงโ ่คุณค่าการ ลิตทาง
การเกษตร และ มีการแต่งต้ังคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย Smart Farmer และ Smart Officer 

เพ่ือขับเคลื่อนนโยบาย ังกล่าว นั้น 

นการนี้ เพ่ือเ นการสนับสนุนการ าเนินงานของคณะกรรมการขับเคล่ือนนโยบาย 

Smart Farmer และ Smart Officer นพื้นที่ของจังหวั  ............................................... หเ น วย
ความเรียบรอยและบรรลุ ตามวัต ุ ระสงค์ จงแต่งต้ังคณะทางานขับเคลื่อนนโยบาย Smart Farmer และ 

Smart Officer จังหวั  ..................................... ระกอบ วย 

. รอง ว่ารา การจังหวั .............................ที่ รับมอบหมาย ระ านคณะทางาน

. หัวหนาส่วนรา การ นสังกั กระทรวงเกษตรและสหกรณ์    
ของจังหวั ........................

คณะทางาน

. แทนสภาหอการคาจังหวั คณะทางาน

. แทนสภาอุตสาหกรรมจงัหวั คณะทางาน

. แทนสานักงานพาณิ ย์จังหวั คณะทางาน

. แทนสานกังานส ิติจังหวั คณะทางาน

. แทนส าบันการศกษา นจังหวั ............................... คณะทางาน

. แทน นาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวั ....... คณะทางาน

. แทนสภาเกษตรกรจังหวั คณะทางาน
. แทนองค์กร กครองสว่นทอง ิ่น คณะทางาน
. เกษตรและสหกรณ์จังหวั คณะทางานและ

เลขานุการ 
. หัวหนากลุ่มยุท ศาสตรพั์ นาการเกษตร สานักงานเกษตร
และสหกรณ์จังหวั

คณะทางานและ
่วยเลขานุการ
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หคณะทางาน ังกล่าวมีอานาจหนาที่  ังต่อ นี้ 
) สารวจ คั เลือก และคั กรองเกษตรกรเ าหมาย และจั ทาขอมล Smart Farmer 

และ Smart Officer ของจังหวั  ตามคุณสมบัติและตัว ี้วั ของนโยบาย Smart Farmer และ Smart 

Officer กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
) บรณาการการจั ทาแ นพั นาการเกษตร นระ ับจังหวั  โ ยการพั นา หเกษตรกร

เ น Smart Farmer ควบค่กับการพั นาสินคาเกษตร (Commodity) และการจั  Zoning พ้ืนที่
การเกษตรของจังหวั   

) บรณาการส่งเสริมองค์ความร รับระบบส่งเสริมพั นาและการ หบริการแก่เกษตรกร
หม่ โ ย ระบบ MRF (Mapping/Remote Sensing/Field Service) ตามแนวทางที่คณะกรรมการ
ขับเคลื่อนนโยบาย Smart Farmer และ Smart Officer กาหน  

) สรางความเขา จ นการขับเคลื่อนนโยบาย Smart Farmer และ Smart Officer 

หกับเกษตรกรและเจาหนาที่ของหน่วยงาน นจังหวั  

) ระ าสัมพัน ์และสรางเครือข่ายการขยาย ล Smart Farmer และ Smart Officer 

ของจังหวั  

) ติ ตามและ ระเมิน ลการ าเนินงานขับเคลื่อนนโยบาย Smart Farmer และ Smart 

Officer ของจังหวั  และการรายงาน ลการ าเนินงานต่อคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย Smart Farmer 

และ Smart Officer 

) ิบัติการอ่ืน ตามที่จังหวั ........................มอบหมาย 

ทั้งนี้  ต้ังแต่บั น้ีเ นตน  

     สั่ง  ณ  วันที่   มกราคม  พ.ศ.   
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าค นวก ง  
แบบ อรมการ ํารว และประเมินค มบัติของ Smart Farmer 

่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลการทําการเกษตรของเกษตรกร (ตัวแทนครัวเรือน) (กร ี ํารว พร้อม ํามะโนการเกษตรไม่ต้องกรอกที่อยู่)
 | นาย |นาง |นางสาว | อ่ืน .....(ระบุ).... ื่อ...................................................................................นามสกุล...................................................................................
อายุ ............... ................เ ือน เลข ระจาตัว ระ า น   
ที่อย่ตามทะเบียนบาน บานเลขที่.....................หม่ที่.................. ื่อบาน..........................................................ตาบล....................................................................................... 
อาเภอ...............................................................................จังหวั ...............................................................................รหัส รษณีย์............................................................... 
โทรศัพท์...............................................โทรสาร......................................................มือ ือ................................................................... 
 

่วนที่ 2 ข้อมูล ํา รับการประเมินค มบัติของ Smart Farmer
1. ราย รวมภาคการเกษตรของครัวเรือนเกษตรกร..........................................................บาท/ครัวเรือน/  

2. หาเบื้องตนที่เกษตรกร ระสบ  

| 1) านทุน | 2) านแรงงาน | 3) านวิ ีการและเทคโนโลยีการ ลิต | 4) านการตลา  | 5) านภัยพิบัติ .................... | 6) านอ่ืน  ........................ 
 

่วนที่ 3 การประเมินค มบัติของ Smart Farmer 

คุณสมบัติ/ตัวบ่ง ี้3  
การ ระเมิน

ความเหน/ ระเ นที่ควรพั นา 
่ ม่ ่ 

ค มบัติด้านรายได้  
1. มีราย รวมทางการเกษตร ม่ต่ากว่า 180,000 บาท/ครัวเรือน/ | |  
ค มบัติพืน าน  

1. มีความรู้ในเรื่องที่ทําอยู ่  
1.1 สามาร เ นวิทยากร ่ายทอ เทคโนโลยี หรือ หคาแนะนา รกษา หกับ อ่ืน | |  

1.2 สามาร เ นเกษตรกรตนแบบหรือจุ เรียนร หกับ อ่ืน  | |  

2. มีข้อมูลประกอบการตัด ินใ   
2.1 สามาร เขา งแหล่งขอมล ทั้งจากเจาหนาที่ และ ่านทางระบบสารสนเทศและการสื่อสารอื่น  

เ ่น Internet  Mobile Phone Smart Phone เ นตน 
| | 

 

2.2 มีการบันทกขอมลและ ขอมลมา ระกอบการวิเคราะห์วางแ นก่อนเร่ิม าเนินการและบริหาร
จั การ ล ลิต หสอ คลองกับความตองการของตลา   

| | 
 

2.3 มีการนาขอมลมา นการแก ข หาและพั นาอา ีพของตนเอง | |  

3. มีการบริ าร ัดการ ล ลิตและการตลาด  
3.1 มีความสามาร นการบริหารจั การ จจัยการ ลิต แรงงาน และทุน ล | |  

3.2 มีความสามาร นการเ ื่อมโยงการ ลิตและการตลา เพื่อ หขาย ล ลิต | |  

3.3 มีการจั การของเหลือจากการ ลิตท่ีมี ระสิท ิภาพ (Zero Waste management) | |  

4. มีความตระ นัก งค าพ ินค้าและความปลอด ัยของ ู้บริโ ค  
4.1 มีความรหรือ รับการอบรมเกี่ยวกับมาตรฐาน GAP GMP เกษตรอินทรีย์ หรือมาตรฐานอื่น | |  

4.2 มีกระบวนการ ลิตที่สอ คลองกับมาตรฐาน GAP GMP เกษตรอินทรีย์ หรือมาตรฐานอื่น | |  

5. มีความรับ ิด อบต่อ ิ่งแวดลอ้ม/ ังคม  
5.1 มีกระบวนการ ลิตที่ ม่ก่อ หเกิ มลภาวะและ ม่ทาลายส่ิงแว ลอม (Green Economy) | |  

5.2 มีกิจกรรม ่วยเหลือ ุม นและสังคมอย่างต่อเนื่อง | |  

6. มีความ ูมิใ ในความเป็นเกษตรกร  
6.1 มีความมุ่งมั่น นการ ระกอบอา ีพการเกษตร  | |  

6.2 รักและหวงแหนพื้นที่และอา ีพทางการเกษตร ว หรุ่นต่อ | |  

6.3 มีความสุขและพงพอ จ นการ ระกอบอา ีพการเกษตร | |  
 

่วนที่ 4 รป ลการประเมินค มบัติ 

 เกษตรกรรายนี้อย่ นกลุ่ม 
| Existing Smart Farmer 
| Developing Smart Farmer

 

                                           
3 เกษตรกรที่เ น Existing Smart Farmer ตอง ่านคุณสมบัติ านราย และคุณสมบัติพ้ืนฐานครบทั้ง 6 ขอ โ ย ่านตัวบ่ง ี้อย่างนอย 1 ตัว นแต่ละคุณสมบัติ 
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ตัวอย่างที่ 1 กร ีเปน็ Existing Smart Farmer 

่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลการทําการเกษตรของเกษตรกร (ตัวแทนครัวเรือน) (กร ี ํารว พร้อม ํามะโนการเกษตรไม่ต้องกรอกที่อยู่)
 | นาย |นาง |นางสาว | อ่ืน .....(ระบุ).... ื่อ......เกษตรกร............................................................นามสกุล..... รา เ ร่ือง........................................................... 
อายุ .....46.......... ........5........เ ือน เลข ระจาตัว ระ า น   
ที่อย่ตามทะเบียนบาน บานเลขที่.....................หม่ที่.................. ื่อบาน..........................................................ตาบล....................................................................................... 
อาเภอ...............................................................................จังหวั ...............................................................................รหัส รษณีย์............................................................... 
โทรศัพท์...............................................โทรสาร......................................................มือ ือ................................................................... 
 

่วนที่ 2 ข้อมูล ํา รับการประเมินค มบัติของ Smart Farmer
1. ราย รวมภาคการเกษตรของครัวเรือนเกษตรกร.....230,000.....................................บาท/ครัวเรือน/  

2. หาเบื้องตนที่เกษตรกร ระสบ  

| 1) านทุน | 2) านแรงงาน | 3) านวิ ีการและเทคโนโลยีการ ลิต | 4) านการตลา  | 5) านภัยพิบัติ .อุทกภัย...... | 6) านอ่ืน  ........................ 
 

่วนที่ 3 การประเมินค มบัติของ Smart Farmer 

คุณสมบัติ/ตัวบ่ง ี้3  
การ ระเมิน

ความเหน/ ระเ นที่ควรพั นา 
่ ม่ ่ 

ค มบัติด้านรายได้  
1. มีราย รวมทางการเกษตร ม่ต่ากว่า 180,000 บาท/ครัวเรือน/ | |  
ค มบัติพืน าน  

1. มีความรู้ในเรื่องที่ทําอยู ่  
1.1 สามาร เ นวิทยากร ่ายทอ เทคโนโลยี หรือ หคาแนะนา รกษา หกับ อ่ืน | |  

1.2 สามาร เ นเกษตรกรตนแบบหรือจุ เรียนร หกับ อ่ืน  |  

2. มีข้อมูลประกอบการตัด ินใ   
2.1 สามาร เขา งแหล่งขอมล ทั้งจากเจาหนาที่ และ ่านทางระบบสารสนเทศและการสื่อสารอื่น  

เ ่น Internet  Mobile Phone Smart Phone เ นตน 
 | 

 

2.2 มีการบันทกขอมลและ ขอมลมา ระกอบการวิเคราะห์วางแ นก่อนเร่ิม าเนินการและบริหาร
จั การ ล ลิต หสอ คลองกับความตองการของตลา   

| 
ส่งเสริม หทาบั ีครัวเรือน

2.3 มีการนาขอมลมา นการแก ข หาและพั นาอา ีพของตนเอง |  

3. มีการบริ าร ัดการ ล ลิตและการตลาด  
3.1 มีความสามาร นการบริหารจั การ จจัยการ ลิต แรงงาน และทุน ล |  

3.2 มีความสามาร นการเ ื่อมโยงการ ลิตและการตลา เพื่อ หขาย ล ลิต |  

3.3 มีการจั การของเหลือจากการ ลิตท่ีมี ระสิท ิภาพ (Zero Waste management) | หความรการจั ทา ุย ีวภาพ
4. มีความตระ นัก งค าพ ินค้าและความปลอด ัยของ ู้บริโ ค  

4.1 มีความรหรือ รับการอบรมเกี่ยวกับมาตรฐาน GAP GMP เกษตรอินทรีย์ หรือมาตรฐานอื่น |  

4.2 มีกระบวนการ ลิตที่สอ คลองกับมาตรฐาน GAP GMP เกษตรอินทรีย์ หรือมาตรฐานอื่น |  
5. มีความรับ ิด อบต่อ ิ่งแวดลอ้ม/ ังคม  

5.1 มีกระบวนการ ลิตที่ ม่ก่อ หเกิ มลภาวะและ ม่ทาลายส่ิงแว ลอม (Green Economy) |  

5.2 มีกิจกรรม ่วยเหลือ ุม นและสังคมอย่างต่อเนื่อง |  

6. มีความ ูมิใ ในความเป็นเกษตรกร  
6.1 มีความมุ่งมั่น นการ ระกอบอา ีพการเกษตร  |  

6.2 รักและหวงแหนพื้นที่และอา ีพทางการเกษตร ว หรุ่นต่อ |  

6.3 มีความสุขและพงพอ จ นการ ระกอบอา ีพการเกษตร |  
 

่วนที่ 4 รป ลการประเมินค มบัติ 

 เกษตรกรรายนี้อย่ นกลุ่ม 
| Existing Smart Farmer 
| Developing Smart Farmer

 

                                           
3 เกษตรกรที่เ น Existing Smart Farmer ตอง ่านคุณสมบัติ านราย และคุณสมบัติพ้ืนฐานครบทั้ง 6 ขอ โ ย ่านตัวบ่ง ี้อย่างนอย 1 ตัว นแต่ละคุณสมบัติ 

3 

3

3

3
3 

3

3

3 

3
3

3 

3
3
3

3
3

3

3

- ่านค มบัติด้าน
รายได้ และ 

- ่านตัวบ่ง ีอย่างน้อย 
1 ตัวในแต่ละค มบัติ 

3 

0   0  0  0  0   0  0 0  0  0   0  0   0

ค่มือแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย Smart Farmer และ Smart Officer  

 

34

 

56



ตัวอย่างที่ 2 กร ีเปน็ Developing Smart Farmer 
่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลการทําการเกษตรของเกษตรกร (ตัวแทนครัวเรือน) (กร ี ํารว พร้อม ํามะโนการเกษตรไม่ต้องกรอกที่อยู่)

 | นาย |นาง |นางสาว | อ่ืน .....(ระบุ).... ื่อ......คนเกษตร............................................................นามสกุล........ยากจน............................................................... 
อายุ ......62....... .......3.....เ ือน เลข ระจาตัว ระ า น   
ที่อย่ตามทะเบียนบาน บานเลขที่.....................หม่ที่.................. ื่อบาน..........................................................ตาบล....................................................................................... 
อาเภอ...............................................................................จังหวั ...............................................................................รหัส รษณีย์............................................................... 
โทรศัพท์...............................................โทรสาร......................................................มือ ือ................................................................... 
 

่วนที่ 2 ข้อมูล ํา รับการประเมินค มบัติของ Smart Farmer
1. ราย รวมภาคการเกษตรของครัวเรือนเกษตรกร.....130,000.....................................บาท/ครัวเรือน/  

2. หาเบื้องตนที่เกษตรกร ระสบ  

| 1) านทุน | 2) านแรงงาน | 3) านวิ ีการและเทคโนโลยีการ ลิต | 4) านการตลา  | 5) านภัยพิบัติ .อุทกภัย...... | 6) านอ่ืน  ........................ 
 

่วนที่ 3 การประเมินค มบัติของ Smart Farmer 

คุณสมบัติ/ตัวบ่ง ี้3  
การ ระเมิน

ความเหน/ ระเ นที่ควรพั นา 
่ ม่ ่ 

ค มบัติด้านรายได้  
1. มีราย รวมทางการเกษตร ม่ต่ากว่า 180,000 บาท/ครัวเรือน/ | |  
ค มบัติพืน าน  

1. มีความรู้ในเรื่องที่ทําอยู ่  
1.1 สามาร เ นวิทยากร ่ายทอ เทคโนโลยี หรือ หคาแนะนา รกษา หกับ อ่ืน | |  

1.2 สามาร เ นเกษตรกรตนแบบหรือจุ เรียนร หกับ อ่ืน  |  

2. มีข้อมูลประกอบการตัด ินใ   
2.1 สามาร เขา งแหล่งขอมล ทั้งจากเจาหนาที่ และ ่านทางระบบสารสนเทศและการสื่อสารอื่น  

เ ่น Internet  Mobile Phone Smart Phone เ นตน 
 | 

 

2.2 มีการบันทกขอมลและ ขอมลมา ระกอบการวิเคราะห์วางแ นก่อนเร่ิม าเนินการและบริหาร
จั การ ล ลิต หสอ คลองกับความตองการของตลา   

| 
ส่งเสริม หทาบั ีครัวเรือน

2.3 มีการนาขอมลมา นการแก ข หาและพั นาอา ีพของตนเอง |  

3. มีการบริ าร ัดการ ล ลิตและการตลาด  
3.1 มีความสามาร นการบริหารจั การ จจัยการ ลิต แรงงาน และทุน ล |  

3.2 มีความสามาร นการเ ื่อมโยงการ ลิตและการตลา เพื่อ หขาย ล ลิต |  

3.3 มีการจั การของเหลือจากการ ลิตท่ีมี ระสิท ิภาพ (Zero Waste management) | หความรการจั ทา ุย ีวภาพ
4. มีความตระ นัก งค าพ ินค้าและความปลอด ัยของ ู้บริโ ค  

4.1 มีความรหรือ รับการอบรมเกี่ยวกับมาตรฐาน GAP GMP เกษตรอินทรีย์ หรือมาตรฐานอื่น | หความรเกี่ยวกับมาตรฐานต่าง
4.2 มีกระบวนการ ลิตที่สอ คลองกับมาตรฐาน GAP GMP เกษตรอินทรีย์ หรือมาตรฐานอื่น |  

5. มีความรับ ิด อบต่อ ิ่งแวดลอ้ม/ ังคม  
5.1 มีกระบวนการ ลิตที่ ม่ก่อ หเกิ มลภาวะและ ม่ทาลายส่ิงแว ลอม (Green Economy) | หความรเกี่ยวกับกระบวนการ ลิตที่ ี
5.2 มีกิจกรรม ่วยเหลือ ุม นและสังคมอย่างต่อเนื่อง |  

6. มีความ ูมิใ ในความเป็นเกษตรกร  
6.1 มีความมุ่งมั่น นการ ระกอบอา ีพการเกษตร  |  

6.2 รักและหวงแหนพื้นที่และอา ีพทางการเกษตร ว หรุ่นต่อ |  

6.3 มีความสุขและพงพอ จ นการ ระกอบอา ีพการเกษตร |  
 

่วนที่ 4 รป ลการประเมินค มบัติ 

 เกษตรกรรายนี้อย่ นกลุ่ม 
| Existing Smart Farmer 
| Developing Smart Farmer

 

                                           
3 เกษตรกรที่เ น Existing Smart Farmer ตอง ่านคุณสมบัติ านราย และคุณสมบัติพ้ืนฐานครบทั้ง 6 ขอ โ ย ่านตัวบ่ง ี้อย่างนอย 1 ตัว นแต่ละคุณสมบัติ 
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3

3 

3
3
3

3 
3 

3 

3

- ไม่ ่านค มบัติด้าน
รายได้ และ 

- ไม่ ่านตัวบ่ง ีอย่างน้อย 
1 ตัวในแต่ละค มบัติ 

3 3 

3 
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าค นวก   
แบบ อรมประเมินค มบติั Smart Farmer ต้นแบบ 

1. การประเมนิค มบัติ Smart Farmer ต้นแบบ าขาพื ําคั อืน่  (กรม ่งเ รมิการเกษตร) 
่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลการทําการเกษตรของเกษตรกร (ตัวแทนครัวเรือน) (กร ี ํารว พร้อม ํามะโนการเกษตรไม่ต้องกรอกที่อยู)่

 | นาย |นาง |นางสาว | อ่ืน .....(ระบุ).... ื่อ...................................................................................นามสกุล...................................................................................
อายุ ............... ................เ ือน เลข ระจาตัว ระ า น   
ที่อย่ตามทะเบียนบาน บานเลขที่.....................หม่ที่.................. ื่อบาน..........................................................ตาบล....................................................................................... 
อาเภอ...............................................................................จังหวั ...............................................................................รหัส รษณีย์............................................................... 
โทรศัพท์...............................................โทรสาร......................................................มือ ือ................................................................... 
 

่วนที่ 2 ระบ าขา Smart Farmer ต้นแบบ 
| าล์มน้ามัน  | ยางพารา | ขาวโพ เล้ียงสัตว์ | มันสา ะหลัง 
| ออยโรงงาน | เกษตร สม สาน | Young Smart Farmer  
 

่วนที่ 3 การประเมินค มบัติของ Smart Farmer ต้นแบบ าขา
คุณสมบัติ/ตัวบ่ง ี้4  การ ระเมิน ความเหน/ ระเ นที่มีความโ เ ่น ่ ม่ ่ 

1. ่านค มบัติพืน านของ Smart Farmer ครบทกตวับ่ง ีของทกค มบัติ | |  
2. ทํากิ กรรมใน าขาดังกล่าวด้วยตนเอง | |  
3. ระยะเวลาในการทําการเกษตรในแต่ละ าขา (ประเมินตาม าขา)  

3.1 าน าล์มน้ามัน เคย ลก าล์มน้ามันมาแลว ม่นอยกว่า 10 | |  
3.2 านยางพารา ลกยางพารามาแลว ม่นอยกว่า 10   | |  

3.3 านขาวโพ เลี้ยงสัตว์ เคย ลกขาวโพ เล้ียงสัตว์มาแลว ม่นอยกว่า 5 | |  

3.4 านมันสา ะหลัง เคย ลกมันสา ะหลังมาแลว ม่นอยกว่า 5 | |  

3.5 านออยโรงงาน เคย ลกออยโรงงานมาแลว ม่นอยกว่า 5 | |  
3.6 านเกษตร สม สาน เคยทาเกษตร สม สานมาแลว ม่นอยกว่า 3 | |  

3.7 าน Young Smart Farmer เ นเกษตรกรที่มีอายุระหว่าง 17-45  และทาการเกษตรมาแลว
ม่นอยกว่า 3  | | 

 

4. มีการป ิบัติที่ดี  
4.1 ล ลิตสงกว่าค่าเ ลี่ยของจังหวั  | |  
4.2 สารเคมีอย่าง กตอง ลอ ภัย | |  

4.3 มีแนวคิ และการ ิบัติที่สอ คลองกับ Green Economy และ Zero Waste Agriculture | |  

5. มีความโดดเด่น  
5.1 มีการคิ คนเพื่อพั นาหรือแก ข หา วยเทคนิควิ กีาร หม่  หรือ ระยุกต์ เทคนิควิ ีการที่

เหมาะสมหรือที่เ นภมิ า | | 
 

5.2 มี ลสาเรจที่เกิ ข้นจริงเ นร รรม ั เจนจากเทคนิควิ ีการที่คิ คนหรือ ระยุกต์ | |  

5.3 มีเกษตรกรคนอ่ืน  หความสน จเขามาเรียนร นเทคนิควิ ีการที่คิ คนหรือ ระยุกต์ | |  
6. มีความพร้อมในการเป็นแบบอย่าง  

6.1 มี มาขอศกษา งานเ น ระจา | |  

6.2 มีความสามาร นการสื่อสารทาความเขา จกับ อ่ืน ี และ ม่หวงวิ า | |  

6.3 มีความพรอมและเตม จที่จะเ นจุ เรียนร หกับเกษตรกรรายอื่น  | |  
7. มีความเป็น ู้นํา  

7.1 มีบทบาทหรือเขาร่วมกิจกรรม นการพั นา านต่าง  ของ ุม น | |  

7.2 มีความขยัน ต้ัง จ เสียสละ มีน้า จ และมี Service Mind | |  
7.3 เ นที่เ ื่อ ือยอมรับของคน น ุม น | |  

 

่วนที่ 4 รป ลการประเมินค มบัติ 

 เกษตรกรรายนี้ | เป็น Smart Farmer ต้นแบบ าขา......................................... 
| ไม่เป็น Smart Farmer ต้นแบบ าขา............................................. 

 

                                           
4 เกษตรกรที่เ น Smart Farmer ตนแบบเ พาะสาขา นกลุ่มนี้ตอง ่านครบทุกตัวบ่ง ี้ นแต่ละคุณสมบัติ 
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2. การประเมนิค มบัติ Smart Farmer ต้นแบบ าขาประมง (กรมประมง) 
่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลการทําการเกษตรของเกษตรกร (ตัวแทนครัวเรือน) (กร ี ํารว พร้อม ํามะโนการเกษตรไม่ต้องกรอกที่อยู่)

 | นาย |นาง |นางสาว | อ่ืน .....(ระบุ).... ื่อ...................................................................................นามสกุล...................................................................................
อายุ ............... ................เ ือน เลข ระจาตัว ระ า น   
ที่อย่ตามทะเบียนบาน บานเลขที่.....................หม่ที่.................. ื่อบาน..........................................................ตาบล....................................................................................... 
อาเภอ...............................................................................จังหวั ...............................................................................รหัส รษณีย์............................................................... 
โทรศัพท์...............................................โทรสาร......................................................มือ ือ................................................................... 
 

่วนที่ 2 การประเมินค มบัติของ Smart Farmer ต้นแบบ าขา ระมง

คุณสมบัติ/ตัวบ่ง ี้5  การ ระเมิน ความเหน/ ระเ นที่มีความโ เ ่น ่ ม่ ่ 
1. มีความรู้ในเรื่องที่ทําอยู่ (ร้อยละ 20)  

1.1 สามาร เ นวิทยากร ่ายทอ เทคโนโลยีหรือ หคาแนะนา รกษา หกับ อ่ืน  
- เตม จเขาร่วม นกระบวนการพั นาเ น Smart Farmer  | |  
- กรอกเอกสาร บสมัครเขาร่วมโครงการ | |  

1.2 สามาร เ นเกษตรกรตนแบบหรือจุ เรียนร หกับ อ่ืน  
- เตม จ ่ายทอ เ นตนแบบ หแก่เกษตรกรรายอื่น | |  
- สามาร เ นจุ เรียนร น าน............. | |  

1.3 มีความ รและพยายามแสวงหาความร หม่  นอา ีพที่ทาอย่อย่างต่อเนื่อง  
- มี บ ระกาศนียบัตร ่านการอบรม นวิ า ีพที่ทาอย่ | |  
- กาลังศกษาต่อ | |  
- มีบทความลง นวารสาร ส่ิงพิมพ์ หรือสื่อต่าง   | |  
- เขารับการ กอบรมเพื่อเพิ่มพนความร | |  
- ขอความร/คาแนะนา จากเจาหนาที่ ระมง/ รา ์ าวบาน | |  
- รวมกลุ่มแลกเ ล่ียนเรียนร ระสบการณ์กับเกษตรกร นสาขาอา ีพเ ียวกัน | |  

1.4 มี ลงานและความสาเรจของ ลงานทั้ง ริมาณและคุณภาพตลอ ระยะเวลาที่ ิบัติงาน  
- รับโล่รางวัล | |  
- รับ ระกาศนียบัตร หรือ บ ระกาศเกียรติคุณยกย่อง ลงานหรือความสาเรจ | |  
- เ ยแพร่ ระสบการณ์ ความร ่านสื่อต่าง   | |  

2. มีขอมล ระกอบการตั สิน จ (รอยละ 20)  

2.1 สามาร เขา งแหล่งขอมลการเพาะ เลี้ยงสัตว์น้าทั้งจากเจาหนาท่ี และ ่านทางระบบสารสนเทศ
และการสื่อสารอื่น  เ ่น Internet, Mobile Phone  เ นตน   

 

- มีความสน จ นเรื่องการรับรขอมลข่าวสาร ่านทางเทคโนโลยีสารสนเทศ | |  
- สามาร ระมวลขอมลจากแหล่งขอมลต่าง  มา ระกอบการตั สิน จ | |  
- มีแหล่งขอมล ระกอบการตั สิน จภาย นพื้นที่ | |  

2.2 มีการบันทกขอมลและ ขอมลมา ระกอบการวิเคราะห์ วางแ น บริหารจั การ ล ลิต ห
สอ คลองกับความตองการของตลา   

 

- มีการจั ทาบั ี าร์ม | |  
- มีการวางแ นการ ลิต | |  
- มีการวางแ นการบริหารจั การ ล ลิต | |  
- มีการวางแ นการตลา  | |  

2.3 มีการนาขอมลมา นการแก ข หาและพั นาอา ีพของตนเอง  

- ติ ตามขอมลข่าวสารที่เกี่ยวของกับอา ีพอย่างต่อเนื่อง | |  

- มีการนาขอมลมา รับ นการ ระกอบอา ีพ | |  

2.4 มีการจ บันทกการ าเนินการตามมาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า  

- มี บกากับการจาหน่ายสัตว์น้า | |  

- มีบั ีการ จจัยการ ลิต | |  

- มีบั ีการจั การ าร์ม การ หอาหาร การ ยา/สารเคมี | |  

- สามาร ตรวจสอบยอนกลับ  | |  
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คุณสมบัติ/ตัวบ่ง ี้5  การ ระเมิน ความเหน/ ระเ นที่มีความโ เ ่น ่ ม่ ่ 
3. มีการบริหารจั การ ล ลิตและการตลา  (รอยละ 15)  

3.1 มีความสามาร นการบริหารจั การ จจัยการ ลิต แรงงาน และทุน ล  

- สามาร แก ข หา นเรื่องการขา แคลน จจัยการ ลิต | |  

- สามาร แก ข หา นเรื่องการขา แคลนแรงงาน | |  

- สามาร เขาหาแหล่งทุน นพื้นที่ | |  

3.2 มีความสามาร นการเ ื่อมโยงการ ลิตและการตลา เพื่อ หขาย ล ลิต  

- มีการบริหารจั การ ล ลิตจาก าร์มที่เหมาะสม | |  

- มีตลา รองรับ | |  

- สามาร จั การ านการขนส่งและการกระจาย ล ลิตจาก าร์มส่ตลา | |  

- ติ ตามข่าวสาร นเรื่องการตลา อย่าง กล ิ  | |  

- มีการรวมกลุ่มเกษตรกรเพื่อจาหน่าย ล ลิต | |  

- ทาการเกษตรแบบพัน สั า (Contract Farming) | |  

- มีความสามาร นการเจรจาต่อรอง นการขาย ล ลิต | |  

3.3 มีการจั การของเหลือจากการ ลิตที่มี ระสิท ิภาพ  

- การนาเศษวัส ุเหลือ ภาย น าร์มกลับมา หมุนเวียนภาย น าร์ม | |  

- มีระบบการ ลิตและการจั การ ล ลิตอย่างมี ระสิท ิภาพ | |  

4. มีความตระหนัก งคุณภาพสินคาและความ ลอ ภัยของ บริโภค (รอยละ 15)  

4.1 มีการ ลิตที่ มาตรฐานของกรม ระมงหรือเกษตรอินทรีย์ หรือ  

- มาตรฐาน มกษ | |  

- มาตรฐาน CoC | |  

- มาตรฐาน GAP | |  

- มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ | |  

- Safety Level | |  

- มาตรฐานอื่น  ระบุ............................................ | |  

4.2 ล ลิตที่ มาตรฐาน นเ ิงคุณภาพ  

- ตามมาตรฐานอาหาร ลอ ภัยของกระทรวงสา ารณสุข | |  

- มี บกากับการจาหน่ายสัตว์น้าและลกพัน ุ์ (FMD,MD) | |  

- สามาร ตรวจสอบยอนกลับ  | |  

5. มีความรับ ิ อบต่อสิ่งแว ลอม/สังคม (รอยละ 15)  

5.1 มีกระบวนการ ลิตที่ ม่ก่อ หเกิ มลภาวะและ ม่ทาลายส่ิงแว ลอม (Green Economy)  

- นาเทคโนโลยีสีเขียว (Green Technology) มา ระยุกต์ | |  

- น้าจากกระบวนการ ลิตเ น ตามมาตรฐานน้าทิ้งของกรมควบคุมมลพิษ | |  

- มีบ่อบาบั น้าก่อนทิ้ง | |  

- ม่ทิ้งน้าเสียลง นแหล่งน้าสา ารณะ | |  
- น้าจากการเพาะเลี้ยงนากลับมา หมุนเวียนต่อ น าร์ม | |  

- ม่มีการ สารเคมีหรือการ สารเคมีเ น ตามมาตรฐาน GAP ของกรม ระมง | |  

5.2 มีวิ ีการ ระหยั พลังงาน น าร์ม  

- มีการ พลังงานสะอา  เ ่น ลม แสงอาทิตย์ ีวภาพ เ นตน | |  

5.3 มีกิจกรรม ่วยเหลือ ุม นและสังคมอย่างต่อเนื่อง  

- เ นบุคคลที่เ นทีร่จักและยอมรับของ ุม น | |  

- ม่มีเร่ืองรองเรียนจาก ุม นรอบขาง | |  

6. มีความภมิ จ นความเ นเกษตรกร (รอยละ 15)  

6.1 มีความมุ่งมั่น นการ ระกอบอา ีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า  

- มีความริเร่ิมและความพยายาม า นอุ สรรค นการทางาน | |  

- ข้น “ทะเบียนเกษตรกร เพาะเลี้ยงสัตว์น้าและ ระกอบการ ระมง (ทบ.1) กับกรม ระมง | |  

6.2 รักและหวงแหนพื้นที่และอา ีพทางการเกษตร ว หรุ่นต่อ  

- มีความรัก นอา ีพที่ทาอย่ | |  

- ระสงค์อยาก หลกหลานสืบทอ อา ีพความเ นเกษตรกร | |  

6.3 มีความสุขและพงพอ จ นการ ระกอบอา ีพการเกษตร | |  
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คุณสมบัติ/ตัวบ่ง ี้5  การ ระเมิน ความเหน/ ระเ นที่มีความโ เ ่น ่ ม่ ่ 
6.4 มีความเ น นาและเสียสละเพ่ือ ระโย น์ส่วนรวม น านต่าง  | |  

7. มีจุ เ ่นเ พาะ าน นการ ระกอบอา ีพเ นที่ยอมรับ  

7.1 สามาร คิ คนวิ ีการของตนเองมา จน ระสบความสาเรจอย่างนอย 1 าน | |  

7.2 วิ ีการที่คิ คนเ นที่ยอมรับทั้งจากนักวิ าการและเกษตรกร | |  

8. มีการสั่งสม ระสบการณ์ นวิ า ีพที่ทาอย่มาเ นระยะเวลายาวนาน  

8.1 ระกอบอา ีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าอย่างต่อเนื่องมาจน ง จจุบัน ม่นอยกว่า 10  และ ม่ย่อทอ
ต่อ หาอุ สรรคต่าง   | | 

 

8.2 ระสบความสาเรจเ นที่ยอมรับนับ ือ นพื้นที่และเตม จเสียสละ นการ ่ายทอ ระสบการณ์ที่มี
เพ่ือเ นวิทยาทานแก่เกษตรกรรุ่น หม่ | | 

 

8.3 เ นบุคคลที่ ม่หยุ นิ่ง มีการ รับ รุง พั นาคิ คนนวัตกรรม/วิ ีการ หม่  ที่แตกต่าง ากวิ ีการ
ทั่วไปและ ลเ นที่ ระจักษ์ | | 

 

5 มายเ ต 1. Smart Farmer าน ระมง (กลุ่ม เพาะเล้ียงสัตว์น้า)  
1.1 ตองมีครบทุกคุณสมบัติ แต่ ม่จาเ นตองครบทุกตัวบ่ง ี้     

1.2 ตองมีคุณสมบัติขอ 1-6 โ ย คะแนนรวม ม่นอยกว่ารอยละ 70   

2. Smart Farmer ตนแบบ าน ระมง (กลุ่ม เพาะเลี้ยงสัตว์น้า)    

2.1 ตองมีครบทุกคุณสมบัติ แต่ ม่จาเ นตองครบทุกตัวบ่ง ี้     

2.2 ตองมีคุณสมบัติ ขอ 1-6 โ ย คะแนนรวม ม่นอยกว่ารอยละ 70 

2.3 ตองมีคุณสมบัติ ขอ 7-8 วย 
 

่วนที่ 3 รป ลการประเมินค มบัติ 

 เกษตรกรรายนี้ | เป็น Smart Farmer ต้นแบบ าขาประมง
| ไม่เป็น Smart Farmer ต้นแบบ าขาประมง
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3. การประเมนิค มบัติ Smart Farmer ต้นแบบ าขา ม่อนไ ม (กรม ม่อนไ ม) 
่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลการทําการเกษตรของเกษตรกร (ตัวแทนครัวเรือน) (กร ี ํารว พร้อม ํามะโนการเกษตรไม่ต้องกรอกที่อยู่)

 | นาย |นาง |นางสาว | อ่ืน .....(ระบุ).... ื่อ...................................................................................นามสกุล...................................................................................
อายุ ............... ................เ ือน เลข ระจาตัว ระ า น   
ที่อย่ตามทะเบียนบาน บานเลขที่.....................หม่ที่.................. ื่อบาน..........................................................ตาบล....................................................................................... 
อาเภอ...............................................................................จังหวั ...............................................................................รหัส รษณีย์............................................................... 
โทรศัพท์...............................................โทรสาร......................................................มือ ือ................................................................... 
 

่วนที่ 2 การประเมินค มบัติของ Smart Farmer ต้นแบบ าขาหม่อน หม

คุณสมบัติ/ตัวบ่ง ี้5  
การ ระเมิน 

ความเหน/ ระเ นที่มีความโ เ ่น
่ ม่ ่ 

1. ด้านปลูก ม่อนเลียงไ ม  
สามาร องค์ความร านหม่อน หมที่ รับการ ่ายทอ ร่วมกับภมิ าพื้นบาน

จั ทาร แบบการเลี้ยงหม่อน หมที่ก่อ หเกิ ราย ทุกเ ือนตลอ หรือสามาร เลี้ยง หม
ม่ต่ากว่า 9 คร้ังหรือรุ่นต่อ   

| | 

 

2. ด้านการ าวไ ม   
มีความสามาร ลิตเสน หมคุณภาพตามมาตรฐานที่อางอิง ทุกคร้ัง เ ่น มาตรฐาน 

มกษ. 8000-2555 เ นตน 
| | 

 

3. ด้านการ ลิต ้าไ ม  
มีความสามาร ลิต า หมคุณภาพตามมาตรฐานที่อางอิง อย่างต่อเนื่อง เ ่น 

เครื่องหมายรับรองคุณภาพ า หม ทยตรานกยงพระรา ทาน เ นตน 
| | 

 

 

่วนที่ 3 รป ลการประเมินค มบัติ 

 เกษตรกรรายนี้ | เป็น Smart Farmer ต้นแบบ าขา ม่อนไ มด้าน....................... 
| ไม่เป็น Smart Farmer ต้นแบบ าขา ม่อนไ ม

 

 

 

                                           
5 การประเมินคุณสมบัติสามารถพิจารณาต้นแบบสาขาหม่อนไหมเ พาะด้านใดด้านหนึ่งได้ 
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4. การประเมนิค มบัติ Smart Farmer ต้นแบบ าขาบั ี (กรมตรว บั ี กร ) 
่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลการทําการเกษตรของเกษตรกร (ตัวแทนครัวเรือน) (กร ี ํารว พร้อม ํามะโนการเกษตรไม่ต้องกรอกที่อยู่)

 | นาย |นาง |นางสาว | อ่ืน .....(ระบุ).... ื่อ...................................................................................นามสกุล...................................................................................
อายุ ............... ................เ ือน เลข ระจาตัว ระ า น   
ที่อย่ตามทะเบียนบาน บานเลขที่.....................หม่ที่.................. ื่อบาน..........................................................ตาบล....................................................................................... 
อาเภอ...............................................................................จังหวั ...............................................................................รหัส รษณีย์............................................................... 
โทรศัพท์...............................................โทรสาร......................................................มือ ือ................................................................... 
 

่วนที่ 2 การประเมินค มบัติของ Smart Farmer ต้นแบบ าขาบั ี

คุณสมบัติ6
  

การ ระเมิน
ความเหน/ ระเ นที่มีความโ เ ่น 

่ ม่ ่ 
1. มีการบันทกบั ีตนทุนการ ระกอบอา ีพอย่างต่อเนื่อง | |  

2. สามาร นาขอมลมาวิเคราะห์หาตนทุนและกา รขา ทุนจากการ ระกอบอา ีพ  | |  

3. มีการวางแ นการ ลิตเพ่ือล ตนทุนและค่า จ่าย นการ ลิต | |  

4. มีราย เพ่ิม/มีเงินออม | |  

5. เ นวิทยากร ่ายทอ ความรการจั ทาบั ีตนทุนการ ระกอบอา ีพ หกับ ุม น  | |  
 

่วนที่ 3 รป ลการประเมินค มบัติ 

 เกษตรกรรายนี้ | เป็น Smart Farmer ต้นแบบ าขาบั ี
| ไม่เป็น Smart Farmer ต้นแบบ าขาบั ี

 

 

                                           
6
 เกษตรกรที่เ น Smart Farmer ตนแบบสาขาบั ีตอง ่านครบทุกคุณสมบัติ 
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าค นวก  
แบบ อรมองคประกอบพืน านของการนําเ นอบทเรียน Smart Farmer ต้นแบบ 

1. ื่อ Smart Farmer ต้นแบบ 
2. Smart Farmer ต้นแบบ าขา.......................... 
3. “คํา ํากัดความ” 

(ตัวอย่าง “ าวนาตนแบบแห่งตาบล........ กบั ล ลิต 1 ตัน/ ร่ จากการพั นาท่ี ม่เคยหยุ นิ่ง”)  

 

 

 

 

 

4. ประเดนที่แ ดง งความโดดเด่นและมีการป ิบัติท่ีดี ( ม่ครบทุกขอย่อยก ) ื่อประกอบ ( ้ามี) 
1) ความรู้เ พาะ าขา  (ตวัอย่าง “เ ี่ยว า การคั เลือกพัน ุ์ขาว”)

เคล ลับหรือเทคนิคเ พาะ ............... (เ ่น เ น ระเ นหรือ
แนวทางที่ Smart Farmer ตนแบบ าเนินการแก หาหรือพั นา
เทคโนโลยี นวัตกรรมตา่ง  มา ลเ นท่ี ระจักษ์ เ นตน)

2) การ ัดการป ัยการ ลิต  (ตวัอย่าง “วิเคราะห์ นิเ น และทา
ุย เอง”) 

เคล ลับหรือเทคนิคเ พาะ ............... 

 

3) การ ลติ/การปลูก/การเลยีง (ตวัอย่าง “ ลิตขาวตามระบบการ
ลิตท่ี  ี(GAP)”) 

เคล ลับหรือเทคนิคเ พาะ ............... 

 

4) การแปรรูป/การเพิ่มมูลค่า 
 

 

เคล ลับหรือเทคนิคเ พาะ ............... 

 

5) การตลาด 
 

 

เคล ลับหรือเทคนิคเ พาะ ............... 

 

6) อ่ืน  
 

 

เคล ลับหรือเทคนิคเ พาะ ............... 

 

5. ข้อมูลทั่วไปของ Smart Farmer ต้นแบบและการติดต่อ  
| นาย  |นาง  |นางสาว  | อ่ืน .....(ระบุ)....  ื่อ....................................................นามสกุล................................................................. 
อายุ .................. ....................เ ือน  
ท่ีอย่ตามทะเบียนบาน บานเลขที่..................หม่ท่ี................ ื่อบาน......................................ตาบล.....................................................................
อาเภอ...................................................................จังหวั ...........................................................รหัส รษณีย์.....................................................

โทรศัพท์................................................................... อ่ืน .......... ( ามี)......................................................................................................

6. ข้อมูล ู้ อดบทเรียน 
1) ื่อ/นามสกุล/ตาแหน่ง/หน่วยงาน/การติ ต่อ (โทรศัพท์/e-mail/อื่น ) 
2) ื่อ/นามสกุล/ตาแหน่ง/หน่วยงาน/การติ ต่อ (โทรศัพท์/e-mail/อื่น ) 
3) .......... ล  ........ 

 

าพ ่าย 

าพ ่าย 

าพ ่าย 

าพ ่าย 

าพ ่าย 

าพ ่าย 

วีดิโอ 

วีดิโอ 

วีดิโอ 

วีดิโอ 

วีดิโอ 

วีดิโอ 
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าค นวก  
แบบ อรมรายงาน รป ลการ ํารว และคัดกรองเกษตรกรของ ัง วัด 

1. ัง วัด .................................................................................................................. 
2. ํานวนเกษตรกรทัง มด .......................................... ราย (ตัวแทนครัวเรือนเกษตรกร) 
3. ลการคัดกรองเกษตรกรตามค มบัติของ Smart Farmer  

เขตการปกครอง 
(ระบุระ ับตาบล) 

ํานวนเกษตรกร
(ราย) 

ค มบัติด้านรายได้ 
180,000 บาท/ครวัเรือน/ป 

ํานวน Existing 
Smart Farmer 

(ราย) 

ํานวน Developing Smart Farmer (ราย) 
ม่ ่านคุณสมบัติพ้ืนฐานขอ รวม ม่ต่ากว่า (ราย) ต่ากว่า (ราย) 1 2 3 4 5 6

อาเภอที่ 1 .......  

ตาบลที่ 1.1 .....  

ตาบลที่ 1.n .....  

อาเภอที่ 2 .......  

ตาบลที่ 2.1 .....  

ตาบลที่ 2.n .....  

อาเภอที่ n .......  

ตาบลที่ n.1 .....  

ตาบลที่ n.n .....  

รวม  

4. ลการคัดเลือก Smart Farmer ต้นแบบ าขาต่าง   

เขตการปกครอง 
(ระบุระ ับตาบล) 

ํานวน Smart Farmer ต้นแบบ ําแนกตาม าขา (ราย)

ขาว าล์มน้ามัน ยางพารา 
ขาวโพ
เลี้ยงสัตว์ 

มันสา ะหลัง ออยโรงงาน ระมง ศุสัตว์
เกษตร
สม สาน

Young

Smart Farmer

อ่ืน
(ระบุ).... 

อ่ืน
(ระบุ).... 

รวม 

อาเภอที่ 1 .......   

ตาบลที่ 1.1 .....   

ตาบลที่ 1.n .....   

อาเภอที่ 2 .......   

ตาบลที่ 2.1 .....   

ตาบลที่ 2.n .....   

อาเภอที่ n .......   

ตาบลที่ n.1 .....   

ตาบลที่ n.n .....   

รวม   
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ตัวอย่างการรายงาน รป ลการ ํารว และคัดกรองเกษตรกรของ ัง วัด 

1. ัง วัด ....... มทร งคราม...................................................................................................... 
2. ํานวนเกษตรกรทัง มด ....... 22,799............................. ราย (ตัวแทนครัวเรือนเกษตรกร) 
3. ลการคัดกรองเกษตรกรตามค มบัติของ Smart Farmer  

เขตการปกครอง 
(ระบุระ ับตาบล) 

ํานวนเกษตรกร
(ราย) 

ค มบัติด้านรายได้ 
180,000 บาท/ครวัเรือน/ป 

ํานวน Existing 
Smart Farmer 

(ราย) 

ํานวน Developing Smart Farmer (ราย) 
ม่ ่านคุณสมบัติพ้ืนฐานขอ

รวม 
ม่ต่ากว่า (ราย) ต่ากว่า (ราย) 1 2 3 4 5 6

1. อําเ อเมือง มทร งคราม 11,835 1,184 10,652 710 2,225 1,112 2,781 3,337 1,112 556 11,125 
1.1 ตาบลแม่กลอง 450 45 405 27 85 42 106 127 42 21 423 

1.2 ตาบลบางขันแตก 1,520 152 1,368 91 286 143 357 429 143 71 1,429 

1.3 ตาบลลา ห ่ 1,320 132 1,188 79 248 124 310 372 124 62 1,241 

1.4 ตาบลบาน รก 1,245 125 1,121 75 234 117 293 351 117 59 1,170 

1.5 ตาบลบางแกว 1,155 116 1,040 69 217 109 271 326 109 54 1,086 

1.6 ตาบลทายหา  1,874 187 1,687 112 352 176 440 528 176 88 1,762 

1.7 ตาบลแหลม ห ่ 756 76 680 45 142 71 178 213 71 36 711 

1.8 ตาบลคลองเขิน 658 66 592 39 124 62 155 186 62 31 619 

1.9 ตาบลคลองโคน 1,458 146 1,312 87 274 137 343 411 137 69 1,371 

1.10 ตาบลนางตะเคียน 657 66 591 39 124 62 154 185 62 31 618 

1.11 ตาบลบางจะเกรง 742 74 668 45 139 70 174 209 70 35 697 

2. อําเ อบางคนท ี 4,692 469 4,223 282 882 441 1,103 1,323 441 221 4,410 
2.1 ตาบลกระ ังงา 320 32 288 19 60 30 75 90 30 15 301 

2.2 ตาบลบางสะแก 561 56 505 34 105 53 132 158 53 26 527 

2.3 ตาบลบางยี่รงค์ 471 47 424 28 89 44 111 133 44 22 443 

2.4 ตาบลโรงหีบ 384 38 346 23 72 36 90 108 36 18 361 

2.5 ตาบลบางคนที 324 32 292 19 61 30 76 91 30 15 305 

2.6 ตาบล อนมะโนรา 328 33 295 20 62 31 77 92 31 15 308 

2.7 ตาบลบางพรม 224 22 202 13 42 21 53 63 21 11 211 

2.8 ตาบลบางกุง 352 35 317 21 66 33 83 99 33 17 331 

2.9 ตาบลจอม ลวก 450 45 405 27 85 42 106 127 42 21 423 

2.10 ตาบลบางนกแขวก 354 35 319 21 67 33 83 100 33 17 333 

2.11 ตาบลยายแพง 257 26 231 15 48 24 60 72 24 12 242 

2.12 ตาบลบางกระบือ 342 34 308 21 64 32 80 96 32 16 321 
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เขตการปกครอง 
(ระบุระ ับตาบล) 

ํานวนเกษตรกร
(ราย) 

ค มบัติด้านรายได้ 
180,000 บาท/ครวัเรือน/ป 

ํานวน Existing 
Smart Farmer 

(ราย) 

ํานวน Developing Smart Farmer (ราย) 
ม่ ่านคุณสมบัติพ้ืนฐานขอ

รวม 
ม่ต่ากว่า (ราย) ต่ากว่า (ราย) 1 2 3 4 5 6

2.13 ตาบลบาน ราโมทย์ 325 33 293 20 61 31 76 92 31 15 306 

3. อําเ ออัมพวา 6,272 627 5,645 376 1,179 590 1,474 1,769 590 295 5,896 

3.1 ตาบลอัมพวา 625 63 563 38 118 59 147 176 59 29 588 

3.2 ตาบลสวนหลวง 450 45 405 27 85 42 106 127 42 21 423 

3.3 ตาบลท่าคา 650 65 585 39 122 61 153 183 61 31 611 

3.4 ตาบลวั ระ ่ 485 49 437 29 91 46 114 137 46 23 456 

3.5 ตาบลเหมือง หม่ 650 65 585 39 122 61 153 183 61 31 611 

3.6 ตาบลบาง าง 447 45 402 27 84 42 105 126 42 21 420 

3.7 ตาบลแควออม 654 65 589 39 123 61 154 184 61 31 615 

3.8 ตาบล ลายโพงพาง 560 56 504 34 105 53 132 158 53 26 526 

3.9 ตาบลบางแค 458 46 412 27 86 43 108 129 43 22 431 

3.10 ตาบลแพรกหนามแ ง 478 48 430 29 90 45 112 135 45 22 449 

3.11 ตาบลยี่สาร 358 36 322 21 67 34 84 101 34 17 337 

3.12 ตาบลบางนางลี่ 457 46 411 27 86 43 107 129 43 21 430 

รวม 22,799 2,280 20,519 1,368 4,286 2,143 5,358 6,429 2,143 1,072 21,431 
4. ลการคัดเลือก Smart Farmer ต้นแบบ าขาต่าง   

เขตการปกครอง 
(ระบุระ ับตาบล) 

ํานวน Smart Farmer ต้นแบบ ําแนกตาม าขา (ราย)

ขาว าล์มน้ามัน ยางพารา 
ขาวโพ
เลี้ยงสัตว์ 

มันสา ะหลัง ออยโรงงาน ระมง ศุสัตว์ 
เกษตร
สม สาน

Young

Smart Farmer

ล ม
(ล้ินจ่ี) 

ล ม
(มะพราว) 

รวม 

1. อําเ อเมือง มทร งคราม   32 6 1 11 49 
1.1 ตาบลแม่กลอง    5 2 1 1 9 

1.2 ตาบลบางขันแตก    1 1 2 4 

1.3 ตาบลลา ห ่    4 1 5 

1.4 ตาบลบาน รก    1 4 

1.5 ตาบลบางแกว    4 4 

1.6 ตาบลทายหา     1 4 5 

1.7 ตาบลแหลม ห ่    2 4 2 

1.8 ตาบลคลองเขิน    1 1 

1.9 ตาบลคลองโคน    10 10 

1.10 ตาบลนางตะเคียน     
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เขตการปกครอง 
(ระบุระ ับตาบล) 

ํานวน Smart Farmer ต้นแบบ ําแนกตาม าขา (ราย)

ขาว าล์มน้ามัน ยางพารา 
ขาวโพ
เลี้ยงสัตว์ 

มันสา ะหลัง ออยโรงงาน ระมง ศุสัตว์ 
เกษตร
สม สาน

Young

Smart Farmer

ล ม
(ล้ินจ่ี) 

ล ม
(มะพราว) 

รวม 

1.11 ตาบลบางจะเกรง    5 5 

2. อําเ อบางคนท ี   4 2 3 5 14 
2.1 ตาบลกระ ังงา    2 2 

2.2 ตาบลบางสะแก    5 5 

2.3 ตาบลบางยี่รงค์     

2.4 ตาบลโรงหีบ     

2.5 ตาบลบางคนที    3 3 

2.6 ตาบล อนมะโนรา     

2.7 ตาบลบางพรม     

2.8 ตาบลบางกุง    2 2 

2.9 ตาบลจอม ลวก     

2.10 ตาบลบางนกแขวก    2 2 

2.11 ตาบลยายแพง     

2.12 ตาบลบางกระบือ     

2.13 ตาบลบาน ราโมทย์     

3. อําเ ออัมพวา 10  6 9 1 10 7 1 44 
3.1 ตาบลอัมพวา    2 1 2 1 6 

3.2 ตาบลสวนหลวง    1 1 

3.3 ตาบลท่าคา    2 1 3 

3.4 ตาบลวั ระ ่    1 1 

3.5 ตาบลเหมือง หม่    3 5 8 

3.6 ตาบลบาง าง    3 3 

3.7 ตาบลแควออม    2 2 

3.8 ตาบล ลายโพงพาง    3 1 4 

3.9 ตาบลบางแค     

3.10 ตาบลแพรกหนามแ ง 10  4 14 

3.11 ตาบลยี่สาร    1 1 

3.12 ตาบลบางนางลี่    1 1 

รวม 10  42 17 5 10 12 12 107 
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าค นวก   
แบบ อรมการ ํารว และประเมินค มบัติของ Smart Officer 

่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของ ู้รับการประเมิน 
 | นาย |นาง |นางสาว | อ่ืน .....(ระบุ).... ื่อ...................................................................................นามสกุล...................................................................................
กลุ่มงาน...................................................สานัก/กอง..............................................................................กรม.................................................................................................. 
ตาบล/แขวง..............................................................................อาเภอ/เขต...............................................................จังหวั ........................................................................... 
รหัส รษณีย์.....................................โทรศัพท์ที่ทางาน........................................โทรสารที่ทางาน.............................................มือ ือ..........................................................
 

่วนที่ 3 การประเมินค มบัติของ Smart Officer 

คุณสมบัติ/ตัวบ่ง ี้8  
การ ระเมิน ความเหน/ ระเ นที่ควรพั นา ่ ม่ ่ 

ค มบัติพืน าน  

1. มีความรักเกษตรกรเหมือน าติ  
1.1 มีความมุ่งมั่นและพรอมจะ หบริการ ่วยเหลือเกษตรกร นทุก  าน | |  

2. มีความรทางวิ าการนโยบาย และการบริหารจั การงาน / โครงการ รวม งเทคนิคการ ่ายทอ  

2.1 มีองค์ความรพ้ืนฐาน และความเ ี่ยว า เ พาะ (Knowledge) ท่ีสามาร ่ายทอ หกับเกษตรกร | |  
2.2 มีความสามาร นการคิ  วิเคราะห์นโยบาย แ นพั นาการเกษตร รวมทั้งสามาร จั ทาแ น

ทางเลือก หเกษตรกรและมีกลยุท ์ นการทางาน | | 
 

2.3 มีขอมลพ้ืนที่ นิ และ ริมาณ ล ลิต เกษตรกรเ าหมาย และศักยภาพของพื้นที่ที่ ั เจน | |  

2.4 สามาร บริหารจั การงาน นพ้ืนที่ที่จะบรณาการงาน ห เกี่ยวของมาร่วมทางาน ่วยเหลือเกษตรกร | |  

2.5 มีความสามาร นการสื่อสาร หเกษตรกรรจักวิเคราะห์การ ลิต และการบริหารจั การ ล ลิต  
3. สามาร ระยุกต์ เทคโนโลยี นการ ิบัติงาน  

3.1 สามาร รับเ ลี่ยนการ ่ายทอ เทคโนโลยี วิ ีการส่งเสริมการเกษตร หเขากับยุคสมัย | |  

3.2 มีการนาเทคโนโลยีทางการสื่อสารและระบบสารสนเทศมา นการทางานและ ่วยเหลือแก ข
หา หแก่เกษตรกร | | 

 

3.3 มีการนาแ นท่ี (Map) มา ระโย น์ นการทางาน  | |  
3.4 สามาร ระยุกต์ความรมา กับเกษตรกร หเกษตรกรเขา จ ง่าย และสามาร นา ิบติั จริง | |  

4. สรางความเขมแขงแก่เกษตรกรและองค์กรเกษตรกร  

4.1 สามาร ทา หเกษตรกรเกิ การรวมกลุ่มเ นกลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจ ุม น หรือสหกรณ์ และ
เ ื่อมโยงเ นเครือขา่ย | | 

 

4.2 เ นเพื่อนค่คิ  ที่ รกษา และมีส่วน ่วย นการพั นาและสรางความเขมแขง หแก่เกษตรกร/
ส าบันเกษตรกร | | 

 

4.3 ศกษาร แบบการทา าร์ม และการรวมกลุ่มเกษตรกร เพ่ือ เ นแนวทางสนับสนุนการรวมกลุ่ม
เกษตรกร เพ่ือเพิ่ม ระสิท ิภาพการ ลิต | | 

 

4.4 เพ่ิม/สราง องค์ความร านการเกษตร เพ่ือ หเกษตรกรสามาร บริหารจั การ านการ ลิต 
การตลา ของตนเอง  | | 

 

5. มุ่งนาเกษตรกรส่ Green Economy และ Zero waste agriculture  
5.1 มีการ หบริการการตรวจวิเคราะห์ ิน ุย น้า โรคและแมลงศัตรพื  ศัตรสัตว์ ล  แก่เกษตรกร | |  
5.2 สรางจิตสานก หแก่เกษตรกร นการอนุรักษ์และการ ระโย น์จากทรัพยากร รรม าติอย่างยั่งยืน | |  
5.3 สามาร ส่งเสริม หเกษตรล สารเคมี และหากมีการ  ตอง อย่าง กตอง และเหมาะสม | |  
5.4 สามาร ส่งเสริม หเกษตรกร มีการหมุนเวียน นาวัส ุเหลือ น าร์มมา หเกิ ระโย น์ | |  
5.5 ศกษาวิจัย เพ่ือเสนอแนะแนวทางพั นาการเกษตร รวมทั้งพั นาเกษตรกร หสามาร ระยุกต์

สารสนเทศเศรษฐกจิการเกษตรส่การเกษตรคาร์บอนต่า  | | 
 

6. มีความภาคภมิ จ นองค์กรและความเ นขารา การ  
6.1 สามาร พั นาเกษตรกร หมี ีวิตความเ นอย่ที่ ีข้น  | |  

6.2 มีความมุ่งมั่น/รับ ิ อบต่อหนาที่ เพ่ือ หการ าเนินงานบรรลุเ าหมายของหน่วยงานและ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | | 

 

 

่วนที่ 4 รป ลการประเมินค มบตัิ 
 บคลากรรายนี | มีค มบัติครบเปน็ Smart Officer | มีค มบัติไม่ครบ 

 

                                           
8 บุคลากรที่เ น Smart Officer ตอง ่านคุณสมบัติครบทั้ง 6 ขอ โ ย ่านตัวบ่ง ี้อย่างนอย 1 ตัว นแต่ละคุณสมบัติ 
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าค นวก  
แบบ อรมองคประกอบพืน านของการนําเ นอบทเรียน Smart Officer ต้นแบบ 

1. ื่อ Smart Officer ต้นแบบ 
2. Smart Officer ต้นแบบ าก ....... (กรม/ ัง วัด) ............... 
3. “คํา ํากัดความ” 

(ตัวอย่าง “Smart Officer ตนแบบแห่ง........... รอบร านการจั การศัตรขาว วยวิ ี รรม าติ”) 

 

 

 

 

 

4. ประเดนที่แ ดง งความโดดเด่นและมีการป ิบัติท่ีดี ( ม่ครบทุกขอย่อยก ) ื่อประกอบ ( ้ามี) 
1) ความรู้ ความเ ี่ยว า เ พาะ าขา   

รายละเอีย  ................

 

 

2) องคความรู้ของ น่วยงานที่เกษตรกรควรรู้ 
รายละเอีย  ...............

 

 

3) การเตรียมการก่อนการป ิบตัิงาน 
เคล ลับหรือเทคนิคเ พาะ ............... 

 

 

4) ป ัย นบั นนการป บิัติงานที่บคลากรคนอื่น  ควรใ ้
ความ ําคั   

 เคล ลับหรือเทคนิคเ พาะ/รายละเอีย  ...............

 

5) การ ัดการกับป าอป รรคในการทํางาน
 

 

เคล ลับหรือเทคนิคเ พาะ ............... 

 

6) อ่ืน  
 

 

เคล ลับหรือเทคนิคเ พาะ ............... 

 

5. ข้อมูลทั่วไปของ Smart Farmer ต้นแบบและการติดต่อ  
| นาย |นาง |นางสาว | อ่ืน .....(ระบุ).... ื่อ.........................................................................นามสกุล........................................................................
กลุ่มงาน...................................................สานัก/กอง............................................................................กรม............................................................................. 
ตาบล/แขวง................................................................อาเภอ/เขต..............................................................จังหวั ................................................................... 
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