SFM_Form DOAE 1/3
-1ปี ที่ประเมิน
แบบฟอร์ มการประเมินคุณสมบัติของ Smart Farmer ต้ นแบบ (กรมส่ งเสริมการเกษตร)
ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลทั่วไปและข้ อมูลการทาการเกษตรของเกษตรกร (ข้ อมูลส่ วนที่ 1 เชื่ อมต่ อมาจากระบบ ทบก.)
1.  นาย  นาง  นางสาว  อื่นๆ (ระบุ) …………………………………...
ชื่ อ ……………………………………….. นามสกุล ……………………………..………... วันเดือนปี พ.ศ. เกิด …………………………………
2. เลขประจาตัวประชาชน 
3. ที่อยูต่ ามทะเบียนบ้าน
บ้านเลขที่ …...……… หมู่ที่…...……… ชื่ อหมู่บา้ น …………………………………….………...
ตาบล ……………………………… อาเภอ ……………………………… จังหวัด ……………………………… รหัสไปรษณี ย ์ ………………
โทรศัพท์ …………………………………... โทรสาร …………………………………... มือถือ …………………………………...
4. ค่าพิกดั ภูมิศาสตร์ ของที่อยู่ : X = …………………………………... Y = …………………………………... ZONE………………………………
5. รายได้รวมภาคการเกษตรของครัวเรื อนเกษตรกร (ปี ที่ผ่านมา) …………………………………... บาท / ปี / ครัวเรื อน
6. กิจกรรมหลักด้ านการเกษตร (หมายถึง กิจกรรมที่ก่อให้ เกิดรายได้ หลักของครัวเรื อน ; เลือกเพียง 1 กิจกรรม)
 ข้าว  พืชผัก

 พืชไร่
 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
 มันสาปะหลัง
 อ้อยโรงงาน
 สับปะรด
 พืชตระกูลถัว่
 พืชน้ ามัน

 ไม้ดอก  ไม้ประดับ  ไม้ผล

 ไม้ยืนต้น
 ยางพารา
 ชา
™กาแฟ
 ปาล์มน้ ามัน

 สมุนไพรและเครื่ องเทศ (อายุยาว)  สมุนไพรและเครื่ องเทศ (อายุส้ นั )  เกษตรผสมผสาน  นาเกลือสมุทร  แมลงเศรษฐกิจ  เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า
 ปศุสตั ว์  หม่อนไหม

ส่ วนที่ 2 ข้ อมูลสถานภาพทั่วไปของเกษตรกร
1. เริ่ มมีรายได้ทางการเกษตร เมื่อปี พ.ศ. : ……………………………..
2. สถานภาพเกษตรกร
 อาสาสมัครเกษตรกรหมู่บา้ น (อกม.)
 เกษตรกรดีเด่น สาขาอาชี พ.................................. ปี ที่ได้รับรางวัล....................................... ระดับ............................... (ประเทศ/เขต/จังหวัด)
3. การเป็ นสมาชิ ก
3.1 แปลงใหญ่
 1) ไม่ได้เป็ นสมาชิ กแปลงใหญ่
 2) เป็ นสมาชิ กแปลงใหญ่ ปี พ.ศ. ..................... (เริ่ มตั้งแต่ ปี 2559)
 3) เตรี ยมความพร้อมเพื่อเป็ นสมาชิ กแปลงใหญ่
3.2 ศูนย์เรี ยนรู้การเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการผลิตสิ นค้าเกษตร (ศพก.)
 ไม่เป็ น
 เป็ น
3.3 ศูนย์เครื อข่าย ศพก. ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 ไม่เป็ น
 เป็ น
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-2แบบฟอร์ มการประเมินคุณสมบัตขิ อง Smart Farmer ต้ นแบบ (กรมส่ งเสริมการเกษตร)
ส่ วนที่ 3 การประเมินคุณสมบัตขิ อง Smart Farmer ต้ นแบบสาขา
คุณสมบัติ/ตัวบ่ งชี้1
1. ผ่ านคุณสมบัตพิ ื้นฐานของ Smart Farmer ครบทุกตัวบ่ งชี้ของทุกคุณสมบัติ
2. ทากิจกรรมในสาขาดังกล่ าวด้วยตนเอง
3. ระยะเวลาทีเ่ กษตรกรมีประสบการณ์ในการทาการเกษตรในแต่ละสาขา (ประเมินตามสาขา)
3.1 ด้านข้าว (ตามที่กรมการข้าวกาหนด)
3.1.1 มีประสบการณ์ในการทานามาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 3 ปี
3.1.2 ทานาด้วยตนเองและครอบครัว
3.1.3 มีผลผลิตสูงกว่าค่าเฉลี่ยของจังหวัด
3.2 ด้านพืชผัก 3 ปี
3.3 ด้านพืชไร่
3.3.1 ด้านข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 5 ปี
3.3.2 ด้านมันสาปะหลัง 5 ปี
3.3.3 ด้านอ้อยโรงงาน 5 ปี
3.3.4 ด้านสับปะรด 5 ปี
3.3.5 ด้านพืชตระกูลถัว่ 3 ปี
3.3.6 ด้านพืชน้ ามัน 3 ปี
3.4 ด้านไม้ดอก 5 ปี
3.5 ด้านไม้ประดับ 5 ปี
3.6 ด้านไม้ผล 7 ปี
3.7 ด้านไม้ยนื ต้น
3.7.1 ด้านยางพารา 10 ปี
3.7.2 ด้านชา 3 ปี
3.7.3 ด้านกาแฟ 3 ปี
3.7.4 ด้านปาล์มน้ ามัน 10 ปี
3.8 ด้านสมุนไพรและเครื่ องเทศ (อายุยาว)
3.8.1 มีอายุการเก็บเกี่ยวน้อยกว่า 4 ปี ต้องมีประสบการณ์การปลูกไม่นอ้ ยกว่า 5 ปี
3.8.2 มีอายุการเก็บเกี่ยวมากกว่า 4 ปี ขึ้นไป ต้องมีประสบการณ์การปลูกไม่นอ้ ยกว่า 10 ปี
3.9 ด้านสมุนไพรและเครื่ องเทศ (อายุส้ นั )
3.9.1 มีอายุการเก็บเกี่ยวน้อยกว่า 1 ปี ต้องมีประสบการณ์การปลูกไม่นอ้ ยกว่า 3 ปี
3.9.2 มีอายุการเก็บเกี่ยวมากกว่า 1 ปี ขึ้นไป ต้องมีประสบการณ์การปลูกไม่นอ้ ยกว่า 6 ปี
3.10 ด้านเกษตรผสมผสาน 3 ปี
3.11 ด้านนาเกลือสมุทร 10 ปี
3.12 ด้านแมลงเศรษฐกิจ 3 ปี

ใช่

ไม่ใช่
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-3แบบฟอร์ มการประเมินคุณสมบัตขิ อง Smart Farmer ต้ นแบบ (กรมส่ งเสริมการเกษตร)
ส่ วนที่ 3 การประเมินคุณสมบัตขิ อง Smart Farmer ต้ นแบบสาขา (ต่ อ)
คุณสมบัต/ิ ตัวบ่ งชี1้

ใช่

ไม่ ใช่

4. มีการปฏิบัตทิ ดี่ ี
4.1 ผลผลิตสู งกว่าค่าเฉลี่ยของจังหวัด
4.2 ใช้สารเคมีอย่างถูกต้องปลอดภัย
4.3 มีแนวคิดและการปฏิบตั ิที่สอดคล้องกับ Green Economy และ Zero Waste Agriculture
5. มีความโดดเด่ น
5.1 มีการคิดค้นเพื่อพัฒนาหรื อแก้ไขปัญหาด้วยเทคนิ ควิธีการใหม่ๆ หรื อประยุกต์ใช้เทคนิ ควิธีการ
ที่เหมาะสมหรื อที่เป็ นภูมิปัญญา
5.2 มีผลสาเร็ จที่เกิดขึ้นจริ งเป็ นรู ปธรรมชัดเจนจากเทคนิ ควิธีการที่คิดค้นหรื อประยุกต์ใช้
5.3 มีเกษตรกรคนอื่นๆ ให้ความสนใจเข้ามาเรี ยนรู้ในเทคนิควิธีการที่คิดค้นหรื อประยุกต์ใช้
6. มีความพร้ อมในการเป็ นแบบอย่ าง
6.1 มีผมู ้ าขอศึกษาดูงานเป็ นประจา
6.2 มีความสามารถในการสื่ อสารทาความเข้าใจกับผูอ้ ื่นได้ดี และไม่หวงวิชา
6.3 มีความพร้อมและเต็มใจที่จะเป็ นจุดเรี ยนรู้ให้กบั เกษตรกรรายอื่นๆ
7. มีความเป็ นผู้นา
7.1 มีบทบาทหรื อเข้าร่ วมกิจกรรมในการพัฒนาด้านต่างๆ ของชุมชน
7.2 มีความขยัน ตั้งใจ เสี ยสละ มีน้ าใจ และมี Service Mind
7.3 เป็ นที่เชื่อถือยอมรับของคนในชุมชน
ส่ วนที่ 4 สรุปผลการประเมินคุณสมบัติ
เกษตรกรรายนี้  ™
ไม่เป็ น Smart Farmer ต้นแบบสาขา..........................  เป็ น Smart Farmer ต้นแบบสาขา..........................
1

เกษตรกรที่เป็ น Smart Farmer ต้นแบบเฉพาะสาขาในกลุ่มนี้ ตอ้ งผ่านครบทุกตัวบ่งชี้ในแต่ละคุณสมบัติ
หมายเหตุ เกษตรกรที่เป็ น Smart Farmer ต้นแบบเฉพาะสาขาในสาขาใดสาขาหนึ่ งแล้ว ให้ทาการประเมิน Smart Farmer ต้นแบบ
สาขาบัญชีฟาร์ มต่อในส่ วนที่ 5 ในกรณี ที่เกษตรกรรายนี้เป็ นเกษตรกรสาขาบัญชีฟาร์มด้วย
ส่ วนที่ 5 การประเมินคุณสมบัตขิ อง Smart Farmer ต้ นแบบสาขาบัญชีฟาร์ ม
คุณสมบัต/ิ ตัวบ่ งชี2้

การประเมิน
ใช่

ไม่ ใช่

เกษตรกรรายนีเ้ ป็ นเกษตรกรสาขาบัญชีฟาร์ มด้วยหรื อไม่ (ถ้ าใช่ กรุณาทาแบบประเมินต่อ)
5.1 มีการบันทึกบัญชีตน้ ทุนการประกอบอาชีพอย่างต่อเนื่อง
5.2 สามารถนาข้อมูลมาวิเคราะห์หาต้นทุนและกาไรขาดทุนจากการประกอบอาชีพได้
5.3 มีการวางแผนการผลิตเพื่อลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการผลิต
5.4 มีรายได้เพิม่ /มีเงินออม
5.5 เป็ นวิทยากรถ่ายทอดความรู้การจัดทาบัญชีตน้ ทุนการประกอบอาชีพให้กบั ชุมชนได้
เกษตรกรรายนี้  ไม่เป็ น Smart Farmer ต้นแบบสาขาบัญชีฟาร์ ม  เป็ น Smart Farmer ต้นแบบสาขาบัญชีฟาร์ ม
2

เกษตรกรที่เป็ น Smart Farmer ต้นแบบสาขาบัญชีฟาร์ มต้องผ่านครบทุกตัวบ่งชี้ในแต่ละคุณสมบัติ
ผูร้ ับกำรประเมิน................................................................(เกษตรกร)
ผูป้ ระเมิน............................................................................. ตำแหน่ง..................................................... วันที่ประเมิน......................................
ผูร้ ับรองข้อมูล.....................................................................(เกษตรอำเภอ)

(ปรับปรุ ง ต.ค. 60)

