
แบบฟอร์มใบสมัครประกวดโครงการส่งเสริมแปลงเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฏีใหม่           
ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี 
................................................... 

ประเภทแบบก้าวหน้า 
ชื่อหัวหน้าเครือข่าย (นาย,นาง,นางสาว)....................................................นามสกุล......................................................
บ้านเลขท่ี........................หมูท่ี่................ชื่อหมู่บ้าน........................................ตำบล.....................................................
อำเภอ............................................จังหวัด....................................เบอร์โทรศัพท์................ ...........................................
สถานที่ติดต่อท่านได้สะดวก........................................................................................................................................... 

แผนที่ทางเข้าแปลงประกวดแข่งขันของหัวหน้าเครือข่าย 

 

 
(ลงชื่อ)............................................ผูส้มัคร 

(............................................) 
(ลงชื่อ).......................................พยาน    ลงชื่อ.........................................พยาน 
       (........................................)          (...........................................) 

 

หมายเหตุ  
1. ผู้สมัครต้องเป็นหัวหน้าเครือข่าย และเคยได้รับรางวัลการประกวดประเภทมืออาชีพ  
2. ผู้สมัครต้องมีสมาชิกกลุ่มเครือข่ายตั้งแต่ 5 แปลง ขึ้นไป  
3. ผู้สมัครต้องส่งสำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชนของผู้สมัครและสมาชิกกลุ่มเครือข่ายทุกคนมาด้วย 
4. ผู้สมัครจะไม่สามารถสมัครแข่งขันการประกวดประเภทมืออาชีพ และประเภทมือใหม่  
5. การตัดสินของคณะกรรมการที่เป็นเอกฉันท์ถือว่าถูกต้องแล้ว ผู้สมัครไม่มีสิทธิ์โต้แย้งหรือเรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น 
 
 
 
 
 
 

/รายช่ือสมาชิก… 
 
 

 
 
  
 



- 2 - 

รายช่ือสมาชิกกลุ่มเครือข่ายเกษตรกร จำนวนสมาชิก..................แปลง 

1. (ชื่อ)...................................................(ท่ีอยู่)........................................................... .................................................. 
    เบอรโ์ทรศัพท์............................................................ 
2. (ชื่อ)...................................................(ท่ีอยู่)........................................................... .................................................. 
    เบอร์โทรศัพท์............................................................  
3. (ชื่อ)...................................................(ท่ีอยู่)........................................................... ...............................................

เบอร์โทรศัพท์............................................................ 
4. (ชื่อ)...................................................(ท่ีอยู่)........................................................... ...............................................

เบอร์โทรศัพท์............................................................ 
5. (ชื่อ).................................................(ท่ีอยู่)................................................................................... .......................

เบอร์โทรศัพท์............................................................ 
6. (ชื่อ).................................................(ทีอ่ยู่)................................................................................ .......................... 
    เบอร์โทรศัพท์............................................................ 
7. (ชื่อ).................................................(ท่ีอยู่)........................................................................................................ 
    เบอร์โทรศัพท์............................................................  
8. (ชื่อ).................................................(ท่ีอยู่)........................................................................................................ 
    เบอร์โทรศัพท์............................................................ 
9. (ชื่อ).................................................(ท่ีอยู่)........................................................................................................  
    เบอร์โทรศัพท์............................................................ 
10. (ชื่อ).................................................(ท่ีอยู่)........................................................................................................ 
    เบอร์โทรศัพท์............................................................ 
11. (ชื่อ).................................................(ท่ีอยู่)................................................................................... .......................

เบอร์โทรศัพท์............................................................ 
12. (ชื่อ).................................................(ทีอ่ยู่).......................................................................................................... 
    เบอร์โทรศัพท์............................................................ 
13. (ชื่อ).................................................(ท่ีอยู่)........................................................................................................ 
    เบอร์โทรศัพท์............................................................  
14. (ชื่อ).................................................(ท่ีอยู่)........................................................................................................ 
    เบอร์โทรศัพท์............................................................ 
15. (ชื่อ).................................................(ท่ีอยู่)........................................................................................................  
    เบอร์โทรศัพท์............................................................ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบฟอร์มใบสมัครประกวดโครงการส่งเสริมแปลงเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฏีใหม่           
ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี 
................................................... 

ประเภทมืออาชีพ 
ชื่อ (นาย,นาง,นางสาว).................................................นามสกุล.............................................................

บ้านเลขท่ี........................หมูท่ี่................ชื่อหมู่บ้าน........................................ตำบล.....................................................
อำเภอ............................................จังหวัด....................................เบอร์โทรศัพท์................ ...........................................
สถานที่ติดต่อท่านได้สะดวก........................................................................................................................................... 

กิจกรรมที่ดำเนินการแปลงเกษตรตามโครงการฯ (พอสังเขป) 

1. ........................................................................................... พ้ืนที่........................................ 
2. ........................................................................................... พ้ืนที่........................................ 
3. ........................................................................................... พ้ืนที่........................................ 
4. ........................................................................................... พ้ืนที่........................................ 
5. ........................................................................................... พ้ืนที่........................................ 
6. ........................................................................................... พ้ืนที่........................................ 

สมาชิกในครอบครัวมีจำนวน.................คน 

แผนที่ทางเข้าแปลงประกวดแข่งขัน 

 
(ลงชื่อ)............................................ผูส้มัคร 

(............................................) 

(ลงชื่อ).......................................พยาน    ลงชื่อ.........................................พยาน 
       (........................................)          (...........................................) 

หมายเหตุ   
1. ผู้สมัครต้องไม่เป็นผู้ที่เคยได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1 และรองชนะเลิศอันดับ 2 ของระดับจังหวัด
ประเภทมืออาชีพ ประจำปี พ.ศ. 2562 - 2564  
2. ผู้สมัครต้องไม่เป็นผู้ที่เคยได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1 และรองชนะเลิศอันดับ 2 ของระดับจังหวัด
ประเภทมือใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2564  
3. ผู้สมัครต้องส่งสำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาโฉนดที่ดินแปลงประกวดมาด้วย 
4. การตัดสินของคณะกรรมการที่เป็นเอกฉันท์ถือว่าถูกต้องแล้ว ผู้สมัครไม่มีสิทธิ์โต้แย้งหรือเรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น 
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................................................... 

ประเภทมือใหม ่
ชื่อ (นาย,นาง,นางสาว).................................................นามสกุล.............................................................

บ้านเลขท่ี........................หมูท่ี่................ชื่อหมู่บ้าน........................................ตำบล.....................................................
อำเภอ............................................จังหวัด....................................เบอร์โทรศัพท์................ ...........................................
สถานที่ติดต่อท่านได้สะดวก......................................................................................................................................... 

กิจกรรมที่ดำเนินการแปลงเกษตรตามโครงการฯ (พอสังเขป) 

1. ........................................................................................... พ้ืนที่........................................ 
2. ........................................................................................... พ้ืนที่........................................ 
3. ........................................................................................... พ้ืนที่........................................ 
4. ........................................................................................... พ้ืนที่........................................ 
5. ........................................................................................... พ้ืนที่........................................ 
6. ........................................................................................... พ้ืนที่........................................ 

สมาชิกในครอบครัวมีจำนวน.................คน 

แผนที่ทางเข้าแปลงประกวดแข่งขัน 

 
(ลงชื่อ)............................................ผูส้มัคร 

(............................................) 

(ลงชื่อ).......................................พยาน    ลงชื่อ.........................................พยาน 
       (........................................)          (...........................................) 

หมายเหตุ   
1. ผู้สมัครต้องไม่เป็นผู้ที่เคยได้รับรางวัลใด ๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี 
2. ผู้สมัครต้องส่งสำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาโฉนดที่ดินแปลงประกวดมาด้วย 
3. การตัดสินของคณะกรรมการที่เป็นเอกฉันท์ถือว่าถูกต้องแล้ว ผู้สมัครไม่มีสิทธิ์โต้แย้งหรือเรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น 
 
 
 
 

 
 
  
 



เกณฑ์การใหค้ะแนนแปลงเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฏีใหม่ ปี 2565 (ประเภทแบบก้าวหน้า) 
สรุปผลการประเมินในภาพรวมโดยการตรวจสอบ สังเกต สัมภาษณ์ และสอบถามผู้เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

1. มีการรวมกลุ่มของเกษตรกร  (๑๐ คะแนน) 
มีการรวมกลุ่มของเกษตรกร จำนวน 9 แปลง ขึ้นไป  (๘ - ๑0 คะแนน) 
มีการรวมกลุ่มของเกษตรกร จำนวน 6 - 8 แปลง  (๕ - ๗ คะแนน) 
มีการรวมกลุ่มของเกษตรกร จำนวน 5 แปลง  (๒ – ๔ คะแนน) 

2. มีการใช้นวตกรรมหรือเทคโนโลยีรูปแบบใหม่ ๆ ในเครือข่าย  (10 คะแนน) 
มีการใช้นวตกรรมหรือเทคโนโลยีรปูแบบใหม่ ๆ ในเครือข่าย จำนวน 3 ชนิด ขึ้นไป  (8 – 10 คะแนน) 
มีการใช้นวตกรรมหรือเทคโนโลยีรปูแบบใหม่ ๆ ในเครือข่าย จำนวน 2 – 3 ชนิด  (5 – 7 คะแนน) 
ไม่มีการใช้นวตกรรมหรือเทคโนโลยีรูปแบบใหม่ ๆ ในเครือข่าย  (2 - 4 คะแนน) 

3. เครือข่ายของเกษตรกรเป็นศูนย์เรียนรูส้ามารถถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรรายอื่น ๆ  (๑๐ คะแนน) 
เครือข่ายมีปา้ยศูนย์เรียนรู้ที่ชัดเจน แบ่งกิจกรรมภายในแปลงเป็นสดัส่วน และมีสมุดตรวจเยี่ยม  (๗ – ๑๐ คะแนน) 
เครือข่ายมหีลักฐานไม่ครบองค์ประกอบ  (๓ – ๖ คะแนน) 
เครือข่ายไม่มีหลักฐานเลย  (0 คะแนน) 

4. เครือข่ายของเกษตรกรมีการจดทะเบียนจัดต้ังกลุม่เกษตรกร  (10 คะแนน) 
เครือข่ายของเกษตรกรมีการจดทะเบียนจดัตั้งกลุ่มเกษตรกร  (6 - 10 คะแนน) 
เครือข่ายของเกษตรกรไม่มีการจดทะเบียนจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร  (1 - 5 คะแนน) 

5. เครือข่ายของเกษตรกรมีการร่วมมือกับหน่วยงานราชการหรือเอกชน  (๑0 คะแนน) 
เครือข่ายของเกษตรกรมีการร่วมมอืกับหน่วยงานราชการหรือเอกชน  (6 – ๑0 คะแนน) 
เครือข่ายของเกษตรกรไม่มีการร่วมมือกับหน่วยงานราชการหรือเอกชน  (1 – 5 คะแนน) 

6.  สมาชิกเครือข่ายมกีารทำปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยน้ำชีวภาพ ปุ๋ยพืชสมุนไพร ฯลฯ  (๑๐ คะแนน) 
การทำปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก ปุ๋ยอินทรยี์ ปุ๋ยพืชสด พืชสมุนไพร ปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ ไม่เผาฟาง  (๗ – ๑๐ คะแนน) 
การทำปุ๋ยไว้ใช้ไม่เกิน 2 ชนิด  (๓ – ๖ คะแนน) 
ไม่ได้ทำปุ๋ยใช้เลย ซื้ออย่างเดียว  (0 คะแนน) 

7.  สมาชิกเครือข่ายมีแหล่งน้ำใช้ได้ตลอดปี ปลูกพืชผักสวนครัว ไม้ผล ไม้ยืนต้น และเลี้ยงสัตว์  (๑๐ คะแนน) 
มีแหล่งน้ำใช้ได้ตลอดปี ปลูกพชืผักสวนครัว ไม้ผล ไมย้ืนต้น และเลี้ยงสัตว์ 3 ชนิดขึ้นไป  (๘ - ๑0 คะแนน) 
มีแหล่งน้ำใช้ได้ไม่ตลอดปี ปลูกพชืผักสวนครัว ไมผ้ล ไม้ยืนต้น บางชนิด และเลี้ยงสัตว์ 1 ชนิดขึ้นไป  (๕ - ๗ คะแนน) 
มีแหล่งน้ำใช้ได้ไม่ตลอดปี ปลูกพชืผักสวนครัว ไมผ้ล ไม้ยืนต้น บางชนิด และไม่ได้เลี้ยงสัตว์เลย  (๒ – ๔ คะแนน) 

8.  สมาชิกเครือข่ายมกีารจัดการมสี่วนรว่มของสมาชกิในครัวเรือน  (๑0 คะแนน) 
การมีส่วนร่วมของสมาชิกในครัวเรือน ทุกคน ทุกกิจกรรม 100 เปอร์เซ็นต์  (๘ – ๑0 คะแนน) 
การมีส่วนร่วมของสมาชิกในครัวเรือน ประมาณ  75  เปอร์เซ็นต์  (๕ – ๗ คะแนน) 
การมีส่วนร่วมของสมาชิกในครัวเรือน ไม่เกิน  50  เปอรเ์ซ็นต์  (๒ – ๔ คะแนน) 

9.  สมาชิกเครือข่ายสามารถถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยี และขยายผลต่อเกษตรกรรายอื่น ๆ  (๑๐ คะแนน) 
 ถ่ายทอดความรูเ้รื่องเศรษฐกจิพอเพียง และขยายผลต่อเกษตรกรรายอื่นได้ ๑๐๐ รายขึ้นไป  (๘ – ๑๐ คะแนน)  

ถ่ายทอดความรูเ้รื่องเศรษฐกจิพอเพียง และขยายผลต่อเกษตรกรรายอื่นได้ ๕๐ - ๙๙ ราย  (๕ – ๗ คะแนน) 
ถ่ายทอดความรูเ้รื่องเศรษฐกจิพอเพียง และขยายผลต่อเกษตรกรรายอื่นได้ ๑ - ๔๙ ราย  (๒ – ๔ คะแนน)         

๑๐. สมาชิกเครือข่ายมีคุณธรรม  (๑0 คะแนน) 
เป็นครอบครัวทีม่ีคุณธรรมทั้ง พ่อ แม่ และลูก ชุมชนยกย่อง 100 เปอร์เซ็นต์  (8 – ๑0 คะแนน) 
เป็นครอบครัวทีม่ีคุณธรรมเฉพาะบุคคลใด บุคคลหนึ่งในครัวเรือนครบทุกคน ประมาณ 75 เปอร์เซ็นต์  (๕ – 7 คะแนน) 
เป็นครอบครัวที่มีคุณธรรมเฉพาะบุคคลใด บุคคลหนึ่งในครัวเรือนไม่ครบทุกคน ประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์  (๒ – ๔ คะแนน) 

หมายเหตุ 
 เศรษฐกิจพอเพียงแบบก้าวหน้า คือ ความพอเพียงในระดับกลุ่ม องค์กร หรือสหกรณ์ เพ่ือร่วมกัน
ดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ทั้งด้านการผลิต การตลาด โดยร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกเพ่ือการสร้างเครือข่าย    
มีการติดต่อร่วมมือกับธนาคารและบริษัทต่าง ๆ ทั้งในด้านการลงทุน การผลิต การตลาด การจำหน่าย และการบริหาร
จัดการ เพื่อการขยายกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่หลากหลาย ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งในด้านสวัสดิการ 
การศึกษา สังคม และศาสนา ให้สมประโยชน์ด้วยกันทุกฝ่าย 



เกณฑ์การใหค้ะแนนแปลงเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฏีใหม่ ปี 2565 (ประเภทมือใหม่) 
สรุปผลการประเมินในภาพรวมโดยการตรวจสอบ สังเกต สัมภาษณ์ และสอบถามผู้เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

1. แหล่งนำ้ เลี้ยงปลา ปลูกพืชน้ำ และปลกูหญ้าแฝก  (๑๐ คะแนน) 
มีแหล่งน้ำใช้ได้ตลอดปี มีการเลี้ยงปลา ปลูกพืชน้ำ และปลูกหญ้าแฝกกันดินพังทลาย  (๘ - ๑0 คะแนน) 
มีแหล่งน้ำใช้ได้ไม่ตลอดปี มีการเลี้ยงปลา ปลูกพืชน้ำ และปลูกหญ้าแฝกกันดินพังทลาย (๕ - ๗ คะแนน) 
มีแหล่งน้ำใช้ได้ไม่ตลอดปี ไม่เลี้ยงปลา ไม่ปลูกพืชน้ำ และไม่ปลูกหญ้าแฝก  (๒ – ๔ คะแนน) 

2. ปลูกพืชผัก สวนครัว ไม้ผล ไม้ยืนต้น ตลอดปีหรือขายเป็นรายได้  (10 คะแนน) 
ปลูกพืชผัก สวนครัว ไมผ้ล ไม้ยืนต้น ไว้ใช้ประโยชนไ์ด้ตลอดปี  (8 – 10 คะแนน) 
ปลูกพืชผัก สวนครัว ไมผ้ล ไม้ยืนต้น ไม่ตลอดปี  (5 – 7 คะแนน) 
ปลูกพืชผัก สวนครัว ไมผ้ล ไม้ยืนต้น ไม่ตลอดปี น้อยกว่า 5 ชนิด  (2 – 4 คะแนน) 

3. เลี้ยงสัตว์ ไก่ เป็ด หมู วัว ควาย ฯลฯ  (๑๐ คะแนน) 
เลี้ยงไก่ เปด็ หมู ฯลฯ เพื่อลดรายจ่ายเพิ่มรายได้  (๗ – ๑๐ คะแนน) 
เลี้ยงไก่ เปด็ หมู หรือ สัตว์อ่ืน ๆ ชนิดเดียว  (๓ – ๖ คะแนน) 
ไม่ได้เลี้ยงอะไรเลย  (0 คะแนน) 

4. ปลูกข้าว ข้าวโพด อ้อย มันสำปะหลัง ยางพารา ฯลฯ  (10 คะแนน) 
ปลูกข้าว พืชไร่ รวมแล้วมี 3 ประเภท ขึ้นไป  (8 - 10 คะแนน) 
ปลูกข้าว พืชไร่ ไมเ่กิน 2 ประเภท  (5 – 7 คะแนน) 
ปลูกข้าว พืชไร่ เพียงประเภทเดียว  (2 – 4 คะแนน) 

5. การมีส่วนรว่มของสมาชกิในครัวเรือน  (๑0 คะแนน) 
การมีส่วนร่วมของสมาชิกในครัวเรือน ทุกคน ทุกกิจกรรม 100 เปอร์เซ็นต์  (๘ – ๑0 คะแนน) 
การมีส่วนร่วมของสมาชิกในครัวเรือน ประมาณ 75 เปอร์เซ็นต์  (๕ – ๗ คะแนน) 
การมีส่วนร่วมของสมาชิกในครัวเรือน ไม่เกิน 50 เปอร์เซ็นต์  (๒ – ๔ คะแนน) 

6. การทำปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยน้ำชีวภาพ ปุ๋ยพืชสมุนไพร ฯลฯ  (๑๐ คะแนน) 
การทำปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก ปุ๋ยอินทรยี์ ปุ๋ยพืชสด พืชสมุนไพร ปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ ไม่เผาฟาง  (๗ – ๑๐ คะแนน) 
การทำปุ๋ยไว้ใช้ไม่เกิน 2 ชนิด  (๓ – ๖ คะแนน) 
ไม่ได้ทำปุ๋ยใช้เลย ซื้ออย่างเดียว  (0 คะแนน) 

7. การทำบัญชีในครัวเรือน  (10 คะแนน) 
มีบัญชีเป็นหลักฐานบันทึกข้อมูลเป็นบัญชีรายรับ – รายจ่าย ในครัวเรือนเป็นประจำตลอดปี  (7 – 10 คะแนน) 
มีบัญชีเป็นหลักฐานบันทึกข้อมูลเป็นบัญชีรายรับ – รายจ่าย ในครัวเรือนไม่ต่อเนื่อง หรือเริ่มบันทึกข้อมูล  (3 – 6 คะแนน) 
ไม่มีบญัชีเป็นหลักฐานบันทึกข้อมูลรายรับ – รายจา่ย ในครัวเรือน  (0 คะแนน) 

8.  การมีความรู้เร่ืองหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3 ห่วง 2 เง่ือนไข  (๑๐ คะแนน) 
           อธิบายหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างดี  (๘ – ๑๐ คะแนน)  

อธิบายหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้พอสมควร  (๕ – ๗ คะแนน) 
            อธิบายหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้เล็กน้อย  (๒ – ๔ คะแนน)                  
๙.  ถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยี และขยายผลต่อเกษตรกรหรือผู้สนใจมาศึกษาดูงานเพ่ือนำไปปฏบิัติ  (๑๐ คะแนน) 
            ถ่ายทอดความรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง และขยายผลต่อเกษตรกรรายอื่นได้ 2๑ รายขึ้นไป  (๘ – ๑๐ คะแนน)  

ถ่ายทอดความรูเ้รื่องเศรษฐกจิพอเพียง และขยายผลต่อเกษตรกรรายอื่นได้ 11 - 20 ราย  (๕ – ๗ คะแนน) 
            ถ่ายทอดความรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง และขยายผลต่อเกษตรกรรายอื่นได้ ๑ - 10 ราย  (๒ – ๔ คะแนน)                  
๑๐. การมีคุณธรรม  (๑0 คะแนน) 

เป็นครอบครัวทีม่ีคุณธรรมทั้ง พ่อ แม่ และลูก ชุมชนยกย่อง 100 เปอร์เซ็นต์  (8 – ๑0 คะแนน) 
เป็นครอบครัวท่ีมีคุณธรรมเฉพาะบุคคลใด บุคคลหนึ่งในครัวเรือนครบทุกคน ประมาณ 75 เปอร์เซ็นต์  (๕ – 7 คะแนน) 
เป็นครอบครัวที่มีคุณธรรมเฉพาะบุคคลใด บุคคลหนึ่งในครัวเรือนไม่ครบทุกคน ประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์  (๒ – ๔ คะแนน) 

หมายเหตุ   คุณธรรม 4 ประการ    
๑. การรักษาความสัตย์ ความจริงใจ    ๒. การรู้จักข่มใจตนเอง      
๓. การอดทน อดกลั้น และอดออม     ๔. การรู้จักละวางความชั่ว 
 
 



เกณฑ์การใหค้ะแนนแปลงเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฏีใหม่ ปี 2565 (ประเภทมืออาชีพ) 
สรุปผลการประเมินในภาพรวมโดยการตรวจสอบ สังเกต สัมภาษณ์ และสอบถามผู้เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

1. แหล่งนำ้ เลี้ยงปลา ปลูกพืชน้ำ และปลกูหญ้าแฝก  (๑๐ คะแนน) 
มีแหล่งน้ำใช้ได้ตลอดปี มีการเลี้ยงปลา ปลูกพืชน้ำ และปลูกหญ้าแฝกกันดินพังทลาย  (๘ - ๑0 คะแนน) 
มีแหล่งน้ำใช้ได้ไม่ตลอดปี มีการเลี้ยงปลา ปลูกพืชน้ำ และปลูกหญ้าแฝกกันดินพังทลาย  (๕ - ๗ คะแนน) 
มีแหล่งน้ำใช้ได้ไม่ตลอดปี ไม่เลี้ยงปลา ไม่ปลูกพืชน้ำ และไม่ปลูกหญ้าแฝก  (๒ – ๔ คะแนน) 

2. ปลูกพืชผัก สวนครัว ไม้ผล ไม้ยืนต้น ตลอดปีหรือขายเป็นรายได้  (10 คะแนน) 
ปลูกพืชผัก สวนครัว ไมผ้ล ไม้ยืนต้น ไว้ใช้ประโยชนไ์ด้ตลอดปี  (8 – 10 คะแนน) 
ปลูกพืชผัก สวนครัว ไมผ้ล ไม้ยืนต้น ไม่ตลอดปี  (5 – 7 คะแนน) 
ปลูกพืชผัก สวนครัว ไมผ้ล ไม้ยืนต้น ไม่ตลอดปี น้อยกว่า 5 ชนิด  (2 – 4 คะแนน) 

3. เลี้ยงสัตว์ ไก่ เป็ด หมู วัว ควาย ฯลฯ  (๑๐ คะแนน) 
เลี้ยงไก่ เปด็ หมู ฯลฯ เพื่อลดรายจ่ายเพิ่มรายได้  (๗ – ๑๐ คะแนน) 
เลี้ยงไก่ เปด็ หมู หรือ สัตว์อ่ืน ๆ ชนิดเดียว  (๓ – ๖ คะแนน) 
ไม่ได้เลี้ยงอะไรเลย  (0  คะแนน) 

4. ปลูกข้าว ข้าวโพด อ้อย มันสำปะหลัง ยางพารา ฯลฯ  (10 คะแนน) 
ปลูกข้าว พืชไร่ รวมแล้วมี 3 ประเภท ขึ้นไป  (8 - 10 คะแนน) 
ปลูกข้าว พืชไร่ ไมเ่กิน 2 ประเภท  (5 – 7 คะแนน) 
ปลูกข้าว พืชไร่ เพียงประเภทเดียว  (2 – 4 คะแนน) 

5. การมีส่วนรว่มของสมาชกิในครัวเรือน  (๑0 คะแนน) 
การมีส่วนร่วมของสมาชิกในครัวเรือน ทุกคน ทุกกิจกรรม 100 เปอร์เซ็นต์  (๘ – ๑0 คะแนน) 
การมีส่วนร่วมของสมาชิกในครัวเรือน ประมาณ 75 เปอร์เซ็นต์  (๕ – ๗ คะแนน) 
การมีส่วนร่วมของสมาชิกในครัวเรือน ไม่เกิน 50 เปอร์เซ็นต์  (๒ – ๔ คะแนน) 

6. การทำปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยน้ำชีวภาพ ปุ๋ยพืชสมุนไพร ฯลฯ  (๑๐ คะแนน) 
การทำปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก ปุ๋ยอินทรยี์ ปุ๋ยพืชสด พืชสมุนไพร ปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ ไม่เผาฟาง  (๗ – ๑๐ คะแนน) 
การทำปุ๋ยไว้ใช้ไม่เกิน 2 ชนิด  (๓ – ๖ คะแนน) 
ไม่ได้ทำปุ๋ยใช้เลย ซื้ออย่างเดียว  (0 คะแนน) 

7. การทำบัญชีในครัวเรือน  (10 คะแนน) 
มีบัญชีเป็นหลักฐานบันทึกข้อมูลเป็นบัญชีรายรับ – รายจ่าย ในครัวเรือนเป็นประจำตลอดปี  (7 – 10 คะแนน) 
มีบัญชีเป็นหลักฐานบันทึกข้อมูลเป็นบัญชีรายรับ – รายจ่าย ในครัวเรือนไม่ต่อเนื่อง หรือเริ่มบันทึกข้อมูล  (3 – 6 คะแนน) 
ไม่มีบญัชีเป็นหลักฐานบันทึกข้อมูลรายรับ – รายจา่ย ในครัวเรือน  (0 คะแนน) 

8.   พัฒนาหลักเศรษฐกิจพอเพียง จากแบบพ้ืนฐานเป็นแบบก้าวหน้า ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  (๑๐ คะแนน) 
            มีกิจกรรมร่วมมือกันสร้างประโยชน์แก่กลุ่มหรือวิสาหกิจชุมชน ผู้มีส่วนร่วม ๗๐ – ๑๐๐ คนขึ้นไป  (๘ – ๑๐ คะแนน) 
            มีกิจกรรมร่วมมือกันสรา้งประโยชน์แก่กลุม่หรือวิสาหกิจชุมชน ผู้มีส่วนร่วม ๔๐ – ๖๙ คน  (๕ – ๗ คะแนน)  

                    มีกิจกรรมร่วมมอืกันสร้างประโยชน์แก่กลุม่หรือวิสาหกิจชุมชน ผู้มสี่วนร่วม ๑๐ – ๓๙ คน  (๒ – ๔ คะแนน) 
๙.   ถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยี และขยายผลต่อเกษตรกรรายอื่น ๆ  (๑๐ คะแนน) 
            ถ่ายทอดความรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง และขยายผลต่อเกษตรกรรายอื่นได้ ๑๐๐ รายขึ้นไป  (๘ – ๑๐ คะแนน)  

ถ่ายทอดความรูเ้รื่องเศรษฐกจิพอเพียง และขยายผลต่อเกษตรกรรายอื่นได้ ๕๐ - ๙๙ ราย  (๕ – ๗ คะแนน) 
            ถ่ายทอดความรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง และขยายผลต่อเกษตรกรรายอื่นได้ ๑ - ๔๙ ราย  (๒ – ๔ คะแนน)                 
๑๐. การมีคุณธรรม  (๑0 คะแนน) 

เป็นครอบครัวทีม่ีคุณธรรมทั้ง พ่อ แม่ และลูก ชุมชนยกย่อง 100 เปอร์เซ็นต์  (8 – ๑0 คะแนน) 
เป็นครอบครัวทีม่ีคุณธรรมเฉพาะบุคคลใด บุคคลหนึ่งในครัวเรือนครบทุกคน ประมาณ 75 เปอร์เซ็นต์  (๕ – 7 คะแนน) 
เป็นครอบครัวที่มีคุณธรรมเฉพาะบุคคลใด บุคคลหนึ่งในครัวเรือนไม่ครบทุกคน ประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์  (๒ – ๔ คะแนน) 

หมายเหตุ   คุณธรรม 4 ประการ    
๑. การรักษาความสัตย์ ความจริงใจ    ๒. การรู้จักข่มใจตนเอง      
๓. การอดทน อดกลั้น และอดออม     ๔. การรู้จักละวางความชั่ว 
 
 



รายละเอียดรางวัลประกวดโครงการส่งเสริมแปลงเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฏีใหม่ ปี 2565 

ประเภทแบบก้าวหน้า 
ระดับจังหวัด 
  รางวัลชนะเลิศ   จำนวน 1 รางวัล  เป็นเงิน  80,000.-บาท 
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล  เป็นเงิน  60,000.-บาท 
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  จำนวน 1 รางวัล  เป็นเงิน  40,000.-บาท 
  รางวัลชมเชย จำนวน 5 รางวัล รางวัลละ 10,000.-บาท เป็นเงิน  50,000.-บาท 
หมายเหตุ 

ประเภทแบบก้าวหน้า ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1 รองชนะเลิศอันดับ 2  
และผู้ที่ได้รับรางวัลชมเชย ประจำปี พ.ศ. 2562 - 2564 ขอสงวนสิทธิ์ในการส่งเข้าประกวด เพราะถือว่า
แปลงเรียนรู้ฯ ของท่านดีเยี่ยมแล้ว ขอสงวนสิทธิ์เป็นแปลงตัวอย่างศึกษาให้กับแปลงเรียนรู้ฯ ของท่านอ่ืน 

ประเภทมืออาชีพ 
ระดับจังหวัด 
  รางวัลชนะเลิศ   จำนวน 1 รางวัล  เป็นเงิน  60,000.-บาท 
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล  เป็นเงิน  40,000.-บาท 
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  จำนวน 1 รางวัล  เป็นเงิน  25,000.-บาท 
  รางวัลชมเชย จำนวน 5 รางวัล รางวัลละ 6,000.-บาท เป็นเงิน  30,000.-บาท 
ระดับอำเภอ 
  รางวัลชนะเลิศจำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 10,000.-บาท รวม 8 อำเภอ เป็นเงิน 80,000.-บาท 
หมายเหตุ 

ประเภทมืออาชีพ ผู้ที่ ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1 และรองชนะเลิศอันดับ 2        
ประจำปี พ.ศ. 2562 - 2564 ขอสงวนสิทธิ์ในการส่งเข้าประกวด เพราะถือว่าแปลงเรียนรู้ฯ ของท่านดีเยี่ยมแล้ว 
ขอสงวนสิทธิ์เป็นแปลงตัวอย่างศึกษาให้กับแปลงเรียนรู้ฯ ของท่านอ่ืน 

ประเภทมือใหม่ 
ระดับจังหวัด 
  รางวัลชนะเลิศ   จำนวน 1 รางวัล  เป็นเงิน  60,000.-บาท 
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล  เป็นเงิน  40,000.-บาท 
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  จำนวน 1 รางวัล  เป็นเงิน  25,000.-บาท 
  รางวัลชมเชย จำนวน 5 รางวัล รางวัลละ 6,000.-บาท เป็นเงิน  30,000.-บาท 
ระดับอำเภอ 
  รางวัลชนะเลิศจำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 10,000.-บาท รวม 8 อำเภอ เป็นเงิน 80,000.-บาท 
ระดับตำบล 
  รางวัลชนะเลิศจำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 5,000.-บาท รวม 70 ตำบล เป็นเงิน 350,000.-บาท 

  รวมเงินรางวัลทั้งสิ้นเป็นเงิน 1,050,000.-บาท (-หนึ่งล้านห้าหม่ืนบาทถ้วน-) 
หมายเหตุ 

ประเภทมือใหม่ ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1 และรองชนะเลิศอันดับ 2   
ประจำปี พ.ศ. 2564 ขอสงวนสิทธิ์ในการส่งเข้าประกวด เพราะถือว่าแปลงเรียนรู้ฯ ของท่านดีเยี่ยมแล้ว      
ขอสงวนสิทธิ์เป็นแปลงตัวอย่างศึกษาให้กับแปลงเรียนรู้ฯ ของท่านอ่ืน 

 
.............................................................................................. 

 


