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เกณฑ์การให้คะแนนการประกวดแปลงต้นแบบระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
ชื่อแปลงใหญ่........................................................................................อ าเภอ.........................................จังหวัด......................................... 
 
ประเด็นการตรวจประเมิน คะแนนเต็ม 

(คะแนน) 
เกณฑ์การให้คะแนน(ผลการด าเนินงาน) คะแนนที่ได้ 

(คะแนน) 
ตัวช้ีวัด หลักฐานประกอบการ

พิจารณา พอใช้ ดี ดีมาก 
ส่วนที่1. การเตรียมการ  9       
1.1 การบริหารจัดการของ SC 
 

3 
 

(ด าเนินการ 2 
เร่ือง/หรือน้อยกวา่)  

 
(1 คะแนน) 

 

(ด าเนินการ 3 
เร่ือง) 

 
(2 คะแนน) 

 
 
 
 

(ด าเนินการ 4 
เร่ืองขึ้นไป)  

 
(3 คะแนน) 

 
 
 

 

 1. มีการประชุม  
2. มีการแบ่งงาน  
3. มีการมอบหมายงาน
ชัดเจน 
4. มีการก ากับติดตามดูแล 

1.รายงานการประชุมต่างๆ 
2.รายงานการติดตามผล
การด าเนินงานฯ  
3. อ่ืนๆตามบทบาทของ 
SC  

1.2 แผนการบูรณาการ (งาน 
งบประมาณ เจ้าหน้าที่) 

3 
 

( มี  1 ส่วน) 
 

(1 คะแนน) 
 

( มี  2 ส่วน)  
 

(2 คะแนน) 
 

(ครบ 3 ส่วน) 
 

(3 คะแนน) 
 

 มีแผนบูรณาการ
ประกอบด้วย 
1.แผนกิจกรรม 
2.แผนงบประมาณ 
3.แผนหน่วยงานและ 
ผู้ปฏิบัติงาน 

      เอกสารแสดงแผนการ
บูรณาการงาน งบประมาณ 
และผู้ปฏิบัติงาน 

1.3 บทบาทของคณะท างาน 
4 ทีม 

3 
 

(มีการก าหนด
น้อยกว่า 3 ทีม)  

 
(1 คะแนน) 

 

( มีการก าหนด 
3 ทีม)  

 
(2 คะแนน) 

 

(มีการก าหนด
ครบ 4 ทีม) 

 
(3 คะแนน) 

 

 มีการก าหนดบทบาท
คณะท างาน 4 ทีม  
1.ทีมผู้จัดการแปลง 
2.ทีมลดต้นทุน 
3.ทีมบริหารจัดการ 
4.ทีมตลาด 

      เอกสาร/หลักฐาน/ 
ค าสั่งที่แสดงการก าหนด
บทบาท 

ชุดที่ 1 



2 

ประเด็นการตรวจประเมิน คะแนนเต็ม 
(คะแนน) 

เกณฑ์การให้คะแนน(ผลการด าเนินงาน) คะแนนที่ได้ 
(คะแนน) 

ตัวช้ีวัด หลักฐานประกอบการ
พิจารณา พอใช้ ดี ดีมาก 

ส่วนที่ 2. แผน และปัจจัย
น าเข้า 

27       

2.1 การสร้างความเข้าใจ
เกษตรกรสมาชิกและรวมกลุ่ม
เกษตรกรแปลงใหญ่ ก าหนด
ระเบียบ/กฎเกณฑ์กลุ่ม 

3 
 

(ม ี1 ประเด็น
ตัวช้ีวัด)  

 
 

(1 คะแนน) 

(ม ี2 ประเด็น
ตัวช้ีวัด)  

 
 

(2 คะแนน) 

(มีครบ 3 
ประเด็น
ตัวช้ีวัด)  

 
(3 คะแนน) 

 1.มีการประชุมต่อเนื่อง 
2.มีการประชุมเพ่ือแก้ไข
ปัญหา 
3.มีการก าหนดระเบียบ/
กฎเกณฑ์กลุ่ม 

       รายงานการประชุม 
       เอกสารก าหนด
ระเบียบ กฎเกณฑ์กลุ่ม 

 2.2 สร้างความเข้มแข็งให้กับ
สมาชิกในแปลงโดยใช้
ประโยชน์จาก ศพก, 

3 
 

(มนี้อยกว่า 3 
ประเด็นตัวช้ีวัด) 

 
 

( 1 คะแนน) 
 

(มี 3 ประเด็น
ตัวช้ีวัด)  

 
 

(2 คะแนน) 
 

(มีมากกว่า 3 
ประเด็น
ตัวช้ีวัด)  

 
(3 คะแนน) 

 
 

 มีการท ากิจกรรมที่
เชื่อมโยงกันระหว่าง ศพก. 
และแปลงใหญ่  
1. การประชุมหารือ  
2. การวางแผน  
3. การถ่ายทอดความรู้ 
การศึกษาดูงาน  
4. จัดท าแปลงเรียนรู้ 
5. อ่ืนๆ 

      เอกสาร/หลักฐาน ที่
แสดงตามตัวชี้วัด  

2.๓ จัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐานและ
ความก้าวหน้าของแปลงตามที่
ก าหนดและบันทึกข้อมูลเข้า
ระบบ bigfarm.doae.go.th 
ให้เป็นปัจจุบัน 

3 
 

 

(ไม่สมบูรณ์และ
ไม่เป็นปัจจุบัน) 

 
 
 
 
 

( 1 คะแนน) 

(ไม่สมบูรณ์
หรือไมเ่ป็น
ปัจจุบัน)  

 
 
 
 

(2 คะแนน) 

(สมบูรณ ์
และเป็น
ปัจจุบัน)  

 
 
 
 

(3 คะแนน) 

 1. มีข้อมูลพื้นฐานราย
แปลง 
2. มีข้อมูลความก้าวหน้า
แปลงที่เป็นปัจจุบัน 

        ตรวจสอบข้อมูลใน
ระบบรายงาน 
bigfarm.doae.go.th 
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ประเด็นการตรวจประเมิน คะแนนเต็ม 
(คะแนน) 

เกณฑ์การให้คะแนน(ผลการด าเนินงาน) คะแนนที่ได้ 
(คะแนน) 

ตัวช้ีวัด หลักฐานประกอบการ
พิจารณา พอใช้ ดี ดีมาก 

2.4 มีเป้าหมายและ
แผนปฏิบัติงานทีช่ัดเจน  

6 
 

 

(มีเป้าหมายและ
แผนปฏิบัติงาน 

น้อยกว่า 4 
ด้าน)  

 
 

(2 คะแนน) 

(มีเป้าหมาย
และ

แผนปฏิบัติ
งาน 4 ด้าน)  

 
 

(4 คะแนน) 

(มีเป้าหมาย
และ

แผนปฏิบัติ
งาน ครบ 5 

ด้าน) 
 

 (6 คะแนน) 

 มีเป้าหมายและแผนใน
การปฏิบัติงาน 5 ด้าน  
1. ลดต้นทุนการผลิต  
2. เพ่ิมผลผลิต  
3. พัฒนาคุณภาพผลผลิต 
4. การตลาด 
5. การบริหารจัดการ 

     แผนปฏิบัติงานของ
แปลง ประกอบด้วย 
เป้าหมายและกิจกรรม 
ช่วงเวลาปฏิบัติงานและ
ผู้ปฏิบัติงาน 

2.5 ประสานและสร้างความ
เข้าใจกับภาคีเครือข่ายที่
เกี่ยวข้อง 

3 
 

(ไม่มี / หรือ มี 
1แห่ง )  

 
(1 คะแนน) 

(มี 2 แห่ง)  
 
 

(2 คะแนน) 

(มี 3 แห่งขึ้น
ไป)  
 

(3 คะแนน)  

 จ านวนหน่วยงานภายนอก
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ท่ีได้ประสานงาน 

      หนังสือเชิญประชุม/ 
เอกสาร/หลักฐานที่แสดง
การประสานกับ หน่วยงาน
ภายนอก กษ. 

2.6 การสื่อสารกับเกษตรกร
สมาชิกแปลงใหญ่ 

3 
 

(น้อยกว่า 3 
ครั้ง)  

 
 

( 1 คะแนน) 

(มี 3 ครั้ง)  
 
 
 

(2 คะแนน) 

(มี 4 ครั้งขึ้น
ไป) 
 
 

(3 คะแนน) 

 จ านวนครั้งที่มีการประชุม
สมาชิกแปลงใหญ่ 

      บันทึกการประชุม   

2.7 การจัดท าบัญชีต้นทุน
อาชีพ 

3 
 

(น้อยกว่าร้อยละ 
60 )  

 
(1 คะแนน) 

(ร้อยละ 60 -
69)  

 
(2 คะแนน) 

(ร้อยละ 70 
ขึ้นไป) 

  
(3 คะแนน) 

 ร้อยละของสมาชิกท่ีมีการ
ท าบัญชีต้นทุนอาชีพ 

      เอกสาร/หลักฐานการ
จัดท าบัญชีต้นทุนอาชีพของ
สมาชิกแปลงใหญ่ 

2.๘ การจัดหาทุนสนับสนุน
(เงินและ/หรือปัจจัยการพัฒนา
แปลงใหญ่) 

3 
 

(1 แหล่ง )  
 
 

(1 คะแนน) 

(2 แหล่ง)  
 
 

(2 คะแนน) 

(3 แหล่ง)  
 
 

(3 คะแนน) 

 จ านวนแหล่งทุนสนับสนุน
(เงินและ/หรือปัจจัยการ
พัฒนาแปลงใหญ่)นอก 
เหนือจากหน่วยงาน กษ. 

     เอกสาร/หลักฐานการ
แสดงการสนับสนุน 



4 

ประเด็นการตรวจประเมิน คะแนนเต็ม 
(คะแนน) 

เกณฑ์การให้คะแนน(ผลการด าเนินงาน) คะแนนที่ได้ 
(คะแนน) 

ตัวช้ีวัด หลักฐานประกอบการ
พิจารณา พอใช้ ดี ดีมาก 

ส่วนที่3. การด าเนินการและ
ผลตามกิจกรรม 

31       

3.1 มีการด าเนินการตามแผน
และกิจกรรมที่ตั้งไว้ (ตามข้อ 
2.4) พร้อมทั้งผลตามกิจกรรม ใน
ด้านต่าง ๆ  

15      กิจกรรมของแปลงตามแผน
ที่ก าหนด 

   3.1.1. ลดต้นทุน ตาม
กิจกรรมของแผน 
 

3 
 

(น้อยกว่าร้อยละ 
50 ของ

กิจกรรมตาม
แผน)  

 
 
 
 

(1 คะแนน) 

(ร้อยละ 50 -
59 ของ

กิจกรรมตาม
แผน)  

 
 
 
 
 

(2 คะแนน) 

(ร้อยละ  60 
ขึ้นไป ของ

กิจกรรมตาม
แผน)  

 
 
 
 

(3 คะแนน) 

 รอ้ยละของกิจกรรมที่
สามารถด าเนินการได้ตาม
แผน (กิจกรรมที่จะได้รับ
การพิจารณาต้องมีผลงาน
มากกว่าร้อยละ 70 ของ
เป้าหมายกิจกรรมนั้น)  

      รายงานผลการ
ด าเนินงานรายกิจกรรม 
เช่น กิจกรรมใช้ปุ๋ยตามค่า
วิเคราะห์ดินตั้งเป้าหมาย
สมาชิก 100 รายจะใช้ปุ๋ย
ตามค่าวิเคราะห์ดิน แต่
ผลงาน มีสมาชิก 70 รายที่
ใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน 
ถือว่ากิจกรรมนี้ให้นับเป็น 
1 กิจกรรม 

   3.1.2. เพ่ิมผลผลิต ตาม
กิจกรรมของแผน 
 

3 
 

(น้อยกว่าร้อยละ 
50 ของ

กิจกรรมตาม
แผน) 

 
 
 

(1 คะแนน) 

(ร้อยละ 50 -
59 ของ

กิจกรรมตาม
แผน)  

 
 
 

(2 คะแนน) 

(ร้อยละ  60 
ขึ้นไป ของ

กิจกรรมตาม
แผน)  

 
 
 

(3 คะแนน) 

 ร้อยละของกิจกรรมที่
สามารถด าเนินการได้ตาม
แผน (กิจกรรมที่จะได้รับ
การพิจารณาต้องมีผลงาน
มากกว่าร้อยละ 70 ของ
เป้าหมายกิจกรรมนั้น)  

      รายงานผลการ
ด าเนินงานรายกิจกรรม 
เช่น ใช้พันธุ์ดี ปรับปรุง
บ ารุงดิน ฯลฯ 
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ประเด็นการตรวจประเมิน คะแนนเต็ม 
(คะแนน) 

เกณฑ์การให้คะแนน(ผลการด าเนินงาน) คะแนนที่ได้ 
(คะแนน) 

ตัวช้ีวัด หลักฐานประกอบการ
พิจารณา พอใช้ ดี ดีมาก 

   3.1.3. พัฒนาคุณภาพ ตาม
กิจกรรมของแผน 
 

3 
 

(น้อยกว่าร้อยละ 
50 ของ

กิจกรรมตาม
แผน) 

 
 
 

(1 คะแนน) 

(ร้อยละ 50 -
59 ของ

กิจกรรมตาม
แผน)  

 
 
 

(2 คะแนน) 

(ร้อยละ  60 
ขึ้นไป ของ

กิจกรรมตาม
แผน)  

 
 
 

(3 คะแนน) 

 ร้อยละของกิจกรรมที่
สามารถด าเนินการได้ตาม
แผน (กิจกรรมที่จะได้รับ
การพิจารณาต้องมีผลงาน
มากกว่าร้อยละ 70 ของ
เป้าหมายกิจกรรมนั้น)  

    รายงานผลการ
ด าเนินงานรายกิจกรรม 
เช่น อบรม และตรวจสอบ
รับรอง ฯลฯ 

   3.1.4. การตลาด ตาม
กิจกรรมของแผน 
 
 

3 
 

(น้อยกว่าร้อยละ 
50 ของ

กิจกรรมตาม
แผน) 

 
 
 

(1 คะแนน) 

(ร้อยละ 50 -
59 ของ

กิจกรรมตาม
แผน)  

 
 
 

(2 คะแนน) 

(ร้อยละ  60 
ขึ้นไป ของ

กิจกรรมตาม
แผน)  

 
 
 

(3 คะแนน) 

 ร้อยละของกิจกรรมที่
สามารถด าเนินการได้ตาม
แผน (กิจกรรมที่จะได้รับ
การพิจารณาต้องมีผลงาน
มากกว่าร้อยละ 70 ของ
เป้าหมายกิจกรรมนั้น)  

    รายงานผลการ
ด าเนินงานรายกิจกรรม 
เช่น สัญญาซื้อขาย เพ่ิม
มูลค่า  ฯลฯ 

   3.1.5. การบริหารจัดการ 
ตามกิจกรรมของแผน 
 

3 
 

(น้อยกว่าร้อยละ 
50 ของ

กิจกรรมตาม
แผน) 

 
 
 
 

(1 คะแนน) 

(ร้อยละ 50 -
59 ของ

กิจกรรมตาม
แผน)  

 
 
 
 

(2 คะแนน) 

(ร้อยละ  60 
ขึ้นไป ของ

กิจกรรมตาม
แผน)  

 
 
 
 

(3 คะแนน) 

 ร้อยละของกิจกรรมที่
สามารถด าเนินการได้ตาม
แผน (กิจกรรมที่จะได้รับ
การพิจารณาต้องมีผลงาน
มากกว่าร้อยละ 70 ของ
เป้าหมายกิจกรรมนั้น)  

     รายงานผลการ
ด าเนินงานรายกิจกรรม 
เช่น การวางแผนซื้อปัจจัย
การผลิต การจ าหน่าย
ผลผลิต การบริหาร
เครื่องจักรกล 
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ประเด็นการตรวจประเมิน คะแนนเต็ม 
(คะแนน) 

เกณฑ์การให้คะแนน(ผลการด าเนินงาน) คะแนนที่ได้ 
(คะแนน) 

ตัวช้ีวัด หลักฐานประกอบการ
พิจารณา พอใช้ ดี ดีมาก 

3.2 ทีมผู้จัดการแปลงมีการ
ก ากับ ดูแล และแก้ไขปัญหา
ของแปลงใหญ่ 

6 (ไม่ม/ีมีการ
ด าเนินการครบ 

1 ตัวช้ีวัด)  
 
 

(2 คะแนน) 

( มีการ
ด าเนินการ

ครบ 2 
ตัวช้ีวัด)  

 
(4 คะแนน) 

( มีการ
ด าเนินการ

ครบ 3 
ตัวช้ีวัด)  

 
(6 คะแนน) 

 1. มีแผนการติดตามการ
ด าเนินงานของแปลงใหญ่  
2. มีการด าเนินการ
ติดตามตามแผน 
3. มีการแก้ไขปัญหาที่พบ
หลังจากติดตามการ
ด าเนินงาน 
 

     เอกสาร/หลักฐาน ที่
แสดงถึงแผนการติดตาม
และการแก้ไขปัญหาที่พบ 

3.3 การลดความเสี่ยงจากการ
ผลิตสินค้าเชิงเดี่ยว (การผลิต
และรายได้) 
 

10 ( น้อยกว่าร้อย
ละ 50 ของ

สมาชิก)  
 
 

(1 คะแนน) 

(ร้อยละ 50-
59 ของ
สมาชิก)  

 
 
(5 คะแนน) 

( ร้อยละ 60 
ขึ้นไป ของ
สมาชิก)  

 
 

(10 คะแนน) 

 ร้อยละของเกษตรกรที่ด าเนิน
กิจกรรมเพ่ือลดความเสี่ยง 

      เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึง
การลดความเสี่ยงจากการผลิต
สินค้าเชิงเดี่ยว เช่น การท า
กิจกรรมเสริมรายได้ เกษตร
พอเพียง การท าการเกษตร
ผสมผสานการปลูกพืชใช้น้ า
น้อยในฤดูแล้ง เป็นต้น) 

หมวดที่4. ผลลัพธ์ 33       
   4.1 ด้านลดต้นทุนการผลิต 9 (น้อยกว่าร้อยละ 

70 ของ
เป้าหมาย)  

 
 

(3 คะแนน) 

(ร้อยละ 71 -
79 ของ

เป้าหมาย)  
 
 

(6 คะแนน) 

(ร้อยละ 80 
ขึ้นไป ของ
เป้าหมาย)  

 
 

(9 คะแนน)  

 ร้อยละผลการด าเนินงาน
จริงเทียบกับเป้าหมาย
ผลลัพธ์ที่ก าหนดของแปลง 

-    หลักฐานที่แสดงผลการ
ด าเนินงานด้านลดต้นทุน
การผลิต บรรลุตามแผน/
เป้าหมายของแปลง  
-    ตรวจสอบข้อมูลใน
ระบบรายงาน 
bigfarm.doae.go.th 
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ประเด็นการตรวจประเมิน คะแนนเต็ม 
(คะแนน) 

เกณฑ์การให้คะแนน(ผลการด าเนินงาน) คะแนนที่ได้ 
(คะแนน) 

ตัวช้ีวัด หลักฐานประกอบการ
พิจารณา พอใช้ ดี ดีมาก 

   4.2 ด้านเพ่ิมผลผลิต  9 (น้อยกว่าร้อยละ 
70 ของ

เป้าหมาย)  
 
 

(3 คะแนน) 

(ร้อยละ 71 -
79 ของ

เป้าหมาย)  
 
 

(6 คะแนน) 

(ร้อยละ 80 
ขึ้นไป ของ
เป้าหมาย)  

 
 

(9 คะแนน) 

 ร้อยละผลการด าเนินงาน
จริงเทียบกับเป้าหมาย
ผลลัพธ์ที่ก าหนดของแปลง 

     หลักฐานที่แสดงผลการ
ด าเนินงานด้านเพ่ิมผลผลิต 
บรรลุตามแผน/เป้าหมาย
ของแปลง  
-    ตรวจสอบข้อมูลใน
ระบบรายงาน 
bigfarm.doae.go.th 

   4.3 ด้านคุณภาพผลผลิต 9 (น้อยกว่าร้อยละ 
70 ของ

เป้าหมาย)  
 
 

(3 คะแนน) 

(ร้อยละ 71 -
79 ของ

เป้าหมาย)  
 
 

(6 คะแนน) 

(ร้อยละ 80 
ขึ้นไป ของ
เป้าหมาย)  

 
 

(9 คะแนน) 

 ร้อยละผลการด าเนินงาน
จริงเทียบกับเป้าหมาย
ผลลัพธ์ที่ก าหนดของแปลง 

-    หลักฐานที่แสดงผลการ
ด าเนินงานด้านคุณภาพ
ผลผลิต บรรลุตามแผน/
เป้าหมายของแปลง  
-    ตรวจสอบข้อมูลใน
ระบบรายงาน 
bigfarm.doae.go.th 

   4.4 ด้านการตลาด (เช่น มี
ตลาดรองรับ , ราคาสูงกว่า
ตลาด ฯลฯ)  

6 (น้อยกว่าร้อยละ 
70 ของ

เป้าหมาย)  
 
 

(2 คะแนน) 

(ร้อยละ 71 -
79 ของ

เป้าหมาย)  
 
 

(4 คะแนน) 

(ร้อยละ 80 
ขึ้นไป ของ
เป้าหมาย)  

 
 

(6 คะแนน) 

 ร้อยละผลการด าเนินงาน
จริงเทียบกับเป้าหมาย
ผลลัพธ์ที่ก าหนดของแปลง 

-     หลักฐานที่แสดงผล
การด าเนินด้านการตลาด 
บรรลุตามแผน/เป้าหมาย
ของแปลง  
-     ตรวจสอบข้อมูลใน
ระบบรายงาน 
bigfarm.doae.go.th 

 


