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คู่มือการประกวดแปลงต้นแบบตามระบบส่งเสรมิการเกษตรแบบแปลงใหญ ่ป ี2559 

1. หลักการและเหตุผล 

  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (พลเอก ฉัตรชัย  สาริกัลยะ) ได้มอบนโยบาย เมื่อวันที่ 26 
สิงหาคม 2558 เน้นให้ความส าคัญในเรื่องการลดต้นทุนการผลิตและเพ่ิมโอกาสในการแข่งขัน ด าเนินการโดยการ
รวมแปลงเป็นแปลงใหญ่ ที่สามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้  จะต้องท าการผลิตในพ้ืนที่ที่มีความ
เหมาะสมตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ประกาศเขตพ้ืนที่เหมาะสมส าหรับการผลิตสินค้า 20 ชนิดไว้แล้ว 
โดยมีหลักการคือสนับสนุนให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่มกันผลิต โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 
อาทิ ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตต่อพ้ืนที่ รวมทั้งผลผลิตมีคุณภาพได้มาตรฐาน ตรงตามความต้องการของตลาด รวมทั้ง
มีการบริหารจัดการเชื่อมโยงกับตลาดเพ่ือให้เกิดสมดุลระหว่างอุปทานและอุปสงค์ของสินค้า และแก้ปัญหาสินค้าล้น
ตลาดและราคาตกต่ า  
  ในวันที่ 1 ตุลาคม 2559 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (พลเอก ฉัตรชัย  สาริกัลยะ) ได้สั่งการ
ให้มีการประกวดการส่งเสริมการด าเนินงาน การส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ เพ่ือใช้เป็นต้นแบบการ
ด าเนินการขับเคลื่อนระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ การบูรณาการท างานร่วมกับของหน่วยงานภาครัฐ
และหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

2. วัตถุประสงค์ของการประกวด 
 2.1 เพ่ือพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถให้การด าเนินงานมาตรการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุ
ตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ 
 2.2 เพ่ือเผยแพร่เกียรติคุณและผลงานของโครงการให้ปรากฏแก่สาธารณชน และเป็นตัวอย่างในการ
ขยายผลการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ในพ้ืนที่อ่ืนๆ ต่อไป 

3. กลไกการด าเนินงานประกวดแปลงต้นแบบ  
3.1 วิธีการ 
 1) การจัดท าเกณฑ์การประกวด 
  (1) กรมส่งเสริมการเกษตร จัดท าคู่มือการประกวดแปลงต้นแบบระบบส่งเสริมการเกษตร

แบบแปลงใหญ่ พร้อมทั้งหลักเกณฑ์การประกวดให้คณะท างานระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ พิจารณาให้
เห็นชอบ 

  (2) คณะท างานระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ จัดส่งคู่มือหลักเกณฑ์การประกวด 
ให้หน่วยงานในส่วนกลางและภูมิภาค และผู้เกี่ยวข้องรับทราบ 
 

 2) การตัดสินการประกวด 
   (1) การประกวดระดับเขต  
   คณะอนุกรรมการระดับเขตตรวจราชการ เสนอผลการพิจารณาผลการคัดเลือกแปลงใหญ่  
โดยมีผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน  และผู้อ านวยการส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 - 12 
เป็นเลขานุการ พิจารณาแปลงต้นแบบตามระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ในเขตรับผิดชอบ และคัดเลือกแปลง
ต้นแบบที่มีผลงานดีเด่น เขตละ 1 แปลง รวม 18 แปลง ตามเกณฑ์การให้คะแนนการประกวด (ตามเกณฑ์การให้
คะแนนการประกวดในภาคผนวก)  จัดส่งให้คณะท างานระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ภายในวันที่ 30 
กันยายน 2559   
   (2) การประกวดระดับประเทศ 
      (2.1) แปลงใหญ่ที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องจัดท าเอกสารรายงานแปลงใหญ่ จัดส่งให้
คณะท างานระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ เพื่อน าเสนอคณะรองปลัดกระทรวง 4 คณะซึ่งรับผิดชอบการ
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ท างานในกลุ่มจังหวัด คณะรองปลัดแต่ละคณะท าการคัดเลือกให้เหลือคณะละ 2 แปลง รวม 8 แปลง ภายใน 1 
พฤศจิกายน 2559 (ปีงบประมาณ 2560) 
      (2.2) แต่งตั้งคณะท างานคัดเลือกแปลงใหญ่ต้นแบบระดับประเทศ เดินทางไป
ตรวจสอบในพ้ืนที่จริง และน าผลการให้คะแนน เสนอรายงานในคณะท างานระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
เพ่ือตัดสินการประกวดระดับประเทศ และประกาศผลภายในเดือน 1 ธันวาคม 2559 (ปีงบประมาณ 2560) 

3.2 เกณฑ์การตัดสิน 
 หลักเกณฑ์การตัดสิน ประกอบด้วย ๕ หมวด รวม 500 คะแนน คือ 

๑). ความก้าวหน้าตามขั้นตอนการด าเนินงาน     50 คะแนน 
๒). ความสามารถในการแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติ    50 คะแนน 
๓). ความสามารถในการบริหารจัดการแปลงใหญ่   200 คะแนน 
๔). บทบาทและการมีส่วนรวมของสมาชิก     100 คะแนน 
๕). ผลลัพธ ์       100 คะแนน 
 

 ทั้งนี้แปลงที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ จะต้องได้รับคะแนนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 กรณีท่ีมีแปลงได้
คะแนนไม่ถึงร้อยละ 80 ให้คัดเลือกแปลงที่ได้รับคะแนนสูงสุด ได้รับรางวัล ชมเชย เท่านั้น 
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ผัง การประกวดแปลงต้นแบบ ตามระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
 
 76 แปลง 

18 แปลง 

8 แปลง 

คณะท างานระบบ
ส่งเสริมการเกษตร
แบบแปลงใหญ่
ตัดสินการประกวด 

คณะผู้ตรวจราชการในเขตท่ีรับผิดชอบ 
18 เขต คัดเลือก เขตละ 1 แปลง ภายใน
วันที่ 30 กันยายน 2559   

รองปลัดกระทรวง 4 ท่าน คัดเลือก กลุ่มจังหวัด
ที่รับผิดชอบ กลุ่มละ 2 แปลง รวม 8 แปลง   
1 พฤศจิกายน 2559 

คณะท างานคัดเลือกแปลงใหญ่
ระดับประเทศ ตรวจสอบพื้นที่จริงและ
เอกสาร ให้แล้วเสร็จ 
 ภายในวันที่ 1 ธันวาคม 2559 
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หลักเกณฑ์การประกวดระบบการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่(แปลงต้นแบบ) 

 
หลักเกณฑ์ในการตัดสิน  
 มีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณา ขั้นตอนการด าเนินงาน แนวคิด และผลการ
ด าเนินงานของแปลงใหญ่ในการพัฒนาการผลิต การรวมกลุ่มของสมาชิกเพ่ือการบริหารจัดการและการพัฒนา
ความรู้ เพ่ือความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนของกลุ่มเกษตรกรสมาชิกในแปลงใหญ่ 
 
 หลักเกณฑ์การประกวดประกอบด้วย ๕ หมวด รวม 500 คะแนน คือ 

๑. ความก้าวหน้าตามขั้นตอนการด าเนินงาน     50 คะแนน 
๒. ความสามารถในการแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติ    50 คะแนน 
๓. ความสามารถในการบริหารจัดการแปลงใหญ่    200 คะแนน 
๔. บทบาทและการมีส่วนรวมของสมาชิก     100 คะแนน 
๕. ผลลัพธ ์       100 คะแนน 

 ทั้งนีแ้ปลงใหญ่ที่ได้รับรางวัลในการประกวดครั้งนี้ ต้องได้คะแนนรวมไม่ต่ ากว่า 60 คะแนน ส าหรับ
แปลงที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศ จะต้องได้รับคะแนนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 กรณีท่ีมีแปลง  
ได้คะแนนไม่ถึงร้อยละ 80 ให้คัดเลือกแปลงที่ได้รับคะแนนสูงสุด ได้รับรางวัล ชมเชย เท่านั้น 
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 ประเด็นพิจารณา คะแนนเต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 

ตัวอย่าง
เอกสาร/
หลักฐาน 

1 ความก้าวหน้าตามขั้นตอนการด าเนินงาน  
               หมายถึง ความพร้อมในขั้นเตรียมการประกวด โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการจัดท าข้อมูลและเอกสารเพ่ือเป็นฐานประกอบ การพิจารณา
ให้คะแนนเบื้องต้น จ านวน 6 ประเด็น 
 1.1 การคัดเลือกแปลงต้นแบบ 
  -  มีความสอดคล้อง เหมาะสมกับเกณฑ์ท่ีก าหนด 
(จ านวน 6 ข้อ) 
  -  จัดส่งรายชื่อแปลงต้นแบบแก่ สศก ตาม
ก าหนดเวลา  
 1.2 มีคณะทีมงานแปลงใหญ่ครบ 4 ทีม และจัดส่งค าสั่ง
แต่งตั้งตามก าหนดเวลา 
 1.3 ข้อมูลแผนที่รายละเอียดข้อมูลรายแปลงและ
เกษตรกรตามหมายเลขประจ าตัว 13 หลัก 
  -  มีแผนที่แสดงขอบเขตพ้ืนที่พร้อมระบุกิจกรรมราย
แปลง 
  -  จ านวนแปลงที่มีการระบุรายละเอียดครบถ้วน 
 1.4 มีการจัดส่งข้อมูลพ้ืนฐานภาวะเศรษฐกิจของ
เกษตรกรตามก าหนดเวลา 
 1.5 มีแผนปฏิบัติงานแปลงใหญ่ ที่ผ่านความเห็นชอบของ
คณะอนุกรรมการฯแล้ว ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
 1.6 มีการรายงานความก้าวหน้าส่ง สศก ภายในก าหนด  

รวม 50
คะแนน 
 
 

10 
 
 
 

10 
 

10 
 
 
 

5 
 

5 
 

10 

  
การให้คะแนน
ตามเอกสาร
ประกอบ 

2 ความสามารถในการแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติ 
 หมายถึง ความสามารถของทีมผู้จัดการและทีมสนับสนุน
อีก 3 ทีม ได้ท าความเข้าใจร่วมกัน เพ่ือบูรณาการการจัดท าแผนปฏิบัติ
งานแปลงใหญ่ รวมทั้งการด าเนินงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ 
 2.1 มีการสร้างความเข้าใจ แนวทางการด าเนินการ
ร่วมกันและก าหนดบทบาทหน้าที่ของทุกทีม ( 4 ทีม) 
 2.2 มีการติดตามความก้าวหน้าและแก้ไขปัญหาในทาง
ปฏิบัติ 
 2.3 มีการปฏิบัติงาน นิเทศร่วมกันทั้ง 4 ทีม 

รวม 50
คะแนน 
 
 

20 
 

15 
15 

  
 
 
 
1 รายงานการ
ประชุม 
2 ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะท างาน 4 ทีม
4 ภายใน
ก าหนดเวลา 
3 รายงานการ
ติดตามการ
ปฏิบัติงาน 
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ประเด็นพิจารณา คะแนนเต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 

ตัวอย่าง
เอกสาร/
หลักฐาน 

3 ความสามารถในการบริหารจัดการแปลงใหญ่ 
หมายถึง ความสามารถของทีมผู้จัดการและสมาชิกที่จะร่วมกับทีม
สนับสนุนอีก 3 ทีมในการบริหารจัดการ ซึ่งต้องมีการด าเนินการครบ
ทุกด้านดังนี้ 
 3.1 ด้านแผนการด าเนินงานแปลงใหญ่ 
  (1) มีการก าหนดเป้าหมายและทิศทางการพัฒนาของ
แปลงใหญ่ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนที่ 
  (2) มีแผนการด าเนินงานและกิจกรรมประกอบด้วย 
4 แผนย่อย คือ แผนลดต้นทุนการผลิต แผนเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
แผนการตลาด และแผนการบริหารจัดการ 
  (3) ลักษณะแผนการด าเนินงานและกิจกรรมที่มี
เหตุผลสอดคล้องและเหมาะสมกับเงื่อนไขของแปลงใหญ่/สมาชิก 
  (4) มีการประสานแผนกับหน่วยงานภาคีให้บรรลุ
เป้าหมายและทิศทางที่วางไว้ 
 3.2 ด้านทรัพยากรและเงินทุน 
  (1) สมาชิกมีส่วนร่วมในการบริหารและจัดหา
ทรัพยากร ปัจจัยการผลิต ทุน (เช่นการระดมทุน การจัดซื้อปัจจัยการ
ผลิตร่วมกัน motor pool) 
  (2) บูรณาการกับหน่วยงานภาคีในการจัดหา
ทรัพยากรและเงินทุนเพ่ือการพัฒนาแปลงใหญ่ 
  (3) มีการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและมี
ประสิทธิภาพสูงสุด (เช่น การจัดการขยะ การจัดการของเสีย Zero 
waste เป็นต้น) 
 3.3 การจัดท าบัญชีต้นทุน  
  (1) มีการจัดท าบัญชีต้นทุนอาชีพรายแปลง 
 3.4 ด้านโครงสร้างและบทบาทหน้าที่ 
  (1) มีการก าหนดโครงสร้างการบริหารแปลงใหญ่และ
สมาชิกท่ีชัดเจน 
  (2) มีการบริหารจัดการคนให้เหมาะสมกับบทบาท
หน้าที่ 
  -  มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบให้ด าเนินการตาม
แผนปฏิบัติงาน 
  -  ผู้รับผิดชอบปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย 
  -  มีการชี้แจงหรือแจ้งให้ผู้ที่ได้รับหมายรับทราบ 

รวม 200 
คะแนน 
 

 
20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 
 
 
 
 
 
 

 
 

20 
 

20 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  
 

 

3.1.1 แผนปฏิบัติที่

ก าหนดเป้าหมายการ

พัฒนา กจิกรรมและ

ช่วงเวลาการ

ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

3.1.2 รายงานการ

ประชุม 

 

 

 

3.2.1 หลักฐาน/

เอกสาร/บัญชี  

3.2.2 รายงานการ

ประชุม 

 
 
 
 
 
3.3.1 สมุดบญัช ี
 
3.4.1 มรีายงาน
การประชุม/ค าสั่ง
มอบหมาย/
หนังสือน าส่ง 
 
 
 
 
 

 



๘ 

 

ประเด็นพิจารณา คะแนนเต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 

ตัวอย่าง
เอกสาร/
หลักฐาน 

 3.5 ด้านการก าหนดกฎระเบียบหรือข้อตกลงร่วมกัน 
  (๑) มีกฎระเบียบหรือข้อตกลง ที่เกี่ยวข้องและจ าเป็น
ต่อการบริหาร ตามความพอเหมาะ 
  (๒) กฎ ระเบียบ หรือข้อตกลง ถูกก าหนดโดยสมาชิก 
  (๓) กฎ ระเบียบ หรือข้อตกลง มีความชัดเจนและมี
บันทึกไว้เป็นหลักฐาน 
   (๔) มีระบบให้ปฏิบัติตามระเบียบ หรือข้อตกลง ที่
ก าหนดไว้ 
 3.6 ด้านการจัดการข้อมูล  
   (๑) มีการรวบรวมข้อมูลรายแปลงและจัดเก็บอย่าง
เป็นระบบ สะดวกในการใช้งาน 
   (๒) ข้อมูลมีคุณภาพ ถูกต้อง น่าเชื่อถือ เหมาะสม 
เพียงพอ ทันสมัย เป็นปัจจุบัน  
  (๓) มีการใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่จัดเก็บอย่าง
ต่อเนื่อง  
 3.7 ด้านบริหารจัดการผลผลติ 
  (1) มีการวิเคราะห์และประมาณการผลผลิต 
  (2) มีการจัดการผลผลิตให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาด 
 3.8 ด้านการสื่อสาร  
   (๑) มีการสื่อสารภายในกลุ่มสมาชิก 
  -  มีระบบ / วิธีการสื่อสาร เช่น ประชุม อบรม 
  -  มีการสื่อสารอย่างต่อเนื่อง   
   (๒) มีการสื่อสารกับบุคคลภายนอก 
  -  มีระบบ / วิธีการสื่อสาร เช่น การประชาสัมพันธ์ 
  -  มีการสื่อสารอย่างต่อเนื่อง 
 3.9 ด้านการมีส่วนร่วมกับกับหน่วยงานภาคีท่ีเกี่ยวข้อง
เพ่ือประสานการสนับสนุนแปลงใหญ่ 
  (1) มีการประสาน อปท เพื่อสนับสนุนแผนการ
ปฏิบัติงานแปลงใหญ่ 
  (2) ประสานงานกับหน่วยงานภาคีอ่ืน ๆ เพื่อ
สนับสนุนแผนการปฏิบัติงานแปลงใหญ่ 
                3.10 ด้านการบริหารจัดการขนาดพ้ืนที่และจ านวน
สมาชิก 

 
20 

 
 
 

 
 

 
 

20 
 
 
 
 
 
 

20 
 
 

 
20 

 
 
 
 
 
 

20 
 
 
 
 
 

20 
 
 

 

 
3.5.1 บันทึก/
รายงานการ
ประชุมที่ระบุ
กฎ ระเบียบ 
หรือข้อตกลง 
 

 
 
3.6.1 
ตรวจสอบ
เอกสาร 
 
 
 
 
3.7.1 
ตรวจสอบ
เอกสาร 
 

3.8.1 ตรวจสอบ
เอกสาร 
ภาพประกอบ 
รายงานการ
ประชุม 
 
 
3.9.1 รายงาน/
เอกสารแสดง
แผนงาน/
งบประมาณจาก
หน่วยงานอ่ืน 
 
3.10.1 ตาม
เอกสารแนบ 



๙ 

 

ประเด็นพิจารณา คะแนนเต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 

ตัวอย่าง
เอกสาร/
หลักฐาน 

4. บทบาทและการมีส่วนร่วมของสมาชิก  
     หมายถึง การที่สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน
ของการด าเนินการ เริ่มตั้งแต่การเรียนรู้ การตัดสินใจมารวมตัวกัน เพื่อ
แก้ปัญหาของตนเอง 
 4.1 การมีส่วนร่วมในข้ันตอนต่าง ๆ ของการพัฒนา 
   (1) ร่วมกันคิดและก าหนดทิศทาง เป้าหมายการ
พัฒนา 
   (2) การร่วมวิเคราะห์ วางแผน การรวมกลุ่มกันท า
กิจกรรมเพ่ือแก้ปัญหาของสมาชิก 
  (3) การร่วมตัดสินใจในการด าเนินกิจกรรม  
  (4) ร่วมติดตาม ตรวจสอบ ผลการด าเนินงาน 
  (5) ร่วมรับผิดชอบต่อผลการกระท า รับประโยชน์
ร่วมกัน 
 
 4.2 การมีส่วนร่วมในการพัฒนาสมาชิก   
  (1) ร่วมกันคิด เสนอความเห็นในการก าหนดประเด็น
และวางแผนการเรียนรู้ของสมาชิก 
  (2) มีกิจกรรมเพ่ือการเรียนรู้ร่วมกันของสมาชิก
ต่อเนื่องตลอดฤดูการ เช่นการจัดท าแปลงเรียนรู้ 
 

รวม 100 
คะแนน 
 
 

50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50  
 
 
 
 

 

  
 
 
 
4.1.1 รายงาน
การประชุม/
การประชุม/
ภาพถ่าย 
 
 
 
 
 
 
4.2.1 รายงาน
การประชุม/
แผนการเรียนรู้/
ภาพถ่าย 
 
 

5 ผลลัพธ์ 
 
 5.1 การลดต้นทุน 
  (1) การลดต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต 
    – ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตลดลง 
   -  ร้อยละของจ านวนเกษตรกรที่ต้นทุนลดลง 
 
 5.2 การเพ่ิมผลผลิตต่อหน่วย 
  (1) ผลผลิตต่อหน่วยพื้นที่เพ่ิมขึ้น 
  (2) ร้อยละของจ านวนเกษตรกรที่ผลผลิตต่อหน่วย
พ้ืนที่เพ่ิมข้ึน 
 
 5.3 มีระบบมาตรฐานคุณภาพสินค้าเกษตร เช่น GAP 
หรือเกษตรอินทรีย์ หรือการวัดคุณภาพผลผลิตด้านอ่ืน ๆ เป็นต้น 
 

รวม 100 
คะแนน 

25 
 
 
 
 

25 
 
 
 
 

25 
 
 

 

  
 
5.1 – 5.2  
ข้อมูลที่ส ารวจ
ก่อนและหลังเข้า
ร่วมโครงการเป็น
รายบุคคล/สรุป 
 
 
 
 
 
5.3.1 เอกสาร/
หลักฐานการผ่าน
การตรวจสอบ
มาตรฐาน 



๑๐ 

 

ประเด็นพิจารณา คะแนนเต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 

ตัวอย่าง
เอกสาร/
หลักฐาน 

 5.4 การตลาด 
  (1) เกษตรกรไม่มีปัญหาการตลาดหรือมีปัญหาลดลง 
                     (2) เกษตรกรสามารถพัฒนาคุณภาพผลผลิตหรือแปร
รูปสินค้า ท าให้ราคาจ าหน่ายเพ่ิมข้ึน 
  (3) มีการรวมกลุ่มกันจ าหน่ายผลผลิตของเกษตรกร 
  (4) มีตลาดรับซื้อ/จ าหน่ายผลผลิตอย่างต่อเนื่อง 

25 
 
 
 
 
 

 5.4.1 แผนการ
จัดการผลผลิต/
MOU/เอกสาร
การตกลงการ
ซ้ือ/ขาย/การ
ซักถาม 
 
 
 



๑๑ 

 

 
สรุปคะแนน 

หมวดที ่ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
๑.ความก้าวหน้าตามขั้นตอนการด าเนินงาน 50  
๒. ความสามารถในการแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติ 50  
๓. ความสามารถในการบริหารจัดการแปลงใหญ่ 200  
๔. บทบาทและการมีส่วนร่วมของสมาชิก 100  
๕. ผลลัพธ์      100  

รวมคะแนน 500  
 
ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
...................................................................................................................................................................... 
............................................................................................... ....................................................................... 
........................................................................................................ .............................................................. 
............................................................................................................. ......................................................... 
.................................................................................................................. .................................................... 
..................................................................................................................... ................................................. 
............................................................... ........................................................ .............................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
........................................................................................... ........................................................................... 
............................................................................................................................. ......................................... 
.......................................................................................................................................... ............................ 
...................................................................................................... ................................................................ 
............................................................................................................................. ......................................... 
..................................................................................................................................................... ................. 
................................................................................................................. .................................................... 
 
 



เอกสารประกอบการชี้วัดในข้อ 1 
 
 
 

 
 
 

ประเด็น ตัวชี้วัด 
คะแนนเต็ม 

 

ผลการด าเนินงาน คะแนน 
ที่ได้  

 

หลักฐานประกอบการ
พิจารณา ปรับปรุง 

 
พอใช้ 

 
ดี 
 

ดีมาก 
 

1. การคัดเลือกแปลงต้นแบบ 
(10 คะแนน) 
 
 

มีความสอดคล้อง เหมาะสม
กับเกณฑ์ที่ก าหนด 

5 น้อยกว่า 4 ข้อ 
 
 

(1.25 คะแนน) 

ครอบคลมุ 4 ข้อ 
 
 

(2.5 คะแนน) 

ครอบคลมุ 5 ข้อ 
 
 

(3.75 คะแนน) 

ครบถ้วนทุกข้อ 
 
 

(5 คะแนน) 

 รายงานการ
ประชุม 
 
 

ระยะเวลาการจัดส่งแปลง
ต้นแบบให้ สศก. 

5 ได้รับหลังจาก 
5 พฤศจิกายน58 

 
(1.25 คะแนน) 

ได้รับภายใน 
5 พฤศจิกายน58 

 
(2.5 คะแนน) 

ได้รับภายใน 
30 ตุลาคม 58 

 
(3.75 คะแนน) 

ได้รับภายใน 
22 ตุลาคม 58 

 
(5 คะแนน) 

 วันที่ สศก. ได้รบั
หนังสือน าส่งโดย ผู้ว่าฯ 
ลงนาม /Fax / e-mail 
 

2. มีคณะท างานบริหารจัดการ 
การขับเคลื่อนแปลงใหญ่ในพื้นที ่
(20 คะแนน) 

มีทีม 
1) ทีมการตลาด 
2)ทีมลดต้นทุนการผลิต 
3)ทีมบริหารจัดการ 
4) ทีมผู้จัดการแปลง 

15 มี 1 ทีม 
 

(2.5คะแนน) 

มี 2 ทีม 
 

(7.5 คะแนน) 

มี 3 ทีม 
 

(11.25 คะแนน) 

มีครบ 4 ทีม 
 

(15 คะแนน) 

 ค าสั่งแต่งตั้ง / มติที่
ประชุมโดย
คณะอนุกรรมการ
พัฒนาการเกษตรและ
สหกรณ์ของจังหวัด 

 มีค าสั่งแต่งตั้ง และระยะเวลา
ในการแต่ งตั้ งการท างาน
ระดับพื้นท่ี 

5 มีค าสั่งแต่งตั้งหลัง
วันที่ 15 พ.ย.58 

 
(1.25 คะแนน) 

มีค าสั่งแต่งตั้ง
ภายในวันที่ 

 15 พ.ย .58 
(2.5 คะแนน) 

มีค าสั่งแต่งตั้ง
ภายในวันที่  
10 พ.ย.58 

(3.75 คะแนน) 

มีค าสั่งแต่งตั้ง
ภายในวันที่ 
 5 พ.ย..58 
(5 คะแนน) 

 ค าสั่งแต่งตั้ง / มติที่
ประชุมโดย
คณะอนุกรรมการ
พัฒนาการเกษตรและ
สหกรณ์ของจังหวัด 

ผ  3-2 

 



๑๓ 

 

ประเด็น ตัวชี้วัด 
คะแนนเต็ม 

 

ผลการด าเนินงาน คะแนน 
ที่ได้  

 

หลักฐาน
ประกอบการ

พิจารณา 
ปรับปรุง 

 
พอใช้ 

 
ดี 
 

ดีมาก 
 

3. ข้อมูลแผนที่รายแปลง 
รายละเอียดข้อมูลรายแปลง
และรายละเอียดจ านวน
เกษตรกร ตามหมายเลข
ประจ าตัว 13 หลัก  
 (20คะแนน) 
 
 

1) มีแผนท่ีแสดงขอบเขตพื้นที่
(1 : 4000)พร้อมระบุ
กิจกรรมรายแปลง 
 
2) ร้อยละของจ านวนแปลงที่
มี ก า ร ร ะ บุ ร า ย ล ะ เ อี ย ด
ครบถ้วน 
 

10 
 
 
 

10 

เสร็จหลัง  
20 ธันวาคม 58 
(3.75 คะแนน) 

 
70-79% 

(2.5 คะแนน) 
 

เสร็จภายใน 
20 ธันวาคม 58 

(5 คะแนน) 
 

80-89% 
(5 คะแนน) 

 
 
 

เสร็จภายใน 
10 ธันวาคม 58 
(7.5 คะแนน) 

 
90-99% 

(7.5 คะแนน) 
 

เสร็จภายใน 
30 พฤศจิกายน 

58 
(10 คะแนน) 

 
100% 

(10 คะแนน) 
 

 แผนที่มาตราส่วน 
1: 4000และระบุ
กิจกรรมรายแปลง
ข อ ง ค รั ว เ รื อ น
เกษตรกร  (digital 
file) 
เอกสารระบุ
กิจกรรมรายแปลง 
ของครัวเรือน
เกษตรกร 
หนังสือน าส่งจาก
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 
 

4.ข้ อ มู ล พื้ น ฐ า น ภ า ว ะ
เศรษฐกิ จของ เกษตรกร 
(10คะแนน) 

มี ต าร า งบั นทึ กข้ อมู ลกา ร
ส า ร ว จ ภ า ว ะ เ ศ ร ษ ฐ กิ จ
การเกษตร 

10 ได้รับหลังวันที่ 
20ธันวาคม58 

 
(2.5 คะแนน) 

ได้รับภายในวันที่
20ธันวาคม58 

 
(5 คะแนน) 

ได้รับภายในวันที ่10
ธันวาคม58 

 
(7.5 คะแนน) 

ได้รับภายในวันที่  
30พฤศจิกายน 58 

 
(10 คะแนน) 

 สศก. ได้รับตาราง
บันทึกข้อมูล(แบบ 
สร. 03) 

5. แผนปฏิบัติการแปลง
ใหญ่ 
ผ่ านความ เห็ นชอบของ
คณะอนุกรรมการ ฯ แล้ว 
 (20 คะแนน) 

มีส่งแผนปฏิบัติการแปลงใหญ่ 
- แผนการตลาด 
- แผนลดต้นทุนการผลิต 
 
 

20 ได้รับหลังวันที่ 
20 ธันวาคม58 

 
(5 คะแนน) 

ได้รับภายในวันที่ 
10 ธันวาคม58 

 
(10 คะแนน) 

ได้รับภายในวันที่ 30 
พฤศจิกายน58 

 
(15 คะแนน) 

ได้รับภายในวันที่ 20
พฤศจิกายน58 

 
(20 คะแนน) 

 สศก. ได้รับ
แผนปฏิบัติการราย
แปลง จากทีมบริหาร
จัดการ 
(แบบ ผป.01) 

ผ 3-3 

 



๑๔ 

 

6. รายงานความก้าวหน้า
ผลการปฏิบตัิงานตาม
แผนปฏิบัติการแปลงใหญ ่
(20คะแนน) 

ร้อยละของรายงานที่ส่งภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด 

20 ส่งภายในวันที่ 5 
ของทุกเดือน 5 

เดือน 
(5 คะแนน) 

ส่งภายในวันที่ 5 
ของทุกเดือน 6 

เดือน 
(10 คะแนน) 

ส่งภายในวันที่ 5 ของ
ทุกเดือน 7 เดือน 
(15 คะแนน) 

ส่งภายในวันที่ 5 ของ
ทุกเดือน ทั้ง 8 เดือน 

(20 คะแนน) 

 สศก. ได้รับ
รายงานจากทีม
บริหารจดัการ (แบบ 
ปญ01) และ หลัง
วันที่ 3 กพ.59 กสก.
ได้รับ รายงานตาม
แบบฟอร์ม 1 ให้ กสก.  

 

ประเด็น ตัวชี้วัด 
คะแนนเต็ม 

 

ผลการด าเนินงาน คะแนน 
ที่ได้  

 

หลักฐาน
ประกอบการ

พิจารณา 
ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก 



๑๕ 

 

 
เอกสารประกอบ ข้อ 3.10 
 

ประเด็น ตัวชี้วัด 
คะแนนเต็ม 

 

ผลการด าเนินงาน คะแนน 
ที่ได้  

 

หลักฐาน
ประกอบการ

พิจารณา 
ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก 

3.10 การบริหารจัดการขนาด
พื้นที่และจ านวนสมาชิก 

 
3.10.1 จ านวนเกษตรกร 
(เกณฑ์ก าหนด 50 ราย) 
 
 
3.10.2 ขนาดพื้นท่ี 
 - พืชไร่ ปาล์ม
น้ ามัน ยางพารา ข้าว (เกณฑ์
ก าหนด 1,000 ไร่) 
 -  ไม้ผล ไม้ดอกไม้
ประดับ หรือพืชอื่น ปศุสัตว์ 
ประมง (เกณฑ์ก าหนด 300 
ไร่) 
 

20 
10 

 
 
 

10 

 
ต่ ากว่าเกณฑ์ 50 
ราย  
(2.5 คะแนน) 
 
ต่ ากว่าเกณฑ ์
- 1000 ไร ่
 
 
- 300 ไร ่
 
(2.5 คะแนน) 
 

 
50-59 ราย 

 
(5 คะแนน) 

 
(< 20%) 

- 1,001 – 
1,119 ไร ่

 
- 301 – 

359 ไร ่
(5 คะแนน) 

 

 
60 – 69 ราย 

 
(7.5 คะแนน) 

 
(20% ขึ้นไป) 

- 1,200 – 
1,399 ไร ่

 
- 360 – 

419 ไร ่
(7.5 คะแนน) 

 

 
มากกว่า 70 ราย 

 
(10 คะแนน) 

 
(>40%) 

- 1,400 ขึ้นไป 
 
 
- 420 ไร่ขึ้นไป 
 

(10 คะแนน) 
 

  
หนังสือแจ้ง
เป้าหมายพื้นท่ี
ด าเนนิการ 

 
 


