
แนวทางการจัดช้ันคุณภาพของแปลงใหญ 

 
คําช้ีแจง 
 
1. วัตถุประสงค 
 -  เพื่อประเมินตนเองเบ้ืองตนในการดําเนินงานสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ 
 - เพื่อเปนขอมูลในการพัฒนาขีดความสามารถและปรับปรุงการดําเนินงานแปลงใหญใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 
2. วิธีการประเมิน  

- คณะกรรมการขับเคล่ือนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณแบบเบ็ดเสร็จในระดับจังหวัด  
(Single Command: SC) จัดประชุมช้ีแจงผูมีสวนเกี่ยวของเพื่อทําความเขาใจและวางแผนการดําเนินการประเมิน 

- ผูจัดการแปลง เปนผูรวบรวมหลักฐานการดําเนินงานตางๆ เสนอใหกับ SC เพื่อเตรียมการในการประเมิน 
- คณะกรรมการขับเคล่ือนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณแบบเบ็ดเสร็จในระดับจังหวัด (Single 

Command: SC) ดําเนินการประเมินผลการดําเนินงานสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญในพื้นท่ี รวมกับผูจัดการ
แปลง และคณะกรรมการกลุมเกษตรกรแปลงใหญแตละแปลง โดยพิจารณาและใหคะแนนตามแบบฟอรมเกณฑการให
คะแนนการจัดช้ันคุณภาพของแปลงใหญ 
 -  ผูจัดการแปลง รวมกับคณะกรรมการกลุมเกษตรกรแปลงใหญแตละแปลง จัดเวทีเพื่อระดมความคิดเห็นเพื่อ
หาแนวทางการพัฒนา/ปรับปรุงการดําเนินงาน และสงใหกับคณะกรรมการขับเคล่ือนนโยบายกระทรวงเกษตรและ
สหกรณแบบเบ็ดเสร็จในระดับจังหวัด (Single Command: SC) 
 -  คณะกรรมการขับเคล่ือนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณแบบเบ็ดเสร็จในระดับจังหวัด (Single 
Command: SC) รวบรวมผลการประเมินการจัดช้ันคุณภาพแปลงใหญ และแนวทางการพัฒนา/ปรับปรุงการ
ดําเนินงาน เสนอตอฝายเลขาฯ (กรมสงเสริมการเกษตร)  
 
3. การใหคะแนน จะแบงออกเปน 5 สวน ไดแก 
สวนท่ี 1  :  การรวมกลุมเกษตรกร     20 คะแนน 
สวนท่ี 2  :  การบริหารจัดการ     20 คะแนน 
สวนท่ี 3  :  ผลการดําเนินงาน     40 คะแนน 
สวนท่ี 4  :  การนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใชในแปลงใหญ 10 คะแนน 
สวนท่ี 5  :  ความยั่งยืนในการดําเนินการแปลงใหญ   10 คะแนน 
     รวม           100 คะแนน 
 
4. การจัดแบงเกรด 
 เกรด A  เกณฑคะแนน  75 – 100 % 
 เกรด B  เกณฑคะแนน  60 –  74 % 
 เกรด C  เกณฑคะแนน นอยกวา 60 % 
   
 
 
 
 



เกณฑการใหคะแนนการจัดช้ันคุณภาพของแปลงใหญ 
 

ช่ือแปลงใหญ ..................................... ชนิดสินคา .......................... อาํเภอ..................... จังหวัด...................... 
 

ประเด็นการตรวจประเมิน คะแนนเต็ม 
(คะแนน) 

คะแนนท่ีได (คะแนน) หลักฐานประกอบการ 
พิจารณา ดําเนินการแลว/

สมบูรณ/เปนไป
ตามเปาหมาย 

ดําเนินการแลว/
ยังไมสมบูรณ 

ยังไมได
ดําเนินการ คะแนน 

ท่ีได 
สวนท่ี 1  :  การรวมกลุมเกษตรกร 20      
1.1 มีการรวมกลุมท่ีเปนทางการ 
ไดแก สหกรณ กลุมเกษตรกร และ
วิสาหกิจชุมชน  

5  
 
(5 คะแนน) 

 
 
(3 คะแนน) 

 
 
(0 คะแนน) 

 
 
 

- ใบแสดงการข้ึน
ทะเบียนกลุมเกษตรกร 
 

1.2 การแตงต้ังคณะกรรมการ
บริหารแปลงใหญ 

5  
 
(5 คะแนน) 

 
 
(3 คะแนน) 

 
 
(0 คะแนน) 

 
 
 

- รายช่ือคณะกรรมการ
บริหารแปลงใหญ 

1.3 การกําหนดบทบาทหนาท่ีของ
คณะกรรมการบริหารแปลงใหญ          

5  
 
(5 คะแนน) 

 
 
(3 คะแนน) 

 
 
(0 คะแนน) 

 
 
 

- รายละเอียดบทบาทหนาท่ี
ของคณะกรรมการบริหาร
แปลงใหญ 

1.4 การกําหนดกฎระเบียบกลุม 
 

5  
(5 คะแนน) 

 
(3 คะแนน) 

 
(0 คะแนน) 

 - รายละเอียดของ
กฎระเบียบกลุม 

สวนท่ี 2  :  การบริหารจัดการ 20      
2.1 การทําแผนธุรกิจในระดับกลุมและ
รายบุคคล 

5  
(5 คะแนน) 

 
(3 คะแนน) 

 
(0 คะแนน) 

 - แผนธุรกิจระดับกลุม
และรายบุคคลท่ีชัดเจน 

2.2 ปจจัยการผลิต และการใช
เครื่องจักรกลและเครื่องมือ 

5  
 
 
(5 คะแนน) 

 
 
 
(3 คะแนน) 

 
 
 
(0 คะแนน) 

 - แผนการจัดซื้อปจจัย
การผลิตของสมาชิกกลุม
และแผนการใช
เครื่องจักรกลรวมกัน 

2.3 การรวมกันขาย 10  
 
 
(10 คะแนน) 

 
 
 
(5 คะแนน) 

 
 
 
(0 คะแนน) 

 - หลักฐานตางๆ เชน 
สัญญาซื้อขายผลผลิต 
แผนการจําหนาย
ผลผลิต 

สวนท่ี 3  :  ผลการดําเนินงาน 40      
3.1 ลดตนทุนการผลิต 10  

 
(5 คะแนน) 

 
 
(3 คะแนน) 

 
 
(0 คะแนน) 

 - ตรวจสอบขอมูลเทียบ
กับเปาหมาย 

3.2 เพิ่มผลผลิต 10  
 
 
(10 คะแนน) 

 
 
 
(5 คะแนน) 

 
 
 
(0 คะแนน) 

 - ตรวจสอบขอมูลเทียบ

กบัเปาหมาย 

3.3 เพ่ิมคุณภาพผลผลิต และไดการรับรอง
มาตรฐานตาง  ๆเชน GAP RSPO  เปนตน 
และตรงตามความตองการของตลาด 

10  
 
(10 คะแนน) 

 
 
(5 คะแนน) 

 
 
(0 คะแนน) 

 - ตรวจสอบขอมูลเทียบ

กับเปาหมาย 



ประเด็นการตรวจประเมิน คะแนนเต็ม 
(คะแนน) 

คะแนนท่ีได (คะแนน) หลักฐานประกอบการ 
พิจารณา ดําเนินการแลว/

สมบูรณ/เปนไป
ตามเปาหมาย 

ดําเนินการแลว/
ยังไมสมบูรณ 

ยังไมได
ดําเนินการ คะแนน 

ท่ีได 
3.4 เพิ่มมูลคาผลผลิต ไดแก มีการ
แปรรูปผลผลิตเบ้ืองตน การพัฒนา
บรรจุภัณฑ เปนตน  

5  
 
(10 คะแนน) 

 
 
(5 คะแนน) 

 
 
(0 คะแนน) 

 - ตรวจสอบขอมูลเทียบ

กับเปาหมาย 

3.5 การเพิ่มชองทางการตลาด
และการทําเกษตรพันธะสัญญา 

5  
(5 คะแนน) 

 
(3 คะแนน) 

 
(0 คะแนน) 

 - ตรวจสอบขอมูลเทียบ
กับเปาหมาย 

สวนท่ี 4  :  การนําเทคโนโลยี
และนวัตกรรมมาใชในแปลง 

10      

4.1 การประสานงานกับหนวยงาน        
ท่ีเกี่ยวของและถายทอดเทคโนโลยี
สูเกษตรกร 

10 (ทําครบ 3 ดาน) 

 
 
 
 
(10 คะแนน) 

(ทํา 2 ดาน) 

 
 
 
 
(5 คะแนน) 

(ทํา 1 ดาน) 

 
 
 
 
(2 คะแนน) 

 - มีหนวยงานท่ีเขามา
บูรณาการ 3 ดาน 
ไดแก การผลิต 
การตลาด และการ
บริหารจัดการ 

สวนท่ี 5  :  ความยั่งยืนในการ
ดําเนินการแปลงใหญ 

10      

5.1 ความเขมแข็งของกลุม 4 (ทําครบ 3 ดาน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(4 คะแนน) 

(ทําครบ 2 ดาน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3 คะแนน) 

(ทําครบ 1 ดาน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2 คะแนน) 

 - ความรวมมือของ
สมาชิกในดําเนิน
กิจกรรมตางๆ  
- มีการประชุมและ
ดําเนินกิจกรรมอยาง
ตอเนื่อง 
- มีการระดมทุนของ
สมาชิก และกองทุน
หมุนเวียนภายในกลุม 

5.2 ความสามารถของผูจัดการ
แปลง / ประธานกลุมเกษตรกร 

2  
 
 
 
 
(2 คะแนน) 

 
 
 
 
 
(1 คะแนน) 

 
 
 
 
 
(0 คะแนน) 

 - มีการประสานงานกับ
สมาชิกภายในแปลง 
- รายงานผลความกาวหนา
ในการดําเนินงานกลุม
แปลงใหญ 

5.3 ความพรอมของประธาน
เกษตรกรท่ีจะเปนผูจัดการแปลง
ในอนาคต 

1  
 
 
 
 
(2 คะแนน) 

 
 
 
 
 
(1 คะแนน) 

 
 
 
 
 
(0 คะแนน) 

 - มีการประสานงานกับ
สมาชิกภายในแปลง 
- รายงานผลความกาวหนา
ในการดําเนินงานกลุม
แปลงใหญ 

5.4 การบริหารจัดการทุนของกลุม
และรายแปลงท้ังในดานเงินทุน 
และการใชทรัพยากรอยางคุมคา 

3  
 
 

 
 
 

 
 
 

 พิจารณาจาก 
-แผนการลดตนทุนท่ี
ชัดเจน 



ประเด็นการตรวจประเมิน คะแนนเต็ม 
(คะแนน) 

คะแนนท่ีได (คะแนน) หลักฐานประกอบการ 
พิจารณา ดําเนินการแลว/

สมบูรณ/เปนไป
ตามเปาหมาย 

ดําเนินการแลว/
ยังไมสมบูรณ 

ยังไมได
ดําเนินการ คะแนน 

ท่ีได 
 
 
(2 คะแนน) 

 
 
(1 คะแนน) 

 
 
(0 คะแนน) 

-แผนการใชทรัพยากร 
-แผนปฏิบัติงานของ
กลุมและรายแปลง 

รวมคะแนน 100     เกรด =  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แนวทางการพัฒนา/ปรับปรุงการดําเนินงานของกลุม 
 

ประเด็นการพัฒนา แนวทางการพัฒนา 
 (ระบุ) 
สวนท่ี 1  :  การรวมกลุมเกษตรกร  

1.1 มีการรวมกลุมท่ีเปนทางการ ไดแก สหกรณ กลุมเกษตรกร 
และวิสาหกิจชุมชน  

 

1.2 การแตงต้ังคณะกรรมการบริหารแปลงใหญ  

1.3 การกําหนดบทบาทหนาท่ีของคณะกรรมการบริหารแปลงใหญ   

1.4 การกําหนดกฎระเบียบกลุม  

สวนท่ี 2  :  การบริหารจัดการ  

2.1  การทําแผนธุรกิจในระดับกลุมและรายบุคคล  

2.2 ปจจัยการผลิต และการใชเครื่องจักรกลและเครื่องมือ  

2.3 การรวมกันขาย  

สวนท่ี 3  :  ผลการดําเนินงาน  

3.1 ลดตนทุนการผลิต  

3.2 เพิ่มผลผลิต  

3.3 เพิ่มคุณภาพผลผลิต และไดการรับรองมาตรฐานตางๆ เชน 
GAP RSPO เปนตน และตรงตามความตองการของตลาด 

 

3.4 เพิ่มมูลคาผลผลิต ไดแก มีการแปรรูปผลผลิตเบ้ืองตน การพัฒนา
บรรจุภัณฑ เปนตน 

 

3.5 การเพิ่มชองทางการตลาดและการทําเกษตรพันธะสัญญา  

สวนท่ี 4  :  การนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใชในแปลง  

4.1 การประสานงานกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของและถายทอด
เทคโนโลยีสูเกษตรกร 

 

สวนท่ี 5  :  ความยั่งยืนในการดําเนินการแปลงใหญ  

5.1 ความเขมแข็งของกลุม  

5.2 ความสามารถของผูจัดการแปลง / ประธานกลุมเกษตรกร  

5.3 ความพรอมของประธานเกษตรกรท่ีจะเปนผูจัดการแปลงในอนาคต  

5.4 การบริหารจัดการทุนของกลุมและรายแปลงท้ังในดาน
เงินทุน และการใชทรัพยากรอยางคุมคา 

 



 


