
แบบ 2-5

หมวดที่ 1  ความคิดริเริม่  (100  คะแนน)
การมีความคิดริเร่ิม หรือเปน็ผู้น าในการด าเนินการส่ิงใหม่ ๆ หรือพฒันา/ปรับปรุงใหดี้ขึน้ ก่อประโยชน์แก่กลุ่มเกษตรกร 

สมาชิกกลุ่มเกษตรกรหรือชุมชน ทั้งในด้านการด าเนินงานของกลุ่ม ด้านเศรษฐกิจและสังคมโดยพจิารณาในเชิงคุณภาพที่เด่น 
ที่ท าใหส้มาชิกกลุ่มเกษตรกรมีความเปน็อยูดี่ขึน้  อย่างน้อย ๒ โครงการ ( 100 คะแนน)

1.1 พจิาณาจากโครงการที่คิดขึน้ใหม่มาด าเนินการเอง โดยไม่มีกลุ่มเกษตรกร/หน่วยงานอืน่ ได้คิดค้นด าเนินการมาก่อน   ให ้ ๔๐ คะแนน
โครงการของหน่วยงานอืน่หรือกรมฯ รวมทั้งโครงการ/กิจกรรมเดิมที่กลุ่มฯ มีอยูแ่ล้ว ได้น ามาพฒันา/ปรับปรุงใหดี้ขึน้ ให ้๓๐  คะแนน

1.2 ความยัง่ยืนของโครงการ เช่น มีการท าโครงการ/กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง และได้น าไปพฒันา/ปรับปรุงต่อยอดใหดี้ขึน้   ให ้ ๑๐ คะแนน
1.3 จ านวนหน่วยงานที่เกีย่วข้อง ใหอ้ธิบายใหช้ัดเจนว่าเกีย่วข้องอย่างไร  ๑ หน่วยงาน  ให ้๑๐  คะแนน  ๒ หน่วยงานขึน้ไป ให ้๒๐ คะแนน 
1.4 ร้อยละสมาชิกได้รับประโยชน์จากโครงการตามสัดส่วน  คือ  สมาชิกได้รับประโยชน์

น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ ให ้ 5     คะแนน
ระหว่างร้อยละ  ๑๐.๐๑  ถึง  ๒๐    ให ้ 10   คะแนน
ระหว่างร้อยละ  ๒๐.๐๑  ถึง  ๓๐     ให ้ 15   คะแนน
ระหว่างร้อยละ  ๓๐.๐๑  ถึง  ๔๐           ให ้ 20   คะแนน
ระหว่างร้อยละ  ๔๐.๐๑  ถึง  ๕๐       ให ้ 25   คะแนน
มากกว่าร้อยละ  ๕๐                   ให ้ 30   คะแนน

หมวดที่  2  ความสามารถในการบริหารจัดการกลุ่มเกษตรกร  (350  คะแนน)
2.1  ความสามารถในการจัดการธุรกิจ  100 คะแนน             
(1) กิจกรรมการท าธุรกิจ   50 คะแนน

กิจกรรมการท าธุรกิจของกลุ่มเกษตรกรคิดจากการท าธุรกิจปสุีดทา้ย คือ
กิจกรรมการรับฝากเงินจากสมาชิก ให ้ 10   คะแนน
กิจกรรมการใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิก ให ้ 10   คะแนน
กิจกรรมการจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย ให ้ 10   คะแนน
กิจกรรมการรวบรวมผลผลิตของสมาชิกกลุ่มเกษตรกร ให ้ 10   คะแนน
กิจกรรมการใหบ้ริการอืน่ๆ แก่สมาชิก ให ้ 10   คะแนน

(2)  อัตราการเติบโตของปริมาณธุรกิจ (ร้อยละ) 50 คะแนน
คิดจากอัตราการเพิ่มของธุรกิจของกลุ่มเกษตรกรเมื่อเทยีบกับปกี่อน
เพิ่มขึน้มากกว่าร้อยละ 5  ให ้ 50  คะแนน
เพิ่มขึน้ระหว่างร้อยละ  2.01  ถึง  5  ให ้ 40  คะแนน
เพิ่มขึน้ระหว่างร้อยละ  0.1   ถึง  2  ให ้ 30  คะแนน
ไม่มีการเปล่ียนแปลง  ให ้ 20  คะแนน
ลดลงร้อยละ 0.1  เปน็ต้นไป  ให ้ 10  คะแนน

2.2  ความสามารถในการบริหารงาน (100 คะแนน)
      (1)  ความเรียบร้อยและความเปน็ปจัจุบนัของการจัดท าบญัชี

ดีมาก ลงบญัชีเปน็ประจ าทกุวัน ให ้ 50  คะแนน
ดี ลงบญัชีเดือนละคร้ัง ให ้ 30  คะแนน
พอใช้ ลงบญัชีปลีะคร้ัง ให ้ 10  คะแนน
ปรับปรุง ไม่มีการจัดท าบญัชี ศูนย์คะแนน

เกณฑ์การให้คะแนนการคัดเลือกกลุ่มเกษตรกรดเีดน่แห่งชาติ

ประจ าปี 2561/2562

กจ ำนวนสมำชิ ้ นทนุเรือนหุ  ชิกเงินฝำกสมำ 



     (2)  ความเรียบร้อยและความเปน็ปจัจุบนัของทะเบยีนสมาชิก
ดีมาก จัดท าเรียบร้อยเปน็ปจัจุบนัและตรวจสอบได้ ให ้ 50  คะแนน
ดี จัดท าเรียบร้อยแต่ไม่เปน็ปจัจุบนั ให ้ 30  คะแนน
พอใช้ จัดท าแต่ไม่เรียบร้อยไม่เปน็ปจัจุบนั ให ้ 10  คะแนน
ปรับปรุง ไม่มีการจัดท าทะเบยีนสมาชิก ศูนย์คะแนน

2.3  ความสามารถในการใหบ้ริการด้านต่าง ๆ แก่สมาชิก (100 คะแนน) ข้อมูลปสุีดทา้ย
            การใหบ้ริการด้านต่าง ๆ  แก่สมาชิก

ดีมาก มีการจ้างเจ้าหน้าที่ ให ้ 100  คะแนน
ดี คณะกรรมการด าเนินการใหบ้ริการเอง ให ้ 50    คะแนน
พอใช้ ราชการช่วยด าเนินการให้ ให ้ 10    คะแนน

2.4  ความสามารถในการแก้ไขปญัหา และพฒันางาน (50 คะแนน)
 ความสามารถในการจัดท าแผนด าเนินการประจ าป(ีแผนธุรกิจ)เพื่อเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ (ข้อมูล ๓ ป)ี
ดีมาก มีแผนด าเนินการและด าเนินการตามแผนได้ ให ้ 50  คะแนน
ดี มแีผนด าเนินการและด าเนินการตามแผนเป็นส่วนใหญ่ได้ ให ้ 25  คะแนน
พอใช้ มีแผนด าเนินการแต่ด าเนินการตามแผนไม่ได้ ให ้ 10  คะแนน
ปรับปรุง ไม่มีแผนด าเนินการประจ าปี ศูนย์คะแนน

หมวดที่  3  บทบาทและการมีส่วนร่วมของสมาชิกต่อกลุ่มเกษตรกร  (250 คะแนน)
3.1  การมีส่วนร่วมในการประชุม   (100 คะแนน)
     (1)  การประชุมใหญ่ (ผู้เข้าประชุมใหญ่ หมายถึง สมาชิกหรือ   ผู้แทนสมาชิก) (50 คะแนน)
    พจิารณาจากร้อยละของสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกเข้าประชุมใหญ่

ร่วมประชุมใหญ่เฉล่ียมากกว่าร้อยละ 70 ให ้ 50  คะแนน
ร่วมประชุมใหญ่เฉล่ียระหว่างร้อยละ 60   ถึง  70 ให ้ 30  คะแนน
ร่วมประชุมใหญ่เฉล่ียน้อยกว่าร้อยละ 60 ให ้ 10  คะแนน

     (2)  การประชุมคณะกรรมการด าเนินการ (50 คะแนน)
พจิารณาจากร้อยละของกรรมการผู้เข้าประชุมคณะกรรมการ
กรรมการร่วมประชุมเฉล่ียมากกว่าร้อยละ 70 ให ้ 50  คะแนน
กรรมการร่วมประชุมเฉล่ียระหว่างร้อยละ 60   ถึง  70 ให ้ 30  คะแนน
กรรมการร่วมประชุมเฉล่ียน้อยกว่าร้อยละ 60 ให ้ 10  คะแนน

3.2 การมีส่วนร่วมในการประชุมหน่วยเกษตรกรรม ของกลุ่มเกษตรกร   (150  คะแนน)  
       (1)  ร้อยละของสมาชิกที่เข้าร่วมประชุมหน่วยเกษตรกรรมของกลุ่มเกษตรกร (50 คะแนน)

  ใหร้ะบวุ่าท ากิจกรรมอะไร มีสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมเทา่ไร
สมาชิกเข้าร่วมประชุม มากกว่าร้อยละ 60  ให ้ 50  คะแนน
สมาชิกเข้าร่วมประชุมระหว่างร้อยละ 40   ถึง  60 ให ้ 30  คะแนน
สมาชิกเข้าร่วมประชุม น้อยกว่าร้อยละ 40 ให ้ 10  คะแนน

       (2) ร้อยละของสมาชิกมีส่วนร่วมท าธุรกิจด้านต่าง ๆ (100 คะแนน)
สมาชิกกู้เงิน ฝากเงิน ส่งผลผลิต จัดหาสินค้า หรือบริการอื่น มากกว่าร้อยละ 70                       ให้  100  คะแนน 
สมาชิกกู้เงิน ฝากเงิน ส่งผลผลิต จัดหาสินค้า หรือบริการอื่นระหว่างร้อยละ 40  ถึง 69.99        ให้  80    คะแนน
สมาชิกกู้เงิน ฝากเงิน ส่งผลผลิต จัดหาสินค้า หรือบริการอื่นระหว่างร้อยละ 20  ถึง 39.99        ให้  50    คะแนน
สมาชิกกู้เงิน ฝากเงิน ส่งผลผลิต จัดหาสินค้า หรือบริการอื่นน้อยกว่าร้อยละ 20                        ให้  20   คะแนน

หมวดที่  4  ความมั่นคงและฐานะทางเศรษฐกิจของกลุ่มเกษตรกร   150 คะแนน
4.1  ความมั่นคงด้านการเงิน   ๗๕    คะแนน (การคิดคะแนนใช้การหาค่าการเปล่ียนแปลง)
       (1)  อัตราส่วนหนี้สินต่อทนุ  (เทา่)  (20 คะแนน)

เพิ่มขึน้มากกว่าร้อยละ 20 ศูนย์คะแนน
เพิ่มขึน้ระหว่างร้อยละ 0.1   ถึง 20  ให ้  5     คะแนน
ไม่มีการเปล่ียนแปลง ให ้  10   คะแนน
ลดลงระหว่างร้อยละ 0.1  ถึง  10 ให ้  15   คะแนน
ลดลงมากกว่าร้อยละ 10 ให ้  20   คะแนน



       (2)  อัตราส่วนทนุหมุนเวียน  (เทา่)  (20 คะแนน)  
เพิ่มขึน้มากกว่าร้อยละ 10 ให ้  20   คะแนน
เพิ่มขึน้ระหว่างร้อยละ 0.1  ถึง 10 ให ้  15   คะแนน
ลดลงมากกว่าร้อยละ 0.1 ให ้  5     คะแนน

       (3) อัตราการเติบโตของทนุเรือนหุ้น  (ร้อยละ)     (20  คะแนน)  
เพิ่มขึน้มากกว่าร้อยละ 10 ให ้  20    คะแนน
เพิ่มขึน้ระหว่างร้อยละ  5  ถึง  10 ให ้  15    คะแนน
เพิ่มขึน้ระหว่างร้อยละ  0.1   ถึง  4.99 ให ้  10    คะแนน
ไม่เปล่ียนแปลง ศูนย์คะแนน

( 15 คะแนน)
เพิ่มขึน้มากกว่าร้อยละ 10 ให ้  15    คะแนน
เพิ่มขึน้ระหว่างร้อยละ  5   ถึง 9.99 ให ้  10    คะแนน
เพิ่มขึน้ระหว่างร้อยละ  0.1   ถึง   4.99 ให ้  5      คะแนน
ไม่เปล่ียนแปลง ศูนย์คะแนน

  4.2 ความมั่นคงด้านทรัพย์สินและองค์ประกอบอืน่ (๗๕ คะแนน)
(1)     การมีที่ดิน อาคารส านักงาน ส่ิงก่อสร้าง  (๕0 คะแนน)
           ดีมาก คือมีที่ดินและอาคารของตนเอง ให ้ ๕๐   คะแนน
            ดี คือมีอาคารของตนเองแต่อาจอาศัยที่ดินของผู้อืน่ ให ้ 25   คะแนน
            พอใช้ เช่าหรืออาศัยเพื่อเปน็ส านักงาน ให ้ 10   คะแนน
            ปรับปรุง ไม่มีอาคารส านักงานเปน็ของตนเอง ศูนย์คะแนน
 (2)     การมีอุปกรณ์ส านักงานหรืออุปกรณ์การตลาด  (25 คะแนน)

ดีมาก คือมีอุปกรณ์ส านักงาน และมีอุปกรณ์การตลาด ให ้ ๒๕    คะแนน
ดี คือมีอุปกรณ์ส านักงาน และเช่าอุปกรณ์การตลาด ให ้ 15    คะแนน
พอใช้ คือมีอุปกรณ์ส านักงาน ให ้ 10    คะแนน
ปรับปรุง ไม่มีอุปกรณ์ส านักงานใดๆเลยต้องยืม ศูนย์คะแนน

หมวดที่ 5  การท ากิจกรรมด้านสาธารณประโยชน์และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ (150 คะแนน)
 โดยพจิารณาประเมินผลจากลักษณะของกิจกรรม การด าเนินงานและ 
  ประโยชน์ที่จะได้รับ (กิจกรรมนี้จะต้องไม่ซ้ ากับกิจกรรมของหมวดที่ 1)
    (1)  การท ากิจกรรมสาธารณประโยชน์

กลุ่มเกษตรกรด าเนินการเอง ใหไ้ม่เกิน  ๓0 คะแนน
กลุ่มเกษตรกรร่วมด าเนินการกับหน่วยงานอืน่ ใหไ้ม่เกิน  ๒0 คะแนน
ประโยชน์ที่จะได้รับ ใหไ้ม่เกิน  ๒๐ คะแนน

    (2) การท ากิจกรรมอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
กลุ่มเกษตรกรด าเนินการเอง ใหไ้ม่เกิน  ๓0 คะแนน
กลุ่มเกษตรกรร่วมด าเนินการกับหน่วยงานอืน่ ใหไ้ม่เกิน  ๒0 คะแนน
ประโยชน์ที่จะได้รับ ใหไ้ม่เกิน  ๒๐ คะแนน

    (3)  การใหบ้ริการและจัดสวัสดิการแก่สมาชิกและครอบครัว/ชุมชน
กลุ่มเกษตรกรด าเนินการเอง ใหไ้ม่เกิน  ๓0 คะแนน
กลุ่มเกษตรกรร่วมด าเนินการกับหน่วยงานอืน่ ใหไ้ม่เกิน  ๒0 คะแนน
ประโยชน์ที่สมาชิกได้รับ

น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ให ้ ๕   คะแนน
ระหว่างร้อยละ ๒๐  ถึง  ๓๐ ให ้ ๑๐  คะแนน
ระหว่างร้อยละ ๓๐.๑๐  ถึง  ๔๐ ให ้ ๑๕  คะแนน
มากกว่าร้อยละ  ๔๐ ให ้ ๒๐  คะแนน

(4) อัตราการเปล่ียนแปลงของเงินทนุส ารอง  


