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กรมส่งเสริมการเกษตร มีนโยบายด้านการพัฒนาบุคลากรและสร้างขวัญก าลังใจเพ่ือให้เจ้าหน้าที่
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และก าหนดแนวทางการด าเนินงานตามนโยบาย โดยการสร้างขวัญ
ก าลังใจ และแรงจูงใจในการปฏิบัติงานด้วยการให้มีการคัดสรรบุคคลและหน่วยงานดีเด่น สนับสนุนให้บุคลากร
และหน่วยงานที่สร้างผลงานได้รับการยกย่อง เผยแพร่เกียรติคุณ และเกิดความภาคภูมิใจ ดังนั้น จึงได้อนุมัติให้
ด าเนินการโครงการคัดเลือกบุคคลและหน่วยงานดีเด่น ประจ าปี 2561 ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมหลักที่ส าคัญ 
ได้แก่ การก าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือก การแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะท างาน การพิจารณา
คัดเลือก การเผยแพร่และประกาศเกียรติคุณ เพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนด 

คณะกรรมการก าหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลและหน่วยงานดีเด่น ประจ าปี 2561 และ 
กองการเจ้าหน้าที่ในฐานะเลขานุการคณะท างานฯ จึงได้จัดท าคู่มือการคัดเลือกบุคคลและหน่วยงานดีเด่น 
ประจ าปี 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้เป็นแนวทางการด าเนินงานและเป็นคู่มือการคัดเลือกบุคคลและ
หน่วยงานดีเด่นให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ โดยคู่มือดังกล่าวได้รวบรวมรายละเอียด หลักเกณฑ์ 
แนวทาง วิธีการและขั้นตอนการคัดเลือก เพื่อน าไปใช้ประกอบในการคัดเลือกบุคคลและหน่วยงานดีเด่น   
อย่างมปีระสิทธิภาพต่อไป 
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คูม่ือการคดัเลอืกบคุคลและหนว่ยงานดเีดน่ ประจ าป ี๒๕๖๑ 
 

หลักกำรและเหตุผล 

กรมส่งเสริมการเกษตร ได้ก าหนดทิศทางของการด าเนินงานภายใต้แนวคิดฺ Balance DOAE  
สร้างความสมดุลระหว่างภารกิจงานตามนโยบาย (Agenda) กับภารกิจหลักของหน่วยงาน (Function)  
คือการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน เกษตรกรมีความเข้มแข็งและ 
มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน การขับเคลื่อนระบบส่งเสริมการเกษตร (Training and Visit System) เป็นกลไกลหลัก 
ในการด าเนินงานพัฒนาองค์ความรู้ของนักส่งเสริมการเกษตร ให้พร้อมต่อการท าหน้าที่เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง
ด้านการเกษตรของประเทศ โดยให้สอดรับกับการก้าวไปสู่ Smart Agriculture ตามเป้าหมายการพัฒนา 
อย่างยั่งยืน สร้างความอยู่ดีมีสุขให้กับเกษตรกรได้อย่างแท้จริง  เจ้าหน้าทีข่องกรมส่งเสริมการเกษตรจะต้อง
ร่วมมือร่วมใจในการด าเนินงานตามบทบาทหน้าที่ อันจะส่งเสริมให้กรมส่งเสริมการเกษตรเป็นองค์กรที่ทันสมัย 
พร้อมเป็นองค์กรหลักในการพัฒนาการเกษตรของประเทศสืบไป 

จากเป้าหมายในการพัฒนาดังกล่าว กรมส่งเสริมการเกษตรได้พิจารณาเห็นว่าบุคคลและ
หน่วยงานเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรในพ้ืนที่ ดังนั้น เพ่ือสนับสนุนการสร้างนักส่งเสริม
การเกษตรให้สามารถท างานตามบทบาทหน้าที่บรรลุเป้าหมายของการพัฒนาเกษตรกร มีการบริหารทีมงานใน
หน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งสร้างขวัญก าลังใจ และแรงจูงใจในการปฏิบัติงานให้บุคคลและหน่วยงานที่ม ี   
ผลการปฏิบัติงานดีเด่นได้รับการยกย่อง เผยแพร่เกียรติคุณ ตลอดจนเกิดความภาคภูมิใจในการร่วมแรงร่วมใจ
ปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตร จึงจัดให้มีการคัดเลือกบุคคลและหน่วยงานดีเด่น ประจ าปี 2561 โดยแบ่งการ
คัดเลือกเป็น 2 กลุ่ม 7 ประเภท ดังนี้ 
 1. กลุ่มบุคคลดีเด่น ได้แก่ 

1.1  ประเภทเกษตรต าบลดีเด่น   
1.2  ประเภทเกษตรอ าเภอดีเด่น  
1.3  ประเภทนักส่งเสริมการเกษตรระดับจังหวัดดีเด่น 
1.4 ประเภทนักส่งเสริมการเกษตรส่วนกลางดีเด่น  
1.5 ประเภทเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสนับสนุนดีเด่น  

  2. กลุ่มหน่วยงานดีเด่น ได้แก่  
   2.1 ประเภทศูนย์ปฏิบัติการดีเด่น  

                         2.2 ประเภทส านักงานเกษตรจังหวัดดีเด่น 

วัตถุประสงค์ 

 1. เพ่ือส่งเสริม ยกย่อง และเผยแพร่เกียรติคุณบุคคลและหน่วยงานที่มีผลงานดีเด่น 
เป็นที่ประจักษ์ให้เกิดการยอมรับและประพฤติปฏิบัติตาม 
 2. เพ่ือสร้างขวัญก าลังใจ และเกิดความภาคภูมิใจในการร่วมแรงร่วมใจปฏิบัติงานส่งเสริม
การเกษตร  
 

ระยะเวลำด ำเนินงำน 

เดือนธันวาคม 2560 – กันยายน  ๒๕61 
        คุณสมบัติ... 
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คุณสมบัติ 

 1. กลุ่มบุคคลดีเด่น   
     1.1 เป็นข้าราชการสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร 
            (1) ประเภทเกษตรต าบลดีเด่น ได้แก่ ข้าราชการที่ปฏิบัติงานที่ส านักงานเกษตรอ าเภอ
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เจ้าพนักงานการเกษตร และเจ้าพนักงานเคหกิจเกษตร)  
   (2) ประเภทเกษตรอ าเภอดีเด่น ได้แก่ เกษตรอ าเภอ (ประเภทวิชาการ ระดับช านาญ
การพิเศษ ระดับช านาญการ และประเภททั่วไป ระดับอาวุโส) 
            (3) ประเภทนักส่งเสริมการเกษตรระดับจังหวัดดีเด่น ได้แก่ ข้าราชการผู้ปฏิบัติงาน 
ภายใต้กลุ่มที่ส านักงานเกษตรจังหวัด  

      (4) นักส่งเสริมการเกษตรส่วนกลางดีเด่น ได้แก่ ข้าราชการประเภทวิชาการทุกสายงาน 
ที่ปฏิบัติงานภายใต้กลุ่มและศูนย์ปฏิบัติการต่าง ๆ ในสังกัดกอง ส านัก ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร  

      (5) ประเภทเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสนับสนุนดีเด่น ได้แก่ ข้าราชการประเภททั่วไป  
ทุกสายงานและประเภทวิชาการสายงานนักจัดการทั่วไป ที่ปฏิบัติงานสนับสนุนทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค  
  1.2 ปัจจุบันต้องด ารงต าแหน่งและมีระยะเวลาปฏิบัติราชการในประเภทนั้น ๆ ไม่น้อยกว่า 3 ป ี
(นับถึงวันปิดรับสมัคร) โดยสามารถน าผลงานทั้งปัจจุบันและที่ผ่านมาภายใน 3 ปี สมัครเข้ารับการคัดเลือกได้ 

   1.3 เป็นผู้ไม่อยู่ระหว่างถูกลงโทษหรือถูกสอบสวนทางวินัย หรืออยู่ในระหว่างถูกด าเนิน 
คดีอาญา  
   1.4 ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างการลาศึกษาต่อ  

    1.5 ผู้ที่เคยได้รับการคัดเลือกเป็นบุคคลดีเด่น อันดับ 1 (ระดับประเทศ) ไม่มีสิทธิสมัคร 
เข้ารับการคัดเลือก เว้นแต่จะได้รับคัดเลือกมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ป ี

 

  2. กลุ่มหน่วยงานดีเด่น 
    2.1 เป็นหน่วยงานสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร 

            (1) ประเภทศูนย์ปฏิบัติการดีเด่น  
            (2) ประเภทส านักงานเกษตรจังหวัดดีเด่น  
   2.2 หน่วยงานที่เคยได้รับการคัดเลือกเป็นหน่วยงานดีเด่น อันดับ 1 (ระดับประเทศ)  
ไม่มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการคัดเลือก เว้นแต่จะได้รับคัดเลือกมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี  

วิธีกำรคัดเลือก 

 1. การแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะท างานคัดเลือกบุคคลและหน่วยงานดีเด่น  
    1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข การคัดเลือกบุคคลและหน่วยงาน

ดีเด่น ประจ าปี 2561 ท าหน้าที่ก าหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข การคัดเลือกบุคคลและหน่วยงานดีเด่น และจัดท า
คู่มือการปฏิบัติงาน 

    1.2 แต่งตั้งคณะท างานคัดเลือกบุคคลและหน่วยงานดีเด่น ประจ าปี 2561 ท าหน้าที่
คัดเลือกบุคคลและหน่วยงานดีเด่น ตามหลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกที่ก าหนดในคู่มือการปฏิบัติงาน 
        (1) คณะท างานคัดเลือกเกษตรต าบลดีเด่น 

  (2) คณะท างานคัดเลือกเกษตรอ าเภอดีเด่น      
  (3) คณะท างานคัดเลือกนักส่งเสริมการเกษตรระดับจังหวัดดีเด่น 
 

         (4) คณะท างาน... 
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  (4) คณะท างานคัดเลือกนักส่งเสริมการเกษตรส่วนกลางดีเด่น 
  (5) คณะท างานคัดเลือกเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสนับสนุนดีเด่น 
  (6) คณะท างานคัดเลือกศูนย์ปฏิบัติการดีเด่น 
  (7) คณะท างานคัดเลือกส านักงานเกษตรจังหวัดดีเด่น 

    1.3 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลและหน่วยงานดีเด่น ประจ าปี 2561 ท าหน้าที่
พิจารณาตัดสินชี้ขาดบุคคลและหน่วยงานที่จะได้รับคัดเลือกเป็นบุคคลและหน่วยงานดีเด่น ประจ าปี 2561    
                  2. การพิจารณาคัดเลือกบุคคลและหน่วยงานดีเด่น  
                         2.1 ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ข้อมูลการคัดเลือกให้หน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริม 
การเกษตรทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทราบ เพ่ือแจ้งให้ข้าราชการและหน่วยงานที่สนใจส่งผลงานเข้ารับ 
การพิจารณาคัดเลือกภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
   2.2 กรมส่งเสริมการเกษตรรวบรวมเอกสารผลงานของบุคคลและหน่วยงานส่งให้  
คณะท างานคัดเลือกบุคคลและหน่วยงานดีเด่น ประจ าปี 2561 พิจารณาคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในคู่มือ 
การปฏิบัติงาน โดยพิจารณาในรอบแรกจากข้อมูลและเอกสารประกอบการคัดเลือกประเภทละ 6 คน/หน่วยงาน 
   2.3 คณะท างานคัดเลือกฯ พิจารณาคัดเลือกรอบที่สองจากบุคคลและหน่วยงาน 
ที่ผ่านการคัดเลือกในรอบแรก โดยการลงพื้นที่พิจารณาผลงาน และสัมภาษณ์ (บุคคล/หน่วยงาน/ผู้เกี่ยวข้อง/
เกษตรกร/ผู้รับบริการ) และจัดอันดับบุคคลและหน่วยงานดีเด่น ทั้ง 7 ประเภท เสนอผลการคัดเลือกต่อที่ประชุม
คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลและหน่วยงานดีเด่น ประจ าปี 2561 เพ่ือพิจารณาตัดสินชี้ขาด (บุคคลและ
หน่วยงานที่จะได้รับการคัดเลือกเป็นบุคคลและหน่วยงานดีเด่น จะต้องได้ผลการประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ 80) 
 2.4 เสนอผลการคัดเลือกต่ออธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
   3. การยื่นเอกสารหลักฐาน 
     3.1  ผู้ที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกกลุ่มบุคคลดีเด่น ประเภทเกษตรต าบลดีเด่น ประเภท
เกษตรอ าเภอดีเด่น ประเภทนักส่งเสริมการเกษตรระดับจังหวัดดีเด่น ประเภทนักส่งเสริมการเกษตรส่วนกลาง
ดีเด่น (เฉพาะส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรและศูนย์ปฏิบัติการ) และประเภทเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
สนับสนุนดีเด่น (เฉพาะในสังกัดส่วนภูมิภาค ส านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร และศูนย์ปฏิบัติการ) ส่งเอกสาร
ประกอบการคัดเลือกโดยมีรายละเอียดตามแบบฟอร์มที่ก าหนด ไปยังส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร 
ที่ควบคุมก ากับดูแล เพ่ือพิจารณากลั่นกรองในเบื้องต้นและส่งต่อไปยังกรมส่งเสริมการเกษตรต่อไป 
   ส าหรับผู้ที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกกลุ่มบุคคลดีเด่นประเภทนักส่งเสริมการเกษตร
ส่วนกลางดีเด่น (เฉพาะกอง ส านัก และส านักงานเกษตรพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร) ประเภทเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
สนับสนุนดีเด่น (เฉพาะกอง ส านัก และส านักงานเกษตรพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร) และกลุ่มหน่วยงานดีเด่น 
ประเภทศูนย์ปฏิบัติการดีเด่น และประเภทส านักงานจังหวัดดีเด่น ส่งเอกสารประกอบการคัดเลือกโดยมี
รายละเอียดตามแบบฟอร์มที่ก าหนด ส่งไปยังกรมส่งเสริมการเกษตรโดยตรง 

 3.2 การส่งผลงานเข้ารับการพิจารณาคัดเลือก ต้องผ่านหน่วยงานต้นสังกัดเพ่ือให้รับรอง 
ผลงานก่อน  
 

หลักเกณฑ์กำรคัดเลือก  

 กลุ่มบุคคลดีเด่น  
  1. ประเภทเกษตรต าบลดีเด่น 

       การพิจารณาคัดเลือกเกษตรต าบลดีเด่น จะพิจารณาในเรื่องของความประพฤติ และผลงาน  
โดยมีเกณฑ์พิจารณาใน 4 องค์ประกอบ มีคะแนนรวม 100 คะแนน ดังนี้ 



                                                                                                                        ๔ 
 

 
 

  1.1 การครองตน ครองคน และครองงาน                                        10  คะแนน 
    (1) การครองตน หมายถึง การรู้จักพ่ึงพาตนเอง ขยันหมั่นเพียร มีความรับผิดชอบ รักษา
ระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย และใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

    (2) การครองคน หมายถึง ความสามารถในการประสานสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจอันดี 
กับผู้บังคับบัญชา เพ่ือนร่วมงานผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้มาติดต่องาน ความสามารถในการร่วมท างานเป็นกลุ่มจูงใจ 
ให้เกิดการยอมรับและให้ความร่วมมือ การให้บริการแก่ผู้มาติดต่องานด้วยความเสมอภาค แนะน าสิ่งที่ถูกต้องและ 
ร่วมกิจกรรมของหมู่คณะทั้งในและนอกหน่วยงาน 

    (3) การครองงาน หมายถึง ความรับผิดชอบต่อหน้าที่และภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ความรู้  
ความสามารถในการปฏิบัติงาน การแก้ไขปัญหา การมีทัศนคติท่ีการปฏิบัติงาน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และ 
ปรับปรุงพัฒนางาน ความพากเพียรในการท างาน มีผลงานเป็นดีในที่ยอมรับ โดยค านึงถึงประโยชน์ของส่วนรวม
และประชาชน 
                     หมายเหตุ  ให้แสดงเอกสารหลักฐานข้อมูลประกอบด้วย 
 

  1.2 ผลการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่                                       15 คะแนน  
         

    (1) นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในเรื่องต่าง ๆ  
        (2) ส่งเสริมและพัฒนาการผลิต  

    (๓) ส่งเสริมกลุ่ม/สถาบันเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และเครือข่าย  
        (4) ส่งเสริม/สนับสนุนเคหกิจเกษตร ได้แก่ การส่งเสริมให้เกษตรกร/ครัวเรือนเกษตรกร  

มีความเข้มแข็ง และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
    (๕) นโยบายกรมส่งเสริมการเกษตร เช่น การด าเนินงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร  
ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) Smart Farmer และ Young Smart farmer 
โครงการพระราชด าริ การด าเนินงานการส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่ โครงการสร้างรายได้และพัฒนา 
การเกษตรแก่ชุมชนเพ่ือบรรเทาปัญหาภัยแล้ง งานขึ้นทะเบียนเกษตรกร งานช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัย
ธรรมชาติ/ศัตรูพืช งานจัดท าฐานข้อมูลด้านการเกษตรและการน าไปใช้ และงานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมายจาก
จังหวัด/กรม/กระทรวง เป็นต้น  
    (๖) การด าเนินงานของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบล 
(ศบกต.) ที่ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ เช่น ความพร้อมของ ศบกต. การบริหารจัดการด้านการพัฒนาการเกษตร  
(การถ่ายทอดเทคโนโลยี การให้บริการ การสนับสนุนให้มีการจัดตั้งกองทุน ฯลฯ)   

        (๗) การแก้ไขปัญหาการเกษตรในพื้นที ่ 
 

1.3 ผลการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตรดีเด่น  (จ านวนไม่เกิน 3 เรื่อง)      60 คะแนน                  

        เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตรดีเด่น มีดังนี้ 
                             - ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
 - รูปแบบ เทคนิค และกระบวนการท างาน 
 - ผลส าเร็จและผลประโยชน์ที่เกิดข้ึน 

1.4 การน าเสนอผลงาน                                                            15 คะแนน  

       (1) รูปแบบ/วิธีการน าเสนอ 
       (2) บุคลิกภาพ   
         (3) เอกสาร... 



                                                                                                                        ๕ 
 

 
 

   (3) เอกสารประกอบการน าเสนอ 
       (4) การน าเสนอจุดดูงานตรงกับผลงานเด่นที่น าเสนอ        รวม  100  คะแนน 

 

  2. ประเภทเกษตรอ าเภอดีเด่น 
        การพิจารณาคัดเลือกเกษตรอ าเภอดีเด่น จะพิจารณาในเรื่องของความประพฤติ และผลงาน 

โดยมีเกณฑ์พิจารณาใน ๔ องค์ประกอบ มีคะแนนรวม 100 คะแนน ดังนี้ 
 2.1 การครองตน ครองคน และครองงาน                                       10  คะแนน 

                            (1) การครองตน หมายถึง การรู้จักพ่ึงพาตนเอง ขยันหมั่นเพียร มีความรับผิดชอบ รักษา
ระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย และใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

   (2) การครองคน หมายถึง ความสามารถในการประสานสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจอันดี 
กับผู้บังคับบัญชา เพ่ือนร่วมงานผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้มาติดต่องาน ความสามารถในการร่วมท างานเป็นกลุ่มจูงใจ 
ให้เกิดการยอมรับและให้ความร่วมมือ การให้บริการแก่ผู้มาติดต่องานด้วยความเสมอภาค แนะน าสิ่งที่ถูกต้องและ 
ร่วมกิจกรรมของหมู่คณะทั้งในและนอกหน่วยงาน 

 (3) การครองงาน หมายถึง ความรับผิดชอบต่อหน้าที่และภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ความรู้  
ความสามารถในการปฏิบัติงาน การแก้ไขปัญหา การมีทัศนคติท่ีการปฏิบัติงาน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และ
ปรับปรุงพัฒนางาน ความพากเพียรในการท างาน มีผลงานเป็นดีในที่ยอมรับ โดยค านึงถึงประโยชน์ของส่วนรวม
และประชาชน 
                      หมายเหตุ  ให้แสดงเอกสารหลักฐานข้อมูลประกอบด้วย 
 

 2.2 ผลการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่                                       20 คะแนน  
                 (๑) การบริหารจัดการภายในส านักงาน เช่น การบริหารคน/งาน/เงิน/วัสดุอุปกรณ์  

การประสานงานทั้งภายในและภายนอกเกี่ยวกับการพัฒนาการเกษตร การจัดส านักงาน/ระบบเอกสาร การจัดท า 
ระบบข้อมูล/สารสนเทศ ที่ครอบคลุมงานส่งเสริมการเกษตรของอ าเภอเป็นปัจจุบัน ระบบการให้บริการ
เกษตรกร  (Smart Office) การเผยแพรป่ระชาสัมพันธ์งานส่งเสริมการเกษตร  

                 (๒) การบริหารงานส่งเสริมการเกษตรของเกษตรอ าเภอในเรื่องต่าง ๆ ตามบทบาทหน้าที่ 
เช่น งานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นโยบายกรมส่งเสริมการเกษตร  การพัฒนาการผลิต  
การส่งเสริมกลุ่ม/สถาบันเกษตรกร วิสาหกิจชุมชนและเครือข่าย การส่งเสริม/สนับสนุนเคหกิจเกษตร การคิด
วิเคราะห์ การแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรในพ้ืนที่  

 

2.3 ผลการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตรดีเด่น  (จ านวนไม่เกิน 3 เรื่อง)      60 คะแนน                  

         เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตรดีเด่น มีดังนี้ 
     - ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
     - การบริหารจัดการที่ส่งผลให้เกิดการท างานในพ้ืนที่  

- รูปแบบ เทคนิค และกระบวนการท างาน 
     - ผลส าเร็จและผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับบุคคลเป้าหมาย และงานส่งเสริมการเกษตร 
     - การน าไปเป็นตัวอย่าง/ต้นแบบ ที่สามารถน าไปขยายผลได้ 
 
 

                2.4 การน าเสนอ… 

 



                                                                                                                        ๖ 
 

 
 

2.4 การน าเสนอผลงาน                                                                10 คะแนน 
       (1) รูปแบบ/วิธีการน าเสนอ 

                (2) บุคลิกภาพ         

       (3) เอกสารประกอบการน าเสนอ 
     (4) การน าเสนอจุดดูงานตรงกับผลงานเด่นที่น าเสนอ 

     รวม  100  คะแนน 

    3. ประเภทนักส่งเสริมการเกษตรระดับจังหวัดดีเด่น 
   การพิจารณาคัดเลือกนักส่งเสริมการเกษตรระดับจังหวัดดีเด่น จะพิจารณาในเรื่องของ 
ความประพฤติ และผลงาน โดยมีเกณฑ์พิจารณาใน  4 องค์ประกอบ มีคะแนนรวม 100 คะแนน ดังนี้ 
 

3.1 การครองตน ครองคน และครองงาน                                       10  คะแนน 
                           (1) การครองตน หมายถึง การรู้จักพ่ึงพาตนเอง ขยันหมั่นเพียร มีความรับผิดชอบ รักษา
ระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย และใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  (2) การครองคน หมายถึง ความสามารถในการประสานสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจอันดี 
กับผู้บังคับบัญชา เพ่ือนร่วมงานผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้มาติดต่องาน ความสามารถในการร่วมท างานเป็นกลุ่มจูงใจ 
ให้เกิดการยอมรับและให้ความร่วมมือ การให้บริการแก่ผู้มาติดต่องานด้วยความเสมอภาค แนะน าสิ่งที่ถูกต้องและ 
ร่วมกิจกรรมของหมู่คณะทั้งในและนอกหน่วยงาน 

  (3) การครองงาน หมายถึง ความรับผิดชอบต่อหน้าที่และภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ความรู้  
ความสามารถในการปฏิบัติงาน การแก้ไขปัญหา การมีทัศนคติท่ีดีในการปฏิบัติงาน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
และปรับปรุงพัฒนางาน ความพากเพียรในการท างาน มีผลงานเป็นที่ยอมรับ โดยค านึงถึงประโยชน์ของส่วนรวม
และประชาชน 
                      หมายเหตุ  ให้แสดงเอกสารหลักฐานข้อมูลประกอบด้วย 
 

2.2 ผลการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่                                       15 คะแนน  
  (1) การวางแผนและจัดท ากลยุทธ์ แผนงาน โครงการด้านการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร 
ของหน่วยงาน รวมถึงการแปลงยุทธศาสตร์ แผนงาน และโครงการไปสู่การปฏิบัติในพ้ืนที่อย่างมีประสิทธิภาพ                                                 
  (2) การด าเนินการตอบสนองต่อนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน และโครงการส่งเสริมและ
พัฒนาการเกษตรของกรมส่งเสริมการเกษตร จังหวัด/กลุ่มจังหวัด ส่วนราชการระดับจังหวัด และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น อย่างมีประสิทธิภาพและมีการบูรณาการการท างานร่วมกัน   

                 (3) การปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทของนักส่งเสริมการเกษตร ในการถ่ายทอดและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตรตามระบบส่งเสริมการเกษตร   

 

3.3 ผลการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตรดีเด่น  (จ านวนไม่เกิน 3 เรื่อง)        60 คะแนน                  

        เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตรดีเด่น มีดังนี้ 
     - ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
     - การบริหารจัดการที่ส่งผลให้เกิดการท างานในพ้ืนที่ 

- รูปแบบ เทคนิค และกระบวนการท างาน 
     - ผลส าเร็จและผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับบุคคลเป้าหมาย และงานส่งเสริมการเกษตร   

  - การน าไปเป็นตัวอย่าง/ต้นแบบ ที่สามารถน าไปขยายผลได้       

                3.4 การน าเสนอ… 



                                                                                                                        ๗ 
 

 
 

3.4 การน าเสนอผลงาน                                                               15 คะแนน 
                 (1) รูปแบบ/วิธีการน าเสนอ 
      (2) บุคลิกภาพ   
      (3) เอกสารประกอบการน าเสนอ 
                 (4) การน าเสนอจุดดูงานตรงกับผลงานเด่นที่น าเสนอ 

     รวม  100  คะแนน 

  4. ประเภทนักส่งเสริมการเกษตรส่วนกลางดีเด่น 
    การพิจารณาคัดเลือกนักส่งเสริมการเกษตรส่วนกลางดีเด่น จะพิจารณาในเรื่องของความประพฤติ 

และผลงาน โดยมีเกณฑ์พิจารณาใน 4 องค์ประกอบ มีคะแนนรวม 100 คะแนน ดังนี้ 
4.1 การครองตน ครองคน และครองงาน                                        10  คะแนน 

                           (1) การครองตน หมายถึง การรู้จักพ่ึงพาตนเอง ขยันหมั่นเพียร มีความรับผิดชอบ รักษา
ระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย และใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  (2) การครองคน หมายถึง ความสามารถในการประสานสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจอันดี 
กับผู้บังคับบัญชา เพ่ือนร่วมงานผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้มาติดต่องาน ความสามารถในการร่วมท างานเป็นกลุ่มจูงใจ 
ให้เกิดการยอมรับและให้ความร่วมมือ การให้บริการแก่ผู้มาติดต่องานด้วยความเสมอภาค แนะน าสิ่งที่ถูกต้องและ 
ร่วมกิจกรรมของหมู่คณะทั้งในและนอกหน่วยงาน 

    (3) การครองงาน หมายถึง ความรับผิดชอบต่อหน้าที่และภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ความรู้  
ความสามารถในการปฏิบัติงาน การแก้ไขปัญหา การมีทัศนคติท่ีดีในการปฏิบัติงาน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
และปรับปรุงพัฒนางาน ความพากเพียรในการท างาน มีผลงานเป็นที่ยอมรับ โดยค านึงถึงประโยชน์ของส่วนรวม
และประชาชน 
                      หมายเหตุ  ให้แสดงเอกสารหลักฐานข้อมูลประกอบด้วย 
 

4.2 ผลการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่                                       15 คะแนน  
  (1) การวางแผนและจัดท ากลยุทธ์ แผนงาน โครงการ ด้านการส่งเสริมและพัฒนาการ
เกษตรของหน่วยงาน รวมถึงการแปลงยุทธศาสตร์ แผนงาน และโครงการไปสู่การปฏิบัติในพ้ืนที่อย่างมี
ประสิทธิภาพ                                               
  (2) การด าเนินการตอบสนองต่อนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน และโครงการส่งเสริมและ
พัฒนาการเกษตรของกรมส่งเสริมการเกษตร อย่างมีประสิทธิภาพและมีการบูรณาการการท างานร่วมกัน   

               (3) การปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทของนักส่งเสริมการเกษตร (ส่วนกลาง) ในการสนับสนุน  
การท างานให้กับพ้ืนที่  
                   4.3 ผลการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตรดีเด่น  (จ านวนไม่เกิน 3 เรื่อง)        60 คะแนน                  

         เกณฑก์ารพิจารณาผลการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตรดีเด่น มีดังนี้ 
     - ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
     - การบริหารจัดการที่ส่งผลให้เกิดการท างานในพ้ืนที่ 

- รูปแบบ เทคนิค และกระบวนการท างาน 
     - ผลส าเร็จและผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับบุคคลเป้าหมาย และงานส่งเสริมการเกษตร 
     - การน าไปเป็นตัวอย่าง/ต้นแบบ ที่สามารถน าไปขยายผลได้  

                4.4 การน าเสนอ… 



                                                                                                                        ๘ 
 

 
 

๔.4 การน าเสนอผลงาน                                                                 15 คะแนน 
     (1) รูปแบบ/วิธีการน าเสนอ 
    (2) บุคลิกภาพ   
     (3) เอกสารประกอบการน าเสนอ 
     (4) การน าเสนอจุดดูงานตรงกับผลงานเด่นที่น าเสนอ 

     รวม  100  คะแนน 
 

 5. ประเภทเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสนับสนุนดีเด่น 
         การพิจารณาคัดเลือกเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสนับสนุนดีเด่น จะพิจารณาในเรื่องของความประพฤติ  

และผลงาน โดยมีเกณฑ์พิจารณาใน 4 องค์ประกอบ มีคะแนนรวม 100 คะแนน ดังนี้ 
5.1 การครองตน ครองคน และครองงาน                                        10  คะแนน 

                           (1) การครองตน หมายถึง การรู้จักพ่ึงพาตนเอง ขยันหมั่นเพียร มีความรับผิดชอบ รักษา
ระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย และใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  (2) การครองคน หมายถึง ความสามารถในการประสานสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจอันดี 
กับผู้บังคับบัญชา เพ่ือนร่วมงานผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้มาติดต่องาน ความสามารถในการร่วมท างานเป็นกลุ่มจูงใจ 
ให้เกิดการยอมรับและให้ความร่วมมือ การให้บริการแก่ผู้มาติดต่องานด้วยความเสมอภาค แนะน าสิ่งที่ถูกต้องและ 
ร่วมกิจกรรมของหมู่คณะทั้งในและนอกหน่วยงาน 

  (3) การครองงาน หมายถึง ความรับผิดชอบต่อหน้าที่และภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ความรู้  
ความสามารถในการปฏิบัติงาน การแก้ไขปัญหา การมีทัศนคติท่ีดีในการปฏิบัติงาน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
และปรับปรุงพัฒนางาน ความพากเพียรในการท างาน มีผลงานเป็นที่ยอมรับ โดยค านึงถึงประโยชน์ของส่วนรวม
และประชาชน 
                      หมายเหตุ  ให้แสดงเอกสารหลักฐานข้อมูลประกอบด้วย 
 

5.2 ผลการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่                                       20 คะแนน  
   (1) หน้าที่รับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ของต าแหน่งในสายงานสนับสนุน 
  (2) การด าเนินการตอบสนองต่อนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน และโครงการส่งเสริมและ
พัฒนาการเกษตรของกรมส่งเสริมการเกษตร อย่างมีประสิทธิภาพและมีการบูรณาการการท างานร่วมกัน   

             (3) การปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทของเจ้าหน้าที่ ในการสนับสนุนการท างานให้กับพ้ืนที่ 
เป็นประโยชน์ต่อราชการและสังคม การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า  
 

                   5.3 ผลการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตรดีเด่น  (จ านวนไม่เกิน 3 เรื่อง)         60 คะแนน                  

         เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตรดีเด่น มีดังนี้ 
     - ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

- รูปแบบ เทคนิค และกระบวนการท างาน 
     - ผลส าเร็จและผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับบุคคลเป้าหมาย และงานส่งเสริมการเกษตร 
     - การน าไปเป็นตัวอย่าง/ต้นแบบ ที่สามารถน าไปขยายผลได้  
 

                5.4 การน าเสนอ… 
 
   



                                                                                                                        ๙ 
 

 
 

5.4 การน าเสนอผลงาน                                                                10 คะแนน 
     (1) รูปแบบ/วิธีการน าเสนอ 
    (2) บุคลิกภาพ   
     (3) เอกสารประกอบการน าเสนอ 

     รวม  100  คะแนน 

     กลุ่มหน่วยงานดีเด่น 
1. ประเภทศูนย์ปฏิบัติการดีเด่น 

       การพิจารณาคัดเลือกศูนย์ปฏิบัติการดีเด่น มีเกณฑ์การพิจารณาใน 3 องค์ประกอบ  
มีคะแนนรวม 100 คะแนน ดังนี้     

1.1 ด้านการบริหารจัดการส านักงาน                                           25 คะแนน 

 (1) อาคาร ส านักงาน สิ่งปลูกสร้าง และบริเวณบ้านพักอาศัย (จัดพื้นที่ให้เหมาะสมกับ 
การปฏิบัติงาน) 
 (2) การบริหารจัดระบบภายในของส านักงาน เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมในการท างาน  
 (๓) ความพร้อมในการให้บริการ (ผู้ให้บริการ ข้อมูลสนับสนุน จุดให้บริการ) 

     (๔) เครื่องมือ/อุปกรณ์สนับสนุนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 

1.2 ด้านการพัฒนาองค์กร/ทีมงาน                                             25 คะแนน 

  หมายถึง การพัฒนาองค์กร ใน 6 ด้าน ดังนี้ 
               (1) การน าองค์กร มีทิศทางการท างาน (วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ ค่านิยม) รวมถึง 

การสื่อสารให้บุคคลในหน่วยงานได้ทราบ  
 (2) การวางแผนเชิงยุทธ์  การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ และการถ่ายทอดกลยุทธ์เพ่ือน าไปปฏิบัติ                    

 (3) การให้ความส าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เจ้าหน้าที่มีความพร้อม
ให้บริการ มีช่องทางที่พร้อมให้บริการ ความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

 (4) การประชุมเจ้าหน้าที่ในส านักงาน 
     (5) การวัด การวิเคราะห์ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา และการจัดการความรู้  มีระบบ 

การจัดการข้อมูลและสารสนเทศ   
 (6) การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล  มีการสร้างขวัญก าลังใจและความพึงพอใจแก่บุคลากร 
อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม และส่งเสริมให้ใช้ศักยภาพของบุคลากรอย่างเต็มที่  มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
อย่างเป็นระบบ 

1.3 ผลการปฏิบัติงานดีเด่น   (จ านวนไม่เกิน 3 เรื่อง)                          50  คะแนน                                       

 (1) การด าเนินงานที่ตอบสนองต่อนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน และโครงการส่งเสริมและ
พัฒนาการเกษตรของกรมส่งเสริมการเกษตร จังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 (2) การศึกษาพัฒนาด้านวิชาการ (ศึกษาวิจัย แปลงทดสอบ แหล่งเรียนรู้) 
 (3) ด้านการให้บริการ (ฝึกอบรม ถ่ายทอดความรู้ ส่งเสริมอาชีพ) 
 (4) ด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงาน/องค์ความรู้  
 
         เกณฑก์าร... 

 



                                                                                                                        ๑๐ 
 

 
 

    เกณฑ์การพิจารณา 
   - ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
   - รูปแบบ เทคนิค กระบวนการท างาน และการบริหารจัดการที่ส่งผลสู่บุคคลเป้าหมาย 
   - ผลส าเร็จและผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับบุคคลเป้าหมาย และงานส่งเสริมการเกษตร 
   - การน าไปเป็นตัวอย่าง/ต้นแบบ ที่สามารถน าไปขยายผลได้ 

     รวม  100  คะแนน 
 

 ๒. ประเภทส านักงานเกษตรจังหวัดดีเด่น 
          การพิจารณาคัดเลือกส านักงานเกษตรจังหวัดดีเด่น มีเกณฑก์ารพิจารณาใน 3 องค์ประกอบ  

มีคะแนนรวม 100 คะแนน ดังนี้ 

2.1 ด้านการบริหารจัดการส านักงาน                                           20คะแนน 
 (๑) อาคาร ส านักงาน สิ่งปลูกสร้าง และบริเวณบ้านพักอาศัย   
  (2)  การบริหารจัดระบบภายในของส านักงาน เพ่ือสร้างสภาพแวดล้อมในการท างาน  
 (๓) ความพร้อมในการให้บริการ (ผู้ให้บริการ ข้อมูลสนับสนุน จุดให้บริการ) 

              (๔) เครื่องมือ/อุปกรณ์สนับสนุนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 
              (5) การบริหารงบประมาณ/งานคลัง 

2.2 ด้านการพัฒนาองค์กร/ทีมงาน                                             20 คะแนน 
                       หมายถึง การพัฒนาองค์กร ใน 6 ด้าน ดังนี้ 

 (1) การน าองค์กร มีทิศทางการท างาน (วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ ค่านิยม) รวมถึงการสื่อสาร 
ใหบุ้คคลในหน่วยงานได้ทราบ  

(2)  การวางแผนเชิงยุทธ์ การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ และการถ่ายทอดกลยุทธ์เพ่ือน าไปปฏิบัติ                 
  (3) การให้ความส าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เจ้าหน้าที่มีความพร้อม 
ให้บริการ มีช่องทางที่พร้อมให้บริการ ความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย    

              (4) การประชุมเจ้าหน้าที่ในส านักงาน 
           (5) การวัดการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา และการจัดการความรู้  มีระบบ     

การจัดการข้อมูลและสารสนเทศ  
              (6) การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล  มีการสร้างขวัญก าลังใจและความพึงพอใจแก่บุคลากร 

อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม และส่งเสริมการพัฒนาให้ใช้ศักยภาพของบุคลากรอย่างเต็มที่ มีการประเมินผล 
การปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ 

2.3 การขับเคลื่อนงานตามนโยบายกรมส่งเสริมการเกษตร                   20 คะแนน 
   พิจารณาจากผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจ าปี 

2561  ได้แก่ งานส่งเสริมการเกษตรรูปแบบแปลงใหญ่ ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
(ศพก.) Smart Farmer ทะเบียนเกษตรกร การวาดแปลง e-project    

2.4 ผลการปฏิบัติงานดีเด่น   (จ านวนไม่เกิน 3 เรื่อง)                          40  คะแนน                                       
 (1) การด าเนินงานที่ตอบสนองต่อนโยบายกระทรวง-กรมส่งเสริมการเกษตร ยุทธศาสตร์ 
แผนงาน และโครงการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรของกรมส่งเสริมการเกษตร ตามระบบส่งเสริมการเกษตร  
ในด้านการเตรียมความพร้อมด้านข้อมูล การสนับสนุนทางวิชาการ การพัฒนาบุคลากร การติดตามก ากับ  

                            โดยผลงาน... 



                                                                                                                        ๑๑ 
 

 
 

โดยผลงานที่ส านักงานเกษตรจังหวัดด าเนินงานเกิดผลสู่ 5 Smart (Smart Office, Smart Extension 
Officer, Smart Farmer, Smart Group, Smart Product สร้างความสมดุลระหว่างภารกิจงานตามนโยบาย 
(Agenda) กับภารกิจหลักของหน่วยงาน (Function) 
 (2) งานที่ตอบสนองยุทธศาสตร์จังหวัด กลุ่มจังหวัด และบูรณาการการท างานกับหน่วยงาน
ภาคีและเครือข่าย               
 (3) ด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงาน องค์ความรู้ของส านักงานเกษตรจังหวัด 

เกณฑ์การพิจารณา    
- ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

   - รูปแบบ เทคนิค กระบวนการท างาน และการบริหารจัดการที่ส่งผลสู่บุคคลเป้าหมาย 
   - ผลส าเร็จและผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับบุคคลเป้าหมาย และงานส่งเสริมการเกษตร 
   - การน าไปเป็นตัวอย่าง/ต้นแบบ ที่สามารถน าไปขยายผลได้  

              รวม  100  คะแนน 

แผนปฏิบัติงำน 

กิจกรรม 
แผนปฏิบัติงานประจ าปี 2561 

ธ.ค.
60 

ม.ค.
61 

ก.พ. 
61 

มี.ค.   
61 

เม.ย 
61 

พ.ค. 
61 

มิ.ย. 
61 

ก.ค. 
61 

ส.ค. 
61 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลและ
หน่วยงานดีเด่น ประจ าปี 2561       
   - คณะกรรมการก าหนดหลักเกณฑ์ฯ ประชุมเพ่ือพิจารณา 
ก าหนดประเภทการคัดเลือก และก าหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข 
การคัดเลือกบุคคลและหน่วยงานดีเด่น ประจ าปี 2561 
 

         

2. เสนอขอความเห็นชอบด าเนินการโครงการคัดเลือกบุคคลและ
หน่วยงานดีเด่น ประจ าปี 2561 
 

         

 

3. การพิจารณาคัดเลือกบุคคลและหน่วยงานดีเด่น ประจ าปี 2561 
    -  คณะกรรมการก าหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข การคัดเลือกบุคคล
และหน่วยงานดีเด่น ประจ าปี 2561 จัดท าคู่มือการปฏ  บัติงาน 
   - ประชาสัมพันธ์การคัดเลือก แจ้งให้บุคคลและหน่วยงานที่สนใจ 
ส่งผลงานเข้ารับการพิจารณาคัดเลือก 
   - คณะท างานคัดเลือกบุคคลและหน่วยงานดีเด่น ประจ าปี 2561 
พิจารณาคัดเลือกจากข้อมูลเอกสารประกอบการคัดเลือก (ส าหรับ
บุคคลดีเด่นให้ใช้ผลการพิจารณาของส านักงานส่งเสริมและพัฒนา 
การเกษตรประกอบการพิจารณาด้วย) โดยรอบแรกพิจารณา
คัดเลือกประเภทละ 6 คน/หน่วยงาน 
 
   

         

 

 



                                                                                                                        ๑๒ 
 

 
 

กิจกรรม 
แผนปฏิบัติงานประจ าปี 2561 

ธ.ค.
60 

ม.ค.
61 

ก.พ. 
61 

มี.ค.   
61 

เม.ย 
61 

พ.ค. 
61 

มิ.ย. 
61 

ก.ค. 
61 

ส.ค. 
61 

 

- คณะท างานคัดเลือก ลงพ้ืนที่พิจารณาผลงานบุคคลที่ผ่าน 
การคัดเลือกในรอบแรก และจัดอันดับบุคคลและหน่วยงานดีเด่น
ประเภทละ 3 อันดับ เสนอผลการคัดเลือกต่อที่ประชุม
คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลและหน่วยงานดีเด่น ประจ าปี 2561 
พิจารณาตัดสินชี้ขาด 
 

         

 

4. เสนอผลการคัดเลือกต่ออธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรให้ 
ความเห็นชอบ  และประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็น
บุคคลและหน่วยงานดีเด่น ประจ าปี 2561 จ านวน 7 ประเภท 
ประเภทละ 3 รางวัล 
 

         

5. การจัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็น
บุคคลและหน่วยงานดีเด่นในวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริม
การเกษตร วันที่ 21 ตุลาคม 2561 
 

         

 

รำงวัล 

   บุคคลและหน่วยงานที่ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคคลและหน่วยงานดีเด่น ได้รับรางวัลดังนี้ 
   - รางวัลชนะเลิศ ประเภทละ ๑ รางวัล (พร้อมประกาศเกียรติคุณ)  
   - รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภทละ 1 รางวัล (พร้อมประกาศเกียรติคุณ) 
   - รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ประเภทละ 1 รางวัล (พร้อมประกาศเกียรติคุณ) 
   กรมส่งเสริมการเกษตรจะจัดพิธีประกาศเกียรติคุณและเชิดชูเกียรติให้กับผู้ที่ ได้รับ 
การคัดเลือกเป็นบุคคลและหน่วยงานดีเด่น ประจ าปี 2560 ในวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเกษตร  

 
============================== 

 

 

 



                                                                                                                        ๑๓ 
 

 
 

แบบเอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคลดีเดน่ 

 

 ๑) ประเภทเกษตรต าบลดีเด่น   

๒) ประเภทเกษตรอ าเภอดีเด่น  

๓) ประเภทนักส่งเสริมการเกษตรระดับจังหวัดดีเด่น 

 ๔) ประเภทนักส่งเสริมการเกษตรส่วนกลางดีเด่น  

 ๕) ประเภทเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสนับสนุนดีเด่น  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                        ๑๔ 
 

 
 

  เอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคลดีเด่น ประจ าปี ๒๕๖๑ 

        

ประเภท............................................................................ 

 

              ของ 

 

 

 

 

 

.........................................................(ชื่อ/สกุล)......................................................... 

 

 

...........................................................(ต าแหน่ง)....................................................... 

 

 

 

 

 

..........................................................(หน่วยงาน)..................................................... 

 

 

 

 

 



                                                                                                                        ๑๕ 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

ตอนที่ ๑   ข้อมูลส่วนบคุคล 

ก. ประวัติส่วนตัว 
 

๑. ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว) ................................................................................................... ................................... 
2. เกิดวันที่…...............… เดือน ……………….................………..พ.ศ. ……..........……...……อายุ………............…...……ป 
3. สถานภาพทางครอบครัว         โสด            สมรส            หมาย 
4. คูสมรสชื่อ………………………………………………………………………………................................................................... 
    มีบุตร……………....................……คน  ชาย………..............…………………คน  หญิง……………..............……………คน 
๕. วุฒิการศึกษา............................................................................................................................. .......................... 
    จากสถาบัน..................................................................................................................................................... .... 
๖. โทรศัพท์ที่ท างาน ..................................................................โทรศัพท์มือถือ .................................................... 
๗. ที่อยูติดตอสะดวกท่ีสุด...........................………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………….........................................................………………………… 
 

ข. ประวัติการท างาน 

๑. เริ่มรับราชการ เมื่อวันที่..............................เดือน.....................................................พ.ศ. .................................. 
    ต าแหน่ง..................................................................สังกัด................................................................................... 
    ระยะเวลาปฏิบัติราชการนับถึงปัจจุบัน......................................................ป.ี............................................เดือน 
๒. ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง.................................................ระดับ............................อัตราเงินเดือน......................บาท 
    กลุ่ม/ฝ่าย/ศูนย/์อ าเภอ..........................................................................ส านัก/กอง/ ส านักงานเกษตรจังหวัด 
    ..........................................................................................................................................................................  
 

3. ตารางวันลาการปฏิบัติราชการย้อนหลัง 3 ปี  
 

ปงบประมาณ 
จ านวน (ครั้ง/วัน) หมายเหตุ 

ลาป่วย ลากิจ มาสาย 
2558 (1 ต.ค.57– 30 ก.ย.58)     

2559 (1 ต.ค.58– 30 ก.ย.59)     

2560 (1 ต.ค.59– 30 ก.ย.60)     
 

 
รูปถ่าย 

 

แบบพจิารณาคณุสมบัตขิองบคุคล 

 

เอกสารหมายเลข 1 



                                                                                                                        ๑๖ 
 

 
 

 

ตอนที่ ๑   ข้อมูลส่วนบคุคล  (ต่อ) 

4. ไดรับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ยอนหลัง 3 ป  
 

ปีงบประมาณ ดีเด่น 
(เปอร์เซ็นต์) 

ดีมาก 
(เปอร์เซ็นต์) 

ดี 
(เปอร์เซ็นต์) 

พอใช้ 
(เปอร์เซ็นต์) หมายเหตุ 

ปี 2558      
- ครั้งที่ 1 (1 เม.ย.58)      
- ครั้งที่ 2 (1 ต.ค.58)      

ปี 2559      
- ครั้งที่ 1 (1 เม.ย.59)      
- ครั้งที่ 2 (1 ต.ค.59)      

ปี 2560      
- ครั้งที่ 1 (1 เม.ย.60)      
- ครั้งที่ 2 (1 ต.ค.60)      

5. ผลงานตามบทบาทหน้าที่ 3 ปีย้อนหลัง  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2560)  
 

ชื่อผลงาน/โครงการ รายละเอียด 
1  
2  
3  
4   
ฯลฯ  
  

 

ค. การประพฤติปฏิบตัิตน   (ระบุหลักการประพฤติปฏิบัติตนในการครองตน ครองคน และครองงาน) 
พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบ 

 1. การครองตน 
..................................................................................................................................................................................  

 2. การครองคน 
..................................................................................................................................................................................  

           3. การครองงาน 
........................................................................................................................................ .......................................... 

ง. แนวคิดในการท างาน   
..................................................................................................................................................................................  
  

 



                                                                                                                        ๑๗ 
 

 
 

ตอนที่ ๒   ผลการปฏิบัตงิานดีเด่นที่น าเสนอ  (จ านวนไม่เกิน ๓ เร่ือง) 

๑. ชื่อผลงาน................................................................. ....................................................................................... 

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

              ..........................................................(รายละเอียดของผลงาน)............................................................ 

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

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

2. ชื่อผลงาน................................................................................................................. ................................. 

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

               ..........................................................(รายละเอียดของผลงาน)............................................................ 

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

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

3. ชื่อผลงาน..................................................................................................................................................  

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

               ..........................................................(รายละเอียดของผลงาน)............................................................ 

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

               ............................................................................................................................. ................................ 
 
                            ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นนี้เป็นความจริงทุกประการ 
 
 

                                                          (ลงชื่อ)............................................. ผู้เสนอข้อมูลและผลงาน 
          (.........................................) 
ต าแหน่ง.................................................... 
          ............../..................../................ 
 

 (ลงชื่อ).......................................... ผู้รับรอง 
        (.........................................) 

                                                              ต าแหน่ง ..................................................... 
                                                                        ............../ ................./ .................    
 
หมายเหตุ  ผู้รับรอง หมายถึง หัวหน้าส่วนราชการระดับผู้อ านวยการส านัก/ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริม 
และพัฒนาการเกษตร ผู้อ านวยการกอง เกษตรจังหวัด 
 
   



                                                                                                                        ๑๘ 
 

 
 

 
 

แบบประเมนิการคดัเลอืกนกัสง่เสรมิการเกษตร............................................ประจ าป ี๒๕๖๑ 

 

ผู้รับการประเมิน.................................................................ต าแหน่ง..................................................... 
สังกัด............................................................................................................... ....................................... 
ระดับ.................................................................................................................................................... 
 

รายการประเมิน 
คะแนน 
ที่ได้รับ 

 การครองตน ครองคน และครองงาน  (10 คะแนน)  
1. การครองตน     (3 คะแนน)  

1) การพ่ึงตนเอง ขยันหมั่นเพียร และความรับผิดชอบ  
2) การรักษาระเบียบวินัย และเคารพกฎหมาย  
3) ใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

 2. การครองคน    (3 คะแนน)  
1) ความสามารถในการประสานสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจอันดีกับผู้บังคับบัญชา 

เพ่ือนร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชา และผู้มาติดต่องาน 
 

2) ความสามารถในการร่วมท างานเป็นกลุ่ม ความสามารถจูงใจให้เกิด 
การยอมรับ และให้ความร่วมมือ 

 

3) การให้บริการแก่ผู้มาติดต่องานด้วยความเสมอภาค แนะน าสิ่งที่ถูกต้องและเป็น
ประโยชน์  ด้วยอัธยาศัยอันดี 

 

4) การเป็นผู้มีความเป็นธรรมทั้งต่อตนเองและผู้อ่ืน  
5) การเสริมสร้างความสามัคคี และร่วมกิจกรรมของหมู่คณะ ทั้งในและนอก

หน่วยงาน 
 

 3. การครองงาน    (4 คะแนน)  
1) ความรับผิดชอบต่อหน้าที่และภารกิจที่ได้รับมอบหมาย  
2) ความรู้ ความสามารถ ในการปฏิบัติงาน และการแก้ไขปัญหา และมีทัศนคติที่ดี

ในการปฏิบัติงาน 
 

3) ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และปรับปรุงพัฒนางาน  
4) ความพากเพียรในการท างาน และมีผลงานเป็นที่ยอมรับ  
5) การค านึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมและประชาชน 
 

 

 

รวมคะแนน  (10 คะแนน) 
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                                                                                                                        ๑๙ 
 

 
 

 
ความคิดเห็นของผู้ประเมิน 
............................................................................................................................. ..................................................
........................................................................... ..................................................................... ............................... 
............................................................................................................................. ..................................................
............................................................................................................................. ..................................................
............................................................. ................................................... 
 
 

(ลงชื่อ)………………………………………………..ผูประเมิน 
(……………………………………………….)  

          ต าแหนง.................................…………………………  
    
 

หมายเหตุ  ผู้ประเมิน หมายถึง หัวหน้าส่วนราชการระดับผู้อ านวยการส านัก/ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริม 
และพัฒนาการเกษตร ผู้อ านวยการกอง เกษตรจังหวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                        ๒๐ 
 

 
 

 
 
 

แบบเอกสารประกอบการคัดเลือกหน่วยงานดีเด่น 

 

 

๑) ประเภทศูนย์ปฏิบัติการดีเด่น 

๒) ประเภทส านักงานเกษตรจังหวัดดีเด่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                                                                                                                        ๒๑ 
 

 
 

       

เอกสารประกอบการคัดเลอืก 

ศูนยป์ฏิบตักิารดเีด่น ประจ าปี ๒๕๖๑ 

 

ชื่อหน่วยงาน.......................................................................................................................................................  
เลขที.่...........................ถนน...................................................แขวง/ต าบล.......................................................... 
เขต/อ าเภอ..................................................จังหวัด............................................รหัสไปรษณีย์........................... 
โทรศัพท.์........................................................................... โทรสาร...................................................................... 
เว็บไซต์ (Website)......................................................................... .................................................................... 
1. ด้านการบริหารจัดการส านักงาน 
............................................................................................................................................................ ................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 

2. ด้านการพัฒนาองค์กร/ทีมงาน 
............................................................................................................................................................................   
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 

3. ผลการปฏิบัติงานดีเด่น  (จ านวนไม่เกิน 3 เรื่อง) 

    3.1 ชื่อผลงาน............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................ 

............................................................................(รายละเอียดของผลงาน)........................................................ 

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

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

    3.2 ชื่อผลงาน............................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................ .... 

............................................................................(รายละเอียดของผลงาน)........................................................ 

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

............................................................................................................................................................................ 
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                                                                                                                        ๒๒ 
 

 
 

 
    3.3 ชื่อผลงาน............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................ 

............................................................................(รายละเอียดของผลงาน)........................................................ 

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

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

............................................................................................................................................................................ 
 
 
       
                (ลงชื่อ)................................................. ผู้เสนอข้อมูลและผลงาน 

   (............................................) 
                                                      ผู้อ านวยการศูนย์............................................... 

 ............../..................../................ 
 
 
 

                                                      (ลงชื่อ).................................................. ผู้รบัรอง 
  (...............................................) 

                                                   ผู้อ านวยการส านัก ............................................. 
                                                               ............../ ................./ .................    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                                                                                                                        ๒๓ 
 

 
 

เอกสารประกอบการคัดเลอืก 

ส านกังานเกษตรจงัหวัดดเีด่น ประจ าป ี๒๕๖๑ 

 

ชื่อหน่วยงาน.......................................................................................................................................................  
เลขที.่...........................ถนน...................................................แขวง/ต าบล.......................................................... 
เขต/อ าเภอ..................................................จังหวัด............................................รหัสไปรษณีย์........................... 
โทรศัพท.์........................................................................... โทรสาร...................................................................... 
เว็บไซต์ (Website)..................................................................................... ........................................................ 
1. ด้านการบริหารจัดการส านักงาน 
........................................................................................................................................................................ .... 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 

2. ด้านการพัฒนาองค์กร 
............................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 

3. ผลการปฏิบัติงานดีเด่น  (จ านวนไม่เกิน 3 เรื่อง) 

    3.1 ชื่อผลงาน............................................................................................................................................... 

............................................................................(รายละเอียดของผลงาน)........................................................ 

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

    3.2 ชื่อผลงาน............................................................................................................................................... 

............................................................................(รายละเอียดของผลงาน)........................................................ 

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

    3.3 ชื่อผลงาน............................................................................................................................................... 

............................................................................(รายละเอียดของผลงาน)........................................................ 

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

........................................................................................................................................................... ................. 
 
       
                  (ลงชื่อ).................................................. ผู้เสนอข้อมูลและผลงาน 

 (...................................................) 
                                                       เกษตรจังหวัด............................................... 

    ............../..................../................ 
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