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คํานํา 
 

กรมสงเสริมการเกษตร มีนโยบายดานการพัฒนาบุคลากรและสรางขวัญกําลังใจเพ่ือใหเจาหนาท่ี
สามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงานดวยการใหมีการคัดสรรบุคคล
และหนวยงานดีเดน สนับสนุนใหบุคลากรและหนวยงานที่สรางผลงานไดรับการยกยอง เผยแพรเกียรติคุณ 
และเกิดความภาคภูมิใจ ดังนั้น จึงไดอนุมัติใหดําเนินการโครงการคัดเลือกบุคคลและหนวยงานดีเดน 
ประจําป 2564 ซ่ึงประกอบดวยกิจกรรมหลักท่ีสําคัญ ไดแก การกําหนดหลักเกณฑและแนวทางการคัดเลือก 
การแตงตั้งคณะกรรมการและคณะทํางาน การพิจารณาคัดเลือก การเผยแพรและประกาศเกียรติคุณ  

คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลและหนวยงานดีเดน ประจําป 2564 และกองการเจาหนาท่ี
ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการฯ จึงไดจัดทําคูมือการคัดเลือกบุคคลและหนวยงานดีเดน ประจําป 2564 
โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใชเปนแนวทางในการดําเนินงานใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค โดยคูมือดังกลาว 
ไดรวบรวมรายละเอียด หลักเกณฑ แนวทาง วิธีการและข้ันตอนการคัดเลือก เพ่ือนําไปใชประกอบในการคัดเลือก
บุคคลและหนวยงานดีเดนใหมีประสิทธิภาพตอไป 
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คูมือการคัดเลือกบุคคลและหนวยงานดีเดน ประจําป ๒๕๖4 
 

หลักการและเหตุผล 

กรมสงเสริมการเกษตร ใหความสําคัญกับการขับเคลื่อนงานตามนโยบายของรัฐบาลและของ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณในการชวยเหลือดูแลและสรางรายไดใหแกเกษตรกร ควบคูกับการเพ่ิมประสิทธิภาพองคกร
ดวยเทคโนโลยีดิจิทัล และการปรับวิธีการทํางานสูความปกติใหม (New Normal) ซึ่งเปนผลกระทบจาก
เหตุการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (โควิด-19) โดยยึดหลักตลาดนําการผลิต การใชเทคโนโลยี
และวัตกรรมสงเสริมการใชและบริหารจัดการปจจัยการผลิต เพ่ือยกระดับการผลิตสินคาเกษตรใหไดคุณภาพ
มาตรฐาน ใชกลไกและเครือขายการทํางานสงเสริมการเกษตรเชื่อมโยงทุกระดับ สรางตนแบบการสงเสริมการเกษตร
เชิงพ้ืนท่ี และการถายทอดความรู รวมถึงการชวยเหลือดูแลและใหบริการแกเกษตรกร สรางและขยายผล
เกษตรกรรุนใหมใหพรอมเพื่อพัฒนาสูการเปนผูประกอบการ และขยายความรวมมือกับภาคสวนตาง ๆ 
ในการพัฒนาการเกษตร  

จากเปาหมายในการดําเนินงานดังกลาว กรมสงเสริมการเกษตรไดพิจารณาเห็นวาบุคคลและ
หนวยงานเปนกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนงานสงเสริมการเกษตรในพ้ืนท่ี ดังนั้น เพ่ือเปนการพัฒนาบุคลากร 
สนับสนุนการสรางนักสงเสริมการเกษตรและหนวยงานใหสามารถทํางานตามบทบาทหนาท่ีใหเกิดผลสําเร็จ มีการ
บริหารทีมงานในหนวยงานอยางมีประสิทธิภาพ อีกท้ังสรางขวัญกําลังใจ และแรงจูงใจในการปฏิบัติงานใหบุคคล
และหนวยงานท่ีมีผลการปฏิบัติงานดีเดน ไดรับการยกยอง เผยแพรเกียรติคุณ ตลอดจนเกิดความภาคภูมิใจ
ในการปฏิบัติงานสงเสริมการเกษตร จึงจัดใหมีการคัดเลือกบุคคลและหนวยงานดีเดน ประจําป 2564 
โดยแบงการคัดเลือกเปน 2 กลุม 7 ประเภท ดังนี้ 
 1. กลุมบุคคลดีเดน ไดแก 

1.1  ประเภทเกษตรตําบลดีเดน   
1.2  ประเภทเกษตรอําเภอดีเดน  
1.3  ประเภทนักสงเสริมการเกษตรระดับจังหวัดดีเดน 

  1.4 ประเภทนักสงเสริมการเกษตรสวนกลางดีเดน  
  1.5 ประเภทเจาหนาท่ีปฏิบัติงานสนับสนุนดีเดน 
     1.6 ประเภทเกษตรตําบลดีเดน (พนักงานราชการ)  

  2. หนวยงานดีเดน ไดแก ประเภทสํานักงานเกษตรจังหวัดดีเดน 

วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือสงเสริม ยกยอง และเผยแพรเกียรติคุณบุคคลและหนวยงานท่ีมีผลงานดีเดน 
เปนท่ีประจักษใหเกิดการยอมรับและประพฤติปฏิบัติตาม 
 2. เพ่ือสรางขวัญกําลังใจ และเกิดความภาคภูมิใจในการรวมแรงรวมใจปฏิบัติงานสงเสริม
การเกษตร  
 

ระยะเวลาการดําเนินงาน 
เดือนมกราคม – สิงหาคม 2564 
 
 

        คุณสมบัติ... 
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คุณสมบัต ิ
 1. กลุมบุคคลดีเดน   
     1.1 เปนขาราชการสังกัดกรมสงเสริมการเกษตร จํานวน 6 ประเภท ไดแก 
            1.1.1 ประเภทเกษตรตําบลดีเดน ไดแก ขาราชการท่ีปฏิบัติงานในสํานักงานเกษตรอําเภอ
(นักวิชาการสงเสริมการเกษตร เจาพนักงานการเกษตร และเจาพนักงานเคหกิจเกษตร)  
   1.1.2 ประเภทเกษตรอําเภอดีเดน ไดแก เกษตรอําเภอ (ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ
พิเศษ ระดับชํานาญการ และประเภทท่ัวไป ระดับอาวุโส) 
            1.1.3 ประเภทนักสงเสริมการเกษตรระดับจังหวัดดีเดน ไดแก ขาราชการผูปฏิบัติงาน 
ในสํานักงานเกษตรจังหวัด  

      1.1.4 ประเภทนักสงเสริมการเกษตรสวนกลางดีเดน ไดแก ขาราชการประเภทวิชาการ 
ทุกสายงานท่ีปฏิบัติงานในกอง สํานัก สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตร และศูนยปฏิบัติการตาง ๆ 

      1.1.5 ประเภทเจาหนาท่ีปฏิบตัิงานและสนบัสนุนดเีดน ไดแก ขาราชการในฝายบรหิารท่ัวไป  
และสายงานประเภทท่ัวไปทุกสายงานท่ีปฏิบัติงานสนับสนุนท้ังสวนกลางและสวนภูมิภาค  
   1.1.6 ประเภทเกษตรตําบลดีเดน (พนักงานราชการ) ไดแก พนักงานราชการ 
ตําแหนงนักวิชาการสงเสริมการเกษตร ท่ีปฏิบัติงานในสํานักงานเกษตรอําเภอ  
  1.2 ผูสมัครปจจุบันตองดํารงตําแหนงและมีระยะเวลาปฏิบัติราชการในประเภทนั้น ๆ 
ไมนอยกวา 3 ป (นับถึงวันปดรับสมัคร) โดยสามารถนําผลงานท้ังปจจุบันและท่ีผานมาภายใน 3 ป สมัครเขารับ
การคัดเลือกได 

   1.3 เปนผูไมอยูระหวางถูกลงโทษหรือถูกสอบสวนทางวินัย หรืออยูในระหวางถูกดําเนินคดีอาญา  
   1.4 ไมเปนผูท่ีอยูในระหวางการลาศึกษาตอ  

    1.5 ผูท่ีเคยไดรับการคัดเลือกเปนบุคคลดีเดน อันดับ 1 (ระดับประเทศ) ไมมีสิทธิสมัคร 
เขารับการคัดเลือก เวนแตจะไดรับคัดเลือกมาแลวไมนอยกวา 3 ป 

 

  2. หนวยงานดีเดน ไดแก ประเภทสํานักงานเกษตรจังหวัดดีเดน  
   หนวยงานท่ีเคยไดรับการคัดเลือกเปนหนวยงานดีเดน อันดับ 1 (ระดับประเทศ)  
ไมมีสิทธสิมัครเขารับการคัดเลือก เวนแตจะไดรับคัดเลือกมาแลวไมนอยกวา 3 ป  

วิธีการคัดเลือก 
 1. การแตงตั้งคณะกรรมการและคณะทํางานคัดเลือกบุคคลและหนวยงานดีเดน  

    1.1 กรมสงเสริมการเกษตรแตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลและหนวยงานดีเดน 
ประจําป 2564 ทําหนาท่ีกําหนดประเภทการคัดเลือกกลุมบุคคลดีเดนและหนวยงานดีเดน กําหนดหลักเกณฑ 
วิธีการ และแนวทางการคัดเลือกบุคคลและหนวยงานดีเดน จัดทําคูมือการปฏิบัติงาน และพิจารณาตัดสินชี้ขาด
บุคคลและหนวยงานท่ีจะไดรับการคัดเลือกเปนบุคคลและหนวยงานดีเดน  

    1.2 กรมสงเสริมการเกษตรแตงตั้งคณะทํางานคัดเลือกบุคคลและหนวยงานดีเดน 
ประจาํป 2564 ทําหนาท่ีคัดเลือกบุคคลและหนวยงานดีเดน ตามหลักเกณฑและแนวทางการคัดเลือกท่ีกําหนด 
ในคูมือการคัดเลือก 
        1.2.1 คณะทํางานคัดเลือกเกษตรตําบลดีเดน 

  1.2.2 คณะทํางานคัดเลือกเกษตรอําเภอดีเดน  
  1.2.3 คณะทํางานคัดเลือกนักสงเสริมการเกษตรระดับจังหวัดดีเดน 
 
          1.2.5 คณะทํางาน... 
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 1.2.4 คณะทํางานคัดเลือกนักสงเสริมการเกษตรสวนกลางดีเดน 
 1.2.5 คณะทํางานคัดเลือกเจาหนาท่ีปฏิบัติงานสนับสนุนดีเดน 
 1.2.6 คณะทํางานคัดเลือกเกษตรตําบลดีเดน (พนักงานราชการ)  
 1.2.7 คณะทํางานคัดเลือกสํานักงานเกษตรจังหวัดดีเดน 

          
                  2. การพิจารณาคัดเลือกบุคคลและหนวยงานดีเดน  
                         2.1 สวนภูมิภาค  
       2.1.1 สํานักงานเกษตรจังหวัดแตงตั้งคณะทํางานคัดเลือกบุคคลดีเดนในระดับจังหวัด 
ดําเนินการคัดกรองบุคคลตามหลักเกณฑที่กําหนดในคูมือการคัดเลือก โดยคัดกรองผูที่มีผลการประเมิน
ไมนอยกวารอยละ 80 แลวสงผลการคัดเลือกพรอมเอกสารผลงานและวิดีทัศน ความยาวไมเกิน 5 นาที (ถามี) 
ใหสํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ควบคุมกํากับดูแล ตามแบบฟอรมที่กําหนด (ท้ังนี้ หากประสงค
จะสมัครคัดเลือกในประเภทสํานักงานเกษตรจังหวัดดีเดน ใหสงผลงานของสํานักงานเกษตรจังหวัดดวย) 
      2.1.2 สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรแตงตั้งคณะทํางานคัดเลือกบุคคล
และหนวยงานดีเดนในระดับเขต ดําเนินการคัดกรองบุคคลและหนวยงานดีเดนตามท่ีสํานักงานเกษตรจังหวัดเสนอ 
ตามหลักเกณฑที่กําหนดในคูมือการคัดเลือก โดยจัดลําดับผูที่มีผลงานดีเดนในแตละประเภทซึ่งเปนผูที่มี
ผลการประเมินไมนอยกวารอยละ 80 และสงผลการคัดเลือกพรอมเอกสารผลงานและวิดีทัศน ความยาวไมเกิน 
5 นาที (ถามี) ใหกรมสงเสริมการเกษตร 
    2.1.3 กรมสงเสริมการเกษตรรวบรวมเอกสารผลงานของบุคคลและหนวยงานสงให  
คณะทํางานคัดเลือกบุคคลและหนวยงานดีเดน ประจําป 2564 พิจารณาคัดเลือกตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในคูมือ 
การคัดเลือก โดยพิจารณาในรอบแรกจากขอมูลและเอกสารประกอบการคัดเลือกประเภทละ 6 คน/หนวยงาน 
     2.1.4 คณะทํางานคัดเลือกฯ พิจารณาคัดเลือกรอบท่ีสองจากบุคคลและหนวยงานท่ีผาน 
การคัดกรองจากสํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรในรอบแรก โดยการลงพ้ืนท่ีพิจารณาผลงาน และสัมภาษณ 
(บุคคล/หนวยงาน/ผูเก่ียวของ/เกษตรกร/ผูรับบริการ) และจัดอันดับบุคคลและหนวยงานดีเดน ท้ัง 7 ประเภท 
และเสนอผลการคัดเลือกตอที่ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลและหนวยงานดีเดน ประจําป 2564 
เพื่อพิจารณาตัดสิน (บุคคลและหนวยงานที่จะไดรับการคัดเลือกเปนบุคคลและหนวยงานดีเดน จะตอง
ไดผลการประเมินไมนอยกวารอยละ 80) 
   2.1.5 เสนอผลการคัดเลือกตออธิบดีกรมสงเสริมการเกษตรพิจารณาใหความเห็นชอบ 
    2.2 สวนกลาง 
     2.2.1 กอง สํานัก สํานักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร แตงตั ้งคณะทํางาน
คัดเลือกบุคคลดีเดน ดําเนินการคัดกรองบุคคลในสังกัดตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในคูมือการคัดเลือก โดยคัดกรอง
ผูที ่มีผลการประเมินไมนอยกวารอยละ 80 แลวสงผลการคัดเลือกพรอมเอกสารผลงานและวิดีทัศน 
ความยาวไมเกิน 5 นาที (ถามี) ใหกรมสงเสริมการเกษตร 
     2.2.2 สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรและกองขยายพันธุพืช แตงตั้งคณะทํางาน
คัดเลือกบุคคลและหนวยงานดีเดน ดําเนินการพิจารณาคัดเลือกบุคคลและหนวยงานในสังกัด โดยจัดลําดับผูที่มี
ผลงานดีเดนในแตละประเภทซ่ึงเปนผูท่ีมีผลการประเมินไมนอยกวารอยละ 80 และสงผลการคัดเลือกพรอมเอกสาร
ผลงานและวิดีทัศน ความยาวไมเกิน 5 นาที (ถามี) ใหกรมสงเสริมการเกษตร 
   2.2.3 กรมสงเสริมการเกษตรรวบรวมเอกสารผลงานของบุคคลและหนวยงานสงให  
คณะทํางานคัดเลือกบุคคลและหนวยงานดีเดน ประจําป 2564  พิจารณาคัดเลือกตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในคูมือ 
การคัดเลือก โดยพิจารณาในรอบแรกจากขอมูลและเอกสารประกอบการคัดเลือกประเภทละ 6 คน/หนวยงาน 

                                2.2.4 คณะ... 
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    2.2.4 คณะทํางานคัดเลือกฯ พิจารณาคัดเลือกรอบท่ีสองจากบุคคลและหนวยงาน 
ท่ีผานการคัดเลือกในรอบแรก โดยการลงพ้ืนท่ีพิจารณาผลงาน และสัมภาษณ (บุคคล/หนวยงาน/ผูเก่ียวของ/
เกษตรกร/ผูรับบริการ) และจัดอันดับบุคคลและหนวยงานดีเดน ท้ัง 6 ประเภท เสนอผลการคัดเลือกตอท่ีประชุม
คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลและหนวยงานดีเดน ประจําป 2564 เพ่ือพิจารณาตัดสิน (บุคคลและหนวยงาน 
ท่ีจะไดรับการคัดเลือกเปนบุคคลและหนวยงานดีเดน จะตองไดผลการประเมินไมนอยกวารอยละ 80) 

 2.2.5 เสนอผลการคัดเลือกตออธิบดีกรมสงเสริมการเกษตรพิจารณาใหความเห็นชอบ
  

                    3. การย่ืนเอกสารหลักฐาน 
   3.1 ขาราชการ/พนักงานราชการและหนวยงานที่สมัครเขารับการคัดเลือกบุคคลและ
หนวยงานดีเดนในสังกัดสวนภูมิภาคสงเอกสารผลงานและวิดีทัศน ความยาวไมเกิน 5 นาที (ถามี) โดยมีรายละเอียด
ตามแบบฟอรมท่ีกําหนด ใหสํานักงานเกษตรจังหวัดตนสังกัดพิจารณาคัดเลือกกอนสงไปยังสํานักงานสงเสริมและ
พัฒนาการเกษตรท่ีควบคุมกํากับ ดูแล และสงตอไปยังกรมสงเสริมการเกษตรตอไป 
   3.2 ขาราชการท่ีสมัครเขารับการคัดเลือกบุคคลดีเดนในสังกัดสวนกลาง เฉพาะกอง สํานัก 
และสํานักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร สงเอกสารผลงานและวิดีทัศน ความยาวไมเกิน 5 นาที (ถามี) โดยมี
รายละเอียดตามแบบฟอรมที่กําหนด ใหกอง สํานัก สํานักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตนสังกัด
พิจารณาคัดเลือกกอนสงไปยังกรมสงเสริมการเกษตร  
   3.3 ขาราชการ/หนวยงานท่ีสมัครเขารับการคัดเลือกบุคคลและหนวยงานดีเดนในสังกัด
สวนกลาง  เฉพาะกองขยายพันธุพืช และสํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตร สงเอกสารผลงานและวิดีทัศน 
ความยาวไมเกิน 5 นาที (ถามี) โดยมีรายละเอียดตามแบบฟอรมท่ีกําหนด ใหกองขยายพันธุพืช และสํานักงาน
สงเสริมและพัฒนาการเกษตรตนสังกัดพิจารณาคัดเลือกกอนสงไปยังกรมสงเสริมการเกษตร 
 

หลักเกณฑการคัดเลือก  
 กลุมบุคคลดีเดน  
  1. ประเภทเกษตรตําบลดีเดน 

       การพิจารณาคัดเลือกเกษตรตําบลดีเดน จะพิจารณาในเรื่องของความประพฤติ และผลงาน  
โดยมีเกณฑพิจารณาใน 4 องคประกอบ มีคะแนนรวม 100 คะแนน ดังนี้ 

  1.1 การครองตน ครองคน และครองงาน                                        20  คะแนน 

    1.1.1 การครองตน หมายถึง การรูจักพ่ึงพาตนเอง ขยันหม่ันเพียร มีความรับผิดชอบ รักษา
ระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย และใชชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
    1.1.2 การครองคน หมายถึง ความสามารถในการประสานสัมพันธและสรางความเขาใจอันดี
กับผูบังคับบัญชา เพ่ือนรวมงานผูใตบังคับบัญชาและผูมาติดตองาน ความสามารถในการรวมทํางานเปนกลุม
จูงใจใหเกิดการยอมรับและใหความรวมมือ การใหบริการแกผูมาติดตองานดวยความเสมอภาค แนะนําสิ่งท่ีถูกตอง
และรวมกิจกรรมของหมูคณะท้ังในและนอกหนวยงาน 

    1.1.3 การครองงาน หมายถึง ความรับผิดชอบตอหนาท่ีและภารกิจท่ีไดรับมอบหมาย ความรู  
ความสามารถในการปฏบิัติงาน การแกไขปญหา การมีทัศนคติท่ีการปฏิบัติงาน มีความคิดริเริ่มสรางสรรคและปรับปรุง 
พัฒนางาน ความพากเพียรในการทํางาน มีผลงานเปนดีในท่ียอมรับ โดยคํานึงถึงประโยชนของสวนรวมและประชาชน 
                     หมายเหตุ  ใหแสดงเอกสารหลักฐานขอมูลประกอบดวย 
                       1.2 ผลการ...  
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  1.2 ผลการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ี                                         20 คะแนน  
         

     1.2.1 นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ แนวทางการดําเนินงานของกรมสงเสริม
การเกษตร  

         1.2.2 สงเสริมและพัฒนาการผลิต  
     1.2.3 สงเสริมกลุม/สถาบันเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และเครือขาย 

  1.2.4 สงเสริม/สนับสนุนเคหกิจเกษตร ไดแก การสงเสริมใหเกษตรกร/ครัวเรือน 
เกษตรกรมีความเขมแข็ง และมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 
      1.2.5 การดําเนินงานตามระบบสงเสริมการเกษตร 
      1.2.6 การแกไขปญหาการเกษตรในพ้ืนท่ี  

 

1.3 ผลการปฏิบัติงานสงเสริมการเกษตรดีเดน (จํานวน 3 เรื่อง)            50 คะแนน                  

        เกณฑการพิจารณาผลการปฏิบัติงานสงเสริมการเกษตรดีเดน มีดังนี้ 
                             - ความคิดริเริ่มสรางสรรค 
 - การบริหารจัดการท่ีสงผลใหเกิดการทํางานในพ้ืนท่ี 
 - รูปแบบ เทคนิค และกระบวนการทํางาน 
 - ผลสําเร็จและผลประโยชนท่ีเกิดข้ึนกับบุคคลเปาหมาย และงานสงเสริมการเกษตร 
   การนําไปเปนตัวอยาง/ตนแบบ ท่ีสามารถนําไปขยายผลได 

1.4 การนําเสนอผลงาน                                                             10 คะแนน  

       1.4.1 รูปแบบ/วิธกีารนําเสนอ 
       1.4.2 บุคลิกภาพ   
   1.4.3 เอกสารประกอบการนําเสนอ 
       1.4.4 การนําเสนอจุดดูงานตรงกับผลงานเดนท่ีนําเสนอ 
                       รวม  100  คะแนน 

 

  2. ประเภทเกษตรอําเภอดีเดน 
        การพิจารณาคัดเลือกเกษตรอําเภอดีเดน จะพิจารณาในเรื่องของความประพฤติ และผลงาน 

โดยมีเกณฑพิจารณาใน ๔ องคประกอบ มีคะแนนรวม 100 คะแนน ดังนี้ 
 2.1 การครองตน ครองคน และครองงาน                                       20  คะแนน 

                               2.1.1 การครองตน หมายถึง การรูจักพ่ึงพาตนเอง ขยันหม่ันเพียร มีความรับผิดชอบ รักษา
ระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย และใชชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

    2.1.2 การครองคน หมายถึง ความสามารถในการประสานสัมพันธและสรางความเขาใจอันดี 
กับผูบังคับบัญชา เพ่ือนรวมงานผูใตบังคับบัญชาและผูมาติดตองาน ความสามารถในการรวมทํางานเปนกลุม
จูงใจใหเกิดการยอมรับและใหความรวมมือ การใหบริการแกผูมาติดตองานดวยความเสมอภาค แนะนําสิ่งท่ีถูกตอง
และรวมกิจกรรมของหมูคณะท้ังในและนอกหนวยงาน 

 2.1.3 การครองงาน หมายถึง ความรับผิดชอบตอหนาท่ีและภารกิจท่ีไดรับมอบหมาย ความรู  
ความสามารถในการปฏบิัติงาน การแกไขปญหา การมีทัศนคติท่ีการปฏิบัติงาน มีความคิดริเริ่มสรางสรรคและปรับปรุง
พัฒนางาน ความพากเพียรในการทํางาน มีผลงานเปนดีในท่ียอมรับ โดยคํานึงถึงประโยชนของสวนรวมและประชาชน 
 หมายเหต ุ ใหแสดงเอกสารหลักฐานขอมูลประกอบดวย  
                       2.2 ผลการ...  
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2.2 ผลการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ี                                       20 คะแนน  

                 2.2.1 การบริหารจัดการภายในสํานักงาน เชน การบริหารคน/งาน/เงิน/วัสดุอุปกรณ  
การประสานงานท้ังภายในและภายนอกเก่ียวกับการพัฒนาการเกษตร การจัดสํานักงาน/ระบบเอกสาร การจัดทํา 
ระบบขอมูล/สารสนเทศ ท่ีครอบคลุมงานสงเสริมการเกษตรของอําเภอเปนปจจุบัน ระบบการใหบริการ
เกษตรกร  (Smart Office) การเผยแพรประชาสัมพันธงานสงเสริมการเกษตร    

                  2.2.2 การบริหารงานสงเสริมการเกษตรของเกษตรอําเภอในเรื่องตาง ๆ ตามบทบาทหนาท่ี 
เชน งานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ นโยบายกรมสงเสริมการเกษตร  การพัฒนาการผลิต  
การสงเสริมกลุม/สถาบันเกษตรกร วิสาหกิจชุมชนและเครือขาย การสงเสริม/สนับสนุนเคหกิจเกษตร  
การคิดวิเคราะห การแกไขปญหาดานการเกษตรในพ้ืนท่ี  

 

2.3 ผลการปฏิบัติงานสงเสริมการเกษตรดีเดน (จํานวน 3 เรื่อง)             50 คะแนน                  

       เกณฑการพิจารณาผลการปฏิบัติงานสงเสริมการเกษตรดีเดน มีดังนี้ 
     - ความคิดริเริ่มสรางสรรค 
     - การบริหารจัดการท่ีสงผลใหเกิดการทํางานในพ้ืนท่ี  

- รูปแบบ เทคนิค และกระบวนการทํางาน 
     - ผลสําเร็จและผลประโยชนท่ีเกิดข้ึนกับบุคคลเปาหมาย และงานสงเสริมการเกษตร 
     - การนําไปเปนตัวอยาง/ตนแบบ ท่ีสามารถนําไปขยายผลได 

2.4 การนําเสนอผลงาน                                                                10 คะแนน 

       2.4.1 รูปแบบ/วิธกีารนําเสนอ 
                2.4.2 บุคลิกภาพ         

       2.4.3 เอกสารประกอบการนําเสนอ 
     2.4.4 การนําเสนอจุดดูงานตรงกับผลงานเดนท่ีนําเสนอ 

     รวม  100  คะแนน 
 

    3. ประเภทนักสงเสริมการเกษตรระดับจังหวัดดีเดน 
   การพิจารณาคัดเลือกนักสงเสริมการเกษตรระดับจังหวัดดีเดน จะพิจารณาในเรื่องของ 
ความประพฤติ และผลงาน โดยมีเกณฑพิจารณาใน  4 องคประกอบ มีคะแนนรวม 100 คะแนน ดังนี้ 
 

3.1 การครองตน ครองคน และครองงาน                                       20  คะแนน 

                            3.1.1 การครองตน หมายถึง การรูจักพ่ึงพาตนเอง ขยันหม่ันเพียร มีความรับผิดชอบ รักษา
ระเบียบวนิัย เคารพกฎหมาย และใชชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

   3.1.2 การครองคน หมายถึง ความสามารถในการประสานสัมพันธและสรางความเขาใจอันดี 
กับผูบังคับบัญชา เพ่ือนรวมงานผูใตบังคับบัญชาและผูมาติดตองาน ความสามารถในการรวมทํางานเปนกลุมจูงใจ 
ใหเกิดการยอมรับและใหความรวมมือ การใหบริการแกผูมาติดตองานดวยความเสมอภาค แนะนําสิ่งท่ีถูกตองและ 
รวมกิจกรรมของหมูคณะท้ังในและนอกหนวยงาน 

  3.1.3 การครองงาน หมายถึง ความรับผิดชอบตอหนาท่ีและภารกิจท่ีไดรับมอบหมาย ความรู  
ความสามารถในการปฏิบัติงาน การแกไขปญหา การมีทัศนคติท่ีดีในการปฏิบัติงาน มีความคิดริเริ่มสรางสรรค 
และปรับปรงุพัฒนางาน ความพากเพียรในการทํางาน มีผลงานเปนท่ียอมรับ โดยคํานึงถึงประโยชนของสวนรวม
และประชาชน 
                      หมายเหต ุ ใหแสดงเอกสารหลักฐานขอมูลประกอบดวย 
            3.2 ผลการ… 
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3.2 ผลการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ี                                       20 คะแนน  

  3.2.1 การวางแผนและจัดทํากลยุทธ แผนงาน โครงการดานการสงเสริมและพัฒนาการเกษตร 
ของหนวยงาน รวมถึงการแปลงยุทธศาสตร แผนงาน และโครงการไปสูการปฏิบัติในพ้ืนท่ีอยางมีประสิทธิภาพ                                                 
  3.2.2 การดําเนินการตอบสนองตอนโยบาย ยุทธศาสตร แผนงาน และโครงการสงเสริม
และพัฒนาการเกษตรของกรมสงเสริมการเกษตร จังหวัด/กลุมจังหวัด สวนราชการระดับจังหวัด และองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน อยางมีประสิทธิภาพและมีการบูรณาการการทํางานรวมกัน   

                 3.2.3 การปฏิบัติหนาท่ีตามบทบาทของนักสงเสริมการเกษตร ในการถายทอดและแลกเปลี่ยน
เรียนรูเทคโนโลยีดานการเกษตรตามระบบสงเสริมการเกษตร   

 

3.3 ผลการปฏิบัติงานสงเสริมการเกษตรดีเดน (จํานวน 3 เรื่อง)              50 คะแนน                  

        เกณฑการพิจารณาผลการปฏิบัติงานสงเสริมการเกษตรดีเดน มีดังนี้ 
     - ความคิดริเริ่มสรางสรรค 
     - การบริหารจัดการท่ีสงผลใหเกิดการทํางานในพ้ืนท่ี 

- รูปแบบ เทคนิค และกระบวนการทํางาน 
     - ผลสําเร็จและผลประโยชนท่ีเกิดข้ึนกับบุคคลเปาหมาย และงานสงเสริมการเกษตร   

  - การนําไปเปนตัวอยาง/ตนแบบ ท่ีสามารถนําไปขยายผลได       

3.4 การนําเสนอผลงาน                                                                 10 คะแนน                  

   3.4.1 รูปแบบ/วิธกีารนําเสนอ 
   3.4.2 บุคลิกภาพ   
   3.4.3 เอกสารประกอบการนําเสนอ 
   3.4.4 การนําเสนอจุดดูงานตรงกับผลงานเดนท่ีนําเสนอ 

     รวม  100  คะแนน 

  4. ประเภทนักสงเสริมการเกษตรสวนกลางดีเดน 
    การพิจารณาคัดเลือกนักสงเสริมการเกษตรสวนกลางดีเดน จะพิจารณาในเรื่องของความประพฤติ 

และผลงาน โดยมีเกณฑพิจารณาใน 4 องคประกอบ มีคะแนนรวม 100 คะแนน ดังนี้ 
4.1 การครองตน ครองคน และครองงาน                                        20  คะแนน 

                            4.1.1 การครองตน หมายถึง การรูจักพ่ึงพาตนเอง ขยันหม่ันเพียร มีความรับผิดชอบ รักษา
ระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย และใชชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  4.1.2 การครองคน หมายถึง ความสามารถในการประสานสัมพันธและสรางความเขาใจอันดี 
กับผูบังคับบัญชา เพ่ือนรวมงานผูใตบังคับบัญชาและผูมาติดตองาน ความสามารถในการรวมทํางานเปนกลุมจูงใจ 
ใหเกิดการยอมรับและใหความรวมมือ การใหบริการแกผูมาติดตองานดวยความเสมอภาค แนะนําสิ่งท่ีถูกตองและ 
รวมกิจกรรมของหมูคณะท้ังในและนอกหนวยงาน 

    4.1.3 การครองงาน หมายถึง ความรับผิดชอบตอหนาท่ีและภารกิจท่ีไดรับมอบหมาย ความรู  
ความสามารถในการปฏิบัติงาน การแกไขปญหา การมีทัศนคติท่ีดีในการปฏิบัติงาน มีความคิดริเริ่มสรางสรรค 
และปรับปรงุพัฒนางาน ความพากเพียรในการทํางาน มีผลงานเปนท่ียอมรับ โดยคํานึงถึงประโยชนของสวนรวม
และประชาชน 
                      หมายเหต ุ ใหแสดงเอกสารหลักฐานขอมูลประกอบดวย  

              4.2 ผลการ… 
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4.2 ผลการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ี                                      20 คะแนน  

       - งานตามบทบาทหนาท่ีของหนวยงานท่ีสังกัด 
 

 4.3 ผลการปฏิบัติงานดีเดน (จํานวน 3 เรื่อง)                                50 คะแนน     .                            
  เกณฑการพิจารณาผลการปฏิบัติงานดีเดน มีดังนี้ 

     - ความคิดริเริ่มสรางสรรค 
     - การบริหารจัดการท่ีสงผลใหเกิดการทํางานในพ้ืนท่ี 

- รูปแบบ เทคนิค และกระบวนการทํางาน 
     - ผลสําเร็จและผลประโยชนท่ีเกิดข้ึนกับบุคคลเปาหมาย และงานสงเสริมการเกษตร 
     - การนําไปเปนตัวอยาง/ตนแบบ ท่ีสามารถนําไปขยายผลได  
 4.4 การนําเสนอผลงาน               10 คะแนน    .                      
      4.4.1 รูปแบบ/วิธกีารนําเสนอ 
     4.4.2 บุคลิกภาพ   
      4.4.3 เอกสารประกอบการนําเสนอ 
      4.4.4 การนําเสนอจุดดูงานตรงกับผลงานเดนท่ีนําเสนอ 

     รวม  100  คะแนน 
 

 5. ประเภทเจาหนาท่ีปฏิบัติงานสนับสนุนดีเดน 
         การพิจารณาคัดเลือกเจาหนาท่ีปฏิบัติงานสนับสนุนดีเดน จะพิจารณาในเรื่องของความประพฤติ  

และผลงาน โดยมีเกณฑพิจารณาใน 4 องคประกอบ มีคะแนนรวม 100 คะแนน ดังนี้ 
5.1 การครองตน ครองคน และครองงาน                                        20  คะแนน 

                            5.1.1 การครองตน หมายถึง การรูจักพ่ึงพาตนเอง ขยันหม่ันเพียร มีความรับผิดชอบ รักษา
ระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย และใชชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

   5.1.2 การครองคน หมายถึง ความสามารถในการประสานสัมพันธและสรางความเขาใจอันดี 
กับผูบังคับบัญชา เพ่ือนรวมงานผูใตบังคับบัญชาและผูมาติดตองาน ความสามารถในการรวมทํางานเปนกลุมจูงใจ 
ใหเกิดการยอมรับและใหความรวมมือ การใหบริการแกผูมาติดตองานดวยความเสมอภาค แนะนําสิ่งท่ีถูกตองและ 
รวมกิจกรรมของหมูคณะท้ังในและนอกหนวยงาน 

  5.1.3 การครองงาน หมายถึง ความรับผิดชอบตอหนาท่ีและภารกิจท่ีไดรับมอบหมาย ความรู  
ความสามารถในการปฏิบัติงาน การแกไขปญหา การมีทัศนคติท่ีดีในการปฏิบัติงาน มีความคิดริเริ่มสรางสรรค 
และปรับปรงุพัฒนางาน ความพากเพียรในการทํางาน มีผลงานเปนท่ียอมรับ โดยคํานึงถึงประโยชนของสวนรวม
และประชาชน 
                      หมายเหต ุ ใหแสดงเอกสารหลักฐานขอมูลประกอบดวย 
 
 
 
 

          5.2 ผลการ… 
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5.2 ผลการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ี                                          20 คะแนน  

        - งานตามบทบาทหนาท่ีของหนวยงานท่ีสังกัด 
   

                   5.3 ผลการปฏิบัติงานดีเดน (จํานวน 3 เรื่อง)                                   50 คะแนน   .  
    เกณฑการพิจารณาผลการปฏิบัติงานดีเดน มีดังนี้ 

     - ความคิดริเริ่มสรางสรรค 
- รูปแบบ เทคนิค และกระบวนการทํางาน 

     - ผลสําเร็จและผลประโยชนท่ีเกิดข้ึนกับบุคคลเปาหมาย และงานสงเสริมการเกษตร 
     - การนําไปเปนตัวอยาง/ตนแบบ ท่ีสามารถนําไปขยายผลได  

5.4 การนําเสนอผลงาน                                                                10 คะแนน 

      5.4.1 รูปแบบ/วิธกีารนําเสนอ 
     5.4.2 บุคลิกภาพ   
      5.4.3 เอกสารประกอบการนําเสนอ 

     รวม  100  คะแนน 
 
 

 6. ประเภทเกษตรตําบลดีเดน (พนักงานราชการ)  
       การพิจารณาคัดเลือกเกษตรตาํบลดีเดน (พนักงานราชการ) จะพิจารณาในเรื่องของความประพฤติ 

และผลงาน โดยมีเกณฑพิจารณาใน 4 องคประกอบ มีคะแนนรวม 100 คะแนน ดังนี้ 
  1.1 การครองตน ครองคน และครองงาน                                        20  คะแนน 

    1.1.1 การครองตน หมายถึง การรูจักพ่ึงพาตนเอง ขยันหม่ันเพียร มีความรับผิดชอบ รักษา
ระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย และใชชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
    1.1.2 การครองคน หมายถึง ความสามารถในการประสานสัมพันธและสรางความเขาใจอันดี
กับผูบังคับบัญชา เพ่ือนรวมงานผูใตบังคับบัญชาและผูมาติดตองาน ความสามารถในการรวมทํางานเปนกลุม
จูงใจใหเกิดการยอมรับและใหความรวมมือ การใหบริการแกผูมาติดตองานดวยความเสมอภาค แนะนําสิ่งท่ีถูกตอง
และรวมกิจกรรมของหมูคณะท้ังในและนอกหนวยงาน 

    1.1.3 การครองงาน หมายถึง ความรับผิดชอบตอหนาท่ีและภารกิจท่ีไดรับมอบหมาย ความรู  
ความสามารถในการปฏบิัติงาน การแกไขปญหา การมีทัศนคติท่ีการปฏิบัติงาน มีความคิดริเริ่มสรางสรรคและปรับปรุง 
พัฒนางาน ความพากเพียรในการทํางาน มีผลงานเปนดีในท่ียอมรับ โดยคํานึงถึงประโยชนของสวนรวมและประชาชน 
                     หมายเหตุ  ใหแสดงเอกสารหลักฐานขอมูลประกอบดวย 
  

  1.2 ผลการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ี                                         20 คะแนน  
         

     1.2.1 นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ แนวทางการดําเนินงานของกรมสงเสริม
การเกษตร  

         1.2.2 สงเสริมและพัฒนาการผลิต  
     1.2.3 สงเสริมกลุม/สถาบันเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และเครือขาย 
 
 
                        1.2.4 สงเสริม...  
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  1.2.4 สงเสริม/สนับสนุนเคหกิจเกษตร ไดแก การสงเสริมใหเกษตรกร/ครัวเรือน 

เกษตรกรมีความเขมแข็ง และมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 
      1.2.5 การดําเนินงานตามระบบสงเสริมการเกษตร 
      1.2.6 การแกไขปญหาการเกษตรในพ้ืนท่ี  

 

1.3 ผลการปฏิบัติงานสงเสริมการเกษตรดีเดน (จํานวน 3 เรื่อง)             50 คะแนน                  

        เกณฑการพิจารณาผลการปฏิบัติงานสงเสริมการเกษตรดีเดน มีดังนี้ 
                             - ความคิดริเริ่มสรางสรรค 
 - การบริหารจัดการท่ีสงผลใหเกิดการทํางานในพ้ืนท่ี 
 - รูปแบบ เทคนิค และกระบวนการทํางาน 
 - ผลสําเร็จและผลประโยชนท่ีเกิดข้ึนกับบุคคลเปาหมาย และงานสงเสริมการเกษตร 
   การนําไปเปนตัวอยาง/ตนแบบ ท่ีสามารถนําไปขยายผลได 

1.4 การนําเสนอผลงาน                                                             10 คะแนน  

       1.4.1 รูปแบบ/วิธกีารนําเสนอ 
       1.4.2 บุคลิกภาพ   
   1.4.3 เอกสารประกอบการนําเสนอ 
       1.4.4 การนําเสนอจุดดูงานตรงกับผลงานเดนท่ีนําเสนอ 
                       รวม  100  คะแนน 

 

 

     หนวยงานดีเดน 
1.  ประเภทสํานักงานเกษตรจังหวัดดีเดน 

          การพิจารณาคัดเลือกสํานักงานเกษตรจังหวัดดีเดน มีเกณฑการพิจารณาใน 4 องคประกอบ  
มีคะแนนรวม 100 คะแนน ดังนี้ 

1.1 ดานการบริหารจัดการสํานักงาน                                           20 คะแนน 

  1.1.1 อาคาร สํานักงาน สิ่งปลูกสราง และบริเวณบานพักอาศัย   
   1.1.2 การบริหารจัดระบบภายในของสํานักงาน เพ่ือสรางสภาพแวดลอมในการทํางาน  
   1.1.3 ความพรอมในการใหบริการ (ผูใหบริการ ขอมูลสนับสนุน จุดใหบริการ) 

               1.1.4 เครื่องมือ/อุปกรณสนับสนุนในการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี 
               1.1.5 การบริหารงบประมาณ/งานคลงั 

 1.2 ดานการพัฒนาองคกร/ทีมงาน                                             20 คะแนน 

                       หมายถึง การพัฒนาองคกร ใน 6 ดาน ดังนี้ 
  1.2.1 การนําองคกร มีทิศทางการทํางาน (วิสัยทัศน เปาประสงค คานิยม) รวมถึงการสื่อสาร 

ใหบุคคลในหนวยงานไดทราบ  
  1.2.2 การวางแผนเชิงยุทธ การจัดทําแผนยุทธศาสตร และการถายทอดกลยุทธเพ่ือนําไป
ปฏิบัติ 

 
    1.2.3 การ...                

 
 



๑๑ 
 

   1.2.3 การใหความสําคัญกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย เจาหนาท่ีมีความพรอม 
ใหบริการ มีชองทางท่ีพรอมใหบริการ ความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย    

               1.2.4 การสรางการรับรูใหกับเจาหนาท่ีในสํานักงาน 
           1.2.5 การวัดการวิเคราะหผลการดําเนินงานที่ผานมา และการจัดการความรู 

มีระบบการจัดการขอมูลและสารสนเทศ  
              1.2.6 การมุงเนนทรัพยากรบุคคล  มีการสรางขวัญกําลังใจและความพึงพอใจแกบุคลากร 

อยางท่ัวถึงและเปนธรรม และสงเสริมการพัฒนาใหใชศักยภาพของบุคลากรอยางเต็มท่ี มีการประเมินผล 
การปฏิบัติงานอยางเปนระบบ 

 1.3 การขับเคล่ือนงานตามตัวช้ีวัดกรมสงเสริมการเกษตร                   20 คะแนน 

    พิจารณาจากผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
ประจําป 2563   

1.4 ผลการปฏิบัติงานดีเดน (จํานวน 3 เรื่อง)                                       40  คะแนน                                       

   1.4.1 นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณและแนวทางการดําเนินงานของกรมสงเสริม
การเกษตร 
 1.4.2 การดําเนินงานตามระบบสงเสริมการเกษตร 
   1.4.3 งานยุทธศาสตรจังหวัด                                               
 

เกณฑการพิจารณา     
- ความคิดริเริ่มสรางสรรค 

   - รูปแบบ เทคนิค กระบวนการทํางาน และการบริหารจัดการท่ีสงผลสูบุคคลเปาหมาย 
   - ผลสําเร็จและผลประโยชนท่ีเกิดข้ึนกับบุคคลเปาหมาย และงานสงเสริมการเกษตร 
   - การนําไปเปนตัวอยาง/ตนแบบ ท่ีสามารถนําไปขยายผลได  

              รวม  100  คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนการปฏิบัติงาน… 

 
 



๑๒ 
 

แผนการปฏิบัติงาน 

กิจกรรม 

แผนการปฏิบัติงานประจําป 2564 

ธ.ค.
63 

ม.ค.
64 

ก.พ. 
64 

มี.ค.   
64 

เม.ย
64 

พ.ค. 
64 

มิ.ย. 
64 

ก.ค. 
64 

ส.ค. 
64 

1. เสนอขอความเห็นชอบดําเนินการโครงการคัดเลือกบุคคล 

และหนวยงานดีเดน ประจําป 2564 

         

2.  แตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลและหนวยงานดีเดน 
ประจําป 2564  และจัดประชุมเพ่ือพิจารณากําหนดหลักเกณฑ
และเง่ือนไข กําหนดประเภทการคัดเลือกบุคคลและหนวยงานดีเดน 
ประจําป 2564 และจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน 

         

3.  ประชาสัมพันธการคัดเลือก แจงใหบุคคลและหนวยงานท่ีสนใจ 
สงผลงานเขารับการคัดเลือก 

         

4.  คณะทํางานคัดเลือกบุคคลและหนวยงานดีเดน ประจําป 2564 
พิจารณาคัดเลือกจากขอมูลเอกสารประกอบการคัดเลือก โดยรอบ
แรกพิจารณาคัดเลือกประเภทละ 6 คน/หนวยงาน 

         

5.  คณะทํางานคัดเลือก ลงพ้ืนท่ีพิจารณาผลงานบุคคลท่ีผาน 
การคัดเลือกในรอบแรก และจัดอันดับบุคคลและหนวยงานดีเดน
ประเภทละ 3 อันดับ แลวเสนอผลการคัดเลือกตอท่ีประชุม
คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลและหนวยงานดีเดน ประจําป 2564 
พิจารณาตัดสินชี้ขาด 

         

6. เสนอผลการคัดเลือกตออธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร 
ใหความเห็นชอบ และประกาศรายชื่อผูท่ีไดรับการคัดเลือก 
เปนบุคคลและหนวยงานดีเดน ประจําป 2564  
จํานวน 7 ประเภท ประเภทละ 3 รางวัล 

         

7. จัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณผูท่ีไดรับการคัดเลือกเปนบุคคล
และหนวยงานดีเดนในวันคลายวันสถาปนากรมสงเสริมการเกษตร 
วันท่ี 21 ตุลาคม 2564 

         

 

 

 

 

 

 

 
 



๑๓ 
 

รางวัล 
   บุคคลและหนวยงานท่ีไดรับการคัดเลือกเปนบุคคลและหนวยงานดีเดน ไดรับรางวัลดังนี้ 
   - รางวัลชนะเลิศ ประเภทละ ๑ รางวัล (พรอมประกาศเกียรติคุณ)  
   - รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 1 ประเภทละ 1 รางวัล (พรอมประกาศเกียรติคุณ) 
   - รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 2 ประเภทละ 1 รางวัล (พรอมประกาศเกียรติคุณ) 
   กรมสง เสริมการเกษตรจะจัดพิธีประกาศเกียรติ คุณและเชิดชู เ กียรติ ให กับผู ท่ี ไดรับ 
การคัดเลือกเปนบุคคลและหนวยงานดีเดน ประจําป 2564 ในวันคลายวันสถาปนากรมสงเสริมการเกษตร  

 

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

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 



๑๔ 
 

 

 

แบบเอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคลดีเดน 

๑. ประเภทเกษตรตําบลดีเดน   
๒. ประเภทเกษตรอําเภอดีเดน  
๓. ประเภทนักสงเสริมการเกษตรระดับจังหวัดดีเดน 
๔. ประเภทนักสงเสริมการเกษตรสวนกลางดีเดน  
๕. ประเภทเจาหนาท่ีปฏิบัติงานสนับสนุนดีเดน  
6. ประเภทเกษตรตําบลดีเดน (พนักงานราชการ)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



๑๕ 
 

   เอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคลดีเดน ประจําป ๒๕๖4 

        

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

ของ 
 
 
 

 
..........................................................(ช่ือ/สกุล)......................................................... 

 
 

...........................................................(ตําแหนง)....................................................... 
 
 
 
 
 

..........................................................(หนวยงาน)..................................................... 

 
 
 
 
 
 

 

 
 



๑๖ 
 

 
 
 
 

ตอนที่ ๑   ขอมูลสวนบคุคล 

ก. ประวัติสวนตัว 
 

๑. ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว) ...................................................................................................................................... 
2. เกิดวันท่ี…...............… เดือน ……………….................………..พ.ศ. ……..........……...……อายุ………............…...……ป 
3. สถานภาพทางครอบครัว         โสด            สมรส            หมาย 
4. คูสมรสชื่อ………………………………………………………………………………................................................................... 
    มีบุตร……………....................……คน  ชาย………..............…………………คน  หญิง……………..............……………คน 
๕. วุฒิการศึกษา....................................................................................................................................................... 
    จากสถาบัน......................................................................................................................................................... 
๖. โทรศัพทท่ีทํางาน ..................................................................โทรศัพทมือถือ .................................................... 
๗. ท่ีอยูติดตอสะดวกท่ีสุด...........................…………………………………………………………………………………….………… 
…………………………………………………………………………….........................................................………………………… 
 

ข. ประวัติการทํางาน 

๑. เริ่มรับราชการ เม่ือวันท่ี..............................เดือน.....................................................พ.ศ. .................................. 
    ตําแหนง..................................................................สังกัด................................................................................... 
    ระยะเวลาปฏิบัติราชการนับถึงปจจุบัน......................................................ป.............................................เดือน 
๒. ปจจุบันดํารงตําแหนง.................................................ระดับ............................อัตราเงินเดือน......................บาท 
    กลุม/ฝาย/ศูนย/อําเภอ..........................................................................สํานัก/กอง/ สํานักงานเกษตรจังหวัด 
    .......................................................................................................................................................................... 
 

3. ตารางวันลาการปฏิบัติราชการยอนหลัง 3 ป  
 

ปงบประมาณ 
จํานวน (ครั้ง/วัน) หมายเหตุ 

ลาปวย ลากิจ มาสาย 

2561 (1 ต.ค.60– 30 ก.ย.61)     

2562 (1 ต.ค.61– 30 ก.ย.62)     

2563 (1 ต.ค.62– 30 ก.ย.63)     
 

 

รูปถาย 
 

แบบพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล 
 

เอกสารหมายเลข 1 

 
 



๑๗ 
 

 

ตอนที่ ๑   ขอมูลสวนบคุคล  (ตอ) 

4. ไดรับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ยอนหลัง 3 ป    
 

ปงบประมาณ ดีเดน 
(เปอรเซ็นต) 

ดีมาก 
(เปอรเซ็นต) 

ดี 
(เปอรเซ็นต) 

พอใช 
(เปอรเซ็นต) 

หมายเหตุ 

ป 2561      
- ครั้งท่ี 1 (1 เม.ย.61)      
- ครั้งท่ี 2 (1 ต.ค.61)      

ป 2562      
- ครั้งท่ี 1 (1 เม.ย.62)      
- ครั้งท่ี 2 (1 ต.ค.62)      

ป 2563      
- ครั้งท่ี 1 (1 เม.ย.63)      
- ครั้งท่ี 2 (1 ต.ค.63)      

5. ผลงานตามบทบาทหนาท่ี 3 ปยอนหลัง  (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563)  
 

ช่ือผลงาน/โครงการ รายละเอียด 
1  
2  
3  
4   
ฯลฯ  
  

 

ค. การประพฤติปฏิบตัิตน   (ระบุหลักการประพฤติปฏิบัติตนในการครองตน ครองคน และครองงาน) 
พรอมเอกสารหลักฐานประกอบ 

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

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

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

ง. แนวคิดในการทํางาน 
.................................................................................................................................................................................. 
  

 

 
 



๑๘ 
 

ตอนที่ ๒   ผลการปฏิบัตงิานดีเดนที่นําเสนอ  (จํานวน ๓ เร่ือง) 

๑. ช่ือผลงาน........................................................................................................................................................ 

 ความคิดริเริ่มสรางสรรค.......................................................................................................................................... 

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

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

การบริหารจัดการท่ีสงผลใหเกิดการทํางานในพ้ืนท่ี..................................................................................................  

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

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

รูปแบบ เทคนิค และกระบวนการทํางาน................................................................................................................. 

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

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

ผลสําเร็จและผลประโยชนท่ีเกิดข้ันกับบุคคลเปาหมาย และงานสงเสริมการเกษตร................................................ 

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

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

การนําไปเปนตัวอยาง/ตนแบบ ท่ีสามารถนําไปขยายผลได..................................................................................... 

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

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

 
                            ขาพเจาขอรับรองวาขอความขางตนนี้เปนความจริงทุกประการ 
 
 

                                                          (ลงชื่อ)............................................. ผูเสนอขอมูลและผลงาน 
      (..........................................) 

                                                            ตําแหนง.................................................... 
       ............../..................../................ 
 

                                                          (ลงชื่อ).......................................... ผูรับรอง 
      (..........................................) 

                                                          ตาํแหนง ..................................................... 
                                                                    ............../ ................./ .................    
 
หมายเหตุ  ผูรับรอง หมายถึง หัวหนาสวนราชการระดับผูอํานวยการสํานัก/ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริม 
และพัฒนาการเกษตร ผูอํานวยการกอง เกษตรจังหวัด   

 
 



๑๙ 
 

 
 

แบบประเมินการคัดเลอืกนักสงเสริมการเกษตร............................................ประจําป ๒๕๖4 
 

ผูรับการประเมิน.................................................................ตําแหนง..................................................... 
สงักัด...................................................................................................................................................... 
ระดับ.................................................................................................................................................... 

 

รายการประเมิน 
คะแนน 
ท่ีไดรับ 

 การครองตน ครองคน และครองงาน  (20 คะแนน)  

1. การครองตน   (5 คะแนน)  
1) การพ่ึงตนเอง ขยันหม่ันเพียร และความรับผิดชอบ  
2) การรักษาระเบียบวินัย และเคารพกฎหมาย  
3) ใชชีวติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

 2. การครองคน   (5 คะแนน)  
1) ความสามารถในการประสานสัมพันธและสรางความเขาใจอันดีกับผูบังคับบัญชา 

เพ่ือนรวมงาน ผูใตบังคับบัญชา และผูมาติดตองาน 
 

2) ความสามารถในการรวมทํางานเปนกลุม ความสามารถจูงใจใหเกิด 
การยอมรับ และใหความรวมมือ 

 

3) การใหบริการแกผูมาติดตองานดวยความเสมอภาค แนะนําสิ่งท่ีถูกตองและเปน
ประโยชน ดวยอัธยาศัยอันดี 

 

4) การเปนผูมีความเปนธรรมท้ังตอตนเองและผูอ่ืน  
5) การเสริมสรางความสามัคคี และรวมกิจกรรมของหมูคณะ ท้ังในและนอก

หนวยงาน 
 

 3. การครองงาน   (10 คะแนน)  
1) ความรับผิดชอบตอหนาท่ีและภารกิจท่ีไดรับมอบหมาย  
2) ความรู ความสามารถ ในการปฏิบัติงาน และการแกไขปญหา และมีทัศนคติท่ีดี

ในการปฏิบัติงาน 
 

3) ความคิดริเริ่มสรางสรรค และปรับปรุงพัฒนางาน  
4) ความพากเพียรในการทํางาน และมีผลงานเปนท่ียอมรับ  
5) การคํานึงถึงประโยชนของสวนรวมและประชาชน 
 

 

 

รวมคะแนน  (20 คะแนน) 
 

 
หมายเหตุ – รายละเอียดการประเมินองคประกอบดานอ่ืน ๆ ใหดูตามหลักเกณฑการคัดเลือกของแตละประเภท 
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๒๐ 
 

 
ความคิดเห็นของผูประเมิน 
.................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
............................................................................................................ 
 
 

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

          ตําแหนง.................................…………………………  
    
 

หมายเหตุ  ผูประเมิน หมายถึง หัวหนาสวนราชการระดับผูอํานวยการสํานัก/ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริม 
และพัฒนาการเกษตร ผูอํานวยการกอง เกษตรจังหวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



๒๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบเอกสารประกอบการคัดเลือกหนวยงานดีเดน 

           ประเภทสํานักงานเกษตรจังหวัดดีเดน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



๒๒ 
 

เอกสารประกอบการคัดเลือก 
สํานักงานเกษตรจังหวัดดีเดน ประจําป ๒๕๖4 

 

ช่ือหนวยงาน....................................................................................................................................................... 
เลขท่ี............................ถนน...................................................แขวง/ตําบล.......................................................... 
เขต/อําเภอ..................................................จังหวัด............................................รหัสไปรษณีย........................... 
โทรศัพท............................................................................โทรสาร...................................................................... 
เว็บไซต (Website)............................................................................................................................................. 

1. ดานการบริหารจัดการสํานักงาน 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 

2. ดานการพัฒนาองคกร/ทีมงาน 
............................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................................................................ 

3. ผลการปฏิบัติงานดีเดน  (จํานวน 3 เรื่อง) 

    ชื่อผลงาน................................................................................................................................................ 
ความคิดริเริ่มสรางสรรค...................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 

รูปแบบ เทคนิค และกระบวนการทํางาน และการบริหารจัดการท่ีสงผลสูบุคคลเปาหมาย................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 

ผลสําเร็จและผลประโยชนท่ีเกิดข้ันกับบุคคลเปาหมาย และงานสงเสริมการเกษตร........................................... 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 

การนําไปเปนตัวอยาง/ตนแบบ ท่ีสามารถนําไปขยายผลได................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
 
       
                  (ลงชื่อ).................................................. ผูเสนอขอมูลและผลงาน 

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

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