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คูมือการคัดเลือก
บุคคลและหนวยงานดีเดน ประจําป 2564

กองการเจาหนาที่ กรมสงเสริมการเกษตร
มีนาคม ๒๕๖4

คํานํา
กรมสงเสริมการเกษตร มีนโยบายดานการพัฒนาบุคลากรและสรางขวัญกําลังใจเพื่อใหเจาหนาที่
สามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงานดวยการใหมีการคัดสรรบุคคล
และหนวยงานดีเดน สนับสนุนใหบุคลากรและหนวยงานที่สรางผลงานไดรับการยกยอง เผยแพรเกียรติคุณ
และเกิด ความภาคภูมิใ จ ดัง นั้น จึง ไดอ นุมัติใ หดํา เนิน การโครงการคัด เลือ กบุค คลและหนว ยงานดีเ ดน
ประจํา ป 2564 ซึ่งประกอบดวยกิจกรรมหลักที่สําคัญ ไดแก การกําหนดหลักเกณฑและแนวทางการคัดเลือก
การแตงตั้งคณะกรรมการและคณะทํางาน การพิจารณาคัดเลือก การเผยแพรและประกาศเกียรติคุณ
คณะกรรมการคั ด เลื อ กบุ ค คลและหน ว ยงานดีเ ด น ประจํา ป 2564 และกองการเจ า หน า ที่
ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการฯ จึงไดจัดทําคูมือการคัดเลือกบุคคลและหนวยงานดีเดน ประจําป 2564
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใชเปนแนวทางในการดําเนินงานใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค โดยคูมือดังกลาว
ไดรวบรวมรายละเอียด หลักเกณฑ แนวทาง วิธีการและขั้นตอนการคัดเลือก เพื่อนําไปใชประกอบในการคัดเลือก
บุคคลและหนวยงานดีเดนใหมีประสิทธิภาพตอไป

คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลและหนวยงานดีเดน ประจําป 2564
มีนาคม 2564

สารบัญ
หนา
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค
ระยะเวลาดําเนินงาน
คุณสมบัติ
1. กลุมบุคคลดีเดน
2. หนวยงานดีเดน
วิธีการคัดเลือก
1. การแตงตั้งกรรมการและคณะทํางานคัดเลือกบุคคลและหนวยงานดีเดน
2. การพิจารณาคัดเลือกบุคคลและหนวยงานดีเดน
3. การยื่นเอกสารหลักฐาน
หลักเกณฑการคัดเลือก
1. บุคคลดีเดน
1.1 ประเภทเกษตรตําบลดีเดน
1.2 ประเภทเกษตรอําเภอดีเดน
1.3 ประเภทนักสงเสริมการเกษตรระดับจังหวัดดีเดน
1.4 ประเภทนักสงเสริมการเกษตรสวนกลางดีเดน
1.5 ประเภทเจาหนาที่ปฏิบัติงานสนับสนุนดีเดน
1.6 ประเภทเกษตรตําบลดีเดน (พนักงานราชการ)
2. หนวยงานดีเดน ประเภทสํานักงานเกษตรจังหวัดดีเดน
แผนปฏิบัติงาน
รางวัล
เอกสารประกอบการคัดเลือก
ประเภทบุคคลดีเดน
- แบบพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล
- แบบประเมินการคัดเลือก
ประเภทหนวยงานดีเดน
- สํานักงานเกษตรจังหวัดดีเดน
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คูมือการคัดเลือกบุคคลและหนวยงานดีเดน ประจําป ๒๕๖4
หลักการและเหตุผล
กรมสงเสริมการเกษตร ใหความสําคัญกับการขับเคลื่อนงานตามนโยบายของรัฐบาลและของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณในการชวยเหลือดูแลและสรางรายไดใหแกเกษตรกร ควบคูกับการเพิ่มประสิทธิภาพองคกร
ดวยเทคโนโลยีดิจิทัล และการปรับ วิธีการทํางานสูความปกติใหม (New Normal) ซึ่ง เปน ผลกระทบจาก
เหตุการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยยึดหลักตลาดนําการผลิต การใชเทคโนโลยี
และวัตกรรมสงเสริมการใชและบริหารจัดการปจจัยการผลิต เพื่อยกระดับการผลิตสิน คาเกษตรใหไดคุณภาพ
มาตรฐาน ใชกลไกและเครือขายการทํางานสงเสริมการเกษตรเชื่อมโยงทุกระดับ สรางตนแบบการสงเสริมการเกษตร
เชิ งพื้น ที่ และการถ า ยทอดความรู รวมถึงการชว ยเหลือดูแลและใหบริการแกเกษตรกร สร างและขยายผล
เกษตรกรรุน ใหมใ หพ รอ มเพื่อ พัฒ นาสูก ารเปน ผูป ระกอบการ และขยายความรว มมือ กับ ภาคสว นตา ง ๆ
ในการพัฒนาการเกษตร
จากเปาหมายในการดําเนินงานดังกลาว กรมสงเสริมการเกษตรไดพิจารณาเห็นวาบุคคลและ
หนวยงานเปนกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนงานสงเสริมการเกษตรในพื้นที่ ดังนั้น เพื่อเปนการพัฒนาบุคลากร
สนับสนุนการสรางนักสงเสริมการเกษตรและหนวยงานใหสามารถทํางานตามบทบาทหนาที่ใหเกิดผลสําเร็จ มีการ
บริหารทีมงานในหนวยงานอยางมีประสิทธิภาพ อีกทั้งสรางขวัญกําลังใจ และแรงจูงใจในการปฏิบัติงานใหบุคคล
และหนวยงานที่มีผลการปฏิบัติงานดีเดน ไดรับการยกยอง เผยแพรเกียรติคุณ ตลอดจนเกิดความภาคภูมิใจ
ในการปฏิบัติงานสงเสริมการเกษตร จึงจัดใหมีการคัด เลือกบุค คลและหนว ยงานดีเ ดน ประจํา ป 2564
โดยแบงการคัดเลือกเปน 2 กลุม 7 ประเภท ดังนี้
1. กลุมบุคคลดีเดน ไดแก
1.1 ประเภทเกษตรตําบลดีเดน
1.2 ประเภทเกษตรอําเภอดีเดน
1.3 ประเภทนักสงเสริมการเกษตรระดับจังหวัดดีเดน
1.4 ประเภทนักสงเสริมการเกษตรสวนกลางดีเดน
1.5 ประเภทเจาหนาที่ปฏิบัติงานสนับสนุนดีเดน
1.6 ประเภทเกษตรตําบลดีเดน (พนักงานราชการ)
2. หนวยงานดีเดน ไดแก ประเภทสํานักงานเกษตรจังหวัดดีเดน

วัตถุประสงค

1. เพื่อสงเสริม ยกยอง และเผยแพรเกียรติคุณบุคคลและหนวยงานที่มีผลงานดีเดน
เปนที่ประจักษใหเกิดการยอมรับและประพฤติปฏิบัติตาม
2. เพื่อสรางขวัญกําลังใจ และเกิดความภาคภูมิใจในการรวมแรงรวมใจปฏิบัติงานสงเสริม
การเกษตร

ระยะเวลาการดําเนินงาน

เดือนมกราคม – สิงหาคม 2564
คุณสมบัติ...
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คุณสมบัติ

1. กลุมบุคคลดีเดน
1.1 เปนขาราชการสังกัดกรมสงเสริมการเกษตร จํานวน 6 ประเภท ไดแก
1.1.1 ประเภทเกษตรตําบลดีเดน ไดแก ขาราชการที่ปฏิบัติงานในสํานักงานเกษตรอําเภอ
(นักวิชาการสงเสริมการเกษตร เจาพนักงานการเกษตร และเจาพนักงานเคหกิจเกษตร)
1.1.2 ประเภทเกษตรอําเภอดีเดน ไดแก เกษตรอําเภอ (ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ
พิเศษ ระดับชํานาญการ และประเภททั่วไป ระดับอาวุโส)
1.1.3 ประเภทนักสงเสริมการเกษตรระดับจังหวัดดีเดน ไดแก ขาราชการผูปฏิบัติงาน
ในสํานักงานเกษตรจังหวัด
1.1.4 ประเภทนักสงเสริมการเกษตรสวนกลางดีเดน ไดแก ขาราชการประเภทวิชาการ
ทุกสายงานที่ปฏิบัติงานในกอง สํานัก สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตร และศูนยปฏิบัติการตาง ๆ
1.1.5 ประเภทเจาหนาที่ปฏิบตั ิงานและสนับสนุนดีเดน ไดแก ขาราชการในฝายบริหารทั่วไป
และสายงานประเภททั่วไปทุกสายงานที่ปฏิบัติงานสนับสนุนทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาค
1.1.6 ประเภทเกษตรตําบลดีเดน (พนักงานราชการ) ไดแก พนักงานราชการ
ตําแหนงนักวิชาการสงเสริมการเกษตร ที่ปฏิบัติงานในสํานักงานเกษตรอําเภอ
1.2 ผูสมัครปจจุบันตองดํารงตําแหนงและมีระยะเวลาปฏิบัติราชการในประเภทนั้น ๆ
ไมนอยกวา 3 ป (นับถึงวันปดรับสมัคร) โดยสามารถนําผลงานทั้งปจจุบันและที่ผานมาภายใน 3 ป สมัครเขารับ
การคัดเลือกได
1.3 เปนผูไมอยูระหวางถูกลงโทษหรือถูกสอบสวนทางวินัย หรืออยูในระหวางถูกดําเนินคดีอาญา
1.4 ไมเปนผูที่อยูในระหวางการลาศึกษาตอ
1.5 ผูที่เคยไดรับการคัดเลือกเปนบุคคลดีเดน อันดับ 1 (ระดับประเทศ) ไมมีสิทธิสมัคร
เขารับการคัดเลือก เวนแตจะไดรับคัดเลือกมาแลวไมนอยกวา 3 ป
2. หนวยงานดีเดน ไดแก ประเภทสํานักงานเกษตรจังหวัดดีเดน
หนวยงานที่เคยไดรับการคัดเลือกเปนหนวยงานดีเดน อันดับ 1 (ระดับประเทศ)
ไมมีสิทธิสมัครเขารับการคัดเลือก เวนแตจะไดรับคัดเลือกมาแลวไมนอยกวา 3 ป

วิธีการคัดเลือก

1. การแตงตั้งคณะกรรมการและคณะทํางานคัดเลือกบุคคลและหนวยงานดีเดน
1.1 กรมสงเสริมการเกษตรแตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลและหนวยงานดีเดน
ประจําป 2564 ทําหนาที่กําหนดประเภทการคัดเลือกกลุมบุคคลดีเดนและหนวยงานดีเดน กําหนดหลักเกณฑ
วิธีการ และแนวทางการคัดเลือกบุคคลและหนวยงานดีเดน จัดทําคูมือการปฏิบัติงาน และพิจารณาตัดสินชี้ขาด
บุคคลและหนวยงานที่จะไดรับการคัดเลือกเปนบุคคลและหนวยงานดีเดน
1.2 กรมสงเสริมการเกษตรแตงตั้งคณะทํางานคัดเลือกบุคคลและหนวยงานดีเดน
ประจําป 2564 ทําหนาที่คัดเลือกบุคคลและหนวยงานดีเดน ตามหลักเกณฑและแนวทางการคัดเลือกที่กําหนด
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 คณะทํางานคัดเลือกเจาหนาที่ปฏิบัติงานสนับสนุนดีเดน
1.2.6 คณะทํางานคัดเลือกเกษตรตําบลดีเดน (พนักงานราชการ)
1.2.7 คณะทํางานคัดเลือกสํานักงานเกษตรจังหวัดดีเดน
2. การพิจารณาคัดเลือกบุคคลและหนวยงานดีเดน
2.1 สวนภูมิภาค
2.1.1 สํานักงานเกษตรจังหวัดแตงตั้งคณะทํางานคัดเลือกบุคคลดีเดนในระดับจังหวัด
ดําเนิ น การคั ดกรองบุ ค คลตามหลั ก เกณฑที่กํา หนดในคูมือ การคัด เลือ ก โดยคั ด กรองผูที่มีผ ลการประเมิ น
ไมนอยกวารอยละ 80 แลวสงผลการคัดเลือกพรอมเอกสารผลงานและวิดีทัศน ความยาวไมเกิน 5 นาที (ถามี)
ใหสํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ควบคุมกํากับดูแล ตามแบบฟอรมที่กําหนด (ทั้งนี้ หากประสงค
จะสมั ค รคัดเลือกในประเภทสํานักงานเกษตรจังหวัดดีเดน ใหสงผลงานของสํานักงานเกษตรจังหวัดดวย)
2.1.2 สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรแตงตั้งคณะทํางานคัดเลือกบุคคล
และหนวยงานดีเดนในระดับเขต ดําเนินการคัดกรองบุคคลและหนวยงานดีเดนตามที่สํานักงานเกษตรจังหวัด เสนอ
ตามหลัก เกณฑที่กําหนดในคูมือ การคัด เลือ ก โดยจัด ลํา ดับ ผูที่มีผ ลงานดีเ ดน ในแตล ะประเภทซึ่ง เปน ผูที่มี
ผลการประเมินไมนอยกวารอยละ 80 และสงผลการคัดเลือกพรอมเอกสารผลงานและวิดีทัศน ความยาวไมเกิน
5 นาที (ถามี) ใหกรมสงเสริมการเกษตร
2.1.3 กรมสงเสริมการเกษตรรวบรวมเอกสารผลงานของบุคคลและหนวยงานสงให
คณะทํางานคัดเลือกบุคคลและหนวยงานดีเดน ประจําป 2564 พิจารณาคัดเลือกตามหลักเกณฑที่กําหนดในคูมือ
การคัดเลือก โดยพิจารณาในรอบแรกจากขอมูลและเอกสารประกอบการคัดเลือกประเภทละ 6 คน/หนวยงาน
2.1.4 คณะทํางานคัดเลือกฯ พิจารณาคัดเลือกรอบที่สองจากบุคคลและหนวยงานที่ผาน
การคัดกรองจากสํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรในรอบแรก โดยการลงพื้นที่พิจารณาผลงาน และสัมภาษณ
(บุคคล/หนวยงาน/ผูเกี่ยวของ/เกษตรกร/ผูรับบริการ) และจัดอันดับบุคคลและหนวยงานดีเดน ทั้ง 7 ประเภท
และเสนอผลการคัดเลือกตอที่ป ระชุมคณะกรรมการคัด เลือ กบุค คลและหนว ยงานดีเ ดน ประจําป 2564
เพื่อพิจ ารณาตัด สิน (บุค คลและหนว ยงานที่จ ะไดรับ การคัด เลือกเปน บุคคลและหนว ยงานดีเ ดน จะตอ ง
ไดผลการประเมินไมนอยกวารอยละ 80)
2.1.5 เสนอผลการคัดเลือกตออธิบดีกรมสงเสริมการเกษตรพิจารณาใหความเห็นชอบ
2.2 สวนกลาง
2.2.1 กอง สํ า นัก สํ า นัก งานเกษตรพื ้น ที ่ก รุง เทพมหานคร แตง ตั ้ง คณะทํ า งาน
คัดเลือกบุคคลดีเดน ดําเนินการคัดกรองบุคคลในสังกัดตามหลักเกณฑที่กําหนดในคูมือการคัดเลือก โดยคัดกรอง
ผูที่มีผ ลการประเมิน ไมน อ ยกวา รอ ยละ 80 แลว สง ผลการคัด เลือ กพรอ มเอกสารผลงานและวิด ีทัศ น
ความยาวไมเกิน 5 นาที (ถามี) ใหกรมสงเสริมการเกษตร
2.2.2 สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรและกองขยายพันธุพืช แตงตั้งคณะทํางาน
คัดเลือกบุคคลและหนวยงานดีเดน ดําเนินการพิจารณาคัดเลือกบุคคลและหนวยงานในสังกัด โดยจัดลําดับผูที่มี
ผลงานดีเดนในแตละประเภทซึ่งเปนผูที่มีผลการประเมินไมนอยกวารอยละ 80 และสงผลการคัดเลือกพรอมเอกสาร
ผลงานและวิดีทัศน ความยาวไมเกิน 5 นาที (ถามี) ใหกรมสงเสริมการเกษตร
2.2.3 กรมสงเสริมการเกษตรรวบรวมเอกสารผลงานของบุคคลและหนวยงานสงให
คณะทํางานคัดเลือกบุคคลและหนวยงานดีเดน ประจําป 2564 พิจารณาคัดเลือกตามหลักเกณฑที่กําหนดในคูมือ
การคัดเลือก โดยพิจารณาในรอบแรกจากขอมูลและเอกสารประกอบการคัดเลือกประเภทละ 6 คน/หนวยงาน
2.2.4 คณะ...

๔
2.2.4 คณะทํางานคัดเลือกฯ พิจารณาคัดเลือกรอบที่สองจากบุคคลและหนวยงาน
ที่ผานการคัดเลือกในรอบแรก โดยการลงพื้นที่พิจารณาผลงาน และสัมภาษณ (บุคคล/หนวยงาน/ผูเกี่ยวของ/
เกษตรกร/ผูรับบริการ) และจัดอันดับบุคคลและหนวยงานดีเดน ทั้ง 6 ประเภท เสนอผลการคัดเลือกตอที่ประชุม
คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลและหนวยงานดีเดน ประจําป 2564 เพื่อพิจารณาตัดสิน (บุคคลและหนวยงาน
ที่จะไดรับการคัดเลือกเปนบุคคลและหนวยงานดีเดน จะตองไดผลการประเมินไมนอยกวารอยละ 80)
2.2.5 เสนอผลการคัดเลือกตออธิบดีกรมสงเสริมการเกษตรพิจารณาใหความเห็นชอบ
3. การยื่นเอกสารหลักฐาน
3.1 ขา ราชการ/พนักงานราชการและหนว ยงานที่ส มัค รเขา รับ การคัด เลือกบุค คลและ
หนวยงานดีเดนในสังกัดสวนภูมิภาคสงเอกสารผลงานและวิดีทัศน ความยาวไมเกิน 5 นาที (ถามี) โดยมีรายละเอียด
ตามแบบฟอรมที่กําหนด ใหสํานักงานเกษตรจังหวัดตนสังกัดพิจารณาคัดเลือกกอนสงไปยังสํานักงานสงเสริมและ
พัฒนาการเกษตรที่ควบคุมกํากับ ดูแล และสงตอไปยังกรมสงเสริมการเกษตรตอไป
3.2 ขาราชการที่สมัครเขารับการคัดเลือกบุคคลดีเดนในสังกัดสวนกลาง เฉพาะกอง สํานัก
และสํานักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร สงเอกสารผลงานและวิดีทัศน ความยาวไมเกิน 5 นาที (ถามี) โดยมี
รายละเอีย ดตามแบบฟอรม ที่กํา หนด ใหก อง สํา นัก สํ า นัก งานเกษตรพื ้น ที ่ก รุง เทพมหานคร ตน สัง กัด
พิจารณาคัดเลือกกอนสงไปยังกรมสงเสริมการเกษตร
3.3 ขาราชการ/หนวยงานที่สมั ครเข ารับ การคัดเลือกบุคคลและหนว ยงานดีเด นในสังกั ด
สวนกลาง เฉพาะกองขยายพันธุพืช และสํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตร สงเอกสารผลงานและวิดีทัศน
ความยาวไมเกิน 5 นาที (ถามี) โดยมีรายละเอียดตามแบบฟอรมที่กําหนด 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 การรูจักพึ่งพาตนเอง ขยันหมั่นเพียร มีความรับผิดชอบ รักษา
ระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย และใชชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1.1.2 การครองคน หมายถึง ความสามารถในการประสานสัมพันธและสรางความเขาใจอันดี
กับผูบังคับบัญชา เพื่อนรวมงานผูใตบังคับบัญชาและผูมาติดตองาน ความสามารถในการรวมทํางานเปนกลุม
จูงใจใหเกิดการยอมรับและใหความรวมมือ การใหบริการแกผูมาติดตองานดวยความเสมอภาค แนะนําสิ่งที่ถูกตอง
และรวมกิจกรรมของหมูคณะทั้งในและนอกหนวยงาน
1.1.3 การครองงาน หมายถึง ความรับผิดชอบตอหนาที่และภารกิจที่ไดรับมอบหมาย ความรู
ความสามารถในการปฏิบัติงาน การแกไขปญหา การมีทัศนคติที่การปฏิบัติงาน มีความคิดริเริ่มสรางสรรคและปรับปรุง
พัฒนางาน ความพากเพียรในการทํางาน มีผลงานเปนดีในที่ยอมรับ โดยคํานึงถึงประโยชนของสวนรวมและประชาชน
หมายเหตุ ใหแสดงเอกสารหลักฐานขอมูลประกอบดวย
1.2 ผลการ...

๕
1.2 ผลการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่
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 และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
1.2.5 การดําเนินงานตามระบบสงเสริมการเกษตร
1.2.6 การแกไขปญหาการเกษตรในพื้นที่
1.3 ผลการปฏิบัติงานสงเสริมการเกษตรดีเดน (จํานวน 3 เรื่อง)
50 คะแนน
เกณฑการพิจารณาผลการปฏิบัติงานสงเสริมการเกษตรดีเดน มีดังนี้
- ความคิดริเริ่มสรางสรรค
- การบริหารจัดการที่สงผลใหเกิดการทํางานในพื้นที่
- รูปแบบ เทคนิค และกระบวนการทํางาน
- ผลสําเร็จและผลประโยชนที่เกิดขึ้นกับบุคคลเปาหมาย และงานสงเสริมการเกษตร
การนําไปเปนตัวอยาง/ตนแบบ ที่สามารถนําไปขยายผลได
1.4 การนําเสนอผลงาน
10 คะแนน
1.4.1 รูปแบบ/วิธกี ารนําเสนอ
1.4.2 บุคลิกภาพ
1.4.3 เอกสารประกอบการนําเสนอ
1.4.4 การนําเสนอจุดดูงานตรงกับผลงานเดนที่นําเสนอ

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 การรูจักพึ่งพาตนเอง ขยันหมั่นเพียร มีความรับผิดชอบ รักษา
ระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย และใชชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2.1.2 การครองคน หมายถึง ความสามารถในการประสานสัมพันธและสรางความเขาใจอันดี
กับผูบังคับบัญชา เพื่อนรวมงานผูใตบังคับบัญชาและผูมาติดตองาน ความสามารถในการรวมทํางานเปนกลุม
จูงใจใหเกิดการยอมรับและใหความรวมมือ การใหบริการแกผูมาติดตองานดวยความเสมอภาค แนะนําสิ่งที่ถูกตอง
และรวมกิจกรรมของหมูคณะทั้งในและนอกหนวยงาน
2.1.3 การครองงาน หมายถึง ความรับผิดชอบตอหนาที่และภารกิจที่ไดรับมอบหมาย ความรู
ความสามารถในการปฏิบัติงาน การแกไขปญหา การมีทัศนคติที่การปฏิบัติงาน มีความคิดริเริ่มสรางสรรคและปรับปรุง
พัฒนางาน ความพากเพียรในการทํางาน มีผลงานเปนดีในที่ยอมรับ โดยคํานึงถึงประโยชนของสวนรวมและประชาชน
หมายเหตุ ใหแสดงเอกสารหลักฐานขอมูลประกอบดวย
2.2 ผลการ...

๖
2.2 ผลการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่
20 คะแนน
2.2.1 การบริหารจัดการภายในสํานักงาน เชน การบริหารคน/งาน/เงิน/วัสดุอุปกรณ
การประสานงานทั้งภายในและภายนอกเกี่ยวกับการพัฒนาการเกษตร การจัดสํานักงาน/ระบบเอกสาร การจัดทํา
ระบบขอมูล/สารสนเทศ ที่ครอบคลุมงานสงเสริมการเกษตรของอําเภอเปนปจจุบัน ระบบการใหบริการ
เกษตรกร (Smart Office) การเผยแพรประชาสัมพันธงานสงเสริมการเกษตร
2.2.2 การบริหารงานสงเสริมการเกษตรของเกษตรอําเภอในเรื่องตาง ๆ ตามบทบาทหนาที่
เชน งานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ นโยบายกรมสงเสริมการเกษตร การพัฒนาการผลิต
การสงเสริมกลุม/สถาบันเกษตรกร วิสาหกิจชุมชนและเครือขาย การสงเสริม/สนับสนุนเคหกิจเกษตร
การคิดวิเคราะห การแกไขปญหาดานการเกษตรในพื้นที่
2.3 ผลการปฏิบัติงานสงเสริมการเกษตรดีเดน (จํานวน 3 เรื่อง)
50 คะแนน
เกณฑการพิจารณาผลการปฏิบัติงานสงเสริมการเกษตรดีเดน มีดังนี้
- ความคิดริเริ่มสรางสรรค
- การบริหารจัดการที่สงผลใหเกิดการทํางานในพื้นที่
- รูปแบบ เทคนิค และกระบวนการทํางาน
- ผลสําเร็จและผลประโยชนที่เกิดขึ้นกับบุคคลเปาหมาย และงานสงเสริมการเกษตร
- การนําไปเปนตัวอยาง/ตนแบบ ที่สามารถนําไปขยายผลได
2.4 การนําเสนอผลงาน
10 คะแนน
2.4.1 รูปแบบ/วิธกี ารนําเสนอ
2.4.2 บุคลิกภาพ
2.4.3 เอกสารประกอบการนําเสนอ
2.4.4 การนําเสนอจุดดูงานตรงกับผลงานเดนที่นําเสนอ
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 การรูจักพึ่งพาตนเอง ขยันหมั่นเพียร มีความรับผิดชอบ รักษา
ระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย และใชชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3.1.2 การครองคน หมายถึง ความสามารถในการประสานสัมพันธและสรางความเขาใจอันดี
กับผูบังคับบัญชา เพื่อนรวมงานผูใตบังคับบัญชาและผูมาติดตองาน ความสามารถในการรวมทํางานเปนกลุมจูงใจ
ใหเกิดการยอมรับและใหความรวมมือ การใหบริการแกผูมาติดตองานดวยความเสมอภาค แนะนําสิ่งที่ถูกตองและ
รวมกิจกรรมของหมูคณะทั้งในและนอกหนวยงาน
3.1.3 การครองงาน หมายถึง ความรับผิดชอบตอหนาที่และภารกิจที่ไดรับมอบหมาย ความรู
ความสามารถในการปฏิบัติงาน การแกไขปญหา การมีทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงาน มีความคิดริเริ่มสรางสรรค
และปรับปรุงพัฒนางาน ความพากเพียรในการทํางาน มีผลงานเปนที่ยอมรับ โดยคํานึงถึงประโยชนของสวนรวม
และประชาชน
หมายเหตุ ใหแสดงเอกสารหลักฐานขอมูลประกอบดวย
3.2 ผลการ…

๗
3.2 ผลการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่
20 คะแนน
3.2.1 การวางแผนและจัดทํากลยุทธ แผนงาน โครงการดานการสงเสริมและพัฒนาการเกษตร
ของหนวยงาน รวมถึงการแปลงยุทธศาสตร แผนงาน และโครงการไปสูการปฏิบัติในพื้นที่อยางมีประสิทธิภาพ
3.2.2 การดําเนินการตอบสนองตอนโยบาย ยุทธศาสตร แผนงาน และโครงการสงเสริม
และพัฒนาการเกษตรของกรมสงเสริมการเกษตร จังหวัด/กลุมจังหวัด สวนราชการระดับจังหวัด และองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น อยางมีประสิทธิภาพและมีการบูรณาการการทํางานรวมกัน
3.2.3 การปฏิบัติหนาที่ตามบทบาทของนักสงเสริมการเกษตร ในการถายทอดและแลกเปลี่ยน
เรียนรูเทคโนโลยีดานการเกษตรตามระบบสงเสริมการเกษตร
3.3 ผลการปฏิบัติงานสงเสริมการเกษตรดีเดน (จํานวน 3 เรื่อง)
50 คะแนน
เกณฑการพิจารณาผลการปฏิบัติงานสงเสริมการเกษตรดีเดน มีดังนี้
- ความคิดริเริ่มสรางสรรค
- การบริหารจัดการที่สงผลใหเกิดการทํางานในพื้นที่
- รูปแบบ เทคนิค และกระบวนการทํางาน
- ผลสําเร็จและผลประโยชนที่เกิดขึ้นกับบุคคลเปาหมาย และงานสงเสริมการเกษตร
- การนําไปเปนตัวอยาง/ตนแบบ ที่สามารถนําไปขยายผลได
3.4 การนําเสนอผลงาน
3.4.1 รูปแบบ/วิธกี ารนําเสนอ
3.4.2 บุคลิกภาพ
3.4.3 เอกสารประกอบการนําเสนอ
3.4.4 การนําเสนอจุดดูงานตรงกับผลงานเดนที่นําเสนอ

10 คะแนน

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 การรูจักพึ่งพาตนเอง ขยันหมั่นเพียร มีความรับผิดชอบ รักษา
ระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย และใชชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4.1.2 การครองคน หมายถึง ความสามารถในการประสานสัมพันธและสรางความเขาใจอันดี
กับผูบังคับบัญชา เพื่อนรวมงานผูใตบังคับบัญชาและผูมาติดตองาน ความสามารถในการรวมทํางานเปนกลุมจูงใจ
ใหเกิดการยอมรับและใหความรวมมือ การใหบริการแกผูมาติดตองานดวยความเสมอภาค แนะนําสิ่งที่ถูกตองและ
รวมกิจกรรมของหมูคณะทั้งในและนอกหนวยงาน
4.1.3 การครองงาน หมายถึง ความรับผิดชอบตอหนาที่และภารกิจที่ไดรับมอบหมาย ความรู
ความสามารถในการปฏิบัติงาน การแกไขปญหา การมีทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงาน มีความคิดริเริ่มสรางสรรค
และปรับปรุงพัฒนางาน ความพากเพียรในการทํางาน มีผลงานเปนที่ยอมรับ โดยคํานึงถึงประโยชนของสวนรวม
และประชาชน
หมายเหตุ ใหแสดงเอกสารหลักฐานขอมูลประกอบดวย
4.2 ผลการ…

๘
4.2 ผลการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่
- งานตามบทบาทหนาที่ของหนวยงานที่สังกัด

20 คะแนน

4.3 ผลการปฏิบัติงานดีเดน (จํานวน 3 เรื่อง)
50 คะแนน .
เกณฑการพิจารณาผลการปฏิบัติงานดีเดน มีดังนี้
- ความคิดริเริ่มสรางสรรค
- การบริหารจัดการที่สงผลใหเกิดการทํางานในพื้นที่
- รูปแบบ เทคนิค และกระบวนการทํางาน
- ผลสําเร็จและผลประโยชนที่เกิดขึ้นกับบุคคลเปาหมาย และงานสงเสริมการเกษตร
- การนําไปเปนตัวอยาง/ตนแบบ ที่สามารถนําไปขยายผลได
4.4 การนําเสนอผลงาน
10 คะแนน .
4.4.1 รูปแบบ/วิธกี ารนําเสนอ
4.4.2 บุคลิกภาพ
4.4.3 เอกสารประกอบการนําเสนอ
4.4.4 การนําเสนอจุดดูงานตรงกับผลงานเดนที่นําเสนอ
รวม 100 คะแนน
5. ประเภทเจาหนาที่ปฏิบัติงานสนับสนุนดีเดน
การพิจารณาคัดเลือกเจาหนาที่ปฏิบัติงานสนับสนุนดีเดน จะพิจารณาในเรื่องของความประพฤติ
และผลงาน โดยมีเกณฑพิจารณาใน 4 องคประกอบ มีคะแนนรวม 100 คะแนน ดังนี้
5.1 การครองตน ครองคน และครองงาน
20 คะแนน
5.1.1 การครองตน หมายถึง การรูจักพึ่งพาตนเอง ขยันหมั่นเพียร มีความรับผิดชอบ รักษา
ระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย และใชชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
5.1.2 การครองคน หมายถึง ความสามารถในการประสานสัมพันธและสรางความเขาใจอันดี
กับผูบังคับบัญชา เพื่อนรวมงานผูใตบังคับบัญชาและผูมาติดตองาน ความสามารถในการรวมทํางานเปนกลุมจูงใจ
ใหเกิดการยอมรับและใหความรวมมือ การใหบริการแกผูมาติดตองานดวยความเสมอภาค แนะนําสิ่งที่ถูกตองและ
รวมกิจกรรมของหมูคณะทั้งในและนอกหนวยงาน
5.1.3 การครองงาน หมายถึง ความรับผิดชอบตอหนาที่และภารกิจที่ไดรับมอบหมาย ความรู
ความสามารถในการปฏิบัติงาน การแกไขปญหา การมีทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงาน มีความคิดริเริ่มสรางสรรค
และปรับปรุงพัฒนางาน ความพากเพียรในการทํางาน มีผลงานเปนที่ยอมรับ โดยคํานึงถึงประโยชนของสวนรวม
และประชาชน
หมายเหตุ ใหแสดงเอกสารหลักฐานขอมูลประกอบดวย

5.2 ผลการ…

๙
5.2 ผลการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่
- งานตามบทบาทหนาที่ของหนวยงานที่สังกัด

20 คะแนน

5.3 ผลการปฏิบัติงานดีเดน (จํานวน 3 เรื่อง)
50 คะแนน .
เกณฑการพิจารณาผลการปฏิบัติงานดีเดน มีดังนี้
- ความคิดริเริ่มสรางสรรค
- รูปแบบ เทคนิค และกระบวนการทํางาน
- ผลสําเร็จและผลประโยชนที่เกิดขึ้นกับบุคคลเปาหมาย และงานสงเสริมการเกษตร
- การนําไปเปนตัวอยาง/ตนแบบ ที่สามารถนําไปขยายผลได
5.4 การนําเสนอผลงาน
10 คะแนน
5.4.1 รูปแบบ/วิธกี ารนําเสนอ
5.4.2 บุคลิกภาพ
5.4.3 เอกสารประกอบการนําเสนอ
รวม 100 คะแนน
6. ประเภทเกษตรตําบลดีเดน (พนักงานราชการ)
การพิจารณาคัดเลือกเกษตรตําบลดีเดน (พนักงานราชการ) จะพิจารณาในเรื่องของความประพฤติ
และผลงาน โดยมีเกณฑพิจารณาใน 4 องคประกอบ มีคะแนนรวม 100 คะแนน ดังนี้
1.1 การครองตน ครองคน และครองงาน
20 คะแนน
1.1.1 การครองตน หมายถึง การรูจักพึ่งพาตนเอง ขยันหมั่นเพียร มีความรับผิดชอบ รักษา
ระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย และใชชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1.1.2 การครองคน หมายถึง ความสามารถในการประสานสัมพันธและสรางความเขาใจอันดี
กับผูบังคับบัญชา เพื่อนรวมงานผูใตบังคับบัญชาและผูมาติดตองาน ความสามารถในการรวมทํางานเปนกลุม
จูงใจใหเกิดการยอมรับและใหความรวมมือ การใหบริการแกผูมาติดตองานดวยความเสมอภาค แนะนําสิ่งที่ถูกตอง
และรวมกิจกรรมของหมูคณะทั้งในและนอกหนวยงาน
1.1.3 การครองงาน หมายถึง ความรับผิดชอบตอหนาที่และภารกิจที่ไดรับมอบหมาย ความรู
ความสามารถในการปฏิบัติงาน การแกไขปญหา การมีทัศนคติที่การปฏิบัติงาน มีความคิดริเริ่มสรางสรรคและปรับปรุง
พัฒนางาน ความพากเพียรในการทํางาน มีผลงานเปนดีในที่ยอมรับ โดยคํานึงถึงประโยชนของสวนรวมและประชาชน
หมายเหตุ ใหแสดงเอกสารหลักฐานขอมูลประกอบดวย
1.2 ผลการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่
20 คะแนน
1.2.1 นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ แนวทางการดําเนินงานของกรมสงเสริม
การเกษตร
1.2.2 สงเสริมและพัฒนาการผลิต
1.2.3 สงเสริมกลุม/สถาบันเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และเครือขาย
1.2.4 สงเสริม...

๑๐
1.2.4 สงเสริม/สนับสนุนเคหกิจเกษตร ไดแก การสงเสริมใหเกษตรกร/ครัวเรือน
เกษตรกรมีความเขมแข็ง และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
1.2.5 การดําเนินงานตามระบบสงเสริมการเกษตร
1.2.6 การแกไขปญหาการเกษตรในพื้นที่
1.3 ผลการปฏิบัติงานสงเสริมการเกษตรดีเดน (จํานวน 3 เรื่อง)
50 คะแนน
เกณฑการพิจารณาผลการปฏิบัติงานสงเสริมการเกษตรดีเดน มีดังนี้
- ความคิดริเริ่มสรางสรรค
- การบริหารจัดการที่สงผลใหเกิดการทํางานในพื้นที่
- รูปแบบ เทคนิค และกระบวนการทํางาน
- ผลสําเร็จและผลประโยชนที่เกิดขึ้นกับบุคคลเปาหมาย และงานสงเสริมการเกษตร
การนําไปเปนตัวอยาง/ตนแบบ ที่สามารถนําไปขยายผลได
1.4 การนําเสนอผลงาน
10 คะแนน
1.4.1 รูปแบบ/วิธกี ารนําเสนอ
1.4.2 บุคลิกภาพ
1.4.3 เอกสารประกอบการนําเสนอ
1.4.4 การนําเสนอจุดดูงานตรงกับผลงานเดนที่นําเสนอ

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 เพื่อสรางสภาพแวดลอมในการทํางาน
1.1.3 ความพรอมในการใหบริการ (ผูใหบริการ ขอมูลสนับสนุน จุดใหบริการ)
1.1.4 เครื่องมือ/อุปกรณสนับสนุนในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่
1.1.5 การบริหารงบประมาณ/งานคลัง
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 และการถายทอดกลยุทธเพื่อนําไป
ปฏิบัติ
1.2.3 การ...

๑๑
1.2.3 การให ความสํ าคั ญกั บผูรั บบริ การและผู มี ส วนได สวนเสี ย เจ าหน าที่ มีความพร อม
ใหบริการ มีชองทางที่พรอมใหบริการ ความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย
1.2.4 การสรางการรับรูใหกับเจาหนาที่ในสํานักงาน
1.2.5 การวัดการวิเคราะหผลการดําเนินงานที่ผานมา และการจัดการความรู
มีระบบการจัดการขอมูลและสารสนเทศ
1.2.6 การมุงเนนทรัพยากรบุคคล มีการสรางขวัญกําลังใจและความพึงพอใจแกบุคลากร
อยางทั่วถึงและเปนธรรม และสงเสริมการพัฒนาใหใชศักยภาพของบุคลากรอยางเต็มที่ มีการประเมินผล
การปฏิบัติงานอยางเปนระบบ
1.3 การขับเคลื่อนงานตามตัวชี้วัดกรมสงเสริมการเกษตร
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 และการบริหารจัดการที่สงผลสูบุคคลเปาหมาย
- ผลสําเร็จและผลประโยชนที่เกิดขึ้นกับบุคคลเปาหมาย และงานสงเสริมการเกษตร
- การนําไปเปนตัวอยาง/ตนแบบ ที่สามารถนําไปขยายผลได
รวม 100 คะแนน

แผนการปฏิบัติงาน…

๑๒

แผนการปฏิบัติงาน
กิจกรรม
1. เสนอขอความเห็นชอบดําเนินการโครงการคัดเลือกบุคคล
และหนวยงานดีเดน ประจําป 2564
2. แตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลและหนวยงานดีเดน
ประจําป 2564 และจัดประชุมเพื่อพิจารณากําหนดหลักเกณฑ
และเงื่อนไข กําหนดประเภทการคัดเลือกบุคคลและหนวยงานดีเดน
ประจําป 2564 และจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน
3. ประชาสัมพันธการคัดเลือก แจงใหบุคคลและหนวยงานที่สนใจ
สงผลงานเขารับการคัดเลือก
4. คณะทํางานคัดเลือกบุคคลและหนวยงานดีเดน ประจําป 2564
พิจารณาคัดเลือกจากขอมูลเอกสารประกอบการคัดเลือก โดยรอบ
แรกพิจารณาคัดเลือกประเภทละ 6 คน/หนวยงาน
5. คณะทํางานคัดเลือก ลงพื้นที่พิจารณาผลงานบุคคลที่ผาน
การคัดเลือกในรอบแรก และจัดอันดับบุคคลและหนวยงานดีเดน
ประเภทละ 3 อันดับ แลวเสนอผลการคัดเลือกตอที่ประชุม
คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลและหนวยงานดีเดน ประจําป 2564
พิจารณาตัดสินชี้ขาด
6. เสนอผลการคัดเลือกตออธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร
ใหความเห็นชอบ และประกาศรายชื่อผูที่ไดรับการคัดเลือก
เปนบุคคลและหนวยงานดีเดน ประจําป 2564
จํานวน 7 ประเภท ประเภทละ 3 รางวัล
7. จัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณผูที่ไดรับการคัดเลือกเปนบุคคล
และหนวยงานดีเดนในวันคลายวันสถาปนากรมสงเสริมการเกษตร
วันที่ 21 ตุลาคม 2564

แผนการปฏิบัติงานประจําป 2564
ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.
63 64 64 64 64 64 64 64 64

๑๓

รางวัล

บุคคลและหนวยงานที่ไดรับการคัดเลือกเปนบุคคลและหนวยงานดีเดน ไดรับรางวัลดังนี้
- รางวัลชนะเลิศ ประเภทละ ๑ รางวัล (พรอมประกาศเกียรติคุณ)
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภทละ 1 รางวัล (พรอมประกาศเกียรติคุณ)
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ประเภทละ 1 รางวัล (พรอมประกาศเกียรติคุณ)
กรมส ง เสริ ม การเกษตรจะจั ด พิ ธี ป ระกาศเกี ย รติ คุ ณ และเชิ ด ชู เ กี ย รติ ใ ห กั บ ผู ที่ ไ ด รั บ
การคัดเลือกเปนบุคคลและหนวยงานดีเดน ประจําป 2564 ในวันคลายวันสถาปนากรมสงเสริมการเกษตร
==============================

๑๔

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

๑๕

เอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคลดีเดน ประจําป ๒๕๖4
ประเภท.....................................................................
ของ

..........................................................(ชือ่ /สกุล).........................................................

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

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

๑๖
เอกสารหมายเลข 1

แบบพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล

รูปถาย

ตอนที่ ๑ ขอมูลสวนบุคคล
ก. ประวัติสวนตัว
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. โทรศัพทที่ทาํ งาน ..................................................................โทรศัพทมือถือ ....................................................
๗. ที่อยูติดตอสะดวกที่สุด...........................…………………………………………………………………………………….…………
…………………………………………………………………………….........................................................…………………………
ข. ประวัติการทํางาน
๑. เริ่มรับราชการ เมื่อวันที่..............................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
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)

จํานวน (ครั้ง/วัน)

ลาปวย

ลากิจ

มาสาย

หมายเหตุ

๑๗

ตอนที่ ๑ ขอมูลสวนบุคคล (ตอ)
4. ไดรับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ยอนหลัง 3 ป
ปงบประมาณ

ดีเดน

(เปอรเซ็นต)

ดีมาก

(เปอรเซ็นต)

ดี

(เปอรเซ็นต)

พอใช

(เปอรเซ็นต)

หมายเหตุ

ป 2561
- ครั้งที่ 1 (1 เม.ย.61)
- ครั้งที่ 2 (1 ต.ค.61)
ป 2562
- ครั้งที่ 1 (1 เม.ย.62)
- ครั้งที่ 2 (1 ต.ค.62)
ป 2563
- ครั้งที่ 1 (1 เม.ย.63)
- ครั้งที่ 2 (1 ต.ค.63)
5. ผลงานตามบทบาทหนาที่ 3 ปยอนหลัง (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563)
1
2
3
4
ฯลฯ

ชื่อผลงาน/โครงการ

รายละเอียด

ค. การประพฤติปฏิบตั ิตน (ระบุหลักการประพฤติปฏิบัติตนในการครองตน ครองคน และครองงาน)
พรอมเอกสารหลักฐานประกอบ

1. การครองตน
..................................................................................................................................................................................
2. การครองคน
..................................................................................................................................................................................
3. การครองงาน
..................................................................................................................................................................................

ง. แนวคิดในการทํางาน

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

๑๘

ตอนที่ ๒ ผลการปฏิบัตงิ านดีเดนที่นําเสนอ (จํานวน ๓ เรื่อง)
๑. ชื่อผลงาน........................................................................................................................................................
ความคิดริเริ่มสรางสรรค..........................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
การบริหารจัดการที่สงผลใหเกิดการทํางานในพื้นที่..................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
รูปแบบ เทคนิค และกระบวนการทํางาน.................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
ผลสําเร็จและผลประโยชนทเี่ กิดขั้นกับบุคคลเปาหมาย และงานสงเสริมการเกษตร................................................
..................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
การนําไปเปนตัวอยาง/ตนแบบ ที่สามารถนําไปขยายผลได.....................................................................................
..................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
ขาพเจาขอรับรองวาขอความขางตนนี้เปนความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ)............................................. ผูเสนอขอมูลและผลงาน
(..........................................)
ตําแหนง....................................................
............../..................../................
(ลงชื่อ).......................................... ผูรับรอง
(..........................................)
ตําแหนง .....................................................
............../ ................./ .................
หมายเหตุ ผูรับรอง หมายถึง หัวหนาสวนราชการระดับผูอํานวยการสํานัก/ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริม
และพัฒนาการเกษตร ผูอํานวยการกอง เกษตรจังหวัด

๑๙
เอกสารหมายเลข 2

แบบประเมินการคัดเลือกนักสงเสริมการเกษตร............................................ประจําป ๒๕๖4
ผูร ับการประเมิน.................................................................ตําแหนง.....................................................
สังกัด......................................................................................................................................................
ระดับ....................................................................................................................................................
รายการประเมิน

การครองตน ครองคน และครองงาน (20 คะแนน)

คะแนน
ที่ไดรับ

1. การครองตน (5 คะแนน)
1) การพึ่งตนเอง ขยันหมั่นเพียร และความรับผิดชอบ
2) การรักษาระเบียบวินัย และเคารพกฎหมาย
3) ใชชีวติ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. การครองคน (5 คะแนน)
1) ความสามารถในการประสานสัมพันธและสรางความเขาใจอันดีกับผูบังคับบัญชา
เพื่อนรวมงาน ผูใตบังคับบัญชา และผูมาติดตองาน
2) ความสามารถในการรวมทํางานเปนกลุม ความสามารถจูงใจใหเกิด
การยอมรับ และใหความรวมมือ
3) การใหบริการแกผูมาติดตองานดวยความเสมอภาค แนะนําสิ่งที่ถูกตองและเปน
ประโยชน ดวยอัธยาศัยอันดี
4) การเปนผูมีความเปนธรรมทั้งตอตนเองและผูอื่น
5) การเสริมสรางความสามัคคี และรวมกิจกรรมของหมูคณะ ทั้งในและนอก
หนวยงาน
3. การครองงาน (10 คะแนน)
1) ความรับผิดชอบตอหนาที่และภารกิจที่ไดรับมอบหมาย
2) ความรู ความสามารถ ในการปฏิบัติงาน และการแกไขปญหา และมีทัศนคติที่ดี
ในการปฏิบัติงาน
3) ความคิดริเริ่มสรางสรรค และปรับปรุงพัฒนางาน
4) ความพากเพียรในการทํางาน และมีผลงานเปนที่ยอมรับ
5) การคํานึงถึงประโยชนของสวนรวมและประชาชน
รวมคะแนน (20 คะแนน)
หมายเหตุ – รายละเอียดการประเมินองคประกอบดานอื่น ๆ ใหดูตามหลักเกณฑการคัดเลือกของแตละประเภท

๒๐
ความคิดเห็นของผูประเมิน
.................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
............................................................................................................
(ลงชื่อ)………………………………………………..ผูประเมิน
(……………………………………………….)
ตําแหนง.................................…………………………
หมายเหตุ ผูประเมิน หมายถึง หัวหนาสวนราชการระดับผูอํานวยการสํานัก/ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริม
และพัฒนาการเกษตร ผูอํานวยการกอง เกษตรจังหวัด

๒๑

แบบเอกสารประกอบการคัดเลือกหนวยงานดีเดน
ประเภทสํานักงานเกษตรจังหวัดดีเดน

๒๒

เอกสารประกอบการคัดเลือก
สํานักงานเกษตรจังหวัดดีเดน ประจําป ๒๕๖4
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ชื่อหนวยงาน.......................................................................................................................................................
เลขที.่ ...........................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 และการบริหารจัดการที่สงผลสูบุคคลเปาหมาย................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
ผลสําเร็จและผลประโยชนทเี่ กิดขั้นกับบุคคลเปาหมาย และงานสงเสริมการเกษตร...........................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
การนําไปเปนตัวอยาง/ตนแบบ ที่สามารถนําไปขยายผลได................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ).................................................. ผูเสนอขอมูลและผลงาน
(...................................................)
เกษตรจังหวัด...............................................
............../..................../................

