












ขั้นตอนการพมิพ์ใบช ำระเงนิ 

 

 

 

 

 

  

 

2. กรอกเลขประจ ำตัวประชำชน 13 หลัก 

และ เลือก ตรวจสอบ

ลือก ตรวจสอบ 

1. เลือก 

https://lpdi.dla.go.th/trainingCourse.xhtml 

สิ่งที่ส่งมำด้วย 3 

3. พิมพ์ใบช ำระเงิน  





 

 
  

 
 

การเตรียมตัวเขารับการฝกอบรม  
 

1. สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น จัดใหมีแอลกอฮอลเจล ทุกจุดเขา-ออกอาคาร หองอบรม สํานักงาน 
หนาลิฟท ฯลฯ 

2. ใหผูเขารับการฝกอบรมฯ จัดเตรียมหนากากอนามัยหรือหนากากผา เพื่อสวมใสตลอดระยะเวลาที่อยู
ภายในอาคารสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น 

3. สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น จัดใหนั่งเวนระยะตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข รวมทั้ง
ดําเนินการ ตามมาตรการอยางเครงครัด 

4. ของใชที่สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่นจัดให 
    4.1 การเปาเอกสาร 1 ใบ 
    4.2 ปากกา ยางลบ ดินสอ ไมบรรทัด สมุดฉีก 
 

ระเบียบการแตงกายระหวางการฝกอบรม 

 
ชุดเรียน - วันจันทร และพิธีเปด และพิธปีด แตงเครื่องแบบสีกากี คอพับแขนยาว 
  - วันอังคาร และ วันพฤหัสบดี แตงการดวยชุดผาไทย หรือ ผาพื้นถิ่น  
 - วันรายงานตัวเพื่อเขารับการฝกอบรม และวันอบรม (วันพุธ/วันศุกร/เสาร/อาทิตย)  

   ชาย เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้นหรือแขนยาว / กางเกงสีดําหรือกรมทา / รองเทาหุมสนสีดําเทานั้น 
   หญิง เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้นหรือแขนยาว / กระโปรงสีดําหรือสีกรมทา / รองเทาคัทชูสีดําเทานั้น 
 

ชุดออกกําลังกาย 
   - เสื้อกีฬาสีขาว แขนสั้นมีปก อยางนอย 3 ตัว 
  - กางเกงกีฬาขายาว สีดํา หรือสีกรมทา  อยางนอย 3 ตัว 
  - รองเทาผาใบ/ถุงเทา สําหรับออกกําลังกาย 
 

 
 



  

        
 

หลักสูตรนักวิชาการเกษตร (ประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ/ระดับช านาญการ) 
********************************** 

1.  ปรัชญา มุ่งพัฒนาข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นผู้มีความรู้ ทักษะ สมรรถนะที่เหมาะสมกับ
การด ารงต าแหน่ง เป็นผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรม มีความมุ่งมั่นต่อการปฏิบัติงาน สามารถสร้างสรรค์ เชื่อมโยง 
และบูรณาการองค์ความรู้และเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่เหมาะสม เพื่อองค์กรและประโยชน์สุขของประชาชนในพ้ืนที่
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.  หลักการและเหตุผล 
 ด้วยคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) ในคราวประชุมครั้งที่ 
1/2561 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561 ได้มีมติก าหนดให้การฝึกอบรมหลักสูตรนักวิชาการเกษตร  เป็น
หลักสูตรภาคบังคับที่ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นจะต้องผ่านการฝึกอบรม ประกอบกับประกาศ
คณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกเพ่ือเลื่อน
และแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นต าแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการให้ด ารงต าแหน่งที่
สูงขึ้น พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2561 ก าหนดให้ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นที่มีคุณสมบัติ
เพ่ือเลื่อนหรือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้นจะต้องผ่านการฝึกอบรมที่ ก.กลาง ก าหนด 

 ดังนั้น สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในฐานะหน่วยงานที่มีภารกิจ
หน้าที่ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2551  
ในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเป็นหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) ในการจัดการฝึกอบรมภาคบังคับให้แก่
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จึงได้จัดท าหลักสูตรนักวิชาการเกษตร เพ่ือใช้ส าหรับฝึกอบรมและพัฒนา
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ด ารงต าแหน่งนักวิชาการเกษตร ให้มีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่
เหมาะสมกับการด ารงต าแหน่ง มีความเป็นมืออาชีพในการปฏิบัติงาน มีคุณธรรมและจริยธรรม สามารถ
ปฏิบัติงานตอบสนองความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

3.วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ือพัฒนาให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่เหมาะสมกับการด ารงต าแหน่ง 
3.2 เพ่ือพัฒนาให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ บทบาทหนา้ที่ความรับผดิชอบ และสามารถ 
น าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3.3 เพ่ือพัฒนาให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล มีทัศนคติที่ดต่ีอการท างานร่วมกับผู้อื่น และสามารถ     
      ท างานในลักษณะทีมงานได้อย่างเหมาะสม 
3.4 เพ่ือพัฒนาให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ที่ทันสมัย สามารถน าเทคโนโลยี สารสนเทศ และนวัตกรรม 
      มาปรับใช้กับการท างานให้เกิดประสิทธิภาพ  
3.5 เพ่ือพัฒนาให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีจิตส านึกด้านคุณธรรม และจรยิธรรมในการปฏิบัติตน และการปฏิบัติงาน 
3.6 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมไดมี้โอกาสในการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์เก่ียวกับการปฏิบัติงาน    
      ระหว่างกันและสร้างสัมพันธภาพในการติดต่อประสานงานระหว่างกันในอนาคต 

4.คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรมและจ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม/รุ่น 
4.1 ด ารงต าแหน่งนักวิชาการเกษตร ระดับปฏิการ - ช านาญการ 
4.2 จ านวนประมาณ 70 คน/รุ่น 
 
 



 

5. รายละเอียดและโครงสร้างหลักสูตร ประกอบด้วย 
5.1 ระยะเวลาการศึกษาอบรม  21 วัน ดังนี้ 
 - รายงานตัวปฐมนิเทศ/พิธีเปิด   จ านวน   1 วัน 
      - ศึกษาอบรมในชั้นเรียน         จ านวน 16 วัน  
      - การศึกษาดูงานนอกสถานที่    จ านวน   2 วัน 
      - ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง         จ านวน   1 วัน  
      - พิธีปิด                              จ านวน   1 วัน 
5.2 โครงสร้างหลักสูตร ดังนี้ 
หมวดที่ ชื่อหมวดวิชา จ านวนวิชา จ านวนชั่วโมง 

1 
2 
3 

วิชาพ้ืนฐาน 
วิชาเฉพาะต าแหน่ง 
วิชาเสริม 

3 
23 
4 

9 
69 
12 

รวม 40 120 

 
หมวดที่ 1 วิชาพื้นฐาน จ านวน 3 วิชา 9 ชั่วโมง 

(สามารถเลือกเรียนวิชาพ้ืนฐานได้ทั้งการศึกษาในชั้น เรียนและเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์ 
LocalMooc  ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ทั้งนี้ ในแต่ละหลักสูตรจะต้องเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบ
ออนไลน์ ฯ อย่างน้อยหลักสูตรละ 1 วิชา)  
       ค าอธิบายหมวดวิชา : เป็นการให้ความรู้พ้ืนฐานทั่วไปเกี่ยวกับทิศทางการพัฒนาประเทศตามกรอบ
ยุทธศาสตร์ชาติ และพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โครงสร้างอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ตามรัฐธรรมนูญ สถานการณ์ปัจจุบันรวมถึงกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ที่บุคลากรองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นควรต้องรู้เพื่อเป็นพื้นฐานในการปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ของตน 

1.1 ศึกษาเรียนรู้ในชั้นเรียน 
1. โครงสร้างอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายจัดตั้ง    
และกฎหมายกระจายอ านาจ        ๓ ชั่วโมง 
2. กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ความรับผิดทางละเมิด              
และข้อมูลข่าวสารของราชการ         ๓ ชั่วโมง 
3. การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น และการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น    3 ชั่วโมง 
4. การยึดมั่นในความถูกต้อง คุณธรรมและจริยธรรมเพ่ือการปฏิบัติงาน   3 ชั่วโมง 

หรือ 1.2 เลือกศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์  LocalMooc ของกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  
1) โครงสร้างอ านาจหน้าที่ของ อปท. เบื้องต้น            3 ชั่วโมง 
2) การเบิกจ่ายของ อปท. เบื้องต้น          3 ชั่วโมง 
3) รายได้ของ อปท. เบื้องต้น          3 ชั่วโมง 
 

หมวดที่ 2 วิชาเฉพาะต าแหน่งจ านวน 23 วิชา 69 ชั่วโมง 

ค าอธิบายหมวดวิชา : เป็นการมอบความรู้และพัฒนาทักษะ สมรรถนะตามต าแหน่งและสายงานนักวิชาการเกษตร 
เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานในต าแหน่งได้อย่างมืออาชีพ 
๑) การถ่ายโอนภารกิจกรมส่งเสริมการเกษตรให้แก่ อปท.                            3 ชั่วโมง 
2) การจัดท าแผนพัฒนาการเกษตรระดับต าบล                                           3 ชั่วโมง 
3) หลักการบริหารจัดการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง                      3 ชั่วโมง 



4) หลักการและวิธีการส่งเสริมการเกษตร                                            3 ชั่วโมง 
5) เกษตรดิจิทัล          3 ชั่วโมง 
6) การพัฒนาระบบการคุ้มครองพันธุ์พืช และการค้าพืช     3 ชั่วโมง 
7) การปรับปรุงพันธุ์พืชให้ต้านทานต่อโรคหรือแมลง      3 ชั่วโมง 
8) ระบบอนุญาตในพระราชบัญญัติควบคุมยาง      3 ชั่วโมง 
9) เทคโนโลยีทางด้านการเกษตรและปัจจัยการผลิตส าหรับการแปรรูปเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์  
    และภูมิปัญญาท้องถิ่น (ด้านพืชและไหม)      3 ชั่วโมง 
10) ศัตรูพืช กฎระเบียบ และข้อก าหนดในการน าเข้าพืชของประเทศปลายทาง  3 ชั่วโมง 
11) ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อความม่ันคงในด้านการเกษตร  3 ชั่วโมง 
12) หลักการส ารวจและพัฒนาพื้นที่ทางการเกษตร      3 ชั่วโมง 
13) การพัฒนาดิน การตรวจวิเคราะห์ และปรับปรุงดิน     3 ชั่วโมง 
14) นวัตกรรมการเกษตรด้านการบริหารจัดการน้ าและการชลประทาน   3 ชั่วโมง 
15) วัตถุมีพิษและปุ๋ยเคมีของสารก าจัดศัตรูพืชและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม   3 ชั่วโมง 
16) การจัดท าข้อมูลและการจัดท ารายงานเกี่ยวกับสารสนเทศทางการเกษตร   3 ชั่วโมง 
17) การจัดเก็บฐานข้อมูลเบื้องต้น สถิติ และการจัดท าฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศ 
      ทางการเกษตร         3 ชั่วโมง 
18) มาตรฐานการบริการสาธารณะและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี   3 ชั่วโมง 
19) ความรู้การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560     3 ชั่วโมง 
20) การจัดท าแผน/โครงการ และการบริหารโครงการ     3 ชั่วโมง 
21) เทคนิคการประสานงานและการท างานเป็นทีม      3 ชั่วโมง 
22) การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง      3 ชั่วโมง 
23) การประเมินผลและการสร้างตัวชี้วัดในการท างาน             3 ชั่วโมง 
 

หมวดที่ 3 วิชาเสริม (เลือก 4 วิชา 12 ชั่วโมง) 
ค าอธิบายหมวดวิชา : เป็นเรื่องที่น่าจะรู้เพ่ือน าไปประกอบหรือเสริมการปฏิบัติงานให้มีความหลากหลายใน
การพัฒนาตนเอง องค์กร การประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ให้ผู้เข้าอบรมเกิดแรงบันดาลใจในการ
คิดค้นวิธีการใหม่ๆ เพ่ือหาแนวทางในการน าไปบริหารจัดการท้องถิ่น พัฒนางานและองค์กรสู่ความเป็นเลิศใน
การให้บริการสาธารณะ ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด  
1. หลักคิดจิตอาสาและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางพระราชด าริฯ  3 ชั่วโมง 
2. การสร้างทีมและการบริหารทีม (Team building)      3 ชั่วโมง 

3. การพัฒนาบุคลิกภาพและการสมาคม          ๓ ชั่วโมง 
4. ปัญหาการปฏิบัติงานในหน้าที่ การแก้ไขปัญหาและพัฒนางานอย่างมืออาชีพ  3 ชั่วโมง 
5. การเขียนแผนที่ความคิดสู่การปฏิบัติ mind mapping      3 ชั่วโมง 
6. การน้อมน าศาสตร์พระราชา “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา”      
มาประยุกต์ใช้ในการท างานด้านการพัฒนา        3 ชั่วโมง 
 
 
6.การศึกษาดูงานนอกสถานที่จ านวน 2 วัน 

• รูปแบบและการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมัยใหม่ 
• ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
• การบริหารจัดการบริการสาธารณะที่เป็นเลิศ 
• ศาสตร์พระราชา โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง   



• การผลิต การจัดการและการตลาดสินค้า OTOP      
• การส่งเสริมและการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
• การพัฒนาชุมชนและเมืองน่าอยู่การบริหารงานของภาคเอกชนที่ประสบความส าเร็จ  
• ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
• การบริหารจัดการขยะ 
• CSR (Corporate Social Responsibility) กับการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

 

7.วิธีการที่ใช้ในการฝึกอบรม 
1) บรรยาย/การสัมมนา 
2) การน าอภิปราย/การอภิปรายเป็นคณะ 
3) กรณีศึกษา/สาธิต/ฝึกปฏิบัติ 
4) ถามตอบปัญหา 
5) การเรียนรู้จากประสบการณ์และสถานที่จริง 

 

8.การประเมินผลการฝึกอบรม  
การประเมินผลการอบรม แบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี ้

(1) การประเมินผลสัมฤทธิ์ 100 คะแนน แบ่งออกเป็น 2 ภาค คือ 
ภาควิชาการ 50 คะแนน ประกอบด้วย  
-การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
-การน าเสนองานวิชาการ  
-การจัดท ารายงานกลุ่ม 
-การจัดท ารายงานส่วนบุคคล 
-การทดสอบประเมินความความรู้ 
ภาคพฤติกรรม 50 คะแนน ประกอบด้วย 
-ความมีวินัยในการปฏิบัติตนตามระเบียบของทางสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
-การให้ความร่วมมือและการมีส่วนร่วมในกิจกรรม 

หมายเหตุ การประเมินผลสัมฤทธิ์ผู้เข้ารับการอบรมต้องได้คะแนนในแต่ละภาคไม่ต่ ากว่า ร้อยละ 50 และ
คะแนนรวมทั้งสองภาคไม่ต่ ากว่า ร้อยละ 60 คะแนน 
 (2) การประเมินผลโครงการอบรมแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ  
  -การประเมินผลวิชาการ ได้แก่ ความเหมาะสมของเนื้อหาวิชา วิทยากรจ านวนวิชาและ
ระยะเวลาที่ใช้ในการอบรม 
  -การประเมินผลการบริหารจัดการโครงการของเจ้าหน้าที่ผู้ก ากับดูแลโครงการ 
  -การประเมินผลความพึงพอใจในด้านการบริการ อาหาร ที่พัก การอ านวยความสะดวกของ               
ผู้ให้บริการในระหว่างการฝึกอบรมในสถานที่ และนอกสถานที่ 
 
 

 

 

 

 

 



9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 3.1 ผู้ผ่านการฝึกอบรมมีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่เหมาะสมกับการด ารงต าแหน่ง 
 3.2 ผู้ผ่านการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในต าแหน่ง 

สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 3.3 ผู้ผ่านการฝึกอบรมมีวิสัยทัศน์ มีทัศนคติที่ดีต่อการท างานร่วมกับผู้อ่ืนและสามารถท างานใน

ลักษณะทีมงานได้อย่างเหมาะสม 
 3.4 ผู้ผ่านการฝึกอบรมมีความรู้ที่ทันสมัยสามารถน าเทคโนโลยี สารสนเทศ และนวัตกรรมมา

ปรับใช้กับการท างานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่มปีระสิทธิภาพ  
 3.5 สามารถสร้างบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีจิตส านึกด้านคุณธรรม และจริยธรรม 

ในการปฏิบัติตน ปฏิบัติงาน 
 3.6 ผู้ผ่านการฝึกอบรมมีเครือข่ายสัมพันธภาพในการติดต่อประสานงานระหว่างกันในอนาคต 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

QR Code กลุ่มอบรม หลักสูตรนักวิชาการเกษตร รุ่นที่ 10 
(เฉพาะผู้มรีายชื่อเข้าอบรม เท่านัน้) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรุณาแจ้งยืนยันเพ่ือเข้ารับการฝึกอบรมฯ โดยระบ ุค าน าหน้า ชื่อ-นามสกุล สังกัด อ าเภอ จังหวัด 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 


