


- เสริมสร้างทักษะใหม่ๆในการท างาน
- ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีให้เหมาะสมในการต่อยอดความคิด
- พัฒนาภาวะผู้น า ปรับเปลี่ยนกระบวนการทางความคิด

เพ่ือก้าวสู่ต าแหน่งงานที่สูงขึ้น

- ปลูกฝังค่านิยม วัฒนธรรมองค์กร 
- เรียนรู้สมรรถนะหลัก สมรรถนะประจ ากลุ่มงาน   

และทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
- สร้างความพร้อมในการท างานร่วมกับทีม

- เปลี่ยนแปลงวิธีคิด วิธีการท างานให้ก้าวทันสถานการณ์ในยุคดิจิทัล
- เพ่ิมความเข้มแข็งของภาวะผู้น า เพ่ือผสานความแตกต่างระหว่าง

เจนเนอเรชั่น
- สร้างความพร้อมเพ่ือก้าวสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้นต่อไป

- สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาและท าให้เกิดการถ่ายทอด
องค์ความรู้ และคุณค่าขององค์กรได้อย่างยั่งยืน

- พัฒนาให้เป็นผู้บริหารยุคดิจิทัล มีวิสัยทัศน์ เป็นนักคิด นักวิเคราะห์ 
สามารถบริหารงานโดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาเป็นเครื่องมือในการบรหิารจัดการได้

- ขับเคลื่อนและยกระดับองค์กรให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามเป้าหมาย 
และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

- ส่งเสริมผู้น าให้เป็นต้นแบบทางความคิด และพฤติกรรม
ในการท างานเพื่อประโยชน์ส่วนรวม และสามารถถ่ายทอด
โน้มน้าวให้บุคลากรในหน่วยงานปฏิบัติตาม

• e-Learning
• Online Training
• Classroom Training
• On the Job Training
• Mentor/Coaching
• Study visit
• Education

พัฒนาบุคลากรทุกระดับให้มีทักษะที่จ าเป็น โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
เพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่ระบบราชการ 4.0
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แนวทางการพัฒนาบุคลากรกรมส่งเสริมการเกษตร



รูปแบบในการพัฒนาบุคลากร
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Online Training, Classroom Training, 
การศึกษาดูงาน

Mentor, Coaching, Counseling, Feedback

On the Job Training, Assignment, 
Job Rotation, e-Learning, K-Station

การศึกษาต่อเนื่อง การวิจัย 



2 โครงการ 4 หลักสูตร 
บุคคลเป้าหมาย 13 คน 

กลุ่มข้าราชการบรรจุใหม่ 

4 หลักสูตร 
บุคคลเป้าหมาย 136 คน

กลุ่มหัวหน้างาน 

10 โครงการ 13 หลักสูตร 
บุคคลเป้าหมาย 3,586 คน

กลุ่มผู้ปฏิบัติงาน 

1 โครงการ 3 หลักสูตร 
บุคคลเป้าหมาย 1,523 คน

กลุ่มผู้บริหาร 

แผนพัฒนาบุคลากรกรมส่งเสริมการเกษตร ปี 2565





การบูรณาการการท างานร่วมกับส านักงานส่งเสริม
และพัฒนาการเกษตรที่ 1 - 6

• เงินโอน งวด 1 จ านวน 327,500 บาท เรียบร้อยแล้ว
• เงินโอน งวด 2 จ านวน  333,620 บาท ประมาณเดือน มี.ค. 65
• เงินโอน งวด 3 จ านวน 58,880 บาท ประมาณเดือน มิ.ย. 65 

โครงการพัฒนานักส่งเสริมการเกษตรมืออาชีพ (นวส. มืออาชีพ)
(ด าเนินการจัด ประมาณ ก.พ. – ก.ค. 65)

• จ านวน 282,000 บาท เงินโอนเรียบร้อย

การฝึกอบรมหลักสูตร เทคโนโลยีด้านการเกษตร
(ด าเนินการจัด ประมาณ ก.พ. – เม.ย. 65)

• จ านวน 85,800 บาท เงินโอนเรียบร้อย
• ติดตามผลโดยกองคลัง ไตรมาสละ 1 ครั้ง (มี.ค. , มิ.ย. ,ส.ค. 65)

การเสริมสร้างศักยภาพเจ้าหน้าที่ด้านการเงินการคลัง บัญชีและพัสดุ
(ด าเนินการจัด ประมาณ ม.ค. – ก.พ. 65)
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3 ก.พ. 65 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองฯ ครั้งที่ 1/2565

3 – 18 ก.พ. 65 (11 วันท าการ) ประกาศรับสมัคร

21 – 29 มี.ค. 65 (7 วันท าการ)
รวบรวม/ตรวจสอบ/พิจารณาจัดเรียงล าดับ 
เสนอคณะกรรมการฯ

7 เม.ย. 65 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองฯ 
ครั้งที่ 2/2565

12 เม.ย. 65 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 
200 คน ส ารอง 20 คน

เม.ย. – ก.ค. 65 ด าเนินการจัดผ่านระบบออนไลน์
รุ่นที่ 4 วันที่ 25 เม.ย. – 18 พ.ค. 65 /รุ่นที่ 5 วันที่ 13 มิ.ย. – 1 ก.ค. 65

หลักสูตร นักบริหาร
ส่งเสริมการเกษตร 
ระดับต้น (นสต.)

Timeline
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3 ก.พ. 65 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองฯ ครั้งที่ 1/2565

11 – 28 ก.พ. 65 (12 วันท าการ) ประกาศรับสมัคร 

1 – 11 มี.ค. 65 (9 วันท าการ)
รวบรวม/ตรวจสอบ/พิจารณาจัดเรียงล าดับ
เสนอคณะกรรมการฯ

18 มี.ค. 65 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองฯ 
ครั้งที่ 2/2565

30 มี.ค. 65 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
200 คน ส ารอง 20 คน

เม.ย. – ก.ค. 65 ด าเนินการจัดผ่านระบบออนไลน์
รุ่นที่ 20 วันที่ 18 เม.ย. – 30 พ.ค. 65 /รุ่นที่ 21 วันที่ 6 มิ.ย. – 12 ก.ค. 65

หลักสูตร นักบริหาร
ส่งเสริมการเกษตร 
ระดับกลาง (นสก.)

Timeline









การจัดการเรียนการสอนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) 
ของกรมส่งเสริมการเกษตร ประจ าปี 2565

4 มกราคม – 31 ธันวาคม 2565

ก าหนดการลงทะเบียนและเข้าเรียน



การจัดการเรียนการสอนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) 
ของกรมส่งเสริมการเกษตร ประจ าปี 2565 (ต่อ)

• หลักสูตรการเสริมสร้างสมรรถนะนักส่งเสริมการเกษตร ระดับปฏิบัติการ
• หลักสูตรการเสริมสร้างสมรรถนะนักส่งเสริมการเกษตร ระดับช านาญการ
• หลักสูตรการเสริมสร้างสมรรถนะนักส่งเสริมการเกษตร ระดับช านาญการพิเศษ
• หลักสูตรทั่วไป
• หลักสูตรเสริม

5 หลักสูตร 51 วิชา



วิชาใหม่ เปิดเรียนปี 2565

วิชาระบบควบคุมภายในของการปฏิบัติงาน
ในงานส่งเสริมการเกษตร

วิชาการส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่



e-Learning 
ส าหรับข้าราชการบรรจุใหม่



โครงการจัดท าแผนปฏิบัติการ
การบริหารและพฒันาทรัพยากรบุคคล

กรมส่งเสริมการเกษตร
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)

สพท. ร่วมกับ กกจ.

แนวทางในการพฒันาบุคลากร
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พัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับ
ภารกิจ และการเปลี่ยนแปลง
ของสังคม

พัฒนาศักยภาพบุคลากร
สู่ความเป็นมืออาชีพ

เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร การจัดการความรู้ 
พัฒนาระบบ กลไก เครื่องมือที่จะส่งเสริม
สนับสนุนการสร้าง Innovative People



ระยะเวลาด าเนินการ ประมาณ 5 เดือน



ระบบ
ฐานข้อมูลบุคลากร 

ระบบฐานข้อมูลบุคลากรกรมส่งเสริมการเกษตร 
พัฒนาแพลตฟอร์มบริหารจัดการบุคลากร

และการจัดการความรู้ภายในองค์กร

ปรับปรุงระบบ
e-Learning

การจัดการความรู้
ภายในองค์กร






