เสนทางสั่งสมประสบการณและผลงาน
(CAREER PATH)
สําหรับ
ชื่อตําแหนงเปาหมาย
เลขานุการกรม อํานวยการตน
หนวยงานสังกัด
สํานักงานเลขานุการกรม
ชื่อสวนราชการ
กรมสงเสริมการเกษตร

-
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ภาพแสดงเสนทางสั่งสมประสบการณ และผลงานของผูมีศักยภาพ (Career Chart)

สํานักงานเลขานุการกรม

กอง/สํานักอื่นๆ

เลขานุการกรม
อํานวยการตน M1

อํานวยการตน M1
ผูอํานวยการสวน K3
ผูอํานวยการกลุม K3

1 ป

Ladder ที่ 3
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการพิเศษ
(หัวหนาฝาย) K3

3 ป

4 ป

หมายเหตุ
1. เสนทางสั่งสมประสบการณฯ นี้บังคับใชเฉพาะการเขาสู
ตําแหนงเลขานุการกรมเทานั้น
2. รายละเอียดเงื่อนไขและระยะเวลาการดํารงตําแหนง
ตามเสนทางกาวหนา (Career Path ของแตละตําแหนง)
ใหเปนไปตามเกณฑการพิจารณาคัดเลือกเพื่อแตงตั้ง
ในตําแหนงเปาหมาย

ตําแหนงเปาหมาย .. ระบุ
- ชื่อตําแหนง
- หนวยงานสังกัด

Ladder ที่ 2
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
K2
2-6 ป ตามคุณวุฒิการศึกษา

Ladder ที่ 1
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
K1
ดํารงตําแหนง
ตามทิศทางลูกศร

ตําแหนงในเสนทางกาวหนาฯ..ระบุ
- ชื่อตําแหนง

- หนวยงานสังกัด
- ระยะเวลาในการถือครองตําแหนง
-
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ดํารงตําแหนงใด
กอนก็ได

หรือ

ดํารงตําแหนงใด
ตําแหนงหนึ่ง

ตําแหนงเปาหมาย (CRITICAL POSITION)
ชื่อตําแหนง
เลขานุการกรม

หนวยงาน

สํานักงานเลขานุการกรม

หนาที่รับผิดชอบหลัก (KEY RESPONSIBILITIES)
ศึกษา วิเคราะห วางแผนการปฏิบัติงาน มอบหมาย กํากับ ติดตาม และแกไขปญหาในการปฏิบัติงานดานสารบรรณ งานชวยอํานวยการและประสานราชการ
งานเลขานุการ และงานสื่อสารระดับกรม ใหคําปรึกษา แนะนํา และวินิจฉัยสั่งการในงานที่เกี่ยวของกับอํานาจหนาที่ และปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
ดานแผนงาน
1. วางแผนงาน โครงการ หรือ
แผนการปฏิบัติงาน เพื่อกําหนด
เปาหมายและผลสัมฤทธิ์ของหนวยงาน
ใหสอดคลองกับนโยบายและแผน
กลยุทธของกรมสงเสริมการเกษตร
2. บูรณาการแผนงาน โครงการ
กิจกรรม เพื่อใหเปนไปตามเปาหมาย
และผลสัมฤทธิ์ของหนวยงาน
ตามที่กําหนด

ดานบริหารงาน
1. จัดระบบงาน และวิธีการปฏิบัติราชการ
ของหนวยงาน เพื่อเปนแนวทางการปฏิบัติ
ราชการของเจาหนาที่ในหนวยงานที่
รับผิดชอบ

ดานบริหารทรัพยากรบุคคล
1. จัดระบบงานและอัตรากําลัง
เจาหนาที่ในหนวยงานใหสอดคลองกับ
ภารกิจ เพื่อใหการปฏิบัติราชการ
เกิดประสิทธิภาพและความคุมคา

2. มอบหมาย กํากับดูแล ตรวจสอบ ติดตาม
ใหคําแนะนํา ปรับปรุงแกไข ในเรื่องตางๆ
ที่เกี่ยวของกับภารกิจของหนวยงาน เพื่อให
การปฏิบัติงานบรรลุเปาหมายและผลสัมฤทธิ์
ตามที่กําหนด
3. ติดตาม เรงรัด การดําเนินกิจกรรมตางๆ 3. พิจารณาอนุมัติ อนุญาตการดําเนินการ
ใหเปนไปตามแผนงาน โครงการหรือแผนการ ตางๆ ตามภารกิจที่หนวยงานรับผิดชอบ
ปฏิบัติงาน ตลอดจนประเมินผลและรายงาน เพื่อใหบรรลุเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่
ผลการดําเนินงาน เพื่อใหเปนไป
กําหนด
ตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ของหนวยงาน
ตามที่กําหนด
-

2. ติดตามและประเมินผลงานของ
เจาหนาที่ในบังคับบัญชา เพื่อให
การปฏิบัติงานสอดคลองกับ
วัตถุประสงคของหนวยงานและบรรลุ
เปาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด
3. ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงและ
พัฒนาการปฏิบัติงานของเจาหนาที่
ในบังคับบัญชาเพื่อใหเกิด
ความสามารถและสมรรถนะ
ที่เหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ
3-

ดานบริหารทรัพยากรและงบประมาณ
1. วางแผนการใชทรัพยากรและ
งบประมาณของหนวยงาน เพื่อให
สอดคลองกับนโยบาย พันธกิจ และเปน
ไปตามเปาหมายของกรมสงเสริม
การเกษตร
2. ติดตาม ตรวจสอบการใชทรัพยากรและ
งบประมาณ เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ
ความคุมคา และเปนไปตามเปาหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด

ดานแผนงาน

ดานบริหารงาน
4. ติดตอประสานงานกับหนวยงานหรือ
องคกรภาครัฐ เอกชน และบุคคลที่เกี่ยวของ
เพื่อใหเกิดความรวมมือ หรือบูรณาการงานให
เกิดผลสัมฤทธิ์และเปนประโยชนตอประชาชน
ผูรับบริการ
5. ชี้แจงขอเท็จจริง พิจารณาใหความเห็น
ขอเสนอแนะในที่ประชุมคณะกรรมการและ
คณะทํางานตางๆ ที่ไดรับแตงตั้ง หรือเวที
เจรจาตางๆ ในระดับหนวยงานหรือองคกรทั้ง
ในประเทศและตางประเทศในฐานะผูแทน
หนวยงานหรือสวนราชการ เพื่อรักษา
ผลประโยชนของราชการและประเทศชาติ

ผลสัมฤทธิ์หลัก (KEY RESULT AREAS: KRAS)
1. การเสริมสรางความรูความเขาใจ เกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณ
2. การดําเนินการเกี่ยวกับงานชวยอํานวยการและงานเลขานุการของกรมฯ

ดานบริหารทรัพยากรบุคคล

ดานบริหารทรัพยากรและงบประมาณ

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานหลัก (KEY PERFORMANCE INDICATORS: KPIS)
1. จํานวนครั้งที่ไดมีการจัดฝกอบรมเรื่องระเบียบงานสารบรรณ
1. จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการเกี่ยวกับงานชวยอํานวยการและ
งานเลขานุการของกรมฯ ที่ไดดําเนินการแลวเสร็จ
1. จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่ประสานราชการและบูรณาการระหวางหนวยงาน
ประสพผลสําเร็จ
1. ระดับความสําเร็จในการใหบริการดานการสื่อสารแกหนวยงานของกรม
1. ระดับความสําเร็จของขอรองเรียนไดดําเนินการตามระยะเวลาที่กําหนด

3. การประสานราชการและบูรณาการระหวางหนวยงาน มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
4. การใหบริการดานการสื่อสาร เชน โทรศัพท
5. งานดานเรื่องรองเรียน

-
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ความรูที่จําเปนสําหรับตําแหนง
(KNOWLEDGE)
ความรูที่ใชในงาน
1. การบริหารงบประมาณ
2. การบริหารการเปลี่ยนแปลง
3. การบริหารความเสี่ยง
4. การบริหารและพัฒนาผูใตบังคับบัญชา
ความรูเรื่องกฎหมายและกฏระเบียบ
ราชการ
1. พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผนดิน
2. พ.ร.บ. ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
3. กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของกับการ
บริหารงบประมาณ การเงินและการคลัง
และการพัสดุ

สมรรถนะที่คาดหวังสําหรับตําแหนง (COMPETENCIES)
ชื่อสมรรถนะ
ระดับสมรรถนะที่คาดหวัง
(COMPETENCY NAME)
(PROFICIENCY LEVEL)
สมรรถนะหลัก
1. การมุงผลสัมฤทธิ์
 ระดับ 3
2. การบริการที่ดี
 ระดับ 3
3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
 ระดับ 3
4. การยึดมั่นในความถูกตอง
 ระดับ 3
ชอบธรรมและจริยธรรม
5. การทํางานเปนทีม
 ระดับ 3
สมรรถนะทางการบริหาร
1. สภาวะผูนํา
 ระดับ 1
2. วิสัยทัศน
 ระดับ 1
 ระดับ 1
3. การวางกลยุทธภาครัฐ
4. ศักยภาพเพื่อนําการ เปลี่ยนแปลง
 ระดับ 1
5. การควบคุมตนเอง
 ระดับ 1
6. การสอนงานและการ มอบหมายงาน
 ระดับ 1
สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1. การคิดวิเคราะห
 ระดับ 3
 ระดับ 3
2. ความยืดหยุนผอนปรน
 ระดับ 3
3. การตรวจสอบความถูกตองตาม
กระบวนงาน

ทักษะที่จําเปนสําหรับตําแหนง
(SKILLS)





การใชคอมพิวเตอร
การใชภาษาอังกฤษ
การคํานวณ
การจัดการขอมูล

-
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เกณฑการพิจารณาคัดเลือกเพื่อแตงตั้งในตําแหนงเปาหมาย
1. มีคุณวุฒิตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงประเภทอํานวยการ (ผูอํานวยการ) ระดับตน
2. ดํารงตําแหนงใดตําแหนงหนึ่งมาแลว ดังตอไปนี้
2.1 ตําแหนงประเภทอํานวยการ ระดับตน
2.2 ตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ ไมนอยกวา 3 ป และปจจุบันดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงผูอํานวยการสวน/กลุม/ศูนย
หรือหัวหนากลุม/ฝาย มาแลวไมนอยกวา 1 ป
3. มีผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการในปงบประมาณที่ผานมาระดับดีมากขึ้นไปติดตอกัน 2 รอบการประเมิน ทั้งนี้ ใหมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2557
เปนตนไป
4. ไมอยูระหวางถูกสอบสวนหรือถูกลงโทษทางวินัย
5. ผานการอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับกลาง/สูง ของกระทรวงเกษตรและสหกรณหรือหลักสูตรนักบริหารระดับกลางของสํานักงาน ก.พ.

-
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