เสนทางสั่งสมประสบการณและผลงาน
(CAREER PATH)
สําหรับ
ชื่อตําแหนงเปาหมาย
ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่ อํานวยการสูง
หนวยงานสังกัด
กองการเจาหนาที่
ชื่อสวนราชการ
กรมสงเสริมการเกษตร

-

๑-

ภาพแสดงเสนทางสั่งสมประสบการณ และผลงานของตําแหนงเปาหมาย ตําแหนงผูอํานวยการกองการเจาหนาที่

กองการเจาหนาที่

กอง/สํานักอื่นๆ

ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่
อํานวยการสูง M2

อํานวยการสูง M2
ผูเชี่ยวชาญ K4

อํานวยการตน M1

1 ป

Ladder ที่ 3
ผูอํานวยการกลุม/ฝาย K3

1 ป

ผูอํานวยการสวน/
กลุม/หัวหนากลุม K3

4 ป

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

ตําแหนงเปาหมาย .. ระบุ
- ชื่อตําแหนง
- หนวยงานสังกัด

Ladder ที่ 3
ผูอํานวยการกลุมK3
4 ป

Ladder ที่ 2
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการK2

Ladder ที่ 2
นิติกรชํานาญการ K2

2-6ป ตามคุณวุฒิการศึกษา

Ladder ที่ 1
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ K1
(กลุม/ฝายใดก็ได)
ดํารงตําแหนง
ตามทิศทางลูกศร

ตําแหนงในเสนทางกาวหนาฯ..ระบุ
- ชื่อตําแหนง

- หนวยงานสังกัด
- ระยะเวลาในการถือครองตําแหนง
-

๒-

2-6ป ตามคุณวุฒิการศึกษา

Ladder ที่ 1
นิติกรปฏิบัติการ K1

ดํารงตําแหนงใด
กอนก็ได

หรือ

ดํารงตําแหนงใด
ตําแหนงหนึ่ง

ตําแหนงเปาหมาย (CRITICAL POSITION)
ชื่อตําแหนง
ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่
หนวยงาน
กองการเจาหนาที่
หนาที่รับผิดชอบหลัก (KEY RESPONSIBILITIES)
บริหารงานในฐานะผูอํานวยการกองการเจาหนาที่ รับผิดชอบในการวางแผน บริหารจัดการ จัดระบบงาน อํานวยการ สั่งราชการ ตัดสินใจแกไขปญหางานพัฒนาระบบงานและ
อัตรากําลัง งานสรรหาและบรรจุแตงตั้ง งานทะเบียนประวัติและบําเหน็จความชอบ งานวินัยและนิติการ งานสวัสดิการและเจาหนาที่สัมพันธ เพื่อใหการดําเนินงานของ
กองการเจาหนาที่มีประสิทธิภาพและสามารถบรรลุผลสําเร็จตามแผนยุทธศาสตร กลยุทธของกรมสงเสริมการเกษตร และปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
ดานแผนงาน
1. วางแผนงาน โครงการ หรือ
แผนการปฏิบัติงานเพื่อกําหนด
เปาหมายและผลสัมฤทธิ์ของ
กองการเจาหนาที่ใหสอดคลองกับ
นโยบายและแผนกลยุทธของ
กรมสงเสริมการเกษตร
2. บูรณาการแผนงาน โครงการ
ขนาดใหญ กิจกรรรม เพื่อใหเปนไป
ตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์
ของหนวยงานตามที่กําหนด

ดานบริหารงาน
ดานบริหารทรัพยากรบุคคล
1. กําหนดกลยุทธ ระบบงาน และวิธีการปฏิบัติ 1. จัดระบบงานและอัตรากําลัง
ราชการของหนวยงาน เพื่อเปนแนวทางการปฏิบัติ เจาหนาที่ในหนวยงานที่มี
ราชการของเจาหนาที่ในหนวยงานที่รับผิดชอบ
ความหลากหลายทั้งในเชิงปริมาณ
และคุณภาพใหสอดคลองกับภารกิจ
เพื่อใหการปฏิบัติราชการ
เกิดประสิทธิภาพ และความคุมคา
2. มอบหมาย กํากับดูแล ตรวจสอบ ติดตาม
2. ติดตามและประเมินผลงานของ
ใหคําแนะนํา ปรับปรุงแกไข ในเรื่องตาง ๆ
เจาหนาที่ในบังคับบัญชา เพื่อให
ที่เกี่ยวของกับภารกิจที่หลากหลายและเบ็ดเสร็จ การปฏิบัติงานสอดคลองกับ
ของหนวยงาน เพื่อใหการปฏิบัติงานบรรลุ
วัตถุประสงคของหนวยงานและ
เปาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด
บรรลุเปาหมายและผลสัมฤทธิ์
ตามที่กําหนด

-

๓-

ดานบริหารทรัพยากรและงบประมาณ
1. วางแผนการใชทรัพยากรและ
งบประมาณของหนวงานที่ตอง
รับผิดชอบสูง เพื่อใหสอดคลองกับนโยบาย
พันธกิจ และเปนไปตามเปาหมายของ
กรมสงเสริมการเกษตร
2. ติดตาม ตรวจสอบการใชทรัพยากรและ
งบประมาณจํานวนมาก เพื่อใหเกิด
ประสิทธิภาพ ความคุมคา และเปนไป
ตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด

ดานแผนงาน
3. ติดตาม เรงรัด การดําเนิน
กิจกรรมตางๆ ที่มีความหลากหลาย
และความยุงยากซับซอนมาก
ใหเปนไปตามแผนงาน โครงการ
หรือแผนการปฏิบัติงาน ตลอดจน
ประเมินผลและรายงาน
การดําเนินงาน เพื่อใหเปนไป
ตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ของ
หนวยงานตามที่กําหนด

ดานบริหารงาน
3. วินิจฉัย สั่งการ เรื่องที่มีขอบเขตผลกระทบ
ในวงกวาง หรือมีความซับซอนของประเด็นปญหา
ซึ่งตองพิจารณาอนุมัติ อนุญาต การดําเนินการ
ตางๆ ตามภารกิจที่หนวยงานรับผิดชอบ เพื่อให
บรรลุเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด

ดานบริหารทรัพยากรบุคคล
3. ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงและ
พัฒนาการปฏิบัติงานของเจาหนาที่
ในบังคับบัญชาเพื่อใหเกิด
ความสามารถและสมรรถนะ
ที่เหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ

4. ติดตอประสานงานกับหนวยงานหรือองคกร
ภาครัฐ เอกชน และบุคคลที่เกี่ยวของเพื่อใหเกิด
ความรวมมือ หรือบูรณาการงานใหเกิดผลสัมฤทธิ์
และเปนประโยชนตอประชาชนผูรับบริการ

4. ปรับปรุงหรือหาแนวทาง
วิธีการใหมๆ หรือกลยุทธ
ในการบริหารทรัพยากรบุคคล
เพื่อพัฒนาเจาหนาที่ปฏิบัติในการ
ผลิตผลงาน การบริการ หรือผลการ
ดําเนินงานที่มีคุณภาพที่ดีขึ้น

5. ชี้แจงขอเท็จจริง พิจารณาใหความเห็น
ขอเสนอแนะในที่ประชุมคณะกรรมการและ
คณะทํางานตางๆ ที่ไดรับแตงตั้ง หรือเวทีเจรจา
ตางๆ ในระดับหนวยงานหรือองคกรทั้งในประเทศ
และตางประเทศ ในฐานะเปนผูมีบทบาทหลัก
เพื่อรักษาผลประโยชนของราชการและ
ประเทศชาติ

-

๔-

ดานบริหารทรัพยากรและงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์หลัก (KEY RESULT AREAS: KRAS)
1. การปรับปรุงโครงสรางตําแหนงและอัตรากําลังของกรม
2. การวางแผนอัตรากําลังคนของกรม
3. การสรรหาและบรรจุบุคคลเขารับราชการสังกัดกรมสงเสริมการเกษตร

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานหลัก (KEY PERFORMANCE INDICATORS: KPIS)
1. ระดับความสําเร็จในการปรับปรุงโครงสรางตําแหนงและอัตรากําลังของกรม
1. ระดับความสําเร็จในการวางแผนอัตรากําลังคนของกรม
1. ระดับความสําเร็จในการดําเนินการสรรหาและบรรจุบุคคลเขารับราชการเปน
ขาราชการ และพนักงานราชการ รวมทั้งการสอบตางๆ ของกรมสงเสริมการเกษตร
ที่ถูกตองตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนด และสอดคลองตามนโยบายของ
กรมสงเสริมการเกษตร
1. ระดับความสําเร็จในการดําเนินการแตงตั้ง โยกยาย โอน และการกลับเขารับ
ราชการของขาราชการ ไดถูกตองตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนด
1. ระดับความสําเร็จในการดําเนินการคัดเลือกและประเมินบุคคลเพื่อเลื่อน
ขาราชการขึ้นดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น ไดถูกตองตามหลักเกณฑและวิธีการ
ที่กําหนด
1. ระดับความสําเร็จในการจัดทําเอกสารงานนิติกรรมสัญญาของกรมและงานคดีอื่น
ที่อยูในอํานาจหนาที่ของกรม
1. ระดับความสําเร็จในการปรับปรุงขอมูลบุคคลขาราชการลงในระบบสารสนเทศ
ทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS)
1. จํานวนกิจกรรมดานสวัสดิการที่สงเสริมและสนับสนุนคุณภาพชีวิตของบุคลากรกรม
ที่ดําเนินการเสร็จตามเปาหมาย

4. การแตงตั้ง โยกยาย โอน และการกลับเขารับราชการของขาราชการ
5. การคัดเลือกและประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขาราชการขึ้นดํารงตําแหนงใน
ระดับที่สูงขึ้น
6. การจัดทําเอกสารที่เกี่ยวกับงานนิติกรรมสัญญาของกรมสงเสริมการเกษตรและ
งานคดีอื่นที่อยูในอํานาจหนาที่ของกรม
7. การปรับปรุงฐานขอมูลกําลังคนของกรมในระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล
ระดับกรม (DPIS)
8. การจัดสวัสดิการและกิจกรรมที่สงเสริมและสนับสนุนคุณภาพชีวิตของ
บุคลากรกรมสงเสริมการเกษตร

-

๕-

ความรูที่จําเปนสําหรับตําแหนง
(KNOWLEDGE)
ความรูที่ใชในงาน
1. ความรูเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
2. ความรูเกี่ยวกับการวิเคราะหขอมูล
3. พ.ร.บ. ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
4. ความรูเรื่อง Balance Scorecard และKPI
ความรูเรื่องกฎหมายและกฏระเบียบราชการ
1. พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผนดิน
2. ความรูดานกฎหมายและระเบียบที่
เกี่ยวของกับการบริหารงบประมาณ
การเงินและการคลัง

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

ทักษะที่จําเปนสําหรับตําแหนง
(SKILLS)





การใชคอมพิวเตอร
การใชภาษาอังกฤษ
การคํานวณ
การจัดการขอมูล

-

๖-

เกณฑการพิจารณาคัดเลือกเพื่อแตงตั้งในตําแหนงเปาหมาย
1. มีคุณวุฒิตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงประเภทอํานวยการ (ผูอํานวยการ) ระดับสูง
2. ดํารงตําแหนงใดตําแหนงหนึ่งมาแลว ดังตอไปนี้
2.1 ตําแหนงประเภทอํานวยการ ระดับสูง
2.2 ตําแหนงประเภทอํานวยการ ระดับตน ไมนอยกวา 1 ป หรือนับรวมตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ ไมนอยกวา 4 ป
2.3 ตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ไมนอยกวา 1 ป
2.4 ตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ ไมนอยกวา 6 ป และปจจุบันดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงผูอํานวยการกลุม/หัวหนาฝาย
ในกองการเจาหนาที่ โดยตองปฏิบัติงาน/เคยปฏิบัติงานในกองการเจาหนาที่ ไมนอยกวา 1 ป
3. มีผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการในปงบประมาณที่ผานมาระดับดีมากขึ้นไปติดตอกัน 2 รอบการประเมิน ทั้งนี้ ใหมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2557
เปนตนไป
4. ไมอยูระหวางถูกสอบสวนหรือถูกลงโทษทางวินัย
5. ผานการอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ หรือหลักสูตรนักบริหารระดับกลางของสํานักงาน ก.พ.
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