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เสนทางสั่งสมประสบการณและผลงาน
(CAREER PATH)

สําหรับ

ชื่อตําแหนงเปาหมาย
ผูอํานวยการกองคลัง  อํานวยการตน 
หนวยงานสังกัด
กองคลัง
ชื่อสวนราชการ
กรมสงเสริมการเกษตร
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               ภาพแสดง เสนทางสั่งสมประสบการณ และผลงานของผูมีศักยภาพ  (Career Chart)

กอง/สํานักอื่นๆ กองคลัง

                                       

ผูอํานวยการกองคลัง
อํานวยการตน M1

Ladder ที่ 2
นักวิชาการพัสดุชํานาญการ K2

Ladder ที่ 3
ผูอํานวยการกลุม/หัวหนาฝาย K3

ผูอํานวยการสวน/กลุม/ฝาย K3 

Ladder ที่ 1
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ K1

Ladder ที่ 3
ผูอํานวยการกลุม/หัวหนาฝาย K3

Ladder ที ่2
นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ K2

อํานวยการตน M1

Ladder ที่ 1
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ K1

ผูอํานวยการ
กลุมตรวจสอบภายใน

2-6 ป ตามคุณวุฒิการศึกษา

4 ป4 ป

2-6 ป ตามคุณวุฒิการศึกษา

3 ป

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

ตําแหนงเปาหมาย .. ระบุ
- ชื่อตําแหนง 
- หนวยงานสังกัด 

ตําแหนงในเสนทางกาวหนาฯ..ระบุ
- ชื่อตําแหนง 
- หนวยงานสังกัด 
- ระยะเวลาในการถือครองตําแหนง

ดํารงตําแหนง
ตามทิศทางลูกศร

ดํารงตําแหนงใด
กอนก็ได

ดํารงตําแหนงใด 
ตําแหนงหนึ่ง

หรือ
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หนาที่รับผิดชอบหลัก (KEY RESPONSIBILITIES)

บริหารงานในฐานะผูอํานวยการกองคลัง รับผิดชอบในการวางแผน บริหารจัดการ จัดระบบงาน อํานวยการ สั่งราชการ ตัดสินใจแกไขปญหางานการเงิน บัญชี งบประมาณ 
พัสดุ และปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย เพื่อใหการดําเนินงานของกองคลัง มีประสิทธิภาพและสามารถบรรลุผลสําเร็จตามแผนยุทธศาสตร กลยุทธ
ของกรมสงเสริมการเกษตร และปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย

ดานแผนงาน ดานบริหารงาน ดานบริหารทรัพยากรบุคคล ดานบริหารทรัพยากรและงบประมาณ

1. วางแผนงาน โครงการ หรือ
แผนการปฏิบัติงานเพื่อกําหนด
เปาหมายและผลสัมฤทธิ์ของกองคลัง
ใหสอดคลองกับนโยบายและ
แผนกลยุทธของกรมสงเสริม
การเกษตร

1. จัดระบบงาน และวิธีการปฏิบัติราชการ
ของหนวยงาน เพื่อเปนแนวทางการปฏิบัติ
ราชการของเจาหนาที่ในกองคลัง

1. จัดระบบงานและอัตรากําลัง
เจาหนาที่ในกองคลังใหสอดคลองกับ
ภารกิจ เพื่อใหการปฏิบัติราชการเกิด
ประสิทธิภาพ และความคุมคา

1. วางแผนการใชทรัพยากรและ
งบประมาณของหนวยงาน เพื่อให
สอดคลองกับนโยบาย พันธกิจ และ
เปนไปตามเปาหมายของกรมสงเสริม
การเกษตร

2. บูรณาการแผนงาน โครงการ
กิจกรรรม เพื่อใหเปนไปตาม
เปาหมายและผลสัมฤทธิ์ของ
หนวยงานตามที่กําหนด

2. มอบหมาย กํากับดูแล ตรวจสอบ ติดตาม
ใหคําแนะนํา ปรับปรุงแกไข ในเรื่องตาง ๆ
ที่เกี่ยวของกับภารกิจของกองคลังเพื่อให
การปฏิบัติงานบรรลุเปาหมายและผลสัมฤทธิ์
ตามที่กําหนด

2. ติดตามและประเมินผลงานของ
เจาหนาที่ในบังคับบัญชา เพื่อให
การปฏิบัติงานสอดคลองกับ
วัตถุประสงคของหนวยงานและบรรลุ
เปาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด

2. ติดตาม ตรวจสอบการใชทรัพยากร
และงบประมาณ เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ 
ความคุมคา และเปนไปตามเปาหมาย
และผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด

ตําแหนงเปาหมาย (CRITICAL POSITION)            
ชื่อตําแหนง ผูอํานวยการกองคลัง หนวยงาน กองคลัง
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ดานแผนงาน ดานบริหารงาน ดานบริหารทรัพยากรบุคคล ดานบริหารทรัพยากรและงบประมาณ

3. ติดตาม เรงรัด การดําเนิน
กิจกรรมตางๆ ใหเปนไปตามแผนงาน
โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงาน
ตลอดจนประเมินผลและรายงานการ
ดําเนินงาน เพื่อใหเปนไปตาม
เปาหมายและผลสัมฤทธิ์ของ
หนวยงานตามที่กําหนด

3. พิจารณาอนุมัติ อนุญาต การดําเนินการ
ตางๆ ตามภารกิจที่หนวยงานรับผิดชอบ 
เพื่อใหบรรลุเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่
กําหนด

3. ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงและ
พัฒนาการปฏิบัติงานของเจาหนาที่
ในบังคับบัญชาเพื่อใหเกิด
ความสามารถและสมรรถนะ
ที่เหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ

4. ติดตอประสานงานกับหนวยงานหรือ
องคกรภาครัฐ เอกชน และบุคคลที่เกี่ยวของ
เพื่อใหเกิดความรวมมือ หรือบูรณาการงานให
เกิดผลสัมฤทธิ์และเปนประโยชนตอประชาชน
ผูรับบริการ
5. ชี้แจงขอเท็จจริง พิจารณาใหความเห็น 
ขอเสนอแนะในที่ประชุมคณะกรรมการและ
คณะทํางานตางๆ ที่ไดรับแตงตั้ง หรือเวที
เจรจาตางๆ ในระดับหนวยงานหรือองคกร
ทั้งในประเทศและตางประเทศ ในฐานะผูแทน
กรมสงเสริมการเกษตร เพื่อรักษาผลประโยชน
ของราชการและประเทศชาติ
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ผลสัมฤทธิ์หลัก  (KEY RESULT AREAS: KRAS) ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานหลัก (KEY PERFORMANCE INDICATORS: KPIS)
1. แผนการปฏิบัติงานดานการเงิน การบัญชี การบริหารงบประมาณ การพัสดุ และ
สินทรัพย ไดอยางถูกตองและเหมาะสม

1. จํานวนแผนการปฏิบัติงานดานการเงิน การบัญชี การบริหารงบประมาณ        
การพัสดุและสินทรัพย

2. แนวทางการปฏิบัติงานและแผนพัฒนาระบบงานคลังที่เหมาะสม 1. จํานวนแนวทางการปฏิบัติงานและแผนการพัฒนาระบบงานคลัง
3. ดําเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การบริหารงบประมาณ การพัสดุและ
สินทรัพย ไดอยางถูกตองตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของอยางมีประสิทธิภาพ

1. ระดับความสําเร็จในการดําเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การบริหาร
งบประมาณ การพัสดุและสินทรัพยไดแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด
2. รอยละของความถูกตองของการดําเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี          
การบริหารงบประมาณ การพัสดุและสินทรัพย

4. งานตามนโยบายที่ไดรับมอบหมาย 1. จํานวนงานตามนโยบายที่ไดรับมอบหมายที่ดําเนินการไดแลวเสร็จ

ความรูที่จําเปนสําหรับตําแหนง
(KNOWLEDGE)

ทักษะที่จําเปนสําหรับตําแหนง
(SKILLS)

สมรรถนะที่คาดหวังสําหรับตําแหนง  (COMPETENCIES)

ชื่อสมรรถนะ
(COMPETENCY NAME)

ระดับสมรรถนะที่คาดหวัง
(PROFICIENCY LEVEL)

ความรูที่ใชในงาน
1. การบริหารงบประมาณ
2. การบริหารการเปลี่ยนแปลง
3. การบริหารความเสี่ยง
4. การบริหารและพัฒนาผูใตบังคับบัญชา
5. ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐดวย
ระบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS)
6. ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส (e-GP)
7. พ.ร.บ. ที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518

 การใชคอมพิวเตอร
 การใชภาษาอังกฤษ
 การคํานวณ
 การจัดการขอมูล

สมรรถนะหลัก 
1. การมุงผลสัมฤทธิ์
2. การบริการที่ดี
3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
4. การยึดมั่นในความถูกตอง
   ชอบธรรมและจริยธรรม
5. การทํางานเปนทีม
สมรรถนะทางการบริหาร  
1. สภาวะผูนํา
2. วิสัยทัศน
3. การวางกลยุทธภาครัฐ

 ระดับ 3
 ระดับ 3
 ระดับ 3
 ระดับ 3

 ระดับ 3

 ระดับ 1
 ระดับ 1
 ระดับ 1
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ความรูที่จําเปนสําหรับตําแหนง
(KNOWLEDGE)

ทักษะที่จําเปนสําหรับตําแหนง
(SKILLS)

สมรรถนะที่คาดหวังสําหรับตําแหนง  (COMPETENCIES)

ชื่อสมรรถนะ
(COMPETENCY NAME)

ระดับสมรรถนะที่คาดหวัง
(PROFICIENCY LEVEL)

ความรูเรื่องกฎหมายและกฏระเบียบราชการ 
1. พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผนดิน
2. พ.ร.บ. ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 
2551
3. กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของกับการ
บริหารงบประมาณ การเงินการคลังและ
การพัสดุ

4. ศักยภาพเพื่อนําการเปลี่ยนแปลง
5. การควบคุมตนเอง
6. การสอนงานและการ มอบหมายงาน
สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1. การคิดวิเคราะห
2. ความยืดหยุนผอนปรน
3. การตรวจสอบความถูกตองตาม

กระบวนงาน

 ระดับ 1
 ระดับ 1
 ระดับ 1

 ระดับ 3
 ระดับ 3
 ระดับ 3

เกณฑการพิจารณาคัดเลือกเพื่อแตงตั้งในตําแหนงเปาหมาย
1. มีคุณวุฒิตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงประเภทอํานวยการ (ผูอํานวยการเฉพาะดาน (วิชาการเงินและบัญชี)) ระดับตน
2. ดํารงตําแหนงใดตําแหนงหนึ่งมาแลว ดังตอไปนี้
    2.1 ตําแหนงประเภทอํานวยการ ระดับตน
    2.2 ตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ ไมนอยกวา 3 ป และปจจุบันดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงผูอํานวยการสวน/กลุม/หัวหนาฝาย 
          โดยตองมีประสบการณในงานที๋เกี่ยวของไมนอยกวา 1 ป 
3. มีผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการในปงบประมาณที่ผานมาระดับดีมากขึ้นไปติดตอกัน 2 รอบการประเมิน ทั้งนี้ ใหมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2557 
    เปนตนไป
4. ไมอยูระหวางถูกสอบสวนหรือถูกลงโทษทางวินัย
5. ผานการอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับกลาง/สูงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ/หลักสูตรอื่นที่ ก.พ. รับรอง/หลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
    ของกระทรวงการคลัง





เส้นทางสั่งสมประสบการณ์และผลงาน

(Career Path)


สำหรับ

		ชื่อตำแหน่งเป้าหมาย



		ผู้อำนวยการกองคลัง  อำนวยการต้น 



		หน่วยงานสังกัด



		กองคลัง



		ชื่อส่วนราชการ



		กรมส่งเสริมการเกษตร





               ภาพแสดง เส้นทางสั่งสมประสบการณ์ และผลงานของผู้มีศักยภาพ  (Career Chart)

		กอง/สำนักอื่นๆ

		กองคลัง



		

		



		



		



		

		                                       



		

		



		

		



		



		



		

		



		

		



		

		



		

		



		

		













		ตำแหน่งเป้าหมาย (Critical Position)            



		ชื่อตำแหน่ง

		ผู้อำนวยการกองคลัง

		หน่วยงาน

		กองคลัง





		หน้าที่รับผิดชอบหลัก (Key Responsibilities)



		บริหารงานในฐานะผู้อำนวยการกองคลัง รับผิดชอบในการวางแผน บริหารจัดการ จัดระบบงาน อำนวยการ สั่งราชการ ตัดสินใจแก้ไขปัญหางานการเงิน บัญชี งบประมาณ พัสดุ และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้การดำเนินงานของกองคลัง มีประสิทธิภาพและสามารถบรรลุผลสำเร็จตามแผนยุทธศาสตร์ กลยุทธ์
ของกรมส่งเสริมการเกษตร และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย





		ด้านแผนงาน

		ด้านบริหารงาน

		ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล

		ด้านบริหารทรัพยากรและงบประมาณ



		1. วางแผนงาน โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงานเพื่อกำหนดเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของกองคลังให้สอดคล้องกับนโยบายและ
แผนกลยุทธ์ของกรมส่งเสริมการเกษตร

		1. จัดระบบงาน และวิธีการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ในกองคลัง

		1. จัดระบบงานและอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ในกองคลังให้สอดคล้องกับภารกิจ เพื่อให้การปฏิบัติราชการเกิดประสิทธิภาพ และความคุ้มค่า

		1. วางแผนการใช้ทรัพยากรและงบประมาณของหน่วยงาน เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย พันธกิจ และเป็นไปตามเป้าหมายของกรมส่งเสริมการเกษตร



		2. บูรณาการแผนงาน โครงการ
กิจกรรรม เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานตามที่กำหนด

		2. มอบหมาย กำกับดูแล ตรวจสอบ ติดตาม ให้คำแนะนำ ปรับปรุงแก้ไข ในเรื่องต่าง ๆ

ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของกองคลังเพื่อให้
การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด

		2. ติดตามและประเมินผลงานของเจ้าหน้าที่ในบังคับบัญชา เพื่อให้
การปฏิบัติงานสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงานและบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด



		2. ติดตาม ตรวจสอบการใช้ทรัพยากรและงบประมาณ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า และเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด



		3. ติดตาม เร่งรัด การดำเนินกิจกรรมต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนงาน โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงาน ตลอดจนประเมินผลและรายงานการดำเนินงาน เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานตามที่กำหนด

		3. พิจารณาอนุมัติ อนุญาต การดำเนินการต่างๆ ตามภารกิจที่หน่วยงานรับผิดชอบ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด

		3. ให้คำปรึกษาแนะนำ ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ในบังคับบัญชาเพื่อให้เกิดความสามารถและสมรรถนะ
ที่เหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ

		



		

		4. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐ เอกชน และบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดความร่วมมือ หรือบูรณาการงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการ

		

		



		

		5. ชี้แจงข้อเท็จจริง พิจารณาให้ความเห็น ข้อเสนอแนะในที่ประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานต่างๆ ที่ได้รับแต่งตั้ง หรือเวทีเจรจาต่างๆ ในระดับหน่วยงานหรือองค์กร
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในฐานะผู้แทนกรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อรักษาผลประโยชน์ของราชการและประเทศชาติ

		

		





		ผลสัมฤทธิ์หลัก  (Key Result Areas: KRAs)

		ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานหลัก (Key Performance Indicators: KPIs)



		1. แผนการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี การบริหารงบประมาณ การพัสดุ และ

สินทรัพย์ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

		1. จำนวนแผนการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี การบริหารงบประมาณ        การพัสดุและสินทรัพย์



		2. แนวทางการปฏิบัติงานและแผนพัฒนาระบบงานคลังที่เหมาะสม

		1. จำนวนแนวทางการปฏิบัติงานและแผนการพัฒนาระบบงานคลัง



		3. ดำเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การบริหารงบประมาณ การพัสดุและสินทรัพย์ ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ

		1. ระดับความสำเร็จในการดำเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การบริหารงบประมาณ การพัสดุและสินทรัพย์ได้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด



		

		2. ร้อยละของความถูกต้องของการดำเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี          การบริหารงบประมาณ การพัสดุและสินทรัพย์



		4. งานตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย

		1. จำนวนงานตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายที่ดำเนินการได้แล้วเสร็จ





		ความรู้ที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง

(Knowledge)

		ทักษะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง

(Skills)

		สมรรถนะที่คาดหวังสำหรับตำแหน่ง  (Competencies)



		

		

		ชื่อสมรรถนะ

(Competency Name)

		ระดับสมรรถนะที่คาดหวัง
(Proficiency Level) 



		ความรู้ที่ใช้ในงาน

1. การบริหารงบประมาณ

2. การบริหารการเปลี่ยนแปลง

3. การบริหารความเสี่ยง

4. การบริหารและพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา

5. ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)


6. ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)


7. พ.ร.บ. ที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518

ความรู้เรื่องกฎหมายและกฏระเบียบราชการ 

1. พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน

2. พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551


3. กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงบประมาณ การเงินการคลังและ
การพัสดุ



		· การใช้คอมพิวเตอร์

· การใช้ภาษาอังกฤษ

· การคำนวณ

· การจัดการข้อมูล



		สมรรถนะหลัก 

1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์


2. การบริการที่ดี


3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ


4. การยึดมั่นในความถูกต้อง

   ชอบธรรมและจริยธรรม


5. การทำงานเป็นทีม

สมรรถนะทางการบริหาร  

1. สภาวะผู้นำ

2. วิสัยทัศน์

3. การวางกลยุทธ์ภาครัฐ


4. ศักยภาพเพื่อนำการเปลี่ยนแปลง

5. การควบคุมตนเอง

6. การสอนงานและการ มอบหมายงาน

สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ

1. การคิดวิเคราะห์

2. ความยืดหยุ่นผ่อนปรน

3. การตรวจสอบความถูกต้องตามกระบวนงาน

		· ระดับ 3

· ระดับ 3

· ระดับ 3

· ระดับ 3

· ระดับ 3

· ระดับ 1

· ระดับ 1

· ระดับ 1

· ระดับ 1

· ระดับ 1

· ระดับ 1

· ระดับ 3

· ระดับ 3

· ระดับ 3





		เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งในตำแหน่งเป้าหมาย



		1. มีคุณวุฒิตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทอำนวยการ (ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (วิชาการเงินและบัญชี)) ระดับต้น

2. ดำรงตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งมาแล้ว ดังต่อไปนี้

    2.1 ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น

    2.2 ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ไม่น้อยกว่า 3 ปี และปัจจุบันดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการส่วน/กลุ่ม/หัวหน้าฝ่าย 

          โดยต้องมีประสบการณ์ในงานที๋เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 1 ปี 

3. มีผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการในปีงบประมาณที่ผ่านมาระดับดีมากขึ้นไปติดต่อกัน 2 รอบการประเมิน ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 
    เป็นต้นไป

4. ไม่อยู่ระหว่างถูกสอบสวนหรือถูกลงโทษทางวินัย

5. ผ่านการอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับกลาง/สูงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์/หลักสูตรอื่นที่ ก.พ. รับรอง/หลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
    ของกระทรวงการคลัง





Ladder ที่ 1


นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ K1





Ladder ที่ 1


นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ K1





2-6 ปี ตามคุณวุฒิการศึกษา





2-6 ปี ตามคุณวุฒิการศึกษา








Ladder ที่ 2


นักวิชาการพัสดุชำนาญการ K2








Ladder ที่ 2


นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ K2








4 ปี





4 ปี





หมายเหตุ


1. เส้นทางสั่งสมประสบการณ์ฯ นี้บังคับใช้เฉพาะการเข้าสู่ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลังเท่านั้น


2. รายละเอียดเงื่อนไขและระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง�ตามเส้นทางก้าวหน้า (Career Path ของแต่ละตำแหน่ง)�ให้เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกเพื่อแต่งตั้ง�ในตำแหน่งเป้าหมาย 








Ladder ที่ 3


ผู้อำนวยการกลุ่ม/หัวหน้าฝ่าย K3











Ladder ที่ 3


ผู้อำนวยการกลุ่ม/หัวหน้าฝ่าย K3











ผู้อำนวยการส่วน/กลุ่ม/ฝ่าย K3 �








3 ปี





ผู้อำนวยการ�กลุ่มตรวจสอบภายใน











อำนวยการต้น M1











ดำรงตำแหน่งใดก่อนก็ได้





ดำรงตำแหน่ง


ตามทิศทางลูกศร





ดำรงตำแหน่งใด 


ตำแหน่งหนึ่ง





หรือ





ตำแหน่งในเส้นทางก้าวหน้าฯ..ระบุ


- ชื่อตำแหน่ง 


- หน่วยงานสังกัด 


- ระยะเวลาในการถือครองตำแหน่ง





ตำแหน่งเป้าหมาย .. ระบุ


- ชื่อตำแหน่ง 


- หน่วยงานสังกัด 











ผู้อำนวยการกองคลัง อำนวยการต้น M1








        - ๖ -



