เสนทางสั่งสมประสบการณและผลงาน
(CAREER PATH)
สําหรับ
ชื่อตําแหนงเปาหมาย
ผูอํานวยการกองแผนงาน อํานวยการสูง
หนวยงานสังกัด
กองแผนงาน
ชื่อสวนราชการ
กรมสงเสริมการเกษตร
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ภาพแสดง เสนทางสั่งสมประสบการณ และผลงานของผูมีศักยภาพ (Career Chart)

กองแผนงาน

กอง/สํานักอื่นๆ

ผูอํานวยการกองแผนงาน
อํานวยการสูง M2

อํานวยการสูง M2
ผูเชี่ยวชาญ K4

1 ป

อํานวยการตน M1

1 ป

ผูอํานวยการสวน/กลุม/หัวหนากลุม K3

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

ตําแหนงเปาหมาย .. ระบุ
- ชื่อตําแหนง
- หนวยงานสังกัด

Ladder ที่ 3
นักวิเคราะหนโยบายและแผน
ชํานาญการพิเศษ K3
(ผูอํานวยการกลุม)

Ladder ที่ 3
นักวิเทศสัมพันธชํานาญการพิเศษ
K3
(หัวหนาฝาย)
4 ป

4 ป

Ladder ที่ 2
นักวิเคราะหนโยบายและแผน
ชํานาญการ K2

Ladder ที่ 2
นักวิเทศสัมพันธชํานาญการ
K2
2-6ป ตามคุณวุฒิการศึกษา

2-6ป ตามคุณวุฒิการศึกษา

Ladder ที่ 1
นักวิเคราะหนโยบายและแผน
ปฏิบัติการ K1
ดํารงตําแหนง
ตามทิศทางลูกศร

ตําแหนงในเสนทางกาวหนาฯ..ระบุ
- ชื่อตําแหนง

- หนวยงานสังกัด
- ระยะเวลาในการถือครองตําแหนง
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Ladder ที่ 1
นักวิเทศสัมพันธปฏิบัตกิ าร
K1
ดํารงตําแหนงใด
กอนก็ได

หรือ

ดํารงตําแหนงใด
ตําแหนงหนึ่ง

ตําแหนงเปาหมาย (CRITICAL POSITION)
ผูอํานวยการกองแผนงาน
ชื่อตําแหนง

หนวยงาน

กองแผนงาน

หนาที่รับผิดชอบหลัก (KEY RESPONSIBILITIES)
บริหารงานในฐานะผูอํานวยการกองแผนงานเกี่ยวกับการวางแผน บริหารจัดการ จัดระบบงาน อํานวยการ สั่งราชการ มอบหมาย กํากับ แนะนํา ตรวจสอบ ประเมินผลงาน
ตัดสินใจ แกปญหาเกี่ยวกับงานของกองแผนงาน ประกอบดวย การพัฒนาระบบ การจัดทําแผน โครงการสงเสริมการเกษตร งบประมาณ การติดตาม ประเมิน รายงานผล
งานดานการตางประเทศ การชวยเหลือผูประสบภัยธรรมชาติ และปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
ดานแผนงาน
1. งานแผนงาน โครงการ หรือแผนการ
ปฏิบัติงาน เพื่อกําหนดเปาหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ของกองแผนงาน
ใหสอดคลองกับนโยบายและแผนกลยุทธ
ของกรมสงเสริมการเกษตร

ดานบริหารงาน
1. กําหนดกลยุทธ ระบบงาน และวิธีการ
ปฏิบัติราชการของหนวยงาน เพื่อเปน
แนวทางการปฏิบัติราชการของเจาหนาที่
ในกองแผนงาน

ดานบริหารทรัพยากรบุคคล
1. จัดระบบงานและอัตรากําลังเจาหนาที่
ในหนวยงานที่มีความหลากหลายทั้งในเชิง
ปริมาณและคุณภาพใหสอดคลองกับ
ภารกิจ เพื่อใหการปฏิบัติราชการเกิด
ประสิทธิภาพและความคุมคา

ดานบริหารทรัพยากรและงบประมาณ
1. วางแผนการใชทรัพยากรและ
งบประมาณของหนวยงานที่ตอง
รับผิดชอบสูง เพื่อใหสอดคลองกับ
นโยบาย พันธกิจและเปนไปตาม
เปาหมายของกรมสงเสริมการเกษตร

2. บูรณาการแผนงาน โครงการ
กิจกรรม เพื่อใหเปนไป
ตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ของ
หนวยงานตามที่กําหนด

2. มอบหมาย กํากับดูแล ตรวจสอบ ติดตาม
ใหคําแนะนํา ปรับปรุงแกไข ในเรื่องตางๆ
ที่เกี่ยวของกับภารกิจที่หลากหลายและ
เบ็ดเสร็จของหนวยงาน เพื่อใหการปฏิบัติงาน
บรรลุเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด

2. ติดตามและประเมินผลงานของ
เจาหนาที่ในบังคับบัญชา เพื่อให
การปฏิบัติงานสอดคลองกับวัตถุประสงค
ของหนวยงานและบรรลุเปาหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด

2. ติดตาม ตรวจสอบการใชทรัพยากร
และงบประมาณจํานวนมาก เพื่อใหเกิด
ประสิทธิภาพ ความคุมคา และเปนไป
ตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่
กําหนด
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ดานแผนงาน
3. ติดตาม เรงรัด การดําเนิน
กิจกรรมตางๆ ที่มีความหลากหลายและ
ความยุงยากซับซอนมาก ใหเปนไป
ตามแผนงาน โครงการ หรือแผนการ
ปฏิบัติงาน ตลอดจนประเมินผลและ
รายงานการดําเนินงาน เพื่อใหเปนไป
ตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ของ
หนวยงานตามที่กําหนด

ดานบริหารงาน
3. วินิจฉัย สั่งการ เรื่องที่มีขอบเขตผลกระทบ
ในวงกวาง หรือมีความซับซอนของประเด็น
ปญหา ซึ่งตองพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
การดําเนินการตางๆ ตามภารกิจที่หนวยงาน
รับผิดชอบ เพื่อใหบรรลุเปาหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด

ดานบริหารทรัพยากรบุคคล
ดานบริหารทรัพยากรและงบประมาณ
3. ใหคําปรึกษา แนะนํา ปรับปรุงและ
พัฒนาการปฏิบัติงานของเจาหนาที่
ในบังคับบัญชา เพื่อใหเกิดความสามารถ
ประสิทธิภาพและสมรรถนะที่เหมาะสมกับ
งานที่ปฏิบัติ

4. ติดตอประสานงานกับหนวยงานหรือ
องคกรภาครัฐ เอกชน และบุคคลที่เกี่ยวของ
เพื่อความรวมมือ หรือบูรณาการงานใหเกิด
ผลสัมฤทธิ์และเปนประโยชนตอประชาชน
ผูรับบริการ
5. ชี้แจงขอเท็จจริง พิจารณาใหความเห็น
ขอเสนอแนะในที่ประชุมคณะกรรมการและ
คณะทํางานตางๆ ที่ไดรับแตงตั้ง หรือเวที
เจรจาตางๆ ในระดับหนวยงานหรือองคกร
ทั้งในประเทศและตางประเทศ ในฐานะเปนผู
มีบทบาทหลัก เพื่อรักษาผลประโยชนของ
ราชการและประเทศชาติ

4. ปรับปรุงหรือหาแนวทาง
วิธีการใหมๆ หรือกลยุทธในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล เพื่อพัฒนาเจาหนาที่ผู
ปฏิบัติในการผลิตผลงาน การบริการ หรือ
ผลการดําเนินงานที่มีคุณภาพที่ดีขึ้น

-4-

ผลสัมฤทธิ์หลัก (KEY RESULT AREAS: KRAS)
1. แผนยุทธศาสตรกรมสงเสริมการเกษตร
2. นโยบายและแนวทางการดําเนินงานสงเสริมการเกษตร
3. คําของบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ
4. โครงการสงเสริมการเกษตร
5. ระบบติดตามการดําเนินงานสงเสริมการเกษตร
6. รายงานผลการดําเนินงานสงเสริมการเกษตร
7. ความรวมมือทางวิชาการกับ ตางประเทศ
8. การประสานการชวยเหลือเกษตรกรผูประสบภัยธรรมชาติ
ความรูที่จําเปนสําหรับตําแหนง
(KNOWLEDGE)
ความรูที่ใชในงาน
1. การวิเคราะหขอมูล
2. การวางแผนงาน โครงการ งบประมาณ
การติดตามประเมินผล และความสัมพันธ
ระหวางประเทศ
3. นโยบาย ยุทธศาสตร และการวิเคราะห
สถานการณ และทิศทางการพัฒนาการเกษตร
ทั้งในและตางประเทศ
4. การบริหารงบประมาณ

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานหลัก (KEY PERFORMANCE INDICATORS: KPIS)
1. มีแผนยุทธศาสตรกรมสงเสริมการเกษตร
1. มีนโยบายและแนวทางการดําเนินงานสงเสริมการเกษตร
1. มีคําของบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ
1. มีโครงการสงเสริมการเกษตร
1. มีระบบติดตามการดําเนินงานสงเสริมการเกษตร
1. จํานวนรายงานผลการดําเนินงานสงเสริมการเกษตร
1. มีแผนงาน โครงการ กิจกรรมความรวมมือกับตางประเทศ
1. จํานวนครั้งของการประสานการชวยเหลือเกษตรกรผูประสบภัยธรรมชาติ

ทักษะที่จําเปนสําหรับตําแหนง
(SKILLS)









การใชคอมพิวเตอร
การใชภาษาอังกฤษ
การคํานวณ
การจัดการขอมูล
การวิเคราะหขอมูล
การสื่อสาร
การประสานงาน
การเจรจาตอรอง
(Negotiation)
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สมรรถนะที่คาดหวังสําหรับตําแหนง (COMPETENCIES)
ชื่อสมรรถนะ
ระดับสมรรถนะที่คาดหวัง
(COMPETENCY NAME)
(PROFICIENCY LEVEL)
สมรรถนะหลัก
1. การมุงผลสัมฤทธิ์
 ระดับ 4
2. การบริการที่ดี
 ระดับ 4
3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
 ระดับ 4
4. การยึดมั่นในความถูกตอง
 ระดับ 4
ชอบธรรมและจริยธรรม
5. การทํางานเปนทีม
 ระดับ 4

ความรูที่จําเปนสําหรับตําแหนง
(KNOWLEDGE)

ทักษะที่จําเปนสําหรับตําแหนง
(SKILLS)

ความรูเรื่องกฎหมายและกฏระเบียบราชการ
1. พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผนดิน
2. ความรูดานกฎหมายและระเบียบที่
เกี่ยวของกับการบริหารงบประมาณการเงินและ
การคลัง
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สมรรถนะที่คาดหวังสําหรับตําแหนง (COMPETENCIES)
ชื่อสมรรถนะ
ระดับสมรรถนะที่คาดหวัง
(COMPETENCY NAME)
(PROFICIENCY LEVEL)
สมรรถนะทางการบริหาร
1. สภาวะผูนํา
 ระดับ 2
2. วิสัยทัศน
 ระดับ 2
3. การวางกลยุทธภาครัฐ
 ระดับ 2
4. ศักยภาพเพื่อนําการเปลี่ยนแปลง
 ระดับ 2
5. การควบคุมตนเอง
 ระดับ 2
6. การสอนงานและการ มอบหมายงาน
 ระดับ 2
สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1. การคิดวิเคราะห
 ระดับ 4
2. การมองภาพองครวม
 ระดับ 4
 ระดับ 4
3. การดําเนินการเชิงรุก

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