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เสนทางสั่งสมประสบการณและผลงาน
(CAREER PATH)

สําหรับ

ชื่อตําแหนงเปาหมาย
ผูอํานวยการกองวิจัยและพัฒนางานสงเสริมการเกษตร อํานวยการตน 
หนวยงานสังกัด
กองวิจัยและพัฒนางานสงเสริมการเกษตร
ชื่อสวนราชการ
กรมสงเสริมการเกษตร
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         ภาพแสดงเสนทางสั่งสมประสบการณ และผลงานของผูมีศักยภาพ  (Career Chart)

           กอง/สํานักอื่นๆ          กองวิจัยและพัฒนางานสงเสริมการเกษตร

                                       

Ladder ที่ 1
นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ K1

(กลุมงานใดก็ได)

ผูอํานวยการกองวิจัยและพัฒนางานสงเสริมการเกษตร
อํานวยการตน M1

Ladder ที่ 4
ผูอํานวยการกลุม K3

 

ตําแหนงเปาหมาย .. ระบุ
- ชื่อตําแหนง 
- หนวยงานสังกัด 

ตําแหนงในเสนทางกาวหนาฯ..ระบุ
- ชื่อตําแหนง 
- หนวยงานสังกัด 
- ระยะเวลาในการถือครองตําแหนง

ดํารงตําแหนง
ตามทิศทางลูกศร

ดํารงตําแหนงใด
กอนก็ได

ดํารงตําแหนงใด 
ตําแหนงหนึ่ง

หรือ

Ladder ที่ 2
นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ K2

(กลุมงานใดก็ได)

อํานวยการ ระดับตน M1

ผูอํานวยการสวน/กลุม K3

Ladder ที่ 3
นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ K3 

(ภายใตกลุม) 4 ป

ผูอํานวยการ
กลุมพัฒนาระบบบริหาร

2-6 ป ตามคุณวุฒิการศึกษา

4 ป

3 ป

3 ป

หมายเหตุ
1. เสนทางสั่งสมประสบการณฯ นี้บังคับใชเฉพาะการเขาสู
ตําแหนงผูอํานวยการกองวิจัยและพัฒนางานสงเสริม
การเกษตร เทานั้น
2. รายละเอียดเงื่อนไขและระยะเวลาการดํารงตําแหนง
ตามเสนทางกาวหนา (Career Path ของแตละตําแหนง)
ใหเปนไปตามเกณฑการพิจารณาคัดเลือกเพื่อแตงตั้ง
ในตําแหนงเปาหมาย 
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หนาที่รับผิดชอบหลัก (KEY RESPONSIBILITIES)

บริหารงานในฐานะผูอํานวยการกองวิจัยและพัฒนางานสงเสริมการเกษตร รับผิดชอบในการวางแผน บริหารจัดการ จัดระบบงาน อํานวยการ สั่งราชการ ตัดสินใจแกไข
ปญหางานวิจัยและพัฒนาระบบสงเสริมการเกษตร และปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย เพื่อใหการดําเนินงานของกองวิจัยและพัฒนางานสงเสริมการเกษตร
มีประสิทธิภาพและสามารถบรรลุผลสําเร็จตามแผนยุทธศาสตร กลยุทธของกรมสงเสริมการเกษตร

ดานแผนงาน ดานบริหารงาน ดานบริหารทรัพยากรบุคคล ดานบริหารทรัพยากรและงบประมาณ

1. วางแผนงาน โครงการ หรือ
แผนการปฏิบัติงานเพื่อกําหนด
เปาหมายและผลสัมฤทธิ์ของกอง
วิจัยและพัฒนางานสงเสริม
การเกษตรใหสอดคลองกับ
นโยบายและแผนกลยุทธของ
กรมสงเสริมการเกษตร

1. จัดระบบงาน และวิธีการปฏิบัติราชการ
ของหนวยงาน เพื่อเปนแนวทางการปฏิบัติ
ราชการของเจาหนาที่ในกองวิจัยและพัฒนา
งานสงเสริมการเกษตร

1. จัดระบบงานและอัตรากําลัง
เจาหนาที่ในกองวิจัยและพัฒนางาน
สงเสริมการเกษตรใหสอดคลองกับ
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
ที่เกี่ยวของกับภารกิจของกองวิจัยและพัฒนา
งานสงเสริมการเกษตรเพื่อใหการปฏิบัติงาน
บรรลุเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด

2. ติดตามและประเมินผลงานของ
เจาหนาที่ในบังคับบัญชา เพื่อใหการ
ปฏิบัติงานสอดคลองกับวัตถุประสงค
ของหนวยงานและบรรลุเปาหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด

2. ติดตาม ตรวจสอบการใชทรัพยากร
และงบประมาณ เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ 
ความคุมคา และเปนไปตามเปาหมาย
และผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด

ตําแหนงเปาหมาย (CRITICAL POSITION)            
ชื่อตําแหนง   ผูอํานวยการกองวิจัยและพัฒนางานสงเสริมการเกษตร หนวยงาน กองวิจัยและพัฒนางานสงเสริมการเกษตร
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ดานแผนงาน ดานบริหารงาน ดานบริหารทรัพยากรบุคคล ดานบริหารทรัพยากรและงบประมาณ

3. ติดตาม เรงรัด การดําเนิน
กิจกรรมตางๆ ใหเปนไปตาม
แผนงาน โครงการ หรือแผนการ
ปฏิบัติงาน ตลอดจนประเมินผล
และรายงานการดําเนินงาน
เพื่อใหเปนไปตามเปาหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ของหนวยงานตามที่
กําหนด

3. พิจารณาอนุมัติ อนุญาต การดําเนินการ
ตางๆ ตามภารกิจที่หนวยงานรับผิดชอบ 
เพื่อใหบรรลุเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่
กําหนด

3. ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงและ
พัฒนาการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ใน
บังคับบัญชาเพื่อใหเกิดความสามารถ
และสมรรถนะที่เหมาะสมกับงานที่
ปฏิบัติ

4. ติดตอประสานงานกับหนวยงานหรือ
องคกรภาครัฐ เอกชน และบุคคลที่เกี่ยวของ
เพื่อใหเกิดความรวมมือ หรือบูรณาการงานให
เกิดผลสัมฤทธิ์และเปนประโยชนตอประชาชน
ผูรับบริการ
5. ชี้แจงขอเท็จจริง พิจารณาใหความเห็น 
ขอเสนอแนะในที่ประชุมคณะกรรมการและ
คณะทํางานตางๆ ที่ไดรับแตงตั้ง หรือเวที
เจรจาตางๆ ในระดับหนวยงานหรือองคกรทั้ง
ในประเทศและตางประเทศ ในฐานะผูแทน
กรมสงเสริมการเกษตร เพื่อรักษาผลประโยชน
ของราชการและประเทศชาติ
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ผลสัมฤทธิ์หลัก  (KEY RESULT AREAS: KRAS) ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานหลัก (KEY PERFORMANCE INDICATORS: KPIS)
1. แนวทางการพัฒนางานวิจัยและระบบการบริหารจัดการงานวิจัยดานสงเสริม
การเกษตร

1.  แนวทางการพัฒนางานวิจัย
2. แนวทางการบริหารจัดการงานวิจัยดานสงเสริมการเกษตร
3. ฐานขอมูลงานวิจัย
4. คูมือการดําเนินงานดานวิชาการสงเสริมการเกษตร
5. มีการนําผลงานวิจัยไปใชในการพัฒนางานสงเสริมการเกษตร

2. แนวทางการพัฒนาระบบสงเสริมการเกษตร และแนวทางการดําเนินงานตาม
ระบบสงเสริมการเกษตร

1. ระบบสงเสริมการเกษตรไดรับการพัฒนาใหเหมาะสมกับสถานการณ

2. แนวทางการดําเนินงานตามระบบสงเสริมการเกษตร
3. คูมือการปฏิบัติงานดานสงเสริมการเกษตร

3. การเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรในดานการวิจัย 1. การเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรในดานการวิจัย
4. งานตามนโยบายที่ไดรับการสนับสนุนอยางเปนรูปธรรม 1. งาน/โครงการตามนโยบายที่ดําเนินการไดเปนผลสําเร็จ

ความรูที่จําเปนสําหรับตําแหนง
(KNOWLEDGE)

ทักษะที่จําเปนสําหรับตําแหนง
(SKILLS)

สมรรถนะที่คาดหวังสําหรับตําแหนง  (COMPETENCIES)

ชื่อสมรรถนะ
(COMPETENCY NAME)

ระดับสมรรถนะที่คาดหวัง
(PROFICIENCY LEVEL)

ความรูที่ใชในงาน
1. การสงเสริมการเกษตร
2. กระบวนการวิจัย
3. การจัดการความรู
4. กระบวนการเรียนรู
5. การวิเคราะหสถานการณดานการเกษตร

 การใชคอมพิวเตอร
 การใชภาษาอังกฤษ
 การคํานวณ
 การจัดการขอมูล
 การวิจัย
 การสื่อสาร

สมรรถนะหลัก 
1. การมุงผลสัมฤทธิ์
2. การบริการที่ดี
3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
4. การยึดมั่นในความถูกตอง
   ชอบธรรมและจริยธรรม
5. การทํางานเปนทีม

 ระดับ 3
 ระดับ 3
 ระดับ 3
 ระดับ 3

 ระดับ 3
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ความรูที่จําเปนสําหรับตําแหนง
(KNOWLEDGE)

ทักษะที่จําเปนสําหรับตําแหนง
(SKILLS)

สมรรถนะที่คาดหวังสําหรับตําแหนง  (COMPETENCIES)

ชื่อสมรรถนะ
(COMPETENCY NAME)

ระดับสมรรถนะที่คาดหวัง
(PROFICIENCY LEVEL)

ความรูเรื่องกฎหมายและกฏระเบียบ
ราชการ 
1. พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผนดิน
2. พ.ร.บ. ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 
2551
3. กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของกับการ
บริหารงบประมาณ การเงินและการคลัง

 การประสานงาน สมรรถนะทางการบริหาร  
1. สภาวะผูนํา
2. วิสัยทัศน
3. การวางกลยุทธภาครัฐ
4. ศักยภาพเพื่อนําการเปลี่ยนแปลง
5. การควบคุมตนเอง
6. การสอนงานและการ มอบหมายงาน
สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1. การคิดวิเคราะห
2. ความเขาใจผูอื่น
3. การดําเนินการเชิงรุก

 ระดับ 1
 ระดับ 1
 ระดับ 1
 ระดับ 1
 ระดับ 1
 ระดับ 1

 ระดับ 3
 ระดับ 3
 ระดับ 3

เกณฑการพิจารณาคัดเลือกเพื่อแตงตั้งในตําแหนงเปาหมาย
1. มีคุณวุฒิตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงประเภทอํานวยการ (ผูอํานวยการเฉพาะดาน (วิชาการสงเสริมการเกษตร)) ระดับตน
2. ดํารงตําแหนงใดตําแหนงหนึ่งมาแลว ดังตอไปนี้
    2.1 ตําแหนงประเภทอํานวยการ ระดับตน
    2.2 ตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ ไมนอยกวา 3 ป และปจจุบันดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงผูอํานวยการสวน/กลุม มาแลว        
          ไมนอยกวา 1 ป 
3. มีผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการในปงบประมาณที่ผานมาระดับดีมากขึ้นไปติดตอกัน 2 รอบการประเมิน ทั้งนี้ ใหมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 
    ตุลาคม 2557 เปนตนไป
4. ไมอยูระหวางถูกสอบสวนหรือถูกลงโทษทางวินัย
5. ผานการอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับกลาง/สูงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ หรือหลักสูตรนักบริหารระดับกลางของสํานักงาน ก.พ.
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เส้นทางสั่งสมประสบการณ์และผลงาน

(Career Path)


สำหรับ

		ชื่อตำแหน่งเป้าหมาย



		ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร อำนวยการต้น 



		หน่วยงานสังกัด



		กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร



		ชื่อส่วนราชการ



		กรมส่งเสริมการเกษตร





          ภาพแสดงเส้นทางสั่งสมประสบการณ์ และผลงานของผู้มีศักยภาพ  (Career Chart)

		           กอง/สำนักอื่นๆ

		         กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร



		

		



		



		



		

		                                       



		

		



		

		



		

		



		

		



		

		



		

		



		

		



		

		















		ตำแหน่งเป้าหมาย (Critical Position)            



		ชื่อตำแหน่ง   ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร

		หน่วยงาน

		กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร





		หน้าที่รับผิดชอบหลัก (Key Responsibilities)



		บริหารงานในฐานะผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร รับผิดชอบในการวางแผน บริหารจัดการ จัดระบบงาน อำนวยการ สั่งราชการ ตัดสินใจแก้ไขปัญหางานวิจัยและพัฒนาระบบส่งเสริมการเกษตร และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้การดำเนินงานของกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร
มีประสิทธิภาพและสามารถบรรลุผลสำเร็จตามแผนยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ของกรมส่งเสริมการเกษตร





		ด้านแผนงาน

		ด้านบริหารงาน

		ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล

		ด้านบริหารทรัพยากรและงบประมาณ



		1. วางแผนงาน โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงานเพื่อกำหนดเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนกลยุทธ์ของ
กรมส่งเสริมการเกษตร

		1. จัดระบบงาน และวิธีการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ในกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร

		1. จัดระบบงานและอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ในกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรให้สอดคล้องกับภารกิจ เพื่อให้การปฏิบัติราชการเกิดประสิทธิภาพ และความคุ้มค่า

		1. วางแผนการใช้ทรัพยากรและงบประมาณของหน่วยงาน เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย พันธกิจ และเป็นไปตามเป้าหมายของกรมส่งเสริมการเกษตร



		2. บูรณาการแผนงาน โครงการ กิจกรรรม เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานตามที่กำหนด

		2. มอบหมาย กำกับดูแล ตรวจสอบ ติดตาม ให้คำแนะนำ ปรับปรุงแก้ไข ในเรื่องต่าง ๆ

ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรเพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด

		2. ติดตามและประเมินผลงานของเจ้าหน้าที่ในบังคับบัญชา เพื่อให้การปฏิบัติงานสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงานและบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด



		2. ติดตาม ตรวจสอบการใช้ทรัพยากรและงบประมาณ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า และเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด



		3. ติดตาม เร่งรัด การดำเนินกิจกรรมต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนงาน โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงาน ตลอดจนประเมินผลและรายงานการดำเนินงาน เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานตามที่กำหนด

		3. พิจารณาอนุมัติ อนุญาต การดำเนินการต่างๆ ตามภารกิจที่หน่วยงานรับผิดชอบ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด

		3. ให้คำปรึกษาแนะนำ ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในบังคับบัญชาเพื่อให้เกิดความสามารถและสมรรถนะที่เหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ

		



		

		4. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐ เอกชน และบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดความร่วมมือ หรือบูรณาการงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการ

		

		



		

		5. ชี้แจงข้อเท็จจริง พิจารณาให้ความเห็น ข้อเสนอแนะในที่ประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานต่างๆ ที่ได้รับแต่งตั้ง หรือเวทีเจรจาต่างๆ ในระดับหน่วยงานหรือองค์กรทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในฐานะผู้แทนกรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อรักษาผลประโยชน์ของราชการและประเทศชาติ

		

		





		ผลสัมฤทธิ์หลัก  (Key Result Areas: KRAs)

		ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานหลัก (Key Performance Indicators: KPIs)



		1. แนวทางการพัฒนางานวิจัยและระบบการบริหารจัดการงานวิจัยด้านส่งเสริมการเกษตร

		1.  แนวทางการพัฒนางานวิจัย



		

		2. แนวทางการบริหารจัดการงานวิจัยด้านส่งเสริมการเกษตร



		

		3. ฐานข้อมูลงานวิจัย



		

		4. คู่มือการดำเนินงานด้านวิชาการส่งเสริมการเกษตร



		

		5. มีการนำผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร



		2. แนวทางการพัฒนาระบบส่งเสริมการเกษตร และแนวทางการดำเนินงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร

		1. ระบบส่งเสริมการเกษตรได้รับการพัฒนาให้เหมาะสมกับสถานการณ์





		

		2. แนวทางการดำเนินงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร



		

		3. คู่มือการปฏิบัติงานด้านส่งเสริมการเกษตร



		3. การเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรในด้านการวิจัย

		1. การเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรในด้านการวิจัย



		4. งานตามนโยบายที่ได้รับการสนับสนุนอย่างเป็นรูปธรรม

		1. งาน/โครงการตามนโยบายที่ดำเนินการได้เป็นผลสำเร็จ





		ความรู้ที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง

(Knowledge)

		ทักษะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง

(Skills)

		สมรรถนะที่คาดหวังสำหรับตำแหน่ง  (Competencies)



		

		

		ชื่อสมรรถนะ

(Competency Name)

		ระดับสมรรถนะที่คาดหวัง
(Proficiency Level) 



		ความรู้ที่ใช้ในงาน

1. การส่งเสริมการเกษตร

2. กระบวนการวิจัย

3. การจัดการความรู้

4. กระบวนการเรียนรู้

5. การวิเคราะห์สถานการณ์ด้านการเกษตร

ความรู้เรื่องกฎหมายและกฏระเบียบราชการ 

1. พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน

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

3. กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงบประมาณ การเงินและการคลัง




		· การใช้คอมพิวเตอร์

· การใช้ภาษาอังกฤษ

· การคำนวณ

· การจัดการข้อมูล

· การวิจัย

· การสื่อสาร

· การประสานงาน



		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. ความเข้าใจผู้อื่น

3. การดำเนินการเชิงรุก

		· 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 (วิชาการส่งเสริมการเกษตร)) ระดับต้น

2. ดำรงตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งมาแล้ว ดังต่อไปนี้

    2.1 ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น

    2.2 ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ไม่น้อยกว่า 3 ปี และปัจจุบันดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการส่วน/กลุ่ม มาแล้ว        

          ไม่น้อยกว่า 1 ปี 

3. มีผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการในปีงบประมาณที่ผ่านมาระดับดีมากขึ้นไปติดต่อกัน 2 รอบการประเมิน ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 

    ตุลาคม 2557 เป็นต้นไป

4. ไม่อยู่ระหว่างถูกสอบสวนหรือถูกลงโทษทางวินัย

5. ผ่านการอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับกลาง/สูงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือหลักสูตรนักบริหารระดับกลางของสำนักงาน ก.พ.





อำนวยการ ระดับต้น M1














ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรอำนวยการต้น M1








ผู้อำนวยการ�กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร�








3 ปี








Ladder ที่ 4


ผู้อำนวยการกลุ่ม K3


 





ผู้อำนวยการส่วน/กลุ่ม K3





�








4 ปี





3 ปี





Ladder ที่ 3


นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ K3 (ภายใต้กลุ่ม)





4 ปี





Ladder ที่ 2


นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ K2


(กลุ่มงานใดก็ได้)





2-6 ปี ตามคุณวุฒิการศึกษา





Ladder ที่ 1


นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ K1


(กลุ่มงานใดก็ได้)














ดำรงตำแหน่งใด 


ตำแหน่งหนึ่ง





หรือ





ดำรงตำแหน่งใดก่อนก็ได้





ดำรงตำแหน่ง


ตามทิศทางลูกศร





ตำแหน่งเป้าหมาย .. ระบุ


- ชื่อตำแหน่ง 


- หน่วยงานสังกัด 











ตำแหน่งในเส้นทางก้าวหน้าฯ..ระบุ


- ชื่อตำแหน่ง 


- หน่วยงานสังกัด 


- ระยะเวลาในการถือครองตำแหน่ง





หมายเหตุ


1. เส้นทางสั่งสมประสบการณ์ฯ นี้บังคับใช้เฉพาะการเข้าสู่ตำแหน่งผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร เท่านั้น


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











        - ๗ -



