เสนทางสั่งสมประสบการณและผลงาน
(CAREER PATH)
สําหรับ
ชื่อตําแหนงเปาหมาย
ผูอํานวยการศูนยสารสนเทศ อํานวยการสูง
หนวยงานสังกัด
ศูนยสารสนเทศ
ชื่อสวนราชการ
กรมสงเสริมการเกษตร

-

๑-

ภาพแสดง เสนทางสั่งสมประสบการณ และผลงานของผูมีศักยภาพ (Career Chart)
กอง/สํานักอื่นๆ
อํานวยการสูง M2

ผูเชี่ยวชาญ K4

ผูอํานวยการศูนยสารสนเทศ
อํานวยการสูง M2

1 ป

อํานวยการตน M1

1 ป

ผูอํานวยการกลุม/หัวหนากลุม/หัวหนาฝาย
ชํานาญการพิเศษ K3

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

ตําแหนงเปาหมาย .. ระบุ
- ชื่อตําแหนง
- หนวยงานสังกัด

ศูนยสารสนเทศ

Ladder ที่ 3
นักวิชาการคอมพิวเตอร
ชํานาญการพิเศษ K3
(ผูอํานวยการกลุม)

Ladder ที่ 3
นักวิชาการสถิติชํานาญการพิเศษK3
(ผูอํานวยการกลุม)
4 ป

4 ป

Ladder ที่ 2
นักวิชาการสถิติชํานาญการ K2
(กลุมงานใดก็ได)

Ladder ที่ 2
นักวิชาการคอมพิวเตอร
ชํานาญการ K2 (กลุมงานใดก็ได)

2-6 ป ตามคุณวุฒิการศึกษา

Ladder ที่ 1
นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ K1
(กลุมงานใดก็ได)

ดํารงตําแหนง
ตามทิศทางลูกศร

ตําแหนงในเสนทางกาวหนาฯ..ระบุ
- ชื่อตําแหนง

- หนวยงานสังกัด
- ระยะเวลาในการถือครองตําแหนง
-

๒-

2-6 ป ตามคุณวุฒิการศึกษา

Ladder ที่ 1
นักวิชาการคอมพิวเตอร
ปฏิบัติการ K1
(กลุมงานใดก็ได)
ดํารงตําแหนงใด
กอนก็ได

หรือ

ดํารงตําแหนงใด
ตําแหนงหนึ่ง

ตําแหนงเปาหมาย (CRITICAL POSITION)
ผูอํานวยการศูนยสารสนเทศ
ชื่อตําแหนง

หนวยงาน

ศูนยสารสนเทศ

หนาที่รับผิดชอบหลัก (KEY RESPONSIBILITIES)
บริหารงานในฐานะผูอํานวยการศูน ยสารสนเทศเกี่ยวกับการวางแผน บริหารจัดการ จัด ระบบงาน อํานวยการ สั่งราชการ มอบหมาย กํากับ แนะนํา ตรวจสอบ
ประเมินผลงาน ตัดสินใจ แกปญหาเกี่ยวกับงานของศูนยสารสนเทศ ประกอบดวย การวิเคราะหและวางระบบขอมูล ฐานขอมูลสารสนเทศ ระบบเครือขายและ
คอมพิว เตอร ฐานขอมูลเกษตรกร และปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
ดานแผนงาน
1. วางแผนงาน โครงการ หรือ
แผนการปฏิบัติงานเพื่อกําหนด
เปาหมายและผลสัมฤทธิ์ของศูนย
สารสนเทศใหสอดคลองกับนโยบาย
และแผนกลยุทธของกรมสงเสริม
การเกษตร
2. บูรณาการแผนงาน โครงการ
กิจกรรรม เพื่อใหเปนไปตามเปาหมาย
และผลสัมฤทธิ์ของหนวยงานตามที่
กําหนด

ดานบริหารงาน
1. กําหนดกลยุทธ ระบบงาน และวิธีการ
ปฏิบัติราชการของหนวยงาน เพื่อเปน
แนวทางการปฏิบัติราชการของเจาหนาที่
ในหนวยงานที่รับผิดชอบ

ดานบริหารทรัพยากรบุคคล
1. จัดระบบงานและอัตรากําลังเจาหนาที่
ในหนวยงานที่มี
ความหลากหลายทั้งในเชิงปริมาณ
และคุณภาพใหสอดคลองกับภารกิจ
เพื่อใหการปฏิบัติราชการ
เกิดประสิทธิภาพ และความคุมคา
2. ติดตามและประเมินผลงานของ
เจาหนาที่ในบังคับบัญชา เพื่อให
การปฏิบัติงานสอดคลองกับวัตถุประสงค
ของหนวยงานและบรรลุเปาหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด

2. มอบหมาย กํากับดูแล ตรวจสอบ
ติดตาม ใหคําแนะนํา ปรับปรุงแกไข
ในเรื่องตางๆ ที่เกี่ยวของกับภารกิจ
ที่หลากหลายและเบ็ดเสร็จของหนวยงาน
เพื่อใหการปฏิบัติงานบรรลุเปาหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด

-

๓-

ดานบริหารทรัพยากรและงบประมาณ
1. วางแผนการใชทรัพยากรและ
งบประมาณของหนวงานที่ตอง
รับผิดชอบสูง เพื่อใหสอดคลอง
กับนโยบาย พันธกิจ และเปนไป
ตามเปาหมายของสวนราชการ
2. ติดตาม ตรวจสอบการใชทรัพยากร
และงบประมาณจํานวนมาก เพื่อใหเกิด
ประสิทธิภาพ ความคุมคา และเปนไป
ตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่
กําหนด

ดานแผนงาน
3. ติดตาม เรงรัด การดําเนิน
กิจกรรมตางๆ ที่มีความหลากหลาย
และความยุงยากซับซอนมาก
ใหเปนไปตามแผนงาน โครงการ
หรือแผนการปฏิบัติงาน ตลอดจน
ประเมินผลและรายงานผล
การดําเนินงาน เพื่อใหเปนไป
ตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์
ของหนวยงานตามที่กําหนด

ดานบริหารงาน
3. วินิจฉัย สั่งการ เรื่องที่มีขอบเขต
ผลกระทบในวงกวาง หรือมีความซับซอน
ของประเด็นปญหา ซึ่งตองพิจารณาอนุมัติ
อนุญาต การดําเนินการตางๆ ตามภารกิจที่
หนวยงานรับผิดชอบ เพื่อใหบรรลุเปาหมาย
และผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด

ดานบริหารทรัพยากรบุคคล
ดานบริหารทรัพยากรและงบประมาณ
3. ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงและ
พัฒนาการปฏิบัติงานของเจาหนาที่
ในบังคับบัญชาเพื่อใหเกิดความสามารถ
และสมรรถนะที่เหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ

4. ติดตอประสานงานกับหนวยงานหรือ
องคกรภาครัฐ เอกชน และบุคคลที่
เกี่ยวของเพื่อใหเกิดความรวมมือ หรือ
บูรณาการงาน ใหเกิดผลสัมฤทธิ์และเปน
ประโยชนตอประชาชนผูรับบริการ

4. ปรับปรุงหรือหาแนวทาง
วิธีการใหมๆ หรือกลยุทธในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนาเจาหนาที่
ปฏิบัติในการผลิตผลงาน การบริการ
หรือผลการดําเนินงานที่มีคุณภาพ
ที่ดีขึ้น

5. ชี้แจงขอเท็จจริง พิจารณาใหความเห็น
ขอเสนอแนะในที่ประชุมคณะกรรมการและ
คณะทํางานตางๆ ที่ไดรับแตงตั้ง หรือเวที
เจรจาตางๆ ในระดับหนวยงานหรือองคกร
ทั้งในประเทศและตางประเทศ ในฐานะเปน
ผูมีบทบาทหลัก เพื่อรักษาผลประโยชนของ
ราชการและประเทศชาติ

-

๔-

ผลสัมฤทธิ์หลัก (KEY RESULT AREAS: KRAS)
1. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมสงเสริมการเกษตรสอดคลองกับ
กรอบนโยบายและแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย
2. เจาหนาที่สงเสริมการเกษตรมีระบบขอมูลสารสนเทศสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ไดจริง (ลดปริมาณงาน ลดขั้นตอน ลดระยะเวลา ประหยัดคาใชจาย)
3. หนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ สามารถนําขอมูลครัวเรือน
เกษตรกรที่ไดขึ้นทะเบียนกับกรมสงเสริมการเกษตรไปใชประโยชนรวมกันได
4. เจาหนาที่สงเสริมการเกษตร เกษตรกรและประชาชนทั่วไปสามารถเขาถึง สืบคน
องคความรูดานการเกษตรไดงาย สะดวก รวดเร็ว
5. ขอมูลครัวเรือนเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับกรมสงเสริมการเกษตรมีความถูกตอง
นาเชื่อถือ
6. เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับกรมสงเสริมการเกษตรไดรับใบรับรองในการเขารวม
โครงการและการขอรับความชวยเหลือจากภาครัฐ
ความรูที่จําเปนสําหรับตําแหนง
(KNOWLEDGE)
1. ระบบบริหารจัดการองคกร (งาน เงิน คน)
2. การจัดทําแผนแมบทดานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศในงานสงเสริมการเกษตร
3. กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ที่เกี่ยวกับ
วิทยาการคอมพิวเตอร
- พ.ร.บ. วาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร พ.ศ. 2550

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานหลัก (KEY PERFORMANCE INDICATORS: KPIS)
1. โครงการศึกษาวิเคราะหและวางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรของ
กรมสงเสริมการเกษตร
1. การพัฒนาและปรับปรุงระบบฐานขอมูลสารสนเทศดานบริหารและดานวิชาการ
ในงานสงเสริมการเกษตร
1. การปรับปรุงขอมูลทะเบียนครัวเรือนเกษตรกรใหมีความถูกตอง ครบถวนทันสมัย
2. จัดทําระบบฐานขอมูลกลางดานการเกษตร รายครัวเรือน รายพืช รายพื้นที่
1. ปริมาณและคุณภาพองคความรู สารสนเทศในงานสงเสริมการเกษตร
1. จัดทําขอตกลงความรวมมือกับกรมการปกครองในการตรวจสอบขอมูลครัวเรือน
เกษตรกรกับฐานขอมูลทะเบียนราษฎร
1. ระบบฐานขอมูลครัวเรือนเกษตรกรที่มีการเชื่อมโยงขอมูลการขึ้นทะเบียน
ผูปลูกพืชเศรษฐกิจและขอมูลผูประสบภัยธรรมชาติ
สมรรถนะที่คาดหวังสําหรับตําแหนง (COMPETENCIES)
ชื่อสมรรถนะ
ระดับสมรรถนะที่คาดหวัง
(COMPETENCY NAME)
(PROFICIENCY LEVEL)
สมรรถนะหลัก
1. การมุงผลสัมฤทธิ์
 ระดับ 4
2. การบริการที่ดี
 ระดับ 4
3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
 ระดับ 4
4. การยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรม
 ระดับ 4
และจริยธรรม
5. การทํางานเปนทีม
 ระดับ 4

ทักษะที่จําเปนสําหรับตําแหนง
(SKILLS)





การใชคอมพิวเตอร
การใชภาษาอังกฤษ
การคํานวณ
การจัดการขอมูล

-

๕-

ความรูที่จําเปนสําหรับตําแหนง
(KNOWLEDGE)

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. การสืบเสาะหาขอมูล
 ระดับ 4
 ระดับ 4
3. การตรวจสอบความถูกตองตาม
กระบวนงาน

ทักษะที่จําเปนสําหรับตําแหนง
(SKILLS)

- พ.ร.บ. วาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส
พ.ศ. 2544
- พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการพ.ศ. 2540
- นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
เกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
5. การบริหารแผนงาน โครงการ และ
งบประมาณดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
6. การสงเสริมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
สนับสนุนในการวิเคราะหสถานการณ
ดานการเกษตร
7. การจัดทํามาตรฐานขอมูลทางการเกษตร
รวมทั้ง มาตรฐานความปลอดภัย
ดานระบบสารสนเทศ
8. การประเมินความคุมคาระบบไอซีที
9. แผนยุทธศาสตรชาติและมาตรฐานไอซีที
ของประเทศไทย

-

๖-

เกณฑการพิจารณาคัดเลือกเพื่อแตงตั้งในตําแหนงเปาหมาย
1. มีคุณวุฒิตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงประเภทอํานวยการ 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/หัวหนากลุม/หัวหนาฝาย
โดยมีประสบการณในงานที่เกี่ยวของ ไมนอยกวา 1 ป
3. มีผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการในปงบประมาณที่ผานมาระดับดีมากขึ้นไปติดตอกัน 2 รอบการประเมิน ทั้งนี้ ใหมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2557
เปนตนไป
4. ไมอยูระหวางถูกสอบสวนหรือถูกลงโทษทางวินัย
5. ผานการอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ หรือหลักสูตรนักบริหารระดับกลางของสํานักงาน ก.พ.

-

๗-

