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เสนทางสั่งสมประสบการณและผลงาน
(CAREER PATH)

สําหรับ

ชื่อตําแหนงเปาหมาย
ผูอํานวยการสํานักพัฒนาการถายทอดเทคโนโลยี อํานวยการสูง
หนวยงานสังกัด
สํานักพัฒนาการถายทอดเทคโนโลยี
ชื่อสวนราชการ
กรมสงเสริมการเกษตร
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             ภาพแสดง เสนทางสั่งสมประสบการณ และผลงานของผูมีศักยภาพ (Career Path)

กอง/สํานักอื่นๆ                      สํานักพัฒนาการถายทอดเทคโนโลยี

                                       

Ladder ที่ 1
นักวิชาการเผยแพรปฏิบัติการ K1

Ladder ที่ 4
ผูอํานวยการสวน K3

Ladder ที่ 1
นักวิชาการสงเสริมการเกษตร

ปฏิบัติการ K1

Ladder ที่ 1
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ K1

Ladder ที่ 2
นักวิชาการเผยแพรชํานาญการ K2

Ladder ที่ 2
นักวิชาการสงเสริมการเกษตร

ชํานาญการ k2

Ladder ที่ 2
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการK2

Ladder ที่ 3
ผูอํานวยการกลุม/หัวหนาฝาย  K3

Ladder ที่ 3
ผูอํานวยการกลุม/หัวหนาฝาย K3  

Ladder ที่ 3
ผูอํานวยการกลุม/หัวหนาฝายK3

Ladder ที่ 4
ผูอํานวยการสวน K3

Ladder ที่ 4
ผูอํานวยการสวน K3

Ladder ที่ 5
ผูเชี่ยวชาญ K4ผูเชี่ยวชาญ

K4

อํานวยการสูง M2 

ผูอํานวยการสวน K3 

 1 ป

 1 ป

 1 ป

1 ป  1 ป

K3
3
ป

 4 ป  4 ป

 2-6 ป ตามคุณวุฒิการศึกษา  2-6 ป ตามคุณวุฒกิารศึกษา  2-6 ป ตามคุณวุฒกิารศึกษา

 1 ป

 4 ป

ผูอํานวยการสํานักพัฒนาการถายทอดเทคโนโลยี
อํานวยการสูง M2

หมายเหตุ
1. เสนทางสั่งสมประสบการณฯ นี้
บังคับใชเฉพาะการเขาสูตําแหนง
ผูอํานวยการสํานักพัฒนาการ
ถายทอดเทคโนโลยีเทานั้น
2. รายละเอียดเงื่อนไขและระยะเวลา
การดํารงตําแหนงตามเสนทางกาวหนา
(Career Path ของแตละตําแหนง)
ใหเปนไปตามเกณฑการพิจารณาคัดเลือก
เพื่อแตงตั้งในตําแหนงเปาหมาย 

อํานวยการตน M1
 1 ป

ผูอํานวยการกลุม/
ศูนย/หัวหนากลุม K3

ตําแหนงเปาหมาย .. ระบุ
- ชื่อตําแหนง 
- หนวยงานสังกัด 

ตําแหนงในเสนทางกาวหนาฯ..ระบุ
- ชื่อตําแหนง 
- หนวยงานสังกัด 
- ระยะเวลาในการถือครองตําแหนง

ดํารงตําแหนง
ตามทิศทางลูกศร

ดํารงตําแหนงใด
กอนก็ได

ดํารงตําแหนงใด 
ตําแหนงหนึ่ง

หรือ
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หนาที่รับผิดชอบหลัก (KEY RESPONSIBILITIES)
บริหารงานในฐานะผูอํานวยการสํานักพัฒนาการถายทอดเทคโนโลยี รับผิดชอบในการวางแผน บริหารจัดการ จัดระบบงาน อํานวยการ สั่งราชการ ตัดสินใจแกไขปญหา
งานการถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร  งานการพัฒนาเทคโนโลยีการเผยแพรและฝกอบรม งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล  งานสงเสริมและเผยแพร งานศูนยบริการและ
ถายทอดเทคโนโลยี และปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย เพื่อใหการดําเนินงานของสํานักพัฒนาการถายทอดเทคโนโลยีมีประสิทธิภาพและสามารถบรรลุผลสําเร็จ
ตามแผนยุทธศาสตร กลยุทธของกรมสงเสริมการเกษตร

ดานแผนงาน ดานบริหารงาน ดานบริหารทรัพยากรบุคคล ดานบริหารทรัพยากรและงบประมาณ

1. วางแผนงาน โครงการ หรือ
แผนการปฏิบัติงานเพื่อกําหนด
เปาหมายและผลสัมฤทธิ์ของสํานัก
พัฒนาการถายทอดเทคโนโลยีให
สอดคลองกับนโยบายและแผนกลยุทธ
ของกรมสงเสริมการเกษตร

1. กําหนดกลยุทธ ระบบงาน และวิธีการ
ปฏิบัติราชการของสํานักพัฒนาการ
ถายทอดเทคโนโลยี เพื่อเปนแนวทาง
การปฏิบัติราชการของเจาหนาที่
ภายในสํานัก

1. จัดระบบงานและอัตรากําลัง
เจาหนาที่ในหนวยงานที่มี
ความหลากหลายทั้งในเชิงปริมาณและ
คุณภาพใหสอดคลองกับภารกิจ เพื่อให
การปฏิบัติราชการเกิดประสิทธิภาพ 
และความคุมคา

1. วางแผนการใชทรัพยากรและ
งบประมาณของสํานักพัฒนาการถายทอด
เทคโนโลยีที่ตองรับผิดชอบสูง เพื่อให
สอดคลองกับนโยบาย พันธกิจ และเปนไป
ตามเปาหมายของกรมสงเสริมการเกษตร

2. บูรณาการแผนงาน โครงการ
กิจกรรรม เพื่อใหเปนไปตามเปาหมาย
และผลสัมฤทธิ์ของสํานักพัฒนา
การถายทอดเทคโนโลยีตามที่กําหนด

2. มอบหมาย กํากับดูแล ตรวจสอบ
ติดตาม ใหคําแนะนํา ปรับปรุงแกไข
ในเรื่องตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับภารกิจ
ที่หลากหลายและเบ็ดเสร็จของสํานัก
พัฒนาการถายทอดเทคโนโลยี เพื่อให
การปฏิบัติงานบรรลุเปาหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด

2. ติดตามและประเมินผลงานของ
เจาหนาที่ในบังคับบัญชา เพื่อให
การปฏิบัติงานสอดคลองกับ
วัตถุประสงคของสํานักพัฒนา
การถายทอดเทคโนโลยีและบรรลุ
เปาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด

2. ติดตาม ตรวจสอบการใชทรัพยากรและ
งบประมาณจํานวนมาก เพื่อใหเกิด
ประสิทธิภาพ ความคุมคา และเปนไป
ตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด

ตําแหนงเปาหมาย (CRITICAL POSITION)            
ชื่อตําแหนง ผูอํานวยการสํานักพัฒนาการถายทอดเทคโนโลยี       หนวยงาน สํานักพัฒนาการถายทอดเทคโนโลยี           
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ดานแผนงาน ดานบริหารงาน ดานบริหารทรัพยากรบุคคล ดานบริหารทรัพยากรและงบประมาณ

3. ติดตาม เรงรัด การดําเนิน
กิจกรรมตางๆ ที่มีความหลากหลาย
และความยุงยากซับซอนมาก
ใหเปนไปตามแผนงาน โครงการ หรือ
แผนการปฏิบัติงาน ตลอดจน
ประเมินผลและรายงานการดําเนินงาน
เพื่อใหเปนไปตามเปาหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ของหนวยงานตามที่กําหนด

3. วินิจฉัย สั่งการ เรื่องที่มีขอบเขต
ผลกระทบในวงกวาง หรือมีความซับซอน
ของประเด็นปญหา ซึ่งตองพิจารณาอนุมัติ 
อนุญาต การดําเนินการตางๆ ตามภารกิจ
ที่หนวยงานรับผิดชอบ เพื่อใหบรรลุ
เปาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด

3. ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงและ
พัฒนาการปฏิบัติงานของเจาหนาที่
ในบังคับบัญชาเพื่อใหเกิดความสามารถ
และสมรรถนะที่เหมาะสมกับงาน
ที่ปฏิบัติ

4. ติดตอประสานงานกับหนวยงานหรือ
องคกรภาครัฐ เอกชน และบุคคล
ที่เกี่ยวของเพื่อใหเกิดความรวมมือ หรือ
บูรณาการงานใหเกิดผลสัมฤทธิ์และ
เปนประโยชนตอประชาชนผูรับบริการ

4. ปรับปรุงหรือหาแนวทางวิธีการใหมๆ 
หรือกลยุทธในการบริหารทรัพยากร
บุคคลเพื่อพัฒนาเจาหนาที่ปฏิบัติ
ในการผลิตผลงาน การบริการ 
หรือผลการดําเนินงานที่มีคุณภาพที่ดีขึ้น

5. ชี้แจงขอเท็จจริง พิจารณาใหความเห็น 
ขอเสนอแนะในที่ประชุมคณะกรรมการ
และคณะทํางานตางๆ ที่ไดรับแตงตั้ง หรือ
เวทีเจรจาตางๆ ในระดับหนวยงานหรือ
องคกรทั้งในประเทศและตางประเทศ 
ในฐานะเปนผูมีบทบาทหลัก เพื่อรักษา
ผลประโยชนของราชการและประเทศชาติ
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ผลสัมฤทธิ์หลัก  (KEY RESULT AREAS: KRAS) ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานหลัก (KEY PERFORMANCE INDICATORS: KPIS)
1. การสนับสนุนใหบุคลากรไดมีการเรียนรูเพื่อพัฒนาและสงเสริมการถายทอด
เทคโนโลยีสูเกษตรกรอยางมีประสิทธิภาพ 

1. จํานวนแผนงาน/โครงการถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
2. จํานวนแผนงาน/โครงการพัฒนาบุคลากร
3. จํานวนแผนงาน/โครงการเผยแพรประชาสัมพันธ

2. มีผลงานศึกษาวิจัยที่เกี่ยวกับ เทคนิค วิธีการ และสื่อที่ใชในการถายทอดเทคโนโลยี 1. จํานวนผลงานศึกษาวิจัย
3. มีองคความรูเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการถายทอดเทคโนโลยีการเผยแพรและ
ฝกอบรม การเผยแพรประชาสัมพันธ และ ศบกต.

1. จํานวนองคความรู

4. มีการผลิตสื่อเพื่อใชในการถายทอดเทคโนโลยีและชองทางการเผยแพร
ประชาสัมพันธ

1. จํานวนชนิดของสื่อที่ใชในการถายทอดเทคโนโลยี
2. ชองทางการเผยแพรประชาสัมพันธ

5. มีกระบวนงานในการถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ใหกับเกษตรกรและ
เจาหนาที่ ไดแก การเผยแพรประชาสัมพันธ การถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
และการพัฒนาบุคลากร

1. จํานวนกระบวนงาน
2. จํานวนเจาหนาที่และเกษตรกรที่ไดรับการถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

6. มีการดําเนินงานตามนโยบาย 1. จํานวนโครงการ

ความรูที่จําเปนสําหรับตําแหนง 
(Knowledge)

ทักษะที่จําเปนสําหรับตําแหนง
(Skills)

สมรรถนะที่คาดหวังสําหรับตําแหนง (Competencies)
ชื่อสมรรถนะ

(Competency Name)
ระดับสมรรถนะที่คาดหวัง

(Proficiency Level)
1.  ความรูเกี่ยวกับงาน

1) การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
2) การสื่อสารมวลชน
3) การทําแผนพัฒนา

การเกษตร
4) การสงเสริมแบบมีสวนรวม
5) การศึกษาวิจัย

1.  การใชคอมพิวเตอร
2. การใชภาษาอังกฤษ
3. การวิเคราะหขอมูล
4. การคํานวณ
5. การประสานงาน
6. การถายทอดความรู

สมรรถนะหลัก
1. การมุงผลสัมฤทธิ์
2. การบริการที่ดี
3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
4. การยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรมและ

จริยธรรม
5. การทํางานเปนทีม

ระดับ 4
ระดับ 4
ระดับ 4
ระดับ 4

ระดับ 4
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ความรูที่จําเปนสําหรับตําแหนง 
(Knowledge)

ทักษะที่จําเปนสําหรับตําแหนง
(Skills)

สมรรถนะที่คาดหวังสําหรับตําแหนง (Competencies)
ชื่อสมรรถนะ

(Competency Name)
ระดับสมรรถนะที่คาดหวัง

(Proficiency Level)
1) พรบ.ขอมูลขาวสาร สมรรถนะทางการบริหาร

1. สภาวะผูนํา
2. วิสัยทัศน
3. การวางกลยุทธภาครัฐ
4. ศักยภาพเพื่อนําการเปลี่ยนแปลง
5. การควบคุมตนเอง
6. การสอนงานและการมอบหมายงาน
สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1. การคิดวิเคราะห
2. การมองภาพองครวม
3. การดําเนินการเชิงรุก

ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2

ระดับ 4
ระดับ 4
ระดับ 4
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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 และปจจุบันดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงผูอํานวยการสวน/กลุม/ฝาย ที่รายงานตรง
          ตอผูอํานวยการสํานักพัฒนาการถายทอดเทคโนโลยี โดยตองปฏิบัติงาน/เคยปฏิบัติงานในสํานักพัฒนาการถายทอดเทคโนโลยีไมนอยกวา 1 ป  
3. มีผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการในปงบประมาณที่ผานมาระดับดีมากขึ้นไปติดตอกัน 2 รอบการประเมิน ทั้งนี้ ใหมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2557 
    เปนตนไป
4. ไมอยูระหวางถูกสอบสวนหรือถูกลงโทษทางวินัย
5. ผานการอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ หรือหลักสูตรนักบริหารระดับกลางของสํานักงาน ก.พ.



 

เส้นทางสั่งสมประสบการณ์และผลงาน

(Career Path)


สำหรับ

		ชื่อตำแหน่งเป้าหมาย



		ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี อำนวยการสูง



		หน่วยงานสังกัด



		สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี



		ชื่อส่วนราชการ



		กรมส่งเสริมการเกษตร





		กอง/สำนักอื่นๆ

		
                     สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี



		

		



		



		



		

		                                       



		

		



		

		



		



		



		

		



		

		



		

		



		

		



		

		











             ภาพแสดง เส้นทางสั่งสมประสบการณ์ และผลงานของผู้มีศักยภาพ (Career Path)

		ตำแหน่งเป้าหมาย (Critical Position)            



		ชื่อตำแหน่ง

		ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี       

		หน่วยงาน

		สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี           



		หน้าที่รับผิดชอบหลัก (Key Responsibilities)



		บริหารงานในฐานะผู้อำนวยการสำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี รับผิดชอบในการวางแผน บริหารจัดการ จัดระบบงาน อำนวยการ สั่งราชการ ตัดสินใจแก้ไขปัญหา
งานการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร  งานการพัฒนาเทคโนโลยีการเผยแพร่และฝึกอบรม งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล  งานส่งเสริมและเผยแพร่ งานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้การดำเนินงานของสำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีมีประสิทธิภาพและสามารถบรรลุผลสำเร็จตามแผนยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ของกรมส่งเสริมการเกษตร






		ด้านแผนงาน

		ด้านบริหารงาน

		ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล

		ด้านบริหารทรัพยากรและงบประมาณ



		1. วางแผนงาน โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงานเพื่อกำหนดเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของสำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนกลยุทธ์ของกรมส่งเสริมการเกษตร

		1. กำหนดกลยุทธ์ ระบบงาน และวิธีการปฏิบัติราชการของสำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเป็นแนวทาง
การปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่
ภายในสำนัก

		1. จัดระบบงานและอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่มี
ความหลากหลายทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพให้สอดคล้องกับภารกิจ เพื่อให้การปฏิบัติราชการเกิดประสิทธิภาพ และความคุ้มค่า

		1. วางแผนการใช้ทรัพยากรและงบประมาณของสำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ต้องรับผิดชอบสูง เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย พันธกิจ และเป็นไปตามเป้าหมายของกรมส่งเสริมการเกษตร



		2. บูรณาการแผนงาน โครงการ
กิจกรรรม เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของสำนักพัฒนา
การถ่ายทอดเทคโนโลยีตามที่กำหนด

		2. มอบหมาย กำกับดูแล ตรวจสอบ ติดตาม ให้คำแนะนำ ปรับปรุงแก้ไข 
ในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ
ที่หลากหลายและเบ็ดเสร็จของสำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อให้
การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด

		2. ติดตามและประเมินผลงานของเจ้าหน้าที่ในบังคับบัญชา เพื่อให้
การปฏิบัติงานสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของสำนักพัฒนา
การถ่ายทอดเทคโนโลยีและบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด

		2. ติดตาม ตรวจสอบการใช้ทรัพยากรและงบประมาณจำนวนมาก เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า และเป็นไป
ตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด



		3. ติดตาม เร่งรัด การดำเนิน
กิจกรรมต่างๆ ที่มีความหลากหลาย และความยุ่งยากซับซ้อนมาก 
ให้เป็นไปตามแผนงาน โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงาน ตลอดจนประเมินผลและรายงานการดำเนินงาน เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานตามที่กำหนด

		3. วินิจฉัย สั่งการ เรื่องที่มีขอบเขตผลกระทบในวงกว้าง หรือมีความซับซ้อนของประเด็นปัญหา ซึ่งต้องพิจารณาอนุมัติ อนุญาต การดำเนินการต่างๆ ตามภารกิจที่หน่วยงานรับผิดชอบ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด

		3. ให้คำปรึกษาแนะนำ ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ในบังคับบัญชาเพื่อให้เกิดความสามารถและสมรรถนะที่เหมาะสมกับงาน
ที่ปฏิบัติ

		



		

		4. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐ เอกชน และบุคคล
ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดความร่วมมือ หรือบูรณาการงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์และ
เป็นประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการ

		4. ปรับปรุงหรือหาแนวทางวิธีการใหม่ๆ หรือกลยุทธ์ในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติ
ในการผลิตผลงาน การบริการ 
หรือผลการดำเนินงานที่มีคุณภาพที่ดีขึ้น

		



		

		5. ชี้แจงข้อเท็จจริง พิจารณาให้ความเห็น ข้อเสนอแนะในที่ประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานต่างๆ ที่ได้รับแต่งตั้ง หรือเวทีเจรจาต่างๆ ในระดับหน่วยงานหรือองค์กรทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
ในฐานะเป็นผู้มีบทบาทหลัก เพื่อรักษาผลประโยชน์ของราชการและประเทศชาติ

		

		





		ผลสัมฤทธิ์หลัก  (Key Result Areas: KRAs)

		ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานหลัก (Key Performance Indicators: KPIs)



		1. การสนับสนุนให้บุคลากรได้มีการเรียนรู้เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เกษตรกรอย่างมีประสิทธิภาพ 

		1. จำนวนแผนงาน/โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

2. จำนวนแผนงาน/โครงการพัฒนาบุคลากร

3. จำนวนแผนงาน/โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์



		2. มีผลงานศึกษาวิจัยที่เกี่ยวกับ เทคนิค วิธีการ และสื่อที่ใช้ในการถ่ายทอดเทคโนโลยี

		1. จำนวนผลงานศึกษาวิจัย



		3. มีองค์ความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเผยแพร่และ

ฝึกอบรม การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และ ศบกต.

		1. จำนวนองค์ความรู้



		4. มีการผลิตสื่อเพื่อใช้ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีและช่องทางการเผยแพร่

ประชาสัมพันธ์

		1. จำนวนชนิดของสื่อที่ใช้ในการถ่ายทอดเทคโนโลยี

2. ช่องทางการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์



		5. มีกระบวนงานในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ให้กับเกษตรกรและ

เจ้าหน้าที่ ได้แก่ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

และการพัฒนาบุคลากร

		1. จำนวนกระบวนงาน

2. จำนวนเจ้าหน้าที่และเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร



		6. มีการดำเนินงานตามนโยบาย

		1. จำนวนโครงการ





		ความรู้ที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง (Knowledge)

		ทักษะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง

(Skills)

		สมรรถนะที่คาดหวังสำหรับตำแหน่ง (Competencies)



		

		

		ชื่อสมรรถนะ

(Competency Name)

		ระดับสมรรถนะที่คาดหวัง
(Proficiency Level)



		1.  ความรู้เกี่ยวกับงาน

 
1)
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล


2)
การสื่อสารมวลชน


3)
การทำแผนพัฒนาการเกษตร


4)
การส่งเสริมแบบมีส่วนร่วม


5)
การศึกษาวิจัย

1)
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร



		1.  การใช้คอมพิวเตอร์


2.
การใช้ภาษาอังกฤษ

3.
การวิเคราะห์ข้อมูล

4.
การคำนวณ

5.
การประสานงาน

6.
การถ่ายทอดความรู้



		สมรรถนะหลัก

1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์

2. การบริการที่ดี

3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ

4. การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม

5. การทำงานเป็นทีม

สมรรถนะทางการบริหาร

1. สภาวะผู้นำ

2. วิสัยทัศน์

3. การวางกลยุทธ์ภาครัฐ

4. ศักยภาพเพื่อนำการเปลี่ยนแปลง

5. การควบคุมตนเอง


6. การสอนงานและการมอบหมายงาน

สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ

1. การคิดวิเคราะห์

2. การมองภาพองค์รวม

3. การดำเนินการเชิงรุก

		ระดับ 4


ระดับ 4


ระดับ 4


ระดับ 4


ระดับ 4

ระดับ 2


ระดับ 2


ระดับ 2


ระดับ 2


ระดับ 2


ระดับ 2

ระดับ 4


ระดับ 4


ระดับ 4





		เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งในตำแหน่งเป้าหมาย



		1. มีคุณวุฒิตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทอำนวยการ (ผู้อำนวยการ) ระดับสูง

2. ดำรงตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งมาแล้ว ดังต่อไปนี้

    2.1 ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง

    2.2 ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น ไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือประเภทอำนวยการ ระดับต้น นับรวมกับตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 
          ไม่น้อยกว่า 4 ปี

    2.3 ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ไม่น้อยกว่า 1 ปี 

    2.4 ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ไม่น้อยกว่า 6 ปี และปัจจุบันดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการส่วน/กลุ่ม/ฝ่าย ที่รายงานตรง

          ต่อผู้อำนวยการสำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยต้องปฏิบัติงาน/เคยปฏิบัติงานในสำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีไม่น้อยกว่า 1 ปี  

3. มีผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการในปีงบประมาณที่ผ่านมาระดับดีมากขึ้นไปติดต่อกัน 2 รอบการประเมิน ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 
    เป็นต้นไป

4. ไม่อยู่ระหว่างถูกสอบสวนหรือถูกลงโทษทางวินัย

5. ผ่านการอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือหลักสูตรนักบริหารระดับกลางของสำนักงาน ก.พ.





Ladder ที่ 1


นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ K1





Ladder ที่ 1


นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร�ปฏิบัติการ K1











Ladder ที่ 1


นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ K1





 2-6 ปี ตามคุณวุฒิการศึกษา





 2-6 ปี ตามคุณวุฒิการศึกษา





 2-6 ปี ตามคุณวุฒิการศึกษา





Ladder ที่ 2


นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการ K2





Ladder ที่ 2


นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการK2





Ladder ที่ 2


นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร�ชำนาญการ  k2











 4 ปี





 4 ปี





 4 ปี





หมายเหตุ


1. เส้นทางสั่งสมประสบการณ์ฯ นี้�บังคับใช้เฉพาะการเข้าสู่ตำแหน่ง�ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาการ�ถ่ายทอดเทคโนโลยีเท่านั้น


2. รายละเอียดเงื่อนไขและระยะเวลา�การดำรงตำแหน่งตามเส้นทางก้าวหน้า�(Career Path ของแต่ละตำแหน่ง)�ให้เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก�เพื่อแต่งตั้งในตำแหน่งเป้าหมาย 








 1 ปี





Ladder ที่ 3


ผู้อำนวยการกลุ่ม/หัวหน้าฝ่าย K3  





Ladder ที่ 3


ผู้อำนวยการกลุ่ม/หัวหน้าฝ่ายK3











Ladder ที่ 3


ผู้อำนวยการกลุ่ม/หัวหน้าฝ่าย  K3














 1 ปี





 1 ปี





1 ปี





K3


3


ปี





ผู้อำนวยการกลุ่ม/ศูนย์/หัวหน้ากลุ่ม K3





Ladder ที่ 4


ผู้อำนวยการส่วน K3











Ladder ที่ 4


ผู้อำนวยการส่วน K3











Ladder ที่ 4


ผู้อำนวยการส่วน K3











ผู้อำนวยการส่วน K3 �








 1 ปี





อำนวยการต้น M1











ผู้เชี่ยวชาญ�K4





 1 ปี





 1 ปี





Ladder ที่ 5


ผู้เชี่ยวชาญ K4











อำนวยการสูง M2 








ดำรงตำแหน่งใด 


ตำแหน่งหนึ่ง





ดำรงตำแหน่งใดก่อนก็ได้





ดำรงตำแหน่ง


ตามทิศทางลูกศร





ตำแหน่งในเส้นทางก้าวหน้าฯ..ระบุ


- ชื่อตำแหน่ง 


- หน่วยงานสังกัด 


- ระยะเวลาในการถือครองตำแหน่ง











ตำแหน่งเป้าหมาย .. ระบุ


- ชื่อตำแหน่ง 


- หน่วยงานสังกัด 





























หรือ





ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี อำนวยการสูง M2








๒



