เสนทางสั่งสมประสบการณและผลงาน
(CAREER PATH)
สําหรับ
ชื่อตําแหนงเปาหมาย
ผูอํานวยการสํานักพัฒนาการถายทอดเทคโนโลยี อํานวยการสูง
หนวยงานสังกัด
สํานักพัฒนาการถายทอดเทคโนโลยี
ชื่อสวนราชการ
กรมสงเสริมการเกษตร

๑

ภาพแสดง เสนทางสั่งสมประสบการณ และผลงานของผูมีศักยภาพ (Career Path)

สํานักพัฒนาการถายทอดเทคโนโลยี

กอง/สํานักอื่นๆ
ผูเชี่ยวชาญ
K4

ผูอํานวยการสํานักพัฒนาการถายทอดเทคโนโลยี
อํานวยการสูง M2

อํานวยการสูง M2
1 ป

อํานวยการตน M1

1 ป

Ladder ที่ 4
ผูอํานวยการสวน K3

ผูอํานวยการสวน K3

Ladder ที่ 4
ผูอํานวยการสวน K3

1 ป

หมายเหตุ
1. เสนทางสั่งสมประสบการณฯ นี้
บังคับใชเฉพาะการเขาสูตําแหนง
ผูอํานวยการสํานักพัฒนาการ
ถายทอดเทคโนโลยีเทานั้น
2. รายละเอียดเงื่อนไขและระยะเวลา
การดํารงตําแหนงตามเสนทางกาวหนา
(Career Path ของแตละตําแหนง)
ใหเปนไปตามเกณฑการพิจารณาคัดเลือก
เพื่อแตงตั้งในตําแหนงเปาหมาย
ตําแหนงเปาหมาย .. ระบุ
- ชื่อตําแหนง
- หนวยงานสังกัด

1 ป

Ladder ที่ 3
ผูอํานวยการกลุม/หัวหนาฝาย K3

Ladder ที่ 3
ผูอํานวยการกลุม/หัวหนาฝาย K3

Ladder ที่ 3
ผูอํานวยการกลุม/หัวหนาฝายK3

4 ป

4 ป

Ladder ที่ 2
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการK2
2-6 ป ตามคุณวุฒกิ ารศึกษา

2-6 ป ตามคุณวุฒกิ ารศึกษา

2-6 ป ตามคุณวุฒิการศึกษา

Ladder ที่ 1
นักวิชาการเผยแพรปฏิบัติการ K1

Ladder ที่ 1
นักวิชาการสงเสริมการเกษตร
ปฏิบัติการ K1

ดํารงตําแหนง
ตามทิศทางลูกศร

ตําแหนงในเสนทางกาวหนาฯ..ระบุ
- ชื่อตําแหนง

๒

K3
3
ป

4 ป

Ladder ที่ 2
นักวิชาการสงเสริมการเกษตร
ชํานาญการ k2

Ladder ที่ 2
นักวิชาการเผยแพรชํานาญการ K2

- หนวยงานสังกัด
- ระยะเวลาในการถือครองตําแหนง

Ladder ที่ 4
ผูอํานวยการสวน K3

1 ป

1 ป

ผูอํานวยการกลุม/
ศูนย/หัวหนากลุม K3

Ladder ที่ 5
ผูเชี่ยวชาญ K4

1 ป

ดํารงตําแหนงใด
กอนก็ได

Ladder ที่ 1
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ K1
หรือ

ดํารงตําแหนงใด
ตําแหนงหนึ่ง

ตําแหนงเปาหมาย (CRITICAL POSITION)
ผูอํานวยการสํานักพัฒนาการถายทอดเทคโนโลยี
ชื่อตําแหนง

หนวยงาน

สํานักพัฒนาการถายทอดเทคโนโลยี

หนาที่รับผิดชอบหลัก (KEY RESPONSIBILITIES)
บริหารงานในฐานะผูอํานวยการสํานักพัฒนาการถายทอดเทคโนโลยี รับผิดชอบในการวางแผน บริหารจัดการ จัดระบบงาน อํานวยการ สั่งราชการ ตัดสินใจแกไขปญหา
งานการถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร งานการพัฒนาเทคโนโลยีการเผยแพรและฝกอบรม งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล งานสงเสริมและเผยแพร งานศูนยบริการและ
ถายทอดเทคโนโลยี และปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย เพื่อใหการดําเนินงานของสํานักพัฒนาการถายทอดเทคโนโลยีมีประสิทธิภาพและสามารถบรรลุผลสําเร็จ
ตามแผนยุทธศาสตร กลยุทธของกรมสงเสริมการเกษตร
ดานแผนงาน
1. วางแผนงาน โครงการ หรือ
แผนการปฏิบัติงานเพื่อกําหนด
เปาหมายและผลสัมฤทธิ์ของสํานัก
พัฒนาการถายทอดเทคโนโลยีให
สอดคลองกับนโยบายและแผนกลยุทธ
ของกรมสงเสริมการเกษตร
2. บูรณาการแผนงาน โครงการ
กิจกรรรม เพื่อใหเปนไปตามเปาหมาย
และผลสัมฤทธิ์ของสํานักพัฒนา
การถายทอดเทคโนโลยีตามที่กําหนด

ดานบริหารงาน
1. กําหนดกลยุทธ ระบบงาน และวิธีการ
ปฏิบัติราชการของสํานักพัฒนาการ
ถายทอดเทคโนโลยี เพื่อเปนแนวทาง
การปฏิบัติราชการของเจาหนาที่
ภายในสํานัก

ดานบริหารทรัพยากรบุคคล
1. จัดระบบงานและอัตรากําลัง
เจาหนาที่ในหนวยงานที่มี
ความหลากหลายทั้งในเชิงปริมาณและ
คุณภาพใหสอดคลองกับภารกิจ เพื่อให
การปฏิบัติราชการเกิดประสิทธิภาพ
และความคุมคา
2. ติดตามและประเมินผลงานของ
เจาหนาที่ในบังคับบัญชา เพื่อให
การปฏิบัติงานสอดคลองกับ
วัตถุประสงคของสํานักพัฒนา
การถายทอดเทคโนโลยีและบรรลุ
เปาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด

2. มอบหมาย กํากับดูแล ตรวจสอบ
ติดตาม ใหคําแนะนํา ปรับปรุงแกไข
ในเรื่องตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับภารกิจ
ที่หลากหลายและเบ็ดเสร็จของสํานัก
พัฒนาการถายทอดเทคโนโลยี เพื่อให
การปฏิบัติงานบรรลุเปาหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด
๓

ดานบริหารทรัพยากรและงบประมาณ
1. วางแผนการใชทรัพยากรและ
งบประมาณของสํานักพัฒนาการถายทอด
เทคโนโลยีที่ตองรับผิดชอบสูง เพื่อให
สอดคลองกับนโยบาย พันธกิจ และเปนไป
ตามเปาหมายของกรมสงเสริมการเกษตร
2. ติดตาม ตรวจสอบการใชทรัพยากรและ
งบประมาณจํานวนมาก เพื่อใหเกิด
ประสิทธิภาพ ความคุมคา และเปนไป
ตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด

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

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

ดานบริหารทรัพยากรบุคคล
3. ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงและ
พัฒนาการปฏิบัติงานของเจาหนาที่
ในบังคับบัญชาเพื่อใหเกิดความสามารถ
และสมรรถนะที่เหมาะสมกับงาน
ที่ปฏิบัติ

4. ติดตอประสานงานกับหนวยงานหรือ
องคกรภาครัฐ เอกชน และบุคคล
ที่เกี่ยวของเพื่อใหเกิดความรวมมือ หรือ
บูรณาการงานใหเกิดผลสัมฤทธิ์และ
เปนประโยชนตอประชาชนผูรับบริการ
5. ชี้แจงขอเท็จจริง พิจารณาใหความเห็น
ขอเสนอแนะในที่ประชุมคณะกรรมการ
และคณะทํางานตางๆ ที่ไดรับแตงตั้ง หรือ
เวทีเจรจาตางๆ ในระดับหนวยงานหรือ
องคกรทั้งในประเทศและตางประเทศ
ในฐานะเปนผูมีบทบาทหลัก เพื่อรักษา
ผลประโยชนของราชการและประเทศชาติ

4. ปรับปรุงหรือหาแนวทางวิธีการใหมๆ
หรือกลยุทธในการบริหารทรัพยากร
บุคคลเพื่อพัฒนาเจาหนาที่ปฏิบัติ
ในการผลิตผลงาน การบริการ
หรือผลการดําเนินงานที่มีคุณภาพที่ดีขึ้น

๔

ดานบริหารทรัพยากรและงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์หลัก (KEY RESULT AREAS: KRAS)
1. การสนับสนุนใหบุคลากรไดมีการเรียนรูเพื่อพัฒนาและสงเสริมการถายทอด
เทคโนโลยีสูเกษตรกรอยางมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานหลัก (KEY PERFORMANCE INDICATORS: KPIS)
1. จํานวนแผนงาน/โครงการถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
2. จํานวนแผนงาน/โครงการพัฒนาบุคลากร
3. จํานวนแผนงาน/โครงการเผยแพรประชาสัมพันธ
1. จํานวนผลงานศึกษาวิจัย
1. จํานวนองคความรู

2. มีผลงานศึกษาวิจัยที่เกี่ยวกับ เทคนิค วิธีการ และสื่อที่ใชในการถายทอดเทคโนโลยี
3. มีองคความรูเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการถายทอดเทคโนโลยีการเผยแพรและ
ฝกอบรม การเผยแพรประชาสัมพันธ และ ศบกต.
4. มีการผลิตสื่อเพื่อใชในการถายทอดเทคโนโลยีและชองทางการเผยแพร
ประชาสัมพันธ
5. มีกระบวนงานในการถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ใหกับเกษตรกรและ
เจาหนาที่ ไดแก การเผยแพรประชาสัมพันธ การถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
และการพัฒนาบุคลากร
6. มีการดําเนินงานตามนโยบาย
ความรูที่จําเปนสําหรับตําแหนง
(Knowledge)
1. ความรูเกี่ยวกับงาน
1) การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
2) การสื่อสารมวลชน
3) การทําแผนพัฒนา
การเกษตร
4) การสงเสริมแบบมีสวนรวม
5) การศึกษาวิจัย

1. จํานวนชนิดของสื่อที่ใชในการถายทอดเทคโนโลยี
2. ชองทางการเผยแพรประชาสัมพันธ
1. จํานวนกระบวนงาน
2. จํานวนเจาหนาที่และเกษตรกรที่ไดรับการถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
1. จํานวนโครงการ

ทักษะที่จําเปนสําหรับตําแหนง
(Skills)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

สมรรถนะที่คาดหวังสําหรับตําแหนง (Competencies)
ชื่อสมรรถนะ
ระดับสมรรถนะที่คาดหวัง
(Competency Name)
(Proficiency Level)
สมรรถนะหลัก
1. การมุงผลสัมฤทธิ์
ระดับ 4
2. การบริการที่ดี
ระดับ 4
3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ ระดับ 4
4. การยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรมและ ระดับ 4
จริยธรรม
5. การทํางานเปนทีม
ระดับ 4

การใชคอมพิวเตอร
การใชภาษาอังกฤษ
การวิเคราะหขอมูล
การคํานวณ
การประสานงาน
การถายทอดความรู
๕

ความรูที่จําเปนสําหรับตําแหนง
(Knowledge)

ทักษะที่จําเปนสําหรับตําแหนง
(Skills)

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. การสอนงานและการมอบหมายงาน
ระดับ 2
สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1. การคิดวิเคราะห
ระดับ 4
2. การมองภาพองครวม
ระดับ 4
3. การดําเนินการเชิงรุก
ระดับ 4

1) พรบ.ขอมูลขาวสาร

๖

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.
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