เสนทางสั่งสมประสบการณและผลงาน
(CAREER PATH)
สําหรับ
ชื่อตําแหนงเปาหมาย
ผูอํานวยการสํานักพัฒนาเกษตรกร อํานวยการสูง
หนวยงานสังกัด
สํานักพัฒนาเกษตรกร
ชื่อสวนราชการ
กรมสงเสริมการเกษตร

-

๑-

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

อํานวยการสูง M2
ผูเชี่ยวชาญ K4

1 ป Ladder ที่ 6
ผูเชี่ยวชาญ K4

1 ป
อํานวยการตน M1
1 ป
ผูอํานวยการสวน K3

Ladder ที่ 5
ผูอํานวยการสวน K3

ผูอํานวยการกลุม/
ศูนย/หัวหนากลุม K3

1 ป
Ladder ที่ 4
ผูอํานวยการกลุม K3

1 ป

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

ตําแหนงเปาหมาย .. ระบุ
- ชื่อตําแหนง
- หนวยงานสังกัด

ตําแหนงในเสนทางกาวหนาฯ..ระบุ
- ชื่อตําแหนง
- หนวยงานสังกัด
- ระยะเวลาในการถือครองตําแหนง

4
ป

K3
3 ป

Ladder ที่ 3
นักวิชาการสงเสริมการเกษตร
ชํานาญการพิเศษ K3 ภายใตกลุม
4 ป
Ladder ที่ 2
นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ K2

4 ป
2-6 ป ตามคุณวุฒิการศึกษา

Ladder ที่ 1
นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ K1
(กลุมงานใดก็ได)
ดํารงตําแหนง
ตามทิศทางลูกศร
-

๒-

ดํารงตําแหนงใดกอน
ก็ได

หรือ

ดํารงตําแหนงใด
ตําแหนงหนึ่ง

ตําแหนงเปาหมาย (CRITICAL POSITION)
ชื่อตําแหนง ผูอํานวยการสํานักพัฒนาเกษตรกร

หนวยงาน สํานักพัฒนาเกษตรกร

หนาที่รับผิดชอบหลัก (KEY RESPONSIBILITIES)
บริหารงานในฐานะผูอํานวยการสํานักพัฒนาเกษตรกร เกี่ยวกับการวางแผน บริหารจัดการ จัดระบบงาน อํานวยการ สั่งราชการ มอบหมาย กํากับ แนะนํา ตรวจสอบ
ประเมินผลงาน ตัดสินใจ แกปญหาเกี่ยวกับงานของสํานักพัฒนาเกษตรกร ประกอบดวย การพัฒนาองค กรเกษตรกร การสงเสริมวิสาหกิจเกษตรชุมชน เคหกิจเกษตร
การพัฒนาและสงเสริมกองทุนเพื่อการเกษตร และปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
ดานแผนงาน
1. วางแผนงาน โครงการ หรือ
แผนการปฏิบัติงาน เพื่อกําหนด
เปาหมายและผลสัมฤทธิ์
ของหนวยงาน ใหสอดคลองกับ
นโยบายและแผนกลยุทธของกรม
สงเสริมการเกษตร

ดานบริหารงาน
1. กําหนดกลยุทธ ระบบงาน และวิธีการ
ปฏิบัติราชการของหนวยงาน เพื่อเปน
แนวทางการปฏิบัติราชการของเจาหนาที่ใน
หนวยงานที่รับผิดชอบ

ดานบริหารทรัพยากรบุคคล
1. จัดระบบงานและอัตรากําลัง
เจาหนาที่ในหนวยงานที่มีความ
หลากหลายทั้งในเชิงปริมาณและ
คุณภาพใหสอดคลองกับภารกิจ เพื่อให
การปฏิบัติราชการเกิดประสิทธิภาพ
และความคุมคา

ดานบริหารทรัพยากรและงบประมาณ
1. วางแผนการใชทรัพยากรและ
งบประมาณของหนวยงานที่ตอง
รับผิดชอบสูง เพื่อใหสอดคลองกับ
นโยบาย พันธกิจ และเปนไปตาม
เปาหมายของสวนราชการ

2. บูรณาการแผนงาน โครงการ
กิจกรรม เพื่อใหเปนไปตามเปาหมาย
และผลสัมฤทธิ์ของหนวยงานตามที่
กําหนด

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

2. ติดตามและประเมินผลงานของ
เจาหนาที่ในบังคับบัญชา เพื่อใหการ
ปฏิบัติงานสอดคลองกับวัตถุประสงค
ของหนวยงานและบรรลุเปาหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด

2. ติดตาม ตรวจสอบการใชทรัพยากร
และงบประมาณจํานวนมาก เพื่อใหเกิด
ประสิทธิภาพ ความคุมคา และเปนไป
ตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่
กําหนด

-

๓-

ดานแผนงาน
3. ติดตาม เรงรัด การดําเนินกิจกรรม
ตาง ๆ ที่มีความหลากหลาย และความ
ยุงยากซับซอนมาก ใหเปนไปตาม
แผนงาน โครงการ หรือแผนการ
ปฏิบัติงาน ตลอดจนประเมินผลและ
รายงานผลการดําเนินงาน เพื่อให
เปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์
ของหนวยงานตามที่กําหนด

ดานบริหารงาน
3. วินิจฉัย สั่งการ เรื่องที่มีขอบเขตผลกระทบ
ในวงกวาง หรือมีความซับซอนของ
ประเด็นปญหา ซึ่งตองพิจารณาอนุมัติ
อนุญาต การดําเนินการตาง ๆ ตามภารกิจที่
หนวยงานรับผิดชอบเพื่อใหบรรลุเปาหมาย
และผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด

ดานบริหารทรัพยากรบุคคล
3. ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงและ
พัฒนาการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ใน
บังคับบัญชาเพื่อใหเกิดความสามารถ
และสมรรถนะที่เหมาะสมกับงานที่
ปฏิบัติ

4. ติดตอประสานงานกับหนวยงานหรือ
องคกรภาครัฐ เอกชน และบุคคลที่เกี่ยวของ
เพื่อใหเกิดความรวมมือ หรือบูรณาการงานให
เกิดผลสัมฤทธิ์และเปนประโยชนตอประชาชน
ผูรับบริการ
5. ชี้แจงขอเท็จจริง พิจารณาใหความเห็น
ขอเสนอแนะในที่ประชุมคณะกรรมการและ
คณะทํางานตาง ๆ ที่ไดรับแตงตั้ง หรือเวที
เจรจาตาง ๆ ในระดับหนวยงานหรือองคกรทั้ง
ในประเทศและตางประเทศ ในฐานะเปนผูมี
บทบาทหลัก เพื่อรักษาผลประโยชนของ
ราชการและประเทศชาติ

4. ปรับปรุงหรือหาแนวทางวิธีการใหม
ๆ หรือกลยุทธในการบริหารทรัพยากร
บุคคลเพื่อพัฒนาเจาหนาที่ผูปฏิบัติใน
การผลิตผลงาน การบริการ หรือผล
การดําเนินงานที่มีคุณภาพที่ดีขึ้น
5. จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรเพื่อใหมี
ศักยภาพในการปฏิบัติงานในรูปแบบ
การฝกอบรม สัมมนา การศึกษาดูงาน
ทั้งในและตางประเทศ

-

๔-

ดานบริหารทรัพยากรและงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์หลัก (KEY RESULT AREAS: KRAS)
1. แนวทาง และแผนการสงเสริม การปฏิบัติงานองคกรเกษตรกรและเครือขาย
วิสาหกิจชุมชน มีความถูกตองและเหมาะสม
2. มีองคความรูในดานองคกรเกษตรกร สถาบันเกษตรกร กองทุนเพื่อ
การเกษตร ภูมิปญญาทองถิ่น เคหกิจเกษตร และเครือขาย ในการสงเสริม
พัฒนา และเพิ่มประสิทธิภาพใหกับเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร และเกษตรกร
3. ระบบการบริหารจัดการองคกรเกษตรกร สถาบันเกษตรกร กองทุนเพื่อ
การเกษตร ภูมิปญญาทองถิ่น เคหกิจเกษตร มีการบูรณาการรวมกับหนวยงาน
ตาง ๆ
4. งานตามนโยบายไดรับการสนับสนุนอยางเปนรูปธรรม
ความรูที่จําเปนสําหรับตําแหนง
(KNOWLEDGE)
1. การพัฒนาเกษตรกร และองคกร
เกษตรกร เครือขาย วิสาหกิจชุมชน
2. การวิเคราะหสถานการณดานการเกษตร
3. การจัดทําแผนพัฒนาการเกษตร
4. ความรูดานกฎหมายและระเบียบ
ราชการที่เกี่ยวของ

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานหลัก (KEY PERFORMANCE INDICATORS: KPIS)
1. จํานวนแผนการสงเสริมการปฏิบัติงานดานองคกรเกษตรกร เครือขาย และวิสาหกิจ
ชุมชน ที่มีประสิทธิภาพ สอดคลองกับสถานการณ สามารถแกปญหาของเกษตรกรได
1. จํานวนชุดองคความรูที่สามารถนําไปถายทอดใหเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร เกษตรกร
และผูเกี่ยวของ
1. จํานวนโครงการบูรณาการ ที่ไดรับความเห็นชอบจากแหลงงบประมาณตาง ๆ
1. จํานวนงาน/โครงการตามนโยบายที่ดําเนินการไดเปนผลสําเร็จ

ทักษะที่จําเปนสําหรับตําแหนง
(SKILLS)







การใชคอมพิวเตอร
การใชภาษาอังกฤษ
การคํานวณ
การจัดการขอมูล
การประสานงานและการเจรจาตอรอง
การพูดในที่ชุมชน

-

๕-

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)

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. ความเขาใจผูอื่น
 ระดับ 4
3. การดําเนินการเชิงรุก
 ระดับ 4

ทักษะที่จําเปนสําหรับตําแหนง
(SKILLS)

-

๖-

เกณฑการพิจารณาคัดเลือกเพื่อแตงตั้งในตําแหนงเปาหมาย
1. มีคุณวุฒิตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงประเภทอํานวยการ (ผูอํานวยการเฉพาะดาน (วิชาการสงเสริมการเกษตร)) 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 และตองมีประสบการณในงานที่เกี่ยวของไมนอยกวา 1 ป
2.4 ตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ ไมนอยกวา 6 ป และปจจุบันดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงผูอํานวยการสวนในสํานักพัฒนาเกษตรกร
โดยตองปฏิบัติงาน/เคยปฏิบัติงานในสํานักพัฒนาเกษตรกร ไมนอยกวา 1 ป
3. มีผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการในปงบประมาณที่ผานมาระดับดีมากขึ้นไปติดตอกัน 2 รอบการประเมิน ทั้งนี้ ใหมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2557
เปนตนไป
4. ไมอยูระหวางถูกสอบสวนหรือถูกลงโทษทางวินัย
5. ผานการอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ หรือหลักสูตรนักบริหารระดับกลางของสํานักงาน ก.พ.

-

๗-

