เสนทางสั่งสมประสบการณและผลงาน
(CAREER PATH)
สําหรับ
ชื่อตําแหนงเปาหมาย
ผูอํานวยการสํานักพัฒนาคุณภาพสินคาเกษตร อํานวยการสูง
หนวยงานสังกัด
สํานักพัฒนาคุณภาพสินคาเกษตร
ชื่อสวนราชการ
กรมสงเสริมการเกษตร

-๑-

ภาพแสดง เสนทางสั่งสมประสบการณ และผลงานของผูมีศักยภาพ (Career Chart)
กอง/สํานักอื่นๆ
สํานักพัฒนาคุณภาพสินคาเกษตร
ผูเชี่ยวชาญ
K4

ผูอํานวยการสํานักพัฒนาคุณภาพสินคาเกษตร
อํานวยการสูง M2

อํานวยการสูง M2
1 ป

อํานวยการตน M1

Ladder ที่ 6
ผูเชี่ยวชาญ
K4
K3
3 ป

1 ป

1 ป

1 ป

ผูอํานวยการกลุม/
ศูนย/หัวหนากลุม K3 1 ป

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

Ladder ที่ 5
ผูอํานวยการสวน K3

Ladder ที่ 4
ผูอํานวยการสวน K3

ผูอํานวยการสวน K3

ตําแหนงเปาหมาย .. ระบุ
- ชื่อตําแหนง
- หนวยงานสังกัด

1 ป

Ladder ที่ 4
ผูอํานวยการกลุม K3

Ladder ที่ 3
ผูอํานวยการกลุม K3
4
ป

Ladder ที่ 3
นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ K3
ภายใตกลุม

4 ป

4 ป

Ladder ที่ 2
วิศวกรการเกษตรชํานาญการ K2
2-6 ป ตามคุณวุฒิการศึกษา

Ladder ที่ 1
วิศวกรการเกษตรปฏิบัตกิ าร K1
(กลุมงานใดก็ได)

ตําแหนงในเสนทางกาวหนาฯ..ระบุ
- ชื่อตําแหนง
- หนวยงานสังกัด
- ระยะเวลาในการถือครองตําแหนง

ดํารงตําแหนง
ตามทิศทางลูกศร

-๒-

Ladder ที่ 2
นักวิชาการเกษตรชํานาญการ K2
2-6 ป ตามคุณวุฒิการศึกษา

Ladder ที่ 1
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ K1
(กลุมงานใดก็ได)
ดํารงตําแหนงใดกอน
ก็ได

หรือ

ดํารงตําแหนงใด
ตําแหนงหนึ่ง

ตําแหนงเปาหมาย (CRITICAL POSITION)
ชื่อตําแหนง
ผูอํานวยการสํานักพัฒนาคุณภาพสินคาเกษตร

หนวยงาน

สํานักพัฒนาคุณภาพสินคาเกษตร

หนาที่รับผิดชอบหลัก (KEY RESPONSIBILITIES)
บริหารงานในฐานะผูอํานวยการสํานักพัฒนาคุณ ภาพสิน คาเกษตร เกี่ยวกับการวางแผน บริหารจัดการ จัดระบบงาน อํานวยการ สั่งราชการ มอบหมาย กํากับ แนะนํา
ตรวจสอบ ประเมินผลงาน ตัดสินใจ แกปญหาเกี่ยวกับงานของสํานักพัฒนาคุณภาพสินคาเกษตร ประกอบดว ย การบริหารศัตรูพืช การสงเสริมคุณภาพและมาตรฐาน
สินคาเกษตร การพัฒนาการเพาะเลี้ยงและจัดการพันธุพืช การสงเสริมวิศวกรรมเกษตร และปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
ดานแผนงาน
1. วางแผนงาน โครงการ หรือ
แผนการปฏิบัติงาน เพื่อกําหนด
เปาหมายและผลสัมฤทธิ์
ของหนวยงาน ใหสอดคลอง
กับนโยบายและแผนกลยุทธของ
กรมสงเสริมการเกษตร
2. บูรณาการแผนงาน โครงการ
กิจกรรม เพื่อใหเปนไปตามเปาหมาย
และผลสัมฤทธิ์ของหนวยงานตามที่
กําหนด

ดานบริหารงาน
1. กําหนดกลยุทธ ระบบงาน และวิธีการ
ปฏิบัติราชการของหนวยงาน เพื่อเปน
แนวทางการปฏิบัติราชการของเจาหนาที่
ในหนวยงานที่รับผิดชอบ

ดานบริหารทรัพยากรบุคคล
1. จัดระบบงานและอัตรากําลัง
เจาหนาที่ในหนวยงานที่มี
ความหลากหลายทั้งในเชิงปริมาณและ
คุณภาพใหสอดคลองกับภารกิจ เพื่อให
การปฏิบัติราชการเกิดประสิทธิภาพ
และความคุมคา
2. มอบหมาย กํากับดูแล ตรวจสอบ ติดตาม 2. ติดตามและประเมินผลงานของ
ใหคําแนะนํา ปรับปรุงแกไข ในเรื่องตาง ๆ
เจาหนาที่ในบังคับบัญชา เพื่อให
ที่เกี่ยวของกับภารกิจที่หลากหลายและ
การปฏิบัติงานสอดคลองกับ
เบ็ดเสร็จของหนวยงาน เพื่อใหการปฏิบัติงาน วัตถุประสงคของหนวยงานและบรรลุ
บรรลุเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด เปาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด

-๓-

ดานบริหารทรัพยากรและงบประมาณ
1. วางแผนการใชทรัพยากรและ
งบประมาณของหนวยงานที่ตอง
รับผิดชอบสูง เพื่อใหสอดคลองกับ
นโยบาย พันธกิจ และเปนไปตาม
เปาหมายของกรมสงเสริมการเกษตร
2. ติดตาม ตรวจสอบการใชทรัพยากร
และงบประมาณจํานวนมาก เพื่อใหเกิด
ประสิทธิภาพ ความคุมคา และเปนไป
ตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์
ตามที่กําหนด

ดานแผนงาน
3. ติดตาม เรงรัด การดําเนิน
กิจกรรมตาง ๆ ที่มีความหลากหลาย
และความยุงยาก ซับซอนมาก
ใหเปนไปตามแผนงาน โครงการ หรือ
แผนการปฏิบัติงาน ตลอดจน
ประเมินผลและรายงานผล
การดําเนินงาน เพื่อใหเปนไป
ตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์
ของหนวยงานตามที่กําหนด

ดานบริหารงาน
3. วินิจฉัย สั่งการ เรื่องที่มีขอบเขตผลกระทบ
ในวงกวาง หรือมีความซับซอนของ
ประเด็นปญหา ซึ่งตองพิจารณาอนุมัติ
อนุญาต การดําเนินการตาง ๆ ตามภารกิจ
ที่หนวยงานรับผิดชอบเพื่อใหบรรลุเปาหมาย
และผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด

ดานบริหารทรัพยากรบุคคล
3. ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงและ
พัฒนาการปฏิบัติงานของเจาหนาที่
ในบังคับบัญชาเพื่อใหเกิด
ความสามารถและสมรรถนะ
ที่เหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ

4. ติดตอประสานงานกับหนวยงานหรือ
องคกรภาครัฐ เอกชน และบุคคลที่เกี่ยวของ
เพื่อใหเกิดความรวมมือ หรือบูรณาการงาน
ใหเกิดผลสัมฤทธิ์และเปนประโยชน
ตอประชาชนผูรับบริการ

4. ปรับปรุงหรือหาแนวทางวิธีการ
ใหม ๆ หรือกลยุทธในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล เพื่อพัฒนาเจาหนาที่
ผูปฏิบัติในการผลิตผลงาน การบริการ
หรือผลการดําเนินงานที่มีคุณภาพ
ที่ดีขึ้น

5. ชี้แจงขอเท็จจริง พิจารณาใหความเห็น
ขอเสนอแนะในที่ประชุมคณะกรรมการและ
คณะทํางานตาง ๆ ที่ไดรับแตงตั้ง หรือเวที
เจรจาตาง ๆ ในระดับหนวยงานหรือองคกร
ทั้งในประเทศและตางประเทศ ในฐานะเปนผู
มีบทบาทหลัก เพื่อรักษาผลประโยชนของ
ราชการและประเทศชาติ

-๔-

ดานบริหารทรัพยากรและงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์หลัก (KEY RESULT AREAS: KRAS)
1. มีแนวทางและแผนสงเสริมการผลิตและการพัฒนาคุณภาพสินคาเกษตรได
ถูกตองและ เหมาะสม
2. มีองคความรูในการสงเสริมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการจัดการระบบ
การจัดการศัตรูพืช ระบบมาตรฐานการเกษตร (อินทรีย และ GAP) เทคโนโลยี
การผลิตขยายพันธุพืชเพาะเลี้ยง วิศวกรรมเกษตรและปจจัยการผลิต
3. สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและพัฒนาคุณภาพผลผลิตสินคาเกษตรใหสามารถ
แขงขันไดและยกระดับรายไดของเกษตรกร
4. กําหนดระบบการบริหารการผลิตและพัฒนาคุณภาพสินคาเกษตรใหไดรับ
การรับรองมาตรฐาน
5. สามารถสนับสนุนการปฏิบัติงานตามนโยบายไดรับอยางเปนรูปธรรม
ความรูที่จําเปนสําหรับตําแหนง
(KNOWLEDGE)
1. การวิเคราะหสถานการณดานการเกษตร
2. การจัดทําแผนพัฒนาการเกษตรแบบ
มีสวนรวม
3. กฎหมายและระเบียบราชการ
4. ความรูดานกฎหมายและระเบียบ
ที่เกี่ยวของกับสินคาเกษตร
5. ความรูดานกฎหมายและระเบียบ

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานหลัก (KEY PERFORMANCE INDICATORS: KPIS)
1. จํานวนแผนการพัฒนาสินคาที่มีประสิทธิภาพ สอดคลองกับสถานการณ
การตลาดสามารถแกปญหาของเกษตรกรได
1. จํานวนชุดความรูที่สามารถนําไปถายทอดใหเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร
เกษตรกรและผูเกี่ยวของ
1. เกษตรกรสามารถผลิตสินคาเกษตรมีคุณภาพมากขึ้น
2. ปริมาณสงออกสินคาเกษตรเพิ่มขึ้น
3. สินคาเกษตรมีคุณภาพเพิ่มขึ้น
4. เกษตรกรมีรายไดเพิ่มขึ้นจากการผลิตสินคาเกษตร
1. โครงการบูรณาการการสงเสริมการผลิตและพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
ที่รับผิดชอบที่ไดรับความเห็นชอบจากแหลงงบประมาณตางๆ
1. งาน/โครงการตามนโยบายที่ดําเนินการไดเปนผลสําเร็จ
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

ทักษะที่จําเปนสําหรับตําแหนง
(SKILLS)






การใชคอมพิวเตอร
การใชภาษาอังกฤษ
การคํานวณ
การจัดการขอมูล
การประสานงานและการเจรจา
ตอรอง
 การพูดในที่ชุมชน
-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. การสอนงานและการมอบหมายงาน
 ระดับ 2
สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1. การมองภาพองครวม
 ระดับ 4
2. การคิดวิเคราะห
 ระดับ 4
 ระดับ 4
3. การสืบเสาะหาขอมูล

ทักษะที่จําเปนสําหรับตําแหนง
(SKILLS)

ที่เกี่ยวของกับการบริหารงบประมาณ
การเงินและการคลัง

-๖-

เกณฑการพิจารณาคัดเลือกเพื่อแตงตั้งในตําแหนงเปาหมาย
1. มีคุณวุฒิตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงประเภทอํานวยการ (ผูอํานวยการเฉพาะดาน (วิชาการเกษตร)) 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 และปจจุบันดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงผูอํานวยการสวนในสํานักพัฒนาคุณภาพ
สินคาเกษตร โดยตองปฏิบัติงาน/เคยปฏิบัติงานในสํานักพัฒนาคุณภาพสินคาเกษตร ไมนอยกวา 1 ป
3. มีผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการในปงบประมาณที่ผานมาระดับดีมากขึ้นไปติดตอกัน 2 รอบการประเมิน ทั้งนี้ ใหมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2557
เปนตนไป
4. ไมอยูระหวางถูกสอบสวนหรือถูกลงโทษทางวินัย
5. ผานการอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ หรือหลักสูตรนักบริหารระดับกลางของสํานักงาน ก.พ.
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