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เสนทางสั่งสมประสบการณและผลงาน
(CAREER PATH)

สําหรับ

ชื่อตําแหนงเปาหมาย
ผูอํานวยการสํานักสงเสริมและจัดการสินคาเกษตร อํานวยการสูง 
หนวยงานสังกัด
สํานักสงเสริมและจัดการสินคาเกษตร
ชื่อสวนราชการ
กรมสงเสริมการเกษตร
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      ภาพแสดง เสนทางสั่งสมประสบการณ และผลงานของผูมีศักยภาพ  (Career Chart)
   กอง/สํานักอื่นๆ                      สํานักสงเสริมและจัดการสินคาเกษตร

                                       

ผูอํานวยการสํานักสงเสริมและจัดการสินคาเกษตร
อํานวยการสูง M2

ผูเชี่ยวชาญ K4

อํานวยการสูง M2

ผูอํานวยการสวน 

อํานวยการตน M1

Ladder ที่ 6
ผูเชี่ยวชาญ K4

K3
3 ป 

2-6 ป ตามคุณวุฒิการศึกษา

ผูอํานวยการกลุม/
ศูนย/หัวหนากลุม K3

ตําแหนงเปาหมาย .. ระบุ
- ชื่อตําแหนง 
- หนวยงานสังกัด 

ตําแหนงในเสนทางกาวหนาฯ..ระบุ
- ชื่อตําแหนง 
- หนวยงานสังกัด 
- ระยะเวลาในการถือครองตําแหนง

ดํารงตําแหนง
ตามทิศทางลูกศร

ดํารงตําแหนงใดกอน
ก็ได

ดํารงตําแหนงใด 
ตําแหนงหนึ่ง

หรือ

4 
ป

Ladder ที่ 5
ผูอํานวยการสวน K3 

Ladder ที่ 4
ผูอํานวยการกลุม K3 

Ladder ที่ 3
นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ K3

ภายใตกลุม 

Ladder ที่ 2
นักวิชาการเกษตรชํานาญการ K2

 

Ladder ที่ 1
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ K1

(กลุมงานใดก็ได) 

1 ป

1 ป

1 ป

1 ป

1 ป

4 ป

หมายเหตุ
1. เสนทางสั่งสมประสบการณฯ นี้บังคับใชเฉพาะการเขาสู
ตําแหนงผูอํานวยการสํานักสงเสริมและจัดการสินคาเทานั้น
2. รายละเอียดเงื่อนไขและระยะเวลาการดํารงตําแหนง
ตามเสนทางกาวหนา (Career Path ของแตละตําแหนง)
ใหเปนไปตามเกณฑการพิจารณาคัดเลือกเพื่อแตงตั้ง
ในตําแหนงเปาหมาย 
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หนาที่รับผิดชอบหลัก (KEY RESPONSIBILITIES)

บริหารงานในฐานะผูอํานวยการสํานักสงเสริมและจัดการสินคาเกษตร เกี่ยวกับการวางแผน บริหารจัดการ จัดระบบงาน อํานวยการ สั่งราชการ มอบหมาย กํากับ แนะนํา 
ตรวจสอบ ประเมินผลงาน ตัดสินใจแกปญหาเกี่ยวกับงานของสํานักสงเสริมและจัดการสินคาเกษตร ประกอบดวย การสงเสริมและจัดการผลิตพืช และการสงเสริมการเลี้ยง
ผึ้งและแมลงเศรษฐกิจ เปนตน เพื่อใหการดําเนินงานของสํานักสงเสริมและจัดการสินคาเกษตรมีประสิทธิภาพและสามารถบรรลุผลสําเร็จตามยุทธศาสตรของกรมสงเสริม
การเกษตร และปฏิบัติงานหนาที่อื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย

ดานแผนงาน ดานบริหารงาน ดานบริหารทรัพยากรบุคคล ดานบริหารทรัพยากรและงบประมาณ

1. วางแผนงาน โครงการ หรือ
แผนการปฏิบัติงาน เพื่อกําหนด
เปาหมายและผลสัมฤทธิ์
ของหนวยงาน ใหสอดคลองกับ
นโยบายและแผนกลยุทธของ
กรมสงเสริมการเกษตร

1. กําหนดกลยุทธ ระบบงาน และวิธีการ
ปฏิบัติราชการของหนวยงาน เพื่อเปน
แนวทางการปฏิบัติราชการของเจาหนาที่
ในหนวยงานที่รับผิดชอบ

1. จัดระบบงานและอัตรากําลัง
เจาหนาที่ในหนวยงานที่มี
ความหลากหลายทั้งในเชิงปริมาณและ
คุณภาพใหสอดคลองกับภารกิจ เพื่อให
การปฏิบัติราชการเกิดประสิทธิภาพ
และความคุมคา

1. วางแผนการใชทรัพยากรและ
งบประมาณของหนวยงานที่ตอง
รับผิดชอบสูง เพื่อใหสอดคลองกับ
นโยบาย พันธกิจ และเปนไป
ตามเปาหมายของกรมสงเสริมการเกษตร

2. บูรณาการแผนงาน โครงการ
กิจกรรม เพื่อใหเปนไปตามเปาหมาย
และผลสัมฤทธิ์ของหนวยงานตามที่
กําหนด

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

2. ติดตามและประเมินผลงานของ
เจาหนาที่ในบังคับบัญชา เพื่อให
การปฏิบัติงานสอดคลองกับ
วัตถุประสงคของหนวยงานและบรรลุ
เปาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด

2. ติดตาม ตรวจสอบการใชทรัพยากร
และงบประมาณจํานวนมาก เพื่อใหเกิด
ประสิทธิภาพ ความคุมคา และเปนไป
ตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่
กําหนด

ตําแหนงเปาหมาย (CRITICAL POSITION)            
ชื่อตําแหนง ผูอํานวยการสํานักสงเสริมและจัดการสินคาเกษตร หนวยงาน สํานักสงเสริมและจัดการสินคาเกษตร
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ดานแผนงาน ดานบริหารงาน ดานบริหารทรัพยากรบุคคล ดานบริหารทรัพยากรและงบประมาณ

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

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

3. ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงและ
พัฒนาการปฏิบัติงานของเจาหนาที่
ในบังคับบัญชาเพื่อใหเกิด
ความสามารถและสมรรถนะ
ที่เหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ

4. ติดตอประสานงานกับหนวยงานหรือ
องคกรภาครัฐ เอกชน และบุคคลที่เกี่ยวของ
เพื่อใหเกิดความรวมมือ หรือบูรณาการงาน
ใหเกิดผลสัมฤทธิ์และเปนประโยชน
ตอประชาชนผูรับบริการ

4. ปรับปรุงหรือหาแนวทาง
วิธีการใหม ๆ หรือกลยุทธในการ
บริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อพัฒนา
เจาหนาที่ผูปฏิบัติในการผลิตผลงาน
การบริการ หรือผลการดําเนินงาน
ที่มีคุณภาพที่ดีขึ้น

5. ชี้แจงขอเท็จจริง พิจารณาใหความเห็น
ขอเสนอแนะในที่ประชุมคณะกรรมการและ
คณะทํางานตาง ๆ ที่ไดรับแตงตั้ง หรือเวที
เจรจาตาง ๆ ในระดับหนวยงานหรือองคกร
ทั้งในประเทศและตางประเทศ ในฐานะเปนผู
มีบทบาทหลัก เพื่อรักษาผลประโยชนของ
ราชการและประเทศชาติ
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ผลสัมฤทธิ์หลัก  (KEY RESULT AREAS: KRAS) ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานหลัก (KEY PERFORMANCE INDICATORS: KPIS)
1. แนวทางและแผนการสงเสริมการผลิตรวมทั้งการบริหารจัดการสินคาเกษตรมี
ประสิทธิภาพ

1. จํานวนแผนการสงเสริมและจัดการสินคาที่มีประสิทธิภาพ สอดคลองกับ
สถานการณการตลาด สามารถแกปญหาของเกษตรกรได

2. องคความรูในการสงเสริมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการจัดการผลผลิต
สินคาเกษตรเหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่และเกษตรกร

1. จํานวนชุดความรูที่สามารถนําไปถายทอดใหเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร 
เกษตรกรและผูเกี่ยวของ

3. การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการจัดการผลผลิตสินคาเกษตรใหสามารถ
แขงขันไดและยกระดับรายไดของเกษตรกร

1. เกษตรกรสามารถผลิตสินคาเกษตรมีคุณภาพมากขึ้น
2. ปริมาณสงออกสินคาเกษตรคุณภาพเพิ่มขึ้น
3. เกษตรกรมีรายไดเพิ่มขึ้นจากการผลิตสินคาเกษตร

4. ระบบการบริหารจัดการสินคาเกษตรมีการบูรณาการรวมกับหนวยงานตางๆ 1. จํานวนโครงการบูรณาการการจัดการสินคาเกษตรที่ไดรับความเห็นชอบจาก
แหลงงบประมาณตางๆ

5. งานตามนโยบายที่ไดรับมอบหมาย 1. จํานวนงานตามนโยบายที่ไดรับมอบหมายที่ดําเนินการไดแลวเสร็จ

ความรูที่จําเปนสําหรับตําแหนง
(KNOWLEDGE)

ทักษะที่จําเปนสําหรับตําแหนง
(SKILLS)

สมรรถนะที่คาดหวังสําหรับตําแหนง  (COMPETENCIES)

ชื่อสมรรถนะ
(COMPETENCY NAME)

ระดับสมรรถนะที่คาดหวัง
(PROFICIENCY LEVEL)

1. การวิเคราะหสถานการณดานการเกษตร
2. การจัดทําแผนพัฒนาการเกษตรแบบ
    มีสวนรวม
3. กฎหมายและระเบียบราชการ
4. ความรูดานกฎหมายและระเบียบที่
    เกี่ยวของกับสินคาเกษตร
5. ความรูดานกฎหมายและระเบียบที่
    เกี่ยวของกับการบริหารงบประมาณ
    การเงินและการคลัง

 การใชคอมพิวเตอร
 การใชภาษาอังกฤษ
 การคํานวณ
 การจัดการขอมูล         
 การประสานงานและการเจรจาตอรอง
 การพูดในที่ชุมชน

สมรรถนะหลัก 
1. การมุงผลสัมฤทธิ์
2. การบริการที่ดี
3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงาน
    อาชีพ
4. การยึดมั่นในความถูกตอง

       ชอบธรรมและจริยธรรม
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)

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

 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 (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 และปจจุบันดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงผูอํานวยการสวนในสํานักสงเสริมและจัดการ  
          สินคาเกษตร โดยตองปฏิบัติงาน/เคยปฏิบัติงานในสํานักสงเสริมและจัดการสินคาเกษตร ไมนอยกวา 1 ป
3. มีผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการในปงบประมาณที่ผานมาระดับดีมากขึ้นไปติดตอกัน 2 รอบการประเมิน ทั้งนี้ ใหมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2557 
    เปนตนไป
4. ไมอยูระหวางถูกสอบสวนหรือถูกลงโทษทางวินัย
5. ผานการอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ หรือหลักสูตรนักบริหารระดับกลางของสํานักงาน ก.พ.





เส้นทางสั่งสมประสบการณ์และผลงาน

(Career Path)


สำหรับ

		ชื่อตำแหน่งเป้าหมาย



		ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร อำนวยการสูง 



		หน่วยงานสังกัด



		สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร



		ชื่อส่วนราชการ



		กรมส่งเสริมการเกษตร





      ภาพแสดง เส้นทางสั่งสมประสบการณ์ และผลงานของผู้มีศักยภาพ  (Career Chart)

		

   กอง/สำนักอื่นๆ

		                     สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร



		

		



		



		



		

		



		

		



		

		



		



		                                       



		

		



		

		



		

		



		

		



		

		



		

		



		

		



		

		











		ตำแหน่งเป้าหมาย (Critical Position)            





		ชื่อตำแหน่ง

		ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร

		หน่วยงาน

		สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร





		หน้าที่รับผิดชอบหลัก (Key Responsibilities)



		บริหารงานในฐานะผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร เกี่ยวกับการวางแผน บริหารจัดการ จัดระบบงาน อำนวยการ สั่งราชการ มอบหมาย กำกับ แนะนำ ตรวจสอบ ประเมินผลงาน ตัดสินใจแก้ปัญหาเกี่ยวกับงานของสำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร ประกอบด้วย การส่งเสริมและจัดการผลิตพืช และการส่งเสริมการเลี้ยงผึ้งและแมลงเศรษฐกิจ เป็นต้น เพื่อให้การดำเนินงานของสำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตรมีประสิทธิภาพและสามารถบรรลุผลสำเร็จตามยุทธศาสตร์ของกรมส่งเสริมการเกษตร และปฏิบัติงานหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย





		ด้านแผนงาน

		ด้านบริหารงาน

		ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล

		ด้านบริหารทรัพยากรและงบประมาณ



		1. วางแผนงาน โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงาน เพื่อกำหนดเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์

ของหน่วยงาน ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนกลยุทธ์ของ
กรมส่งเสริมการเกษตร

		1. กำหนดกลยุทธ์ ระบบงาน และวิธีการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน เพื่อเป็น

แนวทางการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่
ในหน่วยงานที่รับผิดชอบ

		1. จัดระบบงานและอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่มี
ความหลากหลายทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพให้สอดคล้องกับภารกิจ เพื่อให้การปฏิบัติราชการเกิดประสิทธิภาพ และความคุ้มค่า

		1. วางแผนการใช้ทรัพยากรและงบประมาณของหน่วยงานที่ต้องรับผิดชอบสูง เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย พันธกิจ และเป็นไป
ตามเป้าหมายของกรมส่งเสริมการเกษตร



		2. บูรณาการแผนงาน โครงการ กิจกรรม เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานตามที่กำหนด



		2. มอบหมาย กำกับดูแล ตรวจสอบ ติดตาม ให้คำแนะนำ ปรับปรุงแก้ไข ในเรื่องต่าง ๆ

ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจที่หลากหลายและเบ็ดเสร็จของหน่วยงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด

		2. ติดตามและประเมินผลงานของเจ้าหน้าที่ในบังคับบัญชา เพื่อให้
การปฏิบัติงานสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงานและบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด

		2. ติดตาม ตรวจสอบการใช้ทรัพยากรและงบประมาณจำนวนมาก เพื่อให้เกิด

ประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า และเป็นไป
ตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด



		3. ติดตาม เร่งรัด การดำเนิน
กิจกรรมต่าง ๆ ที่มีความหลากหลาย และความยุ่งยาก ซับซ้อนมาก 
ให้เป็นไปตามแผนงาน โครงการ หรือ
แผนการปฏิบัติงาน ตลอดจนประเมินผลและรายงานผล
การดำเนินงาน เพื่อให้เป็นไป
ตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์
ของหน่วยงานตามที่กำหนด

		3. วินิจฉัย สั่งการ เรื่องที่มีขอบเขตผลกระทบในวงกว้าง หรือมีความซับซ้อนของ

ประเด็นปัญหา ซึ่งต้องพิจารณาอนุมัติ อนุญาต การดำเนินการต่าง ๆ ตามภารกิจ
ที่หน่วยงานรับผิดชอบเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด

		3. ให้คำปรึกษาแนะนำ ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ในบังคับบัญชาเพื่อให้เกิดความสามารถและสมรรถนะ
ที่เหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ

		



		

		4. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐ เอกชน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง

เพื่อให้เกิดความร่วมมือ หรือบูรณาการงาน
ให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นประโยชน์
ต่อประชาชนผู้รับบริการ

		4. ปรับปรุงหรือหาแนวทาง
วิธีการใหม่ ๆ หรือกลยุทธ์ในการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อพัฒนาเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติในการผลิตผลงาน การบริการ หรือผลการดำเนินงาน
ที่มีคุณภาพที่ดีขึ้น

		



		

		5. ชี้แจงข้อเท็จจริง พิจารณาให้ความเห็น ข้อเสนอแนะในที่ประชุมคณะกรรมการและ

คณะทำงานต่าง ๆ ที่ได้รับแต่งตั้ง หรือเวทีเจรจาต่าง ๆ ในระดับหน่วยงานหรือองค์กร
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในฐานะเป็นผู้มีบทบาทหลัก เพื่อรักษาผลประโยชน์ของราชการและประเทศชาติ

		

		





		ผลสัมฤทธิ์หลัก  (Key Result Areas: KRAs)

		ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานหลัก (Key Performance Indicators: KPIs)



		1. แนวทางและแผนการส่งเสริมการผลิตรวมทั้งการบริหารจัดการสินค้าเกษตรมีประสิทธิภาพ

		1. จำนวนแผนการส่งเสริมและจัดการสินค้าที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับสถานการณ์การตลาด สามารถแก้ปัญหาของเกษตรกรได้



		2. องค์ความรู้ในการส่งเสริมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการจัดการผลผลิต

สินค้าเกษตรเหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่และเกษตรกร

		1. จำนวนชุดความรู้ที่สามารถนำไปถ่ายทอดให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร เกษตรกรและผู้เกี่ยวข้อง



		3. การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการจัดการผลผลิตสินค้าเกษตรให้สามารถแข่งขันได้และยกระดับรายได้ของเกษตรกร

		1. เกษตรกรสามารถผลิตสินค้าเกษตรมีคุณภาพมากขึ้น

2. ปริมาณส่งออกสินค้าเกษตรคุณภาพเพิ่มขึ้น

3. เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการผลิตสินค้าเกษตร



		4. ระบบการบริหารจัดการสินค้าเกษตรมีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ 

		1. จำนวนโครงการบูรณาการการจัดการสินค้าเกษตรที่ได้รับความเห็นชอบจาก
แหล่งงบประมาณต่างๆ



		5. งานตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย

		1. จำนวนงานตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายที่ดำเนินการได้แล้วเสร็จ





		ความรู้ที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง

(Knowledge)

		ทักษะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง

(Skills)

		สมรรถนะที่คาดหวังสำหรับตำแหน่ง  (Competencies)



		

		

		ชื่อสมรรถนะ

(Competency Name)

		ระดับสมรรถนะที่คาดหวัง
(Proficiency Level) 



		1. การวิเคราะห์สถานการณ์ด้านการเกษตร

2. การจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรแบบ

    มีส่วนร่วม

3. กฎหมายและระเบียบราชการ

4. ความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่
    เกี่ยวข้องกับสินค้าเกษตร

5. ความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่
    เกี่ยวข้องกับการบริหารงบประมาณ
    การเงินและการคลัง



		· การใช้คอมพิวเตอร์

· การใช้ภาษาอังกฤษ

· การคำนวณ

· การจัดการข้อมูล         

· การประสานงานและการเจรจาต่อรอง

· การพูดในที่ชุมชน



		สมรรถนะหลัก 

1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์


2. การบริการที่ดี


3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงาน
    อาชีพ

4. การยึดมั่นในความถูกต้อง

       ชอบธรรมและจริยธรรม


5. การทำงานเป็นทีม

สมรรถนะทางการบริหาร

1. สภาวะผู้นำ

2. วิสัยทัศน์

3. การวางกลยุทธ์ภาครัฐ

4. ศักยภาพเพื่อนำการเปลี่ยนแปลง

5. การควบคุมตนเอง

6. การสอนงานและการมอบหมายงาน

สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ

1. การมองภาพองค์รวม

2. การคิดวิเคราะห์

3. การสืบเสาะหาข้อมูล

		· 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 (ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (วิชาการเกษตร)) 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 และต้องมีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 1 ปี

    2.4 ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ไม่น้อยกว่า 6 ปี และปัจจุบันดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนในสำนักส่งเสริมและจัดการ  
          สินค้าเกษตร โดยต้องปฏิบัติงาน/เคยปฏิบัติงานในสำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร ไม่น้อยกว่า 1 ปี

3. มีผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการในปีงบประมาณที่ผ่านมาระดับดีมากขึ้นไปติดต่อกัน 2 รอบการประเมิน ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 
    เป็นต้นไป

4. ไม่อยู่ระหว่างถูกสอบสวนหรือถูกลงโทษทางวินัย

5. ผ่านการอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือหลักสูตรนักบริหารระดับกลางของสำนักงาน ก.พ.





อำนวยการสูง M2 








1 ปี





ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตรอำนวยการสูง M2





ผู้เชี่ยวชาญ K4








Ladder ที่ 6


ผู้เชี่ยวชาญ K4











1 ปี





อำนวยการต้น M1














1 ปี





Ladder ที่ 5


ผู้อำนวยการส่วน K3 











ผู้อำนวยการส่วน �








ผู้อำนวยการกลุ่ม/ศูนย์/หัวหน้ากลุ่ม K3








K3


3 ปี 





1 ปี





Ladder ที่ 4


ผู้อำนวยการกลุ่ม K3 











1 ปี





4 ปี





Ladder ที่ 3


นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ K3�ภายใต้กลุ่ม 











4 ปี





Ladder ที่ 2


นักวิชาการเกษตรชำนาญการ K2


 �





ตำแหน่งเป้าหมาย .. ระบุ


- ชื่อตำแหน่ง 


- หน่วยงานสังกัด 











ตำแหน่งในเส้นทางก้าวหน้าฯ..ระบุ


- ชื่อตำแหน่ง 


- หน่วยงานสังกัด 


- ระยะเวลาในการถือครองตำแหน่ง





2-6 ปี ตามคุณวุฒิการศึกษา





Ladder ที่ 1


นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ K1�(กลุ่มงานใดก็ได้) 





ดำรงตำแหน่งใด 


ตำแหน่งหนึ่ง





หรือ





ดำรงตำแหน่งใดก่อนก็ได้





ดำรงตำแหน่ง


ตามทิศทางลูกศร





หมายเหตุ


1. เส้นทางสั่งสมประสบการณ์ฯ นี้บังคับใช้เฉพาะการเข้าสู่ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเท่านั้น


2. รายละเอียดเงื่อนไขและระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง�ตามเส้นทางก้าวหน้า (Career Path ของแต่ละตำแหน่ง)�ให้เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกเพื่อแต่งตั้ง�ในตำแหน่งเป้าหมาย 











        - ๒ -



