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เสนทางสั่งสมประสบการณและผลงาน
(CAREER PATH)

สําหรับ

ชื่อตําแหนงเปาหมาย
เกษตรจังหวัด อํานวยการตน
หนวยงานสังกัด
สํานักงานเกษตรจังหวัด
ชื่อสวนราชการ
กรมสงเสริมการเกษตร
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ภาพแสดง เสนทางสั่งสมประสบการณ และผลงานของผูมีศักยภาพ  (Career Chart)

      
     ภาพแสดง เสนทางสั่งสมประสบการณ และผลงานของผูมีศักยภาพ  (Career Chart)

เกษตรจังหวัดอํานวยการตน M1
ผูอํานวยการเฉพาะดาน (วิชาการสงเสริมการเกษตร)

Ladder ที่ 5
หัวหนากลุมในสํานักงานเกษตรจังหวัด K3 

ผูอํานวยการสวน/กลุม/ศูนย/หัวหนาฝาย 
K3

Ladder ที่ 4
เกษตรอําเภอ K3

Ladder ที่ 2
นักวิชาการสงเสริมการเกษตร K2 

สํานักงานเกษตรจังหวัด

Ladder ที่ 1
นักวิชาการสงเสริมการเกษตร K1

สํานักงานเกษตรจังหวัด

Ladder ที่ 3
เกษตรอําเภอ K2

Ladder ที่ 1
นักวิชาการสงเสริมการเกษตร K1

สํานักงานเกษตรอําเภอ

Ladder ที่ 2
นักวิชาการสงเสริมการเกษตร K2

กอง/สํานัก อื่นๆ

ตําแหนงเปาหมาย .. ระบุ
- ชื่อตําแหนง 
- หนวยงานสังกัด 

ตําแหนงในเสนทางกาวหนาฯ..ระบุ
- ชื่อตําแหนง 
- หนวยงานสังกัด 
- ระยะเวลาในการถือครองตําแหนง

ดํารงตําแหนง
ตามทิศทางลูกศร

ดํารงตําแหนงใด
กอนก็ได

ดํารงตําแหนงใด 
ตําแหนงหนึ่ง

หรือ

4 ป 

2-6 ป ตามคุณวุฒิการศึกษา 2-6 ป ตามคุณวุฒิการศึกษา

2 ป 

1 ป 

3 ป 

อํานวยการตน M1                                            

หมายเหตุ
1. เสนทางสั่งสมประสบการณฯ นี้บังคับใชเฉพาะการเขา
สูตําแหนงเกษตรจังหวัดอํานวยการตนเทานั้น
2. รายละเอียดเงื่อนไขและระยะเวลาการดํารงตําแหนง
ตามเสนทางกาวหนา (Career Path ของแตละตําแหนง)
ใหเปนไปตามเกณฑการพิจารณาคัดเลือกเพื่อแตงตั้ง
ในตําแหนงเปาหมาย 

10 ป 

2 ป 
นับระยะเวลา
K2 รวม 4 ป 
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หนาที่รับผิดชอบหลัก (KEY RESPONSIBILITIES)
บริหารงานในฐานะเกษตรจังหวัด รับผิดชอบในการวางแผน บริหารจัดการ จัดระบบงาน อํานวยการ สั่งราชการ ตัดสินใจแกไขปญหางานสงเสริมการเกษตรในเขตพื้นที่
รับผิดชอบใหสอดคลองกับนโยบายและแผนงานของกรมสงเสริมการเกษตรและกระทรวงเกษตรและสหกรณ  การจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัด
เพื่อสงเสริมการพัฒนาอาชีพของเกษตรกร การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผูปลูกพืชเศรษฐกิจ การแกไขปญหาดานราคาสินคาเกษตรหรือปริมาณผลผลิตทางการเกษตร 
การบริการทางการเกษตรแกเกษตรกร วิสาหกิจชุมชนจังหวัด การแกไขปญหาทางการผลิตของเกษตรกร ไดแก การระบาดของศัตรูพืช และภัยธรรมชาติอื่น ๆ และปฏิบัติ
หนาที่อื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย

ดานแผนงาน ดานบริหารงาน ดานบริหารทรัพยากรบุคคล ดานบริหารทรัพยากรและงบประมาณ
1. วางแผนงาน โครงการ หรือแผนการ
ปฏิบัติงาน เพื่อกําหนดเปาหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ของหนวยงาน ใหสอดคลอง
กับนโยบายและแผนกลยุทธของ
กรมสงเสริมการเกษตร

1. จัดระบบงาน และวิธีการปฏิบัติราชการ
ของหนวยงาน  เพื่อเปนแนวทางการปฏิบัติ
ราชการของเจาหนาที่ในหนวยงานที่
รับผิดชอบ       

1. จัดระบบงานและอัตรากําลัง
เจาหนาที่ในหนวยงานใหสอดคลอง
กับภารกิจ เพื่อให การปฏิบัติราชการ
เกิดประสิทธิภาพ และความคุมคา  
 

1. วางแผนการใชทรัพยากรและ
งบประมาณของหนวยงาน เพื่อให
สอดคลองกับ นโยบาย พันธกิจ และ
เปนไปตามเปาหมายของสวนราชการ

2. บูรณาการแผนงาน โครงการ 
กิจกรรม เพื่อใหเปนไปตามเปาหมาย
และผลสัมฤทธิ์ของหนวยงานตามที่
กําหนด

2. มอบหมาย กํากับดูแล ตรวจสอบ ติดตาม 
ใหคําแนะนํา ปรับปรุงแกไข ในเรื่องตาง ๆ 
ที่เกี่ยวของกับภารกิจของหนวยงาน เพื่อให
การปฏิบัติงานบรรลุเปาหมายและผลสัมฤทธิ  
ตามที่กําหนด

2. ติดตามและประเมินผลงานของ
เจาหนาที่ในบังคับบัญชา เพื่อให
การปฏิบัติงาน สอดคลองกับ
วัตถุประสงคของหนวยงานและบรรลุ
เปาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด

2. ติดตาม ตรวจสอบการใชทรัพยากร
และงบประมาณ เพื่อใหเกิด
ประสิทธิภาพ  ความคุมคา และเปนไป
ตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่
กําหนด    

ตําแหนงเปาหมาย (CRITICAL POSITION)            
ชื่อตําแหนง เกษตรจังหวัด ผูอํานวยการเฉพาะดาน ระดับตน หนวยงาน สํานักงานเกษตรจังหวัด
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ดานแผนงาน ดานบริหารงาน ดานบริหารทรัพยากรบุคคล ดานบริหารทรัพยากรและงบประมาณ
3. ติดตาม เรงรัด การดําเนินกิจกรรม
ตางๆ ใหเปนไปตามแผนงาน โครงการ 
หรือแผนการปฏิบัติงาน  ตลอดจน
ประเมินผลและรายงานผลการ
ดําเนินงาน เพื่อใหเปนไปตามเปาหมาย
และ ผลสัมฤทธิ์ของหนวยงานตามที่
กําหนด 

3. พิจารณาอนุมัติ อนุญาต การดําเนินการ
ตาง ๆ ตามภารกิจที่หนวยงานรับผิดชอบ  
เพื่อใหบรรลุเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่
กําหนด

3. ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงและ
พัฒนาการปฏิบัติงานของเจาหนาที่
ในบังคับบัญชา เพื่อใหเกิด
ความสามารถและสมรรถนะที่
เหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ  

4. ติดตอประสานงานกับหนวยงานหรือ
องคกรภาครัฐ เอกชน และบุคคลที่เกี่ยวของ  
เพื่อใหเกิดความรวมมือ หรือบูรณาการงาน
ใหเกิดผลสัมฤทธิ์และเปนประโยชน
ตอประชาชนผูรับบริการ  
5. ชี้แจงขอเท็จจริง พิจารณาใหความเห็น 
ขอเสนอแนะในที่ประชุมคณะกรรมการและ
คณะทํางานตาง ๆ ที่ไดรับแตงตั้ง หรือเวที
เจรจาตาง ๆ ในระดับหนวยงานหรือองคกร
ทั้งในประเทศ และตางประเทศ ในฐานะ
ผูแทนหนวยงานหรือสวนราชการ เพื่อรักษา
ผลประโยชนของราชการ และประเทศชาติ
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ผลสัมฤทธิ์หลัก  (KEY RESULT AREAS: KRAS) ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานหลัก (KEY PERFORMANCE INDICATORS: KPIS)
1. แผนพัฒนาอาชีพการเกษตรในจังหวัด 1. จํานวนแผนงานโครงการสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรที่เหมาะสมกับ

ศักยภาพของพื้นที่
2. ผลการดําเนินงานสงเสริมการเกษตรเปนไปตามแผนและบรรลุเปาหมายที่
กําหนด

1. จํานวนโครงการที่ดําเนินการไดตามแผนและเปาหมาย
2. จํานวนเกษตรกรที่ไดรับการสงเสริมเทียบกับเปาหมาย

3. ผลการดําเนินงานตามนโยบายเรงดวนของรัฐบาลเปนไปตามแผนและบรรลุ
เปาหมาย 

1. จํานวนโครงการที่ดําเนินการไดตามแผนและเปาหมาย
2. จํานวนเกษตรกรที่ไดรับการสงเสริมตามนโยบายเรงดวน

4. เกษตรกรไดรับบริการทางการเกษตร และแกไขปญหาทางการผลิตของ
เกษตรกร

1. จํานวนเกษตรกรที่ไดรับบริการ 
2. จํานวนเกษตรกรที่ไดรับการชวยเหลือแกไขปญหา

ความรูที่จําเปนสําหรับตําแหนง
(KNOWLEDGE)

ทักษะที่จําเปนสําหรับตําแหนง
(SKILLS)

สมรรถนะที่คาดหวังสําหรับตําแหนง  (COMPETENCIES)

ชื่อสมรรถนะ
(COMPETENCY NAME)

ระดับสมรรถนะที่คาดหวัง
(PROFICIENCY LEVEL)

ความรูที่ใชในงาน
1. การบริหารงบประมาณ
2. การบริหารการเปลี่ยนแปลง
3. การบริหารความเสี่ยง
4. การบริหารและพัฒนาผูใตบังคับบัญชา
ความรูเรื่องกฎหมายและกฏระเบียบ
ราชการ 
1. พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผนดิน
2. พรบ.ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.
2551
3. กฎหมายเกี่ยวกับการเกษตร
4. พรบ.วิสาหกิจชุมชน พ.ศ.2548

 การใชคอมพิวเตอร
 การใชภาษาอังกฤษ
 การคํานวณ
 การจัดการขอมูล

สมรรถนะหลัก 
1. การมุงผลสัมฤทธิ์
2. การบริการที่ดี
3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
4. การยึดมั่นในความถูกตอง
   ชอบธรรมและจริยธรรม
5. การทํางานเปนทีม
สมรรถนะทางการบริหาร  
1. สภาวะผูนํา
2. วิสัยทัศน
3. การวางกลยุทธภาครัฐ
4. ศักยภาพเพื่อนําการ เปลี่ยนแปลง

 ระดับ 3
 ระดับ 3
 ระดับ 3
 ระดับ 3

 ระดับ 3

 ระดับ 1
 ระดับ 1
 ระดับ 1
 ระดับ 1
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ความรูที่จําเปนสําหรับตําแหนง
(KNOWLEDGE)

ทักษะที่จําเปนสําหรับตําแหนง
(SKILLS)

สมรรถนะที่คาดหวังสําหรับตําแหนง  (COMPETENCIES)

ชื่อสมรรถนะ
(COMPETENCY NAME)

ระดับสมรรถนะที่คาดหวัง
(PROFICIENCY LEVEL)

5. กฎหมาย/ระเบียบเกี่ยวกับการบริหาร
งบประมาณ/การเงิน/การพัสดุ

5. การควบคุมตนเอง
6. การสอนงานและการ มอบหมายงาน
สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1. การคิดวิเคราะห
2. ความเขาใจผูอื่น
3. การดําเนินการเชิงรุก

 ระดับ 1
 ระดับ 1

 ระดับ 3
 ระดับ 3
 ระดับ 3

เกณฑการพิจารณาคัดเลือกเพื่อแตงตั้งในตําแหนงเปาหมาย
1. มีคุณวุฒิตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงประเภทอํานวยการ (ผูอํานวยการเฉพาะดาน (วิชาการสงเสริมการเกษตร)) ระดับตน
2. ดํารงตําแหนงใดตําแหนงหนึ่งมาแลว ดังตอไปนี้
    2.1 ตําแหนงประเภทอํานวยการ ระดับตน
    2.2 ตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ ไมนอยกวา 3 ป และปจจุบันดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงผูอํานวยการสวน/กลุม/ศูนย                   
          หรือหัวหนากลุม/ฝาย มาแลวไมนอยกวา 1 ป
3. มีผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการในปงบประมาณที่ผานมาระดับดีมากขึ้นไปติดตอกัน 2 รอบการประเมิน ทั้งนี้ ใหมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2557 
    เปนตนไป
4. ไมอยูระหวางถูกสอบสวนหรือถูกลงโทษทางวินัย
5. ผานการอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับกลาง/สูงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ หรือหลักสูตรนักบริหารระดับกลางของสํานักงาน ก.พ.





เส้นทางสั่งสมประสบการณ์และผลงาน

(Career Path)


สำหรับ

		ชื่อตำแหน่งเป้าหมาย



		เกษตรจังหวัด อำนวยการต้น



		หน่วยงานสังกัด



		สำนักงานเกษตรจังหวัด



		ชื่อส่วนราชการ



		กรมส่งเสริมการเกษตร





ภาพแสดง เส้นทางสั่งสมประสบการณ์ และผลงานของผู้มีศักยภาพ  (Career Chart)




 




































      


     ภาพแสดง เส้นทางสั่งสมประสบการณ์ และผลงานของผู้มีศักยภาพ  (Career Chart)

		ตำแหน่งเป้าหมาย (Critical Position)            



		ชื่อตำแหน่ง

		เกษตรจังหวัด ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน ระดับต้น 

		หน่วยงาน

		สำนักงานเกษตรจังหวัด





		หน้าที่รับผิดชอบหลัก (Key Responsibilities)



		บริหารงานในฐานะเกษตรจังหวัด รับผิดชอบในการวางแผน บริหารจัดการ จัดระบบงาน อำนวยการ สั่งราชการ ตัดสินใจแก้ไขปัญหางานส่งเสริมการเกษตรในเขตพื้นที่รับผิดชอบให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนงานของกรมส่งเสริมการเกษตรและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  การจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอาชีพของเกษตรกร การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ การแก้ไขปัญหาด้านราคาสินค้าเกษตรหรือปริมาณผลผลิตทางการเกษตร 
การบริการทางการเกษตรแก่เกษตรกร วิสาหกิจชุมชนจังหวัด การแก้ไขปัญหาทางการผลิตของเกษตรกร ได้แก่ การระบาดของศัตรูพืช และภัยธรรมชาติอื่น ๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย





		ด้านแผนงาน

		ด้านบริหารงาน

		ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล

		ด้านบริหารทรัพยากรและงบประมาณ



		1. วางแผนงาน โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงาน เพื่อกําหนดเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ของหนวยงาน ใหสอดคลองกับนโยบายและแผนกลยุทธของ
กรมส่งเสริมการเกษตร

		1. จัดระบบงาน และวิธีการปฏิบัติราชการ
ของหนวยงาน  เพื่อเปนแนวทางการปฏิบัติ

ราชการของเจาหนาที่ในหนวยงานที่รับผิดชอบ       

		1. จัดระบบงานและอัตรากําลัง
เจาหนาที่ในหนวยงานใหสอดคลอง
กับภารกิจ เพื่อให การปฏิบัติราชการ
เกิดประสิทธิภาพ และความคุมคา  

 

		1. วางแผนการใชทรัพยากรและงบประมาณของหนวยงาน เพื่อให้
สอดคลองกับ นโยบาย พันธกิจ และ
เปนไปตามเปาหมายของสวนราชการ



		2. บูรณาการแผนงาน โครงการ กิจกรรม เพื่อใหเปนไปตามเปาหมาย

และผลสัมฤทธิ์ของหนวยงานตามที่กําหนด

		2. มอบหมาย กํากับดูแล ตรวจสอบ ติดตาม ใหคําแนะนํา ปรับปรุงแกไข ในเรื่องตาง ๆ 

ที่เกี่ยวของกับภารกิจของหนวยงาน เพื่อใหการปฏิบัติงานบรรลุเปาหมายและผลสัมฤทธิ ์ตามที่กําหนด

		2. ติดตามและประเมินผลงานของ
เจาหนาที่ในบังคับบัญชา เพื่อให้
การปฏิบัติงาน สอดคลองกับ
วัตถุประสงคของหนวยงานและบรรลุเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด

		2. ติดตาม ตรวจสอบการใชทรัพยากรและงบประมาณ เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ  ความคุมคา และเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด    





		3. ติดตาม เรงรัด การดําเนินกิจกรรม
ตางๆ ใหเปนไปตามแผนงาน โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงาน  ตลอดจนประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงาน เพื่อใหเปนไปตามเปาหมายและ ผลสัมฤทธิ์ของหนวยงานตามที่กําหนด 



		3. พิจารณาอนุมัติ อนุญาต การดําเนินการ
ตาง ๆ ตามภารกิจที่หนวยงานรับผิดชอบ  

เพื่อใหบรรลุเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด



		3. ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานของเจาหน้าที่
ในบังคับบัญชา เพื่อใหเกิดความสามารถและสมรรถนะที่เหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ  

		



		

		4. ติดตอประสานงานกับหนวยงานหรือ
องคกรภาครัฐ เอกชน และบุคคลที่เกี่ยวของ  

เพื่อใหเกิดความรวมมือ หรือบูรณาการงาน
ใหเกิดผลสัมฤทธิ์และเปนประโยชน
ตอประชาชนผูรับบริการ  

		

		



		

		5. ชี้แจงขอเท็จจริง พิจารณาใหความเห็น 
ขอเสนอแนะในที่ประชุมคณะกรรมการและ

คณะทํางานตาง ๆ ที่ไดรับแตงตั้ง หรือเวทีเจรจาตาง ๆ ในระดับหนวยงานหรือองคกรทั้งในประเทศ และตางประเทศ ในฐานะ
ผูแทนหนวยงานหรือสวนราชการ เพื่อรักษาผลประโยชนของราชการ และประเทศชาติ

		

		





		ผลสัมฤทธิ์หลัก  (Key Result Areas: KRAs)

		ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานหลัก (Key Performance Indicators: KPIs)



		1. แผนพัฒนาอาชีพการเกษตรในจังหวัด

		1. จำนวนแผนงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรที่เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่



		2. ผลการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรเป็นไปตามแผนและบรรลุเป้าหมายที่กำหนด

		1. จำนวนโครงการที่ดำเนินการได้ตามแผนและเป้าหมาย

2. จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมเทียบกับเป้าหมาย



		3. ผลการดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลเป็นไปตามแผนและบรรลุเป้าหมาย 

		1. จำนวนโครงการที่ดำเนินการได้ตามแผนและเป้าหมาย

2. จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมตามนโยบายเร่งด่วน



		4. เกษตรกรได้รับบริการทางการเกษตร และแก้ไขปัญหาทางการผลิตของเกษตรกร

		1. จำนวนเกษตรกรที่ได้รับบริการ 

2. จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการช่วยเหลือแก้ไขปัญหา





		ความรู้ที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง

(Knowledge)

		ทักษะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง

(Skills)

		สมรรถนะที่คาดหวังสำหรับตำแหน่ง  (Competencies)



		

		

		ชื่อสมรรถนะ

(Competency Name)

		ระดับสมรรถนะที่คาดหวัง
(Proficiency Level) 



		ความรู้ที่ใช้ในงาน

1. การบริหารงบประมาณ

2. การบริหารการเปลี่ยนแปลง

3. การบริหารความเสี่ยง

4. การบริหารและพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา

ความรู้เรื่องกฎหมายและกฏระเบียบราชการ 

1. พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน

2. พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551

3. กฎหมายเกี่ยวกับการเกษตร

4. พรบ.วิสาหกิจชุมชน พ.ศ.2548

5. กฎหมาย/ระเบียบเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ/การเงิน/การพัสดุ



		· การใช้คอมพิวเตอร์

· การใช้ภาษาอังกฤษ

· การคำนวณ

· การจัดการข้อมูล



		สมรรถนะหลัก 

1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์


2. การบริการที่ดี


3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ


4. การยึดมั่นในความถูกต้อง

   ชอบธรรมและจริยธรรม


5. การทำงานเป็นทีม

สมรรถนะทางการบริหาร  

1. สภาวะผู้นำ

2. วิสัยทัศน์

3. การวางกลยุทธ์ภาครัฐ


4. ศักยภาพเพื่อนำการ เปลี่ยนแปลง

5. การควบคุมตนเอง

6. การสอนงานและการ มอบหมายงาน

สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ

1. การคิดวิเคราะห์

2. ความเข้าใจผู้อื่น

3. การดำเนินการเชิงรุก



		· ระดับ 3

· ระดับ 3

· ระดับ 3

· ระดับ 3

· ระดับ 3

· ระดับ 1

· ระดับ 1

· ระดับ 1

· ระดับ 1

· ระดับ 1

· ระดับ 1

· ระดับ 3

· ระดับ 3

· ระดับ 3







		เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งในตำแหน่งเป้าหมาย



		1. มีคุณวุฒิตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทอำนวยการ (ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (วิชาการส่งเสริมการเกษตร)) ระดับต้น

2. ดำรงตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งมาแล้ว ดังต่อไปนี้

    2.1 ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น

    2.2 ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ไม่น้อยกว่า 3 ปี และปัจจุบันดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการส่วน/กลุ่ม/ศูนย์                   
          หรือหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

3. มีผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการในปีงบประมาณที่ผ่านมาระดับดีมากขึ้นไปติดต่อกัน 2 รอบการประเมิน ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 
    เป็นต้นไป

4. ไม่อยู่ระหว่างถูกสอบสวนหรือถูกลงโทษทางวินัย

5. ผ่านการอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับกลาง/สูงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือหลักสูตรนักบริหารระดับกลางของสำนักงาน ก.พ.





กอง/สำนัก อื่นๆ





อำนวยการต้น M1                                             





เกษตรจังหวัดอำนวยการต้น M1


ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (วิชาการส่งเสริมการเกษตร)





ผู้อำนวยการส่วน/กลุ่ม/ศูนย์/หัวหน้าฝ่าย K3





Ladder ที่ 5


หัวหน้ากลุ่มในสำนักงานเกษตรจังหวัด K3 





3 ปี 





1 ปี 





Ladder ที่ 4


เกษตรอำเภอ K3





Ladder ที่ 3


เกษตรอำเภอ K2





4 ปี 





2 ปี 





Ladder ที่ 2


นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร K2 สำนักงานเกษตรจังหวัด








Ladder ที่ 2


นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร K2





2-6 ปี ตามคุณวุฒิการศึกษา 





2-6 ปี ตามคุณวุฒิการศึกษา





Ladder ที่ 1


นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร K1


สำนักงานเกษตรจังหวัด





Ladder ที่ 1


นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร K1


สำนักงานเกษตรอำเภอ





ตำแหน่งเป้าหมาย .. ระบุ


- ชื่อตำแหน่ง 


- หน่วยงานสังกัด 











ตำแหน่งในเส้นทางก้าวหน้าฯ..ระบุ


- ชื่อตำแหน่ง 


- หน่วยงานสังกัด 


- ระยะเวลาในการถือครองตำแหน่ง





ดำรงตำแหน่ง


ตามทิศทางลูกศร





ดำรงตำแหน่งใด 


ตำแหน่งหนึ่ง





หรือ





ดำรงตำแหน่งใดก่อนก็ได้





หมายเหตุ


1. เส้นทางสั่งสมประสบการณ์ฯ นี้บังคับใช้เฉพาะการเข้าสู่ตำแหน่งเกษตรจังหวัดอำนวยการต้นเท่านั้น


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








10 ปี 





2 ปี 





นับระยะเวลา K2 รวม 4 ปี 











        - ๒ -



