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เส้นทางสั่งสมประสบการณ์และผลงาน
กรมวิชาการเกษตร

คานา
กรมวิชาการเกษตรประกาศใช้แผนการสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพของตาแหน่งประเภทอานวยการ ซึ่งใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการเข้าสู่ตาแหน่ง
ประเภทอานวยการของกรมวิชาการเกษตร โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖
กรมวิชาการเกษตรได้ทบทวนแผนการสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพตาแหน่งประเภทอานวยการ และจัดทาแผนการสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ
ตาแหน่งผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมีคาสั่งกรมวิชาการเกษตรที่ ๑๘๒๐/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ แต่งตั้งคณะทางานจัดทาแผนการสร้างความก้าวหน้า
ในสายอาชีพของกรมวิชาการเกษตร คณะทางานพิจารณาจัดทาแผนการสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ ซึ่งคณะกรรมการบริหารกรมวิชาการเกษตร ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐
วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐ และ อ.ก.พ.กรมวิชาการเกษตร ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ มีมติเห็นชอบ ดังนี้
๑. เส้นทางสั่งสมประสบการณ์และผลงานของผู้มีศักยภาพ (Career Chart) และเกณฑ์พิจารณาประสบการณ์และผลงาน (Performance Measure)
ของตาแหน่งผู้เชี่ยวชาญ
๒. เส้นทางสั่งสมประสบการณ์และผลงานของผู้มีศักยภาพ (Career Chart) และเกณฑ์พิจารณาประสบการณ์และผลงาน (Performance Measure)
ของตาแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิ
๓. ปรับปรุงเส้นทางสั่งสมประสบการณ์และผลงานของผู้มีศักยภาพ (Career Chart) และเกณฑ์พิจารณาประสบการณ์และผลงาน (Performance Measure)
ของตาแหน่งประเภทอานวยการ สาหรับมาตรฐานความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เป็นไปตามเดิม
ซึ่งใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการเข้าสู่ตาแหน่งดังกล่าว และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป
กองการเจ้าหน้าที่ กรมวิชาการเกษตร
กรกฎาคม ๒๕๖๐

สารบัญ
หน้า
เส้นทางสั่งสมประสบการณ์และผลงานของผู้มีศักยภาพ (Career Chart) ตาแหน่งผู้เชี่ยวชาญ
- เกณฑ์พิจารณาประสบการณ์และผลงาน (Performance Measure) ตาแหน่งผู้เชี่ยวชาญ สายงานหลัก
- เกณฑ์พิจารณาประสบการณ์และผลงาน (Performance Measure) ตาแหน่งผู้เชี่ยวชาญ สายงานสนับสนุน

๑
๒
๓

เส้นทางสั่งสมประสบการณ์และผลงานของผู้มีศักยภาพ (Career Chart) ตาแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิ
- เกณฑ์พิจารณาประสบการณ์และผลงาน (Performance Measure) ตาแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิ

๔
๕

เส้นทางสั่งสมประสบการณ์และผลงานของผู้มีศักยภาพ (Career Chart) ตาแหน่งผู้อานวยการ (เฉพาะด้าน) ในส่วนกลาง
- เกณฑ์พิจารณาประสบการณ์และผลงาน (Performance Measure) ตาแหน่งผู้อานวยการ (เฉพาะด้าน) สายงานหลักในส่วนกลาง
- เกณฑ์พิจารณาประสบการณ์และผลงาน (Performance Measure) ตาแหน่งผู้อานวยการ (เฉพาะด้าน) สายงานสนับสนุน

๖
๗
๘

เส้นทางสั่งสมประสบการณ์และผลงานของผู้มีศักยภาพ (Career Chart) ตาแหน่งเลขานุการกรม/ ผู้อานวยการกองการเจ้าหน้าที่ /
ผู้อานวยการกองแผนงานและวิชาการ
- เกณฑ์พิจารณาประสบการณ์และผลงาน (Performance Measure) ตาแหน่งเลขานุการกรม/ ผู้อานวยการกองการเจ้าหน้าที่ /
ผู้อานวยการกองแผนงานและวิชาการ

๙

เส้นทางสั่งสมประสบการณ์และผลงานของผู้มีศักยภาพ (Career Chart) ตาแหน่งผู้อานวยการสานักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ ๑ - ๘
- เกณฑ์พิจารณาประสบการณ์และผลงาน (Performance Measure) ตาแหน่งผู้อานวยการสานักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ ๑ - ๘

๑๑
๑๒

๑๐

เส้นทางสั่งสมประสบการณ์และผลงาน
ตาแหน่งผู้เชีย่ วชาญ

เส้นทางสั่งสมประสบการณ์และผลงานของผู้มีศักยภาพ (Career Chart)

๑. ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ
๒. มีคุณสมบัติตามหนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร ๐๗๐๘.๔/ว ๑๖
ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๓๘
๓. เป็นไปตามเกณฑ์พิจารณาประสบการณ์และผลงาน ภาพแสดง
(Performance Measure) เพื่อก้าวไปสู่ตาแหน่งผู้เชี่ยวชาญ
๔.K๓
ผ่านการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคล เพื่อเข้ารับ
การประเมินผลงานดารงตาแหน่งระดับเชี่ยวชาญของกรมฯ

ผู้เชี่ยวชาญ
เส้นทางสั่งสมประสบการณ์ และผลงานของผู้มีศักยภาพ

๑. ประเภทอานวยการ ระดับต้น ไม่น้อยกว่า ๑ ปี
๒. มีคุณสมบัติตามหนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร ๐๗๐๘.๔/ว ๑๖
ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๓๘
๓. เป็นไปตามเกณฑ์พิจารณาประสบการณ์และผลงาน
(Performance Measure) เพื่อก้าวไปสู่ตาแหน่งผู้เชี่ยวชาญ
๔. ผ่านการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคล เพื่อเข้ารับ
การประเมินผลงานดารงตาแหน่งระดับเชี่ยวชาญของกรมฯ

๑. ประเภทวิชาการ ระดับชานาญการพิเศษ ไม่น้อยกว่า ๓ ปี
๒. มีคุณสมบัติตามหนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร ๐๗๐๘.๔/ว ๑๖
ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๓๘
๓. เป็นไปตามเกณฑ์พิจารณาประสบการณ์และผลงาน
(Performance Measure) เพื่อก้าวไปสู่ตาแหน่งผู้เชี่ยวชาญ
๔. ผ่านการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคล เพื่อเข้ารับ
การประเมินผลงานดารงตาแหน่งระดับเชี่ยวชาญของกรมฯ

ตาแหน่งเป้าหมาย

๑. ประเภทอานวยการ ระดับสูง
๒. มีคุณสมบัติตามหนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร ๐๗๐๘.๔/ว ๑๖
ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๓๘
(Career๓.Chart)
เป็นไปตามเกณฑ์พิจารณาประสบการณ์และผลงาน
(Performance Measure) เพื่อก้าวไปสู่ตาแหน่งผู้เชี่ยวชาญ
๔. ผ่านการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคล เพื่อเข้ารับ
การประเมินผลงานดารงตาแหน่งระดับเชี่ยวชาญของกรมฯ

ตาแหน่งและประสบการณ์ในเส้นทางก้าวหน้า

-๑-

เกณฑ์พิจารณาประสบการณ์และผลงาน (Performance Measure)
ตาแหน่งผู้เชี่ยวชาญ สายงานหลัก
๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ตามที่ ก.พ. กาหนด
๒. ดารงตาแหน่ง ดังนี้
๒.๑ ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชานาญการพิเศษ ไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือ
๒.๒ ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ หรือ
๒.๓ ดารงตาแหน่งประเภทอานวยการ ระดับต้น ไม่น้อยกว่า ๑ ปี หรือ
๒.๔ ดารงตาแหน่งประเภทอานวยการ ระดับสูง
๓. มีประสบการณ์เป็นหัวหน้าชุดโครงการ (แผนงานวิจัย) อย่างน้อย ๑ ชุดโครงการ หรือ หัวหน้าโครงการวิจัย อย่างน้อย ๒ โครงการ และตั้งแต่
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ใช้หลักเกณฑ์เฉพาะเป็นหัวหน้าชุดโครงการวิจัยเพียงอย่างเดียว
กรณีตาแหน่งผู้เชี่ยวชาญของสานักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร ทั้ง ๓ ตาแหน่ง และผู้เชี่ยวชาญด้านมาตรฐานคุณภาพสินค้าเกษตร ให้ใช้เกณฑ์
“มีประสบการณ์เป็นหัวหน้าโครงการวิจัยหรือหัวหน้าโครงการศึกษา อย่างน้อย ๒ โครงการ”
๔. มีประสบการณ์การศึกษา วิจัย พัฒนา งานวิชาการที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า ๑๓ ปี
๕. มีประสบการณ์การเป็นคณะกรรมการ/คณะทางานที่เกี่ยวข้อง

-๒-

เกณฑ์พิจารณาประสบการณ์และผลงาน (Performance Measure)
ตาแหน่งผู้เชี่ยวชาญ สายงานสนับสนุน
๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ตามที่ ก.พ. กาหนด
๒. ดารงตาแหน่ง ดังนี้
๒.๑ ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชานาญการพิเศษ ไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือ
๒.๒ ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ หรือ
๒.๓ ดารงตาแหน่งประเภทอานวยการ ระดับต้น ไม่น้อยกว่า ๑ ปี หรือ
๒.๔ ดารงตาแหน่งประเภทอานวยการ ระดับสูง
๓. มีประสบการณ์เป็นหัวหน้าโครงการศึกษาพัฒนาที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย ๒ โครงการ
๔. มีประสบการณ์การศึกษา วิจัย พัฒนา งานวิชาการที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า ๑๓ ปี
๕. มีประสบการณ์การเป็นคณะกรรมการ/คณะทางานที่เกี่ยวข้อง

-๓-

เอกสารแนบ ๒

เส้นทางสั่งสมประสบการณ์และผลงาน
ตาแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิ

ภาพแสดงเส้นทางสั่งสมประสบการณ์ และผลงานของผู้มีศักยภาพ (Career Chart)

กรมวิชาการเกษตร
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภาพแสดง เส้นทางสั่งสมประสบการณ์ และผลงานของผู้มีศักยภาพ (Career Chart)
K๓ ๑. ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ไม่น้อยกว่า ๒ ปี
๒. มีคุณสมบัติตามหนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร ๐๗๐๘.๔/ว ๑๖
ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๓๘
๓. เป็นไปตามเกณฑ์พิจารณาประสบการณ์และผลงาน
(Performance Measure) เพื่อก้าวไปสู่ตาแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิ
๔. ผ่านการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคล เพื่อเข้ารับ
การประเมินผลงานดารงตาแหน่งระดับทรงคุณวุฒิของกรมฯ

ตาแหน่งเป้าหมาย

๑. ประเภทอานวยการ ระดับสูง ไม่น้อยกว่า ๒ ปี
๒. มีคุณสมบัติตามหนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร ๐๗๐๘.๔/ว ๑๖
ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๓๘
๓. เป็นไปตามเกณฑ์พิจารณาประสบการณ์และผลงาน
(Performance Measure) เพื่อก้าวไปสู่ตาแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิ
๔. ผ่านการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคล เพื่อเข้ารับ
การประเมินผลงานดารงตาแหน่งระดับทรงคุณวุฒขิ องกรมฯ

ตาแหน่งและประสบการณ์ในเส้นทางก้าวหน้า

-๔-

๑. ประเภทบริหาร ระดับต้น ไม่น้อยกว่า ๑ ปี
๒. มีคุณสมบัติตามหนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร ๐๗๐๘.๔/ว ๑๖
ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๓๘
๓. เป็นไปตามเกณฑ์พิจารณาประสบการณ์และผลงาน
(Performance Measure) เพื่อก้าวไปสู่ตาแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิ
๔. ผ่านการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคล เพื่อเข้ารับ
การประเมินผลงานดารงตาแหน่งระดับทรงคุณวุฒิของกรมฯ

เกณฑ์พิจารณาประสบการณ์และผลงาน (Performance Measure)
ตาแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิ
๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ตามที่ ก.พ. กาหนด
๒. ดารงตาแหน่ง ดังนี้
๒.๑ ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ไม่น้อยกว่า ๒ ปี หรือ
๒.๒ ดารงตาแหน่งประเภทอานวยการ ระดับสูง ไม่น้อยกว่า ๒ ปี หรือ
๒.๓ ดารงตาแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น ไม่น้อยกว่า ๑ ปี
๓. มีประสบการณ์เป็นหัวหน้าชุดโครงการ (แผนงานวิจัย) อย่างน้อย ๑ ชุดโครงการ หรือหัวหน้าโครงการวิจัย อย่างน้อย ๒ โครงการ
และตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ใช้หลักเกณฑ์เฉพาะเป็นหัวหน้าชุดโครงการวิจัยเพียงอย่างเดียว
๔. มีประสบการณ์การศึกษา วิจัย พัฒนา งานวิชาการที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า ๑๕ ปี
๕. มีประสบการณ์การเป็นคณะกรรมการ/คณะทางานที่เกี่ยวข้อง

-๕-

เส้นทางสั่งประสบการณ์และผลงาน
ตาแหน่งผูอ้ านวยการ (เฉพาะด้าน) ในส่วนกลาง

เส้นทางสั่งสมประสบการณ์และผลงานของผู้มีศักยภาพ (Career Chart)

๑. ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ไม่น้อยกว่า ๒ ปี หรือ
เคยดารงตาแหน่งผู้อานวยการศูนย์ หรือทาหน้าที่ผู้อานวยการกลุม่
ที่ขึ้นตรงกับกอง/สถาบัน/สานัก ก่อนดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับเชี่ยวชาญ ไม่น้อยกว่า ๑ ปี
ภาพแสดง เส้นทางสั่งสมประสบการณ์ และผลงานของผู้มีศักยภาพ ๒.(Career
Chart)พิจารณาประสบการณ์และผลงาน
เป็นไปตามเกณฑ์
(Performance Measure) เพื่อก้าวไปสูต่ าแหน่งผู้อานวยการ

ผู้อานวยการ (เฉพาะด้าน)
ในส่วนกลาง

K๓
๑. ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชานาญการพิเศษ ไม่น้อยกว่า ๔ ปี
๒. ผ่านการปฏิบตั ิหน้าที่ ดังนี้
๒.๑ ดารงตาแหน่งผู้อานวยการศูนย์ หรือ ทาหน้าที่ผู้อานวยการกลุม่ ที่ขึ้นตรงกับ
กอง/สถาบัน/สานัก หรือทาหน้าทีห่ ัวหน้าด่าน หน่วยงานเดียวกัน ไม่น้อยกว่า ๒ ปี
หรือ
๒.๒ ดารงตาแหน่งผู้อานวยการศูนย์ หรือ ทาหน้าที่ผู้อานวยการกลุม่ ที่ขึ้นตรงกับ
กอง/สถาบัน/สานัก หรือทาหน้าทีห่ ัวหน้าด่าน ต่างหน่วยงาน ไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือ
๒.๓ ทาหน้าทีผ่ ู้อานวยการกลุ่มทีข่ ึ้นตรงกับกรมฯ ไม่น้อยกว่า ๓ ปี
๓. เป็นไปตามเกณฑ์พิจารณาประสบการณ์และผลงาน (Performance Measure)
เพื่อก้าวไปสู่ตาแหน่งผู้อานวยการ
ตาแหน่งเป้าหมาย

๑. ดารงตาแหน่งประเภทอานวยการ ระดับต้น ไม่น้อยกว่า ๑ ปี
๒. เป็นไปตามเกณฑ์พิจารณาประสบการณ์และผลงาน
(Performance Measure) เพื่อก้าวไปสูต่ าแหน่งผู้อานวยการ

ตาแหน่งและประสบการณ์ในเส้นทางก้าวหน้า

-๖-

เกณฑ์พิจารณาประสบการณ์และผลงาน (Performance Measure)
ตาแหน่งผู้อานวยการ (เฉพาะด้าน) สายงานหลักในส่วนกลาง

(ผู้อานวยการกองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช / ผู้อานวยการกองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร /
ผู้อานวยการกองวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตผลเกษตร / ผู้อานวยการสถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม /
ผู้อานวยการสถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน / ผู้อานวยการสถาบันวิจัยพืชสวน / ผู้อานวยการสานักคุ้มครองพันธุ์พืช /
ผู้อานวยการสานักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ / ผู้อานวยการสานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช / ผู้อานวยการสานักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร)
๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตามที่ ก.พ. กาหนด
๒. ดารงตาแหน่ง ดังนี้
๒.๑ ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชานาญการพิเศษ ไม่น้อยกว่า ๔ ปี และผ่านการปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้
๒.๑.๑ ดารงตาแหน่งผู้อานวยการศูนย์ หรือ ทาหน้าทีผ่ ู้อานวยการกลุ่มที่ขึ้นตรงกับกอง/สถาบัน/สานัก หรือ ทาหน้าที่หัวหน้าด่าน หน่วยงานเดียวกัน
ไม่น้อยกว่า ๒ ปี หรือ
๒.๑.๒ ดารงตาแหน่งผู้อานวยการศูนย์ หรือ ทาหน้าทีผ่ ู้อานวยการกลุ่มที่ขึ้นตรงกับกอง/สถาบัน/สานัก หรือ ทาหน้าที่หัวหน้าด่าน ต่างหน่วยงาน
ไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือ
๒.๑.๓ ทาหน้าทีผ่ ู้อานวยการกลุ่มที่ขึ้นตรงกับกรมฯ ไม่น้อยกว่า ๓ ปี
๒.๒ ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ไม่น้อยกว่า ๒ ปี หรือเคยดารงตาแหน่งผู้อานวยการศูนย์ หรือทาหน้าที่ผู้อานวยการกลุ่มที่ขึ้นตรงกับ
กอง/สถาบัน/สานัก ก่อนดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ไม่น้อยกว่า ๑ ปี
๒.๓ ดารงตาแหน่งประเภทอานวยการ ระดับต้น ไม่น้อยกว่า ๑ ปี
๓. คะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีมากขึ้นไปอย่างน้อย ๒ รอบการประเมิน ในระยะเวลาการดารงตาแหน่ง ๒ ปี
๔. ผ่านประสบการณ์การเป็นหัวหน้าโครงการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องกับตาแหน่งเป้าหมาย อย่างน้อย ๒ โครงการ
๕. ผ่านประสบการณ์การแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย ๒ กรณี
๖. ผ่านประสบการณ์การเป็นคณะกรรมการ/คณะทางาน เกี่ยวกับการศึกษาวิจัย /การบริการวิชาการ ที่เกี่ยวข้องกับตาแหน่งเป้าหมาย
๗. ผ่านการฝึกอบรม ดังนี้
๗.๑ หลักสูตรนักบริหารระดับสูงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือ
๗.๒ หลักสูตรนักบริหารระดับกลางของสานักงาน ก.พ. หรือ
๗.๓ หลักสูตรนักบริหารวิชาการเกษตรของกรมฯ
๘. ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยในช่วง ๒ ปีย้อนหลัง
-๗-

เกณฑ์พิจารณาประสบการณ์และผลงาน (Performance Measure)
ตาแหน่งผู้อานวยการ (เฉพาะด้าน) สายงานสนับสนุน
(ผู้อานวยการกองคลัง / ผู้อานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)
๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตามที่ ก.พ. กาหนด
๒. ดารงตาแหน่ง ดังนี้
๒.๑ ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชานาญการพิเศษ ไม่น้อยกว่า ๔ ปี และผ่านการปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้
๒.๑.๑ ดารงตาแหน่งผู้อานวยการศูนย์ หรือ ทาหน้าทีผ่ ู้อานวยการกลุ่มที่ขึ้นตรงกับกอง/สถาบัน/สานัก หรือ ทาหน้าที่หัวหน้าด่าน หน่วยงานเดียวกัน
ไม่น้อยกว่า ๒ ปี หรือ
๒.๑.๒ ดารงตาแหน่งผู้อานวยการศูนย์ หรือ ทาหน้าทีผ่ ู้อานวยการกลุ่มที่ขึ้นตรงกับกอง/สถาบัน/สานัก หรือ ทาหน้าที่หัวหน้าด่าน ต่างหน่วยงาน
ไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือ
๒.๑.๓ ทาหน้าทีผ่ ู้อานวยการกลุ่มที่ขึ้นตรงกับกรมฯ ไม่น้อยกว่า ๓ ปี
๒.๒ ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ไม่น้อยกว่า ๒ ปี หรือเคยดารงตาแหน่งผู้อานวยการศูนย์ หรือทาหน้าที่ผู้อานวยการกลุ่มที่ขึ้นตรงกับ
กอง/สถาบัน/สานัก ก่อนดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ไม่น้อยกว่า ๑ ปี
๒.๓ ดารงตาแหน่งประเภทอานวยการ ระดับต้น ไม่น้อยกว่า ๑ ปี
๓. คะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีมากขึ้นไปอย่างน้อย ๒ รอบการประเมิน ในระยะเวลาการดารงตาแหน่ง ๒ ปี
๔. ผ่านประสบการณ์การเป็นคณะกรรมการ/คณะทางาน ที่เกี่ยวข้องกับตาแหน่งเป้าหมาย
๕. ผ่านการฝึกอบรม ดังนี้
๕.๑ หลักสูตรนักบริหารระดับสูงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือ
๕.๒ หลักสูตรนักบริหารระดับกลางของสานักงาน ก.พ. หรือ
๕.๓ หลักสูตรนักบริหารวิชาการเกษตรของกรมฯ
๖. ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยในช่วง ๒ ปีย้อนหลัง

-๘-

เส้นทางสั่งสมประสบการณ์และผลงาน
ตาแหน่งเลขานุการกรม / ผูอ้ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ /
ผู้อานวยการกองแผนงานและวิชาการ

ปรับปรุง
เส้นทางสั่งสมประสบการณ์และผลงานของผู้มีศักยภาพ (Career Chart)

๑. ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ไม่น้อยกว่า ๒ ปี หรือ
เคยดารงตาแหน่งผู้อานวยการศูนย์ หรือทาหน้าที่ผู้อานวยการกลุม่
ที่ขึ้นตรงกับกอง/สถาบัน/สานัก ก่อนดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับเชี่ยวชาญ ไม่น้อยกว่า ๑ ปี
เป็นไปตามเกณฑ์
ภาพแสดง เส้นทางสั่งสมประสบการณ์ และผลงานของผู้มีศักยภาพ ๒.(Career
Chart)พิจารณาประสบการณ์และผลงาน
(Performance Measure) เพื่อก้าวไปสูต่ าแหน่งผู้อานวยการ

เลขานุการกรม/
ผู้อานวยการกองการเจ้าหน้าที่/
ผู้อานวยการกองแผนงานและวิชาการ

K๓
๑. ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชานาญการพิเศษ ไม่น้อยกว่า ๔ ปี หรือ
ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส ไม่น้อยกว่า ๗ ปี
๒. ผ่านการปฏิบตั ิหน้าที่ ดังนี้
๒.๑ ทาหน้าทีผ่ ู้อานวยการกลุ่ม หรือ ทาหน้าทีห่ ัวหน้าฝ่ายบริหารทัว่ ไปที่ขึ้นตรงกับ
กอง/ สถาบัน/ สานัก หน่วยงานเดียวกัน ไม่น้อยกว่า ๒ ปี หรือ
๒.๒ ดารงตาแหน่งผู้อานวยการศูนย์ หรือ ทาหน้าทีผ่ ู้อานวยการกลุม่ ที่ขึ้นตรงกับ
กอง/สถาบัน/สานัก หรือทาหน้าทีห่ ัวหน้าด่าน ต่างหน่วยงาน ไม่น้อยกว่า ๓ ปี
หรือ
๒.๓ ทาหน้าทีผ่ ู้อานวยการกลุ่มทีข่ ึ้นตรงกับกรมฯ ไม่น้อยกว่า ๓ ปี
๓. เป็นไปตามเกณฑ์พิจารณาประสบการณ์และผลงาน (Performance Measure)
เพื่อก้าวไปสู่ตาแหน่งผู้อานวยการ
ตาแหน่งเป้าหมาย

๑. ดารงตาแหน่งประเภทอานวยการ ระดับต้น ไม่น้อยกว่า ๑ ปี
๒. เป็นไปตามเกณฑ์พิจารณาประสบการณ์และผลงาน
(Performance Measure) เพื่อก้าวไปสูต่ าแหน่งผู้อานวยการ

ตาแหน่งและประสบการณ์ในเส้นทางก้าวหน้า

-๙-

เกณฑ์พิจารณาประสบการณ์และผลงาน (Performance Measure)
ตาแหน่งเลขานุการกรม/ ผู้อานวยการกองการเจ้าหน้าที่ / ผู้อานวยการกองแผนงานและวิชาการ
๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตามที่ ก.พ. กาหนด
๒. ดารงตาแหน่ง ดังนี้
๒.๑ ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชานาญการพิเศษ ไม่น้อยกว่า ๔ ปี หรือประเภททั่วไป ระดับอาวุโส ไม่น้อยกว่า ๗ ปีและผ่านการปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้
๒.๑.๑ ทาหน้าที่ผู้อานวยการกลุ่ม หรือ ทาหน้าที่หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปที่ขึ้นตรงกับกอง/สถาบัน/สานัก หน่วยงานเดียวกัน ไม่น้อยกว่า ๒ ปี หรือ
๒.๑.๒ ดารงตาแหน่งผู้อานวยการศูนย์ หรือ ทาหน้าที่ผู้อานวยการกลุ่มที่ขึ้นตรงกับกอง/สถาบัน/สานัก หรือ ทาหน้าที่หัวหน้าด่าน ต่างหน่วยงาน ไม่น้อยกว่า ๓ ปี
หรือ
๒.๑.๓ ทาหน้าที่ผู้อานวยการกลุ่มที่ขึ้นตรงกับกรมฯ ไม่น้อยกว่า ๓ ปี
๒.๒ ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ไม่น้อยกว่า ๒ ปี หรือเคยดารงตาแหน่งผู้อานวยการศูนย์ หรือทาหน้าที่ผู้อานวยการกลุ่มที่ขึ้นตรงกับ
กอง/สถาบัน/สานัก ก่อนดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ไม่น้อยกว่า ๑ ปี
๒.๓ ดารงตาแหน่งประเภทอานวยการ ระดับต้น ไม่น้อยกว่า ๑ ปี
๓. คะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีมากขึ้นไปอย่างน้อย ๒ รอบการประเมิน ในระยะเวลาการดารงตาแหน่ง ๒ ปี
๔. ผ่านประสบการณ์การเป็นคณะกรรมการ/คณะทางาน ที่เกี่ยวข้องกับตาแหน่งเป้าหมาย
๕. ผ่านการฝึกอบรม ดังนี้
๕.๑ หลักสูตรนักบริหารระดับสูงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือ
๕.๒ หลักสูตรนักบริหารระดับกลางของสานักงาน ก.พ. หรือ
๕.๓ หลักสูตรนักบริหารวิชาการเกษตรของกรมฯ
๖. ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยในช่วง ๒ ปีย้อนหลัง

-๑๐-

เส้นทางสั่งสมประสบการณ์และผลงาน
ตาแหน่งผูอ้ านวยการสานักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ ๑ – ๘

เส้นทางสั่งสมประสบการณ์และผลงานของผู้มีศักยภาพ (Career Chart)
๑. ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ไม่น้อยกว่า ๒ ปี หรือ
เคยดารงตาแหน่งผู้อานวยการศูนย์ หรือทาหน้าที่ผู้อานวยการกลุม่
ที่ขึ้นตรงกับกอง/สถาบัน/สานัก ก่อนดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับเชี่ยวชาญ ไม่น้อยกว่า ๑ ปี
๒. เป็นไปตามเกณฑ์พิจารณาประสบการณ์และผลงาน
ภาพแสดง เส้นทางสั่งสมประสบการณ์ และผลงานของผู้มีศักยภาพ (Career
Chart)Measure) เพื่อก้าวไปสูต่ าแหน่งผู้อานวยการ
(Performance

ผู้อานวยการสานักวิจัยและพัฒนา
การเกษตร เขตที่ ๑ - ๘

K๓
๑. ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชานาญการพิเศษ ไม่น้อยกว่า ๔ ปี
๒. ผ่านการปฏิบตั ิหน้าที่ ดังนี้
๒.๑ ดารงตาแหน่งผู้อานวยการศูนย์หรือทาหน้าที่หัวหน้าด่าน ไม่นอ้ ยกว่า ๒ ปี หรือ
๒.๒ ทาหน้าทีผ่ ู้อานวยการกลุ่มทีข่ ึ้นตรงกับสานักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ ๑-๘
ไม่น้อยกว่า ๑ ปี และ ดารงตาแหน่งผู้อานวยการศูนย์วิจยั และพัฒนาการเกษตร
ไม่น้อยกว่า ๑ ปี หรือ
๒.๓ ทาหน้าทีผ่ ู้อานวยการกลุ่มทีข่ ึ้นตรงกับกอง/สถาบัน/สานัก จากหน่วยงานอื่น
ไม่น้อยกว่า ๒ ปี และดารงตาแหน่งผู้อานวยการศูนย์วิจยั และพัฒนาการเกษตร
ไม่น้อยกว่า ๑ ปี
๓. เป็นไปตามเกณฑ์พิจารณาประสบการณ์และผลงาน (Performance Measure)
เพื่อก้าวไปสูต่ าแหน่งผู้อานวยการ
ตาแหน่งเป้าหมาย

๑. ดารงตาแหน่งประเภทอานวยการ ระดับต้น ไม่น้อยกว่า ๑ ปี
๒. เป็นไปตามเกณฑ์พิจารณาประสบการณ์และผลงาน
(Performance Measure) เพื่อก้าวไปสูต่ าแหน่งผู้อานวยการ

ตาแหน่งและประสบการณ์ในเส้นทางก้าวหน้า

-๑๑-

เกณฑ์พิจารณาประสบการณ์และผลงาน (Performance Measure)
ตาแหน่งผู้อานวยการสานักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ ๑ – ๘
๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตามที่ ก.พ. กาหนด
๒. ดารงตาแหน่ง ดังนี้
๒.๑ ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชานาญการพิเศษ ไม่น้อยกว่า ๔ ปี และผ่านการปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้
๒.๑.๑ ดารงตาแหน่งผู้อานวยการศูนย์ หรือ ทาหน้าที่หัวหน้าด่าน ไม่น้อยกว่า ๒ ปี หรือ
๒.๑.๒ ทาหน้าที่ผู้อานวยการกลุ่มที่ขึ้นตรงกับสานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๑-๘ ไม่น้อยกว่า ๑ ปี และดารงตาแหน่งผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร
ไม่น้อยกว่า ๑ ปี หรือ
๒.๑.๓ ทาหน้าที่ผู้อานวยการกลุ่มที่ขึ้นตรงกับกอง/สถาบัน/สานัก จากหน่วยงานอื่น ไม่น้อยกว่า ๒ ปี และดารงตาแหน่งผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร
ไม่น้อยกว่า ๑ ปี
๒.๒ ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ไม่น้อยกว่า ๒ ปี หรือเคยดารงตาแหน่งผู้อานวยการศูนย์ หรือทาหน้าที่ผู้อานวยการกลุ่มที่ขึ้นตรงกับ
กอง/สถาบัน/สานัก ก่อนดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ไม่น้อยกว่า ๑ ปี
๒.๓ ดารงตาแหน่งประเภทอานวยการ ระดับต้น ไม่น้อยกว่า ๑ ปี
๓. คะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีมากขึ้นไปอย่างน้อย ๒ รอบการประเมิน ในระยะเวลาการดารงตาแหน่ง ๒ ปี
๔. ผ่านประสบการณ์การแก้ไขปัญหาในพื้นที่อย่างน้อย ๒ กรณี
๕. ผ่านประสบการณ์การเป็นคณะกรรมการ/คณะทางาน เกี่ยวกับการศึกษาวิจัย /การบริการวิชาการ ที่เกี่ยวข้อง
๖. ผ่านการฝึกอบรม ดังนี้
๖.๑ หลักสูตรนักบริหารระดับสูงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือ
๖.๒ หลักสูตรนักบริหารระดับกลางของสานักงาน ก.พ. หรือ
๖.๓ หลักสูตรนักบริหารวิชาการเกษตรของกรมฯ
๗. ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยในช่วง ๒ ปีย้อนหลัง
-๑๒-

