
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เส้นทางก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) 
 

ชื่อต าแหน่งเป้าหมาย : เลขานุการกรม 
หน่วยงานสังกัด : ส านักงานเลขานุการกรม 
ชื่อส่วนราชการ : กรมฝนหลวงและการบินเกษตร 

 
 



 
แผนภาพแสดงเส้นทางสั่งสมประสบการณ์และผลงาน (Career Chart) ต าแหน่งเลขานุการกรม 
 

 

 
 
   



 
การก าหนดคุณสมบัติของต าแหน่งเป้าหมาย : ต าแหน่งเลขานุการกรม 
 

ต าแหน่งเป้าหมาย (Critical Position) 
ชื่อต าแหน่ง    เลขานุการกรม  หน่วยงาน    ส านักงานเลขานุการกรม 

 

 

หน้าที่รับผิดชอบหลัก (KEY RESPONSIBILITIES) 
1. ก ากับ ดูแล ตรวจสอบ ให้ค าปรึกษาและให้ค าแนะน าเกี่ยวกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงานหรือโครงการของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร 
2. ก ากับ ดูแล ตรวจสอบ แผนงาน แผนงบประมาณ หรือโครงการของส่วนราชการ ให้บรรลุภารกิจที่ก าหนดไว้และเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด 
3. เสนอแนะระบบและวิธีการติดตามประเมินผลแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม เพื่อให้เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมาสามารถสรุปและประเมินผลการด าเนินงานได้ 
4. ก ากับ ดูแล ตรวจสอบ และแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานด้านสารบรรณ งานช่วยอ านวยการและประสานราชการ งานประชาสัมพันธ์ระดับกรม งานการเงิน  

การคลัง พัสดุและอาคารสถานที่ 
5. ศึกษา วิเคราะห์ ให้ค าปรึกษาหรือเสนอแนะเกี่ยวกับการก าหนดทิศทาง กลยุทธ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
6. ก ากับ ดูแล ตรวจสอบ ติดตามการด าเนินงานเกี่ยวกับการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพ่ือให้การบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเป็นไปตาม

เป้าหมายที่ก าหนด 
7. ก ากับ ดูแล ตรวจสอบการด าเนินการเกี่ยวกับงานกฏหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง งานนิติกรรมและสัญญางานที่เกี่ยวกับความรับผิดทางแพ่งและอาญา งานคดี

ปกครอง 
 

ผลสัมฤทธิ์หลัก (KEY RESULT AREAS : KRAs) ตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติงานหลัก (KEY PERFORMANCE INDICATORS : KPIs) 
1. มีแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ แผนงบประมาณ  รอ้ยละความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ภายใต้

ยุทธศาสตร์กรมฝนหลวงและการบินเกษตร 
2. มีมาตรการการบริหารงานทรัพยากรบุคคล  จ านวนแนวทาง มาตรการ หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงาน

ทรัพยากรบุคคลของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร 
3. มีแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล  ร้อยละของบุคลากรที่น าความรู้มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 

4. มีระบบการควบคุมภายในของการปฏิบัติงานด้านสารบรรณ ด้านประชาสัมพันธ์ 
ด้านการเงิน การคลัง ด้านพัสดุ และด้านอาคารสถานที่ ที่มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 

 ข้อตรวจพบของผู้ตรวจสอบภายใน หรือความเสี่ยงของงานสารบรรณ  
งานประชาสัมพันธ์ งานการเงิน การคลัง งานพัสดุ และอาคารสถานที่ 
มีจ านวนลดลง 

5. มีมาตรการด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
 ของหน่วยงานภาครัฐ 

 ร้อยละความส าเร็จของการขับเคลื่อนมาตรการด้านคุณธรรมและ 
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

 

   



 
 
การก าหนดคุณสมบัติของต าแหน่งเป้าหมาย : ต าแหน่งเลขานุการกรม 

ความรู้ที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่ง 
(KNOWLEDGE) 

ทักษะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่ง 
(SKILLS) 

สมรรถนะท่ีคาดหวังส าหรับต าแหน่ง (COMPETENCIES) 
ชื่อสมรรถนะ 

(COMPETENCY NAME)  
ระดับสมรรถนะที่คาดหวัง 
(PROFICIENCY LEVEL) 

1. ความรู้ด้านการบริหารจัดการ 
2. ความรู้เรื่องกฎหมาย และกฎระเบียบ 
ราชการที่เก่ียวข้อง ส าหรับการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

1. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ 
2. ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 
3. ทักษะการค านวณ 
4. ทักษะการจัดการข้อมูล 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

สมรรถนะหลัก 
1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
2. การบริการที่ดี 
3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ 
4. การท างานเป็นทีม 
5. การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและ 
จริยธรรม 
สมรรถนะทางการบริหาร 
6. สภาวะผู้น า 
7. วิสัยทัศน ์
8. การวางกลยุทธ์ภาครัฐ 
9. ศักยภาพเพ่ือน าการปรับเปลี่ยน 
10. การควบคุมตนเอง 
11. การสอนงานและการมอบหมายงาน 
สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
12. การคิดวิเคราะห์ 
13. การมองภาพองค์รวม 
14. การใส่ใจและพัฒนาผู้อืน่ 
15. การสั่งการตามอ านาจหน้าที่ 
16. การด าเนินการเชิงรุก 

  
1. ระดับที่ 4 
2. ระดับที่ 4 
3. ระดับที่ 4 
4. ระดับที่ 4 
5. ระดับที่ 4 
  
  
6. ระดับที่ 2 
7. ระดับที่ 2 
8. ระดับที่ 2 
9. ระดับที่ 2 
10. ระดับที่ 2 
11. ระดับที่ 2 
  
12. ระดับที่ 4 
13. ระดับที่ 4 
14. ระดับที่ 4 
15. ระดับที่ 4 
16. ระดับที่ 4 

 



 

 

การก าหนดคุณสมบัติของต าแหน่งเป้าหมาย : ต าแหน่งเลขานุการกรม 

เกณฑ์เบื้องต้น เพื่อคัดสรรผู้มีศักยภาพเข้าสู่ Career Path เลขานุการกรม ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
1. ด ารงต าแหน่งใดต าแหน่งหนึ่งมาแล้ว ดังต่อไปนี้ 

    - ประเภทอ านวยการ ระดับสูง  
    - ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ 
    - ประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ ไม่น้อยกว่า 4 ปี 
    - ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส ไม่น้อยกว่า 7 ปี 

2. มีความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์ในงานตามขอบเขตหน้าที่ของส านักงานเลขานุการกรม 
3. มีประสบการณ์ในการเป็นผู้อ านวยการกลุ่มหรือเทียบเท่า (ต่ ากว่ากอง 1 ระดับ) ไม่น้อยกว่า 1 ปี 
4. มีประสบการณ์ในงานที่หลากหลายส าหรับต าแหน่งประเภทอ านวยการ ตามที่ก าหนดใน กฎ ก.พ. ที่ออกตามความในมาตรา 63 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ

ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 17 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 
5. ผ่านการอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับกลางของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส าหรับประเภททั่วไป ระดับอาวุโส หรือผ่านการอบรมหลักสูตรนักบริหาร

ระดับสูงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือหลักสูตรนักบริหารของส านักงาน ก.พ. หรือเทียบเท่า ส าหรับประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ 
6. มีผลการปฏิบัติราชการในช่วง 2 ปีย้อนหลัง ไม่ต่ ากว่าระดับดีมาก 
7. ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยในช่วง 2 ปีย้อนหลัง เว้นแต่โทษภาคทัณฑ์ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เส้นทางก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) 
 

ชื่อต าแหน่งเป้าหมาย : ผู้อ านวยการกองบริหารการบินเกษตร 
หน่วยงานสังกัด : กองบริหารการบินเกษตร 
ชื่อส่วนราชการ : กรมฝนหลวงและการบินเกษตร 

 



 

 

แผนภาพแสดงเส้นทางสั่งสมประสบการณ์และผลงาน (Career Chart) ต าแหน่งผู้อ านวยการกองบริหารการบินเกษตร 

 

 



 
 
 
การก าหนดคุณสมบัติของต าแหน่งเป้าหมาย : ผู้อ านวยการกองบริหารการบินเกษตร 
 

ต าแหน่งเป้าหมาย (Critical Position) 
ชื่อต าแหน่ง    ผู้อ านวยการกองบริหารการบินเกษตร  หน่วยงาน    กองบริหารการบินเกษตร 

 

  

 

หน้าที่รับผิดชอบหลัก (KEY RESPONSIBILITIES) 
1. ก ากับ ดูแล ตรวจสอบ ให้ค าปรึกษาและค าแนะน าเกี่ยวกับการบริการอากาศยานสนับสนุนภารกิจต่าง ๆ 
2. ก ากับ ดูแล ตรวจสอบงานมาตรฐานการบินเกษตร ประกอบด้วย 

1) มาตรฐานการซ่อมบ ารุงอากาศยาน  
2) มาตรฐานการบินปฏิบัติฝนหลวง  
3) มาตรฐานนิรภัยการบิน 
4) มาตรฐานสนามบิน 

3. ก ากับ ควบคุม ตรวจสอบงานสนามบินในความรับผิดชอบ 
4. ก ากับ ควบคุม ตรวจสอบงานสื่อสารและวิทยุการบิน 
5. ก ากับ ควบคุม ตรวจสอบงานซ่อมบ ารุงอากาศยานและอุปกรณ์ประกอบการบิน 

 

ผลสัมฤทธิ์หลัก (KEY RESULT AREAS : KRAs) ตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติงานหลัก (KEY PERFORMANCE INDICATORS : KPIs) 
1. มีแผนปฏิบัติการบินสนับสนุนภารกิจต่างๆ ทีมี่ประสิทธิภาพ  ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านการบิน 

2. มีมาตรฐานการบินเกษตร และแผนพัฒนาให้เป็นไปตามมาตรฐานการบินเกษตร  จ านวนมาตรฐานการบินเกษตร 
 ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินงานตามแผนพัฒนาให้เป็นไปตามมาตรฐาน

การบินเกษตร 
3. มีระบบการควบคุมภายในด้านการซ่อม บ ารุงรักษาอากาศยานและ

อุปกรณ์ประกอบการบิน ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 ร้อยละของการซ่อม บ ารุงรักษาอากาศยานและอุปกรณ์ประกอบการบิน

เป็นไปตามแผน 
4. มีคู่มือการปฏิบัติงานของกระบวนงานตามมาตรฐานการบินเกษตร  จ านวนคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) 

 

   

 



 

 

การก าหนดคุณสมบัติของต าแหน่งเป้าหมาย : ผู้อ านวยการกองบริหารการบินเกษตร 

ความรู้ที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่ง 
(KNOWLEDGE) 

ทักษะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่ง 
(SKILLS) 

สมรรถนะท่ีคาดหวังส าหรับต าแหน่ง (COMPETENCIES) 
ชื่อสมรรถนะ 

(COMPETENCY NAME)  
ระดับสมรรถนะที่คาดหวัง 
(PROFICIENCY LEVEL) 

1. ความรู้เรื่องการบริหารจัดการด้านการบิน 
ให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
2. ความรู้เรื่องกฎหมายและกฎระเบียบ 
ที่เก่ียวข้องด้านการบินภายในประเทศ
และต่างประเทศ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

1. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ 
2. ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 
3. ทักษะการค านวณ 
4. ทักษะการจัดการข้อมูล 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

สมรรถนะหลัก 
1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
2. การบริการที่ดี 
3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ 
4. การท างานเป็นทีม 
5. การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและ 
จริยธรรม 
สมรรถนะทางการบริหาร 
6. สภาวะผู้น า 
7. วิสัยทัศน ์
8. การวางกลยุทธ์ภาครัฐ 
9. ศักยภาพเพ่ือน าการปรับเปลี่ยน 
10. การควบคุมตนเอง 
11. การสอนงานและการมอบหมายงาน 
สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
12. การคิดวิเคราะห์ 
13. การมองภาพองค์รวม 
14. การใส่ใจและพัฒนาผู้อืน่ 
15. การสั่งการตามอ านาจหน้าที่ 
16. การด าเนินการเชิงรุก 

  
1. ระดับที่ 4 
2. ระดับที่ 4 
3. ระดับที่ 4 
4. ระดับที่ 4 
5. ระดับที่ 4 
  
  
6. ระดับที่ 2 
7. ระดับที่ 2 
8. ระดับที่ 2 
9. ระดับที่ 2 
10. ระดับที่ 2 
11. ระดับที่ 2 
  
12. ระดับที่ 4 
13. ระดับที่ 4 
14. ระดับที่ 4 
15. ระดับที่ 4 
16. ระดับที่ 4 

 



 

 

การก าหนดคุณสมบัติของต าแหน่งเป้าหมาย : ผู้อ านวยการกองบริหารการบินเกษตร 

เกณฑ์เบื้องต้น เพื่อคัดสรรผู้มีศักยภาพเข้าสู่ Career Path ผู้อ านวยการกองบริหารการบินเกษตร ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
1. ด ารงต าแหน่งใดต าแหน่งหนึ่งมาแล้ว ดังต่อไปนี้ 

- ประเภทอ านวยการ ระดับสูง  
- ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ 
- ประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ ไม่น้อยกว่า 4 ปี 
- ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส ไม่น้อยกว่า 7 ปี 

2. มีความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์ในงานตามขอบเขตหน้าที่ของกองบริหารการบินเกษตร 
3. มีประสบการณ์ในการเป็นผู้อ านวยการกลุ่มหรือเทียบเท่า (ต่ ากว่ากอง 1 ระดับ) ไม่น้อยกว่า 1 ปี 
4. มีประสบการณ์ในงานที่หลากหลายส าหรับต าแหน่งประเภทอ านวยการ ตามที่ก าหนดใน กฎ ก.พ. ที่ออกตามความในมาตรา 63 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ

ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 17 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 
5. ผ่านการอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับกลางของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส าหรับประเภททั่วไป ระดับอาวุโส หรือผ่านการอบรมหลักสูตรนักบริหาร

ระดับสูงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือหลักสูตรนักบริหารของส านักงาน ก.พ. หรือเทียบเท่า ส าหรับประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ 
6. มีผลการปฏิบัติราชการในช่วง 2 ปีย้อนหลัง ไม่ต่ ากว่าระดับดีมาก 
7. ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยในช่วง 2 ปีย้อนหลัง เว้นแต่โทษภาคทัณฑ์ 
 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เส้นทางก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) 
 

ชื่อต าแหน่งเป้าหมาย : ผู้อ านวยการกองวิจัยและพัฒนา  
  เทคโนโลยีฝนหลวง 

หน่วยงานสังกัด : กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวง 



ชื่อส่วนราชการ : กรมฝนหลวงและการบินเกษตร 
 

 

แผนภาพแสดงเส้นทางสั่งสมประสบการณ์และผลงาน (Career Chart) ต าแหน่งผู้อ านวยการกองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวง 

 

  



การก าหนดคุณสมบัติของต าแหน่งเป้าหมาย : ผู้อ านวยการกองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวง 

ต าแหน่งเป้าหมาย (Critical Position) 
ชื่อต าแหน่ง    ผู้อ านวยการกองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวง  หน่วยงาน    กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวง 

 

  

 

หน้าที่รับผิดชอบหลัก (KEY RESPONSIBILITIES) 
1. ก ากับ ดูแล ตรวจสอบ ให้ค าปรึกษาและให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้านการดัดแปรสภาพอากาศ 
2. ก ากับ ดูแล ตรวจสอบ ให้ค าปรึกษาและให้ค าแนะน าเกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  
3. ก ากับ ดูแล ตรวจสอบงานมาตรฐานการปฏิบัติการฝนหลวง ประกอบด้วย 

1) มาตรฐานด้านการวางแผนปฏิบัติการฝนหลวง 
2) มาตรฐานด้านการปฏิบัติการฝนหลวง 
3) มาตรฐานด้านการประเมินผลการปฏิบัติการฝนหลวง 
4) มาตรฐานด้านสารฝนหลวง 

4. ก ากับ ดูแล ตรวจสอบ ให้ค าปรึกษาและให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการดัดแปรสภาพอากาศ 
5. ก ากับ ดูแล ตรวจสอบ ให้ค าปรึกษาและให้ค าแนะน าเกี่ยวกับงานเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร 

 

ผลสัมฤทธิ์หลัก (KEY RESULT AREAS : KRAs) ตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติงานหลัก (KEY PERFORMANCE INDICATORS : KPIs) 
1. มีแผนยุทธศาสตร์งานวิจัยของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร   ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานโครงการ ภายใต้ยุทธศาสตร์งานวิจัย 

2. มีระบบ/กลไกการบริหารจัดการงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพ  จ านวนมาตรการ วิธีการที่น ามาพัฒนา/ปรับปรุงการบริหารจัดการงานวิจัย
ให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ 

3. มีมาตรฐานการปฏิบัติการฝนหลวง  จ านวนมาตรฐานการปฏิบัติการฝนหลวงที่แล้วเสร็จและน ามาปฏิบัติ 

4. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย ได้มาตรฐาน มีคุณภาพ และ 
พร้อมใช้งาน 

 จ านวนระบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่ได้มาตรฐาน และน ามาใช้ในการปฏิบัติงาน
และการตัดสินใจ 

5. มีโครงการ/กิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี 
ด้านการดัดแปรสภาพอากาศ 

 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานโครงการความร่วมมือ 
 

 

   

 

  



การก าหนดคุณสมบัติของต าแหน่งเป้าหมาย : ผู้อ านวยการกองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวง 

ความรู้ที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่ง 
(KNOWLEDGE) 

ทักษะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่ง 
(SKILLS) 

สมรรถนะท่ีคาดหวังส าหรับต าแหน่ง (COMPETENCIES) 
ชื่อสมรรถนะ 

(COMPETENCY NAME)  
ระดับสมรรถนะที่คาดหวัง 
(PROFICIENCY LEVEL) 

1. ความรู้เรื่องการวิจัยและพัฒนาการดัดแปร 
สภาพอากาศ เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
วเิทศสัมพันธ์ 
2. ความรู้เรื่องกฎหมาย และกฎระเบียบ
ที่เก่ียวข้องด้านการวิจัยและพัฒนา
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี สารสนเทศ
และกฏหมายระหว่างประเทศ 
  
  
  
  
  
  
  
  
 

1. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ 
2. ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 
3. ทักษะการค านวณ 
4. ทักษะการจัดการข้อมูล 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

สมรรถนะหลัก 
1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
2. การบริการที่ดี 
3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ 
4. การท างานเป็นทีม 
5. การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและ 
จริยธรรม 
สมรรถนะทางการบริหาร 
6. สภาวะผู้น า 
7. วิสัยทัศน ์
8. การวางกลยุทธ์ภาครัฐ 
9. ศักยภาพเพ่ือน าการปรับเปลี่ยน 
10. การควบคุมตนเอง 
11. การสอนงานและการมอบหมายงาน 
สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
12. การคิดวิเคราะห์ 
13. การมองภาพองค์รวม 
14. การใส่ใจและพัฒนาผู้อืน่ 
15. การสั่งการตามอ านาจหน้าที่ 
16. การด าเนินการเชิงรุก 

  
1. ระดับที่ 4 
2. ระดับที่ 4 
3. ระดับที่ 4 
4. ระดับที่ 4 
5. ระดับที่ 4 
  
  
6. ระดับที่ 2 
7. ระดับที่ 2 
8. ระดับที่ 2 
9. ระดับที่ 2 
10. ระดับที่ 2 
11. ระดับที่ 2 
  
12. ระดับที่ 4 
13. ระดับที่ 4 
14. ระดับที่ 4 
15. ระดับที่ 4 
16. ระดับที่ 4 

 

 

 



การก าหนดคุณสมบัติของต าแหน่งเป้าหมาย : ผู้อ านวยการกองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวง 

เกณฑ์เบื้องต้น เพื่อคัดสรรผู้มีศักยภาพเข้าสู่ Career Path ผู้อ านวยการกองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวง ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
1. ด ารงต าแหน่งใดต าแหน่งหนึ่งมาแล้ว ดังต่อไปนี้ 

- ประเภทอ านวยการ ระดับสูง 
- ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ 
- ประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ ไม่น้อยกว่า 4 ปี 
- ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส ไม่น้อยกว่า 7 ปี 

2. มีความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์ในงานตามขอบเขตหน้าที่ของกองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวง 
3. มีประสบการณ์ในการเป็นผู้อ านวยการกลุ่ม หรือเทียบเท่า (ต่ ากว่ากอง 1 ระดับ) ไม่น้อยกว่า 1 ปี 
4. มีประสบการณ์ในงานที่หลากหลายส าหรับต าแหน่งประเภทอ านวยการ ตามที่ก าหนดใน กฎ ก.พ. ที่ออกตามความในมาตรา 63 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ

ข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 ตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 17 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 
5. ผ่านการอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับกลางของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส าหรับประเภททั่วไป ระดับอาวุโส หรือผ่านการอบรมหลักสูตรนักบริหาร

ระดับสูงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือหลักสูตรนักบริหารของส านักงาน ก.พ. หรือเทียบเท่า ส าหรับประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ 
6. มีผลการปฏิบัติราชการในช่วง 2 ปีย้อนหลัง ไม่ต่ ากว่าระดับดีมาก 
7. ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยในช่วง 2 ปีย้อนหลัง เว้นแต่โทษภาคทัณฑ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เส้นทางก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) 
 

ชื่อต าแหน่งเป้าหมาย : ผู้อ านวยการกองปฏิบัติการฝนหลวง 
หน่วยงานสังกัด : กองปฏิบัติการฝนหลวง 
ชื่อส่วนราชการ : กรมฝนหลวงและการบินเกษตร 

 

 

 



แผนภาพแสดงเส้นทางสั่งสมประสบการณ์และผลงาน (Career Chart) ต าแหน่งผู้อ านวยการกองปฏิบัติการฝนหลวง (ต าแหน่งเฉพาะด้าน) 

 

 

 
 
   



การก าหนดคุณสมบัติของต าแหน่งเป้าหมาย : ผู้อ านวยการกองปฏิบัติการฝนหลวง 
 
ต าแหน่งเป้าหมาย (Critical Position) 
ชื่อต าแหน่ง    ผู้อ านวยการกองปฏิบัติการฝนหลวง  หน่วยงาน    กองปฏิบัติการฝนหลวง 

 

 

หน้าที่รับผิดชอบหลัก (KEY RESPONSIBILITIES) 
1. ก ากับ ดูแล ตรวจสอบ ให้ค าปรึกษาและให้ค าแนะน าในการวางแผนยุทธศาสตร์ด้านการดัดแปรสภาพอากาศเชิงบูรณาการกับหน่วยงาน องค์กร เกษตรกร 

ผู้รับบริการหรือภาคส่วนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ทั้งในส่วนกลาง และในระดับพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ 
2. ก ากับ ดูแล ตรวจสอบ ให้ค าปรึกษาและให้ค าแนะน าในการดัดแปรสภาพอากาศ เพ่ือเพ่ิมปริมาณน้ าในพ้ืนที่การเกษตร ป่าไม้ และเขื่อนเก็บกักน้ า แก้ไขปัญหาภาวะ

ภัยแล้งและภัยพิบัติท่ีเกี่ยวข้อง 
3. ให้ค าปรึกษาและให้ค าแนะน าในการพัฒนา ปรับปรุง และประยุกต์ใช้องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านการดัดแปรสภาพอากาศให้เหมาะสมกับสภาพ

ภูมิอากาศ ภูมิประเทศ และความต้องการของผู้รับบริการ 
4. ก ากับ ดูแล ตรวจสอบ ให้ค าปรึกษาและให้ค าแนะน าในการบริหารจัดการสถานีตรวจสภาพอากาศฝนหลวงในระดับพ้ืนที่ และการบริหารงานอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ 

 

ผลสัมฤทธิ์หลัก (KEY RESULT AREAS : KRAs) ตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติงานหลัก (KEY PERFORMANCE INDICATORS : KPIs) 
1. มีแผนปฏิบัติการฝนหลวงภาพรวมของประเทศ  จ ำนวนพื้นที่ท่ีได้รับประโยชน์จำกกำรปฏิบัติกำรฝนหลวง 

2. มีโครงการวิจัยและพัฒนาด้านการดัดแปรสภาพอากาศ  ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนโครงกำรวิจัยด้ำนกำรดัดแปรสภำพอำกำศ 

3. มีแผนบริหารจัดการสถานีตรวจสภาพอากาศฝนหลวงในระดับพื้นท่ี และ
แผนการบริหารงานอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ 

 ร้อยละของจ ำนวนวันในกำรบริกำรข้อมูลตรวจอำกำศ 
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ความรู้ที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่ง 
(KNOWLEDGE) 

ทักษะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่ง 
(SKILLS) 

สมรรถนะท่ีคาดหวังส าหรับต าแหน่ง (COMPETENCIES) 
ชื่อสมรรถนะ 

(COMPETENCY NAME)  
ระดับสมรรถนะที่คาดหวัง 
(PROFICIENCY LEVEL) 

1. ความรู้เรื่องการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ าในชั้นบรรยากาศ 
2. ความรู้เรื่องกฎหมายและกฎระเบียบ 
ที่เก่ียวข้องด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ าในชั้นบรรยากาศ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

1. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ 
2. ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 
3. ทักษะการค านวณ 
4. ทักษะการจัดการข้อมูล 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

สมรรถนะหลัก 
1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
2. การบริการที่ดี 
3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ 
4. การท างานเป็นทีม 
5. การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและ 
จริยธรรม 
สมรรถนะทางการบริหาร 
6. สภาวะผู้น า 
7. วิสัยทัศน ์
8. การวางกลยุทธ์ภาครัฐ 
9. ศักยภาพเพ่ือน าการปรับเปลี่ยน 
10. การควบคุมตนเอง 
11. การสอนงานและการมอบหมายงาน 
สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
12. การคิดวิเคราะห์ 
13. การมองภาพองค์รวม 
14. การใส่ใจและพัฒนาผู้อืน่ 
15. การสั่งการตามอ านาจหน้าที่ 
16. การด าเนินการเชิงรุก 

  
1. ระดับที่ 4 
2. ระดับที่ 4 
3. ระดับที่ 4 
4. ระดับที่ 4 
5. ระดับที่ 4 
  
  
6. ระดับที่ 2 
7. ระดับที่ 2 
8. ระดับที่ 2 
9. ระดับที่ 2 
10. ระดับที่ 2 
11. ระดับที่ 2 
  
12. ระดับที่ 4 
13. ระดับที่ 4 
14. ระดับที่ 4 
15. ระดับที่ 4 
16. ระดับที่ 4 
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เกณฑ์เบื้องต้น เพื่อคัดสรรผู้มีศักยภาพเข้าสู่ Career Path ผู้อ านวยการกองปฏิบัติการฝนหลวง ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
1. ด ารงต าแหน่งใดต าแหน่งหนึ่งมาแล้ว ดังต่อไปนี้ 

    - ประเภทอ านวยการ ระดับสูง (เฉพาะด้านวิทยาศาสตร์) 
    - ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ 
    - ประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ ไม่น้อยกว่า 4 ปี 

2. มีความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดัดแปรสภาพอากาศ ไม่น้อยกว่า 1 ปี 
3. มีประสบการณ์ในการเป็นผู้อ านวยการกลุ่ม/ศูนย์ (ต่ ากว่ากอง 1 ระดับ) ไม่น้อยกว่า 1 ปี 
4. มีประสบการณ์ในงานที่หลากหลายส าหรับต าแหน่งประเภทอ านวยการ ตามที่ก าหนดใน กฎ ก.พ. ที่ออกตามความในมาตรา 63 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ

ข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 ตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 17 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 
5. ผ่านการอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือหลักสูตรนักบริหารของส านักงาน ก.พ. หรือเทียบเท่า  
6. มีผลการปฏิบัติราชการในช่วง 2 ปีย้อนหลัง ไม่ต่ ากว่าระดับดีมาก 
7. ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยในช่วง 2 ปีย้อนหลัง เว้นแต่โทษภาคทัณฑ์ 

 

 

 

 


