


ภาพแสดง ปรับปรุงเส้นทางส่ังสมประสบการณ์ และผลงานของผู้มีศักยภาพ  (Career Chart) ) แนบท้ายประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงวนัที ่ 11  ตุลาคม พ.ศ. 2561

เสน้ทาง 1

ต ำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำฯ .. ระบุ
- ช่ือต ำแหน่ง 
- หน่วยงำนสงักดั 
- ระยะเวลำในกำรถือครองต ำแหน่ง

ต าแหน่งเป้าหมาย .. ระบุ
- ช่ือต าแหน่ง 
- หน่วยงานสงักดั 

ด ารงต าแหน่ง
ตามทิศทางลูกศร

ด ารงต าแหน่งใด
ก่อนก็ได้

ด ารงต าแหน่งใด
ต าแหน่งหน่ึง

Ladder 1.1

ผอ.กลุ่ม (ช ำนำญกำรพิเศษ)ในสงักดัส่วนกลำง 
(ยกเวน้ สสพ 1 - 2/ศูนยถ่์ำยทอดฯ) 

ไม่นอ้ยกวำ่ 3 ปี 
และด ำรงต ำแหน่งระดบัช ำนำญกำรพิเศษ 

ไม่นอ้ยกวำ่ 6 ปี

ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก/ผู้ตรวจรำชกำรกรม/
ผู้อ ำนวยกำรกอง/เลขำนุกำรกรม/ผู้อ ำนวยกำรศูนย์ (อ ำนวยกำรสูง)

ด ารงต าแหน่งใดต าแหน่งหน่ึง
มาแล้ว ดังต่อไปนี้
1. ผชช.
2. สกจ. (อส)
3. ผอ.สสพ. 1 - 2 (อส)

ยำ้ย

หมายเหตุ : Ladder 1.1 จะตอ้งมีคุณสมบติัตรงตามคุณสมบติัเฉพาะส าหรับต าแหน่งในสายงานท่ีจะแต่งตั้งตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งตามท่ี ก.พ. ก าหนด



เสน้ทาง 2

ต ำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำฯ .. ระบุ
- ช่ือต ำแหน่ง 
- หน่วยงำนสงักดั 
- ระยะเวลำในกำรถือครองต ำแหน่ง

ต าแหน่งเป้าหมาย .. ระบุ
- ช่ือต าแหน่ง 
- หน่วยงานสงักดั 

ด ารงต าแหน่ง
ตามทิศทางลูกศร

ด ารงต าแหน่งใด
ก่อนก็ได้

ด ารงต าแหน่งใด
ต าแหน่งหน่ึง

สหกรณ์จังหวดั / ผู้อ านวยการ สสพ. 1-2 (อ านวยการสูง)

Ladder ที่ 1.1
สหกรณ์จงัหวดั
อ านวยการตน้

รวมกบัช านาญการพิเศษ
ไม่นอ้ยกวา่ 4 ปี 

ด ารงต าแหน่ง ผชช. 

หรือ

ยำ้ย

Ladder ที่ 1.3
ผอ.กลุ่ม/ ผอ.ศูนยถ่์ายทอดฯ/

ผอ.นิคมฯ/ผอ.ศูนยส์าธิตฯ /หน.ฝ่าย
บริหาร (ชพ.) ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี และ
ด ารงต าแหน่งระดบัช านาญการพิเศษ 

ไม่นอ้ยกวา่ 5 ปี

Ladder ที่ 1.2
สหกรณ์จงัหวดั (อต.) 2 ปี

สกจ. ท่ีแต่งตั้งมาจากระดบั ชพ.  ไม่ครบ 3 ปี 
และเคยด ารงต าแหน่งระดบั 7 หรือ

สกจ. ท่ีแต่งตั้งมาจากต าแหน่งประเภททัว่ไป 
ระดบัอาวโุส หรือ 

สกจ. ท่ีแต่งตั้งมาจากระดบั ชก. และเคย
ด ารงต าแหน่งระดบั 7

หรือ

หมายเหตุ : Ladder ท่ี 1.1 – 1.3 จะตอ้งมีคุณวฒิุไม่ต ่ากวา่ระดบัปริญญาตรี ในสาขาวิชาท่ีตรงตามคุณสมบติัเฉพาะส าหรับต าแหน่งนกัวิชาการสหกรณ์ระดบัปฏิบติัการ และปฏิบติังาน 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบังานของต าแหน่งมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 1 ปี

ภาพแสดง ปรับปรุงเส้นทางส่ังสมประสบการณ์ และผลงานของผู้มีศักยภาพ  (Career Chart) แนบท้ายประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงวนัที ่  11  ตุลาคม พ.ศ. 2561



เสน้ทาง 3

ต ำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำฯ .. ระบุ
- ช่ือต ำแหน่ง 
- หน่วยงำนสงักดั 
- ระยะเวลำในกำรถือครองต ำแหน่ง

ต าแหน่งเป้าหมาย .. ระบุ
- ช่ือต าแหน่ง 
- หน่วยงานสงักดั 

ด ารงต าแหน่ง
ตามทิศทางลูกศร

ด ารงต าแหน่งใด
ก่อนก็ได้

ด ารงต าแหน่งใด
ต าแหน่งหน่ึง

ผู้เช่ียวชาญ (นักวชิาการสหกรณ์เช่ียวชาญ)

Ladder ที่ 1.1
ประเภทอ านวยการ 

ระดบัตน้ ไม่นอ้ยกวา่ 1 ปี

Ladder ที่ 1.2
ประเภทวิชาการ

ระดบัช านาญการพิเศษ 
ไม่นอ้ยกวา่ 4 ปี

หมายเหตุ : Ladder ท่ี 1.1 – 1.2 จะตอ้งมีคุณวฒิุไม่ต ่ากวา่ระดบัปริญญาตรีในสาขาวิชาท่ีตรงตามคุณสมบติัเฉพาะส าหรับต าแหน่งนกัวิชาการสหกรณ์ ระดบัปฏิบติัการและปฏิบติังาน
วิชาการสหกรณ์หรืองานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 1 ปี และมีระยะเวลาการด ารงต าแหน่งนกัวิชาการสหกรณ์ เป็นไปตามหนงัสือส านกังาน ก.พ. ท่ี นร 0708.4/ว16
ลงวนัท่ี 29 กนัยายน 2538

หรือ

ภาพแสดง ปรับปรุงเส้นทางส่ังสมประสบการณ์ และผลงานของผู้มีศักยภาพ  (Career Chart) แนบท้ายประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงวนัที ่  11  ตุลาคม พ.ศ. 2561



เสน้ทาง 4

ต ำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำฯ .. ระบุ
- ช่ือต ำแหน่ง 
- หน่วยงำนสงักดั 
- ระยะเวลำในกำรถือครองต ำแหน่ง

ต าแหน่งเป้าหมาย .. ระบุ
- ช่ือต าแหน่ง 
- หน่วยงานสงักดั 

ด ารงต าแหน่ง
ตามทิศทางลูกศร

ด ารงต าแหน่งใด
ก่อนก็ได้

ด ารงต าแหน่งใด
ต าแหน่งหน่ึง

ผู้เช่ียวชาญ (นักวชิาการตรวจสอบภายในเช่ียวชาญ)

หมายเหตุ : Ladder ท่ี 1.1 – 1.2 จะตอ้งมีคุณวฒิุไม่ต ่ากวา่ระดบัปริญญาตรีในสาขาวชิาท่ีตรงตามคุณสมบติัเฉพาะส าหรับต าแหน่งนกัวชิาการตรวจสอบภายใน ระดบัปฏิบติัการ
และปฏิบติังานดา้นการตรวจสอบภายในหรืองานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 1 ปีและมีระยะเวลาการด ารงต าแหน่งในสายงานวชิาการตรวจสอบภายใน 
ตามหนงัสือส านกังาน ก.พ. ท่ี นร 0708.4/ว16 ลงวนัท่ี 29 กนัยายน 2538

ภาพแสดง ปรับปรุงเส้นทางส่ังสมประสบการณ์ และผลงานของผู้มีศักยภาพ  (Career Chart) แนบท้ายประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงวนัที ่  11  ตุลาคม พ.ศ. 2561

Ladder ที่ 1.1
ประเภทวิชาการ 

ระดบัช านาญการพิเศษ 
และมีระยะเวลาการด ารงต าแหน่งใน
สายงานวิชาการตรวจสอบภายในไม่

นอ้ยกวา่ 3 ปี

Ladder ที่ 1.2
ประเภทวิชาการ 

ระดบัช านาญการพิเศษ ไม่นอ้ยกวา่ 3 ปี 
โดยด ารงต าแหน่ง หรือเคยด ารงต าแหน่ง
ในสายงานวิชาการตรวจสอบภายใน 

ไม่นอ้ยกวา่ 1 ปี 



เสน้ทาง 5

ต ำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำฯ .. ระบุ
- ช่ือต ำแหน่ง 
- หน่วยงำนสงักดั 
- ระยะเวลำในกำรถือครองต ำแหน่ง

ต าแหน่งเป้าหมาย .. ระบุ
- ช่ือต าแหน่ง 
- หน่วยงานสงักดั 

ด ารงต าแหน่ง
ตามทิศทางลูกศร

ด ารงต าแหน่งใด
ก่อนก็ได้

ด ารงต าแหน่งใด
ต าแหน่งหน่ึง

สหกรณ์จังหวดั (อ านวยการต้น)

Ladder ที่ 1.2 (แต่งตั้ง ว. 9/35) 
ผอ.กลุ่ม/ ผอ.ศูนยถ่์ายทอดฯ/

ผอ.นิคมสหกรณ์/
ผอ.ศูนยส์าธิตฯ/หน.ฝ่ายบริหาร 
(ชพ.) ไม่นอ้ยกวา่  1 ปี และ เคย
ด ารงต าแหน่งในระดบั 7 และมี
คุณวฒิุในสาขาวชิาท่ีตรงตาม

คุณสมบติัเฉพาะส าหรับต าแหน่ง
นกัวชิาการสหกรณ์ระดบั

ปฏิบติัการ 

หรือ

Ladder ที่ 1.1 (แต่งตั้ง ว. 9/35)
ผอ.กลุ่ม/ ผอ.ศูนยถ่์ายทอดฯ/

ผอ.นิคมสหกรณ์/
ผอ.ศูนยส์าธิตฯ/หน.ฝ่ายบริหาร (ชพ.) 
ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี และด ารงต าแหน่ง

ระดบั ชพ. ไม่นอ้ยกวา่ 3 ปี 
และ มีคุณวฒิุในสาขาวชิา

ท่ีตรงตามคุณสมบติัเฉพาะส าหรับ
ต าแหน่งนกัวชิาการสหกรณ์ ระดบั

ปฏิบติัการ

Ladder ที่ 1.4
(แต่งตั้ง ว. 22/40)

ผอ.กลุ่ม/นิคมสหกรณ์/หน.ฝ่าย
(ชก.) ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี และเคยด ารง
ต าแหน่งในระดบั 7 หรือผูเ้คยด ารง
ต าแหน่งระดบั 7 และเคยเป็น

หวัหนา้ฝ่าย สหกรณ์อ าเภอ หรือ
ต าแหน่งเทียบเท่าผอ.กลุ่ม และมี
คุณวฒิุในสาขาวิชาท่ีตรงตาม

คุณสมบติัเฉพาะส าหรับต าแหน่ง
นกัวิชาการสหกรณ์ ระดบั

ปฏิบติัการ

หรือ

Ladder ที่ 1.3 (แต่งตั้ง ว. 9/35)
ผอ.กลุ่ม/นิคมสหกรณ์/หน.ฝ่าย 

(อาวโุส) ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี และด ารง
ต าแหน่งระดบัอาวโุสมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 

6 ปี หรือผูเ้คยด ารงต าแหน่งระดบั 7 
และเคยเป็น หวัหนา้ฝ่าย สหกรณ์

อ าเภอ หรือต าแหน่งเทียบเท่าผอ.กลุ่ม 
และมีคุณวฒิุไม่ต ่ากวา่ระดบัปริญญา

ตรี ในสาขาวิชาท่ีตรงตาม
คุณสมบติัเฉพาะส าหรับต าแหน่ง

นกัวิชาการสหกรณ์ ระดบัปฏิบติัการ

หรือ

หมายเหตุ Ladder ท่ี 1.1 – 1.4 จะตอ้งปฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งกบังานของต าแหน่งมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่  1 ปี  
Ladder ท่ี 1.4 ตอ้งผา่นการคดัเลือกโดยคณะกรรมการคดัเลือกตาม หลกัเกณฑ์ วธีิการ หนงัสือส านกังาน ก.พ. ท่ี นร 0708.1/ว22 ลงวนัท่ี 30 กนัยายน 2540

ภาพแสดง ปรับปรุงเส้นทางส่ังสมประสบการณ์ และผลงานของผู้มีศักยภาพ  (Career Chart) แนบท้ายประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงวนัที ่  11  ตุลาคม พ.ศ. 2561



เสน้ทาง 6

ต ำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำฯ .. ระบุ
- ช่ือต ำแหน่ง 
- หน่วยงำนสงักดั 
- ระยะเวลำในกำรถือครองต ำแหน่ง

ต าแหน่งเป้าหมาย .. ระบุ
- ช่ือต าแหน่ง 
- หน่วยงานสงักดั 

ด ารงต าแหน่ง
ตามทิศทางลูกศร

ด ารงต าแหน่งใด
ก่อนก็ได้

ด ารงต าแหน่งใด
ต าแหน่งหน่ึง

ผอ. กลุ่ม/ผอ.ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยกีารสหกรณ์/
หน.ฝ่ายบริหาร (ช านาญการพเิศษ)

ในสังกดัหน่วยงานส่วนกลาง (กอง,ส านัก ยกเว้น สสพ.1-2)

หรือ

Ladder ที่ 1.1
ผอ.กลุ่ม/ผอ.นิคมสหกรณ์ /หน.ฝ่าย

บริหารทัว่ไป (ช านาญการ)
ไม่นอ้ยกวา่ 1 ปี และด ารงต าแหน่ง
ระดบัช านาญการไม่นอ้ยกวา่ 4 ปี

Ladder ที่ 1.2
ประเภทวิชาการ 

ระดบัช านาญการ ไม่นอ้ยกวา่ 
5 ปี และด ารงต าแหน่งในสงักดั

หน่วยงานส่วนกลาง ยกเวน้ สสพ. 1 - 2

หมายเหตุ : Ladder 1.1-1.2 จะตอ้งมีคุณวฒิุตรงตามคุณสมบติัเฉพาะส าหรับต าแหน่งในสายงานท่ีจะแต่งตั้ง ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง ตามท่ี ก.พ. ก าหนด 
และปฏิบติังานในต าแหน่งหรืองานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง กบัต าแหน่งท่ีจะแต่งตั้ง ไม่นอ้ยกวา่ 1 ปี

ประเภทวชิาการ 
ระดบัช านาญการพิเศษ

ยำ้ย

ภาพแสดง ปรับปรุงเส้นทางส่ังสมประสบการณ์ และผลงานของผู้มีศักยภาพ  (Career Chart) แนบท้ายประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงวนัที ่  11  ตุลาคม พ.ศ. 2561



เสน้ทาง 7

ต ำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำฯ .. ระบุ
- ช่ือต ำแหน่ง 
- หน่วยงำนสงักดั 
- ระยะเวลำในกำรถือครองต ำแหน่ง

ต าแหน่งเป้าหมาย .. ระบุ
- ช่ือต าแหน่ง 
- หน่วยงานสงักดั 

ด ารงต าแหน่ง
ตามทิศทางลูกศร

ด ารงต าแหน่งใด
ก่อนก็ได้

ด ารงต าแหน่งใด
ต าแหน่งหน่ึง

ผอ. กลุ่ม /ผอ. นิคมสหกรณ์ /ผอ.ศูนย์สาธิตฯ/
หน.ฝ่ายบริหาร (ช านาญการพเิศษ)

(ในสังกดัหน่วยงานส านักงานสหกรณ์จังหวัด/สสพ. 1-2)

ประเภทวิชาการ 
ระดบัช านาญการพิเศษ Ladder ที่ 1.1

ผอ.กลุ่ม/ผอ.นิคมสหกรณ์ /หน.ฝ่ายบริหาร
ทัว่ไป (ช านาญการ) ไม่นอ้ยกวา่ 1 ปี และ

ด ารงต าแหน่งระดบัช านาญการ
ไม่นอ้ยกวา่ 4 ปี

ยำ้ย

หมายเหตุ 1.1 จะตอ้งมีคุณวฒิุตรงตามคุณสมบติัเฉพาะส าหรับต าแหน่งในสายงานท่ีจะแต่งตั้ง ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งตามท่ี ก.พ. ก าหนด 
และปฏิบติังานในต าแหน่งหรืองานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัต าแหน่งท่ีจะแต่งตั้ง ไม่นอ้ยกวา่ 1 ปี

ภาพแสดง เส้นทางส่ังสมประสบการณ์ และผลงานของผู้มีศักยภาพ  (Career Chart) แนบท้ายประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงวนัที ่  11  ตุลาคม พ.ศ. 2561
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ต ำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำฯ .. ระบุ
- ช่ือต ำแหน่ง 
- หน่วยงำนสงักดั 
- ระยะเวลำในกำรถือครองต ำแหน่ง

ต าแหน่งเป้าหมาย .. ระบุ
- ช่ือต าแหน่ง 
- หน่วยงานสงักดั 

ด ารงต าแหน่ง
ตามทิศทางลูกศร

ด ารงต าแหน่งใด
ก่อนก็ได้

ด ารงต าแหน่งใด
ต าแหน่งหน่ึง

ผู้อ านวยการนิคมสหกรณ์/ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์  
(อาวุโส)

ประเภททัว่ไป (อาวโุส)

ยำ้ย

หมายเหตุ : Ladder 1.1-1.2 จะตอ้งมีคุณสมบติัเฉพาะส าหรับต าแหน่งตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งในต าแหน่งเจา้พนกังานส่งเสริมสหกรณ์ ระดบัปฏิบติังาน 
และจะตอ้งปฏิบติังานในต าแหน่งหรืองานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง กบัต าแหน่งท่ีจะแต่งตั้ง ไม่นอ้ยกวา่ 1 ปี

ภาพแสดง ปรับปรุงเส้นทางส่ังสมประสบการณ์ และผลงานของผู้มีศักยภาพ  (Career Chart) แนบท้ายประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงวนัที ่  11  ตุลาคม พ.ศ. 2561

Ladder ที่ 1.2
ประเภททัว่ไป ระดบั

ช านาญงาน 
ไม่นอ้ยกวา่ 7 ปี 

หรือ

Ladder ที่ 1.1
ผอ.กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์

(ช านาญงาน) 
และด ารงต าแหน่งระดบั

ช านาญงาน ไม่นอ้ยกวา่ 6 ปี


