
 

 

 

ระเบียบกองทุนเงินให้กู้ยมืเพื่อการศึกษา 

  ฉบับที ่33 

ว่าด้วย หลกัเกณฑ์และวธีิการในการเลื่อนตาํแหน่งหรือเลือ่นระดบัตําแหน่งพนักงานและการย้ายพนักงาน พ.ศ.  2557 

......................................................................... 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงแกไ้ขระเบียบกองทุนเงินให้กูย้ืมเพือ่การศึกษา วา่ดว้ย หลกัเกณฑ์การเล่ือน

ตาํแหน่งหรือเลื่อนระดบัตาํแหน่งและการยา้ยพนกังาน พ.ศ. 2555  อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา 21 (1) และ (4)     

แห่งพระราชบญัญติักองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2541 ประกอบกบั ขอ้ 7  ขอ้ 17 และขอ้ 18 ของขอ้บงัคบั

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพือ่การศึกษา ว่าด้วยพนักงาน พ.ศ. 2553  ผูจ้ดัการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาจึงออก

ระเบียบไวด้งัต่อไปน้ี 

ขอ้ 1  ระเบียบน้ี เรียกว่า “ระเบียบกองทุนเงินให้กูย้ืมเพื่อการศึกษา ฉบบัท่ี 33 ว่าดว้ย หลกัเกณฑ์และวิธีการ       

ในการเล่ือนตาํแหน่งหรือเล่ือนระดบัตาํแหน่งและการยา้ยพนกังาน พ.ศ. 2557” 

ขอ้ 2  ระเบียบน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี  1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 เป็นตน้ไป 

ขอ้ 3 ให้ยกเลิกระเบียบกองทุนเงินให้กูย้ืมเพือ่การศึกษา ฉบบัที่ 25 ว่าดว้ย หลกัเกณฑ์และวิธีการในการ

เล่ือนตาํแหน่งหรือเล่ือนระดบัตาํแหน่งพนกังานและการยา้ยพนกังาน พ.ศ. 2555 

ขอ้ 4  ระเบียบหรือคาํสั่งใดขดัหรือแยง้กบัระเบียบน้ีใหใ้ชร้ะเบียบน้ีแทน 

ขอ้ 5 ในระเบียบน้ี 

“กองทุน”    หมายความวา่   กองทุนเงินใหกู้ย้มืเพือ่การศึกษา 

“ขอ้บงัคบักองทุน”   หมายความวา่   ขอ้บงัคบักองทุนเงินใหกู้ย้มืเพื่อการศึกษา วา่ดว้ยพนกังาน  

พ.ศ.2553 

 “โครงสร้างเดิม”  หมายความวา่  โครงสร้างตาํแหน่งตามขอ้บงัคบักองทุนเงินใหกู้ย้มืเพื่อการศึกษา 

      วา่ดว้ยพนกังาน พ.ศ. 2546  

 “โครงสร้างใหม่”  หมายความวา่  โครงสร้างตาํแหน่งตามขอ้บงัคบักองทุนเงินใหกู้ย้มืเพือ่การศึกษา 

      วา่ดว้ยพนกังาน พ.ศ. 2553 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม พ.ศ. 2557 

 “ผูจ้ดัการ”   หมายความวา่  ผูจ้ดัการกองทุนเงินใหกู้ย้มืเพื่อการศึกษา 

 “รองผูจ้ดัการ” หมายความวา่ รองผูจ้ดัการกองทุนเงินใหกู้ย้มืเพือ่การศึกษา   

 “ผูอ้าํนวยการฝ่าย” หมายความวา่ ผูอ้าํนวยการฝ่ายสาํนกัผูจ้ดัการหรือผูอ้าํนวยการฝ่าย 

                  “พนกังาน”  หมายความวา่ พนกังานประจาํ พนกังานสญัญาจา้งและพนกังานทดลองงาน 
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“กลุ่มพนกังาน”  หมายความวา่ ตําแหน่งพนักงานซ่ึงจัดไว้ในกลุ่ม เ ดียวกันตาม

โครงสร้างตาํแหน่งของกองทุน ซ่ึงมี 3 กลุ่ม คือกลุ่ม

ปฏิบัติการทั่วไปกลุ่มปฏิบัติการวิชาชีพและช่วย

บริหาร และกลุ่มบริหาร 

“การเล่ือนตาํแหน่ง” หมายความวา่   การดํา เนินการเพื อ่แต่งตั้ งพนักงานโดยให้ดํารง  

ตาํแหน่งท่ีวา่งอยูใ่นระดบัตาํแหน่งเดียวกนัหรือ ระดบั

ตาํแหน่ง ท่ีสูงข้ึนซ่ึงอาจอยู่ในกลุ่มพนักงานเดียวกนั

หรือต่างกลุ่มพนกังานก็ได ้

  “การเล่ือนระดบัตาํแหน่ง” หมายความวา่   เป็นการเล่ือนระดบัตาํแหน่งเฉพาะกลุ่มปฏิบติัการทัว่ไป 

“การยา้ยตาํแหน่ง”          หมายความวา่ การใหพ้นกังานไปดาํรงตาํแหน่งอ่ืนในระดบัเดิม อตัรา

เงินเดือนเดิม 

หมวด 1 

บททัว่ไป 

 ขอ้ 6  พนกังานแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ 

  (1) กลุ่มปฏิบติัการทัว่ไป  มี 2 ระดบัตาํแหน่งคือ 

  ก. ระดบัปฏิบติังาน   

  ข. ระดบัชาํนาญงาน  

 (2) กลุ่มปฏิบติัการวชิาชีพและช่วยบริหาร  มี 3 ระดบัตาํแหน่งคือ 

  ก. ระดบัปฏิบติัการ   

  ข. ระดบัชาํนาญการ (หวัหนา้กลุ่มงาน) 

  ค. ระดบัเช่ียวชาญ   

  (3) กลุ่มบริหาร  มี 3 ระดบัตาํแหน่งคือ 

  ก. บริหารระดบัตน้     

  ข. บริหารระดบักลาง   

  ค. บริหารระดบัสูง      

 ขอ้ 7 พนกังานผูใ้ดไดรั้บการเล่ือนตาํแหน่งหรือเล่ือนระดบัตาํแหน่งใหไ้ดรั้บอตัราเงินเดือนในอตัราขั้นตํ่าหรือ

ขั้นตน้ของตาํแหน่งหรือระดบัตาํแหน่งท่ีไดรั้บแต่งตั้งนั้น  เวน้แต่ผูน้ั้นไดรั้บเงินเดือนสูงกวา่ขั้นตํ่าหรือขั้นตน้ของ

ตาํแหน่งหรือระดบัตาํแหน่งนั้นอยูแ่ลว้ ก็ใหไ้ดรั้บเงินเดือนเท่าเดิม 

 ขอ้ 8 การดาํเนินการเพือ่ เล่ือนตาํแหน่งหรือเล่ือนระดบัตาํแหน่ง อาจดาํเนินการโดยวธีิใดวธีิหน่ึงหรือ หลายวธีิรวมกนั ดงัน้ี 

   (1) วธีิการประเมิน 

   (2) วธีิการสอบสัมภาษณ์ 

   (3) วธีิการสอบขอ้เขียน 

     (4) วธีิการเสนอผลงาน 

 (5) วธีิอ่ืนตามท่ีผูจ้ดัการกาํหนด               

                    /ขอ้ 9 ... 
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 ข้อ 9 กรณีตําแหน่งพนักงานตาํแหน่งใดตําแหน่งหน่ึงว่างลง ให้เป็นอํานาจและดุลยพินิจของผู ้จัดการ                

ท่ีจะอนุมติัให้ดาํเนินการรับสมคัรบุคคลภายนอกเพือ่บรรจุและแต่งตั้งให้ดาํรงตาํแหน่งดงักล่าวตามขอ้ 13 และ      

ขอ้ 14 ของขอ้บงัคบักองทุนโดยไม่ดาํเนินการตามระเบียบน้ีก็ได ้

 

หมวด 2 

การเลือ่นระดับตําแหน่ง 

 ขอ้ 10 พนกังานอาจเล่ือนระดบัตาํแหน่งสูงข้ึนภายในกลุ่มเดียวกนัได ้ดงัน้ี 

  พนกังานระดบัปฏิบติังาน เล่ือนระดบัตาํแหน่งเป็นพนกังานระดบัชาํนาญงาน 

 ขอ้ 11 พนกังานระดบัปฏิบติังานจะเล่ือนระดบัตาํแหน่งเป็นพนกังานระดบัชาํนาญงานได ้จะตอ้งมีคุณสมบติั ดงัน้ี 

   (1) ไดด้าํรงตาํแหน่งพนกังานระดบัปฏิบติังานมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 9 ปี สาํหรับผูที้มี่วุฒิการศึกษาระดบั

มธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าหรือตํ่ากวา่ 

   (2) ไดด้าํรงตาํแหน่งพนกังานระดบัปฏิบติังานมาแลว้ ไม่นอ้ยกวา่ 7 ปีสําหรับผูที้มี่วุฒิการศึกษาระดบั

ประกาศนียบตัรวชิาชีพ  (ปวช) หรือเทียบเท่า  

   (3 )ไดด้าํรงตาํแหน่งพนกังานระดบัปฏิบติังานมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 5 ปี สําหรับผูที้่มีวุฒิการศึกษาระดบั

ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง (ปวส) หรือเทียบเท่า 

 ขอ้ 12 การเล่ือนระดบัตาํแหน่งพนกังานระดบัปฏิบติังาน เป็นระดบัชาํนาญงานใหเ้ล่ือนโดยวิธีการประเมิน

และการสอบสัมภาษณ์   

  การเล่ือนระดบัตาํแหน่งใหเ้ล่ือนไดไ้ม่ก่อนวนัท่ีมีคาํสั่งแต่งตั้ง 

 ขอ้ 13 ใหผู้อ้าํนวยการฝ่ายตน้สังกดัหรือฝ่ายท่ีกาํกบัดูแลการปฏิบติังานเป็นผูท้าํการประเมินการเล่ือนระดบั               

ตาํแหน่ง  

           สําหรับพนกังานซ่ึงปฏิบติังานที่คณะอนุกรรมการบญัชีจ่ายที่หน่ึงหรือสอง ให้ผูที้่ไดรั้บมอบหมาย

จากประธานอนุกรรมการบญัชีจ่ายท่ีหน่ึงหรือสองเป็นผูท้าํการประเมินโดยอนุโลม   

 ขอ้ 14 ให้ผูจ้ดัการแต่งตั้งคณะกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน เป็นผูด้าํเนินการสอบสัมภาษณ์ กรรมการดงักล่าว             

จะตอ้งมีผูอ้าํนวยการฝ่ายตน้สงักดัหรือฝ่ายท่ีกาํกบัดูแลของผูท่ี้จะไดรั้บการแต่งตั้งร่วมเป็นกรรมการดว้ย 

          ประธานกรรมการจะตอ้งเป็นผูด้าํรงตาํแหน่งผูอ้าํนวยการฝ่ายข้ึนไป  

          ขอ้ 15 ในกรณีไม่มีผูอ้าํนวยการฝ่ายตน้สังกดัหรือฝ่ายท่ีกาํกบัดูแลเพื่อดาํเนินการตามขอ้ 13 และขอ้ 14 ให้

ผูจ้ดัการมอบหมายหรือแต่งตั้งพนกังานปฏิบติัหนา้ท่ีแทน  

 

 

                               /หมวด 3 ... 
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หมวด 3 

การเลือ่นตําแหน่ง 

 ขอ้ 16 พนกังานอาจเล่ือนตาํแหน่งสูงข้ึนได ้ดงัน้ี 

(1) พนกังานระดบัปฏิบติังานหรือระดบัชาํนาญงานเล่ือนตาํแหน่งเป็นพนกังานระดบัปฏิบติัการได ้

(2) พนกังานระดบัปฏิบติัการ เล่ือนตาํแหน่งเป็นพนกังานระดบัชาํนาญการ (หวัหนา้กลุ่มงาน) ได ้

             (3) พนกังานระดบัชาํนาญการ(หวัหนา้กลุ่มงาน) เล่ือนตาํแหน่งเป็นพนกังานระดบัเช่ียวชาญหรือ

บริหารระดบัตน้ (ผูอ้าํนวยการฝ่าย) ได ้

(4) พนกังานระดบัเช่ียวชาญหรือบริหารระดบัตน้ (ผูอ้าํนวยการฝ่าย) เล่ือนตาํแหน่งเป็นพนกังาน

บริหารระดบักลาง (รองผูจ้ดัการ) ได ้ 

 ขอ้ 17 พนกังานระดบัปฏิบติังานหรือระดบัชาํนาญงานจะเล่ือนตาํแหน่งเป็นพนกังานระดบัปฏิบติัการได้

ตอ้งมีคุณสมบติัดงัน้ี 

  (1) มีวฒิุการศึกษาระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่าข้ึนไป 

  (2) ไดป้ฏิบติังานในตาํแหน่งระดบัปฏิบติังานหรือชาํนาญงานมาแลว้ ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี 

  (3) มีคุณวฒิุตามท่ีกาํหนดไวส้าํหรับตาํแหน่งท่ีจะไดรั้บการเล่ือนใหด้าํรงตาํแหน่ง 

 ข้อ 18 การเล่ือนตาํแหน่งระดับปฏิบัติงานหรือชํานาญงานเป็นระดับปฏิบัติการ ให้เล่ือนโดยวิธีการ              

ประเมินและการสอบสัมภาษณ์ หรือวธีิการอ่ืนตามท่ีผูจ้ดัการกาํหนด 

   การเล่ือนระดบัตาํแหน่งใหเ้ล่ือนไดไ้ม่ก่อนวนัท่ีมีคาํสั่งแต่งตั้ง 

  ขอ้ 19 พนักงานระดบัปฏิบติัการ จะเลื่อนตาํแหน่งเป็นพนกังานระดบัชาํนาญการ(หัวหน้ากลุ่มงาน)ได้

จะตอ้งมีคุณสมบติัดงัน้ี 

(1) ได้ดํารงตาํแหน่งพนักงานระดับปฏิบัติการมาแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปี หรือดํารงตาํแหน่ง

พนักงานระดับปฏิบติังานหรือระดับชํานาญงานรวมกับระยะเวลาการดาํรงตาํแหน่งระดับปฏิบติัการมาแล้ว                                       

เป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 10 ปี สาํหรับผูมี้วฒิุปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  

(2) ไดด้าํรงตาํแหน่งพนกังานระดบัปฏิบติัการมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 7 ปี หรือดาํรงตาํแหน่งพนกังาน

ระดับปฏิบติังานหรือระดับชํานาญงานรวมกับระยะเวลาการดาํรงตาํแหน่งระดับปฏิบติัการมาแล้วเป็นเวลา                        

ไม่นอ้ยกวา่ 7 ปี สาํหรับผูมี้วฒิุปริญญาโทหรือเทียบเท่า  

   (3) ไดด้าํรงตาํแหน่งพนกังานระดบัปฏิบติัการมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 4 ปี หรือดาํรงตาํแหน่งพนกังาน

ระดบัปฏิบติังานหรือระดบัชาํนาญงาน รวมกบัระยะเวลาการดาํรงตาํแหน่งระดบัปฏิบติัการมาแลว้ เป็นเวลาไม่นอ้ย

กวา่ 4 ปี สาํหรับผูท่ี้มีวฒิุปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 

  (4) มีคุณวฒิุตามทีก่าํหนดไวส้าํหรับตาํแหน่งท่ีจะไดรั้บการเล่ือนใหด้าํรงตาํแหน่ง 

 ข้อ 20 การเลื่อนตาํแหน่งระดับพนักงานปฏิบติัการเป็นระดับชํานาญการ(หัวหน้ากลุ่มงาน)ให้เล่ือน        

โดยวธีิประเมินการสอบขอ้เขียนและการสอบสัมภาษณ์  

   การเล่ือนระดบัตาํแหน่งใหเ้ล่ือนไดไ้ม่ก่อนวนัท่ีมีคาํสั่งแต่งตั้ง 

                                       /ขอ้ 21... 
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 ขอ้ 21 พนกังานระดบัชาํนาญการ (หวัหนา้กลุ่มงาน) จะเล่ือนตาํแหน่งเป็นพนกังานระดบัเช่ียวชาญ ตอ้งมีคุณสมบติัดงัน้ี 

(1) ได้ดํารงตาํแหน่งในระดับชํานาญการ (หัวหน้ากลุ่มงาน) มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ             

ไดด้าํรงตาํแหน่งในระดบัปฏิบติัการรวมกบัระยะเวลาดาํรงตาํแหน่งระดบัชาํนาญการ (หัวหนา้กลุ่มงาน) มาแลว้   

ไม่นอ้ยกว่า 12 ปี สําหรับผูมี้วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ไม่นอ้ยกว่า 9 ปี สําหรับผูท่ี้มีวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า 

หรือไม่นอ้ยกวา่ 6 ปี สาํหรับผูท่ี้มีวฒิุปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 

     (2) มีคุณวฒิุตามท่ีกาํหนดไวส้าํหรับตาํแหน่งท่ีจะไดรั้บการเล่ือนใหด้าํรงตาํแหน่ง 

 ขอ้ 22 การเลื่อนตาํแหน่งพนักงานระดับชํานาญการ (หัวหน้ากลุ่มงาน) เป็นระดบัเชี่ยวชาญ ให้เล่ือน        

โดยวธีิประเมินและการเสนอผลงาน  

  การเสนอผลงานและการพิจารณาผลงานใหเ้ป็นไปตามประกาศของผูจ้ดัการ 

   การเล่ือนระดบัตาํแหน่งใหเ้ล่ือนไดไ้ม่ก่อนวนัท่ีมีคาํสั่งแต่งตั้ง 

 ขอ้ 23 พนกังานระดบัชาํนาญการ (หวัหนา้กลุ่มงาน) จะเล่ือนเป็นพนกังานระดบับริหารระดบัตน้  (ผูอ้าํนวยการฝ่าย) ได้

จะตอ้งมีคุณสมบติัดงัน้ี 

(1) ไดด้าํรงตาํแหน่งในระดบัชาํนาญการ (หวัหนา้กลุ่มงาน) มาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี หรือไดด้าํรงตาํแหน่ง   

ในระดบัปฏิบติัการรวมกบัระยะเวลาดาํรงตาํแหน่งชาํนาญการ (หวัหนา้กลุ่มงาน) มาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 12 ปี  สําหรับ  

ผูมี้วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า 9 ปี สําหรับผูที้่มีวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือไม่น้อยกว่า 6 ปี 

สาํหรับผูท่ี้มีวฒิุปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 

     (2) มีคุณวฒิุตามท่ีกาํหนดไวส้าํหรับตาํแหน่งท่ีจะไดรั้บการเล่ือนใหด้าํรงตาํแหน่ง 

 ขอ้ 24 การเล่ือนตาํแหน่งพนักงานระดบัชาํนาญการ(หัวหน้ากลุ่มงาน)เป็นพนักงานระดบับริหารระดบัต้น 

(ผูอ้าํนวยการฝ่าย) ใหเ้ล่ือนโดยวธีิประเมินและการสอบสัมภาษณ์หรือวธีิการอ่ืนตามท่ีผูจ้ดัการกาํหนด  

  การเล่ือนระดบัตาํแหน่งใหเ้ล่ือนไดไ้ม่ก่อนวนัท่ีมีคาํสั่งแต่งตั้ง 

 ขอ้ 25 พนกังานระดบัเช่ียวชาญหรือบริหารระดบัตน้ (ผูอ้าํนวยการฝ่าย) จะเลื่อนตาํแหน่งเป็นพนกังาน               

ตาํแหน่งผูบ้ริหารระดบักลาง (รองผูจ้ดัการ) ได ้จะตอ้งมีคุณสมบติัดงัน้ี 

                  (1) ไดด้าํรงตาํแหน่งระดบัเช่ียวชาญหรือผูบ้ริหารระดบัตน้ (ผูอ้าํนวยการฝ่าย)มาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 3 ปี 

                  (2) พนักงานที่ดาํรงตาํแหน่งระดบัเช่ียวชาญนอกจากจะตอ้งมีคุณสมบติัตาม (1) แล้วตอ้งเคยดาํรง

ตาํแหน่งผูบ้ริหารระดบัตน้ (ผูอ้าํนวยการฝ่าย) มาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 1 ปี ดว้ย 

         (3) มีคุณวฒิุตามท่ีกาํหนดไวส้าํหรับตาํแหน่งท่ีจะไดรั้บการเล่ือนใหด้าํรงตาํแหน่ง 

 ขอ้ 26 การเล่ือนตาํแหน่งพนกังานระดบัเช่ียวชาญหรือผูบ้ริหารระดบัตน้ (ผูอ้าํนวยการฝ่าย) เป็นตาํแหน่ง

ผูบ้ริหารระดบักลาง (รองผูจ้ดัการ) ให้ดาํเนินการโดยวิธีการใดวิธีการหน่ึงหรือหลายวิธีรวมกนัตามที่ผูจ้ดัการ

กาํหนดในขอ้ 8 

  การเล่ือนตาํแหน่งเป็น รองผูจ้ดัการใหเ้ล่ือนไดไ้ม่ก่อนวนัท่ีมีคาํสั่งแต่งตั้ง 

  การเลื่อนตาํแหน่งเป็นพนักงานระดบักลาง (รองผูจ้ดัการ) ให้เลื่อนได้ไม่ก่อนวนัที่คณะกรรมการ

กองทุนเงินใหกู้ย้มืเพื่อการศึกษาใหค้วามเห็นชอบตามขอ้ 17 ของขอ้บงัคบักองทุนฯ 

 

                 /ขอ้ 27... 
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 ข้อ 27 ให้ผู ้ อํานวยการฝ่ายต้นสังกัดหรือฝ่ายที่กํากับดูแลการปฏิบัติงานเป็นผู ้ท ําการประเมินการ                  

เล่ือนตาํแหน่งพนกังาน ตามขอ้ 18 ขอ้ 20 ขอ้ 22 และขอ้ 24       

   สําหรับพนกังานซ่ึงปฏิบติังานที่คณะอนุกรรมการบญัชีจ่ายที่หน่ึงและสองให้ผูที้่ไดรั้บมอบหมาย

จากประธานอนุกรรมการบญัชีจ่ายท่ีหน่ึงหรือสองเป็นผูท้าํการประเมินโดยอนุโลม     

 ข้อ 28 ให้ผู ้ จัดการแต่งตั้ งกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน เพื่อทาํการสอบสัมภาษณ์หรือสอบข้อเขียน                       

หรือพิจารณาผลงานแลว้แต่กรณี  โดยกรรมการดงักล่าวจะตอ้งมีผูอ้าํนวยการฝ่ายตน้สังกดัหรือฝ่ายที่กาํกบัดูแล                   

การปฏิบติังานของผูท่ี้จะไดรั้บการแต่งตั้งร่วมเป็นกรรมการดว้ย 

   ประธานกรรมการจะตอ้งเป็นผูด้าํรงตาํแหน่งผูอ้าํนวยการฝ่ายข้ึนไป 

 ขอ้ 29 ในกรณีไม่มีผูอ้าํนวยการฝ่ายตน้สังกดัหรือฝ่ายที่กาํกบัดูแลเพื่อดาํเนินการตามขอ้ 27 และขอ้ 28            

ใหผู้จ้ดัการมอบหมายแต่งตั้งพนกังานท่ีเห็นสมควรปฏิบติัหนา้ท่ีแทน 

 ขอ้ 30 การเลื่อนตาํแหน่งตามขอ้ 26 ให้อยู่ในดุลยพินิจของผูจ้ดัการทีจ่ะแต่งตั้งกรรมการดาํเนินการหรือ

ดาํเนินการอ่ืนตามท่ีเห็นวา่เหมาะสมได ้  

 ขอ้ 31 เพื่อประโยชน์ในทางการบริหาร คณะกรรมการดาํเนินการเล่ือนตาํแหน่งหรือเล่ือนระดบัตาํแหน่ง                 

อาจเสนอผูจ้ดัการเห็นชอบให้เพิ่มเติมเงื่อนไขคุณสมบติัหรือวิธีการดาํเนินการเลื่อนตาํแหน่งหรือเลื่อนระดับ

ตาํแหน่งแตกต่างจากท่ีกาํหนดไวใ้นระเบียบน้ีได ้  

หมวดที ่4  

การย้ายพนักงาน 

 ขอ้ 32 การยา้ยพนกังานจากตาํแหน่งหน่ึงใหไ้ปดาํรงตาํแหน่งใดเป็นอาํนาจผูจ้ดัการ แต่การจะยา้ยพนกังาน

ไปดาํรงตาํแหน่งใด พนักงานผูไ้ด้รับการยา้ยจะตอ้งมีคุณสมบติัสําหรับการดาํรงตาํแหน่งนั้น และหากการยา้ย       

ใหไ้ปดาํรงตาํแหน่งในระดบัตาํแหน่งท่ีตํ่ากวา่เดิมจะตอ้งเป็นไปตามขอ้ 18 วรรคสาม ของขอ้บงัคบักองทุน 

บทเฉพาะกาล 

 ข้อ 33 ในกรณีเร่งด่วนมีความจําเป็นและยงัไม่มีแบบประเมินหรือประกาศการเสนอผลงานเพื่อ                                  

เลื่อนตาํแหน่งหรือเลื่อนระดบัตาํแหน่งพนักงานตามระเบียบน้ี ให้ฝ่ายสํานักผูจ้ดัการหรือฝ่ายที่รับผิดชอบงาน

บุคคลพิจารณานาํเสนอผูจ้ดัการอนุมติัดาํเนินการเก่ียวกบัวธีิการประเมิน วิธีการสอบ หรือประกาศการเสนอผลงาน                               

เป็นการเฉพาะคราวเป็นกรณีพิเศษได ้

 ข้อ 34 เพื่อสิทธิประโยชน์ของพนักงาน การนับระยะเวลาการดาํรงตาํแหน่งตามโครงสร้างเดิมเพื่อ               

เล่ือนระดบัตาํแหน่งหรือเล่ือนตาํแหน่งตามโครงสร้างใหม่  ใหน้บัระยะเวลาดงัน้ี 

         (1)  การนบัระยะเวลาสาํหรับการเล่ือนระดบัตาํแหน่ง 

(ก) พนกังานระดบั  1 หรือระดบั 2 ตามโครงสร้างเดิม  ซ่ึงมีวุฒิการศึกษาระดบัมธัยมศึกษา

ตอนปลายหรือตํ่ากว่าที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นพนกังานระดบัปฏิบติังานตามโครงสร้างใหม่  ถ้านบัระยะเวลาการ

ดาํรงตาํแหน่งระดบั1หรือระดบั 2 และระดบัปฏิบติังานรวมกนัแลว้ ไม่นอ้ยกวา่ 9 ปี หรือ 7 ปี ตามลาํดบั ให้เล่ือน

ระดบัตาํแหน่งเป็นพนกังานระดบัชาํนาญงานได ้

                /(ข) พนกังาน... 

 




