
ความก้าวหน้าของพนักงาน 
1.  การเลื่อนระดับต าแหน่งย้ายเปลี่ยนกลุ่ม  โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณา  ดังนี้ 

  1.1 อายุงาน 
  1.2 ผลส าเร็จของงานที่ปฏิบัติ 3 ปี ติดต่อกัน 
  1.3 ความรู้/ทักษะที่ต้องการ 
  1.4 สมรรถนะที่ต้องการ 
  1.5 วุฒิการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มบริหาร 

ผู้อ านวยการ 

รองผู้อ านวยการ 

กลุ่มวิชาการ  

เชี่ยวชาญ  
(นักวิชาการอาวุโส) 

ช านาญการ  
(นักวิชาการ) 

ปฏิบัติการ 

กลุ่มอ านวยการ 

ผู้อ านวยการส านัก / ฝ่าย 

หัวหน้างาน 

กลุ่มปฏิบัติงานทั่วไป 

ช านาญงานพิเศษ 

ปฏิบัติงาน 

ช านาญงาน 

          ๑ 



 
 
2.  การเลื่อนระดับต าแหน่งภายในแต่ละกลุ่มหรือประเภทต าแหน่งเดียวกัน 

 
โดยมีเกณฑ์การเลื่อนระดับ ดังนี้ 

  2.1 หน้าที่ความรับผิดชอบ 
  2.2  ความรู้ในต าแหน่งและประสบการณ์ที่จ าเป็น/อายุงาน 
  2.3 ระดับสมรรถนะ (Competency) ที่จ าเป็นในงาน 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 

   สมรรถนะหลักของพนักงาน 
 

ปฏิบัติการ   3  สมรรถนะ  1.  มุ่งผลสัมฤทธิ์งาน 
      2.  ความร่วมมือร่วมใจ 
      3.  การประสาน 

ช านาญการ  5  สมรรถนะ  4.  ความเชี่ยวชาญ 
      5.  ความคิดวิเคราะห์/ริเริ่ม 

เชี่ยวชาญ     7  สมรรถนะ  6.  การมองภาพรวม 
      7.  จริยธรรม 
    
   หมายเหตุ  :  ปรับใช้ในทุกกลุ่มงาน 
 
 
 
หมายเหตุ   ตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล  
               พ.ศ. ๒๕๔๙ (แก้ไขเพ่ิมเติม ครั้งที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

เชี่ยวชาญ 
(นักวิชาการอาวุโส) 

ปฏิบัติการ 

ช ำนำญกำร 

(นักวิชำกำร) 

            ๒ 



การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทอ านวยการ 

1. ผู้อ านวยการส านัก/ผู้อ านวยฝ่าย 
    คุณสมบัต ิ
 1. ด ารงต าแหน่งใดต าแหน่งหนึ่งมาแล้ว ดังต่อไปนี้  
        1.1  ประเภทอ านวยการ  ระดับหัวหน้างาน/หัวหน้าส านักงานสาขา ไม่น้อยกว่า 8 ปี 
  1.2  ประเภทวิชาการ ระดับช านาญการ ไม่น้อยกว่า 9 ปี 
        1.3  ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ไม่น้อยกว่า 2 ปี  
 ๒. มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งในสายงานของต าแหน่งประเภทใดประเภทหนึ่ง
และมีวุฒิการศึกษาตรงตามสายงาน  ดังต่อไปนี้ 

 ๒.1 ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ    
 ๒.2 ประเภททั่วไป  ระดับปฏิบัติงาน  และ 

  ๒.3 ด ารงต าแหน่งใดต าแหน่งหนึ่งมาแล้ว ดังต่อไปนี้  
   3.3.1  ประเภทอ านวยการ ระดับหัวหน้างาน/หัวหน้าส านักงานสาขา ไม่น้อยกว่า 8 ปี 
   3.3.2  ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ไม่น้อยกว่า 9 ปี       

          ๒.4 ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับงานของต าแหน่งที่จะแต่งตั้ง ตามที่ สทบ.เห็นว่าเหมาะสมกับ
หน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี    
 ๓. ผ่านกระบวนการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ที่ สทบ.ก าหนด 

2. หัวหน้างาน/หัวหน้าส านักงานสาขา 
คุณสมบัต ิ

 1. มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งในสายงานของต าแหน่งประเภทใดประเภทหนึ่ง
และมีวุฒิการศึกษาตรงตามสายงาน 
 2. ด ารงต าแหน่งใดต าแหน่งหนึ่งมาแล้ว ดังต่อไปนี้  
  2.1 เป็นพนักงานประเภทวิชาการ มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก และปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 2 ปี 
  2.2 เป็นพนักงานประเภทวิชาการ มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท และปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 4 ปี 
  2.3 รักษาการในต าแหน่งหัวหน้าส านักงานสาขา มาแล้วไม่น้อยกว่า ๔ ปี 
 3. ผ่านกระบวนการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ที่ สทบ.ก าหนด 

 

 

 

 

 
 

        ๓ 



การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ 

1. ระดับช านาญการ 
 คุณสมบัต ิ
 1. งานในหน้าที่ปฏิบัติงานในฐานะนักวิชาการมีความช านาญในต าแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง และ
ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 2. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
  ๑) เป็นพนักงานประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ปฏิบัติหน้าที่มาแล้วไม่น้อยกว่า ๔ ปี นับถึง
วันที่ปิดรับสมัคร กรณีระยะเวลาการด ารงต าแหน่งในสายงานไม่ครบ จะต้องปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี 
ให้น าระยะเวลาที่เคยด ารงต าแหน่งในสายงานอ่ืนซึ่งมีลักษณะการปฏิบัติงานที่เกี่ ยวข้อง มานับรวมเป็น
ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งในสายงานที่จะเลื่อนระดับ 
  ๒) วุฒิการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป และมีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  
ที่ก าหนดในแต่ละต าแหน่งตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วยการแบ่ง
ส่วนงานและหน้าที่ของส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๕๙  
  ๓) ในกรณีที่คุณวุฒิไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่ก าหนดไว้ จะต้องปฏิบัติงานต าแหน่ง 
ในสายงานที่เกี่ยวข้องหรือปฏิบัติงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า ๔  ปี 

  ๔) ได้รับเงินเดือนไม่ต่ ากว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดในแต่ละต าแหน่งตามระเบียบคณะกรรมการกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๔๙ (แก้ไขเพ่ิมเติม ครั้งที่ ๓) 
พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 3. ผ่านกระบวนการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ที่ สทบ.ก าหนด 

2. ระดับเชี่ยวชาญ  
คุณสมบัติ 
1. งานในหน้าที่ปฏิบัติงานในฐานะนักวิชาการมีความเชี่ยวชาญในต าแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง และ

ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 2. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
  ๑) เป็นพนักงานประเภทวิชาการ ระดับช านาญการ ปฏิบัติหน้าที่มาแล้วไม่น้อยกว่า ๘ ปี     
นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร กรณีระยะเวลาการด ารงต าแหน่งในสายงานไม่ครบ จะต้องปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 
๒ ปี ให้น าระยะเวลาที่เคยด ารงต าแหน่งในสายงานอ่ืนซึ่งมีลักษณะการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง มานับรวมเป็น
ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งในสายงานที่จะเลื่อนระดับ 

  ๒) วุฒิการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป และมีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง   
ที่ก าหนดในแต่ละต าแหน่งตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วยการแบ่ง
ส่วนงานและหน้าที่ของส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๕๙  

 ๓) ด ารงต าแหน่งประเภทอ านวยการมาแล้ว  ระดับหัวหน้างาน ไม่น้อยกว่า 7 ปี 
 3. ผ่านกระบวนการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ที่ สทบ.ก าหนด 

 

 

       ๔ 



การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภททั่วไป 

1. ระดับช านาญงาน 
 คุณสมบัต ิ
 1. งานในหน้าที่ปฏิบัติงานในฐานะพนักงานประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน มีความช านาญ           
ในต าแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง และปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 2. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
    ๑) เป็นพนักงานประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว ไม่น้อยกว่า ๔ ปี นับถึง
วันที่ปิดรับสมัคร กรณีระยะเวลาการด ารงต าแหน่งในสายงานไม่ครบ จะต้องปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า  ๒ ปี    
ให้น าระยะเวลาที่เคยด ารงต าแหน่งในสายงานอ่ืนซึ่งมีลักษณะการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง มานับรวมเป็น
ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งในสายงานที่จะเลื่อนระดับ 
   ๒) วุฒิการศึกษาตั้งแต่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป และมีคุณวุฒิ
ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งที่ก าหนดในแต่ละต าแหน่งตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วยการแบ่งส่วนงานและหน้าที่ของส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๕๙ 
    ๓) ในกรณีท่ีคุณวุฒิไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตามที่ก าหนดไว้ จะต้องปฏิบัติงาน
ต าแหน่งในสายงานที่เกี่ยวข้องหรือปฏิบัติงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า ๔  ปี 
    ๔) ได้รับเงินเดือนไม่ต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนดในแต่ละต าแหน่งตามระเบียบคณะกรรมการ
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพ.ศ. ๒๕๔๙ (แก้ไขเพ่ิมเติม 
ครั้งที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 3. ผ่านกระบวนการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ที่ สทบ.ก าหนด 

2. ระดับช านาญงานพิเศษ 
คุณสมบัติ 
1. งานในหน้าที่ปฏิบัติงานมีผลงานที่แสดงความเป็นผู้ช านาญงานพิเศษในต าแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง 

และปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 2. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
   ๑) เป็นพนักงานประเภททั่วไป ระดับช านาญงาน ปฏิบัติหน้าที่มาแล้วไม่น้อยกว่า ๘ ปี 
นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร กรณีระยะเวลาการด ารงต าแหน่งในสายงานไม่ครบ จะต้องปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 
๒ ปี ให้น าระยะเวลาที่เคยด ารงต าแหน่งในสายงานอ่ืนซึ่งมีลักษณะการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง มานับรวมเป็น
ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งในสายงานที่จะเลื่อนระดับ 
    ๒) วุฒิการศึกษาตั้งแต่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป และมีคุณวุฒิ
ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งที่ก าหนดในแต่ละต าแหน่งตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วยการแบ่งส่วนงานและหน้าที่ของส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 3. ผ่านกระบวนการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ที่ สทบ.ก าหนด 
 
 

 
         งานบริหารและพัฒนาบุคลากร 
                                                                                                    ส านักผู้บริหาร 

       ๕ 


