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b-il1'1m\;11\1"1tJn1V1'\.J~i;J1 bb V1t1'1ml.J~n1V1'\.J~\;]1l.Jia <S:'. bb~11 ~'111~ CJ~ nf! 1m1~11\li;J1 bb 'VltJ\lbbf1~1~CJ~ nf! 1 " ... 
m1i.Jfiu~'11'\.J~b~ CJ1oLJB'1~i1mllll1m]1tJ n1V1tJ~ 1'11bb 'VltJ\I b~l.JmiJ'u 11l.J nu1~ CJ~ b 1m m1~11 '1\;]1 bb 'VltJ\I 

bbf! ~ 1~CJ~b1fl1 n11iJ fiu~\11'\.J~ b~ CJ1oLJB\l\;11ll~tl1'VltJ ~ 1 tJflfil'1llU~bOYl1~~1V1-rui;J1 bb 'VltJ\161.IB\lll1\;11\1"1'\.J d.J • ... 

n1V1tJ~\;] 1 bb Viti '1~hHu n 11-;J ~ boLJ 1 '1 \;]1 bb 'VltJ\I b ~ aiJ1~ 1CJ"lltJ1 tJ m1 b~ atJ1~ vi'u f111bb~'1~ '1 m1~ ~ b~ an 
" 

m1'1a'U ~~ b~a n 1~ t1i1V1~ n bnru.,.J m11Iu 11l.lml.Ju ru~flru '1l.JU~ mY11~~1V1-ru i;l1bb 'VltJ\161.IB\l-il111"llm1 .... 
a'1r1m1u ~V111'11tJ,Y '1'Vl1~~1~-ru bb~\1~'11 ~~11'1 \;]1 bb 'VltJ\l\;11l.Jl.J1\;11'11tJ n1V1tJ~ \;]1 bb 'VltJ\I b~l.J ~1'Vl-ru 1-if b lJtJ ... 
flfil'1l.Ju~1 tJf111b~atJ1~vi'u f111bb~\1~'1 m1~~b~an m1'1a'U~~b~an \;11llll1m'11'\.Jfl1'VltJ~l'l1bb 'VltJ'11 V1l.1Vi'1t1 . ... 

i.Jwmf'l-d 

""'"" 7_{ I/ 
( at.rri\I,; b~1~tJ~1) • 

-r\)"l.J'\.J\;l~l1f111fl1~'Vl11\ll.J'V11~ 1 'VlCJ 
"" 



'lh~m Plflru:: n 11l.l m1nm\l'Y'IUn\11'UL 'Vli"l'U1"1 

L~8\I 1111J11;j1'Uvi'1 hlL~ CJ1 n'U m1~vivi1l.l1m;j1'UnT1 • .,'Uvi~1 LL'Vlil\l'Y'IU m1m 'V1Pl'U1"1 'Y'I . Pl. ivcrcr~ 
~ ~ 

tvwvl L ll'U n1'H'1l.Jfl11 LLti1 'lJ L ~l.J L~l.Jtl 1:: n1Plflru:: n 11l.Jn11 fi"11\l'Y'IU fi\11'U L 'V1Pl'U1"1 L~ CJ1 tl'U 

n11~Vlvi11J11Jl1;j1'U tlTV!'UV1~1 LL vti.l\l'Y'IU fi ·:n'U L 'V1Pl'U1"1 L ~81 ~'18Vlfl~8\ltl'Un11rl1V!'UV1~1 LL l-1'l1\l'Y'IUfi\11'U 

'11'UVJ8\l~'U m11~1::mP1flru::m1l.lm1m1J11;j1tJm1'U~l-111\11'U'Uflfl"1'11'LIVf8\l~'U L~m n1l-1'UV11l11J11;j1'Un"11\I 
~ ' ~ 

f111'U~l-111\11'U'Uflf1"1'11'UVJ8\l~'U (UU'Uvl Ci'.) "1\ll'Uvl \vb 5''U11fll.J lvctct"1 LL"1::tl1::n1Plf1ru::m1l.ln11 
• I ' t 

Clt. I l./Q,. Cf O Qo I ll<Clt. 

111 m ;j1'U m1'U 1l-111 \11 'U'U fl fl "1'11'U'Vl8\1 t:l'U L 18 \I n1l-1'U Vil.I 11Jl1;j1'U n "11\1m1'U1\-111 \11'U'U fl fl"1'11'U'Vl8\1 '1 'U .. , " , 
( ..,.,!).,.,I~ 
U'U'U'Vl b "1\11'U'Vl Ci'. l.J'1'U1CJ'U lvctct~ 

' 
81PlCJel1'U1'1\Jl11Jfl111l1'UlJ1\Jl11 lv<i'. 111flL~Vl tl1::n8'Ul.J1til11 (j)gJ (m) LLl1\l'Y'l1::11"llU'Y~ 

1:: L {j CJ'U'U~l-111 \11'U'U flfl"1'11'UVJ8\lil'U 'Y'I. Pl . l!>ct<i'.lv LL"1~-iJ8 ct LL l1\ltl1:: f11Pl fl ru:: n11l.J n11fi"11\l'Y'IUn\11'U 
' 

L 'V1 Pl'U1"1 L~8\I l.J1\Jl);j1'Uvi'11 tl L~CJ1tl'UeJ\Jl11i;;1 LL l-1'l1\I LL"1~1J1 IJl1;j1'U'lJ8\1~1 LL l-1i.l\I ( UU'U v1 Iv) 'Vi . Pl . lvctct~ 
~ ~ 

t ~ .... 1 tl :: .J d .... .J 
VI CJ fl11lJLl-1'U"ll8'U'lJ 8\lflru:: n11l.Jn11fi"11\l'W'U fi\11'UL 'V1Pl'U1"1 'U n11 1::"1ll.J fl1 \l'Vl b/\vctct~ Ll.JeJ'J'U'Vl 

' 
\vet iJ'1'U1CJ'U \veter~ ijl.J~ L i1'LI"ll8'U 1 ~ LLm 'll'lh~ f11Pl f111~Vlvi11l11Jl1;j1'U rl1l-1'UV1~1 LL l-1'l1\l'Y'IU n\11'UL 'V1Pl'U1"1 ~\Id ' ~ 

-iJ8 (9) tl1~mPli1'L~CJn11 "tl1::mPlflru~m1l.lm1nm\l'Y'IUn\11'UL'V1Pl'U1"1 L~8\I l.111Jl1;j1'U 
~ 

Yi'11 UL~CJ1tl'Uf111~Vlvi11l11Jl1;j1'Url1l-1'UV1~1LLV!tl\l'Y'1Un\11'UL'V1Pl'U1"1 'Y'I. Pl. lvctct~ 
-iJ8 I!> tl1::n~P1rrtm.ffu\l~'U~\ILLv11'Livl (9) l.lm1fll.J ivcrcr~ Lll'Uvi''LI1tl 

-if 8 Q1 1 ~CJ rn~ nth:: n1Pl n11~vivi1l.J11Jl1;j1'U rl1l-1'UVI~ 1 LL l-1'l1\l'Y'IUn\11'UL 'V1Pl'U1"1 "1\ll'Uvl 
~ 

II 0 0 I QJ ,J CV 

'lJ8 ~ l.J1\Jl1;j1'Uf11l-1'UVJ\Jl1LL 'V!'U\l'Y'l'Ufi\11'UL 'V1Pl'U1"1 'll\lfl ru::m1l.ln11fi"11\l'Y'l'Ufi\11'UL 'V1Pl'U1"1 
~ 

1~~vivi1L ~8Lll'U'U11VJVJ;j1'U1 'LI n11rl1l-1'UV1~1 LL l-1'l1\l'Y'IU fi\11'U L 'V1Pl'U1"1 tviCJn1l-1'UV1~1 LL l-1'l1\IL ll'Utl1:: LJl'VlLL"1:: 
~ 

'11 CJ\11'U\Jl1lJGl n~ru::..:i1'U LL"1~~V1~1 LL l-1'l1\l 1'U'l.J1:: LJl'Vl L~ CJ1 tl'ULL"1::'11CJ\11'UL~ CJ1tl'UvlflruJl1'Y'l'lJ8\l\11'U8CJL 'U 
' 'U 

1:: ~'UL~ CJ1 tl'U tviCJtl1~1J1ruL ll'UnGl l.JL~ CJ1tl'ULL~~1::~'U L~ CJ'Jtl'U tviCJr1Tu 'lfi\IGY n~ru~l-1U 1vll'l11l.J~'UC3VJ"!l8'U LL"1:: 
' 

~rum'Y'l'lla\l\11'U 1'111l.ln11l-1ii'11 'U'11CJ\11'U ij~1'U1'U ~~ '11CJ\11'U ml.lu'Y:S11CJ"1~LaCJvil.l1m~1'Un1l-1'UV1 

~1 LL l-1i.l\IVJ1CJtl1:: mi"l .Q' 
-if 8 ~ n11'lJ8rl1V!'UV1~1 LL vtil'l'Y'IUn\11'UL 'V1Pl'U1"1 zj\I L ll'Un11rl1l-1'UV1~1LL l-1i1'11 'U'11CJ\11'U~'Uvl 

flru::m1l.ln11fi"11\l'WUn\11'UL 'V1Pl'U1"1 cl\I hJ1~~Vlvi1lJ11Jl1;j1'Url1l-1'UV1~1LL l-1i1'1111 ~L 'V1Pl'U1"1vl'lJ8rl1l-1'UVI 
~ 

~1LL l-1'l1\l,j'U ~Vlvi1~1'1l.J11Jl1;j1'U rl1WUV1~1LL 'Vli.l\l'lJ8\1~1 LL l-1'l1\1'11 CJ\11'U,j'U L ~81 ~'V111'Ufi\ltJ1~LJl'V1~1 LL l-1i.l\I 
~ 

~ 0 I Ill.I 0 I I.I .J V ct,. Q.J ~ 0 llLI 0 I II 4V 

"ll8\Jl1LLl-1'U\I 1~Vl'U\Jl1 LL l-1'U\I l-1'U1'Vlfl11l.J1'Ue.JVl"ll8'Ul-1~n l'lf11'1l.J'U\Jl LU'Y'l1::'11l-11'U\Jl1LL l-1'U\I 1'111l.J1 'Vln~:: LL"1:: 
' 'U 

'1l.111'1'U::vl'11L U'U 'Y'l~e:Jl.IL'1'Um l-1\Jle.J"1fl11l.1'11L ll'Uvl'1~vl8\l'lJ8n1l-1'UV1~1 LL l-1'l1\l~\ln'111 L'1'U81 ~l'lru~m1l.lm1 
' 

'Y'li1 n\11'U L 'V1Pl'U1"1 Yl'111ru11 ~m1l.IL i1'LI"ll8'Un8tJtl1 L'1'U8flru:: m1l.l m1n"11\l'Y'IU n\11'U L 'V1Pl'U1"1 Vi'111ru1~vivi1 

L ll'Ul.11\Jl1;j1'U rl1l-1'UV11'11 LL l-1il'l'Y'IU n\11'UL 'V1Pl'U1~1'181 tl 
~ 

/-if 8 b 'Y'IUn-:nu ... 



.· 

- \!) -

offa b vrun,:n'Ub'Yll'lltmi ~vtl~~i.m~\l~\11~~11\l\9\'1bLV1i.1 ,nh~bfl'Yl1~ '11CJ\11'LI1~ bb"1~1~~u1~ 
\I 

m:um\?l1~1'Un1'\ll'U~\9\'1bb'Vli.l\l~fHu~m1:wni1nm\lv-run\11m'Vl!'ll'lJ1"11~n1'Vl'U~11\?l1mh~nil'llni1~~vr1 ... 
mm~1'Un1'\ll'U~\9\'1bb'\lli.l\l'Wtl'rn1'Ub'Vll'll'lJ1"1 tiU'lJ"1\11'LI~ ~ 'W~l'll~mtJ'U l!Jcr~cr bda1~~m1~~boff1~:w1\?l1~1'U 
n1'\ll'U~\9\'1bb'\lli.l\lm:u~n1'\ll'U~m:woffa ~ bb~11~-U11~tJ~b1mm1~11\l\9\'1bb'\lli.l\lbb"1~1~tJ~b1mm1tJi)\m\11'U~ 

' ' cf I.I c:il.Q 0 0 I ~ QJ Q.I 0 0 I 

bntJ161Ja\l'Vl:Wm:w:w1 m~1'Un1'\ll'U~\?l1 bb 'Vl'U\I b~:W:W1'U'lJ 11:wnu1~ tJ~ b1"11 ni1m1\l\?l1bb '\ll'U\lbb"1~1~tJ~ b 1"11 ... 
m1tJi)u'1l\11'U~ b~ tJ1.ff a\I \?l 1:u~n1'\ll'U ~ 1 'LI flru '1:W'lJ°1i btl'W 1~'11'Vl~u\9\' 1 bb 'Vli.l\161JB\1:1J1\?l 1~1'U n1'\ll'U~\9\' 1bb 'Vli.l\I~ 
1~~um1~~boff1'1\9\'1bb'\lli.l\I b~atJ1~1tJ"Utl1'Um1b~a'U1~~'lJ m1bb~\l~\I m1~~b~an m1'1a'lJ~~b~an fatJ~ 

\J 

'Vl'1 n bn rusn ni1'1Ju 11:u\?l 1:uu ru:fiflru 61:wu~ bti'W 1~ '11'\ll~u\911 bb 'Vli.l\16lla\l'W'Ll n\11'U b 'Vl!'ll'lJ1"1~1~~u bb~"~"1 ~ 
~ , 

~11\1\911 bb 'Vli.l\l\?l1:u:u1\?l1~1'U n1'Vl'U~\9\'1 bb 'Vli.l\I b~:w '11'Vl'Tu 1-tlb lJ'U fl ru'1:wu~1 'LI n11 b~a'U1~~u n11 bb~\I~" ... , 
m1~~b~an m1'1a'lJ~~b~an m:wmm~1'Un1'\ll'U~\9\'1bb'\lli.l\11'VlliVf1tJtJ1~m!'ll-d' ... 



tl1~ml"lflru~n11l.Jm1mn:ivn!n.:iTu'1Tui;\'1ua 

L~eN mi;mi1tJvi'11 tl LMv1num1~\;lv11mm;i1'UnTWU\;li;\'1LLvr'il.:iV'li.!n-nu'1Tui;\'1ua V'l. l"I. ©ct'ct'~ 
~ ~ 

L\;lV~Lll'Um1al.Jm1LLm'llL~l.JL~l.Jtl1~ml"lflru~m1l.lm1na1.:iV"1i.!n ·:n'Ua1tJi;\'1uaLMmnu 
n11~\;lvl1l.J11Jl);i1'Url1'Vl'U\;li;\'1 LL vr-U.mi.i n\11'U'11'Ui;\' 1U'1 L ~B 1 "1av \;lfl~ B\I nu n11 rl1'Vl'U\;li;\'1 LL vr-U.mi.in\11'1.J 

'11'UV!v.:ia'U \Jl1~tl1~ml"lflru~m1l.Jm1m~1;i1'Um1u~vr11.:i1'Uuf1fla'11'UVfv.:ia'U L~m n1vr'U\;ll.J1\Jl);i1'U 
~ , ~ 

na1.:im1u~vr11.:i1'UUflfla'11tJVfv.:ia'U (m.Ju~ oc) a.:i1'U~ ©b 6tJ11fll.J ©ctctt'l LLa~tl1~ml"lflru~m1l.Jm1 
, I I I 

Clo I 11..::ir. .d 0 ca. I Ilea. 

l.J1(Jl);i1'U n11U )'Vf 1) \11'1.JU fl fl'1 a1 'U'VI B\I t:l 'U L )v\I n1'Vl'U \;ll.J 1(Jl);i1'Una1\1 n11U )'VI 1) \11'1.JU fl fl'1 a1 'U 'VI B\I t:l'U " , ~ , 
(ouu~ b) a.:i1tJ~ oc i1t:1tJ1vtJ ©crcr~ , 

B1PlVel1'U1~\Jl1l.Jfl11l.J1'Ul.J1\Jl)1 ©b l))flL~\;l tl1~nvu l.J1\Jl)1 @"1 ("1) LL\-1\IV'1)~)1'llUqJqJ1i 

1~L uvuu~vr11.:i1tJ-yflfla'11tJV!v.:ia'U· V'I. Pl. ©ctoc© Lrn~-ilv er LL \-1.:itl1~ml"lflru~m1;.in.11nm.:iV'li.!n.:i1'U 
a1'Ui;\'1ua L~B\l l.J1\Jl1;i1'Uvi'1ltJLMv1nuam1i;\'1LL'Vl'il\ILL'1~l.J111l);i1'U'lJB\li;\'1LL'Vl'il\IV'li.irn1'U'11'Ui;\'1ua (OUU~ ©) 

~ ~ 

V'l.1"1. ©ct'ct'~ L\;lVfl11l.JLi1'U'llBU'lJB\lflru~m1l.lm1nm -mi.!n.:i1tJ'11tJi;\'1ua 1tJm1tl1~'lll.J fl~\I~ b/©ctct'~ , 
Li1v1'U~ ©ct' i1t:i'U1V'U ©ct'ct'~ iil.J~ L i1'U'llBU hfom 'lJU1~n11"1n1)~\;lvl1l.J1\Jl );i1'U rl1'Vl'U\;li;\'1LL vr'il.:iV'li.!n.:i1'U , ~ ., 
'11'Ui;\'1ua ~.:iii 

-ilv (9) tl1~ml"li1'L~vn-i1 "tl1~ml"lflru~m1l.lm1nm.:iV'li.!n.:i1tJ'11tJi;\'1ua L~B\I l.l1m;i1'U 
~ 

vi'11 '\..] LMm nu n1)~\;lvl1l.J1(Jl);i1'Ufl1'Vl'U\;li;\'1LL vr'il.:iV'li.!rn1'U'11'Ui;\'1ua V'I. Pl. ©ct'ct'~ 
-ilv © tl1~n~Plffim-Uu.:i~u~.:iLLvi1''U~ (9) l.Jm1fll.J ©crcr~ LlJ'Ui;)'Ultl 

-ilv "1 1"1vm~n 

(@) tl1~ ml"lflru~m1l.Jm1na1.:iV'li.! n.:i1tJ'11tJi;\'1ua L~B\I mm;i1'Un1vrtJ\;li;\'1LL vr-U.:i 
~ 

Q.J I 0 Cl.I .J Clo 

V'l'Un.:i1tJa1tJmua a.:i1'U'VI ©@ a.:ivr1fll.J ©ct'<i'.ct 

(©) tl1~ml"lflru~m1l.Jm1nm.:iV'li.!n.:i1tJ'11tJi;\'1ua L~B\I l.J1\Jl1;i1'Ufl1'Vl'U\;li;\'1LLV1'1.:i · 

V'!i.irn1tJ'11'Ui;\'1ua (L~l.JL~l.J) '1\ll'U~ mo i1t:i'U1V'U ©ct'<i'.b ~ , 
I.I O O I IV I 0 d QI 

'lJB <i'. l.J1\Jl 1;i1'U n1'Vl'U\;l\Jl 1 LL 'Vl'U\IV'l'U n.:i1'U a1'U \Jl1ua ~\I fl ru~ m1l.J m1na1\IV'l'U n.:i1'U 
~ 

'11'Ui;\'1ua 1~~\;lvl1L ~BL ll'UU))VJ\;l;i1'U 1 'Un11fl1'Vl'U\;li;\'1LL vr'il.:iV'li.! n.:i1'U'11'Ui;\'1ua l\;lVfl1'Vl'U\;li;\'1LL vr-U.:i L ll'U 

'\..])~ Lil'VI LL'1 ~a1 V\11'U\Jl1l.Ja n'l!fru~\11~ LL'1~~ \;li;\'1 LL vr-U.:i 1 'Utl1~ Lil'VI L~ Vl n'ULLa~a1V\11'UL~V1 n'U~flfl.lil1V'l'lJB\I , 
\11'1.J B ~1 'U )~ ~u L~ m n'U l\;lVU1~l.J1UJL ll'Uncil.JL~ v1n'ULL'1~)~~ u L~ Vln'U fav Fi1i1.:ifi.:ia n'l!fru~vr-U1~m1l.J 

~ , 
-ru~\;l'llBULL'1~flUJil1V'l'lJB\l\11'U fl11l.Jtl11'Vl-LI'11'Ua1V\11'U i1'11'U1'U ~~ a1V\11'U \Jl1l.JUqj~11V'1~L~V\;l , ., 
l.J1\Jl1;i1'Ufl1'Vl'U\;li;\'1 LL vr-U.:iVf 1vtl1~ml"lii 

~ -ifo er m1'llvn1vrtJ\;li;\'1LL vrll.:iV'ltl'n.:i1tJ'11tJi;\'1ua zj\IL lJtJm1n1V1'U\;li;\'1LL vrll.:i 1 tJa1v.:i1'U~'U~ 
flru~ m1l.lm1na1.:iV'!i.! n.:i1tJ'11'U i;\' 1ua t'J.:i hJ1~~ \;lvl1l.J1\Jl1;i1'U n1V1'U\;l i;\' 1 LL vr-U.:i 111 "1v.:il"l m1u~vr11 · 

~ 

'11tJi;\'1ua~'lJB fl1'Vl'U\;l i;\'1 LL vrll.:i'1'U ~\;lvl1~1\ll.J1\Jl);i1'U fl1'Vl'U\;li;\'1 LL vr'il\l'lJB\li;\'1 LL vrll.:ia1 V\11'U'1'U L ~B 1 "1'Vl11U 
' ~ ' 

fi.:itl1~Lil'V1i;\'1LL'Vl'il\I ;Bi;\'1LL'VIU\I )~~ui;\'1LL'Vl'il\I vr-U1Vim1l.J-ru~\;l'lfffU'Vlan flUJal.J~LOV'l1~a1vr-rui;\'1LL'VIU\I , 
fl11l.J~ VJ n'l!f~ LL'1 ~'1l.J))f:l'U~~'11 L ll'U V'l~Bl.JL'1'UBL 'Vl\Jl~'1fl11l.J'11L ll'U~~~i;) B\l'lJB fl1'Vl'U\;li;\'1LL vr-U.:i~\I nci11 

~ , 
L'1'UCJ 1 "1flru~n11l.Jn11V'li.i n\11'U'11'Ui;\'1ua Yi~11ru11 "1m1l.J L i1'U'lf CJU nv'UU1L'1'U BflUJ~ n11l.J m1nm.:i 

V"1tl'rn1'U'11tJi;\'1ua Yl~11ru1~\;lvl1 L lJ'Ul.J1\Jl1;i1'U n1V1'U\;li;\'1LL vrll.:iV'li.!n.:i1tJ'11tJi;\'1uaviv 1 tl 
~ 

!-ii CJ b V'li.i n\11'1.J ... 

-t 



- l!:l -

-ilel ti Yfun .:n'U~1'U~1'U'1 ~¢lvi'1''ULLl'i'l~'l1~~1)'1~1Lb'Vltl'lth~Ul'Vl1vi ?f1tJ'l1'LI1vi LL'1~)~~u1vi 
" 

\911l.J:l.J11'11~1'U n1'Vl'UVl~1LL 'Vlt.i'l~fltu~n11l.Jfl11n'11'1TI'Lln-:i1'U~1'U~ 1tJ'11vln1'Vl'UVI 11ml.Jth~fl11"f n1'Vl'UVI .... 
~ 1 LL Vltl '!TI 'LI' n -:11m11t1~1 u ri ri-:i1 t1 ~ l!:l C9) ~'IV! 1 fl l.J l!:l er ct er LLri ~tJ 1~ fl 11"1flru~fl11l.l rn 1flri1-:iTI 'LI' m1t1 

~1'U~1'U'1 b~el'I l.J1~1~1'Un1'Vl'UVl~1LL'Vlt.i'ITI'Llfl'l1'U~1'U~1'U'1 (b~l.JL&il.J) fl'll'U~ mo ik1t11tJ'U l!:lct<i'.b Lljel 1vi' 
.... ' 

i1m1-:ijvi L-if 1~l.J1m~1'U n1'Vl'UVI~ 1bb Vltl 'I~ 1l.J~ n1'Vl'UVl(;l1l.J-iJel Ci'. bb~l 1 ~U11~ CJ~ b 1'11fl11~11'1~1bb Vltl-:J bbfl ~ " .... 
)~CJ~ b1'11fl11tJ5iJ&i-:11'U~ b~ m.LJ' el'! ~ij~ 1l.Jl.J 1 ~ 1 _21'U n1Vl'U Vl~1 Lb Vltl'I L&il.Jl.J1tJ'U 11l.J tl'U 1~tJ~b1 '11 fl11 
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 (ท. 1) 
บัญชีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของพนักงานเทศบาลที่ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งเดิม  

ส าหรับใช้เป็นคุณสมบัติในการเลื่อนระดับ การแต่งตั้ง การคัดเลือก การสอบคัดเลือก ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งใหม่ 
 

ต าแหน่งเดิม (ระบบซี) ต าแหน่งใหม่ (ระบบแท่ง) คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง และระดับทีจ่ะแต่งตั้ง 
(โดยการประเมิน) สายงาน ต าแหน่ง/ระดับ ประเภท ต าแหน่ง/ระดับ 

สายงานเริ่มต้นจากระดับ 1 หรือ 
สายงานเริ่มต้นจากระดับ 2 

ทุกต าแหน่ง/1-4 ทั่วไป ทุกต าแหน่ง/ปฏิบัติงาน ระดับช านาญงาน  
ด ำรงต ำแหน่งหรือเคยด ำรงต ำแหน่งสำยงำนเริ่มต้นจำกระดับ 1/2 และ
ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงำน โดยต้องมีระยะเวลำรวมกันในกำร
ปฏิบัติงำนในลักษณะงำนของต ำแหน่งที่จะแต่งตั้งหรืองำนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง
ตำมท่ี ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนด ดังนี้ 
   1. ไม่น้อยกว่ำ 6 ปี ส ำหรับผู้มีคุณวุฒิประกำศนียบัตรวิชำชีพหรือ
คุณวุฒิอย่ำงอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสำขำวิชำหรือทำงที่ตรง
ตำมคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งที่จะแต่งตั้งตำมมำตรฐำนก ำหนด
ต ำแหน่ง 
   2. ไม่น้อยกว่ำ 5 ปี ส ำหรับผู้มีประกำศนียบัตรวิชำชีพเทคนิคหรือ
คุณวุฒิอย่ำงอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสำขำวิชำหรือทำงที่ตรง
ตำมคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งที่จะแต่งตั้งตำมมำตรฐำนก ำหนด
ต ำแหน่ง 
   3. ไม่น้อยกว่ำ 4 ปี ส ำหรับผู้มีประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูงหรือ
คุณวุฒิอย่ำงอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ ำกว่ำนี้  ในสำขำวิชำหรือทำงที่ตรงตำม
คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งที่จะแต่งตั้งตำมมำตรฐำนก ำหนด
ต ำแหน่ง 

 



(ท. 2) 
 

ต าแหน่งเดิม (ระบบซี) ต าแหน่งใหม่ (ระบบแท่ง) คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง และระดับที่จะแต่งตั้ง 
(โดยการประเมิน) สายงาน ต าแหน่ง/ระดับ ประเภท ต าแหน่ง/ระดับ 

สายงานเริ่มต้นจากระดับ 1 หรือ 
สายงานเริ่มต้นจากระดับ 2 

ทุกต าแหน่ง/5-6ว ทั่วไป ทุกต าแหน่ง/ช านาญงาน ระดับอาวุโส  
ด ำรงต ำแหน่งหรือเคยด ำรงต ำแหน่งสำยงำนเริ่มต้นจำกระดับ 1/2 ไม่ต่ ำ
กว่ำระดับ 5 และประเภททั่วไป ระดับช ำนำญงำน โดยต้องมีระยะเวลำ
รวมกันในกำรปฏิบัติงำนในลักษณะงำนของต ำแหน่งที่จะแต่งตั้งหรืองำน
อ่ืนที่เกี่ยวข้องตำมที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนด มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 
6 ปี โดยมีคุณวุฒิกำรศึกษำตรงตำมคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งที่จะ
แต่งตั้งตำมมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่ง 

สายงานเริ่มต้นจากระดับ 3 ทุกต าแหน่ง/3-5 วิชาการ ทุกต าแหน่ง/ปฏิบัติการ ระดับช านาญการ 
ด ำรงต ำแหน่งหรือเคยด ำรงต ำแหน่งสำยงำนเริ่มต้นจำกระดับ 3 และ
ประเภทวิชำกำร ระดับปฏิบัติกำร โดยต้องมีระยะเวลำรวมกันในกำร
ปฏิบัติงำนในลักษณะงำนของต ำแหน่งที่จะแต่งตั้งหรืองำนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง
ตำมท่ี ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนด ดังนี้ 
   1. ไม่น้อยกว่ำ 6 ปี ส ำหรับผู้มีปริญญำตรีหรือคุณวุฒิอย่ำงอ่ืนที่เทียบ
ได้ในระดับเดียวกัน ในสำขำวิชำหรือทำงที่ตรงตำมคุณสมบัติเฉพำะ
ส ำหรับต ำแหน่งที่จะแต่งตั้งตำมมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่ง 
   2. ไม่น้อยกว่ำ 4 ปี ส ำหรับผู้มีปริญญำโทหรือคุณวุฒิอย่ำงอ่ืนที่เทียบ
ได้ในระดับเดียวกัน ในสำขำวิชำหรือทำงที่ตรงตำมคุณสมบัติเฉพำะ
ส ำหรับต ำแหน่งที่จะแต่งตั้งตำมมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่ง 
   3. ไม่น้อยกว่ำ 2 ปี ส ำหรับผู้มีปริญญำเอกหรือคุณวุฒิอย่ำงอ่ืนทีเ่ทียบ
ได้ไม่ต่ ำกว่ำนี้ ในสำขำวิชำหรือทำงที่ตรงตำมคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับ
ต ำแหน่งที่จะแต่งตั้งตำมมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่ง 



(ท. 3) 
 

ต าแหน่งเดิม (ระบบซี) ต าแหน่งใหม่ (ระบบแท่ง) คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง และระดับทีจ่ะแต่งตั้ง 
(โดยการประเมิน) สายงาน ต าแหน่ง/ระดับ ประเภท ต าแหน่ง/ระดับ 

    (โดยกำรนับระยะเวลำตำม ข้อ 1 – 3 หำกเป็นผู้เปลี่ยนสำยงำนจำกสำยงำน
เริ่มต้นจำกระดับ 1 หรือระดับ 2 มำเป็นสำยงำนเริ่มต้นจำกระดับ 3 ให้ใช้      
แนวทำงกำรนับระยะเวลำกำรด ำรงต ำแหน่งในสำยงำนเริ่มต้นจำกระดับ 1 
หรือระดับ 2 มำนับรวมเป็นระยะเวลำกำรปฏิบัติงำนที่เกี่ยวข้องและเกื้อกูล
กับสำยงำนเริ่มต้นจำกระดับ 3 ตำมนัยหนังสือ ส ำนักงำน ก.จ., ก.ท. และ   
ก.อบต.   ที่ มท 0809.2/ว 33 ลงวันที่ 25 กุมภำพันธ์ 2548) 

สายงานเริ่มต้นจากระดับ 3 ทุกต าแหน่ง/6ว-7ว วิชาการ ทุกต าแหน่ง/ช านาญการ ระดับช านาญการพิเศษ 
ด ำรงต ำแหน่งหรือเคยด ำรงต ำแหน่งสำยงำนเริ่มต้นจำกระดับ 3 ไม่ต่ ำ
กว่ำระดับ 6 และประเภทวิชำกำร ระดับช ำนำญกำร โดยต้องมี
ระยะเวลำรวมกันในกำรปฏิบัติงำนในลักษณะงำนของต ำแหน่งที่จะ
แต่งตั้งหรืองำนอ่ืนที่เกี่ยวข้องตำมที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนด 
มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 4 ปี โดยมีคุณวุฒิกำรศึกษำตรงตำมคุณสมบัติเฉพำะ
ส ำหรับต ำแหน่งที่จะแต่งตั้งตำมมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่ง 

สายงานเริ่มต้นจากระดับ 3 ทุกต าแหน่ง/8ว/วช. วิชาการ ทุกต าแหน่ง/ช านาญการพิเศษ ระดับเชี่ยวชาญ 
ด ำรงต ำแหน่งหรือเคยด ำรงต ำแหน่งสำยงำนเริ่มต้นจำกระดับ 3 ไม่ต่ ำ
กว่ำระดับ 8ว หรือ 8วช. และประเภทวิชำกำร ระดับช ำนำญกำรพิเศษ 
โดยต้องมีระยะเวลำรวมกันในกำรปฏิบัติงำนในลักษณะงำนของต ำแหน่ง
ที่จะแต่งตั้งหรืองำนอื่นที่เกี่ยวข้องตำมที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนด 
มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี โดยมีคุณวุฒิกำรศึกษำตรงตำมคุณสมบัติเฉพำะ
ส ำหรับต ำแหน่งที่จะแต่งตั้งตำมมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่ง 



(ท. 4) 
 

ต าแหน่งเดิม (ระบบซี) ต าแหน่งใหม่ (ระบบแท่ง) คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง และระดับที่จะแต่งตั้ง 
(โดยการคดัเลือก) สายงาน ต าแหน่ง/ระดับ ประเภท ต าแหน่ง/ระดับ 

สายงานบริหาร 
(ที่ไม่ใช่ต าแหน่งปลัด/รองปลัด) 

หัวหน้าฝ่าย 
(นักบริหารงานทั่วไป 6/7) 

อ านวยการท้องถิ่น หัวหน้าฝ่าย 
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) 

ต าแหน่งหัวหน้าส านักปลัด/ผู้อ านวยการกอง (นักบริหารงานทั่วไป  
ระดับต้น) 
   1. มีคุณวุฒิกำรศึกษำตรงตำมคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งที่จะ
แต่งตั้งตำมมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่ง และ 
   2. ด ำรงต ำแหน่งใดต ำแหน่งหนึ่งมำแล้วดังต่อไปนี้ โดยจะต้องปฏิบัติงำน
ในลักษณะงำนของต ำแหน่งที่จะแต่งตั้งหรืองำนอื่นที่เก่ียวข้องตำมท่ี ก.จ., 
ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนด มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 1 ปี 
       2 .1  ด ำ ร งต ำแห น่ งห รื อ เค ย ด ำ ร งต ำแ ห น่ งหั วห น้ ำฝ่ ำ ย              
(นักบริหำรงำนทั่วไป ระดับ 7) และหัวหน้ำฝ่ำยฝ่ำย (นักบริหำรงำนทั่วไป  
ระดับต้น) โดยต้องมีระยะเวลำรวมกันไม่น้อยกว่ำ 2 ปี หรือ 
       2.2 ด ำรงต ำแหน่งหรือเคยด ำรงต ำแหน่งไม่ต่ ำกว่ำหัวหน้ำฝ่ำย              
(นักบริหำรงำนทั่วไป ระดับ 6) และหัวหน้ำฝ่ำย (นักบริหำรงำนทั่วไป
ระดับต้น) โดยต้องมีระยะเวลำรวมกันไม่น้อยกว่ำ 4 ปี ก ำหนด 4 ปี     
ให้ลดเป็น 3 ปี ส ำหรับผู้มีคุณวุฒิปริญญำโทหรือเทียบได้ไม่ต่ ำกว่ำใน
สำขำวิชำหรือทำงที่ตรงตำมคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งที่จะแต่งตั้ง
ตำมมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่ ง (โดยกำรน ำคุณวุฒิปริญญำโทมำลด
ระยะเวลำดังกล่ำว ให้ด ำเนินกำรตำมประกำศ ก.ท. เรื่องหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขในกำรน ำคุณวุฒิปริญญำโทมำเทียบเป็นประสบกำรณ์กำรบริหำรเพ่ือ
ลดระยะเวลำในกำรด ำรงต ำแหน่งบริหำร พ.ศ. 2550 ลงวันที่ 30 เมษำยน 
2550 โดยอนุโลม) 



(ท. 5) 
 

ต าแหน่งเดิม (ระบบซี) ต าแหน่งใหม่ (ระบบแท่ง) คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง และระดับที่จะแต่งตั้ง 
(โดยการคดัเลือก) สายงาน ต าแหน่ง/ระดับ ประเภท ต าแหน่ง/ระดับ 

สายงานบริหาร 
(ที่ไม่ใช่ต าแหน่งปลัด/รองปลัด) 

หัวหน้าส านักปลัด  
(นักบริหารงานทั่วไป6/7) 

 

อ านวยการท้องถิ่น หัวหน้าส านักปลัด 
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) 

 

ต าแหน่งหัวหน้าส านักปลัด/ผู้อ านวยการกอง/ผู้อ านวยการส่วน     
(นักบริหารงานทั่วไป  ระดับกลาง) 
   1. มีคุณวุฒิกำรศึกษำตรงตำมคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งที่จะ
แต่งตั้งตำมมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่ง และ 
   2. ด ำรงต ำแหน่งใดต ำแหน่งหนึ่งมำแล้วดังต่อไปนี้ โดยจะต้องปฏิบัติงำน
ในลักษณะงำนของต ำแหน่งที่จะแต่งตั้งหรืองำนอื่นที่เก่ียวข้องตำมท่ี ก.จ., 
ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนด มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 1 ปี 
       2 .1  ด ำรงต ำแหน่ งหรือเคยด ำรงต ำแหน่ งหั วหน้ ำส ำนั กปลัด             
(นักบริหำรงำนทั่วไป 7) หรือผู้อ ำนวยกำรกอง (นักบริหำรงำนทั่วไป 7)  
และหัวหน้ำส ำนักปลัด (นักบริหำรงำนทั่วไป ระดับต้น) หรือผู้อ ำนวยกำร
กอง (นักบริหำรงำนทั่วไป ระดับต้น) โดยต้องมีระยะเวลำรวมกันไม่น้อยกว่ำ 
2 ปี หรือ 
       2.2 ด ำรงต ำแหน่งหรือเคยด ำรงต ำแหน่งไม่ต่ ำกว่ำหัวหน้ำส ำนักปลัด 
(นักบริหำรงำนทั่วไป 6) หรือหัวหน้ำกอง (นักบริหำรงำนทั่วไป 6) หรือหัวหน้ำ
ส่วน (นักบริหำรงำนทั่วไป 6) และหัวหน้ำส ำนักปลัด (นักบริหำรงำนทั่วไป  
ระดับต้น) หรือผู้อ ำนวยกำรกอง (นักบริหำรงำนทั่วไป ประเภทอ ำนวยกำร
ท้องถิ่น ระดับต้น) โดยต้องมีระยะเวลำรวมกันไม่น้อยกว่ำ 6 ปี ก ำหนด 6 ปี 
ให้ลดเป็น 5 ปี  ส ำหรับ ผู้มีคุณวุฒิปริญญำโทหรือเทียบได้ไม่ต่ ำกว่ำใน
สำขำวิชำหรือทำงที่ตรงตำมคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งที่จะแต่งตั้งตำม
มำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่ง หรือ 

หัวหน้าส่วน  
(นักบริหารงานทั่วไป 7) 

หรือ 
หัวหน้ากอง/หัวหน้าส่วน 
(นักบริหารงานทั่วไป 6) 

อ านวยการท้องถิ่น ผู้อ านวยการกอง 
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) 

หัวหน้าฝ่าย  
(นักบริหารงานทั่วไป 6/7) 

อ านวยการท้องถิ่น หัวหน้าฝ่าย 
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) 



 (ท. 6) 
 

ต าแหน่งเดิม (ระบบซี) ต าแหน่งใหม่ (ระบบแท่ง) คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง และระดับทีจ่ะแต่งตั้ง 
(โดยการคดัเลือก) สายงาน ต าแหน่ง/ระดับ ประเภท ต าแหน่ง/ระดับ 

สายงานบริหาร 
(ที่ไม่ใช่ต าแหน่งปลัด/รองปลัด) 

 
(ต่อ) 

           2.3 ด ำรงต ำแหน่งหรือเคยด ำรงต ำแหน่งไม่ต่ ำกว่ำหัวหน้ำส่วน            
(นักบริหำรงำนทั่วไป 7) และผู้อ ำนวยกำรกอง (นักบริหำรงำนทั่วไป ระดับต้น) 
โดยต้องมีระยะเวลำรวมกันไม่น้อยกว่ำ 4 ปี ก ำหนด 4 ปี ให้ลดเป็น 3 ปี 
ส ำหรับผู้มีคุณวุฒิปริญญำโทหรือเทียบได้ไม่ต่ ำกว่ำในสำขำวิชำหรือทำงที่ตรง
ตำมคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งที่จะแต่งตั้งตำมมำตรฐำนก ำหนด
ต ำแหน่ง หรือ 
       2.4 ด ำรงต ำแหน่งหรือเคยด ำรงต ำแหน่งไม่ต่ ำกว่ำหัวหน้ำกอง   
(นักบริหำรงำนทั่วไป 6) หรือหัวหน้ำส่วน (นักบริหำรงำนทั่วไป 6) และ
ผู้อ ำนวยกำรกอง (นักบริหำรงำนทั่วไป ระดับต้น) โดยต้องมีระยะเวลำ
รวมกันไม่น้อยกว่ำ 6 ปี ก ำหนด 6 ปี ให้ลดเป็น 5 ปี ส ำหรับ ผู้มีคุณวุฒิ
ปริญญำโทหรือเทียบได้ ไม่ต่ ำกว่ำ ในสำขำวิชำหรือทำงที่ตรงตำม
คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งที่จะแต่งตั้งตำมมำตรฐำนก ำหนด
ต ำแหน่ง หรือ 
        2.5 ด ำรงต ำแหน่งหรือเคยด ำรงต ำแหน่งไม่ต่ ำกว่ำหัวหน้ำฝ่ำย            
(นักบริหำรงำนทั่วไป 7) และหัวหน้ำฝ่ำย (นักบริหำรงำนทั่วไป ระดับต้น) 
โดยต้องมีระยะเวลำรวมกันไม่น้อยกว่ำ 4 ปี ก ำหนด 4 ปี ให้ลดเป็น 3 ปี 
ส ำหรับผู้มีคุณวุฒิปริญญำโทหรือเทียบได้ไม่ต่ ำกว่ำในสำขำวิชำหรือทำงที่
ตรงตำมคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งที่จะแต่งตั้งตำมมำตรฐำนก ำหนด
ต ำแหน่ง หรือ 

   

   

 
 



(ท. 7) 
 

ต าแหน่งเดิม (ระบบซี) ต าแหน่งใหม่ (ระบบแท่ง) คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง และระดับที่จะแต่งตั้ง 
(โดยการคดัเลือก) สายงาน ต าแหน่ง/ระดับ ประเภท ต าแหน่ง/ระดับ 

สายงานบริหาร 
(ที่ไม่ใช่ต าแหน่งปลัด/รองปลัด) 

 
(ต่อ) 

          2.6 ด ำรงต ำแหน่งหรือเคยด ำรงต ำแหน่งไม่ต่ ำกว่ำหัวหน้ำฝ่ำย    
(นักบริหำรงำนทั่วไป 6) และหัวหน้ำฝ่ำย (นักบริหำรงำนทั่วไป ระดับต้น) 
โดยต้องมีระยะเวลำรวมกันไม่น้อยกว่ำ 6 ปี ก ำหนด 6 ปี ให้ลดเป็น 5 ปี 
ส ำหรับผู้มีคุณวุฒิปริญญำโทหรือเทียบได้  ไม่ต่ ำกว่ำในสำขำวิชำหรือทำง
ที่ตรงตำมคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งที่จะแต่งตั้งตำมมำตรฐำน
ก ำหนดต ำแหน่ง 
    3. กำรน ำคุณวุฒิปริญญำโทมำลดระยะเวลำตำมข้อ 2.2 – 2.6 ให้
ด ำเนินกำรตำมประกำศ ก.ท. เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในกำรน ำคุณวุฒิ
ปริญญำโทมำเทียบเป็นประสบกำรณ์กำรบริหำรเพ่ือลดระยะเวลำในกำร
ด ำรงต ำแหน่งบริหำร พ.ศ. 2550 ลงวันที่ 30 เมษำยน 2550 โดยอนุโลม 
ทั้งนี้กำรยื่นผลงำน ให้ยื่นได้ภำยใน 6 เดือนก่อนด ำรงต ำแหน่งนั้นครบ 5 ปี 
หรือ 3 ปีแล้วแต่กรณ ี
 
 
 
 

   

 
 
 
 



(ท. 8) 
 

ต าแหน่งเดิม (ระบบซี) ต าแหน่งใหม่ (ระบบแท่ง) คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง และระดับที่จะแต่งตั้ง 
(โดยการคดัเลือก) สายงาน ต าแหน่ง/ระดับ ประเภท ต าแหน่ง/ระดับ 

สายงานบริหาร 
(ที่ไม่ใช่ต าแหน่งปลัด/รองปลัด) 

หัวหน้าฝ่าย 
(นักบริหารงาน... 6/7) 

อ านวยการท้องถิ่น หัวหน้าฝ่าย 
(นักบริหารงาน... ระดับต้น) 

ต าแหน่งผู้อ านวยการกอง (นักบริหารงาน... ระดับต้น) 
   1. มีคุณวุฒิกำรศึกษำตรงตำมคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งที่จะ
แต่งตั้งตำมมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่ง และ 
   2. ด ำรงต ำแหน่งใดต ำแหน่งหนึ่งมำแล้วดังต่อไปนี้ โดยจะต้องปฏิบัติงำน
ในลักษณะงำนของต ำแหน่งที่จะแต่งตั้งหรืองำนอื่นที่เก่ียวข้องตำมท่ี ก.จ., 
ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนด มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 1 ปี 
       2 .1  ด ำ ร งต ำแห น่ งห รื อ เค ยด ำ ร งต ำแ ห น่ งหั วห น้ ำฝ่ ำ ย              
(นักบริหำรงำน...(ในต ำแหน่งที่จะแต่งตั้ง) ระดับ 7) และหัวหน้ำฝ่ำย   
(นักบริหำรงำน...(ในต ำแหน่งที่จะแต่งตั้ง) ระดับต้น) โดยต้องมีระยะเวลำ
รวมกันไม่น้อยกว่ำ 2 ปี หรือ 
       2.2 ด ำรงต ำแหน่งหรือเคยด ำรงต ำแหน่งไม่ต่ ำกว่ำหัวหน้ำฝ่ำย              
(นักบริหำรงำน...(ในต ำแห่งที่จะแต่งตั้ง) ระดับ 6) และหัวหน้ำฝ่ำย      
(นักบริหำรงำน...(ในต ำแหน่งที่จะแต่งตั้ง) ระดับต้น) โดยต้องมีระยะเวลำ
รวมกันไม่น้อยกว่ำ 4 ปี ก ำหนด 4 ปี ให้ลดเป็น 3 ปี ส ำหรับผู้มีคุณวุฒิ
ปริญญำโทหรือเทียบได้ ไม่ต่ ำกว่ำในสำขำวิชำหรือทำงที่ตรงตำม
คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งที่จะแต่งตั้งตำมมำตรฐำนก ำหนด
ต ำแหน่ง (โดยกำรน ำคุณวุฒิปริญญำโทมำลดระยะเวลำดังกล่ำว ให้
ด ำเนินกำรตำมประกำศ ก.ท. เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในกำรน ำคุณวุฒิ
ปริญญำโทมำเทียบเป็นประสบกำรณ์กำรบริหำรเพ่ือลดระยะเวลำในกำร
ด ำรงต ำแหน่งบริหำร พ.ศ. 2550 ลงวันที่ 30 เมษำยน 2550 โดยอนุโลม) 



 (ท. 9) 
 

ต าแหน่งเดิม (ระบบซี) ต าแหน่งใหม่ (ระบบแท่ง) คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง และระดับที่จะแต่งตั้ง 
(โดยการคดัเลือก) สายงาน ต าแหน่ง/ระดับ ประเภท ต าแหน่ง/ระดับ 

สายงานบริหาร 
(ที่ไม่ใช่ต าแหน่งปลัด/รองปลัด) 

ผู้อ านวยการกอง   
(นักบริหาร... 7)  

หรือ 
หัวหน้าส่วน  

(นักบริหาร... 7) 
หรือ 

หัวหน้ากอง/หัวหน้าส่วน 
(นักบริหาร... 6) 

อ านวยการท้องถิ่น ผู้อ านวยการกอง/ระดับต้น ต าแหน่ งผู้ อ านวยการกอง... (นั กบริหาร... ระดับกลาง) หรือ
ผู้อ านวยการส่วน... (นักบริหาร... ระดับกลาง) 
   1. มีคุณวุฒิกำรศึกษำตรงตำมคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งที่จะ
แต่งตั้งตำมมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่ง และ 
   2. ด ำรงต ำแหน่งใดต ำแหน่งหนึ่งมำแล้วดังต่อไปนี้ โดยจะต้องปฏิบัติงำน
ในลักษณะงำนของต ำแหน่งที่จะแต่งตั้งหรืองำนอื่นที่เก่ียวข้องตำมท่ี ก.จ., 
ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนด มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 1 ปี 
       2 .1 ด ำรงต ำแหน่ งหรือเคยด ำรงต ำแหน่ งผู้อ ำนวยกำรกอง             
(นักบริหำร...(ในต ำแหน่งที่จะแต่งตั้ง) ระดับ 7) และผู้อ ำนวยกำรกอง      
(นักบริหำร...(ในต ำแหน่งที่จะแต่งตั้ง) ระดับต้น) โดยต้องมีระยะเวลำ
รวมกันไม่น้อยกว่ำ 2 ปี หรือ 
       2.2 ด ำรงต ำแหน่งหรือเคยด ำรงต ำแหน่งไม่ต่ ำกว่ำหัวหน้ำส่วน     
(นักบริหำร...(ในต ำแหน่งที่จะแต่งตั้ง) ระดับ 7) และผู้อ ำนวยกำรกอง 
(นักบริหำร...(ในต ำแหน่งที่จะแต่งตั้ง ระดับต้น) โดยต้องมีระยะเวลำ
รวมกันไม่น้อยกว่ำ 4 ปี ก ำหนด 4 ปี ให้ลดเป็น 3 ปี ส ำหรับผู้มีคุณวุฒิ
ปริญญำโทหรือเทียบได้ ไม่ต่ ำกว่ำในสำขำวิชำหรือทำงที่ตรงตำม
คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งที่จะแต่งตั้งตำมมำตรฐำนก ำหนด
ต ำแหน่ง หรือ 

หัวหน้าฝ่าย  
(นักบริหาร... 6/7) 

อ านวยการท้องถิ่น หัวหน้าฝ่าย/ระดับต้น 

 
 
 



(ท. 10) 
 

ต าแหน่งเดิม (ระบบซี) ต าแหน่งใหม่ (ระบบแท่ง) คุณสมบัตเิฉพาะส าหรับต าแหน่ง และระดับที่จะแต่งตั้ง 
(โดยการคดัเลือก) สายงาน ต าแหน่ง/ระดับ ประเภท ต าแหน่ง/ระดับ 

สายงานบริหาร 
(ที่ไม่ใช่ต าแหน่งปลัด/รองปลัด) 

 
(ต่อ) 

  
 
 
 
 
 

        2.3 ด ำรงต ำแหน่งหรือเคยด ำรงต ำแหน่งไม่ต่ ำกว่ำหัวหน้ำกอง/หัวหน้ำ
ส่วน (นักบริหำร...(ในต ำแหน่งที่จะแต่งตั้ง) ระดับ 6) และผู้อ ำนวยกำรกอง 
(นักบริหำร...(ในต ำแหน่งที่จะแต่งตั้ง) ระดับต้น) โดยต้องมีระยะเวลำรวมกัน
ไม่น้อยกว่ำ 6 ปี ก ำหนด 6 ปี ให้ลดเป็น 5 ปี ส ำหรับผู้มีคุณวุฒิปริญญำโท
หรือเทียบได้ไม่ต่ ำกว่ำในสำขำวิชำหรือทำงที่ตรงตำมคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับ
ต ำแหน่งที่จะแต่งตั้งตำมมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่ง หรือ 
        2.4 ด ำรงต ำแหน่งหรือเคยด ำรงต ำแหน่งไม่ต่ ำกว่ำหัวหน้ำฝ่ำย            
(นักบริหำร...(ในต ำแหน่งที่จะแต่งตั้ง) ระดับ 7) และหัวหน้ำฝ่ำย (นักบริหำร...
(ในต ำแหน่งที่จะแต่งตั้ง) ระดับต้น)  โดยต้องมีระยะเวลำรวมกันไม่น้อยกว่ำ 4 
ปี ก ำหนด 4 ปี ให้ลดเป็น 3 ปี ส ำหรับผู้มีคุณวุฒิปริญญำโทหรือเทียบได้ไม่
ต่ ำกว่ำในสำขำวิชำหรือทำงที่ตรงตำมคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งที่จะ
แต่งตั้งตำมมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่ง หรือ 
       2.5 ด ำรงต ำแหน่งหรือเคยด ำรงต ำแหน่งไม่ต่ ำกว่ำหัวหน้ำฝ่ำย    
(นักบริหำร...(ในต ำแหน่งที่จะแต่งตั้ ง) ระดับ 6) และหัวหน้ำฝ่ำย        
(นักบริหำร... (ในต ำแหน่งที่จะแต่งตั้ง) ระดับต้น) โดยต้องมีระยะเวลำรวมกัน
ไม่น้อยกว่ำ 6 ปี ก ำหนด 6 ปี ให้ลดเป็น 5 ปี ส ำหรับ ผู้มีคุณวุฒิปริญญำ
โทหรือเทียบได้ไม่ต่ ำกว่ำในสำขำวิชำหรือทำงที่ตรงตำมคุณสมบัติเฉพำะ
ส ำหรับต ำแหน่งที่จะแต่งตั้งตำมมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่ง 
     3. กำรน ำคุณวุฒิปริญญำโทมำลดระยะเวลำตำมข้อ 2.2 – 2.5 ให้
ด ำเนินกำรตำมประกำศ ก.ท. เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในกำรน ำคุณวุฒิ
ปริญญำโทมำเทียบเป็นประสบกำรณ์กำรบริหำรเพ่ือลดระยะเวลำในกำร
ด ำรงต ำแหน่งบริหำร พ.ศ. 2550 ลงวันที่ 30 เมษำยน 2550 โดยอนุโลม 
ทั้งนี้กำรยื่นผลงำน ให้ยื่นได้ภำยใน 6 เดือนก่อนด ำรงต ำแหน่งนั้นครบ 5 ปี 
หรือ 3 ปีแล้วแต่กรณ ี



 (ท. 11) 
 

ต าแหน่งเดิม (ระบบซี) ต าแหน่งใหม่ (ระบบแท่ง) คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง และระดับที่จะแต่งตั้ง 
(โดยการคดัเลือก) สายงาน ต าแหน่ง/ระดับ ประเภท ต าแหน่ง/ระดับ 

สายงานบริหาร 
(ที่ไม่ใช่ต าแหน่งปลัด/รองปลัด) 

หัวหน้าส านักปลัด     
(นักบริหารงานทั่วไป 8)  

 

อ านวยการท้องถิ่น หัวหน้าส านักปลัด/ระดับกลาง 
 

ต าแหน่งหัวหน้าส านักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับสูง) 
   1. มีคุณวุฒิกำรศึกษำตรงตำมคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งที่จะ
แต่งตั้งตำมมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่ง และ 
   2 . ด ำรงต ำแหน่ งหรื อ เคยด ำรงต ำแหน่ งหั วหน้ ำ ส ำนั กปลั ด             
(นักบริหำรงำนทั่วไป 8) หรือผู้อ ำนวยกำรกอง (นักบริหำรงำนทั่วไป 8) 
หรือผู้อ ำนวยกำรส่วน (นักบริหำรงำนทั่วไป ระดับ 8)  และหัวหน้ำส ำนัก
ปลัด (นักบริหำรงำนทั่วไป ระดับกลำง) หรือผู้อ ำนวยกำรกอง (นัก
บริหำรงำนทั่วไป ระดับกลำง) หรือผู้อ ำนวยกำรส่วน (นักบริหำรงำน
ทั่วไป ระดับกลำง) โดยต้องมีระยะเวลำรวมกันไม่น้อยกว่ำ 4 ปี และ
ปฏิบัติงำนในลักษณะงำนบริหำรทั่วไป หรืองำนอื่นที่เกี่ยวข้องตำมที่ ก.จ., 
ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนด มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 1 ปี 

สายงานบริหาร 
(ที่ไม่ใช่ต าแหน่งปลัด/รองปลัด) 

ผู้อ านวยการกอง   
(นักบริหาร... 8)  

หรือ 
ผู้อ านวยการส่วน   
(นักบริหาร... 8) 

 

อ านวยการท้องถิ่น ผู้อ านวยการกอง/ระดับกลาง 
หรือ 

ผู้อ านวยการส่วน/ระดับกลาง 
 

ต าแหน่งผู้อ านวยการส านัก (นักบริหารงาน... ระดับสูง) 
   1. มีคุณวุฒิกำรศึกษำตรงตำมคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งที่จะ
แต่งตั้งตำมมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่ง และ 
   2. ด ำรงต ำแหน่งหรือเคยด ำรงต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรกอง (นักบริหำร...   
(ในต ำแหน่งที่จะแต่งตั้ง) ระดับ 8) หรือผู้อ ำนวยกำรส่วน (นักบริหำร...      
(ในต ำแหน่งที่จะแต่งตั้ง) ระดับ 8) และผู้อ ำนวยกำรกอง (นักบริหำร...      
(ในต ำแหน่งที่จะแต่งตั้ง) ระดับกลำง) หรือผู้อ ำนวยกำรส่วน (นักบริหำร... 
(ในต ำแหน่งที่จะแต่งตั้ง) ระดับกลำง) โดยต้องมีระยะเวลำรวมกันไม่น้อยกว่ำ 
4 ปี และปฏิบัติงำนในลักษณะงำนของต ำแหน่งที่จะแต่งตั้งหรืองำนอ่ืนที่
เกี่ยวข้องตำมที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนด มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 1 ปี 

 



(ท. 12) 
 

ต าแหน่งเดิม (ระบบซี) ต าแหน่งใหม่ (ระบบแท่ง) คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง และระดับที่จะแต่งตั้ง 
(โดยการคดัเลือก) สายงาน ต าแหน่ง/ระดับ ประเภท ต าแหน่ง/ระดับ 

สายงานบริหาร 
(ต าแหน่งปลัด/รองปลัด) 

รองปลัด ระดับ 6/7  
 

บริหารท้องถิ่น รองปลัด/ระดับต้น 
 

ต าแหน่งปลัด (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) 
   1. มีคุณวุฒิกำรศึกษำตรงตำมคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งที่จะ
แต่งตั้งตำมมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่ง และ 
    2 . ด ำรงต ำแหน่ งใดต ำแหน่ งหนึ่ งมำแล้วดังต่อไปนี้  โดยจะต้อง
ปฏิบัติงำนในลักษณะงำนบริหำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืองำนอ่ืนที่
เกี่ยวข้องตำมท่ี ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนด มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 1 ป ี
       2.1 ด ำรงต ำแหน่งหรือเคยด ำรงต ำแหน่งรองปลัด ระดับ 7               
(นักบริหำรงำนองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด/นักบริหำรงำนเทศบำล/      
นักบริหำรงำนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล) และรองปลัด (นักบริหำรงำน
ท้องถิ่น ระดับต้น) โดยต้องมีระยะเวลำรวมกันไม่น้อยกว่ำ 2 ปี หรือ 
       2.2 ด ำรงต ำแหน่งหรือเคยด ำรงต ำแหน่งไม่ต่ ำกว่ำรองปลัด      
ระดับ 6 (นักบริหำรงำนเทศบำล/นักบริหำรงำนองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบล ) และรองปลัด (นักบริหำรงำนท้องถิ่น ระดับต้น) โดยต้องมี
ระยะเวลำรวมกันไม่น้อยกว่ำ 4 ปี ก ำหนดเวลำ 4 ปี ให้ลดเป็น 3 ปี 
ส ำหรับผู้มีคุณวุฒิปริญญำโทหรือเทียบได้ไม่ต่ ำกว่ำในสำขำวิชำหรือทำงที่
ตรงตำมคุณสมบัติ เฉพำะส ำหรับต ำแหน่งที่จะแต่งตั้งตำมมำตรฐำน
ก ำหนดต ำแหน่ง (โดยกำรน ำคุณวุฒิปริญญำโทมำลดระยะเวลำดังกล่ำว ให้
ด ำเนินกำรตำมประกำศ ก.ท. เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในกำรน ำคุณวุฒิ
ปริญญำโทมำเทียบเป็นประสบกำรณ์กำรบริหำรเพ่ือลดระยะเวลำในกำร
ด ำรงต ำแหน่งบริหำร พ.ศ. 2550 ลงวันที่ 30 เมษำยน 2550 โดยอนุโลม) 

 



(ท. 13) 
ต าแหน่งเดิม (ระบบซี) ต าแหน่งใหม่ (ระบบแท่ง) คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง และระดับที่จะแต่งตั้ง 

(โดยการคดัเลือก) สายงาน ต าแหน่ง/ระดับ ประเภท ต าแหน่ง/ระดับ 
สายงานบริหาร 

(ต าแหน่งปลัด/รองปลัด) 
ปลัด ระดับ 6/7  

 
บริหารท้องถิ่น ปลัด/ระดับต้น 

 
ต าแหน่งรองปลัด (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) 
   1. มีคุณวุฒิกำรศึกษำตรงตำมคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งที่จะ
แต่งตั้งตำมมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่ง และ 
    2 . ด ำรงต ำแหน่ งใดต ำแหน่ งหนึ่ งมำแล้วดังต่อไปนี้  โดยจะต้อง
ปฏิบัติงำนในลักษณะงำนบริหำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืองำนอ่ืนที่
เกี่ยวข้องตำมท่ี ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนด มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 1 ป ี
       2 .1  ด ำรงต ำแหน่ งหรื อ เคยด ำรงต ำแหน่ งปลั ด  ระดับ  7               
(นักบริหำรงำนเทศบำล/นักบริหำรงำนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล)      
และปลัด (นักบริหำรงำนท้องถิ่น ระดับต้น) โดยต้องมีระยะเวลำรวมกัน
ไม่น้อยกว่ำ 2 ปี หรือ 
       2.2 ด ำรงต ำแหน่งหรือเคยด ำรงต ำแหน่งรองปลัด ระดับ 7               
(นักบริหำรงำนองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด/นักบริหำรงำนเทศบำล/      
นักบริหำรงำนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล) และรองปลัด (นักบริหำรงำน
ท้องถิ่น  ระดับต้น ) โดยต้องมีระยะเวลำรวมกันไม่น้อยกว่ำ 4  ปี 
ก ำหนดเวลำ 4 ปี ให้ลดเป็น 3 ปี ส ำหรับผู้มีคุณวุฒิปริญญำโทหรือเทียบ
ได้ไม่ต่ ำกว่ำในสำขำวิชำหรือทำงที่ตรงตำมคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับ
ต ำแหน่งที่จะแต่งตั้งตำมมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่ง หรือ 
       2.3 ด ำรงต ำแหน่งหรือเคยด ำรงต ำแหน่งไม่ต่ ำกว่ำปลัด ระดับ 6    
(นักบริหำรงำนเทศบำล/นักบริหำรงำนองค์กำรบริหำรส่ วนต ำบล )          
และปลัด (นักบริหำรงำนท้องถิ่น ระดับต้น) โดยต้องมีระยะเวลำรวมกันไม่
น้อยกว่ำ 6 ปี ก ำหนดเวลำ 6 ปี ให้ลดเป็น 5 ปี ส ำหรับผู้มีคุณวุฒิปริญญำ
โทหรือเทียบได้ไม่ต่ ำกว่ำในสำขำวิชำหรือทำงที่ตรงตำมคุณสมบัติเฉพำะ
ส ำหรับต ำแหน่งที่จะแต่งตั้งตำมมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่ง 

รองปลัด ระดับ 6/7  
 

บริหารท้องถิ่น รองปลัด/ระดับต้น 
 



(ท. 14) 
 

ต าแหน่งเดิม (ระบบซี) ต าแหน่งใหม่ (ระบบแท่ง) คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง และระดับที่จะแต่งตั้ง 
(โดยการคดัเลือก) สายงาน ต าแหน่ง/ระดับ ประเภท ต าแหน่ง/ระดับ 

สายงานบริหาร 
(ต าแหน่งปลัด/รองปลัด) 

(ต่อ) 

 
 

         2.4 ด ำรงต ำแหน่งหรือเคยด ำรงต ำแหน่งไม่ต่ ำกว่ำรองปลัด ระดับ 6    
(นักบริหำรงำนเทศบำล/นักบริหำรงำนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล )      
และรองปลัด (นักบริหำรงำนท้องถิ่น ระดับต้น) โดยต้องมีระยะเวลำ
รวมกันไม่น้อยกว่ำ 6 ปี ก ำหนดเวลำ 6 ปี ให้ลดเป็น 5 ปี ส ำหรับผู้มี
คุณวุฒิปริญญำโทหรือเทียบได้ไม่ต่ ำกว่ำในสำขำวิชำหรือทำงที่ตรงตำม
คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งที่จะแต่งตั้งตำมมำตรฐำนก ำหนด
ต ำแหน่ง 
    3. กำรน ำคุณวุฒิปริญญำโทมำลดระยะเวลำตำมข้อ 2.2 – 2.4 ให้
ด ำเนินกำรตำมประกำศ ก.ท. เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในกำรน ำ
คุณวุฒิปริญญำโทมำเทียบเป็นประสบกำรณ์กำรบริหำรเพ่ือลดระยะเวลำ
ในกำรด ำรงต ำแหน่งบริหำร พ.ศ. 2550 ลงวันที่ 30 เมษำยน 2550 
โดยอนุโลม ทั้ งนี้กำรยื่นผลงำน ให้ยื่นได้ภำยใน 6 เดือนก่อนด ำรง
ต ำแหน่งนั้นครบ 3 ปี หรือ 5 ปีแล้วแต่กรณี 
 

   

 
 
 
 
 
 



(ท. 15) 
ต าแหน่งเดิม (ระบบซี) ต าแหน่งใหม่ (ระบบแท่ง) คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง และระดับที่จะแต่งตั้ง 

(โดยการคดัเลือก) สายงาน ต าแหน่ง/ระดับ ประเภท ต าแหน่ง/ระดับ 
สายงานบริหาร 

(ต าแหน่งปลัด/รองปลัด) 
รองปลัด ระดับ 8  

 
บริหารท้องถิ่น รองปลัด/ระดับกลาง 

 
ต าแหน่งปลัด (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) 
   1. มีคุณวุฒิกำรศึกษำตรงตำมคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งที่จะ
แต่งตั้งตำมมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่ง และ 
    2 . ด ำรงต ำแหน่ งใดต ำแหน่ งหนึ่ งมำแล้วดังต่อไปนี้  โดยจะต้อง
ปฏิบัติงำนในลักษณะงำนบริหำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืองำนอ่ืนที่
เกี่ยวข้องตำมท่ี ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนด มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 1 ป ี
       2.1 ด ำรงต ำแหน่งหรือเคยด ำรงต ำแหน่งรองปลัด ระดับ 8               
(นักบริหำรงำนองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด/นักบริหำรงำนเทศบำล/      
นักบริหำรงำนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล) และรองปลัด (นักบริหำรงำน
ท้องถิ่น ระดับกลำง) โดยต้องมีระยะเวลำรวมกันไม่น้อยกว่ำ 2 ป ีหรือ 
       2.2 ด ำรงต ำแหน่งหรือเคยด ำรงต ำแหน่งไม่ต่ ำกว่ำปลัด ระดับ 7               
(นักบริหำรงำนองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด/นักบริหำรงำนเทศบำล/      
นักบริหำรงำนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล) และปลัด (นักบริหำรงำน
ท้องถิ่น  ระดับต้น ) โดยต้องมีระยะเวลำรวมกัน ไม่น้อยกว่ำ 4  ปี 
ก ำหนดเวลำ 4 ปี ให้ลดเป็น 3 ปี ส ำหรับผู้มีคุณวุฒิปริญญำโทหรือเทียบ
ได้ไม่ต่ ำกว่ำในสำขำวิชำหรือทำงที่ตรงตำมคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับ
ต ำแหน่งที่จะแต่งตั้งตำมมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่ง หรือ 
       2.3 ด ำรงต ำแหน่งหรือเคยด ำรงต ำแหน่งไม่ต่ ำกว่ำปลัด ระดับ 6      
(นักบริหำรงำนเทศบำล/นักบริหำรงำนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล) และปลัด 
(นักบริหำรงำนท้องถิ่น ระดับต้น) โดยต้องมีระยะเวลำรวมกันไม่น้อยกว่ำ  
8 ปี ก ำหนดเวลำ 8 ปี ให้ลดเป็น 7 ปี ส ำหรับผู้มีคุณวุฒิปริญญำโทหรือ
เทียบได้ไม่ต่ ำกว่ำในสำขำวิชำหรือทำงที่ตรงตำมคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับ
ต ำแหน่งที่จะแต่งตั้งตำมมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่ง 

ปลัด ระดับ 6/7  
 

บริหารท้องถิ่น ปลัด/ระดับต้น 
 



 (ท. 16) 
 

ต าแหน่งเดิม (ระบบซี) ต าแหน่งใหม่ (ระบบแท่ง) คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง และระดับที่จะแต่งตั้ง 
(โดยการคดัเลือก) สายงาน ต าแหน่ง/ระดับ ประเภท ต าแหน่ง/ระดับ 

        3. กำรน ำคุณวุฒิปริญญำโทมำลดระยะเวลำตำมข้อ 2.2 – 2.3 ให้
ด ำเนินกำรตำมประกำศ ก.ท. เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในกำรน ำคุณวุฒิ
ปริญญำโทมำเทียบเป็นประสบกำรณ์กำรบริหำรเพ่ือลดระยะเวลำในกำร
ด ำรงต ำแหน่งบริหำร พ.ศ. 2550 ลงวันที่ 30 เมษำยน 2550 โดยอนุโลม 
ทั้งนี้กำรยื่นผลงำน ให้ยื่นได้ภำยใน 6 เดือนก่อนด ำรงต ำแหน่งนั้นครบ 3 ปี 
หรือ 7 ปีแล้วแต่กรณ ี
 

สายงานบริหาร 
(ต าแหน่งปลัด/รองปลัด) 

ปลัด ระดับ 8  
 

บริหารท้องถิ่น ปลัด/ระดับกลาง 
 

ต าแหน่งรองปลัด (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับสูง) 
   1. มีคุณวุฒิกำรศึกษำตรงตำมคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งที่จะ
แต่งตั้งตำมมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่ง และ 
    2 . ด ำรงต ำแหน่ งใดต ำแหน่ งหนึ่ งมำแล้วดังต่อไปนี้  โดยจะต้อง
ปฏิบัติงำนในลักษณะงำนบริหำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืองำนอ่ืนที่
เกี่ยวข้องตำมท่ี ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนด มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 1 ป ี
       2 .1  ด ำรงต ำแหน่ งหรื อ เคยด ำรงต ำแหน่ งปลั ด  ระดับ  8             
(นักบริหำรงำนองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด/นักบริหำรงำนเทศบำล/      
นักบริหำรงำนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล) และปลัด (นักบริหำรงำน
ท้องถิ่น ระดับกลำง) โดยต้องมีระยะเวลำรวมกันไม่น้อยกว่ำ 2 ป ีหรือ 
       2.2 ด ำรงต ำแหน่งหรือเคยด ำรงต ำแหน่งไม่ต่ ำกว่ำรองปลัด ระดับ 8 
(นักบริหำรงำนองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด/นักบริหำรงำนเทศบำล/      
นักบริหำรงำนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล) และรองปลัด (นักบริหำรงำน
ท้องถิ่น ระดับกลำง) โดยต้องมีระยะเวลำรวมกันไม่น้อยกว่ำ 4 ป ี 

รองปลัด ระดับ 8  
 

บริหารท้องถิ่น รองปลัด/ระดับกลาง 
 



 (ท. 17) 
 

ต าแหน่งเดิม (ระบบซี) ต าแหน่งใหม่ (ระบบแท่ง) คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง และระดับที่จะแต่งตั้ง 
(โดยการคดัเลือก) สายงาน ต าแหน่ง/ระดับ ประเภท ต าแหน่ง/ระดับ 

สายงานบริหาร 
(ต าแหน่งปลัด/รองปลัด) 

รองปลัด ระดับ 9  
 

บริหารท้องถิ่น รองปลัด/ระดับสูง 
 

ต าแหน่งปลัด (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับสูง) 
   1. มีคุณวุฒิกำรศึกษำตรงตำมคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งที่จะ
แต่งตั้งตำมมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่ง และ 
    2 . ด ำรงต ำแหน่ งใดต ำแหน่ งหนึ่ งมำแล้วดังต่อไปนี้  โดยจะต้อง
ปฏิบัติงำนในลักษณะงำนบริหำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืองำนอ่ืนที่
เกี่ยวข้องตำมท่ี ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนด มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 1 ป ี
       2.1 ด ำรงต ำแหน่งรองปลัด (นักบริหำรงำนเทศบำล ระดับ 9) และ
รองปลัด (นักบริหำรงำนท้องถิ่น ระดับสูง) โดยต้องมีระยะเวลำรวมกัน  
ไม่น้อยกว่ำ 1 ปี หรือ              
       2.2 ด ำรงต ำแหน่งหรือเคยด ำรงต ำแหน่งไม่ต่ ำกว่ำปลัด ระดับ 8 
(นักบริหำรงำนองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด/นักบริหำรงำนเทศบำล/      
นักบริหำรงำนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ) และปลัด (นักบริหำรงำน
ท้องถิ่น ระดับกลำง) โดยต้องมีระยะเวลำรวมกันไม่น้อยกว่ำ 2 ป ี 

สายงานบริหาร 
(ต าแหน่งปลัด/รองปลัด) 

ปลัด ระดับ 8  
 

บริหารท้องถิ่น ปลัด/ระดับกลาง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 (ท. 18) 
 

ต าแหน่งเดิม (ระบบซี) ต าแหน่งใหม่ (ระบบแท่ง) คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง และระดับที่จะแต่งตั้ง 
(โดยการสอบคัดเลือก) สายงาน ต าแหน่ง/ระดับ ประเภท ต าแหน่ง/ระดับ 

สายงานเริ่มต้นจากระดับ 1
หรือ 

สายงานเริ่มต้นจากระดับ 2 

ทุกต าแหน่ง/1 – 4 
หรือ 

ทุกต าแหน่ง/5 – 6ว 
หรือ 

ทุกต าแหน่ง/7ว 
 

ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน 
หรือ 

ช านาญงาน 
หรือ 

อาวุโส 
 

ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ 
   1. มีคุณวุฒิกำรศึกษำตรงตำมคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งที่จะ
แต่งตั้งตำมมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่ง และ 
    2. ด ำรงต ำแหน่งหรือเคยด ำรงต ำแหน่งในสำยงำนเริ่มต้นจำกระดับ 1 
หรือสำยงำนเริ่มต้นจำกระดับ 2 และต ำแหน่งประเภททั่วไป โดยต้องมี
ระยะเวลำรวมกันไม่น้อยกว่ำ 2 ป ี 

สายงานเริ่มต้นจากระดับ 2 ทุกต าแหน่ง/7ว 
 

ทั่วไป ทุกต าแหน่ง/ระดับอาวุโส ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการ 
   1. มีคุณวุฒิกำรศึกษำตรงตำมคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งที่จะ
แต่งตั้งตำมมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่ง และ 
    2. ด ำรงต ำแหน่งหรือเคยด ำรงต ำแหน่งในระดับ 7 ว ของสำยงำนเริ่มต้น
จำกระดับ 2 และต ำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอำวุโส โดยต้องมีระยะเวลำ
รวมกันในกำรปฏิบัติงำนในลักษณะงำนของต ำแหน่งที่จะแต่งตั้งหรืองำนอ่ืน
ที่เกี่ยวข้องตำมที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนด มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 6 ปี 
ก ำหนดเวลำ 6 ปี ให้ลดเป็น 4 ปี ส ำหรับผู้มีปริญญำโทหรือคุณวุฒิอย่ำงอ่ืน
ที่เทียบได้ไม่ต่ ำกว่ำ ในสำขำวิชำหรือทำงที่ตรงตำมคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับ
ต ำแหน่งที่จะแต่งตั้งตำมมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่ง (โดยกำรนับระยะเวลำ
ดังกล่ำวให้เป็นไปตำมแนวทำงกำรนับระยะเวลำกำรด ำรงต ำแหน่งในสำยงำน
เริ่มต้นจำกระดับ 1 หรือระดับ 2 มำนับรวมเป็นระยะเวลำกำรปฏิบัติงำนที่
เกี่ยวข้องและเกื้อกูลกับสำยงำนเริ่มต้นจำกระดับ 3 ตำมนัยหนังสือ 
ส ำนักงำน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.   ที่ มท 0809.2/ว 33 ลงวันที่ 25 
กุมภำพันธ์ 2548) 



 (ท. 19) 
 

ต าแหน่งเดิม (ระบบซี) ต าแหน่งใหม่ (ระบบแท่ง) คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง และระดับที่จะแต่งตั้ง 
(โดยการสอบคัดเลือก) สายงาน ต าแหน่ง/ระดับ ประเภท ต าแหน่ง/ระดับ 

สายงานเริ่มต้นจากระดับ 3 ทุกต าแหน่ง/6ว – 7ว วิชาการ ช านาญการ ต าแหน่งหัวหน้าฝ่าย (นักบริหารงาน... ระดับต้น) 
   1. มีคุณวุฒิกำรศึกษำตรงตำมคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งที่จะ
แต่งตั้งตำมมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่ง และ 
   2. ด ำรงต ำแหน่งใดต ำแหน่งหนึ่งมำแล้วดังต่อไปนี้ โดยจะต้องปฏิบัติงำน
ในลักษณะงำนของต ำแหน่งที่จะแต่งตั้งหรืองำนอื่นที่เก่ียวข้องตำมท่ี ก.จ., 
ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนด มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 1 ปี 
       2.1 ด ำรงต ำแหน่งหรือเคยด ำรงต ำแหน่งไม่ต่ ำกว่ำระดับ 6ว ของสำย
งำนเริ่มต้นจำกระดับ 3 และต ำแหน่งประเภทวิชำกำร ระดับช ำนำญกำร 
โดยต้องมีระยะเวลำรวมกันไม่น้อยกว่ำ 4 ปี หรือ 
       2.2 ด ำรงต ำแหน่งหรือเคยด ำรงต ำแหน่งในระดับ 7 ว ของสำยงำน
เริ่มต้นจำกระดับ 2 และต ำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอำวุโส โดยต้องมี
ระยะเวลำรวมกันไม่น้อยกว่ำ 4 ปี หรือ 
       2.3 ด ำรงต ำแหน่งหรือเคยด ำรงต ำแหน่งไม่ต่ ากว่ำระดับ 5 ของ
สำยงำนเริ่มต้นจำกระดับ 1 หรือสำยงำนเริ่มต้นจำกระดับ 2 และ
ต ำแหน่งประเภททั่วไป ไม่ต่ ำกว่ำระดับช ำนำญงำน โดยต้องมีระยะเวลำ
รวมกันไม่น้อยกว่ำ 8 ปี 
 

สายงานเริ่มต้นจากระดับ 1
หรือ 

สายงานเริ่มต้นจากระดับ 2 

ทุกต าแหน่ง/5 – 6ว 
 

ทั่วไป ช านาญงาน 
 

สายงานเริ่มต้นจากระดับ 2 ทุกต าแหน่ง/7ว 
 

ทั่วไป อาวุโส 
 

 
 
 



 (ท. 20) 
 

ต าแหน่งเดิม (ระบบซี) ต าแหน่งใหม่ (ระบบแท่ง) คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง และระดับที่จะแต่งตั้ง 
(โดยการสอบคัดเลือก) สายงาน ต าแหน่ง/ระดับ ประเภท ต าแหน่ง/ระดับ 

สายงานเริ่มต้นจากระดับ 3 ทุกต าแหน่ง/8ว วิชาการ ช านาญการพิเศษ ต าแหน่งหัวหน้าส านักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง) 
หรือผู้อ านวยการกอง (นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง) หรือ
ผู้อ านวยการส่วน (นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง) 
   1. มีคุณวุฒิกำรศึกษำตรงตำมคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งที่จะ
แต่งตั้งตำมมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่ง และ 
   2. ด ำรงต ำแหน่งหรือเคยด ำรงต ำแหน่งไม่ต่ ำกว่ำระดับ 8ว ของสำยงำน
เริ่มต้นจำกระดับ 3 และต ำแหน่งประเภทวิชำกำร ระดับช ำนำญกำรพิเศษ 
โดยต้องมีระยะเวลำรวมกันไม่น้อยกว่ำ 6 ปี  โดยจะต้องปฏิบัติงำนใน
ลักษณะงำนบริหำรงำนทั่วไปหรืองำนอ่ืนที่เกี่ยวข้องตำมที่ ก.จ., ก.ท. 
หรือ ก.อบต. ก ำหนด มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 1 ป ี
 

สายงานเริ่มต้นจากระดับ 3 ทุกต าแหน่ง/9วช,ชช วิชาการ เชี่ยวชาญ ต าแหน่งหัวหน้าส านักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับสูง) 
หรือผู้อ านวยการส านัก (นักบริหารงานทั่วไป ระดับสูง) 
   1. มีคุณวุฒิกำรศึกษำตรงตำมคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งที่จะ
แต่งตั้งตำมมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่ง และ 
   2. ด ำรงต ำแหน่งหรือเคยด ำรงต ำแหน่งไม่ต่ ำกว่ำระดับ 9วช หรือ 9ชช  
ของสำยงำนเริ่มต้นจำกระดับ 3 และต ำแหน่งประเภทวิชำกำร ระดับ
เชี่ยวชำญ โดยต้องมีระยะเวลำรวมกันไม่น้อยกว่ำ 8 ปี  โดยจะต้อง
ปฏิบัติงำนในลักษณะงำนบริหำรงำนทั่วไป หรืองำนอ่ืนที่เกี่ยวข้องตำมที่ 
ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนด มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 1 ป ี



 (ท. 21) 
 

ต าแหน่งเดิม (ระบบซี) ต าแหน่งใหม่ (ระบบแท่ง) คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง และระดับที่จะแต่งตั้ง 
(โดยการสอบคัดเลือก) สายงาน ต าแหน่ง/ระดับ ประเภท ต าแหน่ง/ระดับ 

สายงานบริหาร 
(ที่ไม่ใช่ต าแหน่งปลัด/รองปลัด) 

หัวหน้าส านักปลัด ระดับ 6  
หรือ 

หัวหน้าส านักปลัด ระดับ 7 

อ านวยการท้องถิ่น หัวหน้าส านักปลัด ระดับต้น ต าแหน่งรองปลัด (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) 
   1. มีคุณวุฒิกำรศึกษำตรงตำมคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งที่จะ
แต่งตั้งตำมมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่ง และ 
   2. ด ำรงต ำแหน่งใดต ำแหน่งหนึ่งมำแล้วดังต่อไปนี้ โดยจะต้องปฏิบัติงำน
ในลักษณะงำนบริหำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืองำนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง
ตำมท่ี ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนด มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 1 ปี 
       2.1 ด ำรงต ำแหน่งหรือเคยด ำรงต ำแหน่งหัวหน้ำส ำนักปลัด ระดับ 7  
และต ำแหน่งหัวหน้ำส ำนักปลัด (นักบริหำรงำนทั่วไป ระดับต้น) โดยต้องมี
ระยะเวลำรวมกันไม่น้อยกว่ำ 2 ปี หรือ  
       2.2 ด ำรงต ำแหน่งหรือเคยด ำรงต ำแหน่งไม่ต่ ำกว่ำหัวหน้ำส ำนักปลัด 
ระดับ 6 และต ำแหน่งหัวหน้ำส ำนักปลัด (นักบริหำรงำนทั่วไป ระดับต้น) 
โดยต้องมีระยะเวลำรวมกันไม่น้อยกว่ำ 6 ปี หรือ 
        2.3 ด ำรงต ำแหน่งหรือเคยด ำรงต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรกอง ระดับ 7  
และต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรกอง (ประเภทอ ำนวยกำรท้องถิ่น ระดับต้น)     
โดยต้องมีระยะเวลำรวมกันไม่น้อยกว่ำ 2 ปี หรือ 
       2.4 ด ำรงต ำแหน่งหรือเคยด ำรงต ำแหน่งไม่ต่ ำกว่ำหัวหน้ำส่วน ระดับ 7 
และต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรกอง (นักบริหำรงำน... ระดับต้น) โดยต้องมี
ระยะเวลำรวมกันไม่น้อยกว่ำ 4 ปี 
        2.5 ด ำรงต ำแหน่งหรือเคยด ำรงต ำแหน่งไม่ต่ ำกว่ำหัวหน้ำส่วน ระดับ 6 
หรือหัวหน้ำกอง ระดับ 6 และต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรกอง (นักบริหำรงำน... 
ระดับต้น) โดยต้องมีระยะเวลำรวมกันไม่น้อยกว่ำ 6 ปี 

สายงานบริหาร 
(ที่ไม่ใช่ต าแหน่งปลัด/รองปลัด) 

หัวหน้าส่วน ระดับ 6  
หรือ 

หัวหน้ากอง ระดับ 6  
หรือ 

หัวหน้าส่วน ระดับ 7  
หรือ 

ผู้อ านวยการกอง ระดับ 7 

อ านวยการท้องถิ่น ผู้อ านวยการกอง ระดับต้น 



(ท. 22) 
 

ต าแหน่งเดิม (ระบบซี) ต าแหน่งใหม่ (ระบบแท่ง) คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง และระดับที่จะแต่งตั้ง 
(โดยการสอบคัดเลือก) สายงาน ต าแหน่ง/ระดับ ประเภท ต าแหน่ง/ระดับ 

สายงานบริหาร 
(ที่ไม่ใช่ต าแหน่งปลัด/รองปลัด) 

หัวหน้าส านักปลัด ระดับ 8  
 

อ านวยการท้องถิ่น หัวหน้าส านักปลัด ระดับกลาง ต าแหน่งรองปลัด (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) 
   1. มีคุณวุฒิกำรศึกษำตรงตำมคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งที่จะ
แต่งตั้งตำมมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่ง และ 
   2. ด ำรงต ำแหน่งใดต ำแหน่งหนึ่งมำแล้วดังต่อไปนี้ โดยจะต้องปฏิบัติงำน
ในลักษณะงำนบริหำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืองำนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง
ตำมท่ี ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนด มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 1 ปี 
       2.1 ด ำรงต ำแหน่งหรือเคยด ำรงต ำแหน่งไม่ต่ ำกว่ำหัวหน้ำส ำนักปลัด 
(นั กบริหำรงำนทั่ วไป ระดั บ 8) และต ำแหน่ งหั วหน้ ำส ำนั กปลั ด              
(นักบริหำรงำนทั่วไป ระดับกลำง) โดยต้องมีระยะเวลำรวมกันไม่น้อยกว่ำ 2 ปี 
หรือ  
       2.2 ด ำรงต ำแหน่งหรือเคยด ำรงต ำแหน่งไม่ต่ ำกว่ำผู้อ ำนวยกำรกอง 
(นักบริหำรงำน...ระดับ 8) หรือผู้อ ำนวยกำรส่วน (นักบริหำรงำน...ระดับ 8)  
และต ำแหน่ งผู้ อ ำนวยกำรกอง (นั กบริหำรงำน... ระดับกลำง) หรือ
ผู้อ ำนวยกำรส่วน (นักบริหำรงำน...ระดับกลำง) โดยต้องมีระยะเวลำรวมกัน
ไม่น้อยกว่ำ 2 ปี 
 

สายงานบริหาร 
(ที่ไม่ใช่ต าแหน่งปลัด/รองปลัด) 

ผู้อ านวยการกอง ระดับ 8 อ านวยการท้องถิ่น ผู้อ านวยการกอง ระดับกลาง 

 
 
 
 



 (ท. 23) 
 

ต าแหน่งเดิม (ระบบซี) ต าแหน่งใหม่ (ระบบแท่ง) คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง และระดับที่จะแต่งตั้ง 
(โดยการสอบคัดเลือก) สายงาน ต าแหน่ง/ระดับ ประเภท ต าแหน่ง/ระดับ 

สายงานบริหาร 
(ที่ไม่ใช่ต าแหน่งปลัด/รองปลัด) 

หัวหน้าส านักปลัด ระดับ 9  
 

อ านวยการท้องถิ่น หัวหน้าส านักปลัด ระดับสูง ต าแหน่งรองปลัด (ประเภทบริหารท้องถิ่น ระดับสูง) 
   1. มีคุณวุฒิกำรศึกษำตรงตำมคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งที่ จะ
แต่งตั้งตำมมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่ง และ 
   2. ด ำรงต ำแหน่งใดต ำแหน่งหนึ่งมำแล้วดังต่อไปนี้ โดยจะต้องปฏิบัติงำน
ในลักษณะงำนบริหำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืองำนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง
ตำมท่ี ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนด มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 1 ปี 
       2.1 ด ำรงต ำแหน่งหรือเคยด ำรงต ำแหน่งหัวหน้ำส ำนักปลัด ระดับ 9  
และต ำแหน่งหัวหน้ำส ำนักปลัด (นักบริหำรงำนทั่วไป ระดับสูง) โดยต้องมี
ระยะเวลำรวมกันไม่น้อยกว่ำ 2 ปี หรือ  
       2.2 ด ำรงต ำแหน่งหรือเคยด ำรงต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรส ำนัก ระดับ 9  
และต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรส ำนัก (นักบริหำรงำน... ระดับสูง) โดยต้องมี
ระยะเวลำรวมกันไม่น้อยกว่ำ 2 ปี 
 

สายงานบริหาร 
(ที่ไม่ใช่ต าแหน่งปลัด/รองปลัด) 

ผู้อ านวยการส านัก ระดับ 9 อ านวยการท้องถิ่น ผู้อ านวยการกอง ระดับสูง 

 
 
 
 
 
 
 



(ท. 24) 
 

ต าแหน่งเดิม (ระบบซี) ต าแหน่งใหม่ (ระบบแท่ง) คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง และระดับที่จะแต่งตั้ง 
(โดยการสอบคัดเลือก (ประเภทอ ำนวยกำรท้องถิ่นต่ำงสำยงำน)) สายงาน ต าแหน่ง/ระดับ ประเภท ต าแหน่ง/ระดับ 

สายงานบริหาร 
(ที่ไม่ใช่ต าแหน่งปลัด/รองปลัด) 

หัวหน้าฝ่าย 
(นักบริหารงาน...ระดับ 7) 

 

อ านวยการท้องถิ่น หัวหน้าฝ่าย 
(นักบริหารงาน...ระดับต้น) 

ต าแหน่งหัวหน้าฝ่าย...(นักบริหารงาน...(ต าแหน่งอ่ืน)..ระดับต้น) 
   1. มีคุณวุฒิกำรศึกษำตรงตำมคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งที่จะ
แต่งตั้งตำมมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่ง และ 
   2. ด ำรงต ำแหน่งใดต ำแหน่งหนึ่งมำแล้วดังต่อไปนี้ โดยจะต้องปฏิบัติงำน
ในลักษณะงำนของต ำแหน่งที่จะแต่งตั้งหรืองำนอื่นที่เก่ียวข้องตำมท่ี ก.จ., 
ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนด มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 1 ปี 
       2.1 ด ำรงต ำแหน่งหรือเคยด ำรงต ำแหน่งหัวหน้ำฝ่ำย (นักบริหำรงำน
...ระดับ 7)  และต ำแหน่งหัวหน้ำฝ่ำย (นักบริหำรงำน...ระดับต้น) หรือ 
       2.2 ด ำรงต ำแหน่งหรือเคยด ำรงต ำแหน่งไม่ต่ ำกว่ำหัวหน้ำฝ่ำย (นัก
บริหำรงำน...ระดับ 6) และต ำแหน่งหัวหน้ำฝ่ำย (นักบริหำรงำน...ระดับต้น)
โดยต้องมีระยะเวลำรวมกันไม่น้อยกว่ำ 2 ปี 
 

สายงานบริหาร 
(ที่ไม่ใช่ต าแหน่งปลัด/รองปลัด) 

หัวหน้าฝ่าย 
(นักบริหารงาน...ระดับ 6) 

 

อ านวยการท้องถิ่น หัวหน้าฝ่าย 
(นักบริหารงาน...ระดับต้น) 

 
 
 
 
 
 
 
 



(ท. 25) 
 

ต าแหน่งเดิม (ระบบซี) ต าแหน่งใหม่ (ระบบแท่ง) คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง และระดับที่จะแต่งตั้ง 
(โดยการสอบคัดเลือก (ประเภทอ ำนวยกำรท้องถิ่นต่ำงสำยงำน)) สายงาน ต าแหน่ง/ระดับ ประเภท ต าแหน่ง/ระดับ 

สายงานบริหาร 
(ที่ไม่ใช่ต าแหน่งปลัด/รองปลัด) 

ผู้อ านวยการกอง 
(นักบริหารงาน... ระดับ 7) 

 

อ านวยการท้องถิ่น ผู้อ านวยการกอง 
   (นักบริหารงาน... ระดับต้น) 

ต าแหน่งหัวหน้าส านักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) 
   1. มีคุณวุฒิกำรศึกษำตรงตำมคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งที่จะ
แต่งตั้งตำมมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่ง และ 
   2. ด ำรงต ำแหน่งใดต ำแหน่งหนึ่งมำแล้วดังต่อไปนี้ โดยจะต้องปฏิบัติงำน
ในลักษณะงำนบริหำรงำนทั่วไป หรืองำนอ่ืนที่เกี่ยวข้องตำมที่ ก.จ., ก.ท. 
หรือ ก.อบต. ก ำหนด มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 1 ป ี
       2 .1  ด ำรงต ำแหน่ งหรือเคยด ำรงต ำแหน่ งผู้ อ ำนวยกำรกอง            
(นักบริหำรงำน... ระดับ 7)  และต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรกอง (นักบริหำรงำน...
ระดับต้น) หรือ 
       2.2 ด ำรงต ำแหน่งหรือเคยด ำรงต ำแหน่งไม่ต่ ำกว่ำหัวหน้ำส่วน       
(นักบริหำรงำน... ระดับ 7) และต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรกอง (นักบริหำรงำน... 
ระดับต้น) โดยต้องมีระยะเวลำรวมกันไมน่้อยกว่ำ 2 ปี หรือ 
       2.3 ด ำรงต ำแหน่งหรือเคยด ำรงต ำแหน่งไม่ต่ ำกว่ำหัวหน้ำส่วน       
(นักบริหำรงำน...ระดับ 6) หรือหัวหน้ำกอง (นักบริหำรงำน...ระดับ 6) และ
ต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรกอง (นักบริหำรงำน... ระดับต้น) โดยต้องมีระยะเวลำ
รวมกันไม่น้อยกว่ำ 4 ปี ก ำหนดเวลำ 4 ปี ลดเป็น 3 ปี ส ำหรับผู้มีคุณวุฒิ
ปริญญำโทที่ตรงตำมคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งนักบริหำรงำน..(ใน
ต ำแหน่งที่ด ำรงต ำแหน่งอยู่ ณ วันสมัครสอบคัดเลือก)  

สายงานบริหาร 
(ที่ไม่ใช่ต าแหน่งปลัด/รองปลัด) 

หัวหน้าส่วน 
(นักบริหารงาน... ระดับ 7) 

 

อ านวยการท้องถิ่น ผู้อ านวยการกอง 
   (นักบริหารงาน... ระดับต้น) 

สายงานบริหาร 
(ที่ไม่ใช่ต าแหน่งปลัด/รองปลัด) 

หัวหน้าส่วน/กอง 
(นักบริหารงาน...ระดับ 6) 

 

อ านวยการท้องถิ่น ผู้อ านวยการกอง 
   (นักบริหารงาน... ระดับต้น) 

 
 



(ท. 26) 
 

ต าแหน่งเดิม (ระบบซี) ต าแหน่งใหม่ (ระบบแท่ง) คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง และระดับที่จะแต่งตั้ง 
(โดยการสอบคัดเลือก (ประเภทอ ำนวยกำรท้องถิ่นต่ำงสำยงำน)) สายงาน ต าแหน่ง/ระดับ ประเภท ต าแหน่ง/ระดับ 

สายงานบริหาร 
(ที่ไม่ใช่ต าแหน่งปลัด/รองปลัด) 

ผู้อ านวยการกอง 
(นักบริหารงาน... ระดับ 8) 

 

อ านวยการท้องถิ่น ผู้อ านวยการกอง 
  (นักบริหารงาน... ระดับกลาง) 

ต าแหน่งหัวหน้าส านักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง) 
   1. มีคุณวุฒิกำรศึกษำตรงตำมคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งที่จะ
แต่งตั้งตำมมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่ง และ 
   2. ด ำรงต ำแหน่งหรือเคยด ำรงต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรกอง (นักบริหำรงำน... 
ระดับ 8) หรือผู้อ ำนวยกำรส่วน (นักบริหำรงำน...ระดับ 8) และต ำแหน่ง
ผู้อ ำนวยกำรกอง (นักบริหำรงำน...ระดับกลำง) หรือต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำร
ส่วน (นักบริหำรงำน...ระดับกลำง) และ 
   3. ปฏิบัติงำนในลักษณะงำนบริหำรงำนทั่วไป หรืองำนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง
ตำมท่ี ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนด มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 1 ปี 
 

สายงานบริหาร 
(ที่ไม่ใช่ต าแหน่งปลัด/รองปลัด) 

ผู้อ านวยการส่วน 
(นักบริหารงาน... ระดับ 8) 

 

อ านวยการท้องถิ่น ผู้อ านวยการส่วน 
 (นักบริหารงาน... ระดับกลาง) 

สายงานบริหาร 
(ที่ไม่ใช่ต าแหน่งปลัด/รองปลัด) 

ผู้อ านวยการส านัก 
(นักบริหารงาน... ระดับ 9) 

 

อ านวยการท้องถิ่น ผู้อ านวยการส านัก 
 (นักบริหารงาน... ระดับสูง) 

ต าแหน่งหัวหน้าส านักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับสูง) 
   1. มีคุณวุฒิกำรศึกษำตรงตำมคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งที่จะ
แต่งตั้งตำมมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่ง และ 
   2. ด ำรงต ำแหน่งหรือเคยด ำรงต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรส ำนัก (นักบริหำรงำน
... ระดับ 9) และต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรส ำนัก (นักบริหำรงำน...ระดับสูง) และ 
   3. ปฏิบัติงำนในลักษณะงำนบริหำรงำนทั่วไป หรืองำนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง
ตำมท่ี ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนด มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 1 ปี 
 

 
 



(ท. 27) 
 

ต าแหน่งเดิม (ระบบซี) ต าแหน่งใหม่ (ระบบแท่ง) คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง และระดับที่จะแต่งตั้ง 
(โดยการสอบคัดเลือก (ประเภทอ ำนวยกำรท้องถิ่นต่ำงสำยงำน)) สายงาน ต าแหน่ง/ระดับ ประเภท ต าแหน่ง/ระดับ 

สายงานบริหาร 
(ที่ไม่ใช่ต าแหน่งปลัด/รองปลัด) 

หัวหน้าส านักปลัด 
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับ 7) 

 

อ านวยการท้องถิ่น หัวหน้าส านักปลัด 
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) 

ต าแหน่งผู้อ านวยการกอง...(นักบริหารงาน...(ต าแหน่งอ่ืน)..ระดับต้น) 
   1. มีคุณวุฒิกำรศึกษำตรงตำมคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งที่จะ
แต่งตั้งตำมมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่ง และ 
   2. ด ำรงต ำแหน่งใดต ำแหน่งหนึ่งมำแล้วดังต่อไปนี้ โดยจะต้องปฏิบัติงำน
ในลักษณะงำนของต ำแหน่งที่จะแต่งตั้งหรืองำนอื่นที่เก่ียวข้องตำมท่ี ก.จ., 
ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนด มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 1 ปี 
       2 .1  ด ำรงต ำแหน่ งหรือเคยด ำรงต ำแหน่ งหั วหน้ ำส ำนั กปลัด          
(นักบริหำรงำนทั่วไป ระดับ 7)  และต ำแหน่งหัวหน้ำส ำนักปลัด (นัก
บริหำรงำนทั่วไป ระดับต้น) หรือ 
       2.2 ด ำรงต ำแหน่งหรือเคยด ำรงต ำแหน่งไม่ต่ ำกว่ำหัวหน้ำส ำนักปลัด
(นั กบริหำรงำนทั่ วไป ระดับ  6) และต ำแหน่ งหั วหน้ ำส ำนั กปลั ด             
(นักบริหำรงำนทั่วไป ระดับต้น) โดยต้องมีระยะเวลำรวมกันไม่น้อยกว่ำ 4 ปี 
ก ำหนดเวลำ 4 ปี ลดเป็น 3 ปี ส ำหรับผู้มีคุณวุฒิปริญญำโทที่ตรงตำม
คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งนักบริหำรงำนทั่วไป 
        2.3 ด ำรงต ำแหน่งหรือเคยด ำรงต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรกอง (นัก
บริหำรงำน... ระดับ 7)  และต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรกอง (นักบริหำรงำน...
ระดับต้น) หรือ 
        2.4 ด ำรงต ำแหน่งหรือเคยด ำรงต ำแหน่งไม่ต่ ำกว่ำหัวหน้ำส่วน      
(นักบริหำรงำน... ระดับ 7)  และต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรกอง (นักบริหำรงำน...
ระดับต้น) โดยต้องมีระยะเวลำรวมกันไม่น้อยกว่ำ 2 ปี  หรือ 

สายงานบริหาร 
(ที่ไม่ใช่ต าแหน่งปลัด/รองปลัด) 

หัวหน้าส านักปลัด 
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับ 6) 

 

อ านวยการท้องถิ่น หัวหน้าส านักปลัด 
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) 

สายงานบริหาร 
(ที่ไม่ใช่ต าแหน่งปลัด/รองปลัด) 

ผู้อ านวยการกอง 
(นักบริหารงาน... ระดับ 7) 

 

อ านวยการท้องถิ่น       ผู้อ านวยการกอง 
(นักบริหารงาน... ระดับต้น) 

สายงานบริหาร 
(ที่ไม่ใช่ต าแหน่งปลัด/รองปลัด) 

หัวหน้าส่วน 
(นักบริหารงาน... ระดับ 7) 

 

อ านวยการท้องถิ่น      ผู้อ านวยการกอง 
(นักบริหารงาน... ระดับต้น) 

สายงานบริหาร 
(ที่ไม่ใช่ต าแหน่งปลัด/รองปลัด) 

หัวหน้าส่วน/กอง 
(นักบริหารงาน... ระดับ 6) 

 

อ านวยการท้องถิ่น       ผู้อ านวยการกอง 
(นักบริหารงาน... ระดับต้น) 



(ท. 28) 
 

ต าแหน่งเดิม (ระบบซี) ต าแหน่งใหม่ (ระบบแท่ง) คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง และระดับที่จะแต่งตั้ง 
(โดยการสอบคัดเลือก (ประเภทอ ำนวยกำรท้องถิ่นต่ำงสำยงำน)) สายงาน ต าแหน่ง/ระดับ ประเภท ต าแหน่ง/ระดับ 

สายงานบริหาร 
(ที่ไม่ใช่ต าแหน่งปลัด/รองปลัด) 

 
(ต่อ) 

        
       
 

       2.5 ด ำรงต ำแหน่งหรือเคยด ำรงต ำแหน่งไม่ต่ ำกว่ำหัวหน้ำส่วน      
(นักบริหำรงำน... ระดับ 6) หรือหัวหน้ำกอง (นักบริหำรงำน... ระดับ 6) และ
ต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรกอง (นักบริหำรงำน... ระดับต้น) โดยต้องมีระยะเวลำ
รวมกันไม่น้อยกว่ำ 4 ปี ก ำหนดเวลำ 4 ปี ลดเป็น 3 ปี ส ำหรับผู้มีคุณวุฒิ
ปริญญำโทที่ตรงตำมคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง..(ในต ำแหน่งที่ด ำรง
ต ำแหน่งอยู่ ณ วันสมัครสอบคัดเลือก)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



(ท. 29) 
 

ต าแหน่งเดิม (ระบบซี) ต าแหน่งใหม่ (ระบบแท่ง) คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง และระดับที่จะแต่งตั้ง 
(โดยการสอบคัดเลือก (ประเภทอ ำนวยกำรท้องถิ่นต่ำงสำยงำน)) สายงาน ต าแหน่ง/ระดับ ประเภท ต าแหน่ง/ระดับ 

สายงานบริหาร 
(ที่ไม่ใช่ต าแหน่งปลัด/รองปลัด) 

หัวหน้าส านักปลัด 
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับ 8) 

 

อ านวยการท้องถิ่น หัวหน้าส านักปลัด 
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง) 

ต าแหน่งผู้อ านวยการกอง...(นักบริหารงาน...(ต าแหน่งอ่ืน)..ระดับกลาง) 
   1. มีคุณวุฒิกำรศึกษำตรงตำมคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งที่จะ
แต่งตั้งตำมมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่ง และ 
   2. ด ำรงต ำแหน่งใดต ำแหน่งหนึ่งมำแล้วดังต่อไปนี้ โดยจะต้องปฏิบัติงำน
ในลักษณะงำนของต ำแหน่งที่จะแต่งตั้งหรืองำนอื่นที่เก่ียวข้องตำมท่ี ก.จ., 
ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนด มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 1 ปี 
       2 .1  ด ำรงต ำแหน่ งหรือเคยด ำรงต ำแหน่ งหั วหน้ ำส ำนั กปลัด          
(นั กบริหำรงำนทั่ วไป ระดับ 8)  และต ำแหน่ งหั วหน้ ำส ำนั กปลั ด             
(นักบริหำรงำนทั่วไป ระดับกลำง) หรือ 
       2 .2  ด ำรงต ำแหน่ งหรือเคยด ำรงต ำแหน่ งผู้ อ ำนวยกำรกอง            
(นักบริหำรงำน... ระดับ 8)  และต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรกอง (นักบริหำรงำน...
ระดับกลำง)  
 

สายงานบริหาร 
(ที่ไม่ใช่ต าแหน่งปลัด/รองปลัด) 

ผู้อ านวยการกอง 
(นักบริหารงาน... ระดับ 8) 

 

อ านวยการท้องถิ่น       ผู้อ านวยการกอง 
(นักบริหารงาน... ระดับกลาง) 

 

 



(ท. 30) 
 

ต าแหน่งเดิม (ระบบซี) ต าแหน่งใหม่ (ระบบแท่ง) คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง และระดับที่จะแต่งตั้ง 
(โดยการสอบคัดเลือก (ประเภทอ ำนวยกำรท้องถิ่นต่ำงสำยงำน)) สายงาน ต าแหน่ง/ระดับ ประเภท ต าแหน่ง/ระดับ 

สายงานบริหาร 
(ที่ไม่ใช่ต าแหน่งปลัด/รองปลัด) 

หัวหน้าส านักปลัด 
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับ 9) 

 

อ านวยการท้องถิ่น หัวหน้าส านักปลัด 
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับสูง) 

ต าแหน่งผู้อ านวยการกอง...(นักบริหารงาน...(ต าแหน่งอ่ืน)..ระดับสูง) 
   1. มีคุณวุฒิกำรศึกษำตรงตำมคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งที่จะ
แต่งตั้งตำมมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่ง และ 
   2. ด ำรงต ำแหน่งใดต ำแหน่งหนึ่งมำแล้วดังต่อไปนี้ โดยจะต้องปฏิบัติงำน
ในลักษณะงำนของต ำแหน่งที่จะแต่งตั้งหรืองำนอื่นที่เก่ียวข้องตำมท่ี ก.จ., 
ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนด มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 1 ปี 
       2 .1  ด ำรงต ำแหน่ งหรือเคยด ำรงต ำแหน่ งหั วหน้ ำส ำนั กปลัด          
(นั กบริหำรงำนทั่ วไป ระดับ  9) และต ำแหน่ งหั วหน้ ำส ำนั กปลั ด             
(นักบริหำรงำน...ระดับสูง) หรือ 
       2 .2 ด ำรงต ำแหน่ งหรือเคยด ำรงต ำแหน่ งผู้อ ำนวยกำรกอง            
(นั กบ ริ ห ำ รงำน ... ร ะดั บ  9) แล ะต ำแ ห น่ งผู้ อ ำน วยก ำรก อ ง               
(นักบริหำรงำน...ระดับสูง)  
 

สายงานบริหาร 
(ที่ไม่ใช่ต าแหน่งปลัด/รองปลัด) 

ผู้อ านวยการส านัก 
(นักบริหารงาน... ระดับ 9) 

 

อ านวยการท้องถิ่น       ผู้อ านวยการส านัก 
(นักบริหารงาน... ระดับสูง) 
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