
 (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) 

 
 
 
 
 
 
 


