(อบต. 1)
บัญชีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งของพนักงานส่วนตาบลที่ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่งเดิม
สาหรับใช้เป็นคุณสมบัติในการเลื่อนระดับ การแต่งตั้ง การคัดเลือก การสอบคัดเลือก ตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่งใหม่
ตาแหน่งเดิม (ระบบซี)
สายงาน
ตาแหน่ง/ระดับ
สายงานเริ่มต้นจากระดับ 1 หรือ ทุกตาแหน่ง/1-4
สายงานเริ่มต้นจากระดับ 2

ตาแหน่งใหม่ (ระบบแท่ง)
ประเภท
ตาแหน่ง/ระดับ
ทั่วไป
ทุกตาแหน่ง/ปฏิบัติงาน

คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง และระดับที่จะแต่งตั้ง
(โดยการประเมิน)
ระดับชานาญงาน
ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งสำยงำนเริ่มต้นจำกระดับ 1/2 และ
ประเภททั่ ว ไป ระดั บ ปฏิ บั ติ ง ำน โดยต้ อ งมี ร ะยะเวลำรวมกั น ในกำร
ปฏิบัติงำนในลักษณะงำนของตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง หรืองำนอื่นที่เกี่ยวข้อง
ตำมที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนด ดังนี้
1. ไม่ น้อ ยกว่ำ 6 ปี ส ำหรับ ผู้ มี คุณ วุฒิ ป ระกำศนี ยบั ตรวิช ำชีพ หรือ
คุณ วุฒิ อย่ำงอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสำขำวิช ำหรือทำงที่ตรง
ตำมคุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งที่จะแต่งตั้งตำมมำตรฐำนกำหนด
ตำแหน่ง
2. ไม่น้อยกว่ำ 5 ปี ส ำหรับผู้ มี ป ระกำศนี ยบัตรวิช ำชีพเทคนิ ค หรือ
คุณวุฒิ อย่ำงอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสำขำวิชำหรือทำงที่ตรง
ตำมคุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งที่จะแต่งตั้งตำมมำตรฐำนกำหนด
ตำแหน่ง
3. ไม่ น้ อ ยกว่ ำ 4 ปี ส ำหรั บ ผู้ มี ป ระกำศนี ย บั ต รวิ ช ำชี พ ชั้ น สู งหรื อ
คุณ วุฒิ อ ย่ำงอื่ น ที่ เที ย บได้ไม่ ต่ ำกว่ำนี้ ในสำขำวิช ำหรื อ ทำงที่ ต รงตำม
คุ ณ สมบั ติ เฉพำะส ำหรั บ ต ำแหน่ ง ที่ จ ะแต่ ง ตั้ งตำมมำตรฐำนก ำหนด
ตำแหน่ง

(อบต. 2)
ตาแหน่งเดิม (ระบบซี)
สายงาน
ตาแหน่ง/ระดับ
สายงานเริ่มต้นจากระดับ 1 หรือ ทุกตาแหน่ง/5-6ว
สายงานเริ่มต้นจากระดับ 2

สายงานเริ่มต้นจากระดับ 3

ทุกตาแหน่ง/3-5

ตาแหน่งใหม่ (ระบบแท่ง)
ประเภท
ตาแหน่ง/ระดับ
ทั่วไป
ทุกตาแหน่ง/ชานาญงาน

วิชาการ

ทุกตาแหน่ง/ปฏิบัติการ

คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง และระดับที่จะแต่งตั้ง
(โดยการประเมิน)
ระดับอาวุโส
ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งสำยงำนเริ่มต้นจำกระดับ 1/2 ไม่ต่ำ
กว่ำระดับ 5 และประเภททั่วไป ระดับชำนำญงำน โดยต้องมีระยะเวลำ
รวมกันในกำรปฏิบัติงำนในลักษณะงำนของตำแหน่งที่จะแต่งตั้งหรืองำน
อื่นที่เกี่ยวข้องตำมที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนด มำแล้วไม่น้อยกว่ำ
6 ปี โดยมีคุณวุฒิกำรศึกษำตรงตำมคุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งที่จะ
แต่งตั้งตำมมำตรฐำนกำหนดตำแหน่ง
ระดับชานาญการ
ดำรงตำแหน่ง หรือเคยดำรงตำแหน่งสำยงำนเริ่มต้นจำกระดับ 3 และ
ประเภทวิช ำกำร ระดับ ปฏิบัติ กำร โดยต้องมีระยะเวลำรวมกันในกำร
ปฏิบัติงำนในลักษณะงำนของตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง หรืองำนอื่นที่เกี่ยวข้อง
ตำมที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนด ดังนี้
1. ไม่น้อยกว่ำ 6 ปี สำหรับผู้มีปริญญำตรีหรือคุณวุฒิอย่ำงอื่นที่เทียบ
ได้ ในระดั บ เดี ย วกั น ในสำขำวิช ำหรือ ทำงที่ ต รงตำมคุ ณ สมบั ติ เฉพำะ
สำหรับตำแหน่งที่จะแต่งตั้งตำมมำตรฐำนกำหนดตำแหน่ง
2. ไม่น้อยกว่ำ 4 ปี สำหรับผู้มีปริญญำโทหรือคุณวุฒิอย่ำงอื่นที่เทียบ
ได้ ในระดั บ เดี ย วกั น ในสำขำวิ ช ำหรือ ทำงที่ ต รงตำมคุ ณ สมบั ติ เฉพำะ
สำหรับตำแหน่งที่จะแต่งตั้งตำมมำตรฐำนกำหนดตำแหน่ง
3. ไม่น้อยกว่ำ 2 ปี สำหรับผู้มีปริญญำเอกหรือคุณวุฒิอย่ำงอื่นทีเ่ ทียบ
ได้ไม่ต่ำกว่ำนี้ ในสำขำวิชำหรือทำงที่ตรงตำมคุณสมบัติเฉพำะสำหรับ
ตำแหน่งที่จะแต่งตั้งตำมมำตรฐำนกำหนดตำแหน่ง

(อบต. 3)
ตาแหน่งเดิม (ระบบซี)
สายงาน
ตาแหน่ง/ระดับ

ตาแหน่งใหม่ (ระบบแท่ง)
ประเภท
ตาแหน่ง/ระดับ

สายงานเริ่มต้นจากระดับ 3

ทุกตาแหน่ง/6ว-7ว

วิชาการ

สายงานเริ่มต้นจากระดับ 3

ทุกตาแหน่ง/8ว/วช.

วิชาการ

คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง และระดับที่จะแต่งตั้ง
(โดยการประเมิน)

(โดยกำรนับระยะเวลำตำม ข้อ 1 – 3 หำกเป็นผู้เปลี่ยนสำยงำนจำกสำยงำน
เริ่มต้นจำกระดับ 1 หรือระดับ 2 มำเป็นสำยงำนเริ่มต้นจำกระดับ 3 ให้ใช้
แนวทำงกำรนับระยะเวลำกำรดำรงตำแหน่งในสำยงำนเริ่มต้นจำกระดับ 1
หรือระดับ 2 มำนับรวมเป็นระยะเวลำกำรปฏิบัติงำนที่เกี่ยวข้องและเกื้อกูล
กับสำยงำนเริ่มต้นจำกระดับ 3 ตำมนัยหนังสือ สำนักงำน ก.จ., ก.ท. และ
ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 33 ลงวันที่ 25 กุมภำพันธ์ 2548)
ทุกตาแหน่ง/ชานาญการ ระดับชานาญการพิเศษ
ดำรงตำแหน่ง หรือเคยดำรงตำแหน่งสำยงำนเริ่ มต้นจำกระดับ 3 ไม่ต่ำ
กว่ ำ ระดั บ 6 และประเภทวิ ช ำกำร ระดั บ ช ำนำญกำร โดยต้ อ งมี
ระยะเวลำรวมกั น ในกำรปฏิ บั ติ งำนในลั ก ษณะงำนของต ำแหน่ งที่ จ ะ
แต่งตั้งหรืองำนอื่นที่ เกี่ยวข้องตำมที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนด
มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 4 ปี โดยมีคุณวุฒิกำรศึกษำตรงตำมคุณสมบัติเฉพำะ
สำหรับตำแหน่งที่จะแต่งตั้งตำมมำตรฐำนกำหนดตำแหน่ง
ทุกตาแหน่ง/ชานาญการพิเศษ ระดับเชี่ยวชาญ
ดำรงตำแหน่ง หรือเคยดำรงตำแหน่งสำยงำนเริ่มต้นจำกระดับ 3 ไม่ต่ำ
กว่ำระดับ 8ว หรือ 8วช. และประเภทวิชำกำร ระดับชำนำญกำรพิเศษ
โดยต้องมีระยะเวลำรวมกันในกำรปฏิบัติงำนในลักษณะงำนของตำแหน่ ง
ที่จะแต่งตั้งหรืองำนอื่นที่เกี่ยวข้องตำมที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนด
มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี โดยมีคุณวุฒิกำรศึกษำตรงตำมคุณสมบัติเฉพำะ
สำหรับตำแหน่งที่จะแต่งตั้งตำมมำตรฐำนกำหนดตำแหน่ง

(อบต. 4)
ตาแหน่งเดิม (ระบบซี)
ตาแหน่งใหม่ (ระบบแท่ง)
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง และระดับที่จะแต่งตั้ง
(โดยการคัดเลือก)
สายงาน
ตาแหน่ง/ระดับ
ประเภท
ตาแหน่ง/ระดับ
สายงานบริหาร
หัวหน้าฝ่าย
อานวยการท้องถิ่น
หัวหน้าฝ่าย
ตาแหน่งหัวหน้าสานัก ปลัด/ผู้อานวยการกอง (นักบริหารงานทั่วไป
(ที่ไม่ใช่ตาแหน่งปลัด/รองปลัด) (นักบริหารงานทั่วไป 6/7)
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) ระดับต้น)
1. มีคุณวุฒิ กำรศึกษำตรงตำมคุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งที่จะ
แต่งตั้งตำมมำตรฐำนกำหนดตำแหน่ง และ
2. ดำรงตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งมำแล้วดังต่อไปนี้ โดยจะต้องปฏิบัติงำน
ในลักษณะงำนของตำแหน่งที่จะแต่งตั้งหรืองำนอื่นที่เกี่ยวข้องตำมที่ ก.จ.,
ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนด มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 1 ปี
2 .1 ด ำรงต ำแ ห น่ งห รื อ เค ย ด ำรงต ำแ ห น่ งหั ว ห น้ ำฝ่ ำย
(นักบริห ำรงำนทั่วไป ระดับ 7) และหั วหน้ำฝ่ำย (นักบริห ำรงำนทั่วไป
ระดับต้น) โดยต้องมีระยะเวลำรวมกันไม่น้อยกว่ำ 2 ปี หรือ
2.2 ด ำรงต ำแหน่ ง หรือ เคยด ำรงต ำแหน่ ง ไม่ ต่ำกว่ำ หั ว หน้ ำฝ่ ำย
(นักบริห ำรงำนทั่วไป ระดับ 6) และหั วหน้ำฝ่ ำย (นักบริห ำรงำนทั่วไป
ระดั บ ต้น ) โดยต้ องมีระยะเวลำรวมกัน ไม่ น้ อยกว่ำ 4 ปี กำหนด 4 ปี
ให้ ล ดเป็น 3 ปี ส ำหรับผู้ มีคุณ วุฒิ ปริญ ญำโทหรือเที ยบได้ไม่ต่ำกว่ำใน
สำขำวิชำหรือทำงที่ตรงตำมคุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง
ตำมมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่ ง (โดยกำรน ำคุ ณ วุ ฒิ ปริ ญ ญำโทมำลด
ระยะเวลำดังกล่ำว ให้ดำเนินกำรตำมประกำศ ก.อบต. เรื่องหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขในกำรนำคุณวุฒิปริญญำโทมำเทียบเป็นประสบกำรณ์กำรบริหำรเพื่อ
ลดระยะเวลำในกำรดำรงตำแหน่งบริหำร พ.ศ. 2550 ลงวันที่ 30 เมษำยน
2550 โดยอนุโลม)

(อบต. 5)
ตาแหน่งเดิม (ระบบซี)
ตาแหน่งใหม่ (ระบบแท่ง)
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง และระดับที่จะแต่งตั้ง
(โดยการคัดเลือก)
สายงาน
ตาแหน่ง/ระดับ
ประเภท
ตาแหน่ง/ระดับ
สายงานบริหาร
หัวหน้าสานักปลัด อานวยการท้องถิ่น
หัวหน้าสานักปลัด
ตาแหน่งหัวหน้าสานักปลัด /ผู้อานวยการกอง (นักบริหารงานทั่วไป
(ที่ไม่ใช่ตาแหน่งปลัด/รองปลัด) (นักบริหารงานทั่วไป6/7)
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) ระดับกลาง)
1. มีคุณวุฒิ กำรศึกษำตรงตำมคุณสมบัติเ ฉพำะสำหรับตำแหน่งที่จะ
แต่งตั้งตำมมำตรฐำนกำหนดตำแหน่ง และ
หัวหน้าส่วน
อานวยการท้องถิ่น
ผู้อานวยการกอง
(นักบริหารงานทั่วไป 7)
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) 2. ดำรงตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งมำแล้วดังต่อไปนี้ โดยจะต้องปฏิบัติงำน
ในลักษณะงำนของตำแหน่งที่จะแต่งตั้งหรืองำนอื่นที่เกี่ยวข้องตำมที่ ก.จ.,
หรือ
ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนด มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 1 ปี
หัวหน้ากอง/หัวหน้าส่วน
2.1 ด ำรงต ำแหน่ งหรื อ เคยด ำรงต ำแหน่ งหั ว หน้ ำ ส ำนั ก ปลั ด
(นักบริหารงานทั่วไป 6)
(นั กบริหำรงำนทั่ วไป 7) หรือผู้ อ ำนวยกำรกอง (นั กบริหำรงำนทั่ วไป 7)
หัวหน้าฝ่าย
อานวยการท้องถิ่น
หัวหน้าฝ่าย
(นักบริหารงานทั่วไป 6/7)
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) และหัวหน้ ำสำนักปลั ด (นักบริหำรงำนทั่วไป ระดับต้น) หรือผู้อำนวยกำร
กอง (นักบริหำรงำนทั่วไป ระดับต้น) โดยต้องมีระยะเวลำรวมกันไม่น้อยกว่ำ
2 ปี หรือ
2.2 ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่ำหัวหน้ำสำนักปลัด
(นักบริหำรงำนทั่วไป 6) หรือหัวหน้ำกอง (นักบริหำรงำนทั่วไป 6) หรือหัวหน้ำ
ส่วน (นักบริหำรงำนทั่วไป 6) และหั วหน้ำสำนักปลัด (นักบริหำรงำนทั่วไป
ระดับต้น) หรื อผู้ อำนวยกำรกอง (นักบริหำรงำนทั่วไป ประเภทอำนวยกำร
ท้องถิ่น ระดับต้น) โดยต้องมีระยะเวลำรวมกันไม่น้อยกว่ำ 6 ปี กำหนด 6 ปี
ให้ ลดเป็ น 5 ปี ส ำหรั บ ผู้ มี คุ ณวุ ฒิ ปริ ญญำโทหรื อเที ยบได้ ไม่ ต่ ำกว่ ำใน
สำขำวิชำหรือทำงที่ตรงตำมคุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งที่จะแต่งตั้งตำม
มำตรฐำนกำหนดตำแหน่ง หรือ

(อบต. 6)
ตาแหน่งเดิม (ระบบซี)
สายงาน
ตาแหน่ง/ระดับ
สายงานบริหาร
(ที่ไม่ใช่ตาแหน่งปลัด/รองปลัด)
(ต่อ)

ตาแหน่งใหม่ (ระบบแท่ง)
ประเภท
ตาแหน่ง/ระดับ

คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง และระดับที่จะแต่งตั้ง
(โดยการคัดเลือก)
2.3 ด ำรงต ำแหน่ งหรื อเคยด ำรงต ำแหน่ งไม่ ต่ ำกว่ ำหั วหน้ ำส่ วน
(นักบริหำรงำนทั่วไป 7) และผู้อำนวยกำรกอง (นักบริหำรงำนทั่วไป ระดับต้น)
โดยต้องมีระยะเวลำรวมกันไม่น้ อยกว่ำ 4 ปี กำหนด 4 ปี ให้ ลดเป็น 3 ปี
สำหรับผู้มีคุณวุฒิปริญญำโทหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่ำในสำขำวิชำหรือทำงที่ตรง
ตำมคุ ณสมบั ติ เฉพำะส ำหรั บต ำแหน่ งที่ จะแต่ งตั้ งตำมมำตรฐำนก ำหนด
ตำแหน่ง หรือ
2.4 ด ำรงต ำแหน่ งหรือ เคยดำรงต ำแหน่ ง ไม่ ต่ำกว่ำหั ว หน้ ำกอง
(นักบริหำรงำนทั่วไป 6) หรือหัวหน้ำส่วน (นักบริหำรงำนทั่วไป 6) และ
ผู้ อ ำนวยกำรกอง (นั กบริหำรงำนทั่ วไป ระดั บต้ น) โดยต้ อ งมี ระยะเวลำ
รวมกันไม่น้อยกว่ำ 6 ปี กำหนด 6 ปี ให้ลดเป็น 5 ปี สำหรับ ผู้มีคุณวุฒิ
ปริ ญ ญำโทหรื อ เที ย บได้ ไ ม่ ต่ ำกว่ ำ ในสำขำวิ ช ำหรื อ ทำงที่ ต รงตำม
คุ ณ สมบั ติ เฉพำะส ำหรั บ ต ำแหน่ ง ที่ จ ะแต่ ง ตั้ งตำมมำตรฐำนก ำหนด
ตำแหน่ง หรือ
2.5 ด ำรงต ำแหน่ งหรื อเคยด ำรงต ำแหน่ งไม่ ต่ ำกว่ ำหั วหน้ ำฝ่ ำย
(นักบริหำรงำนทั่วไป 7) และหั วหน้ำฝ่ำย (นักบริหำรงำนทั่วไป ระดับต้น)
โดยต้องมีระยะเวลำรวมกันไม่น้อยกว่ำ 4 ปี กำหนด 4 ปี ให้ ลดเป็น 3 ปี
สำหรับผู้มีคุณวุฒิ ปริญญำโทหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่ำในสำขำวิชำหรือทำงที่
ตรงตำมคุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งที่จะแต่งตั้งตำมมำตรฐำนกำหนด
ตำแหน่ง หรือ

(อบต. 7)
ตาแหน่งเดิม (ระบบซี)
สายงาน
ตาแหน่ง/ระดับ
สายงานบริหาร
(ที่ไม่ใช่ตาแหน่งปลัด/รองปลัด)
(ต่อ)

ตาแหน่งใหม่ (ระบบแท่ง)
ประเภท
ตาแหน่ง/ระดับ

คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง และระดับที่จะแต่งตั้ง
(โดยการคัดเลือก)
2.6 ด ำรงต ำแหน่ ง หรือ เคยด ำรงต ำแหน่ ง ไม่ ต่ำกว่ำ หั ว หน้ ำ ฝ่ ำย
(นักบริหำรงำนทั่วไป 6) และหัวหน้ำฝ่ำย (นักบริหำรงำนทั่วไป ระดับต้น)
โดยต้องมีระยะเวลำรวมกันไม่น้อยกว่ำ 6 ปี กำหนด 6 ปี ให้ลดเป็น 5 ปี
สำหรับผู้มีคุณวุฒิปริญญำโทหรือเทียบได้ ไม่ต่ำกว่ำในสำขำวิชำหรือทำง
ที่ต รงตำมคุณ สมบั ติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ งที่ จะแต่ งตั้งตำมมำตรฐำน
กำหนดตำแหน่ง
3. กำรน ำคุ ณ วุ ฒิ ปริ ญ ญำโทมำลดระยะเวลำตำมข้ อ 2.2 – 2.6 ให้
ด ำเนิ นกำรตำมประกำศ ก.อบต. เรื่ องหลั กเกณฑ์ และเงื่ อนไขในกำรน ำ
คุณวุฒิปริญญำโทมำเทียบเป็นประสบกำรณ์กำรบริหำรเพื่อลดระยะเวลำใน
กำรด ำรงต ำแหน่ งบริหำร พ.ศ. 2550 ลงวันที่ 30 เมษำยน 2550 โดย
อนุโลม ทั้งนี้กำรยื่นผลงำน ให้ ยื่นได้ภำยใน 6 เดือนก่อนดำรงตำแหน่งนั้น
ครบ 5 ปี หรือ 3 ปีแล้วแต่กรณี

(อบต. 8)
ตาแหน่งเดิม (ระบบซี)
ตาแหน่งใหม่ (ระบบแท่ง)
สายงาน
ตาแหน่ง/ระดับ
ประเภท
ตาแหน่ง/ระดับ
สายงานบริหาร
หัวหน้าฝ่าย
อานวยการท้องถิ่น
หัวหน้าฝ่าย
(ที่ไม่ใช่ตาแหน่งปลัด/รองปลัด) (นักบริหารงาน... 6/7)
(นักบริหารงาน... ระดับต้น)

คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง และระดับที่จะแต่งตั้ง
(โดยการคัดเลือก)
ตาแหน่งผู้อานวยการกอง (นักบริหารงาน... ระดับต้น)
1. มีคุณวุฒิ กำรศึกษำตรงตำมคุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งที่จะ
แต่งตั้งตำมมำตรฐำนกำหนดตำแหน่ง และ
2. ดำรงตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งมำแล้วดังต่อไปนี้ โดยจะต้องปฏิบัติงำน
ในลักษณะงำนของตำแหน่งที่จะแต่งตั้งหรืองำนอื่นที่เกี่ยวข้องตำมที่ ก.จ.,
ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนด มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 1 ปี
2 .1 ด ำรงต ำแ ห น่ งห รื อ เค ย ด ำรงต ำแ ห น่ งหั ว ห น้ ำฝ่ ำย
(นักบริห ำรงำน...(ในตำแหน่ งที่ จะแต่งตั้ง) ระดับ 7) และหั วหน้ำฝ่ ำย
(นักบริหำรงำน...(ในตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง) ระดับต้น) โดยต้องมีระยะเวลำ
รวมกันไม่น้อยกว่ำ 2 ปี หรือ
2.2 ด ำรงต ำแหน่ งหรื อเคยด ำรงต ำแหน่ งไม่ ต่ ำกว่ ำหั วหน้ ำฝ่ ำย
(นักบริหำรงำน...(ในตำแห่งที่จะแต่งตั้ง) ระดับ 6) และหัวหน้ำฝ่ำย (นัก
บริหำรงำน...(ในตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง) ระดับต้น) โดยต้องมีระยะเวลำรวมกัน
ไม่น้อยกว่ำ 4 ปี กำหนด 4 ปี ให้ลดเป็น 3 ปี สำหรับผู้มีคุณวุฒิปริญญำโท
หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่ำในสำขำวิชำหรือทำงที่ตรงตำมคุณสมบัติเฉพำะสำหรับ
ต ำแหน่ งที่ จะแต่ งตั้ งตำมมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่ ง (โดยกำรน ำคุ ณ วุ ฒิ
ปริญญำโทมำลดระยะเวลำดังกล่ำว ให้ดำเนินกำรตำมประกำศ ก.อบต. เรื่อง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในกำรนำคุณวุฒิปริญญำโทมำเทียบเป็นประสบกำรณ์
กำรบริหำรเพื่ อลดระยะเวลำในกำรด ำรงตำแหน่ งบริหำร พ.ศ. 2550 ลง
วันที่ 30 เมษำยน 2550 โดยอนุโลม)

(อบต. 9)
ตาแหน่งเดิม (ระบบซี)
ตาแหน่งใหม่ (ระบบแท่ง)
สายงาน
ตาแหน่ง/ระดับ
ประเภท
ตาแหน่ง/ระดับ
สายงานบริหาร
ผู้อานวยการกอง อานวยการท้องถิ่น ผู้อานวยการกอง/ระดับต้น
(ที่ไม่ใช่ตาแหน่งปลัด/รองปลัด) (นักบริหาร... 7)
หรือ
หัวหน้าส่วน
(นักบริหาร... 7)
หรือ
หัวหน้ากอง/หัวหน้าส่วน
(นักบริหาร... 6)
หัวหน้าฝ่าย
อานวยการท้องถิ่น
หัวหน้าฝ่าย/ระดับต้น
(นักบริหาร... 6/7)

คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง และระดับที่จะแต่งตั้ง
(โดยการคัดเลือก)
ต าแหน่ ง ผู้ อ านวยการกอง... (นั ก บริ ห าร... ระดั บ กลาง) หรื อ
ผู้อานวยการส่วน... (นักบริหาร... ระดับกลาง)
1. มีคุณวุฒิ กำรศึกษำตรงตำมคุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งที่จะ
แต่งตั้งตำมมำตรฐำนกำหนดตำแหน่ง และ
2. ดำรงตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งมำแล้วดังต่อไปนี้ โดยจะต้องปฏิบัติงำน
ในลักษณะงำนของตำแหน่งที่จะแต่งตั้งหรืองำนอื่นที่เกี่ยวข้องตำมที่ ก.จ.,
ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนด มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 1 ปี
2.1 ด ำรงต ำแหน่ ง หรื อ เคยด ำรงต ำแหน่ ง ผู้ อ ำนวยกำรกอง
(นักบริหำร...(ในตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง) ระดับ 7) และผู้อำนวยกำรกอง
(นั กบริ ห ำร...(ในต ำแหน่ งที่ จะแต่ งตั้ ง) ระดั บต้ น) โดยต้ อ งมี ร ะยะเวลำ
รวมกันไม่น้อยกว่ำ 2 ปี หรือ
2.2 ด ำรงต ำแหน่ งหรือเคยด ำรงต ำแหน่ง ไม่ต่ ำกว่ำ หั ว หน้ ำส่ ว น
(นักบริห ำร...(ในตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง) ระดับ 7) และผู้อำนวยกำรกอง
(นั กบริห ำร...(ในตำแหน่ งที่ จ ะแต่ งตั้ ง ระดั บ ต้น ) โดยต้อ งมี ระยะเวลำ
รวมกันไม่น้อยกว่ำ 4 ปี กำหนด 4 ปี ให้ลดเป็น 3 ปี สำหรับผู้มีคุณวุฒิ
ปริ ญ ญำโทหรื อ เที ย บได้ ไ ม่ ต่ ำกว่ ำ ในสำขำวิ ช ำหรื อ ทำงที่ ต รงตำม
คุ ณ สมบั ติ เฉพำะส ำหรั บ ต ำแหน่ ง ที่ จ ะแต่ ง ตั้ งตำมมำตรฐำนก ำหนด
ตำแหน่ง หรือ

ตาแหน่งเดิม (ระบบซี)
สายงาน
ตาแหน่ง/ระดับ
สายงานบริหาร
(ที่ไม่ใช่ตาแหน่งปลัด/รองปลัด)
(ต่อ)

ตาแหน่งใหม่ (ระบบแท่ง)
ประเภท
ตาแหน่ง/ระดับ

(อบต. 10)
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง และระดับที่จะแต่งตั้ง
(โดยการคัดเลือก)
2.3 ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่ำหัวหน้ำกอง/หัวหน้ำ
ส่วน (นักบริหำร...(ในตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง) ระดับ 6) และผู้อำนวยกำรกอง
(นักบริหำร...(ในตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง) ระดับต้น) โดยต้องมีระยะเวลำรวมกัน
ไม่น้อยกว่ำ 6 ปี กำหนด 6 ปี ให้ลดเป็น 5 ปี สำหรับผู้มีคุณวุฒิปริญญำโท
หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่ำในสำขำวิชำหรือทำงที่ตรงตำมคุณสมบัติเฉพำะสำหรับ
ตำแหน่งที่จะแต่งตั้งตำมมำตรฐำนกำหนดตำแหน่ง หรือ
2.4 ด ำรงต ำแหน่ งหรื อเคยด ำรงต ำแหน่ งไม่ ต่ ำกว่ ำหั วหน้ ำฝ่ ำย
(นักบริหำร...(ในตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง) ระดับ 7) และหัวหน้ำฝ่ำย (นักบริหำร...
(ในตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง) ระดับต้น) โดยต้องมีระยะเวลำรวมกันไม่น้อยกว่ำ 4
ปี กำหนด 4 ปี ให้ลดเป็น 3 ปี สำหรับผู้มีคุณวุฒิปริญญำโทหรือเทียบได้ไม่
ต่ำกว่ำในสำขำวิชำหรือทำงที่ตรงตำมคุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งที่จะ
แต่งตั้งตำมมำตรฐำนกำหนดตำแหน่ง หรือ
2.5 ด ำรงต ำแหน่ งหรือ เคยด ำรงต ำแหน่ งไม่ ต่ำกว่ำหั ว หน้ ำฝ่ ำย
(นั ก บริ ห ำร...(ในต ำแหน่ ง ที่ จ ะแต่ ง ตั้ ง ) ระดั บ 6) และหั ว หน้ ำ ฝ่ ำ ย
(นักบริหำร... (ในตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง) ระดับต้น) โดยต้องมีระยะเวลำรวมกัน
ไม่น้อยกว่ำ 6 ปี กำหนด 6 ปี ให้ลดเป็น 5 ปี สำหรับ ผู้มีคุณวุฒิปริญญำ
โทหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่ำในสำขำวิชำหรือทำงที่ตรงตำมคุณสมบัติเฉพำะ
สำหรับตำแหน่งที่จะแต่งตั้งตำมมำตรฐำนกำหนดตำแหน่ง
3. กำรน ำคุ ณ วุ ฒิ ป ริ ญ ญำโทมำลดระยะเวลำตำมข้ อ 2.2 – 2.5 ให้
ด ำเนิ นกำรตำมประกำศ ก.อบต. เรื่ องหลั กเกณฑ์ และเงื่ อนไขในกำรน ำ
คุณวุฒิปริญญำโทมำเทียบเป็นประสบกำรณ์กำรบริหำรเพื่อลดระยะเวลำใน
กำรด ำรงต ำแหน่ งบริหำร พ.ศ. 2550 ลงวันที่ 30 เมษำยน 2550 โดย
อนุโลม ทั้งนี้กำรยื่นผลงำน ให้ ยื่นได้ภำยใน 6 เดือนก่อนดำรงตำแหน่งนั้น
ครบ 5 ปี หรือ 3 ปีแล้วแต่กรณี

(อบต. 11)
ตาแหน่งเดิม (ระบบซี)
สายงาน
ตาแหน่ง/ระดับ
สายงานบริหาร
รองปลัด ระดับ 6/7
(ตาแหน่งปลัด/รองปลัด)

ตาแหน่งใหม่ (ระบบแท่ง)
ประเภท
ตาแหน่ง/ระดับ
บริหารท้องถิ่น
รองปลัด/ระดับต้น

คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง และระดับที่จะแต่งตั้ง
(โดยการคัดเลือก)
ตาแหน่งปลัด (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)
1. มีคุณวุฒิ กำรศึกษำตรงตำมคุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งที่จะ
แต่งตั้งตำมมำตรฐำนกำหนดตำแหน่ง และ
2. ด ำรงต ำแหน่ ง ใดต ำแหน่ ง หนึ่ ง มำแล้ ว ดั งต่ อ ไปนี้ โดยจะต้ อ ง
ปฏิบัติงำนในลักษณะงำนบริหำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืองำนอื่นที่
เกีย่ วข้องตำมที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนด มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 1 ปี
2.1 ด ำรงต ำแหน่ ง หรื อ เคยด ำรงต ำแหน่ ง รองปลั ด ระดั บ 7
(นั ก บริห ำรงำนองค์ ก ำรบริ ห ำรส่ ว นจั งหวั ด /นั ก บริ ห ำรงำนเทศบำล/
นักบริหำรงำนองค์กำรบริหำรส่วนตำบล) และรองปลัด (นักบริหำรงำน
ท้องถิ่น ระดับต้น) โดยต้องมีระยะเวลำรวมกันไม่น้อยกว่ำ 2 ปี หรือ
2.2 ด ำรงต ำแหน่ ง หรื อ เคยด ำรงต ำแหน่ ง ไม่ ต่ ำกว่ ำ รองปลั ด
ระดั บ 6 (นั ก บริห ำรงำนเทศบำล/นั กบริห ำรงำนองค์ กำรบริห ำรส่ ว น
ต ำบล) และรองปลั ด (นั ก บริ ห ำรงำนท้ อ งถิ่ น ระดั บ ต้ น ) โดยต้ อ งมี
ระยะเวลำรวมกั น ไม่ น้อ ยกว่ำ 4 ปี ก ำหนดเวลำ 4 ปี ให้ ล ดเป็ น 3 ปี
สำหรับผู้มีคุณวุฒิปริญญำโทหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่ำในสำขำวิชำหรือทำงที่
ตรงตำมคุ ณ สมบั ติ เฉพำะส ำหรั บ ต ำแหน่ ง ที่ จ ะแต่ ง ตั้ ง ตำมมำตรฐำน
กำหนดตำแหน่ง (โดยกำรนำคุณวุฒิปริญญำโทมำลดระยะเวลำดังกล่ำว ให้
ด ำเนิ นกำรตำมประกำศ ก.อบต. เรื่ องหลั กเกณฑ์ และเงื่ อนไขในกำรน ำ
คุณวุฒิปริญญำโทมำเทียบเป็นประสบกำรณ์กำรบริหำรเพื่อลดระยะเวลำใน
กำรด ำรงต ำแหน่ งบริหำร พ.ศ. 2550 ลงวันที่ 30 เมษำยน 2550 โดย
อนุโลม)

ตาแหน่งเดิม (ระบบซี)
สายงาน
ตาแหน่ง/ระดับ
สายงานบริหาร
ปลัด ระดับ 6/7
(ตาแหน่งปลัด/รองปลัด)
รองปลัด ระดับ 6/7

ตาแหน่งใหม่ (ระบบแท่ง)
ประเภท
ตาแหน่ง/ระดับ
บริหารท้องถิ่น
ปลัด/ระดับต้น
บริหารท้องถิ่น

รองปลัด/ระดับต้น

(อบต. 12)
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง และระดับที่จะแต่งตั้ง
(โดยการคัดเลือก)
ตาแหน่งรองปลัด (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
1. มีคุณวุฒิ กำรศึกษำตรงตำมคุณสมบัติเฉพำะสำหรับ ตำแหน่งที่จะ
แต่งตั้งตำมมำตรฐำนกำหนดตำแหน่ง และ
2. ด ำรงต ำแหน่ ง ใดต ำแหน่ ง หนึ่ ง มำแล้ ว ดั งต่ อ ไปนี้ โดยจะต้ อ ง
ปฏิบัติงำนในลักษณะงำนบริหำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืองำนอื่นที่
เกี่ยวข้องตำมที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนด มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 1 ปี
2 .1 ด ำรงต ำแห น่ ง หรื อ เคยด ำรงต ำแห น่ ง ป ลั ด ระดั บ 7
(นั ก บริ ห ำรงำนเทศบำล/นั ก บริ ห ำรงำนองค์ ก ำรบริ ห ำรส่ ว นต ำบล)
และปลัด (นักบริหำรงำนท้องถิ่น ระดับต้น) โดยต้องมีระยะเวลำรวมกัน
ไม่น้อยกว่ำ 2 ปี หรือ
2.2 ด ำรงต ำแหน่ ง หรื อ เคยด ำรงต ำแหน่ ง รองปลั ด ระดั บ 7
(นั ก บริห ำรงำนองค์ ก ำรบริ ห ำรส่ ว นจั งหวั ด /นั ก บริ ห ำรงำนเทศบำล/
นักบริหำรงำนองค์กำรบริหำรส่วนตำบล) และรองปลัด (นักบริหำรงำน
ท้ อ งถิ่ น ระดั บ ต้ น ) โดยต้ อ งมี ร ะยะเวลำรวมกั น ไม่ น้ อ ยกว่ ำ 4 ปี
กำหนดเวลำ 4 ปี ให้ลดเป็น 3 ปี สำหรับผู้มีคุณวุฒิปริญญำโทหรือเทียบ
ได้ ไม่ ต่ ำกว่ ำในสำขำวิ ช ำหรื อ ทำงที่ ต รงตำมคุ ณ สมบั ติ เฉพำะส ำหรั บ
ตำแหน่งที่จะแต่งตั้งตำมมำตรฐำนกำหนดตำแหน่ง หรือ
2.3 ด ำรงต ำแหน่ งหรือเคยด ำรงต ำแหน่ งไม่ ต่ ำกว่ำปลั ด ระดั บ 6
(นั ก บริ ห ำรงำนเทศบำล/นั ก บริ ห ำรงำนองค์ ก ำรบริ ห ำรส่ ว นต ำบล )
และปลัด (นักบริหำรงำนท้องถิ่น ระดับต้น) โดยต้องมีระยะเวลำรวมกันไม่
น้อยกว่ำ 6 ปี กำหนดเวลำ 6 ปี ให้ลดเป็น 5 ปี สำหรับผู้มีคุณวุฒิปริญญำ
โทหรือเที ยบได้ไม่ ต่ำกว่ำในสำขำวิชำหรือทำงที่ ตรงตำมคุณสมบั ติเฉพำะ
สำหรับตำแหน่งที่จะแต่งตั้งตำมมำตรฐำนกำหนดตำแหน่ง

(อบต. 13)
ตาแหน่งเดิม (ระบบซี)
สายงาน
ตาแหน่ง/ระดับ
สายงานบริหาร
(ตาแหน่งปลัด/รองปลัด)
(ต่อ)

ตาแหน่งใหม่ (ระบบแท่ง)
ประเภท
ตาแหน่ง/ระดับ

คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง และระดับที่จะแต่งตั้ง
(โดยการคัดเลือก)
2.4 ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่ำรองปลัด ระดับ 6
(นั ก บริ ห ำรงำนเทศบำล/นั ก บริ ห ำรงำนองค์ ก ำรบริ ห ำรส่ ว นต ำบล )
และรองปลั ด (นั ก บริห ำรงำนท้ องถิ่น ระดั บ ต้น ) โดยต้ องมี ระยะเวลำ
รวมกัน ไม่น้อยกว่ำ 6 ปี กำหนดเวลำ 6 ปี ให้ ลดเป็น 5 ปี ส ำหรับผู้ มี
คุณวุฒิปริญญำโทหรื อเทียบได้ไม่ต่ำกว่ำในสำขำวิชำหรือทำงที่ตรงตำม
คุ ณ สมบั ติ เฉพำะส ำหรั บ ต ำแหน่ ง ที่ จ ะแต่ ง ตั้ งตำมมำตรฐำนก ำหนด
ตำแหน่ง
3. กำรนำคุณวุฒิปริญญำโทมำลดระยะเวลำตำมข้อ 2.2 – 2.6 ให้
ดำเนินกำรตำมประกำศ ก.อบต. เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในกำรนำ
คุณวุฒิปริญญำโทมำเทียบเป็นประสบกำรณ์กำรบริหำรเพื่อลดระยะเวลำ
ในกำรดำรงตำแหน่งบริหำร พ.ศ. 2550 ลงวันที่ 30 เมษำยน 2550
โดยอนุ โ ลม ทั้ ง นี้ ก ำรยื่ น ผลงำน ให้ ยื่ น ได้ ภ ำยใน 6 เดื อ นก่ อ นด ำรง
ตำแหน่งนั้นครบ 5 ปี หรือ 3 ปีแล้วแต่กรณี

ตาแหน่งเดิม (ระบบซี)
สายงาน
ตาแหน่ง/ระดับ
สายงานบริหาร
รองปลัด ระดับ 8
(ตาแหน่งปลัด/รองปลัด)
ปลัด ระดับ 6/7

ตาแหน่งใหม่ (ระบบแท่ง)
ประเภท
ตาแหน่ง/ระดับ
บริหารท้องถิ่น
รองปลัด/ระดับกลาง
บริหารท้องถิ่น

ปลัด/ระดับต้น

(อบต. 14)
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง และระดับที่จะแต่งตั้ง
(โดยการคัดเลือก)
ตาแหน่งปลัด (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
1. มีคุณวุฒิ กำรศึกษำตรงตำมคุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งที่จะ
แต่งตั้งตำมมำตรฐำนกำหนดตำแหน่ง และ
2. ด ำรงต ำแหน่ ง ใดต ำแหน่ ง หนึ่ ง มำแล้ ว ดั งต่ อ ไปนี้ โดยจะต้ อ ง
ปฏิบัติงำนในลักษณะงำนบริหำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืองำนอื่นที่
เกี่ยวข้องตำมที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนด มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 1 ปี
2.1 ด ำรงต ำแหน่ ง หรื อ เคยด ำรงต ำแหน่ ง รองปลั ด ระดั บ 8
(นั ก บริห ำรงำนองค์ ก ำรบริ ห ำรส่ ว นจั งหวั ด /นั ก บริ ห ำรงำนเทศบำล/
นักบริหำรงำนองค์กำรบริหำรส่วนตำบล) และรองปลัด (นักบริหำรงำน
ท้องถิ่น ระดับกลำง) โดยต้องมีระยะเวลำรวมกันไม่นอ้ ยกว่ำ 2 ปี หรือ
2.2 ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่ง ไม่ต่ำกว่ำปลัด ระดับ 7
(นั ก บริห ำรงำนองค์ ก ำรบริ ห ำรส่ ว นจั งหวั ด /นั ก บริ ห ำรงำนเทศบำล/
นั ก บริ ห ำรงำนองค์ ก ำรบริ ห ำรส่ ว นต ำบล) และปลั ด (นั ก บริห ำรงำน
ท้ อ งถิ่ น ระดั บ ต้ น ) โดยต้ อ งมี ร ะยะเวลำรวมกั น ไม่ น้ อ ยกว่ ำ 4 ปี
กำหนดเวลำ 4 ปี ให้ลดเป็น 3 ปี สำหรับผู้มีคุณวุฒิปริญญำโทหรือเทียบ
ได้ ไม่ ต่ ำกว่ ำในสำขำวิ ช ำหรื อ ทำงที่ ต รงตำมคุ ณ สมบั ติ เฉพำะส ำหรั บ
ตำแหน่งที่จะแต่งตั้งตำมมำตรฐำนกำหนดตำแหน่ง หรือ
2.3 ด ำรงต ำแหน่ งหรื อเคยด ำรงต ำแหน่ งไม่ ต่ ำกว่ ำปลั ด ระดั บ 6
(นักบริหำรงำนเทศบำล/นักบริหำรงำนองค์กำรบริหำรส่วนตำบล) และปลัด
(นักบริหำรงำนท้องถิ่น ระดับต้น) โดยต้องมีระยะเวลำรวมกันไม่น้อยกว่ำ
8 ปี กำหนดเวลำ 8 ปี ให้ ลดเป็น 7 ปี สำหรับผู้ มีคุณวุฒิ ปริญญำโทหรือ
เที ยบได้ไม่ต่ำกว่ำในสำขำวิชำหรือทำงที่ตรงตำมคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับ
ตำแหน่งที่จะแต่งตั้งตำมมำตรฐำนกำหนดตำแหน่ง

(อบต. 15)
ตาแหน่งเดิม (ระบบซี)
สายงาน
ตาแหน่ง/ระดับ
สายงานบริหาร
(ตาแหน่งปลัด/รองปลัด)
(ต่อ)

ตาแหน่งใหม่ (ระบบแท่ง)
ประเภท
ตาแหน่ง/ระดับ

คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง และระดับที่จะแต่งตั้ง
(โดยการคัดเลือก)
3. กำรน ำคุ ณ วุ ฒิ ป ริ ญ ญำโทมำลดระยะเวลำตำมข้ อ 2.2 – 2.3 ให้
ด ำเนิ นกำรตำมประกำศ ก.อบต. เรื่ องหลั กเกณฑ์ และเงื่ อนไขในกำรน ำ
คุณวุฒิปริญญำโทมำเทียบเป็นประสบกำรณ์กำรบริหำรเพื่อลดระยะเวลำใน
กำรด ำรงต ำแหน่ งบริหำร พ.ศ. 2550 ลงวันที่ 30 เมษำยน 2550 โดย
อนุโลม ทั้งนี้กำรยื่นผลงำน ให้ ยื่นได้ภำยใน 6 เดือนก่อนดำรงตำแหน่งนั้น
ครบ 3 ปี หรือ 7 ปีแล้วแต่กรณี

(อบต. 16)
ตาแหน่งเดิม (ระบบซี)
สายงาน
ตาแหน่ง/ระดับ
สายงานเริ่มต้นจากระดับ 1 ทุกตาแหน่ง/1 – 4
หรือ
หรือ
สายงานเริ่มต้นจากระดับ 2 ทุกตาแหน่ง/5 – 6ว
หรือ
ทุกตาแหน่ง/7ว
สายงานเริ่มต้นจากระดับ 2

ทุกตาแหน่ง/7ว

ตาแหน่งใหม่ (ระบบแท่ง)
ประเภท
ตาแหน่ง/ระดับ
ทั่วไป
ระดับปฏิบัติงาน
หรือ
ชานาญงาน
หรือ
อาวุโส
ทั่วไป

ทุกตาแหน่ง/ระดับอาวุโส

คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง และระดับที่จะแต่งตั้ง
(โดยการสอบคัดเลือก)
ตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
1. มีคุณวุฒิ กำรศึกษำตรงตำมคุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งที่จะ
แต่งตั้งตำมมำตรฐำนกำหนดตำแหน่ง และ
2. ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสำยงำนเริ่มต้นจำกระดับ 1
หรือสำยงำนเริ่มต้นจำกระดับ 2 และตำแหน่งประเภททั่วไป โดยต้องมี
ระยะเวลำรวมกันไม่น้อยกว่ำ 2 ปี
ตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชานาญการ
1. มีคุณวุฒิ กำรศึกษำตรงตำมคุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งที่จะ
แต่งตั้งตำมมำตรฐำนกำหนดตำแหน่ง และ
2. ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในระดับ 7 ว ของสำยงำนเริ่มต้น
จำกระดับ 2 และตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอำวุโส โดยต้องมีระยะเวลำ
รวมกันในกำรปฏิบัติงำนในลักษณะงำนของตำแหน่งที่จะแต่งตั้งหรืองำนอื่น
ที่เกี่ยวข้องตำมที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนด มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 6 ปี
กำหนดเวลำ 6 ปี ให้ลดเป็น 4 ปี สำหรับผู้มีปริญญำโทหรือคุณวุฒิอย่ำงอื่น
ที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่ำ ในสำขำวิชำหรือทำงที่ตรงตำมคุณสมบัติเฉพำะสำหรับ
ตำแหน่งที่จะแต่งตั้งตำมมำตรฐำนกำหนดตำแหน่ง (โดยกำรนับระยะเวลำ
ดังกล่ำวให้เป็นไปตำมแนวทำงกำรนับระยะเวลำกำรดำรงตำแหน่งในสำยงำน
เริ่มต้นจำกระดับ 1 หรือระดับ 2 มำนับรวมเป็นระยะเวลำกำรปฏิบัติงำนที่
เกี่ ย วข้ อ งและเกื้ อกู ล กั บ สำยงำนเริ่ ม ต้ น จำกระดั บ 3 ตำมนั ยหนั งสื อ
ส ำนั กงำน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 33 ลงวั นที่ 25
กุมภำพันธ์ 2548)

(อบต. 17)
ตาแหน่งเดิม (ระบบซี)
สายงาน
ตาแหน่ง/ระดับ
สายงานเริ่มต้นจากระดับ 3 ทุกตาแหน่ง/6ว – 7ว

ตาแหน่งใหม่ (ระบบแท่ง)
ประเภท
ตาแหน่ง/ระดับ
วิชาการ
ชานาญการ

สายงานเริ่มต้นจากระดับ 1
หรือ
สายงานเริ่มต้นจากระดับ 2

ทุกตาแหน่ง/5 – 6ว

ทั่วไป

ชานาญงาน

สายงานเริ่มต้นจากระดับ 2

ทุกตาแหน่ง/7ว

ทั่วไป

อาวุโส

คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง และระดับที่จะแต่งตั้ง
(โดยการสอบคัดเลือก)
ตาแหน่งหัวหน้าฝ่าย (นักบริหารงาน... ระดับต้น)
1. มีคุณวุฒิ กำรศึกษำตรงตำมคุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่ง ที่จะ
แต่งตั้งตำมมำตรฐำนกำหนดตำแหน่ง และ
2. ดำรงตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งมำแล้วดังต่อไปนี้ โดยจะต้องปฏิบัติงำน
ในลักษณะงำนของตำแหน่งที่จะแต่งตั้งหรืองำนอื่นที่เกี่ยวข้องตำมที่ ก.จ.,
ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนด มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 1 ปี
2.1 ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่ำระดับ 6ว ของสำย
งำนเริ่มต้นจำกระดับ 3 และตำแหน่งประเภทวิชำกำร ระดับช ำนำญกำร
โดยต้องมีระยะเวลำรวมกันไม่น้อยกว่ำ 4 ปี หรือ
2.2 ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในระดับ 7 ว ของสำยงำน
เริ่มต้นจำกระดับ 2 และตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอำวุโส โดยต้องมี
ระยะเวลำรวมกันไม่น้อยกว่ำ 4 ปี หรือ
2.3 ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่ง ไม่ต่ากว่ำระดับ 5 ของ
สำยงำนเริ่ ม ต้ น จำกระดั บ 1 หรื อ สำยงำนเริ่ ม ต้ น จำกระดั บ 2 และ
ตำแหน่งประเภททั่วไป ไม่ต่ำกว่ำระดับชำนำญงำน โดยต้องมีระยะเวลำ
รวมกันไม่น้อยกว่ำ 8 ปี

(อบต. 18)
ตาแหน่งเดิม (ระบบซี)
สายงาน
ตาแหน่ง/ระดับ
สายงานเริ่มต้นจากระดับ 3
ทุกตาแหน่ง/8ว

ตาแหน่งใหม่ (ระบบแท่ง)
ประเภท
ตาแหน่ง/ระดับ
วิชาการ
ชานาญการพิเศษ

คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง และระดับที่จะแต่งตั้ง
(โดยการสอบคัดเลือก)
ตาแหน่งหัวหน้าสานักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง)
หรือผู้อานวยการกอง (นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง)
1. มีคุณวุฒิ กำรศึกษำตรงตำมคุณ สมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งที่จะ
แต่งตั้งตำมมำตรฐำนกำหนดตำแหน่ง และ
2. ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่ำระดับ 8ว ของสำยงำน
เริ่มต้นจำกระดับ 3 และตำแหน่งประเภทวิชำกำร ระดับชำนำญกำรพิเศษ
โดยต้ องมี ระยะเวลำรวมกั นไม่ น้ อยกว่ ำ 6 ปี โดยจะต้ องปฏิ บั ติ งำนใน
ลักษณะงำนบริห ำรงำนทั่ วไปหรืองำนอื่นที่เกี่ยวข้องตำมที่ ก.จ., ก.ท.
หรือ ก.อบต. กำหนด มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 1 ปี

(อบต. 19)
ตาแหน่งเดิม (ระบบซี)
ตาแหน่งใหม่ (ระบบแท่ง)
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง และระดับที่จะแต่งตั้ง
(โดยการสอบคัดเลือก)
สายงาน
ตาแหน่ง/ระดับ
ประเภท
ตาแหน่ง/ระดับ
สายงานบริหาร
หัวหน้าสานักปลัด ระดับ 6 อานวยการท้องถิ่น หัวหน้าสานักปลัด ระดับต้น ตาแหน่งรองปลัด (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)
(ที่ไม่ใช่ตาแหน่งปลัด/รองปลัด)
หรือ
1. มีคุณวุฒิ กำรศึกษำตรงตำมคุณสมบัติ เฉพำะสำหรับตำแหน่งที่จะ
หัวหน้าสานักปลัด ระดับ 7
แต่งตัง้ ตำมมำตรฐำนกำหนดตำแหน่ง และ
2. ดำรงตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งมำแล้วดังต่อไปนี้ โดยจะต้องปฏิบัติงำน
สายงานบริหาร
หัวหน้าส่วน ระดับ 6 อานวยการท้องถิ่น ผู้อานวยการกอง ระดับต้น ในลักษณะงำนบริหำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรืองำนอื่นที่เกี่ยวข้อง
(ที่ไม่ใช่ตาแหน่งปลัด/รองปลัด)
หรือ
ตำมที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนด มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 1 ปี
หัวหน้ากอง ระดับ 6
2.1 ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งหัวหน้ำสำนักปลัด ระดับ 7
หรือ
และตำแหน่งหัวหน้ำสำนักปลัด (นักบริหำรงำนทั่วไป ระดับต้น) โดยต้องมี
หัวหน้าส่วน ระดับ 7
ระยะเวลำรวมกันไม่น้อยกว่ำ 2 ปี หรือ
หรือ
2.2 ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่ำหัวหน้ำสำนักปลัด
ผู้อานวยการกอง ระดับ 7
ระดับ 6 และตำแหน่ งหั วหน้ำสำนักปลัด (นักบริหำรงำนทั่วไป ระดับต้น)
โดยต้องมีระยะเวลำรวมกันไม่น้อยกว่ำ 6 ปี หรือ
2.3 ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยกำรกอง ระดับ 7
และต ำแหน่ งผู้ อ ำนวยกำรกอง (ประเภทอ ำนวยกำรท้ องถิ่ น ระดั บต้ น)
โดยต้องมีระยะเวลำรวมกันไม่น้อยกว่ำ 2 ปี หรือ
2.4 ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่ำหัวหน้ำส่วน ระดับ 7
และต ำแหน่ งผู้ อ ำนวยกำรกอง (นั กบริ ห ำรงำน... ระดั บต้ น) โดยต้ องมี
ระยะเวลำรวมกันไม่น้อยกว่ำ 4 ปี
2.5 ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่ำหัวหน้ำส่วน ระดับ 6
หรือหั วหน้ำกอง ระดับ 6 และตำแหน่งผู้ อำนวยกำรกอง (นักบริหำรงำน...
ระดับต้น) โดยต้องมีระยะเวลำรวมกันไม่น้อยกว่ำ 6 ปี

(อบต. 20)
ตาแหน่งเดิม (ระบบซี)
ตาแหน่งใหม่ (ระบบแท่ง)
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง และระดับที่จะแต่งตั้ง
(โดยการสอบคัดเลือก)
สายงาน
ตาแหน่ง/ระดับ
ประเภท
ตาแหน่ง/ระดับ
สายงานบริหาร
หัวหน้าสานักปลัด ระดับ 8 อานวยการท้องถิ่น หัวหน้าสานักปลัด ระดับกลาง ตาแหน่งรองปลัด (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
(ที่ไม่ใช่ตาแหน่งปลัด/รองปลัด)
1. มีคุณวุฒิ กำรศึกษำตรงตำมคุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งที่จะ
แต่งตั้งตำมมำตรฐำนกำหนดตำแหน่ง และ
2. ดำรงตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งมำแล้วดังต่อไปนี้ โดยจะต้องปฏิบัติงำน
สายงานบริหาร
ผู้อานวยการกอง ระดับ 8 อานวยการท้องถิ่น ผู้อานวยการกอง ระดับกลาง ในลักษณะงำนบริหำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรืองำนอื่นที่เกี่ยวข้อง
(ที่ไม่ใช่ตาแหน่งปลัด/รองปลัด)
ตำมที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนด มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 1 ปี
2.1 ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่ำหัวหน้ำสำนักปลัด
(นั ก บริ ห ำรงำนทั่ ว ไป ระดั บ 8) และต ำแหน่ ง หั ว หน้ ำ ส ำนั ก ปลั ด
(นักบริหำรงำนทั่วไป ระดับกลำง) โดยต้องมีระยะเวลำรวมกันไม่น้อยกว่ำ 2 ปี
หรือ
2.2 ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่ำผู้อำนวยกำรกอง
(นักบริหำรงำน...ระดับ 8) หรือผู้อำนวยกำรส่วน (นักบริหำรงำน...ระดับ 8)
และต ำแหน่ งผู้ อ ำนวยกำรกอง (นั ก บริ ห ำรงำน... ระดั บ กลำง) หรื อ
ผู้อำนวยกำรส่วน (นักบริหำรงำน...ระดับกลำง) โดยต้องมีระยะเวลำรวมกัน
ไม่น้อยกว่ำ 2 ปี

(อบต. 21)
ตาแหน่งเดิม (ระบบซี)
ตาแหน่งใหม่ (ระบบแท่ง)
สายงาน
ตาแหน่ง/ระดับ
ประเภท
ตาแหน่ง/ระดับ
สายงานบริหาร
หัวหน้าฝ่าย
อานวยการท้องถิ่น
หัวหน้าฝ่าย
(ที่ไม่ใช่ตาแหน่งปลัด/รองปลัด) (นักบริหารงาน...ระดับ 7)
(นักบริหารงาน...ระดับต้น)
สายงานบริหาร
หัวหน้าฝ่าย
อานวยการท้องถิ่น
(ที่ไม่ใช่ตาแหน่งปลัด/รองปลัด) (นักบริหารงาน...ระดับ 6)

หัวหน้าฝ่าย
(นักบริหารงาน...ระดับต้น)

คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง และระดับที่จะแต่งตั้ง
(โดยการสอบคัดเลือก (ประเภทอำนวยกำรท้องถิ่นต่ำงสำยงำน))
ตาแหน่งหัวหน้าฝ่าย...(นักบริหารงาน...(ตาแหน่งอื่น)..ระดับต้น)
1. มีคุณวุฒิ กำรศึกษำตรงตำมคุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งที่จะ
แต่งตั้งตำมมำตรฐำนกำหนดตำแหน่ง และ
2. ดำรงตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งมำแล้วดังต่อไปนี้ โดยจะต้องปฏิบัติงำน
ในลักษณะงำนของตำแหน่งที่จะแต่งตั้งหรืองำนอื่นที่เกี่ยวข้องตำมที่ ก.จ.,
ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนด มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 1 ปี
2.1 ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งหัวหน้ำฝ่ำย (นักบริหำรงำน
...ระดับ 7) และตำแหน่งหัวหน้ำฝ่ำย (นักบริหำรงำน...ระดับต้น) หรือ
2.2 ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่ำหัวหน้ำฝ่ำย (นัก
บริหำรงำน...ระดับ 6) และตำแหน่งหัวหน้ำฝ่ำย (นักบริหำรงำน...ระดับต้น)
โดยต้องมีระยะเวลำรวมกันไม่น้อยกว่ำ 2 ปี

(อบต. 22)
ตาแหน่งเดิม (ระบบซี)
ตาแหน่งใหม่ (ระบบแท่ง)
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง และระดับที่จะแต่งตั้ง
(โดยการสอบคัดเลือก (ประเภทอำนวยกำรท้องถิ่นต่ำงสำยงำน))
สายงาน
ตาแหน่ง/ระดับ
ประเภท
ตาแหน่ง/ระดับ
สายงานบริหาร
ผู้อานวยการกอง
อานวยการท้องถิ่น
ผู้อานวยการกอง
ตาแหน่งหัวหน้าสานักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
(ที่ไม่ใช่ตาแหน่งปลัด/รองปลัด) (นักบริหารงาน... ระดับ 7)
(นักบริหารงาน... ระดับต้น)
1. มีคุณวุฒิ กำรศึกษำตรงตำมคุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งที่จะ
แต่งตั้งตำมมำตรฐำนกำหนดตำแหน่ง และ
2. ดำรงตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งมำแล้วดังต่อไปนี้ โดยจะต้องปฏิบัติงำน
สายงานบริหาร
หัวหน้าส่วน
อานวยการท้องถิ่น
ผู้อานวยการกอง
ในลักษณะงำนบริหำรงำนทั่วไป หรืองำนอื่นที่เกี่ยวข้องตำมที่ ก.จ., ก.ท.
(ที่ไม่ใช่ตาแหน่งปลัด/รองปลัด) (นักบริหารงาน... ระดับ 7)
(นักบริหารงาน... ระดับต้น) หรือ ก.อบต. กำหนด มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 1 ปี
2.1 ด ำรงต ำแหน่ ง หรื อ เคยด ำรงต ำแหน่ ง ผู้ อ ำนวยกำรกอง
(นักบริหำรงำน... ระดับ 7) และตำแหน่งผู้อำนวยกำรกอง (นักบริหำรงำน...
สายงานบริหาร
หัวหน้าส่วน/กอง
อานวยการท้องถิ่น
ผู้อานวยการกอง
ระดับต้น) หรือ
(ที่ไม่ใช่ตาแหน่งปลัด/รองปลัด) (นักบริหารงาน...ระดับ 6)
(นักบริหารงาน... ระดับต้น)
2.2 ด ำรงต ำแหน่ งหรื อเคยด ำรงต ำแหน่ งไม่ ต่ ำกว่ ำหั วหน้ ำส่ วน
(นักบริหำรงำน... ระดับ 7) และตำแหน่งผู้อำนวยกำรกอง (นักบริหำรงำน...
ระดับต้น) โดยต้องมีระยะเวลำรวมกันไม่น้อยกว่ำ 2 ปี หรือ
2.3 ด ำรงต ำแหน่ งหรื อเคยด ำรงต ำแหน่ งไม่ ต่ ำกว่ ำหั วหน้ ำส่ วน
(นักบริหำรงำน...ระดับ 6) หรือหัวหน้ำกอง (นักบริหำรงำน...ระดับ 6) และ
ตำแหน่งผู้อำนวยกำรกอง (นักบริหำรงำน... ระดับต้น) โดยต้องมีระยะเวลำ
รวมกันไม่น้อยกว่ำ 4 ปี กำหนดเวลำ 4 ปี ลดเป็น 3 ปี สำหรับผู้มีคุณวุฒิ
ปริญญำโทที่ตรงตำมคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับตำแหน่งนักบริหำรงำน..(ใน
ตำแหน่งที่ดำรงตำแหน่งอยู่ ณ วันสมัครสอบคัดเลือก)

(อบต. 23)
ตาแหน่งเดิม (ระบบซี)
ตาแหน่งใหม่ (ระบบแท่ง)
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง และระดับที่จะแต่งตั้ง
(โดยการสอบคัดเลือก (ประเภทอำนวยกำรท้องถิ่นต่ำงสำยงำน))
สายงาน
ตาแหน่ง/ระดับ
ประเภท
ตาแหน่ง/ระดับ
สายงานบริหาร
ผู้อานวยการกอง
อานวยการท้องถิ่น
ผู้อานวยการกอง
ตาแหน่งหัวหน้าสานักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง)
(ที่ไม่ใช่ตาแหน่งปลัด/รองปลัด) (นักบริหารงาน... ระดับ 8)
(นักบริหารงาน... ระดับกลาง) 1. มีคุณวุฒิ กำรศึกษำตรงตำมคุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งที่จะ
แต่งตั้งตำมมำตรฐำนกำหนดตำแหน่ง และ
2. ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยกำรกอง (นักบริหำรงำน...
สายงานบริหาร
ผู้อานวยการส่วน
อานวยการท้องถิ่น
ผู้อานวยการส่วน
ระดับ 8) หรือผู้ อำนวยกำรส่วน (นักบริหำรงำน...ระดับ 8) และตำแหน่ ง
(ที่ไม่ใช่ตาแหน่งปลัด/รองปลัด) (นักบริหารงาน... ระดับ 8)
(นักบริหารงาน... ระดับกลาง) ผู้อำนวยกำรกอง (นักบริหำรงำน...ระดับกลำง) หรือตำแหน่งผู้ อำนวยกำร
ส่วน (นักบริหำรงำน...ระดับกลำง) และ
3. ปฏิบัติงำนในลักษณะงำนบริหำรงำนทั่วไป หรืองำนอื่นที่เกี่ยวข้อง
ตำมที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนด มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 1 ปี

(อบต. 24)
ตาแหน่งเดิม (ระบบซี)
ตาแหน่งใหม่ (ระบบแท่ง)
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง และระดับที่จะแต่งตั้ง
(โดยการสอบคัดเลือก (ประเภทอำนวยกำรท้องถิ่นต่ำงสำยงำน))
สายงาน
ตาแหน่ง/ระดับ
ประเภท
ตาแหน่ง/ระดับ
สายงานบริหาร
หัวหน้าสานักปลัด
อานวยการท้องถิ่น
หัวหน้าสานักปลัด
ตาแหน่งผู้อานวยการกอง...(นักบริหารงาน...(ตาแหน่งอื่น)..ระดับต้น)
(ที่ไม่ใช่ตาแหน่งปลัด/รองปลัด) (นักบริหารงานทั่วไป ระดับ 7)
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) 1. มีคุณวุฒิ กำรศึกษำตรงตำมคุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งที่จะ
แต่งตั้งตำมมำตรฐำนกำหนดตำแหน่ง และ
2. ดำรงตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งมำแล้วดังต่อไปนี้ โดยจะต้องปฏิบัติงำน
สายงานบริหาร
หัวหน้าสานักปลัด
อานวยการท้องถิ่น
หัวหน้าสานักปลัด
ในลักษณะงำนของตำแหน่งที่จะแต่งตั้งหรืองำนอื่นที่เกี่ยวข้องตำมที่ ก.จ.,
(ที่ไม่ใช่ตาแหน่งปลัด/รองปลัด) (นักบริหารงานทั่วไป ระดับ 6)
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนด มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 1 ปี
2.1 ด ำรงต ำแหน่ ง หรื อ เคยด ำรงต ำแหน่ ง หั ว หน้ ำ ส ำนั ก ปลั ด
(นั กบริ ห ำรงำนทั่ วไป ระดั บ 7) และต ำแหน่ งหั วหน้ ำส ำนั กปลั ด (นั ก
สายงานบริหาร
ผู้อานวยการกอง
อานวยการท้องถิ่น
ผู้อานวยการกอง
บริหำรงำนทั่วไป ระดับต้น) หรือ
(ที่ไม่ใช่ตาแหน่งปลัด/รองปลัด) (นักบริหารงาน... ระดับ 7)
(นักบริหารงาน... ระดับต้น)
2.2 ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่ำหัวหน้ำสำนักปลัด
(นั ก บริ ห ำรงำนทั่ วไป ระดั บ 6) และต ำแหน่ งหั วหน้ ำ ส ำนั ก ปลั ด
(นักบริหำรงำนทั่วไป ระดับต้น) โดยต้องมีระยะเวลำรวมกันไม่น้อยกว่ำ 4 ปี
สายงานบริหาร
หัวหน้าส่วน
อานวยการท้องถิ่น
ผู้อานวยการกอง
(ที่ไม่ใช่ตาแหน่งปลัด/รองปลัด) (นักบริหารงาน... ระดับ 7)
(นักบริหารงาน... ระดับต้น) ก ำหนดเวลำ 4 ปี ลดเป็ น 3 ปี ส ำหรั บผู้ มี คุ ณ วุ ฒิ ปริ ญญำโทที่ ตรงตำม
คุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งนักบริหำรงำนทั่วไป
2.3 ด ำรงต ำแหน่ งหรื อ เคยด ำรงต ำแหน่ งผู้ อ ำนวยกำรกอง
สายงานบริหาร
หัวหน้าส่วน/กอง
อานวยการท้องถิ่น
ผู้อานวยการกอง
(นักบริหำรงำน... ระดับ 7) และตำแหน่งผู้อำนวยกำรกอง (นักบริหำรงำน...
(ที่ไม่ใช่ตาแหน่งปลัด/รองปลัด) (นักบริหารงาน... ระดับ 6)
(นักบริหารงาน... ระดับต้น) ระดับต้น) หรือ
2.4 ด ำรงต ำแหน่ งหรื อเคยด ำรงต ำแหน่ ง ไม่ ต่ ำกว่ ำหั วหน้ ำส่ ว น
(นักบริหำรงำน... ระดับ 7) และตำแหน่งผู้อำนวยกำรกอง (นักบริหำรงำน...
ระดับต้น) โดยต้องมีระยะเวลำรวมกันไม่น้อยกว่ำ 2 ปี หรือ

(อบต. 25)
ตาแหน่งเดิม (ระบบซี)
สายงาน
ตาแหน่ง/ระดับ
สายงานบริหาร
(ที่ไม่ใช่ตาแหน่งปลัด/รองปลัด)
(ต่อ)

ตาแหน่งใหม่ (ระบบแท่ง)
ประเภท
ตาแหน่ง/ระดับ

คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง และระดับที่จะแต่งตั้ง
(โดยการสอบคัดเลือก (ประเภทอำนวยกำรท้องถิ่นต่ำงสำยงำน))
2.5 ด ำรงต ำแหน่ งหรื อเคยด ำรงต ำแหน่ งไม่ ต่ ำกว่ ำหั วหน้ ำส่ วน
(นักบริหำรงำน... ระดับ 6) หรือหัวหน้ำกอง (นักบริหำรงำน... ระดับ 6) และ
ตำแหน่งผู้อำนวยกำรกอง (นักบริหำรงำน... ระดับต้น) โดยต้องมีระยะเวลำ
รวมกันไม่น้อยกว่ำ 4 ปี กำหนดเวลำ 4 ปี ลดเป็น 3 ปี สำหรับผู้มีคุณวุฒิ
ปริญญำโทที่ตรงตำมคุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่ง..(ในตำแหน่งที่ดำรง
ตำแหน่งอยู่ ณ วันสมัครสอบคัดเลือก)

(อบต. 26)
ตาแหน่งเดิม (ระบบซี)
ตาแหน่งใหม่ (ระบบแท่ง)
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง และระดับที่จะแต่งตั้ง
(โดยการสอบคัดเลือก (ประเภทอำนวยกำรท้องถิ่นต่ำงสำยงำน))
สายงาน
ตาแหน่ง/ระดับ
ประเภท
ตาแหน่ง/ระดับ
สายงานบริหาร
หัวหน้าสานักปลัด
อานวยการท้องถิ่น
หัวหน้าสานักปลัด
ตาแหน่งผู้อานวยการกอง...(นักบริหารงาน...(ตาแหน่งอื่น)..ระดับกลาง)
(ที่ไม่ใช่ตาแหน่งปลัด/รองปลัด) (นักบริหารงานทั่วไป ระดับ 8)
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง) 1. มีคุณวุฒิ กำรศึกษำตรงตำมคุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งที่จะ
แต่งตั้งตำมมำตรฐำนกำหนดตำแหน่ง และ
2. ดำรงตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งมำแล้วดังต่อไปนี้ โดยจะต้องปฏิบัติงำน
สายงานบริหาร
ผู้อานวยการกอง
อานวยการท้องถิ่น
ผู้อานวยการกอง
ในลักษณะงำนของตำแหน่งที่จะแต่งตั้งหรืองำนอื่นที่เกี่ยวข้องตำมที่ ก.จ.,
(ที่ไม่ใช่ตาแหน่งปลัด/รองปลัด) (นักบริหารงาน... ระดับ 8)
(นักบริหารงาน... ระดับกลาง) ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนด มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 1 ปี
2.1 ด ำรงต ำแหน่ ง หรื อ เคยด ำรงต ำแหน่ งหั ว หน้ ำ ส ำนั ก ปลั ด
(นั ก บริ ห ำรงำนทั่ ว ไป ระดั บ 8) และต ำแหน่ ง หั ว หน้ ำ ส ำนั ก ปลั ด
(นักบริหำรงำนทั่วไป ระดับกลำง) หรือ
2.2 ด ำรงต ำแหน่ ง หรื อ เคยด ำรงต ำแหน่ ง ผู้ อ ำนวยกำรกอง
(นักบริหำรงำน... ระดับ 8) และตำแหน่งผู้อำนวยกำรกอง (นักบริหำรงำน...
ระดับกลำง)

