
 
คณะกรรมการพจิารณาคุณสมบัติและประเมนิผลงาน ประกอบดวย  

(1) ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดเปนประธาน  

(2) ผู ท่ีเปนหรือเคยเปนขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน หรือ

ขาราชการ พลเรือนท่ีดํารงตําแหนงในสายงานท่ีจะประเมินในระดับไมต่ํากวา

ระดับตําแหนงที่ขอประเมิน หรือผูทรงคุณวุฒิ เฉพาะดานท่ีมีความชํานาญ

ในสายงานนั้นๆ ซ่ึงมีผลงานเปนท่ีประจักษในความสามารถจํานวน 1 คน 

เปนกรรมการ 

 (3) ผูอํานวยการสํานัก/กอง ตนสังกัดของผูขอประเมนิ เปนกรรมการ  

(4) ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดที่รับผิดชอบการบริหารงาน

บุคคล เปนเลขานุการ ท าหนาที่พิจารณาคุณสมบัตแิละประเมนิผลงานของ

ผูขอประเมนิ  

 

การเลื่อนและแตงตั้งขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดใหดํารง

ตําแหนงในระดับท่ี สูงข้ึนตามความในสวนน้ี ใหนายกองคการบริหารสวน

จังหวัดเปนผูออกคําส่ังเลื่อนและแตงต้ังผูผานการคัดเลือก โดยความ

เห็นชอบของคณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด (ก.จ.จ.) 

ทั้งน้ี วันที่มีผลในการเล่ือน ระดับตองไมกอนวันท่ีผานการประเมินผลงาน

จากคณะกรรมการ 

 

********************************* 

 

 

 

                      

                         

                      ฉบับท่ี 3  ประจาํปงบประมาณ ๒๕64 

 

 

เลื่อนและแตงต้ังใหดาํรงตําแหนงในระดับท่ีสูงขึ้น 

     ประเภททั่วไป  ระดับชาํนาญงาน   

   ประเภทวิชาการ  ระดับชํานาญการ  
 

 

 

 
 

 

 

 

ฝายบรหิารงานบุคคล สํานักปลัด  อบจ. 
 



การเลื่อนและแตงต้ังใหดํารงตําแหนงในระดับท่ีสงูขึ้น 

ประเภททั่วไป  ระดับชํานาญงาน  
 

การคัดเลือกขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดเพื่อเลื่อนและแตงตั้ง     

ใหดํารงตําแหนงในระดับท่ีสูงขึ้นระดับชํานาญงาน ใหเปนไปตามประกาศ

คณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด จังหวดัยะลา  เร่ือง หลักเกณฑ

และเง่ือนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพ่ือเล่ือนและแตงต้ังขาราชการองคการบริหาร

สวนจังหวัด ตําแหนงประเภทท่ัวไป และประเภทวิชาการใหดํารงตําแหนง        

ในระดับที่สูงข้ึน พ.ศ. 2561 ลงวันที่  9  ตุลาคม  2561  ขอ 6 การคัดเลือก

เพ่ือเลื่อนและแตงต้ังใหดํารงตําแหนงในระดับท่ีสูงขึ้น ผูน้ันตองมีคุณวุฒิและ

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงท่ีคณะกรรมการกลางขาราชการองคการ

บริหารสวนจังหวัด (ก.จ.) กําหนดไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนงของระดับ   

ท่ีจะแตงต้ังและมีความเหมาะสม  โดยคํานึงถึงความรู  ความสามารถ ทักษะ 

สมรรถนะ  ความประพฤติ  ประวัติการรับราชการ ซึ่งจะตองเปนผูมีผลงาน    

ท่ีประจักษในความสามารถ รวมถึงประโยชนท่ีทางราชการและประชาชนไดรับ   

ซึ่งการพิจารณาคุณวุฒิตามขอ 6 ตองเปนคุณวุฒิการศึกษาที่ตรงตามคุณสมบัติ 

เฉพาะสําหรับ ตําแหนงท่ีจะแตงตั้งตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงน้ันเทานั้น   

และใหพจิารณาจากคุณวุฒิการศกึษาที่ระบุไวในบัตรประวัตขิาราชการสวนทองถ่ิน

เปนหลักในกรณีผูไดรับคุณวุฒิเพิ่มเติมภายหลังจากการบรรจุเขารับราชการ 

จะตองย่ืนขอบันทึกเพิ่มลงในบัตรประวัติขาราชการสวนทองถ่ินกอน จึงจะนํา

คุณวุฒินัน้มาใชในการพิจารณาได  และตองมคุีณสมบัต ิ ดังนี้  

 

ท้ังน้ี  ผูไดเลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับท่ีสูงขึ้นระดับชํานาญการ
จะตอง 

1. ไดรับเงินเดือนไมต่ํากวาขั้นต่ําของอัตราเงินเดือนตําแหนงประเภท
วชิาการ ระดับชํานาญการ  

2. มีผลการประเมนิการปฏิบัติราชการในระดับปฏิบัตกิารยอนหลังไมต่ํากวา
ระดับดี อยางนอย 6 คร้ัง หรือไมนอยกวา 4 คร้ัง สําหรับผูไดรับวุฒิการศึกษา
ในระดับปรญิญาเอกท่ีตรงตามมาตรฐาน กําหนดตาํแหนง  

3. ในรอบการประเมินที่ผานมาจนถึงวันที่จะไดรับแตงตั้งตองไมถูกลงโทษ  
ทางวนัิยที่สูงกวาภาคทัณฑ  

4. ผานการอบรมหลักสูตรตามที่คณะกรรมการกลางขาราชการองคการ
บริหารสวนจังหวัด (ก.จ.) กําหนด ในการน้ีหากตําแหนงใดที่คณะกรรมการกลาง
ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด (ก.จ.) ยังไมไดกําหนดหลักสูตรการอบรม 
คณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด (ก.จ.จ.) อาจให        
ความเห็นชอบแตงตั้งผูผานการคัดเลือกไปกอน แลวรายงานคณะกรรมการ
กลางขาราชการองคการบริหาร สวนจังหวัด (ก.จ.) ทราบ แตผูนั้นตองเขารับ
การฝกอบรมในโอกาสแรกที่มกีารเปดอบรมในหลักสูตรนัน้  

5. ผานการคัดเลือกดวยการประเมินผลงานตามแบบที่กําหนด ซึ่งผลงาน
ที่นําเสนอ ตองเปนผลงานดีเดนในตําแหนงที่จะแตงตั้ง ที่แสดงใหเห็นถึงการใช
ความรูความสามารถ ทักษะในการ ปฏิบัติงานในระดับที่จะแตงตั้ง และเกิด
ประโยชนตอทางราชการหรือประชาชน หรือการพัฒนาการปฏิบัตงิาน ยอนหลัง
ไมเกิน 3 ป จํานวน 2 ผลงาน และตองได รับคะแนนจากคณะกรรมการ
ประเมินผลงานตามขอ 16 จํานวน 2 ใน 3 ไมต่ํากวารอยละ 60  

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง 

 

1. ตําแหนงเจาพนักงานธรุการ 

1.1 ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนที่เทียบไดในระดับ

เดียวกันทุกสาขาวิชาที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง  ซึ่งศึกษาวิชาการ

คอมพวิเตอรมาไมนอยกวา  6  หนวยกิต  หรือผานการฝกอบรมทางดานการใช

คอมพิวเตอรจากหนวยงานของรัฐ  สถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ไดรับ

การรับรองจากทางราชการหรือหนวยงานของรัฐที่ใชเวลาการฝกอบรมไมนอยกวา  

12  ชั่วโมง 

1.2 ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบได   

ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชาที่ ก.จ., กท.  หรือ ก.อบต.  รับรอง  ซ่ึงศึกษา

วิชาการคอมพิวเตอรมาไมนอยกวา  6  หนวยกิต  หรือผานการฝกอบรม

ทางดานการใชคอมพิวเตอรจากหนวยงานของรัฐสถาบันการศกึษาของรัฐหรือ

เอกชนที่ไดรับการรับรองจากทางราชการหรือหนวยงานของรัฐที่ใชเวลาการฝกอบรม

ไมนอยกวา 12 ชั่วโมง  

1.3 ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิ อยางอ่ืนที่เทียบได    

ไมตํ่ากวานี้ ทุกสาขาวิชาที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซ่ึงศึกษาวิชาการ

คอมพิวเตอรมาไมนอยกวา 6 หนวยกิต หรือผานการฝกอบรมทางดานการใช

คอมพิวเตอรจากหนวยงานของรัฐ  สถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ไดรับ

การรับรองจากทางราชการหรือหนวยงานของรัฐที่ใชเวลาการฝกอบรมไมนอยกวา 

12 ชั่วโมง 

 



1.4 ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน 

และปฏิบัตงิานดานธุรการหรืองานอื่นที่เก่ียวของตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. 

กําหนดมาแลวไมนอยกวา 6 ป กําหนดเวลา 6 ป ใหลดเปน 5 ป สําหรับผูมี

คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนงเจาพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัตงิาน ขอ 2 และ

ใหลดเปน 4 ป สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาพนักงานธุรการ  

ระดับปฏิบัติงาน ขอ 3 หรือดํารงตําแหนงอยางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. 

เทยีบไดไมต่ํากวานี้โดยจะตองปฏิบัตงิานดานธุรการหรืองานอื่นที่เก่ียวของ       ตาม

ระยะเวลา ที่กําหนดดวย 

 

2. ตําแหนงเจาพนักงานการเงินและบญัชี 

2.1 ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบไดในระดับเดียวกัน     

ในสาขาวิชาหรือทาง บัญชี พาณิชยการ เลขานุการ บริหารธุรกจิ การจัดการทั่วไป 

(เฉพาะทางบริหารธรุกจิ และการจัดการทั่วไป ตองมกีารศึกษาวชิาบัญชมีาไมนอยกวา 

6 หนวยกิต) หรือในสาขาวชิาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กําหนดวา

ใชเปนคุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได  

2.2 ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบไดในระดับเดียวกัน     

ในสาขาวิชาหรือทาง บัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การบริหารธุรกิจ การจัดการ

ทั่วไป สําหรับทางการบริหารธุรกิจ การจัดการ ทั่วไป จะตองมีการศึกษาวิชาบัญชี 

ไมนอยกวา 9 หนวยกติ หรือในสาขาวชิาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก. อบต. 

กําหนดวาใชเปนคุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเลื่อนระดับตําแหนงประเภทวิชาการ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 ไดรับประกาศนยีบตัรวิชาชพีชัน้สูงหรอืเทยีบไดไมต่ํากวานี้ในสาขาวชิา

หรือทางบัญชี พณิชยการ เลขานุการ การบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป 

สําหรับทางการบรหิารธุรกจิ การจัดการท่ัวไป จะตองมกีารศกึษาวิชาบญัช ี   ไม

นอยกวา 15 หนวยกิต หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. 

กําหนดวาใชเปนคุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได 

2.4 ดํารงตําแหนงประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงานและปฏิบัติงานการเงิน

และบญัช ีหรืองานอื่นที่เก่ียวของตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กําหนดมาแลว

ไมนอยกวา 6 ปกําหนดเวลา 6 ป  ใหลดเปน 5 ป สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะ

สําหรับตําแหนงเจาพนักงานการเงินและบัญชรีะดับปฏิบัติงาน ขอ 2 และใหลด

เปน 4 ป  สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง เจาพนักงานการเงินและ

บัญชีระดับปฏิบัติงาน ขอ 3 หรือ ดํารงตําแหนงอยางอื่นที่ตามที่ ก.จ., ก.ท. 

หรือ ก.อบต. เทียบไดไมตํ่ากวานี้โดยจะตองปฏิบัติงานการเงินและ บัญชีหรือ

งานอื่นที่เก่ียวของตามระยะเวลาที่กําหนดดวย 

 

3. ตําแหนงเจาพนักงานพัสด ุ

3.1 ไดรับประกาศนยีบัตรวิชาชีพหรือเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวชิา

หรือทางบัญชี เลขานุการ เทคนิคการตลาด เศรษฐศาสตร การธนาคารและ

ธุรกิจการเงิน เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคเขียนแบบ วิศวกรรมเคร่ืองกล 

พาณิชยการ บริหารธุรกิจ การจัดการท่ัวไป ชางโยธา กอสราง ชางเคร่ืองกล 

ชางไฟฟา หรือในสาขาวชิาหรือทางอื่น ที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กําหนดวาใช

เปนคณุสมบัต ิเฉพาะสําหรับตาํแหนงนี้ได  



3.2 ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบไดในระดับเดียวกัน     

ในสาขาวชิาหรือทาง บัญช ีเลขานุการ เทคนคิการตลาด เศรษฐศาสตรการธนาคาร

และธุรกจิการเงิน เทคนคิวิศวกรรมโยธา เทคนิค เขียนแบบวศิวกรรม เคร่ืองกล 

พาณิชยการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป ชางโยธา กอสราง ชางเครื่องกล 

ชางไฟฟา หรใืนสาขาวิชาหรือทางอื่น ที่ ก.จ., ก.ท. หรอื ก.อบต. กําหนดวาใชเปน

คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนงน้ีได  

3.3 ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบไดไมต่ํากวาน้ี ในสาขาวิชา

หรือทางบัญชี เลขานุการ เทคนิคการตลาด เศรษฐศาสตรการธนาคารและ

ธุรกิจการเงิน เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคเขียนแบบ วิศวกรรม เคร่ืองกล 

พาณิชยการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป ชางโยธา กอสราง ชางเครื่องกล 

ชางไฟฟา หรือในสาขาวชิาหรอืทางอ่ืน ท่ี ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กําหนดวาใชเปน

คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนงน้ีได 

3.4 ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน 

โดยจะตองปฏิบัติงานพัสดุหรืองานอื่นที่ เกี่ยวของตามท่ี ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. 

กําหนด มาแลวไมนอยกวา 6 ป  กําหนดเวลา 6 ป  ใหลดเปน 5 ป สําหรับผูมี

คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนงเจาพนักงานพัสดุ ระดับปฏิบัติงาน ขอ 2 และให

ลดเปน 4 ป สําหรับผูมคีุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนงเจาพนกังานพัสดุระดับ

ปฏิบัตงิาน ขอ 3 หรือดํารงตําแหนงอยางอื่น ที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. เทยีบ

ไดไมต่ํากวานี้โดยจะตองปฏบิัตงิานพัสดุหรืองานอื่นที่เกี่ยวของตามระยะเวลา  ที่

กําหนดดวย 

 

 

15. นักประชาสมัพันธ 

15.1 ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน      
ในสาขาวิชาทางส่ือสารมวลชน  วารสารศาสตร  นิเทศศาสตร  ประชาสัมพันธ  
การบริหาร  รัฐประศาสนศาสตร  บริหารธุรกจิ  อักษรศาสตร สารสนเทศ การจัดการ  
การโฆษณา  คอมพิวเตอร  การทองเที่ยว  การโรงแรม  ภาษาตางประเทศ  
หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ.  ก.ท.  หรือ  ก.อบต.  กําหนดวาใชเปน
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได 

15.2 ไดรับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน       
ในสาขาวิชาทางส่ือสารมวลชน  วารสารศาสตร  นิเทศศาสตร  ประชาสัมพันธ  
การบริหาร  รัฐประศาสนศาสตร บริหารธุรกิจ อักษรศาสตร สารสนเทศ  การจัดการ  
การโฆษณา  คอมพิวเตอร  การทองเที่ยว  การโรงแรม  ภาษาตางประเทศ  
หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ.  ก.ท.  หรือ  ก.อบต.  กําหนดวาใชเปน
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได 

15.3 ไดรับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน      
ในสาขาวิชาทางส่ือสารมวลชน  วารสารศาสตร  นิเทศศาสตร  ประชาสัมพันธ  
การบริหาร  รัฐประศาสนศาสตร  บริหารธุรกิจ  อักษรศาสตร สารสนเทศ    
การจัดการ  การโฆษณา  คอมพวิเตอร  การทองเที่ยว  การโรงแรม  ภาษาตางประเทศ  
หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ.  ก.ท.  หรือ  ก.อบต.  กําหนดวาใชเปน
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได 

15.4 ดํารงตาํแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงประเภทวชิาการ  ระดับปฏบิัตกิาร  
และปฏิบัติงานดานประชาสัมพันธ  หรืองานอื่นที่เกี่ยวของตามที่  ก.จ.  ก.ท.  หรือ   
ก.อบต.  กําหนด  มาแลวไมนอยกวา  6  ป  กําหนดเวลา  6  ป  ใหลดเปน  4  ป  
สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักประชาสัมพันธ ระดับปฏิบัติการ  
ขอ 2  และใหลดเปน  2  ป  สําหรับผู มีคุณสมบัติ เฉพาะสําหรับตําแหนง
ประชาสัมพันธ  ระดับปฏบิัติการ  ขอ 3  หรือดํารงตําแหนงอยางอื่นที่เทยีบไดไม
ต่ํากวานี้  ตามที่  ก.จ.  ก.ท.  หรือ  ก.อบต.กําหนด  โดยจะตองปฏิบัติงานดาน
ประชาสัมพันธ  หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของตามระยะเวลาที่กําหนดดวย 



14. นักวิชาการตรวจสอบภายใน 

14.1 ไดรับปริญญาตรีหรือคณุวุฒิอยางอื่นที่เทยีบไดในระดับเดียวกัน               ใน

สาขาวิชาหรือทางบัญชี  พาณิชยศาสตร  การจัดการการคลัง  บริหารธุรกิจ  

เศรษฐศาสตร  หรือในสาขาวชิาหรือทางอื่นที่ ก.จ.  ก.ท.  หรือ  ก.อบต.  กําหนดวา

ใชเปนคุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได 

14.2 ไดรับปริญญาโทหรอืคุณวุฒิอยางอื่นที่เทยีบไดในระดับเดียวกันในสาขาวิชา

ทางบัญชี  พาณิชยศาสตร  การจัดการการคลัง  บริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร หรือ    

ในสาขาวชิาหรือทางอื่นที่ ก.จ.  ก.ท.  หรือ  ก.อบต.  กาํหนดวาใชเปนคณุสมบัตเิฉพาะ

สําหรับตําแหนงนี้ได 

14.3 ไดรับปริญญาเอกหรือคณุวุฒิอยางอื่นที่เทยีบไดในระดับเดียวกัน              ใน

สาขาวิชาทางบัญชี   พาณิชยศาสตร   การจัดการการคลัง  บริหารธุรกิจ  

เศรษฐศาสตร หรือในสาขาวชิาหรือทางอื่นที่ ก.จ.  ก.ท. หรือ  ก.อบต. กําหนด

วาใชเปนคณุสมบัต ิเฉพาะสําหรับตาํแหนงนี้ได 

14.4 ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงประเภทวชิาการ  ระดับปฏิบัตกิาร  

และปฏิบัตงิานดานวิชาการตรวจสอบภายใน หรืองานอื่นที่เกี่ยวของตามที่ ก.จ. 

ก.ท.  หรือ  ก.อบต.  กําหนด  มาแลวไมนอยกวา  6 ป  กําหนดเวลา  6  ป  ให

ลดเปน  4  ป  สําหรับผูมีคุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนงนักวชิาการตรวจสอบ

ภายใน ระดับปฏิบัติการ  ขอ 2  และใหลดเปน  2  ป  สําหรบัผูมณีสมบัตเิฉพาะ

สําหรับตําแหนงนักวิชาการตรวจสอบภายใน  ระดับปฏิบัติการ  ขอ 3  หรือ

ดํารงตําแหนงอยางอื่นที่เทียบไดไมต่ํากวาน้ี ตามที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต.กําหนด  

โดยจะตองปฏิบัติงานดานวิชาการตรวจสอบภายใน หรอืงานอื่นที่เกี่ยวของตาม

ระยะเวลาท่ีกําหนดดวย 

4. ตําแหนงเจาพนักงานจัดเก็บรายได 

4.1 ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบไดในระดับเดียวกัน      

ในสาขาวิชาหรือทาง บัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การตลาด การขาย การธนาคาร

และธุรกิจการเงิน การจัดการ บริหารธุรกิจ การจัดการท่ัวไป คอมพิวเตอร 

เศรษฐศาสตรการเงิน เศรษฐศาสตร หรือในสาขาวชิาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ 

ก.อบต. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสาํหรับตําแหนงนี้ได  

4.2 ไดรับประกาศนยีบัตรวชิาชพีเทคนคิหรือเทยีบไดในระดับเดยีวกัน       ใน

สาขาวิชาหรือทาง บัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การตลาด การขาย การธนาคาร

และธุรกิจการเงิน การจัดการ บริหารธุรกิจ การจัดการท่ัวไป คอมพิวเตอร 

เศรษฐศาสตรการเงิน เศรษฐศาสตร ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การตลาด 

การขาย การธนาคารและธุรกจิการเงิน การจัดการ บริหารธุรกจิ การจัดการท่ัวไป 

คอมพวิเตอร เศรษฐศาสตรการเงิน เศรษฐศาสตร หรือในสาขาวชิาหรือทางอื่น

ที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กําหนดวาใชเปน คุณสมบัตเิฉพาะสําหรบัตาํแหนงนี้ได  

4.3 ไดรับประกาศนียบัตรวชิาชีพชั้นสูงหรือเทยีบไดไมต่ํากวานี้ในสาขาวิชา

หรือทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การตลาด การขาย การธนาคารและ

ธุรกิจการเงิน การจัดการ บริหารธุรกิจ การจัดการ ทั่วไป คอมพิวเตอร 

เศรษฐศาสตรการเงิน เศรษฐศาสตร หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. 

หรือ ก. อบต. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได 

 

 

 

 



 

4.4 ดํารงตาํแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน และ

ปฏิบัติงานจัดเก็บรายไดหรืองานอื่นที่เกี่ยวของตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. 

กําหนดมาแลวไมนอยกวา 6 ป กําหนดเวลา 6 ป  ใหลดเปน 5 ป  สําหรับผูมี

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาพนักงานจัดเก็บรายไดระดับปฏิบัตงิาน  ขอ 2 

และใหลดเปน 4 ป  สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาพนักงาน

จัดเก็บรายไดระดับปฏบิัตงิาน ขอ 3 หรือดํารงตําแหนงอยางอื่นที่ตามที่ ก.จ., ก.ท. 

หรือ ก.อบต. เทียบไดไมต่ํากวานี้โดยจะตองปฏิบัติงานจัดเก็บรายไดหรือ งานอื่น

ที่เกี่ยวของตามระยะเวลาท่ีกําหนดดวย 

 

5. ตําแหนงนายชางโยธา 

5.1 ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับ

เดยีวกัน ในสาขาวชิาหรือทางเทคนิควศิวกรรมสํารวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา กอสราง 

เทคนิคสถาปตยกรรมโยธา สํารวจ สถาปตยกรรม หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่น

ที ่ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กําหนดวาใชเปนคณุสมบัตเิฉพาะ สําหรับตําแหนงนี้ได  

5.2 ไดรับประกาศนยีบัตรวิชาชพีเทคนคิหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทยีบได     ใน

ระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางเทคนิควศิวกรรมสํารวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา 

เทคนิคการจัดการงานกอสราง เทคนิคสถาปตยกรรมโยธา สํารวจ กอสราง 

สถาปตยกรรม ชางกอสราง ชางสํารวจ ชางโยธา หรอืในสาขาวิชาหรือทางอื่นท่ี  

ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนงน้ีได 

 

 

12.4 ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงประเภทวชิาการ  ระดับปฏบิัติการ  
และปฏิบัติงานดานวิชาการพัฒนาชุมชน  หรอืงานอื่นที่เกี่ยวของตามที่  ก.จ.  ก.ท.  
หรือ  ก.อบต.  กําหนด  มาแลวไมนอยกวา  6 ป  กําหนดเวลา  6  ป  ใหลดเปน  4  
ป  สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการพัฒนาชุมชน ระดับ
ปฏิบัตกิาร  ขอ 2  และใหลดเปน  2  ป  สําหรับผูมคุีณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง
นักวิชาการพัฒนาชุมชน  ระดับปฏบิัติการ  ขอ 3  หรือดํารงตําแหนงอยางอื่นที่
เทียบได    ไมต่ํากวานี้  ตามที่  ก.จ.  ก.ท.  หรือ  ก.อบต.กําหนด  โดยจะตอง
ปฏิบัติงานดานวิชาการพัฒนาชุมชน  หรืองานอื่นที่เกี่ยวของตามระยะเวลาที่
กําหนดดวย 
 

13. นักวิชาการศึกษา 
13.1 ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒอิยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกันในสาขาวิชา

หรือทางศกึษา  ศกึษาศาสตร  หรือในสาขาวชิาหรือทางอื่นท่ี ก.จ. ก.ท. หรอื ก.อบต. 
รับรองใหบรรจุและแตงตัง้เปนพนักงานครูหรือขาราชการครู 

13.2 ไดรับปริญญาโทหรือคณุวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกนัในสาขาวชิา
หรือทางศกึษา  ศกึษาศาสตร  หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ.  ก.ท.  หรือ  ก.อบต.  
กําหนดวาใชเปนคุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได 

13.3 ไดรับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกันใน
สาขาวชิาหรือทางทางศกึษา  ศกึษาศาสตร  หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ.  ก.ท.  
หรือ  ก.อบต.  กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได 

13.4 ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงประเภทวชิาการ  ระดับปฏบิัตกิาร  
และปฏิบัติงานดานวิชาการศึกษา  หรืองานอื่นท่ีเก่ียวของตามท่ี  ก.จ.  ก.ท.  
หรือ ก.อบต. กําหนด  มาแลวไมนอยกวา  6  ป  กําหนดเวลา  6  ป  ใหลดเปน  4  ป  
สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการศึกษา ระดับปฏบิัติการ  
ขอ 2 และใหลดเปน  2 ป สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการ
ศกึษา  ระดับปฏิบัตกิาร  ขอ 3  หรือดํารงตําแหนงอยางอื่นท่ีเทยีบไดไมต่ํากวานี้  
ตามที่  ก.จ.  ก.ท.  หรือ  ก.อบต.กําหนด  โดยจะตองปฏิบัติงานดานวิชาการศึกษา  
หรืองานอื่นที่เก่ียวของตามระยะเวลาที่กําหนดดวย 



8.4 ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ  ระดับปฏิบัติการ  

และปฏิบัติงานดานวิศวกรรมเคร่ืองกล  หรืองานอื่นที่เกี่ยวของตามที่  ก.จ.  ก.ท.  

หรือ  ก.อบต.  กําหนด  มาแลวไมนอยกวา  6 ป  กําหนดเวลา  6  ป  ใหลดเปน  4  

ป  สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงวิศวกรเคร่ืองกล ระดับปฏิบัติการ  

ขอ 2  และใหลดเปน  2  ป  สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงวิศวกร

เคร่ืองกล  ระดับปฏิบัตกิาร  ขอ 3  หรือดํารงตําแหนงอยางอื่นที่เทียบไดไมตํ่า

กวาน้ี  ตามที่  ก.จ.  ก.ท.  หรือ  ก.อบต.กําหนด  โดยจะตองปฏิบัติงานดาน

วศิวกรรมเคร่ืองกล  หรืองานอื่นที่เกี่ยวของตามระยะเวลาที่กําหนดดวย 

 

12. นักพัฒนาชุมชน 

12.1 ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน       

ในทุกสาขาวิชาหรือทุกทางที่ก.จ.  ก.ท.  หรือ  ก.อบต. รับรอง 

12.2 ไดรับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน       

ในสาขาวิชาหรือทางการพฒันาชุมชน  การบริหาร  การปกครอง  รัฐประศาสนศาสตร  

พัฒนาสังคม สหวทิยาเพื่อการพัฒนาทองถิ่น  สังคมวทิยา หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่น

ที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตาํแหนงนี้ได 

12.3 ไดรับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอยางอื่นท่ีเทยีบไดในระดับเดียวกัน              ใน

สาขาวิชาหรือทางพัฒนาชุมชน  การบริหาร  การปกครอง  รัฐประศาสนศาสตร  

พัฒนาสังคม  สหวิทยาเพื่อการพัฒนาทองถิ่น  สังคมวิทยา  หรือในสาขาวิชาหรือ 

ทางอื่นที่ ก.จ.  ก.ท.  หรือ  ก.อบต. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ

ตําแหนงน้ีได 
 

5.3 ไดรับประกาศนยีบัตรวชิาชพีชัน้สูงหรือคณุวุฒิอยางอื่นที่เทยีบไดไมต่ํากวา

นี้ในสาขาวิชา หรือทางเทคนิควิศวกรรมสํารวจ เทคนิควศิวกรรมโยธา เทคนิค

การจัดการงานกอสราง เทคนิคสถาปตยกรรมโยธา สํารวจ กอสราง สถาปตยกรรม 

ชางกอสราง ชางสํารวจ ชางโยธา หรือสาขาวชิาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 

กําหนดวาใชเปนคุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได 

5.4 ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน 

และปฏิบัติงานชางโยธาหรืองานอื่นที่เก่ียวของตามท่ี ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. 

กําหนดมาแลวไมนอยกวา 6 ป กําหนดเวลา 6 ป ใหลดเปน 5 ป สําหรับผูมี

คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนงนายชางโยธา ระดับปฏบิัติงาน ขอ 2 และใหลด

เปน 4 ป สําหรับ ผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนายชางโยธา ระดับ

ปฏบิัตงิาน ขอ 3 หรือดาํรงตําแหนงอยางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. เทยีบได

ไมต่ํากวานี้ โดยจะตองปฏบิัติงานชางโยธา หรืองานอื่นที่เกี่ยวของตามระยะเวลา

ทีก่ําหนดดวย 

 

6. ตําแหนงนายชางเขียนแบบ 

6.1 ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับ

เดียวกันในสาขาวิชาหรือทางเทคนิควิศวกรรมโยธา  เทคนิคสถาปตยกรรม  

เทคนิคการจัดการงานกอสราง เทคนคิการเขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล ชางกอสราง  

กอสราง  ชางโยธา  ชางเขยีนแบบ  เทคนิคสถาปตยกรรม  สถาปตยกรรมหรือ

ในสาขาวชิาหรอืทางอื่นที่ ก.จ.  ก.ท.  และ  ก.อบต.  กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติ 

เฉพาะสําหรบัตําแหนงนี้ได 

 



6.2 ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอยางอื่นท่ีเทียบได    

ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทางเทคนิควิศวกรรมโยธา  เทคนิคสถาปตยกรรม  

เทคนิคการจัดการงานกอสราง  เทคนคิเขียนแบบวศิวกรรมเคร่ืองกล  ชางกอสราง  

กอสราง  ชางโยธา  ชางเขียนแบบ  เทคนคิสถาปตยกรรม  สถาปตยกรรม  หรอื

ในสาขาวชิาหรือทางอื่นที่ ก.จ.  ก.ท.  หรือ  ก.อบต.  กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติ 

เฉพาะสําหรบัตําแหนงนี้ได 

6.3 ไดรับประกาศนยีบัตรวชิาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดไมตํ่า

กวาน้ีในสาขาวชิาหรือทางเทคนคิวศิวกรรมโยธา  เทคนิคสถาปตยกรรม  เทคนิค

การจัดการงานกอสราง  เทคนิคเขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล  ชางกอสราง  

กอสราง  ชางโยธา  ชางเขียนแบบ  เทคนคิสถาปตยกรรม  สถาปตยกรรม  หรอื

ในสาขาวชิาหรือทางอื่นที่ ก.จ.  ก.ท.  หรือ  ก.อบต.  กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติ 

เฉพาะสําหรบัตําแหนงนี้ได 

6.4  ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงประเภททั่วไป  ระดับปฏิบัตงิาน  

และปฏิบัติงานดานชางเขียนแบบหรืองานอื่นที่เกี่ยวของตามที่ ก.จ.  ก.ท.  หรือ  

ก.อบต. กําหนด  มาแลวไมนอยกวา  6  ป  กําหนดเวลา  6  ป  ใหลดเปน  5  ป  

สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนายชางเขียนแบบระดับปฏิบัติงาน  

ขอ 3  หรอืดํารงตําแหนงอยางอื่นที่เทียบไดไมตํ่ากวาน้ี  ตามที่  ก.จ.  ก.ท.  หรือ  

ก.อบต.กําหนด  โดยจะตองปฏบิัตงิานดานชางเขียนแบบหรืองานอื่นท่ีเก่ียวของ

ตามระยะเวลาที่กําหนดดวย 

 

 

 

10.4 ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงประเภทวชิาการ  ระดับปฏบิัตกิาร  

และปฏิบัติงานดานสถาปตยกรรม  หรืองานอื่นที่เกี่ยวของตามที่ ก.จ. ก.ท. หรือ 

ก.อบต.  กําหนด  มาแลวไมนอยกวา 6 ป  กําหนดเวลา 6 ป  ใหลดเปน 4 ป  

สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงสถาปนิก ระดับปฏิบัติการ  ขอ 2  

และใหลดเปน  2  ป  สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงสถาปนิก  

ระดับปฏบิัตกิาร  ขอ 3  หรือดาํรงตําแหนงอยางอื่นที่เทยีบไดไมต่ํากวานี้  ตามท่ี  

ก.จ.  ก.ท.  หรือ  ก.อบต.กําหนด  โดยจะตองปฏิบัติงานดานสถาปตยกรรม  

หรืองานอื่นที่เก่ียวของตามระยะเวลาที่กําหนดดวย 

 

11. วิศวกรเคร่ืองกล 

11.1 ไดรับปริญญาตรีหรือคณุวุฒิอยางอื่นที่เทยีบไดในระดับเดยีวกันในสาขาวชิา

หรือทางวิศวกรรมเครื่องกล  และไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุมตามที่กฎหมายกําหนด หรือในสาขาวชิาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต.  

กําหนดวาใชเปนคุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได 

11.2 ไดรับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทยีบไดในระดับเดียวกันในสาขาวชิา

หรือทางวิศวกรรมเครื่องกล  และไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุมตามที่กฎหมายกําหนด  หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต.  

กําหนดวาใชเปนคณุสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได 

11.3 ไดรับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่ เทียบไดในระดับเดียวกันใน

สาขาวิชาหรือทางวิศวกรรมเครื่องกล  และไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกําหนด หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นท่ี ก.จ.  ก.ท.  

หรือ ก.อบต.  กําหนดวาใชเปนคุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนงน้ีได 



9.4 ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ  ระดับปฏิบัติการ  

และปฏิบัติงานดานวิศวกรรมโยธา  หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของตามที่  ก.จ.  ก.ท.  

หรือ  ก.อบต.  กําหนด  มาแลวไมนอยกวา  6  ป  กําหนดเวลา  6  ป  ใหลดเปน  

4  ป  สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงวิศวกรโยธา ระดับปฏิบัติการ  

ขอ 2  และใหลดเปน  2  ป  สําหรับผูมคีุณสมบัติเฉพาะสําหรับตาํแหนงวิศวกรโยธา  

ระดับปฏบิัติการ  ขอ 3  หรือดํารงตําแหนงอยางอื่นที่เทยีบไดไมต่ํากวานี้  ตามที่  

ก.จ.  ก.ท.  หรือ  ก.อบต.กําหนด  โดยจะตองปฏิบัติงานดานวิศวกรรมโยธา  

หรืองานอื่นที่เกี่ยวของตามระยะเวลาท่ีกําหนดดวย 

 

10. สถาปนิก 

10.1 ไดรับปรญิญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทยีบไดในระดับเดยีวกันในสาขาวิชา

หรือทางสถาปตยกรรม  และไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชีพสถาปตยกรรม

ควบคุมตามที่กฎหมายกําหนด  หรือในสาขาวชิาหรือทางอื่นที่ ก.จ.  ก.ท.  หรือ  

ก.อบต.  กําหนดวาใชเปนคุณสมบัตเิฉพาะสาํหรับตําแหนงนี้ได 

10.2 ไดรับปริญญาโทหรอืคุณวุฒิอยางอื่นท่ีเทียบไดในระดับเดียวกันในสาขาวชิา

หรือทางสถาปตยกรรม  และไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชีพสถาปตยกรรม

ควบคุมตามที่กฎหมายกําหนด  กําหนด  หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ.  ก.ท.  

หรือ  ก.อบต.  กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงน้ีได 

10.3 ไดรับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน      

ในสาขาวิชาหรือสถาปตยกรรม และไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพ

สถาปตยกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกําหนด  หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ 

ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กาํหนดวาใชเปนคุณสมบัตเิฉพาะสาํหรับตําแหนงนี้ได 
 

7. ตําแหนงนายชางสํารวจ 

7.1 ไดรับประกาศนียบัตรวชิาชีพหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบได  ในระดับ

เดียวกันในสาขาวิชาหรือทางเทคนิควิศวกรรมสํารวจ  เทคนิควิศวกรรมโยธา  

เทคนิคการจัดการงานกอสราง  ชางสํารวจ  ชางกอสราง  กอสราง  ชางโยธา  

หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่  ก.จ.  ก.ท.  และ  ก.อบต.  กําหนดวาใชเปน

คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได 

7.2 ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบได   

ในระดับเดยีวกันในสาขาวชิาหรอืทางเทคนคิวิศวกรรมสํารวจ  เทคนิควศิวกรรมโยธา  

เทคนคิการจัดการงานกอสราง  ชางสํารวจ  ชางกอสราง  กอสราง  ชางโยธา  หรือ

ในสาขาวชิาหรอืทางอื่นที่  ก.จ.  ก.ท.  และ  ก.อบต.  กําหนดวาใชเปนคณุสมบัต ิ

เฉพาะสําหรบัตําแหนงนี้ได 

 7.3 ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทยีบไดไม

ต่ํากวานี้ในสาขาวิชาหรือทางเทคนิควิศวกรรมสํารวจ  เทคนิควิศวกรรมโยธา  

เทคนิคการจัดการงานกอสราง  ชางสํารวจ  ชางกอสราง  กอสราง  ชางโยธา  

หรือในสาขาวชิาหรอืทางอ่ืนที่ ก.จ.  ก.ท. และ  ก.อบต. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติ 

เฉพาะสําหรบัตําแหนงนี้ได 

7.4  ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงประเภททั่วไป  ระดับปฏบิัตงิาน  

และปฏบิัตงิานดานชางสํารวจ  หรอืงานอื่นที่เกี่ยวของตามที่ ก.จ. ก.ท. หรือ  ก.อบต. 

กําหนด  มาแลวไมนอยกวา  6  ป กําหนดเวลา  6  ป  ใหลดเปน 5 ป  สําหรับ

ผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนายชางเขียนแบบระดับปฏิบัติงาน  ขอ 3  

หรอืดํารงตําแหนงอยางอื่นที่เทียบไดไมต่ํากวาน้ี  ตามที่  ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต.

กําหนด  โดยจะตองปฏิบัติงานดานชางเขียนแบบหรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของตาม

ระยะเวลาที่กําหนดดวย 



8. ตําแหนงนายชางเคร่ืองกล 

8.1 ไดรับประกาศนียบัตรวชิาชพีหรือคุณวฒิุอยางอื่นที่เทยีบไดในระดับเดยีวกัน

ในสาขาวิชาหรือทางเคร่ืองกล  เทคนิคการผลติ  เทคนคิโลหะ  เขยีนแบบเคร่ืองกล  

ชางเคร่ืองยนต ชางยนต  ชางกล  ชางกลโรงงาน ชางกลโลหะ  โลหะอุตสาหกรรม  

เคร่ืองมือกลและซอมบํารุง  โลหะการ  หรือสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. 

และ ก.อบต. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัต ิเฉพาะสําหรับตําแหนงน้ีได  

8.2 ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบได   

ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทางเคร่ืองกล  เทคนิคการผลิต  เทคนิคโลหะ    

เขียนแบบเคร่ืองกล  ชางเคร่ืองยนต ชางยนต  ชางกล  ชางกลโรงงาน ชางกลโลหะ  

โลหะอุตสาหกรรม  เคร่ืองมือกลและซอมบํารุง  โลหะการ  หรือสาขาวชิาหรือทางอื่น

ที่ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัตเิฉพาะ สําหรับตําแหนงนี้ได  

8.3 ไดรับประกาศนยีบัตรวชิาชีพชัน้สูงหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทยีบไดไมต่ํา

กวาน้ีในสาขาวชิาหรอืทางเคร่ืองกล เทคนคิการผลติ เทคนคิโลหะ เขยีนแบบเครื่องกล  

ชางเคร่ืองยนต ชางยนต  ชางกล  ชางกลโรงงาน ชางกลโลหะ  โลหะอุตสาหกรรม  

เคร่ืองมือกลและซอมบํารุง  โลหะการ  หรือสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. 

และ ก.อบต. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัตเิฉพาะสําหรบัตําแหนงนี้ได 

8.4 ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน 

และปฏิบัตงิานดานชางเครื่องกลหรอืงานอื่นที่เก่ียวของตามที่ ก.จ.  ก.ท. หรือ ก.อบต. 

กําหนดมาแลวไมนอยกวา  6 ป  กําหนด  6 ป  ใหลดเหลือ 5  ป  สําหรับผูมคุีณวุฒิ

เฉพาะสําหรับตําแหนงนายชางเคร่ืองกล  ระดับปฏิบัติงาน  ขอ  2  และใหลดเปน  

4  ป  สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนายชางเคร่ืองกล  ระดับ

ปฏิบัตงิาน  ขอ 3  หรือดาํรงตําแหนงอยางอื่นที่เทยีบไดไมต่ํากวานี้  ตามที่  ก.จ.  

ก.ท.  หรือ  ก.อบต.  กําหนด  โดยจะตองปฏิบัติงานดานชางเคร่ืองกลหรืองาน

อื่นที่เกี่ยวของตามระยะเวลาที่กําหนดดวย 

8.4 ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ  ระดับปฏิบัติการ  
และปฏบิตังิานดานส่ิงแวดลอม  หรืองานอื่นที่เกี่ยวของตามที่  ก.จ.  ก.ท.  หรือ       ก.
อบต.  กําหนด  มาแลวไมนอยกวา  6  ป  กําหนดเวลา  6  ป  ใหลดเปน  4  ป  
สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการสิ่งแวดลอม ระดับ
ปฏบิัติการ  ขอ 2  และใหลดเปน  2  ป  สําหรับผูมคุีณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง
นักวิชาการสิ่งแวดลอม  ระดับปฏิบัติการ  ขอ 3  หรือดํารงตําแหนงอยางอื่นที่
เทียบไดไมตํ่ากวานี้  ตามที่  ก.จ.  ก.ท.  หรือ  ก.อบต.กําหนด  โดยจะตอง
ปฏบิัตงิานดานสิ่งแวดลอม  หรืองานอื่นที่เกี่ยวของตามระยะเวลาที่กาํหนดดวย 

 
9. วิศวกรโยธา 

9.1 ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นท่ีเทยีบไดในระดับเดยีวกัน ในสาขาวิชา
หรือทางวิศวกรรมโยธา  วศิวกรรมชลประทาน  วศิวกรรมสุขาภบิาล  วิศวกรรมสํารวจ  
และไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวชิพีวศิวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกําหนด  หรือ
ในสาขาวิชาหรอืทางอื่นที่ ก.จ.  ก.ท.  หรือ  ก.อบต.  กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติ 
เฉพาะสําหรบัตําแหนงนี้ได 

9.2 ไดรับปริญญาโทหรอืคุณวุฒิอยางอื่นท่ีเทียบไดในระดับเดียวกันในสาขาวิชา
หรือทางวิศวกรรมโยธา  วศิวกรรมชลประทาน  วศิวกรรมสุขาภบิาล  วิศวกรรมสํารวจ  
และไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวชิพีวศิวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกําหนด  หรือ
ในสาขาวชิาหรือทางอื่นที่ ก.จ.  ก.ท.  หรือ  ก.อบต.  กําหนดวาใชเปนคุณสมบัตเิฉพาะ
สําหรับตําแหนงน้ีได 

9.3 ไดรับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกันในสาขาวชิา
หรือทางวิศวกรรมโยธา  วศิวกรรมชลประทาน  วศิวกรรมสุขาภบิาล  วิศวกรรมสํารวจ  
และไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวชิพีวศิวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกําหนด  หรือ
ในสาขาวิชาหรอืทางอื่นที่ ก.จ.  ก.ท.  หรือ  ก.อบต.  กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติ 
เฉพาะสําหรบัตําแหนงนี้ได 

 



8. นักวิชาการสิ่งแวดลอม 

8.1 ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกันในสาขาวชิา

หรือทางเศรษฐศาสตร  รัฐศาสตร  ประชากรศาสตร  สังคมวิทยา  และมานุษยวิทยา  

ภูมิศาสตร  การบริหารการศึกษา  สถติิ  โบราณคดี  สถาปตยกรรมศาสตร  ผังเมือง  

การเกษตร  วนศาสตร  การประมง  เคมี  ชีววทิยา  ฟสกิส  ธรณีวทิยา  วทิยาศาสตร

ทางทะเล  สุขาภิบาล  อาชีวอนามัย  วิทยาศาสตรการแพทย  วศิวกรรมศาสตร  หรอื

สิ่งแวดลอม  หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ.  ก.ท.  หรือ  ก.อบต.  กําหนดวา

ใชเปนคุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได 

8.2 ไดรับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอยางอื่นท่ีเทียบไดในระดับเดยีวกันในสาขาวิชา

หรือทางเศรษฐศาสตร  รัฐศาสตร  ประชากรศาสตร  สังคมวิทยา  และมานุษยวิทยา  

ภูมิศาสตร  การบริหารการศึกษา  สถติิ  โบราณคดี  สถาปตยกรรมศาสตร  ผังเมือง  

การเกษตร  วนศาสตร  การประมง  เคมี  ชีววทิยา  ฟสกิส  ธรณีวทิยา  วทิยาศาสตร

ทางทะเล  สุขาภิบาล  อาชีวอนามัย  วิทยาศาสตรการแพทย  วศิวกรรมศาสตร  หรอื

สิ่งแวดลอม  หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ.  ก.ท.  หรือ  ก.อบต.  กําหนดวาใช

เปนคุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได 

8.3 ไดรบัปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทยีบไดในระดับเดยีวกันในสาขาวชิา

หรือทางเศรษฐศาสตร  รัฐศาสตร  ประชากรศาสตร  สังคมวิทยา  และมานุษยวิทยา  

ภูมิศาสตร  การบริหารการศึกษา  สถติิ  โบราณคดี  สถาปตยกรรมศาสตร  ผังเมือง  

การเกษตร  วนศาสตร  การประมง  เคมี  ชีววทิยา  ฟสกิส  ธรณีวทิยา  วทิยาศาสตร

ทางทะเล  สุขาภิบาล  อาชีวอนามัย  วิทยาศาสตรการแพทย  วศิวกรรมศาสตร  หรอื

สิ่งแวดลอม  หรอืในสาขาวชิาหรือทางอื่นที่ ก.จ.  ก.ท.  หรอื  ก.อบต.  กําหนดวาใช

เปนคุณสมบตัเิฉพาะสําหรับตําแหนงน้ีได 

9. ตําแหนงเจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

9.1 ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิ อยางอื่นที่เทียบไดในระดับ

เดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางชางเคร่ืองยนต ชางไฟฟา ชางโยธา ชางกอสราง 

ชางกลโรงงาน ชางเช่ือมและโลหะแผน วิศวกรรมเคร่ืองกล เทคนิควิศวกรรม

โยธา เทคนิควิศวกรรมไฟฟา เทคนิคเคร่ืองเย็นและปรับอากาศ เทคโนโลยี

อุตสาหกรรม หรือสาขาวชิาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. กําหนดวาใช

เปนคณุสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนงน้ีได 

 9.2 ไดรับประกาศนยีบัตรวชิาชพีเทคนคิหรือคุณวุฒอิยางอื่นท่ีเทยีบได  ใน

ระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทางชางเคร่ืองยนต ชางไฟฟา ชางโยธา ชางกอสราง 

ชางกลโรงงาน ชางเชื่อมและโลหะแผน วิศวกรรมเคร่ืองกล เทคนิควิศวกรรมโยธา 

เทคนคิวิศวกรรมไฟฟา เทคนคิเคร่ืองเย็นและปรับอากาศ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

หรือสาขาวชิาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติ 

เฉพาะสําหรบัตําแหนงนี้ได 

 9.3 ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบได    

ไมต่ํากวาน้ีในสาขาวิชาหรือทางชางเคร่ืองยนต ชางไฟฟา ชางโยธา ชางกอสราง 

ชางกลโรงงาน ชางเชื่อมและโลหะแผน วิศวกรรมเคร่ืองกล เทคนิควศิวกรรมโยธา 

เทคนคิวิศวกรรมไฟฟา เทคนิคเคร่ืองเย็นและปรับอากาศ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

หรือสาขาวชิาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติ 

เฉพาะสําหรบัตําแหนงนี้ได 

 

 

 



9.4 ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน 
และปฏิบัติงานดาน ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย หรืองานอื่นที่เกี่ยวของ
ตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กําหนดมาแลวไมนอยกวา 6 ป กําหนดเวลา 6 ป     
ใหลดเปน 5 ป สําหรับผูมีคณุสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาพนักงานปองกัน 
และบรรเทาสาธารณภัย ระดับปฏบิัตงิาน ขอ 2 และใหลดเปน 4 ป สําหรับผูมี
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับ ตําแหนงเจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ระดับปฏิบัติงาน ขอ 3 หรือดํารงตําแหนงอยางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. 
เทียบไดไมตํ่ากวานี้โดยจะตองปฏิบัติงานดานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
หรืองานอืน่ที่เกี่ยวของตามระยะเวลาที่กําหนดดวย 
 
ท้ังน้ี  ผูไดเลื่อนและแตงต้ังใหดํารงตําแหนงในระดับท่ีสูงข้ึนระดับชํานาญ
งานจะตอง 

1. ไดรับเงินเดือนไมต่ํากวาข้ันต่ําของอัตราเงินเดอืนตําแหนงประเภททั่วไป 
ระดับชํานาญงาน  

2. มผีลการประเมนิการปฏบิัติราชการในระดับปฏิบัติงานยอนหลังไมต่ํา
กวาระดับด ีอยางนอย 6 ครัง้  

3. ในรอบการประเมินที่ผานมาจนถึงวันท่ีจะไดรับแตงตั้งตองไมถูก
ลงโทษทางวนัิย ที่สงูกวาภาคทณัฑ  

4. ผานการอบรมหลักสูตรตามท่ีคณะกรรมการกลางขาราชการองคการ
บริหารสวนจังหวัด (ก.จ.) กําหนด ในการนี้ หากตําแหนงใดที่คณะกรรมการกลาง
ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด (ก.จ.) ยังไมไดกาํหนดหลักสตูรการอบรม 
คณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด (ก.จ.จ.) อาจใหความเห็นชอบ
แตงต้ังผูผานการคัดเลือกไปกอน แลวรายงานคณะกรรมการกลางขาราชการ
องคการบริหาร สวนจงัหวัด (ก.จ.) ทราบ แตผูนั้นตองเขารับการฝกอบรมในโอกาส
แรกที่มีการเปดอบรมในหลักสูตร 

 

7. นกัวิชาการพัสด ุ

7.1 ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดยีวกันในสาขาวิชา

หรือทางกฎหมาย  เศรษฐศาสตร  การจดัการการคลัง  พาณิชยศาสตร  บรหิารธุรกิจ  

บัญช ี หรอืในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ.  ก.ท.  หรือ  ก.อบต.  กําหนดวาใชเปน

คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได 

7.2 ไดรับปริญญาโทหรือคุณวุฒอิยางอื่นที่เทยีบไดในระดับเดียวกันในสาขาวิชา

หรือทางกฎหมาย  เศรษฐศาสตร  การจดัการการคลัง  พาณิชยศาสตร  บรหิารธุรกิจ  

บัญชี หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ.  ก.ท.  หรือ  ก.อบต.  กําหนดวาใชเปน

คุณสมบัติเฉพาะสําหรบัตําแหนงน้ีได 

7.3 ไดรับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกันในหรือ

สาขาวิชาทางกฎหมาย  เศรษฐศาสตร  การจัดการการคลัง  พาณิชยศาสตร  

บริหารธุรกิจ  บัญชี หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ.  ก.ท.  หรือ  ก.อบต.  

กําหนดวาใชเปนคุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได 
7.4 ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงประเภทวชิาการ  ระดับปฏิบัติการ  

และปฏบิตังิานดานวชิาการพสัดุ  หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของตามที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต.  

กําหนด  มาแลวไมนอยกวา  6  ป  กาํหนดเวลา  6  ป  ใหลดเปน  4  ป  สําหรับ

ผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการพัสดุ ระดับปฏิบัติการ  ขอ 2  

และใหลดเปน  2  ป  สําหรับผูมีคุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการพัสดุ  

ระดับปฏบิัตกิาร  ขอ 3  หรือดํารงตําแหนงอยางอ่ืนที่เทียบไดไมต่ํากวาน้ี  ตามที่  

ก.จ.  ก.ท.  หรือ  ก.อบต.กาํหนด  โดยจะตองปฏิบัตงิานดานวชิาการพัสดุ  หรือ

งานอื่นที่เก่ียวของตามระยะเวลาที่กําหนดดวย 

 



6. นักวิชาการเงนิและบัญชี 

6.1 ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒอิยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกันในสาขาวิชา

หรอืทางบัญช ี พาณชิยศาสตร  เศรษฐศาสตร  การจัดการการคลัง  การเงิน  การเงนิ

และการธนาคาร  หรือในสาขาวชิาหรอืทางอื่นที่ ก.จ.  ก.ท.  หรือ  ก.อบต.  กําหนด

วาใชเปนคุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตาํแหนงน้ีได 

6.2 ไดรับปรญิญาโทหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดยีวกันในสาขาวิชา

หรอืทางบัญช ี พาณชิยศาสตร  เศรษฐศาสตร  การจัดการการคลัง  การเงิน  การเงิน

และการธนาคาร  หรอืในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ.  ก.ท.  หรือ  ก.อบต.  กําหนดวา

ใชเปนคุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนงน้ีได 

6.3 ไดรับปริญญาเอกหรือคุณวุฒอิยางอื่นท่ีเทยีบไดในระดับเดยีวกันในสาขาวชิา

หรอืทางบัญช ี พาณชิยศาสตร  เศรษฐศาสตร  การจัดการการคลัง  การเงิน  การเงิน

และการธนาคาร  หรือในสาขาวชิาหรอืทางอื่นที่ ก.จ.  ก.ท.  หรือ  ก.อบต.  กําหนด

วาใชเปนคุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตาํแหนงน้ีได 

6.4 ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ  ระดับปฏิบัติการ  

และปฏบิัติงานดานวชิาการเงินและบัญช ีหรืองานอื่นที่เกี่ยวของตามที่ ก.จ. ก.ท.  หรือ  

ก.อบต. กําหนด  มาแลวไมนอยกวา  6  ป  กําหนดเวลา  6  ป  ใหลดเปน  4  ป  

สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวชิาการเงินและบัญชี ระดับปฏบิัตกิาร  

ขอ 2  และใหลดเปน  2  ป  สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการ

เงินและบัญช ี ระดับปฏิบัติการ  ขอ 3  หรือดํารงตําแหนงอยางอื่นที่เทียบได    

ไมตํ่ากวาน้ี  ตามที่  ก.จ.  ก.ท.  หรือ  ก.อบต.กําหนด  โดยจะตองปฏิบัติงาน

ดานวชิาการเงินและบัญชี  หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของตามระยะเวลาที่กําหนดดวย 
 

5. ผานการคัดเลือกดวยการประเมินผลงานตามแบบที่ กําหนด ซึ่ง

ผลงานที่นําเสนอตอง เปนผลงานดีเดนในตําแหนงท่ีจะแตงตั้ง ที่แสดงใหเห็นถึง

การใชความรูความสามารถ ทักษะในการปฏิบัติงาน ในระดับที่จะแตงตั้ง และ

เกิดประโยชนตอทางราชการ ประชาชน หรือการพัฒนาการปฏิบตัิงานยอนหลัง 

ไมเกิน 3 ป จํานวน 2 ผลงาน และตองได รับคะแนนจากคณะกรรมการ

ประเมินผลงานตามขอ 8 จํานวน 2 ใน 3 ไมต่ํากวารอยละ 60  
 

คณะกรรมการพิจารณาคุณสมบตัแิละประเมินผลงาน  ประกอบดวย  

(1) ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด เปนประธาน  

(2) ผูที่ เปนหรือเคยเปนขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน หรือ

ขาราชการ พลเรือนที่ดํารงตําแหนงในสายงานที่จะประเมินในระดับไมต่ํากวา

ระดับตําแหนงที่ขอประเมนิ หรอืผูทรงคุณวุฒิ เฉพาะดานที่มีความชํานาญ     ใน

สายงานนัน้ๆ ซึ่งมีผลงานเปนที่ประจักษในความสามารถ  จํานวน 1 คน   เปน

กรรมการ  

(3) ผูอํานวยการสํานัก/กอง ตนสังกัดของผูขอประเมนิ เปนกรรมการ  

(4) ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดที่รับผิดชอบการบริหารงานบุคคล 

เปนเลขานุการ ทําหนาที่พจิารณาคุณสมบตัแิละประเมินผลงานของผูขอประเมิน  

 

การเลื่อนและแตงตัง้ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดใหดํารงตําแหนง

ในระดับที่สูงข้ึนตามความในสวนนี้ ใหนายกองคการบริหารสวนจังหวัดเปน      

ผูออกคําส่ังเลื่อนและแตงตัง้ผูผานการคัดเลอืก โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด (ก.จ.จ.) ทั้งนี้ วันที่มีผลในการเลื่อน ระดับ

ตองไมกอนวันที่ผานการประเมนิผลงานจากคณะกรรมการ  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. นักวิชาการคอมพิวเตอร 

5.1 ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกันในสาขาวิชา

หรือทางคอมพิวเตอร  หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ.  ก.ท.  หรือ  ก.อบต.  

กําหนดวาใชเปนคุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได 

5.2 ไดรับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกันในสาขาวิชา

หรือทางคอมพิวเตอร  หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ.  ก.ท.  หรือ  ก.อบต.  

กําหนดวาใชเปนคุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได 

5.3 ไดรับปริญญาเอกหรือคุณวุฒอิยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดยีวกันในสาขาวิชา

หรือทางคอมพิวเตอร  หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ.  ก.ท.  หรือ  ก.อบต.  

กําหนดวาใชเปนคุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได 

5.4 ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงประเภทวชิาการ  ระดับปฏิบัติการ  

และปฏบิตัิงานดานคอมพวิเตอร หรืองานอื่นที่เก่ียวของตามที่  ก.จ.  ก.ท.  หรือ  

ก.อบต.  กําหนด  มาแลวไมนอยกวา  6  ป  กําหนดเวลา  6  ป  ใหลดเปน  4  ป  

สําหรับผู มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอร ระดับ

ปฏบิัติการ  ขอ 2  และใหลดเปน  2  ป  สําหรับผูมคุีณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง

นักวชิาการคอมพวิเตอร  ระดับปฏบิัติการ  ขอ 3  หรือดํารงตําแหนงอยางอื่นที่เทยีบ

ไดไมต่ํากวานี้  ตามที่  ก.จ.  ก.ท.  หรือ  ก.อบต.กําหนด  โดยจะตองปฏบิัตงิาน

ดานวชิาการคอมพิวเตอร  หรืองานอื่นที่เกี่ยวของตามระยะเวลาที่กําหนดดวย 
 

 

 

 



 

4. ตําแหนงนิตกิร 

4.1 ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกันในสาขาวิชา

หรือทางนิติศาสตร กฎหมาย หรือในสาขาวชิาหรอืทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต.  

กําหนดวาใชเปนคุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได 

4.2 ไดรับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกันในสาขาวิชา

หรือทางนติศิาสตร  กฎหมาย  หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นท่ี ก.จ. ก.ท. หรือ  ก.อบต.  

กําหนดวาใชเปนคุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตาํแหนงนี้ได 

4.3 ไดรับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอยางอื่นท่ีเทียบไดในระดับเดยีวกันในสาขาวชิา

หรือทางนิตศิาสตร  กฎหมาย  หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. หรอื ก.อบต.  

กําหนดวาใชเปนคุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได 

4.4 ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงประเภทวชิาการ  ระดับปฏบิัติการ  

และปฏิบัติงานดานนิติการ  หรืองานอื่นที่เกี่ยวของตามที่  ก.จ.  ก.ท.  หรือ  ก.อบต.  

กําหนด  มาแลวไมนอยกวา  6  ป  กําหนดเวลา  6  ป  ใหลดเปน  4  ป  สําหรับ

ผูมคีุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนิติกร ระดับปฏิบัติการ  ขอ 2  และใหลดเปน  

2  ป  สําหรับผูมคีุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนงนิติกร  ระดับปฏิบัติการ  ขอ 3  

หรือดํารงตําแหนงอยางอื่นที่เทียบไดไมต่ํากวานี้  ตามที่  ก.จ.  ก.ท.  หรือ        

ก.อบต.กําหนด  โดยจะตองปฏิบัติงานดานนิติการ  หรอืงานอื่นที่เกี่ยวของตาม

ระยะเวลาท่ีกําหนดดวย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเลื่อนระดับตําแหนงประเภททั่วไป 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. นักวเิคราะหนโยบายและแผน 
3.1 ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทยีบไดในระดับเดียวกันในสาขาวิชา

ทางสังคมศาสตร  การวางแผน  วิจัยทางสังคมศาสตร  รัฐศาสตร  เศรษฐศาสตร  
บริหาร  สถิติ  สังคมวิทยา  ประชากรศาสตร  คณิตศาสตรและสถิติ  สังคมศาสตร
และพฤติกรรมศาสตร หรือในสาขาวชิาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กําหนด
วาใชเปนคุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได 

3.2 ไดรับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดยีวกันในสาขาวิชา
ทางสังคมศาสตร  การวางแผน  วิจัยทางสังคมศาสตร  รัฐศาสตร  เศรษฐศาสตร  
บริหาร  สถิติ  สังคมวิทยา  ประชากรศาสตร  คณิตศาสตรและสถิติ  สังคมศาสตร
และพฤตกิรรมศาสตร  หรือในสาขาวชิาหรอืทางอื่นท่ี ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต.  กําหนด
วาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตาํแหนงนี้ได 

3.3 ไดรับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอยางอื่นท่ีเทียบไดในระดับเดยีวกันในสาขาวชิา
ทางสังคมศาสตร  การวางแผน  วิจัยทางสังคมศาสตร  รัฐศาสตร  เศรษฐศาสตร  
บริหาร  สถิติ  สังคมวิทยา  ประชากรศาสตร  คณิตศาสตรและสถิติ  สังคมศาสตร
และพฤตกิรรมศาสตร  หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กําหนด
วาใชเปนคุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได 

3.4 ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ  ระดับปฏิบัติการ  
และปฏิบัติงานดานวเิคราะหนโยบายและแผนหรืองานวิจัยจราจร  หรืองานอื่น 
ที่เกี่ยวของตามท่ี ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กําหนด  มาแลวไมนอยกวา  6  ป  กําหนด 
เวลา 6 ป  ใหลดเปน 4 ป  สําหรับผูมคีุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิเคราะห
นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ ขอ 2 และใหลดเปน 2 ป สําหรับผูมีคุณสมบัติ 
เฉพาะสําหรับตําแหนงนักวเิคราะหนโยบายและแผน  ระดับปฏิบัตกิาร  ขอ 3  หรือ
ดํารงตําแหนงอยางอื่นที่เทยีบไดไมต่ํากวานี้  ตามที่  ก.จ.  ก.ท.  หรือ  ก.อบต.กําหนด  
โดยจะตองปฏิบัติงานดานวิเคราะหนโยบายและแผนหรืองานวิจัยจราจร  หรือ
งานอื่นที่เก่ียวของตามระยะเวลาที่กําหนดดวย 

 



2. นักทรพัยากรบุคคล 

2.1 ไดรับปริญญาตรหีรอืคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกันในสาขาวชิา

หรอืทางการปกครอง การบริหาร รัฐประศาสนศาสตร กฎหมาย บริหารธุรกจิ บริหาร

รัฐกิจ  รัฐศาสตร  การบริหารทรพัยากรบุคคล  หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ.  

ก.ท.  หรอื  ก.อบต.  กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสาํหรับตําแหนงนี้ได 

2.2 ไดรับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนที่เทยีบไดในระดับเดียวกันในสาขาวิชา

หรือทางการปกครอง  การบริหาร  รัฐประศาสนศาสตร  กฎหมาย  บริหารธุรกิจ  

บริหารรัฐกจิ  รัฐศาสตร  การบรหิารทรัพยากรบุคคล  หรอืในสาขาวชิาหรือทางอื่น

ที่ ก.จ.  ก.ท.  หรือ  ก.อบต.  กาํหนดวาใชเปนคุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได 

2.3 ไดรับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอยางอื่นท่ีเทยีบไดในระดับเดยีวกันในสาขาวิชา

หรอืทางการปกครอง การบริหาร รัฐประศาสนศาสตร กฎหมาย บริหารธุรกจิ บริหาร

รัฐกิจ  รัฐศาสตร  การบริหารทรัพยากรบุคคล  หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นท่ี ก.จ.  

ก.ท.  หรอื  ก.อบต.  กําหนดวาใชเปนคุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนงน้ีได 

2.4 ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงประเภทวชิาการ  ระดับปฏิบัติการ  

และปฏบิัตงิานดานทรัพยากรบุคคล  หรืองานอื่นที่เก่ียวของตามที่  ก.จ.  ก.ท.  หรือ  

ก.อบต.  กําหนด  มาแลวไมนอยกวา  6  ป  กําหนดเวลา  6  ป  ใหลดเปน  4  ป  

สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏบิัติการ  

ขอ 2  และใหลดเปน  2  ป  สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนัก

ทรัพยากรบุคคล  ระดับปฏบิัตกิาร  ขอ 3  หรือดํารงตําแหนงอยางอื่นที่เทยีบได

ไมตํ่ากวาน้ี  ตามที่  ก.จ.  ก.ท.  หรือ  ก.อบต.กําหนด  โดยจะตองปฏิบัติงาน

ดานนักทรัพยากรบคุคล  หรืองานอ่ืนที่เก่ียวของตามระยะเวลาที่กําหนดดวย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

การเลื่อนและแตงต้ังใหดํารงตําแหนงในระดับท่ีสงูขึ้น 

ประเภทวิชาการ  ระดับชํานาญการ 
 

การคดัเลือกขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดเพื่อเลื่อนและแตงตั้ง

ใหดํารงตําแหนงในระดับที่ สูงขึ้นระดับชํานาญการ ใหเปนไปตามประกาศ

คณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด จังหวดัยะลา  เร่ือง หลักเกณฑ

และเง่ือนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพ่ือเล่ือนและแตงต้ังขาราชการองคการบริหาร

สวนจังหวัด ตําแหนงประเภทท่ัวไป และประเภทวิชาการใหดํารงตําแหนง        

ในระดับที่สูงข้ึน พ.ศ. 2561 ลงวันท่ี  9  ตุลาคม  2561 ขอ 6 การคัดเลือก    

เพ่ือเลื่อนและแตงต้ังใหดํารงตําแหนงในระดับท่ีสูงขึ้น ผูน้ันตองมีคุณวุฒิและ

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงท่ีคณะกรรมการกลางขาราชการองคการ

บริหารสวนจังหวัด (ก.จ.) กําหนดไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนงของระดับ   

ท่ีจะแตงต้ังและมีความเหมาะสม  โดยคํานึงถึงความรู  ความสามารถ ทักษะ 

สมรรถนะ  ความประพฤติ  ประวัติการรับราชการ ซึ่งจะตองเปนผูมีผลงาน    

ท่ีประจักษในความสามารถ รวมถึงประโยชนท่ีทางราชการและประชาชนไดรับ   

ซึ่งการพิจารณาคุณวุฒิตามขอ 6 ตองเปนคุณวุฒิการศึกษาที่ตรงตามคุณสมบัติ 

เฉพาะสําหรับ ตําแหนงท่ีจะแตงตั้งตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงน้ันเทานั้น   

และใหพจิารณาจากคุณวุฒิการศกึษาที่ระบุไวในบัตรประวัตขิาราชการสวนทองถ่ิน

เปนหลักในกรณีผูไดรับคุณวุฒิเพิ่มเติมภายหลังจากการบรรจุเขารับราชการ 

จะตองย่ืนขอบันทึกเพิ่มลงในบัตรประวัติขาราชการสวนทองถ่ินกอน จึงจะนํา

คุณวุฒินัน้มาใชในการพิจารณาได  และตองมคุีณสมบัต ิ ดังนี้  

คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง 
 

1. ตําแหนงนักจดัการงานท่ัวไป 

1.1 ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทยีบไดในระดับเดยีวกัน  ทุกสาขา

ที่ ก.จ.  ก.ท.  หรือ  ก.อบต.  รับรอง 

1.2 ไดรับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกันในทาง

หรือสาขาวชิาการวางแผน  การบริหาร  การบริหารธุรกจิ  สังคมศาสตร  รัฐศาสตร  

เศรษฐศาสตร วจิัย หรือในทางหรือสาขาที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง 

1.3 ไดรับปรญิญาเอกหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกันในทาง

หรือสาขาวิชาการวางแผน  การบริหาร  การบริหารธุรกจิ  สังคมศาสตร  รัฐศาสตร 

เศรษฐศาสตร วจิัย หรือในทางหรือสาขาที่ ก.จ. ก.ท. หรือ  ก.อบต. รับรอง 

1.4 ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงประเภทวชิาการ  ระดับปฏบิัตกิาร  

และปฏบิัตงิานดานบริหารจัดการภายในสํานักงานหรือการบริหารราชการทั่วไป  

หรืองานอื่นที่เกี่ยวของตามที่  ก.จ.  ก.ท.  หรือ  ก.อบต.  กําหนด  มาแลวไมนอยกวา  

6  ป  กําหนดเวลา  6  ป  ใหลดเปน  4  ป  สําหรับผูมคีุณสมบัตเิฉพาะสําหรับ

ตําแหนงนักจัดการงานทั่วไป  ระดับปฏิบัตกิาร  ขอ 2  และใหลดเปน  2  ป  สําหรับ

ผูมคุีณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนงนักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏบิัตกิาร ขอ 3  หรือ

ดํารงตําแหนงอยางอื่นที่เทยีบไดไมต่ํากวานี้  ตามที่  ก.จ.  ก.ท.  หรือ ก.อบต. กําหนด  

โดยจะตองปฏบิัตงิานดานบริหารจัดการภายในสํานักงานหรือการบริหารราชการทั่วไป  

หรืองานอื่นที่เก่ียวของตามระยะเวลาที่กําหนดดวย 


