ตามมาตรการระงับ
การบริหารงานบุคคลส่ วนท้ องถิน่

มาตรการระงับการดําเนินการบริหารงานบุคคล
ขององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น
หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่ วนที่สุด
ที่ 0809.2/ว 132 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2558
หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่ วนที่สุด
ที่ 0809.2/ว 134 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2558
หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่ วนมาก
ที่ 0809.2/ว 1 ลงวันที่ 4 มกราคม 2559

ข้ อแนะนําการดําเนินการ
ตามมาตรการระงับการดําเนินการบริหารงานบุคคล
ขององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น

1. มาตรการนี ใ้ ช้ บังคับเฉพาะข้ าราชการหรื อพนั กงานส่ วนท้ องถิ่น ที่อยู่ภายใต้ บังคับ
ระบบจําแนกตําแหน่ ง (ระบบแท่ ง) เท่ านัน้ ไม่ รวมถึงข้ าราชการครู หรื อพนักงานครู บุคลากร
ทางการศึกษาในระบบวิทยฐานะ ลูกจ้ างประจํา และพนักงานจ้ าง
2. การระงั บ การดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ กระบวนการบริ ห ารงานบุ ค คลที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
การกําหนดตําแหน่ งเพิ่มเติม การแต่ งตัง้ การย้ าย การโอน การคัดเลือก การสอบคัดเลือก นัน้
หมายถึง การระงับการดําเนินการที่เริ่มต้ นตัง้ แต่ วันที่ ๑ มกราคม 2559 เป็ นต้ นไป
3. การแต่ งเครื่ องแบบของข้ าราชการหรื อพนั ก งานส่ วนท้ องถิ่ นเป็ นไปตาม
พระราชบัญญัตเิ ครื่องแบบเจ้ าหน้ าที่ส่วนท้ องถิ่น พ.ศ. 2509 กล่ าวคือให้ เป็ นไปตามประเภท
ตําแหน่ งและระดับตําแหน่ ง ตามระบบจําแนกตําแหน่ ง (ระบบซี) ไปพลางก่ อน

การดําเนินการตามมาตรการระงับ
การบริหารงานบุคคลส่ วนท้ องถิ่น

การระงับการดําเนิ นการเกี่ยวกับกระบวนการบริ หารงานบุคคล
ที่เกี่ยวข้ องกับการกําหนดตําแหน่ งเพิ่มเติม การแต่ งตัง้ การย้ าย
การโอน การคัดเลื อก การสอบคัดเลื อก นั น้ หมายถึง การระงับ
การดําเนินการที่เริ่ มต้ นตัง้ แต่ วันที่ 1 มกราคม 2559 เป็ นต้ นไป

โครงสร้ างส่ วนราชการ และระดับตําแหน่ ง

การเพิ่มใหม่ /การปรั บปรุ งตําแหน่ ง/
การย้ าย การโอน การรั บโอน

• ให้ อ.บ.จ. เทศบาล และ อ.บ.ต. ปรั บโครงสร้ างให้
เป็ นไปตามประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่ อง
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้ างส่ วนราชการและ
ระดั บ ตํา แหน่ งของข้ า ราชการและพนั ก งานส่ ว น
ท้ องถิ่น พ.ศ. 2558 กําหนด

• การดําเนินการที่ดําเนิ นการก่ อนวันที่ 1 ม.ค.59 แต่ ไม่ แล้ วเสร็ จ
หรื อที่ดําเนิ นการแล้ วเสร็ จภายในเดือน ธ.ค.58 แต่ มีผลใช้
บังคับตั ง้ แต่ วัน ที่ 1 ม.ค.59 เป็ นต้ น ไป ก็ให้ ก ารนั น้ สามารถ
ดําเนิ นการต่ อเนื่ องไปได้ เท่ าที่ไม่ ขัดหรื อแย้ งกับคุ ณสมบัติ
ตามคุ ณ สมบั ติ เ ฉพาะสํ า หรั บ ตํ า แหน่ งในระบบจํ า แนก
ตําแหน่ ง (ระบบแท่ ง)

การคัดเลือก และการสอบคัดเลือก

การพ้ นจากตําแหน่ ง

•การดําเนินการที่ได้ ประกาศก่ อนวันที่ ๑ มกราคม 2559
ให้ ดาํ เนินการต่ อไปได้ จนแล้ วเสร็จเท่ าที่ไม่ ขัดหรื อแย้ ง
กับ คุณสมบั ติตามคุ ณสมบั ติเ ฉพาะตํา แหน่ งในระบบ
จําแนกตําแหน่ ง (ระบบแท่ ง)

• การถูกสั่งให้ พ้นจากตําแหน่ ง การลาออก การปลดออก
การไล่ ออก หรื อการพ้ นจากตําแหน่ งเพื่อบรรจุแต่ งตัง้
ในส่ วนราชการอื่น ไม่ ต้องห้ ามตามมาตรการนี ้

สรุปประเด็นปัญหา
และแนวทางแก้ ไข

กรณีสายงานบริหารเดิมของ
อบต. ซึ่งไม่ มีคุณวุฒิปริญญาตรี
ประเด็นที่ 1

ประเด็นที่ 2

เจ้ าหน้ าทีบ่ ริหารงานการเงินและบัญชี
ระดับ 5 ในเทศบาลขนาดเล็ก ซึ่งไม่ มี
คุณวุฒิการศึกษาปริญญาตรีตรงตาม
คุณสมบัตเิ ฉพาะสํ าหรับตําแหน่ ง
นักบริหารงานการคลัง

เจ้ าหน้ าทีบ่ ริหารงานช่ าง ระดับ 6 ใน
อบต. ซึ่งมีคุณวุฒิการศึกษาปริญญา
ตรีตรงตามคุณสมบัตเิ ฉพาะสํ าหรับ
ตําแหน่ งนักบริหารงานการช่ าง
ภายหลังวันที่ 1 มกราคม 2559

ให้ แต่ งตั้งให้ ดํารงตําแหน่ งประเภททัว่ ไป ระดับชํานาญงาน
หากคุณวุฒิไม่ ตรง ให้ แต่ งตั้งในกลุ่มงานเกือ้ กูล ตาม ว 61

กรณีมีคุณวุฒไิ ม่ ตรงตามคุณสมบัติ
เฉพาะสํ าหรับตําแหน่ ง
นักบริหารงานการคลัง ระดับ 6

- ไม่ มวี ุฒิ ป.ตรี
- ได้ รับการคุ้มครองเมือ่ ครั้งดํารงตําแหน่ ง
จนท.บริหารงานการเงินและบัญชี
- เข้ ารับการอบรมหลักสู ตรตามที่ ก.อบต.
กําหนด

ดํารงตําแหน่ ง
ประเภทอํานวยการท้ องถิ่น

เนื่องจากผู้ทไี่ ด้ รับการคุ้มครอง
ตามมติ ก.อบต. แล้ว ย่อมได้ รับการ
คุ้มครองต่ อไป

กรณีการกําหนดประเภทและระดับ
ตามโครงสร้ างส่ วนราชการและระดับตําแหน่ งของเทศบาล

บทเฉพาะกาล
เทศบาลขนาดใหญ่

- ตําแหน่ งปลัดเทศบาล
เป็ นระดับ 9
- ผู้อาํ นวยการหรือเทียบเท่ า
เป็ นระดับ 9

ให้ กาํ หนดเป็ นประเภทพิเศษ
***************

เทศบาลเมืองสุรินทร์
เป็ นเทศบาลขนาดใหญ่
ไม่ มีผ้ ูอาํ นวยการ เป็ นระดับ 9
แต่ มีตาํ แหน่ งรองปลัดเทศบาล ระดับ 9

1. ให้ ปรับเป็ นเทศบาลประเภทสามัญระดับสู ง
2. กําหนดให้ ยุบตําแหน่ งรองปลัดเทศบาล ระดับ 9
หรือปรับลดเป็ นตําแหน่ งนักบริหารงานท้ องถิ่น
ระดับกลาง (คุ้มครองผู้ดาํ รงตําแหน่ งเดิม ว่ างให้ ยุบ)

กรณีการสรรหา

เทศบาลเมืองสุ รินทร์

ประกาศรับสมัครคัดเลือก รอง 9
ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2558
(รับสมัคร 29 ธ.ค.58 – 20 ม.ค.59)

การคัดเลือกนั้นย่ อมสิ้นผลไป
ตั้งแต่ เดือนมกราคม 2559

เนื่องจากประกาศรับสมัครเป็ นเพียง
ขั้นตอนเริ่มต้ นของการสรรหา
ซึ่งยังไม่ มผี ้ผู ่านการคัดเลือก
ประกอบกับตําแหน่ งรอง 9
ถูกยุบเลิกตามโครงสร้ างส่ วนราชการ
ในระบบจําแนกตําแหน่ งใหม่

กรณีการสรรหา
มาตรฐานทัว่ ไปเกีย่ วกับโครงสร้ างฯ ของ อบจ.

กําหนดให้ ตําแหน่ งรองปลัดองค์ การบริหารส่ วนจังหวัด
มีจํานวนไม่ เกิน 2 อัตรา
อบจ.อุบลราชธานี
อยู่ระหว่ างสรรหารองปลัด อบจ. คนที่ 3
ทีว่ ่ าง
อบจ.แม่ ฮ่องสอน
เดิมกําหนดตําแหน่ งรองปลัด อบจ. 3 อัตรา
และอยู่ระหว่ างการสรรหา
รองปลัด อบจ.คนที่ 3

การคัดเลือกนั้น
ย่ อมสิ้นผลไป

เนื่องจากประกาศรับสมัครเป็ นเพียง
ขั้นตอนเริ่มต้ นของการสรรหา
ซึ่งยังไม่ มผี ้ ูผ่านการคัดเลือก ประกอบกับ
ตําแหน่ งรองปลัด อบจ. คนที่ 3
ต้ องถูกยุบเลิกตามโครงสร้ างส่ วน
ราชการในระบบจําแนกตําแหน่ งใหม่

เกณฑ์ การเลือ่ นระดับ (ครั้งแรก)
ประเภททัว่ ไป

ระดับ
ปฏิบัตงิ าน
ระดับ
อาวุโส

ใช้ หลักเกณฑ์ การเลือ่ นระดับ
นอกระดับควบ โดยอนุโลม

ใช้ หลักเกณฑ์ การเลือ่ นระดับ
นอกระดับควบขั้นสู ง โดยอนุโลม

ระดับ
ชํานาญงาน
ระดับ
ชํานาญงาน

เกณฑ์ การเลือ่ นระดับ (ครั้งแรก)
ประเภทวิชาการ

ระดับ
ปฏิบัตกิ าร
ระดับ
ชํานาญการพิเศษ/
เชี่ยวชาญ
ระดับ
ชํานาญการพิเศษ/
เชี่ยวชาญ

ใช้ หลักเกณฑ์ การเลือ่ นระดับ
นอกระดับควบ

ใช้ หลักเกณฑ์ การเลือ่ นระดับ
ตามหลักเกณฑ์ เดิม โดยอนุโลม

จะแนวทางปฏิบตั ิอกี ครั้งหนึ่ง
เนื่องจากไม่ มหี ลักเกณฑ์ เดิมรองรับ

ระดับ
ชํานาญการ
ระดับ
ชํานาญการ

(สายงานวิทยาศาสตร์ ฯ)

ระดับ
ชํานาญการ
(สายงานปกติ)

การรับเงินประจําตําแหน่ ง
การรับเงินประจําตําแหน่ ง
สํ าหรับ
ตําแหน่ งประเภทวิชาการ
ระดับชํานาญการ
(ระดับ 6 สายงานวิชาชีพ)

เงือ่ นไขการรับเงินประจําตําแหน่ ง

1. ต้ องเป็ นผู้ดาํ รงตําแหน่ งประเภทวิชาการ
ระดับชํานาญการ หรือเทียบเท่ ามาแล้วไม่ น้อยกว่ า 2 ปี
2. ต้ องผ่านการประเมินคุณสมบัติและผลงานจาก
ส่ วนราชการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการทีก่ าํ หนดไว้
สํ าหรับใช้ ในการประเมินเพือ่ เลือ่ นขึน้ แต่ งตั้งให้ ดาํ รง
ตําแหน่ งระดับ 7 (วิชาชีพเฉพาะเดิม)

หนังสื อสํ านักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ ว 18 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2551

การเบิกจ่ ายเงินค่ าตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือน
ให้ ใช้ ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์
การให้ ข้าราชการหรื อพนั กงานส่ วนท้ องถิ่นได้ รับเงินค่ าตอบแทน
นอกเหนื อ จากเงิ น เดื อ น ลงวั น ที่ 22 เมษายน 2547 และ
หนั ง สื อ สํ า นั ก งาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 28
ลงวั น ที่ 16 กุ ม ภาพั น ธ์ 2548 เรื่ อ ง แนวทางปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ
ก า ร เ บิ ก จ่ า ย เ งิ น ค่ า ต อ บ แ ท น น อ ก เ ห นื อ จ า ก เ งิ น เ ดื อ น
(การกําหนดให้ ข้าราชการหรื อพนักงานส่ วนท้ องถิ่น ระดับ 8 ขึ้นไป
ไ ด้ รั บ เ งิ น ค่ า ต อ บ แ ท น เ ป็ น ร า ย เ ดื อ น เ ท่ า กั บ อั ต ร า เ งิ น
ประจําตําแหน่ งทีไ่ ด้ รับ)

การโอน
การโอนในกลุ่มตําแหน่ งทีม่ กี ารควบรวมซี

เช่ น ตําแหน่ งหัวหน้ าฝ่ าย 6 และ 7 เป็ น อํานวยการท้ องถิ่น ระดับต้ น

ระบบแท่ ง

หัวหน้ าฝ่ ายระดับ 6 และระดับ 7 จะกลายเป็ นประเภทอํานวยการท้ องถิ่น
ระดับต้ น ดังนั้น จึงสามารถโอนกันได้
การนับระยะเวลาการดํารงตําแหน่ งเพือ่ เป็ นคุณสมบัตใิ นการเลือ่ นระดับสู งขึน้
ให้ พจิ ารณาว่ าเดิมก่อนเข้ าสู่ ระบบแท่ ง ดํารงตําแหน่ งหัวหน้ าฝ่ าย ระดับ 6 หรือ
ระดับ 7 ตามบทเฉพาะกาล แนบท้ ายหนังสื อ ว 58 ลว. 11 ค. 58

การย้ าย

(อยู่ระหว่ างดําเนินการหรือดําเนินการไม่ แล้ วเสร็จ)

ย้ ายเปลีย่ นสายงาน
จากระดับ 1 ระดับ
2 เป็ นสายงานที่
เริ่มต้ นจากระดับ 3

ให้ ยกเลิกการย้ าย
ทีด่ ําเนินการไม่ เสร็จหรือ
อยู่ระหว่ างดําเนินการ
เนื่องจากยังไม่ มกี ารแก้ไข
บทเฉพาะกาล ข้ อ 16
ของมาตรฐานทัว่ ไป
เกีย่ วกับการย้าย พ.ศ. 2558

การแต่ งตั้ง การคัดเลือก การสอบคัดเลือก
การสอบแข่ งขัน การโอน การรับโอน
•ให้ ถอื ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เดิม โดยให้ ปรับ
ชื่อประเภทตําแหน่ งและระดับตําแหน่ ง
ตามการเทียบระดับจากระบบซีเป็ นระบบแท่ ง
ตามหนังสื อ สํ านักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต.
ที่ มท 0809.5/ว 40 ลงวันที่ 15 กันยายน 2558

การคัดเลือก / สอบคัดเลือก

กรณี อบต.ได้ คดั เลือก/
สอบคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้ว
เมือ่ 12 ธ.ค.58 และประกาศผลแล้ว
จะสามารถนําเข้ า ก.อบต.จังหวัด
เพือ่ บรรจุแต่ งตั้ง
ในเดือน ม.ค.59 หรือ
ต้ องเข้ าในเดือน เม.ย.59

ถ้ า การดํ า เนิ น การสรรหาได้ ป ระกาศผลก่ อ น
มกราคม 2559 และอยู่ระหว่ างขอความเห็นชอบ ก.
จังหวัด ไม่ ว่าจะเป็ นจังหวัดเดียวกันหรือต่ างจังหวัด
ก็สามารถดําเนินการต่ อไปได้ จนแล้ วเสร็จ และออก
คํ า สั่ งแต่ งตั้ งในระหว่ างมาตรการระงั บ การ
ดําเนินการบริหารงานบุคคล 3 เดือน ได้
ทั้งนี้ การดําเนิ นการดังกล่ าวจะต้ องแล้ วเสร็ จ
ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 59 โดยการได้ รับเงินเดือน
ให้ ถือปฏิบัติตามหนังสื อสํ านักงาน ก.จ. ก.ท. และ
ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว36 ลว 22 เม.ย. 59
หากการดําเนินการไม่ แล้ วเสร็ จภายในวันที่ 29
กุมภาพันธ์ 2559 ให้ ดําเนินการออกคําสั่ งแต่ งตั้งให้
มีผลตั้งแต่ วนั ที่ 1 เมษายน 2559

การคัดเลือก / สอบคัดเลือก
กรณีได้ ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก
ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 59 ซึ่งตาม ว 1 ระบุให้ แก้ไข
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก โดยระบุ
คุณสมบัตเิ ฉพาะสํ าหรับตําแหน่ ง และ
ระดับทีจ่ ะแต่ งตั้งเป็ นไปตามหนังสื อ
ว 58 ลว. 11 ธ.ค. 58 ก่อนวันปิ ดรับสมัคร
หาก อปท. มิได้ แก้ไขประกาศรับสมัคร
แต่ ได้ ดาํ เนินการสอบคัดเลือกต่ อ จะสามารถ
มีมติเห็นชอบได้ หรือไม่

ให้ ถือว่ าเป็ นการดําเนินการ
สอบคัดเลือกทีไ่ ม่ ชอบ
ให้ พจิ ารณายกเลิกประกาศผล
แล้วดําเนินการใหม่ ให้ ถูกต้ อง
ตามเงือ่ นไขทีก่ าํ หนด

กรณีผ้ ูดาํ รงตําแหน่ งไม่ ถูกต้ อง
ตามโครงสร้ างเทศบาลขนาดกลางเดิม

เทศบาลขนาดกลางเดิม
ปลัดเทศบาล ระดับ 7 ว่ าง

เทศบาลขนาดกลางเดิม
เมื่อเข้ าสู่ ระบบแท่ งจะกลายเป็ น
เทศบาลประเภทสามัญ
ซึ่งมีตําแหน่ งปลัดเทศบาล
เป็ นนักบริหารงานท้ องถิ่น
ระดับกลาง

โดยไม่ ต้องตรวจสอบภาระค่ าใช้ จ่าย
ด้ านการบริหารงานบุคคลแต่ อย่ างใด

มาตรฐานทัว่ ไป และหลักเกณฑ์ ฯ ทีย่ กเลิก
ในระบบแท่ ง
ตามหนังสื อสํ านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว40 ลว 27 เม.ย. 59
1. ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการเลือ่ นระดับ
เป็ นกรณีพิเศษให้ แก่ ข้าราชการหรือพนักงานส่ วนท้ องถิ่นตําแหน่ งบริหารที่เกษียณอายุ
ราชการเป็ นระดับทีส่ ู งขึน้ 1 ระดับ เป็ นกรณีพเิ ศษ
2. ประกาศ ก.จ. และ ก.ท. เรื่อง การให้ ข้าราชการหรือพนักงานส่ วนท้ องถิ่น
ได้ รับเงินเดือนในอันดับทีส่ ู งขึน้ 1 อันดับ
3. ประกาศ ก.จ. และ ก.ท. เรื่อง มาตรฐานทัว่ ไปเกีย่ วกับการกําหนดตําแหน่ ง
ปลัด อบจ. หรือปลัดเทศบาล ระดับ 10 เป็ นการเฉพาะราย

การบริหารงานบุคคล

สํ านักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่ วนท้ องถิน่
ส่ วนมาตรฐานทัว่ ไปการบริหารงานบุคคลส่ วนท้ องถิน่

