
ตามมาตรการระงบั 

การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน่ 



มาตรการระงบัการดาํเนินการบริหารงานบุคคล 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หนังสือสาํนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด  

ที่ 0809.2/ว 132 ลงวันที่  28 ธันวาคม 2558 

หนังสือสาํนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด  

ที่ 0809.2/ว 134 ลงวันที่  28 ธันวาคม 2558 

หนังสือสาํนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนมาก  
ที่ 0809.2/ว 1 ลงวันที่  4 มกราคม 2559 



     2. การระงับการดําเนินการเก่ียวกับกระบวนการบริหารงานบุคคลที่ เก่ียวข้องกับ 

การกาํหนดตําแหน่งเพิ่มเติม การแต่งตัง้ การย้าย การโอน การคัดเลือก การสอบคัดเลือก นัน้ 

หมายถงึ การระงบัการดาํเนินการที่เร่ิมต้นตัง้แต่วันที่ ๑ มกราคม 2559 เป็นต้นไป 

     3 .  การแต่งเค ร่ืองแบบของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่ น เ ป็นไปตาม

พระราชบญัญัตเิคร่ืองแบบเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2509 กล่าวคือให้เป็นไปตามประเภท

ตาํแหน่งและระดับตาํแหน่ง ตามระบบจาํแนกตาํแหน่ง (ระบบซี) ไปพลางก่อน 

     1. มาตรการนีใ้ช้บังคับเฉพาะข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ที่อยู่ภายใต้บังคับ

ระบบจาํแนกตาํแหน่ง (ระบบแท่ง) เท่านัน้ ไม่รวมถงึข้าราชการครูหรือพนักงานครู บุคลากร

ทางการศึกษาในระบบวิทยฐานะ ลูกจ้างประจาํ และพนักงานจ้าง 

ข้อแนะนําการดาํเนินการ 

ตามมาตรการระงับการดาํเนินการบริหารงานบุคคล 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 



การดาํเนินการตามมาตรการระงบั 

การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น      การระงับการดําเนินการเก่ียวกับกระบวนการบริหารงานบุคคล 

ที่เก่ียวข้องกับการกําหนดตําแหน่งเพิ่มเติม การแต่งตัง้ การย้าย 

การโอน การคัดเลือก การสอบคัดเลือก นัน้ หมายถึง การระงับ

การดาํเนินการที่เร่ิมต้นตัง้แต่วันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป 

โครงสร้างส่วนราชการ และระดับตาํแหน่ง 

• ให้ อ.บ.จ. เทศบาล และ อ.บ.ต. ปรับโครงสร้างให้
เป็นไปตามประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เร่ือง 
มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับโครงสร้างส่วนราชการและ
ระดับตําแหน่งของข้าราชการและพนักงานส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2558 กาํหนด  

การเพิ่มใหม่/การปรับปรุงตาํแหน่ง/ 
การย้าย การโอน การรับโอน  

• การดําเนินการที่ดําเนินการก่อนวันที่  1 ม.ค.59 แต่ไม่แล้วเสร็จ 
หรือที่ดําเนินการแล้วเสร็จภายในเดือน ธ.ค.58 แต่มีผลใช้
บังคับตัง้แต่วันที่  1 ม.ค.59 เป็นต้นไป ก็ให้การนัน้สามารถ
ดําเนินการต่อเน่ืองไปได้เท่าที่ ไม่ขัดหรือแย้งกับคุณสมบัติ
ตามคุณสมบัติ เฉพาะสําหรับตําแหน่งในระบบจําแนก
ตาํแหน่ง (ระบบแท่ง)  

การคัดเลือก และการสอบคัดเลือก 

•การดําเนินการท่ีได้ประกาศก่อนวันท่ี ๑ มกราคม 2559  

ให้ดาํเนินการต่อไปได้จนแล้วเสร็จเท่าท่ีไม่ขัดหรือแย้ง

กับคุณสมบัติตามคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งในระบบ

จาํแนกตาํแหน่ง (ระบบแท่ง)  

 

การพ้นจากตาํแหน่ง 

• การถูกส่ังให้พ้นจากตาํแหน่ง การลาออก การปลดออก 
การไล่ออก หรือการพ้นจากตําแหน่งเพ่ือบรรจุแต่งตัง้
ในส่วนราชการอ่ืน ไม่ต้องห้ามตามมาตรการนี ้ 



สรุปประเดน็ปัญหา 

และแนวทางแก้ไข 



กรณสีายงานบริหารเดิมของ 

อบต. ซ่ึงไม่มีคุณวุฒิปริญญาตรี  

เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานการเงนิและบัญชี 

ระดบั 5 ในเทศบาลขนาดเลก็ ซ่ึงไม่มี

คุณวุฒิการศึกษาปริญญาตรีตรงตาม

คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตาํแหน่ง 

นักบริหารงานการคลงั 

เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานช่าง ระดบั 6 ใน

อบต. ซ่ึงมคุีณวุฒิการศึกษาปริญญา

ตรีตรงตามคุณสมบัตเิฉพาะสําหรับ

ตาํแหน่งนักบริหารงานการช่าง 

ภายหลงัวนัที ่1 มกราคม 2559 

     ให้แต่งตั้งให้ดํารงตาํแหน่งประเภททัว่ไป ระดับชํานาญงาน  

หากคุณวุฒิไม่ตรง ให้แต่งตั้งในกลุ่มงานเกือ้กลู ตาม ว 61 

ประเดน็ที ่1 ประเดน็ที ่2 



กรณมีีคุณวุฒไิม่ตรงตามคุณสมบตั ิ

เฉพาะสําหรับตาํแหน่ง 

ดํารงตําแหน่ง 

ประเภทอาํนวยการท้องถ่ิน 

     เน่ืองจากผู้ทีไ่ด้รับการคุ้มครอง 

ตามมต ิก.อบต. แล้ว ย่อมได้รับการ

คุ้มครองต่อไป 

นักบริหารงานการคลงั ระดับ 6 

- ไม่มวุีฒิ ป.ตรี  

- ได้รับการคุ้มครองเมือ่คร้ังดาํรงตาํแหน่ง  

   จนท.บริหารงานการเงนิและบัญชี 

- เข้ารับการอบรมหลกัสูตรตามที ่ก.อบต. 

   กาํหนด 



1. ให้ปรับเป็นเทศบาลประเภทสามัญระดับสูง 

2. กาํหนดให้ยุบตาํแหน่งรองปลดัเทศบาล ระดบั 9  

หรือปรับลดเป็นตาํแหน่งนักบริหารงานท้องถิ่น 

ระดบักลาง (คุ้มครองผู้ดาํรงตําแหน่งเดมิ ว่างให้ยุบ) 

กรณีการกาํหนดประเภทและระดบั 

ตามโครงสร้างส่วนราชการและระดบัตาํแหน่งของเทศบาล 

บทเฉพาะกาล 
เทศบาลขนาดใหญ่ 

  -  ตาํแหน่งปลดัเทศบาล  

     เป็นระดบั 9  

  -  ผู้อาํนวยการหรือเทยีบเท่า   

     เป็นระดบั 9  

ให้กาํหนดเป็นประเภทพเิศษ 

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

เทศบาลเมืองสุรินทร์ 

เป็นเทศบาลขนาดใหญ่ 

ไม่มีผู้อาํนวยการ เป็นระดับ 9  

แต่มีตาํแหน่งรองปลัดเทศบาล ระดับ 9 



กรณกีารสรรหา 

เทศบาลเมืองสุรินทร์ 
ประกาศรับสมคัรคดัเลอืก รอง 9 

ลงวนัที ่17 ธันวาคม 2558  

(รับสมคัร 29 ธ.ค.58 – 20 ม.ค.59) 

การคดัเลอืกน้ันย่อมส้ินผลไป 

ตั้งแต่เดือนมกราคม 2559 

เน่ืองจากประกาศรับสมคัรเป็นเพยีง

ขั้นตอนเร่ิมต้นของการสรรหา  

ซ่ึงยงัไม่มผู้ีผ่านการคดัเลอืก 

ประกอบกบัตาํแหน่งรอง 9  

ถูกยุบเลกิตามโครงสร้างส่วนราชการ

ในระบบจําแนกตาํแหน่งใหม่ 



กรณกีารสรรหา 

มาตรฐานทัว่ไปเกีย่วกบัโครงสร้างฯ ของ อบจ. 

กาํหนดให้ตําแหน่งรองปลดัองค์การบริหารส่วนจังหวดั 

มีจํานวนไม่เกนิ 2 อตัรา 

อบจ.อุบลราชธานี  

อยู่ระหว่างสรรหารองปลดั อบจ. คนที ่3  

ทีว่่าง 

อบจ.แม่ฮ่องสอน  

เดมิกาํหนดตาํแหน่งรองปลดั อบจ. 3 อตัรา  

และอยู่ระหว่างการสรรหา 

รองปลดั อบจ.คนที ่3 

การคดัเลอืกน้ัน 

ย่อมส้ินผลไป 
เน่ืองจากประกาศรับสมคัรเป็นเพยีง

ขั้นตอนเร่ิมต้นของการสรรหา  

ซ่ึงยงัไม่มผู้ีผ่านการคดัเลอืก ประกอบกบั

ตําแหน่งรองปลดั อบจ. คนที ่3  

ต้องถูกยุบเลกิตามโครงสร้างส่วน

ราชการในระบบจําแนกตําแหน่งใหม่ 



เกณฑ์การเลือ่นระดบั (คร้ังแรก) 

ประเภททัว่ไป  

ระดบั 

ปฏิบัตงิาน 

ระดบั 

ชํานาญงาน 

ระดบั 

ชํานาญงาน 

ระดบั 

อาวุโส 

ใช้หลกัเกณฑ์การเลือ่นระดบั

นอกระดบัควบ โดยอนุโลม 

ใช้หลกัเกณฑ์การเลือ่นระดบั

นอกระดบัควบขั้นสูง โดยอนุโลม 



เกณฑ์การเลือ่นระดบั (คร้ังแรก) 

ประเภทวชิาการ  

ระดบั 

ปฏิบัตกิาร 

ระดบั 

ชํานาญการ 

ระดบั 

ชํานาญการพเิศษ/

เช่ียวชาญ 

ใช้หลกัเกณฑ์การเลือ่นระดบั 

นอกระดบัควบ 

จะแนวทางปฏิบตัิอกีคร้ังหน่ึง  

เน่ืองจากไม่มหีลกัเกณฑ์เดมิรองรับ 

ระดบั 

ชํานาญการพเิศษ/

เช่ียวชาญ 

ใช้หลกัเกณฑ์การเลือ่นระดบั 

ตามหลกัเกณฑ์เดมิ โดยอนุโลม 

ระดบั 

ชํานาญการ 

(สายงานปกต)ิ 

ระดบั 

ชํานาญการ 
(สายงานวทิยาศาสตร์ฯ) 



การรับเงนิประจาํตาํแหน่ง 

เงือ่นไขการรับเงนิประจาํตาํแหน่ง 
     1.  ต้องเป็นผู้ดาํรงตาํแหน่งประเภทวชิาการ 

ระดบัชํานาญการ หรือเทยีบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี  

     2. ต้องผ่านการประเมนิคุณสมบัติและผลงานจาก

ส่วนราชการตามหลกัเกณฑ์และวธีิการทีก่าํหนดไว้ 

สําหรับใช้ในการประเมนิเพือ่เลือ่นขึน้แต่งตั้งให้ดาํรง

ตาํแหน่งระดบั 7 (วชิาชีพเฉพาะเดมิ) 

การรับเงินประจําตําแหน่ง

สําหรับ 

ตําแหน่งประเภทวชิาการ 

ระดับชํานาญการ  

(ระดับ 6 สายงานวชิาชีพ) 

หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที ่นร 1006/ ว 18 ลงวนัที ่11 ธันวาคม 2551  



       

          ให้ใช้ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เร่ือง กาํหนดหลกัเกณฑ์ 

การให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับเงินค่าตอบแทน

นอ ก เ ห นื อ จ า ก เ งิน เ ดือ น  ลง วัน ที่  2 2  เ ม ษ า ยน  2 5 47  แ ล ะ 

หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 28  

ลงวันที่  16 กุมภาพันธ์ 2548 เ ร่ือง แนวทางปฏิบัติ เกี่ยวกับ 

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  

(การกําหนดให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 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 

ประจําตาํแหน่งทีไ่ด้รับ) 

การเบิกจ่ายเงนิค่าตอบแทน 

นอกเหนือจากเงนิเดอืน 



การโอน 

การโอนในกลุ่มตาํแหน่งทีม่กีารควบรวมซี  
     เช่น ตาํแหน่งหัวหน้าฝ่าย 6 และ 7 เป็น อาํนวยการท้องถิ่น ระดบัต้น 

ระบบแท่ง   
     หัวหน้าฝ่ายระดบั 6 และระดบั 7 จะกลายเป็นประเภทอาํนวยการท้องถิ่น 

ระดบัต้น  ดงัน้ัน  จึงสามารถโอนกนัได้  

การนับระยะเวลาการดาํรงตาํแหน่งเพือ่เป็นคุณสมบัตใินการเลือ่นระดบัสูงขึน้ 

ให้พจิารณาว่าเดมิก่อนเข้าสู่ระบบแท่ง ดาํรงตาํแหน่งหัวหน้าฝ่าย ระดบั 6 หรือ

ระดบั 7 ตามบทเฉพาะกาล แนบท้ายหนังสือ ว 58 ลว. 11 ค. 58 



การย้าย 
(อยู่ระหว่างดําเนินการหรือดําเนินการไม่แล้วเสร็จ) 

ย้ายเปลีย่นสายงาน 

จากระดบั 1 ระดบั 

2 เป็นสายงานที่

เร่ิมต้นจากระดบั 3 

ให้ยกเลกิการย้าย 

ทีด่ําเนินการไม่เสร็จหรือ 

อยู่ระหว่างดําเนินการ 

 เน่ืองจากยงัไม่มกีารแก้ไข 

บทเฉพาะกาล ข้อ 16 

ของมาตรฐานทัว่ไป 

เกีย่วกบัการย้าย พ.ศ. 2558 



การแต่งตั้ง การคดัเลอืก การสอบคดัเลอืก          

การสอบแข่งขนั การโอน การรับโอน 

•ให้ถอืปฏิบัติตามหลกัเกณฑ์เดมิ โดยให้ปรับ

ช่ือประเภทตําแหน่งและระดบัตําแหน่ง 

ตามการเทยีบระดบัจากระบบซีเป็นระบบแท่ง 

ตามหนังสือ สํานักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. 

ที ่มท 0809.5/ว 40 ลงวนัที ่15 กนัยายน 2558 



การคดัเลอืก / สอบคดัเลอืก 

กรณี อบต.ได้คดัเลอืก/ 

สอบคดัเลอืกเสร็จส้ินแล้ว 

เมือ่ 12 ธ.ค.58 และประกาศผลแล้ว  

จะสามารถนําเข้า ก.อบต.จังหวดั 

เพือ่บรรจุแต่งตั้ง 

 ในเดอืน ม.ค.59 หรือ 

ต้องเข้าในเดอืน เม.ย.59 

     ถ้าการดําเนินการสรรหาได้ประกาศผลก่อน

มกราคม 2559 และอยู่ระหว่างขอความเห็นชอบ ก.

จังหวัด ไม่ว่าจะเป็นจังหวัดเดียวกันหรือต่างจังหวัด 

กส็ามารถดาํเนินการต่อไปได้จนแล้วเสร็จ และออก

คํา ส่ังแต่งตั้ ง ในระหว่างมาตรการระงับการ

ดาํเนินการบริหารงานบุคคล  3 เดอืน ได้  
     ทั้งนี้ การดําเนินการดังกล่าวจะต้องแล้วเสร็จ

ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 59 โดยการได้รับเงินเดือน

ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ 

ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว36 ลว 22 เม.ย. 59 
     หากการดําเนินการไม่แล้วเสร็จภายในวันที่ 29 

กมุภาพนัธ์ 2559 ให้ดําเนินการออกคําส่ังแต่งตั้งให้

มีผลตั้งแต่วนัที่ 1 เมษายน 2559  



การคดัเลอืก / สอบคดัเลอืก 

     กรณีได้ประกาศรับสมคัรสอบคดัเลอืก

ก่อนวนัที ่1 ม.ค. 59 ซ่ึงตาม ว 1 ระบุให้แก้ไข

ประกาศรับสมคัรสอบคดัเลอืก โดยระบุ

คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตาํแหน่ง และ

ระดบัทีจ่ะแต่งตั้งเป็นไปตามหนังสือ  

ว 58 ลว. 11 ธ.ค. 58 ก่อนวนัปิดรับสมคัร 

หาก อปท. มไิด้แก้ไขประกาศรับสมคัร  

แต่ได้ดาํเนินการสอบคดัเลอืกต่อ จะสามารถ

มมีตเิห็นชอบได้หรือไม่ 

ให้ถือว่าเป็นการดาํเนินการ

สอบคดัเลอืกทีไ่ม่ชอบ  

ให้พจิารณายกเลกิประกาศผล

แล้วดาํเนินการใหม่ให้ถูกต้อง

ตามเงือ่นไขทีก่าํหนด 



กรณผู้ีดาํรงตาํแหน่งไม่ถูกต้อง 

ตามโครงสร้างเทศบาลขนาดกลางเดมิ 

เทศบาลขนาดกลางเดิม 

ปลดัเทศบาล ระดับ 7 ว่าง 

เทศบาลขนาดกลางเดิม  

เม่ือเข้าสู่ระบบแท่งจะกลายเป็น

เทศบาลประเภทสามัญ  

ซ่ึงมีตําแหน่งปลดัเทศบาล 

เป็นนักบริหารงานท้องถ่ิน 

ระดับกลาง  

โดยไม่ต้องตรวจสอบภาระค่าใช้จ่าย

ด้านการบริหารงานบุคคลแต่อย่างใด 



มาตรฐานทัว่ไป และหลกัเกณฑ์ฯ ทีย่กเลกิ  

ในระบบแท่ง 

     1. ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เร่ือง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขการเลือ่นระดับ

เป็นกรณีพิเศษให้แก่ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นตําแหน่งบริหารที่เกษียณอายุ

ราชการเป็นระดบัทีสู่งขึน้ 1 ระดบั เป็นกรณีพเิศษ  

     2. ประกาศ ก.จ. และ ก.ท. เร่ือง การให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

ได้รับเงนิเดอืนในอนัดบัทีสู่งขึน้ 1 อนัดบั 

     3. ประกาศ ก.จ. และ ก.ท. เร่ือง มาตรฐานทัว่ไปเกีย่วกบัการกาํหนดตาํแหน่ง

ปลดั อบจ. หรือปลดัเทศบาล ระดบั 10 เป็นการเฉพาะราย  

     ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว40 ลว 27 เม.ย. 59 



การบริหารงานบุคคล 
สํานักพฒันาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน่ 

ส่วนมาตรฐานทัว่ไปการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน่  
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