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เรือ่ ง

แนวทางปฏิบตั เิ กีย่ วกับการกําหนดอัตรากําลังทดแทน ตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 25 (พ.ศ. 2546)

เรียน (กระทรวง ทบวง กรม และจังหวัด)
อางถึง หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1012.2/ว.4 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2546
ตามหนังสือที่อางถึง คณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบใหออกกฎ ก.พ. ฉบับที่ 25
(พ.ศ. 2546) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 วาดวยการ
สั่งใหขาราชการพลเรือนสามัญรับเงินเดือนในอัตรากําลังทดแทน โดยกฎ ก.พ. ดังกลาว ไดประกาศ
ใชในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เลม 120 ตอนที่ 57 ก. วันที่ 19 มิถนุ ายน 2546 ความแจง
แลว นัน้
เพื่ออนุวัติใหเปนไปตาม กฎ ก.พ. ดังกลาว โดยเฉพาะหลักการทีก่ าํ หนดให
กระทรวง ทบวง กรม เจาสังกัด อาจขอกําหนดอัตรากําลังทดแทนสําหรับขาราชการพลเรือนสามัญที่
ตองโยกยายถายโอนไปสวนราชการอื่นหรือไดรับการพัฒนาใหไปฝกทักษะใหม และขาราชการ
พลเรื อ นสามั ญ ที่ ไ ม อ าจปฏิ บั ติ ง านให สั ม ฤทธิ์ ผ ลได ต ามเป า หมายที่ กําหนดในการป อ งกั น และ
ปราบปรามยาเสพติด หรือละเลยเพิกเฉยไมใหความรวมมือในเรื่องนี้ หรือมีเหตุอันควรสงสัย
อยางยิ่งวามีพฤติกรรมในการผลิต การคา การเสพ หรือเขาไปเกี่ยวของกับยาเสพติด ประกอบกับ
คณะรัฐมนตรีไดมีมติมอบใหสํานักงาน ก.พ. รับไปดําเนินการกําหนดอัตรากําลังทดแทนในจํานวน
ไมเกินรอยละ 1 ของจํานวนขาราชการพลเรือนทั้งหมด (คิดเปนจํานวนประมาณ 3,940 อัตรา)
ก.พ. จึงมีมติกําหนดขั้นตอนและวิธีดําเนิน การ รวมทั้ง แนวทางปฏิบัติเ กี่ย วกับ การขอกําหนด
อัตรากําลังทดแทนดังกลาวไว ดังนี้
ก. ขั้นตอนและวิธีดําเนินการ
1. สวนราชการทีข่ อกําหนดอัตรากําลังทดแทน ตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 25 (พ.ศ. 2546)
จะกระทําไดตอ เมือ่ มีการดําเนินการตามขัน้ ตอนและวิธกี าร หรือไดมกี ารสัง่ การตามขัน้ ตอน ดังตอไปนี้
1.1 ไดมีก ารสั่ ง ยา ยหรือ สับ เปลี่ ย นขา ราชการพลเรือ นสามัญ ไปแตง ตั้ง
ให ดํา รงตําแหน ง อื่ น ในส ว นราชการเดี ย วกั น ตามมาตรา 57 แห ง พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บ
ขาราชการพลเรือนพ.ศ. 2535 หรือไดมีการสั่งขาราชการพลเรือนสามัญใหประจํากระทรวง
ประจําทบวง ประจํากรม ประจํากอง หรือประจําจังหวัด ตามมาตรา 69 แหงพระราชบัญญัติ
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ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 ประกอบกับขอ 2 ของกฎ ก.พ.ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540)
ออกตามความในพระราชบัญญัตขิ า ราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 วาดวยการสัง่ ขาราชการพลเรือนสามัญ
ใหประจํากระทรวง ประจําทบวง ประจํากรม ประจํากอง หรือประจําจังหวัด แลวแตกรณี แลว
1.2 เมื่อไดดําเนินการตามขอ 1.1 แลว สวนราชการเห็นวามีเหตุผลความ
จําเปนเนื่องจากขาราชการพลเรือนสามัญดังกลาวมีพฤติกรรมเขาขายตามขอ 2 (5) และ (6) ของ
กฎ ก.พ. ฉบับที่ 19 (พ.ศ. 2541) ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยกฎ ก.พ. ฉบับที่ 25 (พ.ศ. 2546)
ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 วาดวยการสั่งใหขาราชการ
พลเรือนสามัญ รับเงินเดือนในอัตรากําลังทดแทน ใหดําเนินการดังนี้
(1) ผูบังคับบัญชาตนสังกัดแจงใหขาราชการพลเรือนสามัญผูนั้น
ทราบเปนลายลักษณอักษรถึงพฤติกรรมดังกลาว พรอมกับใหขาราชการพลเรือนผูนั้นชี้แจงเหตุผล
หรือขอโตแยงกลับมาเปนลายลักษณอักษร ภายใน 7 วัน นับแตวันไดรับทราบหนังสือของผูบังคับ
บัญชาดังกลาว
(2) ผูบังคับบัญชาตนสังกัด รวบรวมขอมูลตามขอ (1) พรอมทั้ง
บันทึกเปนลายลักษณอักษรใหปรากฏรายละเอียดวา ขาราชการพลเรือนผูนั้นมีพฤติการณอยางไร
ผลการชี้แจงของขาราชการพลเรือนผูนั้นเปนอยางไร และใหสรุปเหตุผลวาขาราชการพลเรือนผูนั้น
สมควรถูกสั่งใหรับเงินเดือนในอัตรากําลังทดแทน แลวเสนอผูมีอํานาจพิจารณาสั่งการ
2. เมื่อไดดําเนินการตามขั้นตอนในขอ 1 แลว สวนราชการเห็นวามีเหตุผล
ความจําเปนที่จะสั่งขาราชการพลเรือนสามัญใหรับเงินเดือนในอัตรากําลังทดแทน ผูบังคับบัญชาอาจ
ขอกําหนดอัตรากําลังทดแทนสําหรับขาราชการพลเรือนสามัญดังกลาวไดไมเกินกําหนดระยะเวลา
หกเดือน หากมีเหตุผลความจําเปนใหขยายเวลาไดอีกไมเกินหกเดือน และตองมีการวางแผน
บริหารตําแหนงรองรับขาราชการดังกลาวดวย โดยใหดําเนินการตามแนวทางปฏิบตั กิ ารขอกําหนด
อัตรากําลังทดแทน ตามขอ ข.
3. ในระหวางที่ขาราชการพลเรือนสามัญผูใดรับเงินเดือนในอัตรากําลังทดแทน
ให มี ก ารพั ฒ นาข า ราชการพลเรื อ นสามั ญ ผูนั้ นใหมีสมรรถนะสูงขึ้น เพื่ อให มีความพรอมและ
เหมาะสมสําหรับการเขาปฏิบัติหนาที่ราชการเมื่อครบกําหนดระยะเวลาตามที่กําหนดในกฎ ก.พ.
ทั้งนี้ จะตองมีระบบการติดตามประเมินผลทักษะและคุณภาพการปฏิบัติงานของขาราชการดังกลาว
ดวย
4. กรณีที่ขาราชการพลเรือนสามัญผูใ ดไมผา นการประเมินทักษะและคุณภาพการ
ปฏิบัติงานหรือไมสามารถปฏิบัติราชการใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ใหดําเนินการตาม
มาตรา 114 (6)แหงพระราชบัญญัตริ ะเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 ประกอบกฎ ก.พ. ฉบับที่ 20
(พ.ศ. 2541)ออกตามความในพระราชบัญญัตริ ะเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 วาดวยการสัง่ ให
ขาราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการ กรณีไมสามารถปฏิบัติราชการใหมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล
/ข.แนวทาง …..
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ข. แนวทางปฏิบตั แิ ละวิธกี ารเกีย่ วกับการขอกําหนดอัตรากําลังทดแทน
1. หลักการ
เพือ่ ใหการบริหารงานบุคคลของสวนราชการมีความคลองตัวแตยงั ยึดระบบ
คุณธรรม การขอกําหนดอัตรากําลังทดแทนสําหรับขาราชการพลเรือนสามัญทีเ่ ขาขายตามขอ 2 ของ
กฎ ก.พ. ฉบับที่ 25 (พ.ศ. 2546) สวนราชการจะตองกําหนดหลักเกณฑเพือ่ เปนหลักประกันสําหรับขาราชการ
ดังกลาวดังนี้
1.1 กําหนดระบบและวิธีการบริหารกําลังคนที่คลองตัวและรวดเร็วเพื่อ
รองรับการเกลี่ยและถายโอนขาราชการเพื่อใหบรรลุผลตามนโยบายรัฐบาล และการประกาศใช
กฎ ก.พ. ฉบับที่ 25 (พ.ศ. 2546) ดังกลาว
1.2 กําหนดหลักเกณฑการพิจารณาตัดสินกรณีที่ขาราชการรายใดเขาขาย
ที่จะไดรับเงินเดือนในอัตรากําลังทดแทนบนพื้นฐานของระบบคุณธรรม โดยคํานึงถึงการรักษา
สถานภาพและระดับตําแหนงของขาราชการไวดวย
1.3 กําหนดมาตรฐานในการวัดผลสัมฤทธิ์ของผลงานตามนโยบายและ
เปาหมายที่ชัดเจนโปรงใส มีการกําหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานในแตละดานตามลักษณะงานและ
ประกาศใหขาราชการในสังกัดทราบ
1.4 กําหนดหนาที่และความรับผิดชอบที่จะมอบหมายใหขาราชการผูรับ
เงินเดือนในอัตรากําลังทดแทนดังกลาวปฏิบัติ ซึ่งจะตองเหมาะสมกับระดับตําแหนงที่เคยดํารงอยู
เดิมและใหกําหนดเปาหมาย มาตรฐานหรือคุณลักษณะของการปฏิบัติงานที่ทางราชการตองการให
ชัดเจน เพื่อประโยชนในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชการผูรับเงินเดือนในอัตรา
กําลังทดแทนและแจงใหสํานักงาน ก.พ. ทราบ
1.5 สําหรับขาราชการผูไ ดรบั การพิจารณาใหไปพัฒนาหรือฝกทักษะใหมเพือ่
ใหมีความพรอมและเหมาะสมสําหรับการเขาปฏิบัติหนาที่ราชการจะตองมีแผนการพัฒนาบุคลากร
รองรับเปนรายบุคคล
1.6 มีการวางแผนบริหารตําแหนงในทุกระดับเพื่อรองรับขาราชการที่ครบ
กําหนดระยะเวลาตามที่กําหนดในกฎ ก.พ. ดังกลาว
2. การขอกําหนดอัตรากําลังทดแทน
2.1 สํานักงาน ก.พ. เปนศูนยกลางการบริหารตําแหนงและคุมยอดบัญชี
กรอบอัตรากําลังรอยละ 1 ของขาราชการพลเรือนสามัญในภาพรวม (คิดเปนจํานวนประมาณ 3,940 อัตรา)
และกําหนดอัตรากําลังทดแทนในกรณีดงั ตอไปนี้
(1) การกําหนดอัตรากําลังทดแทนสําหรับขาราชการพลเรือนสามัญ ตั้งแต
ระดับ 9 ขึ้นไป ตามคําขอของกระทรวงตาง ๆ เปนรายกรณี
(2) การกําหนดอัตรากําลังทดแทนสําหรับขาราชการพลเรือนสามัญ ตั้งแต
ระดับ 8 ลงมา ตามคําขอของกระทรวงที่มีความจําเปนในการกําหนดอัตรากําลังเกินกรอบรอยละ 1
ของขาราชการพลเรือนสามัญในสังกัดกระทรวง
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2.2 กระทรวงเปนศูนยกลางการบริหารตําแหนงและคุมยอดบัญชีกรอบอัตรากําลังใน
ภาพรวมรอยละ 1 ของขาราชการพลเรือนสามัญในสังกัดกระทรวง สําหรับการกําหนดอัตรากําลังทดแทน
ใหดาํ เนินการดังตอไปนี้
(1) การขอกําหนดอัตรากําลังทดแทนสําหรับขาราชการพลเรือนสามัญ ตัง้ แต
ระดับ 9 ขึน้ ไป ใหกระทรวงจัดทําคําขอกําหนดอัตรากําลังทดแทนมายังสํานักงาน ก.พ. พรอมแสดง
เหตุผลความจําเปนเฉพาะกรณีเปนราย ๆ ไป เพือ่ ประกอบการพิจารณาของ ก.พ
(2) กรณีการกําหนดอัตรากําลังทดแทน สําหรับขาราชการพลเรือนสามัญ
ตัง้ แตระดับ 8 ลงมา นัน้ ให อ.ก.พ. กระทรวงเปนผูพ จิ ารณา ทัง้ นี้ ภายในกรอบเมือ่ รวมกับตําแหนง
ระดับ 9 ขึน้ ไปแลวไมเกินรอยละ 1 ของขาราชการพลเรือนสามัญในสังกัดกระทรวงฯ
(3) กรณีที่กระทรวงใดมีเหตุผลความจําเปนในการกําหนดกรอบอัตรากําลัง
ทดแทนเกินกรอบตามทีก่ าํ หนดใน (2) ใหกระทรวงดําเนินการขอกําหนดอัตรากําลังทดแทนตอ ก.พ.
เปนรายกรณี แตหากกระทรวงใดไมมคี วามจําเปนตองกําหนดอัตรากําลังทดแทน หรือกําหนดในจํานวน
นอยกวากรอบทีก่ ระทรวงดําเนินการไดเอง ใหกระทรวงแจงยอดจํานวนตําแหนงคงเหลือในบัญชีกรอบ
อัตรากําลังทดแทนมายังสํานักงาน ก.พ. เพือ่ ทราบ และนํามารวมไวเปนกรอบอัตรากําลังทดแทนใน
สํานักงาน ก.พ.
(4) อัตรากําลังทดแทนใหกาํ หนดไวทกี่ ระทรวง โดยกระทรวงเปนผูม อบหมาย
งานและติดตามประเมินผลการปฏิบตั งิ านของขาราชการทีร่ บั เงินเดือนในอัตรากําลังทดแทนนัน้ สําหรับ
กรณีขา ราชการของสวนราชการตาง ๆ ทีป่ ฏิบตั งิ านในสวนภูมภิ าคใหกระทรวงเจาสังกัดประสานงานกับ
ผูว า ราชการจังหวัดในการมอบหมายงานและติดตามประเมินผลการปฏิบตั งิ านของขาราชการผูน นั้
3. การใหไดรบั เงินเดือนในอัตรากําลังทดแทน
3.1 ให เ ป น ไปตามหลั ก การตามที่ บั ญ ญั ติ ไ ว ใ นพระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บ
ขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 มาตรา 70 วาดวยการสัง่ ใหขา ราชการพลเรือนสามัญพนจากตําแหนง
หนาที่ และขาดจากอัตราเงินเดือนจากตําแหนงเดิมใหไดรับเงินเดือนในอัตรากําลังทดแทนดังกลาว
3.2 ใหสวนราชการนําอัตราเงินเดือนของตําแหนงวางภายในสวนราชการที่
ขาราชการพลเรือนสามัญผูนั้นสังกัดอยู ซึ่งไมมีผลทําใหงบประมาณหมวดเงินเดือน คาจางประจํา
เพิ่มขึ้น มากําหนดเปนเงิน เดือนในอัต รากําลังทดแทนดังกลา ว
3.3 ในกรณีที่มีงบประมาณหมวดเงินเดือนคาจางประจําไมเพียงพอที่จะนํามา
เกลี่ยใหสวนราชการทําความตกลงกับสํานักงบประมาณ
3.4 สําหรับการใหไดรับเงินประจําตําแหนง ใหเปนไปตามที่บัญญัติไวใน
มาตรา 35 แหง พระราชกฤษฎีกาการไดรับเงินประจําตําแหนงของขาราชการ และผูดํารงตําแหนง
ผูบริหารซึ่งไมเปนขาราชการ พ.ศ. 2538
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4. การพัฒนาขาราชการผูรับเงินเดือนในอัตรากําลังทดแทน
โดยที่การกําหนดอัตรากําลังทดแทนตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 25 (พ.ศ. 2546)
เปนมาตรการชั่วคราว ดังนัน้ เพือ่ ความคลองตัวในการบริหารงานบุคคลของสวนราชการ ในระหวางที่
สัง่ ใหขา ราชการพลเรือนสามัญรับเงินเดือนในอัตรากําลังทดแทน ใหสวนราชการดําเนินการดังตอไปนี้
4.1 ใหยา ยหรือสับเปลีย่ นขาราชการดังกลาวกลับมาปฏิบตั หิ นาทีร่ าชการในตําแหนง
เดิม หรือระดับไมตา่ํ กวาเดิม เมือ่ มีการติดตามประเมินผลวาขาราชการผูน นั้ ไมอยูใ นขายตามทีก่ าํ หนดไวใน
กฎ ก.พ. ฉบับที่ 25 (พ.ศ. 2546) หรือเมื่อครบกําหนดระยะเวลาตามที่กําหนดในกฎ ก.พ. ดังกลาว
4.2 ขาราชการผูใดมีความจําเปนตองไดรับการพัฒนาหรือฝกทักษะใหม ให
สวนราชการดําเนินการประสานงานกับศูนยพัฒนาและถายโอนกําลังคนภาครัฐ สํานักงาน ก.พ.ตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่ ก.พ. กําหนด
4.3 ขาราชการผูใ ดทีไ่ ดรบั การพัฒนาและฝกทักษะใหมแลว หรือครบกําหนดระยะ
เวลาตามทีก่ าํ หนดในกฎ ก.พ. ฉบับที่ 25 (พ.ศ. 2546) แลว แตยังไมสามารถปฏิบัติราชการใหมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ใหสวนราชการเจาสังกัดดําเนินการตามมาตรา 114(6) แหง
พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บข า ราชการพลเรื อ น พ.ศ. 2535 ประกอบกั บ กฎ ก.พ. ฉบั บ ที่ 20
(พ.ศ. 2541)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือเปนแนวทางปฏิบัติตอไป ทั้งนี้ ไดแจงใหกรมและ
จังหวัดตาง ๆ ทราบดวยแลว
ขอแสดงความนับถือ

(นายบุญปลูก ชายเกตุ)
เลขาธิการ ก.พ.

สํานักพัฒนาระบบจําแนกตําแหนงและคาตอบแทน
กลุมวิเคราะหตําแหนงและอัตราเงินเดือน
โทร. 0 2281 0975 โทรสาร 0 2282 0874

