
ที่ นร 1008/ว 6   สํานักงาน ก.พ.
  ถนนพิษณุโลก กทม. 10300

    5  สิงหาคม  2546

เร่ือง แนวทางปฏบิตัเิก่ียวกบัการกาํหนดอัตรากําลังทดแทน ตามกฎ ก.พ. ฉบบัที ่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
ส่ังใหขาราชการพลเรือนสามัญรับเงินเดือนในอัตรากําลังทดแทน  โดยกฎ ก.พ. ดังกลาว ไดประกาศ
ใชในราชกจิจานเุบกษา ฉบบักฤษฎกีา เลม 120 ตอนที ่ 57 ก. วนัที ่ 19 มถุินายน 2546 ความแจง 
แลว นัน้

เพ่ืออนุวัติใหเปนไปตาม กฎ ก.พ. ดังกลาว  โดยเฉพาะหลกัการทีกํ่าหนดให
กระทรวง ทบวง กรม เจาสังกัด อาจขอกําหนดอตัรากาํลังทดแทนสําหรับขาราชการพลเรือนสามัญที่
ตองโยกยายถายโอนไปสวนราชการอื่นหรือไดรับการพัฒนาใหไปฝกทักษะใหม และขาราชการ 
พลเรือนสามัญที่ไมอาจปฏิบัติงานใหสัมฤทธิ์ผลไดตามเปาหมายที่กําหนดในการปองกันและ 
ปราบปรามยาเสพติด หรือละเลยเพิกเฉยไมใหความรวมมือในเรื่องนี้ หรือมีเหตุอันควรสงสัย 
อยางย่ิงวามีพฤติกรรมในการผลิต การคา การเสพ หรือเขาไปเกี่ยวของกับยาเสพติด ประกอบกับ
คณะรัฐมนตรีไดมีมติมอบใหสํานักงาน ก.พ. รับไปดําเนินการกําหนดอัตรากําลังทดแทนในจํานวน
ไมเกินรอยละ 1 ของจํานวนขาราชการพลเรือนทั้งหมด (คิดเปนจํานวนประมาณ 3,940 อัตรา) 
ก.พ. จึงมีมติกําหนดขั้นตอนและวิธีดําเนินการ รวมทั้งแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการขอกําหนด
อัตรากําลังทดแทนดังกลาวไว ดังนี้

ก. ขั้นตอนและวิธีดําเนินการ
1. สวนราชการทีข่อกาํหนดอตัรากําลังทดแทน ตามกฎ ก.พ. ฉบบัที ่25 (พ.ศ. 2546)

จะกระทาํไดตอเมือ่มกีารดาํเนนิการตามขัน้ตอนและวธิกีาร หรือไดมกีารสัง่การตามขัน้ตอน ดงัตอไปนี้
1.1 ไดมีการสั่งยายหรือสับเปลี่ยนขาราชการพลเรือนสามัญไปแตงตั้ง 

ใหดํารงตําแหนงอ่ืนในสวนราชการเดียวกัน ตามมาตรา 57 แหงพระราชบัญญัติระเบียบ 
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) 
ออกตามความในพระราชบญัญตัขิาราชการพลเรอืน พ.ศ. 2535 วาดวยการสัง่ขาราชการพลเรอืนสามญั
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
สมควรถูกส่ังใหรับเงินเดือนในอัตรากําลังทดแทน แลวเสนอผูมีอํานาจพิจารณาสั่งการ

2. เมื่อไดดําเนินการตามขั้นตอนในขอ 1 แลว สวนราชการเห็นวามีเหตุผล
ความจําเปนที่จะสั่งขาราชการพลเรือนสามัญใหรับเงินเดือนในอัตรากําลังทดแทน ผูบังคับบัญชาอาจ
ขอกําหนดอัตรากําลังทดแทนสําหรับขาราชการพลเรือนสามัญดังกลาวไดไมเกินกําหนดระยะเวลา
หกเดือน หากมีเหตุผลความจําเปนใหขยายเวลาไดอีกไมเกินหกเดือน และตองมีการวางแผน
บริหารตําแหนงรองรับขาราชการดังกลาวดวย โดยใหดําเนินการตามแนวทางปฏบิตักิารขอกาํหนด
อัตรากาํลังทดแทน ตามขอ ข.

3. ในระหวางที่ขาราชการพลเรือนสามัญผูใดรับเงินเดือนในอัตรากําลังทดแทน 
ใหมีการพัฒนาขาราชการพลเรือนสามัญผูนั้นใหมีสมรรถนะสูงขึ้น เพ่ือใหมีความพรอมและ 
เหมาะสมสําหรับการเขาปฏิบัติหนาที่ราชการเมื่อครบกําหนดระยะเวลาตามที่กําหนดในกฎ ก.พ.  
ทั้งนี้ จะตองมีระบบการติดตามประเมินผลทักษะและคุณภาพการปฏิบัติงานของขาราชการดังกลาว
ดวย

4. กรณีที่ขาราชการพลเรือนสามญัผูใดไมผานการประเมนิทกัษะและคณุภาพการ
ปฏิบัติงานหรือไมสามารถปฏิบัติราชการใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ใหดําเนินการตาม
มาตรา 114 (6)แหงพระราชบญัญตัริะเบยีบขาราชการพลเรอืน พ.ศ. 2535  ประกอบกฎ ก.พ.  ฉบบัที ่20 
(พ.ศ. 2541)ออกตามความในพระราชบญัญตัริะเบยีบขาราชการพลเรอืน  พ.ศ. 2535  วาดวยการสัง่ให
ขาราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการ กรณีไมสามารถปฏิบัติราชการใหมีประสิทธิภาพและเกิด 
ประสทิธผิล
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ข. แนวทางปฏบิตัแิละวิธกีารเกีย่วกบัการขอกาํหนดอัตรากําลังทดแทน
   1. หลักการ
       เพ่ือใหการบรหิารงานบคุคลของสวนราชการมคีวามคลองตวัแตยังยึดระบบ 

คณุธรรม การขอกาํหนดอัตรากาํลังทดแทนสาํหรับขาราชการพลเรอืนสามญัทีเ่ขาขายตามขอ 2 ของ 
กฎ ก.พ. ฉบบัที ่25 (พ.ศ. 2546) สวนราชการจะตองกําหนดหลกัเกณฑเพ่ือเปนหลกัประกนัสาํหรับขาราชการ
ดงักลาวดงันี้

1.1 กําหนดระบบและวิธีการบริหารกําลังคนที่คลองตัวและรวดเร็วเพื่อ 
รองรับการเกลี่ยและถายโอนขาราชการเพื่อใหบรรลุผลตามนโยบายรัฐบาล และการประกาศใช 
กฎ ก.พ. ฉบบัที ่25 (พ.ศ. 2546) ดงักลาว

1.2 กําหนดหลักเกณฑการพิจารณาตัดสินกรณีที่ขาราชการรายใดเขาขาย
ที่จะไดรับเงินเดือนในอัตรากําลังทดแทนบนพื้นฐานของระบบคุณธรรม โดยคํานึงถึงการรักษา 
สถานภาพและระดับตําแหนงของขาราชการไวดวย

1.3 กําหนดมาตรฐานในการวัดผลสัมฤทธิ์ของผลงานตามนโยบายและ
เปาหมายที่ชัดเจนโปรงใส มีการกําหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานในแตละดานตามลักษณะงานและ
ประกาศใหขาราชการในสังกัดทราบ

1.4 กําหนดหนาที่และความรับผิดชอบที่จะมอบหมายใหขาราชการผูรับ 
เงินเดอืนในอัตรากําลังทดแทนดังกลาวปฏิบัติ  ซึ่งจะตองเหมาะสมกับระดับตําแหนงที่เคยดํารงอยู
เดิมและใหกําหนดเปาหมาย มาตรฐานหรือคุณลักษณะของการปฏิบัติงานที่ทางราชการตองการให
ชัดเจน เพ่ือประโยชนในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชการผูรับเงินเดือนในอัตรา
กําลังทดแทนและแจงใหสํานักงาน ก.พ. ทราบ

1.5 สําหรับขาราชการผูไดรับการพจิารณาใหไปพฒันาหรอืฝกทกัษะใหมเพ่ือ
ใหมีความพรอมและเหมาะสมสําหรับการเขาปฏิบัติหนาที่ราชการจะตองมีแผนการพัฒนาบุคลากร 
รองรับเปนรายบุคคล

1.6 มีการวางแผนบริหารตําแหนงในทุกระดับเพื่อรองรับขาราชการที่ครบ
กําหนดระยะเวลาตามที่กําหนดในกฎ ก.พ. ดังกลาว

2. การขอกําหนดอัตรากําลังทดแทน
                       2.1 สํานักงาน ก.พ. เปนศูนยกลางการบริหารตําแหนงและคุมยอดบัญชี
กรอบอตัรากําลังรอยละ 1 ของขาราชการพลเรอืนสามญัในภาพรวม (คดิเปนจาํนวนประมาณ 3,940 อัตรา)
และกําหนดอตัรากําลังทดแทนในกรณดีงัตอไปนี้

(1) การกําหนดอัตรากําลังทดแทนสําหรับขาราชการพลเรือนสามัญ ตั้งแต
ระดับ 9 ขึ้นไป ตามคําขอของกระทรวงตาง ๆ เปนรายกรณี

(2) การกําหนดอัตรากําลังทดแทนสําหรับขาราชการพลเรือนสามัญ ตั้งแต
ระดับ 8 ลงมา ตามคําขอของกระทรวงที่มีความจําเปนในการกําหนดอัตรากําลังเกินกรอบรอยละ 1 
ของขาราชการพลเรือนสามัญในสังกัดกระทรวง
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                           2.2 กระทรวงเปนศนูยกลางการบรหิารตาํแหนงและคมุยอดบญัชกีรอบอตัรากาํลังใน
ภาพรวมรอยละ 1 ของขาราชการพลเรอืนสามญัในสงักัดกระทรวง สําหรับการกาํหนดอตัรากาํลังทดแทน
ใหดาํเนนิการดงัตอไปนี้

(1) การขอกาํหนดอตัรากําลังทดแทนสาํหรับขาราชการพลเรอืนสามญั ตัง้แต
ระดบั 9 ขึน้ไป ใหกระทรวงจดัทาํคาํขอกาํหนดอตัรากาํลังทดแทนมายงัสํานกังาน ก.พ. พรอมแสดง 
เหตผุลความจาํเปนเฉพาะกรณเีปนราย ๆ ไป เพ่ือประกอบการพจิารณาของ ก.พ

(2) กรณีการกาํหนดอัตรากําลังทดแทน สําหรับขาราชการพลเรือนสามัญ 
ตัง้แตระดบั 8 ลงมา นัน้ ให อ.ก.พ. กระทรวงเปนผูพิจารณา ทัง้นี ้ ภายในกรอบเมือ่รวมกบัตาํแหนง 
ระดบั 9  ขึน้ไปแลวไมเกินรอยละ 1 ของขาราชการพลเรอืนสามญัในสงักัดกระทรวงฯ

(3) กรณีที่กระทรวงใดมีเหตุผลความจาํเปนในการกาํหนดกรอบอตัรากําลัง 
ทดแทนเกนิกรอบตามทีกํ่าหนดใน (2) ใหกระทรวงดาํเนนิการขอกาํหนดอตัรากาํลังทดแทนตอ ก.พ. 
เปนรายกรณ ี แตหากกระทรวงใดไมมคีวามจาํเปนตองกําหนดอตัรากาํลังทดแทน หรือกําหนดในจาํนวน
นอยกวากรอบทีก่ระทรวงดาํเนนิการไดเอง ใหกระทรวงแจงยอดจาํนวนตาํแหนงคงเหลอืในบญัชกีรอบ
อัตรากาํลังทดแทนมายงัสํานกังาน ก.พ. เพ่ือทราบ และนาํมารวมไวเปนกรอบอตัรากาํลังทดแทนใน 
สํานกังาน ก.พ.

(4) อัตรากาํลังทดแทนใหกําหนดไวทีก่ระทรวง โดยกระทรวงเปนผูมอบหมาย
งานและตดิตามประเมนิผลการปฏบิตังิานของขาราชการทีรั่บเงนิเดอืนในอตัรากาํลังทดแทนนัน้ สําหรับ
กรณขีาราชการของสวนราชการตาง ๆ ทีป่ฏิบตังิานในสวนภมูภิาคใหกระทรวงเจาสังกัดประสานงานกบั 
ผูวาราชการจงัหวดัในการมอบหมายงานและตดิตามประเมนิผลการปฏบิตังิานของขาราชการผูนัน้

3. การใหไดรับเงินเดอืนในอตัรากาํลังทดแทน
3.1 ใหเปนไปตามหลักการตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติระเบียบ 

ขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 มาตรา 70 วาดวยการสัง่ใหขาราชการพลเรอืนสามญัพนจากตาํแหนง
หนาที ่และขาดจากอตัราเงนิเดอืนจากตําแหนงเดิมใหไดรับเงินเดือนในอัตรากําลังทดแทนดังกลาว

3.2 ใหสวนราชการนําอัตราเงินเดือนของตาํแหนงวางภายในสวนราชการที่ 
ขาราชการพลเรือนสามัญผูนั้นสังกัดอยู ซึ่งไมมีผลทําใหงบประมาณหมวดเงินเดือน คาจางประจํา 
เพ่ิมขึ้น มากําหนดเปนเงินเดือนในอัตรากําลังทดแทนดังกลาว

3.3 ในกรณีที่มีงบประมาณหมวดเงินเดือนคาจางประจําไมเพียงพอที่จะนํามา
เกล่ียใหสวนราชการทําความตกลงกับสํานักงบประมาณ

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  ดงันัน้เพือ่ความคลองตวัในการบรหิารงานบคุคลของสวนราชการ  ในระหวางที่
ส่ังใหขาราชการพลเรอืนสามญัรบัเงินเดอืนในอัตรากําลังทดแทน ใหสวนราชการดําเนินการดังตอไปนี้

4.1 ใหยายหรอืสับเปลีย่นขาราชการดงักลาวกลบัมาปฏบิตัหินาทีร่าชการในตาํแหนง
เดมิ หรือระดบัไมต่าํกวาเดมิ เมือ่มกีารตดิตามประเมนิผลวาขาราชการผูนัน้ไมอยูในขายตามทีกํ่าหนดไวใน 
กฎ ก.พ. ฉบบัที ่25 (พ.ศ. 2546) หรือเมื่อครบกําหนดระยะเวลาตามที่กําหนดในกฎ ก.พ. ดังกลาว

4.2 ขาราชการผูใดมีความจาํเปนตองไดรับการพัฒนาหรือฝกทักษะใหม ให 
สวนราชการดําเนินการประสานงานกับศูนยพัฒนาและถายโอนกําลังคนภาครัฐ  สํานักงาน ก.พ.ตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่ ก.พ. กําหนด

4.3 ขาราชการผูใดทีไ่ดรับการพฒันาและฝกทกัษะใหมแลว หรือครบกาํหนดระยะ
เวลาตามทีกํ่าหนดในกฎ ก.พ. ฉบบัที ่ 25 (พ.ศ. 2546) แลว แตยังไมสามารถปฏิบัติราชการใหมี 
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ใหสวนราชการเจาสังกัดดําเนินการตามมาตรา 114(6) แหง 
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 ประกอบกับกฎ ก.พ. ฉบับที่ 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
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