ที่ นร ๑๐๐๓/ว ๒

สํานักงาน ก.พ.
ถนนติวานนท จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
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เรื่อง

การเปลี่ยนหน)วยงานปฏิบัติราชการชดใช-ทุนของนักเรียนทุนรัฐบาล (ก.พ.)

เรียน (เวียน กระทรวง กรม หน)วยงานของรัฐ)
ตามที่ ข- อ ๑๐ ของระเบี ย บ ก.พ. ว) า ด- ว ยทุ น ของรั ฐ บาล พ.ศ. ๒๕๕๑ กํ า หนดให- ก.พ.
มีอํานาจกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ ตลอดจนทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดสรรทุนของรัฐบาล การเลือกสรรผู-รับทุน
ของรัฐบาล การดูแลจัดการการศึกษาของผู-รับทุนของรัฐบาล การพัฒนาและธํารงรักษาผู-รับทุนของรัฐบาลไว-ใชในราชการ และการอื่นที่เกี่ยวข-อง นั้น
เพื่ อให- การดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ การจั ด สรรทุ นของรั ฐ บาลและการให- ผู-รั บ ทุ น ของรั ฐ บาล
สามารถนําความรู-ที่ได-จากการใช-ทุนของรัฐบาลไปศึกษานั้น ไปปฏิบัติหน-าที่เพื่อให-เกิดประโยชนแก)ราชการ
สอดคล- องกั บ นโยบายการบริ หารทรั พ ยากรบุ ค คลของข- า ราชการฝA า ยพลเรื อนและสภาพการณปB จ จุ บั น
ตลอดจนเปCนการเพิ่มประสิทธิภาพ ลดขั้นตอนการดําเนินการ และสนับสนุนการเคลื่อนย-ายกําลังคนคุณภาพ
ในภาครัฐ อาศัยอํานาจตามความในข-อ ๑๐ ของระเบียบ ก.พ. ว)าด-วยทุนของรัฐบาล พ.ศ. ๒๕๕๑ ก.พ. จึงกําหนด
หลั ก เกณฑ วิ ธี ก าร และทางปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ การเปลี่ ย นหน) ว ยงานปฏิ บั ติ ร าชการชดใช- ทุ น ของนั ก เรี ย น
ทุนรัฐบาล (ก.พ.) ไว- ดังต)อไปนี้
๑. การเปลี่ยนหน)วยงานปฏิบัติราชการชดใช-ทุนของนักเรียนทุนรัฐบาล (ก.พ.) ให-กระทําไดเมื่อเปCนกรณีที่เปCนการเปลี่ยนประเภทของบุคลากร ดังต)อไปนี้
๑.๑ ข-าราชการพลเรือนสามัญไปเปCนข-าราชการพลเรือนสามัญ
๑.๒ ข-าราชการพลเรือนสามัญไปเปCนข-าราชการที่ไม)ใช)ข-าราชการพลเรือนสามัญ
๑.๓ ข-าราชการที่ไม)ใช)ข-าราชการพลเรือนสามัญไปเปCนข-าราชการพลเรือนสามัญ
๑.๔ ข-าราชการพลเรือนสามัญ และข-าราชการที่ไม)ใช)ข-าราชการพลเรือนสามัญ ไปเปCน
พนักงานของรัฐในหน)วยงานอื่นของรัฐ
๑.๕ พนั ก งานของรั ฐ ในหน) ว ยงานอื่ น ของรั ฐ ไปเปC น ข- า ราชการพลเรื อ นสามั ญ
และข-าราชการที่ไม)ใช)ข-าราชการพลเรือนสามัญ
๑.๖ พนั กงานของรั ฐในหน) วยงานอื่ นของรั ฐ ไปเปC นพนั กงานของรัฐในหน) วยงานอื่ น
ของรัฐแห)งใหม)

/๒. การเปลี่ยน...

-๒-

๒. การเปลี่ยนหน)วยงานปฏิบัติราชการชดใช-ทุนให-กระทําได-ตามเงื่อนไข ดังต)อไปนี้
๒.๑ ผู-รับทุนของรัฐบาลที่ประสงคจะเปลี่ยนหน)วยงานปฏิบัติราชการชดใช-ทุนจะต-อง
ปฏิบัติราชการชดใช-ทุนของรัฐบาลในส)วนราชการหรือหน)วยงานอื่นของรัฐที่ ก.พ. กําหนดมาแล-วเปCนเวลาไม)น-อยกว)า
๒ ปG นับแต)วันที่ได-รับการบรรจุเข-าปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานชดใช-ทุน
๒.๒ หน)วยงานที่จะขอเปลี่ยนเพื่อไปปฏิบัติราชการชดใช-ทุน ต-องเปCนส)วนราชการที่อยู)
ในการกํากับดูแลของฝAายบริหาร หน)วยงานอื่นของรัฐ หน)วยงานในฝAายนิติบัญญัติหรือหน)วยงานในฝAายตุลาการ
แต)ทั้งนี้ไม)รวมถึงหน)วยงานรัฐวิสาหกิจและองคกรปกครองส)วนท-องถิ่น
๒.๓ หากผู-รับทุนของรัฐบาลที่มีระยะเวลาการปฏิบัติราชการชดใช-ทุนในส)วนราชการ
หรือหน)วยงานอื่นของรัฐที่ ก.พ. กําหนด ยังไม)ครบกําหนด ๒ ปG นับแต)วันที่ได-รับการบรรจุเข-าปฏิบัติราชการ
หรื อปฏิ บั ติ ง านชดใช- ทุ น ไปสมั ค รสอบแข) ง ขั นหรื อคั ดเลื อกเพื่ อบรรจุ เ ข- า รั บ ราชการในส) ว นราชการหรื อ
หน)วยงานอื่นของรัฐแห)งใหม) หรือสมัครคัดเลือกเข-าร)วมโครงการใด ๆ ที่กําหนดเงื่อนไขให-ผู-รับทุนของรัฐบาลต-องโอน
ไปปฏิบัติราชการที่ส)วนราชการอื่นหรือหน)วยงานอื่นของรัฐ ห-ามไม)ให- ก.พ. และหน)วยงานของรัฐที่เกี่ยวข-องอนุมัติ
ให-ผู-รับทุนของรัฐบาลผู-นั้นโอนไปปฏิบัติราชการที่ส)วนราชการหรือหน)วยงานอื่นของรัฐ
๒.๔ ในกรณี ที่ ผู- รั บ ทุ น ของรั ฐ บาลผู- ใ ดเคยได- รั บ อนุ มั ติ ใ ห- เ ปลี่ ย นหน) ว ยงานปฏิ บั ติ
ราชการชดใช-ทุนแล-ว หากประสงคจะขอเปลี่ยนหน)วยงานปฏิบัติราชการชดใช-ทุนอีก ผู-รับทุนของรัฐบาลผู-นั้น
จะต-องปฏิบัติราชการชดใช-ทุนของรัฐบาลในส)วนราชการหรือหน)วยงานอื่นของรัฐที่เคยได-รับอนุมัติมาแล-วนั้น
เปCนเวลาไม)น-อยกว)า ๒ ปG ด-วย
๓. หลักเกณฑการพิจารณาให-เปลี่ยนหน)วยงานปฏิบัติราชการชดใช-ทุน
๓.๑ การเปลี่ยนหน)วยงานปฏิบัติราชการชดใช-ทุน ต-องไม)ส)งผลกระทบหรือก)อให-เกิด
ความเสียหายต)องานหรือโครงการที่เปCนภารกิจของหน)วยงานต-นสังกัด
๓.๒ หน)วยงานแห)งใหม)ที่ขอเปลี่ยนเพื่อไปปฏิบัติราชการชดใช-ทุนต-องชี้แจงพร-อมทั้ง
แสดงข-อมูลและหลักฐานประกอบด-วยว)า ตําแหน)งที่จะให-ผู-รับทุนของรัฐบาลผู-นั้นไปครองนั้นมีความสอดคล-อง
ของคุณวุ ฒิ สาขาวิชา และความรู-ความสามารถของผู-รับทุนของรั ฐบาลอย) างไร โครงการและภารกิจที่จ ะ
มอบหมายให-ผู-รับทุนของรัฐบาลผู-นั้นไปปฏิบัติ และประโยชนที่ทางราชการจะได-รับ
๓.๓ หน) วยงานต- นสังกั ดและหน) วยงานแห) งใหม) ได- ให- ความยิ นยอมและเห็ นชอบให- มี
การโอนหรือเปลี่ยนหน)วยงานปฏิบัติราชการชดใช-ทุนดังกล)าวแล-ว

/๔. ผู-มีอํานาจพิจารณา...

-๓-

๔. ผู-มีอํานาจพิจารณา
๔.๑ กรณีที่หน)วยงานที่ขอเปลี่ยนเพื่อไปปฏิบัติราชการชดใช-ทุน เปCนส)วนราชการระดับกรม
ภายในกระทรวงเดียวกัน ให- อ.ก.พ. กระทรวง เปCนผู-พิจารณา แล-วรายงานให-สํานักงาน ก.พ. ทราบ
๔.๒ กรณีที่หน)วยงานที่ขอเปลี่ยนเพื่อไปปฏิบัติราชการชดใช-ทุน เปCนส)วนราชการระดับกรม
ในต) า งกระทรวง หรื อเปC นการเปลี่ ยนหน) วยงานปฏิ บั ติร าชการชดใช- ทุ นจากกระทรวง กรมฝAา ยพลเรื อนไป
หน)วยงานอื่นของรัฐ หรือจากหน)วยงานอื่นของรัฐไปกระทรวงกรมฝAายพลเรือน หรือหน)วยงานอื่นของรัฐแห)งใหม)
ให-เลขาธิการ ก.พ. เปCนผู-พิจารณา
๕. กรณี ใดที่ไม)เปCนไปตามเงื่อนไขและหลั กเกณฑที่ ก.พ. กําหนดข- างต-น ให-นํ าเสนอ ก.พ.
พิจารณาเปCนราย ๆ ไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต)อไป ทั้งนี้ ได-แจ-งให-กระทรวง กรม และหน)วยงาน
ของรัฐ ทราบด-วยแล-ว

ขอแสดงความนับถือ

(นางเมธินี เทพมณี)
เลขาธิการ ก.พ.

ศูนยนักบริหารระดับสูง
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๘๔
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๓๖

