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13  มกราคม  2547

เร่ือง ซกัซอมความเขาใจเกี่ยวกับมาตรการพัฒนาและบริหารกํ าลังคนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง

เรียน สวนราชการ/จังหวัด

อางถึง หนงัสือสํ านักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008.1/ว 13 ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2546

ตามหนงัสือที่อางถึง สํ านักงาน ก.พ. ไดแจงเวียนรายละเอียดของมาตรการพัฒนาและ
บรหิารก ําลังคนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง  และขั้นตอนดํ าเนินการตามมาตรการที่ 1 และ 2 เพ่ือ
ใชประกอบการดํ าเนินการตอไป นั้น

คณะกรรมการมาตรการพัฒนาและบริหารกํ าลังคนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงไดมีมติ
เก่ียวกบัแนวทางการดํ าเนินมาตรการเพิ่มเติม เพ่ือใหสวนราชการมีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนยิ่งขึ้นและ
สอดคลองกับหลักการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2546  สํ าหรับกรณีตางๆ
ดงัตอไปนี้

1. การพิจารณาโควตาผูเขารวมมาตรการที่ 1 และ 2  มีแนวทางดังน้ี

1.1 การคํ านวณโควตาผูมีสิทธิเขารวมมาตรการที่ 1 และ 2 (จํ านวนรอยละ 10
ของผูที่มีคุณสมบัติเขารวมมาตรการที่ 1 และ 2 ของแตละสวนราชการ)

1.1.1 กรณขีาราชการคนเดียวกันมีสิทธิสมัครไดทั้งมาตรการที่ 1 และ 2 ใหนับ
บคุคลดงักลาวเปนฐานในการคํ านวณโควตาเพียงครั้งเดียว (บุคคลเดียวกันไมนับซํ้ า)

1.1.2 กรณโีควตาที่คํ านวณไดมีเศษไมถึง 0.5 ใหปดทิ้ง หากมีเศษตั้งแต 0.5
ขึน้ไปใหปดขึ้นเปน 1 คน

1.2 สวนราชการประกาศโควตาผูเขารวมมาตรการที่ 1 และ 2 รวมถึงหลักเกณฑ
การพิจารณาและอนุมัติบุคคลเขารวมมาตรการใหขาราชการในสังกัดทราบกอนวันเปดรับสมัคร 
โดยหลักเกณฑดังกลาวตองคํ านึงถึงประโยชนของทางราชการ  ความเปนธรรมแกขาราชการและหลัก
“สมัครกอนไดสิทธิกอน” ทัง้นี ้ สวนราชการอาจกํ าหนดหามผูดํ ารงตํ าแหนงในงานหรือสาขาวิชาชีพที่
ขาดแคลนสมัครเขารวมมาตรการ (ตามหนังสือสํ านักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008.1/ว 12
ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2546)

1.3 การจดัสรรโควตาผูเขารวมมาตรการเพิ่มเติม กรณีมีจํ านวนผูขอเขารวม
มาตรการที่สวนราชการเห็นชอบใหเขารวมมาตรการเกินโควตาของแตละสวนราชการ

1.3.1 กระทรวงพิจารณาจัดสรรโควตาระหวางสวนราชการภายในกระทรวง
เดียวกันกอน  โดยโควตากระทรวง คือ ผลรวมโควตาทุกสวนราชการในกระทรวงนั้น   เมื่อกระทรวง
ไดจัดสรรโควตาแลวใหแจงโควตาที่เหลือจากการจัดสรรหรือจํ านวนผูขอลาออกที่เกินโควตาของ
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กระทรวง (แลวแตกรณี) ให สํ านักงาน ก.พ. เพ่ือนํ าเสนอคณะกรรมการมาตรการฯ พิจารณาจัดสรร
โควตาระหวางกระทรวงภายในกรอบของโควตากลาง

1.3.2 คณะกรรมการมาตรการฯ พิจารณาจัดสรรโควตาระหวางกระทรวง
ภายในกรอบของโควตากลาง โดยโควตากลางจะคํ านวณจากเปาหมายจํ านวนขาราชการที่คณะรัฐมนตรี
มมีตเิห็นชอบใหเขารวมมาตรการฯ (48,830 คน) หักดวย จํ านวนโควตาผูเขารวมมาตรการที่ 1 และ
2 ของทุกกระทรวง

1.3.3 การพจิารณาจัดสรรโควตากลางเพิ่มเติม จะพิจารณาตามความตองการ
ของแตละกระทรวง  โดยกระทรวงที่มีจํ านวนผูไดรับอนุญาตใหเขารวมมาตรการเกินโควตามากจะได
รับการจดัสรรโควตาเพิ่มเติมใหเปนสัดสวนที่มากกวากระทรวงที่มีจํ านวนเกินโควตานอย  ทั้งนี้เพ่ือ
ตอบสนองตอความตองการของกระทรวงในอันที่จะปรับจํ านวนและคุณภาพขาราชการใหเหมาะสมกับ
บทบาทภารกิจและแนวทางการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม

2. การพิจารณาผูไดรับผลกระทบจากการปรับระบบราชการ ตามมาตรการที่ 2 มี
แนวทางดังน้ี

2.1.1 ผูที่ก ําลังจะถกูถายโอนไปสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งกระทบ
ตอสภาพการดํ ารงชีวิตของขาราชการ  เพราะนอกจากยายสังกัดแลวยังจะตองเปลี่ยนสถานะจาก
ขาราชการไปเปนพนักงานสวนทองถ่ิน  ซึ่งมีระบบการบริหารงานที่แตกตางจากเดิม และมีผลกระทบ
ตอการไดรับสิทธิประโยชนรวมถึงความเจริญกาวหนาในการทํ างาน รวมทั้งอาจจํ าเปนตองยายถิ่นที่พัก
อาศัยไปยังทองถ่ินที่สังกัดใหมดวย

2.1.2 ผูทีถู่กถายโอนไปสังกัดหนวยงานใหม  หรือไดรับการแตงตั้งใหดํ ารง
ต ําแหนงใหมอันเเปนผลจากการปรับโครงสรางและบทบาทภารกิจของสวนราชการ  โดยตํ าแหนง
ใหมเปนตํ าแหนงที่ตองใชความรู ความสามารถ และทักษะที่เปล่ียนแปลงไปจากตํ าแหนงเดิม
จนมผีลกระทบตอการปรับตัวและพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานอยางมาก  เชน  ขาราชการผูดํ ารง
ต ําแหนงในสายงานวิศวกรรมโยธา ตองเปลี่ยนไปดํ ารงตํ าแหนงในสายงานเจาหนาที่บริหารงานพัสดุ
เปนตน

สํ าหรับกรณีการถายโอนขาราชการไปสังกัดหนวยงานใหมแตยังคง
ปฏิบัติภารกิจเดิม หรือกรณีการถายโอนภารกิจเดิมและขาราชการไปสังกัดหนวยงานใหม
ขาราชการกลุมดังกลาวจะไมมีสิทธิสมัครเขารวมมาตรการที่ 2 เนือ่งจากยังคงปฏิบัติงานในภารกิจ
เดมิ  ใชทักษะ ความรูความสามารถ และประสบการณเดิมในการทํ างาน เปลี่ยนแตเพียงตนสังกัดใหม
เทานั้น

3. การกํ าหนดคุณสมบัติตองหามกรณีเปนผูอยูในระหวางถูกสอบสวนหรือสอบหา
ขอเท็จจริงทางวินัย จะถอืเปนคุณสมบัติตองหามเมื่อสวนราชการมีคํ าสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
เพือ่ดํ าเนินการสอบสวนหรือสอบหาขอเท็จจริงทางวินัย หรือเมื่อสวนราชการไดแจงขอกลาวหาตอ
ผูถูกกลาวหาแลว
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4. กรณีที่สวนราชการก ําหนดงาน หรือสายงานใดเปนสาขาวิชาชีพขาดแคลน และ
หามผูดํ ารงตํ าแหนงในสายงานนั้นสมัครเขารวมมาตรการฯแลว สวนราชการไมอาจกํ าหนด
หลักเกณฑหรือคุณสมบัติบางประการเพื่อเปดโอกาสใหขาราชการในสาขาวิชาชีพที่ขาดแคลน
ดังกลาวน้ันเขารวมมาตรการฯ

5. เงินเดอืนเดือนสุดทายที่ใชสํ าหรับการคํ านวณเงินกอนตามมาตรการ  หมายถึง
เงินเดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2547  ซึง่เปนเงินเดือนหลังจากเลื่อนขั้นเงินเดือนตามรอบการ
ประเมนิผลการปฏิบัติงานระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2546 – 31 มีนาคม 2547  (เชนเดียวกับเงินเดือน
ทีใ่ชในการคํ านวณบํ าเหน็จบํ านาญ)

จงึเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดํ าเนินการตอไป

ขอแสดงความนับถือ

 (นายสีมา  สีมานนัท)
เลขาธิการ ก.พ.

สํ านกัพัฒนาระบบจํ าแนกตํ าแหนงและคาตอบแทน
กลุมพัฒนาระบบคาตอบแทนและสวัสดกิาร
โทร. 0 2282 1889 , 0 2280 0896
โทรสาร 0 2281 9602


