
ที่ นร 1008.1/ว 30 สํ านักงาน ก.พ.
ถนนพิษณุโลก กทม. 10300

     8 ตลุาคม 2547

เร่ือง การด ําเนนิการตามมาตรการที่ 3 มาตรการพัฒนาและบริหารกํ าลังคนเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
ระบบราชการ

เรียน (กระทรวง กรม และจังหวัด)

อางถึง 1. หนงัสือสํ านักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008.1/ว 7 ลงวันที่ 12 เมษายน 2547
         2. หนังสือสํ านักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008.1/ว 10 ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2547
         3. หนังสือสํ านักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008.1/ว 24 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2547
         4. หนังสือสํ านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0504/ว 205 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2547

ส่ิงที่สงมาดวย 1. แผนภาพขั้นตอนการดํ าเนินการ
2. แบบรายงานผลการดํ าเนินการตามมาตรการที่ 3 (ไมไดจัดสงใหจังหวัด)
3. คูมอืบันทึกขอมูลและโปรแกรมการบันทึกขอมูลมาตรการที่ 3 และแผน Diskette

              จํ านวน 1 แผน (ไมไดจัดสงใหจังหวัด)

ตามหนงัสือที่อางถึง 1-3 สํ านักงาน ก.พ. ไดแจงเวียนแนวทางดํ าเนินการ หลักเกณฑ  
และวิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของขาราชการ พรอมทั้งซักซอม 
ความเขาใจเกี่ยวกับมาตรการที่ 3 มาตรการพัฒนาและบริหารกํ าลังคนเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ 
ระบบราชการมาแลว นั้น

โดยทีค่ณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2547 ไดพิจารณาทบทวน 
แนวทางและหลักเกณฑของมาตรการที่ 3 แลวมีมติในสวนที่เก่ียวของกับการดํ าเนินการตามมาตรการที่ 3 
โดยสรุป ดังนี้

1. ใหน ํามาตรการที่ 3 ตามที่ไดดํ าเนินการมาแลวมาใชบางสวนเพียงเทาที่ดํ าเนินการมา
จนถงึวนัที ่ 30 กันยายน 2547 และใหขาราชการที่มีปญหาดานสุขภาพทางกายหรือสุขภาพทางจิตโดยมี
ใบรบัรองแพทยอยางเปนทางการมาแสดงและประสงคจะออกจากราชการในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2547 
รวมทั้งผูที่ อ.ก.พ.กรมเห็นควรใหเขารวมมาตรการที่ 3 และประสงคจะออกจากราชการ ในวันที่  
1 พฤศจกิายน 2547 สามารถออกจากราชการไดโดยไดรับเงินกอน 8 เทาของเงินเดือนเดือนสุดทายและ
ไดรับสทิธปิระโยชนตามที่กํ าหนดไว สวนการดํ าเนินการตอจากนั้นไปตามมาตรการที่ 3 ใหเปนอันยุติ

2. การพัฒนาขาราชการที่หยอนประสิทธิภาพยังจํ าเปนตองมีอยูตอไป และเปนหนาที่
ของผูบังคับบัญชาจะตองพัฒนาขาราชการเหลานั้นตามมาตรา 76 มาตรา 79 มาตรา 99 แหง 

ดวนที่สุด
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พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 ตามมาตรการใหมช่ือ "มาตรการเพิ่มพูน 
ประสทิธภิาพและเสริมสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ" หรือ "มาตรการพัฒนาขาราชการ" ซึ่งเนนการ
ฝกฝน อบรม  ฟนฟู พัฒนาอารมณ จิตใจ ทัศนคติ วิชาความรู ทักษะ รวมถึงการที่อาจตองเปลี่ยนงาน 
เปลี่ยนหนาที่ความรับผิดชอบเพื่อความเหมาะสมในการพัฒนาตนเอง โดยมีการประเมินผลการ 
ปฏิบตังิาน 4 วงรอบ หรือ 2 ป โดยเริ่มวงรอบที่ 1 ในรอบการประเมินตามมาตรการที่ 3 (เดือนเมษายน 
- กันยายน 2547)

3. ใหสวนราชการเสนอรายชื่อพรอมทั้งเหตุผลในการจัดลํ าดับผลการประเมินผูที่อ.ก.พ.
เห็นควรใหเขารวมมาตรการที่ 3 ให ก.พ.ทราบวา ไดดํ าเนินการมาดวยความเปนธรรมหรือไม โดยรายชื่อ
ดงักลาวใหถือเปนความลับ

   (รายละเอียดมติคณะรัฐมนตรีตามหนังสือที่อางถึง 4)
สํ านักงาน ก.พ. จึงขอใหสวนราชการดํ าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีดังกลาวและ 

ด ําเนนิการในสวนอื่นที่เก่ียวของตามแนวทาง ดังนี้
1. ดํ าเนินการตามแนวทางและหลักเกณฑของมาตรการที่ 3 บางสวนในขั้นตอน 

ตอไปนี้
1.1 เมื่อจัดลํ าดับผลการปฏิบัติงานผูที่อ.ก.พ.กรมเห็นควรใหเขารวมมาตรการ  

(ผูทีต่องเขารับการพัฒนา) ในรอบการประเมินเดือนเมษายน - กันยายน 2547 โดย อ.ก.พ.กรม หรือ  
อ.ก.พ.สวนราชการที่ทํ าหนาที่ อ.ก.พ.กรม หรือ อ.ก.ม.มหาวิทยาลัย หรือคณะกรรมการพิจารณา
บํ าเหน็จประจํ าปของหนวยขึ้นตรงกระทรวงกลาโหมและเหลาทัพแลวแตกรณีแลวใหแจงผลผานผูบังคับ
บัญชาตามลํ าดับชั้นใหขาราชการผูนั้นทราบเปนการเฉพาะรายพรอมทั้งแจงเหตุผลในการประเมินและ
การจัดลํ าดับดวย

1.2 ใหสวนราชการดํ าเนินการใหผูที่ อ.ก.พ.กรมเห็นควรใหเขารวมมาตรการ ที่
สมคัรใจจะออกจากราชการกรอกและยื่นใบสมัครตามขั้นตอนในหนังสือที่อางถึง 1  และจัดทํ าคํ าส่ังให
ขาราชการดังกลาวออกจากราชการในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2547

1.3 สํ าหรับผูที่มีปญหาดานสุขภาพทางกายหรือทางจิตที่ไดย่ืนผลการตรวจสุขภาพ
อยางเปนทางการของแพทยและเปนผู มีคุณสมบัติทั่วไปเชนเดียวกับผู เข ารวมมาตรการ หาก 
สวนราชการพิจารณาแลวเห็นควรใหออกจากราชการตามมาตรา 114 (1) แหงพระราชบัญญัติระเบียบ 
ขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 ใหผูมีอํ านาจสั่งใหผูนั้นออกจากราชการในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2547

2. สํ าหรับผูที่ อ.ก.พ.กรมเห็นควรใหเขารวมมาตรการที่ 3 ที่ไมประสงคจะออกจาก
ราชการใหสวนราชการดํ าเนินการเพื่อใหมีการพัฒนาตามแนวทางในบทบัญญัติมาตรา 76 มาตรา 79 
และมาตรา 99 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 โดยเนนการฝกฝน อบรม  
ฟนฟ ู พัฒนาอารมณ จิตใจ ทัศนคติ วิชาความรู ทักษะ รวมถึงการที่อาจตองเปลี่ยนงาน เปลี่ยนหนาที่
ความรับผิดชอบเพื่อความเหมาะสมในการพัฒนาตนเองตามมาตรการเพิ่มพูนประสิทธิภาพและ 
เสริมสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ ซึ่งจะไดแจงรายละเอียดในการดํ าเนินการมาเพื่อถือปฏิบัติ 
อีกครั้งหนึ่ง
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3. ใหสวนราชการจัดทํ าแบบรายงานผลการดํ าเนินการตามมาตรการที่ 3 เพ่ือรายงาน
ขอมลูผลการด ําเนินการในเบื้องตน เชน ขอมูลเก่ียวกับจํ านวนขาราชการทั้งหมดที่นํ ามาเปนฐานในการ
ค ํานวณการจดัล ําดับ จํ านวนผูที่อยูในกลุมตองรับการพัฒนา และจํ านวนผูที่มีปญหาสุขภาพ ในแบบ 
รายงานตามสิ่งที่สงมาดวย 2 และจัดสงใหสํ านักงาน ก.พ. ภายในวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (จังหวัดไม
ตองดํ าเนินการตามขอนี้)

4. สํ าหรับโปรแกรมการบันทึกขอมูลใหสวนราชการบันทึกขอมูลของผูที่จัดอยูในกลุม
ทีต่องเขารับการพัฒนา ซึ่งประกอบดวยผูที่เลือกเขารับการพัฒนาและผูที่เลือกออกจากราชการ รวมทั้ง 
ผูทีม่ปีญหาสุขภาพ โดยดํ าเนินการบันทึกขอมูลตามคํ าแนะนํ าในคูมือบันทึกขอมูลตามสิ่งที่สงมาดวย 3 
และจัดสงใหสํ านักงาน ก.พ. เปนความลับภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2547 (จังหวัดไมตอง 
ด ําเนินการตามขอนี้)

สํ าหรับขาราชการประเภทอื่นใหนํ าแนวทางดํ าเนินการ หลักเกณฑ และวิธีการดังกลาว
ไปปรบัใชตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการประเภทนั้น ๆ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดํ าเนินการในสวนที่เก่ียวของ และขอไดโปรดจัดสงรายงานและ 
ขอมลูตามสิง่ที่สงมาดวย 2 และ 3 ไปยังสํ านักงาน ก.พ. ตามเวลาที่กํ าหนดไวเพ่ือนํ าเสนอคณะรัฐมนตรี
ตอไป ทั้งนี้ ไดแจงใหกรมและจังหวัดทราบดวยแลว

ขอแสดงความนับถือ

(นายสีมา  สีมานันท)
เลขาธิการ ก.พ.

สํ านักพัฒนาระบบจ ําแนกตํ าแหนงและคาตอบแทน
กลุมพฒันาระบบคาตอบแทนและสวัสดิการ
โทร. 0 2282 1889 , 0 2280 0896
โทรสาร 0 2281 9602



มาตรการที่ 3

ผูบังคับบัญชาพัฒนาขาราชการ

พนจากราชการ ร 1 พ.ย. 47
ไดรับเงินกอน 8 เทา

ประเมินครั้งที่  2 ประเมินครั้งที่  2      1 ต.ค. 47 - 31 มี.ค. 48
ประเมินครั้งที่  3ประเมินครั้งที่  3        1 เม.ย. 48 - 30 ก.ย. 48
ประเมินครั้งที่  4ประเมินครั้งที่  4        1 ต.ค. 48 - 31 มี.ค. 49

มาตรการที่ 3

• เปลี่ยนงาน/สถานที่
• พัฒนาทักษะ
• ปรับทัศนคติ คานิยม

มาตรการเพิ่มพูนประสิทธิภาพ
และเสริมสรางแรงจูงใจ
ในการปฏิบัติราชการ

สมัครใจออก
(ยื่นภายใน 15 ต.ค. 47)

แจงผลประเมินใหผูตองไดรับการพัฒนา 
ทราบภายในวันที่ 30 ก.ย. 47

มีปญหาสุขภาพ
ทางกายหรือ
ทางจิต

ประเมินประเมินครั้งที่ 1ครั้งที่ 1
1 เม.ย. - 30 ก.ย. 47
อ.ก.พ. กรม จัดลํ าดับ
ผูที่ตองไดรับการพัฒนา

(ผูที่เห็นควรใหเขารวมมาตรการที่ 3)

การดํ าเนินการ
มาตรการเพิ่มพูนประสิทธิภาพฯ

สิ่งที่สงมาดวย 1



ส่ิงที่สงมาดวย  2

แบบรายงานผลการดํ าเนินการตามมาตรการที่ 3
มาตรการพัฒนาและบริหารกํ าลังคนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง

กระทรวง  …………………………………………………

กรม  ……………………………………………………….……………

รายการ จ ํานวน

1. จํ านวนขาราชการทั้งหมด (ทีน่ํ ามาเปนฐานในการคํ านวณการจัดลํ าดับรอยละ 5)   ………………….   คน

2. จํ านวนผูไดรับการประเมินใหอยูในกลุมตองรับการพัฒนา

    (รอยละของจํ านวนขาราชการทั้งหมด)
    จํ าแนกเปน

- เลือกเขารับการพัฒนา

- เลือกออกจากราชการ

  ………………….   คน

  ……………….  %

  ………………….   คน

  ………………….   คน

3. จํ านวนผูมีปญหาสุขภาพ ที่ถูกสั่งใหออกจากราชการ
    (ไมอยูในกลุมตองรับการพัฒนา)   ………………….   คน

เหตุผลที่จัดใหมีผูตองเขารับการพัฒนา นอยกวารอยละ 5 ของจํ านวนขาราชการทั้งหมด  เนื่องจาก

……………………………………………………………………………………………………………………………….…………………

…………………………………………………………………………………………………………….……………………………………

………………………………………………………………………………………….………………………………………………………

……………………………………………………………………….…………………………………………………………………………

ผูรายงาน  ……………………………………………………

(ผอ. การเจาหนาที่ หรือผูไดรับมอบหมาย) ( …………………………………………………………)

ตํ าแหนง ………………………………………………………..

วันที่  ………… / ……………. / …………………

หมายเลขโทรศัพท  …………………………………………….

กรุณาจัดสงกลุมพัฒนาระบบคาตอบแทนและสวัสดิการ สํ านักงาน ก.พ.   ภายในวันที่
29 ตุลาคม 2547  ทางโทรสารหมายเลข 0 2281 9602  หรือ 0 2280 3423
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