
ส่ิงที่สงมาดวย 2

แนวทางดํ าเนินการมาตรการที่ 3
มาตรการพัฒนาและบริหารกํ าลังคนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบราชการ

1. ที่มา
การพัฒนาระบบราชการเปนนโยบายสํ าคัญเรงดวนของรัฐบาล เพ่ือใหราชการเปน

รากฐานและกลไกส ําคัญในการกอบกูฟนฟูวิกฤตของประเทศในดานตาง ๆ โดยรัฐบาลไดดํ าเนินการ
ปฏิรูประบบราชการและปรับกระบวนการบริหารราชการโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศมากขึ้น รวมทั้ง
การเรงเพ่ิมประสิทธิภาพในการตอบสนองความตองการของประชาชนใหดีย่ิงขึ้น ซึ่งจะทํ าให 
ขาราชการจะตองปรับตัวทั้งในดานความรู เทคโนโลยี ทักษะ วิธีการทํ างานแบบใหม เพ่ือใหเขากับ
หนวยงานและวัฒนธรรมขององคกรแนวใหม รวมทั้งการเตรียมพรอมเพื่อที่จะมีโอกาสเริ่มอาชีพใหม
นอกระบบราชการ

2. วัตถุประสงค
เพ่ือปรับขนาดและเพิ่มประสิทธิภาพกํ าลังคนภาครัฐใหเหมาะสมสอดคลองกับการ

พัฒนาระบบราชการ รวมทั้งเปนการสรางโอกาสในการเริ่มอาชีพใหมใหขาราชการ

3. หลักการ
(1) เปนกลไกใหสวนราชการเพิ่มประสิทธิภาพในการใชกํ าลังคนและลดภาระ

คาใชจายดานบุคคล โดยมีกลไกปองกันการกลั่นแกลงขาราชการ และมีเง่ือนไขที่จะไมบรรจุผูออกจาก 
ราชการตามมาตรการนี้กลับเขารับราชการประจํ าในสังกัดฝายบริหาร

(2) ใหผลประโยชนตอบแทนแกผูเขารวมมาตรการฯ เปนเงินกอนในการลงทุน  
8 เทาของเงินเดือน (ไมรวมเงินประจํ าตํ าแหนง)

การดํ าเนินการตามมาตรการพัฒนาและบริหารกํ าลังคนเพื่อรองรับการเปลี่ยน
แปลง มาตรการที่ 3  มาตรการพัฒนาและบริหารกํ าลังคนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบราชการ  
มรีายละเอียด และขั้นตอนดํ าเนินการ ดังน้ี

4. คณุสมบัติของผูเขารวมมาตรการฯ
ผูมสิีทธเิขารวมมาตรการที่ 3 ตองมีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติอ่ืน ดังนี้
คณุสมบัติทั่วไป
(1) ไมเปนผูอยูในระหวางถูกส่ังพักราชการ ถูกสอบสวนหรือสอบหาขอเท็จจริงทาง

วนิยั พิจารณาโทษทางวินัย รายงานการลงโทษทางวินัย หรือพิจารณาอุทธรณคํ าส่ังลงโทษทางวินัย  
หรือเปนผูตองหาในคดีอาญาซึ่งมิใชความผิดลหุโทษหรือความผิดที่ไดกระทํ าโดยประมาท

(2) ไมเปนผูที่อยูในหลักเกณฑที่จะตองออกจากราชการไมวากรณีใด ๆ ตาม
กฎหมาย เชน
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- ถูกส่ังใหออกจากราชการไวกอนเพื่อรอฟงผลการสอบสวนพิจารณา
- ถูกส่ังลงโทษปลดออก หรือไลออก หรือ

เวนแตถูกส่ังใหออกจากราชการเนื่องจากไมสามารถปฏิบัติราชการใหมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผลในระดับอันเปนที่พอใจของทางราชการตามมาตรา 114 (6) แหงพระราชบัญญัติ
ระเบยีบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 หรือกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการประเภทนั้น ๆ

(3) ไมเปนผูอยูระหวางปฏิบัติราชการชดใชตามสัญญาที่ไดทํ าไวกับสวนราชการ 
ในการไปศึกษาฝกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย หรือหากอยูระหวางปฏิบัติราชการชดใช จะตองยินยอม
ชดใชเงินตามสัญญาผูกพันที่ไดทํ าไวกับราชการ

คุณสมบัติอ่ืน
(1) เปนขาราชการผูไดรับการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในลํ าดับ

ตํ ่าสดุรอยละ 5 ของจํ านวนขาราชการทั้งหมดในสวนราชการที่สังกัด
(2) มีเวลาราชการเหลือไมนอยกวา 1 ปขึ้นไป นับตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2547
(3) เปนขาราชการประเภทใดประเภทหนึ่ง ตอไปนี้

(3.1) ขาราชการพลเรือนสามัญและขาราชการพลเรือนในพระองคตาม
กฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน

(3.2) ขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยตามกฎหมายวาดวยระเบียบ 
ขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย

(3.3) ขาราชการครูตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการครู
(3.4) ขาราชการอัยการและขาราชการธุรการตามกฎหมายวาดวยระเบียบ 

ขาราชการฝายอัยการ
(3.5) ขาราชการตํ ารวจตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการตํ ารวจ
(3.6) ขาราชการทหารตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการทหาร
ผูที่จะไดรับอนุญาตใหออกจากราชการตามมาตรการฯ นี้ จะตองมีคุณสมบัติ 

ครบถวนตัง้แตวันยื่นใบสมัครจนถึงวันที่ไดรับอนุญาตใหออกจากราชการ

5. ขัน้ตอนดํ าเนินการตามมาตรการฯ ที่ 3

(1) สวนราชการกํ าหนดหลักเกณฑการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานและ
ประกาศใหขาราชการทราบ

(2) ประเมินผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 1 (รอบการประเมิน 1 เมษายน - 30 
กันยายน 2547) สวนราชการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยขาราชการผูไดรับการประเมินผลการ
ปฏิบตังิานในลํ าดับตํ่ าสุดรอยละ 5 ของจํ านวนขาราชการทั้งหมดในสวนราชการมีทางเลือก ดังนี้
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(2.1) ลาออกจากราชการโดยยื่นหนังสือขอลาออกตามมาตรการฯ และไดรับ
สิทธิประโยชนตามที่กํ าหนด

(2.2) รับราชการตอไปโดยจะตองจัดทํ าคํ ารับรองการปฏิบัติงานเพื่อการ
พัฒนาทีชั่ดเจนกับสวนราชการแลวพัฒนาความรู ความสามารถ ทักษะ และปฏิบัติงานที่หนวยงาน
เดิม หรือยายไปปฏิบัติงานในสํ านัก/กอง/กลุมงานใหม หรือโยกยายระหวางหนวยงานตามความ
สมคัรใจเพื่อประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 2

(3) ประเมินผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 2 (รอบการประเมิน 1 ตุลาคม 2547 - 31 
มีนาคม 2548) สวนราชการประเมินผลการปฏิบัติงานและประเมินตามคํ ารับรองการปฏิบัติงาน 
ภายหลังการปฏิบัติงานครบรอบการประเมินครึ่งป หากขาราชการผูนั้นไมผานการประเมิน 
คํ ารับรองการปฏิบัติงานตามเกณฑที่กํ าหนดไวใหสวนราชการดํ าเนินการ คือ สั่งใหขาราชการ 
ออกจากราชการตามนัยมาตรา 114 (6) แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน  
พ.ศ. 2535 (กรณีขาราชการพลเรือนสามัญ) หรือตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการ
ประเภทนั้น ๆ

6. สทิธิประโยชนที่จะไดรับและเง่ือนไขกรณีเลือกลาออกจากราชการตามมาตรการที่ 3
(1) สิทธิประโยชนที่เปนตัวเงิน

หากเลือกลาออกจากราชการหลังการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ครั้งที่ 1 (รอบการประเมิน 1 เมษายน - 30 กันยายน 2547) กอนการพัฒนาความรู  
ความสามารถ และทักษะ จะไดรับ

เงินกอน  =  8 เทาของเงินเดือนเดือนสุดทาย (ไมรวมเงินประจํ าตํ าแหนง)

(2) สิทธิประโยชนอ่ืน
(2.1) ไดสิทธปิระโยชนตามกฎหมายวาดวยบํ าเหน็จบํ านาญขาราชการ
(2.2) ไดสิทธปิระโยชนทางภาษีสํ าหรับเงินกอนที่ไดรับตามมาตรการฯ
(2.3) ไดสิทธิประโยชนทางภาษีในสวนของเงินที่ไดรับจากกองทุนบํ าเหน็จ

บ ํานาญขาราชการ (กบข.) ในกรณีที่ผูเขารวมมาตรการเปนสมาชิก กบข.
(2.4) ไดสิทธิประโยชนไมตองชดใชสวนตางของอัตราดอกเบี้ยเงินกูตาม 

พระราชกฤษฎีกาสวัสดิการเงินกูเพ่ือที่อยูอาศัย พ.ศ. 2535 กับอัตราดอกเบี้ยเงินกูปกติ และให 
จายดอกเบี้ยในอัตราที่กํ าหนดไวในพระราชกฤษฎีกาตอไป ในกรณีผูเขารวมโครงการฯ กูเงินตาม
โครงการสวัสดิการเงินกูเพ่ือที่อยูอาศัยจากธนาคารอาคารสงเคราะห (ธอส.) ทั้งนี้ รวมถึงกรณี 
โครงการเงินกูเพ่ือที่อยูอาศัย ธอส.-กบข.ดวย

(2.5) มีสิทธิไดรับการพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ
ตามหลกัเกณฑที่สํ านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีกํ าหนด



4

(2.6) มีสิทธิขอรับการพิจารณาจัดสรรวงเงินกูยืมจากธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย (ธ.พ.ว.) โดยมีสํ านักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม (ส.ส.ว.) ประสานการฝกอบรมการประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม

(2.7) กระทรวงแรงงานสนับสนุนการจัดหางานในภาคเอกชนรองรับผูที่ออก
จากราชการตามมาตรการฯ

(3) เง่ือนไข
(3.1) ขาราชการที่ออกจากราชการตามมาตรการนี้แลว จะกลับเขารับ 

ราชการประจํ าในสังกัดฝายบริหารอีกไมได
(3.2) สวนราชการตองไมบรรจุขาราชการที่ออกจากราชการตามมาตรการนี้

กลับเขารับราชการประจํ าในสังกัดฝายบริหาร (ไมหามใหกลับเขาทํ างานในองคกรอิสระตาม 
รัฐธรรมนูญ องคการมหาชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือองคกรของรัฐอื่น)

(3.3) สวนราชการสามารถคงตํ าแหนงของขาราชการที่ลาออกจากราชการ
ตามมาตรการนี้

7. ก ําหนดการดํ าเนินมาตรการ
• เมษายน 2547
♦ สํ านกังาน ก.พ. แจงเวียนแนวทาง หลักเกณฑ และวิธีการประเมินประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรการที่ 3
♦ อ.ก.พ.กรม หรือ อ.ก.พ.สวนราชการที่ทํ าหนาที่ อ.ก.พ.กรม หรือ อ.ก.ม.

มหาวิทยาลัย หรือคณะกรรมการพิจารณาบํ าเหน็จประจํ าปของหนวยขึ้นตรงกระทรวงกลาโหมและ
เหลาทพัแลวแตกรณี พิจารณากํ าหนดหลักเกณฑ แนวทางประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชการ

♦ สวนราชการประกาศหลักเกณฑ แนวทางสํ าหรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของขาราชการตามมาตรการที่ 3

• กันยายน 2547 สวนราชการดํ าเนินการใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ของขาราชการ ครั้งที่ 1 (รอบการประเมิน 1 เมษายน - 30 กันยายน 2547) และนํ าเสนอ อ.ก.พ.
กรม ฯลฯ พิจารณาใหแลวเสร็จ และแจงผลใหขาราชการทราบภายใน 30 กันยายน 2547

• ตุลาคม 2547
♦ ขาราชการที่ผลการประเมินอยูในลํ าดับตํ่ าสุดรอยละ 5 และมีความประสงค

จะออกจากราชการหลังจากการประเมิน ครั้งที่ 1 (รอบการประเมิน 1 เมษายน - 30 กันยายน 
2547) ย่ืนใบสมัครตามมาตรการที่ 3 ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2547
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♦ ขาราชการที่ผลการประเมินอยูในลํ าดับตํ่ าสุดรอยละ 5  และไมย่ืนใบสมัคร
ตามมาตรการที่ 3 ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2547 แสดงวาผูนั้นมีความประสงคจะปฏิบัติ 
ราชการตอไป

♦ สวนราชการจัดใหขาราชการที่ประสงคจะปฏิบัติราชการตอไปเขาปฏิบัติงาน
และจัดทํ าคํ ารับรองการปฏิบัติงานเพื่อการพัฒนากับหนวยงานที่จะไปปฏิบัติงานซึ่งอาจเปนหนวยงาน
เดิมหรือหนวยงานใหม และจดัท ําแผนพัฒนาขาราชการภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2547

• พฤศจิกายน 2547 สวนราชการออกคํ าส่ังอนุญาตใหผูเขารวมมาตรการที่ 3 
ครั้งที่ 1 ออกจากราชการในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2547 พรอมทั้งดํ าเนินการเบิกจายเงินกอนและ
เงินอื่น ๆ ใหแกขาราชการ

• มีนาคม 2548 สวนราชการดํ าเนินการใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของขาราชการ ครั้งที่ 2 และประเมินคํ ารับรองการปฏิบัติงานตามที่ไดจัดทํ าไวและนํ าเสนอ  
อ.ก.พ.กรม ฯลฯ พิจารณาใหแลวเสร็จ และแจงผลใหขาราชการทราบภายในวันที่ 31 มีนาคม 
2548

• พฤษภาคม 2548
♦ ขาราชการที่ไมผานการประเมินตามคํ ารับรองการปฏิบัติงาน ใหสวน 

ราชการพิจารณาใหขาราชการผูนั้นออกจากราชการตามนัยมาตรา 114 (6) แหงพระราชบัญญัติ
ระเบยีบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 หรือตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการประเภทนั้น ๆ 
ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2548

8. แนวทางและขั้นตอนประเมินผลการปฏิบัติงาน
8.1 การกํ าหนดหลักเกณฑ

สวนราชการนํ าแนวทาง หลักเกณฑ และวิธีการประเมินประสิทธิภาพและ 
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของขาราชการตามที่คณะกรรมการมาตรการพัฒนาและบริหารกํ าลังคน
เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงกํ าหนด (ส่ิงที่สงมาดวย 3) ไปใช หรือปรับใช หรือจะกํ าหนดเพิ่มเติมก็
ได โดยจะตองกํ าหนดหลักเกณฑ ตัวชี้วัดที่มีมาตรฐาน โปรงใส เปนธรรม สามารถตรวจสอบได และ
ประกาศใหขาราชการทราบภายในเดือน เมษายน 2547

8.2 คณะกรรมการที่ทํ าหนาที่ประเมิน/จัดลํ าดับ
ใหมีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานขาราชการโดยใช 

กลไกของ อ.ก.พ. กรม หรือ อ.ก.พ.สวนราชการที่ทํ าหนาที่ อ.ก.พ.กรม หรือ อ.ก.ม.มหาวิทยาลัย 
หรือคณะกรรมการพิจารณาบํ าเหน็จประจํ าปของหนวยงานขึ้นตรงกระทรวงกลาโหมและเหลาทัพ 
แลวแตกรณี ทํ าหนาที่กํ าหนดหลักเกณฑ แนวการประเมินผลการปฏิบัติงาน และจัดลํ าดับผลการ
ปฏิบตังิานขาราชการในลํ าดับตํ่ าสุดรอยละ 5 ของจํ านวนขาราชการทั้งหมดในสวนราชการ
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8.3 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
ในการประเมินแตละครั้งใหผูบังคับบัญชาชั้นตนและผูบังคับบัญชาในลํ าดับถัด

ขึน้ไป หรือผูบงัคบับัญชาในระดับสํ านัก/กอง หรือผูบังคับบัญชาที่ไดรับมอบหมายใหประเมินผลการ
ปฏิบตังิานของขาราชการเปนผูประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชการโดยดํ าเนินการ ดังนี้

1) จดัล ําดบัผลการประเมินของขาราชการในสังกัดแยกตามสํ านัก/กอง หรือ
หนวยงานตามที่สวนราชการกํ าหนด

2) จัดสงแบบประเมินพรอมทั้งรายชื่อขาราชการผูไดรับการจัดลํ าดับตาม
คะแนนผลการปฏิบัติงานในลํ าดับตํ่ าสุดไมนอยกวารอยละ 6 แตไมเกินรอยละ 10 (ตามที่สวน 
ราชการก ําหนด) ของขาราชการในระดับสํ านัก/กอง หรือหนวยงานตามที่สวนราชการกํ าหนด เสนอ
ผูบงัคบับญัชาลํ าดับถัดขึ้นไป (ถามี) แลวจึงจัดสงใหหนวยงานการเจาหนาที่หรือหนวยงานที่มีหนาที่
รับผิดชอบในเรื่องนี้

กรณกีารประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชการระดับ 9 ขึ้นไปใหเปนไปตาม
ที ่ อ.ก.พ.กระทรวง หรือ อ.ก.พ.ที่ทํ าหนาที่ อ.ก.พ.กระทรวง พิจารณากํ าหนด แลวจึงจัดสงผลการ
ประเมินใหหนวยงานการเจาหนาที่หรือหนวยงานที่มีหนาที่รับผิดชอบในเรื่องนี้นํ าเสนอ อ.ก.พ.กรม 
หรือ อ.ก.พ.สวนราชการที่ทํ าหนาที่ อ.ก.พ.กรม หรือ อ.ก.ม.มหาวิทยาลัย หรือคณะกรรมการ
พิจารณาบํ าเหน็จประจํ าปของหนวยขึ้นตรงกระทรวงกลาโหมและเหลาทัพแลวแตกรณี พิจารณาจัด
ลํ าดบัพรอมกับขาราชการทั้งหมดในสวนราชการ

กรณีสวนราชการที่มีหนวยงานในสวนภูมิภาคใหผูวาราชการจังหวัดพิจารณา
ประเมินผลการปฏิบัติงานขาราชการพลเรือนสามัญตามแนวทางการมอบอํ านาจดานการบริหารงาน
บุคคลใหผูวาราชการจังหวัดแลวจัดสงแบบประเมินพรอมทั้งรายชื่อขาราชการผูไดรับการจัดลํ าดับ
ตามคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงานในลํ าดับตํ่ าสุดไมนอยกวารอยละ 6 แตไมเกินรอยละ 10 
(ตามทีจ่งัหวดักํ าหนด) ของขาราชการในจังหวัดใหสวนราชการตนสังกัดพิจารณาการจัดลํ าดับพรอม
กับขาราชการทั้งหมดในสวนราชการ

8.4 การจัดลํ าดับ
หนวยงานการเจาหนาที่หรือหนวยงานที่มีหนาที่รับผิดชอบรวบรวมผลการ

ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของทุกหนวยงานในสังกัดสวนราชการและนํ าเสนอ อ.ก.พ. 
กรม ฯลฯ พิจารณาจัดลํ าดับการประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑและแนวทางที่ไดประกาศ 
ไวแลว โดยจดัลํ าดับขาราชการในสังกัดสวนราชการตามคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงานใน
ลํ าดบัตํ ่าสุดรอยละ 5 ของจํ านวนขาราชการในสวนราชการ ณ วันที่ 1 กันยายน (สํ าหรับรอบการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานระหวางเดือนเมษายน - กันยายน)
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8.5 การแจงผลการประเมินและเขารวม/ไมเขารวมมาตรการฯ
8.5.1. การประเมิน ครั้งที่ 1 (รอบการประเมิน 1 เมษายน - 30 กันยายน 

2547)
หนวยงานการเจาหนาที่หรือหนวยงานที่รับผิดชอบในการดํ าเนินการแจงผล

การประเมนิ ครัง้ที่ 1 ผานผูบังคับบัญชาใหขาราชการที่ไดรับคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงานใน
ลํ าดับตํ่ าสุดรอยละ 5 ทราบเปนการเฉพาะรายภายในวันที่ 30 กันยายน 2547  พรอมทั้งแจงเหตุผล
ในการประเมิน จุดดอยหรือส่ิงที่จะตองปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือพัฒนาใหดีขึ้น และแนวทางเลือก 
2 แนวทาง คือ

• เลือกลาออกจากราชการตามมาตรการที่ 3 ใหดํ าเนินการ ดังนี้
1) ขาราชการกรอกและยื่นใบสมัครตามมาตรการที่ 3 (ส่ิงที่สงมาดวย 4) 

ตอผูบงัคบับัญชาชั้นตนภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2547
2) ผูมีอํ านาจอนุญาตการลาออกพิจารณาใบสมัครและอนุญาตการลาออก

ตามมาตรการที่ 3
3) สวนราชการดํ าเนินการออกคํ าส่ังอนุญาตใหออกจากราชการใหมีผลใน

วนัที ่1 พฤศจิกายน 2547 และดํ าเนินการเบิกจายเงินกอนและเงินอื่น ๆ ที่เก่ียวของ
• เลือกปฏิบัติราชการตอไป ใหดํ าเนินการ ดังนี้

1) สวนราชการดํ าเนินการจัดใหขาราชการที่มีความประสงคจะปฏิบัติ 
ราชการตอไปเขาปฏิบัติงาน ทั้งนี้ หนวยงานที่จะไปปฏิบัติงานอาจเปนหนวยงานเดิมหรือหนวยงาน
ใหมก็ได

2) หนวยงานที่ขาราชการผูนั้นจะไปปฏิบัติงานจัดทํ าคํ ารับรองการปฏิบัติ
งานเพือ่การพัฒนา (ส่ิงที่สงมาดวย 3 ) เพ่ือใชเปนสวนหนึ่งในการประเมินผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 2

8.5.2. การประเมิน ครั้งที่ 2 (รอบการประเมิน 1 ตุลาคม 2547 - 31 
มีนาคม 2548)

1) ใหผูบงัคบับัญชาชั้นตนประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชการ (ไม
ตองจดัล ําดบัฯ รอยละ 5) และประเมินผลการปฏิบัติงานตามแบบประเมินคํ ารับรองการปฏิบัติงาน 
(ส่ิงที่สงมาดวย 3)

2) จดัสงผลการประเมินเพื่อให อ.ก.พ.กรม ฯลฯ พิจารณาใหความเห็น
ชอบและแจงผลการพิจารณาใหขาราชการทราบ ดังนี้

• ผู ที่ผานการประเมินตามคํ ารับรองการปฏิบัติงานในระดับดีทุก 
รายการ ใหสวนราชการแจงผลการประเมินผานผูบังคับบัญชาใหขาราชการทราบเปนการเฉพาะราย
และใหขาราชการดังกลาวสามารถปฏิบัติงานตอไปได
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• ผู ที่ไมผานการประเมินตามคํ ารับรองการปฏิบัติในระดับดีทุก 
รายการ ใหสวนราชการแจงผลการประเมินผานผูบังคับบัญชาใหขาราชการทราบเปนการเฉพาะราย
และใหสวนราชการสั่งใหขาราชการผูน้ันออกจากราชการตามนัยมาตรา 114 (6) แหงพระราช
บัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 หรือกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการประเภท
น้ัน ๆ โดยมีคํ าสั่งใหออกจากราชการใหมีผลในวันที่ 1 พฤษภาคม 2548

8.6 การรองทุกขกรณีไมไดรับความเปนธรรม
หากขาราชการผูไดรับการประเมินผลการปฏิบัติงานในลํ าดับตํ่ าสุดรอยละ 5 ของ 

ขาราชการทัง้หมดในสวนราชการเห็นวา ตนเองไมไดรับความเปนธรรมจากการพิจาณาประเมินผลการ
ปฏิบตังิานใหสามารถรองทุกขผลการประเมินดังกลาวตอ อ.ก.พ.กระทรวง และให อ.ก.พ.กระทรวง
พิจารณาเรือ่งดังกลาวใหไดขอยุติกอนวันที่มีผลใหขาราชการตองออกจากราชการตามมาตรการที่ 3

8.7 การรายงานผลการดํ าเนินการ
ใหสวนราชการรายงานผลการดํ าเนินการตามมาตรการที่ 3 ใหสํ านักงาน ก.พ.ทราบ

เพ่ือนํ าเสนอคณะกรรมการมาตรการพัฒนาและบริหารกํ าลังคนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและคณะ
รัฐมนตรีตอไป ดังนี้

• ครัง้ที ่1  ใหรายงานภายในเดือนตุลาคม 2547
• ครัง้ที ่2  ใหรายงานภายในเดือนพฤษภาคม 2548

------------------



จัดอยูในลํ าดับตํ่ าสุดรอยละ 5

ปฏบิตังิานที่หนวยงานเดิม/ใหมและจัดทํ า
คํ ารบัรองการปฏิบัติงาน และเขารับการพัฒนา

เลือกปฏิบัติงานตอ

ยื่นใบสมัคร

สวนราชการอนุญาตใหออกจาก
ราชการและเบิกจายเงินกอน

สวนราชการพิจารณาใหออก

รับ 8 เทา

เลือกลาออก (เขารวมมาตรการ)

ขัน้ตอนดํ าเนินการมาตรการ ที่ 3 มาตรการพัฒนาและบริหารกํ าลังคนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบราชการ

ไมอยูในลํ าดับตํ่ าสุดรอยละ 5

(เม.ย.47)

(อนุญาตใหออกจากราชการ
1 พ.ย.47)

 (ภายใน 15 ต.ค.47)  ( 20 ต.ค.47)

(แจงผล มี.ค.48)

ออกคํ าสั่งใหออกจาก
ราชการ (1 พ.ค.48)

ประเมินครั้งที่ 1
ประเมินครั้งที่ 2
อ.ก.พ.กรม หรือ อ.ก.พ.สวนราชการที่ทํ าหนาที่ อ.ก.พ.กรม หรือ อ.ก.ม.มหาวิทยาลัย
หรือ คกก.พิจารณาบํ าเหน็จประจํ าปของหนวยขึ้นตรงกระทรวงกลาโหมและเหลาทัพ
ผานตามคํ ารับรองฯ
ไมผานตามคํ ารับรองฯ
ประเมินตามคํ ารับรอง
อ.ก.พ. จัดลํ าดับตํ่ าสุดรอยละ 5
คณะกรรมการมาตรการพัฒนาและบริหาร
กํ าลังคนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
หลักเกณฑ แนวทาง ขั้นตอน
รายละเอียดการดํ าเนินการ
ประกาศหลักเกณฑ แนวทางการ
ประเมินใหขาราชการทราบ
ปฏิบัติงานตอ
แจงเวียนสวนราชการ (เม.ย. 47)
แจงผล (30 ก.ย.47)
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
(มี.ค.47)
(เม.ย. 47)
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