
ดวนที่สุด
ที่ นร 1008.1/ว 10 สํ านักงาน ก.พ.

ถนนพิษณุโลก กทม. 10300

4  พฤษภาคม  2547

เรื่อง ซักซอมความเขาใจเกี่ยวกับมาตรการที่ 3 มาตรการพัฒนาและบริหารกํ าลังคนเพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพระบบราชการ

เรียน (กระทรวง กรม จังหวัด)

อางถึง หนังสือสํ านักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008.1/ว 7 ลงวันที่ 12 เมษายน 2547

ตามหนังสือที่อางถึง สํ านักงาน ก.พ. ไดแจงเวียนแนวทางดํ าเนินการ หลักเกณฑ 
และวิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของขาราชการตามมาตรการที่ 3 
มาแลว นั้น

โดยที่สวนราชการไดสอบถามวิธีปฏิบัติตามแนวทางที่กํ าหนดตามหนังสือที่อางถึง 
สํ านักงาน ก.พ. จึงขอซักซอมวิธีปฏิบัติเพ่ิมเติมเพื่อใหสวนราชการมีแนวทางดํ าเนินการที่ชัดเจน 
ดังนี้

1. การกํ าหนดหลักเกณฑ
1.1 อ.ก.พ.กรม หรือ อ.ก.พ.สวนราชการที่ทํ าหนาที่ อ.ก.พ.กรม หรือ อ.ก.ม.

มหาวิทยาลัย หรือคณะกรรมการพิจารณาบํ าเหน็จประจํ าปของหนวยงานขึ้นตรงกระทรวงกลาโหม
และเหลาทัพ แลวแตกรณีพิจารณากํ าหนดหลักเกณฑ แนวทางประเมินผลการปฏิบัติงานของ 
ขาราชการระดับ 8 ลงมา และ อ.ก.พ.กระทรวงพิจารณากํ าหนดหลักเกณฑ แนวทางประเมินผล
การปฏิบัติงานของขาราชการระดับ 9 ข้ึนไป ทั้งที่สังกัดในสวนกลางและสวนภูมิภาคแลวแจงให 
ขาราชการทั้งหมด และผูที่มีสวนเกี่ยวของทราบโดยเร็ว

1.2 กรณี อ.ก.พ.กรม ฯลฯ จะมีมติมอบหมายใหมีคณะกรรมการขึ้นมาเฉพาะ
เพ่ือทํ าหนาที่แทนก็สามารถดํ าเนินการได

2. การประเมินผลการปฏิบัติงาน
2.1 ขาราชการในสังกัดสวนกลาง
• ระดับ 8 ลงมา ใหผูบังคับบัญชาตามลํ าดับชั้นประเมินผลการปฏิบัติงาน

ของขาราชการตามหลักเกณฑและแนวทางที่ อ.ก.พ.กรม ฯลฯ กํ าหนดและสวนราชการไดประกาศ
ใหขาราชการทราบไวแลวและจัดลํ าดับผลการประเมินแยกตามหนวยงานภายในตามที่สวนราชการ
กํ าหนด
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• ระดับ 9 ข้ึนไป ใหผู บังคับบัญชาตามลํ าดับชั้นประเมินผลการ 
ปฏิบัติงานตามหลักเกณฑและแนวทางที่ อ.ก.พ.กระทรวงกํ าหนด

• สํ าหรับหนวยงานสังกัดสวนกลางที่ปฏิบัติงานอยูในสวนภูมิภาคให 
ผูบังคับบัญชาตามลํ าดับชั้นประเมินผลการปฏิบัติงานและจัดสงผลการประเมินใหสวนกลางโดยจะ
จัดลํ าดับผลการประเมินหรือไม ใหเปนไปตามแนวทางที่สวนราชการตนสังกัดกํ าหนด

2.2 ขาราชการในสวนภูมิภาคใหผูบังคับบัญชาตามลํ าดับชั้นประเมินผลการปฏิบัติ
งานของขาราชการแลวใหผูวาราชการจังหวัดพิจารณาผลการปฏิบัติงานของขาราชการระดับ 8  
ลงมาตามแนวทางการมอบอํ านาจดานการบริหารงานบุคคลใหผูวาราชการจังหวัด ทั้งนี้ ผูวา- 
ราชการจังหวัดอาจพิจารณา หรือแตงต้ังคณะกรรมการเพื่อพิจารณาจัดลํ าดับผลการปฏิบัติงานของ
ขาราชการในลํ าดับตํ่ าสุดรอยละ 6 – 10 ก็ไดโดยคํ านึงถึงความเปนธรรมกับขาราชการ

3. การจัดลํ าดับ
• หนวยงานการเจาหนาที่รวบรวมผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของ 

ขาราชการทั้งหมดในสังกัดสวนราชการ (ผลการประเมินของขาราชการระดับ 9 ข้ึนไปไมตอง 
นํ าเสนอตอ อ.ก.พ.กระทรวงเพื่อพิจารณาอีก) และผลการจัดลํ าดับผลการปฏิบัติงานของ 
ขาราชการระดับ 8 ลงมา แลวนํ าเสนอ อ.ก.พ.กรม ฯลฯ พิจารณาจัดลํ าดับผลการปฏิบัติงานใน
ลํ าดับตํ่ าสุดรอยละ 5 ของสวนราชการ

• กรณีที่สวนราชการใดพิจารณาแลวเห็นวา ขาราชการในสังกัดสวนราชการมี
ผลการปฏิบัติงานดีเดนและไมมีความจํ าเปนตองเขารับการพัฒนา อาจพิจารณาจัดลํ าดับผลการ
ปฏิบัติงานของขาราชการเพื่อพัฒนานอยกวารอยละ 5 ก็ได และใหขาราชการกลุมดังกลาวเทานั้น
ที่มีสิทธิสมัครเขารวมมาตรการที่ 3 ทั้งนี้ ตองเปนไปตามขอเท็จจริงจากการประเมินผลการ 
ปฏิบัติงานของแตละสวนราชการ และใหสวนราชการชี้แจงเหตุผลเพื่อรายงานใหคณะรัฐมนตรี
ทราบ

• การคํ านวณจํ านวนขาราชการในลํ าดับตํ่ าสุดรอยละ 5 ใหคํ านวณจาก
จํ านวนขาราชการ ณ วันที่ 1 กันยายน 2547 หากการคํ านวณมีเศษใหปดเศษทิ้ง

• กรณีขาราชการที่อยูระหวางการลาคลอดบุตร ลาอุปสมบทหรือการลาไป
ประกอบพิธีฮัจย ลาเขารับการตรวจเลือกหรือเขารับการเตรียมพล ลาไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน 
หรือปฏิบัติการวิจัย ลาติดตามคูสมรส และมีเวลาปฏิบัติราชการนอยกวา 4 เดือน และขาราชการ
บรรจุใหมในระหวางรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานเมษายน – กันยายน 2547  ใหยกเวนไม
ตองนํ าจํ านวนขาราชการดังกลาวมารวมเปนฐานในการคํ านวณจํ านวนขาราชการในลํ าดับตํ่ าสุด 
รอยละ 5 และไมตองจัดเรียงลํ าดับผลการปฏิบัติงานขาราชการกลุมดังกลาวในลํ าดับตํ่ าสุดรอยละ 
5 ของสวนราชการ
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4. กรณีขาราชการที่มีปญหาดานสุขภาพทางกายหรือสุขภาพทางจิต
• ขาราชการที่มีปญหาดานสุขภาพทางกายหรือสุขภาพทางจิต ซ่ึงมีคุณสมบัติ

ทั่วไปเชนเดียวกับผูเขารวมมาตรการที่ 3 ไมวาจะมีผลการปฏิบัติงานอยูในลํ าดับตํ่ าสุดรอยละ 5 
หรือไม ใหสวนราชการตนสังกัดพิจารณาสั่งใหออกจากราชการตามมาตรา 114 (1) แหงพระราช
บัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 ซ่ึงจะมีผลใหผูถูกสั่งใหออกมีสิทธิไดรับบํ าเหน็จ
บํ านาญเหตุทดแทน และมีสิทธิไดรับสิทธิประโยชนตามที่กํ าหนดไวในมาตรการที่ 3 ไดเปนราย ๆ 
ไป โดยใหนํ าผลการตรวจสุขภาพอยางเปนทางการของแพทยเปนขอมูลประกอบการพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดํ าเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสีมา  สีมานันท)
เลขาธิการ ก.พ.

สํ านักพัฒนาระบบจํ าแนกตํ าแหนงและคาตอบแทน
กลุมพัฒนาระบบคาตอบแทนและสวัสดิการ
โทร. 0 2282 1889 , 0 2280 0896
โทรสาร 0 2281 9602


