
ที่ นร 1008.1/ว 7 สํ านักงาน ก.พ.
ถนนพิษณุโลก กทม. 10300

    12  เมษายน  2547

เร่ือง มาตรการที่ 3 มาตรการพัฒนาและบริหารกํ าลังคนเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพระบบราชการ

เรียน (กระทรวง กรม)

อางถึง 1. หนงัสือสํ านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ดวนที่สุด ที่ นร 0504/ว 292
    ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2546
2. หนงัสือสํ านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ดวนที่สุด ที่ นร 0504/5137 ลงวันที่ 5 เมษายน 2547

ส่ิงที่สงมาดวย 1. กํ าหนดการและแบบตอบรับการประชุมชี้แจงแนวทางดํ าเนินการมาตรการที่ 3
    มาตรการพัฒนาและบริหารกํ าลังคนเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพระบบราชการ
2. แนวทางด ําเนินการมาตรการที่ 3 มาตรการพัฒนาและบริหารกํ าลังคนเพื่อเพ่ิม
   ประสิทธิภาพระบบราชการ
3. แนวทางหลักเกณฑและวิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
    ของขาราชการตามมาตรการที่ 3
4. แบบหนงัสือขอลาออกจากราชการตามมาตรการที่ 3 มาตรการพัฒนาและบริหาร
    กํ าลังคนเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพระบบราชการ

ตามทีค่ณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2546 ไดมีมติเห็นชอบ 
มาตรการพัฒนาและบริหารกํ าลังคนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง ตามหนังสือที่อางถึง 1 นั้น

บดันี ้ คณะรฐัมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2547 ไดพิจารณาทบทวน 
แนวทาง และหลักเกณฑตามมาตรการที่ 3 มาตรการพัฒนาและบริหารกํ าลังคนเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
ระบบราชการ และมีมติเห็นชอบแนวทางดํ าเนินการในสวนที่เก่ียวของกับมาตรการที่ 3 ตามที่ 
คณะกรรมการมาตรการพัฒนาและบริหารกํ าลังคนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงเสนอตามหนังสือที่ 
อางถึง 2 สรุปสาระสํ าคัญได ดังนี้

1. ให อ.ก.พ.กรม หรือ อ.ก.พ.สวนราชการที่ทํ าหนาที่ อ.ก.พ.กรม หรือ อ.ก.ม.
มหาวิทยาลัย หรือ คณะกรรมการพิจารณาบํ าเหน็จประจํ าปของหนวยขึ้นตรงกระทรวงกลาโหมและ 
เหลาทัพแลวแตกรณี ทํ าหนาที่คณะกรรมการพิจารณากํ าหนดหลักเกณฑ แนวทางการประเมิน 
ผลการปฏบิตังิาน และจัดลํ าดับผลการปฏิบัติงานของขาราชการในลํ าดับตํ่ าสุดรอยละ 5

2. ใหมกีารจดัลํ าดับการประเมินผลการปฏิบัติงานในลํ าดับตํ่ าสุดรอยละ 5 เพียง 1 ครั้ง 
ในรอบการประเมิน 1 เมษายน - 30 กันยายน 2547 โดยใหขาราชการที่อยูในลํ าดับตํ่ าสุดรอยละ 5  
เลือกที่จะลาออกตามมาตรการที่ 3 และไดรับสิทธิประโยชนตามที่กํ าหนด หรือจะอยูปฏิบัติราชการ 
ตอไป กรณีขาราชการจะอยูปฏิบัติราชการตอไปจะตองจัดทํ าคํ ารับรองการปฏิบัติงาน เพ่ือประเมินผล 

ดวนที่สุด



2

การปฏบิตังิานตามคํ ารับรองการปฏิบัติงานในรอบการประเมิน 1 ตุลาคม 2547 - 31 มีนาคม 2548 
หากไมผานการประเมินตามเกณฑที่กํ าหนดใหสวนราชการสั่งใหขาราชการผูนั้นออกจากราชการ

3. ใหผูเขารวมมาตรการที่ 3 ไดรับเงินกอนเพียง 1 ครั้ง ในรอบการประเมิน  
1 เมษายน - 30 กันยายน 2547 ในอัตรา 8 เทาของเงินเดือนเดือนสุดทาย (ไมรวมเงินประจํ า
ต ําแหนง)

4. กํ าหนดใหขาราชการสามารถรองทุกขผลการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานตอ  
อ.ก.พ.กระทรวง และให อ.ก.พ.กระทรวงพิจารณาเรื่องดังกลาวใหไดขอยุติกอนวันที่มีผลใหขาราชการ
ตองออกจากราชการตามมาตรการที่ 3

5. ใหมีการติดตามและประเมินผลการดํ าเนินการตามมาตรการที่ 3 เพ่ือรายงาน 
คณะกรรมการมาตรการพัฒนาและบริหารกํ าลังคนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง และคณะรัฐมนตรีทราบ

เพ่ือใหสวนราชการสามารถดํ าเนินการมาตรการที่ 3 ตามมติคณะรัฐมนตรีดังกลาว  
สํ านักงาน ก.พ. จึงขอสงแนวทางดํ าเนินการ หลักเกณฑ และวิธีการประเมินประสิทธิภาพและ 
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของขาราชการ รวมทั้งแบบหนังสือขอลาออกจากราชการตามมาตรการที่ 3 
ของขาราชการพลเรือนสามัญ ตามสิ่งที่สงมาดวย 2 - 4 มาเพื่อใชเปนแนวทางสํ าหรับถือปฏิบัติตอไป 
สํ าหรับขาราชการประเภทอื่นใหนํ าแนวทางดํ าเนินการ หลักเกณฑ และวิธีการดังกลาวไปปรับใชตาม
กฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการประเภทนั้น ๆ

อนึง่ ในการนีข้อเรียนเชิญผูที่รับผิดชอบงานดานการบริหารงานบุคคล จํ านวน 3 ทาน 
ไดแก รองหัวหนาสวนราชการระดับกรมหรือเทียบเทา หัวหนาหนวยงานระดับกองหรือเทียบเทา และ
เจาหนาทีท่ีรั่บผิดชอบ เขารวมรับฟงคํ าช้ีแจงแนวทางดํ าเนินการมาตรการที่ 3 ในวันศุกรที่ 23 เมษายน 
2547 เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ หอประชุมสุขุมนัยประดษิฐ สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน  
สํ านกังาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี ทั้งนี้ โปรดแจงตอบรับการเขารวมประชุมชี้แจงภายในวันอังคารที่ 20 
เมษายน 2547 ในแบบตอบรับการเขารวมประชุมชี้แจงตามสิ่งที่สงมาดวย 1

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดํ าเนินการตอไป และมอบหมายผู แทนเพื่อเขารวมรับฟง 
การประชุมชี้แจงตามวัน เวลา และสถานที่ดังกลาวดวย จะขอบคุณย่ิง

ขอแสดงความนับถือ

    
(นายสีมา  สีมานันท)
เลขาธิการ ก.พ.

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


