ดวนที่สุด
ที่ นร 1008.1/ว 30

สํานักงาน ก.พ.
ถนนพิษณุโลก กทม. 10300
8 ตุลาคม 2547

เรื่อง การดําเนินการตามมาตรการที่ 3 มาตรการพัฒนาและบริหารกําลังคนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบราชการ
เรียน (กระทรวง กรม และจังหวัด)
อางถึง 1. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008.1/ว 7 ลงวันที่ 12 เมษายน 2547
2. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008.1/ว 10 ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2547
3. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008.1/ว 24 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2547
4. หนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0504/ว 205 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2547
สิ่งที่สงมาดวย 1. แผนภาพขั้นตอนการดําเนินการ
2. แบบรายงานผลการดําเนินการตามมาตรการที่ 3 (ไมไดจัดสงใหจังหวัด)
3. คูม อื บันทึกขอมูลและโปรแกรมการบันทึกขอมูลมาตรการที่ 3 และแผน Diskette
จํานวน 1 แผน (ไมไดจัดสงใหจังหวัด)
ตามหนังสือที่อางถึง 1-3 สํานักงาน ก.พ. ไดแจงเวียนแนวทางดําเนินการ หลักเกณฑ
และวิ ธีการประเมิน ประสิ ทธิภ าพและประสิ ทธิ ผลการปฏิ บัติ ง านของขา ราชการ พรอมทั้ งซักซอม
ความเข า ใจเกี่ ย วกั บ มาตรการที่ 3 มาตรการพั ฒ นาและบริ ห ารกํ าลั ง คนเพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ
ระบบราชการมาแลว นั้น
โดยทีค่ ณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2547 ไดพิจารณาทบทวน
แนวทางและหลักเกณฑของมาตรการที่ 3 แลวมีมติในสวนที่เกี่ยวของกับการดําเนินการตามมาตรการที่ 3
โดยสรุป ดังนี้
1. ใหนามาตรการที
ํ
่ 3 ตามที่ไดดําเนินการมาแลวมาใชบางสวนเพียงเทาที่ดําเนินการมา
จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2547 และใหขาราชการที่มีปญหาดานสุขภาพทางกายหรือสุขภาพทางจิตโดยมี
ใบรับรองแพทยอยางเปนทางการมาแสดงและประสงคจะออกจากราชการในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2547
รวมทั้งผูที่ อ.ก.พ.กรมเห็นควรใหเขารวมมาตรการที่ 3 และประสงคจะออกจากราชการ ในวันที่
1 พฤศจิกายน 2547 สามารถออกจากราชการไดโดยไดรับเงินกอน 8 เทาของเงินเดือนเดือนสุดทายและ
ไดรบั สิทธิประโยชนตามที่กําหนดไว สวนการดําเนินการตอจากนั้นไปตามมาตรการที่ 3 ใหเปนอันยุติ
2. การพัฒนาขาราชการที่หยอนประสิทธิภาพยังจําเปนตองมีอยูตอไป และเปนหนาที่
ของผูบังคับบัญชาจะตองพัฒนาขาราชการเหลานั้นตามมาตรา 76 มาตรา 79 มาตรา 99 แหง
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พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 ตามมาตรการใหมชื่อ "มาตรการเพิ่มพูน
ประสิทธิภาพและเสริมสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ" หรือ "มาตรการพัฒนาขาราชการ" ซึ่งเนนการ
ฝกฝน อบรม ฟนฟู พัฒนาอารมณ จิตใจ ทัศนคติ วิชาความรู ทักษะ รวมถึงการที่อาจตองเปลี่ยนงาน
เปลี่ ย นหน า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบเพื่ อ ความเหมาะสมในการพั ฒ นาตนเอง โดยมี ก ารประเมิ น ผลการ
ปฏิบตั งิ าน 4 วงรอบ หรือ 2 ป โดยเริ่มวงรอบที่ 1 ในรอบการประเมินตามมาตรการที่ 3 (เดือนเมษายน
- กันยายน 2547)
3. ใหสวนราชการเสนอรายชื่อพรอมทั้งเหตุผลในการจัดลําดับผลการประเมินผูที่อ.ก.พ.
เห็นควรใหเขารวมมาตรการที่ 3 ให ก.พ.ทราบวา ไดดําเนินการมาดวยความเปนธรรมหรือไม โดยรายชื่อ
ดังกลาวใหถือเปนความลับ
(รายละเอียดมติคณะรัฐมนตรีตามหนังสือที่อางถึง 4)
สํ านักงาน ก.พ. จึงขอใหสวนราชการดํ าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีดังกลาวและ
ดําเนินการในสวนอื่นที่เกี่ยวของตามแนวทาง ดังนี้
1. ดํ าเนินการตามแนวทางและหลักเกณฑของมาตรการที่ 3 บางสวนในขั้นตอน
ตอไปนี้
1.1 เมื่อจัดลํ าดับผลการปฏิบัติงานผูที่อ.ก.พ.กรมเห็นควรใหเขารวมมาตรการ
(ผูท ตี่ อ งเขารับการพัฒนา) ในรอบการประเมินเดือนเมษายน - กันยายน 2547 โดย อ.ก.พ.กรม หรือ
อ.ก.พ.สวนราชการที่ทําหนาที่ อ.ก.พ.กรม หรือ อ.ก.ม.มหาวิทยาลัย หรือคณะกรรมการพิจารณา
บําเหน็จประจําปของหนวยขึ้นตรงกระทรวงกลาโหมและเหลาทัพแลวแตกรณีแลวใหแจงผลผานผูบังคับ
บัญชาตามลําดับชั้นใหขาราชการผูนั้นทราบเปนการเฉพาะรายพรอมทั้งแจงเหตุผลในการประเมินและ
การจัดลําดับดวย
1.2 ใหสวนราชการดําเนินการใหผูที่ อ.ก.พ.กรมเห็นควรใหเขารวมมาตรการ ที่
สมัครใจจะออกจากราชการกรอกและยื่นใบสมัครตามขั้นตอนในหนังสือที่อางถึง 1 และจัดทําคําสั่งให
ขาราชการดังกลาวออกจากราชการในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2547
1.3 สําหรับผูที่มีปญหาดานสุขภาพทางกายหรือทางจิตที่ไดยื่นผลการตรวจสุขภาพ
อย า งเป น ทางการของแพทย แ ละเป น ผู  มี คุ ณ สมบั ติ ทั่ ว ไปเช น เดี ย วกั บ ผู  เ ข า ร ว มมาตรการ หาก
สวนราชการพิจารณาแลวเห็นควรใหออกจากราชการตามมาตรา 114 (1) แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 ใหผูมีอํานาจสั่งใหผูนั้นออกจากราชการในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2547
2. สําหรับผูที่ อ.ก.พ.กรมเห็นควรใหเขารวมมาตรการที่ 3 ที่ไมประสงคจะออกจาก
ราชการใหสว นราชการดําเนินการเพื่อใหมีการพัฒนาตามแนวทางในบทบัญญัติมาตรา 76 มาตรา 79
และมาตรา 99 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 โดยเนนการฝกฝน อบรม
ฟน ฟู พัฒนาอารมณ จิตใจ ทัศนคติ วิชาความรู ทักษะ รวมถึงการที่อาจตองเปลี่ยนงาน เปลี่ยนหนาที่
ความรั บ ผิ ด ชอบเพื่ อ ความเหมาะสมในการพั ฒ นาตนเองตามมาตรการเพิ่ ม พู น ประสิ ท ธิ ภ าพและ
เสริมสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ ซึ่งจะไดแจงรายละเอียดในการดําเนินการมาเพื่อถือปฏิบัติ
อีกครั้งหนึ่ง

3
3. ใหสว นราชการจัดทําแบบรายงานผลการดําเนินการตามมาตรการที่ 3 เพื่อรายงาน
ขอมูลผลการดําเนินการในเบื้องตน เชน ขอมูลเกี่ยวกับจํานวนขาราชการทั้งหมดที่นํามาเปนฐานในการ
คํานวณการจัดลําดับ จํานวนผูที่อยูในกลุมตองรับการพัฒนา และจํานวนผูที่มีปญหาสุขภาพ ในแบบ
รายงานตามสิ่งที่สงมาดวย 2 และจัดสงใหสํานักงาน ก.พ. ภายในวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (จังหวัดไม
ตองดําเนินการตามขอนี้)
4. สําหรับโปรแกรมการบันทึกขอมูลใหสวนราชการบันทึกขอมูลของผูที่จัดอยูในกลุม
ทีต่ อ งเขารับการพัฒนา ซึ่งประกอบดวยผูที่เลือกเขารับการพัฒนาและผูที่เลือกออกจากราชการ รวมทั้ง
ผูท มี่ ปี ญ
 หาสุขภาพ โดยดําเนินการบันทึกขอมูลตามคําแนะนําในคูมือบันทึกขอมูลตามสิ่งที่สงมาดวย 3
และจัดสงใหสํานักงาน ก.พ. เปนความลับภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2547 (จังหวัดไมตอง
ดําเนินการตามขอนี้)
สําหรับขาราชการประเภทอื่นใหนําแนวทางดําเนินการ หลักเกณฑ และวิธีการดังกลาว
ไปปรับใชตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการประเภทนั้น ๆ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของ และขอไดโปรดจัดสงรายงานและ
ขอมูลตามสิง่ ที่สงมาดวย 2 และ 3 ไปยังสํานักงาน ก.พ. ตามเวลาที่กําหนดไวเพื่อนําเสนอคณะรัฐมนตรี
ตอไป ทั้งนี้ ไดแจงใหกรมและจังหวัดทราบดวยแลว
ขอแสดงความนับถือ

(นายสีมา สีมานันท)
เลขาธิการ ก.พ.

สํานักพัฒนาระบบจําแนกตําแหนงและคาตอบแทน
กลุมพัฒนาระบบคาตอบแทนและสวัสดิการ
โทร. 0 2282 1889 , 0 2280 0896
โทรสาร 0 2281 9602

สิ่งที่สงมาดวย 1
การดําเนินการ
มาตรการเพิ่มพูนประสิทธิภาพฯ

มาตรการที่ 3
มาตรการที่ 3

ประเมินครั้งที่ 1
1 เม.ย. - 30 ก.ย. 47
อ.ก.พ. กรม จัดลําดับ
ผูที่ตองไดรับการพัฒนา
(ผูที่เห็นควรใหเขารวมมาตรการที่ 3)

แจงผลประเมินใหผูตองไดรับการพัฒนา
ทราบภายในวันที่ 30 ก.ย. 47
สมัครใจออก
มีปญหาสุขภาพ
ทางกายหรือ
ทางจิต

มาตรการเพิ่มพูนประสิทธิภาพ
และเสริมสรางแรงจูงใจ
ในการปฏิบัติราชการ

ผูบังคับบัญชาพัฒนาขาราชการ

• เปลี่ยนงาน/สถานที่
• พัฒนาทักษะ
• ปรับทัศนคติ คานิยม

(ยื่นภายใน 15 ต.ค. 47)

พนจากราชการ 1 พ.ย. 47
ไดรับเงินกอน 8 เทา

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

สิ่งที่สงมาดวย 2
แบบรายงานผลการดําเนินการตามมาตรการที่ 3
มาตรการพัฒนาและบริหารกําลังคนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
กระทรวง …………………………………………………
กรม ……………………………………………………….……………
รายการ

จํานวน

1. จํานวนขาราชการทั้งหมด (ทีน่ ํามาเปนฐานในการคํานวณการจัดลําดับรอยละ 5)

…………………. คน

2. จํานวนผูไดรับการประเมินใหอยูในกลุมตองรับการพัฒนา

…………………. คน
………………. %

(รอยละของจํานวนขาราชการทั้งหมด)
จําแนกเปน
- เลือกเขารับการพัฒนา

…………………. คน

- เลือกออกจากราชการ

…………………. คน

3. จํานวนผูมีปญหาสุขภาพ ที่ถูกสั่งใหออกจากราชการ
(ไมอยูในกลุมตองรับการพัฒนา)

…………………. คน

เหตุผลที่จัดใหมีผูตองเขารับการพัฒนา นอยกวารอยละ 5 ของจํานวนขาราชการทั้งหมด เนื่องจาก
……………………………………………………………………………………………………………………………….…………………
…………………………………………………………………………………………………………….……………………………………
………………………………………………………………………………………….………………………………………………………
……………………………………………………………………….…………………………………………………………………………
ผูรายงาน
(ผอ. การเจาหนาที่ หรือผูไดรับมอบหมาย)
ตําแหนง
วันที่
หมายเลขโทรศัพท

……………………………………………………
( …………………………………………………………)
………………………………………………………..
………… / ……………. / …………………
…………………………………………….

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

