เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๕ ก

หนา ๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ มีนาคม ๒๕๕๒

กฎ ก.พ.
วาดวยการสั่งใหขาราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการ
กรณีไมสามารถปฏิบัติราชการใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
พ.ศ. ๒๕๕๒
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘ (๕) และมาตรา ๑๑๐ (๕) แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิ
และเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๒ มาตรา ๔๓ และมาตรา ๖๔
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
ก.พ. โดยอนุมัติคณะรัฐมนตรีจึงออกกฎ ก.พ. ไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ กฎ ก.พ. นี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เปนตนไป
ขอ ๒ ใหย กเลิ กกฎ ก.พ. ว าดว ยการสั่ งใหขา ราชการพลเรื อนสามั ญออกจากราชการ
กรณีไมสามารถปฏิบัติราชการใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล พ.ศ. ๒๕๔๗
ขอ ๓ การสั่งใหขาราชการพลเรือนสามัญผูใดออกจากราชการเพื่อรับบําเหน็จบํานาญเหตุ
ทดแทนกรณีที่ไมสามารถปฏิบัติราชการใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในระดับอันเปนที่พอใจ
ของทางราชการนั้น ใหสวนราชการพิจารณาจากผลการปฏิบัติราชการของขาราชการพลเรือนสามัญ
ผูนั้นเปนหลัก และใหสวนราชการดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎ ก.พ. นี้
ขอ ๔ เมื่อผูบังคับบัญชาประเมิน ผลการปฏิบัติราชการของขาราชการพลเรือนสามัญตาม
หลัก เกณฑแ ละวิ ธีการที่กํ าหนดตามมาตรา ๗๖ แหง พระราชบัญ ญัติร ะเบียบขาราชการพลเรือ น
พ.ศ. ๒๕๕๑ แลวเห็น วาขาราชการผูใ ดมีผลการปฏิบัติราชการในระดับที่ตอ งใหไดรับการพัฒ นา
ปรับปรุงตนเองก็ใหแจงผูนั้นทราบเกี่ยวกับผลการประเมิน พรอมทั้งกําหนดใหผูนั้นเขารับการพัฒนา
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ปรับปรุงตนเองโดยใหลงลายมือชื่อรับทราบไวเ ปน หลักฐาน ทั้งนี้ ในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง
ใหผูบังคับบัญชาจัดใหขาราชการผูนั้น ทําคํามั่น ในการพัฒนาปรับปรุงตนเองโดยกําหนดเปาหมาย
ในระดับอันเปนที่พอใจของทางราชการใหชัดเจนเพื่อใชในการประเมินผลการปฏิบัติราชการครั้งตอไป
การประเมินผลการปฏิบัติราชการและการพัฒนาปรับปรุงตนเองของขาราชการตามวรรคหนึ่ง
ใหมีระยะเวลาไมเกินสามรอบการประเมิน
ในกรณีที่ผูถูกประเมิน เห็น วาการประเมิน ผลการปฏิบัติราชการของผูบังคับบัญชามีความ
ไมเปนธรรมอาจทําคําคัดคานยื่นตอผูบังคับบัญชารวมไวกับผลการประเมินเพื่อเปนหลักฐานได
ขอ ๕ เมื่ อ ผู บั งคั บ บั ญ ชาประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ร าชการของข า ราชการพลเรือ นสามั ญ
ตามคํามั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเองตามขอ ๔ แลว ปรากฏวาผูนั้นไมผานการประเมินในระดับ
อัน เปน ที่พอใจของทางราชการตามคํามั่น ในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง ใหรายงานผลการประเมิน
ดังกลาวตอผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗
เมื่ อ ได รั บ รายงานตามวรรคหนึ่ ง ผู บั ง คั บ บั ญ ชาซึ่ ง มี อํ า นาจสั่ ง บรรจุ ต ามมาตรา ๕๗
อาจดําเนินการ ดังนี้
(๑) กรณีขาราชการผูรับการประเมินประสงคจะออกจากราชการ ก็ใหสั่งใหออกจากราชการ
หรือ
(๒) สั่งใหขาราชการผูนั้น เขารับการพัฒนาปรับปรุงตนเองอีกครั้งหนึ่งโดยทําคํามั่น ในการ
พัฒนาปรับปรุงตนเองเปนครั้งที่สอง หรือ
(๓) สั่งใหขาราชการผูนั้นออกจากราชการ
เมื่อผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ มีคําสั่งตาม (๑) หรือ (๓) แลวแตกรณี
ใหร ายงาน อ.ก.พ. กระทรวง ในกรณีที่ อ.ก.พ. กระทรวงเห็น วา คําสั่ งดัง กลา วไมถูก ตองหรื อ
ไมเ หมาะสมและมีมติเปน ประการใด ใหผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ปฏิบัติ
ใหเปนไปตามที่ อ.ก.พ. กระทรวงมีมติ
ขอ ๖ เมื่อ อ.ก.พ. กระทรวงมีม ติ เปน ประการใดแล ว และผูบังคั บบัญ ชาซึ่ งมีอํ านาจ
สั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ มีคําสั่งหรือปฏิบัติตามที่ อ.ก.พ. กระทรวงมีม ติแ ลว ใหแ จงคําสั่งหรือ
การปฏิบัติดังกลาวใหขาราชการพลเรือนสามัญผูนั้นทราบ
ขอ ๗ ผูถูกสั่งใหออกจากราชการตาม กฎ ก.พ. นี้ มีสิทธิอุทธรณ ตอ ก.พ.ค. ภายใน
สามสิบวันนับแตวันทราบหรือวันที่ถือวาทราบคําสั่งใหออกจากราชการตามขอ ๕
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ขอ ๘ ในกรณีที่มีการดําเนินการเพื่อสั่งใหขาราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการตาม
กฎ ก.พ. วาดวยการสั่งใหขาราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการกรณีไมสามารถปฏิบัติราชการใหมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผ ล พ.ศ. ๒๕๔๗ กอนวัน ที่กฎ ก.พ. นี้ใชบังคับ การพิจารณาสั่ง
ใหขาราชการผูนั้นออกจากราชการใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการตาม กฎ ก.พ. ฉบับดังกลาว
ตอไป
ใหไว ณ วันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
นายกรัฐมนตรี
ประธาน ก.พ.
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎ ก.พ. ฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๑๑๐ (๕) แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ บัญญัติวา เมื่อขาราชการพลเรือนสามัญผูใดไมสามารถปฏิบัติ
ราชการใหมีประสิทธิภ าพและเกิด ประสิทธิผลในระดับอันเป นที่พอใจของทางราชการได ใหผูมีอํานาจ
สั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ สั่งใหขาราชการพลเรือนสามัญผูนั้นออกจากราชการ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่กําหนดในกฎ ก.พ. จึงจําเปนตองออกกฎ ก.พ. นี้

สํานักงาน ก.พ.
ถนนพิษณุโลก กทม. 10300

ที นร 1012/ว 10
24 มีนาคม 2552

เรื อง กฎ ก.พ. ว่าด้วยการสังให้ข ้าราชการพลเรื อนสามัญออกจากราชการกรณี ไม่ สามารถ
ปฏิบตั ิราชการให้มีประสิ ทธิภาพและเกิดประสิ ทธิผล พ.ศ. 2552
เรี ยน (เวียนกระทรวง กรม และจังหวัด)
สิ งทีส่งมาด้วย กฎ ก.พ. ว่าด้วยการสัง ให้ขา้ ราชการพลเรื อนสามัญออกจากราชการกรณี ไม่สามารถ
ปฏิบตั ิราชการให้มีประสิ ทธิภาพและเกิดประสิ ทธิผล พ.ศ. 2552
ด้วย ก.พ. ได้ออกกฎ ก.พ. ว่าด้วยการสังให้ขา้ ราชการพลเรื อนสามัญออกจากราชการ
กรณี ไม่สามารถปฏิบตั ิราชการให้มีประสิ ทธิภาพและเกิดประสิ ทธิ ผล พ.ศ. 2552 รายละเอียดปรากฏ
ตามสิ งทีส่งมาด้วย ทั;งนี; กฎ ก.พ. ดังกล่าว ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 126 ตอนที 15 ก
วันที 17 มีนาคม 2552 แล้ว
จึงเรี ยนมาเพือโปรดทราบ และถือปฏิบตั ิต่อไป ทั;งนี; ได้แจ้งให้กรมและจังหวัด
ทราบด้วยแล้ว
ขอแสดงความนับถือ
(นายปรี ชา วัชราภัย)
เลขาธิการ ก.พ.

สํานักวิจยั และพัฒนาระบบงานบุคคล
โทร. 0 2547 1841
โทรสาร 0 2547 1868
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กฎ ก.พ.
วาดวยการสั่งใหขาราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการ
กรณีไมสามารถปฏิบัติราชการใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
พ.ศ. ๒๕๕๒
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘ (๕) และมาตรา ๑๑๐ (๕) แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิ
และเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๒ มาตรา ๔๓ และมาตรา ๖๔
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
ก.พ. โดยอนุมัติคณะรัฐมนตรีจึงออกกฎ ก.พ. ไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ กฎ ก.พ. นี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เปนตนไป
ขอ ๒ ใหย กเลิ กกฎ ก.พ. ว าดว ยการสั่ งใหขา ราชการพลเรื อนสามั ญออกจากราชการ
กรณีไมสามารถปฏิบัติราชการใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล พ.ศ. ๒๕๔๗
ขอ ๓ การสั่งใหขาราชการพลเรือนสามัญผูใดออกจากราชการเพื่อรับบําเหน็จบํานาญเหตุ
ทดแทนกรณีที่ไมสามารถปฏิบัติราชการใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในระดับอันเปนที่พอใจ
ของทางราชการนั้น ใหสวนราชการพิจารณาจากผลการปฏิบัติราชการของขาราชการพลเรือนสามัญ
ผูนั้นเปนหลัก และใหสวนราชการดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎ ก.พ. นี้
ขอ ๔ เมื่อผูบังคับบัญชาประเมิน ผลการปฏิบัติราชการของขาราชการพลเรือนสามัญตาม
หลัก เกณฑแ ละวิ ธีการที่กํ าหนดตามมาตรา ๗๖ แหง พระราชบัญ ญัติร ะเบียบขาราชการพลเรือ น
พ.ศ. ๒๕๕๑ แลวเห็น วาขาราชการผูใ ดมีผลการปฏิบัติราชการในระดับที่ตอ งใหไดรับการพัฒ นา
ปรับปรุงตนเองก็ใหแจงผูนั้นทราบเกี่ยวกับผลการประเมิน พรอมทั้งกําหนดใหผูนั้นเขารับการพัฒนา
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ปรับปรุงตนเองโดยใหลงลายมือชื่อรับทราบไวเ ปน หลักฐาน ทั้งนี้ ในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง
ใหผูบังคับบัญชาจัดใหขาราชการผูนั้น ทําคํามั่น ในการพัฒนาปรับปรุงตนเองโดยกําหนดเปาหมาย
ในระดับอันเปนที่พอใจของทางราชการใหชัดเจนเพื่อใชในการประเมินผลการปฏิบัติราชการครั้งตอไป
การประเมินผลการปฏิบัติราชการและการพัฒนาปรับปรุงตนเองของขาราชการตามวรรคหนึ่ง
ใหมีระยะเวลาไมเกินสามรอบการประเมิน
ในกรณีที่ผูถูกประเมิน เห็น วาการประเมิน ผลการปฏิบัติราชการของผูบังคับบัญชามีความ
ไมเปนธรรมอาจทําคําคัดคานยื่นตอผูบังคับบัญชารวมไวกับผลการประเมินเพื่อเปนหลักฐานได
ขอ ๕ เมื่ อ ผู บั งคั บ บั ญ ชาประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ร าชการของข า ราชการพลเรือ นสามั ญ
ตามคํามั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเองตามขอ ๔ แลว ปรากฏวาผูนั้นไมผานการประเมินในระดับ
อัน เปน ที่พอใจของทางราชการตามคํามั่น ในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง ใหรายงานผลการประเมิน
ดังกลาวตอผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗
เมื่ อ ได รั บ รายงานตามวรรคหนึ่ ง ผู บั ง คั บ บั ญ ชาซึ่ ง มี อํ า นาจสั่ ง บรรจุ ต ามมาตรา ๕๗
อาจดําเนินการ ดังนี้
(๑) กรณีขาราชการผูรับการประเมินประสงคจะออกจากราชการ ก็ใหสั่งใหออกจากราชการ
หรือ
(๒) สั่งใหขาราชการผูนั้น เขารับการพัฒนาปรับปรุงตนเองอีกครั้งหนึ่งโดยทําคํามั่น ในการ
พัฒนาปรับปรุงตนเองเปนครั้งที่สอง หรือ
(๓) สั่งใหขาราชการผูนั้นออกจากราชการ
เมื่อผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ มีคําสั่งตาม (๑) หรือ (๓) แลวแตกรณี
ใหร ายงาน อ.ก.พ. กระทรวง ในกรณีที่ อ.ก.พ. กระทรวงเห็น วา คําสั่ งดัง กลา วไมถูก ตองหรื อ
ไมเ หมาะสมและมีมติเปน ประการใด ใหผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ปฏิบัติ
ใหเปนไปตามที่ อ.ก.พ. กระทรวงมีมติ
ขอ ๖ เมื่อ อ.ก.พ. กระทรวงมีม ติ เปน ประการใดแล ว และผูบังคั บบัญ ชาซึ่ งมีอํ านาจ
สั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ มีคําสั่งหรือปฏิบัติตามที่ อ.ก.พ. กระทรวงมีม ติแ ลว ใหแ จงคําสั่งหรือ
การปฏิบัติดังกลาวใหขาราชการพลเรือนสามัญผูนั้นทราบ
ขอ ๗ ผูถูกสั่งใหออกจากราชการตาม กฎ ก.พ. นี้ มีสิทธิอุทธรณ ตอ ก.พ.ค. ภายใน
สามสิบวันนับแตวันทราบหรือวันที่ถือวาทราบคําสั่งใหออกจากราชการตามขอ ๕

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๕ ก

หนา ๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ มีนาคม ๒๕๕๒

ขอ ๘ ในกรณีที่มีการดําเนินการเพื่อสั่งใหขาราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการตาม
กฎ ก.พ. วาดวยการสั่งใหขาราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการกรณีไมสามารถปฏิบัติราชการใหมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผ ล พ.ศ. ๒๕๔๗ กอนวัน ที่กฎ ก.พ. นี้ใชบังคับ การพิจารณาสั่ง
ใหขาราชการผูนั้นออกจากราชการใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการตาม กฎ ก.พ. ฉบับดังกลาว
ตอไป
ใหไว ณ วันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
นายกรัฐมนตรี
ประธาน ก.พ.

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๕ ก

หนา ๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ มีนาคม ๒๕๕๒

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎ ก.พ. ฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๑๑๐ (๕) แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ บัญญัติวา เมื่อขาราชการพลเรือนสามัญผูใดไมสามารถปฏิบัติ
ราชการใหมีประสิทธิภ าพและเกิด ประสิทธิผลในระดับอันเป นที่พอใจของทางราชการได ใหผูมีอํานาจ
สั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ สั่งใหขาราชการพลเรือนสามัญผูนั้นออกจากราชการ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่กําหนดในกฎ ก.พ. จึงจําเปนตองออกกฎ ก.พ. นี้

