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กฎ  ก.พ. 
วาดวยการส่ังใหขาราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการ 

กรณีไมสามารถปฏิบัติราชการใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๘  (๕)  และมาตรา  ๑๑๐  (๕)  แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือน  พ.ศ.  ๒๕๕๑  อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิ
และเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๑  มาตรา  ๓๒  มาตรา  ๔๓  และมาตรา  ๖๔  
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
ก.พ.  โดยอนุมัติคณะรัฐมนตรีจึงออกกฎ  ก.พ.  ไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ กฎ  ก.พ.  นี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เปนตนไป 
ขอ ๒ ใหยกเลิกกฎ  ก.พ.  วาดวยการส่ังใหขาราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการ   

กรณีไมสามารถปฏิบัติราชการใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  พ.ศ.  ๒๕๔๗ 
ขอ ๓ การสั่งใหขาราชการพลเรือนสามัญผูใดออกจากราชการเพื่อรับบําเหน็จบํานาญเหตุ

ทดแทนกรณีที่ไมสามารถปฏิบัติราชการใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในระดับอันเปนที่พอใจ
ของทางราชการนั้น  ใหสวนราชการพิจารณาจากผลการปฏิบัติราชการของขาราชการพลเรือนสามัญ 
ผูนั้นเปนหลัก  และใหสวนราชการดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎ  ก.พ.  นี้ 

ขอ ๔ เมื่อผูบังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการพลเรือนสามัญตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดตามมาตรา  ๗๖  แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน   
พ.ศ.  ๒๕๕๑  แลวเห็นวาขาราชการผูใดมีผลการปฏิบัติราชการในระดับที่ตองใหไดรับการพัฒนา
ปรับปรุงตนเองก็ใหแจงผูนั้นทราบเกี่ยวกับผลการประเมิน  พรอมทั้งกําหนดใหผูนั้นเขารับการพัฒนา
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ปรับปรุงตนเองโดยใหลงลายมือชื่อรับทราบไวเปนหลักฐาน  ทั้งนี้  ในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง   
ใหผูบังคับบัญชาจัดใหขาราชการผูนั้นทําคํามั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเองโดยกําหนดเปาหมาย 
ในระดับอันเปนที่พอใจของทางราชการใหชัดเจนเพื่อใชในการประเมินผลการปฏิบัติราชการคร้ังตอไป 

การประเมินผลการปฏิบัติราชการและการพัฒนาปรับปรุงตนเองของขาราชการตามวรรคหนึ่ง
ใหมีระยะเวลาไมเกินสามรอบการประเมิน 

ในกรณีที่ผูถูกประเมินเห็นวาการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผูบังคับบัญชามีความ 
ไมเปนธรรมอาจทําคําคัดคานย่ืนตอผูบังคับบัญชารวมไวกับผลการประเมินเพื่อเปนหลักฐานได 

ขอ ๕ เมื่อผูบังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการพลเรือนสามัญ 
ตามคํามั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเองตามขอ  ๔  แลว  ปรากฏวาผูนั้นไมผานการประเมินในระดับ 
อันเปนที่พอใจของทางราชการตามคํามั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง  ใหรายงานผลการประเมิน
ดังกลาวตอผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา  ๕๗   

เมื่อได รับรายงานตามวรรคหนึ่ง   ผูบังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา   ๕๗   
อาจดําเนนิการ  ดังนี้ 

(๑) กรณีขาราชการผูรับการประเมินประสงคจะออกจากราชการ  ก็ใหส่ังใหออกจากราชการ  
หรือ 

(๒) ส่ังใหขาราชการผูนั้นเขารับการพัฒนาปรับปรุงตนเองอีกคร้ังหนึ่งโดยทําคํามั่นในการ
พัฒนาปรับปรุงตนเองเปนคร้ังที่สอง  หรือ 

(๓) ส่ังใหขาราชการผูนั้นออกจากราชการ   
เมื่อผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา  ๕๗  มีคําส่ังตาม  (๑)  หรือ  (๓)  แลวแตกรณี 

ใหรายงาน  อ.ก.พ.  กระทรวง  ในกรณีที่  อ.ก.พ.  กระทรวงเห็นวาคําส่ังดังกลาวไมถูกตองหรือ 
ไมเหมาะสมและมีมติเปนประการใด  ใหผูบังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา  ๕๗  ปฏิบัติ 
ใหเปนไปตามที่  อ.ก.พ.  กระทรวงมีมติ 

ขอ ๖ เมื่อ  อ.ก.พ.  กระทรวงมีมติเปนประการใดแลว  และผูบังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจ 
ส่ังบรรจุตามมาตรา  ๕๗  มีคําส่ังหรือปฏิบัติตามที่  อ.ก.พ.  กระทรวงมีมติแลว  ใหแจงคําส่ังหรือ 
การปฏิบัติดังกลาวใหขาราชการพลเรือนสามัญผูนั้นทราบ   

ขอ ๗ ผูถูกส่ังใหออกจากราชการตาม  กฎ  ก.พ.  นี้  มีสิทธิอุทธรณ  ตอ  ก.พ.ค.  ภายใน
สามสิบวันนับแตวันทราบหรือวันที่ถือวาทราบคําส่ังใหออกจากราชการตามขอ  ๕ 
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ขอ ๘ ในกรณีที่มีการดําเนินการเพื่อส่ังใหขาราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการตาม 
กฎ  ก.พ.  วาดวยการสั่งใหขาราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการกรณีไมสามารถปฏิบัติราชการใหมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  พ.ศ.  ๒๕๔๗  กอนวันที่กฎ  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  เม่ือขาราชการพลเรือนสามัญผูใดไมสามารถปฏิบัติ
ราชการใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในระดับอันเปนท่ีพอใจของทางราชการได  ใหผูมีอํานาจ 
ส่ังบรรจุตามมาตรา  ๕๗  ส่ังใหขาราชการพลเรือนสามัญผูนั้นออกจากราชการ  ท้ังนี้  ตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่กําหนดในกฎ  ก.พ.  จึงจําเปนตองออกกฎ  ก.พ.  นี้ 



การให้ข้าราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการกรณีไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพ 
และเกิดประสิทธิผล 

(ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการกรณไีมส่ามารถปฏิบัตริาชการให้มีประสิทธิภาพ 
และเกดิประสิทธิผล พ.ศ. 2552) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเมินฯ ครั้งที่ 1 

ผ่าน 
(ผลการประเมินฯ 60% ขึ้นไป) 

 

ผลการประเมินอยู่ในระดับ 
ต้องปรับปรุง (ต่ำกว่า 60%) 

 

จัดทำคำม่ันในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง (ครั้งที่ 1) 
(ลงลายมือชื่อรับทราบไว้เป็นหลักฐานต่อผู้บังคับบัญชา) 

ประเมินฯ ครั้งที่ 2 

ผ่าน 
(ผลการประเมินฯ 60% ขึ้นไป) 

 

ผลการประเมินอยู่ในระดับ 
ต้องปรับปรุง (ต่ำกว่า 60%) 

 

จัดทำคำม่ันในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง (ครั้งที่ 2) 
(ลงลายมือชื่อรับทราบไว้เป็นหลักฐานต่อผู้บังคับบัญชา) 

ประเมินฯ ครั้งที่ 3 

ผ่าน 
(ผลการประเมินฯ 60% ขึ้นไป) 

 

ผลการประเมินอยู่ในระดับ 
ต้องปรับปรุง (ต่ำกว่า 60%) 

 

ข้าราชการประสงค์ 
จะออกราชการ 

 

ยื่นคำขอต่อ ป.รง. 
เพ่ือสั่งให้ออก 

 

สั่งออก/รับบำเหน็จ 
บำนาญเหตุทดแทน 

 

1 

2 

3 

 ทางเลือกการดำเนินการ 

 




