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รายละเอียดมาตรการพัฒนาและบริหารกําลังคนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
1. ที่มา
การพัฒนาระบบราชการเปนนโยบายสําคัญเรงดวนของรัฐบาล เพื่อใหราชการเปน
รากฐานและกลไกสําคัญในการกอบกูฟนฟูวิกฤตของประเทศในดานตาง ๆ โดยรัฐบาลไดดําเนินการ
ปฏิรูประบบราชการและปรับกระบวนการบริหารราชการโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศมากขึ้น รวมทั้ง
การเร ง เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการตอบสนองความตองการของประชาชนให ดี ยิ่งขึ้ น ซึ่ งจะทํ าให
ขาราชการจะตองปรับตัวทั้งในดานความรู เทคโนโลยี ทักษะ วิธีการทํางานแบบใหม เพื่อใหเขากับ
หนวยงานและวัฒนธรรมขององคกรแนวใหม รวมทั้งการเตรียมพรอมเพื่อที่จะมีโอกาสเริ่มอาชีพใหม
นอกระบบราชการ
2. วัตถุประสงค
เพื่อปรับขนาดกํ าลังคนภาครัฐใหเหมาะสมสอดคลองกับการพัฒนาระบบราชการ
และผลการปฏิรูประบบราชการ รวมทั้งเปนการสรางโอกาสในการเริ่มอาชีพใหมใหขาราชการ
3. หลักการ
3.1 เปนความสมัครใจและความประสงครวมกันของขาราชการและราชการ และ
เปนสิทธิของทางราชการที่จะพิจารณาใหขาราชการเขารวมมาตรการฯ โดยคํานึงถึงความเปนธรรมแก
ขาราชการและประโยชนของทางราชการ
3.2 เปนกลไกใหสวนราชการเพิ่มประสิทธิภาพในการใชกําลังคนและลดภาระคาใช
จายดานบุคคล โดยมีกลไกปองกันการกลั่นแกลงขาราชการ และมีเงื่อนไขที่จะไมบรรจุผูออกจากราช
การตามมาตรการนี้กลับเขารับราชการประจําในสังกัดฝายบริหาร
3.3 ใหผลประโยชนตอบแทนแกผูเขารวมมาตรการฯ เปนเงินกอนในการลงทุน
ตัง้ แต 8 เทาจนถึงสูงสุดไมเกิน 15 เทาของเงินเดือนรวมเงินประจําตําแหนง (ถามี) หรือ 7 เทาจนถึง
สูงสุดไมเกิน 12 เทาของเงินเดือน (ไมรวมเงินประจําตําแหนง) โดยจายใหผูที่มีเวลาราชการเหลืออยู
มากสูงกวาผูที่มีเวลาราชการเหลืออยูนอย
การดํ าเนินมาตรการพัฒนาและบริหารกํ าลังคนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงมี
แนวทางดําเนินการ 3 มาตรการ คือ
มาตรการที่ 1 มาตรการสนับสนุนผูประสงคจะเริ่มอาชีพใหมนอกระบบราชการ
หรือมาตรการชีวิตเริ่มตนเมื่ออายุ 50 ป (ผูเขารวมมาตรการฯ ออกจากราชการในวันที่ 1
เมษายน 2547)
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มาตรการที่ 2 มาตรการสําหรับผูไดรับผลกระทบจากการปรับระบบราชการ
(ผูเขารวมมาตรการฯ ออกจากราชการในวันที่ 1 เมษายน 2547)
มาตรการที่ 3 มาตรการพัฒนาและบริหารกําลังคนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบ
ราชการ
4. คุณสมบัติทั่วไปของผูเขารวมมาตรการฯ
(1) ไมเปนผูอยูในระหวางถูกสั่งพักราชการ ถูกสอบสวนหรือสอบหาขอเท็จจริงทาง
วินยั พิจารณาโทษทางวินัย รายงานการลงโทษทางวินัย หรือพิจารณาอุทธรณคําสั่งลงโทษทางวินัย
หรือเปนผูต อ งหาในคดีอาญาซึ่งมิใชความผิดลหุโทษหรือความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท
(2) ไมเปนผูที่อยูในหลักเกณฑที่จะตองออกจากราชการไมวากรณีใด ๆ ตาม
กฎหมาย เชน
- ถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอนเพื่อรอฟงผลการสอบสวนพิจารณา
- ถูกสั่งลงโทษปลดออก หรือไลออก หรือ
- ถู ก สั่ ง ให อ อกจากราชการเนื่ อ งจากไม ส ามารถปฏิ บั ติ ร าชการให มี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในระดับอันเปนที่พอใจของทางราชการตามมาตรา 114 (6) แหง
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 หรือกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการ
ประเภทนั้น ๆ เวนแตจะเปนผูอยูในหลักเกณฑตามมาตรการที่ 3
(3) ไมเปนผูอยูระหวางปฏิบัติราชการชดใชตามสัญญาที่ไดทําไวกับสวนราชการ
ในการไปศึกษาฝกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย หรือหากอยูระหวางปฏิบัติราชการชดใช จะตองยินยอม
ชดใชเงินตามสัญญาผูกพันที่ไดทําไวกับราชการ
5. รายละเอียดมาตรการฯ
มาตรการที่ 1 มาตรการสนับสนุนผูประสงคจะเริ่มอาชีพใหมนอกระบบราชการ
หรือ มาตรการชีวิตเริ่มตนเมื่ออายุ 50 ป
คุณสมบัติของผูเขารวมมาตรการฯ
ผูม สี ทิ ธิเขารวมมาตรการที่ 1 ตองมีคุณสมบัติทั่วไปและมีคุณสมบัติอื่น ดังนี้
(1) เป น ข า ราชการซึ่ ง ไม อ ยู  ใ นประกาศกํ าหนดของสวนราชการให เ ป น
งานหรือสาขาวิชาชีพที่ขาดแคลน
(2) เปนผูมีอายุหรือเวลาราชการ ดังนี้
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(2.1) มีอายุตั้งแต 50 ป ขึ้นไป สําหรับขาราชการฝายพลเรือน และมี
อายุตงั้ แต 45 ป ขึ้นไป สําหรับขาราชการทหาร หรือมีเวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จ
บํานาญครบ 25 ป (ไมรวมเวลาราชการทวีคูณ) นับถึงวันที่ 31 มีนาคม 2547 และ
(2.2) มีเวลาราชการเหลือไมนอยกวา 1 ปขึ้นไป นับตั้งแตวันที่ 1
เมษายน 2547
(3) เปนขาราชการประเภทใดประเภทหนึ่ง ตอไปนี้
(3.1) ขาราชการพลเรือนสามัญตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการ
พลเรือน
(3.2) ขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยตามกฎหมายวาดวยระเบียบ
ขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย
(3.3) ขาราชการครูตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการครู
(3.4) ขาราชการธุรการตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝายอัยการ
(3.5) ขาราชการตํารวจตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการตํารวจ
(3.6) ขาราชการทหารตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการทหาร
ผูที่จะไดรับอนุญาตใหออกจากราชการตามมาตรการฯ นี้ จะตองมีคุณสมบัติ
ครบถวนตัง้ แตวันยื่นใบสมัครจนถึงวันที่ไดรับอนุญาตใหออกจากราชการ
สิทธิประโยชนที่จะไดรับ
(1) สิทธิประโยชนที่เปนตัวเงิน
เงินกอน = [8 + อายุราชการที่เหลือ (ป)] X เงินเดือนเดือนสุดทายรวม
*
เงินประจําตําแหนง (ถามี) แตสูงสุดไมเกิน 15 เทาของเงินเดือนรวมเงินประจําตําแหนง (ถามี)
*

เงินประจําตําแหนง หมายถึง เงินประจําตําแหนงตามพระราชกฤษฎีกาการได
รับเงินประจําตําแหนงของขาราชการและผูดํารงตําแหนงผูบริหารซึ่งไมเปนขาราชการ พ.ศ. 2538
และที่แกไขเพิ่มเติม
(2) สิทธิประโยชนอื่น
(2.1) มีสิทธิไดรับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนประจํ าปตามรอบการ
ประเมินเสมือนขาราชการผูออกจากราชการดวยเหตุเกษียณอายุ
(2.2) ไดสทิ ธิประโยชนตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ
(2.3) ไดสทิ ธิประโยชนทางภาษีสําหรับเงินกอนที่ไดรับตามมาตรการฯ
(2.4) ไดสิทธิประโยชนทางภาษีในสวนของเงินที่ไดรับจากกองทุนบําเหน็จ
บํานาญขาราชการ (กบข.) ในกรณีที่ผูเขารวมมาตรการเปนสมาชิก กบข.
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(2.5) ไดสิทธิประโยชนไมตองชดใชสวนตางของอัตราดอกเบี้ยเงินกูตาม
พระราชกฤษฎีกาสวัสดิการเงินกูเพื่อที่อยูอาศัย พ.ศ. 2535 กับอัตราดอกเบี้ยเงินกูปกติ และให
จายดอกเบี้ยในอัตราที่กําหนดไวในพระราชกฤษฎีกาตอไป ในกรณีผูเขารวมโครงการฯ กูเงินตาม
โครงการสวัสดิการเงินกูเพื่อที่อยูอาศัยจากธนาคารอาคารสงเคราะห (ธอส.) ทั้งนี้ รวมถึงกรณี
โครงการเงินกูเพื่อที่อยูอาศัย ธอส.-กบข.ดวย
(2.6) มีสิทธิไดรับการพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ
ตามหลักเกณฑที่สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีกําหนด
(2.7) มี สิ ท ธิ ข อรั บ การพิ จ ารณาจั ด สรรวงเงิ น กู  ยื ม จากธนาคารพั ฒ นา
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย (ธ.พ.ว.) โดยมีสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอม (ส.ส.ว.) ประสานการฝกอบรมการประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม
(2.8) กระทรวงแรงงานสนับสนุนการจัดหางานในภาคเอกชนรองรับผูที่
ออกจากราชการตามมาตรการฯ
เงื่อนไข
(1) ขาราชการที่ออกจากราชการตามมาตรการฯ นี้แลว จะกลับเขารับราชการ
ประจําในสังกัดฝายบริหารอีกไมได
(2) สวนราชการตองไมบรรจุขาราชการที่ออกจากราชการตามมาตรการนี้กลับ
เขารับราชการประจําในสังกัดฝายบริหาร (ไมหามใหกลับเขาทํางานในองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
องคการมหาชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือองคกรของรัฐอื่น)
(3) สวนราชการตองแจงตําแหนงที่สมควรยุบเลิกเทากับจํานวนตําแหนงที่
เกษียณอายุตามมาตรการฯ เมื่อสิ้นปงบประมาณและตําแหนงที่จะคงไวมาที่คณะกรรมการกําหนด
เปาหมายและนโยบายกําลังคนภาครัฐ (คปร.) และดําเนินการตามมาตรการที่ คปร.กําหนด พรอม
ทั้งรายงานผลการลดอัตรากําลังตอคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เพื่อเสนอคณะ
รัฐ มนตรีท ราบโดยให ถือผลการปรั บ ลดอัต รากํ าลังดั งกลาวเปน ผลงานสวนหนึ่งในการพิจารณา
ประสิทธิ ภ าพและประสิทธิผลของหน วยงาน และเปนผลงานสวนหนึ่งในการพิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือนของหัวหนาสวนราชการ (รายละเอียดของตําแหนงที่สมควรยุบเลิกและตําแหนงที่จะคง
ไวปรากฏตาม ขอ 7 การดําเนินการของสวนราชการ)
มาตรการที่ 2 มาตรการสําหรับผูไดรับผลกระทบจากการปรับระบบราชการ
คุณสมบัติของผูเขารวมมาตรการฯ
ผูม สี ทิ ธิเขารวมมาตรการที่ 2 ตองมีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติอื่น ดังนี้
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(1) เป น ข า ราชการผู  ซึ่ ง ปฏิ บั ติ ง านในภารกิ จ ที่ มี ก ารถ า ยโอนสู  อ งค ก ร
ปกครองสวนทองถิ่น หรือภารกิจที่เกิดจากการปรับโครงสรางสวนราชการที่มีการโอนงานระหวาง
หนวยงาน
(2) มีเวลาราชการเหลือไมนอยกวา 1 ปขึ้นไป นับตัง้ แตวันที่ 1 เมษายน
2547
(3) เปนขาราชการประเภทใดประเภทหนึ่งเชนเดียวกับมาตรการที่ 1
ผูที่จะไดรับอนุญาตใหออกจากราชการตามมาตรการฯ นี้ จะตองมีคุณสมบัติ
ครบถวนตัง้ แตวันยื่นใบสมัครจนถึงวันที่ไดรับอนุญาตใหออกจากราชการ
สิทธิประโยชนที่จะไดรับ
(1) สิทธิประโยชนที่เปนตัวเงิน
เชนเดียวกับมาตรการที่ 1
(2) สิทธิประโยชนอื่น
เชนเดียวกับมาตรการที่ 1
เงื่อนไข
เชนเดียวกับมาตรการที่ 1
มาตรการที่ 3 มาตรการพัฒนาและบริหารกําลังคนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบ
ราชการ
คุณสมบัติของผูเขารวมมาตรการฯ
ผูม สี ทิ ธิเขารวมมาตรการที่ 3 ตองมีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติอื่น ดังนี้
(1) เปนขาราชการผูไดรับการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในลํ าดับ
ตําสุ
่ ดรอยละ 5 ของจํานวนขาราชการทั้งหมดในสวนราชการที่สังกัด
(2) เปนขาราชการประเภทใดประเภทหนึ่ง ตอไปนี้
(2.1) ขาราชการพลเรือนสามัญตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน
(2.2) ขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการ
พลเรือนในมหาวิทยาลัย
(2.3) ขาราชการครูตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการครู
(2.4) ข า ราชการอั ย การและขา ราชการธุรการตามกฎหมายว า ดวยระเบียบ
ขาราชการฝายอัยการ
(2.5) ขาราชการตํารวจตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการตํารวจ
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(2.6) ขาราชการทหารตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการทหาร
ผูที่จะไดรับอนุญาตใหออกจากราชการตามมาตรการฯ นี้ จะตองมีคุณสมบัติ
ครบถวนตัง้ แตวันยื่นใบสมัครจนถึงวันที่ไดรับอนุญาตใหออกจากราชการ
การดําเนินการตามมาตรการฯ ที่ 3 มีขั้นตอนการดําเนินการ ดังนี้
(1) สวนราชการกํ าหนดหลักเกณฑการพิจารณาประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติ
งานและประกาศใหขาราชการทราบ
(2) ประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 1 สวนราชการประเมินประสิทธิ
ภาพการปฏิบัติงานโดยขาราชการผูไดรับการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในลํ าดับตํ่ าสุด
รอยละ 5 ของจํานวนขาราชการทั้งหมดในสวนราชการมีทางเลือก ดังนี้
• ลาออกจากราชการโดยยื่นหนังสือขอลาออกตามมาตรการฯ และไดรับสิทธิ
ประโยชนตามที่กําหนด
• รับราชการตอไปโดยจะตองพัฒนาความรู ความสามารถ และทักษะ และสวน
ราชการจัดใหขาราชการที่เขารับการพัฒนาแลวปฏิบัติงานหรือยายไปปฏิบัติงานในสํานัก/กอง/กลุม
งานใหม หรือโยกยายระหวางหนวยงานตามความสมัครใจ พรอมทั้งจัดทําขอตกลงการปฏิบัติงานที่
ชัดเจนกับสวนราชการ
(3) ประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 2 สวนราชการประเมินประสิทธิ
ภาพการปฏิบัติงานภายหลังการปฏิบัติงานครบรอบการประเมินครึ่งป หากขาราชการผูนั้นยังไดรับ
การประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในลําดับตํ่าสุดรอยละ 5 ของจํานวนขาราชการทั้งหมดใน
สวนราชการอีกครั้งใหมีทางเลือก ดังนี้
• ลาออกจากราชการ โดยยื่นหนังสือขอลาออกตามมาตรการฯ และไดรับสิทธิ
ประโยชนตามที่กําหนด
• สวนราชการพิจารณาใหออกจากราชการตามนัยมาตรา 114 (6) แหง
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535
สิทธิประโยชนที่จะไดรับ
(1) สิทธิประโยชนที่เปนตัวเงิน
หากเลือกลาออกจากราชการหลังการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ครั้งที่ 1 (กอนเขารับการพัฒนาความรู ความสามารถ และทักษะ) จะไดรับ
เงินกอน = [7 + อายุราชการที่เหลือ (ป)] X เงินเดือนเดือนสุดทาย (ไม
รวมเงินประจําตําแหนง) แตสูงสุดไมเกิน 12 เทาของเงินเดือนเดือนสุดทาย
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หากเลือกลาออกจากราชการหลังการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ครั้งที่ 2 จะไดรับ
เงินกอน = 6 เทาของเงินเดือนเดือนสุดทาย (ไมรวมเงินประจําตําแหนง)
(2) สิทธิประโยชนอื่น
เชนเดียวกับมาตรการที่ 1
เงื่อนไข
เชนเดียวกับมาตรการที่ 1 ยกเวนเงื่อนไข ขอ (3) โดยสวนราชการ
สามารถคงตําแหนงของขาราชการที่ลาออกจากราชการตามมาตรการนี้
6. กําหนดการดําเนินมาตรการ
• ธันวาคม 2546 ประชาสัมพันธมาตรการฯ
• ภายใน 13 มกราคม 2547
♦ สวนราชการประกาศกําหนดงานหรือสาขาวิชาชีพที่ขาดแคลนโดยดําเนินการ
ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1008.1/ว 12 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2546
♦ สวนราชการประกาศจํานวนผูมีสิทธิเขารวมมาตรการที่ 1 และ 2 (คิดจาก
รอยละ 10 ของจํานวนผูมีคุณสมบัติเขารวมมาตรการที่ 1 และ 2 ของสวนราชการ)
• วันที่ 19 มกราคม - 13 กุมภาพันธ 2547 เปดรับสมัคร
• วันที่ 16 - 27 กุมภาพันธ 2547 ถอนใบสมัคร
• วันที่ 1 - 15 มีนาคม 2547
อ.ก.พ.กรม หรือคณะกรรมการเฉพาะกิจ
ที่หัวหนาสวนราชการแตงตั้งขึ้นพิจารณาอนุมัติการเขารวมมาตรการฯ ตามมาตรการที่ 1 และ
มาตรการที่ 2 โดยยึดหลักผูสมัครกอนไดสิทธิกอน และผูมีอํานาจอนุญาตการลาออกพิจารณาอนุญาต
ใหลาออก
• วันที่ 15 - 16 มีนาคม 2547 ทุกสวนราชการแจงจํานวนผูมีสิทธิเขารวม
มาตรการฯ และผูไดรับอนุมัติใหเขารวมมาตรการตามที่ อ.ก.พ. กรม หรือคณะกรรมการเฉพาะกิจ
ของสวนราชการพิจารณา ใหสํานักงาน ก.พ. ทราบตามแบบฟอรมตามสิ่งที่สงมาดวย 7 โดยโทรสาร
หมายเลข 0 2281 9602 และ 0 2280 3423
• ภายในวันที่ 24 มีนาคม 2547 สํานักงาน ก.พ. แจงผลการพิจารณาจํานวนผูมี
สิทธิเขารวมมาตรการฯ ตามมติคณะกรรมการพัฒนาและบริหารกําลังคนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
ใหแตละสวนราชการทราบหรือสามารถตรวจดูไดจาก www.ocsc.go.th
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• ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2547 สวนราชการออกคําสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน
ประจําป และคําสั่งอนุญาตใหออกจากราชการสําหรับผูออกจากราชการตามมาตรการที่ 1 และ
มาตรการที่ 2 และแจงผลการพิจารณาใหกรมบัญชีกลางและผูที่เกี่ยวของทราบ
• วันที่ 1 เมษายน 2547 ผูเขารวมมาตรการฯ ตามมาตรการที่ 1 และ
มาตรการที่ 2 ออกจากราชการ
• ภายในเดือนเมษายน 2547
♦ สวนราชการเบิกจายเงินกอนและเงินอื่นใหแกผูออกจากราชการตาม
มาตรการ ที่ 1 และ มาตรการ ที่ 2
♦ ส ว นราชการประกาศเกณฑ ก ารพิ จ ารณาประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพการ
ปฏิบตั ิงานตามมาตรการ ที่ 3
• มิถุนายน 2547 สวนราชการแจงตํ าแหนงที่สมควรยุบเลิกเทากับจํ านวน
ตําแหนงที่เกษียณอายุตามมาตรการฯ มารวมไวที่คณะกรรมกําหนดเปาหมายและนโยบายกําลังคน
ภาครัฐ (คปร.) และดําเนินการตามมาตรการที่ คปร.กําหนด พรอมทั้งรายงานผลการลดอัตรากําลัง
ตอคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
• กั น ยายน 2547 ส ว นราชการประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพการปฏิ บั ติ ง านของ
ขาราชการตามมาตรการที่ 3 (ครั้งที่ 1) และแจงผลการประเมินใหผูที่อยูลําดับตํ่าสุดรอยละ 5 ทราบ
• ตุลาคม - พฤศจิกายน 2547
♦ ผูเ ขารวมมาตรการฯ ที่ 3 ออกจากราชการ (ผูที่เลือกลาออกหลังการ
ประเมินฯ ครั้งที่ 1)
♦ สวนราชการเบิกจายเงินกอนและเงินอื่นสําหรับผูออกจากราชการตาม
มาตราการฯ ที่ 3 (ผูที่เลือกลาออกหลังการประเมินฯ ครั้งที่ 1)
• ตุลาคม 2547 - มีนาคม 2548 สวนราชการดําเนินการใหขาราชการที่ได
รับการประเมินอยูในลําดับตํ่าสุดรอยละ 5 (ครั้งที่ 1) เขารับการพัฒนาเพื่อประเมินประสิทธิภาพการ
ปฏิบตั ิงานของขาราชการ ครั้งที่ 2
สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติมของมาตรการที่ 3 จะไดแจงเพิ่มเติมใหทราบใน
โอกาสตอไป
7. การดําเนินการของสวนราชการ
7.1 สวนราชการประชาสัมพันธรายละเอียดการเขารวมมาตรการฯ แนวปฏิบัติตาม
มาตรการฯ และเอกสารที่ใชสําหรับเขารวมมาตรการฯ ใหขาราชการในสังกัดทราบ
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7.2 สวนราชการพิจารณาและประกาศกําหนดงานหรือสาขาวิชาชีพที่ขาดแคลนของ
สวนราชการโดยดําเนินการตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1008.1/ว 12 ลงวันที่ 11 ธันวาคม
2546 และประกาศจํานวนผูมีสิทธิเขารวมมาตรการที่ 1 และ 2 (คิดจากรอยละ 10 ของผูมีคุณสมบัติ
เขารวมมาตรการที่ 1 และ 2) ภายในวันที่ 13 มกราคม 2547
7.3 สวนราชการเปดรับใบสมัครเขารวมมาตรการฯ ระหวางวันที่ 19 มกราคม 13 กุมภาพันธ 2547 และจัดทําขอมูลของผูสมัครเขารวมมาตรการฯ ในโปรแกรมบันทึกขอมูล
7.4 ส ว นราชการเป ด ให ผู  ที่ ยื่ น ใบสมั ค รแล ว และต อ มาไม ป ระสงค จ ะเข า ร ว ม
มาตรการฯ ถอนใบสมัคร ระหวางวันที่ 16 - 27 กุมภาพันธ 2547
7.5 ผูมีอํานาจอนุญาตการลาออกพิจารณาอนุญาตการลาออก อ.ก.พ.กรม หรือ
คณะกรรมการเฉพาะกิจที่หัวหนาสวนราชการแตงตั้งขึ้นพิจารณาอนุมัติการเขารวมมาตรการฯ ตาม
มาตรการที่ 1 และมาตรการที่ 2 ระหวางวันที่ 1 - 15 มีนาคม 2547
7.6 ทุกสวนราชการแจงจํานวนผูมีสิทธิเขารวมมาตรการฯ ผูไดรับอนุมัติใหเขารวม
มาตรการ และผูยื่นหนังสือขอลาออกที่เกินกวาเปาหมายที่กําหนดใหสํานักงาน ก.พ. ทราบตาม
แบบฟอรมตามสิ่งที่สงมาดวย 7 ทางโทรสารหมายเลข 0 2281 9602 หรือ 0 2280 3423 ภายใน
วันที่ 16 มีนาคม 2547 และดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของ ดังนี้
♦ หากจํานวนผูไดรับอนุมัติใหเขารวมมาตรการฯ ไมเกินเปาหมายที่กําหนด
(ไมเกินรอยละ 10 ของผูมีคุณสมบัติตามมาตรการที่ 1 และ 2 ของสวนราชการ) ใหสวนราชการ
ประกาศผลการพิจารณาใหขาราชการทราบโดยทั่วกัน
♦ หากจํ านวนผูที่จะไดรับอนุมัติใหเขารวมมาตรการฯ เกินกวาเปาหมาย
ทีก่ าหนด
ํ
(เกินกวารอยละ 10 ของผูมีคุณสมบัติตามมาตรการที่ 1 และ 2 ของสวนราชการ) ให
อ.ก.พ.กรม หรือคณะกรรมการเฉพาะกิจที่หัวหนาสวนราชการแตงตั้งขึ้นพิจารณาอนุมัติใหเขารวม
มาตรการฯ ตามลําดับวันที่ที่ผูบังคับบัญชาชั้นตนบันทึกวันที่ผูขอลาออกยื่นหนังสือขอลาออก และ
ประกาศผลการพิจารณาใหผูที่ไดรับอนุมัติใหเขารวมมาตรการฯ เฉพาะที่อยูในจํ านวนที่ไมเกิน
เปาหมายที่กําหนดใหขาราชการทราบไปกอน สําหรับสวนที่เกินกวาเปาหมายใหรอผลการพิจารณา
จากคณะกรรมการพัฒนาและบริหารกําลังคนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งสํานักงาน ก.พ.จะแจง
ผลการพิจารณาใหทราบโดยดวนตอไป
♦ หากผูมีอํ านาจอนุญาตการลาออกพิจารณาเห็นวา จะไมอนุญาตใหผูยื่น
หนังสือขอลาออกตามมาตรการฯ ที่เกินกวาเปาหมายที่กําหนด (เกินกวารอยละ 10 ของผูมีคุณสมบัติ
ตามมาตรการที่ 1 และ 2 ของสวนราชการ) ออกจากราชการก็สามารถดําเนินการไดโดยไมตองรอผล
การพิจารณาจากคณะกรรมการมาตรการพัฒนาและบริหารกําลังคนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
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7.7 สํานักงาน ก.พ. แจงผลการพิจารณาจํานวนผูมีสิทธิเขารวมมาตรการฯ ตามมติ
คณะกรรมการพัฒนาและบริหารกําลังคนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง ใหแตละสวนราชการทราบหรือ
สามารถตรวจดูไดจาก www.ocsc.go.th ภายในวันที่ 24 มีนาคม 2547
7.8 สวนราชการออกคําสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนใหแกผูออกจากราชการตามมาตรการฯ
ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2547 และออกคําสั่งอนุญาตใหลาออกจากราชการโดยใหมีผลตั้งแตวันที่
1 เมษายน 2547 สําหรับผูเขารวมมาตรการที่ 1 และมาตรการที่ 2 และแจงคําสั่งดังกลาวให
กรมบัญชีกลางและผูที่เกี่ยวของทราบภายในวันที่ 31 มีนาคม 2547
7.9 สวนราชการดําเนินการในสวนที่เกี่ยวกับการเบิกจายเงินกอนตามมาตรการที่ 1
และมาตรการที่ 2 ภายในวันที่ 15 เมษายน 2547 และเงินอื่น ๆ ที่เกี่ยวของภายในวันที่ 30 เมษายน
2547
7.10 สวนราชการประกาศหลักเกณฑและแนวทางดํ าเนินการประเมินประสิทธิ
ภาพการปฏิบตั งิ านตามมาตรการที่ 3 ใหขาราชการในสังกัดทราบโดยทั่วกันภายในวันที่ 30 เมษายน
2547
7.11 สวนราชการแจงตําแหนงที่สมควรยุบเลิกและตําแหนงที่จะคงไวมารวมไวที่
คณะกรรมการกําหนดเปาหมายและนโยบายกําลังคนภาครัฐ (คปร.) ภายในเดือนมิถุนายน 2547
และดําเนินการตามมาตรการที่ คปร.กําหนด พรอมทั้งรายงานผลการลดอัตรากําลังตอคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
7.11.1 ใหทกุ สวนราชการคงตําแหนง (ไมตองยุบเลิก) ของผูลาออกตาม
มาตรการทีด่ ารงตํ
ํ าแหนงประเภทบริหารระดับสูง บริหารระดับกลาง และตําแหนงของขาราชการผูซึ่ง
ลาออกจากราชการตามมาตรการที่ 3
7.11.2 ใหทุกสวนราชการตั้งใหมตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง
ทบวง กรม พ.ศ. 2545 และสวนราชการขนาดเล็ก (มีอัตรากําลังตํ่ากวา 500 อัตรา) คงตําแหนง
(ไมตองยุบเลิก) ของขาราชการผูลาออกตามมาตรการทั้ง 3 มาตรการ
7.11.3 ใหสว นราชการขนาดกลาง (มีอัตรากําลังตั้งแต 500 - 1,000
อัตรา) และสวนราชการขนาดใหญ (มีอัตรากําลังมากกวา 1,000 อัตรา) แจงตําแหนงที่เห็นสมควร
ยุบเลิกเทากับจํานวนตําแหนงของผูเขารวมมาตรการที่ 1 และ 2 เมื่อสิ้นปงบประมาณมายัง คปร.เพื่อ
พิจารณา
7.12 สวนราชการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของขาราชการ (ครั้งที่ 1)
และแจงใหผไู ดรับการประเมินในลําดับตํ่าสุดรอยละ 5 ของจํานวนขาราชการทั้งหมดในสวนราชการ
ทราบเพือ่ พิจารณาตัดสินใจเลือกลาออกจากราชการตามมาตรการที่ 3 หรือจะรับราชการตอไปและ
ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑที่กําหนด
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7.13 สวนราชการออกคําสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนและออกคําสั่งอนุญาตใหลาออกจาก
ราชการ สําหรับผูออกจากราชการตามมาตรการที่ 3 (ครั้งที่ 1)
7.14 สวนราชการดําเนินการในสวนที่เกี่ยวกับการเบิกจายเงินกอนและเงินอื่น ๆ ที่
เกีย่ วของตามมาตรการที่ 3 ใหผูเขารวมมาตรการฯ
7.15 สวนราชการจัดใหมีการพัฒนาขาราชการที่ไดรับการประเมินประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานอยูในลําดับตํ่าสุดรอยละ 5 หรือยายไปปฏิบัติงานในสํานัก/กอง/กลุมงานใหม หรือ
โยกยายระหวางหนวยงานตามความสมัครใจ และจัดทําขอตกลงการปฏิบัติงานที่ชัดเจน
7.16 สวนราชการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของขาราชการ (ครั้งที่ 2)
และแจงใหผไู ดรับการประเมินในลําดับตํ่าสุดรอยละ 5 ของจํานวนขาราชการทั้งหมดในสวนราชการ
ทราบเพือ่ พิจารณาตัดสินใจเลือกลาออกจากราชการตามมาตรการที่ 3 หรือสวนราชการพิจารณาให
ขาราชการผูนั้นออกจากราชการตามนัยมาตรา 114 (6) แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ
พลเรือน พ.ศ. 2535
7.17 สวนราชการดําเนินการในสวนที่เกี่ยวกับการเบิกจายเงินกอนและเงินอื่น ๆ ที่
เกี่ยวของตามมาตรการที่ 3
7. ขอมูลเพิ่มเติม
สอบถามรายละเอี ย ดและข อ มู ล เพิ่ ม เติ ม ได ที่ ส  ว นราชการต น สั ง กั ด หรื อ ที่
สํานักงาน ก.พ. โทร. 0 2282 1889 , 0 2280 0896 หรือ ที่ www.ocsc.go.th
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