สิ่งที่สงมาดวย 2

ขัน้ ตอนการดําเนินการมาตรการพัฒนาและบริหารกําลังคนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
1. การดําเนินการของสํานักงาน ก.พ.
1.1 จัดทําขอเสนอมาตรการฯ เสนอตอคณะรัฐมนตรี
1.2 ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อใหการดําเนินมาตรการฯ บรรลุเปาหมายที่
กําหนด
1.3 เผยแพร ประชาสัมพันธมาตรการฯ
1.4 จัดทํ าแบบรายงานผลการดํ าเนินการและโปรแกรมบันทึกขอมูลของผูขอลาออกจาก
ราชการตามมาตรการฯ จัดสงใหสวนราชการจัดเก็บขอมูลเพื่อใชในการประกอบการพิจารณาและ
รายงานผลใหคณะกรรมการกํากับการดําเนินการฯ
1.5 กําหนดรายละเอียดมาตรการ แนวทางปฏิบัติ และคูมือการดําเนินการตามมาตรการฯ
แจงเวียนใหสวนราชการ
1.6 จัดประชุมผูแทนสวนราชการเพื่อชี้แจงทําความเขาใจการดําเนินการตามมาตรการฯ
1.7 ใหคําปรึกษา และตอบขอหารือสวนราชการและขาราชการเกี่ยวกับการดําเนินการตาม
มาตรการฯ
1.8 จัดใหมีการประชุมคณะกรรมการมาตรการพัฒนาและบริหารกํ าลังคนเพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลง
1.9 สรุปและประเมินผลมาตรการฯ
2. การดําเนินการของสํานักงบประมาณ
2.1 สํานักงบประมาณจัดสรรเงินกอนใหสวนราชการเพื่อเบิกจายใหผูเขารวมมาตรการฯ
2.2 อนุมัติใหสวนราชการเบิกจายเงินบําเหน็จ บํานาญ และบําเหน็จดํารงชีพจากงบกลาง
รายการเงินเบี้ยหวัด บําเหน็จ บํานาญ โดยตรง
3. การดําเนินการของกรมบัญชีกลาง
3.1 ดํ าเนินการและแจงเวียนพระราชกฤษฎีกาเงินชวยเหลือผูซึ่งลาออกจากราชการตาม
มาตรการพัฒนาและบริหารกําลังคนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
3.2 แจงเวียนระเบียบ วิธีปฏิบัติในการเบิกจายเงินตามมาตรการฯ
3.3 ตรวจสอบเอกสารและอนุมัติสั่งจายเงินกอน เบี้ยหวัด บําเหน็จ บํานาญ บําเหน็จ
ดํารงชีพ
4. การดําเนินการของกระทรวงแรงงาน
ใหขอมูลเกี่ยวกับแหลงงานแกผูเขารวมมาตรการฯ ที่สนใจ
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5. การดําเนินการของสวนราชการที่เขารวมมาตรการฯ
5.1 สวนราชการประชาสัมพันธรายละเอียดการเขารวมมาตรการฯ แนวปฏิบัติตามมาตรการฯ
และเอกสารที่ใชสําหรับเขารวมมาตรการฯ ใหขาราชการในสังกัดทราบ
5.2 สวนราชการพิจารณาและประกาศกํ าหนดสายงานหรือสาขาวิชาชีพที่ขาดแคลนของ
สวนราชการ โดยดําเนินการตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ 1008.1/ว 12 ลงวันที่ 11 ธันวาคม
2546 และประกาศจํานวนผูมีสิทธิเขารวมมาตรการที่ 1 และ 2 (คิดจากรอยละ 10 ของผูมีคุณสมบัติ
เขารวมมาตรการที่ 1 และ 2)
5.3 เปดรับสมัครโดยใหผูสมัครเขารวมมาตรการฯ ยื่นหนังสือขอลาออกจากราชการตาม
มาตรการฯ ตอผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้น ภายในวันที่ 19 มกราคม - 13 กุมภาพันธ 2547
5.4 เปดใหผูที่ยื่นใบสมัครแลวและไมประสงคจะเขารวมมาตรการฯ ถอนใบสมัคร ระหวาง
วันที่ 16 - 27 กุมภาพันธ 2547
5.5 ผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไปชั้นหนึ่งของผูสมัคร บันทึกวันที่ผูสมัครยื่นหนังสือขอลาออก
จากราชการตามมาตรการฯ ไวเปนหลักฐาน และเสนอความเห็นตอผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไป
5.6 ผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นพิจารณาใหความเห็นโดยเร็ว โดยตองสงหนังสือขอลาออก
จากราชการตามมาตรการฯ ถึงผูมีอํานาจอนุญาตการลาออก ภายใน 14 วัน นับแตวันที่บันทึกวันยื่น
หนังสือ
5.7 หนวยงานการเจาหนาที่ หรือผูที่ไดรับมอบหมายตรวจสอบคุณสมบัติของผูสมัครตาม
หลักเกณฑของมาตรการฯ
5.8 ผูมีอํานาจอนุญาตการลาออกพิจารณาอนุญาตการลาออก และหนวยงานการเจาหนาที่
นํารายชื่อผูสมัครเขารวมมาตรการทั้งที่เปนขาราชการสวนกลางและสวนภูมิภาคเสนอ อ.ก.พ.กรม
หรือคณะกรรมการเฉพาะกิจที่หัวหนาสวนราชการแตงตั้งขึ้นตรวจสอบคุณสมบัติของผูยื่นหนังสือ
ขอลาออกจากราชการตามมาตรการฯ วามีคุณสมบัติครบถวนตามที่กําหนดหรือไม และพิจารณา
อนุมตั กิ ารเขารวมมาตรการฯ ตามจํานวนเปาหมายของผูมีสิทธิเขารวมตามมาตรการที่ 1 และ 2
ในกรณีทผี่ สู มัครเขารวมมาตรการฯ เปนขาราชการในราชการบริหารสวนภูมิภาค และ
ผูว า ราชการจังหวัดไมมีอํานาจอนุญาตการลาออก ใหผูวาราชการจังหวัดสงหนังสือขอลาออกของผูนั้น
พรอมความเห็นไปยังผูมีอํานาจอนุญาตการลาออกเพื่อพิจารณาโดยตรง
ในกรณีที่ผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจอนุญาตการลาออก ใหผูวาราชการจังหวัดเปน
ผูพิจารณาการลาออกแลวใหหัวหนาสวนราชการในภูมิภาครวบรวมใบสมัครสงใหสวนราชการตน
สังกัดเพื่อนําเสนอ อ.ก.พ.กรม หรือคณะกรรมการเฉพาะกิจที่หัวหนาสวนราชการแตงตั้งขึ้นพิจารณา
5.9 สวนราชการแจงจํ านวนผูมีสิทธิเขารวมมาตรการฯ และผูไดรับอนุมัติใหเขารวม
มาตรการทั้งหมดตามที่ อ.ก.พ. กรม หรือคณะกรรมการเฉพาะกิจของสวนราชการพิจารณา ให
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สํานักงาน ก.พ. ตามแบบฟอรมตามสิ่งที่สงมาดวย 8 โดยโทรสารหมายเลข 0 2281 9602 หรือ
0 2280 3423 และดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของ ดังนี้
♦ หากจํานวนผูไดรับอนุมัติใหเขารวมมาตรการฯ ไมเกินเปาหมายที่กําหนด (ไม
เกินรอยละ 10 ของผูมีสิทธิเขารวมมาตรการที่ 1 และ 2 ของสวนราชการ) ใหสวนราชการประกาศผล
การพิจารณาใหขาราชการทราบโดยทั่วกัน
♦ หากจํานวนผูที่จะไดรับอนุมัติใหเขารวมมาตรการฯ เกินกวาเปาหมายที่กําหนด
(เกินกวารอยละ 10 ของผูมีสิทธิเขารวมมาตรการที่ 1 และ 2 ของสวนราชการ) ให อ.ก.พ.กรม หรือ
คณะกรรมการเฉพาะกิจที่หัวหนาสวนราชการแตงตั้งพิจารณาการอนุญาตใหลาออกตามลําดับวันที่ที่
ผูบังคับบัญชาชั้นตนบันทึกวันที่ผูขอลาออกยื่นหนังสือขอลาออก และประกาศผลการพิจารณาใหผูที่
ไดรับอนุมัติใหเขารวมมาตรการฯ ที่อยูในจํ านวนที่ไมเกินเปาหมายที่กําหนดใหขาราชการทราบ
ไปกอน สําหรับสวนที่เกินกวาเปาหมายใหรอผลการพิจารณาจากคณะกรรมการมาตรการพัฒนาและ
บริหารกําลังคนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงซึ่งสํานักงาน ก.พ.จะแจงผลการพิจารณาใหทราบโดยดวน
ตอไป
♦ หากผูมีอํานาจอนุญาตการลาออกพิจารณาเห็นวา จะไมอนุญาตใหผูยื่นหนังสือ
ขอลาออกตามมาตรการฯ ที่เกินกวาเปาหมายที่กําหนด (เกินกวารอยละ 10 ของผูมีคุณสมบัติตาม
มาตรการที่ 1 และ 2 ของสวนราชการ) ออกจากราชการก็สามารถดําเนินการไดโดยไมตองรอผลการ
พิจารณาจากคณะกรรมการมาตรการพัฒนาและบริหารกําลังคนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
5.10 สวนราชการประกาศผลการพิจารณาการลาออกใหขาราชการในสังกัดทราบโดยทั่วกัน
กรณีทผี่ สู มัครไมไดรับการพิจารณาใหเขารวมมาตรการฯ ใหสวนราชการแจงใหผูสมัครทราบโดยเร็ว
5.11 สวนราชการออกคําสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนใหแกผูออกจากราชการตามมาตรการฯ ใน
วันที่ 31 มีนาคม 2547 และออกคําสั่งอนุญาตใหลาออกจากราชการโดยใหมีผลตั้งแตวันที่ 1
เมษายน 2547 สําหรับผูเขารวมมาตรการฯ ตามมาตรการที่ 1 และ 2 และแจงคําสั่งดังกลาวให
กรมบัญชีกลางและผูที่เกี่ยวของทราบ
5.12 ส ว นราชการดํ าเนิ น การตรวจสอบความถู ก ต อ งของแบบขอรั บ เงิ น ช ว ยเหลือ ตาม
มาตรการฯ (เงินกอน) ที่ผูมีสิทธิเขารวมมาตรการฯ ยื่นไว พรอมลงชื่อรับรองความถูกตองและเสนอ
ผูม อี านาจอนุ
ํ
มัติ เพื่อสงใหกรมบัญชีกลาง หรือสํานักงานคลังจังหวัด/อําเภอ
5.13 สําหรับการรับเบี้ยหวัด บําเหน็จ บํานาญ บําเหน็จดํารงชีพ ใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ
ตรวจสอบความถูกตอง และรวบรวมเอกสารประกอบการขอรับเงิน พรอมแบบ 5300 ไปยังกรม
บัญชีกลาง หรือสํานักงานคลังเขตแลวแตกรณี โดยการเบิกจายใหปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการ
คลังวาดวยการขอรับและการจายบําเหน็จบํานาญขาราชการ พ.ศ. 2527 และที่แกไขเพิ่มเติม
5.14 หลังจากไดรับอนุมัติใหจายเงินชวยเหลือตามมาตรการฯ แลว กรมบัญชีกลางจะโอน
เงินเขาบัญชีธนาคารของขาราชการผูเขารวมตามมาตรการฯ โดยดวนตอไป
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5.15 กรณีผูเขารวมโครงการเปนสมาชิก กบข.
• ให หัวหน า ส วนราชการหรือผูที่ไ ดรับมอบหมายตรวจสอบแบบขอรับเงินจาก
กองทุน กบข. (แบบ 008/1/2543) แลวสงไปยัง กบข. เพื่อดําเนินการตอไป
• สวนราชการหรือหนวยงานตนสังกัดสงแบบขอรับเงินกองทุน กบข. (แบบ
008/1/2543) ให กบข.ภายใน 15 วัน
• ใหหัวหนาสวนราชการหรือผูที่ไดรับมอบหมายลงนามตรวจสอบสิทธิในการไดรับ
เงินจากกองทุน กบข. แลวสงตนฉบับให กบข. สวนสําเนาใหสวนราชการเจาสังกัด หรือหนวยงานใน
ภูมภิ าคเก็บไวเปนหลักฐาน
5.16 สวนราชการประกาศหลักเกณฑที่จะนําไปใชและแนวทางที่จะใชจัดลําดับการประเมิน
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในลํ าดับตํ่ าสุดรอยละ 5 ของขาราชการทั้งหมดในสวนราชการให
ขาราชการในสังกัดทราบโดยทั่วกัน
5.17 สวนราชการแจงผลการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน (ครั้งที่ 1) ของ
ขาราชการที่อยูในลําดับตํ่าสุดรอยละ 5 ของจํานวนขาราชการทั้งหมดในสวนราชการใหขาราชการ
ดังกลาวทราบเพื่อประกอบการพิจารณาตัดสินใจที่จะเลือกลาออกจากราชการตามมาตรการฯ ที่ 3
เพือ่ รับสิทธิประโยชนตามที่กําหนด หรือจะพัฒนาความรู ความสามารถ และทักษะ ตามหลักเกณฑที่
กําหนด
5.18 สวนราชการออกคําสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนและออกคําสั่งอนุญาตใหลาออกจากราชการ
สําหรับผูที่ลาออกจากราชการตามมาตรการที่ 3 (ครั้งที่ 1)
5.19 สวนราชการจัดใหขาราชการที่ไดรับการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานอยูใน
ลําดับตําสุ
่ ดรอยละ 5 ที่ไมประสงคจะลาออกจากราชการพัฒนาความรู ความสามารถ และทักษะ และ
จัดใหขา ราชการดังกลาวยายไปปฏิบัติงานในสํานัก/กอง/กลุมงานใหม หรือโยกยายระหวางหนวยงาน
ตามความสมัครใจ และจัดทําขอตกลงการปฏิบัติงานที่ชัดเจนกับสวนราชการ
5.20 สวนราชการประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชการ (ครั้งที่ 2) ตามขอตกลง
การปฏิบตั งิ านทีก่ ําหนด เมื่อขาราชการผูนั้นปฏิบัติงานครบรอบการประเมินครึ่งป หากยังไดรับการ
ประเมินประสิทธิผลการปฏิบัติงานในลําดับตํ่าสุดรอยละ 5 ของจํานวนขาราชการทั้งหมด (ครั้งที่ 2)
ใหแจงผลการประเมินใหขาราชการผูนั้นทราบเพื่อประกอบการพิจารณาตัดสินใจ หากขาราชการผูนั้น
ประสงคจะขอลาออกจากราชการใหไดรับสิทธิประโยชนตามหลักเกณฑที่กําหนด หรือสวนราชการ
พิจารณาใหขาราชการผูนั้นออกจากราชการตามนัยมาตรา 114 (6) แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 หรือกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการประเภทนั้น ๆ
5.21 สวนราชการออกคําสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนและออกคําสั่งอนุญาตใหลาออกจากราชการ
สําหรับผูที่เลือกลาออกจากราชการตามมาตรการที่ 3 (ครั้งที่ 2)
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5.22 สวนราชการดําเนินการตรวจสอบความถูกตองของเอกสารการขอรับสิทธิประโยชน
ตามมาตรการฯ และเงินอื่นที่เกี่ยวของ และดําเนินการเพื่อเบิกจายใหแกผูขารวมมาตรการฯ
6. ผูออกจากราชการตามมาตรการฯ
6.1 กรอกรายละเอียดในแบบหนังสือลาออกจากราชการตามมาตรการฯ ยื่นตอผูบังคับ
บัญชาเหนือขึ้นไป 1 ระดับ ในระหวางวันที่ 19 มกราคม - 13 กุมภาพันธ 2547 สําหรับผูเขารวม
มาตรการฯ ตามมาตรการที่ 1 และมาตรการที่ 2
6.2 เมื่ อ ผู  บั ง คั บ บั ญ ชาอนุ ญ าตให ล าออกจากราชการตามมาตรการฯ แล ว ให ก รอก
รายละเอียดในเอกสารขอรับเงินเสนอตอสวนราชการไดแก
• แบบคํ าขอรับเงินชวยเหลือ (เงินกอน) ยื่นตอสวนราชการหรือจังหวัดที่รับ
ราชการครั้งสุดทาย
• แบบคําขอรับเบี้ยหวัด บําเหน็จ บํานาญปกติ (แบบ 5300) บําเหน็จดํารงชีพ
ยืน่ ตอสวนราชการหรือจังหวัดที่รับราชการครั้งสุดทาย
• แบบขอรับเงินคืนจากกองทุน กบข. (แบบ กบข 008/1/2543)
6.3 หากผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจอนุญาตไมอนุญาตใหลาออกจากราชการตามมาตรการฯ
และผูสมัครเขารวมมาตรการฯ ยังยืนยันที่จะขอลาออกจากราชการแลวแตกรณี การไมอนุญาตให
ลาออกดังกลาวจะมีผลเปนการยับยั้งการอนุญาตใหลาออกจากราชการตามมาตรา 113 แหงพระราช
บัญญัตริ ะเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 หรือตามกฎหมายวาดวยขาราชการประเภทนั้น ๆ
โดยไมมีสิทธิไดรับประโยชนตามมาตรการฯ แตหากผูสมัครไมยืนยันที่จะขอลาออกจากราชการให
ถือวาผูสมัครประสงคจะรับราชการตอไป
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