
ส่ิงที่สงมาดวย 2

ขัน้ตอนการดํ าเนินการมาตรการพัฒนาและบริหารกํ าลังคนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง

1. การด ําเนินการของสํ านักงาน ก.พ.
1.1 จดัท ําขอเสนอมาตรการฯ เสนอตอคณะรัฐมนตรี
1.2 ประสานงานกับหนวยงานที่เก่ียวของเพ่ือใหการดํ าเนินมาตรการฯ บรรลุเปาหมายที่

กํ าหนด
1.3 เผยแพร ประชาสัมพันธมาตรการฯ
1.4 จัดทํ าแบบรายงานผลการดํ าเนินการและโปรแกรมบันทึกขอมูลของผูขอลาออกจาก 

ราชการตามมาตรการฯ จัดสงใหสวนราชการจัดเก็บขอมูลเพ่ือใชในการประกอบการพิจารณาและ 
รายงานผลใหคณะกรรมการกํ ากับการดํ าเนินการฯ

1.5 กํ าหนดรายละเอียดมาตรการ แนวทางปฏิบัติ และคูมือการดํ าเนินการตามมาตรการฯ 
แจงเวียนใหสวนราชการ

1.6 จดัประชมุผูแทนสวนราชการเพื่อช้ีแจงทํ าความเขาใจการดํ าเนินการตามมาตรการฯ
1.7 ใหคํ าปรึกษา และตอบขอหารือสวนราชการและขาราชการเกี่ยวกับการดํ าเนินการตาม

มาตรการฯ
1.8 จัดใหมีการประชุมคณะกรรมการมาตรการพัฒนาและบริหารกํ าลังคนเพื่อรองรับการ

เปลี่ยนแปลง
1.9 สรุปและประเมินผลมาตรการฯ

2. การด ําเนินการของสํ านักงบประมาณ
2.1 สํ านกังบประมาณจัดสรรเงินกอนใหสวนราชการเพื่อเบิกจายใหผูเขารวมมาตรการฯ
2.2 อนุมัติใหสวนราชการเบิกจายเงินบํ าเหน็จ บํ านาญ และบํ าเหน็จดํ ารงชีพจากงบกลาง 

รายการเงินเบี้ยหวัด บํ าเหน็จ บํ านาญ โดยตรง

3. การดํ าเนินการของกรมบัญชีกลาง
3.1 ดํ าเนินการและแจงเวียนพระราชกฤษฎีกาเงินชวยเหลือผูซึ่งลาออกจากราชการตาม

มาตรการพัฒนาและบริหารกํ าลังคนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
3.2 แจงเวยีนระเบียบ วิธีปฏิบัติในการเบิกจายเงินตามมาตรการฯ
3.3 ตรวจสอบเอกสารและอนุมัติส่ังจายเงินกอน เบี้ยหวัด บํ าเหน็จ บํ านาญ บํ าเหน็จ 

ดํ ารงชีพ
4. การดํ าเนินการของกระทรวงแรงงาน

ใหขอมูลเก่ียวกับแหลงงานแกผูเขารวมมาตรการฯ ที่สนใจ
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5. การดํ าเนินการของสวนราชการที่เขารวมมาตรการฯ
5.1 สวนราชการประชาสัมพันธรายละเอียดการเขารวมมาตรการฯ แนวปฏิบัติตามมาตรการฯ 

และเอกสารที่ใชสํ าหรับเขารวมมาตรการฯ ใหขาราชการในสังกัดทราบ
5.2 สวนราชการพิจารณาและประกาศกํ าหนดสายงานหรือสาขาวิชาชีพที่ขาดแคลนของ 

สวนราชการ โดยดํ าเนินการตามหนังสือสํ านักงาน ก.พ. ที่ 1008.1/ว 12 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 
2546 และประกาศจํ านวนผูมีสิทธิเขารวมมาตรการที่ 1 และ 2 (คิดจากรอยละ 10 ของผูมีคุณสมบัติ
เขารวมมาตรการที่ 1 และ 2)

5.3 เปดรับสมัครโดยใหผูสมัครเขารวมมาตรการฯ ย่ืนหนังสือขอลาออกจากราชการตาม
มาตรการฯ ตอผูบังคับบัญชาตามลํ าดับชั้น ภายในวันที่ 19 มกราคม - 13 กุมภาพันธ 2547

5.4 เปดใหผูที่ย่ืนใบสมัครแลวและไมประสงคจะเขารวมมาตรการฯ ถอนใบสมัคร ระหวาง
วนัที่ 16 - 27 กุมภาพันธ 2547

5.5 ผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไปชั้นหนึ่งของผูสมัคร บันทึกวันที่ผูสมัครยื่นหนังสือขอลาออก
จากราชการตามมาตรการฯ ไวเปนหลักฐาน และเสนอความเห็นตอผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไป

5.6 ผูบังคับบัญชาตามลํ าดับชั้นพิจารณาใหความเห็นโดยเร็ว โดยตองสงหนังสือขอลาออก
จากราชการตามมาตรการฯ ถึงผูมีอํ านาจอนุญาตการลาออก ภายใน 14 วัน นับแตวันที่บันทึกวันยื่น
หนังสือ

5.7 หนวยงานการเจาหนาที่ หรือผูที่ไดรับมอบหมายตรวจสอบคุณสมบัติของผูสมัครตาม
หลักเกณฑของมาตรการฯ

5.8 ผูมีอํ านาจอนุญาตการลาออกพิจารณาอนุญาตการลาออก และหนวยงานการเจาหนาที่
นํ ารายชื่อผูสมัครเขารวมมาตรการทั้งที่เปนขาราชการสวนกลางและสวนภูมิภาคเสนอ อ.ก.พ.กรม 
หรือคณะกรรมการเฉพาะกิจที่หัวหนาสวนราชการแตงตั้งขึ้นตรวจสอบคุณสมบัติของผูย่ืนหนังสือ 
ขอลาออกจากราชการตามมาตรการฯ วามีคุณสมบัติครบถวนตามที่กํ าหนดหรือไม และพิจารณา
อนมุตักิารเขารวมมาตรการฯ ตามจํ านวนเปาหมายของผูมีสิทธิเขารวมตามมาตรการที่ 1 และ 2

ในกรณทีีผู่สมัครเขารวมมาตรการฯ เปนขาราชการในราชการบริหารสวนภูมิภาค และ 
ผูวาราชการจังหวัดไมมีอํ านาจอนุญาตการลาออก ใหผูวาราชการจังหวัดสงหนังสือขอลาออกของผูนั้น
พรอมความเห็นไปยังผูมีอํ านาจอนุญาตการลาออกเพื่อพิจารณาโดยตรง

ในกรณีที่ผูวาราชการจังหวัดมีอํ านาจอนุญาตการลาออก ใหผูวาราชการจังหวัดเปน 
ผูพิจารณาการลาออกแลวใหหัวหนาสวนราชการในภูมิภาครวบรวมใบสมัครสงใหสวนราชการตน
สังกัดเพื่อนํ าเสนอ อ.ก.พ.กรม หรือคณะกรรมการเฉพาะกิจที่หัวหนาสวนราชการแตงตั้งขึ้นพิจารณา

5.9 สวนราชการแจงจํ านวนผูมีสิทธิเขารวมมาตรการฯ และผูไดรับอนุมัติใหเขารวม 
มาตรการทั้งหมดตามที่ อ.ก.พ. กรม หรือคณะกรรมการเฉพาะกิจของสวนราชการพิจารณา ให 
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สํ านักงาน ก.พ. ตามแบบฟอรมตามสิ่งที่สงมาดวย 8 โดยโทรสารหมายเลข 0 2281 9602 หรือ  
0 2280 3423 และดํ าเนินการในสวนที่เก่ียวของ ดังนี้

♦ หากจํ านวนผูไดรับอนุมัติใหเขารวมมาตรการฯ ไมเกินเปาหมายที่กํ าหนด (ไม
เกินรอยละ 10 ของผูมีสิทธิเขารวมมาตรการที่ 1 และ 2 ของสวนราชการ) ใหสวนราชการประกาศผล
การพิจารณาใหขาราชการทราบโดยทั่วกัน

♦ หากจํ านวนผูที่จะไดรับอนุมัติใหเขารวมมาตรการฯ เกินกวาเปาหมายที่กํ าหนด 
(เกินกวารอยละ 10 ของผูมีสิทธิเขารวมมาตรการที่ 1 และ 2 ของสวนราชการ) ให อ.ก.พ.กรม หรือ 
คณะกรรมการเฉพาะกิจที่หัวหนาสวนราชการแตงตั้งพิจารณาการอนุญาตใหลาออกตามลํ าดับวันที่ที่ 
ผูบังคับบัญชาชั้นตนบันทึกวันที่ผูขอลาออกยื่นหนังสือขอลาออก และประกาศผลการพิจารณาใหผูที่
ไดรับอนุมัติใหเขารวมมาตรการฯ ที่อยูในจํ านวนที่ไมเกินเปาหมายที่กํ าหนดใหขาราชการทราบ 
ไปกอน สํ าหรับสวนที่เกินกวาเปาหมายใหรอผลการพิจารณาจากคณะกรรมการมาตรการพัฒนาและ
บรหิารก ําลังคนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงซึ่งสํ านักงาน ก.พ.จะแจงผลการพิจารณาใหทราบโดยดวน
ตอไป

♦ หากผูมีอํ านาจอนุญาตการลาออกพิจารณาเห็นวา จะไมอนุญาตใหผูย่ืนหนังสือ 
ขอลาออกตามมาตรการฯ ที่เกินกวาเปาหมายที่กํ าหนด (เกินกวารอยละ 10 ของผูมีคุณสมบัติตาม
มาตรการที ่1 และ 2 ของสวนราชการ) ออกจากราชการก็สามารถดํ าเนินการไดโดยไมตองรอผลการ
พิจารณาจากคณะกรรมการมาตรการพัฒนาและบริหารกํ าลังคนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง

5.10 สวนราชการประกาศผลการพิจารณาการลาออกใหขาราชการในสังกัดทราบโดยทั่วกัน 
กรณทีีผู่สมคัรไมไดรับการพิจารณาใหเขารวมมาตรการฯ ใหสวนราชการแจงใหผูสมัครทราบโดยเร็ว

5.11 สวนราชการออกคํ าส่ังเล่ือนขั้นเงินเดือนใหแกผูออกจากราชการตามมาตรการฯ ใน 
วันที่ 31 มีนาคม 2547 และออกคํ าส่ังอนุญาตใหลาออกจากราชการโดยใหมีผลตั้งแตวันที่ 1 
เมษายน 2547 สํ าหรับผูเขารวมมาตรการฯ ตามมาตรการที่ 1 และ 2 และแจงคํ าส่ังดังกลาวให 
กรมบัญชีกลางและผูที่เก่ียวของทราบ

5.12 สวนราชการดํ าเนินการตรวจสอบความถูกตองของแบบขอรับเงินชวยเหลือตาม 
มาตรการฯ (เงินกอน) ที่ผูมีสิทธิเขารวมมาตรการฯ ย่ืนไว พรอมลงชื่อรับรองความถูกตองและเสนอ
ผูมอํี านาจอนุมัติ เพ่ือสงใหกรมบัญชีกลาง หรือสํ านักงานคลังจังหวัด/อํ าเภอ

5.13 สํ าหรับการรบัเบี้ยหวัด บํ าเหน็จ บํ านาญ บํ าเหน็จดํ ารงชีพ ใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ
ตรวจสอบความถูกตอง และรวบรวมเอกสารประกอบการขอรับเงิน พรอมแบบ 5300 ไปยังกรม 
บัญชีกลาง หรือสํ านักงานคลังเขตแลวแตกรณี โดยการเบิกจายใหปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการ
คลงัวาดวยการขอรับและการจายบํ าเหน็จบํ านาญขาราชการ พ.ศ. 2527 และท่ีแกไขเพิ่มเติม

5.14 หลังจากไดรับอนุมัติใหจายเงินชวยเหลือตามมาตรการฯ แลว กรมบัญชีกลางจะโอน
เงินเขาบญัชธีนาคารของขาราชการผูเขารวมตามมาตรการฯ โดยดวนตอไป
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5.15 กรณีผูเขารวมโครงการเปนสมาชิก กบข.
• ใหหัวหนาสวนราชการหรือผู ที่ไดรับมอบหมายตรวจสอบแบบขอรับเงินจาก 

กองทนุ กบข. (แบบ 008/1/2543) แลวสงไปยัง กบข. เพ่ือดํ าเนินการตอไป
• สวนราชการหรือหนวยงานตนสังกัดสงแบบขอรับเงินกองทุน กบข. (แบบ 

008/1/2543) ให กบข.ภายใน 15 วัน
• ใหหัวหนาสวนราชการหรือผูที่ไดรับมอบหมายลงนามตรวจสอบสิทธิในการไดรับ

เงินจากกองทนุ กบข. แลวสงตนฉบับให กบข. สวนสํ าเนาใหสวนราชการเจาสังกัด หรือหนวยงานใน
ภมูภิาคเก็บไวเปนหลักฐาน

5.16 สวนราชการประกาศหลักเกณฑที่จะนํ าไปใชและแนวทางที่จะใชจัดลํ าดับการประเมิน
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในลํ าดับตํ่ าสุดรอยละ 5 ของขาราชการทั้งหมดในสวนราชการให 
ขาราชการในสังกัดทราบโดยทั่วกัน

5.17 สวนราชการแจงผลการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน (ครั้งที่ 1) ของ 
ขาราชการที่อยูในลํ าดับตํ่ าสุดรอยละ 5 ของจํ านวนขาราชการทั้งหมดในสวนราชการใหขาราชการ 
ดังกลาวทราบเพื่อประกอบการพิจารณาตัดสินใจที่จะเลือกลาออกจากราชการตามมาตรการฯ ที่ 3 
เพ่ือรับสทิธปิระโยชนตามที่กํ าหนด หรือจะพัฒนาความรู ความสามารถ และทักษะ ตามหลักเกณฑที่
กํ าหนด

5.18 สวนราชการออกคํ าส่ังเล่ือนขั้นเงินเดือนและออกคํ าส่ังอนุญาตใหลาออกจากราชการ
สํ าหรับผูที่ลาออกจากราชการตามมาตรการที่ 3 (ครั้งที่ 1)

5.19 สวนราชการจัดใหขาราชการที่ไดรับการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานอยูใน
ลํ าดบัตํ ่าสุดรอยละ 5 ที่ไมประสงคจะลาออกจากราชการพัฒนาความรู ความสามารถ และทักษะ และ
จดัใหขาราชการดังกลาวยายไปปฏิบัติงานในสํ านัก/กอง/กลุมงานใหม หรือโยกยายระหวางหนวยงาน
ตามความสมคัรใจ  และจัดทํ าขอตกลงการปฏิบัติงานที่ชัดเจนกับสวนราชการ

5.20 สวนราชการประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชการ (ครั้งที่ 2) ตามขอตกลง 
การปฏบิตังิานทีกํ่ าหนด เมื่อขาราชการผูนั้นปฏิบัติงานครบรอบการประเมินครึ่งป หากยังไดรับการ
ประเมนิประสทิธิผลการปฏิบัติงานในลํ าดับตํ่ าสุดรอยละ 5 ของจํ านวนขาราชการทั้งหมด (ครั้งที่ 2) 
ใหแจงผลการประเมินใหขาราชการผูนั้นทราบเพื่อประกอบการพิจารณาตัดสินใจ หากขาราชการผูนั้น
ประสงคจะขอลาออกจากราชการใหไดรับสิทธิประโยชนตามหลักเกณฑที่กํ าหนด หรือสวนราชการ
พิจารณาใหขาราชการผูนั้นออกจากราชการตามนัยมาตรา 114 (6) แหงพระราชบัญญัติระเบียบ 
ขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 หรือกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการประเภทนั้น ๆ

5.21 สวนราชการออกคํ าส่ังเล่ือนขั้นเงินเดือนและออกคํ าส่ังอนุญาตใหลาออกจากราชการ
สํ าหรับผูที่เลือกลาออกจากราชการตามมาตรการที่ 3 (ครั้งที่ 2)
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5.22 สวนราชการดํ าเนินการตรวจสอบความถูกตองของเอกสารการขอรับสิทธิประโยชน
ตามมาตรการฯ และเงินอื่นที่เก่ียวของ และดํ าเนินการเพื่อเบิกจายใหแกผูขารวมมาตรการฯ

6. ผูออกจากราชการตามมาตรการฯ
6.1 กรอกรายละเอียดในแบบหนังสือลาออกจากราชการตามมาตรการฯ ย่ืนตอผูบังคับ

บญัชาเหนอืขึ้นไป 1 ระดับ ในระหวางวันที่ 19 มกราคม - 13 กุมภาพันธ 2547 สํ าหรับผูเขารวม
มาตรการฯ ตามมาตรการที่ 1 และมาตรการที่ 2

6.2 เมื่อผู บังคับบัญชาอนุญาตใหลาออกจากราชการตามมาตรการฯ แลวใหกรอก 
รายละเอียดในเอกสารขอรับเงินเสนอตอสวนราชการไดแก

• แบบคํ าขอรับเงินชวยเหลือ (เงินกอน) ย่ืนตอสวนราชการหรือจังหวัดที่รับ 
ราชการครั้งสุดทาย

• แบบค ําขอรบัเบี้ยหวัด บํ าเหน็จ บํ านาญปกติ (แบบ 5300) บํ าเหน็จดํ ารงชีพ  
ย่ืนตอสวนราชการหรือจังหวัดที่รับราชการครั้งสุดทาย

• แบบขอรบัเงินคืนจากกองทุน กบข. (แบบ กบข 008/1/2543)
6.3 หากผูบังคับบัญชาผูมีอํ านาจอนุญาตไมอนุญาตใหลาออกจากราชการตามมาตรการฯ 

และผูสมัครเขารวมมาตรการฯ ยังยืนยันที่จะขอลาออกจากราชการแลวแตกรณี การไมอนุญาตให 
ลาออกดงักลาวจะมีผลเปนการยับยั้งการอนุญาตใหลาออกจากราชการตามมาตรา 113 แหงพระราช
บญัญตัริะเบยีบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 หรือตามกฎหมายวาดวยขาราชการประเภทนั้น ๆ 
โดยไมมีสิทธิไดรับประโยชนตามมาตรการฯ แตหากผูสมัครไมยืนยันที่จะขอลาออกจากราชการให 
ถือวาผูสมัครประสงคจะรับราชการตอไป

----------------


