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ค ําถาม-คํ าตอบ
มาตรการพัฒนาและบริหารกํ าลังคนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง

(ตดิตามคํ าถาม-คํ าตอบ ใน www.ocsc.go.th)

1. ถาม มาตรการนี้มีวัตถุประสงคอะไร
ตอบ เพื่อปรับจํ านวนและคุณภาพขาราชการใหเหมาะสมกับบทบาทภารกิจและแนวทาง

การบริหารจัดการภาครัฐใหม

2. ถาม มาตรการนี้มีหลักการอะไร
ตอบ (1) หลักความสมัครใจของผูเขารวมมาตรการ  โดยเสนอทางเลือกใหผูสนใจ

สมัครเขารวมมาตรการไดโดยไดรับสิทธิประโยชนจูงใจพิเศษเพิ่มเติมจากการ
ลาออกปกติ  ทั้งยังมีโอกาสในการสรางธุรกิจใหมหรือเปล่ียนอาชีพได

(2) หลักความรับผิดชอบของสวนราชการ  โดยผูมีอํ านาจอนุญาตตามกฎหมาย
เปนผูพิจารณาการลาออกโดยคํ านึงถึงความเปนธรรมแกขาราชการ  และ
ประโยชนของทางราชการ

(3) หลักการบริหารแบบเนนผลงาน  โดยเปนกลไกใหสวนราชการเพิ่มประสิทธิ
ภาพการใชกํ าลังคนและลดภาระคาใชจายดานบุคคลในระยะยาว  ในขณะ
เดยีวกันก็มีกลไกปองกันการกลั่นแกลงขาราชการดวย

(4) หลักการจูงใจ  ใหผลประโยชนตอบแทนเปนเงินชวยเหลือ (เงินกอน) โดย
จายใหผูมีเวลาราชการเหลืออยูมากสูงกวาผูมีเวลาราชการเหลืออยูนอย

3. ถาม มาตรการนี้ดํ าเนินการอยางไร
ตอบ แบงด ําเนินการออกเปน 3 มาตรการตามลักษณะของกลุมเปาหมาย ดังนี้

• มาตรการ 1 : มาตรการสนับสนุนผู ประสงคจะเริ่มอาชีพใหมนอกระบบ 
ราชการ หรือ มาตรการชีวิตเริ่มตนเมื่ออายุ 50 ป  เปนมาตรการจูงใจสํ าหรับ 
ผูทีม่อีายุ 50 ปขึ้นไป  (อายุ 45 ปขึ้นไปสํ าหรับขาราชการทหาร)  หรือผูที่มี
เวลาราชการสํ าหรับคํ านวณบํ าเหน็จบํ านาญครบ 25 ป (ไมรวมเวลาทวีคูณ)  
โดยมเีปาหมายเนนกลุมนักบริหารระดับสูง ระดับกลาง กลุมผูปฏิบัติงานที่ใช
ความรูดานวิชาชีพ และกลุมผูปฏิบัติงานที่ตองใชสมรรถนะทางกาย  ที่สมัครใจ
จะออกไปเริ่มตนประกอบอาชีพใหม  โดยไดรับสิทธิประโยชนจูงใจ

• มาตรการ 2 : มาตรการสํ าหรับผูไดรับผลกระทบจากการปรับระบบราชการ  
โดยเสนอทางเลือกใหขาราชการที่ทํ างานในภารกิจที่มีการโอนระหวางหนวยงาน  
และขาราชการที่มีความรู ความสามารถและทักษะไมเหมาะสมกับลักษณะงาน
และวิธีการทํ างานของภาครัฐแนวใหม หรือบทบาทของหนวยงานใหม ไดรับ
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โอกาสใหเขารับการพัฒนาเพิ่มเติม  หรือเลือกลาออกจากราชการโดยไดรับสิทธิ
ประโยชนจูงใจเชนเดียวกับมาตรการ 1

• มาตรการ 3 : มาตรการพัฒนาและบริหารกํ าลังคนเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
ระบบราชการ  ใหสวนราชการประเมินผลงานขาราชการอยางจริงจัง  โดย
การประเมินครั้ง 1 : ขาราชการที่ไดรับการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติ
งานในล ําดบัตํ่ าสุดรอยละ 5 ของจํ านวนขาราชการทั้งหมดในสวนราชการ มี 
ทางเลอืกคอื 1) พัฒนาความรู ความสามารถและทักษะ แลวยายไปปฏิบัติงาน
ในส ํานัก/กอง/กลุมงานใหม หรือ 2) เลือกลาออกจากราชการโดยไดรับสิ่งจูง
ใจเปนเงินกอน
การประเมินครั้งที่ 2 : หากขาราชการผูผานการพัฒนาไดรับการประเมิน 
ประสทิธภิาพการปฏิบัติงานในลํ าดับตํ่ าสุดรอยละ 5 อีก  ขาราชการดังกลาว
สามารถเลือกลาออกจากราชการ  โดยไดรับสิทธิประโยชนจูงใจเปนเงินกอน 
(นอยกวาครั้งแรก)  หรือ  สวนราชการสามารถพิจารณาใหขาราชการผูนั้นออก
จากราชการไดตามนัยมาตรา 114 (6)

4. ถาม มาตรการนี้ครอบคลุมขาราชการประเภทใดบาง
ตอบ มาตรการ 1-2 ครอบคลุม ขาราชการพลเรือนสามัญ  ขาราชการพลเรือนใน

มหาวิทยาลัย  ขาราชการครู ขาราชการธรุการตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการ
ฝายอยัการ  ขาราชการตํ ารวจ  ขาราชการทหาร  และขาราชการประเภทอื่นตามที่
คณะรัฐมนตรีกํ าหนด
มาตรการ 3 ครอบคลุมขาราชการประเภทตางๆ เชนเดียวกับมาตรการ 1  และ 
ขาราชการอัยการตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝายอัยการ

5. ถาม ผูสมัครเขารวมมาตรการนี้ตองมีคุณสมบัติอะไรบาง
ตอบ ผูสมัครเขารวมในแตละมาตรการจะตองมีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะของ

มาตรการที่สมัครนั้นโดยครบถวนตั้งแตวันที่ย่ืนใบสมัครจนถึงวันที่ไดรับอนุญาตให
ออกจากราชการ  ดังนี้

คุณสมบัติทั่วไป
1) มเีวลาราชการเหลือไมนอยกวา 1 ป
2) ไมเปนผูอยูในระหวางถูกส่ังพักราชการ  ถูกสอบสวนหรือสอบหาขอเท็จจริงทาง

วนิยั  พิจารณาโทษทางวินัย  รายงานการลงโทษทางวินัย  หรือพิจารณาอุทธรณ
ค ําส่ังลงโทษทางวินัย  หรือเปนผูตองหาในคดีอาญาซึ่งมิใชความผิดลหุโทษหรือ
ความผิดที่ไดกระทํ าโดยประมาท
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3) ไมเปนผูซึ่งอยูในหลักเกณฑที่จะตองออกจากราชการไมวากรณีใดๆ ตาม
กฎหมาย  เชน  ถูกส่ังใหออกจากราชการไวกอนเพื่อรอฟงผลการสอบสวน
พิจารณา  ถูกส่ังลงโทษปลดออก  หรือไลออก  หรือถูกส่ังใหออกจากราชการ 
เนื่องจากไมสามารถปฏิบัติราชการใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลใน
ระดบัอันเปนที่พอใจของทางราชการ เปนตน

4) ไมเปนผูอยูระหวางปฏิบัติราชการชดใชตามสัญญาที่ไดทํ าไวกับสวนราชการใน
การไปศึกษาฝกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย  หรือหากอยูระหวางปฏิบัติราชการ
ชดใชจะตองยินยอมชดใชเงินตามสัญญาผูกพันที่ไดทํ าไวกับราชการ

คุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับแตละมาตรการ

มาตรการ 1 : มาตรการชีวิตเริ่มตนเมื่ออายุ 50 ป
(1) มอีายุตัง้แต 50 ปขึ้นไป  สํ าหรับขาราชการฝายพลเรือน และมี

อายุตัง้แต 45 ปขึ้นไป  สํ าหรับขาราชการทหาร  หรือมีเวลา 
ราชการส ําหรับคํ านวณบํ าเหน็จบํ านาญครบ 25 ป (ไมรวมเวลา
ราชการทวีคูณ)  ทั้งนี้ นับถึงวันที่ 31 มีนาคม 2547

(2) ไมเปนขาราชการซึ่งอยูในงานหรือสาขาวิชาชีพที่ขาดแคลนตามที่
สวนราชการเจาสังกัดเปนผูพิจารณากํ าหนด

มาตรการ 2 : มาตรการสํ าหรับผูไดรับผลกระทบจากการปรับระบบราชการ

เปนขาราชการผูซึ่งปฏิบัติงานในภารกิจที่เกิดจากการปรับโครงสรางสวนราชการที่มี
การโอนไปจากหนวยงานเดิมที่ปฏิบัติงานอยู  และเปนขาราชการผูมีความรู ความ
สามารถ และทักษะไมเหมาะสมกับลักษณะงานและวิธีการทํ างานตามบทบาทของ
หนวยงานใหมหรือภาครัฐแนวใหม

มาตรการ 3 : มาตรการพัฒนาและและบริหารกํ าลังคนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบราชการ

เปนผูไดรับการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในลํ าดับตํ่ าสุดรอยละ 5 ของ
จ ํานวนขาราชการทั้งหมดในสวนราชการ

6. ถาม ผูเขารวมในแตละมาตรการจะไดรับสิทธิประโยชนอะไรบาง
ตอบ ผูเขารวมมาตรการนอกจากจะไดรับบํ าเหน็จบํ านาญ บํ าเหน็จดํ ารงชีพ ตามสิทธิของ

ตนเอง และเงินจากกองทุนบํ าเหน็จบํ านาญขาราชการในกรณีที่เปนสมาชิก กบข. 
แลว  ยังไดรับสิทธิประโยชนเพ่ิมเติมจากการเขารวมมาตรการ ดังนี้
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มาตรการ 1 - 2 : ไดรับสิทธิประโยชนเหมือนกัน คือ
(1) เงินจงูใจ  เปนเงินกอนจํ านวน 8-15 เทาของเงินเดือน

เดอืนสดุทายรวมเงินประจํ าตํ าแหนง (ถามี)  ตามสูตร

ทัง้นี ้ สูงสุดไมเกิน 15 เทาของเงินเดือนเดือนสุดทายรวมเงินประจํ าตํ าแหนง
(2) วงเงินกูยืมจากธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอมแหงประเทศไทย (ธ.พ.ว.) โดยมีสํ านักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม (ส.ส.ว.) ประสานการฝกอบรมการประกอบธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม

(3) มีสิทธิไดรับพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนตามรอบการ
ประเมินเสมือนขาราชการผูออกจากราชการเหตุเกษียณอายุ เพ่ือประโยชนในการ
ค ํานวณบํ าเหน็จบํ านาญ

(4) ไมตองชดใชสวนตางของอัตราดอกเบี้ยเงินกูตาม พ.ร.ฎ. 
สวัสดกิารเงินกูเพ่ือที่อยูอาศัย พ.ศ.2535 กับอัตราดอกเบี้ยเงินกูปกติและใหจาย
ดอกเบีย้ในอตัราที่กํ าหนดไวใน พ.ร.ฎ. ตอไป ในกรณีที่เปนผูกูเงินตามโครงการ 
สวัสดกิารเงินกูเพ่ือที่อยูอาศัยจากธนาคารอาคารสงเคราะห (ธอส.) ทั้งนี้ รวมถึง
กรณีมาตรการเงินกูเพ่ือที่อยูอาศัย ธอส.-กบข.

(5) การพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ
ใหเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 29 พฤศจิกายน 2546

(6) กระทรวงแรงงานสนับสนุนการจัดหางานในภาคเอกชน
รองรับผูที่ออกจากราชการตามมาตรการฯ

มาตรการ 3 :
(1) กรณีเปนผูที่ไดรับการประเมินประสิทธิผลการปฏิบัติงาน

อยูในกลุมลํ าดับตํ่ าสุดรอยละ 5 ของจํ านวนขาราชการทั้งหมด เปนครั้งแรก   
สวนราชการจะเปดโอกาสใหขาราชการพัฒนาความรู ความสามารถและทักษะ หรือ
เลือกลาออกจากราชการโดยไดรับสิทธิประโยชนจูงใจเปนเงินกอน ตามสูตร

ทัง้นี ้ สูงสุดไมเกิน 12 เทาของเงินเดือนเดือนสุดทาย (ไมรวมเงินประจํ าตํ าแหนง)
(2) หากขาราชการตาม (1) เลือกพัฒนาความรูฯ และ 

ภายหลังไดรับการประเมินประสิทธิผลการปฏิบัติงานอยูในกลุมลํ าดับตํ่ าสุดรอยละ 
5 ของจํ านวนขาราชการทั้งหมดอีกเปนครั้งที่ 2 ติดตอกัน  ใหขาราชการมีทางเลือก

(8 + อายุราชการที่เหลือ [ป] )  เงินเดอืนเดือนสุดทายรวมเงินประจํ าตํ าแหนง

(7 + อายุราชการที่เหลือ [ป] )  เงินเดือนเดือนสุดทาย
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ลาออกจากราชการ  โดยไดรับสิทธิประโยชนจูงใจเทากับ  6 เทาของเงินเดือน
เดือนสุดทาย (ไมรวมเงินประจํ าตํ าแหนง) หรือสวนราชการสามารถพิจารณาให
ขาราชการดังกลาวออกจากราชการไดตามนัยมาตรา 114 (6) แหง พ.ร.บ.
ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535

(3) นอกจากนี้ ขาราชการที่เลือกลาออกตามมาตรการ 3  
ยังไดรับสิทธิประโยชน เชนเดียวกับมาตรการ 1 ขอ (3)-(6) ดวย

7. ถาม ก ําหนดเปาหมายจํ านวนผูออกจากราชการตามมาตรการนี้ไวเทาไร
ตอบ เปาหมายรวมมาตรการที่ 1 และ 2 ประมาณ 48,000 คน

8. ถาม การพิจารณาอนุมัติจํ านวนผูเขารวมมาตรการตามเปาหมายนี้มีแนวทางอยางไร
ตอบ ใหสวนราชการพิจารณาผูสมัครตามลํ าดับกอนหลัง  โดยพิจารณาอนุมัติใหเขารวม

มาตรการไดภายใตจํ านวนไมเกินรอยละ 10 ของจํ านวนผูที่มีคุณสมบัติเขารวม
มาตรการในสวนราชการนั้น

9. ถาม หากผูสมัครเขารวมมาตรการเกินจํ านวนเปาหมาย  จะพิจารณาอยางไร
ตอบ ใหสวนราชการจัดลํ าดับผูสมัครที่เกินจํ านวนเปาหมายดังกลาวตามลํ าดับกอนหลัง 

แลวสงใหสํ านักงาน ก.พ. เพ่ือเสนอคณะกรรมการพิจารณาจํ านวนขาราชการที่มี
สิทธิสมัครเพิ่มเติมตอไป

10. ถาม ผูประสงคจะเขารวมมาตรการ 1 และ 2  จะสมัครไดเมื่อใด
ตอบ ตัง้แตวันที่ 19 มกราคม – 13 กุมภาพันธ 2547

11. ถาม ผูประสงคจะเขารวมมาตรการจะยื่นใบสมัครกับผูใด
ตอบ ยืน่ตอผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไปหนึ่งระดับ

12. ถาม การลาออกตามมาตรการนี้ จะมีผลเม่ือใด
ตอบ มาตรการ 1-2 มีผลวันที่ 1 เมษายน 2547

มาตรการ 3 เปนมาตรการที่ดํ าเนินการตอเนื่อง  โดยจะมีการประเมินจัดลํ าดับ 
(Ranking) ผูทีต่องไดรับการพัฒนาเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพครั้งที่ 1  ในรอบการ
ประเมิน 30 กันยายน 2547  และชวง ตุลาคม 2547–มนีาคม 2548  จะเปนการ
พัฒนาเพื่อประเมินฯ ครั้งที่ 2

13. ถาม ขาราชการที่โอนยายไปองคกรปกครองสวนทองถิ่นตามภารกิจแลว  ปจจุบันมี
สถานะเปนพนักงานสวนทองถิ่น  จะสมัครเขารวมมาตรการนี้ไดหรือไม

ตอบ ไมมสิีทธิ  เนื่องจากมาตรการนี้ไมไดครอบคลุมถึงองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
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14. ถาม ลกูจางประจํ ามีสิทธิสมัครเขารวมมาตรการนี้หรือไม
ตอบ ไมมีสิทธิ

15. ถาม ผูที่จะครบวาระเกษียณอายุราชการในวันที่ 30  กันยายน 2547 มีสิทธิสมัคร
เขารวมมาตรการนี้ไดหรือไม

ตอบ ไมได

16. ถาม การนับเวลาราชการเพื่อใหเกิดสิทธิในการเขารวมมาตรการ รวมเวลาราชการ
ทวีคูณดวยหรือไม  และหากมีเศษ 6 เดือน จะปดเปน 1 ป หรือไม

ตอบ การนบัเวลาราชการจะไมรวมเวลาราชการทวีคูณ  สํ าหรับเศษของปถาถึงครึ่งใหนับ
เปน 1 ป  เพ่ือใหเกิดสิทธิในการเขารวมมาตรการได

17. ถาม การนับเวลาราชการเพื่อใหเกิดสิทธิรับบํ าเหน็จบํ านาญนั้น  รวมเวลาราชการ
ทวีคูณดวยหรือไม  และหากมีเศษ 6 เดือน จะปดเปน 1 ป หรือไม

ตอบ การนับเวลาราชการเพื่อใหเกิดสิทธิรับบํ าเหน็จบํ านาญจะรวมเวลาราชการทวีคูณ
ดวย  สํ าหรับเศษของปถาถึงครึ่งใหนับเปน 1 ป
แตการนับเวลาเพื่อค ํานวณบ ําเหน็จบํ านาญ นั้น กรณีเปนสมาชิก กบข. ใหนับ
จ ํานวนปรวมทั้งเศษของปดวย โดยการนับเศษของปซึ่งเปนเดือนหรือวันใหคํ านวณ
ตามวิธีการจายเงินเดือน  กรณไีมไดเปนสมาชิก กบข. ใหนับจํ านวนปเศษของป 
ถาถึงครึ่งใหนับเปน 1 ป

18. ถาม ผูมีเวลาราชการไมถึง 25 ป  แตเมื่อรวมเวลาทวีคูณแลวครบ 25 ป  จะมีสิทธิ
สมัครเขารวมมาตรการ 1 หรือไม

ตอบ ไมมีสิทธิสมัคร

19. ถาม นาย ก  เปนขาราชการพลเรือนสามัญจะมีสิทธิสมัครเขารวมมาตรการตาม
มาตรการ 1 หรือไม  ถามีเวลาราชการนับถึงวันที่ 31 มีนาคม 2547  เทากับ 
24 ป 6 เดือน

ตอบ มสิีทธิเขารวมมาตรการเนื่องจาก เศษ 6 เดือนนับเปน 1 ป จึงรวมเวลาราชการได 
25 ป

20. ถาม นาย ข เปนขาราชการตํ ารวจจะมีสิทธิสมัครเขารวมมาตรการตามมาตรการ 1 
หรือไม  ถามีอายุนับถึงวันที่ 31 มีนาคม 2547 เทากับ 49 ป 11 เดือน 28 วัน

ตอบ ไมมีสิทธิ เนื่องจากอายุไมครบ 50 ปบริบูรณ (ยกเวนมีอายุราชการครบ 25 ป)
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21. ถาม นาย ค  เปนขาราชการทหารจะมีสิทธิสมัครเขารวมมาตรการตามมาตรการ 1 
หรือไม  ถามีอายุนับถึงวันที่ 31 มีนาคม 2547  เทากับ 45 ป

ตอบ มสิีทธ ิ เนือ่งจากมาตรการ 1 กํ าหนดคุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับขาราชการทหารอายุ 
ตัง้แต 45 ปขึ้นไป

22. ถาม กรณีออกจากราชการตามมาตรการในวันที่ 1 เมษายน 2547 ทํ าใหอายุราชการ
ทีเ่หลอืมเีศษไมครบป ( 6 เดือน)  จํ านวนดังกลาวจะนํ ามาคํ านวณเงินจูงใจดวย
หรือไม

ตอบ น ํามาค ํานวณเงินจูงใจดวย  โดย 6 เดือน คิดเปน 0.5 ป  เชน
นาย ก  เปนผูที่จะครบวาระเกษียณอายุราชการในวันที่ 1 ตุลาคม 2551  แตเลือก
ลาออกจากราชการตามมาตรการที่ 1  ดังนั้น นาย ก จะมีเวลาราชการที่เหลือนับ 
ตัง้แตวนัที ่1 เมษายน 2547  เทากับ 4 ป  6 เดือน  นาย ก  จะไดรับเงินจูงใจเปน
เงินกอน  8 + 4.5 = 12.5 ของเงินเดือนเดือนสุดทายรวมเงินประจํ าตํ าแหนง

23. ถาม เงินกอนที่ผูเขารวมมาตรการนี้ไดรับ จะมีสิทธิประโยชนทางภาษีหรือไม
ตอบ ไดรับสทิธิประโยชนจูงใจทางภาษีตามประกาศกระทรวงการคลัง

24. ถาม มาตรการ 1-3 มีสิทธิประโยชนจูงใจเปน “เงินชวยเหลือรายเดือนผูรับเบี้ยหวัด
บ ํานาญ” (ช.ร.บ.) ดวยหรือไม

ตอบ ไมมี

25. ถาม หากเขารวมมาตรการนี้จะยังมีสิทธิไดรับบํ าเหน็จบํ านาญหรือไม
ตอบ สิทธิในการไดรับบํ าเหน็จบํ านาญยังคงเปนไปตามกฎหมายวาดวยบํ าเหน็จบํ านาญ 

ขาราชการ  ดังนี้
1. กรณมีเีวลาราชการ 25 ปขึ้นไป  มีสิทธิไดรับบํ านาญ (เหตุรับราชการนาน)
2. กรณอีายุตวั 50 ปขึ้นไป (มีสิทธิไดรับบํ าเหน็จบํ านาญเหตุสูงอายุ)

2.1 เวลาราชการตั้งแต 1 ปขึ้นไปแตไมถึง 10 ป มีสิทธิไดรับบํ าเหน็จ
2.2 เวลาราชการตั้งแต 10 ปขึ้นไป มีสิทธิไดรับบํ านาญ

3. และกรณผีูที่สวนราชการสั่งใหออกจากราชการตามมาตรการ 3  โดยอาศัยมาตรา
114 (6) แหง พ.ร.บ. ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 (มีสิทธิไดรับ
บ ําเหนจ็บํ านาญเหตุทดแทน)  พิจารณาดังนี้
3.1 เวลาราชการตั้งแต 1 ปขึ้นไปแตไมถึง 10 ป มีสิทธิไดรับบํ าเหน็จ
3.2 เวลาราชการตั้งแต 10 ปขึ้นไป มีสิทธิไดรับบํ านาญ

ทั้งนี้ การนับเวลาราชการเพื่อใหเกิดสิทธิรับบ ําเหนจ็บํ านาญใหนับจํ านวนป เศษ
ของปถาถึงครึ่งปใหนับเปน 1 ป
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26. ถาม การสั่งใหขาราชการออกจากราชการตามมาตรการ 3  เน่ืองจากเปนผูที่ 
ถูกประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในลํ าดับตํ่ าสุดรอยละ 5 ของจํ านวน 
ขาราชการทั้งหมดในสวนราชการ จํ านวน 2 ครั้ง  การประเมิน 2 ครั้งดังกลาว 
จะตองเปน 2 ครั้งที่ติดตอกันหรือไม

ตอบ เปน 2 ครั้งที่ติดตอกัน

27. ถาม การค ํานวณบ ําเหน็จบํ านาญสํ าหรับผูที่เปนสมาชิก กบข. และไมไดเปนสมาชิก 
กบข. แตกตางกันหรือไม

ตอบ ตางกันทีสู่ตรการคํ านวณบํ านาญ และวิธีการนับเวลาราชการ  ดังนี้

สูตรการคํ านวณบํ าเหน็จ (เหมือนกัน)

บ ําเหน็จ   =   เงินเดือนเดือนสุดทาย X เวลาราชการ*

สูตรการคํ านวณบํ านาญ

• กรณีเปนสมาชิก กบข.
บ ํานาญ   = เงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือนสุดทาย X เวลาราชการ*

50

ทัง้นี ้บํ านาญไมเกิน 70% ของเงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือนสุดทาย

• กรณไีมไดเปนสมาชิก กบข.
บ ํานาญ   = เงินเดือนเดือนสุดทาย X เวลาราชการ*

50

* เวลาราชการ กรณีเปนสมาชิก กบข. จะนับจํ านวนปรวมทั้งเศษของปดวย แตกรณี
ไมไดเปนสมาชิก กบข. จะนับจํ านวนป เศษของปถาถึงครึ่งปใหนับเปน 1 ป

28. ถาม ขาราชการผูหน่ึงไดรับคํ าสั่งลงโทษทางวินัย  และสวนราชการกํ าลังรายงาน  
อ.ก.พ. กระทรวง ขาราชการผูน้ันจะมีคุณสมบัติสมัครเขารวมโครงการหรือไม

ตอบ ไมมสิีทธิ  เพราะกระบวนการทางวินัยยังไมถึงที่สุด  กลาวคือ อ.ก.พ. กระทรวงอาจ
พิจารณามมีีติเห็นชอบตามคํ าส่ังของกรมหรืออาจใหเพ่ิมโทษ  ลดโทษ งดโทษ หรือ
ยกโทษได

29. ถาม การนับเวลาราชการในกรณีตางๆ เชน การลาเขารับการเตรียมพล  ลาศึกษา  
ลาฝกอบรมดูงาน หรือลาออกไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ  หรือถูก
สัง่พกัราชการ ฯลฯ  จะนํ ามานับรวมเพื่อใหเกิดสิทธิสมัครเขารวมมาตรการ 
หรอืเพือ่คํ านวณบํ าเหน็จบํ านาญ ไดหรือไม
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ตอบ การนับเวลาราชการเพื่อใหเกิดสิทธิสมัครเขารวมมาตรการหรือเพ่ือคํ านวณบํ าเหน็จ
บํ านาญ  ใหนับเฉพาะวันรับราชการทีไดรับเงินเดือนจากงบประมาณประเภท 
เงินเดือนเทานั้น ดังนั้น ในระหวางลาหรือถูกส่ังพักราชการ ฯลฯ ดังกลาว มีหลักการ
พิจารณา  ดังนี้
• หากไดรับเงินเดือนเต็มในชวงระยะเวลาดังกลาว  ก็ใหนับรวมเวลาระหวางนั้น

เปนเวลาราชการ
• หากไดรับเงินเดือนไมเต็มเดือน  ใหนับเวลาระหวางนั้น เปนเวลาราชการตาม

สวนของเงินเดือนที่ไดรับ
• หากไมไดรับเงินเดือนในระหวางลาหรือถูกส่ังพักราชการ ก็ไมใหนับเวลา

ระหวางนั้นเปนเวลาราชการ  (ยกเวนการลาออกจากราชการเพื่อไปปฏิบัติงาน
ตามกฎหมายวาดวยการกํ าหนดหลักเกณฑการสั่งใหขาราชการไปทํ างานซึ่งให
นบัเวลาระหวางนั้นเหมือนเต็มเวลาราชการ)

30. ถาม เวลาระหวางการลาติดตามคูสมรสโดยไมไดรับเงินเดือน จะนํ ามานับรวมเพื่อให
เกดิสิทธิสมัครเขารวมโครงการไดหรือไม

ตอบ ไมได

31. ถาม นาย ก  ถูกดํ าเนินการทางวินัยใหออกจากราชการ  ตอมาไดอุทธรณ และได
กลับเขารับราชการ  โดยในระหวางที่ถูกใหออกจากราชการนั้น  นาย ก  ไดรับ
เงินเดือนคร่ึงหน่ึง  การนับเวลาราชการของ นาย ก  จะนับอยางไร

ตอบ นบัเวลาราชการระหวางที่ถูกออกจากราชการเพียงครึ่งเดียว

32. ถาม เวลาราชการของผูเคยออกจากราชการและไดรับการบรรจุกลับเขารับราชการ 
จะนับอยางไร

ตอบ 1) กรณีออกจากราชการครั้งกอนโดยไมมีสิทธิรับเบี้ยหวัดบํ าเหน็จบํ านาญ
เพราะถูกลงโทษปลดออกหรือไลออกจากราชการ  เนื่องจากกระทํ าความผิด
วนิยัอยางรายแรง  ถากลับเขารับราชการจะไมมีสิทธินับเวลาราชการกอนออก
จากราชการตอเนื่องกับการรับราชการในตอนหลัง

2) กรณีออกจากราชการครั้งกอนโดยไมมีสิทธิรับบํ าเหน็จบํ านาญ ถากลับเขา 
รับราชการตั้งแตวันที่ 27 มีนาคม 2540 เปนตนมา ใหนับเวลาราชการกอน
ออกจากราชการตอเนื่องกับการรับราชการในตอนหลังได

3) กรณีออกจากราชการครั้งกอนโดยไดรับบํ าเหน็จ  ไมใหนับเวลาราชการกอน
ออกจากราชการตอเนื่องกับการรับราชการในตอนหลัง  เวนแตกลับเขารับ 
ราชการตัง้แตวันที่ 27 มีนาคม 2540 เปนตนมา  และผูกลับเขารับราชการนั้น
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ไดคืนบํ าเหน็จพรอมดอกเบี้ย ก็ใหนับเวลาราชการกอนออกจากราชการ 
ตอเนื่องกับการรับราชการในตอนหลังได

4) กรณีออกจากราชการครั้งกอนโดยไดรับบํ านาญ  ไมใหนับเวลาราชการกอน
ออกจากราชการตอเนื่องกับการรับราชการในตอนหลัง  เวนแตเลิกรับบํ านาญ 
ก็ใหนับเวลาราชการกอนออกจากราชการตอเนื่องกับการรับราชการในตอน
หลังได

33. ถาม มาตรการ 3 ซึ่งจะตองมีการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานน้ัน  มีกลไก
หรือวิธีการดํ าเนินการอยางไร

ตอบ การด ําเนินการตามมาตรการ 3 มีแนวทางดังนี้
(1) สวนราชการประกาศแนวทางการประเมินและจัดลํ าดับขาราชการตามผลงาน
(2) สวนราชการประเมินผลงานครั้งที่ 1  และจัดลํ าดับตามผลงาน  โดย

• แตละสํ านักงาน/กองจัดลํ าดับ  ขาราชการตามการประเมินประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานและเสนอชื่อ 10-15% สุดทาย

• อ.ก.พ. กรมหรือคณะกรรมการ พิจารณาคัดใหเหลือ 5%
• สวนราชการแจงใหขาราชการที่อยูในกลุม 5% สุดทายทราบ

- ผลการประเมินและเหตุผล
- ส่ิงที่ตองพัฒนา
- งานหรือหนวยงานใหม (ถามี)

• และใหขาราชการมีทางเลือก คือ
- เลือกพัฒนาความรู  ความสามารถและทักษะเพิ่มเติม หรือ
- เลือกลาออก โดยไดรับเงินกอน 7-12 เทา ตามสูตร

เงินกอน = (7+อายุราชการที่เหลือ) X  เงินเดือนเดือนสุดทาย
• กรณีขาราชการเลือกเขารับการพัฒนา ใหสวนราชการจัดใหขาราชการที่

เขารับการพัฒนาแลวยายไปปฏิบัติงานในสํ านักงาน/กอง/กลุมงานใหม  
โดยสวนราชการตองดํ าเนินการใหขาราชการดังกลาวจัดทํ าขอตกลงการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจน และประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชการตาม 
ขอตกลงที่กํ าหนด  ทั้งนี้ สํ านักงาน ก.พ. หรือองคกรกลางบริหารงาน
บุคคลที่เก่ียวของอํ านวยความสะดวกใหเกิดการโยกยายขาราชการ
ระหวางหนวยงานตามความสมัครใจรวมกัน

(3) การประเมินผลการปฏิบัติงานครั้งที่ 2 สวนราชการหรือสวนราชการที่รับโอน
ประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชการภายหลังการทํ างานครบรอบการ
ประเมินครึ่งป หากขาราชการผูผานการพัฒนาไดรับการประเมินประสิทธิผล
การปฏบิตังิานอยูในลํ าดับตํ่ าสุดรอยละ 5 ของจํ านวนขาราชการทั้งหมดอีก
ครั้งหนึ่ง  ใหมีทางเลือกโดย
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• หากขาราชการผูนั้นประสงคจะขอลาออกจากราชการ  ใหไดรับสิทธิ
ประโยชนจูงใจเทากับ 6 เทาของเงินเดือนเดือนสุดทาย  หรือ

• สวนราชการสามารถพิจารณาใหขาราชการดังกลาวออกจากกราชการได
ตามนยัมาตรา 114 (6) แหง พ.ร.บ. ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 
2535  ซึง่ขาราชการจะไมไดรับเงินจูงใจ  แตจะมีสิทธิไดรับบํ าเหน็จ
บ ํานาญเหตุทดแทน

34. ถาม ผูที่ออกจากราชการตามมาตรการที่ 3 ตองมีอายุราชการเหลืออยางนอยเทาใด
ตอบ จะตองมีอายุราชการเหลือมากกวา 1 ป นับถึงวันที่ออกจากราชการ (30 กันยายน 

หรือ 31 มีนาคม  แลวแตกรณี)

35. ถาม การนับเวลาราชการสํ าหรับผูเขารวมในแตละมาตรการจะนับถึงวันใด 31 
มีนาคม  หรือ  30 กันยายน

ตอบ กรณลีาออกจากราชการตามมาตรการ 1 และ 2  จะตองออกจากราชการในวันที่  
1 เมษายน 2547 ดังนั้น จึงนับเวลาราชการจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2547
กรณอีอกจากราชการตามมาตรการ 3  ซึ่งจะมีทั้งกรณีที่ออกจากราชการในวันที่  
1 เมษายน  และวันที่ 1 ตุลาคม  ดังนั้น  จะนับเวลาราชการถึงวันที่ 31 มีนาคม  
หรือ 30 กันยายน  แลวแตกรณี

36. ถาม เงินเดือนเดือนสุดทายที่จะน ํามาเปนฐานคํ านวณสิทธิประโยชนจูงใจ (เงินกอน)  
บ ําเหน็จบํ านาญ  น้ัน  รวมเงินเพิ่มอื่นหรือไม

ตอบ กรณีคํ านวณเงินกอนจะไมรวมเงินเพิ่ม  แตเงินเพิ่มดังกลาวสามารถนํ าไปรวม
ค ํานวณบ ําเหนจ็บํ านาญตามกฎหมายวาดวยบํ าเหน็จบํ านาญขาราชการได เชน  เงิน
เพ่ิมพิเศษรายเดือนสํ าหรับคาวิชา เงินเพิ่มสํ าหรับตํ าแหนงที่ตองฝาอันตรายเปน
ปกต ิ เงินเพิ่มสํ าหรับการสูรบ  หรือเงินเพิ่มสํ าหรับการปราบปรามผูกระทํ าผิด  แต
ไมรวมถึงเงินเพิ่มอยางอ่ืน

37. ถาม สวนราชการจะตองดํ าเนินการอยางไร กรณีผูสมัครเขารวมมาตรการเปนขาราช
การในสังกัดราชการบริหารสวนภูมิภาค

ตอบ ในกรณผีูวาราชการจังหวัดมีอํ านาจอนุญาตการลาออก  ใหผูวาราชการจังหวัดเปน 
ผูพิจารณา  แลวใหหัวหนาหนวยราชการสวนภูมิภาคนั้น  รวบรวมใบสมัครสงให
สวนราชการตนสังกัด
ในกรณีผูวาราชการจังหวัดไมมีอํ านาจอนุญาตการลาออก  ใหผูวาราชการจังหวัด 
สงหนงัสือขอลาออกของผูนั้น พรอมความเห็นไปยังสวนราชการตนสังกัด  ใหผูมี
อํ านาจอนุญาตการลาออกเพื่อพิจารณาโดยตรง
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38. ถาม ผูทีอ่อกจากราชการตามมาตรการที่ 3 จะมีสิทธิไดรับบํ าเหน็จบํ านาญหรือไม
ตอบ กรณีเปนผูที่เลือกลาออกจากราชการตามมาตรการ 3 สิทธิในการไดรับบํ าเหน็จ

บ ํานาญจะเปนไปตามกฎหมายวาดวยบํ าเหน็จบํ านาญขาราชการ
แตกรณีเปนผูที่ถกูสั่งใหออกจากราชการตามมาตรการที่ 3 ( มาตรา 114 (6) 
แหง พ.ร.บ. ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 ) จะมีสิทธิไดรับบํ าเหน็จ
บ ํานาญเหตทุดแทน  คือ กรณีอายุราชการตั้งแต 1 ปขึ้นไปแตไมถึง 10 ป ใหไดรับ
บ ําเหนจ็   กรณีอายุราชการตั้งแต 10 ปขึ้นไปมีสิทธิไดรับบํ านาญ

39. ถาม สวนราชการจะตองยุบเลิกตํ าแหนงตามจํ านวนผูเขารวมมาตรการหรือไม
ตอบ ทุกสวนราชการจะตองแจงตํ าแหนงที่เห็นสมควรยุบเลิกเทากับจํ านวนตํ าแหนงของ 

ผูเขารวมมาตรการเมื่อส้ินปงบประมาณ มารวมกันไวที่ คปร. และดํ าเนินการตาม
มาตรการอื่นที่ คปร. กํ าหนด  แตยกเวนใหคงตํ าแหนง (ไมยุบเลิก) ของผูเขารวม
มาตรไดในกรณีดังนี้

1. กรณีขาราชการผูซึ่งลาออกจากราชการดํ ารงตํ าแหนงประเภทบริหาร
ระดับกลางและระดับสูง

2. กรณขีาราชการผูซึ่งออกจากราชการตามมาตรการ 3
3. กรณีเปนสวนราชการตั้งใหมตาม พ.ร.บ. ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม 

พ.ศ. 2545
4. กรณเีปนสวนราชการขนาดเล็กโดยมีตํ าแหนงตํ่ ากวา 500 อัตรา

40. ถาม ขาราชการผูลาออกตามมาตรการที่ประสงคจะไปประกอบธุรกิจ จะไดรับการสง
เสริมอยางไร

ตอบ จะมีองคกรทั้งของรัฐและเอกชนใหการสงเสริมสํ าหรับผูที่ประสงคจะประกอบธุรกิจ  
โดยมีสํ านักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมเปนแกนหลักในการ
ประสานกับสวนราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจที่เก่ียวของในการสงเสริม
และฝกอบรมผูประกอบการใหม  เชน
 สถาบนัพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและยอม จัดอบรมการคนหาลูทางและเลือกทํ า
ธุรกิจ

 กรมสงเสริมอตุสาหกรรม จัดอบรมผูประกอบการใหม
 กองทุนสงเสริม SMEs ใหกูยืมสํ าหรับกอตั้ง ปรับปรุง พัฒนากิจการ
 ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย ใหบริการ
ดานการเงินแกผูประกอบธุรกิจ


