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คําถาม-คําตอบ
มาตรการพัฒนาและบริหารกําลังคนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
(ติดตามคําถาม-คําตอบ ใน www.ocsc.go.th)

1. ถาม มาตรการนี้มีวัตถุประสงคอะไร
ตอบ เพื่อปรับจํานวนและคุณภาพขาราชการใหเหมาะสมกับบทบาทภารกิจและแนวทาง
การบริหารจัดการภาครัฐใหม
2. ถาม มาตรการนี้มีหลักการอะไร
ตอบ (1) หลักความสมัครใจของผูเขารวมมาตรการ โดยเสนอทางเลือกใหผูสนใจ
สมัครเขารวมมาตรการไดโดยไดรับสิทธิประโยชนจูงใจพิเศษเพิ่มเติมจากการ
ลาออกปกติ ทั้งยังมีโอกาสในการสรางธุรกิจใหมหรือเปลี่ยนอาชีพได
(2) หลักความรับผิดชอบของสวนราชการ โดยผูมีอํานาจอนุญาตตามกฎหมาย
เปนผูพิจารณาการลาออกโดยคํานึงถึงความเปนธรรมแกขาราชการ และ
ประโยชนของทางราชการ
(3) หลักการบริหารแบบเนนผลงาน โดยเปนกลไกใหสวนราชการเพิ่มประสิทธิ
ภาพการใชกําลังคนและลดภาระคาใชจายดานบุคคลในระยะยาว ในขณะ
เดียวกันก็มีกลไกปองกันการกลั่นแกลงขาราชการดวย
(4) หลักการจูงใจ ใหผลประโยชนตอบแทนเปนเงินชวยเหลือ (เงินกอน) โดย
จายใหผูมีเวลาราชการเหลืออยูมากสูงกวาผูมีเวลาราชการเหลืออยูนอย
3. ถาม มาตรการนี้ดําเนินการอยางไร
ตอบ แบงดําเนินการออกเปน 3 มาตรการตามลักษณะของกลุมเปาหมาย ดังนี้
• มาตรการ 1 : มาตรการสนั บ สนุ น ผู  ป ระสงค จ ะเริ่ ม อาชี พ ใหม น อกระบบ
ราชการ หรือ มาตรการชีวิตเริ่มตนเมื่ออายุ 50 ป เปนมาตรการจูงใจสําหรับ
ผูท มี่ อี ายุ 50 ปขึ้นไป (อายุ 45 ปขึ้นไปสําหรับขาราชการทหาร) หรือผูที่มี
เวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญครบ 25 ป (ไมรวมเวลาทวีคูณ)
โดยมีเปาหมายเนนกลุมนักบริหารระดับสูง ระดับกลาง กลุมผูปฏิบัติงานที่ใช
ความรูด านวิชาชีพ และกลุมผูปฏิบัติงานที่ตองใชสมรรถนะทางกาย ที่สมัครใจ
จะออกไปเริ่มตนประกอบอาชีพใหม โดยไดรับสิทธิประโยชนจูงใจ
• มาตรการ 2 : มาตรการสําหรับผูไดรับผลกระทบจากการปรับระบบราชการ
โดยเสนอทางเลือกใหขาราชการที่ทํางานในภารกิจที่มีการโอนระหวางหนวยงาน
และขาราชการที่มีความรู ความสามารถและทักษะไมเหมาะสมกับลักษณะงาน
และวิธีการทํางานของภาครัฐแนวใหม หรือบทบาทของหนวยงานใหม ไดรับ
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โอกาสใหเขารับการพัฒนาเพิ่มเติม หรือเลือกลาออกจากราชการโดยไดรับสิทธิ
ประโยชนจูงใจเชนเดียวกับมาตรการ 1
• มาตรการ 3 : มาตรการพัฒ นาและบริหารกํ าลั งคนเพื่ อเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบราชการ ใหสวนราชการประเมินผลงานขาราชการอยางจริงจัง โดย
การประเมินครั้ง 1 : ขาราชการที่ไดรับการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติ
งานในลําดับตํ่าสุดรอยละ 5 ของจํานวนขาราชการทั้งหมดในสวนราชการ มี
ทางเลือกคือ 1) พัฒนาความรู ความสามารถและทักษะ แลวยายไปปฏิบัติงาน
ในสํานัก/กอง/กลุมงานใหม หรือ 2) เลือกลาออกจากราชการโดยไดรับสิ่งจูง
ใจเปนเงินกอน
การประเมินครั้งที่ 2 : หากขาราชการผูผานการพัฒนาไดรับการประเมิน
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในลําดับตํ่าสุดรอยละ 5 อีก ขาราชการดังกลาว
สามารถเลือกลาออกจากราชการ โดยไดรับสิทธิประโยชนจูงใจเปนเงินกอน
(นอยกวาครั้งแรก) หรือ สวนราชการสามารถพิจารณาใหขาราชการผูนั้นออก
จากราชการไดตามนัยมาตรา 114 (6)
4. ถาม มาตรการนี้ครอบคลุมขาราชการประเภทใดบาง
ตอบ มาตรการ 1-2 ครอบคลุม ขาราชการพลเรือนสามัญ ขาราชการพลเรือนใน
มหาวิทยาลัย ขาราชการครู ขาราชการธุรการตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการ
ฝายอัยการ ขาราชการตํารวจ ขาราชการทหาร และขาราชการประเภทอื่นตามที่
คณะรัฐมนตรีกําหนด
มาตรการ 3 ครอบคลุมขาราชการประเภทตางๆ เชนเดียวกับมาตรการ 1 และ
ขาราชการอัยการตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝายอัยการ
5. ถาม ผูสมัครเขารวมมาตรการนี้ตองมีคุณสมบัติอะไรบาง
ตอบ ผูสมัครเขารวมในแตละมาตรการจะตองมีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะของ
มาตรการที่สมัครนั้นโดยครบถวนตั้งแตวันที่ยื่นใบสมัครจนถึงวันที่ไดรับอนุญาตให
ออกจากราชการ ดังนี้
คุณสมบัติทั่วไป
1) มีเวลาราชการเหลือไมนอยกวา 1 ป
2) ไมเปนผูอยูในระหวางถูกสั่งพักราชการ ถูกสอบสวนหรือสอบหาขอเท็จจริงทาง
วินยั พิจารณาโทษทางวินัย รายงานการลงโทษทางวินัย หรือพิจารณาอุทธรณ
คําสัง่ ลงโทษทางวินัย หรือเปนผูตองหาในคดีอาญาซึ่งมิใชความผิดลหุโทษหรือ
ความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท
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3) ไมเปนผูซึ่งอยูในหลักเกณฑที่จะตองออกจากราชการไมวากรณีใดๆ ตาม
กฎหมาย เชน ถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอนเพื่อรอฟงผลการสอบสวน
พิจารณา ถูกสั่งลงโทษปลดออก หรือไลออก หรือถูกสั่งใหออกจากราชการ
เนื่องจากไมสามารถปฏิบัติราชการใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลใน
ระดับอันเปนที่พอใจของทางราชการ เปนตน
4) ไมเปนผูอยูระหวางปฏิบัติราชการชดใชตามสัญญาที่ไดทําไวกับสวนราชการใน
การไปศึกษาฝกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย หรือหากอยูระหวางปฏิบัติราชการ
ชดใชจะตองยินยอมชดใชเงินตามสัญญาผูกพันที่ไดทําไวกับราชการ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับแตละมาตรการ
มาตรการ 1 : มาตรการชีวิตเริ่มตนเมื่ออายุ 50 ป
(1) มีอายุตงั้ แต 50 ปขึ้นไป สําหรับขาราชการฝายพลเรือน และมี
อายุตงั้ แต 45 ปขึ้นไป สําหรับขาราชการทหาร หรือมีเวลา
ราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญครบ 25 ป (ไมรวมเวลา
ราชการทวีคูณ) ทั้งนี้ นับถึงวันที่ 31 มีนาคม 2547
(2) ไมเปนขาราชการซึ่งอยูในงานหรือสาขาวิชาชีพที่ขาดแคลนตามที่
สวนราชการเจาสังกัดเปนผูพิจารณากําหนด
มาตรการ 2 : มาตรการสําหรับผูไดรับผลกระทบจากการปรับระบบราชการ
เปนขาราชการผูซึ่งปฏิบัติงานในภารกิจที่เกิดจากการปรับโครงสรางสวนราชการที่มี
การโอนไปจากหนวยงานเดิมที่ปฏิบัติงานอยู และเปนขาราชการผูมีความรู ความ
สามารถ และทักษะไมเหมาะสมกับลักษณะงานและวิธีการทํางานตามบทบาทของ
หนวยงานใหมหรือภาครัฐแนวใหม
มาตรการ 3 : มาตรการพัฒนาและและบริหารกําลังคนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบราชการ
เปนผูไดรับการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในลําดับตํ่าสุดรอยละ 5 ของ
จํานวนขาราชการทั้งหมดในสวนราชการ
6. ถาม ผูเ ขารวมในแตละมาตรการจะไดรับสิทธิประโยชนอะไรบาง
ตอบ ผูเ ขารวมมาตรการนอกจากจะไดรับบําเหน็จบํานาญ บําเหน็จดํารงชีพ ตามสิทธิของ
ตนเอง และเงินจากกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการในกรณีที่เปนสมาชิก กบข.
แลว ยังไดรับสิทธิประโยชนเพิ่มเติมจากการเขารวมมาตรการ ดังนี้
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มาตรการ 1 - 2 : ไดรับสิทธิประโยชนเหมือนกัน คือ
(1) เงินจูงใจ เปนเงินกอนจํานวน 8-15 เทาของเงินเดือน
เดือนสุดทายรวมเงินประจําตําแหนง (ถามี) ตามสูตร
(8 + อายุราชการที่เหลือ [ป] )  เงินเดือนเดือนสุดทายรวมเงินประจําตําแหนง
ทัง้ นี้ สูงสุดไมเกิน 15 เทาของเงินเดือนเดือนสุดทายรวมเงินประจําตําแหนง
(2) วงเงินกูยืมจากธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอมแหงประเทศไทย (ธ.พ.ว.) โดยมีสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม (ส.ส.ว.) ประสานการฝกอบรมการประกอบธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม
(3) มี สิ ท ธิ ไ ด รั บ พิ จ ารณาเลื่ อ นขั้ น เงิ น เดื อ นตามรอบการ
ประเมินเสมือนขาราชการผูออกจากราชการเหตุเกษียณอายุ เพื่อประโยชนในการ
คํานวณบําเหน็จบํานาญ
(4) ไมตอ งชดใชสวนตางของอัตราดอกเบี้ยเงินกูตาม พ.ร.ฎ.
สวัสดิการเงินกูเพื่อที่อยูอาศัย พ.ศ.2535 กับอัตราดอกเบี้ยเงินกูปกติและใหจาย
ดอกเบีย้ ในอัตราที่กําหนดไวใน พ.ร.ฎ. ตอไป ในกรณีที่เปนผูกูเงินตามโครงการ
สวัสดิการเงินกูเพื่อที่อยูอาศัยจากธนาคารอาคารสงเคราะห (ธอส.) ทั้งนี้ รวมถึง
กรณีมาตรการเงินกูเพื่อที่อยูอาศัย 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
(7 + อายุราชการที่เหลือ [ป] )  เงินเดือนเดือนสุดทาย
ทัง้ นี้ สูงสุดไมเกิน 12 เทาของเงินเดือนเดือนสุดทาย (ไมรวมเงินประจําตําแหนง)
(2) หากขาราชการตาม (1) เลือกพัฒนาความรูฯ และ
ภายหลังไดรับการประเมินประสิทธิผลการปฏิบัติงานอยูในกลุมลําดับตํ่าสุดรอยละ
5 ของจํานวนขาราชการทั้งหมดอีกเปนครั้งที่ 2 ติดตอกัน ใหขาราชการมีทางเลือก
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ลาออกจากราชการ โดยไดรับสิทธิประโยชนจูงใจเทากับ 6 เทาของเงินเดือน
เดือนสุดทาย (ไมรวมเงินประจําตําแหนง) 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 กําหนดเปาหมายจํานวนผูออกจากราชการตามมาตรการนี้ไวเทาไร
ตอบ เปาหมายรวมมาตรการที่ 1 และ 2 ประมาณ 48,000 คน
8. ถาม การพิจารณาอนุมัติจํานวนผูเขารวมมาตรการตามเปาหมายนี้มีแนวทางอยางไร
ตอบ ใหสว นราชการพิจารณาผูสมัครตามลําดับกอนหลัง โดยพิจารณาอนุมัติใหเขารวม
มาตรการไดภายใตจํานวนไมเกินรอยละ 10 ของจํานวนผูที่มีคุณสมบัติเขารวม
มาตรการในสวนราชการนั้น
9. ถาม หากผูสมัครเขารวมมาตรการเกินจํานวนเปาหมาย จะพิจารณาอยางไร
ตอบ ใหสวนราชการจัดลําดับผูสมัครที่เกินจํานวนเปาหมายดังกลาวตามลําดับกอนหลัง
แลวสงใหสํานักงาน ก.พ. เพื่อเสนอคณะกรรมการพิจารณาจํานวนขาราชการที่มี
สิทธิสมัครเพิ่มเติมตอไป
10. ถาม ผูป ระสงคจะเขารวมมาตรการ 1 และ 2 จะสมัครไดเมื่อใด
ตอบ ตัง้ แตวันที่ 19 มกราคม – 13 กุมภาพันธ 2547
11. ถาม ผูป ระสงคจะเขารวมมาตรการจะยื่นใบสมัครกับผูใด
ตอบ ยืน่ ตอผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไปหนึ่งระดับ
12. ถาม การลาออกตามมาตรการนี้ จะมีผลเมื่อใด
ตอบ มาตรการ 1-2 มีผลวันที่ 1 เมษายน 2547
มาตรการ 3 เปนมาตรการที่ดําเนินการตอเนื่อง โดยจะมีการประเมินจัดลําดับ
(Ranking) ผูท ตี่ องไดรับการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพครั้งที่ 1 ในรอบการ
ประเมิน 30 กันยายน 2547 และชวง ตุลาคม 2547–มีนาคม 2548 จะเปนการ
พัฒนาเพื่อประเมินฯ ครั้งที่ 2
13. ถาม

ขาราชการที่โอนยายไปองคกรปกครองสวนทองถิ่นตามภารกิจแลว ปจจุบันมี
สถานะเปนพนักงานสวนทองถิ่น จะสมัครเขารวมมาตรการนี้ไดหรือไม
ตอบ ไมมสี ทิ ธิ เนื่องจากมาตรการนี้ไมไดครอบคลุมถึงองคกรปกครองสวนทองถิ่น
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14. ถาม ลูกจางประจํามีสิทธิสมัครเขารวมมาตรการนี้หรือไม
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 การนับเวลาราชการจะไมรวมเวลาราชการทวีคูณ สําหรับเศษของปถาถึงครึ่งใหนับ
เปน 1 ป เพื่อใหเกิดสิทธิในการเขารวมมาตรการได

17. ถาม

การนับเวลาราชการเพื่อใหเกิดสิทธิรับบําเหน็จบํานาญนั้น รวมเวลาราชการ
ทวีคูณดวยหรือไม และหากมีเศษ 6 เดือน จะปดเปน 1 ป หรือไม
ตอบ การนับเวลาราชการเพื่อใหเกิดสิทธิรับบําเหน็จบํ านาญจะรวมเวลาราชการทวีคูณ
ดวย สําหรับเศษของปถาถึงครึ่งใหนับเปน 1 ป
แตการนับเวลาเพื่อคํานวณบําเหน็จบํานาญ นั้น กรณีเปนสมาชิก กบข. ใหนับ
จํานวนปรวมทั้งเศษของปดวย โดยการนับเศษของปซึ่งเปนเดือนหรือวันใหคํานวณ
ตามวิธีการจายเงินเดือน กรณีไมไดเปนสมาชิก กบข. ใหนับจํานวนปเศษของป
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 มีสิทธิเขารวมมาตรการเนื่องจาก เศษ 6 เดือนนับเปน 1 ป จึงรวมเวลาราชการได
25 ป

20. ถาม

นาย ข เปนขาราชการตํารวจจะมีสิทธิสมัครเขารวมมาตรการตามมาตรการ 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 มีสทิ ธิ เนือ่ งจากมาตรการ 1 กําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับขาราชการทหารอายุ
ตัง้ แต 45 ปขึ้นไป

22. ถาม

กรณีออกจากราชการตามมาตรการในวันที่ 1 เมษายน 2547 ทําใหอายุราชการ
ทีเ่ หลือมีเศษไมครบป ( 6 เดือน) จํานวนดังกลาวจะนํามาคํานวณเงินจูงใจดวย
หรือไม
ตอบ นํามาคํานวณเงินจูงใจดวย โดย 6 เดือน คิดเปน 0.5 ป เชน
นาย ก เปนผูที่จะครบวาระเกษียณอายุราชการในวันที่ 1 ตุลาคม 2551 แตเลือก
ลาออกจากราชการตามมาตรการที่ 1 ดังนั้น นาย ก จะมีเวลาราชการที่เหลือนับ
ตัง้ แตวนั ที่ 1 เมษายน 2547 เทากับ 4 ป 6 เดือน นาย ก จะไดรับเงินจูงใจเปน
เงินกอน 8 + 4.5 = 12.5 ของเงินเดือนเดือนสุดทายรวมเงินประจําตําแหนง

23. ถาม เงินกอนที่ผูเขารวมมาตรการนี้ไดรับ จะมีสิทธิประโยชนทางภาษีหรือไม
ตอบ ไดรบั สิทธิประโยชนจูงใจทางภาษีตามประกาศกระทรวงการคลัง
24. ถาม

มาตรการ 1-3 มีสิทธิประโยชนจูงใจเปน “เงินชวยเหลือรายเดือนผูรับเบี้ยหวัด
บํานาญ” (ช.ร.บ.) ดวยหรือไม
ตอบ ไมมี

25. ถาม หากเขารวมมาตรการนี้จะยังมีสิทธิไดรับบําเหน็จบํานาญหรือไม
ตอบ สิทธิในการไดรับบําเหน็จบํานาญยังคงเปนไปตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการ ดังนี้
1. กรณีมเี วลาราชการ 25 ปขึ้นไป มีสิทธิไดรับบํานาญ (เหตุรับราชการนาน)
2. กรณีอายุตวั 50 ปขึ้นไป (มีสิทธิไดรับบําเหน็จบํานาญเหตุสูงอายุ)
2.1 เวลาราชการตั้งแต 1 ปขึ้นไปแตไมถึง 10 ป มีสิทธิไดรับบําเหน็จ
2.2 เวลาราชการตั้งแต 10 ปขึ้นไป มีสิทธิไดรับบํานาญ
3. และกรณีผูที่สวนราชการสั่งใหออกจากราชการตามมาตรการ 3 โดยอาศัยมาตรา
114 (6) แหง พ.ร.บ. ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 (มีสิทธิไดรับ
บําเหน็จบํานาญเหตุทดแทน) พิจารณาดังนี้
3.1 เวลาราชการตั้งแต 1 ปขึ้นไปแตไมถึง 10 ป มีสิทธิไดรับบําเหน็จ
3.2 เวลาราชการตั้งแต 10 ปขึ้นไป มีสิทธิไดรับบํานาญ
ทั้งนี้ การนับเวลาราชการเพื่อใหเกิดสิทธิรบั บําเหน็จบํานาญใหนับจํานวนป เศษ
ของปถาถึงครึ่งปใหนับเปน 1 ป
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26. ถาม

การสั่งใหขาราชการออกจากราชการตามมาตรการ 3 เนื่องจากเปนผูที่
ถูกประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในลําดับตํ่าสุดรอยละ 5 ของจํานวน
ขาราชการทั้งหมดในสวนราชการ จํานวน 2 ครั้ง การประเมิน 2 ครั้งดังกลาว
จะตองเปน 2 ครั้งที่ติดตอกันหรือไม
ตอบ เปน 2 ครั้งที่ติดตอกัน

27. ถาม

การคํานวณบําเหน็จบํานาญสําหรับผูที่เปนสมาชิก กบข. และไมไดเปนสมาชิก
กบข. แตกตางกันหรือไม
ตอบ ตางกันทีส่ ตู รการคํานวณบํานาญ และวิธีการนับเวลาราชการ ดังนี้
สูตรการคํานวณบําเหน็จ (เหมือนกัน)
บําเหน็จ = เงินเดือนเดือนสุดทาย X เวลาราชการ*
สูตรการคํานวณบํานาญ
• กรณีเปนสมาชิก กบข.
บํานาญ = เงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือนสุดทาย X เวลาราชการ*
50
ทัง้ นี้ บํานาญไมเกิน 70% ของเงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือนสุดทาย
• กรณีไมไดเปนสมาชิก กบข.
บํานาญ =
เงินเดือนเดือนสุดทาย X เวลาราชการ*
50
* เวลาราชการ กรณีเปนสมาชิก กบข. จะนับจํานวนปรวมทั้งเศษของปดวย แตกรณี
ไมไดเปนสมาชิก กบข. จะนับจํานวนป เศษของปถาถึงครึ่งปใหนับเปน 1 ป

28. ถาม

ขาราชการผูหนึ่งไดรับคําสั่งลงโทษทางวินัย และสวนราชการกําลังรายงาน
อ.ก.พ. กระทรวง ขาราชการผูนั้นจะมีคุณสมบัติสมัครเขารวมโครงการหรือไม
ตอบ ไมมสี ิทธิ เพราะกระบวนการทางวินัยยังไมถึงที่สุด กลาวคือ อ.ก.พ. กระทรวงอาจ
พิจารณามีมีติเห็นชอบตามคําสั่งของกรมหรืออาจใหเพิ่มโทษ ลดโทษ งดโทษ หรือ
ยกโทษได

29. ถาม

การนับเวลาราชการในกรณีตางๆ เชน การลาเขารับการเตรียมพล ลาศึกษา
ลาฝกอบรมดูงาน หรือลาออกไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ หรือถูก
สัง่ พักราชการ ฯลฯ จะนํามานับรวมเพื่อใหเกิดสิทธิสมัครเขารวมมาตรการ
หรือเพือ่ คํานวณบําเหน็จบํานาญ ไดหรือไม
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ตอบ การนับเวลาราชการเพื่อใหเกิดสิทธิสมัครเขารวมมาตรการหรือเพื่อคํานวณบํเาหน็จ
บํ านาญ ใหนับเฉพาะวันรับราชการทีไดรับเงินเดือนจากงบประมาณประเภท
เงินเดือนเทานั้น ดังนั้น ในระหวางลาหรือถูกสั่งพักราชการ ฯลฯ ดังกลาว มีหลักการ
พิจารณา ดังนี้
• หากไดรับเงินเดือนเต็มในชวงระยะเวลาดังกลาว ก็ใหนับรวมเวลาระหวางนั้น
เปนเวลาราชการ
• หากไดรับเงินเดือนไมเต็มเดือน ใหนับเวลาระหวางนั้น เปนเวลาราชการตาม
สวนของเงินเดือนที่ไดรับ
• หากไมไดรับเงินเดือนในระหวางลาหรือถูกสั่งพักราชการ ก็ไมใหนับเวลา
ระหวางนั้นเปนเวลาราชการ (ยกเวนการลาออกจากราชการเพื่อไปปฏิบัติงาน
ตามกฎหมายวาดวยการกําหนดหลักเกณฑการสั่งใหขาราชการไปทํางานซึ่งให
นับเวลาระหวางนั้นเหมือนเต็มเวลาราชการ)
30. ถาม

เวลาระหวางการลาติดตามคูสมรสโดยไมไดรับเงินเดือน จะนํามานับรวมเพื่อให
เกิดสิทธิสมัครเขารวมโครงการไดหรือไม
ตอบ ไมได

31. ถาม

นาย ก ถูกดําเนินการทางวินัยใหออกจากราชการ ตอมาไดอุทธรณ และได
กลับเขารับราชการ โดยในระหวางที่ถูกใหออกจากราชการนั้น นาย ก ไดรับ
เงินเดือนครึ่งหนึ่ง การนับเวลาราชการของ นาย ก จะนับอยางไร
ตอบ นับเวลาราชการระหวางที่ถูกออกจากราชการเพียงครึ่งเดียว

32. ถาม

เวลาราชการของผูเคยออกจากราชการและไดรับการบรรจุกลับเขารับราชการ
จะนับอยางไร
ตอบ 1) กรณี อ อกจากราชการครั้ ง ก อ นโดยไม มีสิ ท ธิรับ เบี้ ยหวัดบํ าเหน็จบํ านาญ
เพราะถูกลงโทษปลดออกหรือไลออกจากราชการ เนื่องจากกระทําความผิด
วินยั อยางรายแรง ถากลับเขารับราชการจะไมมีสิทธินับเวลาราชการกอนออก
จากราชการตอเนื่องกับการรับราชการในตอนหลัง
2) กรณีออกจากราชการครั้งกอนโดยไมมีสิทธิรับบําเหน็จบํานาญ ถากลับเขา
รับราชการตั้งแตวันที่ 27 มีนาคม 2540 เปนตนมา ใหนับเวลาราชการกอน
ออกจากราชการตอเนื่องกับการรับราชการในตอนหลังได
3) กรณีออกจากราชการครั้งกอนโดยไดรับบําเหน็จ ไมใหนับเวลาราชการกอน
ออกจากราชการตอเนื่องกับการรับราชการในตอนหลัง เวนแตกลับเขารับ
ราชการตัง้ แตวันที่ 27 มีนาคม 2540 เปนตนมา และผูกลับเขารับราชการนั้น
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ไดคืนบํ าเหน็จพรอมดอกเบี้ย ก็ใหนับเวลาราชการกอนออกจากราชการ
ตอเนื่องกับการรับราชการในตอนหลังได
4) กรณีออกจากราชการครั้งกอนโดยไดรับบํานาญ ไมใหนับเวลาราชการกอน
ออกจากราชการตอเนื่องกับการรับราชการในตอนหลัง เวนแตเลิกรับบํานาญ
ก็ใหนับเวลาราชการกอนออกจากราชการตอเนื่องกับการรับราชการในตอน
หลังได
33. ถาม

มาตรการ 3 ซึ่งจะตองมีการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานนั้น มีกลไก
หรือวิธีการดําเนินการอยางไร
ตอบ การดําเนินการตามมาตรการ 3 มีแนวทางดังนี้
(1) สวนราชการประกาศแนวทางการประเมินและจัดลําดับขาราชการตามผลงาน
(2) สวนราชการประเมินผลงานครั้งที่ 1 และจัดลําดับตามผลงาน โดย
• แตละสํานักงาน/กองจัดลําดับ ขาราชการตามการประเมินประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานและเสนอชื่อ 10-15% สุดทาย
• อ.ก.พ. กรมหรือคณะกรรมการ พิจารณาคัดใหเหลือ 5%
• สวนราชการแจงใหขาราชการที่อยูในกลุม 5% สุดทายทราบ
- ผลการประเมินและเหตุผล
- สิ่งที่ตองพัฒนา
- งานหรือหนวยงานใหม (ถามี)
• และใหขาราชการมีทางเลือก คือ
- เลือกพัฒนาความรู ความสามารถและทักษะเพิ่มเติม หรือ
- เลือกลาออก โดยไดรับเงินกอน 7-12 เทา ตามสูตร
เงินกอน = (7+อายุราชการที่เหลือ) X เงินเดือนเดือนสุดทาย
• กรณีขาราชการเลือกเขารับการพัฒนา ใหสวนราชการจัดใหขาราชการที่
เขารับการพัฒนาแลวยายไปปฏิบัติงานในสํานักงาน/กอง/กลุมงานใหม
โดยสวนราชการตองดําเนินการใหขาราชการดังกลาวจัดทําขอตกลงการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจน และประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชการตาม
ขอตกลงที่กําหนด ทั้งนี้ สํานักงาน ก.พ. หรือองคกรกลางบริหารงาน
บุ ค คลที่ เ กี่ ย วข อ งอํ านวยความสะดวกให เ กิ ด การโยกย า ยข า ราชการ
ระหวางหนวยงานตามความสมัครใจรวมกัน
(3) การประเมินผลการปฏิบัติงานครั้งที่ 2 สวนราชการหรือสวนราชการที่รับโอน
ประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชการภายหลังการทํ างานครบรอบการ
ประเมินครึ่งป หากขาราชการผูผานการพัฒนาไดรับการประเมินประสิทธิผล
การปฏิบตั งิ านอยูในลําดับตํ่าสุดรอยละ 5 ของจํานวนขาราชการทั้งหมดอีก
ครั้งหนึ่ง ใหมีทางเลือกโดย
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• หากขาราชการผูนั้นประสงคจะขอลาออกจากราชการ ใหไดรับสิทธิ
ประโยชนจูงใจเทากับ 6 เทาของเงินเดือนเดือนสุดทาย หรือ
• สวนราชการสามารถพิจารณาใหขาราชการดังกลาวออกจากกราชการได
ตามนัยมาตรา 114 (6) แหง พ.ร.บ. ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.
2535 ซึง่ ขาราชการจะไมไดรับเงินจูงใจ แตจะมีสิทธิไดรับบําเหน็จ
บํานาญเหตุทดแทน
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 กรณีลาออกจากราชการตามมาตรการ 1 และ 2 จะตองออกจากราชการในวันที่
1 เมษายน 2547 ดังนั้น จึงนับเวลาราชการจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2547
กรณีออกจากราชการตามมาตรการ 3 ซึ่งจะมีทั้งกรณีที่ออกจากราชการในวันที่
1 เมษายน และวันที่ 1 ตุลาคม ดังนั้น จะนับเวลาราชการถึงวันที่ 31 มีนาคม
หรือ 30 กันยายน แลวแตกรณี

36. ถาม

เงินเดือนเดือนสุดทายที่จะนํามาเปนฐานคํานวณสิทธิประโยชนจูงใจ (เงินกอน)
บําเหน็จบํานาญ นั้น รวมเงินเพิ่มอื่นหรือไม
ตอบ กรณีคํานวณเงินกอนจะไมรวมเงินเพิ่ม แตเงินเพิ่มดังกลาวสามารถนําไปรวม
คํานวณบําเหน็จบํานาญตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการได เชน เงิน
เพิ่มพิเศษรายเดือนสําหรับคาวิชา เงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่ตองฝาอันตรายเปน
ปกติ เงินเพิ่มสําหรับการสูรบ หรือเงินเพิ่มสําหรับการปราบปรามผูกระทําผิด แต
ไมรวมถึงเงินเพิ่มอยางอื่น

37. ถาม

สวนราชการจะตองดําเนินการอยางไร กรณีผูสมัครเขารวมมาตรการเปนขาราช
การในสังกัดราชการบริหารสวนภูมิภาค
ตอบ ในกรณีผวู าราชการจังหวัดมีอํานาจอนุญาตการลาออก ใหผูวาราชการจังหวัดเปน
ผูพ จิ ารณา แลวใหหัวหนาหนวยราชการสวนภูมิภาคนั้น รวบรวมใบสมัครสงให
สวนราชการตนสังกัด
ในกรณีผูวาราชการจังหวัดไมมีอํานาจอนุญาตการลาออก ใหผูวาราชการจังหวัด
สงหนังสือขอลาออกของผูนั้น พรอมความเห็นไปยังสวนราชการตนสังกัด ใหผูมี
อํานาจอนุญาตการลาออกเพื่อพิจารณาโดยตรง
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38. ถาม ผูท อี่ อกจากราชการตามมาตรการที่ 3 จะมีสิทธิไดรับบําเหน็จบํานาญหรือไม
ตอบ กรณีเปนผูที่เลือกลาออกจากราชการตามมาตรการ 3 สิทธิในการไดรับบําเหน็จ
บํานาญจะเปนไปตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ
แตกรณีเปนผูที่ถกู สั่งใหออกจากราชการตามมาตรการที่ 3 ( มาตรา 114 (6)
แหง พ.ร.บ. ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 ) จะมีสิทธิไดรับบําเหน็จ
บํานาญเหตุทดแทน คือ กรณีอายุราชการตั้งแต 1 ปขึ้นไปแตไมถึง 10 ป ใหไดรับ
บําเหน็จ กรณีอายุราชการตั้งแต 10 ปขึ้นไปมีสิทธิไดรับบํานาญ
39. ถาม สวนราชการจะตองยุบเลิกตําแหนงตามจํานวนผูเขารวมมาตรการหรือไม
ตอบ ทุกสวนราชการจะตองแจงตําแหนงที่เห็นสมควรยุบเลิกเทากับจํานวนตําแหนงของ
ผูเ ขารวมมาตรการเมื่อสิ้นปงบประมาณ มารวมกันไวที่ คปร. และดําเนินการตาม
มาตรการอื่นที่ คปร. กําหนด แตยกเวนใหคงตําแหนง (ไมยุบเลิก) ของผูเขารวม
มาตรไดในกรณีดังนี้
1. กรณีขาราชการผูซึ่งลาออกจากราชการดํ ารงตํ าแหนงประเภทบริหาร
ระดับกลางและระดับสูง
2. กรณีขาราชการผูซึ่งออกจากราชการตามมาตรการ 3
3. กรณีเปนสวนราชการตั้งใหมตาม พ.ร.บ. ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม
พ.ศ. 2545
4. กรณีเปนสวนราชการขนาดเล็กโดยมีตําแหนงตํ่ากวา 500 อัตรา
40. ถาม

ขาราชการผูลาออกตามมาตรการที่ประสงคจะไปประกอบธุรกิจ จะไดรับการสง
เสริมอยางไร
ตอบ จะมีองคกรทั้งของรัฐและเอกชนใหการสงเสริมสําหรับผูที่ประสงคจะประกอบธุรกิจ
โดยมี สํ านั ก งานส งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมเปนแกนหลักในการ
ประสานกับสวนราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวของในการสงเสริม
และฝกอบรมผูประกอบการใหม เชน
¾ สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและยอม จัดอบรมการคนหาลูทางและเลือกทํา
ธุรกิจ
¾ กรมสงเสริมอุตสาหกรรม จัดอบรมผูประกอบการใหม
¾ กองทุนสงเสริม SMEs ใหกูยืมสําหรับกอตั้ง ปรับปรุง พัฒนากิจการ
¾ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย ใหบริการ
ดานการเงินแกผูประกอบธุรกิจ

