
ส่ิงที่สงมาดวย 1

รายละเอียดมาตรการพัฒนาและบริหารกํ าลังคนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง

1. ที่มา
การพัฒนาระบบราชการเปนนโยบายสํ าคัญเรงดวนของรัฐบาล เพ่ือใหราชการเปน

รากฐานและกลไกส ําคัญในการกอบกูฟนฟูวิกฤตของประเทศในดานตาง ๆ โดยรัฐบาลไดดํ าเนินการ
ปฏิรูประบบราชการและปรับกระบวนการบริหารราชการโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศมากขึ้น รวมทั้ง
การเรงเพ่ิมประสิทธิภาพในการตอบสนองความตองการของประชาชนใหดีย่ิงขึ้น ซึ่งจะทํ าให 
ขาราชการจะตองปรับตัวทั้งในดานความรู เทคโนโลยี ทักษะ วิธีการทํ างานแบบใหม เพ่ือใหเขากับ
หนวยงานและวัฒนธรรมขององคกรแนวใหม รวมทั้งการเตรียมพรอมเพื่อที่จะมีโอกาสเริ่มอาชีพใหม
นอกระบบราชการ

2. วัตถุประสงค
เพ่ือปรับขนาดกํ าลังคนภาครัฐใหเหมาะสมสอดคลองกับการพัฒนาระบบราชการ

และผลการปฏิรูประบบราชการ รวมทั้งเปนการสรางโอกาสในการเริ่มอาชีพใหมใหขาราชการ

3. หลักการ
3.1 เปนความสมัครใจและความประสงครวมกันของขาราชการและราชการ และ

เปนสทิธขิองทางราชการที่จะพิจารณาใหขาราชการเขารวมมาตรการฯ โดยคํ านึงถึงความเปนธรรมแก
ขาราชการและประโยชนของทางราชการ

3.2 เปนกลไกใหสวนราชการเพิ่มประสิทธิภาพในการใชกํ าลังคนและลดภาระคาใช
จายดานบคุคล โดยมีกลไกปองกันการกลั่นแกลงขาราชการ และมีเง่ือนไขที่จะไมบรรจุผูออกจากราช
การตามมาตรการนี้กลับเขารับราชการประจํ าในสังกัดฝายบริหาร

3.3 ใหผลประโยชนตอบแทนแกผูเขารวมมาตรการฯ เปนเงินกอนในการลงทุน  
ตัง้แต 8 เทาจนถึงสูงสุดไมเกิน 15 เทาของเงินเดือนรวมเงินประจํ าตํ าแหนง (ถามี) หรือ 7 เทาจนถึง
สูงสุดไมเกิน 12 เทาของเงินเดือน (ไมรวมเงินประจํ าตํ าแหนง) โดยจายใหผูที่มีเวลาราชการเหลืออยู
มากสูงกวาผูที่มีเวลาราชการเหลืออยูนอย

การดํ าเนินมาตรการพัฒนาและบริหารกํ าลังคนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงมี
แนวทางดํ าเนินการ 3 มาตรการ คือ

มาตรการที่ 1 มาตรการสนับสนุนผูประสงคจะเริ่มอาชีพใหมนอกระบบราชการ 
หรือมาตรการชีวิตเริ่มตนเมื่ออายุ 50 ป (ผูเขารวมมาตรการฯ ออกจากราชการในวันที่ 1 
เมษายน 2547)
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มาตรการที่ 2 มาตรการสํ าหรับผูไดรับผลกระทบจากการปรับระบบราชการ   
(ผูเขารวมมาตรการฯ ออกจากราชการในวันที่ 1 เมษายน 2547)

มาตรการที่ 3 มาตรการพัฒนาและบริหารกํ าลังคนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบ
ราชการ

4. คณุสมบัติทั่วไปของผูเขารวมมาตรการฯ
(1) ไมเปนผูอยูในระหวางถูกส่ังพักราชการ ถูกสอบสวนหรือสอบหาขอเท็จจริงทาง

วนิยั พิจารณาโทษทางวินัย รายงานการลงโทษทางวินัย หรือพิจารณาอุทธรณคํ าส่ังลงโทษทางวินัย  
หรือเปนผูตองหาในคดีอาญาซึ่งมิใชความผิดลหุโทษหรือความผิดที่ไดกระทํ าโดยประมาท

(2) ไมเปนผูที่อยูในหลักเกณฑที่จะตองออกจากราชการไมวากรณีใด ๆ ตาม
กฎหมาย เชน

- ถูกส่ังใหออกจากราชการไวกอนเพื่อรอฟงผลการสอบสวนพิจารณา
- ถูกส่ังลงโทษปลดออก หรือไลออก หรือ
- ถูกส่ังให ออกจากราชการเนื่องจากไม สามารถปฏิบัติราชการให มี 

ประสทิธภิาพและเกิดประสิทธิผลในระดับอันเปนที่พอใจของทางราชการตามมาตรา 114 (6) แหง
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 หรือกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการ
ประเภทนั้น ๆ เวนแตจะเปนผูอยูในหลักเกณฑตามมาตรการที่ 3

(3) ไมเปนผูอยูระหวางปฏิบัติราชการชดใชตามสัญญาที่ไดทํ าไวกับสวนราชการ 
ในการไปศึกษาฝกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย หรือหากอยูระหวางปฏิบัติราชการชดใช จะตองยินยอม
ชดใชเงินตามสัญญาผูกพันที่ไดทํ าไวกับราชการ

5. รายละเอียดมาตรการฯ
มาตรการที่ 1  มาตรการสนับสนุนผูประสงคจะเริ่มอาชีพใหมนอกระบบราชการ 

หรือ มาตรการชีวิตเริ่มตนเมื่ออายุ 50 ป

คณุสมบัติของผูเขารวมมาตรการฯ
ผูมสิีทธิเขารวมมาตรการที่ 1 ตองมีคุณสมบัติทั่วไปและมีคุณสมบัติอ่ืน ดังนี้

(1) เปนขาราชการซึ่งไมอยูในประกาศกํ าหนดของสวนราชการใหเปน 
งานหรือสาขาวิชาชีพที่ขาดแคลน

(2) เปนผูมีอายุหรือเวลาราชการ ดังน้ี



3

(2.1) มอีายุตั้งแต 50 ป ขึ้นไป สํ าหรับขาราชการฝายพลเรือน และมี
อายตุัง้แต 45 ป ขึ้นไป สํ าหรับขาราชการทหาร หรือมีเวลาราชการสํ าหรับคํ านวณบํ าเหน็จ
บ ํานาญครบ 25 ป (ไมรวมเวลาราชการทวีคูณ) นับถึงวันที่ 31 มีนาคม 2547  และ

(2.2) มีเวลาราชการเหลือไมนอยกวา 1 ปขึ้นไป นบัตั้งแตวันที่ 1 
เมษายน 2547

(3) เปนขาราชการประเภทใดประเภทหนึ่ง ตอไปนี้
(3.1) ขาราชการพลเรือนสามัญตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการ

พลเรือน
(3.2) ขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยตามกฎหมายวาดวยระเบียบ 

ขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย
(3.3) ขาราชการครูตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการครู
(3.4) ขาราชการธรุการตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝายอัยการ
(3.5) ขาราชการตํ ารวจตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการตํ ารวจ
(3.6) ขาราชการทหารตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการทหาร

ผูที่จะไดรับอนุญาตใหออกจากราชการตามมาตรการฯ นี้ จะตองมีคุณสมบัติ 
ครบถวนตัง้แตวันยื่นใบสมัครจนถึงวันที่ไดรับอนุญาตใหออกจากราชการ

สทิธิประโยชนที่จะไดรับ

(1) สิทธิประโยชนที่เปนตัวเงิน
เงินกอน  =  [8 + อายุราชการที่เหลือ (ป)] X เงินเดือนเดือนสุดทายรวม 

เงินประจํ าตํ าแหนง* (ถาม)ี แตสูงสุดไมเกิน 15 เทาของเงินเดือนรวมเงินประจํ าตํ าแหนง (ถามี)
*เงินประจ ําตํ าแหนง หมายถึง เงินประจํ าตํ าแหนงตามพระราชกฤษฎีกาการได

รับเงินประจํ าตํ าแหนงของขาราชการและผูดํ ารงตํ าแหนงผูบริหารซึ่งไมเปนขาราชการ พ.ศ. 2538 
และท่ีแกไขเพิ่มเติม

(2) สิทธิประโยชนอ่ืน
(2.1) มีสิทธิไดรับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนประจํ าปตามรอบการ

ประเมินเสมือนขาราชการผูออกจากราชการดวยเหตุเกษียณอายุ
(2.2) ไดสิทธปิระโยชนตามกฎหมายวาดวยบํ าเหน็จบํ านาญขาราชการ
(2.3) ไดสิทธปิระโยชนทางภาษีสํ าหรับเงินกอนที่ไดรับตามมาตรการฯ
(2.4) ไดสิทธิประโยชนทางภาษีในสวนของเงินที่ไดรับจากกองทุนบํ าเหน็จ

บ ํานาญขาราชการ (กบข.) ในกรณีที่ผูเขารวมมาตรการเปนสมาชิก กบข.
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(2.5) ไดสิทธิประโยชนไมตองชดใชสวนตางของอัตราดอกเบี้ยเงินกูตาม
พระราชกฤษฎีกาสวัสดิการเงินกูเพ่ือที่อยูอาศัย พ.ศ. 2535 กับอัตราดอกเบี้ยเงินกูปกติ และให 
จายดอกเบี้ยในอัตราที่กํ าหนดไวในพระราชกฤษฎีกาตอไป ในกรณีผูเขารวมโครงการฯ กูเงินตาม
โครงการสวัสดิการเงินกูเพ่ือที่อยูอาศัยจากธนาคารอาคารสงเคราะห (ธอส.) ทั้งนี้ รวมถึงกรณี 
โครงการเงินกูเพ่ือที่อยูอาศัย ธอส.-กบข.ดวย

(2.6) มีสิทธิไดรับการพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ
ตามหลกัเกณฑที่สํ านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีกํ าหนด

(2.7) มีสิทธิขอรับการพิจารณาจัดสรรวงเงินกู ยืมจากธนาคารพัฒนา
วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย (ธ.พ.ว.) โดยมีสํ านักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอม (ส.ส.ว.) ประสานการฝกอบรมการประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม

(2.8) กระทรวงแรงงานสนับสนุนการจัดหางานในภาคเอกชนรองรับผูที่
ออกจากราชการตามมาตรการฯ

เง่ือนไข
(1) ขาราชการที่ออกจากราชการตามมาตรการฯ นี้แลว จะกลับเขารับราชการ

ประจํ าในสังกัดฝายบริหารอีกไมได
(2) สวนราชการตองไมบรรจุขาราชการที่ออกจากราชการตามมาตรการนี้กลับ

เขารับราชการประจํ าในสังกัดฝายบริหาร (ไมหามใหกลับเขาทํ างานในองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ 
องคการมหาชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือองคกรของรัฐอื่น)

(3) สวนราชการตองแจงตํ าแหนงที่สมควรยุบเลิกเทากับจํ านวนตํ าแหนงที่
เกษยีณอายุตามมาตรการฯ เมื่อส้ินปงบประมาณและต ําแหนงที่จะคงไวมาที่คณะกรรมการกํ าหนด 
เปาหมายและนโยบายกํ าลังคนภาครัฐ (คปร.) และด ําเนินการตามมาตรการที่ คปร.กํ าหนด พรอม
ทั้งรายงานผลการลดอัตรากํ าลังตอคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เพ่ือเสนอคณะ 
รัฐมนตรีทราบโดยใหถือผลการปรับลดอัตรากํ าลังดังกลาวเปนผลงานสวนหนึ่งในการพิจารณา 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของหนวยงาน และเปนผลงานสวนหนึ่งในการพิจารณาเลื่อนขั้น 
เงินเดือนของหัวหนาสวนราชการ (รายละเอียดของตํ าแหนงที่สมควรยุบเลิกและตํ าแหนงที่จะคง
ไวปรากฏตาม ขอ 7 การดํ าเนินการของสวนราชการ)

มาตรการที่ 2  มาตรการสํ าหรับผูไดรับผลกระทบจากการปรับระบบราชการ

คณุสมบัติของผูเขารวมมาตรการฯ
ผูมสิีทธเิขารวมมาตรการที่ 2 ตองมีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติอ่ืน ดังนี้



5

(1) เปนขาราชการผู ซึ่งปฏิบัติงานในภารกิจที่มีการถายโอนสู องคกร 
ปกครองสวนทองถิ่น หรือภารกิจที่เกิดจากการปรับโครงสรางสวนราชการที่มีการโอนงานระหวาง
หนวยงาน

(2) มีเวลาราชการเหลือไมนอยกวา 1 ปขึ้นไป นบัตัง้แตวันที่ 1 เมษายน 
2547

(3) เปนขาราชการประเภทใดประเภทหนึ่งเชนเดียวกับมาตรการที่ 1
ผูที่จะไดรับอนุญาตใหออกจากราชการตามมาตรการฯ นี้ จะตองมีคุณสมบัติ

ครบถวนตัง้แตวันยื่นใบสมัครจนถึงวันที่ไดรับอนุญาตใหออกจากราชการ

สทิธิประโยชนที่จะไดรับ

(1) สิทธิประโยชนที่เปนตัวเงิน
เชนเดียวกับมาตรการที่ 1

(2) สิทธิประโยชนอ่ืน
เชนเดียวกับมาตรการที่ 1

เง่ือนไข
เชนเดียวกับมาตรการที่ 1

มาตรการที่ 3  มาตรการพัฒนาและบริหารกํ าลังคนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบ
ราชการ

คณุสมบัติของผูเขารวมมาตรการฯ
ผูมสิีทธเิขารวมมาตรการที่ 3 ตองมีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติอ่ืน ดังนี้
(1) เปนขาราชการผูไดรับการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในลํ าดับ 

ตํ ่าสดุรอยละ 5 ของจํ านวนขาราชการทั้งหมดในสวนราชการที่สังกัด
(2) เปนขาราชการประเภทใดประเภทหนึ่ง ตอไปนี้

(2.1) ขาราชการพลเรือนสามัญตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน
(2.2) ขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการ

พลเรือนในมหาวิทยาลัย
(2.3) ขาราชการครูตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการครู
(2.4) ขาราชการอัยการและขาราชการธุรการตามกฎหมายวาดวยระเบียบ 

ขาราชการฝายอัยการ
(2.5) ขาราชการตํ ารวจตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการตํ ารวจ
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(2.6) ขาราชการทหารตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการทหาร
ผูที่จะไดรับอนุญาตใหออกจากราชการตามมาตรการฯ นี้ จะตองมีคุณสมบัติ 

ครบถวนตัง้แตวันยื่นใบสมัครจนถึงวันที่ไดรับอนุญาตใหออกจากราชการ

การด ําเนินการตามมาตรการฯ ที่ 3 มีขั้นตอนการดํ าเนินการ ดังน้ี

(1) สวนราชการกํ าหนดหลักเกณฑการพิจารณาประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติ
งานและประกาศใหขาราชการทราบ

(2) ประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 1 สวนราชการประเมินประสิทธิ
ภาพการปฏิบัติงานโดยขาราชการผูไดรับการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในลํ าดับตํ่ าสุด 
รอยละ 5 ของจํ านวนขาราชการทั้งหมดในสวนราชการมีทางเลือก ดังนี้

• ลาออกจากราชการโดยยื่นหนังสือขอลาออกตามมาตรการฯ และไดรับสิทธิ
ประโยชนตามที่กํ าหนด

• รับราชการตอไปโดยจะตองพัฒนาความรู ความสามารถ และทักษะ และสวน
ราชการจัดใหขาราชการที่เขารับการพัฒนาแลวปฏิบัติงานหรือยายไปปฏิบัติงานในสํ านัก/กอง/กลุม
งานใหม หรือโยกยายระหวางหนวยงานตามความสมัครใจ พรอมทั้งจัดทํ าขอตกลงการปฏิบัติงานที่
ชัดเจนกับสวนราชการ

(3) ประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 2 สวนราชการประเมินประสิทธิ
ภาพการปฏิบัติงานภายหลังการปฏิบัติงานครบรอบการประเมินครึ่งป หากขาราชการผูนั้นยังไดรับ
การประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในลํ าดับตํ่ าสุดรอยละ 5 ของจํ านวนขาราชการทั้งหมดใน 
สวนราชการอีกครั้งใหมีทางเลือก ดังนี้

• ลาออกจากราชการ โดยยื่นหนังสือขอลาออกตามมาตรการฯ และไดรับสิทธิ
ประโยชนตามที่กํ าหนด

• สวนราชการพิจารณาใหออกจากราชการตามนัยมาตรา 114 (6) แหง 
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535

สทิธิประโยชนที่จะไดรับ

(1) สิทธิประโยชนที่เปนตัวเงิน
หากเลือกลาออกจากราชการหลังการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

ครั้งที่ 1 (กอนเขารับการพัฒนาความรู ความสามารถ และทักษะ) จะไดรับ
เงินกอน  =  [7 + อายุราชการที่เหลือ (ป)] X เงินเดือนเดือนสุดทาย (ไม

รวมเงนิประจํ าตํ าแหนง) แตสูงสุดไมเกิน 12 เทาของเงินเดือนเดือนสุดทาย
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หากเลือกลาออกจากราชการหลังการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
ครั้งที่ 2 จะไดรับ

เงินกอน  =  6 เทาของเงินเดือนเดือนสุดทาย (ไมรวมเงินประจํ าตํ าแหนง)

(2) สิทธิประโยชนอ่ืน
เชนเดียวกับมาตรการที่ 1

เง่ือนไข
เชนเดียวกับมาตรการที่ 1 ยกเวนเง่ือนไข ขอ (3) โดยสวนราชการ

สามารถคงตํ าแหนงของขาราชการที่ลาออกจากราชการตามมาตรการนี้

6. ก ําหนดการดํ าเนินมาตรการ
• ธันวาคม 2546  ประชาสัมพันธมาตรการฯ
• ภายใน 13 มกราคม 2547

♦ สวนราชการประกาศกํ าหนดงานหรือสาขาวิชาชีพที่ขาดแคลนโดยดํ าเนินการ
ตามหนังสือสํ านักงาน ก.พ. ที่ นร 1008.1/ว 12 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2546

♦ สวนราชการประกาศจํ านวนผูมีสิทธิเขารวมมาตรการที่ 1 และ 2 (คิดจาก
รอยละ 10 ของจํ านวนผูมีคุณสมบัติเขารวมมาตรการที่ 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 
มาตรการที ่2 โดยยึดหลักผูสมัครกอนไดสิทธิกอน และผูมีอํ านาจอนุญาตการลาออกพิจารณาอนุญาต
ใหลาออก

• วันที่ 15 - 16 มีนาคม 2547 ทกุสวนราชการแจงจํ านวนผูมีสิทธิเขารวม 
มาตรการฯ และผูไดรับอนุมัติใหเขารวมมาตรการตามที่ อ.ก.พ. กรม หรือคณะกรรมการเฉพาะกิจ
ของสวนราชการพิจารณา ใหสํ านักงาน ก.พ. ทราบตามแบบฟอรมตามสิ่งที่สงมาดวย 7 โดยโทรสาร 
หมายเลข 0 2281 9602 และ 0 2280 3423

• ภายในวันที่ 24 มีนาคม 2547 สํ านักงาน ก.พ. แจงผลการพิจารณาจํ านวนผูมี
สิทธเิขารวมมาตรการฯ ตามมติคณะกรรมการพัฒนาและบริหารกํ าลังคนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
ใหแตละสวนราชการทราบหรือสามารถตรวจดูไดจาก www.ocsc.go.th
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• ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2547 สวนราชการออกคํ าส่ังเล่ือนขั้นเงินเดือน 
ประจํ าป และคํ าส่ังอนุญาตใหออกจากราชการสํ าหรับผูออกจากราชการตามมาตรการที่ 1 และ  
มาตรการที่ 2 และแจงผลการพิจารณาใหกรมบัญชีกลางและผูที่เก่ียวของทราบ

• วันที่ 1 เมษายน 2547 ผูเขารวมมาตรการฯ ตามมาตรการที่ 1 และ  
มาตรการที่ 2 ออกจากราชการ

• ภายในเดือนเมษายน 2547
♦ สวนราชการเบิกจายเงินกอนและเงินอื่นใหแกผูออกจากราชการตาม

มาตรการ ที่ 1 และ มาตรการ ที่ 2
♦ สวนราชการประกาศเกณฑการพิจารณาประเมินประสิทธิภาพการ 

ปฏิบตัิงานตามมาตรการ ที่ 3
• มิถุนายน 2547 สวนราชการแจงตํ าแหนงที่สมควรยุบเลิกเทากับจํ านวน

ตํ าแหนงที่เกษียณอายุตามมาตรการฯ มารวมไวที่คณะกรรมกํ าหนดเปาหมายและนโยบายกํ าลังคน
ภาครัฐ (คปร.) และดํ าเนินการตามมาตรการที่ คปร.กํ าหนด พรอมทั้งรายงานผลการลดอัตรากํ าลัง
ตอคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)

• กันยายน 2547 สวนราชการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ 
ขาราชการตามมาตรการที่ 3 (ครั้งที่ 1) และแจงผลการประเมินใหผูที่อยูลํ าดับตํ่ าสุดรอยละ 5 ทราบ

• ตลุาคม - พฤศจิกายน 2547
♦ ผูเขารวมมาตรการฯ ที่ 3 ออกจากราชการ (ผูที่เลือกลาออกหลังการ

ประเมินฯ ครั้งที่ 1)
♦ สวนราชการเบิกจายเงินกอนและเงินอื่นสํ าหรับผูออกจากราชการตาม

มาตราการฯ ที่ 3 (ผูที่เลือกลาออกหลังการประเมินฯ ครั้งที่ 1)
• ตุลาคม 2547 - มีนาคม 2548 สวนราชการดํ าเนินการใหขาราชการที่ได

รับการประเมินอยูในลํ าดับตํ่ าสุดรอยละ 5 (ครั้งที่ 1) เขารับการพัฒนาเพื่อประเมินประสิทธิภาพการ
ปฏิบตัิงานของขาราชการ ครั้งที่ 2

สํ าหรับรายละเอียดเพิ่มเติมของมาตรการที่ 3 จะไดแจงเพิ่มเติมใหทราบใน
โอกาสตอไป

7. การดํ าเนินการของสวนราชการ
7.1 สวนราชการประชาสัมพันธรายละเอียดการเขารวมมาตรการฯ แนวปฏิบัติตาม

มาตรการฯ และเอกสารที่ใชสํ าหรับเขารวมมาตรการฯ ใหขาราชการในสังกัดทราบ
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7.2 สวนราชการพิจารณาและประกาศกํ าหนดงานหรือสาขาวิชาชีพที่ขาดแคลนของ
สวนราชการโดยดํ าเนินการตามหนังสือสํ านักงาน ก.พ. ที่ นร 1008.1/ว 12 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 
2546 และประกาศจํ านวนผูมีสิทธิเขารวมมาตรการที่ 1 และ 2 (คิดจากรอยละ 10 ของผูมีคุณสมบัติ
เขารวมมาตรการที่ 1 และ 2) ภายในวันที่ 13 มกราคม 2547

7.3 สวนราชการเปดรับใบสมัครเขารวมมาตรการฯ ระหวางวันที่ 19 มกราคม - 
13 กุมภาพันธ 2547 และจัดทํ าขอมูลของผูสมัครเขารวมมาตรการฯ ในโปรแกรมบันทึกขอมูล

7.4 สวนราชการเปดใหผู ที่ ย่ืนใบสมัครแลวและตอมาไมประสงคจะเขารวม 
มาตรการฯ ถอนใบสมัคร ระหวางวันที่ 16 - 27 กุมภาพันธ 2547

7.5 ผูมีอํ านาจอนุญาตการลาออกพิจารณาอนุญาตการลาออก อ.ก.พ.กรม หรือ
คณะกรรมการเฉพาะกิจที่หัวหนาสวนราชการแตงตั้งขึ้นพิจารณาอนุมัติการเขารวมมาตรการฯ ตาม
มาตรการที่ 1 และมาตรการที่ 2 ระหวางวันที่ 1 - 15 มีนาคม 2547

7.6 ทกุสวนราชการแจงจํ านวนผูมีสิทธิเขารวมมาตรการฯ ผูไดรับอนุมัติใหเขารวม
มาตรการ และผูย่ืนหนังสือขอลาออกที่เกินกวาเปาหมายที่กํ าหนดใหสํ านักงาน ก.พ. ทราบตาม
แบบฟอรมตามสิ่งที่สงมาดวย 7 ทางโทรสารหมายเลข 0 2281 9602 หรือ 0 2280 3423 ภายใน
วนัที ่16 มีนาคม 2547 และดํ าเนินการในสวนที่เก่ียวของ ดังนี้

♦ หากจํ านวนผูไดรับอนุมัติใหเขารวมมาตรการฯ ไมเกินเปาหมายที่กํ าหนด 
(ไมเกินรอยละ 10 ของผูมีคุณสมบัติตามมาตรการที่ 1 และ 2 ของสวนราชการ) ใหสวนราชการ
ประกาศผลการพิจารณาใหขาราชการทราบโดยทั่วกัน

♦ หากจํ านวนผูที่จะไดรับอนุมัติใหเขารวมมาตรการฯ เกินกวาเปาหมาย 
ทีกํ่ าหนด (เกินกวารอยละ 10 ของผูมีคุณสมบัติตามมาตรการที่ 1 และ 2 ของสวนราชการ) ให  
อ.ก.พ.กรม หรือคณะกรรมการเฉพาะกิจที่หัวหนาสวนราชการแตงตั้งขึ้นพิจารณาอนุมัติใหเขารวม
มาตรการฯ ตามลํ าดับวันที่ที่ผูบังคับบัญชาชั้นตนบันทึกวันที่ผูขอลาออกยื่นหนังสือขอลาออก และ
ประกาศผลการพิจารณาใหผูที่ไดรับอนุมัติใหเขารวมมาตรการฯ เฉพาะที่อยูในจํ านวนที่ไมเกิน 
เปาหมายที่กํ าหนดใหขาราชการทราบไปกอน สํ าหรับสวนที่เกินกวาเปาหมายใหรอผลการพิจารณา
จากคณะกรรมการพัฒนาและบริหารกํ าลังคนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งสํ านักงาน ก.พ.จะแจง
ผลการพิจารณาใหทราบโดยดวนตอไป

♦ หากผูมีอํ านาจอนุญาตการลาออกพิจารณาเห็นวา จะไมอนุญาตใหผูย่ืน
หนงัสือขอลาออกตามมาตรการฯ ที่เกินกวาเปาหมายที่กํ าหนด (เกินกวารอยละ 10 ของผูมีคุณสมบัติ
ตามมาตรการที่ 1 และ 2 ของสวนราชการ) ออกจากราชการก็สามารถดํ าเนินการไดโดยไมตองรอผล
การพจิารณาจากคณะกรรมการมาตรการพัฒนาและบริหารกํ าลังคนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
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7.7 สํ านักงาน ก.พ. แจงผลการพิจารณาจํ านวนผูมีสิทธิเขารวมมาตรการฯ ตามมติ
คณะกรรมการพัฒนาและบริหารกํ าลังคนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง ใหแตละสวนราชการทราบหรือ
สามารถตรวจดูไดจาก www.ocsc.go.th ภายในวันที่ 24 มีนาคม 2547

7.8 สวนราชการออกคํ าส่ังเล่ือนขั้นเงินเดือนใหแกผูออกจากราชการตามมาตรการฯ 
ภายในวนัที ่ 31 มีนาคม 2547 และออกคํ าส่ังอนุญาตใหลาออกจากราชการโดยใหมีผลตั้งแตวันที่  
1 เมษายน 2547 สํ าหรับผูเขารวมมาตรการที่ 1 และมาตรการที่ 2 และแจงคํ าส่ังดังกลาวให 
กรมบญัชีกลางและผูที่เก่ียวของทราบภายในวันที่ 31 มีนาคม 2547

7.9 สวนราชการดํ าเนินการในสวนที่เก่ียวกับการเบิกจายเงินกอนตามมาตรการที่ 1 
และมาตรการที่ 2 ภายในวันที่ 15 เมษายน 2547 และเงินอื่น ๆ ที่เก่ียวของภายในวันที่ 30 เมษายน 
2547

7.10 สวนราชการประกาศหลักเกณฑและแนวทางดํ าเนินการประเมินประสิทธิ
ภาพการปฏบิตังิานตามมาตรการที่ 3 ใหขาราชการในสังกัดทราบโดยทั่วกันภายในวันที่ 30 เมษายน 
2547

7.11 สวนราชการแจงตํ าแหนงที่สมควรยุบเลิกและตํ าแหนงที่จะคงไวมารวมไวที่
คณะกรรมการกํ าหนดเปาหมายและนโยบายกํ าลังคนภาครัฐ (คปร.) ภายในเดือนมิถุนายน 2547
และด ําเนินการตามมาตรการที่ คปร.กํ าหนด พรอมทั้งรายงานผลการลดอัตรากํ าลังตอคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

7.11.1 ใหทกุสวนราชการคงตํ าแหนง (ไมตองยุบเลิก) ของผูลาออกตาม
มาตรการทีด่ ํารงตํ าแหนงประเภทบริหารระดับสูง บริหารระดับกลาง และตํ าแหนงของขาราชการผูซึ่ง
ลาออกจากราชการตามมาตรการที่ 3

7.11.2 ใหทุกสวนราชการตั้งใหมตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง 
ทบวง กรม พ.ศ. 2545 และสวนราชการขนาดเล็ก (มีอัตรากํ าลังตํ่ ากวา 500 อัตรา) คงตํ าแหนง 
(ไมตองยุบเลิก) ของขาราชการผูลาออกตามมาตรการทั้ง 3 มาตรการ

7.11.3 ใหสวนราชการขนาดกลาง (มีอัตรากํ าลังตั้งแต 500 - 1,000 
อัตรา) และสวนราชการขนาดใหญ (มีอัตรากํ าลังมากกวา 1,000 อัตรา) แจงตํ าแหนงที่เห็นสมควร
ยุบเลกิเทากับจํ านวนตํ าแหนงของผูเขารวมมาตรการที่ 1 และ 2 เมื่อส้ินปงบประมาณมายัง คปร.เพ่ือ
พิจารณา

7.12 สวนราชการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของขาราชการ (ครั้งที่ 1) 
และแจงใหผูไดรับการประเมินในลํ าดับตํ่ าสุดรอยละ 5  ของจํ านวนขาราชการทั้งหมดในสวนราชการ
ทราบเพือ่พิจารณาตัดสินใจเลือกลาออกจากราชการตามมาตรการที่ 3 หรือจะรับราชการตอไปและ
ปฏิบตัิตามหลักเกณฑที่กํ าหนด

http://www.ocsc.go.th/
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7.13 สวนราชการออกคํ าส่ังเล่ือนขั้นเงินเดือนและออกคํ าส่ังอนุญาตใหลาออกจาก
ราชการ สํ าหรับผูออกจากราชการตามมาตรการที่ 3 (ครั้งที่ 1)

7.14 สวนราชการดํ าเนินการในสวนที่เก่ียวกับการเบิกจายเงินกอนและเงินอื่น ๆ ที่
เก่ียวของตามมาตรการที่ 3 ใหผูเขารวมมาตรการฯ

7.15 สวนราชการจัดใหมีการพัฒนาขาราชการที่ไดรับการประเมินประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานอยูในลํ าดับตํ่ าสุดรอยละ 5 หรือยายไปปฏิบัติงานในสํ านัก/กอง/กลุมงานใหม หรือ 
โยกยายระหวางหนวยงานตามความสมัครใจ  และจัดทํ าขอตกลงการปฏิบัติงานที่ชัดเจน

7.16 สวนราชการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของขาราชการ (ครั้งที่ 2) 
และแจงใหผูไดรับการประเมินในลํ าดับตํ่ าสุดรอยละ 5 ของจํ านวนขาราชการทั้งหมดในสวนราชการ
ทราบเพือ่พิจารณาตัดสินใจเลือกลาออกจากราชการตามมาตรการที่ 3 หรือสวนราชการพิจารณาให 
ขาราชการผูนั้นออกจากราชการตามนัยมาตรา 114 (6) แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ 
พลเรือน พ.ศ. 2535

7.17 สวนราชการดํ าเนินการในสวนที่เก่ียวกับการเบิกจายเงินกอนและเงินอื่น ๆ ที่
เก่ียวของตามมาตรการที่ 3

7. ขอมูลเพิ่มเติม
สอบถามรายละเอียดและข อมูลเ พ่ิมเติมได ที่ ส  วนราชการต นสัง กัดหรือที่

สํ านักงาน ก.พ.  โทร. 0 2282 1889 , 0 2280 0896 หรือ ที่ www.ocsc.go.th

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

http://www.ocsc.go.th/

