
ดวนที่สุด
ที่ นร 1008.1/ว 32 สํ านักงาน ก.พ.

ถนนพิษณุโลก กทม. 10300

    18 ตลุาคม 2547

เร่ือง การออกจากราชการตามมาตรการที่ 3 มาตรการพัฒนาและบริหารกํ าลังคนเพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพระบบราชการ

เรียน (กระทรวง กรม และจังหวัด)

อางถึง 1. หนงัสือสํ านักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008.1/ว 7 ลงวันที่ 12 เมษายน 2547
         2. หนังสือสํ านักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008.1/ว 10 ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2547
         3. หนังสือสํ านักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008.1/ว 24 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2547
         4. หนังสือสํ านักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008.1/ว 30 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2547
         5. หนังสือสํ านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ดวนที่สุด ที่ นร 0503/14016 ลงวันที่ 27 กันยายน 2547

ส่ิงที่สงมาดวย 1. แบบค ําส่ังอนุญาตใหขาราชการลาออกจากราชการ ตามมาตรา 113
2. แบบค ําส่ังใหขาราชการออกจากราชการ ตามมาตรา 114 (1)
3. แบบค ําส่ังใหขาราชการออกจากราชการ ตามมาตรา 114 (6)

ตามหนงัสือที่อางถึง 1-3 สํ านักงาน ก.พ. ไดแจงเวียนแนวทางดํ าเนินการ หลักเกณฑ 
และวธิกีารประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของขาราชการ และหนังสือที่อางถึง 4 ได
แจงแนวทางดํ าเนินการเพื่อยุติมาตรการที่ 3 บางสวนมาแลว นั้น

โดยทีค่ณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2547 ไดมีมติเห็นชอบใหผูที่
สมคัรใจทีจ่ะออกจากราชการตามมาตรการที่ 3 มีสิทธิไดรับบํ าเหน็จบํ านาญเหตุทดแทนไดเปนกรณีพิเศษ 
โดยใหสวนราชการใชดุลพินิจสั่งใหขาราชการออกจากราชการแทนการลาออกจากราชการ ตามหนังสือ
ทีอ่างถึง 5 สํ านักงาน ก.พ. จึงขอใหสวนราชการดํ าเนินการในสวนที่เก่ียวกับการออกจากราชการของ 
ผูเขารวมมาตรการที่ 3 ดังนี้

1. กรณผูีเขารวมมาตรการเปนผูมีสิทธิไดรับบํ าเหน็จบํ านาญโดยมีอายุครบ 50  ป 
หรือมีอายุราชการครบ 25 ป ขึ้นไปตามทีก่ฎหมายวาดวยบํ าเหน็จบํ านาญขาราชการกํ าหนด ใหผูมี
อํ านาจพิจารณาอนุญาตการออกจากราชการพิจารณาอนุญาตใหผูนั้นออกจากราชการตามมาตรา 113 
แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 โดยสวนราชการจัดทํ าคํ าส่ังอนุญาตให 
ขาราชการออกจากราชการตามแบบคํ าสั่งตามสิ่งที่มาดวย 1

2. กรณีผูเขารวมมาตรการเปนผูมีปญหาดานสุขภาพทางกายหรือทางจิต และ 
ผูบังคับบัญชาที่มีอํ านาจพิจารณาแลวเห็นสมควรใหผู นั้นออกจากราชการ ก็ใหส่ังใหผูนั้นออกจาก 



2
ราชการตามมาตรา 114 (1) แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 ซึ่งจะมีผล 
ใหผูนั้นออกจากราชการโดยมีสิทธิไดรับบํ าเหน็จบํ านาญเหตุทดแทนตามกฎหมายวาดวยบํ าเหน็จบํ านาญ 
ขาราชการ โดยสวนราชการจัดทํ าคํ าส่ังใหขาราชการออกจากราชการตามแบบคํ าสั่งตามสิ่งที่สงมาดวย 2

3. กรณีผูเขารวมมาตรการเปนผูที่ยังไมมีสิทธิไดรับบํ าเหน็จบํ านาญเน่ืองจากมีอายุ
ไมครบ 50  ป หรือมีอายุราชการไมครบ 25 ป ตามกฎหมายวาดวยบํ าเหน็จบํ านาญขาราชการ ให
สวนราชการด ําเนินการเพื่อใหผูเขารวมมาตรการมีสิทธิไดรับบํ าเหน็จบํ านาญเหตุทดแทน ดังนี้

3.1 ใหผูเขารวมมาตรการยื่นคํ าขอตอหัวหนาสวนราชการเปนลายลักษณอักษร
เพ่ือพิจารณาสั่งใหออกจากราชการ

3.2 ใหผูบงัคบับัญชาที่มีอํ านาจพิจารณาสั่งใหผูที่ย่ืนคํ าขอตามขอ 3.1 ออกจาก
ราชการตามมาตรา 114 (6) แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 และกฎ ก.พ. 
วาด วยการสั่งใหข าราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการกรณีไมสามารถปฏิบัติราชการใหมี 
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล พ.ศ. 2547 ซึ่งจะมีผลใหผูนั้นออกจากราชการโดยมีสิทธิไดรับ
บ ําเหนจ็บ ํานาญเหตุทดแทนตามกฎหมายวาดวยเหน็จบํ านาญขาราชการ โดยสวนราชการจัดทํ าคํ าส่ังให
ขาราชการออกจากราชการตามแบบคํ าสั่งตามสิ่งที่สงมาดวย 3

3.3 สํ าหรับผูที่ อ.ก.พ.กรมเห็นควรใหเขารวมมาตรการที่ 3 และเปนผูที่ยังไมมี
สิทธไิดรับบํ าเหน็จบํ านาญเนื่องจากมีอายุไมครบ 50  ป หรือมีอายุราชการไมครบ 25 ป ที่ยังไมไดย่ืน
แบบหนงัสือขอลาออกตามมาตรการฯ หากประสงคจะออกจากราชการ ใหย่ืนแบบหนังสือขอลาออกตาม
ขัน้ตอนในหนังสือที่อางถึง 1 ไดถึงวันที่ 27 ตุลาคม 2547  และดํ าเนินการตามขอ 3.1 และ 3.2  
ขางตนตอไป

สํ าหรับขาราชการประเภทอื่นใหนํ าแนวทางดํ าเนินการดังกลาวไปปรับใชตามกฎหมาย
วาดวยระเบียบขาราชการประเภทนั้น ๆ

จงึเรียนมาเพื่อโปรดดํ าเนินการตอไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสีมา  สีมานันท)
เลขาธิการ ก.พ.

สํ านักพัฒนาระบบจ ําแนกตํ าแหนงและคาตอบแทน
กลุมพฒันาระบบคาตอบแทนและสวัสดิการ
โทร. 0 2282 1889 , 0 2280 0896
โทรสาร 0 2281 9602



แบบคํ าสั่งอนุญาตใหขาราชการลาออกจากราชการ
ตามมาตรการพัฒนาและบริหารกํ าลังคนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง

คํ าสั่ง..................................
ที่....................../.................

เรื่อง  อนุญาตใหขาราชการลาออกจากราชการตามมาตรการพัฒนาและบริหารกํ าลังคนเพื่อรองรับ
............................................

อาศัยอํ านาจตามความในมาตรา 52 และมาตรา 113 แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
พ.ศ. 2535 หนังสือสํ านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่ นร 0504/ว 75 ลงวันที่ 5 เมษายน 2547 หนัง
ดวนที่สุดที่ นร 1008.1/ว 7 ลงวันที่ 12 เมษายน 2547 ที่ นร 1008.1/ว 10 ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2547
ว 24 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2547 และที่ นร 1008.1/ว 30 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2547 จึงอนุญาตใหขาราช
จํ านวน.....ราย ลาออกจากราชการตามมาตรการพัฒนาและบริหารกํ าลังคนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแป
มาตรการพัฒนาและบริหารกํ าลังคนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบราชการ   ดังรายละเอียดในเอกสารแ

ทั้งนี้ ต้ังแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2547 เปนตนไป

สั่ง ณ วันที่ ..............................................
(ลงช่ือผูสั่ง) .............................................

      (..........................................
(ตํ าแหนง)   .............................................

1
สิ่งที่สงมาดวย 
การเปลี่ยนแปลง

ขาราชการพลเรือน 
สือสํ านักงาน ก.พ. 
 และที่ นร 1008.1/
การพลเรือนสามัญ 
ลง มาตรการที่ 3 :
นบทาย

.................
.................
................)
.................



2

บัญชีรายละเอียดการอนุญาตใหขาราชการลาออกจากราชการตามมาตรการพัฒนาและบริหารกํ าลังคนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
แนบทายคํ าสั่ง...................................................ที่................./................ลงวันที่...........................................

สิ่งที่สงมาดวย 1
ตํ าแหนงและสวนราชการ เงินเดือนลํ าดับ
ที่ ชื่อ-สกุล วัน เดือน ปเกิด วันบรรจุเขารับ

ราชการ
ตํ าแหนง/สังกัด เลขที่ตํ าแหนง อันดับ ขั้น (บาท)

การไดรับบํ าเหน็จ/
บํ านาญ

1. นาย ส. 1 ก.พ. 2498 1 ม.ค. 2519 ผูอํ านวยการกองแผนงาน
(เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและ
แผน)

182 ท. 8 28,890 ใหไดรับบํ าเหน็จบํ านาญ
ตามพระราชบัญญัติ
บ ําเหนจ็บ ํานาญขาราชการ
พ.ศ. 2494 และที่แกไข
เพิ่มเติม (1) *

2. นาง อ. 10 ม.ค. 2490 13 มิ.ย. 2528 เจาพนักงานธุรการ 5
กองฝกอบรม

244 ท.5 19,060 ใหไดรับบํ าเหน็จบํ านาญ
ตามพระราชบัญญัติ
กองทุนบํ าเหน็จบํ านาญ
ขาราชการ พ.ศ. 2539
และที่แกไขเพิ่มเติม (2) *

3. นางสาว ฬ. 28 ม.ค. 2521 15 ส.ค. 2546 นักวิชาการเงินและบัญชี 4
กองคลัง

410 ท.4 8,870 - (3) *

คํ าอธิบาย (1) * ผูไดรับอนุญาตใหลาออกไมไดเปนสมาชิกกองทุนบํ าเหน็จบํ านาญขาราชการ
(2) * ผูไดรับอนุญาตใหลาออกเปนสมาชิกกองทุนบํ าเหน็จบํ านาญขาราชการ
(3) *ผูไดรับอนุญาตใหลาออก ยังไมมีสิทธิไดรับบํ าเหน็จบํ านาญ



แบบคํ าสั่งใหขาราชการออกจากราชการเพื่อใหไดรับบํ าเหน็จบํ านาญเหตุทดแทน
(กรณีมีปญหาดานสุขภาพทางกายหรือทางจิต)

ตามมาตรการพัฒนาและบริหารกํ าลังคนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง

คํ าสั่ง..................................
ที่....................../.................

เรื่อง  ใหขาราชการออกจากราชการตามมาตรการพัฒนาและบริหารกํ าลังคนเพื่อรองรับการเป
............................................

อาศยัอ ํานาจตามความในมาตรา 52 และมาตรา 114(1) แหงพระราชบญัญติัระเบยีบ
พ.ศ. 2535 หนังสือสํ านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่ นร 0504/ว 75 ลงวันที่ 5 เมษายน 2547 หนังส
ดวนที่สุดที่ นร 1008.1/ว 7 ลงวันที่ 12 เมษายน 2547 ที่ นร 1008.1/ว 10 ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2547 
ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2547 และที่ นร 1008.1/ว 30 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2547 จึงใหขาราชการพลเรือน
ดานสุขภาพทางกายหรือจิต และประสงคจะออกจากราชการตามมาตรการพัฒนาและบริหารกํ าลัง
เปลี่ยนแปลง มาตรการที่ 3 : มาตรการพัฒนาและบริหารกํ าลังคนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบราชการ
จํ านวน...ราย ดังรายละเอียดในเอกสารแนบทาย

ทั้งนี้ ต้ังแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2547 เปนตนไป

สั่ง ณ วันที่ ................................................
(ลงช่ือผูสั่ง) ..............................................

      (...........................................
(ตํ าแหนง)   ..............................................

2
สิ่งที่สงมาดวย 
ลี่ยนแปลง

ขาราชการพลเรอืน
ือสํ านักงาน ก.พ.   
ที่ นร 1008.1/ว 24 
สามัญ ซึ่งมีปญหา
คนเพื่อรองรับการ
  ออกจากราชการ 

...............
................
...............)
................



2

บัญชีรายละเอียดการใหขาราชการออกจากราชการเพื่อใหไดรับบํ าเหน็จบํ านาญเหตุทดแทนตามมาตรการพัฒนาและบริหารกํ าลังคนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
แนบทายคํ าสั่ง...................................................ที่................./................ลงวันที่...........................................

สิ่งที่สงมาดวย 2
ตํ าแหนงและสวนราชการ เงินเดือนลํ าดับ
ที่ ชื่อ-สกุล วัน เดือน ปเกิด วันบรรจุเขารับ

ราชการ
ตํ าแหนง/สังกัด เลขที่ตํ าแหนง อันดับ ขั้น (บาท)

การไดรับบํ าเหน็จ/
บํ านาญ

1. นาย จ. 12 ก.พ. 2498 1 ก.พ. 2519 ผูอํ านวยการกองการเจาหนาที่
(บุคลากร 8 บก.)

18 ท. 8 28,890 ใหไดรับบํ าเหน็จบํ านาญ
ตามพระราชบัญญัติ
บ ําเหนจ็บ ํานาญขาราชการ
พ.ศ. 2494 และที่แกไข
เพิ่มเติม (1) *

2. นาง ช. 16 ม.ค. 2490 15 ส.ค. 2528 เจาพนักงานธุรการ 5
กองฝกอบรม

250 ท.5 19,060 ใหไดรับบํ าเหน็จบํ านาญ
ตามพระราชบัญญัติ
กองทุนบํ าเหน็จบํ านาญ
ขาราชการ พ.ศ. 2539
และที่แกไขเพิ่มเติม (2) *

3. นางสาว ญ. 28 ก.พ. 2520 15 ส.ค. 2546 นักวิชาการเงินและบัญชี 4
กองคลัง

422 ท.4 8,870 - (3) *

คํ าอธิบาย (1) * ผูไดรับอนุญาตใหลาออกไมไดเปนสมาชิกกองทุนบํ าเหน็จบํ านาญขาราชการ
(2) * ผูไดรับอนุญาตใหลาออกเปนสมาชิกกองทุนบํ าเหน็จบํ านาญขาราชการ
(3) *ผูไดรับอนุญาตใหลาออก ยังไมมีสิทธิไดรับบํ าเหน็จบํ านาญ



แบบคํ าสั่งใหขาราชการออกจากราชการเพื่อใหไดรับบํ าเหน็จบํ านาญเหตุทดแท
(กรณีเปนผูท่ี อ.ก.พ. กรม เห็นควรใหเขารวมมาตรการที่ 3 แตประสงคจะออกจากร

ตามมาตรการพัฒนาและบริหารกํ าลังคนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง

คํ าสั่ง..................................
ที่....................../.................

เรื่อง  ใหขาราชการออกจากราชการตามมาตรการพัฒนาและบริหารกํ าลังคนเพื่อรองรับกา
............................................

อาศยัอ ํานาจตามความในมาตรา 52 และมาตรา 114(6) แหงพระราชบญัญติัระเบ
พ.ศ. 2535 หนังสือสํ านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่ นร 0504/ว 75 ลงวันที่ 5 เมษายน 2547  กฎ 
ขาราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการกรณีไมสามารถปฏิบัติราชการใหมีประสิทธิภาพ
พ.ศ. 2547 หนังสือสํ านักงาน ก.พ.   ดวนที่สุดที่ นร 1008.1/ว 7 ลงวันที่ 12 เมษายน 2547 ที่ นร
4 พฤษภาคม 2547 ที่ นร 1008.1/ว 24 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2547 และที่ นร 1008.1/ว 30 ลงวันท
ขาราชการพลเรือนสามัญ ซึ่งเปนผูที่ อ.ก.พ. กรม เห็นควรใหเขารวมมาตรการที่ 3 แตประสงคจ
มาตรการพัฒนาและบริหารกํ าลังคนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง มาตรการที่ 3 : มาตรการพัฒน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบราชการ   ออกจากราชการจํ านวน.....ราย ดังรายละเอียดในเอกสารแนบ

ทั้งนี้ ต้ังแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2547 เปนตนไป

สั่ง ณ วันที่ ..........................................
(ลงช่ือผูสั่ง) .........................................

      (......................................
(ตํ าแหนง)   .........................................

3
สิ่งที่สงมาดวย 
น
าชการ)

รเปลี่ยนแปลง

ยีบขาราชการพลเรอืน
ก.พ. วาดวยการสั่งให 
และเกิดประสิทธิผล 
 1008.1/ว 10 ลงวันที่ 
ี่ 8 ตุลาคม 2547 จึงให
ะออกจากราชการตาม
าและบริหารกํ าลังคน
ทาย

.....................
.....................
....................)
.....................



2

บัญชีรายละเอียดการใหขาราชการออกจากราชการเพื่อใหไดรับบํ าเหน็จบํ านาญเหตุทดแทนตามมาตรการพัฒนาและบริหารกํ าลังคนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง

สิ่งที่สงมาดวย 3
แนบทายคํ าสั่ง...................................................ที่................./................ลงวันที่...........................................

ตํ าแหนงและสวนราชการ เงินเดือนลํ าดับ
ที่ ชื่อ-สกุล วัน เดือน ปเกิด วันบรรจุเขารับ

ราชการ
ตํ าแหนง/สังกัด เลขที่ตํ าแหนง อันดับ ขั้น (บาท)

การไดรับบํ าเหน็จ/
บํ านาญ

1. นาย ท. 1 ม.ค. 2495 1 ก.พ. 2517 วิศวกรเครื่องกล 8 วช.
สํ านักบริหารงานชาง

160 ท. 8 28,890 ใหไดรับบํ าเหน็จบํ านาญ
ตามพระราชบัญญัติ
บ ําเหนจ็บ ํานาญขาราชการ
พ.ศ. 2494 และที่แกไข
เพิ่มเติม (1) *

2. นางสาว ป. 21 พ.ค. 2508 1 ก.พ. 2533 เจาพนักงานพัสดุ 5
สํ านักบริหารงานชาง

250 ท.5 19,060 ใหไดรับบํ าเหน็จบํ านาญ
ตามพระราชบัญญัติ
กองทุนบํ าเหน็จบํ านาญ
ขาราชการ พ.ศ. 2539
และที่แกไขเพิ่มเติม (2) *

คํ าอธิบาย (1) * ผูถูกสั่งใหออกจากราชการไมไดเปนสมาชิกกองทุนบํ าเหน็จบํ านาญขาราชการ
(2) *ผูถูกสั่งใหออกจากราชการเปนสมาชิกกองทุนบํ าเหน็จบํ านาญขาราชการ
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