บทสรุปรายงานการติดตามผลการดําเนินการ
โครงการเปลีย่ นเสนทางชีวิต:เกษียณกอนกําหนด รุนที่ 3
ปงบประมาณ 2545
โครงการเปลี่ยนเสนทางชีวิต : เกษียณกอนกําหนด รุนที่ 3 ปงบประมาณ
2545 เปนโครงการที่จัดทําอยางตอเนื่องใหสอดคลองกับแผนการปฏิรูประบบบริหารภาครัฐ เพื่อ
รองรับมาตรการการปรับลดขนาดกําลังคนภาครัฐ และควบคุมคาใชจายดานบุคคลภาครัฐ ชวยใหรัฐ
ประหยัดคาใชจายดานบุคคลไดในระยะยาว สอดรับกับแนวนโยบายการกระจายอํานาจ กระจาย
งาน กระจายทรัพยากร กระจายบุคคล และการปรับเปลี่ยนบทบาทภาครัฐ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการทํางาน โดยการปรับลดขนาดกําลังคนภาครัฐรอยละ 10 และรอยละ 20 ภายใน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 8 และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 9
ตามลําดับ ควบคูไปกับการปรับบทบาทภารกิจ ระบบและวิธีการปฏิบัติงานขององคการภาครัฐ ตาม
มาตรการปรับภาคราชการในสภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ และวิธีบริหารงานของภาครัฐ อันเปนเงื่อนไข
สําคัญที่จะนําไปสูความสําเร็จในการปฏิรูปราชการ
การเกษียณกอนกําหนดจัดใหขาราชการผูที่รับราชการมาเปนเวลานานและมีอายุ
ราชการเหลือนอย ประสงคจะลาออกจากราชการกอนครบวาระเกษียณอายุ มีแนวทางในการเลือก
การดํารงชีพหลังรับราชการมานาน โดยรักษาสมดุลระหวางการจูงใจใหขาราชการมีทางเลือกที่ดีกับ
ความเปนไปได ดานงบประมาณภาครั ฐ กํ าหนดสิ ทธิ ประโยชนเพื่ อเปนการจู งใจให แก ผู เข ารวม
โครงการเทียบไดกับผูที่ออกจากราชการเมื่อครบวาระเกษียณอายุ และเปนความประสงครวมกันของ
ขาราชการและราชการ การดําเนินการโครงการรุนที่ 1และ 2 ประสบความสําเร็จในการลดอัตรากําลัง
คนภาครัฐไดในระดับหนึ่งและลดรายจายดานบุคคลภาครัฐในระยะยาว โครงการนี้ขาราชการใหการ
ตอบรับเปนอยางดี มีผูใหความสนใจและสมัครเขารวมโครงการรุนที่ 3 เพิ่มขึ้นจากรุนที่ 1และ 2 ซึ่ง
กําหนดคุณสมบัติใหขาราชการเขารวมโครงการเฉพาะผูสมัครใจที่มีอายุ 50 ปขึ้นไปสําหรับขาราชการ
ฝายพลเรือน หรือมีอายุตั้งแต 45 ปขึ้นไปสําหรับขาราชการทหาร หรือมีอายุราชการ 25 ปขึ้นไป
จํานวน 30,000 คน กรณีที่มีผูสมัครเขารวมโครงการเกินกวา 30,000 คน ใหคณะกรรมการโครงการมี
อํานาจพิจารณาใหความเห็นชอบเพิ่มเติมก็ได แตเมื่อรวมกับจํานวนผูออกจากราชการตามโครงการ รุน
ที่ 1และรุนที่ 2 แลว ไมเกินเปาหมายของรุนที่ 1-3 คือ จํานวน 90,000 คน ดังนั้น ขาราชการที่เขา
รวมโครงการไดในรุนนี้ 48,603 คน (ไมครอบคลุมขาราชการในสังกัดหนวยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ
ไดแก ขาราชการตุลาการและขาราชการอัยการ) โดยใหสิทธิทางราชการพิจารณาเห็นชอบหรือไม
เห็นชอบใหสมัครเขารวมโครงการ เพื่อประโยชนแกทางราชการและไมทําใหงานราชการเสียหาย
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การสํารวจความคิดเห็นของขาราชการผูเขารวมโครงการเปลี่ยนเสนทางชีวิต :
เกษียณกอนกําหนด และผูบริหารสวนราชการรวมทั้งเจาหนาที่ผูรับผิดชอบโครงการ เปนการศึกษา
เพื่อติดตามผลการดําเนินการโครงการเปลี่ยนเสนทางชีวิต : เกษียณกอนกําหนด รุนที่ 3 ซึ่งเปน
โครงการที่จัดทําอยางตอเนื่อง โดยเริ่มตั้งแตปงบประมาณ 2543 และปงบประมาณ 2545 เปนรุน
สุดทายตามขอเสนอโครงการ
ผลการศึกษาสรุปไดดังนี้
1. การศึกษาเพื่อสํารวจความคิดเห็นที่มีผลเกี่ยวกับความตองการของขาราชการ
สภาพการปฏิบัติงานในหนวยงาน การตัดสินใจเขารวมโครงการ และขอเสนอแนะที่จะเปนแนวทาง
ปรับปรุงวิธีดําเนินการโครงการ ไดจากขาราชการในสังกัด ก.พ. ก.ม. ก.ค. ก.ตร. และ กขท.
จํานวน 11,261 คน เปนเพศชายจํานวน 5,873 คน เพศหญิงจํานวน 5,311 คน สวนใหญมีอายุ
57-58 ป สมรสแลว สําเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเทา อายุราชการอยูระหวาง 26-30 ป
เปนขาราชการครูสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ ที่ดํารงตําแหนงอาจารย 2
ระดับ 7 รองลงมาเปนขาราชการพลเรือนสามัญที่ดํารงตําแหนงประเภททั่วไป ระดับ 6 และ
ปฏิบัติงานในกลุมงานแพทย พยาบาลและสาธารณสุข ทั้งนี้ สวนใหญเปนผูปฏิบัติงานในภาคเหนือ
ไดรับอัตราเงินเดือนต่ําสุด 10,020 บาท อัตราเงินเดือนสูงสุด 50,670 บาท และเปนสมาชิก
กบข. ผลการดําเนินการสรุปได ดังนี้
1.1 ปจจัยจูงใจใหขาราชการเขารวมโครงการ
ขาราชการที่เขารวมโครงการที่เคยคิดจะลาออกจากราชการกอนครบกําหนด
เกษียณอายุ สวนใหญตัดสินใจเอง มีรายไดตอเดือนเพียงพอตอการใชจายแตไมพอเก็บออม และ
ไมไดประกอบอาชีพเสริม สวนใหญตองการพักผอน โดยขาราชการครูมีสัดสวนมากกวาขาราชการ
ประเภทอื่น สิทธิประโยชนจูงใจคือ การไดรับเงินขวัญถุงและตองการนําเงินที่ไดรับจากโครงการไป
ฝากธนาคารและชําระหนี้ วางแผนการใชชีวิตหลังออกจากราชการโดยพักผอนอยูกับครอบครัวและ
ตองการใหรัฐจัดตั้งชมรม/ศูนยกลางขาราชการที่เกษียณอายุราชการ
1.2 ปจจัยดานสภาพการปฏิบัติงานในหนวยงานกอนการเขารวมโครงการ
ขาราชการที่เขารวมโครงการสวนใหญพึงพอใจในลักษณะงาน สภาพการ
ทํางานในหนวยงานที่ทําอยูในปจจุบัน พึงพอใจผูบังคับบัญชา ความเปนธรรมในการเลื่อนขั้นเงินเดือน
ยายและเลื่อนระดับตําแหนง ดังนั้น สภาพการปฏิบัติงานในหนวยงานที่ขาราชการสังกัดกอนเขา
รวมโครงการจึงไม ได เป นป จจั ยส งผลใหข าราชการเขารวมโครงการ แต ป จจั ยที่ จูงใจให เข าร วม
โครงการเปนเรื่องสวนตัวของขาราชการเองมากที่สุดที่ตองการพักผอน มีปญหาดานสุขภาพ หลังจาก
ออกจากราชการแลวสวนใหญวางแผนที่จะอยูกับครอบครัว และโครงการชวยใหไดทําในสิ่งที่ตนรัก
1.3 ความคิดเห็นตอโครงการ
ขาราชการที่เขารวมโครงการสวนใหญมีความเห็นวา ควรสนับสนุนให
จัดทําโครงการตอไป หลักเกณฑ คุณสมบัติของผูเขารวมโครงการ สิทธิประโยชนที่ไดรับ และ
ระยะเวลาเหมาะสมแลว และเห็นควรใหผูบังคับบัญชาพิจารณาใหขาราชการที่สมัครเขารวมโครงการ
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ได รั บอนุ มั ติ ทุ ก คน เห็ น ควรจั ด สรรโควตาให ส ว นราชการดํ า เนิ น การเอง โดยผู ที่ ทํ า งานด อ ย
ประสิทธิภาพและมีปญหาดานสุขภาพควรไดรับการพิจารณากอน

1.4 ขอเสนอแนะและขอควรปรับปรุง
1.4.1 ควรกําหนดแผนการดําเนินโครงการตั้งแตตนปงบประมาณ และ
ประชาสัมพันธโดยเร็วอยางตอเนื่องและทั่วถึงทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาค และเพื่อใหเกิดผล
กระทบตอกระบวนการทํางานนอยที่สุด ควรกําหนดวันพนจากราชการแบบยืดหยุนใหสอดคลองกับ
ภารกิจของขาราชการแตละประเภทและสายงาน
1.4.2 ปรับปรุงการกําหนดหลักเกณฑและคุณสมบัติของขาราชการให
เหมาะสมกับบทบาทภารกิจและใหเหมือนกันทุกประเภทและใหไดรับสิทธิประโยชนเพิ่มมากขึ้นตาม
สัดสวนของอายุ/อายุราชการของผูเขารวมโครงการ ควรเพิ่มชั้นยศและเลื่อนระดับเพื่อเปนการจูงใจ
และกําหนดงบประมาณที่จะตองใชในการจายผลประโยชนไวลวงหนา
1.4.3
ควรใหสวนราชการตางๆ นําระบบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานมาใชและปรับเปลี่ยนรูปแบบกระบวนการทํางานใหม หรือการเกลี่ยอัตรากําลัง และกําหนด
มาตรการกระตุนและสงเสริมใหขาราชการมีการพัฒนา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน
1.4.4 ควรสํารวจความตองการของผูเขารวมโครงการและจัดหาอาชีพ
และงานใหผูเขารวมโครงการหลังจากลาออกจากราชการ
1.5 ปจจัยที่มีผลกระทบตอการดําเนินการ
1.5.1 ความจําเปนดานอัตรากําลังของสวนราชการกับการจัดโครงการ
และการคืนอัตรากําลังใหสวนราชการควรใหเหมาะสมและสอดคลองกับภารกิจของหนวยงาน
1.5.2 ในดานสิทธิประโยชนที่ไดรับจูงใจนอยเมื่อเทียบกับองคกรอื่น
ภาวะการครองชีพ และภาระของขาราชการ
1.5.3 ในชวงวิกฤตทางเศรษฐกิจ ขาราชการจึงยังไมตัดสินใจที่จะออกจาก
ราชการ และตองการประกอบอาชีพตอไป
1.5.4 สวนราชการบางแหงสูญเสียอัตรากําลังอยางตอเนื่องจึงไมพรอมที่
จะใหขาราชการเขารวมโครงการอีก โดยเฉพาะในสายวิชาชีพที่ตองใชผูเชี่ยวชาญและประสบปญหา
ในการเกลี่ยอัตรากําลัง
2. การศึกษาเพื่อสอบถามความคิดเห็นที่มีผลเกี่ยวกับความตองการของสวนราชการ
ผลกระทบตอสวนราชการ ปญหาอุปสรรค หลักเกณฑ ขั้นตอน วิธีการดําเนินการ ลักษณะของการ
ดําเนินการโครงการ และขอเสนอแนะที่ควรปรับปรุงจากสวนราชการ ในสังกัด ก.พ. ก.ค. ก.ม. ก.ตร.
และ กขท. ทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค จํานวน 80 สวนราชการ เปนหัวหนาสวนราชการในราชการ
บริหารสวนกลาง จํานวน 23 สวนราชการ ผูอํานวยการกองและเจาหนาที่ผูรับผิดชอบโครงการใน
สังกัดสวนกลาง จํานวน 28 สวนราชการ และหัวหนาสวนราชการระดับจังหวัดในราชการบริหาร
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สวนภูมิภาค และเจาหนาที่ผูรับผิดชอบโครงการ จํานวน 48 สวนราชการ ใน 14 จังหวัด ในภาคกลาง
ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต โดยผลการดําเนินการโครงการสรุปได ดังนี้
2.1 การดําเนินการโครงการตอบสนองตอแผนปฏิรูประบบราชการ และมาตรการ
ลดขนาดกําลังคนภาครัฐ ใหกระทัดรัด สอดคลองกับสภาวะเศรษฐกิจ การเงิน การคลังของประเทศ
โดยสวนใหญเห็นวาไมมีผลกระทบตอกําลังคน งบประมาณดานบุคคล และกระบวนการการทํางาน
เนื่องจากสวนราชการไดใชวิธีการเกลี่ยกําลังคนจากมาทดแทน และเสริมการทํางานดวยอุปกรณ
เครื่องมือที่ทันสมัยมาชวยในการปฏิบัติงานรวมทั้งใชวิธีการจางเหมาดําเนินการ และนํางบประมาณ
ไปใชพัฒนาบุคลากรและการจัดจาง
2.2 สวนราชการไดดําเนินการตามหลักเกณฑวิธีการที่สํานักงาน ก.พ. กําหนด
ปญหาที่พบสวนใหญเปนเรื่องการสูญเสียขาราชการที่ดี มีคุณภาพ และประสิทธิภาพโดยเฉพาะ
สายงานที่ใชวิชาชีพเฉพาะและประสบการณ สวนผูที่ไมมีประสิทธิภาพและคุณภาพยังคงอยูในระบบ
ราชการ สวนราชการสวนใหญที่พบอุปสรรคในเรื่องระยะเวลาดําเนินการโดยเฉพาะในสวนภูมิภาค
ไดวางแผนการดําเนินการลวงหนาเกี่ยวกับการไดรับสิทธิประโยชนจากโครงการ เพื่อใหขาราชการ
ไดรับผลประโยชนรวดเร็วขึ้น
2.3 หลักเกณฑ วิธีการดําเนินการ การกําหนดคุณสมบัติและสิทธิประโยชนของ
ขาราชการที่เขารวมโครงการในรุนที่ 3 เหมาะสมแลว ยกเวนเรื่องการประชาสัมพันธควรทําอยาง
ตอเนื่อง ทั่วถึงและชัดเจน
2.4 ควรดําเนินการโครงการนี้ตอไปทุกป โดยการกําหนดระยะเวลา วิธีการ
และลักษณะของการดําเนินโครงการเชนเดิมเพื่อลดขนาดกําลังคนใหมากขึ้นสอดคลองกับแผนการ
ปฏิรูปบทบาทภารกิจและโครงสรางสวนราชการและงบประมาณของรัฐ การประเมินผลโครงการ แต
บางสวนราชการเห็นวาควรจัดโครงการโดยเวนชวงระยะการดําเนินการเพื่อเปนการทบทวนการ
ดําเนินการ วางแผนกําลังคนลวงหนา สรางแรงกระตุนรวมทั้งชะลอการขาดแคลนกําลังคนภาครัฐที่
จะเกิดขึ้นในการยุบเลิกตําแหนง
2.5 ขอเสนอแนะและขอควรปรับปรุง
2.5.1 ควรพิจารณาความเหมาะสมในการดําเนินการโครงการนี้ในแตละ
หนวยงาน และการพิจารณาอนุมัติใหขาราชการเขารวมโครงการ ใหสวนราชการพิจารณาตาม
ความเหมาะสมของแตละสายงาน ไมควรกําหนดหลักเกณฑและวิธีการเหมือนกันทุกหนวยงาน ควร
กําหนดวันพนจากราชการใหสอดคลองกับภารกิจของขาราชการ และไมควรกําหนดใหดําเนินการ
ในทุกสวนราชการ
2.5.2 สวนราชการควรเตรียมความพรอมในการปฏิรูประบบราชการ โดย
ปรับบทบาทภารกิจ ปรับระบบ รูปแบบและกระบวนการทํางานใหมหลังจากขาราชการที่เขารวม
โครงการพนจากราชการแลว และไดเกลี่ยอัตรากําลังแลว และทบทวนจํานวนอัตรากําลังในสายงาน
ที่มีความจําเปนเพื่อดําเนินการควบคูไปกับการดําเนินการโครงการ
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2.5.3 แนวทางการดําเนินการควรกําหนดเปนแบบระยะยาว และกําหนด
สัดสว นผู เข ารวมโครงการแตล ะสว นราชการ และสวนราชการที่ ควรจะต องมีโครงการดังกลาว
เพื่อใหสามารถวางแผนการบริหารกําลังคนไดอยางมีประสิทธิภาพ และสรางกลไกการประเมินผล
การปฏิบัติงานเพื่อผลักดันผูดอยประสิทธิภาพพนจากราชการ โดยใหเขารวมโครงการแตกําหนด
สิทธิประโยชนใหแตกตางจากขาราชการทั่วไป
2.5.4 การประชาสัมพันธควรดําเนินการตั้งแตตนปงบประมาณ โดยชี้แจง
รายละเอียดที่ชัดเจนและตอเนื่องและกระจายถึงสวนราชการประจําจังหวัด เพื่อขาราชการจะได
ตัดสินใจไดทันและดวยความมั่นใจ รวมทั้งลดขั้นตอนการดําเนินการใหสั้นและสะดวกมากขึ้น
2.5.5 สรางมาตรการจูงใจขาราชการที่มีประสิทธิภาพและคุณภาพและ
มาตรการพัฒนาขาราชการในหนวยงาน พรอมทั้งใหการสนับสนุนเทคโนโลยีสมัยใหมดานอุปกรณ
การทํ างาน เครื่องมือเครื่องใชที่ทั นสมัยเพื่อชวยในการปฏิบัติงานแทนกําลังคนที่ลดไป รวมทั้ ง
สงเสริมการจางเหมาดําเนินการ
2.5.6 การจัดสรรอัตรากําลังทดแทนใหสวนราชการควรคืนใหสวนราชการ
ตนสังกัดโดยตรงตามรอยละของผูเขารวมโครงการหรือตามความจําเปนของแตละลักษณะงาน
2.5.7 ควรกําหนดสิทธิประโยชนที่ขาราชการใหไดรับเพิ่มขึ้น เพื่อจูงใจ
ขาราชการใหเขารวมโครงการ และปรับปรุงคุณสมบัติของผูมีสิทธิเขารวมโครงการใหเหมาะสมตาม
สภาวะเศรษฐกิจ การเงินการคลังในแตละป
2.5.8 ควรมีการจัดตั้งชมรม / ศูนยกลางของขาราชการเกษียณอายุ และ
โครงการแนะแนวการดํารงชีพ การเขารวมกิจกรรมชุมชน หรืออาสาสมัคร สําหรับผูที่มีความรู
ความสามารถ และตองการชวยเหลือสังคมอยางทั่วถึงและดําเนินการลวงหนา
………………………………….

