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ชื่อเรือ่ง ระบบการออกจากราชการ/งานของไทยและตางประเทศ 
ชื่อผูวจิัย อ.ถนัด  แกวเจริญไพศาล 

รศ.ดร.พลศักดิ์  จิรไกรศริิ 
สํานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลภาครัฐ สกพ. 

ปท่ีทําวิจัย  พ.ศ.2546 

การออกจากราชการเปนกระบวนการบริหารงานบุคคลกระบวนการหนึ่งที่มี
ความสําคัญและมีผลกระทบเชื่อมโยงกับกระบวนการบริหารงานบุคคลอื่น ๆ  ทั้งในเรื่องการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน  ประสิทธิภาพการทํางานของขาราชการ  การใชกําลังคน  การจูงใจ  
ตลอดจนกระทบตอหลักความมั่นคง (Security of Tenure) ซึ่งเปนหลักการสําคัญของระบบ
คุณธรรม (Merit System) ที่ทางราชการไดยึดถือมาโดยตลอด  ดังนั้นจึงเปนเรื่องที่ตอง
ดําเนินการอยางรอบคอบ  มีการศึกษาขอมูลในหลายๆ ดาน  จึงมีวัตถุประสงคการวิจัยและวาง
ระบบคือ 

1) เพ่ือวางระบบบริหารการออกจากงานของขาราชการที่เหมาะสมกับสภาพแวดลอม
ในสถานการณปจจุบัน 

2) เพ่ือปรับโครงสรางกําลังคนในสวนที่เกินออกจากระบบราชการ 
3) เพ่ือใหระบบราชการมีมาตรการรองรับที่จะใหความชวยเหลือขาราชการที่ออก

จากงานโดยไมเปนภาระของสังคมในระยะยาว 
4) ทดสอบความเปนไปไดในการนําระบบการบริหารการออกจากงานที่ไดศึกษา

ไปปฏิบัติ 

การศึกษาตามโครงการนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ มีการสํารวจประมวลแนวคิด 
ทฤษฎี ที่เกี่ยวของ ทั้งจากตะวันตกและตะวันออก เพ่ือใหไดกรอบความคิดที่คลอบคลุมและสามารถ
วิเคราะหเปรียบเทียบระบบบริหารการออกจากงาน/ราชการแตละรูปแบบ รวมถึง เทคนิควิธี 
กระบวนการ ขอดี ขอเสีย และองคประกอบแวดลอมอื่นๆ หลังจากนั้น นํามาสังเคราะหเพ่ือสราง
ระบบบริหารการออกที่มีความเหมาะสม และพัฒนาเปนแนวปฏิบัติ ที่สามารถประยุกตใชใน
ราชการไทยตอไป  

กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาประกอบดวย 4 กลุมหลัก ไดแก สวนราชการ
ตางประเทศ 7 ประเทศ (สหรัฐอเมริกา   อังกฤษ  สวีเดน  ออสเตรเลีย  นิวซีแลนด  ญี่ปุน และ
สิงคโปร)  ผูแทนสวนราชการภายในประเทศ ระดับกอง / ฝาย จากกระทรวงตางๆ (มหาดไทย 
เกษตรและสหกรณ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พาณิชย คมนาคม เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร  แรงงาน  อุตสาหกรรม พลังงานยุติธรรม  การคลัง)  ผูแทน
รัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน (ปตท.  การไฟฟาฝายผลิตฯ   ธนาคารแหงประเทศไทย  ธนาคาร
กสิกรไทย  โตโยตา  ESSO   7 Eleven   อักษรเจริญทัศน   บริษัท โกลบัล คอนเซิรน 
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จํากัด) และหนวยงานทดสอบความเปนไปไดของตัวแบบ (กรมปศุสัตว)   โดยใชการรวบรวมขอมูล
จากเอกสารและอินเตอรเน็ต  รวมทั้งจัดสนทนากลุมยอยเจาะลึก และสัมภาษณผูบริหารที่เกี่ยวของ 

 

ผลการศึกษาสามารถสรุปสาระสําคัญไดดังนี ้

1. สภาพปญหาระบบการออกจากราชการไทยในปจจุบัน 
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน  พ.ศ.2535  ไดบัญญัติเกี่ยวกับกรณี

การออกจากราชการของขาราชการพลเรือนสามัญไวหลายกรณีโดยยึดหลักการตาม “เหตุอัน
สมควร”  ซึ่งแบงไดเปน 3  ลักษณะ คือ  (1) การออกจากราชการโดยความสมัครใจ  (2) การออก
จากราชการตามเงื่อนไขหรือเงื่อนเวลาที่ทางราชการกําหนด  และ (3) การออกจากราชการเพราะ
เหตุบกพรองของตัวขาราชการ 

การศึกษาขอมูลระบบการออกจากราชการของขาราชการพลเรือนสามัญพบวามี
ปญหาหลักที่สําคัญอยู  3 ประการ  ที่มีผลกระทบตอประสิทธิภาพของระบบราชการ คือ 

1) ระบบราชการในปจจุบันเปนระบบที่จัดใหการรับราชการเปนอาชีพ  (Career 
System) ที่มีความมั่นคงสูงเกินไป ทําใหขาราชการที่มีขีดความสามารถและสมรรถนะไมถึงระดบั  
สามารถเกาะยึดอยูในระบบราชการไดอยางเหนียวแนน ซึ่งไมสอดคลองกับแนวทางการบริหาร
จัดการภาครัฐแนวใหมที่มุงเนนการบริหารงานที่มุงผลสัมฤทธ์ิและความคุมคาเปนหลัก  จากสถิติ
การออกจากราชการของขาราชการพลเรือนสามัญ  กรณีที่กระทําผิดวินัย  เจ็บปวย  หยอน
ความสามารถหรือมีมลทินมัวหมอง  ยอนหลังตั้งแตปงบประมาณ  พ.ศ. 2538 – 2542 พบวามี
ผูถูกใหออกจากราชการกรณีดังกลาวรวมกันเพียง  22 คนเทานั้น   

2) การระบายกําลังคนที่มีความประพฤติไมเหมาะสม  หยอนความสามารถ  มี
สมรรถนะไมเหมาะสมกับตําแหนง  หรือไมสามารถปฏิบัติราชการใหมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลเปนที่พึงพอใจของทางราชการใหออกจากราชการยังขาดความชัดเจน  รวมทั้งกลไก  
มาตรฐาน  หลักเกณฑ  และวิธีปฏิบัติที่บังคับใชในปจจุบันก็ไมสามารถดําเนินการไดอยางคลองตัว
และมีประสิทธิภาพเพียงพอ  จากการสัมมนาเจาหนาที่บริหารงานบุคคลของสวนราชการตางๆ 
พบวา  ในทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใหขาราชการออกจากราชการตามกฎ  ก.พ. ฉบับที่ 20 (พ.ศ. 
2541)  วาดวยการสั่งใหขาราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการกรณีไมสามารถปฏิบัติราชการ
ใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล มีปญหาหลายประการสรุปไดดังน้ี 

(1) มาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีการประเมินเพื่อใชในการใหออกจากราชการ  
ตามกฎ  ก.พ. ดังกลาว  ยังไมมีความชัดเจนเพียงพอ 

(2) การใหออกจากราชการเปนเรื่องที่มีผลกระทบตอหลักประกันความมั่นคง  ซึ่ง
ผูบังคับบัญชาตองดําเนินการอยางรอบคอบและรัดกุมจึงทําใหไมกลาตัดสินใจดําเนินการ 

(3) การดําเนินการของผูบังคับบัญชายังไมเด็ดขาด  เพราะมีความเมตตาตาม
วัฒนธรรมไทย  รวมทั้งกลัวถูกรองเรียนดวย 
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(4) กรณีผูบังคับบัญชาขาดคุณธรรม  อาจใชกฎ  ก.พ. น้ี  เปนเครื่องมือในการกลั่น
แกลงผูใตบังคับบัญชาได 

(5)การใหออกเปนเรื่องที่มีผลกระทบตอขวัญกําลังใจของบุคคล ในองคการโดยรวม  
ผูบังคับบัญชาจึงไมคอยใหความสําคัญและไมไดดําเนินการเรื่องนี้อยางจริงจัง 

3) การออกจากราชการโดยการเกษียณอายุของราชการไทย  สวนใหญเปนระบบ
บังคับ กลาวคือ  ใหขาราชการทุกคนเกษียณอายุเม่ือมีอายุตัว  60  ป  ซึ่งไมสอดคลองกับสภาพ
การบริหารของหนวยงานภาครัฐในปจจุบันที่ตองการความคลองตัวในการบริหารจัดการทรัพยากร
บุคคล  เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุด   

คณะรัฐมนตรีไดมีมติเม่ือ วันที่ 21 กันยายน 2542 ในการพิจารณาราง
พระราชบัญญัติหลักเกณฑการแตงตั้งและการดํารงตําแหนงอัยการอาวุโส มอบใหสํานักงาน ก.พ. 
และ กระทรวงการคลัง รวมกันพิจารณาระยะเวลาเกษียณอายุและระบบบําเหน็จบํานาญของ
ขาราชการทุกประเภทในภาพรวมทั้งระบบราชการ  ใหมีความสอดคลองกับวิชาชีพและลักษณะของ
งานโดยใหประสานงานกับองคการกลางบริหารงานบุคคลตางๆ  

ตอมา วันที่ 14 มกราคม 2545 ในการประชุม ก.พ. ครั้งที่ 1/2545  ก.พ.มี
มติเห็นชอบกับหลักการและแนวทางที่สํานักงานก.พ.เสนอเรื่องการปรับปรุงการกําหนดอายุเกษียณ
ของขาราชการ และมอบหมายให อ.ก.พ. วิสามัญเกี่ยวกับระบบบริหารบุคคลภาครัฐ (คณะที่ 1) 
รวมกับผูแทนกระทรวงการคลัง สํานักงบประมาณ และองคการกลางบริหารงานบุคคลที่เกี่ยวของไป
พิจารณาจัดทําขอเสนอเรื่องนี้เสนอ ก.พ. และคณะรัฐมนตรีตอไป โดยมีความเห็น ดังน้ี 

(1) เห็นชอบกับหลักการที่จะปรับปรุงการกําหนดอายุเกษียณของขาราชการให
หลากหลายตามลักษณะของงาน  ตามเหตุผลและแนวทางที่สํานักงาน ก.พ.  เสนอ ทั้งน้ีใหนํามติ
คณะรัฐมนตรี ตามกลาวขางตนประกอบการพิจารณา  และควรมีขอเสนอปรับปรุงวันเกษียณอายุที่
ใชวันส้ินปงบประมาณและวันเกิดดวย เพ่ือใหเปนการพิจารณาปรับปรุงภาพรวมทั้งระบบ 

(2) การประเมินสมรรถภาพในการทํางาน ควรกําหนดใหมีวิธีการเลือกสรรและ
ประเมินสมรรถนะที่ใหไดบุคคลที่มีศักยภาพและสมรรถนะเหมาะสมกับตําแหนงอยางแทจริง  และ
ควรเปนตําแหนงที่สวนราชการมีความตองการเปนพิเศษ  นอกจากนี้  การปรับปรุงอายุเกษียณควร
คํานึงถึงผลที่จะเกิดในระบบราชการในการบรรจุผูจบการศึกษาใหมเขารับราชการ  การใชมาตรการ
ทางการงบประมาณชวยในการบริหารกําลังคนในภาครัฐ  และการคํานึงถึงสภาพพื้นที่ที่แตกตาง
กันสําหรับผูดํารงตําแหนงในสายงานเดียวกันดวย 

 2. แนวคิดและรูปแบบการออกจากงานของราชการในตางประเทศ  

ผลการวิจัยพบวา ประเทศทั้ง 7 (สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร(อังกฤษ)  
สวีเดน ออสเตรเลีย นิวซีแลนด ญี่ปุน และ สิงคโปร) ตางมีแนวคิดในการปรับโครงสรางกําลังคนที่มี
ผลตอระบบบริหารการออกจากงานในระบบราชการอยางตอเนื่องนับตั้งแตป ค.ศ.1945 เปนตน
มา สามารถแบงเปน 4 ระยะ ตามการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญๆ ดังน้ี   
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ระยะแรก ชวง ค.ศ.1945- 1974 ประเทศสวนใหญยังไมคอยมีปญหากําลังคนสวนเกินในภาค
ราชการ มีบางประเทศเทานั้น และก็เปนเพียงการเริ่มตนคิดมาตรการหรือระบบที่จะใชในการ
บริหารการออกจากงาน การออกของขาราชการสวนใหญยังเปนการออกแบบรายบุคคล ไมมี
มาตรการใหออกแบบกลุมในระยะนี้ 

ระยะที่ 2 ค.ศ.1975-1980 เปนระยะที่ประเทศตางๆ  ไดแก สหรัฐอเมริกา อังกฤษ สวีเดน 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด ญี่ปุน  เนนการปฏิรูปราชการ เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสรางระบบราชการ
และเริ่มกระจายอํานาจอยางจริงจัง มีผลตอการถายโอนกําลังคนและการเขาออกของขาราชการใน
หนวยงานตางๆ  มีการตั้งคณะกรรมการปกปองเพื่อสรางระบบคุณธรรม โดยเฉพาะอยางยิ่ง การ
จัดตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลอยางเปนรูปแบบขึ้นมา ใหความสําคัญเกี่ยวกับความพึง
พอใจของผูใชบริการในภาคราชการ และเริ่มใหความสําคัญกับการบริหารงานโดยคํานึงถึง
ความสําเร็จหรือวัตถุประสงคการทํางานเปนหลัก 
ระยะที่ 3 ชวง ค.ศ.1981–1990 หรือ ระยะ 10 ปตอมาเปนระยะที่ภาคราชการตางประเทศ
ดําเนินนโยบายปรับลดกําลังคนอยางจริงจัง  อังกฤษ เริ่มใชมาตรการหยุดจางงานเพิ่มในภาค
ราชการตั้งแต 1980 เริ่มใหความสําคัญกับการสรางตัวชี้วัดความสําเร็จในการทํางาน ออสเตรเลีย 
เริ่มใหความสําคัญเกี่ยวกับการปฏิรูปราชการมีการออกกฎหมายตางๆ เพ่ือแกปญหาขอติดขัดตางๆ 
นิวซีแลนด เริ่มมีการกระจายอํานาจการตัดสินใจและไดเปดฉากแนวคิดใหมในเรื่องของการแยก
กลุมภารกิจของภาคราชการออกเปน 2 ทิศทาง (ทิศทางที่ 1 เปนการจัดกลุมภารกิจของสวน
ราชการที่จําเปนตองทําการแขงขันทางการคาระหวางประเทศอีกกลุมหน่ึงคือกลุมภารกิจของสวน
ราชการที่ไมเกี่ยวของโดยตรงกับการแขงขันทางการคาระหวางประเทศ) ญี่ปุนเริ่มมีการจัดตั้ง
หนวยงาน MCA ขึ้นเพื่อแกปญหาเรื่องการประสานงานภาคราชการ   สิงคโปร เริ่มปรับลด
ระเบียบที่เปนขอจํากัด และเริ่มใชงบประมาณที่เนนตนทุนและความสําเร็จในการทํางานที่แทจริง 
ออสเตรเลีย เริ่มทําการแปรรูปหนวยราชการเปนเอกชนและรัฐวิสาหกิจมากขึ้น   
ระยะที่ 4 ค.ศ. 1991- ปจจุบัน ประเทศตางๆมีแนวคิดการปรับโครงสรางกําลังคนที่เปลี่ยนไป
จากเดิม ประเทศสหรัฐอเมริกา ประธานาธิบดีคลินตันไดเปดแนวคิดใหมใชคําวา 
“Reinventing Government ” การทบทวนเกี่ยวกับภาคราชการควรมีบทบาทหนาที่อะไร 
ราชการควรทําหนาที่กํากับ ควบคุมมากกวา และการเปดโอกาสภาคเอกชนเขามามีสวนรวมหรือ
เขาไปทําแทน อังกฤษ มีการแกไขขอบังคับที่ติดขัดครั้งใหญ มีการทํา “Deregulation” คือลง
ไปรื้อขอติดขัดปรับเปลี่ยนระเบียบราชการทุกประเภท เพื่อใหกลไกราชการทํางานคลองตัวขึ้น  
นิวซีแลนด ใหความสําคัญเกี่ยวกับการจางงานในภาคเอกชน ลดความแตกตางการจางระหวางภาค
ราชการและเอกชน เปดโอกาสใหมีการถายเทโครงสรางระหวาง 2 ภาคไดดวย สิงคโปร ปรับ
โครงสรางเงินคาตอบแทนในราชการเพิ่มขึ้น ไมนอยกวาภาคเอกชน แตในขณะเดียวกันมีการลดชวง
ของสายความกาวหนาในราชการ  คือ แทนที่จะใหมีการไตเตาสายอาชีพอันยาวนาน หลังจากที่
ปรับโครงสรางคาตอบแทนทั้งหลายใหสูงเทียบเทาแลวลดชวงกาวของ  “ Career Path ” ลง  
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ไมใชการจางงานตลอดชีพ เปนการจางตามสัญญา และมีการนําผูนําของทางราชการออกไปรวมกับ
องคกรภาคเอกชนในฐานะที่เปนกรรมการควบคุม กํากับการทํางานของเอกชนในมิติตางๆ 

 3. แนวคิดและรูปแบบการออกจากงานรัฐวิสาหกิจและเอกชนของไทย 

การเก็บรวบรวมขอมูลรัฐวิสาหกิจและหนวยงานเอกชนในประเทศไทยทั้ง 4 แหงคอื 
การปโตรเลียมแหงประเทศไทย  ธนาคารกสิกรไทย บริษัท โตโยตามอเตอร ประเทศไทย จํากัด 
และ การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย พบวา หนวยงาน 4 แหงที่ไดศึกษาวิเคราะห มีการปรับ
โครงสรางกําลังคนที่มีผลตอการออกของพนักงานรวม  21 วิธีคือ 1) กําหนดกรอบธุรกิจที่ตอง
ดําเนินการ แยกธุรกิจที่มิใชธุรกิจหลักออกมาตั้งเปนบริษัทในเครือ 2) โอนกําลังคนที่มีความสามารถ
ไปยังบริษัทในเครือที่จัดตั้งขึ้นมาใหม 3) ยกเลิกตําแหนง 4) ปรับปรุงโครงสรางธุรกิจใหมีความ
คลองตัว 5) ดําเนินการแปรสภาพ 6) หาพันธมิตรระดับโลกรวมทุนเพื่อรวมดําเนินงาน 7) 
กําหนดแนวทางใหผูปฏิบัติงานรวมเปนเจาของธุรกิจ 8) ปรับโครงสรางองคกรใหมีขนาดเล็กลง  
9) การกระจายสายงานใหส้ันลง 10) เพ่ิมศักยภาพในการแขงขันระยะยาว ลดภาระและหนี้ของ
ประเทศ 11) เรงการลงทุนโดยระดมจากตลาดหลักทรัพย 12) กระจายความเปนเจาของสู
ประชาชน 13) จัดตั้งคณะกรรมการปรับโครงสรางองคกร 14) โครงการชวยเหลือพนักงานที่ขอ
ลาออกจากงานเปนกรณีพิเศษ(เฉพาะคราว) 15) จัดคนลงตามโครงสรางใหมโดยไมปลดออก 
16) นําบุคคลไปใชงานดานอื่นตามโครงสรางใหมแทนที่จะจางบุคลากรใหม17) นําระบบ
มาตรฐานสากลของงานและบริการ  รวมทั้งมาตรฐานอางอิงมาใช  18) นําการปฏิบัติงานที่ดีกวา
มาใชเพ่ิมขึ้น  19) การสรางเสริมประสิทธิภาพ  20) การควบคุมคาใชจายและตนทุนในระยะยาว 
21) กําหนดแผนงาน หลักประกันและงบประมาณสําหรับผูไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง 

 4. ตัวแบบของระบบการบริหารระบบการออกจากงานที่สามารถนํามาประยุกตใช 
     ในราชการไทย 
     1) การกําหนดใหการปรับโครงสรางกําลังคนในราชการเปนระบบเปด 

การกําหนดโครงสรางกําลังคนในปจจุบันของภาครัฐควรเปนระบบเปด ให
ความสําคัญกับดุลยภาพของโครงสรางกําลังคนโดยรวมของระบบ เปดโอกาสใหกําลังคนในภาครัฐ
สามารถถายเทระหวางองคกรตางๆในภาครัฐดวยกันใหมากขึ้น รวมถึงความสามารถในการถายเท
ระหวางภาครัฐและภาคเอกชนอีกดวย  ควรมีแผนแมบทดานโครงสรางกําลังคนในกลุมขาราชการ
และพนักงานที่อาศัยเงินเดือนเพื่อการดํารงชีพ  โดยประสานและพัฒนาแผนดานกําลังคนระหวาง
สวนราชการตางๆ และภาคเอกชนใหเชื่อมประสานกัน  โดยมีปญหาเปนตัวตั้งและรวมกันแกไข
ปญหากําลังคนในแตละกลุมอาชีพ  

2) การบริหารจัดการโครงสรางกําลังคนในรูปพิเศษ 
 การบริหารจัดการโครงสรางกําลังคนในรูปแบบพิเศษที่กลาวถึง ตองมีการกําหนด

องคประกอบระบบบริหารที่สําคัญดังน้ี 
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 2.1) การวิเคราะหวิสัยทัศนเกี่ยวกับปฏิสัมพันธของโครงสรางกําลังคนในระบบ
ราชการกับสภาพแวดลอมทั้งภายในประเทศและระหวางประเทศ เปนปฏิสัมพันธในระบบเปด การสราง
ดุลยภาพของการเคลื่อนไหวกําลังคน (Manpower Mobility) ตองวิเคราะหความเปนไปได
ของการสรางชองทางสายอาชีพที่สัมพันธตอเนื่อง หรือเกื้อกูลประโยชนระหวางกลุมองคกรตางๆ ทั้ง
ภายในประเทศและระหวางประเทศเขาดวยกัน การสรางชองทางการถายเทกําลังคน ระหวางองคกร
ภายในประเทศ ปจจุบันมีนโยบายและแผนงาน ในการถายโอนบุคลากรราชการสูทองถ่ิน และ
ระหวางสวนราชการแตยังไมมีนโยบายและแผนงาน ในการถายโอนบุคลากรราชการสูองคกรอื่น 
การสรางชองทางการถายเทกําลังคน ระหวางระบบราชการและองคกรระหวางประเทศ  การ
วิเคราะหกําลังคนสวนเกิน  จะชวยใหเกิดวงจรการบริหารโดยมองกําลังคนสวนเกิน และสามารถนํา
กําลังคนสวนเกินมาปรับแตงคุณสมบัติดานตางๆ  ตั้งแต การยกระดับศักยภาพบุคลากร การ
กําหนดคาจางคาตอบแทนรูปพิเศษที่ไดประโยชนรวมกันทุกฝาย (Win-Win) การกําหนดรูปแบบ
ความรวมมือทั้งแบบชั่วคราวและถาวร ฯลฯ กลาวคือ สามารถใชหลักการตลาด(Marketing 
Mix ; 4Ps: Product, Price , Place, Promotion) มาบริหารจัดการกําลังคนอยางมี
แบบแผนและกลยุทธ 

2.2) การกําหนดนโยบาย แผนงาน โครงการ ที่สอดรับกับขอกําหนดจากการ
วิเคราะหวิสัยทัศน โดยมีจุดยืนวาเปนโครงการที่สามารถเลี้ยงตัวเอง หรือสรางรายไดใหแกรัฐไดดวย 
(Commercialization)  ไมเปนภาระของงบประมาณแผนดิน  

2.3) การจัดใหมีองคกรและระบบบริหารดําเนินงานเฉพาะกิจ เน่ืองจากโครงสราง
กําลังคนสวนเกิน สามารถแกปญหาใหเสร็จส้ินเปนโครงการๆ สวนหนึ่ง ในอีกสวนหนึ่งอาจเปน
ประโยชนตอเนื่อง  สามารถเปนสายทางอาชีพใหมเพ่ือสืบทอดการปฏิบัติตอไป 

2.4) การจัดใหมีการติดตามประเมินผล โดยมีตัวชี้วัดที่ชัดเจน  การดําเนินงาน
ตามภารกิจนี้ควรไดมีการศึกษาวิจัยเจาะลึกตอไป 

3)  มาตรการที่สามารถใชในการบริหารกําลังคนในมิติใหม 
                เม่ือกําหนดใหระบบการออกเปนระบบบริหารการออกโดยใชหลักการตลาดในการ
บริหารโครงสรางกําลังคนและการแรงงานมาประยุกตใช ตองมีกระบวนการบริหารจัดการเชิงรุก
ตามที่กลาวมาแลว สําหรับมาตรการและกลยุทธสนับสนุนใหขาราชการออกจากระบบสามารถ
นําตัวแบบจากการศึกษาวิเคราะหระบบการออกจากราชการ/งานทั ้งของตางประเทศและ
หนวยงานรัฐวิสาหกิจและเอกชนในประเทศไทย มาประยุกตใชในราชการไทย รวม 26 
รูปแบบ คือ 1) กําหนดกลุมและเปาหมายที่ตองการลด  2) การประชุมหนวยงานอื่นเพื่อเกลี่ย
กําลัง  3) ยกเลิกการจางงานโดยใชมาตรการประเมินผลงาน  4) ใหเปนพนักงานเฉพาะกิจ  5) 
ชวยบุคคลในการเริ่มตนทําธุรกิจ  6) การใหออกชั่วคราว  7) การใชชั่วโมงทํางานตอสัปดาห
นอยลง  8) การใหเกษียณอายุกอนกําหนด  9) การกําหนดกฎเกณฑอัตราทดแทนคนที่ยายไป  
10) การปลดออกเนื่องจากสาเหตุตางๆ  11) การทําสัญญาขอตกลงแลกเปลี่ยน 12) การสราง
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แนวรวมภาคเอกชน   13) การออกโดยสมัครใจ  14) ตัดและกระจายสายงานใหส้ันลง  15) 
สรางระบบประเมินศักยภาพ  16) การเปลี่ยนสถานภาพของพนักงานหลังแปลงกิจการ  17) 
พัฒนาบุคลากรไปเปนผูเชี่ยวชาญและที่ปรึกษา  18) การพัฒนาฝกอบรมบุคลากรเพื่อไป
ปฏิบัติงานอื่น  19) การใชระบบคาจางแบบยืดหยุน  20) การใหเงินกูยืมหรือเงินลงทุน  21) 
การสรางกองทุนความมั่นคงทางการงาน  22) กําหนดเพดานและโครงสรางเงินเดือนใหม   
23) การใหคาจางเปนรายป  24) การลดคาจางรายป   25) การแยกสวัสดิการตามสายงาน  
และ 26) การใหประโยชนแปรผัน 
 
 
ที่มา : กพ., สํานักงาน สํานักงานพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลภาครัฐ. ระบบการออกจาก

ราชการ/งานของไทยและตางประเทศ, 2546. 


