
 

รายละเอียดมาตรการปรับปรุงอัตราก าลังของส่วนราชการ (โครงการเกษียณอายุก่อนก าหนด)  

ปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๕๖ (ออกจากราชการวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕) 
 

 

๑. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้ก าลังคนภาครัฐมีขนาดและคุณภาพที่เหมาะสมสอดคล้องกับการบริหารจัดการทรัพยากร

บุคคลภาครัฐแนวใหม่ และการใช้ก าลังคนภาครัฐเป็นไปอย่างคุ้มค่า ประหยัด เต็มศักยภาพ ได้ประโยชน์สูงสุด  

๒. หลักการ 

(๑) หลักความสมัครใจของผู้เข้าร่วมมาตรการฯ และความเห็นชอบของส่วนราชการ 

(๒) หลักความรับผิดชอบของส่วนราชการ 

(๓) หลักการบริหารแบบเน้นผลงาน 

(๔) หลักการจูงใจ 

๓. กลุ่มเป้าหมาย   

ข้าราชการที่มีอายุ ๕๐ ปีขึ้นไป (อายุ ๔๕ ปีขึ้นไปส าหรับข้าราชการทหาร) หรือมีเวลาราชการ ๒๕ ปีขึ้นไป 

(ไม่รวมเวลาทวีคูณ) นับถึงวันก่อนออกจากราชการตามมาตรการฯ (วันที่ ๓๐ กันยายน) โดยเป็นข้าราชการ

ประเภทใดประเภทหนึ่ง ดังต่อไปนี้  

 ข้าราชการพลเรือนสามัญและข้าราชการพลเรือนในพระองค์ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน 

 ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการ  

พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 

 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครู  
และบุคลากรทางการศึกษา 

 ข้าราชการต ารวจตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการต ารวจ 

 ข้าราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการทหาร 

 ข้าราชการธุรการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ 

 

 

 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ 



๒ 
 

และจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
(๑) ผู้ออกจากราชการจะต้องมีเวลาราชการเหลือตั้งแต่ ๒ ปีขึ้นไป นับตั้งแต่วันที่ออกจาก

ราชการตามมาตรการฯ  
(๒) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ ถูกสอบสวนหรือสอบหาข้อเท็จจริงทางวินัย 

พิจารณาโทษทางวินัย รายงานการด าเนินการทางวินัย หรือพิจารณาอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษทางวินัย หรือไม่เป็น
ผู้ต้องหาหรือจ าเลยในคดีอาญาซึ่งมิใช่ความผิดลหุโทษหรือความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท 

(๓) ไม่เป็นผู้ซึ่งอยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะต้องออกจากราชการไม่ว่ากรณีใด ๆ ตามกฎหมาย  เช่น  
ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนเพ่ือรอฟังผลการสอบสวนพิจารณา ถูกสั่งลงโทษปลดออก หรือไล่ออก หรือถูกสั่ง
ให้ออกจากราชการเนื่องจากไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในระดับอันเป็น 
ที่พอใจของทางราชการ ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนหรือกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการประเภทนั้น ๆ  เป็นต้น 

(๔) ถ้าเป็นผู้อยู่ระหว่างปฏิบัติราชการชดใช้ตามสัญญาที่ได้ท าไว้กับส่วนราชการในการ  
ไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย จะต้องปฏิบัติราชการชดใช้มาแล้วไม่น้อยกว่าระยะเวลาศึกษา ฝึกอบรม 
หรือปฏิบัติการวิจัย  และจะต้องยินยอมชดใช้เงินตามสัญญาผูกพันที่ได้ท าไว้กับราชการส าหรับเวลาที่ยังปฏิบัติ
ราชการชดใช้ไม่ครบ 

ทั้งนี้ ผู้จะได้รับอนุญาตให้ออกจากราชการตามมาตรการฯ จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตั้งแต่
วันที่ยื่นใบสมัครจนถึงวันที่ได้รับอนุญาตให้ออกจากราชการ 

๔. รายละเอียดมาตรการฯ   

ส่วนราชการที่จะจัดให้มีมาตรการฯ จะต้องพิจารณาทบทวนบทบาทภารกิจ วิเคราะห์ และส ารวจ

อัตราก าลังของส่วนราชการตามประเด็นการบริหารทรัพยากรบุคคล ๔ กรณี ดังนี้  

กรณีที ่ ประเด็นการบริหารทรัพยากรบุคคล รายละเอียดมาตรการฯ 
๑ คณะรัฐมนตรีมีมติให้ส่วนราชการ

ปรับเปลี่ยนสถานภาพโดยออกจาก
ระบบราชการ  

ให้ส่วนราชการสามารถด าเนินมาตรการฯ ได้ โดยไม่ก าหนด
จ านวนกลุ่มเป้าหมายผู้ร่วมมาตรการฯ 

๒ ส่ วนราชการประสงค์ จะยุบ เลิ ก 
บางภารกิจ  

ให้ส่ วนราชการสามารถด า เนินมาตรการฯ ส าหรับ 
กลุ่มบุคลากรที่อยู่ในภารกิจที่ส่วนราชการจะยุบเลิก โดย 
ไม่ก าหนดจ านวน และให้เสนอ คปร. เพ่ือพิจารณาให้ 
ความเห็นชอบให้ด าเนินมาตรการฯ และพิจารณาก าหนด
รายละเอียดการยุบเลิกต าแหน่งตามความเหมาะสม  
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กรณีที ่ ประเด็นการบริหารทรัพยากรบุคคล รายละเอียดมาตรการฯ 
๓ ส่วนราชการมีอัตราก าลังเกิน  ก าหนดกลุ่มเป้าหมายของผู้เข้าร่วมมาตรการฯ ได้ไม่เกิน 

ร้อยละ ๑๐ ของกลุ่มเป้าหมาย และให้เสนอ คปร. เพ่ือพิจารณา
ให้ความเห็นชอบให้ด าเนินมาตรการฯ และพิจารณาก าหนด
รายละเอียดการยุบเลิกต าแหน่งตามความเหมาะสม  

๔ ส่วนราชการที่มีจ านวนข้าราชการ
สูงอายุ (๕๐ ปีขึ้นไป) มากกว่าร้อยละ
ที่ก าหนด  

(๑) ส่วนราชการที่มีจ านวนข้าราชการสูงอายุ (๕๐ ปีขึ้นไป) 
ตั้ งแต่ร้อยละ ๒๐ ขึ้นไป  ก าหนดกลุ่มเป้าหมาย  
ของผู้เข้าร่วมมาตรการฯ ได้ไม่เกินร้อยละ ๕ ของ
กลุ่มเป้าหมาย 

(๒) ส่วนราชการที่มีจ านวนข้าราชการสูงอายุ (๕๐ ปีขึ้นไป) 
ตั้ งแต่ร้อยละ ๑๐  แต่ไม่ถึงร้อยละ ๒๐ ก าหนด
กลุ่มเป้าหมายของผู้ เข้าร่วมมาตรการฯ ได้ไม่เกิน 
ร้อยละ ๓ ของกลุ่มเป้าหมาย 

(๓) ทั้งนี้ ให้ อ.ก.พ. กระทรวงพิจารณาเกลี่ยจ านวนผู้เข้าร่วม
มาตรการฯ ของส่วนราชการภายในกระทรวงได้ 

  ทั้งนี้ การค านวณสัดส่วนจ านวนข้าราชการสูงอายุ (๕๐ ปีขึ้นไป) และกลุ่มเป้าหมายของ
จ านวนผู้เข้าร่วมมาตรการฯ ให้แยกตามประเภทข้าราชการตามกฎหมายได้ และส่วนราชการจะต้องยุบเลิก
ต าแหน่งผู้เข้าร่วมมาตรการฯ เฉพาะกรณีท่ี ๑ กรณีท่ี ๒ และกรณีที่ ๓ 

๕. สิทธิประโยชน์ของผู้เข้าร่วมมาตรการฯ ก าหนดสิทธิประโยชน์ที่เป็นตัวเงินและสิทธิประโยชน์อื่นๆ คือ  

(๑) สิทธิประโยชน์ที่เป็นเงินก้อน   ๘ - ๑๕ เท่าของเงินเดือนรวมเงินประจ าต าแหน่ง (ถ้ามี) 

ตามเวลาราชการที่เหลือ (ปี) โดยมีสูตรการค านวณ คือ 

เงินก้อน = [๘ + อายุราชการที่เหลือ (ปี) ] X เงินเดือนเดือนสุดท้ายรวมเงินประจ า

ต าแหน่ง* (ถ้ามี) แต่สูงสุดไม่เกิน ๑๕ เท่าของเงินเดือนรวมเงินประจ าต าแหน่ง (ถ้ามี) 

*เงินประจ าต าแหน่ง หมายถึง เงินประจ าต าแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและ 
เงินประจ าต าแหน่ง และที่แก้ไขเพ่ิมเติม เงินประจ าต าแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการ 
แต่ละประเภท และที่แก้ไขเพ่ิมเติม รวมทั้งเงินวิทยฐานะตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือน เงินวิทยฐานะและเงินประจ าต าแหน่ง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
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(๒) สิทธิประโยชน์อ่ืน  ก าหนดสิทธิประโยชน์อื่นๆ เพ่ิมเติม ได้แก่  

 การยกเว้นภาษีเงินก้อนที่ได้ร ับตามมาตรการฯ  รวมถึงผู ้ที ่ออกจากราชการ 

ตามมาตรการฯ ทีไ่ด้รับสิทธิประโยชน์ที่เป็นเงินก้อน ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖ ให้ยกเว้นไม่ต้องน าเงินก้อน

ดังกล่าวมารวมค านวณเพ่ือเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เช่นเดียวกับผู้ที่ได้รับสิทธิประโยชน์ที่เป็นเงินก้อน  

ก่อนวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖ 

 การยกเว้นภาษีในส่วนของเงินที่ได้รับจากกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ (กบข.) 

 การยกเว้นไม่ต้องชดใช้ส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ปกติกับเงินกู้ตามพระราชกฤษฎีกา

สวัสดิการเงินกู้เพ่ือที่อยู่อาศัย พ.ศ. ๒๕๓๕ โครงการสวัสดิการเงินกู้เพ่ือที่อยู่อาศัยจากธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

(ธอส.) รวมทั้งโครงการเงินกู้เพ่ือที่อยู่อาศัย ธอส. – กบข. ด้วย 

 มีสิทธิได้รับการพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  

 มีสิทธิได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนประจ าปีเสมือนข้าราชการผู้ออกจากราชการ

ด้วยเหตุเกษียณอายุ 

 มีสิทธิขอรับการพิจารณาจัดสรรวงเงินกู้ยืมจากธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง 

และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) โดยมีส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) 

ประสานการฝึกอบรมการประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

๖. เงื่อนไขเพิ่มเติม 

 ห้ามบรรจุกลับเข้ารับราชการประจ าในฝ่ายบริหาร 

 หากประสงค์บรรจุเป็นพนักงานราชการ ให้บรรจุได้ในกรณีมีสัญญาจ้างไม่เกิน ๑ ปี

โดยไม่มีการต่อสัญญาอีก 

๗. แหล่งเงินงบประมาณ 

 ให้ส่วนราชการบริหารจัดการวงเงินงบบุคลากรของส่วนราชการเพ่ือใช้ส าหรับจ่าย 

สิทธิประโยชน์เป็นเงินก้อน 

 เงินบ านาญ บ าเหน็จ/บ าเหน็จด ารงชีพ ให้ใช้จากงบกลาง  
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๘. การบริหารจัดการ  

เพ่ือให้การด าเนินมาตรการฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและไม่มีผลกระทบเกิดความเสียหาย

ต่องานราชการ ขอให้ส่วนราชการด าเนินการ ดังนี้  

(๑) ให้ส่วนราชการพิจารณาความจ าเป็นและเหมาะสมของแต่ละส่วนราชการเพ่ือจะ

ก าหนดหรือไม่ก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการอนุมัติให้ข้าราชการเข้าร่วมมาตรการฯ เพ่ือไม่ให้เกิดความ

เสียหายต่องานราชการ ดังนี้  

 ให้ยกเว้นการใช้มาตรการฯ ส าหรับข้าราชการในงานหรือสาขาวิชาชีพที่ขาดแคลน

ตามที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเป็นผู้พิจารณาก าหนด ในกรณีที่ส่วนราชการมีเหตุผลความจ าเป็น อ .ก.พ. กรม 

อาจพิจารณาให้ผู้ที่อยู่ในสายงานหรือวิชาชีพขาดแคลนดังกล่าวเข้าร่วมมาตรการฯ ได้ โดยจ านวนผู้เข้าร่วม

มาตรการฯ สูงสุดไม่เกินร้อยละ ๕ ของจ านวนคนในสายงานหรือวิชาชีพนั้นที่มีคุณสมบัติเข้าร่วมมาตรการฯ ได้ 

และสูงสุดไม่เกินจ านวนตามโควตา แล้วแต่กรณีที่ส่วนราชการเลือกด าเนินมาตรการฯ 

 ให้ส่วนราชการก าหนดหลักเกณฑ์ในการคัดกรองผู้เข้าร่วมมาตรการฯ อย่างมี

ประสิทธิภาพ เช่น พิจารณาคัดกรองหรือจัดล าดับผู้ที่จะได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมมาตรการฯ จากปัจจัยเกี่ยวกับ

ปัญหาด้านสุขภาพ ผลการปฏิบัติราชการ ผลกระทบหรือความเสียหายของงานราชการ เป็นต้น 

 หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขอ่ืน ๆ ตามความจ าเป็น และเหมาะสมของแต่ละส่วนราชการ 

(๒) ให้ส่วนราชการก าหนดแนวทางหรือแผนการบริหารจัดการงาน หรือแผนการทดแทน

อัตราก าลัง เพ่ือไม่ให้การด าเนินมาตรการฯ ส่งผลกระทบต่อขวัญและก าลังใจของผู้ปฏิบัติงานที่ยังอยู่ในระบบ

ราชการ รวมทั้งเกิดผลกระทบต่อประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ของงานในภาพรวมของส่วนราชการ เช่น กรณีที่

มีผู้เข้าร่วมมาตรการฯ ส่วนราชการจะหาบุคลากรทดแทนอย่างไร หรือจะด าเนินการอย่างไรกับภาระงานของ

ผู้เข้าร่วมมาตรการฯ เป็นต้น  

ส าหรับกรณีกระทรวงศึกษาธิการ ควรก าหนดแนวทางหรือแผนการบริหารจัดการ
อัตราก าลังของข้าราชการครู เพ่ือให้การลาออกจากราชการตามมาตรการฯ ของข้าราชการครูไม่กระทบต่อ
ประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ของการศึกษาในภาพรวม รวมทั้งผู้บังคับบัญชาผู้มีอ านาจอนุญาตการลาออกจากราชการ
ตามมาตรการฯ ต้องค านึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อประสิทธิภาพการเรียนการสอนประกอบในการพิจารณา
อนุญาตให้ข้าราชการครูออกจากราชการตามมาตรการฯ ด้วย 

(๓) ให้ส่วนราชการรายงาน คปร. เพ่ือทราบเกี่ยวกับการด าเนินการตามข้อ (๑) (๒) 
 

 

 



๖ 
 

๙. การยุบเลิกต าแหน่ง 

กรณใีห้ส่วนราชการยุบเลิกต าแหน่งผู้เข้าร่วมมาตรการฯ เฉพาะส่วนที่ด าเนินมาตรการฯ ในกรณีที่ ๑ 
กรณีท่ี ๒ และกรณีที่ ๓ โดยส่วนราชการต้องแจ้งต าแหน่งที่สมควรยุบเลิกเท่ากับจ านวนต าแหน่งที่เกษียณอายุ
ตามมาตรการฯ ในกรณีที่ ๑ กรณีท่ี ๒ และกรณีที่ ๓ เมื่อสิ้นปีงบประมาณต่อ คปร.  

๑๐. ระยะเวลาด าเนินมาตรการฯ  

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ (ผู้เข้าร่วมมาตรการฯ ออกจากราชการในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕) โดย
หากส่วนราชการใดพิจารณาแล้วเห็นว่าการด าเนินการตามมาตรการฯ ดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย 
ต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยรวมของส่วนราชการ และมีงบประมาณของส่วนราชการรองรับให้พิจารณา
ด าเนินการได้  
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