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ค าถาม-ค าตอบ 

มาตรการปรับปรุงอัตราก าลังของส่วนราชการ (โครงการเกษียณอายุก่อนก าหนด)  
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  (ออกจากราชการวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕) 

 

หลักการและแนวทางในการด าเนินมาตรการฯ  

๑. ถาม มาตรการฯ นี้มีเป้าประสงค์อะไร 
ตอบ เพ่ือให้ก าลังคนภาครัฐมีขนาดและคุณภาพที่เหมาะสมสอดคล้องกับการบริหารจัดการ

ทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม่  และเพ่ือให้การใช้ก าลังคนภาครัฐเป็นไปอย่างคุ้มค่า 
ประหยัด เต็มศักยภาพ ได้ประโยชน์สูงสุด  

๒. ถาม มาตรการฯ นี้มีหลักการอย่างไร 

ตอบ (๑) หลักความสมัครใจของผู้เข้าร่วมมาตรการฯ โดยเสนอทางเลือกให้ผู้สนใจสมัคร
เข้าร่วมมาตรการฯ ได้ โดยได้รับสิทธิประโยชน์จูงใจพิเศษเพ่ิมเติมจากการ
ลาออกปกติ  ทั้งยังมีโอกาสในการสร้างธุรกิจใหม่หรือเปลี่ยนอาชีพได้ 

(๒) หลักความรับผิดชอบของส่วนราชการ โดยผู้มีอ านาจอนุญาตตามกฎหมายเป็น 
ผู้พิจารณาการลาออกโดยค านึงถึงความเป็นธรรมแก่ข้าราชการ และประโยชน์
ของทางราชการ 

(๓) หลักการบริหารแบบเน้นผลงาน โดยเป็นกลไกให้ส่วนราชการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การใช้ก าลังคนและลดภาระค่าใช้จ่ายด้านบุคคลในระยะยาวในขณะเดียวกัน 
ก็มีกลไกป้องกันการกลั่นแกล้งข้าราชการด้วย 

(๔) หลักการจูงใจ ให้ผลประโยชน์ตอบแทนเป็นเงินช่วยเหลือ (เงินก้อน) โดยจ่ายให้ 
ผู้มีเวลาราชการเหลืออยู่มากสูงกว่าผู้มีเวลาราชการเหลืออยู่น้อย 

๓. ถาม มาตรการฯ นี้ด าเนินการอย่างไร 
ตอบ หากส่วนราชการใดพิจารณาแล้วเห็นว่า การด าเนินการตามมาตรการฯ ดังกล่าว 

ไม่ก่ อ ให้ เกิดความเสี ยหายต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติ ง านโดยรวมของ 
ส่วนราชการ และมีงบประมาณของส่วนราชการรองรับ ให้พิจารณาด าเนินการได้   
โดยส่วนราชการต้องทบทวนบทบาท ภารกิจ วิเคราะห์และส ารวจอัตราก าลัง  
และด าเนินการตามประเด็นการบริหารบุคคลที่แตกต่างกัน ดังนี้  

 
 
 



 ๒ 

กรณีที ่ ประเดน็การบริหารทรัพยากรบุคคล รายละเอียดมาตรการฯ 
๑ คณะรัฐมนตรีมีมติให้ส่วนราชการ

ปรับเปลี่ยนสถานภาพโดยออกจาก
ระบบราชการ  

ให้ส่วนราชการสามารถด าเนินมาตรการฯ ได้ โดยไม่ก าหนด
จ านวนกลุ่มเป้าหมายผู้ร่วมมาตรการฯ 

๒ ส่วนราชการประสงค์จะยุบเลิก 
บางภารกิจ  

ให้ส่ วนราชการสามารถด า เนินมาตรการฯ ส าหรับ 
กลุ่มบุคลากรที่อยู่ในภารกิจที่ส่วนราชการจะยุบเลิก โดย 
ไม่ก าหนดจ านวน และให้เสนอ คปร. เพ่ือพิจารณาให้ 
ความเห็นชอบให้ด าเนินมาตรการฯ และพิจารณาก าหนด
รายละเอียดการยุบเลิกต าแหน่งตามความเหมาะสม  

๓ ส่วนราชการมีอัตราก าลังเกิน  ก าหนดกลุ่ ม เป้ าหมายของผู้ เ ข้ าร่ วมมาตรการ ฯ ได้ 
ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ของกลุ่มเป้าหมาย และให้เสนอ คปร. 
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบให้ด าเนินมาตรการฯ และ
พิจารณาก าหนดรายละเอียดการยุบเลิกต าแหน่งตาม 
ความเหมาะสม  

๔ ส่วนราชการที่มีจ านวนข้าราชการ
สูงอายุ  (๕๐ ปีขึ้นไป) มากกว่า 
ร้อยละท่ีก 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 

 

๔. ถาม ค าว่า “ส่วนราชการ” ในมาตรการฯ หมายถึง กรม หรือ กระทรวง 
ตอบ กรม 

๕. ถาม ส่วนราชการจะต้องด าเนินการตามมาตรการฯ อย่างไร 
ตอบ ส่วนราชการจะต้องทบทวนบทบาท ภารกิจ วิเคราะห์และส ารวจอัตราก าลังของ 

ส่วนราชการ และระบุว่าประเด็นการบริหารบุคคลของส่วนราชการนั้นตรงกับประเด็น
การบริหารบุคคลประเด็นใด เพ่ือด าเนินการรายละเอียดที่แตกต่างกันต่อไป 



 ๓ 

๖. ถาม ส่วนราชการสามารถเลือกประเด็นการบริหารบุคคลเพียงหนึ่งกรณี หรือหลายกรณี
ได้หรือไม ่ 

ตอบ ได้ โดยส่วนราชการจะเลือกประเด็นการบริหารงานบุคคลเพียงหนึ่งกรณี หรือจะเลือก
ด าเนินมาตรการฯ ควบคู่กันได้ โดยพิจารณาตามเหตุผลความจ าเป็นของแต่ละส่วนราชการ 
ดังนี้ 

• เลือกกรณีท่ี ๒ ควบคู่กับกรณีที่ ๓  
• เลือกกรณีท่ี ๒ ควบคู่กับกรณีที่ ๔  

ทั้งนี้ การนับฐานจ านวนคนในแต่ละกรณีจะต้องไม่ซ้ ากัน  

การก าหนดกรอบจ านวนผู้เข้าร่วมมาตรการฯ 

๗. ถาม การก าหนดกรอบจ านวนผู้ออกจากราชการตามมาตรการฯ พิจารณาอย่างไร  
ตอบ ส่วนราชการก าหนดกรอบจ านวนผู้ออกจากราชการตามมาตรการฯ แตกต่างกัน 

ตามประเด็นการบริหารบุคคลของส่วนราชการ (ดูถาม-ตอบขอ้ ๓)  

๘. ถาม ส่วนราชการที่จะเลือกด าเนินมาตรการฯ ในกรณีที่ ๔ จะต้องมีจ านวนข้าราชการที่มี
อายุ ๕๐ ปีขึ้นไปร้อยละเท่าใด 

ตอบ ส่วนราชการจะต้องมีจ านวนข้าราชการที่มีอายุ ๕๐ ปีขึ้นไปตั้งแต่ร้อยละ ๑๐ ของ
จ านวนข้าราชการของส่วนราชการ  

๙. ถาม การค านวณกรอบจ านวนผู้เข้าร่วมมาตรการฯ ค านวณ ณ วันที่ใด และค านวณอย่างไร 
ตอบ การค านวณกรอบจ านวนผู้ เข้าร่วมมาตรการฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

จะค านวณ  ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕  

 (๑)  กรอบจ านวนผู้เข้าร่วมมาตรการฯ คิดเป็นร้อยละของจ านวนกลุ่มเป้าหมาย ดังนั้น 
จะต้องค านวณจ านวนกลุ่มเป้าหมายก่อน  

 (๒)  วิธีการค านวณกลุ่มเป้าหมาย  คือ ใช้ฐานประมาณการจ านวนข้าราชการที่มีอายุ  
๕๐ ปีขึ้นไป ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ บวกเพ่ิมด้วยจ านวนข้าราชการที่มีอายุ
ไม่ถึง ๕๐ ปีแต่มีอายุราชการ ๒๕ ปีขึ้นไป (ไม่รวมเวลาราชการทวีคูณ)  

 (๓)  เมื่อได้จ านวนกลุ่มเป้าหมายแล้ว ถึงจะค านวณร้อยละของกลุ่มเป้าหมาย 
ตามรายกรณี เพ่ือระบุจ านวนผู้เข้าร่วมมาตรการฯ ได้ในแต่ละปีงบประมาณ 

๑๐. ถาม การค านวณจ านวนข้าราชการที่มีอายุ ๕๐ ปีขึ้นไป (ตารางที่ ๑) จะมีการปัดเศษอย่างไร  
ตอบ การปัดเศษของค่าร้อยละท่ีค านวณได้ในแต่ละปี ให้ปัดเศษขึ้นเป็นจ านวนเต็ม  



 ๔ 

๑๑. ถาม การค านวณกรอบจ านวนผู้เข้าร่วมมาตรการฯ (ตารางท่ี ๒) จะมีการปัดเศษอย่างไร  
ตอบ ปัดเศษขึ้นเป็นจ านวนเต็ม เช่น หากส่วนราชการมีจ านวนกลุ่มเป้าหมาย (ผู้มีอายุ        

๕๐ ปีขึ้นไปบวกกับผู้มีอายุราชการ ๒๕ ปีขึ้นไป) เท่ากับ ๕๓ คน และส่วนราชการเลือก
ด าเนินมาตรการฯ ในกรณีที่ ๔ จ านวนผู้ เข้าร่วมมาตรการฯ สูงสุด คือ ร้อยละ ๕  
ของจ านวนกลุ่มเป้าหมาย หรือเท่ากับ ๒.๖๕ คน จะปัดเศษขึ้น เท่ากับ ๓ คน 

๑๒. ถาม ในกรณีที่ส่วนราชการเลือกด าเนินมาตรการฯ ในกรณีที่ ๑ ส่วนราชการจะต้อง
ค านวณหรือไม่ว่า ส่วนราชการมีจ านวนข้าราชการที่มีอายุ ๕๐ ปีขึ้นไป เป็นร้อยละ
เท่าไร  

ตอบ ไม่ต้อง หากส่วนราชการเข้าอยู่ในกรณีที่ ๑ ส่วนราชการจะต้องก าหนดกรอบจ านวน
กลุ่มเป้าหมาย ซึ่งหมายถึง ผู้ที่มีอายุ ๕๐ ปีขึ้นไป รวมกับผู้ที่มีเวลาราชการส าหรับ
ค านวณบ าเหน็จบ านาญครบ ๒๕ ปี (ไม่รวมเวลาราชการทวีคูณ) โดยมาตรการ
ปรับปรุงอัตราก าลังของส่วนราชการไม่ได้ก าหนดจ านวนผู้ เข้าร่วมมาตรการฯ  
ของกลุ่มเป้าหมายไว้แต่อย่างใด   

 ทั้งนี้ ข้าราชการที่จะลาออกจากราชการตามมาตรการฯ ในกรณีที่ ๑ หรือกรณีที่ ๒ ได้ 
จะต้องหลังจากเลือกแล้วว่าจะไม่ไปอยู่ในหน่วยงานใหม่ 

๑๓. ถาม ในกรณีที่ส่วนราชการเลือกด าเนินมาตรการฯ ในกรณีที่ ๒ ส่วนราชการจะต้อง
ค านวณหรือไม่ว่า ส่วนราชการมีจ านวนข้าราชการที่มีอายุ ๕๐ ปีขึ้นไป เป็นร้อยละ
เท่าไร 

ตอบ ไม่ต้อง หากส่วนราชการเลือกด าเนินมาตรการฯ ในกรณีที่ ๒ ส่วนราชการจะต้อง
ก าหนดภารกิจที่จะยุบเลิก และก าหนดกรอบจ านวนกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งหมายถึง ผู้ที่มี
อายุ ๕๐ ปีขึ้นไป หรือผู้ที่มีเวลาราชการส าหรับค านวณบ าเหน็จบ านาญครบ ๒๕ ปี  
(ไม่รวมเวลาราชการทวีคูณ) โดยมาตรการปรับปรุงอัตราก าลังของส่วนราชการไม่ได้
ก าหนดจ านวนผู้เข้าร่วมมาตรการฯ ของกลุ่มเป้าหมายไว้แต่อย่างใด  

๑๔. ถาม ในกรณีที่ส่วนราชการเลือกด าเนินมาตรการฯ ในกรณีที่ ๓ ส่วนราชการจะต้อง
ค านวณหรือไม่ว่า ส่วนราชการมีจ านวนข้าราชการที่มีอายุ ๕๐ ปีขึ้นไป เป็นร้อยละ
เท่าไร  

ตอบ ไม่ต้อง แต่ส่วนราชการจะต้องนับจ านวนกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งหมายถึง ข้าราชการผู้ที่มี
อายุ ๕๐ ปีขึ้นไป รวมกับผู้ที่มีเวลาราชการส าหรับค านวณบ าเหน็จบ านาญครบ ๒๕ ปี 
(ไม่รวมเวลาราชการทวีคูณ) มาตรการฯ กรณีที่ ๓ ก าหนดจ านวนผู้เข้าร่วมมาตรการฯ ได้
ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ของกลุ่มเป้าหมาย  



 ๕ 

๑๕. ถาม ในกรณีที่ส่วนราชการเลือกด าเนินมาตรการฯ ในกรณีที่ ๔ ส่วนราชการจะต้อง
ค านวณหรือไม่ว่า ส่วนราชการมีจ านวนข้าราชการที่มีอายุ ๕๐ ปีขึ้นไป ตั้งแต่ร้อยละ 
๑๐ ของจ านวนข้าราชการในส่วนราชการ 

ตอบ ต้อง โดยส่วนราชการที่จะเลือกด าเนินมาตรการฯ ในกรณีที่ ๔ จะต้องมีจ านวน
ข้าราชการที่มีอายุ ๕๐ ปีขึ้นไป ตั้งแต่ร้อยละ ๑๐ ของจ านวนข้าราชการในส่วนราชการ 

๑๖. ถาม ในกรณีที่ส่วนราชการจะเลือกด าเนินมาตรการฯ ในกรณีที่ ๔ ส่วนราชการจะ
ค านวณจ านวนผู้ที่มีเวลาราชการส าหรับค านวณบ าเหน็จบ านาคครบ ๒๕ ปี  
(ไม่รวมเวลาราชการทวีคูณ) รวมกับจ านวนข้าราชการที่มีอายุ ๕๐ ปีขึ้นไป เพื่อให้
จ านวนในภาพรวมถึงตามเกณฑ์ที่ก าหนดได้ หรือไม่ 

ตอบ ไม่ได้ การพิจารณาว่าส่วนราชการจะเลือกด าเนินมาตรการฯ ในกรณีที่ ๔ ส่วนราชการ
จะต้องมีจ านวนข้าราชการเฉพาะผู้ที่มีอายุ ๕๐ ปีขึ้นไป ตั้งแต่ร้อยละ ๑๐ ของจ านวน
ข้าราชการในส่วนราชการ 

๑๗. ถาม หากส่วนราชการเลือกด าเนินมาตรการฯ ในกรณีที่ ๔  ขั้นตอนการค านวณกรอบ
จ านวนผู้เข้าร่วมมาตรการฯ จะต้องท าอย่างไร 

ตอบ ขั้นตอนที่ ๑  ส่วนราชการจะต้องมีจ านวนข้าราชการที่มีอายุ ๕๐ ปีขึ้นไปตั้งแต่ร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป  
 ขั้นตอนที่ ๒  การค านวณกรอบจ านวนกลุ่มเป้าหมาย คือ ค านวณจ านวนของ

ข้าราชการที่มีอายุ ๕๐ ปีขึ้นไปบวกกับจ านวนข้าราชการที่มีอายุราชการ ๒๕ ปีขึ้นไป  
 ขั้นตอนที่ ๓  การก าหนดจ านวนผู้เข้าร่วมมาตรการฯ แล้วแต่กรณีของมาตรการที ่

ส่วนราชการเลือก เช่น ส่วนราชการที่มีจ านวนข้าราชการสูงอายุ (๕๐ ปีขึ้นไป) ตั้งแต่
ร้อยละ ๑๐ แต่ไม่ถึงร้อยละ ๒๐ จะก าหนดกลุ่มเป้าหมายของผู้เข้าร่วมมาตรการฯ ได้
ไม่เกินร้อยละ ๓ ของกลุ่มเป้าหมาย ในกรณีที่ ๔ เป็นต้น 

๑๘. ถาม ส่วนราชการที่จะเข้าร่วมมาตรการฯ ในกรณีที่ ๔ จะต้องมีจ านวนข้าราชการที่มี
อายุ ๕๐ ปีขึ้นไป ตั้งแต่ร้อยละ ๑๐ ของจ านวนข้าราชการของส่วนราชการนั้น 
จะนับจ านวนข้าราชการที่มีอายุ ๕๐ ปีขึ้นไป ณ วันใด  

ตอบ นับจ านวนข้าราชการที่มีอายุ ๕๐ ปีขึ้นไป ณ วันที่ก่อนที่ผู้ได้รับอนุญาตให้ลาออกจาก
ราชการตามโครงการฯ ออกจากราชการ คือ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ 
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๑๙. ถาม ส่วนราชการจะเลือกเข้าร่วมมาตรการฯ โดยเลือกเข้ามาตรการมากกว่าหนึ่งกรณี 
เช่น กรณีส่วนราชการจะยุบเลิกบางภารกิจ และเลือกที่จะเข้าร่วมมาตรการฯ  
ในกรณีที่ ๔ เป็นต้น ส่วนราชการจะท าได้หรือไม่  

ตอบ ได้ ทั้งนี้ เพ่ือไม่ให้การคิดฐานมีความซ้ าซ้อนกัน ส่วนราชการจะต้องเสนอรายละเอียด
ด้วยว่า ภารกิจที่จะยุบเลิกมีกรอบจ านวนกลุ่มเป้าหมายเท่าใด และเมื่อตัดจ านวนคนใน
ภารกิจที่จะยุบเลิกแล้ว ส่วนราชการจะมีจ านวนข้าราชการที่มีอายุ ๕๐ ปีขึ้นไป ตั้งแต่
ร้อยละ ๑๐ ของจ านวนข้าราชการหรือไม่  

ระยะเวลาในการด าเนินมาตรการฯ 

๒๐. ถาม ระยะเวลาด าเนินการของมาตรการฯ คือเม่ือไร และเหมือนกันทุกส่วนราชการ
หรือไม่ 

ตอบ เหมือนกันทุกส่วนราชการ คือ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

๒๑. ถาม วันออกจากราชการตามมาตรการฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ คือวันใด 
ตอบ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ 

ประเภทข้าราชการและคุณสมบัติของข้าราชการที่จะสมัครเข้าร่วมมาตรการฯ  

๒๒. ถาม มาตรการฯ นี้ครอบคลุมข้าราชการประเภทใดบ้าง 
ตอบ มาตรการฯ นี้ครอบคลุม ข้าราชการพลเรือนสามัญ ข้าราชการพลเรือนในพระองค์  

ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ข้าราชการต ารวจ  ข้าราชการทหาร  ข้าราชการธุรการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการฝ่ายอัยการ  และข้าราชการประเภทอื่นตามท่ีคณะรัฐมนตรีก าหนด  

๒๓. ถาม ลูกจ้างประจ ามีสิทธิสมัครเข้าร่วมมาตรการฯ นี้หรือไม่ 
ตอบ ไม่มีสิทธิ 

๒๔. ถาม ผู้สมัครเข้าร่วมมาตรการฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จะต้องมีคุณสมบัติ
อะไรบ้าง 

ตอบ ผู้สมัครเข้าร่วมมาตรการฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน
ตั้งแต่วันที่ยื่นใบสมัครจนถึงวันที่ได้รับอนุญาตให้ออกจากราชการ  ดังนี้ 

(๑) มีเวลาราชการเหลือตั้งแต่ ๒ ปีขึ้นไป 

(๒) มีอายุตั้งแต่ ๕๐ ปีขึ้นไป  หรือ มีเวลาราชการส าหรับค านวณบ าเหน็จบ านาญครบ 
๒๕ ปี (ไม่รวมเวลาราชการทวีคูณ ) ทั้งนี้ นับถึงวันที่ ๓๐ กันยายนของปีที่                   
ส่วนราชการด าเนินมาตรการฯ 
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(๓) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ  ถูกสอบสวนหรือสอบหาข้อเท็จจริง 
ทางวินัย  พิจารณาโทษทางวินัย  รายงานการด าเนินการทางวินัย  หรือพิจารณา
อุทธรณ์ค าสั่งลงโทษทางวินัย  หรือไม่เป็นผู้ต้องหาหรือจ าเลยในคดีอาญาซึ่งมิใช่
ความผิดลหุโทษหรือความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท 

(๔) ไม่เป็นผู้ซึ่งอยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะต้องออกจากราชการไม่ว่ากรณีใดๆ ตามกฎหมาย  
เช่น  ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนเพ่ือรอฟังผลการสอบสวนพิจารณา  ถูกสั่ง
ลงโทษปลดออก  หรือไล่ออก  หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการ เนื่องจากไม่สามารถ
ปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในระดับอันเป็นที่พอใจของ
ทางราชการ เป็นต้น 

(๕) ถ้าเป็นผู้อยู่ระหว่างปฏิบัติราชการชดใช้ตามสัญญาที่ได้ท าไว้กับส่วนราชการ 
ในการไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย จะต้องปฏิบัติราชการชดใช้มาแล้ว 
ไม่น้อยกว่าระยะเวลาศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย  และจะต้องยินยอม
ชดใช้เงินตามสัญญาผูกพันที่ได้ท าไว้กับราชการส าหรับเวลาที่ยังปฏิบัติราชการชดใช้
ไม่ครบ 

๒๕. ถาม ผู้ที่จะครบวาระเกษียณอายุราชการในวันที่  ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ มีสิทธิสมัคร 
เข้าร่วมมาตรการฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้หรือไม ่

ตอบ ไมไ่ด ้เนื่องจากมีระยะเวลาราชการเหลือไม่ถึง ๒ ปี 

๒๖. ถาม ข้าราชการผู้หนึ่งได้ถูกฟ้องเป็นจ าเลยในคดีอาคา ข้าราชการผู้นั้นจะมีคุณสมบัติ
สมัครเข้าร่วมมาตรการฯ หรือไม่ 

ตอบ ข้าราชการที่เป็นจ าเลยในคดีอาญาซึ่งมิใช่ความผิดลหุโทษหรือความผิดที่ได้กระท า 
โดยประมาท ไม่มีสิทธิสมัครเข้าร่วมโครงการฯ 

 
๒๗. ถาม  ผู้ที่ลาศึกษาเป็นระยะเวลา ๒ ปี  และได้ท าสัคคาไว้กับส่วนราชการในการปฏิบัติ

ราชการชดใช้เป็นระยะเวลา ๔ ปี (๒ เท่า) หากข้าราชการดังกล่าวได้ปฏิบัติราชการ
ชดใช้มาแล้ว ๑ ปี  จะสมัครเข้าร่วมมาตรการฯ โดยยินยอมที่จะชดใช้เงินส าหรับ
เวลาที่ยังปฏิบัติราชการชดใช้ไม่ครบอีก ๓ ปีตามสัคคาที่ได้ท าไว้กับส่วนราชการ  
ข้าราชการดังกล่าวจะมีคุณสมบัติในการสมัครเข้าร่วมมาตรการฯ หรือไม่ 

ตอบ  ขาดคุณสมบัติในการเข้าร่วมมาตรการฯ  เนื่องจากคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมมาตรการฯ 
กรณีเป็นผู้อยู่ระหว่างปฏิบัติราชการชดใช้ฯ ก าหนดว่าจะต้องปฏิบัติราชการชดใช้
มาแล้วไม่น้อยกว่าระยะเวลาศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ดังนั้น แม้ว่าจะ
ยินยอมชดใช้เงินคืนทั้งหมดที่ยังไม่ครบตามสัญญาที่ได้ท าไว้กับส่วนราชการ ข้าราชการ
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ผู้นั้นก็จะต้องยินยอมชดใช้เงินส าหรับระยะเวลาที่ยังปฏิบัติราชการชดใช้ไม่ครบนั้นด้วย 
แต่ระยะเวลาปฏิบัติราชการชดใช้ไม่เป็นไปตามคุณสมบัติที่ก าหนด ข้าราชการผู้นั้นก็จะ
ขาดคุณสมบัติในการเข้าร่วมมาตรการฯ 

๒๘. ถาม ข้าราชการผู้หนึ่งได้รับค าสั่งลงโทษทางวินัย  และส่วนราชการก าลังรายงาน  
อ.ก.พ. กระทรวง ข้าราชการผู้นั้นจะมีคุณสมบัติสมัครเข้าร่วมมาตรการฯ หรือไม ่

 ตอบ ไม่มีสิทธิ  เพราะกระบวนการทางวินัยยังไม่ถึงที่สุด  กล่าวคือ อ.ก.พ. กระทรวงอาจ
พิจารณามีมติเห็นชอบตามค าสั่งของกรมหรืออาจให้เพ่ิมโทษ  ลดโทษ งดโทษ หรือยกโทษได ้

๒๙. ถาม     กรณีส่วนราชการ ก. มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง ซึ่งขณะนี้
เรื่องอยู่ระหว่างการพิจารณาของหัวหน้าส่วนราชการ แต่เนื่องจากมีผู้สมัครเข้าร่วม
มาตรการฯ บางราย มีรายชื่ออยู่ในรายงานผลการสอบสวนข้อเท็จจริง จะถือว่า 
ข้าราชการรายดังกล่าวมีคุณสมบัติที่จะเข้าร่วมมาตรการปรับปรุงอัตราก าลัง 
ของส่วนราชการ (โครงการเกษียณอายุก่อนก าหนด) ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้หรือไม่ 

     ตอบ    มาตรการปรับปรุงอัตราก าลังของส่วนราชการ (โครงการเกษียณอายุก่อนก าหนด) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ก าหนดคุณสมบัติของผู้ออกจากราชการตามมาตรการฯ ไว้
ในข้อ ๓(๒) ความว่า “ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ ถูกสอบสวนหรือสอบหา
ข้อเท็จจริงทางวินัย พิจารณาโทษทางวินัย รายงานการลงโทษทางวินัย... ทั้งนี้ ผู้จะ
ได้รับอนุญาตให้ออกจากราชการตามมาตรการฯ จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตั้งแต่วันที่
ยื่นใบสมัครจนถึงวันที่ได้รับอนุญาตให้ออกจากราชการ”  ดังนั้น หากข้อเท็จจริงที่ปรากฏ
ในรายงานผลการสอบสวนข้อเท็จจริง รับฟังโดยสรุปได้ว่า ผู้ขอเข้าร่วมมาตรการฯ รายใด 
มีพฤติกรรมที่มีมูลเป็นความผิดทางวินัยแล้ว ย่อมถือได้ว่าผู้นั้นไม่มีคุณสมบัติที่จะลาออก
จากราชการตามมาตรการฯ ทั้งนี้ เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายและข้อก าหนด
คุณสมบัติของผู้ออกจากราชการตามมาตรการฯ 

สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับในการเข้าร่วมมาตรการฯ 

๓๐. ถาม ผู้เข้าร่วมมาตรการฯ จะได้รับสิทธิประโยชน์อะไรบ้าง 
ตอบ ผู้เข้าร่วมมาตรการฯ นอกจากจะได้รับบ าเหน็จ บ านาญ บ าเหน็จด ารงชีพ ตามสิทธิของตนเอง 

และเงินจากกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการในกรณีที่เป็นสมาชิก กบข. แล้ว ยังได้รับ
สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมจากการเข้าร่วมมาตรการฯ ดังนี้ 

(๑) สิทธิประโยชน์ที่เป็นเงินก้อน ตามสูตร 
[๘ + อายุราชการที่เหลือ (ปี)] X  เงินเดือนเดือนสุดท้ายรวมเงินประจ าต าแหน่ง  
(ถ้ามี) แต่สูงสุดไม่เกิน ๑๕ เท่าของเงินเดือนรวมเงินประจ าต าแหน่ง 



 ๙ 

 

(๒) สิทธิประโยชน์จูงใจอ่ืน 

 สิทธิประโยชน์จูงใจตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการให้ข้าราชการ
ผู้ เข้าร่วมมาตรการฯ มีสิทธิ ได้รับ พิจารณาเลื่อนขั้น เงินเดือนตามรอบ 
การประเมินเสมือนข้าราชการผู้ออกจากราชการด้วยเหตุเกษียณอายุ (ออกจาก
ราชการวันที่ ๑ ตุลาคม) 

 ให้ข้าราชการผู้เข้าร่วมมาตรการฯ ได้รับสิทธิประโยชน์จูงใจ ได้รับยกเว้นภาษี 
ในส่วนของเงินก้อนที่ได้รับตามมาตรการฯ 

 ให้ได้รับสิทธิประโยชน์จูงใจไม่ต้องชดใช้ส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 
ตามพระราชกฤษฎีกาสวัสดิการเงินกู้เพ่ือที่อยู่อาศัย พ.ศ. ๒๕๓๕ กับอัตรา
ดอกเบี้ยเงินกู้ปกติและให้จ่ายดอกเบี้ยในอัตราที่ก าหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาต่อไป 
ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมมาตรการฯ กู้เงินตามโครงการสวัสดิการเงินกู้เพ่ือที่อยู่อาศัย
จากธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ทั้งนี้ รวมถึงกรณีมาตรการเงินกู้เพ่ือที่อยู่
อาศัย ธอส.-กบข.  

 ให้มีสิทธิได้รับการพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

 กระทรวงแรงงานสนับสนุนการจัดหางานในภาคเอกชนรองรับผู้ที่ออกจาก
ราชการตามมาตรการฯ 

๓๑. ถาม เงินก้อนที่ผู้เข้าร่วมมาตรการฯ ได้รับ จะมีสิทธิประโยชน์ทางภาษีหรือไม่ 
ตอบ ได้รับสิทธิประโยชน์จูงใจทางภาษีตามประกาศกระทรวงการคลัง 

๓๒. ถาม มาตรการฯ มีสิทธิประโยชน์จูงใจเป็น “เงินช่วยเหลือรายเดือนผู้รับเบี้ยหวัด
บ านาค” (ช.ร.บ.) ด้วยหรือไม่ 

ตอบ ไม่มี 

๓๓. ถาม หากเข้าร่วมมาตรการฯ จะยังมีสิทธิได้รับบ าเหน็จบ านาคหรือไม่ 
ตอบ สิทธิในการได้รับบ าเหน็จบ านาญยังคงเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญ

ข้าราชการ  ดังนี้ 
๑. กรณีมีเวลาราชการ ๒๕ ปีขึ้นไป  มีสิทธิได้รับบ านาญ (เหตุรับราชการนาน) 

๒. กรณีอายุตัว ๕๐ ปีขึ้นไป (มีสิทธิได้รับบ าเหน็จบ านาญเหตุสูงอายุ) 

๒.๑  เวลาราชการตั้งแต่ ๑ ปีขึ้นไป แต่ไม่ถึง ๑๐ ปี มีสิทธิได้รับบ าเหน็จ 

๒.๒ เวลาราชการตั้งแต่ ๑๐ ปีขึ้นไป มีสิทธิได้รับบ านาญ 



 ๑๐ 

            ทั้งนี้ การนับเวลาราชการเพื่อให้เกิดสิทธิรับบ าเหน็จบ านาญให้นับจ านวนปี 
เศษของปีถ้าถึงครึ่งปีให้นับเป็น ๑ ปี 

๓๔. ถาม การค านวณบ าเหน็จบ านาคส าหรับผู้ที่เป็นสมาชิก กบข . และไม่ได้เป็นสมาชิก 
กบข. แตกต่างกันหรือไม่ 

ตอบ แตกต่างกันที่สูตรการค านวณบ านาญ และวิธีการนับเวลาราชการ  ดังนี้ 

 สูตรการค านวณบ าเหน็จ (เหมือนกัน) 

 บ าเหน็จ   =   เงินเดือนเดือนสุดท้าย X เวลาราชการ* 

 สูตรการค านวณบ านาญ 

 กรณีเป็นสมาชิก กบข. 
 บ านาญ   = เงินเดือนเฉลี่ย ๖๐ เดือนสุดท้าย X เวลาราชการ* 
 ๕๐ 

 ทั้งนี้ บ านาญไม่เกิน ๗๐% ของเงินเดือนเฉลี่ย ๖๐ เดือนสุดท้าย 

 กรณีไม่ได้เป็นสมาชิก กบข. 
 บ านาญ   = เงินเดือนเดือนสุดท้าย X เวลาราชการ* 
 ๕๐ 

* เวลาราชการ กรณีเป็นสมาชิก กบข. จะนับจ านวนปีรวมทั้งเศษของปีด้วย แต่กรณี
ไม่ได้เป็นสมาชิก กบข. จะนับจ านวนปี เศษของปีถ้าถึงครึ่งปีให้นับเป็น ๑ ปี 

๓๕. ถาม เงินเดือนเดือนสุดท้ายที่จะน ามาเป็นฐานค านวณสิทธิประโยชน์จูงใจ (เงินก้อน)  
บ าเหน็จบ านาคนั้น  รวมเงินเพิ่มอ่ืนหรือไม่ 

ตอบ กรณีค านวณเงินก้อนจะไม่รวมเงินเพ่ิม  แต่เงินเพ่ิมบางรายการสามารถน าไปรวม
ค านวณบ าเหน็จบ านาญตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการได้ เช่น   
เงินเพ่ิมพิเศษรายเดือนส าหรับค่าวิชา เงินเพ่ิมส าหรับต าแหน่งที่ต้องฝ่าอันตรายเป็นปกติ  
เงินเพ่ิมส าหรับการสู้รบ  หรือเงินเพ่ิมส าหรับการปราบปรามผู้กระท าผิด  แต่ไม่รวมถึง
เงินเพ่ิมอย่างอ่ืน 

 
 
 
 



 ๑๑ 

การบริหารงานบุคคลของส่วนราชการ 

๓๖. ถาม ส่วนราชการจะต้องไม่มีการจ้างผู้ที่เข้าร่วมมาตรการฯ ในลักษณะการจ้างก าลังคน
ประเภทอ่ืน หมายถึงกลุ่มใดบ้าง 

ตอบ ห้ามส่วนราชการจ้างผู้ที่เข้าร่วมมาตรการฯ กลับมาเป็นต าแหน่งประจ าในสังกัด               
ฝ่ายบริหาร ทั้งนี้ ให้ส่วนราชการบรรจุผู้ที่เข้าร่วมมาตรการฯ เป็นพนักงานราชการได้ 
แต่ต้องมีสัญญาจ้างและมีระยะเวลาโดยรวมไม่เกิน  ๑ ปี 

๓๗. ถาม  เงื่อนไขห้ามบรรจุผู้เข้าร่วมมาตรการฯ กลับเข้ารับราชการประจ าในฝ่ายบริหาร 
หมายถึงกรณีใด 

 ตอบ ห้ามบรรจุกลับเข้ารับราชการประจ าในหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวง กรม หรือ
มหาวิทยาลัยต่างๆ  แต่ไม่รวมถึง  ฝ่ายตุลาการ  ฝ่ายนิติบัญญัติ  และองค์กรอิสระ 
ตามรัฐธรรมนูญ  องค์การมหาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรของรัฐอ่ืน 

๓๘. ถาม ส่วนราชการที่ด าเนินมาตรการฯ ในกรณีที่ ๔ ซึ่งใช้งบประมาณภายในวงเงิน
งบประมาณงบบุคลากรที่ได้รับจัดสรรตั้งแต่วันเริ่มต้นปีงบประมาณ (ไม่รวม 
เงินงบประมาณที่มีการตัดโอนระหว่างปี) จ่ายเป็นเงินก้อนให้แก่ข้าราชการ โดยไม่ต้อง
ยุบเลิกต าแหน่งนั้น จะจ้างข้าราชการได้มากกว่าจ านวนต าแหน่งที่ข้าราชการ
ลาออกได้หรือไม่ 

ตอบ ไม่ได้ ส่วนราชการจ้างข้าราชการได้ตามกรอบจ านวนต าแหน่งที่ คปร. อนุมัติ  
การก าหนดให้ส่วนราชการบริหารภายในวงเงินงบบุคลากร หมายถึง การบริหาร
ค่าใช้จ่ายส าหรับเงินก้อนสิทธิประโยชน์ที่จ่ายให้แก่ข้าราชการเท่านั้น 

๓๙. ถาม ส่วนราชการจะสามารถบรรจุแต่งตั้งข้าราชการใหม่แทนต าแหน่งของผู้ลาออกจาก
ราชการตามมาตรการฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้หรือไม่  

ตอบ เนื่องจากการจ่ายเงินก้อนส าหรับผู้ เข้าร่วมมาตรการฯ ต้องจ่ายจากงบบุคลากร                 
ของส่วนราชการ ดังนั้น ส่วนราชการจะด าเนินการบรรจุแต่งตั้งข้าราชการใหม่ได้หรือไม่ นั้น 
ส่วนราชการต้องพิจารณาว่ามี งบบุคลากรตามยอดเงินที่ ได้ รับจัด สรรตั้ งแต่ 
ต้นปีงบประมาณเพียงพอส าหรับการบรรจุแต่งตั้งข้าราชการใหม่ในปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๕๖ หรือไม่ และหากมีงบประมาณไม่เพียงพอ ก็จะต้องด าเนินการบรรจุแต่งตั้ง
ข้าราชการใหม่ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 



 ๑๒ 

๔๐. ถาม หากสถาบันอุดมศึกษาเลือกด าเนินมาตรการฯ ในกรณีที่ ๔ จะได้รับคืนต าแหน่ง
อย่างไร คืนเป็นต าแหน่งข้าราชการหรือได้รับจัดสรรงบประมาณ เพื่อจ้างพนักงาน
มหาวิทยาลัย 

ตอบ ได้รับจัดสรรงบประมาณเพ่ือจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยตามมติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๔๒ และวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๔๙ 

 

งบประมาณส าหรับจ่ายให้กับผู้เข้าร่วมมาตรการฯ  

๔๑. ถาม งบบุคลากรที่ใช้ในการจ่ายเงินก้อนให้แก่ข้าราชการ ใช้งบประมาณในปีใด 
ตอบ ข้าราชการที่ออกจากราชการในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖)  

ส่วนราชการจะต้องใช้งบบุคลากรของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  

๔๒. ถาม ส่วนราชการจะตัดโอนเงินงบประมาณในงบอ่ืนมาเพิ่มยอดในงบบุคลากรที่ใช้ 
ในการจ่ายเงินก้อนให้แก่ข้าราชการ ได้หรือไม่  

ตอบ ไม่ได้  มติคณะรัฐมนตรีก าหนดให้ใช้ภายในวงเงินงบประมาณงบบุคลากรที่ได้รับจัดสรร
ตั้งแต่วันเริ่มต้นปีงบประมาณ (ไม่รวมเงินงบประมาณที่มีการตัดโอนระหว่างปี) 

๔๓. ถาม ข้าราชการที่ประสงค์จะลาออกจากราชการตามมาตรการฯ แต่ส่วนราชการ 
มีงบบุคลากรไม่เพียงพอ ข้าราชการจะขอรับเงินสิทธิประโยชน์เงินก้อนเพียง ๑๒ เท่า
ได้หรือไม่  

ตอบ ไม่ได้ เพราะการจ่ายสิทธิประโยชน์เงินก้อนส าหรับผู้ออกจากราชการตามมาตรการฯ 
เป็นไปตามที่ก าหนดในพระราชกฤษฎีกาเงินช่วยเหลือผู้ซึ่ งออกจากราชการ 
ตามมาตรการฯ ซึ่ งเป็นการจ่ายจากเงินงบประมาณแผ่นดิน และเป็นหน้าที่ 
ตามกฎหมายในการจ่ายสิทธิประโยชน์เงินก้อนให้แก่ข้าราชการที่ออกจากราชการ 
ตามมาตรการฯ จึงไม่อาจพิจารณาตามความประสงค์ของข้าราชการดังกล่าวได้  

การสมัครเข้าร่วมมาตรการฯ  

๔๔. ถาม ผู้ประสงค์จะเข้าร่วมมาตรการฯ จะย่ืนใบสมัครกับผู้ใด 
ตอบ ยื่นต่อผู้บังคับบัญชาเหนือข้ึนไปชั้นหนึ่ง ภายในช่วงเวลาเปิดรับสมัคร 

๔๕. ถาม การลาออกตามมาตรการฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จะมีผลเมื่อใด 
ตอบ มีผลวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ 



 ๑๓ 

๔๖. ถาม ข้าราชการจะยื่นใบลาออกตามมาตรการฯ ไว้ล่วงหน้าส าหรับปีงบประมาณถัดไป 
ได้หรือไม่  

ตอบ ไม่ได้  

๔๗. ถาม ข้าราชการจะยื่นใบลาออกตามมาตรการฯ ก่อนหรือหลังวันที่ก าหนดรับสมัคร ได้หรือไม่ 
 ตอบ  ไม่ได้ เนื่องจากข้าราชการจะสามารถยื่นใบสมัครเพ่ือลาออกตามมาตรการฯ ได้ ภายใน

ช่วงระยะเวลาที่ก าหนดให้เปิดรับสมัครเท่านั้น ซึ่งเป็นไปตามก าหนดการมาตรการฯ  
(สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒) 

๔๘. ถาม ส่วนราชการจะเปลี่ยนแปลงก าหนดระยะเวลารับสมัครได้หรือไม่ 
ตอบ ไม่ได้ ก าหนดระยะเวลารับสมัครเป็นก าหนดเวลาที่ทุกส่วนราชการต้องถือปฏิบัติ  

๔๙. ถาม ส่วนราชการจะเห็นชอบให้ผู้ที่สมัครเข้าร่วมมาตรการฯ หลังระยะเวลาที่ก าหนด 
เข้าร่วมมาตรการฯ ได้หรือไม่  

ตอบ ไม่ได้  

๕๐. ถาม ข้าราชการที่โอนย้ายไปองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามภารกิจแล้ว  ปัจจุบัน 
มีสถานะเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น  จะสมัครเข้าร่วมมาตรการฯ นี้ได้หรือไม่ 

ตอบ ไมไ่ด ้ เนื่องจากมาตรการฯ นี้ไม่ได้ครอบคลุมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

การนับระยะเวลาราชการ 

๕๑. ถาม การนับเวลาราชการเพื่อให้เกิดสิทธิในการเข้าร่วมมาตรการฯ รวมเวลาราชการ
ทวีคูณด้วยหรือไม่  และหากมีเศษ ๖ เดือน จะปัดเป็น ๑ ปี หรือไม ่

ตอบ การนับเวลาราชการจะไม่รวมเวลาราชการทวีคูณ  ส าหรับเศษของปีถ้าถึงครึ่ง 
ให้นับเป็น ๑ ปี  เพ่ือให้เกิดสิทธิในการเข้าร่วมมาตรการฯ ได ้

๕๒. ถาม การนับเวลาราชการเพื่อให้เกิดสิทธิรับบ าเหน็จบ านาคนั้น  รวมเวลาราชการทวีคูณ
ด้วยหรือไม่  และหากมีเศษ ๖ เดือน จะปัดเป็น ๑ ปี หรือไม่ 

ตอบ การนับเวลาราชการเพ่ือให้เกิดสิทธิรับบ าเหน็จบ านาญจะรวมเวลาราชการทวีคูณด้วย  
ส าหรับเศษของปีถ้าถึงครึ่งให้นับเป็น ๑ ปี แต่การนับเวลาเพ่ือค านวณบ าเหน็จบ านาญ นั้น 
กรณีเป็นสมาชิก กบข. ให้นับจ านวนปีรวมทั้งเศษของปีด้วย โดยการนับเศษของปี 
ซึ่งเป็นเดือนหรือวันให้ค านวณตามวิธีการจ่ายเงินเดือน  กรณีไม่ได้เป็นสมาชิก กบข.  
ให้นับจ านวนปีเศษของปีถ้าถึงครึ่งให้นับเป็น ๑ ปี 



 ๑๔ 

๕๓. ถาม ผู้มีเวลาราชการไม่ถึง ๒๕ ปี  แต่เม่ือรวมเวลาทวีคูณแล้วครบ ๒๕ ปี  จะมีสิทธิ
สมัครเข้าร่วมมาตรการฯ หรือไม่ 

ตอบ ไม่มีสิทธิสมัครเข้าร่วมมาตรการฯ 

๕๔. ถาม นาย ก  เป็นข้าราชการพลเรือนสามัคจะมีสิทธิสมัครเข้าร่วมมาตรการฯ หรือไม่   
ถ้ามีเวลาราชการนับถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕  เท่ากับ ๒๔ ปี ๖ เดือน 

ตอบ มีสิทธิเข้าร่วมมาตรการฯ  เนื่องจาก เศษ ๖ เดือนนับเป็น ๑ ปี จึงรวมเวลาราชการได้  ๒๕ ปี 

๕๕. ถาม หากส านักงานต ารวจแห่งชาติเลือกด าเนินมาตรการฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
นาย ข เป็นข้าราชการต ารวจจะมีสิทธิสมัครเข้าร่วมมาตรการฯ หรือไม่  ถ้ามีอายุ
นับถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕  เท่ากับ ๔๙ ปี ๑๑ เดือน ๒๘ วัน 

ตอบ ไม่มีสิทธิ เนื่องจากอายุไม่ครบ ๕๐ ปีบริบูรณ์ (ยกเว้นมีอายุราชการครบ ๒๕ ปี)  

๕๖. ถาม หากกระทรวงกลาโหมเลือกด าเนินมาตรการฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ นาย จ 
เป็นข้าราชการทหารที่มีอายุ ๔๗ ปี จะมีสิทธิเข้าร่วมมาตรการฯ ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ หรือไม่ 

ตอบ ได้ โดยข้าราชการทหารที่มีสิทธเิข้าร่วมมาตรการฯ ต้องมีอายุ ๔๕ ปีขึ้นไป หรือมีเวลาราชการ 
๒๕ ปีขึ้นไป 

๕๗. ถาม การนับเวลาราชการในกรณีต่างๆ เช่น การลาเข้ารับการเตรียมพล ลาศึกษา  
ลาฝึกอบรม  ดูงาน หรือลาออกไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ  หรือ
ถูกสั่งพักราชการ ฯลฯ จะน ามานับรวมเพื่อให้เกิดสิทธิสมัครเข้าร่วมมาตรการฯ 
หรือเพื่อค านวณบ าเหน็จบ านาค ได้หรือไม่ 

ตอบ การนับเวลาราชการเพ่ือให้เกิดสิทธิสมัครเข้าร่วมมาตรการฯ หรือเพ่ือค านวณบ าเหน็จ
บ านาญ  ให้นับเฉพาะวันรับราชการที่ได้รับเงินเดือนจากงบประมาณประเภทเงินเดือน
เท่านั้น ดังนั้น ในระหว่างลาหรือถูกสั่งพักราชการ ฯลฯ ดังกล่าว มีหลักการพิจารณา  ดังนี้ 

 หากได้รับเงินเดือนเต็มในช่วงระยะเวลาดังกล่าว  ก็ให้นับรวมเวลาระหว่างนั้น 
เป็นเวลาราชการ 

 หากได้รับเงินเดือนไม่เต็มเดือน  ให้นับเวลาระหว่างนั้น เป็นเวลาราชการตามส่วน
ของเงินเดือนที่ได้รับ 

 หากไม่ได้รับเงินเดือนในระหว่างลาหรือถูกสั่งพักราชการ ก็ไม่ให้นับเวลาระหว่าง
นั้นเป็นเวลาราชการ  (ยกเว้นการลาออกจากราชการเ พ่ือไปปฏิบัติ งาน 
ตามกฎหมายว่าด้วยการก าหนดหลักเกณฑ์การสั่งให้ข้าราชการไปท างานซึ่งให้นับเวลา
ระหว่างนั้นเหมือนเต็มเวลาราชการ) 



 ๑๕ 

๕๘. ถาม เวลาระหว่างการลาติดตามคู่สมรสโดยไม่ได้รับเงินเดือน จะน ามานับรวมเพื่อให้เกิด
สิทธิสมัครเข้าร่วมมาตรการฯ ได้หรือไม ่

ตอบ ไม่ได ้

๕๙. ถาม นาย ก  ถูกด าเนินการทางวินัยให้ออกจากราชการ ต่อมาได้อุทธรณ์ และได้กลับเข้า
รับราชการ โดยในระหว่างที่ถูกให้ออกจากราชการนั้น นาย ก ได้รับเงินเดือน
ครึ่งหนึ่ง การนับเวลาราชการของ นาย ก  จะนับอย่างไร 

ตอบ นับเวลาราชการระหว่างที่ถูกออกจากราชการเพียงครึ่งเดียว 

๖๐. ถาม เวลาราชการของผู้เคยออกจากราชการและได้รับการบรรจุกลับเข้ารับราชการ  
จะนับอย่างไร 

ตอบ ๑) กรณีออกจากราชการครั้งก่อนโดย ไม่มีสิทธิรับเบี้ยหวัดบ าเหน็จบ านาญ  
เพราะถูกลงโทษปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ  เนื่องจากกระท าความผิดวินัย
อย่างร้ายแรง  ถ้ากลับเข้ารับราชการจะไม่มีสิทธินับเวลาราชการก่อนออกจากราชการ
ต่อเนื่องกับการรับราชการในตอนหลัง 

๒) กรณีออกจากราชการครั้งก่อนโดยไม่มีสิทธิรับบ าเหน็จบ านาญ ถ้ากลับเข้า 
รับราชการตั้งแต่วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๔๐ เป็นต้นมา ให้นับเวลาราชการก่อนออก
จากราชการต่อเนื่องกับการรับราชการในตอนหลังได้ 

๓) กรณีออกจากราชการครั้งก่อนโดยได้รับบ าเหน็จ ไม่ให้นับเวลาราชการก่อนออก
จากราชการต่อเนื่องกับการรับราชการในตอนหลัง  เว้นแต่กลับเข้ารับราชการ
ตั้งแต่วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๔๐ เป็นต้นมา  และผู้กลับเข้ารับราชการนั้น 
ได้คืนบ าเหน็จพร้อมดอกเบี้ย ก็ให้นับเวลาราชการก่อนออกจากราชการต่อเนื่อง
กับการรับราชการในตอนหลังได้ 

๔) กรณีออกจากราชการครั้งก่อนโดยได้รับบ านาญ ไม่ให้นับเวลาราชการก่อนออก
จากราชการต่อเนื่องกับการรับราชการในตอนหลัง  เว้นแต่เลิกรับบ านาญ ก็ให้นับ
เวลาราชการก่อนออกจากราชการต่อเนื่องกับการรับราชการในตอนหลังได้ 

๖๑. ถาม ผู้ที่ออกจากราชการตามมาตรการฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จะต้องมีอายุ
ราชการเหลืออย่างน้อยเท่าใด 

ตอบ จะต้องมีอายุราชการเหลือตั้งแต ่๒ ปีขึ้นไป นับถึงวันที่ออกจากราชการ (วันที่ ๓๐ กันยายน) 

๖๒. ถาม การนับเวลาราชการส าหรับผู้เข้าร่วมมาตรการฯ จะนับถึงวันใด   
ตอบ นับถึงวันที่ ๓๐ กันยายน  



 ๑๖ 

๖๓. ถาม ส่วนราชการจะต้องด า เนินการอย่างไร กรณีผู้ ส มัครเข้าร่วมมาตรการ ฯ  
เป็นข้าราชการในสังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาค 

ตอบ เนื่องจากมาตรการปรับปรุงอัตราก าลังของส่วนราชการ (โครงการเกษียณอายุ 
ก่อนก าหนด) เป็นมาตรการที่รองรับการปรับเปลี่ยนบทบาท ภารกิจของส่วนราชการ  
โดยการพิจารณาบทบาท ภารกิจของส่วนราชการ ส่วนราชการที่มีหน่วยงานในราชการ
บริหารส่วนภูมิภาคอาจขอความเห็นจากจังหวัดเพ่ือประกอบการพิจารณา และ
ภายหลังเมื่อทราบผลแล้วว่าจะด าเนินมาตรการในปีใดหรือไม่ อย่างไร ก็อาจแจ้ง
จ านวนผู้ เ ข้ า ร่ วมมาตรการ ฯ  ให้ แก่ จั งหวั ด  เ พ่ื อผู้ ว่ า ร าชการจั งหวั ด เป็ น 
ผู้พิจารณา  แล้วให้หัวหน้าหน่วยราชการส่วนภูมิภาคนั้น  รวบรวมใบสมัครส่งให้ 
ส่วนราชการต้นสังกัด 

๖๔. ถาม ส่วนราชการจะต้องยุบเลิกต าแหน่งตามจ านวนผู้เข้าร่วมมาตรการฯ หรือไม่ 
ตอบ การยุบเลิกต าแหน่งจะขึ้นอยู่กับว่าส่วนราชการเลือกด าเนินมาตรการฯ โดยระบุ

ประเด็นการบริหารบุคคลในกรณีใด ดังนี้  

กรณีที ่ ประเด็นการบริหารทรัพยากรบุคคล การยุบเลิกต าแหน่ง 
๑ คณะรั ฐมนตรีมีมติ ให้ส่ วนราชการ

ปรับเปลี่ยนสถานภาพโดยออกจาก
ระบบราชการ  

ยุบเลิกต าแหน่งเท่าจ านวนของข้าราชการผู้ออกจาก
ราชการตามมาตรการฯ  

๒ ส่ ว น ร า ช ก า ร ป ร ะส ง ค์ จ ะ ยุ บ เ ลิ ก 
บางภารกิจ  

ยุบเลิกต าแหน่งเท่าจ านวนของข้าราชการผู้ออกจาก
ราชการตามมาตรการฯ  

๓ ส่วนราชการมีอัตราก าลังเกิน  ยุบเลิกต าแหน่งเท่าจ านวนของข้าราชการผู้ออกจาก
ราชการตามมาตรการฯ  

๔ ส่วนราชการที่มีจ านวนข้าราชการ
สูงอายุ (๕๐ ปีขึ้นไป) มากกว่าร้อยละที่
ก าหนด 

ไม่ยุบเลิกต าแหน่งของข้าราชการผู้ออกจากราชการตาม
มาตรการฯ  ทั้งนี้ ส่วนราชการสามารถบรรจุแต่งตั้ง
บุคคลในอัตราข้าราชการที่ว่างจากผลของมาตรการฯ 
ได้เท่ากับจ านวนผู้ออกจากราชการตามมาตรการฯ 

 

 ทั้งนี้ ในกรณีท่ี ๑ กรณีท่ี ๒ และกรณีที่ ๓ ซ่ึงส่วนราชการจะต้องยุบเลิกต าแหน่ง  
ส่วนราชการจะต้องแจ้งต าแหน่งที่เห็นสมควรยุบเลิกเท่ากับจ านวนต าแหน่งของผู้เข้าร่วมมาตรการฯ 
เมื่อสิ้นปีงบประมาณเสนอไปยัง คปร. และด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ คปร. ก าหนด   

 
 



 ๑๗ 

การก าหนดมาตรการคัดกรองผู้เข้าร่วมมาตรการฯ ของส่วนราชการ 

๖๕. ถาม ส่วนราชการจะต้องมีการบริหารจัดการเพื่อให้การด าเนินมาตรการฯ เกิดประสิทธิภาพ
และไม่มีผลเสียหายต่องานราชการหรือไม่ อย่างไร 

ตอบ ส่วนราชการที่ด าเนินมาตรการฯ ต้องมีการวางแผนบริหารจัดการงานที่สอดคล้องกับ
การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ อาทิ แผนการสรรหาบุคลากร แผนการ
เกลี่ยอัตราก าลัง แผนการทดแทนบุคลากร ทั้งนี้ เพ่ือไม่ให้การปฏิบัติราชการของ 
ส่วนราชการได้รับผลกระทบจากการด าเนินมาตรการฯ  

๖๖. ถาม การก าหนดหลักเกณฑ์ในการคัดกรองผู้เข้าร่วมมาตรการฯ ส่วนราชการจะมีแนวทาง 
การพิจารณาอย่างไร 

ตอบ ส่วนราชการที่ด าเนินมาตรการฯ ต้องก าหนดหลักเกณฑ์ในการคัดกรองผู้เข้าร่วม
มาตรการฯ โดยพิจารณาตามความจ าเป็นและความเหมาะสม อาทิ ปัญหาด้านสุขภาพ  
ระดับความอาวุโส ปัญหาด้อยประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  ปัญหาครอบครัวหรือ
ภาระทางบ้าน  หรือมีการก าหนดแนวทางในการป้องกันไม่ให้ผู้ปฏิบัติงานที่มี
ประสิทธิภาพสูงหรือมีความรู้ความสามารถสูงออกจากราชการ   

๖๗. ถาม การพิจารณายกเว้นการใช้มาตรการฯ นี้ ส าหรับข้าราชการในงานหรือสาขาวิชาชีพ 
ที่ขาดแคลนตามที่ส่วนราชการต้นสังกัดเป็นผู้พิจารณาก าหนด จะต้องเป็น อ.ก.พ. 
กรม ตามที่ก าหนด จะพิจารณาโดย อ.ก.พ. กระทรวงได้หรือไม่ 

ตอบ ให้ อ.ก.พ. กรมเป็นผู้พิจารณา เนื่องจากแต่ละกรมอาจมีเหตุผลความจ าเป็นที่แตกต่าง
กันได้ 

๖๘. ถาม กรณีที่ส่วนราชการเลือกด าเนินมาตรการฯ ในกรณีที่ ๑ กรณีที่ ๒ และกรณีที่ ๓  
ส่วนราชการจะก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการอนุมัติเข้าร่วมมาตรการ ฯ  
เช่น สาขาวิชาชีพท่ีขาดแคลนด้วยได้หรือไม่ 

ตอบ ไมไ่ด้ แตส่่วนราชการจะพิจารณาให้บุคคลใดลาออกจากราชการตามมาตรการฯ หรือไม่ 
ก็ต้องพิจารณาโดยยึดหลักประโยชน์ของราชการและไม่ท าให้งานราชการเสียหาย  

 
 
 
 
 



 ๑๘ 

๖๙. ถาม กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมีข้าราชการครูในสังกัด ควรมีการก าหนดแนวทางในการ
จัดระบบบริหารจัดการในการด าเนินมาตรการฯ เพื่อมิให้เกิดผลกระทบการเรียน 
การสอนนักเรียนหรือไม่ อย่างไร 

ตอบ กระทรวงศึกษาธิการควรก าหนดแนวทางหรือแผนการบริหารจัดการอัตราก าลัง 

ของข้าราชการครู เพ่ือให้การลาออกจากราชการตามมาตรการฯ ของข้าราชการครู  

ไม่กระทบต่อประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ของการศึกษาในภาพรวม รวมทั้ ง

ผู้บังคับบัญชาผู้มีอ านาจอนุญาตการลาออกจากราชการตามมาตรการฯ ต้องค านึงถึง

ผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อประสิทธิภาพการเรียนการสอนประกอบในการพิจารณาอนุญาต

ให้ข้าราชการครูออกจากราชการตามมาตรการฯ ด้วย 

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


