
 

 

รายละเอียดมาตรการปรับปรุงอัตราก าลังของส่วนราชการ (โครงการเกษียณก่อนก าหนด) 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 (ออกจากราชการวันที่ 1 ตุลาคม 2555) 

 
1. วัตถุประสงค์   เพ่ือให้ก าลังคนภาครัฐมีขนาดและคุณภาพท่ีเหมาะสมสอดคล้องกับการบริหารจัดการทรัพยากร
บุคคลภาครรัฐแนวใหม่ และการใช้ก าลังคนภาครัฐเป็นไปอย่างคุ้มค่า ประหยัด เต็มศักยภาพได้ประโยชน์สูงสุด 
 
2. หลักการ  (1) หลักความสมัครใจของผู้เข้าร่วมมาตรการฯ และความเห็นชอบของส่วนราชการ  
  (2) หลักความรับผิดชอบของส่วนราชการ  
  (3) หลักการบริหารแบบเน้นผลงาน  
  (4) หลักการจูงใจ  
 
3. กลุ่มเป้าหมาย   ข้าราชการที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป หรือมีเวลาราชการ 25 ปีขึ้นไป (ไม่รวมเวลาทวีคูณ) นับถึงวัน
ก่อนออกจากราชการตามมาตรการฯ (วันที่ 30 กันยายน) และจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
 (1) ผู้ออกจากราชการจะต้องมีเวลาราชการเหลือตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป  นับตั้งแต่วันที่ออกจากราชการตาม
มาตรการฯ 
 (2) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ ถูกสอบสวนหรือสอบหาข้อเท็จจริงทางวินัย พิจารณาโทษทาง
วินัย รายงานการด าเนินการทางวินัย หรือพิจารณาอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษทางวินัย หรือเป็นผู้ต้องหาหรือจ าเลยใน
คดีอาญาซึ่งมิใช่ความผิดลหุโทษหรือความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท 
 (3) ไม่เป็นผู้ซึ่งอยู่ในหลักเกณฑ์ท่ีจะต้องออกจากราชการไม่ว่ากรณีใดๆ ตามกฎหมาย เช่น ถูกสั่งให้ออกจาก
ราชการไว้ก่อนเพื่อรอฟังผลการสอบสวนพิจารณา ถูกสั่งลงโทษปลดออก หรือไล่ออก หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการ
เนื่องจากไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในระดับอันเป็นที่พอใจของทางราชการ 
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน หรือกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการประเภทนั้นๆ เป็นต้น 
 (4) ถ้าเป็นผู้อยู่ระหว่างปฏิบัติราชการชดใช้ตามสัญญาที่ได้ท าไว้กับส่วนราชการในการไปศึกษา ฝึกอบรม 
หรือปฏิบัติการวิจัย จะต้องปฏิบัติราชการชดใช้มาแล้วไม่น้อยกว่าระยะเวลาศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย 
และจะต้องยินยอมชดใช้เงินตามสัญญาผูกพันที่ได้ท าไว้กับราชการส าหรับเวลาที่ยังปฏิบัติราชการชดใช้ไม่ครบ 
 ทั้งนี้ ผู้จะได้รับอนุญาตให้ออกจากราชการตามมาตรการฯ จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตั้ง แต่ที่ย่ืนใบ
สมัครจนถึงวันที่ได้รับอนุญาตให้ออกจากราชการ 
 
4. สิทธิประโยชน์ของผู้เข้าร่วมโครงการฯ  ก าหนดสิทธิประโยชน์ที่เป็นตัวเงินและสิทธิประโยชน์อื่นๆ คือ 
 (1) สิทธิประโยชน์ที่เป็นเงินก้อน  8-15 เท่าของเงินเดือนรวมเงินประจ าต าแหน่ง (ถ้ามี) ตามเวลาราชการ
ที่เหลือ (ปี) โดยมีสูตรการค านวณ คือ 
  เงินก้อน = [8 + อายุราชการที่เหลือ (ปี)] X เงินเดือนเดือนสุดท้ายรวมเงินประจ าต าแหน่ง* (ถ้ามี) 
แต่สูงสุดไม่เกิน 15 เท่าของเงินเดือนรวมเงินประจ าต าแหน่ง (ถ้ามี) 
  เงินประจ าต าแหน่ง หมายถึง เงินประจ าต าแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจ า
ต าแหน่งและท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม เงินประจ าต าแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการแต่ละประเภทและท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม รวมทั้งเงินวิทยฐานะตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือน เงินวิทยฐานะและเงินประจ าต าแหน่งข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
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 (2) สิทธิประโยชน์อื่น ก าหนดสิทธิประโยชน์อื่นๆ เพ่ิมเติม ได้แก่  
  - การยกเว้นภาษีเงินก้อนที่ได้รับตามมาตรการฯ  รวมถึงผู้ที่ออกจากราชการตามมาตรการฯ ที่
ได้รับสิทธิประโยชน์ที่เป็นเงินก้อน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 ให้ยกเว้นไม่ต้องน าเงินก้อนดังกล่าวมารวมค านวณ
เพ่ือเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เช่นเดียวกับผู้ที่ได้รับสิทธิประโยชน์ที่เป็นเงินก้อนก่อนวันที่ 1 มกราคม 2556 
  - การยกเว้นภาษีในส่วนของเงินที่ได้รับจากกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ (กบข.)  
  - การยกเว้นไม่ต้องชดใช้ส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ปกติกับเงินกู้ตามพระราชกฤษฎีกา
สวัสดิการเงินกู้เพ่ือที่อยู่อาศัย พ.ศ.2535 โครงการสวัสดิการเงินกู้เพ่ือที่อยู่อาศัยจากธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
(ธอส.) รวมทั้งโครงการเงินกู้เพ่ือที่อยู่อาศัย ธอส.-กบข. ด้วย 
  - มีสิทธิได้รับการพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  
  - มีสิทธิได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนประจ าปีเสมือนข้าราชการผู้ออกจากราชการด้วยเหตุ
เกษียณอาย ุ
  - มีสิทธิขอรับการพิจารณาจัดสรรวงเงินกู้ยืมจากธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
แห่งประเทศไทย (ธพว.) โดยมีส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ประสานการฝึกอบรม
การประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
 
5. เงื่อนไขเพิ่มเติม 
 - ห้ามบรรจุกลับเข้ารับราชการประจ าในฝ่ายบริหาร  
 - หากประสงค์บรรจุเป็นพนักราชการ ให้บรรจุได้ในกรณีมีสัญญาจ้างไม่เกิน 1 ปีโดยไม่มีการต่อสัญญาอีก  
 
ทั้งนี้ ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถตรวจสอบได้ที่ http://www.ocsc.go.th หรือสอบถามท่ี กลุ่มงานวางแผนอัตราก าลัง 
กองการเจ้าหน้าที่ สป. โทร. 0-2223-8790, มท. 50365 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ก าหนดการด าเนินการตามโครงการเกษียณอายุก่อนก าหนด ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 
(ออกจากราชการวันที่ 1 ตุลาคม 2555) 

 
 

ระยะเวลา การด าเนินการของส่วนราชการ 
มิถุนายน 2555 ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของส่วนราชการในการเข้าร่วมมาตรการฯ 

และประชาสัมพันธ์ภายในส่วนราชการ รวมถึงแจ้งรายละเอียดต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องให้ข้าราชการทราบ  

2-13 กรกฎาคม 2555 เปิดรับสมัคร (ในวันท าการ) 
23-27 กรกฎาคม 2555 ถอนใบสมัคร (ในวันท าการ) 
กรกฎาคม-สิงหาคม 2555 พิจารณาการลาออก และแจ้งจ านวนและรายละเอียดของผู้ที่ได้รับอนุมัติให้

เข้าร่วมมาตรการฯ  
กันยายน 2555 ออกค าสั่งเลื่อนเงินเดือนและค าสั่งอนุญาตให้ออกจากราชการ  
1 ตุลาคม 2555 ผู้ได้รับอนุญาตให้ลาออกจากราชการตามโครงการฯ ออกจากราชการ 
ตุลาคม 2555 เบิกจ่ายเงินก้อน เบี้ยหวัด บ าเหน็จบ านาญและเงินอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
การด าเนินการของผู้ออกจากราชการตามมาตรการฯ 
 
1. กรอกรายละเอียดในแบบหนังสือขอลาออกจากราชการตามมาตรการฯ ยื่นต่อผู้บังคับบัญชาเหนือข้ึนไป ชั้นหนึ่ง
ในระหว่างวันที่ 2-13 กรกฎาคม 2555 (ในวันท าการ) 
 
2. เมื่อได้รับอนุญาตให้ลาออกจากราชการตามมาตรการฯ แล้ว ให้กรอกรายละเอียดในเอกสารขอรับเงิน ยื่นต่อส่วน
ราชการหรือจังหวัด ได้แก่ 
 2.1 แบบขอรับเงินช่วยเหลือ (เงินก้อน)  
 2.2 แบบขอรับเบี้ยหวัด บ าเหน็จ บ านาญ บ าเหน็จด ารงชีพ (แบบ 5300)  
 2.3 แบบขอรับเงินคืนจาก กบข. (แบบ กบข 008/1/2551)  
3. หากผู้บังคับบัญชาผู้มีอ านาจอนุญาตการลาออกไม่อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการตามมาตรการฯ 
         กรณีท่ีข้าราชการยืนยนัทีจ่ะขอลาออกจากราชการ การไม่อนญุาตให้ลาออกดงักล่าว จะมีผลเปน็การยับยั้ง
การอนุญาตให้ลาออกจากราชการตามมาตรา 109 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 หรือ
ตามกฎหมายว่าด้วยข้าราชการประเภทนั้นๆ โดยไม่มีสิทธิได้รับประโยชน์ตามมาตรการฯ 
         กรณีท่ีข้าราชการไม่ยืนยนัทีจ่ะขอลาออกจากราชการให้ถือว่าข้าราชการผู้นัน้ประสงค์จะรับราชการต่อไป  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ค าถาม-ค าตอบ 
มาตรการปรับปรุงอัตราก าลังของส่วนราชการ (โครงการเกษียณอายุก่อนก าหนด) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556 (ออกจากราชการวันที่ 1 ตุลาคม 2555) 
 
คุณสมบัติของข้าราชการที่จะสมัครเข้าร่วมมาตรการฯ 
1. ถาม ผู้สมัครเข้าร่วมมาตรการฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ.255 6 จะต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้าง 
   ตอบ  ผู้สมัครเข้าร่วมมาตรการฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ.255 6 จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตั้งแต่วันที่ยื่นใบสมัคร
จนถึงวันที่ได้รับอนุญาตให้ออกจากราชการ ดังนี้ 
 (1) มีเวลาราชการเหลือตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป 
 (2) มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป หรือ มีเวลาราชการส าหรับค านวณบ าเหน็จบ านาญครบ 25 ปี (ไม่รวมเวลา
ราชการทวีคูณ) ทั้งนี้ นับถึงวันที่ 30 กันยายนของปีที่ส่วนราชการด าเนินมาตรการฯ 

(3) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ ถูกสอบสวนหรือสอบหาข้อเท็จจริงทางวินัย พิจารณาโทษทาง
วินัย รายงานการด าเนินการทางวินัย หรือพิจารณาอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษทางวินัย หรือเป็นผู้ต้องหาหรือจ าเลยใน
คดีอาญาซึ่งมิใช่ความผิดลหุโทษหรือความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท 
 ( 4) ไม่เป็นผู้ซึ่งอยู่ในหลักเกณฑ์ท่ีจะต้องออกจากราชการไม่ว่ากรณีใดๆ ตามกฎหมาย เช่น ถูกสั่งให้ออกจาก
ราชการไว้ก่อนเพื่อรอฟังผลการสอบสวนพิจารณา ถูกสั่งลงโทษปลดออก หรือไล่ออก หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการ
เนื่องจากไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในระดับอันเป็นที่พอใจของทางราชการ 
เป็นต้น 
 ( 5) ถ้าเป็นผู้อยู่ระหว่างปฏิบัติราชการชดใช้ตามสัญญาที่ได้ท าไว้กับส่วนราชการในการไปศึกษา ฝึกอบรม 
หรือปฏิบัติการวิจัย จะต้องปฏิบัติราชการชดใช้มาแล้วไม่น้อยกว่าระยะเวลาศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย 
และจะต้องยินยอมชดใช้เงินตามสัญญาผูกพันที่ได้ท าไว้กับราชการส าหรับเวลาที่ยังปฏิบัติราชการชดใช้ไม่ครบ 
 
2. ถาม  ผู้ที่จะครบวาระเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 กันยายน 255 6 มีสิทธิสมัครเข้าร่วมมาตรการฯ                
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ได้หรือไม ่
   ตอบ   ไมไ่ด้ เนื่องจากมีระยะเวลาราชการเหลือไม่ถึง 2 ปี 
 
3. ถาม ข้าราชการผู้หนึ่งได้ถูกฟ้องเป็นจ าเลยในคดีอาญา ข้าราชการผู้นั้นจะมีคุณสมบัติสมัครเข้าร่วมมาตรการฯ 
หรือไม ่
    ตอบ ข้าราชการที่เป็นจ าเลยในคดีอาญา ซึ่งมิใช่ความผิดลหุโทษหรือความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท ไม่มีสิทธิ
สมัครเข้าร่วมมาตรการฯ 
 
4. ถาม ผู้ที่ลาศึกษาเป็นระยะเวลา 2 ปี และได้ท าสัญญาไว้กับส่วนราชการในการปฏิบัติราชการชดใช้เป็นระยะเวลา 
4 ปี (2 เท่า) หากข้าราชการดังกล่าวได้ปฏิบัติราชการชดใช้มาแล้ว 1 ปี จะสมัครเข้าร่วมมาตรการฯ โดยยินยอมที่จะ
ชดใช้เงินส าหรับเวลาที่ยังปฏิบัติราชการชดใช้ไม่ครบอีก 3 ปีตามสัญญาที่ได้ท าไว้กับส่วนราชการ ข้าราชการ
ดังกล่าวจะมีคุณสมบัติในการสมัครเข้าร่วมมาตรการหรือไม่ 
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    ตอบ ขาดคุณสมบัติในการเข้าร่วมมาตรการฯ เนื่องจากคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมมาตรการฯ กรณีเป็นผู้อยู่ระหว่าง
ปฏิบัติราชการชดใช้ฯ ก าหนดว่าจะต้องปฏิบัติราชการชดใช้มาแล้วไม่น้อยกว่าระยะเวลาศึกษา ฝึกอบรม หรือ
ปฏิบัติการวิจัย ดังนั้น แม้ว่าจะยินยอมชดใช้เงินคืนทั้งหมดที่ยังไม่ครบตามสัญญาที่ได้ท าไว้กับส่วนราชการ 
ข้าราชการผู้นั้นก็จะต้องยินยอมชดใช้เงินส าหรับระยะเวลาที่ยังปฏิบัติราชการชดใช้ไม่ครบนั้นด้วย แต่ระยะเวลา
ปฏิบัติราชการชดใช้ไม่เป็นไปตามคุณสมบัติที่ก าหนด ข้าราชการผู้นั้นก็จะขาดคุณสมบัติในการเข้าร่วมมาตรการฯ  
 
5. ถาม ข้าราชการผู้หนึ่งได้รับค าสั่งลงโทษทางวินัย และส่วนราชการก าลังรายงาน อ.ก.พ.กระทรวง ข้าราชการผู้
นั้นจะมีคุณสมบัติสมัครเข้าร่วมมาตรการฯ หรือไม่ 
    ตอบ ไม่มีสิทธิ เพราะกระบวนการทางวินัยยังไม่ถึงที่สุด กล่าวคือ อ.ก.พ. กระทรวงอาจพิจารณามีมติเห็นชอบ
ตามค าสั่งของกรมหรืออาจให้เพิ่มโทษ ลดโทษ งดโทษ หรือยกโทษได้ 
 
6. ถาม   กรณีส่วนราชการ ก. มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง ซึ่งขณะนี้เรื่องอยู่ระหว่างการ
พิจารณาของหัวหน้าส่วนราชการ แต่เนื่องจากมีผู้สมัครเข้าร่วมมาตรการฯ บางราย มีชื่ออยู่ในรายงานผลการ
สอบสวนข้อเท็จจริง จะถือว่าข้าราชการรายดังกล่าวมีคุณสมบัติที่จะเข้าร่วมมาตรการปรับปรุงอัตราก าลังของส่วน
ราชการ (โครงการเกษียณอายุก่อนก าหนด) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ได้หรือไม ่
    ตอบ  มาตรการปรับปรุงอัตราก าลังของส่วนราชการ (โครงการเกษียณอายุก่อนก าหนด) ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2556 ก าหนดคุณสมบัติของผู้ออกจากราชการตามมาตรการฯ ไว้ในข้อ 3 (2) ความว่า “ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่ง
พักราชการ ถูกสอบสวน หรือสอบหาข้อเท็จจริงทางวินัย พิจารณาโทษทางวินัย รายงานการลงโทษทางวินัย... ทั้งนี้ 
ผู้จะได้รับอนุญาตให้ออกจากราชการตามมาตรการฯ จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตั้งแต่วันที่ยื่นใบสมัครจึงถึงวันที่
ได้รับอนุญาตให้ออกจากราชการ” ดังนั้น หากข้อเท็จจริงที่ปรากฎในรายงานผลการสอบสวนข้อเท็จจริง รับฟังโดย
สรุปได้ว่าผู้ขอเข้าร่วมมาตรการฯ รายใดมีพฤติกรรมที่มีมูลเป็นความผิดวินัยแล้ว ยอมถือได้ว่าผู้นั้นไม่มีคุณสมบัติที่
จะลาออกจากราชการตามมาตรการฯ ทั้งนี้ เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายและข้อก าหนดคุณสมบัติของผู้ออก
จากราชการตามมาตรการฯ 
 
สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับในการเข้าร่วมมาตรการฯ 
7. ถาม ผู้เข้าร่วมมาตรการฯ จะได้รับสิทธิประโยชน์อะไรบ้าง  
   ตอบ ผู้เข้าร่วมมาตรการฯ นอกจากจะได้รับบ าเหน็จ บ านาญ บ าเหน็จด ารงชีพ ตามสิทธิของตนเอง และเงินจาก
กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการในกรณีที่เป็นสมาชิก กบข. แล้ว ยังได้รับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมจากการเข้าร่วม
มาตรการฯ ดังนี้ 
 (1) สิทธิประโยชน์ที่เป็นเงินก้อน ตามสูตร  
     [8 + อายุราชการที่เหลือ (ปี) ] X เงินเดือนเดือนสุดท้ายรวมเงินประจ าต าแหน่ง (ถ้ามี) แต่สูงสุดไม่เกิน 
15 เท่าของเงินเดือนรวมเงินประจ าต าแหน่ง 
 (2) สิทธิประโยชน์จูงใจอื่น  
        - สิทธิประโยชน์จูงใจตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการให้ข้าราชการผู้เข้าร่วม
มาตรการฯ มีสิทธิได้รับพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนตามรอบการประเมินเสมือนข้าราชการผู้ออกจากราชการด้วยเหตุ
เกษียณอายุ (ออกจากราชการ วันที่ 1 ตุลาคม) 
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  - ให้ข้าราชการผู้เข้าร่วมมาตรการฯ ได้รับสิทธิประโยชน์จูงใจ ได้รับยกเว้นภาษีในส่วนของเงินก้อน
ที่ได้รับตามมาตรการฯ 
  - ให้ได้รับสิทธประโยชน์จูงใจไม่ต้องชดใช้ส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ตามพระราชกฤษฎีกา
สวัสดิการเงินกู้เพ่ือที่อยู่อาศัย พ.ศ.2535 กับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ปกติและให้จ่ายดอกเบี้ยในอัตราที่ก าหนดไว้ในพระ
ราชกฤษฎีกาต่อไปในกรณีท่ีผู้เข้าร่วมมาตรการฯ กู้เงินตามโครงการสวัสดิการเงินกู้เพ่ือที่อยู่อาศัยจากธนาคารอาคาร
สงเคราะห์ (ธอส.) ทั้งนี้ รวมถึงกรณีมาตรการเงินกู้เพ่ือที่อยู่อาศัย ธอส.-กบข. 
  - ให้มีสิทธิได้รับการพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  
  - กระทรวงแรงงานสนับสนุนการจัดหางานในภาคเอกชนรองรับผู้ที่ออกจากราชการตามมาตรการฯ  
 
8. ถาม เงินก้อนที่ผู้เข้าร่วมมาตรการฯ ได้รับ จะมีสิทธิประโยชน์ทางภาษีหรือไม่  
    ตอบ ได้รับสิทธิประโยชน์จูงใจทางภาษีตามประกาศกระทรวงการคลัง 
 
9. ถาม  มาตรการฯ มีสิทธิประโยชน์จูงใจเป็น “เงินช่วยเหลือรายเดือนผู้รับเบี้ยหวัดบ านาญ” (ช.ร.บ.) ด้วยหรือไม่ 
     ตอบ  ไม่มี 
 
10. ถาม  หากเข้าร่วมมาตรการฯ จะยังมีสิทธิได้รับบ าเหน็จบ านาญหรือไม่ 
     ตอบ  สิทธิในการได้รับบ าเหน็จบ านาญยังคงเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ ดังนี้ 
 1. กรณีมีเวลาราชการ 25 ปีขึ้นไป มีสิทธิได้รับบ านาญ (เหตุรับราชการมานาน)  
 2. กรณีอายุตัว 50 ปีขึ้นไป (มีสิทธิได้รับบ าเหน็จบ านาญเหตุสูงอายุ)  
  2.1 เวลาราชการตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป แต่ไม่ถึง 10 ปี มีสิทธิได้รับบ าเหน็จ  
  2.2 เวลาราชการตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป มีสิทธิได้รับบ านาญ  
  ทั้งนี้ การนับเวลาราชการเพ่ือให้เกิดสิทธิรับบ าเหน็จบ านาญให้นับจ านวนปี เศษของปีถ้าถึงครึ่งปี
ให้นับเป็น 1 ปี 
 
11. ถาม  การค านวณบ าเหน็จบ านาญส 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 60 เดือนสุดท้าย X เวลาราชการ*  
             50  
 
   ทั้งนี้ บ านาญไม่เกิน 70 % ของเงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย 
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  - กรณีไม่ได้เป็นสมาชิก กบข.  
   บ านาญ = เงินเดือนเดือนสุดท้าย X เวลาราชการ* 
                   50  
  * เวลาราชการ กรณีเป็นสมาชิก กบข. จะนับจ านวนปีรวมทั้งเศษของปีด้วย แต่กรณีไม่ได้เป็น
สมาชิก กบข. จะนับจ านวนปี เศษของปีถ้าถึงครึ่งปีให้นับเป็น 1 ปี 
 
12. ถาม  เงินเดือนเดือนสุดท้ายที่จะน ามาเป็นฐานค านวณสิทธิประโยชน์จูงใจ (เงินก้อน) บ าเหน็จบ านาญนั้น รวม
เงินเพ่ิมอ่ืนหรือไม ่
      ตอบ  กรณีค านวณเงินก้อนจะไม่รวมเงินเพ่ิม แต่เงินเพ่ิมบางรายการสามารถน าไปรวมค านวณบ าเหน็จบ านาญ
ตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการได้ เช่น เงินเพ่ิมพิเศษรายเดือนส าหรับค่าวิชา เงินเพิ่มส าหรับ
ต าแหน่งที่ต้องฝ่าอันตรายเป็นปกติ เงินเพ่ิมส าหรับการสู้รบ หรือเงินเพ่ิมส าหรับการปราบปรามผู้กระท าผิด แต่ไม่
รวมถึงเงินเพ่ิมอย่างอ่ืน 
 
การสมัครเข้าร่วมมาตรการฯ 
13. ถาม  ผู้ประสงค์จะเข้าร่วมมาตรการฯ จะยื่นใบสมัครกับผู้ใด 
     ตอบ  ยื่นต่อผู้บังคับบัญชาเหนือข้ึนไปชั้นหนึ่ง ภายในช่วงเวลาเปิดรับสมัคร 
 
14. ถาม  การลาออกตามมาตรการฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จะมีผลเมื่อใด 
     ตอบ  มีผลวันที่ 1 ตุลาคม 2555 
 
15. ถาม  ข้าราชการจะยื่นใบลาออกตามมาตรการฯ ไว้ล่วงหน้าส าหรับปีงบประมาณถัดไปได้หรือไม่  
     ตอบ  ไม่ได้ 
 
16. ถาม  ข้าราชการจะยื่นใบลาออกตามมาตรการฯ ก่อนหรือหลังวันที่ก าหนดรับสมัครได้หรือไม่  
     ตอบ  ไม่ได้ เนื่องจากข้าราชการจะสามารถยื่นใบสมัครเพื่อลาออกตามมาตรการฯ ได้ ภายในช่วงระยะเวลาที่
ก าหนดให้เปิดรับสมัครเท่านั้น ซึ่งเป็นไปตามก าหนดการมาตรการฯ  
 
การนับระยะเวลาราชการ 
17. ถาม  การนับเวลาราชการเพ่ือให้เกิดสิทธิในการเข้าร่วมมาตรการฯ รวมเวลาราชการทวีคูณด้วยหรือไม่ และ
หากมีเศษ 6 เดือน จะปัดเป็น 1 ปี หรือไม่ 
      ตอบ  การนับเวลาราชการจะไม่รวมเวลาราชการทวีคูณ ส าหรับเศษของปีถ้าถึงครึ่งให้นับเป็น 1 ปี เพื่อให้เกิด
สิทธิในการเข้าร่วมมาตรการฯ ได้ 
 
18. ถาม  การนับเวลาราชการเพ่ือให้เกิดสิทธิรับบ าเหน็จบ านาญนั้น รวมเวลาราชการทวีคูณด้วยหรือไม่และหากมี
เศษ 6 เดือน จะปัดเป็น 1 ปี หรือไม่ 
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     ตอบ  การนับเวลาราชการเพ่ือให้เกิด สิทธิรับบ าเหน็จบ านาญจะรวมเวลาราชการทวีคูณด้วยส าหรับเศษของปี
ถ้าถึงครึ่งให้นับเป็น 1 ปี แต่การนับเวลาเพื่อ ค านวณบ าเหน็จบ านาญ นั้น กรณีเป็นสมาชิก กบข. ให้นับจ านวนปี 
รวมทั้งเศษของปีด้วย โดยการนับเศษของปี ซึ่งเป็นเดือนหรือวันให้ค านวณตามวิธีการจ่ายเงินเดือน กรณีไม่ได้เป็น
สมาชิก กบข. ให้นับจ านวนปีเศษของปีถ้าถึงครึ่งให้นับเป็น 1 ปี 
 
19. ถาม   ผู้มีเวลาราชการไม่ถึง 25 ปี แต่เมื่อรวมเวลาทวีคูณแล้วครบ 25 ปี จะมีสิทธิสมัครเข้าร่วมมาตรการฯ 
หรือไม ่
     ตอบ  ไม่มีสิทธิสมัครเข้าร่วมมาตรการฯ 
 
20. ถาม  นาย ก. เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญจะมีสิทธิสมัครเข้าร่วมมาตรการฯ หรือไม่ ถ้ามีเวลาราชการนับถึง
วันที่ 30 กันยายน 2555 เท่ากับ 24 ปี 6 เดือน 
     ตอบ  มีสิทธิเข้าร่วมมาตรการฯ เนื่องจากเศษ 6 เดือน นับเป็น 1 ปี จึงรวมเวลาราชการได้ 25 ปี 
 
21. ถาม  การนับเวลาราชการในกรณีต่าง ๆ เช่น การลาเข้ารับการเตรียมพล ลาศึกษา ลาฝึกอบรมดูงานหรือ
ลาออกไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ หรือถูกสั่งพักราชการ ฯลฯ จะน ามานับรวมเพ่ือให้เกิดสิทธิสมัคร
เข้าร่วมมาตรการฯ หรือเพ่ือค านวณบ าเหน็จบ านาญได้หรือไม่ 
     ตอบ  การนับเวลาราชการเพ่ือให้เกิดสิทธิสมัครเข้าร่วมมาตรการฯ หรือเพ่ือค านวณบ าเหน็จบ านาญ  
ให้นับเฉพาะวันรับราชการที่ได้รับเงินเดือนจากงบประมาณประเภทเงินเดือนเท่านั้น ดังนั้น ในระหว่างลาหรือถูกสั่ง
พักราชการ ฯลฯ ดังกล่าว มีหลักการพิจารณา ดังนี้ 

 หากได้รับเงินเดือนเต็ม  ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว ก็ให้นับรวมเวลาระหว่างนั้นเป็นเวลา
ราชการ 

 หากได้รับเงินเดือนไม่เต็มเดือน  ให้นับเวลาระหว่างนั้น เป็นเวลาราชการตามส่วนของ
เงินเดือนที่ได้รับ 

 หากไม่ได้รับเงินเดือน ในระหว่างลาหรือถูกสั่งพักราชการ ก็ไม่ให้นับเวลาระหว่างนั้นเป็นเวลา
ราชการ (ยกเว้นการลาออกจากราชการเพ่ือไปปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วยการก าหนด
หลักเกณฑ์การสั่งให้ข้าราชการไปท างานซึ่งให้นับเวลาระหว่างนั้นเหมือนเต็มเวลาราชการ) 

 
22. ถาม   เวลาระหว่างการลาติดตามคู่สมรสโดยไม่ได้รับเงินเดือน จะน ามานับรวมเพ่ือให้เกิดสิทธิสมัครเข้าร่วม
มาตรการฯ ได้หรือไม ่
      ตอบ  ไม่ได้ 
 
23. ถาม   นาย ก. ถูกด าเนินการทางวินัยให้ออกจากราชการ ต่อมาได้อุทธรณ์ และได้กลับเข้ารับราชการ โดยใน
ระหว่างที่ถูกให้ออกจากราชการนั้น นาย ก. ได้รับเงินเดือนครึ่งหนึ่ง การนับเวลาราชการของ นาย ก. จะนับอย่างไร 
      ตอบ  นับเวลาราชการระหว่างที่ถูกออกจากราชการเพียงครึ่งเดียว 
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24. ถาม  เวลาราชการของผู้เคยออกจากราชการและได้รับการบรรจุกลับเข้ารับราชการ จะนับอย่างไร  
 ตอบ   1. กรณีการออกจากราชการครั้งก่อน โดยไม่มีสิทธิรับเบี้ยหวัดบ าเหน็จบ านาญ เพราะถูกลงโทษ 
ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ เนื่องจากกระท าความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ถ้ากลับเข้ารับราชการจะไม่มีสิทธินับ
เวลาราชการก่อนออกจากราชการต่อเนื่องกับการรับราชการในตอนหลัง 
        2. กรณีออกจากราชการครั้งก่อน โดย ไม่มีสิทธิรับบ าเหน็จบ านาญ  ถ้ากลับเข้ารับราชการตั้งแต่วันที่ 27 
มีนาคม 2540 เป็นต้นมา ให้นับเวลาราชการก่อนออกจากราชการต่อเนื่องกับการรับราชการในตอนหลังได้ 
        3. กรณีออกจากราชการครั้งก่อน โดย ได้รับบ าเหน็จ ไม่ให้นับเวลาราชการก่อนออกจากราชการต่อเนื่อง
กับการรับราชการในตอนหลัง เว้นแต่กลับเข้ารับราชการตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2540 เป็นต้นมา และผู้กลับเข้ารับ
ราชการนั้น ได้คืนบ าเหน็จพร้อมดอกเบี้ย ก็ให้นับเวลาราชการก่อนออกจากราชการต่อเนื่องกับการรับราชการใน
ตอนหลังได้  
        4. กรณีออกจากราชการครั้งก่อน โดย ได้รับบ านาญ  ไม่ให้นับเวลาราชการก่อนออกจากราชการ ต่อเนื่อง
กับการรับราชการในตอนหลัง เว้นแต่เลิกรับบ านาญ ก็ให้นับเวลาราชการก่อนออกจากราชการต่อเนื่องกับการรับ
ราชการในตอนหลังได้ 
 
25. ถาม  ผู้ที่ออกจากราชการตามมาตรการฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 255 6 จะต้องมีอายุราชการเหลืออย่างน้อย
เท่าใด 
 ตอบ   จะต้องมีอายุราชการเหลือตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป นับถึงวันที่ออกจากราชการ (วันที่ 30 กันยายน) 
 
26. ถาม  การนับเวลาราชการส าหรับผู้เข้าร่วมมาตรการฯ จะนับถึงวันใด 
 ตอบ   นับถึงวันที่ 30 กันยายน 
 

 


