
 
 
 
 

 

       ประกาศกรมการปกครอง 
เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑแ์ละวิธีการคัดเลือกข้าราชการเข้าร่วมมาตรการปรับปรุงอัตรากําลังของ 

  กรมการปกครอง (โครงการเกษียณอายุก่อนกําหนด) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ (ออกจาก 
  ราชการวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔) 

................................................... 
 

  เพื่อดําเนินการตามมาตรการปรับปรุงอัตรากําลังของส่วนราชการ (โครงการเกษียณอายุก่อน
กําหนด) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ (ออกจากราชการวันที ่๑ ตุลาคม ๒๕๕๔) ตามมติคณะรฐัมนตรีเมือ่วันที่ ๑๑ 
พฤษภาคม ๒๕๕๓ ให้เป็นไปด้วยความถูกต้องตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
  กรมการปกครองจึงกําหนดหลักเกณฑแ์ละวิธีการคัดเลือกขา้ราชการเข้าร่วมมาตรการปรบัปรุง
อัตรากําลังของกรมการปกครอง (โครงการเกษียณอายุกอ่นกําหนด) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ (ออกจากราชการ
วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔) ดังต่อไปนี้ 
  ๑. หลักเกณฑ์นี้เรียกว่า “หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกข้าราชการเข้าร่วมมาตรการปรับปรุง
อัตรากําลังของกรมการปกครอง (โครงการเกษียณอายุกอ่นกําหนด) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ (ออกจากราชการ
วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔)” 
  ๒. หลักเกณฑ์นี้ใช้บังคับเฉพาะข้าราชการที่เข้าร่วมมาตรการปรับปรุงอัตรากําลังของกรมการปกครอง  
(โครงการเกษียณอายุก่อนกําหนด) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ (ออกจากราชการวันที ่๑ ตุลาคม ๒๕๕๔) เท่านั้น 
  ๓. นิยามและความหมาย 
      ๓.๑ “มาตรการ” หมายความว่า มาตรการปรับปรุงอัตรากําลังของส่วนราชการ (โครงการ
เกษียณอายุก่อนกําหนด) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ (ออกจากราชการวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔) ตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๓ 
      ๓.๒ “ข้าราชการ” หมายความว่า ข้าราชการสังกัดกรมการปกครอง 

    ๓.๓ “ข้าราชการเข้าร่วมมาตรการ” หมายความว่า ข้าราชการสังกัดกรมการปกครองที่มีอาย ุ
๕๐ ปีขึ้นไป หรือมีเวลาราชการ ๒๕ ปีขึ้นไป (ไม่รวมเวลาทวีคูณ) นับถึงวันก่อนออกจากราชการตามมาตรการฯ 
(วันที่ ๓๐ กันยายน) ของปีที่เข้าร่วมมาตรการ และจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

  ๓.๓.๑ ผู้ออกราชการจะต้องมีเวลาราชการเหลือต้ังแต่ ๒ ปีขึ้นไป นับต้ังแต่วันที่ออก
จากราชการตามมาตรการฯ 

  ๓.๓.๒ ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ ถูกสอบสวนหรือสอบหาข้อเท็จจริง
ทางวินัย พิจารณาโทษทางวินัย รายงานการดําเนินการทางวินัย หรือพิจารณาอทุรธรณ์คาํสั่งลงโทษทางวินัย หรือ
เป็นผู้ต้องหาหรือจําเลยในคดอีาญาซึ่งมิใช่ความผิดลหุโทษหรือความผิดทีไ่ด้กระทําโดยประมาท 

  ๓.๓.๓ ไม่เป็นผู้ซึ่งอยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะต้องออกจากราชการไม่ว่ากรณีใด ๆ ตาม
กฎหมาย เช่น ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนเพื่อรอฟังผลการสอบสวนพิจารณา ถูกสัง่ลงโทษปลดออก หรือ
ไล่ออก หรือถกูสั่งให้ออกจากราชการเนื่องจากไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสทิธิภาพและเกิดประสิทธิผล
ในระดับอันเป็นที่พอใจของทางราชการ ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนหรือกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบข้าราชการประเภทนั้น ๆ เป็นต้น 
 

/ ๓.๓.๔ ถ้าเปน็ผู้อยู่ ..... 
 



-  ๒  - 
 

  ๓.๓.๔ ถ้าเป็นผู้อยู่ระหว่างปฏิบัติราชการชดใช้ตามสัญญาที่ได้ทําไว้กับส่วนราชการ
ในการไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย จะต้องปฏิบัติราชการชดใช้มาแล้วไม่น้อยกว่าระยะเวลาศึกษา 
ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย และจะต้องยินยอมชดใช้เงินตามสัญญาผกูพันที่ได้ทําไว้กับราชการสําหรับเวลาที่
ยังปฏิบัติราชการชดใช้ไม่ครบ 

  ทั้งนี้ ผูจ้ะได้รับอนุญาตให้ออกจากราชการตามมาตรการฯ จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน
ต้ังแต่วันที่ย่ืนใบสมัครจนถึงวันที่ได้รับอนุญาตให้ออกจากราชการ 

    ๓.๔ “วันออกจากราชการ” หมายความว่า วันออกจากราชการตามมาตรการฯ คือ วันที่ ๑ 
ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 ๔. หลักเกณฑ์การพิจารณาการอนุญาตให้ข้าราชการเข้าร่วมมาตรการลาออกจากราชการตาม
มาตรการฯ ใหพ้ิจารณาปฏิบัติดังนี้ 
      ๔.๑ ด้านหลักประโยชน์ของราชการและไม่ทําให้งานราชการเสียหาย 
           ๔.๑.๑ การพิจารณาให้ข้าราชการเข้าร่วมมาตรการลาออกจากราชการตามมาตรการนี้ 
ต้องพิจารณาโดยยึดหลักประโยชน์ของราชการกรมการปกครอง และไม่ทําให้งานราชการกรมการปกครองเสียหาย 
           ๔.๑.๒ การพิจารณายกเว้นการใช้มาตรการนี้สําหรบัข้าราชการในงานหรือสาขาวิชาชีพ
ที่ขาดแคลน ให้เป็นไปตามที่ อ.ก.พ.กรมการปกครองเป็นผู้พิจารณา 
      ๔.๒ ด้านหลักศักยภาพของข้าราชการ 
           ๔.๒.๑ อายุตัว ให้พิจารณาข้าราชการเข้าร่วมมาตรการที่มีอายุตัวมากกว่าเป็นลําดับต้น 
           ๔.๒.๒ อายุราชการที่เหลือ ให้พิจารณาข้าราชการเข้าร่วมมาตรการที่มีอายุราชการเหลือ
น้อยกว่าเป็นลําดับต้น 
           ๔.๒.๓ สุขภาพ ให้พิจารณาข้าราชการเข้าร่วมมาตรการที่มีปัญหาสขุภาพเป็นลําดับต้น 
      ๔.๓ ด้านสมรรถนะของข้าราชการ 
            - การประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้พจิารณาข้าราชการเข้าร่วมมาตรการทีม่ีผลการประเมิน
การปฏิบัติงานตํ่ากว่าเป็นลําดับต้น 
      ๔.๔ ด้านหลักความเสมอภาค 
            - วัน เวลา ที่ย่ืนคํารอ้ง ให้พิจารณาข้าราชการเข้าร่วมมาตรการจากที่ย่ืนคําร้อง โดย
พิจารณาจาก วันที่และเวลา ที่ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นบันทึกไว้ก่อนเป็นลําดับต้น 
  ๕. วิธีการตามมาตรการ 
      ๕.๑ ข้าราชการเข้าร่วมมาตรการให้ย่ืนคําร้องขอลาออกต่อผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปตาม 
ลําดับช้ัน ตามกําหนดเวลารับสมัครที่กรมการปกครองประกาศ 
      ๕.๒ เมื่อผู้บังคับบัญชาชั้นต้น (ผู้บังคับบัญชาเหนือข้าราชการผู้เข้าร่วมมาตรการขึ้นไป
ช้ันหนึ่ง) ได้รับคําร้องขอลาออกแล้วให้บันทกึวันที่และเวลาที่ย่ืนคําร้องขอลาออกนั้นไว้เป็นหลักฐาน 
      ๕.๓ ให้การเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลผู้เข้าร่วมมาตรการให้ถูกต้องครบถ้วนโดยเร็ว 
      ๕.๔ ให้ผู้บังคับบัญชาตามลําดับช้ันพิจารณาให้ความเหน็โดยเร็ว โดยต้องส่งคําร้องขอลาออก
ถึงผู้มีอํานาจอนุญาตการลาออกภายใน ๑๔ วัน นับต้ังแต่วันที่ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นบันทกึวันยื่นคําร้องขอลาออก 
 

/ ๕.๕ การลาออก ..... 
 
 
 



-  ๓  - 
 
      ๕.๕ การลาออกตามมาตรการนี้จะมีผลโดยสมบูรณ์เมื่อกรมการปกครองมีคําสั่งอนุญาตให้
ลาออกจากราชการ 
 

ประกาศ ณ วันที่    31   มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

 
อธิบดีกรมการปกครอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
  
  
  

ประกาศกรมการปกครอง ประกาศกรมการปกครอง 
เรื่อง การกําหนดเวลาการดําเนินการตามมาตรการปรับปรุงอัตรากําลังของกรมการปกครอง  เรื่อง การกําหนดเวลาการดําเนินการตามมาตรการปรับปรุงอัตรากําลังของกรมการปกครอง  

(โครงการเกษียณอายุก่อนกําหนด) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ (ออกจากราชการวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔) (โครงการเกษียณอายุก่อนกําหนด) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ (ออกจากราชการวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔) 
................................................... ................................................... 

  

  ด้วยคณะกรรมการกําหนดเป้าหมายและนโยบายกําลังคนภาครัฐ (คปร.) สาํนักงาน ก.พ. ได้มีมติ
เห็นชอบแผนดําเนินมาตรการปรับปรุงอัตรากําลังของส่วนราชการ (โครงการเกษียณอายุกอ่นกําหนด) ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๕ (ออกจากราชการวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔) ของกรมการปกครอง ดังนั้น เพื่อให้การดําเนินการตาม
มาตรการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กรมการปกครองจึงกําหนดเวลาการดําเนินการตามมาตรการปรับปรุง
อัตรากําลังของกรมการปกครอง (โครงการเกษียณอายุกอ่นกําหนด) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ (ออกจากราชการ
วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔) ดังต่อไปนี้ 

  ด้วยคณะกรรมการกําหนดเป้าหมายและนโยบายกําลังคนภาครัฐ (คปร.) สาํนักงาน ก.พ. ได้มีมติ
เห็นชอบแผนดําเนินมาตรการปรับปรุงอัตรากําลังของส่วนราชการ (โครงการเกษียณอายุกอ่นกําหนด) ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๕ (ออกจากราชการวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔) ของกรมการปกครอง ดังนั้น เพื่อให้การดําเนินการตาม
มาตรการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กรมการปกครองจึงกําหนดเวลาการดําเนินการตามมาตรการปรับปรุง
อัตรากําลังของกรมการปกครอง (โครงการเกษียณอายุกอ่นกําหนด) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ (ออกจากราชการ
วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔) ดังต่อไปนี้ 
  
  

ระยะเวลา ระยะเวลา การดําเนินการของจังหวัด/สํานัก/กอง การดําเนินการของจังหวัด/สํานัก/กอง 
๒ - ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เปิดรับสมัครใหผู้้สมัครเข้าร่วมมาตรการปรับปรุงอตัรากําลังของกรมการปกครอง 

(โครงการเกษยีณอายุกอ่นกําหนด) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ (ออกจากราชการ
วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔) ยื่นหนังสือขอลาออกจากราชการตามมาตรการฯ (ใน
วันทําการ)  

๖ - ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๔ เปิดให้ผู้ที่ยื่นใบสมัครแล้ว และไม่ประสงค์จะเข้าร่วมมาตรการปรับปรุงอตัรากําลัง
ของกรมการปกครอง (โครงการเกษียณอายุก่อนกําหนด) ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๕ (ออกจากราชการวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔) ถอนใบสมัคร (ในวันทําการ) 

สิงหาคม ๒๕๕๔ กรมการปกครองพิจารณาการลาออก ของผู้เข้าร่วมมาตรการปรับปรงุอัตรากําลัง
ของกรมการปกครอง (โครงการเกษียณอายุก่อนกําหนด) ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๕ (ออกจากราชการวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔) 

กันยายน ๒๕๕๔ ออกคําสั่งอนุญาตให้ออกจากราชการ และคําสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนประจําปี 
๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ ผู้ได้รับอนุญาตให้ลาออกจากราชการตามมาตรการฯ ออกจากราชการ 
ตุลาคม ๒๕๕๔ ดําเนินการเบิกจ่ายเงินก้อน บําเหน็จบํานาญ และเงินอื่นที่เกี่ยวข้อง 

 

ประกาศ ณ วันที่   31   มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

 
อธิบดีกรมการปกครอง 

 
 
 


