ด่วนที่สุด
ที่ สธ ๐๒๐๑.๐๓๘/ว óùð

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

òö มิถุนายน ๒๕๕๕
เรื่อง

มาตรการปรับปรุงอัตรากําลังของสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (โครงการเกษียณอายุกอ่ นกําหนด)
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ (ออกจากราชการวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕)

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด
อ้างถึง (๑) หนังสือสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ ๐๒๐๑.๐๓๘/ว ๒64
ลงวันที่ 14 พฤษภาคม ๒๕๕5
(๒) หนังสือคณะกรรมการกําหนดเป้าหมายและนโยบายกําลังคนภาครัฐ
ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๐๐๘.2/๒4 ลงวันที่ ๑8 มิถนุ ายน ๒๕๕5
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ . สําเนาประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลงวันที่ òõ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕5
๒. ขั้นตอนการดําเนินมาตรการฯ
๓. แบบฟอร์มรายชื่อข้าราชการที่เข้าร่วมมาตรการฯ
๔. ตารางที่ ๓ เงินงบบุคลากรสําหรับจ่ายเงินก้อน (๘-๑๕ เท่า)
๕. แบบฟอร์มบัญชีข้อมูลตําแหน่งที่ระงับใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕6
๖. ตารางที่ ๔ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่หน่วยงานใช้ในการคัดกรองผู้เข้าร่วมมาตรการฯ
๗. ตารางที่ ๕ แนวทาง/แผนการบริหารจัดการงานของหน่วยงาน
๘. วิธีการคํานวณจํานวนเท่าเพื่อคํานวณเงินก้อน
๙. ตัวอย่างการคํานวณเงินงบบุคลากรและเงินก้อน และตัวอย่างบัญชีข้อมูลตําแหน่งทีร่ ะงับใช้
ตามหนังสือที่อ้างถึง (๑) ได้แจ้งให้หน่วยงานจัดทําแบบสํารวจกลุ่มเป้าหมายตามมาตรการ
ปรับปรุงอัตรากําลังของสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (โครงการเกษียณอายุก่อนกําหนด) ปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๕6 (ออกจากราชการวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕5) เพื่อให้แล้วเสร็จทันตามระยะเวลาดําเนินมาตรการฯ และ
เมื่อคณะกรรมการกําหนดเป้าหมายและนโยบายกําลังคนภาครัฐ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนดําเนิน
มาตรการฯ และแนวทางในการจัดระบบบริหารจัดการของสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขแล้วเมื่อใด
จะได้แจ้งหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเข้าร่วมมาตรการฯ และจํานวนผู้เข้าร่วมมาตรการฯ ของหน่วยงานให้ทราบ
เพื่อดําเนินการต่อไป นั้น
ขอเรียนว่า คณะกรรมการกําหนดเป้าหมายและนโยบายกําลังคนภาครัฐ ได้พิจารณาแล้ว มีมติ
เห็นชอบให้สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ดําเนินการตามมาตรการปรับปรุงอัตรากําลังของส่วนราชการ
(โครงการเกษียณอายุก่อนกําหนด) ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕6 (ออกจากราชการวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕5) ในกรณี
ที่ 4 (๒) ซึ่งกําหนดจํานวนผู้เข้าร่วมมาตรการฯ ได้ไม่เกินร้อยละ ๓ ของกลุ่มเป้าหมาย ดังนั้น สํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข จึงได้กําหนดหลักเกณฑ์และคุณสมบัติการเข้าร่วมมาตรการปรับปรุงอัตรากําลังของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (โครงการเกษียณอายุก่อนกําหนด) ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕6 (ออกจากราชการวันที่
๑ ตุลาคม ๒๕๕5) เพื่อให้หน่วยงานใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ ตามสําเนาประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ลงวันที่ òõ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕5 ที่แนบมาพร้อมนี้

-๒-

อนึ่ง จากการตรวจสอบจํานวนกลุ่มเป้าหมายระหว่างหน่วยงานกับสํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ปรากฏว่า หน่วยงานได้รับการจัดสรรโควตา ไม่เกินร้อยละ ๓ ของกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้
 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ……………………………………………… จํานวน……………ราย
 โรงพยาบาล……………………………………………………………..………… จํานวน……………ราย
 โรงพยาบาล………………………………………………………………………. จํานวน……………ราย
 โรงพยาบาล………………………………………………………………………. จํานวน……………ราย
 โรงพยาบาล………………………………………………………………………. จํานวน……………ราย
ดังนั้น จึงขอให้หน่วยงานพิจารณาอนุมัติให้ผู้เข้าร่วมมาตรการปรับปรุงอัตรากําลังของสํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข (โครงการเกษียณอายุก่อนกําหนด) ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕6 (ออกจากราชการวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕5)
ตามโควตาที่ได้รับจัดสรร และการจ่ายสิทธิประโยชน์ที่เป็นเงินก้อนต้องอยู่ภายในวงเงินงบบุคลากรของผู้เข้าร่วม
มาตรการฯ ของหน่วยงานนั้น (เงินเดือนรวมเงินประจําตําแหน่ง (ถ้ามี) ทั้งปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕6) และ
ให้ระงับการใช้ตําแหน่งผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ลาออกจากราชการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕6 เท่ากับผลรวม
วงเงินงบบุคลากรที่จ่ายเป็นสิทธิประโยชน์ที่เป็นเงินก้อนให้กับผู้เข้าร่วมมาตรการฯ สําหรับรายละเอียดอื่น
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด พร้อมจัดทําข้อมูลต่าง ๆ ดังรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ - ๗ ให้แล้วเสร็จ
และส่งถึง สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ภายในวันที่ 30 กรกฎาคม ๒๕๕5
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนการดําเนินมาตรการ
ปรับปรุงอัตรากําลังของสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (โครงการเกษียณอายุก่อนกําหนด) ปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๕6 (ออกจากราชการวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕5) ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ
ขอแสดงความนับถือ

สํานักบริหารกลาง
กลุ่มบริหารงานบุคคล
โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๑๔๑๖ ๐ ๒๕๙๐ ๑๔๑๘ ๐ ๒๕๙๐ ๑๔๒๓
โทรสาร ๐ ๒๕๙๐ ๑๔๑๓
หมายเหตุ

สําเนาส่งโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป

ร่าง

ประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์การเข้าร่วมมาตรการปรับปรุงอัตรากําลัง
ของสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (โครงการเกษียณอายุก่อนกําหนด)
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ออกจากราชการวันที่ 1 ตุลาคม 2555)
....................................................
ตามที่คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2555 มีมติเห็นชอบการดําเนิน
มาตรการปรับปรุงอัตรากําลังของส่วนราชการ (โครงการเกษียณอายุก่อนกําหนด) ปีงบประมาณ พ.ศ.2556
(ออกจากราชการวันที่ 1 ตุลาคม 2555) ซึ่งเป็นปีสุดท้ายของกรอบระยะเวลา 5 ปีงบประมาณ (พ.ศ.2552 – 2556)
ที่กําหนดตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2550 โดยส่วนราชการที่ประสงค์จะดําเนินมาตรการฯ
ต้องมีการคัดกรองผู้เข้าร่วมมาตรการฯ ที่มีประสิทธิภาพเพื่อรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพ และมีประสบการณ์ไว้
ในระบบราชการ และหากส่วนราชการใดพิจารณาแล้วเห็นว่า การดําเนินการตามมาตรการดังกล่าวไม่ก่อ
ให้ เ กิ ด ความเสี ย หายต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บั ติ ง านโดยรวมของส่ ว นราชการและมี ง บประมาณ
ของส่ วนราชการรองรั บ ให้ พิจ ารณาดํ า เนิ น การได้ โดยให้จั ดทํ า รายละเอี ย ดข้ อ เสนอมาตรการฯ เสนอต่ อ
คณะกรรมการกําหนดเป้าหมายและนโยบายกําลังคนภาครัฐ พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนดําเนินการ นั้น
บัดนี้ คณะกรรมการกําหนดเป้าหมายและนโยบายกําลังคนภาครัฐ ได้พิจารณาแล้ว มีมติ
เห็นชอบแผนดําเนินมาตรการปรับปรุงอัตรากําลังของสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (โครงการเกษียณอายุ
ก่อนกําหนด) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ออกจากราชการวันที่ 1 ตุลาคม 2555) กรณีที่ 4 (2) ซึ่งกําหนด
จํานวนผู้เข้าร่ วมมาตรการฯ ได้ ไม่เกิ นร้อยละ 3 ของกลุ่มเป้าหมาย โดยให้ ดําเนินการภายใต้ กรอบของมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2555 ตามหนังสือคณะกรรมการกําหนดเป้าหมายและนโยบายกําลังคน
ภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ นร 1008.2/24 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2555 ดังนั้น เพื่อให้การดําเนินมาตรการฯ
เป็นไปตามแนวทางที่กําหนดไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยรวมของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และมีงบประมาณงบบุคลากรรองรับ (ผลรวมของเงินเดือนรวมเงินประจําตําแหน่ง
(ถ้ า มี ) ทั้ ง ปี ง บประมาณ พ.ศ.2556) ของผู้ เ ข้ า ร่ ว มมาตรการฯ ตามโควตาที่ ไ ด้ รั บ จั ด สรร สํ า นั ก งาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข จึงได้กําหนดหลักเกณฑ์และคุณสมบัติการเข้าร่วมมาตรการปรับปรุงอัตรากําลัง
ของสํ า นั ก งานปลั ด กระทรวงสาธารณสุ ข (โครงการเกษี ย ณอายุ ก่ อ นกํ า หนด) ปี ง บประมาณ พ.ศ.2556
(ออกจากราชการ วันที่ 1 ตุลาคม 2555) ดังนี้
1. หลักเกณฑ์
1.1 ให้ผู้ดํารงตําแหน่งทุกสายงานที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมัครเข้าร่วมมาตรการฯ ได้
1.2 ให้หน่วยงานจัดทําแนวทางในการจัดระบบบริหารจัดการ เพื่อให้การดําเนินมาตรการฯ
เกิดประสิทธิภาพและไม่มีผลเสียหายต่องานราชการ คือ
๑.2.1 หลั ก เกณฑ์ แ ละเงื่ อ นไขที่ ห น่ ว ยงานใช้ ใ นการคั ด กรองผู้ เ ข้ า ร่ ว มมาตรการฯ
โดยพิจารณาจากปัจจัย ดังนี้
 ปัญหาด้านสุขภาพหรือสูงอายุ หรือ
 ความจําเป็นและเหมาะสมของแต่ละหน่วยงาน

-21.2.2 แนวทาง/แผนการบริหารจัดการงานของหน่วยงาน ดังนี้
 แผนการทดแทนอัตรากําลัง หรือ
 แผนการถ่ายทอดการเรียนรู้งาน หรือ
 ความจําเป็นและเหมาะสมของแต่ละหน่วยงาน
1.3 จํานวนผู้เข้าร่วมมาตรการฯ ให้พิจารณาตามโควตาที่ได้รับจัดสรร คือ ไม่เกินร้อยละ ๓
ของกลุ่มเป้าหมาย หากมีเศษตั้งแต่ ๐.๕ ให้ปัดขึ้น โดยแยกหน่วยงาน ดังนี้
ส่วนกลาง จัดสรรโควตาดังนี้
- กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง กลุ่มตรวจสอบภายในสํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข กลุ่มประกันสุขภาพ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กลุ่มงานสนับสนุนการพัฒนาวิชาการและนวตกรรม
(หน่วยงานที่รายงานตรงต่อปลัดกระทรวงสาธารณสุข) และกลุ่มที่ปรึกษาระดับกระทรวง (จัดสรรรวมเป็นโควตา
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข)
- สํานักบริหารกลาง
- ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
- สํานักตรวจและประเมินผล
- สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์
- สถาบันพระบรมราชชนก
- สํานักบริหารการสาธารณสุข
- สํานักการพยาบาล
ส่วนภูมิภาค จัดสรรโควตาเป็นรายหน่วยงาน ดังนี้
- สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
- โรงพยาบาลศูนย์
- โรงพยาบาลทั่วไป
ทั้งนี้ หากหน่วยงานใดได้รับการจัดสรรโควตาแต่มีเงินงบประมาณงบบุคลากรปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๕6 ไม่เพียงพอสําหรับจ่ายสิทธิประโยชน์ที่เป็นเงินก้อนได้ครบตามจํานวนโควตาที่ได้รับการจัดสรร
ให้หน่วยงานพิจารณาอนุมัติให้ผู้สมัครเข้าร่วมมาตรการฯ ได้ ภายในวงเงินงบบุคลากรของผู้เข้าร่วมมาตรการฯ
(ผลรวมของเงินเดือนรวมเงินประจําตําแหน่ง (ถ้ามี) ทั้งปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕6)
1.๔ การจ่ายสิทธิประโยชน์ที่เป็นเงินก้อนต้องอยู่ภายในวงเงินงบประมาณงบบุคลากรของ
ผู้เข้าร่วมมาตรการฯ ของหน่วยงานนั้น (เงินเดือนรวมเงินประจําตําแหน่ง (ถ้ามี) ทั้งปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕6)
หน่วยงานใดจะใช้เงินที่จะจ่ายสิทธิประโยชน์ที่เป็นเงินก้อนเกินกว่าผลรวมของเงินเดือนรวมเงินประจําตําแหน่ง
(ถ้ามี) ทั้งปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕6 ของผู้เข้าร่วมมาตรการฯ ตามโควตาที่ได้รับจัดสรรไม่ได้ ทั้งนี้ ให้หน่วยงาน
บริ หารจั ดการภายในหน่ วยงาน หากหน่ วยงานส่ งรายชื่ อผู้ เข้ าร่ วมมาตรการฯ และต้ องจ่ ายสิ ทธิ ประโยชน์
ที่เป็นเงินก้อนเกินวงเงินงบบุคลากรของผู้เข้าร่วมมาตรการฯ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จะส่งคืน
ให้หน่วยงานพิจารณาใหม่ และหากหน่วยงานส่งกลับมาไม่ทันการพิจารณาของคณะกรรมการฯ หน่วยงานนั้น
จะไม่ได้รับการพิจารณาให้เข้าร่วมมาตรการฯ
ทั้งนี้ ไม่ให้ใช้โควตาและวงเงินงบบุคลากรข้ามจังหวัด แต่ให้บริหารจัดการภายในจังหวัดนั้น ๆ ได้
สําหรับส่วนกลางให้พิจารณาจัดสรรโควตาและวงเงินตามโครงสร้างของแต่ละกลุ่ม ศูนย์ สถาบัน สํานัก โดยให้
เกลี่ยเฉพาะโควตาระหว่างหน่วยงานในส่วนกลางได้ และจะต้องมีเงินงบบุคลากรเพียงพอสําหรับจ่ายสิทธิ
ประโยชน์ที่ เป็นเงินก้ อนภายในหน่ วยงานของตนเอง (ผลรวมของเงินเดือนรวมเงินประจําตําแหน่ง (ถ้ามี)
ทั้งปีงบประมาณ พ.ศ.2556) โดยไม่ให้ใช้วงเงินงบบุคลากรข้ามกลุ่ม

-31.5 เมื่อผู้สมัครเข้าร่วมมาตรการฯ ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมมาตรการฯ ตําแหน่งไม่ถูกยุบเลิก
แต่ ต้ อ งระงั บ การใช้ ตํ า แหน่ ง ในปี ง บประมาณ พ.ศ.๒๕๕6 เท่ า กั บ ผลรวมวงเงิ น งบบุ ค ลากรที่ จ่ า ยเป็ น
สิทธิประโยชน์ที่เป็นเงินก้อนให้กับผู้เข้าร่วมมาตรการฯ ตามโควตาที่ได้รับการจัดสรร
1.6 หลักเกณฑ์ เงื่อนไขอื่น ๆ ตามความจําเป็นและเหมาะสมของแต่ละหน่วยงาน ภายในวงเงิน
งบประมาณงบบุคลากรของปีงบประมาณ พ.ศ.2556
2. กลุ่มเป้าหมาย
ข้าราชการที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป หรือมีเวลาราชการ 25 ปี ขึ้นไป (ไม่รวมเวลาทวีคูณ) นับถึง
วันก่อนออกจากราชการตามมาตรการฯ (วันที่ 30 กันยายน 2555)
3. คุณสมบัติผู้เข้าร่วมมาตรการฯ
3.1 ผู้ออกจากราชการจะต้องมีเวลาราชการเหลือตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป นับตั้งแต่วันที่ออกจาก
ราชการตามมาตรการฯ
3.2 ไม่เป็นผู้อยู่ใ นระหว่างถูกสั่งพั กราชการ ถูกสอบสวนหรือสอบหาข้ อเท็จจริ งทางวินัย
พิจารณาโทษทางวินัย รายงานการดําเนินการทางวินัย หรือพิจารณาอุทธรณ์คําสั่งลงโทษทางวินัย หรือไม่เป็น
ผู้ต้องหาหรือจําเลยในคดีอาญาซึ่งมิใช่ความผิดลหุโทษหรือความผิดที่ได้กระทําโดยประมาท
3.3 ไม่เป็นผู้ซึ่งอยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะต้องออกจากราชการไม่ว่ากรณีใด ๆ ตามกฎหมาย เช่น
ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนเพื่อรอฟังผลการสอบสวนพิจารณา ถูกสั่งลงโทษปลดออก หรือไล่ออก หรือถูก
สั่งให้ออกจากราชการเนื่องจากไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในระดับอันเป็นที่
พอใจของทางราชการ ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
3.4 ถ้าเป็นผู้อยู่ระหว่างปฏิบัติราชการชดใช้ตามสัญญาที่ได้ทําไว้กับส่วนราชการในการไป
ศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย จะต้องปฏิบัติราชการชดใช้มาแล้วไม่น้อยกว่าระยะเวลาศึกษา ฝึกอบรม
หรือปฏิบัติการวิจัย และจะต้องยินยอมชดใช้เงินตามสัญญาผูกพันที่ได้ทําไว้กับราชการสําหรับเวลาที่ยังปฏิบัติ
ราชการชดใช้ไม่ครบ
ทั้งนี้ ผู้จะได้รับอนุญาตให้ออกจากราชการตามมาตรการฯ จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตั้งแต่
วันที่ยื่นใบสมัครจนถึงวันที่ได้รับอนุญาตให้ออกจากราชการ
4. ระยะเวลาการดําเนินมาตรการฯ
มิถุนายน 2555
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเข้าร่วมมาตรการฯ
ประชาสัมพันธ์ รวมถึงแจ้งรายละเอียดต่าง ๆ
วันที่ 2 - 13 กรกฎาคม 2555 เปิดรับสมัคร (เฉพาะในวันทําการ)
วันที่ 23 - 27 กรกฎาคม 2555 ถอนใบสมัคร (ผู้ที่ยื่นใบสมัครแล้วไม่ประสงค์เข้าร่วมมาตรการฯ)
กรกฎาคม - สิงหาคม 2555 คณะกรรมการฯ พิจารณาอนุญาตการลาออก
ฯลฯ
สําหรับรายละเอียดและขั้นตอนดําเนินการให้เป็นไปตามที่กําหนดในมาตรการปรับปรุงอัตรากําลังของส่วนราชการ
(โครงการเกษียณอายุก่อนกําหนด) ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 (ออกจากราชการในวันที่ 1 ตุลาคม 2555)
ประกาศ ณ วันที่ òõ มิถุนายน พ.ศ.2555

สิ่งทีส่ ่งมาด้วย ๒
ขั้นตอนการดําเนินมาตรการปรับปรุงอัตรากําลังของสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
(โครงการเกษียณอายุก่อนกําหนด) ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕6
(ออกจากราชการวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕5)
ขั้นตอนดําเนินการ
๑. ราชการบริหารส่วนกลาง
๑.๑ จํานวนผู้เข้าร่วมมาตรการฯ ให้พิจารณาตามโควตาที่ได้รับจัดสรร คือ ไม่เกินร้อยละ ๓ ของ
กลุ่มเป้าหมาย หากมีเศษตั้งแต่ ๐.๕ ให้ปัดขึ้น โดยแยกหน่วยงานตามโครงสร้างของแต่ละกลุ่ม ศูนย์ สถาบัน สํานัก
และมีงบประมาณงบบุคลากร (ผลรวมของเงินเดือนรวมเงินประจําตําแหน่ง (ถ้ามี) ทั้งปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕6)
เพียงพอสําหรับจ่ายสิทธิประโยชน์ที่เป็นเงินก้อนให้กับผู้เข้าร่วมมาตรการฯ
๑.๒ ให้ผู้ที่ประสงค์จะลาออกจากราชการตามมาตรการฯ (ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน) กรอกรายละเอียด
ต่าง ๆ ด้วยตัวบรรจง ในแบบหนังสือขอลาออกจากราชการตามมาตรการฯ พร้อมลงลายมือชื่อในส่วนที่ ๑
ส่วนที่ ๖ และระบุการเป็นสมาชิก ไม่เป็นสมาชิก กบข. ด้านล่าง ส่วนที่ ๕ ของแบบหนังสือขอลาออกจาก
ราชการตามมาตรการฯ
๑.๓ เปิดรับสมัคร โดยให้ผู้สมัครเข้าร่วมมาตรการฯ ยื่นแบบหนังสือขอลาออกจากราชการตามมาตรการฯ
ต่อผู้บังคับบัญชาชั้นต้นที่ต้นสังกัดตามบัญชีถือจ่ายอัตราเงินเดือนข้าราชการ (จ.๑๘) ระหว่างวันที่ 2 - ๑3
กรกฎาคม ๒๕๕5 (ในวันทําการ)
๑.๔ ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปชั้นหนึ่งของผู้สมัคร รับแบบหนังสือขอลาออกจากราชการตามมาตรการฯ
โดยบันทึก วันที่ เดือน และเวลาที่ผู้ส มัครยื่นหนังสื อขอลาออกจากราชการไว้เป็นหลักฐาน พร้อมบันทึก
ความเห็นในส่วนที่ ๒ และเสนอความเห็นต่อผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปตามลําดับ
๑.๕ งานการเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครฯ ในส่วนที่ ๓ โดยเฉพาะ
ผู้สมัครเข้าร่วมมาตรการฯ ต้องไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างดําเนินการทางวินัย และไม่เป็นผู้ซึ่งอยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะ
ต้องออกจากราชการไม่ว่ากรณีใด ๆ ตามกฎหมาย โดยหากผู้ตรวจสอบคุณสมบัติไม่ได้ทําหน้าที่โดยตรงเกี่ยวกับ
การดํ า เนิ น การทางวิ นั ย ขอให้ ป ระสานกั บ เจ้ า หน้ า ที่ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งเพื่ อ ตรวจสอบอย่ า งรอบคอบ ก่ อ นส่ ง
กลุ่มบริหารงานบุคคล
๑.๖ รวบรวมแบบหนังสือขอลาออกจากราชการฯ พร้อมทั้งจัดทําแบบสรุปต่าง ๆ ส่งถึงกลุ่มบริหารงานบุคคล
ภายในวันที่ 20 กรกฎาคม ๒๕๕5 ดังนี้
๑. รายชื่อข้าราชการที่เข้าร่วมมาตรการฯ ไม่เกินโควตาที่ได้รับจัดสรรและไม่เกินวงเงินงบ
บุคลากร (สิ่งทีส่ ่งมาด้วย ๓)
๒. ตารางที่ ๓ เงินงบบุคลากรสําหรับจ่ายเงินก้อน (๘ - ๑๕ เท่า) (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๔)
๓. บัญชีข้อมูลตําแหน่งที่ระงับใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕6 (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๕)
๔. ตารางที่ ๔ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่หน่วยงานใช้ในการคัดกรองผู้เข้าร่วมมาตรการฯ
(สิ่งที่ส่งมาด้วย ๖)
๕. ตารางที่ ๕ แนวทาง/แผนการบริหารจัดการงานของหน่วยงาน (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๗)
สําหรับผู้สมัครที่ไม่ได้รับการพิจารณาให้เข้าร่วมมาตรการฯ ให้หน่วยงานแจ้งให้ผู้สมัครทราบ
โดยเร็ว ภายหลังจากการพิจารณาแล้วเสร็จ

-๒–
๑.๗ ผู้ที่ยื่นใบสมัครแล้วต่อมาไม่ประสงค์จะเข้าร่วมมาตรการฯ ให้ถอนใบสมัครตามแบบหนังสือขอระงับ
การลาออกจากราชการฯ โดยเสนอผู้บังคับบัญชาตามลําดับ ระหว่างวันที่ 23 – 27 กรกฎาคม ๒๕๕5
๑.๘ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตรวจสอบคุณสมบัติฯ ในแบบหนังสือขอลาออกจากราชการ
ตามมาตรการฯ จํานวนผู้เข้าร่วมมาตรการฯ และวงเงินงบบุคลากรในการจ่ายสิทธิประโยชน์ที่เป็นเงินก้อนของ
ผู้สมัครเข้าร่วมมาตรการฯ และรวบรวมแบบหนังสือขอลาออกจากราชการตามมาตรการฯ ของข้าราชการทุกระดับ
เสนอคณะกรรมการพิจารณาดําเนินการตามมาตรการปรับปรุงอัตรากําลังของสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พิจารณาและให้ความเห็นชอบ ภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๕5
๑.๙ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข แจ้งผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาดําเนินการ
ตามมาตรการปรับปรุงอัตรากําลังของสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้หน่วยงานทราบ ภายในเดือน
สิงหาคม ๒๕๕5 เพื่อให้หน่วยงานแจ้งให้ข้าราชการในสังกัดทราบโดยทั่วกัน
๑.๑๐ ตําแหน่งของผู้ที่ได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมมาตรการฯ ไม่ยุบเลิก แต่ให้ระงับใช้ตําแหน่งในปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๕6 เท่ากับผลรวมวงเงินงบบุคลากรที่จ่ายเป็นสิทธิประโยชน์ที่เป็นเงินก้อนให้กับผู้เข้าร่วมมาตรการฯ
กรณีตรวจสอบแล้วพบว่า หน่วยงานส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมมาตรการฯ และจ่ายสิทธิประโยชน์ที่เป็นเงินก้อน
เกินวงเงินงบบุคลากร สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จะส่งคืนให้หน่วยงานพิจารณาใหม่ และหากหน่วยงาน
ส่งกลับมาไม่ทันการพิจารณาของคณะกรรมการฯ หน่วยงานนั้นจะไม่ได้รับการพิจารณาให้เข้าร่วมมาตรการฯ
๒. ราชการบริหารส่วนภูมิภาค
๒.๑ จํานวนผู้เข้าร่วมมาตรการฯ ให้พิจารณาตามโควตาที่ได้รับจัดสรร คือ ไม่เกินร้อยละ ๓ ของ
กลุ่มเป้าหมาย หากมีเศษตั้งแต่ ๐.๕ ให้ปัดขึ้น โดยแยกเป็นรายหน่วยงาน ดังนี้
- สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
- โรงพยาบาลศูนย์
- โรงพยาบาลทั่วไป
และมีงบประมาณงบบุคลากร (ผลรวมของเงินเดือนรวมเงินประจําตําแหน่ง (ถ้ามี) ทั้งปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕6)
เพียงพอสําหรับจ่ายสิทธิประโยชน์ที่เป็นเงินก้อนให้กับผู้เข้าร่วมมาตรการฯ
ทั้งนี้ หากหน่วยงานใดให้โควตา หรือเงินกับหน่วยงานอื่นในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ภายในจังหวัด ให้แจ้งสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขทราบด้วย (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ - ๕ แล้วแต่กรณี)
๒.๒ ให้ผู้ที่ประสงค์จะลาออกจากราชการตามมาตรการฯ (ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน) กรอกรายละเอียด
ต่าง ๆ ด้วยตัวบรรจง ในแบบหนังสือขอลาออกจากราชการตามมาตรการฯ พร้อมลงลายมือชื่อในส่วนที่ ๑
ส่วนที่ ๖ และระบุการเป็นสมาชิก ไม่เป็น สมาชิก กบข. ด้านล่าง ส่วนที่ ๕ ของแบบหนังสือขอลาออกจาก
ราชการตามมาตรการฯ
๒.๓ เปิดรับสมัคร โดยให้ผู้สมัครเข้าร่วมมาตรการฯ ยื่นแบบหนังสือขอลาออกจากราชการตามมาตรการฯ
ต่อผู้บังคับบัญชาชั้นต้นที่ต้นสังกัด ตามบัญชีถือจ่ายอัตราเงินเดือนข้าราชการ (จ.๑๘) ระหว่างวันที่ ๒ - ๑3
กรกฎาคม ๒๕๕5 (ในวันทําการ)

-๓–
๒.๔ ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปชั้นหนึ่งของผู้สมัคร รับแบบหนังสือขอลาออกจากราชการตามมาตรการฯ
โดยบันทึก วันที่ เดือน และเวลาที่ผู้สมัครยื่นหนังสือขอลาออกจากราชการไว้เป็นหลักฐาน พร้อมบันทึกความเห็น
ในส่วนที่ ๒ และเสนอความเห็นต่อผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปตามลําดับ
๒.๕ งานการเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครฯ ในส่วนที่ ๓ โดยเฉพาะผู้สมัคร
เข้าร่วมมาตรการฯ ต้องไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างดําเนินการทางวินัย และไม่เป็นผู้ซึ่งอยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะต้อง
ออกจากราชการไม่ว่ากรณีใด ๆ ตามกฎหมาย โดยหากผู้ตรวจสอบคุณสมบัติไม่ได้ทําหน้าที่โดยตรงเกี่ยวกับการ
ดําเนินการทางวินัย ขอให้ประสานกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบอย่างรอบคอบ ก่อนเสนอผู้ว่าราชการ
จังหวัด บันทึกความเห็นและลงนามในส่วนที่ ๔ ภายใน ๑๔ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นบันทึก
วันยื่นหนังสือขอลาออกฯ
๒.๖ งานการเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน รวบรวมแบบหนังสือขอลาออกจากราชการฯ ซึ่งผู้ว่าราชการ
จังหวัด บันทึกความเห็นและลงนามแล้ว พร้อมจัดทําแบบสรุปต่าง ๆ ส่งถึงสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ภายในวันที่ 30 กรกฎาคม ๒๕๕5 ดังนี้
๑. รายชื่อข้าราชการที่เข้าร่วมมาตรการฯ ไม่เกินโควตาที่ได้รับจัดสรรและไม่เกินวงเงินงบ
บุคลากร (สิ่งทีส่ ่งมาด้วย ๓)
๒. ตารางที่ ๓ เงินงบบุคลากรสําหรับจ่ายเงินก้อน (๘ -๑๕ เท่า) (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๔)
๓. บัญชีข้อมูลตําแหน่งที่ระงับใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕6 (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๕)
๔. ตารางที่ ๔ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขทีห่ น่วยงานใช้ในการคัดกรองผูเ้ ข้าร่วมมาตรการฯ
(สิ่งที่ส่งมาด้วย ๖)
๕. ตารางที่ ๕ แนวทาง/แผนการบริหารจัดการงานของหน่วยงาน (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๗)
สําหรับผู้สมัครที่ไม่ได้รับการพิจารณาให้เข้าร่วมมาตรการฯ ให้หน่วยงานแจ้งให้ผู้สมัครทราบ
โดยเร็ว ภายหลังจากการพิจารณาแล้วเสร็จ
๒.๗ ผู้ที่ยื่นใบสมัครแล้วต่อมาไม่ประสงค์จะเข้าร่วมมาตรการฯ ให้ถอนใบสมัครตามแบบหนังสือขอระงับ
การลาออกจากราชการฯ โดยเสนอผู้บังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผู้มีอํานาจอนุญาต ระหว่างวันที่ 23 - 27
กรกฎาคม 2555
๒.๘ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตรวจสอบคุณสมบัติฯ จํานวนผู้เข้าร่วมมาตรการฯ และวงเงิน
งบบุคลากรในการจ่ายสิทธิประโยชน์ที่เป็นเงินก้อนของผู้สมัครเข้าร่วมมาตรการฯ ของหน่วยงานนั้น ให้แล้วเสร็จ
ภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๕5
กรณีตรวจสอบแล้วพบว่า หน่วยงานส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมมาตรการฯ และจ่ายสิทธิประโยชน์ที่เป็นเงินก้อน
เกินวงเงินงบบุคลากร สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จะส่งคืนให้หน่วยงานพิจารณาใหม่ และหากหน่วยงาน
ส่งกลับมาไม่ทันการพิจารณาของคณะกรรมการฯ หน่วยงานนั้นจะไม่ได้รับการพิจารณาให้เข้าร่วมมาตรการฯ
๒.๙ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รวบรวมแบบหนังสือขอลาออกจากราชการของผู้สมัครเข้าร่วม
มาตรการฯ ซึ่งดํารงตําแหน่ง
- ประเภทอํานวยการ ระดับสูง
- ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ระดับทรงคุณวุฒิ
เสนอปลัดกระทรวงสาธารณสุข บันทึกความเห็นและลงนามในส่วนที่ ๔

-๔๒.๑๐ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รวบรวมแบบหนังสือขอลาออกจากราชการของผู้สมัครเข้าร่วม
มาตรการฯ ตามโควตาที่จัดสรรให้หน่วยงาน และภายในวงเงินงบบุคลากร เสนอคณะกรรมการพิจารณา
ดําเนินการตามมาตรการปรับปรุงอัตรากําลังของสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พิจารณาอนุมัติ ภายใน
เดือนสิงหาคม ๒๕๕5
๒.๑๑ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข แจ้งผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาดําเนินการ
ตามมาตรการปรับปรุงอัตรากําลังของสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้หน่วยงานทราบ ภายในเดือน
สิงหาคม ๒๕๕5 เพื่อให้หน่วยงานแจ้งให้ข้าราชการในสังกัดทราบโดยทั่วกัน
๒.๑๒ ให้หน่วยงานออกคําสั่งอนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม
๒๕๕5 และออกคําสั่งเลื่อนเงินเดือนให้แก่ผู้ออกจากราชการตามมาตรการฯ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๓๐ กันยายน
๒๕๕5 เพื่อการคํานวณบําเหน็จบํานาญ และส่งสําเนาคําสั่งดังกล่าวให้สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กรมบัญชีกลาง หน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ ภายในเดือนกันยายน ๒๕๕5
๒.๑๓ ตําแหน่งของผู้ที่ได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมมาตรการฯ ไม่ยุบเลิก แต่ให้ระงับใช้ตําแหน่งในปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๕6 เท่ากับผลรวมวงเงินงบบุคลากรที่จ่ายเป็นสิทธิประโยชน์ที่เป็นเงินก้อนให้กับผู้เข้าร่วมมาตรการฯ
อนึ่ง ในการสมัครเข้าร่วมมาตรการฯ หากผู้บังคับบัญชาผู้มีอํานาจอนุญาตการลาออก ไม่อนุญาต
ให้ข้าราชการลาออกจากราชการตามมาตรการฯ
 กรณีที่ข้าราชการยืนยันที่จะขอลาออกจากราชการ การไม่อนุญาตให้ลาออกดังกล่าว จะมีผล
เป็นการยับยั้งการอนุญาตให้ลาออกจากราชการตามมาตรา ๑๐๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
พลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ โดยไม่มีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์ตามมาตรการฯ
 กรณีที่ข้าราชการไม่ยืนยันที่จะขอลาออกจากราชการ ให้ถือว่าข้าราชการผู้นั้นประสงค์จะรับ
ราชการต่อไป
การยื่นเรื่องขอรับเงินทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
๑. ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมมาตรการฯ ให้กรอกรายละเอียดในคําขอรับเงินช่วยเหลือผู้ซึ่งออกจาก
ราชการโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกําหนด (แบบ ค.ก.ษ) พร้อมยื่นเอกสารที่เกี่ยวข้องให้หน่วยงานต้นสังกัด
ตรวจสอบความถูกต้อง และเสนอหัวหน้าส่วนราชการผู้ขอหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ลงนามใน แบบ ค.ก.ษ
ก่อนรวบรวมส่งให้ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อส่งให้กรมบัญชีกลางอนุมัติการเบิกจ่ายเงินต่อไป
๒. ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมมาตรการฯ ยื่นแบบคําขอรับเบี้ยหวัด บําเหน็จ บํานาญ บําเหน็จดํารงชีพ
(แบบ ๕๓๐๐) และแบบขอรับเงินคืนจาก กบข. (กรณีเป็นสมาชิก กบข.) ต่อหน่วยงานต้นสังกัด และให้
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตรวจสอบความถูกต้อง เพื่อดําเนินการขอรับเงินดังกล่าวต่อไป
สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่าง ๆ ได้ดังนี้
แบบ ๕๓๐๐ ได้ที่เว็บไซด์ของกรมบัญชีกลาง
http://www.cgd.go.th/wps/portal/CGDInfo/Others/Disburse แล้วคลิกไปที่บริการอื่นๆ แบบฟอร์มต่าง ๆ
สมาชิก กบข. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มกรณีการพ้นสมาชิกภาพได้ที่เว็บไซต์ กบข.
http://www.gpf.or.th/web/GPF_Form.asp

ระยะเวลาการดําเนินมาตรการฯ ของหน่วยงาน
ระยะเวลา
มิถุนายน 2555

การดําเนินการ
1. สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเข้าร่วมมาตรการฯ
2. หน่วยงานดําเนินการประชาสัมพันธ์ แจ้งหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเข้าร่วมมาตรการฯ
ให้ข้าราชการในสังกัดทราบ

2 – 13 กรกฎาคม 2555

เปิดรับสมัครผูเ้ ข้าร่วมมาตรการฯ

23 – 27 กรกฎาคม 2555

ถอนใบสมัคร (ผู้ที่ยื่นใบสมัครแล้วไม่ประสงค์เข้าร่วมมาตรการฯ)

ภายในวันที่ 30 กรกฎาคม
2555

งานการเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรวบรวมแบบหนังสือขอลาออกจากราชการซึ่งผู้ว่าราชการ
จังหวัดบันทึกความเห็นและลงนามแล้ว พร้อมจัดทําแบบสรุปต่างๆ ส่งให้สํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ดังนี้
1. แบบหนังสือขอลาออกจากราชการ
2. รายชื่อข้าราชการที่เข้าร่วมมาตรการฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)
3. ตารางที่ 3 เงินงบบุคลากรสําหรับจ่ายเงินก้อน (8 - 15 เท่า) (สิ่งที่สง่ มาด้วย 4)
4. บัญชีข้อมูลตําแหน่งที่ระงับใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2556 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5)
5. ตารางที่ 4 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่หน่วยงานใช้ในการคัดกรองผู้เข้าร่วมมาตรการฯ
(สิ่งที่ส่งมาด้วย 6)
6. ตารางที่ 5 แนวทาง/แผนการบริหารจัดการงานของหน่วยงาน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7)

สิงหาคม 2555

1. คณะกรรมการพิจารณาดําเนินการมาตรการฯ ของสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พิจารณาอนุมัติการเข้าร่วมมาตรการฯ ตามโควตาที่ได้รับจัดสรรและภายในวงเงิน
งบบุคลากร
2. ประกาศผลการพิจารณาให้ผู้ที่ได้รับอนุมตั ิให้เข้าร่วมมาตรการฯ ทราบ

กันยายน 2555

1. หน่วยงานออกคําสั่งอนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการตามมาตรการฯ และคําสั่ง
เลื่อนเงินเดือน พร้อมทั้ง ส่งสําเนาคําสั่งให้สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กรมบัญชีกลาง หน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ
2. แจ้งให้ผู้ที่ได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมมาตรการฯ กรอกรายละเอียดในเอกสารขอรับเงิน ดังนี้
- แบบขอรับเงินช่วยเหลือฯ (แบบ ค.ก.ษ.) ส่งสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เพื่อส่งให้กรมบัญชีกลาง
- แบบขอรับเบี้ยหวัด บําเหน็จ บํานาญ บําเหน็จดํารงชีพ (แบบ 5300)
- แบบแจ้งสมาชิกพ้นสมาชิกภาพ (แบบ กบข.จพ 001/2551)
- แบบขอรับเงินคืนจาก กบข. (แบบ กบข.รง.008/1/2555)
3. ผู้รับผิดชอบตรวจสอบความถูกต้อง และรวบรวมเอกสารเพื่อประกอบการขอรับเงิน

วันที่ 1 ตุลาคม 2555
ตุลาคม 2555

ผู้ได้รับอนุญาตให้ลาออกจากราชการตามมาตรการฯ ออกจากราชการ
ผู้รับผิดชอบดําเนินการเบิกจ่ายเงินก้อน เบี้ยหวัด บําเหน็จ บํานาญ และเงินอื่นที่เกี่ยวข้อง
ให้กับผู้เข้าร่วมมาตรการฯ

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓
แบบฟอร์มรายชื่อข้าราชการที่เข้าร่วมมาตรการปรับปรุงอัตรากําลังของสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
(โครงการเกษียณอายุก่อนกําหนด) ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ (ออกจากราชการวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕)
หน่วยงาน
ลําดับ

ชื่อ - สกุล

ตําแหน่ง
ตําแหน่ง ระดับ วัน เดือน ปี วันบรรจุ อายุ (นับถึง ๓๐ ก.ย.๕๕)
ตําแหน่ง
เลขที่ ทางการบริหาร ตามสายงาน ประเภท
เกิด
ตัว
ราชการ

.

เกษียณ
อายุ

เงินเดือน
(๑)

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมมาตรการฯ ซึ่งออกได้ไม่เกิน.................................ราย
ได้รับการจัดสรรโควตาเพิ่ม จาก.......(ระบุหน่วยงาน)...... จํานวน.............ราย
ตัดโควตาให้......................(ระบุหน่วยงาน)........................ จํานวน.............ราย
รวมจํานวนผู้เข้าร่วมมาตรการฯ
จํานวน.............ราย

หมายเหตุ

๑
๒
๓
๔
ฯลฯ
รวม
หมายเหตุ

๑. * (๒) เงินประจําตําแหน่ง ไม่รวมเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนที่จ่ายในอัตราเท่ากับเงินประจําตําแหน่ง
๒. * (๓) เวลาราชการที่เหลือเกินกว่า ๗ ปี ให้ระบุ ๗ ปี (เมื่อบวก ๘ เท่า ต้องไม่เกิน ๑๕ เท่า)

เงินประจํา เวลาราชการ
ตําแหน่ง
ที่เหลือ
* (๒)
* (๓)
(๔) = [(๑) + (๒)] x [(๓) + ๘]

สิทธิประโยชน์
(เงินก้อน)
(๔)

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๔
ตารางที่ ๓ เงินงบบุคลากรสําหรับจ่ายเงินก้อน (๘-๑๕ เท่า)
ให้กับผู้เข้าร่วมมาตรการปรับปรุงอัตรากําลังของสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
(โครงการเกษียณอายุก่อนกําหนด) ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ (ออกจากราชการวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕)
หน่วยงาน..........................................................................
รายการ
บาท
(๑) ผลรวมเงินเดือนของข้าราชการผู้เข้าร่วมมาตรการฯ (คูณ ๑๒)
(๒) ผลรวมเงินประจําตําแหน่งของข้าราชการผู้เข้าร่วมมาตรการฯ (คูณ ๑๒)
(๓) เงินงบบุคลากรจากหน่วยงานอื่นในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ภายในจังหวัดเดียวกัน
ได้รับจัดสรรจาก.....................................................
จัดสรรให้................................................................
(๔) งบบุคลากรที่สามารถนํามาจ่ายเป็นเงินก้อนได้ รวม
กรณีได้รับจัดสรร (๔) = (๑) + (๒) + (๓)
กรณีจัดสรรให้ (๔) = (๑) + (๒) - (๓)
(๕) ผลรวมเงินก้อนของผู้เข้าร่วมมาตรการฯ
(๖) งบบุคลากรเพียงพอ และคงเหลือเงินงบบุคลากร (๖) = (๔) - (๕)
หมายเหตุ
๑. เงินเดือน ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕ (ก่อนวันรับสมัคร)
๒. * เงินประจําตําแหน่ง หมายถึง เงินประจําตําแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือน และเงินประจําตําแหน่ง
และที่แก้ไขเพิ่มเติม เงินประจําตําแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการแต่ละประเภท และ
เงินวิทยฐานะ ตามพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจําตําแหน่งข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗
ผลรวมเงินประจําตําแหน่งของข้าราชการผู้เข้าร่วมมาตรการฯ ไม่รวมเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจาก
เงินเดือนที่จ่ายในอัตราเท่ากับเงินประจําตําแหน่ง
๓. เงินก้อน = [๘ + เวลาราชการที่เหลือ (ปี)] X เงินเดือนเดือนสุดท้ายรวมเงินประจําแหน่ง (ถ้ามี)
แต่สูงสุดไม่เกิน ๑๕ เท่า ของเงินเดือนรวมเงินประจําตําแหน่ง (ถ้ามี)
๔. จํานวนผู้เข้าร่วมมาตรการฯ เป็นจํานวนเดียวกับ สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓
๕. หน่วยงานที่จะดําเนินการได้จะต้องมีงบบุคลากรเพียงพอ โดย (๖) ต้องไม่มีค่าติดลบ

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๕
แบบฟอร์มบัญชีข้อมูลตําแหน่งที่ระงับใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖
เพื่อนําเงินงบบุคลากรไปจ่ายเงินก้อนให้ผู้เข้าร่วมมาตรการปรับปรุงอัตรากําลังของสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
(โครงการเกษียณอายุก่อนกําหนด) ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ (ออกจากราชการวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕)
หน่วยงาน...............................................................................
ระยะเวลาที่ระงับใช้ตําแหน่ง
ลําดับที่ ตําแหน่งเลขที่
หน่วยงาน
หมายเหตุ
ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ *

หมายเหตุ ๑. * ระยะเวลาที่ระงับใช้ตําแหน่งในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ให้ระบุระยะเวลา เช่น ตั้งแต่วันที่
๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ (กรณีใช้เงินงบบุคลากรทั้งปี)
๒. กรณีหน่วยงานมีโควตาและเงินงบบุคลากรเหลือ ซึ่งประสงค์จะจัดสรรโควตาและเงินงบบุคลากร หรือ
เงินงบบุคลากรอย่างเดียวให้หน่วยงานอื่นในสังกัด สป. ภายในจังหวัดเดียวกัน ต้องระบุรายละเอียด
ในช่องหมายเหตุว่า "ระงับเพื่อจัดสรรให้..........(ระบุชื่อหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรโควตา)............."
และจํานวนระยะเวลาที่จัดสรรให้ หากจัดสรรเงินงบบุคลากรไม่เต็มเดือน โปรดระบุเป็นจํานวนเงิน
ที่จัดสรรให้
๓. กรณีหน่วยงานประสงค์จะจัดสรรเฉพาะโควตาอย่างเดียว ไม่ต้องระบุในสิ่งที่ส่งมาด้วย ๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5.1

แบบฟอร์มการคํานวณเงินงบบุคลากรตามตําแหน่งที่ระงับใช้
ลําดับ
ที่

ตําแหน่ง
เลขที่

เงินงบบุคลากรทั้งปีงบประมาณ เงินงบบุคลากรที่ระงับใช้ตําแหน่ง
* เงินก้อน (6)
เงินเดือน เงินประจํา
ผลรวม
เงินงบบุคลากร
(๑)
ตําแหน่ง (๒) (๓) = (๑)+(๒) พ.ศ.2556 (๔) = (๓) x ๑๒ (5) = (๓) x จํานวนเดือนที่ระงับ [๘ + เวลาราชการที่เหลือ (ปี)] x (๓) คงเหลือ (5-6)

รวม
หมายเหตุ

วิธีการคํานวณตามตัวอย่างในสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 (ตัวอย่างที่ 1 หน้า 4)

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๖
แนวทางในการจัดระบบบริหารจัดการในการดําเนินมาตรการฯ
ตารางที่ ๔ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่หน่วยงานใช้ในการคัดกรองผู้เข้าร่วมมาตรการฯ
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการคัดกรองผู้เข้าร่วมมาตรการฯ
๑

ปัญหาด้านสุขภาพหรือสูงอายุ หรือ

๒

ความจําเป็นและเหมาะสมของแต่ละหน่วยงาน (โปรดระบุ)

ให้ทําเครื่องหมาย ในช่อง
ที่หน่วยงานเลือกกําหนด

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๗
แนวทางในการจัดระบบบริหารจัดการในการดําเนินมาตรการฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.2556
ตารางที่ ๕ แนวทาง/แผนการบริหารจัดการงานของหน่วยงาน
แนวทาง/แผนการบริหารจัดการงาน
๑

แผนการทดแทนอัตรากําลัง หรือ

๒

แผนการถ่ายทอดการเรียนรู้งาน หรือ

๓

ความจําเป็นและเหมาะสมของแต่ละหน่วยงาน (โปรดระบุ)

ให้ทําเครื่องหมาย Pในช่อง
ที่หน่วยงานเลือกกําหนด

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๘
วิธีการคํานวณจํานวนเท่าเพื่อคํานวณเงินก้อน
สูตรการคํานวณเงินก้อน = [๘ + เวลาราชการที่เหลือ (ปี)] x เงินเดือนเดือนสุดท้าย รวมเงินประจําตําแหน่ง (ถ้ามี)
แต่สูงสุดไม่เกิน ๑๕ เท่า ของเงินเดือนรวมเงินประจําตําแหน่ง (ถ้ามี)
ช่วงวันเกิดระหว่าง

เกษียณอายุ

๒ ต.ค.๒๔๙๖ - ๑ ต.ค.๒๔๙๗
๒ ต.ค.๒๔๙๗ - ๑ ต.ค.๒๔๙๘
๒ ต.ค.๒๔๙๘ - ๑ ต.ค.๒๔๙๙
๒ ต.ค.๒๔๙๙ - ๑ ต.ค.๒๕๐๐
๒ ต.ค.๒๕๐๐ - ๑ ต.ค.๒๕๐๑
๒ ต.ค.๒๕๐๑ - ๑ ต.ค.๒๕๐๒
๒ ต.ค.๒๕๐๒ - ๑ ต.ค.๒๕๐๓
๒ ต.ค.๒๕๐๓ - ๑ ต.ค.๒๕๐๔
๒ ต.ค.๒๕๐๔ - ๑ ต.ค.๒๕๐๕
๒ ต.ค.๒๕๐๕ - ๑ ต.ค.๒๕๐๖
๒ ต.ค.๒๕๐๖ - ๑ ต.ค.๒๕๐๗
๒ ต.ค.๒๕๐๗ - ๑ ต.ค.๒๕๐๘

๑ ต.ค.๒๕๕๗
๑ ต.ค.๒๕๕๘
๑ ต.ค.๒๕๕๙
๑ ต.ค.๒๕๖๐
๑ ต.ค.๒๕๖๑
๑ ต.ค.๒๕๖๒
๑ ต.ค.๒๕๖๓
๑ ต.ค.๒๕๖๔
๑ ต.ค.๒๕๖๕
๑ ต.ค.๒๕๖๖
๑ ต.ค.๒๕๖๗
๑ ต.ค.๒๕๖๘

จํานวนเท่า
เบื้องต้น
๘
๘
๘
๘
๘
๘
๘
๘
๘
๘
๘
๘

เวลาราชการ
ที่เหลือ
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๗
๗
๗
๗
๗
๗

หมายเหตุ
๑. เวลาราชการที่เหลือ เกินกว่า ๗ ปี ให้ระบุ ๗ ปี (เมื่อบวก ๘ เท่า ต้องไม่เกิน ๑๕ เท่า)
๒. สําหรับข้าราชการที่เกิดในวันที่ ๒ ตุลาคม - ๓๑ ธันวาคม ของทุกปี ให้นํา พ.ศ.เกิด บวกด้วย ๖๑
จะได้ปีที่เกษียณอายุ

จํานวนเท่า
ที่ได้รับ
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๕
๑๕
๑๕
๑๕
๑๕
๑๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๙

ตัวอย่างการคํานวณเงินงบบุคลากรและเงินก้อน
ตัวอย่างที่ ๑ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดบ้านไร่ มีกลุ่มเป้าหมาย 115 ราย เข้าร่วมมาตรการฯ ได้ไม่เกินร้อยละ ๓ ของกลุ่มเป้าหมาย
จึงออกได้ไม่เกิน 3 ราย โดยสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดบ้านไร่ พิจารณาให้ข้าราชการดังต่อไปนี้
เข้าร่วมมาตรการฯ
ลําดับ

ชื่อ - สกุล

ตําแหน่ง
เลขที่

ตําแหน่ง
ทางการบริหาร

ตามสายงาน

ตําแหน่ง
ประเภท

ระดับ

วัน เดือน ปี
เกิด

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมมาตรการฯ ซึ่งออกได้ไม่เกิน............๓............. ราย
ได้รับการจัดสรรโควตาเพิ่ม จาก.........-.......... จํานวน..........-......... ราย
ตัดโควตาให้.............................-............................. จํานวน.........-......... ราย
รวมจํานวนผู้เข้าร่วมมาตรการฯ
จํานวน.........๓.......ราย
๑๖๖๖๐๘
พยาบาลวิชาชีพ
วิชาการ ชํานาญการพิเศษ 15 ธ.ค. 2496
๑ นางสาวนับดาว ไฮโซ
๒ นายปราบศึก ชอบบ้านไร่
๑๖๖๖๓๒ หัวหน้าสถานีอนามัย นักวิชาการสาธารณสุข วิชาการ ชํานาญการ
1 ส.ค. 2498
๓ นายพุฒ ธรรมศึก
๑๖๖๗๑๓
นายช่างเทคนิค
ทั่วไป
ชํานาญงาน
7 มิ.ย. 2502

อายุนับถึง (๓๐ ก.ย.๕๕)
วันบรรจุ

เกษียณ
อายุ

เงินเดือน เงินประจํา เวลาราชการ สิทธิประโยชน์
(เงินก้อน)
ตําแหน่ง ที่เหลือ
(๑)
(๔)
(๒)
(๓)

ตัว

ราชการ

1 เม.ย. 2525

๕๘

๓๐

1 ต.ค. 2557

๓๗,๖๒๐

๕,๖๐๐

๒

๔๓๒,๒๐๐

24 ม.ค. 2519

๕๗

๓๖

1 ต.ค. 2558

๓๙,๖๓๐

๐

๓

๔๓๕,๙๓๐

1 ต.ค. 2538

๕๓

๑๗

1 ต.ค. 2562

๒๒,๗๒๐

๐

๗

๓๔๐,๘๐๐

รวม

๙๙,๙๗๐

๕,๖๐๐

๑,๒๐๘,๙๓๐

-๒-

ตัวอย่างที่ ๑
รายละเอียดการคํานวณเงินงบบุคลากร
ลําดับ
ที่
๑
๒
๓

ตําแหน่ง
เลขที่
๑๖๖๖๐๘
๑๖๖๖๓๒
๑๖๖๗๑๓
รวม

เงินเดือน
(๑)
๓๗,๖๒๐
๓๙,๖๓๐
๒๒,๗๒๐
๙๙,๙๗๐

เงินประจําตําแหน่ง
(๒)
๕,๖๐๐
๐
๐
๕,๖๐๐

ผลรวม
(๓) = (๑)+(๒)
๔๓,๒๒๐
๓๙,๖๓๐
๒๒,๗๒๐
๑๐๕,๕๗๐

เงินงบบุคลากรทั้งปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖
(๔) = (๓) x ๑๒
๕๑๘,๖๔๐
๔๗๕,๕๖๐
๒๗๒,๖๔๐
๑,๒๖๖,๘๔๐

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดบ้านไร่ มีเงินงบบุคลากรที่สามารถนํามาจ่ายเป็นสิทธิประโยชน์ที่เป็นเงินก้อน
ให้ผู้เข้าร่วมมาตรการฯ ได้ไม่เกิน 1,266,840 บาท

รายละเอียดการคํานวณเงินก้อนสําหรับผู้เข้าร่วมมาตรการฯ
ลําดับ
ที่
๑
๒
๓

ตําแหน่ง
เลขที่
๑๖๖๖๐๘
๑๖๖๖๓๒
๑๖๖๗๑๓
รวม

เงินเดือน
(๑)
๓๗,๖๒๐
๓๙,๖๓๐
๒๒,๗๒๐
๙๙,๙๗๐

เงินประจําตําแหน่ง
(๒)
๕,๖๐๐
๐
๐
๕,๖๐๐

ผลรวม
(๓) = (๑)+(๒)
๔๓,๒๒๐
๓๙,๖๓๐
๒๒,๗๒๐
๑๐๕,๕๗๐

* เงินก้อน
[๘ + เวลาราชการที่เหลือ (ปี)] x (๓)
[8+2] x 43,220 = ๔๓๒,๒๐๐
[8+3] x 39,630 = ๔๓๕,๙๓๐
[8+7] x 22,720 = ๓๔๐,๘๐๐
๑,๒๐๘,๙๓๐

* เงินก้อน = [ ๘ + เวลาราชการที่เหลือ (ปี) ] x ผลรวมของเงินเดือนกับเงินประจําแหน่ง (ถ้ามี) แต่สูงสุดไม่เกิน
๑๕ เท่าของเงินเดือนรวมเงินประจําตําแหน่ง (ถ้ามี)
จากตัวอย่างที่ ๑ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดบ้านไร่ มีเงินงบบุคลากรที่สามารถนํามาจ่ายสิทธิประโยชน์
ที่เป็นเงินก้อนให้ผู้เข้าร่วมมาตรการฯ ได้ไม่เกิน 1,266,840 บาท จากผลการพิจารณาผู้เข้าร่วมมาตรการฯ สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดบ้านไร่ จะต้องจ่ายเงินก้อนให้ผู้เข้าร่วมมาตรการฯ เป็นจํานวน 1,208,930 บาท ดังนั้น
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดบ้านไร่ สามารถส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมมาตรการฯ ทั้ง 3 ราย ให้สํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขได้ เพราะมีเงินงบบุคลากรเพียงพอสําหรับจ่ายสิทธิประโยชน์ที่เป็นเงินก้อนให้ผู้เข้าร่วมมาตรการฯ และในปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดบ้านไร่ ต้องระงับการใช้ตําแหน่งทุกตําแหน่ง เท่ากับผลรวม
เงินงบบุคลากรที่จ่ายเป็นสิทธิประโยชน์ที่เป็นเงินก้อนให้ผู้เข้าร่วมมาตรการฯ จํานวน 1,208,930 บาท

-๓** การระงับตําแหน่งของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดบ้านไร่ สามารถทําได้หลายวิธี โดยให้คํานึงถึง
ความต้องการของหน่วยงานเป็นหลัก แต่เมื่อระงับแล้วต้องมีเงินงบบุคลากรเพียงพอสําหรับจ่ายสิทธิประโยชน์ที่เป็นเงินก้อน

ตัวอย่างที่ ๑
การจัดทําบัญชีข้อมูลตําแหน่งที่ระงับใช้
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๕
บัญชีข้อมูลตําแหน่งที่ระงับใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖
เพื่อนําเงินงบบุคลากรไปจ่ายเงินก้อนให้ผู้เข้าร่วมมาตรการปรับปรุงอัตรากําลังของสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
(โครงการเกษียณอายุก่อนกําหนด) ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ (ออกจากราชการวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕)
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดบ้านไร่
ระยะเวลาที่ระงับใช้ตําแหน่ง
หน่วยงาน
หมายเหตุ
ลําดับที่ ตําแหน่งเลขที่
ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ *
๑
๑๖๖๖๐๘ กลุ่มการพยาบาล
1 ต.ค.55 - 30 ก.ย.56
โรงพยาบาลขุนเขา
2
166632 สอ.ตําบลริมธาร
1 ต.ค.55 - 31 ส.ค.56
สสอ.เมืองบ้านไร่
3
166713 ฝ่ายบริหารทั่วไป
1 ต.ค.55 - 30 ก.ย.56

หมายเหตุ ๑. * ระยะเวลาที่ระงับใช้ตําแหน่งในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ให้ระบุระยะเวลา เช่น ตั้งแต่วันที่
๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ (กรณีใช้เงินงบบุคลากรทั้งปี)
๒. กรณีหน่วยงานมีโควตาและเงินงบบุคลากรเหลือ ซึ่งประสงค์จะจัดสรรโควตาและเงินงบบุคลากร หรือ
เงินงบบุคลากรอย่างเดียวให้หน่วยงานอื่นในสังกัด สป. ภายในจังหวัดเดียวกัน ต้องระบุรายละเอียด
ในช่องหมายเหตุว่า "ระงับเพื่อจัดสรรให้..........(ระบุชื่อหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรโควตา)............."
และจํานวนระยะเวลาที่จัดสรรให้ หากจัดสรรเงินงบบุคลากรไม่เต็มเดือน โปรดระบุเป็นจํานวนเงิน
ที่จัดสรรให้
๓. กรณีหน่วยงานประสงค์จะจัดสรรเฉพาะโควตาอย่างเดียว ไม่ต้องระบุในสิ่งที่ส่งมาด้วย ๕

-๔จากบัญชีระงับตําแหน่งของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดบ้านไร่ ซึ่งไม่ได้ระงับตําแหน่งทุกตําแหน่งทั้งปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ดังนั้น เงินงบบุคลากรที่สามารถนํามาจ่าย
สิทธิประโยชน์ที่เป็นเงินก้อนให้ผู้เข้าร่วมมาตรการฯ จึงไม่ใช่จํานวน 1,266,840 บาท แต่เป็นจํานวน 1,208,930 บาท หรือเท่ากับจํานวนเงินงบบุคลากรที่ระงับใช้ตําแหน่ง

การคํานวณเงินงบบุคลากรตามตําแหน่งที่ระงับใช้
ลําดับ ตําแหน่ง
ที่
เลขที่
๑ ๑๖๖๖๐๘
๒ ๑๖๖๖๓๒
๓ ๑๖๖๗๑๓
รวม

เงินงบบุคลากรทั้งปีงบประมาณ เงินงบบุคลากรที่ระงับใช้ตําแหน่ง
เงินเดือน เงินประจํา
ผลรวม
(๑)
ตําแหน่ง (๒) (๓) = (๑)+(๒) พ.ศ.2556 (๔) = (๓) x ๑๒ (5) = (๓) x จํานวนเดือนที่ระงับ
๕๑๘,๖๔๐
๓๗,๖๒๐ ๕,๖๐๐
๔๓,๒๒๐
43,220 x 12 = 518,640
๔๗๕,๕๖๐
๓๙,๖๓๐
๐
๓๙,๖๓๐
39,630 x 11 = ๔๓๕,๙๓๐
๒๗๒,๖๔๐
๒๒,๗๒๐
๐
๒๒,๗๒๐
22,720 x 12 = ๒๗๒,๖๔๐
๑,๒๖๖,๘๔๐
๙๙,๙๗๐ ๕,๖๐๐
๑๐๕,๕๗๐
๑,๒๒๗,๒๑๐

* เงินก้อน (6)
เงินงบบุคลากร
[๘ + เวลาราชการที่เหลือ (ปี)] x (๓) คงเหลือ (5-6)
[8+2] x 43,220 = ๔๓๒,๒๐๐
[8+3] x 39,630 = ๔๓๕,๙๓๐
[8+7] x 22,720 = ๓๔๐,๘๐๐
๑,๒๐๘,๙๓๐
๑๘,๒๘๐

ดังนั้น เงินงบบุคลากรของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดบ้านไร่ ที่สามารถนํามาจ่ายสิทธิประโยชน์ที่เป็นเงินก้อนให้ผู้เข้าร่วมมาตรการฯ ได้ มีจํานวน 1,227,210 บาท
โดยสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดบ้านไร่ ต้องจ่ายสิทธิประโยชน์ที่เป็นเงินก้อนให้ผู้เข้าร่วมมาตรการฯ เป็นจํานวน 1,208,930 บาท
จึงมีเงินงบบุคลากรคงเหลือ จํานวน 18,280 บาท (1,227,210 - 1,208,930)

ตัวอย่างที่ ๒ โรงพยาบาลบ้านไร่ มีกลุ่มเป้าหมาย 70 ราย เข้าร่วมมาตรการฯ ได้ไม่เกินร้อยละ ๓ ของกลุ่มเป้าหมาย จึงออกได้ไม่เกิน 2 ราย
โดยโรงพยาบาลบ้านไร่ พิจารณาให้ข้าราชการดังต่อไปนี้เข้าร่วมมาตรการฯ

ลําดับ

ชื่อ - สกุล

ตําแหน่ง
เลขที่

ตําแหน่ง
ทางการบริหาร

ตามสายงาน

ตําแหน่ง
ประเภท

ระดับ

วัน เดือน ปี
เกิด

อายุนับถึง (๓๐ ก.ย.๕๕)
วันบรรจุ

ตัว

ราชการ

เกษียณ
อายุ

เงินเดือน เงินประจํา เวลาราชการ สิทธิประโยชน์
(เงินก้อน)
ตําแหน่ง
ที่เหลือ
(๑)
(๔)
(๒)
(๓)

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมมาตรการฯ ซึ่งออกได้ไม่เกิน...........๒.............. ราย
ได้รับการจัดสรรโควตาเพิ่ม จาก................... จํานวน................... ราย
ตัดโควตาให้.......................................................... จํานวน.................. ราย
รวมจํานวนผู้เข้าร่วมมาตรการฯ
จํานวน........๒..........ราย
๐

๑
๒

นายขัน ออกศึก
นางสาวดวงแข เทียมจันทร์

22573
๒๒๕๙๔

นิติกร
จพ.เภสัชกรรม

วิชาการ ชํานาญการพิเศษ
ทั่วไป
ชํานาญงาน

2 ก.ค.2498

1 ต.ค.2526

๕๗

๒๙

1 ต.ค.2558

๔๓,๔๐๐

๐

๓

๔๗๗,๔๐๐

15 ธ.ค.2504

1 ม.ค.2538

๕๐

๑๗

1 ต.ค.2565

๑๘,๔๓๐

๐

๗

๒๗๖,๔๕๐
๐

รวม

๖๑,๘๓๐

๐

๗๕๓,๘๕๐

-๒-

ตัวอย่างที่ ๒
รายละเอียดการคํานวณเงินงบบุคลากร
ลําดับ
ที่
๑
๒

ตําแหน่ง
เลขที่
๒๒๕๗๓
๒๒๕๙๔

เงินเดือน
(๑)
๔๓,๔๐๐
๑๘,๔๓๐

เงินประจําตําแหน่ง
(๒)
๐
๐

ผลรวม
(๓) = (๑)+(๒)
๔๓,๔๐๐
๑๘,๔๓๐

เงินงบบุคลากรทั้งปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖
(๔) = (๓) x ๑๒
๕๒๐,๘๐๐
๒๒๑,๑๖๐

รวม

๖๑,๘๓๐

๐

๖๑,๘๓๐

๗๔๑,๙๖๐

โรงพยาบาลบ้านไร่ มีเงินงบบุคลากรที่สามารถนํามาจ่ายเป็นสิทธิประโยชน์ที่เป็นเงินก้อนให้ผู้เข้าร่วม
มาตรการฯ ได้ไม่เกิน 741,960 บาท

รายละเอียดการคํานวณเงินก้อนสําหรับผู้เข้าร่วมมาตรการฯ
ลําดับ
ที่
๑
๒

ตําแหน่ง
เลขที่
๒๒๕๗๓
๒๒๕๙๔

เงินเดือน
(๑)
๔๓,๔๐๐
๑๘,๔๓๐

เงินประจําตําแหน่ง
(๒)
๐
๐

ผลรวม
(๓) = (๑)+(๒)
๔๓,๔๐๐
๑๘,๔๓๐

รวม

๖๑,๘๓๐

๐

๖๑,๘๓๐

* เงินก้อน
[๘ + เวลาราชการที่เหลือ (ปี)] x (๓)
[8+3] x 43,400 = ๔๗๗,๔๐๐
[8+7] x 18430 = ๒๗๖,๔๕๐
๗๕๓,๘๕๐

* เงินก้อน = [ ๘ + เวลาราชการที่เหลือ (ปี) ] x ผลรวมของเงินเดือนกับเงินประจําแหน่ง (ถ้ามี) แต่สูงสุดไม่เกิน
๑๕ เท่าของเงินเดือนรวมเงินประจําตําแหน่ง (ถ้ามี)
จากตัวอย่างที่ ๒ โรงพยาบาลบ้านไร่ มีเงินงบบุคลากรที่สามารถนํามาจ่ายสิทธิประโยชน์ที่เป็นเงินก้อนให้
ผู้เข้าร่วมมาตรการฯ ได้ไม่เกิน 741,960 บาท แต่จากผลการพิจารณาผู้เข้าร่วมมาตรการฯ โรงพยาบาลบ้านไร่
จะต้องจ่ายเงินก้อนให้ผู้เข้าร่วมมาตรการฯ เป็นจํานวน 753,850 บาท ดังนั้น โรงพยาบาลบ้านไร่ มีเงินงบบุคลากร
ไม่เพียงพอสําหรับจ่ายเป็นสิทธิประโยชน์ที่เป็นเงินก้อน ขาดเงินงบบุคลากรอีก11,890 บาท (753,850 - 741,960)
แต่หากพิจารณาภายในจังหวัดบ้านไร่แล้ว ในส่วนของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดบ้านไร่ (ตัวอย่างที่ ๑)
มีเงินงบบุคลากรคงเหลือ 18,280 บาท หากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดบ้านไร่ จัดสรรเงินงบบุคลากรให้
โรงพยาบาลบ้านไร่ จํานวน 11,890 บาท โรงพยาบาลบ้านไร่ สามารถส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมมาตรการฯ ทั้ง ๒ ราย
ให้สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้ เพราะมีเงินงบบุคลากรเพียงพอสําหรับจ่ายสิทธิประโยชน์ที่เป็นเงินก้อนให้ผู้เข้าร่วม
มาตรการฯ แต่หากโรงพยาบาลบ้านไร่ ไม่ได้รับการจัดสรรเงินจากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดบ้านไร่
จํานวน 11,890 บาท โรงพยาบาลบ้านไร่ ไม่สามารถส่งรายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมมาตรการฯ ทั้ง ๒ รายได้ ต้องพิจารณา
ส่งเฉพาะราย นายขัน ออกศึก ที่มีเงินงบบุคลากรเพียงพอเท่านั้น

-๓-

ตัวอย่างที่ ๒
การจัดทําบัญชีข้อมูลตําแหน่งที่ระงับใช้
: กรณีได้รับการจัดสรรจากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดบ้านไร่
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๕
บัญชีข้อมูลตําแหน่งที่ระงับใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖
เพื่อนําเงินงบบุคลากรไปจ่ายเงินก้อนให้ผู้เข้าร่วมมาตรการปรับปรุงอัตรากําลังของสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
(โครงการเกษียณอายุก่อนกําหนด) ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ (ออกจากราชการวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕)
โรงพยาบาลบ้านไร่
ระยะเวลาที่ระงับใช้ตําแหน่ง
ลําดับที่ ตําแหน่งเลขที่
หน่วยงาน
หมายเหตุ
ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ *
๑
๒๒๕๗๓ ฝ่ายบริหารทั่วไป
1 ต.ค.55 - 30 ก.ย.56
กลุ่มอํานวยการ
2

22594

กลุ่มงานเภสัชกรรม

1 ต.ค.55 - 30 ก.ย.56

หมายเหตุ ๑. * ระยะเวลาที่ระงับใช้ตําแหน่งในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ให้ระบุระยะเวลา เช่น ตั้งแต่วันที่
๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ (กรณีใช้เงินงบบุคลากรทั้งปี)
๒. กรณีหน่วยงานมีโควตาและเงินงบบุคลากรเหลือ ซึ่งประสงค์จะจัดสรรโควตาและเงินงบบุคลากร หรือ
เงินงบบุคลากรอย่างเดียวให้หน่วยงานอื่นในสังกัด สป. ภายในจังหวัดเดียวกัน ต้องระบุรายละเอียด
ในช่องหมายเหตุว่า "ระงับเพื่อจัดสรรให้..........(ระบุชื่อหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรโควตา)............."
และจํานวนระยะเวลาที่จัดสรรให้ หากจัดสรรเงินงบบุคลากรไม่เต็มเดือน โปรดระบุเป็นจํานวนเงิน
ที่จัดสรรให้
๓. กรณีหน่วยงานประสงค์จะจัดสรรเฉพาะโควตาอย่างเดียว ไม่ต้องระบุในสิ่งที่ส่งมาด้วย ๕

-๔-

ตัวอย่างที่ ๒
การจัดทําบัญชีข้อมูลตําแหน่งที่ระงับใช้
: กรณีไม่ได้รับการจัดสรรจากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดบ้านไร่
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๕
บัญชีข้อมูลตําแหน่งที่ระงับใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖
เพื่อนําเงินงบบุคลากรไปจ่ายเงินก้อนให้ผู้เข้าร่วมมาตรการปรับปรุงอัตรากําลังของสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
(โครงการเกษียณอายุก่อนกําหนด) ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ (ออกจากราชการวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕)
โรงพยาบาลบ้านไร่
ระยะเวลาที่ระงับใช้ตําแหน่ง
ลําดับที่ ตําแหน่งเลขที่
หน่วยงาน
หมายเหตุ
ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ *
๑
๒๒๕๗๓ ฝ่ายบริหารทั่วไป
1 ต.ค.55 - 31 ส.ค.56
กลุ่มอํานวยการ

หมายเหตุ ๑. * ระยะเวลาที่ระงับใช้ตําแหน่งในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ให้ระบุระยะเวลา เช่น ตั้งแต่วันที่
๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ (กรณีใช้เงินงบบุคลากรทั้งปี)
๒. กรณีหน่วยงานมีโควตาและเงินงบบุคลากรเหลือ ซึ่งประสงค์จะจัดสรรโควตาและเงินงบบุคลากร หรือ
เงินงบบุคลากรอย่างเดียวให้หน่วยงานอื่นในสังกัด สป. ภายในจังหวัดเดียวกัน ต้องระบุรายละเอียด
ในช่องหมายเหตุว่า "ระงับเพื่อจัดสรรให้..........(ระบุชื่อหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรโควตา)............."
และจํานวนระยะเวลาที่จัดสรรให้ หากจัดสรรเงินงบบุคลากรไม่เต็มเดือน โปรดระบุเป็นจํานวนเงิน
ที่จัดสรรให้
๓. กรณีหน่วยงานประสงค์จะจัดสรรเฉพาะโควตาอย่างเดียว ไม่ต้องระบุในสิ่งที่ส่งมาด้วย ๕

-๕-

ตัวอย่างการจัดทําบัญชีข้อมูลตําแหน่งที่ระงับใช้
กรณีจัดสรรเงินให้หน่วยงานอื่น
จากตัวอย่างที่ ๑ และตัวอย่างที่ ๒ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดบ้านไร่ มีเงินงบบุคลากรจากการระงับ
ตําแหน่งคงเหลือ 18,280 บาท โรงพยาบาลบ้านไร่ มีเงินไม่เพียงพอสําหรับจ่ายสิทธิประโยชน์ที่เป็นเงินก้อน จํานวน
11,890 บาท และหากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดบ้านไร่ จัดสรรเงินงบบุคลากรให้โรงพยาบาลบ้านไร่
ต้องจัดทําข้อมูลตําแหน่งที่ระงับใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ใหม่ เพื่อส่งสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ดังนี้
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๕
บัญชีข้อมูลตําแหน่งที่ระงับใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖
เพื่อนําเงินงบบุคลากรไปจ่ายเงินก้อนให้ผู้เข้าร่วมมาตรการปรับปรุงอัตรากําลังของสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
(โครงการเกษียณอายุก่อนกําหนด) ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ (ออกจากราชการวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕)
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดบ้านไร่
ระยะเวลาที่ระงับใช้ตําแหน่ง
ลําดับที่ ตําแหน่งเลขที่
หน่วยงาน
หมายเหตุ
ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ *
๑
๑๖๖๖๐๘ กลุ่มการพยาบาล
1 ต.ค.55 - 30 ก.ย.56 ระงับเพื่อจัดสรรให้
โรงพยาบาลขุนเขา
โรงพยาบาลบ้านไร่
จํานวน 11,890 บาท
2
166632 สอ.ตําบลริมธาร
สสอ.เมืองบ้านไร่
1 ต.ค.55 - 31 ส.ค.56
3

166713

ฝ่ายบริหารทั่วไป

1 ต.ค.55 - 30 ก.ย.56

หมายเหตุ ๑. * ระยะเวลาที่ระงับใช้ตําแหน่งในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ให้ระบุระยะเวลา เช่น ตั้งแต่วันที่
๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ (กรณีใช้เงินงบบุคลากรทั้งปี)
๒. กรณีหน่วยงานมีโควตาและเงินงบบุคลากรเหลือ ซึ่งประสงค์จะจัดสรรโควตาและเงินงบบุคลากร หรือ
เงินงบบุคลากรอย่างเดียวให้หน่วยงานอื่นในสังกัด สป. ภายในจังหวัดเดียวกัน ต้องระบุรายละเอียด
ในช่องหมายเหตุว่า "ระงับเพื่อจัดสรรให้..........(ระบุชื่อหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรโควตา)............."
และจํานวนระยะเวลาที่จัดสรรให้ หากจัดสรรเงินงบบุคลากรไม่เต็มเดือน โปรดระบุเป็นจํานวนเงิน
ที่จัดสรรให้
๓. กรณีหน่วยงานประสงค์จะจัดสรรเฉพาะโควตาอย่างเดียว ไม่ต้องระบุในสิ่งที่ส่งมาด้วย ๕

