
 
 
 
 
ท่ี  นร  1006/ว 4 

 
สําเนา 

 
 
 
   
 สํานักงาน  ก.พ. 
 ถนนพิษณุโลก  กทม.10300 

 16  กุมภาพันธ  2547 

เรื่อง คําสั่งอนุญาตใหขาราชการลาออกจากราชการและคําสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนตามมาตรการพัฒนาและ 
บริหารกําลังคนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง  

เรียน     
อางถึง หนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ท่ี นร 1008.1/ว 13 ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2546 
สิ่งท่ีสงมาดวย   แบบคําสั่งอนุญาตใหขาราชการลาออกจากราชการ และแบบคําสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน  

ตามหนังสือท่ีอางถึงแจงวา  คณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบมาตรการพัฒนาและบริหารกําลังคนเพื่อ
รองรับการเปลี่ยนแปลง มาตรการที่ 1: มาตรการสนบัสนุนผูประสงคจะเริ่มอาชีพใหมนอกระบบราชการ และ      
มาตรการที่ 2: มาตรการสําหรบัผูไดรับผลกระทบจากการปรับระบบราชการ  กับไดสงรายละเอียดและเอกสารตาง ๆ 
เกี่ยวกับมาตรการดังกลาวมาเพื่อเปนแนวทางสําหรับถือปฏิบัติ ความแจงแลว นั้น 

โดยที่ ก.พ. ในการประชุมเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2547  ไดพิจารณามีมติวา เพื่อใหขาราชการผูไดรับ
อนุญาตใหลาออกจากราชการในวันที่ 1 เมษายน 2547 ตามมาตรการพัฒนาและบริหารกําลังคนเพื่อรองรับการ   
เปลี่ยนแปลง มาตรการที่ 1: มาตรการสนับสนุนผูประสงคจะเริ่มอาชีพใหมนอกระบบราชการ และมาตรการที่ 2: 
มาตรการสําหรับผูไดรับผลกระทบจากการปรับระบบราชการ  ไดรับประโยชนในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน  
ประจําปเสมือนผูออกจากราชการเพราะเหตุเกษียณอายุ  ก.พ. จึงมีมติอนุมัติใหผูมีอํานาจสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนพิจารณา
เลื่อนข้ันเงินเดือนใหแกขาราชการดังกลาว ในวันที่ 31 มีนาคม 2547 ตามขอ 18 วรรคสอง ของกฎ ก.พ. วาดวยการ
เลื่อนข้ันเงินเดือน พ.ศ. 2544  โดยมีเงื่อนไขวาขาราชการผูนั้นตองเปนผูอยูในหลักเกณฑการเลื่อนขั้นเงินเดือน
ประการอื่น ๆ ตามที่กําหนดใน กฎ ก.พ. ดังกลาว 

อนึ่ง  เพื่อใหการออกคําสั่งอนุญาตใหขาราชการลาออกจากราชการและคําสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน
สําหรับขาราชการพลเรอืนสามัญผูเขารวมมาตรการดังกลาวเปนไปในรูปแบบเดียวกัน และสะดวกในการดําเนินการ
ในสวนที่เกี่ยวของ  สํานักงาน ก.พ. จึงขอสงแบบคําสั่งอนุญาตใหขาราชการลาออกจากราชการและแบบคําสั่งเลื่อน
ข้ันเงินเดือน ตามสิ่งท่ีสงมาดวย มาเพื่อเปนแนวทางปฏิบัติตอไป   

จึงเรียนมาเพือ่โปรดทราบและพิจารณาดําเนินการตอไป  ท้ังนี้ ไดแจงใหกรมและจังหวัดตาง ๆ 
ทราบดวยแลว 

   ขอแสดงความนับถือ 

                                                                        (ลงช่ือ)            สีมา  สีมานันท 

   (นายสีมา  สีมานันท) 
  เลขาธิการ ก.พ. 
สํานักตรวจสอบและประเมินผลกําลังคน 
โทร.  0 2281 0977    โทรสาร  0 2282 7316 

 

สําเนาถูกตอง 

 
(นางรัชนี  มัจฉากล่ํา) 

เจาหนาที่วิเคราะหงานบุคคล 8ว 



 

 

แบบคําส่ังอนุญาตใหขาราชการลาออกจากราชการ 
ตามมาตรการพัฒนาและบริหารกําลังคนเพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลง 

 
คําส่ัง............................... 
ที่................./................. 

เร่ือง  อนุญาตใหขาราชการลาออกจากราชการตามมาตรการพัฒนาและบริหารกําลังคนเพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลง 
................................................. 

 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 52 และมาตรา 113 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน     
พ.ศ. 2535  หนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ดวนที่สุด ที่ นร 0504/ว 292 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2546  ระเบียบ ก.พ.       
วาดวยการลาออกจากราชการของขาราชการพลเรือนสามัญ  พ .ศ . 2536  จึงอนุญาตใหขาราชการพลเรือนสามัญ 
จํานวน...........ราย ลาออกจากราชการตามมาตรการพัฒนาและบริหารกําลังคนเพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลง ดังนี้ 

1. มาตรการที่ 1 : มาตรการสนับสนุนผูประสงคจะเร่ิมอาชีพใหมนอกระบบราชการ  จํานวน  ..........ราย
ดังรายละเอียดในเอกสารหมายเลข 1 

2. มาตรการที่ 2 : มาตรการสําหรับผูไดรับผลกระทบจากการปรับระบบราชการ   จํานวน ............ราย        
ดังรายละเอียดในเอกสารหมายเลข 2 

ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2547 เปนตนไป 
      ส่ัง ณ วันที่ ................................................................................... 
      (ลงช่ือผูส่ัง) .................................................................................. 
       (...................................................................................) 
      (ตําแหนง).................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัญชีรายละเอยีดการอนุญาตใหขาราชการลาออกจากราชการตามมาตรการพัฒนาและบริหารกําลังคนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง 
มาตรการที่ 1 : มาตรการสนับสนุนผูประสงคจะเริ่มอาชีพใหมนอกระบบราชการ 

แนบทายคําสั่ง...................................................ที่................./................ลงวันที่........................................... 
 

 
ตําแหนงและสวนราชการ 

เงินเดือนและเงินประจํา
ตําแหนง 

 
ลําดับ
ที่ 

 
 

ชื่อ-สกุล 

 
 

วัน เดือน ปเกิด 

 
 

วันบรรจุเขารับ
ราชการ ตําแหนง/สังกัด เลขที่ตําแหนง เงินเดือน เงินประจํา

ตําแหนง 

 
 

การไดรับบําเหน็จ/
บํานาญ 

1. นาย ก. 12 ก.ค. 2498 1 ก.พ. 2519 ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่ 
(บุคลากร 8 บก.) 

16 28,480 5,600 ใหไดรับบําเหน็จบํานาญ
ตามพระราชบัญญัติ
บําเหน็จบํานาญขาราชการ 
พ.ศ. 2494 และที่แกไข
เพิ่มเติม (1) * 

2. นาง ข. 16 ม.ค. 2490 15 ส.ค. 2528 เจาพนักงานธุรการ 5   
กองฝกอบรม 

255 18,810 - ใหไดรับบําเหน็จบํานาญ
ตามพระราชบัญญัติ    
กองทุนบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการ พ.ศ. 2539 
และที่แกไขเพิ่มเติม (2) * 

3. นางสาว ค. 25 ต.ค. 2489 1 ก.พ. 2515 นักวิชาการคอมพิวเตอร 8 วช. 
ศูนยสารสนเทศ 

422 42,170 5,600 ใหไดรับบําเหน็จบํานาญ
ตามพระราชบัญญัติ    
กองทุนบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการ พ.ศ. 2539 
และที่แกไขเพิ่มเติม (2) * 

 
คําอธิบาย  (1) * ผูไดรับอนุญาตใหลาออกไมไดเปนสมาชิกกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ 
  (2) * ผูไดรับอนุญาตใหลาออกเปนสมาชิกกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ 
 

เอกสารหมายเลข 1 



บัญชีรายละเอยีดการอนุญาตใหขาราชการลาออกจากราชการตามมาตรการพัฒนาและบริหารกําลังคนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง 
มาตรการที่ 2 มาตรการสําหรับผูไดรับผลกระทบจากการปรับระบบราชการ 

แนบทายคําสั่ง...................................................ที่................./................ลงวันที่........................................... 
 

 
ตําแหนงและสวนราชการ 

เงินเดือนและเงินประจํา
ตําแหนง 

 
ลําดับ
ที่ 

 
 

ชื่อ-สกุล 

 
 

วัน เดือน ปเกิด 

 
 

วันบรรจุเขารับ
ราชการ ตําแหนง/สังกัด เลขที่ตําแหนง เงินเดือน เงินประจํา

ตําแหนง 

 
 

การไดรับบําเหน็จ/
บํานาญ 

1. นาย ม. 1 ม.ค. 2498 1 ก.พ. 2519 วิศวกรเครื่องกล 8 วช. 
สํานักบริหารงานชาง 

160 28,480 5,600 ใหไดรับบําเหน็จบํานาญ
ตามพระราชบัญญัติ
บําเหน็จบํานาญขาราชการ 
พ.ศ. 2494 และที่แกไข
เพิ่มเติม (1) * 

2. นางสาว ร. 21 ส.ค. 2508 1 ก.พ. 2533 เจาพนักงานพัสดุ 5 
สํานักบริหารงานชาง 

169 11,380 - ใหไดรับบําเหน็จบํานาญ
ตามพระราชบัญญัติ    
กองทุนบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการ พ.ศ. 2539 
และที่แกไขเพิ่มเติม (2) * 

3. นาง ย. 28 ก.พ. 2520 15 ส.ค. 2543 เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและ
แผน 4 
สํานักบริหารกลาง 

25 9,040 - - (3)* 

 
 
คําอธิบาย  (1) * ผูไดรับอนุญาตใหลาออกไมไดเปนสมาชิกกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ 
  (2) * ผูไดรับอนุญาตใหลาออกเปนสมาชิกกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ 
  (3) * ผูไดรับอนุญาตใหลาออกยังไมมีสิทธิไดรับบําเหน็จบํานาญ 
 

เอกสารหมายเลข 2 



 

 

 
 

 
แบบคําส่ังเล่ือนขั้นเงินเดือน 

ตามมาตรการพัฒนาและบริหารกําลังคนเพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลง 
 

คําส่ัง............................... 
ที่................./................. 

เร่ือง  เล่ือนขั้นเงินเดือนขาราชการตามมาตรการพัฒนาและบริหารกําลังคนเพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลง 
................................................. 

 
  อ นุ ส น ธิ คํ า ส่ั ง ............................................................................. ..ที่ ....................../..................ล ง วั น ที่  
.....................................................   อนุญาตใหขาราชการลาออกจากราชการตามมาตรการพัฒนาและบริหารกําลังคนเพ่ือ    
รองรับการเปล่ียนแปลง   จํานวน ...................ราย   ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2547 นั้น 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 52 มาตรา 71 มาตรา 72 มาตรา 73 และมาตรา 79 แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535   พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง พ.ศ. 2538   กฏ ก.พ.  วาดวยการ 
เล่ือนขั้นเงินเดือน พ.ศ. 2544  หนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ดวนที่สุด ที่ นร 0504/ ว 292 ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2546 
หนังสือสํานักงาน ก.พ.  ที่ นร 0708.1/ว 5    ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2544    และที่ นร 1006/ว 4   ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ  2547     
ใหเล่ือนขั้นเงินเดือนขาราชการพลเรือนสามัญดังกลาวตามผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 
จํานวน ................ราย  ดังบัญชีรายละเอียดแนบทายนี้ 

  ทั้งนี้   ตั้งแตวันที่ 31 มีนาคม 2547 เปนตนไป 
 
 
      ส่ัง ณ วันที่ ................................................................................... 
      (ลงช่ือผูส่ัง) .................................................................................. 
       (...................................................................................) 
      (ตําแหนง).................................................................................... 
 
 



 

 

บัญชีรายละเอียดการเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการ 
แนบทายคําสั่ง..................................................................ที่.............../.............ลงวันที่.......................................... 

 
ตําแหนงและสวนราชการ เงินเดือนเดิม เงินเดือนที่เลื่อน  

ลําดับที ่
 

ชื่อ-สกุล ตําแหนง/สังกัด เลขที่
ตําแหนง 

อันดับ ขั้น อันดับ ขั้น 

 
หมายเหตุ 

1. นาย ว. ผูอํานวยการกองกลาง 
(เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 8 บก.) 

10 ท. 8 28,480 ท. 8 29,690 กฎ ก.พ. ขอ 8 และขอ 18 

2. นาง ส. เจาพนักงานธุรการ 5   
กองการฝกอบรม 

69 ท.5 18,810 ท.5 19,120 กฎ ก.พ. ขอ 7 และขอ 18 

3. นางสาว อ. นักวิชาการคอมพิวเตอร 8 วช. 
ศูนยสารสนเทศ 

156 ท.8 41,480 ท.8 42,170 กฎ ก.พ. ขอ 7 และขอ 18 

 
 
หมายเหตุ  ใหสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนหลังจากมีคําสั่งอนุญาตใหลาออกจากราชการแลว 
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