ที่ นร 1006/ว 4

สํานักงาน ก.พ.
ถนนพิษณุโลก กทม. 10300
19 สิงหาคม 2551

เรื่อง คําสั่งอนุญาตใหขาราชการลาออกจากราชการ และคําสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนสําหรับผูเขารวม
มาตรการปรับปรุงอัตรากําลังของสวนราชการ (โครงการเกษียณอายุกอนกําหนด)
เรียน (กระทรวง กรม และจังหวัด)
อางถึง หนังสือคณะกรรมการกําหนดเปาหมายและนโยบายกําลังคนภาครัฐ (คปร.) ดวนที่สดุ
ที่ นร 1008.1/466 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2550
สิ่งที่สงมาดวย ตัวอยางคําสั่งอนุญาตใหขาราชการลาออกจากราชการ และคําสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน
สําหรับผูเขารวมมาตรการปรับปรุงอัตรากําลังของสวนราชการ (โครงการเกษียณอายุ
กอนกําหนด)
ตามหนั งสือที่ อางถึ ง คณะกรรมการกําหนดเปาหมายและนโยบายกํ าลั งคนภาครัฐ
แจงรายละเอียดและแนวทางดําเนินการของมาตรการปรับปรุงอัตรากําลังของสวนราชการ (โครงการ
เกษียณอายุกอนกําหนด) เพื่อใหสวนราชการพิจารณาดําเนินการตามนัยมติคณะรัฐมนตรี ตามหนังสือ
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ดวนที่สุด ที่ นร 0506/ว 89 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2550 และหนังสือ
สํ านั กเลขาธิ การคณะรั ฐมนตรี ด วนที่ สุ ด ที่ นร 0506/15326 ลงวั นที่ 5 กั นยายน 2550 ต อไป
ความแจงแลว นั้น
เพื่ อให การออกคํ าสั่ งอนุ ญาตให ข าราชการลาออกจากราชการและคํ าสั่ งเลื่ อนขั้ น
เงิ นเดือนสํ าหรั บข าราชการพลเรือนสามั ญผู เขารวมมาตรการปรั บปรุงอัตรากํ าลั งของส วนราชการ
(โครงการเกษียณอายุกอนกําหนด) ดังกลาว เปนไปในรูปแบบเดียวกันและสะดวกในการดําเนินการที่
เกี่ยวของ จึงขอสงตัวอยางคําสั่ง ตามสิ่งที่สงมาดวย มาเพื่อใชเปนแนวทางการออกคําสั่งในเรื่องดังกลาว
ตอไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และถือปฏิบัติตอไป
ขอแสดงความนับถือ

(นายปรีชา วัชราภัย)
เลขาธิการ ก.พ.
สํานักตรวจสอบและประเมินผลกําลังคน
โทร. 0 2281 0977 โทรสาร 0 2282 7316

สิ่งที่สงมาดวย

- ตัวอยาง คําสั่ง...............................................
ที่.........../....................
เรื่อง อนุญาตใหขาราชการลาออกจากราชการตามมาตรการปรับปรุงอัตรากําลังของสวนราชการ
(โครงการเกษียณอายุกอนกําหนด)
-----------------อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 52 และมาตรา 113 แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 ประกอบกับมาตรา 131 และมาตรา 132 แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0506/15326 ลงวันที่
5 กั น ยายน 2550 หนั ง สื อ คณะกรรมการกํ า หนดเป า หมายและนโยบายกํ า ลั ง คนภาครั ฐ (คปร.)
ที่ นร 1008.1/466 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2550 และระเบียบ ก.พ. วาดวยการลาออกจากราชการของ
ขาราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. 2536 จึงอนุญาตใหขาราชการพลเรือนสามัญ จํานวน.... ราย ลาออก
จากราชการตามมาตรการปรับปรุ งอัตรากําลังของสวนราชการ (โครงการเกษียณอายุก อนกําหนด)
ดังบัญชีรายละเอียดแนบทายนี้
ทั้งนี้ ตั้งแตวนั ที่ 1 ตุลาคม 2551 เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่...................................................
(ลงชื่อผูสั่ง)..............................................
(..........................................)
(ตําแหนง).............................................

บัญชีรายละเอียดการอนุญาตใหขาราชการลาออกจากราชการตามมาตรการปรับปรุงอัตรากําลังของสวนราชการ (โครงการเกษียณอายุกอนกําหนด)
แนบทายคําสั่ง................................ที่.........../.............. ลงวันที่....................................

ลําดับที่

ชื่อ - สกุล

1

นาย ก.

2

นาง ข.

คําอธิบาย

เงินเดือนและเงินประจําตําแหนง
ตําแหนงและสวนราชการ
การไดรับบําเหน็จบํานาญ
เลขที่
เงินประจํา
ตําแหนง/สังกัด
เงินเดือน
ตําแหนง
ตําแหนง
12 ก.ค. 2498 1 ก.พ. 2519 ผูอํานวยการกอง
16
47,450
5,600
ใหไดรับบําเหน็จบํานาญตามพระราช(บุคลากร 8 บก.)
บัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ
พ.ศ. 2494 และที่แกไขเพิ่มเติม (1)
กองการเจาหนาที่

วันบรรจุ
วัน เดือน ปเกิด เขารับราชการ

16 ม.ค. 2495 15 ส.ค. 2521 เจาพนักงานธุรการ 5
กองฝกอบรม

(1)
(2)

255

ผูไดรับอนุญาตใหลาออกไมไดเปนสมาชิกกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ
ผูไดรับอนุญาตใหลาออกเปนสมาชิกกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ

20,830

-

ใหไดรับบําเหน็จบํานาญตามพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ
พ.ศ. 2539 และที่แกไขเพิ่มเติม (2)

สิ่งที่สงมาดวย

- ตัวอยาง คําสั่ง......................................................
ที่.........../....................
เรื่อง เลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการผูเขารวมมาตรการปรับปรุงอัตรากําลังของสวนราชการ
(โครงการเกษียณอายุกอนกําหนด)
-----------------อนุสนธิ คําสั่ง................................ที่........./..........ลงวันที่...............................
อนุญาตใหขาราชการลาออกจากราชการตามมาตรการปรับปรุงอัตรากําลังของสวนราชการ (โครงการ
เกษียณอายุกอนกําหนด) จํานวน ..... ราย ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2551 นั้น
อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา 52 มาตรา 71 มาตรา 72 และมาตรา 73
แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 ประกอบกับมาตรา 131 และมาตรา 132
แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจํา
ตําแหนง พ.ศ. 2538 และที่แกไขเพิ่มเติม กฎ ก.พ. วาดวยการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ. 2544 หนังสือ
สํานักงาน ก.พ. ที่ นร 0708.1/ว 5 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2544 หนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ที่ นร 0506/15326 ลงวั น ที่ 5 กั น ยายน 2550 และหนั งสือคณะกรรมการกํา หนดเป า หมายและ
นโยบายกําลังคนภาครัฐ (คปร.) ที่ นร 1008.1/466 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2550 ใหเลื่อนขั้นเงินเดือน
ของขาราชการพลเรือนสามัญดังกลาว ตามผลการประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
จํานวน.......ราย ดังบัญชีรายละเอียดแนบทายนี้
ทั้งนี้ ตั้งแตวนั ที่ 30 กันยายน 2551 เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่................................................
(ลงชื่อผูสั่ง)...........................................
(........................................)
(ตําแหนง)...........................................

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

ลําดับที่
1

ชื่อ - สกุล
นาง ข.

ตําแหนงและสวนราชการ
เงินเดือนเดิม
ตําแหนง/สังกัด
เลขที่ อันดับ
ขั้น
ตําแหนง
เจาพนักงานธุรการ 5
255
ท.5
20,830
กองฝกอบรม

หมายเหตุ ใหสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนหลังจากมีคําสั่งอนุญาตใหลาออกจากราชการแลว

เงินเดือนที่เลื่อน
อันดับ
ขั้น
ท.5

21,170

หมายเหตุ
กฎ ก.พ. ขอ 7 และ ขอ 18

