
 
 
 
 

 

 
 
 

    ท่ี นร 1006/ว 4 สํานักงาน ก.พ. 
    ถนนพิษณุโลก  กทม. 10300 

       19  สิงหาคม  2551 

เร่ือง คําส่ังอนุญาตใหขาราชการลาออกจากราชการ และคาํส่ังเล่ือนข้ันเงินเดือนสําหรับผูเขารวม 
มาตรการปรับปรุงอัตรากําลังของสวนราชการ (โครงการเกษียณอายุกอนกําหนด) 

 

เรียน (กระทรวง กรม และจังหวัด)  

 
 

อางถึง หนังสือคณะกรรมการกําหนดเปาหมายและนโยบายกําลังคนภาครัฐ (คปร.)  ดวนท่ีสุด  
ท่ี นร 1008.1/466 ลงวันท่ี 3 ตลุาคม 2550           

 

ส่ิงท่ีสงมาดวย ตัวอยางคําส่ังอนุญาตใหขาราชการลาออกจากราชการ และคําส่ังเล่ือนข้ันเงินเดือน
สําหรับผูเขารวมมาตรการปรับปรุงอัตรากําลังของสวนราชการ (โครงการเกษียณอายุ
กอนกําหนด) 

 

ตามหนังสือท่ีอางถึง คณะกรรมการกําหนดเปาหมายและนโยบายกําลังคนภาครัฐ     
แจงรายละเอียดและแนวทางดําเนินการของมาตรการปรับปรุงอัตรากําลังของสวนราชการ (โครงการ
เกษียณอายุกอนกําหนด) เพ่ือใหสวนราชการพิจารณาดําเนินการตามนัยมติคณะรัฐมนตรี ตามหนังสือ
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ดวนท่ีสุด ท่ี นร 0506/ว 89 ลงวันท่ี 11 มิถุนายน 2550 และหนังสือ
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ดวนท่ีสุด ท่ี นร 0506/15326 ลงวันท่ี 5 กันยายน 2550 ตอไป        
ความแจงแลว นั้น 
  

  เพ่ือใหการออกคําส่ังอนุญาตใหขาราชการลาออกจากราชการและคําส่ังเล่ือนข้ัน
เงินเดือนสําหรับขาราชการพลเรือนสามัญผูเขารวมมาตรการปรับปรุงอัตรากําลังของสวนราชการ
(โครงการเกษียณอายุกอนกําหนด) ดังกลาว เปนไปในรูปแบบเดียวกันและสะดวกในการดําเนินการท่ี
เก่ียวของ จึงขอสงตัวอยางคําส่ัง ตามสิ่งท่ีสงมาดวย มาเพื่อใชเปนแนวทางการออกคําส่ังในเร่ืองดังกลาว 
ตอไป 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และถือปฏิบัติตอไป 
 

      ขอแสดงความนับถือ 
 

 
 

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



ส่ิงท่ีสงมาดวย 
- ตัวอยาง - 

 
คําส่ัง............................................... 

ท่ี.........../.................... 
เร่ือง อนุญาตใหขาราชการลาออกจากราชการตามมาตรการปรับปรุงอัตรากําลังของสวนราชการ  

(โครงการเกษยีณอายุกอนกําหนด) 
------------------ 

 

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 52 และมาตรา 113 แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 ประกอบกับมาตรา 131 และมาตรา 132 แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ท่ี นร 0506/15326 ลงวันท่ี 
5 กันยายน 2550 หนังสือคณะกรรมการกําหนดเปาหมายและนโยบายกําลังคนภาครัฐ (คปร.)          
ท่ี นร 1008.1/466 ลงวันท่ี 3 ตุลาคม 2550 และระเบียบ ก.พ. วาดวยการลาออกจากราชการของ
ขาราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. 2536 จึงอนุญาตใหขาราชการพลเรือนสามัญ จํานวน.... ราย ลาออก
จากราชการตามมาตรการปรับปรุงอัตรากําลังของสวนราชการ (โครงการเกษียณอายุกอนกําหนด)       
ดังบัญชีรายละเอียดแนบทายนี้ 
 
  ท้ังนี้  ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2551  เปนตนไป 
 
     ส่ัง ณ วันท่ี................................................... 
      

(ลงช่ือผูส่ัง).............................................. 
          (..........................................) 
     (ตําแหนง).............................................  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ํา
ง

โครงการเกษียณอายุกอนกําหนด)

การไดรับบําเหน็จบํานาญ
เงินเดือนและเงินประจําตําแหนง

บัญชีรายละเอียดการอนุญาตใหขาราชการลาออกจากราชการตามมาตรการปรับปรุงอัตรากําลังของสวนราชการ (
แนบทายคําสั่ง................................ที่.........../.............. ลงวันที่....................................

วันบรรจุ ตําแหนงและสวนราชการ
ลําดับที่ ชื่อ - สกุ ันล ว  เดือน ปเกิด เขารับราชการ ตําแหนง/สั

เล
งกัด

ขที่ เงินประจ
เงินเดือน

ตําแหนง ตําแหน
1 นาย ก.  12 ก.ค. 2498 1 ก.พ. 2519 ผูอํานวยการกอง 16 47,450 5,600 ใหไดรับบําเหน็จบํานาญตามพระราช-

(บุคลากร 8 บก.) บัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ
กองการเจาหนาที่ พ.ศ. 2494 และที่แกไขเพิ่มเติม (1)

2 นาง ข.  16 ม.ค. 2495 15 ส.ค. 2521 เจาพนักงานธุรการ 5 255 20,830 - ใหไดรับบําเหน็จบํานาญตามพระราช-
กองฝกอบรม บัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ

พ.ศ. 2539 และที่แกไขเพิ่มเติม (2)

คําอธิบาย     (1) ผูไดรับอนุญาตใหลาออกไมไดเปนสมาชิกกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ
                 (2)  ผูไดรับอนุญาตใหลาออกเปนสมาชิกกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ



ส่ิงท่ีสงมาดวย 
- ตัวอยาง - 

 
คําส่ัง...................................................... 

ท่ี.........../.................... 
เร่ือง เล่ือนข้ันเงินเดือนขาราชการผูเขารวมมาตรการปรับปรุงอัตรากําลังของสวนราชการ  

(โครงการเกษยีณอายุกอนกําหนด) 
------------------ 

 

  อนุสนธิ คําส่ัง................................ท่ี........./..........ลงวันท่ี............................... 
อนุญาตใหขาราชการลาออกจากราชการตามมาตรการปรับปรุงอัตรากําลังของสวนราชการ (โครงการ
เกษียณอายุกอนกําหนด) จํานวน ..... ราย ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2551 นั้น 
 

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 52 มาตรา 71 มาตรา 72 และมาตรา  73           
แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 ประกอบกับมาตรา 131 และมาตรา 132 
แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจํา
ตําแหนง พ.ศ. 2538 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม กฎ ก.พ. วาดวยการเล่ือนข้ันเงินเดือน พ.ศ. 2544 หนังสือ
สํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 0708.1/ว 5 ลงวันท่ี 2 สิงหาคม 2544 หนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี   
ท่ี นร 0506/15326 ลงวันท่ี 5 กันยายน 2550 และหนังสือคณะกรรมการกําหนดเปาหมายและ
นโยบายกําลังคนภาครัฐ (คปร.) ท่ี นร 1008.1/466 ลงวันท่ี 3 ตุลาคม 2550 ใหเล่ือนข้ันเงินเดือน
ของขาราชการพลเรือนสามัญดังกลาว ตามผลการประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 
จํานวน.......ราย ดังบัญชีรายละเอียดแนบทายนี้ 
 

ท้ังนี้  ตั้งแตวันท่ี 30 กันยายน 2551  เปนตนไป 
 
     ส่ัง ณ วันท่ี................................................ 
     
     (ลงช่ือผูส่ัง)........................................... 
          (........................................) 
     (ตําแหนง)...........................................  
  
 
 
 



หมายเหตุ
งินเดือนที่เลื่อน

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

ตําแหนงและสวนราชการ เงินเดือนเดิม เ
ลําดับที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง/สังกัด เลขที่ อันดับ ขั้น อันดับ ขั้น

ตําแหนง
1 นาง ข. เจาพนักงานธุรการ 5 255 ท.5 20,830 ท.5 21,170 กฎ ก.พ. ขอ 7 และ ขอ 18

กองฝกอบรม

หมายเหตุ   ใหสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนหลังจากมีคําสั่งอนุญาตใหลาออกจากราชการแลว
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