ตัวอยาง
คําสั่งจังหวัด .......................................................
ที่ ................./.................................
เรื่อง อนุญาตใหขาราชการลาออกจากราชการตามมาตรการปรับปรุงอัตรากําลังของสวนราชการ
(โครงการเกษียณอายุกอนกําหนด) ปงบประมาณ พ.ศ. 2553
------------------------------------อาศัยอํ านาจตามความในมาตรา 57 และมาตรา 109 แหง พระราชบั ญญั ติ
ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ระเบี ยบ ก.พ. วา ดว ยการลาออกจากราชการของ
ขาราชการพลเรือนสามั ญ พ.ศ. 2551 หนัง สือ สํ านั ก เลขาธิก ารคณะรั ฐมนตรี ด วนที่สุ ด
ที่ นร 0506/6118 ลงวันที่ 7 เมษายน 2552 และหนัง สือคณะกรรมการกําหนดเปาหมายและ
นโยบายกําลังคนภาครัฐ ดวนที่สุด ที่ นร 1008.1/105 ลงวันที่ 24 เมษายน 2552 จึงอนุญาตให
ขาราชการพลเรือนสามัญ จํานวน .... ราย ลาออกจากราชการตามมาตรการปรับปรุงอัตรากําลัง
ของสว นราชการ (โครงการเกษี ยณอายุ กอ นกํา หนด) ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ดัง บัญ ชี
รายละเอียดแนบทายนี้
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2552 เปนตนไป

สั่ง ณ วันที่ ...........................................................

ตัวอยาง
บัญชีรายละเอียดการอนุญาตใหขาราชการลาออกจากราชการตามมาตรการปรับปรุงอัตรากําลังของสวนราชการ (โครงการเกษียณอายุกอนกําหนด)
แนบทายคําสั่งจังหวัด........................................................... ที่ ........../....................ลงวันที่ ..........................................................
ลําดับที่

ชื่อ-สกุล

วัน เดือน ปเกิด

วันบรรจุ
เขารับราชการ

1

นาย ก.

12 ก.ค. 2498

1 ก.พ. 2519

2

นาง ข.

16 ม.ค. 2495

15 ส.ค. 2521

คําอธิบาย

เงินเดือนและเงินประจํา
การไดรับบําเหน็จ
ตําแหนง
บํานาญ
ตําแหนง/สังกัด
ระดับ
เลขที่ เงินเดือน เงินประจํา
ตําแหนง
ตําแหนง
ผูอํานวยการ
ตน
16
47,450
5,600 ใหไดรับบําเหน็จบํานาญ
กองการเจาหนาที่
ตามพระราชบัญญัติ
บําเหน็จบํานาญ
ขาราชการ พ.ศ. 2494
และที่แกไขเพิ่มเติม (1)
เจาพนักงานธุรการ ชํานาญงาน 255
20,830
ใหไดรับบําเหน็จบํานาญ
กองฝกอบรม
ตามพระราชบัญญัติ
กองทุนบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการ พ.ศ. 2539
และที่แกไขเพิ่มเติม (2)
ตําแหนงและสวนราชการ

(1) ผูไดรับอนุญาตใหลาออกไมไดเปนสมาชิกกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ
(2) ผูไดรับอนุญาตใหลาออกเปนสมาชิกกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ

ตัวอยาง
คําสั่งจังหวัด .......................................................
ที่ ................./.................................
เรื่อง เลื่อนเงินเดือนขาราชการผูเขารวมมาตรการปรับปรุงอัตรากําลังของสวนราชการ
(โครงการเกษียณอายุกอนกําหนด) ปงบประมาณ พ.ศ. 2553
------------------------------------อนุสนธิ คําสั่ง ........................................................................................ ที่
.........../.................... ลงวันที่ .................................................... อนุญาตใหขาราชการลาออก
จากราชการตามมาตรการปรับปรุงอัตรากําลังของสวนราชการ (โครงการเกษียณอายุกอน
กําหนด) ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 จํานวน .... ราย ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2552 นั้น
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 57 มาตรา 74 มาตรา 76 และมาตรา 132
แห งพระราชบัญญั ติระเบียบขาราชการพลเรือ น พ.ศ. 2551 กฎ ก.พ. วา ดว ยการเลื่ อนขั้น
เงินเดือน พ.ศ. 2544 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 0708.1/ว5 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2544 และ
ดวนที่สุด ที่ นร 1012/ว5 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ 2552 หนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ดว นที่ สุด ที่ นร 0506/6118 ลงวัน ที่ 7 เมษายน 2552 และหนัง สือ คณะกรรมการกําหนด
เปาหมายและนโยบายกําลังคนภาครัฐ ดวนที่สุด ที่ นร 1008.1/105 ลงวันที่ 24 เมษายน 2552
ใหเลื่อนเงิ นเดือนของขาราชการพลเรือนสามัญดังกลาว ตามผลการประเมินประสิทธิ ภาพ และ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานเพื่อประโยชนในการคํานวณบําเหน็จบํานาญ จํานวน ... ราย ดังบัญชี
รายละเอียดแนบทายนี้
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 30 กันยายน 2552 เปนตนไป

สั่ง ณ วันที่ ...........................................................

ขอควรระวัง

กรณีที่ไดรับอนุมัติจาก ก.พ. หรือ อ.ก.พ. กระทรวง ใหเลื่อนเงินเดือนเปนกรณี
พิเศษ ใหระบุเลขที่หนังสือที่ ก.พ. อนุมัติหรือระบุครั้งที่และวันที่ประชุม อ.ก.พ.
กระทรวงไวในชองหมายเหตุในบัญชีรายละเอียดแนบทายดวย

ตัวอยาง
บัญชีรายละเอียดการเลื่อนเงินเดือนขาราชการ
แนบทายคําสั่งจังหวัด........................................................... ที่ ........../....................ลงวันที่ ..........................................................
ลําดับที่

ชื่อ-สกุล

ตําแหนงและสวนราชการ
ตําแหนง/สังกัด

1

นาง ข.

กองฝกอบรม
เจาพนักงานธุรการ

เลขที่
ตําแหนง
ชํานาญงาน
....

เงินเดือนเดิม

เงินเดือนที่
ไดรับ

20,830

21,170

หมายเหตุ

ระดับ

หมายเหตุ ใหสั่งเลื่อนเงินเดือนหลังจากมีคําสั่งอนุญาตใหลาออกจากราชการแลว
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