- ตัวอย่าง คําสั่งจังหวัด .......................................................
ที่ ................./.................................
เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการตามมาตรการปรับปรุงอัตรากําลังของส่วนราชการ
(โครงการเกษียณอายุก่อนกําหนด) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕6
------------------------------------อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕๗ และมาตรา ๑๐๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการลาออกจากราชการของข้าราชการพลเรือน
สามัญ พ.ศ. ๒๕๕๑ หนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐5/9362 ลงวันที่
12 เมษายน ๒๕๕5 และหนั ง สื อ คณะกรรมการกํ า หนดเป้ า หมายและนโยบายกํ า ลั ง คนภาครั ฐ
ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๐๐๘.2/8 ลงวันที่ 24 เมษายน ๒๕๕5 จึงอนุญาตให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ
จํานวน................ราย ลาออกจากราชการตามมาตรการปรับปรุงอัตรากําลังของส่วนราชการ (โครงการ
เกษียณอายุก่อนกําหนด) ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕6 (ออกจากราชการวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕5) ดังบัญชี
รายละเอียดแนบท้ายนี้
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕5 เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ...........................................................
(ลงชื่อผู้สั่ง) ...........................................................
(............................................................)
(ตําแหน่ง) ..........................................................

บัญชีรายละเอียดการอนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการตามมาตรการปรับปรุงอัตรากําลังของส่วนราชการ
(โครงการเกษียณอายุก่อนกําหนด) ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕6 (ออกจากราชการวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕5)
แนบท้ายคําสั่งจังหวัด................................... ที่ ........../2555 ลงวันที่ .............กันยายน พ.ศ.2555
เงินเดือนและเงิน
ตําแหน่งและส่วนราชการ
ประจําตําแหน่ง
การได้รับบําเหน็จ
ลําดับ
วัน เดือน วันบรรจุ
ชื่อ/นามสกุล
บํานาญ
ที่
ปีเกิด เข้ารับราชการ
ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง ระดับ
เลขที่ เงินเดือน เงินประจํา
ประเภท
ตําแหน่ง
ตําแหน่ง
จังหวัด……………
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ........
สถานีอนามัย.............
xxxxx 47,450
๑2 ก.ค. ๑ ก.พ.๒๕19 หัวหน้าสถานีอนามัย
อาวุโส
ให้ได้รับบําเหน็จบํานาญ
ทั่วไป
๑ นาย ก.
๒๔๙8
ตามพระราชบัญญัติ
(เจ้าพนักงานสาธารณสุข)
บําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (๑)
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด........
โรงพยาบาล........................
กลุ่ม........................
15 ส.ค. พยาบาลวิชาชีพ
๑6 ม.ค.
วิชาการ ชํานาญการ xxxxx 20,830 3,500 ให้ได้รับบําเหน็จบํานาญ
๒ นาง ข.
๒๕21
๒๔๙9
ตามพระราชบัญญัติ
(ด้านการพยาบาล)
กองทุนบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๙
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (๒)
คําอธิบาย
(๑) ผู้ได้รับอนุญาตให้ลาออกไม่ได้เป็นสมาชิกกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
(๒) ผู้ได้รับอนุญาตให้ลาออกเป็นสมาชิกกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ

- ตัวอย่าง คําสั่งจังหวัด.......................................................
ที่ ................./.................................
เรื่อง เลื่อนเงินเดือนข้าราชการผู้เข้าร่วมมาตรการปรับปรุงอัตรากําลังของส่วนราชการ
(โครงการเกษียณอายุก่อนกําหนด) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕6
------------------------------------อนุสนธิ คําสั่ง .............................................................. ที่ .........../.............. ลงวันที่
.................................................... อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการตามมาตรการปรับปรุง
อั ต รากํ า ลั ง ของส่ ว นราชการ (โครงการเกษี ย ณอายุ ก่ อ นกํ า หนด) ปี ง บประมาณ พ.ศ.๒๕๕6
จํานวน............ราย ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕5 นั้น
อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา ๕๗ มาตรา ๗๔ และมาตรา ๗๖ แห่ ง
พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บข้ า ราชการพลเรื อ น พ.ศ. ๒๕๕๑ กฎ ก.พ.ว่ า ด้ ว ยการเลื่ อ นเงิ น เดื อ น
พ.ศ. ๒๕๕๒ หนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐5/9362 ลงวันที่ 1๒
เมษายน ๒๕๕5 และ ด่ว นที่สุ ด ที่ นร ๐๕๐๓/๑๗๗๒๔ ลงวัน ที่ ๓๐ กั น ยายน ๒๕๕๒ หนัง สื อ
สํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๒/ว ๒๐ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๒ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๐๐๘.๑/ว ๒๘
ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๒ และ ที่ นร 1008.1/ว 11 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2554 และหนังสือ
คณะกรรมการกําหนดเป้าหมายและนโยบายกําลังคนภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๐๐๘.2/8 ลงวันที่ ๒4
เมษายน ๒๕๕5 ให้เลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญดังกล่าว ตามผลการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อประโยชน์ในการคํานวณบําเหน็จบํานาญ จํานวน...........ราย
ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายนี้
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕5 เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ...........................................................
(ลงชื่อผู้สั่ง) ...........................................................
(............................................................)
(ตําแหน่ง) ..........................................................

หมายเหตุ :

ผลการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญเป็นข้อมูลเฉพาะแต่ละบุคคล

บัญชีรายละเอียดการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการผู้เข้าร่วมมาตรการฯ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕5
แนบท้ายคําสั่งจังหวัด............................... ที่ ........../2555 ลงวันที่ .................กันยายน พ.ศ.2555
ลําดับ
ที่

๑

ชื่อ / นามสกุล
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ก.
x xxxx xxxxx xx x

๒

นาง ข.
x xxxx xxxxx xx x

ตําแหน่งและส่วนราชการ
ตําแหน่ง/สังกัด
จังหวัด.......................
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ...........
สถานีอนามัย..........................
หัวหน้าสถานีอนามัย
(เจ้าพนักงานสาธารณสุข)
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด..........
โรงพยาบาล..........................
กลุ่ม...............................
พยาบาลวิชาชีพ
(ด้านการพยาบาล)

ระดับ

เลขที่
ตําแหน่ง

เงินเดือน
เดิม
(บาท)

อาวุโส

xxxxx

4๗,45๐

41,23๐

2.80

1,160

48,610

ชํานาญการ

xxxxx

20,8๓๐

22,220

2.50

560

21,390

หมายเหตุ : ผลการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญเป็นข้อมูลเฉพาะแต่ละบุคคล
(ข้อควรระวัง ให้สั่งเลื่อนเงินเดือนหลังจากมีคําสั่งอนุญาตให้ลาออกจากราชการแล้ว)

ฐานในการ
จํานวนเงิน
ร้อยละ
คํานวณ
ทีไ่ ด้เลื่อน
ที่ได้เลื่อน
(บาท)
(บาท)

เงินเดือน
ที่ได้รับ
(บาท)

หมายเหตุ

