แนวทางปฏิบัติในการเข้าร่วมโครงการ
โครงการปรับเปลีย่ นกาลังพล รุ่นที่ 19 (ปีงบประมาณ พ.ศ.2562)
1. คานิยาม
1.1 “ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น” หมายถึง
1.1.1 ผู้บญ
ั ชาการตารวจแห่งชาติ สาหรับข้าราชการตารวจทีข่ ึ้นตรงต่อผูบ้ ัญชาการ
ตารวจแห่งชาติ
1.1.2 รองผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ สาหรับ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ
ที่ได้รับการกาหนดลักษณะหน้าที่การงานอยู่ในฝ่ายเดียวกัน และข้าราชการตารวจที่ขึ้นตรงต่อ รองผูบ้ ัญชาการ
ตารวจแห่งชาติ
1.1.3 รองผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ (งานบริหาร) หรือผูช้ ่วยผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ
(งานบริหาร) ที่รับผิดชอบสานักงานกาลังพล (กองทะเบียนพล) สาหรับ ผู้บัญชาการประจาสานักงาน
ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ รองผู้บัญชาการประจาสานักงานตารวจแห่งชาติ ผู้บัญชาการ ผู้บังคับการ
ในสังกัดสานักงานผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ รวมทั้งข้าราชการตารวจที่ประจาหรือสารองราชการ
สานักงานตารวจแห่งชาติ
1.1.4 ผู้ช่ ว ยผู้บั ญชาการตารวจแห่งชาติ ส าหรับ ข้าราชการตารวจที่ขึ้น ตรงต่ อ
ผู้ช่วยผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ
1.1.5 ผู้บัญชาการ สาหรับ รองผู้บัญชาการ ข้าราชการตารวจที่ขึ้นตรงต่อผู้บัญชาการ
หรือข้าราชการตารวจประจา หรือสารองราชการในสังกัด
1.1.6 รองผู้บัญชาการ สาหรับ ผู้บังคับการ ในสายการบังคับบัญชา
1.1.7 ผู้บังคับการ สาหรับ รองผู้บังคับการ ผู้กากับการ และข้าราชการตารวจอื่นที่
ขึ้นตรงต่อผู้บังคับการ หรือข้าราชการตารวจที่ประจา หรือสารองราชการในสังกัด
1.1.8 รองผู้บังคับการ (ทาหน้าที่หัวหน้าหน่วย) สาหรับ ผู้กากับการ และข้าราชการตารวจ
อื่นที่ขึ้นตรงต่อรองผู้บังคับการในสังกัด
1.1.9 ผู้กากับการ สาหรับ รองผู้กากับการ สารวัตร และข้าราชการตารวจที่ขึ้นตรง
ต่อผู้กากับการ ในสังกัด
1.1.10 รองผู้กากับการ (ทาหน้าที่หัวหน้าหน่วย) หรือสารวัตรใหญ่ สาหรับ สารวัตร
และข้าราชการตารวจอื่นที่ขึ้นตรงต่อรองผู้กากับการ หรือ สารวัตรใหญ่ ในสังกัด
1.1.11 สารวัตร สาหรับ รองสารวัตรในสายการบังคับบัญชา
1.1.12 รองสารวัตร สาหรับ ผู้บังคับหมู่ ลงมาในสังกัด
1.2 “หัวหน้าหน่วยงาน” หมายถึง
1.2.1 ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ สาหรับ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ ผู้บัญชาการ
และข้าราชการตารวจอื่น ที่ ขึ้น ตรงต่ อผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ รองผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ
และผู้ช่วยผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ
/1.2.2 ผู้บัญชาการ ...

-21.2.2 ผู้บัญชาการ สาหรับ รองผู้บัญชาการ ผู้บังคับการ รองผู้บังคั บการ ผู้กากับการ
ข้าราชการตารวจอื่นที่ขึ้นตรงต่อผู้บัญชาการ และข้าราชการตารวจที่ประจา หรือสารองราชการในสังกัด
1.2.3 ผู้บังคับการหน่วยขึ้นตรงต่อ สานักงานผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ สาหรับ
รองผู้บังคับการลงมาในสังกัด และข้าราชการตารวจที่ประจา หรือสารองราชการในสังกัด
1.2.4 ผู้บังคับการ สาหรับ รองผู้กากับการ ลงมาในสังกัด
1.3 “การเจ้าหน้าที่สว่ นราชการ” หมายถึง
1.3.1 ผู้บังคับการกองทะเบียนพล หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย สาหรับผู้ช่วยผู้บัญชาการ
ตารวจแห่งชาติ ผู้บัญชาการ ผู้บังคับการในสังกัดสานักงานผู้บญ
ั ชาการตารวจแห่งชาติ ข้าราชการตารวจ
ที่ประจา หรือสารองราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ และข้าราชการตารวจอืน่ ที่ขนึ้ ตรงต่อผู้บัญชาการ
ตารวจแห่งชาติ รองผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ และผู้ช่วยผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ
1.3.2 ผู้บัญชาการ หรือผู้ที่ได้รั บมอบหมาย สาหรับ รองผู้บัญชาการ ผู้บังคับการ
ข้าราชการตารวจอื่นที่ขึ้นตรงต่อผู้บัญชาการ หรือข้าราชการตารวจที่ประจา หรือสารองราชการในสังกัด
1.3.3 ผูบ้ ังคับการ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย สาหรับ รองผู้บังคับการ ลงมาในสังกัด
1.4 “ผู้มีอานาจอนุญาตให้ลาออก” หมายถึง ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ หรือ ผู้ที่ได้รับ
มอบหมาย
2. บททั่วไป
2.1 คุณสมบัติของผูเ้ ข้าร่วมโครงการฯ
2.1.1 เป็นข้าราชการตารวจยศไม่เกินพลตารวจโท ที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
หรือมีเวลาราชการ 25 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป โดยไม่รวมเวลาทวีคูณ ทั้งนี้การนับอายุและเวลาราชการ
ให้นับถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 (ต้องเป็นผู้ที่เกิดก่อนวันที่ 2 ตุลาคม 2511 หรือได้รับการบรรจุ
และแต่งตั้งเป็นข้าราชการก่อนวันที่ 2 ตุลาคม 2536)
2.1.2 ต้องมีเวลาราชการเหลือตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป นับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561
2.1.3 ไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างปฏิบัตริ าชการชดใช้ทุน ในกรณีต่างๆ เช่น กรณีรับทุนลาศึกษา
ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย ปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ เป็นต้น
2.1.4 ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะต้องออกจากราชการในกรณีอื่นตามที่กฎหมาย
กาหนด เช่น ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนเพื่อรอฟังผลการสอบสวนพิจารณา ถูกสั่งลงโทษ ปลดออก
หรือไล่ออก หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการเนื่องจากไม่สามารถปฏิบัติราชการให้ มีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล ในระดับอันเป็นที่พอใจของทางราชการ เป็นต้น
2.1.5 ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ ถูกสอบสวนทางวินัย หรือสืบสวน
ข้อเท็จจริงทางวินัย หรือการพิจารณาโทษทางวินัย รวมถึงผู้ที่กลับคืนสู่ฐานะเดิมตามมาตรา 87 วรรคสอง
แห่ง พ.ร.บ.ตารวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 หรือถูกกล่าวหาว่ากระทาผิดคดีอาญา ซึ่งมิใช่ความผิด
ลหุโทษหรือกระทาโดยประมาท
/2.1.6 เป็นผู้...

-32.1.6 เป็นผู้มีสิทธิได้รับบาเหน็จบานาญปกติด้วยเหตุสูงอายุ หรือเหตุรับราชการ
นานตามความที่ บั ญ ญั ติ ใ น พ.ร.บ.บ าเหน็ จ บ านาญข้ า ราชการ พ.ศ.2494 และที่ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม
หรือ พ.ร.บ.กองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ พ.ศ.2539
ผู้ที่ จะได้ รับ อนุญ าตให้ อ อกจากราชการตามโครงการฯ นี้ จะต้ อ งมี คุณ สมบั ติ
ครบถ้วนตั้งแต่วันทีย่ ื่นใบสมัครจนถึงวันที่ได้รับอนุญาตให้ลาออกจากราชการ
2.2 ผลประโยชน์ที่จะได้รบั
ผู้ขอลาออกจากราชการตามโครงการจะได้รับบาเหน็จบานาญปกติ และประโยชน์อื่นๆ
ตามข้อบังคับ หรือกฎหมายกาหนด ดังนี้
2.2.1 ได้รับการขอพระราชทานยศ หรือเลื่อนยศสูงขึ้นเป็นกรณีพิเศษ โดยไม่มีการ
ปรับระดับเงินเดือนสูงขึ้นตามชั้นยศใหม่ (ยกเว้นข้าราชการตารวจยศพันตารวจเอก) การขอพระราชทาน
ยศหรือเลื่อนยศสูงขึ้น ข้าราชการตารวจ ผู้นั้นจะต้องครองยศ ดังนี้
(1) ข้าราชการตารวจชั้นสัญญาบัตรยศพลตารวจโท จะต้องครองยศเดิม
มาแล้ว ไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันที่ 1 ตุลาคม ของปีงบประมาณที่ลาออก และให้เลื่อนยศเป็น พลตารวจเอก
(2) ข้าราชการตารวจชั้นสัญญาบัตรยศพลตารวจตรี จะต้องครองยศเดิม
มาแล้ว ไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันที่ 1 ตุลาคม ของปีงบประมาณที่ลาออก และให้เลื่อนยศเป็น พลตารวจโท
(3) ข้ า ราชการต ารวจชั้ น สั ญ ญาบั ต รยศพั น ต ารวจเอก อั ต ราเงิ น เดื อ น
พันตารวจเอก (พิเศษ) จะต้องครองยศพันตารวจเอก อัตราเงินเดือนพันตารวจเอก (พิเศษ) มาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถึงวันที่ 1 ตุลาคม ของปีงบประมาณที่ลาออก และให้เลื่อนยศเป็น พลตารวจตรี
(4) ข้าราชการตารวจชั้นสัญญาบัตรยศพันตารวจเอก ซึ่งครองยศ พันตารวจเอก
มาแล้ว ไม่น้อยกว่า 3 ปี นับถึงวันที่ 1 ตุลาคม ของปีงบประมาณที่ลาออก ให้ปรับอัตราเงินเดือนเป็น
ระดับ ส.5 เป็นกรณีพิเศษในขั้นที่ตรงกับระดับ ส.4 ปัจจุบัน (กรณีที่ขั้นเงินเดือนตรงกัน) หรือในขั้นที่
สูงกว่าถัดไป (กรณีขั้นเงินเดือนไม่ตรงกัน) ทั้งนี้ผู้ที่ขอลาออกจะยังคงได้รับเงินเดือนในอัตราเดิมที่เคย
ได้รับก่อนที่จะมีการปรับระดับอัตราเงินเดือนดังกล่าว
(5) ข้าราชการตารวจชั้นสัญญาบัตรยศร้อยตารวจตรีถึงพันตารวจโท จะต้อง
ครองยศเดิมมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี นับถึงวันที่ 1 ตุลาคม ของปีงบประมาณที่ลาออก และให้เลื่อนยศ
สูงขึ้น 1 ชั้นยศ
(6) ข้าราชการตารวจชั้นประทวนยศดาบตารวจ จะต้องครองยศเดิมมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันที่ 1 ตุลาคม ของปีงบประมาณที่ลาออก และให้เลื่อนยศเป็น ร้อยตารวจตรี
(7) ข้าราชการตารวจชั้นประทวนยศจ่าสิบตารวจ จะต้องครองยศเดิมมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 5 ปี นับถึงวันที่ 1 ตุลาคม ของปีงบประมาณที่ลาออก และให้เลื่อนยศเป็น ร้อยตารวจตรี
(8) ข้าราชการตารวจชั้นประทวนยศสิบตารวจตรีถึงสิบตารวจเอก จะต้อง
ครองยศเดิมมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี นับถึงวันที่ 1 ตุลาคม ของปีงบประมาณที่ลาออก และให้เลื่อนยศ
สูงขึ้น 1 ชั้นยศ
/การนับจานวน...
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ในปีแรกที่ได้รับการแต่งตั้งในวาระแต่งตั้งประจาปี ไม่ว่าคาสั่งนั้นมีผลใช้บังคับเมื่อใด ให้นับระยะเวลา
การครองยศปัจจุบัน ถึง 1 ต.ค. ของปีนั้น เป็น 1 ปี ส่วนการแต่งตั้งนอกวาระประจาปี ให้นับระยะเวลา
การครองยศปัจจุบัน ถึง 1 ต.ค. ไม่น้อยกว่า 8 เดือน เป็น 1 ปี
2.2.2 ได้รับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต ามชั้นยศเดิมตาม
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก
และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ. 2536 เป็นกรณีพิเศษ
2.2.3 มีสิทธิได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือนประจาปี
2.2.4 มีสิทธิได้รับใบประกาศเกียรติคุณทานองเดียวกับผู้เกษียณอายุ
2.3 เงื่อนไข
2.3.1 การลาออกจากราชการตามโครงการฯ นี้ เป็นไปตามความสมัครใจ และได้รับ
ความเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดสานักงานตารวจแห่งชาติ
2.3.2 การลาออกจากราชการตามโครงการฯ นี้ จะมีผลโดยสมบูรณ์เมื่อผู้มีอานาจ
อนุญาตให้ลาออกมีคาสั่งอนุญาตให้ลาออกจากราชการ
2.3.3 เมื่ อ ได้รั บ อนุ มัติ ใ ห้ ล าออกแล้ ว จะไม่ ส ามารถขอกลั บ เข้า รั บ ราชการใหม่
และไม่สามารถเรียกร้องสิทธิหรือผลประโยชน์ใดๆ นอกเหนือจากที่ทางราชการกาหนด
2.3.4 การอนุญาตให้ลาออกจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561
3. ขั้นตอนและการดาเนินการ
3.1 เมื่อหน่วยต่างๆ ได้รับหนังสือเวียนแนวทางปฏิบัตใิ นการเข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยนกาลังพล
รุ่นที่ 19 (ปีงบประมาณ พ.ศ.2562) พร้อมแบบหนังสือขอลาออกจากราชการตามโครงการฯ แบบหนังสือรับรอง
การเข้าร่วมโครงการฯ และเอกสารที่เกี่ยวข้องแล้ว ให้รีบดาเนินการแจ้งข้าราชการตารวจในสังกัดทราบ
พร้อมให้ข้าราชการตารวจที่ประสงค์จะขอลาออกจากราชการ กรอกข้อมูลรายละเอียดตามคาอธิบายลงใน
แบบหนังสือขอลาออกจากราชการ (ผนวก ก ) , แบบหนังสือรับรองการเข้าร่วมโครงการฯ (ด้านหลัง
ผนวก ก) และยื่นต่อผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้น ภายในวันที่ 8 – 20 สิงหาคม 2561 ในเวลาราชการ
(หากพ้ น ก าหนดเวลานี้ ถื อ ว่ า หมดสิ ท ธิ ที่ จ ะเข้ า ร่ ว มโครงการฯ โดยเด็ ด ขาด) พร้ อ มเอกสาร
สาเนาหลักฐานทางทะเบียนประวัติ (สมุดประวัติ หรือ ก.พ.7) ที่ระบุ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล วัน เดือน ปีเกิด
วัน เดือน ปีที่เริ่มรับราชการครั้งแรก วัน เดือน ปีที่ได้รับยศปัจจุบนั ตาแหน่ง และอัตราเงินเดือนปัจจุบัน
(อัตราเงินเดือนที่ได้รับ ณ วันยื่น) เงินเพิ่มพิเศษอื่นๆ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน สาเนาทะเบียนบ้าน
โดยให้มีข้าราชการตารวจระดับชั้นสัญญาบัตรรับรองสาเนาถูกต้องด้วย
3.2 การกรอกรายละเอียดในแบบหนังสือขอลาออกจากราชการตามโครงการปรับเปลี่ยนกาลังพล
รุ่นที่ 19 (ปีงบประมาณ พ.ศ.2562) ในข้อ 1 ให้ข้าราชการตารวจกรอกรายละเอียดโดยการพิมพ์
หรือเขียนด้วยตัวบรรจง ดังนี้

/3.2.1 เขียนที่...

-53.2.1 เขียนที่ หน่วยงานที่สังกัด
3.2.2 วัน เดือน ปีที่ยื่นต่อผู้บังคับบัญชาชั้นต้น
3.2.3 เรียน ผูม้ ีอานาจอนุญาตให้ลาออก ตามข้อ 1.4
3.2.4 ยศ ชื่อ ชื่อสกุล
3.2.5 วัน เดือน ปีเกิด ของผู้ที่ประสงค์จะขอลาออก
3.2.6 อายุของผู้ทปี่ ระสงค์จะขอลาออก นับถึงวันที่ 30 กันยายน 2561
3.2.7 วัน เดือน ปี ที่เริ่มรับราชการครั้งแรก
3.2.8 เวลาราชการนับถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 โดยไม่รวมเวลาทวีคูณ และนับ
เฉพาะวันรับราชการที่รับเงินเดือนจากเงินงบประมาณประเภทเงินเดือนซึ่งมิใช่อัตราข้าราชการวิสามัญ
หรือลูกจ้าง ดังนี้
(1) กรณีมีวันลา หรือวันที่ต้องพักราชการซึ่งไม่ได้รับเงินเดือน ไม่ให้นับเป็นเวลา
ราชการ เช่น วันลากิจส่วนตัวเพื่อเลี้ยงดูบุตร หรือลาติดตามคู่สมรส แต่วันลาหรือวันที่ต้องพักราชการ
ซึ่งได้รับเงินเดือนเต็ม ให้นับเวลาเหมือนเต็มเวลาราชการ ส่วนวันลาหรือ วันที่ต้องพักราชการซึ่งได้รับ
เงินเดือนไม่เต็ม ให้นับเวลาราชการตามส่วนของเงินเดือนที่ได้รับ
(2) กรณีลาออกจากราชการเพื่อไปปฏิบัติงานตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
การกาหนดหลักเกณฑ์การสั่งให้ข้าราชการไปทางาน ซึ่งให้นับเวลาระหว่างนั้นเหมือนเต็มเวลาราชการ ให้นับ
เวลาราชการระหว่างนั้นได้
(3) กรณีเคยออกจากราชการ และได้รับการบรรจุกลับเข้ารับราชการใหม่ ได้แก่
- กรณีออกจากราชการครั้งก่อนโดยไม่มีสิทธิรับเบี้ยหวัดบาเหน็จบานาญ
เพราะถูกลงโทษปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ เนื่องจากกระทาความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง
ถ้ากลับเข้ารับราชการ ไม่มีสิทธินับเวลาราชการก่อนออกจากราชการต่อเนื่องกับการรับราชการในตอนหลัง
- กรณีออกจากราชการครั้งก่อนโดยไม่มีสิทธิรับบาเหน็จบานาญ ถ้ากลับเข้า
รับราชการ ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2540 เป็นต้นมา ให้นับเวลาราชการก่อนออกจากราชการต่อเนื่องกับ
การรับราชการในตอนหลังได้
- กรณีออกจากราชการครั้งก่อนโดยได้รับบาเหน็จ ไม่ให้นับเวลาราชการ
ก่อนออกจากราชการต่อเนื่ องกับการรับราชการในตอนหลัง เว้นแต่กลับเข้ารับราชการตั้งแต่วัน ที่
27 มีนาคม 2540 เป็นต้นมา และผู้กลับเข้ารับราชการนั้นได้คืนบาเหน็จบานาญพร้อมดอกเบี้ ย ก็ให้
นับเวลาราชการก่อนออกจากราชการต่อเนื่องกับการรับราชการในตอนหลังได้
- กรณีออกจากราชการครั้งก่อนโดยได้รับบานาญ ไม่ให้นับเวลาราชการ
ก่อนออกจากราชการต่อเนื่องกับการรับราชการในตอนหลัง เว้นแต่เลิกรับบานาญในขณะที่กลับเข้ารับราชการใหม่
ก็ให้นับเวลาราชการก่อนออกจากราชการต่อเนื่องกับการรับราชการในตอนหลังได้
(4) เวลาระหว่างเป็นลูกจ้าง เป็นข้าราชการวิสามัญ หรือเวลาระหว่างรับเงิน
อื่นที่มิใช่เงินเดือนจากเงินงบประมาณประเภทเงินเดือน ต้องหักเวลาราชการระหว่างนั้นออก
/3.2.9 วัน เดือน...

-63.2.9 วัน เดือน ปีทไี่ ด้รับยศปัจจุบัน
3.2.10 ตาแหน่งและสังกัดปัจจุบัน
3.2.11 อัตราเงินเดือนปัจจุบัน (ระดับ/ขั้น/บาท) ณ วันที่กรอกแบบหนังสือขอลาออกฯ
3.2.12 เงินเพิ่มพิเศษรายเดือน (ที่สามารถนามาคานวณบาเหน็จบานาญตามกฎหมาย
ว่าด้วยบาเหน็จบานาญ เช่น เงินเพิ่มพิเศษรายเดือนสาหรับค่าวิชา เงินเพิ่มการเลื่อนฐานะ เงินเพิ่มพิเศษ
สาหรับประจาตาแหน่งที่ต้องฝ่าอันตรายเป็นปกติ เงินเพิ่มพิเศษสาหรับการสู้รบ เงินเพิ่มพิเศษสาหรับ
การปราบปรามผู้กระทาผิด) ณ วันที่กรอกแบบหนังสือขอลาออกฯ
3.2.13 เหตุผลการขอลาออก เช่น ไปประกอบอาชีพอื่น สุขภาพไม่แข็งแรง หรือรับราชการ
มานาน เป็นต้น
3.2.14 ลงชื่อข้าราชการตารวจผู้ยื่นหนังสือขอลาออกในแบบหนังสือขอลาออกจากราชการ
ตามโครงการฯ
3.2.15 ลงชื่อข้าราชการตารวจผู้ยื่นหนังสือขอลาออกในแบบหนังสือรับรองการเข้าร่วม
โครงการฯ และกรอกรายละเอียดที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้หลังออกจากราชการ (ด้านหลังแบบหนังสือ
ขอลาออกจากราชการตามโครงการฯ)
3.3 เมื่อผู้บังคับบัญชาชั้นต้นได้รับแบบหนังสือขอลาออก แบบหนังสือรับรองของผู้ขอ
ลาออกแล้วให้บันทึกวันที่ผู้ขอลาออกยื่นหนังสือขอลาออกไว้เป็นหลักฐานในแบบหนั งสือขอลาออก
ในข้อ 2.1 โดยทันที
สาหรับข้าราชการตารวจตาแหน่งผู้ช่วยผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ ผู้บัญชาการประจาสานักงาน
ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ รองผู้บัญชาการประจาสานักงานผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ ผู้บัญชาการ ผู้บังคับการ
ในสังกัดสานักงานผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ ข้าราชการตารวจที่ประจาหรือสารองราชการสานักงาน
ตารวจแห่งชาติ และข้าราชการตารวจอื่นที่ขึ้นตรงต่อผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ รองผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ
จเรตารวจแห่งชาติ และผู้ช่วยผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ ให้ยื่นต่อ ผู้บังคับการกองทะเบียนพล และให้ถือว่า
ได้ยื่นขอลาออกต่อผู้บังคับบัญชาชั้นต้นแล้ว และให้ผู้บังคับการกองทะเบียนพล นาเสนอผู้บัญชาการ
ตารวจแห่งชาติ รองผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ จเรตารวจแห่งชาติ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ
หรือตาแหน่งเทียบเท่าแล้วแต่กรณี บันทึกวันที่ข้าราชการตารวจดังกล่าวได้ยื่นหนังสือขอลาออกต่อไป
3.4 ให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ตรวจสอบข้อมูลของข้าราชการตารวจดังกล่าวในเบื้องต้น
ว่ามีคุณสมบัติครบถ้วน ตามข้อ 2.1 หรือไม่ แล้วให้เสนอความเห็นว่าควรอนุญาต หรือไม่ควรอนุญาตให้ลาออก
(ระบุเหตุผลที่ไม่ควรอนุญาตด้วย) ลงในแบบหนังสือขอลาออกไปยังผู้บังคับบัญชา ชั้นเหนือขึ้นไป และในกรณีที่
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีผู้บังคับบัญชาสูงกว่าผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ให้พิจารณามีความเห็นอนุญาต หรือไม่
อนุญาตให้ลาออก (ระบุเหตุผลที่ไม่ควรอนุญาตด้วย) ตามลาดับชั้น ในบันทึก (ผนวก ข) จนถึงหัวหน้าหน่วยงาน
3.5 เมื่อหัวหน้าหน่วยงานได้รับแบบหนังสือขอลาออกแล้ว ให้พิจารณามีความเห็นควรอนุญาต
หรือไม่ควรอนุญาตให้ลาออก (ระบุเหตุผลที่ไม่ควรอนุญาตด้วย) ในช่องความเห็นของหัวหน้า หน่วยงาน
/ในข้อ 2.2...

-7ในข้อ 2.2 ยกเว้น ได้มีความเห็ น ในฐานะผู้บังคับบัญชาชั้ นต้นแล้ว ไม่ต้องพิจารณามีความเห็ น อีก
และเสนอให้การเจ้าหน้าที่ส่วนราชการพิจารณาคุณสมบัติผู้สมัครต่อไป
3.6 ให้การเจ้าหน้าที่ส่วนราชการ ตามข้อ 1.3 ดาเนินการ ดังนี้
3.6.1 ตรวจสอบข้อมูลในข้อ 1 ของแบบหนังสือขอลาออกจากราชการฯ ว่า เป็น
ข้อมูลที่ถูกต้องหรื อไม่ หากไม่ถูกต้องให้แจ้งผู้สมัครแก้ไขข้อมูล และให้ผู้สมัครลงชื่อกากับ ในกรณี
ผู้สมั ครรายใดขาดคุ ณสมบัติ ให้ แ จ้ งผู้ สมั ครทราบ และไม่ ต้อ งส่ งใบสมั ครของผู้ส มัค รรายนั้ น ไปยั ง
ฝ่ายประวัติบุคคล กองทะเบียนพล สานักงานกาลังพล ตามข้อ 3.7
3.6.2 ลงชื่อการเจ้าหน้าที่ส่วนราชการในข้อ 3
3.7 ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดาเนินการ ดังต่อไปนี้
3.7.1 จัดทาบัญชีผู้ขอลาออกตามโครงการฯ ตามแบบ (ผนวก ค) สาหรับข้าราชการ
ตารวจชั้นประทวนเรียงตามตาแหน่ ง ยศ และชื่อ ชื่อสกุล พร้อมทั้งนาบัญชีและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
นาส่ง ฝ่ายประวัติบุคคล กองทะเบียนพล สานักงานกาลังพล โดยตรง ภายในวันที่ 24 สิงหาคม 2561
ห้ามผัดส่งโดยเด็ดขาด
3.7.2 จัดทาบัญชีผู้ขอลาออกตามโครงการฯ ตามแบบ (ผนวก ค) สาหรับข้าราชการ
ตารวจระดับชั้นสัญญาบัตรเรียงตามตาแหน่ง ยศ และชื่อ ชื่อสกุล พร้อมทั้งนาบัญชีและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
นาส่ง ฝ่ายประวัติบุคคล กองทะเบียนพล โดยตรง ภายในวันที่ 24 สิงหาคม 2561 ห้ามผัดส่งโดยเด็ดขาด
3.8 การพิจารณาให้ข้าราชการตารวจลาออกจากราชการตามโครงการฯ ของผู้บังคับบัญชา
ตามลาดับชั้นจนถึงหัวหน้าหน่วยงาน ให้พิจารณาอย่างรอบคอบ โดยคานึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อหน่วย
ความรู้ความสามารถที่เป็นประโยชน์ต่อหน่วย และความจาเป็นของข้าราชการตารวจที่ขอลาออกเป็นสาคัญ
3.9 หากมีผู้ประสงค์จะถอนใบสมัครที่ได้ยื่นไว้แล้ว ให้ขอถอนได้ ตามแบบหนังสือขอระงับ
การลาออกฯ (ผนวก ง) โดยให้ยื่นต่อหัวหน้าหน่วยงาน ภายในวันที่ 22 สิงหาคม 2561 ในเวลาราชการ
และให้ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบนาส่งที่ ฝ่ายประวัติบุคคล กองทะเบียนพล สานักงานกาลังพล โดยตรง
ภายในวันที่ 24 สิงหาคม 2561 ห้ามผัดส่งโดยเด็ดขาด กรณีหน่วยใดไม่มีผู้ประสงค์จะถอนใบสมัคร ให้
แจ้งยืนยันทางโทรสารหมายเลข 0 2205 2494
สาหรับข้าราชการตารวจตามข้อ 3.3 วรรคสอง ให้ยื่นต่อผู้บังคับการกองทะเบียนพล
ภายในวันที่ 8 – 20 สิงหาคม 2561 ในเวลาราชการ
กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงสถานภาพของข้าราชการตารวจผู้ขอลาออกตามโครงการฯ
อันเป็นเหตุให้ขาดคุณสมบัติตามข้อ 2.1 และอื่นๆ เช่น การเปลี่ยนยศ ตาแหน่ง ชื่อ ชื่อสกุล หรือ
เสียชีวิตฯลฯ ให้หน่วยต้นสังกัดรีบรายงานการเปลี่ยนแปลงสถานภาพไปยัง ฝ่ายประวัติบุคคล กองทะเบียนพล
สานั กงานกาลังพล โดยด่ ว น ทางโทรสารหมายเลข 0 2205 2494 และรีบส่งเอกสารดังกล่าว
ไปยัง ฝ่ายประวัติบุคคล กองทะเบียนพล สานักงานกาลังพล ภายใน 3 วัน

/3.10 ขั้นตอน...

-83.10 ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ข้าราชการตารวจผู้ขอลาออกตามโครงการฯ ผู้บังคับบัญชา
ตามลาดับชั้น จนถึงหัวหน้าหน่วยงาน ศึกษาถึงขั้นตอนและการดาเนินการ ตลอดจนระยะเวลาที่กาหนดไว้
ในข้อ 3.1 ถึง 3.9 อย่างละเอียด ทั้งนี้หากมีการแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จหรือมีเหตุให้ข้าราชการตารวจ
ผู้ข อลาออกตามโครงการฯ เสี ยสิ ทธิ หรื อมี ข้อ มูล ในการตรวจสอบคุ ณ สมบัติ และการรับ รองของ
ผู้บังคับบัญชาไม่ถูกต้อง จะถือเป็นความบกพร่องของข้าราชการตารวจผู้ขอลาออกตามโครงการฯ และผู้ที่มี
หน้าที่ต้องดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องนั้นๆ แล้วแต่กรณี
3.11 กรณีข้าราชการตารวจที่ไปช่วยราชการ หรือไปปฏิบัติราชการในลักษณะเดียวกัน
ให้ยื่นความประสงค์ขอลาออกจากราชการต่อผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดเท่านั้น และให้ผู้บังคับบัญชา
ต้นสังกัดพิจารณาดาเนินการตามข้อ 3.1 - 3.10
3.12 เมื่อผู้มีอานาจอนุญาตให้ลาออกได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นไม่อนุญาตให้ลาออก
จากราชการตามโครงการปรับเปลี่ยนกาลังพล เพราะจะกระทบต่อราชการ ให้แจ้งผู้ขอลาออกทราบ
ทั้งนี้ ค วามเห็ น ของผู้มีอ านาจดังกล่ าวให้ ถือเป็ นที่สุ ด และหากผู้ขอลาออกยัง ยืน ยันที่จ ะขอลาออก
ในวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ให้ถือว่าการไม่อนุญาตให้ลาออกดังกล่าว มีผลเป็นการยับยั้งการอนุญาตให้ลาออก
ตามความในมาตรา 99 วรรคสาม แห่ง พ.ร.บ.ตารวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 ซึ่งจะทาให้ผู้ขอลาออกต้อง
ออกจากราชการเมื่ อ พ้ น ก าหนด 3 เดื อ น นั บ แต่ วั น ที่ ข อลาออก โดยจะไม่ ไ ด้ รั บ ผลประโยชน์ ใ ดๆ
ตามโครงการฯ นี้
3.13 ข้าราชการตารวจที่หน่ วยแจ้ งรายชื่อไปยั ง ฝ่า ยประวัติบุคคล กองทะเบียนพล
สานักงานกาลังพล หากไม่ได้รับอนุ ญาตให้ลาออกจากราชการตามโครงการฯ ให้ฝ่ายประวัติบุคคล
กองทะเบียนพล สานักงานกาลังพล มีหนังสือแจ้งเหตุผลกรณีดังกล่าว ให้ทราบภายหลังต่อไป

หมายเหตุ

:

1. ข้าราชการตารวจที่ครองยศ พ.ต.อ. ตามข้อ 2.2.1 (4) จะต้องทาบันทึกข้อความ
ตามแบบหนังสือยืนยันการเข้าร่วมโครงการฯ (เอกสารหมายเลข 1) ทุกราย
2. ข้าราชการตารวจที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยนกาลังพล ตามข้อ 2.2.1
(1) (2) (3) (5) (6) (7) และ (8) ที่ครองยศไม่ครบหลักเกณฑ์ตามที่กาหนดไว้
ซึ่งจะไม่ได้รบั การเสนอขอพระราชทานยศ หรือเลื่อนยศสูงขึ้นนั้น หากยังมีความ
ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการฯ ให้ทาบันทึกข้อความตามแบบหนังสือยืนยันการ
เข้าร่วมโครงการฯ (เอกสารหมายเลข 2) เพื่อยืนยันความประสงค์จะเข้าร่วม
โครงการฯ ด้วย

(ผนวก ก)

แบบหนังสือขอลาออกจากราชการตามโครงการปรับเปลี่ยนกาลังพล (ปีงบประมาณ 2562)
๑

เขียนที่............................................................................................
วันที่.....................เดือน...................................พ.ศ.........................

เรื่อง ขอลาออกจากราชการ (โครงการปรับเปลี่ยนกาลังพล รุ่นที่ 19 (ปีงบประมาณ พ.ศ.2562))
เรียน ผบ.ตร.
ด้วยข้าพเจ้า..............................................................เกิดเมื่อวันที่.............เดือน.....................พ.ศ...............อายุ............ปี
..............เดือน (นับถึงวันที่ 30 กันยายน 2561) เริ่มรับราชการเมื่อวันที่....................เดือน....................................พ.ศ........................
เวลาราชการปกติ......................ปี.................เดือน (นับถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 ไม่รวมเวลาทวีคูณ) ได้รบั ยศปัจจุบัน
เมื่อวันที่............เดือน.................................พ.ศ..................ปัจจุบันดารงตาแหน่ง..................................................................................
สังกัด.....................................................................................ได้รับเงินเดือน (ณ วันกรอกใบสมัคร) ในระดับ.....................ขั้น.............
อัตรา................................บาท ได้รับเงินเพิ่มพิเศษรายเดือน (ที่นามาคานวณบาเหน็จบานาญได้)................................................บาท
มีความประสงค์จะขอลาออกจากราชการตามโครงการนีต้ ั้งแต่วันที่..................เดือน.................................................พ.ศ.....................
เนื่องจาก................................................................................................................................................................................................
อนึ่ง ข้าพเจ้าได้รับทราบรายละเอียดของโครงการฯ เป็นอย่างดีแล้ว และยอมรับในเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ของโครงการฯ ทุกประการ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ
ลงชื่อ..................................................................................
(...........................................................................)
2

ความเห็นของผู้บังคับบัญชา
3 ความเห็นการเจ้าหน้าที่ส่วนราชการ
2.1 ความเห็นของผู้บังคับบัญชาชั้นต้น
ได้ตรวจสอบข้าราชการตารวจผู้นี้แล้ว
ผู้ขอลาออกยื่นแบบหนังสือขอลาออกวันที่..........................
* คุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ของโครงการฯ
เห็นควรอนุญาตให้ลาออก
มี
ไม่มี
ไม่เห็นควรอนุญาตให้ลาออก เนื่องจาก...............................
(ลงชื่อ) ............................................................................... (ลงชื่อ)................................................................................
(..............................................................................)
(..............................................................................)
(ตาแหน่ง)... ......................................................................... (ตาแหน่ง)...........................................................................
วันที่ .................................................................................... วันที่...........................................................................
2.2 ความเห็นของผู้บังคับบัญชา (หัวหน้าหน่วยงาน)
4 ความเห็นของผู้มีอานาจอนุญาต
เห็นควรอนุญาตให้ลาออก
อนุญาตให้ลาออกวันที่ 1 ตุลาคม 2561
ไม่เห็นควรอนุญาตให้ลาออก เนื่องจาก.............................
ไม่อนุญาต เนื่องจาก ........................................................
(ลงชื่อ)...............................................................................
(ลงชื่อ)..............................................................................
(...........................................................................)
(........................................................................)
(ตาแหน่ง)..............................................................................
(ตาแหน่ง)
ผบ.ตร.
วันที่......................................................................................
วันที่................................................................................

แบบหนังสือรับรองการเข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยนกาลังพล
1. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้ามีคุณสมบัตคิ รบถ้วนตามเงื่อนไขทีก่ าหนดไว้สาหรับผู้เข้าร่วมโครงการฯ ดังนี้
1.1 ได้ครองยศตามจานวนปีที่ระบุไว้ในโครงการฯ
1.2 ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะต้องออกจากราชการในกรณีอื่นตามที่กฎหมายกาหนด เช่น ถูกสั่งให้ออกจากราชการ
ไว้ก่อน เพื่อรอฟังผลการสอบสวนพิจารณา ถูกสั่งลงโทษ ปลดออก หรือไล่ออก หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการเนื่องจากไม่สามารถปฏิบัติ
ราชการให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในระดับอันเป็นที่พอใจของทางราชการ เป็นต้น
1.3 ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ ถูกสอบสวนทางวินัยหรือสืบสวนข้อเท็จจริงทางวินัย หรือการพิจารณาโทษ
ทางวินัย หรือถูกกล่าวหาว่ากระทาผิดคดีอาญา ซึ่งมิใช่ความผิดลหุโทษหรือกระทาโดยประมาท
1.4 เป็ น ผู้ มี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ บ าเหน็ จ บ านาญปกติ ด้ ว ยเหตุ สู ง อายุ ห รื อ เหตุ รั บ ราชการนานตามความที่ บั ญ ญั ติ
ในพระราชบัญญัติบาเหน็จบานาญข้าราชการ พ.ศ.2494 และที่แก้ไขเพิ่มเติมหรือพระราชบัญญัติกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ
(ฉบับที่ 25) พ.ศ.2551
1.5 ไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างปฏิบัตริ าชการชดใช้ทุน
2. หากข้าพเจ้าได้รับอนุญาตให้ลาออกจากราชการตามโครงการฯ นี้ ข้าพเจ้าจะไม่ขอบรรจุกลับเข้ารับราชการ หรือสมัครเป็น
เจ้าหน้าที่ของรัฐในตาแหน่งประจาอีก
3. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลที่ระบุในเอกสารฉบับนี้เป็นความจริงทุกประการ หากข้อมูลที่ระบุในเอกสารฉบับนี้เป็นเท็จ
ข้าพเจ้ายินยอมให้ทางราชการพิจารณาดาเนินการตามควรแก่กรณีต่อไป
(ลงชื่อ) ....................................................................
(...................................................................)

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้หลังออกจากราชการ
ยศ ชื่อ ชื่อสกุล.........................................................................อาศัยอยู่บ้านเลขที่..............................................
หมู่บ้าน............................................หมู่..............................ซอย...........................ถนน....................................................
ตาบล/แขวง.......................................อาเภอ/เขต........................................จังหวัด.............................................
รหัสไปรษณีย์...........................................โทรศัพท์.................................................

(ผนวก ข)

แบบบันทึกความเห็นของผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้นเพื่อเสนอ
ผู้บังคับบัญชา (หัวหน้าหน่วยงาน) ตามแบบหนังสือขอลาออกฯ ตาม 2.2 มีความเห็น
ยศ
ชื่อ ชื่อสกุล....................................................
ตาแหน่ง............................................................................
ความเห็นของผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้น
เห็นควรอนุญาตให้ลาออก
ไม่เห็นควรอนุญาตให้ลาออก เนื่องจาก...............................................................................................................
(ลงชื่อ).........................................................................................
(ตาแหน่ง).....................................................................................
วันที่.............................................................................................

ความเห็นของผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้น
เห็นควรอนุญาตให้ลาออก
ไม่เห็นควรอนุญาตให้ลาออก เนื่องจาก...............................................................................................................
(ลงชื่อ)...........................................................................................
(ตาแหน่ง)......................................................................................
วันที่..............................................................................................

ความเห็นของผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้น
เห็นควรอนุญาตให้ลาออก
ไม่เห็นควรอนุญาตให้ลาออก เนื่องจาก................................................................................................................
(ลงชื่อ).........................................................................................
(ตาแหน่ง).....................................................................................
วันที่.............................................................................................

*หมายเหตุ เฉพาะข้ า ราชการต ารวจผู้ ที่ ข อลาออกจากราชการตามโครงการฯ ซึ่ ง มี ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาสู ง กว่ า
ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นให้มีความเห็นตามลาดับชั้นจนถึงหัวหน้าหน่วยตามคานิยามในแนวทางปฏิบัติฯ สาหรับหัวหน้า
หน่วยให้บันทึกความเห็นในช่องความเห็นผู้บังคับบัญชา (หัวหน้าหน่วยงาน) ตาม 2.2

(ผนวก ค.)
บัญชีรายชื่อข้าราชการตารวจผู้ขอลาออกตามโครงการปรับเปลี่ยนกาลังพล รุ่นที่ 19 (ปีงบประมาณ 2562)
สังกัด............................................................................................
ลาดับ ยศ

ชื่อ

ชื่อสกุล

ตาแหน่ง

หมายเหตุ เรียงลาดับตามตาแหน่ง ยศ ชื่อ ชื่อสกุล

วันที่ยื่น
ใบสมัคร

อายุตัว เวลาราชการ ได้รับยศ
(ปี)
(ปี)
ปัจจุบนั เมื่อ

อัตราเงินเดือนปัจจุบนั
ระดับ
ขั้น
บาท

เงินเพิ่ม เบิกลด

ตรวจแล้วถูกต้อง
ลงชื
ลงชื
่อ .................................................................
่อ
(.............................................................)
ตาแหน่ง ................................................................

หมายเหตุ

(ผนวก ง)

แบบหนังสือขอระงับการลาออกจากราชการ
ตามโครงการปรับเปลี่ยนกาลังพล รุ่นที่ 19 (ปีงบประมาณ 2562)
เขียนที่.....................................................................
วันที่.................................................................2561
เรื่อง ขอระงับการเข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยนกาลังพล รุ่นที่ 19 (ปีงบประมาณ 2562)
เรียน ..........................................................................................................(ผู้มีอานาจอนุญาตให้ลาออกจากราชการ)
ตามที่ข้าพเจ้า............................................................ตาแหน่ง..................................................................
สังกัด.......................................................ได้ยื่นแบบหนังสือขอลาออกจากราชการตามโครงการปรับเปลี่ยนกาลังพล
รุ่นที่ 19 (ปีงบประมาณ 2562) เมื่อวันที่..................................................................... 2561 นั้น
ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะขอระงับการเข้าร่วมโครงการฯ ดังกล่าว เนื่องจาก........................................
............................................................................................................................. ............................................................
............................................................................................................................. ............................................................
...........................................................
จึงเรียนมาเพื่อโปรดดาเนินการ
ขอแสดงความนับถือ
ลงชื่อ............................................................................
(........................................................................)

สาหรับข้าราชการตารวจที่ครองยศ พ.ต.อ. ตามข้อ 2.2.1 (4)
(เอกสารหมายเลข 1)
(4)

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ
โทร.
ที่
/
วันที่
สิงหาคม 2561
เรื่อง ยืนยันความประสงค์เข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยนกาลังพล รุ่นที่ 19 (ปีงบประมาณ พ.ศ.2562)
เรียน ผบ.ตร.
ต า ม ที่
( ห น่ ว ย ง า น ต้ น สั ง กั ด )
ได้ ต รวจสอบคุ ณสมบั ติ ใน การ เข้ าร่ ว ม
โครงการปรับเปลี่ยนกาลังพล รุ่น ที่ 19 (ปีงบประมาณ พ.ศ.2562) ของข้าพเจ้า แล้ว แจ้งให้ ทราบว่า
ข้าฯ
(ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตาแหน่ง)
มีสิทธิ์ในการเข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยจะได้รับการ
ปรับอัตราเงินเดือนเป็นระดับ ส.5 เป็นกรณีพิเศษ แต่ยังคงได้รับเงินเดือนในอัตราเดิมที่เคยได้รับก่อนที่จะมี
การปรับระดับอัตราเงินเดือนดังกล่าว และจะไม่ได้รับการเสนอขอพระราชทานยศสูงขึ้นเป็นกรณีพิเศษ นั้น
ข้า ฯ รั บ ทราบข้ อ เท็ จจริ ง ดั ง กล่ า วข้ า งต้ น แล้ ว และยั ง คงมี ค วามประสงค์ ที่ จ ะเข้ า ร่ ว ม
โครงการปรั บ เปลี่ ย นก าลั ง พล รุ่ น ที่ 19 (ปี ง บประมาณ พ.ศ.2562) โดยจะไม่ เ รี ย กร้ อ งสิ ท ธิ
หรือผลประโยชน์ใดๆ นอกเหนือจากที่ได้รับแจ้งแต่อย่างใด
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ
(
ตาแหน่ง

)

สาหรับข้าราชการตารวจ ตามข้อ 2.2.1 (1) (2) (3)
(5) (6) (7) และ (8) ทีค่ รองยศไม่ครบหลักเกณฑ์

(เอกสารหมายเลข 2)

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ
โทร.
ที่
/
วันที่
สิงหาคม 2561
เรื่อง ยืนยันความประสงค์เข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยนกาลังพล รุ่นที่ 19 (ปีงบประมาณ พ.ศ.2562)
เรียน ผบ.ตร.
ตามที่
(หน่ ว ยงานต้ น สั ง กั ด )
ได้ ต รวจสอบคุ ณ สมบั ติ ใ นการเข้ า ร่ ว ม
โครงการปรั บ เปลี่ ย นก าลั ง พล รุ่ น ที่ 19 (ปี ง บประมาณ พ.ศ.2562) แล้ ว แจ้ ง ให้ ข้ า พเจ้ า ทราบว่ า
ข้าฯ
(ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตาแหน่ง)
ขาดคุณสมบัติในกรณีครองยศไม่ครบตามหลักเกณฑ์
ที่จะได้รับการเสนอขอพระราชทานยศ หรือเลื่อนยศสูงขึ้นเป็นกรณีพิเศษ นั้น
ข้าฯ รับทราบข้อเท็จจริง ดังกล่าวแล้ว และยังคงมีความประสงค์ที่จะเข้าร่วมโครงการ
ปรับเปลี่ยนกาลังพล รุ่นที่ 19 (ปีงบประมาณ พ.ศ.2562) แม้จะไม่ได้รับผลประโยชน์ตามที่ได้รับแจ้ง
ดังกล่าวข้างต้นก็ตาม
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ
(
ตาแหน่ง

)

