
ค ําอธิบายการกรอกรายละเอียดในแบบหนังสือขอลาออกจากราชการตาม
มาตรการพัฒนาและบริหารกํ าลังคนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง (ปงบประมาณ 2547)

แบบหนังสือขอลาออกจากราชการตามมาตรการพัฒนาและบริหารกํ าลังคนเพื่อรองรับการ 
เปล่ียนแปลง (ปงบประมาณ 2547)   มีจํ านวน 2 หนา ประกอบดวย 6 สวน คือ

สวนที่   แบบหนังสือขอลาออกจากราชการตามมาตรการพัฒนาและบริหารกํ าลังคน
เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง

สวนที่   ความเห็นของผูบังคับบัญชา
สวนที่   ความเห็นการเจาหนาที่สวนราชการ
สวนที่   ความเห็นของผูมีอํ านาจอนุญาต
สวนที่   มติคณะกรรมการของสวนราชการ
สวนที่   แบบหนังสือรับรองการเขารวมมาตรการสนับสนุนผูประสงคจะเริ่มอาชีพใหม

นอกระบบราชการและมาตรการสํ าหรับผูไดรับผลกระทบจากการปรับระบบราชการ

สวนท่ี แบบหนังสือขอลาออกจากราชการตามมาตรการพัฒนาและบริหารกํ าลังคนเพื่อรองรับ
การเปลี่ยนแปลง

ใหขาราชการที่ประสงคจะลาออกจากราชการตามมาตรการฯ ย่ืนหนังสือขอลาออกจากราชการตาม
มาตรการฯ ตอผูบังคับบัญชาเหนือข้ึนไปชั้นหนึ่ง ระหวางวันที่ 19 มกราคม - 13 กุมภาพันธ 2547 โดย 
กรอกรายละเอียดดวยตัวบรรจง ในแบบหนังสือขอลาออกจากราชการตามมาตรการฯ  ดังนี้

1.1 ช่ือ-นามสกุล พรอมทั้งคํ านํ าหนาช่ือ และวัน เดือน ปเกิดของขาราชการ
1.2 อายุของขาราชการ นับถึงวันที่ 31 มีนาคม 2547
1.3 วัน เดือน ป ที่เริ่มรับราชการครั้งแรก
1.4 เวลาราชการนับถึงวันที่ 31 มีนาคม 2547 โดยไมรวมเวลาทวีคูณ และนับเฉพาะวัน 

รับราชการที่รับเงินเดือนจากเงินงบประมาณประเภทเงินเดือนซึ่งมิใชอัตราขาราชการวิสามัญหรือลูกจาง ดังนี้
♦ กรณีมีวันลา หรือวันที่ตองพักราชการซึ่งไมไดรับเงินเดือน ไมใหนับเปนเวลาราชการ เชน  

วันลากิจสวนตัวเพื่อเล้ียงดูบุตร หรือลาติดตามคูสมรส  แตวันลาหรือวันที่ตองพักราชการซึ่งไดรับเงินเดือนเต็ม 
ใหนับเวลาเหมือนเต็มเวลาราชการ  สวนวันลาหรือวันที่ตองพักราชการซึ่งไดรับเงินเดือนไมเต็ม ใหนับเวลา 
ราชการตามสวนของเงินเดือนที่ไดรับ

♦ กรณีลาออกจากราชการเพื่อไปปฏิบัติงานตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยการกํ าหนดหลัก
เกณฑการส่ังใหขาราชการไปทํ างานซึ่งใหนับเวลาระหวางนั้นเหมือนเต็มเวลาราชการ ใหนับเวลาราชการระหวาง
นั้นได

♦ กรณีเคยออกจากราชการ และไดรับการบรรจุกลับเขารับราชการใหม  ไดแก
- กรณีออกจากราชการครั้งกอนโดยไมมีสิทธิรับเบี้ยหวัดบํ าเหน็จบํ านาญเพราะถูกลงโทษ

ปลดออก หรือไลออกจากราชการ เนื่องจากกระทํ าความผิดวินัยอยางรายแรง  ถากลับเขารับราชการ ไมมีสิทธิ
นับเวลาราชการกอนออกจากราชการตอเนื่องกับการรับราชการในตอนหลัง
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- กรณีออกจากราชการครั้งกอนโดยไมมสีิทธิรับบํ าเหน็จบํ านาญ  ถากลับเขารับราชการ
ตั้งแตวันที่ 27 มีนาคม 2540 เปนตนมา  ใหนับเวลาราชการกอนออกจากราชการตอเน่ืองกับการรับราชการใน
ตอนหลังได

- กรณีออกจากราชการครั้งกอนโดยไดรับบํ าเหน็จ ไมใหนับเวลาราชการกอนออก 
จากราชการตอเนื่องกับการรับราชการในตอนหลัง เวนแตกลับเขารับราชการตั้งแตวันที่ 27 มีนาคม 2540 
เปนตนมา  และผูกลับเขารับราชการนั้นไดคืนบํ าเหน็จพรอมดอกเบี้ย  ก็ใหนับเวลาราชการกอนออกจาก 
ราชการตอเนื่องกับการรับราชการในตอนหลังได

- กรณีออกจากราชการครั้งกอนโดยไดรับบํ านาญ  ไมใหนับเวลาราชการกอนออกจาก 
ราชการตอเนื่องกับการรับราชการในตอนหลัง  เวนแตเลิกรับบํ านาญในขณะที่กลับเขารับราชการใหม ก็ใหนับ
เวลาราชการกอนออกจากราชการตอเนื่องกับการรับราชการในตอนหลังได

♦ เวลาระหวางเปนลูกจาง เปนขาราชการวิสามัญ หรือเวลาระหวางรับเงินอ่ืนที่มิใชเงินเดือน
จากเงินงบประมาณประเภทเงินเดือนตองหักเวลาราชการระหวางนั้นออก

1.5 ช่ือตํ าแหนงทางการบริหาร เชน ผูอํ านวยการ นายอํ าเภอ  ช่ือตํ าแหนงตามสายงาน เชน  
นักวิชาการเกษตร  เจาพนักงานปกครอง   ระดับ/ช้ันยศ   และหนวยงานที่ขาราชการสังกัด

1.6 เงินเดือน และเงินประจํ าตํ าแหนงตามพระราชกฤษฎีกาการไดรับเงินประจํ าตํ าแหนงของ 
ขาราชการและผูดํ ารงตํ าแหนงผูบริหารซึ่งไมเปนขาราชการ พ.ศ. 2538  ณ วันที่กรอกแบบหนังสือขอลาออกฯ

1.7 ใหเลือกตอบมาตรการที่ขอลาออกจากราชการตามที่มีคุณสมบัติ
1.8 เหตุผลของการลาออก
1.9 ลงช่ือขาราชการผูย่ืนหนังสือขอลาออก

สวนท่ี ความเห็นของผูบังคับบัญชา
ใหผูบังคับบัญชาชั้นตน (ผูบังคับบัญชาเหนือผูขอลาออกจากราชการขึ้นไปชั้นหนึ่ง) บันทึกวันที่ ที่ผู

ขอลาออกยื่นหนังสือขอลาออกไวเปนหลักฐาน แลวรีบเสนอความเห็นตอผูบังคับบัญชาชั้นเหนือข้ึนไป และใหผู
บังคับบัญชาชั้นเหนือข้ึนไปแตละระดับเสนอความเห็นตอผูบังคับบัญชาชั้นเหนือข้ึนไปตามลํ าดับ จนถึงผูมี
อํ านาจอนุญาตการลาออกภายใน 14 วัน นับตั้งแตวันที่ผูบังคับบัญชาชั้นตนบันทึกวันยื่นหนังสือขอลาออกฯ 
โดยผูมีอํ านาจอนุญาตการลาออก ไดแก
ตํ าแหนงระดับ 1-7 สํ าหรับขาราชการในราชการบริหารสวนกลาง ผูมีอํ านาจอนุญาตการลาออก คือ อธิบดี

สํ าหรับขาราชการในราชการบริหารสวนภูมิภาค  คือ ผูวาราชการจังหวัด หรืออธิบดี
ตํ าแหนงระดับ 8 คือ  อธิบดี
ตํ าแหนงระดับ 9-10 คือ  ปลัดกระทรวง
ตํ าแหนงระดับ 11 คือ  รัฐมนตรี

ในกรณีที่ผูขอลาออกเปนขาราชการในราชการบริหารสวนภูมิภาคซึ่งผูวาราชการจังหวัดไมมีอํ านาจ
อนุญาตการลาออก ใหผูวาราชการจังหวัดสงหนังสือขอลาออกของผูนั้นพรอมทั้งความเห็นไปยังผูมีอํ านาจ
อนุญาตการลาออกเพื่อพิจารณาภายใน 14 วัน นับตั้งแตวันบันทึกวันยื่นหนังสือขอลาออก
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สวนท่ี ความเห็นการเจาหนาที่สวนราชการ
ต ําแหนงระดับ 1-7 สํ าหรับขาราชการในราชการบริหารสวนกลาง  การเจาหนาที่ของสวนราชการ คือ

ผูอํ านวยการกองการเจาหนาที่ หรือ หัวหนาสวนราชการเทียบเทากองที่รับผิดชอบงาน
การเจาหนาที่  หรือเจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
สํ าหรับขาราชการในราชการบริหารสวนภูมิภาค การเจาหนาที่ของสวนราชการ คือ
หัวหนาสวนราชการประจํ าจังหวัดที่รับผิดชอบงานการเจาหนาที่ของหนวยงานนั้น หรือ
เจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย

ต ําแหนงระดับ 8 ขึ้นไป การเจาหนาที่ของสวนราชการ คือ ผูอํ านวยการกองการเจาหนาที่ หรือ หัวหนาสวน
ราชการเทียบเทากองที่รับผิดชอบงานการเจาหนาที่ หรือเจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย

ใหการเจาหนาที่ของสวนราชการ หรือสํ านักงานจังหวัด
- ตรวจสอบขอมูลสวนที่  ของแบบหนังสือขอลาออกจากราชการฯ วาเปนขอมูลที่ถูกตองหรือ

ไม  หากไมถูกตองใหแจงผูสมัครแกไขขอมูลและใหผูสมัครลงชื่อกํ ากับ
- ตรวจสอบวาผูเขารวมมาตรการมี หรือ ไมมีคุณสมบัติในการสมัครตามหลักเกณฑการเขารวม

มาตรการ
- ลงช่ือการเจาหนาที่

สวนท่ี ความเห็นของผูมีอํ านาจอนุญาต
ใหผูมีอํ านาจอนุญาตการลาออกตามมาตรา 52 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน 

พ.ศ.2535 (สํ าหรับขาราชการพลเรือนสามัญ)   หรือตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการประเภทนั้น ๆ  
พิจารณาการขอลาออกของผูย่ืนหนังสือขอลาออกวา  จะอนุญาตใหลาออกวันที่ 1 เมษายน 2547 (สํ าหรับผูขอ
ลาออกตามมาตรการที่ 1 และมาตรการที่ 2) หรือไมอนุญาตใหลาออกโดยระบุเหตุผลที่ไมอนุญาต

ในกรณีที่จะไมอนุญาตใหลาออกเนื่องจากมีผลกระทบตอราชการ ใหผูมีอํ านาจอนุญาตการลาออก
แจงใหผูขอลาออกทราบวา หากผูขอลาออกยืนยันที่จะขอลาออกในวันที่ 1 เมษายน 2547 (สํ าหรับมาตรการที่ 
1 และมาตรการที่ 2) การไมอนุญาตใหลาออกดังกลาวมีผลเปนการยับยั้งการอนุญาตใหลาออกตามมาตรา 
113 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 หรือตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการ
ประเภทนั้น ๆ โดยไมมีสิทธิไดรับประโยชนตามมาตรการฯ นี้
สวนท่ี มติคณะกรรมการของสวนราชการ (คณะกรรมการของสวนราชการ หมายถึง อ.ก.พ.กรม หรือ
คณะกรรมการเฉพาะกิจที่สวนราชการตั้งข้ึน)

คณะกรรมการของสวนราชการพิจารณาการเขารวมมาตรการของผูขอลาออกฯ

สวนท่ี แบบหนังสือรับรองการเขารวมมาตรการสนับสนุนผูประสงคจะเริ่มอาชีพใหมนอกระบบราชการ
และมาตรการสํ าหรับผูไดรับผลกระทบจากการปรับระบบราชการ

ใหผูย่ืนหนังสือขอลาออกลงช่ือทายแบบหนังสือรับรอง

-------------------------------


