
สิ่งที่สงมาดวย 4
แบบหนังสือขอลาออกจากราชการตามมาตรการที่ 3 มาตรการพัฒนาและบริหารกํ าลังคนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบราชการ

เขียนที่.............................................................
วันที่...........เดือน........................พ.ศ. 2547

เรื่อง  ขอลาออกจากราชการ (มาตรการที่ 3 มาตรการพัฒนาและบริหารกํ าลังคนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบราชการ)
เรียน...............................................................

ดวยขาพเจา …………………………………………..….. เกิดเมื่อวันที่ …... เดือน ……….. พ.ศ. ….. อายุ……ป…..เดือน
(นับถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2547 เริ่มรับราชการเมื่อวันที่….…เดือน..………..พ.ศ. ……. เวลาราชการปกติ…..…ป……..เดือน (นับถึง
วันที่ 31 ตุลาคม 2547 รวมเวลาทวีคูณ) ปจจุบันดํ ารงตํ าแหนงทางการบริหาร ………………..……………………… …………………
ตํ าแหนงตามสายงาน ……………………………………………………....… ระดับ/ยศ ……….……….. กอง/สํ านัก/ศูนย/สถานศึกษา
…………………………..……………...…. จังหวัด …..………….…..……………. กรม …..……………………………..……
กระทรวง ………………………………… ไดรับเงินเดือน (ณ วันกรอกใบสมัคร) ในอันดับ/ระดับ ……… อัตรา ……………….. บาท
ไดรับเงินเพิ่มพิเศษรายเดือน (ท่ีนํ ามาคํ านวณบํ าเหน็จบํ านาญได) ………… บาท โดยเงินเดือนที่ไดรับเบิกจายจาก    กรมบัญชีกลาง

 คลังจังหวัด/อํ าเภอ………………………... (โปรดสอบถามจาก กอง/ฝาย/งานการเงินการคลัง)  มีความประสงคจะขอลาออกจาก
ราชการตามมาตรการที่ 3 มาตรการพัฒนาและบริหารกํ าลังคนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบราชการ

อนึ่ง ขาพเจาไดรับทราบรายละเอียดของมาตรการฯ เปนอยางดีแลว และยอมรับในเงื่อนไขและหลักเกณฑของมาตรการฯ
ทุกประการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ

(ลงช่ือ) ……………………………………….
(……………………………………….)

  ความเห็นของผูบังคับบัญชา
       ความเห็นของผูบังคับบัญชาชั้นตน
       ผูขอลาออกยื่นแบบหนังสือขอลาออกวันที่ …………….

 เห็นควรใหเขารวมมาตรการฯ และอนุญาตใหลาออก
 ไมเห็นควรใหเขารวมมาตรการฯ และใหมีการพัฒนา

(ลงชื่อ) ………………………………………….
(.…………………………………………)

(ตํ าแหนง) ………………………………………….
           วันที่ ………………………………………….
       ความเห็นของผูบังคับบัญชา ( เทียบเทากองขึ้นไป )

 เห็นควรใหเขารวมมาตรการฯ และอนุญาตใหลาออก
 ไมเห็นควรใหเขารวมมาตรการฯ และใหมีการพัฒนา

(ลงชื่อ) ………………………………………….
(.…………………………………………)

(ตํ าแหนง) ………………………………………….
           วันที่ ………………………………………….

  ความเห็นการเจาหนาที่สวนราชการ
ไดตรวจสอบแลวขาราชการตามรายชื่อขางตน
             มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑของมาตรการฯ
             ไมมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑของมาตรการ

(ลงชื่อ) ………………………………………….
(.…………………………………………)

(ตํ าแหนง) ………………………………………….
           วันที่ ………………………………………….

  ความเห็นของผูมีอํ านาจอนุญาต
 เห็นควรใหเขารวมมาตรการฯ และอนุญาตใหลาออก

       ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2547
 ไมเห็นควรใหเขารวมมาตรการฯ และใหมีการพัฒนา

(ลงชื่อ) ………………………………………….
(.…………………………………………)

(ตํ าแหนง) ………………………………………….
           วันที่ ………………………………………….

/  แบบหนังสือรับรอง…
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  แบบหนังสือรับรองการเขารวมมาตรการที่ 3 มาตรการพัฒนาและบริหารกํ าลังคนเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพระบบราชการ

1. ขาพเจาขอรับรองวา ขาพเจามีคุณสมบัติครบถวนตามเงื่อนไขที่กํ าหนดไวสํ าหรับผูเขารวมมาตรการฯ ดังนี้
1.1 ไมเปนผูที่อยูในหลักเกณฑที่จะตองออกจากราชการไมวากรณีใด ๆ ตามกฎหมาย เชน ถูกสั่งใหออก

จากราชการไวกอนเพื่อรอฟงผลการสอบสวนพิจารณา ถูกสั่งลงโทษปลดออกหรือไลออก หรือถูกสั่งใหออกจากราชการ
เนื่องจากไมสามารถปฏิบัติราชการใหมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลในระดับอันเปนที่พอใจของทางราชการ เปนตน

1.2 ไมเปนผูที่อยูในระหวางถูกสั่งพักราชการ ถูกสอบสวนหรือสอบหาขอเท็จจริงทางวินัย พิจารณาโทษ
ทางวินัย รายงานการลงโทษทางวินัย หรือพิจารณาอุทธรณคํ าสั่งลงโทษทางวินัย หรือเปนผูตองหาในคดีอาญาซึ่งมิใชความผิด
ลหุโทษหรือความผิดที่ไดกระทํ าโดยประมาท

1.3 ไมเปนผูอยูระหวางปฏิบัติราชการชดใช ตามสัญญาที่ไดทํ าไวกับทางราชการในการไปศึกษา ฝกอบรม
หรือปฏิบัติการวิจัย หากอยูระหวางปฏิบัติราชการชดใช ขาพเจายินยอมชดใชเงินตามสัญญาที่ไดทํ าผูกพันใหไวกับทางราชการ

1.4 มีอายุและเวลาราชการตรงตามที่กรอกในดานหนาใบสมัคร
2. หากขาพเจาไดรับอนุญาตใหลาออกจากราชการตามมาตรการฯ นี้ ขาพเจาจะไมขอบรรจุกลับเขา

รับราชการประจํ าในสังกัดฝายบริหารอีก
3. ขาพเจาขอรับรองวา ขอมูลที่ระบุในเอกสารฉบับนี้เปนความจริงทุกประการ หากขอมูลที่ระบุไวในเอกสาร

ฉบับนี้เปนเท็จ  ขาพเจายินยอมใหทางราชการพิจารณาดํ าเนินการตามที่เห็นสมควรตอไป
4. ในกรณีมีปญหาเกี่ยวกับการดํ าเนินการตามมาตรการนี้ ใหคณะกรรมการมาตรการพัฒนาและบริหารกํ าลัง

คนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงเปนผูวินิจฉัยช้ีขาด คํ าวินิจฉัยของคณะกรรมการมาตรการฯ ใหเปนที่สุด

(ลงชื่อ) ………………………………………..

(………………………………………..)

หมายเหตุ 1. ใหยื่นหนังสือขอลาออกตามมาตรการฯ ตอผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไปตามลํ าดับชั้น
2. เมื่อผูบังคับบัญชาชั้นตน (ผูบังคับบัญชาเหนือผูขอลาออกตามมาตรการฯ ขึ้นไปชั้นหนึ่ง) ไดรับหนังสือ

ขอลาออกฯ แลว ใหบันทึกวันที่และเวลาที่ยื่นหนังสือขอลาออกนั้นไวเปนหลักฐาน
3. ใหการเจาหนาที่ตรวจสอบขอมูลผูเขารวมมาตรการฯ ใหถูกตองครบถวนโดยเร็ว และเตรียมการเพื่อออก

คํ าสั่งตอไป
4. ใหผูบังคับบัญชาตามลํ าดับชั้นพิจารณาใหความเห็นโดยเร็ว โดยตองสงหนังสือขอลาออกนี้ถึงผูมีอํ านาจ

อนุญาตการลาออก ภายใน 7 วัน นับตั้งแตวันที่ผูบังคับบัญชาชั้นตนบันทึกวันยื่นหนังสือขอลาออก
5. การลาออกตามมาตรการฯ นี้ จะมีผลโดยสมบูรณเมื่อสวนราชการมีคํ าสั่งอนุญาตใหลาออกจากราชการ
6. เพื่อประโยชนของทานเองในการดํ าเนินชีวิตหลังออกจากราชการ “โปรดกรอกที่อยูที่สามารถติดตอได

หลังออกจากราชการ สงพรอมแบบหนังสือขอลาออกฯ นี้ดวย”
โปรดกรอกรายละเอียดดังตอไปนี้ใหครบถวน เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเบิกจายเงินกอนใหแกผูเขารวมมาตรการฯ
เลขประจํ าตัวประชาชนของผูเขารวมมาตรการฯ ……………………………มีความประสงคใหกรมบัญชีกลางจายเงินกอนตาม
มาตรการฯ โดยโอนเงินเขาบัญชีธนาคาร…………………………………….……สาขา…………………………ประเภทบัญชี

  ออมทรัพย      กระแสรายวัน     เลขที่บัญชี………………………………….



ท่ีอยูท่ีสามารถติดตอไดหลังออกจากราชการ

ช่ือ-นามสกุล ……………………………………………………………..

ตํ าแหนง …………………….…………….… ระดับ ……….….. กรม ………………………….…………………..

บานเลขที่ ……….……. หมู …….…. ซอย ……………..……………. ถนน …………………………...………….

ตํ าบล/แขวง ……………………………. อํ าเภอ/เขต ………………………….... จังหวัด ………………...…………

รหัสไปรษณีย …………….……… โทรศัพท …………………….………

ท่ีอยูท่ีสามารถติดตอไดหลังออกจากราชการ

ช่ือ-นามสกุล …………………………………………….………………..

ตํ าแหนง …………………….…………….… ระดับ ……….….. กรม ………………………….…………………..

บานเลขที่ ……….……. หมู …….…. ซอย ……………..……………. ถนน …………………………...………….

ตํ าบล/แขวง ……………………………. อํ าเภอ/เขต ………………………….... จังหวัด ………………...…………

รหัสไปรษณีย …………….……… โทรศัพท …………………….………



ค ําอธิบายการกรอกรายละเอียดในแบบหนังสือขอลาออกจากราชการตาม
มาตรการพัฒนาและบริหารกํ าลังคนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบราชการ

แบบหนังสือขอลาออกจากราชการตามมาตรการพัฒนาและบริหารกํ าลังคนเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
ระบบราชการ มีจํ านวน 2 หนา ประกอบดวย 5 สวน คือ

สวนที่   แบบหนังสือขอลาออกจากราชการตามมาตรการที่ 3 มาตรการพัฒนาและ
บริหารกํ าลังคนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง

สวนที่   ความเห็นของผูบังคับบัญชา
สวนที่   ความเห็นการเจาหนาที่สวนราชการ
สวนที่   ความเห็นของผูมีอํ านาจอนุญาต
สวนที่  แบบหนังสือรับรองการเขารวมมาตรการที่ 3 มาตรการพัฒนาและบริหาร

กํ าลังคนเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพระบบราชการ

สวนท่ี แบบหนังสือขอลาออกจากราชการตามมาตรการที่ 3 มาตรการพัฒนาและบริหารกํ าลังคนเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพระบบราชการ

ใหขาราชการที่ประสงคจะลาออกจากราชการตามมาตรการฯ ย่ืนหนังสือขอลาออกจากราชการตาม
มาตรการฯ ตอผูบังคับบัญชาเหนือข้ึนไปชั้นหนึ่ง ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2547 โดยกรอกรายละเอียดดวย 
ตัวบรรจง ในแบบหนังสือขอลาออกจากราชการตามมาตรการฯ  ดังนี้

1.1 ช่ือ-นามสกุล พรอมทั้งคํ านํ าหนาช่ือ และวัน เดือน ปเกิดของขาราชการ
1.2 อายุของขาราชการ นับถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2547
1.3 วัน เดือน ป ที่เริ่มรับราชการครั้งแรก
1.4 เวลาราชการนับถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2547 รวมเวลาทวีคูณ และนับเฉพาะวันรับราชการที่รับ

เงินเดือนจากเงินงบประมาณประเภทเงินเดือนซึ่งมิใชอัตราขาราชการวิสามัญหรือลูกจาง 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 เงินเพิ่มพิเศษรายเดือน (ที่สามารถนํ ามาคํ านวณบํ าเหน็จบํ านาญตามกฎหมายวา
ดวยบํ าเหน็จบํ านาญ เชน เงินเพิ่มพิเศษรายเดือนสํ าหรับคาวิชา เงินเพิ่มการเลื่อนฐานะ เงินเพิ่มสํ าหรับประจํ า
ตํ าแหนงที่ตองฝาอันตรายเปนปกติ เงินเพิ่มสํ าหรับการสูรบ เงินเพิ่มสํ าหรับการปราบปรามผูกระทํ าความผิด)   
ณ วันที่กรอกแบบหนังสือขอลาออกฯ

1.7 สถานที่ซ่ึงขาราชการเบิกเงินเดือน  ใหเลือกตอบตามขอเท็จจริงวา เบิกตรงจาก กรม 
บัญชีกลาง หรือเบิกจากคลังจังหวัด/อํ าเภอใด  ในกรณีที่ไมทราบ ใหสอบถาม กอง/ฝาย/งานการเงินการคลัง 
หรือเจาหนาที่ซ่ึงทํ าหนาที่เบิกจายเงินเดือนของหนวยงานตนสังกัด

1.8 ลงช่ือขาราชการผูย่ืนหนังสือขอลาออก
สวนท่ี ความเห็นของผูบังคับบัญชา

ใหผูบังคับบัญชาชั้นตน (ผูบังคับบัญชาเหนือผูขอลาออกจากราชการขึ้นไปชั้นหนึ่ง) บันทึกวันที่  
ที่ผูขอลาออกยื่นหนังสือขอลาออกไวเปนหลักฐาน แลวรีบเสนอความเห็นตอผูบังคับบัญชาชั้นเหนือข้ึนไป และ
ใหผูบังคับบัญชาชั้นเหนือข้ึนไปแตละระดับเสนอความเห็นตอผูบังคับบัญชาชั้นเหนือข้ึนไปตามลํ าดับ จนถึงผูมี
อํ านาจอนุญาตการลาออก ภายใน 7 วันโดยผูมีอํ 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
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ในกรณีที่ผูขอลาออกเปนขาราชการในราช การบริหารสวนภูมิภาคซึ่งผู ว าราชการจังหวัดไมมี

อํ านาจอนุญาตการลาออก ใหผูวาราชการจังหวัดสงหนังสือขอลาออกของผูนั้นพรอมทั้งความเห็นไปยังผูมี
อํ านาจอนุญาตการลาออกเพื่อพิจารณา

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 วาเปนขอมูลที่ถูกตอง 

หรือไม  หากไมถูกตองใหแจงผูสมัครแกไขขอมูลและใหผูสมัครลงชื่อกํ ากับ
- ตรวจสอบวาผูเขารวมมาตรการฯ มี หรือ ไมมีคุณสมบัติในการสมัครตามหลักเกณฑการเขารวม

มาตรการฯ
- ลงช่ือการเจาหนาที่

สวนท่ี ความเห็นของผูมีอํ านาจอนุญาต
ใหผูมีอํ านาจอนุญาตการลาออกตามมาตรา 52 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน 

พ.ศ.2535 (สํ าหรับขาราชการพลเรือนสามัญ)   หรือตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการประเภทนั้น ๆ  
พิจารณาการอนุญาตใหลาออกวันที่ 1 พฤศจิกายน 2547

ในกรณีที่ไมเห็นควรใหเขารวมมาตรการฯ และใหผูขอลาออกพัฒนาความรู ความสามารถ หรือ
ทักษะ ใหผูมีอํ านาจอนุญาตการลาออกแจงใหผูขอลาออกทราบ

• หากผูขอลาออกยืนยันที่จะขอลาออกในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2547 ใหผูขอลาออกมีหนังสือ 
ยืนยันการลาออกหรือย่ืนแบบหนังสือขอลาออกจากราชการ และจะมีผลใหออกจากราชการโดยไมไดรับสิทธิ
ประโยชนตามมาตรการฯ

• หากผูขอลาออกไมยืนยันการลาออก จะมีผลใหตองปฏิบัติราชการตอไปและปฏิบัติตาม 
แนวทางและหลักเกณฑของมาตรการฯ

สวนท่ี แบบหนังสือรับรองการเขารวมมาตรการพัฒนาและบริหารกํ าลังคนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบราชการ

ใหผูย่ืนหนังสือขอลาออกลงช่ือทายแบบหนังสือรับรอง

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


