แบบหนังสือขอลาออกจากราชการตามมาตรการพัฒนาและบริหารกําลังคนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง (ปงบประมาณ 2547)
เขียนที่.............................................................
วันที่...........เดือน........................พ.ศ. 2547

{

เรื่อง ขอลาออกจากราชการ (มาตรการพัฒนาและบริหารกําลังคนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง ปงบประมาณ 2547)
เรียน...............................................................
ดวยขาพเจา …………………………………………..….. เกิดเมื่อวันที่ …... เดือน ……….. พ.ศ. ….. อายุ……ป…..เดือน
(นับถึงวันที่ 31 มีนาคม 2547) เริ่มรับราชการเมื่อวันที่….…เดือน..………..พ.ศ. ……. เวลาราชการปกติ………ป……เดือน (นับถึง
วันที่ 31 มีนาคม 2547 ไมรวมเวลาทวีคูณและนับเฉพาะวันรับราชการที่รับเงินเดือน) ปจจุบันดํารงตําแหนงทางการบริหาร
…………………………….. ตําแหนงตามสายงาน ……………………… ระดับ/ยศ …………….. กอง/สํานัก/ศูนย/สถานศึกษา
………..…………………. จังหวัด ……………….กรม …………………………… กระทรวง ……..…………………… ไดรับ
เงินเดือน (ณ วันกรอกใบสมัคร) ในอันดับ/ระดับ …..… อัตรา ……..………….. บาท ไดรับเงินประจําตําแหนงอัตรา …………… บาท
มีความประสงคจะขอลาออกจากราชการตาม R มาตรการสนับสนุนผูประสงคจะเริ่มอาชีพใหมนอกระบบราชการ R มาตรการ
สําหรับผูไดรับผลกระทบจากการปรับระบบราชการ เนื่องจาก……………………………………………………………………………
อนึ่ง ขาพเจาไดรับทราบรายละเอียดของมาตรการฯ
มาตรการฯ ทุกประการ

เปนอยางดีแลว

และยอมรับในเงื่อนไขและหลักเกณฑของ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ) ……………………………………….
(……………………………………….)
| ความเห็นของผูบังคับบัญชา
} ความเห็นการเจาหนาที่สวนราชการ
ไดตรวจสอบแลวขาราชการตามรายชื่อขางตน
ความเห็นของผูบังคับบัญชาชั้นตน
P มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑของมาตรการฯ
ผูขอลาออกยื่นแบบหนังสือขอลาออกวันที่ ………… 2547 เวลา….......น.
P ไมมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑของมาตรการฯ
P เห็นควรอนุญาตใหลาออก
P ไมเห็นควรอนุญาตใหลาออก เนื่องจาก………………..
(ลงชื่อ)
………………………………………….
(ลงชื่อ)
………………………………………….
(.…………………………………………)
(.…………………………………………)
(ตําแหนง) ………………………………………….
(ตําแหนง) ………………………………………….
วันที่ ………………………………………….
วันที่ ………………………………………….
~ ความเห็นของผูมีอํานาจอนุญาต
ความเห็นของผูบังคับบัญชา ( เทียบเทากองขึ้นไป )
P อนุญาตใหลาออกวันที่ 1 เมษายน 2547
P เห็นควรอนุญาตใหลาออก
P ไมอนุญาตเนื่องจาก…………………………
P ไมเห็นควรอนุญาตใหลาออก เนื่องจาก………………..
(ลงชื่อ)
………………………………………….
(ลงชื่อ)
………………………………………….
(.…………………………………………)
(.…………………………………………)
(ตําแหนง) ………………………………………….
(ตําแหนง) ………………………………………….
วันที่ ………………………………………….
วันที่ ………………………………………….
 มติคณะกรรมการของสวนราชการ
P อนุมัติใหเขารวมมาตรการ
P ไมอนุมัติใหเขารวมมาตรการ
/  แบบหนังสือรับรอง…
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 แบบหนังสือรับรองการเขารวมมาตรการสนับสนุนผูประสงคจะเริ่มอาชีพใหมนอกระบบราชการ

และมาตรการสําหรับผูไดรับผลกระทบจากการปรับระบบราชการ
1. ขาพเจาขอรับรองวา ขาพเจามีคุณสมบัติครบถวนตามเงื่อนไขที่กําหนดไวสําหรับผูเขารวมมาตรการฯ ดังนี้
1.1 ไมเปนผูที่อยูในหลักเกณฑที่จะตองออกจากราชการไมวากรณีใด ๆ ตามกฎหมาย เชน ถูกสั่งใหออกจาก
ราชการไวกอนเพื่อรอฟงผลการสอบสวนพิจารณา ถูกสั่งลงโทษปลดออกหรือไลออก หรือถูกสั่งใหออกจากราชการเนื่องจาก
ไมสามารถปฏิบัติราชการใหมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลในระดับอันเปนที่พอใจของทางราชการ เปนตน
1.2 ไมเปนผูที่อยูในระหวางถูกสั่งพักราชการ ถูกสอบสวนหรือสอบหาขอเท็จจริงทางวินัย พิจารณาโทษทาง
วินัย รายงานการลงโทษทางวินัย หรือพิจารณาอุทธรณคําสั่งลงโทษทางวินัย หรือเปนผูตองหาในคดีอาญาซึ่งมิใชความผิด
ลหุโทษหรือความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท
1.3 ไมเปนผูอยูระหวางปฏิบัติราชการชดใช ตามสัญญาที่ไดทําไวกับทางราชการในการไปศึกษา ฝกอบรม
หรือปฏิบัติการวิจัย หากอยูระหวางปฏิบัติราชการชดใช ขาพเจายินยอมชดใชเงินตามสัญญาที่ไดทําผูกพันใหไวกับทางราชการ
1.4 มีอายุและเวลาราชการตรงตามที่กรอกในดานหนาใบสมัคร
2. หากขาพเจาไดรับอนุญาตใหลาออกจากราชการตามมาตรการฯ นี้ ขาพเจาจะไมขอบรรจุกลับเขารับ
ราชการประจําในสังกัดฝายบริหารอีก
3. ขาพเจาขอรับรองวา ขอมูลที่ระบุในเอกสารฉบับนี้เปนความจริงทุกประการ หากขอมูลที่ระบุไวในเอกสาร
ฉบับนี้เปนเท็จ ขาพเจายินยอมใหทางราชการพิจารณาดําเนินการตามที่เห็นสมควรตอไป
4. ในกรณีมีปญหาเกี่ยวกับการดําเนินการตามมาตรการนี้ ใหคณะกรรมการมาตรการพัฒนาและบริหารกําลัง
คนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงเปนผูวินิจฉัยชี้ขาด คําวินิจฉัยของคณะกรรมการมาตรการฯ ใหเปนที่สุด
(ลงชื่อ) ………………………………………..
(………………………………………..)
1. ใหยื่นหนังสือขอลาออกตามมาตรการฯ นี้ตอผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไปตามลําดับชั้น
2. เมื่อผูบังคับบัญชาชั้นตน (ผูบังคับบัญชาเหนือผูขอลาออกตามมาตรการฯ ขึ้นไปชั้นหนึ่ง) ไดรับหนังสือ
ขอลาออกฯ แลว ใหบันทึกวันที่และเวลาที่ยื่นหนังสือขอลาออกนั้นไวเปนหลักฐาน
3. ใหการเจาหนาที่ตรวจสอบขอมูลผูเขารวมมาตรการฯ ใหถูกตองครบถวนโดยเร็ว
4. ใหผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นพิจารณาใหความเห็นโดยเร็ว โดยตองสงหนังสือขอลาออกนี้ถึงผูมีอํานาจ
อนุญาตการลาออก ภายใน 14 วัน นับตั้งแตวันที่ผูบังคับบัญชาชั้นตนบันทึกวันยื่นหนังสือขอลาออก
5. การลาออกตามมาตรการฯ นี้ จะมีผลโดยสมบูรณเมื่อสวนราชการมีคําสั่งอนุญาตใหลาออกจากราชการ
6. เพื่อประโยชนของทานเองในการดําเนินชีวิตหลังออกจากราชการ “โปรดกรอกที่อยูที่สามารถติดตอไดหลัง
ออกจากราชการ สงพรอมแบบหนังสือขอลาออกฯ นี้ดวย”

หมายเหตุ

โปรดกรอกรายละเอียดดังตอไปนี้ใหครบถวน เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเบิกจายเงินกอนใหแกผูเขารวมมาตรการฯ
เลขประจําตัวประชาชนของผูเขารวมมาตรการฯ ……………………………มีความประสงคใหกรมบัญชีกลางจายเงินกอนตาม
มาตรการฯ โดยโอนเงินเขาบัญชีธนาคาร…………………………………….……สาขา…………………………ประเภทบัญชี
P ออมทรัพย P กระแสรายวัน เลขที่บัญชี………………………………….

ที่อยูที่สามารถติดตอไดหลังออกจากราชการ
ชื่อ-นามสกุล ……………………………………………………………..
ตําแหนง …………………….…………….… ระดับ ……….….. กรม ………………………….…………………..
บานเลขที่ ……….……. หมู …….…. ซอย ……………..……………. ถนน …………………………...………….
ตําบล/แขวง ……………………………. อําเภอ/เขต ………………………….... จังหวัด ………………...…………
รหัสไปรษณีย …………….……… โทรศัพท …………………….………

ที่อยูที่สามารถติดตอไดหลังออกจากราชการ
ชื่อ-นามสกุล …………………………………………….………………..
ตําแหนง …………………….…………….… ระดับ ……….….. กรม ………………………….…………………..
บานเลขที่ ……….……. หมู …….…. ซอย ……………..……………. ถนน …………………………...………….
ตําบล/แขวง ……………………………. อําเภอ/เขต ………………………….... จังหวัด ………………...…………
รหัสไปรษณีย …………….……… โทรศัพท …………………….………

