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1. ชื่อกระบวนงาน
งานแตงตั้ง (ยาย) ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตําแหนงซึ่งมีหนาที่เปนผูสอน
ในหนวยงานการศึกษา ภายในเขตพื้นที่การศึกษาและตางเขตพื้นที่การศึกษา
2. วัตถุประสงค
เพื่อเปนแนวปฏิบัติการแตงตั้ง (ยาย) ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ถูกตอง
สนองตอบความตองการของหนวยงาน และเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล
3. ขอบเขตของงาน
การแตงตั้ง (ยาย) ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงซึ่งมีหนาที่เปนผูสอนใน
หนวยงานการศึกษาภายในเขตพื้นที่การศึกษาและตางเขตพื้นที่การศึกษาเปนการแตงตั้งขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาใหดํารงตําแหนงการยายสับเปลี่ยน และการยายตัดโอนตําแหนงอัตราเงินเดือน
4. คําจํากัดความ
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 ผูประสงคขอยายยื่นคํารองขอยาย (ตามแบบที่ ก.ค.ศ. กําหนด) ตามระยะเวลา
ที่หลักเกณฑกําหนดผานผูบังคับบัญชาตามลําดับ
5.2 สถานศึกษา นําเสนอคณะกรรมการสถานศึกษาใหความเห็นการยาย แลวรวบรวม
สงสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาภายในเวลาที่กําหนด
5.3 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
รวบรวมและจัดทําขอมูลตรวจสอบและดําเนินการดังนี้
1) รวบรวมคํารองขอยายของผูยายที่เปนขาราชการในสังกัดและจากตางสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
2) ตรวจสอบคุณสมบัติของผูยาย
3) แยกคํารองขอยายของผูขอยายภายในเขต/ตางเขตพื้นที่การศึกษา
4) นําเสนอ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหมเพื่ออนุมัติและใหสงคํารองขอ
ยายไปสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปลายทางกรณีการ
ขอยายไปตางเขตพื้นที่การศึกษา
5) จัดทําขอมูลของผูขอยายภายในเขตพื้นที่การศึกษา และผูที่สงคํารองขอยายมาจาก
ตางสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
6) ตรวจสอบตําแหนงวางและคุณวุฒิวิชาเอก ตามที่สถานศึกษาตองการและขาดแคลน
5.4 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
สงขอมูลของผูประสงคจะยายขอความเห็นจากคณะกรรมการสถานศึกษาที่รับยาย
5.5 อนุคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม พิจารณากลั่นกรองการยายขาราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา กอนนําเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม
5.6 คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม พิจารณาอนุมัติ
5.7 ผูมีอํานาจตามมาตรา 53 มีคําสั่งยายและแตงตั้ง

5.8 แจงหนวยงานที่เกี่ยวของ
5.9 สงสําเนาคําสั่งใหสํานักงาน ก.ค.ศ. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
5.10 กรณีตางสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา รับยายขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในสังกัดดําเนินการดังนี้
1) แจงคําสั่งใหสถานศึกษาที่เกี่ยวของ
2) ผูไดรับการพิจารณายายมอบหมายงานในหนาที่
3) สถานศึก ษาส ง ตั ว ผู ไ ด รั บ การพิจ ารณาย า ยมาสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ การศึ ก ษา
ประถมศึกษา/สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตนสังกัด
4)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/สํา นักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาตนสังกัด สงตัวผูไดรับการพิจารณายาย ไปสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาที่รับยาย

6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
ผูขอยายยื่นคํารองผานผูบังคับบัญชาตามลําดับ
นําเสนอคณะกรรมการสถานศึกษาใหความเห็นชอบ
กรณีภายในเขตพื้นที่การศึกษา
สถานศึกษาสงคํารองให สพป./สพม. ตนสังกัด
พิจารณาจัดทําขอมูลผูขอยายภายในเขตพื้นที่ฯ
และตรวจสอบตําแหนงวาง คุณวุฒิ วิชาเอก
ความตองการความขาดแคลน
สพป./สพม. สงคํารองขอยายใหโรงเรียนที่ระบุ
ขอยายเพื่อใหคณะกรรมการสถานศึกษา
พิจารณาและแจงผลการพิจารณาให
สพป./สพม. ทราบ
คณะกรรมการพิจารณานําเสนอ กศจ.จังหวัด
เชียงใหม พิจารณาอนุมัติรับยาย
ผูมีอํานาจตามมาตรา 53 มีคําสั่งยายและแตงตั้ง
สงคําสั่งแจง สพป./สพม. ตนสังกัด ,สพฐ. และ
สํานักงาน ก.ค.ศ. ทราบ

กรณีตางเขตพื้นที่การศึกษา
สถานศึกษาสงคํารองให สพป./สพม. ตนสังกัด
เสนอ กศจ.เชียงใหมพิจารณาอนุมัติ
สพป./สพม. ตนสังกัดสงคํารองขอยายใหโรงเรียน
ที่ระบุขอยายตางเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อให
คณะกรรมการสถานศึกษาพิจารณา
และแจงผลการพิจารณาให สพป./สพม. ทราบ
นําเสนอ กศจ.เชียงใหม พิจารณาอนุมัตริ ับยาย

ผูมีอํานาจตามมาตรา 53 มีคําสั่งยายและแตงตั้ง
สงคําสั่งแจงใหโรงเรียน/สพป./สพม. ตนสังกัด
ทราบ และรายงาน สพฐ. และสํานักงาน ก.ค.ศ.
แจงใหผูไดรับการพิจารณายายมอบหมายงานใน
หนาที่
สถานศึกษาสงตัวผูไดรับการพิจารณามา สพป./
สพม.ตนสังกัดเพื่อรับหนังสือสงตัว
สพป.สพม.ตนสังกัดทําหนังสือสงตัวไปยัง
สพป.สพม.ที่รับยาย

7. แบบฟอรมที่ใช
คําสั่งยายและแตงตั้งขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
8. เอกสาร/หลักฐานอางอิง
8.1 พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และ
ที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2551 มาตรา 59, 133
8.2 หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว8 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2549 เรื่อง
หลักเกณฑและวิธีการยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
8.3 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ สร 0705/ว 15 ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2521 เรื่อง
การสับเปลี่ยนหรือโอนอัตราเงินเดือนขาราชการพลเรือน
8.4 หนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ สร 0203/ว 255 ลงวันที่ 27 พฤศจิกาย 2524
เรื่อง การยายและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงยอนหลัง
8.5 หนังสือสํา นักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206/ว24 ลงวันที่ 28 ธัน วาคม 2559 เรื่อ ง
หลักเกณฑและวิธีการยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครู สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ขอสังเกตในระดับการปฏิบัติ
1. ผูประสงคขอยายยื่นคํารองขอยายสถานศึกษาสงคํารองไมเปนไปตามระยะเวลา
ที่หลักเกณฑกําหนด
2. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตางเขตพื้นที่การศึกษา สงคํารองขอยายไมทันตามกําหนด

1 ชื่อกระบวนงาน
งานขอชวยราชการของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
2. วัตถุประสงค
เพื่อเปนแนวปฏิบัติที่ถูกตอง สนองตอความตองการของหนวยงาน และเปนไปตาม
หลักธรรมาภิบาล
3. ขอบเขตของงาน
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในรายที่มีเหตุผลและความจํา เปนตองการชวย
ราชการในหนวยงานทางการศึกษาภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/สํา นักงานเขตพื้น ที่
การศึกษามัธยมศึกษา หรือขอชวยราชการหนวยงานทางการศึกษาอื่น หรือเปน กรณีที่มีความจําเปนของ
หนวยงานทางการศึกษาภายในเขตพื้นที่การศึกษา ที่ตองการตัวบุคคลที่มีความรูความสามารถไปชวยราชการ
เปน กรณีพิเ ศษ และการขอชว ยราชการกรณีที่เ ปนไปตามมติค ณะรัฐ มนตรี และกรณีจํา เป น 5 กรณี
ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการที่ยกเวนใหชวยราชการได ไดแก 1) กรณีติดตามคูสมรส ซึ่งเป น
ขาราชการหรือพนักงานของรัฐ 2) กรณีเจ็บปวยรายแรงตองรักษาตัว 3) กรณีถูกคุกคามตอชีวิต 4) กรณี
ไปชวยราชการในหนวยงาน/สถานศึกษาที่ขาดอัตรากําลัง 5) กรณีไปชวยราชการในหนวยงานที่ปฏิบัติงาน/
โครงการพระราชดําริพระราชประสงค
4. คําจํากัดความ
ขา ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หมายถึง ขา ราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาตามมาตรา 38 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร พ.ศ.2547 ทุกตําแหนง
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 กรณีขอชวยราชการภายในเขตพื้นที่การศึกษา
1) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธ ยมศึกษา รับคํา ร องการขอชว ยราชการ ตรวจสอบขอ มูลเหตุผล และความจํ า เป น ไปตามหลั ก เกณฑ ที่
สํา นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ นฐานกํา หนดและเกิ ดประโยชนตอราชการและข า ราชการครูแ ละ
บุ ค ลากรทางการศึ กษาที่ ข อช ว ยราชการ เสนอผูอํ า นวยการสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา/
ผู อํ า นวยการสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา พิ จ ารณาว า มี เ หตุ ผ ลและความจํ า เป น เสนอให
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหมพิจารณา
2) นําเสนอ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม พิจารณาอนุญาต
การขอชวยราชการ
3) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ออกคําสั่งอนุญาตใหชวยราชการ และสง
คําสั่งใหโรงเรียนที่เกี่ยวของทราบ และดําเนินการ
5.2 กรณีขอความชวยเหลือราชการตางเขตพื้นที่การศึกษา
1) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา พิจารณาตรวจสอบคํา รองขอย าย ตรวจสอบขอ มูลเกณฑอัตรากํา ลังโรงเรียนต นสังกั ด และ
ความเห็นของผูบริหารสถานศึกษาในการขอไปชวยราชการ

2) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาใหความเห็นในการชวยราชการ
3) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เสนอสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาอนุญาตการขอชวยราชการ
4) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาแจงผลการพิจารณาอนุญาตของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใหโรงเรียนตนสังกัด
ทราบ เพื่อใหมอบหมายงานในหนาที่ และสงตัวไปปฏิบัติราชการทางสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ไดรับอนุญาต
ใหชวยราชการ
6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
สพป./สพม. ตรวจสอบขอมูลตามคํา
รองขอชวยราชการ

เสนอ กศจ.เชียงใหม
(กรณีชวยราชการภายในเขตฯ)

เสนอ ผอ.สพป/ผอ.สพม.ใหความเห็น
(กรณีชวยราชการตางเขตฯ)

สพป./สพท. อนุญาต

เสนอ สพฐ. ขอความเห็นชอบ

สงตัว/แจงผูเกี่ยวของ

สพฐ. แจงผลการพิจารณา
(อนุญาต/ไมอนุญาต)
สงตัว/แจงผูเกี่ยวของทราบ

7. แบบฟอรมที่ใช
8. เอกสาร/หลักฐานอางอิง
8.1 พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่
แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ( พ.ศ. 2551) มาตรา 69
8.2 หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.1/0406 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2548 เรื่อง
หารือการชวยราชการของขาราชการครู

8.3 หนังสือ สพฐ. ที่ ศธ 04009/11953 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2548 เรื่อง การมอบ
อํา นาจการอนุญาตใหขา ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปชวยราชการหนวยงานทางการศึกษาอื่น
สําหรับกรณีคุกคามตอชีวิต
8.4 หนังสือสํา นักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.3/ว 8 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2549 เรื่อง
หลักเกณฑและวิธีการยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
8.5 หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.3/2299 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2550 เรื่อง
หลักเกณฑและวิธีการยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
8.6 เอกสารที่ตองสงสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประกอบการพิจารณา
ขอสังเกตในระดับปฏิบัติงาน
1. ผูยื่นคํารองขอชวยราชการที่คุณสมบัติไมเปนไปตามหลักเกณฑที่สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ ก.ค.ศ.กําหนด หลักฐานประกอบการพิจารณาไมชัดเจน
2. ผูยื่นคํารองขอชวยราชการมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ แตผูบริหารสถานศึกษามี
ความเห็นไมสมควรอนุญาตใหชวยราชการดวยเหตุผลตางๆทําใหเกิดปญหาความขัดแย งในหนวยงาน
3. โรงเรียนที่ผูขอชวยราชการระบุไปชวยราชการมีอัตรากําลังครูพอดีเกณฑหรือ
เกินเกณฑทําไมสามารถอนุญาตชวยราชการได
4. มีขาราชการครูหลายรายไดรับอนุญาตใหชวยราชการเปนเวลานานแตไมไดรับ
การพิจารณาใหยายหรือรับยาย ทําใหเกิดปญหาการบริหารอัตรากําลังในโรงเรียนเดิม
5. สํ า นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน มี น โยบายไม พิ จ ารณาให
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ยายติดตาม
คูสมรสเนื่องจากเปนตําแหนงผูบริหารในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

1. ชื่อกระบวนงาน
งานลาออกจากราชการของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
2. วัตถุประสงค
เพื่อเปนแนวปฏิบัติการลาออกจากราชการของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ที่ถูกตอง สนองตอบความตองการของหนวยงาน และเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล
3. ขอบเขตของงาน
การออกจากราชการของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เปนการใหขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พนจากตําแหนงหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนด พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครู
และบุคลากรทาการศึกษา พ.ศ.2547 ไดกําหนดเหตุที่ออกจากราชการไวหลายกรณี การลาออกจากราชการ
เปนวิธีการหนึ่งของการลาออกจากราชการ ซึ่งเปนไปตามความประสงคของบุคคลนั้นๆ ซึ่งในการดําเนินการมี
ระเบียบ/หลักเกณฑ/วิธีการกําหนดไว
4. คําจํากัดความ
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 ผูประสงคขอลาออกจากราชการ ยื่นหนังสือขอลาออกจากราชการ (ตามแบบที่ ก.ค.ศ.
กําหนด) ตอผูบังคับบัญชา โดยใหยื่นลวงหนากอนวันลาออกไมนอยกวา 30 วัน กรณียื่นลวงหนานอยกวา
30 วัน หากผูมีอํานาจอนุญาตการลาออกเห็นวามีเหตุผลและความจําเปน จะอนุญาตเปนลายลักษณอักษร
ใหยื่นหนังสือลาออกจากราชการนอยกวา 30 วันก็ได
5.2 หนวยงาน/สถานศึกษา รับเรื่องการขอลาออกจากราชการ
5.3 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
รับเรื่องการขอลาออกจากราชการ ตรวจสอบหนังสือขอลาออกจากราชการ ยื่นลวงหนากอนวันลาออก
ตามเกณฑนอยกวา 30 วัน หรือไม
5.4 เจาหนาที่ดําเนินการตรวจสอบขอมูลประกอบการนําเสนอผูมีอํานาจ
1) กรณีดาํ เนินการทางวินัย
2) กรณีการลาศึกษาตอ/การชดใชทุน
3) การเปน/ไมเปนสมาชิก กบข.
5.5 เสนอผูมีอํานาจตามมาตรา 53 พิจารณาอนุญาต/ไมอนุญาตใหลาออกจากราชการ
1) กรณีอ นุ ญ าตให ลาออก ผูมี อํา นาจตามมาตรา 53 มีคํ า สั่ งอนุญ าตให ลาออกจาก
ราชการ
2) กรณียับยั้งการอนุญาตใหลาออก ผูมีอํานาจการลาออกมีคํา สั่ งยับยั้งการอนุญาตให
ลาออกเปนลายลักษณอักษรใหเสร็จสิ้นกอนวันขอลาออก
5.6 แจงใหผขู อลาออกจากราชการทราบกอนวันขอลาออกและหนวยงานที่เกี่ยวของ

6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
ผูประสงคขอลาออก ยื่นหนังสือ ตอผูบังคับบัญชา

หนวยงาน/สถานศึกษา รับเรื่อง

การตรวจสอบขอมูลประกอบการนําเสนอ
ผูมีอํานาจพิจารณา

ผูมีอํานาจตามม. 53 อนุมัติใหลาออก/
ยับยั้งเปนลายลักษณอักษร

แจงผูลาออกและหนวยงานที่เกี่ยวของ

7. แบบฟอรมที่ใช
8. เอกสาร/หลักฐานอางอิง
8.1 พระราชบัญญัติบําเหน็จขาราชการ พ.ศ. 2494 และที่แกไขเพิ่มเติม
8.2 พระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ พ.ศ.2539 และที่แกไขเพิ่มเติม
8.3 พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และ
ที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 มาตรา 53 มาตรา 107 มาตรา 108 มาตรา 133
8.4 ระเบียบ ก.ค.ศ. วาดวยการลาออกจากราชการของขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ. 2548
ขอสังเกตในระดับการปฏิบัติ
1. ผูประสงคขอลาออก ยื่นหนังสือขอลาออกจากราชการไมเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด
2. ผูประสงคขอลาออก ไมยื่นหนังสือขอลาออกจากราชการตามแบบที่ ก.ค.ศ. กําหนด
3. เปนการลาออกเพื่อไปดํารงตําแหนงทางการเมืองหรือสมัครรับเลือกตั้ง

แบบหนังสือขอลาออกจากราชการ
เขียนที่ ...................................................
วันที่..................เดือน...................................พ.ศ..............
เรื่อง

ขอลาออกจากราชการ

เรียน ผูอํานวยการโรงเรียน.............................................
ดวยขาพเจา..........................................................................................................ไดเริ่มรับราชการ
เมื่อวันที่.............เดือน.............................พ.ศ. ...............ปจจุบันดํารงตําแหนง..........................................................
โรงเรีย น................................................สัง กั ด สํา นักงานเขตพื้นที่ การศึ ก ษาประถมศึก ษาเชีย งใหม เขต 5
กรม สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดรับเงินเดือนอันดับ.......................ขั้น.......................บาท
มีความประสงคขอลาออกจากราชการเพราะ.............................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
…..……….…………………………………………………………………………………………………………………….............................
จึงเรียนมาเพื่อขอลาออกจากราชการตั้งแตวันที่..............เดือน........................พ.ศ. ............
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ) ..................................................
(.................................................)
หมายเหตุ
ตามระเบียบ ก.ค.ศ.วาดวยการลาออกจากราชการของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ. 2548
1. ใหยื่นหนังสือขอลาออกจากราชการตอผูบังคับบัญชา ตามมาตรา 108 โดยใหยื่นลวงหนา
กอนวันขอลาออกไมนอยกวา 30 วัน เวนแตในกรณีที่มีเหตุผลความจําเปนเปนพิเศษหรือกรณีลาออกเพื่อ
ดํารงตําแหนงทางการเมืองหรือเพื่อสมัครรับเลือกตั้ง
2. กรณีที่มีผูมีอํานาจอนุญาตการลาออกจะอนุญาตใหยื่นลวงหนากอนวันขอลาออกนอยกวา
30 วัน ใหมีคําสั่งอนุญาตเปนลายลักษณอักษรกอนวันลาออก พรอมทั้งมีคําสั่งอนุญาตใหลาออก
จากราชการได
3. ถายื่นหนังสือขอลาออกจากราชการลวงหนากอนวันลาออกนอยกวา 30 วัน โดยไมไดรับ
อนุญาตเปนลายลักษณอักษรจากผูมีอํานาจอนุญาตการลาออก หรือยื่นหนังสือขอลาออกจากราชการ
โดยมิไดระบุวันลาออก ใหถือวันถัดจากวันครบกําหนด 30 วัน นับแตวันยื่นเปนวันขอลาออก
4. ในกรณีลาออกเพราะปวย ใหแนบใบตรวจโรคของแพทยตามแบบราชการเสนอไปดวยวา
ปวยเปนโรคอะไร

คํารับรองของผูบ ังคับบัญชา
ขอรับรองวา นาย/นาง/นางสาว ........................................นามสกุล....................................
ขณะที่ยื่นหนังสือขอลาออกจากราชการ ไดตรวจสอบเบื้องตนแลวพบวา







ไมอยูระหวาง
 อยูระหวาง
ถูกกลาวหาวากระทําผิดวินยั อยางรายแรงหรือถูกแตงตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนทางวินัย
ไมอยูระหวาง
 อยูระหวาง
ถูกดําเนินคดีอาญา หรือคดีแพง
ไมมี
 มี
ขอผูกพันที่จะตองชดใชทรัพยสินตอทางราชการ
ไมอยูระหวาง
 อยูระหวาง
การลาศึกษาตอหรือชดใชทุนตอทางราชการ
ไมเปนสมาชิก
 เปนสมาชิก หมายเลข .............................
กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ (กบข.)

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

หมายเหตุ

ผูลงนาม ตองเปนผูดํารงตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียน ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา หรือผูรักษาการในตําแหนงแลวแตกรณี

