
 

 

 

          เขียนท่ี โรงพยาบาลเขาคิชฌกูฏ 
 

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

เรื่อง  ขอลาออกจากหนาที่การงาน 
 

เรียน  ผูอํานวยการโรงพยาบาลเขาคิชฌกูฏ 
 

   ดวยขาพเจามีความประสงคขอลาออกจากหนาที่การงาน เพราะ.................................................. 

จึงเรียนมาเพ่ือขออนุญาตลาออกจากหนาที่การงาน ตั้งแตวันที่.............................................................................. 
 

   ขาพเจา ไดเริ่มปฏิบัติงาน ตั้งแตวันที่.............................................................ขณะนี้ดํารงตําแหนง 

.........................................................ฝาย/กลุมงาน............................................................โรงพยาบาลเขาคิชฌกูฏ 

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี  ไดรับคาจางเดือนละ ........................บาท 

                ถูก 

   ขณะนี้ขาพเจาเปนผู      กลาวหาวากระทําผิดวินัยหรือคดีอาญา 

เรื่อง......................................... 

                  ไมถูก 

 

                    ขอแสดงความนับถือ 

 

 

           .............................................. 

         (.................................................) 

         ตําแหนง..................................... 

 

 

 

 

เสนอ  ผูอํานวยการโรงพยาบาลเขาคิชฌกูฏ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

ชื่อ.........................................................................................ตําแหนง................................................................... 

กลุม ฝาย / หนวยงาน........................................................................................................................................... 

วันที่เริ่มปฏิบัติงาน.............................................................วนัที่ลาออก................................................................. 

 

สวนที่ 1 เหตุผลการออกจากงาน 

เหตุผลที่ทานตัดสินใจออกจากงาน 

  1)  ........................................................................ 

  2)  ........................................................................ 

  3)  ........................................................................ 

ทานใชเวลาตัดสินใจกอนออกจากงานนาน

เพียงใด 

นอยกวา  1  เดือน 

  1-3  เดือน 

  มากกวา  3  เดือน 

สวนที่ 2  ความรูสึกท่ีมีตอองคกร / ผูบังคับบัญชา 

 

  1)  สิ่งที่ทานชอบมากท่ีสุดในการทํางานที่นี่

.....................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................ 

  2)  สิ่งที่ทานไมชอบมากที่สุดในการทํางานที่นี่

.....................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................... 

  3)  สถานที่ทํางาน / สภาพแวดลอมในการทํางานภายในหนวยงานเปนอยางไร 

        ดีมาก            ดี            พอใช            ไมดีเลย 

       ทานคิดวาสามารถปรับปรุงอะไรไดบาง

.................................................................................................................................. 

       ทานเคยเสนอหัวหนาหนวยงานเก่ียวกับการปรับปรุงสิ่งนี้หรือไม

...........................................................................................   

  4)  งานที่ทานรับผิดชอบ หนัก หรือ มากเกินไปหรือไม 

       หนักเกินไป              พอดีแลว            นอยเกินไป 

  5)  ความรูสึกตอหัวหนาของทานในเรื่องตอไปนี้ 

                                                        สมํ่าเสมอ         เปนปกติ         บางครั้ง          ไมเคยเลย    

      - สื่อสารใหทราบถึงนโยบาย วิธีปฏิบัติ       ...............          ...............         .............           ................ 

      - คอยคิดตามการปฏิบัติตามนโยบาย        ...............          ...............          .............           ................ 

      - มีความยุติธรรม                               ...............          ...............          ..............          ................ 

      - นึกถึง และใหกําลังใจคนที่ทํางานดี         ..............          ...............          ..............          ................ 

      - สนับสนุนใหมีการประสานงานกัน          ...............          ...............          ...............         ................. 

      - แกไขสิ่งท่ีถูกตําหนิ และปญหาตางๆ ทันที................         ...............          ...............         ..................  

      - ชี้แจง ตอบขอสงสัยตางๆ                    ...............          ...............         ................         ................. 

  6)  ทานคิดวาขวัญ กําลังใจภายในหนวยงานของทานเปนอยางไร 

       ดีมาก            ดี           พอใช            ไมดีเลย 

 

 
 

 

 

 

 

 

Exit  Interviw  Report 

โรงพยาบาลเขาคิชฌกูฏ 

เริ่มใชวันที่.................................... 

ปรับปรุง ครั้งที่.............................. 

วันที่ปรับปรุง.................................. 



 

 

 

 

สวนที่ 3 ความรูสึกที่มีตอองคกร / ผูบังคับบัญชา 

  7)  ทานมีความเห็นเกี่ยวกับสิ่งตางๆ ตอไปนี้ภายในหนวยงานของทานอยางไร 

                                                     สมํ่าเสมอ         เปนปกติ         บางครั้ง          ไมเคยเลย    

      - การประสานงานภายในหนวยงาน        ...............          ...............         .............           ................ 

      - การประสานงานระหวางหนวยงาน      ...............          ...............          .............           ................ 

      - การฝกอบรมในงาน                        ...............          ...............          ..............          ................ 

     - ความปลอดภัยในการทํางาน               ..............          ...............          ..............          ................ 

  8)  จากขอ 7 ทานคิดวาควรจะปรับปรุงอะไรไดบาง ดวยวิธีใด

.....................................................................................................................................................................................

........................................................................................................ 

  9)  ทานคิดวา การรักษาระเบียบ วินัยภายในองคกรเปนอยางไรบาง 

        พอใช           หยอนยานเกินไป           เครงครัดเกินไป            ไมทราบ 

  10)  หากทานยังทํางานที่องคกรนี้ ทานคิดวาโอกาสกาวหนาในงานของทานเปนอยางไร 

        ดีมาก           ดี            พอใช           ไมมีโอกาสเลย 

  11)  ปจจัยที่มีอิทธิพลทําใหทานเปลี่ยนงาน (เลือกไดมากกวา 1 ขอ และใสเลขเรียงลําดับความสําคัญ) 

    ...............ความกาวหนาในงาน  ..............ลักษณะงาน   ...............สุขภาพ    ...............ปญหาสวนตัว/ครอบครัว 

    ...............ทําธุรกิจสวนตัว         ...............ศึกษาตอ     ...............การเดินทาง     ...............เงินเดือนสูงขึ้น 

    ...............การบังครับบัญชา      ...............ผูรวมงาน     ...............อ่ืนๆ (ระบุ)................................................ 

  12)  ทานคิดอยางไรเกี่ยวกับการจายคาตอบแทน และสวัสดิการที่ไดรับจากองคกร 

                                                    ดีมาก               ดี               พอใช            ไมดีเลย 

      - เงินเดือน                                   ...............          ...............         .............           ................ 

      - สวัสดิการเกี่ยวกับการเกษียณอายุ     ...............          ...............          ..............         ............... 

      - วันหยุด                                    ...............          ...............          ..............         ................ 

      - การรักษาพยาบาล                        ..............          ...............          ..............         ................ 

      - การขึ้นเงินเดือน                          ...............          ...............         .............           ................ 

      - หองอาหาร                                ...............          ...............         ..............          ............... 

      - สถานท่ีจอดรถ                            ...............          ...............         ..............          ................ 

      - ระบบการรักษาความปลอดภัย         ..............          ...............          ..............          ................ 

  13)  ทานไดรับอะไรที่นาพอใจกวา จากองคกรใหมที่จะไปทํางานดวย 

        

.................................................................................................................................................................................. 

  14)  ทานคิดวาจะแนะนําเพ่ือน / คนอ่ืนใหมาทํางานกับองคกรนี้หรือไม เพราะอะไร 

        

.................................................................................................................................................................................... 

  15)  ขอคิดเห็นเพ่ิมเติมอ่ืนๆ 

 

....................................................................................................................................................... 

 

 
 

      ลงช่ือ.................................................................. 

      (......................................................................) 

          วันที่.................................................... 

 
 
 




