
 

ปฏิทินการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒)  
เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงข้ึน 

 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 
(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2  ลงวันที่  18  กรกฎาคม  2564) 

 
*********************** 

 
 
ประกาศรับสมัครคัดเลือก    ภายในวันที่  18   กรกฎาคม  2565 
รับสมัคร       ระหว่างวันที่   1 – 9 สิงหาคม  2565  

(ในวันและเวลาราชการ) 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก  ภายในวันที่  11   สิงหาคม  2565 
ด าเนินการคัดเลือก    ภายในวันที่ 19   สิงหาคม  2565  
ประกาศผลการคัดเลือก/ ชื่อผลงาน   ภายในวันที่     22   สิงหาคม  2565 
ผู้ผ่านการคัดเลือกจัดส่งผลงาน   ภายใน 90 วัน นับแต่วันประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก แต่ไม่ก่อน 

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 
 

………………………………………………………. 
 

หมายเหตุ  :  ก าหนดการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

ประกาศส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 
เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(๒) ทีจ่ะว่าง  

เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงข้ึน ในระดับช านาญการพิเศษ 
 ---------------------------------------- 

 

           ด้วยคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี  ในคราวประชุมครั้งที่ 7/265  เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 
2565 มีมติอนุมัติให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2  ด าเนินการคัดเลือกข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน  ตามมาตรา 38 ค. (2)  เพ่ือเลื่อนและแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งที่จะว่างเนื่องจากผู้ด ารงต าแหน่งอยู่เดิมจะต้องพ้นจากราชการไปเพราะเกษียณอายุราชการ ในวันที่ 1 ตุลาคม 
2565 ตามกรอบอัตราก าลังที่ ก.ค.ศ.ก าหนด ระดับช านาญการพิเศษ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ลพบุรี เขต 2  จ านวน 2  ต าแหน่ง 
 

            อาศัยอ านาจตามมติ ก.ค.ศ.  ให้น าพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. ๒๕๕๑  มา
บังคับใช้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน  ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ในส่วน
ของการก าหนดระดับต าแหน่งและการให้ได้รับเงินเดือนโดยอนุโลม และมีมติก าหนดแนวทางการย้ายและการเลื่อนและ
แต่งตั้ง ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 7  ลงวันที่  21  เมษายน  2552 เรื่อง การย้ายและเลื่อน
ระดับต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2)  
หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.5/ว 14 ลงวันที่ 27 สิงหาคม  2552  เรื่อง การจัดกลุ่มต าแหน่งข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2)  หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ 
ว 8  ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2556 เรื่อง มาตรฐานต าแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง
บุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา  38  ค. (2)   หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 10 ลงวันที่ 15 กันยายน  
2548  เรื่อง การประเมินบุคคลเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งส าหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ต าแหน่งประเภท
ทั่วไป)  และต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ ต าแหน่งระดับ 8 ลงมา หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.5/ว 30               
ลงวันที่  28  กันยายน  2560 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี  ลงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565 
เรื่อง องค์ประกอบในการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตาม
มาตรา 38 ค.(๒) เพ่ือเลื่อนและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้น ประเภทวิชาการ สังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
ลพบุรี หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 13 ลงวันที่ 21 กันยายน 2561 เรื่อง การน าวิธีการประเมินบุคคล
เพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ มาใช้ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามาตรา 38 ค.(2) หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 5 ลงวันที่ 27 
เมษายน 2561 เรื่อง การประเมินบุคคลเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ                      
จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(๒) ที่จะว่าง ตามกรอบอัตราก าลังที่ ก.ค.ศ.
ก าหนด เพ่ือเลื่อนและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้นในระดับช านาญการพิเศษ ดังนี้ 
 
 
 
   



 

1.  ต าแหน่งที่จะด าเนินการคัดเลือก  
ที ่ ต าแหน่ง กลุ่ม ต าแหน่งเลขท่ี หมายเหตุ 
1 นักทรัพยากรบุคคล 

ระดับช านาญการพิเศษ 
บริหารงานบุคคล อ 18 

(4506104) 
เป็นต าแหน่งเกษียณอายุราชการ 

ต้องมตี าแหน่งว่างมาทดแทน 
(ผู้อ านวยการกลุ่ม) 

2 นักทรัพยากรบุคคล  
ระดับช านาญการพิเศษ 

บริหารงานบุคคล อ 19 
(4506105) 

เป็นต าแหน่งเกษียณอายุราชการ 
ต้องมีต าแหน่งว่างมาทดแทน 

            
2.  คุณสมบัตขิองผู้สมัคร 
     2.1  เป็นบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค. (2) ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
     2.2  ต้องด ารงต าแหน่งในระดับท่ีต่ ากว่าระดับที่ขอประเมินไม่เกิน 1 ระดับ 
     2.3  มีคุณสมบัติตรงคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตามมาตรฐานต าแหน่งที่ ก.ค.ศ. ตาม เอกสารหมายเลข 1  
 

3.  การสมัครเข้ารับการคัดเลือก 
      ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ระบุต าแหน่ง ต าแหน่งเลขที่ที่สมัครเข้ารับการคัดเลือกได้คนละ 1 ต าแหน่ง 
เท่านั้น  โดยยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง  ผ่านผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้นที่กลุ่มบริหารงานบุคคล  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2  ต าบลชัยนารายณ์  อ าเภอชัยบาดาล  จังหวัดลพบุรี ระหว่าง
วันที่  1 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 9 สิงหาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ    
 

๔.  เอกสารประกอบการสมัคร  
      4.1  แบบพิจารณาคุณสมบัติบุคคล (เอกสาร ก)  พร้อมส าเนา ก.พ. 7 ที่เป็นปัจจุบันทุกหน้า ซึ่งรับรองความถูกต้อง
โดยเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการจัดท าทะเบียนประวัติข้าราชการ  และเอกสารประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการให้
ครบถ้วน ถูกต้อง  จ านวน  1  ชุด 
      4.2  แบบประเมินคุณลักษณะของบุคคล (เอกสาร ข)  โดยผู้ประเมิน 5 คน  (ประเมินโดยทางลับ ใส่ซอง 
ปิดผนึก ประทับตราลับ ผู้ประเมินลงลายมือชื่อก ากับ  จ านวน 5 ซอง) ดังนี้ 
     1) เพื่อนร่วมงานภายในกลุ่มงานของต าแหน่งปัจจุบัน พิจารณาผู้ประเมินจากระบบสังคมมิติหรือ 
จับสลาก  ซึ่งลงมติหรือจับสลากโดยกลุ่มงานของต าแหน่งปัจจุบัน 
      2) เพื่อนร่วมงานต่างกลุ่มงาน  พิจารณาผู้ประเมินจากระบบสังคมมิติหรือจับสลาก  ซึ่งลงมติหรือ 
จับสลากโดยกลุ่มงานของต าแหน่งปัจจุบัน 
      3) ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น (ผู้อ านวยการกลุ่มของต าแหน่งปัจจุบัน)       
      4) รองผู้อ านวยการฯ ที่ควบคุมการปฏิบัติงานของกลุ่มของต าแหน่งปัจจุบัน 
     5) ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
      4.3  เอกสารประกอบการพิจารณาตามองค์ประกอบการคัดเลือก รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 2 ดังนี้ 
       1)  องค์ประกอบการคัดเลือก ข้อ 3 และ ข้อ 5   จ านวน 1 ชุด 
       2)  องค์ประกอบการคัดเลือก ข้อ 4 (เอกสาร ค)  จ านวน 5 ชุด 
      4.4  กรณีผู้สมัครที่ต้องนับระยะเวลาเกื้อกูล  ให้จัดส่งแบบขอนับระยะเวลาเกื้อกูล รายละเอียดตามเอกสาร
หมายเลข 3  พร้อมแนบส าเนาวุฒิการศึกษา ได้แก่ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
ปริญญาบัตรทุกระดับ (ถ้ามี) และค าสั่งมอบหมายงานที่ปฏิบัติในต าแหน่งที่ขอนับระยะเวลาเกื้อกูล จ านวน 1 ชุด 
     4.5  บันทึกยินยอมให้ตัดโอนต าแหน่งว่างที่มีอัตราเงินเดือนมาทดแทน  
 



 

5.  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2  จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก             
ทุกรายภายในวันที่  11 สิงหาคม 2565 ณ ป้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2   และ
ทางเว็บไซต์ www.lopburi2.go.th  และหากตรวจสอบพบภายหลังว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติต่างไปจากที่ก าหนดตาม
ประกาศรับสมัคร จะถือว่าเป็นผู้ไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งไม่ว่ากรณีใด ๆ  
 
6.  หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก 
     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2  จะด าเนินการคัดเลือกภายในวันที่ 19 สิงหาคม 2565          
โดยพิจารณาจากหลักฐานเอกสารตามองค์ประกอบการคัดเลือกและเกณฑ์การตัดสิน  ดังนี้ 

    
องค์ประกอบที่ รายการพิจารณา คะแนน หมายเหตุ 

1 คุณสมบัติของบุคคล   -  
2 คุณลักษณะของบุคคล เอกสาร ข 10  
3 ผลการปฏิบัติงาน  25  
4 ผลการด าเนินงาน  เอกสาร ค 30  
5 องค์ประกอบในการพิจารณาคัดเลือก  35  
 รวมคะแนน 100  

 

 
7.  เกณฑ์การตัดสนิ 
     7.1  ผู้ได้รับการคัดเลือก ต้องเป็นผู้ได้คะแนนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 และเป็นผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดในแต่ละ
ต าแหน่ง 
     7.2 หากคะแนนรวมสูงสุดเท่ากันให้พิจารณาผู้ที่มีคะแนนรวมตามองค์ประกอบข้อ 5 (องค์ประกอบในการพิจารณา
คัดเลือก) มากกว่าเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก  
     7.3 หากคะแนนรวมตามองค์ประกอบข้อ 5 เท่ากัน ให้ผู้ที่มีคะแนนรวมตามองค์ประกอบข้อ 2 (คุณลักษณะบุคคล)  
มากกว่าเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก 
     7.4 หากคะแนนรวมตามองค์ประกอบข้อ 2 เท่ากัน ให้ผู้ที่มีคะแนนรวมตามองค์ประกอบข้อ 4  (ผลการด าเนินงาน)  
มากกว่าเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก 
     7.5 หากคะแนนรวมตามองค์ประก าอบข้อ 4  เท่ากัน ให้คณะกรรมการคัดเลือกเป็นผู้พิจารณา 
 

8.  การประกาศรายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือก  
     จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงาน จ านวนต าแหน่งละ 1 คน จากผู้ที่ได้คะแนนผ่าน
เกณฑ์ร้อยละ 60 และคะแนนรวมสูงสุดของแต่ละต าแหน่งที่ระบุในประกาศรับสมัคร  ภายในวันที่ 22 สิงหาคม 2565  
ทางหน้าเว็บไซต์ www.lopburi2.go.th  และป้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2  โดย
จะประกาศรายชื่อ พร้อมชื่อผลงาน สัดส่วนของผลงาน ตลอดจนข้อเสนอแนวคิด วิธีการเพ่ือพัฒนาหรือปรับปรุงานให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้นของผู้ได้รับการคัดเลือก และเปิดโอกาสให้มีการทักท้วงภายในระยะเวลา 30 วัน นับตั้งแต่ วัน
ประกาศ 
 
 
 

http://www.lopburi2.go.th/
http://www.lopburi2.go.th/


 

ทั้งนี้ ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องส่งผลงานที่ขอรับการประเมินที่เป็นผลการด าเนินงานที่ผ่านมา และข้อเสนอ 
แนวคิด วิธีการเพ่ือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  ตามชื่อเรื่องที่เสนอในใบสมัคร จ านวนอย่างละ 5 เล่ม  ภายใน
90 วัน นับแต่วันประกาศผลการคัดเลือก แต่ไม่ก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ซึ่งเป็นวันที่ผู้ครองต าแหน่งอยู่เดิมพ้นจาก
ราชการเนื่องจากเกษียณอายุราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หากพ้นระยะเวลาที่ก าหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ใน
การขอรับการประเมิน    
 

9. การแต่งตั้ง 
      9.1 จะแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกไปด ารงต าแหน่งระดับช านาญการพิเศษที่จะว่าง จะต้องผ่านการประเมินผลงาน
เรียบร้อยแล้ว  ทั้งนี้  ไม่ก่อนวันที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2  ได้รับผลงานที่มีเอกสาร
ครบถ้วนสมบูรณ์  สามารถน าไปประกอบการพิจารณาได้ทันที โดยไม่ต้องแก้ไขเพ่ิมเติมในส่วนที่เป็นสาระส าคัญของ
ผลงาน และไม่ก่อนวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 
      9.2 กรณีผู้ได้รับการคัดเลือกรายใดต้องเสนอ ก.ค.ศ. พิจารณาคุณสมบัติ  จะแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งเมื่อทราบผล
จาก ก.ค.ศ. แล้ว  
      9.3 กรณีผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เป็นผู้ด ารงต าแหน่งจากต่างเขตพ้ืนที่การศึกษา จะต้องได้รับความยินยอมให้         
ตัดโอนต าแหน่งว่างที่มีอัตราเงินเดือนมาทดแทน จากคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดต้นทาง และได้รับอนุมัติจาก             
ก.ค.ศ.แล้ว เนื่องจากต าแหน่งที่จะแต่งตั้งนี้เป็นต าแหน่งที่จะว่างจากการเกษียณอายุราชการ วันที่ 1 ตุลาคม 2565  ซึ่ง
จะต้องมีต าแหน่งว่างที่มีเงินมาทดแทน 
      9.4 หากตรวจพบภายหลังว่าผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้มีคุณสมบัติต่างไปจากที่ ก.ค.ศ. ก าหนด  จะไม่พิจารณา
แต่งตั้งหรือยกเลิกค าสั่งแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งแล้วแต่กรณีจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ในภายหลังมิได้ 
      9.5 การคัดเลือกครั้งนี้  เป็นการคัดเลือกเฉพาะคราว  จะไม่มีการข้ึนบัญชีไว้แต่อย่างใด 

 
ประกาศ  ณ วันที่  18  กรกฎาคม   พ.ศ.  2565 

 
 
 

(นายมโน  ชุนดี) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

เอกสารหมายเลข ๑ 
 

บัญชีรายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพ่ือเลื่อนและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น  
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 

(แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ลงวันที่  18  กรกฎาคม  พ.ศ. 2565) 

********************* 
 
 

ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับช านาญการพิเศษ   
 1.  ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน หรือได้รับปริญญาหรือคุณวุฒิ อย่างอ่ืนที่ 
ก.ค.ศ. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 
 2.  ด ารงต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค. (2)  ในระดับช านาญการ หรือที ่ก.ค.ศ. 
เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี   

3. ปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคล หรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล หรืองานที่เก่ียวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 
1 ป ี
 4.  มีระยะเวลาขั้นต่ าในการด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งตามคุณวุฒิในสายงานนักทรัพยากรบุคคล  หรือ
ที่เก่ียวข้องเกื้อกูล ดังนี้ ปริญญาตรี = 8 ปี ,  ปริญญาโท = 6 ปี , ปริญญาเอก = 4 ป ี
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

















































 

 

บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ  ................................................................................................................. ...................................... 
ที ่        วันที่  ………………………………………………………………………     
เรื่อง   การรับสมัครบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตร ๓๘ ค. (๒) เข้ารับการคัดเลือกเพ่ือเลื่อนขึ้นแต่งตั้ง 
         ให้ด ารงต าแหน่งทีจ่ะว่าง 
 
 

เรียน  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 
 

  ด้วย .....................................................................ต าแหน่ง....................................................................... 
ต าแหน่งเลขที.่.............................................กลุม่................................................................................................................... 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา................................................ประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพ่ือเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่ง...........................................................................ต าแหน่งเลขท่ี............................................................. 
กลุ่ม...................................................................ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 
 

   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา.................................................................ขอเรยีนวา่  รับทราบและอนญุาตให้ 
บุคคลดังกล่าวสมัครเข้ารับการคัดเลือก  หากผู้สมัครได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งที่เกษียณอายุราชการ ยินยอม      
ให้ตัดโอนต ำแหน่งว่ำงที่มีอัตรำเงินเดือนมำทดแทน และจะไม่เรียกร้องสิทธิใด ๆ ในภายหลัง 
 

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
 
       ลงชื่อ............................................................... 
              (..............................................................) 
                  ผู้อ านวยการกลุ่ม……………….……………………………………… 
 
 

ลงชื่อ............................................................... 
              (..............................................................) 
                             ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา.........................................……… 
         


