
 
 
 

 
ประกาศกรมป่าไม้ 

เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการ ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ระดับช านาญการ ระดับช านาญการพิเศษ  
       และประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ระดับช านาญงาน ระดับอาวุโส สังกัดกรมป่าไม ้  

................................................ 
              อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534  
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา 57 มาตรา 63 มาตรา 64 และมาตรา 132 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
พลเรือน พ.ศ. 2551 เพ่ือให้การย้ายข้าราชการกรมป่าไม้ด าเนินการได้อย่างเป็นระบบ มีความโปร่งใส เป็นธรรม 
และตรวจสอบได้ สามารถคัดสรรผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีความเหมาะสม ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ทางราชการ 
และการพัฒนาข้าราชการเป็นหลัก จึงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการในสังกัดกรมป่าไม้ ดังนี้ 
 ข้อ 1 การย้าย หมายถึง การย้ายข้าราชการที่ด ารงต าแหน่งอยู่ เดิมให้ไปด ารงต าแหน่ง อ่ืน 
ภายในหน่วยงานเดียวกันหรือต่างหน่วยงาน โดยเป็นการย้ายไปด ารงต าแหน่งในสายงานเดิม หรือสายงานอ่ืน  
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ. ก าหนด 
 ข้อ 2 การย้ายข้าราชการกรมป่าไม้ มี 3 ประเภท ตามล าดับความส าคัญ ดังนี้  
   (1) การย้ายเพ่ือประโยชน์ทางราชการ 
   (2) การย้ายด้วยเหตุความจ าเป็นตามความประสงค์ของข้าราชการกรมป่าไม้ 
   (3) การย้ายเพ่ือการพัฒนาเพ่ิมพูนศักยภาพและประสบการณ์ตามความประสงค์ของ
ข้าราชการกรมป่าไม ้
 ข้อ 3 การย้ายเพ่ือประโยชน์ทางราชการ ได้แก่ การย้ายเพ่ือให้เป็นไปตามกรอบอัตราก าลัง
ข้าราชการกรมป่าไม้ การย้ายเพ่ือเสริมอัตราก าลังที่ว่าง หรือการย้ายด้วยเหตุผลอ่ืน เพ่ือประโยชน์ทางราชการ 
โดยให้ด าเนินการเป็นคราว ๆ ไปได้ ตามความจ าเป็นและเหมาะสม 
 ข้อ 4 การย้ายด้วยเหตุผลความจ าเป็นตามความประสงค์ของข้าราชการกรมป่าไม้ ได้แก่  
การย้ายด้วยเหตุผลความจ าเป็นของครอบครัว สุขภาพของร่างกาย ขอกลับภูมิล าเนา ค่าครองชีพ หรือเหตุอ่ืนใด  
ซึ่งเป็นเหตุผลของข้าราชการผู้ขอย้ายนั้น  
           (1) ข้าราชการกรมป่าไม้ที่มีความประสงค์ขอย้ายต้องยื่นค าร้องขอย้ายพร้อมเหตุผล 
ความจ าเป็นต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้นตามแบบและวิธีการที่กรมป่าไม้ก าหนด 
 (2) ข้าราชการกรมป่าไม้ที่ได้รับการบรรจุใหม่ผู้ใดมีความประสงค์ขอย้ายจะต้องเป็น 
ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ จึงจะมีสิทธิได้รับการพิจารณาค าร้องขอย้าย  
เว้นแต่กรณีมีเหตุจ าเป็นอย่างยิ่งเป็นพิเศษเฉพาะราย 
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 (3) ข้าราชการกรมป่าไม้ผู้ใดได้รับการเลื่อนขึ้นให้ด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้น  หรือได้รับการ
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งใด ต้องปฏิบัติงานในต าแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้งไม่น้อยกว่าหนึ่งปีนับตั้งแต่วันที่ไปรายงานตัว 
เพ่ือปฏิบัติราชการ จึงจะมีสิทธิได้รับการพิจารณาค าร้องขอย้าย เว้นแต่กรณีมีเหตุจ าเป็นอย่างยิ่งเป็นพิเศษ  
เฉพาะราย 
   ค าร้องขอย้ายด้วยเหตุผลความจ าเป็นตามความประสงค์ของข้าราชการกรมป่าไม้ให้มีอายุ
ภายในหนึ่งปีงบประมาณ 
 ข้อ 5 การย้ายเพ่ือการพัฒนาเพิ่มพูนศักยภาพและประสบการณ์ ได้แก่ การย้ายเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ 
และทักษะในการบริหารและการปฏิบัติราชการของข้าราชการกรมป่าไม้  
   ข้าราชการกรมป่าไม้ที่มีความประสงค์ขอย้ายเพ่ือการพัฒนาเพ่ิมพูนศักยภาพและ
ประสบการณ์ต้องยื่นค าร้องขอย้ายต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น ตามแบบและวิธีการที่กรมป่าไม้ก าหนด 
    การหมดอายุของค าร้องขอย้ายให้น าข้อ 4 มาบังคับใช้โดยอนุโลม 
 ข้อ 6 การพิจารณาให้ย้าย จะพิจารณาถึงความรู้ ประสบการณ์ ความสามารถ ความรับผิดชอบ 
ความประพฤติ และคุณลักษณะอ่ืน ๆ ของข้าราชการที่จะย้ายให้เหมาะสมกับความจ าเป็นในการปฏิบัติงาน 
ในต าแหน่งที่จะย้ายไปแต่งตั้ง หน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานของต าแหน่งที่ ก.พ. ก าหนดไว้ และลักษณะ
การปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงานด้วย  
 ข้อ 7 เมื่อได้มีค าสั่งย้ายข้าราชการไปแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งใดแล้ว  ผู้บังคับบัญชาของผู้ด ารง
ต าแหน่งนั้น แจ้งหน้าที่และความรับผิดชอบของต าแหน่งดังกล่าวให้ข้าราชการผู้นั้ นทราบ ในวันที่ไปรายงานตัว 
และรับมอบหน้าที่ด้วย ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานในต าแหน่งใหม่ต่อไป 
 ข้อ 8 ส าหรับการย้ายข้าราชการไปแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับเดียวกัน ในกรณีที่ข้าราชการ
ได้รับวุฒิเพิ่มหรือสูงขึ้นและกรณีอ่ืน ๆ ซึ่ง ก.พ. ได้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายไว้ ให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ ก.พ. ก าหนด 
 ข้อ 9 การย้ายข้าราชการให้ด าเนินการปีละสองครั้ง ประมาณเดือนพฤษภาคม และเดือน
พฤศจิกายน ของทุกปี เว้นแต่กรณีมีเหตุผลความจ าเป็นอาจด าเนินการมากกว่านั้น ก็ได้ 
 ข้อ 10  กรมป่าไม้จะแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการย้ายข้าราชการในสังกัดกรมป่าไม้อย่างน้อย 
หนึ่ งคณะ ประกอบด้ วยประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกจ านวนไม่ เกินสี่ คน และผู้ อ านวยการ 
ส านักบริหารกลาง หรือผู้อ านวยการส่วนการเจ้าหน้าที่ หรือข้าราชการสังกัดส่วนการเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย  
เป็นเลขานุการ มีหน้าที่พิจารณาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับการย้ายข้าราชการในสังกัดกรมป่าไม้ต่ออธิบดีกรมป่าไม้  
 ข้อ 11 ให้คณะกรรมการกลั่นกรองการย้ายข้าราชการในสังกัดกรมป่าไม้ มีอ านาจหน้าที่พิจารณา
การย้ายข้าราชการกรมป่าไม้ตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง และให้ค านึงถึงสมรรถนะเฉพาะต าแหน่ง
ประกอบเหตุผลอ่ืนที่เห็นว่าจ าเป็น ช่วยพิจารณาเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาแต่งตั้งหรือหารือร่วมกับ 
อธิบดีกรมป่าไม้หรือจะด าเนินการโดยวิธีอ่ืน ตามที่เห็นสมควรเพ่ือให้การย้ายเป็นไปอย่างเหมาะสมด้วยก็ได้ 
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 ข้อ 12 กรณีการย้ายข้าราชการไปแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ต าแหน่ง
ประเภททั่วไป) ระดับอาวุโส ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ และต าแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ (ต าแหน่ง
ประเภทวิชาการ) ระดับช านาญการพิเศษ ให้พิจารณาโดยค านึงถึงความเหมาะสม คุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ 
และประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ด้านการบริหาร รวมทั้งผลการประเมินผลงานของผู้บังคับบัญชาประกอบการ
พิจารณาด้วย   
 เว้นแต่กรณีมีเหตุผลความจ าเป็นเพ่ือประโยชน์ทางราชการ สมควรให้ย้ายข้าราชการกรมป่าไม้  
ให้อธิบดีกรมป่าไม้สั่งการให้ไปปฏิบัติราชการ หรือปฏิบัติราชการในต าแหน่ง โดยมิต้องผ่านการพิจารณาเสนอ
ความเห็นประกอบจากคณะกรรมการกลั่นกรองการย้ายข้าราชการในสังกัดกรมป่าไม้  
 ข้อ 13 ให้ส่วนการเจ้าหน้าที่ ส านักบริหารกลางมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการย้ายข้าราชการ 
กรมป่าไมใ้นเรื่องดังต่อไปนี้ 
  (1) ก าหนดหลักเกณฑ์การจัดอันดับการรับและรวบรวมค าร้องขอย้าย โดยให้ความส าคัญ
ตามอันดับจากการแสดงความจ านงตามค าร้องขอย้ายที่ถูกจัดอย่างเป็นระบบความจ าเป็นในการขอย้ายหรือเหตุผล
อ่ืนประกอบการพิจารณาเกี่ยวกับการย้ายข้าราชการกรมป่าไม ้
  (2) จัดท าและรวบรวมคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง สมรรถนะเฉพาะต าแหน่งที่จะพิจารณา
ย้าย เพ่ือเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองการย้ายข้าราชการในสังกัดกรมป่าไม้ หรืออธิบดีกรมป่าไม้ 
  (3) จัดรวบรวมประวัติ ความรู้ ทักษะ ความสามารถ คุณวุฒิ ความประพฤติและ
ประสบการณ์การรับราชการ รวมทั้งความเห็นของผู้บังคับบัญชาของข้าราชการต้นสังกัด และผู้บังคับบัญชาของ
ต าแหน่งที่จะพิจารณาย้าย 
  (4) จัดท าบัญชีการย้ายข้าราชการกรมป่าไม้ และแสดงเหตุผลพอสังเขป เสนอคณะกรรมการ 
กลั่นกรองการย้ายข้าราชการในสังกัดกรมป่าไม้ หรืออธิบดีกรมป่าไม้ 
  (5) ให้ผู้อ านวยการส านักบริหารกลาง หรือผู้อ านวยการส่วนการเจ้าหน้าที่ ท าหน้าที่ 
ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ ในคณะกรรมการกลั่นกรองการย้ายข้าราชการในสังกัดกรมป่าไม้ 
 ข้อ 14 การย้ายเปลี่ยนสายงานข้าราชการกรมป่าไม้ ข้าราชการที่ด ารงต าแหน่งส าหรับผู้ปฏิบัติงาน
ที่มีประสบการณ์ (ต าแหน่งประเภททั่วไป) ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ และต าแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ 
(ต าแหน่งประเภทวิชาการ) หากมีความประสงค์ขอย้ายไปด ารงต าแหน่งในกลุ่มต าแหน่งอ่ืนหรื อสายงานอ่ืน  
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ. ก าหนด โดยค านึงถึงระยะเวลาในการปฏิบัติงานของผู้ด ารงต าแหน่งอ่ืนที่จะแต่งตั้ง
มาประกอบการพิจารณาด้วย เว้นแต่กรมป่าไม้มีความจ าเป็นต้องใช้บุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และความช านาญอย่างสูง
เฉพาะบุคคล อาจพิจารณาแต่งตั้งโดยไม่ค านึงระยะเวลาในการปฏิบัติงานของผู้ด ารงต าแหน่งอ่ืนที่จะแต่งตั้งนั้น ก็ได้ 
 ทั้งนี้ การจัดกลุ่มต าแหน่งที่มีลักษณะงานและหน้าที่ความรับผิดชอบที่เหมือนกันหรือคล้ายคลึงกัน
ของกรมป่าไมใ้ห้เป็นไปตามท่ี ก.พ. ก าหนด 
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 ข้อ 15 การใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน ให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. 2547  
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 ข้อ 16 การใดที่อยู่ระหว่างด าเนินการก่อนหลักเกณฑ์และวิธีการที่ประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใช้  
ให้ด าเนินการต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ 
 ข้อ 17 บรรดาค าสั่งหรือหลักเกณฑ์และวิธีการใดที่เกี่ยวข้องกับการย้ายข้าราชการกรมป่าไม้ 
ทีข่ัดหรือแย้งกับประกาศนี้ ให้ยกเลิกเฉพาะในส่วนที่ว่าด้วยการย้ายข้าราชการกรมป่าไม้ และให้ใช้ประกาศฉบับนี้แทน  

  ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  

    ประกาศ ณ วันที่          17 กันยายน พ.ศ. 2563 

 

 

(นายอรรถพล เจริญชันษา) 
      อธิบดีกรมป่าไม้ 

 

 

 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        



(แบบฟอร์มย้าย ๑) 

แบบค ำร้องขอย้ำยข้ำรำชกำร 
สังกัดกรมป่ำไม ้

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

 
เรียน อธิบดีกรมป่ำไม้ 

 ด้วยข้าพเจ้า..........................................................................................เกิดวันที่.........เดือน...................
พ.ศ.....................อายุ................ปี   
  วุฒิการศึกษา   ต่่ากว่าปริญญาตรี..........................................สาขา/วิชาเอก............................... 

  ปริญญาตรี.....................................................สาขา/วิชาเอก............................... 
ปริญญาโท....................................................สาขา/วิชาเอก................................
ปริญญาเอก...................................................สาขา/วิชาเอก............................... 

  ปัจจุบันด่ารงต่าแหน่ง.......................................................สังกัด................................................................. 
รับเงินเดือนในอัตรา.............................................บาท  ปฏบิัติงานที่สถานที่ปฏิบัติงานข้างต้น  ตั้งแต่วันที่..........
เดือน................................พ.ศ..............................นับระยะเวลาถึงวันที่ยื่นค่าร้องขอย้าย  รวม....... ปี........เดือน 
มีภูมิล่าเนาเกิดอยู่ที่อ่าเภอ.......................................จังหวัด...................................ปัจจุบันมีชื่ออยู่บ้านเลขท่ี.......
ต่าบล/แขวง........................................อ่าเภอ/เขต.......................................จังหวัด.............................................. 
 หน้าที่ความรับผิดชอบที่ปฏิบัติในต่าแหน่งปัจจุบัน.................................................................... ................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. .............................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
 ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะขอย้ายด้วยเหตุผล............................................................................................  
.............................................................................................................. ................................................................ 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................................. ................................. 
โดยขอย้ายไปด่ารงต่าแหน่ง/สังกัด  (ระบุได้ไม่เกิน  ๓  ต่าแหน่ง)  ตามล่าดับความต้องการ  ดังนี้ 
๑.   ต่าแหน่ง..............................................................สังกัด.............................................................................. 
๒.   ต่าแหน่ง..............................................................สังกัด.............................................................................. 
๓.   ต่าแหน่ง..............................................................สังกัด.............................................................................. 
 ความรู้ความสามารถพิเศษ.........................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
 การย้ายครั้งนี้เป็นการย้ายครั้งที่...................ย้ายครั้งสุดท้ายจากต่าแหน่ง................................................. 
สังกัด............................................................................................ เมื่อวันที่............................................................ 

 

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

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

ต่าแหน่ง................................................................ 

 

 

 

 



 
- ๒ - 

 
ความเห็นของหัวหน้างาน/ผู้อ่านวยการส่วน 
............................................................................................................................. ................................................. 
........................................................................................................................................................................ ...... 
............................................................................................................................ .................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 

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

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

ต่าแหน่ง................................................................ 
 
 
ความเห็นของผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป 
...................................................................................................................................................... ........................ 
.......................................................................................................... .................................................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. .............................................................................................  
 
 
       (ลงชื่อ).........................................................ผู้บังคับบัญชา 
                        (.......................................................) 

ต่าแหน่ง................................................................ 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ : ๑. ผู้บังคับบัญชาต้องเป็นผู้อ่านวยการส่านัก/กอง หรือผู้อ่านวยการกลุ่มขึ้นตรงกับอธิบดีกรมป่าไม้ 
      ๒. แบบค่าร้องขอย้ายหมดอายุในรอบการพิจารณานั้น ๆ หากไม่ได้รับการพิจารณาให้ย้ายต้อง
ด่าเนินการยื่นเรื่องใหม่ในรอบต่อไป 

 



(แบบฟอร์มย้าย ๒) 
แบบค ำร้องขอย้ำยข้ำรำชกำร (กรณีย้ำยสับเปลี่ยน) 

สังกัดกรมป่ำไม ้
เขียนที.่....................................... 

วันที่...................เดือน................................พ.ศ.................... 
 
เรียน อธิบดีกรมป่ำไม้ 

 ด้วย กลุ่มงาน/ส่วน     ส านัก         
มีความประสงค์ขอย้ายสับเปลี่ยนข้าราชการในสังกัด ดังนี้  

๑. ชื่อ       นามสกุล       

 เลขที่ต าแหน่ง     ต าแหน่ง       
  วุฒิการศึกษา   ต่ ากว่าปริญญาตรี..........................................สาขา/วิชาเอก............................... 

  ปริญญาตรี.....................................................สาขา/วิชาเอก............................... 
ปริญญาโท....................................................สาขา/วิชาเอก................................
ปริญญาเอก...................................................สาขา/วิชาเอก............................... 

รับเงินเดือนในอัตรา   บาท  ปฏิบัติงานที่สถานที่ปฏิบัติงานข้างต้น  ตั้งแต่วันที่         .
เดือน    พ.ศ.        นับระยะเวลาถึงวันที่ยื่นค าร้องขอย้าย  รวม       ปี      เดือน       
มีภูมิล าเนาเกิดอยู่ที่อ าเภอ.......................................จังหวัด...................................ปัจจุบันมีชื่ออยู่บ้านเลขท่ี.......
ต าบล/แขวง........................................อ าเภอ/เขต.......................................จังหวัด.............................................. 
 หน้าที่ความรับผิดชอบที่ปฏิบัติในต าแหน่งปัจจุบัน      
             
             
             
              

 ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะขอย้ายสับเปลี่ยนกับ 

๒. ชื่อ       นามสกุล       

 เลขที่ต าแหน่ง     ต าแหน่ง       
  วุฒิการศึกษา   ต่ ากว่าปริญญาตรี..........................................สาขา/วิชาเอก............................... 

  ปริญญาตรี.....................................................สาขา/วิชาเอก............................... 
ปริญญาโท....................................................สาขา/วิชาเอก................................
ปริญญาเอก...................................................สาขา/วิชาเอก............................... 

รับเงินเดือนในอัตรา   บาท  ปฏิบัติงานที่สถานที่ปฏิบัติงานข้างต้น  ตั้งแต่วันที่           .
เดือน    พ.ศ.        นับระยะเวลาถึงวันที่ยื่นค าร้องขอย้าย  รวม       ปี      เดือน       
มีภูมิล าเนาเกิดอยู่ที่อ าเภอ  จังหวัด   ปัจจุบันมีชื่ออยู่บ้านเลขที่                .
ต าบล/แขวง   อ าเภอ/เขต   จังหวัด     
 หน้าที่ความรับผิดชอบที่ปฏิบัติในต าแหน่งปัจจุบัน      
             
             
              

 

 

 

 

 

 

 

 



 
-๒- 

 
เหตุผลในการขอย้ายสับเปลี่ยน          
             
             
             
              

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ผู้ขอย้ายสบัเปลีย่น คนท่ี ๒ 
 
(ลงช่ือ)        
           (     ) 
ต าแหน่ง       
วันท่ี   เดือน  พ.ศ.       
 
ความเห็นของหัวหน้างาน/ผู้อ านวยการส่วน 
      
      
      
      
      
       
 
 
(ลงช่ือ)             ผู้บังคับบัญชา 
           (     ) 
ต าแหน่ง       
วันท่ี   เดือน  พ.ศ.       
 
ความเห็นของผู้บังคับบัญชาเหนอืขึ้นไป (ต้ังแต่ระดับ
ผู้อ านวยการส านักขึน้ไป) 
      
      
      
      
       
 
 
(ลงช่ือ)           ผู้บังคับบัญชา 
         (     ) 
ต าแหน่ง       
วันท่ี   เดือน  พ.ศ.       
 
 
 
 

ผู้ขอย้ายสบัเปลีย่น คนท่ี ๑ 
 
(ลงช่ือ)         
           (     ) 
ต าแหน่ง       
วันท่ี   เดือน  พ.ศ.       
 
ความเห็นของหัวหน้างาน/ผู้อ านวยการส่วน 
      
      
      
      
      
       
 
 
(ลงช่ือ)             ผู้บังคับบัญชา 
           (     ) 
ต าแหน่ง       
วันท่ี   เดือน  พ.ศ.       
 
ความเห็นของผู้บังคับบัญชาเหนอืขึ้นไป (ต้ังแต่ระดับ
ผู้อ านวยการส านักขึน้ไป) 
      
      
      
      
       
 
 
(ลงช่ือ)           ผู้บังคับบัญชา 
         (     ) 
ต าแหน่ง       
วันท่ี   เดือน  พ.ศ.       
 
 
 
 


