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แนวปฏิบัติการจัดทำข้อมูลอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ 
เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต (ยกเว้นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาที่ตั้งใหม่ 20 เขต) 
ตรวจสอบอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุของข้าราชการในสำนักงาน กรณีข้าราชการที่จะครบเกษียณอายุ             
ในปีงบประมาณนี้ แต่มีเหตุต้องออกจากราชการ (เช่น ตาย ลาออก เป็นต้น) ก่อนถึงวันครบกำหนดเกษียณอายุ 
(ระหว่างวันที ่ 2 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) ให้ถือว่าเป็นตำแหน่งว่างจากผลการเกษียณอายุ                  
ที่ต้องรายงาน สพฐ. ด้วย แล้วให้จัดทำข้อมูลตามแบบรายงาน ดังนี้ 

 1. แบบ สพฐ.คปร. 1 (บุคลากรฯ ในสำนักงาน)  
     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตตรวจสอบ และจัดทำข้อมูลเฉพาะส่วนราชการ และอัตรากำลังข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงาน ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2564 แม้ไม่มีข้าราชการเกษียณอายุราชการก็ตาม 
เนื่องจาก สพฐ. ต้องประมวลผลข้อมูลในภาพรวมเสนอ ก.ค.ศ. พิจารณา  

 2. แบบ สพฐ.คปร. 2 (บุคลากรฯ ในสำนักงาน)  
      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ 
เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา, รองผู้อำนวยการสำนักงาน      
เขตพื้นที่การศึกษา, เจ้าหน้าที่บริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน, ศึกษานิเทศก์  และบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 
38 ค. (2) จัดทำบัญชีตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ในสำนักงาน) ที่ว่างจากผลการเกษียณอายุ
ราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยรายงานตำแหน่งว่าง   จากผลการเกษียณอายุทุกตำแหน่ง สำหรับ
ตำแหน่งว่างที่เสนอยุบเลิกแทน ให้กรอกข้อมูล ดังนี้ 
 2.1 ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ไม่ต้องรายงานตำแหน่งยุบเลิกแทน 
 2.2 ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
และตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ให้รายงานตำแหน่งว่างที่ เสนอยุบเลิกแทน เป็นตำแหน่งเดียวกับตำแหน่งว่างจาก           
การเกษียณอายุนั้น  
 2.3 ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ให้รายงานตำแหน่งว่างที่เสนอยุบเลิก
แทน เป็นตำแหน่งเดียวกับตำแหน่งว่างจากการเกษียณอายุราชการ หรือ หากเห็นว่า ตำแหน่งว่างจากการเกษียณอายุ
เป็นตำแหน่งที่สำคัญจำเป็นต่อการบริหารงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้จัดหาตำแหน่งว่างอ่ืนมาเสนอยุบเลิก
แทน กรณีไม่สามารถหาตำแหน่งว่างอื่นมาแทนได้ทันตามกำหนด ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษารายงานตำแหน่งว่าง
จากการเกษียณอายุเพื่อเสนอยุบเลิกไปพลางก่อน (เพื่อให้สามารถเสนอ ก.ค.ศ. ได้ทันตามกำหนด) โดยระบุในช่อง
หมายเหตุว่า “อยู่ระหว่างเลื่อนไหล” หลังจากนั้นให้เร่งดำเนินการแต่งตั้งเลื่อนไหลทดแทนตำแหน่งเกษียณอายุนั้นๆ 
ต่อเนื่องให้แล้วเสร็จ เมื่อดำเนินการแล้วคงเหลือตำแหน่งว่างสุดท้ายตำแหน่งใด ให้รายงานตำแหน่งว่างนั้นไปแทน
ตำแหน่งเกษียณอายุราชการให้ สพฐ. ทราบโดยเร็ว 

 3.  แบบ สพฐ.คปร. 4 (1) (บุคลากรฯ ในสำนักงาน) และ สพฐ.คปร. 4 (2) (บุคลากรฯ ในสำนักงาน) 
      ด้วยมาตรการบริหารจัดการกำลังคนภาครัฐ (พ.ศ. 2562 - 2565) กำหนดแนวทางการจัดสรรอัตราว่าง
จากผลการเกษียณอายุของตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ในหน่วยงานการศึกษา ด้วยการจ้างงาน
รูปแบบอื่น ร้อยละ 10 ของภาพรวมของอัตราเกษียณอายุทั้งหมดของหน่วยงานในปีงบประมาณนั้นๆ เพื่อให้สามารถเสนอ 
ก.ค.ศ. พิจารณาจัดสรรอัตราเกษียณอายุได้ทันตามกำหนด จึงให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีตำแหน่งบุคลากร 
ทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) เกษียณอายุในปีงบประมาณนี้  กรอกข้อมูลในบัญชีตำแหน่งว่างจากผล               
การเกษียณอายุราชการที่ต้องทดแทนด้วยการจ้างงานรูปแบบอ่ืน เขตละ 1 ตำแหน่ง ดังนี้ 
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     แบบ สพฐ.คปร. 4 (1) (บุคลากรฯ ในสำนักงาน) 
     1) เลือกเสนอตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ที่ว่างจากผลการเกษียณอายุ       

ที่มีความสำคัญจำเป็นน้อยที่สุด จำนวน 1 ตำแหน่ง 
     2) เลือกกำหนดตำแหน่งพนักงานราชการที่จะทดแทนตำแหน่งเกษียณอายุ จำนวน 1 อัตรา โดยให้กำหนด

เป็นชื่อตำแหน่งพนักงานราชการ ในกลุ่มบริหารทั่วไป หรือกลุ่มวิชาชีพเฉพาะ ที่มีลักษณะงานสอดคล้องกับภารกิจ    
ของกลุ่มงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามลักษณะงานในมาตรฐานตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 
38 ค. (2) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามประกาศ คพร. เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะ    
ของกลุ่มงานและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. 2554    ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 (ข้อ 8 และข้อ 9) 
และกำหนดค่าตอบแทนของพนักงานราชการ (แรกบรรจุ) ตามประกาศ คพร. เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ 
(ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 (คุณวุฒิระดับปริญญาตรี กลุ่มงานบริหารทั่วไป = 18,000 บาท, 
กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ = 19,500 บาท) 
      3) กรณีสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษามีตำแหน่งว่างอื ่น ที ่เป็นตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน            
ตามมาตรา 38 ค. (2) ซึ่งสำคัญจำเป็นน้อยกว่าตำแหน่งเกษียณอายุทีต่้องทดแทนด้วยการจ้างงานรูปแบบอื่น สามารถ
นำตำแหน่งว่างดังกล่าวมาเสนอยุบเลิกแทนได้  

     แบบ สพฐ.คปร. 4 (2) (บุคลากรฯ ในสำนักงาน) 
     ให้จัดทำแบบคำขอรับการจัดสรรกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ กรณีทดแทนอัตราว่างจากผล          

การเกษียณอายุ โดยระบุเหตุผลความจำเป็นและลักษณะงานที่สอดคล้องกับภารกิจของกลุ่มงานในสำนักงาน ชื่อตำแหน่ง 
และกลุ่มงานของพนักงานราชการ ที่กำหนดไว้ในแบบ สพฐ.คปร. 4 (1) (บุคลากรฯ ในสำนักงาน)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เนื่องจาก สพฐ. ได้ปรับปรุงแบบรายงานให้สอดคล้องกับข้อมูลที่ต้องจัดส่งให้ ก.ค.ศ. จึงให้สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาจัดทำข้อมูลในไฟล์แบบฟอร์มที่กำหนดเท่านั ้น และให้ตรวจสอบความถูกต้องก่อนพิมพ์เป็นเอกสาร           
เสนอผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลลงนามรับรองข้อมูล จัดส่ง สพฐ. จำนวน 1 ชุด และ ส่งไฟล์ข้อมูล Microsoft Excel 
ทาง E – mail : plan38hr@gmail.com โดยระบุชื่อเรื่อง “ส่งข้อมูลเกษียณอายุสำนักงาน 2564 (ชื่อ สพท.)” 
ภายในวันที่ 23 เมษายน 2564 
 

หมายเหตุ  
 1. ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาที่มีที่ตั้งสำนักงานอยู่เดิมรายงานข้อมูลตามแบบฟอร์มข้อ 1.–3. 
โดยใช้กรอบอัตรากำลังที่ ก.ค.ศ. กำหนดไว้เดิม สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาที่ตั้งใหม่ไม่ต้องรายงานข้อมูล 
 2. สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ข้อ 1. – 3. ได้ทางเว็บไซต์ของ สพร. http://personnel.obec.go.th 
หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่กลุ่มแผนอัตรากำลัง สพร.สพฐ. โทร. 0 2288 5636-7 

http://personnel.obec.go.th/

