แนวปฏิบัติ
การดําเนินการจัดสรรอัตราขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา
ที่จะเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปงบประมาณ พ.ศ. 2563
**********************************

วิธีการดําเนินการ
1. แต ง ตั้ ง คณะกรรมการพิ จ ารณาจั ด สรรอั ต รากํ า ลั ง ข า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา
ในสถานศึกษาจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปงบประมาณ พ.ศ. 2563
2. นําอัตราที่ไดรับจัดสรร ตามบัญชีจัดสรรอัตรา (สิ่งที่สงมาดวย 1 พิจารณาจัดสรรใหสถานศึกษา
ในสังกัด ตามเงื่อนไขในการจัดสรรของคณะกรรมการกําหนดเปาหมายและนโยบายกําลังคนภาครัฐ (คปร.
ที่กําหนดอยางเครงครัด ดังนี้
1 ตําแหนงผูบริหารสถานศึกษาที่มีจํานวนนักเรียนตั้งแต 120 คนขึ้นไป ยกเวนตําแหนง
ผูบริหารสถานศึกษาที่อยูในแผนการถ ายโอนใหแก องคกรปกครองสวนท องถิ่ น หรืออยูในแผนการควบรวม
สถานศึ ก ษา ให ส ว นราชการแต ง ตั้ ง บุ ค คลได อ ย า งต อ เนื่ อ งทั น ที เนื่ อ งจากเป น ตํ า แหน ง ที่ มี ค วามสํ า คั ญ
ต อ การบริ ห ารงานของสถานศึ ก ษาตลอดจนการขั บ เคลื่ อ นการปฏิ รู ป การศึ ก ษาและนโยบายสํ า คั ญ ของ
กระทรวงศึกษาธิการ
2 ตําแหนงที่ ก.ค.ศ. พิจารณาจัดสรรตามเงื่อนไขเฉพาะกรณี ดังตอไปนี้
2.1 ตําแหนงสําหรับบรรจุนักเรียนทุนรัฐบาล
2.2 ตําแหนงซึ่งมีหนาที่เปนผูสอนในโรงเรียนระดับประถมศึกษา โรงเรียนขยายโอกาส และ
โรงเรี ย นระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษา ที่ มีจํ า นวนนั กเรีย นตั้ งแต 120 คนขึ้น ไป และไมอยูในแผนการถา ยโอนให แ ก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
2.3 ตํ า แหน งผู บ ริ ห ารสถานศึกษาและตําแหนงซึ่ง มีห นาที่เปน ผูส อนในโรงเรีย นระดั บ
ประถมศึกษา โรงเรียนขยายโอกาส และโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต (จังหวัดสตูล
ยะลา ปตตานี นราธิวาส และ 4 อําเภอในจังหวัดสงขลา ไดแก อําเภอจะนะ เทพา นาทวี และสะบาย อย
และในพื้นที่พิเศษ เสี่ยงภัย ทุรกันดาร ชนกลุมนอย เกาะ ภูเขา และพื้นที่ในเขตชายแดนที่มีอาณาเขตติดตอกับ
ประเทศเพื่อนบาน
2.4 ตําแหนงผูบริหารสถานศึกษาและตําแหนงซึ่งมีหนาที่เปนผูสอนในโรงเรียนการศึกษา
เพื่อคนพิการ โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห และโรงเรียนตามโครงการพระราชดําริ หรือเปนโรงเรียนในโครงการ
โรงเรียนรวมพัฒนา (Partnership School Project หรือโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งโรงเรียนคุณภาพ
หลักการพิจารณาจัดสรร
ให สพท. และ สศศ. ดํ าเนิน การตามแนวทางการจัดสรรอัตราวางจากผลการเกษีย ณอายุ
ราชการ เมื่อสิ้นปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังตอไปนี้
1. ตําแหนงผูบริหารสถานศึกษา จัดสรรใหโรงเรียนตามเงื่อนไข ดังนี้
1.1 โรงเรียนที่มีจํานวนนักเรียนตั้งแต 120 คนขึ้นไป ซึ่งไมอยูในแผนการถายโอนให แก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือไมอยูในแผนการควบรวมสถานศึกษา
1.2 โรงเรียนที่มีจํานวนนักเรียนนอยกวา 120 คน ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต (จังหวัดสตูล
ยะลา ปตตานี นราธิวาส และ 4 อําเภอในจังหวัดสงขลา ไดแก อําเภอจะนะ เทพา นาทวี และสะบายอย และ
ในพื้ น ที่ พิเ ศษ เสี่ ย งภั ย ทุ ร กั น ดาร ชนกลุมนอย เกาะ ภูเขา และพื้น ที่ในเขตชายแดนที่ มี อ าณาเขตติ ด ต อ
กับประเทศเพื่อนบาน
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ตามโครงการพระราชดําริ หรือเปนโรงเรียนในโครงการโรงเรียนรวมพัฒนา (Partnership School Project
หรือโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งโรงเรียนคุณภาพ
1.4 ตําแหนงที่เหลือจากการจัดสรร ตามขอ 1.1, 1.2 และ 1.3 ใหสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาและสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (สศศ. รายงานสงคืน สพฐ.
2. ตําแหนงครูผูสอน ดําเนินการจัดสรรอัตราตามลําดับ ดังนี้
2.1 จัดสรรใหสถานศึกษา เพื่อรองรับการบรรจุนักศึกษาทุนโครงการตาง ๆ ดังนี้
1 นักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาทองถิ่น จํานวน ตามบัญชีจัดสรรฯ
2 นักศึกษาทุนโครงการ สควค.
จํานวน ตามบัญชีจัดสรรฯ
3 นิสิตทุนโครงการเพชรในตม รุนที่ 30
จํานวน ตามบัญชีจัดสรรฯ
2.2 อัตราที่เหลือจาก ขอ 2.1 จัดสรรใหโรงเรียนตามเงื่อนไข ดังนี้
1 จั ดสรรให โ รงเรีย นที่มี จํานวนนักเรีย นตั้งแต 120 คนขึ้น ไป ที่มีอัตรากํา ลั ง ครู
ต่ํากวาเกณฑที่ ก.ค.ศ. กําหนด
2 จัดสรรใหโรงเรียนที่มีจํานวนนักเรียนนอยกวา 120 คน ในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต (จังหวัดสตูล ยะลา ปตตานี นราธิวาส และ 4 อําเภอในจังหวัดสงขลา ไดแก อําเภอจะนะ เทพา นาทวี
และสะบายอย และในพื้นที่พิเศษ เสี่ยงภัย ทุรกันดาร ชนกลุมนอย เกาะ ภูเขา และพื้นที่ในเขตชายแดนที่ มี
อาณาเขตติดตอกับประเทศเพื่อนบาน
3 โรงเรียนการศึกษาเพื่อคนพิการ โรงเรียนการศึกษาสง เคราะห และโรงเรียนตาม
โครงการพระราชดําริ หรือเปนโรงเรียนในโครงการโรงเรียนรวมพัฒนา (Partnership School Project หรือ
โครงการหนึ่งตําบลหนึ่งโรงเรียนคุณภาพ
2.3 เมื่อจัดสรรอัตราใหโรงเรียนตามเงื่อนไขที่ คปร. และ ก.ค.ศ. กําหนดแลว สงวนอัตราไว
รอยละ 25 เพื่อดําเนินการตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 16 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557
และร อยละ 50 กรณี เ ขตพั ฒ นาพิ เ ศษเฉพาะกิจ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ.
ดวนที่สุด ที่ ศธ 0206.6/ว 17 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557
ตัวอยาง บัญชีจัดสรรคืนอัตราขาราชการครูที่วางจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปงบประมาณ พ.ศ. 2563
ลําดับ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต

1 สพป.กระบี่
2 สพป.กรุงเทพมหานคร

จํานวนอัตรา
เกษียณอายุราชการ
ของเขตพื้นที่การศึกษา

ผอ.

ครูผูสอน

รวม

12
3

109
52

121
55

ไดรับ
จัดสรรคืน
จํานวน ตําแหนง
ทั้งสิ้น ผูบ ริหาร
(1)
(2)
(2)+(5)
121
12
35
3

ประกอบดวย
ตําแหนงครูผูสอน
ตองเกลี่ย
เขตตองดําเนินการ
ตําแหนง ไดรับเพิ่มจาก
ให
ของเขต สพท.อื่น รวม บรรจุโครงการ บรรจุโครงการ บรรจุโครงการ บริหารจัดการ สพท. อื่น
(3)
(4)
(5) ผลิตครูพัฒนา เพชรในตม สควค. (ใชตัวเลขในชองนี้
(3)+(4) ทองถิ่น
คํานวณ 25% (ว16/ว17)
109
109
27
82
32
32
9
23
20

ตัวอยาง สพป.กระบี่ มีอัตราคงเหลือจากขอ 2.1 เทากับ 82 อัตรา
วิธีคิด 82 x 25% เทากับ 20.5 อัตรา
ดังนั้น อัตราที่จะสงวนไวสอบคัดเลือก ว 16 จํานวน 21 อัตรา (คํานึงดวยวาการสงวนอัตราสอบ
คัดเลือก ว 16 /ว 17 ตองเปนสถานศึกษาตามเงื่อนไข คปร. และ ก.ค.ศ. กําหนด
2.4 อัตราที่เหลือจาก ขอ 2.3 นําไปบริหารจัดการตามความสําคัญจําเปน (รับยาย/โอน/สอบแขงขันฯ
2.5 จัดทําขอมูลรายละเอียดการพิจารณาจัดสรรคืนอัตราใหสถานศึกษาในสังกัด ตามแบบ
รายงานที่กําหนด ดังนี้
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กรณีที่ 1 สพท. ไดรับจัดสรรอัตราคืน มากกวา จํานวนอัตราเกษียณ

ใหดําเนินการจัดทํารายละเอียด จํานวน 3 รายการ ไดแก 1. แบบ คปร. รวม 2. แบบ คปร. เพิ่ม
และ 3. แบบรายงานปริมาณงานของสถานศึกษา รายละเอียดดังตอไปนี้

1. แบบ คปร. รวม
รายงานตําแหนงผูบริหารสถานศึกษา/ขาราชการครูที่เกษียณอายุราชการทุกตําแหนง (ตาราง
ดานซาย และ ตําแหนงที่ไดรับการจัดสรรทุกตําแหนง (ตารางดานขวา โดยระบุในชองหมายเหตุ ดังนี้
1.1 ไดรับจัดสรรคืน (กรณีเปนตําแหนงเกษียณอายุราชการของ สพท. ใหระบุชองหมายเหตุ
“ไดรับจัดสรรคืน”
หาก สพท. ไม ส ามารถบริ ห ารจั ดการอั ตราได เนื่ องจาก ไม มี ร.ร. ที่ มี อั ตรากํ าลั ง
ต่ํากวาเกณฑ ก.ค.ศ. หรือ ไมมี ร.ร. ตามเงื่อนไข คปร. (คปร. กําหนดเงื่อนไขฯ ใหคืนฯ ใน ร.ร. ที่มีนักเรียน
ตั้งแต 120 คนขึ้น ไป, ร.ร. พื้นที่พิเศษ, ร.ร. พระราชดําริ, ร.ร. รวมพัฒนา, ร.ร.หนึ่งตําบลหนึ่งโรงเรียนคุณภาพ,
บรรจุ น.ศ. ทุน และไมประสงคจะรับจัดสรรคืนอัตรา ใหกรอกขอมูลในชอง ตําแหนง / สวนราชการ / อําเภอ
และในชอง หมายเหตุ ใหระบุ “สงคืน”
1.2 ไดรับจัดสรรเพิ่ม กรณีไดรับจัดสรรเกลี่ยอัตราจาก สพท. อื่น ใหระบุชองหมายเหตุ
“รับเพิ่มจาก สพท.อื่น”
หาก สพท. ไดรับจัดสรรเพิ่ม แลวไมสามารถบริหารจัดการอัตราได เนื่องจาก ไมมี ร.ร.
ที่มีอัตรากําลังต่ํากวาเกณฑ ก.ค.ศ. หรือ ไมมี ร.ร. ตามเงื่อนไข คปร. (คปร. กําหนดเงื่อนไขฯ ใหคืนฯ ใน ร.ร. ที่มี
นักเรียนตั้งแต 120 คนขึ้นไป, ร.ร. พื้นที่พิเศษ, ร.ร. พระราชดําริ, ร.ร. รวมพัฒนา, ร.ร. หนึ่งตําบลหนึ่งโรงเรียนคุณภาพ,
บรรจุ น.ศ. ทุน ใหกรอกขอมูลในช อง ตําแหนง / สวนราชการ / อําเภอ วา “ไมมี ร.ร. ต่ํากวาเกณฑ” /
“ไมมี ร.ร. ที่มี นร. ตั้งแต 120 คน ขึน้ ไป” และในชองหมายเหตุ “ไมรับเพิ่ม”
1.3 ขอมูลปริมาณงานสถานศึกษา ใชขอมูลความขาดครูตามเกณฑ ก.ค.ศ. ณ ปจจุบัน
(ทั้งนี้ ใหหักอัตราเกษียณอายุราชการ ป 2563 ออกไปกอนการคํานวณครู
1.4 หากจั ดสรรอั ตราให สถานศึ กษาที่ มีอัตรากําลั งต่ํากว าเกณฑ ก.ค.ศ. และนั กเรี ยน
น อยกว า 120 คน ซึ่ ง ตั้ ง อยู ใ นพื้ น ที่ พิ เ ศษหรื อ อยู ใ นโครงการต า ง ๆ ขอให ร ะบุ ใ นช อ ง หมายเหตุ ด ว ยว า
สถานศึกษาตั้งอยูในพื้นที่พิเศษใดหรือเปนโครงการพิเศษใด เชน เสี่ยงภัย ทุรกันดาร ชนกลุมนอย เกาะ ภูเขา
ในพื้นที่ชายแดน พระราชดําริ โครงการโรงเรียนรวมพัฒนา โครงการหนึ่งตําบลหนึ่งโรงเรียนคุณภาพ เปนตน
1.5 เงินเดือน ระบุตามบัญชีถือจาย กรณีเงินเต็มขั้นและสไลดไปรับเงินเดือนในอันดับถัดไป
เชน ผูเกษียณเงินเดือนเต็มขั้นในอันดับ คศ. 3 และสไลดไปรับเงินเดือนในอันดับ คศ. 4 ใหใสวาอยูอันดับ คศ. 3
อยางเดียว ไมตองใส คศ. ตามเงินเดือน หรือวงเล็บ เปนตน
ตาราง แบบ คปร. รวม
ลําดับ

ที่
1
2
3
4
5

ตําแหนงเกษียณอายุราชการ ป'63
ตําแหนง เงินเดือน
ตําแหนง/ สวนราชการ / อําเภอ
เลขที่ อันดับ ขั้น
ผอ.สถานศึกษา/ร.ร.บานหนึ่ง/อ.สอง
1 คศ.4 60,150
ครู/ร.ร.บานสอง/อ.สาม
2 คศ.3 47,660
ครู/ร.ร.บานสาม/อ.สี่
3 คศ.3 42,330
ครู/ร.ร.บานสี่/อ.หา
4 คศ.3 45,290
ครู /ร.ร.บานหา /อ.หก
5 คศ.2 39,100

รวม 234,530
รวมตําแหนงเกษียณอายุราชการ 5 อัตรา / รวมเปนเงิน 234,530 บาท

ปริมาณงานสถานศึกษา (ขอมูลครู ณ ปจจุบัน )
ตําแหนงที่ไดรับการจัดสรร
ตําแหนง เงินเดือน
จํานวน ขาดครู ตั้งอยูใน
หมายเหตุ
ตําแหนง / สวนราชการ / อําเภอ
เลขที่ อันดับ ขั้น นักเรียน จากเกณฑ ก .ค.ศ. พื้นที่พิเศษ
1
คศ.4 60,150 351
-3
ไดรับจัดสรรคืน
ผอ.สถานศึกษา/ร.ร.บานหนึ่ง/อ.สอง
ครูผูชวย/ร.ร.บานสอง/อ.สาม
2
คศ.3 47,660 110
-2
เสี่ยงภัย ไดรับจัดสรรคืน
ครูผูชวย/ร.ร.บานสาม/อ.สี่
3
คศ.3 42,330 94
-2
พระราชดําริ ไดรับจัดสรรคืน
ครูผูชวย/ร.ร.บานเกา/อ.สอง
4
คศ.3 45,290 653
-1
ไดรับจัดสรรคืน
ครูผูชวย/ร.ร.บานสิบ/อ.หนึ่ง
5
คศ.2 39,100 750
-2
ไดรับจัดสรรคืน
ครูผูชวย/ร.ร.บานหก/อ.หา
631
-3
รับเพิ่มจาก สพท.อื่น
ครูผูชวย/ร.ร.บานเจ็ด/อ.หนึ่ง
1,520
-7
รับเพิ่มจาก สพท.อื่น
ไมมี ร.ร. ที่มี นร. ตั้งแต 120 คนขึ้นไป
ไมรับเพิ่ม
ไมมีร.ร.ต่ํากวาเกณฑ
ไมรับเพิ่ม

รวม 234,530
ไดรับจัดสรรรวม 9 อัตรา (ไดรับจัดสรรคืน 5 อัตรา)
รับเพิ่มจาก สพท.อื่น 4 อัตรา

-๔2. แบบ คปร. เพิ่ม
รายงานเฉพาะสถานศึ กษาที่ขออนุมัติกําหนดตําแหนงใหม ซึ่งจะไดรับ เพิ่มจาก สพท. อื่น
ตองเปนสถานศึกษาที่เปนไปตามเงื่อนไข คปร. และมีสภาพอัตรากําลังครูต่ํากวาเกณฑ ก.ค.ศ. เทานั้น
ตาราง แบบ คปร. เพิ่ม
ลําดับ
ที่

หนวยงานทางการศึกษา/ตําแหนงที่ขออนุมัติกําหนดตําแหนงใหม ปริมาณงานสถานศึกษา (ขอมูลครู ณ ปจจุบัน)
เงินเดือน
จํานวน ขาดครู ตั้งอยูใน หมายเหตุ
ตําแหนง เงินเดือน ตําแหนง / สวนราชการ / อําเภอ ตําแหนง
เลขที่ อันดับ ขั้น
เลขที่ อันดับ ขั้น นักเรียน จากเกณฑ ก.ค.ศ. พื้นที่พิเศษ
ครูผูชวย/ร.ร.บานหก/อ.หา
631
-3
รับเพิ่มจาก สพท.อื่น
ไมตองกรอก
ครูผูชวย/ร.ร.บานเจ็ด/อ.หนึ่ง
1,520
-7
รับเพิ่มจาก สพท.อื่น
ครูผูชวย/ร.ร.บานแปด/อ.สอง
2,578
-12
รับเพิ่มจาก สพท.อื่น
ไมมี ร.ร. ที่มี นร. ตั้งแต 120 คนขึ้นไป
ไมรับเพิ่ม
ไมมีร.ร.ต่ํากวาเกณฑ
ไมรับเพิ่ม

หนวยงานทางการศึกษา /ตําแหนงเกษียณอายุราชการ ป '63 ที่ คปร .จัดสรรคืน

ตําแหนง / สวนราชการ / อําเภอ

ไมตองกรอกขอมูล

3. แบบรายงานปริมาณงานของสถานศึกษา
รายงานขอมูลปริมาณงานของสถานศึกษาที่ขออนุมัติกําหนดตําแหนงใหมเทานั้น (ตามขอ 2
ขางตน เพื่อใชประกอบการพิจารณาขออนุมัติ กําหนดตําแหน งจาก ก.ค.ศ. (สภาพอัตรากําลังใหหักจํานวน
เกษียณอายุป 63 ออกกอน
--------------------------------------

-๕-

กรณีที่ 2 สพท. ไดรับจัดสรรอัตราคืน นอยกวา จํานวนอัตราเกษียณ

ใหดําเนินการจัดทํารายละเอียด จํานวน 2 รายการ ไดแก 1. แบบ คปร. รวม และ 2. แบบ คปร. เกลี่ย
รายละเอียดดังตอไปนี้
1. แบบ คปร. รวม

รายงานตําแหนงผูบริหารสถานศึกษา/ขาราชการครูเกษีย ณที่ อายุราชการทุกตํ าแหนง (ตาราง
ดานซาย และตําแหนงที่ไดรับการจัดสรรทุกตําแหนง (ตารางดานขวา โดยระบุในชองหมายเหตุ ดังนี้
1.1 ไดรับจัดสรรคืน (กรณีเปนตําแหนงเกษียณอายุราชการของ สพท. ใหระบุชองหมายเหตุ
“ไดรับจัดสรรคืน”
หาก สพท. ไม ส ามารถบริ ห ารจั ดการอั ตราได เนื่ องจาก ไม มี ร.ร. ที่ มี อั ตรากํ าลั ง
ต่ํากวาเกณฑ ก.ค.ศ. หรือ ไมมี ร.ร. ตามเงื่อนไข คปร. (คปร. กําหนดเงื่อนไขฯ ใหคืนฯ ใน ร.ร. ที่มีนักเรียนตั้งแต
120 คนขึ้นไป, ร.ร. พื้นที่พิเศษ, ร.ร. พระราชดําริ, ร.ร. รวมพัฒนา, ร.ร.หนึ่งตําบลหนึ่งโรงเรียนคุณภาพ, บรรจุ น.ศ. ทุน
และไมประสงคจ ะรั บจัดสรรคืน อั ตรา ใหกรอกขอมูล ในช อง ตําแหนง / สวนราชการ / อําเภอ และในชอง
หมายเหตุ ใหระบุ “สงคืน”
1.2 ตําแหนงที่ตองเกลี่ยให สพท. อื่น ใหระบุชองหมายเหตุ “เกลี่ยให สพท.อื่น”
ตาราง แบบ คปร. รวม
ปริมาณงานสถานศึกษา (ขอมูล ณ ปจจุบัน)
ตําแหนงเกษียณอายุราชการ ป'63
ตําแหนงที่ไดรับการจัดสรร
ตําแหนง เงินเดือน
หมายเหตุ
ตําแหนง เงินเดือน
จํานวน ขาดครู ตั้งอยูใน
ตําแหนง / สวนราชการ / อําเภอ
ตําแหนง/ สวนราชการ / อําเภอ
เลขที่ อันดับ ขั้น นักเรียน จากเกณฑ ก .ค.ศ. พื้นที่พิเศษ
เลขที่ อันดับ ขั้น
1
คศ.4 60,150 560
-2
ไดรับจัดสรรคืน
1 ผอ.สถานศึกษา/ร.ร.บานนานวน/อ.สนม 1
คศ.4 60,150 ผอ.สถานศึกษา/ร.ร.บานหนึ่ง/อ.สอง
2 ครู/ร.ร.บานลุงปุง/อ.ทาตูม
2
คศ.3 47,660 ครูผูชวย/ร.ร.บานสอง/อ.สาม
2
คศ.3 47,660 85
-1
ทุรกันดาร ไดรับจัดสรรคืน
3 ครู/ร.ร.บานลุงปุง/อ.ทาตูม
3
คศ.3 42,330 ครูผูชวย/ร.ร.บานสาม/อ.สี่
3
คศ.3 42,330 120
-2
ไดรับจัดสรรคืน
5555 คศ.3 45,290 180
1
สงคืน
4 ครู/ร.ร.บานลุงปุง/อ.ทาตูม
5555 คศ.3 45,290 ครู/ร.ร.บานลุงปุง/อ.ทาตูม
5 ครู/ร.ร.บานคลองทอม/อ.คลองทอม 284 คศ.2 39,100 ครู/ร.ร.บานคลองทอม/อ.คลองทอม 284 คศ.2 39,100 1,520
2
เกลี่ยให สพท.อื่น
รวม 234,530
รวม 234,530
ไดรับจัดสรรรวม 4 อัตรา (ไดรับจัดสรรคืน 4 อัตรา)
รวมตําแหนงเกษียณอายุราชการ 5 อัตรา / รวมเปนเงิน 234,530 บาท
คงไวเกลี่ยให สพท. อื่น 1 อัตรา

ลําดับ

ที่

2. แบบ คปร. เกลี่ย
รายงานเฉพาะตํา แหนงผูบ ริห ารสถานศึกษา/ขาราชการครูที่เกษีย ณอายุร าชการทุกตํา แหนง
ที่ตองเกลี่ยให สพท. อื่น
ตาราง แบบ คปร. เกลี่ย
ลําดับ
ที่

หนวยงานทางการศึกษา/ตําแหนงเกษียณอายุราชการ ป'63 ที่ คปร.จัดสรรคืน

ตําแหนง/ สวนราชการ / อําเภอ

1 ครู/ร.ร.บานคลองทอม/อ.คลองทอม

หนวยงานทางการศึกษา /ตําแหนงที่ขออนุมัติกําหนดตําแหนงใหม ปริมาณงานสถานศึกษา (ขอมูลครู ณ ปจจุบัน )

ตําแหนง เงินเดือน
ตําแหนง เงินเดือน
จํานวน
ตําแหนง / สวนราชการ / อําเภอ
เลขที่ อันดับ ขั้น
เลขที่ อันดับ ขั้น นักเรียน
ไมตองกรอกขอมูล
284 คศ.2 39,100

-----------------------------------------

ขาดครู
จากเกณฑ ก.ค.ศ.

ตั้งอยูใน หมายเหตุ
พื้นที่พิเศษ

-๖-

กรณีที่ 3 สพท. ไดรับจัดสรรอัตราคืน เทากับ จํานวนอัตราเกษียณ

ใหดําเนินการจัดทํารายละเอียด จํานวน 1 รายการ ไดแก แบบ คปร.รวม รายละเอียดดังตอไปนี้

แบบ คปร. รวม
รายงานตําแหนงผูบริหารสถานศึกษา/ขาราชการครูที่เกษียณอายุราชการทุกตําแหนง (ตาราง
ดานซาย และตําแหนงที่ไดรับการจัดสรรทุกตําแหนง (ตารางดานขวา โดยระบุในชองหมายเหตุ “ไดรับจัดสรรคืน”
หาก สพท. ไมสามารถบริหารจัดการอัตราได เนื่องจาก ไมมี ร.ร. ที่มีอัตรากําลัง ต่ํากวาเกณฑ ก.ค.ศ.
หรือ ไมมี ร.ร. ตามเงื่อนไข คปร. (คปร. กําหนดเงื่อนไขฯ ใหคืนฯ ใน ร.ร. ที่มีนักเรียนตั้งแต 120 คนขึ้นไป,
ร.ร. พื้นที่พิเศษ, ร.ร. พระราชดําริ, ร.ร. รวมพัฒนา, ร.ร.หนึ่งตําบลหนึ่งโรงเรียนคุณภาพ, บรรจุ น.ศ. ทุน และ
ไมประสงคจะรับจัดสรรคืนอัตรา ใหกรอกขอมูลในชอง ตําแหนง / สวนราชการ / อําเภอ และในชอง หมายเหตุ
ใหระบุ “สงคืน”
ตาราง แบบ คปร. รวม
ลําดับ

ที่
1
2
3
4
5

ปริมาณงานสถานศึกษา (ขอมูล ณ ปจจุบัน)
ตําแหนงเกษียณอายุราชการ ป'63
ตําแหนงที่ไดรับการจัดสรร
ตําแหนง เงินเดือน
ตําแหนง เงินเดือน
จํานวน ขาดครู ตั้งอยูใน
ตําแหนง/ สวนราชการ / อําเภอ
ตําแหนง / สวนราชการ / อําเภอ
เลขที่ อันดับ ขั้น
เลขที่ อันดับ ขั้น นักเรียน จากเกณฑ ก .ค.ศ. พื้นที่พิเศษ
ผอ.สถานศึกษา/ร.ร.บานหนึ่ง/อ.สอง
1
คศ.3 60,150 ผอ.สถานศึกษา/ร.ร.บานหนึ่ง/อ.สอง
1
คศ.3 60,150 560
-2
ครู/ร.ร.บานสอง/อ.สาม
2
คศ.3 47,660 ครูผูชวย/ร.ร.บานสอง/อ.สาม
2
คศ.3 47,660 71
-2
เสี่ยงภัย
ครู/ร.ร.บานสาม/อ.สี่
3
คศ.2 42,330 ครูผูชวย/ร.ร.บานสาม/อ.สี่
3
คศ.2 42,330 99
-2
รวมพัฒนา
ครู/ร.ร.บานสี่/อ.หา
4
คศ.3 45,290 ครูผูชวย/ร.ร.บานสิบ/อ.หนึ่ง
4
คศ.3 45,290 750
-2
ครู/ร.ร.บานหา /อ.หก
5
คศ.2 39,100 ครู/ร.ร.บานหา /อ.หก
5
คศ.2 39,100 261
2
รวม 234,530
รวม 234,530

รวมตําแหนงเกษียณอายุราชการ 5 อัตรา / รวมเปนเงิน 234,530 บาท

ไดรับจัดสรรรวม 5 อัตรา (ไดรับจัดสรรคืน 5 อัตรา)

--------------------------------------

หมายเหตุ
ไดรับจัดสรรคืน
ไดรับจัดสรรคืน
ไดรับจัดสรรคืน
ไดรับจัดสรรคืน
สงคืน

-๗หลักการพิจารณาจัดสรร (ตอ
3. หาก สพท. ที่ไดรับจัดสรรอัตราคืนไมสามารถบริหารจัดการได
เนื่ องจาก ไม มี ร.ร. ที่ มีอัตรากําลังต่ํากวาเกณฑ ก.ค.ศ. หรือ ไมมี ร.ร. ตามเงื่อนไข คปร.
(คปร. กําหนดเงื่อนไขฯ ใหคืนฯ ใน ร.ร. ที่มีนักเรียนตั้งแต 120 คนขึ้นไป, ร.ร. พื้นที่พิเศษ, ร.ร. พระราชดําริ,
ร.ร. รวมพัฒนา, ร.ร. หนึ่งตําบลหนึ่งโรงเรียนคุณภาพ, บรรจุ น.ศ. ทุน และบริหารจัดการใหโรงเรียนทุกโรงเรียน
ไมมีความขาดครูแลว ขอใหสงวนอัตราวางดังกลาวพรอมรายงานสงคืนอัตราให สพฐ. ตามตาราง แบบสงคืน
ลําดับ
ที่
1
2
3

ตาราง แบบสงคืน
ตําแหนง / สวนราชการ / อําเภอ

ตําแหนง
เลขที่

ครู/ร.ร.วัดนอย/อ.เฉลิมพระเกียรติ
56874
ครู/ร.ร.บานโคก/อ.บานโคก
3894
ครู/ร.ร.บานตลาดควาย(ประชานุกูล)/อ.จอมบึง 934

รวมทั้งสิ้น

3

ขั้นเงินเดือน
อันดับ
คศ.4
คศ.2
คศ.3

ประเภท
ตําแหนง

เงินเดือน
60,150 ตําแหนงเกษียณ 63
38,620 ตําแหนงเกษียณ 63
58,260 ตําแหนงเกษียณ 63

สาเหตุ
สงคืน

หมายเหตุ

นักเรียนไมถึง 120 คน
นักเรียนไมถึง 120 คน
ไมมีโรงเรียนที่ขาดเกณฑ

อัตรา

4. นําผลการพิจารณาจัดสรรอัตราเสนอ กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. แตงตั้ง แลวแตกรณี
5. จั ด ส ง แบบรายงานข อ มู ล เกษี ย ณอายุ ร าชการ (บั ญ ชี ร ายละเอี ย ดที่ ส ง มาด ว ย 3
พรอมรายงานการประชุม กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. แตงตั้ง แลวแตกรณี ให สพฐ. ภายในวันพฤหัสบดีที่
15 ตุลาคม 2563 จํานวน 1 ชุด และทางอีเมล plankruks@hotmail.com

