เอกสารแนบ 1

แนวปฏิบัติการจัดทาข้อมูลอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ
เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ตาแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำทุกเขต ตรวจสอบควำมถูกต้อง/ครบถ้วนของตำแหน่งที่เกษียณอำยุรำชกำร
รวมถึงตำแหน่งข้ำรำชกำรที่จะครบเกษียณอำยุเมื่อสิ้นปีงบประมำณนั้น แต่มีเหตุต้องออกจำกรำชกำรก่อนถึง
วันครบกำหนดเกษียณอำยุรำชกำร (ตำย ลำออก ออกด้วยเหตุทำงวินัยหรือเหตุอื่น) และจัดทำข้อมูลตำมแบบ
รำยงำน ดังนี้
1. แบบ สพฐ.คปร. 2 (บุคลากรฯ ในสานักงาน)
สพท. ตรวจสอบและจัดทำบัญชีตำแหน่งข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำที่ว่ำงจำกผลกำรเกษียณอำยุรำชกำร เมื่อสิ้นปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ตำแหน่งผู้อำนวยกำรสำนักงำน
เขตพื้ นที่ กำรศึ กษำ, รองผู้ อ ำนวยกำรส ำนั กงำนเขตพื้ นที่ กำรศึ กษำ, เจ้ ำหน้ ำที่ บริ หำรกำรศึ ก ษำขั้ น พื้ น ฐำน,
ศึกษำนิเทศก์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่นตำมมำตรำ 38 ค. (2) ดังนี้
1.1 ตำแหน่งผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ เกษียณอำยุรำชกำรไม่ต้องรำยงำน
ตำแหน่งว่ำงทีเ่ สนอยุบเลิกแทน
1.2 ตำแหน่ ง รองผู้ อ ำนวยกำรส ำนั ก งำนเขตพื้น ที่ กำรศึ ก ษำ ตำแหน่ง เจ้ำ หน้ ำ ที่บ ริ ห ำร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และตำแหน่งศึกษำนิเทศก์ ให้รำยงำนตำแหน่งว่ำงที่ เสนอยุบเลิกเป็นตำแหน่งเดียวกับ
ตำแหน่งว่ำงจำกกำรเกษียณอำยุรำชกำรนั้น
1.3 ตำแหน่งบุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่นตำมมำตรำ 38 ค.(2)
1) ให้ ร ำยงำนต ำแหน่ ง ว่ ำ งที่ เ สนอยุบเลิ กเป็ นต ำแหน่ งเดี ยวกั บต ำแหน่ งว่ ำงจำกกำร
เกษียณอำยุรำชกำร
2) หรือ หำกเห็นว่ำตำแหน่ งว่ ำงจำกกำรเกษียณอำยุ รำชกำรดังกล่ ำวเป็นตำแหน่งที่มี
ควำมสำคัญจำเป็นต่อกำรบริหำรงำนหรือกำรปฏิบัติงำนใน สพท. ให้จัดหำตำแหน่งว่ำงอื่นมำเสนอยุบเลิกแทน
ตำแหน่งว่ำงจำกกำรเกษียณอำยุ รำชกำรนั้น (สำมำรถนำตำแหน่งว่ำงจำกผลกำรเกษียณอำยุรำชกำรไปใช้
เพื่อกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ ก.ค.ศ. กำหนด และตำแหน่งว่ำงอื่นที่เสนอยุบเลิกแทน
จะสำมำรถน ำไปใช้ได้เมื่อ สพฐ. ได้รั บ แจ้งมติอนุมัติจัดสรรอัตรำว่ำงจำกผลกำรเกษียณอำยุรำชกำรจำก
สำนักงำน ก.ค.ศ.)
ถ้ำไม่สำมำรถหำตำแหน่งว่ำงอื่นมำแทนได้ทันตำมกำหนด ให้ สพท. รำยงำนตำแหน่ง
ว่ำงจำกกำรเกษียณอำยุรำชกำรเพื่อเสนอยุบเลิกไปพลำงก่อน (เพื่อให้สำมำรถเสนอ ก.ค.ศ. ได้ทันตำมกำหนด)
โดยระบุในช่องหมำยเหตุว่ำ “อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร” หลังจำกนั้นให้เร่งดำเนินกำรหำตำแหน่งมำทดแทนตำแหน่ง
เกษียณอำยุ รำชกำรนั้ น ๆ ต่อเนื่ องให้ แล้ วเสร็จ เมื่อดำเนินกำรแล้ วคงเหลื อตำแหน่งว่ำงสุ ดท้ำยตำแหน่ งใด
ให้รำยงำนตำแหน่งว่ำงนั้นไปแทนตำแหน่งเกษียณอำยุรำชกำรให้ สพฐ. ทรำบโดยเร็ว
1.4 กรณีตำแหน่งที่เกษียณอำยุรำชกำรเป็นตำแหน่งที่ ก.ค.ศ. มีเงื่อนไขกำหนดตำแหน่ง
เป็นกำรชั่วครำวฯ ให้สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำรำยงำนตำแหน่งเกษียณอำยุรำชกำรตำมตำแหน่งและระดับ
สุดท้ำยของผู้ที่ดำรงตำแหน่ง โดยระบุ ในช่องหมำยเหตุว่ำ “ตำแหน่งกำหนดเป็นกำรชั่วครำวฯ ตำมกรอบฯ
กำหนดเป็นตำแหน่ง ....”
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โดยส ำนั ก งำนคณะกรรมกำรกำรศึ ก ษำขั้ น พื้ น ฐำนจะแจ้ ง จั ด สรรต ำแหน่ ง ดั ง กล่ ำ ว
เป็นตำแหน่งและระดับสุดท้ำยของผู้ที่ดำรงตำแหน่ง (กรณีมิใช่ตำแหน่งที่ต้องยุบเลิกเพื่อทดแทนด้วยกำรจ้ำง
งำนรูปแบบอื่น) ให้สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำปรับปรุงตำแหน่งดังกล่ำวเป็นตำแหน่งตำมกรอบอัตรำกำลัง
ที่ ก.ค.ศ. ก ำหนดก่ อ นน ำต ำแหน่ ง ไปใช้ เ พื่ อ กำรบริ ห ำรทรั พ ยำกรบุ ค คลตำมหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ำร
ที่ ก.ค.ศ. กำหนด
2. แบบ สพฐ.คปร. 4 (1) (บุคลากรฯ ในสานักงาน)
ด้วยมำตรกำรบริหำรจัดกำรกำลังคนภำครัฐ (พ.ศ. 2562 - 2565) ได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์กำรจัดสรร
อัตรำว่ำงจำกผลกำรเกษียณอำยุรำชกำรของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ โดยกำหนดแนวทำง
กำรจัดสรรอัตรำว่ำงให้ มีกำรทดแทนอัตรำว่ำงจำกผลกำรเกษียณอำยุรำชกำรด้วยกำรจ้ำงงำนรูปแบบอื่ น
ร้ อยละ 10 โดยพิจ ำรณำในภำพรวมของอัตรำว่ำงจำกผลกำรเกษียณอำยุรำชกำรทั้งหมดของหน่ว ยงำน
ในปีงบประมำณนั้นๆ (กำรทดแทนอัตรำว่ำงจำกผลกำรเกษียณอำยุรำชกำรด้วยกำรจ้ำงงำนรูปแบบอื่น กำหนด
จำนวนพนักงำนรำชกำรทดแทนอัตรำข้ำรำชกำรตำแหน่งบุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่นตำมมำตรำ 38 ค. (2)
ทีเ่ กษียณอำยุรำชกำร จำนวน 1 : 1) โดยมีแนวทำงกำรดำเนินกำร ดังนี้
2.1 ให้ สพท. จั ด ท ำบั ญ ชี ต ำแหน่ ง ว่ ำ งจำกผลกำรเกษี ย ณอำยุ ร ำชกำรของบุ ค ลำกร
ทำงกำรศึกษำอื่นตำมมำตรำ 38 ค. (2) ที่จะขอรับกำรจัดสรรด้วยกำรจ้ำงงำนรูปแบบอื่น (พนักงำนรำชกำร)
สพท. ละ 1 ตำแหน่ง โดยพิจำรณำเลือกตำแหน่งพนักงำนรำชกำรที่ต้องกำรทดแทนตำมควำมสำคัญจำเป็น
ของภำรกิจในภำพรวมของ สพท.
2.2 หำก สพท. มีบุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่นตำมมำตรำ 38 ค. (2) เกษียณอำยุรำชกำรเพียง
1 ตำแหน่ง ซึ่งเป็นตำแหน่งที่มีควำมสำคัญจำเป็น (ตำแหน่งผู้อำนวยกำรกลุ่ม หรือตำแหน่งระดับชำนำญกำรพิเศษ)
ให้ สพท. หำตำแหน่งว่ำงอื่นมำยุบเลิกเพื่อทดแทนด้วยตำแหน่งพนักงำนรำชกำร
2.3 ข้ ำรำชกำรต ำแหน่ ง บุ คลำกรทำงกำรศึ กษำอื่ นตำมมำตรำ 38 ค. (2) ที่ ต้ องยุ บเลิ ก
เพื่อขอรับจัดสรรด้วยกำรจ้ำงงำนรูปแบบอื่นต้องเป็นตำแหน่งว่ำงมีอัตรำเงินเดือนเท่ำนั้น
ทั้งนี้ ตำมแนวทำงและเงื่อนไขสำหรับกำรจัดสรรและบริหำรกรอบอัตรำกำลังพนักงำนรำชกำร รอบที่ 5
(ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 – 2567) ซึ่ง คพร. กำหนดไว้ว่ำกรอบอัตรำกำลังพนักงำนรำชกำรเพื่อรองรับ
กำรทดแทนอัตรำว่ำงจำกผลกำรเกษียณอำยุรำชกำร ไม่ให้มีการเปลี่ยนแปลงกลุ่มงาน ดังนั้น จึงขอให้ สพท.
พิ จ ำรณำเลื อ กต ำแหน่ ง พนั ก งำนรำชกำรที่ จ ะขอจั ด สรรด้ ว ยควำมละเอี ย ดและรอบคอบ โดยหำก
จะขอเปลี่ยนแปลงตำแหน่งพนักงำนรำชกำรให้แจ้ง สพฐ. ขอแก้ไขภำยในวันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2565
3. แบบ สพฐ.คปร. 4 (2) (บุคลากรฯ ในสานักงาน)
สพท. จัดทำคำขอรับกำรจัดสรรกรอบอัตรำกำลังพนักงำนรำชกำร พร้อมเหตุผลควำมจำเป็น กรณี
ทดแทนอัตรำว่ำงจำกผลกำรเกษีย ณอำยุรำชกำรด้วยกำรจ้ำงงำนรูปแบบอื่น โดยพิจำรณำเลือ กตำแหน่ง
พนักงำนรำชกำร ประเภท และลักษณะงำนตำมกลุ่มงำนของพนักงำนรำชกำรประเภททั่วไป เฉพำะใน ๔ กลุ่มงำน
ได้แก่ กลุ่มงำนบริกำร กลุ่มงำนเทคนิค กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป และกลุ่มงำนวิชำชีพเฉพำะ เพื่อทดแทนอัตรำว่ำง
จำกผลกำรเกษี ยณอำยุ รำชกำร โดย สพท. จะก ำหนดเป็นพนั กงำนรำชกำรกลุ่ มงำนใดนั้ น จะต้องค ำนึ งถึ ง
ลักษณะงำนที่จะปฏิบัติ ตลอดจนคุณสมบัติของบุคคลที่จะจ้ำงตำมประเภทและกลุ่มงำนของพนักงำนรำชกำร
เป็นสำคัญ ส่วนกำรกำหนดอัตรำค่ำตอบแทนพนักงำนรำชกำรให้กำหนดอัตรำค่ำตอบแทนระดับแรกบรรจุของ
แต่ละกลุ่มงำนนั้น
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4. ให้ ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำจัด ท ำข้ อ มู ล ตำมแบบฟอร์ ม ที่ ก ำหนดเท่ ำ นั้น และตรวจสอบ
ควำมถูกต้องก่อนพิมพ์เป็นเอกสำร เสนอผู้อำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคลลงนำมรับรองข้อมูล จัดส่ง สพฐ.
จำนวน 1 ชุด และ ส่งไฟล์ข้อมูลที่จัดทาในรูปแบบไฟล์ Excel มาทาง E – Mail : plan38hr@gmail.com
โดยระบุชื่อเรื่อง “ส่งข้อมูลเกษียณอำยุรำชกำร ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 (ระบุชื่อสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ) ”
หมายเหตุ สอบถำมข้อมูลเพิ่มเติมที่ 0-2288-5637/ 094-556-3229 (ธญำนี)

