
 
แนวปฏิบัติการจัดท าข้อมูลอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ 

เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำทุกเขต ตรวจสอบควำมถูกต้อง/ครบถ้วนของต ำแหน่งที่เกษียณอำยุรำชกำร 
รวมถึงต ำแหน่งข้ำรำชกำรที่จะครบเกษียณอำยุเมื่อสิ้นปีงบประมำณนั้น แต่มีเหตุต้องออกจำกรำชกำรก่อนถึง
วันครบก ำหนดเกษียณอำยุรำชกำร (ตำย ลำออก ออกด้วยเหตุทำงวินัยหรือเหตุอ่ืน) และจัดท ำข้อมูลตำมแบบ
รำยงำน ดังนี้ 

 1. แบบ สพฐ.คปร. 2 (บุคลากรฯ ในส านักงาน)  

สพท. ตรวจสอบและจัดท ำบัญชีต ำแหน่งข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำที่ว่ำงจำกผลกำรเกษียณอำยุรำชกำร เมื่อสิ้นปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน 
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ, รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ, เจ้ำหน้ำที่บริหำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน, 
ศึกษำนิเทศก ์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืนตำมมำตรำ 38 ค. (2) ดังนี้ 
  1.1 ต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ เกษียณอำยุรำชกำรไม่ต้องรำยงำน
ต ำแหน่งว่ำงทีเ่สนอยุบเลิกแทน  
  1.2 ต ำแหน่งรองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ต ำแหน่งเจ้ำหน้ำที่บริหำร
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และต ำแหน่งศึกษำนิเทศก์ ให้รำยงำนต ำแหน่งว่ำงที่เสนอยุบเลิกเป็นต ำแหน่งเดียวกับ
ต ำแหน่งว่ำงจำกกำรเกษียณอำยุรำชกำรนั้น  
  1.3 ต ำแหน่งบุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืนตำมมำตรำ 38 ค.(2)  
 1) ให้รำยงำนต ำแหน่งว่ำงที่เสนอยุบเลิกเป็นต ำแหน่งเดียวกับต ำแหน่งว่ำงจำกกำร
เกษียณอำยุรำชกำร  
 2) หรือ หำกเห็นว่ำต ำแหน่งว่ำงจำกกำรเกษียณอำยุรำชกำรดังกล่ำวเป็นต ำแหน่งที่มี
ควำมส ำคัญจ ำเป็นต่อกำรบริหำรงำนหรือกำรปฏิบัติงำนใน สพท. ให้จัดหำต ำแหน่งว่ำงอ่ืนมำเสนอยุบเลิกแทน
ต ำแหน่งว่ำงจำกกำรเกษียณอำยุรำชกำรนั้น (สำมำรถน ำต ำแหน่งว่ำงจำกผลกำรเกษียณอำยุรำชกำรไปใช ้
เพ่ือกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด และต ำแหน่งว่ำงอ่ืนที่เสนอยุบเลิกแทน
จะสำมำรถน ำไปใช้ได้เมื่อ สพฐ. ได้รับแจ้งมติอนุมัติจัดสรรอัตรำว่ำงจำกผลกำรเกษียณอำยุรำชกำรจำก
ส ำนักงำน ก.ค.ศ.) 
     ถ้ำไม่สำมำรถหำต ำแหน่งว่ำงอ่ืนมำแทนได้ทันตำมก ำหนด ให้ สพท. รำยงำนต ำแหน่ง
ว่ำงจำกกำรเกษียณอำยุรำชกำรเพ่ือเสนอยุบเลิกไปพลำงก่อน (เพ่ือให้สำมำรถเสนอ ก.ค.ศ. ได้ทันตำมก ำหนด) 
โดยระบุในช่องหมำยเหตุว่ำ “อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร” หลังจำกนั้นให้เร่งด ำเนินกำรหำต ำแหน่งมำทดแทนต ำแหน่ง
เกษียณอำยุรำชกำรนั้น ๆ ต่อเนื่องให้แล้วเสร็จ เมื่อด ำเนินกำรแล้วคงเหลือต ำแหน่งว่ำงสุดท้ำยต ำแหน่งใด  
ให้รำยงำนต ำแหน่งว่ำงนั้นไปแทนต ำแหน่งเกษียณอำยุรำชกำรให้ สพฐ. ทรำบโดยเร็ว 
  1.4 กรณีต ำแหน่งที่เกษียณอำยุรำชกำรเป็นต ำแหน่งที่  ก.ค.ศ. มีเงื่อนไขก ำหนดต ำแหน่ง 
เป็นกำรชั่วครำวฯ ให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำรำยงำนต ำแหน่งเกษียณอำยุรำชกำรตำมต ำแหน่งและระดับ
สุดท้ำยของผู้ที่ด ำรงต ำแหน่ง โดยระบุในช่องหมำยเหตุว่ำ “ต ำแหน่งก ำหนดเป็นกำรชั่วครำวฯ ตำมกรอบฯ
ก ำหนดเป็นต ำแหน่ง ....”  
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      โดยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนจะแจ้งจัดสรรต ำแหน่งดังกล่ำว 
เป็นต ำแหน่งและระดับสุดท้ำยของผู้ที่ด ำรงต ำแหน่ง (กรณีมิใช่ต ำแหน่งที่ต้องยุบเลิกเพ่ือทดแทนด้วยกำรจ้ำง
งำนรูปแบบอ่ืน) ให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำปรับปรุงต ำแหน่งดังกล่ำวเป็นต ำแหน่งตำมกรอบอัตรำก ำลัง  
ที่  ก.ค.ศ. ก ำหนดก่อนน ำต ำแหน่ง ไปใช้เ พ่ือกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำร 
ที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด 

 2. แบบ สพฐ.คปร. 4 (1) (บุคลากรฯ ในส านักงาน) 

ด้วยมำตรกำรบริหำรจัดกำรก ำลังคนภำครัฐ (พ.ศ. 2562 - 2565) ได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์กำรจัดสรร
อัตรำว่ำงจำกผลกำรเกษียณอำยุรำชกำรของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ โดยก ำหนดแนวทำง 
กำรจัดสรรอัตรำว่ำงให้มีกำรทดแทนอัตรำว่ำงจำกผลกำรเกษียณอำยุรำชกำรด้วยกำรจ้ำงงำนรูปแบบอ่ืน  
ร้อยละ 10 โดยพิจำรณำในภำพรวมของอัตรำว่ำงจำกผลกำรเกษียณอำยุรำชกำรทั้งหมดของหน่วยงำน 
ในปีงบประมำณนั้นๆ (กำรทดแทนอัตรำว่ำงจำกผลกำรเกษียณอำยุรำชกำรด้วยกำรจ้ำงงำนรูปแบบอ่ืน ก ำหนด
จ ำนวนพนักงำนรำชกำรทดแทนอัตรำข้ำรำชกำรต ำแหน่งบุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืนตำมมำตรำ 38 ค. (2)  
ทีเ่กษียณอำยรุำชกำร จ ำนวน 1 : 1) โดยมีแนวทำงกำรด ำเนินกำร ดังนี้ 

2.1 ให้ สพท. จัดท ำบัญชีต ำแหน่งว่ำงจำกผลกำรเกษียณอำยุรำชกำรของบุคลำกร 
ทำงกำรศึกษำอ่ืนตำมมำตรำ 38 ค. (2) ที่จะขอรับกำรจัดสรรด้วยกำรจ้ำงงำนรูปแบบอ่ืน (พนักงำนรำชกำร) 
สพท. ละ 1 ต ำแหน่ง โดยพิจำรณำเลือกต ำแหน่งพนักงำนรำชกำรที่ต้องกำรทดแทนตำมควำมส ำคัญจ ำเป็น 
ของภำรกิจในภำพรวมของ สพท. 

2.2 หำก สพท. มีบุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืนตำมมำตรำ 38 ค. (2) เกษียณอำยุรำชกำรเพียง 
1 ต ำแหน่ง ซึ่งเป็นต ำแหน่งที่มีควำมส ำคัญจ ำเป็น (ต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม หรือต ำแหน่งระดับช ำนำญกำรพิเศษ)  
ให้ สพท. หำต ำแหน่งว่ำงอ่ืนมำยุบเลิกเพ่ือทดแทนด้วยต ำแหน่งพนักงำนรำชกำร  

2.3 ข้ำรำชกำรต ำแหน่งบุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืนตำมมำตรำ 38 ค. (2) ที่ต้องยุบเลิก 
เพ่ือขอรับจัดสรรด้วยกำรจ้ำงงำนรูปแบบอ่ืนต้องเป็นต ำแหน่งว่ำงมีอัตรำเงินเดือนเท่ำนั้น 
 ทั้งนี้ ตำมแนวทำงและเงื่อนไขส ำหรับกำรจัดสรรและบริหำรกรอบอัตรำก ำลังพนักงำนรำชกำร รอบที่ 5 
(ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 – 2567) ซึ่ง คพร. ก ำหนดไว้ว่ำกรอบอัตรำก ำลังพนักงำนรำชกำรเพ่ือรองรับ 
กำรทดแทนอัตรำว่ำงจำกผลกำรเกษียณอำยุรำชกำร ไม่ให้มีการเปลี่ยนแปลงกลุ่มงาน ดังนั้น จึงขอให้ สพท. 
พิจำรณำเลือกต ำแหน่งพนักงำนรำชกำรที่จะขอจัดสรรด้วยควำมละเอียดและรอบคอบ โดยหำก  
จะขอเปลี่ยนแปลงต ำแหน่งพนักงำนรำชกำรให้แจ้ง สพฐ. ขอแก้ไขภำยในวันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2565 

 3. แบบ สพฐ.คปร. 4 (2) (บุคลากรฯ ในส านักงาน) 

สพท. จัดท ำค ำขอรับกำรจัดสรรกรอบอัตรำก ำลังพนักงำนรำชกำร พร้อมเหตุผลควำมจ ำเป็น กรณี
ทดแทนอัตรำว่ำงจำกผลกำรเกษียณอำยุรำชกำรด้วยกำรจ้ำงงำนรูปแบบอ่ืน โดยพิจำรณำเลือกต ำแหน่ง
พนักงำนรำชกำร ประเภท และลักษณะงำนตำมกลุ่มงำนของพนักงำนรำชกำรประเภททั่วไป เฉพำะใน ๔ กลุ่มงำน 
ได้แก่ กลุ่มงำนบริกำร กลุ่มงำนเทคนิค กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป และกลุ่มงำนวิชำชีพเฉพำะ เพื่อทดแทนอัตรำว่ำง
จำกผลกำรเกษียณอำยุรำชกำร โดย สพท. จะก ำหนดเป็นพนักงำนรำชกำรกลุ่มงำนใดนั้น จะต้องค ำนึงถึง 
ลักษณะงำนที่จะปฏิบัติ ตลอดจนคุณสมบัติของบุคคลที่จะจ้ำงตำมประเภทและกลุ่มงำนของพนักงำนรำชกำร 
เป็นส ำคัญ ส่วนกำรก ำหนดอัตรำค่ำตอบแทนพนักงำนรำชกำรให้ก ำหนดอัตรำค่ำตอบแทนระดับแรกบรรจุของ
แต่ละกลุ่มงำนนั้น  
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4. ให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำจัดท ำข้อมูลตำมแบบฟอร์มที่ก ำหนดเท่ำนั้น และตรวจสอบ 
ควำมถูกต้องก่อนพิมพ์เป็นเอกสำร เสนอผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคลลงนำมรับรองข้อมูล จัดส่ง สพฐ. 
จ ำนวน 1 ชุด และ ส่งไฟล์ข้อมูลที่จัดท าในรูปแบบไฟล์ Excel มาทาง E – Mail : plan38hr@gmail.com
โดยระบุชื่อเรื่อง “ส่งข้อมูลเกษียณอำยุรำชกำร ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 (ระบุชื่อส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ) ”  

 
หมายเหตุ  สอบถำมข้อมูลเพิ่มเติมที ่0-2288-5637/ 094-556-3229 (ธญำนี) 


