แนวปฏิบัติ
การดำเนินการจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
❖

มาตรการบริหารจัดการกำลังคนภาครัฐ พ.ศ. 2562 – 2565 และแนวปฏิบัติ

มาตรการบริหารจัดการกำลังคนภาครัฐ พ.ศ. 2562 – 2565 และแนวปฏิบัติ (อ้างอิง: หน้า 81 – 82)
ของคณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐ (คปร.) ได้กำหนดแนวทางการจัดสรรอัตราว่าง
จากผลการเกษียณอายุของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ดังนี้
1. ตำแหน่ ง ที ่ เ ห็ น ควรจั ด สรรคื น ทั ้ ง หมด เพื ่ อ ให้ ส ่ ว นราชการสามารถแต่ ง ตั ้ ง บุ ค คล
ได้อย่างต่อเนื่องทันที
- ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาที่มีจำนวนนักเรียนตั้งแต่ 120 คนขึ้นไป ยกเว้นตำแหน่ง
ผู้บริหารสถานศึกษาที่อยู่ในแผนการถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรืออยู่ในแผนการควบรวม
สถานศึกษา ให้ส่วนราชการแต่งตั้งบุคคลได้อย่างต่อเนื่องทันที เนื่องจากเป็นตำแหน่งที่มีความสำคั ญ ต่ อ
การบริ ห ารงานของสถานศึ ก ษาตลอดจนการขั บ เคลื ่ อ นการปฏิ ร ู ป การศึ ก ษาและนโยบายสำคั ญ ของ
กระทรวงศึกษาธิการ
2. ตำแหน่งที่ ก.ค.ศ. กำหนด พิจารณาจัดสรรตามเงื่อนไขเฉพาะกรณี ดังต่อไปนี้
2.1 ตำแหน่งสำหรับบรรจุนักเรียนทุนรัฐบาล
2.2 ตำแหน่งซึ่งมีหน้าที่เป็นผู้สอนในโรงเรียนระดับประถมศึกษา โรงเรียนขยายโอกาส และ
โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ที่มีจำนวนนักเรียนตั้งแต่ 120 คนขึ้นไป และไม่อยู่ในแผนการถ่ายโอนให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
2.3 ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาและตำแหน่งซึ่งมีห น้าที่เป็นผู้ส อนในโรงเรียนระดับ
ประถมศึกษา โรงเรียนขยายโอกาส และโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัดสตูล
ยะลา ปัตตานี นราธิวาส และ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา ได้แก่ อำเภอจะนะ เทพา นาทวี และสะบ้าย้อย) และ
ในพื้นที่พิเศษ เสี่ยงภัย ทุรกันดาร ชนกลุ่มน้อย เกาะ ภูเขา และพื้นที่ในเขตชายแดนที่มี่อาณาเขตติดต่อกับ
ประเทศเพื่อนบ้าน
2.4 ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาและตำแหน่งซึ่งมีหน้าที่เป็นผู้สอนในโรงเรี ยนการศึกษา
เพื่อคนพิการ โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ และโรงเรียนตามโครงการพระราชดำริ หรือเป็นโรงเรียนในโครงการ
โรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School Project) หรือโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งโรงเรียนคุณภาพ
❖

หลักการพิจารณาจัดสรร

ให้ สพท. และ สศศ. ดำเนินการตามแนวทางการจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษีย ณอายุ
ราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังต่อไปนี้
1. ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา จัดสรรให้โรงเรียนตามเงื่อนไข ดังนี้
1.1 โรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียนตั้งแต่ 120 คนขึ้นไป ซึ่งไม่อยู่ในแผนการถ่ายโอนให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือไม่อยู่ในแผนการควบรวมสถานศึกษา
1.2 โรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียนน้อยกว่า 120 คน ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ (จังหวัดสตูล
ยะลา ปัตตานี นราธิวาส และ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา ได้แก่ อำเภอจะนะ เทพา นาทวี และสะบ้าย้อย) และ
ในพื้นที่พิเศษ เสี่ ยงภัย ทุรกันดาร ชนกลุ่มน้อย เกาะ ภูเขา และพื้นที่ในเขตชายแดนที่มีอาณาเขตติดต่อกับ
ประเทศเพื่อนบ้าน

-๒1.3 โรงเรีย นการศึกษาเพื่อคนพิการ โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ และโรงเรียนตาม
โครงการพระราชดำริ หรือเป็นโรงเรียนในโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School Project) หรือ
โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งโรงเรียนคุณภาพ
1.4 ตำแหน่งที่เหลือจากการจัดสรร ตามข้อ 1.1, 1.2 และ 1.3 ให้สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาและสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (สศศ.) รายงานส่งคืน สพฐ.
2. ตำแหน่งครูผู้สอน ดำเนินการจัดสรรอัตราตามลำดับ ดังนี้
2.1 จัดสรรให้สถานศึกษา เพื่อรองรับการบรรจุนักศึกษาทุนโครงการต่าง ๆ ดังนี้
1) นักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
2) นักศึกษาทุนโครงการ สควค.
3) นักศึกษาทุนโครงการเพชรในตม
2.2 อัตราที่เหลือจาก ข้อ 2.1 จัดสรรให้โรงเรียนตามเงื่อนไข ดังนี้
1) จัดสรรให้โรงเรียนที่มี จำนวนนักเรียนตั้งแต่ 120 คนขึ้นไป ที่มีอัตรากำลังครู
ต่ำกว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด
2) จัดสรรให้โรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียนน้อยกว่า 120 คน ในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ (จังหวัดสตูล ยะลา ปัตตานี นราธิวาส และ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา ได้แก่ อำเภอจะนะ เทพา นาทวี
และสะบ้าย้อย) และในพื้นที่พิเศษ เสี่ยงภัย ทุรกันดาร ชนกลุ่มน้อย เกาะ ภูเขา และพื้นที่ในเขตชายแดนที่มี
อาณาเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน
3) โรงเรียนการศึกษาเพื่อคนพิการ โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ และโรงเรียนตาม
โครงการพระราชดำริ หรือเป็นโรงเรียนในโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School Project) หรือ
โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งโรงเรียนคุณภาพ
2.3 เมื่อจัดสรรอัตราให้โรงเรียนตามเงื่อนไขที่ คปร. และ ก.ค.ศ. กำหนดแล้ว สงวนอัตราไว้
ร้อยละ 25 เพื่อดำเนินการตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 16 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557
และร้อยละ 50 กรณีเขตพัฒ นาพิเศษเฉพาะกิจ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.
ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.6/ว 17 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557
ตัวอย่าง บัญชีจัดสรรคืนอัตราข้าราชการครูที่ว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ลำดับ สำนักงำนเขตพื้นที่ กำรศึกษำ เขต

จำนวนอัตรำ

ได้รบั

เกษียณอำยุรำชกำร

จัดสรรคืน

ของเขตพื้นทีก่ ำรศึกษำ

จำนวน

ตำแหน่ง ตำแหน่ง

ทัง้ สิ้น

ผู้บริหำร ของเขต สพท.อืน่

ผู้บริหำร ครูผู้สอน รวม

(1)

ประกอบด้วย
ตำแหน่งครูผู้สอน

(2)

(3)

(4)
16

(2)+(5)
1 สพป.กระบี่

12

109

121

121

12

109

2 สพป.กรุงเทพมหานคร

6

31

37

22

6

16

ต้องเกลี่ย

เขตต้องดำเนินกำร

ได้รับเพิ่ มจำก

ให้

รวม

บรรจุโครงกำร บรรจุโครงกำร บรรจุโครงกำร

(5)

ผลิตครูพฒ
ั นำ

(3)+(4)

ท้องถิน่

คำนวณ 25% (ว16/ว17)

109

27

82

16

7

9

สควค.

เพชรในตม

บริหำรจัดกำร

สพท. อืน่

(ใช้ตัวเลขในช่องนี้

15

ตัวอย่าง มีอัตราคงเหลือจากข้อ 2.1 เท่ากับ 82 อัตรา
วิธีคิด
82 x 25% เท่ากับ 20.5 อัตรา
ดังนั้น อัตราที่จะสงวนไว้สอบคัดเลือก ว 16 จำนวน 21 อัตรา (คำนึงด้วยว่าการสงวนอัตราสอบ
คัดเลือก ว 16 /ว 17 ต้องเป็นสถานศึกษาตามเงื่อนไข คปร. และ ก.ค.ศ. กำหนด)
2.4 อัตราที่เหลือจาก ข้อ 2.3 นำไปบริหารจัดการตามความสำคัญจำเป็น (รับย้าย/โอน/
สอบแข่งขันฯ)

-๓3. หากสำนักงานเขตพื้น ที่การศึกษาที่ได้ร ับจัดสรรอัตราคืน (ประกอบด้วย ตำแหน่ง
ผอ.สถานศึกษา รอง ผอ.สถานศึกษา และข้าราชการครู) ไม่สามารถบริหารจัดการได้
เนื่องจาก ไม่มีโรงเรียนที่มีอัตรากำลังต่ำกว่าเกณฑ์ ก.ค.ศ. หรือ ไม่มีโรงเรียนตามเงื่อนไข คปร.
(คปร. กำหนดเงื ่ อ นไขฯ ให้ ค ื น ฯ ในโรงเรี ย นที ่ ม ี น ั ก เรี ย นไม่ น ้ อ ยกว่ า 120 คน, โรงเรี ย นพื ้ น ที ่ พ ิ เ ศษ,
โรงเรียนพระราชดำริ , โรงเรียนร่วมพัฒนา, โรงเรียนดีประจำตำบล, บรรจุนักศึกษาทุน) และบริหารจัดการ
อัตราว่างให้โรงเรียนทุกโรงเรียนไม่มีความขาดครูแล้ว ขอให้สงวนอัตราว่างดังกล่าวพร้อมรายงานส่งคืนอัตรา
ให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามแบบรายงานส่งคืนอัตรา
ทั้งนี้ อัตราว่างที่ระบุใน “แบบรายงานส่งคืนอัตรา” เป็นอัตราที่ สพฐ. สงวนไว้ และห้าม สพท.
นำไปใช้ทุกกรณี โดยอัตราดังกล่าวจะคงค้างอยู่ในบัญชีถือจ่าย จ.18 ของ สพท. จนกว่าจะมีการตัดโอนตำแหน่ง
และอัตราเงินเดือนไปกำหนดยัง สพท. อื่น หาก สพท. มีความประสงค์หรือความจำเป็นต้องใช้อัตราที่เคยรายงานส่งคืน
ให้ดำเนินการขออนุมัติ สพฐ. เป็นรายกรณี และยังไม่สามารถใช้ตำแหน่งดังกล่าวได้จนกว่า สพฐ. จะอนุมัติ
จัดสรรคืนอัตราดังกล่าว
❖

วิธีการ/ขั้นตอนการดำเนินการ

1. แต่ ง ตั ้ ง คณะกรรมการพิ จ ารณาจั ด สรรอั ต รากำลั ง ข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา
ในสถานศึกษาจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
2. นำอัตราที่ได้รับจัดสรร ตามบัญชีจัดสรรอัตรา (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) พิจารณาจัดสรรให้สถานศึกษา
ในสังกัด ตามเงื่อนไขในการจัดสรรของคณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐ (คปร.) และ
หลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด อย่างเคร่งครัด
3. จัดทำข้อมูลรายละเอียดการพิจารณาจัดสรรคืนอัตราให้สถานศึกษาในสังกัด ตามแบบรายงาน
ที่กำหนด (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)
4. จัดส่งแบบรายงานข้อมูลเกษียณอายุราชการตามแบบที่กำหนด (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ทางอีเมล์
plankruks@hotmail.com โดยให้จัดส่งในรูปแบบของไฟล์โปรแกรม Microsoft Excel พร้อมตั้งชื่อไฟล์ที่ส่ง
และชื่อหัวข้ออีเมล์เป็นชื่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามด้วย จัดสรรเกษียณ 2565 ตัวอย่าง สพป.กระบี่
เขต 1 จัดสรรเกษียณ 2565, สพม.ตาก จัดสรรเกษียณ 2565 เป็นต้น ภายในวันที่ตามหน้าหนังสือของ สพฐ.
5. นำเสนอผลการพิจารณาจัดสรรอัตราเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด / อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง
แล้วแต่กรณี พร้อมจัดส่งรายงานการประชุม กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. แต่งตั้ง แล้วแต่กรณี ให้ สพฐ. จำนวน 1 ชุด
❖

การรายงานข้อมูล

กรณีที่ 1 สพท. ได้รับจัดสรรอัตราคืน มากกว่า จำนวนอัตราเกษียณ ให้ดำเนินการจัดทำ
รายละเอียด จำนวน 3 รายการ ดังนี้
1. แบบ คปร. รวม
รายงานตำแหน่งข้าราชการครูเกษียณอายุราชการทุกตำแหน่ง (ตารางด้านซ้าย) และตำแหน่ง
ที่ได้รับการจัดสรรทุกตำแหน่ง (ตารางด้านขวา) โดยระบุในช่องหมายเหตุ ดังนี้
1.1 ได้รับจัดสรรคืน (กรณีเป็นตำแหน่งเกษียณอายุราชการของเขตพื้นที่การศึกษา) ให้ระบุ
ช่องหมายเหตุ “ได้รับจัดสรรคืน”
หากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาไม่สามารถบริหารจัดการอัตราได้ เนื่องจาก ไม่มี ร.ร. ที่มี
อัตรากำลังต่ำกว่าเกณฑ์ ก.ค.ศ. หรือ ไม่มี ร.ร. ตามเงื่อนไข คปร. (คปร. กำหนดเงื่อนไขฯ ให้คืน ฯ ใน ร.ร. ที่มี
นักเรียนไม่น้อยกว่า 120 คน, ร.ร. พื้นที่พิเศษ, ร.ร. พระราชดำริ, ร.ร. ร่วมพัฒนา, ร.ร. ดีประจำตำบล, บรรจุ น.ศ. ทุน)

-๔และไม่ ป ระสงค์ จ ะรั บ จั ด สรรคื น อั ต รา ให้ ก รอกข้ อ มู ล ในช่ อ ง ตำแหน่ ง / ส่ ว นราชการ / อำเภอ และ
ในช่องหมายเหตุ “ส่งคืน”
1.2 ได้รับจัดสรรเพิ่ม กรณีได้รับจัดสรรเกลี่ยอัตราจาก สพท. อื่น ให้ระบุช่องหมายเหตุ
“รับเพิ่มจาก สพท.อื่น”
หากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้รับจัดสรรเพิ่ม แล้วไม่สามารถบริหารจัดการอัตราได้
เนื่องจาก ไม่มี ร.ร. ที่มีอัตรากำลังต่ำกว่าเกณฑ์ ก.ค.ศ. หรือ ไม่มี ร.ร. ตามเงื่อนไข คปร. (คปร. กำหนดเงื่อนไขฯ
ให้คืนฯ ใน ร.ร. ที่มีนักเรียนไม่น้อยกว่า 120 คน, ร.ร. พื้นที่พิเศษ, ร.ร. พระราชดำริ, ร.ร. ร่วมพัฒนา, ร.ร. ดีประจำตำบล,
บรรจุ น.ศ. ทุน) ให้กรอกข้อมูลในช่อง ตำแหน่ง / ส่วนราชการ / อำเภอ ว่า “ไม่มี ร.ร. ต่ำกว่าเกณฑ์” และใน
ช่องหมายเหตุ “ไม่รับเพิ่ม”
1.3 ข้อมูลปริมาณงานสถานศึกษา ใช้ข้อมูลความขาดครูตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. ณ ปัจจุบัน
(ทั้งนี้ ให้หักอัตราเกษียณอายุราชการ ปี 2565 ออกไปก่อนการคำนวณครู)
1.4 หากจัดสรรอัตราให้สถานศึกษาที่มีอัตรากำลังต่ำกว่าเกณฑ์ ก.ค.ศ. และนักเรียน
น้อยกว่า 120 คน ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่พิเศษหรืออยู่ในโครงการ ต่าง ๆ ขอให้ระบุในช่อง “หมายเหตุ” ด้วยว่า
สถานศึกษาตั้งอยู่ในพื้นที่พิเศษใดหรือเป็นโครงการพิเศษใด เช่น เสี่ยงภัย ทุรกันดาร ชนกลุ่มน้อย เกาะ ภูเขา
ในพื้นที่ชายแดน โครงการพระราชดำริ โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งโรงเรียนคุณภาพ
หากเป็นโรงเรียนในพื้นที่ปกติ ไม่ต้องระบุ
1.5 เงินเดือน ระบุตามบัญชีถือจ่าย กรณีเงินเต็มขั้นและสไลด์ไปรับเงินเดือนในอันดับถัดไป
เช่น ผู้เกษียณเงินเดือนเต็มขั้นในอันดับ คศ. 3 และสไลด์ไปรับเงินเดือนในอันดับ คศ. 4 ให้ใส่ คศ. 3 เป็นต้น
ตาราง แบบ คปร. รวม
ลำดับ

ที่
1
2
3
4
5

ตำแหน่งเกษียณอำยุรำชกำร ปี'65
เงินเดือน
ตำแหน่ง
ตำแหน่ง/ ส่วนรำชกำร / อำเภอ
เลขที่ อันดับ ขั้น
ผอ.สถานศึกษา/ร.ร.บ้านหนึ่ง/อ.สอง
1
คศ.4 60,150
ครู/ร.ร.บ้านสอง/อ.สาม
2
คศ.3 47,660
ครู/ร.ร.บ้านสาม/อ.สี่
3
คศ.3 42,330
ครู/ร.ร.บ้านสี/่ อ.ห้า
4
คศ.3 45,290
ครู /ร.ร.บ้านห้า/อ.หก
5
คศ.2 39,100

รวม 234,530
รวมตำแหน่งเกษียณอำยุรำชกำร 5 อัตรำ / รวมเป็นเงิน 234,530 บำท

ตำแหน่งทีไ่ ด้รับกำรจัดสรร
ตำแหน่ง
ตำแหน่ง / ส่วนรำชกำร / อำเภอ
เลขที่
ผอ.สถานศึกษา/ร.ร.บ้านหนึง่ /อ.สอง
1
ครูผชู้ ่วย/ร.ร.บ้านสอง/อ.สาม
2
ครูผชู้ ่วย/ร.ร.บ้านสาม/อ.สี่
3
ครูผชู้ ่วย/ร.ร.บ้านเก้า/อ.สอง
4
ครูผชู้ ่วย/ร.ร.บ้านสิบ/อ.หนึ่ง
5
ครูผชู้ ่วย/ร.ร.บ้านหก/อ.ห้า
ครูผชู้ ่วย/ร.ร.บ้านเจ็ด/อ.หนึ่ง
ไม่มี ร.ร. ที่มี นร. ตั้งแต่ 120 คนขึ้นไป
ไม่มรี .ร.ต่ากว่าเกณฑ์

ปริมำณงำนสถำนศึกษำ (ข้อมูลครู ณ ปั จจุบัน)

เงินเดือน
จำนวน
อันดับ ขั้น
นักเรียน
คศ.4 60,150 351
คศ.3 47,660 110
คศ.3 42,330
94
คศ.3 45,290 653
คศ.2 39,100 750
631
1,520

ขำดครู
จำกเกณฑ์ ก.ค.ศ.

-3
-2
-2
-1
-2
-3
-7

ตัง้ อยูใ่ น
พืน้ ทีพ
่ ิเศษ
ทุรกันดาร
พระราชดาริ

หมำยเหตุ
ได้รับจัดสรรคืน
ได้รับจัดสรรคืน
ได้รับจัดสรรคืน
ได้รับจัดสรรคืน
ได้รับจัดสรรคืน
รับเพิม่ จาก สพท.อืน่
รับเพิม่ จาก สพท.อืน่
ไม่รับเพิม่
ไม่รับเพิม่

รวม 234,530
ได้รับจัดสรรรวม 9 อัตรำ (ได้รับจัดสรรคืน 5 อัตรำ)
รับเพิม่ จำก สพท.อืน่ 4 อัตรำ

2. แบบ คปร. เพิ่ม
รายงานเฉพาะสถานศึกษาที่ขออนุมัติกำหนดตำแหน่งใหม่ ซึ่งจะได้รับเพิ่มจาก สพท. อื่น ต้อง
เป็นสถานศึกษาที่เป็นไปตามเงื่อนไข คปร. และมีสภาพอัตรากำลังครูต่ำกว่าเกณฑ์ ก.ค.ศ. เท่านั้น
ตาราง แบบ คปร. เพิ่ม
ลำดับ
ที่

หน่วยงำนทำงกำรศึก ษำ/ตำแหน่งเกษี ยณอำยุร ำชกำร ปี '65 ที่ คปร.จัดสรรคืน

ตำแหน่ง/ ส่วนรำชกำร / อำเภอ

ไม่ตอ้ งกรอกข้อมูล

เงินเดือน
ตำแหน่ง
เลขที่ อันดับ ขั้น

หน่วยงำนทำงกำรศึกษำ/ตำแหน่งทีข่ ออนุมัตกิ ำหนดตำแหน่งใหม่ ปริมำณงำนสถำนศึกษำ (ข้อมูลครู ณ ปัจจุบัน)
ตำแหน่ง / ส่วนรำชกำร / อำเภอ ตำแหน่ง
เงินเดือน
จำนวน ขำดครู ตัง้ อยูใ่ น
หมำยเหตุ
เลขที่ อันดับ
ขั้น นักเรียน จำกเกณฑ์ ก.ค.ศ. พืน้ ที่พเิ ศษ
ครูผชู้ ่วย/ร.ร.บ้านหก/อ.ห้า
631
-3
รับเพิ่ มจาก สพท.อื่ น
ครูผชู้ ่วย/ร.ร.บ้านเจ็ด/อ.หนึ่ง
ไม่ตอ้ งกรอก
1,520
-7
รับเพิ่ มจาก สพท.อื่ น
ครูผชู้ ่วย/ร.ร.บ้านแปด/อ.สอง
2,578
-12
รับเพิ่ มจาก สพท.อื่ น
ไม่มี ร.ร. ที่มี นร. ตั้งแต่ 120 คนขึ้นไป
ไม่รับเพิม่
ไม่มรี .ร.ต่ากว่าเกณฑ์
ไม่รับเพิม่

-๕3. แบบรายงานปริมาณงานของสถานศึกษา
รายงานข้อมูลปริมาณงานของสถานศึกษาที่ขออนุมัติกำหนดตำแหน่งใหม่เท่านั้น (ตามข้อ 2 ข้างต้น)
เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาขออนุมัติกำหนดตำแหน่งจาก ก.ค.ศ. (สภาพอัตรากำลังให้หักจำนวนเกษียณปี 2565
ออกก่อน)
--------------------------------------

กรณีที่ 2 สพท. ได้รับจัดสรรอัตราคืน น้อยกว่า จำนวนอัตราเกษียณ ให้ดำเนินการจัดทำ
รายละเอียด จำนวน 2 รายการ ดังนี้
1. แบบ คปร. รวม
รายงานตำแหน่งข้าราชการครูเกษียณอายุราชการทุกตำแหน่ง (ตารางด้านซ้าย) และตำแหน่งที่
ได้รับการจัดสรรทุกตำแหน่ง (ตารางด้านขวา) โดยระบุในช่องหมายเหตุ ดังนี้
1.1 ได้รับจัดสรรคืน (กรณีเป็นตำแหน่งเกษียณอายุราชการของเขตพื้นที่การศึกษา) ให้ระบุ
ช่องหมายเหตุ “ได้รับจัดสรรคืน”
หากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาไม่สามารถบริหารจัดการอัตราได้ เนื่องจาก ไม่มี ร.ร. ที่มี
อัตรากำลังต่ำกว่าเกณฑ์ ก.ค.ศ. หรือ ไม่มี ร.ร. ตามเงื่อนไข คปร. (คปร. กำหนดเงื่อนไขฯ ให้คืนฯ ใน ร.ร. ที่มี
นักเรียนไม่น้อยกว่า 120 คน, ร.ร. พื้นที่พิเศษ, ร.ร. พระราชดำริ, ร.ร. ร่วมพัฒนา, ร.ร. ดีประจำตำบล, บรรจุ น.ศ. ทุน)
และไม่ ป ระสงค์ จ ะรั บ จั ด สรรคื น อั ต รา ให้ ก รอกข้ อ มู ล ในช่ อ ง ตำแหน่ ง / ส่ ว นราชการ / อำเภอ และ
ในช่องหมายเหตุ “ส่งคืน”
1.2 ตำแหน่งที่ต้องเกลี่ยให้ สพท. อื่น ให้ระบุช่องหมายเหตุ “เกลี่ยให้ สพท.อื่น”
ตาราง แบบ คปร. รวม
ปริมำณงำนสถำนศึ กษำ (ข้ อมูล ณ ปัจจุบัน)
ตำแหน่งเกษียณอำยุรำชกำร ปี'65
ตำแหน่งทีไ่ ด้รับกำรจัดสรร
ตำแหน่ง เงินเดือน
ตำแหน่ง เงินเดือน
จำนวน ขำดครู ตัง้ อยูใ่ น
หมำยเหตุ
ตำแหน่ง/ ส่วนรำชกำร / อำเภอ
ตำแหน่ง / ส่วนรำชกำร / อำเภอ
เลขที่ อันดับ ขั้น
เลขที่ อันดับ ขั้น นักเรียน จำกเกณฑ์ ก.ค.ศ. พืน้ ทีพ่ ิเศษ
1 ผอ.สถานศึกษา/ร.ร.บ้านนานวน/อ.สนม 1
คศ.4 60,150 ผอ.สถานศึกษา/ร.ร.บ้านหนึง่ /อ.สอง
1
คศ.4 60,150 560
-2
ได้รับจัดสรรคืน
2 ครู/ร.ร.บ้านลุงปุง/อ.ท่าตูม
2
คศ.3 47,660 ครูผชู้ ่วย/ร.ร.บ้านสอง/อ.สาม
2
คศ.3 47,660 85
-1
ทุรกันดาร ได้รับจัดสรรคืน
3 ครู/ร.ร.บ้านลุงปุง/อ.ท่าตูม
3
คศ.3 42,330 ครูผชู้ ่วย/ร.ร.บ้านสาม/อ.สี่
3
คศ.3 42,330 120
-2
ได้รับจัดสรรคืน
4 ครู/ร.ร.บ้านลุงปุง/อ.ท่าตูม
5555 คศ.3 45,290 ครู/ร.ร.บ้านลุงปุง/อ.ท่าตูม
5555 คศ.3 45,290 180
1
ส่งคืน
5 ครู/ร.ร.บ้านคลองท่อม/อ.คลองท่อม 284 คศ.2 39,100 ครู/ร.ร.บ้านคลองท่อม/อ.คลองท่อม 284 คศ.2 39,100 1,520
2
เกลีย่ ให้ สพท.อืน่
รวม 234,530
รวม 234,530
ได้รับจัดสรรรวม 4 อัตรำ (ได้รับจัดสรรคืน 4 อัตรำ)
รวมตำแหน่งเกษียณอำยุรำชกำร 5 อัตรำ / รวมเป็นเงิน 234,530 บำท
คงไว้เกลีย่ ให้ สพท. อืน่ 1 อัตรำ

ลำดับ

ที่

2. แบบ คปร. เกลี่ย รายงานเฉพาะตำแหน่งที่ต้องเกลี่ยให้ สพท. อื่น
ตาราง แบบ คปร. เกลีย่
ลำดับ
ที่

หน่วยงำนทำงกำรศึ กษำ/ตำแหน่งเกษี ยณอำยุรำชกำร ปี'65 ที่ คปร.จัด สรรคื น

ตำแหน่ง/ ส่วนรำชกำร / อำเภอ

1 ครู/ร.ร.บ้านคลองท่อม/อ.คลองท่อม

หน่วยงำนทำงกำรศึกษำ/ตำแหน่งที่ ขออนุมตั ิกำหนดตำแหน่งใหม่ ปริมำณงำนสถำนศึก ษำ (ข้อมูลครู ณ ปั จจุบั น)

ตำแหน่ง เงินเดือน
ตำแหน่ง เงินเดือน
จำนวน
ตำแหน่ง / ส่วนรำชกำร / อำเภอ
เลขที่ อันดับ ขั้น
เลขที่ อันดับ ขั้น นักเรียน
284 คศ.2 39,100
ไม่ตอ้ งกรอกข้อมูล

หมำยเหตุ สพท. มีอตั รำข้ำรำชกำรครูเกษียณอำยุรำชกำร เมื่อสิน้ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 จำนวน 5 อัตรำ ได้รับจัดสรรคืน 4 อัตรำ
เหลืออัตราทีต่ อ้ งเกลีย่ จานวน 1 อัตรา

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

ขำดครู
จำกเกณฑ์ ก.ค.ศ.

ตัง้ อยูใ่ น หมำยเหตุ
พืน้ ที่พเิ ศษ

-๖-

กรณีที่ 3 สพท. ได้รับจัดสรรอัตราคืน เท่ากับ จำนวนอัตราเกษียณ ให้ดำเนินการจัดทำ
รายละเอียด จำนวน 1 รายการ ดังนี้
แบบ คปร. รวม
รายงานตำแหน่งข้าราชการครูเกษียณอายุราชการทุกตำแหน่ง (ตารางด้านซ้าย) และตำแหน่งที่ได้รับ
การจัดสรรทุกตำแหน่ง (ตารางด้านขวา) โดยระบุในช่องหมายเหตุ “ได้รับจัดสรรคืน”
หากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาไม่สามารถบริหารจัดการอัตราได้ เนื่องจาก ไม่มี ร.ร. ที่มี
อัตรากำลังต่ำกว่าเกณฑ์ ก.ค.ศ. หรือ ไม่มี ร.ร. ตามเงื่อนไข คปร. (คปร. กำหนดเงื่อนไขฯ ให้คืนฯ ใน ร.ร. ที่มี
นักเรียนไม่น้อยกว่า 120 คน, ร.ร. พื้นที่พิเศษ, ร.ร. พระราชดำริ, ร.ร. ร่วมพัฒนา, ร.ร. ดีประจำตำบล, บรรจุ น.ศ. ทุน)
และไม่ ป ระสงค์ จ ะรั บ จั ด สรรคื น อั ต รา ให้ ก รอกข้ อ มู ล ในช่ อ ง ตำแหน่ ง / ส่ ว นราชการ / อำเภอ และ
ในช่องหมายเหตุ “ส่งคืน”
ตาราง แบบ คปร. รวม
ลำดับ

ที่
1
2
3
4
5

ตำแหน่งเกษียณอำยุรำชกำร ปี'65
ตำแหน่งทีไ่ ด้รับกำรจัดสรร
ตำแหน่ง เงินเดือน
ตำแหน่ง
ตำแหน่ง/ ส่วนรำชกำร / อำเภอ
ตำแหน่ง / ส่วนรำชกำร / อำเภอ
เลขที่ อันดับ ขั้น
เลขที่
ผอ.สถานศึกษา/ร.ร.บ้านหนึ่ง/อ.สอง
1
คศ.3 60,150 ผอ.สถานศึกษา/ร.ร.บ้านหนึง่ /อ.สอง
1
ครู/ร.ร.บ้านสอง/อ.สาม
2
คศ.3 47,660 ครูผชู้ ่วย/ร.ร.บ้านสอง/อ.สาม
2
ครู/ร.ร.บ้านสาม/อ.สี่
3
คศ.2 42,330 ครูผชู้ ่วย/ร.ร.บ้านสาม/อ.สี่
3
ครู/ร.ร.บ้านสี/่ อ.ห้า
4
คศ.3 45,290 ครูผชู้ ่วย/ร.ร.บ้านสิบ/อ.หนึ่ง
4
ครู/ร.ร.บ้านห้า/อ.หก
5
คศ.2 39,100 ครู/ร.ร.บ้านห้า/อ.หก
5
รวม 234,530

ปริมำณงำนสถำนศึ กษำ (ข้ อมูล ณ ปัจจุบัน)

เงินเดือน
จำนวน
อันดับ ขั้น นักเรียน
คศ.3 60,150 560
คศ.3 47,660 71
คศ.2 42,330 99
คศ.3 45,290 750
คศ.2 39,100 261
รวม 234,530

ขำดครู
จำกเกณฑ์ ก.ค.ศ.

-2
-2
-2
-2
2

ตัง้ อยูใ่ น
พืน้ ทีพ่ ิเศษ
เสีย่ งภัย
ร่วมพัฒนา

หมำยเหตุ
ได้รับจัดสรรคืน
ได้รับจัดสรรคืน
ได้รับจัดสรรคืน
ได้รับจัดสรรคืน
ส่งคืน

ได้รับจัดสรรรวม 5 อัตรำ (ได้รับจัดสรรคืน 5 อัตรำ)

รวมตำแหน่งเกษียณอำยุรำชกำร 5 อัตรำ / รวมเป็นเงิน 234,530 บำท

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

หากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ได้รับจัดสรรอัตราคืนไม่สามารถบริหารจัดการได้
เนื่องจาก ไม่มี ร.ร. ที่มีอัตรากำลังต่ำกว่าเกณฑ์ ก.ค.ศ. หรือ ไม่มี ร.ร. ตามเงื่อนไข คปร.
(คปร. กำหนดเงื่อนไขฯ ให้คืนฯ ใน ร.ร. ที่มี นักเรียนไม่น้อยกว่า 120 คน, ร.ร. พื้นที่พิเศษ, ร.ร. พระราชดำริ,
ร.ร. ร่วมพัฒนา, ร.ร. ดีประจำตำบล, บรรจุ น.ศ. ทุน) และบริหารจัดการให้โรงเรียนทุกโรงเรียนไม่มีความขาดครู
แล้ว ขอให้สงวนอัตราว่างดังกล่าวพร้อมรายงานส่งคืนอั ตราให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตามแบบรายงานส่งคืนอัตรา
ตารางแบบส่งคืน
ลำดับ
ที่

ตำแหน่ง
ตำแหน่ง / ส่วนรำชกำร / อำเภอ

เลขที่

ขั้นเงินเดือน

ประเภท

สำเหตุ

ตำแหน่ง

ส่งคืน

อันดับ

เงินเดือน

1

ครู/ร.ร.วัดน้อย/อ.เฉลิมพระเกียรติ

56874

คศ.4

60,150

ตาแหน่งเกษียณ 64

นักเรียนไม่ถึง 120 คน

2

ครู/ร.ร.บ้านโคก/อ.บ้านโคก

3894

คศ.2

38,620

ตาแหน่งเกษียณ 64

นักเรียนไม่ถึง 120 คน

3

ครู/ร.ร.บ้านตลาดควาย(ประชานุกลู )/อ.จอมบึง

934

คศ.3

58,260

ตาแหน่งเกษียณ 64

ไม่มโี รงเรียนทีข่ าดเกณฑ์

3

อัตรำ

รวมทัง้ สิน้

หมำยเหตุ

ทั้งนี้ อัตราว่างที่ระบุใน “แบบรายงานส่งคืนอัตรา” เป็นอัตราที่ สพฐ. สงวนไว้ และห้าม สพท.
นำไปใช้ทุกกรณี โดยอัตราดังกล่าวจะคงค้างอยู่ในบัญชีถือจ่าย จ.18 ของ สพท. จนกว่าจะมีการตัดโอนตำแหน่ง
และอัตราเงินเดือนไปยัง สพท. อื่น หาก สพท. มีความประสงค์หรือความจำเป็นต้องใช้อัตราที่เคยรายงานส่งคืน
ให้ดำเนินการขออนุมัติ สพฐ. เป็นรายกรณี และให้ดำเนินการก่อนการใช้อัตราดังกล่าว

