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1. วัตถุประสงค 

 เพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติงานเก่ียวกับการขอรับการจัดสรรตําแหนงวางจากผล  

การเกษียณอายุประจําป  เพ่ือใหหนวยงานมีอัตรากําลังท่ีเพียงพอตอภารกิจที่เพ่ิมสูงขึ้น 

 

2.  ขอบเขต 

 ตามยุทธศาสตรการปรับขนาดกําลังคนภาครัฐ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบใหตรึง

กรอบอัตรากําลังขาราชการในภาพรวม ตามจํานวนตําแหนงมีเงินที่มีอยู ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2550 

จํานวน 1.16 ลานอัตรา เพ่ือควบคุมจํานวนกําลังคนภาครัฐมิใหมีจํานวนเพ่ิมขึ้น ซ่ึงจะเปนภาระ

ผูกพันงบประมาณคาใชจายดานบุคคล การขอรับการจัดสรรตําแหนงวางจากผลการเกษียณอายุ

ประจําป สําหรับกรมสรรพสามิตเปนไปตามหลักเกณฑที่ ก.พ.กําหนด โดยกรมสรรพสามิตมี

อัตราขาราชการเกินกวา 1,000 อัตรา ตามมติคณะรัฐมนตรีใหได รับการจัดสรรอัตราท่ี

เกษียณอายุในตําแหนงบริหารระดับสูงและบริหารระดับกลางคืนไดท้ังหมดและใหจัดทําบัญชี

ตําแหนงที่จะขอรับการจัดสรรอัตราที่นอกเหนือจากที่กลาวแลวขางตนคืน พรอมเหตุผลความ

จําเปนตอการปฏิบัติงาน 

 

3.  คําจํากัดความ 
 ยุทธศาสตรการปรับขนาดกําลังคนภาครัฐ หมายถึง  การท่ีภาครัฐจะมีกําลังคนใน

ขนาดและคุณภาพท่ีเหมาะสม และใชกําลังคนอยางคุมคา ประหยัด เต็มศักยภาพ จําเปนตองมีกล

ยุทธในการปรับขนาดกําลังคนภาครัฐที่เปนระบบและครอบคลุมทุกมิติในเชิงลึกอยางชัดเจน โดย

สอดรับกับการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม ความกาวหนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และ

สอดคลองกับการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลแนวใหมที่ยึดหลักสมรรถนะ (Competency 
Based) หลักผลงาน (Performance Based) และหลักคุณธรรม (Merit Based) เพื่อใชคนใหนอยลง 

แตมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ดวยการมีระบบที่ใหความคลองตัว ยืดหยุน หลากหลาย อยางเหมาะสม

ตามลักษณะขององคกร รวมท้ังการใหองคกรมีอิสระในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลไดเอง

ภายใตกรอบตําแหนงและงบประมาณที่กําหนด 
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 การขอรับการจัดสรรตําแหนงวางอันเปนผลจากการเกษียณอายุประจําป หมายถึง    
สวนราชการท่ีมีอัตราขาราชการท่ีเกษียณอายุประจําป และวางลง  ตามมาตรการปรับขนาด

กําลังคนภาครัฐ จะตองยุบเลิกตําแหนงวางดังกลาว  แลวนําตําแหนงวางมีเงินไปรวมกัน เพ่ือเกล่ีย

ใหกับหนวยงานท่ีมีความจําเปนตอการปฏิบัติงาน ดังน้ัน หนวยงานที่มีความจําเปนจึงตองขอรับ

การจัดสรรตําแหนงวางดังกลาวมาใชในการปฏิบัติงานใหเพียงพอตอภาระหนาที่ไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

 

4.  หนาที่ความรับผิดชอบ 
 สวนอัตรากําลังและระบบงาน สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล:  เสนอขอรับการจัดสรร
ตําแหนงวางจากผลการเกษียณอายุประจําป เพื่อใหหนวยงานตางๆ มีอัตรากําลังท่ีเพียงพอตอ

ภารกิจที่เพ่ิมสูงขึ้น 
 

5.  ข้ันตอนในการปฏิบัติงาน 
 5.1 เจาหนาท่ีสวนอัตรากําลังและระบบงาน ศึกษาวิเคราะหยุทธศาสตรการปรับขนาด

กําลังคนภาครัฐและแนวทางปฏิบัติตามยุทธศาสตร เพ่ือขอรับการจัดสรรอัตราวางจากการ

เกษียณอายุคืน และการขอรับการจัดสรรอัตราเพิ่มใหม 
 5.2 เจาหนาที่สวนอัตรากําลังและระบบงาน ติดตอประสานงานขอขอมูลตําแหนง

ขาราชการที่วางจากการเกษียณอายุราชการประจําป ขอมูลตําแหนงวางที่จะยุบเลิก แทนตําแหนง

เกษียณอายุราชการประจําป และขอมูลตําแหนงลูกจางประจําที่เกษียณอายุและวางระหวางป จาก

สวนวิชาการบริหารทรัพยากรบุคคล และสวนสรรหา บรรจุและแตงต้ัง 
 5.3 เจาหนาท่ีสวนอัตรากําลังและระบบงาน ตรวจสอบและจัดทําบัญชีตําแหนงวาง

จากการเกษียณอายุ ตําแหนงที่ขอรับการจัดสรรอัตราจากผลการเกษียณอายุคืน เมื่อส้ิน

ปงบประมาณ ตามแบบ คปร. 1-2 

 5.4 เจาหนาท่ีสวนอัตรากําลังและระบบงาน ตรวจสอบ และจัดทําบัญชีตําแหนง

ลูกจางประจําท่ีเกษียณอายุและวางระหวางป และขอมูลเฉพาะสวนราชการ ตามแบบ คปร. 3-5 
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 5.5 เจาหนาท่ีสวนอัตรากําลังและระบบงาน ศึกษา วิเคราะหบทบาท ภารกิจของแต

ละหนวยงานท่ีมีความจําเปนตองมีอัตรากําลังอยางเพียงพอ เพ่ือใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ

บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายของกรมสรรพสามิตและกระทรวงการคลังท่ีไดกําหนดไว 

 5.6 เจาหนาที่สวนอัตรากําลังและระบบงาน จัดทําคําขอพรอมคําช้ีแจงประกอบการ

ขอรับการจัดสรรตําแหนงวางจากผลการเกษียณอายุประจําป เสนอกระทรวงการคลังพิจารณา

เห็นชอบและนําเสนอ คณะกรรมการกําหนดเปาหมายและนโยบายกําลังคนภาครัฐ (คปร.) 

พิจารณาอนุมัติและจัดสรรตําแหนงวางคืนใหหนวยงานตามความจําเปน 
 5.7 คปร. อนุมัติการจัดสรรตําแหนงวางจากผลการเกษียณอายุคืนแลว พิจารณา

เกล่ียอัตรากําลังใหกับหนวยงานที่มีความจําเปนตอการปฏิบัติงาน 
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ข้ันตอนการปฏิบัติงานการขอรับการจัดสรรตําแหนงวางจากการเกษียณอายุประจําป 
(ระยะเวลาการปฏิบัติงานประมาณ 2 เดือน) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศึกษา วิเคราะหยุทธศาสตรการปรับขนาดกําลังคนฯ และ

แนวทางปฏิบัติ เพื่อขอรับการจัดสรรอัตราวางฯ 

ติดตอประสานงานขอขอมลู จากหนวยงานที่เก่ียวของ 

คปร. อนุมัติการจัดสรรตําแหนง พจิารณาเกล่ีย

อัตรากําลังใหกับหนวยงานท่ีมีความจําเปน 

- ตรวจสอบ และจัดทําบัญชีตําแหนงวางจากการเกษียณอายุและตําแหนง

ที่ขอรับการจัดสรรอัตราคืน ตามแบบ คปร. 1-2 

- ตรวจสอบ และจัดทําบัญชีตําแหนงลูกจางประจําที่เกษียณอายุ และวาง

ระหวางป ตามแบบ คปร. 3-5 

ศึกษา วิเคราะหบทบาท ภารกิจของแตละหนวยงานท่ีมีความจําเปนตองมี

อัตรากําลังอยางเพียงพอ 

จัดทําคําขอพรอมคําชี้แจงประกอบการขอรับการจัดสรรตําแหนงวางฯ 

เสนอ กระทรวงการคลังพิจารณาใหความเห็นชอบ และเสนอ คปร. 

พิจารณาอนุมัติ และจัดสรรตําแหนงวางคืนใหหนวยงาน 
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6.  เอกสารอางอิง 

 6.1 หนังสือคณะกรรมการกําหนดเปาหมายและนโยบายกําลังคนภาครัฐ สํานักงาน 

ก.พ. ดวนท่ีสุด ที่ นร 1008.4/314 ลงวันที่ 24 กันยายน 2550 เร่ือง การกําหนดหลักเกณฑการ

ใหรางวัลจูงใจตามยุทธศาสตรการปรับขนาดกําลังคนภาครัฐ (พ.ศ. 2549 - 2551)  

 6.2 หนังสือคณะกรรมการกําหนดเปาหมายและนโยบายกําลังคนภาครัฐ สํานักงาน 

ก.พ. ดวนมาก ที่ นร 1008.4/316 ลงวันท่ี 25 กันยายน 2550 เร่ือง การดําเนินการสําหรับอัตรา

ขาราชการที่เกษียณอายุเม่ือส้ินปงบประมาณ พ.ศ. 2550 และอัตราลูกจางประจําที่เกษียณอายุและ

วางระหวางป ปงบประมาณ พ.ศ. 2550 
   
7.  แบบฟอรมท่ีใช 

 7.1 แบบบัญชีตําแหนงขาราชการพลเรือนท่ีวางจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อส้ิน

ปงบประมาณ พ.ศ. ....  (แบบ คปร. 1) 
 7.2 แบบบัญชีตําแหนงขาราชการพลเรือนท่ีขอรับการจัดสรรอัตราจากผลการ

เกษียณอายุเม่ือส้ินปงบประมาณ พ.ศ. .... (แบบ คปร. 2) 

 7.3 แบบบัญชีตําแหนงลูกจางประจําท่ีเกษียณอายุ ปงบประมาณ พ.ศ. ...........          

(แบบ คปร. 3) 
 7.4 แบบบัญชีตําแหนงลูกจางประจําที่วางระหวางป ปงบประมาณ พ.ศ. ..........  

(แบบ คปร. 4) 
 7.5 แบบขอมูลเฉพาะสวนราชการ (แบบ คปร. 5) 
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8.  เอกสารบันทึก 

 

ช่ือเอกสาร ผูรับผดิชอบ สถานที่จัดเก็บ ระยะเวลา วิธีการจัดเก็บ 

1. แบบบัญชีตําแหนง

ขาราชการพลเรือนท่ีวางจากผล

การเกษียณอายุราชการ เมื่อส้ิน

ปงบประมาณ พ.ศ. ....  (แบบ 

คปร. 1) 

เจาหนาท่ี

สวน

อัตรากําลัง

และ

ระบบงาน 

สํานักบริหาร

ทรัพยากรบุคคล 

ไมมี

ระยะเวลา

ทําลาย 

เรียงตาม

ปงบประมาณ 

2. แบบบัญชีตําแหนง

ขาราชการพลเรือนท่ีขอรับการ

จัดสรรอัตราจากผลการ

เกษียณอายุเม่ือส้ิน

ปงบประมาณ พ.ศ. .... (แบบ 

คปร. 2) 

เจาหนาท่ี

สวน

อัตรากําลัง

และ

ระบบงาน 

สํานักบริหาร

ทรัพยากรบุคคล 

ไมมี

ระยะเวลา

ทําลาย 

เรียงตาม

ปงบประมาณ 

3. แบบบัญชีตําแหนง

ลูกจางประจําท่ีเกษียณอายุ 

ปงบประมาณ พ.ศ. .... (แบบ 

คปร. 3) 

เจาหนาท่ี

สวน

อัตรากําลัง

และ

ระบบงาน 

สํานักบริหาร

ทรัพยากรบุคคล 

ไมมี

ระยะเวลา

ทําลาย 

เรียงตาม

ปงบประมาณ 

4. แบบบัญชีตําแหนง

ลูกจางประจําท่ีวางระหวางป 

ปงบประมาณ พ.ศ. .... (แบบ 

คปร. 4) 

เจาหนาท่ี

สวน

อัตรากําลัง

และ

ระบบงาน 

 

 

สํานักบริหาร

ทรัพยากรบุคคล 

ไมมี

ระยะเวลา

ทําลาย 

เรียงตาม

ปงบประมาณ 



 

 

 

สํานักบริหารทรัพยากร

บุคคล 

คูมือการปฏิบัติงาน 

เรื่อง การขอรับการจัดสรร

ตําแหนงวางจากการเกษียณอายุ

ประจําป 

หมายเลขเอกสาร : WI-ED-SF-01-003 

การแกไขคร้ังที่ : 

วันท่ีเริ่มใช : 12 มกราคม 2553 

หนาที่ :  7  จาก 7 

 

 

 

 

 

ช่ือเอกสาร ผูรับผดิชอบ สถานที่จัดเก็บ ระยะเวลา วิธีการจัดเก็บ 

5. แบบขอมูลเฉพาะสวน

ราชการ (แบบ คปร. 5) 

เจาหนาท่ี

สวน

อัตรากําลัง

และ

ระบบงาน 

สํานักบริหาร

ทรัพยากรบุคคล 

ไมมี

ระยะเวลา

ทําลาย 

เรียงตาม

ปงบประมาณ 


