
 ที่ นร  1006/ว 9 สํ านักงาน ก.พ.
ถนนพิษณุโลก  กทม. 10300

4  พฤษภาคม   2547

เร่ือง การควบคุมเกษียณอายุของขาราชการ
เรียน (กระทรวง  กรม  จังหวัด)
ส่ิงที่สงมาดวย   ตวัอยางบัญชีรายช่ือขาราชการพลเรือนผูมีสิทธิไดรับบํ าเหน็จบํ านาญ
                          ซ่ึงจะมีอายุครบ 60 ปบริบูรณในปงบประมาณ พ.ศ. ....

ดวยพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535  มาตรา 8 (14)  บัญญัติ
ให ก.พ. มอํี านาจหนาที่ในการควบคุมเกษียณอายุของขาราชการพลเรือน  และมาตรา 22 (8) แหง
พระราชบญัญัติฉบับเดียวกัน  บัญญัติให อ.ก.พ.กรม และ อ.ก.พ. สวนราชการที่มีฐานะเปนกรม
มอํี านาจหนาทีช่วย ก.พ.ปฏิบตักิารใหเปนไปตามพระราชบญัญตันิี ้ ตามที ่ก.พ.มอบหมาย  ประกอบกับ
พระราชบัญญัติบํ าเหน็จบํ านาญขาราชการ พ.ศ. 2494  และที่แกไขเพิ่มเติม มาตรา 20  และมาตรา 21
บัญญัติใหคณะกรรมการขาราชการพลเรือนตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน เปน
เจาหนาที่ควบคุมเกษียณอายุของขาราชการ  เวนแตขาราชการสังกัดกระทรวงกลาโหม  ขาราชการ
ฝายตลุาการ  ขาราชการครู  และใหเจาหนาที่ควบคุมเกษียณอายุยื่นบัญชีรายช่ือขาราชการผูมีสิทธิได
รับบํ าเหน็จบํ านาญซึ่งจะมีอายุครบ 60 ปบริบูรณในปงบประมาณถัดไปตอเจากระทรวงของผูนั้น
และกระทรวงการคลังภายในเดือนกันยายนของทุกป และในกรณีที่มีการตอเวลาราชการใหแก
ขาราชการผูใด ใหเจากระทรวงแจงไปใหเจาหนาที่ควบคุมเกษียณอายุทราบ  และใหเจาหนาที่
ควบคมุเกษยีณอายุแจงตอไปยังกระทรวงการคลัง   ดังนั้น  เพื่อใหกระบวนการควบคุมเกษียณอายุ
ขาราชการพลเรือนมีความกระชับ  รวดเร็ว  มีประสิทธิภาพ  รวมทั้งเปนการเสริมสรางความเขมแข็ง
ดานการบริหารทรัพยากรบุคคลใหแกสวนราชการ  ก.พ. จึงมีมติมอบหมายให อ.ก.พ.กรม     
อ.ก.พ.สวนราชการที่มีฐานะเปนกรม  และ อ.ก.พ.สวนราชการที่ทํ าหนาที่ อ.ก.พ.กรม ทํ าการแทน
ก.พ. ในอ ํานาจหนาที่ของเจาหนาที่ควบคุมเกษียณอายุของขาราชการดังตอไปนี้

1. ด ําเนินการยื่นบญัชีรายช่ือขาราชการพลเรือนสามัญผูมีสิทธิไดรับบํ าเหน็จบํ านาญ
ซ่ึงจะมอีายุครบ 60 ปบริบูรณในปงบประมาณถัดไปตอเจากระทรวงของผูนั้น และกระทรวงการคลัง

2. การยื่นบัญชีรายช่ือขาราชการพลเรือนสามัญผูมีสิทธิไดรับบํ าเหน็จบํ านาญ       
ซ่ึงจะมีอายุครบ 60 ปบริบูรณในปงบประมาณถัดไปของขาราชการในสวนราชการไมสังกัด         
สํ านกันายกรัฐมนตรี  กระทรวง หรือทบวง  ใหยื่นตอกระทรวงการคลัง
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 3. การยื่นบัญชีรายช่ือขาราชการพลเรือนในพระองคผูมีสิทธิไดรับบํ าเหน็จบํ านาญ
ซ่ึงจะมีอายุครบ 60 ปบริบูรณในปงบประมาณถัดไปและที่ไดรับการตอเวลาราชการ  ใหยื่นตอ
กระทรวงการคลัง
 ทั้งนี้  การยืน่บัญชีรายช่ือขาราชการตามขอ 1  ขอ 2 และขอ 3  ใหยื่นกอนสิ้นเดือน
กนัยายนของปงบประมาณทุกป

4. เมื่อไดดํ าเนินการตามขอ 1  ขอ 2  และขอ 3  แลว  ขอใหสงบัญชีรายช่ือที่แจง
กระทรวงการคลังไปยังสํ านักงาน ก.พ.จํ านวน 1 ชุด พรอมแผน Diskette  เพือ่ประโยชนในการ
ก ําหนดนโยบาย   มาตรการ   เปาหมาย   และขนาดกํ าลังคนภาครัฐ รวมทั้งติดตามประเมินผลการ
เกษยีณอายุในภาพรวมตอไป

 อนึ่ง  ไดสงตัวอยางบัญชีรายช่ือขาราชการพลเรือนผูมีสิทธิไดรับบํ าเหน็จบํ านาญ 
ซ่ึงจะมอีายุครบ 60 ปบริบูรณ  ในปงบประมาณ พ.ศ. ....  ตามสิ่งที่สงมาดวยเพื่อใหเปนมาตรฐาน
เดียวกัน

 จงึเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  และถือปฏิบัติตอไป  ทั้งนี้  ไดแจงใหกรมและจังหวัด
ตาง ๆ ทราบดวยแลว

                 ขอแสดงความนับถือ

             (นายสีมา   สีมานันท)
              เลขาธิการ ก.พ.

สํ านักตรวจสอบและประเมินผลกํ าลังคน
โทร. 0 2281 0977
โทรสาร  0 2282 7316



ตัวอยาง
บัญชีรายชื่อขาราชการพลเรือนผูมีสิทธิไดรับบํ าเหน็จบํ านาญซึ่งจะมีอายุครบ 60 ปบริบูรณ

ในปงบประมาณ พ .ศ. ....
สังกัดกรม.............................................................กระทรวง..............................................

ลํ าดับ
ท่ี

ชื่อ - สกุล ต ําแหนง/สวนราชการ ระดับ เกิด
วัน เดือน ป

หมายเหตุ

1.
2.

3.

4.

ขาราชการพลเรือนสามัญ

นาย ก.
นาง ข.

นาย ค.

น.ส. ง.

ขาราชการพลเรือนวิสามัญ

อธิบดี (นักบริหาร 10)
ผูอํ านวยการกอง
(นติิกร 8) กองนิติการ
บุคลากร 7 ว
สํ านักบริหารกลาง
เจาหนาที่ธุรการ 5
สํ านักกฎหมาย

10
8

7

5

2 ต.ค.2487
1 ธ.ค.2487

2 ส.ค.2488

1 ต.ค.2488

เรียงจากระดับสูงสุด
ลงมา

หมายเหตุ   1.  ตวัอยางขาราชการพลเรือนผูมีสิทธิไดรับบํ าเหน็จบํ านาญซึ่งจะมีอายุครบ 60 ปบริบูรณ
ในปงบประมาณ พ.ศ.2548  คอื ผูทีเ่กดิระหวางวนัที ่2 ตลุาคม 2487  ถึงวนัที ่1 ตลุาคม 2488

                    2. ใหระบทุัง้ชือ่ต ําแหนงในการบรหิารและชือ่ต ําแหนงในสายงาน (กรณช่ืีอต ําแหนงใน
                         การบริหารตางจากชื่อตํ าแหนงในสายงาน)


