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ที่มท ๐๘๐๘.๕/� � กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

§0 สิงหาคม

เรื่อง การรายงานข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้มีสิทธจิะไดร้ับบําเหน็จบํานาญในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖0
ซึ่งมีอายุจะครบ ๖๐ ปีบรบิูรณใ์นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

เรียน ผูว้่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

สิ่งทีส่่งมาด้วย ๑. แบบบัญชีรายชื่อข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้มีสิทธิจะไดร้ับบําเหน็จบํานาญในปงีบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งจะมอีายคุรบ ๖๐ ปีบรบิูรณ์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (แบบ ๑)

๒. แบบสรุปบัญชรีายชื่อข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้มีสิทธจิะไดร้ับบําเหน็จบํานาญในปงีบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๐ (แบบ ๒)

ตามพระราชบัญญัตบิําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๐ แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๐๘ และ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๒๐ มาตรา๒๒กําหนดใหผู้ว้่าราชการจังหวัด เป็นเจ้าหน้าทีค่วบคุม
เกษียณอายขุองข้าราชการส่วนท้องถิ่น และมาตรา ๒๓ กําหนดใหก้่อนสิ้นเดือนสุดท้ายชองปีงบประมาณทุกปี
ใหเ้จ้าหน้าทีค่วบคุมเกษียณอายุข้าราชการส่วนท้องถิ่นดังบัญญัตไิวใ้นมาตรา ๒๒ ยื่นบัญชีรายชื่อข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่นผู้มีสิทธจิะไดร้ับบําเหน็จบํานาญซึ่งมอีายจุะครบ ๖๐ ปีบรบิูรณใ์นปงีบประมาณถัดไปต่อคณะกรรมการ
ทองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)

เพื่อปฏิบัตใิหเ้ป็นไปตามมาตรา๒๒ และมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัตดิังกล่าว ในการเตรียม
ความพร้อมการจัดทํางบประมาณเงินอุดหนุนสําหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบําเหน็จบํานาญ)
และการสํารองเงินกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น เพื่อรองรับภาระการจ่ายเงินบําเหน็จบํานาญ
ใหแ้กข่้าราชการส่วนท้องถิ่น ในปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงขอใหจ้ังหวัดดําเนินการ ดังนี้

(๑) แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทําบัญชีรายชื่อข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้มีสิทธจิะไดร้ับ
บําเหน็จบํานาญในปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ชื่งมีอายจุะครบ ๖๐ ปีบรบิูรณใ์นปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
คือตั้งแตร่ะหว่าง ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ (เกษียณ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙)

แยกตามประเภท ตามแบบ ๑ (สิ่งทีส่่งมาด้วย ๑)

(๒) ใหส้ํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดรวบรวมข้อมูลขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ตามข้อ (๑) และจัดทําแบบสรุปบัญชีรายชื่อข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้มีสิทธิจะไดร้ับบําเหน็จ
บํานาญในปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามแบบ ๒ (สิ่งทีส่่งมาด้วย ๒)

๒๕๕๘

/(๓) ใหจ้ังหวัด ...
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(๓) ใหจ้ังหวัดจัดส่งสําเนาแบบ ๑ และ แบบ ๒ ตามข้อ (๑) และข้อ (๒) ตามลําดับใหส้ํานักงาน
กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนห้องถิ่น (กบท.) ภายในวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๘

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการต่อใป

ขอแสดงความนับถือ

4S*

(นายโชคชัย เดชอมรธัญ)
รองอธิบดี รักษาราชการแทบ

อธิบดกีรมส่งเสริมการปกครองห้องถิ่น

สํานักบริหารการคลังห้องถิ่น
ส่วนบําเหน็จบํานาญและสวัสดิการ
โทร ๐-๒๒๔๑-๙๐๖๙ ต่อ

โทรสาร ๐-๒๒๔๑-๙๐๖๗
๓๐๑-๓๑0



แบน 1
แบบบัญริ!รายรเิอข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้มืสิทธจิะใดัรับบําเหน็จบํานาญในปีงบประมาณ 2560

ขึ้งจะมือายจุะครบ 60 ปีบริ’\Jรณ์ ใบปงีบประมาณ พ.ศ. 2559 (เกนืยณ ณ วับที่ 30 กันยายน 2559)

ตําแหน่งครู/ครกู่ายโอน/ครผููดู้แลเดก/ข้าราขการถ่ายโอน/ข้าราชการตําแหน่งอื่น
จังหวัดอบจyเทศบาล/เมืองพัทยา/อบต. อำ๓อ

ระดับตําแหน่งตําแหน่ง* วับ ๓อบ ปี เงินเดือน

ปัจจบุัน
(บาท)

เวลาราชการ
«# (ปี) ***โอบเป็น

จรก. ส่วนท้องถ'บ
อื่อ - สfเด เลขประจำตัวประขาชนท

ระตับ เข้ารบราขโ,ารข้าราขการ
ถ่ายโอบ

ข้าราขการ
ตําแหน่งอื่น

คศ.ครู ครู ครู
ผูดู้แลVดกถ่ายโอน (ท้าปี) ###*

1

2

ตัวอย่าง

1/10/25243 36 53,080.001 0000 00000 00 1 /นาย ก

18/5/2522/ 6 39 33,310.001 0000 00000 00 2นาย ข

1/2/25238 1/12/2545 38 60,450.00/1 0000 00000 00 3นาย ค

ผูร้ายงานลงซอ
( )

ตําแหน่งปลัด อบจ./ปลัดเทศบาล/ปลัดเมืองพัทยา/ปลัด อบต
วันที่

หมายเหดู

* ใหท้ําเครื่องหมาย 'รลงในซ่องดามประเภทตําแหน่งของข้าราชการ

** ข้าราชการตําแหน่งอื่นคอตําแหน่งนอกเหนือจาก “

เวลาราชการนับตั้งแตว่ันบรรจุจนก่ง 30.กั'นยายน 2559 รวมทวคูณ (ก้าม) การนับเวลาราชการกรณิจํานวนวับ 30 วัน นับเป็นหบี่งเดือน จํานวนเดือนตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไปใหป้็ดเป็น 1 ปี

เป็นเงินเดือน ณ เดือนทีร่ายงาน + เงิน พลร. (ก้าม)

NJ
4�

##*



แบบ 2

แบบสรุปบัญใ?รายใ}อข้าราขการส่วนท้องถิ่นผู้มีสิทธจิะไดร้ับบําเหน็จบํานาญ
ในปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 (เกษียณ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559)

จังหวัด

r-o-น

จำนวนข้าราชการส่วนท้องถิ่นจะเกษึยณอายุ 30 กันยายน 2559 (ราย)
A

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ

ถ่ายโอน

ข้าราชการ

ตำแหน่งอื่น

ท ครู ครู ครู หมายเหตุ
ผูดู้แลเดกถ่ายโอน

องค์การบริหารส่วนจังหวด1

เทศบาล/เรองพัทยา จำนวน แห่ง2

2.1 เทศบาล

2.2 เทศบาล

องค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน แห่ง3

3.1 อบต.

3.2 อบต.

รวมทั้งสิบ (1) + (2) + (3) แห่ง

-I
ผูร้ายงานลงขอ

(1 )

ตําแหน่งท้องถิ่นจังหวัด

วนท




