ความรู้ เกี่ยวกับบําเหน็จบํานาญข้ าราชการส่ วนท้ องถิ่นและ
ความรู้ เกี่ยวกับกองทุนบําเหน็จบํานาญข้ าราชการส่ วนท้ องถิ่น
ความรู้ เกี่ยวกับบําเหน็จบํานาญข้ าราชการส่ วนท้ องถิ่นและ
ความรู้ เกี่ยวกับกองทุนบําเหน็จบํานาญข้ าราชการส่ วนท้ องถิ่น
โดย นางราตรี รั ตนไชย ผู้อาํ นวยการส่ วนบําเหน็จบํานาญและสวัสดิการ ดังนี ้
สาระสําคัญของ พ.ร.บ.บําเหน็จบํานาญข้ าราชการส่ วนท้ องถิ่น พ.ศ. 2500
• หลักการสําคัญ คือ บําเหน็จบํานาญข้ าราชการส่วนท้ องถิ่นนี ้ กําหนดสิทธิประโยชน์ให้ ข้าราชการส่วน
ท้ องถิ่น ได้ รับเช่นเดียวกับข้ าราชการพลเรื อน/ทหาร ตาม พ.ร.บ.บําเหน็จบํานาญข้ าราชการ
พ.ศ. 2494
• มาตรา 4 กําหนดให้ ข้าราชการ อบจ. พนักงานเทศบาล พนักงานเมืองพัทยา และพนักงานส่วนตําบล
(ยกเว้ น กทม.) มีสิทธิได้ รับบําเหน็จบํานาญ
• มาตรา 6 และมาตรา 9 กําหนดให้ มีกองทุนบําเหน็จบํานาญข้ าราชการส่วนท้ องถิ่น (กบท.)
เพื่อจ่ายบําเหน็จบํานาญให้ แก่ข้าราชการส่วนท้ องถิ่นดังกล่าว ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดใน พ.ร.บ.ฉบับนี ้
งบประมาณในการเบิกจ่ ายบําเหน็จบํานาญข้ าราชการส่ วนท้ องถิ่น
• การจ่ายเงินบําเหน็จบํานาญของข้ าราชการส่วนท้ องถิ่น เกือบทุกประเภทตําแหน่ง จ่ายจากเงินกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้ าราชการส่วนท้ องถิ่น (เงินส่งสมทบ กบท. หรื อขอโอนเพิ่มจาก กบท.)
• เงินบําเหน็จบํานาญข้ าราชการตําแหน่ง ครู ครูถ่ายโอน ครูผ้ ดู แู ลเด็ก จ่ายจากงบประมาณ
เงินอุดหนุน สําหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บําเหน็จ บํานาญ)
• เงินบําเหน็จบํานาญข้ าราชการถ่ายโอนทุกตําแหน่ง (ไม่รวมครูถ่ายโอน) แบ่งสัดส่วนจ่ายตาม
ระยะเวลาการเป็ นข้ าราชการ จ่ายจากเงินอุดหนุนสําหรับสิทธิประโยชน์ ข้ าราชการและลูกจ้ างถ่ายโอน และ
กบท.
งบประมาณในการเบิกจ่ ายบําเหน็จบํานาญข้ าราชการส่ วน

ท้ องถิ่น
• เงินเพิ่มจากเงินบํานาญ ร้ อยละ 25 ทุกตําแหน่ง จ่ายจาก กบท. (ต้ องเป็ น ขรก.ท้ องถิ่น

ก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2535) ขรก.ถ่ายโอนทุกตําแหน่งที่มีสิทธิรับบํานาญ ไม่มีสิทธิได้ รับเงินเพิ่มจากเงิน
บํานาญ ร้ อยละ 25
• เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบํานาญ (ช.ค.บ.) ทุกตําแหน่ง ยกเว้ น ครู ครูถา่ ยโอน ครูผ้ ดู แู ลเด็ก และ
ขรก. ถ่ายโอน จ่ายจากเงินงบประมาณของ อปท. ต้ นสังกัดที่ ขรก.ท้ องถิ่นผู้นนั ้ ออกจากราชการ
และยื่นขอรับบํานาญ

องค์ ประกอบสําคัญในการคํานวณเงินบําเหน็จบํานาญ
• เวลาราชการ หมายถึง เวลาราชการปกติ รวมเวลาทวีคณ
ู (ถ้ ามี)
• เงินเดือนเดือนสุดท้ าย หมายถึง เงินเดือนที่ได้ รับจากงบประมาณของราชการส่วนท้ องถิ่น ประเภท
เงินเดือนเดือนสุดท้ ายก่อนออกจากราชการ
โดยไม่รวม เงินเพิ่มประจําตําแหน่ง หรื อเงินเพิ่มสําหรับผู้เชี่ยวชาญหรื อผู้
ประกอบวิชาชีพเฉพาะ
แต่ให้ รวม เงินเพิ่มสําหรับการสู้รบการ (พ.ส.ร.) และหรื อการ
ปราบปรามผู้กระทําผิด (ถ้ ามี)

- 2 หลักเกณฑ์ เกี่ยวกับการรั บบําเหน็จบํานาญปกติ
• บุคคลที่ไม่มีสิทธิ ได้ แก่ ผู้ที่ถกู ไล่ออกจากราชการ หรื อผู้ซึ่งมีเวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จ
บํานาญไม่ครบหนึง่ ปี บริ บรู ณ์ ฯลฯ
• ระยะเวลาราชการที่ใช้ ในการพิจารณา กรณีออกตามเหตุ 4 เหตุ
• กรณี ไม่ถงึ 10 ปี บริ บรู ณ์ มีสิทธิได้ รับ บําเหน็จ
• กรณี 10 ปี บริ บรู ณ์ขึ ้นไป มีสิทธิได้ รับ บํานาญ
• กรณีมีสิทธิได้ บํานาญ จะขอรับบําเหน็จแทนบํานาญก็ได้
• กรณี ไม่ได้ ออกจากราชการด้ วย 4 เหตุ ถ้ าออกจากราชการเพราะลาออก ต้ องมีเวลาราชการสําหรับ
คํานวณ บําเหน็จบํานาญ ครบ 10 ปี จึงจะมีสิทธิได้ รับบําเหน็จ
• เป็ นสิทธิเฉพาะตัวโอนไม่ได้
บําเหน็จบํานาญเหตุทดแทน
• จ่ายให้ แก่ข้าราชการส่วนท้ องถิ่น ซึง่ ออกจากราชการเพราะเลิกหรื อยุบตําแหน่ง หรื อไปดํารงตําแหน่ง
ทางการเมือง หรื อซึง่ มีคําสัง่ ให้ ออกโดยไม่มีความผิด
สิทธิรับบําเหน็จบํานาญด้ วยเหตุทดแทน
• หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ 97/2505 ลงวันที่ 3 มกราคม 2505 เรื่ อง สิทธิรับบําเหน็จบํานาญปกติ
ตามกฎหมายว่าด้ วยบําเหน็จบํานาญข้ าราชการส่วนท้ องถิ่น
• สิทธิการรับบําเหน็จบํานาญด้ วยเหตุผลทดแทนตามมาตารา 14 ได้ แก่ ผู้ซง่ึ ออกจากราชการเพราะ
ก. เลิกหรื อยุบตําแหน่ง
ข. ไปดํารงตําแหน่งการเมือง
ค. ทางราชการมีคาํ สัง่ ให้ ออกโดยไม่มีความผิด
การออกจากราชการของข้ าราชการเพื่อรับบําเหน็จบํานาญเพื่อทดแทนนี ้จะมีได้ ก็แต่กรณีที่ทาง
ราชการสัง่ ให้ ออกจากทางราชการเท่านันไม่
้ ใช่ลาออกด้ วยใจสมัครของตนเอง
2. บําเหน็จบํานาญเหตุทุพพลภาพ
• จ่ายให้ แก่ข้าราชการส่วนท้ องถิ่นซึง่ เจ็บทุพพลภาพ ซึง่ แพทย์ทางราชการรับรองได้ ตรวจแสดง
ความเห็นว่าไม่สามารถที่จะรับราชการในตําแหน่งหน้ าที่ซงึ่ ปฏิบตั อิ ยูน่ นต่
ั ้ อไป
3. บําเหน็จบํานาญเหตุสูงอายุ
1. จ่ายให้ แก่ข้าราชการส่วนท้ องถิ่นผู้มีอายุครบ 60 ปี บริ บรู ณ์แล้ ว หรื อ
2. จ่ายให้ แก่ข้าราชการส่วนท้ องถิ่นที่มีอายุครบ 60 ปี บริ บรู ณ์ ประสงค์จะลาออกจากราชการ
ให้ ผ้ มู ีอํานาจสัง่ อนุญาตให้ ลาออกจากราชการเพื่อรับบําเหน็จบํานาญเหตุสงู อายุได้

4. บําเหน็จบํานาญเหตุรับราชการนาน
1. จ่ายให้ แก่ข้าราชการส่วนท้ องถิ่นซึง่ มีเวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญครบ
30 ปี บริ บรู ณ์แล้ ว หรื อ
2. จ่ายให้ แก่ข้าราชการส่วนท้ องถิ่นที่มีเวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญ 25 ปี
บริบรู ณ์ ประสงค์จะลาออกจากราชการให้ ผ้ มู ีอํานาจสัง่ อนุญาตให้ ลาออกจากราชการเพื่อรับบําเหน็จบํานาญ
เหตุรับราชการนานได้

- 3 เวลาราชการและการนับเวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญ
การนับเวลาราชการ
นับเวลาราชการให้ ในวันทีไ่ ด้ รับเงินเดือน
นับเวลาราชการตังแต่
้ อายุครบ 18 ปี บริ บรู ณ์
ขึ ้นทะเบียนทหารกองประจําการ นับตังแต่
้ ขึ ้นทะเบียนทหาร
กรณีป่วย ลา พักราชการ ถ้ าได้ เงินเดือน นับเวลาราชการเต็ม
กรณีได้ รับการคัดเลือก สอบคัดเลือก ไปดูงานศึกษาวิชาในต่างประเทศ
ให้ นบั เวลาราชการเต็มเวลา

เวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญนับจํานวนปี
-4นับ 12 เดือน เป็ น 1 ปี /เศษของปี ถ้าถึง 1/2ปี นับเป็ น 1 ปี /วัน มีหลายระยะ นับ 30 วัน เป็ น 1 เดือน

-๔-

แนวทางปฏิบตั ใิ นการดําเนินงานด้ านบําเหน็จบํานาญฯ
การคํานวณบําเหน็จบํานาญข้ าราชการส่ วนท้ องถิ่น
การคํานวณเงินช่ วยเหลือค่ าครองชีพ (ช.ค.บ) และการนับเวลาราชการ

โดย นางสาวชลลดา เอี่ยมวิศิษฏ์ หัวหน้ าฝ่ ายรายได้ การเงินและการบัญชี ดังนี ้
แนวทางปฏิบัตงิ านด้ านบําเหน็จบํานาญของข้ าราชการส่ วนท้ องถิ่น
แนวทางปฏิบัตงิ านด้ านบําเหน็จบํานาญ
• การสัง่ จ่ายบําเหน็จบํานาญข้ าราชการส่วนท้ องถิ่น (สถจ.)
• การคํานวณบําเหน็จบํานาญ
• การขอโอนเงินกองทุนบําเหน็จบํานาญฯ (กบท.)
• การเบิกเงินจ่ายเงินอุดหนุนของ ครู ครูผ้ ดู แู ลเด็ก ครูถ่ายโอนและข้ าราชการถ่ายโอน

• การขอรับบําเหน็จบํานาญ กรณีหรื อหาว่าการกระทําผิดวินยั แล้ วลาออกจากข้ าราชการ โดยกรณียงั
ไม่ถึงที่สดุ
• การขอเปลี่ยนแปลงสถานที่รับบํานาญ
• การคืนเงินบําเหน็จเพื่อนับเวลาราชการต่อเนื่องและรายงาน สถ.

- 4 • ทะเบียนผู้รับบํานาญ
- ตําแหน่งครู ครูถ่ายโอน อื่นถ่ายโอน และตําแหน่งอื่น
• สํารวจผู้ท่ีจะเกษี ยณในแต่ละปี ตามพ.ร.บ.บําเหน็จบํานาญฯ พ.ศ. 2500 ม.23 ก่อนสิ ้นเดือนสุดท้ าย
ของปี งบประมาณทุกปี ให้ เจ้ าหน้ าที่ควบคุมเกษียณอายุข้าราชการส่วนท้ องถิ่น ดังบัญญัตไิ ว้ ใน ม.22
ยื่นบัญชีรายชื่อข้ าราชการส่วนท้ องถิ่นผู้มีสิทธิจะได้ รับบําเหน็จบํานาญซึง่ มีอายุจะครบหกสิบ ปี
บริ บรู ณ์ในปี งบประมาณถัดไป ต่อคณะกรรมการกองทุนบําเหน็จบํานาญข้ าราชการส่วนท้ องถิ่น
• การรายงานการเบิกเงิน
การสั่งจ่ ายบําเหน็จบํานาญ
• สิทธิในการขอรับบําเหน็จบํานาญปกติ (ม.9)
• ผู้ไม่มีสิทธิได้ รับบําเหน็จบํานาญปกติ (ม.11)
• ข้ าราชการส่วนท้ องถิ่นมีสิทธิได้ รับบําเหน็จบํานาญปกติด้วยเหตุอย่างใดอย่างหนึง่ ดังต่อไปนี ้ เหตุ
ทดแทน เหตุทพุ พลภาพ เหตุสงู อายุ และเหตุรับราชการนาน (ม.12)
• สิทธิในการขอรับบําเหน็จบํานาญปกติ ให้ มีอายุครบ 3 ปี (ม.13)
การสั่งจ่ ายบําเหน็จบํานาญ
•

ข้ าราชการส่วนท้ องถิ่นผู้ใดมีเวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญครบสิบปี บริ บรู ณ์
แล้ ว ออกจากราชการเพราะลาออกและไม่มีสิทธิที่จะได้ รับบําเหน็จบํานาญปกติตามความใน
ม.12 ก็ให้ ได้ รับบําเหน็จตามเกณฑ์ใน ม.32 (ม.20)

เอกสารประกอบการจัดทําคําสั่งจ่ ายบําเหน็จบํานาญปกติ
ให้ ผ้ ปู ระสงค์ขอรับบําเหน็จบํานาญปกติ ยื่นเรื่ องตามแบบ บ.ท.1 และ แบบ บ.ท.2 พร้ อมสําเนาคําสัง่
บรรจุหรื อแต่งตังฯยื
้ ่นต่อ อปท. ที่ตนสังกัดครัง้ สุดท้ าย จํานวน 3 ชุด และให้ เจ้ าหน้ าที่ผ้ รู ับผิดชอบรวมหลักฐาน
(ข้ อ 16) ดังนี ้
• สมุดประวัตหิ รื อบัตรประวัตขิ ้ าราชการส่วนท้ องถิ่น
• ใบรับรองสมุดประวัติ อัตราเงินเดือน เงินเพิ่ม(ถ้ ามี) และเวลาทวีคณ
ู ระหว่างประจําปฏิบตั หิ น้ าที่ในเขต
ที่ได้ ประกาศใช้ กฎอัยการศึกตามแบบ บ.ท.3
• สําเนาคําสัง่ เลื่อนเงินเดือนในวันที่ 30 กันยายนของปี ที่ออกจากราชการส่วนท้ องถิ่น สําหรับผู้ที่ครบ
เกษียณอายุ
เอกสารประกอบการจัดทําคําสั่งจ่ าย
• สําเนาคําสัง่ ที่ให้ ออก หรื ออนุญาตให้ ลาออกจากราชการส่วนท้ องถิ่น แล้ วแต่กรณี

• ต้ นฉบับหรื อสําเนาภาพถ่ายใบแสดงความคิดเห็นของแพทย์ที่ทางราชการรับรอง ซึง่ ตรวจและให้
ความเห็นว่า ไม่สามารถจะรับราชการในหน้ าที่ได้ ตอ่ ไป สําหรับผู้ท่ีออกจากราชการเพราะเหตุทพุ พล
ภาพ
• หลักฐานการตรวจสอบและรับรองเวลาราชการ ของกรมการเงินกลาโหม สําหรับผู้ท่ีเคยรับราชการ
ทหารกองประจําการก่อนหรื อภายหลังที่เข้ ารับราชการแล้ ว
• หลักฐานเกี่ยวกับการสัง่ พักราชการ ให้ ออกจากราชการไว้ กอ่ น ให้ ออก ปลดออก หรื อไล่ออก และหลัง
ฐานการรับเงินเดือนระหว่างนัน้ สําหรับผู้ท่ีเคยถูกสัง่ พัก หรื ออกจากราชการในลักษณะดังกล่าว เว้ น
แต่สงั่ บันทึกไว้ ในสมุดประวัติโดยชัดแจ้ งแล้ ว
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• หลักฐานการอนุมตั ขิ องก.พ. หรื อ รมว. มท.แล้ วแต่กรณี สําหรับผู้ท่ีมีสทิ ธิได้ รับเวลาอุดมศึกษาใน
ต่างประเทศ
• หลักฐานเกี่ยวกับราชการส่วนท้ องถิ่นสัง่ ให้ ไปทําการใดๆ ตามมติ ค.ร.ม. ซึง่ ได้ นบั เวลาระหว่างนัน้
เหมือนเต็มเวลาราชการ
• หลักฐานการมีสิทธิได้ รับเวลาทวีคณ
ู สําหรับผู้ปฏิบตั หิ น้ าที่ตามที่กระทรวงกลาโหมกําหนด ในระหว่าง
ที่มีการรบ หรื อการสงคราม หรื อการปราบจลาจล หรื อในระหว่างประกาศสถานการณ์ฉกุ เฉิน ซึง่
รังรองโดยกรมการเงินกลาโหม กระทรวงกลาโหม
เอกสารประกอบการจัดทําคําสั่งจ่ าย
• หลักฐานการมีสิทธิได้ นบั เวลาทวีสําหรับผู้ปฏิบตั ริ าชการปราบปรามผู้ก่อการร้ ายคอมมิวนิสต์ ซึง่
รับรองโดยกองอํานวยการรักษาความมัน่ คงภายใน (กอ.รมน.)
• หลักฐานการมีสทิ ธิได้ นบั เวลาทวีคณ
ู สําหรับผู้ปฏิบตั ริ าชการรับหรื อปฏิบตั ริ าชการตามแบบป้องกัน
ประเทศหรื อปฏิบตั ริ าชการอื่น ตามแบบที่กระทรวงกลาโหมขอทําความตกลงกับ มท. ทราบแล้ ว
• หลักฐานการพิจารณาขององค์กรกลางบริหารงานบุคคลราชการส่วนท้ องถิ่น (ก.จ.จ. หรื อ ก.ท.จ. หรื อ
ก.อบต.จังหวัด หรื อ ก.เมืองพัทยา) สําหรับผู้ท่ีถกู กล่าวหาว่ากระทําผิดวินยั อย่างร้ ายแรงก่อนออก
จากราชการ หรื อถูกสัง่ ให้ ออกจากราชการเพราะหย่อนความสามารถ หรื อ
เอกสารประกอบการจัดทําคําสั่งจ่ าย
ประพฤติตนไม่เหมาะสม หรื อบกพร่องในหน้ าที่ หรื อมีมลทินมัวหมอง หรื อกระทําผิดวินยั
อย่าง
ร้ ายแรง ซึง่ มีระเบียบให้ สว่ นราชการเจ้ าสังกัดรายงานผลการปฏิบตั ใิ นเรื่ องดังกล่าวให้ องค์กรกลางบริหารงาน
บุคคลของข้ าราชการนันๆทราบหรื
้
อหลักฐานการประกันด้ วยบุคคล หรื อทรัพย์สินสําหรับผู้ที่เจ้ าสังกัดยังไม่ได้
รายงานผลการปฏิบตั ิ หรื อรายงานแล้ วแต่องค์กรกลางบริหารงานบุคคลนันๆ
้ ยังพิจารณา หรื อดําเนินการเรื่ อง
ดังกล่าวไม่เสร็ จสิ ้น
• หลักฐานการชดใช้ เงินคืนกรณีลาศึกษาหรื อดูงานแล้ วกลับมาปฏิบตั ริ าชการ ชดใช้ ไม่ครบตามสัญญา
• แบบคํานวณการตรวจสอบบําเหน็จบํานาญ (แบบบ.ท.4)
หลักฐานประกอบการพิจารณา(กรณีบาํ เหน็จ-บํานาญปกติ และเงินเพิ่มฯ)
1. แบบขอรับบําเหน็จบํานาญ (บ.ท.1) ผู้ได้ รับสิทธิประโยชน์เป็ นผู้ยื่น
2. แบบรายการรับเงินเดือน (บ.ท.2) ต้ องมีรายระเอียดการรับเงินเดือนทุกเดือนตังแต่
้ เริ่มรับราชการถึง
เดือนที่ออกจากราชการ โดยให้ ข้าราชการส่วนท้ องถิ่นไม่ตํ่ากว่าระดับ 5 เป็ นผู้รับรองว่าถูกต้ อง

3. ใบรับรองสมุดประวัติ อัตราเงินเดือน เงินเพิ่มพ.ส.ร.(ถ้ ามี) และเวลาทวีคณ
ู ระหว่างประจําปฏิบตั ิ
หน้ าที่ในเขตที่ได้ รับประกาศใช้ กฎอัยการศึก(บ.ท.3) ซึง่ ต้ องระบุวนั เดือนปี ที่ปฏิบตั ิราชการ และลงวัน
ลาให้ ครบถ้ วนถูกต้ อง โดยผู้รับรองจะต้ องเป็ นหัวหน้ าราชการส่วนท้ องถิ่นหรื อเทียบเท่าขึ ้นไปหรื อผู้ที่
ได้ รับมอบหมายลงนามรับรอง(ผู้บริหาร อปท.) และ/หรื อหนังสือรับรองเวลาราชการทวีคณ
ู
นอกเหนือจากที่ประกาศกฎอัยการศึก (ถ้ ามี)
4. แบบคํานวณการตรวจสอบบําเหน็จบํานาญ (บ.ท.4)
5. สําเนาคําสัง่ บรรจุ/แต่งตังหรื
้ อหนังสือรับรองการบรรจุ/แต่งตังครั
้ ง้ แรก
6. สําเนาคําสั่งโอน/ย้ าย และหรื อคําสัง่ รับโอนไปรับราชการส่วนท้ องถิ่น (ถ้ ามี)
7. สําเนาคําสัง่ ที่ให้ ออกหรื ออนุญาตให้ ลาออกจากราชการ
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้ นเดือนครัง้ สุดท้ ายก่อนออกจากราชการหรื อสําเนาคําสัง่ เลื่อนเงินเดือนใน
วันที่ 30 กันยายนของปี ที่ออกจากราชการส่วนท้ องถิ่นสําหรับผู้ท่ีครบเกษียณอายุ
9. สมุดประวัตหิ รื อบัตรประวัตขิ ้ าราชการส่วนท้ องถิ่น
ขัน้ ตอนการปฏิบัตงิ าน
1. ตรวจสอบแบบขอรับเงินบําเหน็จปกติ หรื อบํานาญปกติเป็ นตําแหน่งอื่น อื่นถ่ายโอน ครู ครูถ่ายโอน
เป็ นสมาชิก กบข. หรื อไม่
2. ตรวจสอบชื่อตัว-ชื่อสกุล
3. ตรวจสอบวันเดือนปี เกิด จากบัตรประวัติ
4. ตําแหน่งปั จจุบนั ระดับ สังกัดราชการส่วนท้ องถิ่น จังหวัด
5. ตรวจสอบคําสัง่ เลื่อนขันเงิ
้ นเดือน ครัง้ ที่ 1 ณ 1 เมษายน หรื อ ครัง้ ที่ 2 ณ 1 ตุลาคม
6. วันเดือนปี ที่บรรจุแต่งตังเข้
้ ารับราชการ ตําแหน่ง สังกัด จังหวัด ให้ ตรวจสอบจากคําสัง่ บรรจุ/แต่งตัง้
หรื อหนังสือรับรองการบรรจุครัง้ แรกควบคูก่ บั บัตรประวัติ
7. วันเดือนปี ที่โอน/ย้ าย ทางสังกัดรับราชการส่วนท้ องถิ่น ตรวจจากคําสัง่ โอน/ย้ าย หรื อบัตรประวัติ
8. ตรวจสอบการออกจากราชการด้ วยเหตุ ได้ แก่ เหตุทดแทน เหตุทพุ พลภาพ เหตุสงู อายุ เหตุรับ
ราชการนาน หรื อลาออกเพื่อไปประกอบอาชีพอื่น เป็ นต้ น
9. วันที่ออกจากราชการ
10.

คํานวณเวลาราชการปกติ เริ่ มจากวันที่บรรจุ-วันที่ออกจากราชการ

11.
คํานวณเวลาราชการทวีคณ
ู ตรวจสอบจากแบบ บ.ท.3 และหนังสือรับรองนอกเหนือจากที่
ประกาศอัยการศึก (ถ้ ามี) รวมกันแล้ วหักวันที่มิได้ ปฏิบตั ิราชการประจําในวันที่ประกาศกฎอัยการศึก
(ถ้ ามี) และวันลา พัก ขาดราชการ โดยไม่ได้ รับเงินเดือน
12.
รวมเวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญ โดยคํานวณจากเวลาราชการปกติบอกเวลา
ราชการทวีคณ
ู (ถ้ ามี) เป็ นปี เดือน วัน (กําหนดให้ นบั 30 วันเป็ น 1 เดือน นับ 12 เดือน เป็ น 1 ปี เศษ
ของเดือนตังแต่
้ 6 เดือน ขึ ้นไปนับเป็ น 1 ปี กรณีข้าราชการถ่ายโอนเป็ นสมาชิก กบข. คํานวณเวลา
ราชการที่แท้ จริ ง โดยคํานวณปี บวกเดือน หารด้ วย 12 หารด้ วย 360 คิดทศนิยม 2 ตําแหน่ง)
13.
ตรวจสอบเงินเดือนเดือนสุดท้ าย และเงิน พ.ส.ร.(ถ้ ามี) ถ้ ากรณีข้าราชการถ่ายโอนเป็ นสมาชิก
กบข. ใช้ เงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้ าย
14.
คํานวณเงินบําเหน็จ-บํานาญปกติ และเงินเพิ่ม 25%
15. คําสัง่ จ่ายเงินบําเหน็จ-บํานาญปกติ และเงินเพิ่มฯ(ถ้ ามี) ระบุชื่อตัวชื่อสกุล จํานวนเงินที่ต้องจ่าย
รวมถึงระบุเงินที่มีการแบ่งสัดส่วนการรับภาระระหว่างรัฐกับกองทุนฯ ให้ ถกู ต้ อง
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แนวทางปฏิบัตใิ นการดําเนินงานด้ านบําเหน็จบํานาญฯ (ต่ อ) การตัง้ งบประมาณ
และการส่ งเงินสมทบกองทุนบําเหน็จฯ และการขอโอนเงินสมทบกองทุน
บําเหน็จฯ
โดย นางภัทรกร ทิพย์ คง หัวหน้ างานตรวจสอบบําเหน็จบํานาญ ดังนี ้
การจัดตัง้ งบประมาณและการนําส่ งเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้ าราชการส่ วนท้ องถิ่น
หมวด 1 ข้ อ 7 เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้ าราชการส่วนท้ องถิ่น ซึง่ ราชการส่วนท้ องถิ่นได้ หกั
ไว้ จากเงินงบประมาณทัว่ ไปตามความในกฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2515) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
บําเหน็จบํานาญข้ าราชการส่วนท้ องถิ่น พ.ศ. 2500 ให้ ตงจ่
ั ้ ายในงบประมาณรายจ่ายประจําปี ของราชการส่วน
ท้ องถิ่นนันๆ
้ ในรายจ่ายงบกลางประเภทรายจ่ายตามข้ อผูกพันหรื อหมวดรายจ่ายอื่น แล้ วแต่กรณีโดยให้
เรี ยกชื่อว่า “เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้ าราชการส่วนท้ องถิ่น” และให้ ตงจ่
ั ้ ายเฉพาะราชการส่วน
ท้ องถิ่นที่มีข้าราชการส่วนท้ องถิ่นปฏิบตั ิหน้ าที่เท่านัน้
ข้ อ 8 เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้ าราชการส่วนท้ องถิ่นที่ได้ หกั และตังจ่
้ ายไว้ ตาม ข้ อ 7 เมื่อได้
หักไว้ เพื่อจ่ายเป็ นเงินบําเหน็จบํานาญแก่ข้าราชการส่วนท้ องถิ่น พ.ศ. 2500 ซึง่ แก้ ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติ
บําเหน็จบํานาญข้ าราชการส่วนท้ องถิ่น(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2508 ซึง่ แก้ ไขเพิ่มเติมบํานาญข้ าราชการส่วนท้ องถิ่น
ตามความในหมวด 7 แห่งระเบียบนี ้แล้ ว ส่วนที่เหลือเท่าใด ให้ หวั หน้ าราชการส่วนท้ องถิ่นนันๆ
้ จัดการเบิกถอน
นําส่งสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้ าราชการส่วนท้ องถิ่นโดยเช็คหรื อดราฟต์ขีดคร่อมในนามกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้ าราชการส่วนท้ องถิ่นเป็ นผู้รับภายในเดือนธันวาคมของปี งบประมาณและให้ ระบุไว้ โดยชัดเจนว่าเป็ น
เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้ าราชการส่วนท้ องถิ่นของราชการส่วนท้ องถิ่นใด เป็ นเงินประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ใด งบประมาณตังจ่
้ ายเท่าใดแต่ละรายเป็ นเงินเท่าใด รวมเงินหักจ่ายบําเหน็จบํานาญเท่าใด
แล้ วรายงานให้ จงั หวัดทราบทุกครัง้ ที่มีการนําส่งเงินด้ วย
ในกรณีที่ราชการส่วนท้ องถิ่นใดมีเงินงบประมาณสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้ าราชการ
ส่วนท้ องถิ่นไม่พอจ่ายตลอดปี หรื อมีร่ายจ่ายเกิดขึ ้นใหม่หลังจากที่ได้ สง่ เงินไปสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ข้ าราชการส่วนท้ องถิ่นแล้ ว ให้ หวั หน้ าราชการส่วนท้ องถิ่นนันๆ
้ รายงานจังหวัดเพื่อแจ้ งไปยังสํานักงานกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้ าราชการส่วนท้ องถิ่นพิจารณาเสนอคณะกรรมการกองทุนบําเหน็จบํานาญข้ าราชการส่วน
ท้ องถิ่นสัง่ จ่ายเงินกองทุนบําเหน็จบํานาญข้ าราชการส่วนท้ องถิ่นเพิ่มให้ ตอ่ ไป และในกรณีที่เงินที่ได้ หกั ไว้ จา่ ย
ตามความในวรรคหนึง่ เหลือจ่ายเมื่อวันสิ ้นปี เป็ นจํานวนเท่าใดให้ นําส่งสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ข้ าราชการส่วนท้ องถิ่นแล้ วรายงานจังหวัดทราบอีกส่วนหนึง่ ต่างหากเช่นเดียวกัน

บําเหน็จ

สํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้ าราชการส่วนทองถิ่น ขอเรี ยนว่า เงินสมทบกองทุน

บํานาญข้ าราชการส่วนท้ องถิ่น มีความสําคัญเพราะเป็ นหลักประกันในการจ่ายสิทธิประโยชน์ข้าราชการส่วน
ท้ องถิ่นที่พ้นหรื อออกจากราชการและมีสิทธิได้ รับบําเหน็จบํานาญ ดังนัน้ เพื่อให้ การจัดส่งเงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้ าราชการส่วนท้ องถิ่น เป็ นไปด้ วยความเรี ยบร้ อยถูกต้ องตามระเบียบกฎหมาย จึงให้ องค์กร
ปกครองส่วนท้ องถิ่น จัดส่งเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้ าราชการส่วนทองถิ่น ประจําปี งบประมาณ
พ.ศ.2558 ภายในเดือนธันวาคม 2557 โดยมีรายระเอียดแนวทางปฏิบตั ิตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วยสรุปดังนี ้

- 8 1. การคํานวณเงินส่งเงินสมทบกองทุกบําเหน็จบํานาญ
2. การหักเงินส่งสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญ
3. การส่งเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญฯ กรณีค้างส่ง ส่งขาด/ส่งเกิน
4. การส่งเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญฯ กรณีมีการตราข้ อบัญญัต/ิ เทศบัญญัตงิ บประมาณ
รายจ่ายเพิม่ เติม
5. การส่งเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญฯ กรณีมีการบริ หารส่วนตําบลเปลี่ยนแปลงฐานะ
เป็ นเทศบาล
6. การส่งเสริ มสมทบทุนบําเหน็จบํานาญฯ กรณีมีการจัดทํางบประมารรายจ่ายเฉพาะการ
7. วิธีการนําส่งเงิน

ความรู้ เกี่ยวกับบําเหน็จลูกจ้ างประจําของหน่ วยการบริ หาร
ราชการส่ วนท้ องถิ่น สรุ ปประเด็นข้ อกฎหมาย
และข้ อหารื อเกี่ยวกับบําเหน็จบํานาญข้ าราชการส่ วนท้ องถิ่น

โดย นางฐาปนีย์ แก้ วภัทร หัวหน้ างานรายได้ ดังนี ้
การขอรั บบําเหน็จลูกจ้ างประจํา
หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขในการยื่นคําขอ
บําเหน็จลูกจ้ างประจํา เป็ นสิทธิประโยชน์ที่ให้ แก่ลกู จ้ างประจําที่ออกจากงานโดยต้ องมีระยะ
เวลาทํางานไม่น้อยกว่า 1 ปี บริ บรู ณ์ โดยเมื่อพ้ นหรื ออกจากงานด้ วยเหตุในข้ อ 6(3) ถึง (16) หรื อทํางานไม่น้อย
กว่า5 ปี บริบรู ณ์ และลาออกจากงานด้ วยเหตุในข้ อ 6(1) หรื อ 6(2) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้ วย
บําเหน็จลูกจ้ างของหน่วยการบริ หารราชการส่วนท้ องถิ่น พ.ศ.2542 และที่แก้ ไขเพิ่มเติม
หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขในการยื่นคําขอ
กรณีลกู จ้ างประจํา ซึง่ มีเวลาทํางานตังแต่
้ 25 ปี บริบรู ณ์ขึ ้นไป จะขอรับบําเหน็จรายเดือนแทน
บําเหน็จปกติก็ได้ เมื่อถึงแก่กรรมทายาทมีสิทธิรับบําเหน็จตกทอด
กรณีลกู จ้ างประจํา เสียชีวิตในระหว่างรับราชการ และความตายนันมิ
้ ได้ เกิดขึ ้นเนื่องจาก
ความ
ประพฤติชวั่ อย่างร้ ายแรงของตนเอง ให้ จ่ายเงินบําเหน็จปกติแก่ทายาทผู้มีสิทธิได้ รับมรดกตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์โดยอนุโลม

เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา
1. แบบคําขอรับบําเหน็จปกติ บําเหน็จรายเดือน
2. สําเนาคําสัง่ บรรจุ/แต่งตัง้ หรื อหนังสือรับรองการบรรจุครัง้ แรก
3. หนังสือรับรองการใช้ เงินคืนแก่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้ องถิ่น
4. แบบคําขอรับเงินช่วยพิเศษกรณีลกู จ้ างประจําถึงแก่ความตาย
5. หนังสือแสดงเจตนาระบุตวั ผู้รับเงินช่วยพิเศษกรณีลกู จ้ างประจําถึงแก่ความตาย

- 9 6. สําเนาใบมรณบัตร สําเนาทะเบียนบ้ านของผู้เสียชีวิต สําเนาทะเบียนสมรส/สําเนาทะเบียนหย่า
7. สําเนาในมรณบัตรของทายาทที่เสียชีวิตแล้ ว หรื อหนังสือรับรองการตาย
8. สําเนาทะเบียนสมรสของบิดามารดาผู้เสียชีวิต หรื อหนังสือรับรองว่าสมรสก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2478
9. หนังสือรับรองความเป็ นบุคคลคนเดียวกัน หรื อเอกสารแสดงการเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล(ถ้ ามี)
กรณีชื่อตัว-ชื่อสกุลไม่ตรงจามเอกสารอ้ างอิง
10.

สําเนาทะเบียนการรับรองบุตร หรื อบุตรบุญธรรม หรื อ คําพิพากษาของศาลว่าเป็ นบุตร

11.

สําเนาทะเบียนบ้ านของทายาททุกคน

12.

แบบคําขอบําเหน็จตกทอดลูกจ้ างประจํา

13.

แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตวั ผู้รับบําเหน็จตกทอดลูกจ้ างประจําของราชการส่วนท้ องถิ่น
บําเหน็จตกทอด

การจ่ายเงินบําเหน็จตกทอดให้ แก่ผ้ รู ับบําเหน็จรายเดือนหรื อผู้รับบําเหน็จพิเศษรายเดือน ให้ แก่
ทายาทผู้มีสทิ ธิตามเกณฑ์ ดังนี ้
1. บุตรให้ ได้ รับสองส่วน ถ้ ามีบตุ รตังแต่
้ 3 คน ขึ ้นไปให้ ได้ รับสมส่วน
2. สามีหรื อภรรยาให้ ได้ รับหนึง่ ส่วน
3. บิดามารดา หรื อ บิดา หรื อ มารดาให้ ได้ รับส่วนหนึง่
การนับเวลาทํางานของลูกจ้ างประจําสําหรั บคํานวณบําเหน็จปกติ
• นับแต่วนั เริ่ มเข้ าปฏิบตั งิ านโดยรับค่าจ้ าง
• แต่ไม่ก่อนวันที่มีอายุครบ 18 ปี บริ บรู ณ์
นับเวลาราชการทวีคูณได้
นับเวลาทํางานสําหรับคํานวณบําเหน็จปกติ บําเหน็จรายเดือนนับเป็ นจํานวนเดือน เศษของเดือนถ้ า
ถึง 15 วัน ให้ นบั เป็ น 1 เดือน สําหรับจํานวนวันมีหลายระยะให้ รวมกันแล้ วนับ 30 วัน เป็ น 1เดือน
บําเหน็จพิเศษ/บําเหน็จพิเศษรายเดือน
• ลูกจ้ างประจําหรื อลูกจ้ างชัว่ คราว
• ได้ รับอันตรายหรื อป่ วยเจ็บเพราะเหตุปฏิบตั ใิ นหน้ าที่หรื อถูกประทุษร้ ายเพราะเหตุกระทําการตาม
หน้ าที่ซงึ่ แพทย์ที่ทางราชการรับรองได้ ตรวจและแสดงว่าไม่สามารถปฏิบตั งิ านในหน้ าที่ตอ่ ไปได้ อีก
เลย เว้ นแต่อนั ตรายที่ได้ รับหรื อการป่ วยเจ็บนันเกิ
้ ดขึ ้นจากความประมาทเลินเล่ออย่างร้ ายแรง หรื อ
จากความผิด ของตนเอง
เอกสารประกอบเพิ่มเติม(กรณีขอรั บบําเหน็จพิเศษ)

1. คําสัง่ ของผู้บงั คับบัญชาหรื อหลักฐานเกี่ยวกับการปฏิบตั ริ าชการ
2. รายงานหรื อรายละเอียดการปฏิบตั งิ านในหน้ าที่จนเป็ นเหตุให้ ถกู ประทุษร้ ายหรื อได้ รับอันตราย
3. รายงานของผู้ร่วมงานหรื อผู้ร้ ูเห็นเหตุการณ์ใกล้ ชิด(ถ้ ามี)
4. รายงานการสอบสวนของเจ้ าหน้ าที่ตํารวจในกรณีท่ีถกู ประทุษร้ าย หรื อได้ รับอันตรายนันเกิ
้ ดจากการ
กระทําผิดอาญาของผู้หนึง่ ผู้ใด หรื อสําเนาคําพิพากษาคดีนนั ้

- 10 5. หลักฐานการสอบสวนพร้ อมทังสรุ
้ ปความเห็นของคณะกรรมการซึง่ ผู้บงั คับบัญชาได้ แต่งตังขึ
้ ้น สอบสวน
ว่าการถูกประทุษร้ ายหรื อได้ รับอันตรายนันเกิ
้ ดจากความผิดหรื อความประมาทเลินเล่ออย่างร้ ายแรงของ ผู้
นันเองหรื
้
อไม่ ในกรณีท่ีไม่อาจแนบหลักฐานตาม (4) หรื อหลักฐานตาม (4) ไม่ปรากฏชัดว่าการถูก
ประทุษร้ าย หรื อได้ รับอันตรายนัน้ เกิดจากความผิดหรื อความประมาทเลินเล่ออย่างร้ ายแรงของผู้นนั ้ เอง
หรื อไม่
6. ใบรับรองของแพทย์ที่ทางราชการรับรองได้ ตรวจและแสดงว่าไม่สามารถปฏิบตั งิ านต่อไปได้
7. คําสัง่ เลื่อนขันเงิ
้ นเดือนกรณีพิเศษ(ถ้ ามี)
******************************
นางนิภา ศรีเหรา
หัวหน้ าฝ่ ายอํานวยการ
ประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารแก่ เจ้ าหน้ าที่ผ้ ูปฏิบัตงิ านด้ านบําเหน็จบํานาญข้ าราชการส่ วนท้ องถิ่น (อปท.)

