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ที่ บท ๐๘๐๘.๕/ว ฟ้� กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม

มีนาคม ๒๕๕๖

.๑๐๓๐๐*
Iพ/

เรื่อง การเบิกจ่ายเงินบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นและบําเหน็จลูกจ้างประจํา
เรียน ผูว้่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

ถิ่งทีส่่งมาด้วย แนวทางการเบิกจ่ายเงินบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นและบําเหน็จลูกจ้างประจํา
ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ไดอ้บุมตีโครงการมเิทศงานและตรวจดีดตามประเมินผล

การปฎํบตํงานบําเหน็จบํานาญข้าราซกวรสว่นท้องถิ่น ผลการตรวจนเทศงาน พบว่า การเบิกจ่ายเงินบําเหน็จ
บํานาญตําแหน่งครู ครถู่ายโอน ข้าราชการส่วนท้องถิ่นตําแหน่งอื่น และข้าราชการถ่ายโอน ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นหลายจังหวัดยังตําเมินการไมถู่กดอ้ง ด้งนั้น เพื่อไทก้ารเบิกจ่ายเงินบําเหน็จบํานาญแตล่ะประ(/ไท
เมินไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามระเบิยบกฎหมาย จึงขอซักซ้อมแนวทางการเบิกจ่ายเงินบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่นและบําเหน็จลูกจ้างประจําจําแนกตามตําแหน่งด้งนี้

๑. บําเหน็จบํานาญครู ลูกจ้างประจําภารโรงโรงเรียน ครูถ่ายโอน และลูกจ้างประจํา
ภารโรงโรงเรียบถ่ายโอน

๒. บําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นตําแหน่งอื่นและลูกจ้างประจําชององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

๓. บําเหน็จบํานาญข้าราชการถ่ายโอบและลูกจ้างประจําถ่ายโอน
๔. การคํานวณบําเหน็จบํานาญของข้าราชการถ่ายโอน และครถู่ายโอบ รวมนั้งการ

แบ่งสัดส่วนการรับภาระการจ่ายจากเงินอุดหนุนของรัฐ และจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ทั้งนี้ ไนการตําเมินการตามข้อ ๑. - ๓. (ยกเว้นตําแหน่งลูกจ้างประจําขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
ลูกจ้างประจําถ่ายโอน) ไทเ้จ้าหน้าทีผู่ร้ับผิดชอบส่งส่าเนาคําสั่งจ่ายและเอกสารทีเ่กี่ยวข้องไทก้รมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นด้วย รายละเอยคปรากฎตามสั่งทีส่่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดกําชับเจ้าหน้าทีผู่ร้ับผิดขอบถือปฏบ้ตตามแนวทางด้งกล่าวโดยเคร่งครัด

ขอแสดงความนับถือ

(บายโชคชัย เดชอมรธัญ)
รองอธิบดี รักษาราชการนทัน

อธิบดกีรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สํานักบริหารการคลังท้องถิ่น
ส่วนบําเหน็จบํานาญและสวัสดกีาร
โทร. ๐-๒๒๔๑-๙๐๖๙ ต่อ ๑๔๑-๑๔๓
โทรสาร. ๐-๒๒๔๑-๘๕๑๐
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แนวทางการเบิกจ่ายเงินบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นและบําเหน็จลูกจ้างประจํา
๑. กรณีครู ลูกจ้างประจําภารโรงโรงเรียบ ครถู่ายโอบ และลูกจ้างประจําภารโรงโรงเรียบถ่ายโอบํ

๑.๑ ครู ครถู่ายโอบ เบิกจ่ายดังนี้
๑.๑.๑ บําเหน็จปกติ บําบาญปกติ บํานาญพิเศษ บํานาญพิเศษเหตทุุพพลภาพ บําเหน็จดํารงชีพ

เงินช่วยค่าครองชีพผูร้ับบํานาญ(ซ.ค.บ.) บําเหน็จตกทอดกรณีครู ครถู่ายโอบ ถ่งแกก่รรมโบดําแหบ่งบําเหน็จ
ตกทอดและเงินช่วยพิเศษกรณผีูร้ับบํานาญถึงแก,กรรมใหเ้บิกจ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สําหรับการจัดการศกษา
ภาคบังคับ (ค่าบําเหน็จบํานาญ)

.๒ เงินเพมจากเงินบํานาญปกติร้อยละ ๒๕ ของครบูํานาญทีร่ับราชการส่วนท้องถิ่น
ก่อนวับที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๓(ร: (ยกเว้นครถู่ายโอนซึ่งไมม่สีิทธรํับเงินเพิ่มจากเงินบํานาญร้อยละ ๒๕) เบิกจ่าย
จากเงินกองทุบบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนห้องถิ่น (กบท.) โดยสํานักงาบกองทุบบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการส่วนห้องถิ่นจะโอนให้องค1กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นประจําYJกเดือน และเมื่อครบูํานาญเสิยชีวิต
เงินช่วยฟ้เศษ ๓ เท่าชองเงินเที่มจากเงินบํานาญปกตริ้อยละ ๒๕ เบิกจ่ายจากงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น งบกลางประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน รายการเงินสมทบกองทุบบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการส่วนห้องถิ่น หรือขออบุม้ตโอบเงินจากกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนห้องถิ่นแล้วแตก่รณี

๑.๑.๓ เงินช่วยพํเศษ กรณีครู ครูถ่ายโอบ กงแกก่รรมใบดําแหบ่ง (๓ เท่าชองเงินเดอบ)
เบิกจ่ายจากงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบกลางประ๓ทรายจ่ายตามข้อผูกพัน

๑.๒ ลูกจ้างประจําภารโรงโรงเรียน ลูกจ้างประจําภารโรงโรงเรียนถ่ายโอบ เบิกจ่ายดังนี้
๑.๒.๑ บําเหน็จปกติ บําเหน็จรายเดอบ บําเหน็จพิเศษรายเดอบ และบําเหน็จตกทอด

๑.๑

เบิกจ่ายจากเงินอุดหนุบเฉพาะกิจ สําหรับการจัดการศกษาภาคบังคับ (ค่าบําเหน็จบํานาญ)
๑.๒.๒ เงินช่วยพิเศษ กรณีลูกจ้างประจําภารโรงโรงเรียบ ลูกจ้างประจําภารโรงโรงเรียน

ถ่ายโอบกงแก่กรรมในตําแหน่ง(๓ เท่าของค่าจาง) เบิกจ่ายจากงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนห้องถิ่น
หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจํา

การเบิกจ่ายเงินตามข้อ ๑.๑.๑ และข้อ ๑.๒.๑ ใหอ้งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดส่งเรื่อง
ใหจ้ังหวัดเพื่อวางฎีกาเบิกจ่ายจากสํานักงานคลังจังหวัดโดยตรง

๑.๔ ใหจ้ังหวัดดําเบิบการและรายงานผลการเบิกจ่ายเงินดังกล่าวตามหนังสือกรมส่งเสรีมการ
ปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๕/ว ๒๙๘๓ ลงวันที่ ๒ พฤศจํกายบ ๒๕๕๕ พร้อมแนบฎีกาและหน้างบ
ใบสําคัญการจ่ายเงินบําเหน็จบํานาญใหส้ํานักงาน กบท. ทราบด้วย

๑.๓

๒. กรณีข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ดําแหบ่งอื่น) และลูกจ้างประจํา
๒.๑ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ดําแหบ่งอื่น)

๒.๑.๑ บําเหน็จปกติ บํานาญปกติ บํานาญพิเศษ บํานาญพิเศษเหตทุุพพลภาพ เงินเพื่มจาก
เงินบํานาญปกตริ้อยละ ๒๕ บําเหน็จดํารงชีพ บําเหน็จตกทอดกรณีข้าราชการส่วนท้องถิ่นถึงแกก่รรม'
ในตําแหน่งบําเหน็จตกทอด และเงินช่วยพิเศษกรณผีูร้ับบํานาญถึงแกก่รรม (๓ เท่าของบํานาญและเงินเพิ่ม
จากเงินบํานาญปกตริ้อยละ ๒๕) เบิกจ่ายจากงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบกลางประเภท
รายจ่ายตามข้อผูกพัน รายการเงินสมทบกองทุบบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น หรือขออนุมัตโิอนเงิน
จากกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นแล้วแตก่รณี

/๒.๑.๒ เงินช่วย ...
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๒.๑.๒ นินซ่วยค่าครองชีพผูร้ับบํานาญ(ซ.ค■บ.) เบิกจ่ายจากงมุปร"มาณขยงองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น งบกลางรายการเงินช่วยค่าครองชพผูร้ับบำบาญซ้า�'1ซการส่วน น (เนร่วนตําแหน่งครู)
๒.๑.๓ เงํนช่วยฟ้เศษ ๓ เท่าของเงินช่วยค่าครองชีพผูร้ับบํานาญ(‘“•ค•น-) และเงินช่วยพิ�บ

กรณข้าราชการส่วนทองเถน!ลงแกก่ร'รน,1นตําแหน่ง(๓ เท่าของเงินเดือน) เบํกจ่ายจากงบประมาณขององค์กร

1เกดชุภงส่วนท้ทงทน งาเกลางา๒«Iภพพิา]ชา่Hด่าาทํา««
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และไดย้ื่นคําร้องขอรับเงินบํานาญปกตติามพระราชบัญญ้ดบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๐0 เป็นเงินเดือนล: (อุ๘1๗๒๖.๔0 บาท และขอเงินเพิ่มจากบํานาญร้อยละยี่สิบห้า
ของบํานาญปกตดิามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๓๖ เป็นเงินเดือนละ ๘๒๖.๑๖ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นเดือนละ ๑๙,๕๕๒.๕๖ บาท
ผูถู้กฟ้องคตไิดม้คิําสั่งที่ ๑๙๔๔/๒๕๔๕ ลงวันที่ ๙ คลาคม๒๕๔๕ใหผู้ฟ้้องคดืได้ร้บเงินบํานาญ
ทั้งสองประเภทเป็นเงินเดือนละ ๑๙1๕๕๒.๕๖ บาท หลังจากนั้น สํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่นไมเ่ห็นชอบกับความเห็นของผูถู้กฟ้องคดี ด้งนั้น ผูถู้กฟ้องคดทืบทวนแลัว
จึงมคิําสั่งที่ ๒๔๓๙/๒๕๔๕ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม๒๕๔๕ ยกเลกคําสั่งเติมและสั่งใหจ้่ายเงินบํานาญ
ปกตใิหแ้กผู่ถู้กฟ้องคดืเป็นเงินเดือนละ ๑๘1๗๒๖.๔0 บาท โดยไมไ่ดร้ับเงินเพิ่มจากเงินบํานาญ
ปกตริ้อยละยี่สิบห้า ซึ่งผูฟ้้องคตไิดอุ้ทธรณค์ําสั่งด้งกล่าวด่อผูถู้กฟ้องคตเิมื่อวันที่ ๑๖ เมษายน
๒๕๔๖ แดผู่ถู้กฟ้องคตวินิ็จฉยัยกอุทธรณ์ เนึ่องฺจากฺผู้ฟ้องคตบิรรจเุข้ารับราชการส่วนท้องถิ่น
เป็นครั้งแรกทั้งแดว่ันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๓๕ จึงไม่มิสิทธริับเงินเพิ่มจากบํานาญข้าราชการ
คามข้อ ๓๙ (๔) ของระเบยี}Jกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๓๖ ผูฟ้้องคตเิห็นว่าคําสั่งของผูถู้กฟ้องคตไิมช่อบด้วยกฎหมาย เนึ่องจากผูฟ้้องคติ
เป็นข้าราชการส่วนภูมิภาคโอนไปร่ับราชการส่วนท้องถิ่น มิสิทธไิดน้ับเวลาราชการสําห่รับ
คํานวณบําเหน็จบํานาญติดต่อกันโดยผลของกฎหมายมาดรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติ
เปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๒ จึงเป็นผู้บีสทิธไิดร้ับเงินเพิ่ม
จากเงินบํานาญร้อยละยี่สิบห้าของเงินบํานาญดามข้อ ๓๙ (๓) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ด้งกล่าวข้างด้น

ขอใหศ้าลมคิําฟ้พากษาหรือคําสั่งเพกถอนคําสั่งของผูถ้กฟั องคติที่ ๒๔๓๙/๒๕๔๕
ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๔๕ และใหม้คิําสั่งส่วนเงินบํานาญและเงินเพิ่มจากบํานาญใหภู้กดอ้ง
คามคําสั่งที่ ๑๙๔๔/๒๕๔๕ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๔๕ เป็นเงินเดือนละ ๑๙1๕๕๒.๕๖ บาท
นับแด,ผูฟ้้องคติมสิิทธไิดรับตามกฎหมาย

ผูถู้กฟ้องคติใหก้ารว่า ผูถู้กฟ้องคติไดม้ิคําสั่งที่ ๑๙๔๔/๒๕๔๕ ลงวันที่
๙ ตุลาคม ๒๕๔๕ อนุมัตใิหเ้ทศบาลตําบลปากคาดจ่ายเงินบํานาญปกตเิป็นเงินจํานวน
๑๘1๗๒๖.๔0 บาท และเงินเพิ่มจากเงินบํานาญปกติร้อยละยี่สิบห้าเป็นเงินเดือนละ
๘๒๖.๑๖ บาท รวมเป็นเงินบํานาญทั้งสิ้น ๑๙,๕๕๒.๕๖ บาท ใหแ้กผู่ฟ้้องคติ และไดร้ายงาน
ใหส้ํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นเพื่อตรวจฐfอบความถูกด้อง
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๔. การคํานวณบําเหน็จบํานาญของครถู่ายโอน และข้าราชการถ่ายโอน (กรณีเป็นสมาขิก กบข.)
๔.๑ การคํานวณเวลาราขการสําหรับบําเหน็จบํานาญ(สูตร กบข.) ใหค้ํานวณทั้งจํานวนวัน เดือน

และปี โดยกําหนดทศนิยม ๒ ตําแหน่งดังนี้
เวลาราขการ - จ + เดือน + วัน = XX.XX ปี

€>๒ ๓๖๐
๔.๒ การคํานวณบําเหน็จบํานาญ

๔.๒.๑ บําเหน็จปกดื บําเหน็จตกทอดกรณีครถู่ายโอบ และข้าราชการถ่ายโอน (กรณีเป็น
สมาขิก กบข.) ถึงแกก่รรมในตําแหน่งคํานวณโดยนําเงินเดือนเดือนสุดท้าย คูณ เวลาราชการสําหรับคํานวณ
บําเหน็จบํานาญ(สูตร กบข.) ทั้งนี้ เฉพาะข้าราชการถ่ายโอบต้องแน่งสัดส่วนการรับภาระการจ่ายเงิน
ดังกล่าวด้วย

= เงินเดือนเดือนสุดท้าย X เวลาราขการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญ(สูตร กบข.)

๔.๒.๒ บํานาญปกติ ใหค้ํานวณเงินเดือนเฉลี่ย ๖๐ เดือนสุดท้าย (เงินเดือน ๖๐ เดือน
สุดท้ายรวมกันแล้วหาร ๖๐ หากเดือนใดใตร้ับเงินเดือนสองอัตราหรือมากกว่าใหใ้ชเ้งินเดือนอัตราทสีูงสุดของ
เดือนบั้นมาใชค้ํานวณ)คูณ เวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญ(สูตร กบข.) หาร ๕๐ แตต่้องไมเ่กิน
ร้อยละ ๗๐ ของเงินเดือนเฉลี่ย ๖๐ เดือนสุดท้าย ทั้งนี้ เฉพาะข้าราชการถ่ายโอบต้องแบ่งสัดส่วนการรับภาระ
การจ่ายเงินดังกล่าวด้วย

= เงินเดือนเฉลี่ย ๖๐ เดือนสูดท้าย X เวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญ(สูตร กบข.)
๕๐

(ทั้งนี้ บํานาญทคีํานวณใด้ดอ้งไมเ่กินเงินเดือนเฉลี่ย ๖๐ เดือนสุดท้าย X๗๐/ ๑๐๐)

๕. การคํานวณแบ่งสัดส่วนการรับภาระการจ่ายบําเหน็จบํานาญของข้าราชการถ่ายโอน และ
ลูกจ้างบร่ะจําถ่ายโอบ

๕.๑ ส่วนทรีัฐบาลรับภาระ ดือ บําเหน็จบํานาญทุกประเภททคีํานวณไต้ คูณ เวลาราชการปกติ
ก่อนถ่ายโอนรวมเวลาราชการทวคูณก่อนถ่ายโอบ (ล้าม) หาร เวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญ

= บําเหน็จหรือบํานาญX เวลาราชการปกตริวมเวลาราชการทวคีูณก่อนถ่ายโอน (ฝดีร กบข.)

เวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญ(สูตร กบข.)
๕.๒ ส่วนทที้องถิ่นรับภาระ ดือ บําเหน็จบํานาญทุกประเภททคีํานวณไต้ หัก ส่วนทรีัฐรับภาระ

ตามข้อ ๕.๑
= บําเหน็จ/บํานาญ- ส่วนทรีัฐบาลรับภาระ

รายละเอียดการคํานวณตามข้อ ๔ และข้อ ๕ ศึกษาไดจ้ากตัวอย่างแนบท้าย

๖. การคํานวณบําเหน็จบํานาญของครถู่ายโอน และข้าราชการถ่ายโอน (กรณไีมเ่ป็นสมาขิก กบข.)
บําเหน็จปกติ บํานาญปกติ บํานาญพิเศษ บํานาญพิเศษเหตุทุพพลภาพ บําเหน็จดํารงชีพ

บําเหน็จตกทอดกรณีครถู่ายโอน และข้าราชการถ่ายโอนถึงแกก่รรมในตําแหน่งบําเหน็จตกทอดกรณีผูร้ับ
บํานาญถึงแก่กรรม ให้คํานวณเช่นเดียวกับครแูละข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ตําแหน่งอื่น) ทั้งนี้ เฉพาะ
ข้าราชการถ่ายโอนต้องแบ่งสัดส่วนการรับภาระการจ่ายเงินดังกล่าวด้วย

/๗. การคํานวณ...
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๗. การคํานวณบําเหน็จของลูกจ้างประจําและลูกจ้างประจําถ่ายโอบ สรุปไดด้ังนี้
๗.๑ ลูกจ้างประจําการคํานวณเวลาทำงานสําหรับบําเหน็จปกติ บําเหน็จรายเดอบ ใหค้ํานวณ

เป็นเดือน เศษของเดือนถ้ากง ๑๕ วัน ใหน้ับเป็น ๑ เดือน ถ้าไมถ่้ง ๑๕ วับ ใหป้ิดทิ้ง
๑. กรณีขอรับบําเหน็จปกติ หรือกรณเีสียชีวิตในระหว่างรับราชการ (ทายาทยื่น)

= ค่าจ้างเดือนสุดท้าย X จํานวนเดือน
๑๒

= ๒๓,๓๔๐ X ๓๖๗ = ๗๑๓,๘๑๕ บาท
๑๒

๒. กรณขีอรับบําเหน็จรายเดือน
= ค่าจ้างเดือนสุดท้าย X จํานวนเดือน

๑๒ X ๕๐
= ๑๔,๒๗๖.๓๐ บาท (เศษของบาทใหป้ิดทิ้ง)= ๒๓,๓๔๐ X ๓๖๗

๑๒ X ๕๐
= ๑๔,๒๗๖ บาท

๗.๒ ลูกจ้างประจําถ่ายโอน การคํานวณเวลาทํางาบสําหรับบําเหน็จปกติ บําเหน็จรายเดือน ให้

คํานวณเป็นเดือน เป็นวับ โดยกําหนดทศนิยม๒ ตำแหน่ง ดังนี้
๑. กรณขีอรับบําเหน็จปกติ หรือกรณีเสียชีวิตในระหว่างรับราชการ (ทายาทยื่น)

= ค่าจ้างเดือนสุดท้าย X จํานวนเดือน
๑๒

• แบ่งสัดส่วนการรับภาระการจ่ายบําเหน็จปกติ หรือบําเหน็จปกตกิรณีเสียชีวิต
รัฐบาลรับภาระ = บําเหน็จปกติ X จํานวนเดือน (เวลาราขทารท,อบถ่ายโอนทศนิยม๒ ตำแพ่ง)

จํานวนเดือน (เวลาราชการทั้งสันทศนิยม๒ดําแพ่ง)

ห้องลนรับภาระ = บําเหน็จปกติ - ส่วนทีร่ัฐบาลรับภาระ
๒. กรณีขอรับบําเหน็จรายเดือน การคํานวณเหมือนบำเหน็จปกติ แล้วหารด้วย ๕๐

รายละเอียดการคํานวณตามข้อ ๗ ศึกษาไดจ้ากตัวอย่างแนบท้าย
๘. การส่งสําเนาคําสั่งจ่ายบําเหน็จบํานาญ

บิกจ่ายบําเหน็จบำนาญชอง'ข้าราชการส่วนท้องถิ่นทุกตำแหน่งและลูกจ้างประ'จําภารโ,รง
โรงเรียน /ภารโรงโรงเรียนถ่ายโอน ใหเ้จ้าหน้าทีผู่ร้ับผิดขอบส่งสําเนาคำสั่งจ่ายและเอกสารทีเ่กี่ยวข้องใหก้รม
ส่งเสรีมการปกครองห้องถิ่นด้วย

การเ

****************************



197

ตัวอย่างการคํานวณบําเหน็จบํานาญข้าราชการถ่ายโอน
กรณีเป็นสมาซิก กบข. และไม,เป็นสมาซิก กบข.

กรณีข้าราชการถ่ายโอน บรรจรุับราชการเมื่อวับที ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๒๕ สังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดลําพูนโอนไปรับราชการสังกัดลํานักงาบเร่งรัดพัฒนาชนบท เมื่อวับที ๑ พฤษภาคม ๒๕๓๓ ต่อมา
ถ่ายโอบมารับราชการส่วนท้องถั๋บ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลําพูนเมื่อวับที ๑ ธันวาคม ๒๕๔๕ และพัน
จากราชการด้วยเหตสุูงอายุ ตั้งแตว่ันที ๑ ตุลาคม๒๕๕๕ ไตร้ับพบเดือนเดือนสุดท้ายเดือนละ ๓๓,๐๐๐ บาท

©. ข้าราชการถ่ายโอน กรณีเป็นสมาชิก กบข. และไมเ่ป็นสมาชิก กบข. ต้องคํานวณเวลาราชการ ต้งนี้
เวลาราชการลําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญ(สูตร กบช.)
- เวลาราชการปกติ ตั้งแตว่ันที ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๒๕ ถึงวันที ๓๐ กับยายน ๒๕๕๕
- เวลาราชการทวคีูณ ตั้งแตว่ับที ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๔ถึงวนัที ๒ พฤษภาคม๒๕๓๔ (๒ เด้อน ๘ วัน)

๒๕๕๕
๒£๒๔

๑.๑

๔๓๐๑๐ ๑
(ตั้งแต่ ๒๐ - ๓๑ พ.ค.) ะ.(๑ มิ.ย.) ๑๒๖ (ริ1

๑๒๔๓๐
ทวคีูณ _๒_ si

- ๓๐ + ๖+ ๒๐ = ๓๐ + ๐.๕๐ + ๐.๐๖ = ๓๐.๕๖ ปี
๑๒ ๓๖๐

หมายเหๆ กรณคีรถู่ายโอน (สมาไ}ก กพ.) ใหค้ํานวณเวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จปานาญ
ตามข้อ ©.๑ เห่านั้น จึงไมต่้องคํานวณในข้อ 0.๒ นละข้อ

๑.๒ เวลาราชการปกตแิละเวลาราชการทวคีูณ ก่อนถ่ายโอบ (สูตร กบข.)
- เวลาราชการปกติ ตั้งแตว่ันที ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๒๕ ถ่งวนัที ๓๐ พฤศจกํายน ๒๕๔๕
- เวลาราชการทวคีูณ ตั้งแตว่ันที ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๔ ถึงวันที ๒ พฤษภาคม๒๕๓๔ (๒ เดือน ๘ วับ)

©.07

๒๐ ๖๒๕๔๕ ๑๒ ๑
(ตั้งแต่ ๒๐ - ๓๑ พ.ค.)(๑ มิ.ย.) ๒๕๒๕ ๖

๒๐ ๖ ๑๒๖

ทวคีูณ -๒. A

- ๒0 +๘+ ๒๐ = ๒๐ + ๐.๖๗ + ๐.๐๖ = ๒๐.๗๓ ปี
๑๒ ๓๖๐

เวลาราชการปกตแิละเวลาราชการทวคีูณ หลังถ่ายโอน (สูตร กบช.)
เวลาราชการปกติ ตั้งแตว่ันที ๑ ธันวาคม ๒๕๔๕ - วันที ๓๐ กับยายบ๒๕๕๕

๒๕๕๕
๒๕๔๕

๑.๓

๑๐
๑๒
คQ

= ๙.๘๓ ปี= ๙+ 07๐ =๙ + ๐.๘๓
๑๒

/๒. สิทธปิระโยชน์ ...
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๒. สิทธปิระโยชนใ์นการขอรับบําเหน็จบํานาญของข้าราชการถ่ายโอน (เป็นสมาชิก กบข.) สรุปไดด้ังนี้
๒.๑ กรณียื่นขอรับบําเหน็จปกติ หรือ กรณีเสียชีวิตในตําแหน่งทายาทยื่นขอรับบําเหน็จตกทอด

= เงินเตือนเตือนสุดท้าย X เวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญ(สูตร กบข.)
๓0.<£๖ ปี

= ๑1๐๐๘,๔๘๐ บาท

• แบ่งสัดส่วนการรับภาระการจ่ายบําเหน็จปกติ หรือบําเหน็จตกทอดของข้าราชการถ่ายโอน
รัฐบาลรับภาระ = บําเหน็จปกติ X เวลาราชทา?ปกตริวบเวลาราชทา?ทวดณก่อนก่ายโอบ (สูตร กบขา

เวลาราชการสําหรับคํานวณบําเ•หนจบํานาญ(สูตร กบข.)

= ๓๓1๐๐๐ X

= ๑.๐๐๘.๔๘๐ X ๒๐-๗๓
๓๐.๔๖

= ๖๘๔,๐๙๐ บาท

ท้องถิ่นรับภาระ = บําเหน็จปกติ - ส่วนทีร่ัฐบาลรับภาระ
= ๑,๐๐๘,๔๘๐ - ๖๘๔,๐๙๐
= ๓๒๔,๓๙๐ บาท

๒.๒ กรณยีื่นขอรับบํานาญปกติ
- คํานวณเงินเดีอบเฉลี่ย ๖๐ เตือนสดท้ายt กง รวมเติอนอัตราเงินเตือน จําบวบเงินตังแต่

น็บาคม ๒๔๔๑๑ ตุลาคม ๒๔๔๐๒๔,๗๔๐ ๖ ๑๔๔,๔๔๐๓๑
กันยายน ๒๔๔๑๑ เมบายน ๒๔๔๑ ๑๔๗,๐๒๐"๒๖,๑๗๐ ๖๓๐
มบาคม ๒๔๔๒๑ ตุลาคม ๒๔๔๑๒๖,๖๙๐ ๖ ๑๖๐,๑๔๐๓๑

๑ เมบายน ๒๔๔๒ ๓๑ กรกฎาคม ๒๔๔๒๒๗,๒๐๐ ๔ ๑๐๘,๘๐๐
กับยายน ๒๔๔๒๑ สิงหาคม ๒๔๔๒ ๒๒๗,๗๒๐ ๔๔,๔๔๐๓๐
มีนาคม ๒๔๔๓๒๘,๒๖๐ ๑ ตุลาคม ๒๔๔๒ ๖ ๑๖๙,๔๖๐๓๑
กับยายน ๒๔๔๓ ๑๗๒,๖๘๐'๑ เมบายน ๒๔๔๓๒๘,๗๘๐ ๖๓๐
มีนาคม ๒๔๔๔ ๑๗๔,๙บ๐ํ๑ ตุลาคม ๒๔๔๓๒๙,๓๒๐ ๖๓๑
กับยายน ๒๔๔๔๑ เมบายบ ๒๔๔๔ ๖ ๑๘๘,๐(5๖0๓๑,๓๘๐ ๓๐
มีนาคม ๒๔๔๔ ๑๙๑,๒๘๐๑ ตุลาคม ๒๔๔๔ ๖๓๑,๘๘๐ ๓๑
สิงหาคม ๒๔๔๔ ๑๖๒,๒๔๐๑ เมบายบ ๒๔๔๔ ๔๓๒,๔๔๐ ๓๑
กันยายน ๒๔๔๔๑ กับยายน ๒๔๔๔ ๓๓,๐๐๐๓๐ ๑๓๓,๐๐๐

๑,๗๖๘,๕๓!๐๖๐
๒๘,๘๐๙,๕๐

•คํานวณบํานาญะ= เงินเตือนเฉลี่ย ๖๐ เดือนสุดท้าย X เวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญ(สูตร กบช.)
๕๐

= ๒๘■๘๐๙๔0 X ๓๐.๔๖

๔๐
= ๑๗,๖๐๘.๓๗ บาท

- ตรวจสอบกรณีบํานาญทีค่ํานวณได้ ต้องไม,เกินร้อยละ ๗๐ ของเงินเตือนเฉลี่ย ๖๐ เตือนสุดท้าย
= ๒๘.๘ท๙-๔๐ X ๗ท

๑๐๐
= ๒๐,๑๖๖.๖๔ บาท

ตังนั้น จะไดร้ับบํานาญปกตเิตือนละ ๑๗,๖๐๘.๓๗ บาท
(ไพท่นร้อยละ ๗๐ ของเงินเดือนเฉลี่ย ๖๐ เดือนสุดท้าย)

• แบ่งสัดส่วน ...
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• แบ่งสัดส่วนการรับภาระการจ่ายบํานาญปกตขิองข้าราซการถ่ายโอบ
รัฐบาลรับภาระ = บาบาญปกติ X เวลาราชการปกตริวบเวลาราชการหวคีูณก1อบถ่ายโอบ (ฝดีร mเซ ')

เวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญ(สูตร กบข.)
= ๑๗.๖0๘.๓๗ X ๒๐.๗๓

๓๐.4๖

= ๑®,๙๔๔.๙๖ บาท
ท้องลบรับภาระ = บํานาญปกติ - ส่วนทีร่ัฐบาลรับภาระ

= ๑๗1๖๐๘.๓๗ - ๑๑,๙๔๔.๔๒
ะ= ๔,๖๖๓.๙๔ บาท

หมายเหๆ กรณคีรถู่ายโอน ใหค้ํานวณบําเหน็จบํานาญเม่นเดียวกับช้าราชการถ่ายโอน
แตไ่มห่้องแบํงสัดส่วนการรับภาระการจ่ายบําเหน็จบํานาญ

๓. สิทธปิระโยขนในการขอรับบําเหน็จบํานาญของข้าราชการถ่ายโอบ (โมเ่ป็นสมาขิก กบข.) สรุปไดด้ังนี้
กรณยีึ๋บฃอรับบําเหน็จปกติ หรือ กรณเีสียขวิดใบตําแหน่งทายาทยึ๋บขอรับบําเหน็จตกทอด

= เงินเตอิบเดอบสุดท้าย X เวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญ
= ๓๓,๐๐๐ X ๓๑ ปี
= ๑1๐๒๓,๐๐๐ บาท

• แบ่งสัดส่วนการรับภาระการจ่ายบําเหน็จปกติ หรือบําเหน็จตกทอดของข้าราชการถ่ายโอน
รัฐบาลรับภาระ = บําเหน็จปกติ X เวลาราชกา?ปกตริวมเวลาราชการทวิสูณก่อนถ่ายโอบ (สูตร กบข.)

เวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญ(สูตร กบข.)

๓.๑

= ๑.๐๒๓.๐๐๐ X ๒๐.๗๓
๓๐.๔๖

= ๖๙๓,๙๓๙.๔๖ บาท
ท้องลบรับภาระ = บําเหน็จปกติ - ส่วนทีร่ัฐบาลรับภาระ

= ๑1๐๒๓,๐๐๐ - ๖๙๓,๙๓๙.๔๐
= ๓๒๙,๐๖๐.๔๔ บาท

๓.๒ กรณยีื่นขอรับบํานาญปกติ
= เงิบเดีอบเตอิบสุดท้าย X เวลาราชการสําหรับคําบวฌบําเหน็จบําบาญ

๔๐

= ๓๓.000 X ๓๑
๔๐

= ๒๐,๔๖๐ บาท

• แบ่งสัดส่วนการรับภาระการจ่ายบํานาญปกตขิองข้าราชการถ่ายโอน
รัฐบาลรับภาระ = บํานาญปกติ X เวลาราชการปกตริวมเวลาราชการทวคิูณก่อนถ่ายโอบ (สูตร กบข.)

เวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญ(สูตร กบช.)
= ๒)0.๔๖0 X ๒0.๗๓

๓๐.๔๖
= ๑๓,๘๗๘.๗๙ บาท

ท้องทนรับภาระ = บํานาญปกติ - ส่วนทีร่ัฐบาลรับภาระ
= ๒๐,๔๖๐ - ๑๓,๘๗๘.๗๙
= ๖,๔๘๑.๒๑ บาท

หมายเหๆ กรณคีรถู่ายโอน ใหค้ํานวณบําเหน็จบํานาญเม่นเดียวกับช้าราชการถ่ายโอน
แตไ่มต่องแบ่งสัดส่วนการรับภาระการจ่ายบําเหน็จบํานาญ

/๔. กรณคีํานวณ...
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๔. กรณีคํานวณแบ่งสัดส่วนการรับภาระการจ่ายบําเหน็จดํารงชีพของข้าราชการถ่ายโอน
บําเหน็จดํารงชีพ = บํานาญรายเดอบ X ๑๔ เท่า

= ๑๗,๖๐๘.๓๗ X ๑๔
= ๒๖๔,๑๒๔.๔๔ บาท

๔.๑ กรณยีื่นขอรับบําเหน็จดํารงชีพครั้งแรกไมเ่กิน ๒0๐,๐๐๐ บาท

• แบ่งสัดส่วนการรับภาระการจ่ายบําเหน็จดํารงชีพของข้าราขการถ่ายโอบ
รัฐบาลรับภาระ = บําเหน็จดํารงชีพ X เวลาราชการบกพรวนเวลาราชการทวตีณกอ่บก่ายโอบ (ฝพีร กบข.)

เวลาราชการสําหรับดําบวผบําเหน็จบํานาญ(สูตร กบข.)
= ๒๐๐,๐๐๐ X ๒๐.๗๓

๓๐.๔๖
= ๑๓๔,๖๖๗.๔๔ บาท

ท้องลิบรับภาระ = บําเหน็จดํารงชีพ - ส่วนทีร่ัฐบาลรับภาระ
= ๒๐๐,๐๐๐- ๑๓๔,๖๖๗.๔๔
= ๖๔,๓๓๒.๔๖ บาท

๔.๒ กรณยีื่นขอรับบําเหน็จดํารงชีพ เมื่อมอีายคุรบ ๖๔ ปีบรบิูรณีขึ้บไบ่ รับส่วนทีเ่หลือ แตเ่มื่อรวม
ครั้งแรกแล้วต้องไมเ่กิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท

= บําเหน็จดํารงชีพ -๒๐๐,๐๐๐
= ๒๖๔,๑๒๔.๔๔ -๒๐๐,๐๐๐
= ๖๔,๑๒๔.๔๔ บาท

• แบ่งสัดส่วนการรับภาระการจ่ายบําเหน็จดํารงชีพของข้าราขการถ่ายโอน
รัฐบาลรับภาระ = บําเหน็จดํารงชีพ X เวลาราชการบํกพรวมเวลาราชการหวตี{นก'อบก่ายโอบ (สูตร กบข.)

เวลาราชการสําหรับดําบว{นบําเหน็จบํานาญ(สูตร กบข.)

๓๐.๔๖
= ๔๓,๔๙๘.๗๘ บาท

ท้องถิ่นรับภาระ = บําเหน็จดํารงชีพ - ส่วนทีร่ัฐบาลรับภาระ
= ๖๔,๑๒๔.๔๕- ๔๓,๔๙๘.๗๘
= ๒๐,๖๒๖.๗๗ บาท

หมายเหๆ กรณคีรถู่ายโอน ใหค้ํานวณบําเหน็จดํารงข้ฬเม่นเดียวกับข้าราชการถ่ายโอน
แตไ่มต่องแปงสัดส่วนการรับภาระการจ่ายบําเหน็จดํารงม่ฬ
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ตัวอย่างการคํานวณบําเหน็จปกติ และบําเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจําถ่ายโอน

กรณลูกจ้างประจําถ่ายโอบ บรรจรุับราชการเมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๒๖ สังกัดองค์การบริหาร”
ส่วนจังหวัดลําพูนโอนไปสังกัดลํานักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๓๓ ต่อมาถ่ายโอน
มารับราชการส่วนท้องถิ่น สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลําพูนเมื่อวับที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๔๕ และออกจาก
ราชการ ตั้งแตว่ับที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ไดร้ับเงินเดือนเดือนสุดท้ายเดือนละ ๒๓1๓๔๐ บาท

เวลาราชการก่อนถ่ายโอบ รวม ๒๓๖ เดือน ๒๐ วับ = ๒๓๖ +๒๐= ๒๓๖ + ๐.๖๗๑.
๓๐

= ๒๓๖.๖๗ เดือน
- เวลาราชการปกดื ตั้งแตว่ับที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๒๖ ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๕
รวม ๒๓๔ เดือน ๑๒ วับ

- เวลาราชการทวคีูณ ตั้งแตว่ันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๔ ถึงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๓๔
รวม ๒ เดือน ๘ วัน

๒. เวลาราชการหลังถ่ายโอน
- เวลาราชการปกต ตั้งแตว่ับที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๔๕ ถึงวับที่ ๓๐ กับยายบ๒๕๕๖ รวม ๑๓๐ เดือน
รวมเวลาราชการทั้งสิ้น ๓๖๖ เดือน๒๐ วัน = ๓๖๗ เดือน (เศษชองเดือน ถ้าถึง ๑๕ วับ
ไหน้ับเป็น ๑ เดือน)
รวมเวลาราชการทั้งสิ้น ๓๖๖ เดือน ๒๐ วัน = ๓๖๖ +๒๐ = ๓๖๖ + ๐.๖๗

๓๐
= ๓๖๖.๖๗ เดือน

๓. การคํานวณบําเหน็จปกติ ด้งบี้
เงินเดือนเดือนสุดท้าย ๒๓,๓๔๐ บาท เวลาราชการทีใ่ชค้ํานวณทั้งสิ้น ๓๖๗ เดือน
เงินบําเหน็จปกติ = ๒๓,๓๔๐ X ๓๖๗ = ๗๑๓,๘๑๕ บาท

๑๒
โดยแบ่งจ่ายเงินตามลัดส่วนการรับราชการด้งบี้
(๑) บําเหน็จปกตสิ่วนทีร่ัฐบาลรับภาระ = ๗๑๓,๘๑๕ X ๒๓๖.๖๗ = ๔๖๐,๗๓๗.๔๔ บาท

๓๖๖.๖๗

(๒) บําเหน็จปกตสิ่วนทีท่้องถิ่นรับภาระ = ๗๑๓,๘๑๕-๔๖๐,๗๓๗.๔๔ = ๒๕๓,๐๗๗.๕๖ บาท

๔. การคํานวณบําเหน็จรายเดือน ด้งบี้
เงินบําเหน็จปกตริายเดือน = ๒๓,๓๔๐ X ๓๖๗ = ๑๔,๒๗๖.๓๐ บาท (เศษสตางคป์ัดทั้ง)

๑๒ X ๕๐
= ๑๔,๒๗๖ บาท

โดยแบ่งจ่ายเงินตามสัดส่วนการรับราชการด้งบี้
(๑) บําเหน็จปกตริายเดือน ส่วนทีร่ัฐบาลรับภาระ = ๑๔,๒๗๖ X ๒๓๖.๖๗ = ๙,๒๑๔.๕๖ บาท

๓๖๖.๖๗
(๒) บําเหน็จปกตริายเดือน ส่วนทีท่้องถิ่นรับภาระ = ๑๔,๒๗๖ -๙,๒๑๔.๕๖ = ๕1๐๖๑.๔๔ บาท

****************************




