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ด่วนมาก
ท่6เาที่ มท ๐๘๐๘.๕/ว กรมสงเิสริมการปกครองท้องถิ่น

ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม.

๒๕:๕๘

เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผูร้ับบํานาญของราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๑(ร:)

พ.ศ. ๒๕:๕๘

๑๐๓๐๐
pfj/ กุมภาพันธ์

เรียน ผูว้่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด (ยกเว้นจังหวัดชลบุรี)
สิ,งทีส่่งมาด้วย สําเนาระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผูร้ับบํานาญของราชการ

ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๑๕:) พ.ศ. ๒๕:๕:๘ จํานวน๑ ฉบับ

ด้วยกระทรวงมหาดไทยไดอ้อกระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพ
ผูร้ับบํานาญชองราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๑๕:) พ.ศ. ๒๕:๕๘ ชี่งไดป้ระกาศในราชกิจจาบุเบกษา ฉบับประกาศ
และงานทั่วไป เล่ม ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๓๘ ง แล้ว ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕:๘ รายละเอียดปรากฏตาม
สิ่งทีส่่งมาด้วย

เพื่อใหก้ารเบิกจ่ายเงินช่วยค่าครองชีพผูร้ับบํานาญของราชการส่วนท้องถิ่นทีไ่ดร้ับหรือมสีิทธิ
ไดร้ับบํานาญหรือบํานาญรวมกับ ช.ค.บ. แล้วตรกว่าเดือนละ ๙,๐๐๐ บาท ใหไ้ดร้ับ ช.ค.บ. เพื่มอีกใบอัตรา
เดือนละเท่ากับส่วนต่างของจํานวนเงิน ๙,๐๐๐ บาท หักด้วยจํานวนบํานาญทุกประเภท และ ซ.ค.บ. ทีไ่ดร้ับ
หรือมสีิทธไิดร้ับ ย้อนหลังตั้งแตว่ันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เป็นไปโดยครบล้วนถูกต้องตามระเบียบดังกล่าว
จึงกําหนดแนวทางการเบิกจ่าย ดังบี้

๑. กรณขี้าราชการบํานาญส่วนท้องถิ่นผู้มีสิทธริับเงิน ช.ค.บ. ตามระเบียบดังกล่าวตั้งแตว่ันที่
กรกฎาคม ๒๕๕๗ จนถึงบีจจบุัน แยกตามประ๓ทตําแหน่งดังบี้

๑.๑ ตําแหน่งครู และครถู่ายโอน ใหเ้บิกจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปกําหนดวัตถุประสงค์
รายการเงินอุดหนุบสําหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบําเหน็จบํานาญ)ชี่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ไดต้ําเนินการจัดสรรงบประมาณเพื่อรองรับการเบิกจ่ายบีแ้ล้วใบไตรมาสที่ ๑ และไตรมาสที่ ๒

๑.๒ ตําแหน่งอื่น ใหเ้บิกจ่ายจากงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบกลาง

๑๐

รายการเงินช่วยค่าครองชีพผูร้ับบํานาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
ตําแหน่งอื่น (ถ่ายโอน) ใหเ้บิกจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปกําหนดวัตถุประสงค์

รายการเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากรและเงินอุดหนุนสําหรับสิทธปิระโยชนข์้าราชการ
และลูกจ้างถ่ายโอน

๑.๓

๒. กรณีข้าราชการบํานาญส่วนท้องถิ่นผู้มีสิทธิรับเงิน ซ.ค.บ. ตามข้อ ๑. แต่บีจจุบัน
ไดเ้สียชีวิตแล้ว ใหเ้บิกเงิน ซ.ค.บ. เงินบําเหน็จตกทอดและเงินช่วยพิเศษเพิ่มเติม ดังบี้

๒.๑ เงิน ช.ค.บ. เพิ่มเติม ในช่วงเวลาทีย่ังมชีีวิตอยู่ ใหเ้บิกตั้งแตว่ันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗
ถึงวันทีเ่สียชีวิตตามแนวทางการเบิกข้อ ๑.

/๒.๒ เงินบําเหน็จ...
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-๒-

๒.๒ เงินบำเหน็จตกทอดและเงินช่วยพิเศษเพิ่มเติม ซึ่งคํานวณจากเงิน ซ.ค.บ. ส่วนทีเ่พิ่ม
ใหส้ํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบรายซึ่อข้าราชการบํานาญส่วนท้องถิ่นผู้น็สิพร
น.ละเสียชีวิตแล้วดังกล่าว เพื่อคําเบนการออกคําสั่งจ่ายเงินบําเหน็จตกทอดเพิ่มเติม (ช.ค.บ.ส่วนทีเ่พิ่ม X ๓๐ พํา)
ใหแ้ก่ทายาททุกคบตามคําสั่งเติม และเงินช่วยพิเศษเพิ่มเติม (๓ เท่าของ ช.ค.บ.ส่วนทีเ่พิ่ม) ใหแ้กผู่ม้สิทธิ
ตามคําสั่งเติม โดยแยกตามประ๓ทตําแหน่งดังนี้

๒.๒.๑ ตําแหน่งครู และครถู่ายโอบ เงินบําเหน็จตกทอดและเงินช่วยพิเศษเพิ่มเติม
ใหเ้บิกจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปกําหนดวัตถปุระสงค์ รายการเงินอุดหนุบสําหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ
(ค่าบําเหน็จบํานาญ)

๒.๒.๒ ตําแหน่งอื่น เงินบําเหน็จตกทอดเพิ่มเติม ใหเ้บิกจ่ายจากเงินกองทุบบําเหน็จ
บํานาญข้าราซการส่วนท้องถิ่น (กบท.) สําหรับเงินช่วยพิเศษเพิ่มเติม ใหเ้บิกจ่ายจากงบประมาณซององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น งบกลางรายการเงินช่วยค่าครองชีพผูร้ับบํานาญซองข้าราซการส่วนท้องถิ่น

๒.๒.๓ ตําแหน่งอื่น (ถ่ายโอน) เงินบําเหน็จตกทอดเพิ่มเติมแบ่งสัดส่วนโดยส่วนที่
รัฐบาลรับภาระ ใหเ้บิกจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปกําหนดวัตถปุระสงค์ รายการเงินอุดหนุนสําหรับสนับสบุน
การถ่ายโอนบุคลากรและเงินอุดหนุนสําหรับสิทธปิระโยชนข์้าราซการ และลูกจ้างถ่ายโอน และส่วนทีอ่งค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นรับภาระใหเ้บิกจ่ายจากเงินกองทุบบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) สําหรับ
เงินช่วยพิเศษเพิ่มเติม ใหเ้บิกจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปกําหนดวัตถปุระสงค์ รายการเงินอุดหนุนสําหรับสนับสบุน
การถ่ายโอนบุคลากรและเงินอุดหนุนสําหรับสิทธปิระโยชนข์้าราชการ และลูกจ้างถ่ายโอบ

จึงเรียบมาเพื่อโปรดแจ้งสํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ทราบและถือปฏิบัตติ่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายโชคชัย เดชอมรธัญ)
รองอธิบดี รักษาราชการแทน

อธิบดกีรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สํานักบริหารการคลังท้องถิ่น
ส่วนบําเหน็จบํานาญและสวัสดิการ
โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๖๙
โทรสาร. ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๖๙ ต่อ ๑๒๓
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หน้า ๑
ราชกิจจาบุเบกษาเล่ม ๑๓๒ ตอมพิเศษ ๓๘ ง ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผูร้ับบํานาญของราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๑๕)

พ.ศ. ๒๕๕๘

โดยที่เปีนการสมควรเพิ่มเงินช่วยค่าครองชีพผูร้ับบํานาญของราชการส่วนท้องถิ่นให้สอดคล้อง
กับการปรับปรุงเงินช่วยค่าครองชีพผูร้ับเบี้ยหวัดบํานาญของข้าราชการ

อาดัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๗๖ แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๖๙ และมาตรา ๗๗ แห่งพระราชบัญญัตเิทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และมาตรา ๕

และมาตรา ๘๘ แห่งพระราชบัญญัตสิภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบลพ.ศ. ๒๕๓๗ รัฐมนตริว่าการ
กระทรวงมหาดไทยออกระเบียบไว้ ดังต่อไปบี้

ข้อ ๑ ระเบียบบี้ เริยกว่า '‘ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพ
ผูร้ับบํานาญของราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๑๕) พ.ศ. ๒๕๕๘"

ข้อ ๒ ระเบียบบีI้ห้ใขบ้ังคับตั้งแต่วันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เปีนด้นไป
ข้อ ๓ ใหย้กเลิกความในข้อ ๔ นว ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพ

ผูร้ับบํานาญของราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๒๒ ซี่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผูร้ับบํานาญของราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ และใหใ้ช้

ความต่อไปบีแ้ทน
‘'ข้อ ๔ นว ผูไ้ด้รับหรือมีสิทธไิด้รับบํานาญปกติ บํานาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพ

บํานาญพิเศษ หรือบํานาญตกทอดในฐานะทายาทหรือผูอุ้ปการะหรือผูอ้ยูใ่นอุปการะ ตามกฎหมายว่าด้วย
บําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ล้าไดร้ับบํานาญรวมกันทุกประเภท เมื่อรวมกับ ช.ค.บ. แล้ว

ตํ่ากว่าเดอนละเก้าพันบาท ใหไ้ดร้ับ ช.ค.บ. เพิ่มอีกใบอัตราเสือนละเห่ากับส่วนต่างของจํานวนเงิน
เก้าพันบาทหักด้วยจํานวนบํานาญทุกประ๓ท และ ช.ค.บ. ที1่ดร้ับหรือมสีิทธไิดร้ับ”

ประกาศ ณ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘
พลเอก อนพุงษ์ เผ่าจินดา

รัฐมนตรวี่าการกระทรวงมหาดไทย




