
งบประมาณในการเบิกจายเงินบําเหน็จ

บํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน         

 



 

ระเบียบกฎหมายที่เก่ียวของ 

 
 พ.ร.บ. บําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2500  

 (แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที ่8) พ.ศ. 2556 )  

 
   กฎกระทรวง ฉบับที่ 4  (พ.ศ. 2542)  
       (ออกตามความใน พ.ร.บ.บําเหน็จ บํานาญฯ ) 
 กฎกระทรวงกําหนดอัตราและวิธีการรับบําเหน็จดํารงชีพ พ.ศ. 2548  
       (แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552) 

 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินบําเหน็จบํานาญขาราชการสวน

ทองถ่ิน พ.ศ. 2546 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินชวยคาครองชีพผูรับบํานาญของ
ราชการสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2522  ( แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 16) พ.ศ. ...  

 



สาระสําคัญของ  

พ.ร.บ.บําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน พ.ศ.2500 

 หลักการสําคญั คือ กําหนดสิทธิประโยชนให ขรก. สวนทองถ่ิน ไดรับ
บําเหน็จบํานาญเชนเดียวกับขาราชการพลเรอืน /ทหาร  ตามพ.ร.บ.
บําเหน็จบํานาญขาราชการ พ.ศ. 2494  

  มาตรา 4 กําหนดให ขาราชการ อบจ. พนกังานเทศบาล พนกังาน 
      เมืองพัทยา  และพนักงานสวนตําบล มีสิทธิไดรบับําเหนจ็บํานาญ  
      (ยกเวน กทม.)  

  มาตรา 6   และ  มาตรา 9   กําหนดใหมีกองทุนบําเหนจ็บํานาญ
ขาราชการสวนทองถ่ิน (กบท.) เพื่อจายบําเหนจ็บํานาญใหแก              
ขรก.สวนทองถ่ิน ตามหลักเกณฑที่กําหนดในพ.ร.บ. ฉบับนี้ 

  สิทธิในการไดรับบําเหน็จบํานาญปกติ เปนสิทธิเฉพาะตัวจะโอนไมได 



คณะกรรมการกองทนุบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน

(ก.บ.ท.) 

คณะอนุกรรมการดําเนินการกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ 

สวนทองถิ่น (อ.บ.ท.) 

สํานักงาน กบท. 

  กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน (กบท.) 

 
ประกอบดวย 



คณะกรรมการกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (ก.บ.ท.) 

  1)  ปลัดกระทรวงมหาดไทย                       ประธานกรรมการ 

  2)  อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  รองประธานกรรมการ 

  3)  อธิบดีกรมการปกครอง                         กรรมการ 

  4)  ที่ปรึกษาดานกฎหมาย กระทรวงมหาดไทย            กรรมการ 

  5)  ผูแทนกระทรวงการคลัง                          กรรมการ 

  6)  ผูแทนคณะกรรมการกลางขาราชการ อบจ. 2 คน     กรรมการ 

  7)  ผูแทนคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล 2 คน     กรรมการ 

  8)  ผูแทนคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล 2 คน   กรรมการ 



 อํานาจหนาท่ีของ ก.บ.ท. 

1.  พิจารณาจายเงินกองทุนไปเพ่ิมใหแกราชการสวนทองถ่ิน หนวยที่มีวงเงินไม 

    พอจายเปนบําเหน็จบํานาญแกขาราชการสวนทองถ่ินในสังกัดหนวยงานนั้น 

2.  พิจารณาการจายเงินใหกูให อปท. หรือหนวยงานที่เกี่ยวของกับทองถ่ิน 

    รวมทั้งสหกรณออมทรัพยขาราชการสวนจังหวัด จํากัด  สหกรณออมทรัพย 

    พนักงานเทศบาล จํากัด สหกรณออมทรัพยพนักงานสวนทองถ่ินอื่นตามที่ 

    กฎหมายกําหนด กูไปดําเนินกิจการตางๆ ภายในกําหนดเวลาที่กูไมเกิน 15 ป  

    ดอกเบี้ยในอัตราไมเกินรอยละ 19 ตอป 

3.  พิจารณากําหนดวงเงินคาใชจายประจําปของกองทุนฯ ในอัตราไมเกินรอยละ 30   

    ของยอดเงินรายไดประจําป 



คณะอนุกรรมการดําเนินการกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (อ.บ.ท.) 

1. อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น          ประธาน อ.บ.ท. 

2. รองอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน             รองประธาน อ.บ.ท. 

3. ผูอํานวยการสํานักบริหารการคลังทองถิ่น   อนุกรรมการ อ.บ.ท. 

4. ผูแทนราชการสวนทองถ่ิน (3 คน)     อนุกรรมการ อ.บ.ท. 

5. ผูแทนกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน (4 คน)   อนุกรรมการ อ.บ.ท. 

6. ผูอํานวยการสวนบําเหน็จบํานาญและสวัสดิการ             อนุกรรมการและ 

                                                                               เลขานุการ 

7. หัวหนาฝายอํานวยการ สวนบําเหน็จบํานาญและสวัสดิการ      อนุกรรมการและ 

                                                                              ผูชวยเลขานุการ 

 



อํานาจหนาท่ีของ อ.บ.ท. 

1.  รับ จาย และเก็บรักษาเงินทุน เฉพาะการจายเงินกองทุนจะกระทําไดตอเม่ือไดรับอนุมัติจาก 

    ก.บ.ท. แลวเทานั้น และใหประธาน อ.บ.ท. หรือรองประธาน อ.บ.ท. ในกรณีที่ประธาน อ.บ.ท.  

    ไมอยูปฏิบัติหนาที่เปนผูพิจารณาสั่งจาย 

2.  พิจารณากําหนดระเบียบตาง ๆ เพ่ือใชปฏิบัติในการจัดดําเนินกิจการกองทุน 

3.  พิจารณากําหนดแบบบัญชีกองทุน และควบคุมบัญชีการเงินของกองทนุ 

4.  เก็บรักษาเอกสารตาง ๆ  

5.  พิจารณากําหนดตัวพนักงานเจาหนาที่เพ่ือใหดําเนินกิจการตางๆ ของกองทุน 

6.  จัดใหมีการตรวจสอบบัญชีการเงินของกองทุน และเสนอรายงานของผูสอบบัญชีพรอมดวย 

    งบดุล งบรายได และรายจาย และรายงานกิจการประจําปของกองทุนใหประธาน ก.บ.ท. ทราบ 

    และจัดสงงบดุลแสดงฐานะการเงินของกองทุนแตละปใหราชการสวนทองถ่ินที่จัดสงเงิน 

    สมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ินทุกหนวยทราบภายในปงบประมาณถัดไป 

7.  รวบรวมเรื่องตางๆ ที่ควรเสนอตอที่ประชุม ก.บ.ท. 

8.  ดําเนินกิจการใดๆ ตามที่ ก.บ.ท. มอบหมาย 



 แหลงที่มาเงินกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน (กบท.) 

-  อปท. หักเงินจากประมาณการรายรับในงบประมาณรายจายประจําป 

   สมทบเขาเปนกองทุนในอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวงไมเกินรอยละ 3 

-  เงินสมทบที่คํานวณสงเงินกองทุนฯ ไมรวมรายรับประเภทพันธบัตร เงินกู 

   เงินที่มีผูอุทิศให หรือ เงินอุดหนุน มารวมคํานวณ 

-  กฎกระทรวงฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2542) กําหนดให อปท.  ต้ังงบประมาณเพ่ือสมทบ 

กบท. ดังนี้ 

        (1)  อบต. และ อบจ. อัตรารอยละ 1   ของประมาณการรายรับ 

        (2)  เทศบาล และเมืองพัทยา อัตรารอยละ 2 ของประมาณการรายรับ 



งบประมาณในการเบิกจายบําเหน็จบํานาญ 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล เงินกองทุนฯ เงินงบประมาณ อปท. 



เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

• ครู ครูถายโอน ภารโรง
โรงเรียน  

• ขาราชการ/ลูกจางถายโอน 
(สวนที่รัฐรับภาระ) 

เงินกองทุน 

• ขาราชการสวนทองถิ่น
ตําแหนงอื่น 

• เงินเพ่ิม 25 % ครู 

• ขาราชการถายโอน(สวน
ที่ทองถ่ินรับภาระ) 

งบประมาณ 
อปท. 

• เงินชวยคาครองชีพ(ช.ค.บ) 

• บําเหน็จลูกจาง 

• เงินชวยพิเศษ* 

งบประมาณในการเบิกจายบําเหน็จบํานาญ 



 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 

 

- 

- เงินอุดหนุนทั่วไป                 

สําหรับการจัดการศกึษาภาคบงัคับ   

(คาบําเหนจ็บํานาญ) จายใหกับครู 

ภารโรง โรงเรียนสังกัด อปท.          

ครูถายโอน ครูผูดูแลเด็ก  

สวนบําเหน็จบํานาญ

และสวัสดิการ 

(สบส.)เปนผูจัดสรร 
1 

- เงินอุดหนุนทั่วไป                   

สําหรับสิทธปิระโยชน ขรก. และ

ลูกจางถายโอน จายใหกับขาราชการ

และลูกจางประจําถายโอน       

(เฉพาะสวนที่รัฐบาลรับภาระ) 

สวนประสานการ

ถายโอนบุคลากร

และมาตรฐาน 

ตําแหนง          

เปนผูจัดสรร 

2 



เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจายเปนคาบําเหน็จบํานาญใหกับขาราชการสวนทองถ่ิน   

เงินอุดหนุน         
การจัดการศึกษา

ภาคบังคับ 
(คาบําเหน็จ
บํานาญ) 

- เงินชวยพิเศษ 
บํานาญเสียชีวิต 

บํานาญ x 3  
 ช.ค.บ. x 3  
ตําแหนงครู 

    - บําเหน็จปกติ 

    - บํานาญปกติ 

    - บํานาญพิเศษ 

    - บําเหน็จดํารงชีพ 

    - บําเหน็จตกทอด 

    - เงิน ช.ค.บ. 

   ตําแหนงครูทั้งจํานวน  

    - บําเหน็จปกติ 

    - บํานาญปกติ 

    - บํานาญพิเศษ 

    - บําเหน็จดํารงชีพ 

    - บําเหน็จตกทอด 

    - เงิน ช.ค.บ.  

  ขาราชการถายโอน 

  ตําแหนงอื่นสวนเฉพาะ 

  สวนที่รัฐบาลรับภาระ 

   - เงินชวยพิเศษ 

บํานาญเสียชีวิต 

บํานาญ (สวนที่รัฐรับภาระ) x 3  

 ช.ค.บ. x 3  

ตําแหนงอื่นถายโอน 

เงินอุดหนุน

สิทธิประโยชน

ขาราชการถาย

โอน 



เงินกองทุนจายเปนคาบาํเหนจ็บํานาญใหกับขาราชการสวนทองถ่ิน 

เงินกองทุน 

- เงินเพ่ิมจากเงิน   
   บํานาญ 25 %  
- เงินชวยพิเศษใน
สวนเงินเพ่ิม x 3    
  ตําแหนงครู  

    - บําเหน็จปกติ 

    - บํานาญปกติ 

    - บํานาญพิเศษ 

    - บําเหน็จดํารงชีพ 

    - บําเหน็จตกทอด 

    - เงินเพ่ิม 25%  

      ตําแหนงอื่น 

- เงินชวยพิเศษ 

บํานาญเสียชีวิต 

บํานาญ x 3  

เงินเพ่ิม x 3  

ตําแหนงอื่น 

- เงินชวยพิเศษ 

บํานาญเสียชีวิต 

บํานาญ (สวนที่รัฐ
รับภาระ) x 3  

ตําแหนงอื่นถายโอน 

    - บําเหน็จปกติ 

    - บํานาญปกติ 

    - บํานาญพิเศษ  

    - บําเหน็จดํารงชีพ  

    - บําเหน็จตกทอด  

ขาราชการถายโอนตําแหนง

อื่นเฉพาะสวนที่ทองถ่ิน

รับภาระ 



เงินงบประมาณของ อปท. จายเปนคาบําเหน็จบํานาญใหกับขาราชการ/

ลูกจางสวนทองถ่ิน 

เงิน
งบประมาณ 

อปท. 

- เงิน ช.ค.บ.  
- เงินชวยพิเศษบํานาญ
เสียชีวิต ในสวนของ 
ช.ค.บ. X 3 

 - บําเหน็จปกติ 

 - บําเหน็จรายเดือน 

 - บําเหน็จพิเศษ 

 - บําเหน็จพิเศษรายเดือน 

 - บําเหน็จตกทอด  

ลูกจางตําแหนงอื่นทั้งจํานวน  

  - บําเหน็จปกติ    
  - บําเหน็จรายเดือน 
  - บําเหน็จพิเศษ 
  - บาํเหน็จพิเศษรายเดือน    
  - บําเหน็จตกทอด 
  ลูกจางตําแหนงอื่นเฉพาะ
สวนที่ทองถ่ินรับภาระ เงินชวยพิเศษ

ขาราชการ 

เสียชีวิตในแหนง 



เงินกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน (กบท.) 
 

 ตาม พ.ร.บ. บําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน พ.ศ.2500  

     มาตรา 6 กําหนดให 

     - มีกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ินข้ึนเพ่ือจายบําเหน็จ  

        บํานาญแกขาราชการสวนทองถ่ิน 

     - ใหราชการสวนทองถ่ินหักเงินจากประมาณการรายรับในงบประมาณรายจาย 

        ประจําปเพ่ือสมทบเขาเปนกองทุนในอัตราท่ีกําหนดในกฎกระทรวงไมเกิน  

        รอยละ 3  และต้ังประเภทนี้ไวในรายจายประจําป 

     - ประมาณการรายรับในงบประมาณรายจายท่ีคํานวณสงเงินสมทบกองทุนฯ ไมนํารายรับ 

       ประเภท  พันธบัตร  เงินกู   เงินท่ีมีผูอุทิศให  หรือเงินอุดหนุน  มารวมคํานวณ 

 กฎกระทรวงฉบับท่ี 4 (พ.ศ. 2542) กําหนดให อปท. ต้ังงบประมาณเพ่ือ 

     สงเงินสมทบ กบท. ภายในเดือน ธ.ค. ดังนี้ 

          (1)  อบต. และ อบจ. อัตรารอยละ 1 ของประมาณการรายรับ 

          (2)  เทศบาลและเมืองพัทยา อัตรารอยละ 2 ของประมาณการรายรับ 

 



 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินบําเหน็จบํานาญขาราชการ

สวนทองถ่ิน พ.ศ.2546  

         ขอ 7  ...ใหตั้งจายในงบประมาณรายจายประจําปของราชการ

สวนทองถ่ินนั้นๆ ในรายจายงบกลางประเภทรายจายตามขอผูกพัน

หรือหมวดรายจายอ่ืน แลวแตกรณี โดยใหเรียกชื่อวา “เงินสมทบ

กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน” และใหตั้งจาย    

เฉพาะราชการสวนทองถ่ินท่ีมีขาราชการสวนทองถ่ินปฏิบัติหนาท่ี

เทานั้น 



ขอ 8         
เงิน กบท. ที่ไดหักและต้ังจายไวในขอ 7 เม่ือไดหักไวเพื่อจายเปน      

เงินบําเหน็จบํานาญฯหรือผูมีสิทธิไดรับ...แหงระเบียบนี้แลว สวนที่

เหลือเทาใด ใหหัวหนาสวนราชการทองถ่ินนั้นๆ จัดการ เบิกถอนนําสง

สมทบกองทุนฯ ...ภายในเดือนธันวาคมของปงบประมาณ โดยระบุ      

ใหชัดเจนวาเปนเงิน กบท. ของราชการสวนทองถ่ินใด เปนเงินประจําป

งบประมาณใด งบประมาณต้ังจายเทาใด หักจายเปนบําเหน็จหรือ

บํานาญรายใด  แตละรายเปนเงินเทาใด  แลวรายงานใหจังหวัดทราบ

ทุกครั้งที่มีการนําสงเงินดวย 



 ในกรณีที่ราชการสวนทองถ่ินใดมีเงินงบประมาณสมทบ

กองทุนฯไมพอจายตลอดป  หรือมีรายจายเกิดข้ึนใหมหลังจากที่ไดสง

เงินไปสมทบกองทุนฯแลว ใหหัวหนาราชการสวนทองถ่ินน้ันๆ 

รายงานจังหวัดเพื่อแจงไปยังสํานักงานกบท .พิจารณาเสนอ

คณะกรรมการกองทุนฯ สั่งจายเงินเพิ่มใหตอไป และในกรณีที่วงเงิน

ที่ไดหักไวจายตามความในวรรคหน่ึง เหลือจายเมื่อวันสิ้นปเปน

จํานวนเทาใด ใหนําสงสํานักงานกบท. แลวรายงานจังหวัดทราบดวย 



• หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ที่ มท. 0808.5/ว 3466  

    ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2561 เรื่อง ซักซอมแนวทางการสงเงนิสมทบกองทนุฯ  

    ประจําป 2562 ดังตอไปนี้ 

    1. วิธีการจัดสงเงินสมทบ 

 2. การรายงานการจัดสงเงนิสมทบ 

 3. วิธีการคํานวณเงินสมทบ กบท. 

    4. การหักเงินสงสมทบ กบท. 

    5. การขอโอนเงินสมทบจาก กบท. 

 6. การสงคืนเงินสมทบกองทุนฯ เหลือจาย 

 

 

ซักซอมการสงเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญ  ป 2562  



 
การคํานวณเงินสมทบ กบท.  

 

- อบจ. รอยละ 1  

- อบต.รอยละ 1                  

- เทศบาล รอยละ 2 

- เมืองพัทยา รอยละ 2  

   ภายในเดือน ธันวาคม ของทุกป  

 ทศนิยม 2 ตําแหนง และใหสงตามจํานวนที่คาํนวณได 

 โดยมิตองปดเศษทิ้งหรือปดเศษขึ้น ก็ได ถือวาสงถูกตอง  

 

ของประมาณการรายรับในงบประมาณรายจาย

ประจําป หรืองบประมาณรายจายเพ่ิมเต่ิม หรือ

งบเฉพาะการ แลวแตกรณี โดยไมรวมเงินอุดหนุน 

พันธบัตร เงินกู เงินอุทิศให  



วิธีคํานวณเงินสมทบกองทุน 
1. นํายอดประมาณการรายรับทีถู่กตองแลวทุกหมวดรายรับ เปนตัวต้ัง  

2. ลบดวยยอดประมาณรายรับหมวดรายไดเบ็ดเตล็ดเฉพาะรายการ เงนิทีมี่

ผูอุทิศให และหมวดเงินอุดหนุนทัง้จํานวน   

3. หากมีรายการ พันธบัตร หรือเงินกู และอยูในประมาณการรายรบัตองนํา

รายการดังกลาวมาหักออกดวย  

4. คงเหลือจํานวนเทาใด นํามาคํานวณตามอัตราของ อปท.แตละประเภท 

      ตัวอยาง  

      ประมาณการรายรับ                            26,600,000.00   บาท 

      หัก เงินอุดหนุน            10,000,000.00   บาท 

      คงเหลือเงนิสาํหรับคํานวณสงสมทบ         16,600,000.00   บาท 

      อบจ./อบต. 16,600,000.00 x 1% =  166,000.00    

      เทศบาล     16,600,000.00 x 2% =  332,000.00 

             

 

 



การหักเงินสงสมทบ กบท.  

รายการ 

ขรก.สวนทองถิ่น/ผูรับบํานาญ แยกตามประเภทตําแหนง 

 (กรณีหักได / - กรณีหักไมได) 

ตําแหนงอ่ืน 

ขรก.ถายโอน              

(สวนที่ทองถิ่น

รับภาระ) 

ครู/ครูผูดูแลเด็ก ครูถายโอน 

1. เงินบําเหน็จปกต ิ
  - - 

2. เงินบํานาญปกต ิ   - - 

3. เงินบํานาญพิเศษ   - 

4. เงินเพ่ิมจากเงินบํานาญปกตริอยละ 25              -                      - 

5. เงิน ช.ค.บ. 
 -     -   - - 

6. เงินบําเหน็จดํารงชีพ   - - 

7. เงินบําเหน็จตกทอด   - 

8. เงินชวยพิเศษ 3 เทาของ 

- เงินบํานาญ 

- เงินเพ่ิมรอยละ 25 

- เงิน ช.ค.บ. 

 

 

 
- 

 

 
- 

- 

 

- 

 
- 

 

- 

- 

- 

9. บําเหน็จลูกจาง -    -  - - 



ตําแหนง 

บําเหน็จบํานาญปกติ/ 

บํานาญพิเศษ          

บําเหน็จดํารงชีพ  

บําเหน็จตกทอด  

ช.ค.บ. เงินเพ่ิม        

เงินชวยพิเศษผูรับบํานาญ 

บํานาญ ช.ค.บ. เงินเพ่ิมฯ 

ครู  นักการภารโรง โรงเรียนสังกัด  

อบจ./เทศบาล 
อุดหนุน  อุดหนุน ก.บ.ท. อุดหนุน อุดหนุน ก.บ.ท. 

ครูถายโอน (โรงเรียนถายโอน) อุดหนุน อุดหนุน - อุดหนุน อุดหนุน - 

ครู ผดด. อุดหนุน อุดหนุน - อุดหนุน อุดหนุน - 

ขาราชการถายโอน (แบงสัดสวน) อุดหนุน กบท. อุดหนุน - 
อุดหนุน/ 

กบท. 
อุดหนุน - 

ลูกจางประจําถายโอน (แบงสัดสวน) อุดหนุน อปท. - - - - - 

ตําแหนงอื่น ก.บ.ท. อปท. ก.บ.ท. กบท. อปท. ก.บ.ท. 

ลูกจางประจํา อปท. - - -   - 

ตารางสรุปเงินงบประมาณในการจายบําเหน็จบํานาญ 



แนวทางการจายเงนิ ช.ค.บ.  

กรณีผูรับบํานาญขอเปลีย่นแปลงสถานที่รบับํานาญ 

 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.5 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซอม
แนวทางการจายเงินชวยคาครองชีพผูรับบํานาญของราชการสวนทองถิ่น (ช.ค.บ.)  

 อปท.เดิม ที่ผูรับบํานาญออกจากราชการ 

      - หากมีผูรับบํานาญออกจากราชการ และมีสิทธิไดรับเงิน ช.ค.บ. ใหต้ังงบประมาณ
รายจายประจําปไวในรายจายงบกลาง ประเภท เงินชวยคาครองชีพ กรณีไมไดต้ังงบประมาณ 
ใหจายจากเงินงบกลาง รายจายตามขอผูกพัน หรือโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ  

       - กรณีผูรับบํานาญ ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่รับบํานาญ มีหนาที่เปนผูเบิกจายเงิน 
ช.ค.บ. ใหกับ อปท.แหงใหมของผูรับบํานาญเปนรายเดือน เมื่อไดรับแจงการยืมเงินสะสม
จายเงิน ช.ค.บ.จาก อปท.ใหม และจัดสงไปให อปท.ใหมภายใน 15 วัน นับแตวันที่ไดรับแจง 

 อปท.ใหม ที่ผูรับบํานาญประสงคขอเปลี่ยนแปลง 

      - เมื่อไดรับหนังสือแจงการอนุมัติใหผูรับบํานาญเปลี่ยนแปลงสถานที่รับบํานาญ และถึง
กําหนดจายเงิน ช.ค.บ. ใหยืมเงินสะสมทดรองจายเงิน ช.ค.บ. ใหกับผูรับบํานาญตามสิทธิที่
พึงไดรับ ไดรับไปพลางกอน      

      -  เมื่อยืมเงินสะสมจายแลวใหแจงขอรับเงิน ช.ค.บ. ไป อปท.เดิม ภายใน 7 วัน 



 
 

หลักเกณฑการจัดสรรและแนวทางการเบิกจาย 
เงินอุดหนุนสําหรับการจัดการศึกษาภาคบังคบั (คาบําเหน็จบํานาญ)  

ปงบประมาณ 2562 
 

ไดรับแบบขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพ่ิมเติม ตรวจสอบ
คําสั่งจายจากจังหวัด ตรวจสอบความถูกตองและเอกสาร
ประกอบคําสั่งจาย รวบรวมขอมูล และตัดยอดเพ่ือจัดทําบัญชี
จัดสรรเงินอุดหนุนฯ กอนสิ้นไตรมาส 

แจงการจัดสรรเงินเปนรายไตรมาส โดย สบส. และ   โอน
จัดสรรเงินเขาบัญชี อปท. โดย สจง. เม่ือ อปท.ไดรับเงิน
แลวใหตรวจสอบความถูกตองกับทะเบียนจาย หากมี
รายการคลาดเคลื่อนหรือมีรายจายเกิดขึ้นใหมรีบ
ดําเนินการประสาน สถ. เพ่ือจัดสรรในไตรมาสถัดไป 

เบกิจายเงินอุดหนุนในระบบ e-LAAS และหลังจาก
เบิกเงินเดือนสุดทายของไตรมาสแลว มีเงินอุดหนุน
เหลือจาย ใหรีบรายงานยอดเงินเหลือจายไปยัง สถ. 
เพ่ือหักกลบยอดจัดสรรในไตรมาสถัดไป 



การจัดสรรเงินอุดหนุนฯ เปนรายไตรมาส 
 

 ไตรมาสที่ 1  เดือนตุลาคม – ธันวาคม  จัดสรรเดือน ตุลาคม  
    ชาหรือเร็วขึ้นอยูกับ พ.ร.บ.งบประมาณฯ และประกาศคณะกรรมการ  
    การกระจายอํานาจ สวนใหญจะจัดสรรใหกบัรายเดิมเนื่องจากยงัไมมี 
    ฐานขอมูลผูรับบํานาญรายใหม  

 ไตรมาสที่ 2  เดือนมกราคม – มีนาคม จัดสรรประมาณตนมกราคม  

    จัดสรรใหกับผูรับบาํนาญรายเดมิยกมาจากไตรมาส 1 และ ผูรับบํานาญ 

    รายใหม ที่คําสั่งจายสงมาถึง กบท. และตรวจสอบความถูกตองแลว   

 ไตรมาสที่ 3  เดือนเมษายน - มิถุนายน จัดสรรเดือนเมษายน 

    จัดสรรใหกับผูรับบาํนาญรายเดมิยกมาจากไตรมาส 2 และ ผูรับบํานาญ 

    รายใหม ที่คําสั่งจายสงมาถึง กบท. และตรวจสอบความถูกตองแลว   

 ไตรมาสที่ 4  เดือนกรกฎาคม – กันยายน จัดสรร เดือนกรกฎาคม 

    จัดสรรใหกับผูรับบาํนาญรายเดมิยกมาจากไตรมาส 3 และ ผูรับบํานาญ 

    รายใหม ที่คําสั่งจายสงมาถึง กบท. และตรวจสอบความถูกตองแลว   



ลําดับ ตําแหนง รายช่ือ 
อัตรา 

บําเหน็จ 
บํานาญ 

ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน หมายเหตุ 

 1 ปลัด  ก.   25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000         

                      

บ.ท.11 
 

ทะเบียนตรวจจายบําเหน็จบํานาญ 
(ช่ือสวนราชการทองถิ่น)  ………………………………… 



แบบรายงานผลการเบิกจายเงินอุดหนุนท่ัวไป                         

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

รายการ เบิกจายเดือนตุลาคม เบิกจายเดือนพฤศจิกายน เบิกจายเดือนธันวาคม 

  จํานวนเงิน จํานวนเงิน จํานวนเงิน 
  (บาท) (บาท) (บาท) 

   1. ยอดยกมา ...(กรณีมีเงินคงเหลือในไตรมาสกอน)... -    
ยกเวนไตรมาสที่ 1 ไมตองนําเงินเหลือใน

ปงบประมาณ    พ.ศ. 2561 มารวม 
2. เงินอุดหนุนที่ไดรับจัดสรร  

3. รวมงบประมาณ (ขอ 1. + 2.) 

4. จํานวนเงินอุดหนุนที่เบิกจาย (ไมรวมเงินยืมสะสม)  

5. รวมเบกิจายสะสม  

6. เงินอุดหนุนที่ไดรับจัดสรรคงเหลือ  

              ลงช่ือ ................................................... ผูรับรองขอมูล 

 (.........................................................) 

     ตําแหนง นายก/ปลัด/.............................................. 

                (วัน/เดือน/ป ท่ีรายงาน) 

ไตรมาสท่ี ....... งวดตั้งแตเดือน ...................... ถึงเดือน ........................  

สังกัด ...(อบจ./เทศบาล/อบต. .................................................... 

อําเภอ ....................................................... จังหวัด ............................................................... 



แบบขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติม                          

เงินอุดหนุนท่ัวไป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ไตรมาสท่ี ....... งวดตั้งแตเดือน ...................... ถึงเดือน ........................  

สังกัด ...(อบจ./เทศบาล/อบต. .................................................... 

อําเภอ ....................................................... จังหวัด ............................................................... 

รายการท่ีขอรับจัดสรร ชื่อ - สกุล 

 จํานวนเงิน   

บํานาญตอเดือน 
จํานวนเงิน ช.ค.บ.ตอเดือน 

รวมจํานวนเงินท่ี                     

ขอรับจัดสรร (เพ่ิมเติม) 

(บาท) (บาท) (บาท) 

1. บํานาญปกติ และหรือบํานาญพิเศษ/   -    -    -    

   เงินชวยคาครองชีพผูรับบํานาญ (ช.ค.บ.)         

2. บําเหน็จรายเดือน (ลจ.ประจํา ภารโรงโรงเรียน)   -      -    

3. บําเหน็จดํารงชีพซ่ึงมีอายุตํ่ากวา 65 ปบริบูรณ       -    

4. บําเหน็จดํารงชีพกรณีผูรับบํานาญซ่ึงมีอายุ             

ต้ังแต 65 ปบริบูรณขึ้นไป 
      -    

5. บําเหน็จปกติ       -    

6. บําเหน็จตกทอด (ขรก.ถึงแกกรรม)       -    

7. บําเหน็จตกทอดและเงินชวยพิเศษ       -    

8. อ่ืนๆ ...............................................          

รวมขอรับจัดสรรเงินอุดหนุนเพ่ิมเติม -    

     ลงช่ือ ........................................................ ผูรับรองขอมูล 

            (.............................................................) 

ตําแหนง นายก/ปลัด/.............................................. 

                (วัน/เดือน/ป ท่ีรายงาน) 
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