คำนำ
คู่มือการปฏิบัติงานบำเหน็จบำนาญเล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานด้านบำเหน็จ
บำนาญ เพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว และมีมาตรฐานในการปฏิบัติงานด้านการเงิน และการบริการให้แก่
ข้าราชการในสังกัด การปฏิบัติหน้าที่ด้านบำเหน็จบำนาญ ผู้ปฏิบัติงานจำเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจใน
ระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และจะต้องมีความละเอียดรอบคอบ เนื่องจากเป็นเรื่องเกี่ยวกับตัว
เงินและผู้มีสิทธิรับเงิน
คู่มือการปฏิบัติงานบำเหน็จบำนาญเล่มนี้ ผู้จัดทำได้ศึ กษาจากระเบียบ ข้อบังคับและขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานจากเว็บไซต์ต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานด้านบำเหน็จบำนาญได้ศึกษาและใช้เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานด้านบำเหน็จบำนาญให้มีประสิทธิภาพ และลดข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้
การปฏิบัติหน้าที่ด้านงานบริการของกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาเป็นหน้าที่ค่อนข้างหนัก เนื่องจากข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและข้าราชการบำนาญใน
สังกัดมีจำนวนมาก ทำให้ผู้ปฏิบัติงานต้องมีความรับผิดชอบสูงและจะต้องศึกษารายละเอียดของขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน เพื่อให้การทำงานเป็ นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือการ
ปฏิบัติงานเล่มนี้คงจะเป็นประโยชน์หรือแนวทางในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับบำเหน็จบำนาญของสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษา หรือผู้สนใจจะนำไปใช้ประโยชน์ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

สมใจ กลับเป็นสุข
ผู้จัดทำ

สารบัญ
เรื่อง
ขั้นตอนการดำเนินงานและวิธีการดำเนินงาน
๑. การขอรับเงินบำเหน็จบำนาญ บำเหน็จดำรงชีพ และบำเหน็จตกทอด
๒. การขอรับเงินช่วยพิเศษกรณีข้าราชการบำนาญถึงแก่ความตาย
๓. การนำสิทธิในบำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันการกู้เงินกับธนาคาร
๔. การเบิกเงิน กบข. และ กสจ. เมื่อสมาชิกพ้นสภาพ
ผลการดำเนินงานและการนำไปใช้ประโยชน์
ปัญหาและข้อเสนอแนะ
กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง

หน้า
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1
ขั้นตอนการดำเนินงานและวิธีดำเนินงาน
ขั้นตอนสำคัญของการดำเนินงาน
๑. การขอรับเงินบำเหน็จบำนาญ บำเหน็จดำรงชีพ และบำเหน็จตกทอด
ดำเนินการขอรับเงิน บำเหน็จ บำนาญ บำเหน็จดำรงชีพ และบำเหน็จตกทอด เพื่อบรรเทาความ
เดือดร้อนให้ผู้มีสิทธิรับเงินจากการไม่ได้รับเงินต่อเนื่องหลังจากที่เกษียณอายุราชการ รวมทั้งเกิดผลเสียต่อสิทธิ
ประโยชน์ต่ำ ๆ เช่น การไม่สามารถใช้สิทธิเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลจ่ายตรงของกรมบัญชีกลางอย่างต่อเนื่อง
ได้ และเพื่อให้ทายาทผู้มีสิทธิรับเงินในบำเหน็จตกทอดตามสิทธิที่พึงจะได้รับกรณีผู้รับบำนาญถึงแก่ความตาย
วิธีการดำเนินงาน
๑. ตรวจสอบสิทธิและเอกสารขอรับเงินบำเหน็จบำนาญ และหลักฐานที่เกี่ยวข้องตามที่ผู้มีสิทธิยื่น
ขอรับเงิน
๒. นำแบบขอรับเงินบำเหน็จบำนาญและเอกสารที่เกี่ยวข้อง เสนอต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อขออนุญาติ
จ่ายเงินให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงิน
๓. เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้ว บันทึกข้อมูลการขอรับเงินในระบบ e-pension
๔. ส่งหลักฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สำนักงานคลังเขต / กรมบัญชีกลาง ตรวจสอบ
๕. เมื่อได้รับอนุมัติจากสำนักงานคลังเขต / กรมบัญชีกลางแล้ว ได้ตรวจสอบการอนุมัติสั่งจ่าย เพื่อ
บันทึกการขอเบิกและปิดรอบตามปฏิทินประจำเดือนของกรมบัญชีกลางในระบบ e-pension
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ผังการปฏิบัติงาน
การขอรับเงินบำเหน็จบำนาญ บำเหน็จดำรงชีพ และบำเหน็จตกทอด
ผู้มีสิทธิยื่น
เรื่องขอรับเงิน

แบบขอรับเงิน และ
เอกสารที่เกี่ยวข้อง

เจ้าหน้าที่การเงิน ตรวจสอบ
แบบขอรับเงินและเอกสารที่
เกี่ยวข้อง
ถูกต้อง

ไม่ถูกต้อง

แจ้งผู้มีสิทธิให้ส่งเอกสารเพิ่มเติม
เพื่อประกอบการขอรับเงินต่อไป

ทำบันทึกเสนอผู้บังคับบัญชา
อนุมัติ
เจ้าหน้าที่การเงิน
- บันทึกออกเลขหนังสือส่งในระบบ amss
- บันทึกข้อมูลการขอเบิกเงินในระบบ e-pension
- จัดส่งแบบขอรับเงิน และเอกสารที่เกี่ยวข้องไปยัง
สำนักงานคลังเขต, กรมบัญชีกลาง และ กบข./กสจ.

ตรวจสอบการอนุมัติสั่งจ่ายในระบบ e-pension
อนุมัติ
- บันทึกการขอเบิกเงินในระบบ e-pension
และปิดรอบส่งกรมบัญชีกลางตามปฏิทินประจำเดือน
ไม่อนุมัติ
กรมบัญชีกลางอนุมัติ โอนเงินให้ผู้มีสิทธิได้รับเงิน

- ตรวจสอบรายการตีกลับในระบบ
e-pension
- แก้ไขให้ถูกต้องตามที่รับแจ้งจาก
สำนักงานคลังเขต / กรมบัญชีกลาง
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๒. การขอรับเงินช่วยพิเศษกรณีข้าราชการบำนาญถึงแก่ความตาย
ดำเนินการขอรับเงินช่วยพิเศษกรณีข้าราชการบำนาญถึงแก่ความตาย เมื่อผู้รับบำนาญเสียชีวิต ให้
จ่ายเงินช่วยพิเศษจำนวน ๓ เท่าของบำนาญ รวมกับเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ช.ค.บ.) บุคคลที่
ระบุไว้ในหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษ หรือทายาทตามกฎหมาย ซึ่งเป็นบุคคลตามมาตรา ๒๓
วรรคสอง ได้แก่ คู่สมรส บุตร บิดา-มารดา โดยการขอรับเงินช่วยพิเศษ ให้ขอรับภายใน ๑ ปี นับแต่วันที่
ข้าราชการบำนาญ ถึงแก่ความตาย ตามแบบคำขอรับเงินช่วยพิเศษกรณีข้าราชการบำนาญถึงแก่ความตาย
วิธีการดำเนินงาน
๑. ตรวจสอบแบบขอรับเงินช่วยพิเศษ กรณีผุ้รับบำนาญถึงแก่ความตายว่าบุคคลที่ขอรับเงินเป็นผู้มี
สิทธินั้นเป็นบุคคลที่ระบุไว้ในหนังสือแสดงเจตนา ระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษหรือเป็นทายาทตามกฎหมายซึ่ง
เป็นบุคคลตามมาตรา ๒๓ วรรคสอง ได้แก่ คู่สมรส บุตร บิดา-มารดา และตรวจสอบหลักฐานแสดงความเป็น
ผู้รับเงินช่วยพิเศษ เช่น สำเนาทะเบียนบ้าน หลักฐานการสมรสของคู่สมรสผู้ตาย เป็นต้น
๒. ตรวจสอบจำนวนเงินช่วยพิเศษ ๓ เท่าของบำนาญรวมกับเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ ยหวัดบำนาญ
(ช.ค.บ.) โดยพิมพ์ข้อมูลจากทะเบียนจ่ายตรงบำนาญ หรือบัตรกลางของผู้รับบำนาญในระบบ e-pension
๓. จัดทำงบหน้ารายการขอเบิก และบันทึกขออนุมัติเบิกเงินเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อขออนุมัติจ่ายเงิน
ให้ผู้มีสิทธิรับเงิน
๔. เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา บันทึกข้อมูลการขอเบิกเงินผ่านระบบ GFMIS พร้อมทั้งพิมพ์
รายงานการขอเบิกเสนอผู้บังคับบัญชา
๕. ผู้บังคับบัญชาเข้าไปอนุมัติในระบบ GFMIS และเมื่อได้รับเงินจากกรมบัญชีกลางแล้ว เจ้าหน้าที่
การเงินโอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิรับเงิน

4
ผังการปฏิบัติงาน
การขอรับเงินช่วยพิเศษกรณีข้าราชการบำนาญถึงแก่ความตาย
ผู้มีสิทธิยื่นเรื่อง
ขอรับเงินช่วยพิเศษ

เจ้าหน้าที่การเงิน
- ตรวจสอบแบบขอรับเงินและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
- ตรวจสอบจำนวนเงินช่วยพิเศษจากบัตรกลาง
ของผู้รับบำนาญในระบบ e-pension
ถูกต้อง
ทำบันทึกเสนอผู้บังคับบัญชา

แบบขอรับ และ
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
ไม่ถูกต้อง

แจ้งผู้มีสิทธิให้ส่ง
เอกสารเพิ่มเติม

อนุมัติ
- บันทึกเพื่อขออนุมัติเบิกเงินในระบบ GFMIS
- จัดทำหน้างบฎีกา เสนอผู้บังคับบัญชา
อนุมัติ
- บันทึกข้อมูลการขอเบิกเงินช่วยพิเศษ ในระบบ GFMIS
- พิมพ์รายงานขอเบิก เสนอผู้บังคับบัญชา
อนุมัติ
- ผู้บังคับบัญชาเข้าไปอนุมัติในระบบ GFMIS
รอประมาณ ๓ วัน
กรมบัญชีกลางอนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีหน่วยงาน

เจ้าหน้าที่การเงินเสนอเช็คให้ผู้มีอำนาจลงนาม
เพื่อโอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิรับเงิน

ผู้มีสิทธิรับเงิน ได้รับเงินโอนเข้าบัญชี
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๓. การนำสิทธิในบำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงินกับธนาคาร (บำเหน็จค้ำประกัน)
ดำเนินการขอหนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอดไปเป้นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงินกับธนาคาร
(บำเหน็จค้ำประกัน) ซึ่งผู้รับบำนาญสามารถนำสิทธิในบำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงินกับ
ธนาคารได้ และ กำหนดให้ผู้รับบำนาญทำหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอดตามแบบและวิธีการ
ที่กระทรวงการคลังกำหนดไว้ และผู้รับบำนาญต้องไม่เป็นผู้ซึ่งถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ และหรือถูก ศาล
พิพากษาล้มละลาย
วิธีการดำเนินงาน
๑. รับแบบคำร้องขอหนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงินกับ
ธนาคาร
๒. ตรวจสอบสิทธิของผู้รับบำนาญและข้อมูลหลักฐานของบุคคลในครอบครัวซึ่งเป็นทายาทตาม
กฎหมายและบุ ค คลอื ่ น ตามหนั ง สื อ แสดงเจตนาระบุ ต ั ว ผู ้ ร ั บ บำเหน็ จ ตกทอดตามแบบและวิ ธ ี ก ารที่
กระทรวงการคลังกำหนด
๓. จัดทำบันทึกเสนอผู้บังคับบัญชา เพื่อขออนุมัติออกหนังสือรับรองสิทธิฯ
๔. เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้ว บันทึกข้อมูลลงในระบบ e-pension
๕. เมื่อผู้รับบำนาญมารับใบคำร้องฯ ให้บันทึกการส่งข้อมูลในระบบ e-pension ไปยังสำนักงานคลัง
จังหวัด เพื่อให้ผู้รับบำนาญไปรับหนังสือรับรองสิทธิจากคลังจังหวัด และนำหนังสือรับรองสิทธิไปยื่นกู้กับ
ธนาคารต่อไป

6
ผังการปฏิบัติงาน
การนำสิทธิบำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันการกู้เงินกับธนาคาร (บำเหน็จค้ำประกัน)
ผู้รับบำนาญยื่นคำร้อง
ขอหนังสือรับรองสิทธิฯ

เจ้าหน้าที่การเงิน
- ตรวจสอบสิทธิและจำนวนเงินในบำเหน็จตกทอด
จากบัตรกลางของผู้รับบำนาญในระบบ e-pension
- ตรวจสอบข้อมูลหลักฐาน/เอกสารของผู้รับบำนาญ
บุคคลในครอบครัวและบุคคลอื่น
ถูกต้อง

ไม่ถูกต้อง

ทำบันทึกเสนอผู้บังคับบัญชา
อนุมัติ
- บันทึกประวัติข้อมูลของผู้รับบำนาญ, บุคคลในครอบครัวและ
บุคคลอื่น ลงในระบบ e-pension
- ลงทะเบียนรับคำร้องขอหนังสือรับรองสิทธิฯในระบบ e-pension

เมื่อผู้รับบำนาญมารับใบแบบคำขอร้องขอหนังสือรับรองฯ และ
รายละเอียดผู้ขอรับหนังสือรับรองบำเหน็จค้ำประกัน ที่บันทึกจาก
ระบบ e-pension แล้วให้เจ้าหน้าที่การเงิน บันทึกการส่งข้อมูลใน
ระบบไปยังสำนักงานคลังจังหวัด

ผู้รับบำนาญไปรับหนังสือรับรองสิทธิฯ จากสำนักงานคลังจังหวัด

ผู้รับบำนาญใช้หนังสือรับรองสิทธิฯ ยื่นกู้เงินกับธนาคาร

แบบคำร้องฯ และ
เอกสารที่เกี่ยวข้อง

แจ้งผู้รับบำนาญให้ส่งเอกสารเพิ่มเติม
เพื่อประกอบการขอรับเงินต่อไป
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๔. การเบิกเงิน กบข. และ กสจ. เมื่อสมาชิกพ้นสภาพ
ดำเนินการขอเบิกเงิน กบข. และ กสจ. เมื่อสมาชิกพ้นสภาพ โดยให้บริการตรวจสอบสิทธิประโยชน์ที่
สมาชิกจะได้รับเมื่อออกจากราชการด้วยเหตุต่าง ๆ รวมถึงข้อแนะนำเกี่ยวกับเอกสารหลักฐานการขอรับเงินใน
แต่ละกรณี เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับสมาชิก
วิธีดำเนินงาน
๑. รับหลักฐานการขอรับเงิน กบข/กสจ. จากผู้มีสิทธิรับเงินที่ยื่นขอรับเงินเมื่อสมาชิกพ้นสภาพ
๒. ตรวจสอบหลักฐานและเอกสารประกอบการขอรับเงินคืน กบข./กสจ.
๓. เสนอแบบขอรับคืนเงิน กบข./กสจ. และเอกสารที่เกี่ยวข้อง พร้อมคำสั่งให้ออกหรือประกาศ
เกษียณ (แล้วแต่กรณี) เพื่อขออนุมัติต่อผู้บังคับบัญชา
๔. เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้ว บันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องลงในระบบ e-pension
๕. จัดส่งเอกสารไปยัง กบข./กสจ. เพื่อให้ กบข./กสจ. จ่ายให้สมาชิกต่อไป
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ผังการปฏิบัติงาน
การเบิกเงิน กบข. และ กสจ. เมื่อสมาชิกพ้นสภาพ
สมาชิกยื่นเรื่อง
ขอรับคืนเงิน

เจ้าหน้าที่การเงิน
- ตรวจสอบแบบขอรับคืนเงิน กบข./กสจ. และ
เอกสารประกอบการขอรับเงินเมื่อสมาชิกพ้นสภาพ
ถูกต้อง

ไม่ถูกต้อง

ทำบันทึกเสนอผู้บังคับบัญชา
อนุมัติ
เจ้าหน้าที่การเงิน
- บันทึกออกเลขหนังสือส่งในระบบ amss
- บันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องลงในระบบ e-pension

ส่งแบบขอรับเงิน และเอกสารประกอบการขอรับ
เงินคืนไปยัง กบข./กสจ.

สมาชิกได้รับเงินคืนจาก กบข./กสจ.
โดยการโอนเข้าบัญชีสมาชิก

แบบขอรับเงินคืนและ
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
แจ้งสมาชิกให้ส่งเอกสารเพิ่มเติม
เพื่อประกอบการขอรับเงินคืนต่อไป
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ผลการดำเนินงานและการนำไปใช้ประโยชน์
ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ / เชิงคุณภาพ)
เชิงปริมาณ
- จำนวนแบบคำขอแต่ละราย ได้รับการตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ก่อนนำเสนอผู้บังคับบัญชา
- จำนวนแบบคำขอในแต่ละเรื่องได้รับการลำดับความสำคัญเร่งด่วน เพื่อให้ผู้มีสิทธิได้รับเงินทันเวลา
อย่างมีประสิทธิภาพ
- ผู้มาติดต่อได้รับข้อมูลที่ต้องการและบริการที่ดีครบถ้วนทุกคน
เชิงคุณภาพ
- เอกสารหลักฐานและข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้ตรวจสอบและนำส่งในระบบ e-pension รวมถึงเอกสาร
หลักฐานที่ได้จัดส่งไปยังสำนักงานคลังเขต กรมบัญชีกลาง กบข. และ กสจ. มีความถูกต้อง ครบถ้วน สามารถ
ลดขั้นตอนหรือข้อผิดพลาด ส่งผลให้งานเสร็จตามกำหนดเวลา และทันตามรอบระยะเวลาที่กรมบัญชีกลาง
กำหนด ทำให้ผู้รับบำนาญ/ผู้รับบำเหน็จ และผู้มีสิทธิรับเงินได้รับเงินตามเวลาที่กำหนด
- ผู้มาติดต่อมีขวัญกำลังใจในการมาติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการ เนื่องจากได้รับบริการที่ดี
จากเจ้าหน้าที่
การนำไปใช้ประโยชน์
๑. ผู้มีสิทธิรับเงินตามเวลาที่กำหนด
๒. ข้อมูลหลักฐานในการขอรับเงิน มีความถูกต้อง ครบถ้วน ภายใต้ระเบียบข้อบังคับและกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง ก่อนนำเสนอผู้บังคับบัญชาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป
๓. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการบำนาญ (หรือผู้รับบำนาญ) รวมถึง บุคคลผู้มา
ติดต่อมีขวัญกำลังใจที่ดีเนื่องจากได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจน จากการประสานงานและบริการที่
ดีจากเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
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ปัญหาและข้อเสนอแนะ
ความยุ่งยากในการดำเนินการ / ปัญหา / อุปสรรค
๑. การขอรับเงินบำเหน็จบำนาญ บำเหน็จดำรงชีพ และบำเหน็จตกทอด
ความยุ่งยากในขั้นตอนนี้ ผู้ปฏิบัติต้องศึกษาและทำความเข้าใจในเนื้องานที่ปฏิบัติ เพราะเกี่ยวข้องกับ
ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเงินแต่ละประเภท และขั้นตอนการปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอน
อาจจะต้องใช้ระยะเวลารอคอย อาจทำให้การรับ เงินของผู้มีสิทธิรับเงิน ในแต่ละรายมีความล่าช้าไม่เป็นไป
ตามที่คาดหวัง และด้วยปฏิทินรอบการจ่ายของกรมบัญชีกลางได้กำหนดรอบของการจ่ายเงินในแต่ละประเภท
ไว้และมีการปฏิบัติหลายขั้นตอน จึงต้องใช้ความรอบคอบในการตรวจสอบหลักฐาน การเสนองานให้ผู้อนุมัติลง
นาม การบันทึกเข้าระบบ ตลอดจนการตรวจสอบข้อมูลในแต่ละขั้นตอนที่ได้ดำเนินการในระบบ ซึ่งต้องใช้
เวลาและมีความยุ่งยากซับซ้อน จึงต้องมีการอธิบายและชี้แจงให้ผู้มีสิทธิ รับเงินทราบด้วย รวมทั้งความยุ่งยาก
ในการขอรับเงินบำเหน็จตกทอด ในส่วนของเอกสารการรับเงินของทายาทผู้รับบำนาญที่ถึ งแก่ความตาย
ทายาทหรือผู้รับบำนาญไม่ได้เก็บหลักบานที่ส่วนราชการจำเป็นต้องใช้ประกอบขอรับเงินกับกรมบัญชีกลาง ทำ
ให้ทายาทผู้มีชีวิตอยู่ต้องสืบค้ นและทำการคัดสำเนากับส่วนราชการกรมการปกครอง ซึ่งในบางรายการอาจ
ต้องใช้เวลาและบุคคลที่เกี่ยวข้องอื่นในการนำหนักฐานมายืนยันเพื่อขอรับเงิน ทำให้การขอรับเงินบำเหน็จตก
ทอดของทายาทผู้มีสิทธิล่าช้าออกไป
๒. การขอรับเงินช่วยพิเศษกรณีข้าราชการบำนาญถึงแก่ความตาย
ความยุ่งยากในขั้นตอนนี้ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติจะต้องสึกษาระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยมีการ
ตรวจสอบข้อมูลของผู้รับ บำนาญที่ถึงแก่ก รรมว่าได้ทำหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษกรณี
ข้าราชการบำนาญถึงแก่ความตายไว้ห รือไม่ ซึ่งแฟ้มทะเบียนประวัติและจำนวนของข้าราชการที่เกษียณอายุมี
ปริมาณมากและเป็นข้อมูลที่มีมาแต่เก่าก่อนหรือบางรายอาจไม่มีทะเบียนประวัติ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างมาเป็นเขตพื้นที่ ปัญหาการเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน และปัญหาที่อาจมาจากการขนย้ายเอกสาร
ข้อมูลในระบบ ทำให้เอกสารในบางรายอาจไม่มีหรือสูญหายได้ ซึ่งหากทายาทไม่มีสำเนาหนังสือที่ผู้รับบำนาญ
ได้เคยทำไว้ หรือกรณีไม่มีการทำหนังสือแสดงเจตนาไว้หรือมี แต่ผู้ที่ถูกระบุไว้ได้เสียชีวิตไปก่อนหน้านั้นแล้ว
ต้องจ่ายให้แก่ทายาทตามกฎหมายซึ่งเป็นบุคคลตามมาตรา ๒๓ วรรคสอง ได้แก่ คู่สมรส บุตร บิดา-มารดา
เพียงลำดับเดียวและหากในลำดับเดียวกันมีผู้มีสิทธิมีหลายคน ให้จ่ายให้กับผู้มีสิทธิคนใดคนหนึ่งที่ได้รับความ
ยินยอมเป็นหนังสือจากผู้มีสิทธิในลำดับเดียวกัน หากไม่ได้ทำหนังสือยินยอมไว้ให้จ่ายให้แก่ผู้มีสิทธิที่ได้จัดการ
งานศพ
๓. การนำสิทธิในบำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันการกู้เงินกับธนาคาร (บำเหน็จค้ำประกัน)
ความยุ่งยากในขั้นตอนนี้ ในเรื่องนี้จะเกี่ยวข้องกับสถาบันการเงิน ได้แก่ ธนาคารผู้ให้เงินกู้อาจมีความ
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เข้าใจไม่ตรงกันกับส่วนราชการ ซึ่งธนาคารจะได้รับทราบข้อมูลผู้ที่เ กษียณอายุหรือลาออกจากราชการ โดยมี
การแนะนำให้ผู้กู้กับธนาคารก่อนได้รับเงินบำนาญประจำเดือน ซึ่งสามารถหักได้ทันทีจากกรมบัญชีกลาง ทำให้
มีผู้รับบำนาญมายื่นขอรับหนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอดเพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงินกับ
ธนาคารเป้นจำนวนมากขึ้นอย่ างต่อเนื่อง ซึ่งผู้รับบำนาญจะเข้าใจว่าเป็นสิทธิที่ตนเองพึงได้รับจึงนำไปใช้ก่อน
ซึ่งในเจตนาของรัฐบาลคือต้องการดูแลทายาทของข้าราชการตั้งแต่ ข้าราชการเริ่มรับราช โดยได้มีการดูแลใน
เรื่องของค่ารักษาพยาบาลให้กับบุคคลในครอบครัว และให้สิทธิเบิกค่ารักษาบุตรตามอัตราและอายุที่กำหนด
รวมถึงการดูแลทายาทตามกฎหมายเมื่อข้าราชการเสียชีวิต จึงมีบำเหน็จตกทอดให้กับทายาทที่ยังมีชีวิตอยู่เพื่อ
บรรเทาความเดือดร้อนหลังจากที่ข้าราชการหรือผู้รับบำนาญเสียชีวิตลงด้วย จึงจำเป้นต้องอธิบายและชี้แจง
ให้แก่ผู้รับบำนาญทราบถึงความชัดเจนของเงินบำเหน็จตกทอดหรือสิทธิที่เกี่ยวข้องด้วย
๔. การเบิกเงิน กบข. และ กสจ. เมื่อสมาชิกพ้นสภาพ
ความยุ่งยากในขั้นตอนนี้ การขอรับเงินคืน กบข. เมื่อสมาชิกพ้นสภาพ กรณีข้าราชการลาออกจาก
ราชการ เมื่อหน่วยงานบันทึกการขอรับเงินในระบบ e-pension แล้ว ผู้ปฏิบัติงานจึงต้องตรวจสอบรายงาน
การอนุมัติสั่งจ่ายในระบบตามรอบที่กรมบัญชีกลางกำหนด และเมื่อได้รับอนุมัติจากกรมบัญชีกลางแล้วให้
พิมพ์หนังสือสั่งจ่ายเงินบำนาญ และจัดส่งหนังสือสั่งจ่ายเงินบำนาญพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องไปยัง กบข.
โดยเร็ว เพื่อให้ผู้มีสิทธิรับเงินได้รับเงินคืนโดยเร็วที่สุด
ข้อเสนอแนะ
- เนื่องจากเป็นงานที่ต้องอาศัยระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีค่อนข้างมากและเป็น
งานที่เกี่ยวข้องกับตัวเลขรวมถึงผู้มีสิทธิรับเงิน ดังนั้น ผู้ปฏิบัติหน้าที่จึงจำเป็นต้องใช้ความละเอียดรอบคอบใน
การปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอน ทั้งในเรื่องของเอกสารและการบันทึกเข้าระบบ ผู้ปฏิบัติงานในด้านนี้ จึงต้อง
ศึกษาให้เข้าใจถูกต้องครบถ้วนและผู้บังคับบัญ ชาควรมรส่ว นสนั บสนุนในการให้ผู้ป ฏิบัติงานเข้ารั บการ
ฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
- ผู้ปฏิบัติงานต้องมีการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมบัญชีกลาง สำนักงานคลังเขต
สำนักงานคลังจังหวัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตล อดจนเจ้าหน้าที่หรือ
บุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น ผู้ปฏิบัติงานควรมีมนุษย์สัมพันธ์และจิตวิทยาในการติดต่อประสานงาน เพื่อ ให้ได้
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน บรรลุผลสำเร็จและเป็นประสบการในการทำงาน ตลอดจนเป็นการสั่ง
สมความชำนาญเพื่อใช้เป็นแนวทางในการวางแผนดำเนินงานในอนาคตได้
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๑. พระราชบัญญัติ บำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.๒๔๙๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๒. พระราชบัญญัติ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.๒๕๓๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๓. พระราชกฤษฎีกา การจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จบำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.
๒๕๓๕
๔. กฎกระทรวง กำหนดอัตราและวิธีการรับบำเหน็จดำรงชีพ พ.ศ.๒๕๔๖
๕. กฎกระทรวง กำหนดอัตราและวิธีการรับเงินบำเหน็จดำรงชีพ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๑
๖. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการขอรับและการจ่ายบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.๒๕๒๗
๗. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้าง พ.ศ.๒๕๑๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๘. กฎกระทรวง การนำสิทธิในบำเหน็จตกทอดของผู้รับบำเหน็จบำนาญตามกฎหมายว่าด้วยกองทุน
บำเหน็จบำนาญข้าราชการไปเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันการกู้เงิน พ.ศ.๒๕๕๔
๙. กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการนำสิทธิในบำเหน็จตดทอดไปเป็น
หลักทรัพย์ประกันการกู้เงิน พ.ศ.๒๕๕๔
๑๐. ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด ลงวันที่ ๑๔
มกราคม ๒๕๕๔
๑๑. หนังสือด่วนที่สุด กรมบัญชีกลาง ที่ กค.๐๔๐๖.๕/ว ๑๙๔ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๔ เรื่อง
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการออกหนังสือรับรองสิท ธิในบำเหน็จตกทอดเพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์
ประกันการกู้เงิน และการหักเงินบำนาญเพื่อชำระคืนเงินกู้ให้แก่สถาบันการเงิน
๑๒. หนังสือด่วนที่สุด กรมบัญชีกลาง ที่ กค.๐๔๐๖.๕/ว ๒๓๙ ลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๔ เรื่อง
แจ้งราชชื่อสถาบันการเงินที่เข้าร่วมโครงการกู้เงินกับสถาบันการเงินโดยนำสิทธิ ในบำเหน็จตกทอดไปเป็น
หลักทรัพย์ประกันการกู้เงิน
๑๓. หนังสือด่วนที่สุด กระทรวงการคลัง ที่ กค.๐๔๐๖.๕/ว ๗๒ ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๔ เรื่อง
แบบและวิธีการในการแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอดของลูกจ้างประจำ
๑๔. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค.๐๔๐๖.๕/ว ๔๖๑ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๔ เรื่อง แบบและ
วิธีการในการขอรับบำเหน็จตกทอดลูกจ้าง
๑๕. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค. ๐๔๐๖.๕/ว ๔๓ ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีปฏิบัติในการเพิ่มวงเงินกู้โดยใช้หนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอดเพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้
เงินฉบับเดิม
๑๖. หนังสือด่วนที่สุด กรมบัญชีกลาง ที่ กค.๐๔๐๖.๕/ว ๑๖๒ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เรื่อง
เพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับ และการออกหนังสือรับรองสิทธิ ในบำเหน็จตกทอดเพื่อใช้เป็น
หลักทรัพย์ประกันการกู้เงิน และหลักเงินบำนาญเพื่อชำระคืนเงินกู้ให้แก่สถาบันการเงิน
๑๗. หนังสือด่วนที่สุด กระทรวงการคลัง ที่ กค. ๐๔๐๖.๕/ว ๒๘ ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๗ เรื่ อง
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการนำสิทธิในบำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพ ย์ในการประกันการกู้เงินของ
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๑๘. หนังสือด่วนที่สุด กรมบัญชีกลาง ที่ กค.๐๔๐๖.๕/ว ๑๙๒ ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เรื่อง
บันทึกข้อตกลงโครงการกู้เงินกับสถาบันการเงิน โดยนำสิทธิในบำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้
เงินกับสถาบันการเงินของผู้รับบำเหน็จรายเดือน (เพิ่มเติม)
๑๙. หนังสือด่วนที่สุด กรมบัญชีกลาง ที่ กค.๐๔๐๖.๕/ว ๒๖๙ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๗ เรื่อง
บันทึกข้อตกลงโครงการกู้เงินกับสถาบันการเงินโดยนำสิทธิในบำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้
เงินของผู้รับบำเหน็จรายเดือน (เพิ่มเติม)
๒๐. หนังสือด่วนที่สุด กรมบัญชีกลาง ที่ กค.๐๔๐๖.๕/ว ๔๗๕ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการใช้หนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอดเพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์ประกันการ
กู้เงินฉบับเดิม

