
ระดับความสําเร็จของการขอรับบําเหน็จบํานาญของบุคลากรกรมอนามัย
ปจจุบันการนําเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาประยุกตใหสามารถทํางานรวมกันได เพ่ือนําไปใชประมวลผลขอมูลในงาน

ดานตางๆ เพ่ือใหการทํางานมีสะดวกและรวดเร็ว ลดระยะเวลา งายตอการตรวจสอบและเพ่ิมความถูกตอง กระทรวงการคลัง
ไดพัฒนาระบบบําเหน็จบํานาญ และปรับเปลี่ยนข้ันตอนการดําเนินงานเก่ียวกับการขอรับบําเหน็จบํานาญ เพ่ือใหการยื่น
ขอรับบําเหน็จบํานาญเปนไปดวยความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งผูมีสิทธิสามารถติดตามความคืบหนาของการ
ปฏิบัติงานไดตลอดเวลา โดยใหผูมีสิทธิยื่นขอรับบําเหน็จบํานาญดวยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส ตามหลักเกณฑและวิธีการ
ปฏิบัติในการยื่นขอรับบําเหน็จบํานาญดวยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส (Pension’s Electronic Filing) ผานระบบบําเหน็จ
บํานาญ เนื่องจากเอกสารประกอบการขอรับบําเหน็จบํานาญมีจํานวนมาก เชน แบบขอรับเงินฯ แบบขอรับบําเหน็จดํารงชีพ
แบบลดหยอนภาษี เปนตน ซึ่งทําใหใชระยะเวลามากในการตรวจสอบขอมูล รวมทั้งเจาหนาที่ตองใชระยะเวลาและความ
รอบคอบคอนขางมากในการตรวจสอบขอมูล คํานวณระยะเวลาในการรับราชการ และคํานวณเงินบําเหน็จบํานาญ ดังนั้น
เพ่ือใหสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลในการลดระยะเวลา กระดาษ ข้ันตอนการดําเนินงาน และความผิดพลาดและความ
ลาชาในการปฏิบัติงาน กรมบัญชีกลางจึงไดขอความรวมมือใหสวนราชการดําเนินการขอรับบําเหน็จบํานาญผานระบบ
อิเล็กทรอนิกส (E-pension)

กลุมทะเบียนประวัติและบําเหน็จความชอบ มีหนาที่ที่รับผิดชอบ ดังนี้ งานประเมินผลการปฏิบัติราชการและ
การเลื่อนเงินเดือนของขาราชการและลูกจางประจํา งานเครื่องราชอิสริยาภรณ งานทะเบียนประวัติ และงานบําเหน็จบํานาญ
ซึ่งงานบําเหน็จบํานาญนับวาเปนเรื่องที่มีความสําคัญสําหรับงานบริหารบุคคล เพ่ือใหการดําเนินงานเรื่องบําเหน็จบํานาญของ
ขาราชการและลูกจางประจําเปนไปไดถูกตองตามกฏ ระเบียบ หลักเกณฑ และมีประสิทธิภาพ ผูรับบําเหน็จบํานาญตอง
ศึกษาและเขาใจถึงความหมายและความสําคัญของบําเหน็จบํานาญ เพราะเปนสิทธิประโยชนของแตละบุคคล ซึ่งเจาหนาที่
ผูรับผิดชอบตองมีความรู ความชํานาญในการปฏิบัติงานเนื่องจากข้ันตอนและวิธีการคอนขางมากและซับซอน รวมทั้ง
กรมอนามัยมีบุคลากรภายในสังกัดคอนขางมาก จึงทําใหการขอรับบําเหน็จกรณีเกษียณอายุราชการตองใชระยะเวลามาก ดังนั้น
กลุมทะเบียนประวัติฯ จึงไดมีจัดทําสถิติการดําเนินการขอรับบําเหน็จบํานาญ เพ่ือนํามาวิเคราะหหาแนวทาง มาตรการ และ
แนวทางการทํางานในการลดความผิดพลาดในการดําเนินการขอรับบําเหน็จบํานาญ เพ่ือใหการทํางานมีความรวดเร็ว ถูกตอง
แมนยํา และมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน ดังรูปที่ปรากฏตามตารางที่ 1

ตารางที่ 1 การขอรับบําเหน็จบํานาญของบุคลากรกรมอนามัย จําแนกตามประเภท
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ระดับ 1 : ทบทวน วิเคราะห/สถานการณ Gap Analysis รอบ 5 เดือนแรก ปจจัยที่สงผลตอการดําเนินการขอรับบําเหน็จ
บํานาญ

รายงานทบทวน วิเคราะห และประเมินสถานการณ
การขอรับบําเหน็จบํานาญของบุคลากรกรมอนามัย ตั้งแตตนมาจนถึงปจจุบัน การยื่นขอรับบําเหน็จบํานาญมีข้ันตอน

ในการดําเนินการแตละข้ันตอนและตองใชเอกสารหลักฐานขอมูลประกอบคอนขางมาก ซึ่งทําใหใชระยะเวลามากในการ
ตรวจสอบขอมูล รวมทั้งเจาหนาที่ตองใชระยะเวลาและความรอบคอบคอนขางมากในการตรวจสอบขอมูล คํานวณระยะเวลา
ในการรับราชการ และคํานวณเงินบําเหน็จบํานาญ

ตอมากระทรวงการคลังไดพัฒนาระบบบําเหน็จบํานาญ และปรับเปลี่ยนข้ันตอนการดําเนินงานเก่ียวกับการขอรับ
บําเหน็จบํานาญ เพ่ือใหการยื่นขอรับบําเหน็จบํานาญเปนไปดวยความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งผูมีสิทธิสามารถ
ติดตามความคืบหนาของการปฏิบัติงานไดตลอดเวลา โดยใหผูมีสิทธิยื่นขอรับบําเหน็จบํานาญดวยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส
ตามหลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติในการยื่นขอรับบําเหน็จบํานาญดวยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส (Pension’s Electronic
Filing) ผานระบบบําเหน็จบํานาญ เนื่องจากเอกสารประกอบการขอรับบําเหน็จบํานาญมีจํานวนมาก เชน แบบขอรับเงินฯ
แบบขอรับบําเหน็จดํารงชีพ แบบลดหยอนภาษี เปนตน

กลุมทะเบียนประวัติและบําเหน็จความชอบ ไดรวมกันประชุมระดมความคิดเห็น เพ่ือวางแผนการดําเนินงาน
ทบทวน วิเคราะห และประเมินสถานการณ เปรียบเทียบการดําเนินงานแบบเกา แบบใหมที่จะดําเนินการ เมื่อวันที่ 17
พฤษภาคม 2562

แบบเกา แบบใหม
1. ขาราชการและลูกจางประจําที่จะเกษียณอายุราชการจะ
ขอยื่นดวยตนเองผานระบบอิเล็กทรอนิกส (e-filing) ตั้งแต
เดือนกรกฎาคมของป

1. แจงขาราชการ และลูกจางประจําที่จะเกษียณอายุราชการ
การยื่นดวยตนเองผานระบบอิเล็กทรอนิกส  ( e-filing)
ลวงหนาไดตั้งแตเดือนกุมภาพันธ แตอยางชาไมเกินเดือน
กรกฎาคมของป

2. แจงเวียนแนวทางและวิธีปฏิบัติในการยื่นขอรับบําเหน็จ
บํานาญสําหรับขาราชการพลเรือนสามัญและลูกจางประจําพน
จากราชการเกษียณราชการโดยการสงยื่นเรื่องตอนาย
ทะเบียนตนสังกัด

2. แจงเวียนแนวทางและวิธีปฏิบัติในการยื่นขอรับบําเหน็จ
บํานาญดวยตนเองทางอิเล็กทรอนิกสสําหรับขาราชการพลเรือน
สามัญและลูกจางประจําพนจากราชการเกษียณราชการ

3. การรับรูข้ันตอนการเบิกจายเงินบํานาญลาชา ไมสะดวก
รวดเร็วและไมทันสมัย

3. ผูยื่นขอรับบําเหน็จบํานาญสามารถติดตามข้ันตอนการยื่น
ขอรับบําเหน็จ บํานาญไดทุกข้ันตอนผานระบบ e-filing

ที่กลาวมาขางตน ทําใหทราบถึงสถานการณปจจุบัน ทราบจุดออน จุดดอย และ Gap วามีอะไรอยางไร และสามารถ
คาดการณไปถึงอนาคตไดวามีประโยชนมากนอยเพียงใดตอบุคลากร จึงไดกําหนดขอมูล เเอกสารประกอบ แนวทางการขอรับ
บําเหน็จบํานาญ



ดวยระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการขอรับและการจายบําเหน็จบํานาญขาราชการ พ.ศ. 2527 และที่แกไข
เพ่ิมเติม ขอ 6 กําหนดใหขาราชการที่พนจากราชการเพราะเกษียณอายุ ใหยื่นคําขอรับบําเหน็จบํานาญตอสวนราชการเจา
สังกัดลวงหนาไดเปนเวลา 8 เดือน กอนวันครบเกษียณอายุ กลาวคือ ยื่นแบบขอรับเงินไดตั้งแตเดือนกุมภาพันธของทุกปที่จะ
เกษียณอายุเปนตนไป แตไมเกินเดือนกรกฎาคม ทั้งนี้ เพ่ือใหผูเกษียณอายุราชการไดรับเงินบําเหน็จโดยเร็ว หรือ ไดรับเงิน
บํานาญตอเนื่องในเดือนตุลาคมของปที่เกษียณอายุราชการ

กลุมทะเบียนประวัติและบําเหน็จความชอบไดแจงเวียนแนวทางและวิธีปฏิบัติในการยื่นขอรับบําเหน็จบํานาญดวย
ตนเองทางอิเล็กทรอนิกสสําหรับขาราชการพลเรือนสามัญและลูกจางประจําพนจากราชการเกษียณราชการ จะตองจัดเตรียม
เอกสารหลักฐานที่เก่ียวของใหพรอมสําหรับการขอยื่นเรื่องรับสิทธิบําเหน็จหรือบํานาญ ดังนี้

● แบบขอรับเงินเบี้ยหวัด บําเหน็จ บํานาญฯ (แบบ 5300)
● ใบรับรองสมุดประวัติฯ (แบบ 5302)
● สมุดประวัติ หรือ ก.พ. 7 (ฉบับจริง)
● สําเนาคําสั่งใหออก หรือ ประกาศเกษียณ
● สําเนาคําสั่งเลื่อนข้ันเงินเดือน (ปจจุบัน)
● หลักฐานการมีสิทธิไดนับเวลาทวีคูณ (ถามี)
● แบบ สรจ.1 (แบบลดหยอนภาษี)
● แบบ สรจ.3 (แบบขอรับเงินบําเหน็จดํารงชีพ)
● เอกสารประกอบอ่ืนๆ เชน ใบเปลี่ยนชื่อ หรือ นามสกุล เปนตน
● สําเนาทะเบียนบาน / สําเนาบัตรประชาชน
● สําเนาบัญชีเงินฝากธนาคารที่จะรับเงินเขาบัญชี
● แบบ กบข. รง 008/1/2555 (กรณีเปนสมาชิก กบข.)
● แบบขอรับเงินเพ่ิมฯ (แบบ 5316) กรณีขอรับเงินเพ่ิมเนื่องจาก มคํีาสั่งเลื่อนข้ันเงินเดือน
เมื่อจัดเตรียมเอกสารหลักฐานดังกลาวเรียบรอยแลว สามารถดําเนินการยื่นขอรับบําเหน็จหรือบํานาญได 2 วิธี คือ
1. การยื่นดวยตนเองผานระบบอิเล็กทรอนิกส (e-filing)
2. การสงยื่นเรื่องตอนายทะเบียนตนสังกัด (สวนราชการสุดทายกอนออกจากราชการ)
โดยสามารถยื่นลวงหนาไดตั้งแตเดือนกุมภาพันธ แตอยางชาไมเกินเดือนกรกฎาคมของปที่ทานเกษียณ โดยไมตองรอ

คําสั่งเลื่อนข้ันเงินเดือนครั้งสุดทาย ใหใชฐานขอมูลเงินเดือนปจจุบันยื่นเรื่องฯ ไปพลางกอน เพ่ือกรมบัญชีกลางจะได
ตรวจสอบและอนุมัติสั่งจายบําเหน็จหรือบํานาญไดทันภายในชวงสิ้นปงบประมาณหากทานสงเรื่องขอรับบําเหน็จหรือบํานาญ
ลาชา อาจกระทบตอการรับเงินบําเหน็จหรือบํานาญ และความตอเนื่องของการใชสิทธิสวัสดิการคารักษาพยาบาลตาม
โครงการจายตรงของผูรับบํานาญใหม



การวิเคราะห SWOT การขอรับบําเหน็จบํานาญของบุคลากรกรมอนามัย

จุดแข็ง (S) จุดออน (W)
1. บุคลากรมีการปฏิบัติงานดวยความถูกตอง โปรงใส
เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ มติครม.และหลักเกณฑอ่ืนๆ
ที่เก่ียวของอยางเครงครัด
2. บุคลากรมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
3 .  บุ คลากรมี กา รทํ า ง าน เป นที มและยอมรั บกา ร
เปลี่ยนแปลง

1. บุคลากรที่มาบรรจุใหมในระดับปฏิบัติงานจะปฏิบัติงาน
ไดไมนาน มีการโยกยายเปลี่ยนแปลงบอย เนื่องจากสอบ
บรรจุไดในตําแหนงที่สูงกวาหรือยายกลับภูมิลําเนา ทําให
การปฏิบัติงานไมตอเนื่อง ขาดความชํานาญงาน
2. บุคลากรที่มาบรรจุใหมในระดับปฏิบัติงานยังขาด
ความรู  ความเขาใจ ทักษะ ไมมีประสบการณในการ
ปฏิบัติงาน
3.  บุคลากรมีงานตามภารกิจมาก รวมทั้งไดรับมอบหมาย
งานเพ่ิมเติม มีผลกระทบตอภารกิจหลักโดยเฉพาะอยางยิ่ง
ชวงใกลสิ้นปงบประมาณ
4. ขาดงบประมาณในการพัฒนาบุคลากรดานงานการ
เจาหนาที่
๕. ขาดการใหความรูเก่ียวกับการบันทึกขอมูลในระบบ
บําเหน็จบํานาญ (e-pension) หรือจัดใหมีการแลกเปลี่ยน
เรียนรูการใชงานระบบบําเหน็จบํานาญ (e-pension)
๖. ขาดการแลกเปลี่ยนเรียนรู ทักษะ ประสบการณในการ
ทํางานระหวางเจาหนาที่ในหนวยงานรวมถึงเจาหนาที่ใน
สังกัดสวนภูมิภาค เพ่ือใหเกิดองคความรู ในหนวยงาน
เนื่องจากมีภารกิจงานมากทําใหไมมีเวลา ประกอบกับมีงาน
เรงดวนที่ตองดําเนินการใหแลวเสร็จ
๗. การปรับเปลี่ยนหมุนเวียนของเจาหนาที่รับผิดชอบ

โอกาส (O) อุปสรรค (T)
1. มีเครือขายภายนอกที่เขมแข็งพรอมที่จะเปนกลไกการ
ทํางานและใหการสนับสนุน
2. บุคลากรมีโอกาสเรียนรูพัฒนาตนเองกับองคกรภายนอก
3. ความกาวหนาทางเทคโนโลยี การสื่อสาร Internet
มีเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน เชน ระบบ
e-pension ที่ไดรับสนับสนุนจากกรมบัญชีกลาง

1. ระเบียบฯ และกฎหมายที่เก่ียวของของกรมบัญชีกลาง
และนโยบายของรัฐบาล
2. ระบบการดําเนินงานของกรมบัญชีกลาง



ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย
ผูรับบริการ หมายถึง ผูใชผลผลิตและการบริการของสวนราชการ ไดแก ประชาชน ผูรับบริการ ทั้งนี้รวมถึง

ผูรับบริการที่เปนสวนราชการดวย
ผูมีสวนไดสวนเสีย หมายถึง ผูที่ไดรับผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบทั้งทางตรงและทางออม จากการดําเนินการ

ของสวนราชการ เชน ประชาชน ชุมชนในทองถ่ิน บุคลากรในสวนราชการ ผูสงมอบงานรวมทั้งผูรับบริการดวย
อนึ่ง  แมวาผูรับบริการเปนสวนหนึ่งในกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย แตควรแยกผูรับบริการที่ไดรับผลกระทบโดยตรงออกมา

เปนอีกกลุมหนึ่งเพ่ือใหสามารถตอบสนองความตองการและความคาดหวังไดอยางชัดเจนในหมวด 3 (การใหความสําคัญกับ
ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย)

สําหรับกลุมทะเบียนประวัติและบําเหน็จความชอบ : ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย หมายถึง ประชาชนผูมารับ
บริการโดยตรง หรือเจาหนาที่ของรัฐ หรือหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่มารับบริการจากหนวยงาน

การวิเคราะห จําแนกผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียของกลุมทะเบียนประวัติและบําเหน็จความชอบ

ผูรับบริการ

ผูมีสวนไดสวนเสีย

๑. ผูเกษียณอายุราชการ/ลาออก
๒. บุคลากรผูปฏิบัติงานเก่ียวกับ

บําเหน็จบํานาญ
๓. ผูรับเบ้ียหวัดบําเหน็จบํานาญ

๔. ผูรับบําเหน็จรายเดือน
๕. หนวยงานภาครัฐ

๖. ประชาชน



การวิเคราะหความคาดหวัง ความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียของกลุมทะเบียนประวัติและ
บําเหน็จความชอบ (งานบําเหน็จบํานาญ)

กลุมผูรับบริการ บริการท่ีให ความตองการ/
ความคาดหวัง

แนวทางและวิธีการสื่อสาร
ระหวางกัน

1. ผูเกษียณอายุราชการ/
ลาออก
2. บุคลากรผูปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับบําเหน็จบํานาญ
3. ผูรับเบี้ยหวัดบําเหน็จ
บํานาญ
4 .ผูรับบําเหน็จรายเดือน
5. หนวยงานภาครัฐ
๖. ประชาชน

-- ความรู  ความเขาใจใน
ก า ร ดํ า เ นิ น ก า ร ข อ รั บ
บํ า เ ห น็ จ บํ า น า ญ ด ว ย
ต น เ อ ง ผ า น ร ะ บ บ
อิเล็กทรอนิกส (E-filing)
- อํานวยความสะดวกและ
บริการใหขอมูลขาวสาร

- การท่ีผูรับบริการไดรับ
การบริการท่ีถูกตองตรง
กับความตองการรวดเร็ว
ทันสมัยและการปฏิบัติท่ี
เสมอภาค
- รายละเอียดของขอมูล
ท่ี ถู ก ต อ ง  ค ร บ ถ ว น
(สิทธิประโยชนตางๆ)
- ตองการใหเจาหนาท่ี
ปฏิบั ติ ง านได ถู กต อ ง
ตามระเบียบ
- ไดรับความรวมมือและ
ติดตอประสานงานท่ีดี
-เจ าหน า ท่ี ได รั บสิท ธิ
ประโยชนท่ีพึงจะไดรับ
อยางถูกตองและรวดเร็ว

- การประชาสัมพันธเผยแพร
ผานชองทางตางๆ เชน เว็บไซต
อี เ ม ล เ อ ก ส า ร เ ผ ย แ พ ร
โทรศัพท
- มีการประชุมชี้แจงขั้นตอน
การดําเนินการขอรับบําเหน็จ
บํานาญดวยตนเองผานระบบ
อิเล็กทรอนิกส (E-filing)
- ได รับการพัฒนา เพื่ อ เพิ่ ม
สมรรถนะและศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานเพื่อใหเกิดผลสําเร็จ
ตามเปาหมายท่ีกําหนด
- การแลกเปลี่ยนการเรียนรู
ระหวางบุคลากร
- ตู รั บฟ งความคิด เห็นของ
ผูรับบริการ

ผูมีสวนไดสวนเสีย บริการท่ีให ความตองการ/
ความคาดหวัง

แนวทางและวิธีการสื่อสาร
ระหวางกัน

1. ผูเกษียณอายุราชการ/
ลาออก
2. บุคลากรผูปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับบําเหน็จบํานาญ
3. ผูรับเบี้ยหวัดบําเหน็จ
บํานาญ
4  .ผูรับบําเหน็จรายเดือน
5. หนวยงานภาครัฐ
๖. ประชาชน

-- ความรู  ความเขาใจใน
ก า ร ดํ า เ นิ น ก า ร ข อ รั บ
บํ า เ ห น็ จ บํ า น า ญ ด ว ย
ต น เ อ ง ผ า น ร ะ บ บ
อิเล็กทรอนิกส (E-filing)
- อํานวยความสะดวกและ
บริการใหขอมูลขาวสาร

- การท่ีผูรับบริการไดรับ
การบริการท่ีถูกตองตรง
กับความตองการรวดเร็ว
ทันสมัยและการปฏิบัติท่ี
เสมอภาค
- รายละเอียดของขอมูล
ท่ี ถู ก ต อ ง  ค ร บ ถ ว น
(สิทธิประโยชนตางๆ)
- ตองการใหเจาหนาท่ี
ปฏิบั ติ ง านได ถู กต อ ง
ตามระเบียบ
- ไดรับความรวมมือและ
ติดตอประสานงานท่ีดี
-เจ าหน า ท่ี ได รั บสิท ธิ
ประโยชนท่ีพึงจะไดรับ
อยางถูกตองและรวดเร็ว

- การประชาสัมพันธเผยแพร
ผานชองทางตางๆ เชน เว็บไซต
อีเมล เอกสารเผยแพรโทรศัพท
- มีการประชุมชี้แจงขั้นตอน
การดําเนินการขอรับบําเหน็จ
บํานาญดวยตนเองผานระบบ
อิเล็กทรอนิกส (E-filing)
- ได รับการพัฒนา เพื่ อ เพิ่ ม
สมรรถนะและศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานเพื่อใหเกิดผลสําเร็จ
ตามเปาหมายท่ีกําหนดเพื่อให
เกิดผลสําเร็จตามเปาหมายท่ี
กําหนด
- การแลกเปลี่ยนการเรียนรู
ระหวางบุคลากร
- ตู รั บฟ งความคิด เห็นของ
ผูรับบริการ



การจัดเก็บขอมูลสําคัญ

1. เว็บไซตกรมบัญชีกลาง (www.pws.cgd.go.th)

2. ระบบงานบุคลากร



ปจจัยท่ีมีผลกระทบตอระดับความสําเร็จในการขอรับบําเหน็จบํานาญ

ลําดับ ผังกระบวนการ ปญหา/อุปสรรค แนวทางการแกไข/ปจจัยความสาํเร็จ ขอเสนอแนะ ผลการดําเนินงาน
๑

๒

๓

๔

๕

๖

๑. ผูเกษียณ/ลาออก ไมยื่นขอมูลในระบบ E-filing
๒. กรณีลาออก ตองประสานกับเจาหนาท่ี
- กลุมสรรหาฯ ตัดเจาหนาท่ีออกจาก ระบบจาย
ตรงเงินเดือน
- กองคลัง เพ่ือขอบัตรจายเงินเดือน
- เจาหนาท่ีปรับปรุงขอมลูในระบบทะเบียนประวัติ
- แจงกรมบัญชีกลางเพ่ือประมวลผลขอมลู

๑. ผูเกษียณ/ลาออก ใชสําเนาสมดุบัญชีเงินฝาก
ธนาคารท่ีไมใชบัญชีสําหรับรับเงินเดอืน
๒. ไดรับคําสั่งลาออก/เลื่อนเงินเดอืนลาชา
๓. หนวยงานตนสังกัดสงเอกสารหลักฐานลาชา
และไมครบถวน

ความรู ความเขาใจ ความชํานาญและประสบการณ
ของเจาหนาท่ี

๑. ไมสามารถเขาระบบของกรมบัญชีกลางได
๒. เครือขายอินเตอรเน็ตขัดของ

ผูมีอํานาจลงนามตดิราชการ

๑. แจงเวียนแนวทางเพ่ือทบทวนความ
เขาใจ ข้ันตอน และเอกสารประกอบการ
ขอรับบําเหน็จบํานาญ กรณีตางๆ
๒. จัดประชุมกลุมยอย สาํหรับเจาหนาท่ี
เพ่ือสรางความเขาใจ และวิธีการกรอก
ขอมูลในเอกสารขอรับบําเหน็จบํานาญ
๓. เจาหนาท่ี/ผูเกษียณ/ลาออก ศึกษา
คูมือการยื่นขอรับบําเหน็จบํานาญดวย
ตนเองผานระบบ E-Filing

หนวยงานตนสังกัดตรวจสอบ ดังน้ี
- หลักฐานตางๆ พรอมรับรองสําเนา
ครบถวน
- ผูเกษียณ/ลาออก กรอกขอมลูในเอกสาร
ขอรับบําเหน็จบํานาญ ถูกตอง ครบถวน

เจาหนาท่ีไดรับการฝกอบรม เพ่ือไดรับ
ความรู ความเขาใจเมื่อมีการแกไข/
เปลี่ยนแปลงระเบียบ กฏหมายท่ีเก่ียวของ
๑. แจงศูนยเทคโนโลยีของกรมบัญชีกลาง
๒. แจงเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ

๑. เรยีนรูของบุคลากรกับเจาหนาท่ี
ของกรมบัญชีกลาง
๒. บุคลากรของสํานัก/กอง/ศูนย
สอบถามรายละเอียด/ขอมูลท่ีสงสยั
กับเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานบําเหน็จ
บํานาญ

จํานวนบุคลากรผูสอบถาม
ข้ันตอนในการดําเนินการฯ
ลดลง

รับคําขอรับเงิน
บําเหน็จบํานาญ

กรอกขอมูลในเอกสารของสวน
ราชการ

กรอกขอมูลในระบบ E-pension

สงกรมบัญชีกลาง

ตรวจสอบเอกสารและ
จัดหาเอกสารที่เกี่ยวของ

เพิ่มเติม

เสนออธิบดี
ลงนาม





การกํากับติดตามทางสื่ออิเล็กทรอนิกส



การประชุมเจาหนาท่ีกลุมทะเบียนประวัติและบําเหน็จความชอบ
กลุมทะเบียนประวัติและบําเหน็จความชอบไดรวมกันประชุมระดมความคิดเห็น เพ่ือวางแผนการดําเนินงาน ทบทวน

วิเคราะห และประเมินสถานการณ การดําเนินงานยื่นขอรับบําเหน็จบํานาญ เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562



แผนปฏิบัติการของกลุมทะเบียนประวัติและบําเหน็จความชอบ

แผนจัดสรร/
โครงการสําคัญ

กิจกรรมสําคัญ ช่ือโครงการ วัตถุประสงค กลุมเปาหมาย งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลา
ดําเนินการ

Output/Outcome
ท่ีคาดหวัง

ผูรับผิดชอบ

โครงการ
ยกระดับ
คุณภาพชีวิต
การบริหารและ
พัฒนาบุคลากร

ยกระดับองคกรสู
องคกรท่ีมีสมรรถนะ
สูง (High
Performance
Organization
:HPO)

โครงการยกระดับ
ความสามารถกําลังคน
และอัตรากําลัง
รองรับการปฏิรูป
ระบบสุขภาพ

เพื่อเตรียมความ
พรอมบุคลากรใหม
กรมอนามัยให
สามารถปฏิบัติงาน
ใหสอดคลองกับการ
ขับเคล่ือน DoH 4.0

อบรมผูบริหาร
ยุคใหมกรม
อนามัย (Next
Generation
Shape Out
Future
:NEGSOF IV)

750,000 1 ม.ค. 2562 -
31 พ.ค. 2562

บุคลากรสามารถ
ปฏิบัติงานและ
ขับเคล่ือนงานของ
กรมอนามัยใหบรรลุ
ตามเปาหมายได

กลุมพัฒนา
บุคลากร
กอง จ.

โครงการฝกอบรม
เรื่องหลักเกณฑและวิธี
ปฏิบัติในการขอรับ
และการจายบําเหน็จ
ดํารงชีพ สําหรับผูรับ
บํานาญซึ่งมีอายุต้ังแต
เจ็ดสิบปขึ้นไป พ.ศ.
2562

1. เพื่อไดรับความรู
เกี่ยวกับกฎกระทรวง
กําหนดอัตราและ
วิธีการรับบําเหน็จ
ดํารงชีพ พ.ศ.2562
2. เพื่อไดรับความรู
เกี่ยวกับหลักเกณฑ
และวิธีปฏิบัติในการ
ขอรับและการจาย
บําเหน็จดํารงชีพ
สําหรับผูรับบํานาญ
ซึ่งมีอายุต้ังแตเจ็ด
สิบปขึ้นไป พ.ศ.
2562

ผูรับผิดชอบงาน
บําเหน็จบํานาญ

13-28
มิถุนายน 2562

สามารถดําเนินการ
เกี่ยวกับการขอรับ
และการจายบําเหน็จ
ดํารงชีพ สําหรับผูรับ
บํานาญซึ่งมีอายุต้ังแต
เจ็ดสิบปขึ้นไป พ.ศ.
2562ได

กรมบัญชีกลาง



แผนปฏิบัติการการขอรับบําเหน็จบํานาญของบุคลากรกรมอนามัย

หนวยงาน กลุมทะเบียนประวัติและบําเหน็จความชอบ

กิจกรรม
งบประมาณ

(บาท)
ระยะเวลาดําเนินการ

ผูรับผิดชอบ
มี.ค. 62 เม.ย. 62 พ.ค. 62 มิ.ย. 62 ก.ค. 62

1. กําหนดผูรับผิดชอบ - กลุมทะเบียนประวัติฯ
2. รวบรวมประเด็นปญหา/อุปสรรค
3. วิเคราะหขอมูลเพ่ือทบทวนกระบวนการทํางาน -
4. มาตรการและวิธีการดําเนินงาน -
5. พัฒนาศักยภาพของเจาหนาท่ี -
6. ติดตามผลการดําเนินงาน -

รวม -



แผนพัฒนาบุคลากร

แผนงาน/กิจกรรม วัตถุประสงค กลุมเปาหมาย งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลา
ดําเนินงาน

Output/Outcome
ท่ีคาดหวัง ผูรับผิดชอบ

1. การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
1.1 สอนงาน
1.2 ศึกษาคนควาดวยตนเอง
1.3 การแลกเปลี่ยนเรียนรู

เ พ่ื อ เ พ่ิ ม ศั กยภ าพของ
บุคลากรใหความรู ความ
ชํานาญในงานของตนเอง

1 .  เ จ า ห น า ท่ี ก ลุ ม
ทะ เบี ยนประวั ติ และ
บําเหน็จความชอบ
2. เจาหนาท่ีงานการ
เจ าหนา ท่ีของสํ านัก/
กอง/ศูนย

- 1 มี.ค.6๒ -
31 ก.ค.62

เจาหนาท่ีไดรับการ
พัฒนา เพ่ือขับเคลื่อน
งานของตนเองและ
องคกร

ปนัฐวรรณ



ระดับ 2 : จัดทําแนวทางในการขอรับบําเหน็จบํานาญ

ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0432.4/ว153 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2558 เรื่อง การยื่นขอรับบําเหน็จ
บํานาญดวยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส(Pensions’ Electronic Filing) และไดกําหนดแนวทางและวิธีปฏิบัติในการยื่นขอรับ
บําเหน็จบํานาญดวยตนเองทางอิเล็กทรอนิกสของขาราชการและลูกจางประจําที่พนจากราชการ

กลุมทะเบียนประวัติและบําเหน็จความชอบไดแจงเวียนแนวทางและวิธีปฏิบัติในการยื่นขอรับบําเหน็จบํานาญดวย
ตนเองทางอิเล็กทรอนิกสสําหรับขาราชการพลเรือนสามัญและลูกจางประจําพนจากราชการเกษียณราชการ จะตองจัดเตรียม
เอกสารหลักฐานที่เก่ียวของใหพรอมสําหรับการขอยื่นเรื่องรับสิทธิบําเหน็จหรือบํานาญ ดังนี้

● แบบขอรับเงินเบี้ยหวัด บําเหน็จ บํานาญฯ (แบบ 5300)
● ใบรับรองสมุดประวัติฯ (แบบ 5302)
● สมุดประวัติ หรือ ก.พ. 7 (ฉบับจริง)
● สําเนาคําสั่งใหออก หรือ ประกาศเกษียณ
● สําเนาคําสั่งเลื่อนข้ันเงินเดือน (ปจจุบัน)
● หลักฐานการมีสิทธิไดนับเวลาทวีคูณ (ถามี)
● แบบ สรจ.1 (แบบลดหยอนภาษี)
● แบบ สรจ.3 (แบบขอรับเงินบําเหน็จดํารงชีพ)
● เอกสารประกอบอ่ืนๆ เชน ใบเปลี่ยนชื่อ หรือ นามสกุล เปนตน
● สําเนาทะเบียนบาน / สําเนาบัตรประชาชน
● สําเนาบัญชีเงินฝากธนาคารที่จะรับเงินเขาบัญชี
● แบบ กบข. รง 008/1/2555 (กรณีเปนสมาชิก กบข.)
● แบบขอรับเงินเพ่ิมฯ (แบบ 5316) กรณีขอรับเงินเพ่ิมเนื่องจาก มีคําสั่งเลื่อนข้ันเงินเดือน

ระบบจายตรง
เงินเดือน

คาจางประจํา
(e-Payroll)

ระบบบําเหน็จ
บํานาญ

(e-Pension)

ยื่นขอรับบําเหน็จบํานาญ
ดวยตนเองทาง

อิเล็กทรอนิกส (Pensions’
Electronic Filing)



มาตรการและแนวทางการการยื่นขอรับบําเหน็จบํานาญดวยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส
(Pensions’ Electronic Filing : e-filing)

ผูท่ีสามารถย่ืนขอรับบําเหน็จบํานาญดวยตนเอง
1. ขาราชการที่พนจากราชการและมีสิทธิไดรับบําเหน็จบํานาญ
2. ลูกจางประจําที่ออกจากงานและมีสิทธิไดรับบําเหน็จ หรือบําเหน็จรายเดือน

๑. วัตถุประสงค เพ่ือ
๑.๑ การนําฐานขอมูลเงินเดือน คาจาง จายตรงที่มีอยูมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุด
๑.๒ จูงใจใหสวนราชการนําเขาขอมูลในโครงการจายตรงเงินเดือนคาจาง
1.3  ลดข้ันตอน ลดภาระงาน ลดคาใชจาย ของสวนราชการ
๑.๔ เพ่ิมชองทางในการบริการ เปนการอํานวยความสะดวก
๑.๕ สรางความโปรงใส ตรวจสอบไดทุกข้ันตอน
๑.๖ สอดคลองกับ พรบ. การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
๑.๗ สอดคลองกับโครงการ e-payment ของรัฐบาล

๒. การย่ืนขอรับบําเหน็จบํานาญดวยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส (Pensions’ Electronic Filing)
** เริ่มตนใชงาน วันท่ี ๑ เมษายน ๒๕๕๙ **
๒.๑ ประเภทเงิน

๒.๑.๑ บําเหน็จบาํนาญปกติ บําเหน็จดํารงชีพ ของขาราชการ
๒.๑.๒ เงินกอน กบข. สําหรับสมาชิก กบข.
๒.๑.๓ บําเหน็จปกติ หรือบําเหน็จรายเดือนของลูกจางประจํา
๒.๑.๔ กรณีพนจากราชการ ทุกกรณี ลาออก ใหออก ปลดออก เกษียณอายุ

๒.๒ ขั้นตอนการย่ืนเรื่องขอรับบําเหน็จบํานาญดวยตนเอง
เขาสูเว็บไซตกรมบัญชีกลางโดยเปดโปรแกรม Web Browser (ระบบ e-Filing สามารถแสดงผล ไดดีบนเว็บ

เบราเซอร Chrome) ปอน www.cgd.go.th
๒.๒.๑ คลิก บําเหน็จ/บําเหน็จคํ้าประกัน หรือ เขาสูระบบการย่ืนขอรับบําเหน็จบํานาญดวยตนเองทาง

อิเล็กทรอนิกส โดยตรงดวย http://pws.cgd.go.th/cgd/
๒.๒.๒ คลิก ระบบการย่ืนขอรับบําเหน็จบํานาญดวยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส
๒.๒.๓ สามารถดาวนโหลดคูมือการใชระบบงาน ระบบการยื่นขอรับบําเหน็จบํานาญดวยตนเองทาง

อิเล็กทรอนิกส ได
๒.๓ การลงทะเบียน ปอนรายละเอียดขอมูลตางๆ ดังนี้

2.๓.๑ เลขประจําตัวประชาชน (ปอนใหครบ ๑๓ หลัก ใสติดกันไมตองเวนวรรคหรือขีด หากปอนไมครบ ๑๓ หลัก
โปรแกรมจะแสดงเปนคาวาง)

2.๓.๒ ชื่อ-นามสกุล (ไมตองใสคํานําหนาชื่อ)
2.๓.๓ วัน/เดือน/ปเกิด (รูปแบบ วว/ดด/ปปปป ตัวอยาง 01/01/2497)
2.๓.๔ เลขที่บัญชีธนาคาร (เลขที่บัญชีธนาคารที่ไดรับเงินเดือนปจจุบัน ใสติดกันไมตองเวนวรรค หรือขีด)
2.๓.๕ หมายเลขโทรศัพทมือถือ (ปอนใหครบ ๑๐ หลัก)
2.๓.๖ E-mail (ยกเวน e-mail Hotmail และ e-mail ที่สวนราชการออกให)
2.๓.๗ คลิกปุม ยกเลิก เพ่ือยกเลิกการปอนขอมูลลงทะเบียนใชงาน
2.๓.๘ คลิกปุม กลับ เพ่ือกลับสูหนาจอกอนหนา



2.๓.๙ คลิกปุม ตกลง ระบบจะทําการตรวจสอบขอมูลจากระบบจายตรงเงินเดือน และระบบทะเบียนประวัติ
(กรณีขาราชการ/ลูกจาง) หรือตรวจสอบจาก ระบบจายตรงบําเหน็จบํานาญฯ (กรณีผูรับบํานาญ)
๓. การขอรหัสผานใหม

๓.๑ กรณีผูใชงาน จํารหัสผานไมได สามารถขอรหัสผานใหมไดที่ link ขอรหัสผานใหม
๓.๒ ถามีการลงทะเบียนแลว ระบบจะสรางรหัสผานใหม โดยแสดงรหัสผานใหมที่หนาจอและดําเนินการสงรหัสผานใหม

ไปใน e-mail ที่เคยระบุไว ตอนลงทะเบียน
๔. ผูมีสิทธิเขาระบบ

คือ ผูที่ยื่นขอรับบําเหน็จบํานาญหรือผูรับบําเหน็จบํานาญ ที่มี รหัสผูใชงาน และ รหัสผาน ระบบการยื่นขอรับบําเหน็จ
บํานาญดวยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส (Pensions’ Electronic Filing) จากนั้น คลิกปุม เขาสูระบบ จะปรากฏหนาจอ

๔.๑ การยื่นขอรับบําเหน็จบํานาญดวยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส
๔.๒ สอบถามขอมูลการขอรับบําเหน็จบํานาญ
๔.๓ พิมพเอกสารตางๆ
 พิมพ Slip ลงทะเบียนรับ
 พิมพแบบ ๕๓๐๐ / ๕๓๑๓ อิเล็กทรอนิกส
 พิมพแบบ สรจ.๓ อิเล็กทรอนกิส (กรณี ขอบําเหน็จดํารงชีพ)
 พิมพหนังสือสั่งจาย
 พิมพรายงานการเบิกจาย
 พิมพหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย

๕. ประโยชน
๕.๑ ผูขอรับบําเหน็จบํานาญ

๕.๑.๑ ตรวจสอบติดตามการปฏิบัติงานของทางราชการไดทุกข้ันตอนผาน ระบบบําเหน็จบํานาญฯ
๕.๑.๒ ไดรับบําเหน็จบํานาญ สวัสดิการรักษาพยาบาลอยางตอเนื่องเมื่อพนจากราชการ
5.1.3  ตอบสนองความตองการและสรางความพึงพอใจแกผูรับบริการ
5.1.4  ปองกันการเรียกรับผลประโยชน

๕.๒ สวนราชการ
๕.๒.๑ ลดภาระงานในการบันทึกขอมูลทะเบียนประวัติ
5.2.2  ลดข้ันตอนการทํางาน
5.2.3  ลดคาใชจายจัดสงไปรษณีย
5.2.4  ลดการใชกระดาษ
5.2.5  ลดคาใชจายในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
5.2.6  สรางความโปรงใส

๕.๓ กรมบัญชีกลาง / สํานักงานคลังจังหวัด
๕.๓.๑ มีความมั่นใจในขอมูลในการอนุมัติสงจาย
5.3.2  ลดภาระงานดานการตรวจสอบและการตีกลับขอมูลใหสวนราชการแกไขกรณีบันทึกขอมูลผิดพลาด
5.3.3  ลดคาใชจายจัดสงไปรษณีย
5.3.4  ลดคาปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการ
5.3.5  จูงใจใหสวนราชการเขาโครงการจายตรงเงินเดือน / คาจางประจําของกรมบัญชีกลาง มีฐานขอมูล

บุคลากรภาครัฐที่ครบถวน สมบูรณ
5.3.6  สรางความโปรงใส















ระดับ 3 : การขับเคลื่อนและกํากับ ติดตามบันทึกในระบบขอรับบําเหน็จบํานาญ

เนื่องจากการขอรับบําเหน็จบํานาญมีข้ันตอนและวิธีการดําเนินการที่คอนขางซับซอน และเจาหนาที่ผูรับผิดชอบบาง
รายมข้ัีนตอนและวิธีการดําเนินการในกรณีที่ตางกัน ดังนั้น เพ่ือใหเกิดความเขาใจในการดําเนินการไปในทิศทางเดียวกัน กลุม
ทะเบียนประวัติฯ จึงไดมีการจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกัน ทําใหบุคลากรมีความเชี่ยวชาญ ชํานาญในงานที่ทํา
มากข้ึน และเกิดความผิดพลาดตางๆ ลดลง เพ่ือประโยชนตอตัวบุคลากรเองดวย นอกจากนี้ การแลกเปลี่ยนเรียนรูกัน ยังเปน
การพัฒนาบุคลากรใหบุคลากรมีประสิทธิภาพการทํางานสูงข้ึน สามารถทํางานไดหลากหลายมากข้ึน โอกาสกาวหนาก็จะมาก
ข้ึนดวย นอกจากนี้ เมื่อเจาหนาที่ผูรับผิดชอบไมอยู เจาหนาที่ภายในกลุมงานสามารถทํางานแทนกัน คําแนะนําและ
ดําเนินการแทนผูรับผิดชอบได ทําใหเจาหนาที่ภายในกลุมงานเกิดความเอ้ือเฟอเผื่อแผตอกัน ดังรูปตอไปนี้



การดําเนินการขอรับบําเหน็จบํานาญ (กรณีขาราชการ/ลูกจางประจําของสวนกลางลาออก/เกษียณ)

จุดเริม่ตน / สิ้นสดุ ข้ันตอน / กิจกรรม จุดตัดสินใจ การเช่ือมตอ ทิศทางการไหล

ลําดับ ขั้นตอน กองการเจาหนาท่ี กรมอนามัย หนวยงานใน
สังกัด

กรมบญัชีกลาง
/คลังเขต

๑. รับเรื่องจากหนวยงาน

2. ตรวจสอบเอกสารกรอกขอมูลในสวนของ
ส ว นร าชก า รและ จั ดทํ า เ อกสา รที่
เก่ียวของเพ่ิมเติม

3. เสนออธิบดีพิจารณาลงนาม

4. จัดสงเอกสารไปยังกรมบัญชีกลาง/คลังเขต
และบันทึกขอมูลลงในระบบ e-pension

5. กรมบัญชีกลาง/คลังเขต ตรวจสอบ
ความถูกตอง อนุมัติการสั่งจาย

6. พิมพหนังสือสั่งจาย

7. เก็บสําเนาเอกสาร

N

N

Y

Y



รายละเอียดขั้นตอนการดําเนินงาน (Procession)

ขั้นตอน รายละเอียดงาน หลักฐาน ระยะเวลาการ
ดําเนินการ

๑. รับเร่ืองจากหนวยงาน - ผูขอ/เจาหนาที่ ยื่นขอรับบําเหน็จบํานาญดวย
ต น เ อ ง ท า ง อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส  ( Pension’s
Electronic Filling) ตามข้ันตอนที่กําหนดจนถึง
ข้ันตอนรอสวนราชการรับเร่ือง
- รับเร่ืองและเอกสารจากหนวยงานตนสังกัดของ
ผูเกษียณ/ลาออก

1) กรณียื่นผานระบบ E-filing :
เจาหนาที่ตรวจสอบขอมูลในระบบ
E-pension
 แบบขอรับบําเหน็จบํานาญฯ

(แบบ 5300)
 แบบขอรับเงินคืนจากกองทุน

กบข. (แบบ กบข. รง 008/1/2555)
 แบบขอรับเงินบําเหน็จดํารงชีพ

(แบบ สรจ. 3)
 แบบแจงรายการลดหยอน

ภาษีเงินได (แบบ สรจ. 1)
 ใบรับรองเวลาราชการทวีคูณ

(แบบ 5302) (ถามี)
 แบบขอรับเงิน กสจ. (สาํหรับ

ลูกจางประจํา)
 แบบขอรับบําเหน็จบํานาญฯ

(แบบ 5313) สําหรับลูกจางประจํา
 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
 สําเนาทะเบียนบาน
 สําเนาสมุดเงินฝากออมทรัพย

(บัญชีเงินเดือน)
 สรุปวันลาประจําป

(เอกสารประกอบอยางละ 2 ฉบับ
พรอมรับรองสําเนาถูกตอง)
2) กรณีไมสามารถยื่นผานระบบ E-
filing : แนบเอกสารประกอบตาม (1)
** กรณีลาออก เจาหนาที่เปนผูย่ืน
ขอรับบําเหน็จบํานาญฯผานระบบ
E-filing

๑ วัน



๒. ตรวจสอบเอกสารและ
บันทึกขอมูลลงในระบบ
e–pension และจัดทํา
เอกสารที่เก่ียวของเพิ่มเติม

- ตรวจสอบความถูกตอง ครบถวนสมบูรณของ
หลักฐานตางๆ กรณีไมถูกตอง แจงหนวยงานตน
สังกัดแกไขและใหสงหลักฐานเพิ่มเติม

- บันทึกขอมูลลงในระบบ e –pension
- จัดเตรียมเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้

1) แฟมประวัติและ ก.พ.7
(ตรวจสอบและสรุปวันลา)

3 วัน

-4-

ขั้นตอน รายละเอียดงาน หลักฐาน ระยะเวลาการ
ดําเนินการ

2) ใบรับรองเวลาทวีคูณ (แบบ
5302 บก.) และ ตรวจสอบวนัลา
ในชวงกฏอัยการศึกพรอมหักวันลา
(ถามี)
3) สําเนาคําสัง่ลาออก หรือ
ประกาศเกษียณอายุราชการ
4) บัตรจายเงนิเดือน/บัตรคาจาง
5) สําเนาคําสัง่เลือนเงินเดือนคร้ัง
สุดทาย
**เจาหนาที่รับรองสาํเนาเอกสารขอ
1 – 5 ทุกฉบับ
การตรวจสอบขอมูลในระบบ E-
pension
1. ขอมูลและประวัติขาราชการ
2. วันที่บรรจุเขารับราชการ และ
ตัด/เพิ่มเวลาราชการ เพื่อคํานวณ
อายุราชการ
3. แบบแจงลดหยอนภาษีฯ (แบบ
สรจ. 1)
4. เงินเดือน

4.1 เงินเดือนเดือนสุดทาย
(กรณีไมเปนสมาชิก กบข.)

4.2 เงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือน
สุดทาย (กรณีเปนสมาชิก กบข.)
5. เลขที่บัญชีธนาคาร
6. คํานวณบาํเหน็จบาํนาญ และ
บําเหน็จดํารงชีพ



๓. อธิบดีพิจารณาลงนาม - อธิบดีลงนาม (รองอธิบดีกรมอนามัยที่รับมอบ
อํานาจปฏิบัติราชการแทนอธิบดี)

- แบบขอรับบํ า เหน็จบํ านาญฯ
(แบบ 5300/แบบ 5313)
- แบบขอรับเงินบาํเหน็จดํารงชพี
(แบบ สรจ. ๓)
- ใบรับรองเวลาทวีคูณฯ
(แบบ 5302 บก.)
- แบบขอรับเงินคืนจากกองทุน กบข.
(แบบ กบข.รง 008/1/2555)
- แบบขอรับเงิน กสจ. (สาํหรับ
ลูกจางประจํา)

-5-

ขั้นตอน รายละเอียดงาน หลักฐาน ระยะเวลาการ
ดําเนินการ

4. จัดสงเอกสารไปยัง
กรมบัญชีกลาง/คลังเขต
และบนัทึกขอมูลลงในระบบ
e-pension

- ส งแบบขอรับ เงิน เพิ่ มพรอมหลักฐานไป
กรมบัญชีกลาง/สํานักงานคลังเขต
- บันทึกขอมูลลงในระบบบําเหน็จบํานาญ
(e - pension) ของกรมบัญชีกลาง

- แบบขอรับบํ า เหน็จบํ านาญฯ
(แบบ 5300/แบบ 5313)
- แบบขอรับเงินบาํเหน็จดํารงชพี
(แบบ สรจ. ๓)
- ใบรับรองเวลาทวีคูณฯ
(แบบ 5302 บก.)
- แบบขอรับเงินคืนจากกองทุน กบข.
(แบบ กบข.รง 008/1/2555)
- หลักฐานประกอบการขอรับ

1 วัน

5. กรมบัญชีกลาง/คลังเขต
ตรวจสอบความถูกตอง
อนุมัติการสั่งจาย

- กรมบัญชีกลาง / สํานักงานคลังเขต ตรวจสอบ
ความถูกตองของขอมูลหลังจากที่สงเร่ืองให
กรมบัญชีกลาง/สํานักงานคลังเขตแลวประมาณ
๒ – ๓ สัปดาห
- กรณีมีขอผิดพลาด กรมบัญชีกลาง/สํานักงาน
คลังตีเร่ืองกลับมาในระบบ ดําเนินการแกไขสง
ใหม
- กรณีไมมีขอผิดพลาด อนุมัติสั่งจาย

- สําเนารายละเอียดแบบขอรับ
จากระบบ e-pension

6. พิมพหนังสือสั่งจาย - พิมพสําเนารายละเอียดแบบขอรับ จากใน
ระบบ e-pension เพื่อเก็บไวเปนหลักฐานใน
การตรวจสอบ

- หนังสือสั่งจายบาํเหน็จบาํนาญ ๑ วัน

7. สงเก็บเร่ือง - นําหนังสือสั่งจายจากระบบรวมเร่ืองเดิม และ
จัดเก็บเร่ือง

๑ วัน



การกํากับติดตามทางสื่ออิเล็กทรอนิกส



ระบบ E-pension

กลุมทะเบียนประวัติและบําเหน็จความชอบ ไดมีการตรวจสอบและสอบถามขอมูลการรับเรื่องของสวนราชการผูขอ
จากระบบบําเหน็จบํานาญ  เพ่ือติดตามผูขอรับบําเหน็จบํานาญวายังไมไดยื่นขอรับบําเหน็จบํานาญผานระบบ E-filing



ระดับ 4 : รอยละ 60 ของจํานวนคนท่ีดําเนินการในระบบบําเหน็จบํานาญ <= 30 วันทําการ
จากการดําเนินการขอรับบําเหน็จบํานาญของบุคลากรกรมอนามัย ตั้งแต 1 มีนาคม 256๒ – 31 กรกฎาคม

2562 ดังนี้
จํานวนคนที่ดําเนินการแลวเสร็จในระบบบําเหน็จบํานาญ ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 จํานวน  72 คน
จํานวนคนที่ยื่นขอรับบําเหน็จบํานาญผานระบบ E-filing จํานวน 96  คน
จํานวนคนที่ดําเนินการในระบบบําเหน็จบํานาญ <= 30 วนัทําการ คิดเปนรอยละ 75

สูตรคํานวณ
จํานวนคนที่ดําเนินการแลวเสร็จในระบบบําเหน็จบํานาญ ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 x 100

จํานวนคนที่ยื่นเอกสารในระบบบําเหน็จบํานาญ ปงบประมาณ พ.ศ. 2562



การขอรับเงิน รายชื่อ วันที่ดําเนินการ วันที่ดําเนินการแลว
เสร็จ

บํานาญปกติ 1. นางปยพร  เสารสาร 13/03/2562 19/03/2562
2. นายสืบพงษ     ไชยพรรค 14/03/2562 25/06/2562
3. นางสาววิไลลักษณ  ศรีสุระ 18/06/2562 25/062562
4. นางกัญญณิช     ครุฑษา 24/06/2562 2/07/2562
5. นางเรณู     นอยหิรัญ 24/06/2562 2/07/2562
6. นางศรีสุดา     สุรเกียรติ 8/07/2562 18/07/2562

บํานาญสมาชิก กบข. 7. น.ส.นพเกา พรหมมี 14/6/2562 26/6/2562
8. นายชัยพร พรหมสิงห 14/6/2562 26/6/2562
9. นางปยนันท อ้ึงทรงธรรม 18/6/2562 26/6/2562
10. ณัตินันท เทพเฉลิม 19/6/2562 26/6/2562
11. นายเมธี ชุมศิริ 19/6/2562 26/6/2562
12. นายโกวิศ เรียบเรียง 24/6/2562 1/7/2562
13. นางกัญญา ขําทุเรียน 24/6/2562 2/7/2562
14. นายเสนห ภูหนู 3/7/2562 18/7/2562
15. นางศรีวิภา เลี้ยงพันธุสกุล 8/7/2562 18/7/2562

บําเหน็จดํารงชีพ 16. นางประภา แสงหลา 26/3/2562 4/4/2562
17. นายยงยุทธ บุญขันท 17/4/2562 30/4/2562
18. นางสุจิตรา ผลประไพ 30/4/2562 22/5/2562
19. นางสุทธิรา ปรีชารัตน 27/5/2562 31/5/2562
20. สืบพงษ ไชยพรรค 14/6/2562 25/6/2562
21. น.ส.วิไลลักษณ ศรีสุระ 18/6/2562 25/6/2562
22. นางกัญญณิช ครุฑษา 24/6/2562 2/7/2562
23. นางเรณู นอยหิรัญ 24/6/2562 2/7/2562



24. นางศรีสุดา สุรเกียรติ 8/7/2562 18/7/2562
25. น.ส.เรวดี ตอประดิษฐ 9/7/2562 19/7/2562
26. นายปริญญา แขวงโสภา 9/7/2562 19/7/2562
27. นางสุภาพ กลีบบัว 9/7/2562 19/7/2562
28. นางสุภาพ สวนปาน 9/7/2562 19/7/2562
29. นางฒิพาพร สิทธิเลิศพิศาล 9/7/2562 19/7/2562
30. นางนัฎฐธาวินี กฤษณเศรณี 9/7/2562 19/7/2562
31. นางลัดดา เธียรธํารง 9/7/2562 19/7/2562
32. นายวีระ นิยมวัน 9/7/2562 19/7/2562
33. นางนิภา เวชนุเคราะห 9/7/2562 19/7/2562
34. นางอารีพันธุ เลขะกุล 9/7/2562 19/7/2562
35. นายเชษฐพันธุ กาฬแกว 9/7/2562 19/7/2562

การขอรับเงิน รายชื่อ วันท่ีดําเนินการ
วันท่ีดําเนินการแลว
เสร็จ

36. นางวันเพ็ญ เอ้ือจิตกุล 18/7/2562 เสนออธิบดี
37. นางรจนากร มีนะกนิษฐ 18/7/2562 เสนออธิบดี

บําเหน็จดํารงชีพ กบข. 38. น.ส.อารีย ภูริวรานนท 18/4/2562 30/4/2562
39. นางจิราภรณ เมนะพันธุ 19/4/2562 16/5/2562
40. นายโสภณ อรุณแสง 7/5/2562 22/5/2562
41. น.ส.นพเกา พรหมมี 14/6/2562 26/6/2562
42. นายชัยพร พรหมสิงห 14/6/2562 26/6/2562
43. นางปยนันท อ้ึงทรงธรรม 18/6/2562 26/6/2562
44. ณัตินันท เทพเฉลิม 19/6/2562 26/6/2562
45. นายเมธี ชุมศิริ 19/6/2562 26/6/2562
46. นายโกวิศ เรียบเรียง 24/6/2562 1/7/2562
47. นางกัญญา ขําทุเรียน 24/6/2562 2/7/2562
48. นายเสนห ภูหนู 3/7/2562 18/7/2562
49. นางศรีวิภา เลี้ยงพันธุสกุล 8/7/2562 18/7/2562
50. นายสมนึก ชาญดวยกิจ 9/7/2562 19/7/2562
51. นางเพ็ญทิพย จิตตจํานงค 9/7/2562 19/7/2562
52. นางมะลิวรรณ วงศวัฒนไพบูลย 9/7/2562 19/7/2562
53. นางศิริเพ็ญ อรุณประพันธ 9/7/2562 19/7/2562



54. น.ส.เฉิดฉันทศิริ โชติดิลก 9/7/2562 19/7/2562
55. นางดาริณี นาคะประทีป 9/7/2562 19/7/2562

บําเหน็จรายเดือน 56. นายพิเชษฐ หงษทอง 8/5/2562 25/5/2562
57. นางเรณู ขัติยะ 10/5/2562 31/5/2562
58. นางทองลัด ใจเย็น 27/5/2562 31/5/2562
59. นางเกษร จันทรปรีชายุทธ 27/5/2562 31/5/2562
60. น.ส.ปทมา ไตรภพ 4/6/2562 28/6/2562
61. นางทองเปย มะลิ 4/6/2562 26/6/2562
62. นางกัลยา หงษโพธิ์ 4/6/2562 26/6/2562
63. น.ส.รัตนา เอมออง 4/6/2562 26/6/2562
64. นางเรียม แสงพุม 14/6/2562 25/6/2562
65. นางละเอียด วิจิตรรัตน 14/6/2562 25/6/2562
66. นางวนิภา มะลิ 14/6/2562 25/6/2562
67. วราพรรณ ศรีวโร 14/6/2562 25/6/2562
68. นางจํารัส สุวรรณราช 24/6/2562 2/7/2562
69. นางปราณี วณีสอน 24/6/2562 2/7/2562
70. เพียงจันทร เตจะ 24/6/2562 2/7/2562
71. นางสุนัน รุธิระวุฒิ 24/6/2562 2/7/2562
72. นางพรทิพา แอยอด 24/6/2562 2/7/2562
73. นางอุดมลักษณ วิชนเลิศสิริ 18/7/2562 เสนออธิบดี
74. นางปทมา ไชยมาศ 18/7/2562 เสนออธิบดี

บําเหน็จลูกจาง 75. นางวนิดา คูณทวี 7/5/2562 22/5/2562
76. นางสมัย ดอนดี 27/5/2562 31/5/2562



ระดับ 5 : รอยละ 70 ของจํานวนคนท่ีดําเนินการในระบบบําเหน็จบํานาญ <= 30 วันทําการ
จากการดําเนินการขอรับบําเหน็จบํานาญของบุคลากรกรมอนามัย ตั้งแต 1 มีนาคม 256๒ – 31 กรกฎาคม

2562 ดังนี้
จํานวนคนที่ดําเนินการแลวเสร็จในระบบบําเหน็จบํานาญ ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 จํานวน  72 คน
จํานวนคนที่ยื่นขอรับบําเหน็จบํานาญผานระบบ E-filing จํานวน 96  คน
จํานวนคนที่ดําเนินการในระบบบําเหน็จบํานาญ <= 30 วนัทําการ คิดเปนรอยละ 75

สูตรคํานวณ
จํานวนคนที่ดําเนินการแลวเสร็จในระบบบําเหน็จบํานาญ ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 x 100

จํานวนคนที่ยื่นเอกสารในระบบบําเหน็จบํานาญ ปงบประมาณ พ.ศ. 2562



การขอรับเงิน รายชื่อ วันที่ดําเนินการ วันที่ดําเนินการแลว
เสร็จ

บํานาญปกติ 1. นางปยพร  เสารสาร 13/03/2562 19/03/2562
2. นายสืบพงษ     ไชยพรรค 14/03/2562 25/06/2562
3. นางสาววิไลลักษณ  ศรีสุระ 18/06/2562 25/062562
4. นางกัญญณิช     ครุฑษา 24/06/2562 2/07/2562
5. นางเรณู     นอยหิรัญ 24/06/2562 2/07/2562
6. นางศรีสุดา     สุรเกียรติ 8/07/2562 18/07/2562

บํานาญสมาชิก กบข. 7. น.ส.นพเกา พรหมมี 14/6/2562 26/6/2562
8. นายชัยพร พรหมสิงห 14/6/2562 26/6/2562
9. นางปยนันท อ้ึงทรงธรรม 18/6/2562 26/6/2562
10. ณัตินันท เทพเฉลิม 19/6/2562 26/6/2562
11. นายเมธี ชุมศิริ 19/6/2562 26/6/2562
12. นายโกวิศ เรียบเรียง 24/6/2562 1/7/2562



13. นางกัญญา ขําทุเรียน 24/6/2562 2/7/2562
14. นายเสนห ภูหนู 3/7/2562 18/7/2562
15. นางศรีวิภา เลี้ยงพันธุสกุล 8/7/2562 18/7/2562

บําเหน็จดํารงชีพ 16. นางประภา แสงหลา 26/3/2562 4/4/2562
17. นายยงยุทธ บุญขันท 17/4/2562 30/4/2562
18. นางสุจิตรา ผลประไพ 30/4/2562 22/5/2562
19. นางสุทธิรา ปรีชารัตน 27/5/2562 31/5/2562
20. สืบพงษ ไชยพรรค 14/6/2562 25/6/2562
21. น.ส.วิไลลักษณ ศรีสุระ 18/6/2562 25/6/2562
22. นางกัญญณิช ครุฑษา 24/6/2562 2/7/2562
23. นางเรณู นอยหิรัญ 24/6/2562 2/7/2562
24. นางศรีสุดา สุรเกียรติ 8/7/2562 18/7/2562
25. น.ส.เรวดี ตอประดิษฐ 9/7/2562 19/7/2562
26. นายปริญญา แขวงโสภา 9/7/2562 19/7/2562
27. นางสุภาพ กลีบบัว 9/7/2562 19/7/2562
28. นางสุภาพ สวนปาน 9/7/2562 19/7/2562
29. นางฒิพาพร สิทธิเลิศพิศาล 9/7/2562 19/7/2562
30. นางนัฎฐธาวินี กฤษณเศรณี 9/7/2562 19/7/2562
31. นางลัดดา เธียรธํารง 9/7/2562 19/7/2562
32. นายวีระ นิยมวัน 9/7/2562 19/7/2562
33. นางนิภา เวชนุเคราะห 9/7/2562 19/7/2562
34. นางอารีพันธุ เลขะกุล 9/7/2562 19/7/2562
35. นายเชษฐพันธุ กาฬแกว 9/7/2562 19/7/2562

การขอรับเงิน รายชื่อ วันท่ีดําเนินการ
วันท่ีดําเนินการแลว
เสร็จ

36. นางวันเพ็ญ เอ้ือจิตกุล 18/7/2562 เสนออธิบดี
37. นางรจนากร มีนะกนิษฐ 18/7/2562 เสนออธิบดี

บําเหน็จดํารงชีพ กบข. 38. น.ส.อารีย ภูริวรานนท 18/4/2562 30/4/2562
39. นางจิราภรณ เมนะพันธุ 19/4/2562 16/5/2562
40. นายโสภณ อรุณแสง 7/5/2562 22/5/2562
41. น.ส.นพเกา พรหมมี 14/6/2562 26/6/2562
42. นายชัยพร พรหมสิงห 14/6/2562 26/6/2562



43. นางปยนันท อ้ึงทรงธรรม 18/6/2562 26/6/2562
44. ณัตินันท เทพเฉลิม 19/6/2562 26/6/2562
45. นายเมธี ชุมศิริ 19/6/2562 26/6/2562
46. นายโกวิศ เรียบเรียง 24/6/2562 1/7/2562
47. นางกัญญา ขําทุเรียน 24/6/2562 2/7/2562
48. นายเสนห ภูหนู 3/7/2562 18/7/2562
49. นางศรีวิภา เลี้ยงพันธุสกุล 8/7/2562 18/7/2562
50. นายสมนึก ชาญดวยกิจ 9/7/2562 19/7/2562
51. นางเพ็ญทิพย จิตตจํานงค 9/7/2562 19/7/2562
52. นางมะลิวรรณ วงศวัฒนไพบูลย 9/7/2562 19/7/2562
53. นางศิริเพ็ญ อรุณประพันธ 9/7/2562 19/7/2562
54. น.ส.เฉิดฉันทศิริ โชติดิลก 9/7/2562 19/7/2562
55. นางดาริณี นาคะประทีป 9/7/2562 19/7/2562

บําเหน็จรายเดือน 56. นายพิเชษฐ หงษทอง 8/5/2562 25/5/2562
57. นางเรณู ขัติยะ 10/5/2562 31/5/2562
58. นางทองลัด ใจเย็น 27/5/2562 31/5/2562
59. นางเกษร จันทรปรีชายุทธ 27/5/2562 31/5/2562
60. น.ส.ปทมา ไตรภพ 4/6/2562 28/6/2562
61. นางทองเปย มะลิ 4/6/2562 26/6/2562
62. นางกัลยา หงษโพธิ์ 4/6/2562 26/6/2562
63. น.ส.รัตนา เอมออง 4/6/2562 26/6/2562
64. นางเรียม แสงพุม 14/6/2562 25/6/2562
65. นางละเอียด วิจิตรรัตน 14/6/2562 25/6/2562
66. นางวนิภา มะลิ 14/6/2562 25/6/2562
67. วราพรรณ ศรีวโร 14/6/2562 25/6/2562
68. นางจํารัส สุวรรณราช 24/6/2562 2/7/2562
69. นางปราณี วณีสอน 24/6/2562 2/7/2562
70. เพียงจันทร เตจะ 24/6/2562 2/7/2562
71. นางสุนัน รุธิระวุฒิ 24/6/2562 2/7/2562
72. นางพรทิพา แอยอด 24/6/2562 2/7/2562
73. นางอุดมลักษณ วิชนเลิศสิริ 18/7/2562 เสนออธิบดี
74. นางปทมา ไชยมาศ 18/7/2562 เสนออธิบดี



บําเหน็จลูกจาง 75. นางวนิดา คูณทวี 7/5/2562 22/5/2562
76. นางสมัย ดอนดี 27/5/2562 31/5/2562


