
กระบวนการหรือวิธีหรือแนวทางปฏิบัติท่ีเปนเลิศ (Best Practice)
(ไมเกิน 5 หนา)

---------------------------------------------

ช่ือผลงาน (Best Practice) การขอรับบําเหน็จบํานาญของบุคลากรกรมอนามัย
1. เกริ่นนํา
กระบวนการ/วิธีการดําเนินงานในอดีต/สภาพท่ัวไป

กรมบัญชีกลางไดพัฒนาระบบการยื่นขอรับบําเหน็จบํานาญดวยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส
(Pensions’ Electronic Filing) เพ่ืออํานวยความสะดวกใหแกผูมีสิทธิขอรับบําเหน็จบํานาญ ไดรับความ
สะดวกในการขอรับสิทธิบําเหน็จบํานาญของตนเองดวยระบบอิเล็กทรอนิกส โดยนําฐานขอมูลท่ีมีอยูมาใชให
เกิดประโยชนสูงสุด ลดข้ันตอนและภาระงานของสวนราชการ และใหผูขอรับสิทธิทราบขอมูลของตนเอง
ตรวจสอบการดําเนินงานของทางราชการไดทุกข้ันตอนเพ่ือสรางความโปรงใสดานการอนุมัติสั่งจายบําเหน็จ
บํานาญ สอดคลองกับพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.
2558 และเปนการเพ่ิมชองทางในการบริการแกผูรับบําเหน็จบํานาญในดานตางๆ อยางเหมาะสม

ลักษณะสําคัญของวิธหีรือแนวทางปฏิบัติท่ีเปนเลิศ
เพ่ือใหการดําเนินการขอรับบําเหน็จบํานาญเปนไปดวยความสะดวก รวดเร็ว โปรงใสลดปญหาการ

เรียกรับผลประโยชนมีความคุมคามีประสิทธิภาพสาหรับผูมีสิทธิขอรับบําเหน็จบํานาญสามารถเขาถึงขอมูล
การดําเนินงาน อนุมัติสั่งจายบําเหน็จบํานาญของตนเองไดทุกข้ันตอน อยางท่ัวถึงและเทาเทียมกันสามารถ
ไดรับขอมูลขาวสาร ตาง ๆ เชน รับทราบการอนุมัติสั่งจายบําเหน็จบํานาญ ทาง SMS e-mail address ท่ีแจงไว
พิมพหนังสือสั่งจาย พิมพหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ท่ีจาย ดูขอมูลประวัติการจายเงินท้ังรายเดือน และรายป
ผานระบบบําเหน็จ บํานาญของกรมบัญชีกลาง e – Pension ดวย Username และ Password ท่ีไดรับจาก
การลงทะเบียนเขาใช งานในระบบฯอันจะเปนกลไกในการปองกันการรักษาความปลอดภัยของตนเองในการ
เขาถึงขอมูลสวนบุคคล และ สงเสริมใหผูไดรับบําเหน็จบํานาญจากทางราชการ มีสวนรวมในการรับผิดชอบ
สิทธิประโยชนของตนเองปองกันขอ คลาดเคลื่อนไดอยางมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงคของวิธหีรือแนวทางปฏิบัติท่ีเปนเลิศ

1. เพ่ือใหผูรับบําเหน็จบํานาญ สามารถเขาถึงขอมูลสวนบุคคลเก่ียวกับสิทธิในการไดรับเงินบําเหน็จ
บํานาญและเงินอ่ืนท่ีเก่ียวของ ท่ีทางราชการจายใหดวยความชัดเจนถูกตองรวดเร็วครบถวนและสามารถ
ติดตามตรวจสอบกระบวนการพิจารณาอนุมัติสั่งจายไดทุกข้ันตอนของการดําเนินงาน ของทางราชการ รวมท้ัง
ลดข้ันตอนและภาระในการปฏิบัติงาน และคาใชจายท่ีเก่ียวของของทางราชการไดแก คาไปรษณีย ในการ
จัดสงเอกสารแฟม/สมุดประวัติ หนังสือสั่งจายบําเหน็จบํานาญ เปนตน

2. เพ่ือเสริมสรางความรู ความเขาใจเก่ียวกับกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับท่ีเก่ียวของกับการขอรับ
บําเหน็จบํานาญ รวมท้ังสิทธิประโยชนตางๆ ภายหลังเกษียณอายุราชการไดอยางถูกตอง ชัดเจน เพ่ือลด
ขอผิดพลาด ขอรองเรียนตางๆ

3. เพ่ือสรางความรู ความเขาใจเก่ียวกับข้ันตอนการปฏิบัติงาน ตั้งแตการยื่นขอรับบําเหน็จบํานาญ
ดวยตนเองทางอิเล็กทรอนิกสไดอยางถูกตอง ชัดเจน
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4. เพ่ิมชองทางในการบริการ เปนการอํานวยความสะดวก สรางความโปรงใส ตรวจสอบไดทุกข้ันตอน

เปาหมาย
ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ ผูท่ีจะเกษียณอายุราชการในวันท่ี 1 ตุลาคม 2562 ยื่นเรื่องขอรับเงินบําเหน็จ

บํานาญผานระบบ Pension’s Electronic Filling เพ่ิมข้ึนจากปงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอยละ 10
และ/หรือ ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ เจาหนาท่ีสามารถยื่นแบบขอรับบําเหน็จบํานาญไดภายในระยะเวลาท่ี

กําหนด และลดปญหาขอรองเรียนตางๆ

2. ลําดับข้ันตอนการดําเนินกิจกรรมพัฒนา Flow Chart (แผนภูมิ) ของวิธีหรือแนวทางปฏิบัติท่ีเปนเลิศ
ข้ันท่ี 1 รับเรื่องจากหนวยงาน โดยผูขอ/เจาหนาท่ี ยื่นขอรับบําเหน็จบํานาญดวยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส
(Pension’s Electronic Filling) ตามข้ันตอนท่ีกําหนดจนถึงข้ันตอนรอสวนราชการรับเรื่อง

1) กรณียื่นผานระบบ E-filing : เจาหนาท่ีตรวจสอบขอมูลในระบบ E-pension
 แบบขอรับบําเหน็จบํานาญฯ (แบบ 5300)
 แบบขอรับเงินคืนจากกองทุน กบข. (แบบ กบข. รง 008/1/2555)
 แบบขอรับเงินบําเหน็จดํารงชีพ (แบบ สรจ. 3)
 แบบแจงรายการลดหยอนภาษีเงินได (แบบ สรจ. 1)
 ใบรับรองเวลาราชการทวีคูณ (แบบ 5302) (ถามี)
 แบบขอรับเงิน กสจ. (สําหรับลูกจางประจํา)
 แบบขอรับบําเหน็จบํานาญฯ (แบบ 5313) สําหรับลูกจางประจํา
 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
 สําเนาทะเบียนบาน
 สําเนาสมุดเงินฝากออมทรัพย (บัญชีเงินเดือน)
 สรุปวันลาประจําป
(เอกสารประกอบอยางละ 2 ฉบับ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง

2) กรณีไมสามารถยื่นผานระบบ E-filing : แนบเอกสารประกอบตาม (1)
** กรณีลาออก เจาหนาท่ีเปนผูย่ืนขอรับบําเหน็จบํานาญฯผานระบบ E-filing

ข้ันท่ี 2 ตรวจสอบเอกสารและบันทึกขอมูลลงในระบบ e–pension และจัดทําเอกสารท่ีเก่ียวของเพ่ิมเติม โดย
ตรวจสอบความถูกตอง ครบถวนสมบูรณของหลักฐานตางๆ กรณีไมถูกตอง แจงหนวยงานตนสังกัดแกไขและ
ใหสงหลักฐานเพ่ิมเติม

- บันทึกขอมูลลงในระบบ e –pension
- จัดเตรียมเอกสารเพ่ิมเติม ดังนี้

1) แฟมประวัติและ ก.พ.7 (ตรวจสอบและสรุปวันลา)
2) ใบรับรองเวลาทวีคูณ (แบบ 5302 บก.) และ ตรวจสอบวันลาในชวงกฏอัยการศึกพรอมหักวันลา

(ถามี)
3) สําเนาคําสั่งลาออก หรือประกาศเกษียณอายุราชการ
4) บัตรจายเงินเดือน/บัตรคาจาง
5) สําเนาคําสั่งเลือนเงินเดือนครั้งสุดทาย
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**เจาหนาท่ีรับรองสําเนาเอกสารขอ 1 – 5 ทุกฉบับ
การตรวจสอบขอมูลในระบบ E-pension

1. ขอมูลและประวัติขาราชการ
2. วันท่ีบรรจุเขารับราชการ และตัด/เพ่ิมเวลาราชการ เพ่ือคํานวณอายุราชการ
3. แบบแจงลดหยอนภาษีฯ (แบบ สรจ. 1)
4. เงินเดือน

4.1 เงินเดือนเดือนสุดทาย (กรณีไมเปนสมาชิก กบข.)
4.2 เงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือนสุดทาย (กรณีเปนสมาชิก กบข.)

5. เลขท่ีบัญชีธนาคาร
6. คํานวณบําเหน็จบํานาญ และบําเหน็จดํารงชีพ

ข้ันท่ี 3 อธิบดีพิจารณาลงนาม โดยอธิบดีลงนาม (รองอธิบดีกรมอนามัยท่ีรับมอบอํานาจปฏิบัติราชการแทน
อธิบดี) ในแบบ ดังนี้

- แบบขอรับบําเหน็จบํานาญฯ (แบบ 5300/แบบ 5313)
- แบบขอรับเงินบําเหน็จดํารงชีพ (แบบ สรจ. ๓)
- ใบรับรองเวลาทวีคูณฯ (แบบ 5302 บก.)
- แบบขอรับเงินคืนจากกองทุน กบข. (แบบ กบข.รง 008/1/2555)
- แบบขอรับเงิน กสจ. (สําหรับลูกจางประจํา)

ข้ันท่ี 4 จัดสงเอกสารไปยังกรมบัญชีกลาง/คลังเขตและบันทึกขอมูลลงในระบบ e-pension โดย สงแบบ
ขอรับเงินเพ่ิมพรอมหลักฐานไปกรมบัญชีกลาง/สํานักงานคลังเขต และบันทึกขอมูลลงในระบบบําเหน็จ
บํานาญ (e - pension) ของกรมบัญชีกลาง
ข้ันท่ี 5 กรมบัญชีกลาง/คลังเขต ตรวจสอบความถูกตอง อนุมัติการสั่งจาย โดยกรมบัญชีกลาง / สํานักงาน
คลังเขต ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลหลังจากท่ีสงเรื่องใหกรมบัญชีกลาง/สํานักงานคลังเขตแลวประมาณ
๒ – ๓ สัปดาห

- กรณีมีขอผิดพลาด กรมบัญชีกลาง/สํานกังานคลังตีเรื่องกลับมาในระบบ ดําเนินการแกไขสงใหม
- กรณีไมมีขอผิดพลาด อนุมัติสั่งจาย
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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 าชกา รและ จั ด ทํ า เ อกสา ร ท่ี
เก่ียวของเพ่ิมเติม

3. เสนออธิบดีพิจารณาลงนาม

4. จัดสงเอกสารไปยังกรมบัญชีกลาง/คลังเขต
และบันทึกขอมูลลงในระบบ e-pension

5. กรมบัญชีกลาง/คลังเขต ตรวจสอบ
ความถูกตอง อนุมัติการสั่งจาย

6. พิมพหนังสือสั่งจาย

7. เก็บสําเนาเอกสาร

N

N

Y

Y
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3. ผลการดําเนินการ
ระบุผลการดําเนินงานตามเปาหมาย
-ตัวชี้วัดท่ีกําหนดท้ังเชิงปริมาณ และ/หรือคุณภาพ

1. เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานบําเหน็จบํานาญสามารถยื่นแบบขอรับบําเหน็จบํานาญไดภายในระยะเวลาท่ี
กําหนด และลดปญหาขอรองเรียนตางๆ

2. ผูท่ีจะเกษียณอายุราชการในวันท่ี 1 ตุลาคม 2562 ยื่นเรื่องขอรับเงินบําเหน็จบํานาญผานระบบ
Pension’s Electronic Filling เพ่ิมข้ึนจากปงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอยละ 10

3. เจาหนาท่ีสามารถดําเนินการยื่นขอรับบําเหน็จบํานาญลวงหนา 8 เดือน เพราะการสงเรื่องขอรับ
บําเหน็จหรือบํานาญลาชา อาจกระทบตอการรับเงินบําเหน็จหรือบํานาญ และความตอเนื่องของการใชสิทธิ
สวัสดิการคารักษาพยาบาล
เม่ือดําเนินการตามข้ันตอนของ Best Practice แลว สงผลตอหนวยงาน Customer และ Stakeholder อยางไร

1. ผูรับบริการสามารถติดตามข้ันตอนการยื่นขอรับบําเหน็จบํานาญไดทุกข้ันตอนผานระบบ e – Filing
2. ลดข้ันตอน ลดภาระงาน ลดคาใชจาย (กระดาษ คาไปรษณีย OT.) ของสวนราชการ
3. เพ่ิมชองทางในการบริการ เปนการอํานวยความสะดวก
4. สรางความโปรงใส ตรวจสอบไดทุกข้ันตอน
5. ผูรับบริการสามารถตรวจสอบการเบิกจายเงินบํานาญ และบําเหน็จรายเดือนไดตลอดเวลา

4. บทเรียนท่ีไดรับ
๑) ทบทวนวิธีการยื่นขอรับบําเหน็จบํานาญในระบบบําเหน็จบํานาญ (e-pension) และการยื่นขอรับ

บําเหน็จบํานาญดวยตนเองทางอิเล็กทรองนิกส (Pensions’Electronic Filing)
2) สามารถใหบริการสารสนเทศบุคลากรภาครัฐ รวมถึงจายบําเหน็จบํานาญตั้งแตเกษียณอายุไป

จนถึงสิ้นอายุขัย ไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพในชองทางท่ีทันสมัย
3) สามารถบริหารจัดการขอมูลไดอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน

5. ปจจัยความสําเร็จ
1) เปนการนําเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมและทันสมัยมาใช เพ่ือเพ่ิมชองทางการใหบริการ
2) เปนการปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพในการดําเนินงานเก่ียวกับการขอรับบําเหน็จบํานาญ
3) การไดขอมูลท่ีถูกตอง ครบถวนจากระบบงานตางๆ และผูท่ีเก่ียวของ

--------------------------------------


