แนวทางการใช้จ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป
เงินอุดหนุนสาหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบาเหน็จ บานาญ)
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
----------------------------------------1. วิธีดาเนินการจัดสรร
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสาหรับการจัดการศึกษา
ภาคบั งคับ (ค่าบ าเหน็ จ บ านาญ) ปี งบประมาณ พ.ศ. 256 4 เป็นรายไตรมาส ให้ แก่เทศบาลตาบลและ
องค์การบริหารส่วนตาบล ผ่านทางระบบ E-Laas เพื่อนาไปใช้จ่ายตามรายการที่กาหนด โดยมิต้องจัดทา
ข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2564
2. ผู้มีสิทธิได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนสาหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบาเหน็จ บานาญ)
ได้แก่
- ครูโรงเรียน
- ครูโรงเรียนถ่ายโอน
- ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- ลูกจ้างประจาตาแหน่งภารโรงโรงเรียน
ตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ยเงิ น บ าเหน็ จ บ านาญข้ า ราชการส่ ว นท้ อ งถิ่ น พ.ศ. 2546
ข้อ 30 (1) กรณีผู้รับบานาญราชการส่วนท้องถิ่นตาแหน่งครูให้จ่ายเงินบานาญและเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับ
บานาญ (ถ้ามี) จากเงินงบประมาณแผ่นดิน ส่วนเงินเพิ่มจากบานาญ (ถ้ามี) ให้จ่ายจากเงินสมทบกองทุน
บาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
3. รายการที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พนักงานครู ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้
- เงินบานาญรายเดือน
- เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบานาญ (ช.ค.บ.) รายเดือน
- เงินบาเหน็จปกติ
- เงินบาเหน็จดารงชีพกรณีผู้รับบานาญซึ่งมีอายุต่ากว่า 65 ปีบริบูรณ์
- เงินบาเหน็จดารงชีพกรณีผู้รับบานาญซึ่งมีอายุตั้งแต่ 65 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป
- เงินบาเหน็จดารงชีพกรณีผู้รับบานาญซึ่งมีอายุตั้งแต่ 70 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป
- เงินบาเหน็จตกทอดกรณีข้าราชการ/พนักงานครูเสียชีวิต
- เงินบาเหน็จตกทอดและเงินช่วยพิเศษกรณีข้าราชการ/พนักงานครูบานาญเสียชีวิต
ลูกจ้างประจาตาแหน่งภารโรงโรงเรียน ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้
- เงินบาเหน็จรายเดือน
- เงินบาเหน็จตกทอดกรณีเป็นผู้รับบาเหน็จรายเดือนเสียชีวิต
- เงินบาเหน็จปกติ
4. การรายงานผลการเบิกจ่ายเงิน
ให้เทศบาลตาบล และองค์การบริหารส่วนตาบล ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ เงินอุดหนุน
สาหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบาเหน็จ บานาญ) ตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีรายละเอียดแจ้งการ
จัดสรรงบประมาณทั้งในส่วนของจานวนเงิน และจานวนผู้มีสิทธิรับบาเหน็จบานาญ ให้สรุปจากจานวนเงินที่
ได้รับจัดสรรทั้งสิ้นว่าเบิกจ่ายหมดหรือไม่ โดยหักรายการจ่ายที่คานวณถึง สิ้นไตรมาส มีเงินคงเหลือจานวน
เท่าใด รีบส่งรายงานตามแบบรายงานผลการเบิกจ่าย (แบบ รง.บน.) ภายในระยะเวลาที่กาหนดคือวันศุกร์แรก
ของเดือนที่สิ้นไตรมาส กรณีมีผู้รับบานาญเสียชีวิตระหว่างไตรมาส และยังไม่มีคาสั่งจ่ายเงินบาเหน็จตกทอด
/ขอให้จัดส่ง...

-2ขอให้จัดส่งหลักฐานการเสียชีวิต (มรณบัตร) ของผู้รับบานาญมาพร้อมกับรายงานเงินเหลือจ่ายด้วย เพื่อกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นจะได้นาข้อมูลเงินเหลือจ่ายมาลดยอดการจัดสรรเงินอุดหนุนในไตรมาสถัดไป
หากไม่รายงานตามระยะเวลาที่กาหนด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัก ถือว่าไม่มีเงินเหลื อ
โดยให้รายงานภายในกาหนด ดังนี้
- ไตรมาสที่ 1 รายงานภายในวันที่ 4 ธันวาคม 2563
- ไตรมาสที่ 2 รายงานภายในวันที่ 5 มีนาคม 2564
- ไตรมาสที่ 3 รายงานภายในวันที่ 4 มิถุนายน 2564
- ไตรมาสที่ 4 รายงานภายในวันที่ 3 กันยายน 2564
5. กรณีงบประมาณที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอ
5.1 กรณีที่ เทศบาลตาบล และองค์การบริห ารส่ว นตาบลได้รับแจ้งการจัดสรรเงินอุดหนุนที่
รั ฐ บาลระบุ วัตถุป ระสงค์ให้ ไปดาเนิ น การตามอานาจหน้าที่ยกเว้นงบลงทุน แต่ยังมิได้รับเงิน หากมีความ
จาเป็นต้องใช้จ่ ายเงินก่อนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจยืมเงินสะสมทดรองจ่ายไปพลางก่อนได้ โดยถือปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ข้อ 88 วรรคสอง
5.2 กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด มีผู้รับบำนำญรำยใหม่หรือผู้รับบำนำญที่ย้ำยภูมิลำเนำ
และประสงค์จะโอนกำรรับเงินบำนำญไปรับในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทเดียวกันในท้องที่ที่ย้ำยไปอยู่ใหม่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใหม่อำจยืมเงินสะสมทดรองจ่ำยให้กับผู้รับบำนำญนั้นได้
โดยอำนำจของผู้บริหำรท้องถิ่น โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
ข้อ 88 วรรคสี่
5.3 กรณีมีความจาเป็น ต้อ งเบิกจ่า ยเงิน ค่า บาเหน็จ บานาญเกิน กว่า ที่ไ ด้รับ แจ้ง การจั ด สรร
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขอทาความตกลงกับผู้ว่าราชการจังหวัดก่อนดาเนินการเบิกจ่ายเงิน โดยถือปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน
ขององค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 4 ประกอบคาสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 181/2548
ลงวันที่ 29 มีนาคม 2548 เรื่อง การมอบอานาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน
พร้อมทั้งจัดส่งแบบขอรับ การสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติม โดยจัดส่งสาเนาคาสั่งจ่ายและเอกสาร
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นข้อมูลในการดาเนินการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมให้แก่เทศบาลตาบล และองค์การบริหาร
ส่วนตาบลในไตรมาสถัดไป หากไม่รายงานตามระยะเวลาที่กาหนด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัก ถือว่า
ไม่ประสงค์ขอรับสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติม โดยให้รายงานภายในกาหนด ดังนี้
- ไตรมาสที่ 1 (เพิ่มเติม) รายงานภายในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563
- ไตรมาสที่ 2 รายงานภายในวันที่ 4 ธันวาคม 2563
- ไตรมาสที่ 3 รายงานภายในวันที่ 5 มีนาคม 2564
- ไตรมาสที่ 4 รายงานภายในวันที่ 4 มิถุนายน 2564
กรณีมีข้อสงสัยประสงค์จะขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถแจ้งประสานได้ทาง
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