
 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 
 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  สำนักปลัดเทศบาล ฝ่ายอำนวยการ (งานการเจ้าหน้าที่)  เทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์   
ที ่   ปจ  ๖๑๙๐๑ / -       วันที่   ๒๕  กุมภาพันธ์  ๒๕65   
เรื่อง รายงานผลการอบรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ปฏิบัติงานด้านบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
 

เรียน    นายกเทศมนตรีตำบลกรอกสมบูรณ์ 
 

  ตามคำสั่งเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ ที่ 54/2565 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 ได้อนุญาตให้ 
ข้าพเจ้า นางสาวดารุณี  นาคะ  ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ  เข้ารับการอบรมโครงการเชิงปฏิบัติการ
ผู้ปฏิบัติงานด้านบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565   เพื่อเป็นการซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติและเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านบำเหน็จ
บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่จะเกษียณอายุในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 20 - 22 
กุมภาพันธ์ 2565  ณ  โรงแรมอเล็กซานเดอร์  แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร   นั้น  
 

 

 บัดนี้  การอบรมดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้วจึงขอรายงานผลฯ โดยมีรายละเอียด  ดังนี้   

วันที่ 20 – 22  กุมภาพันธ์  2565  (ตั้งแตเ่วลา 08.00 – 18.00 น.) 

 ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม โดยได้รับหนังสือคู่มือบำเหน็จบำนาญแนวทางปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
บำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น จำนวน 1 เล่ม  และเอกสารประกอบการบรรยาย จำนวน 1 เล่ม  

 พิธีเปิดการอบรม  โดย นางจิรพัฒน์  เธียรพานิช  ผู้อำนวยการสำนักบริหารการคลังท้องถิ่น 
เป็นประธานในพิธีเปิด 

  การบรรยายความรู้ โดยทีมวิทยกรจากสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญ  

- ภาพรวมของระเบียบกฎหมายฉบับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบำเหน็จบำนาญ เพื่อให้เกิด
ความเข้าใจในเบื้องต้น 

  - ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ได้แก่  
- พ.ร.บ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 8) 

พ.ศ. 2556 
- กฎกระทรวงการหักเงินจากงบประมาณรายรับในงบประมาณรายจ่ายประจำปีสมทบเข้า

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (พ.ศ. 2563) ออกตามความใน พ.ร.บ.บำเหน็จบำนาญฯ พ.ศ. 2500 
- กฎกระทรวงกำหนดอัตราและวิธีการรับบำเหน็จดำรงชีพ พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง 

(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2546 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญของราชการส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. 2522 (ฉบับแรกจนถึงฉบับปัจจุบัน (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2562) 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2555 
- ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับระยะเวลาในการคืน

บำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น เพ่ือนับเวลาราชการต่อเนื่อง 
/สิทธิในการขอรับ … 
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  สิทธิในการขอรับบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
    - มาตรา 12 ข้าราชการส่วนท้องถิ่นมีสิทธิได้รับบำเหน็จบำนาญปกติ ด้วยเหตุ
อย่างใดอย่างหนึ่ง (4 เหตุ) ดังนี้ 
 ➢ เหตุทดแทน : ข้าราชการส่วนท้องถิ่นต้องออกจากราชการเพราะ เลิก
หรือยุบตำแหน่งโดยคำสั่งหรือมติของทางราชการ หรือไปดำรงตำแหน่งทางการเมือง เช่น ถูกเชิญให้ไปเป็น
เลขานุการนายกฯ หรือมีคำสั่งให้ออกโดยไม่มีความผิด เช่น ขาดคุณสมบัติ (ติดคุก) หรือถูกศาลสั่งให้เป็นบุคคล
ล้มละลาย 
 ➢ เหตุทุพพลภาพ : ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้เจ็บป่วยทุพพลภาพ ซึ่งแพทย์
ที่ทางราชการรับรองได้ตรวจสาดงความเห็นว่าไม่สามารถที่จะรับราชการในตำแหน่งหน้าที่ซึ่งปฏิบัติอยู่นั้นต่อไป 
 ➢ เหตุสูงอายุ : ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ (เกษียณ) 
หรือมีอายุครบ 50 ปีบริบูรณ์ และประสงค์จะลาออก (ให้ผู้มีอำนาจสั่งอนุญาตให้ลาออกจากราชการเพ่ือรับ
บำเหน็จบำนาญเหตุสูงอายุได้) 
 ➢ เหตุรับราชการนาน : ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้ซึ่งมีเวลาราชการสำหรับ
คำนวณบำเหน็จบำนาญครบ 30 ปีบริบูรณ์แล้ว หรือ ผู้ซึ่งมีเวลาราชการสำหรับคำนวณบำเหน็จบำนาญครบ 25 ปี
บริบูรณ์และประสงค์จะลาออก (ให้ผู้มีอำนาจสั่งอนุญาตให้ลาออกจากราชการเพื่อรับบำเหน็จบำนาญเหตุรับ
ราชการนานได้) 
    - หากไม่เข้าเกณฑ์ 4 เหตุตามมาตรา 12 ให้ดูเกณฑ์มาตรา 20 ดังนี้
ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้ใดมเีวลาสำหรับคำนวณบำเหน็จบำนาญครบ 10 ปีบริบูรณ์ ออกจากราชการเพราะลาออก
และไม่มีสิทธิที่จะได้รับบำเหน็จบำนาญปกติตามความในมาตรา 12 (4 เหตุ) ก็ให้ได้รับบำเหนจ็ตามเกณฑ์ในมาตรา 32 

  เงินบำเหน็จบำนาญปกติ (ให้ยื่นขอรับภายในระยะเวลา 3 ปี) 
   - เงินบำเหน็จปกติ : เงินที่ทางราชการจ่ายให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่น เพ่ือตอบ

แทนความชอบที่ได้รับราชการมา ซึ่งจ่ายครั้งเดียว (เป็นเงินก้อน)  
 
 

   - เงินบำนาญปกติ : เงินที่ทางราชการจ่ายให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่น เพ่ือตอบ
แทนความชอบที่ได้รับราชการมา ซึ่งจ่ายเป็นรายเดือน (จนกว่าจะเสียชีวิต)  
 
 
 

  เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ช.ค.บ.) : ผู้รับบำนาญจะได้รับเงินเพ่ิมข้ึนจาก
บำนาญรายเดือน ปัจจุบันได้มีการกำหนดระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญของ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 17  (รวม 17 ฉบับ) โดยสาระสำคัญในฉบับที่ 
17  คือ (ประกันรายได้ขั้นต่ำ) ผู้รับบำนาญได้รับบำนาญรวมกับเงิน ช.ค.บ.แล้วยังต่ำกว่าเดือนละ 10,000 บาท   
ให้ได้รับเงิน ช.ค.บ. เพิ่มอีกในอัตราเดือนละเท่ากับส่วนต่างของจำนวนเงิน 10,000 บาท 

  เงินบำเหน็จบำนาญพิเศษ  ข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่จะมีสิทธิได้รับบำเหน็จบำนาญ
พิเศษ เนื่องจากประสบเหตุต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

/ก. กรณีท่ีปฏิบัติราชการ … 
 
 

เงินบำเหน็จปกติ = เงินเดือนเดือนสุดท้าย X จำนวนปีเวลาราชการ 

เงินบำนาญปกติ = เงินเดือนเดือนสุดท้าย X จำนวนปีเวลาราชการ 
50 
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   ก. กรณีท่ีปฏิบัติราชการในหน้าที่ หรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุกระทำการตาม
หน้าที่ที่ทำให้ได้รับอันตรายจนพิการ เสียแขนหรือขา หูหนวกทั้งสองข้าง ตาบอด หรือได้รับการเจ็บป่วยซึ่งแพทย์ที่
ทางราชการรับรองได้ตรวจแล้วและแสกงว่าถึงทุพพลภาพไม่สามารถจะรับราชการต่อไปได้อีก ให้ได้รับบำนาญพิเศษ
กับทั้งบำนาญปกติด้วย เว้นแต่การได้รับอันตราย ได้รับการป่วยเจ็บ หรือการถูกประทุษร้ายนั้นเกิดจากความประมาท
เลินเล่ออย่างร้ายแรง หรือเกิดจากความผิดของตนเอง (มาตรา 36) 

   ข. กรณีได้รับบำเหน็จบำนาญไปแล้ว ถ้าภายใน 3 ปี นับแต่วนที่ออกจากราชการ 
หากปรากฏว่าป่วยเจ็บทุพพลภาพ โดยปรากฎหลักฐานชัดแจ้งว่า การป่วยเจ็บถึงทุพพลภาพดังกล่าว เนื่องมาจากการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการในระหว่างที่รับราชการ ก็จะมิทธิได้รับบำนาญพิเศษ โดยจ่ายให้นับแต่วันขอ ถ้าได้บำนาญไปแล้ว
ก็ให้ได้รับบำนาญพิเศษด้วย ถ้ารับบำเหน็จไปแล้วให้จ่ายเฉพาะบำนาญพิเศษ (มาตรา 37) 

   ค. กรณีได้รับการเจ็บป่วยทุพพลภาพ เพราะเหตุต้องไปปฏิบัติราชการเป็นครั้ง
คราวนอกตำบลที่ตั้งสำนักงานประจำ หรือต้องประจำปฏิบัติราชการในท้องที่กันดารที่จะต้องเสี่ยงต่อโรคภัยไข้เจ็บ ซ่ึง
ท้องที่นั้นได้กำหนดไว้โดยพระราชกฤษฎีกา และข้าราชการส่วนท้องถิ่นเกิดเจ็บป่วยทุพพลภาพ ดังเช่น ข้อ ก มีสิทธิ
ได้รับบำนาญพิเศษ (มาตรา 41) 

  กรณีข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติหน้าที่ตามข้อ ก.  ข. และ ค. ถ้าถึงแก่ความตายให้
จ่ายบำนาญพิเศษแก่ทายาทผู้มีสิทธิตามเกณฑ์การแบ่งสัดส่วนที่กำหนด (มาตรา 43) ดังนี้ 

   - บุตร ให้ได้รับ 2 ส่วน ถ้าผู้ตายมีบุตรตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป ให้ได้รับ 3 ส่วน 
   - สามี หรือ ภริยา ให้ได้รับ 1 ส่วน 
   - บิดามารดา หรือบิดา หรือมารดา ที่ยังมีชีวิตอยู่ ให้ได้รับ 1 ส่วน 
   กรณีข้าราชการส่วนท้องถิ่นสูญหาย โดยมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ารับอันตรายดังกล่าวใน

มาตรา 36 ถึงตาย เมื่อพ้นกำหนด 2 เดือน นับแต่วันสูญหายให้สันนิฐานว่าถึงแก่ความตายในวันที่สูญหาย และให้
จ่ายบำนาญพิเศษแก่ทายาท  แต่ถ้าปรากฏภายหลังไม่ตายให้งดจ่ายบำนาญพิเศษ และถ้าต้องจ่ายเงินเดือนระหว่าง
เวลาที่สันนิษฐานว่าตาย ก็ให้หักจำนวนเงินทั้งหมดที่จ่ายไปแล้วออกจากจำนวนเงินที่ต้องจ่ายนั้น (มาตรา 42) 

  เงินบำเหน็จตกทอดและเงินช่วยพิเศษ 
   - บำเหน็จตกทอด มี 2 กรณี 
    (1) ข้าราชการส่วนท้องถิ่นตายระหว่างรับราชการอยู่ ให้จ่ายบำเหน็จ

ตกทอดให้แก่ทายาท ของข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่ตายระหว่างรับราชการ  ถ้าความตายนั้นมิได้เกิดข้ึนเนื่องจาก
การประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงของตนเอง  (สูตรคำนวณ = เงินเดือนเดือนสุดท้าย X จำนวนปีเวลาราชการ) 

    (2) ผู้รับบำนาญปกติถึงแก่ความตาย ให้จ่ายบำเหน็จตกทอดให้แก่
ทายาทของข้าราชการบำนาญส่วนท้องถิ่นท่ีตาย จำนวน 30 เท่าของบำนาญรายเดือน รวมเงิน ช.ค.บ.(ถ้ามี) และ
หักส่วนที่รับบำเหน็จดำรงชีพไปแล้ว (ถ้ามี) (สูตรคำนวณ = เงินบำนาญรายเดือน + ช.ค.บ. X 30 - บำเหน็จ
ดำรงชีพ ที่รับไปแล้ว) 
   - การจ่ายบำเหน็จตกทอด 
    (1) บุตร ให้ได้รับ 2 ส่วน ถ้าผู้ตายมีบุตร 3 คนข้ึนไป ให้ได้รับ 3 ส่วน 
    (2) สามี หรือ ภริยา ให้ได้รับ 1 ส่วน 
    (3) บิดามารดา หรือบิดา หรือมารดา ที่มีชีวิตอยู่ให้ได้รับ 1 ส่วน 
    (4) ถ้าไม่มี (1) , (2) และ (3) ให้จ่ายแก่บุคคลซึ่งผู้ตายได้แสดงเจตนาไว้ 
         ต่อส่วนราชการต้นสังกัด 
    (5) ถ้าไม่มีทายาทและบุคคลซึ่งผู้ตายแสดงเจตนาไว้ ให้สิทธิบำเหน็จ 
         ตกทอดนั้นเป็นอันยุติ 

/-เงินช่วยพิเศษ ... 
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   - เงินช่วยพิเศษ มี 2 กรณี 

    (1) ข้าราชการส่วนท้องถิ่นตายระหว่างรับราชการอยู่ ให้จ่ายเงินช่วย
พิเศษ = เงินเดือนเดือนสุดท้าย X 3 เดือน 
    (2) ผู้รับบำนาญปกติถึงแก่ความตาย ให้จ่ายเงินช่วยพิเศษ = (เงิน
บำนาญ + เงินเพ่ิม 25% + ช.ค.บ.) X 3 เดือน (ให้คำนวณจ่ายจนถึงวันที่ถึงแก่ความตาย) 
   - การจ่ายเงินช่วยพิเศษ 
     จ่ายให้แก่บุคคลซึ่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น/ผู้รับบำนาญส่วนท้องถิ่น 
    ผู้ตายได้แสดงเจตนาไว้ 
     ถ้ามิได้แสดงเจตนา หรือบุคคลที่แสดงเจตนาได้ตายก่อน ให้จ่ายแก่ 
   บุคคลตามลำดับดังนี้ (1) คู่สมรส  หรือ(2) บุตร  หรือ(3) บิดามารดา ถ้าบุคคล 
   ในลำดับก่อนมีชีวิตอยู่ บุคคลในลพดับถัดไปไม่มีสิทธิได้รับเงินช่วยพิเศษ 
     ขอรับเงินช่วยพิเศษภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นตาย  

  เงินบำเหน็จดำรงชีพ (ตามกฎกระทรวง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563) มีหลักการคือ จ่าย
ให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้รับบำนาญ ไม่เกิน 15 เท่าของบำนาญรายเดือน แต่ไม่เกิน 500,000 บาท โดย 

(1) ผู้รับบำนาญอายุต่ำกว่า 65 ปี ขอรับได้ไม่เกิน 200,000 บาท 
(2) ผู้รับบำนาญอายุ 65 ปี แต่ไม่ถึง 70 ปี ขอรับได้ไม่เกิน 200,000 บาท  
(3) ผู้รับบำนาญอายุ 70 ปีขึ้นไป ขอรับได้ไม่เกิน 100,000 บาท 
แต่ถ้าใช้สิทธิตามข้อ (1) และ (2) ไปแล้วให้ขอรับไม่เกินส่วนที่ยังไม่ครบตามสิทธิ 
แต่รวมกันแล้วต้องไม่เกิน 500,000 บาท  โดยยื่นขอรับได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี 

  การนับอายุราชการ 
   - การนับเวลาราชการให้นับในวันที่ได้รับเงินเดือน 
   - นับเวลาราชการตั้งแต่อายุครบ 18 บริบูรณ์ 
   - ขึ้นทะเบียนทหารกองประจำการ นับตั้งแต่วันขึ้นทะเบียนทหาร 
   - กรณีป่วย ลา พักราชการ ถ้าได้เงินเดือนให้นับเวลาราชการเต็ม 
   - กรณีได้รับการคัดเลือก สอบคัดเลือก ไปดูงานศึกษาวิชาในต่างประเทศให้นับ
เวลาราชการเต็มเวลา 
   - เวลาราชการสำหรับคำนวณบำเหน็จบำนาญนับจำนวนปี (นับ 12 เดือนเป็น 1 
ปี/เศษของปีถ้าถึง 6 เดือนนับเป็น 1 ปี /วันมีหลายระยะให้นับ 30 วัน เป็น 1 เดือน 
   - การพิจารณาปีที่จะเกษียณอายุราชการ ดังนี้ 
   * ผู้เกิดตั้งแต่ 1 ม.ค. ถึง 1 ต.ค. จะต้องเกษียณฯ วันที่ 1 ต.ค. พ.ศ.เกิด บวก 60 
   * ผู้เกิดตั้งแต่ 2 ต.ค. ถึง 31 ธ.ค. จะต้องเกษียณฯ วันที ่1 ต.ค. พ.ศ.เกิด บวก 61 
  เงินเพ่ิมจากเงินบำนาญปกติร้อยละ 25 
   ผู้ที่มีสิทธิได้เงินเพ่ิมร้อยละ 25 ของเงินบำนาญ ได้แก่ 
    - ต้องเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นและเป็นผู้มีสิทธิได้รับบำนาญ 
    - ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ซึ่งออกหรือพ้นจากราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 
มกราคม 2509 เป็นต้นไป มีสิทธิได้รนับเงินเพ่ิมร้อยละ 25ของเงินบำนาญปกติหรือบำนาญพิเศษ แต่เมื่อรวมกัน
แล้วต้องไม่สูงกว่าเงินเดือนเดือนสุดท้าย 

/- กรณีโอน … 
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    - กรณีโอนหรือถูกส่างไปรับราชการทางราชการส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะมีสิทธิ
ได้นับเวลาราชการสำหรับคำนวณบำเหน็จบำนาญติดต่อกัน ให้ได้รับเงินเพ่ิมจากเงินบำนาญร้อยละ 25 ตามสัดส่วนที่
เป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

 การบรรยายให้ความรู้วิธีการส่งเงินสมทบ ก.บ.ท. และงบประมาณที่ใช้สำหรับการจ่ายบำเหน็จ
บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น และอภิปรายตอบข้อสอบถาม 

 - ตาม พ.ร.บ. บำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500 มาตรา 6 กำหนดให้
ราชการส่วนท้องถิ่นหักเงินจากงบประมาณการรายรับในงบประมาณประจำปีเพื่อสมทบเข้าเป็นกองทุนในอัตราที่
กำหนดในกฎกระทรวงไม่เกินร้อยละ 3 และไม่นำรายรับประเภท พันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้ หรือเงินอุดหนุน 
มรรวมคำนวณ โดยให้นำส่งเงินสมทบ กบท. ภายในเดือน ธันวาคม ของปีงบประมาณ 

 - กฎกระทรวง พ.ศ. 2563 กำหนดให้ อปท.ตั้งงบประมาณเพ่ือส่งเงินสมทบ กบท. ดังนี้ 
  (1) อบต.อัตราร้อยละ 2 ของประมาณการรายรับ 
  (2) อบจ./เทศบาลและเมืองพัทยา อัตราร้อยละ 3 ของประมาณการรายรับ 
  - การคำนวณนำส่งเงินถ้ามีเศษของบาท (เศษสตางค์) ให้ปัดทิ้ง 
 - หากมีรายการที่ต้องจ่ายบำเหน็จบำนาญ หรือต้องขอโอนในเดือนตุลาคม ให้นำมาหัก

ออกจากเงินสมทบท่ีคำนวณได้ 
 - หักไว้แล้วไม่พอจ่ายตลอดปี หรือมีรายจ่ายเกิดขึ้นใหม่หลังจากที่ได้ส่งเงินสมทบกองทุนฯ แล้ว 

ให้รายงานจังหวัดเพ่ือแจ้งไปยังสำนักงาน ก.บ.ท. ขอโอนเงินเพิ่มเพ่ือจ่ายให้ผู้มีสิทธิต่อไป 
 การแบ่งกลุ่มบรรยายและฝึกปฏิบัติการคำนวณบำเหน็จบำนาญ โดยแบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม       

มีตัวอย่างแบบฝึกหัดให้คิดคำนวณ จำนวน 15 ข้อ และอภิปรายตอบข้อสอบถาม (รายละเอียดการอบรมตามเอกสาร
ที่แนบมาพร้อมนี้ 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

(นางสาวดารุณี   นาคะ) 
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 

      
 
 
     

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความเห็นของปลัดเทศบาล 

......................................................................... 

........................................................................ 
 
 

(นางวิรัตน์  ศรีสุดโท) 
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน 

ปลัดเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ ความเห็น/คำสั่งนายกเทศมนตรี 

......................................................................... .... 

........................................................................ ..... 
 

                         (นายอัครเดช   อารี) 
                 นายกเทศมนตรีตำบลกรอกสมบูรณ์ 

ความเห็นหัวหน้าฝ่าย 

......................................................................... 

........................................................................ 
 

(นางจันทัย  ตอนศรี) 
หวัหน้าฝ่ายอำนวยการ 



 
 

รายงานผลการอบรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ปฏิบัติงานด้านบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

ระหว่างวันที่ 20 – 22 กุมภาพันธ์ 2565 
----------------------------------------- 

 
พิธีเปิดการอบรมและฟังการบรรยายให้ความรู้ 

 

  
 

  
 

  
 
 



 
 

การแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ 
 

  
 
 
 

  
 
 
 

  
 
 
 
 


