แถลงการณ์ แจ้งผลการดาเนินการเกี่ยวกับการแก้ไขกฎหมาย กองทุนบาเหน็จบานาญ (กบข.)
เรียน พี่น้องเพื่อนครูที่เป็นสมาชิก กบข. ทุกท่านครับ
ตามมติที่ประชุมองค์กรเครือข่ายสมาชิก กบข. แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๕
ณ ห้องประชุมคณะกรรมการคุรุสภา ให้มีการเคลื่อนไหวเพื่อยื่นข้อเสนอ พรบ. กบข.ต่อ ส.ส.พีรพันธุ์ พาลุสุขและ
คณะ พร้อมทั้งขอพบนายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เพื่อยื่นหนังสือทวงถามการแก้ไขกฎหมาย กองทุนบาเหน็จ
บานาญ (กบข.) แต่นายกรัฐมนตรีไม่อยู่ไปราชการการต่างประเทศ และคณะได้เข้าพบประธานรัฐสภาและ
ผู้แทนราษฎร ในการรวมพลครั้งนี้มีสมาชิกเข้าร่วมประมาณ หนึง่ หมื่นคนและได้มีการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน ทา
ให้รัฐบาลได้ตื่นตัวและให้ความสนใจในความเดือดร้อนของพวกเราที่เป็นสมาชิก กบข. ได้มีเจ้าหน้าที่ในทาเนียบ
รัฐบาลประสานงานกับตัวแทนของเครือข่ายสมาชิก กบข.ทั้ง ๑๒ องค์กร เพื่อเข้าพบปลัดสานักนายกรัฐมตรี คือ
ท่านธงทอง จันทรางศุ ณ ห้องประชุมเรือนรับรองประชาชน สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี ทาเนียบรัฐบาล
เวลา ๙.๔๕ – ๑๐.๓๐ น. โดยมีอธิบดีกรมบัญชีกลางและคณะ เจ้าหน้าที่กองทุน กบข. เข้าประชุมร่วมกัน ซึ่งคณะ
ตัวแทนเครือข่ายของพวกเราไปกันประมาณ ๒๕ คน ในการประชุมครั้งนี้ ยังไม่ข้อยุติแต่จะต้องขับเคลื่อนต่อไป
และมีข้อสรุปเบื้องต้นดังนี้
๑. ทางรัฐบาล โดยท่านปลัดสานักนายกรัฐมนตรี ศ.ธงทอง จันทรางศุ ได้รับฟังปัญหาจากพวกเราและจะนา
เรื่องความเดือดร้อนไปนาเสนอท่านนายกรัฐมนตรี โดยด่วน
๒. ตัวแทนของกรมบัญชีกลาง โดยนายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ อธิบดีกรมบัญชีกลาง ได้มารับทราบความ
เดื อ นร้ อ นและชี้ แ จงแนวทางที่ ก รมบั ญ ชี กลางจะด าเนิ น การแก้ ไ ขสู ต รการคิ ด ค านวณบ าเหน็ จ บ านาญของ
ข้าราชการให้ได้รับความเป็นธรรม ซึ่งจะต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐบาล ตัวแทนของหน่วยงานสานักปลัด
นายกรัฐมนตรี และกรมบัญชีกลางที่มาเข้าร่วมได้เป็นสมาชิก กบข.เช่นเดียวกับพวกเรา
๓. กรมบัญชีกลางได้นาผลงานวิจัยที่ได้จ้างให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศึกษามาแล้ว ผลงานวิจัยที่ศึกษา
มาแล้วนั้น สมาชิก กบข. ทั่วประเทศยังไม่ทราบผลงานวิจัยที่แท้จริง ซึ่ งกรมบัญชีกลางได้เก็บเรื่องไม่นาเสนอให้
สมาชิก กบข. ทราบ ในที่ประชุมครั้งนี้ เจ้าหน้าที่ของกรมบัญชีกกลางที่รับผิดชอบเกี่ยวกับบาเหน็จบานาญของ
ข้าราชการ ได้นาผลงานวิจัยมาให้ที่ประชุมทราบเพียงบางประเด็น ซึ่งยังไม่ชัดเจน และสรุปผลงานวิจัย ได้ ๓
ประเด็ น คื อ ๑) แก้ ไ ขสู ต รค านวณ ใหม่ ส าหรั บ สมาชิ ก ที่ รั บ ราชการก่ อ น ๒๗ มี น าคม ๒๕๔๐ ก่ อ นพรบ.
ประกาศใช้ ๒) ให้สมาชิกลาออกได้ตามความสมัครใจ และคืนสิทธิไปใช้แนวคานวณ ตาม พรบ. พ.ศ. ๒๔๙๔ ๓)
ปรับฐานคานวณเงินเดือนสุดท้ายเฉลี่ยใหม่ เพื่อความเป็นธรรม

๓. ตัวแทนองค์กรเครือข่ายสมาชิก กบข. แห่งประเทศไทย ดร.วิศร์ อัครสันติกุล ได้นาเสนอแนวทางการคิด
คานวณบาเหน็จ บานาญใหม่ คืนความเป็นธรรมแก่สมาชิก กบข. เมื่อเกษียณไปแล้วสามารถดารงชีวิตอย่างมี
ความสุขและอยู่ได้ไม่เป็นภาระของลูกหลานและสังคม
๔. พวกเราจะมาติดตามผลการดาเนินการ ที่รัฐบาลจะช่วยเหลือพวกเราอย่างไร และกาหนดวันเวลาที่จะไป
พบพูดคุยกับท่านอธิบดีกรมบัญชีกลาง เพื่อขอทราบผลงานวิจัยอย่างละเอียดเพื่อนาไปประกอบในการแก้กฎหมาย
ต่อไป (ซึ่งทาง คณะกรรมการดาเนินการจะนัดพวกเรามาอีกครั้งและจะแจ้งวัน เวลา สถานที่ ก่อนที่จะดาเนินการ
อีกครั้งหนึ่ง)
๕. คณะกรรมการดาเนินการจะเร่งสรุปเรื่อง ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการในวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๕ ให้
สมาชิกทราบ โดยผ่านให้ตัวแทนแต่ละองค์กรอีกครั้งหนึ่ง เพื่อแจ้งไปยังสมาชิกเครือข่ายแต่ละองค์กรทราบ
๖. พวกเราชาวมัธยมศึกษาทุกเขตพื้นที่การศึกษา ทั้ง ๔๒ เขต จะต้องร่วมแรง ร่วมใจ ชี้แจงเชิญชวนสมาชิก
ทราบวัตถุประสงค์ในการขับเคลื่อนครั้งนี้ เพื่อจะได้ตื่นตัวและออกมาเรียกร้องสิทธิของตนเอง
๗. เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๕ เวลาประมาณ ๑๓.๐๐ น. ท่านอธิบดีกรมบัญชีกลางได้มาออกรายการทีวี
ช่อง ๑๑ โดยมีพิธีกร คุณ สุภาพ คลีขจาย ได้ซักถามประเด็นข้อดีข้อเสียของการเป็นสมาชิก กบข. และมีแนวโน้มที่
รัฐบาลจะมีการแก้ไข สูตรการคานวณบานาญให้กับสมาชิก กบข. ใหม่ ซึ่งผมได้ติดตามดูว่าท่านอธิบดีกกรมบัญชี
กลางยังตอบไม่ตรงประเด็นที่พวกเราได้ยื่นข้อเสนอไป และเห็นว่าพวกเราควรติดต่อช่อง ๓ คุณสรยุทธ สุทัศนะ
จินดา เชิญตัวแทนฝ่ายองค์กรเครือข่ายสมาชิก กบข. แห่งประเทศไทย และตัวแทนของกรมบัญชี กลางมาตอบข้อ
ซักถาม หรือประเด็นที่พวกเราที่เป็นสมาชิกได้รับทราบข้อเท็จจริง
๘. ขอให้ พี่ น้ อ งเพื่ อ นครู เ ชิ ญ ชวนเพื่ อ นครู ที่ เ ป็ น สมาชิ ก กบข. ช่ ว ยสนั บสนุ น เงิ น เข้ า กองทุ น ในการ
ขับเคลื่อนเพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับเพื่อนพี่น้องข้าราชการทุกสังกัดที่เป็นสมาชิกกบข. ต่อไป
ด้วยรักและผูกพันธ์พี่น้องเพื่อนครูทุกท่าน
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