
                พระราชดํารัสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ซึ่งไดพระราชทานแกคณะผูบริหารของ สถ. ในโอกาสเสด็จพระราชดําเนิน
เย่ียมรานกาชาดของ สถ. เมื่อวันพุธท่ี 29 มีนาคม 2549   ตอนหนึ่งความวา

              “ เดี๋ยวนี้ไปท่ีไหน หรือไปเย่ียมประชาชนท่ีใด เมื่อไดรับขอรองเรียนเกี่ยวกับ            
ความเดือดรอนของประชาชน  ก็บอกวาใหไปรองท่ีองคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือ                
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ”



ระบบบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น

แนวคําบรรยาย
บําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น



ระบบบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น

นายประมูล  เบญจพันธ
หัวหนาฝายเคร่ืองราชอิสริยาภรณ

สวนสงเสริมการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น
 สํานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย



1.  ความเปนมาของระบบบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น
2.  กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น 

2.1  แหลงท่ีมาของเงินกองทุนฯ
2.2  คณะกรรมการกองทุนฯ
2.3  อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการกองทุนฯ

3.  สิทธิของขาราชการสวนทองถิ่นตาม พ.ร.บ.บําเหน็จบํานาญ   
ขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2500 และท่ีแกไขเพิ่มเติม

 3.1  บําเหน็จบํานาญปกติ 3.3  บําเหน็จตกทอด
 3.2  บําเหน็จบํานาญพิเศษ 3.4  บําเหน็จดํารงชีพ

4.  เวลาราชการและการนับเวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญ
 

ระบบบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น

ขอบเขตหัวขอการบรรยาย



5.    เงินเพิ่มจากเงินบํานาญ
6.    เงินชวยคาครองชีพผูรับบํานาญ (ช.ค.บ.)
7.    การส่ังจายบําเหน็จบํานาญ
8.    การเบิกจายบําเหน็จบํานาญ
9.    การเปลี่ยนแปลงสถานท่ีรับบํานาญ
10.  กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ (กบข.)

ระบบบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น



1. ความเปนมาของบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น

ระบบบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น



ระบบบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น

1.1  พ.ร.บ.บําเหน็จบํานาญขาราชการ พ.ศ. 2494

- ตราขึ้นเพื่อใหทหารและขาราชการพลเรือน ที่ออกจากราชการ
มีสิทธิไดรับบําเหน็จบํานาญตามที่กฎหมายกําหนด

- การจายบําเหน็จบํานาญใหแกทหารและขาราชการพลเรือน
        จายจากเงินงบประมาณของรัฐบาล



ระบบบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น

1.2  พ.ร.บ.บําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2500

- ตราขึ้นเพื่อใหขาราชการสวนทองถิ่นทุกประเภท ซึ่งไดแก ขาราชการองคการ
บริหารสวนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานเมืองพัทยา และพนักงานสวนตําบล
ใหมีสิทธไิดรับบําเหน็จบํานาญ เชนเดียวกับขาราชการพลเรือน ตาม พ.ร.บ.บําเหน็จ
บํานาญขาราชการ พ.ศ. 2494 ทุกประการ

- การจายเงินบําเหน็จบํานาญของขาราชการสวนทองถิ่น เกือบทุกประเภท 
จะจายเงินจากกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น(กบท.)



2. กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.)

ระบบบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น



ระบบบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น

2.1  แหลงท่ีมาเงินกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.)

 

-  อปท. หักเงินจากประมาณการรายรับในงบประมาณรายจายประจําป
   สมทบเขาเปนกองทุนในอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวงไมเกินรอยละ 3
-  เงินสมทบที่คํานวณสงเงินกองทุนฯ ไมรวมรายรับประเภทพันธบัตร เงินกู
   เงินที่มีผูอุทิศให หรือ เงินอุดหนุน มารวมคํานวณ
- กฎกระทรวงฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2542) กําหนดให อปท.  ต้ังงบประมาณเพื่อสมทบ กบท. ดังนี้
    (1)  อบต. และ อบจ. อัตรารอยละ 1 ของประมาณการรายรับ

(2)  เทศบาลและเมืองพัทยา ในรอยละ 2 ของประมาณการรายรับ

   



เปรียบเทียบหลักเกณฑจากหักเงินสมทบกองทุน
ระบบบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น

พ.ร.บ. บําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2500 พ.ร.บ. บําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2500
(ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2548

ฯลฯ
มาตรา 6 ใหมีกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวน

ทองถิ่นเพื่อจายบําเหน็จบํานาญใหแกขาราชการสวนทองถิ่น โดย
ใหราชการสวนทองถิ่น หักเงินงบประมาณรายได ประจําปสมทบ
เขาเปนกองทุนในอัตรา ซึ่งกระทรวงมหาดไทยจะไดกําหนด โดย
กฎกระทรวงไมเกินรอยละสาม และตั้งประเภท         เงินน้ีไวใน
งบประมาณรายจายประจําปของราชการสวนทองถิ่น    แตละแหง

งบประมาณรายได ประจําป ซึ่งพึงคํานวณหักสมทบ
กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น มิใหนํางบประมาณ
รายไดประเภทพันธบัตร เงินกู เงินท่ีมีผูอุทิศให หรือเงินอุดหนุน 
มารวมคํานวณดวย

ฯลฯ
มาตรา 6 ใหมีกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ

สวนทองถิ่น เพื่อจายบําเหน็จบํานาญใหแกขาราชการ                    
สวนทองถิ่น โดยใหขาราชการสวนทองถิ่น หักเงินจากประมาณ
การรายรับในงบประมาณรายจาย ประจําป เพื่อสมทบเขากองทุน
ในอัตราท่ีกําหนดใน กฎกระทรวงไมเกินรอยละสาม เพื่อตั้ง
ประเภทเงินน้ีไว ในงบประมาณรายจายประจําปของราชการ
สวนทองถิ่นแตละแหง

ประมาณการรายรับในงบประมาณรายจายประจําป
ซึ่งพึงคํานวณหักสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ               
สวนทองถิ่น มิให นํารายรับประเภทพันธบัตร เงินกู เงินท่ีมี                   
ผูอุทิศให หรือเงินอุดหนุน มารวมคํานวณดวย



ระบบบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น

2.2  คณะกรรมการกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (ก.บ.ท.)

  ประกอบดวย
  1)  ปลัดกระทรวงมหาดไทย   ประธานกรรมการ
  2)  อธิบดีกรมการปกครอง   กรรมการ
  3)  อธิบดีกรมการสงเสริมการปกครองทองถิ่น   กรรมการ
  4)  ที่ปรึกษาดานกฎหมาย กระทรวงมหาดไทย   กรรมการ
  5)  ผูแทนกระทรวงการคลัง   กรรมการ
  6)  ผูแทนคณะกรรมการกลางขาราชการ
       องคการบริหารสวนจังหวัด 2 คน   กรรมการ



ระบบบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น

คณะกรรมการฯ  แตงตั้งขาราชการกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  

เปนเลขานุการ  1  คน  และเปนผูชวยเลขานุการ  2  คน

  7)  ผูแทนคณะกรรมการกลาง
      พนักงานเทศบาล 2 คน              กรรมการ
  8)  ผูแทนคณะกรรมการกลาง
      พนักงานสวนตําบล  2  คน              กรรมการ



ระบบบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น

2.3  อํานาจหนาที่ของ กบท.

1.  ควบคุมและดําเนินการรับจายเงินกองทุน
2.  หาดอกผลจากกองทุนตามระเบียบที่กระทรวงมหาดไทยกําหนดโดยความเห็นชอบของ ก.บ.ท.
3.  การใหกูให อปท. หรือหนวยงานที่เก่ียวของ  กับทองถิ่น รวมทั้งสหกรณออมทรัพยขาราชการ
สวนจังหวัด  จํากัด  สหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด สหกรณออมทรัพยพนักงาน  
สวนทองถิ่นอ่ืน  ตามที่มีกฎหมายกําหนด กูไปดําเนินกิจการตางๆ ภายในกําหนดเวลาที่กูไมเกิน
สิบหาป ดอกเบ้ียในอัตราไมเกินรอยละสิบเกา ตอป
4. พิจารณากําหนดวงเงินคาใชจายประจําปของกองทุนฯ ในอัตราไมเกินรอยละสามสิบ 
แหงยอดเงินรายไดประจําป



ระบบบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น

คาใชจายของสํานักงาน กบท.

รายช่ือ รายได
ป 2549

วงเงินคาใชจาย
รอยละ 30 %

คาใชจาย
ดําเนินการ

คิดเปนรอยละ
ของรายได

หมายเหตุ
(รายรับจริง)

บัญชีเทศบาล 17,972,855.00 5,391,856.90 3,266,600.00 18.18 37,996,000

บัญชี อบจ. 13,800,000.00 4,140,000.00 2,049,400.00 14.85 28,994,000

บัญชี อบต. 22,444,709.00 6,733,412.70 2,056,900.00 9.16 51,855,000

รวม 54,297,564.00 16,265,269.20 7,372,900.00 13.58



ระบบบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น

คาใชจายสํานักงาน กบท.

รายช่ือ รายได
ป 2550

วงเงินคาใชจาย
รอยละ 30 %

คาใชจาย
ดําเนินการ

คิดเปนรอยละ
ของรายได หมายเหตุ

บัญชีเทศบาล 43,377,644.00 13,013,293.00 4,936,560.00 11.38

บัญชี อบจ. 33,565,800.00 10,069,740.00 3,246,160.00 9.67

บัญชี อบต. 71,001,289.00 21,300,386.00 6,035,720.00 8.50

รวม 147,944,733.00 44,383,419.00 14,218,440.00 9.61



ระบบบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น

ตารางแสดงการรับ – จาย เงินกองทุนฯ ป 2550
รายช่ือ

เทศบาล
งบประมาณ เงินอุดหนุน

ฯลฯ
ตั้งจายสมทบ

กองทุนฯ
หักไวจาย นําสง กบท. ขอเพิ่มจาก

กบท.
จ. ระยอง
เทศบาลนครระยอง
เทศบาลตําบลมาบตาพุด
เทศบาลตําบลบานแพ
เทศบาลตําบลแกลงกะเฉด
เทศบาลตําบลแถลง
เทศบาลตําบลทุงควายกิน
เทศบาลตําบลปากนํ้าประแส
เทศบาลตําบลสุนทรภู
เทศบาลตําบลกองดิน
เทศบาลตําบลบานคาย

210,315,500.00
362,714,700.00
63,631,200.00
21,874,800.00
49,894,000.00
22,170,000.00
12,000,000.00
53,710,000.00
15,641,500.00
11,330,000.00

60,000,000.00
39,700,000.00
21,000,000.00
11,000,000.00

-
13,000,000.00
13,000,000.00
19,000,000.00
12,300,000.00
11,000,000.00

4,200,710.00
7,254,294.00
1,272,624.00

437,496.00
997,880.00
433,400.00
240,000.00

1,074,200.00
312,830.00
226,660.00

3,318,052.2
663,052.80

-
259,043.02
225,516.00

-
-
-
-

322,080.00

882,657.76
6,591,241.20
1,272,624.00

178,452.98
772,484.00
443,400.00
240,000.00

1,074,200.00
312,830.00

-

-
-
-
-
-
-
-
-
-

95,420.00



ระบบบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น

ตารางแสดงการรับ – จาย เงินกองทุนฯ ป 2550
รายช่ือ

เทศบาล
งบประมาณ เงินอุดหนุน

ฯลฯ
ตั้งจายสมทบ

กองทุนฯ
หักไวจาย นําสง กบท. ขอเพิ่มจาก

กบท.

จ. ระยอง
เทศบาลตําบลจอมเจาพระ
เทศบาลตําบลบานปลวกแดง
เทศบาลตําบลสํานักทอน
เทศบาลตําบลบานฉาง
เทศบาลตําบลชุมแสง
เทศบาลตําบลมาบขา
เทศบาลตําบลมะขามคู
  -หมายเหตุ เทศบาลตําบลมะขามคู 
(ยกฐานะ)

12,000,000.00
14,947,700.00
23,000,000.00
65,910,500.00
12,044,600.00
22,494,700.00

-

10,200,000.00
11,000,000.00
15,000,000.00
22,000,000.00
11,000,000.00
13,000,000.00

-

240,000.00
298,954.00
460,000.00

1,318,210.00
240,892.00
449,894.00

-

-
-

119,607.60
-
-

440,292.80
-

240,000.00
298,954.00
340,392.40

1,318,210.00
240,892.00

9,701.20
-

-
-
-
-
-
-
-
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ใหมีอนุกรรมการดําเนินการขึ้นคณะหน่ึง เรียกวา
 “คณะอนุกรรมการดําเนินการกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น” 

เรียกโดยยอวา “อ.บ.ท.”
ประกอบดวย
1. อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  เปนประธาน
2. รองอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นคนหนึ่ง
    ท่ีประธาน ก.บ.ท. เห็นชอบ  เปนรองประธาน
3. ผูอํานวยการสวนบําเหน็จบํานาญและสวัสดิการ  เปนอนุกรรมการและเลขานุการ
4. บุคคลซึ่งประธาน ก.บ.ท.พิจารณาแตงตั้งไมเกินหาคน    เปนอนุกรรมการ

2.4  คณะอนุกรรมการ



ระบบบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น

2.5  อํานาจหนาที่ของ อ.บ.ท.

1.  รับ จาย และเก็บรักษาเงินทุน เฉพาะการจายเงินกองทุนจะกระทําไดตอเมื่อไดรับอนุมัติจาก
     ก.บ.ท. แลวเทานั้น และใหประธาน อ.บ.ท. หรือรองประธาน อ.บ.ท. ในกรณีที่ประธาน 
     อ.บ.ท. ไมอยูปฏิบัติหนาที่เปนผูพิจารณาสั่งจาย
2.  พิจารณากําหนดระเบียบตาง ๆ เพ่ือใชปฏิบัติในการจัดดําเนินกิจการกองทุน
3.  พิจารณากําหนดแบบบัญชีกองทุน และควบคุมบัญชีการเงินของกองทุน
4.  เก็บรักษาเอกสารตาง ๆ 
5.  พิจารณากําหนดตัวพนักงานเจาหนาที่เพ่ือใหดําเนินกิจการตางๆ ของกองทุน
6.  จัดใหมีการตรวจสอบบัญชีการเงินของกองทุน และเสนอรายงานของผูสอบบัญชีพรอมดวย
     งบดุล งบรายได และรายจาย และรายงานกิจการประจําปของกองทุนใหประธาน ก.บ.ท. 
     ทราบและจัดสงงบดุลแสดงฐานะการเงินของกองทุนแตละปใหราชการสวนทองถิ่นที่จัดสงเงิน
     สมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่นทุกหนวยทราบภายในปงบประมาณถัดไป
7.  รวบรวมเรื่องตางๆ ที่ควรเสนอตอที่ประชุม ก.บ.ท.
8.  ดําเนินกิจการใดๆ ตามที่ ก.บ.ท. มอบหมาย



      3. สิทธิของขาราชการสวนทองถ่ินตาม พ.ร.บ. บําเหน็จ   
บํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน พ.ศ.2500              

ระบบบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น



   เงินตอบแทนความชอบท่ีไดรับราชการมาซึ่งจายคร้ังเดียว

ระบบบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น

เงินบําเหน็จ = เงินเดือนเดือนสุดทาย X จํานวนปเวลาราชการ

เงินบําเหน็จเงินบําเหน็จ



    เงินตอบแทนความชอบท่ีไดรับราชการมาซึ่งจายเปนรายเดือน

รระบบบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น

เงินบํานาญ =  เงินเดือนเดือนสุดทาย X จํานวนปเวลาราชการ
                        50

เงินบํานาญเงินบํานาญ



ระบบบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น

1) บุคคลท่ีไมมีสิทธิ ไดแก ผูท่ีถูกไลออกจากราชการ 
    หรือผูซึ่งมีเวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญไมครบหนึ่งปบริบูรณ ฯลฯ
2) ระยะเวลาราชการท่ีใชในการพิจารณา กรณี

2.1  ไมถึง 10 ปบริบูรณ มีสิทธิไดบําเหน็จ และ
2.2  10 ปบริบูรณขึ้นไปมีสิทธิไดบํานาญ

 2.3  กรณีมีสิทธิไดบํานาญ จะขอรับบําเหน็จแทนบํานาญก็ได
2.4  กรณีไมไดออกจากราชการดวย 4 เหตุดังกลาว ถาออกจากราชการเพราะลาออก ตองมี

เวลาราชการสําหรับคํานวณ บําเหน็จบํานาญ ครบ 10 ป จึงจะมีสิทธิไดรับบําเหน็จ
2.5  เปนสิทธิเฉพาะตัว โอนไมได

หลักเกณฑเกี่ยวกับการรับบําเหน็จบํานาญปกติ



3.1.1  บําเหน็จบํานาญเหตุทดแทน
3.1.2  บําเหน็จบํานาญเหตุทุพพลภาพ
3.1.3  บําเหน็จบํานาญเหตุสูงอายุ
3.1.4  บําเหน็จบํานาญเหตุรับราชการนาน 

ระบบบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น

3.1  บําเหน็จบํานาญปกติ มี 4 ประเภท



ระบบบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น

3.1.1  บําเหน็จบํานาญเหตุทดแทน

จายใหแกขาราชการสวนทองถิ่น ซ่ึงออกจากราชการเพราะเลิก
หรือยุบตําแหนง หรือไปดํารงตําแหนงทางการเมือง 

หรือซ่ึงมีคําสั่งใหออกโดยไมมีความผิด



ระบบบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น

3.1.2  บําเหน็จบํานาญเหตุทุพพลภาพ

จายใหแกขาราชการสวนทองถิ่น 
ซ่ึงเจ็บปวยทุพพลภาพ ซ่ึงแพทยทางราชการรับรองไดตรวจ

แสดงความเห็นวาไมสามารถที่จะรับราชการในตําแหนงหนาที่
ซ่ึงปฏิบัติอยูนั้นตอไป



ระบบบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น

3.1.3  บําเหน็จบํานาญเหตุสูงอายุ

(1)  จายใหแกขาราชการสวนทองถิ่นผูมีอายุครบ 60 ปบริบูรณแลว หรือ

(2)  จายใหแกขาราชการสวนทองถิ่นท่ีมีอายุครบ 50 ปบริบูรณ     
       ประสงคจะลาออกจากราชการ ใหผูมีอํานาจสั่งอนุญาตใหลาออก
       จากราชการเพื่อรับบําเหน็จบํานาญเหตุสูงอายุได



ระบบบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น

3.1.4  บําเหน็จบํานาญเหตุรับราชการนาน

   (1)  จายใหแกขาราชการสวนทองถิ่นซึ่งมีเวลาราชการสําหรับคํานวณ
   บําเหน็จบํานาญครบ 30 ปบริบูรณแลว

   (2)  จายใหแกขาราชการสวนทองถิ่นท่ีมีเวลาราชการสําหรับคํานวณ
          บําเหน็จบํานาญ 25 ปบริบูรณ ประสงคจะลาออกจากราชการ ใหผูมี 
          อํานาจสั่งอนุญาตใหลาออกจากราชการเพื่อรับบําเหน็จบํานาญ
          เหตุรับราชการนานได



ระหวางรับราชการ

3.2  บําเหน็จบํานาญพิเศษ

ทุพพลภาพไมสามารถรับราชการได

ออกจากราชการแลว

รับบําเหน็จบํานาญปกติ

เหตุปฏิบัติราชการในหนาที/่
ถูกประทุษราย เพราะกระทําการ
ตามหนาที่ (ม.36)

-ปฏิบัติราชการคร้ังคราว
นอกเขตตําบลที่ตั้งสํานักงานประจํา
-ปฏิบัติราชการทองที่กันดาร
เสียงตอโรคภัย (ม.41)

ภายใน 3 ป เจ็บปวย
ทุพพลภาพอันเปนผลเนื่องมาจาก
การปฏิบัติหนาที่ราชการระหวาง
ที่รับราชการ (ม.37)

บํานาญพิเศษ (ม.38) บํานาญปกติ (ม.39)

ยามปกติ

5 ใน 50 สวน ถึง 20 ใน 50 สวนของเงินเดือน

ตามที่กระทรวงกลาโหมกําหนดเกี่ยวกับการรบ/
สงคราม/ปราบจลาจล/สถานการณฉุกเฉิน
30 ใน 50 สวน ถึง 35 ใน 50 สวน ของเงินเดือน

ปฏิบัติราชการในอากาศยาน
เรือดําน้ํา  กวาดทุนระเบิด ฯลฯ
กึ่งหนึ่งของเงินเดือน

ระบบบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น



ปฏิบัติราชการในหนาที่/
ถูกประทุษราย เพราะกระทําการ
ตามหนาที่ (ม.40)

บําเหน็จตกทอด

ทายาท

3.2  บําเหน็จบํานาญพิเศษ (ตอ)

ระหวางท่ีขาราชการทองถิ่นรับราชการ

กรณีทายาทรับบํานาญพิเศษ

ตาย สูญหาย

ออกจากราชการแลว

ภายใน 3 ป ตาย
เนื่องมาจากการปฏิบัติหนาที่ราชการ
ระหวางรับราชการปฏิบัติราชการนอกเขตตําบล/

ทองที่กันดาร เส่ียงโรคภัย
(ม.41)

ไดรับอันตรายจากการ
ปฏิบัติหนาที/่ถูกประทุษราย
เพราะกระทําการตามหนาที่ (ม.42)

ยามปกติ

กึ่งหนึ่งของเงินเดือน

กรณีอื่น ๆ 

40 ใน 50 สวนของเงินเดือน

ระบบบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น



ระบบบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น

2 สวน ถามีบุตร 3 คน
ได 3 สวน 1 สวน

ตลอดชีวิต
ยกเวนสมรสใหม

1 สวน

ตลอดชีวิต

10 ป
ไดถึง 20 ป

ถาเรียนไดถึง 25 ป
กรณีทุพพลภาพ ไดตลอดเวลาที่ทุพพลภาพ

(1) บุตร (2) สามี หรือภรรยา

ทายาท

3.2  บําเหน็จบํานาญพิเศษ (ตอ)

บุตรไดถึง 20 ป
ถาเรียนไดถึง 25 ป

ถาไมมีทายาท ตาม(1) หรือ(2) หรือ(3)
หรือทายาทนั้นตายไปกอน

แบงตามทายาทที่เหลือ

ถาไมมีเลย

ผูวาราชการจังหวัดพิจารณา

ผูอุปการะ ผูอยูในอุปการะ

(3) บิดามารดา หรือบิดา หรือมารดา



ระบบบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น

3.3.1  ขาราชการสวนทองถิ่น ที่รับราชการ
     จายใหแกทายาท ของขาราชการสวนทองถิ่นที่ตายระหวางรับราชการ ถาความตายนั้นมิได

เกิดขึ้นเนื่องจากการประพฤติช่ัวอยางรายแรงของตนเอง

                             เงินเดือนเดือนสุดทาย x ปเวลาราชการ

3.3.2  ผูรับบํานาญปกติตาย  ใหจายบําเหน็จตกทอดใหแกทายาท จํานวน  30 เทาของบํานาญรายเดือน

บํานาญรายเดือน  รวมบํานาญปกติ และบํานาญพิเศษ เพราะเหตุออกจากราชการ

3.3  บําเหน็จตกทอด



การแบงสวนบําเหน็จตกทอดใหทายาท

เชนเดียวกับบําเหน็จบํานาญพิเศษ

ระบบบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น

กรณีไมมีทายาท

ใหแกผูที่ ขรกใหแกผูที่ ขรก. . สวนทองถิ่นสวนทองถิ่น//ผูรับบํานาญผูรับบํานาญ
ไดเสนอเจตนาระบุตัวไวไดเสนอเจตนาระบุตัวไว



จายใหแกขาราชการสวนทองถิ่นผูรับบํานาญ เพื่อชวยเหลือการดํารงชีพ
โดยจายใหคร้ังเดียว ไมเกิน 15 เทาของบํานาญรายเดือน แตไมเกิน 200,000 บาท

ระบบบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น

บํานาญรายเดือน  รวมบํานาญปกติ และบํานาญพิเศษ เพราะเหตุออกจากราชการ

3.4  บําเหน็จดํารงชีพ



      4. เวลาราชการและการนับเวลาราชการ
สําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญ              

ระบบบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น



ระบบบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น

พนจากราชการเมื่อสิ้นปงบประมาณ
ที่อายุครบ 60 ป บริบูรณ นั้น

การนับเวลาเพื่อคํานวณอายุบุคคล

ป.พ.พ. มาตรา 16 ใหนับวันเกิด
เปนวันแรกแหงการคํานวณอายุ

การแกไข วัน/เดือน/ป เกิด

ขาราชการสวนจังหวัดยื่นคําขอพรอมหลักฐานตอผูวาราชการจังหวัด
ภายใน 5 ป นับแตวันที่ไดรับการบรรจุแตงต้ัง

เวลาราชการและการนับเวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญ

เกษียณอายุราชการเกษียณอายุราชการ



ระบบบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น

เวลาราชการและการนับเวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญ

นับเวลาราชการใหในวันที่ไดรับเงินเดือน

นับเวลาราชการต้ังแตอายุครบ 18 ปบริบูรณ

ข้ึนทะเบียนทหารกองประจําการ นับต้ังแตข้ึนทะเบียนทหาร

กรณีปวย ลา พักราชการ ถาไดเงินเดือน นับเวลาราชการเต็ม

กรณีไดรับการคัดเลือก สอบคัดเลือก ไปดูงานศึกษาวิชาในตางประเทศ
ใหนับเวลาราชการเต็มเวลา

เวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญนับจํานวนป
นับ 12 เดือน เปน 1 ป/เศษของปถาถึง 1/2 ป นับเปน 1 ป/ วัน มีหลายระยะ นับ 30 วัน เปน 1 เดือน

การนับเวลาราชการการนับเวลาราชการ



ระบบบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น

เวลาราชการและการนับเวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญ

การนับเวลาราชการเปนทวีคูณการนับเวลาราชการเปนทวีคูณ

ประกาศใชกฎอัยการศึก

คณะรัฐมนตรีมีมติใหนับเวลาเปนทวีคูณ

ทุกพื้นที่ เฉพาะพื้นที่

20 พ.ย. 00 – 9 ม.ค. 01
   21 ต.ค. 01 – 28 ต.ค. 08
   7 ต.ค. 19 – 5 ม.ค. 20
 23 ก.พ. 34 – 2 พ.ย. 34

พิจารณาตาม
ประกาศกฎอัยการศึก

แตละฉบับ

กรณีที่กระทรวงกลาโหมกําหนด 3 จังหวัด ชายแดนใต

ระหวางที่มีการรบ/ปราบจลาจล
ประกาศสถานการณฉุกเฉิน

จ.ยะลา  จ.ปตตานี  จ.นราธิวาส
จํานวน 19 อําเภอ

5 ม.ค. 47 – 21 ก.ค. 48

กรณีมีสิทธิ นับเวลาทวีคูณหลายประเภท มิใหนับรวมกัน



ระบบบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น

เวลาราชการและการนับเวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญ

การนับเวลาราชการตอเนื่อง กรณีกลับเขารับราชการใหม

กลับเขารับราชการ กอน 16 พ.ย. 43 กลับเขารับราชการ หลัง 16 พ.ย. 43

ถากอนออกไมมีสิทธิรับบําเหน็จบํานาญ
นับเวลาราชการ ตอเน่ืองไมได

นับเวลาราชการ ตอเน่ืองไดทุกกรณี เวนแต
ถูกปลดออก/ไลออก และไมมีสิทธิรับบําเหน็จบํานาญ



     5. เงินเพ่ิมจากเงินบํานาญ   

ระบบบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น



เงินเพิ่มรอยละ 25 ของเงินบํานาญ ตามนัยขอ 39 ของระเบียบ มท วาดวยเงินบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2546

ระบบบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น

มีสิทธิไดรับเงินเพิ่ม 25 % เบิกจายจากเงิน ก.บ.ท. มีสิทธิไดรับเงินเพิ่ม 25 % แตคิดเปนสัดสวนเฉพาะเวลา
ราชการที่มารับราชการทางราชการสวนทองถ่ิน

ขรก.สวนทองถ่ินซ่ึงออกหรือพนจากราชการ 
นับต้ังแตวันที่ 1 ม.ค. 2509 เปนตนไป
และไดรับหรือมีสิทธิไดรับบํานาญปกติ
บํานาญพิเศษ ตาม พ.ร.บ. บําเหน็จบํานาญ ขรก.
ทองถ่ินฯ ขอ 39 (2)

ขรก.สวนทองถ่ินซ่ึงออกหรือพนจาก
ราชการกอน วันที่ 1 ม.ค. 2509 และ
ไดรับหรือมีสิทธิไดรับบํานาญปกติ/
บํานาญพิเศษ/บํานาญตกทอด
ตาม พ.ร.บ.บําเหน็จบํานาญ ขรก.
สวนทองถ่ินฯ ใหเบิกจายตามอัตราที่
เคยเบิกจายเงินเดิม ขอ39 (1)

เบิกจายบํานาญเทาเดิม
(ไมมีสิทธิไดรับเงินเพิ่ม25 %)

ขรก.สวนจังหวัดสามัญ ขาราชการครูสวนจังหวัดและลูกจางของ อบจ.ในสวนที่
เก่ียวกับโรงเรียนประชาบาลซ่ึงถูกโอนไปอยู สปช.ศธ. ต้ังแตวันที่ 
1 ต.ค.2523 ตาม พ.ร.บ. โอนกิจการบริหารโรงเรียนประชาบาลขององคการ
บริหารสวนจังหวัดและโรงเรียนประถมศึกษาของกรมสามัญศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการไปเปนของสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา
แหงชาติ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2523 อาจไดรับเงินเพิ่มตามระเบียบ มท วา
ดวยเงินบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน สําหรับเวลาราชการที่เปน
ขาราชการสวนจังหวัดระหวางวันที่ 1 ม.ค. 2509 ถึงวันที่ 30 ก.ย. 2523 ทั้งนี้ ให
ถือเงินเดือนและเวลาราชการในวันที่โอนเปนเกณฑในการคํานวณ และจะจายให
เม่ือพนจากการเปนขาราชการและไดรับบํานาญตามกฎหมาย
วาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ
(ม.18 แหง พ.ร.บ. โอนกิจการ ฯ พ.ศ. 2523 )

มีสิทธิไดรับเงินเพิ่ม 25 %

ขรก.ประเภทอ่ืนซ่ึงเดิมมิใช ขรก.สวนทองถ่ิน ตอมาไดโอนหรือ
ถูกส่ังไปรับราชการทางราชการสวนทองถ่ิน นับต้ังแตวันที่ 1 
ม.ค. 2509 เปนตนมา โดยมีสิทธิไดนับเวลาราชการสําหรับการ
คํานวณบําเหน็จบํานาญติดตอกัน ขอ 39 (3)

ขรก.สวนทองถ่ิน
ที่เขารับราชการ
สวนทองถ่ิน 
นับต้ังแตวันที่
1 ต.ค. 2535 เปนตนไป
เม่ือออกหรือพนจาก
ราชการและไดรับหรือ
มีสิทธิไดรับบํานาญ
ปกติ/บํานาญพิเศษ 
ขอ 39 (4)

ไมมีสิทธิไดรับเงินเพิ่ม 25%เบิกจายจากกรมบัญชีกลาง

1. กรณีสอบแขงขันเขารับ
ราชการสวนทองถ่ินและ
ไดรับการบรรจุแตงต้ังให
ดํารงตําแหนงในราชการ
สวนทองถ่ินต้ังแตวันที่ 1 
ต.ค. 2535 เปนตนไป
2. กรณีเปนขรก.ประเภทอ่ืน 
ตอมา ไดโอนมารับราชการ
สวนทองถ่ินโดยมีคําส่ังรับ
โอนและบรรจุแตงต้ังให
ดํารงตําแหนงในราชการ
สวนทองถ่ินต้ังแตวันที่ 1 
ต.ค. 2535 เปนตนไป

1 ต.ค. 2523 1 ต.ค.25351 ม.ค. 2509



ระบบบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น

รับบํานาญหลัง 1 ม.ค. 2509 
ไดเงินเพิ่ม 25%

การคิดเงินเพิ่ม
คิดตามสัดสวนระยะเวลา

ที่รับราชการใน
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

รับบํานาญกอน 1 ม.ค. 2509
ไมไดเงินเพิ่ม

รับราชการใน
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

หลัง 1 ต.ค. 2535 
ไมไดเงินเพิ่ม

1 ม.ค. 2509 1 ต.ค. 2523 1 ต.ค. 2535



6.  เงินชวยคาครองชีพผูรับบํานาญ (ช.ค.บ.)

ระบบบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น



กําหนดใหขาราชการผูรับบํานาญ ไดรับเงินบํานาญเพ่ิมขึ้นจากบํานาญรายเดือน (ช.ค.บ.)

จายจากเงินรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

รับบํานาญครั้งแรกที่ใด  องคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นจาย ช.ค.บ.

เงินชวยคาครองชีพผูรับบํานาญ  (ช.ค.บ.)

ระบบบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น



7. การสั่งจายบําเหน็จบํานาญ

ระบบบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น



ระบบบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น

  7. การสั่งจายบําเหน็จบํานาญ

1. ขาราชการสวนทองถิ่นผูมีสิทธิรับบําเหน็จบํานาญ ย่ืนคําขอตอ อปท.
    ท่ีเงินเดือนของตนตั้งจาย
2. อปท.ตรวจสอบ สงเรื่องใหผูวาราชการจังหวัดภายใน  15 วัน 
    นับแตวันท่ีไดรับเรื่อง
3. ผูวาราชการจังหวัดตรวจสอบ ออกคําส่ังภายใน 21 วันนับแตวันท่ีไดรับเรื่อง



สรุปการจายบําเหน็จบํานาญ

ระบบบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น



ระบบบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น

10 20 30 40 50 60 70
ป

0
*

2. เหตุทุพพลภาพ1. เหตุทดแทน 4. เหตุรับราชการนาน3. เหตุสูงอายุ

บําเหน็จบํานาญปกติ ลาออก

ไมถึง 10ป 10-25 ป 25 ป

- เลิก/ยุบ ตําแหนง
- ดํารงตําแหนงทางการเมือง
- สั่งใหออกโดยไมมีความผิด

เจ็บปวย  ทํางานไมได อายุตัว 50 ป อายุตัว 60 ป อายุราชการ
25 ป

อายุราชการ
30 ป

บําเหน็จ/
บํานาญบําเหน็จไมไดอะไร

บํานาญพิเศษ บําเหน็จตกทอด บําเหน็จดํารงชีพ

พิการ/ทุพพลภาพ เพราะปฏิบัติราชการ

จายแกขาราชการ

จายทายาท

ขาราชการตาย 15 เทาของเงินเดือน 
ไมเกิน 200,000 บาท

ตาย
จายทายาท

ผูรับบํานาญ

จายทายาท
30 เทาของ

บํานาญ

สรุปการจายบําเหน็จบํานาญ



8.  การเบิกจายบําเหน็จบํานาญ

ระบบบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น



การเบิกจายบําเหน็จบํานาญ

1.  ตําแหนงครู  ภารโรง  อบจ./เทศบาล

บํานาญ ช.ค.บ. เงินเพิ่ม

เงินอุดหนุนรัฐบาล เงินอุดหนุนรัฐบาลกบท. กบท.

บําเหน็จบํานาญปกติ บําเหน็จบํานาญพิเศษ ช.ค.บ.

บําเหน็จตกทอด บําเหน็จดํารงชีพ

เงินเพิ่ม เงินชวยพิเศษ (3 เทา)

ระบบบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น



การเบิกจายบําเหน็จบํานาญ

2.  ขาราชการถายโอน

บําเหน็จบํานาญปกติ บําเหน็จบํานาญพิเศษ เงินชวยพิเศษบําเหน็จดํารงชีพ ช.ค.บ.

บําเหน็จตกทอด

เงินอุดหนุนรัฐบาล/ กบท. เงินอุดหนุนรัฐบาล

ตามสัดสวนระยะเวลา
ที่รับราชการในองคกรปกครองสวนทองถิ่น

ระบบบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น



การเบิกจายบําเหน็จบํานาญ

3.  ตําแหนงอ่ืน (นอกจาก 1-2)

บําเหน็จบํานาญปกติ บําเหน็จบํานาญพิเศษ เงินชวยพิเศษบําเหน็จดํารงชีพ ช.ค.บ.

บําเหน็จตกทอด

กบท. รายได อปท.

จายจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ที่ขาราชการออกจากราชการ

เงินเพิ่ม

ระบบบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น



9.  การเปลี่ยนแปลงสถานที่รับบํานาญ

ระบบบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น



ระบบบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น

ยื่นเรื่องตอองคกรปกครองสวนทองถิ่น
รายงานจังหวัด แลวขออนุมัติกระทรวงมหาดไทย

อบจ. อบจ.

เทศบาล เทศบาล

อบต. อบต.

เฉพาะ อปท. แตละรูปแบบ

การเปลี่ยนแปลงสถานท่ีรับบํานาญการเปลี่ยนแปลงสถานท่ีรับบํานาญ



ระบบบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น



พ.ร.บ.บําเหน็จบํานาญขาราชการ
สวนทองถ่ิน พ.ศ.2500

2.  ขาราชการพลเรือน1.  ขาราชการสวนทองถ่ิน

2.1  ไมเปนสมาชิก กบข. พ.ร.บ.บําเหน็จบํานาญ 
ขรก.พ.ศ.2494

2.2  เปนสมาชิก กบข. พ.ร.บ.กองทุนบําเหน็จ
บํานาญ ขรก.พ.ศ.2539

ออกจากราช และมีสิทธิ
รับบําเหน็จบํานาญ

ออกจากราชการ และ
มีสิทธิรับบําเหน็จบํานาญ

2.2.1  ออกจากราชการและมี
สิทธิรับบําเหน็จบํานาญ

2.2.2  ออกจากราชการ แตไม
มีสิทธิรับบําเหน็จบํานาญ

รับเงินจาก ก.บ.ท. รับบําเหน็จบํานาญจาก
กรมบัญชีกลาง

รับเงินประเดิม/เงินสมทบ
เงินสะสม/เงินชดเชย/ผลประโยชน

ตอบแทนเงินดังกลาวจาก กบข.

เงินสมทบ 
เงินสะสม
และผลประโยชนตอบแทน
เงินดังกลาวกรณีรับราชการใน อปท.

กอน 1 ต.ค.2535  
จะไดรับเงินเพิ่มจากเงิน

บํานาญ อีกรอยละ 25
หลักเกณฑการจายบําเหน็จบํานาญ

หลักเกณฑการจายบําเหน็จบํานาญ

บําเหน็จ บํานาญ

เงินเดือนเดือนสุดทายxปราชการ เงินเดือนเดือนสุดทายxปราชการ
50

เงินเดือนเดือนสุดทายxปราชการ

เงินสมทบ  
เงินสะสม 
และ
ผลประโยชน
ตอบแทนเงิน 
ดังกลาว

 เงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือนสุดทายxปราชการ
50

-  แตตองไมเกินรอยละ 70
   ของเงินเดือนเดือนสุดทาย

เงินประเดิม
เงินชดเชย
เงินสมทบ
เงินสะสมและ
ผลประโยชนตอบแทน
เงินดังกลาว

บําเหน็จ บํานาญ

เปรียบเทียบหลักเกณฑการรับบําเหน็จบํานาญของขาราชการสวนทองถิ่นกับขาราชการพลเรือน

ระบบบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น



  กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ (กบข.)

ระบบบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น



ระบบบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น

  พ.ร.บ.กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ พ.ศ. 2539

- เปนระบบผสมของระบบบําเหน็จบํานาญ กับระบบกองทุนสํารอง เลี้ยงชีพ 
       ที่ขาราชการ และรัฐรวมกันจายเงินเขากองทุน 
       โดยขาราชการที่ออกจากราชการจะไดรับเงิน 2 สวน ไดแก 
                1) เงินบํานาญ  (ตามสูตรการคํานวณใหม)  
                     และเงินบําเหน็จ  (จากเงินงบประมาณ)
                2) เงินจากกองทุน



ระบบบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น

- ขาราชการที่เปนสมาชิก  กบข.ตองจายเงินสะสมเขากองทุนฯ 
       ทุกเดือนในอัตรารอยละ 3

- รัฐบาล     
       1)  จายเงินประเดิมใหครั้งแรก
       2)  จายเงินชดเชยเขากองทุนทุกเดือน  ในอัตรารอยละ 2 ของเงินเดือน
       3)  จายเงินสมทบเขากองทุนทุกเดือน  ในอัตรารอยละ 3 ของเงินเดือน
            (กรณีเลือกการออม)

                    



ระบบบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น

   เหตุผลในการเปลี่ยนระบบบําเหน็จบํานาญจากระบบเดิม เปนระบบ กบข.

(1)  ไมมีการกันเงินสํารองไวลวงหนาสําหรับจายแกขาราชการที่
     เกษียณอายุราชการ
(2)  ขาราชการไมมีหลักประกันวาในอนาคตประเทศจะยังมีเงินจาย
      บําเหน็จบํานาญอยูหรือไม
(3)  ระบบคาตอบแทนสมัยน้ัน  จายบําเหน็จบํานาญสูง แตเงินเดือน
     ในระหวางรับราชการตํ่า



ระบบบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น

  วัตถุประสงคของการจัดตั้งกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ (กบข.)

(1)  การปรับโครงสรางผลตอบแทนตอการทํางานของขาราชการใหมี
      รายไดในปจจุบันมากกวารายไดในอนาคต
(2)  เพื่อสรางความม่ันใจใหแกขาราชการในการรับรายไดในอนาคต
       เพราะจะมีการกันเงินไวสําหรับจายแกขาราชการเม่ือเกษียณอายุ
       หรือออกจากราชการ
(3)  เพื่อสงเสริมการออมของขาราชการ
(4)  เพื่อรักษาวินัยการคลัง และใหเปนไปตามหลักการบริหารการคลังที่ดี
(5)  เพื่อสรางสถาบันเงินออมในประเทศ



ระบบบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น

ขรก.ปจจุบัน

สมาชิก?

รับบําเหน็จเหมือนเดิม
หรือ

รับบํานาญ และสวัสดิการ
ขรก.บํานาญเหมือนเดิม

เงินประเดิม 2%

เงินชดเชย 2%

เงินสมทบ 3%

ออก

ออก

1. เงินสะสม
2. เงินสมทบ
3. ดอกผล

1. บําเหน็จสูตรเดิม
2. เงินสะสม
3. เงินสมทบ
4.  ดอกผล

1. บํานาญสูตรใหม     5. เงินสมทบ
   (นอยกวาเดิม              6. ดอกผล
2. เงินประเดิม               7. สวัสดิการ ขรก.
3. เงินชดเชย                      บํานาญเหมือนเดิม
4. เงินสะสม

ออม>=3%

อายุราชการ?

เลือกรับ?

-ไมมีเงินสะสม
-ไมไดเงินสมทบ
นอกนั้นไดเหมือน
   สมาชิกที่ออม

ชดเชยรอยละ 2 ของเงินเดือน
ยอนหลังตั้งแตเร่ิมรับราชการ
ชดเชยรอยละ 2 ของเงินเดือน
นับแตวันเปนสมาชิก

เปนไมเปน

ไมออมออม

นอยกวา 10 ป 25 ปขึ้นไป
ระหวาง
10-24 ป

บําเหน็จ
บํานาญ

บํานาญสูตรใหม = 1/50 x อายุราชการ x เงินเดือนเฉลี่ยหาปสุดทาย
โดยบํานาญรายเดือนตองไมเกินรอยละ 70 ของเงินเดือนเฉลี่ย 

ผังแสดงการรับบําเหน็จบํานาญตามระบบ ก.บ.ข.



        ตารางเปรียบเทียบ กบท. กับ กบข.

ระบบบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น



รายการ
ระบบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวน

ทองถิ่น (กบท.)
ระบบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ 

(กบข.) หมายเหตุ

1. ลักษณะของกองทุน ต้ังเปนกองทุน โดยระดมเงินทุนจาก
ราชการสวนทองถิ่น เพื่อจายเปนบําเหน็จบํานาญ

ต้ังเปนกองทุนและมีการกันเงินไว (Funded) เพื่อ
จายเปนเงินสะสม           เงินสมทบ เงินชดเชย 
และเงินประเดิม

2. ระบบการจายเงิน เปนกองทุนที่รับรองการจายเงินตอบแทน จํานวน
หนึ่งที่แนนอน  (Defined Benefit)

เปนระบบผสมของระบบบําเหน็จบํานาญ กับ
ระบบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพที่ขาราชการและรัฐ
รวมกันจายเงินเขากองทุน (Defined 
Coutrubution)

3. ผูที่เขาอยูในระบบ ขาราชการสวนทองถิ่นทุกคน (1) ขาราชการที่ไดรับการบรรจุและแตงต้ังใหมทุก
ประเภท (ยกเวนขาราชการสวนทองถิ่น ขาราชการ
การเมือง) ที่เขารับราชการหลังกฎหมายกองทุน
บําเหน็จบํานาญขาราชการมีผลใชบังคับ (ต้ังแต  
27 มี.ค.40)
(2) ขาราชการที่บรรจุกอน 27 มี.ค.40 
(ยกเวนขาราชการสวนทองถิ่น ขาราชการ
การเมือง) ที่สมัครใจเขาเปนสมาชิกกองทุน

ระบบบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น



รายการ
ระบบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ

สวนทองถิ่น (ก.บ.ท.)
ระบบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ

(กบข.) หมายเหตุ

4. การจายเงินเขา     
กองทุน

ราชการสวนทองถิ่นสงเงินสมทบ ก.บ.ท. ดังนี้                             
1) เทศบาล 
      อัตรารอยละ 2 ของประมาณการรายรับ
  2) องคการบริหารสวนจังหวัด 
      และองคการบริหารสวนตําบล
      อัตรารอยละ 1 ของประมาณการรายได

ขาราชการ  ที่เปนสมาชิกกองทุนฯ ตองจายเงินสมทบเขา
กองทุนฯ ทุกเดือน ในรอยละ 3 ของเงินเดือน
รัฐบาล  
 1) จายเงินประเดิมใหคร้ังแรกคร้ังเดียว     เฉพาะ 
ขาราชการที่รับราชการกอน
27 มี.ค. 40 ที่สมัครเขาเปนสมาชิกกองทุนฯ ในอัตรารอยละ 
2 ของเงินเดือน
2) จายเงินชดเชยเขากองทุนทุกเดือน  
ในอัตรารอยละ 2 ของเงินเดือน 
จายเงินสมทบเขากองทุนทุกเดือนในอัตรา
 รอยละ 3 ของเงินเดือน 
(กรณีที่ขาราชการสมาชิกเลือกการอบรม)

5. การจายเงินกองทุน ก.บ.ท. เปนผูจายเงินบําเหน็จบํานาญ รัฐบาล  จายเงินบําเหน็จบํานาญ
กบข. 
1. จายเงินประเดิม เงินชดเชย เงินสมทบที่ไดรับจากรัฐบาล

ระบบบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น



รายการ
ระบบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวน

ทองถิ่น (ก.บ.ท.)
ระบบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ 

(กบข.) หมายเหตุ

5. การจายเงินกองทุน   2. จายเงินสะสมที่ไดรับจากสมาชิก
  3. จายเงินผลประโยชนตอบแทน
      ของเงินตามขอ 1 และขอ 2

6. การจายเงินใหขาราชการ
สมาชิกกองทุน
6.1  กรณีเกษียณอายุ
ราชการ และมีอายุราชการ
ต้ังแต 25 ปข้ึนไป

มีสิทธิเลือกรับเงิน  ดังนี้
  ก.  เงินบํานาญ
เงินบํานาญ =เงินเดือนเดือนสุดทายxเวลาราชการ/50

หรือ
  ข. เงินบําเหน็จ
เงินบําเหน็จ =เงินเดือนเดือนสุดทาย x เวลาราชการ
  กรณีเลือกรับบํานาญ และเปนขาราชการสวนทองถิ่น
กอนวันที่  1  ตุลาคม  2535 จะไดรับเงินเพิ่มอีกรอยละ 
25  ของเงินบํานาญ

ไดรับเงินสองสวน     คือ 
1. ต้ังบํานาญหรือบําเหน็จ
   ก. เงินบํานาญ
เงินบํานาญ = อัตราเงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือน
สุดทาย x เวลาราชการ / 50
(แตไมเกินรอยละ 70 ของอัตราเงินเดือนเฉลี่ย 60 
เดือนสุดทาย)

หรือ
  ข. เงินบําเหน็จ
เงินบําเหน็จ = เงินเดือนเดือนสุดทาย x

เวลาราชการ

ระบบบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น



รายการ ระบบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวน
ทองถิ่น (ก.บ.ท.)

ระบบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ 
(กบข.) หมายเหตุ

(เวลาราชการในการคํานวณใหนับจํานวนป เศษของป ถา
ถึงคร่ึงปใหนับเปนหนึ่งป)

                           และ
2.  เงินที่สมาชิกและรัฐรวมกันจายสะสม   และ
สมทบคํานวณจากเงินสะสม  เงินชดเชย     เงิน
สมทบ  เงินประเดิม  (ถามี) และผลประโยชนของ
เงินดังกลาว
           หากสมาชิกประสงคจะรับเงินบําเหน็จ ตาม 
ข. ยังคงไดรับเงินตามขอ 2     ยกเวนเงินชดเชย  
และเงินประเดิม
(เวลาราชการเพื่อคํานวณใหนับจํานวนปรวมทั้ง
เศษของปดวย)

6.2 กรณีลาออกจาก
ราชการหรือถูกปลดออก

 (1)  เวลาราชการ
      ไมถึง    10 ป
 

ไมมีสิทธิไดรับเงินบําเหน็จบํานาญ ไดรับเงินสะสม เงินสมทบ และผลประโยชนของ
เงินดังกลาว

ระบบบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น



รายการ
ระบบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวน

ทองถิ่น (ก.บ.ท.)
ระบบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ 

(กบข.) หมายเหตุ

(2) เวลาราชการ
ต้ังแต 10 ปข้ึนไป
 แตไมถึง 25 ป

(3)  เวลาราชการต้ังแต 25 ป
ข้ึนไป

ไดรับเงินบําเหน็จ

มีสิทธิเลือกรับเงินบําเหน็จ หรือเงินบํานาญ 
เชนเดียวกับขอ 6.1

ไดรับเงินสองสวนคือ
1. เงินบําเหน็จ คํานวณจากเงินเดือนเดือนสุดทาย 

 x เวลาราชการ
2. เงินที่สมาชิกและรัฐรวมกันจายสะสม  

และสมทบ โดยคํานวณจากเงินสะสม  
เงินสมทบ และผลประโยชนของเงินดังกลาว 

ไดรับเงินเชนเดียวกับกรณีเกษียณอายุ ตามขอ 5.1

6.3  กรณีออกจากราชการ
เพราะเหตุทุพพลภาพ เหตุ
ทดแทน หรือ
เหตุสูงอายุ
(1) เวลาราชการต้ังแต
1 ปข้ึนไป แตไมถึง 10 ป

ไดรับเงินบําเหน็จ ไดรับเงิน 2 สวน เชนเดียวกับกรณี 6.2 (2)
                             

ระบบบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น



รายการ
ระบบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวน

ทองถิ่น (ก.บ.ท.)
ระบบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ 

(กบข.) หมายเหตุ

  (2) เวลาราชการต้ังแต 
       10 ปข้ึนไป

  (3)  กรณีทุพพลภาพ
         เนื่องจากปฏิบัติ
        ราชการในหนาที่

ไดรับเงินเชนเดียวกับกรณีเกษียณอายุตามขอ 6.1 
แตเงินบํานาญคํานวณ ดังนี้
      กรณีอายุราชการไมถึง 25 ป 
       บํานาญ = จากเงินเดือนเดือนสุดทาย 
                        x เวลาราชการ/55 หรือ 
       กรณีอายุราชการต้ังแต 25 ปข้ึนไป 
        บํานาญ = จากเงินเดือนเดือนสุดทาย
                        x เวลาราชการ / 50
ไดรับเงินเชนเดียวกับกรณีเกษียณอายุตามขอ 5.1 
และเงินบํานาญพิเศษ ตาม พ.ร.บ.บําเหน็จบํานาญ
ขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2500

ไดรับเงินเชนเดียวกับกรณีเกษียณอายุ
ตามขอ 6.1

ไดรับเงินเชนเดียวกับกรณีเกษียณอายุตามขอ 6.1 
และเงินบํานาญพิเศษ ตาม พ.ร.บ.บําเหน็จบํานาญ
ขาราชการ พ.ศ.2494 ดวย

6.4  กรณีออกจากราชการ 
เพราะเหตุรับราชการนาน

ไดรับบําเหน็จบํานาญเชนเดียวกับ 6.3 ไมมีการออกจากราชการดวยเหตุ
รับราชการนาน

ระบบบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น



รายการ
ระบบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวน

ทองถิ่น (ก.บ.ท.)
ระบบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ 

(กบข.) หมายเหตุ

6.5  กรณีเสียชีวิตระหวาง
รับราชการ

ทายาทไดรับเงินบําเหน็จตกทอด และ
หากเสียชีวิตเพราะเหตุปฏิบัติราชการในหนาที่ 
ทายาทจะไดรับเงินบํานาญพิเศษดวย

ทายาท ไดรับเงิน 2 สวน
  1. บําเหน็จตกทอด คํานวณจาก
เงินเดือนเดือนสุดทาย x เวลาราชการ
 กรณีเสียชีวิตเพราะเหตุปฏิบัติราชการใน หนาที่  
นอกจากไดรับเงินดังกลาวแลว  ทายาทยังจะไดรับ
เงินบํานาญพิเศษ ตาม พ.ร.บ.บําเหน็จบํานาญ
ขาราชการ
 พ.ศ. 2494 ดวย
  2.  เงินที่สมาชิกและรัฐรวมกันจายสะสม และสม
บท คํานวณจากเงินสะสม  เงินสมทบ  และ
ผลประโยชนของเงินดังกลาว

6.6  กรณีถูกไลออก หรือ
เสียชีวิตเพราะประพฤติช่ัว
อยางรายแรง

ไมไดรับเงินบําเหน็จบํานาญ ไมไดรับเงินบําเหน็จบํานาญไดรับเพียง
เงินสะสม เงินสมทบ และผลประโยชนของเงิน
ดังกลาว

ระบบบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น



รายการ
ระบบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวน

ทองถิ่น (ก.บ.ท.)
ระบบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ 

(กบข.) หมายเหตุ

6.7 กรณีผูรับบํานาญ
 เสียชีวิตระหวางการรับ
บํานาญ

ทายาทมีสิทธิรับเงินบํานาญตกทอด จํานวน 30 เทา
ของเงินบํานาญ

ทายาทมีสิทธิรับเงินบําเหน็จตกทอด จํานวน 30 
เทาของเงินบํานาญ

7. ฐานะกองทุน กองทุนมีฐานะเปนสวนราชการ อยูภายใตการกํากับ
ดูแลของกระทรวงมหาดไทย บริหารงานโดย
คณะกรรมการกองทุน ซ่ึงประกอบดวย
ผูแทนภาครัฐบาล และผูแทนองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

กองทุนมีฐานะเปนนิติบุคคล  อยูภายใตการกํากับ
ดูแลของกระทรวงการคลัง บริหารงานโดย
คณะกรรมการกองทุน ซ่ึงประกอบไปดวยตัวแทน
ภาครัฐบาล ตัวแทนของขาราชการที่เปนสมาชิก
กองทุนและผูทรงคุณวุฒิ

8.  สํานักงานกองทุน กองทุนมีสํานักงานกองทุนปฏิบัติงานตามมติของ
คณะกรรมการกองทุน

กองทุนมีสํานักงานกองทุน มีฐานะเปนนิติบุคคล 
และเปนหนวยงานอิสระ เพื่อปฏิบัติงานตามมติ
ของคณะกรรมการกองทุน

ระบบบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น



รายการ
ระบบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวน

ทองถิ่น (ก.บ.ท.)
ระบบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ

 (กบข.) หมายเหตุ

9. การหาผลประโยชนของ
กองทุน

1.  ดอกเบ้ียของเงินฝากของเงินกองทุน
2.  ใหองคการปกครองสวนทองถิ่น รวมทั้ง     
      สหกรณออมทรัพยของขาราชการ
      สวนทองถิ่นกูเงิน
3.  ลงทุนตามที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
     กําหนด

1.  ดอกเบ้ียเงินฝากธนาคาร
2.  มีการนําเงินกองทุนไปลงทุนหาผลประโยชน
     ตามหลักเกณฑทีกฎหมายกองทุน ฯ กําหนด

9.  สิทธิประโยชนทางภาษี เงินบําเหน็จบํานาญไดรับการยกเวนภาษีเงินได -เงินที่ขาราชการจายสะสมกองทุนจะไดรับ
 ยกเวนภาษีเงินได
-เงินบําเหน็จบํานาญ และเงินอื่น ที่ขาราชการ
 ไดรับจากกองทุน 

10. การใชเงินกองทุน
จัดสวัสดิการ   เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตของสมาชิก
กองทุน

ทําไมได อาจเปดโอกาสใหขาราชการใชเงินในสวนของเงิน
สะสมทั้งจํานวน และเงินสมทบไปใชในเร่ืองที่อยูอาศัย
ของตนเอง และการศึกษาของ
ตนเอง และครอบครัวในระหวางที่ยังรับราชการอยูได

ระบบบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น



ตัวอยางการคํานวณบําเหน็จ บํานาญ

ระบบบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น



รายการ เงินประเดิม เงินสะสม เงินสมทบ เงินชดเชย รวม
เงินตน 69,915.00 85,130.00 85,130.00 56,740.00 296,915

ผลประโยชน 80,419.82 28,921.72 28,921.72 19,275.57 157,538.83
รวมทั้งส้ิน 150,334.82 114,051.72 114,051.72 76,015.57 454,453.83

ระบบบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น

1.   ว/ด/ป รับราชการ 3 พ.ค. 2525
2.   ว/ด/ป ออกจากราชการ 1 ต.ค. 2550
3.   เวลาราชการ 25 ป 4  เดือน  27 วัน
4.   เวลาที่ใชในการคํานวณบําเหน็จบํานาญ  (วันทวีคูณ 2ป) =  27  ป
5.  เงินเดือนเดือนสุดทาย =  37,760   บาท
6.  เงินเดือนยอนหลัง 60 เดือน =  1,851,660   บาท          

1  เม.ย. 50  -   30 ก.ย. 50 (6 เดือน)     =  37,760x6 =  226,560 บาท  1   ต.ค. 47  – 31 มี.ค. 48 (6 เดือน)     =  30,000x6 =  180,000     บาท 
1   ต.ค. 49  -   31 มี.ค. 50 (6 เดือน) =  36,510x6 =  219,060   บาท  1  เม.ย. 47  – 30 ก.ย. 47 (6 เดือน)     =  28,890x6  =  173,340    บาท 
1  เม.ย. 49  -   30 ก.ย. 49 (6 เดือน) =  35,520x6 =  213,120    บาท  1   ต.ค. 46  – 31 มี.ค. 47 (6 เดือน)     =  27,000x6 =  162,000    บาท 
1   ต.ค. 48  -   31 มี.ค. 49 (6 เดือน) =  34,000x6 = 204,000    บาท  1  เม.ย. 46  – 30 ก.ย. 46 (6 เดือน)     =  24,040x6 =  144,240     บาท 
1  เม.ย. 48  -   30 ก.ย. 48 (6 เดือน) =  31,180x6 =  187,080    บาท   1   ต.ค. 45  – 31 มี.ค. 46 (6 เดือน)     =  23,710x6 =  142,260     บาท 

 
7.  เงินเดือนเฉล่ีย  60 เดือนสุดทาย         (1,851,660÷60) =  30,861   บาท
8.   กรณีเปนสมาชิก กบข.

8.1  เงินเดือนที่ใชคํานวณเงินประเดิม  17,590.-  บาท เงินประเดิม  =  69,915.- บาท
8.2  ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2549

ตัวอยางการคํานวณบําเหน็จ บํานาญ



9.   การคํานวณบําเหน็จบํานาญ

รายการ ระบบเดิม กบข.

1.  เลือกรับบําเหน็จ = เงินเดือนเดือนสุดทาย x เวลาราชการ
= 37,760 X 27
= 1,019,520   บาท

(1)  เงินบําเหน็จ  = เงินเดือนเดือนสุดทาย x เวลาราชการ
= 37,760 X 27
= 1,019,520   บาท

(2) เงินสะสม   = 85,130.00
= 28,921.72
= 114,051.72  บาท

(3) เงินสมทบ  = 85,130.00
= 28,921.72
= 114,051.72  บาท

(4)  รวม = 1,247,623.44  บาท  (1,019,520 + 114,057.72 + 114,057.72)
2.  เลือกรับบํานาญ = เงินเดือนเดือนสุดทาย x เวลาราชการ

= 37,760 X 27

= 20,390.40  บาท

= เงินเดือนเฉล่ีย 60 เดือน  x เวลาราชการ   (แตตองไมเกิน 70% ของเงินเดือนเดือนสุดทาย)

(1)   = 30,861 X 27                                                         =    16,664.94       บาท
     
(2)  เงินสะสม/เงินสมทบ/เงินประเดิม/เงินชดเชย        =  454,453.83 บาท
(3)  รวม                                                                          =  471,118.77 บาท

50

50

50

50

ระบบบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น




