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คู่มือสําหรับประชาชน: การขอรั บบําเหน็จหรื อบํานาญปกติของข้ าราชการ/พนักงานส่ วนท้ องถิ่น
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อําเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน: การขอรับบําเหน็จหรื อบํานาญปกติของข้ าราชการ/พนักงานส่วนท้ องถิ่น
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน: เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อําเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริ การที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุมตั ิ
5. กฎหมายที่ให้ อาํ นาจการอนุญาต หรื อที่เกี่ยวข้ อง:
1) พ.ร.บ.บําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่ น พ.ศ. 2500
6. ระดับผลกระทบ: บริ การทัว่ ไป
7. พืน้ ที่ให้ บริการ: ส่วนภูมิภาค
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กาํ หนดระยะเวลา มาตรา 50 แห่ง พ.ร.บ.บําเหน็จบํานาญข้ าราชการส่วนท้ องถิ่น
พ.ศ. 2500 แก้ ไขเพิ่มเติมโดย (ฉบับ 5) พ.ศ. 2530 และ พ.ร.ฎ.ว่าด้ วยการหลักเกณฑ์และวิธีการบริ หารกิจการ
บ้ านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
ระยะเวลาที่กาํ หนดตามกฎหมาย / ข้ อกําหนด ฯลฯ
46 วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยต่ อเดือน 0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ างอิงของคู่มือประชาชน การขอรับบําเหน็จหรื อบํานาญปกติของข้ าราชการ/พนักงานส่วนท้ องถิ่น
สํานักงานเทศาบาลเมืองกาฬสินธุ์
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานที่ให้ บริการ สํานักการคลัง สํานักงานเทศบาลเมื องกาฬสิ นธุ์ 70/21 ถนนถี นานนท์ อ.เมื อง จ.กาฬสิ นธุ์
46000 / หมายเลขโทรศัพท์ 0-4382-1354-6
/ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกํ าหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เที ย่ ง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
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1. สิทธิประโยชน์เกี่ยวกับบําเหน็จหรื อบํานาญปกติ เป็ นสิทธิประโยชน์ที่จา่ ยให้ แก่ข้าราชการส่วนท้ องถิ่นที่รับราชการ
ครบ 1 ปี บริ บรู ณ์ โดยเมื่อพ้ น หรื อออกจากราชการด้ วยเหตุตามความในมาตรา 12 และมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติ
บําเหน็จบํานาญข้ าราชการส่วนท้ องถิ่น พ.ศ. 2500 คือ เหตุทดแทน เหตุทพุ พลภาพ เหตุสงู อายุ และเหตุรับราชการนาน
โดยกรณีมีเวลาราชการ (รวมทวีคณ
ู ) ไม่ถึง 10 ปี บริ บรู ณ์ มีสิทธิรับบําเหน็จและกรณีเวลาราชการ (รวมทวีคณ
ู ) ตังแต่
้ 10
ปี บริ บรู ณ์ขึ ้นไป มีสิทธิได้ รับบํานาญปกติ
2. กรณีลาออกจากราชการด้ วยความสมัครใจ โดยไม่เข้ าเหตุ 4 เหตุดงั กล่าว จะต้ องมีเวลาราชการ (รวมทวีคณ
ู ) ครบ 10
ปี บริ บรู ณ์แล้ ว จึงจะมีสิทธิได้ รับบําเหน็จ ตามมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้ าราชการส่วนท้ องถิ่น
พ.ศ. 2500
3. กรณีข้าราชการส่วนท้ องถิ่นที่พ้นจากราชการเพราะเกษี ยณอายุ สามารถยื่นขอรับบําเหน็จหรื อบํานาญล่วงหน้ าได้ เป็ น
เวลา 5 เดือน ก่อนวันเกษี ยณอายุ
4. กรณีคําขอหรื อรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถกู ต้ องหรื อไม่ครบถ้ วน และไม่อาจแก้ ไข/เพิ่มเติมได้ ใน
ขณะนัน้ ผู้รับคําขอและผู้ยื่นคําขอจะต้ องลงนามบันทึกสองฝ่ ายและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกัน พร้ อมกําหนด
ระยะเวลาให้ ผ้ ยู ื่นคําขอดําเนินการแก้ ไข้ /เพิ่มเติม หากผู้ยื่นคําขอไม่ดําเนินการแก้ ไข/เพิ่มเติมได้ ภายในระยะเวลาที่
กําหนด ผู้รับคําขอจะดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
5. พนักงานเจ้ าหน้ าที่จะยังไม่พิจารณาคําขอและยังไม่นบั ระยะเวลาดําเนินงานจนกว่าผู้ยื่นคําขอจะดําเนินการแก้ ไขคํา
ขอหรื อยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้ วนตามบันทึกสองฝ่ ายนันเรี
้ ยบร้ อยแล้ ว
6. ระยะเวลาการให้ บริ การตามคูม่ ือเริ่ มนับหลังจากเจ้ าหน้ าที่ผ้ รู ับคําขอได้ ตรวจสอบคําขอและรายการเอกสารหลักฐาน
แล้ วเห็นว่ามีความครบถ้ วนตามที่ระบุไว้ ในคูม่ ือประชาชน
หมายเหตุ : จะดําเนินการแจ้ งผลการพิจารณาให้ ผ้ ยู ื่นคําขอทราบภายใน 7 วัน นับแต่วนั ที่พิจารณาแล้ วเสร็จ

13. ขัน้ ตอน ระยะเวลา และส่ วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รั บผิดชอบ

หมายเหตุ

3/7

ที่

ประเภทขัน้ ตอน

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รั บผิดชอบ
กรมส่งเสริ มการ
ปกครองท้ องถิ่น

การตรวจสอบเอกสาร

ผู้มีสิทธิ ยื่นเรื่ องขอรับ
1 ชัว่ โมง
บําเหน็จหรื อบํานาญ โดย
เจ้ าหน้ าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้ องถิ่นที่สงั กัด
ฯ บันทึกวัน เดือน ปี ที่ได้ รับ
เรื่ องตรวจสอบความ
ครบถ้ วนของเอกสาร
หลักฐาน

การพิจารณา

เจ้ าหน้ าที่ขององค์กร
15 วัน
ปกครองส่วนท้ องถิ่นที่สงั กัด
ฯ รวบรวมเอกสาร หลักฐาน
ที่เกี่ยวข้ อง เสนอผู้มีอํานาจ
พิจารณาจัดส่งเรื่ องให้
จังหวัดเพื่อดําเนินการออก
คําสัง่ จ่ายฯ

กรมส่งเสริ มการ
ปกครองท้ องถิ่น

การพิจารณา

เจ้ าหน้ าที่ของสํานักงาน
21 วัน
ส่งเสริ มการปกครองท้ องถิ่น
จังหวัด ตรวจสอบเอกสาร
หลักฐานที่ได้ รับจากองค์กร

กรมส่งเสริ มการ
ปกครองท้ องถิ่น

1)

2)

3)

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

หมายเหตุ

(สํานักการคลัง
สํานักงานเทศบาล
เมืองกาฬสินธุ์
70/21 ถนนถีนา
นนท์ อ.เมือง จ.
กาฬสินธุ์ 46000 /
หมายเลขโทรศัพท์
0-4382-1354-6 )

(1. ระยะเวลา :
ภายใน 15 วันนับ
จากวันที่รับเรื่ อง
2. หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ คือ
สํานักการคลัง
สํานักงานเทศบาล
เมืองกาฬสินธุ์
70/21 ถนนถีนา
นนท์ อ.เมือง จ.
กาฬสินธุ์ 46000 /
หมายเลขโทรศัพท์
0-4382-1354-6 )
(1. ระยเวลา :
ภายใน 21 วันนับ
จากวันที่
สํานักงานส่งเสริ ม
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รั บผิดชอบ

ปกครองส่วนท้ องถิ่น และ
จัดทําคําสัง่ จ่ายฯ จํานวน 3
ฉบับ เสนอผู้วา่ ราชการ
จังหวัดพิจารณาอนุมตั ิ และ
จังหวัดจัดส่งคําสัง่ จ่ายฯ ให้
องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น
ทราบเพื่อดําเนินการแจ้ งให้
ข้ าราชการส่วนท้ องถิ่น ผู้มี
สิทธิรับทราบ โดยลงลายมือ
ชื่อ พร้ อมทังวั
้ น เดือน ปี
และดําเนินการเบิกจ่ายเงิน
บําเหน็จหรื อบํานาญให้
ต่อไป

หมายเหตุ

การปกครอง
ท้ องถิ่นจังหวัด
ได้ รับเรื่ อง
2. หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ คือ
สํานักการคลัง
สํานักงานเทศบาล
เมืองกาฬสินธุ์
70/21 ถนนถีนา
นนท์ อ.เมือง จ.
กาฬสินธุ์ 46000 /
หมายเลขโทรศัพท์
0-4382-1354-6
)

ระยะเวลาดําเนินการรวม 37 วัน
14. งานบริการนี ้ ผ่ านการดําเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ผ่านการดําเนินการลดขันตอน
้
และระยะเวลาปฏิบตั ริ าชการมาแล้ ว 37 วัน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงานภาครั ฐ
จํานวน
รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
เอกสาร
ที่
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
แบบขอรับ
3
บําเหน็จหรื อ
1) บํานาญ (แบบ
บ.ท.1)

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร
0

ฉบับ

หมายเหตุ
(ขอรับแบบขอรับ
บําเหน็จหรื อ
บํานาญที่
หน่วยงานต้ น
สังกัด)

5/7

ที่
2)

3)

4)

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
แบบรายการรับ เงินเดือน (แบบ
บ.ท.2)
คําสัง่ บรรจุและ แต่งตัง้ หรื อ
หนังสือรับรอง
การบรรจุครัง้ แรก
(กรณีโอน/ย้ าย
มาจากส่วน
ราชการอื่น)
หนังสือรับรอง
การมีสิทธิได้ นบั
เวลาทวีคณ
ู ของ
หน่วยงานตาม
ข้ อ 16 (10) (12) ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไ
ทยว่าด้ วยเงิน
บําเหน็จบํานาญ
ข้ าราชการส่วน
ท้ องถิ่น พ.ศ.
2546 (ถ้ ามี)

3

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

0

ฉบับ

(หน่วยงานต้ น
สังกัดเป็ นผู้จดั ทํา)

0

3

ฉบับ

(หน่วยงานต้ น
สังกัดเป็ นผู้จดั ทํา)

3

0

ฉบับ

(รับรองโดย
หน่วยงานตามข้ อ
16 (10) - (12)
ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไท
ยว่าด้ วยเงิน
บําเหน็จบํานาญ
ข้ าราชการส่วน
ท้ องถิ่น พ.ศ.
2546 )

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรั บยื่นเพิ่มเติม
ที่

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร

ไม่พบเอกสารอื ่น ๆ สํ าหรับยื ่นเพิ่ มเติ ม
16. ค่ าธรรมเนียม

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ
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1)

ไม่ มีค่าธรรมเนียม
ค่ าธรรมเนียม 0 บาท
หมายเหตุ -

17. ช่ องทางการร้ องเรี ยน
1) ช่ องทางการร้ องเรี ยน สํานักการคลัง เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ หรื อสํานักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 1. ทาง
อินเตอร์ เน็ต http://www.kalasin-mu.go.th 2. ทางโทรศัพท์ (สํานักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ : 0-4382-13546 , 3. ทาง ไปรษณีย์ (สํานักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 70/21 ถนนถีนานนท์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000 4.
ร้ องเรี ยนด้ วยตนเอง
หมายเหตุ 18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
1)
แบบขอรับบําเหน็จหรื อบํานาญ (แบบ บ.ท.1), แบบรายการรับเงินดือน (แบบ บ.ท.2)
-

19. หมายเหตุ
วันที่พิมพ์ 17/07/2558
สถานะ เผยแพร่ คมู่ ือบนเว็บไซต์แล้ ว
จัดทําโดย ธีรญา พันเทศ
อนุมตั ิโดย อภิวฒ
ั น์ ปะกิทงั
เผยแพร่โดย จารุวฒ
ั น์ บุญเพิ่่ม

วันที่พมิ พ์
สถานะ
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จัดทําโดย
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ สถ.มท.
อนุมัตโิ ดย เผยแพร่ โดย -

