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คูมือสําหรับประชาชน: การขอรับบํานาญพิเศษของขาราชการ/พนักงานสวนทองถิ่น
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ: เทศบาลตําบลชองลม อําเภอลานกระบือ จังหวัดกําแพงเพชร
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย

1. ช่ือกระบวนงาน: การขอรับบํานาญพิเศษของขาราชการ/พนักงานสวนทองถ่ิน
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน: เทศบาลตําบลชองลม อําเภอลานกระบือ จังหวัดกําแพงเพชร
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
4. หมวดหมูของงานบริการ: อนุมัติ
5. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ:

1) พ.ร.บ.บําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2500
6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ัวไป
7. พื้นท่ีใหบริการ: สวนภูมิภาค
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา มาตรา 50 แหง พ.ร.บ.บําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน

พ.ศ. 2500 แกไขเพ่ิมเติมโดย (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2530 และ พ.ร.ฎ.วาดวยการหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546
ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 46 วัน

9. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 0
จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0
จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด 0

10.ช่ืออางอิงของคูมือประชาชน สําเนาคูมือประชาชน 23/07/2015 15:32 การขอรับบํานาญพิเศษของขาราชการ/
พนักงานสวนทองถ่ิน  เทศบาลตําบลชองลม

11.ชองทางการใหบริการ
1) สถานท่ีใหบริการ สํานักปลัด เทศบาลตําบลชองลม

โทรศัพท 0 5574 1666 7 ตอ 100 โทรสาร 0 5574 1670
ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง)
หมายเหตุ -

12.หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. สิทธิประโยชนเก่ียวกับบํานาญพิเศษ เปนสิทธิประโยชนจายใหแกขาราชการสวนทองถ่ินท่ีประสบเหตุในการ

ปฏิบัติหนาท่ีราชการจนทําใหตองทุพพลภาพและตองออกจากราชการตามมาตรา 36 ถึงมาตรา 39 และมาตรา 41
แหงพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2500 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ดังตอไปนี้

1.1 กรณีขาราชการสวนทองถ่ินท่ีปฏิบัติราชการในหนาท่ี หรือถูกประทุษรายเพราะเหตุกระทําการตามหนาท่ี
ทําใหไดรับอันตรายจนพิการ เสียแขนหรือขา หูหนวกท้ังสองขาง ตาบอด หรือไดรับการเจ็บปวยซึ่งแพทยท่ีทางราชการ
รับรองไดตรวจแลว และแสดงวาถึงทุพพลภาพไมสามารถจะรับราชการตอไปไดอีกเลย นอกจากจะไดรับบํานาญปกติ
แลว ใหไดรับบํานาญพิเศษอีกดวย เวนแตการไดรับอันตราย ไดรับการเจ็บปวย หรือถูกประทุษรายนั้น เกิดจากความ
ประมาทเลินเลออยางรายแรง หรือจากความผิดของตนเอง
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1.2 กรณีขาราชการสวนทองถ่ินไดรับบําเหน็จหรือบํานาญไปแลว ถาภายใน 3 ป นับแตวันท่ีออกจากราชการ
หากปรากฏวาเกิดเจ็บปวยทุพพลภาพ โดยปรากฏหลักฐานแนชัดวาการเจ็บปวยถึงทุพพลภาพดังกลาว เปนผลจากการ
ปฏิบัติหนาท่ีราชการในระหวางท่ีรับราชการ ขาราชการสวนทองถ่ินผูนั้นก็จะมีสิทธิไดรับบํานาญพิเศษ โดยจายใหนับแต
วันขอ โดยถารับบํานาญไปแลวก็ใหไดรับบํานาญพิเศษดวย แตถาไดรับบําเหน็จไปแลว ใหจายเฉพาะบํานาญพิเศษ

1.3 กรณีขาราชการสวนทองถ่ินไดรับการเจ็บปวยทุพพลภาพ เนื่องจากตองไปปฏิบัติราชการเปนครั้งคราว นอก
ตําบลท่ีตั้งสํานักงานประจํา หรือตองไปปฏิบัติราชการในทองท่ีกันดารท่ีจะตองเสี่ยงตอโรคภัยไขเจ็บ ซึ่งทองท่ีนั้นได
กําหนดไวโดยพระราชกฤษฎีกา และขาราชการสวนทองถ่ินเกิดเจ็บปวยทุพพลภาพ ดังเชนขอ 1.1 ขาราชการสวน
ทองถ่ินผูนั้นมีสิทธิไดรับบํานาญพิเศษ

1.4 บํานาญพิเศษข้ันต่ํา ผูรับบํานาญพิเศษเหตุทุพพลภาพรายใด หากไดรับรวมกับบํานาญปกติ (ถามี)
แลวไดรับไมถึงเดือนละ 15,000 บาท ใหไดรับบํานาญพิเศษเพ่ิมจนครบ 15,000 บาท

1.5 ผูมีสิทธิจะไดรับบํานาญพิเศษเหตุทุพพลภาพ จะยื่นขอเปลี่ยนเปนรับบําเหน็จพิเศษแทนไดเปนจํานวน
เทากับบํานาญพิเศษ 60 เดือน โดยมีแนวทางปฏิบัติปรากฏตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินท่ี
มท 0808.5/ว 924 ลงวันท่ี 3 เมษายน 2556

2. กรณีคําขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไมถูกตองหรือไมครบถวน และไมอาจแกไข/เพ่ิมเติมไดใน
ขณะนั้น ผูรับคําขอและผูยื่นคําขอจะตองลงนามบันทึกสองฝายและรายการเอกสาร/หลักฐานรวมกัน พรอมกําหนด
ระยะเวลาใหผูยื่นคําขอดําเนินการแกไข/เพ่ิมเติม หากผูยื่นคําขอไมดําเนินการแกไข/เพ่ิมเติมไดภายในระยะเวลาท่ี
กําหนด ผูรับคําขอจะดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา

3. พนักงานเจาหนาท่ีจะยังไมพิจารณาคําขอและยังไมนับระยะเวลาดําเนินงานจนกวาผูยื่นคําขอจะดําเนินการแกไข
คําขอหรือยื่นเอกสารเพ่ิมเติมครบถวนตามบันทึกสองฝายนั้นเรียบรอยแลว

4. ระยะเวลาการใหบริการตามคูมือเริ่มนับหลังจากเจาหนาท่ีผูรับคําขอไดตรวจสอบคําขอและรายการเอกสาร
หลักฐานแลวเห็นวามีความครบถวนตามท่ีระบุไวในคูมือประชาชน

หมายเหตุ : จะดําเนินการแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคําขอทราบภายใน 7 วัน นับแตวนัท่ีพิจารณาแลวเสร็จ

13.ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ

ท่ี ประเภทข้ันตอน รายละเอียดของข้ันตอนการ
บริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

สวนงาน / หนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

หมายเหตุ

1) การตรวจสอบเอกสาร ขาราชการสวนทองถ่ินผูมีสิทธิ
ยื่นเรื่องขอรับบํานาญพิเศษ
โดยเจาหนาท่ีขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินท่ีสังกัดฯ
บันทึกวัน เดือน ปท่ีรับเรื่อง
ตรวจสอบความครบถวน
ถูกตอง ของเอกสารหลักฐาน

1 ชั่วโมง เทศบาลตําบลชองลม
อําเภอลานกระบือ
จังหวัดกําแพงเพชร

(หนวยงาน
ผูรับผิดชอบ คือ
องคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ี
สังกัด)

2) การพิจารณา เจาหนาท่ีขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีสังกัดฯ รวบรวม
เอกสารหลักฐานท่ีเก่ียวของ
เสนอผูมีอํานาจพิจารณาจัดสง
เรื่องใหจังหวัดเพ่ือดําเนินการ

15 วัน เทศบาลตําบลชองลม
อําเภอลานกระบือ
จังหวัดกําแพงเพชร

(1. ระยะเวลา :
ภายใน 15 วันนับ
จากวันท่ีไดรับเรื่อง
2. หนวยงาน
ผูรับผิดชอบ คือ
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ท่ี ประเภทข้ันตอน รายละเอียดของข้ันตอนการ
บริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

สวนงาน / หนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

หมายเหตุ

ออกคําสั่งจาย องคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ี
สังกัด)

3) การพิจารณา เจาหนาท่ีของสํานักงาน
สงเสริมการปกครองทองถ่ิน
จังหวัด ตรวจสอบเอกสาร
หลักฐานท่ีไดรับจากองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน และ
จัดทําคําสั่งจายฯ จํานวน 3
ฉบับ เสนอผูวาราชการจังหวัด
พิจารณาอนุมัติ และจังหวัด
จัดสงคําสั่งจายฯ ใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินทราบ
เพ่ือดําเนินการแจงให
ขาราชการสวนทองถ่ิน ผูมี
สิทธิรับทราบ โดยลงลายมือ
ชื่อ พรอมท้ังวัน เดือน ป และ
ดําเนินการเบิกจายฯ ใหตอไป

21 วัน กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถ่ิน

(1. ระยะเวลา :
ภายใน 21 วันนับ
จากวันท่ีสํานักงาน
สงเสริมการ
ปกครองทองถ่ิน
จังหวัดไดรับเรื่อง
2. หนวยงาน
ผูรับผิดชอบ คือ
สํานักงานสงเสริม
การปกครอง
ทองถ่ินจังหวัด
กําแพงเพชร)

ระยะเวลาดําเนินการรวม 37 วัน

14.งานบริการนี้ ผานการดําเนนิการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ผานการดําเนินการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว 37 วัน

15.รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ

ท่ี รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร หมายเหตุ

1) แบบขอรับบําเหน็จ
หรือบํานาญ
(แบบ บ.ท.1)

- 3 0 ฉบับ (ขอรับแบบขอรับ
บําเหน็จหรือบํานาญท่ี
หนวยงานตนสังกัด)

2) แบบรายการรับ
เงินเดือน
(แบบ บ.ท.2)

- 3 0 ฉบับ (หนวยงานตนสังกัด
เปนผูจัดทํา)
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ท่ี รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร หมายเหตุ

3) คําสั่งบรรจุ/แตงตั้ง
หรือหนังสือรับรอง
การบรรจุครั้งแรก
(กรณีโอน/ยายมา
จากสวนราชการ
อ่ืน)

- 0 3 ฉบับ -

4) หนังสือรับรองการ
มีสิทธิไดนับเวลา
ทวีคูณของ
หนวยงานตามขอ
16 (10) – (12)
ของระเบียบ
กระทรวงมหาด
ไทยวาดวยเงิน
บําเหน็จบํานาญ
ขาราชการสวน
ทองถ่ิน พ.ศ.
2546 (ถามี)

- 3 0 ฉบับ (รับรองโดยหนวยงาน
ตามขอ 16 (10) –
(12) ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวา
ดวยเงินบําเหน็จ
บํานาญขาราชการ
สวนทองถ่ิน
พ.ศ. 2546)

5) ใบรับรองของ
แพทยท่ีทาง
ราชการรับรอง

- 3 0 ฉบับ -

15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพิ่มเติม

ท่ี รายการเอกสาร
ย่ืนเพิ่มเติม

หนวยงานภาครัฐผู
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร หมายเหตุ

ไมพบเอกสารอ่ืน ๆ สําหรับยื่นเพ่ิมเติม

16.คาธรรมเนียม
1) ไมเสียคาธรรมเนียม

หมายเหตุ -
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17.ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียน ถาการบริการไมเปนไปตามขอตกลงท่ีระบุไวขางตน สามารถติดตอเพ่ือรองเรียนไดท่ี

ศูนยรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข เทศบาลตําบลชองลม อําเภอลานกระบือ จังหวัดกําแพงเพชร
โทรศัพท 0 5574 1666 7 ตอ 100 หรือ ทางเว็บไซต www.chonglom.go.th
หรือทางตูรับเรื่องรองเรียน ณ สํานักงานเทศบาลตําบลชองลม อําเภอลานกระบือ จังหวัดกําแพงเพชร
หมายเหตุ -

2) ชองทางการรองเรียน สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ินจังหวัดกําแพงเพชร  โทรศัพท 0-5570-5045
หมายเหตุ -

3) ชองทางการรองเรียน ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th
ตู ปณ.1111 เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)

18.ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
1) แบบขอรับบําเหน็จหรือบํานาญ (แบบ บ.ท.1), แบบรายการรับเงินเดือน (แบบ บ.ท.2)

19. หมายเหตุ
-

วันท่ีพิมพ 21/07/2558
สถานะ เผยแพรบนเว็บไซตแลว
จัดทําโดย เทศบาลตําบลชองลม อําเภอลานกระบือ

จังหวัดกําแพงเพชร สถ.มท.
อนุมัติโดย นายกเทศมนตรีตําบลชองลม
เผยแพรโดย เทศบาลตําบลชองลม


