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คู่มือสําหรั บประชาชน: การขอรั บบําเหน็จปกติ หรื อบําเหน็จรายเดือนของลูกจ้ างประจําขององค์ กรปกครอง
ส่ วนท้ องถิน
หน่วยงานทีรับผิดชอบ: เทศบาลตําบลอุโมงค์ อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย
1. ชือกระบวนงาน: การขอรับบําเหน็จปกติ หรื อบําเหน็จรายเดือนของลูกจ้ างประจําขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ น
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน: เทศบาลตําบลอุโมงค์ อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริ การทีเบ็ดเสร็ จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุมตั ิ
5. กฎหมายทีให้ อาํ นาจการอนุญาต หรื อทีเกียวข้ อง:
1) ระเบี ยบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยบําเหน็จลูกจ้างของหน่วยการบริ หารราชการส่วนท้องถิ น พ.ศ. 2542
6. ระดับผลกระทบ: บริ การทัวไป
7. พื นทีให้ บริการ: ท้ องถิน
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงทีกาํ หนดระยะเวลา ระยะเวลาทีกาํ หนดตามกฎหมาย / ข้ อกําหนด ฯลฯ
0 วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จํานวนเฉลียต่ อเดือน 0
จํานวนคําขอทีมากทีสุด 0
จํานวนคําขอทีน้อยทีสุด 0
10. ชืออ้ างอิงของคู่มือประชาชน สําเนาคูม่ ือประชาชน 09/08/2015 00:43การขอรับบําเหน็จปกติ หรื อบําเหน็จราย
เดือนของลูกจ้ างประจําขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ น
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานทีให้ บริการ เทศบาลตําบลอุโมงค์ /ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที ทางราชการกํ าหนด) ตังแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เที ยง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงือนไข(ถ้ ามี) ในการยืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. สิทธิประโยชน์เกียวกับบําเหน็จปกติของลูกจ้ างประจํา เป็ นสิทธิประโยชน์ทีจา่ ยให้ แก่ลกู จ้ างประจําทีออกจากงานโดย
ต้ องมีระยะเวลาทํางานไม่น้อยกว่า 1 ปี บริ บรู ณ์ เมือพ้ นหรื อออกจากงานด้ วยเหตุในข้ อ 6 (3) ถึง (16) และกรณีทํางาน
เป็ นลูกจ้ างประจําไม่น้อยกว่า 5 ปี บริ บรู ณ์ และลาออกจากงานด้ วยเหตุในข้ อ 6 (1) และ (2) ของระเบียบ
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กระทรวงมหาดไทยว่าด้ วยบําเหน็จลูกจ้ างของหน่วยการบริ หารราชการส่วนท้ องถิ น พ.ศ. 2542 และทีแก้ ไขเพิมเติม
2. กรณีบําเหน็จรายเดือนลูกจ้ างประจําผู้มีสิทธิรับบําเหน็จปกติ โดยมีเวลาทํางานตั งแต่ 25 ปี บริ บรู ณ์ขึ นไป จะขอรับ
บําเหน็จรายเดือนแทนบําเหน็จปกติได้ โดยจ่ายเป็ นรายเดือนเริ มตั งแต่วนั ทีลกู จ้ างประจําออกจากงานจนถึงแก่ความ
ตาย
3.องค์การบริ หารส่วนจังหวัด/เทศบาล/องค์การบริ หารส่วนตําบล/เมืองพัทยา จะแจ้ งผลการพิจารณาให้ ผ้ ยู ืนคําขอทราบ
ภายใน 7 วัน นับแต่วนั ทีพิจารณาแล้ วเสร็ จตามมาตรา 10 แห่ง พระราชบัญญัตกิ ารอํานวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
4. กรณีคําขอหรื อรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถกู ต้ องหรื อไม่ครบถ้ วน และไม่อาจแก้ ไข/เพิมเติมได้ ใน
ขณะนั น ผู้รับคําขอและผู้ยืนคําขอจะต้ องลงนามบันทึกสองฝ่ ายและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกัน พร้ อมกําหนด
ระยะเวลาให้ ผ้ ยู ืนคําขอดําเนินการแก้ ไข/เพิมเติม หากผู้ยืนคําขอไม่ดําเนินการแก้ ไข/เพิมเติมภายในระยะเวลาทีกําหนด
ผู้รับคําขอจะดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
5. พนักงานเจ้ าหน้ าทีจะยังไม่พิจารณาคําขอ และยังไม่นบั ระยะเวลาดําเนินงานจนกว่าผู้ยืนคําขอจะดําเนินการแก้ ไขคํา
ขอหรื อยืนเอกสารเพิมเติมครบถ้ วนตามบันทึกสองฝ่ ายนั นเรี ยบร้ อยแล้ ว
6. ระยะเวลาการให้ บริ การตามคูม่ ือเริ มนับหลังจากเจ้ าหน้ าทีผ้ รู ับคําขอตรวจสอบคําขอและรายการเอกสารหลักฐาน
แล้ วว่ามีความครบถ้ วนตามทีระบุไว้ ในคูม่ ือประชาชน

13. ขั นตอน ระยะเวลา และส่ วนงานทีรับผิดชอบ
ที

ประเภทขั นตอน
การตรวจสอบเอกสาร

1)

รายละเอียดของขั นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ลูกจ้ างประจําผู้มีสิทธิยืน
3 ชัวโมง
เรื องขอรับบําเหน็จปกติหรื อ
บําเหน็จรายเดือนพร้ อม
เอกสารต่อองค์กรปกครอง
ส่วนท้ องถินทีสงั กัด และ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที
รั บผิดชอบ
กรมส่งเสริ มการ
ปกครองท้ องถิน

หมายเหตุ

(หน่วยงาน
รับผิดชอบ คือ
กองคลัง เทศบาล
ตําบลอุโมงค์)
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ที

ประเภทขั นตอน

รายละเอียดของขั นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที
รั บผิดชอบ

หมายเหตุ

เจ้ าหน้ าทีตรวจสอบความ
ครบถ้ วนจองเอกสาร
หลักฐาน
การตรวจสอบเอกสาร

เจ้ าหน้ าทีผ้ รู ับผิดชอบของ 6 วัน
องค์กรปกครองส่วนท้ องถิน
ตรวจสอบความถูกต้ อง
และรวบรวมหลักฐานและ
เอกสารทีเกียวข้ องเสนอผู้มี
อํานาจพิจารณา

กรมส่งเสริ มการ
ปกครองท้ องถิน

(หน่วยงาน
รับผิดชอบ คือ
กองคลัง เทศบาล
ตําบลอุโมงค์)

การพิจารณา

นายกองค์กรปกครองส่วน 8 วัน
ท้ องถินหรื อผู้รับมอบอํานาจ
พิจารณาสังจ่ายเงิน
บําเหน็จปกติ หรื อบําเหน็จ
รายเดือน โดยให้ องค์กร
ปกครองส่วนท้ องถินแจ้ ง
และเบิกจ่ายเงินดังกล่าวให้
ลูกจ้ างประจําต่อไป

กรมส่งเสริ มการ
ปกครองท้ องถิน

(หน่วยงาน
รับผิดชอบ คือ
กองคลัง เทศบาล
ตําบลอุโมงค์)

2)

3)

ระยะเวลาดําเนินการรวม 15 วัน
14. งานบริการนี ผ่ านการดําเนินการลดขั นตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ผ่านการดําเนินการลดขั นตอน และระยะเวลาปฏิบตั ริ าชการมาแล้ ว 15 วัน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืนคําขอ
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15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีออกโดยหน่ วยงานภาครั ฐ
จํานวน
หน่ วยงานภาครั ฐ
รายการเอกสาร
ที
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
แบบคําขอรับ
1
บําเหน็จปกติ
หรื อบําเหน็จราย
1)
เดือนลูกจ้ าง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร
0

ฉบับ

หมายเหตุ
(ขอรับแบบคํา
ขอรับบําเหน็จ
ปกติ หรื อบําเหน็จ
รายเดือนลูกจ้ างที
หน่วยงานต้ น
สังกัด)

15.2) เอกสารอืน ๆ สําหรั บยืนเพิมเติม
ที

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร

ไม่พบเอกสารอื น ๆ สํ าหรับยื นเพิ มเติ ม

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

16. ค่ าธรรมเนียม
ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนี ยม
17. ช่ องทางการร้ องเรี ยน
1) ช่ องทางการร้ องเรี ยน เทศบาลตําบลอุโมงค์
หมายเหตุ (1. ทางอิ นเทอร์ เน็ต (www.umongcity.go.th)
2.
ทางโทรศัพท์ (053-983222 ต่อ 107)
3.
ทางไปรษณี ย์ (234 หมู่ที 5 ต.อุโมงค์ อ.เมื อง จ.ลําพูน 51150)
4.
ร้องเรี ยนด้วยตนเอง ณ สํานักงานเทศบาลตําบลอุโมงค์
5.
ตูร้ ับฟั งความคิ ดเห็น ณ สํานักงานเทศบาลตําบลอุโมงค์
)
2) ช่ องทางการร้ องเรี ยน ศูนย์บริ การประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( เลขที 1 ถ.พิ ษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที 1 ถ.พิ ษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
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1)

แบบคําขอรับบําเหน็จปกติ หรื อบําเหน็จรายเดือนลูกจ้ าง
-

19. หมายเหตุ
21/08/2558
รออนุมตั ขิ ั นที 1 โดยหัวหน้ า
หน่วยงาน (Reviewer)
จัดทําโดย
เทศบาลตําบลอุโมงค์ อําเภอเมือง
ลําพูน จังหวัดลําพูน สถ.มท.
อนุมัตโิ ดย เผยแพร่ โดย วันทีพมิ พ์
สถานะ

