
 
 
 

 
ประกาศส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช 

เรื่อง  การจัดท าคู่มือส าหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติอ านวยความสะดวกในการพิจารณา 
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 

.............................................. 
  ตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.
2558 มาตรา 4 ประกอบมาตรา 7 และมาตรา 17 บัญญัติให้ผู้ซึ่งกฎหมายก าหนดให้มีอ านาจอนุญาตต้อง
จัดท าคู่มือประชาชนให้แล้วเสร็จ ภายใน 180 วัน นับตั้งแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา โดยจะครบก าหนดเวลาด าเนินการในวันที่  20  กรกฎาคม  2558  นั้น 

  ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ด าเนินการจัดท าคู่มือ 
ประชาชน     ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้อนุมัติในระบบสารสนเทศฯ เป็นไปตามที่ส านักงาน 
ก.พ.ร.ก าหนด เสร็จเรียบร้อยแล้ว จ านวน 6 กระบวนงาน 

  จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

    ประกาศ ณ วันที่  20  เดือนกรกฎาคม  พ.ศ.2558 
 
 
 
 
      (นายอมร  วงศ์วรรณ) 
           ท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สถจ.นศ รับเรื่อง
ขอรับฯจาก อปท. 

แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ 

ชื่อ กระบวนงาน : การขอรับบ าเหน็จหรือบ านาญปกติของข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น ตาม พ.ร.บ.บ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2500            
                       มาตรา 20 
                                                                                             

 

 

 

         

 

 

 

      เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
1.  นางชะบา  ศรีวิลัย  (อบจ.) 
2. นางจีระพร  รักเอียด (ทต.) 
3. นางวิไล  สุวรรณ  (ทม.ปากพนัง) 
4.  นางสาววลิดา  ไกรถาวร (อบต.) 
5.  นางสาววิไล  สุวรรณ (ทม.ปากพนัง) 
6.  นางสาวไพริน  คงสุวรรรณ (ทน.นศ.)  

 

ผวจ.พิจารณาลงนามใน
ค าสั่ง 

 

จัดส่งค าสั่งจ่าย ฯ ให้ 
อปท.ที่ขอรับ 

เจ้าหน้าท่ีตรวจหลักฐานขอรับฯ 
ประกอบด้วย 
1.แบบขอรับบ าเหน็จบ านาญ  
2. แบบรายการรับเงินเดือน 
3. ส าเนาค าสั่งบรรจุครั้งแรก 
4.หนังสือรับรองการมสีิทธินับเวลา
ทวีคูณ 

(เอกสารอย่างละ 3 ชุด) 
 

 

จัดท าค าสั่งจ่ายฯเพ่ือ
เสนอต่อ ผวจ.นศ.    ภายใน 15 วนั 

ภายใน 3วนั  

กรณเีอกสารไม่ครบ 

แจ้งกลับ อปท. ภายใน 3 วัน 



แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ 
ชื่อ กระบวนงาน : การขอรับบ านาญพิเศษของข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น ตาม พ.ร.บ.บ าเหน็จ
บ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2500 มาตรา 36 

 
 

สถจ.นศ รับเรื่องขอรับฯ 

จาก อปท. 

เจ้าหน้าที่ตรวจหลักฐานขอรับฯ 

เอกสารประกอบด้วย 

1. แบบขอรับบ าเหน็จบ านาญ  
2.แบบรายการรับเงินเดือน  
3.ส าเนาค าสั่งบรรจุครั้งแรก  

4. หนังสือรับรองการมีสิทธิได้นับเวลาทวีคูณ  
5. ส าเนาใบมรณบัตร 

 

จัดท าค าสั่งจ่ายฯเพื่อเสนอต่อ ผวจ.นศ. 

 (ภายใน 15 วัน) 

 

 

ผวจ.พิจารณาลงนาม 

ในค าสั่ง 

 

จัดส่งค าสั่งจ่าย ฯ  

ให้ อปท. 

ที่ขอรับ 
(ภายใน 3 วัน) 

เอกสารไมค่รบถ้วน 

แจ้งกลบั อปท. ภายใน 3 วนั 



เจ้าหน้าท่ีตรวจหลักฐานขอรับฯ 

เอกสารขอรับประกอบด้วย  
 แบบขอรับบ าเหน็จหรือบ านาญ 

 แบบรายการรับเงินเดือน 

 ส าเนาค าสั่งบรรจุครั้งแรก 

 หนังสือรับรองการมีสิทธิได้นับเวลาทวีคูณ 

 ส าเนาใบมรณบัตร  

 

ผวจ. พิจารณาลงนามในค าสั่ง 

เอกสารไม่ครบแจ้ง
กลับ อปท. 

แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ 
ชื่อ กระบวนงาน : การขอรับบ านาญพิเศษของทายาท ( กรณีข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรม 
เนื่องจากปฏิบัติหน้าที่ ) ตาม พ.ร.บ.บ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2500 มาตรา 40 
 

 

สถจ.นศ รับเรื่องขอรับจาก อปท. 

 

 

 

  

                                                                                                                              

 

 

 

จัดท าค าสั่งจ่ายฯเพื่อเสนอ 

ต่อ ผวจ.นศ. 

 

 

 

 

 

 

แจ้งค าสั่งจ่ายให้ อปท.ที่ขอรับ 

 



แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ 

ชื่อ กระบวนงาน : การขอรับบ าเหน็จด ารงชีพของข้าราชการบ านาญส่วนท้องถิ่น ตามพ.ร.บ.บ าเหน็จ
บ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2500 มาตรา 46/1                        
 
 
 
 

เอกสารไม่ครบ 
แจ้งกลับ อปท.  
ภายใน 3 วัน 

 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารประกอบการขอรับ 

1.แบบขอรับบ าเหน็จด ารงชีพ 

2. ส าเนาทะเบียนบ้าน 

(กรณีเอกสารไม่ครบ จว.  
แจ้งกลับ อปท. ภายใน 3 วัน ) 

 

รับเร่ือง 

ตรวจหลกัฐาน 

แจ้งค าสัง่จ่ายฯ 

จดัท าค าสัง่จ่าย 

ผวจ.นศ ลงนาม 

เอกสารประกอบการขอรับ 

1. แบบขอรับบ าเหน็จด ารงชีพ 

2.ส าเนาทะเบียนบ้าน 

สถจ.นศ. 

รับเร่ืองขอรับฯ จาก อปท. 

จดัท าค าสัง่จ่าย ฯ 

เพื่อเสนอตอ่ ผู้วา่ราชการจงัหวดั นศ. 

( 15 วนั ) 

 

ผู้วา่ราชการจงัหวดั นศ  

พิจารณาลงนามในค าสัง่ 

 

แจ้งค าสัง่จ่ายเงินบ าเหน็จด ารงชีพ 

ให้ อปท.ท่ีขอรับ ฯ 



ผนผังแสดงข้ันตอนและระยะเวลาการให้บริการ 
ชื่อ กระบวนงาน : การขอรับบ าเหน็จตกทอด (กรณีข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรม) ตาม พ.ร.บ.บ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น  
                       พ.ศ.2500 มาตรา 47 
 

 

                                         เอกสารไม่ครบ 
                                         ส่งคืน อปท. 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

สถจ.นศ 
รับเรื่อง
ขอรับฯ

เจ้าหน้าที่
ตรวจ

หลักฐาน 

จัดท าค าสั่ง
จ่ายฯเพื่อ
เสนอต่อ 
ผวจ.นศ. 

จัดส่งค าสั่ง
จ่าย ฯ ให้ 

อปท.ที่ขอรับ 

ผวจ.
พิจารณาลง
นามในค าสั่ง 

เอกสารประกอบการขอรับ 

1.แบบขอรับบ าเหนจ็หรือบ านาญ       6. แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตวัผู้รับบ าเหน็จตกทอด 

2.แบบรายการรับเงินเดือน   7. ส าเนาค าสั่งบรรจุ 

3. แบบขอรับบ าเหน็จตกทอด   8. หนังสือรับรองการมีสิทธิได้นับเวลาทวีคูณ 

4. ส าเนาใบมรณบัตร 

5.แบบหนังสือรับรองการใช้เงินคืนแก่ทางราชการ   

 



แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ 

ชื่อ กระบวนงาน : การขอรับบ าเหน็จตกทอดและเงินช่วยพิเศษ (กรณีผู้รับบ านาญส่วนท้องถิ่นถงึแกก่รรม) ตาม พ.ร.บ.บ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2500 มาตรา  47 ,48 

ผวจ.พิจารณาลงนามในค าสั่ง 

 

3 วนั 

15 วนั 

เอกสารประกอบการขอรับของ อปท. 

1. แบบขอรับบ าเหน็จตกทอด 

2. แบบหนังสือรับรองการใช้เงินคนืแก่ทาง

ราชการ 

3. แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตวัผู้รับ

บ าเหน็จตกทอด 

4. แบบค าขอรับเงินช่วยพิเศษ  

5.หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผูร้ับเงินช่วยพิเศษ 

(กรณีเอกสารไม่ครบ จว. แจ้งกลับ อปท.  
ภายใน 3 วัน ) 

แจ้งค าสั่งจ่าย ให้ 
อปท. ที่ขอรับ 

เอกสารไม่ครบ แจ้งกลับ 3 วัน 

ผวจ.พิจารณาลงนาม
ในค าสั่ง 

จัดท าค าสั่งจ่ายฯ เพือ่ 
เสนอตอ่ ผวจ.นศ 

เจ้าหน้าที่ตรวจ
หลักฐาน เอกสาร
ขอรับของ อปท. 

สถจ.นศ รับเรื่อง
ขอรับ จาก อปท. 


