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คู่มือสำหรั บประชำชน: กำรขอรั บบำเหน็จพิเศษรำยเดื อนของลูกจ้ ำงประจำขององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น
หน่วยงานที่รบั ผิ ดชอบ: องค์การบริหารส่ วนตาบลท่าเจ้ าสนุ ก อาเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงำน: การขอรับบาเหน็จพิเศษรายเดือนของลู กจ้ างประจาขององค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น
2. หน่ วยงำนเจ้ ำของกระบวนงำน: องค์การบริหารส่ วนตาบลท่าเจ้ าสนุก อาเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
3. ประเภทของงำนบริ กำร: กระบวนงานบริการที่เบ็ด เสร็จในหน่ วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงำนบริ กำร: อนุมตั ิ
5. กฎหมำยที่ให้ อำนำจกำรอนุญ ำต หรื อที่เกี่ยวข้ อง:
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้ว ยบาเหน็ จลูกจ้างของหน่ วยการบริ หารราชการส่ วนท้ องถิ่น พ.ศ. 2542
6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ ไป
7. พืน้ ที่ให้ บริ กำร: ท้ องถิ่น
8. กฎหมำยข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้ อกำหนด ฯลฯ
0 วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่ อเดือน 0
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ ำงอิงของคู่มือประชำชน การขอรับบาเหน็จพิเศษรายเดือนของลู กจ้ างประจาขององค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น
11. ช่ องทำงกำรให้ บริ กำร
1) สถานที่ให้ บริ การ องค์ การบริ หารส่ วนตาบลท่ าเจ้าสนุก อาเภอท่ าเรื อ จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
/ติ ดต่ อด้วยตนเอง ณ หน่ วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริ การ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที ่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่ เวลา
08:30 - 16:30 น.
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
1. สิ ทธิ ประโยชน์เกี่ยวกับบาเหน็จพิเศษรายเดือ น เป็ นสิ ทธิ ประโยชน์ที่จ่ายให้ แก่ลูกจ้ างประจาที่ ได้ ร ับอันตรายหรือ
เจ็บป่ วยเพราะเหตุปฏิบตั ิงานในหน้ าที่ห รือ ถูกประทุษร้ ายเพราะเหตุ กระท าตามหน้ าที่ซึ่งแพทย์ ที่ทางราชการรับรองได้
ตรวจ และแสดงว่าไม่สามารถปฏิบตั ิงานในหน้ าที่ได้ อี กเลย
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2. ลู กจ้ างประจาผู้ มีสิทธิ รบั บาเหน็จพิเศษจะขอรับเป็ นบาเหน็จพิเศษรายเดือ นแทนก็ได้ โดยจ่ายเป็ นรายเดือนเริ่ มตังแต่
้
วันที่ลูกจ้ างประจาออกจากงานจนถึงแก่ความตาย
3.องค์การบริหารส่ วนจังหวัด/เทศบาล/องค์การบริ หารส่ ว นตาบล/เมืองพัทยาจะแจ้ งผลการพิจารณาให้ ผ้ ู ยื่นคาขอทราบ
ภายใน 7 วัน นับแต่วนั ที่พิจารณาแล้ วเสร็จ ตามมาตรา 10 แห่ง พ.ร.บง การอานวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
4. กรณี คาขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจ ารณาไม่ ถูกต้ องหรือ ไม่ครบถ้ วน และไม่อาจแก้ ไข/เพิ่มเติมได้ ใน
ขณะนัน้ ผู้ รบั คาขอและผู้ ยื่นคาขอจะต้ องลงนามบันทึกสองฝ่ ายและรายการเอกสาร/หลักฐานร่ วมกัน พร้ อมกาหนด
ระยะเวลาให้ ผ้ ู ยื่นคาขอดาเนินการแก้ ไข/เพิ่มเติม หากผู้ ยื่นคาขอไม่ดาเนินการแก้ ไข/เพิ่มเติ มภายในระยะเวลาที่ กาหนด
ผู้ รบั คาขอจะดาเนินการคืนคาขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
5. พนักงานเจ้ าหน้ าที่จะยังไม่พิจารณาคาขอ และยังไม่นบั ระยะเวลาดาเนินงานจนกว่าผู้ ยื่นคาขอจะดาเนิ นการแก้ ไขคา
ขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้ วนตามบันทึ กสองฝ่ ายนันเรี
้ ยบร้ อยแล้ ว
6. ระยะเวลาการให้ บริการตามคู่มื อเริ่ มนับหลังจากเจ้ าหน้ า ที่ผ้ ู รบั คาขอตรวจสอบค าขอและรายการเอกสารหลักฐาน
แล้ วว่ามีความครบถ้ วนตามที่ระบุ ไว้ ในคู่ มือ ประชาชน
13. ขัน้ ตอน ระยะเวลำ และส่ วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน
การตรวจสอบเอกสาร

1)

การพิจารณา
2)

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริ กำร

ระยะเวลำ
ให้ บริ กำร

ลู กจ้ างประจาผู้ มีสิทธิ ยื่น
3 ชัว่ โมง
เรื่องขอรับบาเหน็จพิเศษ
รายเดือนพร้ อมเอกสารต่อ
องค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น
ที่สังกัด และเจ้ าหน้ าที่
ตรวจสอบความครบถ้ วน
ของหลักฐาน
เจ้ าหน้ าที่ผ้ ู รบั ผิ ดชอบของ 6 วัน
องค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น
ตรวจสอบความถูก
ต้ องและรวบรวมหลักฐาน
และเอกสารที่เกี่ยวข้ อง
เสนอผู้ มีอานาจพิจารณา

ส่ วนงำน /
หน่ วยงำนที่
รั บผิดชอบ
กรมส่ งเสริมการ
ปกครองท้ องถิ่น

กรมส่ งเสริมการ
ปกครองท้ องถิ่น

หมำยเหตุ

(องค์การบริหาร
ส่ วนตาบลท่าเจ้ า
สนุก อาเภอท่าเรือ
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา)

(องค์การบริหาร
ส่ วนตาบลท่าเจ้ า
สนุก อาเภอท่าเรือ
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา)
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริ กำร

ระยะเวลำ
ให้ บริ กำร

การพิจารณา

ส่ วนงำน /
หน่ วยงำนที่
รั บผิดชอบ
กรมส่ งเสริมการ
ปกครองท้ องถิ่น

นายกองค์กรปกครองส่ วน 8 วัน
ท้ องถิ่นหรือผู้ รบั มอบอานาจ
พิจารณาสั่งจ่ายเงิ น
บาเหน็จพิเศษรายเดือน
3)
โดยให้ องค์กรปกครองส่ วน
ท้ องถิ่นแจ้ งและเบิกจ่ายเงิ น
ดังกล่ าว ให้ แก่ลูกจ้ างประจา
ต่อไป
ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 15 วัน
14. งำนบริ กำรนี ้ ผ่ ำนกำรดำเนินกำรลดขัน้ ตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ ว
ผ่ านการดาเนินการลดขันตอน
้
และระยะเวลาปฏิบตั ิราชการมาแล้ ว 15 วัน
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่น คำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงำนภำครั ฐ
จำนวน
รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครั ฐ
จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
ที่
เอกสำร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร
สำเนำ
เอกสำร
ฉบับจริ ง
แบบคำขอรับ
1
0
ฉบับ
บำเหน็จพิเศษ
รำยเดือนลู กจ้ ำง
1)

2)

ใบรับรองของ
แพทย์ที่ทำง
รำชกำรรับรอง
ว่ำไม่สำมำรถ
ปฏิบตั ิหน้ ำที่ได้

-

1

0

ฉบับ

หมำยเหตุ

(องค์การบริหาร
ส่ วนตาบลท่าเจ้ า
สนุก อาเภอท่าเรือ
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
)

หมำยเหตุ
(ขอรับแบบคำ
ขอรับบำเหน็จ
พิเศษรำยเดือน
ลู กจ้ ำงที่
หน่วยงำนต้ น
สังกัด)
-
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15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรั บยื่นเพิ่มเติม
ที่

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครั ฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร

ไม่ พบเอกสารอืน่ ๆ สาหรับยืน่ เพิ่ มเติ ม
16. ค่ ำธรรมเนียม

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริ ง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

ไม่ มีข้อมูลค่ าธรรมเนี ยม
17. ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน
1) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน องค์การบริหารส่ วนตาบลท่าเจ้ าสนุก อาเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โทรศัพท์ 0-3576-0436 ต่อ 12
หมายเหตุ 2) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( เลขที ่ 1 ถ.พิ ษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่ วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที ่ 1 ถ.พิ ษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
18. ตัวอย่ ำงแบบฟอร์ ม ตัวอย่ ำง และคู่มือกำรกรอก
1)
แบบคาขอรับบาเหน็จพิเศษรายเดื อนลู กจ้ าง
19. หมำยเหตุ
วันที่พิมพ์
สถำนะ

17/08/2558
รออนุมตั ิขนที
ั ้ ่ 2 โดยสานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)
จัดทำโดย
องค์การบริหารส่ วนตาบลท่าเจ้ า
สนุก อาเภอท่าเรือ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา สถ.มท.
อนุมัติโดย เผยแพร่ โดย -

5/5

