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คู่มือสําหรับประชาชน: การขอรับบําเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจําหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สํานักปลัด
สังกัด: องค์การบริหารส่วนตําบลคันธารราษฎร์ อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
1. ชื่อกระบวนงาน: การขอรับบําเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจําหรือลูกจ้างชั่วคราว
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: สํานักปลัด
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุมัติ
5. กฎหมายที่ให้อํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยบําเหน็จลูกจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542
6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
7. พื้นที่ให้บริการ: ท้องถิ่น
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กําหนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ข้อกําหนด ฯลฯ 0 วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคู่มือประชาชน] การขอรับบําเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจําหรือ
ลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 21/07/2558 15:25
11. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานที่ให้บริการ สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลคันธารราษฎร์ อําเภอกันทรวิชัย
จังหวัดมหาสารคาม /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)
หมายเหตุ ()
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. สิทธิประโยชน์เกี่ยวกับบําเหน็จพิเศษเป็นสิทธิประโยชน์ที่จ่ายครั้งเดียวให้แก่ลูกจ้างประจําหรือลูกจ้าง
ชั่วคราวที่ได้รับอันตรายหรือเจ็บป่วยเพราะเหตุปฏิบัติงานในหน้าที่หรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุกระทําตาม
หน้าที่ซึ่งแพทย์ที่ทางราชการรับรองได้ตรวจสอบและแสดงว่าไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อีกเลยนอกจากจะได้
บําเหน็จปกติแล้วให้ได้รับบําเหน็จพิ เศษอีกด้วยเว้นแต่อันตรายที่ได้รับหรือการเจ็บป่วยเกิดความประมาท
เลินเล่ออย่างร้ายแรงหรือความผิดของตนเอง
2. กรณีของลูกจ้างชั่วคราวมีสิทธิรับบําเหน็จพิเศษแต่ไม่มีสิทธิได้รับบําเหน็จปกติ

2/4
3. กรณีหากลูกจ้างประจําหรือลูกจ้างชั่วคราวผู้มีสิทธิได้รับทั้งบําเหน็จพิเศษตามระเบียบนี้เงินสงเคราะห์
ผู้ประสบภัยตามกฎหมายว่าด้วยการสงเคราะห์ผู้ประสบภัยเนื่องจากการช่วยเหลือราชการการปฏิบัติงาน
ของชาติหรือการปฏิบัติตามหน้าที่มนุษยธรรมเงินค่าทดแทน ตามระเบียบว่าด้วยการจ่ายเงินค่าทดแทนและ
การพิจารณาบําเหน็จความชอบในการปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์หรือเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน
จากทางราชการหรือจากหน่วยงานอื่นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสั่งให้ไปปฏิบัติงานเงินดังกล่าวให้เลือกรับ
ได้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วแต่จะเลือก
4. องค์การบริหารส่วนจังหวัด/เทศบาล/องค์การบริหารส่วนตําบล/เมืองพัทยา จะแจ้งผลการพิจารณา
ให้ผู้ยื่นคําขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ ตามมาตรา 10 แห่งพ.ร.บ.การอํานวยความ
สะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
5. กรณีคําขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนและไม่อาจแก้ไข/
เพิ่มเติมได้ในขณะนั้นผู้รับคําขอและผู้ยื่นคําขอจะต้องลงนามบันทึกสองฝ่ายและรายการเอกสาร/หลักฐาน
ร่วมกั นพร้ อมกํ าหนดระยะเวลาให้ ผู้ยื่น คําขอดําเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมหากผู้ยื่ นคํา ขอไม่ดําเนินการแก้ไข/
เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กําหนดผู้รับคําขอจะดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
6.
พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาคําขอและยังไม่นับระยะเวลาดําเนินงานจนกว่าผู้ยื่นคําขอ
จะดํ า เนิ น การแก้ ไ ขคํ า ขอหรื อ ยื่ น เอกสารเพิ่ ม เติ ม ครบถ้ ว นตามบั น ทึ ก สองฝ่ า ยนั้ น เรี ย บร้ อ ยแล้ ว
7. ระยะเวลาการให้บริการตามคู่มือเริ่มนับหลังจากเจ้าหน้าที่ผู้รับคําขอตรวจสอบคําขอและรายการเอกสาร
หลักฐานแล้วว่ามีความครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ประเภท
รายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนงาน / หน่วยงานที่
ที่
ขั้นตอน
การบริการ
ให้บริการ
รับผิดชอบ
1) การตรวจสอบ ลูกจ้างประจําหรือลูกจ้าง 3 ชั่วโมง สํานักปลัด
เอกสาร
ชั่วคราวผู้มีสิทธิยื่นเรื่อง
ขอรับ
บําเหน็จพิเศษพร้อม
เอกสารต่อองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
ที่สังกัดและเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบขององค์กร
ปกครองท้องถิ่นตรวจสอบ
ความถูกต้องครบถ้วนของ
เอกสาร

หมายเหตุ
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ประเภท
ขั้นตอน
2) การพิจารณา

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
ตรวจสอบความถูกต้อง
และรวบรวมหลักฐานและ
เอกสาร
ที่เกี่ยวข้องเสนอผู้มีอํานาจ
พิจารณา
3) การพิจารณา นายกองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นหรือผู้รับมอบ
อํานาจ
พิจารณาสั่งจ่ายเงิน
บําเหน็จพิเศษโดยให้
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแจ้งและเบิก
จ่ายเงินดังกล่าว ให้แก่
ลูกจ้างประจําหรือลูกจ้าง
ชั่วคราวต่อไป
ระยะเวลาดําเนินการรวม 15 วัน
ที่

ระยะเวลา ส่วนงาน / หน่วยงานที่
ให้บริการ
รับผิดชอบ
6 วัน
สํานักปลัด

8 วัน

สํานักปลัด

หมายเหตุ

(หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ
คือองค์กร
ปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
ที่สังกัด
)

14. งานบริการนี้ผ่านการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ผ่านการดําเนินการลดขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว 15 วัน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
หน่วยงานภาครัฐ จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
ที่ รายการเอกสาร
หมายเหตุ
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ผู้ออกเอกสาร
(ขอรับแบบคํา
1) แบบคําขอรับ 1
0
ฉบับ
ขอรับบําเหน็จ
บําเหน็จพิเศษ
พิเศษลูกจ้างที่
ลูกจ้าง
หน่วยงานต้น
สังกัด)

2) ใบรับรองของ แพทย์ที่ทาง
ราชการรับรอง
ว่าไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้

1

0

ฉบับ
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15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
ที่
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ไม่พบเอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม

หมายเหตุ

16. ค่าธรรมเนียม
ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม
17. ช่องทางการร้องเรียน
1) ช่องทางการร้องเรียน ศูนย์ดํารงธรรมองค์การบริหารส่วนตําบลคันธารราษฎร์
หมายเลขโทรศัพท์ 0 4378 9424
หมายเหตุ( เลขที่ 61 หมู่ที่ 7 ต.คันธารราษฎร์ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
/ สายด่วน โทร. 0 4378 9424 / www.kanthararat.go.th)
2) ช่องทางการร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชนสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th /
ตู้ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
1) แบบคําขอรับบําเหน็จพิเศษลูกจ้าง
19. หมายเหตุ
วันที่พิมพ์
สถานะ
จัดทําโดย
อนุมัติโดย
เผยแพร่โดย

21/07/2558
เผยแพร่คู่มือบนเว็บไซต์แล้ว
องค์การบริหารส่วนตําบลคันธารราษฎร์
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลคันธารราษฎร์
องค์การบริหารส่วนตําบลคันธารราษฎร์

