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คู่มือสําหรั บประชาชน: การขอรั บบําเหน็จพิเศษของลูกจ้ างประจําหรื อลูกจ้ างชัวคราวขององค์ กรปกครอง
ส่ วนท้ องถิน
หน่วยงานทีรับผิดชอบ:เทศบาลตําบลขามใหญ่ อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
1. ชือกระบวนงาน:การขอรับบําเหน็จพิเศษของลูกจ้ างประจําหรื อลูกจ้ างชัวคราวขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ น
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน:สํานักปลัด เทศบาลตําบลขามใหญ่
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริ การทีเบ็ดเสร็ จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุมตั ิ
5. กฎหมายทีให้ อาํ นาจการอนุญาต หรื อทีเกียวข้ อง:
1) ระเบี ยบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยบําเหน็จลูกจ้างของหน่วยการบริ หารราชการส่วนท้องถิ นพ.ศ. 2542
6. ระดับผลกระทบ: บริ การทัวไป
7. พื นทีให้ บริการ: ท้ องถิน
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงทีกาํ หนดระยะเวลา ระยะเวลาทีกาํ หนดตามกฎหมาย / ข้ อกําหนด ฯลฯ
0วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จํานวนเฉลียต่ อเดือน0
จํานวนคําขอทีมากทีสุด 0
จํานวนคําขอทีน้อยทีสุด 0
10. ชืออ้ างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคูม่ ือประชาชน] การขอรับบําเหน็จพิเศษของลูกจ้ างประจําหรื อลูกจ้ าง
ชัวคราวขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิน เทศบาลตําบลขามใหญ่
11. ช่ องทางการให้ บริการ
สถานที ให้บริ การ สํ านักปลัด เทศบาลตําบลขามใหญ่
ระยะเวลาเปิ ดให้บริ การ เปิ ดให้บริ การวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที ทางราชการกํ าหนด) ตังแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เที ยง) หมายเหตุ (โทรศัพท์ 04-5475-051-3 )
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงือนไข(ถ้ ามี) ในการยืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. สิทธิประโยชน์เกียวกับบําเหน็จพิเศษเป็ นสิทธิประโยชน์ทีจา่ ยครั งเดียวให้ แก่ลกู จ้ างประจําหรื อลูกจ้ างชัวคราวทีได้ รับ
อันตรายหรื อเจ็บป่ วยเพราะเหตุปฏิบตั งิ านในหน้ าที หรื อถูกประทุษร้ ายเพราะเหตุกระทําตามหน้ าทีซึงแพทย์ทีทาง
ราชการรับรองได้ ตรวจสอบและแสดงว่าไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าทีได้ อีกเลยนอกจากจะได้ บําเหน็จปกติแล้ วให้ ได้ รับ
บําเหน็จพิเศษอีกด้ วยเว้ นแต่อนั ตรายทีได้ รับหรื อการเจ็บป่ วยเกิดความประมาณเลินเล่ออย่างร้ ายแรงหรื อความผิดของ
ตนเอง
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2. กรณีของลูกจ้ างชัวคราวมีสิทธิรับบําเหน็จพิเศษแต่ไม่มีสิทธิได้ รับบําเหน็จปกติ
3. กรณีหากลูกจ้ างประจําหรื อลูกจ้ างชัวคราวผู้มีสิทธิได้ รับทั งบําเหน็จพิเศษตามระเบียบนี เงินสงเคราะห์ผ้ ปู ระสบภัย
ตามกฎหมายว่าด้ วยการสงเคราะห์ผ้ ปู ระสบภัยเนื องจากการช่วยเหลือราชการการปฏิบตั งิ านของชาติหรื อการปฏิบตั ิ
ตามหน้ าทีมนุษยธรรมเงินค่าทดแทนตามระเบียบว่าด้ วยการจ่ายเงินค่าทดแทนและการพิจารณาบําเหน็จความชอบใน
การปราบปรามผู้ก่อการร้ ายคอมมิวนิสต์หรื อเงินอืนในลักษณะเดียวกันจากทางราชการหรื อจากหน่วยงานอื นทีองค์กร
ปกครองส่วนท้ องถินสังให้ ไปปฏิบตั งิ านเงินดังกล่าวให้ เลือกรับได้ เพียงอย่างใดอย่างหนึ งแล้ วแต่จะเลือก
4. องค์การบริ หารส่วนจังหวัด/เทศบาล/องค์การบริ หารส่วนตําบล/เมืองพัทยาจะแจ้ งผลการพิจารณาให้ ผ้ ยู ืนคําขอทราบ
ภายใน 7 วันนับแต่วนั ทีพิจารณาแล้ วเสร็ จตามมาตรา 10 แห่งพ.ร.บ.การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
ของทางราชการพ.ศ. 2558
5. กรณีคําขอหรื อรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถกู ต้ องหรื อไม่ครบถ้ วนและไม่อาจแก้ ไข/เพิมเติมได้ ในขณะนั น
ผู้รับคําขอและผู้ยืนคําขอจะต้ องลงนามบันทึกสองฝ่ ายและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกันพร้ อมกําหนดระยะเวลาให้ ผ้ ู
ยืนคําขอดําเนินการแก้ ไข/เพิมเติมหากผู้ยืนคําขอไม่ดําเนินการแก้ ไข/เพิมเติมภายในระยะเวลาทีกําหนดผู้รับคําขอจะ
ดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
6. พนักงานเจ้ าหน้ าทีจะยังไม่พิจารณาคําขอและยังไม่นบั ระยะเวลาดําเนินงานจนกว่าผู้ยื นคําขอจะดําเนินการแก้ ไขคํา
ขอหรื อยืนเอกสารเพิมเติมครบถ้ วนตามบันทึกสองฝ่ ายนั นเรี ยบร้ อยแล้ ว
7. 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
ลูกจ้ างประจําหรื อลูกจ้ าง
ชัวคราวผู้มีสิทธิยืนเรื อง
ขอรับ

ระยะเวลา
ให้ บริการ
3 ชัวโมง

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที
รั บผิดชอบ
กรมส่งเสริ มการ
ปกครองท้ องถิน

หมายเหตุ

(หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบคือ
องค์กรปกครอง
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ที

ประเภทขั นตอน

รายละเอียดของขั นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที
รั บผิดชอบ

บําเหน็จพิเศษพร้ อม
เอกสารต่อองค์กรปกครอง
ส่วนท้ องถิน
ทีสงั กัดและเจ้ าหน้ าที
ผู้รับผิดชอบขององค์กร
ปกครองท้ องถินตรวจสอบ
ความถูกต้ องครบถ้ วนของ
เอกสาร
การพิจารณา

ส่วนท้ องถินที
สังกัด
)

กรมส่งเสริ มการ
ปกครองท้ องถิน

(หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบคือ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้ องถินที
สังกัด
)

กรมส่งเสริ มการ
ปกครองท้ องถิน

(หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบคือ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้ องถินที
สังกัด
)

ตรวจสอบความถูกต้ องและ
รวบรวมหลักฐานและ
เอกสาร
ทีเกียวข้ องเสนอผู้มีอํานาจ
พิจารณา

2)

การพิจารณา

3)

เจ้ าหน้ าทีผ้ รู ับผิดชอบของ 6 วัน
องค์กรปกครองส่วนท้ องถิน

นายกองค์กรปกครองส่วน 8 วัน
ท้ องถินหรื อผู้รับมอบอํานาจ
พิจารณาสังจ่ายเงิน
บําเหน็จพิเศษโดยให้ องค์กร
ปกครองส่วนท้ องถินแจ้ ง
และเบิกจ่ายเงินดังกล่าว
ให้ แก่ลกู จ้ างประจํา
หรื อลูกจ้ างชัวคราวต่อไป

หมายเหตุ
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ที

ประเภทขั นตอน

รายละเอียดของขั นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที
รั บผิดชอบ

หมายเหตุ

ระยะเวลาดําเนินการรวม 15 วัน
14. งานบริการนี ผ่านการดําเนินการลดขั นตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ผ่านการดําเนินการลดขั นตอนและระยะเวลาปฏิบตั ริ าชการมาแล้ ว 15 วัน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืนคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีออกโดยหน่ วยงานภาครั ฐ
จํานวน
รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ที
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
แบบคําขอรับ
1
บําเหน็จพิเศษ
1) ลูกจ้ าง

2)

ใบรับรองของ
แพทย์ทีทาง
ราชการรับรองว่า
ไม่สามารถ
ปฏิบตั หิ น้ าทีได้

1

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร
0

ฉบับ

0

ฉบับ

หมายเหตุ
(ขอรับแบบคํา
ขอรับบําเหน็จ
พิเศษลูกจ้ 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
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16. ค่ าธรรมเนียม
ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนี ยม
17. ช่ องทางการร้ องเรี ยน
ช่ องทางการร้ องเรี ยน เทศบาลตําบลขามใหญ่ เลขที 339 หมู่ที 14 ตําบลขามใหญ่ อ.เมื อง
จ.อุบลราชธานี 34000 โทรศัพท์ 04-5475-051-3 โทรสาร 04-5475-162 เว็ปไซด์www.khamyaiubon.go.th
เฟสบุค/เพจ: เทศบาลตําบลขามใหญ่
18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
1)
แบบคําขอรับบําเหน็จพิเศษลูกจ้ าง
-

19. หมายเหตุ
-
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