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คู่มือสาหรั บประชาชน: การขอรั บบาเหน็จพิเศษของลูกจ้ างประจาหรื อลูกจ้ างชั่วคราวขององค์ กรปกครอง
ส่ วนท้ องถิ่น
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:เทศบาลตาบลบ้ านข่าอาเภอศรี สงครามจังหวัดนครพนม
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน:การขอรับบาเหน็จพิเศษของลูกจ้ างประจาหรื อลูกจ้ างชัว่ คราวขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน:เทศบาลตาบลบ้ านข่าอาเภอศรี สงครามจังหวัดนครพนม
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุมตั ิ
5. กฎหมายที่ให้ อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้ อง:
1) ระเบี ยบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยบาเหน็จลูกจ้างของหน่วยการบริ หารราชการส่วนท้องถิ่ นพ.ศ. 2542
6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ ไป
7. พืน้ ที่ให้ บริการ: ท้ องถิ่น
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กาหนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้ อกาหนด ฯลฯ
0วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่ อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ างอิงของคู่มือประชาชน การขอรับบาเหน็จพิเศษของลูกจ้ างประจาหรื อลูกจ้ างชัว่ คราวขององค์กรปกครอง
ส่วนท้ องถิ่นเทศบาลตาบลบ้ านข่า
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานที่ให้ บริการกองคลังเทศบาลตาบลบ้านข่าตาบลบ้านข่าอาเภอศรี สงครามจังหวัดนครพนม
โทรศัพท์ /โทรสาร : 0-4205-5253/ติ ดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น.
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. สิทธิประโยชน์เกี่ยวกับบาเหน็จพิเศษเป็ นสิทธิประโยชน์ที่จา่ ยครัง้ เดียวให้ แก่ลกู จ้ างประจาหรื อลูกจ้ างชัว่ คราวที่ได้ รับ
อันตรายหรื อเจ็บป่ วยเพราะเหตุปฏิบตั งิ านในหน้ าที่หรื อถูกประทุษร้ ายเพราะเหตุกระทาตามหน้ าที่ซงึ่ แพทย์ที่ทาง
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ราชการรับรองได้ ตรวจสอบและแสดงว่าไม่สามารถปฏิบตั หิ น้ าที่ได้ อีกเลยนอกจากจะได้ บาเหน็จปกติแล้ วให้ ได้ รับ
บาเหน็จพิเศษอีกด้ วยเว้ นแต่อนั ตรายที่ได้ รับหรื อการเจ็บป่ วยเกิดความประมาณเลินเล่ออย่างร้ ายแรงหรื อความผิดของ
ตนเอง
2. กรณีของลูกจ้ างชัว่ คราวมีสิทธิรับบาเหน็จพิเศษแต่ไม่มีสิทธิได้ รับบาเหน็จปกติ
3. กรณีหากลูกจ้ างประจาหรื อลูกจ้ างชัว่ คราวผู้มีสิทธิได้ รับทังบ
้ าเหน็จพิเศษตามระเบียบนี ้เงินสงเคราะห์ผ้ ปู ระสบภัย
ตามกฎหมายว่าด้ วยการสงเคราะห์ผ้ ปู ระสบภัยเนื่องจากการช่วยเหลือราชการการปฏิบตั งิ านของชาติหรื อการปฏิบตั ิ
ตามหน้ าที่มนุษยธรรมเงินค่าทดแทนตามระเบียบว่าด้ วยการจ่ายเงินค่าทดแทนและการพิจารณาบาเหน็จความชอบใน
การปราบปรามผู้ก่อการร้ ายคอมมิวนิสต์หรื อเงินอื่นในลักษณะเดียวกันจากทางราชการหรื อจากหน่วยงานอื่นที่องค์กร
ปกครองส่วนท้ องถิ่นสัง่ ให้ ไปปฏิบตั งิ านเงินดังกล่าวให้ เลือกรับได้ เพียงอย่างใดอย่างหนึง่ แล้ วแต่จะเลือก
4. องค์การบริหารส่วนจังหวัด /เทศบาล/องค์การบริหารส่วนตาบล/เมืองพัทยาจะแจ้ งผลการพิจารณาให้ ผ้ ยู ื่นคาขอทราบ
ภายใน 7 วันนับแต่วนั ที่พิจารณาแล้ วเสร็จตามมาตรา 10 แห่งพ.ร.บ.การอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
ของทางราชการพ.ศ. 2558
5. กรณีคาขอหรื อรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถกู ต้ องหรื อไม่ครบถ้ วนและไม่อาจแก้ ไข /เพิ่มเติมได้ ในขณะนัน้
ผู้รับคาขอและผู้ยื่นคาขอจะต้ องลงนามบันทึกสองฝ่ ายและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกันพร้ อมกาหนดระยะเวลาให้ ผ้ ู
ยื่นคาขอดาเนินการแก้ ไข/เพิ่มเติมหากผู้ยื่นคาขอไม่ดาเนินการแก้ ไข/เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กาหนดผู้รับคาขอจะ
ดาเนินการคืนคาขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
6. พนักงานเจ้ าหน้ าที่จะยังไม่พิจารณาคาขอและยังไม่นบั ระยะเวลาดาเนินงานจนกว่าผู้ยื่นคาขอจะดาเนินการแก้ ไขคา
ขอหรื อยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้ วนตามบันทึกสองฝ่ ายนันเรี
้ ยบร้ อยแล้ ว
7. ระยะเวลาการให้ บริการตามคูม่ ือเริ่มนับหลังจากเจ้ าหน้ าที่ผ้ รู ับคาขอตรวจสอบคาขอและรายการเอกสารหลักฐาน
แล้ วว่ามีความครบถ้ วนตามที่ระบุไว้ ในคูม่ ือประชาชน

13. ขัน้ ตอน ระยะเวลา และส่ วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

ระยะเวลา
ให้ บริการ

การตรวจสอบเอกสาร

ลูกจ้ างประจาหรื อลูกจ้ าง
ชัว่ คราวผู้มีสิทธิยื่นเรื่ อง
ขอรับ
บาเหน็จพิเศษพร้ อม
เอกสารต่อองค์กรปกครอง
ส่วนท้ องถิ่น
ที่สงั กัดและเจ้ าหน้ าที่
ผู้รับผิดชอบขององค์กร
ปกครองท้ องถิ่นตรวจสอบ
ความถูกต้ องครบถ้ วนของ
เอกสาร

การพิจารณา

เจ้ าหน้ าที่ผ้ รู ับผิดชอบของ 6 วัน
องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น

1)

3 ชัว่ โมง

ตรวจสอบความถูกต้ องและ
รวบรวมหลักฐานและ
เอกสาร
ที่เกี่ยวข้ องเสนอผู้มีอานาจ
พิจารณา

2)

การพิจารณา
3)

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

นายกองค์กรปกครองส่วน 8 วัน
ท้ องถิ่นหรื อผู้รับมอบอานาจ
พิจารณาสัง่ จ่ายเงิน
บาเหน็จพิเศษโดยให้ องค์กร
ปกครองส่วนท้ องถิ่นแจ้ ง

ส่ วนงาน /
หมายเหตุ
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ
เทศบาลตาบล (
บ้ านข่าอาเภอศรี )
สงครามจังหวัด
นครพนม

เทศบาลตาบล (
บ้ านข่าอาเภอศรี )
สงครามจังหวัด
นครพนม

เทศบาลตาบล บ้ านข่าอาเภอศรี
สงครามจังหวัด
นครพนม
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

และเบิกจ่ายเงินดังกล่าว
ให้ แก่ลกู จ้ างประจา
หรื อลูกจ้ างชัว่ คราวต่อไป

ระยะเวลาดาเนินการรวม 15 วัน
14. งานบริการนีผ้ ่ านการดาเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ผ่านการดาเนินการลดขันตอนและระยะเวลาปฏิ
้
บตั ริ าชการมาแล้ ว 15 วัน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงานภาครัฐ
จานวน
รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ที่
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
แบบคำขอรับ
1
บำเหน็จพิเศษ
1) ลูกจ้ ำง

2)

ใบรับรองของ
แพทย์ที่ทำง
รำชกำรรับรองว่ำ
ไม่สำมำรถ
ปฏิบตั หิ น้ ำที่ได้

1

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร
0

ฉบับ

0

ฉบับ

หมายเหตุ
(ขอรับแบบคำ
ขอรับบำเหน็จ
พิเศษลูกจ้ ำงที่
หน่วยงำนต้ น
สังกัด)
-

15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร

ไม่พบเอกสารอืน่ ๆ สาหรับยืน่ เพิ่มเติ ม

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ
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16. ค่ าธรรมเนียม
ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนี ยม
17. ช่ องทางการร้ องเรียน
1) ช่ องทางการร้ องเรียนกองคลังเทศบาลตาบลบ้ านข่า
หมายเหตุ(สานักงานเทศบาลตาบลบ้านข่า
เลขที ่ 217 หมู่ 1 ตาบลบ้านข่าอาเภอศรี สงครามจังหวัดนครพนม 48150
โทรศัพท์ /โทรสาร : 0-4205-5253
website: http://www.bkl.go.th , www.facebook.com/bklgoth)
2) ช่ องทางการร้ องเรียนศูนย์บริการประชาชนสานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ ณ.1111
เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)
18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
1)
แบบคาขอรับบาเหน็จพิเศษลูกจ้ าง
-

19. หมายเหตุ
วันที่พมิ พ์
สถานะ

26/08/2558
รออนุมตั ขิ นที
ั ้ ่ 2 โดยสานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)
จัดทาโดย
เทศบาลตาบลบ้ านข่าอาเภอศรี
สงครามจังหวัดนครพนมสถ.มท.
อนุมัตโิ ดย เผยแพร่ โดย -
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