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คูมือสําหรับประชาชน: การขอรับบําเหน็จพิเศษของลูกจางประจําหรือลูกจางชั่วคราวขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
หนวยงานที่รับผิดชอบ: เทศบาลเมืองบานพรุ อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย
1.
2.
3.
4.
5.

ชื่อกระบวนงาน: การขอรับบําเหน็จพิเศษของลูกจางประจําหรือลูกจางชั่วคราวขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
หนวยงานเจาของกระบวนงาน: เทศบาลเมืองบานพรุ อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา
ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
หมวดหมูของงานบริการ: อนุมัติ
กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ:
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยบําเหน็จลูกจางของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
7. พื้นที่ใหบริการ: ทองถิ่น
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 0 วัน
9. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่นอยที่สดุ 0
10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน สําเนาคูมือประชาชน การขอรับบําเหน็จพิเศษของลูกจางประจําหรือลูกจางชั่วคราว
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
11. ชองทางการใหบริการ
สถานที่ใหบริการ สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองบานพรุ/ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. สิทธิประโยชนเกี่ยวกับบําเหน็จพิเศษเปนสิทธิประโยชนที่จายครั้งเดียวใหแกลูกจางประจําหรือลูกจางชั่วคราว
ที่ไดรับอันตรายหรือเจ็บปวยเพราะเหตุปฏิบัติงานในหนาที่หรือถูกประทุษรายเพราะเหตุกระทําตามหนาที่ ซึ่งแพทย
ที่ทางราชการรับรองไดตรวจสอบและแสดงวาไมสามารถปฏิบตั ิหนาที่ไดอีกเลย นอกจากจะไดบําเหน็จปกติแลวใหไดรับ
บําเหน็จพิเศษอีกดวย เวนแตอนั ตรายที่ไดรับหรือการเจ็บปวยเกิดความประมาณเลินเลออยางรายแรงหรือความผิดของ
ตนเอง
2. กรณีของลูกจางชั่วคราวมีสิทธิรับบําเหน็จพิเศษแตไมมีสิทธิไดรับบําเหน็จปกติ
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3. กรณีหากลูกจางประจําหรือลูกจางชั่วคราวผูมีสิทธิไดรับทั้งบําเหน็จพิเศษตามระเบียบนี้ เงินสงเคราะหผูประสบภัย
ตามกฎหมายวาดวยการสงเคราะหผูประสบภัยเนื่องจากการชวยเหลือราชการการ ปฏิบัติงานของชาติหรือการปฏิบัติตาม
หนาที่มนุษยธรรม เงินคาทดแทนตามระเบียบวาดวยการจายเงินคาทดแทนและการพิจารณาบําเหน็จความชอบในการ
ปราบปรามผูกอการราย คอมมิวนิสต หรือเงินอื่นในลักษณะเดียวกันจากทางราชการ หรือจากหนวยงานอื่นที่องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นสั่งใหไปปฏิบัติงาน เงินดังกลาวใหเลือกรับไดเพียงอยางใดอยางหนึ่งแลวแตจะเลือก
4. องคการบริหารสวนจังหวัด/เทศบาล/องคการบริหารสวนตําบล/เมืองพัทยา จะแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคําขอ
ทราบภายใน 7 วัน นับแตวันที่พิจารณาแลวเสร็จ ตามมาตรา 10 แหง พ.ร.บ.การอํานวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
5. กรณีคําขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไมถูกตองหรือไมครบถวน และไมอาจแกไข/เพิ่มเติมได
ในขณะนั้น ผูรับคําขอและผูยื่นคําขอจะตองลงนามบันทึกสองฝายและรายการเอกสาร/หลักฐานรวมกัน พรอมกําหนด
ระยะเวลา ใหผูยื่นคําขอดําเนินการแกไข/เพิ่มเติม หากผูยื่นคําขอไมดําเนินการแกไข/เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กําหนด
ผูรบั คําขอจะดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
6. พนักงานเจาหนาที่จะยังไมพิจารณาคําขอ และยังไมนับระยะเวลาดําเนินงานจนกวาผูยื่นคําขอจะดําเนินการแกไข
คําขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถวนตามบันทึกสองฝายนั้นเรียบรอยแลว
7. ระยะเวลาการใหบริการตามคูมือเริ่มนับหลังจากเจาหนาที่ผูรับคําขอตรวจสอบคําขอและรายการเอกสารหลักฐาน
แลววามีความครบถวนตามที่ระบุไวในคูมือประชาชน
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

ที่

ประเภทขั้นตอน

1)

การตรวจสอบเอกสาร

ลูกจางประจํา หรือลูกจางชั่วคราว
ผูมีสิทธิยื่นเรื่องขอรับบําเหน็จพิเศษ
พรอมเอกสารตอองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นที่สังกัด และเจาหนาที่
ผูรับผิดชอบขององคกรปกครอง
ทองถิ่นตรวจสอบความถูกตอง
ครบถวนของเอกสาร

3 ชั่วโมง

2)

การพิจารณา

เจาหนาที่ผูรบั ผิดชอบขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นตรวจสอบความ
ถูกตองและรวบรวมหลักฐานและ
เอกสาร

6 วัน

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ
เทศบาล
เมืองบานพรุ
อําเภอหาดใหญ
จังหวัดสงขลา

เทศบาล
เมืองบานพรุ
อําเภอหาดใหญ
จังหวัดสงขลา

หมายเหตุ

(หนวยงาน
ผูรับผิดชอบ คือ
องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
ที่สังกัด)

(หนวยงาน
ผูรับผิดชอบ คือ
องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
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ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ที่เกี่ยวของเสนอผูมีอํานาจพิจารณา
3)

การพิจารณา

นายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
หรือผูรับมอบอํานาจพิจารณาสั่ง
จายเงินบําเหน็จพิเศษ โดยใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นแจงและเบิก
จายเงินดังกลาว ใหแกลูกจางประจํา
หรือลูกจางชั่วคราวตอไป

หมายเหตุ

ที่สังกัด)
8 วัน

เทศบาล
เมืองบานพรุ
อําเภอหาดใหญ
จังหวัดสงขลา

(หนวยงาน
ผูรับผิดชอบ คือ
องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
ที่สังกัด)

ระยะเวลาดําเนินการรวม 15 วัน
14. งานบริการนี้ ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว 15 วัน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐ จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หนวยนับ
ที่
หมายเหตุ
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ผูออกเอกสาร
1) แบบคําขอรับ
1
0
ฉบับ (ขอรับแบบ
บําเหน็จพิเศษ
คําขอรับบําเหน็จ
ลูกจาง
พิเศษลูกจาง
ที่หนวยงานตน
สังกัด)
2) ใบรับรองของแพทย
1
0
ฉบับ
ที่ทางราชการ
รับรองวาไมสามารถ
ปฏิบัติหนาที่ได

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม

4/6

ที่

รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม

หนวยงานภาครัฐ จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หนวยนับ
หมายเหตุ
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ผูออกเอกสาร
0
1
ฉบับ

1)

สําเนาคําสั่งบรรจุ/แตงตั้ง
หรือหนังสือรับรองการบรรจุ
ครั้งแรก

2)

คําสั่งของผูบังคับบัญชาหรือ
หลักฐานเกี่ยวกับการไปปฏิบัติ
ราชการ

-

0

1

ฉบับ

3)

รายงานหรือรายละเอียด
การปฏิบัติงานในหนาที่จนเปน
เหตุใหถูกประทุษรายหรือไดรับ
อันตราย

-

1

0

ฉบับ

4)

รายงานของผูรวมงานหรือผูรูเห็น
เหตุการณใกลชิด

-

1

0

ฉบับ

5)

รายงานการสอบสวนของ
เจาหนาที่ตํารวจในกรณีที่ถูก
ประทุษราย หรือไดรบั อันตราย
นั้นเกิดจากการกระทําผิดอาญา
ของผูหนึ่งผูใด หรือสําเนาคํา
พิพากษาคดีนั้น

-

0

1

ฉบับ

6)

หลักฐานการสอบสวนพรอมทั้ง
สรุปความเห็นของคณะกรรมการ
ซึ่งผูบังคับบัญชาไดแตงตั้งขึ้น
สอบสวนวาการถูกประทุษราย
หรือไดรับอันตรายนั้นเกิดจาก
ความผิดหรือความประมาท
เลินเลออยางรายแรงของผูนั้น

-

0

1

ฉบับ

(ถามี)
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ที่

รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม

หนวยงานภาครัฐ จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หนวยนับ
หมายเหตุ
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ผูออกเอกสาร

หรือไม ในกรณีที่ไมอาจ
แนบหลักฐานตาม (4) หรือ
หลักฐานตาม (4) ไมปรากฎชัดวา
การถูกประทุษรายหรือไดรับ
อันตรายนั้น เกิดจากความผิดหรือ
ความประมาทเลินเลออยาง
รายแรงของผูนั้นเองหรือไม

7)

คําสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีพิเศษ

-

0

1

ฉบับ

8)

คํารองทั่วไป

-

1

0

ฉบับ

16. คาธรรมเนียม
ไมมีคาธรรมเนียม
คาธรรมเนียม 0 บาท
หมายเหตุ -

17. ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียน เทศบาลเมืองบานพรุ โทร 074 292881 เว็บไซด www.banprucity.go.th
หมายเหตุ 2) ชองทางการรองเรียน ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th /
ตู ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
แบบคําขอรับบําเหน็จพิเศษลูกจาง
19. หมายเหตุ

(ถามี)
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วันที่พิมพ
สถานะ
จัดทําโดย
อนุมัติโดย
เผยแพรโดย

13/02/2562
คูมือประชาชนอยูระหวางการจัดทํา
/ แกไข (User)
เทศบาลเมืองบานพรุ สถ.มท.
-

