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คูมือสําหรับประชาชน: การขอรับบาํเหน็จพิเศษรายเดือนของลกูจางประจําขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

หนวยงานที่รับผิดชอบ: องคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ 

กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 

 

1. ชื่อกระบวนงาน:การขอรับบําเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจางประจําขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:สํานักบริหารการคลังทองถิน่ 

3. ประเภทของงานบรกิาร:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว  

4. หมวดหมูของงานบรกิาร:อนุมัติ  

5. กฎหมายทีใ่หอํานาจการอนุญาต หรอืที่เกี่ยวของ: 

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยบําเหนจ็ลูกจางของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิน่พ.ศ. 2542 

 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ไป  

7. พื้นที่ใหบริการ: ทองถิ่น  

8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กาํหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาทีก่ําหนดตามกฎหมาย / ขอกาํหนด ฯลฯ 0วัน 

9. ขอมูลสถิติ 

 จํานวนเฉลี่ยตอเดือน0  

 จํานวนคําขอที่มากทีสุ่ด 0  

 จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0  

10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน [สําเนาคูมือประชาชน] การขอรับบําเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจางประจาํของ

องคกรปกครองสวนทองถิน่ 26/05/2558 15:42  

11. ชองทางการใหบริการ  

1) สถานทีใ่หบริการ- องคการบริหารสวนตําบลแคนเหนอื 88  หมูที่ 4 ตําบลแคนเหนือ อําเภอบานไผ  จงัหวดั

ขอนแกน 40110  โทรศัพท/โทรสาร 043-306130 /ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน 

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวนัจันทรถงึวนัศุกร (ยกเวนวนัหยุดทีท่างราชการกําหนด) ต้ังแตเวลา 

08:30 - 16:30 น. 

หมายเหตุ - 

 

12. หลักเกณฑ วธิีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

1. สิทธิประโยชนเกีย่วกบับําเหนจ็พิเศษรายเดือนเปนสิทธิประโยชนที่จายใหแกลูกจางประจําที่ไดรับอันตรายหรือ

เจ็บปวยเพราะเหตุปฏิบัติงานในหนาทีห่รือถูกประทษุรายเพราะเหตุกระทาํตามหนาที่ซึ่งแพทยที่ทางราชการรับรองได

ตรวจและแสดงวาไมสามารถปฏิบัติงานในหนาที่ไดอีกเลย 
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2. ลูกจางประจําผูมีสิทธิรับบําเหน็จพิเศษจะขอรับเปนบาํเหน็จพิเศษรายเดือนแทนกไ็ดโดยจายเปนรายเดือนเร่ิมต้ังแต

วันที่ลูกจางประจําออกจากงานจนถงึแกความตาย 

3.องคการบริหารสวนจงัหวดั/เทศบาล/องคการบริหารสวนตําบล/เมืองพทัยาจะแจงผลการพิจารณาใหผูยืน่คําขอทราบ

ภายใน 7 วันนบัแตวันทีพ่ิจารณาแลวเสร็จตามมาตรา 10 แหงพ.ร.บงการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนญุาต

ของทางราชการพ.ศ. 2558 

4. กรณีคําขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไมถูกตองหรือไมครบถวนและไมอาจแกไข/เพิ่มเติมไดในขณะนั้น

ผูรับคําขอและผูยื่นคําขอจะตองลงนามบนัทกึสองฝายและรายการเอกสาร/หลักฐานรวมกนัพรอมกําหนดระยะเวลาใหผู

ยื่นคําขอดําเนนิการแกไข/เพิม่เติมหากผูยืน่คําขอไมดําเนินการแกไข/เพิ่มเติมภายในระยะเวลาทีก่ําหนดผูรับคําขอจะ

ดําเนนิการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 

5. พนักงานเจาหนาที่จะยังไมพิจารณาคําขอและยังไมนบัระยะเวลาดําเนนิงานจนกวาผูยืน่คําขอจะดําเนนิการแกไขคํา

ขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถวนตามบนัทกึสองฝายนั้นเรียบรอยแลว 

6. ระยะเวลาการใหบริการตามคูมือเร่ิมนบัหลังจากเจาหนาที่ผูรับคําขอตรวจสอบคําขอและรายการเอกสารหลักฐาน

แลววามีความครบถวนตามที่ระบุไวในคูมอืประชาชน 

 

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบรกิาร 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ลูกจางประจําผูมีสิทธยิื่น

เร่ืองขอรับบําเหน็จพิเศษ

รายเดือนพรอมเอกสารตอ

องคกรปกครองสวนทองถิน่

ที่สังกัดและเจาหนาที่

ตรวจสอบความครบถวน

ของหลักฐาน 

 
 

3 ชั่วโมง กรมสงเสริมการ

ปกครองทองถิน่ 

(หนวยงาน

ผูรับผิดชอบคือ

องคกรปกครอง

สวนทองถิ่นที่

สังกัด 

) 

2) 

การพิจารณา 
 

เจาหนาที่ผูรับผิดชอบของ

องคกรปกครองสวนทองถิน่

 ตรวจสอบความถูก

ตองและรวบรวมหลักฐาน

6 วัน กรมสงเสริมการ

ปกครองทองถิน่ 

(หนวยงาน

ผูรับผิดชอบคือ

องคกรปกครอง

สวนทองถิ่นที่
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ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบรกิาร 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

และเอกสารที่เกี่ยวของ

เสนอผูมีอํานาจพิจารณา 

 
 

สังกัด 

) 

3) 

การพิจารณา 
 

นายกองคกรปกครองสวน

ทองถิน่หรือผูรับมอบอํานาจ

พิจารณาส่ังจายเงิน

บําเหน็จพิเศษรายเดือนโดย

ใหองคกรปกครองสวน

ทองถิน่แจงและเบิกจายเงิน

ดังกลาว ใหแกลูกจางประจํา

ตอไป 

 
 

8 วัน กรมสงเสริมการ

ปกครองทองถิน่ 

(หนวยงาน

ผูรับผิดชอบคือ

องคกรปกครอง

สวนทองถิ่นที่

สังกัด 

) 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 15 วัน 

 

14. งานบรกิารนีผ้านการดําเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏบิัติราชการมาแลว  

ผานการดําเนนิการลดข้ันตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว 15 วัน 

 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ที่ 
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐ

ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

แบบคําขอรับ

บําเหน็จพิเศษ

รายเดือนลูกจาง 

- 1 0 ฉบับ (ขอรับแบบคํา

ขอรับบําเหนจ็

พิเศษรายเดือน

ลูกจางที่

หนวยงานตน

สังกัด) 
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ที่ 
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐ

ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

2) 

ใบรับรองของ

แพทยทีท่าง

ราชการรับรองวา

ไมสามารถ

ปฏิบัติหนาที่ได 

- 1 0 ฉบับ - 

 

15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สาํหรับยื่นเพิม่เติม 

ที่ 
รายการเอกสาร

ยื่นเพิ่มเติม 

หนวยงานภาครัฐ

ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ไมพบเอกสารอ่ืน ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม 

 

16. คาธรรมเนียม 

ไมมีขอมูลคาธรรมเนียม 

 

17. ชองทางการรองเรียน 

1) ชองทางการรองเรียน - องคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ 88  หมูที่ 4 ตําบลแคนเหนือ อําเภอบานไผ 

จังหวัดขอนแกน 4011 0 โทรศัพท/โทรสาร 043-306130 

หมายเหตุ- 

2) ชองทางการรองเรียน องคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ (www.kheannuea.co.th) 

หมายเหตุ - 

 

18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  

1) แบบคําขอรับบําเหน็จพิเศษรายเดือนลูกจาง 

- 

 

 

19. หมายเหตุ 

- 
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วันที่พิมพ 20/07/2558 

สถานะ เผยแพรคูมือบนเว็บไซตแลว 

จัดทําโดย สุคนธา  วงษคําหาร 

อนุมัติโดย จาสิบตํารวจธนัช  ศรีภูมิ 

เผยแพรโดย พิจิตรา  มูลวงศ 

 

 

 
 


