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คูมือสําหรับประชาชน: การขอรับบําเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจางประจําขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
หนวยงานที่รับผิดชอบ: เทศบาลนครเชียงใหม อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน: การขอรับบําเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจางประจําขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน: เทศบาลนครเชียงใหม อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
4. หมวดหมูของงานบริการ: อนุมัติ
5. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ:
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยบําเหน็จลูกจางของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
7. พื้นที่ใหบริการ: ทองถิ่น
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ
0 วัน
9. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0
10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน สําเนาคูมือประชาชน 15/08/2015 23:05
11. ชองทางการใหบริการ
1) สถานที่ใหบริการ งานเงินเดือนและบําเหน็จบํานาญ สํานักการคลังเทศบาลนครเชียงใหม 1 ถ.วังสิงหคํา ต.
ชางมอย อ.เมือง จ.เชียงใหม 50300 โทร 0-5325-9000 /ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา
08:30 - 16:30 น.
12. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. สิทธิประโยชนเกี่ยวกับบําเหน็จพิเศษรายเดือน เปนสิทธิประโยชนที่จายใหแกลูกจางประจําที่ไดรับอันตรายหรือ
เจ็บปวยเพราะเหตุปฏิบัติงานในหนาที่หรือถูกประทุษรายเพราะเหตุกระทําตามหนาที่ซึ่งแพทยที่ทางราชการรับรองได
ตรวจ และแสดงวาไมสามารถปฏิบัติงานในหนาที่ไดอีกเลย
2. ลูกจางประจําผูมีสิทธิรับบําเหน็จพิเศษจะขอรับเปนบําเหน็จพิเศษรายเดือนแทนก็ได โดยจายเปนรายเดือนเริ่มตั้งแต
วันที่ลูกจางประจําออกจากงานจนถึงแกความตาย
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3.องคการบริหารสวนจังหวัด/เทศบาล/องคการบริหารสวนตําบล/เมืองพัทยาจะแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคําขอทราบ
ภายใน 7 วัน นับแตวันที่พิจารณาแลวเสร็จ ตามมาตรา 10 แหง พ.ร.บง การอํานวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
4. กรณีคําขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไมถูกตองหรือไมครบถวน และไมอาจแกไข/เพิ่มเติมไดใน
ขณะนั้น ผูรับคําขอและผูยื่นคําขอจะตองลงนามบันทึกสองฝายและรายการเอกสาร/หลักฐานรวมกัน พรอมกําหนด
ระยะเวลาใหผูยื่นคําขอดําเนินการแกไข/เพิ่มเติม หากผูยื่นคําขอไมดําเนินการแกไข/เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กําหนด
ผูรับคําขอจะดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
5. พนักงานเจาหนาที่จะยังไมพิจารณาคําขอ และยังไมนับระยะเวลาดําเนินงานจนกวาผูยื่นคําขอจะดําเนินการแกไขคํา
ขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถวนตามบันทึกสองฝายนั้นเรียบรอยแลว
6. ระยะเวลาการใหบริการตามคูมือเริ่มนับหลังจากเจาหนาที่ผูรับคําขอตรวจสอบคําขอและรายการเอกสารหลักฐาน
แลววามีความครบถวนตามที่ระบุไวในคูมือประชาชน
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
สวนงาน /
หมายเหตุ
รายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลา
ที่
ประเภทขั้นตอน
หนวยงานที่
การบริการ
ใหบริการ
รับผิดชอบ
การตรวจสอบเอกสาร ลูกจางประจําผูมีสิทธิยื่น
3 ชั่วโมง
เทศบาลนคร
(หนวยงาน
เรื่องขอรับบําเหน็จพิเศษ
เชียงใหม อําเภอ ผูรับผิดชอบ คือ
รายเดือนพรอมเอกสารตอ
เมืองเชียงใหม องคกรปกครอง
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
จังหวัดเชียงใหม สวนทองถิ่นที่
1)
ที่สังกัด และเจาหนาที่
สังกัด
ตรวจสอบความครบถวน
)
ของหลักฐาน

การพิจารณา

2)

เจาหนาที่ผูรับผิดชอบของ 6 วัน
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ตรวจสอบความถูก
ตองและรวบรวมหลักฐาน
และเอกสารที่เกี่ยวของ
เสนอผูมีอํานาจพิจารณา

เทศบาลนคร
เชียงใหม อําเภอ
เมืองเชียงใหม
จังหวัดเชียงใหม

(หนวยงาน
ผูรับผิดชอบ คือ
องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นที่
สังกัด
)
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ที่

ประเภทขั้นตอน
การพิจารณา

3)

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

นายกองคกรปกครองสวน 8 วัน
ทองถิ่นหรือผูรับมอบอํานาจ
พิจารณาสั่งจายเงิน
บําเหน็จพิเศษรายเดือน
โดยใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นแจงและเบิกจายเงิน
ดังกลาวใหแกลูกจางประจํา
ตอไป

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ
เทศบาลนคร
เชียงใหม อําเภอ
เมืองเชียงใหม
จังหวัดเชียงใหม

หมายเหตุ

(หนวยงาน
ผูรับผิดชอบ คือ
องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นที่
สังกัด
)

ระยะเวลาดําเนินการรวม 15 วัน
14. งานบริการนี้ ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว 15 วัน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
จํานวน
หนวยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร
จํานวนเอกสาร หนวยนับ
ที่
เอกสาร
หมายเหตุ
ยืนยันตัวตน
สําเนา
เอกสาร
ผูออกเอกสาร
ฉบับจริง
แบบคําขอรับ
1
0
ฉบับ
(ขอรับแบบคํา
บําเหน็จพิเศษ
ขอรับบําเหน็จ
รายเดือนลูกจาง
พิเศษรายเดือน
1)
ลูกจางที่
หนวยงานตน
สังกัด)
ใบรับรองของ
1
0
ฉบับ
แพทยที่ทาง
2) ราชการรับรอง
วาไมสามารถ
ปฏิบัติหนาที่ได
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15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผูออกเอกสาร

ไมพบเอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
16. คาธรรมเนียม

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หนวยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

ไมมีขอมูลคาธรรมเนียม
17. ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียน ศูนยดํารงธรรมเทศบาลนครเชียงใหม
หมายเหตุ (1 ถ.วังสิงหคํา ต.ชางมอย อ.เมือง จ.เชียงใหม 205300 โทร 0-5325-9000)
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
1)
แบบคําขอรับบําเหน็จพิเศษรายเดือนลูกจาง
19. หมายเหตุ
วันที่พิมพ
สถานะ

15/08/2558
รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสํานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)
จัดทําโดย
เทศบาลนครเชียงใหม สถ.มท.
อนุมัติโดย เผยแพรโดย -

