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คู่มอืส ำหรับประชำชน :กำรขอรับบ ำเหน็จพเิศษรำยเดือนของลูกจ้ำงประจ ำขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 

หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ :องคก์ารบริหารส่วนต าบลช้างซ้าย 

กระทรวง  :กระทรวงมหาดไทย 

 

1. ชื่อกระบวนงำน:การขอรับบ าเหน็จพเิศษรายเดอืนของลูกจ้างประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน:ส านักบริหารการคลังท้องถิ่น 

3. ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร:อนุมัต ิ  

5. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนญุำต หรือที่เกี่ยวข้อง: 

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วา่ด้วยบ าเหน็จลูกจ้างของหนว่ยการบริหารราชการสว่นท้องถิ่นพ.ศ. 2542 

 

6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ัวไป  

7. พื้นที่ให้บริกำร: ท้องถิ่น  

8. กฎหมำยข้อบงัคับ/ข้อตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ -  

ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ 0 วัน 

9. ข้อมูลสถิต ิ

 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน  0  

 จ ำนวนค ำขอที่มำกที่สดุ  0  

 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สดุ  0  

10. ชื่ออ้ำงองิของคู่มอืประชำชน [ส าเนาคู่มอืประชาชน] การขอรับบ าเหน็จพเิศษรายเดอืนของลูกจ้างประจ าของ

องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 26/05/2558 15:42  

11. ช่องทำงกำรให้บริกำร  

1) สถานทีใ่ห้บริการ   องคก์ารบริหารส่วนต าบลช้างซ้าย  อ าเภอพระพรหม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ท่ีท าการองคก์ารบริหารส่วนต าบลช้างซ้าย  109  หมูท่ี่ 7  ต าบลช้างซ้าย  อ าเภอพระพรหม                     

จังหวัดนครศรีธรรมราช  โทรศัพท์ 0-7534-8764  , 0-7534-8717   

โทรสาร  0-7534-8717  ต่อ 12 

ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หนว่ยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ   เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง วันศุกร ์(ยกเวน้วันหยุดท่ีทางราชการก าหนด)                  

ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพีักเท่ียง) 
 

12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถำ้ม)ี ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 

 1. สิทธิประโยชนเ์กี่ยวกับบ าเหน็จพิเศษรายเดอืนเป็นสทิธิประโยชนท่ี์จ่ายให้แกลู่กจ้างประจ าที่ได้รับอันตรายหรือ

เจ็บป่วยเพราะเหตุปฏิบัตงิานในหน้าท่ีหรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุกระท าตามหน้าท่ีซึ่งแพทยท่ี์ทางราชการรับรองได้

ตรวจและแสดงวา่ไมส่ามารถปฏบัิตงิานในหน้าท่ีได้อีกเลย 

 2. ลูกจ้างประจ าผู้มีสทิธิรับบ าเหน็จพเิศษจะขอรับเป็นบ าเหน็จพิเศษรายเดอืนแทนก็ได้โดยจ่ายเป็นรายเดอืนเร่ิมตัง้แต่

วันท่ีลูกจ้างประจ าออกจากงานจนถึงแก่ความตาย 
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 3.องคก์ารบริหารส่วนจังหวัด/เทศบาล/องคก์ารบริหารส่วนต าบล/เมอืงพัทยาจะแจ้งผลการพจิารณาใหผู้้ย่ืนค าขอ

ทราบภายใน 7 วันนับแตว่ันท่ีพิจารณาแลว้เสร็จตามมาตรา 10 แห่งพ.ร.บงการอ านวยความสะดวกในการพิจารณา

อนุญาตของทางราชการพ.ศ. 2558 

 4. กรณคี าขอหรือรายการเอกสารประกอบการพจิารณาไมถ่กูตอ้งหรือไมค่รบถ้วนและไมอ่าจแก้ไข/เพิ่มเตมิได้ใน

ขณะนั้นผู้รับค าขอและผู้ย่ืนค าขอจะต้องลงนามบันทึกสองฝ่ายและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกันพร้อมก าหนด

ระยะเวลาให้ผู้ยื่นค าขอด าเนนิการแกไ้ข/เพิ่มเตมิหากผู้ย่ืนค าขอไมด่ าเนนิการแกไ้ข/เพิ่มเตมิภายในระยะเวลาที่ก าหนดผู้

รับค าขอจะด าเนนิการคนืค าขอและเอกสารประกอบการพจิารณา 

 5. พนักงานเจา้หน้าท่ีจะยังไมพ่จิารณาค าขอและยังไม่นับระยะเวลาด าเนนิงานจนกวา่ผู้ย่ืนค าขอจะด าเนินการแก้ไข

ค าขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเตมิครบถ้วนตามบันทึกสองฝ่ายน้ันเรียบร้อยแล้ว 

 6. ระยะเวลาการให้บริการตามคู่มอืเร่ิมนับหลังจากเจ้าหนา้ที่ผูรั้บค าขอตรวจสอบค าขอและรายการเอกสารหลักฐาน

แลว้วา่มีความครบถ้วนตามท่ีระบุไวใ้นคู่มือประชาชน 
 

13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอียดของขั้นตอนกำร

บริกำร 

ระยะเวลำ

ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 

หน่วยงำนที่

รับผดิชอบ  

หมำยเหต ุ

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 

 

ลูกจ้างประจ าผู้มีสทิธิย่ืนเร่ือง

ขอรับบ าเหน็จพเิศษรายเดอืน

พร้อมเอกสารตอ่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นท่ีสังกัดและเจ้าหน้าท่ี

ตรวจสอบความครบถ้วนของ

หลักฐาน 

3 ชั่วโมง งานการเจ้าหนา้ที ่

ส านักงานปลัด 

องคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลช้างซ้าย 

2) 

การพจิารณา 

 

เจ้าหนา้ที่ผู้รับผิดชอบขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบ

ความถูกต้องและรวบรวม

หลักฐานและเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง

เสนอผู้มอี านาจพิจารณา 

6 วัน งานการเจ้าหนา้ที ่

ส านักงานปลัด 

องคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลช้างซ้าย 

3) 

การพจิารณา 

 

นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หรือผู้รับมอบอ านาจพิจารณาสัง่

จ่ายเงินบ าเหน็จพเิศษรายเดอืน

โดยให้องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นแจง้และเบิกจ่ายเงิน

ดังกล่าวให้แก่ลูกจา้งประจ าต่อไป 

8 วัน งานการเจ้าหนา้ที ่

ส านักงานปลัด 

องคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลช้างซ้าย 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม 15 วัน 

 

14. งำนบริกำรนี้ผำ่นกำรด ำเนนิกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว  

ผ่านการด าเนนิการลดขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว 15 วัน 
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15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 

15.1) เอกสำรยนืยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที ่
รำยกำรเอกสำรยนืยัน

ตัวตน 

หน่วยงำนภำครฐั           

ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวน
เอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วย
นับ

เอกสำร  
หมำยเหต ุ

1) 

แบบค าขอรับบ าเหน็จ

พเิศษรายเดอืนลูกจ้าง 

- 1 0 ฉบับ (ขอรับแบบค าขอรับ

บ าเหน็จพเิศษรายเดอืน

ลูกจ้างที่ อบต.ชา้งซ้าย) 

2) 

ใบรับรองของแพทยท่ี์ทาง

ราชการรับรองว่าไม่

สามารถปฏบัิตหินา้ที่ได ้

- 1 0 ฉบับ - 

 

15.2) เอกสำรอืน่ ๆ ส ำหรบัยืน่เพิ่มเติม 

ที ่
รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงำนภำครฐั           

ผู้ออกเอกสำร 
จ ำนวนเอกสำร 

ฉบับจริง 
จ ำนวนเอกสำร 

ส ำเนำ 
หน่วยนับ
เอกสำร  

หมำยเหต ุ

ไมพ่บเอกสารอื่น ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเตมิ 

 

16. ค่ำธรรมเนียม 

ไมม่ขี้อมูลค่าธรรมเนยีม 

 

17. ช่องทำงกำรร้องเรียน 

1) ช่องทางการร้องเรียน   ร้องเรียนดว้ยตนเอง ณ หนว่ยงาน 

ท่ีท าการองคก์ารบริหารส่วนต าบลช้างซ้าย  109  หมูท่ี่ 7 ต าบลช้างซ้าย อ าเภอพระพรหม                               

จังหวัดนครศรีธรรมราช  โทรศัพท์ 0-7534-8764  , 0-7534-8717   

โทรสาร  0-7534-8717  ต่อ 12 

หมายเหต ุ

1. ทางอินเทอร์เน็ต (http://www.changsai.go.th) 

2. ทางโทรศัพท์ 0-7534-8764  , 0-7534-8717   

3. ทางไปรษณีย์ (ท่ีท าการองคก์ารบริหารส่วนต าบลช้างซ้าย 109  หมูท่ี่ 7  ต าบลช้างซ้าย 

     อ าเภอพระพรหม  จังหวัดนครศรีธรรมราช  80000 

4. ตูรั้บฟังความคิดเห็น (ตัง้อยู่  ณ หนา้ที่ท าการองคก์ารบริหารส่วนต าบลช้างซ้าย) 

 

18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  

1) แบบค าขอรับบ าเหน็จพเิศษรายเดอืนลูกจ้าง 

- 

19. หมำยเหต ุ

- 


