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คู่มือสำหรั บประชำชน: กำรขอรั บบำเหน็จพิเศษรำยเดือนของลูกจ้ ำงประจำขององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:เทศบาลเมืองสมุทรสงครามอาเภอเมืองสมุทรสงครามจังหวัดสมุทรสงคราม
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงำน:การขอรับบาเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้ างประจาขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น
2. หน่ วยงำนเจ้ ำของกระบวนงำน:เทศบาลเมืองสมุทรสงครามอาเภอเมืองสมุทรสงครามจังหวัดสมุทรสงคราม
3. ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร:อนุมตั ิ
5. กฎหมำยที่ให้ อำนำจกำรอนุญำต หรื อที่เกี่ยวข้ อง:
1) ระเบี ยบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยบาเหน็จลูกจ้างของหน่วยการบริ หารราชการส่วนท้องถิ่ นพ.ศ. 2542
6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ ไป
7. พืน้ ที่ให้ บริกำร: ท้ องถิ่น
8. กฎหมำยข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้ อกำหนด ฯลฯ
0วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่ อเดือน0
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ ำงอิงของคู่มือประชำชน การขอรับบาเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้ างประจาขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น
เทศบาลเมืองสมุทรสงครามนภวรรณสาเนาคูม่ ือประชาชน 07/08/2015 15:19
11. ช่ องทำงกำรให้ บริกำร
1) สถานที่ให้ บริการเทศบาลเมื องสมุทรสงคราม 541/1 ถ.สมุทรสงคราม-บางแพต.แม่กลองอ.เมื องฯจ.
สมุทรสงครามโทรศัพท์ /โทรสาร 034 711703,720803 ต่อ 126 // http:www.smsk-city.go.th (ลูกจ้างประจา
ในสังกัดเทศบาล)
เทศบาลเมื องสมุทรสงคราม 541/1 ถ.สมุทรสงคราม-บางแพต.แม่กลองอ.เมื องฯจ.สมุทรสงครามโทรศัพท์ /
โทรสาร 034 711703,720803 ต่อ 172 // http:www.smsk-city.go.th (ลูกจ้างประจาในสังกัดสถานศึกษา)
/ติ ดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เทีย่ ง)
หมายเหตุ -
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12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
1. สิทธิประโยชน์เกี่ยวกับบาเหน็จพิเศษรายเดือนเป็ นสิทธิประโยชน์ที่จา่ ยให้ แก่ลกู จ้ างประจาที่ได้ รับอันตรายหรื อ
เจ็บป่ วยเพราะเหตุปฏิบตั งิ านในหน้ าที่หรื อถูกประทุษร้ ายเพราะเหตุกระทาตามหน้ าที่ซงึ่ แพทย์ที่ทางราชการรับรองได้
ตรวจและแสดงว่าไม่สามารถปฏิบตั งิ านในหน้ าที่ได้ อีกเลย
2. ลูกจ้ างประจาผู้มีสิทธิรับบาเหน็จพิเศษจะขอรับเป็ นบาเหน็จพิเศษรายเดือนแทนก็ได้ โดยจ่ายเป็ นรายเดือนเริ่มตังแต่
้
วันที่ลกู จ้ างประจาออกจากงานจนถึงแก่ความตาย
3.องค์การบริหารส่วนจังหวัด/เทศบาล/องค์การบริหารส่วนตาบล/เมืองพัทยาจะแจ้ งผลการพิจารณาให้ ผ้ ยู ื่นคาขอทราบ
ภายใน 7 วันนับแต่วนั ที่พิจารณาแล้ วเสร็จตามมาตรา 10 แห่งพ.ร.บงการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
ของทางราชการพ.ศ. 2558
4. กรณีคาขอหรื อรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถกู ต้ องหรื อไม่ครบถ้ วนและไม่อาจแก้ ไข/เพิ่มเติมได้ ในขณะนัน้
ผู้รับคาขอและผู้ยื่นคาขอจะต้ องลงนามบันทึกสองฝ่ ายและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกันพร้ อมกาหนดระยะเวลาให้ ผ้ ู
ยื่นคาขอดาเนินการแก้ ไข/เพิม่ เติมหากผู้ยื่นคาขอไม่ดาเนินการแก้ ไข/เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กาหนดผู้รับคาขอจะ
ดาเนินการคืนคาขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
5. พนักงานเจ้ าหน้ าที่จะยังไม่พิจารณาคาขอและยังไม่นบั ระยะเวลาดาเนินงานจนกว่าผู้ยื่นคาขอจะดาเนินการแก้ ไขคา
ขอหรื อยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้ วนตามบันทึกสองฝ่ ายนันเรี
้ ยบร้ อยแล้ ว
6. ระยะเวลาการให้ บริ การตามคูม่ ือเริ่มนับหลังจากเจ้ าหน้ าที่ผ้ รู ับคาขอตรวจสอบคาขอและรายการเอกสารหลักฐาน
แล้ วว่ามีความครบถ้ วนตามที่ระบุไว้ ในคูม่ ือประชาชน

13. ขัน้ ตอน ระยะเวลำ และส่ วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

ส่ วนงำน /
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ

หมำยเหตุ
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

ส่ วนงำน /
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ
เทศบาลเมือง
สมุทรสงคราม
อาเภอเมือง
สมุทรสงคราม
จังหวัด
สมุทรสงคราม

หมำยเหตุ

(หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบคือ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้ องถิ่นที่
สังกัด
)

การตรวจสอบเอกสาร

ลูกจ้ างประจาผู้มีสิทธิยื่น
3 ชัว่ โมง
เรื่ องขอรับบาเหน็จพิเศษ
รายเดือนพร้ อมเอกสารต่อ
องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น
ที่สงั กัดและเจ้ าหน้ าที่
ตรวจสอบความครบถ้ วน
ของหลักฐาน

การพิจารณา

เจ้ าหน้ าที่ผ้ รู ับผิดชอบของ 6 วัน
องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น
ตรวจสอบความถูก
ต้ องและรวบรวมหลักฐาน
และเอกสารที่เกี่ยวข้ อง
เสนอผู้มีอานาจพิจารณา

เทศบาลเมือง
สมุทรสงคราม
อาเภอเมือง
สมุทรสงคราม
จังหวัด
สมุทรสงคราม

(หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบคือ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้ องถิ่นที่
สังกัด
)

การพิจารณา

นายกองค์กรปกครองส่วน 8 วัน
ท้ องถิ่นหรื อผู้รับมอบอานาจ
พิจารณาสัง่ จ่ายเงิน
บาเหน็จพิเศษรายเดือนโดย
ให้ องค์กรปกครองส่วน
ท้ องถิ่นแจ้ งและเบิกจ่ายเงิน
ดังกล่าวให้ แก่ลกู จ้ างประจา
ต่อไป

เทศบาลเมือง
สมุทรสงคราม
อาเภอเมือง
สมุทรสงคราม
จังหวัด
สมุทรสงคราม

(หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบคือ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้ องถิ่นที่
สังกัด
)

1)

2)

3)

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 15 วัน
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14. งำนบริกำรนีผ้ ่ ำนกำรดำเนินกำรลดขัน้ ตอน และระยะเวลำปฏิบัตริ ำชกำรมำแล้ ว
ผ่านการดาเนินการลดขันตอนและระยะเวลาปฏิ
้
บตั ริ าชการมาแล้ ว 15 วัน
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงำนภำครั ฐ
จำนวน
รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ที่
เอกสำร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร
ฉบับจริง
แบบคำขอรับ
1
บำเหน็จพิเศษ
รำยเดือนลูกจ้ ำง
1)

2)

ใบรับรองของ
แพทย์ที่ทำง
รำชกำรรับรองว่ำ
ไม่สำมำรถ
ปฏิบตั หิ น้ ำที่ได้

1

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร
0

ฉบับ

0

ฉบับ

หมำยเหตุ
(ขอรับแบบคำ
ขอรับบำเหน็จ
พิเศษรำยเดือน
ลูกจ้ ำงที่
หน่วยงำนต้ น
สังกัด)
-

15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรั บยื่นเพิ่มเติม
ที่

1)

2)

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
สำเนำคำสัง่
บรรจุ/แต่งตังหรื
้ อ
หนังสือรับรอง
กำรบรรจุเป็ น
ลูกจ้ ำงประจำ
คำสัง่ ของ
ผู้บงั คับบัญชำ
หรื อหลักฐำน
เกี่ยวกับกำรไป

0

1

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

1

ฉบับ

-

1

ฉบับ

-
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ที่

3)

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
ปฏิบตั ริ ำชกำร
คำสัง่ เลื่อน
เงินเดือนกรณี
พิเศษ (ถ้ ำมี)

-

0

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร
1

ฉบับ

หมำยเหตุ
-

16. ค่ ำธรรมเนียม
ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนี ยม
17. ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน
1) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยนเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 541/1 ถ.สมุทรสงคราม-บางแพต.แม่กลองอ.เมืองฯจ.
สมุทรสงครามโทรศัพท์/โทรสาร 034 711703,720803 ต่อ 126 // http:www.smsk-city.go.th (ลูกจ้ างประจา
ในสังกัดเทศบาล) เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 541/1 ถ.สมุทรสงคราม-บางแพต.แม่กลองอ.เมืองฯจ.
สมุทรสงครามโทรศัพท์/โทรสาร 034 711703,720803 ต่อ 172 // http:www.smsk-city.go.th (ลูกจ้ างประจา
ในสังกัดสถานศึกษา)
หมายเหตุ2) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยนศูนย์บริการประชาชนสานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ ณ.1111
เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)
18. ตัวอย่ ำงแบบฟอร์ ม ตัวอย่ ำง และคู่มือกำรกรอก
1)
แบบคาขอรับบาเหน็จพิเศษรายเดือนลูกจ้ าง
-

19. หมำยเหตุ
วันที่พมิ พ์
สถำนะ

28/08/2558
เผยแพร่คมู่ ือบนเว็บไซต์แล้ ว
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จัดทำโดย
นภวรรณ เปลี่ยนดวง
อนุมัตโิ ดย สมชาย ตันประเสริฐ
เผยแพร่ โดย นพัฒน์ ธนาภรณ์วิริยะกุล

