คู่มือสําหรับประชาชน: การขอรับบําเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจําขององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิน
หน่วยงานทีรับผิดชอบ:เทศบาลตําบลยางฮอม อําเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
1. ชือกระบวนงาน:การขอรับบําเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้ างประจําขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิน
2. หน่ วยงานเจ้าของกระบวนงาน:เทศบาลตําบลยางฮอม อําเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการทีเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุมตั ิ
5. กฎหมายทีให้ อาํ นาจการอนุญาต หรือทีเกียวข้ อง:
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยบําเหน็จลูกจ้างของหน่วยการบริ หารราชการส่วนท้องถินพ.ศ. 2542
6. ระดับผลกระทบ: บริการทัวไป
7. พืนทีให้ บริการ: ท้ องถิน
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงทีกําหนดระยะเวลา ระยะเวลาทีกําหนดตามกฎหมาย / ข้ อกําหนด ฯลฯ
0วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จํานวนเฉลียต่ อเดือน0
จํานวนคําขอทีมากทีสุด 0
จํานวนคําขอทีน้ อยทีสุด 0
10. ชืออ้ างอิงของคู่มือประชาชน การขอรับบําเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้ างประจําขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิน
เทศบาลตําบลยางฮอม อําเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานทีให้ บริการสํานักปลัดเทศบาลตําบลยางฮอมอําเภอขุนตาลจังหวัดเชี ยงราย 57340
โทรศัพท์ 053-606223 ต่อ 23/ติ ดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีทางราชการกําหนด)
ตังแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงือนไข(ถ้ามี) ในการยืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. สิทธิประโยชน์เกียวกับบําเหน็จพิเศษรายเดือนเป็ นสิทธิประโยชน์ทีจ่ายให้ แก่ลกู จ้ างประจําทีได้ รับอันตรายหรือ
เจ็บป่ วยเพราะเหตุปฏิบตั ิงานในหน้ าทีหรือถูกประทุษร้ ายเพราะเหตุกระทําตามหน้ าทีซึงแพทย์ทีทางราชการรับรองได้
ตรวจและแสดงว่าไม่สามารถปฏิบตั ิงานในหน้ าทีได้ อีกเลย
2. ลูกจ้ างประจําผู้มีสิทธิรับบําเหน็จพิเศษจะขอรับเป็ นบําเหน็จพิเศษรายเดือนแทนก็ได้ โดยจ่ายเป็ นรายเดือนเริมตังแต่
วันทีลูกจ้ างประจําออกจากงานจนถึงแก่ความตาย

3.องค์การบริหารส่วนจังหวัด/เทศบาล/องค์การบริหารส่วนตําบล/เมืองพัทยาจะแจ้ งผลการพิจารณาให้ ผ้ ยู ืนคําขอทราบ
ภายใน 7 วันนับแต่วนั ทีพิจารณาแล้ วเสร็จตามมาตรา 10 แห่งพ.ร.บงการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
ของทางราชการพ.ศ. 2558
4. กรณีคําขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถกู ต้ องหรือไม่ครบถ้ วนและไม่อาจแก้ ไข/เพิมเติมได้ ในขณะนัน
ผู้รับคําขอและผู้ยืนคําขอจะต้ องลงนามบันทึกสองฝ่ ายและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกันพร้ อมกําหนดระยะเวลาให้ ผ้ ู
ยืนคําขอดําเนินการแก้ ไข/เพิมเติมหากผู้ยืนคําขอไม่ดําเนินการแก้ ไข/เพิมเติมภายในระยะเวลาทีกําหนดผู้รับคําขอจะ
ดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
5. พนักงานเจ้ าหน้ าทีจะยังไม่พิจารณาคําขอและยังไม่นบั ระยะเวลาดําเนินงานจนกว่าผู้ยืนคําขอจะดําเนินการแก้ ไขคํา
ขอหรือยืนเอกสารเพิมเติมครบถ้ วนตามบันทึกสองฝ่ ายนันเรียบร้ อยแล้ ว
6. ระยะเวลาการให้ บริการตามคูม่ ือเริมนับหลังจากเจ้ าหน้ าทีผู้รับคําขอตรวจสอบคําขอและรายการเอกสารหลักฐาน
แล้ วว่ามีความครบถ้ วนตามทีระบุไว้ ในคูม่ ือประชาชน
13. ขันตอน ระยะเวลา และส่ วนงานทีรับผิดชอบ
รายละเอียดของขันตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ที

ประเภทขันตอน

1)

การตรวจสอบเอกสาร

ลูกจ้ างประจําผู้มีสิทธิยืน
เรืองขอรับบําเหน็จพิเศษ
รายเดือนพร้ อมเอกสารต่อ
องค์กรปกครองส่วนท้ องถิน
ทีสังกัดและเจ้ าหน้ าที
ตรวจสอบความครบถ้ วน
ของหลักฐาน

3 ชัวโมง

2)

การพิจารณา

เจ้ าหน้ าทีผู้รับผิดชอบของ
องค์กรปกครองส่วนท้ องถิน
ตรวจสอบความถูกต้ องและ
รวบรวมหลักฐานและ
เอกสารทีเกียวข้ องเสนอผู้มี
อํานาจพิจารณา

6 วัน

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที
รับผิดชอบ
เทศบาลตําบล
ยางฮอมอําเภอ
ขุนตาลจังหวัด
เชียงราย

หมายเหตุ

งานการเจ้ าหน้ าที
โทรศัพท์
053-606223
ต่อ 23

เทศบาลตําบล
ยางฮอมอําเภอ
ขุนตาลจังหวัด
เชียงราย

งานการเจ้ าหน้ าที
โทรศัพท์
053-606223
ต่อ 23

ที
3)

ประเภทขันตอน
การพิจารณา

รายละเอียดของขันตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

นายกองค์กรปกครองส่วน
ท้ องถินหรือผู้รับมอบอํานาจ
พิจารณาสังจ่ายเงิน
บําเหน็จพิเศษรายเดือนโดย
ให้ องค์กรปกครองส่วน
ท้ องถินแจ้ งและเบิกจ่ายเงิน
ดังกล่าวให้ แก่ลกู จ้ างประจํา
ต่อไป

8 วัน

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที
รับผิดชอบ
เทศบาลตําบล
ยางฮอมอําเภอ
ขุนตาลจังหวัด
เชียงราย

หมายเหตุ

งานการเจ้ าหน้ าที
โทรศัพท์
053-606223
ต่อ 23

ระยะเวลาดําเนินการรวม 15 วัน
14. งานบริการนีผ่ านการดําเนินการลดขันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ ว
ผ่านการดําเนินการลดขันตอนและระยะเวลาปฏิบตั ิราชการมาแล้ ว 10 วัน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืนคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีออกโดยหน่ วยงานภาครัฐ
จํานวน
หน่ วยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร
เอกสาร
ที
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

1)

แบบคําขอรับ
บําเหน็จพิเศษ
รายเดือนลูกจ้ าง

-

1

0

ฉบับ

2)

ใบรับรองของ
แพทย์ทีทาง
ราชการรับรองว่า
ไม่สามารถ
ปฏิบตั ิหน้ าทีได้

-

1

0

ฉบับ

หมายเหตุ
(ขอรับแบบคํา
ขอรับบําเหน็จ
พิเศษรายเดือน
ลูกจ้ างที
หน่วยงานต้ น
สังกัด)
-

16. ค่ าธรรมเนียม ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม
17. ช่ องทางการร้ องเรียน
1) ช่ องทางการร้ องเรียนสํานักปลัดเทศบาลตําบลยางฮอม อําเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย 57340
โทรศัพท์ 053-606223 ต่อ 23
2) ช่ องทางการร้ องเรียนศูนย์บริการประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที 1 ถ.พิ ษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ ณ.1111
เลขที 1 ถ.พิ ษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)

