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คู่มือสําหรับประชาชน: การขอรั บบําเหน็จพิเศษ ของลูกจ้ างประจําหรื อลูกจ้ างชั่วคราวขององค์ กรปกครอง
ส่ วนท้ องถิ่น
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: องค์การบริ หารส่วนตําบลบางพระ อําเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน: การขอรับบําเหน็จพิเศษ ของลูกจ้ างประจําหรื อลูกจ้ างชัว่ คราวขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน: องค์การบริ หารส่วนตําบลบางพระ อําเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริ การที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุมตั ิ
5. กฎหมายที่ให้ อาํ นาจการอนุญาต หรื อที่เกี่ยวข้ อง:
1) ระเบี ยบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยบําเหน็จลูกจ้างของหน่วยการบริ หารราชการส่วนท้องถิ่ น พ.ศ. 2542
6. ระดับผลกระทบ: บริ การทัว่ ไป
7. พืน้ ที่ให้ บริการ: ท้ องถิ่น
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กาํ หนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กาํ หนดตามกฎหมาย / ข้ อกําหนด ฯลฯ
0 วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยต่ อเดือน 0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคูม่ ือประชาชน] การขอรับบําเหน็จพิเศษ ของลูกจ้ างประจําหรื อลูกจ้ าง
ชัว่ คราวขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น 17/07/2558 16:13
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานที่ให้ บริการ สํานักงานปลัด อบต.องค์การบริ หารส่วนตําบลบางพระ ตําบลบางพระ อําเภอศรี ราชกา
จังหวัดชลบุรี/ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกํ าหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น.
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
สิทธิประโยชน์เกี่ยวกับบําเหน็จพิเศษ เป็ นสิทธิประโยชน์ที่จา่ ยครัง้ เดียวให้ แก่ลกู จ้ างประจําหรื อลูกจ้ างชัว่ คราว ที่ได้ รับ
อันตรายหรื อป่ วยเจ็บเพราะเหตุปฎิบตั งิ านในหน้ าที่หรื อถูกประทุษร้ ายเพราะเหตุกระทําตามหน้ าที่ซงึ่ แพทย์ที่ทาง
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ราชการรับรองได้ ตรวจสอบและแสดงว่าไม่สามารถปฎิบตั ิหน้ าที่ได้ อีกเลย นอกจากจะได้ บําเหน็จปกติแล้ วให้ ได้ รับ
บําเหน็จพิเศษอีกด้ วย เว้ นแต่อนั ตรายที่ได้ รับหรื อการป่ วยเจ็บเกิดความประมาทเลินเล่ออย่างร้ ายแรงหรื อความผิดของ
ตอนเอง (กรณีของลูกจ้ างชัว่ คราวที่มีสิทธิรับบําเหน็จพิเศษแต่ไม่มีสิทธิได้ รับบําเหน็จปกติ)
หมายเหตุ - กรณีลกู จ้ างประจําหรื อลูกจ้ างชัว่ คราวผู้มีสิทธิได้ รับทังบํ
้ าเหน็จพิเศษตามระเบียบนี ้ เงินสงเคราะห์
ผู้ประสบภัยตามกฎหมายว่าด้ วยการสงเคราะห์ผ้ ปู ระสบภัยเนื่องจากการช่วยเหลือราชการปฏิบตั งิ านของชาติหรื อการ
ปฏิบตั ิตามหน้ าที่มนุษยธรรม เงินค่าทดแทนตามระเบียบว่าด้ วยการจ่ายเงินค่าทดแทนและการพิจารณาบําเหน็จ
ความชอบในการปราบปรามผู้ก่อการร้ ายคอมมิวนิสต์ หรื อเงินอื่นในลักษณะเดียวกันจากทางราชการหรื อจากหน่ยงาน
อื่นที่องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นสัง่ ให้ ไปปฏิบตั งิ านให้ เลือกรับได้ เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งแล้ วแต่จะเลือก

13. ขัน้ ตอน ระยะเวลา และส่ วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รั บผิดชอบ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

หมายเหตุ

-

ลูกจ้ างประจํา หรื อลูกจ้ าง 0 วัน
ชัว่ คราว ผู้มีสิทธิยื่นเรื อง่ ขอ
รับบําเหน็จพิเศษพร้ อม
เอกสารต่ององค์กรปกครอง
ส่วนท้ องถิ่นที่สงั กัดครัง้
สุดท้ าย

-

-

การพิจารณา

เจ้ าหน้ าที่ผ้ รู ับผิดชอบของ 3 ถึง 5 วัน
องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น
ตรวจสอบและรวบรวม
หลักฐานและเอกสารที่เกี่ยว
ข้ อเสนอผู้มีอํานาจพิจารณา

องค์การบริหาร
ส่วนตําบล
บางพระ อําเภอ
ศรี ราชา จังหวัด
ชลบุรี

-

การพิจารณา

นายกองค์กรปกครองส่วน 1 ถึง 2 วัน
ท้ องถิ่นหรื อผู้ที่รับมอบ
อํานาจพิจารณาสัง่ จ่ายเงิน
บําเหน็จพิเศษ

องค์การบริหาร
ส่วนตําบล
บางพระ อําเภอ
ศรี ราชา จังหวัด

-

1)

2)

3)

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

การพิจารณา
4)

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น 1 ถึง 2 วัน
แจ้ งและเบิกจ่ายเงิน
ดังกล่าวให้ แก่ทายาทผู้มี
สิทธิ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รั บผิดชอบ
ชลบุรี
องค์การบริหาร
ส่วนตําบล
บางพระ อําเภอ
ศรี ราชา จังหวัด
ชลบุรี

หมายเหตุ

-

ระยะเวลาดําเนินการรวม 15 วันทําการ
14. งานบริการนี ้ ผ่ านการดําเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดําเนินการลดขันตอน
้
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงานภาครั ฐ
จํานวน
หน่ วยงานภาครั ฐ
รายการเอกสาร
เอกสาร
ที่
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
แบบคําขอรับ
องค์การบริ หาร
1
บําเหน็จพิเศษ ผู้ ส่วนตําบลบางพระ
1) ได้ รับสิทธิ
อําเภอศรี ราชา
ประโยชน์เป็ นผู้ จังหวัดชลบุรี
ยื่นขอ
สําเนาคําสัง่
องค์การบริ หาร
0
บรรจุ/แต่งตัง้
ส่วนตําบลบางพระ
2) หรื อหนังสือ
อําเภอศรี ราชา
รับรองการบรรจุ จังหวัดชลบุรี
ครัง้ แรก
คําสัง่ ของ
องค์การบริ หาร
1
3) ผู้บงั คับบัญชา
ส่วนตําบลบางพระ
หรื อหลักฐาน
อําเภอศรี ราชา

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

0

ฉบับ

-

1

ฉบับ

(ให้ รับรองสําเนา
ถูกต้ อง)

0

ฉบับ

(อนุโลมตาม
ระเบียบ
กระทรวงมหาดไท
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ที่

4)

5)

6)

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

เกี่ยวกับการไป
ปฏิบตั ริ าชการ

จังหวัดชลบุรี

รายงานหรื อ
รายละเอียดการ
ปฏิบตั งิ านใน
หน้ าที่จนเป็ นเหตุ
ให้ ถกู ประทุษร้ าย
หรื อได้ รับ
อันตราย

องค์การบริ หาร
1
ส่วนตําบลบางพระ
อําเภอศรี ราชา
จังหวัดชลบุรี

0

ฉบับ

รายงานของ
ผู้ร่วมงานหรื อผู้ร้ ู
เห็นเหตุการณ์
ใกล้ ชิด

องค์การบริ หาร
1
ส่วนตําบลบางพระ
อําเภอศรี ราชา
จังหวัดชลบุรี

0

ฉบับ

หลักฐานการ
สอบสวนพร้ อม
ทังสรุ
้ ปความเห็น
ของ
คณะกรรมการซึง่
ผู้บงั คับบัญาได้
แต่ตงขึ
ั ้ ้น
สอบสวนว่าการ

องค์การบริ หาร
1
ส่วนตําบลบางพระ
อําเภอศรี ราชา
จังหวัดชลบุรี

0

ฉบับ

หมายเหตุ
ย ว่าด้ วยเงิน
บําเหน็จบํานาญ
ข้ าราชการส่วน
ท้ องถิ่น
พ.ศ.2546)
(อนุโลมตาม
ระเบียบ
กระทรวงมหาดไท
ย ว่าด้ วยเงิน
บําเหน็จบํานาญ
ข้ าราชการส่วน
ท้ องถิ่น
พ.ศ.2546)
((ถ้ ามี) (อนุโลม
ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไท
ย ว่าด้ วยเงิน
บําเหน็จบํานาญ
ข้ าราชการส่วน
ท้ องถิ่น
พ.ศ.2546))
(อนุโลมตาม
ระเบียบ
กระทรวงมหาดไท
ย ว่าด้ วยเงิน
บําเหน็จบํานาญ
ข้ าราชการส่วน
ท้ องถิ่น
พ.ศ.2546)
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ที่

7)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ถูกประทุษร้ าย
หรื อได้ รับ
อันตรายนันเกิ
้ ด
จากความผิดหรื อ
ความประมาท
เลินเล่ออย่าง
ร้ ายแรงของผู้
นันเองหรื
้
อไม่ ใน
กรณีที่ไม่อาจ
แนบหลักฐาน
ตาม (6) หรื อ
หลักฐานตาม (6)
ไม่ปรากฎชัดว่า
การถูก
ประทุษร้ ายหรื อ
ได้ รับอันตรายนัน้
เกิดจากความผิด
หรื อความ
ประมาทเลินเล่อ
อย่างร้ ายแรง
ของผู้นนเอง
ั้
หรื อไม่
ใบรับรองแพทย์ที่ กรมการแพทย์
ทางราชการ
รับรองได้ ตรวจ
และแสดงว่า ไม่
สามารถ
ปฏิบตั งิ านต่อไป
ได้

1

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

0

ฉบับ

หมายเหตุ

(อนุโลมตาม
ระเบียบ
กระทรวงมหาดไท
ย ว่าด้ วยเงิน
บําเหน็จบํานาญ
ข้ าราชการส่วน
ท้ องถิ่น
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ที่

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
คําสัง่ เลื่อน
เงินเดือนกรณี
พิเศษ

8)

องค์การบริ หาร
1
ส่วนตําบลบางพระ
อําเภอศรี ราชา
จังหวัดชลบุรี

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร
0

ฉบับ

หมายเหตุ
พ.ศ.2546)
(อนุโลมตาม
ระเบียบ
กระทรวงมหาดไท
ย ว่าด้ วยเงิน
บําเหน็จบํานาญ
ข้ าราชการส่วน
ท้ องถิ่น
พ.ศ.2546)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรั บยื่นเพิ่มเติม
ที่

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร

1)

รายงานการ
สํานักงานตํารวจ
สอบสวนของ
แห่งชาติ
เจ้ าหน้ าที่ตํารวจ
ในกรณีที่ถกู
ประทุษร้ าย หรื อ
ได้ รับอันตรายนัน้
เกิดจากการ
กระทําผิดอาญา
ของผู้หนึง่ ผู้ใด
หรื อสําเนาคํา
พิพากษาคดีนนั ้

16. ค่ าธรรมเนียม
ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนี ยม
17. ช่ องทางการร้ องเรี ยน

1

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร
0

ฉบับ

หมายเหตุ
(อนุโลมตาม
ระเบียบ
กระทรวงมหาดไท
ย ว่าด้ วยเงิน
บําเหน็จบํานาญ
ข้ าราชการส่วน
ท้ องถิ่น
พ.ศ.2546)

7/7

1)

2)

3)

ช่ องทางการร้ องเรี ยน องค์การบริ หารส่วนตําบลบางพระ โทรศัพท์. 038-357-506-7
หมายเหตุ (เลขที ่ 38 ม.11 ถ.3144 ต.บางพระ อ.บางพระ จ.ชลบุรี 20110 / www.bangphrachonsao.go.th)
ช่ องทางการร้ องเรี ยน ศูนย์บริ การประชาชนสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ (เลขที ่ 1 ถ.พิ ษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ ณ.1111
ถ.พิ ษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
ช่ องทางการร้ องเรี ยน ศูนย์บริ การประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( เลขที ่ 1 ถ.พิ ษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที ่ 1 ถ.พิ ษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)

18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
19. หมายเหตุ
13/08/2558
รออนุมตั ขิ นที
ั ้ ่ 2 โดยสํานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)
จัดทําโดย
องค์การบริ หารส่วนตําบลบางพระ
อําเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี สถ.
มท.
อนุมัตโิ ดย เผยแพร่ โดย วันที่พมิ พ์
สถานะ

