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คูมือสําหรับประชาชน : การขอรับบําเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจางประจําขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
หนวยงานที่รบัผิดชอบ : เทศบาลเมืองพิชัย  
กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ชื่อกระบวนงาน : การขอรบับําเหนจ็พิเศษรายเดือนของลูกจางประจําขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
2.  หนวยงานเจาของกระบวนงาน : สํานักบรหิารการคลังทองถิ่น 
3. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสรจ็ในหนวยเดียว  
4. หมวดหมูของงานบริการ : อนุมัต ิ  
5. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ: 

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยบําเหน็จลูกจางของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นพ.ศ. 2542 
 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป  
7. พื้นที่ใหบริการ: ทองถิ่น  
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 0วัน 
9. ขอมูลสถิต ิ
 จํานวนเฉลี่ยตอเดือน0  
 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0  
 จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด 0  
10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน [สําเนาคูมือประชาชน] การขอรับบําเหน็จพเิศษรายเดอืนของลูกจางประจําขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น 26/05/2558 15:42  
11. ชองทางการใหบริการ  
1) สถานที่ใหบริการ- ติดตอดวยตนเอง ณ งานการเงินและบัญชี กองคลัง (ชั้น 1) สํานักงานเทศบาลเมืองพิชัย 

ตําบลพิชัย อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง  โทรศัพท 054-382774-5  โทรสาร 054-335538 
 ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถงึวันศุกร (ยกเวนวันหยุดทีท่างราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 
หมายเหตุ - 

 
12. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
1. สิทธิประโยชนเกี่ยวกบับําเหนจ็พิเศษรายเดือนเปนสทิธิประโยชนที่จายใหแกลูกจางประจําที่ไดรับอันตรายหรือเจบ็ปวย
เพราะเหตปุฏิบัติงานในหนาที่หรือถูกประทุษรายเพราะเหตกุระทําตามหนาทีซ่ึ่งแพทยที่ทางราชการรับรองไดตรวจและ
แสดงวาไมสามารถปฏิบัตงิานในหนาที่ไดอีกเลย 
2. ลูกจางประจําผูมสีิทธิรบับําเหนจ็พิเศษจะขอรบัเปนบําเหน็จพิเศษรายเดือนแทนก็ไดโดยจายเปนรายเดือนเริ่มตั้งแตวันที่
ลูกจางประจําออกจากงานจนถึงแกความตาย 
3. เทศบาลเมืองพิชัยจะแจงผลการพจิารณาใหผูยื่นคําขอทราบภายใน 7 วันนับแตวันที่พิจารณาแลวเสร็จตามมาตรา 10 
แหงพ.ร.บ.การอํานวยความสะดวกในการพจิารณาอนญุาตของทางราชการพ.ศ. 2558 
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4. กรณีคําขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไมถูกตองหรือไมครบถวนและไมอาจแกไข/เพิ่มเติมไดในขณะนัน้ 
ผูรบัคําขอและผูยื่นคําขอจะตองลงนามบันทึกสองฝายและรายการเอกสาร/หลักฐานรวมกันพรอมกําหนดระยะเวลาใหผูยื่น
คําขอดําเนินการแกไข/เพิ่มเติมหากผูยื่นคําขอไมดําเนินการแกไข/เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กําหนดผูรับคําขอจะดําเนนิการ
คืนคําขอและเอกสารประกอบการพจิารณา 
5. พนักงานเจาหนาทีจ่ะยังไมพิจารณาคําขอและยังไมนบัระยะเวลาดําเนินงานจนกวาผูยื่นคําขอจะดําเนินการแกไขคําขอ
หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถวนตามบันทกึสองฝายนั้นเรียบรอยแลว 
6. ระยะเวลาการใหบรกิารตามคูมือเริ่มนบัหลังจากเจาหนาที่ผูรบัคําขอตรวจสอบคําขอและรายการเอกสารหลกัฐานแลววา
มีความครบถวนตามที่ระบุไวในคูมือประชาชน 
 
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหต ุ

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ลูกจางประจําผูมสีิทธิย่ืน
เรื่องขอรบับําเหนจ็พิเศษราย
เดือนพรอมเอกสารตอ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ที่สังกัดและเจาหนาที่
ตรวจสอบความครบถวนของ
หลักฐาน 
 

3 ชั่วโมง กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น 

หนวยงาน
ผูรบัผิดชอบคือ 
กองคลงั เทศบาล
เมืองพิชัย 

2) 

การพิจารณา 
 

เจาหนาที่ผูรับผิดชอบของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ตรวจสอบความถูกตองและ
รวบรวมหลกัฐานและ
เอกสารทีเ่กี่ยวของเสนอ 
ผูมีอํานาจพิจารณา 
 

6 วัน กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น 

หนวยงาน
ผูรบัผิดชอบคือ 
กองคลงั เทศบาล
เมืองพิชัย 

3) 

การพิจารณา 
 

นายกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นหรือผูรบัมอบอํานาจ
พิจารณาสั่งจายเงินบําเหน็จ
พิเศษรายเดือนโดยใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นแจงและ
เบิกจายเงินดังกลาวใหแก
ลูกจางประจําตอไป 
 
 

8 วัน กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น 

หนวยงาน
ผูรบัผิดชอบคือ 
กองคลงั เทศบาล
เมืองพิชัย 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม 15 วัน 
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14. งานบริการน้ีผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  
ผานการดําเนินการลดข้ันตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว 15 วัน 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐ 
ผูออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  หมายเหต ุ

1) 

แบบคําขอรบั
บําเหนจ็พเิศษ
รายเดือนลูกจาง 

- 1 0 ฉบับ ขอรับแบบคํา
ขอรับบําเหนจ็
พิเศษรายเดือน
ลูกจางที่กองคลงั 
เทศบาลเมอืงพิชัย 

2) 

ใบรับรองของ
แพทยที่ทาง
ราชการรบัรองวา
ไมสามารถปฏิบัติ
หนาที่ได 

- 1 0 ฉบับ - 

 
15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หนวยงานภาครัฐ 
ผูออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  หมายเหต ุ

ไมพบเอกสารอื่น ๆ สําหรบัยื่นเพิม่เติม 
 

16. คาธรรมเนียม 

ไมมีขอมูลคาธรรมเนียม 

 
17. ชองทางการรองเรียน 
1) ชองทางการรองเรียน- เทศบาลเมืองพิชัย โทรศัพท 054-382774 

หมายเหตุ- 
2) ชองทางการรองเรียน ศูนยบริการประชาชนสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตร ี

หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตูปณ.1111 
 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดสุิตกทม. 10300) 

 
18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  
1) แบบคําขอรบับําเหนจ็พิเศษรายเดือนลูกจาง 

- 
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19. หมายเหต ุ
              - 
 

วันที่พิมพ 20/07/2558 
สถานะ เผยแพรคูมือบนเว็บไซตแลว 
จัดทําโดย นางจุฑามาศ  เรอืนสอน 
อนุมัติโดย นายบุญสง  สมพงษ 
เผยแพรโดย นายวรกมล  ตันบุตร 

 
 
 

 


