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คูมือสําหรับประชาชน : การขอรับบําเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ!างประจําขององค"กรปกครองสวนท!องถิ่น
หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองคลัง เทศบาลเมืองแมฮองสอน จังหวัดแมฮองสอน
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.
2.
3.
4.
5.

ชื่อกระบวนงาน : การขอรับบําเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจางประจําขององค)กรปกครองสวนทองถิ่น
หนวยงานเจ!าของกระบวนงาน : สํานักบริหารการคลังทองถิ่น
ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
หมวดหมูของงานบริการ : อนุมัติ
กฎหมายที่ให!อํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข!อง :
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยบําเหน็จลูกจางของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2542
6. ระดับผลกระทบ : บริการทั่วไป
7. พื้นที่ให!บริการ : เทศบาลเมืองแมฮองสอน
8. กฎหมายข!อบังคับ/ข!อตกลงที่กําหนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ข!อกําหนด ฯลฯ 0 วัน
9. ข!อมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่น!อยที่สุด 0
10. ชื่ออ!างอิงของคูมือประชาชน [สําเนาคูมือประชาชน] การขอรับบําเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจางประจํา
ขององค)กรปกครองสวนทองถิ่น 26/05/2558 15:42
11. ชองทางการให!บริการ
สถานที่ใหบริการ ฝ#ายบริหารการคลัง กองคลัง สํานักงานเทศบาลเมืองแมฮองสอน 75 ถนนสิงหนาทบํารุง
ตําบลจองคํา อําเภอเมือง จังหวัดแมฮองสอน โทร. 053 613008-10 ตอ 110 /ติดตอดวยตนเอง ณ
หนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เป8ดใหบริการวันจันทร:ถึงวันศุกร: (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา
08:30 - 16:30 น. (ไมหยุดพักเที่ยง)
หมายเหตุ -

12. หลักเกณฑ" วิธีการ เงื่อนไข(ถ!ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. สิทธิประโยชน)เกี่ยวกับบําเหน็จพิเศษรายเดือนเป?นสิทธิประโยชน)ที่จายใหแกลูกจางประจําที่ไดรับ
อันตรายหรือเจ็บป@วยเพราะเหตุปฏิบัติงานในหนาที่หรือถูกประทุษรายเพราะเหตุกระทําตามหนาที่ซึ่งแพทย)ที่ทาง
ราชการรับรองไดตรวจและแสดงวาไมสามารถปฏิบัติงานในหนาที่ไดอีกเลย
2. ลูกจางประจําผูมีสิทธิรับบําเหน็จพิเศษจะขอรับเป?นบําเหน็จพิเศษรายเดือนแทนก็ไดโดยจายเป?นราย
เดือนเริ่มตั้งแตวันที่ลูกจางประจําออกจากงานจนถึงแกความตาย
3. องค)การบริหารสวนจังหวัด/เทศบาล/องค)การบริหารสวนตําบล/เมืองพัทยาจะแจงผลการพิจารณาใหผู
ยื่นคําขอทราบภายใน 7 วันนับแตวันที่พิจารณาแลวเสร็จตามมาตรา 10 แหง พ.ร.บ. การอํานวยความสะดวกใน
การพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
4. กรณีคําขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไมถูกตองหรือไมครบถวนและไมอาจแกไข/เพิ่มเติม
ไดในขณะนั้นผูรับคําขอและผูยื่นคําขอจะตองลงนามบันทึกสองฝ@ายและรายการเอกสาร/หลักฐานรวมกันพรอม
กําหนดระยะเวลาใหผูยื่นคําขอดําเนินการแกไข/เพิ่มเติมหากผูยื่นคําขอไมดําเนินการแกไข/เพิ่มเติมภายใน
ระยะเวลาที่กําหนดผูรับคําขอจะดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
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5. พนักงานเจาหนาที่จะยังไมพิจารณาคําขอและยังไมนับระยะเวลาดําเนินงานจนกวาผูยื่นคําขอจะ
ดําเนินการแกไขคําขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถวนตามบันทึกสองฝ@ายนั้นเรียบรอยแลว
6. ระยะเวลาการใหบริการตามคูมือเริ่มนับหลังจากเจาหนาที่ผูรับคําขอตรวจสอบคําขอและรายการเอกสาร
หลักฐานแลววามีความครบถวนตามที่ระบุไวในคูมือประชาชน
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ประเภท
ระยะเวลา สวนงาน/หนวยงาน
ที่
รายละเอียดของขั้นตอนการบริการ
หมายเหตุ
ขั้นตอน
ให!บริการ
ที่รับผิดชอบ
1) การตรวจสอบ ลูกจางประจําผูมีสิทธิยื่นเรื่องขอรับ 3 ชั่วโมง กองคลัง เทศบาลเมือง
แมฮองสอน
เอกสาร
บําเหน็จพิเศษรายเดือนพรอม
เอกสารตอองค)กรปกครองสวนทอง
ถิ่นที่สังกัดและเจาหนาที่ตรวจสอบ
ความครบถวนของหลักฐาน
2) การพิจารณา เจาหนาที่ผูรับผิดชอบขององค)กร
6 วัน กองคลัง เทศบาลเมือง
แมฮองสอน
ปกครองสวนทองถิ่นตรวจสอบความ
ถูกตองและรวบรวมหลักฐานและ
เอกสารที่เกี่ยวของเสนอผูมีอํานาจ
พิจารณา
3) การพิจารณา นายกองค)กรปกครองสวนทองถิ่น
8 วัน กองคลัง เทศบาลเมือง
แมฮองสอน
หรือผูรับมอบอํานาจพิจารณาสั่ง
จายเงินบําเหน็จพิเศษรายเดือนโดย
ใหองค)กรปกครองสวนทองถิ่นแจง
และเบิกจายเงินดังกลาวใหแก
ลูกจางประจําตอไป
ระยะเวลาดําเนินการรวม 15 วัน
14. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล!ว
ผานการดําเนินการลดขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว 15 วัน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
หนวยงาน จํานวน จํานวน หนวย
รายการเอกสารยืนยัน
ที่
นับ
หมายเหตุ
ภาครัฐผู! เอกสาร เอกสาร
ตัวตน
ออกเอกสาร ฉบับจริง สําเนา เอกสาร
1) แบบคําขอรับบําเหน็จ
1
0
ฉบับ ขอรับแบบคําขอรับ
บําเหน็จพิเศษรายเดือน
พิเศษรายเดือนลูกจาง

ลูกจางที่กองคลัง เทศบาล
เมืองแมฮองสอน

2)

ใบรับรองของแพทย)ที่
ทางราชการรับรองวา
ไมสามารถปฏิบัติหนาที่
ได

-

1

0

ฉบับ

-
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15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
16. คาธรรมเนียม
ไมมีคาธรรมเนียม
17. ชองทางการร!องเรียน
ถาการบริการไมเป?นไปตามขอตกลงที่ระบุไวขางตน สามารถติดตอเพื่อรองเรียนไดที่
1. ทางอินเทอรเนต : www.mmhs.go.th
2. ทาง Face book : เทศบาลเมืองแมฮองสอน
3. ทางโทรศัพท :
- นายกเทศมนตรีเมืองแมฮองสอน โทร612036 053 .
- ปลัดเทศบาลเมืองแมฮองสอน โทร611236 053 .
4. ทางไปรษณีย : สํานักงานเทศบาลเมืองแมฮองสอน เลขที่ 75 ถนนสิงหนาทบํารุง ตําบลจองคํา
อําเภอเมือง จังหวัดแมฮองสอน รหัสไปรษณีย: 58000
5. รองเรียนดวยตนเอง : สํานักงานเทศบาลเมืองแมฮองสอน
6. ตูรับฟ5งความคิดเห็น ของเทศบาลเมืองแมฮองสอน
18. ตัวอยางแบบฟอร"ม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
ไมมีแบบฟอร:ม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
19. หมายเหตุ วันที่พิมพ"
สถานะ
จัดทําโดย
อนุมัติโดย
เผยแพรโดย

21/07/2558
เผยแพรคูมือบนเว็บไซต)แลว
อุทัย สุดใหม
ปกรณ) จีนาคํา
สมบูรณ) ใจเย็น

