ลําดับที่ 10
ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน: การขอรับบําเหน็จพิเศษของลูกจางประจําหรือลูกจางชั่วคราว
ขององคกรปกครอง สวนทองถิ่น องคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี
กระบวนงาน: การขอรับบําเหน็จพิเศษของลูกจางประจําหรือลูกจางชั่วคราวของ
องคกรปกครอง สวนทองถิน่
#
สถานที่ / ชองทางการใหบริการ
ระยะเวลาเปดใหบริการ
1 องคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี / ติดตอ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง วันศุกร
ดวยตนเอง ณ หนวยงาน
(ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น.
หลักเกณฑ วิธีการ เงือ่ นไข(ถามี) ในการยืน่ คําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. สิ ท ธิ ป ระโยชน เ กี่ ย วกั บ บํ า เหน็ จ พิ เ ศษ เป น สิ ท ธิ ป ระโยชน ที่ จ า ยครั้ ง เดี ย วให แ ก
ลูกจางประจําหรือลูกจางชั่วคราว ที่ไดรับอันตรายหรือเจ็บปวยเพราะเหตุปฏิบัติงานในหนาที่หรือ
ถูกประทุษรายเพราะเหตุกระทําตามหนาที่ซึ่งแพทยที่ทางราชการรับรองไดตรวจสอบและแสดงวา
ไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดอีกเลย นอกจากจะไดบําเหน็จปกติแลวใหไดรับบําเหน็จพิเศษอีกดวย
เวนแตอันตรายที่ไดรับหรือการเจ็บปวยเกิดความประมาณเลินเลออยางรายแรงหรือความผิดของ
ตนเอง
2. กรณีของลูกจางชั่วคราวมีสิทธิรับบําเหน็จพิเศษแตไมมีสิทธิไดรับบําเหน็จปกติ
3. กรณีหากลูกจางประจําหรือลูกจางชั่วคราวผูมีสิทธิไดรับทั้งบําเหน็จพิเศษตามระเบียบ
นี้ เงิน สงเคราะห ผู ประสบภั ย ตามกฎหมายว าด ว ยการสงเคราะหผู ป ระสบภัย เนื่ องจากการ
ชวยเหลือราชการการ ปฏิบัติงานของชาติหรือการปฏิบัติตามหนาที่มนุษยธรรม เงิน คาทดแทน
ตามระเบียบวาดวยการจายเงินคาทดแทนและการพิจารณาบําเหน็จความชอบในการปราบปราม
ผูกอการราย คอมมิวนิสต หรือเงินอื่นในลักษณะเดียวกันจากทางราชการหรือจากหนวยงานอื่นที่
องคกรปกครองสวนทองถิ่นสั่งใหไปปฏิบัติงาน เงินดังกลาวใหเลือกรับไดเพียงอยางใดอยางหนึ่ง
แลวแตจะเลือก
4. องคการบริหารสวนจังหวัด/เทศบาล/องคการบริหารสวนตําบล/เมืองพัทยา จะแจงผล
การพิจารณาใหผูยื่นคําขอทราบภายใน 7 วัน นับแตวันที่พิจารณาแลวเสร็จ ตามมาตรา 10 แหง
พ.ร.บ. การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
5. กรณีคําขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไมถูกตองหรือไมครบถวน และไม
อาจแกไข/เพิ่มเติมได ในขณะนั้น ผูรับคําขอและผูยื่น คําขอจะตองลงนามบัน ทึกสองฝายและ
รายการเอกสาร/หลักฐานรวมกัน พรอมกําหนดระยะเวลาใหผูยื่นคําขอดําเนินการแกไข/เพิ่มเติม
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หากผูยื่นคําขอไมดําเนินการแกไข/เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กําหนด ผูรับคําขอจะดําเนินการคืน
คําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
6. พนักงานเจาหนาที่จะยังไมพิจารณาคําขอ และยังไมนับระยะเวลาดําเนินงานจนกวา
ผูยื่น คํา ขอจะดํา เนิ น การแกไ ขคํ าขอหรือ ยื่น เอกสารเพิ่ม เติ มครบถวนตามบั น ทึ กสองฝา ยนั้ น
เรียบรอยแลว
7. ระยะเวลาการใหบริการตามคูมือเริ่มนับหลังจากเจาหนาที่ผูรับคําขอตรวจสอบคําขอ
และรายการเอกสารหลักฐานแลววามีความครบถวนตามที่ระบุไวในคูมือประชาชน
ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานทีร่ ับผิดชอบ
#
ขั้นตอน
ระยะเวลา
หนวยงานผูรบั ผิดชอบ
1 ประเภท การตรวจสอบเอกสาร
2 ชั่วโมง กระทรวงมหาดไทย
ลูกจางประจํา หรือลูกจางชั่วคราว ผูมีสิทธิ
กรมสงเสริมการปกครอง
ยื่นเรื่องขอรับ บําเหน็จพิเศษพรอมเอกสาร
ทองถิน่ องคการบริหารสวน
ตอองคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่สังกัด และ
จังหวัดชลบุรี
เจาหนาทีผ่ ูรับผิดชอบขององคกรปกครอง
ทองถิ่นตรวจสอบความถูกตองครบถวนของ
เอกสาร ( หนวยงานผูรับผิดชอบ คือ
องคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี )
2 ประเภท การพิจารณา
3 วัน กระทรวงมหาดไทย
เจาหนาทีผ่ ูรับผิดชอบขององคกรปกครอง
กรมสงเสริมการปกครอง
สวนทองถิ่น ตรวจสอบความถูกตองและ
ทองถิ่น องคการบริหารสวน
รวบรวมหลักฐานและเอกสาร ที่เกี่ยวของ
จังหวัดชลบุรี
เสนอผูมีอํานาจพิจารณา ( หนวยงาน
ผูรับผิดชอบ คือ องคการบริหารสวนจังหวัด
ชลบุรี )
3 ประเภท การพิจารณา
5 วัน กระทรวงมหาดไทย
นายกองคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือผูรับ
กรมสงเสริมการปกครอง
มอบอํานาจ พิจารณาสั่งจายเงินบําเหน็จ
ทองถิ่น องคการบริหารสวน
พิเศษ โดยใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
จังหวัดชลบุรี
แจงและเบิกจายเงินดังกลาว ใหแก
ลูกจางประจํา หรือลูกจางชั่วคราวตอไป
( หนวยงานผูรับผิดชอบ คือ องคการบริหาร
สวนจังหวัดชลบุรี )
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ระยะเวลาดําเนินการรวม
8 วัน
การลดขั้นตอน
ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว 8 วัน
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
#
ชื่อเอกสาร
1 แบบคําขอรับบําเหน็จพิเศษลูกจาง (ฉบับจริง 1 ฉบับ)
เอกสารยืนยันตัวตน
2 ใบรับรองของแพทยที่ทางราชการรับรองวาไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได (ฉบับจริง 1 ฉบับ)
เอกสารยืนยันตัวตน
คาธรรมเนียม
# รายละเอียดคาธรรมเนียม

คาธรรมเนียม (บาท/รอยละ)
ไมมีขอมูลคาธรรมเนียม

ชองทางการรองเรียน
#
ชองทางการรองเรียน
1 องคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี หมายเลขโทรศัพท 038-398038-40
2 เว็บไซตองคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี www.chon.go.th
3 องคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี ถ.นารถมนตเสวี 1 ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
4 ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th /
ตู ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 )
แบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
#
1 แบบคําขอรับบําเหน็จพิเศษลูกจาง

ชื่อเอกสาร
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