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คูมือสําหรับประชาชน: การขอรับบาํเหน็จพิเศษของลูกจางประจําหรือลูกจางชั่วคราวขององคกรปกครอง       
สวนทองถิ่น 
หนวยงานที่รับผิดชอบ:องคการบริหารสวนตําบลหัวดง อําเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ชื่อกระบวนงาน:การขอรับบําเหน็จพิเศษของลูกจางประจําหรือลูกจางชั่วคราวขององคกรปกครอง สวนทองถ่ิน 
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:องคการบริหารสวนตําบลหัวดง อําเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว  
4. หมวดหมูของงานบริการ:อนุมัติ  
5. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ: 

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยบําเหน็จลูกจางของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 
 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป  
7. พื้นท่ีใหบริการ: ทองถ่ิน  
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกาํหนด ฯลฯ 0วัน 
9. ขอมูลสถิติ 
 จํานวนเฉลี่ยตอเดือน0  
 จํานวนคําขอท่ีมากที่สุด 0  
 จํานวนคําขอท่ีนอยที่สุด 0  
10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน การขอรับบําเหน็จพิเศษของลูกจางประจําหรือลูกจางชั่วคราวขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน  
11. ชองทางการใหบริการ  

1) สถานท่ีใหบริการ- องคการบริหารสวนตําบลหัวดง อําเภอเมืองพิจิตร จังพิจิตร/ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน 
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 
08:30 - 16:30 น. 
หมายเหตุ - 

 
12. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถาม)ี ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
1. สิทธิประโยชนเก่ียวกับบําเหน็จพิเศษ เปนสิทธิประโยชนที่จายครั้งเดียวใหแกลูกจางประจําหรือลูกจางชั่วคราว ที่
ไดรับอันตรายหรือเจ็บปวยเพราะเหตุปฏิบัติงานในหนาที่หรือถูกประทุษรายเพราะเหตุกระทําตามหนาที่ซึ่งแพทยที่
ทางราชการรับรองไดตรวจสอบและแสดงวาไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดอีกเลย นอกจากจะไดบําเหน็จปกติแลวใหไดรับ
บําเหน็จพิเศษอีกดวย เวนแตอันตรายที่ไดรับหรือการเจ็บปวยเกิดความประมาณเลินเลออยางรายแรงหรือความผิด
ของตนเอง 
2. กรณขีองลูกจางชั่วคราวมีสิทธิรับบําเหน็จพิเศษแตไมมีสิทธิไดรับบําเหน็จปกติ 
3. กรณหีากลูกจางประจําหรือลูกจางชั่วคราวผูมีสิทธิไดรับทั้งบําเหน็จพิเศษตามระเบียบนี้ เงินสงเคราะหผูประสบภัย
ตามกฎหมายวาดวยการสงเคราะหผูประสบภัยเนื่องจากการชวยเหลือราชการการ ปฏิบัติงานของชาติหรือการปฏิบัติ
ตามหนาที่มนุษยธรรม เงินคาทดแทนตามระเบียบวาดวยการจายเงินคาทดแทนและการพิจารณาบําเหน็จความชอบ
ในการปราบปรามผูกอการราย คอมมิวนิสต หรือเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกันจากทางราชการหรือจากหนวยงานอ่ืนที่
องคกรปกครองสวนทองถ่ินสั่งใหไปปฏิบัติงาน เงินดังกลาวใหเลือกรับไดเพียงอยางใดอยางหนึ่งแลวแตจะเลือก 
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4. องคการบริหารสวนจังหวัด/เทศบาล/องคการบริหารสวนตําบล/เมืองพัทยา จะแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคําขอ
ทราบภายใน 7 วัน นับแตวันที่พิจารณาแลวเสร็จ ตามมาตรา 10 แหง พ.ร.บ.การอํานวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 
5. กรณคํีาขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไมถูกตองหรือไมครบถวน และไมอาจแกไข/เพ่ิมเติมไดใน
ขณะนั้น ผูรับคําขอและผูยื่นคําขอจะตองลงนามบันทึกสองฝายและรายการเอกสาร/หลักฐานรวมกัน พรอมกําหนด
ระยะเวลาใหผูยื่นคําขอดําเนินการแกไข/เพิ่มเติม หากผูยื่นคาํขอไมดําเนินการแกไข/เพ่ิมเติมภายในระยะเวลาที่
กําหนด ผูรับคําขอจะดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 
6. พนักงานเจาหนาที่จะยังไมพิจารณาคําขอ และยังไมนับระยะเวลาดําเนินงานจนกวาผูยื่นคําขอจะดําเนินการแกไข
คําขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถวนตามบันทึกสองฝายนั้นเรียบรอยแลว 
7. ระยะเวลาการใหบริการตามคูมือเริ่มนับหลังจากเจาหนาที่ผูรับคําขอตรวจสอบคําขอและรายการเอกสารหลักฐาน
แลววามีความครบถวนตามท่ีระบุไวในคูมือประชาชน 
 
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผดิชอบ 

ที่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอนการ

บริการ 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
 

ลูกจางประจํา หรือลูกจาง
ชั่วคราว ผูมสิีทธิยืน่เรื่องขอรับ 
บําเหน็จพิเศษพรอมเอกสาร
ตอองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ที่สังกัด และเจาหนาที่
ผูรับผิดชอบขององคกร
ปกครองทองถิ่นตรวจสอบ
ความถูกตองครบถวนของ
เอกสาร 

3 ชั่วโมง องคการบริหาร
สวนตาํบลหัวดง 
อําเภอเมืองพิจิตร 
จังหวัดพิจิตร) 

(หนวยงาน
ผูรับผิดชอบ คือ 
องคการบริหารสวน
ตําบลหัวดง อําเภอ
เมืองพิจิตร จังหวัด
พิจิตร) 

2) การพิจารณา 
 

เจาหนาที่ผูรบัผิดชอบของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
ตรวจสอบความถูกตองและ
รวบรวมหลักฐานและเอกสาร 
ที่เก่ียวของเสนอผูมีอํานาจ
พิจารณา 

6 วัน องคการบริหาร
สวนตาํบลหัวดง 
อําเภอเมืองพิจิตร 
จังหวัดพิจิตร) 

(หนวยงานองคการ
บริหารสวนตาํบลหัว
ดง อําเภอเมือง
พิจิตร จังหวัด
พิจิตร)) 

3) การพิจารณา 
 

นายกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นหรือผูรบัมอบอํานาจ 
พิจารณาสั่งจายเงนิบาํเหน็จ
พิเศษ โดยใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินแจงและเบิก
จายเงินดังกลาว ใหแก
ลูกจางประจํา หรือลูกจาง
ชั่วคราวตอไป  

8 วัน องคการบริหาร
สวนตาํบลหัวดง 
อําเภอเมืองพิจิตร 
จังหวัดพิจิตร) 

(หนวยงาน
ผูรับผิดชอบ คือ 
องคการบริหารสวน
ตําบลหัวดง อําเภอ
เมืองพิจิตร จังหวัด
พิจิตร)) 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 15 วัน 
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14. งานบริการนี้ผานการดําเนนิการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  
ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว 15 วัน 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ที่ 
รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐผู
ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) แบบคําขอรับ
บําเหน็จพิเศษ
ลูกจาง 

- 1 0 ฉบับ (ขอรับแบบคาํขอรับ
บําเหน็จพิเศษ
ลูกจางที่หนวยงาน
ตนสังกัด) 

2) ใบรับรองของ
แพทยที่ทาง
ราชการรับรองวา
ไมสามารถปฏิบัติ
หนาที่ได 

- 1 0 ฉบับ - 

 
15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับย่ืนเพิ่มเติม 
 
ไมพบเอกสารอ่ืน ๆ สําหรับยื่นเพ่ิมเติม 

 
16. คาธรรมเนียม 

ไมมีขอมูลคาธรรมเนียม 

 
17. ชองทางการรองเรียน 

1) ชองทางการรองเรียน- องคการบริหารสวนตําบลหัวดง อําเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66170 
 โทร.056-674227 โทรสาร 056-697085 
หมายเหตุ- 

 
18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  
 แบบคําขอรับบําเหน็จพิเศษลูกจาง 

 
 
 
 
 
 

 
19. หมายเหตุ 
- 
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วันที่พิมพ 17/07/2558 
สถานะ รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสํานักงาน ก.พ.ร. 

(OPDC) 
จัดทําโดย องคการบริหารสวนตําบลหัวดง  อําเภอเมือง

พิจิตร  จังหวัดพิจิตร  สถ.มท. 
อนุมัติโดย นายมนูญ ดิษเสถียร 

นายกองคการบริหารสวนตําบลหัวดง 
เผยแพรโดย อบต.หัวดง  อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 


