คู่มือสำหรับประชำชน : กำรขอรับบำเหน็จพิเศษรำยเดือนของลูกจ้ำงประจำขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดอ่ำงทอง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง
กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงำน : การขอรับบาเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน : ฝ่ายบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง
3. ประเภทของงำนบริกำร : กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร : อนุมัติ
5. กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง :
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยบาเหน็จลูกจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยบาเหน็จลูกจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3)
พ.ศ.2552
6. ระดับผลกระทบ : บริการทั่วไป
7. พื้นที่ให้บริกำร : ท้องถิ่น
8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ 0 วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน [สาเนาคู่มือประชาชน] การขอรับบาเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร
1) สถำนที่ให้บริกำร – ฝ่ายบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง
ถนนโพธิ์พระยา- ท่าเรือ ตาบลป่างิ้ว
อาเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง โทร 035-873301
/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลำเปิดให้บริกำร เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา
08:30 - 16:30 น.
หมำยเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
1. สิทธิประโยชน์เกี่ยวกับบาเหน็จพิเศษรายเดือนเป็นสิทธิประโยชน์ที่จ่ายให้แก่ลูกจ้างประจาที่ได้รับอันตรายหรือเจ็บป่วย
เพราะเหตุปฏิบัติงานในหน้าที่หรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุกระทาตามหน้าที่ซึ่งแพทย์ที่ทางราชการรับรองได้ตรวจและ
แสดงว่าไม่สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อีกเลย

2. ลูกจ้างประจาผู้มีสิทธิรับบาเหน็จพิเศษจะขอรับเป็นบาเหน็จพิเศษรายเดือนแทนก็ได้โดยจ่ายเป็นรายเดือนเริ่มตั้งแต่วันที่
ลูกจ้างประจาออกจากงานจนถึงแก่ความตาย
3.องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองจะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคาขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ
ตามมาตรา 10 แห่งพ.ร.บ.การอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการพ.ศ. 2558
4. กรณีคาขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนและไม่อาจแก้ไข/เพิ่มเติมได้ในขณะนั้นผู้
รับคาขอและผู้ยื่นคาขอจะต้องลงนามบันทึกสองฝ่ายและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกันพร้อมกาหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่น
คาขอดาเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมหากผู้ยื่นคาขอไม่ดาเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กาหนดผู้รับคาขอจะดาเนินการ
คืนคาขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
5. พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาคาขอและยังไม่นับระยะเวลาดาเนินงานจนกว่าผู้ยื่นคาขอจะดาเนินการแก้ไขคาขอ
หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกสองฝ่ายนั้นเรียบร้อยแล้ว
6. ระยะเวลาการให้บริการตามคู่มือเริ่มนับหลังจากเจ้าหน้าที่ผู้รับคาขอตรวจสอบคาขอและรายการเอกสารหลักฐานแล้วว่า
มีความครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน
13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

ระยะเวลำ
ให้บริกำร

การตรวจสอบเอกสาร

ลูกจ้างประจาผู้มีสิทธิยื่น
3 ชั่วโมง
เรื่องขอรับบาเหน็จพิเศษราย
เดือนพร้อมเอกสารต่อ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
อ่างทองและเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบความครบถ้วนของ
หลักฐาน

การพิจารณา

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของ 6 วัน
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
อ่างทองตรวจสอบความ
ถูกต้องและรวบรวมหลักฐาน
และเอกสารที่เกี่ยวข้องเสนอ
ผู้มีอานาจพิจารณา

1)

2)

รำยละเอียดของขั้นตอน
กำรบริกำร

ส่วนงำน /
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด
อ่างทอง

องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด
อ่างทอง

หมำยเหตุ
(หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบคือ
ฝ่ายบัญชี กองคลัง
องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด
อ่างทอง)

(หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบคือ
ฝ่ายบัญชี กองคลัง
องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด
อ่างทอง)

ที่

ประเภทขั้นตอน
การพิจารณา

รำยละเอียดของขั้นตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้บริกำร

นายกองค์การบริหารส่วน
8 วัน
จังหวัดอ่างทองหรือผู้รับมอบ
อานาจพิจารณาสั่งจ่ายเงิน
บาเหน็จพิเศษรายเดือนโดย
ให้องค์การบริหารส่วน
จังหวัดอ่างทองแจ้งและ
เบิกจ่ายเงินดังกล่าวให้แก่
ลูกจ้างประจาต่อไป

3)

ส่วนงำน /
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด
อ่างทอง

หมำยเหตุ
(หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบคือ
ฝ่ายบัญชี กองคลัง
องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด
อ่างทอง)

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 15 วัน
14. งำนบริกำรนี้ผ่ำนกำรดำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว
ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว 15 วัน
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ
รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐผู้ จำนวนเอกสำร จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
ที่
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สำเนำ
เอกสำร
ออกเอกสำร
แบบคาขอรับ
1
0
ฉบับ
บาเหน็จพิเศษ
รายเดือนลูกจ้าง
1)

2)

ใบรับรองของ
แพทย์ที่ทาง
ราชการรับรอง
ว่าไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้

-

1

0

ฉบับ

หมำยเหตุ
(ขอรับแบบคา
ขอรับบาเหน็จ
พิเศษรายเดือน
ลูกจ้างทีอ่ งค์การ
บริหารส่วนจังหวัด
อ่างทอง)
-

ที่

3)

รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐผู้ จำนวนเอกสำร จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
หมำยเหตุ
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สำเนำ
เอกสำร
ออกเอกสำร
(ขอรับแบบหนังสือ
หนังสือแสดง
1
1
ฉบับ
แสดงเจตนาขอ
เจตนาขอ
เปลี่ยนแปลงความ
เปลี่ยนแปลง
ประสงค์ฯ
ความประสงค์ฯ
ที่กองคลัง องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด
อ่างทอง)

15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ที่
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
1

สำเนำบัตร
องค์การบริหาร
ประจำตัว
ส่วนจังหวัด
เจ้ ำหน้ ำที่ของรัฐ อ่างทอง

2

สำเนำบัตร
ประชำชน

3

สาเนาทะเบียน
บ้ าน
16. ค่ำธรรมเนียม
ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร
1

ฉบับ

กรมการปกครอง

1

ฉบับ

กรมการปกครอง

1

ฉบับ

หมายเหตุ

17. ช่องทำงกำรร้องเรียน
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน – ฝ่ายบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง
ถนนโพธิ์พระยา- ท่าเรือ ตาบลป่างิ้ว อาเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
หมายเลขโทรศัพท์ 035-873301 www.angt.go.th
หมำยเหตุ 2) ช่องทำงกำรร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชนสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมำยเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ ณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)

18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
1)
แบบคาขอรับบาเหน็จปกติ บาเหน็จรายเดือน บาเหน็จพิเศษหรื อบาเหน็จพิเศษรายเดือนลูกจ้ าง
2)
หนังสือแสดงเจตนาขอเปลี่ยนแปลงความประสงค์เพื่อขอรับเงินบาเหน็จรายเดือนหรื อเงินบาเหน็จพิเศษ
รายเดือน
19. หมำยเหตุ จัดทาโดย

ฝ่ายบัญชี กองคลัง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

อนุมัติโดย

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

เผยแพร่โดย

1.ประกาศ ณ สานักงานองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดอ่างทอง
2.ศูนย์ดารงธรรม
3.www.angt.go.th

