คูม
่ อ
ื สําหร ับประชาชน : การขอร ับบําเหน็ จพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจําขององค์กรปกครอง
สว่ นท้องถิน
หน่วยงานทีให้บริการ :องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรากระทรวงมหาดไทย
หล ักเกณฑ์ วิธก
ี าร เงือนไข (ถ้ามี) ในการยืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. สิทธิประโยชน์เกียวกับบําเหน็ จพิเศษรายเดือนเป็ นสิทธิประโยชน์ทจ่
ี ายให ้แก่ลก
ู จ ้างประจําทีได ้รับอันตรายหรือเจ็บป่ วยเพราะ
เหตุปฏิบัตงิ านในหน ้าทีหรือถูกประทุษร ้ายเพราะเหตุกระทําตามหน ้าทีซึงแพทย์ททางราชการรั
ี
บรองได ้ตรวจและแสดงว่าไม่
สามารถปฏิบัตงิ านในหน ้าทีได ้อีกเลย
ิ ธิรับบําเหน็ จพิเศษจะขอรับเป็ นบําเหน็ จพิเศษรายเดือนแทนก็ได ้โดยจ่ายเป็ นรายเดือนเริมตังแต่วน
ั ที
2. ลูกจ ้างประจําผู ้มีสท
ลูกจ ้างประจําออกจากงานจนถึงแก่ความตาย
3.องค์การบริหารส่วนจังหวัด/เทศบาล/องค์การบริหารส่วนตําบล/เมืองพัทยาจะแจ ้งผลการพิจารณาให ้ผู ้ยืนคําขอทราบภายใน 7
วันนับแต่วน
ั ทีพิจารณาแล ้วเสร็จตามมาตรา 10 แห่งพ.ร.บงการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการพ.ศ.
2558
4. กรณีคําขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถก
ู ต ้องหรือไม่ครบถ ้วนและไม่อาจแก ้ไข/เพิมเติมได ้ในขณะนันผู ้รับคํา
ขอและผู ้ยืนคําขอจะต ้องลงนามบันทึกสองฝ่ ายและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกันพร ้อมกําหนดระยะเวลาให ้ผู ้ยืนคําขอ
ดําเนินการแก ้ไข/เพิมเติมหากผู ้ยืนคําขอไม่ดําเนินการแก ้ไข/เพิมเติมภายในระยะเวลาทีกําหนดผู ้รับคําขอจะดําเนินการคืนคําขอ
และเอกสารประกอบการพิจารณา
5. พนั กงานเจ ้าหน ้าทีจะยังไม่พจ
ิ ารณาคําขอและยังไม่นับระยะเวลาดําเนินงานจนกว่าผู ้ยืนคําขอจะดําเนินการแก ้ไขคําขอหรือยืน
เอกสารเพิมเติมครบถ ้วนตามบันทึกสองฝ่ ายนั นเรียบร ้อยแล ้ว
6. ระยะเวลาการให ้บริการตามคูม
่ อ
ื เริมนั บหลังจากเจ ้าหน ้าทีผู ้รับคําขอตรวจสอบคําขอและรายการเอกสารหลักฐานแล ้วว่ามี
ความครบถ ้วนตามทีระบุไว ้ในคูม
่ อ
ื ประชาชน

่ งทางการให้บริการ
ชอ

สถานทีให้บริการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรากองคลังฝ่ ายบัญชี 51/4
หมูท
่ ี 1 ตําบลบางแก ้วอําเภอเมืองฉะเชิงเทราจังหวัดฉะเชิงเทรา
24000 โทรศัพท์ 0-3809-3711-5 ต่อ 315 โทรสาร 0-38093718 เว็บไซต์ www.cpao.go.th/ติดต่อด ้วยตนเองณหน่วยงาน
(หมายเหตุ: -)

ระยะเวลาเปิ ดให้บริการ เปิ ดให ้บริการวันจันทร์ถงึ วัน
ศุกร์ (ยกเว ้นวันหยุดทีทางราชการกําหนด) ตังแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเทียง)

ขนตอน
ั
ระยะเวลา และสว่ นงานทีร ับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดําเนินการรวม :15 วัน
ลําด ับ
1)

2)

ขนตอน
ั
การตรวจสอบเอกสาร
ิ ธิยนเรื
ลูกจ ้างประจําผู ้มีสท
ื องขอรับบําเหน็ จพิเศษรายเดือน
พร ้อมเอกสารต่อองค์กรปกครองส่วนท ้องถินทีสังกัดและ
เจ ้าหน ้าทีตรวจสอบความครบถ ้วนของหลักฐาน
(หมายเหตุ: (
))
การพิจารณา

ระยะเวลา
3 ชัวโมง

่ นทีร ับผิดชอบ
สว
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดฉะเชิงเทรา

6 วัน

องค์การบริหารส่วน

ลําด ับ

3)

ขนตอน
ั
เจ ้าหน ้าทีผู ้รับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท ้องถิน
ตรวจสอบความถูกต ้องและรวบรวมหลักฐานและ
เอกสารทีเกียวข ้องเสนอผู ้มีอํานาจพิจารณา
(หมายเหตุ: (
))
การพิจารณา
นายกองค์กรปกครองส่วนท ้องถินหรือผู ้รับมอบอํานาจพิจารณา
สังจ่ายเงินบําเหน็ จพิเศษรายเดือนโดยให ้องค์กรปกครองส่วน
ท ้องถินแจ ้งและเบิกจ่ายเงินดังกล่าว ให ้แก่ลก
ู จ ้างประจําต่อไป

ระยะเวลา

่ นทีร ับผิดชอบ
สว
จังหวัดฉะเชิงเทรา

8 วัน

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดฉะเชิงเทรา

(หมายเหตุ: (
))
รายการเอกสาร หล ักฐานประกอบ
ื
ลําด ับ
ชอเอกสาร
จํานวน และรายละเอียดเพิมเติม (ถ้ามี)
1)
แบบคําขอร ับบําเหน็ จพิเศษรายเดือนลูกจ้าง
ฉบ ับจริง1ฉบับ
ํ เนา0ฉบับ
สา
หมายเหตุ(ขอรับแบบคําขอรับบําเหน็ จพิเศษรายเดือนลูกจ ้างที
หน่วยงานต ้นสังกัด)
2)
ใบร ับรองของแพทย์ททางราชการร
ี
ับรองว่าไม่สามารถปฏิบ ัติ
หน้าทีได้
ฉบ ับจริง1ฉบับ
ํ เนา0ฉบับ
สา
หมายเหตุค่าธรรมเนียม
ลําด ับ

รายละเอียดค่าธรรมเนียม

ไม่มข
ี ้อมูลค่าธรรมเนียม

หน่วยงานภาคร ัฐผูอ
้ อกเอกสาร
-

-

ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)

่ งทางการร้องเรียน แนะนําบริการ
ชอ
่ งทางการร้องเรียน / แนะนําบริการ
ลําด ับ
ชอ
1)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรากองคลังฝ่ ายบัญชี 51/4 หมูท
่ ี 1 ตําบลบางแก ้วอําเภอเมืองฉะเชิงเทรา
จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000 โทรศัพท์ 0-3809-3711-5 ต่อ 315 โทรสาร 0-3809-3718 เว็บไซต์
www.cpao.go.th
(หมายเหตุ: -)
2)
ศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดฉะเชิงเทราศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทราถนนเรืองวุฒต
ิ ําบลหน ้าเมืองอําเภอเมือง
ฉะเชิงเทราจังหวัดฉะเชิงเทรา 24000 โทร 0-3851-2520 ต่อ 118
(หมายเหตุ: -)
3)
ศูนย์บริการประชาชนสํานั กปลัดสํานั กนายกรัฐมนตรี
ิ กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111
(หมายเหตุ: ( เลขที 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสต
ิ กทม. 10300))
เลขที 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสต
แบบฟอร์ม ต ัวอย่างและคูม
่ อ
ื การกรอก
ลําด ับ
1)
แบบคําขอรับบําเหน็ จพิเศษรายเดือนลูกจ ้าง
(หมายเหตุ: -)
หมายเหตุ
-

ื
ชอแบบฟอร์
ม

ํ หร ับเจ้าหน้าที
ข้อมูลสา
ื
ชอกระบวนงาน
:การขอรับบําเหน็ จพิเศษรายเดือนของลูกจ ้างประจํ าขององค์กรปกครองส่วนท ้องถิน
หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน:สํานักบริหารการคลังท ้องถินกรมส่งเสริมการปกครองท ้องถินสํานั กบริหารการคลัง
ท ้องถิน
ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการทีเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
หมวดหมูข
่ องงานบริการ: อนุมัต ิ
กฎหมายทีให้อํานาจการอนุญาต หรือทีเกียวข้อง:
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด ้วยบําเหน็ จลูกจ ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท ้องถินพ.ศ. 2542
ระด ับผลกระทบ:บริการทัวไป
พืนทีให้บริการ:ท ้องถิน
กฎหมายข้อบ ังค ับ/ข้อตกลงทีกําหนดระยะเวลา:ระยะเวลาทีกําหนดตามกฎหมาย / ข้อกําหนด ฯลฯ: 0.0
ข้อมูลสถิตข
ิ องกระบวนงาน:
จํานวนเฉลียต่อเดือน 0
จํานวนคําขอทีมากทีสุด 0
จํานวนคําขอทีน ้อยทีสุด 0
ื างอิงของคูม
ชออ้
่ อ
ื ประชาชน:การขอรับบําเหน็ จพิเศษรายเดือนของลูกจ ้างประจําขององค์กรปกครองส่วนท ้องถินองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา 02/09/2015 10:01
เอกสารฉบับนีดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข ้อมูลคูม
่ อ
ื สําหรับประชาชน
Backend.info.go.th

วันทีเผยแพร่คม
ู่ อ
ื :-

