
คูม่อืสาํหรบัประชาชน : การขอรบับาํเหน็จพเิศษรายเดอืนของลกูจา้งประจําขององคก์รปกครอง
สว่นทอ้งถ ิ&น 
หนว่ยงานที&ใหบ้รกิาร : องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัเชยีงราย กระทรวงมหาดไทย  
 
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ื&อนไข (ถา้ม)ี ในการยื&นคําขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
1. เงนิที�จา่ยใหล้กูจา้งประจําที�ไดรั้บอนัตรายหรอืป่วยเจ็บเพราะเหตปุฏบิัตงิานในหนา้ที�หรอืถกูประทษุรา้ยเพราะเหตกุระทําการ
ตามหนา้ที� ซึ�งแพทยท์ี�ทางราชการรับรองไดต้รวจและแสดงวา่ไมส่ามารถปฏบิตังิานในหนา้ที�ไดอ้กีเลยซึ�งจา่ยเป็นรายเดอืนเริ�ม
ตั /งแตล่กูจา้งประจําออกจากงานถนถงึแกก่รรม 
 
2. ในกรณีที�ลกูจา้งประจําไดรั้บบําเหน็จพเิศษหรอืบําเหน็จพเิศษรายเดอืนจากหน่วยงานไปแลว้จะขอ เปลี�ยนแปลงความ
ประสงคอ์กีไม่ได ้
 
3. การคํานวณบําเหน็จพเิศษรายเดอืน กรณีปฏบิัตหินา้ที�ในเวลาปกตใิหห้น่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิ�นเจา้สงักดัเป็นผู ้
กําหนดตามจํานวนที�เห็นสมควร โดยคํานงึถงึความรา้ยแรงของเหตกุารณ์ประกอบกบัความพกิารและทพุพลภาพของ
ลกูจา้งประจํา โดยกําหนดไมน่อ้ยกวา่หกเทา่ของคา่จา้งเดอืนสดุทา้ยแตไ่มเ่กนิยี�สบิสี�เทา่ของคา่จา้งเดอืนสดุทา้ย แลว้หารดว้ย
หา้สบิ 
  
 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 

 สถานที&ใหบ้รกิาร 
องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัเชยีงราย (กองการเจา้หนา้ที�) 
โทรศพัท ์053-175319/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัเชยีงราย (กองการ
เจา้หนา้ที�) โทรศพัท ์053-175319))  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุที�ทางราชการกําหนด) ตั /งแตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที�ยง) 

 

ข ั3นตอน ระยะเวลา และสว่นงานที&รบัผดิชอบ 

ระยะเวลาในการดําเนนิการรวม : 15 วนั 
 

ลําดบั ข ั3นตอน ระยะเวลา สว่นที&รบัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
. ลกูจา้งประจําผูม้สีทิธยิื�นคําขอรับบําเหน็จพเิศษรายเดอืนตาม
แบบ 
คําขอรับบําเหน็จพเิศษรายเดอืนของลกูจา้งประจําพรอ้มเอกสาร
ที�เกี�ยวขอ้งตอ่องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ�นที�สงักดัครั/งสดุทา้ย 
 
(หมายเหต:ุ (องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัเชยีงราย 
))  

1 วนัทําการ กรมสง่เสรมิการปกครอง
ทอ้งถิ�น 

 

2) การตรวจสอบเอกสาร 
. ใหเ้จา้หนา้ที�ผูรั้บผดิชอบดําเนนิการตรวจสอบและรวบรวม
หลกัฐาน 
    ที�เกี�ยวขอ้งแลว้เสนอตอ่ผูบ้รหิารทอ้งถิ�นพจิารณา  
    (ระยะเวลาประมาณ   3 – 5 วนั) 
(หมายเหต:ุ (กองการเจา้หนา้ที� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัด
เชยีงราย 
))  

5 วนัทําการ กรมสง่เสรมิการปกครอง
ทอ้งถิ�น 

 

3) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
ผูบ้รหิารทอ้งถิ�นพจิารณาสั�งจา่ยเงนิบําเหน็จพเิศษรายเดอืน 
   (ระยะเวลาประมาณ 2 – 3 วัน) 
 
(หมายเหต:ุ (กองการเจา้หนา้ที� องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัด

3 วนัทําการ กรมสง่เสรมิการปกครอง
ทอ้งถิ�น 

 



ลําดบั ข ั3นตอน ระยะเวลา สว่นที&รบัผดิชอบ 

เชยีงราย 
))  

4) การตรวจสอบเอกสาร 
กองคลงั อบจ.เชยีงรายจา่ยเงนิบําเหน็จพเิศษ ตามคําสั�ง 
   จา่ยเงนิบําเหน็จพเิศษใหผู้ข้อตอ่ไป 
 
(หมายเหต:ุ (กองคลงั องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัเชยีงราย))  

0 วนัทําการ กรมสง่เสรมิการปกครอง
ทอ้งถิ�น 

 

5) การตรวจสอบเอกสาร 
จัดสง่คําสั�งและเอกสารที�เกี�ยวขอ้งประกอบคําขอใหส้าํนักงาน
สง่เสรมิการปกครองทอ้งถิ�นจังหวดั 
 
(หมายเหต:ุ (สาํนักงานสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิ�นจังหวดั))  

0 วนัทําการ กรมสง่เสรมิการปกครอง
ทอ้งถิ�น 

 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชื&อเอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิ&มเตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 
 

แบบคําขอรบับําเหน็จพเิศษรายเดอืน จํานวน 2 ชุด 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 2 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ขอรับแบบคําขอรับบําเหน็จพเิศษรายเดอืนลกูจา้งที�
หน่วยงานตน้สงักัด) 

- 

2) 
 

สําเนาคําส ั&งบรรจหุรแืตง่ต ั3งเป็นขา้ราชการทอ้งถิ&น จํานวน 2 ชุด 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 2 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

- 

3) 
 

คําส ั&งของผูบ้งัคบับญัชาหรอืหลกัฐานเกี&ยวกบัการไปปฏบิตั ิ
ราชการ  จํานวน 2 ชุด 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 2 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

- 

4) 
 

รายงานหรอืรายละเอยีดการปฏบิตังิานในหนา้ที&จนเป็นเหตใุหถู้ก
ประทษุรา้ยหรอืไดร้บัอนัตราย จํานวน 2 ชุด 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 2 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

- 

5) 
 

รายงานของผูร้ว่มงานหรอืผูรู้เ้ห็นเหตุการณ์ใกลช้ดิ (ถา้ม)ี
  จํานวน 2 ชุด 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 2 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

- 

6) 
 

รายงานการสอบสวนของเจา้หนา้ที&ตํารวจในกรณีที&ถูกประทษุรา้ย 
หรอืไดร้บัอนัตรายอนัเกดิจากการกระทําผดิอาญาของผูห้นึ&งผูใ้ด 
หรอืสําเนาคําพพิากษาคดนี ั3น จํานวน 2 ชุด 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 2 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

- 

7) 
 

หลกัฐานการสอบสวนพรอ้มท ั3งสรุปความเห็นของคณะกรรมการ
ซึ&งผูบ้งัคบับญัชาไดแ้ตง่ต ั3งข ึ3น สอบสวนวา่การถกูประทุษรา้ยหรอื
ไดร้บัอนัตรายน ั3นเกดิจากความผดิหรอืความประมาทเลนิเลอ่ออ
ยา่งรา้ยแรงของผูน้ ั3นเองหรอืไม ่ในกรณีที&ไมอ่าจแนบหลกัฐาน
ตาม (6) หรอืหลกัฐานตาม (6) ไมป่รากฏชดัวา่การถูกประทษุรา้ย
หรอืไดร้บัอนัตรายน ั3น เกดิจากความผดิหรอืความประมาทเลนิเลอ่
อยา่งรา้ยแรงของผูน้ ั3นเองหรอืไม ่

- 



ลําดบั ชื&อเอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิ&มเตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

8) 
 

ใบรบัรองแพทยท์ี&ทางราชการรบัรองไดต้รวจและแสดงวา่ไม่
สามารถปฏบิตังิานตอ่ไปได ้ จํานวน 2 ชุด 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 2 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

- 

9) 
 

คําส ั&งเลื&อนเงนิเดอืนกรณีพเิศษ (ถา้ม)ี  จํานวน 2 ชุด 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 2 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

- 

10) 
 

สําเนาบตัรขา้ราชการ/บตัรประจําตวัประชาชนสําเนาทะเบยีนบา้น
 จํานวน 2 ชุด 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 2 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

- 

 
คา่ธรรมเนยีม 

ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) 0 บาท 
(หมายเหต:ุ -)  

 -   
 

 

ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 

ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 
1) องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัเชยีงราย  หมายเลขโทรศพัท ์053-175341 , 053-175342 , 053-175343 

(หมายเหต:ุ -)  
2) ศนูยบ์รกิารประชาชน สาํนักปลัดสาํนักนายกรัฐมนตร ี

(หมายเหต:ุ ( เลขที� 1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที� 1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  

 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 

ลําดบั ชื&อแบบฟอรม์ 
1) แบบคําขอรับบําเหน็จพเิศษรายเดอืนลกูจา้ง 

(หมายเหต:ุ -)  
 

หมายเหต ุ

- 
 
 
 

ชื&อกระบวนงาน: การขอรับบําเหน็จพเิศษรายเดอืนของลกูจา้งประจําขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ�น  
หนว่ยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน: สาํนักบรหิารการคลังทอ้งถิ�น กรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิ�น สํานักบรหิารการคลัง
ทอ้งถิ�น 

ประเภทของงานบรกิาร: กระบวนงานบรกิารที�เบ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว 
หมวดหมูข่องงานบรกิาร: อนุมัต ิ
กฎหมายที&ใหอํ้านาจการอนุญาต หรอืที&เกี&ยวขอ้ง: 

  
1)ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยบําเหน็จลกูจา้งของหน่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิ�น พ.ศ. 2542  

ขอ้มูลสําหรบัเจา้หนา้ที& 



ระดบัผลกระทบ: บรกิารทั�วไป 

พื3นที&ใหบ้รกิาร: ทอ้งถิ�น 

กฎหมายขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงที&กําหนดระยะเวลา: - 
ระยะเวลาที&กําหนดตามกฎหมาย / ขอ้กําหนด ฯลฯ: 0.0 
 

ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงาน: 

 จํานวนเฉลี�ยตอ่เดอืน 0 

 จํานวนคําขอที�มากที�สดุ 0 

 จํานวนคําขอที�นอ้ยที�สดุ 0 
 

ชื&ออา้งองิของคูม่อืประชาชน: สาํเนาคูม่อืประชาชน 16/07/2015 13:52 
 
 

เอกสารฉบบันี/ดาวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืสําหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

วนัที�เผยแพรคู่ม่อื: - 


