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คู่มือสาหรับประชาชน: การขอรับบาเหน็จพิเศษของทายาท (กรณีลูกจ้ างประจาหรือลูกจ้ างชั่ วคราวขององค์ กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่นถึงแก่ กรรมอันเนื่องจากการปฏิบัติงานในหน้ าที่)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:องค์การบริ หารส่ วนตาบลแสนตอ อาเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน:การขอรับบาเหน็จพิเศษของทายาท (กรณี ลูกจ้างประจาหรื อลูกจ้างชัว่ คราวขององค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่นถึงแก่กรรมอันเนื่องจากการปฏิบตั ิงานในหน้าที่)
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน:องค์การบริ หารส่ วนตาบลแสนตอ อาเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริ การที่เบ็ดเสร็ จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุมตั ิ
5. กฎหมายทีใ่ ห้ อานาจการอนุญาต หรือทีเ่ กี่ยวข้ อง:
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่ าด้ วยบาเหน็จลูกจ้ างของหน่ วยการบริ หารราชการส่ วนท้ องถิ่นพ.ศ. 2542
6. ระดับผลกระทบ: บริ การทัว่ ไป
7. พืน้ ทีใ่ ห้ บริการ: ท้องถิ่น
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงทีก่ าหนดระยะเวลา ระยะเวลาทีก่ าหนดตามกฎหมาย / ข้ อกาหนด ฯลฯ 0 วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จานวนเฉลีย่ ต่ อเดือน 0
จานวนคาขอทีม่ ากทีส่ ุ ด 0
จานวนคาขอทีน่ ้ อยทีส่ ุ ด 0
10. ชื่ ออ้ างอิงของคู่มือประชาชน การขอรับบาเหน็จพิเศษของทายาท (กรณี ลูกจ้างประจาหรื อลูกจ้างชัว่ คราวขององค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่นถึงแก่กรรมอันเนื่องจากการปฏิบตั ิงานในหน้าที่)
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานทีใ่ ห้ บริการ องค์ การบริ หารส่ วนตาบลแสนตอ
90 หมู่ที่ 1 ตาบลแสนตอ อาเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
โทรศัพท์ 0-5544-6350
โทรสาร 0-55446-1580/ติดต่ อด้ วยตนเอง ณ หน่ วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้ บริ การวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้ นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่ เวลา 08:30 - 16:30 น. (ไม่ มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ –
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12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. สิ ทธิ ประโยชน์เกี่ยวกับบาเหน็จพิเศษกรณี ลูกจ้างประจาหรื อลูกจ้างชัว่ คราวที่ได้รับอันตรายหรื อเจ็บป่ วยเพราะเหตุ
ปฏิบตั ิงานในหน้าที่หรื อถูกประทุษร้ายเพราะเหตุกระทาตามหน้าที่ถึงแก่ความตายก่อนได้รับบาเหน็จพิเศษให้จ่ายบานาญ
พิเศษให้แก่ทายาทผูม้ ีสิทธิ รับมรดกตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์โดยอนุ โลม
2. กรณี ทายาทลูกจ้างประจาหรื อลูกจ้างชัว่ คราวผูม้ ีสิทธิ ได้รับทั้งบาเหน็จพิเศษตามระเบียบนี้เงินสงเคราะห์ผปู ้ ระสบภัย
ตามกฎหมายว่าด้วยการสงเคราะห์ผปู ้ ระสบภัยเนื่ องจากการช่วยเหลือราชการการปฏิบตั ิงานของชาติหรื อการปฏิบตั ิตาม
หน้าที่มนุษยธรรมเงินค่าทดแทนตามระเบียบว่าด้วยการจ่ายเงินค่าทดแทนและการพิจารณาบาเหน็จความชอบในการ
ปราบปรามผูก้ ่อการร้ายคอมมิวนิสต์หรื อเงินอื่นในลักษณะเดียวกันจากทางราชการหรื อจากหน่วยงานอื่นที่องค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่นสั่งให้ไปปฏิบตั ิงานเงินดังกล่าวให้เลือกรับได้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วแต่จะเลือก
3. องค์การบริ หารส่ วนจังหวัด/เทศบาล/องค์การบริ หารส่ วนตาบล /เมืองพัทยาจะแจ้งผลการพิจารณาให้ผยู้ ื่นคาขอทราบ
ภายใน 7 วันนับแต่วนั ที่พิจารณาแล้วเสร็ จตามมาตรา 10 แห่งพ.ร.บ.การอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของ
ทางราชการพ.ศ. 2558
4. กรณี คาขอหรื อรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรื อไม่ครบถ้วนและไม่อาจแก้ไข/เพิ่มเติมได้ใน
ขณะนั้นผูร้ ับคาขอและผูย้ นื่ คาขอจะต้องลงนามบันทึกสองฝ่ ายและรายการเอกสาร/หลักฐานร่ วมกันพร้อมกาหนด
ระยะเวลาให้ผยู ้ นื่ คาขอดาเนิ นการแก้ไข/เพิ่มเติมหากผูย้ นื่ คาขอไม่ดาเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กาหนดผู ้
รับคาขอจะดาเนินการคืนคาขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
5. พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาคาขอและยังไม่นบั ระยะเวลาดาเนินงานจนกว่าผูย้ นื่ คาขอจะดาเนินการแก้ไขคาขอ
หรื อยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกสองฝ่ ายนั้นเรี ยบร้อยแล้ว
6. ระยะเวลาการให้บริ การตามคู่มือเริ่ มนับหลังจากเจ้าหน้าที่ผรู ้ ับคาขอตรวจสอบคาขอและรายการเอกสารหลักฐานแล้ว
ว่ามีความครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่ วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน
การตรวจสอบเอกสาร

1)

รายละเอียดของขั้นตอนการ
บริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ทายาทยืน่ เรื่ องขอรับ
บาเหน็จพิเศษพร้อมเอกสาร
ที่เกี่ยวข้องต่อองค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่นที่
ลูกจ้างประจาหรื อลูกจ้าง
ชัว่ คราวสังกัดและเจ้าหน้าที่

1 ชัว่ โมง

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักงานปลัด/
องค์การบริ หาร
ส่ วนตาบล
แสนตอ

หมายเหตุ

(หน่วยงาน
ผูร้ ับผิดชอบคือ
องค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่นที่
สังกัด)
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ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอนการ
บริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

ผูร้ ับผิดชอบขององค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่น
ตรวจสอบความถูกต้องและ
ครบถ้วนของเอกสาร
หลักฐาน
การพิจารณา

5 วัน

สานักงานปลัด/
องค์การบริ หาร
ส่ วนตาบล
แสนตอ

(หน่วยงาน
ผูร้ ับผิดชอบคือ
องค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่นที่
สังกัด)

6 วัน

สานักงานปลัด/
องค์การบริ หาร
ส่ วนตาบล
แสนตอ

(หน่วยงาน
ผูร้ ับผิดชอบคือ
องค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่นที่
สังกัด)

รวบรวมหลักฐานและ
เอกสารที่เกี่ยวข้องเสนอผูม้ ี
อานาจพิจารณา

2)

การพิจารณา

3)

เจ้าหน้าที่ผรู้ ับผิดชอบของ
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น

นายกองค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่นหรื อผูท้ ี่รับมอบ
อานาจ
พิจารณาสัง่ จ่ายเงินบาเหน็จ
พิเศษและให้องค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่นแจ้ง
และเบิกจ่ายเงินดังกล่าว
ให้แก่ทายาทต่อไป

ระยะเวลาดาเนินการรวม 11 วัน
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14. งานบริการนีผ้ ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบตั ิราชการ (ยังไม่ได้ดาเนินการ)
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืน่ คาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร
ที่
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
แบบคำขอรับ
1
บำเหน็จพิเศษ
1) ลูกจ้ ำง

2)

3)

จานวนเอกสาร
สาเนา

หน่ วยนับ
เอกสาร

0

ฉบับ

หนังสือรับรอง
กำรใช้ เงินคืนแก่
หน่วยกำรบริ หำร
รำชกำรส่วน
ท้ องถิ่น

1

0

ฉบับ

ใบมรณบัตร

0

1

ฉบับ

จานวนเอกสาร
สาเนา

หน่ วยนับ
เอกสาร

-

15.2) เอกสารอืน่ ๆ สาหรับยื่นเพิม่ เติม
หน่ วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร
ที่ รายการเอกสาร
ยืน่ เพิม่ เติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
ไม่ พบเอกสารอื่ น ๆ สาหรั บยื่นเพิ่มเติม
16. ค่ าธรรมเนียม
ไม่ มีข้อมูลค่ าธรรมเนียม

หมายเหตุ
(ขอรับแบบคำ
ขอรับบำเหน็จ
พิเศษลูกจ้ ำงที่
หน่วยงำนต้ น
สังกัด)
(ขอรับหนังสือ
รับรองกำรใช้ เงิน
คืนแก่หน่วยกำร
บริหำรรำชกำร
ส่วนท้ องถิ่นที่
หน่วยงำนต้ น
สังกัด)
-

หมายเหตุ
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17. ช่ องทางการร้ องเรียน
1) ช่ องทางการร้ องเรียน องค์ การบริ หารส่ วนตาบลแสนตอ
90 หมู่ที่ 1 ตาบลแสนตอ อาเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
โทรศัพท์ 0-5544-6350
โทรสาร 0-55446-1580/ติดต่ อด้ วยตนเอง ณ หน่ วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้ บริ การวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้ นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่ เวลา 08:30 - 16:30 น. (ไม่ มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ –
2)

ช่ องทางการร้ องเรียนศูนย์บริ การประชาชนสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่ วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 เลขที่
1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
19. หมายเหตุ
วันทีพ่ มิ พ์
สถานะ
จัดทาโดย

อนุมัติโดย
เผยแพร่ โดย

20/07/2558
เผยแพร่ คู่มือบนเว็บไซต์แล้ว
องค์การบริ หารส่ วนตาบลแสนตอ
อาเภอเมืองอุตรดิตถ์
จังหวัดอุตรดิตถ์ สถ.มท.
นายอุทยั ชัยชนะ
องค์การบริ หารส่ วนตาบลแสนตอ

