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คู่มือสําหรับประชาชน: การขอรับบําเหน็จพิเศษของทายาท (กรณีลูกจ้ างประจําหรื อลูกจ้ างชั่วคราวของ
องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่นถึงแก่ กรรมอันเนื่องจากการปฏิบัตงิ านในหน้ าที่)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน: การขอรับบําเหน็จพิเศษของทายาท (กรณีลกู จ้ างประจําหรื อลูกจ้ างชัว่ คราวขององค์กรปกครอง
ส่วนท้ องถิ่นถึงแก่กรรมอันเนื่องจากการปฏิบตั งิ านในหน้ าที่)
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน: องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุมตั ิ
5. กฎหมายที่ให้ อาํ นาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้ อง:
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยบําเหน็จลูกจ้างของหน่วยการบริ หารราชการส่วนท้องถิ่ น พ.ศ. 2542
6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ ไป
7. พืน้ ที่ให้ บริการ: ท้ องถิ่น
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กาํ หนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กาํ หนดตามกฎหมาย / ข้ อกําหนด ฯลฯ
0 วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยต่ อเดือน 0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ างอิงของคู่มือประชาชน คูม่ ือประชาชน อบจ.นครปฐม (กองกลัง 4) 21/07/2015 10:56
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานทีใ่ ห้ บริการ องค์การบริ หารส่วนจังหวัดนครปฐม
/ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกําหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เทีย่ ง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. สิทธิประโยชน์เกี่ยวกับบําเหน็จพิเศษ กรณีลกู จ้ างประจําหรื อลูกจ้ างชัว่ คราวที่ได้ รับอันตราย หรื อเจ็บป่ วยเพราะเหตุ
ปฏิบตั งิ านในหน้ าที่หรื อถูกประทุษร้ ายเพราะเหตุกระทําตามหน้ าที่ถงึ แก่ความตายก่อนได้ รับบําเหน็จพิเศษให้ จ่าย
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บํานาญพิเศษให้ แก่ทายาท ผู้มีสทิ ธิรับมรดกตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์โดยอนุโลม
2. กรณีทายาทลูกจ้ างประจําหรื อลูกจ้ างชัว่ คราวผู้มีสทิ ธิได้ รับทังบํ
้ าเหน็จพิเศษตามระเบียบนี ้ เงินสงเคราะห์ผ้ ปู ระสบภัย
ตามกฎหมายว่าด้ วยการสงเคราะห์ผ้ ปู ระสบภัยเนื่องจากการช่วยเหลือราชการ การปฏิบตั งิ านของชาติหรื อการปฏิบตั ิ
ตามหน้ าที่มนุษยธรรม เงินค่าทดแทนตามระเบียบว่าด้ วยการจ่ายเงินค่าทดแทนและการพิจารณาบําเหน็จความชอบใน
การปราบปรามผู้ก่อการร้ ายคอมมิวนิสต์ หรื อเงินอื่นในลักษณะเดียวกันจากทางราชการหรื อจากหน่วยงานอื่นที่องค์กร
ปกครองส่วนท้ องถิ่นสัง่ ให้ ไปปฏิบตั งิ าน เงินดังกล่าวให้ เลือกรับได้ เพียงอย่างใดอย่างหนึง่ แล้ วแต่จะเลือก
3. องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม จะแจ้ งผลการพิจารณาให้ ผ้ ยู ื่นคําขอทราบภายใน 7 วัน นับแต่วนั ที่พิจารณาแล้ ว
เสร็จ ตามมาตรา 10 แห่ง พ.ร.บ.การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
4. กรณีคําขอหรื อรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถกู ต้ องหรื อไม่ครบถ้ วน และไม่อาจแก้ ไข/เพิ่มเติมได้ ใน
ขณะนัน้ ผู้รับคําขอและผู้ยื่นคําขอจะต้ องลงนามบันทึกสองฝ่ ายและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกัน พร้ อมกําหนด
ระยะเวลาให้ ผ้ ยู ื่นคําขอดําเนินการแก้ ไข/เพิม่ เติม หากผู้ยื่นคําขอไม่ดําเนินการแก้ ไข/เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กําหนด
ผู้รับคําขอจะดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
5. พนักงานเจ้ าหน้ าที่จะยังไม่พิจารณาคําขอ และยังไม่นบั ระยะเวลาดําเนินงานจนกว่าผู้ยื่นคําขอจะดําเนินการแก้ ไขคํา
ขอหรื อยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้ วนตามบันทึกสองฝ่ ายนันเรี
้ ยบร้ อยแล้ ว
6. ระยะเวลาการให้ บริการตามคูม่ ือเริ่มนับหลังจากเจ้ าหน้ าที่ผ้ รู ับคําขอตรวจสอบคําขอและรายการเอกสารหลักฐาน
แล้ วว่ามีความครบถ้ วนตามที่ระบุไว้ ในคูม่ ือประชาชน

13. ขัน้ ตอน ระยะเวลา และส่ วนงานที่รับผิดชอบ
ที่
1)

ประเภทขัน้ ตอน
การตรวจสอบเอกสาร

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ
ทายาทยื่นเรื่ องขอรับ
บําเหน็จพิเศษพร้ อม

ระยะเวลา
ให้ บริการ
3 ชัว่ โมง

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ
กรมส่งเสริ มการ
ปกครองท้ องถิ่น

หมายเหตุ

(หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ คือ
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ

เอกสารที่เกี่ยวข้ องต่อ
องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น
ที่ลกู จ้ างประจําหรื อลูกจ้ าง
ชัว่ คราวสังกัด และ
เจ้ าหน้ าที่ผ้ รู ับผิดชอบของ
องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น
ตรวจสอบความถูกต้ องและ
ครบถ้ วนของเอกสาร
หลักฐาน
การพิจารณา

องค์กรปกครอง
ส่วนท้ องถิ่นที่
สังกัด
)

กรมส่งเสริ มการ
ปกครองท้ องถิ่น

(หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ คือ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้ องถิ่นที่
สังกัด
)

กรมส่งเสริ มการ
ปกครองท้ องถิ่น

(หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ คือ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้ องถิ่นที่
สังกัด
)

รวบรวมหลักฐานและ
เอกสารที่เกี่ยวข้ องเสนอผู้มี
อํานาจพิจารณา

2)

การพิจารณา

3)

เจ้ าหน้ าที่ผ้ รู ับผิดชอบของ 6 วัน
องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น

นายกองค์กรปกครองส่วน 8 วัน
ท้ องถิ่นหรื อผู้ที่รับมอบ
อํานาจ
พิจารณาสัง่ จ่ายเงิน
บําเหน็จพิเศษ และให้
องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น
แจ้ งและเบิกจ่ายเงิน
ดังกล่าวให้ แก่ทายาทต่อไป

ระยะเวลาดําเนินการรวม 15 วัน

หมายเหตุ
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14. งานบริการนี ้ ผ่ านการดําเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดําเนินการลดขันตอน
้
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงานภาครัฐ
จํานวน
รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ที่
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง

1)

2)

3)

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

-

1

0

ฉบับ

หนังสือรับรอง
การใช้ เงินคืนแก่
หน่วยการบริ หาร
ราชการส่วน
ท้ องถิ่น

1

0

ฉบับ

ใบมรณบัตร

0

1

ฉบับ

แบบคําขอรับ
บําเหน็จพิเศษ
ลูกจ้ าง

-

หมายเหตุ
(ขอรับแบบคํา
ขอรับบําเหน็จ
พิเศษลูกจ้ างที่
หน่วยงานต้ น
สังกัด)
(ขอรับหนังสือ
รับรองการใช้ เงิน
คืนแก่หน่วยการ
บริหารราชการ
ส่วนท้ องถิ่นที่
หน่วยงานต้ น
สังกัด)
-

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร

ไม่พบเอกสารอืน่ ๆ สําหรับยืน่ เพิ่มเติ ม
16. ค่ าธรรมเนียม
ไม่มีขอ้ มูลค่าธรรมเนียม
17. ช่ องทางการร้ องเรียน

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ
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1)

2)

ช่ องทางการร้ องเรี ยน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม โทรศัพท์ 034906807 หรื อ e-mail :
info@nkppao.go.th
หมายเหตุ ช่ องทางการร้ องเรี ยน ศูนย์บริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที ่ 1 ถ.พิ ษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)

18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
2. ตัวอย่างหนังสือรับรองการใช้ เงินคืนแก่หน่วย
1)
1. แบบคําขอรับบําเหน็จพิเศษ
การบริหารราชการส่วนท้ องถิ่น (ตามรูปแบบที่องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น แต่ละแห่งกําหนด)
-

19. หมายเหตุ
วันที่พมิ พ์
สถานะ

25/08/2558
รออนุมตั ขิ นที
ั ้ ่ 2 โดยสํานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)
จัดทําโดย
องค์การบริ หารส่วนจังหวัด
นครปฐม สถ.มท.
อนุมัตโิ ดย เผยแพร่ โดย -

