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คู่มือสำหรับประชำชน : กำรขอรับบำเหน็จพิเศษของทำยำท (กรณีลูกจ้ำงประจำหรือลูกจ้ำงชั่วครำวขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรมอันเนื่องจำกกำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี
กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงำน : การขอรับบาเหน็จพิเศษของทายาท (กรณีลูกจ้างประจาหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นถึงแก่กรรมอันเนื่องจากการปฏิบัติงานในหน้าที่)
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน : องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี
3. ประเภทของงำนบริกำร : กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร : อนุมัติ
5. กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง :
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยบาเหน็จลูกจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
6. ระดับผลกระทบ : บริการทั่วไป
7. พื้นที่ให้บริกำร : ท้องถิ่น
8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ
0
วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด
10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน สาเนาคู่มือประชาชน 14/07/2015 17: 01
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร
1) สถำนที่ให้บริกำรติดต่อประชาสัมพันธ์อบจ.ปราจีนบุรีโทรศัพท์ : 0 3721 1840, 0 3721 2142,
0 3721 1562 /ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน
ระยะเวลำเปิดให้บริกำร เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.
หมำยเหตุ 2) สถำนที่ให้บริกำรกองคลังฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี
โทรศัพท์/ โทรสาร : 0 3721 1562 / ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน
ระยะเวลำเปิดให้บริกำร เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.
หมำยเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
1. สิทธิประโยชน์เกี่ยวกับบาเหน็จพิเศษกรณีลูกจ้างประจาหรือลูกจ้างชั่วคราวที่ได้รับอันตรายหรือเจ็บป่วย
เพราะเหตุปฏิบัติงานในหน้าที่หรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุกระทาตามหน้าที่ถึงแก่ความตายก่อนได้รับบาเหน็จพิเศษ
ให้จ่ายบานาญพิเศษให้แก่ทายาทผู้มีสิทธิรับมรดกตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์โดยอนุโลม
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2. กรณีทายาทลูกจ้างประจาหรือลูกจ้างชั่วคราวผู้มีสิทธิได้รับทั้งบาเหน็จพิเศษตามระเบียบนี้เงินสงเคราะห์ผู้ประสบภัย
ตามกฎหมายว่าด้วยการสงเคราะห์ผู้ประสบภัยเนื่องจากการช่วยเหลือราชการการปฏิบัติงานของชาติหรือการปฏิบัติ
ตามหน้าที่มนุษยธรรมเงินค่าทดแทนตามระเบียบว่าด้วยการจ่ายเงินค่าทดแทนและการพิจารณาบาเหน็จความชอบ
ในการปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์หรือเงินอื่นในลักษณะเดียวกันจากทางราชการหรือจากหน่วยงานอื่นที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสั่งให้ไปปฏิบัติงานเงินดังกล่าวให้เลื อกรับได้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วแต่จะเลือก
3. องค์การบริหารส่วนจังหวัด/เทศบาล/องค์การบริหารส่วนตาบล /เมืองพัทยาจะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคาขอ
ทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จตามมาตรา 10 แห่งพ.ร.บ.การอานวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการพ.ศ. 2558
4. กรณีคาขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนและไม่อาจแก้ไข/เพิ่มเติมได้ใน
ขณะนั้นผู้รับคาขอและผู้ยื่นคาขอจะต้องลงนามบันทึกสองฝ่ายและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกันพร้อมกาหนด
ระยะเวลาให้ผู้ยื่นคาขอดาเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมหากผู้ยื่นคาขอไม่ดาเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่
กาหนดผู้รับคาขอจะดาเนินการคืนคาขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
5. พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาคาขอและยังไม่นับระยะเวลาดาเนินงานจนกว่าผู้ยื่นคาขอจะดาเนินการแก้ไข
คาขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกสองฝ่ายนั้นเรียบร้อยแล้ว
6. ระยะเวลาการให้บริการตามคู่มือเริ่มนับหลังจากเจ้าหน้าที่ผู้รับคาขอตรวจสอบคาขอและรายการเอกสารหลักฐาน
แล้วว่ามีความครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน
13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

ระยะเวลำ
ให้บริกำร

การตรวจสอบ
เอกสาร

ทายาทยื่นเรื่องขอรับบาเหน็จพิเศษ
พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่
ลูกจ้างประจาหรือลูกจ้างชั่วคราว
สังกัดและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตรวจสอบความถูกต้องและ
ครบถ้วนของเอกสารหลักฐาน

3 ชั่วโมง

การพิจารณา

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
รวบรวมหลักฐานและเอกสารที่
เกี่ยวข้องเสนอผู้มีอานาจพิจารณา

6 วัน

กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

การพิจารณา

นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หรือผู้ที่รับมอบอานาจ

8 วัน

กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

ประเภทขั้นตอน

1)

2)

3)

ส่วนงำน /
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

รำยละเอียดของขั้นตอนกำร
บริกำร

หมำยเหตุ
(หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบคือ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่
สังกัด)

(หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบคือ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่
สังกัด)
(หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบคือ
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ที่

ประเภทขั้นตอน

รำยละเอียดของขั้นตอนกำร
บริกำร

ระยะเวลำ
ให้บริกำร

ส่วนงำน /
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

พิจารณาสั่งจ่ายเงินบาเหน็จพิเศษ
และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แจ้งและเบิกจ่ายเงินดังกล่าวให้แก่
ทายาทต่อไป

หมำยเหตุ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่
สังกัด)

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 15 วัน
14. งำนบริกำรนี้ผ่ำนกำรดำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว
ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว 15 วัน
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ
หน่วยงำนภำครัฐผู้ จำนวนเอกสำร
ที่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ออกเอกสำร
แบบคาขอรับ
1
บาเหน็จพิเศษ
1) ลูกจ้าง

2)

3)

จำนวนเอกสำร
สำเนำ
0

หนังสือรับรอง
การใช้เงินคืนแก่
หน่วยการบริหาร
ราชการส่วน
ท้องถิ่น

-

1

0

ใบมรณบัตร

-

0

1

15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม
หน่วยงำนภำครัฐผู้ จำนวนเอกสำร
ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสำร
ไม่พบเอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม

จำนวนเอกสำร
สำเนำ

หน่วยนับ
หมำยเหตุ
เอกสำร
ฉบับ (ขอรับแบบคา
ขอรับบาเหน็จ
พิเศษลูกจ้างที่
หน่วยงานต้น
สังกัด)
ฉบับ (ขอรับหนังสือ
รับรองการใช้เงิน
คืนแก่หน่วยการ
บริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่นที่
หน่วยงานต้น
สังกัด)
ฉบับ
หน่วยนับ
เอกสำร

หมำยเหตุ
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16. ค่ำธรรมเนียม
ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม
17. ช่องทำงกำรร้องเรียน
1) ช่องทำงกำรร้องเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีเบอร์โทรศัพท์ 0 3721 1562
หมำยเหตุ (ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ที่
ตู้รับเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีหรือเว็บไซต์ www.prachinpao.go.th)
2) ช่องทำงกำรร้องเรียนศูนย์บริการประชาชนสานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมำยเหตุ (เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ ณ.1111 เลขที่
1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)
18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก
1) 1. แบบคาขอรับบาเหน็จพิเศษ 2. ตัวอย่างหนังสือรับรองการใช้เงินคืนแก่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
(ตามรูปแบบที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งกาหนด)
19. หมำยเหตุ
วันที่พิมพ์
สถำนะ
จัดทำโดย
อนุมัติโดย
เผยแพร่โดย

03/08/2558
รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสานักงานก.พ.ร. (OPDC)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีสถ.มท.
นางบังอร วิลาวัลย์ อบจ.ปจ.
อบจ.ปราจีนบุรี

