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คูมือสําหรับประชาชน: การขอรับบําเหน็จพิเศษของทายาท (กรณีลูกจางประจําหรือลูกจางชั่วคราวขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นถึงแกกรรมอันเนื่องจากการปฏิบัติงานในหนาที)่
หนวยงานที่รบั ผิดชอบ: เทศบาลตําบลโนนสูง อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
กระทรวง:
กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน:การขอรับบําเหน็จพิเศษของทายาท (กรณีลูกจางประจําหรือลูกจางชั่วคราวขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นถึงแกกรรมอันเนือ่ งจากการปฏิบัตงิ านในหนาที)่
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:ฝายอํานวยการ สํานักปลัดเทศบาล
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
4. หมวดหมูของงานบริการ:อนุมัติ
5. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ:
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยบําเหน็จลูกจางของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นพ.ศ. 2542
6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
7. พื้นทีใ่ หบริการ: ทองถิ่น
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 0วัน
9. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0
10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน [สําเนาคูมือประชาชน] การขอรับบําเหน็จพิเศษของทายาท (กรณีลูกจางประจําหรือ
ลูกจางชั่วคราวขององคกรปกครองสวนทองถิ่นถึงแกกรรมอันเนื่องจากการปฏิบัตงิ านในหนาที)่ 26/05/2558 15:33
11. ชองทางการใหบริการ
1) สถานที่ใหบริการ สํานักงานเทศบาลตําบลโนนสูง / ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถงึ วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น.
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. สิทธิประโยชนเกี่ยวกับบําเหน็จพิเศษกรณีลูกจางประจําหรือลูกจางชั่วคราวที่ไดรับอันตรายหรือเจ็บปวยเพราะเหตุ
ปฏิบัติงานในหนาที่หรือถูกประทุษรายเพราะเหตุกระทําตามหนาที่ถึงแกความตายกอนไดรับบําเหน็จพิเศษใหจายบํานาญ
พิเศษใหแกทายาทผูมสี ิทธิรบั มรดกตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยโดยอนุโลม
2. กรณีทายาทลูกจางประจําหรือลูกจางชั่วคราวผูม ีสิทธิไดรบั ทั้งบําเหน็จพิเศษตามระเบียบนี้เงินสงเคราะหผูประสบภัยตาม
กฎหมายวาดวยการสงเคราะหผูประสบภัยเนื่องจากการชวยเหลือราชการการปฏิบัติงานของชาติหรือการปฏิบัติตามหนาที่
มนุษยธรรมเงินคาทดแทนตามระเบียบวาดวยการจายเงินคาทดแทนและการพิจารณาบําเหน็จความชอบในการปราบปราม
ผูกอการรายคอมมิวนิสตหรือเงินอื่นในลักษณะเดียวกันจากทางราชการหรือจากหนวยงานอื่นที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น
สั่งใหไปปฏิบัตงิ านเงินดังกลาวใหเลือกรับไดเพียงอยางใดอยางหนึ่งแลวแตจะเลือก

2/4

3. องคการบริหารสวนจังหวัด/เทศบาล/องคการบริหารสวนตําบล /เมืองพัทยาจะแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคําขอทราบ
ภายใน 7 วันนับแตวันที่พิจารณาแลวเสร็จตามมาตรา 10 แหงพ.ร.บ.การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของ
ทางราชการพ.ศ. 2558
4. กรณีคําขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไมถูกตองหรือไมครบถวนและไมอาจแกไข/เพิ่มเติมไดในขณะนัน้ ผู
รับคําขอและผูยื่นคําขอจะตองลงนามบันทึกสองฝายและรายการเอกสาร/หลักฐานรวมกันพรอมกําหนดระยะเวลาใหผยู ื่นคํา
ขอดําเนินการแกไข/เพิ่มเติมหากผูยื่นคําขอไมดําเนินการแกไข/เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กําหนดผูร ับคําขอจะดําเนินการ
คืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
5. พนักงานเจาหนาทีจ่ ะยังไมพิจารณาคําขอและยังไมนบั ระยะเวลาดําเนินงานจนกวาผูยื่นคําขอจะดําเนินการแกไขคําขอ
หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถวนตามบันทึกสองฝายนั้นเรียบรอยแลว
6. ระยะเวลาการใหบริการตามคูม ือเริ่มนับหลังจากเจาหนาที่ผูรบั คําขอตรวจสอบคําขอและรายการเอกสารหลักฐานแลววา
มีความครบถวนตามที่ระบุไวในคูมือประชาชน
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

การตรวจสอบเอกสาร

ทายาทยื่นเรื่องขอรับ
3 ชั่วโมง
บําเหน็จพิเศษพรอมเอกสาร
ที่เกี่ยวของตอองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นที่
ลูกจางประจําหรือลูกจาง
ชั่วคราวสังกัดและเจาหนาที่
ผูรบั ผิดชอบขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
ตรวจสอบความถูกตองและ
ครบถวนของเอกสาร
หลักฐาน

การพิจารณา

เจาหนาที่ผรู ับผิดชอบของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

1)

2)
รวบรวมหลักฐานและ
เอกสารทีเ่ กี่ยวของเสนอผูมี

6 วัน

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ
ฝายอํานวยการ/
สํานักปลัดฯ

ฝายอํานวยการ/
สํานักปลัดฯ

หมายเหตุ
(หนวยงาน
ผูรบั ผิดชอบคือ
องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นทีส่ ังกัด
)

(หนวยงาน
ผูรบั ผิดชอบคือ
องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นทีส่ ังกัด
)
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ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

ฝายอํานวยการ/
สํานักปลัดฯ

(หนวยงาน
ผูรบั ผิดชอบคือ
องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นทีส่ ังกัด
)

อํานาจพิจารณา
การพิจารณา

3)

นายกองคกรปกครองสวน 8 วัน
ทองถิ่นหรือผูทรี่ ับมอบ
อํานาจ
พิจารณาสั่งจายเงินบําเหน็จ
พิเศษและใหองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นแจงและเบิก
จายเงินดังกลาว ใหแก
ทายาทตอไป

ระยะเวลาดําเนินการรวม 15 วัน
14. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ผานการดําเนินการลดขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว 15 วัน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หนวยนับ
ที่ รายการเอกสาร
หมายเหตุ
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
แบบคําขอรับ
1
0
ฉบับ
(ขอรับแบบคํา
บําเหน็จพิเศษ
ขอรับบําเหน็จ
1) ลูกจาง
พิเศษลูกจางที่
หนวยงานตน
สังกัด)
หนังสือรับรอง
1
0
ฉบับ
(ขอรับหนังสือ
การใชเงินคืนแก
รับรองการใชเงิน
หนวยการบริหาร
คืนแกหนวยการ
2) ราชการสวน
บริหารราชการ
ทองถิ่น
สวนทองถิ่นที่
หนวยงานตน
สังกัด)
3) ใบมรณบัตร
0
1
ฉบับ
-
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15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ที่
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
ไมพบเอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิม่ เติม

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

16. คาธรรมเนียม
ไมมีขอมูลคาธรรมเนียม
17. ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียน นายกเทศมนตรีตําบลโนนสูง เทศบาลตําบลโนนสูง
หมายเหตุ (สํานักงานเทศบาลตําบลโนนสูง ถนนศรีธานี ตําบลโนนสูง อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
30160 โทร 044-379272 www.nonsung.go.th)
2) ชองทางการรองเรียนศูนยบริการประชาชนสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตูปณ.1111 เลขที่
1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)
18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
1)
1. แบบคําขอรับบําเหน็จพิเศษ
2. ตัวอยางหนังสือรับรองการใชเงินคืนแกหนวย
การบริหารราชการสวนทองถิ่น (ตามรูปแบบทีอ่ งคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละแหงกําหนด)
19. หมายเหตุ
-

