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คูมือสําหรับประชาชน: การขอรับบําเหน็จพิเศษของทายาท (กรณีลูกจางประจําหรือลูกจาง
ช่ัวคราวขององคกรปกครองสวนทองถ่ินถึงแกกรรมอันเน่ืองจากการปฏิบัติงานในหนาท่ี) 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : องคการบริหารสวนตําบลบอภาค อําเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก 
กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ช่ือกระบวนงาน : การขอรับบําเหน็จพิเศษของทายาท (กรณีลูกจางประจําหรือลูกจางชั่วคราวขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ินถึงแกกรรมอันเนื่องจากการปฏิบัติงานในหนาท่ี) 
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน : สํานักบริหารการคลังทองถ่ิน 
3. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนวยเดียว  
4. หมวดหมูของงานบริการ : อนุมัติ  
5. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ : 

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยบําเหน็จลูกจางของหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน  พ.ศ. 2542 
6. ระดับผลกระทบ : บริการท่ัวไป  
7. พ้ืนท่ีใหบริการ : ทองถ่ิน  
8. กฎหมายขอบังคับ / ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา  -  

ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 0  วัน 
9. ขอมูลสถิติ 
 จํานวนเฉลี่ยตอเดือน  0  
 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด  0  
 จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด  0  
10. ช่ืออางอิงของคูมือประชาชน [ สําเนาคูมือประชาชน ] การขอรับบําเหน็จพิเศษของทายาท (กรณีลูกจางประจําหรือ

ลูกจางชั่วคราวขององคกรปกครองสวนทองถ่ินถึงแกกรรมอันเนื่องจากการปฏิบัติงานในหนาท่ี ) 26/05/2558 
15:33  

11. ชองทางการใหบริการ  
1) สถานท่ีใหบริการ- องคการบริหารสวนตําบลบอภาค /ติ ดตอดวยตนเองณหนวยงาน 

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 
08:30 - 16:30 น. 
หมายเหตุ - 

12. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
     1. สิทธิประโยชนเก่ียวกับบําเหน็จพิเศษกรณีลูกจางประจําหรือลูกจางชั่วคราวท่ีไดรับอันตรายหรือเจ็บปวยเพราะเหตุ
ปฏิบัติงานในหนาท่ีหรือถูกประทุษรายเพราะเหตุกระทําตามหนาท่ีถึงแกความตายกอนไดรับบําเหน็จพิเศษใหจายบํานาญ
พิเศษใหแกทายาทผูมีสิทธิรับมรดกตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยโดยอนุโลม 
     2. กรณีทายาทลูกจางประจําหรือลูกจางชั่วคราวผูมีสิทธิไดรับท้ังบําเหน็จพิเศษตามระเบียบนี้เงินสงเคราะหผูประสบภัย
ตามกฎหมายวาดวยการสงเคราะหผูประสบภัยเนื่องจากการชวยเหลือราชการการปฏิบัติงานของชาติหรือการปฏิบัติตาม
หนาท่ีมนุษยธรรมเงินคาทดแทนตามระเบียบวาดวยการจายเงินคาทดแทนและการพิจารณาบําเหน็จความชอบในการ
ปราบปรามผูกอการรายคอมมิวนิสตหรือเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกันจากทางราชการหรือจากหนวยงานอ่ืนท่ีองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินสั่งใหไปปฏิบัติงานเงินดังกลาวใหเลือกรับไดเพียงอยางใดอยางหนึ่งแลวแตจะเลือก  
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     3. องคการบริหารสวนจังหวัด/เทศบาล/องคการบริหารสวนตําบล /เมืองพัทยาจะแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคําขอ
ทราบภายใน 7 วันนับแตวันท่ีพิจารณาแลวเสร็จตามมาตรา 10 แหงพ.ร.บ.การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
ของทางราชการพ.ศ. 2558 
     4. กรณีคําขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไมถูกตองหรือไมครบถวนและไมอาจแกไข /เพ่ิมเติมไดใน
ขณะนั้นผูรับคําขอและผูยื่นคําขอจะตองลงนามบันทึกสองฝายและรายการเอกสาร /หลักฐานรวมกันพรอมกําหนดระยะเวลา
ใหผูยื่นคําขอดําเนินการแกไข/เพ่ิมเติมหากผูยื่นคําขอไมดําเนินการแกไข/เพ่ิมเติมภายในระยะเวลาท่ีกําหนดผูรับคําขอจะ
ดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 
     5. พนักงานเจาหนาท่ีจะยังไมพิจารณาคําขอและยังไมนับระยะเวลาดําเนินงานจนกวาผูยื่นคําขอจะดําเนินการแกไขคํา
ขอหรือยื่นเอกสารเพ่ิมเติมครบถวนตามบันทึกสองฝายนั้นเรียบรอยแลว 
     6. ระยะเวลาการใหบริการตามคูมือเริ่มนับหลังจากเจาหนาท่ีผูรับคําขอตรวจสอบคําขอและรายการเอกสารหลักฐาน
แลววามีความครบถวนตามท่ีระบุไวในคูมือประชาชน 
 
13. ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอนการ

บริการ 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบ
เอกสาร 
 

ทายาทยื่นเรื่องขอรับบําเหน็จ
พิเศษพรอมเอกสารท่ีเก่ียวของตอ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ี
ลูกจางประจําหรือลูกจางชั่วคราว
สังกัดและเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ตรวจสอบความถูกตองและ
ครบถวนของเอกสารหลักฐาน 
 

3 ชั่วโมง กรมสงเสริม
การปกครอง

ทองถ่ิน 

(หนวยงานผูรับผิดชอบ
คือองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินท่ีสังกัด) 

2) การพิจารณา 
 

เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน  
รวบรวมหลักฐานและเอกสารท่ี
เก่ียวของเสนอผูมีอํานาจพิจารณา 

6 วัน กรมสงเสริม
การปกครอง

ทองถ่ิน 

(หนวยงานผูรับผิดชอบ
คือองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินท่ีสังกัด) 

3) การพิจารณา 
 

นายกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
หรือผูท่ีรับมอบอํานาจ  
พิจารณาสั่งจายเงินบําเหน็จพิเศษ
และใหองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินแจงและเบิกจายเงิน
ดังกลาว ใหแกทายาทตอไป 
 

8 วัน กรมสงเสริม
การปกครอง

ทองถ่ิน 

(หนวยงานผูรับผิดชอบ
คือองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินท่ีสังกัด) 

 
ระยะเวลาดําเนินการรวม 15 วัน 
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14. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  
ผานการดําเนินการลดข้ันตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว 15 วัน 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ท่ี 
รายการเอกสารยืนยัน

ตัวตน 

หนวยงาน
ภาครัฐผูออก

เอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวน
เอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 
 

 

แบบคําขอรับบําเหน็จพิเศษ
ลูกจาง 

- 1 0 ฉบับ (ขอรับแบบคํา
ขอรับบําเหน็จ
พิเศษลูกจางท่ี
หนวยงานตน
สังกัด) 

2) หนังสือรับรองการใชเงินคืน
แกหนวยการบริหาร
ราชการสวนทองถ่ิน 

- 1 0 ฉบับ (ขอรับหนังสือ
รับรองการใชเงิน
คืนแกหนวยการ
บริหารราชการ
สวนทองถ่ินท่ี
หนวยงานตน
สังกัด) 

3) ใบมรณบตัร - 0 1 ฉบับ - 
 

15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ไมพบเอกสารอ่ืน ๆ สําหรับยื่นเพ่ิมเติม 
 

16. คาธรรมเนียม 

ไมมีขอมูลคาธรรมเนียม 

 
17. ชองทางการรองเรียน 
1) ชองทางการรองเรียน- องคการบริหารสวนตําบลบอภาค  

หมายเหตุ-เลขท่ี 66 ม.1 ต.บอภาค อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก 65170 /สายดวน 055-906191 
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18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  
 1. แบบคําขอรับบําเหน็จพิเศษ      

2. ตัวอยางหนังสือรับรองการใชเงินคืนแกหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน   
    ( ตามรูปแบบท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละแหงกําหนด ) 
 

19. หมายเหตุ 
       - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันท่ีพิมพ 05/10/2561 
สถานะ เผยแพรคูมือบนเว็บไซตแลว 

จัดทําโดย นางกาญจนา  เหล็กคํา 
อนุมัติโดย พีรากร  ราชเพียแกว 
เผยแพรโดย องคการบริหารสวนตําบลบอภาค 

 


