๑/๔
คู่มือสาหรับประชาชน : การขอรับบาเหน็จปกติของทายาท (กรณีลูกจ้างประจาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ ถึงแก่กรรม)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร
กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย
๑. ชื่อกระบวนงาน : การขอรับบาเหน็จปกติของทายาท (กรณีลูกจ้างประจาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ ถึงแก่กรรม)
๒. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน : องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร
๓. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
๔. หมวดหมู่ของงานบริการ : อนุมัติ
๕. กฎหมายที่ทาให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง :
๑) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยบาเหน็จลูกจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒
๖. ระดับผลกระทบ : บริการทั่วไป
๗. พื้นที่ให้บริการ : ท้องถิ่น
๘. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาหนดระยะเวลา/ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย/ข้อกาหนด ฯลฯ : ๐ วัน
๙. ข้อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน ๐
จานวนคาขอที่มากที่สุด ๐
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด ๐
๑๐. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน : สาเนาคู่มือประชาชน ๒๑/๐๗/๒๐๑๕
๑๑. ช่องทางการให้บริการ :
๑) สถานที่ให้บริการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
หมายเหตุ ๑๒. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคาขอและในการพิจารณาอนุญาต :
๑. สิทธิประโยชน์เกี่ยวกับบาเหน็จปกติของลูกจ้างประจาที่ได้เป็นลูกจ้างประจามาไม่น้อยกว่า ๑ ปีบริบูรณ์ ถึงแก่
ความตายและความตายนั้นมิได้เกิดขึ้นเนื่องจากความประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงของตนเองให้จ่ายเงินบาเหน็จปกติให้
จ่ายเงินบาเหน็จปกติเป็นจานวนตามเกณฑ์คานวณในข้อ ๑๗ แก่ทายาทผู้มีสิทธิได้รับมรดกตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์โดยอนุโลม

๒/๔

ที่
๑

๒

๓

๒. องค์การบริหารส่วนจังหวัด/เทศบาล/องค์การบริหารส่วนตาบล/เมืองพัทยาจะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคาขอ
ทราบภายใน ๗ วันนับแต่วันที่พิจ ารณาแล้วเสร็จตามมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘
๓. กรณีคาขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนและไม่อาจแก้ไข/เพิ่มเติม
ผู้รับคาขอและผู้ยื่นคาขอจะต้องลงนามบันทึกสองฝ่ายและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกันพร้อมกาหนดระยะเวลาให้
ผู้ยื่นคาขอดาเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมหากผู้ยื่นคาขอไม่ดาเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กาหนดผู้รับคาขอ
จะดาเนินการคืนคาขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
๔. พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาคาขอและยังไม่นับระยะเวลาดาเนินงานจนกว่าผู้ยื่นคาขอจะดาเนินการ
แก้ไขคาขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกสองฝ่ายนั้นเรียบร้อยแล้ว
๕. ระยะเวลาการให้บริการตามคู่มือเริ่มนับหลังจากเจ้าหน้าที่ผู้รับคาขอตรวจสอบคาขอและรายการเอกสาร
หลักฐานแล้วว่ามีความครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน
๑๓. ขั้นตอน ระยะเวลาและส่วนงานที่รับผิดชอบ
รายละเอียดของขั้นตอนการ ระยะเวลา ส่วนงาน/หน่วยงานที่
ประเภทขั้นตอน
หมายเหตุ
บริการ
ให้บริการ
รับผิดชอบ
การตรวจสอบเอกสาร ทายาท ยื่นเรื่องขอรับบาเหน็จ ๓ ชั่วโมง องค์การบริหารส่วน (หน่วยงาน
ปกติพร้อมเอกสารต่อองค์กร
จังหวัดพิจิตร
รับผิดชอบคือ
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่
กองคลังองค์การ
ลูกจ้างประจา สังกัดและ
บริหารส่วน
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความ
จังหวัด
ถูกต้องของเอกสารหลักฐาน
พิจิตร)
การพิจารณา
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของ
๖ วัน
องค์การบริหารส่วน (หน่วยงาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดพิจิตร
รับผิดชอบคือ
ตรวจสอบความถูกต้องและ
กองคลังองค์การ
รวบรวมหลักฐานและ
บริหารส่วน
เอกสารที่เกี่ยวข้องเสนอผู้มี
จังหวัด
อานาจพิจารณา
พิจิตร)
การพิจารณา
นายกองค์กรปกครอง
๘ วัน
องค์การบริหารส่วน (หน่วยงาน
ส่วนท้องถิ่นหรือผู้ที่รับมอบ
จังหวัดพิจิตร
รับผิดชอบคือ
อานาจพิจารณาสั่งจ่ายเงิน
กองคลังองค์การ
บาเหน็จปกติ โดยองค์กร
บริหารส่วน
ปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งและ
จังหวัด
เบิกจ่ายเงินดังกล่าวให้ทายาท
พิจิตร)
ต่อไป
ระยะเวลาดาเนินการรวม ๑๕ วัน

๓/๔
๑๔. งานบริการนี้ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ผ่านการดาเนินการลดขัน้ ตอนและระยะเวลาปฏิบตั ริ าชการมาแล้ว ๑๕ วัน
๑๕. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
๑๕.๑ เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน
๑ แบบคาขอรับ
บาเหน็จปกติลูกจ้าง

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร
-

จานวนเอกสาร
ฉบับจริง
๑

๒ หนังสือรับรองการใช้
เงินคืนแก่หน่วยการ
บริหารราชการส่วน
ท้องถิ่น

-

๑

๓ ใบมรณบัตร

-

๐

ที่

จานวนเอกสาร หน่วยนับ
หมายเหตุ
สาเนา
เอกสาร
๐
ฉบับ (ขอรับแบบ
คาขอรับบาเหน็จ
ปกติลูกจ้างที่
หน่วยงานต้นสังกัด)
๐
ฉบับ (ขอรับแบบหนังสือ
รับรองการใช้เงิน
คืนแก่หน่วยการ
บริหารราชการส่วน
ท้องถิ่นที่หน่วยงาน
ต้นสังกัด)
๑
ฉบับ
-

๑๕.๒ เอกสารอื่นๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ไม่พบเอกสารอื่นๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่

จานวนเอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

๑๖. ค่าธรรมเนียม
ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม
๑๗. ช่องทางการร้องเรียน
๑. ช่องทางการร้องเรียน
– ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร
โทรศัพท์ ๐-๕๖๖๑-๕๒๔๐
หมายเหตุ (องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ๓๙/๔๗ ถนนคลองคะเชนทร์ ตาบลในเมือง อาเภอเมือง
จังหวัดพิจิตร ๖๖๐๐๐)

๔/๔
๑๘. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก
- แบบคาขอรับบาเหน็จตกทอด
- ตัวอย่างหนังสือรับรองการใช้เงินคืนแก่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น (ตามรูปแบบที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแต่ละแห่งกาหนด)
๑๙. หมายเหตุ
-

