คู่มือสําหรับประชาชน: การขอรับบําเหน็จตกทอดและเงินช่ วยพิเศษ (กรณีผ้ รู ับบํานาญส่ วนท้ องถิน
ถึงแก่ กรรม)
หน่วยงานทีรับผิดชอบ:เทศบาลตําบลยางฮอมอําเภอขุนตาลจังหวัดเชียงราย
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
1. ชือกระบวนงาน:การขอรับบําเหน็จตกทอดและเงินช่วยพิเศษ (กรณีผ้ รู ับบํานาญส่วนท้ องถินถึงแก่กรรม)
2. หน่ วยงานเจ้าของกระบวนงาน:เทศบาลตําบลยางฮอมอําเภอขุนตาลจังหวัดเชียงราย
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการทีเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุมตั ิ
5. กฎหมายทีให้ อาํ นาจการอนุญาต หรือทีเกียวข้ อง:
1) ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื องการแสดงเจตนาระบุตวั ผูร้ ับบําเหน็จตกทอด
2) พ.ร.บ.บําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ นพ.ศ. 2500
6. ระดับผลกระทบ: บริการทัวไป
7. พืนทีให้ บริการ: ส่วนภูมิภาค
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงทีกําหนดระยะเวลา มาตรา 50 แห่งพ.ร.บ.บําเหน็จบํานาญข้ าราชการส่วนท้ องถิน
พ.ศ. 2500 แก้ ไขเพิมเติมโดย (ฉบับที 5) พ.ศ. 2530 และพ.ร.ฎ.ว่าด้ วยการหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้ านเมืองทีดีพ.ศ. 2546
ระยะเวลาทีกําหนดตามกฎหมาย / ข้ อกําหนด ฯลฯ
46วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จํานวนเฉลียต่ อเดือน0
จํานวนคําขอทีมากทีสุด 0
จํานวนคําขอทีน้ อยทีสุด 0
10. ชืออ้ างอิงของคู่มือประชาชน การขอรับเงินช่วยพิเศษ (กรณีข้าราชการ/พนักงานส่วนท้ องถินถึงแก่กรรม)
เทศบาลตําบลยางฮอม อําเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานทีให้ บริการสํานักปลัดเทศบาลตําบลยางฮอมอําเภอขุนตาลจังหวัดเชี ยงราย 57340
โทรศัพท์ 053-606223 ต่อ 23/ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีทางราชการกําหนด)
ตังแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงือนไข(ถ้ามี) ในการยืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. สิทธิประโยชน์เกียวกับบําเหน็จตกทอดเป็ นสิทธิประโยชน์ทีจ่ายให้ แก่ทายาทหรือกรณีไม่มีทายาทจ่ายแก่ผ้ มู ีสิทธิ
ตามทีผู้รับบํานาญแสดงเจตนาไว้ เมือผู้รับบํานาญปกติหรือผู้มีสิทธิจะได้ รับบํานาญปกติหรือผู้รับบํานาญพิเศษเพราะ
เหตุทพุ พลภาพถึงแก่ความตายโดยจ่ายเงินบําเหน็จตกทอดเป็ นจํานวน 30 เท่าของบํานาญรายเดือนรวมกับเงินช่วยค่า
ครองชีพผู้รับบํานาญของราชการส่วนท้ องถินโดยหักเงินบําเหน็จดํารงชีพทีได้ รับไปก่อนแล้ ว (ถ้ ามี) ตามมาตรา 48 แห่ง
พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้ าราชการส่วนท้ องถินพ.ศ. 2500 และทีแก้ ไขเพิมเติม

2. กรณีเงินช่วยพิเศษจ่ายเป็ นจํานวน 3 เท่าของเงินบํานาญรวมกับเงินเพิมจากเงินบํานาญ (ถ้ ามี) และเงินช่วยค่าครอง
ชีพผู้รับบํานาญ (ถ้ ามี) โดยจ่ายตามหนังสือแสดงเจตนาระบุตวั ผู้รับเงินช่วยพิเศษกรณีผ้ รู บั บํานาญส่วนท้ องถินถึงแก่
ความตาย (แบบบ.ท.10) แต่ถ้าผู้ตายมิได้ แสดงไว้ กใ็ ห้ จ่ายแก่บคุ คลตามข้ อ 30 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
เงินบําเหน็จบํานาญข้ าราชการส่วนท้ องถินพ.ศ. 2546 การขอรับเงินช่วยพิเศษให้ กระทําภายใน 1 ปี นับแต่ผ้ รู ับบํานาญ
ถึงแก่ความตาย
3. กรณีคําขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถกู ต้ องหรือไม่ครบถ้ วนและไม่อาจแก้ ไข/เพิมเติมได้ ในขณะนัน
ผู้รับคําขอและผู้ยืนคําขอจะต้ องลงนามบันทึกสองฝ่ ายและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกันพร้ อมกําหนดระยะเวลาให้ ผ้ ู
ยืนคําขอดําเนินการแก้ ไข/เพิมเติมหากผู้ยืนคําขอไม่ดําเนินการแก้ ไข/เพิมเติมภายในระยะเวลาทีกําหนดผู้รับคําขอจะ
ดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
4. พนักงานเจ้ าหน้ าทีจะยังไม่พิจารณาคําขอและยังไม่นบั ระยะเวลาดําเนินงานจนกว่าผู้ยืนคําขอจะดําเนินการแก้ ไขคํา
ขอหรือยืนเอกสารเพิมเติมครบถ้ วนตามบันทึกสองฝ่ ายนันเรียบร้ อยแล้ ว
5. ระยะเวลาการให้ บริการตามคูม่ ือเริมนับหลังจากเจ้ าหน้ าทีผู้รับคําขอตรวจสอบคําขอและรายการเอกสารหลักฐาน
แล้ วว่ามีความครบถ้ วนตามทีระบุไว้ ในคูม่ ือประชาชน
หมายเหตุ : จะดําเนินการแจ้ งผลการพิจารณาให้ ผ้ ยู ืนคําขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วนั ทีพิจารณาแล้ วเสร็จ

13. ขันตอน ระยะเวลา และส่ วนงานทีรับผิดชอบ
ที

ประเภทขันตอน

1)

การตรวจสอบเอกสาร

รายละเอียดของขันตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ทายาทหรือะผู้มีสทิ ธิรับเงิน
ช่วยพิเศษของผู้รับบํานาญ
ส่วนท้ องถินยืนคําขอรับเงิน
ช่วยพิเศษพร้ อมเอกสาร
หลักฐานต่อองค์กรปกครอง
ส่วนท้ องถินทีรับบํานาญ
ครังสุดท้ ายเพือให้ เจ้ าหน้ าที
สอบสวนบันทึกปากคําผู้ยืน
และตรวจสอบความ
ครบถ้ วนของเอกสาร
หลักฐาน

3 ชัวโมง

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที
รับผิดชอบ
เทศบาลตําบล
ยางฮอมอําเภอ
ขุนตาลจังหวัด
เชียงราย

หมายเหตุ

(สํานัก
ปลัดเทศบาล
ตําบลยางฮอม
อําเภอขุนตาล
จังหวัดเชียงราย
57340 โทรศัพท์
053-606223 ต่อ
23)

รายละเอียดของขันตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ที

ประเภทขันตอน

2)

การตรวจสอบเอกสาร

เจ้ าหน้ าทีขององค์กร
ปกครองส่วนท้ องถิน
รวบรวมเอกสารหลักฐานที
เกียวข้ องเสนอผู้มีอํานาจ
พิจารณาและจัดส่งเรืองให้
จังหวัด

15 วัน

3)

การพิจารณา

เจ้ าหน้ าทีของสํานักงาน
ส่งเสริมการปกครองท้ องถิน
จังหวัดตรวจสอบเอกสาร
หลักฐานทีได้ รับจากองค์กร
ปกครองส่วนท้ องถินและ
จัดทําคําสังจ่ายฯจํานวน 3
ฉบับเสนอผู้วา่ ราชการ
จังหวัดพิจารณาอนุมตั ิและ
จังหวัดจัดส่งคําสังจ่ายฯให้
องค์กรปกครองส่วนท้ องถิน
ทราบเพือดําเนินการแจ้ งให้
ข้ าราชการส่วนท้ องถินผู้มี
สิทธิรับทราบโดยลงลายมือ
ชือพร้ อมทังวันเดือนปี และ
ดําเนินการเบิกจ่ายเงินช่วย
พิเศษให้ ตอ่ ไป

21 วัน

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที
รับผิดชอบ
เทศบาลตําบล
ยางฮอมอําเภอ
ขุนตาลจังหวัด
เชียงราย

เทศบาลตําบล
ยางฮอมอําเภอ
ขุนตาลจังหวัด
เชียงราย

ระยะเวลาดําเนินการรวม 37 วัน
14. งานบริการนีผ่ านการดําเนินการลดขันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ ว
ผ่านการดําเนินการลดขันตอนและระยะเวลาปฏิบตั ิราชการมาแล้ ว 15 วัน

หมายเหตุ

(สํานัก
ปลัดเทศบาล
ตําบลยางฮอม
อําเภอขุนตาล
จังหวัดเชียงราย
57340 โทรศัพท์
053-606223 ต่อ
23)
(สํานัก
ปลัดเทศบาล
ตําบลยางฮอม
อําเภอขุนตาล
จังหวัดเชียงราย
57340 โทรศัพท์
053-606223 ต่อ
23)

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืนคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีออกโดยหน่ วยงานภาครัฐ
จํานวน
หน่ วยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร
ที
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1) แบบขอรับบําเหน็จ
ตกทอด
(แบบบ.ท.5)

-

3

0

ฉบับ

(ขอรับแบบขอรับ
บําเหน็จตกทอดที
หน่วยงานต้ น
สังกัด)
(ขอรับแบบแบบ
หนังสือรับรองการ
ใช้ เงินคืนแก่ทาง
ราชการที
หน่วยงานต้ น
สังกัด)

2) แบบหนังสือรับรอง
การใช้ เงินคืนแก่
ทางราชการ
(แบบบ.ท.6) โดย
ทายาทหรือผู้มี
สิทธิตามหนังสือ
แสดงเจตนาลง
นามทุกคนกรณี
เป็ นผู้เยาว์ให้
ผู้ปกครองโดยชอบ
ธรรมลงชือแทน
3) หนังสือแสดง
เจตนาระบุตวั ผู้รับ
บําเหน็จตกทอด
(เฉพาะกรณีไม่มี
ทายาท)
4) แบบคําขอรับเงิน
ช่วยพิเศษกรณี
ผู้รับบํานาญส่วน
ท้ องถินถึงแก่ความ
ตาย

-

3

0

ฉบับ

-

3

0

ฉบับ

-

-

3

0

ฉบับ

(ขอรับแบบคํา
ขอรับเงินช่วย
พิเศษกรณีผ้ รู ับ
บํานาญส่วน
ท้ องถินถึงแก่
ความตายที
หน่วยงานต้ น
สังกัด)

ที

-

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง
3

-

0

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร

5) หนังสือแสดง
เจตนาระบุตวั ผู้รับ
เงินช่วยพิเศษกรณี
ผู้รับบํานาญถึงแก่
ความตาย
(แบบบ.ท.10) (ถ้ า
มี)
6) ใบมรณบัตร

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

0

ฉบับ

-

3

ฉบับ

-

16. ค่ าธรรมเนียม ไม่มีคา่ ธรรมเนียม
17. ช่ องทางการร้ องเรียน
1) ช่ องทางการร้ องเรียนสํานักปลัดเทศบาลตําบลยางฮอมอําเภอขุนตาลจังหวัดเชียงราย 57340 โทรศัพท์ 053606223 ต่อ 23
2) ช่ องทางการร้ องเรียนศูนย์บริการประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที 1 ถ.พิ ษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ ณ.1111
เลขที 1 ถ.พิ ษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)
18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
1)
แบบขอรับบําเหน็จตกทอด (แบบบ.ท.5), แบบหนังสือรับรองการใช้ เงินคืนแก่ทางราชการ (แบบบ.ท.6), แบบ
คําขอรับเงินช่วยพิเศษกรณีผ้ รู ับบํานาญส่วนท้ องถินถึงแก่ความตาย

