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คู่มือสําหรับประชาชน: การขอรั บเงินช่ วยพิเศษ (กรณีข้าราชการ/พนักงานส่ วนท้ องถิ่นถึงแก่ กรรม)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: องค์การบริ หารส่วนตําบลบางพระ อําเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน: การขอรับเงินช่วยพิเศษ (กรณีข้าราชการ/พนักงานส่วนท้ องถิ่นถึงแก่กรรม)
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน: องค์การบริ หารส่วนตําบลบางพระ อําเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริ การที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: รับแจ้ ง
5. กฎหมายที่ให้ อาํ นาจการอนุญาต หรื อที่เกี่ยวข้ อง:
1) ตามมาตรา 23 แห่งพระราชกฤษฎี กา การจ่ ายเงิ นเดื อน เงิ นปี บําเหน็จ บํานาญ และเงิ นอื น่ ในลักษณะเดี ยวกัน
พ.ศ. 2535 โดยอนุโลม
6. ระดับผลกระทบ: บริ การทัว่ ไป
7. พืน้ ที่ให้ บริการ: ท้ องถิ่น
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กาํ หนดระยะเวลา ตามมาตรา 23 แห่งพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี
บําเหน็จ บํานาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกันพ.ศ.2535 โดยอนุโลม
ระยะเวลาที่กาํ หนดตามกฎหมาย / ข้ อกําหนด ฯลฯ
15 วันทําการ
9. ข้ อมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยต่ อเดือน 0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคูม่ ือประชาชน] การขอรับเงินช่วยพิเศษ (กรณีข้าราชการ/พนักงานส่วน
ท้ องถิ่นถึงแก่กรรม) 17/07/2558 09:16
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานที่ให้ บริการ องค์การบริ หารส่วนตํ าบลบางพระ ต.บางพระ อ.ศรี ราชา จ.ชลบุรี/ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ
หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกํ าหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เที ย่ ง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
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สิทธิประโยชน์เกี่ยวกับเงินช่วยพิเศษประโยชน์ที่จ่ายให้ แก่ทายาทของข้ าราชการส่วนท้ องถิ่นซึง่ ถึงแก่ความตายระหว่าง
รับราชการโดยจ่ายเป็ นเงินจํานวน 3 เท่าของเงินเดือนเต็มเดือนที่ข้าราชการส่วนท้ องถิ่นผู้นนมี
ั ้ สิทธิได้ รับในเดือนที่ถึงแก่
ความตาย และหากข้ าราชการผู้นนมี
ั ้ สิทธิได้ รับเงินเพิ่มพิเศษค่าวิชา เงินประจําตําแหน่งที่ต้องฝ่ าอันตรายเป็ นปกติ เงิน
เพิ่มพิเศษสําหรับการสู้รบ และเงินเพิ่มพิเศษสําหรับปราบปรามผู้กระทําผิด ให้ รวมเงินดังกล่าวกับเงินเดือนเพื่อคํานวณ
เป็ นเงินช่วยพิเศษจํานวน 3 เท่าด้ วย ตามมาตรา 23 แห่งพระราชกฤษฎีกา การจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญ
และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535 โดยอนุโลม

13. ขัน้ ตอน ระยะเวลา และส่ วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รั บผิดชอบ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

หมายเหตุ

-

ทายาทหรื อผู้มีสิทธิยื่นเรื่ อง 0 วัน
ขอรับเงินช่วยพิเศษพร้ อม
เอกสารที่เกี่ยวข้ องต่อ
องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น
ที่ข้าราชการส่วนท้ องถิ่น
ผู้ตายสังกัดครัง้ สุดท้ าย

-

-

การตรวจสอบเอกสาร

เจ้ าหน้ าที่ผ้ รู ับผิดชอบของ 3 วัน
องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น
ตรวจสอบและรวบรวม
หลักฐานและเอกสารที่เกี่ยว
ข้ อเสนอผู้มีอํานาจพิจารณา

องค์การบริหาร
ส่วนตําบล
บางพระ อําเภอ
ศรี ราชา จังหวัด
ชลบุรี

-

การตรวจสอบเอกสาร

ผู้มีอํานาจพิจารณาอนุมตั ิ 0 วัน
และเจ้ าหน้ าที่ผ้ รู ับผิดชอบ
ดําเนินการเบิกจ่ายให้ แก่
ทายาทข้ าราชการส่วน
ท้ องถิ่นผู้ซงึ่ ถึงแก่ความตาย
ต่อไป

องค์การบริหาร
ส่วนตําบล
บางพระ อําเภอ
ศรี ราชา จังหวัด
ชลบุรี

-

1)

2)

3)

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รั บผิดชอบ

หมายเหตุ

ระยะเวลาดําเนินการรวม 15 วัน
14. งานบริการนี ้ ผ่ านการดําเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดําเนินการลดขันตอน
้
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงานภาครั ฐ
จํานวน
หน่ วยงานภาครั ฐ
รายการเอกสาร
เอกสาร
ที่
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
ไม่พบเอกสารยื นยันตัวตนที ่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรั บยื่นเพิ่มเติม
ที่
1)

2)

3)

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
สําเนามรณะบัตร
ของผู้เสียชีวิต
แบบคําขอรับเงิน
ช่วยเหลือพิเศษ
กรณีข้าราชการ
ส่วนท้ องถิ่นถึงแก่
ความตาย
หนังสือแสดง
เจตนาระบุตวั
ผู้รับเงินช่วย
พิเศษกรณี
ข้ าราชการส่วน
ท้ องถิ่นถึงแก่
ความตาย

-

0

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

3

ฉบับ

องค์การบริ หาร
3
ส่วนตําบลบางพระ
อําเภอศรี ราชา
จังหวัดชลบุรี

0

ฉบับ

องค์การบริ หาร
3
ส่วนตําบลบางพระ
อําเภอศรี ราชา
จังหวัดชลบุรี

0

ฉบับ

(ให้ รับรองสําเนา
ถูกต้ อง)
-

(กรณีไม่ไม่มี
หนังสือแสดง
เจตนาตัวผู้รับเงิน
ช่วยพิเศษกรณี
ข้ าราชการส่วน
ท้ องถิ่นถึงแก่
ความตายให้ จ่าย
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ที่

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ
แก่ คูส่ มรสหรื อ
บุตรหรื อบิดา
มารดาตามลําดับ
เมื่อปรากฎว่า
บุคคลในลําดับ
ก่อนมีชีวิตอยู่
บุคคลในลําดับ
ถัดไปไม่มีสิทธิ
ได้ รับ)

16. ค่ าธรรมเนียม
ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนี ยม
17. ช่ องทางการร้ องเรี ยน
1) ช่ องทางการร้ องเรี ยน องค์การบริ หารส่วนตําบลบางพระ เลขที่ 38 หมู่ 11 ตําบลบางพระ อําเภอศรี ราชา
จังหวัดชลบุรี โทรศัพท์.038-357-506-7
หมายเหตุ 2) ช่ องทางการร้ องเรี ยน ศูนย์บริ การประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( เลขที ่ 1 ถ.พิ ษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที ่ 1 ถ.พิ ษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
19. หมายเหตุ
วันที่พมิ พ์
สถานะ

03/08/2558
รออนุมตั ขิ นที
ั ้ ่ 2 โดยสํานักงาน
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ก.พ.ร. (OPDC)
จัดทําโดย
องค์การบริ หารส่วนตําบลบางพระ
อําเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี สถ.
มท.
อนุมัตโิ ดย เผยแพร่ โดย -

