
1/5 
 

คู่มือส าหรับประชาชน: การขอรับเงินช่วยพิเศษ (กรณีข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรม) 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:เทศบาลต าบลแม่จันอ าเภอแม่จันจังหวัดเชียงราย 
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ชื่อกระบวนงาน:การขอรับเงินช่วยพิเศษ (กรณีข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรม) 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:เทศบาลต าบลแม่จันอ าเภอแม่จันจังหวัดเชียงราย 
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว  
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:รับแจ้ง  
5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 

1) พ.ร.บ.บ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2500 
 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป  
7. พื้นที่ให้บริการ: ท้องถิ่น  
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา พ.ร.บ.บ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2500  

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ 15วัน 
9. ข้อมูลสถิติ 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0  
 จ านวนค าขอท่ีมากที่สุด 0  
 จ านวนค าขอท่ีน้อยท่ีสุด 0  
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน การขอรับเงินช่วยพิเศษ (กรณีข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรม) 21/07/2558 

12:13  
11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานที่ให้บริการส านักปลัดเทศบาลเทศบาลต าบลแม่จัน 555 หมู่ 4 ต.แม่จันอ.แม่จันจ.เชียงราย 57110  
โทรศัพท์ 0-5377-1369-70/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 
- 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 
หมายเหตุ - 

 
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้าม)ี ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
สิทธิประโยชน์เกี่ยวกับเงินช่วยพิเศษเป็นสิทธิประโยชน์ที่จ่ายให้แก่ทายาทของข้าราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งถึงแก่ความตาย
ระหว่างรับราชการโดยจ่ายเป็นเงินจ านวน 3 เท่าของเงินเดือนเต็มเดือนที่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้นั้นมีสิทธิได้รับในเดือนที่ถึง
แก่ความตายและหากข้าราชการผู้นั้นมีสิทธิได้รับเงินเพิ่มพิเศษค่าวิชาเงินประจ าต าแหน่งที่ต้องฝ่าอันตรายเป็นปกติเงินเพิ่ม
พิเศษส าหรับการสู้รบและเงินเพ่ิมพิเศษส าหรับปราบปรามผู้กระท าผิดให้รวมเงินดังกล่าวกับเงินเดือนเพื่อค านวณเป็นเงิน
ช่วยพิเศษจ านวน 3 เท่าด้วยตามมาตรา 23 แห่งพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือนเงินปีบ าเหน็จบ านาญและเงินอ่ืนใน
ลักษณะเดี่ยวกันพ.ศ. 2535 โดยอนุโลม 
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13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ทายาทหรือผู้มีสิทธิยื่นเรื่อง
ขอรับเงินช่วยพิเศษพร้อม
เอกสารที่เกี่ยวข้องต่อองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นท่ี
ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้ตาย
สังกัดครั้งสุดท้าย 
 

2 ถึง 3 
ชั่วโมง 

เทศบาลต าบลแม่
จันอ าเภอแม่จัน
จังหวัดเชียงราย 

(ส านัก
ปลัดเทศบาล
เทศบาลต าบลแม่
จัน) 

2) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตรวจสอบและรวบรวม
หลักฐานและเอกสารที่
เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนเพื่อ
เสนอผุ้มีอ านาจพิจารณา 
 

3 ถึง 5 วันท า
การ 

เทศบาลต าบลแม่
จันอ าเภอแม่จัน
จังหวัดเชียงราย 

(ส านัก
ปลัดเทศบาล
เทศบาลต าบลแม่
จันระยะเวลาการ
ให้บริการเริ่ม
นับตั้งแต่ทายาทส่ง
เอกสารหลักฐาน
ครบถ้วน) 

3) 

การพิจารณา 
 

ผู้มีอ านาจพิจารณาอนุมัติ
และเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ
ด าเนินการเบิกจ่ายให้แก่
ทายาทข้าราชการส่วน
ท้องถิ่นผู้ถึงแก่ความตาย
ต่อไป 
 

5 ถึง 9 วันท า
การ 

เทศบาลต าบลแม่
จันอ าเภอแม่จัน
จังหวัดเชียงราย 

(ส านัก
ปลัดเทศบาล
เทศบาลต าบลแม่
จันระยะเวลาการ
ให้บริการนับจาก
เอกสารหลักฐาน
ครบถ้วน) 

ระยะเวลาด าเนินการรวม 9 ถึง 15 วันท าการ 
 

14. งานบริการนี้ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว 15 วันท าการ 
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15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที ่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ไม่พบเอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 
 

15.2) เอกสารอื่น ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที ่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
ส าเนาใบมรณ
บัตรของผุ้
เสียชีวิต 

- 0 3 ฉบับ (รับรองส าเนา
ถูกต้องทุกฉบับ) 

2) 

แบบค าขอรับเงิน
ช่วยพิเศษกรณี
ข้าราชการส่วน
ท้องถิ่นถึงแก่
ความตาย 

- 3 0 ฉบับ (ขอรับที่ส านัก
ปลัดเทศบาล
เทศบาลต าบลแม่
จัน) 

3) 

หนังสือแสดง
เจตนาระบุตัวผู้
รบเงินช่วยพิเศษ
กรณีข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่นถึงแก่
ความตาย 

- 1 2 ฉบับ (***กรณีไม่มี
หนังสือแสดง
เจตนาระบุตัวผู้รับ
เงินช่วยพิเศษกรณี
ข้าราชการส่วน
ท้องถิ่นถึงแค่ความ
ตายให้จ่ายแก่คู่
สมรสหรือบุตรหรือ
บิดามารดา
ตามล าดับเมื่อ
ปรากฎว่าบุคคลใน
ล าดับก่อนมีชีวิต
อยู่บุคคลในล าดับ
ถัดไปไม่มีสิทธิ
ได้รับ) 

4) 
ส าเนาทะเบียน
สมรสส าเนา
ทะเบียนบ้าน

- 0 3 ฉบับ (รับรองส าเนา
ถูกต้องทุกฉบับ) 
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ที ่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ส าเนาบัตร
ประจ าตัว
ประชาชนส าเนา
สูติบัตรของ
ทายาทท่ีขอรับ
เงิน 

 
16. ค่าธรรมเนียม 

ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม 

 
17. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียนศูนย์ด ารงธรรมเทศบาลต าบลแม่จันเบอร์โทรศัพท์ 0-5377-1369-70 

หมายเหตุ- 
2) ช่องทางการร้องเรียนศูนย์บริการประชาชนส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 เลขที่ 
1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 

 
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 

 
19. หมายเหตุ 
- 
 

วันที่พิมพ์ 22/07/2558 
สถานะ หัวหน้าหน่วยงานไม่อนุมัติ 

(Reviewer rejected) 
จัดท าโดย เทศบาลต าบลแม่จันอ าเภอแม่จัน

จังหวัดเชียงรายสถ.มท. 
อนุมัติโดย - 
เผยแพร่โดย - 
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