
คูมือสําหรับประชาชน : การขอรับเงินชวยพิเศษ 

(กรณีขาราชการ/พนักงานสวนทองถิ่นถึงแกกรรม) 
หนวยงานท่ีใหบริการ : องคการบริหารสวนตําบลสีชมพู  อําเภอนาแก  จงัหวัดนครพนม  กระทรวงมหาดไทย  

 

หลักเกณฑ วิธีการ เงือ่นไข (ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

สิทธิประโยชนเก่ียวกับเงินชวยพิเศษเปนประโยชนท่ีจายใหแกทายาทของขาราชการสวนทองถิ่นซ่ึงถงึแกความตายระหวาง

ราชการโดยจายเปนเงินจาํนวน 3 เทาของเงินเดือนเต็มท่ีขาราชการสวนทองถิ่นผูน้ันมีสทิธิไดรับในเดือนท่ีถึงแกความตาย 

และหากขาราชการผูนั้นมีสิทธิไดรับเงินเพ่ิมพิเศษคาวชิา เงินประจาํตาํแหนงที่ตองฝาอันตรายเปนปกติ เงินเพ่ิมพิเศษ

สาํหรับการสูรบ และเงินเพ่ิมพิเศษสําหรับปราบปรามผูกระทําผิด ใหรวมเงินดงักลาวกับเงินเดือนเพ่ือคาํนวณเปนเงินชวย

พิเศษจาํนวน 3 เทาดวย ตามมาตรา 23 แหงพระราชกฤษฎีกา การจายเงินเดือน เงินป บําเหนจ็ บาํนาญ และเงินอ่ืนใน

ลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 โดยอนุโลม 

  

 

ชองทางการใหบริการ 

 

 สถานที่ใหบริการ 
องคการบรหิารสวนตําบลสชีมพู อําเภอนาแก จังหวัดนครพนม 
ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลสชีมพ ู
118  หมูที่ 1 ตําบลสชีมพ ูอําเภอนาแก 
จังหวัดนครพนม  48130 
โทรศัพท/โทรสาร 0 4253 0879 
Website : http://www.sichomphoo.com 
/ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน 
(หมายเหตุ: -)  

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถงึ 
วันศกุร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกาํหนด) ต้ังแต
เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการดําเนินการรวม : 15 วันทําการ 

 

ลําดับ ข้ันตอน ระยะเวลา สวนท่ีรับผิดชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

ทายาทหรือผูมีสทิธิย่ืนเรือ่งขอรับเงินชวยเหลือพิเศษพรอม
เอกสารท่ีเก่ียวของตอองคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีขาราชการ
สวนทองถิ่นผูตายสงักัดครั้งสุดทาย 
 
(หมายเหตุ: -)  

15 นาท ี องคการบรหิารสวน
ตําบลสีชมพู  
อําเภอนาแก  

จังหวัดนครพนม 
 

2) การพิจารณา 
เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ตรวจสอบรวบรวมหลกัฐานพยานและเอกสารที่เกี่ยวของให
ครบถวน เพ่ือเสนอผูอํานาจพิจารณา 
(หมายเหตุ: -)  

3 วันทําการ องคการบรหิารสวน
ตําบลสีชมพู  
อําเภอนาแก  

จังหวัดนครพนม 
 

3) การลงนาม/คณะกรรมการมีมต ิ
ผูมีอํานาจพิจารณาอนุมัตแิละเจาหนาทีผู่รับผิดชอบ
ดําเนินการเบิกจายใหแกทายาทขาราชการสวนทองถิ่นผูซึ่งถึง
แกความตายตอไป 
(หมายเหตุ: -)  

10 วันทําการ องคการบรหิารสวน
ตําบลสีชมพู  
อําเภอนาแก  

จังหวัดนครพนม 
 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ลําดับ ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพ่ิมเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 
1) 

 
สําเนาใบมรณบัตรของผูเสยีชีวิต 
ฉบับจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 3 ฉบับ 
หมายเหตุ – 
 

กรมการปกครอง 

2) 
 

แบบคําขอรบัเงินชวยพิเศษกรณีขาราชการสวนทองถ่ินถงึแกความ
ตาย 
ฉบับจรงิ 3 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ – 
 
 

- 



ลําดับ ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพ่ิมเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 
3) 

 
หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผูรับเงินชวยพิเศษกรณีขาราชการสวน
ทองถิ่นถึงแกความตาย 
ฉบับจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 3 ฉบับ 
หมายเหตุ – 
 

- 

 

คาธรรมเนียม 

ลําดับ รายละเอียดคาธรรมเนยีม คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ) 
ไมมีขอมูลคาธรรมเนียม 

 

ชองทางการรองเรียน แนะนาํบริการ 

ลําดับ ชองทางการรองเรียน / แนะนําบริการ 
1) องคการบรหิารสวนตาํบลสชีมพู อาํเภอนาแก จังหวัดนครพนม   ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลสีชมพู 

118  หมูท่ี 1 ตําบลสชีมพู อําเภอนาแก จังหวัดนครพนม  48130 โทรศัพท/โทรสาร 0 4253 0879 
Website : http://www.sichomphoo.com 
(หมายเหตุ: -)  

2) จังหวัดอ่ืนๆ รองเรียนตอผูวาราชการจงัหวัด (ผานศูนยดํารงธรรมประจาํจงัหวัด) 
(หมายเหตุ: -)  

3) ศูนยบริการประชาชน สาํนักปลัดสาํนักนายกรัฐมนตรี 
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตู 
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  

 

แบบฟอรม ตวัอยางและคูมือการกรอก 

ลําดับ ช่ือแบบฟอรม 
1) แบบคาํขอรบัเงินชวยพิเศษกรณีขาราชการถงึแกความตาย 

(หมายเหตุ: -)  
2) แบบหนงัสอืแสดงเจตนาระบุตัวผูรบัเงินชวยพิเศษกรณีขาราชการถงึแกความตาย 

(หมายเหตุ: -)  
 

หมายเหตุ 

- 
 



 

ช่ือกระบวนงาน: การขอรับเงินชวยพิเศษ (กรณีขาราชการ/พนักงานสวนทองถิ่นถึงแกกรรม)  

หนวยงานกลางเจาของกระบวนงาน: องคการบริหารสวนตําบลสีชมพู อาํเภอนาแก จังหวัดนครพนม กรมสงเสริมการ

ปกครองทองถิ่น องคการบรหิารสวนตําบลสชีมพู อาํเภอนาแก จงัหวัดนครพนม 

ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสรจ็ในหนวยเดียว 

หมวดหมูของงานบริการ: อนุมัต ิ

กฎหมายท่ีใหอาํนาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวของ: 

  
1)ตามมาตรา 23 แหงพระราชกฤษฎีกา การจายเงินเดือน เงินป บําเหนจ็ บาํนาญ และเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 
2535 โดยอนุโลม  
ระดับผลกระทบ: บริการท่ัวไป 

พ้ืนที่ใหบริการ: ทองถิ่น 

กฎหมายขอบงัคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา: ตามมาตรา 23 แหงพระราชกฤษฎกีา การจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ 

บํานาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 โดยอนุโลม 

ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ : 15.0 

 

ขอมูลสถิติของกระบวนงาน: 

 จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 0 

 จํานวนคาํขอทีม่ากทีสุ่ด 0 

 จํานวนคาํขอที่นอยท่ีสุด 0 

 

ช่ืออางองิของคูมือประชาชน : [สําเนาคูมือประชาชน] การขอรับเงินชวยพิเศษ (กรณีขาราชการ/พนักงานสวนทองถิ่น 

ถึงแกกรรม) อบต.สีชมพู 14/09/2558 11:20 
 

 

เอกสารฉบับน้ีดาวนโหลดจากเว็บไซตระบบสารสนเทศศูนยกลางขอมูลคูมือสําหรับประชาชน  

Backend.info.go.th 

วันที่เผยแพรคูมือ: - 

ขอมูลสาํหรับเจาหนาที ่


