คู่มือสำหรับประชำชน
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลรอบเมือง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด
งำนที่ให้บริกำร
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ

การขอรับเงินช่วยพิเศษ(กรณีข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรม)
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลรอบเมือง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด

ขอบเขตกำรให้บริกำร
สถำนที่ ช่องทำงกำรให้บริกำร
สานักงานปลัด
องค์การบริหารส่วนตาบลรอบเมือง

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร
วันจันทร์ ถึง ศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการ)
ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.

หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขในกำรยื่นคำขอ
สิทธิประโยชน์เกี่ยวกับเงินช่วยพิเศษเป็นสิทธิประโยชน์ที่จ่ายให้แก่ทายาทของข้าราชการส่วนท้องถิ่นซึ่ง
ถึงแก่ความตายระหว่างรับราชการโดยจ่ายเป็นเงิน จานวน ๓ เท่า ของเงินเดือนเต็มเดือนที่ข้าราชการส่วน
ท้องถิ่นผู้นั้นมีสิทธิได้รับในเดือนที่ถึงแก่ความตาย และหากข้าราชการผู้นั้นมีสิทธิได้รับเงินเพิ่มพิเศษค่าวิชา เงิน
ประจาตาแหน่งที่ต้องฝ่าอันตรายเป็นปกติ
เงินเพิ่มพิเศษสาหรับการสู้รบ
และเงินเพิ่มพิเศษสาหรับการ
ปราบปรามผู้กระทาผิด ให้รวมเงินดังกล่าวกับเงินเดือนเพื่อคานวณเป็นเงินช่วยพิเศษ จานวน ๓ เท่าด้วย ตาม
มาตรา ๒๓ แห่งพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บาเหน็จ บานาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.
๒๕๓๕ โดยอนุโลม
ขั้นตอนและระยะเวลำกำรให้บริกำร
ขั้นตอน
๑. ทายาทหรือผู้มีสิทธิยื่นเรื่องขอรับเงินช่วยพิเศษ
พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้ตายสังกัดครั้ง
สุดท้าย
๒. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นตรวจสอบและรวบรวมหลักฐานและเอกสารที่
เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน เพื่อเสนอผู้มีอานาจพิจารณา
๓. ผู้มีอานาจพิจารณาอนุมัติ และเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบดาเนินการเบิกจ่ายให้แก่ทายาท
ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้ซึ่งถึงแก่ความตายต่อไป

ระยะเวลำ
หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ
๑๐ นาที สานักปลัดฯ องค์การบริหารส่วน
ตาบลรอบเมือง
หมายเลขโทรศัพท์ 043-611035
๓ วัน

สานักปลัดฯ องค์การบริหารส่วน
ตาบลรอบเมือง
หมายเลขโทรศัพท์ 043-611035

๔ วัน

สานักปลัดฯ /ส่วนการคลัง
องค์การบริหารส่วนตาบลรอบเมือง
หมายเลขโทรศัพท์ 043-611035

ระยะเวลำ
ใช้ระยะเวลาประมาณไม่เกิน ๗ วันทาการ นับแต่การจัดส่งเอกสารหลักฐานครบถ้วน

-๒รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบ
เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้ขอรับเงินช่วยพิเศษ(กรณีข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรม)
1. สาเนาใบมรณบัตรของผู้เสียชีวิต(ข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นที่ถึงแก่กรรม)
๒. แบบคาขอรับเงินช่วยพิเศษกรณีข้าราชการส่วนท้องถิ่นถึงแก่ความตาย
๓. หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษกรณีข้าราชการส่วนท้องถิ่นถึงแก่ความตาย
๔. กรณีไม่มีหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษกรณีข้าราชการส่วนท้องถิ่น
ถึงแก่ความตายให้จ่ายแก่คู่สมรสหรือบุตรหรือบิดามารดาตามลาดับ เมื่อปรากฏว่าบุคคล
ในลาดับก่อนมีชีวิตอยู่ บุคคลในลาดับถัดไปไม่มีสิทธิได้รับ
๕. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของทายาทผู้ขอรับเงินช่วยพิเศษ
๖. สาเนาทะเบียนบ้านของทายาทผู้ขอรับเงินช่วยพิเศษ
๗. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นที่ถึงแก่กรรม
๘. สาเนาทะเบียนบ้านของข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นที่ถึงแก่กรรม
๙. สาเนาบัตรข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นที่ถึงแก่กรรม
๑๐. หนังสือรับรองการใช้เงินคืนแก่ทางราชการ(ฉบับจริง ๑ ฉบับ พร้อมสาเนา ๒ ฉบับ)
หมายเหตุ
-กรณีเป็นสาเนา ให้รับรองสาเนาถูกต้องทุกฉบับ
ค่าธรรมเนียม
ไม่เสียค่าธรรมเนียม

จานวน ๓ ฉบับ
จานวน ๓ ฉบับ
จานวน ๓ ฉบับ
จานวน ๓ ฉบับ

จานวน ๓ ฉบับ
จานวน ๓ ฉบับ
จานวน ๓ ฉบับ
จานวน ๓ ฉบับ
จานวน ๓ ฉบับ
จานวน ๓ ฉบับ

กำรรับเรื่องร้องเรียน
ถ้าการบริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้น สามารถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ที่
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์ องค์กำรบริหำรส่วนตำบลรอบเมือง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด
หมายเลขโทรศัพท์ 043-611035
หรือ......................................................
ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม
๑. แบบคาขอรับเงินช่วยพิเศษ
๒. หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษกรณีข้าราชการส่วนท้องถิ่นถึงแก่ความตาย
๓. หนังสือรับรองการใช้เงินคืนแก่ทางราชการ

แบบคำขอรับเงินช่วยพิเศษ
(กรณีข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรม)
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลรอบเมือง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด
เขียนที.่ ......................................................................
วันที่..................เดือน......................................พ.ศ..................
๑. ข้าพเจ้าผู้มีชื่อตามข้างท้ายคาขอรับเงินช่วยพิเศษนี้ มีความประสงค์จะยื่นคาขอรับเงินช่วยพิเศษต่อ (หัวหน้า
ส่วนราชการส่วนท้องถิ่นเจ้าสังกัดของผู้ตาย)...........นายกองค์การบริหารส่วนตาบลรอบเมือง.................................
ซึ่งได้ถึงแก่ความตายเมื่อ..................................................................ปรากฏตามหลักฐานที่ระบุในข้อ ๓ โดยเป็นผู้มี
สิทธิได้รับเงินช่วยพิเศษในฐานะ
( ) เป็นบุคคลที่ระบุไว้ในหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษ
( ) เป็นบุคคลตามมาตรา ๔๗ แห่งพระราชบัญญัติบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๐
ประกอบมาตรา ๒๔ แห่งพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บาเหน็จ บานาญ และเงินอื่นในลักษณะ
เดียวกัน พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้แก่ (คู่สมรส/บุตร/บิดา มารดา).....................................มี จานวนทั้งสิ้น..................คน คือ
(๑) ...............................................................อยู่บ้านเลขที่.................หมู่ท.ี่ ..........ถนน................................
ตาบล/แขวง....................................อาเภอ/เขต......................
จังหวัด..................................รหัสไปรษณีย์..............................
(๒) ...............................................................อยู่บ้านเลขที่.................หมู่ท.ี่ ..........ถนน................................
ตาบล/แขวง....................................อาเภอ/เขต......................
จังหวัด..................................รหัสไปรษณีย์..............................
(๓) ...............................................................อยู่บ้านเลขที่.................หมู่ท.ี่ ..........ถนน................................
ตาบล/แขวง....................................อาเภอ/เขต......................
จังหวัด..................................รหัสไปรษณีย์..............................
๒. ผู้ตาย.............................................เป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่น สังกัด....................................................................
ระดับ......................................ตาแหน่ง......................................................ได้รับเงินเดือน เดือนละ....................บาท
ได้ถึงแก่ความตาย
 โดยเหตุปกติเนื่องจาก(เจ็บป่วย ฯลฯ)........................................................................
เมื่อ......................................................................................................................
 เนื่องจากสูญหายและมีสาเนาคาสั่งของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
สันนิษฐานไว้ตามกฎหมายบาเหน็จบานาญ ตามคาสั่งที.่ ...................................
ลงวันที่...............................................................................................................
 เนื่องจากสาบสูญและมีคาสั่งของศาลว่าเป็นบุคคลสาบสูญ
ตามคาสั่งของศาล............................................หมายเลขคดี...............................
ลงวันที่.................................................................................................................
๓. ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารต่างๆ ดังต่อไปนี้มาด้วย เพื่อประกอบการพิจารณา
 หลักฐานที่แสดงว่าเป็นบุคคลผู้มีสิทธิตามข้อ ๑ ได้แก่...........................................................................
 สาเนามรณบัตรซึ่งรับรองถูกต้อง
 สาเนาคาสั่งของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
 สาเนาคาสั่งของศาล

-๒-

๔. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้ามีสิทธิได้รับเงินช่วยพิเศษตามพระราชบัญญัติบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๐ ประกอบพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บาเหน็จ บานาญ และเงินอื่นในลักษณะ
เดียวกัน พ.ศ. ๒๕๓๕ และถ้าปรากฏต่อไปว่าข้าพเจ้าเป็นผู้ไม่มีสิทธิ แต่อย่างใดตามกฎหมาย ข้าพเจ้ายินยอมคืน
เงินช่วยพิเศษที่ได้รับไปโดยไม่มีสิทธิ ตลอดจนชดใช้ค่าเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นทั้งสิ้นแก่ทางราชการส่วนท้องถิ่น
ภายใน ๓๐ วัน นับจากวันที่ทางราชการส่วนท้องถิ่นแจ้งให้ข้าพเจ้าทราบตามที่อยู่ข้างต้นนี้

ลงชื่อ.................................................................ผู้ยื่นคาขอ
(.................................................................)
ลงชื่อ.................................................................ผู้ยื่นคาขอ
(.................................................................)
ลงชื่อ.................................................................ผู้ยื่นคาขอ
(.................................................................)
ลงชื่อ.................................................................ผู้ยื่นคาขอ
(.................................................................)
ลงชื่อ.................................................................ผู้ยื่นคาขอ
(.................................................................)
ลงชื่อ.................................................................ผู้ยื่นคาขอ
(.................................................................)

หมายเหตุ

๑. กรณีผู้มสี ิทธิในลาดับเดียวกันมีหลายคน
๑.๑ ให้ระบุชื่อและที่อยู่ทุกคนในข้อ ๑ โดยชัดเจน และต้องลงลายมือชื่อของบุคคลเหล่านั้น
รวมกันมาในท้ายคาขอรับเงินช่วยพิเศษด้วย
๑.๒ หากมีการมอบฉันทะให้รับเงินช่วยพิเศษ ให้ใช้แบบมอบฉันทะที่กระทรวงมหาดไทยกาหนด
๒ ให้ส่วนราชการส่วนท้องถิ่นผู้เบิกตรวจสอบเอกสารต่างๆ ที่สามารถรับฟังได้ว่า เป็นบุคคล ผู้มสี ิทธิ เช่น
สาเนาทะเบียนบ้าน หลักฐานการสมรสของคู่สมรสผู้ตาย เป็นต้น
๓. การยื่นขอรับเงินช่วยพิเศษ ให้ยื่นได้ภายใน ๑ ปี นับแต่วันที่ข้าราชการส่วนท้องถิ่น
ผู้ซึ่งมีสิทธิรบั เงินเดือนตาย

