
 

 

คูคคููคู มอืสําหรบัประชาชนมอืสําหรบัประชาชนมอืสําหรบัประชาชนมอืสําหรบัประชาชน    

    

    

    
    
1.1.1.1. ชื่อกระบวนงานชื่อกระบวนงานชื่อกระบวนงานชื่อกระบวนงาน:  การขอรับเงินชวยพิเศษ  (กรณีขาราชการ/พนักงาน

เทศบาลถึงแกกรรม)    

2.2.2.2. หนวยงานเจาของกระบวนงานหนวยงานเจาของกระบวนงานหนวยงานเจาของกระบวนงานหนวยงานเจาของกระบวนงาน::::        งานการเจาหนาท่ี  สํานักปลัดเทศบาล   
เทศบาลตําบลเขาวัว-พลอยแหวน      

3.3.3.3. ประเภทของงานบรกิารประเภทของงานบรกิารประเภทของงานบรกิารประเภทของงานบรกิาร::::กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนวยเดียว        
4.4.4.4. หมวดหมูของงานบรกิารหมวดหมูของงานบรกิารหมวดหมูของงานบรกิารหมวดหมูของงานบรกิาร::::  อนุมัติ        
5.5.5.5. กฎหมายทีใ่หอาํนาจการอนุญาต หรอืที่เกี่ยวของกฎหมายทีใ่หอาํนาจการอนุญาต หรอืที่เกี่ยวของกฎหมายทีใ่หอาํนาจการอนุญาต หรอืที่เกี่ยวของกฎหมายทีใ่หอาํนาจการอนุญาต หรอืที่เกี่ยวของ::::    
1) 
2)    

พ.ร.บ. บําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2500 (แกไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับท่ี 8) พ.ศ. 2556) 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินบําเหน็จบํานาญขาราชการสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2546 

6.6.6.6. ระดบัผลกระทบระดบัผลกระทบระดบัผลกระทบระดบัผลกระทบ: : : : บริการท่ัวไป        
7.7.7.7. พื้นทีใ่หบรกิารพื้นทีใ่หบรกิารพื้นทีใ่หบรกิารพื้นทีใ่หบรกิาร: : : : ทองถ่ิน        
8.8.8.8. กฎหมายขอบงัคบั/ขอตกลงทีก่าํหนดระยะเวลากฎหมายขอบงัคบั/ขอตกลงทีก่าํหนดระยะเวลากฎหมายขอบงัคบั/ขอตกลงทีก่าํหนดระยะเวลากฎหมายขอบงัคบั/ขอตกลงทีก่าํหนดระยะเวลา            -        

ระยะเวลาที่กาํหนดตามกฎหมายระยะเวลาที่กาํหนดตามกฎหมายระยะเวลาที่กาํหนดตามกฎหมายระยะเวลาที่กาํหนดตามกฎหมาย    / ขอกําหนด ฯลฯ/ ขอกําหนด ฯลฯ/ ขอกําหนด ฯลฯ/ ขอกําหนด ฯลฯ 0  วัน 
9.9.9.9. ขอมลูสถติิขอมลูสถติิขอมลูสถติิขอมลูสถติิ    
    จาํนวนเฉลีย่ตอเดอืนจาํนวนเฉลีย่ตอเดอืนจาํนวนเฉลีย่ตอเดอืนจาํนวนเฉลีย่ตอเดอืน            0        
    จาํนวนคาํขอทีม่ากที่สดุจาํนวนคาํขอทีม่ากที่สดุจาํนวนคาํขอทีม่ากที่สดุจาํนวนคาํขอทีม่ากที่สดุ            0        
    จาํนวนคาํขอทีน่อยที่สดุ จาํนวนคาํขอทีน่อยที่สดุ จาํนวนคาํขอทีน่อยที่สดุ จาํนวนคาํขอทีน่อยที่สดุ   0        
10.10.10.10. ชื่ออางชื่ออางชื่ออางชื่ออางองิของคูมอืประชาชน องิของคูมอืประชาชน องิของคูมอืประชาชน องิของคูมอืประชาชน [สําเนาคูมือประชาชน] การขอรับเงินชวย

พิเศษ  (กรณีพนักงานเทศบาลถึงแกกรรม)    

งานทีใ่หบรกิาร                งานทีใ่หบรกิาร                งานทีใ่หบรกิาร                งานทีใ่หบรกิาร                            การขอรบัเงนิชวยพิเศษ การขอรบัเงนิชวยพิเศษ การขอรบัเงนิชวยพิเศษ การขอรบัเงนิชวยพิเศษ     (กรณี(กรณี(กรณี(กรณีขาราชการ/ขาราชการ/ขาราชการ/ขาราชการ/
พนกังานเทศบาลถงึแกกรรม)พนกังานเทศบาลถงึแกกรรม)พนกังานเทศบาลถงึแกกรรม)พนกังานเทศบาลถงึแกกรรม)    

หนวยงานทีร่บัผดิชอบ      หนวยงานทีร่บัผดิชอบ      หนวยงานทีร่บัผดิชอบ      หนวยงานทีร่บัผดิชอบ                          งานงานงานงานการเจาหนาที ่การเจาหนาที ่การเจาหนาที ่การเจาหนาที ่    สาํนกัปลดัเทศบาล สาํนกัปลดัเทศบาล สาํนกัปลดัเทศบาล สาํนกัปลดัเทศบาล     



 

 

26/05/2558 15:42        
11.11.11.11. ชองทางการใหบรกิารชองทางการใหบรกิารชองทางการใหบรกิารชองทางการใหบรกิาร        

 สถานทีใ่หบรกิารสถานทีใ่หบรกิารสถานทีใ่หบรกิารสถานทีใ่หบรกิาร    -  เทศบาลตําบลเขาวัว-พลอยแหวน   
ติดตอดวยตนเอง  ณ  สํานักงานเทศบาลตําบลเขาวัว-พลอยแหวน 
ระยะเวลาเปดใหบริระยะเวลาเปดใหบริระยะเวลาเปดใหบริระยะเวลาเปดใหบริการ  การ  การ  การ  เปดใหบริการ วันจันทร ถึง วันศุกร (ยกเวน
วันหยุดท่ีทางราชการกําหนด)  
ต้ังแตเวลา 08:30 - 16:30 น. 

    

12.12.12.12. หลักเกณฑ วธิกีาร เงื่อนไข(ถาม)ี ในการยืน่คาํขอ และในการพจิารณาหลักเกณฑ วธิกีาร เงื่อนไข(ถาม)ี ในการยืน่คาํขอ และในการพจิารณาหลักเกณฑ วธิกีาร เงื่อนไข(ถาม)ี ในการยืน่คาํขอ และในการพจิารณาหลักเกณฑ วธิกีาร เงื่อนไข(ถาม)ี ในการยืน่คาํขอ และในการพจิารณา
อนญุาตอนญุาตอนญุาตอนญุาต    

 1. สิทธิประโยชนเก่ียวกับเงินชวยพิเศษเปนสิทธิประโยชนท่ีจายใหแกทายาท
ของขาราชการสวนทองถ่ินซึ่งถึงแกกรรมระหวางรับราชการโดยจายเงินเปน
จํานวน  3  เทา  ของเงินเดือนเต็มเดือนท่ีขาราชการสวนทองถ่ินผูนั้นมีสิทธิไดรับ
ในเดือนท่ีถึงแกความตาย  และหากขาราชการผูนั้นมีสิทธิไดรับเงินเพ่ิมพิเศษคา
วิชา  เงินประจําตําแหนงท่ีตองฝาอันตรายเปนปกติ  เงินเพ่ิมพิเศษสําหรับการสู
รบและเงินเพ่ิมพิเศษสําหรับการปราบปรามผูกระทําผิด  ใหรวมเงินดังกลาวกับ
เงินเดือนเพ่ือคํานวณเปนเงินชวยพิเศษจํานวน 3 เทาดวย 

 2. เทศบาลตําบลเขาวัว-พลอยแหวน  จะแจงผลการพิจารณาใหผูย่ืนคําขอ
ทราบภายใน 7 วันนับแตวันท่ีพิจารณาแลวเสร็จตามมาตรา 10 แหง พ.ร.บ. การ
อํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการพ.ศ. 2558 
 

3. กรณีคําขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไมถูกตองหรือไม
ครบถวนและไมอาจแกไข/เพ่ิมเติมไดในขณะนั้นผูรับคําขอและผูย่ืนคําขอจะตอง
ลงนามบันทึกสองฝายและรายการเอกสาร/หลักฐานรวมกันพรอมกําหนด
ระยะเวลาใหผูย่ืนคําขอดําเนินการแกไข/เพ่ิมเติมหากผูย่ืนคําขอไมดําเนินการ
แกไข/เพ่ิมเติมภายในระยะเวลาท่ีกําหนดผูรับคําขอจะดําเนินการคืนคําขอและ
เอกสารประกอบการพิจารณา 
 

4. พนักงานเจาหนาท่ีจะยังไมพิจารณาคําขอและยังไมนับระยะเวลา
ดําเนินงานจนกวาผูย่ืนคําขอจะดําเนินการแกไขคําขอหรือย่ืนเอกสารเพ่ิมเติม



 

 

ครบถวนตามบันทึกสองฝายนั้นเรียบรอยแลว 
 

5. ระยะเวลาการใหบริการตามคูมือเริ่มนับหลังจากเจาหนาท่ีผูรับคําขอ
ตรวจสอบคําขอและรายการเอกสารหลักฐานแลววามีความครบถวนตามท่ีระบุไว
ในคูมือประชาชน 
    

13.13.13.13. ขัน้ตอน ระยะเวลา และสวนงานทีร่บัผดิชอบขัน้ตอน ระยะเวลา และสวนงานทีร่บัผดิชอบขัน้ตอน ระยะเวลา และสวนงานทีร่บัผดิชอบขัน้ตอน ระยะเวลา และสวนงานทีร่บัผดิชอบ    

ที่ทีท่ี่ที่    ประเภทขัน้ตอนประเภทขัน้ตอนประเภทขัน้ตอนประเภทขัน้ตอน    รายละเอยีดของรายละเอยีดของรายละเอยีดของรายละเอยีดของ
ขัน้ตอนการบริการขัน้ตอนการบริการขัน้ตอนการบริการขัน้ตอนการบริการ    

ระยะเวลระยะเวลระยะเวลระยะเวล
าาาา

ใหบรกิาใหบรกิาใหบรกิาใหบรกิา
รรรร    

สวนงาน / สวนงาน / สวนงาน / สวนงาน / 
หนวยงานที่หนวยงานที่หนวยงานที่หนวยงานที่
รบัผดิชอบ รบัผดิชอบ รบัผดิชอบ รบัผดิชอบ     

หมายเหตุหมายเหตุหมายเหตุหมายเหตุ    

1) การตรวจสอบ
เอกสาร 
 

ทายาทย่ืนเรื่อง
ขอรับบําเหน็จปกติ
พรอมเอกสารตอ
เทศบาลตําบลเขา
วัว-พลอยแหวน
และเจาหนาท่ี
ตรวจสอบความถูก
ตองของเอกสาร
หลักฐาน 
 

3 ช่ัวโมง งานการ
เจาหนาท่ี/ 
สํานัก
ปลัดเทศบาล 

 

2) การพิจารณา 
 

เจาหนาท่ี
ผูรับผิดชอบของ
เทศบาลตําบลเขา
วัว -            พลอย
แหวน 
รวบรวมหลักฐาน
และเอกสารท่ี
เก่ียวของเสนอผูมี
อํานาจพิจารณา 
 

6 วัน งานการ
เจาหนาท่ี/ 
สํานัก
ปลัดเทศบาล 

 

3) การพิจารณา 
 

นายกเทศมนตรี
หรือผูท่ีรับมอบ
อํานาจพิจารณา

8 วัน งานการเงิน
และบัญชี/กอง

คลัง 

 



 

 

ที่ทีท่ี่ที่    ประเภทขัน้ตอนประเภทขัน้ตอนประเภทขัน้ตอนประเภทขัน้ตอน    รายละเอยีดของรายละเอยีดของรายละเอยีดของรายละเอยีดของ
ขัน้ตอนการบริการขัน้ตอนการบริการขัน้ตอนการบริการขัน้ตอนการบริการ    

ระยะเวลระยะเวลระยะเวลระยะเวล
าาาา

ใหบรกิาใหบรกิาใหบรกิาใหบรกิา
รรรร    

สวนงาน / สวนงาน / สวนงาน / สวนงาน / 
หนวยงานที่หนวยงานที่หนวยงานที่หนวยงานที่
รบัผดิชอบ รบัผดิชอบ รบัผดิชอบ รบัผดิชอบ     

หมายเหตุหมายเหตุหมายเหตุหมายเหตุ    

ส่ังจายเงินบําเหน็จ
ตกทอดโดย
เทศบาลตําบลเขา
วัว-          พลอย
แหวน  จะแจงและ
เบิกจายเงิน
ดังกลาวใหแก
ทายาทหรือผูมี
สิทธิฯตอไป 

ระยะเวลาดาํเนนิการรวมระยะเวลาดาํเนนิการรวมระยะเวลาดาํเนนิการรวมระยะเวลาดาํเนนิการรวม    15 วัน 
    

14.14.14.14. งานบริการนีผ้านการดาํเนนิการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏบิัตริาชการงานบริการนีผ้านการดาํเนนิการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏบิัตริาชการงานบริการนีผ้านการดาํเนนิการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏบิัตริาชการงานบริการนีผ้านการดาํเนนิการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏบิัตริาชการ
มามามามาแลวแลวแลวแลว        

ผานการดําเนินการลดข้ันตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว 15 วัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

15.15.15.15. รายการเอกสารหลกัฐานประกอบการยืน่คาํขอรายการเอกสารหลกัฐานประกอบการยืน่คาํขอรายการเอกสารหลกัฐานประกอบการยืน่คาํขอรายการเอกสารหลกัฐานประกอบการยืน่คาํขอ    
15151515.1).1).1).1)    เอกสารยนืยนัตวัตนที่ออกโดยหนวยงานภาครฐัเอกสารยนืยนัตวัตนที่ออกโดยหนวยงานภาครฐัเอกสารยนืยนัตวัตนที่ออกโดยหนวยงานภาครฐัเอกสารยนืยนัตวัตนที่ออกโดยหนวยงานภาครฐั    
    

ที่ทีท่ี่ที่    
รายการรายการรายการรายการ

เอกสารยนืเอกสารยนืเอกสารยนืเอกสารยนืยนัยนัยนัยนั
ตัวตนตัวตนตัวตนตัวตน    

หนวยงานหนวยงานหนวยงานหนวยงาน
ภาครฐัภาครฐัภาครฐัภาครฐัผูผูผูผู

ออกออกออกออก
เอกสารเอกสารเอกสารเอกสาร    

จาํนวนจาํนวนจาํนวนจาํนวน
เอกสารเอกสารเอกสารเอกสาร    
ฉบบัจรงิฉบบัจรงิฉบบัจรงิฉบบัจรงิ    

จาํนวนจาํนวนจาํนวนจาํนวน
เอกสารเอกสารเอกสารเอกสาร    
สําเนาสําเนาสําเนาสําเนา    

หนวยหนวยหนวยหนวย
นบันบันบันบั

เอกสาเอกสาเอกสาเอกสา
ร ร ร ร     

หมายเหตุหมายเหตุหมายเหตุหมายเหตุ    

1) แบบคําขอรับ
เงินชวยพิเศษ 

- 1 0 ฉบับ (ขอรับแบบ
คําขอรับเงิน



 

 

ที่ทีท่ี่ที่    
รายการรายการรายการรายการ

เอกสารยนืเอกสารยนืเอกสารยนืเอกสารยนืยนัยนัยนัยนั
ตัวตนตัวตนตัวตนตัวตน    

หนวยงานหนวยงานหนวยงานหนวยงาน
ภาครฐัภาครฐัภาครฐัภาครฐัผูผูผูผู

ออกออกออกออก
เอกสารเอกสารเอกสารเอกสาร    

จาํนวนจาํนวนจาํนวนจาํนวน
เอกสารเอกสารเอกสารเอกสาร    
ฉบบัจรงิฉบบัจรงิฉบบัจรงิฉบบัจรงิ    

จาํนวนจาํนวนจาํนวนจาํนวน
เอกสารเอกสารเอกสารเอกสาร    
สําเนาสําเนาสําเนาสําเนา    

หนวยหนวยหนวยหนวย
นบันบันบันบั

เอกสาเอกสาเอกสาเอกสา
ร ร ร ร     

หมายเหตุหมายเหตุหมายเหตุหมายเหตุ    

ชวยพิเศษท่ี
หนวยงาน
ตนสังกัด) 

2) หนังสือแสดง
เจตนาระบุตัว
ผูรับเงินชวย
พิเศษกรณี
ขาราชการ
สวนทองถ่ินถึง
แกความตาย 

- 1 0 ฉบับ  

    

15151515.2).2).2).2)    เอกสารอืน่ ๆ สาํหรบัยืน่เพิม่เติมเอกสารอืน่ ๆ สาํหรบัยืน่เพิม่เติมเอกสารอืน่ ๆ สาํหรบัยืน่เพิม่เติมเอกสารอืน่ ๆ สาํหรบัยืน่เพิม่เติม    

ที่ทีท่ี่ที่    
รายการรายการรายการรายการ

เอกสารยืน่เอกสารยืน่เอกสารยืน่เอกสารยืน่
เพิ่มเตมิเพิ่มเตมิเพิ่มเตมิเพิ่มเตมิ    

หนวยงานหนวยงานหนวยงานหนวยงาน
ภาครฐัผูภาครฐัผูภาครฐัผูภาครฐัผู

ออกเอกสารออกเอกสารออกเอกสารออกเอกสาร    

จาํนวนจาํนวนจาํนวนจาํนวน
เอกสารเอกสารเอกสารเอกสาร    
ฉบบัจรงิฉบบัจรงิฉบบัจรงิฉบบัจรงิ    

จาํนวนจาํนวนจาํนวนจาํนวน
เอกสารเอกสารเอกสารเอกสาร    
สําเนาสําเนาสําเนาสําเนา    

หนวยหนวยหนวยหนวย
นบันบันบันบั

เอกสาเอกสาเอกสาเอกสา
ร ร ร ร     

หมายเหตุหมายเหตุหมายเหตุหมายเหตุ    

ไมพบเอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม 
    

16.16.16.16. คาธรรมเนียมคาธรรมเนียมคาธรรมเนียมคาธรรมเนียม    
ไมมีขอมูลคาธรรมเนียม 
17.17.17.17. ชองทางการรองเรยีนชองทางการรองเรยีนชองทางการรองเรยีนชองทางการรองเรยีน    
1) ชองทางการรองเรยีนชองทางการรองเรยีนชองทางการรองเรยีนชองทางการรองเรยีน    -  เทศบาลตําบลเขาวัว-พลอยแหวน   โทรศัพท  

0-3949-4155-7                 
หมายเหตุหมายเหตุหมายเหตุหมายเหต ุ- สํานักงานเทศบาลตําบลเขาวัว-พลอยแหวน อําเภอทาใหม  
จังหวัดจันทบุรี 22120 
www.khaovovl-ploywan.go.th 

2) ชองทางการรองเรยีนชองทางการรองเรยีนชองทางการรองเรยีนชองทางการรองเรยีน            ศูนยบริการประชาชนสํานักงานปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุหมายเหตุหมายเหตุหมายเหต(ุ เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายดวน 1111 / 



 

 

www.1111.go.th / ตูปณ.1111 เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 
10300) 
 

18.18.18.18. ตัวอยางตัวอยางตัวอยางตัวอยางแบบฟอรม ตัแบบฟอรม ตัแบบฟอรม ตัแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก วอยาง และคูมือการกรอก วอยาง และคูมือการกรอก วอยาง และคูมือการกรอก     
1) 
2) 

แบบคําขอรับเงินชวยพิเศษ 
หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผูรับเงินชวยพิเศษกรณีขาราชการสวนทองถ่ิน
ถึงแกความตาย 
 

19.19.19.19. หมายเหตุหมายเหตุหมายเหตุหมายเหตุ    
-     
 
 

 

วนัที่พมิพวนัที่พมิพวนัที่พมิพวนัที่พมิพ    16/07/2558 
สถานะสถานะสถานะสถานะ    เผยแพรคูมือบนเว็บไซต

แลว 
จดัทาํโดยจดัทาํโดยจดัทาํโดยจดัทาํโดย    เทศบาลตําบลเขาวัว-

พลอยแหวน 
อนมุัตโิดยอนมุัตโิดยอนมุัตโิดยอนมุัตโิดย    นายกเทศมนตรีตําบลเขา

วัว-พลอยแหวน 
เผยแพรเผยแพรเผยแพรเผยแพร
โดยโดยโดยโดย    

เทศบาลตําบลเขาวัว-
พลอยแหวน 


