
แผนผังแสดงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  

(กระบวนงานท่ี   14   การขอรับบําเหน็จพิเศษ  กรณีลูกจางประจําหรือลูกจางช่ัวคราวถึงแกกรรมอันเน่ืองจากการปฏิบัติงานในหนาท่ี) 

 

 

 

      (5  นาที)    (3  วัน)    (7  วัน)    (3  วัน)   (2  วัน) 

สรุป  กระบวนงานบรกิาร  4  ข้ันตอน  ระยะเวลาดําเนินการ  15  วันทําการ  นับต้ังแตจัดสงเอกสารครบถวน 

เอกสารหรอืหลักฐาน 

1.  แบบคําขอรับบําเหน็จพิเศษ         10.  สําเนาใบมรณบัตร   สําเนาทะเบียนบานของผูเสียชีวิต  สําเนาทะเบียนสมรส/  

2.  สําเนาคําสั่งบรรจุ/แตงตั้ง  หรือหนังสือรับรองการบรรจุครัง้แรก        สําเนาทะเบียนหยาของคูสมรส 

3.  หนังสือรับรองการใชเงินคืนแกหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน     11.  สําเนาใบมรณบัตรของทายาทท่ีเสียชีวิตแลว  หรือหนังสือรับรองการตาย  

4.  สําเนาคําสั่งของผูบังคับบัญชาหรือหลักฐานเก่ียวกับการไปปฏิบัติราชการ     12.  สําเนาทะเบียนสมรสของบิดามารดาผูเสียชีวิต  หรือหนังสือรับรองวาสมรส 

5.  รายงานหรือรายละเอียดการปฏิบัติหนาท่ีราชการจนเปนเหตุใหถูกประทุษราย   13.  หนังสือรับรองความเปนบุคคลคนเดียวกัน  หรือเอกสารแสดงการเปลี่ยน 

หรือไดรับ อันตราย                ชื่อตัว – ชื่อสกุล 

6.  รายงานผูรวมงานหรือผูรูเห็นเหตุการณใกลชิด  (ถามี)        14.  สําเนาทะเบียนการรับรองบุตร  หรือบุตรบุญธรรม  หรือคําพิพากษาของศาลวาเปนบุตร 

7.  รายงานการสวบสวนของเจาหนาท่ีตํารวจในกรณีท่ีถูกประทุษราย      15.  สําเนาทะเบียนบานของทายาททุกคน 

หรือไดรับอันตรายนั้นเกิดจากกระทําผิดอาญาของผูหนึ่งผูใด  หรือสําเนาคําพิพากษาคดีนั้น 

8.  หลักฐานการสอบสวนพรอมท้ังสรุปความเห็นของคณะกรรมการซ่ึงผูบังคับบัญชาไดแตงตั้งข้ึน     

สวบสวนวาการถูกประทุษรายหรือไดรับอันตรายนั้นเกิดจากความผิดหรือความประมาทเลินเลอ 

อยางรายแรงของผูนั้นเองหรือไม  ในกรณีท่ีไมอาจแนบหลักฐานตาม  (ขอ 7)  หรือหลักฐานตาม  (ขอ 7)   

ทายาท/ผูมีสิทธ ิ

ย่ืนเอกสาร 

 

ตรวจสอบ 

รวบรวมหลักฐาน/เอกสาร 

 

 

เสนอนายกฯ 

พิจารณาสั่งจายเงิน 

 

 

เบิกจายเงิน 

ใหทายาท/ผูมีสิทธ ิ

 

ดําเนินการพิมพ 

เอกสารตามแบบฯ 

 

 



ไมปรากฏชัดวาการถูกประทุษรายหรือไดรับอันตรายนั้น  เกิดจากความผิดหรือความประมาท 

เลินเลนอยางรายแรง  ของผูนั้นเองหรือไม  

9.  คําสั่งเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษ  (ถามี)       

       

   

       แผนผังแสดงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  

(กระบวนงานท่ี  13   การขอรับเงินชวยพิเศษ  กรณีขาราชการ/พนักงานสวนทองถ่ินถึงแกกรรม) 

 

 

 

      (5  นาที)    (3  วัน)    (7  วัน)    (3  วัน)   (2  วัน) 

 

 

สรุป  กระบวนงานบริการ  4 ข้ันตอน  ระยะเวลาดําเนินการ  15  วันทําการ  นับต้ังแตจัดสงเอกสารครบถวน 

 

เอกสารหรอืหลักฐาน 

1.  แบบคําขอรับเงินชวยพิเศษ  

2.  หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผูรับเงินชวยพิเศษกรณีขาราชการสวนทองถ่ินถึงแกความตาย 

 

ทายาท/ผูมีสิทธ ิ

ย่ืนเอกสาร 

 

ตรวจสอบ 

รวบรวมหลักฐาน/เอกสาร 

 

 

เสนอนายกฯ 

พิจารณาสั่งจายเงิน 

 

 

เบิกจายเงิน 

ใหทายาท/ผูมีสิทธ ิ

 

ดําเนินการพิมพ 

เอกสารตามแบบฯ 

 

 



แผนผังแสดงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  

(กระบวนงานท่ี   15   การขอรับบําเหน็จปกติ    และเงินชวยพิเศษ  กรณีลูกจางประจําขององคกรปกครองสวนทองถ่ินถึงแกกรรม) 

 

 

 

      (5  นาที)    (3  วัน)    (7  วัน)    (3  วัน)   (2  วัน) 

สรุป  กระบวนงานบริการ  4  ข้ันตอน  ระยะเวลาดําเนินการ  15  วันทําการ  นับต้ังแตจัดสงเอกสารครบถวน 

 

เอกสารหรอืหลักฐาน 

1.  แบบคําขอรับบําเหน็จปกติ            

2.  สําเนาคําสั่งบรรจุ/แตงตั้ง  หรือหนังสือรับรองการบรรจุครั้งแรก      

3.  หนังสือรับรองการใชเงินคืนแกหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน  

4.  แบบคําขอรับเงินชวยพิเศษกรณีลูกจางประจําถึงแกความตาย         

5.  หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผูรับเงินชวยพิเศษลูกจางประจําถึงแกความตาย     

6.  สําเนาใบมรณบัตร  สําเนาทะเบียนบานของผูเสียชีวิต  สําเนาทะเบียนสมรส/     

    สําเนาทะเบียนหยาของคูสมรส 

7.  สําเนาใบมรณบัตรของทายาทท่ีเสียชีวิตแลว  หรือหนังสือรับรองการตาย     

8.  สําเนาทะเบียนสมรสของบิดามารดาผูเสียชีวิต  หรือหนังสือรับรองวาสมรส       

    กอนวันท่ี  1  ตุลาคม  2478 

9.  หนังสือรับรองความเปนบุคคลคนเดียวกัน  หรือเอกสารแสดงการเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล  

ทายาท/ผูมีสิทธ ิ

ย่ืนเอกสาร 

 

ตรวจสอบ 

รวบรวมหลักฐาน/เอกสาร 

 

 

เสนอนายกฯ 

พิจารณาสั่งจายเงิน 

 

 

เบิกจายเงิน 

ใหทายาท/ผูมีสิทธ ิ

 

ดําเนินการพิมพ 

เอกสารตามแบบฯ 

 

 



     (ถามี)  กรณีชื่อตัว-ชื่อสกุลไมตรงตามเอกสารอางอิง 

10.  สําเนาทะเบียนการรับรองบุตร  หรือบุตรบุญธรรม  หรือสําเนาคําพิพากษาของศาลวาเปนบุตร  

11.  สําเนาทะเบียนบานของทายาททุกคน      

 

   

   แผนผังแสดงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  

(กระบวนงานท่ี  16   การขอรับบําเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจางประจําขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน)  

 

 

      (5  นาที)    (3  วัน)    (7  วัน)    (3  วัน)   (2  วัน) 

สรุป  กระบวนงานบริการ  4  ข้ันตอน  ระยะเวลาดําเนินการ  15  วันทําการ  นับต้ังแตจัดสงเอกสารครบถวน 

 

เอกสารหรอืหลักฐาน 

1.  แบบคําขอรับบําเหน็จพิเศษรายเดือน           

2.  สําเนาคําสั่งบรรจุ/แตงตั้ง  หรือหนังสือรับรองการบรรจุเปนลูกจางประจํา       

3.  คําสั่งของผูบังคับบัญชาหรือหลักฐานเก่ียวกับการไปปฏิบัติราชการ        

4.  รายงานหรือรายละเอียดการปฏิบัติงานในหนาท่ีจนเปนเหตุใหถูกประทุษรายหรือ   

    หรือไดรับอันตราย   

5.  รายงานของผูรวมงานหรือผูรูเห็นเหตุการณใกลชิด  (ถามี)      

6.  รายงานการสอบสวนของเจาหนาท่ีตํารวจในกรณีท่ีถูกประทุษราย  หรือไดรับอันตราย  

 

 

ย่ืนเอกสาร 

 

ตรวจสอบ 

รวบรวมหลักฐาน/เอกสาร 

 

 

เสนอนายกฯ 

พิจารณาสั่งจายเงิน 

 

 

เบิกจายเงิน 

ใหทายาท/ผูมีสิทธ ิ

 

ดําเนินการพิมพ 

เอกสารตามแบบฯ 

 

 



    นั้นเกิดจากการกระทําผิดอาญาของผูหนึ่งผูใด  หรือสําเนาคําพิพากษาคดีนั้น 

7.  หลักฐานการสอบสวนพรอมท้ังสรุปความเห็นของคณะกรรมการซ่ึงผูบังคับบัญชา       

    ไดแตงตั้งข้ึนสอบสวนวาการถูกประทุษรายหรือไดรับอันตรายนั้นเกิดจากความผิดหรือ 

    ความประมาทเลินเลออยางรายแรงของผูนั้นเองหรือไม  ในกรณีท่ีไมอาจแนบหลักฐานตาม (6) 

    หรือหลักฐานตาม (6)  ไมปรากฏชัดวาการถูกประทุษราย  หรือไดรับอันตรายนั้น  เกิดจากความผิด 

    หรือความประมาทเลินเลออยางรายแรง  ของผูนั้นเองหรือไม   

8.  ใบรับรองของแพทยท่ีทางราชการรับรองไดตรวจและแสดงวา  ไมสามารถปฏิบัติงานตอไปได       

9.  คําสั่งเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษ  (ถามี)     

     

แผนผังแสดงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  

(กระบวนงานท่ี   18   การขอรับบําเหน็จพิเศษ  ของลูกจางประจําหรือลูกจางช่ัวคราวขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน)    

 

 

 

      (5  นาที)    (3  วัน)    (7  วัน)    (3  วัน)   (2  วัน) 

 

สรุป  กระบวนงานบริการ  4  ข้ันตอน  ระยะเวลาดําเนินการ  15  วันทําการ  นับต้ังแตจัดสงเอกสารครบถวน 

เอกสารหรอืหลักฐาน 

1.  แบบคําขอรับบําเหน็จพิเศษ           

2.  สําเนาคําสั่งบรรจุ/แตงตั้ง  หรือหนังสือรับรองการบรรจุครั้งแรก         

 

 

ย่ืนเอกสาร 

 

ตรวจสอบ 

รวบรวมหลักฐาน/เอกสาร 

 

 

เสนอนายกฯ 

พิจารณาสั่งจายเงิน 

 

 

เบิกจายเงิน 

ใหทายาท/ผูมีสิทธ ิ

 

ดําเนินการพิมพ 

เอกสารตามแบบฯ 

 

 



3.  สําเนาคําสั่งของผูบังคับบัญชาหรือหลักฐานเก่ียวกับการไปปฏิบัติราชการ      

4.  รายงานหรือรายละเอียดการปฏิบัติหนาท่ีราชการจนเปนเหตุใหถูกประทุษราย    

5.  รายงานผูรวมงานหรือผูรูเห็นเหตุการณใกลชิด  (ถามี)       

6.  รายงานการสวบสวนของเจาหนาท่ีตํารวจในกรณีท่ีถูกประทุษราย       

7.  หลักฐานการสอบสวนพรอมท้ังสรุปความเห็นของคณะกรรมการซ่ึงผูบังคับบัญชาไดแตงตั้งข้ึน     

สวบสวนวาการถูกประทุษรายหรือไดรับอันตรายนั้นเกิดจากความผิดหรือความประมาทเลินเลอ 

อยางรายแรงของผูนั้นเองหรือไม  ในกรณีท่ีไมอาจแนบหลักฐานตาม  (ขอ 7)  หรือหลักฐานตาม  (ขอ 7)   

ไมปรากฏชัดวาการถูกประทุษรายหรือไดรับอันตรายนั้น  เกิดจากความผิดหรือความประมาท 

เลินเลนอยางรายแรง  ของผูนั้นเองหรือไม  

 8. ใบรับรองแพทยของแพทยท่ีทางราชการรับรอง              

 9.  คําสั่งเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษ  (ถามี)    

 

 

แผนผังแสดงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  

(กระบวนงานท่ี   17   การขอรับบําเหน็จตกทอด  กรณีลูกจางประจําผูรับบําเหน็จรายเดอืนหรือบําเหน็จพิเศษรายเดือนถึงแกกรรม)    

 

 

 

      (5  นาที)    (3  วัน)    (7  วัน)    (3  วัน)   (2  วัน) 

 

ทายาท/ผูมีสิทธ ิ

ย่ืนเอกสาร 

 

ตรวจสอบ 

รวบรวมหลักฐาน/เอกสาร 

 

 

เสนอนายกฯ 

พิจารณาสั่งจายเงิน 

 

 

เบิกจายเงิน 

ใหทายาท/ผูมีสิทธ ิ

 

ดําเนินการพิมพ 

เอกสารตามแบบฯ 

 

 



สรุป  กระบวนงานบริการ  4  ข้ันตอน  ระยะเวลาดําเนินการ  15  วันทําการ  นับต้ังแตจัดสงเอกสารครบถวน 

เอกสารหรอืหลักฐาน 

1.  แบบคําขอรับบําเหน็จตกทอดลูกจางประจํา          

2.  แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผูรับบําเหน็จตกทอดลูกจางประจําของราชการสวนทองถ่ิน        

3.  หนังสือรับรองการใชเงินคืนแกหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน      

4.  สําเนาใบมรณบัตร  สําเนาทะเบียนบานของผูเสียชีวิต  สําเนาทะเบียนสมรส/  สําเนาทะเบียนหยาคูสมรส   

5.  สําเนาใบมรณบัตรทายาทท่ีเสียชีวิตแลว  หรือหนังสือรับรองการตาย        

6.  สําเนาทะเบียนสมรสของบิดามารดาผูเสียชีวิต  หรือหนังสือรับรองวาสมรส  กอนวันท่ี  1  ตุลาคม  2478       

7.  หนังสือรับรองความเปนบุคคลคนเดียวกัน  หรือเอกสารแสดงการเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล  (ถามี)  กรณีชื่อตัว-ชื่อสกุลไมตรงตามเอกสารอางอิง 

 8. สําเนาทะเบียนการรับรองบุตร  หรือบุตรบุญธรรม  หรือสําเนาคําพิพากษาของศาลวาเปนบุตร            

 9.  สําเนาทะเบียนบานของทายาททุกคน   

 

 

 


