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คูม่อืส ำหรับประชำชน: กำรขอรบับ ำเหนจ็พเิศษของทำยำท (กรณีลกูจำ้งประจ ำหรอืลูกจำ้งชัว่ครำวขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ถงึแก่กรรม
อนัเนือ่งจำกกำรปฏิบัตงิำนในหนำ้ที่) 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ: องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบุกระสัง อ ำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ 
กระทรวง: กระทรวงมหำดไทย 
 
1. ชือ่กระบวนงำน: กำรขอรับบ ำเหน็จพิเศษของทำยำท (กรณีลูกจ้ำงประจ ำหรือลูกจ้ำงชั่วครำวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรมอัน

เนื่องจำกกำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่) 
2. หนว่ยงำนเจำ้ของกระบวนงำน: องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบุกระสัง อ ำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ 
3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงำนบริกำรที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว  
4. หมวดหมูข่องงำนบรกิำร: อนุมัต ิ  
5. กฎหมำยที่ใหอ้ ำนำจกำรอนุญำต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยบ ำเหน็จลูกจ้ำงของหน่วยกำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
6. ระดบัผลกระทบ: บริกำรทั่วไป  
7. พื้นทีใ่ห้บริกำร: ท้องถิ่น  
8. กฎหมำยขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ -  

ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ขอ้ก ำหนด ฯลฯ  0 วัน  
9. ขอ้มูลสถติ ิ
 จ ำนวนเฉลี่ยตอ่เดอืน 0  
 จ ำนวนค ำขอทีม่ำกทีส่ดุ 0  
 จ ำนวนค ำขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0  
10.  ชือ่อำ้งอิงของคูม่อืประชำชน กำรขอรับบ ำเหน็จพิเศษของทำยำท (กรณีลูกจ้ำงประจ ำหรือลูกจ้ำงชั่วครำวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ถึงแก่กรรมอันเนื่องจำกกำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่) อบต.บุกระสัง ณัฐมณฑ์ ส ำเนำคู่มือประชำชน 21/07/2015 23:58  
11.  ชอ่งทำงกำรใหบ้ริกำร  

1) สถำนที่ใหบ้ริกำร องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบุกระสัง เลขที่ 119 หมู่ 9 ต ำบลบุกระสัง อ ำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ 31210 
โทรศัพท์ 0-4466-6398  โทรสำร 0-4466-6397/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน 
ระยะเวลำเปดิให้บรกิำร เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรก ำหนด) ต้ังแต่เวลำ 08:30 - 16:30 น. 
หมำยเหตุ - 

12. หลักเกณฑ ์วิธีกำร เงือ่นไข(ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนญุำต 
  1. สิทธิประโยชน์เก่ียวกับบ ำเหน็จพิเศษ กรณีลูกจ้ำงประจ ำหรือลูกจ้ำงชั่วครำวที่ได้รับอันตรำย หรือเจ็บป่วยเพรำะเหตุปฏิบัติงำนใน
หน้ำที่หรือถูกประทุษร้ำยเพรำะเหตุกระท ำตำมหน้ำที่ถึงแก่ควำมตำยก่อนได้รับบ ำเหน็จพิเศษให้จ่ำยบ ำนำญพิเศษให้แก่ทำยำท ผู้มีสิทธิรับมรดก
ตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์โดยอนุโลม 
  2. กรณีทำยำทลูกจ้ำงประจ ำหรือลูกจ้ำงชั่วครำวผู้มีสิทธิได้รับทั้งบ ำเหน็จพิเศษตำมระเบียบนี้ เงินสงเครำะห์ผู้ประสบภัยตำมกฎหมำย
ว่ำด้วยกำรสงเครำะห์ผู้ประสบภัยเนื่องจำกกำรช่วยเหลือรำชกำร กำรปฏิบัติงำนของชำติหรือกำรปฏิบัติตำมหน้ำที่มนุษยธรรม เงินค่ำทดแทน
ตำมระเบียบว่ำด้วยกำรจ่ำยเงินค่ำทดแทนและกำรพิจำรณำบ ำเหน็จควำมชอบในกำรปรำบปรำมผู้ก่อกำรร้ำยคอมมิวนิสต์ หรือเงินอื่นในลักษณะ
เดียวกันจำกทำงรำชกำรหรือจำกหน่วยงำนอื่นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสั่งให้ไปปฏิบัติงำน เงินดังกล่ำวให้เลือกรับได้เพียงอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง
แล้วแต่จะเลือก 
  3. องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด/เทศบำล/องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล/เมืองพัทยำ จะแจ้งผลกำรพิจำรณำให้ผู้ยื่นค ำขอทรำบภำยใน 7 
วัน นับแต่วันที่พิจำรณำแล้วเสร็จ ตำมมำตรำ 10 แห่ง พ.ร.บ.กำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรพิจำรณำอนุญำตของทำงรำชกำร พ.ศ. 2558 
  4. กรณีค ำขอหรือรำยกำรเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน และไม่อำจแก้ไข/เพิ่มเติมได้ในขณะนั้น ผู้รับค ำขอ
และผู้ยื่นค ำขอจะต้องลงนำมบันทึกสองฝ่ำยและรำยกำรเอกสำร/หลักฐำนร่วมกัน พร้อมก ำหนดระยะเวลำให้ผู้ยื่นค ำขอด ำเนินกำรแก้ไข/
เพิ่มเติม หำกผู้ยื่นค ำขอไม่ด ำเนินกำรแก้ไข/เพิ่มเติมภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ผู้รับค ำขอจะด ำเนินกำรคืนค ำขอและเอกสำรประกอบกำร
พิจำรณำ 
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  5. พนักงำนเจ้ำหน้ำที่จะยังไม่พิจำรณำค ำขอ และยังไม่นับระยะเวลำด ำเนินงำนจนกว่ำผู้ยื่นค ำขอจะด ำเนินกำรแก้ไขค ำขอหรือยื่น
เอกสำรเพ่ิมเติมครบถ้วนตำมบันทึกสองฝ่ำยนั้นเรียบร้อยแล้ว 
  6. ระยะเวลำกำรให้บริกำรตำมคู่มือเริ่มนับหลังจำกเจ้ำหน้ำที่ผู้รับค ำขอตรวจสอบค ำขอและรำยกำรเอกสำรหลักฐำนแล้วว่ำมีควำม
ครบถ้วนตำมที่ระบุไว้ในคู่มือประชำชน 

13.  ขัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนที่รบัผดิชอบ 

ที ่ ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอยีดของขัน้ตอนกำร

บริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บรกิำร 

สว่นงำน / 
หนว่ยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหต ุ

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
 

ทำยำทยื่นเรื่องขอรับบ ำเหน็จ
พิเศษพร้อมเอกสำรท่ีเกี่ยวข้องต่อ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
ลูกจ้ำงประจ ำหรือลูกจ้ำงชั่วครำว
สังกัด และเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตรวจสอบควำมถูกต้องและ
ครบถ้วนของเอกสำรหลักฐำน 

3 ชั่วโมง องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลบุกระสัง 
อ ำเภอหนองกี่ 
จังหวัดบุรีรัมย์ 

- 

2) กำรพิจำรณำ 
 

เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
รวบรวมหลักฐำนและเอกสำรที่
เกี่ยวข้องเสนอผู้มีอ ำนำจ
พิจำรณำ 

6 วัน องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลบุกระสัง 
อ ำเภอหนองกี่ 
จังหวัดบุรีรัมย์ 

- 

3) กำรพิจำรณำ 
 

นำยกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หรือผู้ที่รับมอบอ ำนำจ 
  
พิจำรณำสั่งจ่ำยเงินบ ำเหน็จ
พิเศษ และให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแจ้งและเบิกจ่ำยเงิน
ดังกล่ำวให้แก่ทำยำทต่อไป  

8 วัน องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลบุกระสัง 
อ ำเภอหนองกี่ 
จังหวัดบุรีรัมย์ 

- 

ระยะเวลำด ำเนนิกำรรวม   15 วัน 
 

14.  งำนบรกิำรนี ้ผำ่นกำรด ำเนนิกำรลดขัน้ตอน และระยะเวลำปฏบิัติรำชกำรมำแลว้  
  - ผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว 15 วัน - 
 
15.  รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยืน่ค ำขอ 

15.1) เอกสำรยนืยนัตัวตนทีอ่อกโดยหนว่ยงำนภำครฐั 

ที ่
รำยกำรเอกสำร
ยนืยนัตวัตน 

หนว่ยงำนภำครฐัผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจรงิ 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หนว่ยนับ
เอกสำร  

หมำยเหต ุ

1) แบบค ำขอรับ
บ ำเหน็จพิเศษ
ลูกจ้ำง 

- 1 0 ฉบับ (ขอรับแบบค ำขอรับ
บ ำเหน็จพิเศษลูกจ้ำง
ที่หน่วยงำนต้นสังกัด) 
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ที ่
รำยกำรเอกสำร
ยนืยนัตวัตน 

หนว่ยงำนภำครฐัผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจรงิ 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หนว่ยนับ
เอกสำร  

หมำยเหต ุ

2) หนังสือรับรองกำรใช้
เงินคืนแก่หน่วยกำร
บริหำรรำชกำรส่วน
ท้องถิ่น 

- 1 0 ฉบับ (ขอรับหนังสือรับรอง
กำรใช้เงินคืนแก่หน่วย
กำรบริหำรรำชกำร
ส่วนท้องถิ่นที่
หน่วยงำนต้นสังกัด) 

3) ใบมรณบัตร - 0 1 ฉบับ - 
 

15.2) เอกสำรอืน่ ๆ ส ำหรับยืน่เพิม่เตมิ 

ที ่
รำยกำรเอกสำรยืน่

เพิม่เตมิ 
หนว่ยงำนภำครฐัผู้

ออกเอกสำร 
จ ำนวนเอกสำร 

ฉบับจรงิ 
จ ำนวนเอกสำร 

ส ำเนำ 
หนว่ยนับ
เอกสำร  

หมำยเหต ุ

ไม่พบเอกสำรอื่น ๆ ส ำหรับยื่นเพิ่มเติม 
 

16.  คำ่ธรรมเนยีม 

     - ไม่มีข้อมูลค่ำธรรมเนียม - 

 
17.  ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน 
1) ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบุกระสัง เลขที่ 119 หมู่ 9 ต ำบลบุกระสัง อ ำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ 31210  

โทรศัพท์ 0-4466-6398  โทรสำร 0-4466-6397 Website : www.bukrasang.go.th 
หมำยเหตุ - 

2) ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน ศูนย์บริกำรประชำชน ส ำนักปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี 
หมำยเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สำยดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.
พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 

 
18.  ตวัอยำ่งแบบฟอรม์ ตัวอยำ่ง และคู่มอืกำรกรอก  
1) - แบบค ำขอรับบ ำเหน็จพิเศษ  

- ตัวอย่ำงหนังสือรับรองกำรใช้เงินคืนแก่หน่วยกำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่น (ตำมรูปแบบที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ละแห่ง
ก ำหนด) 
- 
 

19. หมำยเหต ุ
- 
 
 
 
 
 
 
 

วนัที่พมิพ ์ 17/08/2558 
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สถำนะ รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยส ำนักงำน ก.พ.ร. 
(OPDC) 

จัดท ำโดย องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบุกระสัง 
อ ำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์  
สถ.มท. 

อนมุัตโิดย - 
เผยแพรโ่ดย - 

 
 
 

 


