
 
 

 
            

         

ของฝากจาก... 
ผูอํานวยการกองบริหารงานบุคคล 

  สวัสดีคะ...สําหรับฉบับนี้เปนเรื่องการพัฒนาระบบราชการไทยซึ่งนํามาจากสารจากเลขาธิการ ก.พ.ร.  
ดร.ทศพร  ศิริสัมพันธ  มาฝากกันเพื่อใหทราบถึงการพัฒนาระบบราชการไทยคะ... 
  ความพยายามในการพัฒนาระบบราชการไทย  นั้น  ไดมีการดําเนินการมาเปนเวลานานแลว  แตมกัจะ
ขาดความชัดเจนตอเนื่องในทางนโยบายและไมมีเจาภาพผูรับผิดชอบหรือกลไกในการผลักดันสูการปฏิบัติอยางจริงจัง 
ทําใหการพัฒนาระบบราชการดําเนินไปอยางคอยเปนคอยไป  ไมครบวงจร  และบังเกิดผลการเปลี่ยนแปลงในระดับที่
คอนขางนอย 
  จุดเปลี่ยนผานที่สําคัญอันทําใหเกิดการพัฒนาระบบราชการอยางจริงจังในชวงเวลาที่ผานมานั้น  เปน
ผลสืบเนื่องมาจากปจจัยในดานตางๆ รวมอยางนอย  2  ประการ  ไดแก 
  1.  การเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดลอมของประเทศ  กลาวคือ  วิกฤตการณทางเศรษฐกิจในชวงป  
พ.ศ. 2539 – 2540  และการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง (การประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540  
ความพยายามในการกระจายอํานาจสูองคกรปกครองสวนทองถ่ินและความเขมแข็งของรัฐบาลเสียงขางมากอันเปนผล
มาจากการเลือกตั้งทั่วไป  เมื่อป  พ.ศ. 2544) 
  2.  ปญหาอันสั่งสมมาของระบบราชการไทยเอง  เชน  ขีดสมรรถนะที่ถดถอยลง  เกิดความซ้ําซอน  
ขาดการบูรณาการ  ความลาชา  ไมมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  โครงสราง  บทบาทและขนาดของภาคราชการที่ไม
เหมาะสม  การทุจริตประพฤติมิชอบที่ขยายวงกวางออกไปมากขึ้น  เปนตน 
  3.  กระแสเรียกรองของชุมชนนักวิชาการที่ตองการปรับปรุงระบบราชการใหมีความทันสมัย
สอดคลองกับสภาพบานเมือง  และตอบสนองตอความตองการของประชาชนมากขึ้น  โดยเฉพาะการยึดหลักการ
บริหารจัดการบานเมืองที่ดีหรือธรรมาภิบาล (Good Government)  และรูปแบบการบริหารงานภาครัฐแนวใหม (New 
Public Management) 
  การปฏิรูประบบราชการขนานใหญ  เมื่อป  พ.ศ. 2545  แกไขเพิ่มเติมฉบับที่  5 (พ.ศ. 2545  นั้นไดวาง
หลักการสําคัญในมาตรา  3/1  ไววา  การบริหารราชการแผนดินจะตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชนหรือ
การใหประชาชนเปนศูนยกลาง (Citizen-centered)  อันเปนความพยายามในการปรับเปลี่ยนคานิยม  กระบวนทัศนและ
วัฒนธรรมการทํางานของภาคราชการใหมุงเนนการแกไขปญหาและตอบสนองความตองการของประชาชนมากขึ้น  
นอกจากนี้ยังไดใหความสําคัญตอหลักธรรมาภิบาล  ซ่ึงในเวลาตอมาไดมีการตราพระราชกฤษฏีกาวาดวยหลักการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546  ขึ้น 
 
   

มหาวิทยาลัยราชภฏัพิบูลสงคราม  โทร/แฟกซ 0-5526-7093 

ฉบับที่  8   ปการศึกษา  2552   วันอังคารที่  15  กันยายน  พ.ศ. 2552 

ปรัชญา :  “บริหารเดน  เนนบริการ  ประสานภารกิจ  มุงผลสัมฤทธิ์ของมหาวิทยาลัย” 
วิสัยทัศน : “พัฒนางานใหเดน  เนนบริการและคุณภาพ” 
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การดําเนินงานผลักดันใหบรรลุตามเจตนารมณของมาตรา  3/1  แหงกฎหมายระเบียบบริหารราชการ
แผนดินและพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  นั้น  ไดมี 

การยกระดับขีดสมรรถนะการทํางานใหสูงขึ้นไดดําเนินการหลายประการ  โดยเฉพาะการประยุกตใช
แนวทางการบริหารเชิงยุทธศาสตร  เร่ิมตนจากการวางแผนการบริหารราชการแผนดิน  4  ป  ตามคําแถลงนโยบายของ
คณะรัฐมนตรีตอรัฐสภาเพื่อใหแตละสวนราชการ/จังหวัด  ถายทอดเปาหมายและกลยุทธในแตละประเด็นยุทธศาสตร
ลงไปจัดทําแผนการปฏิบัติราชการ  4  ป  และแผนปฏิบัติราชการประจําปใหสอดรับเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน  รวมถึง
วางระบบการจัดสรรงบประมาณในภาพรวมและรายปใหสอดรับกับประเด็นยุทธศาสตรดังกลาว  นอกจากนี้  ยังไดจัด
ใหมีการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการและการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจําป  เพื่อทําใหผูบริหารราชการ
แผนดินตองเกิดภาระรับผิดชอบในการใชอํานาจรัฐและเงินแผนดิน 

ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรสูการปฏิบัติใหบรรลุผล  แตละสวนราชการ/จังหวัด  ยังไดมีการจัดทํา
รายละเอียดเพื่อปรับเปลี่ยนกระบวนงานหลัก  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  และเสริมสรางขีดความสามารถของ
ขาราชการใหเปนไปตามยุทธศาสตร  มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหมหรือรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสเขามา
ประยุกตใชเพื่อรองรับระบบงานสนับสนุนในดานตางๆ เชน  ระบบฐานขอมูลภูมิสารสนเทศ (GIS)  ศูนยปฏิบัติการ
นายกรัฐมนตรี/ศูนยปฏิบัติการระดับกระทรวง (PMOC/MOC)  ระบบการบริหารงานการคลังภาครัฐ (GFMIS)  เปน
ตน  รวมถึงการจัดวางระบบการติดตามและรายงานผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดในมิติตางๆ อยางสมดุล  ทั้งในระดับ
หนวยงานลดหลั่นลงไปยังระดับทีมงานและตัวบุคคล 

กระบวนการบริการการเปลี่ยนแปลงในระบบราชการไทย  ดังกลาวยังไดมีการเตรียมความพรอม
ใหแกขาราชการที่เกี่ยวของ  โดยเฉพาะการฝกอบรมในรูปแบบการเรียนรูจากการปฏิบัติจริงและการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการเพื่อเพิ่มพูนความรู  ทักษะและปรับเปลี่ยนทัศนคติในการทํางานใหเนนแบบเชิงรุก  รวมถึงการให
ความสําคัญตอการจัดการความรู  ระบบการเรียนดวยตนเองผานสื่ออิเล็กทรอนิกส  และการพัฒนาสูการเปนองคการ
แหงการเรียนรู  ตลอดจนการเพิ่มฐานเงินเดือน  การปรับปรุงคาตอบแทนและสวัสดิการ  ตลอดจนการจัดใหมีเงิน
รางวัลตามผลงานเพื่อกระตุนขวัญกําลังใจและสรางแรงจูงใจในการเปลี่ยนแปลง 

การเปดระบบราชการสูกระบวนการประชาธิปไตยใหประชาชนเขามามีสวนรวมไดเนนในเรื่องของ
การวางมาตรการหรือกิจกรรมที่เปดโอกาสใหประชาชนรวมในการแสดงความคิดเห็นผานชองทางตางๆ เชน  การจัด
ใหสายดวนและตูรับฟงความเห็น  การสํารวจความพึงพอใจการบริหารของภาครัฐ  การจัดเวทีประชาพิจารณ          
การเปดเผยขอมูลขาวสารทั้งในสวนที่เนนสิทธิตามกฎหมายและการเขาถึงขอมูลผานระบบอิเล็กทรอนิกส  รวมถึงการ
ทดลองนํารองใหภาคประชาชนเขามาตรวจสอบการทํางานของภาคราชการดวยตนเอง 

การพัฒนาระบบราชการตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทยไดผลักดันใหเกิดการนํา
พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีดังกลาวไปปฏิบัติอยางครบถวน  ตาม
เจตนารมณของมาตรา  3/1  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  (ฉบับที่  5)  พ.ศ. 2545  จากการ
ประเมินการพัฒนาระบบราชการหลังครบ  4  ป  พบวา  ประชาชนมีความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการของสวน
ราชการอยูในระดับสูงมีแนวโนมที่จะบรรลุเปาหมายไดตามเวลาที่กําหนด(รอยละ  80  ในป  2550)  ขั้นตอนและ
ระยะเวลาการปฏิบัติราชการของสวนราชการโดยรวมลดลงเปนไปตามเปาหมายกอนกําหนดเวลาเชนเดียวกัน   
 



 3
 
นอกจากนี้  ความสามารถและมาตรฐานการทํางานภาครัฐโดยรวมสูงขึ้นตามลําดับ  สงผลใหประเทศมีขีด
ความสามารถในการแขงขันเพิ่มขึ้นและเปนที่ยอมรับของนานาประเทศ 

ความสําเร็จดังกลาวเปนผลมาจากปจจัยหลายประการ  เชน  ความตอเนื่องในนโยบายการพัฒนา
ระบบราชการ  การบริหารการเปลี่ยนแปลงอยางเปนระบบ  การรับรูและความยินยอมพรอมใจของขาราชการในทุก
ระดับ  การใหความสนใจติดตามสถานการณอยางใกลชิดของบรรดาสื่อมวลชลและประชาชนทั่วไป  เปนตน  อยางไร
ก็ดี  ความทาทายอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงสถานการณภายในประเทศและกระแสโลกาภิวัฒนภายนอกประเทศทําให
เกิดความทาทายใหมๆ ซ่ึงจําเปนที่จะตองมีการพัฒนาระบบราชการไทยใหดําเนินการตอไปอยางตอเนื่องและจริงจัง
มากขึ้น 

การพัฒนาระบบราชการในระยะตอไป  ยังควรมุงเนนการบริหารราชการแผนดินเพื่อประโยชนสุข
ของประเทศชาติและประชาชน  โดยยึดหลักคุณธรรม  จริยธรรมและธรรมาภิบาล  รวมถึงการสรางความไววางใจและ
ความมั่นใจในระบบราชการใหเกิดขึ้นในสังคมไทย  ตลอดจนไดรับการยอมรับในเวทีระดับนานาชาติ 

สําหรับประเด็นวาระถัดตอไปของการพัฒนาระบบราชการ  ไดแก  การสรางความสมดุลทั้งในสวน
ของการพัฒนาระบบราชการ  และการพัฒนาตัวขาราชการ  เพื่อทําใหระบบราชการเปนองคการที่มีศักดิ์ศรีและขีด
สมรรถนะสูงและทําใหขาราชการเปนขาราชการที่ดีและเกง  มีคุณธรรม  จริยธรรมและความรูความสามารถโดยการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตรสําคัญรวมอยางนอย  3  ประการ  อันไดแก 

1.  สรางระบบราชการและขาราชการที่มีจริยธรรมและศักดิ์ศรี 
2.  พัฒนาระบบราชการและขาราชการใหมีขีดสมรรถนะสูง  และ 
3.  เปดระบบราชการใหประชาชนเขามามีสวนรวม 

จากการศึกษาวิจัยเร่ืองการทําใหเกิดผลสัมฤทธิ์ในองคกรมีตัวแปรสําคัญ  คือ 
  1.  ภาวะผูนํา 
  2.  การวางยุทธศาสตร 
  3.  การใหความสําคัญตอลูกคาผูรับบริการ 
  4.  กระบวนการทํางาน 
  5.  ตัวคนในองคกร 
  6.  การจัดการขอมูลและความรู 
ปจจัยเงื่อนไขแหงความสําเร็จในการพัฒนาระบบราชการไทย 
  1.  การสรางความเปนเจาของในการบริหารการเปลี่ยนแปลง 
   -  ตองมีการเสริมสรางภาวะผูนําของผูบริหารระดับสูงในแตละหนวยงานใหมีความสนใจ
และสนับสนุนในเรื่องการบริหารการเปลี่ยนแปลงอยางจริงจัง  รวมถึงการกําหนดใหมีผูบริหารระดับสูงเพื่อทําหนาที่
และรับผิดชอบผลักดันการบริหารการเปลี่ยนแปลงเปนการเฉพาะและปฏิบัติงานอยางเต็มเวลาในแตละสวนราชการ 
   -  กําหนดใหแตละหนวยงานตองมีการวางเปาหมายที่พึงประสงคในการพัฒนาระบบ
บริหารงานรวมทั้งดําเนินการกําหนดใหแตละหนวยงานตองมีการวางเปาหมายที่พึงประสงคในการพัฒนาระบบ
บริหารงาน  รวมทั้งดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการของงานใหมีความชัดเจนและสามารถนําไปสูการเปลี่ยนแปลงได
อยางแทจริง 
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   -  ยกระดับความสําคัญและเสริมสรางขีดความเขมแข็งของกลุมพัฒนาระบบบริหาร  ให
สามารถรับผิดชอบในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารราชการของแตละกระทรวงสู    
การปฏิบัติไดอยางบรรลุผล 
   -  ตองมีการจัดสรรงบประมาณเพื่อลงทุนในการพัฒนาองคการและทรัพยากรบุคคลใหแตละ
หนวยงานอยางเหมาะสมและเพียงพอ 
  2.  การรวมเปนเจาภาพในการพัฒนาระบบราชการ 
   -  สงเสริมใหหนวยงานของรัฐพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการ  ใหสามารถ
เทียบเคียงกับภาคเอกชน  หรือหนวยงานในภาครัฐที่มีประสิทธิภาพสูงกวา  หรือองคกรที่เปนผูนําที่เปนกรณีศึกษา  
เพื่อเปนพันธมิตรเชิงยุทธศาสตร  รวมกับ  ก.พ.ร.  และนํามาใชเปนตนแบบเพื่อการเทียบเคียง (Benchmarking)  และ
เปนศูนยถายทอดองคความรูในเรื่องตางๆ  เกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการใหแกหนวยงานอื่นๆ ตอไป 
   -  สงเสริมใหมีกลไกประสานและเชื่อมโยงการทํางานของหนวยงานกลางเขาดวยการเพื่อให
การขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการเปนไปในทิศทางเดียวกันอยางมีเอกภาพ 
   -  แสวงหาความรวมมือจากภาคธุรกิจเอกชนใหมากขึ้น  เพื่อชวยแลกเปลี่ยน  ถายทอด
ประสบการณความรู  หรือเทคโนโลยีบางอยางใหแกขาราชการและหนวยงานของรัฐ  ในฐานะบรรษัทพลเมืองที่ดี 
(Good Corporate Citizenship)  ซ่ึงมีความรับผิดชอบตอสังคม 
   -  รวมมือกับสถาบันการศึกษาและองคกรการพัฒนาระหวางประเทศเพื่อสราง “ศูนย
นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาระบบราชการไทย”  ในการศึกษาวิจัย  สรางกรณีศึกษาตนแบบและแสวงหานวัตกรรมแสดง
ความคิดเห็น  แนะนําการปรับปรุงการทํางานของราชการ 

 
 

   

 
 
 
 
 
   

ตามที่พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน 
พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม  มาตรา 23 มาตรา 42 และระเบียบวาดวยการจายคาจางลูกจางของสวนราชการ 
พ.ศ. 2526 และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 16 กําหนดใหในกรณีที่ขาราชการ ผูรับบํานาญ ลูกจางประจํา และลูกจาง
ชั่วคราวถึงแกความตาย ใหจายเงินชวยพิเศษใหแกบุคคลที่กําหนดไวตามกฎหมายและระเบียบดังกลาวแลวแตกรณี 
น้ัน 
 

ซอมความเขาใจเกีย่วกับสทิธแิละวธิปีฏิบตัิในการขอรับเงนิชวยพเิศษ
กรณขีาราชการผูรบับาํนาญและลูกจางถึงแกความตาย 
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  กรมบัญชีกลางพิจารณาแลว ขอเรียนวา เนื่องจากปจจุบันขาราชการ ผูรับบํานาญ ลูกจางประจํา 
และลูกจางชั่วคราว ของสวนราชการหลายแหง ยังมีความเขาใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับสิทธิและวิธีปฏิบัติในการขอรับ 
เงินชวยพิเศษกรณีขาราชการ ผูรับบํานาญ ลูกจางประจํา และลูกจางชั่วคราวถึงแกความตายตามกฎหมายและระเบียบ
ดังกลาวอยู ดังนั้น กรมบัญชีกลางจึงขอซอมความเขาใจเกี่ยวกับสิทธิและวิธีปฏิบัติในการขอรับเงินชวยพิเศษกรณีที่
บุคคลดังกลาวถึงแก   ความตาย เพื่อใหขาราชการ ผูรับบํานาญ ลูกจางประจํา และลูกจางชั่วคราวในสังกัดสวน
ราชการตางๆ ถือปฏิบัติใหเปนไปในแนวทางเดียวกัน ดังนี้ 
  1. สิทธิในการไดรับเงินชวยพิเศษ 
   1.1 กรณีขาราชการถึงแกความตายใหจายเงินชวยพิเศษจํานวน 3 เทาของเงินเดือนเต็ม
เดือนที่ขาราชการรายดังกลาวมีสิทธิไดรับในเดือนที่ถึงแกความตาย และหากขาราชการรายดังกลาวมีสิทธิไดรับเงิน
เพิ่มพิเศษคาวิชา  เงินประจําตําแหนงที่ตองฝาอันตรายเปนปกติ เงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสูรบและเงินเพิ่มพิเศษ
สําหรับการปราบปรามผูกระทําผิดใหรวมเงินดังกลาวกับเงินเดือนเพื่อคํานวณเปนเงินชวยพิเศษจํานวน 3 เทาดวย 
   1.2 กรณีผูรับบํานาญปกติ หรือบํานาญพิเศษเหตุทุพพลภาพถึงแกความตาย ใหจายเงินชวย
พิเศษจํานวน 3 เทาของบํานาญรวมกับเงินคาครองชีพผูรับเบี้ยหวัดบํานาญ (ช.ค.บ.) สําหรับผูรับบํานาญพิเศษใน
ฐานะทายาท ผูอุปการะหรือผูอยูในอุปการะ จะไมมีสิทธิไดรับเงินชวยพิเศษดังกลาว 
   1.3 กรณีลูกจางประจํา และลูกจางชั่วคราว ถึงแกความตาย ใหจายเงินชวยพิเศษจํานวน 
3 เทาของคาจางอัตราปกติในเดือนที่ถึงแกความตาย หากลูกจางรายดังกลาวเปนลูกจางรายวัน หรือลูกจางราย
ชั่วโมง  ใหถือเสมือนวาลูกจางรายวันดังกลาวมาปฏิบัติงานเต็มเดือนเปนเกณฑในการคํานวณเงินชวยพิเศษ 
  2. ผูมีสิทธิไดรับเงินชวยพิเศษ 
   เงินชวยพิเศษตามขอ 1.1 – 1.3 ใหจายใหแกบุคคลตามลําดับ ดังนี้ 
   (1) ใหจายแกบุคคลซึ่งขาราชการ ผูรับบํานาญ ลูกจางประจํา หรือลูกจางชั่วคราวที่ถึงแก
ความตาย ไดแสดงเจตนาระบุใหเปนผูมีสิทธิไดรับเงินชวยพิเศษไวเปนหนังสือยื่นตอสวนราชการเจาสังกัดตามแบบ
ที่กระทรวงการคลังกําหนด ทั้งนี้ ขาราชการใชแบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผูรับเงินชวยพิเศษกรณีขาราชการถึง
แกความตาย ลูกจางประจําใชแบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผูรับเงินชวยพิเศษกรณีลูกจางประจําถึงแกความตาย 
สําหรับผูรับบํานาญใหใชแบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผูรับเงินชวยพิเศษกรณีขาราชการถึงแกความตาย สวน
ลูกจางชั่วคราวใหใชแบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผูรับเงินชวยพิเศษกรณีลูกจางประจําถึงแกความตาย 
   (2) กรณีขาราชการ ผูรับบํานาญ ลูกจางประจํา หรือลูกจางชั่วคราวที่ถึงแกความตาย
ดังกลาวไมไดแสดงเจตนาไว หรือบุคคลที่ไดแสดงเจตนาไวไดถึงแกความตายไปกอนผูแสดงเจตนา หรือถึงแกความ
ตายไปกอนที่จะมีการจายเงินชวยพิเศษ ใหจายใหแกบุคคลตามลําดับ ดังนี้ 
    (1) คูสมรส 
    (2) บุตร 
    (3) บิดา – มารดา 
  หากปรากฏวา บุคคลในลําดับกอนมีชีวิตอยูบุคคลในลําดับถัดไปไมมีสิทธิไดรับเงินชวยพิเศษ เชน 
กรณีขาราชการ ผูรับบํานาญ ลูกจางประจํา หรือลูกจางชั่วคราว ไดถึงแกความตายโดยไมไดทําหนังสือแสดง  
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เจตนาไวแตคูสมรสซึ่งเปนผูมีสิทธิในลําดับแรกยังมีชีวิต อยู คูสมรสของผูตายก็จะเปนผูมีสิทธิไดรับเงินชวยพิเศษ 
โดยบุตรในลําดับที่ 2 และบิดา – มารดา ในลําดับที่ 3 จะไมมีสิทธิไดเงินชวยพิเศษ เปนตน 
  และหากผูมีสิทธิไดรับเงินชวยพิเศษในลําดับเดียวกันมีหลายคน ใหจายเงินชวยพิเศษใหแกผูซึ่ง
บุคคลในลําดับน้ันมอบหมายเปนหนังสือ หรือบุคคลที่เปนผูจัดการงานศพ เชน กรณีขาราชการผูรับบํานาญ 
ลูกจางประจํา หรือลูกจางชั่วคราวไดถึงแกความตายโดยไมไดทําหนังสือแสดงเจตนาไว และคูสมรสเปนผูมีสิทธิใน
ลําดับแรกไดเสียชีวิตไปแลว แตผูตายมีบุตร 3 คน ใหจายเงินชวยพิเศษแกบุตรคนหนึ่งคนใดที่ไดรับมอบหมายเปน
หนังสือจากบุตรคนอื่นๆ แตหากไมมีการมอบหมายเปนหนังสือจากบุตรคนอื่นๆ ใหจายเงินชวยพิเศษใหแกบุตรที่
เปนผูจัดการศพ เปนตน 
  3. การขอรับเงินชวยพิเศษ 
   3.1 การขอรับเงินชวยพิเศษ ตองยื่นขอรับภายใน 1 ป นับแตวันที่ขาราชการ ผูรับบํานาญ 
ลูกจางประจํา หรือลูกจางชั่วคราว ผูมีสิทธิไดรับเงินเดือน บํานาญ หรือคาจาง แลวแตกรณี ถึงแกความตาย 
   3.2 กรณีขาราชการ และลูกจางประจําถึงแกความตาย ใหใชแบบคําขอรับเงินชวยพิเศษ
กรณีขาราชการถึงแกความตาย และแบบคําขอรับเงินชวยพิเศษกรณีลูกจางประจําถึงแกความตายสําหรับกรณีผูรับ
บํานาญถึงแกความตายใหใชแบบคําขอรับเงินชวยกรณีพิเศษกรณีขาราชการถึงแกความตาย สวนกรณีลูกจาง
ชั่วคราวถึงแกความตายใหใชแบบคําขอรับเงินชวยพิเศษกรณีลูกจางประจําถึงแกความตาย   
   3.3 เมื่อผูมีสิทธิรับเงินชวยพิเศษของขาราชการ ผูรับบํานาญ ลูกจางประจําหรือลูกจาง
ชั่วคราวที่ถึงแกความตาย ไดกรอกแบบคําขอรับเงินชวยพิเศษแลว ใหยื่นแบบขอรับเงินชวยพิเศษตอสวนราชการผู
เบิกพรอมหลักฐานที่แสดงความเปนผูมีสิทธิไดรับเงินชวยพิเศษ เชน สําเนาทะเบียนบานหลักฐานการสมรสของคู
สมรสผูตาย เปนตน 
   3.4 เมื่อสวนราชการผูเบิกไดรับแบบคําขอรับเงินชวยพิเศษพรอมหลักฐานที่แสดงความเปน
ผูมีสิทธิไดรับเงินชวยพิเศษและตรวจสอบความถูกตองแลว สวนราชการผูเบิกก็จะดําเนินการขอเบิกเงินชวยพิเศษผาน
ระบบ GFMIS และเมื่อไดรับอนุมัติการขอเบิกเงินดังกลาวจากกรมบัญชีกลางแลวสวนราชการผูเบิกก็จะดําเนินการ
จายเงินใหแกผูมีสิทธิตอไป 

(หมายเหตุ  ดาวนโหลดแบบฟอรมไดที่ http://klang.cgd.go.th) 
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