คู่มือสาหรับประชาชน
(เล่ม 3)

องค์การบริหารส่วนตาบลหาดขาม
อาเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรขี ันธ์

คานา
ด้วยพระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘
ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๘ ตามมาตรา ๗ ได้กาหนดให้หน่วยงานของรัฐที่มี
การอนุญาตต้องจัดทาคู่มือสาหรับประชาชน ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข (ถ้ามี)
ในการยื่นคาขอ ขั้นตอนระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้อง
ยื่นมาพร้อมกับคาขอ และให้ นาคู่มือสาหรับประชาชนปิดประกาศไว้ ณ สถานที่ยื่นคาขอ และเผยแพร่ทางสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์
องค์การบริหารส่วนตาบลหาดขาม ได้ปรับปรุงคู่มือสาหรับประชาชนเพื่อประโยชน์ในการใน
การอานวยความสะดวกให้แก่ป ระชาชน จึงได้จัดทาคู่มือเล่มนี้เพื่อแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการให้ บริการ
ประชาชนขององค์ก ารบริ ห ารส่ ว นตาบลหาดขาม ซึ่ง จะท าให้ ประชาชนมี ความรู้ ความเข้าใจในขั้น ตอนการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และระยะเวลาแล้วเสร็จของการให้บริการแต่ละประเภทโดยประชาชนสามารถตรวจสอบ
การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตาบลหาดขาม ซึ่งถือเป็นการปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามมาตรา ๒๐ และมาตรา ๒๙ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือเล่มนี้เป็น
ประโยชน์ต่อประชาชนและผู้บริการต่อไป

องค์การบริหารส่วนตาบลหาดขาม

สารบัญ
เรื่อง
1. การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงสถานที่รับบานาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้รับบานาญ
2. การสมัครเป็นสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น
3. การขอเปลี่ยนแปลงผู้รับเงินสงเคราะห์ของการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น
4. การขอรับเงินสงเคราะห์ของการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น

หน้า
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15

คู่มือสาหรับประชาชน : การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงสถานที่รับบานาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้รับบานาญ
หน่วยงานที่ให้บริการ : องค์การบริหารส่วนตาบลหาดขาม อาเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
กระทรวงมหาดไทย
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้รับบานาญที่ย้ายภูมิลาเนา และประสงค์จะโอนการรับบานาญจากองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่เดิม ไปรับที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใหม่ โดยต้องเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบเดียวกัน
สามารถยื่นเรื่องการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงสถานที่รับบานาญได้
2. กรณีคาขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน และไม่อาจแก้ไข/เพิ่มเติมได้ใน
ขณะนั้น ผู้รับคาขอและผู้ยื่นคาขอจะต้องลงนามบันทึกทั้งสองฝ่ายและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกัน พร้อม
กาหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่นคาขอดาเนินการแก้ไข/เพิ่มเติม หากผู้ยื่นคาขอไม่ดาเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมได้ภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด ผู้รับคาขอจะดาเนินการคืนคาขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
3. พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาคาขอและยังไม่นับระยะเวลาดาเนิน งานจนกว่าผู้ยื่นคาขอจะดาเนินการ
แก้ไขคาขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกสองฝ่ายนั้นเรียบร้อยแล้ว
4. ระยะเวลาการใหบริการตามคู่มือเริ่มนับหลังจากเจ้าหน้าที่ผู้รับคาขอและรายการเอกสารหลักฐานแล้วเห็นว่ามี
ความครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชนหมายเหตุ : จะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคาขอทราบภายใน 7 วัน
นับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ
ช่องทางการให้บริการ
สถานที่ให้บริการ
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลหาดขาม
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่
หมู่ที่ 10 ตาบลหาดขาม อาเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
โทรศัพท์ : 032-822-269-70/ติดต่อด้วยตนเอง ณ
หน่วยงาน
(หมายเหตุ: -)
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ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดาเนินการรวม : 21 วัน
ลาดับ
ขั้นตอน
1) การตรวจสอบเอกสาร
ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้รับบานาญยื่นคาร้องขอเปลี่ยนแปลง
สถานที่รับบานาญ พร้อมเอกสารหลักฐานต่อเจ้าหน้าที่ของ
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น เพื่ อ ตรวจสอบความครบถ้ ว น
ถูกต้อง
(หมายเหตุ: (องค์การบริหารส่วนตาบลหาดขาม อาเภอกุยบุรี
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์))
2) การตรวจสอบเอกสาร
องค์ กรปกครองส่ ว นท้อ งถิ่น ที่ไ ด้รับ คาร้องขอเปลี่ ยนแปลง
สถานที่รั บ บ านาญจากข้ าราชการส่ ว นท้ องถิ่น ผู้ รับบ านาญ
ตรวจสอบและรวบรวมเอกสารหลั ก ฐานที่ เ กี่ย วข้ องพร้ อ ม
จัดทาแบบ บ.ท.13 จัดส่งให้สานักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัด
(หมายเหตุ: (ระยะเวลา:ภายใน 5 วันทาการนับแต่วันที่ได้รับ
เรื่อง)
3) การตรวจสอบเอกสาร
ส านั ก งานส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น จั ง หวั ด ด าเนิ น การ
ตรวจสอบเอกสารหลักฐานเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อจัดส่ง
เรื่องให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
(หมายเหตุ: (ระยะเวลา : ภายใน 5 วันทาการนับแต่วันที่
ได้รับเรื่อง)
4) การพิจารณา
อธิ บ ดี ก รมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น ในฐานะผู้ รั บ มอบ
อานาจจากกระทรวงมหาดไทยพิจารณาอนุมัติ และแจ้งผล
การพิจ ารณาให้ จั ง หวั ดทราบและแจ้ งองค์ก รปกครองส่ ว น
ท้องถิ่นัรั
ที่ บคาร้องทราบโดยตรง
(หมายเหตุ: (ระยะเวลา:ภายใน 7 วันทาการนับแต่วันที่ได้รับ
เรื่องจากจังหวัด)
5) การพิจารณา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับคาร้องแจ้งผลการพิจารณา
อนุมัติให้ผู้รับบานาญทราบ
(หมายเหตุ: (ระยะเวลา:ภายใน 4 วันทาการนับแต่วันที่ได้รับ
เรื่องจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)

ระยะเวลา
1 ชั่วโมง

ส่วนที่รับผิดชอบ
องค์การบริหารส่วน
ตาบลหาดขาม
อาเภอกุยบุรี
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

5 วัน

องค์การบริหารส่วน
ตาบลหาดขาม
อาเภอกุยบุรี
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

5 วัน

สานักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์

7 วัน

กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

4 วัน

องค์การบริหารส่วน
ตาบลหาดขาม
อาเภอกุยบุรี
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
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รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลาดับ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
1) ใบคาร้องขอเปลี่ยนแปลงสถานที่รับบานาญ
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (ขอรับใบคาร้องขอเปลี่ยนแปลงสถานที่รับบานาญที่
หน่วยงานต้นสังกัด)
2) รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
จานวน 3 รูป
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ ค่าธรรมเนียม
ลาดับ
รายละเอียดค่าธรรมเนียม
1) ไม่มีค่าธรรมเนียม
(หมายเหตุ: -)

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
-

-

ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
ค่าธรรมเนียม 0 บาท

ช่องทางการร้องเรียน แนะนาบริการ
ลาดับ
ช่องทางการร้องเรียน / แนะนาบริการ
1) ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลหาดขาม อาเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
(หมายเหตุ: (1.ร้องเรียนด้วยตนเอง
2.ทางอินเตอร์เน็ต (http://www.hadkham.go.th)
3.ตู้รับฟังความคิดเห็น (ตั้งอยู่ ณ ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตาบลหาดขาม)
4.ทางโทรศัพท์ สานักปลัด 03-282-2269))
2) ส่วนบาเหน็จบานาญและสวัสดิการ สานักบริหารการคลังท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หมายเลข
โทรศัพท์ 0-2241-9069
(หมายเหตุ: -)
3) ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))
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ช่องทางการร้องเรียน แนะนาบริการ
ลาดับ
ช่องทางการร้องเรียน / แนะนาบริการ
4) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ
(หมายเหตุ: (สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สานักงาน ป.ป.ท.)
- 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตาบลคลองเกลือ อาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
11120
- สายด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสาหรับนักลงทุนต่างชาติ (The Anti-Corruption Operation center)
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation
Center / Email : Fad.pacc@gmail.com))
แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก
ลาดับ
ชื่อแบบฟอร์ม
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
หมายเหตุ
-

ข้อมูลสาหรับเจ้าหน้าที่
ชื่อกระบวนงาน: การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงสถานที่รับบานาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้รับบานาญ
หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน: สานักบริหารการคลังท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สานัก
บริหารการคลังท้องถิ่น
ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุมัติ
กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2546
ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
พื้นที่ให้บริการ: ส่วนกลาง
กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาหนดระยะเวลา: ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ: 0.0

4

ข้อมูลสถิติของกระบวนงาน:
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน: การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงสถานที่รับบานาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้รับ
บานาญขององค์การบริหารส่วนตาบลหาดขาม

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือสาหรับประชาชน
Backend.info.go.th
วันที่เผยแพร่คู่มือ: -
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คู่มือสาหรับประชาชน : การสมัครเป็นสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น
หน่วยงานที่ให้บริการ : องค์การบริหารส่วนตาบลหาดขาม อาเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
กระทรวงมหาดไทย
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. การฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น (ก.ฌ.) จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิก ก.ฌ.
ทาการสงเคราะห์ซึ่งกันและกันในการจัดการศพ
คุณสมบัติของสมาชิก ก.ฌ. คือ
- ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
- ลูกจ้างประจาของกองทุน /พนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์และหน่วยงานต่างๆ ที่อยู่ภายใต้การควบคุมหรือกากับ
ดูแลของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
- เจ้าหน้าที่ของสานักงาน ก.ฌ.
- ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ที่ปรึกษา และเลขานุการของผู้บริหารท้องถิ่น
- ข้าราชการ/พนักงาน/หรือลูกจ้างประจาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผู้สมัครเป็นสมาชิกอายุตั้งแต่ 18 ปี แต่ไม่เกิน 55 ปี นับถึงวันสมัคร
2. กรณีคาขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน และไม่อาจแก้ไข/เพิ่มเติมได้ใน
ขณะนั้น ผู้ รับ คาขอและผู้ ยื่น คาขอจะต้องลงนามบันทึกสองฝ่ายและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกัน พร้อม
กาหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่ นคาขอดาเนินการแก้ไข/เพิ่มเติม หากผู้ ยื่นคาขอไม่ดาเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมได้ภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด ผู้รับคาขอจะดาเนินการคืนคาขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
3. พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาคาขอ และยังไม่นับระยะเวลาดาเนินงานจนกว่าผู้ยื่นคาขอจะดาเนินการ
แก้ไขคาขอ หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกสองฝ่ายนั้นเรียบร้อยแล้ว
4. ระยะเวลาการให้บริการตามคู่มือเริ่มนับหลังจากจากเจ้าหน้าที่ผู้รับคาขอได้ตรวจสอบคาขอ และรายการ
เอกสารหลักฐานแล้วเห็นว่ามีความครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน
5. กรณีคาขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้ วน และไม่อาจแก้ไข/เพิ่มเติมได้ใน
ขณะนั้น ผู้ รับ คาขอและผู้ ยื่น คาขอจะต้องลงนามบันทึกสองฝ่ายและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกัน พร้อม
กาหนดระยะเวลาให้ ผู้ ยื่ นคาขอดาเนิ น การแก้ไข/เพิ่มเติม หากผู้ยื่นคาขอไม่ดาเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด ผู้รับคาขอจะดาเนินการคืนคาขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
6. พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาคาขอ และยังไม่นับระยะเวลาดาเนินงานจนกว่าผู้ยื่นคาขอจะดาเนินการ
แก้ไขคาขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกสองฝ่ายนั้นเรียบร้อยแล้ว
7. ระยะเวลาการให้บริการตามคู่มือเริ่มนับหลังจากเจ้าหน้าที่ผู้รับคาขอตรวจสอบคาขอและรายการเอกสาร
หลักฐานแล้วว่ามีความครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน
หมายเหตุ จะดาเนินการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคาขอทราบภายใน 7 วัน นับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ
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ช่องทางการให้บริการ
สถานที่ให้บริการ
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง
องค์การบริหารส่วนตาบลหาดขาม
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่
หมู่ที่ 10 ตาบลหาดขาม อาเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
โทรศัพท์ : 032-822-269-70
/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
(หมายเหตุ: (-))
ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดาเนินการรวม : 33 วัน
ลาดับ
ขั้นตอน
1) การตรวจสอบเอกสาร
หน่ ว ยงานต้ น สั ง กั ด ของผู้ ป ระสงค์ จ ะสมั ค รสมาชิ ก การ
ฌาปนกิ จ สงเคราะห์ ข้ า ราชการและบุ ค ลากรท้ อ งถิ่ น
ตรวจสอบและรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องพร้อมค่าธรรมเนียม
การสมั ค รแล้ ว จั ด ส่ ง ให้ ส านั ก งานการฌาปนกิ จ สงเคราะห์
ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น
(หมายเหตุ: (ระยะเวลา:ภายใน 5 วันทาการนับแต่วันที่ได้รับ
เรื่อง)
2) การตรวจสอบเอกสาร
สานั กงานการฌาปนกิจ สงเคราะห์ ข้าราชการและบุคลากร
ตรวจสอบหลักฐานและเสนอนายทะเบียนผู้ รับมอบอานาจ
จากคณะกรรมการการฌาปนกิจสงเคราะห์ ข้าราชการและ
บุคลากรท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติ และแจ้งหน่วยงานต้นสังกัด
ของผู้ ป ระสงค์ ส มั ค รสมาชิ ก การฌาปนกิ จ สงเค ราะห์
ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น
(หมายเหตุ: (ระยะเวลา:ภายใน 23 วันทาการนับแต่วันที่
ได้รับเรื่อง)
3) การพิจารณา
หน่ ว ยงานต้ น สั ง กั ด แจ้ ง ให้ ผู้ ส มั ค รสมาชิ ก การฌาปนกิ จ
สงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่นทราบ
(หมายเหตุ: (ระยะเวลา:ภายใน 5 วันทาการนับแต่วันที่ได้รับ
เรื่องจากสานักงานการฌาปนกิจสงเคราะห์ ข้าราชการและ
บุคลากรท้องถิ่น)

ระยะเวลา
5 วัน

ส่วนที่รับผิดชอบ
องค์การบริหารส่วน
ตาบลหาดขาม
อาเภอกุยบุรี
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

23 วัน

สานักบริหารการคลัง
ท้องถิ่น

5 วัน

องค์การบริหารส่วน
ตาบลหาดขาม
อาเภอกุยบุรี
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
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รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลาดับ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
1) ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและ
บุคลากรท้องถิ่น (ก.ฌ.1)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ 2) หนังสือยินยอมให้หน่วยงานหักเงินชาระเงินสงเคราะห์สานักงาน
การฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ 3) ทะเบียนบ้านของผู้สมัคร
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ 4) ทะเบียนบ้านของผู้ประสงค์ให้ได้รับเงินสงเคราะห์ (โดยผู้สมัคร
รับรองสาเนาถูกต้อง)
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ 5) ใบรับรองแพทย์
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ ค่าธรรมเนียม
ลาดับ
รายละเอียดค่าธรรมเนียม
1) แบ่งตามช่วงอายุผู้สมัคร
อายุ 18-29 (ปี)
ค่าสมัคร 40 (บาท)
*ค่าบารุง 30 (บาท)
**เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า 180 (บาท)
(หมายเหตุ: (* ชาระครั้งเดียว
**ชาระทุกปี))
2) แบ่งตามช่วงอายุผู้สมัคร
อายุ 30-39 (ปี)
ค่าสมัคร 60 (บาท)
*
ค่าบารุง 30 (บาท)
** เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า 180 (บาท)
(หมายเหตุ:(*ชาระครั้งเดียว**ชาระทุกปี)

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
-

-

-

-

-

ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
ค่าธรรมเนียม 250 บาท

ค่าธรรมเนียม 270 บาท
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ลาดับ
รายละเอียดค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
3) แบ่งตามช่วงอายุผู้สมัคร
ค่าธรรมเนียม 290 บาท
อายุ 40-49 (ปี)
ค่าสมัคร 80 (บาท)
*
ค่าบารุง 30 (บาท)
** เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า 180 (บาท)
(หมายเหตุ: (* ชาระครั้งเดียว
**ชาระทุกปี)
4) แบ่งตามช่วงอายุผู้สมัคร
ค่าธรรมเนียม 310 บาท
อายุ 50-55 (ปี)
ค่าสมัคร 100 (บาท)
*
ค่าบารุง 30 (บาท)
** เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า 180 (บาท)
(หมายเหตุ: (* ชาระครั้งเดียว
**ชาระทุกปี))
ร้องทางการร้องเรียน แนะนาบริการ
ลาดับ
ช่องทางการร้องเรียน / แนะนาบริการ
1) องค์การบริหารส่วนตาบลหาดขาม อาเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
(หมายเหตุ: (1.ร้องเรียนด้วยตนเอง
2.ทางอินเตอร์เน็ต (http://www.hadkham.go.th)
3.ตู้รับฟังความคิดเห็น (ตั้งอยู่ ณ ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตาบลหาดขาม)
4.ทางโทรศัพท์ สานักปลัด 03-282-2269))
2) สานักงานการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น สานักบริหารการคลังท้องถิ่น กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น หมายเลขโทรศัพท์
0-2241-8036
(หมายเหตุ: -)
ช่องทางการร้องเรียน แนะนาบริการ
ลาดับ
ช่องทางการร้องเรียน / แนะนาบริการ
3) ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))
4) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ
(หมายเหตุ: (สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สานักงาน ป.ป.ท.)
- 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตาบลคลองเกลือ อาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
11120
- สายด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสาหรับนักลงทุนต่างชาติ (The Anti-Corruption Operation center)
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation
Center / Email : Fad.pacc@gmail.com))
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แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก
ลาดับ
ชื่อแบบฟอร์ม
1) (1) ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น (ก.ฌ.1) (2) แบบหนังสือ
ยินยอมให้หน่วยงานหักเงินชาระเงินสงเคราะห์สานักงานการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากร
ท้องถิ่น
(หมายเหตุ: -)
หมายเหตุ
ข้อมูลสาหรับเจ้าหน้าที่
ชื่อกระบวนงาน: การสมัครเป็นสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น
หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน: สานักบริหารการคลังท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สานัก
บริหารการคลังท้องถิ่น
ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุมัติ
กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1)ระเบียบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น พ.ศ. 2554
ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
พื้นที่ให้บริการ: ส่วนกลาง
กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาหนดระยะเวลา: ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ: 0.0
ข้อมูลสถิติของกระบวนงาน:
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน: การสมัครเป็นสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่นของ
องค์การบริหารส่วนตาบลหาดขาม
เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือสาหรับประชาชน
Backend.info.go.th
วันที่เผยแพร่คู่มือ: -
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คู่มือสาหรับประชาชน : การขอเปลี่ยนแปลงผู้รับเงินสงเคราะห์ของการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและ
บุคลากรท้องถิ่น
หน่วยงานที่ให้บริการ : องค์การบริหารส่วนตาบลหาดขาม อาเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
กระทรวงมหาดไทย
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. เมื่อสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น (สมาชิก ก.ฌ.) มีความประสงค์ขอ
เปลี่ยนแปลงผู้รับเงินสงเคราะห์ สามารถแจ้งและยื่นเรื่องขอเปลี่ยนแปลงผู้รับเงินสงเคราะห์ต่อสานักงาน ก .ฌ.
หรือที่หน่วยงานต้นสังกัดของสมาชิก ก.ฌ. โดยแนบเอกสารหลักฐานตามที่กาหนด
2. กรณีคาขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน และไม่อาจแก้ไข/เพิ่มเติมได้ใน
ขณะนั้น ผู้ รับ คาขอและผู้ ยื่น คาขอจะต้องลงนามบันทึกสองฝ่ายและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกัน พร้อม
กาหนดระยะเวลาให้ ผู้ ยื่ นคาขอดาเนิ น การแก้ไข/เพิ่มเติม หากผู้ยื่นคาขอไม่ดาเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด ผู้รับคาขอจะดาเนินการคืนคาขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
3. พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาคาขอ และยังไม่นับระยะเวลาดาเนินงานจนกว่าผู้ยื่นคาขอจะดาเนินการ
แก้ไขคาขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกสองฝ่ายนั้นเรียบร้อยแล้ว
4. ระยะเวลาการให้บริการตามคู่มือเริ่มนับหลังจากเจ้าหน้าที่ผู้รับคาขอตรวจสอบคาขอและรายการเอกสาร
หลักฐานแล้วว่ามีความครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน
หมายเหตุ จะดาเนินการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคาขอทราบภายใน 7 วัน นับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ
ช่องทางการให้บริการ
สถานที่ให้บริการ
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง
องค์การบริหารส่วนตาบลหาดขาม
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่
หมู่ที่ 10 ตาบลหาดขาม อาเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
(ต้นสังกัดของสมาชิก ก.ฌ.)/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
(หมายเหตุ: -)
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ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดาเนินการรวม : 13 วัน
ลาดับ
ขั้นตอน
1) การตรวจสอบเอกสาร
หน่ ว ยงานต้ น สั ง กั ด ของสมาชิ ก การฌาปนกิ จ สงเคราะห์
ข้ า ราชการและบุ ค ลากรท้ อ งถิ่ น ตรวจสอบและรวบรวม
เอกสารที่เกี่ยวข้องเสนอผู้บริหารเพื่อตรวจรับรอง และจัดส่ง
ให้สานักงานการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากร
ท้องถิ่น
(หมายเหตุ: (ระยะเวลา:ภายใน 4 วันทาการนับแต่วันที่ได้รับ
เรื่อง)
2) การตรวจสอบเอกสาร
สานั กงานการฌาปนกิจ สงเคราะห์ ข้าราชการและบุคลากร
ท้ อ งถิ่ น ตรวจสอบเอกสารหลั ก ฐานและเสนอเลขานุ ก าร
คณะกรรมการการฌาปนกิ จ สงเคราะห์ ข้ า ราชการและ
บุคลากรท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติ พร้อมแจ้งผลการพิจารณาให้
หน่ ว ยงานต้ น สั ง กั ด ของสมาชิ ก การฌาปนกิ จ สงเคราะห์
ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น
(หมายเหตุ: (ระยะเวลา:ภายใน 5 วันทาการนับแต่วันทีได้รับ
เรื่อง)
3) การพิจารณา
หน่ ว ยงานต้ น สั ง กั ด ของสมาชิ ก การฌาปนกิ จ สงเคราะห์
ข้า ราชการและบุ คลากรท้ องถิ่น แจ้ง สมาชิ กการฌาปนกิ จ
สงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่นทราบผลการอนุมัติ
(หมายเหตุ: (ระยะเวลา:ภายใน 4 วันทาการนับแต่วันที่ได้รับ
เรื่องจากสานักงานการฌาปนกิจสงเคราะห์ ข้าราชการและ
บุคลากรท้องถิ่น)
รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลาดับ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
1) แบบหนังสือแจ้งการขอเปลี่ยนแปลงผู้รับเงินสงเคราะห์ (ก.ฌ.8)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ 2) ทะเบียนบ้านของผู้ที่สมาชิก ก.ฌ. ระบุชื่อเป็นผู้รับเงินสงเคราะห์
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (ผู้รับเงินสงเคราะห์ลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง)

ระยะเวลา
4 วัน

ส่วนที่รับผิดชอบ
องค์การบริหารส่วน
ตาบลหาดขาม
อาเภอกุยบุรี
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

5 วัน

สานักบริหารการคลัง
ท้องถิ่น

4 วัน

องค์การบริหารส่วน
ตาบลหาดขาม
อาเภอกุยบุรี
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
-

-
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ค่าธรรมเนียม
ลาดับ
รายละเอียดค่าธรรมเนียม
1) ไม่มีค่าธรรมเนียม
(หมายเหตุ: -)

ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
ค่าธรรมเนียม 0 บาท

ช่องทางการร้องเรียน แนะนาบริการ
ลาดับ
ช่องทางการร้องเรียน / แนะนาบริการ
1) องค์การบริหารส่วนตาบลหาดขาม อาเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
(หมายเหตุ: (1.ร้องเรียนด้วยตนเอง
2.ทางอินเตอร์เน็ต (http://www.hadkham.go.th)
3.ตู้รับฟังความคิดเห็น (ตั้งอยู่ ณ ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตาบลหาดขาม)
4.ทางโทรศัพท์ สานักปลัด 03-282-2269
))
2) สานักงานการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น (สานักงาน ก.ฌ.) สานักบริหารการคลัง
ท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หมายเลขโทรศัพท์ 0-2241-8036
(หมายเหตุ: -)
3) ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))
4) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ
(หมายเหตุ: (สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สานักงาน ป.ป.ท.)
- 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตาบลคลองเกลือ อาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
11120
- สายด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสาหรับนักลงทุนต่างชาติ (The Anti-Corruption Operation center)
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation
Center / Email : Fad.pacc@gmail.com))
แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก
ลาดับ
ชื่อแบบฟอร์ม
1) แบบหนังสือแจ้งการขอเปลี่ยนแปลงผู้รับเงินสงเคราะห์ (ก.ฌ.8)
(หมายเหตุ: -)
หมายเหตุ
-
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ข้อมูลสาหรับเจ้าหน้าที่
ชื่อกระบวนงาน: การขอเปลี่ยนแปลงผู้รับเงินสงเคราะห์ของการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากร
ท้องถิ่น
หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน: สานักบริหารการคลังท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สานัก
บริหารการคลังท้องถิ่น
ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุมัติ
กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1)ระเบียบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น พ.ศ. 2554
ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
พื้นที่ให้บริการ: ส่วนกลาง
กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาหนดระยะเวลา: ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ: 0.0
ข้อมูลสถิติของกระบวนงาน:
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน: การขอเปลี่ยนแปลงผู้รับเงินสงเคราะห์ของการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและ
บุคลากรท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลหาดขาม
เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือสาหรับประชาชน
Backend.info.go.th
วันที่เผยแพร่คู่มือ: -
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คู่มือสาหรับประชาชน : การขอรับเงินสงเคราะห์ของการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น
หน่วยงานที่ให้บริการ : องค์การบริหารส่วนตาบลหาดขาม อาเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
กระทรวงมหาดไทย
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. เมื่อสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น (สมาชิก ก.ฌ.) ถึงแก่ความตาย ทายาทหรือ
ผู้จัดการศพสามารถแจ้งและยื่นเรื่องเพื่อขอรับเงินสงเคราะห์ได้ที่สานักงานการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและ
บุคลากรท้องถิ่น (สานักงาน ก.ฌ.)หรือที่หน่วยงานต้นสังกัดของสมาชิก ก.ฌ. ผู้ที่ถึงแก่ความตาย โดยแนบเอกสาร
หลักฐานตามที่กาหนด
2. กรณีคาขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน และไม่อาจแก้ไข/เพิ่มเติมได้ใน
ขณะนั้น ผู้ รับ คาขอและผู้ ยื่น คาขอจะต้องลงนามบันทึกสองฝ่ายและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกัน พร้อม
กาหนดระยะเวลาให้ ผู้ ยื่ นคาขอดาเนิ น การแก้ไข/เพิ่มเติม หากผู้ยื่นคาขอไม่ดาเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด ผู้รับคาขอจะดาเนินการคืนคาขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
3. พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาคาขอ และยังไม่นับระยะเวลาดาเนินงานจนกว่าผู้ยื่นคาขอจะดาเนินการ
แก้ไขคาขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกสองฝ่ายนั้นเรียบร้อยแล้ว
4. ระยะเวลาการให้บริการตามคู่มือเริ่มนับหลังจากเจ้าหน้าที่ผู้รับคาขอตรวจสอบคาขอและรายการเอกสาร
หลักฐานแล้วว่ามีความครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน
หมายเหตุ จะดาเนินการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคาขอทราบภายใน 7 วัน นับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ
ช่องทางการให้บริการ
สถานที่ให้บริการ
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง
องค์การบริหารส่วนตาบลหาดขาม
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่
หมู่ที่ 10 ตาบลหาดขาม อาเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
(ต้นสังกัดของสมาชิก ก.ฌ. ผู้ถึงแก่ความตาย)/ติดต่อด้วย
ตนเอง ณ หน่วยงาน
(หมายเหตุ: (-))
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ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดาเนินการรวม : 92 วัน
ลาดับ
ขั้นตอน
1) การตรวจสอบเอกสาร
หน่ ว ยงานต้ น สั ง กั ด ของสมาชิ ก การฌาปนกิ จ สงเคราะห์
ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่นผู้ถึงแก่ความตายรวบรวมและ
ตรวจสอบเอกสารที่ เ กี่ ย วข้ อ งจั ด ส่ ง ให้ กั บ ส านั ก งานการ
ฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น
(หมายเหตุ: (ระยะเวลา:ภายใน 5 วันทาการนับแต่วันที่ได้รับ
เรื่อง)
2) การตรวจสอบเอกสาร
สานั กงานการฌาปนกิจ สงเคราะห์ ข้าราชการและบุคลากร
ท้องถิ่นตรวจสอบเอกสารหลักฐานและจัดทารายงานการเก็บ
เงินสงเคราะห์ประจาเดือน
(หมายเหตุ: (ระยะเวลา:ภายใน 30 วันทาการนับแต่วันที่
ได้รับเรื่อง )
3) การพิจารณา
สานั กงานการฌาปนกิจ สงเคราะห์ ข้าราชการและบุคลากร
ท้ อ งถิ่ น เสนอคณะกรรมการการฌาปนกิ จ สงเคราะห์
ข้ า ราชการและบุ ค ลากรท้ อ งถิ่ น พิ จ ารณาอนุ มั ติ จ่ า ยเงิ น
สงเคราะห์
(หมายเหตุ: (ระยะเวลา:ภายใน 30 วันทาการนับแต่วันที่แจ้ง
ให้ ห น่ ว ยงานต้น สั ง กัดของสมาชิกการฌาปนกิจ สงเคราะห์
ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่นเก็บเงินสงเคราะห์)
4) การพิจารณา
สานั กงานการฌาปนกิจ สงเคราะห์ ข้าราชการและบุคลากร
ท้องถิ่นดาเนินการเบิกจ่ายเงินให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดของ
สมาชิ ก การฌาปนกิ จ สงเคราะห์ ข้ า ราชการและบุ ค ลากร
ท้องถิ่นผู้ถึงแก่ความตาย
(หมายเหตุ: (ระยะเวลา:ภายใน 20 วันทาการนับแต่วันที่
คณะกรรมการการฌาปนกิ จ สงเคราะห์ ข้ า ราชการและ
บุคลากรท้องถิ่นมีมติอนุมัติ)

ระยะเวลา
5 วัน

ส่วนที่รับผิดชอบ
องค์การบริหารส่วน
ตาบลหาดขาม
อาเภอกุยบุรี
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

30 วัน

สานักบริหารการคลัง
ท้องถิ่น

30 วัน

สานักบริหารการคลัง
ท้องถิ่น

20 วัน

สานักบริหารการคลัง
ท้องถิ่น
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ลาดับ
ขั้นตอน
5) การพิจารณา
หน่ ว ยงานต้ น สั ง กั ด แจ้ ง ทายาทของสมาชิ ก การฌาปนกิ จ
สงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่นผู้ถึงแก่ความตาย
และดาเนินการเบิกจ่ายเงิน
(หมายเหตุ: (ระยะเวลา:ภายใน 7 วันทาการนับแต่วันที่ได้รับ
เรื่องจากสานักงานการฌาปนกิจสงเคราะห์ ข้าราชการและ
บุคลากรท้องถิ่น)
รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลาดับ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
1) แบบรายงานขอรับเงินสงเคราะห์การฌาปนกิจสงเคราะห์
ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น (ก.ฌ.3)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ 2) ใบมรณบัตร
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ 3) ทะเบียนบ้านของสมาชิก ก.ฌ. ผู้ถึงแก่ความตาย
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ 4) ทะเบียนสมรสของสมาชิก ก.ฌ. ผู้ถึงแก่ความตาย (กรณีจด
ทะเบียนสมรส)
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ 5) บัตรประจาตัวประชาชนของผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ -

ระยะเวลา
7 วัน

ส่วนที่รับผิดชอบ
องค์การบริหารส่วน
ตาบลหาดขาม
อาเภอกุยบุรี
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
-

-

-

-

-
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ลาดับ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
6) ทะเบียนบ้านของผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ 7) หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุลของผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์
(กรณีมีการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล)
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ 8) แบบสอบสวนทายาท (ปค.14) กรณีที่สมาชิก ก.ฌ. ผู้ถึงแก่ความ
ตายได้ระบุไว้ในใบสมัครหรือใบเปลี่ยนแปลงทายาท (ไม่ระบุชื่อ)
ให้บิดา มารดา สามี ภรรยา บุตรเป็นผู้รับเงินสงเคราะห์ หรือกรณี
บุคคลที่สมาชิก ก.ฌ. ผู้ถึงแก่ความตาย ระบุไว้ในใบสมัครถึงแก่
ความตายไปก่อนสมาชิก (ถ้ามี)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (เอกสารลาดับที่ 2 – 8 ทายาทผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์
หรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต้นสังกัดของสมาชิก ก.ฌ. ผู้ถึงแก่ความ
ตาย ต้องลงชื่อรับรองสาเนาทุกฉบับ)
ค่าธรรมเนียม
ลาดับ
รายละเอียดค่าธรรมเนียม
1) ไม่มีค่าธรรมเนียม
(หมายเหตุ: -)

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
-

-

-

ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
ค่าธรรมเนียม 0 บาท

ช่องทางการร้องเรียน แนะนาบริการ
ลาดับ
ช่องทางการร้องเรียน / แนะนาบริการ
1) องค์การบริหารส่วนตาบลหาดขาม อาเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
(หมายเหตุ: (1.ร้องเรียนด้วยตนเอง
2.ทางอินเตอร์เน็ต (http://www.hadkham.go.th)
3.ตู้รับฟังความคิดเห็น (ตั้งอยู่ ณ ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตาบลหาดขาม)
4.ทางโทรศัพท์ สานักปลัด 03-282-2269)
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ลาดับ
ช่องทางการร้องเรียน / แนะนาบริการ
2) สานักงานการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น (สานักงาน ก.ฌ.) สานักบริหารการคลัง
ท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หมายเลขโทรศัพท์ 0-2241-8036
(หมายเหตุ: -)
3) ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))
4) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ
(หมายเหตุ: (สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สานักงาน ป.ป.ท.)
- 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตาบลคลองเกลือ อาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
11120
- สายด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสาหรับนักลงทุนต่างชาติ (The Anti-Corruption Operation center)
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation
Center / Email : Fad.pacc@gmail.com))
แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก
ลาดับ
ชื่อแบบฟอร์ม
1) แบบรายงานขอรับเงินสงเคราะห์การฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น (ก.ฌ.3)
(หมายเหตุ: -)
หมายเหตุ
ข้อมูลสาหรับเจ้าหน้าที่
ชื่อกระบวนงาน: การขอรับเงินสงเคราะห์ของการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น
หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน: สานักบริหารการคลังท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สานัก
บริหารการคลังท้องถิ่น
ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุมัติ
กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1)ระเบียบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น พ.ศ. 2554
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ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
พื้นที่ให้บริการ: ส่วนกลาง
กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาหนดระยะเวลา: ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ: 0.0
ข้อมูลสถิติของกระบวนงาน:
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน: การขอรับเงินสงเคราะห์ของการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากร
ท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลหาดขาม

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือสาหรับประชาชน
Backend.info.go.th
วันที่เผยแพร่คู่มือ: -
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