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คู่มือสาหรั บประชาชน: การขอรับเงินสงเคราะห์ ของการฌาปนกิจสงเคราะห์ ข้าราชการและบุคลากรท้ องถิ่น
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:เทศบาลตาบลเมืองรามันห์ * อาเภอรามันจังหวัดยะลา
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน:การขอรับเงินสงเคราะห์ของการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้ องถิ่น
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน:เทศบาลตาบลเมืองรามันห์ * อาเภอรามันจังหวัดยะลา
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุมตั ิ
5. กฎหมายที่ให้ อานาจการอนุญาต หรื อที่เกี่ยวข้ อง:
1) ระเบียบกรมส่งเสริ มการปกครองท้องถิ่ นว่าด้วยการฌาปนกิ จสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่ นพ.ศ.
2554
6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ ไป
7. พืน้ ที่ให้ บริการ: ส่วนกลาง
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กาหนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้ อกาหนด ฯลฯ
0วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่ อเดือน0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ างอิงของคู่มือประชาชน การขอรับเงินสงเคราะห์ของการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้ องถิ่น
เทศบาลตาบลเมืองรามันห์
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานที่ให้ บริการเทศบาลตาบลเมื องรามันห์ 222 ถนนเมื องรามันห์ตาบลกายูบอเกาะอาเภอรามันจังหวัด
ยะลา 95140 โทร. 0-7329-5088 , Fax 0-7329-5537 WWW.MUANGRAMAN.GO.TH
/ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เทีย่ ง)
หมายเหตุ -
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12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. เมื่อสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้ องถิ่น (สมาชิกก.ฌ.) ถึงแก่ความตายทายาทหรื อ
ผู้จดั การศพสามารถแจ้ งและยื่นเรื่ องเพื่อขอรับเงินสงเคราะห์ได้ ที่สานักงานการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและ
บุคลากรท้ องถิ่น (สานักงานก.ฌ.)หรื อที่หน่วยงานต้ นสังกัดของสมาชิกก.ฌ. ผู้ที่ถึงแก่ความตายโดยแนบเอกสาร
หลักฐานตามที่กาหนด
2. กรณีคาขอหรื อรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถกู ต้ องหรื อไม่ครบถ้ วนและไม่อาจแก้ ไข/เพิ่มเติมได้ ในขณะนัน้
ผู้รับคาขอและผู้ยื่นคาขอจะต้ องลงนามบันทึกสองฝ่ ายและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกันพร้ อมกาหนดระยะเวลาให้ ผ้ ู
ยื่นคาขอดาเนินการแก้ ไข/เพิม่ เติมหากผู้ยื่นคาขอไม่ดาเนินการแก้ ไข/เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กาหนดผู้รับคาขอจะ
ดาเนินการคืนคาขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
3. พนักงานเจ้ าหน้ าที่จะยังไม่พิจารณาคาขอและยังไม่นบั ระยะเวลาดาเนินงานจนกว่าผู้ยื่นคาขอจะดาเนินการแก้ ไขคา
ขอหรื อยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้ วนตามบันทึกสองฝ่ ายนันเรี
้ ยบร้ อยแล้ ว
4. ระยะเวลาการให้ บริ การตามคูม่ ือเริ่มนับหลังจากเจ้ าหน้ าที่ผ้ รู ับคาขอตรวจสอบคาขอและรายการเอกสารหลักฐาน
แล้ วว่ามีความครบถ้ วนตามที่ระบุไว้ ในคูม่ ือประชาชน
หมายเหตุจะดาเนินการแจ้ งผลการพิจารณาให้ ผ้ ยู ื่นคาขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วนั ที่พิจารณาแล้ วเสร็จ
13. ขัน้ ตอน ระยะเวลา และส่ วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเว
ส่ วนงาน /
หมายเหตุ
รายละเอียดของขัน้ ตอนการ
ลา
หน่ วยงานที่
ที่
ประเภทขัน้ ตอน
บริการ
ให้ บริก
รับผิดชอบ
าร
การตรวจสอบเอกสาร ทายาทหรื อผู้จดั การศพแจ้ งและ 1 ชัว่ โมง เทศบาลตาบล ยื่นคาร้ องต่อหน่วยงานต้ นสังกัด
เมืองรามันห์ *
ของสมาชิกก.ฌ. ผู้ถึงแก่ความ
อาเภอรามัน
1)
ตายโดยเจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบ
จังหวัดยะลา
ความครบถ้ วนของเอกสาร
หลักฐาน
การพิจารณา
เจ้ าหน้ าที่ของหน่วยงานต้ น
5 วัน
เทศบาลตาบล สังกัดของสมาชิกก.ฌ. ผู้ถึงแก่
เมืองรามันห์ *
ความตายรวบรวมเอกสารที่
อาเภอรามัน
2)
เกี่ยวข้ องและจัดส่งให้ กบั
จังหวัดยะลา
สานักงานก.ฌ. เพื่อพิจารณา
อนุมตั จิ า่ ยเงินสงเคราะห์
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน
การพิจารณา

3)

การพิจารณา
4)

ระยะเว
ส่ วนงาน /
รายละเอียดของขัน้ ตอนการ
ลา
หน่ วยงานที่
บริการ
ให้ บริก
รับผิดชอบ
าร
เจ้ าหน้ าที่ของสานักงานก.ฌ.
30 วัน เทศบาลตาบล
ตรวจสอบเอกสารหลักฐานและ
เมืองรามันห์ *
จัดทารายงานการเรี ยกเก็บเงิน
อาเภอรามัน
สงเคราะห์ประจาเดือนแจ้ งให้
จังหวัดยะลา
หน่วยงานต้ นสังกัดเก็บเงิน
สงเคราะห์จากสมาชิกส่งให้
สานักงานก.ฌ. เพื่อเสนอต่อ
คณะกรรมการดาเนินการการ
ฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการ
และบุคลากรท้ องถิ่น (คณะ
กรรมการก.ฌ.) พิจารณาอนุมตั ิ
จ่ายเงินสงเคราะห์
สานักงานก.ฌ. สัง่ จ่ายเงินให้ แก่ 90 วัน
หน่วยงานต้ นสังกัดของสมาชิก
ก.ฌ. ผู้ถึงแก่ความตาย

เทศบาลตาบล
เมืองรามันห์ *
อาเภอรามัน
จังหวัดยะลา

ระยะเวลาดาเนินการรวม 126 วัน
14. งานบริการนีผ้ ่ านการดาเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขันตอน
้

หมายเหตุ

-

-
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15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงานภาครั ฐ
หน่ วยงาน
จานวน
รายการเอกสาร ภาครัฐผู้ออก
ที่
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
เอกสาร
แบบรายงานขอรับ 1
เงินสงเคราะห์การ
ฌาปนกิจ
1) สงเคราะห์
ข้ าราชการและ
บุคลากรท้ องถิ่น
(ก.ฌ.3)
2) ใบมรณบัตร
0
ทะเบียนบ้ านของ 0
3) สมาชิกก.ฌ. ผู้ถึง
แก่ความตาย
ทะเบียนสมรสของ 0
สมาชิกก.ฌ. ผู้ถึง
4) แก่ความตาย
(กรณีจดทะเบียน
สมรส)
บัตรประจาตัว
0
ประชาชนของผู้มี
5)
สิทธิรับเงิน
สงเคราะห์
ทะเบียนบ้ านของผู้ 0
6) มีสิทธิรับเงิน
สงเคราะห์
หลักฐานการ
0
7) เปลี่ยนชื่อตัวชื่อ
สกุลของผู้มีสิทธิรับ

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

0

ฉบับ

-

1
1

ฉบับ
ฉบับ

-

1

ฉบับ

-

1

ฉบับ

-

1

ฉบับ

-

1

ฉบับ

-
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ที่

8)

รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน
เงินสงเคราะห์
(กรณีมีการเปลี่ยน
ชื่อตัวชื่อสกุล)
แบบสอบสวน
ทายาท (ปค.14)
กรณีที่สมาชิกก.ฌ.
ผู้ถึงแก่ความตาย
ได้ ระบุไว้ ในใบ
สมัครหรื อใบ
เปลี่ยนแปลง
ทายาท (ไม่ระบุ
ชื่อ) ให้ บดิ ามารดา
สามีภรรยาบุตร
เป็ นผู้รับเงิน
สงเคราะห์หรื อ
กรณีบคุ คลที่
สมาชิกก.ฌ. ผู้ถึง
แก่ความตายระบุ
ไว้ ในใบสมัครถึงแก่
ความตายไปก่อน
สมาชิก (ถ้ ามี)

หน่ วยงาน
ภาครัฐผู้ออก
เอกสาร

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

1

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร

0

ฉบับ

หมายเหตุ

(เอกสารลาดับที่ 2
– 8 ทายาทผู้มี
สิทธิรับเงิน
สงเคราะห์หรื อ
เจ้ าหน้ าที่ของ
หน่วยงานต้ น
สังกัดของสมาชิก
ก.ฌ. ผู้ถึงแก่
ความตายต้ องลง
ชื่อรับรองสาเนา
ทุกฉบับ
)
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15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรั บยื่นเพิ่มเติม
ที่

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร

ไม่พบเอกสารอื ่น ๆ สาหรับยื ่นเพิ่มเติ ม

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

16. ค่ าธรรมเนียม
1) ไม่ มีค่าธรรมเนียม
ค่ าธรรมเนียม0 บาท
หมายเหตุ 17. ช่ องทางการร้ องเรี ยน
1) ช่ องทางการร้ องเรี ยนเทศบาลตาบลเมืองรามันห์ 222 ถนนเมืองรามันห์ตาบลกายูบอเกาะอาเภอรามันจังหวัด
ยะลา 95140 โทร. 0-7329-5088 , Fax 0-7329-5537 WWW.MUANGRAMAN.GO.TH
หมายเหตุ2) ช่ องทางการร้ องเรี ยนศูนย์บริการประชาชนสานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ ณ.1111
เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)
18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
1)
แบบรายงานขอรับเงินสงเคราะห์การฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้ องถิ่น (ก.ฌ.3)
19. หมายเหตุ
วันที่พมิ พ์
สถานะ

14/09/2558
รออนุมตั ขิ นที
ั ้ ่ 1 โดยหัวหน้ า
หน่วยงาน (Reviewer)
จัดทาโดย
เทศบาลตาบลเมืองรามันห์อาเภอ
รามันจังหวัดยะลาสถ.มท.
อนุมัตโิ ดย เผยแพร่ โดย -

