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คู่มือสำหรับประชำชน: กำรขอรับเงินสงเครำะห์ของกำรฌำปนกิจสงเครำะห์ข้ำรำชกำรและบุคลำกรท้องถิ่น
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สานักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี
(1) ชื่อกระบวนงำน: การสมัครเป็นสมาชิกการฒปนกิจสงเคราะห์ข้อราชการและบุคลากรท้องถิ่น
(2) หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน: สานักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี
(3) ประเภทของงำนบริกำร: ส่งต่อ
(4) หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุมัติ
(5) กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1)
ระเบียบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น
พ.ศ. 2554
(6) ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
(7) พื้นที่ให้บริกำร: เทศบาลนครนนทบุรี
(8) กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ 0 วัน
(9) ข้อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
(10) ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน คู่มือสาหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 เทศบาลนครนนทบุรี อาเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
(11) ช่องทำงกำรให้บริกำร
1) สถำนที่ให้บริกำร
เลขที่ 1,3 ถนนรัตนาธิเบศร์ ตาบลบางกระสอ อาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
เบอร์โทรติดต่อ 0 2589 0500 , 0 2580 2085 และ 0 2580 2272/ติดต่อด้วยตนเอง ณ
หน่วยงาน
ระยะเวลำเปิดให้บริกำร เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 07:00 - 17:00 น. (มีพักเที่ยง)
(12) หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
1. เทศบาลนครนนทบุ รี ต้น สั ง กัดของสมาชิ กการฌาปนกิ จสงเคราะห์ ฯ ผู้ ถึง แก่ความตายรวบรวมและ
ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องส่งให้สานักงานการฌาปนกิจสงเคราะห์ ภายใน ๕ วันทาการนับแต่วันที่ได้รับเรื่อง
2. สานักงานการฌาปนกิจสนงเคราะห์ฯ ตรวจสอบเอกสารหลักฐานและจัดทารายงานการเรียกเก็บเงินสงเคราะห์
ประจาเดือน ภายใน ๓๐ วันทาการนับแต่วันที่ได้รับเรื่อง เพื่อแจ้งให้หน่วยงานต้นสังกัดของสมาชิกฯ ทุกคน เก็บเงิน
สงคเราะห์ฯ
3. สานักงานการฌาปนกิจ สงเคราะห์ ฯ เสนอคณะกรรมการการฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ พิจารณาอนุมัติ
จ่ายเงินสงเคราะห์ ภายใน ๓๐ วันทาการนับแต่วันที่แจ้งให้หน่วยงานต้นสังกัดของสมาชิกฯ ผู้ถึงแก่ความตาย
ภายใน ๒๐ วันทาการนับแต่วันที่คณะกรรมการการฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ มีมติอนุมัติ
4. หน่วยงานต้นสังกัดแจ้งทายาทของสมาชิกฯ ผู้ถึงแก่ความตายและดาเนินการเบิกจ่ายเงิน ภายใน ๗ วันทา
การนับแต่วันที่ได้รับเรื่อง จากสานักงานการฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ
หมายเหตุ : ระยะเวลาทั้งสิ้นภายใน 92 วันทาการนับแต่วันที่ได้รับเรื่อง
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(13) ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

ระยะเวลำ
ให้บริกำร

การตรวจสอบเอกสาร

ทายาทหรือผู้จัดการศพแจ้ง 1 ชั่วโมง
และยื่นคาร้อง ต่อหน่วยงาน
ต้นสังกัดของสมาชิก ก.ฌ. ผู้
ถึงแก่ความตาย โดย
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความ
ครบถ้วนของเอกสาร
หลักฐาน

ส่งต่อ

เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต้น 5 วัน
สังกัดของสมาชิก ก.ฌ. ผู้ถึง
แก่ความตาย รวบรวม
เอกสารที่เกี่ยวข้อง และ
จัดส่งให้กับสานักงาน ก.ฌ.
เพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายเงิน
สงเคราะห์
เจ้าหน้าที่ของสานักงาน
30 วัน
ก.ฌ. ตรวจสอบเอกสาร
หลักฐาน และจัดทารายงาน
การเรียกเก็บเงินสงเคราะห์
ประจาเดือน แจ้งให้
หน่วยงานต้นสังกัดเก็บเงิน
สงเคราะห์จากสมาชิกส่งให้
สานักงาน ก.ฌ. เพื่อเสนอต่อ
คณะกรรมการดาเนินการ
การฌาปนกิจสงเคราะห์
ข้าราชการและบุคลากร
ท้องถิ่น (คณะกรรมการ
ก.ฌ.) พิจารณาอนุมัติ
จ่ายเงินสงเคราะห์
สานักงานการฌาปนกิจ
20 วัน
สงเคราะห์ฯ เบิกจ่ายเงิน
ให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดของ
สมาชิกผู้ถึงแก่ความตาย
ตั้งแต่วันที่คณะกรรมการการ
ฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ มีมติ

1)

2)

การพิจารณา

3)

พิจารณา
3)

รำยละเอียดของขั้นตอน
กำรบริกำร

ส่วนงำน /
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
สานักการคลัง
เทศบาลนคร
นนทบุรี

สานักการคลัง
เทศบาลนคร
นนทบุรี

สานักงานการ
ฌาปนกิจสนง
เคราะห์ฯ

สานักงานการ
ฌาปนกิจ
สงเคราะห์

หมำยเหตุ

นับแต่วันที่
เทศบาลนคร
นนทบุรีได้รับ
หนังสือครบถ้วน
ถูกต้อง
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ที่

ประเภทขั้นตอน

รำยละเอียดของขั้นตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้บริกำร

แจ้งผลการพิจารณา

ส่วนงำน /
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
เทศบาลนคร
นนทบุรี

หมำยเหตุ

เทศบาลนครนนทบุรีแจ้ง
๗ วัน
ทายาทของสมาชิกฯ ผู้ถึงแก่
4)
ความตาย และดาเนินการ
เบิกจ่ายเงิน
ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 92 วัน
(14) งำนบริกำรนี้ ผ่ำนกำรดำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว
ยังไม่ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอนรำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
(15) รำยงำนเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ
รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐผู้ จำนวนเอกสำร
ที่
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ออกเอกสำร
แบบรายงาน
1
ขอรับเงิน
สงเคราะห์การ
ฌาปนกิจ
1)
สงเคราะห์
ข้าราชการและ
บุคลากรท้องถิ่น
(ก.ฌ.3)
2) ใบมรณบัตร
ทะเบียนบ้านของ 3) สมาชิก ก.ฌ. ผู้ถึง
แก่ความตาย
ทะเบียนสมรส
ของสมาชิก ก.ฌ.
4) ผู้ถึงแก่ความตาย
(กรณีจดทะเบียน
สมรส)
บัตรประจาตัว
ประชาชนของผู้มี
5)
สิทธิรับเงิน
สงเคราะห์
ทะเบียนบ้านของ 6) ผู้มีสิทธิรับเงิน
สงเคราะห์

นับแต่วันที่ได้รับ
เรื่องจากสานักงาน
การฌาปนกิจ
สงเคราะห์

จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
หมำยเหตุ
สำเนำ
เอกสำร
0
ฉบับ
-

1
1

ฉบับ
ฉบับ

1

ฉบับ

1

ฉบับ

1

ฉบับ

-
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รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐผู้ จำนวนเอกสำร จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
หมำยเหตุ
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สำเนำ
เอกสำร
ออกเอกสำร
หลักฐานการ
1
ฉบับ
เปลี่ยนชื่อตัว ชื่อ
สกุลของผู้มีสิทธิ
7) รับเงินสงเคราะห์
(กรณีมีการ
เปลี่ยนชื่อตัว ชื่อ
สกุล)
แบบสอบสวน
1
ฉบับ
ทายาท (ปค.14)
กรณีที่สมาชิก
ก.ฌ. ผู้ถึงแก่
ความตายได้ระบุ
ไว้ในใบสมัครหรือ
ใบเปลี่ยนแปลง
ทายาท (ไม่ระบุ
ชื่อ) ให้บิดา
มารดา สามี
8)
ภรรยา บุตรเป็น
ผู้รับเงิน
สงเคราะห์ หรือ
กรณีบุคคลที่
สมาชิก ก.ฌ. ผู้ถึง
แก่ความตาย ระบุ
ไว้ในใบสมัครถึง
แก่ความตายไป
ก่อนสมาชิก (ถ้า
มี)
15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม
หน่วยงำนภำครัฐผู้ จำนวนเอกสำร จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
ที่ รำยกำรเอกสำร
หมำยเหตุ
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
สำเนำ
เอกสำร
ออกเอกสำร
ไม่พบเอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
(16) ค่ำธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียม 0 บาท
(17) ช่องทำงกำรร้องเรียน
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน สานักงานเทศบาลนครนนทบุรี เลขที่ 1,3 ถนนรัตนาธิเบศร์ ตาบลบางกระสอ อาเภอเมือง
จังหวัดนนทบุรี 11000
เบอร์โทรติดต่อ 0 2589 0500 , 0 2580 2085 และ 0 2580 2272
หรือทางเว็บไซต์ www.nakornnont.go.th
ที่
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หมำยเหตุ –
(18) ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก
1) แบบรำยงำนขอรับเงินสงเครำะห์กำรฌำปนกิจสงเครำะห์ข้ำรำชกำรและบุคลำกรท้องถิ่น (ก.ฌ.3)
วันที่พิมพ์
สถำนะ
จัดทำโดย
อนุมัติโดย
เผยแพร่โดย

12/12/2561
เผยแพร่คู่มือบนเว็บไซต์แล้ว
เทศบาลนครนนทบุรี
นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

