
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คู่มือส าหรับประชาชน ระยะที่ 2 
ตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต 

ของทางราชการ พ.ศ. 2558 
ในส่วนของกระบวนงานที่ส่วนกลางเป็นผู้อนุญาต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



คู่มือส าหรับประชาชน ระยะที่ 2 
 ตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558  

ในส่วนของกระบวนงานที่ส่วนกลางเป็นผู้อนุญาต 
 

ชื่อกระบวนงาน 
 

1. การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงสถานที่รับบ านาญของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่นผู้รับบ านาญ 

 

ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ 
 

ขั้นตอน  หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
(1 )องค์ ก รปกครองส่ วนท้ อ งถิ่ น ที่ ไ ด้ รั บค า ร้ อ งขอ

เปลี่ยนแปลงสถานที่รับบ านาญจากข้าราชการส่วน
ท้องถิ่นผู้รับบ านาญ ตรวจสอบและรวบรวมเอกสาร
หลักฐานที่เกี่ยวข้องพร้อมจัดท าแบบ บ.ท. 13 จัดส่งให้
ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ภายใน 5 
วันท าการนับแต่วันท่ีได้รับเรื่อง 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สังกัด 

(2) ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดด าเนินการ
ตรวจสอบเอกสารหลักฐานเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อ
จัดส่งเรื่องให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ภายใน 5 
วันท าการนับแต่วันที่ได้รับเรื่อง 

 ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด 

(3) อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในฐานะผู้รับมอบ
อ านาจจากกระทรวงมหาดไทยพิจารณาอนุมัติ และแจ้ง
ผลการพิจารณาให้จังหวัดทราบและแจ้งองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับค าร้องทราบโดยตรง ภายใน 
7 วันท าการนับแต่วันท่ีได้รับเรื่องจากจังหวัด 

 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

(4) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับค าร้องแจ้งผลการ
พิจารณาอนุมัติให้ผู้รับบ านาญทราบ ภายใน 4 วันท า
การนับแต่วันที่ได้รับเรื่องจากกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สังกัด 

 

ระยะเวลา 

ระยะเวลารวมทั้งสิ้น ภายใน 21 วันท าการ นับแต่วันท่ีได้รับเรื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

วันท่ีพิมพ์ 26 พฤศจิกายน 2561 
จัดท าโดย ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเลย 



คู่มือส าหรับประชาชน ระยะที่ 2 
ตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 

ในส่วนของกระบวนงานที่ส่วนกลางเป็นผู้อนุญาต 
 

ชื่อกระบวนงาน 
 

2. การสมัครเป็นสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและ 
บุคลากรท้องถิ่น 

 

ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ 
 

ขั้นตอน  หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
(1) หน่วยงานต้นสังกัดของผู้ประสงค์จะสมัครเป็นสมาชิก

การฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการ และบุคลากรท้องถิ่น 
ตรวจสอบและรวบรวมเอกสารที่ เกี่ยวข้องพร้อม
ค่าธรรมเนียมการสมัครแล้วจัดส่งให้ส านักงานการ
ฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น 
ภายใน 5 วันท าการนับแต่วันที่ได้รับเรื่อง 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สังกัด 

(2) ส านักงานการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและ
บุคลากรท้องถิ่นตรวจสอบเอกสารหลักฐานและเสนอ
นายทะเบียนผู้รับมอบอ านาจจากคณะกรรมการการ
ฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น
พิจารณาอนุมัติ และแจ้งหน่วยงานต้นสังกัดของผู้
ประสงค์ สมัครสมาชิกการฌาปนกิจสง เคราะห์
ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น ภายใน 23 วันท าการ
นับแต่วันที่ได้รับเรื่อง 

 ส านักงานการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและ
บุคลากรท้องถิ่น 

(3) หน่วยงานต้นสังกัดแจ้งให้ผู้สมัครสมาชิกการฌาปนกิจ
สงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น ภายใน 5 
วันท าการนับแต่วันที่ได้รับเรื่องจากส านักงานการ
ฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สังกัด 

 

ระยะเวลา 

ระยะเวลารวมทั้งสิ้น ภายใน 33 วันท าการ นับแต่วันท่ีได้รับเรื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

วันท่ีพิมพ์ 26 พฤศจิกายน 2561 
จัดท าโดย ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเลย 



คู่มือส าหรับประชาชน ระยะที่ 2 
ตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 

ในส่วนของกระบวนงานที่ส่วนกลางเป็นผู้อนุญาต 
 

ชื่อกระบวนงาน 
 

3. การขอเปลี่ยนแปลงผู้รับเงินสงเคราะห์ของการฌาปนกิจสงเคราะห์
ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น 

 

ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ 
 

ขั้นตอน  หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
(1) หน่วยงานต้นสังกัดของสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์

ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น ตรวจสอบและ
รวบรวมเอกสารที ่เกี ่ยวข้องเสนอผู ้บร ิหาร เพื ่อ
ตรวจร ับรอง  และจ ัดส ่ง เ รื ่อ ง ให ้ส าน ัก งาน การ
ฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น 
ภายใน 4 วันท าการนับแต่วันท่ีได้รับเรื่อง 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สังกัด 

(2) ส านักงานการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและ
บุคลากรท้องถิ่นตรวจสอบเอกสารหลักฐานและเสนอ
เลขานุการคณะกรรมการการฌาปนกิจสงเคราะห์
ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติ พร้อม
แจ้งผลการพิจารณาให้หน่วยงานต้นสังกัดของสมาชิก
การฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น 
ภายใน 5 วันท าการนับแต่วันที่ได้รับเรื่อง 

 ส านักงานการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและ
บุคลากรท้องถิ่น 

(3) หน่วยงานต้นสังกัดของสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์
ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น แจ้งสมาชิกการ
ฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น
ทราบผลการอนุมัติ ภายใน 4 วันท าการ นับแต่วันที่
ได้รับเรื่องจากส านักงานการฌาปนกิจสงเคราะห์
ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สังกัด 

 

ระยะเวลา 

ระยะเวลารวมทั้งสิ้น ภายใน 13 วันท าการ นับแต่วันท่ีได้รับเรื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

วันท่ีพิมพ์ 26 พฤศจิกายน 2561 
จัดท าโดย ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเลย 



คู่มือส าหรับประชาชน ระยะที่ 2 
ตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 

ในส่วนของกระบวนงานที่ส่วนกลางเป็นผู้อนุญาต 
 

ชื่อกระบวนงาน 
 

4. การขอรับเงินสงเคราะห์ของการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและ
บุคลากรท้องถิ่น 

 

ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ 
 

ขั้นตอน  หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
(1) หน่วยงานต้นสังกัดของสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์

ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น ผู้ถึงแก่ความตาย
รวบรวมและตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องจัดส่งให้กับ
ส านักงานการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและ
บุคลากรท้องถิ่น ภายใน 5 วันท าการนับแต่วันที่ได้รับเรื่อง 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สังกัด 

(2) ส านักงานการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและ
บุคลากรท้องถิ่นตรวจสอบเอกสารหลักฐานและจัดท า
รายงานการเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ประจ าเดือน ภายใน 
30 วันท าการนับแต่วันที่ ได้รับเรื่ อง เพื่อแจ้งให้
หน่วยงานต้นสังกัดของสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์
ข้ า ราชการและบุคลากรท้องถิ่ นทุกคนเ ก็บ เ งิน
สงเคราะห์จากสมาชิกส่งให้ส านักงานการฌาปนกิจ
สงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น 

 ส านักงานการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและ
บุคลากรท้องถิ่น 

(3) ส านักงานการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและ
บุคลากรท้องถิ่นเสนอคณะกรรมการการฌาปนกิจ
สงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติ
จ่ายเงินสงเคราะห์ ภายใน 30 วันท าการนับแต่วันที่แจ้ง
ให้หน่วยงานต้นสังกัดของสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์
ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น เก็บเงินสงเคราะห์ 

 ส านักงานการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและ
บุคลากรท้องถิ่น 

(4) ส านักงานการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและ
บุคลากรท้องถิ่นด าเนินการเบิกจ่ายเงินให้แก่หน่วยงาน
ต้นสังกัดของสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการ
และบุคลากรท้องถิ่นผู้ถึงแก่ความตาย ภายใน 20 วัน
ท าการนับแต่วันที่คณะกรรมการการฌาปนกิจสงเคราะห์
ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่นมีมติอนุมัติ 

 ส านักงานการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและ
บุคลากรท้องถิ่น 

(5) หน่วยงานต้นสังกัดแจ้งทายาทของสมาชิกการฌาปนกิจ
สงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่นผู้ถึงแก่ความ
ตาย และด าเนินการเบิกจ่ายเงิน ภายใน 7 วันท าการ
นับแต่วันที่ได้รับเรื่องจากส านักงานการฌาปนกิจ
สงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สังกัด 

 

ระยะเวลา 

ระยะเวลารวมทั้งสิ้น ภายใน 92 วันท าการ นับแต่วันท่ีได้รับเรื่อง 
 
 
 
 
 
 

 
 

วันท่ีพิมพ์ 26 พฤศจิกายน 2561 
จัดท าโดย ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเลย 


