75

14. การดําเนินการเกี่ยวกับการขอพระราชทานเพลิงศพ
14.1 ขอบเขตงานการดําเนินการเกี่ยวกับการขอพระราชทานเพลิงศพ มีดงั นี้
14.1.1 หลักเกณฑที่เกี่ยวของในการขอพระราชทานเพลิงศพกรณีปกติ มีดงั นี้
- ผูที่ไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณต้งั แต “เบญจมดิเรก
คุณาภรณ” (บ.ภ.) และ “เบญจมาภรณมงกุฎไทย” (บ.ม.) ขึ้นไป
14.1.2 หลักเกณฑที่เกี่ยวของในการขอพระราชทานเพลิงศพกรณีพิเศษ มีดงั นี้
- พนักงานรัฐวิสาหกิจระดับสูง
- ผูที่ไดรับพระราชทานเหรียญราชรุจิ เหรียญกลาหาญ และเหรียญ
ชัยสมรภูมิ
- ผูที่ทําประโยชนใหกับ ประเทศชาติ เชน ศิล ปนแหง ชาติ นัก กีฬา
ระดับชาติ เปนตน
- ผูที่ทําประโยชน เชน บริจาคเพื่อการกุศล คิดเปนมูลค าไมนอ ยกวา
500,000 บาท บริจ าครา งกายหรือ อวัย วะแกส ภากาชาดไทย
โรงพยาบาลของรัฐ หรือสถานศึกษา เพื่อประโยชนทางการแพทย
- บิด ามารดาของผูที่ไ ดรับ พระราชทานเครื่อ งราชอิส ริย าภรณ
“ตริตาภรณชางเผือ ก ” (ต.ช.) ขึ้นไป
- ผูที่ทําคุณประโยชนใหกับสังคมและประเทศชาติ
หมายเหตุ : บุคคลผูทําลายชีพตนเอง และผูตอ งอาญาแผนดิน ไมไดรับพระราชทานเพลิงศพและ
เครื่องเกียรติยศประกอบศพ

14.2 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน มีดงั นี้
14.2.1

ญาติ / หนว ยงานตน สัง กัด แจง และทํา หนัง สือ ถึง กองทรัพ ยากร
บุค คล เพื่อ ขอ พระราชทานเพลิงศพใหแกผูถึงแกกรรม โดยระบุ วัน/
เดือ น/ป เวลา สถานที่ วัด เมรุ ที่จ ะทําการพระราชทานเพลิง ศพให
ชัดเจน พรอมแนบเอกสาร ดังตอไปนี้
- สําเนาใบมรณบัตรผูถึงแกกรรม
- สําทะเบียนบาน (ผูขอหรือทายาท)
- สําเนาบัตรประชาชน (ผูขอ)
หมายเหตุ : ญาติลงนามรับรองสําเนาถูกตองในสําเนาเอกสาร
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14.2.2

เจาหนาที่ตรวจสอบคุณสมบัตขิ องผูถึงแกกรรมวาตรงตามหลักเกณฑที่จะ
ขอพระราชทานเพลิงศพไดหรือไม ทั้งนี้สามารถตรวจสอบประวัตกิ ารไดรับ
เครื่องราชอิสริยาภรณของผูถึงแกกรรมไดดงั นี้
- ตรวจสอบจากระบบ SAP/เอกสาร
- โทรศัพทสอบถามสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี หมายเลข 0-22809000 ตอ 425
14.2.3 จัดทําหนังสือถึง เลขาธิการสํานักพระราชวัง โดยรองผูวาการ (บริหาร)
ปฏิบัตงิ านแทนผูวาการลงนาม ทั้งนี้ ในหนังสือจะระบุรายละเอียด ดังนี้
1) กรณีปกติ ระบุ
- ชื่อตําแหนงชั้นยศของผูถึงแกกรรม
- ถึงแกกรรมดวยโรคอะไร ที่ไหน เมื่อใด
- ไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอะไรบาง
- มีความประสงคจะขอรับพระราชทานเครื่องเกียรติยศประกอบศพ
อยางใดบาง
- ระบุวัน เวลา สถานที่ ที่จะฌาปนกิจ
๒) กรณีพิเศษ ระบุ
- ชื่อ–สกุล และประวัตโิ ดยยอของผูถึงแกกรรม
- ถึงแกกรรมดวยโรคอะไร ที่ไหน เมื่อใด
- ระบุคุณงามความดีที่เปนประโยชนแกประเทศชาติหรือคุณสมบัติ
ตามหลักเกณฑการพิจารณาการขอพระราชทานเพลิงศพเปนกรณี
พิเศษ
- ระบุวัน เวลา สถานที่ ที่จะฌาปนกิจ
หมายเหตุ: การขอพระราชทานเพลิงศพทั้งกรณีปกติ และกรณีพิเศษนั้นจะตองไม
ตรงกับ วัน เฉลิม พระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จ พระเจา อยูหัว วันเฉลิม พระชนมพรรษาของสมเด็จ
พระนางเจาฯ พระบรมราชินนี าถ วันเฉลิม ฉลองสิริร าชสมบัติ พระราชพิธีฉัตรมงคล และตามประเพณีนิยม
ไมมีการเผาศพในวันศุกร
14.2.4 เจาหนาที่จากกองทรัพยากรบุคคล / เจาหนาที่จากหนวยงานตนสังกัด
หรือญาตินาํ หนังสือไปติดตอเลขาธิการสํานักพระราชวัง
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ตารางที่ 33 ขั้นตอนการปฏิบัตงิ านของการขอพระราชทานเพลิงศพ
ผังกระบวนการ
เริ่ม

ระยะเวลา

รายละเอียดงาน/
Control Point

เอกสารที่
เกี่ยวของ

ผูรับผิดชอบ

ใ หขอ มูล เ กี่ย ว กับ
งสท. กทบ.
หลัก เกณฑใ นการขอ
พระราชทานเพลิงศพ
ทําหนังสือโดยระบุ
ญาติ/หนวยงาน หนังสือขอ
รายละเอียดที่เกี่ยวของ
พระราชทาน
ตนสังกัด
ของผูถึงแกกรรม
เพลิงศพ
ตรวจสอบขอมูลให
งสท. กทบ.
ถูกตอง (CP)

ญาติ/หนวยงาน
ตนสังกัด
จัดทําหนังสือถึง ผอ.กทบ.
ไมถูกตอง

ตรวจสอบ
ถูกตอง

ดําเนินการจัดทําหนังสือ
และเสนอ รผบ. ลงนาม

ภายใน
1 วัน

เจาหนาที่/ญาติ นําหนังสือไปสง
เลขาธิการสํานักพระราชวัง
เจาหนาที่/ญาติ ไดรับหมายเรียน
หรือหีบเพลิง

ภายใน
วันรุงขึ้น

ทํา ห นัง สือ โ ด ย ร ะ บุ
รายละเอียดที่เกี่ยวของ
ของผูถึงแกกรรม ซึ่งผาน
การตรวจสอบแลววาตรง
ตามหลักเกณฑในการขอ
พระราชทานเพลิงศพ
นําหนังสือไปสงที่สาํ นัก
พระราชวังโดยเร็ว

งสท. กทบ.
ฝบท. ผชบ.1
และ รผบ.

หนังสือขอ
พระราชทาน
เพลิงศพของ
กปภ.

ญาติ/เจาหนาที่

ไดรับหมายเรียน
ญาติ/เจาหนาที่
หรือหีบเพลิงจากสํานัก
พระราชวัง

สิ้นสุด
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14.3 จุดออน/ความเสี่ยง/ปญ หาอุปสรรค แนวทางการปรับปรุง
การดําเนินการเกี่ยวกับการขอพระราชทานเพลิงศพ มีจุดออน ความเสี่ยง และปญหาอุปสรรค ที่
อาจสงผลกระทบตอประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดําเนินงานตามกระบวนการที่กําหนดในบางประเด็น ซึ่ง
ปญหาหรือขอจํากัดดังกลาวมีการควบคุมและแนวทางในการปรับปรุง ดังนี้
ตารางที่ 34 จุดออน/ความเสี่ยง/ปญหาอุปสรรค และแนวทางการปรับปรุง การการดําเนินการเกี่ยวกับการขอ
พระราชทานเพลิงศพ
จุดออน/ความเสี่ยง/
การควบคุมที่มีอยู
แนวทางการปรับปรุง
ปญ หาอุปสรรค
1. ญาติ/หนวยงานตนสังกัดที่ อางอิงตามหลักเกณฑการขอ 1. ทําความเขาใจกับ ญาติ/
จะขอพระราชทานเพลิงศพ พระราชทานเพลิงศพ
หนว ย งา น ตน สัง กัด
ใหแกผูถึงแกกรรมไมทราบ
เกี่ยวกับหลักเกณฑการ
ห ลัก เ ก ณ ฑใ น ก า ร ข อ
ขอพระราชทานเพลิงศพ
พระราชทานเพลิงศพ
2. ตรวจสอบขอมูลให
ถูกตองภายหลังไดรับ
เอกสาร
2. มีส ายบังคับ บัญ ชาหลาย ดําเนินการติดตามเอกสารดวย ทํา ความเขา ใจกับ ผูที่
ชั้นอาจเกิดความลา ชา ใน ตนเองในการเสนอผูบัง คับ เกี่ย วขอ งถึง ความ
การลงนามเอกสาร
บัญชาที่มีอํานาจ ลงนาม
เรง ดว นในการสง
เอกสารถึง สํา นัก
พระราชวัง

คูมือกระบวนการทํางานยอย : การสรรหาและคัดเลือก

หมายเหตุ/
ขอเสนอแนะ

การประปาสวนภูมิภาค

