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คู่มือสาหรั บประชาชน: การขอเปลี่ยนแปลงผู้รับเงินสงเคราะห์ ของการฌาปนกิจสงเคราะห์ ข้าราชการและ
บุคลากรท้ องถิ่น
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: เทศบาลตาบลลาน ้าพอง อาเภอน ้าพอง จังหวัดขอนแก่น
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน:การขอเปลี่ยนแปลงผู้รับเงินสงเคราะห์ของการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้ องถิ่น
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน:สานักบริหารการคลังท้ องถิ่น
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุมตั ิ
5. กฎหมายที่ให้ อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้ 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 อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ างอิงของคู่มือประชาชน [สาเนาคูม่ ือประชาชน] การขอเปลี่ยนแปลงผู้รับเงินสงเคราะห์ของการฌาปนกิจ
สงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้ องถิ่น 27/05/2558 14:52
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานที่ให้ บริการ สานักงานเทศบาลตาบลลาน้าพอง
๙๙ หมู่ที่ ๖ ถนนน้าพอง-กระนวน ต.น้าพอง อ.น้าพอง จ.ขอนแก่น ๔๐๓๑๐
โทรศัพท์ ๐-๔๓๔๔-๑๙๐๘ โทรสาร ๐-๔๓๔๔-๑๙๐๘
/ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
2)
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เทีย่ ง)
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12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. เมื่อสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้ องถิ่น (สมาชิกก.ฌ.) มีความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลง
ผู้รับเงินสงเคราะห์สามารถแจ้ งและยื่นเรื่ องขอเปลี่ยนแปลงผู้รับเงินสงเคราะห์ตอ่ สานักงานก.ฌ. หรื อที่หน่วยงานต้ น
สังกัดของสมาชิกก.ฌ. โดยแนบเอกสารหลักฐานตามที่กาหนด
2. กรณีคาขอหรื อรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถกู ต้ องหรื อไม่ครบถ้ วนและไม่อาจแก้ ไข /เพิ่มเติมได้ ในขณะนัน้
ผู้รับคาขอและผู้ยื่นคาขอจะต้ องลงนามบันทึกสองฝ่ ายและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกันพร้ อมกาหนดระยะเวลาให้ ผ้ ู
ยื่นคาขอดาเนินการแก้ ไข/เพิ่มเติมหากผู้ยื่นคาขอไม่ดาเนินการแก้ ไข/เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กาหนดผู้รับคาขอจะ
ดาเนินการคืนคาขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
3. พนักงานเจ้ าหน้ าที่จะยังไม่พิจารณาคาขอและยังไม่นบั ระยะเวลาดาเนินงานจนกว่าผู้ยื่นคาขอจะดาเนินการแก้ ไขคา
ขอหรื อยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้ วนตามบันทึกสองฝ่ ายนันเรี
้ ยบร้ อยแล้ ว
4. ระยะเวลาการให้ บริการตามคูม่ ื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
ที่

ประเภทขัน้ ตอน
การตรวจสอบเอกสาร

1)

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

หน่วยงานต้ นสังกัดของ
4 วัน
สมาชิกการฌาปนกิจ
สงเคราะห์ข้าราชการและ
บุคลากรท้ องถิ่นตรวจสอบ
และรวบรวมเอกสารที่
เกี่ยวข้ องเสนอผู้บริหารเพื่อ
ตรวจรับรอง และจัดส่งเรื่ อง
ให้ สานักงานฌาปนกิจ
สงเคราะห์ข้าราชการและ
บุคลากรท้ องถิ่น

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ
กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้ องถิ่น

หมายเหตุ

(หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบคือ
หน่วยงานต้ น
สังกัดของสมาชิก
ก.ฌ.)
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

ระยะเวลา
ให้ บริการ

การพิจารณา

สานักงานฌาปนกิจ
5 วัน
สงเคราะห์ข้าราชการและ
บุคลากรท้ องถิ่น ตรวจสอบ
เอกสารหลักฐานและเสนอ
เลขานุการคณะกรรมการ
ฌาปนกิจสงเคราะห์
ข้ าราชการและบุคลากร
ท้ องถิ่นพิจารณาอนุมตั ิ
พร้ อมแจ้ งผลการพิจารณา
ให้ หน่วยงานต้ นสังกัดของ
สมาชิกการฌาปนกิจ
สงเคราะห์ข้าราชการและ
บุคลากรท้ องถิ่น

การพิจารณา

หน่วยงานต้ นสังกัดของ
4 วัน
สมาชิกการฌาปนกิจ
สงเคราะห์ข้าราชการและ
บุคลากรท้ องถิ่นแจ้ งสมาชิก
การฌาปนกิจสงเคราะห์
ข้ าราชการและบุคลากร
ท้ องถิ่นทราบผลการอนุมตั ิ

2)

3)

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ
กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้ องถิ่น

กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้ องถิ่น

ระยะเวลาดาเนินการรวม 13 วัน
14. งานบริการนีผ้ ่ านการดาเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขันตอน
้
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงานภาครัฐ

หมายเหตุ

(หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบคือ
หน่วยงานต้ น
สังกัดของสมาชิก
ก.ฌ.)

(หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบคือ
สานักงานก.ฌ.)
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ที่

1)

2)

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
แบบหนังสือแจ้ ง การขอ
เปลี่ยนแปลงผู้รับ
เงินสงเคราะห์
(ก.ฌ.8)
ทะเบียนบ้ านของ ผู้ที่สมาชิกก.ฌ.
ระบุชื่อเป็ นผู้รับ
เงินสงเคราะห์

1

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

0

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

0

ฉบับ

-

1

ฉบับ

(ผู้รับเงิน
สงเคราะห์ลงนาม
รับรองสาเนา
ถูกต้ อง)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร

ไม่พบเอกสารอืน่ ๆ สาหรับยืน่ เพิ่มเติ ม

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

16. ค่ าธรรมเนียม
1) ไม่ มีค่าธรรมเนียม
ค่ าธรรมเนียม0 บาท
หมายเหตุ -

17. ช่ องทางการร้ องเรียน
1) ช่ องทางการร้ องเรียน สานักงานการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้ องถิ่น (สานักงานก.ฌ.)
สานักบริหารการคลังท้ องถิ่นกรมส่งเสริมการปกครองท้ องถิ่นหมายเลขโทรศัพท์ 0-2241-8036
หมายเหตุ18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
1)
แบบหนังสือแจ้ งการขอเปลี่ยนแปลงผู้รับเงินสงเคราะห์ (ก.ฌ.8)
-
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19. หมายเหตุ
วันที่พมิ พ์
สถานะ
จัดทาโดย
อนุมัตโิ ดย
เผยแพร่ โดย

29/11/2561
เผยแพร่คมู่ ือบนเว็บไซต์แล้ ว
น.ส.นงรักษ์ ชุมพล
นายวรวิทย์ พันธ์สวัสดิ์
เทศบาลตาบลลาน ้าพอง

