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คู่มือส าหรับประชาชน: การขอเปล่ียนแปลงผู้รับเงนิสงเคราะห์ของการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและ
บุคลากรท้องถิ่น 
หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ: เทศบาลต าบลล าน า้พอง  อ าเภอน า้พอง  จงัหวดัขอนแก่น  
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ช่ือกระบวนงาน:การขอเปล่ียนแปลงผู้ รับเงินสงเคราะห์ของการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบคุลากรท้องถ่ิน  

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:ส านกับริหารการคลงัท้องถ่ิน 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีเบด็เสร็จในหนว่ยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนมุตัิ  
5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เก่ียวข้อง: 

1) ระเบียบกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ินว่าดว้ยการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบคุลากรทอ้งถ่ินพ .ศ. 
2554 
 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ไป  

7. พืน้ท่ีให้บริการ: สว่นกลาง  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ 0วนั 
9. ข้อมูลสถติ ิ
 จ านวนเฉล่ียต่อเดือน 0  

 จ านวนค าขอที่มากที่สุด 0  

 จ านวนค าขอที่น้อยท่ีสุด 0  

10. ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน [ส าเนาคูมื่อประชาชน] การขอเปล่ียนแปลงผู้ รับเงินสงเคราะห์ของการฌาปนกิจ
สงเคราะห์ข้าราชการและบคุลากรท้องถ่ิน 27/05/2558 14:52  

11. ช่องทางการให้บริการ  
1) สถานท่ีให้บริการ ส านกังานเทศบาลต าบลล าน ้าพอง 

๙๙  หมู่ที ่๖  ถนนน ้าพอง-กระนวน  ต.น ้าพอง  อ.น ้าพอง  จ.ขอนแก่น  ๔๐๓๑๐  
โทรศพัท์  ๐-๔๓๔๔-๑๙๐๘  โทรสาร  ๐-๔๓๔๔-๑๙๐๘ 
/ติดต่อดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

2) ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนัจนัทร์ถึงวนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 
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12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการย่ืนค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
1. เม่ือสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบคุลากรท้องถ่ิน (สมาชิกก.ฌ.) มีความประสงค์ขอเปล่ียนแปลง
ผู้ รับเงินสงเคราะห์สามารถแจ้งและย่ืนเร่ืองขอเปล่ียนแปลงผู้ รับเงินสงเคราะห์ตอ่ส านกังานก .ฌ. หรือท่ีหนว่ยงานต้น
สงักดัของสมาชิกก.ฌ. โดยแนบเอกสารหลกัฐานตามท่ีก าหนด 
 
2. กรณีค าขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไมถ่กูต้องหรือไมค่รบถ้วนและไมอ่าจแก้ไข /เพิ่มเตมิได้ในขณะนัน้
ผู้ รับค าขอและผู้ ย่ืนค าขอจะต้องลงนามบนัทกึสองฝ่ายและรายการเอกสาร /หลกัฐานร่วมกนัพร้อมก าหนดระยะเวลาให้ผู้
ย่ืนค าขอด าเนินการแก้ไข/เพิ่มเตมิหากผู้ ย่ืนค าขอไมด่ าเนินการแก้ไข/เพิ่มเตมิภายในระยะเวลาท่ีก าหนดผู้ รับค าขอจะ
ด าเนินการคืนค าขอและเอกสารประกอบการพิจารณา  
 
3. พนกังานเจ้าหน้าท่ีจะยงัไมพ่ิจารณาค าขอและยงัไมน่บัระยะเวลาด าเนินงานจนกวา่ผู้ ย่ืนค าขอจะด าเนินการแก้ไขค า
ขอหรือย่ืนเอกสารเพิ่มเตมิครบถ้วนตามบนัทกึสองฝ่ายนัน้เรียบร้อยแล้ว  
 
4. ระยะเวลาการให้บริการตามคูมื่อเร่ิมนบัหลงัจากเจ้าหน้าท่ีผู้ รับค าขอตรวจสอบค าขอและรายการเอกสารหลกัฐาน
แล้ววา่มีความครบถ้วนตามท่ีระบไุว้ในคูมื่อประชาชน  
หมายเหตจุะด าเนินการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ ย่ืนค าขอทราบภายใน 7 วนันบัแตว่นัท่ีพิจารณาแล้วเสร็จ 
 
13. ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

หนว่ยงานต้นสงักดัของ
สมาชิกการฌาปนกิจ
สงเคราะห์ข้าราชการและ
บคุลากรท้องถ่ินตรวจสอบ
และรวบรวมเอกสารท่ี
เก่ียวข้องเสนอผู้บริหารเพ่ือ
ตรวจรับรอง และจดัสง่เร่ือง
ให้ส านกังานฌาปนกิจ
สงเคราะห์ข้าราชการและ
บคุลากรท้องถ่ิน 
 

4 วนั กรมสง่เสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน 

(หนว่ยงาน
ผู้ รับผิดชอบคือ
หนว่ยงานต้น
สงักดัของสมาชิก
ก.ฌ.) 
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ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

2) 

การพิจารณา 
 

ส านกังานฌาปนกิจ
สงเคราะห์ข้าราชการและ
บคุลากรท้องถ่ิน ตรวจสอบ
เอกสารหลกัฐานและเสนอ
เลขานกุารคณะกรรมการ
ฌาปนกิจสงเคราะห์
ข้าราชการและบคุลากร
ท้องถ่ินพิจารณาอนมุตั ิ
พร้อมแจ้งผลการพิจารณา
ให้หนว่ยงานต้นสงักดัของ
สมาชิกการฌาปนกิจ
สงเคราะห์ข้าราชการและ
บคุลากรท้องถ่ิน 
 

5 วนั กรมสง่เสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน 

(หนว่ยงาน
ผู้ รับผิดชอบคือ
หนว่ยงานต้น
สงักดัของสมาชิก
ก.ฌ.) 

3) 

การพิจารณา 
 

หนว่ยงานต้นสงักดัของ
สมาชิกการฌาปนกิจ
สงเคราะห์ข้าราชการและ
บคุลากรท้องถ่ินแจ้งสมาชิก
การฌาปนกิจสงเคราะห์
ข้าราชการและบคุลากร
ท้องถ่ินทราบผลการอนมุตัิ 
 

4 วนั กรมสง่เสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน 

(หนว่ยงาน
ผู้ รับผิดชอบคือ
ส านกังานก.ฌ.) 

ระยะเวลาด าเนินการรวม 13 วนั 
 

14. งานบริการนีผ่้านการด าเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการด าเนินการลดขัน้ตอน 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนค าขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 
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ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

แบบหนงัสือแจ้ง
การขอ
เปล่ียนแปลงผู้ รับ
เงินสงเคราะห์ 
(ก.ฌ.8) 

- 1 0 ฉบบั - 

2) 

ทะเบียนบ้านของ
ผู้ ท่ีสมาชิกก.ฌ. 
ระบช่ืุอเป็นผู้ รับ
เงินสงเคราะห์ 

- 0 1 ฉบบั (ผู้ รับเงิน
สงเคราะห์ลงนาม
รับรองส าเนา
ถกูต้อง) 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเตมิ 

ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ไม่พบเอกสารอืน่ ๆ ส าหรับยืน่เพ่ิมเติม 
 

16. ค่าธรรมเนียม 
1) ไม่มีค่าธรรมเนียม 

ค่าธรรมเนียม0 บาท 
หมายเหตุ - 
 

 
17. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียน ส านกังานการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบคุลากรท้องถ่ิน (ส านกังานก.ฌ.) 

ส านกับริหารการคลงัท้องถ่ินกรมสง่เสริมการปกครองท้องถ่ินหมายเลขโทรศพัท์ 0-2241-8036 
หมายเหตุ- 

 
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
1) แบบหนงัสือแจ้งการขอเปล่ียนแปลงผู้ รับเงินสงเคราะห์ (ก.ฌ.8) 

- 
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19. หมายเหตุ 
- 
 

วันท่ีพมิพ์ 29/11/2561 
สถานะ เผยแพร่คูมื่อบนเว็บไซต์แล้ว 
จัดท าโดย น.ส.นงรักษ์  ชมุพล 
อนุมัตโิดย นายวรวิทย์  พนัธ์สวสัดิ์ 
เผยแพร่โดย เทศบาลต าบลล าน า้พอง 

 
 

 
 


