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คู่มือสำหรั บประชำชน: กำรขอเปลี่ยนแปลงผู้รับเงินสงเครำะห์ ของกำรฌำปนกิจสงเครำะห์ ข้ำรำชกำรและ
บุคลำกรท้ องถิ่น
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สานักบริหารการคลังท้ องถิ่น
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงำน: การขอเปลี่ยนแปลงผู้รับเงินสงเคราะห์ของการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากร
ท้ องถิ่น
2. หน่ วยงำนเจ้ ำของกระบวนงำน: สานักบริหารการคลังท้ องถิ่น
3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุมตั ิ
5. กฎหมำยที่ให้ อำนำจกำรอนุญำต หรื อที่เกี่ยวข้ อง:
1) ระเบียบกรมส่งเสริ มการปกครองท้องถิ่ นว่าด้วยการฌาปนกิ จสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่ น พ.ศ.
2554
6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ ไป
7. พืน้ ที่ให้ บริกำร: ส่วนกลาง
8. กฎหมำยข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้ อกำหนด ฯลฯ
0 วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่ อเดือน 0
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ ำงอิงของคู่มือประชำชน [สาเนาคูม่ ือประชาชน] การขอเปลี่ยนแปลงผู้รับเงินสงเคราะห์ของการฌาปนกิจ
สงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้ องถิ่น 27/05/2558 14:52
11. ช่ องทำงกำรให้ บริกำร
1) สถานที่ให้ บริการ สานักงานการฌาปนกิ จสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่ น (สานักงาน ก.ฌ.) สานัก
บริ หารการคลังท้องถิ่ น กรมส่งเสริ มการปกครองท้องถิ่ น ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร 10300 โทร/โทรสาร 0-2241-8036/ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เทีย่ ง)
หมายเหตุ -
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2)

สถานที่ให้ บริการ
ทีท่ าการองค์การบริหารส่วนตาบลทุง่ กระบ่า อาเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี
โทรศัพท์, โทรสาร 034-510761 / ติดต่อด้ วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลำเปิ ดให้ บริกำร เปิ ดให้ บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้ นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตังแต่
้ เวลา 08:30 - 16:30 น.
หมำยเหตุ (-)

12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
1. เมื่อสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้ องถิ่น (สมาชิก ก.ฌ.) มีความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลง
ผู้รับเงินสงเคราะห์ สามารถแจ้ งและยื่นเรื่ องขอเปลี่ยนแปลงผู้รับเงินสงเคราะห์ตอ่ สานักงาน ก.ฌ. หรื อที่หน่วยงานต้ น
สังกัดของสมาชิก ก.ฌ. โดยแนบเอกสารหลักฐานตามที่กาหนด
2. กรณีคาขอหรื อรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถกู ต้ องหรื อไม่ครบถ้ วน และไม่อาจแก้ ไข/เพิ่มเติมได้ ใน
ขณะนัน้ ผู้รับคาขอและผู้ยื่นคาขอจะต้ องลงนามบันทึกสองฝ่ ายและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกัน พร้ อมกาหนด
ระยะเวลาให้ ผ้ ยู ื่นคาขอดาเนินการแก้ ไข/เพิ่มเติม หากผู้ยื่นคาขอไม่ดาเนินการแก้ ไข/เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กาหนด
ผู้รับคาขอจะดาเนินการคืนคาขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
3. พนักงานเจ้ าหน้ าที่จะยังไม่พิจารณาคาขอ และยังไม่นบั ระยะเวลาดาเนินงานจนกว่าผู้ยื่นคาขอจะดาเนินการแก้ ไขคา
ขอหรื อยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้ วนตามบันทึกสองฝ่ ายนันเรี
้ ยบร้ อยแล้ ว
4. ระยะเวลาการให้ บริ การตามคูม่ ือเริ่มนับหลังจากเจ้ าหน้ าที่ผ้ รู ับคาขอตรวจสอบคาขอและรายการเอกสารหลักฐาน
แล้ วว่ามีความครบถ้ วนตามที่ระบุไว้ ในคูม่ ือประชาชน
หมายเหตุ จะดาเนินการแจ้ งผลการพิจารณาให้ ผ้ ยู ื่นคาขอทราบภายใน 7 วัน นับแต่วนั ที่พิจารณาแล้ วเสร็จ
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13. ขัน้ ตอน ระยะเวลำ และส่ วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

หมำยเหตุ

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

การตรวจสอบเอกสาร

สมาชิก ก.ฌ. แจ้ งและยื่น
เรื่ องต่อหน่วยงานต้ นสังกัด
โดยเจ้ าหน้ าที่ของหน่วยงาน
ต้ นสังกัดของสมาชิก ก.ฌ.
ตรวจสอบความครบถ้ วน
ของเอกสาร หลักฐาน

1 ชัว่ โมง

การพิจารณา

เจ้ าหน้ าที่ของหน่วยงานต้ น
สังกัด
ของสมาชิก ก.ฌ. รวบรวม
เอกสารที่เกี่ยวข้ อง เพื่อ
เสนอผู้บริหารของ
หน่วยงานตรวจพิจารณา
รับรอง และจัดส่งให้ กบั
สานักงาน ก.ฌ. เพื่อ
พิจารณาอนุมตั ิ

5 วัน

กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้ องถิ่น

(หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ คือ
หน่วยงานต้ น
สังกัดของสมาชิก
ก.ฌ.)

การพิจารณา

เจ้ าหน้ าที่ของสานักงาน
ก.ฌ. ตรวจสอบเอกสาร
หลักฐาน และเสนอ
เลขานุการคณะกรรมการ
ก.ฌ. พิจารณาอนุมตั ิ
เปลี่ยนแปลง

7 วัน

กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้ องถิ่น

(หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ คือ
สานักงาน ก.ฌ.)

ประเภทขัน้ ตอน

1)

2)

3)

ส่ วนงำน /
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ
กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้ องถิ่น

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 13 วัน

(หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ คือ
หน่วยงานต้ น
สังกัดของสมาชิก
ก.ฌ.)

4/5

14. งำนบริกำรนี ้ ผ่ ำนกำรดำเนินกำรลดขัน้ ตอน และระยะเวลำปฏิบัตริ ำชกำรมำแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขันตอน
้
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงำนภำครั ฐ
จำนวน
รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ที่
เอกสำร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร
ฉบับจริง
แบบหนังสือแจ้ ง
1
การขอ
1) เปลี่ยนแปลงผู้รับ
เงินสงเคราะห์
(ก.ฌ.8)
ทะเบียนบ้ านของ
0
ผู้ที่สมาชิก ก.ฌ.
2)
ระบุชื่อเป็ นผู้รับ
เงินสงเคราะห์

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

0

ฉบับ

-

1

ฉบับ

(ผู้รับเงิน
สงเคราะห์ลงนาม
รับรองสาเนา
ถูกต้ อง)

15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรั บยื่นเพิ่มเติม
ที่

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร

ไม่พบเอกสารอื ่น ๆ สาหรับยื ่นเพิ่มเติ ม

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

16. ค่ ำธรรมเนียม
1) ไม่ มีค่ำธรรมเนียม
ค่ ำธรรมเนียม 0 บาท
หมำยเหตุ -

17. ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน
1) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน สานักงานการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้ องถิ่น (สานักงาน ก.ฌ.)
สานักบริ หารการคลังท้ องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้ องถิ่น หมายเลขโทรศัพท์ 0-2241-8036
หมายเหตุ -
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18. ตัวอย่ ำงแบบฟอร์ ม ตัวอย่ ำง และคู่มือกำรกรอก
1)
แบบหนังสือแจ้ งการขอเปลี่ยนแปลงผู้รับเงินสงเคราะห์ (ก.ฌ.8)
-

19. หมำยเหตุ
-

