คูมือปรัชาชน
ตามพรัราชบะญญะติการอํานวยความสัดวก
ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘

เรื่อง
การขออนุมะติเปลี่ยนแปลงสถานที่ระบบํานาญ
ของขาราชการสวนทองถิ่นผูระบบํานาญ

เทศบาลตําบลบางปัอิน
อําเภอบางปัอิน จะงหวะดพรันครศรีอยุธยา

คูมือสําหรับประชาชน : การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงสถานที่รับบํานาญของขาราชการสวนทองถิ่น
ผูรับบํานาญ
หนวยงานที่ใหบริการ : เทศบาลตําบลบางปะอิน(บานเลน*) อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กระทรวงมหาดไทย
หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข (ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. ขาราชการสวนทองถิ่นผูรับบํานาญที่ยายภูมิลําเนา และประสงคจะโอนการรับบํานาญจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เดิม
ไปรับที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ใหม โดยตองเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบเดียวกัน สามารถยื่นเรื่องการขออนุมัติ
เปลี่ยนแปลงสถานที่รับบํานาญได
2. กรณีคําขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไมถูกตองหรือไมครบถวน และไมอาจแกไข/เพิ่มเติมไดในขณะนั้น ผู
รับคําขอและผูยื่นคําขอจะตองลงนามบันทึกทั้งสองฝายและรายการเอกสาร/หลักฐานรวมกัน พรอมกําหนดระยะเวลาใหผูยื่นคํา
ขอดําเนินการแกไข/เพิ่มเติม หากผูยื่นคําขอไมดําเนินการแกไข/เพิ่มเติมไดภายในระยะเวลาที่กําหนด ผูรับคําขอจะดําเนินการ
คืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
3. พนักงานเจาหนาที่จะยังไมพิจารณาคําขอและยังไมนับระยะเวลาดําเนินงานจนกวาผูยื่นคําขอจะดําเนินการแกไขคําขอหรือยื่น
เอกสารเพิ่มเติมครบถวนตามบันทึกสองฝายนั้นเรียบรอยแลว
4. ระยะเวลาการใหบริการตามคูมือเริ่มนับหลังจากเจาหนาที่ผูรับคําขอและรายการเอกสารหลักฐานแลวเห็นวามีความครบถวน
ตามที่ระบุไวในคูมือประชาชน
หมายเหตุ : จะแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคําขอทราบภายใน 7 วัน นับแตวันที่พิจารณาแลวเสร็จ

ชองทางการใหบริการ

สถานที่ใหบริการ
สํานักงานเทศบาลตําบลบางปะอิน เลขที่ 999/9 หมูที่ 9 ต.บาน
เลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160 โทร. 0-3526-

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง วัน
ศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา
08:30 - 16:30 น.

2289
/ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน
(หมายเหตุ: -)
ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดําเนินการรวม : 25 วัน
ลําดับ
1)

2)

ขั้นตอน
การตรวจสอบเอกสาร
ขาราชการสวนทองถิ่นผูรับบํานาญยื่นคํารองขอเปลี่ยนแปลง
สถานที่รับบํานาญ พรอมเอกสารหลักฐานตอเจาหนาที่ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อตรวจสอบความครบถวนถูกตอง
(หมายเหตุ: -)
การพิจารณา
เจาหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทําหนังสือสําคัญ
จายเงินบํานาญครั้งสุดทาย (แบบ บ.ท.13) เสนอผูมีอํานาจ
พิจารณาจัดสงเอกสารดังกลาวใหจังหวัดดําเนินการ
(หมายเหตุ: -)

ระยะเวลา
1 ชั่วโมง

สวนที่รับผิดชอบ
เทศบาลตําบลบางปะอิน
(บานเลน*) อําเภอบาง
ปะอิน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

7 วัน

เทศบาลตําบลบางปะอิน
(บานเลน*) อําเภอบาง
ปะอิน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

ลําดับ
3)

4)

ขั้นตอน
การพิจารณา
เจาหนาที่ของสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัด
ตรวจสอบเอกสารหลักฐานเสนอผูวาราชการจังหวัดพิจารณา
จัดสงใหกับกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
(หมายเหตุ: -)
การพิจารณา
เจาหนาที่ของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นตรวจสอบเอกสาร
หลักฐานเสนออธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นพิจารณา
อนุมัติ และลงนามในหนังสือแจงจังหวัดที่จัดสงเรื่อง และจังหวัด
ที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงใหมที่ขอยายมิไดอยูในจังหวัด
เดียวกันกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นเดิม

ระยะเวลา
7 วัน

สวนที่รับผิดชอบ
เทศบาลตําบลบางปะอิน
(บานเลน*) อําเภอบาง
ปะอิน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

10 วัน

เทศบาลตําบลบางปะอิน
(บานเลน*) อําเภอบาง
ปะอิน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

(หมายเหตุ: -)
รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลําดับ
ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี)
1)
ใบคํารองขอเปลี่ยนแปลงสถานที่รับบํานาญ
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (ขอรับใบคํารองขอเปลี่ยนแปลงสถานที่รับบํานาญที่
หนวยงานตนสังกัด)
รูปถายหนาตรง ขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว (ถายไวไมเกิน 6 เดือน)
2)
จํานวน 3 รูป
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ คาธรรมเนียม
ลําดับ
1)
ไมมีคาธรรมเนียม
(หมายเหตุ: -)

รายละเอียดคาธรรมเนียม

หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร
-

-

คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ)
คาธรรมเนียม 0 บาท

ชองทางการรองเรียน แนะนําบริการ
ลําดับ
ชองทางการรองเรียน / แนะนําบริการ
1)
สํานักงานเทศบาลตําบลบางปะอิน เลขที่ 999/9 หมูที่ 9 ต.บานเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
โทร. 0-3526-2289
(หมายเหตุ: -)
2)
ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตู ปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))
3)
ศูนยรับเรื่องรองเรียนการทุจริตในภาครัฐ
(หมายเหตุ: (สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สํานักงาน ป.ป.ท.)
- 99 หมู 4 อาคารซอฟตแวรปารค ชั้น 2 ถนนแจงวัฒนะ ตําบลคลองเกลือ อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
- สายดวน 1206 / โทรศัพท 0 2502 6670-80 ตอ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH

ศูนยรับเรื่องรองเรียนสําหรับนักลงทุนตางชาติ (The Anti-Corruption Operation center)

ลําดับ

ชองทางการรองเรียน / แนะนําบริการ
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email :
Fad.pacc@gmail.com))

แบบฟอรม ตัวอยางและคูมือการกรอก
ลําดับ

ชื่อแบบฟอรม

ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
หมายเหตุ
Infographic
ลําดับ

ชื่อ

ไมมีขอมูล

ขอมูลสําหรับเจาหนาที่
ชื่อกระบวนงาน: การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงสถานที่รับบํานาญของขาราชการสวนทองถิ่นผูรับบํานาญ
ชื่อเรียกทั่วไป: หนวยงานกลางเจาของกระบวนงาน: สํานักบริหารการคลังทองถิ่น กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น สํานักบริหารการคลัง
ทองถิ่น
ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
หมวดหมูของงานบริการ: อนุมัติ
กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ:
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2546
ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
พื้นที่ใหบริการ: สวนกลาง
กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา: ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ: 0.0 วัน
ขอมูลสถิติของกระบวนงาน:
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0
ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน: การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงสถานที่รับบํานาญของขาราชการสวนทองถิ่นผูรับบํานาญ เทศบาล
ตําบลบางปะอิน สําเนาคูมือประชาชน 07/09/2015 11:00
เอกสารฉบับนี้ดาวนโหลดจากเว็บไซตระบบสารสนเทศศูนยกลางขอมูลคูมือสําหรับประชาชน
Backend.info.go.th

วันที่เผยแพรคูมือ: -

