คูมือสําหรับประชาชน : การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงสถานที่รับบํานาญของขาราชการสวนทองถิ่น
ผูรับบํานาญ
หนวยงานที่ใหบริการ :เทศบาลเมืองเขลางคนครอําเภอเมืองลําปางจังหวัดลําปางกระทรวงมหาดไทย
หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข (ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. ขาราชการสวนทองถิ่นผูรับบํานาญทีย
่ ายภูมิลําเนาและประสงคจะโอนการรับบํานาญจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เดิมไป
รับที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นทีใ่ หมโดยตองเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบเดียวกันสามารถยื่นเรื่องการขออนุมัติ
เปลี่ยนแปลงสถานทีร่ ับบํานาญได
ู ตองหรือไมครบถวนและไมอาจแกไข/เพิ่มเติมไดในขณะนัน
้ ผูรับคํา
2. กรณีคําขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไมถก
ขอและผูย
 ื่นคําขอจะตองลงนามบันทึกทั้งสองฝายและรายการเอกสาร/หลักฐานรวมกันพรอมกําหนดระยะเวลาใหผย
ู ื่นคําขอ
ดําเนินการแกไข/เพิ่มเติมหากผูยื่นคําขอไมดาํ เนินการแกไข/เพิ่มเติมไดภายในระยะเวลาที่กําหนดผูร ับคําขอจะดําเนินการคืนคํา
ขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
3. พนักงานเจาหนาทีจ
่ ะยังไมพิจารณาคําขอและยังไมนับระยะเวลาดําเนินงานจนกวาผูย
 น
ื่ คําขอจะดําเนินการแกไขคําขอหรือ
ยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถวนตามบันทึกสองฝายนั้นเรียบรอยแลว
4. ระยะเวลาการใหบริการตามคูมือเริ่มนับหลังจากเจาหนาที่ผรู ับคําขอและรายการเอกสารหลักฐานแลวเห็นวามีความครบถวน
ตามที่ระบุไวในคูมือประชาชน
หมายเหตุ : จะแจงผลการพิจารณาใหผย
ู ื่นคําขอทราบภายใน 7 วันนับแตวน
ั ที่พิจารณาแลวเสร็จ
ชองทางการใหบริการ

สถานที่ใหบริการ
งานอัตรากําลังและพัฒนาบุคลากรฝายการเจาหนาที่สาํ นัก
ปลัดเทศบาลเทศบาลเมืองเขลางคนครอําเภอเมืองจังหวัดลําปาง
โทรศัพท 0 5422 5967 ตอ 120 /ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน
(หมายเหตุ: -)

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวัน
่ างราชการกําหนด) ตัง้ แตเวลา
ศุกร (ยกเวนวันหยุดทีท
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานทีร
่ ับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดําเนินการรวม :25 วัน
ลําดับ
1)

ขั้นตอน
การตรวจสอบเอกสาร
ขาราชการสวนทองถิ่นผูรับบํานาญยื่นคํารองขอเปลี่ยนแปลง
สถานทีร่ ับบํานาญพรอมเอกสารหลักฐานตอเจาหนาที่ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นเพือ
่ ตรวจสอบความครบถวนถูกตอง
(หมายเหตุ: (หนวยงานผูรับผิดชอบคือองคกรปกครองสวน

ระยะเวลา
1 ชั่วโมง

สวนที่รบ
ั ผิดชอบ
กรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น

การพิจารณา
เจาหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทําหนังสือสําคัญ
จายเงินบํานาญครั้งสุดทาย (แบบบ.ท.13) เสนอผูมีอํานาจ
พิจารณาจัดสงเอกสารดังกลาวใหจังหวัดดําเนินการ
่ ดรับคํารอง
(หมายเหตุ: (1. ระยะเวลา : 7 วันนับจากวันทีไ
2. หนวยงานผูร ับผิดชอบคือองคกรปกครองสวนทองถิ่นเดิมที่
ขาราชการสวนทองถิ่นผูรับบํานาญไดรับบํานาญอยู) )
การพิจารณา
เจาหนาที่ของสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัด
ตรวจสอบเอกสารหลักฐานเสนอผูวาราชการจังหวัดพิจารณา
จัดสงใหกับกรมสงเสริมการปกครองทองถิน
่
่ ํานักงาน
(หมายเหตุ: (1. ระยะเวลา : ภายใน 7 วันนับจากวันทีส

7 วัน

กรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น

7 วัน

กรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น

ทองถิ่นเดิมที่ขา ราชการสวนทองถิ่นผูรบ
ั บํานาญไดรับบํานาญ
อยู))
2)

3)

สงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดไดรับเรื่อง

ลําดับ

4)

ขั้นตอน
2. หนวยงานผูร ับผิดชอบคือสํานักงานสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่นจังหวัด))
การพิจารณา
เจาหนาที่ของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นตรวจสอบเอกสาร
หลักฐานเสนออธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นพิจารณา
อนุมัติและลงนามในหนังสือแจงจังหวัดทีจ
่ ัดสงเรื่องและจังหวัด
ที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงใหมที่ขอยายมิไดอยูใ นจังหวัด
เดียวกันกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นเดิม

ระยะเวลา

สวนที่รบ
ั ผิดชอบ

10 วัน

กรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น

(หมายเหตุ: (1. ระยะเวลา : ภายใน 10 วันนับจากวันที่กรม
สงเสริมการปกครองทองถิ่นไดรับเรื่องจากจังหวัด
2. หนวยงานผูร ับผิดชอบคือสวนบําเหน็จบํานาญและสวัสดิการ
สํานักบริหารการคลังทองถิ่น))
รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลําดับ
ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี)
1)
ใบคํารองขอเปลี่ยนแปลงสถานที่รบ
ั บํานาญ
ฉบับจริง1ฉบับ
สําเนา0ฉบับ
หมายเหตุ(ขอรับใบคํารองขอเปลี่ยนแปลงสถานทีร่ ับบํานาญที่
หนวยงานตนสังกัด)
2)
รูปถายหนาตรงขนาด 1 นิ้วหรือ 2 นิ้ว (ถายไวไมเกิน 6 เดือน)
จํานวน 3 รูป
ฉบับจริง0ฉบับ
สําเนา0ฉบับ
หมายเหตุคาธรรมเนียม
ลําดับ
1)
ไมมีคาธรรมเนียม
(หมายเหตุ: -)

รายละเอียดคาธรรมเนียม

หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร
-

-

คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ)
คาธรรมเนียม 0 บาท

ชองทางการรองเรียน แนะนําบริการ
ลําดับ
ชองทางการรองเรียน / แนะนําบริการ
1)
ศูนยรับเรื่องราวรองทุกขเทศบาลเมืองเขลางคนครโทรศัพท 0-5422-3701 หรือ
http://www.kelangnakorn.org/complain/callcenter.php
(หมายเหตุ: -)
2)
ศูนยบริการประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
ิ กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตูปณ.1111
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสต
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสต
ิ กทม. 10300))
แบบฟอรม ตัวอยางและคูม
 ือการกรอก
ลําดับ

ชื่อแบบฟอรม

ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก

หมายเหตุ
-

ขอมูลสําหรับเจาหนาที่
ชื่อกระบวนงาน:การขออนุมัตเิ ปลี่ยนแปลงสถานทีร่ ับบํานาญของขาราชการสวนทองถิ่นผูรับบํานาญ
หนวยงานกลางเจาของกระบวนงาน:สํานักบริหารการคลังทองถิ่นกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นสํานักบริหารการคลัง
ทองถิ่น
ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
หมวดหมูของงานบริการ: อนุมัติ
กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกีย
่ วของ:
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่นพ.ศ. 2546
ระดับผลกระทบ:บริการทัว่ ไป
พื้นที่ใหบริการ:สวนกลาง
กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงทีก
่ ําหนดระยะเวลา:ระยะเวลาทีก
่ า
ํ หนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ: 0.0
ขอมูลสถิติของกระบวนงาน:
จํานวนเฉลีย
่ ตอเดือน 0
จํานวนคําขอทีม
่ ากทีส
่ ุด 0
จํานวนคําขอทีน
่ อยทีส
่ ุด 0
ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน:การขออนุมัตเิ ปลี่ยนแปลงสถานทีร่ ับบํานาญของขาราชการสวนทองถิ่นผูรับบํานาญ
เอกสารฉบับนี้ดาวนโหลดจากเว็บไซตระบบสารสนเทศศูนยกลางขอมูลคูมือสําหรับประชาชน
Backend.info.go.th

วันที่เผยแพรคูมือ: -

