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คู่มือสำหรับประชำชน: กำรขออนุมัติเปลี่ยนแปลงสถำนที่รับบำนำญของข้ำรำชกำรส่วนท้ องถิ่น ผู้รับบำนำญ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สานักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี
1)
2)
3)
4)
5)

ชื่อกระบวนงำน: การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงสถานที่รับบานาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้รับบานาญ
หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน: สานักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี
ประเภทของงำนบริกำร: ส่งต่อ
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุมัติ
กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2546
6) ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
7) พื้นที่ให้บริกำร: เทศบาลนครนนทบุรี
8) กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ 0 วัน
9) ข้อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
10) ชื่ออ้ ำงอิ งของคู่ มือ ประชำชน คู่มือสาหรั บประชาชน ตามพระราชบัญญั ติก ารอ านวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 เทศบาลนครนนทบุรี อาเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
11) ช่องทำงกำรให้บริกำร
1) สถำนที่ให้บริกำร สานักการคลัง สานักงานเทศบาลนครนนทบุรี
เลขที่ 1,3 ถนนรัตนาธิเบศร์ ตาบลบางกระสอ อาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
เบอร์โทรติดต่อ 0 2589 0500 , 0 2580 2085 และ 0 2580 2272/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลำเปิดให้บริกำร เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา
07:00 - 17:00 น. (มีพักเที่ยง)
12) หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
1. เทศบาลนครนนทบุรี ที่ไ ด้รับค าร้อ งขอเปลี่ย นแปลงสถานที่รับบ านาญให้ ตรวจสอบและรวบรวมเอกสารส่ ง
สานักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด ภายใน ๕ วัน ทาการนับแต่วันที่ได้รับเรื่อง
2. สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ดาเนินการตรวจสอบเอกสารและส่งกรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่น ภายใน ๕ วันทาการนับแต่วันที่ได้รับเรื่อง
3. อธิบดี กรมส่ง เสริมการปกครองท้ องถิ่ น ในฐานะผู้รั บมอบอ านาจจากกระทรวงมหาดไทย พิจ ารณาอนุมัติ
และแจ้ งผลให้ จังหวัด ทราบและแจ้ งองค์ก รปกครองส่วนท้องถิ่ นทราบโดยตรง ภายใน ๗ วัน ท าการนั บแต่วัน ที่ได้รั บ
เรื่องจากจังหวัด
4. เทศบาลนครนน ทบุ รี ได้ รั บ ค าร้ อ งแจ้ ง ผลการ อนุ มั ติ ใ ห้ ผู้ รั บ บ า นาญทร าบภายใน ๔ วั น ท า กา ร
นับแต่วันที่ได้รับเรื่องจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้ องถิ่น
หมายเหตุ : จะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคาขอทราบภายใน 4 วัน นับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ
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13)
ที่

ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ประเภทขั้นตอน

ระยะเวลำ
ให้บริกำร

ส่วนงำน /
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
สานักการคลัง
เทศบาลนคร
นนทบุรี

การตรวจสอบเอกสาร

ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้รับ 1 ชั่วโมง
บานาญยื่นคาร้องขอ
เปลี่ยนแปลงสถานที่รับ
บานาญ พร้อมเอกสาร
หลักฐานต่อเจ้าหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อตรวจสอบความครบถ้วน
ถูกต้อง

การพิจารณา

เจ้าหน้าที่ขององค์กร
5 วัน
ปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทา
หนังสือสาคัญจ่ายเงิน
บานาญครั้งสุดท้าย (แบบ
บ.ท.13) เสนอผู้มีอานาจ
พิจารณาจัดส่งเอกสาร
ดังกล่าวให้จังหวัดดาเนินการ

สานักการคลัง
เทศบาลนคร
นนทบุรี

การพิจารณา

สานักงานส่งเสริมการปกครอง 5 วัน
ท้องถิ่นจังหวัด ดาเนินการ
ตรวจสอบเอกสารและส่งกรม
ส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่น
อธิบดีกรมส่งเสริมการ
7 วัน
ปกครองท้องถิ่น ในฐานะ
ผู้รับมอบอานาจจาก
กระทรวงมหาดไทย
พิจารณาอนุมัติและแจ้งผล
ให้จังหวัดทราบและแจ้ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ทราบโดยตรงเดิม

กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

1)

2)

3)
การพิจารณา

4)

รำยละเอียดของขั้นตอน
กำรบริกำร

กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

หมำยเหตุ

นับแต่วันที่
เทศบาลนคร
นนทบุรีได้รับ
หนังสือครบถ้วน
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ที่

ประเภทขั้นตอน

รำยละเอียดของขั้นตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้บริกำร

แจ้งผลการพิจารณา

เทศบาลนครนนทบุรีได้รับคา
5)
ร้องแจ้งผลการอนุมัติให้ผู้รับ
บานาญทราบ
ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 21 วัน

4 วัน

ส่วนงำน /
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
เทศบาลนคร
นนทบุรี

14) งำนบริกำรนี้ ผ่ำนกำรดำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว
ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว 25 วัน
15) รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่น คำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่อ อกโดยหน่วยงำนภำครั ฐ
หน่วยงำนภำครัฐผู้ จำนวนเอกสำร จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
ที่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สำเนำ
เอกสำร
ออกเอกสำร
ใบคาร้องขอ
1
0
ฉบับ
เปลี่ยนแปลง
1) สถานที่รับ
บานาญ

2)

รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว หรือ
2 นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่
เกิน 6 เดือน)
จานวน 3 รูป

0

0

15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม
หน่วยงำนภำครัฐผู้
ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม
ออกเอกสำร
ไม่พบเอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม

จำนวนเอกสำร
ฉบับจริง

16) ค่ำธรรมเนียม
1) ไม่มีค่ำธรรมเนียม
ค่ำธรรมเนียม 0 บาท
หมำยเหตุ -

ฉบับ

จำนวนเอกสำร
สำเนำ

หมำยเหตุ

หมำยเหตุ
(ขอรับใบคาร้องขอ
เปลี่ยนแปลง
สถานที่รับบานาญ
ที่หน่วยงานต้น
สังกัด)
-

หน่วยนับ
เอกสำร

หมำยเหตุ
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17) ช่องทำงกำรร้องเรียน
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน สานักงานเทศบาลนครนนทบุรี เลขที่ 1,3 ถนนรัตนาธิเบศร์ ตาบลบางกระสอ อาเภอเมือง
จังหวัดนนทบุรี 11000
เบอร์โทรติดต่อ 0 2589 0500 , 0 2580 2085 และ 0 2580 2272
หรือทางเว็บไซต์ www.nakornnont.go.th
หมำยเหตุ 18) ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
19) หมำยเหตุ
วันที่พิมพ์
สถำนะ
จัดทำโดย
อนุมัติโดย
เผยแพร่
โดย

12/12/2561
เผยแพร่คู่มือบนเว็บไซต์แล้ว
เทศบาลนครนนทบุรี
นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

