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คคคู่ม มือสสสำหร รับประชสำชน : กสำรลงทะเบบียนและยมืยื่นคสสำขอร รับเง งินเบบีบยควสำมพงิกสำร
หนคู่วยงสำนทบียื่ใหห้บร งิกสำร : องคค์การบรริหารสสวนตตาบลคตาพพพี้ อตาเภอนาแก จจังหวจัดนครพนม กระทรวงมหาดไทย 

หล รักเกณฑฑ์ ว งิธบีกสำร เงมืยื่อนไข (ถห้สำมบี) ในกสำรยมืยื่นคสสำขอ และในกสำรพงิจสำรณสำอนนุญสำต

ระเบพยบกระทรวงมหาดไทย วสาด ด้วยหลจักเกณฑค์การจสายเงรินเบพพี้ยความพริการให ด้คนพริการขององคค์กรปกครองสสวนท ด้องถริถิ่น
พ.ศ.2553 กตาหนดให ด้ภายในเดดือนพฤศจริกายนของททุกปพให ด้คนพริการ ลงทะเบพยนและยดืถิ่นคตาขอรจับเงรินเบพพี้ยความพริการ
ในปพงบประมาณถจัดไป ณ ทพถิ่ทตาการองคค์กรปกครองสสวนท ด้องถริถิ่นทพถิ่ตนมพภภูมริลตาเนา หรดือสถานทพถิ่ทพถิ่องคค์กรปกครองสสวนท ด้อง

ถริถิ่นกตาหนด
หลจักเกณฑค์

     ผภู ด้มพส ริทธริจะได ด้รจับเงรินเบพพี้ยความพริการ ต ด้องเปป็ นผภู ด้มพคทุณสมบจัตริและไมสมพลจักษณะต ด้องห ด้าม ดจังตสอไปนพพี้

 1. มพสจัญชาตริไทย

 2. มพภภูมริลตาเนาอยภูสในเขตองคค์กรปกครองสสวนท ด้องถริถิ่นตามทะเบพยนบ ด้าน

 3.มพบจัตรประจตาตจัวคนพริการตามกฎหมายวสาด ด้วยการสสงเสรริมการคทุณภาพชพวริตคนพริการ

 4.ไมสเปป็ นบทุคคลซซถิ่งอยภูสในความอทุปการของสถานสงเคราะหค์ของรจัฐ

ในการยดืถิ่นคตาขอลงทะเบพยนรจับเงรินเบพพี้ยความพริการ คนพริการหรดือผภู ด้ดภูแลคนพริการจะต ด้องแสดงความประสงคค์ขอรจับเงรินเบพพี้ยความพริการ
โดยรจับเงรินสดด ด้วยตนเอง หรดือโอนเงรินเข ด้าบจัญชพเงรินฝากธนาคารในนามคนพริการหรดือผภู ด้ดภูแลคนพริการ ผภู ด้แทนโดยชอบธรรม ผภู ด้
พริทจักษค์ ผภู ด้อนทุบาล แล ด้วแตสกรณพ

ในกรณพทพถิ่คนพริการเปป็ นผภู ด้เยาวค์ซ ซถิ่งมพผภู ด้แทนโดยชอบ คนเสมดือนไร ด้ความสามารถหรดือคนไร ด้ความสามารถ ให ด้ผภู ด้แทนโดยชอบธรรม ผภู ด้
พริทจักษค์ หรดือผภู ด้อนทุบาล แล ด้วแตสกรณพ ยดืถิ่นคตาขอแทนโดยแสดงหลจักฐานการเปป็ นผภู ด้แทนดจังกลสาว

วริธพการ

    1. คนพริการทพถิ่จะมพส ริทธริรจับเงรินเบพพี้ยความพริการในปพงบประมาณถจัดไป ให ด้คนพริการ หรดือผภู ด้ดภูแลคนพริการ ผภู ด้แทนโดยชอบธรรม ผภู ด้
พริทจักษค์ ผภู ด้อนทุบาล แล ด้วแตสกรณพ ยดืถิ่นคตาขอตามแบบพร ด้อมเอกสารหลจักฐานตสอองคค์กรปกครองสสวนท ด้องถริถิ่นณ สถานทพถิ่และภายใน
ระยะเวลา ทพถิ่องคค์กรปกครองสสวนท ด้องถริถิ่นประกาศกตาหนด

    2.กรณพคนพริการทพถิ่ได ด้รจับเงรินเบพพี้ยความพริการจากองคค์กรปกครองสสวนท ด้องถริถิ่นในปพงบประมาณทพถิ่ผสานมา ให ด้ถดือวสาเปป็ นผภู ด้ได ด้ลง
ทะเบพยนและยดืถิ่นคตาขอรจับเบพพี้ยความพริการตามระเบพยบนพพี้แล ด้ว

    3. กรณพคนพริการทพถิ่มพส ริทธริได ด้รจับเบพพี้ยความพริการได ด้ย ด้ายทพถิ่อยภูส และยจังประสงคค์ประสงคค์จะรจับเงรินเบพพี้ยความพริการต ด้องไปแจ ด้งตสอ
องคค์กรปกครองสสวนท ด้องถริถิ่นแหสงใหมสทพถิ่ตนย ด้ายไป

 

ชคู่องทสำงกสำรใหห้บรงิกสำร

 สถสำนทบียื่ใหห้บร งิกสำร
ทพถิ่ทตาการองคค์องคค์การบรริหารสสวนตตาบลคตาพพพี้ อ.นาแก จ.นครพนม/

ระยะเวลสำเปงิดใหห้บรงิกสำร เปริดให ด้บรริการวจัน จจันทรค์ ถซง วจัน
ศทุกรค์ (ยกเว ด้นวจันหยทุดทพถิ่ทางราชการกตาหนด) ตจั พี้งแตสเวลา 
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ตริดตสอด ด้วยตนเอง ณ หนสวยงาน
(หมายเหตทุ: (ระยะเวลาเปริดให ด้บรริการ 1 – 30 พฤศจริกายน ของ
ททุกปพ )) 

08:30 - 16:30 น. (มพพจักเทพถิ่ยง)

ข รับนตอน ระยะเวลสำ และสคู่วนงสำนทบียื่ร รับผงิดชอบ
ระยะเวลสำในกสำรดสสำเนงินกสำรรวม : 30 นาทพ

ลสสำด รับ ข รับนตอน ระยะเวลสำ สคู่วนทบียื่ร รับผงิดชอบ
1) กสำรตรวจสอบเอกสสำร

ผภู ด้ทพถิ่ประสงคค์จะขอรจับเบพพี้ยความพริการในปพงบประมาณถจัดไป         
หรดือผภู ด้รจับมอบอตานาจ ยดืถิ่นคตาขอ พร ด้อมเอกสารหลจักฐาน และเจ ด้า
หน ด้าทพถิ่ตรวจสอบคตาร ด้องขอลงทะเบพยน และเอกสารหลจักฐาน
ประกอบ
(หมายเหตทุ: (1. ระยะเวลา : 20 นาทพ (ระบทุระยะเวลาทพถิ่ให ด้บรริการ
จรริง)
2. หนสวยงานผภู ด้รจับผริดชอบ คดือ องคค์การบรริหารสสวนตตาบลคตาพพพี้)) 

20 นาทพ องคค์การบรริหารสสวน
ตตาบลคตาพพพี้ อตาเภอนาแก

จจังหวจัดนครพนม

2) กสำรพงิจสำรณสำ
ออกใบรจับลงทะเบพยน ตามแบบยดืถิ่นคตาขอลงทะเบพยนให ด้ผภู ด้ขอลง
ทะเบพยน
(หมายเหตทุ: (1. ระยะเวลา : 10 นาทพ (ระบทุระยะเวลาทพถิ่ให ด้บรริการ
จรริง)
2. หนสวยงานผภู ด้รจับผริดชอบ คดือ องคค์การบรริหารสสวนตตาบลคตาพพพี้)) 

10 นาทพ องคค์การบรริหารสสวน
ตตาบลคตาพพพี้ อตาเภอนาแก

จจังหวจัดนครพนม

รสำยกสำรเอกสสำร หล รักฐสำนประกอบ
ลสสำด รับ ชมืยื่อเอกสสำร จสสำนวน และรสำยละเอบียดเพงิยื่มเต งิม (ถห้สำมบี) หนคู่วยงสำนภสำคร รัฐผค ห้ออกเอกสสำร

1) บ รัตรประจสสำต รัวคนพงิกสำรตสำมกฎหมสำยวคู่สำดห้วย กสำรสคู่งเสรงิมกสำร
คนุณภสำพชบีว งิตคนพงิกสำรพรห้อมสสสำเนสำ
ฉบ รับจรงิง 1 ชทุด
สสสำเนสำ 1 ชทุด
หมสำยเหตนุ -

-

2) ทะเบบียนบห้สำนพรห้อมสสสำเนสำ
ฉบ รับจรงิง 1 ชทุด
สสสำเนสำ 1 ชทุด
หมสำยเหตนุ -

-

3) สมนุดบ รัญชบีเง งินฝสำกธนสำคสำรพรห้อมสสสำเนสำ (กรณบีทบียื่ผค ห้ขอร รับเง งินเบบีบย
ควสำมพงิกสำรประสงคฑ์ขอร รับเง งินเบบีบยย รังชบีพผค ห้สคงอสำยนุผคู่สำนธนสำคสำร)
ฉบ รับจรงิง 1 ชทุด
สสสำเนสำ 1 ชทุด
หมสำยเหตนุ -

-

4) บ รัตรประจสสำต รัวประชสำชนหรมือบ รัตรอมืยื่นทบียื่ออกโดยหนคู่วยงสำนของร รัฐทบียื่ม บี
รคปถคู่สำยพรห้อมสสสำเนสำของผค ห้ดคแลคนพงิกสำร ผค ห้แทนโดยชอบธรรม ผค ห้
พงิท รักษฑ์ ผค ห้อนนุบสำล แลห้วแตคู่กรณบี (กรณบียมืยื่นคสสำขอแทน)
ฉบ รับจรงิง 1 ชทุด
สสสำเนสำ 1 ชทุด
หมสำยเหตนุ -

-

5) สมนุดบ รัญชบีเง งินฝสำกธนสำคสำรพรห้อมสสสำเนสำของผค ห้ดคแลคนพงิกสำร ผค ห้แทน
โดยชอบธรรม ผค ห้พงิท รักษฑ์ ผค ห้อนนุบสำล แลห้วแตคู่กรณบี (กรณบีทบียื่คนพงิกสำร
เปป็ นผค ห้เยสำว ฑ์ซซยื่งมบีผค ห้แทนโดยชอบ คนเสมมือนไรห้ควสำมสสำมสำรถ หรมือคน
ไรห้ควสำมสสำมสำรถ ใหห้ผค ห้แทนโดยชอบธรรม ผค ห้พงิท รักษฑ์ หรมือผค ห้อนนุบสำล 
แลห้วแตคู่กรณบีกสำรยมืยื่นคสสำขอแทนตห้องแสดงหล รักฐสำนกสำรเปป็ นผค ห้แทน
ด รังกลคู่สำว)
ฉบ รับจรงิง 1 ชทุด
สสสำเนสำ 1 ชทุด

-
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ลสสำด รับ ชมืยื่อเอกสสำร จสสำนวน และรสำยละเอบียดเพงิยื่มเต งิม (ถห้สำมบี) หนคู่วยงสำนภสำคร รัฐผค ห้ออกเอกสสำร
หมสำยเหตนุ -

คคู่สำธรรมเนบียม
ลสสำด รับ รสำยละเอบียดคคู่สำธรรมเนบียม คคู่สำธรรมเนบียม (บสำท / รห้อยละ)

ไมสมพข ด้อมภูลคสาธรรมเนพยม

ชคู่องทสำงกสำรรห้องเรบียน แนะนสสำบรงิกสำร
ลสสำด รับ ชคู่องทสำงกสำรรห้องเรบียน / แนะนสสำบรงิกสำร

1) ทพถิ่ทตาการองคค์การบรริหารสสวนตตาบลคตาพพพี้  อ.นาแก จ.นครพนม
(หมายเหตทุ: -) 

2) www.kumpee.go.th
(หมายเหตทุ: (กระดานร ด้องททุกขค์)) 

3) ศภูนยค์บรริการประชาชน สตานจักปลจัดสตานจักนายกรจัฐมนตรพ
(หมายเหตทุ: ( เลขทพถิ่ 1 ถ.พริษณทุโลก เขตดทุส ริต กทม. 10300 / สายดสวน 1111 / www.1111.go.th / ตภู ด้ ปณ.1111 
เลขทพถิ่ 1 ถ.พริษณทุโลก เขตดทุส ริต กทม. 10300)) 

แบบฟอรฑ์ม ต รัวอยคู่สำงและคคคู่ม มือกสำรกรอก
ลสสำด รับ ชมืยื่อแบบฟอรฑ์ม

1) แบบคตาขอลงทะเบพยนรจับเงรินเบพพี้ยความพริการ
(หมายเหตทุ: -) 

หมสำยเหตนุ
-

ชมืยื่อกระบวนงสำน: การลงทะเบพยนและยดืถิ่นคตาขอรจับเงรินเบพพี้ยความพริการ 
หนคู่วยงสำนกลสำงเจห้สำของกระบวนงสำน: สตานจักสสงเสรริมการพจัฒนาเศรษฐกริจ สจังคม และการมพสสวนรสวม กรมสสงเสรริมการปกครอง
ท ด้องถริถิ่น สตานจักสสงเสรริมการพจัฒนาเศรษฐกริจ สจังคม และการมพสสวนรสวม
ประเภทของงสำนบรงิกสำร: กระบวนงานบรริการทพถิ่เบป็ดเสรป็จในหนสวยเดพยว
หมวดหมคคู่ของงสำนบรงิกสำร: ขซพี้นทะเบพยน
กฎหมสำยทบียื่ใหห้อสสำนสำจกสำรอนนุญสำต หรมือทบียื่เกบียื่ยวขห้อง:

 
1)ระเบพยบกระทรวงมหาดไทย วสาด ด้วยหลจักเกณฑค์การจสายเงรินเบพพี้ยความพริการให ด้คนพริการขององคค์กรปกครองสสวนท ด้องถริถิ่น พ.ศ.
2553 
ระด รับผลกระทบ: บรริการทจัถิ่วไป
พมืบนทบียื่ใหห้บร งิกสำร: ท ด้องถริถิ่น
กฎหมสำยขห้อบ รังค รับ/ขห้อตกลงทบียื่กสสำหนดระยะเวลสำ: -
ระยะเวลสำทบียื่กสสำหนดตสำมกฎหมสำย / ขห้อกสสำหนด ฯลฯ: 0.0

ขห้อมคลสถงิต งิของกระบวนงสำน:

จตานวนเฉลพถิ่ยตสอเดดือน 0
จตานวนคตาขอทพถิ่มากทพถิ่สทุด 0
จตานวนคตาขอทพถิ่น ด้อยทพถิ่สทุด 0

ชมืยื่ออห้สำงองิงของคคคู่ม มือประชสำชน: สตาเนาคภูสมดือประชาชน 05/08/2015 14:51

เอกสารฉบจับนพพี้ดาวนค์โหลดจากเวป็บไซตค์ระบบสารสนเทศศภูนยค์กลางข ด้อมภูลคภูสมดือสตาหรจับประชาชน
Backend.info.go.th

ขห้อมคลสสสำหร รับเจห้สำหนห้สำทบียื่
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วจันทพถิ่เผยแพรสคภูสมดือ: -


