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คคคู่ม มือสสสำหร รับประชสำชน : กสำรลงทะเบบียนและยมืยื่นคสสำขอร รับเง งินเบบีบยย รังชบีพผค ผู้สคงอสำยย
หนคู่วยงสำนทบียื่ใหผู้บร งิกสำร : องคค์การบรริหารสสวนตตาบลคตาพพพี้ อตาเภอนาแก จจังหวจัดนครพนม กระทรวงมหาดไทย 

หล รักเกณฑฑ์ ว งิธบีกสำร เงมืยื่อนไข (ถผู้สำมบี) ในกสำรยมืยื่นคสสำขอ และในกสำรพงิจสำรณสำอนยญสำต

ระเบพยบกระทรวงมหาดไทย วสาด ด้วยหลจักเกณฑค์การจสายเงรินเบพพี้ยยจังช พพผผ ด้สผงอายยุขององคค์กรปกครองสสวนท ด้องถริถิ่น พ.ศ. 
2552 กตาหนดให ด้ภายในเดดือนพฤศจริกายนของทยุกปพ  ให ด้ผผ ด้ทพถิ่จะมพอายยุครบหกส ริบปพบรริบผรณค์ขขพี้นไปในปพงบประมาณถจัดไป และมพ
คยุณสมบจัตริครบถ ด้วนมาลงทะเบพยน และยดืถิ่นคตาขอรจับเงรินเบพพี้ยยจังชพพผผ ด้สผงอายยุด ด้วยตนเองตสอองคค์กรปกครองสสวนท ด้องถริถิ่นทพถิ่ตนมพ
ภผมริลตาเนา ณ สตานจักงานขององคค์กรปกครองสสวนท ด้องถริถิ่นหรดือสถานทพถิ่ทพถิ่องคค์กรปกครองสสวนท ด้องถริถิ่นกตาหนด

หลจักเกณฑค์

    1.มพสจัญชาตริไทย

    2.มพภผมริลตาเนาอยผสในเขตองคค์กรปกครองสสวนท ด้องถริถิ่นตามทะเบพยนบ ด้าน

    3.มพอายยุหกสริบปพบรริบผรณค์ขขพี้นไป ซขถิ่งได ด้ลงทะเบพยน และยดืถิ่นคตาขอรจับเงรินเบพพี้ยยจังชพพผผ ด้สผงอายยุตสอองคค์กรปกครองสสวนท ด้องถริถิ่น

    4.ไมสเปป็ นผผ ด้ได ด้รจับสวจัสดริการหรดือส ริทธริประโยชนค์อดืถิ่นใดจากหนสวยงานภาครจัฐ รจัฐวริสาหกริจ หรดือองคค์กรปกครองสสวนท ด้องถริถิ่น ได ด้แกส 
ผผ ด้รจับบตานาญ เบพพี้ยหวจัดบตานาญพริเศษ หรดือเงรินอดืถิ่นใดในลจักษณะเดพยวกจัน ผผ ด้สผงอายยุทพถิ่อยผสในสถานสงเคราะหค์ของรจัฐหรดือองคค์กร
ปกครองสสวนท ด้องถริถิ่น ผผ ด้ได ด้รจับเงรินเดดือน คสาตอบแทน รายได ด้ประจตา หรดือผลประโยชนค์อยสางอดืถิ่นทพถิ่รจัฐหรดือองคค์กรปกครองสสวนท ด้องถริถิ่น
จจัดให ด้เปป็ นประจตา ยกเว ด้นผผ ด้พริการและผผ ด้ปส วยเอดสค์ตามระเบพยบกระทรวงมหาดไทย วสาด ด้วยการจสายเงรินสงเคราะหค์เพดืถิ่อการยจังช พพของ
องคค์กรปกครองสสวนท ด้องถริถิ่น พ.ศ. 2548

    ในการยดืถิ่นคตาขอรจับลงทะเบพยนรจับเงรินเบพพี้ยยจังชพพผผ ด้สผงอายยุ ผผ ด้สผงอายยุจะต ด้องแสดงความประสงคค์ขอรจับเงรินเบพพี้ยยจังชพพผผ ด้สผงอายยุโดย
วริธพใดวริธพหนขถิ่ง ดจังตสอไปนพพี้

       1.รจับเงรินสดด ด้วยตนเอง หรดือรจับเงรินสดโดยบยุคคลทพถิ่ได ด้รจับมอบอตานาจจากผผ ด้มพส ริทธริ

       2.โอนเงรินเข ด้าบจัญชพเงรินฝากธนาคารในนามผผ ด้มพส ริทธริ หรดือโอนเงรินเข ด้าบจัญชพเงรินฝากธนาคารในนามบยุคคลทพถิ่ได ด้รจับมอบอตานาจ
จากผผ ด้มพส ริทธริ

ว ริธพการ

     1.ผผ ด้ทพถิ่จะมพส ริทธริรจับเงรินเบพพี้ยยจังชพพผผ ด้สผงอายยุในปพงบประมาณถจัดไป ยดืถิ่นคตาขอตามแบบพร ด้อมเอกสารหลจักฐานตสอองคค์กรปกครอง
สสวนท ด้องถริถิ่น ณ สถานทพถิ่และภายในระยะเวลาทพถิ่องคค์กรปกครองสสวนท ด้องถริถิ่นประกาศกตาหนดด ด้วยตนเอง หรดือมอบอตานาจให ด้ผผ ด้อดืถิ่น
ดตาเนรินการได ด้

     2.กรณพผผ ด้สผงอายยุทพถิ่ได ด้รจับเงรินเบพพี้ยยจังชพพผผ ด้สผงอายยุจากองคค์กรปกครองสสวนท ด้องถริถิ่นในปพงบประมาณทพถิ่ผสานมา ให ด้ถดือวสาเปป็ นผผ ด้ได ด้ลง
ทะเบพยน และยดืถิ่นคตาขอรจับเบพพี้ยยจังชพพผผ ด้สผงอายยุตามระเบพยบนพพี้แล ด้ว

     3.กรณพผผ ด้สผงอายยุทพถิ่มพส ริทธริได ด้รจับเบพพี้ยยจังชพพย ด้ายทพถิ่อยผส และยจังประสงคค์จะรจับเงรินเบพพี้ยยจังชพพผผ ด้สผงอายยุ ต ด้องไปแจ ด้งตสอองคค์กรปกครอง
สสวนท ด้องถริถิ่นแหสงใหมสทพถิ่ตน  ย ด้ายไป
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ชคู่องทสำงกสำรใหผู้บรงิกสำร

 สถสำนทบียื่ใหผู้บร งิกสำร
ทพถิ่ทตาการองคค์การบรริหารสสวนตตาบลคตาพพพี้  อ.นาแก จ.นครพนม/
ตริดตสอด ด้วยตนเอง ณ หนสวยงาน
(หมายเหตยุ: (ระยะเวลาเปริดให ด้บรริการ 1 – 30 พฤศจริกายน ของ
ทยุกปพ )) 

ระยะเวลสำเปงิดใหผู้บรงิกสำร เปริดให ด้บรริการวจัน จจันทรค์ ถขง วจัน
ศยุกรค์ (ยกเว ด้นวจันหยยุดทพถิ่ทางราชการกตาหนด) ตจั พี้งแตสเวลา 
08:30 - 16:30 น. (มพพจักเทพถิ่ยง)

ข รับนตอน ระยะเวลสำ และสคู่วนงสำนทบียื่ร รับผงิดชอบ
ระยะเวลสำในกสำรดสสำเนงินกสำรรวม : 30 นาทพ

ลสสำด รับ ข รับนตอน ระยะเวลสำ สคู่วนทบียื่ร รับผงิดชอบ
1) กสำรตรวจสอบเอกสสำร

ผผ ด้ทพถิ่ประสงคค์จะขอรจับเบพพี้ยยจังชพพผผ ด้สผงอายยุ ในปพงบประมาณถจัดไป   
หรดือผผ ด้รจับมอบอตานาจ ยดืถิ่นคตาขอพร ด้อมเอกสารหลจักฐาน และเจ ด้า
หน ด้าทพถิ่ตรวจสอบคตาร ด้องขอลงทะเบพยน และเอกสารหลจักฐาน
ประกอบ
(หมายเหตยุ: (1. ระยะเวลา : 20 นาทพ (ระบยุระยะเวลาทพถิ่ให ด้บรริการ
จรริง)
2. หนสวยงานผผ ด้รจับผริดชอบ คดือ  องคค์การบรริหารสสวนตตาบลคตาพพพี้  
อ.นาแก จ.นครพนม)) 

20 นาทพ องคค์การบรริหารสสวน
ตตาบลคตาพพพี้ อตาเภอนาแก

จจังหวจัดนครพนม

2) กสำรพงิจสำรณสำ
ออกใบรจับลงทะเบพยนตามแบบยดืถิ่นคตาขอลงทะเบพยนให ด้
ผผ ด้ขอลงทะเบพยนหรดือผผ ด้รจับมอบอตานาจ

(หมายเหตยุ: (1. ระยะเวลา : 10 นาทพ (ระบยุระยะเวลาทพถิ่ให ด้บรริการ
จรริง)
2. หนสวยงานผผ ด้รจับผริดชอบ คดือ องคค์การบรริหารสสวนตตาบลคตาพพพี้ 
อ.นาแก จ.นครพนม)) 

10 นาทพ องคค์การบรริหารสสวน
ตตาบลคตาพพพี้ อตาเภอนาแก

จจังหวจัดนครพนม

รสำยกสำรเอกสสำร หล รักฐสำนประกอบ
ลสสำด รับ ชมืยื่อเอกสสำร จสสำนวน และรสำยละเอบียดเพงิยื่มเต งิม (ถผู้สำมบี) หนคู่วยงสำนภสำคร รัฐผค ผู้ออกเอกสสำร

1) บ รัตรประจสสำต รัวประชสำชนหรมือบ รัตรอมืยื่นทบียื่ออกใหผู้โดยหนคู่วยงสำนของร รัฐ
ทบียื่ม บีรคปถคู่สำยพรผู้อมสสสำเนสำ
ฉบ รับจรงิง 1 ชยุด
สสสำเนสำ 1 ชยุด
หมสำยเหตย -

-

2) ทะเบบียนบผู้สำนพรผู้อมสสสำเนสำ
ฉบ รับจรงิง 1 ชยุด
สสสำเนสำ 1 ชยุด
หมสำยเหตย -

-

3) สมยดบ รัญชบีเง งิฝสำกธนสำคสำรพรผู้อมสสสำเนสำ (กรณบีทบียื่ผค ผู้ขอร รับเง งินเบบีบย
ย รังชบีพ ผค ผู้ประสงคฑ์ขอร รับเง งินเบบีบยย รังชบีพผค ผู้สคงอสำยยประสงคฑ์ขอร รับเง งิน
เบบีบยย รังชบีพผค ผู้สคงอสำยยผคู่สำนธนสำคสำร)
ฉบ รับจรงิง 1 ชยุด
สสสำเนสำ 1 ชยุด
หมสำยเหตย -

-

4) หน รังสมือมอบอสสำนสำจ (กรณบีมอบอสสำนสำจใหผู้ดสสำเนงินกสำรแทน)
ฉบ รับจรงิง 1 ฉบจับ

-
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ลสสำด รับ ชมืยื่อเอกสสำร จสสำนวน และรสำยละเอบียดเพงิยื่มเต งิม (ถผู้สำมบี) หนคู่วยงสำนภสำคร รัฐผค ผู้ออกเอกสสำร
สสสำเนสำ 0 ฉบจับ
หมสำยเหตย -

5) บ รัตรประจสสำต รัวประชสำชนหรมือบ รัตรอมืยื่นทบียื่ออกใหผู้โดยหนคู่วยงสำนของร รัฐ
ทบียื่ม บีรคปถคู่สำยพรผู้อมสสสำเนสำของผค ผู้ร รับมอบอสสำนสำจ (กรณบีมอบอสสำนสำจใหผู้
ดสสำเนงินกสำรแทน)
ฉบ รับจรงิง 1 ชยุด
สสสำเนสำ 1 ชยุด
หมสำยเหตย -

-

6) สมยดบ รัญชบีเง งิฝสำกธนสำคสำรพรผู้อมสสสำเนสำของผค ผู้ร รับมอบอสสำนสำจ (กรณบีผค ผู้
ขอร รับเง งินเบบีบยย รังชบีพผค ผู้ประสงคฑ์ขอร รับเง งินเบบีบยย รังชบีพผค ผู้สคงอสำยย
ประสงคฑ์ขอร รับเง งินเบบีบยย รังชบีพผค ผู้สคงอสำยยผคู่สำนธนสำคสำรของผค ผู้ร รับมอบ
อสสำนสำจ)
ฉบ รับจรงิง 1 ชยุด
สสสำเนสำ 1 ชยุด
หมสำยเหตย -

-

คคู่สำธรรมเนบียม
ลสสำด รับ รสำยละเอบียดคคู่สำธรรมเนบียม คคู่สำธรรมเนบียม (บสำท / รผู้อยละ)

ไมสมพข ด้อมผลคสาธรรมเนพยม

ชคู่องทสำงกสำรรผู้องเรบียน แนะนสสำบรงิกสำร
ลสสำด รับ ชคู่องทสำงกสำรรผู้องเรบียน / แนะนสสำบรงิกสำร

1) ทพถิ่ทตาการองคค์การบรริหารสสวนตตาบลคตาพพพี้  อ.นาแก จ.นครพนม  โทร ๐๔๒-๐๖๑๒๒๕ ๐๖๑๒๒๙  
www.kumpee.go.th
(หมายเหตยุ: -) 

2) ศผนยค์บรริการประชาชน สตานจักปลจัดสตานจักนายกรจัฐมนตรพ
(หมายเหตยุ: ( เลขทพถิ่ 1 ถ.พริษณยุโลก เขตดยุส ริต กทม. 10300 / สายดสวน 1111 / www.1111.go.th / ตผ ด้ ปณ.1111 
เลขทพถิ่ 1 ถ.พริษณยุโลก เขตดยุส ริต กทม. 10300)) 

แบบฟอรฑ์ม ต รัวอยคู่สำงและคคคู่ม มือกสำรกรอก
ลสสำด รับ ชมืยื่อแบบฟอรฑ์ม

1) แบบคตาขอลงทะเบพยนรจับเงรินเบพพี้ยยจังชพพผผ ด้สผงอายยุ
(หมายเหตยุ: -) 

หมสำยเหตย
-

ชมืยื่อกระบวนงสำน: การลงทะเบพยนและยดืถิ่นคตาขอรจับเงรินเบพพี้ยยจังชพพผผ ด้สผงอายยุ 
หนคู่วยงสำนกลสำงเจผู้สำของกระบวนงสำน: สตานจักสสงเสรริมการพจัฒนาเศรษฐกริจ สจังคม และการมพสสวนรสวม กรมสสงเสรริมการปกครอง
ท ด้องถริถิ่น สตานจักสสงเสรริมการพจัฒนาเศรษฐกริจ สจังคม และการมพสสวนรสวม
ประเภทของงสำนบรงิกสำร: กระบวนงานบรริการทพถิ่เบป็ดเสรป็จในหนสวยเดพยว
หมวดหมคคู่ของงสำนบรงิกสำร: ขขพี้นทะเบพยน
กฎหมสำยทบียื่ใหผู้อสสำนสำจกสำรอนยญสำต หรมือทบียื่เกบียื่ยวขผู้อง:

 
1)ระเบพยบกระทรวงมหาดไทย วสาด ด้วยหลจักเกณฑค์การจสายเงรินเบพพี้ยยจังช พพผผ ด้สผงอายยุขององคค์กรปกครองสสวนท ด้องถริถิ่น พ.ศ. 2552 
ระด รับผลกระทบ: บรริการทจัถิ่วไป
พมืบนทบียื่ใหผู้บร งิกสำร: ท ด้องถริถิ่น

ขผู้อมคลสสสำหร รับเจผู้สำหนผู้สำทบียื่
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กฎหมสำยขผู้อบ รังค รับ/ขผู้อตกลงทบียื่กสสำหนดระยะเวลสำ: -
ระยะเวลสำทบียื่กสสำหนดตสำมกฎหมสำย / ขผู้อกสสำหนด ฯลฯ: 0.0

ขผู้อมคลสถงิต งิของกระบวนงสำน:

จตานวนเฉลพถิ่ยตสอเดดือน 0
จตานวนคตาขอทพถิ่มากทพถิ่สยุด 0
จตานวนคตาขอทพถิ่น ด้อยทพถิ่สยุด 0

ชมืยื่ออผู้สำงองิงของคคคู่ม มือประชสำชน: สตาเนาคผสมดือประชาชน 05/08/2015 15:28

เอกสารฉบจับนพพี้ดาวนค์โหลดจากเวป็บไซตค์ระบบสารสนเทศศผนยค์กลางข ด้อมผลคผสมดือสตาหรจับประชาชน
Backend.info.go.th

วจันทพถิ่เผยแพรสคผสมดือ: -


