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งสำนใหห้บรริกสำร กสำรลงทะเบบียนและยมืยื่นคสสำขอรรับเงรินเบบีบี้ยยรังชบีพผคห้สคงอสำยย
หนคู่วยงสำนทบียื่รรับผริดชอบ สสสำนรักงสำนปลรัด  อบต.โปป่งตสำลอง 

ขอบเขตกสำรใหห้บรริกสำร
สถสำนทบียื่ / ชคู่องทสำงกสำรใหห้บรริกสำร ระยะเวลสำเปปิดใหห้บรริกสำร
1. สตานจักงานปลจัด  องคค์การบรริหารสส่วน
   ตตาบลโปป่งตาลอง 
   โทรศจัพทค์ : 044-009516
  หมายเหตต: ระยะเวลาเปปิดใหห้บรริการ 
  1 – 30 พฤศจริกายนของททุกปป

เปปิดใหห้บรริการททุกววน
 (ไมม่เวห้นววนหยทุดราชการ)  
ตจัตั้งแตส่เวลา 08:30 - 16:30 น.
 (มสีพจักเทสีที่ยง) 

หลรักเกณฑค์ วริธบีกสำร เงมืยื่อนไข (ถห้สำมบี) ในกสำรยมืยื่นคสสำขอ และในกสำรพริจสำรณสำอนยญสำต
     ระเบสียบกระทรวงมหาดไทยวส่าดน้วยหลจักเกณฑค์การจส่ายเงรินเบสีตั้ยยจังชสีพผผน้สผงอายยุขององคค์กรปกครองสส่วนทน้องถริที่นพ.ศ. 2552 
กตาหนดใหน้ภายในเดดือนพฤศจริกายนของทยุกปปีใหน้ผผน้ทสีที่จะมสีอายยุครบหกสริบปปีบรริบผรณค์ขขตั้นไปในปปีงบประมาณถจัดไปและมสีคยุณสมบจัตริ
ครบถน้วนมาลงทะเบสียนและยดืที่นคตาขอรจับเงรินเบสีตั้ยยจังชสีพผผน้สผงอายยุดน้วยตนเองตส่อองคค์กรปกครองสส่วนทน้องถริที่นทสีที่ตนมสีภผมริลตาเนาณ
สตานจักงานขององคค์กรปกครองสส่วนทน้องถริที่นหรดือสถานทสีที่ทสีที่องคค์กรปกครองสส่วนทน้องถริที่นกตาหนด
หลรักเกณฑค์
    1. มสีสจัญชาตริไทย
    2. มสีภผมริลตาเนาอยผส่ในเขตองคค์กรปกครองสส่วนทน้องถริที่นตามทะเบสียนบน้าน
    3. มสีอายยุหกสริบปปีบรริบผรณค์ขขตั้นไปซขที่งไดน้ลงทะเบสียนและยดืที่นคตาขอรจับเงรินเบสีตั้ยยจังชสีพผผน้สผงอายยุตส่อองคค์กรปกครองสส่วนทน้องถริที่น
    4. ไมส่เปป็นผผน้ไดน้รจับสวจัสดริการหรดือสริทธริประโยชนค์อดืที่นใดจากหนส่วยงานภาครจัฐรจัฐวริสาหกริจหรดือองคค์กรปกครองสส่วนทน้องถริที่น
ไดน้แกส่ผผน้รจับบตานาญเบสีตั้ยหวจัดบตานาญพริเศษหรดือเงรินอดืที่นใดในลจักษณะเดสียวกจันผผน้สผงอายยุทสีที่อยผส่ในสถานสงเคราะหค์ของรจัฐหรดือองคค์กร
ปกครองสส่วนทน้องถริที่นผผน้ไดน้รจับเงรินเดดือนคส่าตอบแทนรายไดน้ประจตาหรดือผลประโยชนค์อยส่างอดืที่นทสีที่รจัฐหรดือองคค์กรปกครองสส่วนทน้อง
ถริที่นจจัดใหน้เปป็นประจตายกเวน้นผผน้พริการและผผน้ปป่วยเอดสค์ตามระเบสียบกระทรวงมหาดไทยวส่าดน้วยการจส่ายเงรินสงเคราะหค์เพดืที่อการ
ยจังชสีพขององคค์กรปกครองสส่วนทน้องถริที่นพ.ศ. 2548
ในการยดืที่นคตาขอรจับลงทะเบสียนรจับเงรินเบสีตั้ยยจังชสีพผผน้สผงอายยุผผน้สผงอายยุจะตน้องแสดงความประสงคค์ขอรจับเงรินเบสีตั้ยยจังชสีพผผน้สผงอายยุโดย
วริธสีใดวริธสีหนขที่งดจังตส่อไปนสีตั้
       1. รจับเงรินสดดน้วยตนเองหรดือรจับเงรินสดโดยบยุคคลทสีที่ไดน้รจับมอบอตานาจจากผผน้มสีสริทธริ
       2. โอนเงรินเขน้าบจัญชสีเงรินฝากธนาคารในนามผผน้มสีสริทธริหรดือโอนเงรินเขน้าบจัญชสีเงรินฝากธนาคารในนามบยุคคลทสีที่ไดน้รจับมอบ
อตานาจจากผผน้มสีสริทธริ

หลรักเกณฑค์ วริธบีกสำร เงมืยื่อนไข (ถห้สำมบี) ในกสำรยมืยื่นคสสำขอ และในกสำรพริจสำรณสำอนยญสำต (ตคู่อ) 
วริธบีกสำร
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     1. ผผน้ทสีที่จะมสีสริทธริรจับเงรินเบสีตั้ยยจังชสีพผผน้สผงอายยุในปปีงบประมาณถจัดไปยดืที่นคตาขอตามแบบพรน้อมเอกสารหลจักฐานตส่อองคค์กร
ปกครองสส่วนทน้องถริที่นณสถานทสีที่และภายในระยะเวลาทสีที่องคค์กรปกครองสส่วนทน้องถริที่นประกาศกตาหนดดน้วยตนเองหรดือมอบ
อตานาจใหน้ผผน้อดืที่นดตาเนรินการไดน้
     2. กรณสีผผน้สผงอายยุทสีที่ไดน้รจับเงรินเบสีตั้ยยจังชสีพผผน้สผงอายยุจากองคค์กรปกครองสส่วนทน้องถริที่นในปปีงบประมาณทสีที่ผส่านมาใหน้ถดือวส่าเปป็นผผน้ไดน้
ลงทะเบสียนและยดืที่นคตาขอรจับเบสีตั้ยยจังชสีพผผน้สผงอายยุตามระเบสียบนสีตั้แลน้ว
     3. กรณสีผผน้สผงอายยุทสีที่มสีสริทธริไดน้รจับเบสีตั้ยยจังชสีพยน้ายทสีที่อยผส่และยจังประสงคค์จะรจับเงรินเบสีตั้ยยจังชสีพผผน้สผงอายยุตน้องไปแจน้งตส่อองคค์กร
ปกครองสส่วนทน้องถริที่นแหส่งใหมส่ทสีที่ตนยน้ายไป

ขรับี้นตอน ระยะเวลสำ และสคู่วนงสำนทบียื่รรับผริดชอบ
ขรับี้นตอน หนคู่วยงสำนผคห้รรับผริดชอบ
1. การตรวจสอบเอกสาร : ผผน้ทสีที่ประสงคค์จะขอรจับเบสีตั้ยยจังชสีพผผน้สผงอายยุในปปีงบประมาณถจัดไป
   หรดือผผน้รจับมอบอตานาจยดืที่นคตาขอพรน้อมเอกสารหลจักฐานและเจน้าหนน้าทสีที่ตรวจสอบคตารน้อง
   ขอลงทะเบสียนและเอกสารหลจักฐานประกอบ   
   หมายเหตต:  ระยะเวลา : 10 นาทท
2. การพริจารณา : ออกใบรจับลงทะเบสียนตามแบบยดืที่นคตาขอลงทะเบสียนใหน้ผผน้ขอลงทะเบสียน
   หรดือผผน้รจับมอบอตานาจ
   หมายเหตต:  ระยะเวลา : 10 นาทท

สตานจักงานปลจัด อบต.โปป่งตาลอง

ระยะเวลสำ
ในการดตาเนรินการรวม  20  นาทสี 

รสำยกสำรเอกสสำร หลรักฐสำนประกอบ
เอกสสำรหรมือหลรักฐสำนทบียื่ตห้องใชห้
1. บจัตรประจตาตจัวประชาชนหรดือบจัตรอดืที่นทสีที่ออกใหน้โดยหนส่วยงานของรจัฐทสีที่มสีรผปถส่ายพรน้อมสตาเนา  ฉบจับจรริง 1 ชยุด  สตาเนา 1 ชยุด
2. ทะเบสียนบน้านพรน้อมสตาเนา  ฉบจับจรริง 1 ชยุด  สตาเนา 1 ชยุด
3. สมยุดบจัญชสีเงริฝากธนาคารพรน้อมสตาเนา (กรณสีทสีที่ผผน้ขอรจับเงรินเบสีตั้ยยจังชสีพผผน้ประสงคค์ขอรจับเงรินเบสีตั้ยยจังชสีพผผน้สผงอายยุประสงคค์ขอรจับ
   เงรินเบสีตั้ยยจังชสีพผผน้สผงอายยุผส่านธนาคาร)  ฉบจับจรริง 1 ชยุด  สตาเนา 1  ชยุด
4. หนจังสดือมอบอตานาจ (กรณสีมอบอตานาจใหน้ดตาเนรินการแทน)  ฉบจับจรริง 1 ฉบจับ
5. บจัตรประจตาตจัวประชาชนหรดือบจัตรอดืที่นทสีที่ออกใหน้โดยหนส่วยงานของรจัฐทสีที่มสีรผปถส่ายพรน้อมสตาเนาของผผน้รจับมอบอตานาจ (กรณสี
    มอบอตานาจใหน้ดตาเนรินการแทน)  ฉบจับจรริง 1 ชยุด  สตาเนา 1 ชยุด
รสำยกสำรเอกสสำร หลรักฐสำนประกอบ (ตคู่อ)
เอกสสำรหรมือหลรักฐสำนทบียื่ตห้องใชห้ (ตคู่อ)
6. สมยุดบจัญชสีเงริฝากธนาคารพรน้อมสตาเนาของผผน้รจับมอบอตานาจ (กรณสีผผน้ขอรจับเงรินเบสีตั้ยยจังชสีพผผน้ประสงคค์ขอรจับเงรินเบสีตั้ยยจังชสีพ
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   ผผน้สผงอายยุประสงคค์ขอรจับเงรินเบสีตั้ยยจังชสีพผผน้สผงอายยุผส่านธนาคารของผผน้รจับมอบอตานาจ)  ฉบจับจรริง 1 ชยุด  สตาเนา 1 ชยุด

คคู่สำธรรมเนบียม
ไมส่มสีคส่าธรรมเนสียม

ชคู่องทสำงกสำรรห้องเรบียน /แนะนสสำบรริกสำร
หากการใหน้บรริการไมส่เปป็นไปตามขน้อตกลงทสีที่ระบยุไวน้ขน้างตน้นสามารถตริดตส่อเพดืที่อรน้องเรสียนไดน้ทสีที่ 
1. ทางอรินเทอรค์เนน็ต (https://www.pongtalong.go.th)
2. ทางโทรศจัพทค์ (044-009516)
3. ทางไปรษณสียค์ (444 หมผส่ทสีที่ 4 ตตาบลโปป่งตาลอง อตาเภอปากชส่อง จจังหวจัดนครราชสสีมา 30130)
4. รน้องเรสียนดน้วยตนเอง
5. ตผน้รจับฟฟังความคริดเหน็น (ตจัตั้งอยผส่ ณ ศผนยค์บรริการขน้อมผลขส่าวสารของราชการ องคค์การบรริหารสส่วนตตาบลโปป่งตาลอง) 

ตรัวอยคู่สำงแบบฟอรค์ม 
แบบฟอรค์มแบบคตาขอลงทะเบสียนรจับเงรินเบสีตั้ยยจังชสีพผผน้สผงอายยุ
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ชมืยื่อกระบวนงสำน: การลงทะเบสียนและยดืที่นคตาขอรจับเงรินเบสีตั้ยยจังชสีพผผน้สผงอายยุ
หนคู่วยงสำนกลสำงเจห้สำของกระบวนงสำน: สตานจักสส่งเสรริมการพจัฒนาเศรษฐกริจสจังคมและการมสีสส่วนรส่วมกรมสส่งเสรริมการปกครอง
ทน้องถริที่นสตานจักสส่งเสรริมการพจัฒนาเศรษฐกริจสจังคมและการมสีสส่วนรส่วม
ประเภทของงสำนบรริกสำร: กระบวนงานบรริการทสีที่เบน็ดเสรน็จในหนส่วยเดสียว
หมวดหมคคู่ของงสำนบรริกสำร: ขขตั้นทะเบสียน
กฎหมสำยทบียื่ใหห้อสสำนสำจกสำรอนยญสำต หรมือทบียื่เกบียื่ยวขห้อง:

 1) ระเบทยบกระทรวงมหาดไทยวม่าดห้วยหลวกเกณฑฑ์การจม่ายเงรินเบทบี้ยยวงชทพผผห้สผงอายทุขององคฑ์กรปกครองสม่วนทห้องถริถิ่น 
    พ.ศ. 2552
ระดรับผลกระทบ: บรริการทจัที่วไป
พมืบี้นทบียื่ใหห้บรริกสำร: ทน้องถริที่น
กฎหมสำยขห้อบรังครับ/ขห้อตกลงทบียื่กสสำหนดระยะเวลสำ: 
ระยะเวลสำทบียื่กสสำหนดตสำมกฎหมสำย / ขห้อกสสำหนด ฯลฯ:  -
ขห้อมคลสถริตริของกระบวนงสำน:

จตานวนเฉลสีที่ยตส่อเดดือน 0
จตานวนคตาขอทสีที่มากทสีที่สยุด 0
จตานวนคตาขอทสีที่นน้อยทสีที่สยุด 0

ชมืยื่ออห้สำงอริงของคคคู่มมือประชสำชน: การลงทะเบสียนและยดืที่นคตาขอรจับเงรินเบสีตั้ยยจังชสีพผผน้สผงอายยุ

เอกสารฉบจับนสีตั้ดาวนค์โหลดจากเวน็บไซตค์ระบบสารสนเทศศผนยค์กลางขน้อมผลคผส่มดือสตาหรจับประชาชน
Backend.info.go.th
วจันทสีที่เผยแพรส่คผส่มดือ: -

                                                   องคค์การบรริหารสส่วนตตาบลโปป่งตาลอง อตาเภอปากชส่อง จจังหวจัดนครราชสสีมา โทร 044-009515-6

ขห้อมคลสสสำหรรับเจห้สำหนห้สำทบียื่


