
 

 

ภาพถายแผนผังการย่ืนเร่ืองติดตองานราชการ องคการบริหารสวนตําบลจันอัด  อําเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา 



 

 



    

 

                                                                                              

 

 

                                           

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        

  

ผวจ./นายอําเภอ กําหนดใหสมาชิก
ประชุมสภาครั้งแรก ภายใน 15 วัน 
นับตั้งแต ประกาศการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาครบตามจํานวนแลว 

สิ่งท่ีตองทําในวันประชุมสภาครั้งแรก                 

1.ปฏิญาณตน (ยกเวนสภา อบต.) 

2.เลือกประธาน รองประธาน และ
เลขานุการสภาทองถ่ิน 

3.กําหนดสมัยประชุมสามัญสมัยแรกของ
ปถัดไป 

 

 

 

 

   การประชุมสภาคร้ังแรก     การประชุมสภาสามัญ   การประชุมสภาวิสามัญ 

-ปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินทํา
หนาท่ีเปนเลขานุการสภาช่ัวคราว 

-สมาชิกท่ีมีอายุมากท่ีสุดอยูในท่ีประชุม
ทําหนาท่ีเปนประธานช่ัวคราว เพ่ือเชิญ
สมาชิกกลาวคําปฏิบัติ และนําปรึกษา
เพ่ือเลือกประธานสภา 

 

 
-เลือกประธานสภาไดแลวประธาน
ช่ัวคราวตองรายงาน  ผวจ./นายอําเภอ 
แลวแตกรณ ีทันที และ ผวจ./ 
นายอําเภอ แตงตั้งประธานสภาทันทีท่ี
ไดรับรายงาน 

-ประธานสภานําปรึกษาเพ่ือใหท่ีประชุม
เลือกรองประธานสภาตอไป 

กําหนดในวันประชุมสภาครั้งแรก/

สมัยประชุมสามัญแรกของป 

ประธานนําปรึกษาในท่ีประชุม 

-สภา อบจ. 2 สมัย สมัยละ 45 วัน 

-สภาเทศบาล 4 สมัย สมัยละไมเกิน 30 
วัน 

-สภา อบต. 2-4 สมัย สมัยละไมเกิน 15 
วัน(อาจขอขยายไดตามท่ี กม. กําหนด) 

 

ทําเปนประกาศของสภาทองถ่ิน และปด

ประกาศในท่ีเปดเผย ณ สนง. อปท. 

     การประชุมสภาทองถ่ิน 

กรณีไมไดกําหนด/จําเปนตองเปลี่ยนแปลง

ใหประธานสภานําปรึกษาในท่ีประชุมสมัย

สามัญอ่ืนๆ หรือประชุมสมัยวิสามัญก็ได 

 

กรณีท่ีมีความจําเปน เพ่ือประโยชน
ของ อปท. 

-สภา อบจ. ประธานเรียกเอง หรือ 
นายก/สมาชิกไมนอยกวา 1 ใน 3 ของ
ท่ีมีอยู ทําคํารองยื่นตอประธาน 
ประธานเปนผูเรียก/เปด/ปดการประชุม 

-สภาเทศบาล ประธาน นายก หรือ
สมาชิก ไมต่ํากวาก่ึงของท่ีมีอยู ทําคํา
รองยื่นตอ ผจว.และผจว.เปนผูเรียก
ประชุม 

-สภา อบต.ประธาน นายก หรือสมาชิก
ไมต่ํากวาก่ึงหน่ึงของท่ีมีอยู ทําคํารอง
ยื่นตอนายอําเภอ 

 

 

 

 

 

-สภา อบจ. ใหทีกําหนด 7 วัน จะ
ยายตองไดรับความเห็นชอบจาก
สภา(คะแนนเสียงไมนอยกวา 1 ใน 
3) 

-สภาเทศบาลกําหนดไมเกิน 15 วัน 
จะขยายตองไดรับอนุญาตจาก ผจว. 

-สภา อบต. กําหนดไมเกิน 15 วัน 
จะขยายตองไดรับอนุญาตจาก
นายอําเภอ 

 กฎหมายที่เกี่ยวของ 

ชองทางการติดตอ : สํานักปลัด 

โทรศัพท 044974040  

โทรสาร 044-974041 

www.janaud.co.th 

 

-พ.ร.บ สภาตําบลและองค์การบริหารสว่นตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบบัท่ี 6 

พ.ศ. 2552 

-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยข้อบงัคบัการประชมุสภาท้องถ่ิน 

 

 

 



 

 

ช่องทางการให้บริการ 

                            

ศูนยขอมูลขาวสาร 

องคการบริหารสวนตําบลจันอัด 

กระบวนการ/ข้ันตอน และระยะเวลา 

กรอกเอกสารคําขอขอมูล

ขาวสาร 

เจาหนาท่ีตรวจสอบเอกสาร   

คําขอขอมูลขาวสาร 

เสนอผูบังคับบัญชา เพ่ือ

มอบหมายสํานัก/ทองท่ี

เก่ียวกับ 

แจงกลับผูขอขอมูล

ภายใน 15 วัน 

ดําเนินการ  

ไมเกิน 15 นาที 

ศนูย์ข้อมลูขา่วสารองค์การบริหารสว่นตําบลจนัอดั 

เปิดให้บริการ : วนัจนัทร์ – วนัศกุร์ 

ตัง้แตเ่วลา 08.30-16.30 น. 

โทรศพัท์ :  044-974040  

Facebook:  องค์การบริหารสว่นตําบลจนัอดั 

เวบ็ไซต์ : www.janaud.co.th 

 

ข้อสงัเกต 

-ข้อมลูขา่วสารของราชการท่ีห้ามมิให้เปิดเผย ตามมาตรา 

14 ข้อมลูขา่วสารท่ีอาจก่อให้เกิดความเสยีหายตอ่

สถาบนัพระมหากษัตริย์ ซึง่พระราชบญัญตัิกําหนดวา่จะ

เปิดเผยไมไ่ด้ โดยไมม่ีข้อยกเว้นให้ไปพิจารณาในดลุพินิจ

ชัง่นํา้หนกัทัง้สิน้ 

-ข้อมลูท่ีหนว่ยงานของรัฐอาจมีคําสัง่มิให้เปิดเผยตาม

มาตรา 15(1) ถึง (7) 

-ข้อมลูท่ีเป็นความลบัของมาตรา 16 แหง่ พ.ร.บ ข้อมลู

ขา่วสารของราชการ พ.ศ.2540 
ระเบียบ/ข้อกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 

-พ.ร.บ ข้อมลูขา่วสารของราชการ พ.ศ.2540 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

การลงทะเบยีนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยยังชพี

 

กระบวนการ/ขัน้ตอน และระยะเวลา 

ยื่นเอกสาร ตรวจเอกสาร พจิารณารับลงทะเบยีน

ผูสูงอายุ 

เอกสาร 

 บัตรประชาชน  หรือบัตรอื่นท่ีออกโดยหนวยงานของรัฐท่ีมรูีปถายพรอมสําเนา 

 ทะเบียนบานพรอมสําเนา 

 สมุดบัญชีเงนิฝากธนาคารพรอมสําเนา  สําหรับกรณผีูประสงครับผานธนาคาร 

 ในกรณคีวามจําเปนผูสูงอายุไมสารถมาลงทะเบียนดวยตนเองได  อาจมอบอํานาจเปนลายลักษณอักษรใหผูอื่น

เปนผูยื่นคําขอรับเงนิเบ้ียยังชีพผูสูงอายุแทนได 

วธีิรับเงนิ (วธีิการใดการหน่ึง) ดังน้ี 

 รับเงนิสดดวยตนเอง 

 โอนเงนิเขาบัญชีเงนิฝากธนาคารในนานผูมสีทิธิ 

 รับเงนิสดโดยบุคคลท่ีไดรับมอบอํานาจจากผูมสีทิธิ 

 โอนเงนิเขาบัญชีเงนิฝากธนาคารในนานบุคคลท่ีไดรับมอบอํานาจจากผูมสีทิธิ 

คาธรรมเนียม 

- ไมมคีาธรรมเนียม 

ชองทางการติดตอ/รองเรียน  นักพัฒนาชุมชน  สํานักงานปลัด 

โทรศัพท. 044-974040 โทรสาร. 044974041  

www.janaud.co.th 

ชองทางการใหบริการ   

   สถานท่ีใหบริการ : องคการบริหารสวนตําบลจันอัด 

   เปดใหบริการ : วันจันทร – วันศุกร  

(ต้ังแตเดอืนมกราคม-พฤศจกิายน) เวลา 08.30-16.30น. 

 

ระเบยีบ/ ขอกฎหมายที่เก่ียวของ 

- ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวาดวย

หลักเกณฑการจายเงนิเบี้ยยังชพี

ผูสูงอายุขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น พ.ศ. 2552 และแกไข

เพิ่มเตมิ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

การลงทะเบยีนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยความพกิาร

 

กระบวนการ/ขัน้ตอน และระยะเวลา 

ยื่นเอกสาร ตรวจเอกสาร พจิารณารับลงทะเบยีน

ความพกิาร 

เอกสาร 

 บัตรประจําตัวคนพกิารตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมคุณภาพชีวติคนพกิาร 

 ทะเบียนบานพรอมสําเนา 

 สมุดบัญชีเงนิฝากธนาคารพรอมสําเนา  สําหรับกรณผีูประสงครับผานธนาคาร 

 ในกรณคีวามจําเปนผูสูงอายุไมสารถมาลงทะเบียนดวยตนเองได  อาจมอบอํานาจเปนลายลักษณอักษรใหผูอื่น

เปนผูยื่นคําขอรับเงนิเบ้ียความพกิารแทนได 

วธีิรับเงนิ (วธีิการใดการหน่ึง) ดังน้ี 

 รับเงนิสดดวยตนเอง 

 โอนเงนิเขาบัญชีเงนิฝากธนาคารในนานผูมสีทิธิ 

 รับเงนิสดโดยบุคคลท่ีไดรับมอบอํานาจจากผูมสีทิธิ 

 โอนเงนิเขาบัญชีเงนิฝากธนาคารในนานบุคคลท่ีไดรับมอบอํานาจจากผูมสีทิธิ 

คาธรรมเนียม 

- ไมมคีาธรรมเนียม 

ชองทางการติดตอ/รองเรียน  นักพัฒนาชุมชน  สํานักงานปลัด 

โทรศัพท. 044-974040 โทรสาร. 044974041  

www.janaud.co.th 

ชองทางการใหบริการ   

   สถานท่ีใหบริการ : องคการบริหารสวนตําบลจันอัด 

   เปดใหบริการ : วันจันทร – วันศุกร  

(ต้ังแตเดอืนมกราคม-พฤศจกิายน) เวลา 08.30-16.30น. 

 

ระเบยีบ/ ขอกฎหมายที่เก่ียวของ 

- ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวาดวย

หลักเกณฑการจายเงนิสงเคราะห

เพื่อการยังชพีขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

การลงทะเบยีนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยยังชพีผูปวยเอดส

 

กระบวนการ/ขัน้ตอน และระยะเวลา 

ยื่นเอกสาร ตรวจเอกสาร พจิารณารับลงทะเบยีน

ผูปวยเอดส 

เอกสาร 

 บัตรประชาชน  หรือบัตรอื่นท่ีออกโดยหนวยงานของรัฐท่ีมรูีปถายพรอมสําเนา 

 ทะเบียนบานพรอมสําเนา 

 ใบรับรองแพทยท่ีทําการวนิิจฉัยแลว 

 สมุดบัญชีเงนิฝากธนาคารพรอมสําเนา  สําหรับกรณผีูประสงครับผานธนาคาร 

 ในกรณคีวามจําเปนผูสูงอายุไมสารถมาลงทะเบียนดวยตนเองได  อาจมอบอํานาจเปนลายลักษณอักษรใหผูอื่น

เปนผูยื่นคําขอรับเงนิเบ้ียยังชีพผูผูปวยเอดสแทนได 

วธีิรับเงนิ (วธีิการใดการหน่ึง) ดังน้ี 

 รับเงนิสดดวยตนเอง 

 โอนเงนิเขาบัญชีเงนิฝากธนาคารในนานผูมสีทิธิ 

 รับเงนิสดโดยบุคคลท่ีไดรับมอบอํานาจจากผูมสีทิธิ 

 โอนเงนิเขาบัญชีเงนิฝากธนาคารในนานบุคคลท่ีไดรับมอบอํานาจจากผูมสีทิธิ 

คาธรรมเนียม 

- ไมมคีาธรรมเนียม 

ชองทางการติดตอ/รองเรียน  นักพัฒนาชุมชน  สํานักงานปลัด 

โทรศัพท. 044-974040 โทรสาร. 044974041  

www.janaud.co.th 

ชองทางการใหบริการ   

   สถานท่ีใหบริการ : องคการบริหารสวนตําบลจันอัด 

   เปดใหบริการ : วันจันทร – วันศุกร  

(ต้ังแตเดอืนมกราคม-พฤศจกิายน) เวลา 08.30-16.30น. 

 

ระเบยีบ/ ขอกฎหมายที่เก่ียวของ 

- ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวาดวย

หลักเกณฑการจายเงนิสงเคราะหเพื่อ

ยังชพีขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น พ.ศ. 2548 
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