คคคู่มมือสสสำหรรับประชสำชน : กสำรขอรรับกสำรสงเครสำะหห์ผผคู่ปควยเอดสห์
หนควยงสำนททที่ใหผบรริกสำร :องคค์การบรริหารสส่วนตตาบลคอกควายอตาเภอบบ้านไรส่จจังหวจัดออุทจัยธานนี กระทรวงมหาดไทย
หลรักเกณฑห์ วริธทกสำร เงมืที่อนไข (ถผสำมท) ในกสำรยมืที่นคสสำขอ และในกสำรพริจสำรณสำอนนุญสำต
ระเบนียบกระทรวงมหาดไทยวส่าดบ้วยการจส่ายเงรินสงเคราะหค์เพพพื่อการยจังชนีพขององคค์กรปกครองสส่วนทบ้องถริพื่นพ.ศ.
๒๕๔๘กตาหนดใหบ้ผบ้ผู้ปส่วยเอดสค์ทพื่ม
นี นีคอุณสมบจัตริครบถบ้วนตามระเบนียบฯและมนีความประสงคค์จะขอรจับการสงเคราะหค์ใหบ้ยพื่ น
พ คตาขอ
ตส่อผบ้ผู้บรริหารทบ้องถริพื่นทนีพื่ตนมนีผบ้ผู้ลตาเนาอยส่ผู้กรณนีไมส่สามารถเดรินทางมายพพื่นคตาขอรจับการสงเคราะหค์ดว
บ้ ยตนเองไดบ้จะมอบอตานาจ
ใหบ้ผอ
บ้ผู้ อุปการะมาดตาเนริ นการกก็ไดบ้

หลจักเกณฑค์

ผบ้ผู้มนีสริทธริจะไดบ้รจับเงรินสงเคราะหค์ตบ้องเปก็ นผบ้ผู้มนีคอุณสมบจัตริและไมส่มนีลจักษณะตบ้องหบ้ามดจังตส่อไปนนีน
1. เปก็ นผบ้ผู้ปส่วยเอดสค์ทพื่แ
นี พทยค์ไดบ้รจับรองและทตาการวรินริจฉจัยแลบ้ว
2. มนีภผู้มริลตาเนาอยส่ผู้ในเขตพพนนทนีพื่องคค์กรปกครองสส่วนทบ้องถริพื่น
3. มนีรายไดบ้ไมส่เพนียงพอแกส่การยจังชนีพหรพอถผู้กทอดทรินงหรพอขาดผบ้ผู้ออุปการะเลนีนยงดผู้หรพอไมส่สามารถประกอบอาชนีพเลนีนยง
ตนเองไดบ้ในการขอรจับการสงเคราะหค์ผบ้ผู้ปส่วยเอดสค์ผบ้ผู้ปส่วยเอดสค์ทพื่ไนี ดบ้รจับความเดพอดรบ้อนกวส่าหรพอผบ้ผู้ทพื่ม
นี นีปจัญหาซตน าซบ้อนหรพอผบ้ผู้ทพื่นี
อยส่อ
ผู้ าศจัยอยส่ผู้ในพพนนทนีพื่หส่างไกลทอุรกจันดารยากตส่อการเขบ้าถถึงบรริการของรจัฐเปก็ นผบ้ผู้ไดบ้รจับการพริจารณากส่อน

วริธนีการ

1. ผบ้ผู้ปส่วยเอดสค์ยพื่ น
พ คตาขอตามแบบพรบ้อมเอกสารหลจักฐานตส่อองคค์กรปกครองสส่วนทบ้องถริพื่นณทนีพื่ทตาการองคค์กรปกครองสส่วน
ทบ้องถริพื่นดบ้วยตนเองหรพอมอบอตานาจใหบ้ผบ้ผู้ออุปการะมาดตาเนริ นการกก็ไดบ้
2. ผบ้ผู้ปส่วยเอดสค์รบ
จั การตรวจสภาพความเปก็ นอยส่ผู้คอุณสมบจัตว
ริ ส่าสมควรไดบ้รจับการสงเคราะหค์หรพอไมส่โดยพริจารณาจากความ
เดพอดรบ้อนเปก็ นผบ้ผู้ทพื่ม
นี นีปจัญหาซตน าซบ้อนหรพอเปก็ นผบ้ผู้ทพื่อ
นี ยส่อ
ผู้ าศจัยอยส่ผู้ในพพนนทนีพื่หส่างไกลทอุรกจันดารยากตส่อการเขบ้าถถึงบรริการของรจัฐ
3.กรณนีผบ้ผู้ปส่วยเอดสค์ทพื่ไนี ดบ้รจับเบนีนยยจังชนีพยบ้ายทนีพื่อยส่ผู้ถพอวส่าขาดคอุณสมบจัตริตามนจัยแหส่งระเบนียบตบ้องไปยพพื่นความประสงคค์ตส่อ
องคค์กรปกครองสส่วนทบ้องถริพื่นแหส่งใหมส่ทพื่ต
นี นยบ้ายไปเพพพื่อพริจารณาใหมส่

ชคองทสำงกสำรใหผบรริกสำร
สถานททที่ใหห้บรริการ

ระยะเวลาเปริดใหห้บรริการ เปริ ดใหบ้บรริกทำรวจันจจันทรค์

จจังหวจัดออุทจัยธทำนทโทร./โทรสทำร.056-984271/ตริดตส่อดบ้วยตนเอง

ตจัตั้งแตส่เวลทำ 08:30 - 16:30 น.

ททที่ทททำกทำรองคค์กทำรบรริหทำรสส่วนตททำบลคอกควทำยอททำเภอบบ้ทำนไรส่
ณหนส่วยงทำน

ถถึงวจันศอุกรค์ (ยกเวบ้นวจันหยอุดททที่ททำงรทำชกทำรกททำหนด)

(หมทำยเหตอุ: -)
ขรัน
ขั้ ตอน ระยะเวลสำ และสควนงสำนททที่รรับผริดชอบ
ระยะเวลสำในกสำรดสสำเนริ นกสำรรวม :13 วจัน
ลสสำดรับ
1)

ขรัน
ขั้ ตอน

ระยะเวลสำ

สควนททที่รรับผริดชอบ

45 นาทนี

องคค์การบรริหารสส่วน

กสำรตรวจสอบเอกสสำร

ตตาบลคอกควายอตาเภอ

ผบ้ผู้ทพื่ป
นี ระสงคค์จะขอรจับการสงเคราะหค์หรพอผบ้ผู้รบ
จั มอบอตานาจยพพื่น

บบ้านไรส่จง
จั หวจัดออุทจัยธานนี

คตาขอพรบ้อมเอกสารหลจักฐานและเจบ้าหนบ้าทนีพื่ตรวจสอบคตารบ้อง
ขอลงทะเบนียนและเอกสารหลจักฐานประกอบ
(หมทำยเหตอุ: -)
2)

กสำรพริจสำรณสำ

15 นาทนี

องคค์การบรริหารสส่วน
ตตาบลคอกควายอตาเภอ

ออกใบนจัดหมายตรวจสภาพความเปก็ นอยส่ผู้และคอุณสมบจัตริ

บบ้านไรส่จง
จั หวจัดออุทจัยธานนี

(หมทำยเหตอุ: (1. ระยะเวลทำ : 15 นทำทท (ระบอุระยะเวลทำททที่ใหบ้
บรริกทำรจรริง)

2. หนส่วยงทำนผบ้ผู้รจับผริดชอบคคือเทศบทำล.....(ระบอุชที่ อ
คื ) / องคค์กทำร
บรริหทำรสส่วนตททำบล.....(ระบอุชที่ อ
คื ) / เมคืองพจัทยทำ))
3)

กสำรพริจสำรณสำ

3 วจัน

ตรวจสภาพความเปก็ นอยส่ผู้และคอุณสมบจัตริของผบ้ผู้ทพื่ป
นี ระสงคค์รจับ

องคค์การบรริหารสส่วน

ตตาบลคอกควายอตาเภอ
บบ้านไรส่จง
จั หวจัดออุทจัยธานนี

การสงเคราะหค์
(หมทำยเหตอุ: -)
4)

กสำรพริจสำรณสำ

2 วจัน

องคค์การบรริหารสส่วน
ตตาบลคอกควายอตาเภอ

จจัดทตาทะเบนียนประวจัตริพรบ้อมเอกสารหลจักฐานประกอบความ

บบ้านไรส่จง
จั หวจัดออุทจัยธานนี

เหก็นเพพพื่อเสนอผบ้ผู้บรริหารพริจารณา
(หมทำยเหตอุ: -)
5)

กสำรพริจสำรณสำ
พริจารณาอนอุมจัตริ
(หมทำยเหตอุ: -)

7 วจัน

องคค์การบรริหารสส่วน

ตตาบลคอกควายอตาเภอ
บบ้านไรส่จง
จั หวจัดออุทจัยธานนี

รสำยกสำรเอกสสำร หลรักฐสำนประกอบ
ลสสำดรับ
1)

ชมืที่อเอกสสำร จสสำนวน และรสำยละเอทยดเพริที่มเตริม (ถผสำมท)
บรัตรประจสสำตรัวประชสำชนหรมือบรัตรอมืที่นททที่ออกใหผโดยหนควยงสำน

หนควยงสำนภสำครรัฐผผคู่ออกเอกสสำร
-

ลสสำดรับ

ชมืที่อเอกสสำร จสสำนวน และรสำยละเอทยดเพริที่มเตริม (ถผสำมท)

หนควยงสำนภสำครรัฐผผคู่ออกเอกสสำร

ของรรัฐททที่มทรคู่ปถคสำยพรผอมสสสำเนสำ
ฉบรับจรริง 1 ชอุด
สสสำเนสำ 1 ชอุด
หมสำยเหตนุ2)

ทะเบทยนบผสำนพรผอมสสสำเนสำ

-

ฉบรับจรริง 1 ชอุด
สสสำเนสำ 1 ชอุด
หมสำยเหตนุ3)

สมนุดบรัญชทเงรินฝสำกธนสำคสำรพรผอมสสสำเนสำ (กรณท ททที่ผผคู่ขอรรับเงริน

-

เบทขั้ยยรังชทพผผคู่ประสงคห์ขอรรับเงรินเบทขั้ยยรังชทพผผคู่สคู่งอสำยนุประสงคห์
ขอรรับเงรินเบทขั้ยยรังชทพผผคู่สคู่งอสำยนุผคสำนธนสำคสำร)
ฉบรับจรริง 1 ชอุด
สสสำเนสำ 1 ชอุด
หมสำยเหตนุ4)

หนรังสมือมอบอสสำนสำจ (กรณท มอบอสสำนสำจใหผดสสำเนริ นกสำรแทน)

-

ฉบรับจรริง 1 ฉบจับ
สสสำเนสำ 0 ฉบจับ
หมสำยเหตนุ5)

บรัตรประจสสำตรัวประชสำชนหรมือบรัตรอมืที่นททที่ออกใหผโดยหนควยงสำน

-

ของรรัฐททที่มทรคู่ปถคสำยพรผอมสสสำเนสำของผผคู่รรับมอบอสสำนสำจ (กรณท
มอบอสสำนสำจใหผดสสำเนริ นกสำรแทน)
ฉบรับจรริง 1 ชอุด
สสสำเนสำ 1 ชอุด
หมสำยเหตนุ6)

สมนุดบรัญชทเงรินฝสำกธนสำคสำรพรผอมสสสำเนสำของผผคู่รรับมอบอสสำนสำจ

-

(กรณท ททที่ผผคู่ขอรรับเงรินเบทขั้ยยรังชทพผผคู่ประสงคห์ขอรรับเงรินเบทขั้ยยรังชทพผผคู่
สคู่งอสำยนุประสงคห์ขอรรับเงรินเบทขั้ยยรังชทพผผคู่สคู่งอสำยนุผคสำนธนสำคสำรของ
ผผคู่รรับมอบอสสำนสำจ)
ฉบรับจรริง 1 ชอุด
สสสำเนสำ 1 ชอุด
หมสำยเหตนุคคสำธรรมเนทยม
ลสสำดรับ

รสำยละเอทยดคคสำธรรมเนท ยม
ไมส่มทขบ้อมผู้ลคส่ทำธรรมเนทยม

คคสำธรรมเนท ยม (บสำท / รผอยละ)

ชคองทสำงกสำรรผองเรทยน แนะนสสำบรริกสำร
ลสสำดรับ
1)

ชคองทสำงกสำรรผองเรทยน / แนะนสสำบรริกสำร
องคค์การบรริหารสส่วนตตาบลคอกควายอตาเภอบบ้านไรส่จง
จั หวจัดออุทจัยธานนี 61140 โทร./โทรสาร. 056-984271
(หมทำยเหตอุ: -)

2)

ศผู้นยค์บรริการประชาชนสตานจักปลจัดสตานจักนายกรจัฐมนตรนี
(หมทำยเหตอุ: ( เลขททที่ 1 ถ.พริษณอุโลกเขตดอุสริตกทม. 10300 / สทำยดส่วน 1111 / www.1111.go.th / ตบ้ผู้ปณ.1111 เลข
ททที่ 1 ถ.พริษณอุโลกเขตดอุสริตกทม. 10300))

แบบฟอรห์ม ตรัวอยคสำงและคคคู่มมือกสำรกรอก
ลสสำดรับ

ชมืที่อแบบฟอรห์ม
ไมส่มทแบบฟอรค์ม ตจัวอยส่ทำง และคส่ผู้มคือกทำรกรอก

หมสำยเหตนุ
-

ขผอมคู่ลสสสำหรรับเจผสำหนผสำททที่

ชมืที่อกระบวนงสำน:การขอรจับการสงเคราะหค์ผบ้ผู้ปส่วยเอดสค์
หนควยงสำนกลสำงเจผสำของกระบวนงสำน:สตานจักสส่งเสรริมการพจัฒนาเศรษฐกริจสจังคมและการมนีสว
ส่ นรส่วมกรมสส่งเสรริมการ
ปกครองทบ้องถริพื่นสตานจักสส่งเสรริมการพจัฒนาเศรษฐกริจสจังคมและการมนีสว
ส่ นรส่วม
ประเภทของงสำนบรริกสำร:กระบวนงานบรริการทนีพื่เบก็ดเสรก็จในหนส่วยเดนียว
หมวดหมคคู่ของงสำนบรริกสำร: รจับแจบ้ง
กฎหมสำยททที่ใหผอสสำนสำจกสำรอนนุญสำต หรมือททที่เกทที่ยวขผอง:
1)ระเบทยบกระทรวงมหทำดไทยวส่ทำดบ้วยกทำรจส่ทำยเงรินสงเครทำะหค์เพคืที่อกทำรยจังชทพขององคค์กรปกครองสส่วนทบ้องถริที่นพ.ศ. 2548
ระดรับผลกระทบ:บรริการทจัพื่วไป
พมืขั้นททที่ใหผบรริกสำร:ทบ้องถริพื่น
กฎหมสำยขผอบรังครับ/ขผอตกลงททที่กสสำหนดระยะเวลสำ:ระยะเวลสำททก
ที่ สสำหนดตสำมกฎหมสำย / ขผอกสสำหนด ฯลฯ: 0.0
ขผอมคู่ลสถริตริของกระบวนงสำน:
จตานวนเฉลนีพื่ยตส่อเดพอน 0

จตานวนคตาขอทนีพื่มากทนีพื่สอุด 0
จตานวนคตาขอทนีพื่นบ้อยทนีพื่สอุด 0
ชมืที่ออผสำงอริงของคคคู่มมือประชสำชน:การขอรจับการสงเคราะหค์ผบ้ผู้ปส่วยเอดสค์องคค์การบรริหารสส่วนตตาบลคอกควายเพก็ญพจักษค์
เอกสารฉบจับนนีน ดาวนค์โหลดจากเวก็บไซตค์ระบบสารสนเทศศผู้นยค์กลางขบ้อมผู้ลคส่ผู้มพอสตาหรจับประชาชน
Backend.info.go.th

วจันทนีพื่เผยแพรส่คส่ผู้มพอ: -

