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คคคู่ม มือสสสำหร รับประชสำชน : กสำรขอร รับกสำรสงเครสำะหห์ผค ผู้ปคู่ วยเอดสห์
หนคู่วยงสำนททที่ใหผู้บร ริกสำร : องคค์การบรริหารสสวนตตาบลคตาพพพี้ อตาเภอนาแก จจังหวจัดนครพนม กระทรวงมหาดไทย 

หล รักเกณฑห์ ว ริธทกสำร เงมืที่อนไข (ถผู้สำมท) ในกสำรยมืที่นคสสำขอ และในกสำรพริจสำรณสำอนนุญสำต

ระเบพยบกระทรวงมหาดไทย วสาด ด้วยการจสายเงรินสงเคราะหค์เพพพื่อการยจังช พพขององคค์กรปกครองสสวนท ด้องถริพื่น พ.ศ. ๒๕๔๘ 
กตาหนดให ด้ผผ ด้ปส วยเอดสค์ทพพื่มพคคุณสมบจัตริครบถ ด้วนตามระเบพยบฯ และมพความประสงคค์จะขอรจับการสงเคราะหค์ให ด้ยพพื่นคตาขอตสอผผ ด้บรริหารท ด้อง
ถริพื่นทพพื่ตนมพผผ ด้ลตาเนาอยผส กรณพไมสสามารถเดรินทางมายพพื่นคตาขอรจับการสงเคราะหค์ด ด้วยตนเองได ด้จะมอบอตานาจให ด้ผผ ด้อคุปการะมาดตาเนรินการ
กก็ได ด้

หลจักเกณฑค์

     ผผ ด้มพส ริทธริจะได ด้รจับเงรินสงเคราะหค์ต ด้องเปก็ นผผ ด้มพคคุณสมบจัตริและไมสมพลจักษณะต ด้องห ด้าม ดจังตสอไปนพพี้

1. เปก็ นผผ ด้ปส วยเอดสค์ทพพื่แพทยค์ได ด้รจับรองและทตาการวรินริจฉจัยแล ด้ว

2. มพภผมริลตาเนาอยผสในเขตพพพี้นทพพื่องคค์กรปกครองสสวนท ด้องถริพื่น

    3. มพรายได ด้ไมสเพพยงพอแกสการยจังชพพ หรพอถผกทอดทริพี้ง หรพอขาดผผ ด้อคุปการะเลพพี้ยงดผ หรพอไมสสามารถประกอบอาชพพเลพพี้ยงตนเองได ด้
ในการขอรจับการสงเคราะหค์ผผ ด้ปส วยเอดสค์ ผผ ด้ปส วยเอดสค์ทพพื่ได ด้รจับความเดพอดร ด้อนกวสา หรพอผผ ด้ทพพื่มพปจัญหาซตพี้าซ ด้อน หรพอผผ ด้ทพพื่อยผสอาศจัย      อยผส
ในพพพี้นทพพื่หสางไกลทคุรกจันดารยากตสอการเข ด้าถถึงบรริการของรจัฐเปก็ นผผ ด้ได ด้รจับการพริจารณากสอน

วริธพการ

    1. ผผ ด้ปส วยเอดสค์ ยพพื่นคตาขอตามแบบพร ด้อมเอกสารหลจักฐานตสอองคค์กรปกครองสสวนท ด้องถริพื่น ณ ทพพื่ทตาการองคค์กรปกครองสสวนท ด้อง
ถริพื่น ด ด้วยตนเองหรพอ มอบอตานาจให ด้ผผ ด้อคุปการะมาดตาเนรินการกก็ได ด้

    2. ผผ ด้ปส วยเอดสค์รจับการตรวจสภาพความเปก็ นอยผส คคุณสมบจัตริวสาสมควรได ด้รจับการสงเคราะหค์หรพอไมส โดยพริจารณาจากความเดพอด
ร ด้อน เปก็ นผผ ด้ทพพื่มพปจัญหาซตพี้าซ ด้อน หรพอเปก็ นผผ ด้ทพพื่อยผสอาศจัยอยผสในพพพี้นทพพื่หสางไกลทคุรกจันดารยากตสอการเข ด้าถถึงบรริการของรจัฐ

    3.กรณพผผ ด้ปส วยเอดสค์ทพพื่ได ด้รจับเบพพี้ยยจังชพพย ด้ายทพพื่อยผส ถพอวสาขาดคคุณสมบจัตริตามนจัยแหสงระเบพยบ ต ด้องไปยพพื่นความประสงคค์ตสอองคค์กร
ปกครองสสวนท ด้องถริพื่นแหสงใหมสทพพื่ตนย ด้ายไปเพพพื่อพริจารณาใหมส

 

ชคู่องทสำงกสำรใหผู้บรริกสำร

 สถสำนททที่ใหผู้บร ริกสำร
ทพพื่ทตาการองคค์องคค์การบรริหารสสวนตตาบลคตาพพพี้  อ.นาแก จ.นครพนม/
ตริดตสอด ด้วยตนเอง ณ หนสวยงาน
(หมายเหตคุ: (ระยะเวลาเปริดให ด้บรริการ 1 – 30 พฤศจริกายน ของ
ทคุกปพ )) 

ระยะเวลสำเปริดใหผู้บรริกสำร เปริดให ด้บรริการวจัน จจันทรค์ ถถึง วจัน
ศคุกรค์ (ยกเว ด้นวจันหยคุดทพพื่ทางราชการกตาหนด) ตจั พี้งแตสเวลา 
08:30 - 16:30 น. (มพพจักเทพพื่ยง)

ข รัขั้นตอน ระยะเวลสำ และสคู่วนงสำนททที่ร รับผริดชอบ
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ระยะเวลสำในกสำรดสสำเนรินกสำรรวม : 13 วจัน

ลสสำด รับ ข รัขั้นตอน ระยะเวลสำ สคู่วนททที่ร รับผริดชอบ
1) กสำรตรวจสอบเอกสสำร

ผผ ด้ทพพื่ประสงคค์จะขอรจับการสงเคราะหค์หรพอผผ ด้รจับมอบอตานาจ ยพพื่นคตาขอ
พร ด้อมเอกสารหลจักฐาน และเจ ด้าหน ด้าทพพื่ตรวจสอบคตาร ด้องขอลง
ทะเบพยน และเอกสารหลจักฐานประกอบ
(หมายเหตคุ: (1. ระยะเวลา : 45 นาทพ (ระบคุระยะเวลาจรริง)
2. หนสวยงานผผ ด้รจับผริดชอบ คพอ องคค์การบรริหารสสวนตตาบลคตาพพพี้)) 

45 นาทพ องคค์การบรริหารสสวน
ตตาบลคตาพพพี้ อตาเภอนาแก

จจังหวจัดนครพนม

2) กสำรพริจสำรณสำ
ออกใบนจัดหมายตรวจสภาพความเปก็ นอยผส และคคุณสมบจัตริ
(หมายเหตคุ: (1. ระยะเวลา : 15 นาทพ (ระบคุระยะเวลาทพพื่ให ด้บรริการ
จรริง)
2. หนสวยงานผผ ด้รจับผริดชอบ คพอ องคค์การบรริหารสสวนตตาบลคตาพพพี้)) 

15 นาทพ องคค์การบรริหารสสวน
ตตาบลคตาพพพี้ อตาเภอนาแก

จจังหวจัดนครพนม

3) กสำรพริจสำรณสำ
ตรวจสภาพความเปก็ นอยผสและคคุณสมบจัตริของผผ ด้ทพพื่ประสงคค์รจับการ
สงเคราะหค์
(หมายเหตคุ: (1. ระยะเวลา : ไมสเกริน 3 วจัน นจับจากได ด้รจับคตาขอ 
(ระบคุระยะเวลาทพพื่ให ด้บรริการจรริง)
2. หนสวยงานผผ ด้รจับผริดชอบ คพอ องคค์การบรริหารสสวนตตาบลคตาพพพี้)) 

3 วจัน องคค์การบรริหารสสวน
ตตาบลคตาพพพี้ อตาเภอนาแก

จจังหวจัดนครพนม

4) กสำรพริจสำรณสำ
จจัดทตาทะเบพยนประวจัตริพร ด้อมเอกสารหลจักฐานประกอบความเหก็น
เพพพื่อเสนอผผ ด้บรริหารพริจารณา
(หมายเหตคุ: (1. ระยะเวลา : ไมสเกริน 2 วจัน นจับจากการออกตรวจ
สภาพความเปก็ นอยผส (ระบคุระยะเวลาทพพื่ให ด้บรริการจรริง)
2. หนสวยงานผผ ด้รจับผริดชอบ คพอ องคค์การบรริหารสสวนตตาบลคตาพพพี้)) 

2 วจัน องคค์การบรริหารสสวน
ตตาบลคตาพพพี้ อตาเภอนาแก

จจังหวจัดนครพนม

5) กสำรพริจสำรณสำ
พริจารณาอนคุมจัตริ
(หมายเหตคุ: (1. ระยะเวลา : ไมสเกริน 7 วจัน นจับแตสวจันทพพื่ยพพื่นคตาขอ 
(ระบคุระยะเวลาทพพื่ให ด้บรริการจรริง)
2. ผผ ด้รจับผริดชอบ คพอ ผผ ด้บรริหารองคค์กรปกครองสสวนท ด้องถริพื่น
3. กรณพมพข ด้อขจัดข ด้องเกพพื่ยวกจับการพริจารณา ได ด้แกส สภาพความเปก็ น
อยผส คคุณสมบจัตริ หรพอข ด้อจตากจัดด ด้านงบประมาณจะแจ ด้งเหตคุขจัดข ด้องทพพื่
ไมสสามารถให ด้การสงเคราะหค์ให ด้ผผ ด้ขอทราบไมสเกรินระยะเวลาทพพื่
กตาหนด
)) 

7 วจัน องคค์การบรริหารสสวน
ตตาบลคตาพพพี้ อตาเภอนาแก

จจังหวจัดนครพนม

รสำยกสำรเอกสสำร หล รักฐสำนประกอบ
ลสสำด รับ ชมืที่อเอกสสำร จสสำนวน และรสำยละเอทยดเพริที่มเต ริม (ถผู้สำมท) หนคู่วยงสำนภสำคร รัฐผค ผู้ออกเอกสสำร

1) บ รัตรประจสสำต รัวประชสำชนหรมือบ รัตรอมืที่นททที่ออกใหผู้โดยหนคู่วยงสำนของร รัฐ
ททที่ม ทรคปถคู่สำยพรผู้อมสสสำเนสำ
ฉบ รับจรริง 1 ชคุด
สสสำเนสำ 1 ชคุด
หมสำยเหตนุ -

-

2) ทะเบทยนบผู้สำนพรผู้อมสสสำเนสำ
ฉบ รับจรริง 1 ชคุด
สสสำเนสำ 1 ชคุด
หมสำยเหตนุ -

-

3) สมนุดบ รัญชทเง รินฝสำกธนสำคสำรพรผู้อมสสสำเนสำ (กรณทททที่ผค ผู้ขอร รับเง รินเบทขั้ย
ย รังชทพผค ผู้ประสงคห์ขอร รับเง รินเบทขั้ยย รังชทพผค ผู้สคงอสำยนุประสงคห์ขอร รับเง ริน
เบทขั้ยย รังชทพผค ผู้สคงอสำยนุผคู่สำนธนสำคสำร)
ฉบ รับจรริง 1 ชคุด
สสสำเนสำ 1 ชคุด

-
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ลสสำด รับ ชมืที่อเอกสสำร จสสำนวน และรสำยละเอทยดเพริที่มเต ริม (ถผู้สำมท) หนคู่วยงสำนภสำคร รัฐผค ผู้ออกเอกสสำร
หมสำยเหตนุ -

4) หน รังสมือมอบอสสำนสำจ (กรณทมอบอสสำนสำจใหผู้ดสสำเนรินกสำรแทน)
ฉบ รับจรริง 1 ฉบจับ
สสสำเนสำ 0 ฉบจับ
หมสำยเหตนุ -

-

5) บ รัตรประจสสำต รัวประชสำชนหรมือบ รัตรอมืที่นททที่ออกใหผู้โดยหนคู่วยงสำนของร รัฐ
ททที่ม ทรคปถคู่สำยพรผู้อมสสสำเนสำของผค ผู้ร รับมอบอสสำนสำจ (กรณทมอบอสสำนสำจใหผู้
ดสสำเนรินกสำรแทน)
ฉบ รับจรริง 1 ชคุด
สสสำเนสำ 1 ชคุด
หมสำยเหตนุ -

-

6) สมนุดบ รัญชทเง รินฝสำกธนสำคสำรพรผู้อมสสสำเนสำของผค ผู้ร รับมอบอสสำนสำจ (กรณท
ททที่ผค ผู้ขอร รับเง รินเบทขั้ยย รังชทพผค ผู้ประสงคห์ขอร รับเง รินเบทขั้ยย รังชทพผค ผู้สคงอสำยนุ
ประสงคห์ขอร รับเง รินเบทขั้ยย รังชทพผค ผู้สคงอสำยนุผคู่สำนธนสำคสำรของผค ผู้ร รับมอบ
อสสำนสำจ)
ฉบ รับจรริง 1 ชคุด
สสสำเนสำ 1 ชคุด
หมสำยเหตนุ -

-

คคู่สำธรรมเนทยม
ลสสำด รับ รสำยละเอทยดคคู่สำธรรมเนทยม คคู่สำธรรมเนทยม (บสำท / รผู้อยละ)

ไมสมพข ด้อมผลคสาธรรมเนพยม

ชคู่องทสำงกสำรรผู้องเรทยน แนะนสสำบรริกสำร
ลสสำด รับ ชคู่องทสำงกสำรรผู้องเรทยน / แนะนสสำบรริกสำร

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

2) ศผนยค์บรริการประชาชน สตานจักปลจัดสตานจักนายกรจัฐมนตรพ
(หมายเหตคุ: ( เลขทพพื่ 1 ถ.พริษณคุโลก เขตดคุส ริต กทม. 10300 / สายดสวน 1111 / www.1111.go.th / ตผ ด้ ปณ.1111 
เลขทพพื่ 1 ถ.พริษณคุโลก เขตดคุส ริต กทม. 10300)) 

แบบฟอรห์ม ต รัวอยคู่สำงและคคคู่ม มือกสำรกรอก
ลสสำด รับ ชมืที่อแบบฟอรห์ม

ไมสมพแบบฟอรค์ม ตจัวอยสาง และคผสมพอการกรอก

หมสำยเหตนุ
-

ชมืที่อกระบวนงสำน: การขอรจับการสงเคราะหค์ผผ ด้ปส วยเอดสค์ 
หนคู่วยงสำนกลสำงเจผู้สำของกระบวนงสำน: สตานจักสสงเสรริมการพจัฒนาเศรษฐกริจ สจังคม และการมพสสวนรสวม กรมสสงเสรริมการปกครอง
ท ด้องถริพื่น สตานจักสสงเสรริมการพจัฒนาเศรษฐกริจ สจังคม และการมพสสวนรสวม
ประเภทของงสำนบรริกสำร: กระบวนงานบรริการทพพื่เบก็ดเสรก็จในหนสวยเดพยว
หมวดหมคคู่ของงสำนบรริกสำร: รจับแจ ด้ง
กฎหมสำยททที่ใหผู้อสสำนสำจกสำรอนนุญสำต หรมือททที่เกทที่ยวขผู้อง:

 
1)ระเบพยบกระทรวงมหาดไทย วสาด ด้วยการจสายเงรินสงเคราะหค์เพพพื่อการยจังช พพขององคค์กรปกครองสสวนท ด้องถริพื่น พ.ศ. 2548 
ระด รับผลกระทบ: บรริการทจัพื่วไป

ขผู้อมคลสสสำหร รับเจผู้สำหนผู้สำททที่
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พมืขั้นททที่ใหผู้บร ริกสำร: ท ด้องถริพื่น
กฎหมสำยขผู้อบ รังค รับ/ขผู้อตกลงททที่กสสำหนดระยะเวลสำ: -
ระยะเวลสำททที่กสสำหนดตสำมกฎหมสำย / ขผู้อกสสำหนด ฯลฯ: 0.0

ขผู้อมคลสถริต ริของกระบวนงสำน:

จตานวนเฉลพพื่ยตสอเดพอน 0
จตานวนคตาขอทพพื่มากทพพื่สคุด 0
จตานวนคตาขอทพพื่น ด้อยทพพื่สคุด 0

ชมืที่ออผู้สำงอริงของคคคู่ม มือประชสำชน: สตาเนาคผสมพอประชาชน 06/08/2015 10:51

เอกสารฉบจับนพพี้ดาวนค์โหลดจากเวก็บไซตค์ระบบสารสนเทศศผนยค์กลางข ด้อมผลคผสมพอสตาหรจับประชาชน
Backend.info.go.th

วจันทพพื่เผยแพรสคผสมพอ: -


