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งสำนใหห้บรริกสำร กสำรขอรรับกสำรสงเครสำะหค์ผคห้ปป่วยเอดสค์
หนคู่วยงสำนททที่รรับผริดชอบ สสสำนรักงสำนปลรัด  อบต.โปป่งตสำลอง 

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

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

หลรักเกณฑค์ วริธทกสำร เงมืที่อนไข (ถห้สำมท) ในกสำรยมืที่นคสสำขอ และในกสำรพริจสำรณสำอนนุญสำต
         ระเบสียบกระทรวงมหาดไทยวส่าดน้วยการจส่ายเงรินสงเคราะหค์เพพที่อการยจังชสีพขององคค์กรปกครองสส่วนทน้องถริที่นพ.ศ. 
๒๕๔๘กตาหนดใหน้ผผน้ปป่วยเอดสค์ทสีที่มสีคคุณสมบจัตริครบถน้วนตามระเบสียบฯและมสีความประสงคค์จะขอรจับการสงเคราะหค์ใหน้ยพที่นคตาขอตส่อ
ผผน้บรริหารทน้องถริที่นทสีที่ตนมสีผผน้ลตาเนาอยผส่กรณสีไมส่สามารถเดรินทางมายพที่นคตาขอรจับการสงเคราะหค์ดน้วยตนเองไดน้จะมอบอตานาจใหน้ผผน้
อคุปการะมาดตาเนรินการกก็ไดน้
หลรักเกณฑค์
    ผผน้มสีสริทธริจะไดน้รจับเงรินสงเคราะหค์ตน้องเปป็นผผน้มสีคคุณสมบจัตริและไมส่มสีลจักษณะตน้องหน้ามดจังตส่อไปนสีตั้
    1. เปป็นผผน้ปป่วยเอดสค์ทสีที่แพทยค์ไดน้รจับรองและทตาการวรินริจฉจัยแลน้ว
    2. มสีภผมริลตาเนาอยผส่ในเขตพพตั้นทสีที่องคค์กรปกครองสส่วนทน้องถริที่น
    3. มสีรายไดน้ไมส่เพสียงพอแกส่การยจังชสีพหรพอถผกทอดทริตั้งหรพอขาดผผน้อคุปการะเลสีตั้ยงดผหรพอไมส่สามารถประกอบอาชสีพเลสีตั้ยงตนเองไดน้
ในการขอรจับการสงเคราะหค์ผผน้ปป่วยเอดสค์ผผน้ปป่วยเอดสค์ทสีที่ไดน้รจับความเดพอดรน้อนกวส่าหรพอผผน้ทสีที่มสีปปัญหาซตตั้าซน้อนหรพอผผน้ทสีที่อยผส่อาศจัยอยผส่ใน
พพตั้นทสีที่หส่างไกลทคุรกจันดารยากตส่อการเขน้าถถึงบรริการของรจัฐเปป็นผผน้ไดน้รจับการพริจารณากส่อน
วริธทกสำร
    1. ผผน้ปป่วยเอดสค์ยพที่นคตาขอตามแบบพรน้อมเอกสารหลจักฐานตส่อองคค์กรปกครองสส่วนทน้องถริที่นณทสีที่ทตาการองคค์กรปกครองสส่วน
ทน้องถริที่นดน้วยตนเองหรพอมอบอตานาจใหน้ผผน้อคุปการะมาดตาเนรินการกก็ไดน้
    2. ผผน้ปป่วยเอดสค์รจับการตรวจสภาพความเปป็นอยผส่คคุณสมบจัตริวส่าสมควรไดน้รจับการสงเคราะหค์หรพอไมส่โดยพริจารณาจากความเดพอด
รน้อนเปป็นผผน้ทสีที่มสีปปัญหาซตตั้าซน้อนหรพอเปป็นผผน้ทสีที่อยผส่อาศจัยอยผส่ในพพตั้นทสีที่หส่างไกลทคุรกจันดารยากตส่อการเขน้าถถึงบรริการของรจัฐ
    3. กรณสีผผน้ปป่วยเอดสค์ทสีที่ไดน้รจับเบสีตั้ยยจังชสีพยน้ายทสีที่อยผส่ถพอวส่าขาดคคุณสมบจัตริตามนจัยแหส่งระเบสียบตน้องไปยพที่นความประสงคค์ตส่อองคค์กร
ปกครองสส่วนทน้องถริที่นแหส่งใหมส่ทสีที่ตนยน้ายไปเพพที่อพริจารณาใหมส่

ขรัขั้นตอน ระยะเวลสำ และสคู่วนงสำนททที่รรับผริดชอบ
ขรัขั้นตอน หนคู่วยงสำนผคห้รรับผริดชอบ
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1. การตรวจสอบเอกสาร : ผผน้ทสีที่ประสงคค์จะขอรจับการสงเคราะหค์หรพอผผน้รจับมอบอตานาจยพที่น
    คตาขอพรน้อมเอกสารหลจักฐานและเจน้าหนน้าทสีที่ตรวจสอบคตารน้องขอลงทะเบสียนและ
    เอกสารหลจักฐานประกอบ หมายเหตต: ระยะเวลา : 15 นาทท
2. การพริจารณา : ออกใบนจัดหมายตรวจสภาพความเปป็นอยผส่และคคุณสมบจัตริ
3. การพริจารณา : ตรวจสภาพความเปป็นอยผส่และคคุณสมบจัตริของผผน้ทสีที่ประสงคค์รจับการ
   สงเคราะหค์  หมายเหตต:  ระยะเวลา : ไมม่เกริน 3 ววนนวบจากไดห้รวบคคาขอ
4. การพริจารณา : จจัดทตาทะเบสียนประวจัตริพรน้อมเอกสารหลจักฐานประกอบความเหก็นเพพที่อ
    เสนอผผน้บรริหารพริจารณา  หมายเหตต:  ระยะเวลา : ไมม่เกริน 2 ววนนวบจากการออกตรวจ
   สภาพความเปป็นอยยม่
5. การพริจารณา : พริจารณาอนคุมจัตริ
   หมายเหตต:  ระยะเวลา : ไมม่เกริน 7 ววนนวบแตม่ววนททที่ยยที่นคคาขอ
                 กรณทมทขห้อขวดขห้องเกทที่ยวกวบการพริจารณาไดห้แกม่สภาพความเปป็นอยยม่คทุณสมบวตริ
หรยอขห้อจคากวดดห้านงบประมาณจะแจห้งเหตทุขวดขห้องททที่ไมม่สามารถใหห้การสงเคราะหห์ใหห้ผยห้ขอ
ทราบไมม่เกรินระยะเวลาททที่กคาหนด

กองชส่าง อบต.โปป่งตาลอง

ระยะเวลสำ
ในการดตาเนรินการรวม  13 วจัน 

รสำยกสำรเอกสสำร หลรักฐสำนประกอบ
เอกสสำรหรมือหลรักฐสำนททที่ตห้องใชห้
1. บจัตรประจตาตจัวประชาชนหรพอบจัตรอพที่นทสีที่ออกใหน้โดยหนส่วยงานของรจัฐทสีที่มสีรผปถส่ายพรน้อมสตาเนา  ฉบจับจรริง 1 ชคุด  สตาเนา 1 ชคุด
2. ทะเบสียนบน้านพรน้อมสตาเนา  ฉบจับจรริง 1 ชคุด  สตาเนา 1 ชคุด
3. สมคุดบจัญชสีเงรินฝากธนาคารพรน้อมสตาเนา (กรณสีทสีที่ผผน้ขอรจับเงรินเบสีตั้ยยจังชสีพผผน้ประสงคค์ขอรจับเงรินเบสีตั้ยยจังชสีพผผน้สผงอายคุประสงคค์ขอรจับ
    เงรินเบสีตั้ยยจังชสีพผผน้สผงอายคุผส่านธนาคาร)  ฉบจับจรริง 1 ชคุด  สตาเนา 1 ชคุด
4. หนจังสพอมอบอตานาจ (กรณสีมอบอตานาจใหน้ดตาเนรินการแทน) ฉบจับจรริง 1 ฉบจับ  
5. บจัตรประจตาตจัวประชาชนหรพอบจัตรอพที่นทสีที่ออกใหน้โดยหนส่วยงานของรจัฐทสีที่มสีรผปถส่ายพรน้อมสตาเนาของผผน้รจับมอบอตานาจ (กรณสี
    มอบอตานาจใหน้ดตาเนรินการแทน)  ฉบจับจรริง 1 ชคุด  สตาเนา 1 ชคุด
6. สมคุดบจัญชสีเงรินฝากธนาคารพรน้อมสตาเนาของผผน้รจับมอบอตานาจ (กรณสีทสีที่ผผน้ขอรจับเงรินเบสีตั้ยยจังชสีพผผน้ประสงคค์ขอรจับเงรินเบสีตั้ยยจังชสีพ
    ผผน้สผงอายคุประสงคค์ขอรจับเงรินเบสีตั้ยยจังชสีพผผน้สผงอายคุผส่านธนาคารของผผน้รจับมอบอตานาจ)  ฉบจับจรริง 1 ชคุด  สตาเนา 1 ชคุด
7. หลจักฐานอพที่นๆ ตามทสีที่เจน้าหนน้าทสีที่ใหน้คตาแนะนตา

คคู่สำธรรมเนทยม
ไมส่มสีคส่าธรรมเนสียม
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ชคู่องทสำงกสำรรห้องเรทยน /แนะนสสำบรริกสำร
หากการใหน้บรริการไมส่เปป็นไปตามขน้อตกลงทสีที่ระบคุไวน้ขน้างตน้นสามารถตริดตส่อเพพที่อรน้องเรสียนไดน้ทสีที่ 
1. ทางอรินเทอรค์เนก็ต (https://www.pongtalong.go.th)
2. ทางโทรศจัพทค์ (044-009516)
3. ทางไปรษณสียค์ (444 หมผส่ทสีที่ 4 ตตาบลโปป่งตาลอง อตาเภอปากชส่อง จจังหวจัดนครราชสสีมา 30130)
4. รน้องเรสียนดน้วยตนเอง
5. ตผน้รจับฟปังความคริดเหก็น (ตจัตั้งอยผส่ ณ ศผนยค์บรริการขน้อมผลขส่าวสารของราชการ องคค์การบรริหารสส่วนตตาบลโปป่งตาลอง) 

ตรัวอยคู่สำงแบบฟอรค์ม 
แบบฟอรค์มการขอรจับการสงเคราะหค์ผผน้ปป่วยเอดสค์
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ชมืที่อกระบวนงสำน: การขอรจับการสงเคราะหค์ผผน้ปป่วยเอดสค์
หนคู่วยงสำนกลสำงเจห้สำของกระบวนงสำน: สตานจักสส่งเสรริมการพจัฒนาเศรษฐกริจสจังคมและการมสีสส่วนรส่วมกรมสส่งเสรริมการปกครอง
ทน้องถริที่นสตานจักสส่งเสรริมการพจัฒนาเศรษฐกริจสจังคมและการมสีสส่วนรส่วม
ประเภทของงสำนบรริกสำร: กระบวนงานบรริการทสีที่เบก็ดเสรก็จในหนส่วยเดสียว
หมวดหมคคู่ของงสำนบรริกสำร: รจับแจน้ง
กฎหมสำยททที่ใหห้อสสำนสำจกสำรอนนุญสำต หรมือททที่เกทที่ยวขห้อง:

 1) ระเบทยบกระทรวงมหาดไทยวม่าดห้วยการจม่ายเงรินสงเคราะหห์เพยที่อการยวงชทพขององคห์กรปกครองสม่วนทห้องถริที่น พ.ศ. 2548
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ระดรับผลกระทบ: บรริการทจัที่วไป
พมืขั้นททที่ใหห้บรริกสำร: ทน้องถริที่น
กฎหมสำยขห้อบรังครับ/ขห้อตกลงททที่กสสำหนดระยะเวลสำ:-
ระยะเวลสำททที่กสสำหนดตสำมกฎหมสำย / ขห้อกสสำหนด ฯลฯ:  13  วรัน
ขห้อมคลสถริตริของกระบวนงสำน:

จตานวนเฉลสีที่ยตส่อเดพอน 0
จตานวนคตาขอทสีที่มากทสีที่สคุด 0
จตานวนคตาขอทสีที่นน้อยทสีที่สคุด 0

ชมืที่ออห้สำงอริงของคคคู่มมือประชสำชน: การขอรจับการสงเคราะหค์ผผน้ปป่วยเอดสค์

เอกสารฉบจับนสีตั้ดาวนค์โหลดจากเวก็บไซตค์ระบบสารสนเทศศผนยค์กลางขน้อมผลคผส่มพอสตาหรจับประชาชน
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วจันทสีที่เผยแพรส่คผส่มพอ: -
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