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คู่มือส าหรับประชาชน: การขอรับการสงเคราะห์ผู้ยากไร้และด้อยโอกาส 
หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ:เทศบาลต าบลบางสนอ าเภอปะทิวจงัหวดัชมุพร 
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ช่ือกระบวนงาน:การขอรับการสงเคราะห์ผู้ยากไร้และด้อยโอกาส 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:เทศบาลต าบลบางสนอ าเภอปะทิวจงัหวดัชมุพร 
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีเบด็เสร็จในหนว่ยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:รับแจ้ง  
5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เก่ียวข้อง: 

1) พระราชบญัญติัก าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กรบกครองส่วนทอ้งถ่ินพ .ศ.๒๕๔๒ 
 

6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความส าคญัด้านเศรษฐกิจ/สงัคม  

7. พืน้ท่ีให้บริการ: ท้องถ่ิน  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา พระราชบญัญตักิ าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอ านาจให้
อปท. พ.ศ. ๒๕๔๒  

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ 10นาที 
9. ข้อมูลสถติ ิ
 จ านวนเฉล่ียต่อเดือน 0  

 จ านวนค าขอที่มากที่สุด 0  

 จ านวนค าขอที่น้อยท่ีสุด 0  

10. ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน การขอรับการสงเคราะห์ผู้ยากไร้และด้อยโอกาสเทศบาลต าบลบางสน   
11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานท่ีให้บริการส านกัปลดัเทศบาลต าบลบางสนอ าเภอปะทิวจงัหวดัชมุพร /ติดต่อดว้ยตนเองณหน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนัจนัทร์ถึงวนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 
หมายเหตุ (ส านกัปลดัเทศบาลต าบลบางสนอ าเภอปะทิวจงัหวดัชมุพรโทรศพัท์ 077591003) 

 
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการย่ืนค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
หลกัเกณฑ์ 
การส ารวจข้อมลูผู้ประสบปัญหาทางสงัคมมี๑๑ประเภทดงันี  ้
 (๑) ยากจน 
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 (๒) เร่ร่อน 
(๓) ตดิเชือ้ HIV ผู้ ป่วยเอดส์ 
(๔)ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์ 
(๕)ไร้สญัชาติ 
(๖)ตกอยูใ่นกระบวนการค้ามนษุย์ 
(๗)ประสบภยัพิบตัิ 
(๘)ขอรับอปุการะเดก็ 
(๙)ขอรับการคุ้มครองและพิทกัษ์สิทธ์ิ 
(๑๐)ผู้ผา่นการบ าบดัยาเสพตดิ 
(๑๑)พิการ 
 
วิธีการ 
๑.การแตง่ตัง้คณะท างานโดยพิจารณาการคดัเลือกหรือดกูลุม่เป้าหมายแตล่ะประเภทท่ีจะให้การชว่ยเหลือโดยผา่น
เทศบาลต าบลบางสนและสง่เร่ืองเพ่ือพิจารณาไปยงัส านกังานพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์จงัหวดัชมุพร  
๒.ท าการส ารวจและน าหลกัฐานพร้อมเอกสารและสมัภาษณ์ประวตัขิองผู้ ท่ีจะให้การชว่ยเหลือ  
๓.น าสง่แบบบนัทกึข้อมลูผู้ประสบปัญหาทางสงัคมแตล่ะประเภทไปยงัส านกังานพฒันาสงัคมและความมัน่คงของ
มนษุย์จงัหวดัชมุพรตอ่ไป 
 
13. ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

1.แตง่ตัง้คณะท างานเพ่ือ
พิจารณาและท าการส ารวจ
ผู้ ท่ีประสบปัญหาทางสงัคม 
2.เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบค า
ร้องขอลงทะเบียนและ
เอกสารหลกัฐานประกอบ 
3.เทศบาลต าบลบางสน
ตดิตอ่ประสานงาน
ส านกังานพฒันาสงัคมและ

1 วนั เทศบาลต าบล
บางสนอ าเภอปะ
ทิวจงัหวดัชมุพร 

(ส านกั
ปลดัเทศบาล
ต าบลบางสน
อ าเภอปะทิว
จงัหวดัชมุพร
โทรศพัท์ 
077591003) 
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ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

ความมัน่คงของมนษุย์
จงัหวดัชมุพรเพ่ือย่ืนค าขอผู้
มีบตัรให้แก่คนพิการ 
4.เม่ือได้รับเงินชว่ยเหลือผู้
ประสบปัญหาทางสงัคม
แล้วส านกังานพฒันาสงัคม
และความมัน่คงของมนษุย์
จงัหวดัชมุพรจะแจ้งให้
เทศบาลต าบลบางสนแจ้ง
ให้ผู้ ท่ีประสบปัญหาทาง
สงัคมไปรับเงินชว่ยเหลือผู้
ขอรับการชว่ยเหลือตอ่ไป 
 

ระยะเวลาด าเนินการรวม 1 วนั 
 

14. งานบริการนีผ่้านการด าเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการด าเนินการลดขัน้ตอน 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนค าขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ไม่พบเอกสารยืนยนัตวัตนทีอ่อกโดยหน่วยงานภาครัฐ  
 

15.2) เอกสารอ่ืน ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเตมิ 

ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ไม่พบเอกสารอืน่ ๆ ส าหรับยืน่เพ่ิมเติม 
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16. ค่าธรรมเนียม 

ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม 

 
17. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียนศนูย์บริการประชาชนส านกัปลดัส านกันายกรัฐมนตรี  

หมายเหตุ( เลขที ่1 ถ.พิษณโุลกเขตดสิุตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พิษณโุลกเขตดสิุตกทม. 10300) 

 
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
1) แบบค าขอผู้ประสบปัญหาทางสงัคม 

- 
 

 
19. หมายเหตุ 
- 
 
 

 
 

 


