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คูมอื สําหรับประชาชน: การขอรับการสงเคราะหผูปวยเอดส
หนวยงานที่รับผิดชอบ:สํานักงานปลัด
องคการบริหารสวนตําบลเกาะขันธ
1. ชื่อกระบวนงาน:การขอรับการสงเคราะหผปู ว ยเอดส
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:สํานักสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและการมีสวนรวม
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
4. หมวดหมูของงานบริการ:รับแจง
5. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ:
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ.
2548
6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
7. พื้นทีใ่ หบริการ: ทองถิ่น
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 0วัน
9. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน0
จํานวนคําขอที่มากที่สดุ 0
จํานวนคําขอที่นอยที่สดุ 0
10. ชื่ออางอิงของคูมอื ประชาชน [สําเนาคูมอื ประชาชน] การขอรับการสงเคราะหผปู ว ยเอดส 22/05/2558 16:47
11. ชองทางการใหบริการ
1) สถานที่ใหบริการที่ องคการบริหารสวนตําบลเกาะขันธ
12/2 หมูท่ี 2 ตําบลเกาะขันธ อําเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 80180
โทรศัพท 075 493111 โทรสาร 075 493111
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพกั เที่ยง)
หมายเหตุ -
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12. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. ๒๕๔๘
กําหนดใหผปู ว ยเอดสท่มี คี ุณสมบัติครบถวนตามระเบียบฯและมีความประสงคจะขอรับการสงเคราะหใหยื่นคําขอตอ
ผูบริหารทองถิ่นที่ตนมีผลู ําเนาอยูกรณีไมสามารถเดินทางมายื่นคําขอรับการสงเคราะหดวยตนเองไดจะมอบอํานาจใหผู
อุปการะมาดําเนินการก็ได
หลักเกณฑ
ผูมสี ิทธิจะไดรับเงินสงเคราะหตองเปนผูมคี ุณสมบัติและไมมลี ักษณะตองหามดังตอไปนี้
1. เปนผูปว ยเอดสท่แี พทยไดรับรองและทําการวินิจฉัยแลว
2. มีภูมลิ ําเนาอยูในเขตพื้นที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น
3. มีรายไดไมเพียงพอแกการยังชีพหรือถูกทอดทิ้งหรือขาดผูอุปการะเลี้ยงดูหรือไมสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได
ในการขอรับการสงเคราะหผปู ว ยเอดสผปู ว ยเอดสท่ไี ดรับความเดือดรอนกวาหรือผูท่มี ปี ญ
 หาซ้ําซอนหรือผูท่อี ยูอาศัยอยู
ในพื้นที่หา งไกลทุรกันดารยากตอการเขาถึงบริการของรัฐเปนผูไดรับการพิจารณากอน
วิธีการ
1. ผูปว ยเอดสยื่นคําขอตามแบบพรอมเอกสารหลักฐานตอองคกรปกครองสวนทองถิ่นณที่ทาํ การองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นดวยตนเองหรือมอบอํานาจใหผอู ุปการะมาดําเนินการก็ได
2. ผูปว ยเอดสรับการตรวจสภาพความเปนอยูคุณสมบัตวิ าสมควรไดรับการสงเคราะหหรือไมโดยพิจารณาจากความ
เดือดรอนเปนผูท่มี ปี ญ
 หาซ้ําซอนหรือเปนผูท่อี ยูอาศัยอยูในพื้นที่หา งไกลทุรกันดารยากตอการเขาถึงบริการของรัฐ
3.กรณีผปู ว ยเอดสท่ไี ดรับเบี้ยยังชีพยายที่อยูถือวาขาดคุณสมบัติตามนัยแหงระเบียบตองไปยื่นความประสงคตอองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นแหงใหมท่ตี นยายไปเพื่อพิจารณาใหม
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน
การตรวจสอบเอกสาร

1)

รายละเอียดของขั้นตอนการ
บริการ
ผูทป่ี ระสงคจะขอรับการ
สงเคราะหหรือผูรับมอบ
อํานาจยื่นคําขอพรอม
เอกสารหลักฐานและ

ระยะเวลา
ใหบริการ
45 นาที

สวนงาน /
หมายเหตุ
หนวยงานที่
รับผิดชอบ
กรมสงเสริมการ (1. ระยะเวลา : 45
ปกครองทองถิ่น นาที (ระบุ
ระยะเวลาจริง)
2. หนวยงาน
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ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอนการ
บริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

เจาหนาที่ตรวจสอบคํารอง
ขอลงทะเบียนและเอกสาร
หลักฐานประกอบ

การพิจารณา

ออกใบนัดหมายตรวจสภาพ 15 นาที
ความเปนอยูและคุณสมบัติ

การพิจารณา

ตรวจสภาพความเปนอยู
และคุณสมบัติของผูท่ี
ประสงครับการสงเคราะห

กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น

2)

3)

3 วัน

กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น

หมายเหตุ

ผูรับผิดชอบคือ
เทศบาล.....(ระบุ
ชือ่ ) / องคการ
บริหารสวนตําบล
.....(ระบุช่อื ) /
เมืองพัทยา)
(1. ระยะเวลา : 15
นาที (ระบุ
ระยะเวลาที่
ใหบริการจริง)
2. หนวยงาน
ผูรับผิดชอบคือ
เทศบาล.....(ระบุ
ชื่อ) / องคการ
บริหารสวนตําบล
.....(ระบุช่อื ) /
เมืองพัทยา)
(1. ระยะเวลา : ไม
เกิน 3 วันนับจาก
ไดรับคําขอ (ระบุ
ระยะเวลาที่
ใหบริการจริง)
2. หนวยงาน
ผูรับผิดชอบคือ
เทศบาล.....(ระบุ
ชื่อ) / องคการ
บริหารสวนตําบล
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ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอนการ
บริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

การพิจารณา

จัดทําทะเบียนประวัติพรอม 2 วัน
เอกสารหลักฐานประกอบ
ความเห็นเพื่อเสนอผูบริหาร
พิจารณา

กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น

การพิจารณา

พิจารณาอนุมตั ิ

7 วัน

กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น

4)

5)

หมายเหตุ

.....(ระบุช่อื ) /
เมืองพัทยา)
(1. ระยะเวลา : ไม
เกิน 2 วันนับจาก
การออกตรวจ
สภาพความเปนอยู
(ระบุระยะเวลาที่
ใหบริการจริง)
2. หนวยงาน
ผูรับผิดชอบคือ
เทศบาล.....(ระบุ
ชื่อ) / องคการ
บริหารสวนตําบล
.....(ระบุช่อื ) /
เมืองพัทยา)
(1. ระยะเวลา : ไม
เกิน 7 วันนับแต
วันที่ยื่นคําขอ
(ระบุระยะเวลาที่
ใหบริการจริง)
2. ผูรับผิดชอบคือ
ผูบริหารองคกร
ปกครองสวน
ทองถิ่น
3. กรณีมี
ขอขัดของเกี่ยวกับ
การพิจารณาไดแก
สภาพความเปนอยู
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ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอนการ
บริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

คุณสมบัติหรือ
ขอจํากัดดาน
งบประมาณจะแจง
เหตุขัดของที่ไม
สามารถใหการ
สงเคราะหใหผขู อ
ทราบไมเกิน
ระยะเวลาที่
กําหนด
)
ระยะเวลาดําเนินการรวม 13 วัน
14. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแลว
ยังไมผา นการดําเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร
ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สําเนา
ออกเอกสาร
บัตรประจําตัว
1
1
ประชาชนหรือ
บัตรอื่นที่ออกให
1)
โดยหนวยงาน
ของรัฐที่มรี ปู ถาย
พรอมสําเนา
ทะเบียนบาน
1
1
2)
พรอมสําเนา
3) สมุดบัญชีเงิน
1
1

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

ชุด

-

ชุด

-

ชุด

-
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ที่

4)

5)

6)

รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน
ฝากธนาคาร
พรอมสําเนา
(กรณีที่ผขู อรับ
เงินเบี้ยยังชีพผู
ประสงคขอรับ
เงินเบี้ยยังชีพ
ผูสงู อายุประสงค
ขอรับเงินเบี้ยยัง
ชีพผูสงู อายุผา น
ธนาคาร)
หนังสือมอบ
อํานาจ (กรณี
มอบอํานาจให
ดําเนินการแทน)
บัตรประจําตัว
ประชาชนหรือ
บัตรอื่นที่ออกให
โดยหนวยงาน
ของรัฐที่มรี ปู ถาย
พรอมสําเนาของ
ผูรบั มอบอํานาจ
(กรณีมอบ
อํานาจให
ดําเนินการแทน)
สมุดบัญชีเงิน
ฝากธนาคาร
พรอมสําเนาของ
ผูรบั มอบอํานาจ
(กรณีที่ผขู อรับ

หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

-

1

0

ฉบับ

-

-

1

1

ชุด

-

-

1

1

ชุด

-
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ที่

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
เงินเบี้ยยังชีพผู
ประสงคขอรับ
เงินเบี้ยยังชีพ
ผูสงู อายุประสงค
ขอรับเงินเบี้ยยัง
ชีพผูสงู อายุผา น
ธนาคารของผูรบั
มอบอํานาจ)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
ไมพบเอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

16. คาธรรมเนียม
ไมมขี อมูลคาธรรมเนียม
17. ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียน องคการบริหารสวนตําบลเกาะขันธ 12/2 หมูท่ี 2 ตําบลเกาะขันธ อําเภอชะอวด จังหวัด
นครศรีธรรมราช 80180 โทรศัพท/โทรสาร 075 493111
2) ชองทางการรองเรียนศูนยบริการประชาชนสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตูปณ.1111 เลขที่
1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)
18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมอื การกรอก
ไมมแี บบฟอรม ตัวอยาง และคูมอื การกรอก
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19. หมายเหตุ
วันทีพ่ มิ พ
สถานะ
จัดทําโดย
อนุมตั โิ ดย
เผยแพรโดย

16/07/2558
เผยแพรคูมอื บนเว็บไซตแลว
รามจินตมาศ
ชัยพัฒนไชยสวัสดิ์
AREEYA
KONGKANCHANATHIP

