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คู่มือสำหรับประชำชน: กำรขอรับกำรสงเครำะห์ผู้ป่วยเอดส์
หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ: องค์การบริหารส่วนตาบลหนองสูงใต้ อาเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงำน:การขอรับการสงเคราะห์ผปู้ ่ วยเอดส์
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน:สานักส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและการมีสว่ นร่วม
3. ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร:รับแจ้ง
5. กฎหมำยทีใ่ ห้อำนำจกำรอนุญำต หรือทีเ่ กี่ยวข้อง:
1 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพือ่ การยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.
2548
6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
7. พืน้ ที่ให้บริกำร: ท้องถิ่น
8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ
0วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน0
จำนวนคำขอทีม่ ำกทีส่ ุด 0
จำนวนคำขอทีน่ ้อยทีส่ ุด 0
10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน [สาเนาคู่มือประชาชน] การขอรับการสงเคราะห์ผปู้ ่ วยเอดส์ 22/05/2558 16:47
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร
1) สถานที่ให้ บริการ ทีท่ าการองค์การบริหารส่วนตาบลหนองสูงใต้
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ วันจันทร์ถงึ วันศุกร์(เว้นวันหยุดราชการ) ตัง้ แต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (ไม่มีพกั เทีย่ ง)
หมายเหตุ (ระยะเวลาเปิ ดให้บริการ 1 – 30 พฤศจิกายนของทุกปี )
12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงือ่ นไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.
๒๕๔๘กาหนดให้ผปู้ ่ วยเอดส์ท่มี ีคณ
ุ สมบัติครบถ้วนตามระเบียบฯและมีความประสงค์จะขอรับการสงเคราะห์ให้ย่ืน
คาขอต่อผูบ้ ริหารท้องถิ่นที่ตนมีผลู้ าเนาอยู่กรณีไม่สามารถเดินทางมายื่นคาขอรับการสงเคราะห์ดว้ ยตนเองได้จะ
มอบอานาจให้ผอู้ ปุ การะมาดาเนินการก็ได้
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หลักเกณฑ์
ผูม้ ีสิทธิจะได้รบั เงินสงเคราะห์ตอ้ งเป็ นผูม้ ีคณ
ุ สมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามดังต่อไปนี ้
1. เป็ นผูป้ ่ วยเอดส์ท่แี พทย์ได้รบั รองและทาการวินิจฉัยแล้ว
2. มีภมู ิลาเนาอยู่ในเขตพืน้ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3. มีรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพหรือถูกทอดทิง้ หรือขาดผูอ้ ปุ การะเลีย้ งดูหรือไม่สามารถประกอบอาชีพเลีย้ งตนเองได้
ในการขอรับการสงเคราะห์ผปู้ ่ วยเอดส์ผปู้ ่ วยเอดส์ท่ไี ด้รบั ความเดือดร้อนกว่าหรือผูท้ ่มี ีปัญหาซา้ ซ้อนหรือผูท้ ่ีอยู่อาศัยอยู่
ในพืน้ ที่ห่างไกลทุรกันดารยากต่อการเข้าถึงบริการของรัฐเป็ นผูไ้ ด้รบั การพิจารณาก่อน
วิธีการ
1. ผูป้ ่ วยเอดส์ย่นื คาขอตามแบบพร้อมเอกสารหลักฐานต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นณที่ทาการองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นด้วยตนเองหรือมอบอานาจให้ผอู้ ปุ การะมาดาเนินการก็ได้
2. ผูป้ ่ วยเอดส์รบั การตรวจสภาพความเป็ นอยู่คณ
ุ สมบัติว่าสมควรได้รบั การสงเคราะห์หรือไม่โดยพิจารณาจากความ
เดือดร้อนเป็ นผูท้ ่มี ีปัญหาซา้ ซ้อนหรือเป็ นผูท้ ่ีอยู่อาศัยอยู่ในพืน้ ที่ห่างไกลทุรกันดารยากต่อการเข้าถึงบริการของรัฐ
3.กรณีผปู้ ่ วยเอดส์ท่ไี ด้รบั เบีย้ ยังชีพย้ายที่อยู่ถือว่าขาดคุณสมบัติตามนัยแห่งระเบียบต้องไปยื่นความประสงค์ต่อ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ท่ตี นย้ายไปเพื่อพิจารณาใหม่
13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน
การตรวจสอบเอกสาร

1)

รำยละเอียดของขั้นตอน
กำรบริกำร
ผูท้ ่ปี ระสงค์จะขอรับการ
สงเคราะห์หรือผูร้ บั มอบ
อานาจยื่นคาขอพร้อม
เอกสารหลักฐานและ
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคาร้อง
ขอลงทะเบียนและเอกสาร
หลักฐานประกอบ

ระยะเวลำ
ให้บริกำร
45 นาที

ส่วนงำน /
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

หมำยเหตุ

(1. ระยะเวลา : 45
นาที (ระบุ
ระยะเวลาจริง)
2. หน่วยงาน
ผูร้ บั ผิดชอบคือ
เทศบาล.....(ระบุ
ชื่อ) / องค์การ
บริหารส่วนตาบล
.....(ระบุช่ือ) /
เมืองพัทยา)
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ที่

ประเภทขั้นตอน

รำยละเอียดของขั้นตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้บริกำร

ส่วนงำน /
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

การพิจารณา

ออกใบนัดหมายตรวจ
สภาพความเป็ นอยู่และ
คุณสมบัติ

15 นาที

การพิจารณา

ตรวจสภาพความเป็ นอยู่
และคุณสมบัติของผูท้ ่ี
ประสงค์รบั การสงเคราะห์

3 วัน

กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

การพิจารณา

จัดทาทะเบียนประวัติพร้อม 2 วัน
เอกสารหลักฐานประกอบ
ความเห็นเพื่อเสนอผูบ้ ริหาร
พิจารณา

กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

2)

3)

4)

หมำยเหตุ

(1. ระยะเวลา : 15
นาที (ระบุ
ระยะเวลาที่
ให้บริการจริง)
2. หน่วยงาน
ผูร้ บั ผิดชอบคือ
เทศบาล.....(ระบุ
ชื่อ) / องค์การ
บริหารส่วนตาบล
.....(ระบุช่ือ) /
เมืองพัทยา)
(1. ระยะเวลา : ไม่
เกิน 3 วันนับจาก
ได้รบั คาขอ (ระบุ
ระยะเวลาที่
ให้บริการจริง)
2. หน่วยงาน
ผูร้ บั ผิดชอบคือ
เทศบาล.....(ระบุ
ชื่อ) / องค์การ
บริหารส่วนตาบล
.....(ระบุช่ือ) /
เมืองพัทยา)
(1. ระยะเวลา : ไม่
เกิน 2 วันนับจาก
การออกตรวจ
สภาพความ
เป็ นอยู่ (ระบุ
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ที่

ประเภทขั้นตอน

การพิจารณา

5)

รำยละเอียดของขั้นตอน
กำรบริกำร

พิจารณาอนุมตั ิ

ระยะเวลำ
ให้บริกำร

7 วัน

ส่วนงำน /
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

หมำยเหตุ

ระยะเวลาที่
ให้บริการจริง)
2. หน่วยงาน
ผูร้ บั ผิดชอบคือ
เทศบาล.....(ระบุ
ชื่อ) / องค์การ
บริหารส่วนตาบล
.....(ระบุช่ือ) /
เมืองพัทยา)
(1. ระยะเวลา : ไม่
เกิน 7 วันนับแต่
วันที่ย่นื คาขอ
(ระบุระยะเวลาที่
ให้บริการจริง)
2. ผูร้ บั ผิดชอบคือ
ผูบ้ ริหารองค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น
3. กรณีมี
ข้อขัดข้องเกี่ยวกับ
การพิจารณา
ได้แก่สภาพความ
เป็ นอยู่คณ
ุ สมบัติ
หรือข้อจากัดด้าน
งบประมาณ
จะแจ้งเหตุขดั ข้อง
ที่ไม่สามารถให้
การสงเคราะห์ให้ผู้
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ที่

ประเภทขั้นตอน

รำยละเอียดของขั้นตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้บริกำร

ส่วนงำน /
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

หมำยเหตุ

ขอทราบไม่เกิน
ระยะเวลาที่
กาหนด
)
ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 13 วัน
14. งำนบริกำรนีผ้ ่ำนกำรดำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว
ยังไม่ผ่านการดาเนินการลดขัน้ ตอน
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนทีอ่ อกโดยหน่วยงำนภำครัฐ
จำนวน
หน่วยงำนภำครัฐ
รำยกำรเอกสำร
ที่
เอกสำร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร
ฉบับจริง
บัตรประจำตัว
1
ประชำชนหรือ
บัตรอื่นที่ออกให้
1)
โดยหน่วยงำน
ของรัฐที่มีรูปถ่ำย
พร้อมสำเนำ
ทะเบียนบ้ำน
1
2)
พร้อมสำเนำ
สมุดบัญชีเงิน
1
ฝำกธนำคำร
พร้อมสำเนำ
3) (กรณีท่ผี ขู้ อรับ
เงินเบีย้ ยังชีพผู้
ประสงค์ขอรับ
เงินเบีย้ ยังชีพ

จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

1

ชุด

-

1

ชุด

-

1

ชุด

-
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ที่

4)

5)

6)

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร
ผูส้ งู อำยุประสงค์
ขอรับเงินเบีย้ ยัง
ชีพผูส้ งู อำยุผ่ำน
ธนำคำร)
หนังสือมอบ
อำนำจ (กรณี
มอบอำนำจให้
ดำเนินกำรแทน)
บัตรประจำตัว
ประชำชนหรือ
บัตรอื่นที่ออกให้
โดยหน่วยงำน
ของรัฐที่มีรูปถ่ำย
พร้อมสำเนำของ
ผูร้ บั มอบอำนำจ
(กรณีมอบ
อำนำจให้
ดำเนินกำรแทน)
สมุดบัญชีเงิน
ฝำกธนำคำร
พร้อมสำเนำของ
ผูร้ บั มอบอำนำจ
(กรณีท่ผี ขู้ อรับ
เงินเบีย้ ยังชีพผู้
ประสงค์ขอรับ
เงินเบีย้ ยังชีพ
ผูส้ งู อำยุประสงค์
ขอรับเงินเบีย้ ยัง
ชีพผูส้ งู อำยุผ่ำน

จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

1

0

ฉบับ

-

1

1

ชุด

-

1

1

ชุด

-
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ที่

รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร
ธนำคำรของผูร้ บั
มอบอำนำจ)

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่

รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร

ไม่พบเอกสารอืน่ ๆ สาหรับยืน่ เพิ่มเติม
16. ค่ำธรรมเนียม
ไม่มีขอ้ มูลค่าธรรมเนียม

17. ช่องทำงกำรร้องเรียน
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน ศูนย์รอ้ งเรียนร้องทุกข์ประจาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองสูงใต้ หมู่ 8 ตาบลหนอง
สูงใต้ อาเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร 49160 โทรศัพท์ 042642805 โทรสาร 042642801 หรือ เว็บไซต์
www.nongsungtai.go.th
18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
19. หมำยเหตุ
-
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่ ิมพ์
วันทีพ
สถำนะ
จัดทำโดย
อนุมัติโดย
เผยแพร่โดย

16/07/2558
เผยแพร่ค่มู ือบนเว็บไซต์แล้ว
รามจินตมาศ
ชัยพัฒน์ไชยสวัสดิ์
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