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คู่มือสำหรั บประชำชน: กำรขอรั บกำรสงเครำะห์ ผ้ ูป่วยเอดส์
หน่ วยงำนที่รับผิดชอบ: เทศบำลตำบลงิว้ งำม ตำบลงิว้ งำม อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงำน:การขอรับการสงเคราะห์ผ้ ปู ่ วยเอดส์
2. หน่ วยงำนเจ้ ำของกระบวนงำน:เทศบาลตาบลงิ ้วงาม ตาบลงิ ้วงาม อาเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
3. ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร:รับแจ้ ง
5. กฎหมำยที่ให้ อำนำจกำรอนุญำต หรื อที่เกี่ยวข้ อง:
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงิ นสงเคราะห์เพือ่ การยังชี พขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น
พ.ศ. 2548
6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ ไป
7. พืน้ ที่ให้ บริกำร: ท้ องถิ่น
8. กฎหมำยข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้ อกำหนด ฯลฯ
0 วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่ อเดือน0
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ ำงอิงของคู่มือประชำชน [สาเนาคูม่ ือประชาชน] การขอรับการสงเคราะห์ผ้ ปู ่ วยเอดส์ 22/05/2558 16:47
11. ช่ องทำงกำรให้ บริกำร
1) สถานที่ให้ บริการ(ติ ดต่อสอบถาม)
สานักงานเทศบาลตาบลงิ้วงาม ตาบลงิว้ งาม อาเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
โทรศัพท์ 055-448386 โทรสาร 448-386
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ตัง้ แต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มี พกั เทีย่ ง)
หมายเหตุ (ระยะเวลาเปิ ดให้บริ การ 1 – 30 พฤศจิ กายนของทุกปี )
12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้ วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นพ.ศ.
๒๕๔๘กาหนดให้ ผ้ ปู ่ วยเอดส์ที่มีคณ
ุ สมบัตคิ รบถ้ วนตามระเบียบฯและมีความประสงค์จะขอรับการสงเคราะห์ให้ ยื่น
คาขอต่อผู้บริ หารท้ องถิ่นที่ตนมีผ้ ลู าเนาอยูก่ รณีไม่สามารถเดินทางมายื่ นคาขอรับการสงเคราะห์ด้วยตนเองได้ จะ
มอบอานาจให้ ผ้ อู ปุ การะมาดาเนินการก็ได้ หลักเกณฑ์
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ผู้มีสิทธิจะได้ รับเงินสงเคราะห์ต้องเป็ นผู้มีคณ
ุ สมบัตแิ ละไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามดังต่อไปนี ้
1. เป็ นผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้ รับรองและทาการวินิจฉัยแล้ ว
2. มีภมู ิลาเนาอยูใ่ นเขตพื ้นที่องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น
3. มีรายได้ ไม่เพียงพอแก่การยังชีพหรื อถูกทอดทิ ้งหรื อขาดผู้อปุ การะเลี ้ยงดูหรื อไม่สามารถประกอบอาชีพเลี ้ยง
ตนเองได้ ในการขอรับการสงเคราะห์ผ้ ปู ่ วยเอดส์ผ้ ปู ่ วยเอดส์ที่ได้ รับความเดือดร้ อนกว่าหรื อผู้ที่มีปัญหาซ ้าซ้ อนหรื อผู้
ที่อยู่อาศัยอยูใ่ นพื ้นที่ห่างไกลทุรกันดารยากต่อการเข้ าถึงบริการของรัฐเป็ นผู้ได้ รับการพิจารณาก่อน
วิธีกำร
1. ผู้ป่วยเอดส์ยื่นคาขอตามแบบพร้ อมเอกสารหลักฐานต่อองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นณที่ทาการองค์กรปกครอง
ส่วนท้ องถิ่นด้ วยตนเองหรื อมอบอานาจให้ ผ้ อู ปุ การะมาดาเนินการก็ได้
2. ผู้ป่วยเอดส์รับการตรวจสภาพความเป็ นอยู่คณ
ุ สมบัตวิ ่าสมควรได้ รับการสงเคราะห์หรื อไม่โดยพิจารณาจาก
ความเดือดร้ อนเป็ นผู้ที่มีปัญหาซ ้าซ้ อนหรื อเป็ นผู้ที่อยูอ่ าศัยอยูใ่ นพื ้นที่ห่างไกลทุรกันดารยากต่อการเข้ าถึงบริการ
ของรัฐ
3.กรณีผ้ ปู ่ วยเอดส์ที่ได้ รับเบี ้ยยังชีพย้ ายที่อยูถ่ ือว่าขาดคุณสมบัตติ ามนัยแห่งระเบียบต้ องไปยื่นความประสงค์ตอ่
องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นแห่งใหม่ที่ตนย้ ายไปเพื่อพิจารณาใหม่
13. ขัน้ ตอน ระยะเวลำ และส่ วนงำนที่รับผิดชอบ
ส่ วนงำน /
หมำยเหตุ
รำยละเอียดของขัน้ ตอน ระยะเวลำ
ที่
ประเภทขัน้ ตอน
หน่ วยงำนที่
กำรบริกำร
ให้ บริกำร
รับผิดชอบ
การตรวจสอบเอกสาร ผู้ที่ประสงค์จะขอรับการ
45 นาที
กรมส่งเสริมการ (1. ระยะเวลา : 45
สงเคราะห์หรื อผู้รับมอบ
ปกครองท้ องถิ่น นาที (ระบุ
อานาจยื่นคาขอพร้ อม
ระยะเวลาจริ ง)
เอกสารหลักฐานและ
2. หน่วยงาน
เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบคาร้ อง
ผู้รับผิดชอบคือ
1)
ขอลงทะเบียนและเอกสาร
เทศบาล.....(ระบุ
หลักฐานประกอบ
ชื่อ) / องค์การ
บริหารส่วนตาบล
.....(ระบุชื่อ) / เมือง
พัทยา)
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

ส่ วนงำน /
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ

หมำยเหตุ

(1. ระยะเวลา : 15
นาที (ระบุ
ระยะเวลาที่
ให้ บริการจริง)
2. หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบคือ
เทศบาล.....(ระบุ
ชื่อ) / องค์การ
บริหารส่วนตาบล
.....(ระบุชื่อ) / เมือง
พัทยา)
(1. ระยะเวลา : ไม่
เกิน 3 วันนับจาก
ได้ รับคาขอ (ระบุ
ระยะเวลาที่
ให้ บริการจริง)
2. หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบคือ
เทศบาล.....(ระบุ
ชื่อ) / องค์การ
บริหารส่วนตาบล
.....(ระบุชื่อ) / เมือง
พัทยา)
(1. ระยะเวลา : ไม่
เกิน 2 วันนับจาก
การออกตรวจ
สภาพความเป็ นอยู่

การพิจารณา

ออกใบนัดหมายตรวจ
สภาพความเป็ นอยูแ่ ละ
คุณสมบัติ

15 นาที

กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้ องถิ่น

การพิจารณา

ตรวจสภาพความเป็ นอยู่
และคุณสมบัตขิ องผู้ที่
ประสงค์รับการสงเคราะห์

3 วัน

กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้ องถิ่น

การพิจารณา

จัดทาทะเบียนประวัตพิ ร้ อม 2 วัน
เอกสารหลักฐานประกอบ
ความเห็นเพื่อเสนอผู้บริหาร
พิจารณา

กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้ องถิ่น

2)

3)

4)
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

การพิจารณา

5)

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร

พิจารณาอนุมตั ิ

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

7 วัน

ส่ วนงำน /
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ

กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้ องถิ่น

หมำยเหตุ

(ระบุระยะเวลาที่
ให้ บริการจริง)
2. หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบคือ
เทศบาล.....(ระบุ
ชื่อ) / องค์การ
บริหารส่วนตาบล
.....(ระบุชื่อ) / เมือง
พัทยา)
(1. ระยะเวลา : ไม่
เกิน 7 วันนับแต่
วันที่ยื่นคาขอ (ระบุ
ระยะเวลาที่
ให้ บริการจริง)
2. ผู้รับผิดชอบคือ
ผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วน
ท้ องถิ่น
3. กรณีมีข้อขัดข้ อง
เกี่ยวกับการ
พิจารณาได้ แก่
สภาพความเป็ นอยู่
คุณสมบัตหิ รื อ
ข้ อจากัดด้ าน
งบประมาณจะแจ้ ง
เหตุขดั ข้ องที่ไม่
สามารถให้ การ
สงเคราะห์ให้ ผ้ ขู อ

5/7

ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

ส่ วนงำน /
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ

หมำยเหตุ

ทราบไม่เกิน
ระยะเวลาที่
กาหนด)
ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 13 วัน
14. งำนบริกำรนีผ้ ่ ำนกำรดำเนินกำรลดขัน้ ตอน และระยะเวลำปฏิบัตริ ำชกำรมำแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขันตอน
้
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงำนภำครั ฐ
หน่ วยงำน
จำนวน
รำยกำรเอกสำร ภำครัฐผู้ออก
ที่
เอกสำร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
เอกสำร
บัตรประจำตัว
1
ประชำชนหรื อบัตร
อื่นที่ออกให้ โดย
1)
หน่วยงำนของรัฐที่
มีรูปถ่ำยพร้ อม
สำเนนำ
ทะเนบียนบ้ ำนพร้ อม 1
2)
สำเนนำ
สมุดบัญชีเนงินฝำก 1
ธนำคำรพร้ อม
สำเนนำ (กรณีที่ผ้ ู
ขอรับเนงินเนบี ้ยยังชีพ
3)
ผู้ประสงค์ขอรับ
เนงินเนบี ้ยยังชีพ
ผู้สงู อำยุประสงค์
ขอรับเนงินเนบี ้ยยังชีพ

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

1

ชุด

-

1

ชุด

-

1

ชุด

-

6/7

ที่

4)

5)

6)

รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน
ผู้สงู อำยุผำ่ น
ธนำคำร)
หนังสือมอบ
อำนำจ (กรณีมอบ
อำนำจให้
ดำเนนินกำรแทน)
บัตรประจำตัว
ประชำชนหรื อบัตร
อื่นที่ออกให้ โดย
หน่วยงำนของรัฐที่
มีรูปถ่ำยพร้ อม
สำเนนำของผู้รับ
มอบอำนำจ (กรณี
มอบอำนำจให้
ดำเนนินกำรแทน)
สมุดบัญชีเนงินฝำก ธนำคำรพร้ อม
สำเนนำของผู้รับ
มอบอำนำจ (กรณี
ที่ผ้ ขู อรับเนงินเนบี ้ยยัง
ชีพผู้ประสงค์ขอรับ
เนงินเนบี ้ยยังชีพ
ผู้สงู อำยุประสงค์
ขอรับเนงินเนบี ้ยยังชีพ
ผู้สงู อำยุผำ่ น
ธนำคำรของผู้รับ
มอบอำนำจ)

หน่ วยงำน
ภำครัฐผู้ออก
เอกสำร

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

1

0

ฉบับ

-

1

1

ชุด

-

1

1

ชุด

-

7/7

15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรั บยื่นเพิ่มเติม
ที่

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร

ไม่พบเอกสารอื ่น ๆ สาหรับยื ่นเพิ่มเติ ม

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

16. ค่ ำธรรมเนียม
ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนี ยม
17. ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน
1) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยนศูนย์บริการประชาชนสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ ณ.1111
เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)
18. ตัวอย่ ำงแบบฟอร์ ม ตัวอย่ ำง และคู่มือกำรกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
19. หมำยเหตุ
-

วันที่พมิ พ์
สถำนะ

20/07/2558
เผยแพร่คมู่ ือบนเว็บไซต์แล้ ว
คูม่ ือประชาชนอยูร่ ะหว่างการ
ตรวจสอบ/แก้ ไข (User)
สถานะให้ ใช้ ไปพลางก่อน
จัดทำโดย
เทศบาลตาบลงิ ้วงาม ตาบลงิ ้วงาม
อาเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
อนุมัตโิ ดย เผยแพร่ โดย -

