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คู่มือสาํหร ับประชาชน: การขอร ับการสงเคราะหผ์ู้ป่วยเอดส ์

หนว่ยงานท่ีรบัผิดชอบ: องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลหนองอิเฒา่

กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย

1. ช ื่อกระบวนงาน: การขอรบัการสงเคราะหผ์ูป่้วยเอดส์

2. หน่วยงานเจา้ของกระบวนงาน: องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลหนองอิเฒา่

3. ประเภทของงานบร ิการ: กระบวนงานบรกิารท่ีเบด็เสรจ็ในหนว่ยเดียว

4. หมวดหมู่ของงานบร ิการ: รบัแจง้

5. กฎหมายท ีใ่หอ้าํนาจการอนุญาต หร ือท ีเ่ก ีย่วข ้อง:

1) ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการจ่ายเงนิสงเคราะหเ์พือ่การยงัชพีขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นพ.ศ.

2548

6. ระดับผลกระทบ: บรกิารทั่วไป

7. พ ืน้ท ีใ่หบ้ร ิการ: ในเขตตาํบลหนองอิเฒา่ อาํเภอยางตลาด จงัหวดักาฬสินธุ์

8. กฎหมายข ้อบงัคับ/ข ้อตกลงท ีก่าํหนดระยะเวลา -

ระยะเวลาท ีก่าํหนดตามกฎหมาย / ข ้อกาํหนด ฯลฯ 0 วนั

9. ข ้อมูลสถติ ิ

จาํนวนเฉลี่ยต่อเดอืน 0

จาํนวนคาํขอท ีม่ากท ีสุ่ด 0

จาํนวนคาํขอท ีน่ ้อยท ีส่ ุด 0

10. ช ื่ออ ้างองิของคู่ม ือประชาชน [สาํเนาคูมื่อประชาชน] การขอรบัการสงเคราะหผ์ูป่้วยเอดส์ 22/05/2558 16:47

11. ช ่องทางการใหบ้ร ิการ

1) สถานทีใ่ห้บร ิการทีท่าํการองคก์ารบรหิารสว่นตาํบลหนองอเิฒา่ / ตดิตอ่ดว้ยตนเองณหนว่ยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บร ิการ (ไม่เวน้วนัหยดุราชการ) ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพีกัเทีย่ง)

หมายเหตุ (ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร 1 – 30 พฤศจิกายนของทกุปี)

12. หลักเกณฑ ์ วธิ ีการ เงือ่นไข(ถา้มี) ในการยืน่คาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการจา่ยเงินสงเคราะหเ์พื่อการยงัชีพขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ินพ.ศ. ๒๕๔๘

กาํหนดใหผู้ป่้วยเอดสท่ี์มีคณุสมบตัิครบถว้นตามระเบียบฯและมีความประสงคจ์ะขอรบัการสงเคราะหใ์หย่ื้นคาํขอตอ่

ผูบ้รหิารทอ้งถ่ินท่ีตนมีผูล้าํเนาอยูก่รณีไมส่ามารถเดินทางมายื่นคาํขอรบัการสงเคราะหด์ว้ยตนเองไดจ้ะมอบอาํนาจใหผู้้

อปุการะมาดาํเนินการก็ได้
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หลักเกณฑ ์

ผูมี้สิทธิจะไดร้บัเงินสงเคราะหต์อ้งเป็นผูมี้คณุสมบตัิและไมมี่ลกัษณะตอ้งหา้มดงัตอ่ไปนี ้

1. เป็นผูป่้วยเอดสท่ี์แพทยไ์ดร้บัรองและทาํการวินิจฉยัแลว้

2. มีภมิูลาํเนาอยูใ่นเขตพืน้ท่ีองคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ิน

3. มีรายไดไ้ม่เพียงพอแก่การยงัชีพหรอืถกูทอดทิง้หรอืขาดผูอ้ปุการะเลีย้งดหูรอืไม่สามารถประกอบอาชีพเลีย้งตนเองได้

ในการขอรบัการสงเคราะหผ์ูป่้วยเอดสผ์ูป่้วยเอดสท่ี์ไดร้บัความเดือดรอ้นกวา่หรอืผูท่ี้มีปัญหาซํา้ซอ้นหรอืผูท่ี้อยูอ่าศยัอยู่

ในพืน้ท่ีหา่งไกลทรุกนัดารยากตอ่การเขา้ถงึบรกิารของรฐัเป็นผูไ้ดร้บัการพิจารณาก่อน

วธิ ีการ

1. ผูป่้วยเอดสย่ื์นคาํขอตามแบบพรอ้มเอกสารหลกัฐานตอ่องคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ิน ณ ท่ีทาํการองคก์รปกครองสว่น

ทอ้งถ่ินดว้ยตนเองหรอืมอบอาํนาจใหผู้อ้ปุการะมาดาํเนินการก็ได้

2. ผูป่้วยเอดสร์บัการตรวจสภาพความเป็นอยูค่ณุสมบตัิวา่สมควรไดร้บัการสงเคราะหห์รอืไมโ่ดยพิจารณาจากความ

เดือดรอ้นเป็นผูท่ี้มีปัญหาซํา้ซอ้นหรอืเป็นผูท่ี้อยูอ่าศยัอยูใ่นพืน้ที่หา่งไกลทรุกนัดารยากตอ่การเขา้ถงึบรกิารของรฐั

3.กรณีผูป่้วยเอดสท่ี์ไดร้บัเบีย้ยงัชีพยา้ยท่ีอยูถื่อวา่ขาดคณุสมบตัิตามนยัแหง่ระเบียบตอ้งไปย่ืนความประสงคต์อ่องคก์ร

ปกครองสว่นทอ้งถ่ินแหง่ใหม่ที่ตนยา้ยไปเพื่อพิจารณาใหม่

13. ข ัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานท ีร่ ับผิดชอบ

ท ี่ ประเภทข ัน้ตอน
รายละเอยีดของข ัน้ตอน

การบร ิการ

ระยะเวลา

ใหบ้ร ิการ

ส่วนงาน /

หน่วยงานท ี่

ร ับผิดชอบ

หมายเหตุ

1)

การตรวจสอบเอกสาร ผูท่ี้ประสงคจ์ะขอรบัการ

สงเคราะหห์รอืผูร้บัมอบ

อาํนาจยื่นคาํขอพรอ้ม

เอกสารหลกัฐานและ

เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบคาํรอ้ง

ขอลงทะเบียนและเอกสาร

หลกัฐานประกอบ

45 นาที องคก์ารบรหิาร

สว่นตาํบล

หนองอิเฒา่

(1. ระยะเวลา : 45

นาที (ระบุ

ระยะเวลาจรงิ)

2. หนว่ยงาน

ผูร้บัผิดชอบคือ

องคก์ารบรหิาร

สว่นตาํบลหนอง

อิเฒา่

2)

การพิจารณา ออกใบนดัหมายตรวจ

สภาพความเป็นอยูแ่ละ

คณุสมบตัิ

15 นาที องคก์ารบรหิาร

สว่นตาํบล

หนองอิเฒา่

(1. ระยะเวลา : 15

นาที (ระบุ

ระยะเวลาท่ี

ใหบ้รกิารจรงิ)

2. หนว่ยงาน
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ที่ ประเภทข ัน้ตอน
รายละเอยีดของข ัน้ตอน

การบร ิการ

ระยะเวลา

ใหบ้ร ิการ

ส่วนงาน /

หน่วยงานท ี่

ร ับผิดชอบ

หมายเหตุ

ผูร้บัผิดชอบคือ

องคก์ารบรหิาร

สว่นตาํบลหนอง

อิเฒา่

3)

การพิจารณา ตรวจสภาพความเป็นอยู่

และคณุสมบตัิของผูท่ี้

ประสงคร์บัการสงเคราะห์

3 วนั องคก์ารบรหิาร

สว่นตาํบล

หนองอิเฒา่

(1. ระยะเวลา : ไม่

เกิน 3 วนันบัจาก

ไดร้บัคาํขอ (ระบุ

ระยะเวลาท่ี

ใหบ้รกิารจรงิ)

2. หนว่ยงาน

ผูร้บัผิดชอบคือ

องคก์ารบรหิาร

สว่นตาํบลหนอง

อิเฒา่

4)

การพิจารณา จดัทาํทะเบียนประวติัพรอ้ม

เอกสารหลกัฐานประกอบ

ความเห็นเพื่อเสนอผูบ้รหิาร

พิจารณา

2 วนั องคก์ารบรหิาร

สว่นตาํบล

หนองอิเฒา่

(1. ระยะเวลา : ไม่

เกิน 2 วนันบัจาก

การออกตรวจ

สภาพความ

เป็นอยู่ (ระบุ

ระยะเวลาท่ี

ใหบ้รกิารจรงิ)

2. หนว่ยงาน

ผูร้บัผิดชอบคือ

องคก์ารบรหิาร

สว่นตาํบลหนอง

อิเฒา่

5)
การพิจารณา พิจารณาอนมุตัิ 7 วนั องคก์ารบรหิาร

สว่นตาํบล

(1. ระยะเวลา : ไม่

เกิน 7 วนันบัแต่
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ที่ ประเภทข ัน้ตอน
รายละเอยีดของข ัน้ตอน

การบร ิการ

ระยะเวลา

ใหบ้ร ิการ

ส่วนงาน /

หน่วยงานท ี่

ร ับผิดชอบ

หมายเหตุ

หนองอิเฒา่ วนัที่ย่ืนคาํขอ

(ระบรุะยะเวลาท่ี

ใหบ้รกิารจรงิ)

2. องคก์ารบรหิาร

สว่นตาํบลหนอง

อิเฒา่

3. กรณีมี

ขอ้ขดัขอ้งเก่ียวกบั

การพิจารณา

ไดแ้ก่สภาพความ

เป็นอยูค่ณุสมบตัิ

หรอืขอ้จาํกดัดา้น

งบประมาณ

จะแจง้เหตขุดัขอ้ง

ท่ีไมส่ามารถให้

การสงเคราะหใ์หผู้้

ขอทราบไมเ่กิน

ระยะเวลาท่ี

กาํหนด

ระยะเวลาดาํเนินการรวม 13 วัน

14. งานบร ิการนีผ้ ่านการดาํเนินการลดข ัน้ตอน และระยะเวลาปฏบิตัริาชการมาแล้ว

ยงัไมผ่า่นการดาํเนินการลดขัน้ตอน

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืน่คาํขอ

15.1) เอกสารยนืยันตัวตนท ีอ่อกโดยหน่วยงานภาคร ัฐ

ท ี่
รายการเอกสาร
ยนืยันตัวตน

หน่วยงานภาคร ัฐ

ผู้ออกเอกสาร

จาํนวน
เอกสาร
ฉบบัจร ิง

จาํนวนเอกสาร
สาํเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ
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ที่
รายการเอกสาร
ยนืยันตัวตน

หน่วยงานภาคร ัฐ

ผู้ออกเอกสาร

จาํนวน
เอกสาร
ฉบบัจร ิง

จาํนวนเอกสาร
สาํเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

1)

บตัรประจาํตวั

ประชาชนหรอื

บตัรอื่นท่ีออกให้

โดยหนว่ยงาน

ของรฐัที่มีรูปถ่าย

พรอ้มสาํเนา

- 1 1 ชดุ -

2)
ทะเบียนบา้น

พรอ้มสาํเนา

- 1 1 ชดุ -

3)

สมดุบญัชีเงิน

ฝากธนาคาร

พรอ้มสาํเนา

(กรณีท่ีผูข้อรบั

เงินเบีย้ยงัชีพผู้

ประสงคข์อรบั

เงินเบีย้ยงัชีพ

ผูส้งูอายปุระสงค์

ขอรบัเงินเบีย้ยงั

ชีพผูส้งูอายผุา่น

ธนาคาร)

- 1 1 ชดุ -

4)

หนงัสือมอบ

อาํนาจ (กรณี

มอบอาํนาจให้

ดาํเนินการแทน)

- 1 0 ฉบบั -

5)

บตัรประจาํตวั

ประชาชนหรอื

บตัรอื่นท่ีออกให้

โดยหนว่ยงาน

ของรฐัที่มีรูปถ่าย

พรอ้มสาํเนาของ

- 1 1 ชดุ -
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ที่
รายการเอกสาร
ยนืยันตัวตน

หน่วยงานภาคร ัฐ

ผู้ออกเอกสาร

จาํนวน
เอกสาร
ฉบบัจร ิง

จาํนวนเอกสาร
สาํเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

ผูร้บัมอบอาํนาจ

(กรณีมอบ

อาํนาจให้

ดาํเนินการแทน)

6)

สมดุบญัชีเงิน

ฝากธนาคาร

พรอ้มสาํเนาของ

ผูร้บัมอบอาํนาจ

(กรณีท่ีผูข้อรบั

เงินเบีย้ยงัชีพผู้

ประสงคข์อรบั

เงินเบีย้ยงัชีพ

ผูส้งูอายปุระสงค์

ขอรบัเงินเบีย้ยงั

ชีพผูส้งูอายผุา่น

ธนาคารของผูร้บั

มอบอาํนาจ)

- 1 1 ชดุ -

15.2) เอกสารอ ืน่ ๆ สาํหร ับยืน่เพ ิม่เตมิ

ท ี่
รายการเอกสาร
ยืน่ เพ ิม่เตมิ

หน่วยงานภาคร ัฐ

ผู้ออกเอกสาร

จาํนวน
เอกสาร
ฉบบัจร ิง

จาํนวนเอกสาร
สาํเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

ไมมี่

16. ค่าธรรมเนียม

ไม่มีคา่ธรรมเนยีมในการรบัลงทะเบยีน

17. ช ่องทางการร ้องเร ียน

1) ช ่องทางการร ้องเร ียน สาํนกังานปลดัองคก์ารบรหิารสว่นตาํบลหนองอิเฒา่

หมายเลขโทรศัพท ์ 0-4380-1135
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18. ตัวอย่างแบบฟอรม์ ตัวอย่าง และคู่ม ือการกรอก

-

19. หมายเหตุ

-

วันท ีพ่มิพ ์ 20/07/2558

สถานะ รออนมุตัิขัน้ท่ี 2 โดย กพร (OPDC)

จดัทาํโดย องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลหนองอิเฒา่

กรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน กระทรวงมหาดไทย

อนุมัตโิดย -

เผยแพร ่โดย 20/07/2558


