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คู่มือสํ าหรับประชาชน: การขอรับการสงเคราะห์ ผู้ป่วยเอดส์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:องค์การบริ หารส่ วนตําบลเชียงกลางพญาแก้ว* อําเภอเชียงกลางจังหวัดน่าน
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่ อกระบวนงาน:การขอรับการสงเคราะห์ผปู ้ ่ วยเอดส์
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน:องค์การบริ หารส่ วนตําบลเชียงกลางพญาแก้ว* อําเภอเชียงกลางจังหวัดน่าน
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริ การที่เบ็ดเสร็ จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:รับแจ้ง
5. กฎหมายทีใ่ ห้ อาํ นาจการอนุญาต หรื อทีเ่ กีย่ วข้ อง:
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่ าด้ วยการจ่ ายเงินสงเคราะห์ เพื่อการยังชีพขององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่นพ.ศ.
2548
6. ระดับผลกระทบ: บริ การทัว่ ไป
7. พืน้ ทีใ่ ห้ บริการ: ท้องถิ่น
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงทีก่ าํ หนดระยะเวลา ระยะเวลาทีก่ าํ หนดตามกฎหมาย / ข้ อกําหนด ฯลฯ 0วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จํานวนเฉลีย่ ต่ อเดือน0
จํานวนคําขอทีม่ ากทีส่ ุ ด 0
จํานวนคําขอทีน่ ้ อยทีส่ ุ ด 0
10. ชื่ ออ้างอิงของคู่มือประชาชน สําเนาคู่มือประชาชน 17/07/2015 23:16
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานทีใ่ ห้ บริ การที่ทาํ การองค์ การบริ หารส่ วนตําบลเชียงกลางพญาแก้ วอําเภอเชียงกลางจังหวัดน่ าน/ติดต่ อด้ วย
ตนเองณหน่ วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริ การ (ไม่ เว้ นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่ เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ (ระยะเวลาเปิ ดให้ บริ การ 1 – 30 พฤศจิกายนของทุกปี )
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นพ.ศ.
๒๕๔๘กําหนดให้ผปู ้ ่ วยเอดส์ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบฯและมีความประสงค์จะขอรับการสงเคราะห์ให้ยนื่
คําขอต่อผูบ้ ริ หารท้องถิ่นที่ตนมีผลู ้ าํ เนาอยูก่ รณี ไม่สามารถเดินทางมายืน่ คําขอรับการสงเคราะห์ดว้ ยตนเองได้จะมอบ
อํานาจให้ผอู ้ ุปการะมาดําเนินการก็ได้
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หลักเกณฑ์
ผูม้ ีสิทธิจะได้รับเงินสงเคราะห์ตอ้ งเป็ นผูม้ ีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้
1. เป็ นผูป้ ่ วยเอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและทําการวินิจฉัยแล้ว
2. มีภูมิลาํ เนาอยูใ่ นเขตพื้นที่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
3. มีรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพหรื อถูกทอดทิ้งหรื อขาดผูอ้ ุปการะเลี้ยงดูหรื อไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเอง
ได้ในการขอรับการสงเคราะห์ผปู ้ ่ วยเอดส์ผปู ้ ่ วยเอดส์ที่ได้รับความเดือดร้อนกว่าหรื อผูท้ ี่มีปัญหาซํ้าซ้อนหรื อผูท้ ี่อยู่
อาศัยอยูใ่ นพื้นที่ห่างไกลทุรกันดารยากต่อการเข้าถึงบริ การของรัฐเป็ นผูไ้ ด้รับการพิจารณาก่อน
วิธีการ
1. ผูป้ ่ วยเอดส์ยนื่ คําขอตามแบบพร้อมเอกสารหลักฐานต่อองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นณที่ทาํ การองค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่นด้วยตนเองหรื อมอบอํานาจให้ผอู ้ ุปการะมาดําเนินการก็ได้
2. ผูป้ ่ วยเอดส์รับการตรวจสภาพความเป็ นอยูค่ ุณสมบัติวา่ สมควรได้รับการสงเคราะห์หรื อไม่โดยพิจารณาจาก
ความเดือดร้อนเป็ นผูท้ ี่มีปัญหาซํ้าซ้อนหรื อเป็ นผูท้ ี่อยูอ่ าศัยอยูใ่ นพื้นที่ห่างไกลทุรกันดารยากต่อการเข้าถึงบริ การของ
รัฐ
3.กรณี ผปู ้ ่ วยเอดส์ที่ได้รับเบี้ยยังชีพย้ายที่อยูถ่ ือว่าขาดคุณสมบัติตามนัยแห่ งระเบียบต้องไปยืน่ ความประสงค์ต่อ
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นแห่งใหม่ที่ตนย้ายไปเพื่อพิจารณาใหม่

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่ วนงานทีร่ ับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน
การตรวจสอบเอกสาร

1)

รายละเอียดของขั้นตอนการ
บริการ
ผูท้ ี่ประสงค์จะขอรับการ
สงเคราะห์หรื อผูร้ ับมอบ
อํานาจยืน่ คําขอพร้อม
เอกสารหลักฐานและ
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคําร้อง
ขอลงทะเบียนและเอกสาร
หลักฐานประกอบ

ระยะเวลา
ให้ บริการ
45 นาที

ส่ วนงาน /
หมายเหตุ
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ
กรมส่ งเสริ มการ (1. ระยะเวลา : 45
ปกครองท้องถิ่น นาที (ระบุ
ระยะเวลาจริ ง)
2. หน่วยงาน
ผูร้ ับผิดชอบคือ
องค์การบริ หาร
ส่ วนตําบลเชียง
กลางพญาแก้ว
อําเภอเชียงกลาง
จังหวัดน่าน)
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ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอนการ
บริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

การพิจารณา

ออกใบนัดหมายตรวจสภาพ 15 นาที
ความเป็ นอยูแ่ ละคุณสมบัติ

การพิจารณา

ตรวจสภาพความเป็ นอยู่
และคุณสมบัติของผูท้ ี่
ประสงค์รับการสงเคราะห์

การพิจารณา

จัดทําทะเบียนประวัติพร้อม 2 วัน
เอกสารหลักฐานประกอบ
ความเห็นเพื่อเสนอผูบ้ ริ หาร
พิจารณา

2)

3 วัน

3)

4)

ส่ วนงาน /
หมายเหตุ
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ
กรมส่ งเสริ มการ (1. ระยะเวลา : 15
ปกครองท้องถิ่น นาที (ระบุ
ระยะเวลาที่
ให้บริ การจริ ง)
2. หน่วยงาน
ผูร้ ับผิดชอบคือ
องค์การบริ หาร
ส่ วนตําบลเชียง
กลางพญาแก้ว
อําเภอเชียงกลาง
จังหวัดน่าน)
กรมส่ งเสริ มการ (1. ระยะเวลา : ไม่
ปกครองท้องถิ่น เกิน 3 วันนับจาก
ได้รับคําขอ (ระบุ
ระยะเวลาที่
ให้บริ การจริ ง)
2. หน่วยงาน
ผูร้ ับผิดชอบคือ
องค์การบริ หาร
ส่ วนตําบลเชียง
กลางพญาแก้ว
อําเภอเชียงกลาง
จังหวัดน่าน)
กรมส่ งเสริ มการ (1. ระยะเวลา : ไม่
ปกครองท้องถิ่น เกิน 2 วันนับจาก
การออกตรวจ
สภาพความเป็ นอยู่
(ระบุระยะเวลาที่
ให้บริ การจริ ง)
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ที่

ประเภทขั้นตอน

การพิจารณา

5)

รายละเอียดของขั้นตอนการ
บริการ

พิจารณาอนุมตั ิ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

7 วัน

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

2. หน่วยงาน
ผูร้ ับผิดชอบคือ
องค์การบริ หาร
ส่ วนตําบลเชียง
กลางพญาแก้ว
อําเภอเชียงกลาง
จังหวัดน่าน)
กรมส่ งเสริ มการ (1. ระยะเวลา : ไม่
ปกครองท้องถิ่น เกิน 7 วันนับแต่
วันที่ยนื่ คําขอ
(ระบุระยะเวลาที่
ให้บริ การจริ ง)
2. ผูร้ ับผิดชอบคือ
ผูบ้ ริ หารองค์กร
ปกครองส่ วน
ท้องถิ่น
3. กรณี มี
ข้อขัดข้องเกี่ยวกับ
การพิจารณาได้แก่
สภาพความเป็ นอยู่
คุณสมบัติหรื อ
ข้อจํากัดด้าน
งบประมาณจะแจ้ง
เหตุขดั ข้องที่ไม่
สามารถให้การ
สงเคราะห์ให้ผขู ้ อ
ทราบไม่เกิน
ระยะเวลาที่
กําหนด
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ระยะเวลาดําเนินการรวม 13 วัน
14. งานบริการนีผ้ ่านการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบตั ิราชการมาแล้ว
ยังไม่ผา่ นการดําเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีอ่ อกโดยหน่ วยงานภาครัฐ
หน่ วยงานภาครัฐผู้ จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร
ที่ รายการเอกสาร
ฉบับจริง
สํ าเนา
ยืนยันตัวตน
ออกเอกสาร
บัตรประจําตัว
1
1
ประชาชนหรื อ
บัตรอื่นที่ออกให้
1)
โดยหน่วยงาน
ของรัฐที่มีรูปถ่าย
พร้อมสําเนา
ทะเบียนบ้าน
1
1
2)
พร้อมสําเนา
สมุดบัญชีเงิน
1
1
ฝากธนาคาร
พร้อมสําเนา
(กรณี ที่ผขู ้ อรับ
เงินเบี้ยยังชีพผู ้
3) ประสงค์ขอรับ
เงินเบี้ยยังชีพ
ผูส้ ู งอายุประสงค์
ขอรับเงินเบี้ยยัง
ชีพผูส้ ู งอายุผา่ น
ธนาคาร)
หนังสื อมอบ
1
0
อํานาจ (กรณี
4)
มอบอํานาจให้
ดําเนินการแทน)
5) บัตรประจําตัว
1
1

หน่ วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

ชุด

-

ชุด

-

ชุด

-

ฉบับ

-

ชุด

-
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ที่

6)

รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน

หน่ วยงานภาครัฐผู้ จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

ประชาชนหรื อ
บัตรอื่นที่ออกให้
โดยหน่วยงาน
ของรัฐที่มีรูปถ่าย
พร้อมสําเนาของ
ผูร้ ับมอบอํานาจ
(กรณี มอบอํานาจ
ให้ดาํ เนินการ
แทน)
สมุดบัญชีเงิน
ฝากธนาคาร
พร้อมสําเนาของ
ผูร้ ับมอบอํานาจ
(กรณี ที่ผขู ้ อรับ
เงินเบี้ยยังชีพผู ้
ประสงค์ขอรับ
เงินเบี้ยยังชีพ
ผูส้ ู งอายุประสงค์
ขอรับเงินเบี้ยยัง
ชีพผูส้ ู งอายุผา่ น
ธนาคารของผูร้ ับ
มอบอํานาจ)

1

15.2) เอกสารอื่น ๆ สํ าหรับยื่นเพิม่ เติม
หน่ วยงานภาครัฐผู้ จํานวนเอกสาร
ที่ รายการเอกสาร
ฉบับจริง
ยื่นเพิม่ เติม
ออกเอกสาร
ไม่ พบเอกสารอื่น ๆ สําหรั บยื่นเพิ่มเติม

จํานวนเอกสาร
สํ าเนา

1

หน่ วยนับ
เอกสาร

ชุด

จํานวนเอกสาร
สํ าเนา

หน่ วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

-

หมายเหตุ
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16. ค่ าธรรมเนียม
ไม่ มขี ้ อมูลค่ าธรรมเนียม
17. ช่ องทางการร้ องเรียน
ไม่ มขี ้ อมูลช่ องทางการร้ องเรี ยน
18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
ไม่ มแี บบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
19. หมายเหตุ
วันทีพ่ มิ พ์
สถานะ
จัดทําโดย

อนุมัติโดย
เผยแพร่ โดย

22/07/2558
รออนุมตั ิข้ นั ที่ 1 โดยหัวหน้า
หน่วยงาน (Reviewer)
องค์การบริ หารส่ วนตําบลเชียง
กลางพญาแก้วอําเภอเชียงกลาง
จังหวัดน่านสถ.มท.
-

