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คู่มือสําหรับประชาชน: การขอรับการสงเคราะห์ ผ้ ูป่วยเอดส์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:องค์การบริ หารส่วนตําบลหนองไทร อําเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน:การขอรับการสงเคราะห์ผ้ ปู ่ วยเอดส์
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน:องค์การบริหารส่วนตําบลหนองไทรอําเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ ธานี
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริ การที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:รับแจ้ ง
5. กฎหมายที่ให้ อาํ นาจการอนุญาต หรื อที่เกี่ยวข้ อง:
1) ระเบี ยบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการสงเคราะห์เพือ่ การยังชี พขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นพ.ศ.2548
6. ระดับผลกระทบ: บริ การทัว่ ไป
7. พืน้ ที่ให้ บริการ: ท้ องถิ่น
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กาํ หนดระยะเวลา ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้ วยการสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ
ขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นพ.ศ.2548
ระยะเวลาที่กาํ หนดตามกฎหมาย / ข้ อกําหนด ฯลฯ
7นาที
9. ข้ อมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยต่ อเดือน0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคูม่ ือประชาชน] การขอรับการสงเคราะห์ผ้ ปู ่ วยเอดส์ 24/07/2558 11:08
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานที่ให้ บริการสํานักปลัดอบต.หนองไทรอ.พุนพินจังหวัดสุราษฎร์ ธานี /ติ ดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกําหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เที ย่ ง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้ วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นพ.ศ.2548
กําหนดให้ ผ้ ปู ่ วยเอดส์ที่มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามระเบียบฯและมีความประสงค์จะขอรับการสงเคราะห์ให้ ยื่นคําขอต่อ
ผู้บริ หารท้ องถิ่นที่ตนมีภมู ิลําเนาอยู่กรณีไม่สามารถเดินทางมายื่นคําขอรับการสงเคราะห์ด้วยตนเองได้ จะมอบอํานาจให้
ผู้อปุ การะมาดําเนินการก็ได้
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หลักเกณฑ์
ผู้มีสิทธิจะได้ รับเงินสงเคราะห์
1.เป็ นผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้ รับรองและทําการวินิจฉัยแล้ ว
2.มีภมู ิลําเนาอยูใ่ นเขตองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น
3.มีรายได้ ไม่เพียงพอต่อการยังชีพหรื อถูกทอดทิ ้งหรื อขาดผู้อปุ การะเลี ้ยงดู

วิธีการ
1.ยื่นคําขอตามแบบพร้ อมเอกสารหลักฐานด้ วยตนเองหรื อมอบอํานาจให้ ผ้ อู ื่นดําเนินการได้
2.ผู้ป่วยเอดส์รับการตรวจสภาพความเป็ นอยู่วา่ สมควรได้ รับการสงเคราะห์หรื อไม่
3.กรณีย้ายที่อยู่ถือว่าขาดคุณสมบัติตามนัยแห่งระเบียบต้ องไปยื่นความประสงค์ตอ่ องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นแห่งใหม่
ที่ตนย้ ายไปเพื่อพิจารณาใหม่

13. ขัน้ ตอน ระยะเวลา และส่ วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน
การตรวจสอบเอกสาร

1)

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ
ผู้ประสงค์ขอรับการ
สงเคราะห์หรื อรับมอบ
อํานาจยื่นคําขอพร้ อม
เอกสารและเจ้ าหน้ าที่

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รั บผิดชอบ

ระยะเวลา
ให้ บริการ
5 นาที

-

หมายเหตุ

-
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รั บผิดชอบ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

หมายเหตุ

ตรวจสอบคําร้ องขอ
ลงทะเบียนและเอกสาร
หลักฐานประกอบ
การพิจารณา

ออกใบนัดหมายตรวจ
สภาพความเป็ นอยูแ่ ละ
คุณสมบัติ

15 นาที

-

-

การพิจารณา

ตรวจสภาพความเป็ นอยู่
และคุณสมบัตขิ องผู้ที่รับ
การสงเคราะห์

3 วัน

-

-

การพิจารณา

จัดทําทะเบียนประวัตพิ ร้ อม 2 วัน
เอกสารหลักฐานประกอบ
ความเห็นเพื่อเสนอผู้บริหาร
พิจารณา

-

-

การพิจารณา

พิจารณาอนุมตั ิ

-

-

2)

3)

4)

5)

7 วัน

ระยะเวลาดําเนินการรวม 13 วัน
14. งานบริการนีผ้ ่ านการดําเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดําเนินการลดขันตอน
้
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงานภาครั ฐ
จํานวน
รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
เอกสาร
ที่
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
บัตรประจําตัว
1
1)
ประชาชน

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร
1

ฉบับ

หมายเหตุ
-
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ที่
2)

3)

4)
5)

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
สําเนาทะเบียน
บ้ าน
หนังสือมอบ
อํานาจ (กรณ๊
มอบอํานาจให้
ดําเนินการแทน)
สําเนาบัตร
ประชาชนของ
ผู้รับมอบอํานาจ
สมุดบัญชี
ธนาคาร

-

1

-

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

ฉบับ

-

1

0

ฉบับ

-

-

0

1

ฉบับ

-

-

0

1

ฉบับ

-

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรั บยื่นเพิ่มเติม
ที่

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร

ไม่พบเอกสารอื ่น ๆ สํ าหรับยื ่นเพิ่ มเติ ม

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

16. ค่ าธรรมเนียม
ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนี ยม
17. ช่ องทางการร้ องเรี ยน
สํานักปลัดอบต.หนองไทร
18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
19. หมายเหตุ
-

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

5/5

