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คูมือสำหรับประชาชน: การขอรับการสงเคราะหผูปวยเอดส
หนวยงานที่รับผิดชอบ:สำนักงานเทศบาลตำบลโซพิสัย
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน:การขอรับการสงเคราะห$ผู&ป(วยเอดส$
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:สำนักงานเทศบาลตำบลโซพิสัย
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
4. หมวดหมูของงานบริการ:รับแจ&ง
5. กฎหมายที่ใหอำนาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ:
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2548
6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
7. พื้นทีใ่ หบริการ: ท&องถิ่น
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กำหนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย / ขอกำหนด ฯลฯ 0 วัน
9. ขอมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยตอเดือน 0
จำนวนคำขอที่มากที่สุด 0
จำนวนคำขอที่นอยที่สุด 0
10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน [สำเนาคูมือประชาชน] การขอรับการสงเคราะห$ผู&ป(วยเอดส$ 22/05/2558 16:47
11. ชองทางการใหบริการ
1) สถานที่ใหบริการ สำนักปลัด เทศบาลตำบลโซพิสัย/ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ (ไมเวนวันหยุดราชการ) ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ (ระยะเวลาเป,ดใหบริการ 1 – 30 พฤศจิกายนของทุกป/)
12. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด&วยการจายเงินสงเคราะห$เพื่อการยังชีพขององค$กรปกครองสวนท&องถิ่นพ.ศ. ๒๕๔๘
กำหนดให&ผู&ป(วยเอดส$ที่มีคุณสมบัติครบถ&วนตามระเบียบฯและมีความประสงค$จะขอรับการสงเคราะห$ให&ยื่นคำขอตอผู&บริหาร
ท&องถิ่นที่ตนมีผู&ลำเนาอยูกรณีไมสามารถเดินทางมายื่นคำขอรับการสงเคราะห$ด&วยตนเองได&จะมอบอำนาจให&ผู&อุปการะมา
ดำเนินการก็ได&
หลักเกณฑ$
ผู&มีสิทธิจะได&รับเงินสงเคราะห$ต&องเปIนผู&มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะต&องห&ามดังตอไปนี้
1. เปIนผู&ป(วยเอดส$ที่แพทย$ได&รับรองและทำการวินิจฉัยแล&ว
2. มีภูมิลำเนาอยูในเขตพื้นที่องค$กรปกครองสวนท&องถิ่น
3. มีรายได&ไมเพียงพอแกการยังชีพหรือถูกทอดทิ้งหรือขาดผู&อุปการะเลี้ยงดูหรือไมสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได&ใน
การขอรับการสงเคราะห$ผู&ป(วยเอดส$ผู&ป(วยเอดส$ที่ได&รับความเดือดร&อนกวาหรือผู&ที่มีปNญหาซ้ำซ&อนหรือผู&ที่อยูอาศัยอยูในพื้นที่
หางไกลทุรกันดารยากตอการเข&าถึงบริการของรัฐเปIนผู&ได&รับการพิจารณากอน
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วิธีการ
1. ผู&ป(วยเอดส$ยื่นคำขอตามแบบพร&อมเอกสารหลักฐานตอองค$กรปกครองสวนท&องถิ่นณที่ทำการองค$กรปกครองสวน
ท&องถิ่นด&วยตนเองหรือมอบอำนาจให&ผู&อุปการะมาดำเนินการก็ได&
2. ผู&ป(วยเอดส$รับการตรวจสภาพความเปIนอยูคุณสมบัติวาสมควรได&รับการสงเคราะห$หรือไมโดยพิจารณาจากความ
เดือดร&อนเปIนผู&ที่มีปNญหาซ้ำซ&อนหรือเปIนผู&ที่อยูอาศัยอยูในพื้นที่หางไกลทุรกันดารยากตอการเข&าถึงบริการของรัฐ
3.กรณีผู&ป(วยเอดส$ที่ได&รับเบี้ยยังชีพย&ายที่อยูถือวาขาดคุณสมบัติตามนัยแหงระเบียบต&องไปยื่นความประสงค$ตอองค$กร
ปกครองสวนท&องถิ่นแหงใหมที่ตนย&ายไปเพื่อพิจารณาใหม
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
สวนงาน /
หมายเหตุ
รายละเอียดของขั้นตอน
ระยะเวลา
ที่
ประเภทขั้นตอน
หนวยงานที่
การบริการ
ใหบริการ
รับผิดชอบ
การตรวจสอบเอกสาร ผู&ที่ประสงค$จะขอรับการ
45 นาที เทศบาลตำบล
สงเคราะห$หรือผู&รับมอบ
โซพิสัย
อำนาจยื่นคำขอพร&อม
1)
เอกสารหลักฐานและ
เจ&าหน&าที่ตรวจสอบคำร&อง
ขอลงทะเบียนและเอกสาร
หลักฐานประกอบ
การพิจารณา
ออกใบนัดหมายตรวจสภาพ
15 นาที เทศบาล
2)
ความเปIนอยูและคุณสมบัติ
ตำบลโซพิสัย
การพิจารณา
ตรวจสภาพความเปIนอยูและ
3 วัน
เทศบาลตำบล
คุณสมบัติของผู&ที่ประสงค$รับ
โซพิสัย
3)
การสงเคราะห$
การพิจารณา

จัดทำทะเบียนประวัติพร&อม
เอกสารหลักฐานประกอบ
ความเห็นเพื่อเสนอผู&บริหาร
พิจารณา

2 วัน

เทศบาลตำบล
โซพิสัย

การพิจารณา

พิจารณาอนุมัติ

7 วัน

เทศบาลตำบล
โซพิสัย

4)

5)

ระยะเวลาดำเนินการรวม 13 วัน
14. งานบริการนี้ผานการดำเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ยังไมผานการดำเนินการลดขั้นตอน
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15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จำนวนเอกสาร
ที่
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
บัตรประจำตัว
1
ประชาชนหรือ
บัตรอื่นที่ออกให&
1)
โดยหนวยงาน
ของรัฐที่มีรูปถาย
พร&อมสำเนา
ทะเบียนบ&าน
1
2)
พร&อมสำเนา
สมุดบัญชีเงินฝาก
1
ธนาคารพร&อม
สำเนา (กรณีที่ผู&
ขอรับเงินเบี้ย
ยังชีพผู&ประสงค$
3)
ขอรับเงินเบี้ย
ยังชีพผู&สูงอายุ
ประสงค$ขอรับเงิน
เบี้ยยังชีพผู&สูงอายุ
ผานธนาคาร)
หนังสือมอบ
1
อำนาจ (กรณี
4)
มอบอำนาจให&
ดำเนินการแทน)
บัตรประจำตัว
1
ประชาชนหรือ
บัตรอื่นที่ออกให&
โดยหนวยงาน
ของรัฐที่มีรูปถาย
5)
พร&อมสำเนาของ
ผู&รับมอบอำนาจ
(กรณีมอบอำนาจ
ให&ดำเนินการ
แทน)
สมุดบัญชีเงินฝาก
1
6)
ธนาคารพร&อม

จำนวนเอกสาร
สำเนา
1

หนวยนับ
เอกสาร
ชุด

1

ชุด

-

1

ชุด

-

0

ฉบับ

-

1

ชุด

-

1

ชุด

-

หมายเหตุ
-
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ที่

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จำนวนเอกสาร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
สำเนาของผู&รับ
มอบอำนาจ
(กรณีที่ผู&ขอรับ
เงินเบี้ยยังชีพ
ผู&ประสงค$ขอรับ
เงินเบี้ยยังชีพ
ผู&สูงอายุประสงค$
ขอรับเงินเบี้ย
ยังชีพผู&สูงอายุ
ผานธนาคารของ
ผู&รับมอบอำนาจ)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จำนวนเอกสาร
ที่
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
ไมพบเอกสารอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม

จำนวนเอกสาร
สำเนา

จำนวนเอกสาร
สำเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

หมายเหตุ

16. คาธรรมเนียม
ไมมีขอมูลคาธรรมเนียม
17. ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียน สำนักงานเทศบาลตำบลโซพิสัย โทรศัพท$ : 0 4248 5058-9
หรือเว็บไซด$ www.sophisai.go.th
หมายเหตุ2) ชองทางการรองเรียนศูนย$บริการประชาชนสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตูปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)
18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
19. หมายเหตุ
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วันที่พิมพ
สถานะ
จัดทำโดย
อนุมัติโดย
เผยแพรโดย

15/02/2561
อยูระหวางการตรวจสอบของ
สำนักงาน ก.พ.ร.
นางพนิตพร ปะมาคะเต
นายวิเชียร คงทัน
นางพนิตพร ปะมาคะเต

