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คู่มือสำหรับประชำชน: กำรขอรับกำรสงเครำะห์ ผ้ ปู ่ วยเอดส์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลบางงอน
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงำน:การขอรับการสงเคราะห์ผ้ ปู ่ วยเอดส์
2. หน่ วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน:สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลบางงอน
3. ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร:รับแจ้ ง
5. กฎหมำยที่ให้ อำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้ อง:
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงิ นสงเคราะห์เพื่อการยังชี พขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นพ.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 สานักงานปลัด องค์การบริ หารส่วนตาบลบางงอน
เลขที่ 2/2 หมู่ที่ 4 ตาบลบางงอน อาเภอพุนพิ น จังหวัดสุราษฎร์ ธานี 84130
โทรศัพท์ 0 7731 9998 ต่อ 1
โทรสาร 0 7731 9998 ต่อ 6
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ จันทร์ – ศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการ) ตัง้ แต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพกั เที่ยง)
หมายเหตุ (ระยะเวลาเปิ ดให้บริ การ 1 – 30 พฤศจิ กายนของทุกปี )
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12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้ วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นพ.ศ.
๒๕๔๘กาหนดให้ ผ้ปู ่ วยเอดส์ที่มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามระเบียบฯและมีความประสงค์จะขอรับการสงเคราะห์ให้ ยื่นคา
ขอต่อผู้บริหารท้ องถิ่นที่ตนมีผ้ ลู าเนาอยู่ กรณีไม่สามารถเดินทางมายื่นคาขอรับการสงเคราะห์ด้วยตนเองได้ จะมอบ
อานาจให้ ผ้ อู ปุ การะมาดาเนินการก็ได้
หลักเกณฑ์
ผู้มีสิทธิจะได้ รับเงินสงเคราะห์ต้องเป็ นผู้มีคณ
ุ สมบัติและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามดังต่อไปนี ้
1. เป็ นผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้ รับรองและทาการวินิจฉัยแล้ว
2. มีภมู ลิ าเนาอยู่ในเขตพื ้นที่องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น
3. มีรายได้ ไม่เพียงพอแก่การยังชีพหรือถูกทอดทิ ้งหรือขาดผู้อปุ การะเลี ้ยงดูหรือไม่สามารถประกอบอาชีพเลี ้ยง
ตนเองได้ ในการขอรับการสงเคราะห์ผ้ ปู ่ วยเอดส์ผ้ ปู ่ วยเอดส์ที่ได้ รับความเดือดร้ อนกว่าหรือผู้ที่มีปัญหาซ ้าซ้ อ นหรือผู้ที่อยู่
อาศัยอยู่ในพื ้นที่ห่างไกลทุรกันดารยากต่อการเข้ าถึงบริการของรัฐเป็ นผู้ได้ รบั การพิจารณาก่อน
วิธีกำร
1. ผู้ป่วยเอดส์ยื่นคาขอตามแบบพร้ อมเอกสารหลักฐานต่อองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นณที่ทาการองค์กร
ปกครองส่วนท้ องถิ่นด้ วยตนเองหรือมอบอานาจให้ ผ้ อู ปุ การะมาดาเนินการก็ได้
2. ผู้ป่วยเอดส์รบั การตรวจสภาพความเป็ นอยูค่ ณ
ุ สมบัติวา่ สมควรได้ รับการสงเคราะห์หรือไม่โดยพิจารณาจาก
ความเดือดร้ อนเป็ นผู้ที่มปี ั ญหาซ ้าซ้ อนหรือเป็ นผู้ที่อยู่อาศัยอยู่ในพื ้นที่ห่างไกลทุรกันดารยากต่อการเข้ าถึงบริการของรัฐ
3.กรณีผ้ ปู ่ วยเอดส์ที่ได้ รับเบี ้ยยังชีพย้ ายที่อยู่ถือว่าขาดคุณสมบัติตามนัยแห่งระเบียบต้ องไปยื่นความประสงค์
ต่อองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นแห่งใหม่ที่ตนย้ ายไปเพื่อพิจารณาใหม่
13. ขัน้ ตอน ระยะเวลำ และส่ วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน
การตรวจสอบเอกสาร

1)

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

ผู้ที่ประสงค์จะขอรับการ
สงเคราะห์หรือผู้รับมอบ
อานาจยื่นคาขอพร้ อม
เอกสารหลักฐานและ
เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบคาร้ อง
ขอลงทะเบียนและเอกสาร
หลักฐานประกอบ

20 นาที

ส่ วนงำน /
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ
สานักงานปลัด
อบต.บางงอน

หมำยเหตุ
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร

การพิจารณา

ออกใบรับลงทะเบียนตาม
แบบยื่นคาขอลงทะเบียนให้
2)
ผู้ขอลงทะเบียนหรือผู้รับ
มอบอานาจ
ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 30 นาที

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร
10 นาที

ส่ วนงำน /
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ
สานักงานปลัด
อบต.บางงอน

หมำยเหตุ

14. งำนบริกำรนีผ้ ่ ำนกำรดำเนินกำรลดขัน้ ตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขันตอน
้
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงำนภำครัฐ
หน่ วยงำน
จำนวน
รำยกำรเอกสำร
ภำครั
ฐ
ผู
้
อ
อก
ที่
เอกสำร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
เอกสำร
บัตรประจำตัว
1
ประชำชนหรือบัตร
1) อื่นที่ออกให้ โดย
หน่วยงำนของรัฐที่มี
รูปถ่ำยพร้ อมสำเนำ
2)

3)

ทะเบียนบ้ ำนพร้ อม สำเนำ
สำเนำสมุดบัญชีเงิน ฝำกธนำคำร
(กรณีท่ ผี ้ ขู อรับ
สงเคราะห์ ผ้ ปู ่ วย
เอดส์ ประสงค์
ขอรับเงินผ่ าน
ธนาคาร)

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

1

ชุด

-

1

1

ชุด

-

0

1

ชุด

-

4/5

ที่

4)

5)

6)

รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน

หน่ วยงำน
จำนวน
ภำครัฐผู้ออก
เอกสำร
ฉบับจริง
เอกสำร
1

หนังสือมอบอำนำจ
(กรณีมอบอานาจ
ให้ ดาเนินการ
แทน)
บัตรประจำตัว
ประชำชนหรือบัตร
อื่นที่ออกให้ โดย
หน่วยงำนของรัฐที่มี
รูปถ่ำยพร้ อมสำเนำ
ของผู้รับมอบอำนำจ
(กรณีมอบอานาจ
ให้ ดาเนินการ
แทน)
สำเนำสมุดบัญชีเงิน ฝำกธนำคำรของ
ผู้รับมอบอำนำจ
(กรณีท่ ผี ้ ขู อรับเงิน
เบีย้ ยังชีพผู้
ประสงค์ ขอรับเงิน
สงเคราะห์ ผ้ ปู ่ วย
เอดส์ ประสงค์
ขอรับเงินผ่ าน
ธนาคารของผู้รับ
มอบอานาจ)

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

0

ฉบับ

-

1

1

ชุด

-

1

1

ชุด

-

15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
ไม่พบเอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่ มเติม

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ
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16. ค่ ำธรรมเนียม
ไม่มีขอ้ มูลค่าธรรมเนียม
17. ช่ องทำงกำรร้ องเรียน
1) ช่องทางการร้องเรี ยน ร้องเรี ยน ณ ช่องทางที่ยืน่ คาขอ
2) ช่องทางการร้องเรี ยน ร้องเรี ยนต่อนายกองค์การบริ หารส่วนตาบลบางงอน
โทรศัพท์ 08 9874 6833
3) ช่องทางการร้องเรี ยนโทรศัพท์ : 0 7731 9998
4) ช่องทางการร้องเรี ยนเว็บไซต์ : http://www.bangngon.go.th
5) ช่องทางการร้องเรี ยนศูนย์บริ การประชาชนสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
( เลขที่ 1 ถ.พิ ษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th /
ตูป้ ณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิ ษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)

วันที่พมิ พ์
สถำนะ
จัดทำโดย
อนุมัติโดย
เผยแพร่ โดย

20/07/2558
เผยแพร่คมู่ ือบนเว็บไซต์แล้ ว
นางสาวชีวรัตน์ นาคบุณยศักดิ์
นายไพโรจน์ พิกลุ ทอง
นายจตุพร ปานเพชร

