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คู่มือสำหรับประชำชน: กำรขอรับกำรสงเครำะห์ผู้ป่วยเอดส์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: องค์การบริหารส่วนตาบลปอ อาเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงำน: การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน: องค์การบริหารส่วนตาบลปอ อาเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: รับแจ้ง
5. กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548
6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
7. พื้นที่ให้บริกำร: ท้องถิ่น
8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ 0 วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ อบต.ปอ
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร
1) สถานที่ให้บริการ ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบล ต.ปอ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย/ติดต่อด้วยตนเอง ณ
หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ (ระยะเวลาเปิดให้บริการ 1 – 30 พฤศจิกายน ของทุกปี)
12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘
กาหนดให้ผู้ป่วยเอดส์ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบฯ และมีความประสงค์จะขอรับการสงเคราะห์ให้ยื่นคาขอต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นที่ตนมีผู้ลาเนาอยู่ กรณีไม่สามารถเดินทางมายื่นคาขอรับการสงเคราะห์ด้วยตนเองได้จะมอบอานาจให้ผู้
อุปการะมาดาเนินการก็ได้
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หลักเกณฑ์
ผู้มีสิทธิจะได้รับเงินสงเคราะห์ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
1. เป็นผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและทาการวินิจฉัยแล้ว
2. มีภูมิลาเนาอยู่ในเขตพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3. มีรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพ หรือถูกทอดทิ้ง หรือขาดผู้อุปการะเลี้ยงดู หรือไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยง
ตนเองได้ในการขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับความเดือดร้อนกว่า หรือผู้ที่มีปัญหาซ้าซ้อน หรือ
ผู้ที่อยู่อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดารยากต่อการเข้าถึงบริการของรัฐเป็นผู้ได้รับการพิจารณาก่อน
วิธีกำร
1. ผู้ป่วยเอดส์ ยื่นคาขอตามแบบพร้อมเอกสารหลักฐานต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ ที่ทาการองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ด้วยตนเองหรือ มอบอานาจให้ผู้อุปการะมาดาเนินการก็ได้
2. ผู้ป่วยเอดส์รับการตรวจสภาพความเป็นอยู่ คุณสมบัติว่าสมควรได้รับการสงเคราะห์หรือไม่ โดยพิจารณาจากความ
เดือดร้อน เป็นผู้ที่มีปัญหาซ้าซ้อน หรือเป็นผู้ที่อยู่อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดารยากต่อการเข้าถึงบริการของรัฐ
3.กรณีผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับเบี้ยยังชีพย้ายที่อยู่ ถือว่าขาดคุณสมบัติตามนัยแห่งระเบียบ ต้องไปยื่นความประสงค์ต่อองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ที่ตนย้ายไปเพื่อพิจารณาใหม่
ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน รำยละเอียดของขั้นตอนกำรบริกำร
การตรวจสอบ
เอกสาร

ผู้ที่ประสงค์จะขอรับการสงเคราะห์
หรือผู้รับมอบอานาจ ยื่นคาขอ
พร้อมเอกสารหลักฐาน และ
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคาร้องขอ
ลงทะเบียน และเอกสารหลักฐาน
ประกอบ

45 นาที

การพิจารณา

ออกใบนัดหมายตรวจสภาพความ
เป็นอยู่ และคุณสมบัติ

15 นาที

1)

2)

ระยะเวลำ
ให้บริกำร

ส่วนงำน /
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
องค์การบริหาร
ส่วนตาบลปอ
อาเภอเวียงแก่น
จังหวัดเชียงราย

องค์การบริหาร
ส่วนตาบลปอ
อาเภอเวียงแก่น
จังหวัดเชียงราย

หมำยเหตุ
(1. ระยะเวลา : 45
นาที (ระบุระยะเวลา
จริง)
2. หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ คือ
เทศบาล.....(ระบุชื่อ)
/ องค์การบริหารส่วน
ตาบล.....(ระบุชื่อ) /
เมืองพัทยา)
(1. ระยะเวลา : 15
นาที (ระบุระยะเวลา
ที่ให้บริการจริง)
2. หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ คือ
เทศบาล.....(ระบุชื่อ)
/ องค์การบริหารส่วน
ตาบล.....(ระบุชื่อ) /
เมืองพัทยา)
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ที่

ส่วนงำน /
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
องค์การบริหาร
ส่วนตาบลปอ
อาเภอเวียงแก่น
จังหวัดเชียงราย

ประเภทขั้นตอน รำยละเอียดของขั้นตอนกำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้บริกำร

การพิจารณา

ตรวจสภาพความเป็นอยู่และ
คุณสมบัติของผู้ที่ประสงค์รับการ
สงเคราะห์

3 วัน

การพิจารณา

จัดทาทะเบียนประวัติพร้อมเอกสาร 2 วัน
หลักฐานประกอบความเห็นเพื่อเสนอ
ผู้บริหารพิจารณา

องค์การบริหาร
ส่วนตาบลปอ
อาเภอเวียงแก่น
จังหวัดเชียงราย

การพิจารณา

พิจารณาอนุมัติ

องค์การบริหาร
ส่วนตาบลปอ
อาเภอเวียงแก่น
จังหวัดเชียงราย

3)

4)

5)

7 วัน

หมำยเหตุ
(1. ระยะเวลา : ไม่
เกิน 3 วัน นับจากได้
รับคาขอ (ระบุ
ระยะเวลาที่ให้บริการ
จริง)
2. หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ คือ
เทศบาล.....(ระบุชื่อ)
/ องค์การบริหารส่วน
ตาบล.....(ระบุชื่อ) /
เมืองพัทยา)
(1. ระยะเวลา : ไม่
เกิน 2 วัน นับจาก
การออกตรวจสภาพ
ความเป็นอยู่ (ระบุ
ระยะเวลาที่ให้บริการ
จริง)
2. หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ คือ
เทศบาล.....(ระบุชื่อ)
/ องค์การบริหารส่วน
ตาบล.....(ระบุชื่อ) /
เมืองพัทยา)
(1. ระยะเวลา : ไม่
เกิน 7 วัน นับแต่
วันที่ยื่นคาขอ (ระบุ
ระยะเวลาที่ให้บริการ
จริง)
2. ผู้รับผิดชอบ คือ
ผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนทองถิ่น
3. กรณีมีข้อขัดข้อง
เกี่ยวกับการพิจารณา
ได้แก่ สภาพความ
เป็นอยู่ คุณสมบัติ

4/6

ที่

ประเภทขั้นตอน รำยละเอียดของขั้นตอนกำรบริกำร

ส่วนงำน /
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

ระยะเวลำ
ให้บริกำร

หมำยเหตุ
หรือข้อจากัดด้าน
งบประมาณจะแจ้ง
เหตุขัดข้องที่ไม่
สามารถให้การ
สงเคราะห์ให้ผู้ขอ
ทราบไม่เกิน
ระยะเวลาที่กาหนด)

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 13 วัน
13. งำนบริกำรนี้ ผ่ำนกำรดำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว
ยังไม่ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน
14. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ
หน่วยงำน
จำนวน
รำยกำรเอกสำรยื
น
ยั
น
ที่
เอกสำร
ภำครัฐผู้ออก
ตัวตน
ฉบับจริง
เอกสำร
บัตรประจาตัวประชาชน
1
หรือบัตรอื่นที่ออกให้โดย
1)
หน่วยงานของรัฐที่มีรูป
ถ่ายพร้อมสาเนา
2) ทะเบียนบ้านพร้อมสาเนา
1
สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร
1
พร้อมสาเนา (กรณีที่ผู้
ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้
3) ประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุประสงค์ขอรับ
เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผ่าน
ธนาคาร)
หนังสือมอบอานาจ (กรณี
1
4) มอบอานาจให้ดาเนินการ
แทน)
บัตรประจาตัวประชาชน
1
5) หรือบัตรอื่นที่ออกให้โดย
หน่วยงานของรัฐ ที่มีรูป

1

หน่วย
นับ
เอกสำร
ชุด

1
1

ชุด
ชุด

-

0

ฉบับ

-

1

ชุด

-

จำนวนเอกสำร
สำเนำ

หมำยเหตุ
-
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ที่

6)

รำยกำรเอกสำรยืนยัน
ตัวตน
ถ่ายพร้อมสาเนาของผู้รับ
มอบอานาจ (กรณีมอบ
อานาจให้ดาเนินการแทน)
สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร
พร้อมสาเนาของผู้รับมอบ
อานาจ (กรณีที่ผู้ขอรับเงิน
เบี้ยยังชีพผู้ประสงค์ขอรับ
เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุผ่านธนาคาร
ของผู้รับมอบอานาจ)

หน่วยงำน
ภำครัฐผู้ออก
เอกสำร

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร
สำเนำ

หน่วย
นับ
เอกสำร

หมำยเหตุ

-

1

1

ชุด

-

หน่วยนับ
เอกสำร

หมำยเหตุ

15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม
รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐผู้ จำนวนเอกสำร
ที่
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสำร
ไม่พบเอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม

จำนวนเอกสำร
สำเนำ

15. ค่ำธรรมเนียม
ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม
16. ช่องทำงกำรร้องเรียน
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน ทาง เว็บไซต์ www.por.go.th โทรศัพท์ 053-602742-3 ศูนย์ดารงธรรมองค์การ
บริหารส่วนตาบลปอ 193 หมู่ 3 ต.ปอ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย 57310
หมายเหตุ 2) ช่องทำงกำรร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
17. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
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