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คู่มือสําหรั บประชาชน: การขอรั บการสงเคราะห์ ผ้ ูป่วยเอดส์
หน่วยงานทีรับผิดชอบ:องค์การบริ หารส่วนตําบลปราสาทเยอ
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
1. ชือกระบวนงาน: การขอรับการสงเคราะห์ผ้ ปู ่ วยเอดส์
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน: สํานักงานปลัด องค์การบริ หารส่วนตําบลปราสาทเยอ
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริ การทีเบ็ดเสร็ จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:รับแจ้ ง
5. กฎหมายทีให้ อาํ นาจการอนุญาต หรื อทีเกียวข้ อง:
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้ วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพือการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้ องถินพ.ศ.
2548
6. ระดับผลกระทบ: บริ การทัวไป
7. พืนทีให้ บริการ: ท้ องถิน
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงทีกําหนดระยะเวลา ระยะเวลาทีกําหนดตามกฎหมาย / ข้ อกําหนด ฯลฯ
0 วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จํานวนเฉลียต่ อเดือน0
จํานวนคําขอทีมากทีสุด 0
จํานวนคําขอทีน้ อยทีสุด 0
10. ชืออ้ างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคูม่ ือประชาชน] การขอรับการสงเคราะห์ผ้ ปู ่ วยเอดส์
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานทีให้ บริการ ทีทําการองค์การบริ หารส่วนตําบลปราสาทเยอ/ติดต่อด้ วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ ตังแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (เว้ นวันหยุดราชการ)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงือนไข(ถ้ ามี) ในการยืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้ วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพือการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้ องถินพ.ศ.2558
กําหนดให้ ผ้ ปู ่ วยเอดส์ทีมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามระเบียบฯและมีความประสงค์จะขอรับการสงเคราะห์ให้ ยืนคําขอต่อ
ผู้บริ หารท้ องถินทีตนมีผ้ ลู ําเนาอยู่กรณีไม่สามารถเดินทางมายืนคําขอรับการสงเคราะห์ด้วยตนเองได้ จะมอบอํานาจให้ ผ้ ู
อุปการะมาดําเนินการก็ได้
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คุณสมบัตขิ องผู้มีสิทธิจะได้ รับเงินสงเคราะห์
ผู้มีสิทธิจะได้ รับเงินสงเคราะห์ต้องเป็ นผู้มีคณ
ุ สมบัตแิ ละไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามดังต่อไปนี
1. เป็ นผู้ป่วยเอดส์ทีแพทย์ได้ รับรองและทําการวินิจฉัยแล้ ว
2. มีภมู ิลําเนาอยูใ่ นเขตพืนทีองค์กรปกครองส่วนท้ องถิน
3. มีรายได้ ไม่เพียงพอแก่การยังชีพหรื อถูกทอดทิงหรื อขาดผู้อปุ การะเลียงดูหรื อไม่สามารถประกอบอาชีพเลียงตนเองได้
ในการขอรับการสงเคราะห์ผ้ ปู ่ วยเอดส์ผ้ ปู ่ วยเอดส์ทีได้ รับความเดือดร้ อนกว่าหรื อผู้ทีมีปัญหาซําซ้ อนหรื อผู้ทีอยูอ่ าศัยอยู่
ในพืนทีห่างไกลทุรกันดารยากต่อการเข้ าถึงบริ การของรัฐเป็ นผู้ได้ รับการพิจารณาก่อน
วิธีการ
1. ผู้ป่วยเอดส์ยืนคําขอตามแบบพร้ อมเอกสารหลักฐานต่อองค์กรปกครองส่วนท้ องถิน ณ ทีทําการองค์กรปกครอง
ส่วนท้ องถินด้ วยตนเองหรื อมอบอํานาจให้ ผ้ อู ปุ การะมาดําเนินการก็ได้
2. ผู้ป่วยเอดส์รับการตรวจสภาพความเป็ นอยู่คณ
ุ สมบัตวิ ่าสมควรได้ รับการสงเคราะห์หรื อไม่โดยพิจารณาจากความ
เดือดร้ อนเป็ นผู้ทีมีปัญหาซําซ้ อนหรื อเป็ นผู้ทีอยู่อาศัยอยูใ่ นพืนทีห่างไกลทุรกันดารยากต่อการเข้ าถึงบริ การของรัฐ
3.กรณีผ้ ปู ่ วยเอดส์ทีได้ รับเบียยังชีพย้ ายทีอยูถ่ ือว่าขาดคุณสมบัตติ ามนัยแห่งระเบียบต้ องไปยืนความประสงค์ตอ่
องค์กรปกครองส่วนท้ องถินแห่งใหม่ทีตนย้ ายไปเพือพิจารณาใหม่
13. ขันตอน ระยะเวลา และส่ วนงานทีรั บผิดชอบ
ที

ประเภทขันตอน
การตรวจสอบเอกสาร

ผู้ทีประสงค์จะขอรับการ
สงเคราะห์หรื อผู้รับมอบ
อํานาจยืนคําขอพร้ อม
เอกสารหลักฐานและ
เจ้ าหน้ าทีตรวจสอบคําร้ อง
ขอลงทะเบียนและเอกสาร
หลักฐานประกอบ

การพิจารณา

ออกใบนัดหมายตรวจ
สภาพความเป็ นอยูแ่ ละ
คุณสมบัติ

1)

2)

รายละเอียดของขันตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ
45 นาที

15 นาที

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที
รั บผิดชอบ
สนง.ปลัด

สนง.ปลัด

หมายเหตุ

(1. ระยะเวลา : 45
นาที (ระบุ
ระยะเวลาจริ ง)
2. หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบคือ
บริ หารส่วนตําบล
ปราสาทเยอ
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ที

ประเภทขันตอน

รายละเอียดของขันตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

หมายเหตุ

(1. ระยะเวลา : ไม่
เกิน 2 วันนับจาก
การออกตรวจ
สภาพความ
เป็ นอยู่ (ระบุ
ระยะเวลาที
ให้ บริ การจริ ง)
2. หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบคือ
องค์การบริ หาร
ส่วนตําบล
ปราสาทเยอ
(1. ระยะเวลา : ไม่
เกิน 7 วันนับแต่
วันทียืนคําขอ
(ระบุระยะเวลาที
ให้ บริ การจริ ง)
2. ผู้รับผิดชอบคือ
ผู้บริ หารองค์กร
ปกครองส่วน
ท้ องถิน
3. กรณีมี
ข้ อขัดข้ องเกียวกับ
การพิจารณา
ได้ แก่สภาพความ
เป็ นอยู่คณ
ุ สมบัติ

การพิจารณา

ตรวจสภาพความเป็ นอยู่
และคุณสมบัตขิ องผู้ที
ประสงค์รับการสงเคราะห์

การพิจารณา

จัดทําทะเบียนประวัตพิ ร้ อม 2 วัน
เอกสารหลักฐานประกอบ
ความเห็นเพือเสนอผู้บริ หาร
พิจารณา

สนง.ปลัด

การพิจารณา

พิจารณาอนุมตั ิ

สนง.ปลัด

3)

3 วัน

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที
รั บผิดชอบ
สนง.ปลัด

4)

5)

7 วัน
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ที

ประเภทขันตอน

รายละเอียดของขันตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที
รั บผิดชอบ

หมายเหตุ

หรื อข้ อจํากัดด้ าน
งบประมาณ
จะแจ้ งเหตุขดั ข้ อง
ทีไม่สามารถให้
การสงเคราะห์ให้ ผ้ ู
ขอทราบไม่เกิน
ระยะเวลาที
กําหนด)
ระยะเวลาดําเนินการรวม 13 วัน
14. งานบริการนีผ่ านการดําเนินการลดขันตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดําเนินการลดขันตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืนคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีออกโดยหน่ วยงานภาครั ฐ
หน่ วยงาน
จํานวน
รายการเอกสาร ภาครั ฐผู้ออก
ที
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
เอกสาร
บัตรประจําตัว
1
ประชาชนหรื อบัตร
1) อืนทีออกให้ โดย
หน่วยงานของรัฐทีมี
รูปถ่ายพร้ อมสําเนา
ทะเบียนบ้ านพร้ อม
1
2)
สําเนา
สมุดบัญชีเงินฝาก
1
ธนาคารพร้ อมสําเนา
(กรณีทีผู้ขอรับเงิน
3)
เบียยังชีพผู้ประสงค์
ขอรับเงินเบียยังชีพ
ผู้สงู อายุประสงค์

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

ชุด

-

1

ชุด

-

1

ชุด

-
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ที

4)

5)

6)

รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน
ขอรับเงินเบียยังชีพ
ผู้สงู อายุผา่ น
ธนาคาร)
หนังสือมอบอํานาจ
(กรณีมอบอํานาจให้
ดําเนินการแทน)
บัตรประจําตัว
ประชาชนหรื อบัตร
อืนทีออกให้ โดย
หน่วยงานของรัฐทีมี
รูปถ่ายพร้ อมสําเนา
ของผู้รับมอบอํานาจ
(กรณีมอบอํานาจให้
ดําเนินการแทน)
สมุดบัญชีเงินฝาก
ธนาคารพร้ อมสําเนา
ของผู้รับมอบอํานาจ
(กรณีทีผู้ขอรับเงิน
เบียยังชีพผู้ประสงค์
ขอรับเงินเบียยังชีพ
ผู้สงู อายุประสงค์
ขอรับเงินเบียยังชีพ
ผู้สงู อายุผา่ น
ธนาคารของผู้รับ
มอบอํานาจ)

หน่ วยงาน
ภาครั ฐผู้ออก
เอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

-

1

0

ฉบับ

-

-

1

1

ชุด

-

-

1

1

ชุด

-

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ
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15.2) เอกสารอืน ๆ สําหรั บยืนเพิมเติม
ที

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง
ไม่มี

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

16. ค่ าธรรมเนียม
ไม่มีค่าธรรมเนี ยม
17. ช่ องทางการร้ องเรี ยน
1) ช่ องทางการร้ องเรี ยน องค์การบริ หารส่วนตําบลปราสาทเยอ
หมายเหตุ เลขที 107 หมูท่ ี 2 ตําบลปราสาทเยอ อําเภอไพรบึง จังหวัดศรี สะเกษ 33180
โทรศัพท์ 04-5921-523-4
18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
ตามแบบทีกรมฯกําหนด /ติดต่อเลขที 107 หมูท่ ี 2 ตําบลปราสาทเยอ อําเภอไพรบึง จังหวัดศรี สะเกษ 33180
โทรศัพท์ 04-5921-523-4
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