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คู่มือสําหรับประชาชน: การขอรั บการสงเคราะห์ ผ้ ูป่วยเอดส์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: องค์การบริ หารส่วนตําบลบางพระ อําเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน: การขอรับการสงเคราะห์ผ้ ปู ่ วยเอดส์
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน: องค์การบริ หารส่วนตําบลบางพระ อําเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริ การที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: รับแจ้ ง
5. กฎหมายที่ให้ อาํ นาจการอนุญาต หรื อที่เกี่ยวข้ อง:
1) ระเบี ยบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงิ นสงเคราะห์เพือ่ การยังชี พขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น
6. ระดับผลกระทบ: บริ การทัว่ ไป
7. พืน้ ที่ให้ บริการ: ท้ องถิ่น
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กาํ หนดระยะเวลา ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้ วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อ
การยังขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น พ.ศ. 2548
ระยะเวลาที่กาํ หนดตามกฎหมาย / ข้ อกําหนด ฯลฯ
0 วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยต่ อเดือน 0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคูม่ ือประชาชน] การขอรับการสงเคราะห์ผ้ ปู ่ วยเอดส์ 17/07/2558 14:50
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานที่ให้ บริการ กองสวัสดิ การสังคม องค์การบริ หารส่วนตําบลบางพระ /ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกํ าหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น.
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้ วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นพ.ศ. ๒๕๔๘
กําหนดให้ ผ้ ปู ่ วยเอดส์ที่มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามระเบียบฯและมีความประสงค์จะขอรับการสงเคราะห์ให้ ยื่นคําขอต่อ
ผู้บริ หารท้ องถิ่นที่ตนมีภมู ิลําเนาตามทะเบียนบ้ านกรณีไม่สามารถยื่นคําขอรับการสงเคราะห์ด้วยตนเองได้ จะมอบ
อํานาจให้ ผ้ อู ปุ การะมาดําเนินการก็ได้
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หลักเกณฑ์

ผู้มีสิทธิจะได้ รับเงินสงเคราะห์ต้องเป็ นผู้มีคณ
ุ สมบัตแิ ละไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามดังต่อไปนี ้
1. เป็ นผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้ รับรองและทําการวินิจฉัยแล้ ว
2. มีภมู ิลําเนาอยูใ่ นเขตพื ้นที่องค์การบริ หารส่วนตําบลบางพระ
3. มีรายได้ ไม่เพียงพอแก่การยังชีพหรื อถูกทอดทิ ้งหรื อขาดผู้อปุ การะเลี ้ยงดูหรื อไม่สามารถประกอบอาชีพเลี ้ยงตนเองได้
ในการขอรับการสงเคราะห์ผ้ ปู ่ วยเอดส์ที่ได้ รับความเดือดร้ อนกว่าหรื อผู้ที่มีปัญหาซํ ้าซ้ อนหรื อผู้ที่อยูอ่ าศัยอยูใ่ นพื ้นที่
ห่างไกลทุรกันดารยากต่อการเข้ าถึงบริ การของรัฐเป็ นผู้ได้ รับการพิจารณาก่อน

วิธีการ

1. ผู้ป่วยเอดส์ยื่นคําขอตามแบบพร้ อมเอกสารหลักฐานต่อองค์การบริ หารส่วนตําบลบางพระ ณ ที่ทําการองค์การ
บริ หารส่วนตําบลบางพระด้ วยตนเองหรื อมอบอํานาจให้ ผ้ อู ปุ การะมาดําเนินการก็ได้
2. ผู้ป่วยเอดส์รับการตรวจสภาพความเป็ นอยู่คณ
ุ สมบัติวา่ สมควรได้ รับการสงเคราะห์หรื อไม่โดยพิจารณาจากความ
เดือดร้ อนเป็ นผู้ที่มีปัญหาซํ ้าซ้ อนหรื อเป็ นผู้ที่อยู่อาศัยอยูใ่ นพื ้นที่หา่ งไกลทุรกันดารยากต่อการเข้ าถึงบริการของรัฐ
3.กรณีผ้ ปู ่ วยเอดส์ที่ได้ รับเงินสงเคราะห์ย้ายที่อยูถ่ ือว่าขาดคุณสมบัติตามนัยแห่งระเบียบต้ องไปยื่นความประสงค์ตอ่
องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นแห่งใหม่ที่ตนย้ ายไปเพื่อพิจารณาใหม่
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13. ขัน้ ตอน ระยะเวลา และส่ วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน

ระยะเวลา
ให้ บริการ

การตรวจสอบเอกสาร

ผู้ที่ประสงค์จะขอรับการ
สงเคราะห์หรื อผู้รับมอบ
อํานาจยื่นคําขอพร้ อม
เอกสารหลักฐานและ
เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบคําร้ อง
ขอลงทะเบียนและเอกสาร
หลักฐานประกอบ

45 นาที

การพิจารณา

ออกใบนัดหมายตรวจ
สภาพความเป็ นอยูแ่ ละ
คุณสมบัติ

15 นาที

การพิจารณา

ตรวจสภาพความเป็ นอยู่
และคุณสมบัตขิ องผู้ที่
ประสงค์รับการสงเคราะห์

3 วัน

การพิจารณา

จัดทําทะเบียนประวัตพิ ร้ อม 2 วัน
เอกสารหลักฐานประกอบ
ความเห็นเพื่อเสนอผู้บริหาร
พิจารณา

การพิจารณา

พิจารณาอนุมตั ิ

1)

2)

3)

4)

5)

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

7 วัน

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รั บผิดชอบ
องค์การบริหาร
ส่วนตําบล
บางพระ อําเภอ
ศรี ราชา จังหวัด
ชลบุรี

องค์การบริหาร
ส่วนตําบล
บางพระ อําเภอ
ศรี ราชา จังหวัด
ชลบุรี
องค์การบริหาร
ส่วนตําบล
บางพระ อําเภอ
ศรี ราชา จังหวัด
ชลบุรี
องค์การบริหาร
ส่วนตําบล
บางพระ อําเภอ
ศรี ราชา จังหวัด
ชลบุรี
องค์การบริหาร
ส่วนตําบล
บางพระ อําเภอ
ศรี ราชา จังหวัด
ชลบุรี

หมายเหตุ

-

-

-

-

-
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ระยะเวลาดําเนินการรวม 13 วัน
14. งานบริการนี ้ ผ่ 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
สําเนาทะเบียน 1
2)
บ้ าน
สมุดบัญชีเงิน
1
ฝากธนาคาร
3)

4)
5)

6)

7)

ใบรับรองแพทย์
หนังสือมอบ
อํานาจ

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

0

ฉบับ

-

0

ฉบับ

-

0

ฉบับ

(กรณีที่ผ้ ขู อรับเงิน
สงเคราะห์ผ้ ปู ่ วย
เอดส์ประสงค์
ขอรับเงินผ่าน
บัญชีธนาคาร)
(กรณีมอบอํานาจ
ให้ ดําเนินการ
แทน)
(กรณีมอบอํานาจ
ให้ ดําเนินการ
แทน)

-

1
1

0
0

ฉบับ
ฉบับ

บัตรประจําตัว
ประชาชน สําเนา
ทะเบียนบ้ าน
ของผู้รับมอบ
อํานาจ
สมุดบัญชีเงิน
ฝากธนาคารของ
ผู้รับมอบอํานาจ

1

0

ฉบับ

1

0

ฉบับ

(กรณีที่ผ้ ขู อรับเงิน
สงเคราะห์ผ้ ปู ่ วย
เอดส์ประสงค์
ขอรับเงินผ่าน
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ที่

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ
บัญชีธนาคารของ
ผู้รับมอบอํานาจ)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรั บยื่นเพิ่มเติม
ที่

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร

ไม่พบเอกสารอื ่น ๆ สํ าหรับยื ่นเพิ่ มเติ ม

หมายเหตุ

16. ค่ าธรรมเนียม
ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนี ยม
17. ช่ องทางการร้ องเรี ยน
1) ช่ องทางการร้ องเรี ยน กองสวัสดิการสังคม องค์การบริ หารส่วนตําบลบางพระ
หมายเหตุ (ที อ่ ยู่ 38 หมู่ 11 ต. บางพระ อ. ศรี ราชา จ. ชลบุรี 20110 / หมายเลขโทศัพท์ 038-357506-7 ต่อ
117)
2) ช่ องทางการร้ องเรี ยน ศูนย์บริ การประชาชนสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ (เลขที ่ 1 ถ.พิ ษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ ณ.1111
เลขที ่ 1 ถ.พิ ษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)
3) ช่ องทางการร้ องเรี ยน ศูนย์บริ การประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( เลขที ่ 1 ถ.พิ ษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที ่ 1 ถ.พิ ษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
1)
แบบคําขอรับการสงเคราะห์
-

19. หมายเหตุ
-
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03/08/2558
รออนุมตั ขิ นที
ั ้ ่ 2 โดยสํานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)
จัดทําโดย
องค์การบริ หารส่วนตําบลบางพระ
อําเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี สถ.
มท.
อนุมัตโิ ดย เผยแพร่ โดย วันที่พมิ พ์
สถานะ

