คู่มือสําหรับประชาชน: การขอรับการสงเคราะห์ ผ้ ปู ่ วยเอดส์
หน่วยงานทีรับผิดชอบ:เทศบาลตําบลยางฮอมอําเภอขุนตาลจังหวัดเชียงราย
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
1. ชือกระบวนงาน:การขอรับการสงเคราะห์ผ้ ปู ่ วยเอดส์
2. หน่ วยงานเจ้าของกระบวนงาน:เทศบาลตําบลยางฮอมอําเภอขุนตาลจังหวัดเชียงราย
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการทีเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:รับแจ้ ง
5. กฎหมายทีให้ อาํ นาจการอนุญาต หรือทีเกียวข้ อง:
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงิ นสงเคราะห์เพือการยังชี พขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ นพ.ศ.
2548
6. ระดับผลกระทบ: บริการทัวไป
7. พืนทีให้ บริการ: ท้ องถิน
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงทีกําหนดระยะเวลา ระยะเวลาทีกําหนดตามกฎหมาย / ข้ อกําหนด ฯลฯ
0วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จํานวนเฉลียต่ อเดือน 0
จํานวนคําขอทีมากทีสุด 0
จํานวนคําขอทีน้ อยทีสุด 0
10. ชืออ้ างอิงของคู่มือประชาชน การขอรับการสงเคราะห์ผ้ปู ่ วยเอดส์เทศบาลตําบลยางฮอมอําเภอขุนตาล
จังหวัดเชียงราย
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานทีให้ บริการสํานักปลัดเทศบาลตําบลยางฮอมอําเภอขุนตาลจังหวัดเชี ยงราย 57340 โทรศัพท์ 053606223 ต่อ 19/ติ ดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวันทุกวัน (ยกเว้นวันหยุดทีทางราชการกําหนด) ตังแต่เวลา 08:30 16:30 น.
หมายเหตุ (ระยะเวลาเปิ ดให้บริ การ 1 – 30 พฤศจิ กายนของทุกปี )
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงือนไข(ถ้ามี) ในการยืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้ วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพือการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้ องถินพ.ศ. ๒๕๔๘
กําหนดให้ ผ้ ปู ่ วยเอดส์ทีมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามระเบียบฯและมีความประสงค์จะขอรับการสงเคราะห์ให้ ยืนคําขอต่อ
ผู้บริหารท้ องถินทีตนมีผ้ ลู ําเนาอยูก่ รณีไม่สามารถเดินทางมายืนคําขอรับการสงเคราะห์ด้วยตนเองได้ จะมอบอํานาจให้ ผ้ ู
อุปการะมาดําเนินการก็ได้

หลักเกณฑ์
ผู้มีสิทธิจะได้ รับเงินสงเคราะห์ต้องเป็ นผู้มีคณ
ุ สมบัติและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามดังต่อไปนี
1. เป็ นผู้ป่วยเอดส์ทีแพทย์ได้ รับรองและทําการวินิจฉัยแล้ ว
2. มีภมู ิลําเนาอยู่ในเขตพืนทีองค์กรปกครองส่วนท้ องถิน
3. มีรายได้ ไม่เพียงพอแก่การยังชีพหรือถูกทอดทิงหรือขาดผู้อปุ การะเลียงดูหรือไม่สามารถประกอบอาชีพเลียงตนเอง
ได้ ในการขอรับการสงเคราะห์ผ้ ปู ่ วยเอดส์ผ้ ปู ่ วยเอดส์ทีได้ รบั ความเดือดร้ อนกว่าหรือผู้ทีมีปัญหาซําซ้ อนหรือผู้ทีอยู่อาศัย
อยู่ในพืนทีห่างไกลทุรกันดารยากต่อการเข้ าถึงบริการของรัฐเป็ นผู้ได้ รับการพิจารณาก่อน
วิธีการ
1. ผู้ป่วยเอดส์ยืนคําขอตามแบบพร้ อมเอกสารหลักฐานต่อองค์กรปกครองส่วนท้ องถินณทีทําการองค์กรปกครองส่วน
ท้ องถินด้ วยตนเองหรือมอบอํานาจให้ ผ้ อู ปุ การะมาดําเนินการก็ได้
2. ผู้ป่วยเอดส์รับการตรวจสภาพความเป็ นอยู่คณ
ุ สมบัติวา่ สมควรได้ รับการสงเคราะห์หรือไม่โดยพิจารณาจากความ
เดือดร้ อนเป็ นผู้ทีมีปัญหาซําซ้ อนหรือเป็ นผู้ทีอยู่อาศัยอยู่ในพืนทีห่างไกลทุรกันดารยากต่อการเข้ าถึงบริการของรัฐ
3.กรณีผ้ ปู ่ วยเอดส์ทีได้ รับเบียยังชีพย้ ายทีอยู่ถือว่าขาดคุณสมบัติตามนัยแห่งระเบียบต้ องไปยืนความประสงค์ตอ่
องค์กรปกครองส่วนท้ องถินแห่งใหม่ทีตนย้ ายไปเพือพิจารณาใหม่
13. ขันตอน ระยะเวลา และส่ วนงานทีรับผิดชอบ
รายละเอียดของขันตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ที

ประเภทขันตอน

1)

การตรวจสอบเอกสาร

ผู้ทีประสงค์จะขอรับการ
สงเคราะห์หรือผู้รับมอบ
อํานาจยืนคําขอพร้ อม
เอกสารหลักฐานและ
เจ้ าหน้ าทีตรวจสอบคําร้ อง
ขอลงทะเบียนและเอกสาร
หลักฐานประกอบ

45 นาที

2)

การพิจารณา

ตรวจสภาพความเป็ นอยู่
และคุณสมบัติของผู้ที
ประสงค์รับการสงเคราะห์

3 วัน

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที
รับผิดชอบ
เทศบาลตําบล
ยางฮอมอําเภอ
ขุนตาลจังหวัด
เชียงราย

เทศบาลตําบล
ยางฮอมอําเภอ
ขุนตาลจังหวัด

หมายเหตุ

(สํานัก
ปลัดเทศบาล
ตําบลยางฮอม
อําเภอขุนตาล
จังหวัดเชียงราย
57340 โทรศัพท์
053-606223 ต่อ
19)
(สํานัก
ปลัดเทศบาล
ตําบลยางฮอม

ที

ประเภทขันตอน

รายละเอียดของขันตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที
รับผิดชอบ
เชียงราย

3)

การพิจารณา

จัดทําทะเบียนประวัตพิ ร้ อม
เอกสารหลักฐานประกอบ
ความเห็นเพือเสนอผู้บริหาร
พิจารณา

2 วัน

เทศบาลตําบล
ยางฮอมอําเภอ
ขุนตาลจังหวัด
เชียงราย

4)

การพิจารณา

พิจารณาอนุมตั ิ

7 วัน

เทศบาลตําบล
ยางฮอมอําเภอ
ขุนตาลจังหวัด
เชียงราย

ระยะเวลาดําเนินการรวม 13 วัน
14. งานบริการนีผ่ านการดําเนินการลดขันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ ว
ผ่านการดําเนินการลดขันตอนและระยะเวลาปฏิบตั ิราชการมาแล้ ว 30 นาที

หมายเหตุ

อําเภอขุนตาล
จังหวัดเชียงราย
57340 โทรศัพท์
053-606223 ต่อ
19)
(สํานัก
ปลัดเทศบาล
ตําบลยางฮอม
อําเภอขุนตาล
จังหวัดเชียงราย
57340 โทรศัพท์
053-606223 ต่อ
19)
(สํานัก
ปลัดเทศบาล
ตําบลยางฮอม
อําเภอขุนตาล
จังหวัดเชียงราย
57340 โทรศัพท์
053-606223 ต่อ
19)

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืนคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีออกโดยหน่ วยงานภาครัฐ
จํานวน
หน่ วยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร
ที
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
1)

2)
3)

4)

5)

บัตรประจําตัว
ประชาชนหรือ
บัตรอืนทีออกให้
โดยหน่วยงาน
ของรัฐทีมีรูปถ่าย
พร้ อมสําเนา
ทะเบียนบ้ าน
พร้ อมสําเนา
สมุดบัญชีเงิน
ฝากธนาคาร
พร้ อมสําเนา
(กรณีทีผู้ขอรับ
เงินเบียยังชีพผู้
ประสงค์ขอรับ
เงินเบียยังชีพ
ผู้สงู อายุประสงค์
ขอรับเงินเบียยัง
ชีพผู้สงู อายุผา่ น
ธนาคาร)
หนังสือมอบ
อํานาจ (กรณี
มอบอํานาจให้
ดําเนินการแทน)
บัตรประจําตัว
ประชาชนหรือ
บัตรอืนทีออกให้
โดยหน่วยงาน

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

-

1

1

ชุด

-

-

1

1

ชุด

-

-

1

1

ชุด

-

-

1

0

ฉบับ

-

-

1

1

ชุด

-

ที

6)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ของรัฐทีมีรูปถ่าย
พร้ อมสําเนาของ
ผู้รับมอบอํานาจ
(กรณีมอบ
อํานาจให้
ดําเนินการแทน)
สมุดบัญชีเงิน
ฝากธนาคาร
พร้ อมสําเนาของ
ผู้รับมอบอํานาจ
(กรณีทีผู้ขอรับ
เงินเบียยังชีพผู้
ประสงค์ขอรับ
เงินเบียยังชีพ
ผู้สงู อายุประสงค์
ขอรับเงินเบียยัง
ชีพผู้สงู อายุผา่ น
ธนาคารของผู้รับ
มอบอํานาจ)

1

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

1

ชุด

หมายเหตุ

-

16. ค่ าธรรมเนียม ไม่มีขอ้ มูลค่าธรรมเนียม
17. ช่ องทางการร้ องเรียน
1) ช่ องทางการร้ องเรียนสํานักปลัดเทศบาลตําบลยางฮอมอําเภอขุนตาลจังหวัดเชียงราย 57340 โทรศัพท์ 053606223 ต่อ 19
2) ช่ องทางการร้ องเรียนศูนย์บริการประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที 1 ถ.พิ ษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ ณ.1111
เลขที 1 ถ.พิ ษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)

