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คูมือสําหรับประชาชน: การขอรับการสงเคราะหผูปวยเอดส
หนวยงานที่รับผิดชอบ: เทศบาลตําบลคําปาหลาย อําเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน: การขอรับการสงเคราะหผูปวยเอดส
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน: เทศบาลตําบลคําปาหลาย อําเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
4. หมวดหมูของงานบริการ: รับแจง
5. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ:
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.
2548
6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
7. พื้นทีใ่ หบริการ: ทองถิ่น
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 0 วัน
9. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0
10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน การขอรับการสงเคราะหผูปวยเอดส อภิชาแสนเฮือง สําเนาคูมือประชาชน
21/07/2015 20:37
11. ชองทางการใหบริการ
1) สถานที่ใหบริการ สํานักงานเทศบาลตําบลคําปาหลาย 354 หมู 1 ตําบลคําปาหลาย อําเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร
49000 โทรศัพท 042643058/ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ (ไมเวนวันหยุดราชการ) ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ (ระยะเวลาเปดใหบริการ 1 – 30 พฤศจิกายน ของทุกป)
12. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๘ กําหนดใหผูปวยเอดสที่มีคุณสมบัติครบถวนตามระเบียบฯ และมีความประสงคจะขอรับการ
สงเคราะหใหยื่นคําขอตอผูบริหารทองถิ่นที่ตนมีผูลําเนาอยู กรณีไมสามารถเดินทางมายื่นคําขอรับการ
สงเคราะหดวยตนเองไดจะมอบอํานาจใหผูอุปการะมาดําเนินการก็ได
หลักเกณฑ
ผูมีสิทธิจะไดรับเงินสงเคราะหตองเปนผูมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้
1. เปนผูปวยเอดสที่แพทยไดรับรองและทําการวินิจฉัยแลว
2. มีภูมิลําเนาอยูในเขตพื้นที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น
3. มีรายไดไมเพียงพอแกการยังชีพ หรือถูกทอดทิ้ง หรือขาดผูอุปการะเลี้ยงดู หรือไมสามารถประกอบ
อาชีพเลี้ยงตนเองไดในการขอรับการสงเคราะหผูปวยเอดส ผูปวยเอดสที่ไดรับความเดือดรอนกวา หรือผูที่มี

2/7

ปญหาซ้ําซอน หรือผูที่อยูอาศัยอยูในพื้นที่หางไกลทุรกันดารยากตอการเขาถึงบริการของรัฐเปนผูไดรับการ
พิจารณากอน
วิธีการ
1. ผูปวยเอดส ยื่นคําขอตามแบบพรอมเอกสารหลักฐานตอองคกรปกครองสวนทองถิ่น ณ ที่ทําการองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ดวยตนเองหรือ มอบอํานาจใหผูอุปการะมาดําเนินการก็ได
2. ผูปวยเอดสรับการตรวจสภาพความเปนอยู คุณสมบัติวาสมควรไดรับการสงเคราะหหรือไม โดยพิจารณา
จากความเดือดรอน เปนผูที่มีปญหาซ้ําซอน หรือเปนผูที่อยูอาศัยอยูในพื้นที่หางไกลทุรกันดารยากตอการเขาถึง
บริการของรัฐ
3.กรณีผูปวยเอดสที่ไดรับเบี้ยยังชีพยายที่อยู ถือวาขาดคุณสมบัติตามนัยแหงระเบียบ ตองไปยื่นความ
ประสงคตอองคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงใหมที่ตนยายไปเพื่อพิจารณาใหม
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ที่

1)

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลา
การบริการ
ใหบริการ

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ
กรมสงเสริม
การปกครอง
ทองถิ่น

การตรวจสอบเอกสาร ผูที่ประสงคจะขอรับการ
สงเคราะหหรือผูรับมอบ
อํานาจ ยื่นคําขอ
พรอมเอกสารหลักฐาน
และเจาหนาที่ตรวจสอบ
คํารองขอลงทะเบียน
และเอกสารหลักฐาน
ประกอบ

45 นาที

การพิจารณา

ออกใบนัดหมายตรวจ
สภาพความเปนอยู และ
คุณสมบัติ

15 นาที

กรมสงเสริม
การปกครอง
ทองถิ่น

การพิจารณา

ตรวจสภาพความเปนอยู

3 วัน

กรมสงเสริม

2)

3)

หมายเหตุ
(1. ระยะเวลา :
45 นาที (ระบุ
ระยะเวลาจริง)
2. หนวยงาน
ผูรับผิดชอบ คือ
เทศบาล.....(ระบุ
ชื่อ) / องคการ
บริหารสวน
ตําบล.....(ระบุ
ชื่อ) / เมือง
พัทยา)
(1. ระยะเวลา :
15 นาที (ระบุ
ระยะเวลาที่
ใหบริการจริง)
2. หนวยงาน
ผูรับผิดชอบ คือ
เทศบาล.....(ระบุ
ชื่อ) / องคการ
บริหารสวน
ตําบล.....(ระบุ
ชื่อ) / เมือง
พัทยา)
(1. ระยะเวลา :
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ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลา
การบริการ
ใหบริการ
และคุณสมบัติของผูที่
ประสงครับการ
สงเคราะห

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ
การปกครอง
ทองถิ่น

การพิจารณา

จัดทําทะเบียนประวัติ
พรอมเอกสารหลักฐาน
ประกอบความเห็นเพื่อ
เสนอผูบริหารพิจารณา

2 วัน

กรมสงเสริม
การปกครอง
ทองถิ่น

การพิจารณา

พิจารณาอนุมัติ

7 วัน

กรมสงเสริม
การปกครอง
ทองถิ่น

4)

5)

หมายเหตุ
ไมเกิน 3 วัน นับ
จากไดรับคําขอ
(ระบุระยะเวลา
ที่ใหบริการจริง)
2. หนวยงาน
ผูรับผิดชอบ คือ
เทศบาล.....(ระบุ
ชื่อ) / องคการ
บริหารสวน
ตําบล.....(ระบุ
ชื่อ) / เมือง
พัทยา)
(1. ระยะเวลา :
ไมเกิน 2 วัน นับ
จากการออก
ตรวจสภาพ
ความเปนอยู
(ระบุระยะเวลา
ที่ใหบริการจริง)
2. หนวยงาน
ผูรับผิดชอบ คือ
เทศบาล.....(ระบุ
ชื่อ) / องคการ
บริหารสวน
ตําบล.....(ระบุ
ชื่อ) / เมือง
พัทยา)
(1. ระยะเวลา :
ไมเกิน 7 วัน นับ
แตวันที่ยื่นคําขอ
(ระบุระยะเวลา
ที่ใหบริการจริง)
2. ผูรับผิดชอบ
คือ ผูบริหาร
องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
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ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลา
การบริการ
ใหบริการ

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ระยะเวลาดําเนินการรวม 13 วัน

หมายเหตุ
3. กรณีมี
ขอขัดของ
เกี่ยวกับการ
พิจารณา ไดแก
สภาพความ
เปนอยู
คุณสมบัติ หรือ
ขอจํากัดดาน
งบประมาณ
จะแจง
เหตุขัดของที่ไม
สามารถใหการ
สงเคราะหใหผู
ขอทราบไมเกิน
ระยะเวลาที่
กําหนด
)

14. งานบริการนี้ ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
หนวยงาน
รายการ
จํานวน
หนวย
จํานวนเอกสาร
ที่ เอกสารยืนยัน ภาครัฐผูออก
เอกสาร
นับ
หมายเหตุ
สําเนา
ตัวตน
ฉบับจริง
เอกสาร
เอกสาร
บัตรประจําตัว 1
1
ชุด
ประชาชนหรือ
บัตรอื่นที่ออก
1) ใหโดย
หนวยงานของ
รัฐที่มีรูปถาย
พรอมสําเนา
ทะเบียนบาน 1
1
ชุด
2)
พรอมสําเนา
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ที่

3)

4)

5)

6)

รายการ
เอกสารยืนยัน
ตัวตน
สมุดบัญชีเงิน
ฝากธนาคาร
พรอมสําเนา
(กรณีที่ผูขอรับ
เงินเบี้ยยังชีพผู
ประสงคขอรับ
เงินเบี้ยยังชีพ
ผูสูงอายุ
ประสงคขอรับ
เงินเบี้ยยังชีพ
ผูสูงอายุผาน
ธนาคาร)
หนังสือมอบ
อํานาจ (กรณี
มอบอํานาจให
ดําเนินการ
แทน)
บัตรประจําตัว
ประชาชนหรือ
บัตรอื่นที่ออก
ใหโดย
หนวยงานของ
รัฐ ที่มีรูปถาย
พรอมสําเนา
ของผูรับมอบ
อํานาจ (กรณี
มอบอํานาจให
ดําเนินการ
แทน)
สมุดบัญชีเงิน
ฝากธนาคาร
พรอมสําเนา
ของผูรับมอบ
อํานาจ (กรณีที่
ผูขอรับเงินเบี้ย
ยังชีพผูประสงค

หนวยงาน
ภาครัฐผูออก
เอกสาร

1

1

หนวย
นับ
หมายเหตุ
เอกสาร
ชุด
-

-

1

0

ฉบับ

-

-

1

1

ชุด

-

-

1

1

ชุด

-

-

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร
สําเนา
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หนวยงาน
ภาครัฐผูออก
เอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวย
นับ
เอกสาร

หมายเหตุ

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
หนวยงาน
รายการ
จํานวน
ที่
เอกสารยื่น
เอกสาร
ภาครัฐผูออก
เพิ่มเติม
ฉบับจริง
เอกสาร
ไมพบเอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวย
นับ
เอกสาร

หมายเหตุ

ที่

รายการ
เอกสารยืนยัน
ตัวตน
ขอรับเงินเบี้ย
ยังชีพผูสูงอายุ
ประสงคขอรับ
เงินเบี้ยยังชีพ
ผูสูงอายุผาน
ธนาคารของ
ผูรับมอบ
อํานาจ)

16. คาธรรมเนียม
ไมมีขอมูลคาธรรมเนียม
17. ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียน เทศบาลตําบลคําปาหลาย
หมายเหตุ ( เลขที่ 354 หมู 1 ตําบลคําปาหลาย อําเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000 /
โทรศัพท 042643058 / โทรสาร 042643058 / www.khampalai.go.th )
2) ชองทางการรองเรียน ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตู
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
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19. หมายเหตุ
-

วันที่พิมพ
สถานะ

23/07/2558
รออนุมัติขั้นที่ 2 โดย
สํานักงาน ก.พ.ร. (OPDC)
จัดทําโดย เทศบาลตําบลคําปาหลาย
อําเภอเมืองมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร สถ.มท.
อนุมัติโดย เผยแพรโดย -

