คูมือสําหรับประชาชน: การขอรับการสงเคราะหผูปวยเอดส
หนวยงานที่รับผิดชอบ:สํานักเทศบาลนครอุดรธานีอําเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานี
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน:การขอรับการสงเคราะหผูปวยเอดส
2.หนวยงานเจาของกระบวนงาน:สํานักเทศบาลนครอุดรธานีอําเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานี
3.ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
4. หมวดหมูของงานบริการ:รับแจง
5. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ:
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2548
6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
7. พื้นที่ใหบริการ: ทองถิ่น
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 0วัน
9. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0
10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน [สําเนาคูมือประชาชน] การขอรับการสงเคราะหผูปวยเอดส
11. ชองทางการใหบริการ
1) สถานที่ใหบริการกองสวัสดิการสังคมเทศบาลนครอุดรธานีโทร 042 325176-85 ตอ1721,1720ติดตอดวย
ตนเอง ณ หนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการเปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร(ยกเวนวันหยุดราชการกําหนด)ตั้งแตเวลา 08:30 -16:30 น.

หมายเหตุ (ระยะเวลาเปดใหบริการ 1 – 30 พฤศจิกายนของทุกป)
12. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นพ.ศ. ๒๕๔๘กําหนดใหผูปวยเอดสที่มีคุณสมบัติครบถวนตามระเบียบฯและมีความประสงคจะขอรับการ
สงเคราะหใหยื่นคําขอตอผูบริหารทองถิ่นที่ตนมีผูลําเนาอยูกรณีไมสามารถเดินทางมายื่นคําขอรับการสงเคราะห
ดวยตนเองไดจะมอบอํานาจใหผูอุปการะมาดําเนินการก็ได
หลักเกณฑ
ผูมีสิทธิจะไดรับเงินสงเคราะหตองเปนผูมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามดังตอไปนี้
1. เปนผูปวยเอดสที่แพทยไดรับรองและทําการวินิจฉัยแลว
2. มีภูมิลําเนาอยูในเขตพื้นที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น
3. มีรายไดไมเพียงพอแกการยังชีพหรือถูกทอดทิ้งหรือขาดผูอุปการะเลี้ยงดูหรือไมสามารถประกอบ
อาชีพเลี้ยงตนเองไดในการขอรับการสงเคราะหผูปวยเอดสผูปวยเอดสที่ไดรับความเดือดรอนกวาหรือผูที่มีปญหา
ซ้ําซอนหรือผูที่อยูอาศัยอยูในพื้นที่หางไกลทุรกันดารยากตอการเขาถึงบริการของรัฐเปนผูไดรับการพิจารณากอน
วิธีการ
1. ผูปวยเอดสยื่นคําขอตามแบบพรอมเอกสารหลักฐานตอองคกรปกครองสวนทองถิ่นณที่ทําการ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นดวยตนเองหรือมอบอํานาจใหผูอุปการะมาดําเนินการก็ได
2. ผูปวยเอดสรับการตรวจสภาพความเปนอยูคุณสมบัติวาสมควรไดรับการสงเคราะหหรือไมโดยพิจารณา
จากความเดือดรอนเปนผูที่มีปญหาซ้ําซอนหรือเปนผูที่อยูอาศัยอยูในพื้นที่หางไกลทุรกันดารยากตอการเขาถึง

บริการของรัฐ
3.กรณีผูปวยเอดสที่ไดรับเบี้ยยังชีพยายที่อยูถือวาขาดคุณสมบัติตามนัยแหงระเบียบตองไปยื่นความประสงค
ตอองคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงใหมที่ตนยายไปเพื่อพิจารณาใหม
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
สวนงาน /
หมายเหตุ
รายละเอียดของขั้นตอนการ ระยะเวลา
หนวยงานที่
ที่ ประเภทขั้นตอน
บริการ
ใหบริการ
รับผิดชอบ
(1. ระยะเวลา:45
การตรวจสอบ
ผูที่ประสงคจะขอรับการ
10 นาที เทศบาลนคร
เอกสาร
สงเคราะหหรือผูรับมอบ
อุดรธานีอําเภอ นาที (ระบุระยะเวลา
อํานาจยื่นคําขอพรอมเอกสาร
เมืองอุดรธานี จริง)
หลักฐานและเจาหนาที่
จังหวัดอุดรธานี 2. หนวยงาน
ผูรับผิดชอบคือ
1)
ตรวจสอบคํารองขอ
เทศบาล.....(ระบุชื่อ) /
ลงทะเบียนและเอกสาร
องคการบริหารสวน
หลักฐานประกอบ
ตําบล.....(ระบุชื่อ) /
เมืองพัทยา)
การพิจารณา
ออกใบนัดหมายตรวจสภาพ 5 นาที
เทศบาลนคร
(1. ระยะเวลา : 15
ความเปนอยูและคุณสมบัติ
อุดรธานีอําเภอ นาที (ระบุระยะเวลา
เมืองอุดรธานี ที่ใหบริการจริง)
จังหวัดอุดรธานี 2. หนวยงาน
ผูรับผิดชอบคือ
2)
เทศบาล.....(ระบุชื่อ)
/ องคการบริหาร
สวนตําบล.....(ระบุ
ชื่อ) / เมืองพัทยา)
การพิจารณา

ตรวจสภาพความเปนอยูและ
คุณสมบัติของผูที่ประสงครับ
การสงเคราะห

3 วัน

การพิจารณา

จัดทําทะเบียนประวัติพรอม
เอกสารหลักฐานประกอบ
ความเห็นเพื่อเสนอผูบริหาร
พิจารณา

2 วัน

3)

4)

เทศบาลนคร
อุดรธานีอําเภอ
เมืองอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี

(1. ระยะเวลา : ไม
เกิน 3 วันนับจากได
รับคําขอ (ระบุ
ระยะเวลาที่ใหบริการ
จริง)
2. หนวยงาน
ผูรับผิดชอบคือ
เทศบาล.....(ระบุชื่อ)
/ องคการบริหาร
สวนตําบล.....(ระบุ
ชื่อ) / เมืองพัทยา)
เทศบาลนคร
(1. ระยะเวลา : ไม
อุดรธานีอําเภอ เกิน 2 วันนับจาก
เมืองอุดรธานี การออกตรวจสภาพ
จังหวัดอุดรธานี ความเปนอยู (ระบุ

ที่

ประเภทขั้นตอน

การพิจารณา

5)

รายละเอียดของขั้นตอนการ
บริการ

พิจารณาอนุมัติ

ระยะเวลา
ใหบริการ

3 วัน

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

ระยะเวลาที่ใหบริการ
จริง)
2. หนวยงาน
ผูรับผิดชอบคือ
เทศบาล.....(ระบุชื่อ)
/ องคการบริหาร
สวนตําบล.....(ระบุ
ชื่อ) / เมืองพัทยา)
เทศบาลนคร
(1. ระยะเวลา : ไม
อุดรธานีอําเภอ เกิน 7 วันนับแตวันที่
เมืองอุดรธานี ยื่นคําขอ (ระบุ
จังหวัดอุดรธานี ระยะเวลาที่ใหบริการ
จริง)
2. ผูรับผิดชอบคือ
ผูบริหารองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
3. กรณีมีขอขัดของ
เกี่ยวกับการพิจารณา
ไดแกสภาพความ
เปนอยูคุณสมบัติหรือ
ขอจํากัดดาน
งบประมาณจะแจง
เหตุขัดของที่ไม
สามารถใหการ
สงเคราะหใหผูขอ
ทราบไมเกิน
ระยะเวลาที่กําหนด
)

ระยะเวลาดําเนินการรวม 8 วัน
14. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
จํานวน
รายการเอกสารยืนยัน หนวยงานภาครัฐผูออก จํานวนเอกสาร
ที่
เอกสาร
ฉบับจริง
ตัวตน
เอกสาร
สําเนา
บัตรประจําตัวประชาชน
1
1
1)
หรือบัตรอื่นที่ออกใหโดย

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

ชุด

-

ที่

2)

3)

4)

5)

6)

รายการเอกสารยืนยัน
ตัวตน
หนวยงานของรัฐที่มีรูปถาย
พรอมสําเนา
ทะเบียนบานพรอมสําเนา
สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร
พรอมสําเนา (กรณีที่ผู
ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู
ประสงคขอรับเงินเบี้ยยัง
ชีพผูสูงอายุประสงคขอรับ
เงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุผาน
ธนาคาร)
หนังสือมอบอํานาจ (กรณี
มอบอํานาจใหดําเนินการ
แทน)
บัตรประจําตัวประชาชน
หรือบัตรอื่นที่ออกใหโดย
หนวยงานของรัฐที่มีรูปถาย
พรอมสําเนาของผูรับมอบ
อํานาจ (กรณีมอบอํานาจ
ใหดําเนินการแทน)
สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร
พรอมสําเนาของผูรับมอบ
อํานาจ (กรณีที่ผูขอรับเงิน
เบี้ยยังชีพผูประสงคขอรับ
เงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
ประสงคขอรับเงินเบี้ยยัง
ชีพผูสูงอายุผานธนาคาร
ของผูรับมอบอํานาจ)

หนวยงานภาครัฐผูออก
เอกสาร

จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง

จํานวน
เอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

-

1
1

1
1

ชุด
ชุด

-

-

1

0

ฉบับ

-

-

1

1

ชุด

-

-

1

1

ชุด

-

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หนวยนับ
ที่
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
ไมพบเอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
16. คาธรรมเนียม
ไมมีขอมูลคาธรรมเนียม
17. ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียนเทศบาลนครอุดรธานีอําเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานี
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.อธิบดี ตําบลหมากแขงอําเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานี 41000 )

หมายเหตุ

18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
19. หมายเหตุวันที่พิมพ
สถานะ
จัดทําโดย
อนุมัติโดย
เผยแพรโดย

16/07/2558
คูมือประชาชนอยูระหวางการ
จัดทํา/แกไข (User)
เทศบาลนครอุดรธานี สถ.มท.
-

