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คู่มือสําหรับประชาชน: การขอรับการสงเคราะห์ผปู้ ่วยเอดส์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: องค์การบริหารส่วนตําบลศรีประจันต์ อําเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน: การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: องค์การบริหารส่วนตําบลศรีประจันต์ อําเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: รับแจ้ง
5. กฎหมายที่ให้อํานาจการอนุญาต หรือทีเ่ กี่ยวข้อง:
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548
6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
7. พื้นทีใ่ ห้บริการ: ท้องถิ่น
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กําหนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ข้อกําหนด ฯลฯ 0 วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่น้อยทีส่ ุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน สําเนาคู่มือประชาชน 20/07/2015 19:47
11. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานที่ให้บริการ ทีท่ ําการองค์การบริหารส่วนตําบลศรีประจันต์
ต.ศรีประจันต์ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี 72140/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ (ระยะเวลาเปิดให้บริการ 1 – 30 พฤศจิกายน ของทุกปี)
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘
กําหนดให้ผู้ป่วยเอดส์ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบฯ และมีความประสงค์จะขอรับการสงเคราะห์ให้ยื่นคําขอต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นที่ตนมีผู้ลําเนาอยู่ กรณีไม่สามารถเดินทางมายื่นคําขอรับการสงเคราะห์ด้วยตนเองได้จะมอบอํานาจให้ผู้
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13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รบั ผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

การตรวจสอบเอกสาร

ผู้ที่ประสงค์จะขอรับการ
สงเคราะห์หรือผู้รับมอบ
อํานาจ ยื่นคําขอ พร้อม
เอกสารหลักฐาน และ
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคําร้อง
ขอลงทะเบียน และเอกสาร
หลักฐานประกอบ

การพิจารณา

ออกใบนัดหมายตรวจสภาพ 15 นาที
ความเป็นอยู่ และคุณสมบัติ

กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

การพิจารณา

ตรวจสภาพความเป็นอยู่และ 3 วัน
คุณสมบัติของผู้ที่ประสงค์รับ
การสงเคราะห์

กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

1)

45 นาที

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

2)

3)

หมายเหตุ

(1. ระยะเวลา : 45
นาที (ระบุ
ระยะเวลาจริง)
2. หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ คือ
เทศบาล.....(ระบุ
ชื่อ) / องค์การ
บริหารส่วนตําบล
.....(ระบุชื่อ) /
เมืองพัทยา)
(1. ระยะเวลา : 15
นาที (ระบุ
ระยะเวลาที่
ให้บริการจริง)
2. หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ คือ
เทศบาล.....(ระบุ
ชื่อ) / องค์การ
บริหารส่วนตําบล
.....(ระบุชื่อ) /
เมืองพัทยา)
(1. ระยะเวลา : ไม่
เกิน 3 วัน นับจาก
ได้รับคําขอ (ระบุ
ระยะเวลาที่
ให้บริการจริง)
2. หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ คือ
เทศบาล.....(ระบุ
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ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

(1. ระยะเวลา : ไม่
เกิน 2 วัน นับจาก
การออกตรวจ
สภาพความเป็นอยู่
(ระบุระยะเวลาที่
ให้บริการจริง)
2. หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ คือ
เทศบาล.....(ระบุ
ชื่อ) / องค์การ
บริหารส่วนตําบล
.....(ระบุชื่อ) /
เมืองพัทยา)
(1. ระยะเวลา : ไม่
เกิน 7 วัน นับแต่
วันที่ยื่นคําขอ
(ระบุระยะเวลาที่
ให้บริการจริง)
2. ผู้รับผิดชอบ คือ
ผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น
3. กรณีมี
ข้อขัดข้องเกี่ยวกับ
การพิจารณา
ได้แก่ สภาพความ

การพิจารณา

จัดทําทะเบียนประวัติพร้อม 2 วัน
เอกสารหลักฐานประกอบ
ความเห็นเพื่อเสนอผู้บริหาร
พิจารณา

กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

การพิจารณา

พิจารณาอนุมัติ

กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

4)

5)

7 วัน
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ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

ระยะเวลาดําเนินการรวม 13 วัน
14. งานบริการนี้ ผ่านการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ว
ยังไม่ผ่านการดําเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีอ่ อกโดยหน่วยงานภาครัฐ
หน่วยงานภาครัฐผู้ จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
ที่ รายการเอกสาร
หมายเหตุ
สําเนา
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
บัตรประจําตัว
1
1
ชุด
ประชาชนหรือ
บัตรอื่นที่ออกให้
1)
โดยหน่วยงาน
ของรัฐที่มีรูปถ่าย
พร้อมสําเนา
1
1
ชุด
ทะเบียนบ้าน
2)
พร้อมสําเนา
สมุดบัญชีเงินฝาก 1
1
ชุด
3) ธนาคารพร้อม
สําเนา (กรณีที่ผู้

6/8

ที่

4)

5)

6)

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง
ยืนยันตัวตน
ออกเอกสาร

หนังสือมอบ
อํานาจ (กรณี
มอบอํานาจให้
ดําเนินการแทน)
บัตรประจําตัว
ประชาชนหรือ
บัตรอื่นที่ออกให้
โดยหน่วยงาน
ของรัฐ ที่มรี ูปถ่าย
พร้อมสําเนาของ
ผู้รับมอบอํานาจ
(กรณีมอบอํานาจ
ให้ดําเนินการ
แทน)
สมุดบัญชีเงินฝาก ธนาคารพร้อม
สําเนาของผู้รับ
มอบอํานาจ
(กรณีทผี่ ู้ขอรับ
เงินเบี้ยยังชีพผู้
ประสงค์ขอรับเงิน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ประสงค์ขอรับเงิน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

1

0

ฉบับ

-

1

1

ชุด

-

1

1

ชุด

-
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รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง
ยืนยันตัวตน
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
หน่วยงานภาครัฐผู้ จํานวนเอกสาร
ที่ รายการเอกสาร
ฉบับจริง
ยื่นเพิ่มเติม
ออกเอกสาร
ไม่พบเอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

ที่

16. ค่าธรรมเนียม
ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม
17. ช่องทางการร้องเรียน
1) ช่องทางการร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300)
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
19. หมายเหตุ
วันที่พิมพ์
สถานะ
จัดทําโดย

อนุมัติโดย
เผยแพร่โดย

23/07/2558
รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสํานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)
องค์การบริหารส่วนตําบลศรี
ประจันต์ อําเภอศรีประจันต์ จังหวัด
สุพรรณบุรี สถ.มท.
-
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