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คูมือสําหรับประชาชน: การขอรับการสงเคราะหผูปวยเอดส
หนวยงานที่รบั ผิดชอบ: เทศบาลเมืองพิชัย อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง
1. ชื่อกระบวนงาน:การขอรับการสงเคราะหผูปวยเอดส
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:สํานักสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและการมีสวนรวม
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
4. หมวดหมูของงานบริการ:รับแจง
5. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ:
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงินสงเคราะหเพือ่ การยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2548
6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
7. พื้นทีใ่ หบริการ: ทองถิ่น
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 0วัน
9. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0
10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน [สําเนาคูมือประชาชน] การขอรับการสงเคราะหผปู วยเอดส 22/05/2558 16:47
11. ชองทางการใหบริการ
1) สถานที่ใหบริการ ติดตอดวยตนเอง ณ งานพัฒนาชุมชน สํานักปลัดเทศบาล (ชั้น ๒) สํานักงาน เทศบาลเมืองพิชัย
อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง โทรศัพท ๐๕๔-๓๘๒๗๗๔-๕ โทรสาร ๐๕๔-๓๓๕๕๓๘
หมายเหตุ (ระยะเวลาเปดใหบริการ 1 – 30 พฤศจิกายนของทุกป)
12. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงินสงเคราะหเพือ่ การยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. ๒๕๔๘
กําหนดใหผูปวยเอดสทมี่ ีคุณสมบัติครบถวนตามระเบียบฯและมีความประสงคจะขอรับการสงเคราะหใหยื่นคําขอตอผูบริหาร
ทองถิ่นที่ตนมีผลู ําเนาอยูกรณีไมสามารถเดินทางมายื่นคําขอรับการสงเคราะหดวยตนเองไดจะมอบอํานาจใหผูอปุ การะมา
ดําเนินการก็ได

หลักเกณฑ
ผูมสี ิทธิจะไดรับเงินสงเคราะหตอ งเปนผูม ีคุณสมบัติและไมมลี ักษณะตองหามดังตอไปนี้
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1. เปนผูป วยเอดสที่แพทยไดรับรองและทําการวินิจฉัยแลว
2. มีภูมิลําเนาอยูในเขตพื้นที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น
3. มีรายไดไมเพียงพอแกการยังชีพหรือถูกทอดทิ้งหรือขาดผูอุปการะเลี้ยงดูหรือไมสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได
ในการขอรับการสงเคราะหผปู วยเอดสผปู วยเอดสที่ไดรบั ความเดือดรอนกวาหรือผูท ี่มีปญ
 หาซ้ําซอนหรือผูท ี่อยูอาศัยอยูใ น
พื้นที่หางไกลทุรกันดารยากตอการเขาถึงบริการของรัฐเปนผูไ ดรับการพิจารณากอน
วิธีการ
1. ผูปวยเอดสยื่นคําขอตามแบบพรอมเอกสารหลักฐานตอองคกรปกครองสวนทองถิ่นณทีท่ ําการองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นดวยตนเองหรือมอบอํานาจใหผอู ุปการะมาดําเนินการก็ได
2. ผูปวยเอดสรับการตรวจสภาพความเปนอยูคุณสมบัตวิ าสมควรไดรับการสงเคราะหหรือไมโดยพิจารณาจากความ
เดือดรอนเปนผูทมี่ ีปญหาซ้ําซอนหรือเปนผูที่อยูอาศัยอยูในพื้นที่หางไกลทุรกันดารยากตอการเขาถึงบริการของรัฐ
3.กรณีผูปวยเอดสที่ไดรับเบี้ยยังชีพยายที่อยูถือวาขาดคุณสมบัติตามนัยแหงระเบียบตองไปยื่นความประสงคตอองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นแหงใหมที่ตนยายไปเพือ่ พิจารณาใหม

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน
การตรวจสอบเอกสาร

1)

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ
ผูที่ประสงคจะขอรับการ
สงเคราะหหรือผูร ับมอบ
อํานาจยื่นคําขอพรอม
เอกสารหลักฐานและ
เจาหนาที่ตรวจสอบคํารอง
ขอลงทะเบียนและเอกสาร
หลักฐานประกอบ

ระยะเวลา
ใหบริการ
45 นาที

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

งานพัฒนาชุมชน/ (1. ระยะเวลา :
สํานักปลัดเทศบาล/ 45 นาที (ระบุ
เทศบาลเมืองพิชัย ระยะเวลาจริง)

2. หนวยงาน
ผูรบั ผิดชอบคือ
เทศบาล.....(ระบุ
ชื่อ) / องคการ
บริหารสวนตําบล
.....(ระบุชื่อ) /
เมืองพัทยา)
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ที่

ประเภทขั้นตอน
การพิจารณา

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

ออกใบนัดหมายตรวจสภาพ 15 นาที
ความเปนอยูและคุณสมบัติ

2)

การพิจารณา

ตรวจสภาพความเปนอยูและ 3 วัน
คุณสมบัติของผูทปี่ ระสงครับ
การสงเคราะห

การพิจารณา

จัดทําทะเบียนประวัติพรอม 2 วัน
เอกสารหลักฐานประกอบ
ความเห็นเพือ่ เสนอผูบริหาร
พิจารณา

3)

4)

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

งานพัฒนาชุมชน/ (1. ระยะเวลา :
สํานักปลัดเทศบาล/ 15 นาที (ระบุ
เทศบาลเมืองพิชัย ระยะเวลาที่

ใหบริการจริง)
2. หนวยงาน
ผูรบั ผิดชอบคือ
เทศบาล.....(ระบุ
ชื่อ) / องคการ
บริหารสวนตําบล
.....(ระบุชื่อ) /
เมืองพัทยา)
งานพัฒนาชุมชน/ (1. ระยะเวลา : ไม
สํานักปลัดเทศบาล/ เกิน 3 วันนับจาก
เทศบาลเมืองพิชัย ไดรับคําขอ (ระบุ
ระยะเวลาที่
ใหบริการจริง)
2. หนวยงาน
ผูรบั ผิดชอบคือ
เทศบาล.....(ระบุ
ชื่อ) / องคการ
บริหารสวนตําบล
.....(ระบุชื่อ) /
เมืองพัทยา)
งานพัฒนาชุมชน/ (1. ระยะเวลา : ไม
สํานักปลัดเทศบาล/ เกิน 2 วันนับจาก
เทศบาลเมืองพิชัย การออกตรวจ
สภาพความเปนอยู
(ระบุระยะเวลาที่
ใหบริการจริง)
2. หนวยงาน
ผูรบั ผิดชอบคือ
เทศบาล.....(ระบุ
ชื่อ) / องคการ
บริหารสวนตําบล
.....(ระบุชื่อ) /
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ที่

ประเภทขั้นตอน
การพิจารณา

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ
พิจารณาอนุมัติ

5)

ระยะเวลา
ใหบริการ
7 วัน

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

เมืองพัทยา)
งานพัฒนาชุมชน/ (1. ระยะเวลา : ไม
สํานักปลัดเทศบาล/ เกิน 7 วันนับแต
เทศบาลเมืองพิชัย วันที่ยื่นคําขอ
(ระบุระยะเวลาที่
ใหบริการจริง)
2. ผูรับผิดชอบคือ
ผูบริหารองคกร
ปกครองสวน
ทองถิ่น
3. กรณีมี
ขอขัดของเกี่ยวกับ
การพิจารณาไดแก
สภาพความเปนอยู
คุณสมบัตหิ รือ
ขอจํากัดดาน
งบประมาณจะแจง
เหตุขัดของที่ไม
สามารถใหการ
สงเคราะหใหผูขอ
ทราบไมเกิน
ระยะเวลาที่
กําหนด
)

ระยะเวลาดําเนินการรวม 13 วัน
14. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หนวยนับ
ที่
หมายเหตุ
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
บัตรประจําตัว
1
1
ชุด
1)
ประชาชนหรือ
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ที่

2)

3)

4)

5)

6)

รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน
บัตรอื่นทีอ่ อกให
โดยหนวยงาน
ของรัฐทีม่ ีรปู ถาย
พรอมสําเนา
ทะเบียนบาน
พรอมสําเนา
สมุดบัญชีเงินฝาก
ธนาคารพรอม
สําเนา (กรณีที่ผู
ขอรับเงินเบี้ยยัง
ชีพผูประสงค
ขอรับเงินเบี้ยยัง
ชีพผูสูงอายุ
ประสงคขอรับเงิน
เบี้ยยังชีพผูสงู อายุ
ผานธนาคาร)
หนังสือมอบ
อํานาจ (กรณี
มอบอํานาจให
ดําเนินการแทน)
บัตรประจําตัว
ประชาชนหรือ
บัตรอื่นทีอ่ อกให
โดยหนวยงาน
ของรัฐทีม่ ีรปู ถาย
พรอมสําเนาของ
ผูรบั มอบอํานาจ
(กรณีมอบอํานาจ
ใหดําเนินการ
แทน)
สมุดบัญชีเงินฝาก
ธนาคารพรอม
สําเนาของผูร ับ
มอบอํานาจ
(กรณีทผี่ ูขอรับ
เงินเบี้ยยังชีพผู

หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

-

1

1

ชุด

-

-

1

1

ชุด

-

-

1

0

ฉบับ

-

-

1

1

ชุด

-

-

1

1

ชุด

-

หมายเหตุ
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ที่

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
ประสงคขอรับเงิน
เบี้ยยังชีพผูสงู อายุ
ประสงคขอรับเงิน
เบี้ยยังชีพผูสงู อายุ
ผานธนาคารของ
ผูรบั มอบอํานาจ)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ที่
ฉบับจริง
ยื่นเพิ่มเติม
ออกเอกสาร
ไมพบเอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิม่ เติม

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

16. คาธรรมเนียม
ไมมีขอมูลคาธรรมเนียม
17. ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรอง เรียนรองเรียน ณ ชองทางที่ยื่นคําขอ
หมายเหตุ2) ชองทางการรองเรียน เทศบาลเมืองพิชัย ๙๙๙ หมูท ี่ ๑๔ ตําบลพิชัย อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง
หมายเหตุ3) ชองทางการรองเรียนโทรศัพท : ๐๕๔-๓๘๒๗๗๔-๕
หมายเหตุ4) ชองทางการรองเรียนเว็บไซต : www.pichaicity.go.th
หมายเหตุ๔) ชองทางการรองเรียนศูนยบริการประชาชนสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตูปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)
18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
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19. หมายเหตุ
วันที่พิมพ
สถานะ
จัดทําโดย
อนุมัติโดย
เผยแพรโดย

๒๑/07/2558
เผยแพรคูมือบนเว็บไซตแลว
นายวรกมล ตันบุตร
นายบุญสง สมพงษ
นายวรกมล ตันบุตร

