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คู่มือสำหรั บประชำชน: กำรขอรั บกำรสงเครำะห์ ผ้ ูป่วยเอดส์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: เทศบาลตาบลมวกเหล็ก อาเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงำน: การขอรับการสงเคราะห์ผ้ ปู ่ วยเอดส์
2. หน่ วยงำนเจ้ ำของกระบวนงำน: เทศบาลตาบลมวกเหล็ก อาเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: ขึ ้นทะเบียน
5. กฎหมำยที่ให้ อำนำจกำรอนุญำต หรื อที่เกี่ยวข้ อง:
1) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงิ นสงเคราะห์เพือ่ การยังชี พขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น
พ.ศ. 2548
6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ ไป
7. พืน้ ที่ให้ บริกำร: ท้ องถิ่น
8. กฎหมำยข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้ วยการจ่ายเงินสงเคราะห์
เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น พ.ศ. 2548
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้ อกำหนด ฯลฯ
47 วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่ อเดือน 0
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ ำงอิงของคู่มือประชำชน การขอรับการสงเคราะห์ผ้ ปู ่ วยเอดส์ สานักงานเทศบาลตาบลมวกเหล็ก กอง
สวัสดิการสังคม
11. ช่ องทำงกำรให้ บริกำร
1) สถานที่ให้ บริการ กองสวัสดิ การสังคม สานักงานเทศบาลตาบลมวกเหล็ก
หมายเหตุ ( เลขที ่ 444 ม.3 ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 18180 /โทร.036-330246 )/ติ ดต่อด้วยตนเอง
ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เทีย่ ง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
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เพื่อให้ การดาเนินงานในส่วนที่เกี่ยวกับขันตอนและวิ
้
ธีปฏิบตั ใิ นการขอรับเงินเบี ้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เป็ นไปด้ วยความ
เรี ยบร้ อย คล่องตัว สะดวกรวดเร็ว บรรลุวตั ถุประสงค์และเกิดประสิทธิผลสูงสุดจึงกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบตั ิ ดังนี ้
๑๒.๑.ขันตอนการจดทะเบี
้
ยนเพื่อขอรับเงินเบี ้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ โดยให้ สานักงานเขตดาเนินการ ดังนี ้
- จัดทาประกาศและประชาสัมพันธ์เขตพื ้นที่รับผิดชอบ เพื่อให้ ผ้ ปู ่ วยเอดส์ในปี งบประมาณถัดไป ภายในเดือนตุลาคม
&ndash; เดือนพฤศจิกายนของทุกปี
- กาหนดวันรับจดทะเบียนผู้มีสิทธิได้ รับเงินเบี ้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ในปี งบประมาณถัดไปภายในเดือนพฤศจิกายนของ
ทุกปี
- ตรวจสอบหลักฐานผู้มีสิทธิได้ รับเงินเบี ้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ในปี งบประมาณถัดไป ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้ รับเงินเบี ้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ในปี งบประมาณถัดไป
- รวบรวมจานวนผู้มีสิทธิได้ รับเงินเบี ้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ในปี งบประมาณถัดไป
- เริ่มจ่ายเบี ้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ตังแต่
้ เดือนตุลาคมของทุกปี เป็ นต้ นไป
๑๒.๑.๑ คุณสมบัตขิ องผู้มีสิทธิได้ รับเบี ้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ดังต่อไปนี ้
- มีภมู ิลาเนาอยูใ่ นเขตเทศบาลตาบลมวกเหล็กตามทะเบียนบ้ าน
- มีหนังสือรับรองแพทย์ที่แพทย์ทาการวินิจฉัยแล้ วระบุเป็ นผู้ป่วยเอดส์
- มีรายได้ ไม่เพียงพอแก่การยังชีพหรื อถูกทอดทิ ้ง หรื อขาดผู้อปุ การะเลี ้ยงดูหรื อไม่สามารถประกอบอาชีพเลี ้ยงตนเองได้
๑๒.๑.๒ ขันตอนการขอรั
้
บสิทธิ
- ยื่นคาร้ องขอรับสิทธิตามแบบฟอร์ มที่กองสวัสดิการสังคม
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- ตรวจสอบรายชื่อผู้ป่วยเอดส์ที่มีคณ
ุ สมบัติถกู ต้ องแล้ วเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติ
๓.๓.ดาเนินการช่วยเหลือผู้ป่วยเอดส์
๑๒.๑.๓ เอกสารประกอบในการขอรับสิทธิ
- สาเนาทะเบียนบ้ าน
- สาเนาบัตรประชาชน
- หนังสือรับรองแพทย์ที่ระว่าเป็ นผู้ป่วยเอดส์

13. ขัน้ ตอน ระยะเวลำ และส่ วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

ส่ วนงำน /
หมำยเหตุ
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ
เทศบาลตาบล (ภายในเดือน
มวกเหล็ก อาเภอ พฤศจิกายน)
มวกเหล็ก
จังหวัดสระบุรี

การตรวจสอบเอกสาร

เจ้ าหน้ าที่กองสวัสดิการ
สังคม รับเรื่ อง ตรวจสอบ
รายชื่อผู้มีสิทธิ และรับคา
ขอลงทะเบียนผู้ป่วยเอดส์
พร้ อมกรอกและตรวจสอบ
ข้ อมูล

30 วัน

การพิจารณา

จัดทาบัญชีรายชื่อผู้ป่วย
เอดส์ ที่มีคณ
ุ สมบัตทิ ี่ได้ รับ
เงินสงเคราะห์ตอ่
คณะกรรมการเพื่อ
ตรวจสอบคุณสมบัติ

1 วัน

เทศบาลตาบล มวกเหล็ก อาเภอ
มวกเหล็ก
จังหวัดสระบุรี

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

นารายชื่อผู้ป่วยเอดส์ ที่มี
คุณสมบัตแิ ละมีสิทธิได้ รับ

15 วัน

เทศบาลตาบล มวกเหล็ก อาเภอ

1)

2)

3)

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

เงินสงเคราะห์ปิดประกาศ
ไว้ โดยเปิ ดเผย
การพิจารณาโดย
หน่วยงานอื่น
4)

ส่งรายชื่อผู้มีสิทธิได้ รับเงิน
สงเคราะห์ให้ ท้องถิ่นทราบ
เพื่อขอรับการสนับสนุน
งบประมาณฯ ต่อไป

1 วัน

ส่ วนงำน /
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ
มวกเหล็ก
จังหวัดสระบุรี

หมำยเหตุ

เทศบาลตาบล มวกเหล็ก อาเภอ
มวกเหล็ก
จังหวัดสระบุรี

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 47 วัน
14. งำนบริกำรนี ้ ผ่ ำนกำรดำเนินกำรลดขัน้ ตอน และระยะเวลำปฏิบัตริ ำชกำรมำแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขันตอน
้
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงำนภำครั ฐ
จำนวน
หน่ วยงำนภำครัฐ
รำยกำรเอกสำร
ที่
เอกสำร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร
ฉบับจริง
บัตรประจำตัว
0
1)
ประชำชน
สำเนำทะเบียน 0
2)
บ้ ำน
หนังสือรับรอง
0
3)
แพทย์

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

1

ฉบับ

-

1

ฉบับ

-

1

ฉบับ

(จำกโรงบำลของ
รัฐ)

15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรั บยื่นเพิ่มเติม
ที่

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร

ไม่พบเอกสารอื ่น ๆ สาหรับยื ่นเพิ่มเติ ม

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ
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16. ค่ ำธรรมเนียม
ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนี ยม
17. ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน
1) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน กองสวัสดิการสังคม สานักงานเทศบาลตาบลมวกเหล็ก หมายเหตุ ( เลขที่ 444 ม.3 ต.
มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 18180 /โทร.036-330246 )
หมายเหตุ 2) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
18. ตัวอย่ ำงแบบฟอร์ ม ตัวอย่ ำง และคู่มือกำรกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
19. หมำยเหตุ
วันที่พมิ พ์
สถำนะ

04/08/2558
คูม่ ือประชาชนอยูร่ ะหว่างการ
จัดทา / แก้ ไข (User)
จัดทำโดย
เทศบาลตาบลมวกเหล็ก อาเภอ
มวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี สถ.มท.
อนุมัตโิ ดย เผยแพร่ โดย -

