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คู่มือสาหรับประชาชน: การขอรับการสงเคราะห์ ผ้ ปู ่ วยเอดส์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:เทศบาลนครสมุทรปราการ
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน:การขอรับการสงเคราะห์ผ้ ปู ่ วยเอดส์
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน:สานักส่งเสริ มการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและการมีสว่ นร่วม
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริ การที่เบ็ดเสร็ จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:รับแจ้ ง
5. กฎหมายที่ให้ อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้ อง:
1) ระเบี ยบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงิ นสงเคราะห์เพือ่ การยังชี พขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น พ.ศ.
2548
6. ระดับผลกระทบ: บริ การทัว่ ไป
7. พืน้ ที่ให้ บริการ: ท้ องถิ่น
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กาหนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้ อกาหนด ฯลฯ 0 วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่ อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ างอิงของคู่มือประชาชน การขอรับการสงเคราะห์ผ้ ปู ่ วยเอดส์
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานที่ให้ บริการ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครสมุทรปราการ
1 ถนนสุทธิ ภิรมย์ ตาบลปากน้า อาเภอเมื องสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์. 0 2382 6140 - 53 ต่อ 128, 129 /ติ ดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ตัง้ แต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มี พกั เทีย่ ง)
หมายเหตุ (ระยะเวลาเปิ ดให้บริ การ 1 – 30 พฤศจิ กายนของทุกปี )
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้ วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นพ.ศ. 2548
กาหนดให้ ผ้ ปู ่ วยเอดส์ที่มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามระเบียบฯและมีความประสงค์จะขอรับการสงเคราะห์ให้ ยื่นคาขอต่อ
ผู้บริ หารท้ องถิ่นที่ตนมีผ้ ลู าเนาอยูก่ รณีไม่สามารถเดินทางมายื่นคาขอรับการสงเคราะห์ด้วยตนเองได้ จะมอบอานาจให้ ผ้ ู
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อุปการะมาดาเนินการก็ได้
หลักเกณฑ์
ผู้มีสทิ ธิจะได้ รับเงินสงเคราะห์ต้องเป็ นผู้มีคณ
ุ สมบัติและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามดังต่อไปนี ้
1. เป็ นผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้ รับรองและทาการวินิจฉัยแล้ ว
2. มีภมู ิลาเนาอยูใ่ นเขตพื ้นที่องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น
3. มีรายได้ ไม่เพียงพอแก่การยังชีพหรื อถูกทอดทิ ้งหรื อขาดผู้อุปการะเลี ้ยงดูหรื อไม่สามารถประกอบอาชีพเลี ้ยงตนเองได้
ในการขอรับการสงเคราะห์ผ้ ปู ่ วยเอดส์ผ้ ปู ่ วยเอดส์ที่ได้ รับความเดือดร้ อนกว่าหรื อผู้ที่มีปัญหาซ ้าซ้ อนหรื อผู้ที่อยูอ่ าศัยอยู่
ในพื ้นที่หา่ งไกลทุรกันดารยากต่อการเข้ าถึงบริ การของรัฐเป็ นผู้ได้ รับการพิจารณาก่อน
วิธีการ
1. ผู้ป่วยเอดส์ยื่นคาขอตามแบบพร้ อมเอกสารหลักฐานต่อองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นณที่ทาการองค์กรปกครองส่วน
ท้ องถิ่นด้ วยตนเองหรื อมอบอานาจให้ ผ้ อู ุปการะมาดาเนินการก็ได้
2. ผู้ป่วยเอดส์รับการตรวจสภาพความเป็ นอยูค่ ณ
ุ สมบัติวา่ สมควรได้ รับการสงเคราะห์หรื อไม่โดยพิจารณาจากความ
เดือดร้ อนเป็ นผู้ที่มีปัญหาซ ้าซ้ อนหรื อเป็ นผู้ที่อยูอ่ าศัยอยูใ่ นพื ้นที่หา่ งไกลทุรกันดารยากต่อการเข้ าถึงบริ การของรัฐ
3.กรณีผ้ ปู ่ วยเอดส์ที่ได้ รับเบี ้ยยังชีพย้ ายที่อยูถ่ ือว่าขาดคุณสมบัติตามนัยแห่งระเบียบต้ องไปยื่นความประสงค์ตอ่ องค์กร
ปกครองส่วนท้ องถิ่นแห่งใหม่ที่ตนย้ ายไปเพื่อพิจารณาใหม่
13. ขัน้ ตอน ระยะเวลา และส่ วนงานที่รับผิดชอบ
ส่ วนงาน /
หมายเหตุ
รายละเอียดของขัน้ ตอน ระยะเวลา
ที่
ประเภทขัน้ ตอน
หน่ วยงานที่
การบริการ
ให้ บริการ
รับผิดชอบ
การตรวจสอบเอกสาร ผู้ที่ประสงค์จะขอรับการ
45 นาที กองสวัสดิการ
สังคม เทศบาล
สงเคราะห์หรื อผู้รับมอบ
นครสมุทรปราการ
อานาจยื่นคาขอพร้ อม
เอกสารหลักฐานและ
1)
เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบคาร้ อง
ขอลงทะเบียนและเอกสาร
หลักฐานประกอบ
การพิจารณา
2)

ออกใบนัดหมายตรวจ
สภาพความเป็ นอยูแ่ ละ
คุณสมบัติ

15 นาที

กองสวัสดิการ
สังคม เทศบาล
นครสมุทรปราการ
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ

การพิจารณา

ตรวจสภาพความเป็ นอยู่
และคุณสมบัติของผู้ที่
ประสงค์รับการสงเคราะห์

3 วัน

กองสวัสดิการ
สังคม เทศบาล
นครสมุทรปราการ

การพิจารณา

จัดทาทะเบียนประวัติพร้ อม
เอกสารหลักฐานประกอบ
ความเห็นเพื่อเสนอผู้บริ หาร
พิจารณา

2 วัน

กองสวัสดิการ
สังคม เทศบาล
นครสมุทรปราการ

การพิจารณา

พิจารณาอนุมตั ิ

7 วัน

กองสวัสดิการ
สังคม เทศบาล
นครสมุทรปราการ

3)

4)

5)

หมายเหตุ

ระยะเวลาดาเนินการรวม 13 วัน
14. งานบริการนีผ้ ่ านการดาเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขันตอน
้
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงานภาครัฐ
จานวน
หน่ วยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร
ที่
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง

1)

2)

บัตรประจาตัว
ประชาชนหรื อ
บัตรอื่นที่ออกให้
โดยหน่วยงาน
ของรัฐที่มีรูปถ่าย
พร้ อมสาเนา
ทะเบียนบ้ าน
พร้ อมสาเนา

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

-

1

1

ชุด

-

-

1

1

ชุด

-
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ที่

3)

4)

5)

6)

-

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง
1

-

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
สมุดบัญชีเงิน
ฝากธนาคาร
พร้ อมสาเนา
(กรณีที่ผ้ ขู อรับ
เงินเบี ้ยยังชีพผู้
ประสงค์ขอรับ
เงินเบี ้ยยังชีพ
ผู้สงู อายุประสงค์
ขอรับเงินเบี ้ยยัง
ชีพผู้สงู อายุผา่ น
ธนาคาร)
หนังสือมอบ
อานาจ (กรณี
มอบอานาจให้
ดาเนินการแทน)
บัตรประจาตัว
ประชาชนหรื อ
บัตรอื่นที่ออกให้
โดยหน่วยงาน
ของรัฐที่มีรูปถ่าย
พร้ อมสาเนาของ
ผู้รับมอบอานาจ
(กรณีมอบ
อานาจให้
ดาเนินการแทน)
สมุดบัญชีเงิน
ฝากธนาคาร
พร้ อมสาเนาของ
ผู้รับมอบอานาจ

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

ชุด

-

1

0

ฉบับ

-

-

1

1

ชุด

-

-

1

1

ชุด

-
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ที่

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
(กรณีที่ผ้ ขู อรับ
เงินเบี ้ยยังชีพผู้
ประสงค์ขอรับ
เงินเบี ้ยยังชีพ
ผู้สงู อายุประสงค์
ขอรับเงินเบี ้ยยัง
ชีพผู้สงู อายุผา่ น
ธนาคารของผู้รับ
มอบอานาจ)

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร

ไม่พบเอกสารอื ่น ๆ สาหรับยืน่ เพิ่มเติ ม
16. ค่ าธรรมเนียม
ไม่มีขอ้ มูลค่าธรรมเนียม

17. ช่ องทางการร้ องเรียน
1) ช่ องทางการร้ องเรียน สานักปลัดเทศบาล เทศบาลนครสมุทรปราการ
หมายเหตุ-(1 ถนนสุทธิ ภิรมย์ ตาบลปากน้า อาเภอเมื องสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270 โทรศัพท์.
0 2382 6140 - 53 ต่อ 116 หรื อ www.samutprakancity.go.th)
2) ช่ องทางการร้ องเรียน ศูนย์บริ การประชาชนสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
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. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
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19. หมายเหตุ
วันที่พิมพ์
สถานะ
จัดทาโดย
อนุมัติโดย
เผยแพร่ โดย

16/07/2558
เผยแพร่คมู่ ือบนเว็บไซต์แล้ ว
ราม จินตมาศ
ชัยพัฒน์ ไชยสวัสดิ์
AREEYA
KONGKANCHANATHIP

