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คูมือสําหรับประชาชน : การขอรับการสงเคราะหผูปวยเอดส
หนวยงานที่รับผิดชอบ : งานพัฒนาชุมชน ฝายสวัสดิการสังคม สํานักปลัดเทศบาลเมืองแมฮองสอน
กรมสงเสริมการปกครองท"องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. ชื่อกระบวนงาน : การขอรับการสงเคราะห*ผู"ปวยเอดส*
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน : สํานักสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและการมีสวนรวม
3. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
4. หมวดหมูของงานบริการ : รับแจ"ง
5. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ:
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2548
6. ระดับผลกระทบ : บริการทั่วไป
7. พื้นที่ใหบริการ : เทศบาลเมืองแมฮองสอน
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 0 วัน
9. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0
10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน [สําเนาคูมือประชาชน] การขอรับการสงเคราะห*ผู"ปวยเอดส* 22/05/2558
16:47
11. ชองทางการใหบริการ
สถานที่ใหบริการ งานพัฒนาชุมชน ฝ&ายสวัสดิการสังคม สํานักปลัดเทศบาลเมืองแมฮองสอน จังหวัด
แมฮองสอน โทร. 053 613008-10 ตอ 0 /ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ (ไมเวนวันหยุดราชการ) ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (ไมหยุดพักเที่ยง)
หมายเหตุ (ระยะเวลาเป8ดใหบริการ 1 – 30 พฤศจิกายนของทุกป;)
12. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด"วยการจายเงินสงเคราะห*เพื่อการยังชีพขององค*กรปกครองสวนท"องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๘ กําหนดให"ผู"ปวยเอดส*ที่มีคุณสมบัติครบถ"วนตามระเบียบฯและมีความประสงค*จะขอรับการสงเคราะห*ให"
ยื่นคําขอตอผู"บริหารท"องถิ่นที่ตนมีผู"ลําเนาอยูกรณีไมสามารถเดินทางมายื่นคําขอรับการสงเคราะห*ด"วยตนเองได"
จะมอบอํานาจให"ผู"อุปการะมาดําเนินการก็ได"
หลักเกณฑ
ผู"มีสิทธิจะได"รับเงินสงเคราะห*ต"องเปKนผู"มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะต"องห"ามดังตอไปนี้
1. เปKนผู"ปวยเอดส*ที่แพทย*ได"รับรองและทําการวินิจฉัยแล"ว
2. มีภูมิลําเนาอยูในเขตพื้นที่องค*กรปกครองสวนท"องถิ่น
3. มีรายได"ไมเพียงพอแกการยังชีพหรือถูกทอดทิ้งหรือขาดผู"อุปการะเลี้ยงดูหรือไมสามารถประกอบอาชีพ
เลี้ยงตนเองได"ในการขอรับการสงเคราะห*ผู"ปวยเอดส*ผู"ปวยเอดส*ที่ได"รับความเดือดร"อนกวาหรือผู"ที่มีปOญหาซ้ําซ"อน
หรือผู"ที่อยูอาศัยอยูในพื้นที่หางไกลทุรกันดารยากตอการเข"าถึงบริการของรัฐเปKนผู"ได"รับการพิจารณากอน
วิธีการ
1. ผู"ปวยเอดส*ยื่นคําขอตามแบบพร"อมเอกสารหลักฐานตอองค*กรปกครองสวนท"องถิ่นณที่ทําการองค*กร
ปกครองสวนท"องถิ่นด"วยตนเองหรือมอบอํานาจให"ผู"อุปการะมาดําเนินการก็ได"
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2. ผู"ปวยเอดส*รับการตรวจสภาพความเปKนอยูคุณสมบัติวาสมควรได"รับการสงเคราะห*หรือไมโดยพิจารณาจาก
ความเดือดร"อนเปKนผู"ที่มีปOญหาซ้ําซ"อนหรือเปKนผู"ที่อยูอาศัยอยูในพื้นที่หางไกลทุรกันดารยากตอการเข"าถึงบริการ
ของรัฐ
3. กรณีผู"ปวยเอดส*ที่ได"รับเบี้ยยังชีพย"ายที่อยูถือวาขาดคุณสมบัติตามนัยแหงระเบียบต"องไปยื่นความประสงค*
ตอองค*กรปกครองสวนท"องถิ่นแหงใหมที่ตนย"ายไปเพื่อพิจารณาใหม
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ประเภท
รายละเอียดของ
ระยะเวลา สวนงาน/หนวยงานที่
ที่
หมายเหตุ
ขั้นตอน
ขั้นตอนการบริการ ใหบริการ
รับผิดชอบ
1) การตรวจสอบ ผู"ที่ประสงค*จะขอรับ
45 นาที ฝายสวัสดิการสังคม
เอกสาร
การสงเคราะห*หรือ
สํานักปลัดเทศบาล
ผู"รับมอบอํานาจยื่นคํา
เมืองแมฮองสอน
ขอพร"อมเอกสาร
หลักฐานและเจ"าหน"าที่
ตรวจสอบคําร"องขอ
ลงทะเบียนและ
เอกสารหลักฐาน
ประกอบ
2) การพิจารณา ออกใบนัดหมายตรวจ 15 นาที ฝายสวัสดิการสังคม
สภาพความเปKนอยูและ
สํานักปลัดเทศบาล
คุณสมบัติ
เมืองแมฮองสอน
3) การพิจารณา ตรวจสภาพความ
3 วัน ฝายสวัสดิการสังคม
เปKนอยูและคุณสมบัติ
สํานักปลัดเทศบาล
ของผู"ที่ประสงค*รับการ
เมืองแมฮองสอน
สงเคราะห*
4) การพิจารณา จัดทําทะเบียนประวัติ
2 วัน ฝายสวัสดิการสังคม
พร"อมเอกสารหลักฐาน
สํานักปลัดเทศบาล
ประกอบความเห็นเพื่อ
เมืองแมฮองสอน
เสนอผู"บริหารพิจารณา
5) การพิจารณา พิจารณาอนุมัติ
7 วัน ฝายสวัสดิการสังคม
กรณีมีข"อขัดข"อง
สํานักปลัดเทศบาล
เกี่ยวกับการพิจารณา
เมืองแมฮองสอน
ได"แกสภาพความ
เปKนอยูคุณสมบัติหรือ
ข"อจํากัดด"าน
งบประมาณจะแจ"ง
เหตุขัดข"องที่ไม
สามารถให"การ
สงเคราะห*ให"ผู"ขอ
ทราบไมเกิน
ระยะเวลาที่กําหนด)
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ระยะเวลาดําเนินการรวม 13 วัน
14. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
หนวยงาน จํานวน จํานวน
ที่
รายการเอกสารยืนยันตัวตน
ภาครัฐผู เอกสาร เอกสาร
ออกเอกสาร ฉบับจริง สําเนา
1) บัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่
1
1
ออกให"โดยหนวยงานของรัฐที่มีรูปถาย
พร"อมสําเนา
2) ทะเบียนบ"านพร"อมสําเนา
1
1
3) สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร"อมสําเนา
1
1
(กรณีที่ผู"ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู"ประสงค*
ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู"สูงอายุประสงค*
ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู"สูงอายุผาน
ธนาคาร)
4) หนังสือมอบอํานาจ(กรณีมอบอํานาจให"
1
0
ดําเนินการแทน)
5) บัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่
1
1
ออกให"โดยหนวยงานของรัฐที่มีรูปถาย
พร"อมสําเนาของผู"รับมอบอํานาจ (กรณี
มอบอํานาจให"ดําเนินการแทน)
6) สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร"อมสําเนา
1
1
ของผู"รับมอบอํานาจ (กรณีที่ผู"ขอรับเงิน
เบี้ยยังชีพผู"ประสงค*ขอรับเงินเบี้ยยังชีพ
ผู"สูงอายุประสงค*ขอรับเงินเบี้ยยังชีพ
ผู"สูงอายุผานธนาคารของผู"รับมอบ
อํานาจ)

หนวย
นับ
เอกสาร
ชุด

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
16. คาธรรมเนียม
ไมมีคาธรรมเนียม
17. ชองทางการรองเรียน
ถ"าการบริการไมเปKนไปตามข"อตกลงที่ระบุไว"ข"างต"น สามารถติดตอเพื่อร"องเรียนได"ที่
1. ทางอินเทอรเนต : www.mmhs.go.th
2. ทาง Face book : เทศบาลเมืองแมฮองสอน
3. ทางโทรศัพท :

หมาย
เหตุ
-

ชุด
ชุด

-

ฉบับ

-

ชุด

-

ชุด

-
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- นายกเทศมนตรีเมืองแมฮองสอน โทร . 053 612036
- ปลัดเทศบาลเมืองแมฮองสอน โทร . 053 611236
4. ทางไปรษณีย : สํานักงานเทศบาลเมืองแมฮองสอน เลขที่ 75 ถนนสิงหนาทบํารุง ตําบลจองคํา
อําเภอเมือง จังหวัดแมฮองสอน รหัสไปรษณีย 58000
5. รองเรียนดวยตนเอง : สํานักงานเทศบาลเมืองแมฮองสอน
6. ตูรับฟ5งความคิดเห็น ของเทศบาลเมืองแมฮองสอน
18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
19. หมายเหตุ วันที่พิมพ
สถานะ
จัดทําโดย
อนุมัติโดย
เผยแพรโดย

21/07/2558
เผยแพรคูมือบนเว็บไซต*แล"ว
จันทร*เพ็ญ อินตTะปวง
ปกรณ* จีนาคํา
สมบูรณ* ใจเย็น

