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คู่ม ือ สําหรับ ประชาชน : การขอรับ การสงเคราะห์ผู้ป่ วยเอดส์
หน่วยงานทีรับผิดชอบ : เทศบาลนครระยอง อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย
1. ชือกระบวนงาน : การขอรับการสงเคราะห์ผปู้ ่ วยเอดส์
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน : เทศบาลนครระยอง อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
3. ประเภทของงานบริก าร : กระบวนงานบริการทีเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ข องงานบริก าร : รับแจ้ง
5. กฎหมายทีให้อ าํ นาจการอนุญาต หรือ ทีเกียวข้อ ง:
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพือการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.
2548
6. ระดับ ผลกระทบ : บริการทัวไป
7. พืน3 ทีให้บ ริก าร : ท้องถิน
8. กฎหมายข้อ บังคับ /ข้อ ตกลงทีกําหนดระยะเวลา ระยะเวลาทีกําหนดตามกฎหมาย / ข้อ กําหนด ฯลฯ
0 วัน
9. ข้อ มูล สถิต ิ
จํานวนเฉลียต่อ เดือ น 0
จํานวนคําขอทีมากทีสุด 0
จํานวนคําขอทีน้อ ยทีสุด 0
10. ชืออ้างอิงของคู่ม ือ ประชาชน การขอรับการสงเคราะห์ผปู้ ่ วยเอดส์ เทศบาลนครระยอง
11. ช่อ งทางการให้บ ริก าร
1) สถานทีให้ บริการ เทศบาลนครระยอง
44/6 ถนนตากสินมหาราช ตาํ บลท่าประดู่ อาํ เภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
โทรศัพท์ : 0-3862-0111 / ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีทางราชการกาํ หนด) ตัง- แต่เวลา
08:30 - 16:30 น.
หมายเหตุ (ระยะเวลาเปิ ดให้บริการ 1 – 30 พฤศจิกายนของทุกปี )
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12. หลัก เกณฑ์ วิธ ีก าร เงือนไข(ถ้ามี) ในการยืนคําขอ และในการพิจ ารณาอนุญาต
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพือการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ. ๒๕๔๘
กําหนดให้ผปู้ ่ วยเอดส์ทีมีคณ
ุ สมบัติครบถ้วนตามระเบียบฯและมีความประสงค์จะขอรับการสงเคราะห์ให้ยืนคําขอต่อ
ผูบ้ ริหารท้องถินทีตนมีผลู้ าํ เนาอยู่กรณีไม่สามารถเดินทางมายืนคําขอรับการสงเคราะห์ดว้ ยตนเองได้จะมอบอํานาจให้ผู้
อุปการะมาดําเนินการก็ได้
หลักเกณฑ์
ผูม้ ีสิทธิจะได้รบั เงินสงเคราะห์ตอ้ งเป็ นผูม้ ีคณ
ุ สมบัตแิ ละไม่มีลกั ษณะต้องห้ามดังต่อไปนี E
1. เป็ นผูป้ ่ วยเอดส์ทีแพทย์ได้รบั รองและทําการวินิจฉัยแล้ว
2. มีภมู ิลาํ เนาอยูใ่ นเขตพืนE ทีองค์กรปกครองส่วนท้องถิน
3. มีรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพหรือถูกทอดทิงE หรือขาดผูอ้ ปุ การะเลียE งดูหรือไม่สามารถประกอบอาชีพเลียE งตนเองได้
ในการขอรับการสงเคราะห์ผปู้ ่ วยเอดส์ผปู้ ่ วยเอดส์ทีได้รบั ความเดือดร้อนกว่าหรือผูท้ ีมีปัญหาซําE ซ้อนหรือผูท้ ีอยูอ่ าศัยอยู่
ในพืนE ทีห่างไกลทุรกันดารยากต่อการเข้าถึงบริการของรัฐเป็ นผูไ้ ด้รบั การพิจารณาก่อน
วิธีการ
1. ผูป้ ่ วยเอดส์ยืนคําขอตามแบบพร้อมเอกสารหลักฐานต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถินณทีทําการองค์กรปกครองส่วน
ท้องถินด้วยตนเองหรือมอบอํานาจให้ผอู้ ปุ การะมาดําเนินการก็ได้
2. ผูป้ ่ วยเอดส์รบั การตรวจสภาพความเป็ นอยู่คณ
ุ สมบัตวิ ่าสมควรได้รบั การสงเคราะห์หรือไม่โดยพิจารณาจากความ
เดือดร้อนเป็ นผูท้ ีมีปัญหาซําE ซ้อนหรือเป็ นผูท้ ีอยู่อาศัยอยูใ่ นพืนE ทีห่างไกลทุรกันดารยากต่อการเข้าถึงบริการของรัฐ
3.กรณีผปู้ ่ วยเอดส์ทีได้รบั เบียE ยังชีพย้ายทีอยูถ่ ือว่าขาดคุณสมบัตติ ามนัยแห่งระเบียบต้องไปยืนความประสงค์ตอ่
องค์กรปกครองส่วนท้องถินแห่งใหม่ทีตนย้ายไปเพือพิจารณาใหม่
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13. ขั3น ตอน ระยะเวลา และส่วนงานทีรับ ผิด ชอบ
ที

ประเภทขั3น ตอน

ระยะเวลา
ให้บ ริก าร

การตรวจสอบเอกสาร

ผูท้ ีประสงค์จะขอรับการ
สงเคราะห์หรือผูร้ บั มอบ
อํานาจยืนคําขอพร้อม
เอกสารหลักฐานและ
เจ้าหน้าทีตรวจสอบคําร้อง
ขอลงทะเบียนและเอกสาร
หลักฐานประกอบ

45 นาที

การพิจารณา

ออกใบนัดหมายตรวจ
สภาพความเป็ นอยูแ่ ละ
คุณสมบัติ

15 นาที

การพิจารณา

ตรวจสภาพความเป็ นอยู่
และคุณสมบัตขิ องผูท้ ี
ประสงค์รบั การสงเคราะห์

3 วัน

การพิจารณา

จัดทําทะเบียนประวัตพิ ร้อม 2 วัน
เอกสารหลักฐานประกอบ
ความเห็นเพือเสนอผูบ้ ริหาร
พิจารณา

การพิจารณา

พิจารณาอนุมตั ิ

1)

2)

3)

4)

5)

รายละเอียดของขั3น ตอน
การบริก าร

7 วัน

ส่วนงาน /
หน่วยงานที
รับ ผิด ชอบ
เทศบาลนคร
ระยอง อําเภอ
เมืองระยอง
จังหวัดระยอง

เทศบาลนคร
ระยอง อําเภอ
เมืองระยอง
จังหวัดระยอง
เทศบาลนคร
ระยอง อําเภอ
เมืองระยอง
จังหวัดระยอง
เทศบาลนคร
ระยอง อําเภอ
เมืองระยอง
จังหวัดระยอง
เทศบาลนคร
ระยอง อําเภอ
เมืองระยอง
จังหวัดระยอง

หมายเหตุ

( ระยะเวลา : ไม่
เกิน 2 วันนับจาก
การออกตรวจ
สภาพความ
เป็ นอยู่)
(1. ระยะเวลา : ไม่
เกิน 7 วันนับแต่
วันทียืนคําขอ
(ระบุระยะเวลาที
ให้บริการจริง)
2. ผูร้ บั ผิดชอบคือ
ผูบ้ ริหารองค์กร
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ที

ประเภทขั3น ตอน

รายละเอียดของขั3น ตอน
การบริก าร

ระยะเวลา
ให้บ ริก าร

ส่วนงาน /
หน่วยงานที
รับ ผิด ชอบ

หมายเหตุ

ปกครองส่วน
ท้องถิน
3. กรณีมี
ข้อขัดข้องเกียวกับ
การพิจารณา
ได้แก่สภาพความ
เป็ นอยู่คณ
ุ สมบัติ
หรือข้อจํากัดด้าน
งบประมาณ
จะแจ้งเหตุขดั ข้อง
ทีไม่สามารถให้
การสงเคราะห์ให้ผู้
ขอทราบไม่เกิน
ระยะเวลาที
กําหนด
)
ระยะเวลาดําเนิน การรวม 13 วัน
14. งานบริก ารนีผ3 ่านการดําเนิน การลดขั3น ตอน และระยะเวลาปฏิบ ัต ริ าชการมาแล้ว
ยังไม่ผา่ นการดําเนินการลดขันE ตอน
15. รายการเอกสารหลัก ฐานประกอบการยืนคําขอ
15.1) เอกสารยืน ยัน ตัวตนทีออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
จํานวน
หน่วยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร
ที
เอกสาร
ยืน ยัน ตัวตน
ผู้อ อกเอกสาร
ฉบับ จริง
บัตรประจําตัว
1
1) ประชาชนหรือ
บัตรอืนทีออกให้

จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
สําเนา
เอกสาร
1

ชุด

หมายเหตุ
-
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ที

2)

3)

4)

5)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับ จริง

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ยืน ยัน ตัวตน
ผู้อ อกเอกสาร
โดยหน่วยงาน
ของรัฐทีมีรูปถ่าย
พร้อมสําเนา
ทะเบียนบ้าน
พร้อมสําเนา
สมุดบัญชีเงิน
ฝากธนาคาร
พร้อมสําเนา
(กรณีทีผูข้ อรับ
เงินเบีย/ ยังชีพผู้
ประสงค์ขอรับ
เงินเบีย/ ยังชีพ
ผูส้ งู อายุประสงค์
ขอรับเงินเบีย/ ยัง
ชีพผูส้ งู อายุผา่ น
ธนาคาร)
หนังสือมอบ
อํานาจ (กรณี
มอบอํานาจให้
ดําเนินการแทน)
บัตรประจําตัว
ประชาชนหรือ
บัตรอืนทีออกให้
โดยหน่วยงาน
ของรัฐทีมีรูปถ่าย
พร้อมสําเนาของ
ผูร้ บั มอบอํานาจ
(กรณีมอบ
อํานาจให้

จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

-

1

1

ชุด

-

-

1

1

ชุด

-

-

1

0

ฉบับ

-

-

1

1

ชุด

-
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ที

6)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับ จริง

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ยืน ยัน ตัวตน
ผู้อ อกเอกสาร
ดําเนินการแทน)
สมุดบัญชีเงิน
ฝากธนาคาร
พร้อมสําเนาของ
ผูร้ บั มอบอํานาจ
(กรณีทีผูข้ อรับ
เงินเบีย/ ยังชีพผู้
ประสงค์ขอรับ
เงินเบีย/ ยังชีพ
ผูส้ งู อายุประสงค์
ขอรับเงินเบีย/ ยัง
ชีพผูส้ งู อายุผา่ น
ธนาคารของผูร้ บั
มอบอํานาจ)

1

จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
สําเนา
เอกสาร
1

ชุด

หมายเหตุ
-

15.2) เอกสารอืน ๆ สําหรับ ยืนเพิมเติม
ที

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ยืนเพิมเติม
ผู้อ อกเอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับ จริง

จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
สําเนา
เอกสาร

ไม่พบเอกสารอืน ๆ สาํ หรับยืนเพิมเติม
16. ค่าธรรมเนียม
ไม่มีขอ้ มูลค่าธรรมเนียม
17. ช่อ งทางการร้อ งเรียน
1) ช่อ งทางการร้อ งเรียน เทศบาลนครระยอง
44/6 ถนนตากสินมหาราช ตาํ บลท่าประดู่ อาํ เภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
โทรศัพท์ : 0-3862-0111
หมายเหตุ-

หมายเหตุ
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2)

ช่อ งทางการร้อ งเรียน ศูนย์บริการประชาชน สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ ณ.1111
เลขที 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่ม ือ การกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคูม่ ือการกรอก
19. หมายเหตุ
วัน ทีพิม พ์
สถานะ
จัด ทําโดย
อนุม ัต โิ ดย
เผยแพร่โดย

21/09/2558
เผยแพร่คมู่ ือบนเว็บไซต์แล้ว
นางนงค์ชภรณ์ โพธิNไพจิตร
นางกรรณิกา วิโรจน์แสงทอง
นายยุคลธร บุญยัง

