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คูมือสําหรับประชาชน: การขอรับการสงเคราะหผูปว ยเอดส
หนวยงานที่รับผิดชอบ:กองสวัสดิการสังคม
สํานักงานเทศบาลนครนนทบุรี
1. ชื่อกระบวนงาน:การขอรับการสงเคราะหผูปวยเอดส
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:สํานักสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและการมีสวนรวม
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการทีเ่ บ็ดเสร็จในหนวยเดียว
4. หมวดหมูของงานบริการ:รับแจง
5. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ:
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ.
2548
6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
7. พื้นที่ใหบริการ: ทองถิ่น
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กาํ หนดระยะเวลา ระยะเวลาทีก่ ําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ
0วัน
9. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่นอยที่สดุ 0
10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน [สําเนาคูมือประชาชน] การขอรับการสงเคราะหผูปวยเอดส 22/05/2558 16:47
11. ชองทางการใหบริการ
1) สถานที่ใหบริการ 1,3 สํานักงานเทศบาลนครนนทบุรี ถนนรัตนาธิเบศร ตําบลบางกระสอ
อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 เบอรโทรติดตอ 0 2589 0500 , 0 2589 0505
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถงึ วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเทีย่ ง)
หมายเหตุ
12. หลักเกณฑ วิธกี าร เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. ๒๕๔๘
กําหนดใหผูปวยเอดสทมี่ ีคุณสมบัติครบถวนตามระเบียบฯและมีความประสงคจะขอรับการสงเคราะหใหยื่นคําขอตอ
ผูบริหารทองถิ่นที่ตนมีผูลําเนาอยูก รณีไมสามารถเดินทางมายื่นคําขอรับการสงเคราะหดวยตนเองไดจะมอบอํานาจใหผู
อุปการะมาดําเนินการก็ได
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หลักเกณฑ
ผูมีสิทธิจะไดรับเงินสงเคราะหตองเปนผูมีคณ
ุ สมบัติและไมมีลักษณะตองหามดังตอไปนี้
1. เปนผูปวยเอดสที่แพทยไดรับรองและทําการวินจิ ฉัยแลว
2. มีภูมิลําเนาอยูใ นเขตพื้นที่องคกรปกครองสวนทองถิน่
3. มีรายไดไมเพียงพอแกการยังชีพหรือถูกทอดทิง้ หรือขาดผูอุปการะเลี้ยงดูหรือไมสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได
ในการขอรับการสงเคราะหผปู วยเอดสผูปวยเอดสที่ไดรับความเดือดรอนกวาหรือผูที่มปี ญหาซ้ําซอนหรือผูทอี่ ยูอาศัยอยู
ในพื้นที่หางไกลทุรกันดารยากตอการเขาถึงบริการของรัฐเปนผูไดรับการพิจารณากอน
วิธีการ
1. ผูปวยเอดสยนื่ คําขอตามแบบพรอมเอกสารหลักฐานตอองคกรปกครองสวนทองถิ่นณทีท่ ําการองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นดวยตนเองหรือมอบอํานาจใหผูอุปการะมาดําเนินการก็ได
2. ผูปวยเอดสรับการตรวจสภาพความเปนอยูคุณสมบัติวาสมควรไดรับการสงเคราะหหรือไมโดยพิจารณาจากความ
เดือดรอนเปนผูที่มปี ญหาซ้ําซอนหรือเปนผูที่อยูอาศัยอยูในพื้นทีห่ างไกลทุรกันดารยากตอการเขาถึงบริการของรัฐ
3.กรณีผูปวยเอดสที่ไดรับเบี้ยยังชีพยายที่อยูถือวาขาดคุณสมบัติตามนัยแหงระเบียบตองไปยืน่ ความประสงคตอ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงใหมที่ตนยายไปเพื่อพิจารณาใหม

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน
การตรวจสอบเอกสาร

1)

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ
ผูที่ประสงคจะขอรับการ
สงเคราะหหรือผูรับมอบ
อํานาจยื่นคําขอพรอม
เอกสารหลักฐานและ
เจาหนาที่ตรวจสอบคํารอง
ขอลงทะเบียนและเอกสาร
หลักฐานประกอบ

ระยะเวลา
ใหบริการ
45 นาที

สวนงาน /
หมายเหตุ
หนวยงานที่
รับผิดชอบ
กรมสงเสริมการ (1. ระยะเวลา : 45
ปกครองทองถิน่ นาที (ระบุ
ระยะเวลาจริง)
2. หนวยงาน
ผูรับผิดชอบคือ
เทศบาล.....(ระบุ
ชื่อ) / องคการ
บริหารสวนตําบล
.....(ระบุชื่อ) /
เมืองพัทยา)

3/8

ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

การพิจารณา

ออกใบนัดหมายตรวจ
สภาพความเปนอยูและ
คุณสมบัติ

15 นาที

การพิจารณา

ตรวจสภาพความเปนอยู
และคุณสมบัติของผูที่
ประสงครับการสงเคราะห

3 วัน

การพิจารณา

จัดทําทะเบียนประวัตพิ รอม 2 วัน
เอกสารหลักฐานประกอบ
ความเห็นเพื่อเสนอผูบริหาร
พิจารณา

2)

3)

4)

สวนงาน /
หมายเหตุ
หนวยงานที่
รับผิดชอบ
กรมสงเสริมการ (1. ระยะเวลา : 15
ปกครองทองถิน่ นาที (ระบุ
ระยะเวลาที่
ใหบริการจริง)
2. หนวยงาน
ผูรับผิดชอบคือ
เทศบาล.....(ระบุ
ชื่อ) / องคการ
บริหารสวนตําบล
.....(ระบุชื่อ) /
เมืองพัทยา)
กรมสงเสริมการ (1. ระยะเวลา : ไม
ปกครองทองถิน่ เกิน 3 วันนับจาก
ไดรับคําขอ (ระบุ
ระยะเวลาที่
ใหบริการจริง)
2. หนวยงาน
ผูรับผิดชอบคือ
เทศบาล.....(ระบุ
ชื่อ) / องคการ
บริหารสวนตําบล
.....(ระบุชื่อ) /
เมืองพัทยา)
กรมสงเสริมการ (1. ระยะเวลา : ไม
ปกครองทองถิน่ เกิน 2 วันนับจาก
การออกตรวจ
สภาพความ
เปนอยู (ระบุ
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ที่

ประเภทขั้นตอน

การพิจารณา

5)

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

พิจารณาอนุมัติ

ระยะเวลา
ใหบริการ

7 วัน

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

ระยะเวลาที่
ใหบริการจริง)
2. หนวยงาน
ผูรับผิดชอบคือ
เทศบาล.....(ระบุ
ชื่อ) / องคการ
บริหารสวนตําบล
.....(ระบุชื่อ) /
เมืองพัทยา)
กรมสงเสริมการ (1. ระยะเวลา : ไม
ปกครองทองถิน่ เกิน 7 วันนับแต
วันที่ยื่นคําขอ
(ระบุระยะเวลาที่
ใหบริการจริง)
2. ผูรับผิดชอบคือ
ผูบริหารองคกร
ปกครองสวน
ทองถิ่น
3. กรณีมี
ขอขัดของเกี่ยวกับ
การพิจารณา
ไดแกสภาพความ
เปนอยูค ุณสมบัติ
หรือขอจํากัดดาน
งบประมาณ
จะแจงเหตุขดั ของ
ที่ไมสามารถให
การสงเคราะหใหผู

5/8

ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

ขอทราบไมเกิน
ระยะเวลาที่
กําหนด
)
ระยะเวลาดําเนินการรวม 13 วัน
14. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบตั ิราชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขัน้ ตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
จํานวน
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐ
ที่
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผูออกเอกสาร
ฉบับจริง

1)

2)

3)

บัตรประจําตัว
ประชาชนหรือ
บัตรอื่นที่ออกให
โดยหนวยงาน
ของรัฐที่มีรูปถาย
พรอมสําเนา
ทะเบียนบาน
พรอมสําเนา
สมุดบัญชีเงิน
ฝากธนาคาร
พรอมสําเนา
(กรณีที่ผูขอรับ
เงินเบี้ยยังชีพผู
ประสงคขอรับ

จํานวนเอกสาร หนวยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

1

ชุด

-

1

1

ชุด

-

1

1

ชุด

-
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ที่

4)

5)

6)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผูออกเอกสาร
เงินเบี้ยยังชีพ
ผูสูงอายุประสงค
ขอรับเงินเบี้ยยัง
ชีพผูสูงอายุผาน
ธนาคาร)
หนังสือมอบ
อํานาจ (กรณี
มอบอํานาจให
ดําเนินการแทน)
บัตรประจําตัว
ประชาชนหรือ
บัตรอื่นที่ออกให
โดยหนวยงาน
ของรัฐที่มีรูปถาย
พรอมสําเนาของ
ผูรับมอบอํานาจ
(กรณีมอบ
อํานาจให
ดําเนินการแทน)
สมุดบัญชีเงิน
ฝากธนาคาร
พรอมสําเนาของ
ผูรับมอบอํานาจ
(กรณีที่ผูขอรับ
เงินเบี้ยยังชีพผู
ประสงคขอรับ
เงินเบี้ยยังชีพ
ผูสูงอายุประสงค
ขอรับเงินเบี้ยยัง

จํานวนเอกสาร หนวยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

0

ฉบับ

-

1

1

ชุด

-

1

1

ชุด

-
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ที่

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผูออกเอกสาร
ชีพผูสูงอายุผาน
ธนาคารของผูรับ
มอบอํานาจ)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หนวยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หนวยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิม่ เติม
ที่

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐ
ยื่นเพิม่ เติม
ผูออกเอกสาร

ไมพบเอกสารอื่น ๆ สําหรับยืน่ เพิ่มเติม
16. คาธรรมเนียม
ไมมีขอมูลคาธรรมเนียม

17. ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียน 1,3 สํานักงานเทศบาลนครนนทบุรี ถนนรัตนาธิเบศร ตําบลบางกระสอ
อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 เบอรโทรติดตอ 0 2589 0500 , 0 2589 0505
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเทีย่ ง)
หมายเหตุ 2) ชองทางการรองเรียน เว็บไซต : www.nakornnont.go.th
หมายเหตุ 18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูม ือการกรอก
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
19. หมายเหตุ
-
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วันที่พิมพ
สถานะ
จัดทําโดย
อนุมัติโดย
เผยแพรโดย

21/07/2558
เผยแพรคูมือบนเว็บไซตแลว
เทศบาลนครนนทบุรี
นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี
งานสารสนเทศและวิเทศสัมพันธ

