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คู่มือสําหรับประชาชน : การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ อําเภอรามัน จังหวัดยะลา
กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน:การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:องค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะอําเภอรามันจังหวัดยะลา
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:ขึ้นทะเบียน
5. กฎหมายที่ให้อํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๕๒
6. ระดับผลกระทบ : บริการที่มีความสําคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พื้นทีใ่ ห้บริการ : ท้องถิ่น
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กําหนดระยะเวลา กระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยัง
ชีพสูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2553
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ข้อกําหนด ฯลฯ 1 เดือน
9. ข้อมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยต่อเดือน 2
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 2
จํานวนคําขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์กายูบอเกาะ 18/07/2558 20:13
11. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานที่ให้บริการสํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ
โทรศัพท์๐-7320-4817
โทรสาร๐-7325-4353
/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแต่เวลา
08:30 - 16:30 น.
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. ผู้ที่มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ต้องมีใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้โดยสถานพยาบาลของรัฐยืนยันว่า
ป่วยเป็นโรคเอดส์จริง
2. ผู้ป่วยเอดส์ต้องมีภูมิลําเนาอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ
3. กรณีที่ผู้ป่วยเอดส์ไม่สามารถเดินทางมายื่นคําร้องด้วยตนเองอาจมอบอํานาจให้ผู้อุปการะมาดําเนินการแทนได้
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13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

1.ผู้ป่วยเอดส์ยื่นเอกสารที่ใช้
ในการลงทะเบียน
2.เจ้าหน้าที่รับเอกสาร
ตรวจสอบเอกสาร,คุณสมบัติ
3.เสนอคณะผู้บริหาร

1 วัน

ประเภทขั้นตอน
การตรวจสอบเอกสาร

1)

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
-

หมายเหตุ
-

ระยะเวลาดําเนินการรวม 1 วัน
14. งานบริการนี้ผ่านการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ยังไม่ผ่านการดําเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จํานวนเอกสาร
ที่
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
บัตรประจําตัว
0
1)
ประชาชน
15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จํานวนเอกสาร
ที่
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
สําเนาทะเบียน
0
1) บ้านของผู้ป่วย
เอดส์
2) ใบรับรองแพทย์
1
16. ค่าธรรมเนียม
1)
ไม่เสียค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียม 0 บาท
หมายเหตุ -

จํานวนเอกสาร
สําเนา
1

หน่วยนับ
เอกสาร
ฉบับ

จํานวนเอกสาร
สําเนา
1

หน่วยนับ
เอกสาร
ฉบับ

0

ฉบับ

หมายเหตุ
-

หมายเหตุ
-
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17. ช่องทางการร้องเรียน
1) ช่ องทางการร้ องเรี ยนองค์การบริ หารส่วนตําบลกายูบอเกาะอําเภอรามันจังหวัดยะลาโทรศัพท์๐-7320-4817
หรื อเว็ปไซต์ http://www.kayuboko.go.th
หมายเหตุ2) ช่ องทางการร้ องเรี ยนศูนย์บริ การประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที 1 ถ.พิ ษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ ณ.1111
เลขที 1 ถ.พิ ษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
1) แบบคําขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
19. หมายเหตุ
วันที่พิมพ์
สถานะ
จัดทําโดย
อนุมัติโดย
เผยแพร่โดย

22/07/2558
รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสํานักงานก.พ.ร.
(OPDC)
องค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ
อําเภอรามัน จังหวัดยะลา สถ.มท.
-
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แบบคําขอรับการสงเคราะห์
ลําดับที่............./..............

วันที่...........เดือน...........................พ.ศ. ..............

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตําบล.................................
ด้วย..................................................เลขประจําตัวประชาชน.................................................................
เกิดวันที่........เดือน............................พ.ศ............ อายุ............ ปี มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเลขที่.........................................
ถนน…..........................
ตรอก/ซอย............................. หมู่ที่.............. ตําบล.................... อําเภอ..................... จัง
หวัด..................รหัสไปรษณีย์............... ขอแจ้งความประสงค์ขอรับเงินสงเคราะห์ เพื่อการยังชีพผู้ป่วยเอดส์ โดยขอให้
รายละเอียดเพิ่มเติม ดังนี้
1. ที่พักอาศัย ( ) เป็นของตนเอง และมีลักษณะ ( ) ชํารุดทรุดโทรม ( ) ชํารุดทรุดโทรมบางส่วน ( ) มั่นคง
ถาวร
( ) เป็นของ...............................................เกี่ยวข้องเป็น....................................................
2 . ที่พักอาศัยอยู่ห่างจากบ้านหลังที่ใกล้ที่สุดเป็นระทาง...........................สามารถเดินทางได้
( ) สะดวก ( ) ลําบาก เนื่องจาก .......................................................................... อยู่ห่างจากชุมชน/หมู่บ้านเป็น
ระยะทาง...................................สามารถเดินทางได้ ( ) สะดวก ( ) ลําบาก เนื่องจาก..............................................
อยู่ห่างจากหน่วยบริการของรัฐที่ใกล้ที่สุดเป็นระยะทาง................สามารถเดินทางได้ ( ) สะดวก ( ) ลําบาก
เนื่องจาก ...................................................................................................
3. การพักอาศัย ( ) อยู่เพียงลําพัง เนื่องจาก......................................มาประมาณ................................................
( ) พักอาศัยกับ ...................รวม .........คน เป็นผู้สามารถประกอบอาชีพได้จํานวน.........คน มีรายได้รวม.........บาท/เดือน
ผู้ที่ไม่สามารถประกอบอาชีพได้เนื่องจาก.............................................................................................................................
4. รายได้ – รายจ่าย มีรายได้รวม................บาท/เดือน แหล่งที่มาของรายได้.....................................................
นําไปใช้จ่ายเป็นค่า................................................................................................................................................................
บุคคลที่สามารถติดต่อได้................................................................สถานที่ติดต่อเลขที่.......................................................
ถนน..........................ตรอก/ซอย...................................หมูท่ ี่.................ตําบล.....................................................................
อําเภอ.............................จังหวัด........................................รหัสไปรษณีย์.............................................................................
โทรศัพท์.........................โทรสาร.........................................เกี่ยวข้องเป็น..........................................................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าถ้อยคําที่ให้ข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ................................................ ผู้ให้ถ้อยคํา
(................................................)
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หนังสือแสดงความประสงค์ในการรับเงินสงเคราะห์
เขียนที่..........................................................
วันที่............เดือน.......................พ.ศ. .............
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตําบล......................................
ตามที่มีการอนุมัติให้ข้าพเจ้า.................................................................เป็นผู้มีสิทธิได้รับการสงเคราะห์เงิน
สงเคราะห์เพื่อการยังชีพ.......................................................ลําดับที่...................นั้น
ข้าพเจ้าขอแจ้งความประสงค์ในการรับเงินสงเคราะห์ ดังนี้
( ) เป็นเงินสด
( ) โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร.............................สาขา.................................
เลขที่บัญชี.....................................................................
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
(...................................................)
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หนังสือมอบอํานาจ
เขียนที่..........................................................
วันที่............เดือน.......................พ.ศ. .............
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตําบล......................................
ข้าพเจ้า..................................................ขอมอบอํานาจให้..............................................................................
เลขประจําตัวประชาชน......................................... อยู่บ้านเลขที่.............ถนน........................ ตรอก/ซอย.........................หมู่
ที่.......... ตําบล……………….. อําเภอ ………..…… จังหวัด ……………… รหัสไปรษณีย์………………………… โทรศัพท์
........................โทรสาร......................... เกี่ยวพันเป็น..................................เป็นผู้มีอํานาจกระทําการแทนข้าพเจ้าในกิจการใด
กิจการหนึ่งดังต่อไปนี้ และให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าเป็นผู้กระทําเองทุกประการ
( ) แจ้งความประสงค์ขอรับการสงเคราะห์เงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้ป่วยเอดส์
( ) แจ้งความประสงค์ในการรับเงินสงเคราะห์
โดยให้จ่ายให้แก่.......................................................................................
( ) เป็นเงินสด
( ) โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร...................................สาขา....................................
เลขที่บัญชี.........................................................................................
( ) แจ้งยืนยันความประสงค์จะขอรับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพต่อไป
ลงชื่อ............................................................ผู้มอบอํานาจ
(...........................................................)
ลงชื่อ............................................................ผู้รับมอบอํานาจ
(...........................................................)
ลงชื่อ............................................................พยาน
(...........................................................)
ลงชื่อ............................................................พยาน
(...........................................................)

