บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ ส่วนสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตาบลรอบเมือง โทร.043-611035
ที่ รอ 88505 /
วันที่ 18 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2558
เรื่อง ขออนุมัติจัดทาคู่มือสาหรับประชาชน ส่วนสวัสดิการสังคม ประจาปี 2558
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตาบลรอบเมือง
เรื่องเดิม
เนื่องด้วยปัจจุบันมีกฎหมายว่าด้วยการอนุญาตจานวนมาก กาหนดให้การประกอบ
กิจการของประชาชนต้องผ่านการอนุมัติ การอนุญาต การออกใบอนุญาต การขึ้นทะเบียน และการแจ้ง ในการขอ
อนุญาตดาเนินการต่างๆ จะต้องติดต่อกับส่วนราชการหลายแห่ง อีกทั้งกฎหมายบางฉบับไม่ได้กาหนดระยะเวลา
เอกสารและหลักฐานที่จาเป็นรวมถึงขั้นตอนในการพิจารณาไว้อย่างชัดเจน ทาให้ความคลุมเครือ ไม่ชัดเจน อันเป็น
การสร้างภาระแก่ประชาชนอย่างมากและเป็นอุปสรรคต่อการเพิ่มขีดความสามรถในการประกอบธุรกิจของ
ประเทศ ดังนั้น ส่วนสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตาบลรอบเมือง อาเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด จึง
ขออนุญาตจัดทาคู่มือสาหรับประชาชน ส่วนสวัสดิการสังคม ประจาปี 2558 ตามพระราชบัญญัติการอานวย
ความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของราชการ พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 16 มกราคม พ.ศ.2558 มาตรา 7 วรรค
หนึ่ง วรรคสอง ,วรรคสาม และมาตรา 17 (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายบันทึก)
ข้อเท็จจริง
เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบดังกล่าว ส่วนสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วน
ตาบลรอบเมือง จึงขออนุญาตจัดทาคู่มือสาหรับประชาชน ส่วนสวัสดิการสังคม ประจาปี 2558 เพื่อใช้เป็นคู่มือ
ปฏิบัติราชการ และการอานวยความสะดวกประชาชน การสร้างให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ โดยการ
ลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ เปิดเผยขั้นตอน ระยะเวลาให้ประชาชนทราบ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
(นางสาวมยุรี อุยะเอก)
นักพัฒนาชุมชน
ความเห็นของหัวหน้าส่วนสวัสดิการฯ
……………………………………………….

ความเห็นของรองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลรอบเมือง
……………………………………………………............

(นางสาวอรทัย นาปองสี)
หัวหน้าส่วนสวัสดิการสังคม
ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลรอบเมือง
……………………………………………
(นายนิมิตร เอกมาตย์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลรอบเมือง

(นางสาววิชญาพร อักษรวิลัย)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลรอบเมือง
( ) อนุมัติ
( ) ไม่อนุมัต.ิ ..............................................
( นายณรงค์ สุ่มมาตย์)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลรอบเมือง

คู่มือสาหรับประชาชน
องค์การบริหารส่วนตาบลรอบเมือง อาเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด
งานที่ให้บริการ
การลงทะเบียนและยื่นคาขอรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ องค์การบริหารส่วนตาบลรอบเมือง อาเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด
****************************************************************
ขอบเขตการให้บริการ
สถานที่ / ช่องทางการให้บริการ
ส่วนสวัสดิการสังคม

ระยะเวลาเปิดให้บริการ
ภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี
วันจันทร์ - วันศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการ)
ตั้งแต่เวลา 08.30-12.00 และ 13.00-16.30 น.

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคาขอ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยผู้อายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2552 กาหนดให้ภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี ให้ผู้ที่จะมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไปใน
ปีงบประมาณถัดไป และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 6 มาลงทะเบียนและยื่นคาขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุด้วย
ตนเองต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนมีภูมิลาเนา ณ สานักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือสถานที่ที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกาหนด
หลักเกณฑ์
ผู้มีสิทธิจะได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(1) เป็นผู้สูงอายุรายใหม่ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน
(2) มีสัญชาติไทย
(3) มีอายุหกสิบปี บริบูรณ์ขึ้นไป ซึ่งได้ลงทะเบียน และยื่นคาขอรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุต่อองค์การบริหาร
ส่วนตาบลรอบเมือง อาเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด
(4) เป็นผู้ที่มีภูมิลาเนาอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลรอบเมือง อาเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด
ตามทะเบียนบ้าน
(5) ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ
หรือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ ผู้รับเงินบานาญ ผู้รับเงินเบี้ยยังชีพตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย หรือ
กรุงเทพมหานคร ผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ที่ได้รับเงินเดือน
ค่าตอบแทน รายได้ประจา หรือผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นที่รัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดให้เป็น
ประจา ยกเว้นผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
ในการยื่นคาขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุจะต้องแสดงความประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุโดยวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(1) รับเงินสดด้วยตนเอง หรือรับเงินสดโดยบุคคลที่ได้รับมอบอานาจจากผู้มีสิทธิ
(2) โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มีสิทธิ หรือโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนาม
บุคคลที่ได้รับมอบอานาจจากผู้มีสิทธิ

-2วิธีการ
1. ผู้ที่จะมีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในปีงบประมาณถัดไป ยื่นคาขอตามแบบพร้อมเอกสารหลักฐาน
ต่อองค์การบริหารส่วนตาบลรอบเมือง อาเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด ณ ส่วนสวัสดิการสังคม ภายในวันที่ 130 พฤศจิกายน ของปีที่ประกาศกาหนด ด้วยตนเองหรือมอบอานาจให้ผู้อื่นดาเนินการได้
2. กรณีผู้สูงอายุที่มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพย้ายที่อยู่ และยังประสงค์จะรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุต้องไปแจ้ง
ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ที่ตนย้ายไป
ขั้นตอนและระยะเวลาให้บริการ
ขั้นตอน
1. ผู้ที่ประสงค์จะขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในปีงบประมาณถัดไป
หรือผู้รับมอบอานาจ ยื่นคาขอพร้อมเอกสารหลักฐาน
ระยะเวลา 3-5 นาที/ราย
2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคาร้องขอลงทะเบียนและเอกสารประกอบ
ระยะเวลา 3-5 นาที/ราย
3. ออกใบรับลงทะเบียน ตามแบบยื่นคาขอลงทะเบียนให้ผู้ขอ
ลงทะเบียนหรือผู้รับมอบอานาจ
ระยะเวลา 3-5 นาที/ราย

หน่วยงานรับผิดชอบ
ส่วนสวัสดิการสังคม
ส่วนสวัสดิการสังคม

ส่วนสวัสดิการสังคม

ระยะเวลา
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน ถึง 30 พฤศจิกายน ของทุกปี ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการ)
ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 และ 13.00 – 16.30 น. ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้นไม่เกิน 30 นาทีต่อราย และ
องค์การบริหารส่วนตาบลรอบเมือง อาเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด จะปิดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิภายใน 15
วันนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาการลงทะเบียน
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
เอกสารหลักฐานประกอบแบบคาขอลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ดังนี้
(1) บัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย
พร้อมสาเนา
จานวน 1 ชุด
(2) ทะเบียนบ้านพร้อมสาเนา
จานวน 1 ชุด
(3) สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมสาเนา (กรณีที่ผู้ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประสงค์ขอรับเงินเบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุผ่านธนาคาร)
จานวน 1 ชุด
(4) บัตรประจาตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายพร้อมสาเนาของผู้รับมอบ
อานาจ (กรณีมอบอานาจให้ดาเนินการแทน)
จานวน 1 ชุด
(5) สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมสาเนา (กรณีที่ผู้ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประสงค์ขอรับเงินเบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุผ่านธนาคารของผู้รับมอบอานาจ) จานวน 1 ชุด

-3ค่าธรรมเนียม
- ไม่มีค่าธรรมเนียมในการรับลงทะเบียน
การรับเรื่องร้องเรียน
ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้น หรือเมื่อประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิไม่ปรากฏรายชื่อผู้
ลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ สามารถติดต่อเพื่อร้องเรียน คัดค้านได้ที่ ส่วนสวัสดิการ
องค์การบริหารส่วนตาบลรอบเมือง อาเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด หมายเลขโทรศัพท์ 0-4361-1035

ภาคผนวก

คู่มือสาหรับประชาชน
องค์การบริหารส่วนตาบลรอบเมือง อาเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด
งานที่ให้บริการ
การลงทะเบียนและยื่นคาขอรับเงินเบี้ยความพิการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ องค์การบริหารส่วนตาบลรอบเมือง อาเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด
****************************************************************
ขอบเขตการให้บริการ
สถานที่ / ช่องทางการให้บริการ
ส่วนสวัสดิการสังคม

ระยะเวลาเปิดให้บริการ
ภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี
ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการ)
ตั้งแต่เวลา 08.30-12.00 และ 13.00-16.30 น.

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคาขอ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2553 เพื่อใช้ในการดาเนินงานการจ่ายเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งตามความนัยข้อ 7
แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ กาหนดให้ภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี ให้คนพิการลงทะเบียนและยื่นคา
ขอรับเบี้ยความพิการในปีงบประมาณถัดไป ณ ที่ทาการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนมีภูมิลาเนาหรือสถานที่ที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกาหนด
หลักเกณฑ์
ผู้มีสิทธิจะได้รับเงินเบี้ยความพิการ ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีภูมิลาเนาอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือย้ายภูมิลาเนาเข้ามาใหม่ในพื้นที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ยังไม่ลงทะเบียนตามข้อ 8 แห่งกระทรวงมหาดไทยฯ
พ.ศ. 2553
(3) มีบัตรประจาตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ
(4) ไม่เป็นบุคลซึ่งอยู่ในความอุปการะของสถานสงเคราะห์ของรัฐ
ในกรณียื่นคาขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการจะต้องแสดงความประสงค์ขอรับ
เงินเบี้ยความพิการโดยรับเงินสดด้วยตนเอง หรือโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามคนพิการหรือผู้ดูแลคน
พิการ ผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้พิทักษ์ ผู้อนุบาล แล้วแต่กรณี ยื่นคาขอแทนโดยแสดงหลักฐานการเป็นผู้แทน
ดังกล่าว

-2วิธีการ
1. คนพิการ ที่จะมีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการในปีงบประมาณถัดไป ให้คนพิการ หรือผู้ดูแลคนพิการ
ผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้พิทักษ์ ผู้อนุบาล แล้วแต่กรณี ยื่นคาขอตามแบบพร้อมเอกสารหลักฐานต่อองค์ปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ณ สถานที่และภายในระยะเวลา ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศกาหนด
2. กรณีคนพิการที่ได้รับเงินเบี้ยความพิการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณที่ผ่านมา ให้
ถือว่าเป็นผู้ได้ลงทะเบียนและยื่นคาขอรับเบี้ยความพิการตามระเบียบนี้แล้ว
3. กรณีคนพิการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยความพิการได้ย้ายที่อยู่ และยังประสงค์จะรับเงินเบี้ยความพิการต้อง
ไปแจ้งต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ที่ตนย้ายไป
ขั้นตอนและระยะเวลาให้บริการ
ขั้นตอน
1. ผู้ที่ประสงค์จะขอรับเบี้ยความพิการในปีงบประมาณถัดไปหรือ
ผู้รับมอบอานาจ ยื่นคาขอพร้อมเอกสารหลักฐาน
ระยะเวลา 3-5 นาที/ราย
2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคาร้องขอลงทะเบียนและเอกสารประกอบ
ระยะเวลา 3-5 นาที/ราย
3. ออกใบรับลงทะเบียน ตามแบบยื่นคาขอลงทะเบียนให้ผู้ขอ
ลงทะเบียนหรือผู้รับมอบอานาจ
ระยะเวลา 3-5 นาที/ราย

หน่วยงานรับผิดชอบ
ส่วนสวัสดิการสังคม
ส่วนสวัสดิการสังคม

ส่วนสวัสดิการสังคม

ระยะเวลา
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน ถึง 30 พฤศจิกายน ของทุกปีทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการตั้งแต่เวลา 08.00
– 12.00 และ 13.00 – 16.30 น. ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้นไม่เกิน 30 นาทีต่อราย และองค์การบริหารส่วนตาบล
รอบเมือง อาเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด จะปิดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิภายใน 15 วันนับแต่วันสิ้นสุด
ระยะเวลาการลงทะเบียน
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
เอกสารหลักฐานประกอบแบบคาขอลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยความพิการ ดังนี้
(1) บัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย
พร้อมสาเนา
จานวน 1 ชุด
(2) ทะเบียนบ้านพร้อมสาเนา
จานวน 1 ชุด
(3) สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมสาเนา (กรณีที่ผู้ขอรับเงินเบี้ยความพิการประสงค์ขอรับเงินเบี้ย
ความพิการผ่านธนาคาร)
จานวน 1 ชุด
(4) บัตรประจาตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายพร้อมสาเนาของผู้รับมอบ
อานาจ (กรณีมอบอานาจให้ดาเนินการแทน)
จานวน 1 ชุด
(5) สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมสาเนา (กรณีที่ผู้ขอรับเงินเบี้ยความพิการประสงค์ขอรับเงินเบี้ย
ความพิการผ่านธนาคารของผู้รับมอบอานาจ)
จานวน 1 ชุด

-3ค่าธรรมเนียม
- ไม่มีค่าธรรมเนียมในการรับลงทะเบียน
การรับเรื่องร้องเรียน
ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้น หรือเมื่อประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิไม่ปรากฏรายชื่อผู้
ลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยความพิการ สามารถติดต่อเพื่อร้องเรียน คัดค้านได้ที่ ส่วนสวัสดิการ
องค์การบริหารส่วนตาบลรอบเมือง อาเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด หมายเลขโทรศัพท์ 0-4361-1035

คู่มือสาหรับประชาชน
องค์การบริหารส่วนตาบลรอบเมือง อาเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด
งานที่ให้บริการ
การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ องค์การบริหารส่วนตาบลรอบเมือง อาเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด
****************************************************************
ขอบเขตการให้บริการ
สถานที่ / ช่องทางการให้บริการ
ส่วนสวัสดิการสังคม

ระยะเวลาเปิดให้บริการ
วันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการ)
ตั้งแต่เวลา 08.30 - 12.00 และ 13.00 - 16.30 น.

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคาขอ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2548 กาหนดให้ผู้ป่วยเอดส์ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบฯ และมีความประสงค์จะขอรับการ
สงเคราะห์ให้ยื่นคาขอต่อผู้บริหารท้องถิ่นที่ตนมีภูมิลาเนาอยู่ กรณีไม่สามารถเดินทางมายื่นคาขอรับการสงเคราะห์
ด้วยตนเองได้รับมอบอานาจให้ผู้อุปการะมาดาเนินการก็ได้
หลักเกณฑ์
ผู้มีสิทธิจะได้รับเงินเงินสงเคราะห์ ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(1) เป็นผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและทาการวินิจฉัยแล้ว
(2) มีภูมิลาเนาอยู่ในเขตพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(3) มีรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพ หรือถูกทอดทิ้ง หรือขาดผู้อุปการะเลี้ยงดู หรือไม่สามารถประกอบ
อาชีพเลี้ยงตนเองได้
วิธีการ
1. ผู้ป่วยเอดส์ ยื่นคาขอตามแบบพร้อมเอกสารหลักฐานต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ ที่ทาการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้วยตนเองหรือมอบอานาจให้ผู้อุปการะมาดาเนินการก็ได้
2. ผู้ป่วยเอดส์รับการตรวจสภาพความเป็นอยู่ คุณสมบัติว่าสมควรได้รับการสงเคราะห์หรือไม่ โดย
พิจารณาจากความเดือดร้อน เป็นผู้ที่มีปัญหาซ้าซ้อน หรือเป็นผู้ที่อยู่อาศัยในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดารยากต่อการ
เข้าถึงบริการของรัฐ
3. กรณีผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับเบี้ยยังชีพย้ายที่อยู่ ถือว่าขาดคุณสมบัติตามนัยแห่งระเบียบ ต้องไปยื่นความ
ประสงค์ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ที่ตนย้ายไปเพื่อพิจารณาใหม่

-2ขั้นตอนและระยะเวลาให้บริการ
ขั้นตอน
1. ผู้ที่ประสงค์จะขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ใน
ปีงบประมาณถัดไปหรือผู้รับมอบอานาจ ยื่นคาขอพร้อมเอกสาร
หลักฐาน ระยะเวลา 3-5 นาที/ราย
2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคาร้องขอลงทะเบียนและเอกสารประกอบ
ระยะเวลา 3-5 นาที/ราย
3. ออกใบรับลงทะเบียน ตามแบบยื่นคาขอลงทะเบียนให้ผู้ขอ
ลงทะเบียนหรือผู้รับมอบอานาจ
ระยะเวลา 3-5 นาที/ราย

หน่วยงานรับผิดชอบ
ส่วนสวัสดิการสังคม
ส่วนสวัสดิการสังคม

ส่วนสวัสดิการสังคม

ระยะเวลา
ตั้งแต่วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 และ 13.00– 16.30 น.
ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้นไม่เกิน 30 นาทีต่อราย และองค์การบริหารส่วนตาบลรอบเมือง อาเภอหนองพอก จังหวัด
ร้อยเอ็ด จะปิดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิภายใน 15 วันนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาการลงทะเบียน
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
เอกสารหลักฐานประกอบแบบคาขอลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยความพิการ ดังนี้
(2) บัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย
พร้อมสาเนา
จานวน 1 ชุด
(2) ทะเบียนบ้านพร้อมสาเนา
จานวน 1 ชุด
(3) สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมสาเนา (กรณีที่ผู้ขอรับเงินการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ประสงค์ขอรับ
การสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ผ่านธนาคาร)
จานวน 1 ชุด
(4) บัตรประจาตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายพร้อมสาเนาของผู้รับมอบ
อานาจ (กรณีมอบอานาจให้ดาเนินการแทน)
จานวน 1 ชุด
(5) สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมสาเนา (กรณีที่ผู้ขอรับเงินการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ประสงค์ขอรับ
การสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ผ่านธนาคารของผู้รับมอบอานาจ) จานวน 1 ชุด
ค่าธรรมเนียม
- ไม่มีค่าธรรมเนียมในการรับลงทะเบียน
การรับเรื่องร้องเรียน
ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้น หรือเมื่อประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิไม่ปรากฏรายชื่อผู้
ลงทะเบียนขอรับเงินการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ สามารถติดต่อเพื่อร้องเรียน คัดค้านได้ที่ ส่วนสวัสดิการ
องค์การบริหารส่วนตาบลรอบเมือง อาเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด หมายเลขโทรศัพท์ 0-4361-1035

ภาคผนวก

