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คูมือสําหรับประชาชน: การขอรับการสงเคราะหผูปวยเอดส 

หนวยงานที่รบัผิดชอบ:   กระทรวงมหาดไทย กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน องคการบริหารสวนตําบลหัวถนน อําเภอ

คลองขลงุ  จังหวัดกําแพงเพชร 

 

1. ชื่อกระบวนงาน:  การขอรับการสงเคราะหผูปวยเอดส 

หนวยงานเจาของกระบวนงาน:   กระทรวงมหาดไทย กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน องคการบรหิารสวนตําบลหัวถนน 

อําเภอคลองขลุง  จังหวัดกําแพงเพชร 

ประเภทของงานบริการ:  กระบวนงานบริการทีเ่บ็ดเสร็จในหนวยเดียว  

2. หมวดหมูของงานบริการ : รับแจง  

3. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวของ: 

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงินสงเคราะหเพือ่การยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถ่ินพ.ศ. 2548 

4. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป  

5. พ้ืนท่ีใหบริการ: ทองถ่ิน  

6. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 0   วัน 

7. ขอมูลสถิติ 

 จํานวนเฉลี่ยตอเดือน     0  

 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0  

 จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด 0  

8. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน [สําเนาคูมือประชาชน] การขอรับการสงเคราะหผูปวยเอดส   22/05/2558 16:47  

9. ชองทางการใหบริการ  

1) สถานท่ี   องคการบรหิารสวนตําบลหัวถนน อําเภอคลองขลงุ  จังหวัดกําแพงเพชร 

โทรศัพท : 0-5586-5027 / ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน 

ระยะเวลาเปดใหบริการ (เวนวันหยุดราชการ) ต้ังแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (ไมมีพักเที่ยง) 

หมายเหตุ (ระยะเวลาเปดใหบริการ 1 – 30 พฤศจิกายนของทุกป) 
 

10. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงินสงเคราะหเพือ่การยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถ่ินพ.ศ. ๒๕๔๘

กําหนดใหผูปวยเอดสทีม่ีคุณสมบัติครบถวนตามระเบียบฯและมีความประสงคจะขอรบัการสงเคราะหใหย่ืนคําขอตอ

ผูบริหารทองถ่ินที่ตนมผีูลําเนาอยูกรณีไมสามารถเดินทางมาย่ืนคําขอรับการสงเคราะหดวยตนเองไดจะมอบอํานาจใหผู

อุปการะมาดําเนินการก็ได  

หลักเกณฑ 

ผูมสีิทธิจะไดรับเงินสงเคราะหตองเปนผูมีคุณสมบัติและไมมลีักษณะตองหามดังตอไปน้ี 

1. เปนผูปวยเอดสที่แพทยไดรับรองและทําการวินิจฉัยแลว 
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2. มีภูมิลําเนาอยูในเขตพื้นที่องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

3. มีรายไดไมเพียงพอแกการยังชีพหรือถูกทอดทิ้งหรือขาดผูอุปการะเลี้ยงดูหรือไมสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได

ในการขอรบัการสงเคราะหผูปวยเอดสผูปวยเอดสที่ไดรบัความเดือดรอนกวาหรือผูที่มีปญหาซ้ําซอนหรอืผูที่อยูอาศัยอยู

ในพื้นที่หางไกลทรุกันดารยากตอการเขาถึงบริการของรัฐเปนผูไดรับการพจิารณากอน 

 วิธีการ 

    1. ผูปวยเอดสย่ืนคําขอตามแบบพรอมเอกสารหลกัฐานตอองคกรปกครองสวนทองถ่ินณทีท่ําการองคกรปกครองสวน

ทองถ่ินดวยตนเองหรอืมอบอํานาจใหผูอุปการะมาดําเนินการก็ได 

    2. ผูปวยเอดสรับการตรวจสภาพความเปนอยูคุณสมบัติวาสมควรไดรับการสงเคราะหหรือไมโดยพจิารณาจากความ

เดือดรอนเปนผูทีม่ีปญหาซ้ําซอนหรือเปนผูที่อยูอาศัยอยูในพื้นที่หางไกลทรุกันดารยากตอการเขาถึงบริการของรัฐ 

    3.กรณีผูปวยเอดสที่ไดรับเบี้ยยังชีพยายที่อยูถือวาขาดคุณสมบัติตามนัยแหงระเบียบตองไปย่ืนความประสงคตอ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงใหมที่ตนยายไปเพื่อพจิารณาใหม 
 

11. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอนการ

บริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1 การตรวจสอบ

เอกสาร 
 

ผูที่ประสงคจะขอรบัการ

สงเคราะหหรือผูรับมอบอํานาจ

ย่ืนคําขอพรอมเอกสารหลักฐาน

และเจาหนาที่ตรวจสอบคํารอง

ขอลงทะเบียนและเอกสาร

หลักฐานประกอบ 

45 นาท ี องคการบรหิาร

สวนตําบล 

หัวถนน 

 

2 การพิจารณา 
 

ออกใบนัดหมายตรวจสภาพ

ความเปนอยูและคุณสมบัติ 
 

15 นาท ี องคการบรหิาร

สวนตําบล 

หัวถนน 

 

3 การพิจารณา 
 

ตรวจสภาพความเปนอยูและ

คุณสมบัติของผูทีป่ระสงครับ

การสงเคราะห 

3 วัน องคการบรหิาร

สวนตําบล 

หัวถนน 

 

4 การพิจารณา 
 

จัดทําทะเบียนประวัติพรอม

เอกสารหลักฐานประกอบ

ความเห็นเพือ่เสนอผูบริหาร

พิจารณา 

2 วัน องคการบรหิาร

สวนตําบล 

หัวถนน 

 

5 การพิจารณา 
 

พิจารณาอนุมัติ 
 

7 วัน องคการบรหิาร กรณีมีขอขัดของเกี่ยวกับ
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สวนตําบล 

หัวถนน 

การพิจารณาไดแกสภาพ

ความเปนอยูคุณสมบัติ

หรือขอจํากัดดาน

งบประมาณจะแจง

เหตุขัดของที่ไมสามารถ

ใหการสงเคราะหใหผูขอ

ทราบไมเกินระยะเวลาที่

กําหนด 

 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 13 วัน 

 

12. งานบริการน้ีผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  

ยังไมผานการดําเนินการลดข้ันตอน 
 

13. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ 

13.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ท่ี รายการเอกสารยืนยันตัวตน 

หนวยงาน

ภาครัฐผูออก

เอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวน
เอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1 บัตรประจําตัวประชาชนหรือ

บัตรอื่นทีอ่อกใหโดย

หนวยงานของรัฐที่มรีูปถาย

พรอมสําเนา 

- 1 1 ชุด - 

2 ทะเบียนบานพรอมสําเนา - 1 1 ชุด - 

3 สมุดบญัชีเงินฝากธนาคาร

พรอมสําเนา (กรณีทีผู่ขอรบั

เงินเบี้ยยังชีพผูประสงคขอรบั

เงินเบี้ยยังชีพผูสงูอายุ

ประสงคขอรับเงินเบี้ยยังชีพ

ผูสงูอายุผานธนาคาร) 

- 1 1 ชุด - 

4 หนังสือมอบอํานาจ (กรณี

มอบอํานาจใหดําเนินการ

แทน)  

- 1 0 ฉบับ - 
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5 บัตรประจําตัวประชาชนหรือ

บัตรอื่นทีอ่อกใหโดย

หนวยงานของรัฐที่มรีูปถาย

พรอมสําเนาของผูรับมอบ

อํานาจ (กรณีมอบอํานาจให

ดําเนินการแทน) 

- 1 1 ชุด - 

6 สมุดบญัชีเงินฝากธนาคาร

พรอมสําเนาของผูรับมอบ

อํานาจ (กรณีที่ผูขอรับเงิน

เบี้ยยังชีพผูประสงคขอรบัเงิน

เบี้ยยังชีพผูสงูอายุประสงค

ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสงูอายุ

ผานธนาคารของผูรับมอบ

อํานาจ) 

     

 

13.2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับยื่นเพ่ิมเติม 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ยื่นเพ่ิมเติม 

หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

      - 

 

14. คาธรรมเนียม  - 
 

15. ชองทางการรองเรียน 

1) ชองทางการรองเรียน ศูนยบริการประชาชนสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตร ี

หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตูปณ.1111 เลขที่ 

1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 

2) ชองทางการรองเรียน องคการบรหิารสวนตําบลหัวถนน อําเภอคลองขลุง จงัหวัดกําแพงเพชร  

โทรศัพท : 0-5586-5027  

16. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  

- แบบคําขอข้ึนทะเบียนรบัเงินเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส   

- หนังสือมอบอํานาจ  

 

17. หมายเหตุ     -  


