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คูมือสําหรับประชาชน: การขอรับการสงเคราะหผูปวยเอดส 

หนวยงานที่รบัผิดชอบ:องคการบรหิารสวนตําบลตะกั่วปา อาํเภอหนองสองหอง จังหวัดขอนแกน 

กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย กรมสงเสรมิการปกครองทองถ่ิน 

 

1. ชื่อกระบวนงาน:การขอรับการสงเคราะหผูปวยเอดส 

2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:องคการบริหารสวนตําบลตะกั่วปา อําเภอหนองสองหอง จงัหวัดขอนแกน 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสรจ็ในหนวยเดียว  

4. หมวดหมูของงานบริการ:รับแจง  

5. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวของ: 

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงินสงเคราะหเพือ่การยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถ่ินพ.ศ. 2548 

 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป  

7. พ้ืนท่ีใหบริการ: ทองถ่ิน  

8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 0วัน 

9. ขอมูลสถิติ 

 จํานวนเฉลี่ยตอเดือน0  

 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสดุ 0  

 จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด 0  

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

11. ชองทางการใหบริการ  

1) สถานท่ีใหบริการทีท่ําการ องคการบรหิารสวนตําบลตะกั่วปา อําเภอหนองสองหอง จงัหวัดขอนแกน 

/ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน 

ระยะเวลาเปดใหบริการ (ไมเวนวันหยุดราชการ) ต้ังแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

หมายเหตุ (ระยะเวลาเปดใหบริการ 1 – 30 พฤศจิกายนของทุกป) 

 

12. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงินสงเคราะหเพือ่การยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถ่ินพ.ศ. ๒๕๔๘

กําหนดใหผูปวยเอดสทีม่ีคุณสมบัติครบถวนตามระเบียบฯและมีความประสงคจะขอรบัการสงเคราะหใหย่ืนคําขอตอผูบริหาร

ทองถ่ินที่ตนมผีูลําเนาอยูกรณีไมสามารถเดินทางมาย่ืนคําขอรับการสงเคราะหดวยตนเองไดจะมอบอํานาจใหผูอปุการะมา

ดําเนินการก็ได 
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 หลักเกณฑ 

 

 

ผูมสีิทธิจะไดรับเงินสงเคราะหตองเปนผูมีคุณสมบัติและไมมลีักษณะตองหามดังตอไปน้ี 

 

1. เปนผูปวยเอดสที่แพทยไดรับรองและทําการวินิจฉัยแลว 

 

2. มีภูมิลําเนาอยูในเขตพื้นที่องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 

    3. มีรายไดไมเพียงพอแกการยังชีพหรอืถูกทอดทิง้หรือขาดผูอุปการะเลี้ยงดูหรือไมสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได

ในการขอรบัการสงเคราะหผูปวยเอดสผูปวยเอดสที่ไดรบัความเดือดรอนกวาหรือผูที่มีปญหาซ้ําซอนหรอืผูที่อยูอาศัยอยูใน

พื้นที่หางไกลทรุกันดารยากตอการเขาถึงบริการของรัฐเปนผูไดรับการพิจารณากอน 

 

 

 วิธีการ 

 

 

    1. ผูปวยเอดสย่ืนคําขอตามแบบพรอมเอกสารหลกัฐานตอองคกรปกครองสวนทองถ่ินณทีท่ําการองคกรปกครองสวน

ทองถ่ินดวยตนเองหรอืมอบอํานาจใหผูอุปการะมาดําเนินการก็ได 

 

    2. ผูปวยเอดสรับการตรวจสภาพความเปนอยูคุณสมบัติวาสมควรไดรับการสงเคราะหหรือไมโดยพจิารณาจากความ

เดือดรอนเปนผูทีม่ีปญหาซ้ําซอนหรือเปนผูที่อยูอาศัยอยูในพื้นที่หางไกลทรุกันดารยากตอการเขาถึงบริการของรัฐ 

 

    3.กรณีผูปวยเอดสที่ไดรับเบี้ยยังชีพยายที่อยูถือวาขาดคุณสมบัติตามนัยแหงระเบียบตองไปย่ืนความประสงคตอองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินแหงใหมที่ตนยายไปเพือ่พิจารณาใหม 

 

 

 

 

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 
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ท่ี ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผูที่ประสงคจะขอรบัการ

สงเคราะหหรือผูรับมอบ

อํานาจย่ืนคําขอพรอม

เอกสารหลักฐานและ

เจาหนาที่ตรวจสอบคํารอง

ขอลงทะเบียนและเอกสาร

หลักฐานประกอบ 
 

45 นาท ี กรมสงเสริมการ

ปกครองทองถ่ิน 

(1. ระยะเวลา : 45 

นาที  

2. หนวยงาน

ผูรบัผิดชอบคือ

องคการบรหิาร

สวนตําบลตะกั่วปา 

อําเภอหนองสอง

หอง จงัหวัด

ขอนแกน 

2) 

การพิจารณา 
 

ออกใบนัดหมายตรวจสภาพ

ความเปนอยูและคุณสมบัติ 
 

15 นาท ี กรมสงเสริมการ

ปกครองทองถ่ิน 

(1. ระยะเวลา : 15 

นาที  

2. หนวยงาน

ผูรบัผิดชอบคือ

องคการบรหิาร

สวนตําบลตะกั่วปา 

อําเภอหนองสอง

หอง จงัหวัด

ขอนแกน 

3) 

การพิจารณา 
 

ตรวจสภาพความเปนอยูและ

คุณสมบัติของผูทีป่ระสงครับ

การสงเคราะห 
 

3 วัน กรมสงเสริมการ

ปกครองทองถ่ิน 

(1. ระยะเวลา : ไม

เกิน 3 วันนับจาก

ไดรับคําขอ  

2. หนวยงาน

ผูรบัผิดชอบคือ

องคการบรหิาร

สวนตําบลตะกั่วปา 

อําเภอหนองสอง

หอง จงัหวัด
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ท่ี ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

ขอนแกน 

4) 

การพิจารณา 
 

จัดทําทะเบียนประวัติพรอม

เอกสารหลักฐานประกอบ

ความเห็นเพือ่เสนอผูบริหาร

พิจารณา 
 

2 วัน กรมสงเสริมการ

ปกครองทองถ่ิน 

(1. ระยะเวลา : ไม

เกิน 2 วันนับจาก

การออกตรวจ

สภาพความเปนอยู 

( 

2. หนวยงาน

ผูรบัผิดชอบคือ

องคการบรหิาร

สวนตําบลตะกั่วปา 

อําเภอหนองสอง

หอง จงัหวัด

ขอนแกน 

5) 

การพิจารณา 
 

พิจารณาอนุมัติ 
 

7 วัน กรมสงเสริมการ

ปกครองทองถ่ิน 

(1. ระยะเวลา : ไม

เกิน 7 วันนับแต

วันที่ย่ืนคําขอ  

2. ผูรับผิดชอบคือ

ผูบริหารองคกร

ปกครองสวน

ทองถ่ิน 

3. กรณีมี

ขอขัดของเกี่ยวกับ

การพิจารณาไดแก

สภาพความเปนอยู

คุณสมบัติหรือ

ขอจํากัดดาน

งบประมาณจะแจง

เหตุขัดของที่ไม
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ท่ี ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

สามารถใหการ

สงเคราะหใหผูขอ

ทราบไมเกิน

ระยะเวลาที่

กําหนด 

) 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 13 วัน 

 

14. งานบริการน้ีผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  

ยังไมผานการดําเนินการลดข้ันตอน 

 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

บัตรประจําตัว

ประชาชนหรือ

บัตรอื่นทีอ่อกให

โดยหนวยงาน

ของรัฐทีม่ีรปูถาย

พรอมสําเนา 

- 1 1 ชุด - 

2) 
ทะเบียนบาน

พรอมสําเนา 

- 1 1 ชุด - 

3) 

สมุดบญัชีเงินฝาก

ธนาคารพรอม

สําเนา (กรณีที่ผู

ขอรับเงินเบี้ยยัง

ชีพผูประสงค

ขอรับเงินเบี้ยยัง

- 1 1 ชุด - 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ชีพผูสูงอายุ

ประสงคขอรับเงิน

เบี้ยยังชีพผูสงูอายุ

ผานธนาคาร) 

4) 

หนังสือมอบ

อํานาจ (กรณี

มอบอํานาจให

ดําเนินการแทน)  

- 1 0 ฉบับ - 

5) 

บัตรประจําตัว

ประชาชนหรือ

บัตรอื่นทีอ่อกให

โดยหนวยงาน

ของรัฐทีม่ีรปูถาย

พรอมสําเนาของ

ผูรบัมอบอํานาจ 

(กรณีมอบอํานาจ

ใหดําเนินการ

แทน) 

- 1 1 ชุด - 

6) 

สมุดบญัชีเงินฝาก

ธนาคารพรอม

สําเนาของผูรับ

มอบอํานาจ 

(กรณีทีผู่ขอรบั

เงินเบี้ยยังชีพผู

ประสงคขอรับเงิน

เบี้ยยังชีพผูสงูอายุ

ประสงคขอรับเงิน

เบี้ยยังชีพผูสงูอายุ

ผานธนาคารของ

ผูรบัมอบอํานาจ) 

- 1 1 ชุด - 
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15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับยื่นเพ่ิมเติม 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ยื่นเพ่ิมเติม 

หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ไมพบเอกสารอื่น ๆ สําหรบัย่ืนเพิม่เติม 

 

16. คาธรรมเนียม 

ไมมีขอมูลคาธรรมเนียม 

 

17. ชองทางการรองเรียน 

1) ชองทางการรองเรียนศูนยบริการประชาชนสํานักงานปลัดสาํนักนายกรัฐมนตร ี

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

1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 

องคการบรหิารสวนตําบลตะกั่วปา อําเภอหนองสองหอง จังหวัดขอนแกน 

โทร.043-210-336,043-210-395 

http://www.takuapha.go.th 

กระทรวงมหาดไทย กรมสงเสรมิการปกครองทองถ่ิน 

 

18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  

ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก 

 

19. หมายเหตุ 

- 

 

 

 

 
 


