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คูมอืสาํหรับประชาชน: การขอรับการสงเคราะหผูปวยเอดส 
หนวยงานที่รับผดิชอบ:สํานักงานปลัด 

องคการบรหิารสวนตําบลเกาะขันธ 
 
1. ชื่อกระบวนงาน:การขอรับการสงเคราะหผูปวยเอดส 
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:สํานักสงเสริมการพฒันาเศรษฐกิจสังคมและการมสีวนรวม 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบด็เสร็จในหนวยเดียว  
4. หมวดหมูของงานบริการ:รับแจง  
5. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ: 

1) ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงนิสงเคราะหเพื่อการยังชพีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินพ.ศ. 
2548 
 

6. ระดับผลกระทบ: บรกิารทั่วไป  
7. พื้นที่ใหบริการ: ทองถ่ิน  
8. กฎหมายขอบังคบั/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 0วัน 

9. ขอมลูสถิต ิ
 จํานวนเฉลี่ยตอเดือน0  
 จํานวนคําขอที่มากที่สดุ 0  
 จํานวนคําขอที่นอยที่สดุ 0  
10. ชื่ออางอิงของคูมอืประชาชน [สําเนาคูมอืประชาชน] การขอรับการสงเคราะหผูปวยเอดส   22/05/2558 16:47  
11. ชองทางการใหบริการ  

1) สถานที่ใหบริการที ่องคการบริหารสวนตําบลเกาะขันธ 
12/2  หมูที ่2 ตําบลเกาะขันธ อําเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 80180 
โทรศพัท  075 493111    โทรสาร  075 493111  
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบรกิารวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยดุที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 

08:30 - 16:30 น. (มพีกัเที่ยง) 
หมายเหตุ - 
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12. หลักเกณฑ วธิีการ เงื่อนไข(ถาม)ี ในการยื่นคําขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
 
 ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงนิสงเคราะหเพื่อการยังชพีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินพ.ศ. ๒๕๔๘

กําหนดใหผูปวยเอดสที่มคีุณสมบตัิครบถวนตามระเบยีบฯและมคีวามประสงคจะขอรับการสงเคราะหใหยื่นคําขอตอ

ผูบรหิารทองถ่ินที่ตนมีผูลําเนาอยูกรณีไมสามารถเดินทางมายื่นคําขอรับการสงเคราะหดวยตนเองไดจะมอบอํานาจใหผู

อุปการะมาดาํเนินการก็ได 
 
 หลักเกณฑ 
ผูมสิีทธิจะไดรับเงนิสงเคราะหตองเปนผูมคีุณสมบตัิและไมมลัีกษณะตองหามดงัตอไปนี ้
1. เปนผูปวยเอดสที่แพทยไดรับรองและทาํการวินิจฉัยแลว 
2. มภีูมลํิาเนาอยูในเขตพื้นที่องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
3. มรีายไดไมเพยีงพอแกการยังชพีหรอืถูกทอดทิ้งหรอืขาดผูอุปการะเล้ียงดูหรอืไมสามารถประกอบอาชพีเล้ียงตนเองได

ในการขอรับการสงเคราะหผูปวยเอดสผูปวยเอดสที่ไดรับความเดือดรอนกวาหรอืผูที่มปีญหาซํ้าซอนหรอืผูที่อยูอาศยัอยู

ในพื้นที่หางไกลทรุกันดารยากตอการเขาถึงบรกิารของรฐัเปนผูไดรับการพจิารณากอน 
 
 วิธีการ 
    1. ผูปวยเอดสยื่นคําขอตามแบบพรอมเอกสารหลักฐานตอองคกรปกครองสวนทองถ่ินณที่ทาํการองคกรปกครองสวน

ทองถ่ินดวยตนเองหรอืมอบอํานาจใหผูอุปการะมาดาํเนินการก็ได 
    2. ผูปวยเอดสรับการตรวจสภาพความเปนอยูคุณสมบตัวิาสมควรไดรับการสงเคราะหหรอืไมโดยพิจารณาจากความ

เดือดรอนเปนผูที่มปีญหาซํ้าซอนหรอืเปนผูที่อยูอาศยัอยูในพื้นที่หางไกลทรุกันดารยากตอการเขาถึงบรกิารของรฐั 
    3.กรณีผูปวยเอดสที่ไดรับเบี้ยยังชพียายที่อยูถือวาขาดคุณสมบตัิตามนัยแหงระเบยีบตองไปยื่นความประสงคตอองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินแหงใหมที่ตนยายไปเพื่อพจิารณาใหม 
 
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอนการ

บริการ 
ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ  

หมายเหต ุ

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผูทีป่ระสงคจะขอรับการ

สงเคราะหหรอืผูรับมอบ

อํานาจยื่นคําขอพรอม

เอกสารหลักฐานและ

45 นาท ี กรมสงเสริมการ

ปกครองทองถ่ิน 

(1. ระยะเวลา : 45 
นาท ี(ระบุ

ระยะเวลาจริง) 
2. หนวยงาน
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ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอนการ

บริการ 
ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ  

หมายเหต ุ

เจาหนาที่ตรวจสอบคํารอง

ขอลงทะเบยีนและเอกสาร

หลักฐานประกอบ 
 

ผูรับผดิชอบคือ

เทศบาล.....(ระบุ

ชื่อ) / องคการ

บรหิารสวนตําบล

.....(ระบชุื่อ) / 
เมอืงพทัยา) 

2) 

การพจิารณา 
 

ออกใบนัดหมายตรวจสภาพ

ความเปนอยูและคุณสมบตั ิ
 

15 นาท ี กรมสงเสริมการ

ปกครองทองถ่ิน 

(1. ระยะเวลา : 15 
นาท ี(ระบุ

ระยะเวลาที่

ใหบรกิารจริง) 
2. หนวยงาน

ผูรับผดิชอบคือ

เทศบาล.....(ระบุ

ชื่อ) / องคการ

บรหิารสวนตําบล

.....(ระบชุื่อ) / 
เมอืงพทัยา) 

3) 

การพจิารณา 
 

ตรวจสภาพความเปนอยู

และคุณสมบตัิของผูที่

ประสงครับการสงเคราะห 
 

3 วัน กรมสงเสริมการ

ปกครองทองถ่ิน 

(1. ระยะเวลา : ไม

เกิน 3 วันนับจาก

ไดรับคําขอ (ระบุ

ระยะเวลาที่

ใหบรกิารจริง) 
2. หนวยงาน

ผูรับผดิชอบคือ

เทศบาล.....(ระบุ

ชื่อ) / องคการ

บรหิารสวนตําบล
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ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอนการ

บริการ 
ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ  

หมายเหต ุ

.....(ระบชุื่อ) / 
เมอืงพทัยา) 

4) 

การพจิารณา 
 

จัดทําทะเบยีนประวัติพรอม

เอกสารหลักฐานประกอบ

ความเหน็เพื่อเสนอผูบรหิาร

พจิารณา 
 

2 วัน กรมสงเสริมการ

ปกครองทองถ่ิน 

(1. ระยะเวลา : ไม

เกิน 2 วันนับจาก

การออกตรวจ

สภาพความเปนอยู 

(ระบรุะยะเวลาที่

ใหบรกิารจริง) 
2. หนวยงาน

ผูรับผดิชอบคือ

เทศบาล.....(ระบุ

ชื่อ) / องคการ

บรหิารสวนตําบล

.....(ระบชุื่อ) / 
เมอืงพทัยา) 

5) 

การพจิารณา 
 

พจิารณาอนุมตั ิ
 

7 วัน กรมสงเสริมการ

ปกครองทองถ่ิน 

(1. ระยะเวลา : ไม

เกิน 7 วันนับแต

วันที่ยื่นคําขอ 

(ระบรุะยะเวลาที่

ใหบรกิารจริง) 
2. ผูรับผดิชอบคือ

ผูบรหิารองคกร

ปกครองสวน

ทองถ่ิน 
3. กรณีมี

ขอขัดของเกี่ยวกับ

การพจิารณาไดแก

สภาพความเปนอยู
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ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอนการ

บริการ 
ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ  

หมายเหต ุ

คุณสมบตัิหรอื

ขอจํากัดดาน

งบประมาณจะแจง

เหตขุัดของที่ไม

สามารถใหการ

สงเคราะหใหผูขอ

ทราบไมเกิน

ระยะเวลาที่

กําหนด 
) 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 13 วัน 
 

14. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแลว  
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ที ่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สาํเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหต ุ

1) 

บัตรประจําตัว

ประชาชนหรือ

บัตรอ่ืนที่ออกให

โดยหนวยงาน

ของรฐัที่มรีปูถาย

พรอมสาํเนา 

- 1 1 ชุด - 

2) ทะเบียนบาน

พรอมสาํเนา 

- 1 1 ชุด - 

3) สมดุบัญชีเงิน - 1 1 ชุด - 
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ที ่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สาํเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหต ุ

ฝากธนาคาร

พรอมสาํเนา 

(กรณีที่ผูขอรบั

เงินเบี้ยยังชีพผู

ประสงคขอรบั

เงินเบี้ยยังชีพ

ผูสงูอายุประสงค

ขอรบัเงินเบี้ยยัง

ชีพผูสงูอายุผาน

ธนาคาร) 

4) 

หนังสอืมอบ

อํานาจ (กรณี

มอบอํานาจให

ดําเนินการแทน)  

- 1 0 ฉบบั - 

5) 

บัตรประจําตัว

ประชาชนหรือ

บัตรอ่ืนที่ออกให

โดยหนวยงาน

ของรฐัที่มรีปูถาย

พรอมสาํเนาของ

ผูรบัมอบอํานาจ 

(กรณีมอบ

อํานาจให

ดําเนินการแทน) 

- 1 1 ชุด - 

6) 

สมดุบัญชีเงิน

ฝากธนาคาร

พรอมสาํเนาของ

ผูรบัมอบอํานาจ 

(กรณีที่ผูขอรบั

- 1 1 ชุด - 
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ที ่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สาํเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหต ุ

เงินเบี้ยยังชีพผู

ประสงคขอรบั

เงินเบี้ยยังชีพ

ผูสงูอายุประสงค

ขอรบัเงินเบี้ยยัง

ชีพผูสงูอายุผาน

ธนาคารของผูรบั

มอบอํานาจ) 

 
15.2) เอกสารอื่น ๆ สาํหรับยื่นเพิ่มเตมิ 

ที ่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สาํเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหต ุ

ไมพบเอกสารอ่ืน ๆ สําหรบัยื่นเพิ่มเติม 
 

16. คาธรรมเนียม 
ไมมขีอมลูคาธรรมเนียม 

 
17. ชองทางการรองเรียน 
1) 

 
2) 

ชองทางการรองเรียน องคการบริหารสวนตําบลเกาะขันธ  12/2  หมูที่ 2 ตําบลเกาะขันธ อําเภอชะอวด จังหวัด

นครศรีธรรมราช 80180 โทรศพัท/โทรสาร  075 493111 
ชองทางการรองเรียนศนูยบรกิารประชาชนสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตร ี
หมายเหต(ุ เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตูปณ.1111 เลขที่ 

1 ถ.พษิณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 
 

18. ตวัอยางแบบฟอรม ตวัอยาง และคูมอืการกรอก  

ไมมแีบบฟอรม ตัวอยาง และคูมอืการกรอก 
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19. หมายเหต ุ
- 
 

วนัที่พมิพ 16/07/2558 

สถานะ เผยแพรคูมอืบนเว็บไซตแลว 

จัดทําโดย รามจินตมาศ 

อนุมตัโิดย ชยัพฒันไชยสวัสดิ ์

เผยแพรโดย AREEYA 
KONGKANCHANATHIP 

 
 

 
 


