
คูม่อืส าหรบัประชาชน : การขอรบัการสงเคราะหผ์ูป่้วยเอดส ์
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร :องคก์ารบรหิารสว่นต าบลพปินูอ าเภอพปินูจังหวดันครศรธีรรมราชกระทรวงมหาดไทย  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่ค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต  

 

 ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการจา่ยเงนิสงเคราะหเ์พือ่การยังชพีขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่พ .ศ. ๒๕๔๘

ก าหนดใหผู้ป่้วยเอดสท์ีม่คีณุสมบตัคิรบถว้นตามระเบยีบฯและมคีวามประสงคจ์ะขอรับการสงเคราะหใ์หย้ืน่ค าขอตอ่ผูบ้รหิาร

ทอ้งถิน่ทีต่นมผีูล้ าเนาอยูก่รณีไมส่ามารถเดนิทางมายืน่ค าขอรับการสงเคราะหด์ว้ยตนเองไดจ้ะมอบอ านาจใหผู้อ้ปุการะมา

ด าเนนิการก็ได ้

 

 

 

 หลกัเกณฑ ์

 

 

ผูม้สีทิธจิะไดรั้บเงนิสงเคราะหต์อ้งเป็นผูม้คีณุสมบตัแิละไมม่ลีกัษณะตอ้งหา้มดงัตอ่ไปนี้  

 

1. เป็นผูป่้วยเอดสท์ีแ่พทยไ์ดรั้บรองและท าการวนิจิฉัยแลว้  

 

2. มภีมูลิ าเนาอยูใ่นเขตพืน้ทีอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

 

    3. มรีายไดไ้มเ่พยีงพอแกก่ารยังชพีหรอืถกูทอดทิง้หรอืขาดผูอ้ปุการะเลีย้งดหูรอืไมส่ามารถประกอบอาชพีเลีย้งตนเองไดใ้น

การขอรับการสงเคราะหผ์ูป่้วยเอดสผ์ูป่้วยเอดสท์ีไ่ดรั้บความเดอืดรอ้นกวา่หรอืผูท้ีม่ปัีญหาซ ้าซอ้นหรอืผูท้ีอ่ยูอ่าศยัอยูใ่นพืน้ที่

หา่งไกลทรุกนัดารยากตอ่การเขา้ถงึบรกิารของรัฐเป็นผูไ้ดรั้บการพจิารณากอ่น  

 

 

 วธิกีาร 

 

 

    1. ผูป่้วยเอดสย์ืน่ค าขอตามแบบพรอ้มเอกสารหลกัฐานตอ่องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ณทีท่ าการองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่

ดว้ยตนเองหรอืมอบอ านาจใหผู้อ้ปุการะมาด าเนนิการก็ได  ้

 

    2. ผูป่้วยเอดสรั์บการตรวจสภาพความเป็นอยูค่ณุสมบตัวิา่สมควรไดรั้บการสงเคราะหห์รอืไมโ่ดยพจิารณาจากความเดอืดรอ้น

เป็นผูท้ีม่ปัีญหาซ ้าซอ้นหรอืเป็นผูท้ีอ่ยูอ่าศยัอยูใ่นพืน้ทีห่า่งไกลทรุกนัดารยากตอ่การเขา้ถงึบรกิารของรัฐ  

 

    3.กรณีผูป่้วยเอดสท์ีไ่ดรั้บเบีย้ยังชพียา้ยทีอ่ยูถ่อืวา่ขาดคณุสมบตัติามนัยแหง่ระเบยีบตอ้งไปยืน่ความประสงคต์อ่องคก์ร

ปกครองสว่นทอ้งถิน่แหง่ใหมท่ีต่นยา้ยไปเพือ่พจิารณาใหม่ 

 

 

 
 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 

 

สถานทีใ่หบ้รกิาร 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลพปินู/ตดิตอ่ดว้ยตนเองณหน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร 1 – 30 พฤศจกิายนของทกุ
ปี)) 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร (ไมเ่วน้วนัหยดุราชการ) ตัง้แต่
เวลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ  

ระยะเวลาในการด าเนนิการรวม :13 วนั 



 

ล าดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
ผูท้ีป่ระสงคจ์ะขอรับการสงเคราะหห์รอืผูรั้บมอบอ านาจยืน่ค าขอ

พรอ้มเอกสารหลกัฐานและเจา้หนา้ทีต่รวจสอบค ารอ้งขอ

ลงทะเบยีนและเอกสารหลกัฐานประกอบ  
(หมายเหต:ุ (1. ระยะเวลา : 45 นาท ี(ระบรุะยะเวลาจรงิ) 
2. หน่วยงานผูรั้บผดิชอบองคก์ารบรหิารสว่นต าบลพปินู)) 

45 นาท ี กรมสง่เสรมิการปกครอง
ทอ้งถิน่ 

 

2) การพจิารณา 

ออกใบนัดหมายตรวจสภาพความเป็นอยูแ่ละคณุสมบตัิ 

(หมายเหต:ุ (1. ระยะเวลา : 15 นาท ี(ระบรุะยะเวลาทีใ่หบ้รกิาร
จรงิ) 
2. หน่วยงานผูรั้บผดิชอบคอืองคก์ารบรหิารสว่นต าบลพปินู)) 

15 นาท ี กรมสง่เสรมิการปกครอง

ทอ้งถิน่ 

 

3) การพจิารณา 
ตรวจสภาพความเป็นอยูแ่ละคณุสมบตัขิองผูท้ีป่ระสงครั์บการ

สงเคราะห ์
(หมายเหต:ุ (1. ระยะเวลา : ไมเ่กนิ 3 วนันับจากไดรั้บค าขอ 
(ระบรุะยะเวลาทีใ่หบ้รกิารจรงิ) 
2. หน่วยงานผูรั้บผดิชอบคอืองคก์ารบรหิารสว่นต าบลพปินู)) 

3 วนั กรมสง่เสรมิการปกครอง
ทอ้งถิน่ 

 

4) การพจิารณา 

จัดท าทะเบยีนประวตัพิรอ้มเอกสารหลกัฐานประกอบความเห็น
เพือ่เสนอผูบ้รหิารพจิารณา 

(หมายเหต:ุ (1. ระยะเวลา : ไมเ่กนิ 2 วนันับจากการออกตรวจ
สภาพความเป็นอยู ่(ระบรุะยะเวลาทีใ่หบ้รกิารจรงิ) 
2. หน่วยงานผูรั้บผดิชอบคอืองคก์ารบรหิารสว่นต าบลพปินู)) 

2 วนั กรมสง่เสรมิการปกครอง

ทอ้งถิน่ 
 

5) การพจิารณา 
พจิารณาอนุมัต ิ

(หมายเหต:ุ (1. ระยะเวลา : ไมเ่กนิ 7 วนันับแตว่นัทีย่ืน่ค าขอ 
(ระบรุะยะเวลาทีใ่หบ้รกิารจรงิ) 
2. ผูรั้บผดิชอบคอืองคก์ารบรหิารสว่นต าบลพปินู  

3. กรณีมขีอ้ขดัขอ้งเกีย่วกบัการพจิารณาไดแ้กส่ภาพความ
เป็นอยูค่ณุสมบตัหิรอืขอ้จ ากดัดา้นงบประมาณจะแจง้เหตขุดัขอ้ง
ทีไ่มส่ามารถใหก้ารสงเคราะหใ์หผู้ข้อทราบไมเ่กนิระยะเวลาที่
ก าหนด 
)) 

7 วนั กรมสง่เสรมิการปกครอง
ทอ้งถิน่ 

 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 

ล าดบั ชือ่เอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี  หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 

 

บตัรประจ าตวัประชาชนหรอืบตัรอืน่ทีอ่อกใหโ้ดยหนว่ยงานของรฐั

ทีม่รีูปถา่ยพรอ้มส าเนา 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 

ส าเนา1ชดุ 

หมายเหตุ- 

- 

2) 

 

ทะเบยีนบา้นพรอ้มส าเนา 

ฉบบัจรงิ1ชดุ 

ส าเนา1ชดุ 
หมายเหตุ- 

- 

3) 
 

สมุดบญัชเีงนิฝากธนาคารพรอ้มส าเนา (กรณีทีผู่ข้อรบัเงนิเบีย้ยงั
ชพีผูป้ระสงคข์อรบัเงนิเบีย้ยงัชพีผูส้งูอายปุระสงคข์อรบัเงนิเบีย้ยงั

ชพีผูส้งูอายผุา่นธนาคาร) 

ฉบบัจรงิ1ชดุ 
ส าเนา1ชดุ 

หมายเหตุ- 

- 



ล าดบั ชือ่เอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี  หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

4) 

 

หนงัสอืมอบอ านาจ (กรณีมอบอ านาจใหด้ าเนนิการแทน)  

ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
ส าเนา0ฉบบั 

หมายเหตุ- 

- 

5) 

 

บตัรประจ าตวัประชาชนหรอืบตัรอืน่ทีอ่อกใหโ้ดยหนว่ยงานของรฐั

ทีม่รีูปถา่ยพรอ้มส าเนาของผูร้บัมอบอ านาจ (กรณีมอบอ านาจให้

ด าเนนิการแทน) 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 

ส าเนา1ชดุ 
หมายเหตุ- 

- 

6) 

 

สมุดบญัชเีงนิฝากธนาคารพรอ้มส าเนาของผูร้บัมอบอ านาจ (กรณี

ทีผู่ข้อรบัเงนิเบีย้ยงัชพีผูป้ระสงคข์อรบัเงนิเบีย้ยงัชพีผูส้งูอายุ
ประสงคข์อรบัเงนิเบีย้ยงัชพีผูส้งูอายผุา่นธนาคารของผูร้บัมอบ

อ านาจ) 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 

ส าเนา1ชดุ 

หมายเหตุ- 

- 

 

คา่ธรรมเนยีม 

ล าดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

ไมม่ขีอ้มลูคา่ธรรมเนยีม 
 

ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะน าบรกิาร 

ล าดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะน าบรกิาร 

1) ศนูยบ์รกิารประชาชนส านักปลดัส านักนายกรัฐมนตรี 

(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 

เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300)) 
 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก  

ล าดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก  
 

หมายเหตุ 

- 
 

 

 

ชือ่กระบวนงาน:การขอรับการสงเคราะหผ์ูป่้วยเอดส์ 

หนว่ยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน :ส านักสง่เสรมิการพัฒนาเศรษฐกจิสงัคมและการมสีว่นร่วมกรมสง่เสรมิการปกครอง

ทอ้งถิน่ส านักสง่เสรมิการพัฒนาเศรษฐกจิสงัคมและการมสีว่นร่วม  

ประเภทของงานบรกิาร:กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว 

หมวดหมูข่องงานบรกิาร: รับแจง้ 

กฎหมายทีใ่หอ้ านาจการอนุญาต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง : 

 

1)ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการจา่ยเงนิสงเคราะหเ์พือ่การยังชพีขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่พ .ศ. 2548 
ระดบัผลกระทบ:บรกิารทัว่ไป 

พืน้ทีใ่หบ้รกิาร:ทอ้งถิน่ 

กฎหมายขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ าหนดระยะเวลา :- 

ระยะเวลาทีก่ าหนดตามกฎหมาย / ขอ้ก าหนด ฯลฯ : 0.0 

ขอ้มูลส าหรบัเจา้หนา้ที ่



 

ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงาน: 

 จ านวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 0 

 จ านวนค าขอทีม่ากทีส่ดุ 0 

 จ านวนค าขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 

 

ชือ่อา้งองิของคูม่อืประชาชน:ส าเนาคูม่อืประชาชน 12/09/2015 16:14 
 

 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืส าหรับประชาชน 
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วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 


