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คูมือสําหรับประชาชน: การขอรับการสงเคราะหผูปวยเอดส 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ:สํานักสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและการมีสวนรวม 

กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 

 

1. ช่ือกระบวนงาน:การขอรับการสงเคราะหผูปวยเอดส 

2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:สํานักสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและการมีสวนรวม 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนวยเดียว  

4. หมวดหมูของงานบริการ:รับแจง  

5. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวของ: 

    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถ่ินพ.ศ. 2558    

 6.ระดับผลกระทบ: บริการท่ัวไป  

 7.พื้นท่ีใหบริการ: ทองถ่ิน  

 8.กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 0 วัน 

 9.ขอมูลสถิติ 

 จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 0  

 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0  

 จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด 0  

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

  

11.ชองทางการใหบริการ 

สถานท่ีใหบริการ ติดตอดวยตนเอง ณ องคการบริหารสวนตําบลทาดินแดง อําเภอผักไห จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ระยะเวลาเปดใหบริการ  ต้ังแตเวลา 08:30 - 16:30 น. ในวันและเวลาราชการ (มีพักเท่ียง)  

หมายเหตุ -  

  

12.หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

       ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถ่ินพ.ศ. ๒๕๔๘

กําหนดใหผูปวยเอดสท่ีมีคุณสมบัติครบถวนตามระเบียบฯและมีความประสงคจะขอรับการสงเคราะหใหยื่นคําขอตอผูบริหาร

ทองถ่ินท่ีตนมีผูลําเนาอยูกรณีไมสามารถเดินทางมายื่นคําขอรับการสงเคราะหดวยตนเองไดจะมอบอํานาจใหผูอุปการะมา

ดําเนินการก็ได 

 

       หลกัเกณฑ์ 



2/6 
 
ผู้ มีสทิธิจะได้รับเงินสงเคราะห์ต้องเป็นผู้ มีคณุสมบติัและไม่มีลกัษณะต้องห้ามดงัตอ่ไปนี ้

1. เป็นผู้ ป่วยเอดส์ท่ีแพทย์ได้รับรองและทําการวินิจฉยัแล้ว 

2. มีภมิูลาํเนาอยูใ่นเขตพืน้ท่ีองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 

3. มีรายได้ไม่เพียงพอแก่การยงัชีพหรือถกูทอดทิง้หรือขาดผู้อุปการะเลีย้งดหูรือไม่สามารถประกอบอาชีพเลีย้งตนเองได้

ในการขอรับการสงเคราะหผูปวยเอดสผูปวยเอดสท่ีไดรับความเดือดรอนกวาหรือผูท่ีมีปญหาซ้ําซอนหรือผูท่ีอยูอาศัยอยูใน

พื้นท่ีหางไกลทุรกันดารยากตอการเขาถึงบริการของรัฐเปนผูไดรับการพิจารณากอน 

        วิธีการ 

     1. ผูปวยเอดสยื่นคําขอตามแบบพรอมเอกสารหลักฐานตอองคกรปกครองสวนทองถ่ินณท่ีทําการองคกรปกครองสวน

ทองถ่ินดวยตนเองหรือมอบอํานาจใหผูอุปการะมาดําเนินการก็ได 

     2. ผูปวยเอดสรับการตรวจสภาพความเปนอยูคุณสมบัติวาสมควรไดรับการสงเคราะหหรือไมโดยพิจารณาจากความ

เดือดรอนเปนผูท่ีมีปญหาซ้ําซอนหรือเปนผูท่ีอยูอาศัยอยูในพื้นท่ีหางไกลทุรกันดารยากตอการเขาถึงบริการของรัฐ 

     3.กรณีผูปวยเอดสท่ีไดรับเบ้ียยังชีพยายท่ีอยูถือวาขาดคุณสมบัติตามนัยแหงระเบียบตองไปยื่นความประสงคตอองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินแหงใหมท่ีตนยายไปเพื่อพิจารณาใหม 

 

13. ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

 

 

1) 

 

 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผูท่ีประสงคจะขอรับการ

สงเคราะหหรือผูรับมอบอํานาจ

ย่ืนคําขอพรอมเอกสารหลักฐาน

และเจาหนาท่ีตรวจสอบคํารอง

ขอลงทะเบียนและเอกสาร

หลักฐานประกอบ 

 

 

 

45 นาที 

 

 

องคการบริหารสวน

ตําบลทาดินแดง 

1. ระยะเวลา : 45 

นาที (ระบุระยะเวลา

จริง) 

2. องคการบริหาร

สวนตําบลทาดินแดง 

 

2) 

 

การพิจารณา 
 

 

ออกใบนัดหมายตรวจสภาพ

ความเปนอยูและคุณสมบัติ 
 

 

15 นาที 

 

องคการบริหารสวน

ตําบลทาดินแดง 

 

ระยะเวลา: 15 นาที 

(ระบุระยะเวลาท่ี

ใหบริการจริง) 

2. องคการบริหาร

สวนตําบลทาดินแดง 

 

3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1. ระยะเวลา : ไม

เกิน 3 วันนับจาก

ไดรับคําขอ (ระบุ
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ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

 

การพิจารณา 
 

ตรวจสภาพความเปนอยูและ

คุณสมบัติของผูท่ีประสงครับ

การสงเคราะห 
 

3 วัน องคการบริหารสวน

ตําบลทาดินแดง 

ระยะเวลาท่ี

ใหบริการจริง) 

2. องคการบริหาร

สวนตําบลทาดิน

แดง 

 

 

 

 

 

 

4) 

 

 

 

 

 

 

การพิจารณา 
 

 

 

 

 

 

 

จัดทําทะเบียนประวัติพรอม

เอกสารหลักฐานประกอบ

ความเห็นเพื่อเสนอผูบริหาร

พิจารณา 
 

 

 

 

 

 

 

2 วัน 

 

 

 

 

 

 

องคการบริหารสวน

ตําบลทาดินแดง 

(1. ระยะเวลา : ไม

เกิน 2 วันนับจาก

การออกตรวจ

สภาพความเปนอยู 

(ระบุระยะเวลาท่ี

ใหบริการจริง) 

2. องคการบริหาร

สวนตําบลทาดิน

แดง 

5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

การพิจารณา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

พิจารณาอนุมัติ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 วัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

องคการบริหารสวน

ตําบลทาดินแดง 

(1. ระยะเวลา : ไม

เกิน 7 วันนับแตวันท่ี

ย่ืนคําขอ (ระบุ

ระยะเวลาท่ีใหบริการ

จริง) 

2. องคการบริหาร

สวนตําบลทาดินแดง

3. กรณีมีขอขัดของ

เกี่ยวกับการพิจารณา

ไดแกสภาพความ

เปนอยูคุณสมบัติ

หรือขอจํากัดดาน

งบประมาณจะแจง

เหตุขัดของท่ีไม

สามารถใหการ

สงเคราะหใหผูขอ
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ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

ทราบไมเกิน

ระยะเวลาท่ีกําหนด 

 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 13 วัน 

14.งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  

        ยังไมผานการดําเนินการลดข้ันตอน 

15.รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ท่ี 
รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

บัตรประจําตัว

ประชาชนหรือบัตร

อ่ืนท่ีออกใหโดย

หนวยงานของรัฐท่ีมี

รูปถายพรอมสําเนา 

           -      

         1 

 

         1 

 

   ชุด 

          - 

2) 
ทะเบียนบานพรอม

สําเนา 
           -          1         1     ชุด          - 

3) 

สมุดบัญชีเงินฝาก

ธนาคารพรอมสาํเนา 

(กรณีท่ีประสงค

ขอรับเงินเบี้ยยังชีพ

ผูสูงอายุประสงค

ขอรับเงินเบี้ยยังชีพ

ผูสูงอายุผาน

ธนาคาร) 

              -          1         1     ชุด          - 

4) 

หนังสือมอบ

อํานาจ (กรณี

มอบอํานาจให

ดําเนินการแทน)  

 

          - 

   

         1 

     

          0 

 

    ฉบับ 

            

            - 

5) 

บัตรประจําตัว

ประชาชนหรือบัตร

อ่ืนท่ีออกใหโดย

หนวยงานของรัฐท่ีมี

       

         - 

   

        1 

  

              1 

 

     ชุด 

 

            - 
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ท่ี 
รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

รูปถายพรอมสําเนา

ของผูรับมอบอํานาจ 

(กรณีมอบอํานาจให

ดําเนินการแทน) 

6) 

สมุดบัญชีเงินฝาก

ธนาคารพรอม

สําเนาของผูรับ

มอบอํานาจ 

(กรณีท่ีผูขอรับ

เงินเบ้ียยังชีพผู

ประสงคขอรับเงิน

เบ้ียยังชีพผูสูงอายุ

ประสงคขอรับเงิน

เบ้ียยังชีพผูสูงอายุ

ผานธนาคารของ

ผูรับมอบอํานาจ) 

       

 

 

 

 

            - 

 

 

 

 

 

          1 

 

 

 

 

 

          1 

 

 

 

 

 

   ชุด 

 

 

 

 

 

        - 

 

 

 

 

 

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยืน่เพิ่มเติม 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ยื่นเพิ่มเติม 

หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

          ไมพบเอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม 

 

14. คาธรรมเนียม 

     ไมมีขอมูลคาธรรมเนียม 

 

15. ชองทางการรองเรียน 

1) องคการบริหารสวนตําบลทาดินแดง อําเภอผักไห จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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     โทรศัพท ๐๓๕-๓๙๗-๐๕๐ 

     www.thadindang.go.th 

2) ศูนยบริการประชาชนสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตร ี

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

      เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 

16. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  

       ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก 

 

17. หมายเหตุ 

        - 

 

วันท่ีพิมพ 16/07/2558 

สถานะ เผยแพรคูมือบนเว็บไซตแลว 

จัดทําโดย นางสาวปรนิดา เอี่ยมโอภาส 

อนุมัติโดย นายองคการบริหารสวนตําบลทาดิน

แดง 

เผยแพรโดย นางสาวปรนิดา เอี่ยมโอภาส 

 

 

 
 


