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คูมือสําหรับประชาชน: การขอรับการสงเคราะหผูปวยเอดส 

หนวยงานที่รับผิดชอบ: องคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ 

กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 

 

1. ชื่อกระบวนงาน:การขอรับการสงเคราะหผูปวยเอดส 

2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:สํานักสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและการมสีวนรวม 

3. ประเภทของงานบรกิาร:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว  

4. หมวดหมูของงานบรกิาร:รับแจง  

5. กฎหมายทีใ่หอํานาจการอนุญาต หรอืที่เกี่ยวของ: 

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงนิสงเคราะหเพื่อการยงัชพีขององคกรปกครองสวนทองถิน่ พ.ศ. 

2548 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ไป  

7. พื้นที่ใหบริการ: ทองถิ่น  

8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กาํหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาทีก่ําหนดตามกฎหมาย / ขอกาํหนด ฯลฯ 0วัน 

9. ขอมูลสถิติ 

 จํานวนเฉลี่ยตอเดือน0  

 จํานวนคําขอที่มากทีสุ่ด 0  

 จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0  

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

 

11. ชองทางการใหบริการ  

1) สถานทีใ่หบริการ ที่องคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ 88  หมูที่ 4 ตําบลแคนเหนือ  อําเภอบานไผ จงัหวดั

ขอนแกน 40110  โทรศัพท / โทรสาร 043-306130 / ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน 

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวนัจันทรถงึวนัศุกร (ยกเวนวนัหยุดทีท่างราชการกําหนด) ต้ังแตเวลา 

08:30 - 16:30 น. 

หมายเหตุ - 
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12. หลักเกณฑ วธิีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงนิสงเคราะหเพื่อการยงัชพีขององคกรปกครองสวนทองถิน่ พ.ศ. 

๒๕๔๘กําหนดใหผูปวยเอดสที่มีคุณสมบติัครบถวนตามระเบียบฯและมีความประสงคจะขอรับการสงเคราะหใหยืน่

คําขอตอผูบริหารทองถิน่ทีต่นมีผูลําเนาอยูกรณีไมสามารถเดินทางมายื่นคําขอรับการสงเคราะหดวยตนเองไดจะ

มอบอํานาจใหผูอุปการะมาดําเนินการกไ็ด 

 หลักเกณฑผูมสิีทธิจะไดรับเงินสงเคราะหตองเปนผูมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามดังตอไปนี ้

   1. เปนผูปวยเอดสที่แพทยไดรับรองและทําการวนิิจฉัยแลว 

    2. มีภูมิลําเนาอยูในเขตพืน้ที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

    3. มีรายไดไมเพียงพอแกการยังชีพหรือถูกทอดทิ้งหรือขาดผูอุปการะเล้ียงดูหรือไมสามารถประกอบอาชีพเล้ียง

ตนเองไดในการขอรับการสงเคราะหผูปวยเอดสผูปวยเอดสที่ไดรับความเดือดรอนกวาหรือผูที่มีปญหาซ้าํซอนหรือผู

ที่อยูอาศัยอยูในพืน้ทีห่างไกลทุรกันดารยากตอการเขาถงึบริการของรัฐเปนผูไดรับการพิจารณากอน 

  

วิธีการ 

    1. ผูปวยเอดสยื่นคําขอตามแบบพรอมเอกสารหลักฐานตอองคกรปกครองสวนทองถิน่ณที่ทาํการองคกรปกครอง

สวนทองถิ่นดวยตนเองหรือมอบอํานาจใหผูอุปการะมาดําเนินการกไ็ด 

    2. ผูปวยเอดสรับการตรวจสภาพความเปนอยูคุณสมบัติวาสมควรไดรับการสงเคราะหหรือไมโดยพิจารณาจาก

ความเดือดรอนเปนผูที่มีปญหาซ้าํซอนหรือเปนผูที่อยูอาศัยอยูในพืน้ทีห่างไกลทุรกนัดารยากตอการเขาถึงบริการ

ของรัฐ 

    3.กรณีผูปวยเอดสที่ไดรับเบี้ยยังชีพยายที่อยูถือวาขาดคุณสมบัติตามนยัแหงระเบียบตองไปยืน่ความประสงคตอ

องคกรปกครองสวนทองถิน่แหงใหมที่ตนยายไปเพื่อพิจารณาใหม 

 

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบรกิาร 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผูที่ประสงคจะขอรับการ

สงเคราะหหรือผูรับมอบ

อํานาจยืน่คําขอพรอม

เอกสารหลักฐานและ

เจาหนาที่ตรวจสอบคํารอง

ขอลงทะเบยีนและเอกสาร

หลักฐานประกอบ 

45 นาท ี กรมสงเสริมการ

ปกครองทองถิน่ 

(1. ระยะเวลา : 45 

นาที (ระบุ

ระยะเวลาจริง) 

2. หนวยงาน

ผูรับผิดชอบคือ

เทศบาล.....(ระบุ

ชื่อ) / องคการ
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ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบรกิาร 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

 บริหารสวนตําบล

.....(ระบุชื่อ) / 

เมืองพทัยา) 

2) 

การพิจารณา 
 

ออกใบนัดหมายตรวจ

สภาพความเปนอยูและ

คุณสมบัติ 
 

15 นาท ี กรมสงเสริมการ

ปกครองทองถิน่ 

(1. ระยะเวลา : 15 

นาที (ระบุ

ระยะเวลาที่

ใหบริการจริง) 

2. หนวยงาน

ผูรับผิดชอบคือ

เทศบาล.....(ระบุ

ชื่อ) / องคการ

บริหารสวนตําบล

.....(ระบุชื่อ) / 

เมืองพทัยา) 

3) 

การพิจารณา 
 

ตรวจสภาพความเปนอยู

และคุณสมบัติของผูที่

ประสงครับการสงเคราะห 
 

3 วัน กรมสงเสริมการ

ปกครองทองถิน่ 

(1. ระยะเวล

า : ไมเกิน 

3 วันนับ

จากได

รับคําขอ 

(ระบุ

ระยะเวล

าที่

ใหบริการ

จริง) 

2. 

หนวยงาน

ผูรับผิดช

อบคือ
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ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบรกิาร 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

เทศบาล

.....(ระบุ

ชื่อ) / 

องคการ

บริหาร

สวน

ตําบล

.....(ระบุ

ชื่อ) / 

เมือง

พัทยา) 

 

4) 

การพิจารณา 
 

จัดทําทะเบยีนประวัติพรอม

เอกสารหลักฐานประกอบ

ความเห็นเพื่อเสนอผูบริหาร

พิจารณา 
 

2 วัน กรมสงเสริมการ

ปกครองทองถิน่ 

(1. ระยะเวล

า : ไมเกิน 

2 วันนับ

จากการ

ออกตรวจ

สภาพ

ความ

เปนอยู 

(ระบุ

ระยะเวล

าที่

ใหบริการ

จริง) 

2. 

หนวยงาน

ผูรับผิดช
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ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบรกิาร 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

อบคือ

เทศบาล

.....(ระบุ

ชื่อ) / 

องคการ

บริหาร

สวน

ตําบล

.....(ระบุ

ชื่อ) / 

เมือง

พัทยา) 

 

5) 

การพิจารณา 
 

พิจารณาอนุมติั 
 

7 วัน กรมสงเสริมการ

ปกครองทองถิน่ 

(1. ระยะเวลา : ไม

เกิน 7 วันนับแต

วันที่ยืน่คําขอ 

(ระบุระยะเวลาที่

ใหบริการจริง) 

2. ผูรับผิดชอบคือ

ผูบริหารองคกร

ปกครองสวน

ทองถิน่ 

3. กรณีมี

ขอขัดของเกี่ยวกับ

การพิจารณา

ไดแกสภาพความ

เปนอยูคุณสมบัติ

หรือขอจํากัดดาน
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ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบรกิาร 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

งบประมาณ

จะแจงเหตุขัดของ

ที่ไมสามารถให

การสงเคราะหใหผู

ขอทราบไมเกนิ

ระยะเวลาที่

กําหนด 

) 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 13 วัน 

 

14. งานบรกิารนีผ้านการดําเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏบิัติราชการมาแลว  

ยังไมผานการดําเนนิการลดข้ันตอน 

 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ที่ 
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐ

ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

บัตรประจําตัว

ประชาชนหรือ

บัตรอ่ืนที่ออกให

โดยหนวยงาน

ของรัฐที่มีรูปถาย

พรอมสําเนา 

- 1 1 ชุด - 

2) 
ทะเบยีนบาน

พรอมสําเนา 

- 1 1 ชุด - 

3) 

สมุดบัญชีเงิน

ฝากธนาคาร

พรอมสําเนา 

- 1 1 ชุด - 
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ที่ 
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐ

ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

(กรณีที่ผูขอรับ

เงินเบี้ยยงัชีพผู

ประสงคขอรับ

เงินเบี้ยยงัชีพ

ผูสูงอายุประสงค

ขอรับเงินเบี้ยยัง

ชีพผูสูงอายุผาน

ธนาคาร) 

4) 

หนงัสือมอบ

อํานาจ (กรณี

มอบอํานาจให

ดําเนนิการแทน)  

- 1 0 ฉบับ - 

5) 

บัตรประจําตัว

ประชาชนหรือ

บัตรอ่ืนที่ออกให

โดยหนวยงาน

ของรัฐที่มีรูปถาย

พรอมสําเนาของ

ผูรับมอบอํานาจ 

(กรณีมอบ

อํานาจให

ดําเนนิการแทน) 

- 1 1 ชุด - 

6) 

สมุดบัญชีเงิน

ฝากธนาคาร

พรอมสําเนาของ

ผูรับมอบอํานาจ 

(กรณีที่ผูขอรับ

เงินเบี้ยยงัชีพผู

ประสงคขอรับ

- 1 1 ชุด - 
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ที่ 
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐ

ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

เงินเบี้ยยงัชีพ

ผูสูงอายุประสงค

ขอรับเงินเบี้ยยัง

ชีพผูสูงอายุผาน

ธนาคารของผูรับ

มอบอํานาจ) 

 

 

15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สาํหรับยื่นเพิม่เติม 

ที่ 
รายการเอกสาร

ยื่นเพิ่มเติม 

หนวยงานภาครัฐ

ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ไมพบเอกสารอ่ืน ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม 

 

16. คาธรรมเนียม 

ไมมีขอมูลคาธรรมเนียม 

 

17. ชองทางการรองเรียน 

1) ชองทางการรองเรียน องคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ 88  หมูที ่4 ตําบลแคนเหนือ อําเภอบานไผ จงัหวัด

ขอนแกน 40110 โทรศัพท/โทรสาร 043-306130 

หมายเหตุ- 

2)    ชองทางการรองเรียน องคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ (www.kheannuea.co.th) 

        หมายเหตุ –  

 

 

18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  

ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก 
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19. หมายเหตุ 

- 

 

วันที่พิมพ 20/07/2558 

สถานะ เผยแพรคูมือบนเว็บไซตแลว 

จัดทําโดย สุคนธา  วงษคําหาร 

อนุมัติโดย จาสิบตํารวจธนัช  ศรีภูมิ 

เผยแพรโดย พิจิตรา  มูลวงศ 

 

 

 
 


