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คูมอืสําหรับประชาชน: การขอรับการสงเคราะหผูปวยเอดส 

หนวยงานที่รับผิดชอบ: องคการบรหิารสวนตําบลดงเย็น อําเภอบานดุง จังหวัดอุดรธาน ี

กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย 

 

1. ช่ือกระบวนงาน: การขอรับการสงเคราะหผูปวยเอดส 

2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน: องคการบรหิารสวนตําบลดงเย็น อําเภอบานดุง จังหวัดอุดรธาน ี

3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดยีว  

4. หมวดหมูของงานบริการ: รับแจง  

5. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ: 

    1) ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น      

พ.ศ. 2548 

6. ระดับผลกระทบ: บรกิารทั่วไป  

7. พ้ืนท่ีใหบริการ: ทองถิ่น  

8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ   0 วัน  

9. ขอมูลสถติ ิ

 จํานวนเฉลี่ยตอเดอืน 0  

 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0  

 จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด 0  

10. ช่ืออางอิงของคูมอืประชาชน การขอรับการสงเคราะหผูปวยเอดส  

11. ชองทางการใหบริการ  

1) สถานท่ีใหบริการ องคการบริหารสวนตําบลดงเย็น/ตดิตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน 

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถงึ วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตัง้แต

เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

หมายเหตุ (ระยะเวลาเปดใหบรกิาร 1 – 30 พฤศจิกายน ของทุกป) 

12. หลักเกณฑ วธิกีาร เงื่อนไข(ถาม)ี ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

   ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจายเงนิสงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น       

พ.ศ. ๒๕๔๘ กําหนดใหผูปวยเอดสที่มีคุณสมบัตคิรบถวนตามระเบยีบฯ และมีความประสงคจะขอรับการสงเคราะห

ใหยื่นคําขอตอผูบริหารทองถิ่นที่ตนมีผูลําเนาอยู กรณไีมสามารถเดินทางมายื่นคําขอรับการสงเคราะหดวยตนเองได

จะมอบอํานาจใหผูอุปการะมาดําเนินการก็ได 
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หลักเกณฑ 

   ผูมีสทิธจิะไดรับเงนิสงเคราะหตองเปนผูมีคุณสมบัตแิละไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้ 

   1. เปนผูปวยเอดสที่แพทยไดรับรองและทําการวินจิฉัยแลว 

   2. มีภูมิลําเนาอยูในเขตพื้นที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

      3. มีรายไดไมเพียงพอแกการยังชีพ หรอืถูกทอดทิ้ง หรือขาดผูอุปการะเลี้ยงดู หรอืไมสามารถประกอบ

อาชีพเลี้ยงตนเองไดในการขอรับการสงเคราะหผูปวยเอดส ผูปวยเอดสที่ไดรับความเดอืดรอนกวา หรอืผูที่มีปญหา

ซํ้าซอน หรอืผูที่อยูอาศัยอยูในพื้นที่หางไกลทุรกันดารยากตอการเขาถงึบรกิารของรัฐเปนผูไดรับการพิจารณากอน 
  

วธิกีาร 

   1. ผูปวยเอดส ยื่นคําขอตามแบบพรอมเอกสารหลักฐานตอองคกรปกครองสวนทองถิ่น ณ ที่ทําการองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น ดวยตนเองหรอื มอบอํานาจใหผูอุปการะมาดําเนนิการก็ได 

   2. ผูปวยเอดสรับการตรวจสภาพความเปนอยู คุณสมบัตวิาสมควรไดรับการสงเคราะหหรอืไม โดย

พิจารณาจากความเดอืดรอน เปนผูที่มีปญหาซํ้าซอน หรอืเปนผูที่อยูอาศัยอยูในพื้นที่หางไกลทุรกันดารยากตอการ

เขาถงึบริการของรัฐ 

       3.กรณผูีปวยเอดสที่ไดรับเบี้ยยังชีพยายที่อยู ถอืวาขาดคุณสมบัติตามนัยแหงระเบยีบ ตองไปยื่นความ

ประสงคตอองคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงใหมที่ตนยายไปเพื่อพิจารณาใหม 
 

13. ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผดิชอบ 

ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานท่ี

รับผดิชอบ  

หมายเหต ุ

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผูที่ประสงคจะขอรับการ

สงเคราะหหรือผูรับมอบ

อํานาจ ยื่นคําขอ พรอม

เอกสารหลักฐาน  และ

เจาหนาที่ตรวจสอบคํารอง

ขอลงทะเบยีน และเอกสาร

หลักฐานประกอบ 
 

15 นาที กรมสงเสรมิการ

ปกครองทองถิ่น 

(1. ระยะเวลา : 

15 นาที 

2. หนวยงาน

ผูรับผิดชอบ คอื 

องคการบรหิาร

สวนตําบลดงเย็น) 

2) 

การพิจารณา 
 

ออกใบนั ดหมายตรวจ

สภาพความเปนอยู และ

คุณสมบัติ 
 

15 นาที กรมสงเสรมิการ

ปกครองทองถิ่น 

(1. ระยะเวลา : 

15 นาที 

2. หนวยงาน

ผูรับผิดชอบ คอื 
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ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานท่ี

รับผดิชอบ  

หมายเหต ุ

องคการบรหิาร

สวนตําบลดงเย็น) 

3) 

การพิจารณา 
 

ตรวจสภาพความเปนอยู

แ ล ะ คุณส มบั ติ ขอ ง ผู ที่

ประสงครับการสงเคราะห 
 

3 วัน กรมสงเสรมิการ

ปกครองทองถิ่น 

(1. ระยะเวลา : 

ไมเกนิ 3 วัน นับ

จากไดรับคําขอ 

2. หนวยงาน

ผูรับผิดชอบ คอื 

เองคการบรหิาร

สวนตําบลดงเย็น) 

4) 

การพิจารณา 
 

จั ดทํ าทะ เบี ย นปร ะ วั ติ

พรอมเอกสารหลักฐาน

ประกอบความเห็น เพื่ อ

เสนอผูบรหิารพิจารณา 
 

2 วัน กรมสงเสรมิการ

ปกครองทองถิ่น 

(1. ระยะเวลา : 

ไมเกนิ 2 วัน นับ

จากการออก

ตรวจสภาพความ

เปนอยู 

2. หนวยงาน

ผูรับผิดชอบ คอื 

องคการบรหิาร

สวนตําบลดงเย็น) 

5) 

การพิจารณา 
 

พิจารณาอนุมัต ิ
 

7 วัน กรมสงเสรมิการ

ปกครองทองถิ่น 

(1. ระยะเวลา : 

ไมเกนิ 7 วัน นับ

แตวันที่ยื่นคําขอ 

2. ผูรับผิดชอบ 

คอื ผูบรหิาร

องคกรปกครอง

สวนทองถิ่น 

3. กรณมีี

ขอขัดของ

เกี่ยวกับการ

พิจารณา ไดแก 
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ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานท่ี

รับผดิชอบ  

หมายเหต ุ

สภาพความ

เปนอยู คุณสมบัติ 

หรอืขอจํากัดดาน

งบประมาณ

จะแจงเหตุขัดของ

ที่ไมสามารถให

การสงเคราะหให

ผูขอทราบไมเกนิ

ระยะเวลาที่

กําหนด 

) 

ระยะเวลาดําเนนิการรวม   13 วัน 
 

14. งานบริการนี ้ผานการดําเนนิการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏบิัตริาชการมาแลว  

   - ยังไมผานการดําเนินการลดข้ันตอน 
 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ท่ี 
รายการ

เอกสารยืนยัน
ตัวตน 

หนวยงาน

ภาครัฐผูออก

เอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหต ุ

1) 

บัตรประจําตั ว

ประชาชนหรือ

บัตรอ่ืนที่ออกให

โดยหนวยงาน

ข อ ง รั ฐ ที่ มี รู ป

ถายพรอมสําเนา 

- 1 1 ชุด - 

2) 
ท ะ เ บี ย น บ า น

พรอมสําเนา 

- 1 1 ชุด - 
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ท่ี 
รายการ

เอกสารยืนยัน
ตัวตน 

หนวยงาน

ภาครัฐผูออก

เอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหต ุ

3) 

สมุดบัญชีเงิน

ฝากธนาคาร

พรอมสําเนา 

(กรณทีี่ผูขอรับ

เงนิเบี้ยยังชีพผู

ประสงคขอรับ

เงนิเบี้ยยังชีพ

ผูสูงอายุ

ประสงคขอรับ

เงนิเบี้ยยังชีพ

ผูสูงอายุผาน

ธนาคาร) 

- 1 1 ชุด - 

4) 

หนังสอืมอบ

อํานาจ (กรณี

มอบอํานาจให

ดําเนนิการแทน)  

- 1 0 ฉบับ - 

5) 

บัตรประจําตัว

ประชาชนหรอื

บัตรอ่ืนที่ออกให

โดยหนวยงาน

ของรัฐ ที่มีรูป

ถายพรอมสําเนา

ของผูรับมอบ

อํานาจ (กรณี

มอบอํานาจให

ดําเนนิการแทน) 

- 1 1 ชุด - 

6) 

สมุดบัญชีเงิน

ฝากธนาคาร

พรอมสําเนาของ

- 1 1 ชุด - 
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ท่ี 
รายการ

เอกสารยืนยัน
ตัวตน 

หนวยงาน

ภาครัฐผูออก

เอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหต ุ

ผูรับมอบอํานาจ 

(กรณทีี่ผูขอรับ

เงนิเบี้ยยังชีพผู

ประสงคขอรับ

เงนิเบี้ยยังชีพ

ผูสูงอายุ

ประสงคขอรับ

เงนิเบี้ยยังชีพ

ผูสูงอายุผาน

ธนาคารของ

ผูรับมอบ

อํานาจ) 

 

15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเตมิ 

ท่ี 
รายการ

เอกสารย่ืน
เพ่ิมเตมิ 

หนวยงาน

ภาครัฐผูออก

เอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหต ุ

ไมพบเอกสารอ่ืน ๆ สําหรับยื่นเพ่ิมเตมิ 
 

16. คาธรรมเนยีม 

ไมมีขอมูลคาธรรมเนยีม 
 

17. ชองทางการรองเรียน 

1) ชองทางการรองเรียน องคการบริหารสวนตําบลดงเย็น หมายเลขโทรศัพท 0-4213-6092 

2) ชองทางการรองเรียน www.dongyen.go.th 

3) ชองทางการรองเรียน ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตร ี

หมายเหต ุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตู ปณ.1111 

เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 
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18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมอืการกรอก  

   1) แบบการลงทะเบยีนและยื่นคําขอรับเงินสงเคราะหผูปวยเอดส 

   2) ตัวอยางการกรอกแบบลงทะเบยีนและยื่นคําขอรับเงินสงเคราะหผูปวยเอดส 

 

วันท่ีพิมพ 27/07/2558 

สถานะ รออนุมัตข้ัินที่ 2 โดยสํานักงาน 

ก.พ.ร. (OPDC) 

จัดทําโดย องคการบรหิารสวนตําบลดงเย็น 

อําเภอบานดุง จังหวัดอุดรธานี 

สถ.มท. 

อนุมัตโิดย - 

เผยแพรโดย - 

 

 

 
 


