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คูมือสําหรับประชาชน : การขอรับการสงเคราะหผูปวยเอดส 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : องคการบริหารสวนตําบลบอภาค  อําเภอชาติตระการ  จังหวัดพิษณุโลก 
กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ช่ือกระบวนงาน  :  การขอรับการสงเคราะหผูปวยเอดส 
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน : สํานักสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและการมีสวนรวม 
3. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนวยเดียว  
4. หมวดหมูของงานบริการ : รับแจง  
5. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ: 

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงินสงเคราะหเพ่ือการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถ่ินพ .ศ. 2548 
6. ระดับผลกระทบ : บริการท่ัวไป  
7. พ้ืนท่ีใหบริการ : 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  
1) สถานท่ีใหบริการท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลบอภาค ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน 

ระยะเวลาเปดใหบริการ (เวนวันหยุดราชการ) ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. ( มีพักเท่ียง ) 
หมายเหตุ (ระยะเวลาเปดใหบริการ 1 –  30 พฤศจกิายนของทุกป) 

 
12. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงินสงเคราะหเพ่ือการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถ่ินพ .ศ. ๒๕๔๘
กําหนดใหผูปวยเอดสท่ีมีคุณสมบัติครบถวนตามระเบียบฯและมีความประสงคจะขอรับการสงเคราะหใหยื่นคําขอตอผูบริหาร
ทองถ่ินท่ีตนมีผูลําเนาอยูกรณีไมสามารถเดินทางมายื่นคําขอรับการสงเคราะหดวยตนเองไดจะมอบอํานาจใหผูอุปการะมา
ดําเนินการก็ได 
 หลักเกณฑผูมีสิทธิจะไดรับเงินสงเคราะหตองเปนผูมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามดังตอไปนี้  
     1. เปนผูปวยเอดสท่ีแพทยไดรับรองและทําการวินิจฉัยแลว 
     2. มีภูมิลําเนาอยูในเขตพ้ืนท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
     3. มีรายไดไมเพียงพอแกการยังชีพหรือถูกทอดท้ิงหรือขาดผูอุปการะเลี้ยงดูหรือไมสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได
ในการขอรับการสงเคราะหผูปวยเอดสผูปวยเอดสท่ีไดรับความเดือดรอนกวาหรือผูท่ีมีปญหาซํ้าซอนหรือผูท่ีอยูอาศัยอยูใน
พ้ืนท่ีหางไกลทุรกันดารยากตอการเขาถึงบริการของรัฐเปนผูไดรับการพิจารณากอน  
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 วิธีการ 
    1. ผูปวยเอดสยื่นคําขอตามแบบพรอมเอกสารหลักฐานตอองคกรปกครองสวนทองถ่ินณท่ีทําการองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินดวยตนเองหรือมอบอํานาจใหผูอุปการะมาดําเนินการก็ได 
    2. ผูปวยเอดสรับการตรวจสภาพความเปนอยูคุณสมบัติวาสมควรไดรับการสงเคราะหหรือไมโดยพิจารณาจากความ
เดือดรอนเปนผูท่ีมีปญหาซํ้าซอนหรือเปนผูท่ีอยูอาศัยอยูในพ้ืนท่ีหางไกลทุรกันดารยากตอการเขาถึงบริการของรัฐ  
    3. กรณีผูปวยเอดสท่ีไดรับเบี้ยยังชีพยายท่ีอยูถือวาขาดคุณสมบัติตามนัยแหงระเบียบตองไปยื่นความประสงคตอองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินแหงใหมท่ีตนยายไปเพ่ือพิจารณาใหม 
 
13. ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอนการ

บริการ 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบ
เอกสาร 
 

ผูท่ีประสงคจะขอรับการ
สงเคราะหหรือผูรับมอบ
อํานาจยื่นคําขอพรอมเอกสาร
หลักฐานและเจาหนาท่ี
ตรวจสอบคํารองขอ
ลงทะเบียนและเอกสาร
หลักฐานประกอบ 
 

45 นาที กรมสงเสริม
การปกครอง

ทองถ่ิน 

(1. ระยะเวลา : 45 นาที 
(ระบุระยะเวลาจริง) 
2. หนวยงานผูรับผิดชอบ
คือเทศบาล.....(ระบุชื่อ) / 
องคการบริหารสวนตําบล
.....(ระบุชื่อ) / เมืองพัทยา) 

2) การพิจารณา 
 

ออกใบนัดหมายตรวจสภาพ
ความเปนอยูและคุณสมบัติ 
 

15 นาที กรมสงเสริม
การปกครอง

ทองถ่ิน 

(1. ระยะเวลา : 15 นาที 
(ระบุระยะเวลาท่ีใหบริการ
จริง) 
2. หนวยงานผูรับผิดชอบ
คือเทศบาล.....(ระบุชื่อ) / 
องคการบริหารสวนตําบล
.....(ระบุชื่อ) / เมืองพัทยา) 
 

3) การพิจารณา 
 

ตรวจสภาพความเปนอยูและ
คุณสมบัติของผูท่ีประสงครับ
การสงเคราะห 
 

3 วัน กรมสงเสริม
การปกครอง

ทองถ่ิน 

(1. ระยะเวลา : ไมเกิน 3 
วันนับจากไดรับคําขอ (ระบุ
ระยะเวลาท่ีใหบริการจริง) 
2. หนวยงานผูรับผิดชอบ
คือเทศบาล.....(ระบุชื่อ) / 
องคการบริหารสวนตําบล
.....(ระบุชื่อ) / เมืองพัทยา) 
 
 
 



3/5 
 

ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอนการ

บริการ 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

4) การพิจารณา 
 

จัดทําทะเบียนประวัติพรอม
เอกสารหลักฐานประกอบ
ความเห็นเพ่ือเสนอผูบริหาร
พิจารณา 
 

2 วัน กรมสงเสริม
การปกครอง

ทองถ่ิน 

(1. ระยะเวลา : ไมเกิน 2 
วันนับจากการออกตรวจ
สภาพความเปนอยู (ระบุ
ระยะเวลาท่ีใหบริการจริง) 
2. หนวยงานผูรับผิดชอบ
คือเทศบาล.....(ระบุชื่อ) / 
องคการบริหารสวนตําบล
.....(ระบุชื่อ) / เมืองพัทยา) 

5) การพิจารณา 
 

พิจารณาอนุมัติ 
 

7 วัน กรมสงเสริม
การปกครอง

ทองถ่ิน 

(1. ระยะเวลา : ไมเกิน 7 
วันนับแตวันท่ียื่นคําขอ 
(ระบุระยะเวลาท่ีใหบริการ
จริง) 
2. ผูรับผิดชอบคือผูบริหาร
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
3. กรณีมีขอขัดของเก่ียวกับ
การพิจารณาไดแกสภาพ
ความเปนอยูคุณสมบัติหรือ
ขอจํากัดดานงบประมาณ
จะแจงเหตุขัดของท่ีไม
สามารถใหการสงเคราะหให
ผูขอทราบไมเกินระยะเวลา
ท่ีกําหนด 
) 

 
ระยะเวลาดําเนินการรวม 13 วัน 
 

14. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  
ยังไมผานการดําเนินการลดข้ันตอน 
 
 
 
 
 
 
 



4/5 
 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ท่ี รายการเอกสารยืนยันตัวตน 
หนวยงาน
ภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวน
เอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) บัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอ่ืนท่ีออก
ใหโดยหนวยงานของรัฐท่ีมีรูปถายพรอม
สําเนา 

- 1 1 ชุด - 

2) ทะเบียนบานพรอมสําเนา - 1 1 ชุด - 
3) สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพรอมสําเนา 

(กรณีท่ีผูขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูประสงคขอรับ
เงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุประสงคขอรับเงินเบี้ย
ยังชีพผูสูงอายุผานธนาคาร) 

- 1 1 ชุด - 

4) หนังสือมอบอํานาจ (กรณีมอบอํานาจให
ดําเนินการแทน)  

- 1 0 ฉบับ - 

5) บัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอ่ืนท่ีออก
ใหโดยหนวยงานของรัฐท่ีมีรูปถายพรอม
สําเนาของผูรับมอบอํานาจ (กรณีมอบ
อํานาจใหดําเนินการแทน) 

- 1 1 ชุด - 

6) สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพรอมสําเนาของ
ผูรับมอบอํานาจ (กรณีท่ีผูขอรับเงินเบี้ยยัง
ชีพผูประสงคขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
ประสงคขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุผาน
ธนาคารของผูรับมอบอํานาจ) 

- 1 1 ชุด - 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ไมพบเอกสารอ่ืน ๆ สําหรับยื่นเพ่ิมเติม 
 

16. คาธรรมเนียม 

ไมมีขอมูลคาธรรมเนียม 

 
17. ชองทางการรองเรียน 

1) ชองทางการรองเรียน องคการบริหารสวนตําบลบอภาค  อําเภอชาติตระการ  จังหวัดพิษณุโลก 
หมายเหตุ( เลขท่ี 66 ม. 1 ต.บอภาค อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก 65170 / สายดวน 0553906191) 
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18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  

     ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก 

 
19. หมายเหตุ 
       - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันท่ีพิมพ 05/10/2561 
สถานะ เผยแพรคูมือบนเว็บไซตแลว 
จัดทําโดย ปฏิเวธ  จันทอง 
อนุมัติโดย พีรากร  ราชเพียแกว 
เผยแพรโดย องคการบริหารสวนตําบลบอภาค 

 


