
15 
 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย ์ หนา้ 15 

 

คู่มือส าหรับประชาชน: การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ:องค์การบรหิารสว่นต าบลเกษมทรัพย์ 

กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 

 

1. ชื่อกระบวนงาน:การขอรับการสงเคราะห์ผู้ปว่ยเอดส์ 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:องค์การบรหิารสว่นต าบลเกษมทรัพย์ 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบรกิารที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:รับแจ้ง  

5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรอืที่เกีย่วข้อง: 

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

พ.ศ. 2548 

6. ระดับผลกระทบ: บรกิารทั่วไป  

7. พื้นที่ให้บรกิาร: ท้องถิ่น  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก าหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ 0 วัน 

9. ข้อมูลสถิติ 

 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน0  

 จ านวนค าขอที่มากที่สดุ 0  

 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0  

10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [ส าเนาคู่มอืประชาชน] การขอรับการสงเคราะห์ผู้ปว่ยเอดส์   

22/05/2558 16:47  

11. ช่องทางการให้บรกิาร  

1) สถานที่ให้บรกิารที่ที่ท าการองค์การบรหิารสว่นต าบลเกษมทรัพย์/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บรกิาร (ไมเ่ว้นวันหยุดราชการ) ต้ังแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

หมายเหตุ (ระยะเวลาเปิดให้บริการ 1 – 30 พฤศจิกายนของทุกปี) 

 

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข(ถ้าม)ี ในการย่ืนค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 

๒๕๔๘ก าหนดให้ผู้ปว่ยเอดส์ที่มคีุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบฯและมีความประสงค์จะขอรับการสงเคราะห์ให้

ย่ืนค าขอต่อผู้บริหารท้องถิ่นที่ตนมีผู้ล าเนาอยู่กรณีไม่สามารถเดนิทางมายื่นค าขอรับการสงเคราะห์ด้วยตนเอง

ได้จะมอบอ านาจให้ผู้อุปการะมาด าเนินการก็ได้ 
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 หลักเกณฑ ์

ผู้มสีทิธิจะได้รับเงินสงเคราะห์ต้องเป็นผูม้ีคุณสมบัตแิละไมม่ีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้ 

1. เป็นผูป้่วยเอดส์ที่แพทยไ์ด้รับรองและท าการวินิจฉัยแล้ว 

2. มีภูมลิ าเนาอยูใ่นเขตพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

3. มีรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพหรือถูกทอดทิ้งหรือขาดผูอุ้ปการะเลี้ยงดูหรือไมส่ามารถประกอบอาชีพเลี้ยง

ตนเองได้ในการขอรับการสงเคราะห์ผู้ปว่ยเอดส์ผู้ปว่ยเอดส์ที่ไดรั้บความเดอืดร้อนกว่าหรือผูท้ี่มีปัญหาซ้ าซ้อน

หรือผู้ที่อยู่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดารยากต่อการเข้าถงึบรกิารของรัฐเป็นผูไ้ด้รับการพิจารณาก่อน 

 วิธีการ 

    1. ผู้ป่วยเอดส์ย่ืนค าขอตามแบบพร้อมเอกสารหลักฐานต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นณที่ท าการองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นดว้ยตนเองหรือมอบอ านาจให้ผู้อุปการะมาด าเนินการก็ได้ 

    2. ผู้ป่วยเอดส์รับการตรวจสภาพความเป็นอยูคุ่ณสมบัติว่าสมควรไดรั้บการสงเคราะห์หรอืไมโ่ดยพิจารณา

จากความเดอืดร้อนเป็นผู้ที่มีปัญหาซ้ าซอ้นหรือเป็นผูท้ี่อยู่อาศัยอยู่ในพืน้ที่ห่างไกลทุรกันดารยากต่อการเข้าถงึ

บรกิารของรัฐ 

    3.กรณีผู้ป่วยเอดส์ที่ไดรั้บเบี้ยยังชีพย้ายที่อยู่ถอืว่าขาดคุณสมบัตติามนัยแห่งระเบียบตอ้งไปยื่นความ

ประสงค์ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ที่ตนย้ายไปเพื่อพิจารณาใหม่ 

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบรกิาร 

ระยะเวลา

ให้บรกิาร 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ  

หมายเหต ุ

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผู้ที่ประสงค์จะขอรับการ

สงเคราะห์หรอืผู้รับมอบ

อ านาจยื่นค าขอพร้อม

เอกสารหลักฐานและ

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบค าร้อง

ขอลงทะเบียนและเอกสาร

หลักฐานประกอบ 

45 นาที กรมสง่เสริมการ

ปกครองท้องถิ่น 

(1. ระยะเวลา : 

45 นาที (ระบุ

ระยะเวลาจริง) 

2. หน่วยงาน 

องค์การบรหิาร

สว่นต าบลเกษม

ทรัพย์  

2) 

การพิจารณา 
 

ออกใบนัดหมายตรวจ

สภาพความเป็นอยูแ่ละ

คุณสมบัติ 
 

15 นาที กรมสง่เสริมการ

ปกครองท้องถิ่น 

(1. ระยะเวลา : 

15 นาที (ระบุ

ระยะเวลาที่

ให้บรกิารจริง) 
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ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบรกิาร 

ระยะเวลา

ให้บรกิาร 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ  

หมายเหต ุ

2. หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบคือ 

องค์การบรหิาร

สว่นต าบลเกษม

ทรัพย์ 

3) 

การพิจารณา 
 

ตรวจสภาพความเป็นอยู่

และคุณสมบัติของผู้ที่

ประสงค์รับการสงเคราะห์ 
 

3 วัน กรมสง่เสริมการ

ปกครองท้องถิ่น 

(1. ระยะเวลา : 

ไมเ่กิน 3 วันนับ

จากไดรั้บค าขอ 

(ระบุระยะเวลาที่

ให้บรกิารจริง) 

2. หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบคือ

องค์การบรหิาร

สว่นต าบลเกษม

ทรัพย์ 

4) 

การพิจารณา 
 

จัดท าทะเบียนประวัติ

พร้อมเอกสารหลักฐาน

ประกอบความเห็นเพ่ือ

เสนอผู้บริหารพิจารณา 
 

2 วัน กรมสง่เสริมการ

ปกครองท้องถิ่น 

(1. ระยะเวลา : 

ไมเ่กิน 2 วันนับ

จากการออก

ตรวจสภาพความ

เป็นอยู ่(ระบุ

ระยะเวลาที่

ให้บรกิารจริง) 

2. หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบคือ

องค์การบรหิาร

สว่นต าบลเกษม

ทรัพย์ 

5) 
การพิจารณา 
 

พิจารณาอนุมัติ 
 

7 วัน กรมสง่เสริมการ

ปกครองท้องถิ่น 

(1. ระยะเวลา : 

ไมเ่กิน 7 วันนับ
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ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบรกิาร 

ระยะเวลา

ให้บรกิาร 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ  

หมายเหต ุ

แตว่ันที่ย่ืนค าขอ 

(ระบุระยะเวลาที่

ให้บรกิารจริง) 

2. ผู้รับผิดชอบ

คือผู้บริหาร

องค์กรปกครอง

สว่นท้องถิ่น 

3. กรณีมี

ข้อขัดข้อง

เกี่ยวกับการ

พิจารณาได้แก่

สภาพความ

เป็นอยูคุ่ณสมบัติ

หรือข้อจ ากัดดา้น

งบประมาณ

จะแจ้งเหตุขัดข้อง

ที่ไม่สามารถให้

การสงเคราะห์ให้

ผู้ขอทราบไม่เกิน

ระยะเวลาที่

ก าหนด 

) 

ระยะเวลาด าเนนิการรวม 13 วัน 

 

14. งานบริการนี้ผ่านการด าเนนิการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแลว้  

ยังไมผ่่านการด าเนินการลดขั้นตอน 

 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนค าขอ 
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15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที ่
รายการ

เอกสารยืนยัน
ตัวตน 

หน่วยงาน

ภาครัฐผู้ออก

เอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหต ุ

1) 

บัตรประจ าตัว

ประชาชนหรือ

บัตรอื่นที่ออกให้

โดยหน่วยงาน

ของรัฐที่มีรูป

ถ่ายพร้อมส าเนา 

- 1 1 ชุด - 

2) 
ทะเบียนบ้าน

พร้อมส าเนา 

- 1 1 ชุด - 

3) 

สมุดบัญชีเงิน

ฝากธนาคาร

พร้อมส าเนา 

(กรณีที่ผู้ขอรับ

เงินเบี้ยยังชีพผู้

ประสงค์ขอรับ

เงินเบี้ยยังชีพ

ผู้สูงอายุ

ประสงค์ขอรับ

เงินเบี้ยยังชีพ

ผู้สูงอายุผ่าน

ธนาคาร) 

- 1 1 ชุด - 

4) 

หนังสือมอบ

อ านาจ (กรณี

มอบอ านาจให้

ด าเนนิการแทน)  

- 1 0 ฉบับ - 

5) 

บัตรประจ าตัว

ประชาชนหรือ

บัตรอื่นที่ออกให้

โดยหน่วยงาน

- 1 1 ชุด - 
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ที ่
รายการ

เอกสารยืนยัน
ตัวตน 

หน่วยงาน

ภาครัฐผู้ออก

เอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหต ุ

ของรัฐที่มีรูป

ถ่ายพร้อมส าเนา

ของผู้รับมอบ

อ านาจ (กรณี

มอบอ านาจให้

ด าเนนิการแทน) 

6) 

สมุดบัญชีเงิน

ฝากธนาคาร

พร้อมส าเนาของ

ผู้รับมอบอ านาจ 

(กรณีที่ผู้ขอรับ

เงินเบี้ยยังชีพผู้

ประสงค์ขอรับ

เงินเบี้ยยังชีพ

ผู้สูงอายุ

ประสงค์ขอรับ

เงินเบี้ยยังชีพ

ผู้สูงอายุผ่าน

ธนาคารของ

ผู้รับมอบ

อ านาจ) 

- 1 1 ชุด - 

 

15.2) เอกสารอ่ืน ๆ ส าหรับย่ืนเพิ่มเติม 

ที ่
รายการ

เอกสารย่ืน
เพิ่มเติม 

หน่วยงาน

ภาครัฐผู้ออก

เอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหต ุ

ไมพ่บเอกสารอื่น ๆ ส าหรับยื่นเพ่ิมเตมิ 
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16. ค่าธรรมเนยีม 

ไมม่ีขอ้มูลค่าธรรมเนียม 

 

17. ช่องทางการร้องเรยีน 

1) ช่องทางการร้องเรยีน ร้องเรียนผ่านองค์การบรหิารสว่นต าบลเกษมทรัพย์ 

หมายเหต(ุ1. ทางอินเทอร์เน็ต (http://www.kasemsub.go.th) 

2. ทางโทรศัพท์ 095-5102260 

3. ทางไปรษณีย์ 35 หมู่ที่ 1 อบต.เกษมทรัพย์ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสมีา  

4. ร้องเรียนดว้ยตนเอง 

5. ตู้รับฟังความคิดเห็น (ต้ังอยูท่ี่หน้าที่ท าการองค์การบรหิารสว่นต าบลเกษมทรัพย์) 

ช่องทางการร้องเรยีนศูนย์บริการประชาชนส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

หมายเหต(ุ เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสติกทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / 

ตู้ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสติกทม. 10300) 

 

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

ไมม่ีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มอืการกรอก 

 

19. หมายเหต ุ

- 

 

 

 

 
 


