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คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรขอรับกำรสงเครำะห์ผู้ป่วยเอดส์ 

หน่วยงานที่รบัผิดชอบ: องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก อ าเภอท่าเรือ จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ช่ือกระบวนงำน: การขอรบัการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ 

2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน: องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก อ าเภอท่าเรือ จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 
3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: รบัแจ้ง  
5. กฎหมำยท่ีให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเก่ียวข้อง: 

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยงัชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ .ศ. 
2548 
 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ไป  

7. พืน้ท่ีให้บริกำร: ท้องถ่ิน  

8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ -  

ระยะเวลำท่ีก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ  0 วนั  
9. ข้อมูลสถิติ 

 จ ำนวนเฉล่ียต่อเดือน 0  

 จ ำนวนค ำขอท่ีมำกท่ีสุด 0  

 จ ำนวนค ำขอท่ีน้อยท่ีสุด 0  

10. ช่ืออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน ส าเนาคู่มือประชาชน 22/07/2015 10:17  
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร  

1) สถานท่ีให้บริการ ท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนั จันทร์ ถึง วนัศุกร์ (ยกเวน้วนัหยดุท่ีทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. 
หมายเหตุ (ระยะเวลาเปิดให้บริการ 1 – 30 พฤศจิกายน ของทุกปี) 

 
12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต  

 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยงัชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ .ศ. 
๒๕๔๘ ก าหนดให้ผู้ป่วยเอดส์ที่มีคุณสมบตัิครบถ้วนตามระเบียบฯ และมีความประสงค์จะขอรบัการสงเคราะห์ให้ย่ืนค า
ขอต่อผู้บริหารท้องถ่ินที่ตนมีผู้ล าเนาอยู่ กรณีไม่สามารถเดินทางมาย่ืนค าขอรบัการสงเคราะห์ด้วยตนเองได้จะมอบ



2/8 
 

อ านาจให้ผู้อุปการะมาด าเนินการก็ได้ 
 
 
 
 หลักเกณฑ์ 
 
 
     ผู้มีสิทธิจะได้รบัเงินสงเคราะห์ต้องเป็นผู้มีคุณสมบตัิและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดงัต่อไปนี  ้
 
1. เป็นผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้รบัรองและท าการวินิจฉัยแล้ว 
 
2. มีภูมิล าเนาอยู่ในเขตพืน้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 
    3. มีรายได้ไม่เพียงพอแก่การยงัชีพ หรือถูกทอดทิง้ หรือขาดผู้อุปการะเลีย้งดู หรือไม่สามารถประกอบอาชีพเลีย้ง
ตนเองได้ในการขอรบัการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รบัความเดือดร้อนกว่า หรือผู้ที่มีปัญหาซ า้ซ้อน หรือผู้ที่
อยู่อาศยั      อยู่ในพืน้ที่ห่างไกลทุรกนัดารยากต่อการเข้าถึงบริการของรฐัเป็นผู้ได้รับการพิจารณาก่อน  
 
 
 วิธีการ 
 
 
    1. ผู้ป่วยเอดส์ ย่ืนค าขอตามแบบพร้อมเอกสารหลักฐานต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ณ ที่ท าการองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน ด้วยตนเองหรือ มอบอ านาจให้ผู้อุปการะมาด าเนินการก็ได้ 
 
    2. ผู้ป่วยเอดส์รบัการตรวจสภาพความเป็นอยู่ คุณสมบตัิว่าสมควรได้รบัการสงเคราะห์หรือไม่ โดยพิจารณาจากความ
เดือดร้อน เป็นผู้ที่มีปัญหาซ า้ซ้อน หรือเป็นผู้ที่อยู่อาศยัอยู่ในพืน้ที่ห่างไกลทุรกนัดารยากต่อการเข้าถึงบริการของรฐั 
 
    3.กรณีผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รบัเบีย้ยงัชีพย้ายที่อยู่ ถือว่าขาดคุณสมบตัิตามนยัแห่งระเบียบ ต้องไปย่ืนความประสงค์ต่อ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแห่งใหม่ที่ตนย้ายไปเพื่อพิจารณาใหม่ 
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13. ขัน้ตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนท่ี
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผู้ที่ประสงค์จะขอรบัการ
สงเคราะห์หรือผู้รบัมอบ
อ านาจ ย่ืนค าขอ     พร้อม
เอกสารหลักฐาน และ
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบค าร้อง
ขอลงทะเบียน และเอกสาร
หลักฐานประกอบ 
 

10 นาท ี องค์การบริหาร
ส่วนต าบลท่าเจ้า
สนุก อ าเภอ
ท่าเรือ จงัหวดั
พระนครศรีอยุธย
า 

(1. ระยะเวลา : 10 
นาที (ระบุ
ระยะเวลาจริง) 
2. หน่วยงาน
ผู้รบัผิดชอบ 
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลท่าเจ้า
สนุก) 

2) 

การพิจารณา 
 

ออกใบนดัหมายตรวจ
สภาพความเป็นอยู่ และ
คุณสมบตัิ 
 

5 นาที องค์การบริหาร
ส่วนต าบลท่าเจ้า
สนุก อ าเภอ
ท่าเรือ จงัหวดั
พระนครศรีอยุธย
า 

(1. ระยะเวลา : 5 
นาที (ระบุ
ระยะเวลาที่
ให้บริการจริง) 
2. หน่วยงาน
ผู้รบัผิดชอบ คือ
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลท่าเจ้า
สนุก) 

3) 

การพิจารณา 
 

ตรวจสภาพความเป็นอยู่
และคุณสมบตัิของผู้ที่
ประสงค์รบัการสงเคราะห์ 
 

1 วนั องค์การบริหาร
ส่วนต าบลท่าเจ้า
สนุก อ าเภอ
ท่าเรือ จงัหวดั
พระนครศรีอยุธย
า 

(1. ระยะเวลา : ไม่
เกิน 1 วนั นบัจาก
ได้รบัค าขอ (ระบุ
ระยะเวลาที่
ให้บริการจริง) 
2. หน่วยงาน
ผู้รบัผิดชอบ คือ 
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ท่ี ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนท่ี
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลท่าเจ้า
สนุก) 

4) 

การพิจารณา 
 

จดัท าทะเบียนประวตัิพร้อม
เอกสารหลักฐานประกอบ
ความเห็นเพื่อเสนอผู้บริหาร
พิจารณา 
 

1 วนั องค์การบริหาร
ส่วนต าบลท่าเจ้า
สนุก อ าเภอ
ท่าเรือ จงัหวดั
พระนครศรีอยุธย
า 

(1. ระยะเวลา : ไม่
เกิน 1 วนั นบัจาก
การออกตรวจ
สภาพความ
เป็นอยู่ (ระบุ
ระยะเวลาที่
ให้บริการจริง) 
2. หน่วยงาน
ผู้รบัผิดชอบ คือ 
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลท่าเจ้า
สนุก) 

5) 

การพิจารณา 
 

พิจารณาอนุมตัิ 
 

7 วนั องค์การบริหาร
ส่วนต าบลท่าเจ้า
สนุก อ าเภอ
ท่าเรือ จงัหวดั
พระนครศรีอยุธย
า 

(1. ระยะเวลา : ไม่
เกิน 7 วนั นบัแต่
วนัที่ย่ืนค าขอ 
(ระบุระยะเวลาที่
ให้บริการจริง) 
2. ผู้รบัผิดชอบ คือ 
ผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 
3. กรณีมี
ข้อขดัข้องเก่ียวกบั
การพิจารณา 
ได้แก่ สภาพความ
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ท่ี ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนท่ี
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

เป็นอยู่ คุณสมบตัิ 
หรือข้อจ ากดัด้าน
งบประมาณ
จะแจ้งเหตุขดัข้อง
ที่ไม่สามารถให้
การสงเคราะห์ให้ผู้
ขอทราบไม่เกิน
ระยะเวลาที่
ก าหนด 
) 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม   9 วนั 
 

14. งำนบริกำรนี ้ ผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขัน้ตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว  

ยงัไม่ผ่านการด าเนินการลดขัน้ตอน 
 
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 

15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ท่ี รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 

บตัรประจ ำตวั
ประชำชนหรือ
บตัรอ่ืนที่ออกให้
โดยหน่วยงำน
ของรฐัที่มีรูปถ่ำย
พร้อมส ำเนำ 

- 1 1 ชุด - 

2) 
ทะเบียนบ้ำน
พร้อมส ำเนำ 

- 1 1 ชุด - 

3) สมุดบญัชีเงิน - 1 1 ชุด - 
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ท่ี รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

ฝำกธนำคำร
พร้อมส ำเนำ 
(กรณีที่ผู้ขอรบั
เงินเบีย้ยงัชีพผู้
ประสงค์ขอรบั
เงินเบีย้ยงัชีพ
ผู้สูงอำยุประสงค์
ขอรบัเงินเบีย้ยงั
ชีพผู้สูงอำยุผ่ำน
ธนำคำร) 

4) 

หนงัสือมอบ
อ ำนำจ (กรณี
มอบอ ำนำจให้
ด ำเนินกำรแทน)  

- 1 0 ฉบบั - 

5) 

บตัรประจ ำตวั
ประชำชนหรือ
บตัรอ่ืนที่ออกให้
โดยหน่วยงำน
ของรฐั ที่มีรูป
ถ่ำยพร้อมส ำเนำ
ของผู้รบัมอบ
อ ำนำจ (กรณี
มอบอ ำนำจให้
ด ำเนินกำรแทน) 

- 1 1 ชุด - 

6) 

สมุดบญัชีเงิน
ฝำกธนำคำร
พร้อมส ำเนำของ
ผู้รบัมอบอ ำนำจ 
(กรณีที่ผู้ขอรบั

- 1 1 ชุด - 
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ท่ี รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

เงินเบีย้ยงัชีพผู้
ประสงค์ขอรบั
เงินเบีย้ยงัชีพ
ผู้สูงอำยุประสงค์
ขอรบัเงินเบีย้ยงั
ชีพผู้สูงอำยุผ่ำน
ธนำคำรของผู้รบั
มอบอ ำนำจ) 

 
15.2) เอกสำรอ่ืน ๆ ส ำหรับยื่นเพิ่มเติม 

ท่ี รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

ไม่พบเอกสารอืน่ ๆ ส าหรับยืน่เพ่ิมเติม 
 

16. ค่ำธรรมเนียม 

ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม 

 
17. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก 

หมายเหตุ (0-3576-0436 ต่อ 12) 
2) ช่องทำงกำรร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชน ส านกัปลัดส านกันายกรฐัมนตรี 

หมายเหตุ ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 
เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 

 
18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 

 
19. หมำยเหตุ 

- 
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วันท่ีพิมพ์ 22/07/2558 
สถำนะ รออนุมตัิข ัน้ที่ 1 โดยหวัหน้า

หน่วยงาน (Reviewer) 
จัดท ำโดย องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้า

สนุก อ าเภอท่าเรือ จงัหวดั
พระนครศรีอยุธยา สถ.มท. 

อนุมัติโดย - 
เผยแพร่โดย - 

 

 
 

 


