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คู่มือสําหรับประชาชน: การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ 

หน่วยงานทีรับผิดชอบ: องคก์ารบริหารส่วนตาํบลซบัสมบูรณ ์

กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 

 

.ชือกระบวนงาน:การขอรับการสงเคราะห์ผูป่้วยเอดส์ 

.หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: กองสวสัดิการฯ องคก์ารบริหารส่วนตาํบลซบัสมบูรณ์ 

.ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการทีเบด็เสร็จในหน่วยเดียว  

.หมวดหมู่ของงานบริการ:รับแจง้  

.กฎหมายทีให้อํานาจการอนุญาต หรือทีเกียวข้อง: 

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพือการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 

พ.ศ. 2548 

.ระดับผลกระทบ: บริการทวัไป  

.พืนทีให้บริการ: ทอ้งถิน  

.กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงทกํีาหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาทีกําหนดตามกฎหมาย / ข้อกําหนด ฯลฯ 0วนั 

.ข้อมูลสถิติ 

 จาํนวนเฉลยีต่อเดือน0  

 จาํนวนคาํขอทีมากทีสุด 0  

 จาํนวนคาํขอทีนอ้ยทสุีด 0  

.ชืออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคู่มอืประชาชน] การขอรับการสงเคราะห์ผูป่้วยเอดส์   22/05/2558 16:47  

.ช่องทางการให้บริการ  

     1) สถานทีให้บริการ    หมู่ที  9 ทีทาํการองค์การบริหารส่วนตาํบลซับสมบรูณ์ ตาํบลซับสมบูรณ์  อาํเภอวิเชียรบุรี 

 จังหวดัเพชรบรูณ์ ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ  ตังแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทียง) 

หมายเหตุ (ระยะเวลาเปิดให้บริการ 1 – 30 พฤศจิกายนของทุกปี) 

 

.หลักเกณฑ์ วธีิการ เงือนไข(ถ้ามี) ในการยืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพือการยงัชีพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถินพ.ศ. 

๒๕๔๘กาํหนดใหผู้ป่้วยเอดส์ทีมีคุณสมบติัครบถว้นตามระเบียบฯและมีความประสงค์จะขอรับการสงเคราะห์ให้ยืนคาํ

ขอต่อผูบ้ริหารทอ้งถนิทีตนมีผูล้าํเนาอยูก่รณีไม่สามารถเดินทางมายืนคาํขอรับการสงเคราะห์ดว้ยตนเองไดจ้ะมอบอาํนาจ

ใหผู้อุ้ปการะมาดาํเนินการก็ได ้
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หลักเกณฑ์ 

ผูมี้สิทธิจะไดร้ับเงินสงเคราะห์ตอ้งเป็นผูมี้คุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มดงัต่อไปนี 

1. เป็นผูป่้วยเอดส์ทีแพทยไ์ดรั้บรองและทาํการวินิจฉยัแลว้ 

2. มีภูมิลาํเนาอยูใ่นเขตพืนทีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน 

3. มีรายไดไ้ม่เพียงพอแก่การยงัชีพหรือถูกทอดทิ งหรือขาดผูอุ้ปการะเลียงดูหรือไม่สามารถประกอบอาชีพเลียงตนเองได้

ในการขอรับการสงเคราะห์ผูป่้วยเอดส์ผูป่้วยเอดส์ทีไดรั้บความเดือดร้อนกว่าหรือผูที้มีปัญหาซาํซ้อนหรือผูที้อยูอ่าศยัอยู่

ในพืนทีห่างไกลทุรกนัดารยากตอ่การเขา้ถึงบริการของรัฐเป็นผูไ้ดรั้บการพิจารณาก่อน 

วิธีการ 

    1. ผูป่้วยเอดส์ยนืคาํขอตามแบบพร้อมเอกสารหลกัฐานต่อองคก์รปกครองส่วนทอ้งถนิณทีทาํการองคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถินดว้ยตนเองหรือมอบอาํนาจใหผู้อุ้ปการะมาดาํเนินการก็ได ้

    2. ผูป่้วยเอดส์รับการตรวจสภาพความเป็นอยูคุ่ณสมบติัวา่สมควรไดรั้บการสงเคราะห์หรือไม่โดยพิจารณาจากความ

เดือดร้อนเป็นผูท้ีมีปัญหาซาํซอ้นหรือเป็นผูที้อยูอ่าศยัอยู่ในพืนทีห่างไกลทุรกนัดารยากต่อการเขา้ถึงบริการของรัฐ 

    3.กรณีผูป่้วยเอดส์ทีไดรั้บเบียยงัชีพยา้ยทีอยู่ถือวา่ขาดคณุสมบตัติามนยัแห่งระเบียบตอ้งไปยนืความประสงคต่์อองค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถนิแห่งใหม่ทีตนยา้ยไปเพือพิจารณาใหม่ 

 

.ขันตอน ระยะเวลา และส่วนงานทีรับผิดชอบ 

ที ประเภทขนัตอน 
รายละเอียดของขนัตอนการ

บริการ 

ระยะเวลา

ใหบ้ริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 

 

ผูที้ประสงคจ์ะขอรับการ

สงเคราะห์หรือผูรั้บมอบ

อาํนาจยืนคาํขอพร้อม

เอกสารหลกัฐานและ

เจา้หนา้ทีตรวจสอบคาํร้อง

ขอลงทะเบียนและเอกสาร

หลกัฐานประกอบ 

 

45 นาที กองสวสัดิการ 

อบต.ซับสมบูรณ์ 

 

2) 

การพิจารณา 

 

ออกใบนดัหมายตรวจสภาพ

ความเป็นอยูแ่ละคุณสมบตัิ 

 

15 นาที กองสวสัดิการ 

อบต.ซับสมบูรณ์ 
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ที ประเภทขนัตอน 
รายละเอียดของขนัตอนการ

บริการ 

ระยะเวลา

ใหบ้ริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

3) 

การพิจารณา 

 

ตรวจสภาพความเป็นอยู่

และคุณสมบติัของผูที้

ประสงค์รับการสงเคราะห์ 

 

3 วนั กองสวสัดิการ 

อบต.ซับสมบูรณ์ 

 

4) 

การพิจารณา 

 

จดัทาํทะเบียนประวติัพร้อม

เอกสารหลกัฐานประกอบ

ความเห็นเพือเสนอผูบ้ริหาร

พิจารณา 

 

2 วนั กองสวสัดิการ 

อบต.ซับสมบูรณ์ 

 

5) 
การพิจารณา 

 

พิจารณาอนุมติั 

 

7 วนั กองสวสัดิการ 

อบต.ซับสมบูรณ์ 

 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 13 วนั 

 

.งานบริการนีผ่านการดําเนินการลดขันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  

ยงัไม่ผ่านการดาํเนินการลดขนัตอน 

.รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืนคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที 
รายการเอกสาร

ยืนยนัตวัตน 

หน่วยงานภาครัฐผู ้

ออกเอกสาร 

จาํนวนเอกสาร 

ฉบบัจริง 

จาํนวนเอกสาร 

สําเนา 

หน่วยนบั

เอกสาร  
หมายเหตุ 

1) 

บตัรประจาํตวั

ประชาชนหรือ

บตัรอืนทีออกให้

โดยหน่วยงาน

ของรัฐทีมีรูปถ่าย

พร้อมสําเนา 

- 1 1 ชุด - 

2) 
ทะเบียนบา้น

พร้อมสําเนา 

- 1 1 ชุด - 

3) 
สมุดบญัชีเงิน

ฝากธนาคาร

- 1 1 ชุด - 
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ที 
รายการเอกสาร

ยืนยนัตวัตน 

หน่วยงานภาครัฐผู ้

ออกเอกสาร 

จาํนวนเอกสาร 

ฉบบัจริง 

จาํนวนเอกสาร 

สําเนา 

หน่วยนบั

เอกสาร  
หมายเหตุ 

พร้อมสําเนา 

(กรณีทีผูข้อรับ

เงินเบียยงัชีพผู ้

ประสงค์ขอรับ

เงินเบียยงัชีพ

ผูสู้งอายปุระสงค์

ขอรับเงินเบียยงั

ชีพผูสู้งอายุผ่าน

ธนาคาร) 

4) 

หนงัสือมอบ

อาํนาจ (กรณี

มอบอาํนาจให้

ดาํเนินการแทน)  

- 1 0 ฉบบั - 

5) 

บตัรประจาํตวั

ประชาชนหรือ

บตัรอืนทีออกให้

โดยหน่วยงาน

ของรัฐทีมีรูปถ่าย

พร้อมสําเนาของ

ผูรั้บมอบอาํนาจ 

(กรณีมอบอาํนาจ

ใหด้าํเนินการ

แทน) 

- 1 1 ชุด - 

6) 

สมุดบญัชีเงิน

ฝากธนาคาร

พร้อมสําเนาของ

ผูรั้บมอบอาํนาจ 

(กรณีทีผูข้อรับ

เงินเบียยงัชีพผู ้

ประสงค์ขอรับ

- 1 1 ชุด - 
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ที 
รายการเอกสาร

ยืนยนัตวัตน 

หน่วยงานภาครัฐผู ้

ออกเอกสาร 

จาํนวนเอกสาร 

ฉบบัจริง 

จาํนวนเอกสาร 

สําเนา 

หน่วยนบั

เอกสาร  
หมายเหตุ 

เงินเบียยงัชีพ

ผูสู้งอายปุระสงค์

ขอรับเงินเบียยงั

ชีพผูสู้งอายุผ่าน

ธนาคารของผูรั้บ

มอบอาํนาจ) 

 

15.2) เอกสารอืน ๆ สําหรับยืนเพิมเติม 

ที 
รายการเอกสาร

ยืนเพิมเติม 

หน่วยงานภาครัฐผู ้

ออกเอกสาร 

จาํนวนเอกสาร 

ฉบบัจริง 

จาํนวนเอกสาร 

สําเนา 

หน่วยนบั

เอกสาร  
หมายเหตุ 

ไม่พบเอกสารอืน ๆ สําหรับยืนเพิมเติม 

 

.ค่าธรรมเนียม 

ไม่มข้ีอมลูค่าธรรมเนียม 

 

.ช่องทางการร้องเรียน 

1) ช่องทางการร้องเรียน   หมู่ที 9 องคก์ารบริหารส่วนตาํบลซบัสมบูรณ์ ตาํบลซบัสมบูรณ์ อาํเภอวเิชียรบุรี  

 จงัหวดัเพชรบูรณ์ 8   โทร 056713987  

 www.subsombun.go.th 

.ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

ไม่มแีบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 

 

.หมายเหตุ 

- 

 
 


