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คู่มือส ำหรับประชำชน: การขอรับการสงเคราะหผ์ู้ป่วยเอดส ์
หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ: องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นโป่ง อ าเภอเวียงป่าเป้า จงัหวดัเชียงราย 
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ชื่อกระบวนงำน: การขอรบัการสงเคราะหผ์ูป่้วยเอดส ์

2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน: องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นโป่ง อ าเภอเวียงป่าเป้า จงัหวดัเชียงราย 

3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว  
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: รบัแจง้  
5. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือที่เก่ียวข้อง: 

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการจ่ายเงินสงเคราะหเ์พื่อการยงัชีพขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น พ.ศ. 
2548 
 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป  

7. พืน้ที่ให้บริกำร: ทอ้งถิ่น  

8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ -  

ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ  0 วนั  
9. ข้อมูลสถติ ิ
 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0  

 จ ำนวนค ำขอที่มำกที่สดุ 0  

 จ ำนวนค ำขอที่น้อยทีสุ่ด 0  

10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน การขอรบัการสงเคราะหผ์ูป่้วยเอดส ์  
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร  

1) สถานทีใ่ห้บริการ ท่ีท าการองคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นโป่ง 69 หมู่ 4 ต าบลบา้นโป่ง อ าเภอเวียงป่าเป้า 
จงัหวดัเชียงราย /ติดต่อดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนั จนัทร ์ถึง วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุท่ีทางราชการก าหนด) ตัง้แต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพกัเท่ียง) 
หมายเหต ุ(ระยะเวลาเปิดใหบ้ริการ 1 – 30 พฤศจิกายน ของทกุปี) 

 
12. หลักเกณฑ ์วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรย่ืนค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการจ่ายเงินสงเคราะหเ์พื่อการยงัชีพขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘ ก าหนดใหผู้ป่้วยเอดสท่ี์มีคณุสมบติัครบถว้นตามระเบียบฯ 
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และมีความประสงคจ์ะขอรบัการสงเคราะหใ์หย้ื่นค าขอต่อผูบ้ริหารทอ้งถิ่นท่ีตนมีผูล้  าเนาอยู่ 
กรณีไม่สามารถเดินทางมายื่นค าขอรบัการสงเคราะหด์ว้ยตนเองไดจ้ะมอบอ านาจใหผู้อ้ปุการะมาด าเนินการก็ได้ 
 
 
 
 หลกัเกณฑ ์
 
 
     ผูม้ีสิทธิจะไดร้บัเงินสงเคราะหต์อ้งเป็นผูม้ีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้ม ดงัต่อไปนี ้
 
1. เป็นผูป่้วยเอดสท่ี์แพทยไ์ดร้บัรองและท าการวินิจฉัยแลว้ 
 
2. มีภมูิล าเนาอยู่ในเขตพืน้ท่ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น 
 
    3. มีรายไดไ้ม่เพียงพอแก่การยงัชีพ หรือถกูทอดทิง้ หรือขาดผูอ้ปุการะเลีย้งด ู
หรือไม่สามารถประกอบอาชีพเลีย้งตนเองไดใ้นการขอรบัการสงเคราะหผ์ูป่้วยเอดส ์
ผูป่้วยเอดสท่ี์ไดร้บัความเดือดรอ้นกว่า หรือผูท่ี้มีปัญหาซ า้ซอ้น หรือผูท่ี้อยูอ่าศยั      
อยู่ในพืน้ท่ีห่างไกลทรุกันดารยากต่อการเขา้ถึงบริการของรฐัเป็นผูไ้ดร้บัการพิจารณาก่อน 
 
 
 วิธีการ 
 
 
    1. ผูป่้วยเอดส ์ยื่นค าขอตามแบบพรอ้มเอกสารหลกัฐานต่อองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น ณ 
ท่ีท าการองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น ดว้ยตนเองหรือ มอบอ านาจใหผู้อ้ปุการะมาด าเนินการก็ได ้
 
    2. ผูป่้วยเอดสร์บัการตรวจสภาพความเป็นอยู ่คณุสมบติัว่าสมควรไดร้บัการสงเคราะหห์รือไม่ 
โดยพิจารณาจากความเดือดรอ้น เป็นผูท่ี้มีปัญหาซ า้ซอ้น 
หรือเป็นผูท่ี้อยู่อาศยัอยู่ในพืน้ท่ีห่างไกลทรุกันดารยากต่อการเขา้ถึงบริการของรฐั 
 
    3.กรณีผูป่้วยเอดสท่ี์ไดร้บัเบีย้ยงัชีพยา้ยท่ีอยู่ ถือว่าขาดคณุสมบติัตามนยัแห่งระเบียบ 
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ตอ้งไปยื่นความประสงคต่์อองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นแห่งใหม่ท่ีตนยา้ยไปเพื่อพิจารณาใหม่ 
 
 
 
 
13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหต ุ

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผูท่ี้ประสงคจ์ะขอรบัการสงเ
คราะหห์รือผูร้บัมอบอ านาจ 
ยื่นค าขอ     
พรอ้มเอกสารหลกัฐาน 
และเจา้หนา้ท่ีตรวจสอบค า
รอ้งขอลงทะเบียน 
และเอกสารหลกัฐานประก
อบ 
 

45 นาที องคก์ารบริหารส่
วนต าบลบา้นโป่
ง 
อ าเภอเวียงป่าเป้
า 
จงัหวดัเชียงราย 

(1. ระยะเวลา : 45 
นาที 
(ระบุระยะเวลาจริ
ง) 
2. 
หน่วยงานผูร้บัผิด
ชอบ คือ 
เทศบาล.....(ระบุชื่
อ) / 
องคก์ารบริหารส่ว
นต าบล.....(ระบุชื่
อ) / เมอืงพทัยา) 

2) 

การพิจารณา 
 

ออกใบนดัหมายตรวจสภา
พความเป็นอยู่ 
และคณุสมบติั 
 

15 นาที องคก์ารบริหารส่
วนต าบลบา้นโป่
ง 
อ าเภอเวียงป่าเป้
า 
จงัหวดัเชียงราย 

(1. ระยะเวลา : 15 
นาที 
(ระบุระยะเวลาท่ีใ
หบ้ริการจริง) 
2. 
หน่วยงานผูร้บัผิด
ชอบ คือ 
เทศบาล.....(ระบุชื่
อ) / 
องคก์ารบริหารส่ว
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ที่ ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหต ุ

นต าบล.....(ระบุชื่
อ) / เมอืงพทัยา) 

3) 

การพิจารณา 
 

ตรวจสภาพความเป็นอยู่แล
ะคณุสมบติัของผูท่ี้ประสงค์
รบัการสงเคราะห ์
 

3 วนั องคก์ารบริหารส่
วนต าบลบา้นโป่
ง 
อ าเภอเวียงป่าเป้
า 
จงัหวดัเชียงราย 

(1. ระยะเวลา : 
ไม่เกิน 3 วนั 
นบัจากไดร้บัค าข
อ 
(ระบุระยะเวลาท่ีใ
หบ้ริการจริง) 
2. 
หน่วยงานผูร้บัผิด
ชอบ คือ 
เทศบาล.....(ระบุชื่
อ) / 
องคก์ารบริหารส่ว
นต าบล.....(ระบุชื่
อ) / เมอืงพทัยา) 

4) 

การพิจารณา 
 

จดัท าทะเบียนประวติัพรอ้ม
เอกสารหลกัฐานประกอบค
วามเห็นเพื่อเสนอผูบ้ริหารพิ
จารณา 
 

2 วนั องคก์ารบริหารส่
วนต าบลบา้นโป่
ง 
อ าเภอเวียงป่าเป้
า 
จงัหวดัเชียงราย 

(1. ระยะเวลา : 
ไม่เกิน 2 วนั 
นบัจากการออกต
รวจสภาพความเป็
นอยู่ 
(ระบุระยะเวลาท่ีใ
หบ้ริการจริง) 
2. 
หน่วยงานผูร้บัผิด
ชอบ คือ 
เทศบาล.....(ระบุชื่
อ) / 
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ที่ ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหต ุ

องคก์ารบริหารส่ว
นต าบล.....(ระบุชื่
อ) / เมอืงพทัยา) 

5) 

การพิจารณา 
 

พิจารณาอนมุติั 
 

7 วนั องคก์ารบริหารส่
วนต าบลบา้นโป่
ง 
อ าเภอเวียงป่าเป้
า 
จงัหวดัเชียงราย 

(1. ระยะเวลา : 
ไม่เกิน 7 วนั 
นบัแต่วนัท่ียื่นค าข
อ 
(ระบุระยะเวลาท่ีใ
หบ้ริการจริง) 
2. ผูร้บัผิดชอบ คือ 
ผูบ้ริหารองคก์รปก
ครองส่วนทอ้งถิ่น 
3. 
กรณีมีขอ้ขดัขอ้งเ
กี่ยวกบัการพิจาร
ณา ไดแ้ก่ 
สภาพความเป็นอ
ยู่ คณุสมบติั 
หรือขอ้จ ากดัดา้นง
บประมาณจะแจง้
เหตขุดัขอ้งท่ีไม่สา
มารถใหก้ารสงเคร
าะหใ์หผู้ข้อทราบไ
ม่เกินระยะเวลาท่ี
ก าหนด 
) 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม   13 วนั 
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14. งำนบริกำรนี ้ผ่ำนกำรด ำเนนิกำรลดขัน้ตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว  
ยงัไม่ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน 
 
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรย่ืนค ำขอ 

15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหต ุ

1) 

บตัรประจ ำตวัปร
ะชำชนหรือบตัรอื่
นท่ีออกใหโ้ดยห
น่วยงำนของรฐัท่ี
มีรูปถ่ำยพรอ้ม
ส ำเนำ 

- 1 1 ชดุ - 

2) 
ทะเบียนบำ้นพร้
อมส ำเนำ 

- 1 1 ชดุ - 

3) 

สมดุบญัชีเงินฝำ
กธนำคำรพรอ้ม
ส ำเนำ 
(กรณีท่ีผูข้อรบัเงิ
นเบีย้ยงัชีพผูป้ระ
สงคข์อรบัเงินเบี ้
ยยงัชีพผูส้งูอำยุ
ประสงคข์อรบัเงิ
นเบีย้ยงัชีพผูส้งูอ
ำยผุ่ำนธนำคำร) 

- 1 1 ชดุ - 

4) 

หนงัสือมอบอ ำน
ำจ 
(กรณีมอบอ ำนำ
จใหด้ ำเนินกำรแ
ทน)  

- 1 0 ฉบบั - 

5) บตัรประจ ำตวัปร - 1 1 ชดุ - 
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหต ุ

ะชำชนหรือบตัรอื่
นท่ีออกใหโ้ดยห
น่วยงำนของรฐั 
ท่ีมีรูปถ่ำยพรอ้ม
ส ำเนำของผูร้บัม
อบอ ำนำจ 
(กรณีมอบอ ำนำ
จใหด้ ำเนินกำรแ
ทน) 

6) 

สมดุบญัชีเงินฝำ
กธนำคำรพรอ้ม
ส ำเนำของผูร้บัม
อบอ ำนำจ 
(กรณีท่ีผูข้อรบัเงิ
นเบีย้ยงัชีพผูป้ระ
สงคข์อรบัเงินเบี ้
ยยงัชีพผูส้งูอำยุ
ประสงคข์อรบัเงิ
นเบีย้ยงัชีพผูส้งูอ
ำยผุ่ำนธนำคำรข
องผูร้บัมอบอ ำน
ำจ) 

- 1 1 ชดุ - 

 
15.2) เอกสำรอ่ืน ๆ ส ำหรับย่ืนเพิม่เติม 

ที่ รำยกำรเอกสำร
ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหต ุ

ไม่พบเอกสารอืน่ ๆ ส าหรบัยืน่เพิ่มเติม 
 

16. ค่ำธรรมเนียม 
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ไม่มีขอ้มูลค่าธรรมเนยีม 

 
17. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน ศนูยด์ ารงธรรมองคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นโป่ง อ าเภอเวียงป่าเป้า จงัหวดัเชียงาย 

โทร 0-5378-1989 หรือทางเว็บไซต ์www.tambonbanpong.go.th 
หมายเหตุ - 

2) ช่องทำงกำรร้องเรียน ศนูยบ์ริการประชาชน ส านกัปลดัส านกันายกรฐัมนตรี 
หมายเหตุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสิุต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสิุต กทม. 10300) 

 
18. ตัวอย่ำงแบบฟอรม์ ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคู่มอืการกรอก 

 
19. หมำยเหต ุ
- 
 

วันที่พมิพ ์ 06/08/2558 
สถำนะ รออนมุติัขัน้ท่ี 2 โดยส านกังาน 

ก.พ.ร. (OPDC) 
จัดท ำโดย องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นโป่ง 

อ าเภอเวียงป่าเป้า จงัหวดัเชียงราย 
สถ.มท. 

อนุมัติโดย - 
เผยแพร่โดย - 

 
 

 
 


