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คูม่อืส ำหรบัประชำชน: กำรขอรบักำรสงเครำะหผ์ูป่้วยเอดส ์

หน่วยงำนทีร่บัผดิชอบ: องคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบลกดุกงุ อ ำเภอค ำเขือ่นแกว้ 

จงัหวดัยโสธร 

กระทรวง: กระทรวงมหำดไทย 

 

1. ชือ่กระบวนงำน: กำรขอรบักำรสงเครำะหผ์ูป่้วยเอดส ์

2. หน่วยงำนเจำ้ของกระบวนงำน: องคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบลกดุกงุ อ ำเภอค ำเขือ่นแกว้ 

จงัหวดัยโสธร 

3. ประเภทของงำนบรกิำร: กระบวนงำนบรกิำรทีเ่บ็ดเสรจ็ในหน่วยเดยีว  

4. หมวดหมู่ของงำนบรกิำร: รบัแจง้  

5. กฎหมำยทีใ่หอ้ ำนำจกำรอนุญำต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

1) ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย 

วำ่ดว้ยกำรจำ่ยเงนิสงเครำะหเ์พือ่กำรยงัชพีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ. 

2548 

 

6. ระดบัผลกระทบ: บรกิำรทัว่ไป  

7. พืน้ทีใ่หบ้รกิำร: ทอ้งถิน่  

8. กฎหมำยขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ -  

ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ขอ้ก ำหนด ฯลฯ  0 วนั  

9. ขอ้มูลสถติ ิ

 จ ำนวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 0  

 จ ำนวนค ำขอทีม่ำกทีสุ่ด 0  

 จ ำนวนค ำขอทีน่อ้ยทีสุ่ด 0  

10. ชือ่อำ้งองิของคูม่อืประชำชน ส ำเนำคูม่อืประชำชน 21/07/2015 05:26  

11. ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร  

1) สถำนทีใ่หบ้รกิำร ทีท่ ำกำรองคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบลกดุกงุ/ตดิต่อดว้ยตนเอง ณ 

หน่วยงำน 

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิำรวนั จนัทร ์ถงึ วนัศุกร ์

(ยกเวน้วนัหยุดทีท่ำงรำชกำรก ำหนด) ตัง้แต่เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มพีกัเทีย่ง) 

หมำยเหต ุ(ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร 1 – 30 พฤศจกิำยน ของทุกปี) 

 

12. หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เงือ่นไข(ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 
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 ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย 

วำ่ดว้ยกำรจำ่ยเงนิสงเครำะหเ์พือ่กำรยงัชพีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๘ 

ก ำหนดใหผู้ป่้วยเอดสท์ีม่คีุณสมบตัคิรบถว้นตำมระเบยีบฯ 

และมคีวำมประสงคจ์ะขอรบักำรสงเครำะหใ์หย้ืน่ค ำขอต่อผูบ้รหิำรทอ้งถิน่ทีต่นมผูีล้ ำเนำอ

ยู่ 

กรณีไม่สำมำรถเดนิทำงมำยืน่ค ำขอรบักำรสงเครำะหด์ว้ยตนเองไดจ้ะมอบอ ำนำจใหผู้อ้ปุ

กำระมำด ำเนินกำรก็ได ้

 หลกัเกณฑ ์

     ผูม้สีทิธจิะไดร้บัเงนิสงเครำะหต์อ้งเป็นผูม้คีณุสมบตัแิละไม่มลีกัษณะตอ้งหำ้ม 

ดงัต่อไปนี ้

1. เป็นผูป่้วยเอดสท์ีแ่พทยไ์ดร้บัรองและท ำกำรวนิิจฉัยแลว้ 

2. มภูีมลิ ำเนำอยู่ในเขตพืน้ทีอ่งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

3. มรีำยไดไ้ม่เพยีงพอแกก่ำรยงัชพี หรอืถกูทอดทิง้ หรอืขำดผูอ้ปุกำระเลีย้งดู 

หรอืไม่สำมำรถประกอบอำชพีเลีย้งตนเองไดใ้นกำรขอรบักำรสงเครำะหผ์ูป่้วยเอดส ์

ผูป่้วยเอดสท์ีไ่ดร้บัควำมเดอืดรอ้นกวำ่ หรอืผูท้ีม่ปัีญหำซ ำ้ซอ้น 

หรอืผูท้ีอ่ยู่อำศยัอยู่ในพืน้ทีห่่ำงไกลทุรกนัดำรยำกต่อกำรเขำ้ถงึบรกิำรของรฐัเป็นผูไ้ดร้บั

กำรพจิำรณำกอ่น 

 วธิกีำร 

    1. ผูป่้วยเอดส ์

ยืน่ค ำขอตำมแบบพรอ้มเอกสำรหลกัฐำนตอ่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ ณ 

ทีท่ ำกำรองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ ดว้ยตนเองหรอื 

มอบอ ำนำจใหผู้อ้ปุกำระมำด ำเนินกำรก็ได ้

    2. ผูป่้วยเอดสร์บักำรตรวจสภำพควำมเป็นอยู่ 

คุณสมบตัวิำ่สมควรไดร้บักำรสงเครำะหห์รอืไม่ โดยพจิำรณำจำกควำมเดอืดรอ้น 

เป็นผูท้ีม่ปัีญหำซ ำ้ซอ้น 

หรอืเป็นผูท้ีอ่ยู่อำศยัอยู่ในพืน้ทีห่่ำงไกลทุรกนัดำรยำกต่อกำรเขำ้ถงึบรกิำรของรฐั 

    3.กรณีผูป่้วยเอดสท์ีไ่ดร้บัเบีย้ยงัชพียำ้ยทีอ่ยู่ ถอืวำ่ขำดคุณสมบตัติำมนัยแห่งระเบยีบ 

ตอ้งไปยืน่ควำมประสงคต์่อองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่แห่งใหม่ทีต่นยำ้ยไปเพือ่พจิำรณำ

ใหม่ 

13. ขัน้ตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนทีร่บัผดิชอบ 
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ที ่ ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอยีดของขัน้ต

อนกำรบรกิำร 

ระยะเวลำ

ใหบ้รกิำร 

ส่วนงำน / 

หน่วยงำนทีร่ ั

บผดิชอบ  

หมำยเหต ุ

1) 

กำรตรวจสอบเอ

กสำร 
 

ผูท้ีป่ระสงคจ์ะขอรบั

กำรสงเครำะหห์รอืผู ้

รบัมอบอ ำนำจ 

ยืน่ค ำขอ     

พรอ้มเอกสำรหลกัฐ

ำน 

และเจำ้หนำ้ทีต่รวจส

อบค ำรอ้งขอลงทะเบี

ยน 

และเอกสำรหลกัฐำน

ประกอบ 
 

45 นำท ี กรมส่งเสรมิ

กำรปกครอง

ทอ้งถิน่ 

(1. ระยะเวลำ 

: 45 นำท ี

(ระบรุะยะเวล

ำจรงิ) 

2. 

หน่วยงำนผูร้ ั

บผดิชอบ คอื 

องคก์ำรบรหิ

ำรส่วนต ำบล

กดุกงุ) 

2) 

กำรพจิำรณำ 
 

ออกใบนัดหมำยตรว

จสภำพควำมเป็นอยู่ 

และคุณสมบตั ิ
 

15 นำท ี กรมส่งเสรมิ

กำรปกครอง

ทอ้งถิน่ 

(1. ระยะเวลำ 

: 15 นำท ี

(ระบรุะยะเวล

ำทีใ่หบ้รกิำร

จรงิ) 

2. 

หน่วยงำนผูร้ ั

บผดิชอบ คอื 

องคก์ำรบรหิ

ำรส่วนต ำบล

กดุกงุ) 

3) 

กำรพจิำรณำ 
 

ตรวจสภำพควำมเป็

นอยู่และคณุสมบตัขิ

องผูท้ีป่ระสงคร์บักำร

สงเครำะห ์
 

3 วนั กรมส่งเสรมิ

กำรปกครอง

ทอ้งถิน่ 

(1. ระยะเวลำ 

: ไม่เกนิ 3 

วนั 

นับจำกไดร้บั

ค ำขอ 

(ระบรุะยะเวล
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ที ่ ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอยีดของขัน้ต

อนกำรบรกิำร 

ระยะเวลำ

ใหบ้รกิำร 

ส่วนงำน / 

หน่วยงำนทีร่ ั

บผดิชอบ  

หมำยเหต ุ

ำทีใ่หบ้รกิำร

จรงิ) 

2. 

หน่วยงำนผูร้ ั

บผดิชอบ คอื 

องคก์ำรบรหิ

ำรส่วนต ำบล

กดุกงุ) 

4) 

กำรพจิำรณำ 
 

จดัท ำทะเบยีนประวตัิ

พรอ้มเอกสำรหลกัฐ

ำนประกอบควำมเห็

นเพือ่เสนอผูบ้รหิำร

พจิำรณำ 
 

2 วนั กรมส่งเสรมิ

กำรปกครอง

ทอ้งถิน่ 

(1. ระยะเวลำ 

: ไม่เกนิ 2 

วนั 

นับจำกกำรอ

อกตรวจสภำ

พควำมเป็นอ

ยู่ 

(ระบรุะยะเวล

ำทีใ่หบ้รกิำร

จรงิ) 

2. 

หน่วยงำนผูร้ ั

บผดิชอบ คอื 

องคก์ำรบรหิ

ำรส่วนต ำบล

กดุกงุ) 

5) 

กำรพจิำรณำ 
 

พจิำรณำอนุมตั ิ
 

7 วนั กรมส่งเสรมิ

กำรปกครอง

ทอ้งถิน่ 

(1. ระยะเวลำ 

: ไม่เกนิ 7 

วนั 

นับแต่วนัทีย่ื่

นค ำขอ 
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ที ่ ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอยีดของขัน้ต

อนกำรบรกิำร 

ระยะเวลำ

ใหบ้รกิำร 

ส่วนงำน / 

หน่วยงำนทีร่ ั

บผดิชอบ  

หมำยเหต ุ

(ระบรุะยะเวล

ำทีใ่หบ้รกิำร

จรงิ) 

2. 

ผูร้บัผดิชอบ 

คอื 

ผูบ้รหิำรองค ์

กรปกครองส่

วนทอ้งถิน่ 

3. 

กรณีมขีอ้ขดั

ขอ้งเกีย่วกบั

กำรพจิำรณำ 

ไดแ้ก ่

สภำพควำมเ

ป็นอยู่ 

คุณสมบตั ิ

หรอืขอ้จ ำกดั

ดำ้นงบประมำ

ณจะแจง้เหตุ

ขดัขอ้งทีไ่ม่ส

ำมำรถใหก้ำร

สงเครำะหใ์ห ้

ผูข้อทรำบไม่

เกนิระยะเวลำ

ทีก่ ำหนด 

) 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม   13 วนั 

14.งำนบรกิำรนี ้ผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขัน้ตอน และระยะเวลำปฏบิตัริำชกำรมำแลว้  
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ยงัไม่ผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขัน้ตอน 

 

15. รำยกำรเอกสำรหลกัฐำนประกอบกำรยืน่ค ำขอ 

15.1) เอกสำรยนืยนัตวัตนทีอ่อกโดยหน่วยงำนภำครฐั 

ที ่
รำยกำรเอก
สำรยนืยนัตวั

ตน 

หน่วยงำนภำ

ครฐัผูอ้อกเอก

สำร 

จ ำนวนเอก
สำร 

ฉบบัจรงิ 

จ ำนวนเอกส
ำร 

ส ำเนำ 

หน่วยนั
บเอกส
ำร  

หมำยเหต ุ

1) 

บตัรประจ ำตั

วประชำชนห

รอืบตัรอืน่ที่

ออกใหโ้ดย

หน่วยงำนข

องรฐัทีม่รีูปถ่

ำยพรอ้มส ำเ

นำ 

- 1 1 ชดุ - 

2) 
ทะเบยีนบำ้น

พรอ้มส ำเนำ 

- 1 1 ชดุ - 

3) 

สมุดบญัชเีงิ

นฝำกธนำค

ำรพรอ้มส ำเ

นำ 

(กรณีทีผู่ข้อ

รบัเงนิเบีย้ยงั

ชพีผูป้ระสง

คข์อรบัเงนิเ

บีย้ยงัชพีผูสู้

งอำยุประสง

คข์อรบัเงนิเ

บีย้ยงัชพีผูสู้

งอำยุผ่ำนธ

นำคำร) 

- 1 1 ชดุ - 

4) หนังสอืมอบ - 1 0 ฉบบั - 
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ที ่
รำยกำรเอก
สำรยนืยนัตวั

ตน 

หน่วยงำนภำ

ครฐัผูอ้อกเอก

สำร 

จ ำนวนเอก
สำร 

ฉบบัจรงิ 

จ ำนวนเอกส
ำร 

ส ำเนำ 

หน่วยนั
บเอกส
ำร  

หมำยเหต ุ

อ ำนำจ 

(กรณีมอบ

อ ำนำจใหด้ ำ

เนินกำรแทน

)  

5) 

บตัรประจ ำตั

วประชำชนห

รอืบตัรอืน่ที่

ออกใหโ้ดย

หน่วยงำนข

องรฐั 

ทีม่รีูปถำ่ยพ

รอ้มส ำเนำข

องผูร้บัมอบ

อ ำนำจ 

(กรณีมอบ

อ ำนำจใหด้ ำ

เนินกำรแทน

) 

- 1 1 ชดุ - 

6) 

สมุดบญัชเีงิ

นฝำกธนำค

ำรพรอ้มส ำเ

นำของผูร้บั

มอบอ ำนำจ 

(กรณีทีผู่ข้อ

รบัเงนิเบีย้ยงั

ชพีผูป้ระสง

คข์อรบัเงนิเ

บีย้ยงัชพีผูสู้

- 1 1 ชดุ - 
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ที ่
รำยกำรเอก
สำรยนืยนัตวั

ตน 

หน่วยงำนภำ

ครฐัผูอ้อกเอก

สำร 

จ ำนวนเอก
สำร 

ฉบบัจรงิ 

จ ำนวนเอกส
ำร 

ส ำเนำ 

หน่วยนั
บเอกส
ำร  

หมำยเหต ุ

งอำยุประสง

คข์อรบัเงนิเ

บีย้ยงัชพีผูสู้

งอำยุผ่ำนธ

นำคำรของผู ้

รบัมอบอ ำน

ำจ) 

 

15.2) เอกสำรอืน่ ๆ ส ำหรบัยืน่เพิม่เตมิ 

ที ่
รำยกำรเอก
สำรยืน่เพิม่เ

ตมิ 

หน่วยงำนภำ

ครฐัผูอ้อกเอก

สำร 

จ ำนวนเอก
สำร 

ฉบบัจรงิ 

จ ำนวนเอกส
ำร 

ส ำเนำ 

หน่วยนั
บเอกส
ำร  

หมำยเหต ุ

ไม่พบเอกสำรอืน่ ๆ ส ำหรบัยืน่เพิม่เตมิ 

 

16. คำ่ธรรมเนียม 

ไม่มขีอ้มูลค่ำธรรมเนียม 

 

17. ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน 

ไม่มขีอ้มูลชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน 

 

18. ตวัอย่ำงแบบฟอรม์ ตวัอยำ่ง และคูม่อืกำรกรอก  

ไม่มแีบบฟอรม์ ตวัอย่ำง และคูม่อืกำรกรอก 

 

19. หมำยเหต ุ

- 
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