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คู่มือส าหรับประชาชน: การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ 

หน่วยงานที่รบัผิดชอบ: องค์การบริหารส่วนต าบลวงัใหม่ อ าเภอป่าบอน จงัหวดัพทัลุง  
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ช่ือกระบวนงาน: การขอรบัการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: องค์การบริหารส่วนต าบลวงัใหม่ อ าเภอป่าบอน จงัหวดัพทัลุง 
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุมตัิ  
5. กฎหมายท่ีให้อ านาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวข้อง: 

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยงัชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ .ศ. 
2548 
 

6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความส าคญัด้านเศรษฐกิจ/สังคม  

7. พืน้ท่ีให้บริการ: ท้องถ่ิน  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาท่ีก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ  0 นาที  
9. ข้อมูลสถิติ 

 จ านวนเฉล่ียต่อเดือน 0  

 จ านวนค าขอท่ีมากท่ีสุด 0  

 จ านวนค าขอท่ีน้อยท่ีสุด 0  

10. ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน [ส าเนาคู่มือประชาชน] การขอรบัการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ 19/07/2558 20:05  
11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานท่ีให้บริการ ท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบลวงัใหม่ ถนนห้วยทราย-ปากพะยนู อ าเภอปากพะยนู 
จังหวดัพัทลุง 93170/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนั จันทร์ ถึง วนัศุกร์ (ยกเวน้วนัหยดุท่ีทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. 
หมายเหตุ - 

 
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยงัชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินพ .ศ. ๒๕๔๘
ก าหนดให้ผู้ป่วยเอดส์ที่มีคุณสมบตัิครบถ้วนตามระเบียบฯและมีความประสงค์จะขอรบัการสงเคราะห์ให้ย่ืนค าขอต่อ
ผู้บริหารท้องถ่ินที่ตนมีผู้ล าเนาอยู่กรณีไม่สามารถเดินทางมาย่ืนค าขอรับการสงเคราะห์ด้วยตนเองได้จะมอบอ านาจให้ผู้
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อุปการะมาด าเนินการก็ได้ 
      หลักเกณฑ์ 
ผู้มีสิทธิจะได้รบัเงินสงเคราะห์ต้องเป็นผู้มีคุณสมบตัิและไม่มีลักษณะต้องห้ามดงัต่อไปนี  ้
1. เป็นผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้รบัรองและท าการวินิจฉัยแล้ว 
2. มีภูมิล าเนาอยู่ในเขตพืน้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
3. มีรายได้ไม่เพียงพอแก่การยงัชีพหรือถูกทอดทิง้หรือขาดผู้อุปการะเลีย้งดูหรือไม่สามารถประกอบอาชีพเลี ย้งตนเองได้
ในการขอรบัการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับความเดือดร้อนกว่าหรือผู้ที่ มีปัญหาซ า้ซ้อนหรือผู้ที่อยู่อาศ ัยอยู่
ในพืน้ที่ห่างไกลทุรกนัดารยากต่อการเข้าถึงบริการของรฐัเป็นผู้ได้รบัการพิจารณาก่อน  
      วิธีการ 
  1. ผู้ป่วยเอดส์ย่ืนค าขอตามแบบพร้อมเอกสารหลักฐานต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินณที่ท าการองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินด้วยตนเองหรือมอบอ านาจให้ผู้อุปการะมาด าเนินการก็ได้ 
  2. ผู้ป่วยเอดส์รบัการตรวจสภาพความเป็นอยู่คุณสมบตัิว่าสมควรได้รบัการสงเคราะห์หรือไม่โดยพิจารณาจากความ
เดือดร้อนเป็นผู้ที่มีปัญหาซ า้ซ้อนหรือเป็นผู้ที่อยู่อาศ ัยอยู่ในพืน้ที่ห่างไกลทุรกนัดารยากต่อการเข้าถึงบริการของรฐั  
  3.กรณีผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รบัเบีย้ยงัชีพย้ายที่อยู่ถือว่าขาดคุณสมบตัิตามนยัแห่งระเบียบต้องไปย่ืนความประสงค์ต่อ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแห่งใหม่ที่ตนย้ายไปเพื่อพิจารณาใหม่ 
 
13. ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผู้ที่ประสงค์จะขอรบัการ
สงเคราะห์หรือผู้รบัมอบ
อ านาจย่ืนค าขอพร้อม
เอกสารหลักฐานและ
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบค าร้อง
ขอลงทะเบียนและเอกสาร
หลักฐานประกอบ 
 

45 นาที - (1. ระยะเวลา : 45 
นาที (ระบุ
ระยะเวลาจริง) 
2. หน่วยงาน
ผู้รบัผิดชอบคือ 
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลวงัใหม่ 
อ าเภอป่าบอน 
จงัหวดัพทัลุง 
) 

2) การพิจารณา 
 

ออกใบนดัหมายตรวจ 15 นาที - (1. ระยะเวลา : 15 
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ท่ี ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

สภาพความเป็นอยู่และ
คุณสมบตัิ 
 

นาที (ระบุ
ระยะเวลาที่
ให้บริการจริง) 
2. หน่วยงาน
ผู้รบัผิดชอบคือ 
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลวงัใหม่ 
อ าเภอป่าบอน 
จงัหวดัพทัลุง 
) 

3) 

การพิจารณา 
 

ตรวจสภาพความเป็นอยู่
และคุณสมบตัิของผู้ที่
ประสงค์รบัการสงเคราะห์ 
 

3 วนั - (1. ระยะเวลา : ไม่
เกิน 3 วนันบัจาก
ได้รบัค าขอ (ระบุ
ระยะเวลาที่
ให้บริการจริง) 
2. หน่วยงาน
ผู้รบัผิดชอบคือ 
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลวงัใหม่ 
อ าเภอป่าบอน 
จงัหวดัพทัลุง 
) 

4) 

การพิจารณา 
 

จดัท าทะเบียนประวตัิพร้อม
เอกสารหลักฐานประกอบ
ความเห็นเพื่อเสนอผู้บริหาร
พิจารณา 
 

2 วนั - (1. ระยะเวลา : ไม่
เกิน 2 วนันบัจาก
การออกตรวจ
สภาพความ
เป็นอยู่ (ระบุ
ระยะเวลาที่
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ท่ี ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

ให้บริการจริง) 
2. หน่วยงาน
ผู้รบัผิดชอบคือ 
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลวงัใหม่ 
อ าเภอป่าบอน 
จงัหวดัพทัลุง 
) 

5) 

การพิจารณา 
 

พิจารณาอนุมตัิ 
 

7 วนั - (1. ระยะเวลา : ไม่
เกิน 7 วนันบัแต่
วนัที่ย่ืนค าขอ 
(ระบุระยะเวลาที่
ให้บริการจริง) 
2. ผู้รบัผิดชอบคือ
ผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 
3. กรณีมี
ข้อขดัข้องเก่ียวกบั
การพิจารณา
ได้แก่สภาพความ
เป็นอยู่คุณสมบตัิ
หรือข้อจ ากดัด้าน
งบประมาณ
จะแจ้งเหตุขดัข้อง
ที่ไม่สามารถให้
การสงเคราะห์ให้ผู้
ขอทราบไม่เกิน
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ท่ี ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

ระยะเวลาที่
ก าหนด 
) 
 

ระยะเวลาด าเนินการรวม   13 วนั 
 

14. งานบริการนี ้ ผ่านการด าเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
ยงัไม่ผ่านการด าเนินการลดขัน้ตอน 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ท่ี รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
บตัรประจ าตวั
ประชาชน 

- 1 1 ชุด - 

2) 
ส าเนาทะเบียน
บ้าน 

- 1 1 ชุด - 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเติม 

ท่ี รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

สมุดบญัชีเงิน
ฝากธนาคาร
พร้อมส าเนา 
(กรณีที่ผู้ขอรบั
เงินเสงเคราะห์
ผู้ป่วยเอดส์  ผ่าน
ธนาคาร) 

- 1 1 ชุด - 
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ท่ี รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

2) 

หนงัสือมอบ
อ านาจ (กรณี
มอบอ านาจให้
ด าเนินการแทน)  

- 1 1 ฉบบั - 

3) 

บตัรประจ าตวั
ประชาชนหรือ
บตัรอ่ืนที่ออกให้
โดยหน่วยงาน
ของรฐัที่มีรูปถ่าย
พร้อมส าเนาของ
ผู้รบัมอบอ านาจ 
(กรณีมอบ
อ านาจให้
ด าเนินการแทน) 

- 1 1 ชุด - 

4) 

สมุดบญัชีเงิน
ฝากธนาคาร
พร้อมส าเนาของ
ผู้รบัมอบอ านาจ 
(กรณีที่ผู้ขอรบั
สงเคราะห์ผู้ป่วย
เอดส์ประสงค์
ขอรบัเงิน
สงเคราะห์ผู้ป่วย
เอดส์ผ่าน
ธนาคารของผู้รบั
มอบอ านาจ) 

- 1 1 ชุด - 

5) 
ใบรบัรองแพทย์ที่
ระบุว่าเป็นผู้ป่วย
เอดส์ 

- 1 1 ชุด - 
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16. ค่าธรรมเนียม 
1) ไม่มีค่าธรรมเนียมในการรับลงทะเบียน 

หมายเหตุ -   
 

 
17. ช่องทางการร้องเรียน 

1) ช่องทางการร้องเรียน ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้น สามารถติดต่อเพื่อร้องเรียน 
คดัค้านได้ที่ องค์การบริหารส่วนต าบลวงัใหม่ ถนนห้วยทราย-ปากพะยูน อ าเภอป่าบอน จงัหวดัพทัลุง 93170 
หมายเลขโทรศพัท์ 0 74673 908 หรือ www.wangmai.go.th 
หมายเหตุ - 

2) ช่องทางการร้องเรียน 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. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
1) แบบค าขอรบัการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ 

- 
 

2) แบบฟอร์ม ตวัอย่ง และการกรอก 
- 
 

19. หมายเหตุ 
วันท่ีพิมพ์ 21/07/2558 
สถานะ รออนุมตัิข ัน้ที่ 1 โดยหวัหน้า

หน่วยงาน (Reviewer) 
จัดท าโดย องค์การบริหารส่วนต าบลวงัใหม่ 

อ าเภอป่าบอน จงัหวดัพทัลุง สถ.
มท. 

อนุมัติโดย - 
เผยแพร่โดย - 

 


