
คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรขอรับกำรสงเครำะห์ผูป้่วยเอดส์ 

หน่วยงำนที่ให้บริกำร : องค์การบรหิารส่วนต าบลศรสีงคราม อ าเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม กระทรวงมหาดไทย  

 

หลักเกณฑ์ วิธกีำร เง่ือนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 

 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพือ่การยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 

๒๕๔๘ ก าหนดใหผู้้ปว่ยเอดสท์ี่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบฯ และมีความประสงค์จะขอรับการสงเคราะห์ใหย้ื่นค าขอ

ต่อผู้บริหารท้องถ่ินที่ตนมีผูล้ าเนาอยู่ กรณีไมส่ามารถเดินทางมายื่นค าขอรับการสงเคราะห์ดว้ยตนเองไดจ้ะมอบอ านาจใหผู้้

อุปการะมาด าเนนิการกไ็ด ้

 

 

 

 หลักเกณฑ ์

 

 

     ผู้มสีิทธจิะไดร้ับเงินสงเคราะห์ต้องเป็นผู้มีคณุสมบตัิและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 

 

1. เป็นผู้ปว่ยเอดส์ที่แพทย์ได้รบัรองและท าการวนิิจฉัยแล้ว 

 

2. มีภูมิล าเนาอยู่ในเขตพืน้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

    3. มีรายได้ไม่เพยีงพอแก่การยังชีพ หรือถูกทอดทิ้ง หรือขาดผู้อุปการะเลี้ยงดู หรือไมส่ามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเอง

ได้ในการขอรบัการสงเคราะหผ์ู้ปว่ยเอดส์ ผูป้ว่ยเอดสท์ี่ได้รับความเดือดร้อนกวา่ หรือผู้ที่มปีัญหาซ้ าซ้อน หรือผู้ที่อยู่อาศยั      

อยู่ในพื้นทีห่่างไกลทรุกันดารยากต่อการเข้าถึงบริการของรัฐเป็นผู้ไดร้ับการพิจารณาก่อน 

 

 

 วิธีการ 

 



 

    1. ผู้ปว่ยเอดส์ ยืน่ค าขอตามแบบพร้อมเอกสารหลักฐานตอ่องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น ณ ที่ท าการองค์กรปกครองสว่น

ท้องถิ่น ดว้ยตนเองหรือ มอบอ านาจใหผู้้อปุการะมาด าเนินการก็ได ้

 

    2. ผู้ปว่ยเอดส์รบัการตรวจสภาพความเป็นอยู่ คุณสมบัตวิ่าสมควรได้รบัการสงเคราะหห์รือไม่ โดยพิจารณาจากความ

เดือดร้อน เปน็ผูท้ี่มีปัญหาซ้ าซอ้น หรือเป็นผู้ที่อยู่อาศยัอยู่ในพื้นทีห่่างไกลทุรกนัดารยากต่อการเข้าถึงบริการของรฐั 

 

    3.กรณผีู้ปว่ยเอดส์ทีไ่ด้รบัเบี้ยยังชีพย้ายที่อยู่ ถือว่าขาดคณุสมบัตติามนัยแห่งระเบียบ ตอ้งไปยืน่ความประสงค์ต่อองคก์ร

ปกครองสว่นท้องถิ่นแห่งใหมท่ีต่นย้ายไปเพื่อพิจารณาใหม่ 

 

 

  

 

ช่องทำงกำรให้บริกำร 

 

 สถานทีใ่ห้บริการ 
(หมายเหต:ุ (ระยะเวลาเปดิใหบ้ริการ 1 – 30 พฤศจิกายน ของ
ทุกป)ี)  
ส่วนสวสัดิการสังคม องค์การบริหารสว่นต าบลศรสีงคราม     
ต.ศรีสงคราม อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม  โทร/โทรสาร         
0-4259-9496/ติดต่อดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปดิใหบ้ริการ เปดิให้บริการวนั จนัทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยดุที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่
เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

 

ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม : 13 วัน 

 

ล ำดบั ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผดิชอบ 
1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

ผู้ที่ประสงคจ์ะขอรับการสงเคราะห์หรือผู้รบัมอบอ านาจ ยื่น
ค าขอ     พร้อมเอกสารหลักฐาน และเจ้าหน้าที่ตรวจสอบค า

45 นาท ี กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

 



ล ำดบั ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผดิชอบ 
ร้องขอลงทะเบียน และเอกสารหลักฐานประกอบ 
(หมายเหต:ุ (1. ระยะเวลา : 45 นาท ี
2. หนว่ยงานผู้รับผิดชอบ คือ  องค์การบรหิารส่วนต าบลศรี
สงคราม ต.ศรีสงคราม อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม  โทร/
โทรสาร 0-4259-9496))  

2) กำรพิจำรณำ 
ออกใบนัดหมายตรวจสภาพความเป็นอยู่ และคณุสมบัติ 
(หมายเหต:ุ (1. ระยะเวลา : 15 นาท ี
2. หนว่ยงานผู้รับผิดชอบ คือ  องค์การบรหิารส่วนต าบลศรี
สงคราม ต.ศรีสงคราม อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม  โทร/
โทรสาร 0-4259-9496))  

15 นาท ี กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

 

3) กำรพิจำรณำ 
ตรวจสภาพความเป็นอยูแ่ละคณุสมบัติของผู้ทีป่ระสงคร์ับการ
สงเคราะห ์
(หมายเหต:ุ (1. ระยะเวลา : ไม่เกิน 3 วัน นบัจากได้รบัค าขอ 
2. หนว่ยงานผู้รับผิดชอบ คือ องค์การบรหิารส่วนต าบลศรี
สงคราม ต.ศรีสงคราม อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม โทร/
โทรสาร 0-4259-9496))  

3 วัน กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

 

4) กำรพิจำรณำ 
จัดท าทะเบยีนประวัติพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบ
ความเหน็เพื่อเสนอผู้บริหารพจิารณา 
(หมายเหต:ุ (1. ระยะเวลา : ไม่เกิน 2 วัน นบัจากการออก
ตรวจสภาพความเป็นอยู ่
2. หนว่ยงานผู้รับผิดชอบ คือ  องค์การบรหิารส่วนต าบลศรี
สงคราม ต.ศรีสงคราม อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม  โทร/
โทรสาร 0-4259-9496))  

2 วัน กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

 

5) กำรพิจำรณำ 
พิจารณาอนุมตั ิ
(หมายเหต:ุ (1. ระยะเวลา : ไม่เกิน 7 วัน นบัแตว่นัที่ยืน่ค าขอ 

7 วัน กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

 



ล ำดบั ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผดิชอบ 
2. ผู้รบัผดิชอบ คือ ผูบ้รหิารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3. กรณีมีข้อขัดข้องเกี่ยวกบัการพิจารณา ได้แก่ สภาพความ
เป็นอยู่ คณุสมบตัิ หรือข้อจ ากดัด้านงบประมาณจะแจ้ง
เหตุขัดข้องทีไ่ม่สามารถให้การสงเคราะห์ใหผู้้ขอทราบไม่เกิน
ระยะเวลาที่ก าหนด 
))  

 

รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถำ้มี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 
1) 

 
บัตรประจ ำตัวประชำชนหรือบัตรอื่นที่ออกให้โดยหน่วยงำนของรัฐ
ที่มีรูปถำ่ยพร้อมส ำเนำ 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส ำเนำ 1 ชุด 
หมำยเหตุ - 

- 

2) 
 

ทะเบียนบ้ำนพร้อมส ำเนำ 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส ำเนำ 1 ชุด 
หมำยเหตุ - 

- 

3) 
 

สมุดบัญชีเงินฝำกธนำคำรพรอ้มส ำเนำ (กรณทีี่ผู้ขอรบัเงินเบี้ยยัง
ชีพผู้ประสงค์ขอรบัเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุประสงค์ขอรับเงนิเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอำยุผ่ำนธนำคำร) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส ำเนำ 1 ชุด 
หมำยเหตุ - 

- 

4) 
 

หนังสือมอบอ ำนำจ (กรณีมอบอ ำนำจใหด้ ำเนินกำรแทน)  
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหตุ - 

- 

5) บัตรประจ ำตัวประชำชนหรือบัตรอื่นที่ออกให้โดยหน่วยงำนของรัฐ - 



ล ำดบั ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถำ้มี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 
 ที่มีรูปถำ่ยพร้อมส ำเนำของผูร้ับมอบอ ำนำจ (กรณีมอบอ ำนำจให้

ด ำเนินกำรแทน) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส ำเนำ 1 ชุด 
หมำยเหตุ - 

6) 
 

สมุดบัญชีเงินฝำกธนำคำรพรอ้มส ำเนำของผูร้ับมอบอ ำนำจ (กรณี
ที่ผู้ขอรบัเงินเบี้ยยังชีพผู้ประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชพีผู้สูงอำยุ
ประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสู้งอำยุผ่ำนธนำคำรของผูร้ับมอบ
อ ำนำจ) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส ำเนำ 1 ชุด 
หมำยเหตุ - 

- 

 

ค่ำธรรมเนียม 

ล ำดบั รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 
ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนยีม 

 

 

 

 

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 

ล ำดบั ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 
1) ส านักงานปลัด องค์การบรหิารส่วนต าบลศรีสงคราม ต.ศรีสงคราม อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม  โทร/โทรสาร 0-

4259-9496 
(หมายเหต:ุ -)  

2) ศูนยบ์ริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
(หมายเหต:ุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณโุลก เขตดสุิต กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู้ 
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณโุลก เขตดุสิต กทม. 10300))  

 



แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 

ล ำดบั ชื่อแบบฟอร์ม 
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคูม่ือการกรอก 

 

หมำยเหต ุ

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ชื่อกระบวนงำน: กำรขอรบักำรสงเครำะห์ผูป้่วยเอดส ์

หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน: องค์การบรหิารส่วนต าบลศรีสงคราม อ าเภอศรีสงคราม จังหวดันครพนม  

ประเภทของงำนบริกำร:  กระบวนงานที่ให้บริการเบ็ดเสร็จในหนว่ยงานเดยีว 

ขอ้มลูส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่



หมวดหมู่ของงำนบริกำร: การขึ้นทะเบยีน 

กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง: - 

ระดับผลกระทบ:- 

พื้นที่ให้บริกำร: - 

กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ:- 

ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ: - 

 

ข้อมูลสถติิของกระบวนงำน: 

 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน  

 จ านวนค าขอที่มากทีสุ่ด  

 จ านวนค าขอที่น้อยที่สดุ  

ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน: กำรขอรบักำรสงเครำะห์ผูป้ว่ยเอดส์ 

 

 

เอกสารฉบบันีด้าวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคูม่ือส าหรบัประชาชน 

Backend.info.go.th 

วันที่เผยแพร่คู่มือ: - 


