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คูมือสําหรับประชาชน  : การขอรับการสงเคราะหผูปวยเอดส 
หนวยงานที่รับผิดชอบ  :  เทศบาลตําบลปาติ้ว อําเภอปาติว้ จังหวัดยโสธร 

กระทรวง  :  กระทรวงมหาดไทย 

 

1.  ชื่อกระบวนงาน : การขอรบัการสงเคราะหผูปวยเอดส 

2.  หนวยงานเจาของกระบวนงาน : เทศบาลตําบลปาติ้ว อําเภอปาติ้ว จังหวัดยโสธร 

3.  ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสรจ็ในหนวยเดียว  

4.  หมวดหมูของงานบริการ : รับแจง 

5.  กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ : 

 1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงนิสงเคราะหเพือ่การยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 

2548 

6.  ระดับผลกระทบ : บริการทั่วไป  

7.  พื้นที่ใหบริการ : ทองถิ่น  

8.  กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา   

- 

ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย/ขอกําหนด ฯลฯ   0  วัน 

9.  ขอมูลสถิต ิ

 จํานวนเฉลี่ยตอเดือน  0  

จํานวนคําขอที่มากทีสุ่ด   0  

จํานวนคําขอที่นอยที่สุด   0  

10.  ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน   สําเนาคูมือประชาชน 19/07/2015 19:00  การขอรับการสงเคราะหผูปวยเอดส

เทศบาลตําบลปาติ้ว  

11.  ชองทางการใหบริการ 

 1)  สถานที่ใหบริการ   

กองการศึกษาและสวัสดิการสังคมเทศบาลตําบลปาติ้ว / ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน 

ระยะเวลาเปดใหบริการ   

ในวันและเวลาราชการ   ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพกัเที่ยง) 

หมายเหต ุ  

- 
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12.  หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข (ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 

2548 กําหนดใหผูปวยเอดสที่มีคุณสมบัติครบถวนตามระเบียบฯ และมีความประสงคจะขอรับการสงเคราะหใหยื่นคําขอ

ตอผูบริหารทองถิ่นที่ตนมีผูลําเนาอยูกรณีไมสามารถเดินทางมายื่นคําขอรับการสงเคราะหดวยตนเองไดจะมอบอํานาจให

ผูอุปการะมาดําเนินการก็ได 

หลักเกณฑ 

ผูมีสิทธิจะไดรับเงินสงเคราะหตองเปนผูมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามดังตอไปนี ้

1. เปนผูปวยเอดสที่แพทยไดรับรองและทําการวินิจฉัยแลว 

2. มีภูมิลําเนาอยูในเขตพื้นที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

3. มีรายไดไมเพียงพอแกการยังชีพหรือถูกทอดทิ้งหรือขาดผูอุปการะเลี้ยงดูหรือไมสามารถประกอบอาชีพเลี้ยง

ตนเองไดในการขอรับการสงเคราะหผูปวยเอดสผูปวยเอดสที่ไดรับความเดือดรอนกวาหรือผูที่มีปญหาซ้ําซอนหรือผูที่อยู

อาศัยอยูในพื้นที่หางไกลทุรกันดารยากตอการเขาถึงบริการของรัฐเปนผูไดรับการพิจารณากอน 

วิธีการ 

1. ผูปวยเอดสยื่นคําขอตามแบบพรอมเอกสารหลกัฐานตอองคกรปกครองสวนทองถิ่นณที่ทําการองคกรปกครอง

สวนทองถิ่นดวยตนเองหรือมอบอํานาจใหผูอุปการะมาดําเนินการก็ได 

2. ผูปวยเอดสรับการตรวจสภาพความเปนอยูคุณสมบัติวาสมควรไดรับการสงเคราะหหรือไมโดยพิจารณาจาก

ความเดือดรอนเปนผูที่มีปญหาซ้ําซอนหรือเปนผูที่อยูอาศัยอยูในพื้นที่หางไกลทุรกันดารยากตอการเขาถึงบริการของรัฐ 

3. กรณีผูปวยเอดสที่ไดรับเบี้ยยังชีพยายที่อยูถือวาขาดคุณสมบัติตามนัยแหงระเบียบตองไปยื่นความประสงคตอ

องคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงใหมที่ตนยายไปเพื่อพิจารณาใหม 

13.  ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ  
หมายเหต ุ

1) การตรวจสอบ

เอกสาร 

 

ผูที่ประสงคจะขอรบัการ

สงเคราะหหรือผูรับมอบ

อํานาจยื่นคําขอพรอม

เอกสารหลักฐานและ

เจาหนาที่ตรวจสอบคํารอง

ขอลงทะเบียนและเอกสาร

หลักฐานประกอบ 

45 นาท ี กองการศึกษา ฯ 

เทศบาลตําบลปาติ้ว 

 

1. ระยะเวลา : 45 

นาที (ระบรุะยะเวลา

จริง) 

2. หนวยงาน

ผูรบัผิดชอบคือกอง

การศึกษาฯ เทศบาล

ตําบลปาติ้ว 

2) การพิจารณา 

 

ออกใบนัดหมายตรวจสภาพ

ความเปนอยูและคุณสมบัต ิ

 

15 นาท ี กองการศึกษา ฯ 

เทศบาลตําบลปาติ้ว 

 

1. ระยะเวลา : 15 

นาที (ระบรุะยะเวลาที่

ใหบรกิารจรงิ) 

2. หนวยงาน

ผูรบัผิดชอบคือกอง
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ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ  
หมายเหต ุ

การศึกษาฯ 

เทศบาลตําบล 

ปาติ้ว 

3) การพิจารณา 

 

ตรวจสภาพความเปนอยู

และคุณสมบัติของผูที่

ประสงครับการสงเคราะห 

 

3 วัน กองการศึกษา ฯ 

เทศบาลตําบลปาติ้ว 

 

1. ระยะเวลา : ไมเกิน 

3 วันนับจากไดรับคํา

ขอ (ระบรุะยะเวลาที่

ใหบรกิารจรงิ) 

2. หนวยงาน

ผูรบัผิดชอบคือกอง

การศึกษา ฯ 

เทศบาลตําบล 

ปาติ้ว) 

4) การพิจารณา 

 

จัดทําทะเบียนประวัติพรอม

เอกสารหลักฐานประกอบ

ความเห็นเพือ่เสนอผูบริหาร

พิจารณา 

 

2 วัน กองการศึกษา ฯ 

เทศบาลตําบลปาติ้ว 

 

1. ระยะเวลา : ไมเกิน 

2 วันนับจากการออก

ตรวจสภาพความ

เปนอยู (ระบรุะยะเวลา

ที่ใหบริการจริง) 

2. หนวยงาน

ผูรบัผิดชอบคือกอง

การศึกษา ฯ 

เทศบาลตําบล 

ปาติ้ว 

5) การพิจารณา 

 

พิจารณาอนมุัติ 

 

7 วัน กองการศึกษา ฯ 

เทศบาลตําบลปาติ้ว 

 

1. ระยะเวลา : ไมเกิน 

7 วันนับแตวันที่ยื่นคํา

ขอ (ระบรุะยะเวลาที่

ใหบรกิารจรงิ) 

2. ผูรับผิดชอบคือ

ผูบริหารองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น 

3. กรณีมีขอขัดของ

เกี่ยวกับการพจิารณา

ไดแกสภาพความ

เปนอยูคุณสมบัตหิรือ
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ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ  
หมายเหต ุ

ขอจํากัดดาน

งบประมาณจะแจง

เหตุขัดของที่ไม

สามารถใหการ

สงเคราะหใหผูขอ

ทราบไมเกินระยะเวลา

ที่กําหนด 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม 13 วัน 

14.  งานบริการน้ีผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  

ยังไมผานการดําเนินการลดข้ันตอน 

15.  รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ที ่ รายการเอกสารยืนยันตัวตน 

หนวยงาน

ภาครัฐผูออก

เอกสาร 

จํานวน

เอกสาร 

ฉบับจริง 

จํานวน

เอกสาร 

สําเนา 

หนวยนับ

เอกสาร  
หมายเหต ุ

1) บัตรประจําตัวประชาชนหรือ

บัตรอื่นทีอ่อกใหโดยหนวยงาน

ของรัฐทีม่ีรปูถายพรอมสําเนา 

- 1 1 ชุด - 

2) ทะเบียนบานพรอมสําเนา - 1 1 ชุด - 

3) สมุดบญัชีเงินฝากธนาคารพรอม

สําเนา (กรณีที่ผูขอรับเงินเบี้ย

ยังชีพผูประสงคขอรบัเงินเบี้ยยัง

ชีพผูสูงอายุประสงคขอรบัเงิน

เบี้ยยังชีพผูสงูอายผุานธนาคาร) 

- 1 1 ชุด - 

4) หนังสือมอบอํานาจ (กรณีมอบ

อํานาจใหดําเนินการแทน)  

- 1 0 ฉบับ - 

5) บัตรประจําตัวประชาชนหรือ

บัตรอื่นทีอ่อกใหโดยหนวยงาน

ของรัฐทีม่ีรปูถายพรอมสําเนา

ของผูรับมอบอํานาจ (กรณีมอบ

อํานาจใหดําเนินการแทน) 

- 1 1 ชุด - 

6) สมุดบญัชีเงินฝากธนาคารพรอม - 1 1 ชุด - 
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ที ่ รายการเอกสารยืนยันตัวตน 

หนวยงาน

ภาครัฐผูออก

เอกสาร 

จํานวน

เอกสาร 

ฉบับจริง 

จํานวน

เอกสาร 

สําเนา 

หนวยนับ

เอกสาร  
หมายเหต ุ

สําเนาของผูรับมอบอํานาจ 

(กรณีทีผู่ขอรบัเงินเบี้ยยังชีพผู

ประสงคขอรับเงินเบี้ยยังชีพ

ผูสงูอายุประสงคขอรบัเงินเบี้ย

ยังชีพผูสงูอายผุานธนาคารของ

ผูรบัมอบอํานาจ) 

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที ่ รายการเอกสารยืนยันตัวตน 

หนวยงาน

ภาครัฐผูออก

เอกสาร 

จํานวน

เอกสาร 

ฉบับจริง 

จํานวน

เอกสาร 

สําเนา 

หนวยนับ

เอกสาร  
หมายเหต ุ

 - 

16.  คาธรรมเนียม 

 - 

17.  ชองทางการรองเรียน 

1)  เทศบาลตําบลปาติ้ว อําเภอปาติ้ว จังหวัดยโสธร โทร 0 4579 5360  โทรสาร 0 4579 5360  ตอ 26 

18.  ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  

 - 

19.  หมายเหต ุ

- 

วันทีพ่ิมพ 19/07/2558 

สถานะ คูมือประชาชนอยูระหวางการจัดทํา 

/ แกไข (User) 

จัดทําโดย เทศบาลตําบลปาติ้ว อําเภอปาติ้ว

จังหวัดยโสธร สถ.มท. 

อนุมัติโดย - 

เผยแพรโดย - 

 


