
คูมือสําหรับประชาชน 
 

ชื่อกระบวนงาน การขอรับการสงเคราะหผูปวยเอดส 
หนวยงานเจาของ
กระบวนงาน 

สํานกัปลัด  เทศบาลตําบลพันดุง 

 

กฎหมายทีใ่หอํานาจ หรอืที่เกี่ยวของ 

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงนิสงเคราะหเพื่อการยงัชพีขององคกรปกครองสวนทองถิน่ พ.ศ.2548 

สถานทีใ่หบริการ ระยะเวลาเปดใหบริการ 

กองชาง  เทศบาลตําบลพนัดุง 

วันจนัทร ถงึ วนัศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกาํหนด) 

ต้ังแตเวลา 08.30 – 12.00 น. และ 13.00 – 16.30 น. 

( มีพักเทีย่ง )  

(ระยะเวลาเปดใหบริการ 1 – 30 พฤศจิกายนของทุกป) 
 

หลักเกณฑ วธิีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงนิสงเคราะหเพื่อการยงัชพีขององคกรปกครองสวนทองถิน่ พ.ศ. 

๒๕๔๘กําหนดใหผูปวยเอดสที่มีคุณสมบติัครบถวนตามระเบียบฯและมีความประสงคจะขอรับการสงเคราะหใหยืน่คํา

ขอตอผูบริหารทองถิน่ที่ตนมผูีลําเนาอยูกรณีไมสามารถเดินทางมายืน่คําขอรับการสงเคราะหดวยตนเองไดจะมอบ

อํานาจใหผูอุปการะมาดําเนินการก็ได 

 หลักเกณฑ 

  ผูมีสิทธิจะไดรับเงินสงเคราะหตองเปนผูมคุีณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามดังตอไปนี้ 

                    1. เปนผูปวยเอดสที่แพทยไดรับรองและทําการวินิจฉัยแลว 

                    2. มีภูมิลําเนาอยูในเขตพืน้ทีอ่งคกรปกครองสวนทองถิน่ 

                    3. มีรายไดไมเพียงพอแกการยังชีพหรือถูกทอดทิง้หรือขาดผูอุปการะเลีย้งดูหรือไมสามารถประกอบอาชีพ    

           เลี้ยงตนเองไดในการขอรับการสงเคราะหผูปวยเอดสผูปวยเอดสที่ไดรับความเดือดรอนกวาหรือผูที่ม ี

           ปญหาซ้ําซอนหรือผูที่อยูอาศัยอยูในพืน้ทีห่างไกลทุรกันดารยากตอการเขาถงึบริการของรฐัเปนผูไดรับ 

           การพจิารณากอน 

 วิธีการ 

                    1. ผูปวยเอดสยื่นคําขอตามแบบพรอมเอกสารหลกัฐานตอองคกรปกครองสวนทองถิน่ณทีท่ําการองคกร 

           ปกครองสวนทองถิน่ดวยตนเองหรือมอบอํานาจใหผูอุปการะมาดําเนินการก็ได 

                    2. ผูปวยเอดสรับการตรวจสภาพความเปนอยูคุณสมบติัวาสมควรไดรับการสงเคราะหหรือไมโดย              

           พิจารณาจากความเดือดรอนเปนผูที่มีปญหาซ้าํซอนหรือเปนผูที่อยูอาศัยอยูในพืน้ทีห่างไกลทุรกันดาร 

           ยากตอการเขาถงึบริการของรัฐ 

                     3.กรณีผูปวยเอดสที่ไดรับเบี้ยยังชพียายทีอ่ยูถือวาขาดคุณสมบัติตามนัยแหงระเบยีบตองไปยื่นความ 

           ประสงคตอองคกรปกครองสวนทองถิน่แหงใหมทีต่นยายไปเพื่อพิจารณาใหม  



ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบรกิาร 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหต ุ

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผูที่ประสงคจะขอรับการ

สงเคราะหหรือผูรับมอบ

อํานาจยืน่คําขอพรอม

เอกสารหลกัฐานและ

เจาหนาที่ตรวจสอบคํารอง

ขอลงทะเบยีนและเอกสาร

หลักฐานประกอบ 

45 นาท ี กรมสงเสริมการ

ปกครองทองถิน่ 

1. ระยะเวลา : 45 

นาที  

2. หนวยงาน

ผูรับผิดชอบคือ

สํานักปลัด  
เทศบาลตําบลพันดุง 

2) 

การพิจารณา 
 

ออกใบนัดหมายตรวจ

สภาพความเปนอยูและ

คุณสมบัติ 
 

15 นาท ี กรมสงเสริมการ

ปกครองทองถิน่ 

1. ระยะเวลา : 15 

นาที  

2. หนวยงาน

ผูรับผิดชอบคือ

สํานักปลัด  
เทศบาลตําบลพันดุง 

3) 

การพิจารณา 
 

ตรวจสภาพความเปนอยู

และคุณสมบัติของผูที่

ประสงครับการสงเคราะห 
 

3 วัน กรมสงเสริมการ

ปกครองทองถิน่ 

1. ระยะเวลา : ไม

เกิน 3 วันนับจาก

ไดรับคําขอ  

2. หนวยงาน

ผูรับผิดชอบคือ

สํานักปลัด  
เทศบาลตําบลพันดุง 

4) 

การพิจารณา 
 

จัดทําทะเบยีนประวัติพรอม

เอกสารหลกัฐานประกอบ

ความเห็นเพื่อเสนอผูบริหาร

พิจารณา 
 

2 วัน กรมสงเสริมการ

ปกครองทองถิน่ 

(1. ระยะเวลา : ไม

เกิน 2 วันนับจาก

การออกตรวจ

สภาพความ

เปนอยู (ระบุ

ระยะเวลาที่

ใหบริการจริง) 

2. หนวยงาน

ผูรับผิดชอบคือ

สํานักปลัด  
เทศบาลตําบลพันดุง 



ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบรกิาร 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหต ุ

5) 

การพิจารณา 
 

พิจารณาอนุมติั 
 

7 วัน กรมสงเสริมการ

ปกครองทองถิน่ 

(1. ระยะเวลา : ไม

เกิน 7 วันนับแต

วันที่ยื่นคําขอ  

2. ผูรับผิดชอบคือ

ผูบริหารองคกร

ปกครองสวน

ทองถิ่น 

3. กรณีมีขอขัดของ

เกี่ยวกับการ

พิจารณาไดแก

สภาพความเปนอยู

คุณสมบัติหรือ

ขอจํากัดดาน

งบประมาณจะแจง

เหตุขัดของที่ไม

สามารถใหการ

สงเคราะหใหผูขอ

ทราบไมเกิน

ระยะเวลาที่

กําหนด) 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม 13 วัน 

งานบรกิารนีผ้านการดาํเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏบัิติราชการมาแลว 

- ยังไมผานการดําเนนิการลดขั้นตอน   

รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ 
1.เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครฐั  

ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  หมายเหต ุ

1) 

บัตรประจําตัว

ประชาชนหรือ

บัตรอื่นที่ออกให

โดยหนวยงาน

ของรัฐที่มีรูปถาย

พรอมสําเนา 

- 1 1 ชุด - 



ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  หมายเหต ุ

2) 
ทะเบยีนบาน

พรอมสําเนา 

- 1 1 ชุด - 

3) 

สมุดบัญชีเงิน

ฝากธนาคาร

พรอมสําเนา 

(กรณีที่ผูขอรับ

เงินเบี้ยยงัชีพผู

ประสงคขอรับ

เงินเบี้ยยงัชีพ

ผูสูงอายุประสงค

ขอรับเงินเบี้ยยัง

ชีพผูสูงอายุผาน

ธนาคาร) 

- 1 1 ชุด - 

4) 

หนงัสือมอบ

อํานาจ (กรณี

มอบอํานาจให

ดําเนนิการแทน)  

- 1 0 ฉบับ - 

5) 

บัตรประจําตัว

ประชาชนหรือ

บัตรอื่นที่ออกให

โดยหนวยงาน

ของรัฐที่มีรูปถาย

พรอมสําเนาของ

ผูรับมอบอํานาจ 

(กรณีมอบ

อํานาจให

ดําเนนิการแทน) 

- 1 1 ชุด - 

6) 

สมุดบัญชีเงิน

ฝากธนาคาร

พรอมสําเนาของ

ผูรับมอบอํานาจ 

(กรณีที่ผูขอรับ

- 1 1 ชุด - 



ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  หมายเหต ุ

เงินเบี้ยยงัชีพผู

ประสงคขอรับ

เงินเบี้ยยงัชีพ

ผูสูงอายุประสงค

ขอรับเงินเบี้ยยัง

ชีพผูสูงอายุผาน

ธนาคารของผูรับ

มอบอํานาจ) 

 
คาธรรมเนียม 

- ไม่มีค่าธรรมเนียมการขอรบัการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส ์

ชองทางการรองเรียน 
ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้น สามารถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ที่ 

งานพัฒนาชุมชน สํานกัปลดั  เทศบาลตําบลพันดงุ 

1. ทางอนิเทอรเน็ต (www.pandung.go.th/ และ www.facebook.com/groups/pandung/ ) 

2. ทางโทรศัพท (044-756334) 

3. ทางไปรษณีย (สํานักงานเทศบาลตําบลพันดงุ ม.5 ต.พันดงุ อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา 30280 

 


