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คูมือสําหรับประชาชน 

ตามพระราชบัญญัตกิารอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต 

ของทางราชการ พ.ศ. 2558 

 

 

 

 

กระบวนงาน   :   การขอรับการสงเคราะหผูปวยเอดส 

 

 

 

 

 

 

องคการบริหารสวนตําบลปะโด  อําเภอมายอ  จังหวัดปตตานี 

โทรศัพท / โทรสาร 0-7371-9826 
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คูมอืสําหรับประชาชน    :  การขอรับการสงเคราะหผูปวยเอดส 

หนวยงานที่รับผิดชอบ   :   องคการบรหิารสวนตําบลปะโด 

กระทรวง     : กระทรวงมหาดไทย 

 

1. ชื่อกระบวนงาน : การขอรับการสงเคราะหผูปวยเอดส 

2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน : สํานักสงเสรมิการพัฒนาเศรษฐกจิสังคมและการมีสวนรวม 

3. ประเภทของงานบรกิาร  : กระบวนงานบรกิารที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดยีว  

4. หมวดหมูของงานบรกิาร  : รับแจง  

5. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรอืท่ีเกี่ยวของ  : 

1) ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงนิสงเคราะหเพื่อการยังชีพ 

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2548 

6. ระดับผลกระทบ :  บรกิารทั่วไป  

7. พื้นท่ีใหบรกิาร :  ทองถิ่น  

8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา   -  

ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 0 วัน 

9. ขอมูลสถิต ิ

  จํานวนเฉลี่ยตอเดอืน  0   

  จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0  

  จํานวนคําขอที่นอยที่สุด  0  

10. ชื่ออางองิของคูมอืประชาชน  

 [สําเนาคูมอืประชาชน] การขอรับการสงเคราะหผูปวยเอดส   22/05/2558 16:47  

11. ชองทางการใหบรกิาร  

1) สถานท่ีใหบรกิาร  : 

ที่ทําการองคการบรหิารสวนตําบลปะโด  หมูที่ 1  ตําบลปะโด  อําเภอมายอ  จังหวัดปตตาน ี 94140 

โทรศัพท / โทรสาร  0-7333-0955 

ระยะเวลาเปดใหบรกิาร (ไมเวนวันหยุดราชการ) ตัง้แตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มพีักเที่ยง) 

หมายเหตุ (ระยะเวลาเปดใหบรกิาร 1 – 30 พฤศจกิายนของทุกป) 
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12. หลักเกณฑ วธิกีาร เง่ือนไข(ถาม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

   

  ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

พ.ศ. ๒๕๔๘  กําหนดใหผูปวยเอดสที่มีคุณสมบัติครบถวนตามระเบียบฯ และมีความประสงคจะขอรับการ

สงเคราะหใหยื่นคําขอตอผูบริหารทองถิ่นที่ตนมีผูลําเนาอยูกรณีไมสามารถเดินทางมายื่นคําขอรับการสงเคราะห

ดวยตนเองไดจะมอบอํานาจใหผูอุปการะมาดําเนนิการก็ได 

  หลักเกณฑ 

ผูมสีทิธจิะไดรับเงนิสงเคราะหตองเปนผูมคีุณสมบัตแิละไมมลีักษณะตองหามดังตอไปนี้ 

  1. เปนผูปวยเอดสทีแ่พทยไดรับรองและทําการวนิิจฉัยแลว 

  2. มภูีมลิําเนาอยูในเขตพื้นที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

  3. มรีายไดไมเพยีงพอแกการยังชีพหรอืถูกทอดทิ้งหรือขาดผูอุปการะเลี้ยงดูหรอืไมสามารถประกอบอาชีพ  

     เลี้ยงตนเองไดในการขอรับการสงเคราะหผูปวยเอดสผูปวยเอดสที่ไดรับความเดอืดรอนกวาหรอื 

     ผูที่มปีญหาซ้ําซอนหรอืผูที่อยูอาศัยอยูในพื้นที่หางไกลทุรกันดารยากตอการเขาถงึบรกิารของรัฐ 

     เปนผูไดรับการพิจารณากอน 

วธิกีาร 

    1. ผูปวยเอดสยื่นคําขอตามแบบพรอมเอกสารหลักฐานตอองคกรปกครองสวนทองถิ่น ณ ที่ทําการ

องคกรปกครองสวนทองถิ่นดวยตนเอง หรอืมอบอํานาจใหผูอุปการะมาดําเนินการก็ได 

    2. ผูปวยเอดสรับการตรวจสภาพความเปนอยูคุณสมบัตวิาสมควรไดรับการสงเคราะหหรอืไม 

โดยพจิารณาจากความเดือดรอน เปนผูที่มปีญหาซ้ําซอน หรอื เปนผูที่อยูอาศัยอยูในพื้นที่หางไกล

ทุรกันดารยากตอการเขาถึงบริการของรัฐ 

    3. กรณผูีปวยเอดสที่ไดรับเบี้ยยงัชีพยายที่อยู ถอืวาขาดคุณสมบัตติามนัยแหงระเบยีบตองไป 

ยื่นความประสงคตอองคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงใหมที่ตนยายไปเพื่อพจิารณาใหม 
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13. ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผดิชอบ 

ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอยีดของข้ันตอน

การบรกิาร 

ระยะเวลา

ใหบรกิาร 

สวนงาน / 

หนวยงานท่ี

รับผดิชอบ 

 

หมายเหต ุ

1) การตรวจสอบเอกสาร 

 

ผูที่ประสงคจะขอรับการ

สงเคราะหหรือผูรับมอบ

อํานาจยื่นคําขอพรอม

เอกสารหลักฐานและ

เจาหนาที่ตรวจสอบคํารอง

ขอลงทะเบยีนและเอกสาร

หลักฐานประกอบ 

45 นาท ี องคการบรหิาร

สวนตําบลปะโด 

 

- 

2) การพิจารณา 

 

ออกใบนัดหมายตรวจ

สภาพความเปนอยูและ

คุณสมบัต ิ

15 นาที องคการบรหิาร

สวนตําบลปะโด 

 

- 

3) การพิจารณา 

 

ตรวจสภาพความเปนอยู

และคุณสมบัติของผูที่

ประสงครับการสงเคราะห 

3 วัน องคการบรหิาร

สวนตําบลปะโด 

 

 ระยะเวลา :  

ไมเกนิ 3 วันนับ

จากไดรับคําขอ  

4) การพิจารณา 

 

จัดทําทะเบียนประวัติ

พรอมเอกสารหลักฐาน

ประกอบความเห็นเพื่อ

เสนอผูบริหารพิจารณา 

 

2 วัน องคการบรหิาร

สวนตําบลปะโด 

 

ระยะเวลา :  

ไมเกนิ 2 วัน 

นับจากการออก

ตรวจสภาพความ

เปนอยู  

5) การพิจารณา 

 

พจิารณาอนุมัติ 

 

7 วัน ผูบรหิารองคกร

ปกครองสวน

ทองถิ่น 

1. ระยะเวลา :  

ไมเกนิ 7 วันนับ 

แตวันที่ยื่นคําขอ  

2.กรณมีี

ขอขัดของ

เกี่ยวกับการ

พจิารณา 
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ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอยีดของข้ันตอน

การบรกิาร 

ระยะเวลา

ใหบรกิาร 

สวนงาน / 

หนวยงานท่ี

รับผดิชอบ 

 

หมายเหต ุ

ไดแก สภาพ

ความเปนอยู

คุณสมบัตหิรอื

ขอจํากัดดาน

งบประมาณ

จะแจงเหตุขัดของ

ที่ไมสามารถให

การสงเคราะหให

ผูขอทราบไมเกนิ

ระยะเวลาที่

กําหนด 

ระยะเวลาดําเนินการ  รวม  13  วัน 

 

14. งานบรกิารน้ีผานการดําเนินการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏบิัตริาชการมาแลว  

 ยังไมผานการดําเนนิการลดขัน้ตอน 

 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ 

15.1) เอกสารยนืยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ท่ี 
รายการเอกสารยืนยัน

ตัวตน 

หนวยงาน

ภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร 

หมายเหต ุ

1) บัตรประจําตัวประชาชนหรือ

บัตรอื่นที่ออกใหโดย

หนวยงานของรัฐที่มรูีปถาย

พรอมสําเนา 

- 1 1 ชุด - 

2) ทะเบียนบานพรอมสําเนา - 1 1 ชุด - 
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ท่ี 
รายการเอกสารยืนยัน

ตัวตน 

หนวยงาน

ภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร 

หมายเหต ุ

3) สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร

พรอมสําเนา (กรณทีี่ผูขอรับ

เงนิเบี้ยยังชีพผูประสงคขอรับ

เงนิเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ

ประสงคขอรับเงินเบี้ยยังชีพ

ผูสูงอายุผานธนาคาร) 

- 1 1 ชุด - 

4) หนังสอืมอบอํานาจ  

(กรณมีอบอํานาจให

ดําเนนิการแทน)  

- 1 0 ฉบับ - 

5) บัตรประจําตัวประชาชนหรือ

บัตรอื่นที่ออกใหโดย

หนวยงานของรัฐที่มรูีปถาย

พรอมสําเนาของผูรับมอบ

อํานาจ (กรณมีอบอํานาจให

ดําเนนิการแทน) 

- 1 1 ชุด - 

6) สมุดบัญชีเงนิฝากธนาคาร

พรอมสําเนาของผูรับมอบ

อํานาจ (กรณทีี่ผูขอรับเงนิ

เบี้ยยังชีพผูประสงคขอรับเงิน

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุประสงค

ขอรับเงนิเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ

ผานธนาคารของผูรับมอบ

อํานาจ) 

- 1 1 ชุด - 

 

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเตมิ 

ท่ี 
รายการเอกสารยื่น

เพิ่มเตมิ 

หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหต ุ

ไมพบเอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเตมิ 
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16. คาธรรมเนียม  :    ไมมขีอมูลคาธรรมเนยีม 

17. ชองทางการรองเรยีน 

1) ชองทางการรองเรยีน 

1.1 ที่ทําการองคการบรหิารสวนตําบลปะโด  หมูที่ 1 ตําบลปะโด อําเภอมายอ จังหวัดปตตาน ี94140 

   โทรศัพท / โทรสาร 0-7333-0955 

1.2 ศูนยบรกิารประชาชนสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

     หมายเหตุ   ( เลขที่ 1 ถ.พษิณุโลกเขตดุสติกทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th  

                       / ตูปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พษิณุโลกเขตดุสติกทม. 10300) 

 

18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมอืการกรอก    :    ไมมแีบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก 

 

19. หมายเหตุ   :   - 

 

 

 

วันท่ีพมิพ 17/08/2558 

สถานะ - 

จัดทําโดย องคการบรหิารสวนตําบลปะโด 

อนุมัตโิดย - 

เผยแพรโดย - 

 

 

 

 


