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คู่มือสาํหรับประชาชน: การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
หนว่ยงานทีรับผิดชอบ: เทศบาลตําบลอโุมงค์ อําเภอเมืองลําพนู จงัหวดัลําพนู
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย

1. ชือกระบวนงาน: การขอรับการสงเคราะห์ผู้ ป่วยเอดส์
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: เทศบาลตําบลอโุมงค์ อําเภอเมืองลําพูน จงัหวดัลําพนู
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการทีเบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: รับแจ้ง
5. กฎหมายทีให้อาํนาจการอนุญาต หรือทีเกียวข้อง:

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพือการยงัชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.
2548

6. ระดับผลกระทบ: บริการทัวไป
7. พืนทีให้บริการ: ท้องถิน
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงทีกาํหนดระยะเวลา -

ระยะเวลาทีกาํหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ 0 วนั
9. ข้อมูลสถติิ

จาํนวนเฉลียต่อเดือน 0
จาํนวนคาํขอทีมากทีสุด 0
จาํนวนคาํขอทีน้อยทีสุด 0

10. ชืออ้างอิงของคู่มือประชาชน สําเนาคูมื่อประชาชน 09/08/2015 00:21การขอรับการสงเคราะห์ผู้ ป่วยเอดส์
11. ช่องทางการให้บริการ

1) สถานทีให้บริการ สํานกังานเทศบาลตําบลอโุมงค์
/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ (ไม่เวน้วนัหยดุราชการ) ตังแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทียง)
หมายเหตุ (ระยะเวลาเปิดใหบ้ริการ 1 – 30 พฤศจิกายน ของทกุปี)

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงือนไข(ถ้ามี) ในการยืนคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพือการยงัชีพขององค์กรปกครองสว่นท้องถิน พ.ศ.
๒๕๔๘ กําหนดให้ผู้ ป่วยเอดส์ทีมีคณุสมบตัคิรบถ้วนตามระเบียบฯ และมีความประสงค์จะขอรับการสงเคราะห์ให้ยืนคํา
ขอตอ่ผู้บริหารท้องถินทีตนมีผู้ ลําเนาอยู ่กรณีไมส่ามารถเดนิทางมายืนคําขอรับการสงเคราะห์ด้วยตนเองได้จะมอบ



2/8

อํานาจให้ผู้อปุการะมาดําเนินการก็ได้

หลกัเกณฑ์

ผู้ มีสิทธิจะได้รับเงินสงเคราะห์ต้องเป็นผู้ มีคณุสมบตัิและไมมี่ลกัษณะต้องห้าม ดงัตอ่ไปนี

1. เป็นผู้ ป่วยเอดส์ทีแพทย์ได้รับรองและทําการวินิจฉยัแล้ว

2. มีภมูิลําเนาอยูใ่นเขตพื นทีองค์กรปกครองสว่นท้องถิน

3. มีรายได้ไมเ่พียงพอแก่การยงัชีพ หรือถกูทอดทิง หรือขาดผู้อปุการะเลี ยงด ูหรือไมส่ามารถประกอบอาชีพเลี ยง
ตนเองได้ในการขอรับการสงเคราะห์ผู้ ป่วยเอดส์ ผู้ ป่วยเอดส์ทีได้รับความเดือดร้อนกว่า หรือผู้ ทีมีปัญหาซํ าซ้อน หรือผู้ ที
อยูอ่าศยั      อยูใ่นพื นทีหา่งไกลทรุกนัดารยากตอ่การเข้าถึงบริการของรัฐเป็นผู้ได้รับการพิจารณาก่อน

วิธีการ

1. ผู้ ป่วยเอดส์ ยืนคําขอตามแบบพร้อมเอกสารหลกัฐานตอ่องค์กรปกครองสว่นท้องถิน ณ ทีทําการองค์กรปกครอง
สว่นท้องถิน ด้วยตนเองหรือ มอบอํานาจให้ผู้อปุการะมาดําเนินการก็ได้

2. ผู้ ป่วยเอดส์รับการตรวจสภาพความเป็นอยู ่คณุสมบตัิว่าสมควรได้รับการสงเคราะห์หรือไม ่โดยพิจารณาจากความ
เดือดร้อน เป็นผู้ ทีมีปัญหาซํ าซ้อน หรือเป็นผู้ ทีอยูอ่าศยัอยู่ในพื นทีหา่งไกลทรุกนัดารยากตอ่การเข้าถึงบริการของรัฐ

3.กรณีผู้ ป่วยเอดส์ทีได้รับเบี ยยงัชีพย้ายทีอยู ่ถือวา่ขาดคณุสมบตัติามนยัแหง่ระเบียบ ต้องไปยืนความประสงค์ตอ่
องค์กรปกครองสว่นท้องถินแหง่ใหมที่ตนย้ายไปเพือพิจารณาใหม่
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13. ขันตอน ระยะเวลา และส่วนงานทีรับผิดชอบ

ที ประเภทขันตอน
รายละเอียดของขันตอน

การบริการ
ระยะเวลา
ให้บริการ

ส่วนงาน /
หน่วยงานที
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

1)

การตรวจสอบเอกสาร ผู้ ทีประสงค์จะขอรับการ
สงเคราะห์หรือผู้ รับมอบ
อํานาจ ยืนคําขอ     พร้อม
เอกสารหลกัฐาน และ
เจ้าหน้าทีตรวจสอบคําร้อง
ขอลงทะเบียน และเอกสาร
หลกัฐานประกอบ

45 นาที กรมสง่เสริมการ
ปกครองท้องถิน

(1. ระยะเวลา : 45
นาที (ระบุ
ระยะเวลาจริง)
2. หนว่ยงาน
ผู้ รับผิดชอบ คือ
กองสวสัดิการ
สงัคม เทศบาล
ตําบลอโุมงค์)

2)

การพิจารณา ออกใบนดัหมายตรวจ
สภาพความเป็นอยู ่และ
คณุสมบตัิ

15 นาที กรมสง่เสริมการ
ปกครองท้องถิน

(1. ระยะเวลา : 15
นาที (ระบุ
ระยะเวลาที
ให้บริการจริง)
2. หนว่ยงาน
ผู้ รับผิดชอบ คือ
กองสวสัดิการ
สงัคม เทศบาล
ตําบลอโุมงค์)

3)

การพิจารณา ตรวจสภาพความเป็นอยู่
และคณุสมบตัขิองผู้ ที
ประสงค์รับการสงเคราะห์

3 วนั กรมสง่เสริมการ
ปกครองท้องถิน

(1. ระยะเวลา : ไม่
เกิน 3 วนั นบัจาก
ได้รับคําขอ (ระบุ
ระยะเวลาที
ให้บริการจริง)
2. หนว่ยงาน
ผู้ รับผิดชอบ คือ
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ที ประเภทขันตอน รายละเอียดของขันตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

ส่วนงาน /
หน่วยงานที
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

กองสวสัดิการ
สงัคม เทศบาล
ตําบลอโุมงค์)

4)

การพิจารณา จดัทําทะเบียนประวตัพิร้อม
เอกสารหลกัฐานประกอบ
ความเห็นเพือเสนอผู้บริหาร
พิจารณา

2 วนั กรมสง่เสริมการ
ปกครองท้องถิน

(1. ระยะเวลา : ไม่
เกิน 2 วนั นบัจาก
การออกตรวจ
สภาพความ
เป็นอยู่ (ระบุ
ระยะเวลาที
ให้บริการจริง)
2. หนว่ยงาน
ผู้ รับผิดชอบ คือ
กองสวสัดิการ
สงัคม เทศบาล
ตําบลอโุมงค์)

5)

การพิจารณา พิจารณาอนมุตัิ 7 วนั กรมสง่เสริมการ
ปกครองท้องถิน

(1. ระยะเวลา : ไม่
เกิน 7 วนั นบัแต่
วนัทียืนคําขอ
(ระบรุะยะเวลาที
ให้บริการจริง)
2. ผู้ รับผิดชอบ คือ
ผู้บริหารองค์กร
ปกครองสว่น
ท้องถิน
3. กรณีมี
ข้อขดัข้องเกียวกบั
การพิจารณา
ได้แก่ สภาพความ
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ที ประเภทขันตอน รายละเอียดของขันตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

ส่วนงาน /
หน่วยงานที
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

เป็นอยู่ คณุสมบตัิ
หรือข้อจํากดัด้าน
งบประมาณ
จะแจ้งเหตขุดัข้อง
ทีไมส่ามารถให้
การสงเคราะห์ให้ผู้
ขอทราบไมเ่กิน
ระยะเวลาที
กําหนด
)

ระยะเวลาดาํเนินการรวม 13 วนั

14. งานบริการนี ผ่านการดาํเนินการลดขันตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว
ยงัไมผ่า่นการดําเนินการลดขั นตอน

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืนคาํขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีออกโดยหน่วยงานภาครัฐ

ที รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร

จาํนวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จาํนวนเอกสาร
สาํเนา

หน่วยนับ
เอกสาร หมายเหตุ

1)

บตัรประจําตวั
ประชาชนหรือ
บตัรอืนทีออกให้
โดยหนว่ยงาน
ของรัฐทีมีรูปถ่าย
พร้อมสําเนา

กรมการปกครอง 1 1 ชดุ -

2)
ทะเบียนบ้าน
พร้อมสําเนา

กรมการปกครอง 1 1 ชดุ -

3) สมดุบญัชีเงิน - 1 1 ชดุ -
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ที รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร

จาํนวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จาํนวนเอกสาร
สาํเนา

หน่วยนับ
เอกสาร หมายเหตุ

ฝากธนาคาร
พร้อมสําเนา
(กรณีทีผู้ขอรับ
เงินเบี ยยงัชีพผู้
ประสงค์ขอรับ
เงินเบี ยยงัชีพ
ผู้สงูอายปุระสงค์
ขอรับเงินเบี ยยงั
ชีพผู้สงูอายผุา่น
ธนาคาร)

4)

หนงัสือมอบ
อํานาจ (กรณี
มอบอํานาจให้
ดําเนินการแทน)

- 1 0 ฉบบั -

5)

บตัรประจําตวั
ประชาชนหรือ
บตัรอืนทีออกให้
โดยหนว่ยงาน
ของรัฐ ทีมีรูป
ถ่ายพร้อมสําเนา
ของผู้ รับมอบ
อํานาจ (กรณี
มอบอํานาจให้
ดําเนินการแทน)

- 1 1 ชดุ -

6)

สมดุบญัชีเงิน
ฝากธนาคาร
พร้อมสําเนาของ
ผู้ รับมอบอํานาจ
(กรณีทีผู้ขอรับ

- 1 1 ชดุ -
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ที รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร

จาํนวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จาํนวนเอกสาร
สาํเนา

หน่วยนับ
เอกสาร หมายเหตุ

เงินเบี ยยงัชีพผู้
ประสงค์ขอรับ
เงินเบี ยยงัชีพ
ผู้สงูอายปุระสงค์
ขอรับเงินเบี ยยงั
ชีพผู้สงูอายผุา่น
ธนาคารของผู้ รับ
มอบอํานาจ)

15.2) เอกสารอืน ๆ สาํหรับยืนเพมิเตมิ

ที รายการเอกสาร
ยืนเพมิเตมิ

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร

จาํนวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จาํนวนเอกสาร
สาํเนา

หน่วยนับ
เอกสาร หมายเหตุ

ไม่พบเอกสารอืน ๆ สําหรับยืนเพิมเติม

16. ค่าธรรมเนียม
ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม

17. ช่องทางการร้องเรียน
1) ช่องทางการร้องเรียน เทศบาลตําบลอโุมงค์
หมายเหตุ (1. ทางอินเทอร์เน็ต (www.umongcity.go.th)
2. ทางโทรศพัท์ (053-983222 ต่อ 107)
3. ทางไปรษณีย์ (234 หมู่ที 5 ต.อโุมงค์ อ.เมือง จ.ลําพนู 51150)
4. ร้องเรียนดว้ยตนเอง ณ สํานกังานเทศบาลตําบลอโุมงค์
5. ตูร้ับฟังความคิดเห็น ณ สํานกังานเทศบาลตําบลอโุมงค์
)

2) ช่องทางการร้องเรียน ศนูย์บริการประชาชน สํานกัปลดัสํานกันายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( เลขที 1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111
เลขที 1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300)
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18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคู่มือการกรอก

19. หมายเหตุ
-

วันทีพมิพ์ 21/08/2558
สถานะ รออนมุตัขิั นที1 โดยหวัหน้า

หนว่ยงาน (Reviewer)
จัดทาํโดย เทศบาลตําบลอโุมงค์ อําเภอเมือง

ลําพนู จงัหวดัลําพนู สถ.มท.
อนุมัตโิดย -
เผยแพร่โดย -


