
คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรขอรบักำรสงเครำะหผ์ูป่้วยเอดส ์
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร :องคก์ารบรหิารสว่น ต าบลค าสะอาดอ าเภอสว่างแดนดนิจังหวัดสกลนครกระทรวงมหาดไทย 

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เงือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

 

 ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการจ่ายเงนิสงเคราะหเ์พือ่การยังชพีขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่พ.ศ. ๒๕๔๘

ก าหนดใหผู้ป่้วยเอดสท์ีม่คีณุสมบัตคิรบถว้นตามระเบยีบฯและมคีวามประสงคจ์ะขอรับการสงเคราะหใ์หย้ืน่ค าขอต่อผูบ้รหิาร

ทอ้งถิน่ทีต่นมผีูล้ าเนาอยู่กรณีไมส่ามารถเดนิทางมายืน่ค าขอรับการสงเคราะหด์ว้ยตนเองไดจ้ะมอบอ านาจใหผู้อุ้ปการะมา

ด าเนนิการก็ได ้

 

 

 

 หลักเกณฑ ์

 

 

ผูม้สีทิธจิะไดร้ับเงนิสงเคราะหต์อ้งเป็นผูม้คีณุสมบัตแิละไมม่ลัีกษณะตอ้งหา้มดังต่อไปนี้ 

 

1. เป็นผูป่้วยเอดสท์ีแ่พทยไ์ดร้ับรองและท าการวนิจิฉัยแลว้ 

 

2. มภีมูลิ าเนาอยูใ่นเขตพืน้ทีอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

 

    3. มรีายไดไ้มเ่พยีงพอแกก่ารยังชพีหรอืถกูทอดทิง้หรอืขาดผูอ้ปุการะเลีย้งดหูรอืไมส่ามารถประกอบอาชพีเลีย้งตนเองไดใ้น

การขอรับการสงเคราะหผ์ูป่้วยเอดสผ์ูป่้วยเอดสท์ีไ่ดร้ับความเดอืดรอ้นกวา่หรอืผูท้ีม่ปัีญหาซ ้าซอ้นหรอืผูท้ีอ่ยูอ่าศัยอยูใ่นพืน้ที่

หา่งไกลทรุกันดารยากตอ่การเขา้ถงึบรกิารของรัฐเป็นผูไ้ดร้ับการพจิารณากอ่น 

 

 

 วธิกีาร 

 

 

    1. ผูป่้วยเอดสย์ืน่ค าขอตามแบบพรอ้มเอกสารหลักฐานต่อองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ณทีท่ าการองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่

ดว้ยตนเองหรอืมอบอ านาจใหผู้อุ้ปการะมาด าเนนิการก็ได ้

 

    2. ผูป่้วยเอดสร์ับการตรวจสภาพความเป็นอยูคุ่ณสมบัตวิ่าสมควรไดร้ับการสงเคราะหห์รอืไมโ่ดยพจิารณาจากความเดอืดรอ้น

เป็นผูท้ีม่ปัีญหาซ ้าซอ้นหรอืเป็นผูท้ีอ่ยู่อาศัยอยูใ่นพืน้ทีห่า่งไกลทรุกันดารยากต่อการเขา้ถงึบรกิารของรัฐ 

 

    3.กรณีผูป่้วยเอดสท์ีไ่ดร้ับเบีย้ยังชพียา้ยทีอ่ยูถ่อืวา่ขาดคุณสมบัตติามนัยแหง่ระเบยีบตอ้งไปยืน่ความประสงคต์่อองคก์ร

ปกครองสว่นทอ้งถิน่แหง่ใหมท่ีต่นยา้ยไปเพือ่พจิารณาใหม ่

 

 

 
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลค าสะอาดหมู่ที๑่๒ต.ค าสะอาดอ.สวา่ง
แดนดนิจ.สกลนคร๔๗๑๑๐โทร./โทรสาร๐๔๒-๗๐๗๒๕๘/ตดิตอ่
ดว้ยตนเองณหน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ -) 

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวันจันทรถ์งึวัน
ศกุร ์(ยกเวน้วันหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพีักเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 



ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม :13 วัน 
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
ผูท้ีป่ระสงคจ์ะขอรับการสงเคราะหห์รอืผูร้ับมอบอ านาจยืน่ค าขอ

พรอ้มเอกสารหลักฐานและเจา้หนา้ทีต่รวจสอบค ารอ้งขอ

ลงทะเบยีนและเอกสารหลักฐานประกอบ 
(หมายเหต:ุ -) 

45 นาท ี องคก์ารบรหิารสว่น
ต าบลค าสะอาดอ าเภอ

สวา่งแดนดนิจังหวัด

สกลนคร 
 

2) กำรพจิำรณำ 

ออกใบนัดหมายตรวจสภาพความเป็นอยู่และคณุสมบัต ิ
(หมายเหต:ุ -) 

15 นาท ี องคก์ารบรหิารสว่น

ต าบลค าสะอาดอ าเภอ
สวา่งแดนดนิจังหวัด

สกลนคร 
 

3) กำรพจิำรณำ 

ตรวจสภาพความเป็นอยูแ่ละคุณสมบัตขิองผูท้ีป่ระสงคร์ับการ
สงเคราะห ์

(หมายเหต:ุ -) 

3 วัน องคก์ารบรหิารสว่น

ต าบลค าสะอาดอ าเภอ
สวา่งแดนดนิจังหวัด

สกลนคร 
 

4) กำรพจิำรณำ 

จัดท าทะเบยีนประวัตพิรอ้มเอกสารหลักฐานประกอบความเห็น
เพือ่เสนอผูบ้รหิารพจิารณา 

(หมายเหต:ุ -) 

2 วัน องคก์ารบรหิารสว่น

ต าบลค าสะอาดอ าเภอ
สวา่งแดนดนิจังหวัด

สกลนคร 

 

5) กำรพจิำรณำ 

พจิารณาอนุมัต ิ
(หมายเหต:ุ -) 

7 วัน องคก์ารบรหิารสว่น

ต าบลค าสะอาดอ าเภอ
สวา่งแดนดนิจังหวัด

สกลนคร 

 
 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 
 

บตัรประจ ำตวัประชำชนหรอืบตัรอืน่ทีอ่อกใหโ้ดยหนว่ยงำนของรฐั
ทีม่รีปูถำ่ยพรอ้มส ำเนำ 

ฉบบัจรงิ1ชดุ 
ส ำเนำ1ชดุ 

หมำยเหต-ุ 

- 

2) 
 

ทะเบยีนบำ้นพรอ้มส ำเนำ 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 

ส ำเนำ1ชดุ 

หมำยเหต-ุ 

- 

3) 

 

สมดุบญัชเีงนิฝำกธนำคำรพรอ้มส ำเนำ (กรณีทีผู่ข้อรบัเงนิเบีย้ยงั

ชพีผูป้ระสงคข์อรบัเงนิเบีย้ยงัชพีผูสู้งอำยปุระสงคข์อรบัเงนิเบีย้ยงั
ชพีผูสู้งอำยผุำ่นธนำคำร) 

ฉบบัจรงิ1ชดุ 

ส ำเนำ1ชดุ 
หมำยเหต-ุ 

- 

4) 

 

หนงัสอืมอบอ ำนำจ (กรณีมอบอ ำนำจใหด้ ำเนนิกำรแทน)  

ฉบบัจรงิ1ฉบับ 
ส ำเนำ0ฉบับ 

หมำยเหต-ุ 

- 

5) 

 

บตัรประจ ำตวัประชำชนหรอืบตัรอืน่ทีอ่อกใหโ้ดยหนว่ยงำนของรฐั

ทีม่รีปูถำ่ยพรอ้มส ำเนำของผูร้บัมอบอ ำนำจ (กรณีมอบอ ำนำจให้

ด ำเนนิกำรแทน) 

- 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

ฉบบัจรงิ1ชดุ 
ส ำเนำ1ชดุ 

หมำยเหต-ุ 

6) 

 

สมดุบญัชเีงนิฝำกธนำคำรพรอ้มส ำเนำของผูร้บัมอบอ ำนำจ (กรณี

ทีผู่ข้อรบัเงนิเบีย้ยงัชพีผูป้ระสงคข์อรบัเงนิเบีย้ยงัชพีผูสู้งอำยุ

ประสงคข์อรบัเงนิเบีย้ยงัชพีผูสู้งอำยผุำ่นธนำคำรของผูร้บัมอบ
อ ำนำจ) 

ฉบบัจรงิ1ชดุ 
ส ำเนำ1ชดุ 

หมำยเหต-ุ 

- 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

ไมม่ขีอ้มลูคา่ธรรมเนียม 
 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) องคก์ารบรหิารสว่นต าบลค าสะอาดหมู่ที๑่๒ต.ค าสะอาดอ.สวา่งแดนดนิจ.สกลนครโทร./โทรสาร. ๐๔๒-๗๐๗๒๕๘ 
(หมายเหต:ุ -) 

2) ศนูยบ์รกิารประชาชนส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี

(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดุสติกทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300)) 

 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตัวอยา่ง และคู่มอืการกรอก 
 

หมำยเหตุ 

- 
 

 

 

ชือ่กระบวนงำน:การขอรับการสงเคราะหผ์ูป่้วยเอดส ์

หนว่ยงำนกลำงเจำ้ของกระบวนงำน:ส านักสง่เสรมิการพัฒนาเศรษฐกจิสงัคมและการมสีว่นร่วมกรมสง่เสรมิการปกครอง

ทอ้งถิน่ส านักสง่เสรมิการพัฒนาเศรษฐกจิสงัคมและการมสีว่นร่วม 

ประเภทของงำนบรกิำร:กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว 

หมวดหมูข่องงำนบรกิำร: รับแจง้ 

กฎหมำยทีใ่หอ้ ำนำจกำรอนุญำต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 

1)ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการจ่ายเงนิสงเคราะหเ์พือ่การยังชพีขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่พ.ศ. 2548 

ระดบัผลกระทบ:บรกิารท่ัวไป 

พืน้ทีใ่หบ้รกิำร:ทอ้งถิน่ 

กฎหมำยขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ:- 

ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ขอ้ก ำหนด ฯลฯ: 0.0 
 

ขอ้มลูสถติขิองกระบวนงำน: 

 จ านวนเฉลีย่ต่อเดอืน 0 

 จ านวนค าขอทีม่ากทีส่ดุ 0 

ขอ้มลูส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่



 จ านวนค าขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 

 

ชือ่อำ้งองิของคูม่อืประชำชน:การขอรับการสงเคราะหผ์ูป่้วยเอดสอ์บต.ค าสะอาดจ าเรญิส าเนาคูม่อืประชาชน 04/08/2015 

16:36 
 

 

เอกสารฉบับน้ีดาวน์โหลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วันทีเ่ผยแพร่คูม่อื: - 


