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คู่มอืส ำหรับประชำชน :  กำรลงทะบียนและกำรขอรับกำรสงเครำะห์ผู้ป่วยเอดส ์

หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ : องคก์ารบริหารส่วนต าบลช้างซา้ย 

กระทรวง  : กระทรวงมหาดไทย 

 

1. ชื่อกระบวนงำน :  การลงทะเบียนและการขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ 

2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน:  งานสวัสดกิารและการพัฒนาชุมชน  ส านักงานปลัด  องคก์ารบริหารส่วนต าบล

ชา้งซ้าย อ าเภอพระพรหม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

3. ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร:การขึน้ทะเบียน  

5. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนญุำต หรือที่เกี่ยวข้อง: 

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2548 

6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ัวไป  

7. พื้นที่ให้บริกำร: ท้องถิ่น  

8. กฎหมำยข้อบงัคับ/ข้อตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ  -  

ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ 0 วัน 

9. ข้อมูลสถิต ิ

 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน  0  

 จ ำนวนค ำขอที่มำกที่สดุ  0  

 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สดุ  0  

10. ชื่ออ้ำงองิของคู่มอืประชำชน [ส าเนาคู่มอืประชาชน] การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์   22/05/2558   

11. ช่องทำงกำรให้บริกำร  

1) สถานทีใ่ห้บริการ   องคก์ารบริหารส่วนต าบลช้างซ้าย  อ าเภอพระพรหม  จงัหวัดนครศรีธรรมราช 

ท่ีท าการองคก์ารบริหารส่วนต าบลช้างซ้าย  109  หมูท่ี่ 7  ต าบลช้างซ้าย  อ าเภอพระพรหม                     

จังหวัดนครศรีธรรมราช  โทรศัพท์ 0-7534-8764  , 0-7534-8717   

โทรสาร  0-7534-8717  ต่อ 12 

ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หนว่ยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ   เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง วันศุกร ์(ยกเวน้วันหยุดท่ีทางราชการก าหนด)                  

ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพีักเท่ียง) 

หมายเหตุ (ระยะเวลาเปิดให้บริการ 1 – 30 พฤศจิกายนของทุกป)ี 

 

12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถำ้ม)ี ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๔๘

ก าหนดให้ผู้ป่วยเอดส์ท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบฯและมีความประสงค์จะขอรับการสงเคราะห์ให้ยื่นค าขอต่อ

ผู้บริหารท้องถิ่นท่ีตนมีผู้ล าเนาอยู่กรณีไม่สามารถเดินทางมายื่นค าขอรับการสงเคราะห์ด้วยตนเองได้จะมอบอ านาจให้ผู้

อุปการะมาด าเนินการก็ได้ 
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 หลักเกณฑ ์

ผู้มีสทิธิจะได้รับเงินสงเคราะห์ต้องเป็นผู้มคีุณสมบัตแิละไมม่ลีักษณะต้องห้ามดังตอ่ไปน้ี 

1. เป็นผู้ป่วยเอดส์ท่ีแพทยไ์ด้รับรองและท าการวนิจิฉัยแล้ว 

2. มภีูมิล าเนาอยู่ในเขตพื้นท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

3. มรีายได้ไมเ่พยีงพอแกก่ารยังชพีหรือถูกทอดท้ิงหรือขาดผู้อุปการะเลีย้งดูหรือไมส่ามารถประกอบอาชีพเลีย้งตนเองได้

ในการขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ผู้ป่วยเอดส์ท่ีได้รับความเดอืดร้อนกวา่หรอืผู้ท่ีมีปัญหาซ้ าซ้อนหรือผู้ท่ีอยู่อาศัยอยู่

ในพืน้ท่ีหา่งไกลทุรกันดารยากต่อการเข้าถึงบริการของรัฐเป็นผู้ได้รับการพจิารณาก่อน 

 วิธีกำร 

    1. ผู้ป่วยเอดส์ย่ืนค าขอตามแบบพร้อมเอกสารหลักฐานต่อองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นณท่ีท าการองคก์รปกครองส่วน

ท้องถิ่นด้วยตนเองหรือมอบอ านาจใหผู้้อุปการะมาด าเนินการก็ได ้

พร้อมแนบเอกสาร  ดังนี้ 

1. ใบรับรองแพทยซ์ึ่งออกให้โดยสถานพยาบาลของรัฐยืนยันวา่ป่วยเป็นโรคเอดส์จริง 

2. บัตรประจ าตัวประชาชนฉบับจรงิ (พร้อมส าเนา/รับรองส าเนาถูกตอ้ง) 

3. ทะเบียนบ้านฉบับจรงิ  (พร้อมส าเนา/รับรองส าเนาถูกตอ้ง) 

4. กรณท่ีีผู้ป่วยเอดส์ไม่สามารถเดินทางมายื่นค าขอรับการสงเคราะห์ด้วยตนเอง  จะมอบอ านาจให้ผู้อุปการะมา

ด าเนนิการแทนได้ 

-  บัตรประจ าตัวประชาชนฉบับจรงิ (พร้อมส าเนา/รับรองส าเนาถูกตอ้ง)  ของผู้มอบอ านาจ/ผู้รับมอบอ านาจ 

-  ทะเบียนบ้านฉบับจรงิ (พร้อมส าเนา/รับรองส าเนาถูกตอ้ง)  ของผู้มอบอ านาจ/ผู้รับมอบอ านาจ 

    2. ผู้ป่วยเอดส์รับการตรวจสภาพความเป็นอยูคุ่ณสมบัตวิา่สมควรได้รับการสงเคราะห์หรือไมโ่ดยพิจารณาจากความ

เดอืดร้อนเป็นผู้ท่ีมีปัญหาซ้ าซ้อนหรือเป็นผู้ท่ีอยูอ่าศัยอยูใ่นพืน้ท่ีหา่งไกลทุรกันดารยากตอ่การเข้าถึงบริการของรัฐ 

    3.กรณผีู้ป่วยเอดส์ท่ีได้รับเบ้ียยังชีพยา้ยท่ีอยูถ่ือวา่ขาดคุณสมบัตติามนัยแห่งระเบียบตอ้งไปยื่นความประสงค์ตอ่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ท่ีตนย้ายไปเพื่อพิจารณาใหม ่

 กรณีผู้ป่วยเอดส์ท่ีได้รับเบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์แล้วย้ายภูมิลาเนา (ย้ายชื่อในทะเบียนบ้าน) ไปอยู่ในเขตองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นผู้ป่วยเอดส์ต้องด าเนินการยื่นค าร้องขอรับเบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์อีกคร้ัง ณ องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นท่ีย้ายภูมลิาเนาเข้าไปอยู่ใหม่ (เพื่อรับเงินเบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีย้ายเข้าไปอยู่ใหม่) 

ซึ่งถ้าผู้ป่วยเอดส์ไม่ด าเนินการยื่นค าร้องขอรับเงินเบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์อีกคร้ัง  ณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีย้าย

ภูมิล าเนาเข้าไปอยู่ใหม่ผู้ป่วยเอดส์จะได้รับเงินเบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ถึงเดอืนท่ีย้ายภูมลิ าเนาเท่านัน้ 

4. กรณผีู้ป่วยเอดส์ท่ีได้รับเงินเบ้ียยังชีพฯเสียชวีติผู้ดูแลหรือญาติของผู้ป่วยเอดส์ท่ีเสียชวีติต้องแจ้งให้องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลช้างซ้าย ทราบ ภายใน 3 วัน 

5. กรณผีู้ป่วยเอดส์เป็นผู้สูงอายุและคนพกิารดว้ย  สามารถด าเนินการได้ท้ังหมด 

13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอียดของขั้นตอน

กำรบริกำร 

ระยะเวลำ

ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 

หน่วยงำนที่

รับผดิชอบ  

หมำยเหต ุ

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 

 

ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับการ

สงเคราะห์หรือผู้รับมอบ

อ านาจยื่นค าขอพร้อมเอกสาร

หลักฐานและเจ้าหน้าท่ี

15 นาที ส านักงานปลัด 

อบต.ชา้งซ้าย 

1. ระยะเวลา : 15 นาที 

2. หนว่ยงาน 

นักพัฒนาชุมชน 

ส านักงานปลัด อบต. 
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ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอียดของขั้นตอน

กำรบริกำร 

ระยะเวลำ

ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 

หน่วยงำนที่

รับผดิชอบ  

หมำยเหต ุ

ตรวจสอบค ารอ้งขอ

ลงทะเบียนและเอกสาร

หลักฐานประกอบ 

2) 

การพจิารณา 

 

ออกใบนัดหมายตรวจสภาพ

ความเป็นอยูแ่ละคุณสมบัติ 

 

5 นาที  1. ระยะเวลา : 5 นาที  

2. หนว่ยงาน : 

นักพัฒนาชุมชน 

ส านักงานปลัด อบต. 

3) 

การพจิารณา 

 

 

 

 

 

 

ตรวจสภาพความเป็นอยูแ่ละ

คุณสมบัตขิองผู้ท่ีประสงค์รับ

การสงเคราะห ์

3 วัน  1. ระยะเวลา : ไมเ่กิน 3 

วันนับจากได้รับค าขอ 

(ในวัน เวลาราชการ) 

2. หนว่ยงาน  : 

นักพัฒนาชุมชน 

ส านักงานปลัด อบต. 

4) 

การพจิารณา 

 

จัดท าทะเบียนประวัตพิร้อม

เอกสารหลักฐานประกอบ

ความเห็นเพื่อเสนอผู้บริหาร

พิจารณา 

 

2 วัน  1. ระยะเวลา : ไมเ่กิน 2 

วันนับจากการออกตรวจ

สภาพความเป็นอยู ่ 

2. หนว่ยงาน 

นักพัฒนาชุมชน 

ส านักงานปลัด อบต. 

5) 

การพจิารณา 

 

พจิารณาอนุมัต ิ

 

5 วัน  1. ระยะเวลา : ไมเ่กิน 5 

วัน นับแตว่ันท่ีย่ืนค าขอ 

2. ผู้รับผิดชอบคือ

ผู้บริหารองคก์รปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 

3. กรณมีขี้อขัดข้อง

เกี่ยวกับการพจิารณา

ได้แก่สภาพความเป็นอยู่

คุณสมบัตหิรือข้อจ ากัด

ด้านงบประมาณจะแจ้ง

เหตุขัดขอ้งท่ีไม่สามารถ

ให้การสงเคราะหใ์ห้ผู้ขอ

ทราบไม่เกินระยะเวลาท่ี

ก าหนด) 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม  10 วัน  20  นาที 
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14. งำนบริกำรนี้ผำ่นกำรด ำเนนิกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว  

ยังไม่ผ่านการด าเนนิการลดขั้นตอน 

15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 

15.1) เอกสำรยนืยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที ่
รำยกำรเอกสำรยนืยัน

ตัวตน 

หน่วยงำนภำครฐั

ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวน
เอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

หมำยเหต ุ

1) 

บัตรประจ าตัวประชาชน

หรือบัตรอื่นท่ีออกให้โดย

หนว่ยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย

พร้อมส าเนา 

- 1 1 ชุด - 

2) 
ทะเบียนบ้าน พร้อมส าเนา 

 

- 1 1 ชุด - 

3) 

สมุดบัญชเีงินฝากธนาคาร

พร้อมส าเนา (กรณท่ีีผู้

ขอรับเงินเบ้ียยังชีพผู้ป่วย

เอดส์ประสงค์ขอรับเงินเบ้ีย

ยังชีพผ่านธนาคาร) 

- 1 1 ชุด - 

4) 

หนังสือมอบอ านาจ (กรณี

มอบอ านาจให้ด าเนินการ

แทน)  

- 1 0 ฉบับ - 

5) 

บัตรประจ าตัวประชาชน

หรือบัตรอื่นท่ีออกให้โดย

หนว่ยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย

พร้อมส าเนาของผู้รับมอบ

อ านาจ (กรณมีอบอ านาจ

ให้ด าเนินการแทน) 

- 1 1 ชุด - 

6) 

สมุดบัญชเีงินฝากธนาคาร

พร้อมส าเนาของผู้รับมอบ

อ านาจ (กรณท่ีีผู้ขอรับเงิน

เบีย้ยังชีพผู้ป่วยเอดส์

ประสงค์ขอรับเงินเบ้ียยัง

ชพีผา่นธนาคารของผู้รับ

มอบอ านาจ) 

- 1 1 ชุด - 

 

15.2) เอกสำรอืน่ ๆ ส ำหรบัยืน่เพิ่มเติม 

ที ่
รำยกำรเอกสำรยืน่

เพิ่มเติม 

หน่วยงำนภำครฐั 

ผู้ออกเอกสำร 
จ ำนวนเอกสำร 

ฉบับจริง 
จ ำนวนเอกสำร 

ส ำเนำ 
หน่วยนับ
เอกสำร  

หมำยเหต ุ

ไมพ่บเอกสารอื่น ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเตมิ 
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16. ค่ำธรรมเนียม 

ไมม่คี่าธรรมเนยีม 

 

17. ช่องทำงกำรร้องเรียน 

1) ช่องทางการร้องเรียน   ร้องเรียนดว้ยตนเอง ณ หนว่ยงาน 

ท่ีท าการองคก์ารบริหารส่วนต าบลช้างซ้าย  109  หมูท่ี่ 7 ต าบลช้างซ้าย อ าเภอพระพรหม                               

จังหวัดนครศรีธรรมราช  โทรศัพท์ 0-7534-8764  , 0-7534-8717   

โทรสาร  0-7534-8717  ต่อ 12 

หมายเหต ุ

1. ทางอินเทอร์เน็ต (http://www.changsai.go.th) 

2. ทางโทรศัพท์ 0-7534-8764  , 0-7534-8717   

3. ทางไปรษณีย์ (ท่ีท าการองคก์ารบริหารส่วนต าบลช้างซ้าย 109  หมูท่ี่ 7  ต าบลช้างซ้าย 

     อ าเภอพระพรหม  จังหวัดนครศรีธรรมราช  80000 

4. ตูรั้บฟังความคิดเห็น (ตัง้อยู่  ณ หนา้ที่ท าการองคก์ารบริหารส่วนต าบลช้างซ้าย) 

 

18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  

แบบค าขอลงทะเบียนรับเงินเบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 

19. หมำยเหต ุ

- 


