
คูมือสำหรับประชาชน : การขอรับการสงเคราะหผูปวยเอดส 

หนวยงานที่ใหบริการ : เทศบาลตำบลเปอยนอย อำเภอเปอยนอย จังหวัดขอนแกน กระทรวงมหาดไทย  

 

หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข (ถามี) ในการย่ืนคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 

๒๕๔๘ กำหนดใหผูปวยเอดสที่มีคุณสมบัติครบถวนตามระเบียบฯ และมีความประสงคจะขอรับการสงเคราะหใหยื่นคำขอ

ตอผูบริหารทองถ่ินที่ตนมีผูลำเนาอยู กรณีไมสามารถเดินทางมายื่นคำขอรับการสงเคราะหดวยตนเองไดจะมอบอำนาจใหผู

อุปการะมาดำเนินการก็ได 

 

 หลักเกณฑ 

 

     ผูมีสิทธิจะไดรับเงินสงเคราะหตองเปนผูมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้ 

 

1. เปนผูปวยเอดสที่แพทยไดรับรองและทำการวินิจฉัยแลว 

 

2. มีภูมลิำเนาอยูในเขตพ้ืนที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 

    3. มีรายไดไมเพียงพอแกการยังชีพ หรือถูกทอดทิ้ง หรือขาดผูอุปการะเลี้ยงดู หรือไมสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเอง

ไดในการขอรับการสงเคราะหผูปวยเอดส ผูปวยเอดสที่ไดรับความเดือดรอนกวา หรือผูท่ีมีปญหาซ้ำซอน หรือผูที่อยูอาศัย      

อยูในพ้ืนที่หางไกลทุรกันดารยากตอการเขาถึงบริการของรัฐเปนผูไดรบัการพิจารณากอน 

 

 

 วิธีการ 

 

    1. ผูปวยเอดส ยื่นคำขอตามแบบพรอมเอกสารหลักฐานตอองคกรปกครองสวนทองถิ่น ณ ที่ทำการองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น ดวยตนเองหรือ มอบอำนาจใหผูอุปการะมาดำเนินการก็ได 

 

    2. ผูปวยเอดสรับการตรวจสภาพความเปนอยู คุณสมบัติวาสมควรไดรบัการสงเคราะหหรือไม โดยพิจารณาจากความ

เดือดรอน เปนผูที่มีปญหาซ้ำซอน หรือเปนผูที่อยูอาศัยอยูในพื้นที่หางไกลทุรกันดารยากตอการเขาถึงบริการของรัฐ 

 

    3.กรณีผูปวยเอดสที่ไดรบัเบ้ียยังชีพยายที่อยู ถือวาขาดคุณสมบัติตามนัยแหงระเบียบ ตองไปย่ืนความประสงคตอองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นแหงใหมที่ตนยายไปเพ่ือพิจารณาใหม 



 

 

 

ชองทางการใหบริการ 

 

 สถานที่ใหบริการ 
(หมายเหตุ: (ระยะเวลาเปดใหบริการ 1 – 30 พฤศจิกายน ของ
ทุกป))  
ที่ทำการเทศบาลตำบลเปอยนอย/ติดตอดวยตนเอง ณ 
หนวยงาน  

ระยะเวลาเปดใหบริการ (ไมเวนวันหยุดราชการ) 
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

 

ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการดำเนินการรวม : 13 วัน 

 

ลำดับ ข้ันตอน ระยะเวลา สวนที่รับผิดชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

ผูที่ประสงคจะขอรับการสงเคราะหหรือผูรับมอบอำนาจ ยื่น
คำขอ     พรอมเอกสารหลักฐาน และเจาหนาที่ตรวจสอบคำ
รองขอลงทะเบียน และเอกสารหลักฐานประกอบ 
(หมายเหตุ: (1. ระยะเวลา : 45 นาที (ระบุระยะเวลาจริง) 
2. หนวยงานผูรับผิดชอบ คือ เทศบาล.....(ระบุชื่อ) / องคการ
บริหารสวนตำบล.....(ระบุชื่อ) / เมืองพัทยา))  

45 นาที เทศบาลตำบลเปอย
นอย อำเภอเปอยนอย 

จังหวัดขอนแกน 
 

2) การพิจารณา 
ออกใบนัดหมายตรวจสภาพความเปนอยู และคุณสมบัติ 
(หมายเหตุ: (1. ระยะเวลา : 15 นาที (ระบุระยะเวลาที่
ใหบริการจริง) 
2. หนวยงานผูรับผิดชอบ คือ เทศบาล.....(ระบุชื่อ) / องคการ
บริหารสวนตำบล.....(ระบุชื่อ) / เมืองพัทยา))  

15 นาที เทศบาลตำบลเปอย
นอย อำเภอเปอยนอย 

จังหวัดขอนแกน 
 

3) การพิจารณา 
ตรวจสภาพความเปนอยูและคุณสมบัติของผูที่ประสงครับการ
สงเคราะห 
(หมายเหตุ: (1. ระยะเวลา : ไมเกิน 3 วัน นับจากไดรับคำขอ 
(ระบุระยะเวลาที่ใหบริการจริง) 

3 วัน เทศบาลตำบลเปอย
นอย อำเภอเปอยนอย 

จังหวัดขอนแกน 
 



ลำดับ ข้ันตอน ระยะเวลา สวนที่รับผิดชอบ 
2. หนวยงานผูรับผิดชอบ คือ เทศบาล.....(ระบุชื่อ) / องคการ
บริหารสวนตำบล.....(ระบุชื่อ) / เมืองพัทยา))  

4) การพิจารณา 
จัดทำทะเบียนประวัติพรอมเอกสารหลักฐานประกอบ
ความเห็นเพ่ือเสนอผูบริหารพิจารณา 
(หมายเหตุ: (1. ระยะเวลา : ไมเกิน 2 วัน นับจากการออก
ตรวจสภาพความเปนอยู (ระบุระยะเวลาที่ใหบริการจริง) 
2. หนวยงานผูรับผิดชอบ คือ เทศบาล.....(ระบุชื่อ) / องคการ
บริหารสวนตำบล.....(ระบุชื่อ) / เมืองพัทยา))  

2 วัน เทศบาลตำบลเปอย
นอย อำเภอเปอยนอย 

จังหวัดขอนแกน 
 

5) การพิจารณา 
พิจารณาอนุมัติ 
(หมายเหตุ: (1. ระยะเวลา : ไมเกิน 7 วัน นับแตวันที่ยื่นคำขอ 
(ระบุระยะเวลาที่ใหบริการจริง) 
2. ผูรับผิดชอบ คือ ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
3. กรณีมขีอขัดของเก่ียวกับการพิจารณา ไดแก สภาพความ
เปนอยู คุณสมบัติ หรือขอจำกัดดานงบประมาณจะแจง
เหตุขัดของท่ีไมสามารถใหการสงเคราะหใหผูขอทราบไมเกิน
ระยะเวลาที่กำหนด 
))  

7 วัน เทศบาลตำบลเปอย
นอย อำเภอเปอยนอย 

จังหวัดขอนแกน 
 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ลำดับ ช่ือเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 
1) 

 
บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นท่ีออกใหโดยหนวยงานของรัฐ
ที่มีรูปถายพรอมสำเนา 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สำเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ - 

- 

2) 
 

ทะเบียนบานพรอมสำเนา 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สำเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ - 

- 

3) 
 

สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพรอมสำเนา (กรณีที่ผูขอรับเงินเบี้ยยัง
ชีพผูประสงคขอรับเงินเบ้ียยังชีพผูสูงอายุประสงคขอรับเงินเบ้ียยัง
ชีพผูสูงอายุผานธนาคาร) 

- 



ลำดับ ช่ือเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สำเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ - 

4) 
 

หนังสือมอบอำนาจ (กรณีมอบอำนาจใหดำเนินการแทน)  
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
สำเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

- 

5) 
 

บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นท่ีออกใหโดยหนวยงานของรัฐ 
ที่มีรูปถายพรอมสำเนาของผูรับมอบอำนาจ (กรณีมอบอำนาจให
ดำเนินการแทน) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สำเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ - 

- 

6) 
 

สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพรอมสำเนาของผูรับมอบอำนาจ (กรณี
ที่ผูขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูประสงคขอรับเงินเบ้ียยังชีพผูสูงอายุ
ประสงคขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุผานธนาคารของผูรับมอบ
อำนาจ) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สำเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ - 

- 

 

คาธรรมเนียม 

ลำดับ รายละเอียดคาธรรมเนียม คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ) 
ไมมีขอมูลคาธรรมเนียม 

 

ชองทางการรองเรียน แนะนำบริการ 

ลำดับ ชองทางการรองเรียน / แนะนำบริการ 
1) เทศบาลตำบลเปยนอย อำเภอเปอยนอย  จังหวัดขอนแกน 

(หมายเหตุ: ( เลขที่ 150 ถ.ราษฎรประชาสันติ์  ต.เปอยนอย  อ.เปอยนอย  จ.ขอนแกน  / โทร. 043 – 
494119  / www.puainoi.go.th))  

2) ศูนยดำรงธรรมอำเภอเปอยนอย 
(หมายเหตุ: (โทรศัพทหมายเลข 043 - 494024))  

3) ศูนยบริการประชาชน สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 



ลำดับ ชองทางการรองเรียน / แนะนำบริการ 
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตู 
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  

 

แบบฟอรม ตัวอยางและคูมือการกรอก 

ลำดับ ช่ือแบบฟอรม 
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก 

 

หมายเหตุ 

- 

 

ช่ือกระบวนงาน: (ใสชื่อกระบวนงาน) 

หนวยงานกลางเจาของกระบวนงาน: (ชื่อหนวยงานผูรับผิดชอบ ในสวนของกระบวนงาน) (Division, Department, 

Ministry) 

ประเภทของงานบริการ: (ใสชื่อประเภทงานบริการ) 

หมวดหมูของงานบริการ: (ใสชื่อประเภทงานบริการ) 

กฎหมายที่ใหอำนาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ: (ใสชื่อ ก.ม.ที่ใหอำนาจการอนุญาต) 

ระดับผลกระทบ: (ใสระดับผลกระทบ) 

พื้นท่ีใหบริการ: (ใสพ้ืนที่ใหบริการ) 

กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กำหนดระยะเวลา: (ใสกฎหมายที่กำหนดระยะเวลา)  

ระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย / ขอกำหนด ฯลฯ: (ใสระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนด) 

 

ขอมูลสถิติของกระบวนงาน: 

 จำนวนเฉลี่ยตอเดือน  

 จำนวนคำขอที่มากที่สุด  

 จำนวนคำขอที่นอยที่สุด  

 

ช่ืออางอิงของคูมือประชาชน: 

เอกสารฉบับนี้ดาวนโหลดจากเว็บไซตระบบสารสนเทศศนูยกลางขอมูลคูมือสำหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วันท่ีเผยแพรคูมือ: - 

ขอ้มลูสาํหรบัเจา้หนา้ท ี


