
คูมือสําหรับประชาชน : การขอรับการสงเคราะหผูปวยเอดส 
หนวยงานท่ีใหบริการ : องคการบริหารสวนตําบลสีชมพู  อําเภอนาแก  จงัหวัดนครพนม  กระทรวงมหาดไทย  

 

หลักเกณฑ วิธีการ เงือ่นไข (ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 

๒๕๔๘ กําหนดใหผูปวยเอดสท่ีมีคุณสมบัติครบถวนตามระเบียบฯ และมีความประสงคจะขอรับการสงเคราะหใหย่ืนคําขอ

ตอผูบริหารทองถิ่นที่ตนมีผูลาํเนาอยู กรณีไมสามารถเดินทางมาย่ืนคาํขอรับการสงเคราะหดวยตนเองไดจะมอบอํานาจใหผู

อุปการะมาดําเนินการก็ได 

 

 หลักเกณฑ 

        ผูมีสทิธจิะไดรบัเงินสงเคราะหตองเปนผูมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปน้ี 

    1. เปนผูปวยเอดสท่ีแพทยไดรบัรองและทําการวินจิฉัยแลว 

    2. มีภมิูลาํเนาอยูในเขตพ้ืนท่ีองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

    3. มีรายไดไมเพียงพอแกการยงัชพี หรือถูกทอดท้ิง หรอืขาดผูอปุการะเลี้ยงดู หรือไมสามารถประกอบอาชพีเลี้ยงตนเอง

ไดในการขอรับการสงเคราะหผูปวยเอดส ผูปวยเอดสท่ีไดรับความเดือดรอนกวา หรือผูท่ีมีปญหาซ้าํซอน หรือผูที่อยูอาศยั      

อยูในพื้นที่หางไกลทุรกันดารยากตอการเขาถึงบริการของรัฐเปนผูไดรับการพิจารณากอน 

 

 วิธีการ 

    1.  ผูปวยเอดส ย่ืนคาํขอตามแบบพรอมเอกสารหลักฐานตอองคกรปกครองสวนทองถิ่น ณ ที่ทําการองคกรปกครอง

สวนทองถิ่น ดวยตนเองหรอื มอบอํานาจใหผูอุปการะมาดาํเนินการก็ได 

    2.  ผูปวยเอดสรับการตรวจสภาพความเปนอยู คุณสมบติัวาสมควรไดรับการสงเคราะหหรือไม โดยพิจารณาจากความ

เดือดรอน เปนผูท่ีมีปญหาซํ้าซอน หรือเปนผูท่ีอยูอาศัยอยูในพ้ืนที่หางไกลทรุกันดารยากตอการเขาถึงบริการของรัฐ 

    3.  กรณีผูปวยเอดสท่ีไดรับเบี้ยยงัชีพยายที่อยู ถือวาขาดคุณสมบัติตามนัยแหงระเบียบ ตองไปย่ืนความประสงคตอ

องคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงใหมท่ีตนยายไปเพ่ือพิจารณาใหม 

 

 

 

 

 

 

 

 



ชองทางการใหบริการ 

 

 สถานที่ใหบริการ 
องคการบรหิารสวนตําบลสชีมพู อําเภอนาแก จังหวัดนครพนม 
ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลสชีมพ ู
118  หมูที่ 1  ตําบลสชีมพู  อาํเภอนาแก 
จังหวัดนครพนม  48130 
โทรศัพท/โทรสาร 0 4253 0879 
Website : http://www.sichomphoo.com/                    
ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน 
(หมายเหตุ:  (ระยะเวลาเปดใหบริการ 1 – 30 พฤศจิกายน 
ของทุกป))  

ระยะเวลาเปดใหบริการ (ไมเวนวันหยุดราชการ) 
ต้ังแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

 

ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการดําเนินการรวม : 13 วัน 

 

ลําดับ ข้ันตอน ระยะเวลา สวนท่ีรับผิดชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

ผูที่ประสงคจะขอรบัการสงเคราะหหรือผูรบัมอบอาํนาจ ย่ืน
คาํขอ     พรอมเอกสารหลักฐาน และเจาหนาที่ตรวจสอบคาํ
รองขอลงทะเบียน และเอกสารหลักฐานประกอบ 
(หมายเหตุ:  -)  

45 นาท ี องคการบรหิารสวน
ตําบลสีชมพู  
อําเภอนาแก  

จังหวัดนครพนม 
 

2) การพิจารณา 
ออกใบนัดหมายตรวจสภาพความเปนอยู และคุณสมบัติ 
(หมายเหตุ: -)  

15 นาท ี องคการบรหิารสวน
ตําบลสีชมพู  
อําเภอนาแก  

จังหวัดนครพนม 
3) การพิจารณา 

ตรวจสภาพความเปนอยูและคุณสมบัติของผูที่ประสงครับการ
สงเคราะห 
(หมายเหตุ: -)  

3 วัน องคการบรหิารสวน
ตําบลสีชมพู  
อําเภอนาแก  

จังหวัดนครพนม 
4) การพิจารณา 

จัดทาํทะเบียนประวัติพรอมเอกสารหลักฐานประกอบ
ความเห็นเพ่ือเสนอผูบริหารพิจารณา 
(หมายเหตุ: -)  
 

2 วัน องคการบรหิารสวน
ตําบลสีชมพู  
อําเภอนาแก  

จังหวัดนครพนม 
 



ลําดับ ข้ันตอน ระยะเวลา สวนท่ีรับผิดชอบ 
5) การพิจารณา 

พิจารณาอนุมัติ 
(หมายเหตุ: ( - )  

7 วัน องคการบรหิารสวน
ตําบลสีชมพู  
อําเภอนาแก  

จังหวัดนครพนม 
 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

 

ลําดับ ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพ่ิมเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 
1) 

 
บัตรประจาํตัวประชาชนหรือบัตรอืน่ท่ีออกใหโดยหนวยงานของรัฐ
ที่มีรูปถายพรอมสําเนา 
ฉบับจรงิ 1 ชุด 
สําเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ - 

- 

2) 
 

ทะเบียนบานพรอมสาํเนา 
ฉบับจรงิ 1 ชุด 
สําเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ - 

- 

3) 
 

สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพรอมสําเนา (กรณีท่ีผูขอรับเงนิเบี้ยยัง
ชีพผูประสงคขอรับเงินเบ้ียยังชีพผูสงูอายุประสงคขอรับเงนิเบี้ยยงั
ชีพผูสงูอายผุานธนาคาร) 
ฉบับจรงิ 1 ชุด 
สําเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ - 

- 

4) 
 

หนังสือมอบอาํนาจ (กรณีมอบอํานาจใหดําเนินการแทน)  
ฉบับจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

- 

5) 
 

บัตรประจาํตัวประชาชนหรือบัตรอืน่ท่ีออกใหโดยหนวยงานของรัฐ 
ที่มีรูปถายพรอมสําเนาของผูรับมอบอํานาจ (กรณีมอบอาํนาจให
ดําเนินการแทน) 
ฉบับจรงิ 1 ชุด 
สําเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ - 

- 



ลําดับ ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพ่ิมเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 
6) 

 
สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพรอมสําเนาของผูรบัมอบอํานาจ (กรณี
ที่ผูขอรบัเงินเบ้ียยงัชีพผูประสงคขอรบัเงินเบ้ียยังชีพผูสูงอายุ
ประสงคขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสงูอายุผานธนาคารของผูรบัมอบ
อํานาจ) 
ฉบับจรงิ 1 ชุด 
สําเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ - 

- 

 

คาธรรมเนียม 

ลําดับ รายละเอียดคาธรรมเนยีม คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ) 
ไมมีขอมูลคาธรรมเนียม 

 

ชองทางการรองเรียน แนะนาํบริการ 

ลําดับ ชองทางการรองเรียน / แนะนําบริการ 
1) องคการบรหิารสวนตาํบลสชีมพู อาํเภอนาแก จังหวัดนครพนม   ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลสีชมพู 

118  หมูท่ี 1 ตําบลสชีมพู อําเภอนาแก จังหวัดนครพนม  48130 โทรศัพท/โทรสาร 0 4253 0879 
Website : http://www.sichomphoo.com 
(หมายเหตุ: -)  

2) จังหวัดอ่ืนๆ รองเรียนตอผูวาราชการจงัหวัด (ผานศูนยดํารงธรรมประจาํจงัหวัด) 
(หมายเหตุ: -)  

3) ศูนยบริการประชาชน สาํนักปลัดสาํนักนายกรัฐมนตร ี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th /               
ตู ปณ.1111 เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดสุิต กทม. 10300))  

 

แบบฟอรม ตวัอยางและคูมือการกรอก 

ลําดับ ช่ือแบบฟอรม 
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก 

 

หมายเหตุ 

- 
 

 



 

ช่ือกระบวนงาน: การขอรับการสงเคราะหผูปวยเอดส  

หนวยงานกลางเจาของกระบวนงาน: สํานักสงเสรมิการพัฒนาเศรษฐกิจ สงัคม และการมีสวนรวม กรมสงเสรมิการ

ปกครองทองถิ่น สาํนักสงเสรมิการพัฒนาเศรษฐกจิ สังคม และการมีสวนรวม 

ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสรจ็ในหนวยเดียว 

หมวดหมูของงานบริการ: รบัแจง 

กฎหมายท่ีใหอาํนาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวของ: 

  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548  
ระดับผลกระทบ: บริการท่ัวไป 

พ้ืนที่ใหบริการ: ทองถิ่น 

กฎหมายขอบงัคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา: - 

ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ: 0.0 

 

ขอมูลสถิติของกระบวนงาน: 

 จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 0 

 จํานวนคาํขอทีม่ากทีสุ่ด 0 

 จํานวนคาํขอที่นอยท่ีสุด 0 

 

ช่ืออางองิของคูมือประชาชน : การขอรบัการสงเคราะหผูปวยเอดส  อบต.สีชมพู  พักตรวิภา  สาํเนาคูมอืประชาชน 

28/08/2015 14:54 
 
 

เอกสารฉบับน้ีดาวนโหลดจากเว็บไซตระบบสารสนเทศศูนยกลางขอมูลคูมือสําหรับประชาชน  

Backend.info.go.th 

วันที่เผยแพรคูมือ: - 

ขอมูลสาํหรับเจาหนาที ่


