
 
 
คูมือสําหรับประชาชน :  การขอรับการสงเคราะหผูปวยเอดส 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ  : เทศบาลตําบลเมืองจันทร 
กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย 

 
1.  ช่ือกระบวนงาน : การขอรับการสงเคราะหผูปวยเอดส 
2.  หนวยงานเจาของกระบวนงาน : เทศบาลตําบลเมืองจันทร 
3.  ประเภทของงานบริการ :   กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนวยเดียว 
4.  หมวดหมูของงานบริการ  :   รบัแจง 
5.  กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต  หรือท่ีเกี่ยวของ  : 
 1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงินสงเคราะหเพ่ือการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
               พ.ศ. 2548 
6.  ระดับผลกระทบ :  บริการท่ัวไป 
7.  พ้ืนท่ีใหบริการ  :   ทองถ่ิน 
8.  กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา      
    ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย/ขอกําหนดฯ   0  นาที 
9.  ขอมูลสถิติ 
     จํานวนเฉลี่ยตอเดือน   0 
     จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด  0 
     จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด  0   
10.  ช่ืออางอิงของคูมือประชาชน   สําเนาคูมือประชาชน   การขอรับการสงเคราะหผูปวยเอดส 
11.  ชองทางการใหบริการ 
      สถานท่ีใหบริการเทศบาลตําบลเมืองจันทร  โทรศัพท  0-4596-9847 
      เว็ปไซต : www.muangchan.go.th  เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร  (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการ 
      กําหนด)  ตั้งแตเวลา  08.30 – 16.30 น.  (มีพักเท่ียง) 
      ระยะเวลาเปดใหบริการ  เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร  (ยกเวนวันหยุดทางราชการกําหนด)  ตั้งแตเวลา 
      08.30 – 16.30  น. 
12.  หลักเกณฑ  วิธีการ  เง่ือนไข  (ถามี)  ในการย่ืนคําขอ  และในการพิจารณาอนุญาต 
          ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงินสงเคราะหเพ่ือการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. 2548  กําหนดใหผูปวยเอดสท่ีมีคุณสมบัติครบถวนตามระเบียบฯ  และมีความประสงคจะขอรับการ
สงเคราะหใหยื่นคําขอตอผูบริหารทองถ่ินท่ีตนมีผูภูมิลําเนาอยู  กรณีไมสามารถเดินทางมายื่นคําขอรับการ
สงเคราะหดวยตนเองไดจะมอบอํานาจใหผูอุปการะมาดําเนินการได 
 หลักเกณฑผูมีสิทธิจะไดรับเงินสงเคราะหตองเปนผูมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามดังตอไปนี้ 
 1.  เปนผูปวยเอดสท่ีแพทยไดรับรองและทําการวินิจฉัยแลว 
 2.  มีภูมิลําเนาอยูในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 3.  มีการรายไดไมเพียงพอแกการยังชีพหรือถูกทอดท้ิงหรือขาดผูอุปการะเลี้ยงดูหรือไมสามารถประกอบ
อาชีพเลี้ยงตนเองไดในการขอรับการสงเคราะหผูปวยเอดสท่ีไดรับความเดือดรอนกวาหรือผูท่ีมีปญหาซํ้าซอนหรือผูท่ี
อยูอาศัยอยูในพ้ืนท่ีหางไกลทุรกันดารยากยอการเขาถึงบริการของรัฐเปนผูไดรับการพิจารณากอน 
 
 

http://www.muangchan.go.th/


 
 
 วิธีการ 
 1.  ผูปวยเอดสยื่นคําขอตามแบบพรอมเอกสารหลักฐานตอองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ณ  ท่ีทําการ 
               องคกรปกครองสวนทองถ่ินดวยตนเอง  หรือมอบอํานาจใหผูอุปการะมาดําเนินการก็ได 
 2.  ผูปวยเอดสรับการตรวจสภาพความเปนอยูคุณสมบัติวาสมควรไดรับการสงเคราะหหรือไมโดยพิจารณา 
               จากความเดือดรอนเปนผูท่ีมีปญหาซํ้าซอนหรือเปนผูท่ีอยูอาศัยอยูในพ้ืนท่ีหางไกลทุรกันดารยากตอการ 
               เขาถึงบริการของรัฐ 
 3.  กรณีผูปวยเอดสท่ีไดรับเบี้ยยังชีพยายท่ีอยูถือวาขาดคุณสมบัติตามนัยแหงระเบียบตองไปยื่นความ 
               ประสงคตอองคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงใหมท่ีตนยายไปเพ่ือพิจารณาใหม 
 
13.  ข้ันตอน  ระยะเวลา  และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทข้ันตอน รายละเอียดของข้ันตอนการ
บริการ 

ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน/ 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1 การตรวจสอบเอกสาร ผูท่ีประสงคจะขอรับการ
สงเคราะหหรือผูรับมอบ
อํานาจยื่นคําขอพรอมเอกสาร
หลักฐานและเจาหนาท่ี
ตรวจสอบคํารองขอ
ลงทะเบียนและเอกสาร
หลักฐาน 

10 นาที เทศบาลตําบล 
เมืองจันทร 

ระยะเวลา 
:10 นาที 
ระบุระยะเวลา
ท่ีให 
บริการจริง 

2 การพิจารณา ออกใบนัดหมายตรวจสภาพ
ความเปนอยูและคุณสมบัติ 

10  นาที เทศบาลตําบล 
เมืองจันทร 

ระยะเวลา 
:10 นาที 
ระบุระยะเวลา
ท่ีให 
บริการจริง 

3 การพิจารณา ตรวจสภาพความเปนอยูและ
คุณสมบัติของผูท่ีประสงครับ
การสงเคราะห 

2 วัน เทศบาลตําบล
เมืองจันทร 

ระยะเวลา:ไม
เกิน 2 วัน นับ
จากไดรับคํา
ขอ 

4 การพิจารณา จัดทําทะเบียนประวัติพรอม
เอกสารหลักฐานประกอบ
ความเห็นเพ่ือเสนอผูบริหาร
พิจารณา 

2 วัน เทศบาลตําบล
เมืองจันทร 

ระยะเวลา:ไม
เกิน 2 วัน นับ
จากการตรวจ
สภาพความ
เปนอยู 

 
 
 
 
 



 
 
 

ท่ี ประเภทข้ันตอน รายละเอียดของข้ันตอน
การบริการ 

ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน/ 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

5 การพิจารณา พิจารณาอนุมัติ 5 วัน เทศาลตําบล 
เมืองจันทร 

ระยะเวลา:ไม
เกิน 7 วันนับ
แตวันท่ียื่นคํา
ขอกรณีมีขอขัด 
ของเก่ียวกับ 
การพิจารณา 
ไดแก สภาความ
เปนอยูคุณ 
สมบัติหรือ
ขอจํากัดดานงบ 
ประมาณจะแจง
เหตุขัดของท่ีไม
สามารถใหการ
สงเคราะหใหผู
ขอทราบไมเกิน
ระยะเวลาท่ี
กําหนด 

ระยะเวลาดําเนินการรวม  9  วัน 
 
14.  งานบริการนี้ผานการดาํเนินการลดข้ันตอน  และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว 
       ยังไมผานการดําเนินการลดข้ันตอน 
 
15.  รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 
      15.1)  เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ 
ท่ี รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 
หนวยงานภาครัฐ 

ผูออกเอกสาร 
จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวน
เอกสาร
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

1 บัตรประจําตัว
ประชาชนหรือ
บัตรอ่ืนท่ีออกให
โดยหนวยงาน
ของรัฐท่ีมีรูปถาย
พรอมสําเนา 

- 1 1 ชุด - 

 
 



 
 
 
ท่ี รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 
หนวยงานภาครัฐ 

ผูออกเอกสาร 
จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวน
เอกสาร
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

2 ทะเบียนบาน
พรอมสําเนา 

- 1 1 ชุด - 

3 สมุดบัญชีเงินฝาก
ธนาคารพรอม
สําเนา (กรณีท่ีผู
ขอรับเงินเบี้ยยัง
ชีพประสงคขอรับ
เงินเบี้ยยังชีพผาน
ธนาคาร) 

- 1 1 ชุด - 

4 หนังสือมอบ
อํานาจ (กรณี
มอบอํานาจให
ดําเนินการแทน) 

- 1 0 ชุด - 

5 บัตรประจําตัว
ประชาชนหรือ
บัตรอ่ืนท่ีออกให
โดยหนวยงาน
ของรัฐท่ีมีรูปถาย
พรอมสําเนาของ
ผูรับมอบอํานาจ
(กรณีมอบอํานาจ
ใหดําเนินการ
แทน) 

- 1 1 ชุด - 

6 สมุดบัญชีเงินฝาก
ธนาคารพรอม
สําเนาของผูรับ
มอบอํานาจ 
(กรณีท่ีผูขอรับ
เงินเบี้ยยังชีพ
ประสงคขอรับเงิน
สงเคราะหผาน
ธนาคารของผูรับ
มอบอํานาจ) 

- 1 1 ชุด - 

 

   



 
 
 
    15.2)  เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับยื่นเพ่ิมเติม 
ท่ี รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐ

ผูออกเอกสาร 
จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวน
เอกสาร
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

ไมพบเอกสารอ่ืน ๆ สําหรับยื่นเพ่ิมเติม 
 

16.  คาธรรมเนียม 
        ไมมีขอมูลคาธรรมเนียม 
 

17.  ชองทางการรองเรียน 
      1)  ชองทางการรองเรียน  เทศบาลตําบลเมืองจันทร  เลขท่ี  70  หมู  6  ตําบลเมืองจันทร  อําเภอ            
           เมืองจันทร จังหวัดศรีสะเกษ  หรือโทรศัพท  0-4596-9847  หรือทางอินเตอรเน็ต  
           www.muangchan.go.th    
      2)  ชองทางการรองทุกข  ศูนยดํารงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ  และศูนยดํารงธรรมอําเภอเมืองจันทร 
 

18.  ตัวอยางแบบฟอรม  ตัวอยาง  และคูมือการกรอก 
      ไมมีแบบฟอรม  ตัวอยาง  และคูมือการกรอก 
 

19.  หมายเหตุ 
 

วันท่ีพิมพ ๓/๑๐/256๑ 
สถานะ เผยแพรคูมือบนเว็ปไซตแลว 
จัดทําโดย งานธุรการ  สํานักปลัด 
อนุมัติโดย นายกเทศมนตรีตําบลเมืองจันทร 
เผยแพรโดย งานธุรการ  สํานักปลัด 

 

http://www.muangchan.go.th/

