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คู่มือส ำหรับประชำชน  : กำรขอรับกำรสงเครำะห์ผู้ป่วยเอดส์ 
 

หน่วยงำนท่ีรับผิดชอบ : เทศบำลต ำบลบะห  ้ำ  อ ำเภออำกำศอ ำน้ย  จังห้ัดสกลนคร 
กระทรวง :  กระทร้งมหำดไทย  กรมส่งเสริมกำรปกครองท องถ่ิน 
 
1. ชื่อกระบวนงำน : กำรขอรบักำรสงเครำะหผ์ู ป่้ยเอดส์ 
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน : เทศบำลต ำบลบะห  ้ำ อ ำเภออำกำศอ ำน้ย จังห้ัดสกลนคร 
3. ประเภทของงำนบริกำร : กระบ้นงำนบริกำรที่เบ็ดเสรจ็ในหน่้ยเดีย้  
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร : รับแจ ง  
5. กฎหมำยท่ีให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเกี่ยวข้อง : 

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพือ่การยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 

6. ระดับผลกระทบ : บรกิำรทั่้ไป  
7. พ้ืนท่ีให้บริกำร : ท องถ่ิน  
8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ  -  

ระยะเวลำท่ีก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ -   ้ัน 
9. ข้อมูลสถิติ 
 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน        -  
 จ ำนวนค ำขอท่ีมำกท่ีสุด     -  
 จ ำนวนค ำขอท่ีน้อยท่ีสุด     - 
10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน   กำรขอรับกำรสงเครำะหผ์ู ป่้ ยเอดส์  
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร  

1) สถานท่ีให้บริการทีท่ าการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบลบะหว้า อ าเภออากาศอ านวย จังหวัดสกลนคร

โทร. 0-4270-4934  www.bawalocal.go.th/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด)  

ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

หมายเหตุ (ระยะเวลาเปิดให้บริการ 1 – 30 พฤศจิกายนของทุกป)ี 

12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เง่ือนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
 ระเบียบกระทร้งมหำดไทย้่ำด ้ยกำรจ่ำยเงินสงเครำะห์เพือ่กำรยังชีพขององค์กรปกครองส่้นท องถ่ินพ.ศ. ๒๕๔๘
ก ำหนดให ผู ป่้ยเอดส์ทีม่ีคุณสมบัติครบถ ้นตำมระเบียบฯและมีค้ำมประสงค์จะขอรบักำรสงเครำะห์ให ยื่นค ำขอต่อผู บริหำร
ท องถ่ินที่ตนมผีู ล ำเนำอยู่กรณีไม่สำมำรถเดินทำงมำยื่นค ำขอรับกำรสงเครำะห์ด ้ยตนเองได จะมอบอ ำนำจให ผู อปุกำระมำ
ด ำเนินกำรก็ได  
 
 

http://www.bawalocal.go.th/ติดต่อด้วยตนเอง%20ณ%20หน่วยงาน
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 หลักเกณฑ ์
 ผู มสีิทธิจะได รับเงินสงเครำะห์ต องเป็นผู มีคุณสมบัติและไม่มลีักษณะต องห ำมดังตอ่ไปนี ้
 1. เป็นผู ป่้ยเอดส์ที่แพทย์ได รับรองและท ำกำร้ินิจฉัยแล ้ 
 2. มีภูมิล ำเนำอยู่ในเขตพื้นที่องค์กรปกครองส่้นท องถ่ิน 
    3. มีรำยได ไม่เพียงพอแกก่ำรยังชีพหรอืถูกทอดทิง้หรือขำดผู อุปกำระเลี้ยงดูหรือไม่สำมำรถประกอบอำชีพเลี้ยงตนเองได  
 ในกำรขอรบักำรสงเครำะห์ผู ป่้ยเอดส์ผู ป่้ยเอดส์ที่ได รบัค้ำมเดือดร อนก้่ำหรือผู ที่มีปญัหำซ้ ำซ อนหรอืผู ที่อยู่อำศัยอยู่
ในพื้นที่ห่ำงไกลทรุกันดำรยำกต่อกำรเข ำถึงบริกำรของรัฐเปน็ผู ได รับกำรพจิำรณำก่อน 

 ้ิธีกำร 
    1. ผู ป่้ยเอดส์ยื่นค ำขอตำมแบบพร อมเอกสำรหลกัฐำนต่อองค์กรปกครองส่้นท องถ่ินณทีท่ ำกำรองค์กรปกครองส่้น
ท องถ่ินด ้ยตนเองหรอืมอบอ ำนำจให ผู อุปกำระมำด ำเนินกำรก็ได  
    2. ผู ป่้ยเอดสร์ับกำรตร้จสภำพค้ำมเป็นอยู่คุณสมบัติ้ ่ำสมค้รได รับกำรสงเครำะหห์รือไม่โดยพจิำรณำจำกค้ำม
เดือดร อนเป็นผู ทีม่ีปัญหำซ้ ำซ อนหรือเป็นผู ที่อยู่อำศัยอยู่ในพื้นที่ห่ำงไกลทรุกันดำรยำกต่อกำรเข ำถึงบริกำรของรัฐ 
    3.กรณีผู ป่้ยเอดส์ที่ได รับเบี้ยยังชีพย ำยที่อยู่ถือ้่ำขำดคุณสมบัติตำมนัยแห่งระเบียบต องไปยื่นค้ำมประสงค์ต่อองค์กร
ปกครองส่้นท องถ่ินแหง่ใหมท่ี่ตนย ำยไปเพือ่พิจำรณำใหม่ 

13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอียดของขั้นตอน

กำรบริกำร 

ระยะเวลำ

ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 

หน่วยงำนท่ี

รับผิดชอบ  

หมำยเหต ุ

1) กำรตร้จสอบเอกสำร 

 

ผู ที่ประสงค์จะขอรบักำร

สงเครำะหห์รือผู รับมอบ

อ ำนำจยื่นค ำขอพร อม

เอกสำรหลักฐำนและ

เจ ำหน ำที่ตร้จสอบค ำร อง

ขอลงทะเบียนและเอกสำร

หลักฐำนประกอบ 

 

45 นำท ี กรมส่งเสริมกำร

ปกครองท องถ่ิน 

(1. ระยะเ้ลำ :     

45 นำที (ระบุ

ระยะเ้ลำจริง) 

2. หน่้ยงำน

ผู รบัผิดชอบคือ

เทศบำลต ำบล          

บะห  ้ำ  อ ำเภอ

อำกำศอ ำน้ย

จังห้ัดสกลนคร

โทร.                

0-4270-4934  

www.bawalocal.

go.th) 

http://www.bawalocal.go.th/
http://www.bawalocal.go.th/
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ท่ี ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอียดของขั้นตอน

กำรบริกำร 

ระยะเวลำ

ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 

หน่วยงำนท่ี

รับผิดชอบ  

หมำยเหต ุ

2) กำรพิจำรณำ 

 

ออกใบนัดหมำยตร้จสภำพ

ค้ำมเป็นอยู่และคุณสมบัต ิ

 

15 นำท ี กรมส่งเสริมกำร

ปกครองท องถ่ิน 

(1. ระยะเ้ลำ :  

15 นำที (ระบุ

ระยะเ้ลำที่

ให บรกิำรจรงิ) 

2. หน่้ยงำน

ผู รบัผิดชอบ คือ

เทศบำลต ำบล          

บะห  ้ำอ ำเภอ

อำกำศอ ำน้ย

จังห้ัดสกลนคร

โทร.                    

0-4270-4934  

www.bawalocal.

go.th) 

3) กำรพิจำรณำ 

 

ตร้จสภำพค้ำมเป็นอยู่และ

คุณสมบัติของผู ทีป่ระสงค์รับ

กำรสงเครำะห ์

 

3 ้ัน กรมส่งเสริมกำร

ปกครองท องถ่ิน 

(1. ระยะเ้ลำ :              

ไม่เกิน 3 ้ัน           

นับจำกได รับค ำขอ 

(ระบุระยะเ้ลำ          

ที่ให บริกำรจริง) 

2. หน่้ยงำน

ผู รับผิดชอบ คือ

เทศบำลต ำบลบะห  ้ำ 

อ ำเภออำกำศอ ำน้ย

จังห้ัดสกลนคร  

โทร. 0-4270-4934  

www.bawalocal. 

go.th) 
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ท่ี ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอียดของขั้นตอน

กำรบริกำร 

ระยะเวลำ

ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 

หน่วยงำนท่ี

รับผิดชอบ  

หมำยเหต ุ

4) กำรพิจำรณำ 

 

จัดท ำทะเบียนประ้ัติพร อม

เอกสำรหลักฐำนประกอบ

ค้ำมเห็นเพือ่เสนอผู บริหำร

พิจำรณำ 

 

2 ้ัน กรมส่งเสริมกำร

ปกครองท องถ่ิน 

(1. ระยะเ้ลำ :   

ไม่เกิน 2 ้ันนับ

จำกกำรออกตร้จ

สภำพค้ำมเป็นอยู่ 

(ระบุระยะเ้ลำที่

ให บรกิำรจรงิ) 

2. หน่้ยงำน

ผู รบัผิดชอบคือ

เทศบำลต ำบล   

บะห  ้ำ อ ำเภอ

อำกำศอ ำน้ย

จังห้ัดสกลนคร

โทร.                

0-4270-4934  

www.bawalocal.

go.th) 

5) กำรพิจำรณำ 

 

พิจำรณำอนุมัติ 

 

7 ้ัน กรมส่งเสริมกำร

ปกครองท องถ่ิน 

(1. ระยะเ้ลำ :  

ไม่เกิน 7 ้ันนับแต่

้ันที่ยื่นค ำขอ 

(ระบุระยะเ้ลำที่

ให บรกิำรจรงิ) 

2. ผู รับผิดชอบคือ

ผู บริหำรองค์กร

ปกครองส่้น

ท องถ่ิน 

3. กรณีมี

ข อขัดข องเกี่ย้กับ

กำรพิจำรณำได แก่
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ท่ี ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอียดของขั้นตอน

กำรบริกำร 

ระยะเวลำ

ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 

หน่วยงำนท่ี

รับผิดชอบ  

หมำยเหต ุ

สภำพค้ำมเป็นอยู่

คุณสมบัตหิรือ

ข อจ ำกัดด ำน

งบประมำณจะแจ ง

เหตุขัดข องที่ไม่

สำมำรถให กำร

สงเครำะห์ให ผู ขอ

ทรำบไมเ่กิน

ระยะเ้ลำที่

ก ำหนด) 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม 13 ้ัน 

14. งำนบริกำรน้ีผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว  
     -  ยังไม่ผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดข้ันตอน 
 
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 

15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ท่ี รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐผู้

ออกเอกสำร 
จ ำนวนเอกสำร 

ฉบับจริง 
จ ำนวนเอกสำร 

ส ำเนำ 
หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหต ุ

1) บัตรประจ ำตั้

ประชำชนหรือ

บัตรอื่นทีอ่อกให 

โดยหน่้ยงำน

ของรัฐทีม่ีรปูถ่ำย

พร อมส ำเนำ 

- 1 1 ชุด - 

2) ทะเบียนบ ำน

พร อมส ำเนำ 

 

- 1 1 ชุด - 

EAKNOY
Textbox
เทศบาลตำบลพังโคน
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ท่ี รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐผู้

ออกเอกสำร 
จ ำนวนเอกสำร 

ฉบับจริง 
จ ำนวนเอกสำร 

ส ำเนำ 
หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหต ุ

3) สมุดบญัชีเงินฝำก

ธนำคำรพร อม

ส ำเนำ (กรณีที่ผู 

ขอรับเงินเบี้ยยัง

ชีพผู ประสงค์

ขอรับเงินเบี้ยยัง

ชีพผู สูงอำยุ

ประสงค์ขอรับเงิน

เบี้ยยังชีพผู สงูอำยุ

ผ่ำนธนำคำร) 

- 1 1 ชุด - 

4) หนังสือมอบ

อ ำนำจ (กรณี

มอบอ ำนำจให 

ด ำเนินกำรแทน)  

- 1 - ฉบับ - 

5) บัตรประจ ำตั้

ประชำชนหรือ

บัตรอื่นทีอ่อกให 

โดยหน่้ยงำน

ของรัฐทีม่ีรปูถ่ำย

พร อมส ำเนำของ

ผู รบัมอบอ ำนำจ 

(กรณีมอบอ ำนำจ

ให ด ำเนินกำร

แทน) 

 

 

 

- 1 1 ชุด - 
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ท่ี รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐผู้

ออกเอกสำร 
จ ำนวนเอกสำร 

ฉบับจริง 
จ ำนวนเอกสำร 

ส ำเนำ 
หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหต ุ

6) สมุดบญัชีเงินฝำก

ธนำคำรพร อม

ส ำเนำของผู รับ

มอบอ ำนำจ 

(กรณีทีผู่ ขอรบั

เงินเบี้ยยังชีพผู 

ประสงค์ขอรับเงิน

เบี้ยยังชีพผู สงูอำยุ

ประสงค์ขอรับเงิน

เบี้ยยังชีพผู สงูอำยุ

ผ่ำนธนำคำรของ

ผู รบัมอบอ ำนำจ) 

- 1 1 ชุด - 

 
15.2) เอกสำรอ่ืน ๆ ส ำหรับยื่นเพ่ิมเติม 

ท่ี รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพ่ิมเติม 

หน่วยงำนภำครัฐผู้

ออกเอกสำร 
จ ำนวนเอกสำร 

ฉบับจริง 
จ ำนวนเอกสำร 

ส ำเนำ 
หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหต ุ

           - 

 
16. ค่ำธรรมเนียม 
       - 

17. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน  เทศบำลต ำบลบะห  ้ำ อ ำเภออำกำศอ ำน้ย จังห้ัดสกลนคร 47170  โทร. 0-4270-4934  

www.bawalocal.go.th 

หมายเหต ุ - 

2) ช่องทำงกำรร้องเรียนศูนย์บริกำรประชำชนส ำนักปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตร ี

หมายเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111   

เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 

 

EAKNOY
Textbox
เทศบาลตำบลพังโคน

EAKNOY
Textbox
www.tessabanphangkhon.go.th

EAKNOY
Textbox
เทศบาลตำบลพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 47160 โทร. 042-771-297



                                                                                                                                            คู่มือส ำหรับประชำชน  เทศบำลต ำบลบะห  ้ำ     

8/8 
 

18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  
- แบบค าขอรบัการสงเคราะห์ผูป้่วยเอดส์ 

 
19. หมำยเหต ุ
       - 
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