
คู่มือส ำหรับประชำชน :  กำรขอรับกำรสงเครำะห์ผู้ป่วยเอดส์ 
หน่วยงำนทีใ่ห้บริกำร  :  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่เยน็ 

หลกัเกณฑ์ วธีิกำร เง่ือนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยงัชีพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 
2548 ก าหนดใหผู้ป่้วยเอดส์ท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นตามระเบียบฯ และมีความประสงคจ์ะขอรับการสงเคราะห์ให้ยื่นค าขอ
ต่อผูบ้ริหารทอ้งถ่ินท่ีตนมีภูมิล าเนาอยู ่กรณีไม่สามารถเดินทางมายื่นค าขอรับการสงเคราะห์ดว้ยตนเองไดจ้ะมอบอ านาจ
ใหผู้อุ้ปการะมาด าเนินการก็ได ้

หลกัเกณฑ์ 
ผูมี้สิทธิจะไดรั้บเงินสงเคราะห์ตอ้งเป็นผูมี้คุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มดงัต่อไปน้ี 
1. เป็นผูป่้วยเอดส์ท่ีแพทยไ์ดรั้บรองและท าการวินิจฉยัแลว้ 
2. มีภูมิล าเนาอยูใ่นเขตพื้นท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่เยน็ 
3. มีรายไดไ้ม่เพียงพอแก่การยงัชีพหรือถูกทอดทิ้งหรือขาดผูอุ้ปการะเล้ียงดูหรือไม่สามารถประกอบอาชีพเล้ียงตนเอง
ไดใ้นการขอรับการสงเคราะห์ผูป่้วยเอดส์ท่ีไดรั้บความเดือดร้อนกว่าหรือผูมี้ปัญหาซ ้ าซ้อนหรือผูท่ี้อยูอ่าศยัอยูใ่นพื้นท่ี
ห่างไกลทุรกนัดารยากต่อการเขา้ถึงบริการของรัฐเป็นผูไ้ดรั้บการพิจารณาก่อน  

วธีิกำร 

1) ผูป่้วยเอดส์ยื่นค าขอตามแบบพร้อมเอกสารหลักฐานต่อองค์การบริหารส่วนต าบลแม่เย็นหรือมอบอ านาจให ้                      
ผูอุ้ปการะมาด าเนินการก็ได ้
2) ผูป่้วยเอดส์รับการตรวจสภาพความเป็นอยู่คุณสมบติัว่าสมควรไดรั้บการสงเคราะห์หรือไม่โดยพิจารณาจากความ
เดือดร้อนเป็นผูท่ี้มีปัญหาซ ้ าซอ้นหรือเป็นผูท่ี้อยูอ่าศยัอยูใ่นพื้นท่ีห่างไกลทุรกนัดารยากต่อการเขา้ถึงบริการของรัฐ 
3) กรณีผูป่้วยเอดส์ท่ีไดรั้บเบ้ียยงัชีพยา้ยท่ีอยูถื่อวา่ขาดคุณสมบติัตามนยัแห่งระเบียบตอ้งไปยื่นความประสงคต่์อองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินแห่งใหม่ท่ีตนยา้ยไปเพื่อพิจารณาใหม่  
  



ระยะเวลำเปิดให้บริกำร เปิดให้บริการวนัจนัทร์ ถึง 
วนัศุกร์ (ยกเวน้วนัหยุดท่ีทางราชการก าหนด) ตั้งแต่ 
เวลา 08:30 - 16:30 น.  

ช่องทำงกำรให้บริกำร 

สถำนทีใ่ห้บริกำร 
งานสวสัดิการและพฒันาชุมชน องคก์ารบริหารส่วนต าบล
แม่เยน็ เลขท่ี 139 หมู่ท่ี 4 ต าบลแม่เยน็ อ าเภอพาน จงัหวดั
เชียงราย 57280 โทรศพัท/์โทรสาร 0-5395-7070  
หมายเหตุ: วนัจนัทร์ – วนัศุกร์ ยกเวน้ วนัหยดุราชการ และ
วนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ระหวา่งเวลา 8.30 น. - 16.30 น.) 

 
 
 
 
 
ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผดิชอบ   
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม : 30 วนัท าการ  

ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผดิขอบ 

1) 
 
 
 
 
 
 
 
 

กำรตรวจสอบเอกสำร 
ผูท่ี้ประสงคจ์ะขอรับการสงเคราะห์หรือผูรั้บมอบอ านาจ             
ยืน่ค าขอพร้อมเอกสารหลกัฐานและเจา้หนา้ท่ีตรวจสอบ                 
ค  าร้องขอลงทะเบียนและเอกสารหลกัฐานประกอบ 
 หมายเหตุ: วนัจนัทร์ – วนัศุกร์ ยกเวน้ วนัหยดุราชการ และ
วนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ระหวา่งเวลา 8.30 น. - 16.30 น.) 
 
 
 
 
 

30 นาที 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานสวสัดิการและ
พฒันาชุมชน              
องคก์ารบริหารส่วน
ต าบลแม่เยน็ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) กำรพจิำรณำ 
ออกใบนดัหมายตรวจสภาพความเป็นอยูแ่ละคุณสมบติั 

15 นาที งานสวสัดิการและ
พฒันาชุมชน             
องคก์ารบริหารส่วน
ต าบลแม่เยน็ 

 



3) 
 
 
 
 
 
 

กำรพจิำรณำ 
ตรวจสภาพความเป็นอยูแ่ละคุณสมบติัของผูท่ี้ประสงครั์บการ
สงเคราะห์ 
 
 
 

3 วนั งานสวสัดิการและ
พฒันาชุมชน             
องคก์ารบริหารส่วน
ต าบลแม่เยน็ 

4) 
 

 

 

 

 

 

กำรพจิำรณำ 
จ าท าทะเบียนประวติัพร้อมเอกสารหลกัฐานประกอบ
ความเห็นเพื่อเสนอผูบ้ริหารพิจารณา 
 
 
 

2 วนั งานสวสัดิการและ
พฒันาชุมชน             
องคก์ารบริหารส่วน
ต าบลแม่เยน็ 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 
ล ำดับ ช่ือเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 
1) บัตรประจ ำตัวประชำชน 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ล ำเนำ  1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (บตัรประจ าตวัประชาชนผูป่้วยเอดส์) 

กรมการปกครอง 

2) ล ำเนำทะเบียนบ้ำน 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ล ำเนำ  1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (ทะเบียนบา้นผูป่้วยเอดส์) 

กรมการปกครอง 

3) บัตรประจ ำตัวประชำชนผู้รับมอบอ ำนำจ (กรณมีอบอ ำนำจ)                        
กำรขอรับกำรสงเครำะห์ หรือกำรรับเงินแทนผู้ป่วยเอดส์                                    
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ล ำเนำ  1 ฉบับ 
หมำยเหตุ - 

กรมการปกครอง 

4) หนังสือมอบอ ำนำจกำรขอรับกำรสงเครำะห์ (กรณมีอบอ ำนำจกำร 
ขอรับกำรสงเครำะห์แทนผู้ป่วยเอดส์) 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ล ำเนำ  1 ฉบับ 
หมำยเหตุ - 

กรมการปกครอง 

5) หนังสือมอบอ ำนำจกำรรับเงิน (กรณมีอบอ ำนำจกำรรับเงินแทน                 
ผู้ป่วยเอดส์) 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ล ำเนำ  1 ฉบับ 
หมำยเหตุ - 

กรมการปกครอง 

 



ล ำดับ ช่ือเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

6) หน้ำสมุดบัญชีธนำคำร (กรณรัีบเงินผ่ำนธนำคำร) 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ล ำเนำ  1 ฉบับ 
หมำยเหตุ - 

 

7) ใบรับรองแพทย์ 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ล ำเนำ  0 ฉบับ 
หมำยเหตุ - 

โรงพยาบาลหน่วยงานของรัฐ 

 
ค่ำธรรมเนียม 
ล ำดับ รำยละเอยีดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท/ร้อยละ) 

ไม่มีขอ้มูลค่าธรรมเนียม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 
ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

1) งานสวสัดิการและพฒันาชุมชน องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่เยน็ เลขท่ี 139 หมู่ท่ี 4 ต าบลแม่เยน็               
อ าเภอพาน จงัหวดัเชียงราย 57280 
(หมายเหตุ: หมายเลขโทรศพัท ์0-5395-7070) 

2) ศูนยบ์ริการประชาชน ส านกัปลดัส านกันายกรัฐมนตรี 
(หมายเหตุ: เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.llll.go.th /                                  
ตู ้ปณ.1111 เลขท่ี 1 ล.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 

 

แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 
ล ำดับ ช่ือแบบฟอร์ม 

1) แบบค าขอรับเงินสงเคราะห์ผูป่้วยเอดส์ 
 

(หมายเหตุ: -) 
2) หนงัสือมอบอ านาจ 

 

(หมายเหตุ: -) 
 

หมำยเหตุ 

http://www.llll.go.th/


ข้อมูลส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ 

ช่ือกระบวนงำน: การขอรับการสงเคราะห์ผูป่้วยเอดส์ 
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน: งานสวสัดิการและพฒันาชุมชน องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่เยน็ 
ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: ลงทะเบียน  

กฎหมำยทีใ่ห้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือทีเ่กี่ยวข้อง : 

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยงัชีพขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน                 
พ.ศ. 2548 
2) ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความส าคญัดา้นเศรษฐกิจ/สังคม 
พืน้ทีใ่ห้บริกำร: ทอ้งถ่ิน 

กฎหมำยข้อบังดับ/ข้อตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ: ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยงัชีพ
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2548 
ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ: 30 วนั 

ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน: 
จ านวนเฉล่ียต่อเดือน 0  
จ านวนค าขอท่ีมากท่ีสุด 0  
จ  านวนค าขอท่ีนอ้ยท่ีสุด 0 

ช่ืออ้ำงองิของคู่มือประชำชน: การขอรับการสงเคราะห์ผูป่้วยเอดส์ งานสวสัดิการและพฒันาชุมชน องคก์ารบริหารส่วน
ต าบลแม่เยน็ 


