
 

  คู่มือการให้บริการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โดย 

องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง   

อ าเภอเขวาสินรินทร์  จังหวัดสุรินทร์ 
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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ก าหนดให้ผู้ป่วยเอดส์ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบฯ   
และมีความประสงค์จะขอรับการสงเคราะห์ให้ยื่นค าขอต่อผู้บริหารท้องถิ่นที่ตนมีภูมิล าเนาอยู่   
กรณีไม่สามารถเดินทางมายื่นค าขอรับการสงเคราะห์ด้วยตนเองได้จะมอบอ านาจให้ผู้อุปการะมา
ด าเนินการก็ได้   

 
ผู้มีสิทธจิะได้รับเงินสงเคราะห์ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัตแิละไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปนี ้

 

1. เป็นผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและท าการวินิจฉัยแล้ว 
 
2. มีภูมิล าเนาอยู่ในเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบลปราสาททอง ตามทะเบียนบา้น 
 
3. มีรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพ หรือถูกทอดทิ้ง หรือขาดผู้อุปการะเลี้ยงดู หรือไม่

สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ในการขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ป่วย
เอดส์ที่ได้รับความเดือดร้อนกว่า หรือผู้ที่มีปัญหาซ้ าซ้อน หรือผู้ที่อยู่อาศัย อยู่ในพื้นที่
ห่างไกลทุรกันดารยากต่อการเข้าถึงบริการของรัฐเป็นผู้ได้รับการพิจารณาก่อน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิลงทะเบียนรับเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ 



 

 

 

1. บัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมส าเนา     จ านวน  1 ชุด 
2. ทะเบียนบ้าน พร้อมส าเนา      จ านวน  1  ชุด 
3. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้ป่วยเอดส์ พร้อมส าเนา (กรณีที่ผู้ป่วยเอดส์จะรับเงิน

สงเคราะหผ์่านธนาคาร)        จ านวน  1 ชุด 
4. หนังสือมอบอ านาจ (กรณมีอบอ านาจให้ด าเนินการแทน)  จ านวน  1 ฉบับ 
5. บัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมส าเนา (กรณีมอบอ านาจให้ด าเนินการแทน) 

         จ านวน 1 ชุด 
6. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร พร้อมส าเนาของผู้ดูแลคนพิการผู้แทนโดยชอบธรรมผู้พิทักษ์ผู้

อนุบาลแล้วแต่กรณี (กรณีผู้ขอรับเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ จะรับเงินผ่านธนาคารของ
ผู้รับมอบอ านาจ)        จ านวน  1 ชุด 

 

 

 

 

 

 ผู้ป่วยเอดส์ ต้องแสดงความประสงค์ขอรับเงินสงเคราะห์โดยวิธีใดวิธหีนึ่ง 

1. รับเงินสด ด้วยตนเอง 

2. รับเงินสด โดยผู้รับมอบอ านาจ 

3. โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร ในนามผู้ป่วยเอดส์ 

4. โอนเงินเข้าบัญชีฝากธนาคาร ในนามผู้รับมอบอ านาจ 

 

 

 

 

เอกสารหลักฐานในยื่นลงทะเบียนขอรับเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ 

การแจ้งความประสงค์ขอรับเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ 



 

 

 

ผูป้่วยเอดส์ ประสงคย์ื่นค าขอรับเงินสงเคราะห์ ด าเนินการดังนี้  

1. ใหผู้้ป่วยเอดส์  มาย่ืนค าขอลงทะเบียนขอรับเงินสงเคราะห์ พร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเอง 
หรือมอบอ านาจให้ผู้อุปการะมาด าเนินการก็ได้ 

 
2. ผู้ป่วยเอดส์ รับการตรวจสภาพความเป็นอยู่ คุณสมบัติว่าสมควรได้รับการสงเคราะห์หรือไม่ 

โดยพิจารณาจากความเดือดร้อน เป็นผู้ท่ีมีปัญหาซ้ าซ้อน หรือเป็นผู้ท่ีอยู่อาศัยอยู่ในพื้นท่ี
ห่างไกลทุรกันดารยากต่อการเข้าถึงบริการของรัฐ 
 

3. กรณีผู้ป่วยเอดส์ ท่ีได้รับเงินสงเคราะห์ย้ายท่ีอยู่ ถือว่าขาดคุณสมบัติตามนัยแห่งระเบียบ ต้อง
ไปยื่นความประสงค์ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ท่ีตนย้ายไปเพื่อพิจารณาใหม่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แนวทางการปฏิบัติในการลงทะเบียน 
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ที ่ ประเภทข้ันตอน รายละเอียดของข้ันตอน 

การบริการ 

ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน/หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1 การตรวจสอบ
เอกสาร 

ผู้ที่ประสงค์จะขอรับการ
สงเคราะห์หรือผู้รับมอบอ านาจ 
ยื่นค าขอพร้อมเอกสารหลักฐาน 
และเจ้าหน้าที่ตรวจสอบค าร้อง

ขอลงทะเบียน และเอกสาร
หลักฐานประกอบ 

30 นาท ี งานสวัสดิการสังคมและ
พัฒนาชุมชน 

ส านักปลัด อบต. 

 

2 การพิจารณา ออกใบนัดหมายตรวจสภาพความ
เป็นอยู่ และคุณสมบัติ 

15 นาท ี งานสวัสดิการสังคมและ
พัฒนาชุมชน 

ส านักปลัด อบต. 

 

3 การพิจารณา ตรวจสภาพความเป็นอยู่และ
คุณสมบัติของผู้ที่ประสงค์รับการ

สงเคราะห์ 

2  วัน งานสวัสดิการสังคมและ
พัฒนาชุมชน 

ส านักปลัด อบต. 

 

4 การพิจารณา จัดท าทะเบียนประวัติพร้อม
เอกสารหลักฐานประกอบ

ความเห็น 
เพ่ือเสนอผู้บริหารพิจารณา 

2 วัน งานสวัสดิการสังคมและ
พัฒนาชุมชน 

ส านักปลัด อบต. 

ระยะเวลาไม่เกิน 
2 วัน นับจาก
การออกตรวจ
สภาพความ
เป็นอยู่ 

5 การพิจารณา พิจารณาอนุมัติ 5 วัน งานสวัสดิการสังคมและ
พัฒนาชุมชน 

ส านักปลัด อบต. 

1. ระยะเวลาไม่
เกิน 7 วันนับแต่
วันที่ยื่นค าขอ 
2.ผู้รับผิดชอบ 
คือ ผู้บริหาร 
อบต.ปราสาท
ทอง 
3.กรณีมีขัดข้อง
เก่ียวกับการ
พิจารณา จะแจ้ง
เหตุขัดข้องที่ไม่
สามารถให้การ
สงเคราะห์ให้ผู้
ขอ ทราบไม่เกิน
ระยะเวลาที่
ก าหนด 

 

ระยะเวลาด าเนินการรวม   10  วัน 

ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงาน 
รับขึ้นทะเบียนรับเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ 



แผนผังแสดงขัน้ตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 

(การขอรับเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

เจ้าหน้าที่พิจารณา 
ออกใบนัดตรวจสภาพความเป็นอยู่  

และคุณสมบัติของผู้ป่วยเอดส์ 
( ระยะเวลา 15 นาที ) 

ผู้ป่วยเอดส์หรือผู้รับมอบอ านาจ ยื่นค าขอ  
พร้อมเอกสารหลักฐาน 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบค าร้องขอลงทะเบียน   
และเอกสารหลักฐานประกอบ 

( ระยะเวลา 30 นาที ) 

พิจารณาจัดท าทะเบียนประวัติพร้อมเอกสาร
หลักฐานประกอบความเห็น 
เพื่อเสนอผู้บริหารพิจารณา 

( ระยะเวลา 2 วัน ) 

คณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบความเป็นอยู่และ
คุณสมบัติของผู้ที่ประสงค์รับการสงเคราะห์ 

( ระยะเวลา 2 วัน ) 

ผู้บริหาร พิจารณาอนุมัติให้การสงเคราะห์ 
( ระยะเวลา 5 วัน ) 

 -ก าหนดวันจ่ายเงินเบี้ย ภายในวันท่ี 1 – 10 ของเดือน 



 

 

 

 

  

 

 

  

สามารถเดินทางมารับเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ได้ตามวัน เวลา และสถานที่ที่ก าหนด 

กรณีที่ไม่สามารถเดินทางไปรับเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ได้ โดยสามารถมารับเงินได้ที ่

งานสว สัดกิารสงัคมแล ะพฒันาชมุชน ส  าน ัก ป ลดั 
อ งคก์ารบรหิารสว่นต  าบลป ราสาททอ ง ใ นวนัและเวลาราชการ 

 

 
 

 

 

 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง จะด าเนินการโอนเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ 

เข้าบัญชีธนาคารในนามผู้ป่วยเอดส์หรือผู้รับมอบอ านาจตามที่ได้แจ้งไว ้

 

 

ช่องทางการรับเงินเบี้ยความพิการ 

ผู้ประสงค์รับเงินสด 

ผู้ประสงค์รับเงินผ่านธนาคาร 
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