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คู่มือการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 
 

ความเป็นมาและความสำคัญในการจัดทำคูม่ือ 
          คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) เป็นเครื่องมือที่สำคัญอย่างหนึ่งในการทำงาน ทั้งระดับหัวหน้างาน
และผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นการจัดทำรายละเอียดของการทำงานในหน่วยงานนั้นๆ อย่างเป็นระบบและครบถ้วน 
สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หลายประการ เช่น การสอนงาน การตรวจสอบการทำงาน การควบคุมงานการติดตาม
งานและการประเมินผลการปฏิบัติงาน เป็นต้น ทั้งนี้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการดำเนินงานขององคก์รเปรียบเสมือน
แผนที่บอกเส้นทางการทำงานที่มีจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดมีคำอธิบายตามที่จำเป็น เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานไว้ใช้อ้างอิงมิให้
เกิดความผิดพลาดในการทำงาน 

 

          การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน ถือเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งในการสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานตามแนวทาง
ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบข้าราชการ (ก.พ.ร.) ที่มุ่งไปสู่การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กรอย่างมี
ประสิทธิภาพ ทั้งนี้ เพ่ือให้การทำงานของส่วนราชการได้มาตรฐานเป็นไปตามเป้าหมาย ได้ผลิตผลหรือการบริการที่
มีคุณภาพ เสร็จรวดเร็วทันตามกำหนดเวลานัดหมาย มีการทำงานปลอดภัย และไม่สร้างมลพิษแก่ชุมชน 

 

          เพ่ือบรรลุข้อกำหนดที่สำคัญของกระบวนการดังกล่าว หน่วยงานจึงดำเนินการจัดทำคู่มือฯ เพ่ือ
ประกอบการปฏิบัติงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน รวมถึงป้องกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที ่เพ่ือให้เกิดการยอมรับและเปน็มาตรฐานเดียวกัน 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ืออธิบายขั้นตอนรายละเอียดของกระบวนงานในความรับผิดชอบของงานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ  
สังคม ให้ผู้ปฏิบัติงานทราบและเข้าใจว่าควรปฏิบัติงานอย่างไร เมื่อใด กับใคร และควรทำอะไรก่อนและหลัง โดยมี
เอกสารอา้งอิงในการปฏิบัติงาน 

2. เพ่ือให้การปฏิบัติงานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม มีแนวทางการปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกันและ
เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ไดผ้ลิตผลหรือการบริการที่มีคุณภาพ เสร็จรวดเร็วทันตามกำหนดเวลานัดหมาย 

3. เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานดังกล่าว รวมทั้ง
ประชาชน ได้ทราบแนวทางการปฏิบัติงานของงานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม และสามารถนำไปใช้เป็นสื่อใน
การติดต่อประสานงาน 

4. เพ่ือเป็นพื้นฐานสำหรับผู้บริหารใช้ในการทบทวนและตรวจติดตามงานได้ทุกขั้นตอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ขอบเขต 
          คู่มือการปฏิบัติงานฯนี้  ครอบคลุมขั้นตอนการปฏิบัติงานของงานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม   
เทศบาลตำบลวังโพธิ์  เฉพาะกระบวนงานสำคัญที่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานซับซ้อน และเป็นไปตามระเบียบฯ 
กฎหมายทีก่ำหนด ประกอบด้วยกระบวนงานดังนี้ 

 

          กระบวนการงานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม มีกระบวนการสำคัญประกอบด้วย กระบวนการ
ให้ความช่วยเหลือสงเคราะห์ด้านต่างๆ การจัดกระบวนการให้ความช่วยเหลือสงเคราะห์ด้านต่างๆ ของหน่วยงาน 
ได้กำหนดขอบเขตของกระบวนการในการพิจารณาผู้ขอรับความช่วยเหลือจากผู้ที่อาศัยในเขตพ้ืนที่และมีทะเบียน
บ้านอยู่ตำบลเขาโจด และกำหนดการให้ความช่วยเหลือสงเคราะห์ ไว้ 3 กระบวนการย่อย ประกอบด้วย           
(๑) กระบวนการให้ความช่วยเหลือสงเคราะห์ค่าใช้จ่ายต่างๆ กรณีหน่วยงานดำเนินการเอง  (๒) กระบวนการให้
ความช่วยเหลือสงเคราะห์ค่าใช้จ่ายต่างๆ กรณีส่งสำนักพัฒนาสังคมดำเนินการ  (๓) กระบวนการให้ความช่วยเหลือ
สงเคราะห์ด้านอ่ืนๆ โดยมีรายละเอียดระยะเวลาการปฏิบัติงาน จำนวนผู้ปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ และเอกสารอ้างอิง
ที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามข้อกำหนดของกระบวนการให้ความช่วยเหลือสงเคราะห์ด้านต่างๆ ของ
หน่วยงาน ซึ่งแต่ละกระบวนการย่อยมีขอบเขตของงานดังนี้ 

 

๑. กระบวนการย่อยการให้ความช่วยเหลือสงเคราะห์ค่าใช้จ่ายต่างๆ (กรณีหน่วยงานดำเนินการเอง) มี
ขอบเขตการดำเนินการตั้งแต่รับคำร้องขอความช่วยเหลือ ตรวจสอบเอกสารและข้อเท็จจริง ประสานงานหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องเพ่ือขอจัดสรรเงินจนถึงการจ่ายเงินให้แก่ผู้ขอยื่นคำร้อง 

๒. กระบวนการย่อยการให้ ความช่ วย เหลือสงเคราะห์ ค่ าใช้จ่ ายต่ างๆ (กรณี ประสานสำนั ก 
พัฒนาสังคมดำเนินการ) มีขอบเขตการดำเนินการตั้งแต่รับคำร้องขอความช่วยเหลือ ตรวจสอบเอกสารและ
ข้อเท็จจริง ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือขอจัดสรรเงินจนถึงการจ่ายเงินให้แก่ผู้ขอยื่นคำรอ้ง 

๓. กระบวนการย่อยการให้ความช่วยเหลือสงเคราะห์ด้านอ่ืนๆ มีขอบเขตการดำเนินการตั้งแต่รับคำร้องขอ
ความช่วยเหลือ ตรวจสอบเอกสารและข้อเท็จจริง ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือขอจัดสรรเงินจนถึงการ
จา่ยเงินให้แก่ผู้ขอยื่นคำร้องหรือประสานส่งตอ่ความช่วยเหลือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ขั้นตอนและวิธีการใหบ้ริการ 
 

คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรลงทะเบียนและย่ืนค ำขอรับเงนิเบีย้ยังชีพผู้สูงอำยุ 
หน่วยงำนทีรั่บผิดชอบ : เทศบำลต ำบลวังโพธิ์  อ ำเภอไทรโยค  จังหวัดกำญจนบุรี   
กระทรวง : กระทรวงมหำดไทย 
 
1. ชื่อกระบวนงำน : การลงทะเบียนและยื่นค าขอรบัเงินเบีย้ยงัชีพผูส้งูอายุ 
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน : เทศบาลต าบลวงัโพธิ์  อ าเภอศรีสวสัดิ ์ จงัหวดักาญจนบรีุ   
3. ประเภทของงำนบริกำร : กระบวนงานบรกิารที่เบ็ดเสรจ็ในหน่วยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร : ขึน้ทะเบียน  
5. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือทีเ่กี่ยวข้อง : 
    1) ก ำหนดหลกัเกณฑ์และวิธีปฏิบัติตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยหลกัเกณฑ์กำรจ่ำยเงินเบีย้ยังชีพ

ผู้สูงอำยุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 
6. ระดับผลกระทบ : บริการทั่วไป  

7. พืน้ทีใ่ห้บริกำร : ทอ้งถิ่น  

8. กฎหมำยข้อบังคับ / ข้อตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ -  

ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ 0 วนั 
9. ข้อมูลสถิติ 
 จ ำนวนเฉล่ียต่อเดือน 0  

 จ ำนวนค ำขอทีม่ำกทีสุ่ด 0  

 จ ำนวนค ำขอทีน้่อยทีสุ่ด 0  

10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน (ส าเนาคู่มือประชาชน)  การลงทะเบียนและยื่นค าขอรบัเงินเบีย้ยงัชีพผูส้งูอาย ุ     
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร  

 1)  สถานที่ให้บริการ :  ส านักงานเทศบาลต าบลวังโพธ์ิ   
 โทรศัพท ์:  เบอร์โทร. 034 – 675524  หรือ  ติดต่อดว้ยตนเอง ณ หนว่ยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ  เปิดใหบ้ริการวนัจนัทร์ถงึวนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด)                        
ตัง้แต่เวลา 08.30 – 16.30 น.  

 หมายเหตุ  (ระยะเวลาเปิดใหบ้ริการ ตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงเดือนพฤศจิกายนของทุกปี) 
12. หลักเกณฑ ์วิธีกำร เงื่อนไข  (ถ้ำมี) ในกำรย่ืนค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยหลกัเกณฑก์ารจ่ายเงินเบีย้ยงัชีพผูส้งูอายขุององคก์รปกครองสว่น
ทอ้งถิ่น (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2560 ก าหนดใหผู้ส้งูอายทุี่จะมีอายคุรบหกสิบปีบรบิูรณข์ึน้ไปในปีงบประมาณถดัไป
และมีคณุสมบติัครบถว้นมาลงทะเบียน โดยยื่นค าขอรบัเงินเบีย้ยงัชีพผูส้งูอายุดว้ยตนเองต่อองคก์รปกครองสว่น
ทอ้งถิ่นที่ตนมีภมูิล  าเนา ณ ส านกังานขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น หรือสถานที่ที่องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น
ก าหนด ตัง้แต่เดือนมกราคมจนถึงเดือนพฤศจิกายนของทกุปี  
 



      หลักเกณฑ ์
 1. มีสญัชาติไทย 
 2. มีภมูิล  าเนาอยู่ในเขตองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นตามทะเบียนบา้น 
 3. มีอายหุกสิบปีบริบรูณข์ึน้ไปซึ่งไดล้งทะเบียนและยื่นค าขอรบัเงินเบีย้ยังชีพผูส้งูอายุต่อองคก์รปกครอง
สว่นทอ้งถิ่น 
 4. ไม่เป็นผูไ้ดร้บัสวสัดิการหรือสิทธิประโยชนอ่ื์นใดจากหน่วยงานภาครฐั รฐัวิสาหกิจหรือองคก์รปกครอง
สว่นทอ้งถิ่น ไดแ้ก่ ผูร้บับ านาญเบีย้หวดั บ านาญพิเศษหรือเงินอ่ืนใดในลกัษณะเดียวกนั ผูส้งูอายทุี่อยู่ในสถาน
สงเคราะหข์องรฐัหรือองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น ผูไ้ดร้บัเงินเดือนค่าตอบแทนรายไดป้ระจ าหรือผลประโยชน์
อย่างอื่นที่รฐัหรือองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นจดัใหเ้ป็นประจ า ยกเวน้ผูพ้ิการและผูป่้วยเอดสต์ามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการจ่ายเงินสงเคราะหเ์พื่อการยงัชีพขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น พ.ศ. 2548  
 ในการยื่นค าขอรบัลงทะเบียนรบัเงินเบีย้ยงัชีพผูส้งูอาย ุผูส้งูอายจุะตอ้งแสดงความประสงคข์อรบัเงินเบีย้ 
ยงัชีพผูส้งูอายโุดยวิธีใดวิธีหนึ่งดงัต่อไปนี ้
 1. รบัเงินสดดว้ยตนเองหรือรบัเงินสดโดยบคุคลที่ไดร้บัมอบอ านาจจากผูม้ีสิทธิ 
 2. โอนเงินเขา้บญัชีเงินฝากธนาคารในนามผูม้ีสิทธิหรือโอนเงินเขา้บญัชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลที่
ไดร้บัมอบอ านาจจากผูม้ีสิทธิ 
 

      วิธีกำร 
 1. ผูท้ี่จะมีสิทธิรบัเงินเบีย้ยงัชีพผูส้งูอายใุนปีงบประมาณถดัไป ยื่นค าขอตามแบบพรอ้มเอกสารหลกัฐานต่อ
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น  ณ  สถานที่และภายในระยะเวลาที่องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นประกาศก าหนดดว้ย
ตนเองหรือมอบอ านาจใหผู้อ่ื้นด าเนินการได ้
  2. กรณีผูส้งูอายทุี่ไดร้บัเงินเบีย้ยงัชีพผูส้งูอายจุากองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นในปีงบประมาณที่ผ่านมาให้
ถือว่าเป็นผูไ้ดล้งทะเบียนและยื่นค าขอรบัเบีย้ยงัชีพผูส้งูอายตุามระเบียบนีแ้ลว้ 
 3. กรณีผูส้งูอายทุี่มีสิทธิไดร้บัเบีย้ยงัชีพยา้ยท่ีอยู่และยงัประสงคจ์ะรบัเงินเบีย้ยงัชีพผูส้งูอาย ุตอ้งไปแจง้ต่อ
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นแห่งใหม่ที่ตนยา้ยไป 
13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนทีรั่บผิดชอบ 

ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอียดของขั้นตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำย
เหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผูท้ี่ประสงคจ์ะขอรบัเบีย้ยงั
ชีพผูส้งูอายใุนปีงบประมาณ
ถดัไปหรือผูร้บัมอบอ านาจยื่น
ค าขอพรอ้มเอกสารหลกัฐาน
และเจา้หนา้ที่ตรวจสอบ    
ค ารอ้งขอลงทะเบียนและ
เอกสารหลกัฐานประกอบ 

5 นาที งานพฒันาชมุชน - 



ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอียดของขั้นตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำย
เหตุ 

2) การพิจารณา 
 

อนมุติัใบค าขอของผูม้ีสิทธิ 5 นาที งานพฒันาชมุชน - 

3) แจง้ผลการด าเนินการ
แก่ประชาชน 
 

ออกใบรบัลงทะเบียนตาม
แบบยื่นค าขอลงทะเบียนให ้
ผูข้อลงทะเบียนหรือผูร้บัมอบ
อ านาจ 

5 นาที งานพฒันาชมุชน - 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม 15 นาที 
 

14. งำนบริกำรนีผ้่ำนกำรด ำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว  
      ยงัไม่ผ่านการด าเนินการลดขัน้ตอน 
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรย่ืนค ำขอ 
     15.1) เอกสำรยนืยันตัวตนทีอ่อกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที ่ รำยกำรเอกสำรยืนยันตัวตน 

หน่วยงำน
ภำครัฐ    
ผู้ออก
เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวน
เอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

หมำย
เหตุ 

1) บตัรประจ ำตวัประชำชนหรือ
บตัรอ่ืนที่ออกใหโ้ดยหน่วยงำน
ของรฐัที่มีรูปถ่ำยพรอ้มส ำเนำ 

- 1 1 ชดุ - 

2) ทะเบียนบำ้นพรอ้มส ำเนำ - 1 1 ชดุ - 

3) สมดุบญัชีเงินฝำกธนำคำรพรอ้ม
ส ำเนำ (กรณีที่ผูข้อรบัเงินเบีย้ 
ยงัชีพประสงคข์อรบัเงินเบีย้ยงั
ชีพผูส้งูอำยผุ่ำนธนำคำร) 

- 1 1 ชดุ - 

4) หนงัสือมอบอ ำนำจ (กรณีมอบ
อ ำนำจใหด้ ำเนินกำรแทน) 

- 1 0 ฉบบั - 

5) บตัรประจ ำตวัประชำชนหรือ
บตัรอ่ืนที่ออกใหโ้ดยหน่วยงำน
ของรฐัที่มีรูปถ่ำยพรอ้มส ำเนำ
ของผูร้บัมอบอ ำนำจ (กรณีมอบ
อ ำนำจใหด้ ำเนินกำรแทน) 
 

 

- 1 1 ชดุ - 



ที ่ รำยกำรเอกสำรยืนยันตัวตน 

หน่วยงำน
ภำครัฐ    
ผู้ออก
เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวน
เอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

หมำย
เหตุ 

6) สมดุบญัชีเงินฝำกธนำคำรพรอ้ม
ส ำเนำของผูร้บัมอบอ ำนำจ 
(กรณีผูข้อรบัเงินเบีย้ยงัชีพ
ผูส้งูอำยปุระสงคข์อรบัเงินเบีย้
ยงัชีพผูส้งูอำยผุ่ำนธนำคำรของ
ผูร้บัมอบอ ำนำจ) 

- 1 1 ชดุ - 

 
      15.2) เอกสำรอื่นๆ ส ำหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ที ่ รำยกำรเอกสำร
ย่ืนเพ่ิมเติม 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

หมำย
เหตุ 

    ไม่พบเอกสารอืน่ๆ ส าหรบัยืน่เพิ่มเตมิ 

 

16. ค่ำธรรมเนียม 

      ไม่มีขอ้มูลค่าธรรมเนยีม 

17. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน  ดว้ยตนเองหรือไปรษณีย์ ณ ส านกังานเทศบาลต าบลวงัโพธิ์  เลขที ่999   หมู่ที ่1  

ต าบลลุ่มสุม่  อ าเภอไทรโยค  จงัหวดักาญจนบรุี 
หมายเหตุ -   

2) ช่องทำงกำรร้องเรียน  โทรศพัท ์: เบอร์โทร. 034 -  591006 ต่อ15 
หมายเหตุ -  

3) ช่องทำงกำรร้องเรียน  เวบ็ไซต ์www.wangphocity.com 
หมายเหตุ  
 

18. ตัวอย่ำงแบบฟอรม์ ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  
1) แบบค าขอลงทะเบียนรบัเงินเบีย้ยงัชีพผูส้งูอายุ 

หมายเหตุ -  
  

19. หมำยเหตุ 
          -  
 
            



คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรลงทะเบียนและย่ืนค ำขอรับเงนิเบีย้ควำมพิกำร 
หน่วยงำนทีรั่บผิดชอบ : เทศบำลต ำบลวังโพธิ์  อ ำเภอศรีสวัสดิ ์ จังหวัดกำญจนบุรี   
กระทรวง : กระทรวงมหำดไทย 

 
1. ชื่อกระบวนงำน : การลงทะเบียนและยื่นค าขอรบัเงินเบีย้ความพิการ 
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน : เทศบาลต าบลวงัโพธิ์  อ าเภอไทรโยค  จงัหวดักาญจนบรุี   
3. ประเภทของงำนบริกำร : กระบวนงานบรกิารที่เบ็ดเสรจ็ในหน่วยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร : ขึน้ทะเบียน  
5. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือทีเ่กี่ยวข้อง : 
    1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยหลกัเกณฑ์การจ่ายเงนิเบีย้ความพกิารใหค้นพกิารขององคก์รปกครอง

สว่นทอ้งถิ่น (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2559 
6. ระดับผลกระทบ : บริการทั่วไป  

7. พืน้ทีใ่ห้บริกำร : ทอ้งถิ่น  

8. กฎหมำยข้อบังคับ / ข้อตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ -  

ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ 0 นาที 
9. ข้อมลูสถิติ 
 จ ำนวนเฉล่ียต่อเดือน0  

 จ ำนวนค ำขอทีม่ำกทีสุ่ด 0  

 จ ำนวนค ำขอทีน้่อยทีสุ่ด 0  

10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน (ส าเนาคู่มือประชาชน) การลงทะเบียนและยื่นค าขอรบัเงินเบีย้ความพิการ    
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร  

1) สถานที่ให้บริการ  ส านกังานเทศบาลต าบลวงัโพธิ ์  
โทรศัพท ์ :  เบอร์โทร. 034  -  591006   หรือ ติดต่อดว้ยตนเอง ณ หนว่ยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ  เปิดใหบ้ริการวนัจนัทร์ถงึวนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด)  
ตัง้แต่เวลา 08.30 – 16.30 น.  
หมายเหตุ  (ระยะเวลาเปิดใหบ้ริการ ตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงเดือนธันวาคมของทุกปี) 

 

12. หลักเกณฑ ์วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรย่ืนค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยหลกัเกณฑก์ารจ่ายเงินเบีย้ความพิการใหค้นพิการขององคก์ร
ปกครองสว่นทอ้งถิ่น (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2559  ก าหนดใหค้นพิการที่ไดจ้ดทะเบียนคนพิการตามกฎหมายว่าดว้ย
การสง่เสรมิคณุภาพชีวิตคนพิการ ลงทะเบียนและยื่นค าขอรบัเงินเบีย้ความพิการดว้ยตนเองต่อองคก์รปกครอง
สว่นทอ้งถิ่นที่ตนมีภมูิล  าเนา ณ ที่ท าการองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น หรือสถานที่ที่องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น
ก าหนด และมีสิทธิรบัเงินเบีย้ความพิการในเดือนถดัไป  
 
 



        หลักเกณฑ ์
 ผูม้ีสิทธิที่จะไดร้บัเงินเบีย้ความพิการตอ้งเป็นผูม้ีคณุสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มดงัต่อไปนี ้
          1. มีสญัชาติไทย 
          2. มีภมูิล  าเนาอยู่ในเขตองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นตามทะเบียนบา้น 
          3. มีบตัรประจ าตวัคนพิการตามกฎหมายว่าดว้ยการสง่เสรมิคณุภาพชีวิตคนพิการ 
          4. ไม่เป็นบคุคลซึ่งอยู่ในความอปุการะของสถานสงเคราะหข์องรฐั 
  ในการยื่นค าขอลงทะเบียนรบัเงินเบีย้ความพิการ คนพิการหรือผูด้แูลคนพิการจะตอ้งแสดงความประสงค์
ขอรบัเงินเบีย้ความพิการ โดยรบัเงินสดดว้ยตนเองหรือโอนเงินเขา้บญัชีเงินฝากธนาคารในนามคนพิการ หรือ
ผูด้แูลคนพิการ ผูแ้ทนโดยชอบธรรม ผูพ้ิทกัษ์ ผูอ้นุบาล แลว้แต่กรณี 
  ในกรณีที่คนพิการเป็นผูเ้ยาวซ์ึ่งมีผูแ้ทนโดยชอบ คนเสมือนไรค้วามสามารถ หรือคนไรค้วามสามารถ ให้
ผูแ้ทนโดยชอบธรรมผูพ้ิทกัษ์หรือผูอ้นบุาลแลว้แต่กรณี ยื่นค าขอแทนโดยแสดงหลกัฐานการเป็นผูแ้ทนดงักลา่ว 
 

 วิธีกำร 
 1. คนพิการที่จะมีสิทธิรบัเงินเบีย้ความพิการในเดือนถัดไป ใหค้นพิการ หรือผูดู้แลคนพิการ ผูแ้ทนโดย
ชอบธรรม ผูพ้ิทักษ์ ผูอ้นุบาล แลว้แต่กรณี ยื่นค าขอตามแบบพรอ้มเอกสารหลักฐานต่อองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิ่นที่คนพิการมีภูมิล  าเนา ณ ที่ท าการองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น หรือสถานที่ที่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น
ก าหนด และมสีิทธิรบัเงินเบีย้ความพิการในเดือนถดัไป 
 2. กรณีคนพิการที่ไดร้บัเงินเบีย้ความพิการจากองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในปีงบประมาณที่ผ่านมา      
ใหถื้อวา่เป็นผูไ้ดล้งทะเบียนและยื่นค าขอรบัเบีย้ความพิการตามระเบียบนีแ้ลว้ 
 3. ในกรณีคนพิการซึ่งไดร้บัเงินเบีย้ความพิการจากองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นหนึ่งและยา้ยภูมิล  าเนา   
ไปอยู่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นอ่ืน หรือกรุงเทพมหานคร ใหค้นพิการนั้นลงทะเบียนและยื่นค าขอรบัเงินเบีย้
ความพิการดว้ยตนเองต่อองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นแห่งใหม่ที่ตนมีภูมิล  าเนา และใหไ้ดร้บัเงินเบีย้ความพิการ
จากองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นแห่งใหม่ในเดือนถดัไป ทัง้นี ้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นแห่งใหม่ตอ้งไดร้บัการ
ยืนยนัจากองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นเดิมที่จ่ายเงินเบีย้ความพิการเพื่อไม่ใหเ้กิดความซ า้ซอ้น 
 

13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนทีรั่บผิดชอบ 

ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอียดของขั้นตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำย
เหต ุ

1) การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผูท้ี่ประสงคจ์ะขอรบัเบีย้
ความพิการในเดือนถดัไป
หรือผูร้บัมอบอ านาจ ยื่น   
ค าขอพรอ้มเอกสารหลกัฐาน
และเจา้หนา้ที่ตรวจสอบ   
ค ารอ้งขอลงทะเบียนและ 
เอกสารหลกัฐานประกอบ 

5 นาที งานพฒันาชมุชน - 



ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอียดของขั้นตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำย
เหต ุ

2) การพิจารณา อนมุติัใบค าขอของผูม้ีสิทธิ 5 นาที งานพฒันาชมุชน - 

3) แจง้ผลการด าเนินการ
แก่ประชาชน 
 

ออกใบรบัลงทะเบียนตาม
แบบยื่นค าขอลงทะเบียนให ้
ผูข้อลงทะเบียนหรือผูร้บั
มอบอ านาจ 

5 นาที งานพฒันาชมุชน - 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม  15 นาที 
 

14. งำนบริกำรนีผ้่ำนกำรด ำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว  
       ยงัไม่ผ่านการด าเนินการลดขัน้ตอน 
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรย่ืนค ำขอ 
     15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนทีอ่อกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที ่ รำยกำรเอกสำรยืนยันตัวตน 

หน่วยงำน
ภำครัฐ 
ผู้ออก
เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวน
เอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

หมำย
เหตุ 

1) บตัรประจ ำตวัคนพิกำรตำม
กฎหมำยว่ำดว้ยกำรสง่เสรมิ
คณุภำพชีวิตคนพิกำรพรอ้ม
ส ำเนำ 

- 1 1 ชดุ - 

2) ทะเบียนบำ้นพรอ้มส ำเนำ - 1 1 ชดุ - 

3) สมดุบญัชีเงินฝำกธนำคำรพรอ้ม
ส ำเนำ (กรณีที่ผู ้ขอรับเงินเบี ้ย
ควำมพิกำรประสงค์ขอรับเงิน
เบีย้ควำมพิกำรผ่ำนธนำคำร) 

- 1 1 ชดุ - 

4) บัตรประจ ำตัวประชำชนหรือ
บตัรอ่ืนที่ออกโดยหน่วยงำนของ
รัฐ ที่ มี รู ป ถ่ ำ ยพ ร้อ ม ส ำ เน ำ     
ของผู้ดูแลคนพิกำร ผู้แทนโดย
ชอบธรรม ผู้พิทักษ์  ผู้อนุบำล 
แล้วแต่กรณี  (กรณี ยื่ นค ำขอ
แทน) 

- 1 1 ชดุ - 



ที ่ รำยกำรเอกสำรยืนยันตัวตน 

หน่วยงำน
ภำครัฐ 
ผู้ออก
เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวน
เอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

หมำย
เหตุ 

5) สมดุบญัชีเงินฝำกธนำคำรพรอ้ม
ส ำเนำของผูด้แูลคนพิกำร ผูแ้ทน
โดยชอบธรรม ผูพ้ิทักษ์ผูอ้นุบำล
แล้วแต่กรณี  (กรณีที่คนพิกำร
เป็นผู้เยำว์ซึ่งมีผู ้แทนโดยชอบ
คนเสมือนไรค้วำมสำมำรถหรือ
คนไร้ควำมสำมำรถ ให้ผู ้แทน
โดยชอบธรรม  ผู้พิทักษ์  หรือ     
ผูอ้นุบำล แลว้แต่กรณี ยื่นค ำขอ
แทน โดยแสดงหลกัฐำนกำรเป็น
ผูแ้ทนดงักลำ่ว) 

- 1 1 ชดุ - 

 

     15.2) เอกสำรอื่น ๆ ส ำหรับย่ืนเพ่ิมเติม 
ที ่ รำยกำรเอกสำร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

หมำยเหตุ 

      ไม่พบเอกสารอืน่ๆ ส าหรบัยืน่เพิ่มเตมิ 
 

16. ค่ำธรรมเนียม 

     ไม่มีขอ้มูลค่าธรรมเนยีม 

17. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน  ดว้ยตนเองหรือไปรษณีย์ ณ ส านกังานเทศบาลต าบลวงัโพธิ์  เลขที ่999 หมู่ที ่1  

ต าบลลุ่มสุม่  อ าเภอไทรโยค  จงัหวดักาญจนบรุี   
หมายเหตุ - 

2) ช่องทำงกำรร้องเรียน  โทรศพัท ์: เบอร์โทร. 034 -  591006 ต่อ15 
 หมายเหตุ -  

18. ตัวอย่ำงแบบฟอรม์ ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  
      1) แบบค าขอลงทะเบียนรบัเงินเบีย้ความพิการ 

หมายเหตุ – 
 

19. หมำยเหตุ 
            - 
 



คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรขอรับกำรสงเครำะหผ์ู้ป่วยเอดส ์
หน่วยงำนทีรั่บผิดชอบ : เทศบำลต ำบลวังโพธิ์  อ ำเภอศรีสวัสดิ ์ จังหวัดกำญจนบุรี   
กระทรวง : กระทรวงมหำดไทย 
 

1. ชื่อกระบวนงำน : การขอรบัการสงเคราะหผ์ูป่้วยเอดส ์

2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน : เทศบาลต าบลวงัโพธิ์  อ าเภอไทรโยค  จงัหวดักาญจนบรุี   
3. ประเภทของงำนบริกำร : กระบวนงานบรกิารที่เบ็ดเสรจ็ในหน่วยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร : ขึน้ทะเบียน  
5. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือทีเ่กี่ยวข้อง : 
  1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการจ่ายเงนิสงเคราะหเ์พือ่การยงัชีพขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น

พ.ศ. 2548 
6. ระดับผลกระทบ : บริการทั่วไป  

7. พืน้ทีใ่ห้บริกำร : ทอ้งถิ่น  

8. กฎหมำยข้อบังคับ / ข้อตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ -  

ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ 0  วนั 
9. ข้อมูลสถิติ 
 จ ำนวนเฉล่ียต่อเดือน 0  

 จ ำนวนค ำขอทีม่ำกทีสุ่ด 0  

 จ ำนวนค ำขอทีน้่อยทีสุ่ด 0  

10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน (ส าเนาคู่มือประชาชน) การขอรบัการสงเคราะหผ์ูป่้วยเอดส ์    
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร  

    1)  สถานทีใ่ห้บริการ  ส านกังานเทศบาลต าบลวงัโพธิ ์  
 โทรศัพท์  :  เบอร์โทร. 034  -  591006 ต่อ15   หรือ ตดิต่อดว้ยตนเอง ณ หนว่ยงาน 
 ระยะเวลาเปิดให้บริการ  เปิดใหบ้ริการวนัจนัทร์ถงึวนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด)  
 ตัง้แต่เวลา 08.30 – 16.30 น.  
 หมายเหตุ  (ระยะเวลาเปิดใหบ้ริการ ตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงเดือนธันวาคมของทุกปี) 

12. หลักเกณฑ ์วิธีกำร เงื่อนไข (ถำ้มี) ในกำรย่ืนค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการจ่ายเงินสงเคราะหเ์พื่อการยังชีพขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น         
พ.ศ. 2548  ก าหนดให้ผู้ป่วยเอดสท์ี่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบฯ และมีความประสงค์จะขอรบัการ
สงเคราะห์ให้ยื่นค าขอต่อผู้บริหารท้องถิ่นที่ตนมีภูมิล  าเนาอยู่ กรณีไม่สามารถเดินทางมายื่นค าขอรบัการ
สงเคราะหด์ว้ยตนเองไดจ้ะมอบอ านาจใหผู้อ้ปุการะมาด าเนินการแทนก็ได ้
 
 
 



     หลักเกณฑ ์

     ผูม้ีสิทธิจะไดร้บัเงินสงเคราะหผ์ูป่้วยเอดสต์อ้งเป็นผูม้ีคณุสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มดงัต่อไปนี ้

     1. เป็นผูป่้วยเอดสท์ี่แพทยไ์ดร้บัรองและท าการวินิจฉัยแลว้ 

     2. มีภมูิล  าเนาอยู่ในเขตพืน้ที่องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น 

     3. มีรายไดไ้ม่เพียงพอแก่การยงัชีพ หรือถกูทอดทิง้ หรือขาดผูอ้ปุการะเลีย้งด ูหรือไม่สามารถประกอบอาชีพ

เลีย้งตนเองได ้ในการขอรบัการสงเคราะหผ์ูป่้วยเอดส ์ผูป่้วยเอดสท์ี่ไดร้บัความเดือดรอ้นกว่า หรือผูท้ี่มีปัญหา

ซ า้ซอ้น หรือผูท้ี่อยู่อาศยัในพืน้ที่ห่างไกลทรุกนัดารยากต่อการเขา้ถึงบรกิารของรฐัเป็นผูไ้ดร้บัการพิจารณาก่อน 
 

    วิธีกำร 

    1. ผูป่้วยเอดสย์ื่นค าขอตามแบบพรอ้มเอกสารหลกัฐานต่อองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น ณ ที่ท าการองคก์ร

ปกครองสว่นทอ้งถิ่นดว้ยตนเอง หรือมอบอ านาจใหผู้อ้ปุการะมาด าเนินการแทนก็ได ้

    2. ผูป่้วยเอดสร์บัการตรวจสภาพความเป็นอยู่ว่าเป็นผูม้ีคณุสมบติัสมควรจะไดร้บัการสงเคราะหห์รือไม่  โดย

พิจารณาจากความเดือดรอ้น เป็นผูท้ี่มีปัญหาซ า้ซอ้น หรือเป็นผูท้ี่อาศยัอยู่ในพืน้ที่ห่างไกลทรุกนัดารยากต่อการ

เขา้ถึงบรกิารของรฐั 

    3. กรณีผูป่้วยเอดสท์ี่ไดร้บัเบีย้ยงัชีพผูป่้วยเอดสย์า้ยที่อยู่ ถือว่าขาดคณุสมบติัตามนยัแห่งระเบียบฯ ตอ้งไป

ยื่นความประสงคต่์อองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นแห่งใหม่ที่ตนยา้ยไปเพื่อพิจารณาใหม่ 
 

13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนทีรั่บผิดชอบ 

ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอียดของขั้นตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำย
เหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผูท้ี่ประสงคจ์ะขอรบัการ
สงเคราะหห์รือผูร้บัมอบ
อ านาจ ยื่นค าขอพรอ้ม
เอกสารหลกัฐาน และ
เจา้หนา้ที่ตรวจสอบค ารอ้ง
ขอลงทะเบียนและเอกสาร
หลกัฐานประกอบ 

20 นาท ี งานพฒันาชมุชน - 

2) การพิจารณา 
 

ออกใบนดัหมายตรวจสภาพ
ความเป็นอยู่และคณุสมบติั 

5 นาที งานพฒันาชมุชน - 

3) การพิจารณา 
 

ตรวจสภาพความเป็นอยู่และ
คณุสมบติัของผูท้ี่ประสงคร์บั
การสงเคราะห ์

3 วนั งานพฒันาชมุชน - 



ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอียดของขั้นตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำย
เหตุ 

4) การพิจารณา 
 

จดัท าทะเบียนประวติัพรอ้ม
เอกสารหลกัฐานประกอบ
ความเห็น เพื่อเสนอผูบ้รหิาร
พิจารณา 

2 วนั งานพฒันาชมุชน - 

5) การพิจารณา 
 

พิจารณาอนมุติั 
 

7 วนั งานพฒันาชมุชน - 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม  13 วนั 
 

14. งำนบริกำรนีผ้่ำนกำรด ำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว  
      ยงัไม่ผ่านการด าเนินการลดขัน้ตอน 
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรย่ืนค ำขอ 
     15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนทีอ่อกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที ่ รำยกำรเอกสำรยืนยันตัวตน 

หน่วยงำน
ภำครัฐ 
ผู้ออก
เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวน
เอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

หมำย
เหตุ 

1) บตัรประจ ำตวัประชำชนหรือ
บตัรอ่ืนที่ออกใหโ้ดยหน่วยงำน
ของรฐัที่มีรูปถ่ำยพรอ้มส ำเนำ 

- 1 1 ชดุ - 

2) ทะเบียนบำ้นพรอ้มส ำเนำ - 1 1 ชดุ - 

3) ใบรบัรองแพทย ์ค ำวินิจฉยัว่ำ
เป็นโรคเอดส ์

- 1 0 ฉบบั - 

4) สมดุบญัชีเงินฝำกธนำคำรพรอ้ม
ส ำเนำ (กรณีที่ผูข้อรบัเงินเบีย้ยงั
ชีพผูป่้วยเอดส ์ประสงคข์อรบั
เงินเบีย้ยงัชีพผูป่้วยเอดสผ์่ำน
ธนำคำร) 

- 1 1 ชดุ - 

5) หนงัสือมอบอ ำนำจ (กรณีมอบ
อ ำนำจใหด้ ำเนินกำรแทน) 
 
 
 
 
 

- 1 0 ฉบบั - 



ที ่ รำยกำรเอกสำรยืนยันตัวตน 

หน่วยงำน
ภำครัฐ 
ผู้ออก
เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวน
เอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

หมำย
เหตุ 

6) บตัรประจ ำตวัประชำชนหรือ
บตัรอ่ืนที่ออกใหโ้ดยหน่วยงำน
ของรฐัที่มีรูปถ่ำยพรอ้มส ำเนำ
ของผูร้บัมอบอ ำนำจ (กรณีมอบ
อ ำนำจใหด้ ำเนินกำรแทน) 

- 1 1 ชดุ - 

7) สมดุบญัชีเงินฝำกธนำคำรพรอ้ม
ส ำเนำของผูร้บัมอบอ ำนำจ 
(กรณีที่ผูข้อรบัเงินเบีย้ยงัชีพ
ผูป่้วยเอดส ์ประสงคข์อรบัเงิน
เบีย้ยงัชีพผูป่้วยเอดสผ์่ำน
ธนำคำรของผูร้บัมอบอ ำนำจ) 

- 1 1 ชดุ - 

 

      15.2) เอกสำรอื่นๆ ส ำหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ที ่ รำยกำรเอกสำร
ย่ืนเพ่ิมเติม 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวน
เอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

หมำยเหตุ 

      ไม่พบเอกสารอืน่ๆ ส าหรบัยืน่เพิ่มเตมิ 
 

16. ค่ำธรรมเนียม 

     ไม่มีขอ้มูลค่าธรรมเนยีม 

17. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน  ดว้ยตนเองหรือไปรษณีย์ ณ ส านกังานเทศบาลต าบลวงัโพธิ์  เลขที ่999 หมู่ที ่1  

ต าบลลุ่มสุม่  อ าเภอไทรโยค  จงัหวดักาญจนบรุี   
หมายเหตุ - 

2) ช่องทำงกำรร้องเรียน  โทรศพัท ์: เบอร์โทร. 034 -  591006 ต่อ15 
 หมายเหตุ -  

18. ตัวอย่ำงแบบฟอรม์ ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  
      1) แบบค าขอขึน้ทะเบียนรบัเงินเบีย้ยงัชีพผูป่้วยเอดส ์

หมายเหตุ – 
 

19. หมำยเหตุ 
             


