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คูมือส ำหรับประชำชน : กำรขอรับกำรสงครำะห์ผูຌป่วยอดส์ 
หนวยงานทีไรับผิดชอบ : องค์การบริหารสวนต้าบลคลองน ้าเหล อ้าภอคลองลาน จังหวัดก้าพงพชร 

กระทรวง : กระทรวงมหาดเทย 
 
1. ชืไอกระบวนงำน : การขอรับการสงคราะห์ผูຌป่วยอดส์ 
2. หนวยงำนจຌำของกระบวนงำน : องค์การบริหารสวนต้าบลคลองน ้าเหล อ้าภอคลองลาน จังหวัดก้าพงพชร 

3. ประภทของงำนบริกำร : กระบวนงานบริการทีไบใดสรใจ฿นหนวยดียว  

4. หมวดหมูของงำนบริกำร : ขึ นทะบียน  

5. กฎหมำยทีไ฿หຌอ ำนำจกำรอนุญำต หรือทีไกีไยวขຌอง : 
1) ระบียบกระทรวงมหาดเทย วาดຌวยการจายงินสงคราะห์พ่ือการยังชีพขององค์กรปกครองสวนทຌองถิ่น  

พ.ศ. 2548 
6. ระดับผลกระทบ : บริการทัไวเป  

7. พืๅนทีไ฿หຌบริกำร : ทຌองถิไน  

8. กฎหมำยขຌอบังคับ/ขຌอตกลงทีไก ำหนดระยะวลำ ระบียบกระทรวงมหาดเทยวาดຌวยการจายงินสงคราะห์ 
                                                    พืไอการยังชีพขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน พ.ศ.2548  

ระยะวลำทีไก ำหนดตำมกฎหมำย / ขຌอก ำหนด ฯลฯ 1 ดือน 
9. ขຌอมูลสถิติ 
 จ ำนวนฉลีไยตอดือน 1  

 จ ำนวนค ำขอทีไมำกทีไสุด 1  

 จ ำนวนค ำขอทีไนຌอยทีไสุด 1  

10. ชืไออຌำงอิงของคูมือประชำชน การขอรับการสงคราะห์ผูຌป่วยอดส์  

11. ชองทำงกำร฿หຌบริกำร  

1) สถานที่ให้บริการ กองสวัสดิการสังคม (ฝ่ายสวัสดิการละพัฒนาชุมชน) องค์การบริหารสวนต้าบลคลองน ้าเหล 
ทรศัพท์ : 05502 0226 หรือ 0 557 86399 ทรสาร : 0 5502 022 หรือ 0 557 86399 / 
ติดตอดຌวยตนอง ณ หนวยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ ปิด฿หຌบริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกวຌนวันหยุดที่ทางราชการก้าหนด)  
                             ตั งตวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักที่ยง) 

12. หลักกณฑ์ วิธีกำร งืไอนเขิถຌำมีี ฿นกำรยืไนค ำขอ ละ฿นกำรพิจำรณำอนุญำต 

 ระบียบกระทรวงมหาดเทย วาดຌวยการจายงินสงคราะห์พืไอการยังชีพขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน พ .ศ. 
2548 ก้าหนด฿หຌผูຌป่วยอดส์ทีไมีคุณสมบัติครบถຌวนตามระบียบฯ ละมีความประสงค์จะขอรับการสงคราะห์฿หຌยืไนค้า
ขอตอผูຌบริหารทຌองถิไนทีไตนมีภูมิล้านาอยู กรณีเมสามารถดินทางมายืไนค้าขอรับการสงคราะห์ดຌวยตนองเดຌจะมอบ
อ้านาจ฿หຌผูຌอุปการะมาด้านินกใเดຌ 
หลักกณฑ์ 
  ผูຌมีสิทธิจะเดຌรับงินสงคราะห์ตຌองป็นผูຌมีคุณสมบัติละเมมีลักษณะตຌองหຌาม ดังตอเปนี  
       1.ป็นผูຌป่วยอดส์ทีไพทย์เดຌรับรองละท้าการวินิจฉัยลຌว 
       2.ภูมิล้านาอยู฿นขตองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนตามทะบียนบຌาน 
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      3. มีรายเดຌเมพียงพอกการยังชีพ หรือถูกทอดทิ ง หรือขาดผูຌอุปการะลี ยงดู หรือเมสามารถประกอบอาชีพลี ยง
ตนองเดຌ฿นการขอรับการสงคราะห์ผูຌป่วยอดส์ ผูຌป่วยอดส์ทีไเดຌรับความดือดรຌอนกวา หรือผูຌทีไมีปัญหาซ ้าซຌอน หรือผูຌทีไ
อยูอาศัยอยู฿นพื นทีไหางเกลทุรกันดารตอการขຌาถึงบริการของรัฐป็นผูຌเดຌรับการพิจารณากอน 
วิธีกำร 
    1. ผูຌป่วยอดส์ ยืไนค้าขอตามบบพรຌอมอกสารหลักฐานตอองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน ณ ทีไท้าการองค์กรปกครอง
สวนทຌองถิไนดຌวยตนองหรือ มอบอ้านาจ฿หຌผูຌอุปการะมาด้านินการกใเดຌ 
    2. ผูຌป่วยอดส์รับการตรวจสภาพความป็นอยู คุณสมบัติวาสมควรเดຌรับการสงคราะห์หรือเม ดยพิจารณาจาก
ความดือดรຌอน ป็นผูຌทีไมีปัญหาซ ้าซຌอน หรือป็นผูຌทีไอยูอาศัยอยู฿นพื นทีไหางเกลทุรกันดารยากตอการขຌาถึงบริการของ
รัฐ                                                            
3. กรณีผูຌป่วยอดส์ทีไเดຌรับบี ยยังชีพยຌายทีไอยู ถือวาขาดคุณสมบัติตามนัยหงระบียบ ตຌองเปยืไนความประสงค์ตอ
องค์กรปกครองสวนทຌองถิไนหง฿หมทีไตนยຌายเปพืไอพิจารณา฿หม 

 

13. ขัๅนตอน ระยะวลำ ละสวนงำนทีไรับผิดชอบ 

ทีไ ประภทขัๅนตอน 
รำยละอียดของขัๅนตอน

กำรบริกำร 
ระยะวลำ
฿หຌบริกำร 

สวนงำน / 
หนวยงำนทีไ
รับผิดชอบ 

หมำยหตุ 

1) 

การตรวจสอบอกสาร 
 

ผูຌป่วยอดส์หรือผูຌทีไเดຌรับ
มอบอ้านาจมาสดงตน

พรຌอมอกสาร฿บรับรองการ
ติดชื อ HIV หรือรค

ภูมิคุຌมกันบกพรองละ
หลักฐานยืไนตอจຌาหนຌาทีไ 

 

2 นาท ี องค์การบริหาร
สวนต้าบลคลอง
น ้าเหล อ้าภอ

คลองลาน 
จังหวัด

ก้าพงพชร 

((กองสวัสดิการ
สังคม ฝ่าย

สวัสดิการละ
พัฒนาชุมชน)) 

2) 

การพิจารณา 
 

จຌาหนຌาทีไตรวจสอบค้ารຌอง
ขอรับการสงคราะห์ละ

อกสารหลักฐานประกอบทีไ
กีไยวขຌอง 

 
 

5 นาท ี องค์การบริหาร
สวนต้าบลคลอง
น ้าเหล อ้าภอ

คลองลาน 
จังหวัด

ก้าพงพชร 

(กองสวัสดิการ
สังคม ฝ่าย

สวัสดิการละ
พัฒนาชุมชน) 

3) 

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ 

 

สัมภาษณ์สภาพความป็นอยู 
ละความตຌองการทีไจะขอ฿หຌ
 ความชวยหลือหรือ

สิไงอืไน฿ดพิไมติม 
 
 

5 นาท ี องค์การบริหาร
สวนต้าบลคลอง
น ้าเหล อ้าภอ

คลองลาน 
จังหวัด

ก้าพงพชร 

(กองสวัสดิการ
สังคม ฝ่าย

สวัสดิการละ
พัฒนาชุมชน) 

ระยะวลำด ำนินกำรรวม 12 นาท ี
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14. งำนบริกำรนีๅผำนกำรด ำนนิกำรลดขัๅนตอน ละระยะวลำปฏิบัติรำชกำรมำลຌว  

ยังเมผานการด้านินการลดขั นตอน 
 
15. รำยกำรอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยืไนค ำขอ 

15.1) อกสำรยืนยันตัวตนทีไออกดยหนวยงำนภำครัฐ 

ทีไ รำยกำรอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงำนภำครัฐผูຌ
ออกอกสำร 

จ ำนวนอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนอกสำร 
ส ำนำ 

หนวยนับ
อกสำร หมำยหตุ 

1) 

฿บรับรองพทย์ทีไ
ระบุวาป็นผูຌทีไมี

ภูมิคุຌมกัน
บกพรอง (HIV) 

- 1 1 ฉบับ - 

2) 
ส้านาทะบียน

บຌาน 

- 1 1 ฉบับ - 

3) 
บัตรประจ้าตัว

ประชาชน 

- 1 1 ฉบับ - 

 

15.2) อกสำรอืไน ๆ ส ำหรับยืไนพิไมติม 

ทีไ รำยกำรอกสำรยืไน
พิไมติม 

หนวยงำน
ภำครัฐผูຌออก

อกสำร 

จ ำนวนอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนอกสำร 
ส ำนำ 

หนวยนับ
อกสำร หมำยหตุ 

1) 
สมุดบัญชีงินฝาก

ธนาคาร 

- 1 1 ฉบับ (กรณีรับงินอน
ขຌาบัญชีธนาคาร) 

2) 
บัตรประจ้าตัว

ประชาชน ของผูຌ
อุปการะ 

- 1 1 ฉบับ (กรณีมอบอ้านาจ
฿หຌผูຌอืไนอุปการะ
ด้านินการทน) 

3) 
สมุดบัญชีงินฝาก

ธนาคาร 

- 1 1 ฉบับ (กรณีก้าหนด฿หຌ
อนงินขຌาบัญชีผูຌ

อุปการะ) 
 

16. คำธรรมนียม  

เมมีขຌอมูลคาธรรมนียม 
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17. ชองทำงกำรรຌองรียน 

1) ชองทำงกำรรຌองรียน กองสวัสดิการสังคม ฝ่ายสวัสดิการละพัฒนาชุมชน องค์การบริหารสวนต้าบลคลองน ้าเหล 
699 หมู 21 ต้าบลคลองน ้าเหล อ้าภอคลองลาน จังหวัดก้าพงพชร 62180 

2) ชองทำงกำรรຌองรียน ทรศัพท์ 0 5502 0226 หรือ 0 557 86399 
3) ชองทำงกำรรຌองรียน วใบเซต์ http://www.khlongnamlai.go.th/home 
4) ชองทำงกำรรຌองรียน https://www.facebook.com/pages/องค์การบริหารสวนต้าบลคลองน ้าเหล 
5) ชองทำงกำรรຌองรียน ศูนย์บริการประชาชน ส้านักปลัดส้านักนายกรัฐมนตรี 

 ( ลขที่ 1 ถ.พิษณุลก ขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตูຌ ปณ.1111  
ลขที่ 1 ถ.พิษณุลก ขตดุสิต กทม. 10300) 

 

18. ตัวอยำงบบฟอร์ม ตัวอยำง ละคูมือกำรกรอก  
1) บบค้าขอขึ นทะบียนผูຌป่วยอดส์ อกสาร 1 
2) บบค้าขอขึ นทะบียนผูຌป่วยอดส์ อกสาร 2 
3) บบค้าขอขึ นทะบียนผูຌป่วยอดส์ อกสาร 3 
4) บบค้าขอขึ นทะบียนผูຌป่วยอดส์ อกสาร 4 

 

 

วันทีไพิมพ์ 24/07/2558 
สถำนะ รออนุมัติขั นทีไ 2 ดยส้านักงาน ก.พ.ร. (OPDC) 
จัดท ำดย องค์การบริหารสวนต้าบลคลองน ้าเหล  

อ้าภอคลองลาน จังหวัดก้าพงพชร สถ.มท. 
 

 
 

 


