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 การลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
 การลงทะเบียนและยืน่ คําขอรับเบี้ยความพิการ
 การยื่นคํารองเพือ่ ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตําบลอากาศอํานวย
โทรสาร. 042 - 798431 โทร. 042 - 798432

สัญลักษณผูสูงอายุ

สัญลักษณคนพิการ

สัญลักษณวันเอดสโลก

คํานํา
กองสวัส ดิการสัง คม เทศบาลตําบลอากาศอํานวย มีภารกิจ หลักในการปฏิบัติงานเบี้ยยัง ชีพใหกับ
ผูสูงอายุ ผูพิการ และผูปวยเอดส โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงินสงเคราะห
เพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2558 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการจาย
เบี้ยยัง ชีพผูสูง อายุขององคก รปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2552 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
หลักเกณฑการจายเบี้ยความพิการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2553
ดังนั้น เพื่อใหประชาชนที่มาขอรับบริการไดมีความเขาใจที่ถูกตองมีแนวทางในการปฏิบัติที่ชัดเจน ซึ่งจะ
นําไปสูความสะดวก รวดเร็ว และถูกตองในการขอรับบริการในเรื่องดังกลาวเทศบาลตําบลอากาศอํานวยจึงได
จัดทําคูมือการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพ ผูสูงอายุ ผูพิการ และผูปวยเอดส ขึ้น
เทศบาลตําบลอากาศอํานวย หวังเปนอยางยิ่งวาคูมือฉบับนี้จะเปนสวนหนึ่งที่ทําใหผูสูงอายุ คนพิการ
และผูปวยเอดส มีความเขาใจที่ถกู ตองถึงสิทธิพึงไดรับ และเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน ตลอดจนเปนเกณฑ
การลดดุลพินิจของเจาหนาที่ในการปฏิบัติงาน เพื่อประโยชนสูงสุดในการบริการประชาชนตอไป

กองสวัสดิการสังคม
เทศบาลตําบลอากาศอํานวย

เป็ นวั นรั บขึ นทะเบียน
ผู ้ ส ู งอาย..และคนพิ
ุ.
การ จ้ า

อย่าลืม !!!! นะจ๊ะ
ไม่มีชือ ไม่มีสิทธิ
จ้ า !!!

คุณสมบัติของผูมีสิทธิขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพฯ
ผูสูงอายุ
ตรวจสอบดูคุณสมบัติของตัวเอง ตามรายการดังนี้
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีภูมิลําเนาอยูในเขต ทต.อากาศอํานวย (ตามทะเบียนบาน)
(3) เปนผูที่มีอายุ 60 ป บริบูรณใน ปถัดไป (ปจจุบัน อายุ 59 ป บริบูรณ และ
ตองเกิดกอน 1 ตุลาคม)
(4) ไมเปนผูไดรับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชนอื่นใด
จากหนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือองคกร ปกครองสวนทองถิ่น ไดแก
ผูรับเงินบํานาญ เบี้ยหวัด บํานาญพิเศษ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน
ผูสูงอายุที่อยูใ นสถานสงเคราะหของรัฐหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ผูไดรับเงินเดือน คาตอบแทน รายไดประจํา หรือผลประโยชนตอบแทนอยาง
อื่นที่รัฐ หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดใหเปนประจํา ยกเวนผูพิการและ
ผูปวยเอดสตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อ
การยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
หมายเหตุ : กรณีไดรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุอยูแลว และไดยายเขามาในพื้นทีเ่ ทศบาลตําบลอากาศอํานวยแลว
จะตองมาขึ้นทะเบียนที่ เทศบาลตําบลอากาศอํานวยอีกครั้งหนึ่งภายใน 1-30 พฤศจิกายน
เพื่อใชสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพตอเนื่อง......คะ
ผูพิการ
ตรวจสอบดูคุณสมบัติของตัวเอง ตามรายการดังนี้
1)
มีสัญชาติไทย
2) มีภูมิลําเนาอยูในเขต ทต.อากาศอํานวย (ตามทะเบียนบาน)
3) มีบัตรประจําตัวคนพิการตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมคุณภาพชีวิตคน
พิการ
4) ไมเปนบุคคลซึ่งอยูในความอุปการะของสถานสงเคราะหของรัฐ

กรณีไดรับเบี้ยยังชีพคนพิการอยูแลวและไดยายเขามาในพื้นทีเ่ ทศบาลตําบลอากาศอํานวย
จะตองมาขึ้นทะเบียนที่ เทศบาลตําบลอากาศอํานวย อีกครั้งหนึง่ ภายใน 1-30 พฤศจิกายน
เพื่อใชสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพตอเนื่อง......คะ

ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนเพื่อรับเงิน
เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
ยื่นเอกสาร หลักฐาน กรอกแบบฟอรม
“แบบคําขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ”
 บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตร อื่นที่ออกโดยหนวยงานของรัฐที่มี รูปถาย พรอมสําเนา
 ทะเบียนบาน พรอมสําเนา
 สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร พรอม สําเนา (เฉพาะหนาที่แสดงชื่อ และเลขที่บัญชี) สําหรับกรณีที่ผู ขอรับเงิน
เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ประสงคขอรับเงินเบี้ยยังชีพ ผูสูงอายุผานธนาคาร

หมายเหตุ : ในกรณีผูสูงอายุที่ไมสามารถมาลงทะเบียนดวยตนเอง อาจมอบอํานาจใหผูอื่นเปนผูยื่นคําขอรับเบี้ย
ยังชีพผูสูงอายุได โดยใหผูรับมอบอํานาจติดตอที่ เทศบาลตําบลอากาศอํานวย พรอมสําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผูรับมอบอํานาจ

ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนเพื่อรับเงิน
เบี้ยยังชีพคนพิการ
ยื่นเอกสาร หลักฐาน กรอกแบบฟอรม
“แบบคําขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ ”
 บัตรประจําตัวคนพิการตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ ฉบับจริง พรอมสําเนา
 ทะเบียนบาน พรอมสําเนา
 สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร พรอม สําเนา (เฉพาะหนาที่แสดงชื่อ และเลขที่บัญชี)
สําหรับกรณีที่ผู ขอรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ ประสงคขอรับเงินเบี้ยยังชีพผานธนาคาร
หมายเหตุ : กรณีที่คนพิการไมสามารถมาลงทะเบียนดวยตนเอง อาจมอบอํานาจ เปนลายลักษณอักษรใหผูดูแล
คนพิการยื่นคําขอแทน แตตองนําหลักฐานของคนพิการและคนดูแลคนพิการไปแสดงตอเจาหนาที่ดวย คน
พิการที่เปนผูสูงอายุสามารถลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุไดดวย

**ขอรับแบบคําขอขึ้นทะเบียนผูสูงอายุ และยื่นเอกสารประกอบ
ที่กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตําบลอากาศอํานวย***

คําชี้แจง

ผูสูงอายุ/คนพิการที่มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพอยูแลวในพื้นที่อื่น ภายหลังไดยายทะเบียนบานเขามา
อยูในพื้นที่เทศบาลตําบลอากาศอํานวย ใหมาแจงขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพตอที่ เทศบาล
ตําบลอากาศอํานวย แตสิทธิในการรับเงินยัง จะคงอยูที่เดิมจนสิ้นปงบประมาณ เชน

นาง ก. รับเงินเบี้ยยังชีพอยู อบต. กุกไก ภายหลังไดแจงยายที่อยูมาอยูพื้นที่เทศบาลตําบล
อากาศอํานวย ใน วันที่ 20 กรกฎาคม 2559 นาง ก. ตองมาขึ้นทะเบียนใหม ที่ ทต.อากาศอํานวย
ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 แต นาง ก. จะยังคงรับเงินเบี้ยยังชีพที่ อบต. กุกไก อยูจนถึง
เดือน กันยายน 2560 และมีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ที่เทศบาลตําบลอากาศอํานวย ในเดือน
ตุลาคม 2560 เปนตนไป

ประกาศรายชื่อ ผูมีสิทธิรับเงิน
เบี้ยยังชีพผูสูงอายุและคนพิการ
ใหผูที่ม ายื่นคําขอรับเบี้ยยังชีพ ฯ มาตรวจสอบรายชื่อตามประกาศที่บอรดประชาสัมพันธ ณ
สํานักงานเทศบาลตําบลอากาศอํานวย ภายในวันที่ 15 ธันวาคม ของทุกป (นับจากวันสิ้นสุดกําหนด
การยื่นขอขึ้นทะเบียน วันที่ 30 พฤศจิกายน ของทุกป)

การจายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุและคนพิการ

เทศบาลตําบลอากาศอํานวยจะดําเนินการเบิก - จายเงินใหกับผูสูงอายุและคนพิการที่มาขึ้นทะเบียน
ไวแลว โดยจะเริ่มตั้งแตเดือนตุลาคมปถัดไป โดยจะจาย เปนเงินสด หรือโอนเขาบัญชีธนาคาร ตามที่
ผูสูงอายุและคนพิการไดแจงความประสงคไว

กําหนดวันจายเงินเบี้ยยังชีพ ภายในวันที่ 1-10 ของเดือน
(ตามความเหมาะสม)
ชองทางการรับเงินเบี้ยยังชีพ

ผู ้ ประสงค์ ร ั บเงินผ่าน
ธนาคาร
โอนเข้ าบัญชีธนาคารใน นาม
ผู้ ส ู งอายุ,คนพิการ หรือผู้ รับมอบ
อํานาจ

ผู ้ ประสงค์ ร ั บเงิน
สด
ตามจุ ดทีได้ แจ้ งไว้ เช่นทต.อากาศอํานวย/
หรือ ขึนอยู ่กับความเหมาะสม โดยจะมีการแจ้ ง
ให้ ทราบล่วงหน้ า

รับเงินสดในนามผู้ ส ู งอายุ,คนพิการ หรือผู้ รับ
มอบอํานาจ

การคํานวณเงินเบี้ยยังชีพแบบขั้นบันได
สําหรับผูสูงอายุ
จํานวนเงินเบี้ยยังชีพตอเดือนที่ผูสูงอายุจะไดรับใน ปจจุบัน (ป 2560) การจายเงินเบี้ยยังชีพใหแกผูสูงอายุ คิดใน
อัตราเบี้ยยังชีพแบบขั้นบันได แบบ “ขั้นบันได” หมายถึง การแบงชวงอายุของ ผูสูงอายุออกเปนชวง ๆ หรือเปน
ขั้น ขึ้นไปเรื่อย ๆ โดยเริ่ม ตั้งแตอายุ 60 ป
โดยคํานวณตามปงบประมาณ
มิใชปปฏิทิน และไมมีการเพิ่มของอายุระหวางป
ตารางคํานวณเงินเบี้ยยังชีพรายเดือน
สําหรับผูสูงอายุ
(แบบขั้นบันได)
ขั้น
ชวงอายุ (ป)
จํานวนเงิน (บาท)
ขั้นที่ 1
60 – 69 ป
600
ขั้นที่ 2
70 – 79 ป
700
ขั้นที่ 3
80 – 89 ป
800
ขั้นที่ 4
90 ป ขึ้นไป
1,000

วิธีคํานวณอายุของผูสูงอายุ

แล้ วปี นี ฉันจะได้ เงิน
เบียเท่าไร น้ อ ?
การนับอายุวาจะอยูในขั้นที่เทาไหร ใหนับ ณ วันที่ 30 กันยายน เทานั้น เชน
1. นาง ก. เกิด 30 กันยายน 2489 ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 นาง ก. จะอายุ 70 ป หมายความวา นาง ก. จะ
ไดรับ เงินเบี้ยยังชีพเดือนละ 700 บาท ในเดือน ตุลาคม 2559 (งบประมาณป 2560)
2. นาง ข. เกิด 1 ตุลาคม 2489 ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 นาง ข. จะอายุ 69 ป หมายความวา นาง ข. จะ
ไดรับเงิน เบี้ยยังชีพเดือนละ 600 บาท เทาเดิม จนกวาจะถึงรอบปถัดไป

การนั บรอบปีงบประมาณ คือ 1 ต ุ ลาคม– 30 กั นยายน เช่น
ปีงบประมาณ 25 จะเริมตังแต่ 1 ต ุ ลาคม255 -30 กั นยายน 25
ปีงบประมาณ 256 จะเริมตังแต่ 1 ต ุ ลาคม25 -30 กั นยายน 256

การสิ้นสุดการรับเงินเบี้ยยังชีพ
1. ตาย ( ยกเลิกการสงเคราะหจัดการศพรายละ 2,000 บาท ตามประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย  เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการคุมครอง การสงเสริม และการ
สนับสนุนการสงเคราะหในการจัดการศพตามประเพณี พ.ศ. ๒๕๕๗ ลงวันที่ 22 กันยายน 2557)
2. ยายภูมิลําเนาไปนอกเขต เทศบาลตําบลอากาศอํานวย
3. แจงสละสิทธิการขอรับเงินเบี้ยยังชีพ
4. ขาดคุณสมบัติ
หนาที่ของผูรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ และคนพิการ
1. ตรวจสอบรายชื่อของตัวเอง
2. กรณีผูรับเงินเบี้ยยังชีพ หรือผูรับมอบอํานาจ แจงรับเปนเงินสด
ตองมารับเงินใหตรงตามวัน เวลา ที่กําหนด
3. เมื่อยายภูมิลําเนาจาก ทต.อากาศอํานวย ไปอยูภูมิลําเนาอื่น
ตองแจงขอมูลเพื่อให ทต.อากาศอํานวยไดรับทราบ
4. ใหผูที่รับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุและคนพิการ แสดงการมีชีวิตอยูตอ เทศบาลตําบลอากาศอํานวย ในเดือน
ตุลาคม ของทุกป
5. กรณีตาย ใหผูดูแลหรือญาติของผูสูงอายุ หรือคนพิการของผูรับเงินเบี้ยยังชีพแจงการตาย ให
เทศบาลตําบลอากาศอํานวย ไดรับทราบ (พรอมสําเนามรณบัตร) ภายใน 7 วัน

ขั้นตอนการขอบัตรประจําตัวคนพิการ
1. ไปพบแพทยเฉพาะทางที่โรงพยาบาล เพื่อวินิจฉัยและออกเอกสารรับรองความพิการ
2. ดําเนินการทําบัตรประจําตัวคนพิการไดที่ สํานักพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดสกลนคร
(ศาลากลางจังหวัด หรือศูนยบริการคนพิการทั่วไปเทศบาลตําบลอากาศอํานวย ) โดยใชเอกสารดังตอไปนี้
2.1 เอกสารรับรองความพิการที่รับรองโดยแพทยเฉพาะทาง (ตัวจริง)
2.2 รูปถาย ขนาด 1 นิ้ว
จํานวน 2 รูป
2.3 สําเนาทะเบียนบาน
จํานวน 1 ฉบับ
2.4 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 1 ฉบับ
2.5 ถาคนพิการมีผูดูแล ใหนําสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบานของผูดูแลคนพิการ
จํานวนอยางละ 1 ฉบับ
3. กรณีบุคคลอื่นที่ไมใชคนพิการ และผูดูแลคนพิการมาติดตอขอทําบัตรประจําตัวคนพิการ ใหนําหลักฐาน ตาม
ขอ 2.4 – 2.5 มาดวย
การตออายุบัตรประจําตัวคนพิการ
การดําเนินการตออายุบัตรประจําตัวคนพิการ สามารถตอไดที่ สํานักพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษยจังหวัดสกลนคร (ศาลากลางจังหวัด หรือที่ ศูนยบริการคนพิการทั่วไปเทศบาลตําบลอากาศอํานวย )
โดยใชเอกสารดังตอไปนี้
1. สมุด/บัตรประจําตัวคนพิการเลมเดิม
2. รูปถาย ขนาด 1 นิ้ว
จํานวน 1 รูป
3. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบาน อยางละ จํานวน 1 ฉบับ
4. หลักฐานผูดแู ลคนพิการมีผูดูแล ใชสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบาน
อยางละ 1 ฉบับ
5. กรณีบุคคลอื่นที่ไมใชคนพิการ และผูดูแลคนพิการมาติดตอขอตออายุบัตรประจําตัวคนพิการใหนํา
หลักฐานตามขอ 3-4 มาดวย
การเปลี่ยนผูดูแลคนพิการ
การดําเนินการเปลี่ยนผูดูแลคนพิการ สามารถติดตอไดที่ สํานักพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
จังหวัดสกลนคร (ศาลากลางจังหวัด หรือ ศูนยบริการคนพิการทั่วไปเทศบาลตําบลอากาศอํานวย )
โดยใชเอกสารดังตอไปนี้
1. สมุด/บัตรประจําตัวคนพิการเลมเดิม
2. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบาน อยางละ จํานวน 1 ฉบับ
3. หลักฐานผูดูแลคนพิการคนเดิม ใชสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบาน
อยางละ 1 ฉบับ
4. หลักฐานผูดูแลคนพิการคนใหม ใชสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบาน
อยางละ 1 ฉบับ
5. หนังสือรับรองการเปนผูดูแลคนพิการ
6. สําเนาบัตรประจําตัวขาราชการของผูรับรอง จํานวน 1 ฉบับ (กํานัน ผูใหญบาน )

ขอแนะนําสําหรับการยื่นคํารองเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส
1. ผู ป ว ยเอดส มี สิ ท ธิ ไ ด รั บ เงิ น สงเคราะห เ บี้ ย ยั ง ชี พ ผู ป ว ยเอดส ต อ งมี ใ บรั บ รองแพทย ซึ่ ง ออกให โ ดย
สถานพยาบาลของรัฐ ยืนยันวาปวยเปนโรคเอดสจริง
2. ผูปวยเอดสตองมีภูมิลําเนาอยูในเขตเทศบาลตําบลอากาศอํานวย
3. การยื่นคํารองขอรับเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส สามารถยื่นคํารองไดที่ สวนสวัสดิการสังคม โดยนําหลักฐานมา
เพื่อประกอบการยื่นดังนี้
3.1 ใบรับรองแพทยซึ่งออกใหโดยสถานพยาบาลของรัฐ ยืนยันวาปวยเปนโรคเอดสจริง
3.2 บัตรประจําตัวประชาชนฉบับจริง (พรอมสําเนา)
3.3 ทะเบียนบานฉบับจริง (พรอมสําเนา)
4. กรณีที่ผูปวยเอดสไมสามารถเดินทางมายื่นคําขอรับการสงเคราะหดวยตนเองไดจะมอบอํานาจใหผูอุปการะมา
ดําเนินการแทนได
5. กรณีผูปวยเอดส เปนผูสูงอายุหรือคนพิการ หรือเปนทั้งผูสูงอายุและคนพิการ สามารถดําเนินการไดทั้งหมด
6. กรณีผูปวยเอดสไดรับเบี้ยยังชีพผูปวยเอดสแลว แลวตอมาไดยายภูมิลําเนา (ยายชื่อในทะเบียนบาน) ไปอยูใน
เขตองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น ผูปวยเอดสตองดําเนินการยื่นคํารองขอรับเบี้ยยังชีพผูป วยเอดส อีกครั้ง ณ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ยายภูมิลําเนาเขาไปอยูใหม (เพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส จากองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นที่ยายเขาไปอยูใหม) ซึ่งถาผูปวยเอดสไมดําเนินการยื่นคํารองขอรับเบี้ย ยังชีพผูปวยเอดส อีกครั้ง ณ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ยายภูมิลําเนาเขาไปอยูใหม ผูปวยเอดสจะไดรับเงินเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส ถึงเดือนที่
ยายภูมิลําเนา
เทานั้น
7. กรณีคนพิการที่ไดรับเงินเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส เสียชีวิต ผูดูแลหรือญาติของผูปวยเอดสที่เสียชีวิตตองแจงให
สวนสวัสดิการสังคมทราบภายใน 7 วัน

ใบรับรองแพทยจะตองระบุวาปวยเปน โรคเอดส /AIDs เทานั้น
หากระบุวาปวยเปน HIV หรือภาคผนวก
ภูมิคุมกันบกพรอง จะไมเขา
หลักเกณฑการรับเงินสงเคราะห

แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
(การรับขึ้นทะเบียนผูสูงอายุ)

ยื่นคําขอขึ้นทะเบียนฯพรอมเอกสารหลักฐาน
3 นาที/ราย

เจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน/
สัมภาษณ/บันทึกขอมูลเพิ่มเติม
2 นาที/ราย

รวบรวมเอกสารเสนอคณะกรรมการ
ตรวจสอบคุณสมบัติ

เอกสารสําหรับการ
รับขึ้นทะเบียนผูสูงอายุ
1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
2. สําเนาทะเบียนบาน
3. ใบมอบอํานาจ(ถามี)
4. สําเนาสมุดบัญชี (กรณีโอนเขาบัญชี)

เสนอผูบังคับบัญชา(ผูบริหาร)/จัดทํา
ประกาศรายชื่อ

ขั้นตอนการรับขึ้นทะเบียนผูพิการ เดิม 10 นาที/ราย เวลาปฏิบัติงานที่ปรับลด 3-5 นาที/ราย
แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
(การรับขึ้นทะเบียนผูพิการ)
รับบัตรคิว
ที่เจาหนาที่

เจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน/
สัมภาษณ/บันทึกขอมูลเพิ่มเติม
2 นาที/ราย

* หมายเน

เอกสารสําหรับการ
รับขึ้นทะเบียนผูพิการ
1. สําเนาบัตรประจําตัวผูพิการ
2. สําเนาทะเบียนบาน
3. ใบมอบอํานาจ(ถามี)
4. สําเนาสมุดบัญชี (กรณีโอนเขาบัญชี)

ยื่นคําขอขึ้นทะเบียนฯพรอมเอกสารหลักฐาน
3 นาที/ราย

รวบรวมเอกสารเสนอคณะกรรมการ
ตรวจสอบคุณสมบัติ

เสนอผูบังคับบัญชา(ผูบริหาร)/จัดทํา
ประกาศรายชื่อ

ขั้นตอนการรับขึ้นทะเบียนผูพิการ เดิม 10 นาที/ราย เวลาปฏิบัติงานที่ปรับลด 3-5 นาที/ราย
แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
(การเบิก-จายเบี้ยผูสูงอายุ)

จัดทําบัญชีรายชื่อและบันทึกขอความ
( 1 วัน)
เสนอผูบังคับบัญชาอนุมัติ
เอกสารสําหรับการรับเงินสด
1. แสดงบัตรประจําตัวประชาชนผูสูงอายุ / ผูรับแทน
(กรณีมอบอํานาจ)
2. หนังสือมอบอํานาจ กรณีมอบอํานาจ

จัดทําฎีกาเบิกจายเงิน

ตรวจฎีกา/จัดทําเช็คเบิกเงิน
(กองคลัง)
รับเงินผานธนาคาร
สงเอกสาร ธนาคาร
รับเงินไดไมเกิน 10 ของทุกเดือน
ธ.กรุงไทย

ขั้นตอนการรับเงินสดเดิม 5 นาที/ราย
ปรับลด 1 นาที/ราย
ผูรับผิดชอบ งานพัฒนาชุมชน
1 วัน

รับเงินสดไดไมเกินวันที่ 10 ของทุกเดือน
ยื่นบัตรประจําตัวประชาชนของผูมีสิทธิ์/ใบมอบอํานาจ
จนท.ตรวจสอบรายชื่อ ลงชื่อผูรับเงิน

แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
(การเบิก-จายเบี้ยความพิการ)

จัดทําบัญชีรายชื่อและบันทึกขอความ
( 1 วัน)
เสนอผูบังคับบัญชาอนุมัติ
เอกสารสําหรับการรับเงินสด
1. แสดงบัตรประจําตัวประชาชนผูสูงอายุ / ผูรับ
แทน (กรณีมอบอํานาจ)
2. หนังสือมอบอํานาจ กรณีมอบอํานาจ

สงเอกสาร ธนาคาร
รับเงินไดไมเกินวันที่ 10 ของทุกเดือน
ธ.กรุงไทย

จัดทําฎีกาเบิกจายเงิน

ขั้นตอนการรับเงินสดเดิม 5 นาที/ราย
ปรับลด 1 นาที/ราย
ผูรับผิดชอบ งานพัฒนาชุมชน

1 วัน
ตรวจฎีกา/จัดทําเช็คเบิกเงิน
(กองคลัง)
รับเงินผานธนาคาร
รับเงินสดไดไมเกินวันที่ 10 ของทุกเดือน
ยื่นบัตรประจําตัวประชาชนของผูมีสิทธิ์/ใบมอบอํานาจ
จนท.ตรวจสอบรายชื่อ ลงชื่อผูรับเงิน

สารพันคําถาม
ถาม บุคคลที่เปนโรคเรื้อนและไดรับเงินจากกรมควบคุมโรค สามารถขึ้น ทะเบียนผูสูงอายุไดหรือไม ?
ตอบ ขึ้นทะเบียนได
ถาม ถาผูสูงอายุรับเงินเบี้ยคนพิการ และผูปวยเอดส อยูแลว จะสามารถขึ้น ทะเบียนผูสูงอายุและรับเงินเบี้ยยัง
ชีพผูสูงอายุไดหรือไม
ตอบ ขึ้นทะเบียนไดและสามารถรับเงินได.....จา
ถาม พระภิกษุสงฆสามารถขึ้นทะเบียนผูสูงอายุ ไดหรือไม
ตอบ ขึ้นทะเบียนได........จา ยกเวนพระภิกษุสงฆที่ไดรับเงินเดือน (เงินนิตยภัต)
เชน เจาอาวาส เจาคณะตําบล เปนตน ...จา
ถาม
ตอบ

ขาราชการที่รับเงินบําเหน็จ สามารถขึ้นทะเบียนผูสูงอายุไดหรือไม
ขึ้นทะเบียนไดคะ

ถาม
ผูที่ดํารงตําแหนงทางการเมือง นายก อบต., รองนายก อบต., สมาชิกสภา , กํานัน , ผูใหญบาน
สามารถขึ้นทะเบียนผูสูงอายุไดหรือไม
ตอบ
ขึ้นทะเบียนไมไดคะ เนื่องจากมีเงินเดือนประจํา แตเมื่อพนจากตําแหนงแลว สามารถมาขึ้น
ทะเบียนไดคะ
ถาม
ถาผูสูงอายุอาศัยอยูที่ตางประเทศ แตยังมีชื่ออยูในทะเบียนบานในประเทศไทย สามารถขึ้น
ทะเบียนผูสูงอายุไดหรือไม
ตอบ
สามารถขึ้นทะเบียนได
ถาม
ตอบ

ผูสูงอายุที่รับเบี้ยยังชีพอยูแลว สามารถเปลี่ยนแปลงวิธีการรับเงินไดหรือไม
ไดคะ โดยมายื่นความประสงคไดที่ เทศบาลตําบลอากาศอํานวย
*******************
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