
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คูมือการปฏิบัติงานเบ้ียยังชีพ  ประจําป 2560 

 การลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเบ้ียยังชีพผูสูงอาย ุ

 การลงทะเบียนและยนคําขอรับเบ้ียความพิการ 

 การยื่นคํารองเพอขอรับเงินเบ้ียยังชีพผูปวยเอดส 

 

กองสวัสดิการสังคม  เทศบาลตําบลอากาศอํานวย 

โทรสาร. 042 - 798431 โทร. 042 - 798432 

 

 

 

 

 

 

 
         

สัญลักษณผูสูงอาย ุ                     สัญลักษณคนพิการ               สัญลักษณวันเอดสโลก 

 

คูมือการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพ  
 



 

 

คํานํา 

 

 กองสวัสดิการสังคม  เทศบาลตําบลอากาศอํานวย  มีภารกิจหลักในการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพใหกับ

ผูสูงอายุ ผูพิการ และผูปวยเอดส โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงินสงเคราะห

เพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการ

จายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๕๒  และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย

หลักเกณฑการจายเบี้ยความพิการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๕๓  

 ดังน้ัน เพื่อใหประชาชนที่มาขอรับบริการไดมีความเขาใจที่ถูกตองมีแนวทางในการปฏิบัติที่ชัดเจน ซึ่งจะ

นําไปสูความสะดวก รวดเร็ว และถูกตองในการขอรับบริการในเรื่องดังกลาวเทศบาลตําบลอากาศอํานวยจึงได

จัดทําคูมือการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพ ผูสูงอายุ ผูพิการ และผูปวยเอดส ข้ึน 

 เทศบาลตําบลอากาศอํานวย  หวังเปนอยางย่ิงวาคูมือฉบับน้ีจะเปนสวนหน่ึงที่ทําใหผูสูงอายุ คนพิการ 

และผูปวยเอดส มีความเขาใจที่ถูกตองถึงสิทธิพึงไดรับ และเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน ตลอดจนเปนเกณฑ

การลดดุลพินิจของเจาหนาที่ในการปฏิบัติงาน เพื่อประโยชนสูงสุดในการบริการประชาชนตอไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เปนวันรับข้ึนทะเบียน 

ผูสูงอายุ...และคนพิการ จา 

อยาลืม !!!!  นะจะ 

ไมมีชื่อ  ไมมีสิทธิ   
จา !!! 



 

คุณสมบัติของผูมีสิทธิขึ้นทะเบียนรับเงินเบ้ียยังชีพฯ 

ผูสูงอาย ุ

ตรวจสอบดูคุณสมบัติของตัวเอง  ตามรายการดังน้ี 

(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 ปกครองสวนทองถ่ิน ไดแก 

ผูรับเงินบํานาญ เบี้ยหวัด  บํานาญพิเศษ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน  

ผูสูงอายุที่อยูในสถานสงเคราะหของรัฐหรือองคกร ปกครองสวนทองถ่ินผู

ไดรับเงินเดือน คาตอบแทน  รายไดประจํา หรือผลประโยชนตอบแทนอยาง

อื่นที่รัฐ หรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดใหเปนประจํา  ยกเวนผูพิการและ

ผูปวยเอดสตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อ 

 การยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

หมายเหตุ : กรณีไดรับเบ้ียยังชีพผูสูงอายุอยูแลว และไดยายเขามาในพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลอากาศอํานวยแลว 

จะตองมาขึ้นทะเบียนท่ี เทศบาลตําบลอากาศอํานวยอีกครั้งหน่ึงภายใน 1-30 พฤศจิกายน 

เพื่อใชสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพตอเน่ือง......คะ 

 

ผูพิการ 

ตรวจสอบดูคุณสมบัติของตัวเอง  ตามรายการดังน้ี 

1) มีสัญชาติไทย 

                       2) มีภูมิลําเนาอยูในเขต ทต.อากาศอํานวย (ตามทะเบียนบาน) 

(3) มีบัตรประจําตัวคนพิการตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมคุณภาพชีวิตคน

พิการ 

(4) ไมเปน บุคคลซึ่งอยูในความอุปการะของสถานสงเคราะหของรัฐ 

 

 

 

 

 



กรณีไดรับเบ้ียยังชีพคนพิการอยูแลวและไดยายเขามาในพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลอากาศอํานวย 

จะตองมาขึ้นทะเบียนท่ี  เทศบาลตําบลอากาศอํานวย อีกครั้งหน่ึงภายใน 1-30 พฤศจิกายน 

เพื่อใชสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพตอเน่ือง......คะ 

ข้ันตอนการข้ึนทะเบียนเพื่อ รับเงิน 

เบ้ียยังชีพผูสูงอายุ 

 
ยื่นเอกสาร หลักฐาน กรอกแบบฟอรม 

“แบบคําขอลงทะเบียนรับเงินเบ้ียยังชีพผูสูงอายุ ” 

  บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตร อื่นที่ออกโดยหนวยงานของ 

รัฐที่ม ีรูปถาย พรอมสําเนา 

  ทะเบียนบาน พรอมสําเนา 

  สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร พรอม สําเนา (เฉพาะหนาที่แสดง 

ช่ือ และเลขที่บัญชี) สําหรับกรณีที่ผู ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ประสงคขอรับเงินเบี้ยยังชีพ ผูสูงอายุ

ผานธนาคาร 

หมายเหตุ  : ในกรณีผูสูงอายุที่ไมสามารถมาลงทะเบียนดวยตนเอง อาจมอบอํานาจใหผูอื่นเปนผูย่ืนคําขอรับเบี้ย

ยังชีพผูสูงอายุได  โดยใหผูรับมอบอํานาจติดตอที่ เทศบาลตําบลอากาศอํานวย พรอมสําเนาบัตรประจําตัว

ประชาชนของผูรับมอบอํานาจ 

 

 

ข้ันตอนการข้ึนทะเบียนเพื่อ รับเงิน 

เบี้ยยังชีพคนพิการ 

 
ยื่นเอกสาร หลักฐาน กรอกแบบฟอรม 

“แบบคําขอลงทะเบียนรับเงินเบ้ียยังชีพคนพิการ ” 

  บัตรประจําตัวคนพิการตามกฎหมายวาดวยการสงเสริม  

คุณภาพชีวิตคนพิการ ฉบับจริง    พรอมสําเนา 

  ทะเบียนบาน พรอมสําเนา 

  สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร พรอม สําเนา (เฉพาะหนาที่แสดงช่ือ และเลขที่บัญชี)  

สําหรับกรณีที่ผู ขอรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ ประสงคขอรับเงินเบี้ยยังชีพผานธนาคาร 



หมายเหตุ  : กรณีที่คนพิการไมสามารถมาลงทะเบียนดวยตนเอง อาจมอบอํานาจ เปนลายลักษณอักษรใหผูดูแล

คนพิการย่ืนคําขอแทน แตตองนําหลักฐานของคนพิการและคนดูแลคนพิการไปแสดงตอเจาหนาที่ดวย    คน

พิการที่เปนผูสูงอายุสามารถลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุไดดวย 

 

 

 

 

 

 

 

 

คําช้ีแจง 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศรายช่ือ ผูมีสิทธิรับเงิน 

เบี้ยยังชีพผูสูงอายแุละคนพิการ 

 
 

 

 

**ขอรับแบบคําขอข้ึนทะเบียนผูสูงอายุ และยื่นเอกสารประกอบ  

ที่ฝายประชาสัมพันธ 

หรือ กองสวัสดิการสังคม  เทศบาลตําบลอากาศอํานวย*** 

     ผูสูงอายุ/คนพิการที่มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพอยูแลวใน พื้นที่อื่น ภายหลังไดยายทะเบียนบานเขา

มาอยูในพื้นที่เทศบาลตําบลอากาศอํานวย ใหมาแจงข้ึนทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพตอที่ 

เทศบาลตําบลอากาศอํานวย แตสิทธิในการรับเงินยัง จะคงอยูที่เดิมจนสิ้นปงบประมาณ เชน 
 

        นาง ก. รับเงินเบี้ยยังชีพอยู อบต. กุกไก  ภายหลังไดแจงยายที่อยูมาอยูพื้นที่เทศบาลตําบล

อากาศอํานวย ใน วันที่ 20 กรกฎาคม  2559 นาง ก. ตองมาข้ึนทะเบียนใหม   ที่ ทต.อากาศอํานวย 

ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 แต นาง ก. จะยังคงรับเงินเบี้ยยังชีพที่ อบต. กุกไก  อยูจนถึง

เดือน กันยายน 2560 และมสีิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ที่เทศบาลตําบลอากาศอํานวย ในเดือน 

ตุลาคม 2560 เปนตนไป 

   ใหผูที่มาย่ืนคําขอรับเบี้ยยังชีพ มาตรวจสอบ รายช่ือตามประกาศที่บอรดประชาสัมพันธ ณ  

สํานักงานเทศบาลตําบลอากาศอํานวย ภายในวันที ่15 ธันวาคม ของทุกป (นับจากวันสิ้นสุดกําหนด 

การย่ืนขอข้ึนทะเบียน วันที่ 30 พฤศจิกายน ของทุกป) 

 



การจายเบี้ยยังชีพผูสูงอายแุละคนพิการ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กําหนดวันจายเงินเบ้ียยังชีพ ภายในวันท่ี  1-10  ของเดือน 

 (ตามความเหมาะสม) 

ชองทางการรับเงินเบี้ยยังชีพ 

 
                                 

 

 

   

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การคํานวณเงินเบี้ยยังชีพแบบข้ันบันได 

เทศบาลตําบลอากาศอํานวยจะดําเนินการเบิก - จายเงินใหกับผูสูงอายุและคนพิการที่มาข้ึนทะเบียน 

ไวแลว โดยจะเริ่มต้ังแตเดือนตุลาคม ปถัดไป โดยจะจาย เปนเงินสด หรือโอนเขาบัญชีธนาคาร ตามที่

ผูสูงอายุและคนพิการไดแจงความ ประสงคไว 

 

ผูประสงครับเงินผาน
ธนาคาร 

ผูประสงครับเงินสด 

โอนเขาบัญชีธนาคารใน นาม
ผูสูงอาย ุ,คนพิการ หรือผูรับมอบ

อํานาจ 

รับเงินสดในนามผูสูงอายุ,คนพิการ หรือผูรับมอบ
อํานาจ 

 ตามจุดท่ีไดแจงไว เชน สวนสวัสดิการสังคม 

ทต.อากาศอํานวย/กํานัน ผูใหญบานทุกหมูบาน 

หรือ ขึ้นอยูกับความเหมาะสม โดยจะมีการแจงให
ทราบลวงหนา 



สําหรับผูสูงอาย ุ

 
จํานวนเงินเบี้ยยังชีพตอเดือนที่ผูสูงอายุจะไดรับใน ปจจุบัน (ป 2560) การจายเงินเบี้ยยังชีพใหแกผูสูงอายุ คิดใน 

อัตราเบี้ยยังชีพแบบข้ันบันได แบบ “ขั้นบันได” หมายถึง การแบงชวงอายุของ ผูสูงอายุออกเปนชวง ๆ หรือเปน

ข้ัน ข้ึนไปเรื่อย ๆ โดยเริ่ม ต้ังแตอายุ 60 ป  

โดยคํานวณตามปงบประมาณ 

มิใชปปฏิทิน และไมมีการเพ่ิมของอายุระหวางป 

ตารางคํานวณเงินเบ้ียยังชีพรายเดือน 

สําหรับผูสูงอาย ุ

(แบบขั้นบันได) 

ขั้น ชวงอายุ (ป) จํานวนเงิน (บาท) 

ข้ันที่  1 60 – 69 ป 600 

ข้ันที่  2 70 – 79 ป 700 

ข้ันที่  3 80 – 89 ป 800 

ข้ันที่  4 90 ป ข้ึนไป 1,000 

 

วิธีคํานวณอายขุองผูสูงอาย ุ

 

 
การนับอายุวาจะอยูในข้ันที่เทาไหร ใหนับ ณ วันที่ 30 กันยายน เทาน้ัน 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 

 

 

 

 

แลวปนี ้ ฉันจะไดเงิน
เบี้ยเทาไร นอ ? 

     การนับรอบปงบประมาณ  คือ  1 ตุลาคม – 30 กันยายน   เชน 

ปงบประมาณ 2559  จะเร่ิมต้ังแต 1 ตุลาคม 2558-30 กันยายน 2559 

ปงบประมาณ 2560  จะเร่ิมต้ังแต 1 ตุลาคม 2559-30 กันยายน 2560 

 



 

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  

หนาท่ีของผูรับเบ้ียยังชีพผูสูงอาย ุและคนพิการ 

1. ตรวจสอบรายช่ือของตัวเอง  

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 )  โดยใชเอกสารดังตอไปน้ี 

    2.1 เอกสารรับรองความพิการที่รับรองโดยแพทยเฉพาะทาง     (ตัวจริง) 

    2.2 รูปถาย ขนาด 1 น้ิว    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) โดยใชเอกสารดังตอไปน้ี  

 1. สมุด/บัตรประจําตัวคนพิการเลมเดิม 

 2. รูปถาย ขนาด 1 น้ิว   จํานวน 1 รูป 

 3. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบาน อยางละ จํานวน 1 ฉบับ 

 4. หลักฐานผูดูแลคนพิการมีผูดูแล ใชสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบาน อยางละ 

1 ฉบับ 

 5. กรณีบุคคลอื่นที่ไมใชคนพิการ และผูดูแลคนพิการมาติดตอขอตออายุบัตรประจําตัวคนพิการใหนํา

หลักฐานตามขอ 3-4 มาดวย 

การเปลี่ยนผูดูแลคนพิการ 

 การดําเนินการเปลี่ยนผูดูแลคนพิการ สามารถติดตอไดที่ สํานักพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

จังหวัดสกลนคร   (ศาลากลางจังหวัด) โดยใชเอกสารดังตอไปน้ี  

 1. สมุด/บัตรประจําตัวคนพิการเลมเดิม 

 2. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบาน อยางละ จํานวน 1 ฉบับ 

 3. หลักฐานผูดูแลคนพิการคนเดิม ใชสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบาน อยางละ  

1 ฉบับ 

การเปลี่ยนผูดูแลคนพิการ(ตอ) 

4. หลักฐานผูดูแลคนพิการคนใหม ใชสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบาน อยางละ 

1 ฉบับ 

 5. หนังสือรับรองการเปนผูดูแลคนพิการ 

 6. สําเนาบัตรประจําตัวขาราชการของผูรับรอง จํานวน 1 ฉบับ (กํานัน ผูใหญบาน ) 

 

ขอแนะนําสําหรับการยื่นคํารองเพ่ือขอรับเงินเบ้ียยังชีพผูปวยเอดส 

1. ผูปวยเอดสมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส ตองมีใบรับรองแพทยซึ่งออกใหโดย  

สถานพยาบาลของรัฐ ยืนยันวาปวยเปนโรคเอดสจริง  

2. ผูปวยเอดสตองมีภูมิลําเนาอยูในเขตเทศบาลตําบลอากาศอํานวย 

3. การย่ืนคํารองขอรับเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส สามารถย่ืนคํารองไดที่ สวนสวัสดิการสังคม โดยนําหลักฐานมาเพื่อ

ประกอบการย่ืนดังน้ี 

 3.1 ใบรับรองแพทยซึ่งออกใหโดยสถานพยาบาลของรัฐ ยืนยันวาปวยเปนโรคเอดสจริง 

 3.2 บัตรประจําตัวประชาชนฉบับจริง (พรอมสําเนา) 

 3.3 ทะเบียนบานฉบับจริง (พรอมสําเนา) 



4. กรณีที่ผูปวยเอดสไมสามารถเดินทางมาย่ืนคําขอรับการสงเคราะหดวยตนเองไดจะมอบอํานาจใหผูอุปการะมา

ดําเนินการแทนได 

ขอแนะนําสําหรับการยืน่คํารองเพ่ือขอรับเงินเบ้ียยังชีพผูปวยเอดส (ตอ) 

5. กรณีผูปวยเอดส เปนผูสูงอายุหรือคนพิการ หรือเปนทั้งผูสูงอายุและคนพิการ สามารถดําเนินการไดทั้งหมด 

6. กรณีผูปวยเอดสไดรับเบี้ยยังชีพผูปวยเอดสแลว  แลวตอมาไดยายภูมิลําเนา (ยายช่ือในทะเบียนบาน) ไปอยูใน

เขตองคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่น ผูปวยเอดสตองดําเนินการย่ืนคํารองขอรับเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส อีกครั้ง ณ 

องคกรปกครองสวนทองถ่ินที่ยายภูมิลําเนาเขาไปอยูใหม (เพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส  จากองคกรปกครอง

สวนทองถ่ินที่ยายเขาไปอยูใหม) ซึ่งถาผูปวยเอดสไมดําเนินการย่ืนคํารองขอรับเบี้ย ยังชีพผูปวยเอดส อีกครั้ง ณ 

องคกรปกครองสวนทองถ่ินที่ยายภูมิลําเนาเขาไปอยูใหม ผูปวยเอดสจะไดรับเงินเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส ถึงเดือนที่

ยายภูมิลําเนา เทาน้ัน 

7. กรณีคนพิการที่ไดรับเงินเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส เสียชีวิต ผูดูแลหรือญาติของผูปวยเอดสที่เสียชีวิตตองแจงให 

สวนสวัสดิการสังคมทราบภายใน 7 วัน  

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

ใบรับรองแพทยจะตองระบุวาปวยเปน โรคเอดส /AIDs เทานั้น 

หากระบุวาปวยเปน HIV หรือภูมิคุมกันบกพรอง จะไมเขา

หลักเกณฑการรับเงินสงเคราะห 



 

แผนผังแสดงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 

(การรับข้ึนทะเบียนผูสูงอายุ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารสําหรับการ 
รับขึ้นทะเบียนผูสูงอาย ุ

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

รวบรวมเอกสารเสนอคณะกรรมการ
ตรวจสอบคุณสมบัต ิ

เสนอผูบังคับบัญชา(ผูบริหาร)/จัดทํา
ประกาศรายชื่อ 

ยื่นคําขอข้ึนทะเบียนฯพรอมเอกสารหลักฐาน 
3 นาที/ราย 

เจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน/
สัมภาษณ/บันทึกขอมูลเพ่ิมเติม 

2 นาที/ราย 



 

 

 

 

 

ขั้นตอนการรับขึ้นทะเบียนผูพิการ  เดิม  10 นาที/ราย  เวลาปฏิบัติงานท่ีปรับลด  3-5 นาที/ราย 

แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 

(การรับขึ้นทะเบียนผูพิการ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* หมายเน 

 

 

 

ยื่นคําขอข้ึนทะเบียนฯพรอมเอกสารหลักฐาน 
3 นาที/ราย 

เจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน/
สัมภาษณ/บันทึกขอมูลเพ่ิมเติม 

2  นาที/ราย 

รวบรวมเอกสารเสนอคณะกรรมการ
ตรวจสอบคุณสมบัต ิ

เอกสารสําหรับการ 
รับขึ้นทะเบียนผูพิการ 

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

เสนอผูบังคับบัญชา(ผูบริหาร)/จัดทํา
ประกาศรายชื่อ 

 

รับบัตรคิว 
ที่เจาหนาที ่

 



 

ขั้นตอนการรับขึ้นทะเบียนผูพิการ  เดิม  10 นาที/ราย  เวลาปฏิบัติงานท่ีปรับลด  3-5 นาที/ราย 

 

แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 

(การเบิก-จายเบ้ียผูสูงอายุ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดทําบัญชีรายช่ือและบันทึกขอความ 
( 1  วัน) 

เสนอผูบังคับบัญชาอนุมัต ิ
เอกสารสําหรับการรับเงินสด 

1.  แสดงบัตรประจําตัวประชาชนผูสูงอายุ / ผูรับแทน     
    (กรณีมอบอํานาจ) 
2.  หนังสือมอบอํานาจ  กรณีมอบอํานาจ 

จัดทําฎีกาเบิกจายเงิน 

ตรวจฎีกา/จัดทําเช็คเบิกเงิน  
(กองคลัง)  

1 วัน 

สงเอกสาร ธนาคาร 
รับเงินไดไมเกิน 10 ของทุกเดือน 

ธ.กรุงไทย 
ยื่นบัตรประจําตัวประชาชนของผูมีสิทธิ์/ใบมอบอํานาจ 

จนท.ตรวจสอบรายชื่อ     ลงชื่อผูรับเงิน 
 

รับเงินผานธนาคาร รับเงินสดไดไมเกินวันที่ 10 ของทุกเดือน 

ขั้นตอนการรับเงินสดเดิม 5 นาที/ราย 
ปรับลด 1 นาที/ราย 

ผูรับผิดชอบ งานพัฒนาชุมชน 



 

 

 

แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 

(การเบิก-จายเบ้ียความพิการ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดทําบัญชีรายช่ือและบันทึกขอความ 
 ( 1 วัน) 

เสนอผูบังคับบัญชาอนุมัต ิ
เอกสารสําหรับการรับเงินสด 

1.  แสดงบัตรประจําตัวประชาชนผูสูงอายุ / ผูรับ
แทน   (กรณีมอบอํานาจ) 
2.  หนังสือมอบอํานาจ  กรณีมอบอํานาจ 
 

จัดทําฎีกาเบิกจายเงิน 
 

ตรวจฎีกา/จัดทําเช็คเบิกเงิน  
(กองคลัง)  

1 วัน 

สงเอกสาร ธนาคาร 
รับเงินไดไมเกินวันที่ 10 ของทุกเดือน 

ธ.กรุงไทย 

ยื่นบัตรประจําตัวประชาชนของผูมีสิทธิ/์ใบมอบอํานาจ 
จนท.ตรวจสอบรายชื่อ     ลงชื่อผูรับเงิน 

 

รับเงินผานธนาคาร รับเงินสดไดไมเกินวันที่ 10   ของทุกเดือน 

ขั้นตอนการรับเงินสดเดิม 5 นาที/ราย 
ปรับลด 1 นาที/ราย 

ผูรับผิดชอบ งานพัฒนาชุมชน 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ระบบการปองกัน/การตรวจสอบเพ่ือปองกัน 

การละเวนการปฏิบัติหนาท่ีตามภารกิจเบี้ยยังชีพ 
 

 

 

 

 

สารพันคําถาม 

 
ถาม ผูสูงอายุที่อยูในคุกสามารถข้ึนทะเบียนผูสูงอายุไดหรือไม ? 

ตอบ ขึ้นทะเบียนไมได  เพราะถือวาไดรับการดูแลจากทางภาครัฐอยูแลว หรือ กรณีไดรับเงินเบี้ยยังชีพอยู

แลว ภายหลังตองโทษ คดีสิ้นสุด ไดรับโทษจําคุก ถือ วาเปนผูขาดคุณสมบัติไมมีสิทธิไดรับเงินเบี้ยยังชีพ 

เชนกัน 

 

 

 

ถาม   บุคคลที่เปนโรคเรื้อนและไดรับเงินจากกรมควบคุมโรค สามารถข้ึน ทะเบียนผูสูงอายุไดหรือไม ?  

 

ตอบ ข้ึนทะเบียนได 

 

ถาม   ถาผูสูงอายุรับเงินเบี้ยคนพิการ และผูปวยเอดส อยูแลว จะสามารถข้ึน ทะเบียนผูสูงอายุและรับเงินเบี้ยยัง

ชีพผูสูงอายุไดหรือไม 

ตอบ  ข้ึนทะเบียนไดและสามารถรับเงินได.....จา 

 

 

ถาม พระภิกษุสงฆสามารถข้ึนทะเบียนผูสูงอายุ  ไดหรือไม 

ตอบ   ข้ึนทะเบียนได........จา ยกเวนพระภิกษุสงฆที่ไดรับเงินเดือน (เงินนิตยภัต) 

 เชน เจาอาวาส เจาคณะตําบล เปนตน ...จา   

 

ถาม ขาราชการที่รับเงินบําเหน็จ สามารถข้ึนทะเบียนผูสูงอายุไดหรือไม 

ตอบ ข้ึนทะเบียนไดคะ 

 



ถาม ผูที่ดํารงตําแหนงทางการเมือง นายก อบต., รองนายก อบต., สมาชิกสภา , กํานัน , ผูใหญบาน 

สามารถข้ึนทะเบียนผูสูงอายุไดหรือไม 

ตอบ  ขึ้นทะเบียนไมไดคะ   เน่ืองจากมีเงินเดือนประจํา แตเมื่อพนจากตําแหนงแลว สามารถมาข้ึน

ทะเบียนไดคะ 

 

ถาม  ถาผูสูงอายุอาศัยอยูที่ตางประเทศ แตยังมีช่ืออยูในทะเบียนบานในประเทศไทย สามารถข้ึน

ทะเบียนผูสูงอายุไดหรือไม 

ตอบ  สามารถข้ึนทะเบียนได 

 

ถาม  ผูสูงอายุที่รับเบี้ยยังชีพอยูแลว สามารถเปลี่ยนแปลงวิธีการรับเงินไดหรือไม 

ตอบ  ไดคะ   โดยมาย่ืนความประสงคไดที่ เทศบาลตําบลอากาศอํานวย  

 

******************* 



 มีขอสงสัย นอกเหนือจากคูมือฯ  ติดตอสอบถามไดที่ กองสวัสดิการสังคม   โทร. 042-798432 

 

 


