คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual)
เทศบาลตาบลนาหนองทุ่ม อาเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลาภู
 การลงทะเบียนและยื่นคาขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
 การลงทะเบียนและยืน่ คาขอรับเบี้ยยังชีพผูพ้ กิ าร
 การยื่นคาร้องเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

สัญลักษณ์ผู้สูงอายุ

สัญลักษณ์คนพิการ

สัญลักษณ์วันเอดส์โลก

คานา
เทศบาลต าบลนาหนองทุ่ ม งานสวัสดิ ก ารสั งคมและสั งคมสงเคราะห์ มี บ ทบาทหน้ าที่
ในการจัดสวัสดิการสังคมให้กับผู้ด้อยโอกาสทางสังคมในเขตเทศบาลตาบลนาหนองทุ่ม รวมทั้งมี
บทบาทหน้ าที่ ในการด าเนิ น การรั บ ลงทะเบี ย นผู้ สู ง อายุ เพื่ อ รั บ เงิ น เบี้ ย ยั ง ชี พ ผู้ สู ง อายุ การรั บ
ลงทะเบียนผู้พิการเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ และรับคาร้องผู้ป่วยเอดส์เพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วย
เอดส์ รวมทั้ ง การจ่ ายเงิน เบี้ ย ยังชี พ ฯ ให้ กั บ ผู้ มีสิ ทธิ รับ เงิน ดั งกล่ าว โดยถื อปฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๘ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครอง
ส่ว นท้ อ งถิ่ น แก้ ไขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ และระเบี ยบกระทรวงมหาดไทยว่าด้ ว ย
หลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙
ดังนั้น เพื่อให้ประชาชนที่มาขอรับบริการได้มีความเข้าใจที่ถูกต้องมีแนวทางในการปฏิบัติที่
ชั ด เจน ซึ่ ง จะน าไปสู่ ค วามสะดวก รวดเร็ ว และถู ก ต้ อ งในการขอรั บ บริ ก ารในเรื่ อ งดั ง กล่ า ว
เทศบาลตาบลนาหนองทุ่ม จึงได้จัดทาคู่มือการลงทะเบียนและยื่นคาขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
การลงทะเบียนผู้พิการและยื่นคาขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ พิการ การยื่นคาร้องเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพ
ผู้ป่วยเอดส์ ขึ้น
เทศบาลตาบลนาหนองทุ่ม หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือฉบับนี้จะเป็ นส่วนหนึ่งที่ทาให้ผู้สูงอายุ
ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ มีความเข้าใจที่ ถูกต้องถึงสิทธิพึงได้รับ รวมทั้งทราบแนวทางในการปฏิบัติ
ที่ชัดเจน ซึ่งทาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีสิทธิรับ เงิน ดังกล่าวและประชาชนที่มาขอรับบริ การ
ต่อไป

เทศบาลตาบลนาหนองทุ่ม

อย่าลืม !!!! นะจ๊ะ
ไม่มีชื่อ ไม่มีสิทธิ
จ้า !!!

๑. การเตรียมการก่อนรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
๑.๑. ให้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ด าเนิ น การประชาสั ม พั น ธ์ก ารรับ ลงทะเบี ย นผู้ มี สิ ท ธิ รับ เงิน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้ผู้สูงอายุรายใหม่ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อ นซึ่งเป็นผู้สูงอายุที่มีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์
แล้ว และผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ ๖๐ ปี บริบูรณ์ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ นับจนถึงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๕
เกิดก่อนวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๐๕ ( สาหรับในกรณีที่ในทะเบียนราษฎรไม่ปรากฏวันที่ เดือนเกิด ให้ถือว่า
บุคคลนั้นเกิดในวันที่ ๑ มกราคมของปีนั้น) ที่มีภูมิลาเนาอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามทะเบียน
รวมทั้งผู้สูงอายุที่ย้ายภูมิลาเนาเข้ามาอยู่ในพื้นที่ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ยังไม่ได้ยื่นคาขอลงทะเบียน
ตามข้อ ๘ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้รับทราบถึงคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ ขั้นตอนและเอกสารหลักฐาน
ประกอบการยื่นคาขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และวัน เวลา และสถานที่ในการยื่นคาขอลงทะเบียนรับเงิน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตั้งแต่ก่อนวันรับลงทะเบียนไปจนถึงวันสิ้นสุดการรับลงทะเบียน ทั้งนี้ สาหรับผู้ซึ่งต้องขัง
หรือจาคุกอยู่ในเรือนจา ทัณฑสถาน หรือสถานที่คุมขังของกรมราชทัณฑ์ ให้มอบอานาจให้ผู้บัญชาการเรือนจา
ผู้อานวยการทัณ ฑสถาน หรือเจ้าหน้ าที่ที่ผู้บัญ ชาการเรือนจามอบหมาย ยื่นต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามภูมิลาเนาของผู้มีสิทธิ
๑.๑.๑ ให้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ด าเนิ น การประชาสั ม พั น ธ์ คุ ณ สมบั ติ ข องผู้ มี สิ ท ธิ
การเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และกาหนดวัน เวลา และสถานที่
การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในรูปแบบต่างๆ ตามความเหมาะสมให้ครอบคลุมและทั่วถึง
ในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น การจัดทาป้ายประชาสัมพันธ์ติดตั้งไว้ในที่สาธารณะประจาหมู่บ้าน
หรือชุมชน การประชาสัมพันธ์ทางวิทยุหมู่บ้านหรือชุมชน และที่ประชุมประจาหมู่บ้านหรือชุมชน เป็นต้น
๑.๑.๒ ให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณากาหนดวัน เวลา และสถานที่รับลงทะเบียน
ผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามความเหมาะสม หรือตามที่ได้ดาเนินการประชาสัมพันธ์กาหนดวัน เวลา
และสถานที่รับลงทะเบียนไว้ล่วงหน้าแล้ว โดยพิจารณากาหนดจัดสถานที่รับลงทะเบียนหมุนเวียนไปตามหมู่บ้าน
หรือชุมชนอย่างทั่วถึงเพื่อเป็นการอานวยความสะดวกผู้สูงอายุ
๑.๒ หลั ก เกณฑ์ การยื่ น ค าขอลงทะเบี ยนรับ เบี้ ยยั งชี พ ผู้ สู งอายุ ตามความนั ย ข้อ ๗ แห่ งระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๒
และที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้ผู้ที่จะมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไปในปีงบประมาณถัดไปมาลงทะเบียนและยื่นคา
ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงเดือนพฤศจิกายนของทุกปี โดยแยกเป็นช่วงระยะเวลาใน
การลงทะเบียน ดังนี้
๑.๒.๑ การยื่นคาขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตั้งแต่เดือนตุลาคม – พฤศจิกายน
๒๕๖๓ ( ปีงบประมาณ ๒๕๖๔)
๑) ผู้สูงอายุที่มีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์ ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุจะมีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป ( ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ )
๒) ผู้ สู งอายุ ที่จะมีอายุครบ ๖๐ ปีบ ริบู รณ์ ในปีงบประมาณถัดไป ( ปีงบประมาณ
๒๕๖๕ ) ที่มาลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตั้งแต่เดือนตุลาคม – พฤศจิกายน ๒๕๖๓ โดยจะมีสิทธิ
ได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในเดือนถัดไปจากเดือนที่มีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์ (ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ )
๑.๒.๒ การยื่ น คาขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ สู งอายุ ตั้งแต่เดือนมกราคม – กันยายน
๒๕๖๔ ( ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ )
๑) ผู้ สู งอายุ ที่มีอายุครบ ๖๐ ปีบริบู รณ์ ที่ ยังไม่เคยลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ จะมีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป (ปีงบประมาณ ๒๕๖๕)
๒) ผู้ สู งอายุ ที่ จ ะมี อายุค รบ ๖๐ ปี บ ริบู รณ์ ในปี งบประมาณถัด ไป (ปี งบประมาณ
๒๕๖๕ ) ที่มาลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตั้งแต่เดือนมกราคม – กันยายน ๒๕๖๔ จะมีสิทธิได้รับเงิน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในเดือนถัดไปจากเดือนที่มีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์ ( ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ )

๒. ขั้นตอนการรับลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
๒.๑ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการจัดให้มีการลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
รายใหม่ที่ยั งไม่เคยลงทะเบี ยนมาก่อน ซึ่งเป็นผู้สู งอายุที่จะมีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์ ที่ยังไม่เคยลงทะเบี ย น
ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ นับจนถึงวันที่
๑ กันยายน ๒๕๖๕ ซึ่งเป็นบุคคลที่เกิดก่อนวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๐๕ ( สาหรับในกรณีที่ในทะเบียนราษฎร
ไม่ปรากฏวันที่ เดือนเกิด ให้ถือว่าบุคคลนั้นเกิด ในวันที่ ๑ มกราคมของปีนั้น ) ที่มีภูมิลาเนาอยู่ในเขตองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งผู้สูงอายุที่ย้ายภูมิลาเนาเข้ามาอยู่ในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ยังไม่ได้
ยื่นคาขอลงทะเบียนตามข้อ ๘ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชี พผู้สูงอายุ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยกาหนดรับลงทะเบียนนับตั้งแต่วันที่ย้าย
ไม่เกินเดือนพฤศจิกายนของปีนั้น
๒.๒ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งผู้สูงอายุ ที่มีความประสงค์จะยื่นคาขอลงทะเบียนขอรับเงิน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุดาเนินการ ดังนี้
๒.๒.๑ ผู้สูงอายุจะต้องนาเอกสารหลักฐานประกอบแบบคาขอลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ ดังนี้
(๑) บัตรประจาตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย
(๒) ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
(๓) สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร สาหรับกรณีที่ผู้ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประสงค์
ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผ่านธนาคาร
๒.๒.๒ ในการยื่นคาขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุจะต้องแสดงความ
ประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุโดยวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(๑) รับเงินสดด้วยตนเอง
(๒) รับเงินสดโดยบุคคลที่ได้รับมอบอานาจจากผู้มีสิทธิ
(๓) โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มีสิทธิ
(๔) โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลที่ได้รับมอบอานาจจากผู้มีสิทธิ
๒.๒.๓ การยื่นคาขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพ ผู้ สูงอายุ ให้ผู้ สูงอายุยื่นคาขอลงทะเบียน
ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุด้วยตนเอง หรือในกรณีที่มีความจาเป็นผู้สูงอายุที่ไม่สามารถมายื่นคาขอลงทะเบียน
ด้วยตนเองได้อาจมอบอานาจเป็นลายลั กษณ์อักษรให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคาขอลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
แทนก็ได้โดยให้กรอกรายละเอียดตามแบบคาขอลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้ถูกต้องครบถ้วนและ
ให้ยื่นคาขอประกอบกับเอกสารหลักฐานของผู้สูงอายุพร้อมเอกสารการมอบอานาจ ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๓
จนถึงเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ และตั้งแต่เดือนมกราคม ๒๕๖๔ จนถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๔ และให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาตรวจสอบด้วยความละเอียดรอบคอบ อย่าให้มีการทุจริต สวมสิทธิหรือหลอกลวง
ผู้ สู ง อายุ ส าหรั บ ผู้ ซึ่ ง ต้ อ งขั ง หรื อ จ าคุ ก อยู่ ในเรื อ นจ า ทั ณ ฑสถาน หรื อ สถานที่ คุ ม ขั ง ของกรมราชทั ณ ฑ์
ให้ มอบอานาจให้ ผู้ บั ญ ชาการเรือนจ า ผู้ อานวยการทั ณ ฑสถาน หรือเจ้าที่ ที่ผู้ บัญ ชาการเรือ นจามอบหมาย
ยื่นคาขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุต่อองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นตามภูมิลาเนาของผู้มีสิทธิโดยให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นยึดวันที่ลงทะเบียนในแบบคาขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
๒.๒.๔ กรณี ผู้ มีสิ ทธิได้รับเงินเบี้ ยยังชีพผู้ สู งอายุเสียชีวิตลงให้ องค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่น
ดาเนินการจ่ายเงินให้แก่ ผู้ที่ผู้มีสิทธิรับเงินได้แสดงเจตจานงเป็นลายลักอักษรให้รับเงินแทน “ ทั้งในขณะมีชีวิต
หรืออยู่หรือเสียชีวิตแล้ว” ในแบบหนังสือมอบอานาจที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกาหนด หากไม่ได้แสดง
เจตจานงดังกล่าวไว้ ให้จ่ายเป็นเงินสดแก่ทายาทโดยธรรม หรือโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มีสิทธิ
ได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จากนั้นให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสั่งระงับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ส าหรั บ บุ ค คลดั งกล่ าวในเดื อ นถั ด ไป เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งและรองรั บ การด าเนิ น การตามโครงการบู รณาการ
ฐานข้อมูลสวัสดิการ (e-payment)

๒.๒.๕ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกาหนดวัน เวลา และสถานที่ติดประกาศให้ผู้สูงอายุที่มา
ลงทะเบียนยื่นคาขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้รับทราบ และให้ตรวจสอบสิทธิจากประกาศรายชื่อผู้มี
สิทธิ รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
๒.๒.๖ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งรายละเอียดแก่ผู้สูงอายุที่มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุตามหลักเกณฑ์การยื่นคาขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ข้อ ๑.๒ ว่าจะได้รับเงินเบี้ยยังชีพ
ผู้ สู งอายุ ในอั ตราแบบขั้ น บั น ได ภายในวัน ที่ ๑๐ ของทุ ก เดื อน ซึ่งองค์ก รปกครองส่ ว นท้ องถิ่น จะจ่ ายเงิน
โดยวิธีใดวิธีหนึ่งตามความประสงค์ที่คระบุไว้ในแบบคาขอลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
๒.๒.๗ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้ งกาชับให้ผู้สูงอายุทราบถึงสิทธิกรณีที่ย้ายภูมิลาเนา
ไปอยู่ ที่ อื่ น ในระหว่ า งปี ง บประมาณ โดยสิ ท ธิ ใ นการรั บ เงิ น ของผู้ สู ง อายุ จ ะได้ รั บ เงิ น เบี้ ย ยั ง ชี พ ผู้ สู ง อายุ
ถึงสิ้นปีงบประมาณที่ได้ลงทะเบียนไว้ตามประกาศรายชื่อขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเพื่อเป็น การรักษา
สิทธิให้ต่อเนื่องในการรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุจะต้องไปลงทะเบียนยื่นคาขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ลงทะเบียนนับ ตั้งแต่วัน ที่ย้ายแต่ไม่เกินเดือนพฤศจิกายนของปีนั้น ที่เปิดให้มีการลงทะเบียนยื่นคาขอรับเงิน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและให้ได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ในปีงบประมาณ
ถัดไปจากปีที่ย้ายออก
๒.๒.๘ กรณี ก ารตรวจสอบสถานการณ์ มี ชี วิ ต และการย้ า ยภู มิ ล าเนาส าหรั บ ผู้ สู ง อายุ
ให้ ตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวจากฐานข้อมูลดังกล่าวจากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรหรือตรวจสอบรายละเอียด
ผู้มี สิ ทธิได้รับ เงิน เบี้ ย ยั งชีพที่ มีส ถานะเสี ยชีวิตจากรายงานผลการตรวจสอบของกรมการปกครอง ในระบบ
สารสนเทศการจัดฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็ นประจาทุกเดือน และตรวจสอบความ
ถูกต้องของบัญชีผู้มีสิทธิ์ที่รับเงินผ่านบัญชีธนาคารโดยตรงตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวจากรายงานผลการตรวจสอบ
ข้อมูลดังกล่าวจากการรายงานผลการตรวจสอบของกรมบัญชีกลางในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ย
ยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นประจาทุกเดือน
๒.๓ แจ้ งให้ อ งค์กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่นจั ดท าประกาศ เรื่อ ง บั ญ ชีรายชื่อผู้ มี สิ ท ธิรับ เงิน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ได้มาลงทะเบียนในแต่ละเดือนเมื่อเสร็จสิ้นการลงทะเบียน
ในแต่ ล ะเดื อ นและให้ ปิ ด ประกาศโดยเปิ ด เผยให้ ส าธารณชนทราบภายในวั น ที่ ๕ ของเดื อ นถั ด ไป
และในการเปิ ด เผยส่ ว นบุ ค คลของผู้ มี สิ ท ธิ รั บ เงิ น เบี้ ย ยั ง ชี พ ขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น เป็ น ไป
ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
บันทึกข้อมูลผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรายใหม่ดังกล่าวที่มาลงทะเบียนเป็นประจาทุกเดือน ในระบบ
สารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ครบถ้วนทุกรายการ พร้อมทั้ง
ปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องตรงกับข้อเท็จจริงที่ได้ปิดประกาศโดยเคร่งครัด และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จัดทาประกาศเรื่ องบั ญ ชีรายชื่อผู้ สู งอายุ ที่มีสิ ทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้ สู งอายุทั้งหมดเมื่อเสร็จสิ้ นการจัดให้ มี
การลงทะเบียนและให้ติดประกาศโดยเปิดเผยให้สาธารณชนทราบภายในวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔
๒.๔ แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พิมพ์รายงานสรุปผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ สูงอายุ
ภายหลังจากที่ได้ดาเนินการตามข้อ ๒.๓ โดยดาเนินการพิมพ์จากหน้า “ รายงานสรุปยอดผู้ที่ได้รับเงินเบี้ยยังชีพ
แยกตามประเภท” โดยถือว่าเป็นรายงานทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการเตรียมความพร้อมเพื่อใช้
เป็นข้อมูลในการตั้งงบประมาณตามนัย ข้อ ๙ แห่งระเบียบดังกล่าวแล้ว และมอบหมายให้ปลัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ผู้อานวยการกองคลัง ร่วมกับเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องลงนามรับรองความถูกต้องพร้อมกับจัดส่ง
ให้ ส านั ก งานส่ งเสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น จั งหวั ด ภายในวั น ที่ ๑๑ ตุ ล าคม ๒๕๖๔ เพื่ อ เก็ บ รวบรวมไว้
เป็นหลักฐานในการขอรับจัดสรรงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่ง

ขั้นตอน ระยะเวลา และฝ่ายงานที่รับผิดชอบ
ลาดับที่

ประเภท
ขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
บริการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

ส่วนงาน/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

๑

การตรวจสอบ
เอกสาร

ผู้ที่ประสงค์จะขอรับเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุในปีงบประมาณ
ถัดไป หรือผู้รับมอบอานาจ
ยื่นคาขอพร้อมเอกสาร
หลักฐานและเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบคาร้อง
ขอลงทะเบียนและเอกสาร
หลักฐานประกอบ

๓ นาที

งานสวัสดิการ
และสังคม
สงเคราะห์

๒

การพิจารณา

ออกใบรับลงทะเบียน
ตามแบบยื่นคาขอลงทะเบียน
ให้ผู้ขอลงทะเบียน
หรือผู้รับมอบอานาจ

๒ นาที

งานสวัสดิการ
และสังคม
สงเคราะห์

หมายเหตุ

รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ

ลาดับ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน

๑

๒

๓

หน่วยงาน
ภาครัฐ ผู้
ออก
เอกสาร

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวน
เอกสาร
สาเนา

หน่วย
นับ
เอกสาร

หมายเหตุ

บัตรประจาตัว
ประชาชนหรือบัตร
อื่นที่ออกให้โดย
หน่วยงานของรัฐ
ที่มีรูปถ่ายพร้อม
สาเนา
สาเนาทะเบียนบ้าน

-

๑

๑

ฉบับ

(พร้อม
ลงนาม
รับรอง
สาเนา
ถูกต้อง)

-

๑

๑

ฉบับ

สาเนาสมุดบัญชีเงิน
ฝากธนาคาร สาหรับ
กรณีที่ผู้ขอรับเงิน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ที่ประสงค์ขอรับเงิน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ผ่านธนาคาร

-

๑

๑

ฉบับ

(พร้อม
ลงนาม
รับรอง
สาเนา
ถูกต้อง)
(พร้อม
ลงนาม
รับรอง
สาเนา
ถูกต้อง)

เอกสารอื่นๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
ลาดับ รายการเอกสารยืนยัน
ตัวตน

๑

๒
๓

๔

สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร
พร้อมสาเนา (กรณีที่
ผู้ขอรับเงินเบี้ยยังชีพ
ผู้ประสงค์ขอรับเงิน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประสงค์
ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ผ่านธนาคาร)
หนังสือมอบอานาจ
( กรณีมอบอานาจให้
ดาเนินการแทน )
บัตรประจาตัว
ประชาชนหรือ
บัตรอื่นที่ออกให้
โดยหน่วยงาน
ของรัฐที่มีรูปถ่าย
พร้อมสาเนาของ
ผู้รับมอบอานาจ
( กรณีมอบอานาจ
ให้ดาเนินการแทน )
สมุดบัญชีเงินฝาก
ธนาคารพร้อม
สาเนาของ
ผู้รับมอบอานาจ
(กรณีผู้ขอรับเงิน
เบี้ยยังชีพ
ผู้ประสงค์ขอรับเงิน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ประสงค์ขอรับเงิน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ผ่านธนาคารของ
ผู้รับมอบอานาจ)

หน่วยงาน
ภาครัฐ
ผู้ออก
เอกสาร

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวน
เอกสาร
สาเนา

หน่วย หมายเหตุ
นับ
เอกสาร

-

๑

๑

ฉบับ

-

๑

-

ฉบับ

-

๑

๑

-

๑

๑

(พร้อม
ลงนาม
รับรอง
สาเนา
ถูกต้อง)

ฉบับ (พร้อม
ลงนาม
รับรอง
สาเนา
ถูกต้อง)

ฉบับ

(พร้อม
ลงนาม
รับรอง
สาเนา
ถูกต้อง)

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ
ตรวจสอบคุณสมบัติผสู้ ูงอายุ ตามรายการดังนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีภูมิลาเนาอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามทะเบียนบ้าน
(๓) มีอายุหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไป ซึ่งได้ลงทะเบียน และยื่นคาขอรับเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๔) ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใด จากหน่วยงานของรัฐ
รัฐวิสาหกิจหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ ผู้รับเงินบานาญ เบี้ยหวัด บานาญพิเศษ หรือเงิน
อื่นใดในลักษณะเดียวกัน ผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผู้ได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน รายได้ประจา หรือผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นที่รัฐ หรือองค์กร
ปกครองส่ ว นท้ องถิ่ น จั ด ให้ เ ป็ นประจ า ยกเว้ น ผู้ พิ การและผู้ ป่ ว ยเอดส์ ตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมายเหตุ : กรณีได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุอยู่แล้ว และได้ย้ายเข้ามาในพื้นที่เทศบาลตาบล
นาหนองทุ่ม จะต้องมาลงทะเบียนผู้สูงอายุ ณ เทศบาลตาบลนาหนองทุ่ม
ภายในเดือนพฤศจิกายนเพื่อใช้สิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตอ่ เนื่อง......ค่ะ

แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบตั ิราชการ ( การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ )
ผู้สูงอายุยื่นเอกสารที่ใช้ในการลงทะเบียนผูส้ งู อายุ

เจ้าหน้าที่รับเอกสาร ตรวจสอบเอกสาร
บันทึก/สอบถามเพิ่มเติม

รวบรวมเอกสาร ตรวจสอบคุณสมบัติ

หลักฐานในการขึ้นทะเบียนดังนี้
๑. บัตรประจาตัวประชาชนหรือบัตรอื่น
ที่ออกให้โดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย
พร้อมสาเนา จานวน ๑ ฉบับ
๒. ทะเบียนบ้านพร้อมสาเนา
จานวน ๑ ฉบับ
๓. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร พร้อมสาเนา
(เฉพาะหน้าที่แสดงชื่อ และเลขที่บัญชี)
สาหรับกรณีที่ผู้ขอรับเงินเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ ประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุผ่านธนาคาร
จานวน ๑ ฉบับ
๔. หนังสือมอบอานาจ / กรณีมอบอานาจ
๕. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน จานวน ๑ ฉบับ
๖. สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน ๑ ฉบับ

เสนอผู้บริหารจัดทาประกาศ
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงิน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ของเทศบาลตาบลนาหนองทุ่ม

ทะเบียนเลขที่....................../๒๕๖๔

แบบคาขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
เฉพาะกรณีผู้สูงอายุมอบอานาจให้บุคคลอื่นมายื่นคาขอลงทะเบียนแทน
ผู้ยื่นคาขอฯ แทนตามหนังสือมอบอานาจ เกี่ยวข้องเป็น...............................................................กับผู้สูงอายุที่ขอลงทะเบียน
ชื่อ-สกุล ( ผู้รับมอบอานาจ).............................................................................หมายเลขบัตรประชาชนผู้รับมอบอานาจ
ที่อยู่………………………………………………………………………
..................................................................................................................โทรศัพท์.................................................................................
ข้อมูลผูส้ ูงอายุ
เขียนที่.......................................................................
วันที่..............เดือน....................................พ.ศ. .......................................
ด้วยข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) ชื่อ.................................................นามสกุล....................................................
เกิดวันที่...............เดือน..................................................พ.ศ. .......................อายุ..................ปี สัญชาติ.............................................
มีชื่ออยู่ในสาเนาทะเบียนบ้านเลขที่........................................หมู่ที่.......................ชุมชน.......................................................................
ถนน................................................................ตาบลกุดดินจี่ อาเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลาภู รหัสไปรษณีย์ ๓๙๓๕๐
เบอร์โทรศัพท์..................................................มือถือ............................................................................................................................
หมายเลขบัตรประชาชนของผู้สูงอายุที่ยื่นคาขอ
สถานภาพสมรส  โสด  สมรส  หม้าย  หย่าร้าง  แยกกันอยู่  อื่นๆ.......................................
รายได้ต่อเดือน.................................................................บาท อาชีพ................................................................................................
ข้อมูลทั่วไป : สถานภาพการรับสวัสดิการภาครัฐ

 ไม่ได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
 ได้รับเงินสงเคราะห์เบี้ยความพิการ

 ได้รับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
 ย้ายภูมลิ าเนาเข้ามาอยู่ใหม่ เมื่อ..............................................................

มีความประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูส้ ูงอายุ โดยวิธีการต่อไปนี้ (เลือก ๑ วิธี )

 รับเงินสดด้วยตนเอง
 รับเงินสดโดยบุคคลที่ได้รับมอบอานาจจากผู้มีสิทธิ
 โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มีสทิ ธิ  โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลที่ได้รับมอบอานาจจากผูม้ ีสิทธิ
ธนาคาร................................................................ เลขที่บัญชี
พร้อมแนบเอกสาร ดังนี้

-

-

-

 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนหรือสาเนาบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรับที่มีรูปถ่าย  สาเนาทะเบียนบ้าน
 สาเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (ในกรณีผู้ขอรับเงินเบีย้ ยังชีพผู้สูงอายุประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผ่านธนาคาร)
 หนังสือมอบอานาจพร้อมสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้รบั มอบอานาจและผู้รบั มอบอานาจ
 สาเนาบัญชีเงินฝากธนาคาร.................................บัญชีเลขที่...........................................ชื่อบัญชี.............................................
 “ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ไม่ได้เป็นผู้รับบานาญ เบี้ยหวัด
บานาญพิเศษ บาเหน็จรายเดือน หรือสวัสดิการเป็นรายเดือนจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ”

 “ข้าพเจ้ายินยอมให้นาข้อมูลส่วนบุคคลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นและยินยอมให้ตรวจสอบข้อมูลกับฐานข้อมูลทะเบียนกลางภาครัฐ”
(ลงชื่อ)..................................................................
(...............................................................)
ผู้ยื่นคาขอ/ผูร้ ับมอบอานาจยื่นคาขอ

(ลงชื่อ)..........................................................
(.....................................................)
เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน

หมายเหตุ ให้ขีดฆ่าข้อความทีไ่ ม่ต้องการออก และทาเครื่องหมาย √ ในช่อง  หน้าข้อความที่ต้องการ

-๒ความเห็นเจ้าหน้าที่ผู้รับจดทะเบียน
เรียน คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ
ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของ นาย/นาง/นางสาว/
........................................................................................................
หมายเลขบัตรประจาตัวประชาชน
-

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ
เรียน นายกเทศมนตรีตาบลนาหนองทุ่ม
คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติได้ตรวจสอบแล้ว
มีความเห็นดังนี้




กรรมการ (ลงชื่อ)........................................................
(
)

เป็นผู้มีคณ
ุ สมบัติครบถ้วน



สมควรรับขึ้นทะเบียน

 ไม่สมควรรับขึ้นทะเบียน

เป็นผู้ที่ขาดคุณสมบัติ ดังนี้
.................................................................................................................... กรรมการ (ลงชื่อ)........................................................
............................................................................................
(
)
(ลงชื่อ) .............................................................
(..........................................................)
เจ้าหน้าที่ผู้รับจดทะเบียน

กรรมการ (ลงชื่อ)........................................................
(
)

คาสั่ง

 รับขึ้นทะเบียน  ไม่รับขึ้นทะเบียน 

อื่น ๆ .......................................................................................................

(ลงชื่อ) ......................................................................
(
)
นายกเทศมนตรีตาบล....................................
วัน/เดือน/ปี ...............................................................
(ส่วนนี้ของเจ้าหน้าที่)

ตัดตามรอยประ ให้ผสู้ ูงอายุที่ยื่นคาขอลงทะเบียนเก็บเพื่อเป็นหลักฐานการลงทะเบียน
ยื่นแบบคาขอลงทะเบียนเมื่อวันที่ ..............เดือน............................................พ.ศ. .......................
การลงทะเบียนครั้งนี้ เพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุโดยจะได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและ
ตามช่วงระยะเวลาในการลงทะเบียน ภายในวันที่ ๑๐ ของทุกเดือน โดยได้รับตั้งแต่เดือน........................... พ.ศ.........................
เป็นต้นไป กรณีผู้สูงอายุย้ายภูมิลาเนาไปอยู่ที่อื่นจะต้องไปลงทะเบียนยื่นคาขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ณ ที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแห่งใหม่นับตั้งแต่วันที่ย้ายแต่ไม่เกินเดือนพฤศจิกายนของปีนั้น ทั้งนี้ผู้สูงอายุจะได้เบี้ยผู้สูงอายุ ณ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเดินจนสิ้นปีงบประมาณที่ได้ลงทะเบียนไว้ และรับที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใหม่ในปีงบประมาณถัดไป

หนังสือมอบอานาจ
ที่ เทศบาลตาบลนาหนองทุ่ม
วันที่..............เดือน..............................พ.ศ....................
โดยหนังสือฉบับนี้ข้าพเจ้า..............................................................ซึ่งเป็นผู้ถือบัตร............................................
เลขที่...................................ออกให้ ณ...................................เมื่อวัน ........................อยู่บ้านเลขที่....................................
หมู่ที่......................ตรอก/ซอย........................................ถนน......................................แขวง/ตาบล................................
เขต/อาเภอ..............................................จังหวัด................................................โทรศัพท์................................................
ขอมอบอานาจให้.......................................................................ซึ่งเป็นผู้ถือบัตร...............................................
เลขที่...................................ออกให้ ณ.............................เมื่อวันที่.................................อยู่บ้านเลขที่.............................
หมู่ที่........................ตรอก/ซอย.....................................ถนน............................แขวง/ตาบล...........................................
เขต/อาเภอ..............................................จังหวัด.............................................
เป็นผู้มีอานาจรับเงิน.........................................แทนข้าพเจ้า จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงการมอบอานาจ
ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบในการที่ผู้รับมอบอานาจได้กระทาไปตามหนังสือมอบอานาจนี้เสมือนว่าข้าพเจ้าได้
กระทาด้วยตนเองทั้งสิ้น
เพื่อเป็นหลักฐานข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อ / ลายพิมพ์นิ้วมือ ไว้เป็นสาคัญต่อหน้าพยานแล้ว
ลงชื่อ..................................................................ผู้มอบอานาจ/ผู้สูงอายุ
(........................................................)
ลงชื่อ...................................................................ผู้รับมอบอานาจ
(.......................................................)
ลงชื่อ...................................................................พยาน
(...........................................................)
ลงชื่อ...................................................................พยาน
(...............................................................)

ตัวอย่างสมุดประจาตัวคนพิการและบัตรประจาตัวคนพิการ

การเตรียมการดาเนินการรับลงทะเบียน
เพื่อให้การดาเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนและวิธีปฏิบัติในการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงิน
เบี้ยยังชีพผู้พิการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สะดวก รวดเร็ว บรรลุวัตถุประสงค์
และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ขั้นตอนดาเนินการ ดังนี้
(๑) จัดตั้งศูนย์อานวยการรับลงทะเบียนคนพิการ มีหน้าที่อานวยการรับลงทะเบียนรวบรวม
ข้อมูลจัดทาประกาศบัญชีรายชื่อและประสานงานในการดาเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
(๒) จัดทาประกาศและประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้พิการ ได้รับทราบถึงคุณสมบัติของ
ผู้มีสิทธิขั้นตอนและเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ
(๓) กาหนดวัน เวลา และสถานที่รับลงทะเบียนผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ
(๔) ตรวจสอบรายชื่อ/คุณสมบัติ/หลักฐานผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้พิการ
(๕) ดาเนินการบันทึกข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการรายใหม่ที่มาลงทะเบียน ในระบบ
สารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมทั้งปรับปรุงข้อมูล
ให้ถูกต้องตรงกับข้อเท็จจริงจานวนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้พิการที่ประกาศบัญชีรายชื่อ
(๖) จัดทาประกาศบัญชีรายชื่อและประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ
ให้ประชาชนได้ทราบ

ขั้นตอนการยื่นคาขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผูพ้ ิการ
ให้ผพู้ ิการที่มีความประสงค์จะลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ ดาเนินการดังนี้
(๑) ให้ผพู้ ิการที่มีคุณสมบัติตามที่กาหนด มายื่นเอกสารหลักฐานต่อเจ้าหน้าที่ด้วยตนเอง
หรือในกรณีที่มีความจาเป็นไม่สามารถมายื่นคาขอลงทะเบียนด้วยตนเองได้
หรือผู้พิการอาจมอบอานาจเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้อื่นเป็นผู้มายื่นคาขอลงทะเบียนแทนก็ได้
(๒) กรอกรายละเอียดตามแบบคาขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการให้ถูกต้องครบถ้วน
และให้ยื่นคาขอประกอบกับเอกสารหลักฐานของคนพิการ พร้อมกับสาเนาบัตรประชาชน
ของผู้รับมอบอานาจโดยให้มาลงทะเบียนตามวัน เวลา และสถานที่ ที่เทศบาลตาบลนาหนองทุ่ม

ขั้นตอนการขอบัตรประจาตัวคนพิการ
๑. ไปพบแพทย์เฉพาะทางที่โรงพยาบาลของรัฐเพื่อวินิจฉัยและออกเอกสารรับรองความพิการ
๒. ดาเนินการทาบัตรประจาตัวคนพิการได้ที่ เทศบาลตาบลนาหนองทุ่ม หรือสานักพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลาภู ( ศาลากลางจังหวัด ชั้น ๑ ) โดยใช้เอกสาร
ดังต่อไปนี้
๒.๑ เอกสารรับรองความพิการที่รับรองโดยแพทย์เฉพาะทาง (ฉบับจริง)
๒.๒ รูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว
จานวน
๒
รูป
๒.๓ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
จานวน
๑
ฉบับ
๒.๔ สาเนาทะเบียนบ้าน
จานวน
๑
ฉบับ
๒.๕ ถ้าคนพิการมีผู้ดูแล ให้นาสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้าน
ของผู้ดูแลคนพิการ
จานวนอย่างละ ๑ ฉบับ
๓. กรณีบุคคลอื่นที่ไม่ใช่คนพิการ และผู้ดูแลคนพิการมาติดต่อขอทาบัตรประจาตัวคนพิการ
ให้นาหลักฐาน ตามข้อ ๒.๓ – ๒.๔ มาด้วย

การต่ออายุบัตรประจาตัวคนพิการ
การดาเนินการต่ออายุบัตรประจาตัวคนพิการ สามารถต่อได้ที่ เทศบาลตาบลนาหนองทุ่ม
หรือ สานักพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลาภู (ศาลากลางจังหวัด ชั้น ๑)
โดยใช้เอกสารดังต่อไปนี้
๑. สมุด/บัตรประจาตัวคนพิการฉบับจริง
จานวน ๑ ฉบับ
๒. รูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว
จานวน ๒ รูป
๓. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ จานวน ๑ ฉบับ
๔. หลักฐานผู้ดูแลคนพิการมีผู้ดูแล ใช้สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
และสาเนาทะเบียนบ้าน
อย่างละ ๑ ฉบับ
๕. กรณีบุคคลอื่นที่ไม่ใช่คนพิการ และผู้ดูแลคนพิการมาติดต่อขอต่ออายุบัตรประจาตัวคน
พิการให้นาหลักฐานตามข้อ ๓-๔ มาด้วย

การเปลี่ยนแปลงผู้ดูแลคนพิการ
การดาเนินการเปลี่ยนผู้ดูแลคนพิการ สามารถติดต่อได้ที่ เทศบาลตาบลนาหนองทุ่ม
หรือ สานักพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลาภู (ศาลากลางจังหวัด ชั้น ๑ )
โดยใช้เอกสารดังต่อไปนี้
๑. สมุด/บัตรประจาตัวคนพิการฉบับจริง
จานวน ๑ ฉบับ
๒. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ จานวน ๑ ฉบับ
๓. หลักฐานผู้ดูแลคนพิการคนเดิม ใช้สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
และสาเนาทะเบียนบ้าน
อย่างละ จานวน ๑ ฉบับ
๔. หลักฐานผู้ดูแลคนพิการคนใหม่ ใช้สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
และสาเนาทะเบียนบ้าน
อย่างละ จานวน ๑ ฉบับ
๕. หนังสือรับรองการเป็นผู้ดูแลคนพิการ
จานวน ๑ ฉบับ

ยื่นเอกสาร หลักฐาน กรอกแบบฟอร์ม
“แบบคาขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ ”
๑. บัตรประจาตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ
ฉบับจริง พร้อมสาเนาบัตรประจาตัวคนพิการ
จานวน ๑
๒. ทะเบียนบ้าน พร้อมสาเนาทะเบียนบ้าน
จานวน ๑
๓. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารสาหรับกรณีที่ผู้รับเงินเบี้ยความพิการประสงค์ขอรับเงิน
เบี้ยความพิการผ่านธนาคาร พร้อมสาเนา
จานวน ๑
๔. หนังสือมอบอานาจ/ กรณีมอบอานาจ
จานวน ๑
๕. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน (ผู้ดูแล)
จานวน ๑
๖. สาเนาทะเบียนบ้าน (ผู้ดูแล)
จานวน ๑

ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ

ขั้นตอน ระยะเวลา และฝ่ายงานที่รับผิดชอบ
ลาดับที่

ประเภท
ขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
บริการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

ส่วนงาน/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

๑

การตรวจสอบ
เอกสาร

ผู้ที่ประสงค์จะขอรับเบี้ยยังชีพ
ผู้พิการในปีงบประมาณถัดไป
หรือผู้รับมอบอานาจ
ยื่นคาขอพร้อมเอกสาร
หลักฐานและเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบคาร้อง
ขอลงทะเบียนและเอกสาร
หลักฐานประกอบ

๓ นาที

งานสวัสดิการ
และสังคม
สงเคราะห์

๒

การพิจารณา

ออกใบรับลงทะเบียนตาม
แบบยื่นคาขอลงทะเบียน
ให้ผู้ขอลงทะเบียนหรือ
ผู้รับมอบอานาจ

๒ นาที

งานสวัสดิการ
และสังคม
สงเคราะห์

หมายเหตุ

รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
ลาดับ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน

หน่วยงาน
ภาครัฐ
ผู้ออก
เอกสาร

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวน
เอกสาร
สาเนา

หน่วย
นับ
เอกสาร

๑

บัตรประจาตัวคนพิการ
ตามกฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ

-

๑

๑

ฉบับ

๒

บัตรประจาตัว
ประชาชนหรือบัตร
อื่นที่ออกให้โดย
หน่วยงานของรัฐที่
มีรูปถ่ายพร้อม
สาเนา
สาเนาทะเบียนบ้าน

-

๑

๑

ฉบับ

-

๑

๑

ฉบับ

สาเนาสมุดบัญชีเงิน
ฝากธนาคาร สาหรับ
กรณีที่ผู้ขอรับเงิน
เบี้ยยังชีพผู้พิการ
ที่ประสงค์ขอรับเงิน
เบี้ยยังชีพผู้พิการ
ผ่านธนาคาร

-

๑

๑

ฉบับ

๓

๔

หมายเหตุ

(พร้อม
ลงนาม
รับรอง
สาเนา
ถูกต้อง)
(พร้อม
ลงนาม
รับรอง
สาเนา
ถูกต้อง)
(พร้อม
ลงนาม
รับรอง
สาเนา
ถูกต้อง)
(พร้อม
ลงนาม
รับรอง
สาเนา
ถูกต้อง)

เอกสารอื่นๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
ลาดับ รายการเอกสารยืนยัน
ตัวตน

๑
๒

๓

๔

หนังสือมอบอานาจ
( กรณีมอบอานาจให้
ดาเนินการแทน )
บัตรประจาตัว
ประชาชนหรือ
บัตรอื่นที่ออกให้
โดยหน่วยงาน
ของรัฐที่มีรูปถ่าย
พร้อมสาเนาของ
ผู้รับมอบอานาจ
(กรณีมอบอานาจ
ให้ดาเนินการแทน )
ทะเบียนบ้าน

สมุดบัญชีเงินฝาก
ธนาคารพร้อม
สาเนาของ
ผู้รับมอบอานาจ
(กรณีผู้ขอรับเงิน
เบี้ยยังชีพ
ผู้ประสงค์ขอรับเงิน
เบี้ยยังชีพผู้พิการ
ประสงค์ขอรับเงิน
เบี้ยยังชีพผู้พิการ
ผ่านธนาคารของ
ผู้รับมอบอานาจ)

หน่วยงาน
ภาครัฐ
ผู้ออก
เอกสาร

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวน
เอกสาร
สาเนา

-

๑

-

-

๑

๑

-

-

๑

๑

๑

หน่วย หมายเหตุ
นับ
เอกสาร
ฉบับ

ฉบับ (พร้อม
ลงนาม
รับรอง
สาเนา
ถูกต้อง)

ฉบับ

๑

ฉบับ

(พร้อม
ลงนาม
รับรอง
สาเนา
ถูกต้อง)
(พร้อม
ลงนาม
รับรอง
สาเนา
ถูกต้อง)

แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบตั ิราชการ ( การขึ้นทะเบียนผู้พิการ )
ผู้พิการยืน่ เอกสารที่ใช้ในการลงทะเบียนผู้พิการ

เจ้าหน้าที่รับเอกสาร ตรวจสอบเอกสาร
บันทึก/สอบถามเพิ่มเติม

รวบรวมเอกสาร ตรวจสอบคุณสมบัติ

หลักฐานในการขึ้นทะเบียนดังนี้
๑. บัตรประจาตัวคนพิการตามกฎหมาย
ว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ
พร้อมสาเนา จานวน ๑ ฉบับ
๒. ทะเบียนบ้านพร้อมสาเนา
จานวน ๑ ฉบับ
๓. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร พร้อมสาเนา
(เฉพาะหน้าที่แสดงชื่อ และเลขที่บัญชี)
สาหรับกรณีที่ผู้ขอรับเงินเบี้ยยังชีพ
ผูพ้ ิการ ประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพ
ผู้พิการผ่านธนาคาร จานวน ๑ ฉบับ
๔. หนังสือมอบอานาจ / กรณีมอบอานาจ
๕. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
จานวน ๑ ฉบับ
๖. สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน ๑ ฉบับ

เสนอผู้บริหารจัดทาประกาศ
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงิน
เบี้ยยังชีพผู้พิการ
ของเทศบาลตาบลนาหนองทุ่ม

ผู้พิการ
ตรวจสอบคุณสมบัติผพู้ ิการ ดังนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีภูมิลาเนาอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามทะเบียนบ้าน
(๓) มีบัตรประจาตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
คนพิการ
(๔) ไม่เป็น บุคคลซึ่งอยู่ในความอุปการะของสถานสงเคราะห์ของรัฐ

ทะเบียนเลขที่....................../๒๕๖๔
แบบคาขอขึน้ ทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
หมายเหตุ ให้ขีดฆ่าข้อความที่ไม่ต้องการออกและทาเครื่องหมาย  ในช่อง  หน้าข้อความที่ต้องการ
ผู้ยื่นคาขอ [ ] แจ้งด้วยตนเอง [ ] ผู้ยื่นคาขอฯแทนตามหนังสือมอบอานาจ เกี่ยวข้องเป็น...................................กับผู้พิการ
ที่ขอขึ้นทะเบียน ชื่อ-สกุล..................................................................................................................................................
หมายเลขบัตรประชาชนผูร้ ับมอบอานาจ
ที่อยู่...........................................................................................................โทรศัพท์..........................................................................
ข้อมูลผู้พิการ
เขียนที่.................................................................................
วันที่.............เดือน...........................พ.ศ. ....................
ด้วยข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) ชื่อ......................................................นามสกุล..................................................
เกิดวันที่...............เดือน...............................................พ.ศ. .......................อายุ..................ปี สัญชาติ.................................................
มีชื่ออยู่ในสาเนาทะเบียนบ้านเลขที่........................................หมู่ที่.......................ชุมชน..........................................................................
ถนน................................................................ตาบลกุดดินจี่ อาเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลาภู รหัสไปรษณีย์ ๓๙๓๕๐
เบอร์โทรศัพท์.........................................มือถือ............................................................................................................................
หมายเลขบัตรประชาชนของผู้พิการที่ยื่นคาขอ
สถานภาพสมรส  โสด  สมรส  หม้าย  หย่าร้าง  แยกกันอยู่  อื่นๆ...........................................
รายได้ต่อเดือน............................................................บาท อาชีพ...................................................................
ข้อมูลทั่วไป : สถานภาพการรับสวัสดิการภาครัฐ

 ไม่ได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
 ได้รับเงินสงเคราะห์เบี้ยความพิการ

 ได้รับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
 ย้ายภูมลิ าเนาเข้ามาอยู่ใหม่ เมื่อ..............................................................

มีความประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีการต่อไปนี้ (เลือก ๑ วิธี )

 รับเงินสดด้วยตนเอง
 รับเงินสดโดยบุคคลที่ได้รับมอบอานาจจากผู้มีสิทธิ
 โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มีสทิ ธิ  โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลที่ได้รับมอบอานาจจากผูม้ ีสิทธิ
ธนาคาร................................................................ เลขที่บญ
ั ชี
พร้อมแนบเอกสาร ดังนี้

-

 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนหรือสาเนาบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรับที่มีรูปถ่าย  สาเนาทะเบียนบ้าน
 สาเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (ในกรณีผู้ขอรับเงินเบีย้ ยังชีพผู้พิการประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการผ่านธนาคาร)
 หนังสือมอบอานาจพร้อมสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้รบั มอบอานาจและผู้รบั มอบอานาจ
 สาเนาบัญชีเงินฝากธนาคาร.................................บัญชีเลขที่...................................................ชื่อบัญชี...............................................
“ข้ าพเจ้ าขอรับ รองว่าข้ าพเจ้ า เป็ น ผู้ มี คุ ณ สมบั ติค รบถ้ วนไม่ ได้ เป็ น ผู้ รับ บ านาญ เบี้ ย หวัด
บานาญพิเศษ บาเหน็จรายเดือน หรือสวัสดิการเป็นรายเดือนจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ”
(ลงชื่อ)..................................................................
(....................................................................)
ผู้ยื่นคาขอ/ผู้รับมอบอานาจยื่นคาขอ

(ลงชื่อ)..........................................................
(.............................................................)
เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน

หมายเหตุ ให้ขีดฆ่าข้อความทีไ่ ม่ต้องการออก และทาเครื่องหมาย √ ในช่อง  หน้าข้อความที่ต้องการ

-๒ความเห็นเจ้าหน้าที่ผู้รับจดทะเบียน
เรียน คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ
ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของ นาย/นาง/นางสาว/
........................................................................................................
หมายเลขบัตรประจาตัวประชาชน
แล้ว

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ
เรียน นายกเทศมนตรีตาบลนาหนองทุ่ม
คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติได้ตรวจสอบแล้ว
มีความเห็นดังนี้




กรรมการ (ลงชื่อ)........................................................
(
)

เป็นผู้มีคณ
ุ สมบัติครบถ้วน



สมควรรับขึ้นทะเบียน

 ไม่สมควรรับขึ้นทะเบียน

เป็นผู้ที่ขาดคุณสมบัติ ดังนี้
.................................................................................................................... กรรมการ (ลงชื่อ)........................................................
............................................................................................
(
)
(ลงชื่อ) .............................................................
(...................................................................)
เจ้าหน้าที่ผู้รับจดทะเบียน

กรรมการ (ลงชื่อ)........................................................
(
)

คาสั่ง

 รับขึ้นทะเบียน  ไม่รับขึ้นทะเบียน 

อื่น ๆ .......................................................................................................

(ลงชื่อ) ......................................................................
(
)
นายกเทศมนตรีตาบล..........................................
วัน/เดือน/ปี ...............................................................

(ส่วนนี้ของเจ้าหน้าที่)

ตัดตามรอยประให้ผู้พิการที่ยื่นคาขอลงทะเบียนเก็บไว้
.
นาย/นาง/นางสาว....................................................................นามสกุล...............................................................(ส่วนนี้ของผู้ยื่น
คาขอ)
ยื่นแบบคาขอลงทะเบียนเมื่อวันที่ ..............เดือน............................................พ.ศ. .......................
การลงทะเบียนครั้งนี้ เพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยจะเริ่มรับเงินเบี้ยยัง
ชีพผู้พิการ ตั้งแต่ เดือน
๒๕๖๔ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๕ ภายในวันที่ ๑๐ ของทุกเดือน กรณี
ผู้พิการย้ายที่อยู่ไปอยู่ที่อื่น จะต้องไปลงทะเบียนยื่นคาขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ ณ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แห่งใหม่ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรักษาสิทธิให้ต่อเนื่อง

หนังสือมอบอานาจ
ที่ เทศบาลตาบลนาหนองทุ่ม
วันที่..............เดือน..............................พ.ศ....................
โดยหนังสือฉบับนี้ข้าพเจ้า..............................................................ซึ่งเป็นผู้ถือบัตร............................................
เลขที่...................................ออกให้ ณ...................................เมื่อวัน ........................อยู่บ้านเลขที่....................................
หมู่ที่......................ตรอก/ซอย........................................ถนน......................................แขวง/ตาบล................................
เขต/อาเภอ..............................................จังหวัด................................................โทรศัพท์................................................
ขอมอบอานาจให้.......................................................................ซึ่งเป็นผู้ถือบัตร...............................................
เลขที่...................................ออกให้ ณ.............................เมื่อวันที่.................................อยู่บ้านเลขที่.............................
หมู่ที่........................ตรอก/ซอย.....................................ถนน............................แขวง/ตาบล...........................................
เขต/อาเภอ..............................................จังหวัด.............................................
เป็นผู้มีอานาจรับเงิน.........................................แทนข้าพเจ้า จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงการมอบอานาจ
ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบในการที่ผู้รับมอบอานาจได้กระทาไปตามหนังสือมอบอานาจนี้เสมือนว่าข้าพเจ้าได้
กระทาด้วยตนเองทั้งสิ้น
เพื่อเป็นหลักฐานข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อ / ลายพิมพ์นิ้วมือ ไว้เป็นสาคัญต่อหน้าพยานแล้ว
ลงชื่อ..................................................................ผู้มอบอานาจ/ผู้พิการ
(........................................................)
ลงชื่อ...................................................................ผู้รับมอบอานาจ
(.......................................................)
ลงชื่อ...................................................................พยาน
(...........................................................)
ลงชื่อ...................................................................พยาน
(.............................................................)

ข้อแนะนาสาหรับการยื่นคาร้องเพื่อขอรับเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘
๑. ผู้ป่วยเอดส์มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ต้องมีใบรับรองแพทย์
ซึ่งออกให้โดย สถานพยาบาลของรัฐ แพทย์ต้องระบุ “เอดส์” / “ผู้ป่วยเอดส์” เท่านั้น
๒. ผู้ป่วยเอดส์ต้องมีภูมิลาเนาอยู่ในเขตเทศบาลนาหนองทุ่ม อาเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลาภู
เป็นผู้มีรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพหรือถูกทอดทิ้ง หรือขาดผู้อุปการะเลี้ยงดูหรือไม่สามารถ
ประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้
๓. การยื่นคาร้องขอรับเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ สามารถยื่นคาร้องได้ที่ งานสวัสดิการสังคมและ
สังคมสงเคราะห์ สานักปลัด เทศบาลตาบลนาหนองทุ่ม โดยนาหลักฐานมาเพื่อประกอบการ
ยื่นดังนี้
๓.๑ ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้โดยสถานพยาบาลของรัฐ แพทย์ต้องระบุ
“เอดส์” / “ผู้ป่วยเอดส์”
๓.๒ บัตรประจาตัวประชาชนฉบับจริง (พร้อมสาเนา)
๓.๓ ทะเบียนบ้านฉบับจริง (พร้อมสาเนา)
๓.๔ สมุดบัญชีธนาคาร
๔. กรณีที่ผู้ป่วยเอดส์ไม่สามารถเดินทางมายื่นคาขอรับการสงเคราะห์ด้วยตนเอง ได้จะมอบอานาจ
ให้ผู้อุปการะมาดาเนินการแทนได้
5. กรณีผู้ป่วยเอดส์ เป็นผู้สูงอายุหรือคนพิการ หรือเป็นทั้งผู้สูงอายุและคนพิการ สามารถดาเนินการ
ได้ทั้งหมด

ข้อแนะนาสาหรับการยื่นคาร้องเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
1. ผู้ป่วยเอดส์มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ต้องมี
ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้โดย สถานพยาบาลของรัฐ ยืนยันว่า
ป่วยเป็นโรคเอดส์จริง
2. ผู้ป่วยเอดส์ต้องมีภูมิลาเนาอยู่ในเขตเทศบาลตาบลนาหนองทุ่ม
3. การยื่นคาร้องขอรับเบี้ยยังชีพผูป้ ่วยเอดส์ สามารถยื่นคาร้องได้ที่
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ โดยนาหลักฐานมา
เพื่อประกอบการยื่นดังนี้
3.1 ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้โดยสถานพยาบาลของรัฐ
ยืนยันว่าป่วยเป็นโรคเอดส์จริง
3.2 บัตรประจาตัวประชาชนฉบับจริง (พร้อมสาเนา)
3.3 ทะเบียนบ้านฉบับจริง (พร้อมสาเนา)
๓.๔ สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (พร้อมสาเนา)
4. กรณีที่ผู้ปว่ ยเอดส์ไม่สามารถเดินทางมายื่นคาขอรับการสงเคราะห์
ด้วยตนเองได้จะมอบอานาจให้ผอู้ ุปการะมาดาเนินการแทนได้

ข้อแนะนาสาหรับการยื่นคาร้องเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
(ต่อ)
5. กรณีผู้ปว่ ยเอดส์ เป็นผูส้ ูงอายุหรือคนพิการ หรือเป็นทั้งผู้สูงอายุ
และคนพิการ สามารถดาเนินการได้ทั้งหมด
6. กรณีผู้ปว่ ยเอดส์ได้รับเบี้ยยังชีพผูป้ ่วยเอดส์แล้วแล้ว ต่อมาได้ย้าย
ภูมิลาเนา (ย้ายชื่อในทะเบียนบ้าน) ไปอยู่ในเขตองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอื่น ผู้ป่วยเอดส์ต้องดาเนินการยื่นคาร้องขอรับ
เบี้ยยังชีพผู้ปว่ ยเอดส์ อีกครัง้ ณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่ย้ายภูมิลาเนาเข้าไปอยู่ใหม่ (เพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ย้ายเข้าไปอยู่ใหม่)
ซึ่งถ้าผู้ปว่ ยเอดส์ไม่ดาเนินการยืน่ คาร้องขอรับเบี้ย ยังชีพ
ผู้ป่วยเอดส์ อีกครั้ง ณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ที่ย้ายภูมิลาเนา
เข้าไปอยู่ใหม่ ผู้ป่วยเอดส์จะได้รบั เงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
ถึงเดือนที่ย้ายภูมิลาเนา เท่านั้น
7. กรณีผู้ปว่ ยเอดส์ที่ได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เสียชีวิต ผู้ดูแล
หรือญาติของผูป้ ่วยเอดส์ที่เสียชีวิตต้อง แจ้งให้งานสวัสดิการ
สังคมและสังคมสงเคราะห์ทราบ

ใบรับรองแพทย์จะต้องระบุว่าป่ วยเป็ น โรคเอดส์ /AIDs
เท่านัน้ หากระบุว่าป่ วยเป็ น HIV หรือภูมคิ มุ้ กันบกพร่อง
จะไม่เข้าหลักเกณฑ์การรับเงินสงเคราะห์

ทะเบียนเลขที.่ ......................../๒๕๖๔

แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๔
เฉพาะกรณีผู้ป่วยเอดส์มอบอานาจให้บุคคลอื่นมายื่นคาขอลงทะเบียนแทน
ผู้ยื่นคาขอฯ แทนตามหนังสือมอบอานาจ เกี่ยวข้องเป็น............................................................................กับผู้ป่วยเอดส์ที่
ขอลงทะเบียน
ชื่อ - สกุล (ผู้รับมอบอานาจ).....................................................................................................เลขที่บตั รประจาตัวประชาชนผูร้ ับ
มอบอานาจ ---- ที่อยู่......................................................................
โทรศัพท์..........................................................

ข้อมูลผู้ป่วยเอดส์
เขียนที่ .....................................................................
วันที่.................เดือน...........................พ.ศ...................
ด้วยข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) ชื่อ .....................................................นามสกุล....................................
เกิดวันที่............เดือน.................................พ.ศ. ..........................อายุ...........................ปี สัญชาติ......................................
มีชื่ออยู่ในสาเนาทะเบียนบ้านเลขที่...............................หมู่ที่.................ตรอก/ซอย ...............................................................
ถนน..............................................ตาบล/แขวง..............กุดดินจี่......................อาเภอ....................นำกลำง............................
จังหวัด.............หนองบัวลำภู..............รหัสไปรษณีย์....................................โทรศัพท์.............................................................
หมายเลขบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ยนื่ คาขอ  -  -  - 
สถานภาพ  โสด  สมรส  หม้าย  หย่าร้าง  แยกกันอยู่  อื่น ๆ.....................................................
รายได้ต่อเดือน........................................................บาท อาชีพ.............................................................................................
ข้อมูลทั่วไป : สถานภาพรับสวัสดิการภาครัฐ
 ไม่ได้รบั การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ

 ได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผูป้ ่วยเอดส์

 ได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ  ย้ายภูมิลาเนาเข้ามาอยู่ใหม่ เมื่อ..................................

มีความประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ปว่ ยเอดส์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีดังต่อไปนี้ (เลือก ๑ วิธี)
 รับเงินสดด้วยตนเอง
 รับเงินสดโดยบุคคลที่ได้รับมอบอานาจจากผู้มีสิทธิ
 โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มีสิทธิ  โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลที่ได้รับมอบอานาจจาก
ผู้มีสิทธิ ธนาคาร ..............................สาขา .....................เลขที่บัญชี  -  -  - 
พร้อมแนบเอกสาร ดังนี้
 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือสาเนาบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย
 สาเนาทะเบียนบ้าน
 สาเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (ในกรณีผู้ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูส้ ูงอายุประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สงู อายุผา่ นธนาคาร)
 ใบรับรองแพทย์
 หนังสือมอบอานาจพร้อมสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้มอบอานาจและผู้รบั มอบอานาจ
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ไม่ได้เป็นผู้รับบานาญหรือสวัสดิการเป็นรายเดือนจาก
หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริง
ทุกประการ
(ลงชื่อ)..............................................................
(ลงชื่อ)............................................................
(.........................................................)
(..........................................................)
ผู้ยื่นคาขอ/ผู้รับมอบอานาจยืน่ คาขอ
เจ้าหน้าที่ผรู้ ับลงทะเบียน
หมำยเหตุ : ให้ขีดฆ่าข้อความที่ไม่ต้องการออก และทาเครื่องหมาย  ในช่อง  หน้าข้อความที่ต้องการ

-๒ควำมเห็นเจ้ำหน้ำที่ผู้รับจดทะเบียน
เรียน คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ
ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของ นาย/นาง/นางสาว/
........................................................................................
หมายเลขบัตรประจาตัวประชาชน
 -  -  -  แล้ว

ควำมเห็นคณะกรรมกำรตรวจสอบคุณสมบัติ
เรียน นายกเทศมนตรีตาบลนาหนองทุ่ม
คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติได้ตรวจสอบแล้ว
มีความเห็นดังนี้

 เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน

กรรมการ (ลงชื่อ) .......................................................

 สมควรรับขึ้นทะเบียน  ไม่สมควรรับขึ้นทะเบียน

(

 เป็นผู้ที่ขาดคุณสมบัติ เนื่องจาก

)

...................................................................................................... กรรมการ (ลงชื่อ) .......................................................
......................................................................................................
(
)
(ลงชื่อ)...................................................
(...................................................)
กรรมการ (ลงชื่อ) .......................................................
เจ้าหน้าที่ผู้รบั จดทะเบียน
(
)
คำสั่ง
 รับขึ้นทะเบียน

 ไม่รับขึ้นทะเบียน

 อื่น ๆ................................................................................

ลงชื่อ ………………………………………………………………
(
)
นายกเทศมนตรีตาบล..................................
วันที่...............เดือน............................ พ.ศ......................
ตัดตามรอยเส้นประ ให้ผปู้ ่วยเอดส์ที่ยื่นคาขอลงทะเบียนเก็บไว้

ยื่นแบบคาขอลงทะเบียนเมื่อวันที่..................................เดือน................................................ พ.ศ.
.....................................
การลงทะเบียนครั้งนี้ เพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
โดยจะได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ตั้งแต่เดือน.....................................ถึง เดือน............................... ใน
อัตรำเดือนละ ๕๐๐ บำท ภำยในวันที่ ๑๐ ของทุกเดือน กรณีผู้ป่วยเอดส์ย้ำยภูมิลำเนำไปอยู่ที่อื่น จะต้องไป
ลงทะเบียนยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ณ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ภำยในเดือน
พฤศจิกำยน ๒๕๖๔ ทั้งนี้เพื่อเป็นการรักษาสิทธิ์ ให้ต่อเนื่อง

หนังสือมอบอานาจ
ที่ เทศบาลตาบลนาหนองทุ่ม
วันที่..............เดือน..............................พ.ศ....................
โดยหนังสือฉบับนี้ข้าพเจ้า..............................................................ซึ่งเป็นผู้ถือบัตร............................................
เลขที่...................................ออกให้ ณ...................................เมื่อวัน ........................อยู่บ้านเลขที่....................................
หมู่ที่......................ตรอก/ซอย........................................ถนน......................................แขวง/ตาบล................................
เขต/อาเภอ..............................................จังหวัด................................................โทรศัพท์................................................
ขอมอบอานาจให้.......................................................................ซึ่งเป็นผู้ถือบัตร...............................................
เลขที่...................................ออกให้ ณ.............................เมื่อวันที่.................................อยู่บ้านเลขที่.............................
หมู่ที่........................ตรอก/ซอย.....................................ถนน............................แขวง/ตาบล...........................................
เขต/อาเภอ..............................................จังหวัด.............................................
เป็นผู้มีอานาจรับเงิน.........................................แทนข้าพเจ้า จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงการมอบอานาจ
ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบในการที่ผู้รับมอบอานาจได้กระทาไปตามหนังสือมอบอานาจนี้เสมือนว่าข้าพเจ้าได้
กระทาด้วยตนเองทั้งสิ้น
เพื่อเป็นหลักฐานข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อ / ลายพิมพ์นิ้วมือ ไว้เป็นสาคัญต่อหน้าพยานแล้ว
ลงชื่อ..................................................................ผู้มอบอานาจ/ผู้พิการ
(........................................................)
ลงชื่อ...................................................................ผู้รับมอบอานาจ
(.......................................................)
ลงชื่อ...................................................................พยาน
(...........................................................)
ลงชื่อ...................................................................พยาน
(.............................................................)

ขั้นตอนการรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ เดิม 10 นาที/ราย เวลาปฏิบัติงานที่ปรับลด 3-5 นาที/ราย

แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
(การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ)
ยื่นคาขอขึน้ ทะเบียนฯพร้ อมเอกสารหลักฐาน
๓ นาที/ราย

เจ้ าหน้ าทีต่ รวจสอบเอกสารหลักฐาน/
สั มภาษณ์ /บันทึกข้ อมูลเพิม่ เติม
๒ นาที/ราย

รวบรวมเอกสารเสนอคณะกรรมการ
ตรวจสอบคุณสมบัติ

เอกสารสาหรับการ
รับขึน้ ทะเบียนผู้สูงอายุ
๑. สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน
๒. สำเนำทะเบียนบ้ำน
๓. สำเนำสมุดบัญชี (กรณี โอนเข้ำบัญชี)
๔. หนังสื อมอบอำนำจ (ถ้ำมี)
๕. สำเนำบัตรประจำตัว (ผูร้ ับมอบอำนำจ)
๖. สำเนำทะเบียนบ้ำน (ผูร้ ับมอบอำนำจ)

เสนอผู้บังคับบัญชา(ผู้บริ หาร)/จัดทา
ประกาศรายชื่ อ

ขั้นตอนการรับขึ้นทะเบียนผู้พิการ เดิม 10 นาที/ราย เวลาปฏิบตั ิงานที่ปรับลด 3-5 นาที/ราย

แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
(การรับขึ้นทะเบียนผู้พกิ าร)
ยื่นคาขอขึน้ ทะเบียนฯพร้ อมเอกสารหลักฐาน
๓ นาที/ราย

เจ้ าหน้ าทีต่ รวจสอบเอกสารหลักฐาน/
สั มภาษณ์ /บันทึกข้ อมูลเพิม่ เติม
๒ นาที/ราย

* หมายเนเอกสารสาหรับการ

รับขึน้ ทะเบียนผู้พกิ าร
๑. สำเนำบัตรประจำตัวผูพ้ ิกำร
๒. สำเนำทะเบียนบ้ำน
๓. สำเนำสมุดบัญชี (กรณี โอนเข้ำบัญชี)
๔. หนังสื อมอบอำนำจ(ถ้ำมี)
๕. สำเนำบัตรประจำตัวผูด้ ูแลผูพ้ ิกำร
๖. สำเนำทะเบียนบ้ำนผูด้ ูแลคนพิกำร

รวบรวมเอกสารเสนอคณะกรรมการ
ตรวจสอบคุณสมบัติ

เสนอผู้บังคับบัญชา(ผู้บริ หาร)/จัดทา
ประกาศรายชื่ อ

ขั้นตอนการรับขึ้นทะเบียนผู้ป่วยเอดส์ เดิม 10 นาที/ราย เวลาปฏิบัติงานที่ปรับลด 3-5 นาที/ราย

แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
(การเบิก-จ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์)
จัดทาบัญชีรายชื่ อและบันทึกข้ อความ

เสนอผู้บังคับบัญชาอนุมัติ
เอกสารสาหรับ การรับเงินสด
๑. แสดงบัตรประจำตัวประชำชนผูป้ ่ วยเอดส์
๒. หนังสื อมอบอำนำจ กรณี มอบอำนำจ
๓. บัตรประจำตัวประชำชนผูร้ ับมอบอำนำจ

จัดทาฎีีกาเบิกจา ายเงิน

ตรวจฎีีกา/จัดทาเช็คเบิกเงิน
(กองคลัง)

รับเงินผาานธนาคาร

สา งเอกสาร ธนาคาร
รับเงินได้ ไมา เกิน วันที่ ๑๐ ของทุกเดือน

ขั้นตอนการรับเงินสดเดิม ๕ นาที/ราย
ปรับลด ๑ นาที/ราย
ผู้รับผิดชอบ งานสา งเสริมและสวัสดิการสั งคม

๓ วัน

รับเงินสดในวันที่ ๑๐ ของทุกเดือน

ยื่นบัตรประจาตัวประชาชนของผู้มสี ิทธิ์/ หนังสื อมอบอานาจ
จนท.ตรวจสอบรายชื่ อ ลงชื่ อผู้รับเงิน

