้ งชีพ
คูม
่ อ
ื การปฏิบต
ั งิ านเบียยั

้ งชีพ ...
... คูม
่ อ
ื การปฏิบต
ั งิ านเบียยั

การลงทะเบียนและยื่นคาขอรับเบีย้ ยังชีพผูส้ งู อายุ
การลงทะเบียนและยื่นคาขอรับเบีย้ ความพิการ
การยื่นคาร้องเพื่อขอรับเงินเบีย้ ยังชีพผูป้ ่ วยเอดส์

กองสวัสดิการสังคม องค์การ
บริ หารส่ วนตาบลบ้านเชียง
โทร. 042-219839

คานา
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเชียง กองสวัสดิการสังคม มีภารกิจหลักในการปฏิบตั งิ าน
เบีย้ ยังชีพให้กบั ผูส้ งู อายุ ผูพ้ ิการ และผูป้ ่ วยเอดส์ โดยถือปฏิบตั ติ ามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบีย้ ยังชีพผูส้ งู อายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่ม ( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
หลักเกณฑ์การจ่ายเบีย้ ความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งแก้ไขเพิ่ม
( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2559
ดังนัน้ เพื่อให้ประชาชนที่มาขอรับบริการได้มีความเข้าใจที่ถกู ต้องมีแนวทางในการปฏิบตั ิ
ที่ ชัดเจน ซึ่งจะนาไปสู่ความสะดวก รวดเร็ว และถูกต้องในการขอรับ บริการในเรื่องดังกล่าว
องค์การ
บริหารส่วนตาบลบ้านเชียง จึงได้จัดทาคู่มื อการปฏิบัติงานเบีย้ ยังชีพ ผู้สูงอายุ ผูพ้ ิการ และ
ผูป้ ่ วย
เอดส์ ขึน้
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเชียง หวังเป็ นอย่างยิ่งว่าคูม่ ือฉบับนีจ้ ะเป็ นส่วนหนึ่งที่ทาให้
ผูส้ ูงอายุ คนพิการ และผูป้ ่ วยเอดส์ มีความเข้าใจที่ถูกต้องถึงสิทธิพึงได้รบั และเป็ นแนวทางใน
การปฏิบตั ิงาน ตลอดจนเป็ นเกณฑ์การลดดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบตั ิงาน เพื่อประโยชน์
สูงสุดในการบริการประชาชนต่อไป

เป็นวันรับขึ้นทะเบียน
ผูส้ งอาย ุ และคนพิการ จ้า...

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

้ งชีพฯ
คุณสมบัตข
ิ องผู ้มีสท
ิ ธิขนทะเบี
ึ้
ยนร ับเงินเบียยั

* ผูส้ งู อายุ *

ตรวจสอบดูคณ
ุ สมบัตข
ิ องตัวเอง ตามรายการ
ดังนี ้
(1) มีสญ
ั ชาติไทย
(2) มีภมู ิลาเนาอยู่ในเขตตาบลบ้านเชียง ( ตามทะเบียนบ้าน )
(3) เป็ นผูท้ ่ีมีอายุ 60 ปี บริบรู ณ์ในปี ถดั ไป ( ปั จจุบนั อายุ
59 ปี บริบรู ณ์ และต้องเกิดก่อน 1 ตุลาคม )
(4) ไม่เป็ นผูไ้ ด้รบั สวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อ่ืนใด
จากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ได้แก่ ผูร้ บั เงินบานาญ เบีย้ หวัด บานาญ
พิเศษ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน ผูส้ งู อายุท่ีอยู่ใน
สถานสงเคราะห์ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้
ได้รบั เงินเดือน ค่าตอบแทนรายได้ประจา หรือผลประโยชน์ตอบแทน
อย่างอื่นที่รฐั หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้เป็ นประจา ยกเว้น
ผูพ้ กิ ารและผูป้ ่ วยเอดส์ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
้ งชีพผู ้สูงอายุอยู่แล ้ว และได ้ยา้ ยเข ้า
หมายเหตุ : กรณี ได ้ร ับเบียยั
้ ตาบลบ ้านเชียง จะต ้องมาขึนทะเบี
้
มาในพืนที
ยนที่ อบต.บา้ น
้ั ่ งภายใน 1 มกราคม - 30 พฤศจิกายน ของทุกปี
เชียงอีกครงหนึ

่
้ งชีพต่อเนื่ อง......ค่ะ
เพือใช
้สิทธิร ับเงินเบียยั

ผูพ
้ ก
ิ าร

ตรวจสอบดูคณ
ุ สมบัตข
ิ องตัวเอง ตามรายการ
ดังนี ้
1) มีสญ
ั ชาติไทย
(2) มีภมู ิลาเนาอยู่ในเขตตาบลบ้านเชียง (ตามทะเบียนบ้าน)
(3) มีบตั รประจาตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม
คุณภาพชีวิตคนพิการ
(4) ไม่เป็ นบุคคลซึง่ อยู่ในความอุปการะของสถานสงเคราะห์
ของรัฐ

้ งชีพคนพิการอยู่แล ้วและได ้ย ้ายเข ้ามาในพืนที
้ ต
่ าบล
* กรณี ได ้ร ับเบียยั
้
่
บ ้านเชียงจะต ้องมาขึนทะเบี
ยนทีองค
์การบริหารส่วนตาบลบ ้านเชียง
้ั ่ ง
อีกครงหนึ

เพื่อใช้สิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพต่อเนื่อง......ค่ะ

ขัน้ ตอนการขึน้ ทะเบียน
เพื่อรับเงินเบีย้ ยังชีพผูส้ งู อายุ

่
ยืนเอกสาร
หลักฐาน กรอกแบบฟอร ์ม
้ งชีพ
“แบบคาขอลงทะเบียนร ับเงินเบียยั
ผู ้สูงอายุ ”
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตร อื่นที่ออกโดยหน่วยงานของ
รัฐที่มีรูปถ่าย
สาเนาทะเบียนบ้าน
สาเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (เฉพาะหน้าที่แสดง
ชื่อ และเลขที่บญ
ั ชี)
หมายเหตุ : ในกรณีผสู้ งู อายุท่ีไม่สามารถมาลงทะเบียนด้วยตนเอง อาจ
มอบอานาจให้ผอู้ ่ืนเป็ นผูย้ ่ืนคาขอรับเบีย้ ยังชีพผูส้ งู อายุได้ โดยให้ผรู้ บั มอบ
อานาจติดต่อที่ อบต.บ้านเชียง พร้อมสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของ
ผูร้ บั มอบอานาจ

ขอรับแบบคาขอขึ้นทะเบียนผูส้ งอาย ุ และยื่นเอกสาร
ประกอบได้ที่งานสังคมสงเคราะห์
***กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเชียง***

ขัน้ ตอนการขึน้ ทะเบียน
เพื่อรับเงินเบีย้ ยังชีพคนพิการ
่
ยืนเอกสาร
หลักฐาน กรอกแบบฟอร ์ม
้ งชีพคนพิการ ”
“แบบคาขอลงทะเบียนร ับเงินเบียยั

สาเนาบัตรประจาตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม
คุณภาพชีวิตคนพิการ

สาเนาทะเบียนบ้าน

สาเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (เฉพาะหน้าที่แสดง
ชื่อ และเลขที่บญ
ั ชี)
หมายเหตุ : กรณีท่ีคนพิการไม่สามารถมาลงทะเบียนด้วยตนเอง อาจมอบ
อานาจ เป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้ผดู้ แู ลคนพิการยื่นคาขอแทน แต่ตอ้ งนา
หลักฐานของคนพิการและคนดูแลคนพิการไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ดว้ ย
คนพิการที่เป็ นผูส้ งู อายุสามารถลงทะเบียนเพื่อขอรับเบีย้ ยังชีพผูส้ งู อายุได้ดว้ ย

ขอรับแบบคาขอขึ้นทะเบียนคนพิการ
และยื่นเอกสารประกอบ ได้ที่งานสังคมสงเคราะห์
***กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเชียง***

้
คาชีแจง
ผูส้ งู อายุ / คนพิการที่มีสทิ ธิรบั เงินเบีย้ ยังชีพอยู่แล้วใน
พืน้ ที่อ่ืน ภายหลังได้ยา้ ยทะเบียนบ้านเข้ามาอยู่ในพืน้ ที่ตาบล
บานเชียง ให้มาแจ้งขึน้ ทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบีย้ ยังชีพต่อที่
*** องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเชียง*** แต่สิทธิในการ
รับเงินยังจะคงอยู่ท่ีเดิมจนสิน้ ปี งบประมาณ เช่น

นาง ก. รับเงินเบีย้ ยังชีพอยู่ อบต. กุ๊กไก่ ภายหลังได้
แจ้งย้ายที่อยูม่ าอยูพ่ ืน้ ที่ตาบลบ้านเชียง ในวันที่ 20
กรกฎาคม 2559 นาง ก. ต้ องมาขึน้ ทะเบียนใหม่ ที่ อบต.
บ้านเชียง ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 แต่ นาง ก. จะ
ยังคงรับเงินเบีย้ ยังชีพที่ อบต. กุ๊กไก่ อยู่จนถึงเดือนกันยายน
2561 และมีสทิ ธิรบั เงินเบีย้ ยังชีพผูส้ งอายุท่ี อบต. บ้านเชียง
ในเดือน ตุลาคม 2561 เป็ นต้นไป

ประกาศรายชือ่ ผูม้ ส
ี ท
ิ ธิร ับ
้ งชีพผูส้ งู อายุและคน
เงินเบียยั
พิการ
ให้ผู้ที่มายื่นคาขอรับเบี้ยยังชีพ ตรวจสอบรายชื่อ
ตามประกาศที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ ณ ที่ทาการองค์การ
บริหารส่วนตาบลบ้านเชียง และบอร์ดประชาสัมพันธ์หมู่บ้านภาย
( นับจากวันสิ้นสุดกาหนด การยื่นขอขึ้นทะเบียน วันที่ 30
พฤศจิกายน ของทุกปี )

้ งชีพผู ้สูงอายุและคน
การจ่ายเบียยั
พิการ
อบต.จะดาเนินการเบิก - จ่ายเงินให้กับผู้สูงอายุและคน
พิการที่มาขึ้นทะเบียน ไว้แล้ว โดยจะเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม
ปีถัดไป โดยจะโอนเข้าบัญชีธนาคารตามที่ผู้สูงอายุและคนพิการได้
แจ้งไว้
กาหนดวันจ่ายเงินเบีย้ ยังชีพ ภายในไม่เกินวันที่ 10 ของเดือนทุกเดือน
( ตามความเหมาะสม )

้ ดการร ับเงินเบียยั
้ งชีพ
การสินสุ
1. ตาย
2. ย้ายภูมิลาเนาไปนอกเขต อบต.บ้านเชียง
3. แจ้งสละสิทธิการขอรับเงินเบีย้ ยังชีพ
4. ขาดคุณสมบัติ

่
้ งชีพผู ้สูงอายุ และคน
หน้าทีของผู
ร้ ับเบียยั
พิการ
1. ตรวจสอบรายชื่อของตัวเอง
2. เมื่อย้ายภูมิลาเนาจาก อบต.บ้านเชียง ไปอยูภ่ มู ิลาเนาอื่นต้องแจ้งข้อมูล
เพื่อให้ อบต.บ้านเชียง ได้รบั ทราบ
3. ให้ผทู้ ่ีรบั เบีย้ ยังชีพผูส้ งู อายุและคนพิการ ต้องรายงานตัวแสดงตน หรือรับรอง
การมีชีวิตอยูต่ อ่ อบต.บ้านเชียง ระหว่างวันที่1 - 5 ตุลาคม ของทุกปี หรือ อบต.
บ้านเชียงกาหนด
4. กรณี ตาย ให้ผดู้ แู ลหรือญาติของผูส้ งู อายุ หรือคนพิการของผูร้ บั เงินเบีย้ ยัง
ชีพแจ้งการตาย ให้ อบต.บ้านเชียง ได้รบทราบ
( พร้อมสาเนามรณะบัตร ) ภายใน 7 วัน

้
ขันตอนการขอบั
ตรประจาตัวคนพิการ
1. ไปพบแพทย์เฉพาะทางที่โรงพยาบาล เพื่อวินิจฉัยและออก
เอกสารรับรองความพิการ
2. ดาเนินการทาบัตรประจาตัวคนพิการได้ท่ี สานักพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์จงั หวัดอุดรธานี (ศาลากลางจังหวัด ) หรือที่
อบต.บ้านเชียง โดยใช้เอกสารดังต่อไปนี ้
2.1 เอกสารรับรองความพิการที่รบั รองโดยแพทย์เฉพาะ
ทาง (ตัวจริง)
2.2 รูปถ่ายคนพิการ ขนาด 1 นิว้ จานวน 2 รูป
2.3 สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน 1 ฉบับ
2.4 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน จานวน 1 ฉบับ
2.5 ถ้าคนพิการมีผดู้ แู ล ให้นาสาเนาบัตรประจาตัว
ประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้านของผูด้ แู ลคนพิการ จานวนอย่าง
ละ 1 ฉบับ
3. กรณีบคุ คลอื่นที่ไม่ใช่คนพิการ และผูด้ แู ลคนพิการมาติดต่อขอทาบัตร
ประจาตัวคนพิการ ให้นาหลักฐาน ตามข้อ 2.4 – 2.5 มาด้วย

่ าร ้องเพือขอร
่
้ งชีพผูป้ ่ วย
ข ้อแนะนาสาหร ับการยืนค
ับเงินเบียยั
เอดส ์
1. ผูป้ ่ วยเอดส์มีสิทธิได้รบั เงินสงเคราะห์เบีย้ ยังชีพผูป้ ่ วยเอดส์ตอ้ งมีใบรับรอง
แพทย์ซง่ึ ออกให้โดย สถานพยาบาลของรัฐ ยืนยันว่าป่ วยเป็ นโรคเอดส์จริง
2. ผูป้ ่ วยเอดส์ตอ้ งมีภมู ิลาเนาอยูใ่ นเขตองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเชียง
3. การยื่นคาร้องขอรับเบีย้ ยังชีพผูป้ ่ วยเอดส์ สามารถยื่นคาร้องได้ท่ี กอง
สวัสดิการสังคม อบต.บ้านเชียง โดยนาหลักฐานมาเพื่อประกอบการยื่นดังนี ้
3.1 ใบรับรองแพทย์ซง่ึ ออกให้โดยสถานพยาบาลของรัฐยืนยันว่าป่ วย
เป็ นโรคเอดส์จริง
3.2 บัตรประจาตัวประชาชนฉบับจริง (พร้อมสาเนา)
3.3 ทะเบียนบ้านฉบับจริง (พร้อมสาเนา)
4. กรณีท่ีผปู้ ่ วยเอดส์ไม่สามารถเดินทางมายื่นคาขอรับการสงเคราะห์ดว้ ย
ตนเองได้จะมอบอานาจให้ผอู้ ปุ การะมาดาเนินการแทนได้
5. กรณีผปู้ ่ วยเอดส์ เป็ นผูส้ งู อายุหรือคนพิการ หรือเป็ นทัง้ ผูส้ งู อายุและคน
พิการ สามารถดาเนินการได้ทงั้ หมด
6. กรณีคนพิการที่ได้รบั เงินเบีย้ ยังชีพผูป้ ่ วยเอดส์เสียชีวิตผูด้ แู ลหรือญาติของ
ผูป้ ่ วยเอดส์ท่ีเสียชีวติ ต้อง แจ้งให้กองสวัสดิการสังคม อบต.บ้านเชียงทราบ
ภายใน 7 วัน ( พร้อมสาเนามรณะบัตร )
ใบรับรองแพทย์จะต้องระบุว่าป่ วยเป็ น โรคเอดส์ /AIDs
เท่านัน้ หากระบุว่าป่ วยเป็ น HIV หรือภูมคมกันบกพร่อง จะไม่เข้าหลัก
เกณฑ์การรับเงินสงเคราะห์

ภาคผนวก

้
้
แผนผังแสดงขันตอนและระยะเวลาการปฏิ
บต
ั ริ าชการ ( การรับขึนทะเบี
ยนผู ้สูงอายุ )

่ าขอขึนทะเบี
้
ยืนค
ยนฯ พร ้อมเอกสารหลักฐาน
2 นาที / ราย
่
เจ ้าหน้าทีตรวจสอบเอกสารหลั
กฐาน /
่ ม
สัมภาษณ์ / บันทึกข ้อมูลเพิมเติ
2 นาที / ราย

้
เอกสารสาหร ับการร ับขึนทะเบี
ยนผูส้ งู อายุ
๑. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
๒. สาเนาทะเบียนบ้าน
๓. ใบมอบอานาจ(ถ้ามี)
๔. สาเนาสมุดบัญชี

เสนอคณะกรรมการหรือ
่ ได
่ ้ร ับมอบหมาย
เจ ้าหน้าทีที
ตรวจสอบคุณสมบัติ
1 นาที / ราย
เสนอผูบ้ งั คับบัญชา ( ผูบ้ ริหาร )
1 นาที / ราย

แจ ้งผล / ออกใบร ับลงทะเบียน
ตามแบบคาขอ 1 นาที / ราย

้
้
* ขันตอนการร
ับขึนทะเบี
ยนผูส้ ูงอายุ เดิม 15 นาที/ราย
่ ับลด 5 - 6 นาที / ราย
เวลาปฏิบต
ั งิ านทีปร
หมายเหตุ : รับขึน้ ทะเบียนภายในวันที่ 1 มกราคม - 30 พฤศจิกายน ของทุกปี หรือตามระเบียบกาหนด

้
้
แผนผังแสดงขันตอนและระยะเวลาการปฏิ
บต
ั ริ าชการ ( การรับขึนทะเบี
ยนผู ้พิการ )

ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนฯ พร้อมเอกสำรหลักฐำน ๑ นำที / รำย
่
เจ ้าหน้าทีตรวจสอบเอกสารหลั
กฐาน /
่ ม
สัมภาษณ์ / บันทึกข ้อมูลเพิมเติ
2 นาที / ราย

้
เอกสารสาหร ับการรบั ขึนทะเบี
ยนผูพ
้ ก
ิ าร
๑. สาเนาบัตรประจาตัวผูพ้ ิการ
๒. สาเนาทะเบียนบ้าน
๓. ใบมอบอานาจ(ถ้ามี)
๔. สาเนาสมุดบัญชี

เสนอคณะกรรมการหรือ
่ ได
่ ้ร ับมอบหมาย
เจ ้าหน้าทีที
ตรวจสอบคุณสมบัติ
1 นาที / ราย

เสนอผูบ้ งั คับบัญชา ( ผูบ้ ริหาร )
1 นาที / ราย

แจ ้งผล / ออกใบร ับลงทะเบียน
ตามแบบคาขอ 1 นาที / ราย

้
้
* ขันตอนการร
ับขึนทะเบี
ยนผูส้ ูงอายุ เดิม 15 นาที/ราย
่ ับลด 5 - 6 นาที / ราย
เวลาปฏิบต
ั งิ านทีปร
หมายเหตุ : รับขึน้ ทะเบียนภายในวันที่ 1 มกราคม - 30 พฤศจิกายน ของทุกปี หรือตามระเบียบกาหนด

