คูมือการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพ
... คูมือการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพ ...
 การลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
 การลงทะเบียนและยืน่ คําขอรับเบี้ยความพิการ
 การยื่นคํารองเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส
งานสวัสดิการและสังคม/งานพัฒนาชุมชน
เทศบาลตําบลน้ําโจ
โทร. 054-346238 ตอ11
โทรสาร. 054-346238 ตอ 12

สัญลักษณผูสูงอายุ

สัญลักษณคนพิการ

สัญลักษณวันเอดสโลก

คํานํา
เทศบาลตําบลน้ําโจ มีภารกิจหลักในการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพใหกับผูสูงอายุ ผูพิการ
และผูปวยเอดส โดยถือ ปฏิ บัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจายเงินสงเคราะห
เพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
หลักเกณฑการจายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๒ และแกไ ข
เพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน และ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการจายเบี้ยความพิการ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๓ และแกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน
ดังนั้น เพื่อใหป ระชาชนที่มาขอรับ บริก ารไดมี ความเขาใจที่ถูกตองมีแ นวทางในการ
ปฏิบัติที่ชัดเจน ซึ่งจะนําไปสูความสะดวก รวดเร็ว และถูกตองในการขอรับบริการในเรื่องดังกลาว
องคการบริหารสวนตําบลบานวาน จึงไดจัดทําคูมือการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพ ผูสูงอายุ ผูพิการ และ
ผูปวยเอดส ขึ้น
เทศบาลตํ าบลน้ํ าโจ หวังเป น อยางยิ่งวาคูมือ ฉบั บนี้จ ะเป นสวนหนึ่งที่ ทําใหผู สู งอายุ
ผูพ ิการ และผูปว ยเอดส มีความเขาใจที่ถกู ตองถึงสิทธิพึงจะไดรบั และเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน
ตลอดจนเปนเกณฑการลดดุลพินิจของเจาหนาที่ในการปฏิบัติงาน เพื่อประโยชนสูงสุดในการบริการ
ประชาชนตอไป

งานสวัสดิการและสังคม/งานพัฒนาชุมชน
เทศบาลตําบลน้ําโจ
มกราคม 2562

เป็นวันรับขึนทะเบี ยน
ผูส้ งู อาย ุ และ คนพิการ จ้า.

อย่าลืม !!!! นะจ๊ะ
ไม่มีชือ ไม่มีสิทธิ จ้า !!!

คุณสมบัตขิ องผูมีสิทธิขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพฯ

* ผูสูงอายุ *
ตรวจสอบดูคุณสมบัติของตัวเอง ตามรายการดังนี้
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีภูมิลําเนาอยูในเขตตําบลน้ําโจ ( ตามทะเบียนบาน )
(3) เปนผูที่มีอายุ 60 ป บริบูรณใน ปถัดไป ( ปจจุบัน อายุ
59 ป บริบูรณ )
(4) ไมเปนผูไดรับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชนอื่นใด
จากหนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ไดแก ผูรับเงินบํานาญ เบี้ยหวัด บํานาญ
พิเศษ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน ผูส ูงอายุทอี่ ยูใน
สถานสงเคราะหของรัฐหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นผู
ไดรับเงินเดือน คาตอบแทนรายไดประจํา หรือ
ผลประโยชน ตอบแทนอยางอื่นทีร่ ฐั หรือองคกร
ปกครองสวนทองถิน่ จัดใหเปนประจํา ยกเวน ผูพิการ
และผูปวยเอดสตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
การจายเงินสงเคราะหเพื่อ การยังชีพขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น

ผูพิการ
ตรวจสอบดูคุณสมบัติของตัวเอง ตามรายการดังนี้
1) มีสัญชาติไทย
(2) มีภูมิลําเนาอยูในเขตตําบลน้ําโจ (ตามทะเบียนบาน)
(3) มีบัตรประจําตัวคนพิการตามกฎหมายวาดวยการสงเสริม
คุณภาพชีวิตคนพิการ
(4) ไมเปนบุคคลซึ่งอยูใ นความอุปการะของสถานสงเคราะห
ของรัฐ

* กรณีไดรับเบี้ยยังชีพคนพิการอยูแลวและไดยายเขามาในพื้นที่ตําบลน้ําโจ
จะตองมาขึ้นทะเบียนที่ เทศบาลตําบลน้ําโจ ภายในเดือนนั้น

ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อขอ
รับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
ยื่นเอกสาร หลักฐาน กรอกแบบฟอรม
“แบบคําขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ”
 บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตร อื่นที่ออกโดยหนวยงานของ
รัฐที่มี รูปถาย พรอมสําเนา
 ทะเบียนบาน พรอมสําเนา
 สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร พรอม สําเนา (เฉพาะหนาที่แสดง
ชื่อ และเลขที่บัญชี) สําหรับกรณีที่ผู ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูส ูงอายุ
ประสงคขอรับเงินเบี้ยยังชีพ ผูสูงอายุผานธนาคาร
หมายเหตุ : ในกรณีผูสูงอายุที่ไมสามารถมาลงทะเบียนดวยตนเอง อาจ
มอบอํานาจใหผูอื่นเปนผูยื่นคําขอรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุได โดยใหผรู ับมอบ
อํานาจติดตอที่ เทศบาลตําบลน้ําโจ พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
ของผูรับมอบอํานาจ

*** ขอรับแบบคําขอลงทะเบียนเบียยังชีพผูส้ ูงอาย ุ
และยืนเอกสารประกอบ ได้ที งานสวัสดิการและสังคม
งานพัฒนาช ุมชน สํานักปลัดเทศบาล ***

ขั้นตอนการขึ้นทะเบียน
เพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการ
ยื่นเอกสาร หลักฐาน กรอกแบบฟอรม
“แบบคําขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ ”
 บัตรประจําตัวคนพิการตามกฎหมายวาดวยการสงเสริม
คุณภาพชีวิตคนพิการฉบับจริง พรอมสําเนา
 ทะเบียนบาน พรอมสําเนา
 สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร พรอม สําเนา (เฉพาะหนาที่แสดง
ชื่อ และเลขที่บัญชี) สําหรับกรณีที่ผู ขอรับเงินเบี้ยความพิการ
ประสงคขอรับเงินเบี้ยยังชีพผานธนาคาร
หมายเหตุ : กรณีที่คนพิการไมสามารถมาลงทะเบียนดวยตนเอง อาจมอบ
อํานาจ เปนลายลักษณอักษรใหผูดูแลคนพิการยื่นคําขอแทน แตตองนํา
หลักฐานของคนพิการและคนดูแลคนพิการไปแสดงตอเจาหนาที่ดวย
ผูพ ิการที่เปนผูสูงอายุสามารถลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
ไดดวย

*** ขอรับแบบคําขอขึนทะเบี ยนรับเบียความพิการ
และยืนเอกสารประกอบ ได้ที งานสวัสดิการและสังคม
งานพัฒนาช ุมชน สํานักปลัดเทศบาล ***

คําชี้แจง
ผู้สู ง อายุ ที มี สิ ท ธิ รั บ เงิ น เบี ยยั ง ชี พ อยู่ แ ล้ วในพื นที อื น
ภายหลังได้ ย้ายทะเบียนบ้ า นเข้ ามาอยู่ใ นพืนทีตํ า บลนํ าโจ้
ให้ มาแจ้ งขึนทะเบียนเพือขอรับเงินเบียยังชีพต่อที เทศบาล
ตําบลนําโจ้ แต่สิทธิ ในการรับเงินยังจะคงอยู่ทีเดิมจนสิน
ปี งบประมาณ เช่น
นาง ก. รับเงินเบียยังชีพอยู่ อบต. กุ๊กไก่ ภายหลังได้
แจ้ งย้ ายทีอยู่มาอยู่พืนทีตําบลนําโจ้ ในวันที 20 กรกฎาคม
25 นาง ก. ต้ องมาขึนทะเบียนใหม่ ที เทศบาลตําบล
นําโจ้ ภายในเดือนกันยายน ของปี นนั แต่ นาง ก. จะยังคงรับ
เงินเบียยังชีพที อบต. กุ๊กไก่ อยู่จนถึงเดือน กันยายน 2561
และมีสิทธิรับเงินเบียยังชีพผู้สงู อายุ ทีเทศบาลตําบลนําโจ้ ใน
เดือน ตุลาคม 25 เป็ นต้ นไป

ประกาศรายชื่อ ผูมีสิทธิรับเงิน
เบี้ยยังชีพผูสูงอายุและคนพิการ
ใหผูที่มายื่นคําขอรับเบี้ยยังชีพ มาตรวจสอบ รายชื่อ
ตามประกาศที่บอรดประชาสัมพันธ ณ ที่สํานักงาน
เทศบาลตําบลน้ําโจ ภายในวันที่ 15 มกราคม ของทุกป
( นับจากวันสิ้นสุดกําหนด การยื่นขอลงทะเบียนของ
ทุกป )
การจายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุและคนพิการ

เทศบาลจะดําเนินการเบิก - จายเงินเบี้ยยังชีพใหกับ
ผูสูงอายุและคนพิการที่มาขึ้นทะเบียนไวแลว โดยจะเริ่ม
ตั้งแตเดือนตุลาคม ปถัดไป โดยจะจายเปนเงินสด หรือโอน
เขาบัญชีธนาคาร ตามที่ผูสูงอายุและคนพิการไดแจงความ
ประสงคไว
กําหนดวันจายเงินเบี้ยยังชีพ ภายในไมเกินวันที่ 10 ของเดือนทุกเดือน
( ตามความเหมาะสม )

ชองทางการรับเงินเบี้ยยังชีพ

ผูป้ ระสงค์รบั เงินผ่าน
ธนาคาร

ผูป้ ระสงค์รบั เงินสด

โอนเข้าบัญชีธนาคารใน นาม
ผูส้ งู อายุ ,ผูพ้ ิการ หรือผูร้ บั
มอบอํานาจ

ตามกําหนดการที่เทศบาลกําหนด
ขึ้นอยูกับความเหมาะสม โดยจะมีการ
แจงใหทราบลวงหนา

รับเงินสดในนามผูส้ งู อายุ,ผูพ้ ิการ
หรือผูร้ ับมอบอํานาจ

การคํานวณเงินเบี้ยยังชีพแบบขัน้ บันได
สําหรับผูสูงอายุ
จํานวนเงินเบี้ยยังชีพตอเดือนที่ผูสูงอายุจะไดรับใน ปจจุบัน ( ป 2561)
การจายเงินเบี้ยยังชีพใหแกผูสูงอายุ คิดใน อัตราเบี้ยยังชีพแบบขั้นบันได
แบบ “ขั้นบันได” หมายถึง การแบงชวงอายุของผูสูงอายุออกเปนชวง
ๆ หรือเปนขั้น ขึ้นไปเรื่อย ๆ โดยเริ่ม ตั้งแตอายุ 60 ป
โดยคํานวณตามปงบประมาณ
มิใชปปฏิทิน และไมมีการเพิ่มของอายุระหวางป

ตารางคํานวณเงินเบี้ยยังชีพรายเดือน
สําหรับผูสูงอายุ
( แบบขั้นบันได )
ขั้น
ขั้นที่ 1
ขั้นที่ 2
ขั้นที่ 3
ขั้นที่ 4

ชวงอายุ (ป)
60 – 69 ป
70 – 79 ป
80 – 89 ป
90 ป ขึ้นไป

จํานวนเงิน (บาท)
600
700
800
1,000

วิธีคํานวณอายุของผูสูงอายุ
แล้วปี นี ฉันจะได้เงิน
เบียเท่าไร น้อ ?

* การนับอายุวาจะอยูในขั้นที่เทาไหร ใหนับ ณ วันที่ 1 กันยายนของทุกป
เทานั้น เชน
1. นาง ก. เกิด 1 กันยายน 2487 ณ วันที่ 1 กันยายน 2561 นาง ก.
จะอายุ 70 ป หมายความวา นาง ก. จะไดรบั เงินเบี้ยยังชีพเดือนละ 700
บาท ในเดือน ตุลาคม 2561 (งบประมาณป 2562)
2. นาง ข. เกิด 1 ตุลาคม 2487 ณ วันที่ 1 กันยายน 2561 นาง
ข. จะอายุ 70 ป หมายความวา นาง ข. จะไดรบั เงิน เบี้ยยังชีพ เดือนละ
700 บาท
การนับรอบปีงบประมาณ คือ 1 ต ุลาคม – 30 กันยายน เช่น
ปี งบประมาณ 2561 จะเริ มตังแต่ 1 ตุลาคม 2560-30 กันยายน 2561
ปี งบประมาณ 2562 จะเริ มตังแต่ 1 ตุลาคม 2561-30 กันยายน 2562

การสิ้นสุดการรับเงินเบี้ยยังชีพ
1. ตาย
2. ยายภูมิลําเนาไปนอกเขตเทศบาลตําบลน้ําโจ
3. แจงสละสิทธิการขอรับเงินเบี้ยยังชีพ
4. ขาดคุณสมบัติ

หนาที่ของผูรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ และคนพิการ
1. ตรวจสอบรายชื่อของตัวเอง
2. กรณีผูรบั เงินเบี้ยยังชีพ หรือผูรับมอบอํานาจ แจงรับเปนเงินสด
ตองมารับเงินใหตรงตามวัน เวลา ที่กําหนด
3. เมื่อยายภูมิลําเนาจาก เทศบาลตําบลน้ําโจ ไปอยูภูมิลําเนาอื่น
ตองแจงขอมูลเพื่อให เทศบาลตําบลน้ําโจ ไดรบั ทราบ
4. ใหผูที่รับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุและคนพิการ ตองรายงานตัวแสดงตน
หรือรับรองการมีชีวิตอยูตอ เทศบาลตําบลน้ําโจ ระหวางวันที่ 1 - 30
กรกฎาคม ของทุกป หรือ เทศบาลตําบลน้ําโจกําหนด
5. กรณีตาย ใหผูดูแลหรือญาติของผูสูงอายุ หรือคนพิการของผูรับ
เงินเบี้ยยังชีพแจงการตาย ให เทศบาลตําบลน้ําโจ ไดรับทราบ ( พรอม
สําเนาใบมรณบัตร ) ภายใน 7 วัน

ขั้นตอนการขอบัตรประจําตัวคนพิการ
1. ไปพบแพทยเฉพาะทางที่โรงพยาบาล เพื่อวินิจฉัยและออก
เอกสารรับรองความพิการ
2. ดําเนินการทําบัตรประจําตัวคนพิการไดที่ สํานักพัฒนา
สังคมและความมัน่ คงของมนุษยจงั หวัดลําปาง (ศาลากลางจังหวัด )
หรือที่ เทศบาลตําบลน้ําโจ โดยใชเอกสารดังตอไปนี้
2.1 เอกสารรับรองความพิการที่รับรองโดยแพทย
เฉพาะทาง (ตัวจริง)
2.2 รูปถายคนพิการ ขนาด 1 นิว้ จํานวน 1 รูป
2.3 สําเนาทะเบียนบาน
จํานวน 1 ฉบับ
2.4 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 1 ฉบับ
2.5 ถาคนพิการมีผูดูแล ใหนํา สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชน และสําเนาทะเบียนบานของผูดูแลคนพิการ จํานวน
อยางละ 1 ฉบับ
3. กรณีบุคคลอื่นที่ไมใชคนพิการ และผูดูแลคนพิการมาติดตอ
ขอทําบัตรประจําตัวคนพิการ ใหนําหลักฐาน ตามขอ 2.4 – 2.5
มาดวย

การตออายุบัตรประจําตัวคนพิการ
การดําเนินการตออายุบัตรประจําตัวคนพิการ สามารถตอไดที่ สํานัก
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดลําปาง (ศาลากลางจังหวัด )
หรือที่ เทศบาลตําบลน้ําโจ โดยใชเอกสารดังตอไปนี้
1. สมุด/บัตรประจําตัวคนพิการเลมเดิม
2. เอกสารรับรองความพิการที่รบั รองโดยแพทย เฉพาะทาง (ตัวจริง)
3. รูปถาย ขนาด 1 นิ้ว
จํานวน 1 รูป
4. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบาน อยางละ
จํานวน 1 ฉบับ
6. หลักฐานผูดูแลคนพิการมีผูดูแล ใชสําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชน และสําเนาทะเบียนบาน อยางละ 1 ฉบับ
7. กรณีบุคคลอืน่ ที่ไมใชคนพิการ และผูดูแลคนพิการมาติดตอขอตอ
อายุบัตรประจําตัวคนพิการใหนําหลักฐานตาม ขอ 3,4 มาดวย
การเปลี่ยนผูดูแลคนพิการ
การดําเนินการเปลี่ยนผูดูแลคนพิการ สามารถติดตอไดที่ สํานัก
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดลําปาง (ศาลากลางจังหวัด)
หรือที่ เทศบาลตําบลน้ําโจ โดยใชเอกสารดังตอไปนี้
1. สมุด/บัตรประจําตัวคนพิการเลมเดิม
2. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบาน อยางละ
จํานวน 1 ฉบับ
3. หลักฐานผูดูแลคนพิการคนเดิม ใชสําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชน และสําเนาทะเบียนบาน อยางละ 1 ฉบับ

4. หลักฐานผูดูแลคนพิการคนใหม ใชสําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชน และสําเนาทะเบียนบาน อยางละ 1 ฉบับ
5. หนังสือรับรองการเปนผูดูแลคนพิการ
6. สําเนาบัตรประจําตัวขาราชการของผูรับรอง จํานวน 1 ฉบับ
(กํานัน ผูใหญบาน ส.อบต. หรือ ขาราชการ ระดับ 3 ขึ้นไป)
ขอแนะนําสําหรับการยื่นคํารองเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส
1. ผูปวยเอดสมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส ตองมี
ใบรับรองแพทยซึ่งออกใหโดย สถานพยาบาลของรัฐ ยืนยันวาปวยเปนโรค
เอดสจริง
2. ผูปวยเอดสตองมีภูมิลําเนาอยูในเขตเทศบาลตําบลน้ําโจ
3. การยื่นคํารองขอรับเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส สามารถยื่นคํารองไดที่
งานสวัสดิการและสังคม/งานพัฒนาชุมชน สํานักปลัดเทศบาล โดยนํ า
หลักฐานมาเพื่อประกอบการยื่นดังนี้
3.1 ใบรับรองแพทยซึ่งออกใหโดยสถานพยาบาลของรัฐ
ยืนยันวาปวยเปนโรคเอดสจริง
3.2 บัตรประจําตัวประชาชนฉบับจริง (พรอมสําเนา)
3.3 ทะเบียนบานฉบับจริง (พรอมสําเนา)
4. กรณี ที่ ผู ป ว ยเอดส ไ ม ส ามารถเดิ น ทางมายื่ น คํ า ขอรั บ การ
สงเคราะหดวยตนเองไดจะมอบอํานาจใหผูอุปการะมาดําเนินการแทนได

ขอแนะนําสําหรับการยื่นคํารองเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูป วยเอดส (ตอ)
5. กรณีผูปวยเอดส เปนผูสูงอายุหรือคนพิการ หรือเปนทั้ง
ผูสูงอายุและคนพิการ สามารถดําเนินการไดทั้งหมด
6. กรณีผูปวยเอดสไดรับเบี้ยยังชีพผูปวยเอดสแลวแลว ตอมาไดยาย
ภู มิ ลํ า เนา (ยา ยชื่ อ ในทะเบี ย นบา น) ไปอยู ในเขตองค ก รปกครองส ว น
ทองถิ่นอื่น ผูปวยเอดสตองดําเนินการยื่นคํารองขอรับเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส
อีกครั้ง ณ องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ยายภูมิลําเนาเขาไปอยูใหม ( เพื่อ
รับเงินเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส จากองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ยายเขาไป
อยูใหม) ซึ่งถาผูปวยเอดส ไมดําเนินการยื่นคํารองขอรับเบี้ยยังชีพผูปวย
เอดส อีกครั้ง ณ องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ยายภูมิลําเนาเขาไปอยูใหม
ผูป ว ยเอดสจะได รับ เงิน เบี้ ย ยัง ชีพ ผู ปว ยเอดส ถึ ง เดือ นที่ ยา ยภูมิลํ า เนา
เทานั้น
7. กรณีคนพิการที่ไดรับเงินเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส เสียชีวิต ผูดูแล
หรือญาติของผูปวยเอดสที่เสียชีวิตตอง แจงให งานสวัสดิการและสังคม/
งานพัฒนาชุมชน สํานักปลัดเทศบาล ทราบ ภายใน 7 วัน ( พรอมสําเนาใบ
มรณบัตร )

ใบรับรองแพทย์จะต้องระบุว่าป่ วยเป็ น โรคเอดส์ /AIDs
เท่านัน หากระบุว่าป่ วยเป็ น HIV หรือภูมิคมุ้ กันบกพร่อง จะ
ไม่เข้าหลักเกณฑ์การรับเงินสงเคราะห์

ภาคผนวก

แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบตั ิราชการ ( การรับขึ้นทะเบ
ยื่นคําขอขึ้นทะเบียนฯ พรอมเอกสารหลักฐาน
1 นาที / ราย

เจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน / สัมภาษณ / บันทึก
ขอมูลเพิ่มเติม 1.5 นาที / ราย

เอกสารสําหรับการรับขึ้นทะเบียนผูสูงอายุ
๑. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
๒. สําเนาทะเบียนบาน
๓. ใบมอบอํานาจ(ถามี)
๔. สําเนาสมุดบัญชี ( กรณีโอนเขาบัญชี )

เสนอคณะกรรม
มอบหมาย

เสนอผูบังคับบัญชา (

แจงผล / ออกใบรับ
1

* ขั้นตอนการรับขึ้นทะเบียนผูพิการ เดิม 15 นาที/ราย เวลาปฏิบตั ิงานที่ปรับลด 5 - 6 นาที / ราย
หมายเหตุ : รับขึ้นทะเบียนตามระเบียบกําหนด
เจาหนาที่ที่ไดรับการแตงตั้งรับขึ้นทะเบียนผูสูงอายุ

แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ( การรับขึ้นทะเบียนผูพ ิการ )
ยื่นคําขอขึ้นทะเบียนฯ พรอมเอกสารหลักฐาน
๑ นาที / ราย

เจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน / สัมภาษณ / บันทึก
ขอมูลเพิ่มเติม 1.5 นาที / ราย

เอกสารสําหรับการรับขึ้นทะเบียนผูสูงอายุ
๑. สําเนาบัตรประจําตัวผูพิการ
๒. สําเนาทะเบียนบาน
๓. ใบมอบอํานาจ(ถามี)
๔. สําเนาสมุดบัญชี ( กรณีโอนเขาบัญชี )

เสนอคณะกรรมการหรือเจาหนาที่ที่ไดรับ
มอบหมาย ตรวจสอบคุณสมบัติ

เสนอผูบังคับบัญชา ( ผูบ ริหาร ) 1 นาที / ราย

แจงผล / ออกใบรับลงทะเบียนตามแบบคําขอ
1 นาที / ราย

* ขั้นตอนการรับขึ้นทะเบียนผูพิการ เดิม 15 นาที / ราย เวลาปฏิบัติงานที่ปรับลด 5 - 6 นาที / ราย
หมายเหตุ : รับขึ้นทะเบียนตามระเบียบกําหนด
เจาหนาที่ที่ไดรับการแตงตั้งรับขึ้นทะเบียนผูพ ิการ

สารพันคําถาม
ถาม
* ผูสงู อายุที่อยูในคุกสามารถขึ้นทะเบียนผูสูงอายุไดหรือไม ?
ตอบ
ขึ้นทะเบียนได เพราะถือวาเปนผูส ิทธิ์ตามระเบียบ หรือ กรณี
ไดรับเงินเบี้ยยังชีพอยูแลว ภายหลังตองโทษ คดีสิ้นสุด ไดรับโทษ
จําคุก ถือวาเปนผูม ีคุณสมบัตหิ รือมีสิทธิไดรบั เงินเบี้ยยังชีพ
เชนกัน
ถาม
* บุคคลที่เปนโรคเรื้อนและไดรับเงินจากกรมควบคุมโรค
สามารถขึ้น ทะเบียนผูสูงอายุไดหรือไม ?
ตอบ
ขึ้นทะเบียนได

ถาม
* ถาผูสูงอายุรับเงินเบี้ยคนพิการ และผูปวยเอดส อยูแลว จะ
สามารถขึ้น ทะเบียนผูสูงอายุและรับเงินเบี้ยยังชีพผูส ูงอายุได
หรือไม
ตอบ
ขึ้นทะเบียนไดและสามารถรับเงินได.....จา
ถาม
* ขึ้นทะเบียนไดและสามารถรับเงินได.....จา
พระภิกษุสงฆสามารถขึ้นทะเบียนผูสูงอายุ
ไดหรือไม
ตอบ
ขึ้นทะเบียนได........จา ยกเวนพระภิกษุสงฆที่ไดรบั เงินเดือน
(เงินนิตยภัต) เชน เจาอาวาส เจาคณะตําบล เปนตน ...จา
ถาม
* ขาราชการที่รับเงินบําเหน็จ สามารถขึ้นทะเบียนผูสูงาอายุได
หรือไม
ตอบ
ขึ้นทะเบียนไดคะ

ถาม
* ผูที่ดํารงตําแหนงทางการเมือง นายก อบต., รองนายก อบต.,
สมาชิกสภา , กํานัน , ผูใหญบาน สามารถขึ้นทะเบียน
ผูสูงอายุไดหรือไม
ตอบ
ขึ้นทะเบียนไมไดคะ เนื่องจากมีเงินเดือนประจํา แตเมื่อ
พนจากตําแหนงแลว สามารถมาขึ้นทะเบียนไดคะ
ถาม
* ถาผูสูงอายุอาศัยอยูที่ตางประเทศ แตยงั มีชื่ออยูในทะเบียน
บานในประเทศไทย สามารถขึ้นทะเบียนผูสูงอายุไดหรือไม
ตอบ
สามารถขึ้นทะเบียนได โดยการมอบอํานาจใหบุคคลยื่นแทน
ถาม
* ผูสงู อายุที่รับเบี้ยยังชีพอยูแลว สามารถเปลี่ยนแปลงวิธีการรับ
เงินไดหรือไม
ตอบ
ไดคะ โดยมายื่นความประสงคไดที่ งานสวัสดิการและสังคม/
งานพัฒนาชุมชน สํานักปลัดเทศบาล
*******************
มีขอสงสัย นอกเหนือจากคูมือฯ ติดตอสอบถามไดที่
งานสวัสดิการและสังคม/งานพัฒนาชุมชน สํานักปลัดเทศบาล
โทร. 054-346238 ตอ 11
โทรสาร 054-346238 ตอ 12

