คูม่ ือการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพ
องค์การบริหารส่วนตาบลดม
อาเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

คู่มือการปฏิบัตงิ านเบี้ยยังชีพ
 การลงทะเบียนและยื่นคารับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
 การลงทะเบียนและยื่นคารับเบี้ยผู้พิการ
 การลงทะเบียนและยื่นคารับเบี้ยผู้ป่วยเอดส์

โดย
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลดม
โทรสาร 044-148-266

๒

การขึ้นทะเบียนรับเงิน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

คุณสมบัติของผู้มีสทิ ธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
1. สัญชาติไทย
2. มีอายุ 59 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป (ในกรณีที่ทะเบียนราษฎร์
ระบุเฉพาะปีเกิด ให้ถือว่าบุคคลนั้นเกิดวันที่ 1 มกราคมของปีนั้น
เช่น เกิด พ.ศ.2497 ให้ถือว่าเกิด วันที่ 1 มกราคม 2497)
3. มีภูมิลาเนาอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลดม
4. ไม่เป็นผู้ที่รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ
หรือเทศบาล อบต. ได้แก่ ผู้รับเงินบานาญ เบี้ยหวัด บานาญพิเศษ หรือเงินอื่นใดในลักษณะ
เดียวกัน ผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ที่ได้รับ
เงินเดือน ค่าตอบแทน รายได้ประจา หรือผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นที่รัฐหรือเทศบาล
อบต. จัดให้เป็นประจา ยกเว้นผู้พิการหรือผู้ป่วยเอดส์ตามระเบียบ

 หลักฐานในการขึ้นทะเบียนดังนี้
1. บัตรประจาตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกให้โดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย
พร้อมสาเนา จานวน 1 ชุด
2. ทะเบียนบ้านพร้อมสาเนา จานวน 1 ชุด
3. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร พร้อมสาเนา (เฉพาะหน้าที่แสดงชื่อ และเลขที่บัญชี)
สาหรับกรณีที่ผู้ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุผ่านธนาคาร
จานวน 1 ชุด

 ผู้อื่นยื่นเอกสารแทนผู้สูงอายุได้หรือไม่ ?
ในกรณีผู้สูงอายุที่ไม่สามารถมาลงทะเบียนด้วยตนเอง อาจมอบอานาจให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่น
คาขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ โดยให้ผู้รับมอบอานาจติดต่อที่ อบต.ดม โดยต้องมีหนังสือมอบ
อานาจตัวจริง พร้อมสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนและทะเบียนบ้า นของผู้รับมอบอานาจ
อย่างละ 1 ชุด

๓

 ยื่นเอกสารแล้วจะได้รับเงินเมื่อไหร่ ?
ผู้สูงอายุที่ขึ้นทะเบียนไว้ ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน ของทุกปี จะได้รับเงินเบี้ยยัง
ชีพ เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม ของปีถัดไป (ไม่มีการจ่ายย้อนหลัง)

 ผู้สูงอายุแต่ละคนจะได้รับเงินเท่าไหร่ ?
ปัจจุบันได้จ่ายแบบขึ้นบันได ดังนี้
อายุ 60 – 69 ปี จะได้รับ 600 บาท
อายุ 70 – 79 ปี จะได้รับ 700 บาท
อายุ 80 – 89 ปี จะได้รับ 800 บาท
อายุ 90 ปีขึ้นไป จะได้รับ 1,000 บาท
ในกรณีผู้สูงอายุที่มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุย้ายทะเบียนบ้านให้เทศบาล หรือ
อบต. ที่เคยจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเดิมยังคงจ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุจนกว่าจะสิ้นสุด
ปีงบประมาณนั้น คือเดือนกันยายน หากมีความประสงค์จะรับเบี้ยยังชีพกับเทศบาล หรือ
อบต. แห่งใหม่ต้องไปจดทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพที่เทศบาลหรือ อบต. แห่งใหม่ ภายใน
1 - 30 พฤศจิกายน ของทุกปี และเริ่มรับเงินที่ใหม่ในเดือนตุลาคม ของปีถัดไป

 วันเวลาที่เปิดให้บริการ
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (1 – 30 พฤศจิกายน) ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา
08.30 น. – 16.30 น.

 ขั้นตอนการให้บริการ
1. ผู้สูงอายุยื่นเอกสารที่ใช้ในการลงทะเบียนผู้สูงอายุ
2. เจ้าหน้าที่รับเอกสาร ตรวจสอบเอกสาร ตรวจสอบคุณสมบัติ

 ระยะเวลา

ระยะเวลาดาเนินการรวม 30 นาที

๔

 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
งานพัฒนาชุมชน สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลดม

 ยื่นเอกสารแล้วได้รับเงินเมื่อไร
ผู้สูงอายุที่ขึ้นทะเบียนไว้ ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน ของทุกปี
จะได้รับเงินเบี้ยยังชีพ เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม ของปีถัดไป (ไม่มีการจ่ายย้อนหลัง)

 หมายเหตุ
เอกสารต้องลงลายมือชื่อ สาเนาถูกต้องทุกฉบับผู้สูงอายุที่ไม่สามารถเขียนได้
ให้พิมพ์ลายมือแทน

๕

การขึ้นทะเบียนรับเงิน
เบี้ยยังชีพผู้พิการ

 จดทะเบียนความพิการได้ที่
สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์ โทรศัพท์ 044558408
 หลักฐานการจดทะเบียนคนพิการ/ต่ออายุบัตรคนพิการ
 ในกรณีที่คนพิการไปด้วยตนเองให้เตรียมเอกสารดังนี้
1. เอกสารรับรองความพิการจากโรงพยาบาลของรัฐออกโดยแพทย์ จานวน 1
ฉบับ
2. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้าน
จานวน 1 ฉบับ
3. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้าน (ผู้ดูแลผู้พิการ)
จานวน 1 ฉบับ
4. รูปถ่ายคนพิการ ขนาด 1 นิ้ว ที่เป็นปัจจุบัน หรือถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
จานวน 2 ใบ
ในกรณีเป็นเด็กใช้สูติบัตร พร้อมทั้งถ่ายสาเนาจานวน 1 ชุด (กรณียื่นแทนให้นา
บัตร ประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้ยื่นแทนมาด้วย)

 ในกรณีที่ไปดาเนินการแทนคนพิการให้เตรียมเอกสารเพิ่มเติมดังนี้
1. สาเนาประจาตัวบัตรประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้าน จานวน 1 ฉบับ
2. หนังสือมอบอานาจ
จานวน 1 ฉบับ
3. รูปถ่ายคนพิการ ขนาด 1 นิ้ว ที่เป็นปัจจุบัน หรือถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
จานวน 2 ใบ

๖

 หลังจากจดทะเบียนความพิการแล้วองค์การบริหารส่วนตาบลดมจะ
ช่วยเหลืออย่างไร
นาบัตรประจาตัวคนพิการมาขึ้นบัญชีเพื่อขอรับเงินความพิการที่ งานพัฒนา
ชุมชน องค์การบริหารส่วนตาบลดม จะมีเจ้าหน้าที่คอยให้คาปรึกษาและแนะนาการขึ้น
บัญชี เพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการ
การจดทะเบียนรับเบี้ยความพิการ (รับขึ้นทะเบียนทุกวันในวันและเวลาราชการ)

 คุณสมบัติของผู้มสี ิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพความพิการ

1. สัญชาติไทย
2. มีบัตรประจาตัวคนพิการ
3. มีชื่ออยู่ในทะเบียนราษฎร์องค์การบริหารส่วนตาบลแชะ
4. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ในความอุปการะของสถานสงเคราะห์ของรัฐ
5. ในกรณีผู้พิการเป็นผู้ซึ่งต้องขังหรือจาคุกอยู่ในเรือนจา ทัณฑ์สถานหรือสถานคุม
ขัง ของกรมราชทัณฑ์ หรือเป็นผู้ซึ่งถูกควบคุมอยู่ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและ
เยาวชน หรือ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน ให้ไปลงทะเบียนและยื่นคาขอรับเบี้ย
ความพิการต่อผู้บังคับบัญชา หรือผู้อานวยการตามสถานที่ที่อยู่

ขั้นตอนการขอบัตรประจาตัวคนพิการ
1. ไปพบแพทย์เฉพาะทางที่โรงพยาบาล เพื่อวินิจฉัยและออกเอกสารรับรองความพิการ
2. ดาเนินการทาบัตรประจาตัวคนพิการได้ที่ สานักพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดสุรินทร์ โดยใช้เอกสารดังต่อไปนี้
2.1 เอกสารรับรองความพิการที่รับรองโดยแพทย์เฉพาะทาง (ตัวจริง)
2.2 รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว
จานวน 2 รูป
2.3 สาเนาทะเบียนบ้าน
จานวน 1 ฉบับ
2.4 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน จานวน 1 ฉบับ
2.5 ถ้าคนพิการมีผู้ดูแล ให้นาสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้านของ
ผู้ดูแลคนพิการ จานวนอย่างละ 1 ฉบับ
3. กรณีบุคคลอื่นที่ไม่ใช่คนพิการ และผู้ดูแลคนพิการมาติดต่อขอทาบัตรประจาตัวคนพิการ ให้
นาหลักฐาน ตามข้อ 2.4 – 2.5 มาด้วย

๗

 วันเวลาที่เปิดให้บริการ
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (1 - 30 พฤศจิกายน) ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา
08.30 น. – 16.30 น.

 ขั้นตอนการให้บริการ

1. ผู้พิการยื่นเอกสารที่ใช้ในการลงทะเบียนผู้พิการ
2. เจ้าหน้าที่รับเอกสาร ตรวจสอบเอกสาร ตรวจสอบคุณสมบัติ
3. เสนอคณะผู้บริหาร

 ระยะเวลา
ใช้ระยะเวลา ไม่เกิน 1 วัน

 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
งานพัฒนาชุมชน สานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลดม

 ยื่นเอกสารแล้วได้รับเงินเมื่อไร
ผู้พิการที่ขึ้นทะเบียนจะได้รับเงินเบี้ยยังชีพ เริ่มตั้งแต่เดือนถัดไป (ไม่มีการจ่าย
ย้อนหลัง)

 หมายเหตุ

เอกสารต้องลงลายมือชื่อสาเนาถูกต้องทุกฉบับ ผู้พิการที่ไม่สามารถเขียนได้
ให้พิมพ์ลายมือแทน

การต่ออายุบัตรประจาตัวคนพิการ
การดาเนินการต่ออายุบัตรประจาตัวคนพิการ สามารถต่อได้ที่ สานักพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์จังหวัดเลย (ศาลากลางจังหวัด) โดยใช้เอกสารดังต่อไปนี้
1. สมุด/บัตรประจาตัวคนพิการเล่มเดิม
2. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว
จานวน 1 รูป
3. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ จานวน 1 ฉบับ
4. หลักฐานผู้ดูแลคนพิการมีผู้ดูแล ใช้สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียน
บ้าน อย่างละ 1 ฉบับ
5. กรณีบุคคลอื่นที่ไม่ใช่คนพิการ และผู้ดูแลคนพิการมาติดต่อขอต่ออายุบัตรประจาตัวคน
พิการให้นาหลักฐานตามข้อ 3-4 มาด้วย

๘

การเปลี่ยนผู้ดูแลคนพิการ
การดาเนินการเปลี่ยนผู้ดูแลคนพิการ สามารถติดต่อได้ที่สานักพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์ โดยใช้เอกสารดังต่อไปนี้
1. สมุด/บัตรประจาตัวคนพิการเล่มเดิม
2. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ จานวน 1 ฉบับ
3. หลักฐานผู้ดูแลคนพิการคนเดิม ใช้สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียน
บ้าน อย่างละ 1 ฉบับ
4. หลักฐานผู้ดูแลคนพิการคนใหม่ ใช้สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียน
บ้าน อย่างละ 1 ฉบับ
5. หนังสือรับรองการเป็นผู้ดูแลคนพิการ
6. สาเนาบัตรประจาตัวข้าราชการของผู้รับรอง
จานวน 1 ฉบับ (กานัน ผู้ใหญ่บ้าน ส.อบต. หรือ ข้าราชการ ระดับ 3 ขึ้นไป)

๙

การขึ้นทะเบียนรับเงิน
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

ข้อแนะนาสาหรับการยื่นคาร้องเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
1. ผู้ป่วยเอดส์มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ต้องมีใบรับรองแพทย์ซึ่ง
ออกให้โดย สถานพยาบาลของรัฐ ยืนยันว่าป่วยเป็นโรคเอดส์จริง
2. ผู้ป่วยเอดส์ต้องมีภูมิลาเนาอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบล โคกขมิ้น
3. การยื่นคาร้องขอรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ สามารถยื่นคาร้องได้ที่ ส่วนสวัสดิการสังคม
โดยนาหลักฐานมาเพื่อประกอบการยื่นดังนี้
3.1 ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้โดยสถานพยาบาลของรัฐ ยืนยันว่าป่วยเป็นโรค
เอดส์จริง
3.2 บัตรประจาตัวประชาชนฉบับจริง (พร้อมสาเนา)
3.3 ทะเบียนบ้านฉบับจริง (พร้อมสาเนา)
4. กรณีที่ผู้ป่วยเอดส์ไม่สามารถเดินทางมายื่นคาขอรับการสงเคราะห์ด้วยตนเองได้จะมอบ
อานาจให้ผู้อุปการะมาดาเนินการแทนได้
5. กรณีผู้ป่วยเอดส์ เป็นผู้สูงอายุหรือคนพิการ หรือเป็นทั้งผู้สูงอายุและคนพิการ สามารถ
ดาเนินการได้ทั้งหมด
6. กรณีผู้ป่วยเอดส์ได้รับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์แล้วแล้ว ต่อมาได้ย้ายภูมิลาเนา (ย้ายชื่อใน
ทะเบียนบ้าน) ไปอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ผู้ป่วยเอดส์ต้องดาเนินการยื่น
คาร้องขอรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ อีกครั้ง ณ องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นที่ย้ายภูมิลาเนา
เข้าไปอยู่ใหม่ (เพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ย้ายเข้า
ไปอยู่ใหม่) ซึ่งถ้าผู้ป่วยเอดส์ไม่ดาเนินการยื่นคาร้องขอรับเบี้ย ยังชีพผู้ป่วยเอดส์ อีกครั้ง ณ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ย้ายภูมิลาเนาเข้าไปอยู่ใหม่ ผู้ป่วยเอดส์จะได้รับเงินเบี้ยยังชีพ
ผู้ป่วยเอดส์ ถึงเดือนที่ย้ายภูมิลาเนา เท่านั้น
7. กรณีคนพิการที่ได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เสียชีวิต ผู้ดูแลหรือญาติของผู้ป่วยเอดส์
ที่เสียชีวิตต้อง แจ้งให้ ส่วนสวัสดิการสังคมทราบภายใน 7 วัน

๑๐

 ระยะเวลา
ใช้ระยะเวลา ไม่เกิน 1 วัน

 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

งานพัฒนาชุมชน สานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลดม

 ยื่นเอกสารแล้วได้รับเงินเมื่อไร

ผู้ป่วยเอดส์ที่ขึ้นทะเบียนไว้จะได้รับเงินเบี้ยยังชีพในเดือนถัดไปหลังจากขึ้น ทะเบียน

 หมายเหตุ

เอกสารต้องลงลายมือชื่อ สาเนาถูกต้องทุกฉบับ ผู้ป่วยเอดส์ที่ไม่สามารถเขียนได้ ให้
พิมพ์ลายมือแทน

 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
งานพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนตาบลดม อาเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์32150
โทร 044-148266
โทรสาร 044-148266
หรือเว็บไซต์ http://www.chae.go.th

๑๑

คาชี้แจง

 ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ ที่มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพ อยู่แล้วในพื้นที่อื่น ภายหลังได้ย้ายทะเบียน
บ้านเข้ามาอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลดม ให้มาขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพที่องค์การ
บริหารส่วนตาบลดม แต่สิทธิ การรับเงินยังรับอยู่ที่เดิม จนสิ้นปีงบประมาณ นั้น
  ตัวอย่าง เช่น นายแดง รับเงินเบี้ยยังชีพฯ อยู่ที่ องค์การบริหารส่วนตาบลสังขะ
ภายหลังได้ แจ้งย้า ยมาอยู่พื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลดม ในวัน ที่ 15 มิถุน ายน 2557
นายแดง ต้ องมาขึ้น ทะเบียนใหม่ที่องค์การบริ หารส่วนตาบลดม ภายในเดือนพฤศจิกายน
2557 แต่ นายแดง ยังคงรับเงินจากองค์การบริหารส่วนตาบลสังขะ จนถึง เดือนกันยายน
2557 และจะได้รับเงินเบี้ยยัง ชีพจากองค์การบริหารส่วนตาบลดมในเดือนตุลาคม 2558
เป็นต้นไป

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงิน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ให้ผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพ มาตรวจสอบรายชื่อตามประกาศที่ป้ายประชาสัมพันธ์ ณ ที่
ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลดม ภายในวันที่ 15 ธันวาคม ของทุกปี (นับจากวันที่สิ้นสุด
กาหนดการลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพฯ คือ วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน ของทุกปี)
เบี้ยคนผูพ้ กิ าร
อบต.ดม จะประกาศรายชื่ อคนพิการที่มาลงทะเบียนขอรับเบี้ยคนพิการเป็นรายเดือน
โดยประกาศดังกล่าวจะจาแนกรายชื่อคนพิการตามเดือนที่จดทะเบียน

การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ
องค์การบริ หารส่วนต าบลดม จะดาเนิน การเบิกจ่ายเงิน เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ที่มาขึ้น
ทะเบียนไว้แล้ว โดยจะเริ่มจ่ายตั้งแต่เดือนตุลาคม ของปีถัดไป โดยจะจ่ายเป็นเงินสด หรือโอน
เข้าบัญชี ตามที่ผู้มีสิทธิได้แจ้งความประสงค์ไว้
สาหรับคนพิการที่มาขึ้นทะเบียนไว้ แต่ จะดาเนินการจ่ายเบี้ยคนพิการ ในเดือนถัดไปที่
ได้ประกาศ

๑๒

กาหนดวันจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ ภายในวันที่ 1-10
ของเดือน (ตามความเหมาะสม)

ช่องทางการรับเงินเบี้ยยังชีพ

ผู้ประสงค์รับเงินผ่าน
ธนาคาร

โอนเข้าบัญชีธนาคารใน นามผู้สูงอายุ ,
คนพิการ หรือผู้รับมอบอานาจ

ผู้ประสงค์รับเงินสด

ตามจุดที่ได้แจ้งไว้ เช่น งานสวัสดิการสังคมและ
พัฒนาสังคม ศาลากลางหมู่บ้าน/กานัน ผู้ใหญ่บ้าน
ทุกหมู่บ้าน หรือ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม โดยจะมี
การแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

รับเงินสดในนามผู้สูงอายุ, คนพิการ หรือผู้รับมอบ
อานาจ

๑๓

วิธีคานวณอายุของผู้สูงอายุ
แล้วปีนี้ ฉันจะได้เงินเบี้ย
เท่าไร หนอ ?

การนับอายุว่าจะอยู่ในขั้นที่เท่าไหร่ ให้นับ ณ วันที่ 30 กันยายน
เท่านั้น
การนับรอบปีงบประมาณ คือ 1 ตุลาคม – 30 กันยายน เช่น
ปีงบประมาณ 2558 จะเริม่ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2557-30 กันยายน 2558
ปีงบประมาณ 2559 จะเริม่ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2558-30 กันยายน 2559
ปีงบประมาณ 2559 จะเริม่ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2559-30 กันยายน 2560

การสิ้นสุดการรับเงินเบี้ยยังชีพ
1. ตาย
2. ย้ายภูมิลาเนาไปนอกเขต อบต.โคกขมิ้น
3. แจ้งสละสิทธิการขอรับเงินเบี้ยยังชีพ
4. ขาดคุณสมบัติ

หน้าที่ของผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และคนพิการ
1. ตรวจสอบรายชื่อของตัวเอง
2. กรณีผู้รับเงินเบี้ยยังชีพ หรือผู้รับมอบอานาจ แจ้งรับเป็นเงินสด ต้องมารับเงินให้ตรงตาม
วัน เวลา ที่กาหนด
3. เมื่อย้ายภูมิลาเนาจาก อบต.ดม ไปอยู่ภูมิลาเนาอื่นต้องแจ้งข้อมูลเพื่อให้ อบต.ดมได้
รับทราบ
4. ให้ผู้ที่รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ แสดงการมีชีวิตอยู่ต่อ อบต. ดม ระหว่างวันที่
1 - 5 ตุลาคม ของทุกปี
5. กรณีตาย ให้ผู้ดูแลหรือญาติของผู้สูงอายุ หรือคนพิการของผู้รับเงินเบี้ยยังชีพแจ้งการตาย
ให้ อบต. ดมได้รับทราบ (พร้อมสาเนามรณบัตร) ภายใน 7 วัน

๑๔

ภาคผนวก

15

แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
(การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ)
ยื่นคาขอขึ้นทะเบียนฯพร้อมเอกสารหลักฐาน
3 นาที/ราย

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน/
สัมภาษณ์/บันทึกข้อมูลเพิ่มเติม

รวบรวมเอกสารเสนอคณะกรรมการ
ตรวจสอบคุณสมบัติ

2 นาที/ราย

เอกสารสาหรับการ
รับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ
1. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
2. สาเนาทะเบียนบ้าน
3. ใบมอบอานาจ(ถ้ามี)
4. สาเนาสมุดบัญชี (กรณีโอนเข้าบัญชี)

เสนอผู้บังคับบัญชา(ผู้บริหาร)/จัดทา
ประกาศรายชื่อ

16

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

แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
(การรับขึ้นทะเบียนผู้พกิ าร)
รับบัตรคิว
ที่เจ้าหน้าที่

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน/
สัมภาษณ์/บันทึกข้อมูลเพิ่มเติม

ยื่นคาขอขึ้นทะเบียนฯพร้อมเอกสารหลักฐาน
3 นาที/ราย

รวบรวมเอกสารเสนอคณะกรรมการ
ตรวจสอบคุณสมบัติ

2 นาที/ราย

เอกสารสาหรับการ
* หมายเน รับขึ้นทะเบียนผู้พิการ
1. สาเนาบัตรประจาตัวผู้พิการ
2. สาเนาทะเบียนบ้าน
3. ใบมอบอานาจ(ถ้ามี)
4. สาเนาสมุดบัญชี (กรณีโอนเข้าบัญชี)

เสนอผู้บังคับบัญชา(ผู้บริหาร)/จัดทา
ประกาศรายชื่อ

17

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

แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
(การเบิก-จ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ)
จัดทาบัญชีรายชื่อและบันทึกข้อความ
( 1 วัน)

เสนอผู้บังคับบัญชาอนุมัติ
เอกสารสาหรับการรับเงินสด
1. แสดงบัตรประจาตัวประชาชนผู้สูงอายุ / ผู้รับ
แทน
(กรณีมอบอานาจ)
2. หนังสือมอบอานาจ กรณีมอบอานาจ

จัดทาฎีกาเบิกจ่ายเงิน

ตรวจฎีกา/จัดทาเช็คเบิกเงิน
(กองคลัง)

ส่งเอกสาร ธนาคาร
รับเงินได้ไม่เกิน 10 ของทุกเดือน
ธ.กรุงไทย

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

รับเงินผ่าน
ธนาคาร

1 วัน

รับเงินสดได้ไม่เกินวันที่ 10 ของทุกเดือน
ยื่นบัตรประจาตัวประชาชนของผู้มีสิทธิ์/ใบมอบอานาจ
จนท.ตรวจสอบรายชื่อ ลงชื่อผู้รับเงิน

18

แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
(การเบิก-จ่ายเบี้ยความพิการ)
จัดทาบัญชีรายชื่อและบันทึกข้อความ
( 1 วัน)
เสนอผู้บังคับบัญชาอนุมัติ
เอกสารสาหรับการรับเงินสด
1. แสดงบัตรประจาตัวประชาชนผู้สูงอายุ / ผู้รับ
แทน (กรณีมอบอานาจ)
2. หนังสือมอบอานาจ กรณีมอบอานาจ

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

จัดทาฎีกาเบิกจ่ายเงิน

ตรวจฎีกา/จัดทาเช็คเบิกเงิน

1 วัน

(กองคลัง)
ส่งเอกสาร ธนาคาร
รับเงินได้ไม่เกินวันที่ 10 ของทุกเดือน
ธ.กรุงไทย

รับเงินผ่านธนาคาร
รับเงินสดได้ไม่เกินวันที่ 10 ของทุกเดือน

ยื่นบัตรประจาตัวประชาชนของผู้มีสิทธิ์/ใบมอบอานาจ
จนท.ตรวจสอบรายชื่อ ลงชื่อผู้รับเงิน
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สารพันคาถาม
ถาม
ผู้สูงอายุที่อยู่ในคุกสามารถขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุได้หรือไม่ ?

ตอบ
ขึ้นทะเบียนไม่ได้ เพราะถือว่าได้รับการดูแลจากทางภาครัฐอยู่
แล้ว หรือ กรณีได้รับเงินเบี้ยยังชีพอยู่แล้ว ภายหลังต้องโทษ คดี
สิ้นสุด ได้รับโทษจาคุก ถือ ว่าเป็นผูข้ าดคุณสมบัตไิ ม่มีสิทธิได้รบั
เงินเบี้ยยังชีพ เช่นกัน

ถาม
บุคคลที่เป็นโรคเรื้อนและได้รบั เงินจากกรมควบคุมโรค
สามารถขึ้น ทะเบียนผู้สูงอายุได้หรือไม่ ?

ตอบ
ขึ้นทะเบียนได้
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ถาม
ถ้าผูส้ ูงอายุรบั เงินเบี้ยคนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ อยู่แล้ว จะ
สามารถขึ้น ทะเบียนผู้สูงอายุและรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้
หรือไม่

ตอบ
ขึ้นทะเบียนได้และสามารถรับเงินได้.....จ้า

ถาม
พระภิกษุสงฆ์สามารถขึ้นทะเบียนผูส้ ูงอายุ
ได้หรือไม่

ตอบ
ขึ้นทะเบียนได้........จ้า ยกเว้นพระภิกษุสงฆ์ที่ได้รับเงินเดือน
(เงินนิตยภัต) เช่น เจ้าอาวาส เจ้าคณะตาบล เป็นต้น ...จ้า

ถาม
ข้าราชการที่รับเงินบาเหน็จ สามารถขึ้นทะเบียนผู้สูงาอายุ
ได้หรือไม่

ตอบ
ขึ้นทะเบียนได้ค่ะ
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ถาม
ผู้ที่ดารงตาแหน่งทางการเมือง นายก อบต., รองนายก
อบต., สมาชิกสภา , กานัน , ผู้ใหญ่บ้าน สามารถขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ
ได้หรือไม่

ตอบ
ขึ้นทะเบียนไม่ได้ค่ะ เนื่องจากมีเงินเดือนประจา แต่เมื่อ
พ้นจากตาแหน่งแล้ว สามารถมาขึ้นทะเบียนได้ค่ะ

ถาม
ถ้าผูส้ ูงอายุอาศัยอยู่ที่ต่างประเทศ แต่ยังมีชื่ออยู่ในทะเบียน
บ้านในประเทศไทย สามารถขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุได้หรือไม่

ตอบ
สามารถขึ้นทะเบียนได้

ถาม
ผู้สูงอายุที่รับเบี้ยยังชีพอยู่แล้ว สามารถเปลี่ยนแปลงวิธกี าร
รับเงินได้หรือไม่

ตอบ
ได้ค่ะ โดยมายื่นความประสงค์ได้ที่ อบต.โคกขมิ้น
*******************
มีข้อสงสัยนอกเหนือจากคู่มือฯ ติดต่อสอบถามได้ที่ สานักปลัด อบต.ดม
โทร. 044-1482266

