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คู่มือสาํหร ับประชาชน: การลงทะเบยีนและยืน่คาํขอร ับเงนิเบีย้ยังช ีพผู้สูงอายุ

หนว่ยงานท่ีรบัผิดชอบ: องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลหนองอิเฒา่

กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย

1. ช ื่อกระบวนงาน:การลงทะเบียนและยื่นคาํขอรบัเงินเบีย้ยงัชีพผูส้งูอายุ

2. หน่วยงานเจา้ของกระบวนงาน: สาํนกังานปลดั

3. ประเภทของงานบร ิการ:กระบวนงานบรกิารท่ีเบด็เสรจ็ในหนว่ยเดียว

4. หมวดหมู่ของงานบร ิการ:ขึน้ทะเบียน

5. กฎหมายท ีใ่หอ้าํนาจการอนุญาต หร ือท ีเ่ก ีย่วข ้อง:

1) ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารจ่ายเงนิเบีย้ยงัชพีผูสู้งอายขุององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นพ.

ศ. 2552

6. ระดับผลกระทบ: บรกิารทั่วไป

7. พ ืน้ท ีใ่หบ้ร ิการ: พืน้ท่ีตาํบลหนองอิเฒา่ อาํเภอยางตลาด จงัหวดักาฬสินธุ์

8. กฎหมายข ้อบงัคับ/ข ้อตกลงท ีก่าํหนดระยะเวลา -

ระยะเวลาท ีก่าํหนดตามกฎหมาย / ข ้อกาํหนด ฯล 0 วนั

9. ข ้อมูลสถติ ิ

จาํนวนเฉลี่ยต่อเดอืน 0

จาํนวนคาํขอท ีม่ากท ีสุ่ด 0

จาํนวนคาํขอท ีน่ ้อยท ีส่ ุด 0

10. ช ื่ออ ้างองิของคู่ม ือประชาชน [สาํเนาคูมื่อประชาชน] การลงทะเบียนและยื่นคาํขอรบัเงินเบีย้ยงัชีพผูส้งูอายุ

22/05/2558 15:52

11. ช ่องทางการใหบ้ร ิการ

1) สถานทีใ่ห้บร ิการ ทีท่าํการองคก์ารบรหิารสว่นตาํบลหนองอเิฒา่ / ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หนว่ยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บร ิการ (ไม่เวน้วนัหยดุราชการ) ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพีกัเทีย่ง)

หมายเหตุ (ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร 1 – 30 พฤศจิกายนของทกุปี)

12. หลักเกณฑ ์ วธิ ีการ เงือ่นไข(ถา้มี) ในการยืน่คาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารจา่ยเงินเบีย้ยงัชีพผูส้งูอายขุององคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ินพ.ศ.

2552 กาํหนดใหภ้ายในเดือนพฤศจิกายนของทกุปีใหผู้ท่ี้จะมีอายคุรบหกสิบปีบรบิรูณข์ึน้ไปในปีงบประมาณถดัไปและมี

คณุสมบตัิครบถว้นมาลงทะเบียนและยื่นคาํขอรบัเงินเบีย้ยงัชีพผูส้งูอายดุว้ยตนเองตอ่องคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ินท่ีตนมี

ภมิูลาํเนาณสาํนกังานขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ินหรอืสถานท่ีท่ีองคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ินกาํหนด
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หลักเกณฑ ์

1. มีสญัชาติไทย

2. มีภมิูลาํเนาอยูใ่นเขตองคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ินตามทะเบียนบา้น

3. มีอายหุกสิบปีบรบิรูณข์ึน้ไปซึง่ไดล้งทะเบียนและย่ืนคาํขอรบัเงินเบีย้ยงัชีพผูส้งูอายตุอ่องคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ิน

4. ไมเ่ป็นผูไ้ดร้บัสวสัดิการหรอืสิทธิประโยชนอ่ื์นใดจากหนว่ยงานภาครฐัรฐัวิสาหกิจหรอืองคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ิน

ไดแ้ก่ผูร้บับาํนาญเบีย้หวดับาํนาญพิเศษหรอืเงินอ่ืนใดในลกัษณะเดียวกนัผูส้งูอายท่ีุอยูใ่นสถานสงเคราะหข์องรฐัหรอื

องคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ินผูไ้ดร้บัเงินเดือนคา่ตอบแทนรายไดป้ระจาํหรอืผลประโยชนอ์ยา่งอื่นท่ีรฐัหรอืองคก์รปกครอง

สว่นทอ้งถ่ินจดัใหเ้ป็นประจาํยกเวน้ผูพิ้การและผูป่้วยเอดสต์ามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการจา่ยเงินสงเคราะห์

เพื่อการยงัชีพขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ินพ.ศ. 2548

ในการย่ืนคาํขอรบัลงทะเบียนรบัเงินเบีย้ยงัชีพผูส้งูอายผุูส้งูอายจุะตอ้งแสดงความประสงคข์อรบัเงินเบีย้ยงัชีพ

ผูส้งูอายโุดยวิธีใดวิธีหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้

1. รบัเงินสดดว้ยตนเองหรอืรบัเงินสดโดยบคุคลท่ีไดร้บัมอบอาํนาจจากผูมี้สิทธิ

2. โอนเงินเขา้บญัชีเงินฝากธนาคารในนามผูมี้สิทธิหรอืโอนเงินเขา้บญัชีเงินฝากธนาคารในนามบคุคลท่ีไดร้บัมอบอาํนาจ

จากผูมี้สิทธิ

วธิ ีการ

1. ผูท่ี้จะมีสิทธิรบัเงินเบีย้ยงัชีพผูส้งูอายใุนปีงบประมาณถดัไปยื่นคาํขอตามแบบพรอ้มเอกสารหลกัฐานตอ่องคก์ร

ปกครองสว่นทอ้งถ่ินณสถานท่ีและภายในระยะเวลาที่องคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ินประกาศกาํหนดดว้ยตนเองหรอืมอบ

อาํนาจใหผู้อ้ื่นดาํเนินการได้

2. กรณีผูส้งูอายทุี่ไดร้บัเงินเบีย้ยงัชีพผูส้งูอายจุากองคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ินในปีงบประมาณท่ีผา่นมาใหถื้อวา่เป็นผูไ้ด้

ลงทะเบียนและย่ืนคาํขอรบัเบีย้ยงัชีพผูส้งูอายตุามระเบียบนีแ้ลว้

3. กรณีผูส้งูอายทุี่มีสิทธิไดร้บัเบีย้ยงัชีพยา้ยท่ีอยูแ่ละยงัประสงคจ์ะรบัเงินเบีย้ยงัชีพผูส้งูอายตุอ้งไปแจง้ตอ่องคก์ร

ปกครองสว่นทอ้งถ่ินแหง่ใหม่ที่ตนยา้ยไป

13. ข ัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานท ีร่ ับผิดชอบ

ท ี่ ประเภทข ัน้ตอน
รายละเอยีดของข ัน้ตอน

การบร ิการ

ระยะเวลา

ใหบ้ร ิการ

ส่วนงาน /

หน่วยงานท ี่

ร ับผิดชอบ

หมายเหตุ

1)

การตรวจสอบเอกสาร ผูท่ี้ประสงคจ์ะขอรบัเบีย้ยงั

ชีพผูส้งูอายใุน

ปีงบประมาณถดัไปหรอื

ผูร้บัมอบอาํนาจย่ืนคาํขอ

พรอ้มเอกสารหลกัฐานและ

20 นาที องคก์ารบรหิาร

สว่นตาํบล

หนองอิเฒา่

(1. ระยะเวลา : 20

นาที (ระบุ

ระยะเวลาท่ี

ใหบ้รกิารจรงิ)

2. หนว่ยงาน
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ที่ ประเภทข ัน้ตอน
รายละเอยีดของข ัน้ตอน

การบร ิการ

ระยะเวลา

ใหบ้ร ิการ

ส่วนงาน /

หน่วยงานท ี่

ร ับผิดชอบ

หมายเหตุ

เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบคาํรอ้ง

ขอลงทะเบียนและเอกสาร

หลกัฐานประกอบ

ผูร้บัผิดชอบคือ

องคก์ารบรหิาร

สว่นตาํบลหนอง

อิเฒา่

2)

การพิจารณา ออกใบรบัลงทะเบียนตาม

แบบย่ืนคาํขอลงทะเบียนให้

ผูข้อลงทะเบียนหรอืผูร้บั

มอบอาํนาจ

10 นาที องคก์ารบรหิาร

สว่นตาํบล

หนองอิเฒา่

(1. ระยะเวลา : 10

นาที (ระบุ

ระยะเวลาท่ี

ใหบ้รกิารจรงิ)

2. หนว่ยงาน

ผูร้บัผิดชอบคือ

องคก์ารบรหิาร

สว่นตาํบลหนอง

อิเฒา่

ระยะเวลาดาํเนินการรวม 30 นาท ี

14. งานบร ิการนีผ้ ่านการดาํเนินการลดข ัน้ตอน และระยะเวลาปฏบิตัริาชการมาแล้ว

ยงัไมผ่า่นการดาํเนินการลดขัน้ตอน

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืน่คาํขอ

15.1) เอกสารยนืยันตัวตนท ีอ่อกโดยหน่วยงานภาคร ัฐ

ท ี่
รายการเอกสาร
ยนืยันตัวตน

หน่วยงานภาคร ัฐ

ผู้ออกเอกสาร

จาํนวน
เอกสาร
ฉบบัจร ิง

จาํนวนเอกสาร
สาํเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

1)

บตัรประจาํตวั

ประชาชนหรอื

บตัรอื่นท่ีออกให้

โดยหนว่ยงาน

ของรฐัที่มีรูปถ่าย

พรอ้มสาํเนา

- 1 1 ชดุ -
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ที่
รายการเอกสาร
ยนืยันตัวตน

หน่วยงานภาคร ัฐ

ผู้ออกเอกสาร

จาํนวน
เอกสาร
ฉบบัจร ิง

จาํนวนเอกสาร
สาํเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

2)
ทะเบียนบา้น

พรอ้มสาํเนา

- 1 1 ชดุ -

3)

สมดุบญัชีเงิฝาก

ธนาคารพรอ้ม

สาํเนา (กรณีท่ีผู้

ขอรบัเงินเบีย้ยงั

ชีพผูป้ระสงค์

ขอรบัเงินเบีย้ยงั

ชีพผูส้งูอายุ

ประสงคข์อรบั

เงินเบีย้ยงัชีพ

ผูส้งูอายผุา่น

ธนาคาร)

- 1 1 ชดุ -

4)

หนงัสือมอบ

อาํนาจ (กรณี

มอบอาํนาจให้

ดาํเนินการแทน)

- 1 0 ฉบบั -

5)

บตัรประจาํตวั

ประชาชนหรอื

บตัรอื่นท่ีออกให้

โดยหนว่ยงาน

ของรฐัที่มีรูปถ่าย

พรอ้มสาํเนาของ

ผูร้บัมอบอาํนาจ

(กรณีมอบ

อาํนาจให้

ดาํเนินการแทน)

- 1 1 ชดุ -

6)
สมดุบญัชีเงิฝาก

ธนาคารพรอ้ม

- 1 1 ชดุ -
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ที่
รายการเอกสาร
ยนืยันตัวตน

หน่วยงานภาคร ัฐ

ผู้ออกเอกสาร

จาํนวน
เอกสาร
ฉบบัจร ิง

จาํนวนเอกสาร
สาํเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

สาํเนาของผูร้บั

มอบอาํนาจ

(กรณีผูข้อรบัเงิน

เบีย้ยงัชีพผู้

ประสงคข์อรบั

เงินเบีย้ยงัชีพ

ผูส้งูอายปุระสงค์

ขอรบัเงินเบีย้ยงั

ชีพผูส้งูอายผุา่น

ธนาคารของผูร้บั

มอบอาํนาจ)

15.2) เอกสารอ ืน่ ๆ สาํหร ับยืน่เพ ิม่เตมิ

ท ี่
รายการเอกสาร
ยืน่ เพ ิม่เตมิ

หน่วยงานภาคร ัฐ

ผู้ออกเอกสาร

จาํนวน
เอกสาร
ฉบบัจร ิง

จาํนวนเอกสาร
สาํเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

-

16. ค่าธรรมเนียม

-

17. ช ่องทางการร ้องเร ียน

1) ช ่องทางการร ้องเร ียน องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลหนองอิเฒา่ อาํเภอยางตลาด จงัหวดักาฬสินธุ์

หมายเลขโทรศัพท ์ 0-4380-1135

18. ตัวอย่างแบบฟอรม์ ตัวอย่าง และคู่ม ือการกรอก

1) แบบคาํขอลงทะเบียนรบัเงินเบีย้ยงัชีพผูส้งูอายุ

-



6/6

19. หมายเหตุ

-

วันท ีพ่มิพ ์ 20/07/2558

สถานะ รออนมุตัิขัน้ท่ี 2 โดย กพร (OPDC)

จดัทาํโดย องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลหนองอิเฒา่

กรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน กระทรวงมหาดไทย

อนุมัตโิดย -

เผยแพร ่โดย 20/07/2558


