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คู่มือสาํหร ับประชาชน: การลงทะเบยีนและยืน่คาํขอร ับเงนิเบีย้ความพกิาร

หนว่ยงานท่ีรบัผิดชอบ:องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลหนองอิเฒา่

กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย

1. ช ื่อกระบวนงาน: การลงทะเบียนและยื่นคาํขอรบัเงินเบีย้ความพิการ

2. หน่วยงานเจา้ของกระบวนงาน: สาํนกังานปลดั

3. ประเภทของงานบร ิการ: กระบวนงานบรกิารท่ีเบด็เสรจ็ในหนว่ยเดียว

4. หมวดหมู่ของงานบร ิการ: ขึน้ทะเบียน

5. กฎหมายท ีใ่หอ้าํนาจการอนุญาต หร ือท ีเ่ก ีย่วข ้อง:

1) ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารจ่ายเงนิเบีย้ความพกิารใหค้นพกิารขององคก์รปกครองสว่น

ทอ้งถิ่นพ.ศ. 2553

6. ระดับผลกระทบ: บรกิารทั่วไป

7. พ ืน้ท ีใ่หบ้ร ิการ: พืน้ท่ีตาํบลหนองอิเฒา่ อาํเภอยางตลาด จงัหวดักาฬสินธุ์

8. กฎหมายข ้อบงัคับ/ข ้อตกลงท ีก่าํหนดระยะเวลา -

ระยะเวลาท ีก่าํหนดตามกฎหมาย / ข ้อกาํหนด ฯลฯ 0 นาที

9. ข ้อมูลสถติ ิ

จาํนวนเฉลี่ยต่อเดอืน 0

จาํนวนคาํขอท ีม่ากท ีสุ่ด 0

จาํนวนคาํขอท ีน่ ้อยท ีส่ ุด 0

10. ช ื่ออ ้างองิของคู่ม ือประชาชน [สาํเนาคูมื่อประชาชน] การลงทะเบียนและยื่นคาํขอรบัเงินเบีย้ความพิการ

22/05/2558 11:38

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

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารจา่ยเงินเบีย้ความพิการใหค้นพิการขององคก์รปกครองสว่น

ทอ้งถ่ิน พ.ศ.2553 กาํหนดใหภ้ายในเดือนพฤศจิกายนของทกุปีใหค้นพิการลงทะเบียนและย่ืนคาํขอรบัเงินเบีย้ความ

พิการในปีงบประมาณถดัไป ณ ท่ีทาํการองคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ินท่ีตนมีภมิูลาํเนาหรอืสถานท่ีท่ีองคก์รปกครองสว่น

ทอ้งถ่ินกาํหนด
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หลักเกณฑ ์

ผูมี้สิทธิจะไดร้บัเงินเบีย้ความพิการตอ้งเป็นผูมี้คณุสมบตัิและไมมี่ลกัษณะตอ้งหา้มดงัตอ่ไปนี ้

1. มีสญัชาติไทย

2. มีภมิูลาํเนาอยูใ่นเขตองคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ินตามทะเบียนบา้น

3.มีบตัรประจาํตวัคนพิการตามกฎหมายวา่ดว้ยการสง่เสรมิการคณุภาพชีวิตคนพิการ

4.ไมเ่ป็นบคุคลซึง่อยูใ่นความอปุการของสถานสงเคราะหข์องรฐั

ในการย่ืนคาํขอลงทะเบียนรบัเงินเบีย้ความพิการคนพิการหรอืผูด้แูลคนพิการจะตอ้งแสดงความประสงคข์อรบัเงิน

เบีย้ความพิการโดยรบัเงินสดดว้ยตนเองหรอืโอนเงินเขา้บญัชีเงินฝากธนาคารในนามคนพิการหรอืผูด้แูลคนพิการผูแ้ทน

โดยชอบธรรมผูพ้ิทกัษผ์ูอ้นบุาลแลว้แตก่รณี

ในกรณีท่ีคนพิการเป็นผูเ้ยาวซ์ึง่มีผูแ้ทนโดยชอบคนเสมือนไรค้วามสามารถหรอืคนไรค้วามสามารถใหผู้แ้ทนโดยชอบ

ธรรมผูพ้ิทกัษห์รอืผูอ้นบุาลแลว้แตก่รณีย่ืนคาํขอแทนโดยแสดงหลกัฐานการเป็นผูแ้ทนดงักลา่ว

วธิ ีการ

1. คนพิการท่ีจะมีสิทธิรบัเงินเบีย้ความพิการในปีงบประมาณถดัไปใหค้นพิการหรอืผูด้แูลคนพิการผูแ้ทนโดยชอบธรรมผู้

พิทกัษผ์ูอ้นบุาลแลว้แตก่รณีย่ืนคาํขอตามแบบพรอ้มเอกสารหลกัฐานตอ่องคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ินณสถานที่และ

ภายในระยะเวลาที่องคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ินประกาศกาํหนด

2.กรณีคนพิการท่ีไดร้บัเงินเบีย้ความพิการจากองคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ินในปีงบประมาณที่ผา่นมาใหถื้อวา่เป็นผูไ้ด้

ลงทะเบียนและย่ืนคาํขอรบัเบีย้ความพิการตามระเบียบนีแ้ลว้

3. กรณีคนพิการท่ีมีสิทธิไดร้บัเบีย้ความพิการไดย้า้ยท่ีอยูแ่ละยงัประสงคป์ระสงคจ์ะรบัเงินเบีย้ความพิการตอ้งไปแจง้ตอ่

องคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ินแหง่ใหมท่ี่ตนยา้ยไป

13. ข ัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานท ีร่ ับผิดชอบ

ท ี่ ประเภทข ัน้ตอน
รายละเอยีดของข ัน้ตอน

การบร ิการ

ระยะเวลา

ใหบ้ร ิการ

ส่วนงาน /

หน่วยงานท ี่

ร ับผิดชอบ

หมายเหตุ

1)

การตรวจสอบเอกสาร ผูท่ี้ประสงคจ์ะขอรบัเบีย้

ความพิการใน

ปีงบประมาณถดัไปหรอื

ผูร้บัมอบอาํนาจย่ืนคาํขอ

พรอ้มเอกสารหลกัฐานและ

เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบคาํรอ้ง

ขอลงทะเบียนและเอกสาร

หลกัฐานประกอบ

20 นาที องคก์ารบรหิาร

สว่นตาํบล

หนองอิเฒา่

(1. ระยะเวลา : 20

นาที (ระบุ

ระยะเวลาท่ี

ใหบ้รกิารจรงิ)

2. หนว่ยงาน

ผูร้บัผิดชอบคือ

องคก์ารบรหิารสว่น

ตาํบลหนองอิเฒา่
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ที่ ประเภทข ัน้ตอน
รายละเอยีดของข ัน้ตอน

การบร ิการ

ระยะเวลา

ใหบ้ร ิการ

ส่วนงาน /

หน่วยงานท ี่

ร ับผิดชอบ

หมายเหตุ

2)

การพิจารณา ออกใบรบัลงทะเบียนตาม

แบบย่ืนคาํขอลงทะเบียนให้

ผูข้อลงทะเบียน

10 นาที องคก์ารบรหิาร

สว่นตาํบล

หนองอิเฒา่

(1. ระยะเวลา : 10

นาที (ระบุ

ระยะเวลาท่ี

ใหบ้รกิารจรงิ)

2. หนว่ยงาน

ผูร้บัผิดชอบคือ

องคก์ารบรหิาร

สว่นตาํบลหนอง

อิเฒา่

ระยะเวลาดาํเนินการรวม 30 นาที

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)

บตัรประจาํตวัคน

พิการตาม

กฎหมายวา่ดว้ย

การสง่เสรมิการ

คณุภาพชีวิตคน

พิการพรอ้ม

สาํเนา

- 1 1 ชดุ -

2)
ทะเบียนบา้น

พรอ้มสาํเนา

- 1 1 ชดุ -

3)

สมดุบญัชีเงิน

ฝากธนาคาร

พรอ้มสาํเนา

- 1 1 ชดุ -
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ที่
รายการเอกสาร
ยนืยันตัวตน

หน่วยงานภาคร ัฐ

ผู้ออกเอกสาร

จาํนวน
เอกสาร
ฉบบัจร ิง

จาํนวนเอกสาร
สาํเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

(กรณีท่ีผูข้อรบั

เงินเบีย้ความ

พิการประสงค์

ขอรบัเงินเบีย้ยงั

ชีพผูส้งูอายผุา่น

ธนาคาร)

4)

บตัรประจาํตวั

ประชาชนหรอื

บตัรอื่นท่ีออก

โดยหนว่ยงาน

ของรฐัที่มีรูปถ่าย

พรอ้มสาํเนาของ

ผูด้แูลคนพิการ

ผูแ้ทนโดยชอบ

ธรรมผูพ้ิทกัษผ์ู้

อนบุาลแลว้แต่

กรณี (กรณีย่ืนคาํ

ขอแทน)

- 1 1 ชดุ -

5)

สมดุบญัชีเงิน

ฝากธนาคาร

พรอ้มสาํเนาของ

ผูด้แูลคนพิการ

ผูแ้ทนโดยชอบ

ธรรมผูพ้ิทกัษผ์ู้

อนบุาลแลว้แต่

กรณี (กรณีท่ีคน

พิการเป็นผูเ้ยาว์

ซึง่มีผูแ้ทนโดย

ชอบคนเสมือนไร้

- 1 1 ชดุ -
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ที่
รายการเอกสาร
ยนืยันตัวตน

หน่วยงานภาคร ัฐ

ผู้ออกเอกสาร

จาํนวน
เอกสาร
ฉบบัจร ิง

จาํนวนเอกสาร
สาํเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

ความสามารถ

หรอืคนไร้

ความสามารถให้

ผูแ้ทนโดยชอบ

ธรรมผูพ้ิทกัษ์

หรอืผูอ้นบุาล

แลว้แตก่รณีการ

ย่ืนคาํขอแทน

ตอ้งแสดง

หลกัฐานการเป็น

ผูแ้ทนดงักลา่ว)

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) แบบคาํขอลงทะเบียนรบัเงินเบีย้ความพิการ

19. หมายเหตุ

-
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วันท ีพ่มิพ ์ 20/07/2558

สถานะ รออนมุตัิขัน้นที่ 2 โดย กพร (OPDC)

จดัทาํโดย องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลหนองอิเฒา่

กรมสง่เสรกิารปกครองทอ้งถ่ิน กระทรวงมหาดไทย

อนุมัตโิดย -

เผยแพร ่โดย 20/07/2558


