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คานา
องค์ก ารบริห ารส่ วนต าบลสระสี่มุม งานสวั ส ดิก ารและพั ฒ นาชุ มชน มี บทบาทหน้ าที่ ในการจั ด
สวัสดิก ารสังคมให้กับ ผู้ด้อยโอกาสทางสัง คมในเขตองค์ก ารบริ หารส่ว นตาบลสระสี่ มุม และส่งเสริ มคุณภาพชีวิ ต
ให้ กั บ บุค คลเหล่ านี้ ร วมทั้ง มี บ ทบาทหน้ า ที่ ในการด าเนิ น การรั บ ลงทะเบี ย นผู้ สู ง อายุ เพื่ อ รั บเงิน เบี้ ยยั ง ชี พ
ผู้สู งอายุ การรับ ลงทะเบีย นคนพิ การเพื่อ รับ เงิ น เบี้ ยความพิ ก าร และรับ ค าร้ องผู้ป่ ว ยเอดส์เ พื่อ รั บเบี้ย ยัง ชี พ
ผู้ป่วยเอดส์ รวมทั้ง การจ่ายเงินเบี้ยยั งชีพฯ ให้ กับบุคคลดังกล่าว โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย
ว่ า ด้ ว ยการ จ่ า ยเงิ น สงเคร าะห์ เพื่ อ การยั ง ชี พขององค์ ก ร ปกครองส่ ว น ท้ อ งถิ่ น พ.ศ. ๒๕๔๘ ร ะเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยหลั กเกณฑ์ก ารจ่ ายเบี้ยยั งชีพผู้สูง อายุ ขององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น พ.ศ. ๒๕๕๒
และระเบี ยบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ ายเบี้ยความพิก ารขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๕3 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
ดังนั้น เพื่อให้ประชาชนที่มาขอรับ บริการได้มีความเข้าใจที่ถูกต้ องมีแ นวทางในการปฏิ บัติที่ ชัดเจน
ซึ่งจะนาไปสู่ ความสะดวก รวดเร็ว และถูกต้องในการขอรับบริ การในเรื่องดั งกล่าวองค์ก ารบริหารส่ วนตาบลสระ
สี่มุม จึงได้จัดทาคู่ มือกาหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์ การสงเคราะห์เพื่ อการยัง ชีพ ได้แ ก่ เบี้ยยั ง
ชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการและเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ขึ้น
องค์การบริห ารส่วนตาบลสระสี่มุม หวั งเป็นอย่างยิ่ งว่าคู่มือฉบับ นี้จะเป็ นส่วนหนึ่งที่ ทาให้ผู้ สูงอายุ
คนพิ การ และผู้ป่ วยเอดส์ มีค วามเข้ าใจที่ถู กต้ องถึงสิ ทธิ พึง ได้รั บรวมทั้ง ทราบแนวทางในการปฏิบั ติที่ ชัด เจน
ซึ่งทาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบุคคลดั งกล่าวและประชาชนที่ มาขอรับบริการต่อ ไป
งานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน
องค์การบริหารส่วนตาบลสระสี่มุม
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บทที่ 1

บทนา
หลักการและเหตุผล
จากบทบัญ ญั ติ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติส ภาต าบลและองค์ ก ารบริห ารส่ วนตาบล พ.ศ. 2537แก้ ไ ข
เพิ่ มเติมถึ ง ฉบั บ ที่ 6 พ.ศ. 2552 ส่ วนที่ 3 เรื่ อง อ านาจหน้ าที่ ข ององค์ ก ารบริ ห ารส่ วนต าบล มาตรา 66
องค์ก ารบริห ารส่ว นต าบลมีอานาจหน้า ที่ในการพัฒ นาต าบล ทั้ง ในด้า นเศรษฐกิจ สังคม และวัฒ นธรรม และ
มาตรา 67 ภายใต้บัง คับ แห่ งกฎหมาย องค์ การบริ หารส่ วนต าบล มี หน้ าที่ ต้อ งทาในเขตองค์ก ารบริห ารส่ว น
ตาบล
1. จัดให้มี และบารุงรักษาทางน้าและทางบก
2. รักษาความสะอาดของถนน ทางน้า ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกาจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
3. ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ
4. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
5. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
6. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
7. คุ้มครองดูแล และบารุงรักษา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
8. บารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ราชการมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
งานสวัส ดิก ารสัง คมและพัฒ นาชุ มชน ส านั ก งานปลั ด องค์ ก ารบริ หารส่ ว นต าบลสระสี่ มุม มี
บทบาทหน้าที่ ในการจัด สวัส ดิการสังคมให้ กับผู้ ด้อยโอกาสทางสังคมในเขตองค์ก ารบริหารส่วนตาบลสระสี่มุม
และส่งเสริมคุณภาพชี วิตให้กั บบุ คคลเหล่านี้ รวมทั้ งมีบ ทบาทหน้ าที่ใ นการด าเนิ นการรับลงทะเบี ยนผู้สูง อายุ
เพื่อรั บเงิน เบี้ย ยังชีพผู้สูง อายุ การรับลงทะเบียนคนพิ การเพื่อ รับเงิ นเบี้ย ความพิก าร และรั บคาร้องผู้ ป่วยเอดส์
เพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ รวมทั้งการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพให้ผู้ที่มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชี พ
หลักเกณฑ์ วิธีการปฏิบัติงาน
การด าเนิ นงานสวัส ดิการสังคมและพัฒ นาชุ มชน เกี่ย วกับ การรับลงทะเบียนผู้สูง อายุ เพื่อรั บเงิ น
เบี้ยยั งชีพผู้ สูงอายุ การรับ ลงทะเบียนคนพิ การเพื่อรั บเงิน เบี้ยความพิ การ และรับคาร้องผู้ ป่วยเอดส์ เพื่อรั บเบี้ ย
ยัง ชีพผู้ ป่ วยเอดส์ รวมทั้ งการจ่ ายเงิ น เบี้ ย ยัง ชี พให้ ผู้ที่ มีสิท ธิ รับ เงิน เบี้ ย ยัง ชี พ โดยถื อ ปฏิ บั ติ ตามระเบี ย บที่
เกี่ยวข้องดังนี้
- ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว่า ด้ วยหลั กเกณฑ์ ก ารจ่ ายเงิ น เบี้ ยยั ง ชีพผู้ สู ง อายุ ข ององค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552
- ระเบีย บกระทรวงมหาดไทย ว่ าด้ วยหลั กเกณฑ์ก ารจ่า ยเงิ นเบี้ย ความพิก ารให้ค นพิก ารของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2553 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
- ระเบี ยบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้ว ยการจ่ายเงิน สงเคราะห์ เพื่อ การยั งชีพ ขององค์ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548
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บทที่ 2
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิจะได้รับเงินเบี้ยยังชี พผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ และเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
2.1คุณสมบัติของผู้มีสิทธิจะได้รั บเงิน เบี้ ยยังชีพ ผู้สูงอายุ
ผู้มีสิทธิจะได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้า ม ดังต่อไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีภูมิลาเนาอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลสระสี่มุม ตามทะเบียนบ้าน
(๓) มี อายุ ห กสิ บ ปี บ ริบู ร ณ์ ขึ้ น ไป ซึ่ ง ได้ ล งทะเบี ย น และยื่ น ค าขอรับ เบี้ ยยั ง ชีพผู้ สู งอายุต่ อ องค์ ก าร
บริหารส่วนตาบลสระสี่มุม (ต้องเป็นผู้ที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ในเดือน ตุลาคมของปีถัดไป)
(๔) ไม่เ ป็น ผู้ไ ด้รับ สวัส ดิก ารหรื อสิ ทธิ ประโยชน์ อื่ นใดจากหน่ วยงานของรั ฐ รัฐ วิส าหกิจ หรือ องค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แ ก่ ผู้รับเงิ นบานาญ เบี้ยหวัด บานาญพิเศษ หรือเงิน อื่นใดในลักษณะเดียวกัน ผู้สูงอายุ
ที่อ ยู่ในสถานสงเคราะห์ ของรั ฐหรือ องค์ก รปกครองส่ วนท้อ งถิ่ น ผู้ได้ รับ เงิ นเดื อ น ค่ าตอบแทน รายได้ป ระจ า
หรือ ผลประโยชน์ตอบแทนอย่า งอื่น ที่รั ฐหรื อองค์ก รปกครองส่ วนท้ องถิ่นจั ดให้ เป็น ประจา ยกเว้น ผู้พิการและ
ผู้ป่วยเอดส์ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์ เพื่อ การยังชี พขององค์กรปกครองส่ว น
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘
2.2คุณสมบัติของผู้มีสิทธิจะได้รั บเงิน เบี้ ยความพิการ
คนพิ ก ารซึ่ งจ ะมี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ เงิ น เบี้ ย ความพิ ก าร ต้ อ งเป็ น ผู้ มีคุ ณ สมบั ติ แ ละไม่ มีลั ก ษณะต้ อ งห้ า ม
ดังต่อไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีภูมิลาเนาอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลสระสี่มุม ตามทะเบียนบ้าน
(๓) มีบัตรประจาตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริ มคุณภาพชีวิต คนพิ การ
(๔) ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ในความอุปการะของสถานสงเคราะห์ของรัฐ
2.3คุณสมบัติของผู้มีสิทธิจะได้รั บเงิน เบี้ ยยังชีพ ผู้ ป่วยเอดส์
ผู้มีสิทธิจะได้รับเงินสงเคราะห์ต้อ งเป็นผู้ มีคุ ณสมบั ติและไม่ มีลัก ษณะต้อ งห้ามดั งต่อ ไปนี้
1. เป็นผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและทาการวินิจฉัยแล้ว
2. มีภูมิลาเนาอยู่ในเขตพื้นที่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
3. มีรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพหรือถูกทอดทิ้ง หรือขาดผู้อุป การะเลี้ย งดูหรือไม่สามารถประกอบ
อาชีพเลี้ยงตนเองได้ในการขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ผู้ ป่วยเอดส์ที่ได้รับ ความเดือ ดร้อนกว่าหรือผู้ที่ มี
ปัญหาซ้าซ้อนหรือผู้ที่อยู่อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดารยากต่อการเข้าถึงบริการของรัฐ เป็นผู้ได้รับ การ
พิจารณาก่อน
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บทที่ 3
ขั้นตอนการลงทะเบียนและยื่นคาขอรับเงินเบี้ยยังชี พผู้สูงอายุ
เบี้ยความคนพิการ และเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
3.1 ขั้นตอนการลงทะเบียนและยื่น คาขอรับเงินเบี้ยยังชีพ ผู้ สูงอายุ
3.1.1 ผู้สูง อายุจ ะต้องนาเอกสารหลักฐานประกอบแบบคาขอลงทะเบียนขอรั บเงินเบี้ยยัง ชีพผู้ สูงอายุ
ดังนี้
(๑) บัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายพร้อมสาเนา
(๒) ทะเบียนบ้านพร้อมสาเนา
(๓) สมุ ดบั ญ ชี เ งิน ฝากธนาคารพร้ อ มส าเนา สาหรั บ กรณี ที่ ผู้ ข อรับ เงิน เบี้ ย ยัง ชี พผู้ สูง อายุ
ประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผ่านธนาคาร
2.1.2 ในการยื่น คาขอลงทะเบีย นรับ เงินเบี้ ยยัง ชีพผู้สู งอายุ ผู้สู งอายุ จะต้อ งแสดงความประสงค์ ขอรั บ
เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุโดยวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(๑) รับเงินสดด้วยตนเอง
(๒) รับเงินสดโดยบุคคลที่ได้รับมอบอานาจจากผู้มีสิทธิ
(๓) โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มีสิทธิ
(4) โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลที่ได้รับมอบอานาจจากผู้มีสิทธิ
3.1.3 การยื่นค าขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ให้ผู้สู งอายุยื่ นคาขอลงทะเบี ยนขอรั บเงินเบี้ ย
ยังชีพด้วยตนเอง หรือในกรณี ที่มีค วามจ าเป็นผู้ สูงอายุที่ ไม่ สามารถยื่น คาขอลงทะเบียนด้วยตนเองได้ อาจมอบ
อานาจเป็นลายลักษณ์ อักษรให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่น คาขอลงทะเบี ยนขอรั บเงินเบี้ ยยังชีพผู้สูงอายุแทนก็ ได้โดยให้กรอก
รายละเอียดตามแบบค าขอลงทะเบี ยนขอรับเงิ นเบี้ย ยังชีพผู้สูงอายุให้ ถูกต้อ งครบถ้วนและให้ ยื่นคาขอประกอบ
กับเอกสารหลั กฐานของผู้ สูงอายุ พร้อมกับ สาเนาบัต รประจาตัวประชาชนของผู้รั บมอบอานาจภายในเดือ น
พฤศจิกายนของทุกปี ณ ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลสระสี่มุม อาเภอกาแพงแสน จังหวัดนครปฐม
3.2 ขั้นตอนการลงทะเบียนและยื่น คาขอรับเงินเบี้ย ความพิ การ
3.2.1 คนพิ การหรื อผู้ ดูแลคนพิก ารจะต้ องน าเอกสารหลัก ฐานประกอบแบบคาขอลงทะเบีย นขอรั บ
เงินเบี้ยความพิการ ดังนี้
(๑) บัตรประจาตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุ ณภาพชี วิตคนพิการ
(๒) ทะเบียนบ้านพร้อมสาเนา
(๓) สมุ ดบัญชี เงินฝากธนาคารพร้อมสาเนา สาหรับกรณีที่ ผู้ขอรั บเงิน เบี้ยความพิ การประสงค์
ขอรับเงินเบี้ยความพิการผ่านธนาคาร
(4) บัตรประจาตัวประชาชนของผู้ดูแลคนพิการ กรณีเป็นผู้ยื่นคาขอแทนคนพิการ

-43.2.2 ในการยื่ นค าขอลงทะเบี ย นรั บ เงิน เบี้ ย ความพิ การ จะต้ องแสดงความประสงค์ ขอรับ เงิ น เบี้ ย
ความพิการโดยวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(๑) รับเงินสดด้วยตนเอง
(๒) รับเงินสดโดยผู้ดูแลคนพิการ
(๓) โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มีสิทธิ
(4) โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้ดูแลคนพิการ
2.1 .3 ให้ ค น พิ ก า รที่ มี คุ ณ สมบั ติ ค ร บและไม่ มี ลั ก ษณ ะต้ อ งห้ า มตามข้ อ 6 แห่ ง ร ะเบี ยบ
กระทรวงมหาดไทยฯ พ.ศ.2553 และแก้ไขเพิ่ มเติ ม (ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2559 ยื่ นค าขอลงทะเบียนรับ เงิน เบี้ ย
ความพิก ารด้ วยตนเอง หรือ ในกรณีที่ คนพิการเป็ นผู้ เยาว์ ซึ่งมี ผู้แ ทนโดยชอบธรรม คนเสมือนไร้ค วามสามารถ
หรือคนไร้ ความสามารถ ให้ผู้ แทนโดยชอบธรรม ผู้พิทักษ์ หรือ ผู้อนุ บาล แล้ วแต่ กรณี ยื่นค าขอแทนโดยแสดง
หลั กฐานการเป็น ผู้แ ทนดั งกล่า ว ทั้ งนี้ ส าหรับ คนพิ การกรณี อื่น ซึ่ งไม่อ าจยื่น คาขอได้ ด้ว ยตนเองให้ ผู้ดู แลคน
พิการยื่นค าขอแทนโดยให้ ผู้ที่เชื่ อถือ ได้รับ รองสถานะของคนพิ การ แต่ต้อ งนาหลักฐานของคนพิการและผู้ดูแ ล
คนพิการไปแสดงต่ อเจ้าหน้า ที่ด้วย โดยให้กรอกรายละเอียดตามแบบคาขอลงทะเบี ยนขอรับ เงินเบี้ยความพิการ
ให้ถูก ต้องครบถ้ วนและให้ ยื่นค าขอลงทะเบีย นประกอบกับเอกสารหลั กฐานของคนพิ การ พร้อ มกับ สาเนาบัต ร
ประจ าตั วประชาชนของผู้ดู แลคนพิ การได้ทุ กวั นและเวลาราชการ ณ ที่ ทาการองค์ การบริ หารส่ วนตาบล
สระสี่มุม อาเภอกาแพงแสน จังหวัดนครปฐม
3.3 ขั้นตอนการลงทะเบียนและยื่น คาขอรับเงินเบี้ยยังชีพ ผู้ ป่วยเอดส์
3.3.1 ผู้ป่วยเอดส์ จะต้องนาเอกสารหลักฐานประกอบแบบคาขอรับการสงเคราะห์ ดังนี้
(๑) บัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายพร้อมสาเนา
(๒) ทะเบียนบ้านพร้อมสาเนา
(๓) ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้โดยสถานพยาบาลของรัฐ ซึ่งรับรองว่าป่วยเป็นโรคเอดส์จริง
3.3.2 การยื่น คาขอลงทะเบี ยนรับ เงิน เบี้ยยั งชีพผู้ป่ว ยเอดส์ ให้ ผู้ป่ว ยเอดส์ยื่ นคาขอรับ การสงเคราะห์
ด้วยตนเอง หรือในกรณีที่ มีความจ าเป็ นผู้ป่ วยเอดส์ ที่ไม่ สามารถยื่น คาขอรับ การสงเคราะห์ด้ วยตนเองได้ อาจ
มอบอานาจเป็ นลายลักษณ์อั กษรให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่น คาขอรับการสงเคราะห์แทนก็ได้โ ดยให้ก รอกรายละเอี ยดตาม
แบบคาขอรับ การสงเคราะห์ให้ ถูก ต้อ งครบถ้ วนและให้ ยื่น คาขอประกอบกั บเอกสารหลั กฐานของผู้ป่ วยเอดส์
พร้อมกับส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้รั บมอบอานาจ ณ ที่ ทาการองค์การบริห ารส่ว นตาบลสระสี่มุม
อาเภอกาแพงแสน จังหวัดนครปฐม
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บทที่ 4
การสิ้นสุดการได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความคนพิการ และเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
4.1 การสิ้นสุดการได้รับเงินเบี้ยยังชีพ ผู้ สูงอายุ
สิทธิของผู้ได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจะสิ้นสุดลงในกรณีดัง ต่อไปนี้
(๑) ตาย
(๒) ขาดคุณสมบัติตามข้อ ๖ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552
(๓) แจ้งสละสิทธิการขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเป็นหนังสื อต่อ องค์การบริหารส่วนตาบลสระสี่ มุม
4.2 การสิ้นสุดการได้รับเงินเบี้ย ความพิ การ
สิทธิของผู้ได้รับเงินเบี้ยความพิการจะสิ้นสุดลงในกรณี ดังต่ อไปนี้
(๑) ตาย
(๒) ขาดคุณสมบัติตามข้อ ๖ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความ
พิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2553 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
(๓) แจ้งสละสิทธิการขอรับเงินเบี้ยยังชีพความพิ การเป็นหนังสือ ต่อองค์การบริหารส่วนตาบลสระสี่มุม
4.3 การสิ้นสุดการได้รับเงินเบี้ยยังชีพ ผู้ ป่วยเอดส์
สิทธิของผู้ได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์จ ะสิน้ สุดลงในกรณี ดังต่ อไปนี้
(๑) ตาย
(๒) ขาดคุณสมบัติตามข้อ ๖ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2553
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บทที่ 5
บัตรประจาตัวคนพิการ
พระราชบัญ ญั ติส่ งเสริ มและพัฒ นาคุ ณภาพชี วิ ตคนพิ การ พ.ศ.2550 ได้ กาหนดให้ค นพิก ารมีสิ ท ธิ
เข้าถึง และใช้ประโยชน์ได้จ ากสิ่ งอานวยความสะดวกอันเป็ นสาธารณะ ตลอดจนสวั สดิการและความช่วยเหลื อ
อื่นจากรัฐ ดั งนั้น เพื่อประโยชน์ ในการรับสิ ทธิต่า ง ๆ ตามกฎหมาย คนพิ การจึง สามารถยื่น ขอมีบั ตรประจาตั ว
คนพิการได้
5.1 สถานที่ให้บริการออกบัตรประจาตัว คนพิ การ
ขอมีบัตรประจาตัวคนพิการได้ที่สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุ ษย์จังหวัดนครปฐม
ซึ่งตั้งอยู่ที่ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม ตาบลสระสี่มุม อาเภอกาแพงแสน จังหวัดนครปฐม
5.2 หลักฐานที่ใช้ในการขอมีบัตรประจ าตัว คนพิ การ
(1) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน สาเนาบัตรประจาตัวข้าราชการ หรือสาเนาสูติบัตรของคนพิการ
(2) สาเนาทะเบียนบ้านของคนพิการ
(3) รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน) จานวน 2 รูป
(4) ใบรับรองความพิการรับรองโดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของสถานพยาบาลของรัฐ หรือ
สถานพยาบาลเอกชนที่เลขาธิการสานักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต คนพิการแห่ง ชาติประกาศกาหนด
เว้นแต่กรณีสภาพความพิการที่สามารถเห็นได้โดยประจักษ์ไ ม่ต้อ งมีใบรับรองความพิการได้
5.3 หลักฐานผู้ขอมีบัตรประจาตัวคนพิการแทน
หากคนพิการไม่สามารขอมีบัตรประจาตัวคนพิการได้ด้วยตนเองให้มีผู้ อื่นดาเนินการขอมีบัตร
ประจาตัวคนพิการแทนได้ ทั้งนี้ ผู้ขอมีบัตรประจาตัวคนพิการแทนต้องนาเอกสารมาด้วย ดังนี้
(1) เอกสารหลักฐานการขอมีบัตรประจาตัวของคนพิการ
(2) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน พร้อมทั้งต้นฉบับตัวจริง
(3) สาเนาทะเบียนบ้าน พร้อมทั้งต้น ฉบับตัวจริง
(4) หลักฐานอื่นที่แสดงให้เห็นว่าได้รับมอบอานาจจากคนพิการหรือมีส่วนเกี่ยวข้อ งกับคนพิการ
เนื่องจากเป็นผู้ปกครอง ผู้พิทักษ์ ผู้อนุบาล หรือผู้ดูแลคนพิการแล้วแต่กรณี
5.4 กรณีบัตรประจาตัวคนพิการหมดอายุ
บัตรประจาตั วคนพิ การจะมีอายุใช้ง าน 6 ปี นับ แต่ วัน ออกบั ตร เมื่อครบกาหนดแล้ ว คนพิการจะต้อ ง
ยื่น คาขอมี บั ตรประจาตัว คนพิก ารใหม่ ณ ส านั กงานพัฒ นาสั งคมและความมั่ นคงของมนุ ษย์ จัง หวั ดนครปฐม
ซึ่งตั้งอยู่ที่ ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม ตาบลสระสี่มุม อาเภอกาแพงแสน จังหวัดนครปฐม
(1) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน สาเนาบัตรประจาตัวข้าราชการ หรือสาเนาสูติบัตรของคนพิการ
(2) สาเนาทะเบียนบ้านของคนพิการ
(3) รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน) จานวน 2 รูป

-75.5 การออกบัตรใหม่แทนบัตรเดิมที่ชารุ ด/สู ญหาย หรือมีการเปลี่ยนแปลง
หากบัตรประจ าตัว คนพิ การชารุ ดหรื อสูญ หายหรือ มีการเปลี่ยนแปลงในสาระสาคั ญก่อ นวัน หมดอายุ
คนพิการสามารถยื่นคาขอมีบัตรประจาตัวคนพิการใหม่แทนบัตรเดิมได้ พร้อมเอกสาร ดังนี้
(1) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน สาเนาบัตรประจาตัวข้าราชการ หรือสาเนาสูติบัตรของคนพิการ
(2) สาเนาทะเบียนบ้านของคนพิการ
(3) รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน) จานวน 2 รูป
5.6 ปัญหาอุปสรรคในการขอมีบัตรประจาตัว คนพิก าร
หากพบปัญหาอุปสรรคหรือข้อสงสัยในการดาเนินการขอมีบัตรประจาตัวคนพิการ สามารถติดต่อ
สอบถามได้ที่
 สานัก งานพั ฒ นาสัง คมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย์จั งหวัด นครปฐม ซึ่ งตั้ งอยู่ที่ ศู นย์ ราชการ
จังหวัดนครปฐม ตาบลสระสี่มุม อาเภอกาแพงแสน จังหวัดนครปฐม โทร. 0-3434-0015
 ศูนย์คุ้มครองสวัสดิภาพชุมชน เขต 1-12 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
 ส านั ก งานส่ ง เสริ มและพั ฒ น าคุ ณ ภาพชี วิ ต คนพิ ก ารแห่ ง ชา ติ โทร. 0 -2354-3388
ต่อ 114-115
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บทที่ 6
คาชี้แจง
6.1 กรณีการย้ายสิทธิการรับเงินเบี้ยยังชีพ ผู้ สูงอายุ และเบี้ ยความพิการ
ผู้สู งอายุ ที่ย้ ายภู มิล าเนาเข้า มาอยู่ในพื้ นที่ อ งค์ การบริห ารส่ว นต าบล สระสี่ มุม ก่ อนหรื อภายในเดื อ น
พฤศจิกายนของทุ กปี แต่ยัง ไม่ได้ ยื่น คาขอลงทะเบี ยน โดยผู้ สูงอายุจ ะต้อ งดาเนินการลงทะเบียนขอรั บเงิ นเบี้ ย
ยังชี พผู้สู งอายุ ภายในเดื อน พฤศจิก ายนของทุก ปี เพื่อขอรับ เงิน เบี้ย ยังชี พผู้ สูงอายุใ นปีง บประมาณถั ดไป แต่
สิทธิการรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจะอยู่ที่เดิมจนถึงสิ้นปี งบประมาณ
คนพิก ารที่ย้ ายภูมิลาเนาเข้ ามาอยู่ในพื้ นที่ องค์ก ารบริ หารส่ วนตาบล สระสี่ มุม ก่อ นหรือ ภายในเดื อ น
พฤศจิกายนของทุก ปี แต่ยัง ไม่ได้ยื่นค าขอลงทะเบียน โดยคนพิก ารจะต้องดาเนินการลงทะเบี ยนขอรับ เงินความ
พิการ ภายในเดือน พฤศจิกายนของทุ กปี เพื่อขอรับ เงินเบี้ยยั งชีพคนพิ การในปีง บประมาณถัด ไป แต่สิท ธิการ
รับเบี้ยความพิการจะอยู่ที่เดิมจนถึงสิ้นปีงบประมาณ
6.2 รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพ ผู้ สูงอายุ และเบี้ยความพิการ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ผู้ที่มายื่ นค าขอรั บเงิ นเบี้ ยยั งชี พผู้ สูงอายุ สามารถตรวจสอบรายชื่อ ผู้มีสิท ธิรับ เงิ นในปีง บประมาณ
ถัด ไป ได้ที่ องค์ก ารบริห ารส่ วนต าบลสระสี่ มุม อ าเภอกาแพงแสน จั งหวั ดนครปฐม หรื อเว็บ ไซต์ องค์ก าร
บริหารส่วนตาบลสระสี่มุม www.sasimum.go.th ภายในวันที่ 15 ธันวาคมของทุกปี
เบี้ยยังชีพความพิการ
ผู้ที่มายื่ นคาขอรับเงิน เบี้ยยั งชีพความพิก าร สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิรับ เงินในเดือนถั ดไป ได้
ที่ องค์การบริหารส่วนตาบลสระสี่มุม อาเภอกาแพงแสน จังหวัดนครปฐม
6.3 การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ และเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
องค์การบริห ารส่ว นตาบลสระสี่มุม จะดาเนินการจ่า ยเงินให้กับผู้ มีสิทธิ รับเงิ นเบี้ยยั งชีพผู้ สูงอายุ เบี้ ย
ความพิก าร และเบี้ ยยัง ชีพผู้ ป่ว ยเอดส์ โดยจะจ่ ายเป็น เงิน สดหรือ โอนเงิน เข้าบั ญชี ธนาคารตามความประสงค์
ของผู้ที่มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพฯ ซึ่งจะดาเนินการจ่ายเงินไม่เกินวันที่ 10 ของทุกเดือน
6.4 ช่องทางการรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ และเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
เบี้ย ยัง ชีพ ผู้สูงอายุ ผู้สู งอายุจ ะต้ องแสดงความประสงค์ข อรั บเงิ นเบี้ย ยังชี พผู้ สูง อายุ โดยวิ ธีใดวิธีห นึ่ ง
ดังต่อไปนี้
(๑) รับเงินสดด้วยตนเอง
(๒) รับเงินสดโดยบุคคลที่ได้รับมอบอานาจจากผู้มีสิทธิ
(๓) โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มีสิทธิ
(4) โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลที่ได้รับมอบอานาจจากผู้มีสิทธิ

-9เบี้ ย ความพิ ก าร คนพิ ก ารจะต้อ งแสดงความประสงค์ข อรั บ เงิน เบี้ ย ความพิ การโดยวิธี ใ ดวิ ธีห นึ่ ง
ดังต่อไปนี้
(๑) รับเงินสดด้วยตนเอง
(๒) รับเงินสดโดยผู้ดูแลคนพิการ
(๓) โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มีสิทธิ
(4) โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้ดูแลคนพิการ
เบี้ย ยังชี พผู้ ป่วยเอดส์ ผู้ที่มีสิท ธิรับ เงิน จะต้ องแสดงความประสงค์ ขอรับเงินเบี้ ยยั งชีพผู้ป่ วยเอดส์ โดย
วิธีใดวิธีหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(๑) รับเงินสดด้วยตนเอง
(๒) รับเงินสดโดยบุคคลที่ได้รับมอบอานาจจากผู้มีสิทธิ
(๓) โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มีสิทธิ
(4) โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลที่ได้รับมอบอานาจจากผู้มีสิทธิ
6.5 หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ ยยังชีพ ผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ และเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุจะได้รับเงินเบี้ยยังชีพฯ ในอัตราแบบขั้นบันได ดังนี้
(1) ผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 – 69 ปีบริบูรณ์ (ณ วันที่ 1 ตุลาคมของทุกปี) จะได้รับเงินเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุในอัตราเดือนละ 600 บาท
(2) ผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 70 - 79 ปีบริบูรณ์ (ณ วันที่ 1 ตุลาคมของทุกปี) จะได้รับเงินเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุในอัตราเดือนละ 700 บาท
(3) ผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 80 - 89 ปีบริบูรณ์ (ณ วันที่ 1 ตุลาคมของทุกปี) จะได้รับเงินเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุในอัตราเดือนละ 800 บาท
(4) ผู้สูงอายุที่มีอายุ 90 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป (ณ วันที่ 1 ตุลาคมของทุกปี) จะได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ในอัตราเดือนละ 1,00 บาท
วิธีการคานวณอายุของผู้สูงอายุ โดยผู้สูงอายุจะต้องมีอายุครบบริบูรณ์ ณ วันที่ 30 กันยายของทุกปี
เบี้ยความพิการ คนพิการจะได้รับเบี้ยความพิการ ในอัตราเดือนละ 800 บาท
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ผู้ป่วยเอดส์จะได้รับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ในอัตราเดือนละ 500 บาท
6.6 ปัญหาอุปสรรคในการรับเงินเบี้ยยังชีพ
หากพบปัญ หาอุ ปสรรคหรือข้อ สงสั ยในการรั บเงิน เบี้ยยั งชีพฯ สามารถติดต่ อ สอบถามได้ที่ สานั กงาน
ปลั ด อบต. ณ ที่ ท าการองค์ ก ารบริ ห าร ส่ ว นต าบล สระสี่ มุม อ าเภอก าแพงแสน จั ง หวั ด นครปฐม
หมายเลขโทรศัพท์ 0-3496-2693 ต่อ 601 โทรสาร 0-3496-2693 ต่อ 603

-106.7 ช่องทางการร้องเรียน
1) ร้องเรียนด้วยตนเอง ณ ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลสระสี่มุม อาเภอกาแพงแสน จังหวัด
นครปฐม
2) ทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ องค์การบริหารส่วนตาบลสระสี่มุม อาเภอกาแพงแสน จังหวัดนครปฐม
73140
3) ทางโทรศัพท์/โทรสาร 034-962693 ต่อ 603
4) ตู้รับฟังความคิดเห็น ตั้งอยู่ ณ ที่ทาการ อบต.สระสี่มุม อาเภอกาแพงแสน จังหวัดนครปฐม
5) ทางอินเทอร์เน็ต www.sasimum.go.th

ภาคผนวก

แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
(การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ)
ยื่นคาขอขึ้นทะเบียนฯ พร้อมเอกสารหลักฐาน
3 นาที /ราย

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร/สัมภาษณ์/
บันทึกข้อมูลเพิ่มเติม 2 นาที/ราย

เอกสารสาหรับการรับขึ้นทะเบีย น
1.สาเนาบัตรประจาตัว ประชาชน
2.สาเนาทะเบียนบ้าน
3.ใบมอบอานาจ (ถ้ามี)
4.สาเนาสมุดบัญชี
(กรณีโอนเข้าบัญชี)

รวบรวมเอกสารเสนอคณะกรรมการ
ตรวจสอบคุณสมบัติ

เสนอผู้บังคับบัญชา(ผู้ บริหาร)/
จัดทาประกาศรายชื่อ

ขั้นตอนการรับขึ้นทะเบียนผู้ สูงอายุ 5 นาที/ราย

แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
(การรับขึ้นทะเบียนผู้พิการ)
ยื่นคาขอขึ้นทะเบียนฯ พร้อมเอกสารหลักฐาน
3 นาที /ราย

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร/สัมภาษณ์/
บันทึกข้อมูลเพิ่มเติม 2 นาที/ราย

เอกสารสาหรับการรับขึ้นทะเบีย น
ผู้พิการ
1.สาเนาบัตรประจาตัว ประชาชน
2.สาเนาทะเบียนบ้าน
3.ใบมอบอานาจ (ถ้ามี)
4.สาเนาสมุดบัญชี
(กรณีโอนเข้าบัญชี)

รวบรวมเอกสารเสนอคณะกรรมการ
ตรวจสอบคุณสมบัติ

เสนอผู้บังคับบัญชา(ผู้ บริหาร)/
จัดทาประกาศรายชื่อ

ขั้นตอนการรับขึ้นทะเบียนผู้ พิการ เดิม 5 นาที/ราย

แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
(การรับขึ้นทะเบียนผู้ป่วยเอดส์)
ยื่นคาขอขึ้นทะเบียนฯ พร้อมเอกสารหลักฐาน
3 นาที /ราย

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร/สัมภาษณ์/
บันทึกข้อมูลเพิ่มเติม 2 นาที/ราย

เอกสารสาหรับการรับขึ้นทะเบีย น
ผู้ป่วยเอดส์
1.สาเนาบัตรประจาตัว ประชาชน
2.สาเนาทะเบียนบ้าน
3.ใบมอบอานาจ (ถ้ามี)
4. ใบรับรองแพทย์
5.สาเนาสมุดบัญชี
(กรณีโอนเข้าบัญชี)

รวบรวมเอกสารเสนอคณะกรรมการ
ตรวจสอบคุณสมบัติ

เสนอผู้บังคับบัญชา(ผู้ บริหาร)/
จัดทาประกาศรายชื่อ

ขั้นตอนการรับขึ้นทะเบียนผู้ พิการ เดิม 5 นาที/ราย

แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
(การเบิก – จ่ายเบี้ยยังชีพผูพ้ ิการ)
จัดทาบัญชีรายชื่อและบั นทึกข้ อความ
(1 วัน)
เอกสารสาหรับการรับเงิน สด
1.แสดงบัตรประจาตัว ผู้พิก าร/
ผู้รับแทน
2. หนังสือมอบอานาจกรณี
มอบอานาจ

เสนอผู้บังคับบัญชาอนุมั ติ

ขั้นตอนการรับเงินสด 1 นาที/ราย
ผู้รับผิดชอบ งานพัฒนาชุมชน

จัดทาฎีกาเบิกจ่ายเงิน

1 วัน
ตรวจฎีกา/จัดทาเช็คเบิก เงิน
(กองคลัง)

รับเงินผ่านธนาคาร

รับเงินผ่านธนาคาร
ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน

รับเงินสดได้ไม่เกินวันที่ 10 ของทุกเดือน

ยื่นบัตรประจาตัวประชาชนของผู้มี
สิทธ์/ใบมอบอานาจ
จนท.ตรวจสอบรายชื่อ ลงชื่อผู้รับเงิน

แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
(การเบิก – จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)
จัดทาบัญชีรายชื่อและบั นทึกข้ อความ
(1 วัน)
เอกสารสาหรับการรับเงิน สด
1.แสดงบัตรประจาตัว
ผู้สูงอายุ/ผู้รับแทน
2. หนังสือมอบอานาจกรณี
มอบอานาจ

เสนอผู้บังคับบัญชาอนุมั ติ

ขั้นตอนการรับเงินสด 1 นาที/ราย
ผู้รับผิดชอบ งานพัฒนาชุมชน

จัดทาฎีกาเบิกจ่ายเงิน

1 วัน
ตรวจฎีกา/จัดทาเช็คเบิก เงิน
(กองคลัง)

รับเงินผ่านธนาคาร

รับเงินผ่านธนาคาร
ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน

รับเงินสดได้ไม่เกินวันที่ 10 ของทุกเดือน

ยื่นบัตรประจาตัวประชาชนของผู้มี
สิทธ์/ใบมอบอานาจ
จนท.ตรวจสอบรายชื่อ ลงชื่อผู้รับเงิน

แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
(การเบิก – จ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์)
จัดทาบัญชีรายชื่อและบั นทึกข้ อความ
(1 วัน)
เอกสารสาหรับการรับเงิน สด
1.แสดงบัตรประจาตัว
ผู้สูงอายุ/ผู้รับแทน
2. หนังสือมอบอานาจกรณี
มอบอานาจ

เสนอผู้บังคับบัญชาอนุมั ติ

ขั้นตอนการรับเงินสด 1 นาที/ราย
ผู้รับผิดชอบ งานพัฒนาชุมชน

จัดทาฎีกาเบิกจ่ายเงิน

1 วัน
ตรวจฎีกา/จัดทาเช็คเบิก เงิน
(กองคลัง)

รับเงินผ่านธนาคาร

รับเงินผ่านธนาคาร
ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน

รับเงินสดได้ไม่เกินวันที่ 10 ของทุกเดือน

ยื่นบัตรประจาตัวประชาชนของผู้มี
สิทธ์/ใบมอบอานาจ
จนท.ตรวจสอบรายชื่อ ลงชื่อผู้รับเงิน

คาสั่งองค์การบริหารส่วนตาบลสระสี่มุม
ที่ 392 /2559
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทา/ปรับปรุงและคู่มื อกาหนดมาตรฐานการปฏิบั ติงาน
การจัดสวัสดิการสังคมและคณะกรรมการติ ดตามและประเมิน ผล
************************
ด้วย งานสวั สดิการสังคมและพั ฒนาชุ มชน สานัก งานปลัดองค์ การบริหารส่วนต าบลสระสี่มุม
มีบทบาทหน้ าที่ใ นการจัด สวัส ดิก ารสังคมให้กั บผู้ ด้อ ยโอกาสทางสั งคมในเขตองค์ก ารบริ หารส่ว นต าบล และ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับบุ คคลเหล่านี้รวมทั้งมี บทบาทหน้าที่ ในการดาเนิน การรับ ลงทะเบียนผู้ สูงอายุ เพื่อรั บ
เงินเบี้ ยยัง ชีพผู้ สูงอายุ การรั บลงทะเบี ยนคนพิก ารเพื่ อรับ เงินเบี้ยความพิการ และรับ คาร้อ งผู้ป่ วยเอดส์เ พื่อรั บ
เบี้ ย ยั ง ชี พผู้ ป่ ว ยเอดส์ รวมทั้ ง การจ่ า ยเงิน เบี้ ย ยั ง ชี พฯ ให้ กั บ บุ ค คลดั ง กล่ า ว โดยถื อ ปฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่ าด้ว ยการจ่า ยเงิ นสงเคราะห์ เพื่อ การยังชี พขององค์ก รปกครองส่ว นท้ องถิ่ น พ.ศ. ๒๕๔๘
ระเบี ยบกระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยหลัก เกณฑ์ การจ่ายเบี้ยยั งชีพผู้สูงอายุข ององค์กรปกครองส่ วนท้อ งถิ่น พ.ศ.
๒๕๕๒ และระเบีย บกระทรวงมหาดไทยว่ าด้ วยหลัก เกณฑ์ก ารจ่า ยเบี้ ยความพิ ก ารขององค์ กรปกครองส่ ว น
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๓ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
ดังนั้ น เพื่อให้ป ระชาชนที่มาขอรับ บริ การได้มีความเข้ าใจที่ถู กต้อ งมี แนวทางในการปฏิ บัติ ที่
ชัดเจน ซึ่ง จะนาไปสู่ค วามสะดวก รวดเร็ว และถูกต้ องในการขอรับ บริการในเรื่องดั งกล่า วองค์ การบริหารส่ว น
ตาบลสระสี่มุม จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาและคณะกรรมการติดตามและประเมินผลคู่มือกาหนดมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานการจัดสวัสดิการสังคม ดังนี้
1. คณะกรรมการจั ดท าคู่มื อ ก าหนดมาตรฐานการปฏิ บั ติงานการจั ดสวั สดิ ก ารสั ง คม
ประกอบด้วย
1.1 ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลสระสี่มุม
ประธานกรรมการ
1.2 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลสระสี่มุม
กรรมการ
1.3 หัวหน้าสานักปลัด อบต.
กรรมการ
1.4 ผู้อานวยการกองคลัง
กรรมการ
1.5 หัวหน้าส่วนโยธา
กรรมการ
1.6 หัวหน้าส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กรรมการ
1.7 นักพัฒนาชุมชน
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่จัดทาคู่มือกาหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์การสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ
โดยเป็นการด าเนิ นการที่เกี่ ยวข้องเบี้ยยั งชีพผู้สูง อายุ เบี้ ยความพิ การ และเบี้ย ยังชี พผู้ป่ วยเอดส์ เช่ น การรั บ
ลงทะเบียน ยื่นคาขอรับเงิน และเรื่องอื่นๆ เพื่อให้ประชาชนที่มาขอรับบริการได้มีความเข้าใจที่ถูกต้องมีแนวทาง
ในการปฏิบัติที่ชัดเจน ซึ่งจะนาไปสู่ความสะดวก รวดเร็วและถูกต้อง ในการขอรับบริการรับเงินเบี้ยยังชีพ
/2. คณะ......

-22. คณะกรรมการติดตามประเมินผลคู่มือการปฏิบัติงานการจัดสวัสดิการสังคม ประกอบด้วย
2.1 รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลสระสี่มุม คนที่ 2 ประธานกรรมการ
2.2 ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลสระสี่มุม
กรรมการ
2.3 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลสระสี่มุม
กรรมการ
2.4 หัวหน้าสานักงานปลัด อบต.
กรรมการ
2.5 ผู้อานวยการกองคลัง
กรรมการ
2.6 นักพัฒนาชุมชน
กรรมการและเลขานุการ
ให้คณะกรรมการมีห น้าที่ใ นการดาเนินการติด ตามและประเมิ นผลคู่มือก าหนดมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์การสงเคราะห์เพื่อการยังชีพที่เกี่ยวกับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ และเบี้ยยังชีพ
ผู้ป่วยเอดส์ กาหนดวิ ธีการติดตามและประเมินผลตลอดจน ด าเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ ยวข้อง เพื่ อให้ทราบถึงผลการ
ปฏิบัติงานเบี้ยยั งชีพตามคู่มือกาหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์การสงเคราะห์เพื่อ การยังชีพฯ และ
รายงานผลการติดตามและประเมินผลต่อนายกองค์การบริหารส่วนตาบลสระสี่มุม ต่อไป
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 30 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2559

(นายภูริ เนตรสุวรรณ)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลสระสี่มุม

ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลสระสี่มุม
เรื่อง ประกาศใช้คู่มือกาหนดมาตรฐานการปฏิบั ติงานการจั ดสวั สดิ การสังคม
************************
ด้วยงานสวัสดิการสั งคมและพัฒนาชุมชน สานั กงานปลั ด องค์ก ารบริหารส่วนตาบลสระสี่มุม
มีบทบาทหน้าที่ ในการจัดสวัส ดิการสั งคมให้ กับผู้ด้อ ยโอกาสทางสัง คมในเขตองค์ การบริห ารส่วนตาบล สระสี่มุม
และส่งเสริมคุณภาพชี วิตให้กั บบุ คคลเหล่านี้ รวมทั้ งมีบ ทบาทหน้ าที่ใ นการด าเนิ นการรับลงทะเบี ยนผู้สูง อายุ
เพื่อรั บเงิน เบี้ย ยังชีพผู้สูง อายุ การรับลงทะเบียนคนพิ การเพื่อ รับเงิ นเบี้ย ความพิก าร และรั บคาร้องผู้ ป่วยเอดส์
เพื่ อรั บเบี้ย ยั งชี พผู้ ป่ วยเอดส์ รวมทั้ งการจ่ ายเงิ นเบี้ย ยั งชี พให้ผู้ ที่ มีสิ ท ธิรั บเงิน เบี้ ย ยัง ชีพ โดยถื อ ปฏิ บั ติต าม
ระเบี ยบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้ วยหลักเกณฑ์ การจ่า ยเงิน เบี้ย ยังชี พผู้ สูงอายุข ององค์ก รปกครองส่ว นท้อ งถิ่ น
พ.ศ.2552 ระเบีย บกระทรวงมหาดไทย ว่า ด้วยหลัก เกณฑ์ก ารจ่า ยเงิ นเบี้ ยความพิ การให้คนพิก ารขององค์ก ร
ปกครองส่ว นท้ องถิ่ น พ.ศ.2553และแก้ ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และระเบีย บกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์ กรปกครองส่วนท้อ งถิ่น พ.ศ.2548
ดังนั้ น เพื่อให้ป ระชาชนที่มาขอรับ บริ การได้มีความเข้ าใจที่ถู กต้อ งมี แนวทางในการปฏิ บัติ ที่
ชัดเจน ซึ่ง จะนาไปสู่ค วามสะดวก รวดเร็ว และถูกต้ องในการขอรับ บริการในเรื่องดั งกล่า วองค์ การบริหารส่ว น
ตาบลสระสี่มุม จึงประกาศใช้คู่มือกาหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์การสงเคราะห์ เพื่อ การยังชีพ
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2559

(นายภูริ เนตรสุวรรณ)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลสระสี่มุม

แผนผังแสดงขั้น ตอนและระยะเวลา
การปฏิบ ัต ิราชการ
(การเบิก – จ่ายเบี้ย ยังชีพ
ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ป ่ว ยเอดส์)

จัด ท าบัญ ชีรายชื่อและ
บัน ท ึก ข้อความ
(1 วัน )
เอกสารสาห รับ
การรับ เงิน สด
1.แสดงบัต ร
ประจาตัวผู้
พิก าร/ผูร้ บั แทน
2. ห นงั สือมอบ
อาน าจกรณี
มอบอาน าจ

เสน อ
ผู้บ ัง คับบัญช
าอน ุม ัต ิ

จัด ท าฎีก า
เบิก จ่ายเงิน

ตรวจฎีก า/
จัด ท าเช็ค เบิก
เงิน
(กองคลัง )

รับ เงิน ผ่าน
ธน าคาร

รับ เงิน ผ่าน
ธน าคาร รับคืน
ภายใน วัน ท ี่
10 ของท ุก
เดือน

ขัน ตอนก ารรับ เงิน
สดเดิม 5 นาที/ราย
ปรับ ลดเหลือ 1
นาที/ราย
ผู้รับ ผิด ชอบ งาน
พ ัฒ นาชุมชน

1
วัน

รับ เงิน สดได้ไม่เกิน
วัน ท ี่ 10 ของท ุก
เดือน

ยื่น บัต รประจาตัว
ประชาชน ของผู้ม ี
สิท ธ์/ใบมอบอาน าจ
จน ท .ตรวจสอบรายชื่อ
ลงชื่อผู้ร ับ เงิน

แผน ผัง แสดงขั้น ตอน และระยะเวลาการปฏิบ ัต ิร าชการ
(การรับ ขึ้น ท ะเบียน ผู้สูง อายุ / ผู้พ ิก าร)

ยื่น ค าขอขึน้ ท ะเบียน ฯ พร้อมเอกสารห ลัก ฐาน
3 น าท ี /ราย

เจ้าห น ้าท ี่ต รวจสอบเอกสาร/สัม ภาษณ์/
บัน ท ึก ข้อมูลเพิ่ม เติม 2 น าท ี/ราย

เอกสารสาห รับ การรับ ขึ้น
ท ะเบียน
1.สาเน าบัตรประจาตัว
ประชาชน
2.สาเน าทะเบียนบ้าน
3.ใบมอบอานาจ )ถ้ามี
4.สาเน าสมุด บัญชี
(กรณีโอนเข้าบัญชี)

รวบรวมเอกสารเสนอคณะกรรมการ
ตรวจสอบคุณ สมบัต ิ

เสน อผู้บ ัง คับ บัญ ชา(ผู้บ ริห าร)/
จัด ท าประกาศรายชื่อ

ขั้น ตอน การรับ ขึ้น ท ะเบียน ผู้สูง อายุ เดิม 10น าท ี/ราย
เวลาปฏิบ ัต ิง าน ท ี่ป รับ ลด 5 น าท ี/ราย

