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องค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่มุม งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน  มีบทบาทหน้าที่ในการจัด

สวัสดิการสังคมให้กับผู้ด้อยโอกาสทางสังคมในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่ มุม และส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ให้กับบุคคลเหล่านี้รวมทั้ง มีบทบาทหน้าที่ในการด าเนินการรับลงทะเบียนผู้สูงอายุเพ่ือรับเงินเบี้ ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ การรับลงทะเบียนคนพิการเพ่ือรับเงินเบี้ยความพิการ  และรับค าร้องผู้ป่วยเอดส์เพ่ือรับเบี้ยยังชีพ
ผู้ป่วยเอดส์ รวมทั้งการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพฯ ให้กับบุคคลดังกล่าว โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการ จ่าย เงินสงเคร าะห์ เพ่ือการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘  ร ะเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๒ 
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๕3 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 

ดังนั้น เพ่ือให้ประชาชนที่มาขอรับบริการได้มีความเข้าใจที่ถูกต้องมีแนวทางในการปฏิบัติที่ชัดเจน          
ซ่ึงจะน าไปสู่ความสะดวก รวดเร็ว และถูกต้องในการขอรับบริการในเรื่องดังกล่าวองค์การบริหารส่วนต าบลสระ
สี่มุม จึงได้จัดท าคู่มือก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์การสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพ ได้แก่ เบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการและเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์  ขึ้น 

องค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่มุม  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือฉบับนี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้ผู้สูงอายุ 
คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ มีความเข้าใจที่ถูกต้องถึงสิทธิพึงได้รับรวมทั้งทราบแนวทางในการปฏิบัติที่ชัดเจน          
ซ่ึงท าให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบุคคลดังกล่าวและประชาชนที่มาขอรับบริการต่อไป 
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บทท่ี 1 
บทน า 

หลักการและเหตุผล   
          จากบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 ส่วนที่ 3 เรื่อง อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล มาตรา 66 
องค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่ในการพัฒนาต าบล ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และ
มาตรา 67 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนต าบล มีหน้าที่ ต้องท าในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบล   
          1.  จัดให้มี และบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก   
          2.  รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล   
          3.  ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ   
          4.  ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   
          5.  ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   
          6.  ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ   
          7.  คุ้มครองดูแล และบ ารุงรักษา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
          8.  บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น   
          9.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ราชการมอบหมาย  
 
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
 งานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน  ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่ มุม  มี
บทบาทหน้าที่ในการจัดสวัสดิการสังคมให้กับผู้ ด้อยโอกาสทางสังคมในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่มุม 
และส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับบุคคลเหล่านี้  รวมทั้งมีบทบาทหน้าที่ในการด าเนินการรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ 
เพ่ือรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ การรับลงทะเบียนคนพิการเพ่ือรับเงินเบี้ยความพิการ และรับค าร้องผู้ป่วยเอดส์
เพ่ือรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ รวมทั้งการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพให้ผู้ที่มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพ   

 
หลักเกณฑ์ วิธีการปฏิบัติงาน  

 
 การด าเนินงานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน เก่ียวกับการรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ เพ่ือรับเงิน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ การรับลงทะเบียนคนพิการ เพ่ือรับเงินเบี้ยความพิการ และรับค าร้องผู้ป่วยเอดส์เพ่ือรับเบี้ย
ยังชีพผู้ป่วยเอดส์ รวมทั้งการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพให้ผู้ที่ มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพ  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบที่
เก่ียวข้องดังนี้ 

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สู งอายุขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552  

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2553 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  
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บทท่ี 2 
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิจะได้รับเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ เบ้ียความพิการ และเบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 

2.1 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิจะได้รับเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ  
ผู้มีสิทธิจะได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้  
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีภูมิล าเนาอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่มุมตามทะเบียนบ้าน 
(๓) มีอายุหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไป  ซ่ึงได้ลงทะเบียน  และยื่นค าขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุต่อองค์การ

บริหารส่วนต าบลสระสี่มุม (ต้องเป็นผู้ที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ในเดือน ตุลาคมของปีถัดไป) 
(๔) ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อ่ืนใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ  หรือองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ ผู้รับเงินบ านาญ เบี้ยหวัด บ านาญพิเศษ หรือเงินอ่ืนใดในลักษณะเดียวกัน  ผู้สูงอายุ
ที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ได้รับเงินเดือน  ค่าตอบแทน รายได้ประจ า 
หรือผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืนที่รัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้เป็นประจ า  ยกเว้นผู้พิการและ
ผู้ป่วยเอดส์ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ 

2.2 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิจะได้รับเงินเบ้ียความพิการ  
คนพิการซ่ึ งจ ะมีสิทธิได้รับเงินเบี้ยความพิการ ต้องเป็ นผู้ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้า ม 

ดังต่อไปนี้ 
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีภูมิล าเนาอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่มุมตามทะเบียนบ้าน 
(๓) มีบัตรประจ าตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ 
(๔) ไม่เป็นบุคคลซ่ึงอยู่ในความอุปการะของสถานสงเคราะห์ของรัฐ 

2.3 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิจะได้รับเงินเบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์  
         ผู้มีสิทธิจะได้รับเงินสงเคราะห์ต้องเป็นผู้ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้ 
         1. เป็นผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและท าการวินิจฉัยแล้ว 
         2. มีภูมิล าเนาอยู่ในเขตพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
         3. มีรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพหรือถูกทอดทิ้งหรือขาดผู้อุปการะเลี้ยงดูหรือไม่สามารถประกอบ
อาชีพเลี้ยงตนเองได้ในการขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับความเดือดร้อนกว่าหรือผู้ที่ มี
ปัญหาซ้ าซ้อนหรือผู้ที่อยู่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดารยากต่อการเข้าถึงบริการของรัฐเป็นผู้ได้รับการ
พิจารณาก่อน 
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บทท่ี 3 
ขั้นตอนการลงทะเบียนและย่ืนค าขอรับเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ  

เบ้ียความคนพิการ และเบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 

3.1 ขั้นตอนการลงทะเบียนและย่ืนค าขอรับเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ 
3.1.1 ผู้สูงอายุจะต้องน าเอกสารหลักฐานประกอบแบบค าขอลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 

ดังนี้  
(๑) บัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรอ่ืนที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายพร้อมส าเนา 
(๒) ทะเบียนบ้านพร้อมส าเนา 
(๓) สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมส าเนา  ส าหรับกรณีที่ผู้ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

ประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผ่านธนาคาร 
2.1.2 ในการยื่นค าขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุจะต้องแสดงความประสงค์ขอรับ

เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุโดยวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
(๑) รับเงินสดด้วยตนเอง 
(๒) รับเงินสดโดยบุคคลที่ได้รับมอบอ านาจจากผู้มีสิทธิ 
(๓) โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มีสิทธิ 
(4) โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลที่ได้รับมอบอ านาจจากผู้มีสิทธิ 

 3.1.3 การยื่นค าขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ให้ผู้สูงอายุยื่นค าขอลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ย
ยังชีพด้วยตนเอง หรือในกรณีที่มีความจ าเป็นผู้สูงอายุที่ไม่สามารถยื่นค าขอลงทะเบียนด้วยตนเองได้ อาจมอบ
อ านาจเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้อ่ืนเป็นผู้ยื่นค าขอลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทนก็ได้โดยให้กรอก
รายละเอียดตามแบบค าขอลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้ถูกต้องครบถ้วนและให้ยื่นค าขอประกอบ
กับเอกสารหลักฐานของผู้สูงอายุ พร้อมกับส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้รับมอบอ านาจภายในเดือน 
พฤศจิกายนของทุกปี  ณ  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่มุม  อ าเภอก าแพงแสน  จังหวัดนครปฐม 

3.2 ขั้นตอนการลงทะเบียนและย่ืนค าขอรับเงินเบ้ียความพิการ  
3.2.1 คนพิการหรือผู้ ดูแลคนพิการจะต้องน าเอกสารหลักฐานประกอบแบบค าขอลงทะเบียนขอรับ

เงินเบี้ยความพิการ ดังนี้  
(๑) บัตรประจ าตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ 
(๒) ทะเบียนบ้านพร้อมส าเนา 
(๓) สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมส าเนา ส าหรับกรณีที่ผู้ขอรับเงินเบี้ยความพิการประสงค์

ขอรับเงินเบี้ยความพิการผ่านธนาคาร 
(4) บัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ดูแลคนพิการ กรณีเป็นผู้ยื่นค าขอแทนคนพิการ 
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3.2.2 ในการยื่นค าขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ จะต้องแสดงความประสงค์ขอรับเงินเบี้ย
ความพิการโดยวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

(๑) รับเงินสดด้วยตนเอง 
(๒) รับเงินสดโดยผู้ดูแลคนพิการ 
(๓) โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มีสิทธิ 
(4) โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้ดูแลคนพิการ 

 2.1 .3 ให้ คน พิกา รที่ มี คุณ สมบั ติครบและไ ม่มีลั กษณ ะต้องห้ า มตามข้ อ  6 แห่ งร ะเบี ยบ
กระทรวงมหาดไทยฯ พ.ศ.2553 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ยื่นค าขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ย
ความพิการด้วยตนเอง หรือในกรณีที่คนพิการเป็นผู้ เยาว์ ซ่ึงมีผู้แทนโดยชอบธรรม คนเสมือนไร้ความสามารถ 
หรือคนไร้ความสามารถ ให้ผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้พิทักษ์ หรือผู้อนุบาล แล้วแต่กรณี ยื่นค าขอแทนโดยแสดง
หลักฐานการเป็นผู้แทนดังกล่าว ทั้งนี้ส าหรับคนพิการกรณีอ่ืน ซ่ึงไม่อาจยื่นค าขอได้ด้วยตนเองให้ผู้ดูแลคน
พิการยื่นค าขอแทนโดยให้ผู้ที่เชื่อถือได้รับรองสถานะของคนพิการ แต่ต้องน าหลักฐานของคนพิการและผู้ดูแล
คนพิการไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ด้วย โดยให้กรอกรายละเอียดตามแบบค าขอลงทะเบี ยนขอรับเงินเบี้ยความพิการ
ให้ถูกต้องครบถ้วนและให้ยื่นค าขอลงทะเบียนประกอบกับเอกสารหลักฐานของคนพิการ พร้อมกับส าเนาบัตร
ประจ าตัวประชาชนของผู้ดูแลคนพิการได้ทุกวันและเวลาราชการ  ณ  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบล    
สระสี่มุม  อ าเภอก าแพงแสน  จังหวัดนครปฐม 

3.3 ขั้นตอนการลงทะเบียนและย่ืนค าขอรับเงินเบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์  
3.3.1 ผู้ป่วยเอดส์ จะต้องน าเอกสารหลักฐานประกอบแบบค าขอรับการสงเคราะห์ ดังนี้  

(๑) บัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรอ่ืนที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายพร้อมส าเนา 
(๒) ทะเบียนบ้านพร้อมส าเนา 
(๓) ใบรับรองแพทย์ซ่ึงออกให้โดยสถานพยาบาลของรัฐ ซ่ึงรับรองว่าป่วยเป็นโรคเอดส์จริง 

 3.3.2 การยื่นค าขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ให้ผู้ป่วยเอดส์ยื่นค าขอรับการสงเคราะห์
ด้วยตนเอง หรือในกรณีที่ มีความจ าเป็นผู้ป่วยเอดส์ที่ไม่สามารถยื่นค าขอรับการสงเคราะห์ด้วยตนเองได้  อาจ
มอบอ านาจเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้อ่ืนเป็นผู้ยื่นค าขอรับการสงเคราะห์แทนก็ได้โดยให้กรอกรายละเอียดตาม
แบบค าขอรับการสงเคราะห์ให้ถูกต้องครบถ้วนและให้ยื่นค าขอประกอบกับเอกสารหลักฐานของผู้ป่วยเอดส์ 
พร้อมกับส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้รับมอบอ านาจ ณ  ที่ท าการอง ค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่มุม              
อ าเภอก าแพงแสน  จังหวัดนครปฐม 
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บทท่ี 4 
การสิ้นสุดการได้รับเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ เบ้ียความคนพิการ และเบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 

4.1 การส้ินสุดการได้รับเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ 
สิทธิของผู้ได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจะสิ้นสุดลงในกรณีดังต่อไปนี้ 
(๑) ตาย 
(๒) ขาดคุณสมบัติตามข้อ ๖ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ

ผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 
(๓) แจ้งสละสิทธิการขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเป็นหนังสือต่อองค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่ มุม 

4.2 การส้ินสุดการได้รับเงินเบ้ียความพิการ 
สิทธิของผู้ได้รับเงินเบี้ยความพิการจะสิ้นสุดลงในกรณีดังต่อไปนี้ 
(๑) ตาย 
(๒) ขาดคุณสมบัติตามข้อ ๖ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความ

พิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2553 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 
(๓) แจ้งสละสิทธิการขอรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการเป็นหนังสือต่อองค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่มุม 

4.3 การส้ินสุดการได้รับเงินเบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 
สิทธิของผู้ได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์จะสิน้สุดลงในกรณีดังต่อไปนี้ 
(๑) ตาย 
(๒) ขาดคุณสมบัติตามข้อ ๖ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยจ่ายเงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2553 
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บทท่ี 5 
บัตรประจ าตัวคนพิการ 

 
 พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550  ได้ก าหนดให้คนพิการมีสิทธิ
เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จากสิ่งอ านวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะ ตลอดจนสวัสดิการและความช่วยเหลือ
อ่ืนจากรัฐ ดังนั้น เพ่ือประโยชน์ในการรับสิทธิต่าง ๆ ตามกฎหมาย คนพิการจึงสามารถยื่นขอมีบัตรประจ าตัว
คนพิการได้ 

5.1 สถานท่ีให้บริการออกบัตรประจ าตัวคนพิการ 
 ขอมีบัตรประจ าตัวคนพิการได้ที่ส านักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดนครปฐม           
ซ่ึงต้ังอยู่ที่ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม  ต าบลสระสี่มุม  อ าเภอก าแพงแสน  จังหวัดนครปฐม 

5.2 หลักฐานท่ีใช้ในการขอมีบัตรประจ าตัวคนพิการ 
 (1) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือส าเนาสูติบัตรของคนพิการ  
 (2) ส าเนาทะเบียนบ้านของคนพิการ 
 (3) รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน)  จ านวน 2 รูป 
 (4) ใบรับรองความพิการรับรองโดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของสถานพยาบาลของรัฐ หรือ
สถานพยาบาลเอกชนที่เลขาธิการส านักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติประกาศก าหนด 
เว้นแต่กรณีสภาพความพิการที่สามารถเห็นได้โดยประจักษ์ไม่ต้องมีใบรับรองความพิการได้ 

5.3 หลักฐานผู้ขอมีบัตรประจ าตัวคนพิการแทน 
 หากคนพิการไม่สามารขอมีบัตรประจ าตัวคนพิการได้ด้วยตนเองให้มีผู้ อ่ืนด าเนินการขอมีบัตร
ประจ าตัวคนพิการแทนได้ ทั้งนี้ ผู้ขอมีบัตรประจ าตัวคนพิการแทนต้องน าเอกสารมาด้วย ดังนี้ 
 (1) เอกสารหลักฐานการขอมีบัตรประจ าตัวของคนพิการ 

(2) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมทั้งต้นฉบับตัวจริง 
 (3) ส าเนาทะเบียนบ้าน พร้อมทั้งต้นฉบับตัวจริง 
 (4) หลักฐานอ่ืนที่แสดงให้เห็นว่าได้รับมอบอ านาจจากคนพิการหรือมีส่วนเก่ียวข้องกับคนพิการ 
เนื่องจากเป็นผู้ปกครอง ผู้พิทักษ์ ผู้อนุบาล หรือผู้ดูแลคนพิการแล้วแต่กรณี 

5.4 กรณีบัตรประจ าตัวคนพิการหมดอายุ   
 บัตรประจ าตัวคนพิการจะมีอายุใช้งาน 6 ปี นับแต่วันออกบัตร เม่ือครบก าหนดแล้ว คนพิการจะต้อง
ยื่นค าขอมีบัตรประจ าตัวคนพิการใหม่ ณ ส านักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดนครปฐม         
ซ่ึงต้ังอยู่ที่ ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม  ต าบลสระสี่มุม  อ าเภอก าแพงแสน  จังหวัดนครปฐม 
 (1) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือส าเนาสูติบัตรของคนพิการ 
 (2) ส าเนาทะเบียนบ้านของคนพิการ 
 (3) รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน)  จ านวน 2 รูป 
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5.5 การออกบัตรใหม่แทนบัตรเดิมท่ีช ารุด/สูญหาย หรือมีการเปล่ียนแปลง 
 หากบัตรประจ าตัวคนพิการช ารุดหรือสูญหายหรือมีการเปลี่ยนแปลงในสาระส าคัญก่อนวันหมดอายุ
คนพิการสามารถยื่นค าขอมีบัตรประจ าตัวคนพิการใหม่แทนบัตรเดิมได้ พร้อมเอกสาร ดังนี้ 
 (1) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือส าเนาสูติบัตรของคนพิการ  
 (2) ส าเนาทะเบียนบ้านของคนพิการ 
 (3) รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน)  จ านวน 2 รูป 

5.6 ปัญหาอุปสรรคในการขอมีบัตรประจ าตัวคนพิการ 
 หากพบปัญหาอุปสรรคหรือข้อสงสัยในการด าเนินการขอมีบัตรประจ าตัวคนพิการ สามารถติดต่อ
สอบถามได้ที่ 

 ส านักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดนครปฐม ซ่ึงต้ังอยู่ที่  ศูนย์ราชการ
จังหวัดนครปฐม  ต าบลสระสี่มุม  อ าเภอก าแพงแสน  จังหวัดนครปฐม โทร. 0-3434-0015  

 ศูนย์คุ้มครองสวัสดิภาพชุมชน เขต 1-12 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 
 ส านัก งานส่ งเสริมและพัฒนาคุณภาพชี วิตคนพิการแห่งชา ติ โทร. 0 -2354-3388                    

ต่อ 114-115 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-8- 
 

บทท่ี 6 
ค าชี้แจง 

6.1 กรณีการย้ายสิทธิการรับเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุและเบ้ียความพิการ 
 ผู้สูงอายุที่ย้ายภูมิล าเนาเข้ามาอยู่ในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบล สระสี่ มุมก่อนหรือภายในเดือน 
พฤศจิกายนของทุกปี แต่ยังไม่ได้ยื่นค าขอลงทะเบียน โดยผู้สูงอายุจะต้องด าเนินการลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุ ภายในเดือน พฤศจิกายนของทุกปี เพ่ือขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในปีงบประมาณถัดไป แต่
สิทธิการรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจะอยู่ที่เดิมจนถึงสิ้นปีงบประมาณ 
 คนพิการที่ย้ายภูมิล าเนาเข้ามาอยู่ในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่ มุมก่อนหรือภายในเดือน 
พฤศจิกายนของทุกปี แต่ยังไม่ได้ยื่นค าขอลงทะเบียน โดยคนพิการจะต้องด าเนินการลงทะเบียนขอรับเงินความ
พิการ ภายในเดือน พฤศจิกายนของทุกปี เพ่ือขอรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการในปีงบประมาณถัดไป แต่สิทธิการ
รับเบี้ยความพิการจะอยู่ที่เดิมจนถึงสิ้นปีงบประมาณ 

6.2 รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ และเบ้ียความพิการ  
 เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ 
 ผู้ที่มายื่นค าขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ   สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินในปีงบประมาณ
ถัดไป ได้ที่ องค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่ มุม  อ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม หรือเว็บไซต์องค์การ
บริหารส่วนต าบลสระสี่มุม www.sasimum.go.th ภายในวันที่ 15 ธันวาคมของทุกปี 
 เบ้ียยังชีพความพิการ 
 ผู้ที่มายื่นค าขอรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการ  สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินในเดือนถัดไป ได้
ที่ องค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่มุม  อ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม  

6.3 การจ่ายเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ เบ้ียความพิการ และเบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่มุม  จะด าเนินการจ่ายเงินให้กับผู้ มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ย
ความพิการ และเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ โดยจะจ่ายเป็นเงินสดหรือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารตามความประสงค์
ของผู้ที่มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพฯ  ซ่ึงจะด าเนินการจ่ายเงินไม่เกินวันที่ 10 ของทุกเดือน 

6.4 ช่องทางการรับเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ เบ้ียความพิการ และเบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 
เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุจะต้องแสดงความประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุโดยวิธีใดวิธีหนึ่ง 

ดังต่อไปนี้ 
(๑) รับเงินสดด้วยตนเอง 
(๒) รับเงินสดโดยบุคคลที่ได้รับมอบอ านาจจากผู้มีสิทธิ 
(๓) โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มีสิทธิ 
(4) โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลที่ได้รับมอบอ านาจจากผู้มีสิทธิ 
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เบ้ียความพิการ  คนพิการจะต้องแสดงความประสงค์ขอรับเงินเบี้ยความพิการโดยวิธีใดวิธีหนึ่ ง 
ดังต่อไปนี้ 

(๑) รับเงินสดด้วยตนเอง 
(๒) รับเงินสดโดยผู้ดูแลคนพิการ 
(๓) โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มีสิทธิ 
(4) โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้ดูแลคนพิการ 
 
เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ผู้ที่มีสิทธิรับเงินจะต้องแสดงความประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์โดย

วิธีใดวิธีหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
(๑) รับเงินสดด้วยตนเอง 
(๒) รับเงินสดโดยบุคคลที่ได้รับมอบอ านาจจากผู้มีสิทธิ 
(๓) โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มีสิทธิ 
(4) โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลที่ได้รับมอบอ านาจจากผู้มีสิทธิ 

6.5 หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ เบ้ียความพิการ และเบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 
 เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ 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 

วิธีการค านวณอายุของผู้สูงอายุ โดยผู้สูงอายุจะต้องมีอายุครบบริบูรณ์ ณ วันที่ 30 กันยายของทุกปี  
เบ้ียความพิการ  คนพิการจะได้รับเบี้ยความพิการ ในอัตราเดือนละ 800 บาท 
เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์  ผู้ป่วยเอดส์จะได้รับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ในอัตราเดือนละ 500 บาท 

6.6 ปัญหาอุปสรรคในการรับเงินเบ้ียยังชีพ 
 หากพบปัญหาอุปสรรคหรือข้อสงสัยในการรับเงินเบี้ยยังชีพฯ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ ส านักงาน
ปลัด  อบต .  ณ ที่ ท าการองค์การบริหาร ส่วนต าบล สระสี่ มุม  อ าเภอก าแพงแสน  จังหวั ดนครปฐม              
หมายเลขโทรศัพท์ 0-3496-2693 ต่อ 601  โทรสาร 0-3496-2693  ต่อ 603 
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6.7 ช่องทางการร้องเรียน 
 1) ร้องเรียนด้วยตนเอง ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่มุม อ าเภอก าแพงแสน จังหวัด
นครปฐม 
 
 2)   ทางไปรษณีย์  ตามที่อยู่ องค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่มุม อ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม  
73140 
 3) ทางโทรศัพท์/โทรสาร  034-962693  ต่อ 603 
 4) ตู้รับฟังความคิดเห็น ต้ังอยู่ ณ ท่ีท าการ อบต.สระส่ีมุม อ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม   
 5) ทางอินเทอร์เน็ต  www.sasimum.go.th 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 

 



 

ย่ืนค าขอข้ึนทะเบียนฯ พร้อมเอกสารหลักฐาน  
3 นาที /ราย 

เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบเอกสาร/สัมภาษณ์/
บันทึกข้อมูลเพ่ิมเติม 2 นาที/ราย 

รวบรวมเอกสารเสนอคณะกรรมการ
ตรวจสอบคุณสมบัติ 

เสนอผู้บังคับบัญชา(ผู้บริหาร)/
จัดท าประกาศรายชื่อ 

เอกสารส าหรับการรับขึ้นทะเบียน 

1.ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 

2.ส าเนาทะเบียนบ้าน 

3.ใบมอบอ านาจ (ถ้ามี) 
4.ส าเนาสมุดบัญชี 
 (กรณีโอนเข้าบัญชี) 

ขั้นตอนการรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ 5 นาที/ราย   

 
แผนผังแสดงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 

(การรับข้ึนทะเบียนผู้สูงอายุ) 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 



 

ย่ืนค าขอข้ึนทะเบียนฯ พร้อมเอกสารหลักฐาน  
3 นาที /ราย 

เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบเอกสาร/สัมภาษณ์/
บันทึกข้อมูลเพ่ิมเติม 2 นาที/ราย 

รวบรวมเอกสารเสนอคณะกรรมการ
ตรวจสอบคุณสมบัติ 

เสนอผู้บังคับบัญชา(ผู้บริหาร)/
จัดท าประกาศรายชื่อ 

เอกสารส าหรับการรับขึ้นทะเบียน 

ผู้พิการ 
1.ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 

2.ส าเนาทะเบียนบ้าน 

3.ใบมอบอ านาจ (ถ้ามี) 
4.ส าเนาสมุดบัญชี 
 (กรณีโอนเข้าบัญชี) 

ขั้นตอนการรับขึ้นทะเบียนผู้พิการ เดิม 5 นาที/ราย 
 

 
แผนผังแสดงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 

(การรับข้ึนทะเบียนผู้พิการ) 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 



 

ย่ืนค าขอข้ึนทะเบียนฯ พร้อมเอกสารหลักฐาน  
3 นาที /ราย 

เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบเอกสาร/สัมภาษณ์/
บันทึกข้อมูลเพ่ิมเติม 2 นาที/ราย 

รวบรวมเอกสารเสนอคณะกรรมการ
ตรวจสอบคุณสมบัติ 

เสนอผู้บังคับบัญชา(ผู้บริหาร)/
จัดท าประกาศรายชื่อ 

เอกสารส าหรับการรับขึ้นทะเบียน 

ผู้ป่วยเอดส์ 
1.ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 

2.ส าเนาทะเบียนบ้าน 

3.ใบมอบอ านาจ (ถ้ามี) 
4. ใบรับรองแพทย์ 

5.ส าเนาสมุดบัญชี 
 (กรณีโอนเข้าบัญชี) 

ขั้นตอนการรับขึ้นทะเบียนผู้พิการ เดิม 5 นาที/ราย 
 

 
แผนผังแสดงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 

(การรับข้ึนทะเบียนผู้ป่วยเอดส์) 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



 

แผนผังแสดงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
(การเบิก – จ่ายเบี้ยยังชีพผูพ้ิการ) 

 

จัดท าบัญชีรายชื่อและบันทึกข้อความ 

(1 วัน) 

 

เสนอผู้บังคับบัญชาอนุมัติ 

 

จัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงิน 

 

ตรวจฎีกา/จัดท าเช็คเบิกเงิน 

(กองคลัง) 

 

ขั้นตอนการรับเงินสด 1 นาที/ราย 

ผู้รับผิดชอบ งานพัฒนาชุมชน 

 

1 วัน 

 

รับเงินผ่านธนาคาร 

 

รับเงินผ่านธนาคาร   
ภายในวันท่ี 10 ของทุกเดือน 

 

รับเงินสดได้ไม่เกินวันท่ี 10 ของทุกเดือน 

 

ย่ืนบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มี 
สิทธ์/ใบมอบอ านาจ 

จนท.ตรวจสอบรายชื่อ ลงชื่อผู้รับเงิน 

 

เอกสารส าหรับการรับเงินสด 

1.แสดงบัตรประจ าตัวผู้พิการ/
ผู้รับแทน 

 

2. หนังสือมอบอ านาจกรณี
มอบอ านาจ 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



 

แผนผังแสดงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
(การเบิก – จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ) 

 

จัดท าบัญชีรายชื่อและบันทึกข้อความ 

(1 วัน) 

 

เสนอผู้บังคับบัญชาอนุมัติ 

 

จัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงิน 

 

ตรวจฎีกา/จัดท าเช็คเบิกเงิน 

(กองคลัง) 

 

ขั้นตอนการรับเงินสด 1 นาที/ราย 

ผู้รับผิดชอบ งานพัฒนาชุมชน 

 

1 วัน 

 

รับเงินผ่านธนาคาร 

 

รับเงินผ่านธนาคาร   
ภายในวันท่ี 10 ของทุกเดือน 

 

รับเงินสดได้ไม่เกินวันท่ี 10 ของทุกเดือน 

 

ย่ืนบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มี 
สิทธ์/ใบมอบอ านาจ 

จนท.ตรวจสอบรายชื่อ ลงชื่อผู้รับเงิน 

 

เอกสารส าหรับการรับเงินสด 

1.แสดงบัตรประจ าตัว
ผู้สูงอายุ/ผู้รับแทน 

 

2. หนังสือมอบอ านาจกรณี
มอบอ านาจ 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

   



 

แผนผังแสดงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
(การเบิก – จ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์) 

 

จัดท าบัญชีรายชื่อและบันทึกข้อความ 

(1 วัน) 

 

เสนอผู้บังคับบัญชาอนุมัติ 

 

จัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงิน 

 

ตรวจฎีกา/จัดท าเช็คเบิกเงิน 

(กองคลัง) 

 

ขั้นตอนการรับเงินสด 1 นาที/ราย 

ผู้รับผิดชอบ งานพัฒนาชุมชน 

 

1 วัน 

 

รับเงินผ่านธนาคาร 

 

รับเงินผ่านธนาคาร   
ภายในวันท่ี 10 ของทุกเดือน 

 

รับเงินสดได้ไม่เกินวันท่ี 10 ของทุกเดือน 

 

ย่ืนบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มี 
สิทธ์/ใบมอบอ านาจ 

จนท.ตรวจสอบรายชื่อ ลงชื่อผู้รับเงิน 

 

เอกสารส าหรับการรับเงินสด 

1.แสดงบัตรประจ าตัว
ผู้สูงอายุ/ผู้รับแทน 

 

2. หนังสือมอบอ านาจกรณี
มอบอ านาจ 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

   



 

 

 

 

ค าส่ังองค์การบริหารส่วนต าบลสระส่ีมุม 

ท่ี  392 /2559 

เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการจัดท า/ปรับปรุงและคู่มือก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
การจัดสวัสดิการสังคมและคณะกรรมการติดตามและประเมินผล 

************************ 

ด้วย งานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน สานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่มุม
มีบทบาทหน้าที่ในการจัดสวัสดิการสังคมให้กับผู้ ด้อยโอกาสทางสังคมในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล และ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับบุคคลเหล่านี้รวมทั้งมีบทบาทหน้าที่ในการดาเนินการรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ  เพ่ือรับ
เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ การรับลงทะเบียนคนพิการเพ่ือรับเงินเบี้ยความพิการ  และรับค าร้องผู้ป่วยเอดส์เพ่ือรับ
เบี้ยยังชีพผู้ป่ วยเอดส์  รวมทั้งการจ่ายเงิน เบี้ยยังชีพฯ  ให้กับบุคคลดังกล่าว  โดยถือปฏิ บัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์  เพ่ือการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 
๒๕๕๒ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๓ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 

ดังนั้น เพ่ือให้ประชาชนที่มาขอรับบริการได้มีความเข้าใจที่ถูกต้องมีแนวทางในการปฏิบัติที่  
ชัดเจน ซ่ึงจะน าไปสู่ความสะดวก รวดเร็ว และถูกต้องในการขอรับบริการในเรื่องดังกล่าวองค์การบริหารส่วน  
ต าบลสระสี่มุม จึงแต่งต้ังคณะกรรมการจัดท าและคณะกรรมการติดตามและประเมินผลคู่มือก าหนดมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานการจัดสวัสดิการสังคม ดังนี้ 

1. คณะกรรมการจัดท าคู่มือก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานการจัดสวัสดิการสังคม  
ประกอบด้วย 
 1.1 ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่มุม ประธานกรรมการ 
 1.2 รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่มุม กรรมการ 
 1.3 หัวหน้าส านักปลัด อบต. กรรมการ 
 1.4 ผู้อ านวยการกองคลัง กรรมการ 
 1.5 หัวหน้าส่วนโยธา กรรมการ 
 1.6 หัวหน้าส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กรรมการ 
 1.7 นักพัฒนาชุมชน กรรมการและเลขานุการ 

 มีหน้าที่จัดท าคู่มือก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์การสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพ 
โดยเป็นการด าเนินการที่เก่ียวข้องเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ และเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์  เช่น การรับ
ลงทะเบียน ยื่นค าขอรับเงิน และเรื่องอ่ืนๆ  เพ่ือให้ประชาชนที่มาขอรับบริการได้มีความเข้าใจที่ถูกต้องมีแนวทาง
ในการปฏิบัติที่ชัดเจน ซ่ึงจะน าไปสู่ความสะดวก รวดเร็วและถูกต้อง ในการขอรับบริการรับเงินเบี้ยยังชีพ 

/2. คณะ...... 
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2. คณะกรรมการติดตามประเมินผลคู่มือการปฏิบัติงานการจัดสวัสดิการสังคม ประกอบด้วย 
 2.1 รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่มุม คนที่ 2 ประธานกรรมการ 
 2.2 ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่มุม กรรมการ 
 2.3 รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่มุม กรรมการ 
 2.4 หัวหน้าส านักงานปลัด อบต. กรรมการ 
 2.5 ผู้อ านวยการกองคลัง กรรมการ 
 2.6 นักพัฒนาชุมชน กรรมการและเลขานุการ 

ให้คณะกรรมการมีหน้าที่ในการด าเนินการติดตามและประเมินผล คู่มือก าหนดมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์การสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพที่เก่ียวกับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ และเบี้ยยังชีพ
ผู้ป่วยเอดส์ ก าหนดวิธีการติดตามและประเมินผลตลอดจน ด าเนินการอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้ทราบถึงผลการ
ปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพตามคู่มือก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์การสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพฯ และ
รายงานผลการติดตามและประเมินผลต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่มุม ต่อไป  

ทั้งนี้ ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป  

สั่ง  ณ  วันที่   30  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2559 

 

  

(นายภูริ  เนตรสุวรรณ) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่มุม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลสระส่ีมุม 

เรื่อง ประกาศใช้คู่มือก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานการจัดสวัสดิการสังคม 
************************ 

ด้วยงานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน  ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่มุม  
มีบทบาทหน้าที่ในการจัดสวัสดิการสังคมให้กับผู้ด้อยโอกาสทางสังคมในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล สระสี่มุม 
และส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับบุคคลเหล่านี้  รวมทั้งมีบทบาทหน้าที่ในการด าเนินการรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ 
เพ่ือรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ การรับลงทะเบียนคนพิการเพ่ือรับเงินเบี้ยความพิการ และรับค าร้องผู้ป่วยเอดส์
เพ่ือรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ รวมทั้งการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพให้ผู้ที่ มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพ  โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2552 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2553และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  

ดังนั้น เพ่ือให้ประชาชนที่มาขอรับบริการได้มีความเข้าใจที่ถูกต้องมีแนวทางในการปฏิบัติที่
ชัดเจน ซ่ึงจะน าไปสู่ความสะดวก รวดเร็ว และถูกต้องในการขอรับบริการในเรื่องดังกล่าวองค์การบริหารส่วน
ต าบลสระสี่มุม จึงประกาศใช้คู่มือก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์การสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพ  

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

                       ประกาศ  ณ  วันที่ 1 เดือน ตุลาคม  พ.ศ.2559 

 

  

                     (นายภูริ  เนตรสุวรรณ) 

                   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่มุม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนผ ังแสดงขั้นตอนและระยะเวลา 

การปฏ ิบ ัต ิราชการ 
(การเบ ิก – จ่ายเบ ี้ยยังชีพ 

ผ ู้สูงอายุ/ผ ู้พิการ/ผ ู้ป ่วยเอดส์) 

 
จัดท  าบญัชรีายชื่อและ

บ ันท ึกข้อความ 
(1  วัน ) 

 
เสนอ

ผู้บ ังค ับบญัช
าอน ุมัต ิ 

 
จัดท  าฎีกา
เบ ิกจ่ายเง ิน  

ตรวจฎีกา/
จัดท  าเช็คเบ ิก

เง ิน  
(กองคลัง) 

ขันตอนการรับเงิน
สด เด ิม 5 นาท ี/ราย 

ปรับลด เหลือ 1 
นาท ี/ราย 

ผ ู้รับผ ิดชอบ งาน
พ ัฒนาชุมชน  

 
1 
วัน 

รับ เง ิน ผ่าน
ธน าคาร 

 
รับ เง ิน ผ่าน

ธน าคาร รบัคนื 
ภายใน วันท ี่ 
10 ของท ุก

เดือน  

รับ เง ิน สดได้ไม่เก ิน
วันท ี่ 10 ของท ุก

เดือน  

 
ย่ืน บ ัตรประจ าตัว
ประชาชนของผู้มี 

สิท ธ ์/ใบมอบอ าน าจ 
จนท .ตรวจสอบรายชื่อ 

ลงชื่อผู้ร ับ เง ิน  

 
เอกสารส าห รับ
การรับ เง ิน สด 

 
1.แสดงบ ัตร
ประจ าตัวผู้

พ ิการ/ผูร้บัแทน 
 

2. หนงัสือมอบ
อ าน าจกรณี
มอบอ าน าจ 



 
แผนผังแสดงขั้น ตอนและระยะเวลาการปฏิบ ัต ิราชการ  

(การรับขึ้น ท ะเบ ียนผู้สูงอายุ / ผู้พ ิการ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ย่ืน ค าขอขึน้ท ะเบ ียน ฯ พร้อมเอกสารห ลักฐาน   
3 น าท ี /ราย 

เจ้าหน ้าท ี่ตรวจสอบ เอกสาร/สัมภาษณ์/
บ ันท ึกข้อมูลเพ ิ่มเต ิม 2  น าท ี/ราย 

รวบรวมเอกสารเสนอคณะกรรมการ
ตรวจสอบคุณสมบ ัต ิ 

เสนอผู้บ ังค ับบ ัญชา(ผู้บ ริห าร)/ 
จัดท  าประกาศรายชื่อ 

เอกสารส าห รับการรับขึ้น
ท ะเบ ียน  

1.ส าเน าบตัรประจ าตัว
ประชาชน 
2.ส าเน าทะเบยีนบา้น 
3.ใบมอบอ านาจ )ถ้าม ี
4.ส าเน าสมุดบญัช ี
 (กรณีโอนเข้าบญัชี) 

ขั้น ตอนการรับขึ้น ท ะเบ ียนผู้สูงอายุ เด ิม 10นาท ี/ราย   
เวลาปฏิบ ัต ิงานท ี่ป รับลด 5 น าท ี/ราย   

 


