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งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลโนนข่า
โทร. 0-4300-9730

คานา
งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน สังกัดสานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลโนนข่า มีบทบาทหน้าที่
ในการจัดสวัสดิการสังคมให้กับผู้ด้อยโอกาสทางสังคมในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลโนนข่า และส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ให้ กั บ บุ ค คลเหล่ า นี้ รวมทั้ ง มี บ ทบาทหน้ าที่ ในการรับ ลงทะเบี ย นผู้ สู งอายุ เพื่ อ รั บ เงิน เบี้ ย ยั ง ชี พ ผู้ สู ง อายุ การรั บ
ลงทะเบียนผู้พิการเพื่อรับ เงิน เบี้ยความพิการ และรับคาร้องผู้ป่วยเอดส์เพื่อรั บเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์รวมทั้งการ
จ่ายเงินเบี้ยยังชีพให้กับบุคคลดังกล่าวโดยถื อปฏิบัติตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อ
การยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงิน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๒ และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 4 พ.ศ.2562 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ ก ารจ่ ายเงิน เบี้ ย ความพิ ก ารให้ ค นพิ ก ารขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
พ.ศ. ๒๕๕3 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 4 พ.ศ.2562
ดังนั้น เพื่อให้ประชาชนที่มาขอรับบริการได้มีความเข้าใจที่ถูกต้องมีแนวทางในการปฏิบัติที่ชัดเจน ซึ่ง
จะนาไปสู่ความสะดวก รวดเร็ว และถูกต้องในการขอรับบริการในเรื่องดังกล่าวขององค์การบริหารส่วนตาบลโนนข่า จึง
ได้จัดทาคู่มือการลงทะเบี ย นและยื่ น คาขอรับ เงินเบี้ยยังชีพผู้สู งอายุ การลงทะเบีย นและยื่นคาขอรั บเงินเบี้ยความ
พิการ และยื่นคาร้องเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
องค์การบริหารส่วนตาบลโนนข่า หวังเป็นอย่างยิ่งว่ าคู่มือฉบับนี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทาให้ผู้สูง อายุ คน
พิการและผู้ป่วยเอดส์ มีความเข้าใจที่ถูกต้องถึงสิทธิที่ตนพึงได้รับ รวมทั้งทราบแนวทางในการปฏิบัติที่ชัดเจนซึ่งทาให้
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบุคคลดังกล่าวและประชาชนที่มาขอรับบริการต่อไป

งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน สานักปลัด
องค์การบริหารส่วนตาบลโนนข่า
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ความเป็นมาและความสาคัญในการจัดทาคู่มือ
คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) เป็นเครื่องมือที่สาคัญอย่างหนึ่งในการทางานทั้งระดับหัวหน้า
งานและผู้ปฏิ บัติงาน ซึ่งเป็นการจั ดทารายละเอียดของการทางานในหน่วยงานนั้น ๆ อย่างเป็ นระบบและครบถ้วน
สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้หลายประการ เช่น การสอนงานการตรวจสอบการทางาน การควบคุมงานการติดตามงาน
และการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นต้น ทั้งนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดาเนินงานขององค์กรเปรียบเสมือนแผนที่
บอกเส้นทางการทางานที่มีจุดเริ่มต้น และจุด สิ้นสุดมีคาอธิบายตามที่จาเป็นเพื่อให้ผู้ ปฏิบัติงานไว้ใช้อ้างอิงมอให้เกิด
ความผิ ดพลาดในการท างาน การจั ดท าคู่ มือ การปฏิ บั ติงานถื อเป็ น เครื่อ งมื ออย่างหนึ่ งในการสร้างมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานตามแนวทางของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบข้าราชการ (ก.พ.ร.) ที่มุ่งไปสู่การบริการคุณภาพทั่วทั้ง
องค์กรอย่างมีประสิทธิภาพทั้งนี้ เพื่อให้การทางานของส่วนราชการได้ มาตรฐานเป็นไปตามเป้าหมายได้ ผลิตผลหรือ
การบริการที่มีคุณภาพเสร็จรวดเร็วทันตามกาหนดเวลานัดหมาย มีการทางานปลอดภั ย และไม่สร้างมลพิษแก่ชุมชน
เพื่อบรรลุข้อกาหนดที่สาคัญของกระบวนการดังกล่าว คู่มือการปฏิบัติงานของหน่วยงานดังนี้
1. เพื่อให้หน่วยงานมีการจัดทาคู่มือฯ เพื่อประกอบการปฏิบัติงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกันรวมถึง
ป้ อ งกั น ความผิ ด พลาดที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น จากการปฏิ บั ติ งานของเจ้ าหน้ าที่ ส าหรับ การจั ด ท าคู่ มื อ การจัด ท าคู่ มื อ การ
ปฏิบัติงานของฝ่ายต่าง ๆ ดังนี้เพื่ออธิบายขั้นตอนรายละเอียดของกระบวนงานในความรับผิดชอบของฝ่ายพัฒนาชุมชน
และสวัสดิการสังคม ให้ผู้ปฏิบัติงานทราบและเข้าใจว่าควรปฏิบัติงานอย่างไร เมื่อใด กับใคร และควรทาอะไรก่อนและ
หลัง โดยมีเอกสารอ้างอิงในการปฏิบัติงาน
2. เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านสวัสดิการและพัฒนาชุมชนมีแนวทางการปฏิบัติเป็นตามมาตรฐาน และ
เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด ได้ผลิตผลหรือการบริการที่มีคุณภาพ เสร็จ รวดเร็วทันตามกาหนดเวลานัดหมาย
3. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานด้านสวัสดิการและพัฒนาชุมชนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานดังกล่าวรวมทั้งผู้ที่สนใจ
ใฝ่ รู้ ได้ ท ราบแนวทางการปฏิ บั ติ งานด้ า นสวั ส ดิ ก ารและพั ฒ นาชุ ม ชน และสามารถน าไปใช้ เป็ น สื่ อ ในการติ ด ต่ อ
ประสานงาน
4. เพื่อเป็นพื้นฐานสาหรับผู้บริหารใช้ในการทบทวนและตรวจติดตามงานได้ทุกขั้นตอน
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คู่มือสาหรับประชาชน
การขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

ให้ผส้ ู งู อาย ุที่จะมีอาย ุครบหกสิบปีบริบรู ณ์
ขึ้นไปในปีงบประมาณถัดไปลงทะเบียนและ
ยื่นคาขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูส้ งู อาย ุตัง้ แต่
เดือนมกราคมจนถึงเดือนพฤศจิกายนของ
ท ุกปีเป็นวันรับขึ้นทะเบียน
ผูส้ งู อายุ... จ้า

อย่าลืม ! นะ
ไม่มีชื่อ ไม่มีสิทธิ
3
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คุณสมบัติของผู้มีสิทธิขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ตรวจสอบดูคุณสมบัติของตัวเองตามรายการดังนี้
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีภูมิลาเนาอยู่ในเขต อบต.โนนข่า (ตามทะเบียนบ้าน)
(3) เป็นผู้ที่มีอายุ 60 ปี บริบูรณ์ใน ปีถัดไป (ปัจจุบัน อายุ 59 ปี บริบูรณ์
และ ต้องเกิดก่อน 2 กันยายน)
(4) ไม่ เป็ น ผู้ ไ ด้ รั บ สวั ส ดิ ก ารหรื อ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ อื่ น ใดจากหน่ ว ยงานของรั ฐ
รั ฐ วิ ส าหกิ จ หรื อ องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ได้ แ ก่ ผู้ รั บ เงิ น บ านาญ เบี้ ย หวั ด
บานาญพิเศษ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน ผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์
ของรัฐหรือองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน รายได้ประจา
หรือผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นที่รัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้เป็น
ประจา ยกเว้นผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมายเหตุ : กรณี ไ ด้ รั บ เบี้ ย ยั ง ชี พ ผู้ สู ง อายุ อ ยู่ แ ล้ ว และได้ ย้ า ยเข้ า มาในพื้ น ที่
ตาบลโนนข่า จะต้องมาขึ้นทะเบียนที่ อบต.โนนข่า อีกครั้งหนึ่งนับตั้งแต่วันที่ย้าย
แต่ ไม่ เกิ น เดื อ นพฤศจิ กายนของปี นั้ น ๆ ทั้ ง นี้ ให้ ได้ รั บ เงิน เบี้ ย ยั งชี พ ผู้ สู งอายุ
จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณถัดไป

เพื่อใช้สิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพต่อเนื่อง......
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คู่มอื สาหรับประชาชน
การขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ

ผู้พิการ
ตรวจสอบดูคุณสมบัติของตัวเอง ตามรายการดังนี้
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีภูมิลาเนาอยู่ในเขต อบต.โนนข่า (ตามทะเบียนบ้าน)
(3) มีบัตรประจาตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ
(4) ไม่เป็น บุคคลซึ่งอยู่ในความอุปการะของสถานสงเคราะห์ของรัฐ

กรณีได้รับเบี้ยยังชีพคนพิการอยู่แล้วและได้ ย้ายเข้ามาในพื้นที่ตาบลโนนข่า จะต้องมาขึ้น
ทะเบียนและยื่นคาขอรับเงินเบี้ ยความพิ การที่ อบต.โนนข่า และให้ได้รับเบี้ยความพิการ
จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเดือนถั ดไป ทั้งนี้ต้องได้รับการยืนยันตากองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเดิมที่จ่ายเงินเบี้ยความพิการเพื่อไม่ให้เกิดความซ้าซ้อน

เพื่อใช้สิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพต่อเนื่อง......
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ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนเพื่อรับเงิน
เบี้ยยังชีพผูส้ ูงอายุ
ยื่นเอกสาร หลักฐาน กรอกแบบฟอร์ม
“แบบคาขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ”
 บัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตร อื่นที่ออกโดยหน่วยงานของ
รัฐที่มี รูปถ่าย พร้อมสาเนา
 ทะเบียนบ้าน พร้อมสาเนา
 สมุ ด บั ญ ชี เงิน ฝากธนาคาร พร้อ ม ส าเนา (เฉพาะหน้ าที่ แ สดงชื่ อ และ
เลขที่บั ญ ชี ) สาหรับ กรณี ที่ผู้ ขอรับ เงินเบี้ ยยังชีพผู้สูงอายุ ประสงค์ ขอรับ เงิน
เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุผ่านธนาคาร
หมายเหตุ : ในกรณีผู้สูงอายุที่ไม่สามารถมาลงทะเบียนด้วยตนเอง “อาจมอบ
อ านาจ” ให้ ผู้ อื่ น เป็ น ผู้ ยื่ น ค าขอรั บ เบี้ ย ยั ง ชี พ ผู้ สู ง อายุ ได้ โดยให้ ผู้ รั บ มอบ
อานาจติดต่อที่ อบต.โนนข่า พร้อมสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้รับมอบ
อานาจ

ขอรับแบบคาขอขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ
และยื่นเอกสารประกอบ ได้ที่
งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน อบต.โนนข่า

6

ขั้นตอนการขึ้นทะเบียน
เพื่อรับเงินเบี้ยความพิการ
ยื่นเอกสาร หลักฐาน กรอกแบบฟอร์ม
“แบบคาขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ ”
 บัตรประจาตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม
คุณภาพชีวิตคนพิการ ฉบับจริง พร้อมสาเนา
 ทะเบียนบ้าน พร้อมสาเนา
 สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร พร้อม สาเนา (เฉพาะหน้าที่แสดงชื่อ และเลขที่
บัญชี) สาหรับกรณีที่ผู้ขอรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ ประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพ
ผ่านธนาคาร
หมายเหตุ : กรณี ที่ ค นพิ การไม่ ส ามารถ มาลงท ะเบี ยนด้ ว ยตนเอง
อาจมอบอานาจ เป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้ดูแลคนพิการยื่นคาขอแทน แต่ต้อง
น าหลั ก ฐานของคนพิ ก ารและคนดู แ ลคนพิ ก ารไปแสดงต่ อ เจ้ า หน้ า ที่ ด้ ว ย
คนพิการที่เป็นผู้สูงอายุสามารถลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ด้วย

ขอรับแบบคาขอขึ้นทะเบียนคนพิการ
และยืน่ เอกสารประกอบ ได้ที่
งานสวัสดิการและพัฒนาช ุมชน อบต.โนนข่า
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คาชี้แจง
ผูส้ งู อายุ/คนพิการที่มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพอยู่แล้วใน
พื้ น ที่ อื่ น ภายหลังได้ย า้ ยทะเบี ย นบ้านเข้ามาอยู่ในพื้ น ที่
ตาบลโนนข่า ให้มาแจ้งขึน้ ทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยั งชีพ
ต่อที่ อบต.โนนข่า แต่สิทธิในการรับเงินยัง จะคงอยู่ที่เดิม
จนสิ้นปี งบประมาณ เช่น…..

นาง ก. รับเงินเบี้ยยังชีพอยู่ อบต. หนูไก่ ภายหลัง
ได้แจ้งย้ายที่ อยู่มาอยู่พื้นที่ตาบลหนอนน้อย ใน วันที่ 20
ตุ ล าคม 2562 นาง ก. ต้ อ งมาขึ้ น ท ะเบี ยนให ม่ ที่
อบต.หนอนน้อ ย ไม่ เกิ น เดื อ นพฤศจิ ก ายน 2563 แต่
นาง ก. จะยังคงรับเงินเบี้ยยังชีพที่ อบต. หนูไก่ อยู่จนถึง
เดื อ น กั น ยายน 2563 และมี สิ ท ธิ รั บ เงิ น เบี้ ย ยั ง ชี พ
ผู้ส ูง อายุ ที่ อบต.หนอนน้อ ย ในเดื อ น ตุล าคม 2563
เป็ นต้นไป
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ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิรับเงิน
เบี้ยยังชีพผูส้ ูงอายุและคนพิการ

ให้ผทู้ ี่ มายื่ นคาขอรับเบี้ ยยังชีพ มาตรวจสอบ รายชื่อ
ตามประกาศที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ ณ ที่ทาการองค์การ
บริ ห ารส่ ว นต าบลโนนข่ า ภายในวั น ที่ 15 ธั น วาคม
ของทุกปี (นับจากวันสิ้นสุดกาหนด การยื่นขอขึน้ ทะเบียน
วันที่ 30 พฤศจิกายน ของทุกปี )

การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ
อบต.จะดาเนินการเบิก - จ่ายเงินให้กับผูส้ งู อายุและคน
พิ ก ารที่ ม าขึ้ น ทะเบี ย น ไว้แ ล้ว โดยจะเริ่ ม ตั้ ง แต่ เดื อ น
ตุลาคม ปี ถัดไป โดยจะจ่าย โอนเข้าบัญชีธนาคาร ตามที่
ผูส้ งู อายุและคนพิการได้แจ้งความ ประสงค์ไว้
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กาหนดวันจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ ภายในวันที่ 10 ของเดือน
(ตามความเหมาะสม)

ช่องทางการรับเงินเบี้ยยังชีพ

ผูป้ ระสงค์รบั เงินผ่าน
ธนาคาร

โอนเข้าบัญชีธนาคารใน นาม
ผูส้ งู อายุ ,คนพิการ หรือ
ผูร้ บั มอบอานาจ

ผูป้ ระสงค์รบั เงินสด

รับเงินสดในนามผูส้ งู อายุ
,คนพิการ หรือผูร้ ับมอบ
อานาจที่ อบต.โนนข่า
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การคานวณเงินเบี้ยยังชีพแบบขั้นบันได
สาหรับผู้สูงอายุ
จานวนเงินเบี้ยยังชีพต่อเดือนที่ผู้สูงอายุจะได้รับในปัจจุบัน (ปี 2562)
การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ คิดใน อัตราเบี้ยยังชีพแบบ “ขั้นบันได”
หมายถึง การแบ่งช่วงอายุของ ผู้สูงอายุออกเป็นช่วง ๆ หรือเป็นขั้น ขึ้นไป
เรื่อย ๆ โดยเริ่ม ตั้งแต่อายุ 60 ปี

โดยคานวณตามปีงบประมาณ
มิใช่ปีปฏิทิน และไม่มีการเพิ่มของอายุระหว่างปี

ตารางคานวณเงินเบี้ยยังชีพรายเดือน
สาหรับผู้สูงอายุ
(แบบขั้นบันได)
ขั้น
ขั้นที่ 1
ขั้นที่ 2
ขั้นที่ 3
ขั้นที่ 4

ช่วงอายุ (ปี)
60 – 69 ปี
70 – 79 ปี
80 – 89 ปี
90 ปี ขึ้นไป

จานวนเงิน (บาท)
600
700
800
1,000
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วิธีคานวณอายุของผู้สูงอายุ
การนับอายุว่าจะอยู่ในขั้นที่เท่าไหร่ ให้นับ ณ วันที่ 30 กันยายน เท่านั้น เช่น..
1. นาง ก. เกิด 30 กันยายน 2492 ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 นาง ก. จะ
อายุ 70 ปี หมายความว่า นาง ก. จะได้รับ เงินเบี้ยยังชีพเดือนละ 700 บาท
ในเดือน ตุลาคม 2563 (งบประมาณปี 2564)
2. นาง ข. เกิด 10 ตุลาคม 2503 ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 นาง ข. มี
อายุ 69 ปี หมายความว่า นาง ข. จะได้รับเงิน เบี้ยยังชีพเดือนละ 600 บาท
เท่าเดิม จนกว่าจะถึงรอบปีถัดไป

การนับรอบปีงบประมาณ คือ 1 ต ุลาคม – 30 กันยายน เช่น
ปีงบประมาณ 2563 จะเริม่ ตัง้ แต่ 1 ต ุลาคม 2562-30 กันยายน 2563
ปีงบประมาณ 2564 จะเริม่ ตัง้ แต่ 1 ต ุลาคม 2563-30 กันยายน 2564
ปีงบประมาณ 2565 จะเริม่ ตัง้ แต่ 1 ต ุลาคม 2564-30 กันยายน 2565
ปีงบประมาณ 2566 จะเริม่ ตัง้ แต่ 1 ต ุลาคม 2565-30 กันยายน 2566
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การสิ้นสุดการรับเงินเบี้ยยังชีพ
1. ตาย
2. ย้ายภูมิลาเนาไปนอกเขต อบต.โนนข่า
3. แจ้งสละสิทธิการขอรับเงินเบี้ยยังชีพ
4. ขาดคุณสมบัติ

หน้าที่ของผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และคนพิการ
1. ตรวจสอบรายชื่อของตัวเอง
2. กรณีผู้รับเงินเบี้ยยังชีพ หรือผู้รับมอบอานาจ แจ้งรับเป็น
เงินสด ต้องมารับเงินให้ตรงตามวัน เวลา ที่กาหนด
3. เมื่อย้ายภูมิลาเนาจาก อบต.โนนข่า ไปอยู่ภูมิลาเนาอื่น
ต้องแจ้งข้อมูลเพื่อให้ อบต.โนนข่า ได้รับทราบ
4. ให้ผู้ที่รับเบี้ยยังชีพผูส้ ูงอายุและคนพิการ แสดงการมีชีวิต
อยู่ต่อ อบต.โนนข่า ระหว่างวันที่ 1 - 5 ตุลาคม ของทุกปี
5. กรณีตาย ให้ผู้ดูแลหรือญาติของผู้สูงอายุ หรือคนพิการของ
ผู้รับเงินเบี้ยยังชีพแจ้งการตาย ให้ อบต.โนนข่า ได้รับ
ทราบ (พร้อมสาเนามรณบัตร) ภายใน 7 วัน
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ขั้นตอนการขอบัตรประจาตัวคนพิการ
1. ไปพบแพทย์เฉพาะทางที่ โรงพยาบาลของรัฐ เพื่ อ วินิ จ ฉัยและออก
เอกสารรับรองความพิการ
2. ด าเนิ น การท าบั ต รประจ าตั วคนพิ ก ารได้ที่ ส านั กพั ฒ นาสั งคมและ
ความมั่ น คงของมนุ ษ ย์จังหวัด ขอนแก่น (ศาลากลางจังหวัด ขอนแก่ น )
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
และสาเนาทะเบียนบ้านของผู้ดูแลคนพิการ จานวนอย่าง
ละ 1 ฉบับ
3. กรณีบุคคลอื่นที่ไม่ใช่คนพิการ และผู้ดูแลคนพิการมาติดต่อขอทา
บัตรประจาตัวคนพิการ ให้นาหลักฐาน ตามข้อ 2.4 – 2.5 มา
ด้วย
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การต่ออายุบัตรประจาตัวคนพิการ
การดาเนินการต่ออายุบัตรประจาตัวคนพิ การ สามารถต่อได้ที่สานักพั ฒ นาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น หรือ อบต.โนนข่า โดยใช้เอกสารดังต่อไปนี้
1. บัตรประจาตัวคนพิการเล่มเดิม
2. รูปถ่ายปัจจุบัน ขนาด 1 นิ้ว
จานวน 1 รูป
3. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้าน จานวน 1 ฉบับ
4. หลักฐานผู้ดูแลคนพิการมีผู้ดูแล ใช้สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และ
สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน 1 ฉบับ
5. กรณีบุคคลอื่นที่ไม่ใช่คนพิการ และผู้ดูแลคนพิการมาติดต่อขอต่ออายุ
บัตรประจาตัวคนพิการให้นาหลักฐานตามข้อ 3-4 มาด้วย
การเปลี่ยนผู้ดูแลคนพิการ
การดาเนินการเปลี่ยนผู้ดูแลคนพิการ สามารถติดต่อได้ที่ สานักพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุโขทัย หรือ อบต.โนนข่า โดยใช้เอกสารดังต่อไปนี้
1. สมุด/บัตรประจาตัวคนพิการเล่มเดิม
2. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้าน จานวน 1 ฉบับ
3. หลักฐานผู้ดูแลคนพิการคนเดิม ใช้สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และ
สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน 1 ฉบับ
การเปลี่ยนผู้ดูแลคนพิการ (ต่อ)
4. หลักฐานผู้ดูแลคนพิการคนใหม่ ใช้สาเนาบัตรประจาตัว
ประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้าน จานวน 1 ฉบับ
5. หนังสือรับรองการเป็นผู้ดูแลคนพิการ
6. สาเนาบัตรประจาตัวข้าราชการของผู้รับรอง จานวน 1 ฉบับ
(กานัน ผู้ใหญ่บ้าน ส.อบต. หรือ ข้าราชการ ระดับ 3 ขึ้นไป)
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ข้อแนะนาสาหรับการยื่นคาร้องเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
1. ผู้ป่วยเอดส์มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ต้อ งมีใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้
โดย สถานพยาบาลของรัฐ ยืนยันว่าเป็นโรคเอดส์จริง
2. ผู้ป่วยเอดส์ต้องมีภูมิลาเนาอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลโนนข่า
3. การยื่นคาร้องขอรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ สามารถยื่นคาร้องได้ที่ งานสวัสดิการและพัฒนา
ชุมชน โดยนาหลักฐานมาเพื่อประกอบการยื่นดังนี้
3.1 ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้โดยสถานพยาบาลของรัฐ ยืนยัน
ว่าป่วยเป็นโรคเอดส์จริง
3.2 บัตรประจาตัวประชาชนฉบับจริง (พร้อมสาเนา)
3.3 ทะเบียนบ้านฉบับจริง (พร้อมสาเนา)
4. กรณี ที่ผู้ ป่ วยเอดส์ไม่ ส ามารถเดิ น ทางมายื่ น ค าขอรับ การสงเคราะห์ด้ ว ยตนเองได้ จ ะมอบ
อานาจให้ผู้อุปการะมาดาเนินการแทนได้
5. กรณี ผู้ ป่ ว ยเอดส์ เป็ น ผู้ สู ง อายุ ห รื อคนพิ ก าร หรื อเป็ น ทั้ งผู้ สู งอายุ และคนพิ ก าร สามารถ
ดาเนินการได้ทั้งหมด
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ข้อแนะนาสาหรับการยื่นคาร้องเพื่อขอรับเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ (ต่อ)
6. กรณี ผู้ ป่ ว ยเอดส์ ได้ รับ เบี้ ย ยั งชี พ ผู้ ป่ว ยเอดส์ แล้ ว แล้ ว ต่ อมาได้ ย้ ายภู มิ ล าเนา (ย้ ายชื่ อใน
ทะเบียนบ้าน) ไปอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นอื่น ผู้ป่วยเอดส์ต้องดาเนินการยื่นคาร้อง
ขอรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ อีกครั้ง ณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ย้ายภูมิลาเนาเข้าไปอยู่ใหม่
(เพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ย้ายเข้าไปอยู่ใหม่) ซึ่ งถ้า
ผู้ป่วยเอดส์ไม่ดาเนินการยื่ นคาร้องขอรับเบี้ย ยังชีพผู้ ป่วยเอดส์ อีกครั้ง ณ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่ย้ายภูมิลาเนาเข้าไปอยู่ใหม่ ผู้ป่วยเอดส์จะได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ถึงเดือนที่ย้าย
ภูมิลาเนา เท่านั้น
7. กรณี คนพิการที่ได้รับเงินเบี้ยยังชีพ ผู้ป่วยเอดส์ เสียชีวิต ผู้ดูแลหรือญาติของผู้ป่วยเอดส์ที่
เสียชีวิตต้อง แจ้งให้อบต.โนนข่า ทราบภายใน 7 วัน

ใบรับรองแพทย์จะต้องระบุว่าป่ วยเป็ น โรคเอดส์
/AIDs เท่านัน้
หากระบุว่าป่ วยเป็ น HIV หรือภูมคิ มุ้ กันบกพร่อง
จะไม่เข้าหลักเกณฑ์การรับเงินสงเคราะห์

ภาคผนวก

แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
(การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ)
ยืน่ คาขอขึน้ ทะเบียนฯพร้ อมเอกสารหลักฐาน
3 นาที/ราย

เจ้ าหน้ าทีต่ รวจสอบเอกสารหลักฐาน/
สั มภาษณ์ /บันทึกข้ อมูลเพิม่ เติม
2 นาที/ราย

เอกสารสาหรับการ
รับขึน้ ทะเบียนผู้สูงอายุ
1. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
2. สาเนาทะเบียนบ้าน
3. ใบมอบอานาจ(ถ้ามี)
4. สาเนาสมุดบัญชี (กรณี โอนเข้าบัญชี)

รวบรวมเอกสารเสนอคณะกรรมการ
ตรวจสอบคุณสมบัติ

เสนอผู้บังคับบัญชา(ผู้บริ หาร)/จัดทา
ประกาศรายชื่อ

ขั้นตอนการรับขึ้นทะเบียนผูส้ ูงอายุ เดิม 10 นาที/ราย เวลาปฏิบัติงานที่ปรับลด 3-5 นาที/ราย

แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
(การรับขึ้นทะเบียนผู้พกิ าร)
รับบัตรคิว
ทีเ่ จ้ าหน้ าที่

เจ้ าหน้ าทีต่ รวจสอบเอกสารหลักฐาน/
สั มภาษณ์/บันทึกข้ อมูลเพิม่ เติม
2 นาที/ราย

เอกสารสาหรับการ
* หมายเน
รับขึน้ ทะเบียนผู้พกิ าร
1. สาเนาบัตรประจาตัวผูพ้ ิการ
2. สาเนาทะเบียนบ้าน
3. ใบมอบอานาจ(ถ้ามี)
4. สาเนาสมุดบัญชี (กรณี โอนเข้าบัญชี)

ยืน่ คาขอขึน้ ทะเบียนฯพร้ อมเอกสารหลักฐาน
3 นาที/ราย

รวบรวมเอกสารเสนอคณะกรรมการ
ตรวจสอบคุณสมบัติ

เสนอผู้บังคับบัญชา(ผู้บริ หาร)/จัดทา
ประกาศรายชื่อ

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

แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
(การเบิก-จ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ)
จัดทาบัญชีรายชื่อและบันทึกข้ อความ
( 1 วัน)
เสนอผู้บังคับบัญชาอนุมัติ
เอกสารสาหรับการรับเงินสด
1. แสดงบัตรประจาตัวประชาชนผูส้ ู งอายุ / ผูร้ ับแทน
(กรณี มอบอานาจ)
2. หนังสื อมอบอานาจ กรณี มอบอานาจ

จัดทาฎีกาเบิกจ่ ายเงิน

ตรวจฎีกา/จัดทาเช็คเบิกเงิน
(กองคลัง)
รับเงินผ่านธนาคาร
ส่ งเอกสาร ธนาคาร
รับเงินได้ ไม่ เกิน 10 ของทุกเดือน
ธ.ธกส

ขั้นตอนการรับเงินสดเดิม 5 นาที/ราย
ปรับลด 1 นาที/ราย
ผู้รับผิดชอบ งานสวัสดิการและพัฒนาชุ มชน

1 วัน

รับเงินสดได้ ไม่ เกินวันที่ 10 ของทุกเดือน
ยืน่ บัตรประจาตัวประชาชนของผู้มีสิทธิ//บบมอบอานาจ
จนท.ตรวจสอบรายชื่ อ ลงชื่ อผู้รับเงิน

แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
(การเบิก-จ่ายเบี้ยความพิการ)
จัดทาบัญชีรายชื่อและบันทึกข้ อความ
( 1 วัน)
เสนอผู้บังคับบัญชาอนุมัติ
เอกสารสาหรับการรับเงินสด
1. แสดงบัตรประจาตัวประชาชนผูส้ ู งอายุ / ผูร้ ับ
แทน (กรณี มอบอานาจ)
2. หนังสื อมอบอานาจ กรณี มอบอานาจ

จัดทาฎีกาเบิกจ่ ายเงิน

ตรวจฎีกา/จัดทาเช็ คเบิกเงิน
(กองคลัง)
รับเงินผ่านธนาคาร
ส่ งเอกสาร ธนาคาร
รับเงินได้ ไม่ เกินวันที่ 10 ของทุกเดือน
ธ.ธกส.

ขั้นตอนการรับเงินสดเดิม 5 นาที/ราย
ปรับลด 1 นาที/ราย
ผู้รับผิดชอบ งานสวัสดิการและพัฒนาชุ มชน

1 วัน

รับเงินสดได้ ไม่ เกินวันที่ 10 ของทุกเดือน
ยืน่ บัตรประจาตัวประชาชนของผู้มีสิทธิ//บบมอบอานาจ
จนท.ตรวจสอบรายชื่อ ลงชื่ อผู้รับเงิน

ตัวอย่างแบบฟอร์มคาขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สงู อายุ
ทะเบียนเลขที.่ .........................
แบบคาขอลงทะเบียนรับเงินเบีย้ ยังชีพผู้สูงอายุ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ...............
เฉพาะกรณีผสู้ ูงอายุมอบอานาจให้บุคคลอื่นมายื่นคาขอลงทะเบียนแทน

ผู้ยื่นคาขอฯ แทนตามหนังสือมอบอานาจ เกี่ยวข้องเป็น..................................................................กับผู้สูงอายุที่ขอลงทะเบียน
ชื่อ –สกุล (ผู้รับมอบอานาจ) ...................................................................................................เลขประจาตัวประชาชนผู้รับมอบอานาจ
---- ที่อยู่..............................................................................................................................
....................................................................................................................................................โทรศัพท์...............................................
ข้อมูลผู้สูงอายุ
เขียนที่................................................................
วันที่..............เดือน..................................พ.ศ. .......................
ด้วยข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) ชื่อ ....................................... นามสกุล............................................
เกิดวันที่............เดือน ....................................พ.ศ. .................อายุ.............ปี สัญชาติ........................................มีชื่ออยู่ในสาเนา
ทะเบียนบ้านเลขที่ .......................หมู่ที่/ชุมชน....................ตรอก/ ซอย ...................................ถนน...........................................
ตาบล...................................อาเภอ.........................................จังหวัด .....................................รหัสไปรษณีย์ ................................โทร
ศัพท์.............................................................................
หมายเลขบัตรประจาตัวประชาชนของผู้สงู อายุที่ยนื่ คาขอ ----
สถานภาพสมรส  โสด  สมรส  หม้าย  หย่าร้าง  แยกกันอยู่  อื่น ๆ ........................
รายได้ต่อเดือน....................................................บาท อาชีพ............................................................................
ข้อมูลทั่วไป : สถานภาพการรับสวัสดิการภาครัฐ
 ไม่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
 ได้รับเงินสงเคราะห์เพือ่ การยังชีพผู้ป่วยเอดส์
 ได้รับเงินเบี้ยความพิการ
 ย้ายภูมิลาเนาเข้ามาอยูใ่ หม่ เมื่อ ............................................................................
มีความประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ โดยวิธีดังต่อไปนี้ (เลือก 1 วิธี)
 รับเงินสดด้วยตนเอง
 รับเงินสดโดยบุคคลที่ได้รับมอบอานาจจากผู้มสี ิทธิ
 โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มีสิทธิ  โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลที่ได้รบั มอบอานาจจากผู้มีสิทธิ
พร้อมแนบเอกสาร ดังนี้
 บัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย  ทะเบียนบ้าน
 สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (ในกรณีผู้ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สงู อายุประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สงู อายุผา่ นธนาคาร)
 หนังสือมอบอานาจพร้อมบัตรประจาตัวประชาชนของผู้มอบอานาจและผู้รบั มอบอานาจ
 บัญชีเงินฝากธนาคาร ............................บัญชีเลขที่.......................................ชื่อบัญชี.....................................
“ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ไม่ได้เป็นผู้รบั บานาญ เบี้ยหวัด บานาญพิเศษ
บาเหน็จรายเดือน หรือสวัสดิการเป็นรายเดือนจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการและข้าพเจ้ายินยอมให้ตรวจสอบข้อมูลกับ
ฐานข้อมูลทะเบียนกลางภาครัฐ”
(ลงชื่อ) ...................................................................
(ลงชื่อ) .........................................................................
(.................................................................)
(...................................................................)
ผู้ยื่นคาขอ/ผู้รับมอบอานาจยื่นคาขอ
เจ้าหน้าที่ผู้รับลงทะเบียน
หมายเหตุ ให้ขีดฆ่าข้อความที่ไม่ต้องการออก และทาเครื่องหมาย  ในช่อง  หน้าข้อความที่ต้องการ

-๒–
ความเห็นเจ้าหน้าที่ผู้รับลงทะเบียน

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ

เรียน คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ
เรียน นายก เทศมนตรี/อบต. ...........................................
ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของ นาย/นาง/
คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติได้ตรวจสอบแล้ว มี
นางสาว/ .............................................................................. ความเห็นดังนี้
หมายเลขบัตรประจาตัวประชาชน
 สมควรรับลงทะเบียน  ไม่สมควรรับลงทะเบียน
---- แล้ว
 เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน
กรรมการ (ลงชื่อ) . .........................................................
 เป็นผู้ที่ขาดคุณสมบัติ เนื่องจาก
(
)
........................................................................................ .... กรรมการ (ลงชื่อ) . .........................................................
....................................................................................
(
)
กรรมการ (ลงชื่อ) . .........................................................
(ลงชื่อ) ...............................................
(
)
(...............................................)
เจ้าหน้าที่ผู้รบั ลงทะเบียน

คาสั่ง
 รับลงทะเบียน  ไม่รับลงทะเบียน  อื่น ๆ....................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ) ..................................................................................
นายก เทศมนตรี/นายก อบต. ..............................................................
วัน/เดือน/ปี ............................................................................

( ตัวอย่าง )

หนังสือมอบอำนำจ
ที่.................................................
วันที่.............เดือน............................พ.ศ. ...............
โดยหนังสือฉบับนี ้ข้ าพเจ้ า..........................................................ซึง่ เป็ นผู้ถือบัตร...................................
เลขที่.....................................ออกให้ ณ ................................เมื่อวันที่................................อยู่บ้านเลขที่..............
หมูท่ ี่...................ตรอก/ซอย.................................. ถนน.......................................แขวง/ตาบล.............................
เขต/อาเภอ....................................... จังหวัด...............................................
ขอมอบอานาจให้ ............................................................ ซึง่ เป็ นผู้ถือบัตร..............................................
เลขที่..................................... ออกให้ ณ.............................. เมื่อวันที่...............................อยูบ่ ้ านเลขที่................
หมูท่ ี่...................ตรอก/ซอย.................................. ถนน.......................................แขวง/ตาบล.............................
เขต/อาเภอ....................................... จังหวัด...............................................
เป็ นผู้ มี อ านาจรั บ เงิ น ........................................................ แทนข้ าพเจ้ าจนกว่ า จะมี ก ารเปลี่ ย นแปลง
การมอบอานาจ
ข้ าพเจ้ าขอรับผิดชอบในการที่ผ้ รู ับมอบอานาจได้ กระทาไปตามหนังสือมอบอานาจนี ้เสมือนว่าข้ าพเจ้ าได้ กระทา
ด้ วยตนเองทังสิ
้ ้น
เพื่อเป็ นหลักฐานข้ าพเจ้ าได้ ลงลายมือชื่อ / ลายพิมพ์นิ ้วมือ ไว้ เป็ นสาคัญต่อหน้ าพยานแล้ ว
ลงชื่อ.................................................ผู้มอบอานาจ
(……………………………….…)
ลงชื่อ.................................................ผู้รับมอบอานาจ
(……………………………….…)
ลงชื่อ.................................................พยาน
(……………………………….…)
ลงชื่อ.................................................พยาน
(……………..……………….…)

ตัวอย่างแบบฟอร์มคาขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ
ทะเบียนเลขที.่ ................
แบบคาขอลงทะเบียนรับเงินเบีย้ ความพิการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. .....................
เฉพาะกรณีคนพิการมอบอานาจหรือผู้ดูแลคนพิการลงทะเบียนแทน : ผู้ยื่นคาขอฯ แทน ตามหนังสือมอบอานาจ
เกี่ยวข้องกับคนพิการที่ขอขึ้นทะเบียน โดยเป็น  บิดา – มารดา  บุตร  สามี – ภรรยา  พี่น้อง  ผู้ดู
และคนพิการตามระเบียบฯ ชือ่ – สกุล (ผู้รับมอบอานาจ/ผู้ดแู ลคนพิการ).......................................................................
เลขประจาตัวประชาชน ----
ที่อยู่ ........................................................................................โทรศัพท์............................................................
ข้อมูลคนพิการ
เขียนที่.......................................................
วันที่..................เดือน...............................พ.ศ..........................
คานาหน้านาม  เด็กชาย  เด็กหญิง  นาย  นาง  นางสาว  อื่นๆ (ระบุ) ..................
ชื่อ.............................................................................นามสกุล......................................................................................
เกิดวันที่..............เดือน....................................พ.ศ................. อายุ................ปี สัญชาติ................ มีชื่ออยู่ในสาเนา
ทะเบียนบ้านเลขที่.............หมู่ที่............ตรอก/ซอย..................... ถนน...................หมู่บ้าน/ชุมชน.................................
ตาบลโนนข่า อาเภอพล จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40120 โทรศัพท์..............................................
หมายเลขบัตรประจาตัวประชาชนของคนพิการที่ยนื่ คาขอ ----
ประเภทความพิการ  ความพิการทางการเห็น
 ความพิการทางสติปัญญา
 ความพิการทางการได้ยนิ หรือสื่อความหมาย  ความพิการทางการเรียนรู้
 ความพิการทางการเคลือ่ นไหวหรือทางร่างกาย  ความพิการทางออทิสติก
 ความพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม
สถานภาพสมรส  โสด  สมรส  หม้าย  หย่าร้าง  แยกกันอยู่  อื่นๆ...................................
บุคคลอ้างอิงที่สามารถติดต่อได้....................................................................... โทรศัพท์....................................................
ข้อมูลทั่วไป : สถานภาพการรับสวัสดิการภาครัฐ ยังไม่เคยได้รับเบี้ยยังชีพ เคยได้รับ(ย้ายภูมิลาเนา) เข้ามาอยู่
ใหม่เมื่อ .........................................................................
 ได้รับเงินเบี้ยยังชีพผูส้ ูงอายุ
 ได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ อื่นๆ(ระบุ)
 ไม่สามารถใช้ชีวิตประจาวันด้วยตัวเอง  มีรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพ  ไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยง
ตนเองได้
 มีอาชีพ (ระบุ) .......................................  รายได้ต่อเดือน (ระบุ) ........................................(บาท)
มีความประสงค์ขอรับเงินเบี้ยความพิการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕........... โดยวิธีดังต่อไปนี้ (เลือก ๑ วิธี)
 รับเงินสดด้วยตนเอง
 รับเงินสดโดยบุคคลที่ได้รับมอบอานาจจากผู้มีสิทธิ/ผู้ดูแล
 โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มสี ิทธิ  โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลที่ได้รับมอบอานาจจาก
ผู้มีสิทธิ/ผู้ดูแล ธนาคาร..........................สาขา.................................เลขที่บัญชี ---
พร้อมแนบเอกสาร ดังนี้
 สาเนาบัตรประจาตัวคนพิการ  สาเนาทะเบียนบ้าน
 สาเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (ในกรณีผู้ขอรับเงินเบี้ยความพิการประสงค์ขอรับเงินผ่านธนาคาร)
 หนังสือมอบอานาจพร้อมสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้มอบอานาจและผู้รับมอบอานาจ (ในกรณียื่นคาขอฯ
แทน)
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนและข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุก
ประการ
(ลงชื่อ) ............................................... ผู้ยื่นคาขอ (ลงชื่อ) ............................................... เจ้าหน้าที่ผู้รับจดทะเบียน
(....................................................)
(....................................................)
หมายเหตุ : ให้ขีดฆ่าข้อความที่ไม่ต้องการออก และทาเครื่องหมาย  ในช่อง  หน้าข้อความที่ต้องการ

-๒ความเห็นเจ้าหน้าที่ผู้รับจดทะเบียน

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ

เรียน คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ
ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของ นาย/นาง/นางสาว/

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตาบลโนนข่า
คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัตไิ ด้
ตรวจสอบแล้วมีความเห็น ดังนี้
 สมควรรับขึ้นทะเบียน  ไม่สมควรรับขึ้น
ทะเบียน

................................................................................................
หมายเลขบัตรประจาตัวประชาชน
---- แล้ว
 เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน
 เป็นผู้ที่ขาดคุณสมบัติ เนื่องจาก
.................................................................................................
.................................................................................................
(ลงชื่อ) .................................................................
(..............................................................)
เจ้าหน้าที่ผู้รบั จดทะเบียน

กรรมการ(ลงชื่อ) .......................................
(
)
กรรมการ(ลงชื่อ) .......................................
(
)
กรรมการ(ลงชื่อ) ........................................
(
)

คาสั่ง

 รับขึ้นทะเบียน
 ไม่รับขึ้นทะเบียน  อื่นๆ .............................................................
................................................................................................................................................................................
.................................
(ลงชื่อ) .................................................................
(
)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลโนนข่า
วัน/เดือน/ปี.................................................................

ตัวอย่างแบบฟอร์มแบบคาขอรับการสงเคราะห์
ลาดับที่............./..............
วันที่...........เดือน...........................พ.ศ. ..............
เรี ยน นายกองค์การบริ หารส่วนตาบลโนนข่า
ด้ วย..................................................เลขประจาตัวประชาชน........................................
เกิดวันที่........เดือน............................พ.ศ............ อายุ............ ปี มีชื่ออยูใ่ นทะเบียนบ้ านเลขที่...............
ถนน…..............-................... ตรอก/ซอย............................-....................... หมูท่ ี่.......................
ตาบลโนนข่า อาเภอพล จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40120 ขอแจ้ งความประสงค์ ขอรับเงิน
สงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้ป่วยเอดส์ โดยขอให้ รายละเอียดเพิ่มเติม ดังนี ้
1. ที่พกั อาศัย
( ) เป็ นของตนเอง และมีลกั ษณะ ( ) ชารุดทรุดโทรม ( ) ชารุดทรุดโทรมบางส่วน ( ) มัน่ คงถาวร
( ) เป็ นของ...............................................เกี่ยวข้ องเป็ น....................................................
2 . ที่พกั อาศัยอยู่หา่ งจากบ้ านหลังที่ใกล้ ที่สดุ เป็ นระทาง...........................สามารถเดินทางได้
( ) สะดวก ( ) ลาบาก เนื่องจาก ...................................................................................................
อยูห่ า่ งจากชุมชน/หมูบ่ ้ านเป็ นระยะทาง.......................................สามารถเดินทางได้
( ) สะดวก ( ) ลาบาก เนื่องจาก ..................................................................................................
อยูห่ า่ งจากหน่วยบริ การของรัฐที่ใกล้ ที่สดุ เป็ นระยะทาง.................สามารถเดินทางได้
( ) สะดวก ( ) ลาบาก เนื่องจาก ...................................................................................................
3. การพักอาศัย
( ) อยูเ่ พียงลาพัง เนื่องจาก................................................................มาประมาณ................
( ) พักอาศัยกับ ........................ รวม .........คน เป็ นผู้สามารถประกอบอาชีพได้ จานวน.........คน
มีรายได้ รวม................บาท/เดือน ผู้ที่ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ เนื่องจาก......................
4. รายได้ – รายจ่าย
มีรายได้ รวม..................บาท/เดือน แหล่งที่มาของรายได้ .......................................................
นาไปใช้ จา่ ยเป็ นค่า.............................................................................................................
บุคคลที่สามารถติดต่อได้ ................................................................สถานที่ติดต่อเลขที่..........................
ถนน..........................ตรอก/ซอย...................................หมูท่ ี่.................ตาบล..................................
อาเภอ.............................จังหวัด........................................รหัสไปรษณีย์.............................................
โทรศัพท์.........................โทรสาร.........................................เกี่ยวข้ องเป็ น...........................................
ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่าถ้ อยคาที่ให้ ข้างต้ นเป็ นความจริงทุกประการ
................................................ ผู้ให้ ถ้อยคา
(................................................)

หนังสือแสดงควำมประสงค์ ในกำรรับเงินสงเครำะห์
เขียนที่..........................................................
วันที่............เดือน.......................พ.ศ. .............
เรี ยน นายกองค์การบริ หารส่วนตาบลโนนข่า
ตามที่มีการอนุมตั ใิ ห้ ข้าพเจ้ า.................................................................เป็ นผู้มีสิทธิได้ รับ
การสงเคราะห์เงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ.......................................................ลาดับที่...................นัน้
ข้ าพเจ้ าขอแจ้ งความประสงค์ในการรับเงินสงเคราะห์ ดังนี ้
( ) เป็ นเงินสด
( ) โอนเข้ าบัญชีเงินฝากธนาคาร....................................สาขา.................................
เลขที่บญ
ั ชี.....................................................................
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบและดาเนินการต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
(...................................................)

หนังสือมอบอำนำจ
เขียนที่..........................................................
วันที่............เดือน.......................พ.ศ. .............
เรี ยน นายกองค์การบริ หารส่วนตาบลโนนข่า
ข้ าพเจ้ า..................................................ขอมอบอานาจให้ ...........................................
เลขประจาตัวประชาชน......................................... อยู่บ้านเลขที่.........ถนน................. ตรอก/ซอย..........
หมูท่ ี่.......... ตาบล……………….. อาเภอ ……………… จังหวัด ………………
รหัสไปรษณีย์………………โทรศัพท์........................ โทรสาร.........................
เกี่ยวพันเป็ น..................................
เป็ นผู้มีอานาจกระทาการแทนข้ าพเจ้ าในกิจการใดกิจการหนึง่ ดังต่อไปนี ้ และให้ ถือเสมือนว่าข้ าพเจ้ าเป็ น
ผู้กระทาเองทุกประการ
( ) แจ้ งความประสงค์ขอรับการสงเคราะห์เงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้ป่วยเอดส์
( ) แจ้ งความประสงค์ในการรับเงินสงเคราะห์
โดยให้ จา่ ยให้ แก่.......................................................................................
( ) เป็ นเงินสด
( ) โอนเข้ าบัญชีเงินฝากธนาคาร...................................สาขา....................................
เลขที่บญ
ั ชี.........................................................................................
( ) แจ้ งยืนยันความประสงค์จะขอรับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพต่อไป
ลงชื่อ............................................................ผู้มอบอานาจ
(...........................................................)
ลงชื่อ............................................................ผู้รับมอบอานาจ
(...........................................................)
ลงชื่อ............................................................พยาน
(...........................................................)
ลงชื่อ............................................................พยาน
(...........................................................)

สารพันคาถาม
ถาม
ผู้สูงอายุที่อยู่ในคุกสามารถขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุได้หรือไม่ ?

ตอบ
ขึ้นทะเบียนได้ เพราะถือว่าได้รับการดูแลจากทางภาครัฐอยู่แล้ว หรือ
กรณีได้รับเงินเบี้ยยังชีพอยู่แล้ว ภายหลังต้องโทษ คดีสิ้นสุด ได้รบั โทษจาคุก
ถือ ว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติไม่มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพ เช่นกัน

ถาม
บุคคลที่เป็นโรคเรื้อนและได้รับเงินจากกรมควบคุมโรค สามารถขึ้น
ทะเบียนผู้สูงอายุได้หรือไม่ ?

ตอบ
ขึ้นทะเบียนได้ แต่ต้อง
ไม่มีชื่อของสถานที่โรคเรื้อน ตามประกาศของกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ถาม
ถ้าผู้สูงอายุรับเงินเบี้ยคนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ อยู่แล้ว จะสามารถ
ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้หรือไม่

ตอบ ขึ้นทะเบียนได้และสามารถรับเงินได้.....จ้า

ถาม
ขึ้นทะเบียนได้และสามารถรับเงินได้พระภิกษุสงฆ์สามารถขึ้น
ทะเบียนผู้สูงอายุได้หรือไม่

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

ถาม
ข้าราชการที่รับเงินบาเหน็จ สามารถขึ้นทะเบียนผู้สูงาอายุได้หรือไม่

ตอบ
ขึ้นทะเบียนได้ครับ

ถาม
ผู้ที่ดารงตาแหน่งทางการเมือง นายก อบต., รองนายก อบต.,
สมาชิกสภา , กานัน , ผู้ใหญ่บ้าน สามารถขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุได้หรือไม่

ตอบ
ขึ้นทะเบียนได้ครับ แต่จะต้องมีการตรวจสอบคุณสมบัติ ณ วันที่อายุ
ครบ 60 ปี หรืออายุเกินกว่า 60 ปี เมื่อพ้นจากตาแหน่งแล้ว สามารถมาขึ้น
ทะเบียนได้ครับ

ถาม
ถ้าผู้สูงอายุอาศัยอยู่ทตี่ ่างประเทศ แต่ยังมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านใน
ประเทศไทย สามารถขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุได้หรือไม่

ตอบ
สามารถขึ้นทะเบียนได้

ถาม
ผู้สูงอายุที่รับเบี้ยยังชีพอยู่แล้ว สามารถเปลี่ยนแปลงวิธีการรับเงินได้
หรือไม่

ตอบ
ได้ครับ โดยมายื่นความประสงค์ได้ที่ อบต.โนนข่า

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

มีข้อสงสัย นอกเหนือจากคู่มือฯ ติดต่อสอบถามได้ที่
งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน โทร. 0-4300-9730

