คู่มือสำหรับประชำชน : กำรขอรับกำรสงเครำะห์ผู้ป่วยเอดส์
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ : กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตาบลหมูสี อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงำน : การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน : กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตาบลหมูสี
3. ประเภทของงำนบริกำร : กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร : รับแจ้ง
5. กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
6. ระดับผลกระทบ : บริการทั่วไป
7. พื้นที่ให้บริกำร : องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกลึง อาเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ - วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน จำนวนคำขอที่มำกที่สุด จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร
1) สถำนที่ให้บริกำร กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตาบลหมูสี โทรศัพท์ : 044-300 836
ระยะเวลำเปิดให้บริกำร เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมำยเหตุ (ระยะเวลาเปิดให้บริการ 1 – 30 พฤศจิกายนของทุกปี)
12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๘ กาหนดให้ผู้ป่วยเอดส์ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบฯ และมีความประสงค์จะขอรับการสงเคราะห์ให้ยื่น
คาขอต่อผู้บริหารท้องถิ่นที่ตนมีผู้ลาเนาอยู่กรณีไม่สามารถเดินทางมายื่นคาขอรับการสงเคราะห์ด้วยตนเองได้จะมอบ
อานาจให้ผู้อุปการะมาดาเนินการก็ได้
หลักเกณฑ์ ผู้มีสิทธิจะได้รับเงินสงเคราะห์ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้
1. เป็นผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและทาการวินิจฉัยแล้ว
2. มีภูมิลาเนาอยู่ในเขตพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3. มีรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพหรือถูกทอดทิ้งหรือขาดผู้อุปการะเลี้ยงดูหรือไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเอง
ได้ในการขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับความเดือดร้อนกว่าหรือผู้ที่มีปัญหาซ้าซ้อนหรือผู้ที่อยู่อาศัย

อยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดารยากต่อการเข้าถึงบริการของรัฐเป็นผู้ได้รับการพิจารณาก่อน
วิธีกำร
1. ผู้ป่วยเอดส์ยื่นคาขอตามแบบพร้อมเอกสารหลักฐานต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ ที่ทาการองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นด้วยตนเองหรือมอบอานาจให้ผู้อุปการะมาดาเนินการก็ได้
2. ผู้ป่วยเอดส์รับการตรวจสภาพความเป็นอยู่คุณสมบัติว่าสมควรได้รับการสงเคราะห์หรือไม่โดยพิจารณาจากความ
เดือดร้อนเป็นผู้ที่มีปัญหาซ้าซ้อนหรือเป็นผู้ที่อยู่อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดารยากต่อการเข้าถึงบริการของรัฐ
3.กรณีผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับเบี้ยยังชีพย้ายที่อยู่ถือว่าขาดคุณสมบัติตามนัยแห่งระเบียบต้องไปยื่นความประสงค์ต่อ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ที่ตนย้ายไปเพื่อพิจารณาใหม่
13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
รำยละเอียดของ
ขั้นตอนกำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้บริกำร

1) การตรวจสอบ
เอกสาร

ผู้ที่ประสงค์จะขอรับการ
สงเคราะห์หรือผู้รับมอบ
อานาจยื่นคาขอพร้อม
เอกสารหลักฐานและ
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคาร้อง
ขอลงทะเบียนและเอกสาร
หลักฐานประกอบ

45 นาที

2) การพิจารณา

ออกใบนัดหมายตรวจ
สภาพความเป็นอยู่และ
คุณสมบัติ

15 นาที

ที่

ประเภทขั้นตอน

ส่วนงำน /
หมำยเหตุ
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
ทต.หมูสี (1. ระยะเวลา : 45 นาที
(ระบุระยะเวลาจริง)
2. หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
คือเทศบาล.....(ระบุชื่อ) /
องค์การบริหารส่วนตาบล
.....(ระบุชื่อ) / เมืองพัทยา)

ทต.หมูสี

(1. ระยะเวลา : 15 นาที
(ระบุระยะเวลาที่ให้บริการ
จริง)
2. หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
คือเทศบาล.....(ระบุชื่อ) /
องค์การบริหารส่วนตาบล
.....(ระบุชื่อ) / เมืองพัทยา)

ส่วนงำน /
หมำยเหตุ
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
ทต.หมูสี (1. ระยะเวลา : ไม่เกิน 3
วันนับจากได้รับคาขอ
(ระบุระยะเวลาที่ให้บริการ
จริง)
2. หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
คือเทศบาล.....(ระบุชื่อ) /
องค์การบริหารส่วนตาบล
.....(ระบุชื่อ) / เมืองพัทยา)

รำยละเอียดของ
ขั้นตอนกำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้บริกำร

3) การพิจารณา

ตรวจสภาพความเป็นอยู่
และคุณสมบัติของผู้ที่
ประสงค์รับการสงเคราะห์

3 วัน

4) การพิจารณา

จัดทาทะเบียนประวัติ
พร้อมเอกสารหลักฐาน
ประกอบความเห็นเพื่อ
เสนอผู้บริหารพิจารณา

2 วัน

กรมพัฒนา
ชุมชน
สานักงาน
พัฒนาสังคม
และความ
มั่นคงของ
มนุษย์

(1. ระยะเวลา : ไม่เกิน 2
วันนับจากการออกตรวจ
สภาพความเป็นอยู่ (ระบุ
ระยะเวลาที่ให้บริการจริง)
2. หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
คือเทศบาล.....(ระบุชื่อ) /
องค์การบริหารส่วนตาบล
.....(ระบุชื่อ) / เมืองพัทยา)

5) การพิจารณา

พิจารณาอนุมัติ

7 วัน

กรมพัฒนา
ชุมชน
สานักงาน
พัฒนาสังคม
และความ
มั่นคงของ
มนุษย์

(1. ระยะเวลา : ไม่เกิน 7
วันนับแต่วันที่ยื่นคาขอ
(ระบุระยะเวลาที่ให้บริการ
จริง)
2. ผู้รับผิดชอบคือผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
3. กรณีมีข้อขัดข้อง
เกี่ยวกับการพิจารณาได้แก่
สภาพความเป็นอยู่
คุณสมบัติหรือข้อจากัด
ด้านงบประมาณจะแจ้ง
เหตุขัดข้องที่ไม่สามารถให้

ที่

ประเภทขั้นตอน

ที่

ประเภทขั้นตอน

รำยละเอียดของ
ขั้นตอนกำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้บริกำร

ส่วนงำน /
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

หมำยเหตุ

การสงเคราะห์ให้ผู้ขอ
ทราบไม่เกินระยะเวลาที่
กาหนด)
ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 13 วัน
14. งำนบริกำรนี้ผ่ำนกำรดำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว
ยังไม่ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ
รำยกำรเอกสำรยืนยัน หน่วยงำนภำครัฐ จำนวนเอกสำร
ที่
ตัวตน
ฉบับจริง
ผู้ออกเอกสำร
1) บัตรประจาตัว
1
ประชาชนหรือบัตรอื่นที่
ออกให้โดยหน่วยงาน
ของรัฐที่มีรูปถ่ายพร้อม
สาเนา
2) ทะเบียนบ้านพร้อม
1
สาเนา
3) สมุดบัญชีเงินฝาก
1
ธนาคารพร้อมสาเนา
(กรณีที่ผู้ขอรับเงินเบี้ย
ยังชีพผู้ประสงค์ขอรับ
เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ประสงค์ขอรับเงินเบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุผ่าน
ธนาคาร)
4) หนังสือมอบอานาจ
1
(กรณีมอบอานาจให้
ดาเนินการแทน)

จำนวนเอกสำร
สำเนำ
1

หน่วยนับ
เอกสำร
ชุด

1

ชุด

-

1

ชุด

-

-

ฉบับ

-

หมำยเหตุ
-

ที่
5)

6)

รำยกำรเอกสำรยืนยัน หน่วยงำนภำครัฐ จำนวนเอกสำร
ตัวตน
ฉบับจริง
ผูอ้ อกเอกสำร
บัตรประจาตัว
1
ประชาชนหรือบัตรอื่นที่
ออกให้โดยหน่วยงาน
ของรัฐที่มีรูปถ่ายพร้อม
สาเนาของผู้รับมอบ
อานาจ (กรณีมอบ
อานาจให้ดาเนินการ
แทน)
สมุดบัญชีเงินฝาก
1
ธนาคารพร้อมสาเนา
ของผู้รับมอบอานาจ
(กรณีที่ผู้ขอรับเงินเบี้ย
ยังชีพผู้ประสงค์ขอรับ
เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ประสงค์ขอรับเงินเบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุผ่าน
ธนาคารของผู้รับมอบ
อานาจ)

จำนวนเอกสำร
สำเนำ
1

หน่วยนับ
เอกสำร
ชุด

1

ชุด

หมำยเหตุ
-

-

15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม
16. ค่ำธรรมเนียม
17. ช่องทำงกำรร้องเรียน
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชนสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมำยเหตุ (เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม.10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ ณ.1111 เลขที่
1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก
- เอกสารแบบฟอร์มเป็นไปตามที่ท้องถิ่นกาหนด
1. หมำยเหตุ
-

คู่มือสำหรับประชำชน: กำรลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบีย้ ยังชีพผู้สูงอำยุ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:เทศบาลตาบลหมูสี อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสี มา
ชื่ อกระบวนงำน:การลงทะเบียนและยืน่ คาขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูส้ ูงอายุ
หน่ วยงำนเจ้ ำของกระบวนงำน:สานักส่งเสริ มการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและการมีส่วนร่ วม
ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริ การที่เบ็ดเสร็ จในหน่วยเดียว
หมวดหมู่ของงำนบริกำร:ขึ้นทะเบียน
กฎหมำยทีใ่ ห้ อำนำจกำรอนุญำต หรื อทีเ่ กีย่ วข้ อง:
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่ าด้ วยหลักเกณฑ์ การจ่ ายเงินเบีย้ ยังชีพผู้สูงอายุขององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่นพ.ศ. 2552
7. ระดับผลกระทบ: บริ การทัว่ ไป
8. พื้นทีใ่ ห้ บริกำร: ท้องถิ่น
9. กฎหมำยข้ อบังคับ/ข้ อตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ข้ อกำหนด ฯลฯ 0 วัน
10. ข้ อมูลสถิติ
จำนวนเฉลีย่ ต่ อเดือน0
จำนวนคำขอทีม่ ำกทีส่ ุ ด 0
จำนวนคำขอทีน่ ้ อยทีส่ ุ ด 0
11. ชื่ ออ้ ำงอิงของคู่มือประชำชน [สาเนาคู่มือประชาชน] การลงทะเบียนและยืน่ คาขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูส้ ูงอายุ
12. ช่ องทำงกำรให้ บริกำร
เทศบาลตาบลหมูสี อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสี มา
สานักงานเทศบาลตาบลหมูสี 55/5 หมู่ 5 ตาบลหมูสี อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสี มา 30450
โทร.044-300836
ระยะเวลาเปิ ดให้บริ การ เปิ ดให้บริ การวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.
(มีพกั เที่ยง)
13. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผูส้ ูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2552 กาหนดให้
ภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี ให้ผทู ้ ี่จะมีอายุครบหกสิ บปี บริ บูรณ์ข้ นึ ไปในปี งบประมาณถัดไปและมีคุณสมบัติครบถ้วนมา
ลงทะเบียนและยืน่ คาขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูส้ ูงอายุดว้ ยตนเองต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนมีภูมิลาเนาณสานักงานของ
องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นหรื อสถานที่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกาหนด
หลักเกณฑ์
1.มีสญ
ั ชาติไทย
2.มีภูมิลาเนาอยูใ่ นเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามทะเบียนบ้าน
3.มีอายุหกสิ บปี บริ บูรณ์ข้ ึนไปซึ่งได้ลงทะเบียนและยืน่ คาขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูส้ ูงอายุต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4.ไม่เป็ นผูไ้ ด้รับสวัสดิการหรื อสิ ทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานภาครัฐรัฐวิสาหกิจหรื อองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ได้แก่
ผูร้ ับบานาญ เบี้ยหวัดบานาญพิเศษหรื อเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกันผูส้ ูงอายุที่อยูใ่ นสถานสงเคราะห์ของรัฐหรื อองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นผู ้
ได้รับเงินเดือนค่าตอบแทนรายได้ประจาหรื อผลประโยชน์อย่างอื่นที่รัฐหรื อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้เป็ นประจายกเว้น
2.
3.
4.
5.
6.

ผูพ้ ิการและผูป้ ่ วยเอดส์ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
พ.ศ. 2548
ในการยืน่ คาขอรับลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผูส้ ูงอายุผสู ้ ูงอายุจะต้องแสดงความประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูส้ ูงอายุโดยวิธีใด
วิธีหนึ่งดังต่อไปนี้
1.รับเงินสดด้วยตนเองหรื อรับเงินสดโดยบุคคลที่ได้รับมอบอานาจจากผูม้ ีสิทธิ
2.โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผูม้ ีสิทธิหรื อโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลที่ ได้รับมอบอานาจจาก
ผูม้ ีสิทธิ
วิธีกำร
1.ผูท้ ี่จะมีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผูส้ ูงอายุในปี งบประมาณถัดไปยืน่ คาขอตามแบบพร้อมเอกสารหลักฐานต่อองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นณสถานที่และภายในระยะเวลาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศกาหนดด้วยตนเองหรื อมอบอานาจให้ผอู ้ ื่น
ดาเนินการได้
2.กรณี ผสู ้ ูงอายุที่ได้รับเงินเบี้ยยังชีพผูส้ ูงอายุจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปี งบประมาณที่ผา่ นมาให้ถือว่าเป็ นผูไ้ ด้
ลงทะเบียนและยืน่ คาขอรับเบี้ยยังชีพผูส้ ูงอายุตามระเบียบนี้แล้ว
3.กรณี ผสู ้ ูงอายุที่มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพย้ายที่อยูแ่ ละยังประสงค์จะรับเงินเบี้ยยังชีพผูส้ ูงอายุตอ้ งไปแจ้งต่อองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ที่ตนย้ายไป
13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่ วนงำนทีร่ ับผิดชอบ
ส่ วนงำน /
หมำยเหตุ
รำยละเอียดของขั้นตอนกำร
ระยะเวลำ
ที่
ประเภทขั้นตอน
หน่ วยงำนที่
บริกำร
ให้ บริกำร
รับผิดชอบ
1) การตรวจสอบเอกสาร
ผูท้ ี่ประสงค์จะขอรับเบี้ยยังชีพ
20 นาที
เทศบาลตาบล
(1. ระยะเวลา : 20
ผูส้ ูงอายุในปี งบประมาณถัดไป
หมูสี
นาที (ระบุระยะเวลา
หรื อผูร้ ับมอบอานาจยืน่ คาขอ
ที่ให้บริ การจริ ง)
พร้อมเอกสารหลักฐานและ
2. หน่วยงาน
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคาร้องขอ
ผูร้ ับผิดชอบคือ
ลงทะเบียนและเอกสารหลักฐาน
เทศบาลตาบลหมูสี
ประกอบ
2) การพิจารณา
ออกใบรับลงทะเบียนตามแบบ
10 นาที
เทศบาลตาบล
(1. ระยะเวลา : 10
ยืน่ คาขอลงทะเบียนให้
หมูสี
นาที (ระบุระยะเวลา
ผูข้ อลงทะเบียนหรื อผูร้ ับมอบ
ที่ให้บริ การจริ ง)
อานาจ
2. หน่วยงาน
ผูร้ ับผิดชอบคือ
เทศบาลตาบลหมูสี
ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 30 นาที
14. งำนบริกำรนีผ้ ่ำนกำรดำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัตริ ำชกำรมำแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขั้นตอน

15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนทีอ่ อกโดยหน่ วยงำนภำครัฐ
หน่ วยงำนภำครัฐผู้
รำยกำรเอกสำร
จำนวนเอกสำร
ที่
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ออกเอกสำร
1) บัตรประจาตัว
1
ประชาชนหรื อบัตร
อื่นที่ออกให้โดย
หน่วยงานของรัฐที่
มีรูปถ่ายพร้อม
สาเนา
2) ทะเบียนบ้านพร้อม
1
สาเนา
3) สมุดบัญชีเงิฝาก
1
ธนาคารพร้อม
สาเนา (กรณี ที่ผู ้
ขอรับเงินเบี้ยยังชีพ
ผูป้ ระสงค์ขอรับเงิน
เบี้ยยังชีพผูส้ ูงอายุ
ประสงค์ขอรับเงิน
เบี้ยยังชีพผูส้ ูงอายุ
ผ่านธนาคาร)
4) หนังสื อมอบอานาจ
1
(กรณี มอบอานาจ
ให้ดาเนินการแทน)
5) บัตรประจาตัว
1
ประชาชนหรื อบัตร
อื่นที่ออกให้โดย
หน่วยงานของรัฐที่
มีรูปถ่ายพร้อม
สาเนาของผูร้ ับมอบ
อานาจ (กรณี มอบ
อานาจให้
ดาเนินการแทน)
6) สมุดบัญชีเงิฝาก
1
ธนาคารพร้อม
สาเนาของผูร้ ับมอบ
อานาจ (กรณี ผู ้
ขอรับเงินเบี้ยยังชีพ

จำนวนเอกสำร
สำเนำ
1

หน่ วยนับ
เอกสำร
ชุด

1

ชุด

-

1

ชุด

-

0

ฉบับ

-

1

ชุด

-

1

ชุด

-

หมำยเหตุ
-

หน่ วยงำนภำครัฐผู้
รำยกำรเอกสำร
จำนวนเอกสำร
จำนวนเอกสำร
หน่ วยนับ
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สำเนำ
เอกสำร
ออกเอกสำร
ผูป้ ระสงค์ขอรับเงิน
เบี้ยยังชีพผูส้ ูงอายุ
ประสงค์ขอรับเงิน
เบี้ยยังชีพผูส้ ูงอายุ
ผ่านธนาคารของ
ผูร้ ับมอบอานาจ)
15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิม่ เติม
รำยกำรเอกสำรยื่น หน่ วยงำนภำครัฐผู้
จำนวนเอกสำร
จำนวนเอกสำร
หน่ วยนับ
ที่
เพิม่ เติม
ฉบับจริง
สำเนำ
เอกสำร
ออกเอกสำร
ไม่ พบเอกสารอื่น ๆ สาหรั บยื่นเพิ่มเติม
16. ค่ ำธรรมเนียม

ที่

ไม่ มขี ้ อมูลค่ าธรรมเนียม
17. ช่ องทำงกำรร้ องเรียน
1) ช่องทางการร้องเรี ยน ศูนย์ดารงธรรมอาเภอปากช่อง
2) ช่องทางการร้องเรี ยน เทศบาลตาบลหมูสี อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสี มา
สานักงานเทศบาลตาบลหมูสี 55/5 หมู่ 5 ตาบลหมูสี อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสี มา 30450
โทร.044-300836
18. ตัวอย่ ำงแบบฟอร์ ม ตัวอย่ ำง และคู่มือกำรกรอก
ไม่ มแี บบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก

หมำยเหตุ

หมำยเหตุ

คู่มือสำหรับประชำชน: กำรลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบีย้ ควำมพิกำร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: เทศบาลตาบลหมูสี อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสี มา
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย
14. ชื่ อกระบวนงำน: การลงทะเบียนและยืน่ คาขอรับเงินเบี้ยความพิการ
15. หน่ วยงำนเจ้ ำของกระบวนงำน: เทศบาลตาบลหมูสี อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสี มา
16. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริ การที่เบ็ดเสร็ จในหน่วยเดียว
17. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: ขึ้นทะเบียน
18. กฎหมำยทีใ่ ห้ อำนำจกำรอนุญำต หรื อทีเ่ กี่ยวข้ อง:
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการของ
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553
19. ระดับผลกระทบ: บริ การทัว่ ไป
20. พืน้ ทีใ่ ห้ บริกำร: ท้องถิ่น
21. กฎหมำยข้ อบังคับ/ข้ อตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ข้ อกำหนด ฯลฯ 0 นาที
22. ข้ อมูลสถิติ
จำนวนเฉลีย่ ต่ อเดือน 0
จำนวนคำขอทีม่ ำกทีส่ ุ ด 0
จำนวนคำขอทีน่ ้ อยทีส่ ุ ด 0
23. ชื่ ออ้ ำงอิงของคู่มือประชำชน การลงทะเบียนและยืน่ คาขอรับเงินเบี้ยความพิการ เทศบาลตาบลหมูสี
24. ช่ องทำงกำรให้ บริกำร
1) สถำนทีใ่ ห้ บริกำร เทศบาลตาบลหมูสี 55/5 หมู่ 5 ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสี มา
เบอร์ โทรศัพท์.0-3578-2494 / ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลำเปิ ดให้ บริกำร (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพกั เที่ยง)
หมำยเหตุ (ระยะเวลาเปิ ดให้บริ การ 1 – 30 พฤศจิกายน ของทุกปี )

25. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการของ
องค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 กาหนดให้ภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี ให้คนพิการ ลงทะเบียนและยืน่ คา
ขอรับเงินเบี้ยความพิการในปี งบประมาณถัดไป ณ ที่ทาการองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นที่ตนมีภูมิลาเนา หรื อสถานที่
ที่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นกาหนด
หลักเกณฑ์
ผูม้ ีสิทธิ จะได้รับเงินเบี้ยความพิการ ต้องเป็ นผูม้ ีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
1. มีสัญชาติไทย
2. มีภูมิลาเนาอยูใ่ นเขตองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นตามทะเบียนบ้าน
3.มีบตั รประจาตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่ งเสริ มการคุณภาพชีวติ คนพิการ
4.ไม่เป็ นบุคคลซึ่ งอยูใ่ นความอุปการของสถานสงเคราะห์ของรัฐ
ในการยืน่ คาขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ คนพิการหรื อผูด้ ูแลคนพิการจะต้องแสดงความประสงค์
ขอรับเงินเบี้ยความพิการโดยรับเงินสดด้วยตนเอง หรื อโอนเงินเข้าบัญชี เงินฝากธนาคารในนามคนพิการหรื อผูด้ ูแลคน
พิการ ผูแ้ ทนโดยชอบธรรม ผูพ้ ิทกั ษ์ ผูอ้ นุบาล แล้วแต่กรณี
ในกรณี ที่คนพิการเป็ นผูเ้ ยาว์ซ่ ึงมีผแู ้ ทนโดยชอบคนเสมือนไร้ความสามารถหรื อคนไร้ความสามารถ ให้
ผูแ้ ทนโดยชอบธรรม ผูพ้ ิทกั ษ์ หรื อผูอ้ นุบาล แล้วแต่กรณี ยืน่ คาขอแทนโดยแสดงหลักฐานการเป็ นผูแ้ ทนดังกล่าว
วิธีการ
1. คนพิการที่จะมีสิทธิ รับเงินเบี้ยความพิการในปี งบประมาณถัดไปให้คนพิการ หรื อผูด้ ูแลคนพิการ ผูแ้ ทน
โดยชอบธรรม ผูพ้ ิทกั ษ์ ผูอ้ นุ บาล แล้วแต่กรณี ยืน่ คาขอตามแบบพร้อมเอกสารหลักฐานต่อองค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่นณ สถานที่และภายในระยะเวลา ที่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นประกาศกาหนด
2. กรณี คนพิการที่ได้รับเงินเบี้ยความพิการจากองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในปี งบประมาณที่ผา่ นมา ให้ถือ
ว่าเป็ นผูไ้ ด้ลงทะเบียนและยื่นคาขอรับเบี้ยความพิการตามระเบียบนี้แล้ว
3. กรณี คนพิการที่มีสิทธิ ได้รับเบี้ยความพิการได้ยา้ ยที่อยู่ และยังประสงค์ประสงค์จะรับเงินเบี้ยความพิการ
ต้องไปแจ้งต่อองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นแห่งใหม่ที่ตนย้ายไป

26. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่ วนงำนที่รับผิดชอบ

ที่

ประเภทขั้นตอน

รำยละเอียดของขั้นตอนกำร
บริกำร

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

1)

การตรวจสอบเอกสาร

ผูท้ ี่ประสงค์จะขอรับเบี้ย
ความพิการในปี งบประมาณ
ถัดไป หรื อผูร้ ับมอบอานาจ
ยืน่ คาขอ พร้อมเอกสาร
หลักฐาน และเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบคาร้องขอ
ลงทะเบียน และเอกสาร
หลักฐานประกอบ

20 นาที

2)

การพิจารณา

ออกใบรับลงทะเบียน ตาม
แบบยืน่ คาขอลงทะเบียน
ให้ผขู ้ อลงทะเบียน

10 นาที

ส่ วนงำน /
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ
กองสวัสดิการและ
สังคม
ทต.หมูสี

หมำยเหตุ

กองสวัสดิการและ
สังคม
ทต.หมูสี

-

-

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 30 นาที
27. งำนบริกำรนี้ ผ่ำนกำรดำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขั้นตอน

28. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงำนภำครัฐ
ที่ รำยกำรเอกสำรยืนยัน หน่ วยงำนภำครัฐ จำนวนเอกสำร
ตัวตน
ฉบับจริง
ผู้ออกเอกสำร
1) บัตรประจาตัว
1
คนพิการตามกฎหมาย

จำนวนเอกสำร
สำเนำ

หน่ วยนับ
เอกสำร

หมำยเหตุ

1

ชุด

-

ที่

2)
3)

4)

5)

รำยกำรเอกสำรยืนยัน
ตัวตน
ว่าด้วย การส่ งเสริ ม
การคุณภาพชีวติ
คนพิการพร้อมสาเนา
ทะเบียนบ้านพร้อม
สาเนา
สมุดบัญชีเงินฝาก
ธนาคารพร้อมสาเนา
(กรณี ที่ผขู ้ อรับเงินเบี้ย
ความพิการประสงค์
ขอรับเงินเบี้ยยังชีพ
ผูส้ ู งอายุผา่ นธนาคาร)
บัตรประจาตัว
ประชาชนหรื อบัตรอื่น
ที่ออกโดยหน่วยงาน
ของรัฐที่มีรูปถ่าย
พร้อมสาเนาของผูด้ ูแล
คนพิการ ผูแ้ ทนโดย
ชอบธรรม ผูพ้ ิทกั ษ์
ผูอ้ นุบาล แล้วแต่กรณี
(กรณี ยนื่ คาขอแทน)
สมุดบัญชีเงินฝาก
ธนาคารพร้อมสาเนา
ของผูด้ ูแลคนพิการ
ผูแ้ ทนโดยชอบธรรม
ผูพ้ ิทกั ษ์ ผูอ้ นุบาล
แล้วแต่กรณี (กรณี ที่
คนพิการเป็ นผูเ้ ยาว์ซ่ ึง
มีผแู ้ ทนโดยชอบ
คนเสมือนไร้
ความสามารถ หรื อคน

หน่ วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร

จำนวนเอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร
สำเนำ

หน่ วยนับ
เอกสำร

หมำยเหตุ

-

1

1

ชุด

-

-

1

1

ชุด

-

-

1

1

ชุด

-

-

1

1

ชุด

-

ที่

รำยกำรเอกสำรยืนยัน
ตัวตน

หน่ วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร

จำนวนเอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร
สำเนำ

หน่ วยนับ
เอกสำร

หมำยเหตุ

ไร้ความสามารถ ให้
ผูแ้ ทนโดยชอบธรรม
ผูพ้ ิทกั ษ์ หรื อผูอ้ นุบาล
แล้วแต่กรณี การยืน่ คา
ขอแทนต้องแสดง
หลักฐานการเป็ น
ผูแ้ ทนดังกล่าว)
15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิม่ เติม
รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐผู้ จำนวนเอกสำร
ที่
ยื่นเพิม่ เติม
ฉบับจริง
ออกเอกสำร
ไม่พบเอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม

จำนวนเอกสำร
สำเนำ

หน่ วยนับ
เอกสำร

หมำยเหตุ

29. ค่ ำธรรมเนียม
ไม่มีขอ้ มูลค่าธรรมเนียม
30. ช่ องทำงกำรร้ องเรียน
1) ช่ องทำงกำรร้ องเรียน เทศบาลตาบลหมูสี 55/5 หมู่ 5 ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสี มา
เบอร์ โทรศัพท์. 044-300 836
หมำยเหตุ 2) ช่ องทำงกำรร้ องเรียน ศูนย์บริ การประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมำยเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ ปณ.1111 เลขที่ 1
ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
31. ตัวอย่ ำงแบบฟอร์ ม ตัวอย่ ำง และคู่มือกำรกรอก
1)
แบบคาขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ

