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คํานํา

องคการบริหารสวนตําบลตระแสง งานพัฒนาชุมชน มีบทบาทหนาท่ีในการจัด
สวัสดิการสังคมใหกับผูดอยโอกาสทางสังคมในเขตองคการบริหารสวนตําบลตระแสง และ สงเสริม
คุณภาพชีวิตใหกับบุคคลเหลานี้รวมท้ังมีบทบาทหนาท่ีในการดําเนินการรับลงทะเบียน ผูสูงอายุเพื่อ
รับเงินเบ้ียยังชีพผูสูงอายุการรับ ลงทะเบียนคนพิการเพื่อรับเงินเบ้ียความพิการ และรับคํารองผูปวย
เอดสเพื่อรับเบ้ียยังชีพผูปวย เอดสรวมท้ังการจายเงินเบ้ียยังชีพฯ ใหกับ บุคคลดังกลาว โดยถือปฏิบัติ
ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงินสงเคราะห เพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2548 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย หลักเกณฑการจายเบ้ียยังชีพผูสูงอายุของ
องคกรปกครอง สวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการจาย
เบ้ียความ พิการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2553 ดังนั้น เพื่อใหประชาชนท่ีมาขอรับ
บริการไดมีความเขาใจท่ีถูกตองมีแนวทางใน การปฏิบัติท่ีชัดเจน ซึ่งจะนําไปสูความสะดวก รวดเร็ว
และถูกตองในการขอรับบริการในเร่ือง ดังกลาวองคการบริหารสวนตําบลตระแสง จึงไดจัดทําคูมือ
การลงทะเบียนและย่ืนคําขอรับเงินเบ้ียยังชีพผูสูงอายุการลงทะเบียน และย่ืนคําขอรับเงินเบ้ียความ
พิการ การย่ืนคํารองเพื่อรับเงินเบ้ียยังชีพผูปวยเอดสขึ้น

องคการบริหารสวนตําบลตระแสง หวังเปนอยางย่ิงวาคูมือฉบับนี้จะเปนสวน หนึ่งท่ีทํา
ใหผูสูงอายุคนพิการ และผูปวยเอดสมีความเขาใจท่ีถูกตองถึงสิทธิพึงไดรับรวมท้ัง ทราบแนวทางใน
การปฏิบัติท่ีชัดเจน กอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอบุคคลดังกลาวและ ประชาชนท่ีมาขอรับบริการ
ตอไป

งานพัฒนาชุมชน
องคการบริหารสวนตําบลตระแสง



การข้ึนทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุเป็นวนัรบัขึนทะเบียน
ผ ูส้งูอาย.ุ..และคนพิการ จา้

อยา่ลืม !!!! นะจะ๊
ไม่มีชือ  ไมมี่สิทธิ

จา้ !!!



คุณสมบัติของผูมีสทิธรัิบเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
1. สัญชาติไทย
2. มีอายุ 59 ปบริบูรณข้ึนไป (ในกรณีท่ีทะเบียนราษฎรระบุเฉพาะปเกิด ใหถือวา

บุคคลนั้นเกิดวันท่ี 1 มกราคมของปนั้น เชน เกิด พ.ศ.2497  ใหถือวาเกิด วันท่ี 1 มกราคม 2497)
3. มีภูมิลําเนาอยูในเขตองคการบริหารสวนตําบลตระแสง
4. ไมเปนผูท่ีรับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชนอ่ืนใดจากหนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ

หรือเทศบาล อบต. ไดแก ผูรับเงินบํานาญ เบ้ียหวัด บํานาญพิเศษ หรือเงินอ่ืนใดในลักษณะเดียวกัน ผูสูงอายุ
ท่ีอยูในสถานสงเคราะหของรัฐหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูท่ีไดรับเงินเดือน คาตอบแทน รายไดประจํา
หรือผลประโยชนตอบแทนอยางอ่ืนท่ีรัฐหรือเทศบาล อบต. จัดใหเปนประจํา ยกเวนผูพิการหรือผูปวยเอดส
ตามระเบียบ

 หลักฐานในการข้ึนทะเบียนดังนี้
1. บัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอ่ืนท่ีออกใหโดยหนวยงานของรัฐท่ีมีรูปถายพรอมสําเนา

จํานวน 1 ชุด
2. ทะเบียนบานพรอมสําเนา จํานวน 1 ชุด
3. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร พรอมสําเนา (เฉพาะหนาท่ีแสดงช่ือ และเลขท่ีบัญชี)

สําหรับกรณีท่ีผูขอรับเงินเบ้ียยังชีพผูสูงอายุ ประสงคขอรับเงินเบ้ียยังชีพ ผูสูงอายุผานธนาคาร
จํานวน 1 ชุด
 ผูอื่นยื่นเอกสารแทนผูสูงอายุไดหรือไม ?

ในกรณีผูสูงอายุท่ีไมสามารถมาลงทะเบียนดวยตนเอง อาจมอบอํานาจใหผูอ่ืนเปนผูย่ืนคําขอรับเบ้ีย
ยังชีพผูสูงอายุได โดยใหผูรับมอบอํานาจติดตอท่ี อบต.ตระแสง โดยตองมีหนังสือมอบอํานาจตัวจริง พรอม
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและทะเบียนบานของผูรับมอบอํานาจ
อยางละ 1 ชุด



 ยื่นเอกสารแลวจะไดรับเงินเมื่อไหร ?
ผูสูงอายุท่ีข้ึนทะเบียนไว ตั้งแตวันท่ี 1 – 30 พฤศจิกายน ของทุกป จะไดรับเงินเบ้ียยังชีพ เริ่มตั้งแต

เดือนตุลาคม ของปถัดไป (ไมมีการจายยอนหลัง)
 ผูสูงอายุแตละคนจะไดรับเงินเทาไหร ?

ปจจุบันไดจายแบบข้ึนบันได ดังนี้
อายุ  60 – 69 ป  จะไดรับ  600  บาท
อายุ  70 – 79 ป  จะไดรับ  700  บาท
อายุ  80 – 89 ป  จะไดรับ  800  บาท
อายุ  90  ปข้ึนไป จะไดรับ  1,000 บาท

ในกรณีผูสูงอายุท่ีมีสิทธิรับเงินเบ้ียยังชีพผูสูงอายุยายทะเบียนบานใหเทศบาล หรือ อบต. ท่ีเคยจาย
เบ้ียยังชีพผูสูงอายุเดิมยังคงจายเบ้ียยังชีพ ผูสูงอายุจนกวาจะสิ้นสุดปงบประมาณนั้น คือเดือนกันยายน หากมี
ความประสงคจะรับเบ้ียยังชีพกับเทศบาล หรือ อบต. แหงใหมตองไปจดทะเบียนเพื่อขอรับเบ้ียยังชีพท่ี
เทศบาลหรือ อบต. แหงใหม ภายใน 1 – 30 พฤศจิกายน ของทุกป และเริ่มรับเงินท่ีใหมในเดือนตุลาคม ของ
ปถัดไป

 วันเวลาที่เปดใหบริการ
วันจันทร ถึง วันศุกร (1 – 30 พฤศจิกายน) ในวันและเวลาราชการ ตั้งแตเวลา

08.30 น. – 16.30 น.
 ข้ันตอนการใหบริการ

1. ผูสูงอายุย่ืนเอกสารท่ีใชในการลงทะเบียนผูสูงอายุ
2. เจาหนาท่ีรับเอกสาร ตรวจสอบเอกสาร ตรวจสอบคุณสมบัติ

 ระยะเวลา
ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 นาที



 หนวยงานที่รับผิดชอบ
งานพัฒนาชุมชน สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลตระแสง
 ยื่นเอกสารแลวไดรับเงินเมื่อไร

ผูสูงอายุท่ีข้ึนทะเบียนไว  ตั้งแตวันท่ี 1- 30 พฤศจิกายน  ของทุกป
จะไดรับเงินเบ้ียยังชีพ เริ่มตั้งแตเดือนตุลาคม ของปถัดไป  (ไมมีการจายยอนหลัง)
 หมายเหตุ

เอกสารตองลงลายมือช่ือ  สําเนาถูกตองทุกฉบับผูสูงอายุท่ีไมสามารถเขียนได
ใหพิมพลายมือแทน

สัญลักษณผูสูงอายุ



การข้ึนทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผูพิการ

 จดทะเบียนความพิการไดท่ี
สํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยจังหวัดสุรินทร โทรศัพท 0 4455 8408
 หลักฐานการจดทะเบียนคนพิการ/ตออายุบัตรคนพิการ
 ในกรณีท่ีคนพิการไปดวยตนเองใหเตรียมเอกสารดังนี้
1. เอกสารรับรองความพิการจากโรงพยาบาลของรัฐออกโดยแพทย  จํานวน  1  ฉบับ
2. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบาน จํานวน  1  ฉบับ
3. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบาน (ผูดูแลผูพิการ)

จํานวน  1  ฉบับ
4. รูปถายคนพิการ ขนาด 1 นิ้ว ท่ีเปนปจจุบัน หรือถายไวไมเกิน 6 เดือน จํานวน  2  ใบ
ในกรณีเปนเด็กใชสูติบัตร  พรอมท้ังถายสําเนาจํานวน 1 ชุด (กรณีย่ืนแทนใหนําบัตร ประชาชนและ

ทะเบียนบานของผูย่ืนแทนมาดวย)

 ในกรณีท่ีไปดําเนินการแทนคนพิการใหเตรียมเอกสารเพิ่มเติมดังนี้
1. สําเนาประจําตัวบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบาน จํานวน  1  ฉบับ
2. หนังสือมอบอํานาจ จํานวน  1  ฉบับ
3. รูปถายคนพิการ ขนาด 1 นิ้ว ท่ีเปนปจจุบัน หรือถายไวไมเกิน 6 เดือน

จํานวน  2  ใบ



 หลังจากจดทะเบียนความพิการแลวองคการบริหารสวนตําบลตระแสงจะชวยเหลือ
อยางไร

นําบัตรประจําตัวคนพิการมาข้ึนบัญชีเพื่อขอรับเงินความพิการท่ี งานพัฒนาชุมชน  องคการบริหาร
สวนตําบลตระแสง จะมีเจาหนาท่ีคอยใหคําปรึกษาและแนะนําการข้ึนบัญชี เพื่อขอรับเงินเบ้ียยังชีพความ
พิการ

การจดทะเบียนรับเบ้ียความพิการ (รับข้ึนทะเบียนตั้งแตวันจันทร – วันศุกร ในวันและ เวลา
ราชการ)
 คุณสมบัติของผูมสีิทธไิดรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการ

1. สัญชาติไทย
2. มีบัตรประจําตัวคนพิการ
3. มีช่ืออยูในทะเบียนราษฎรองคการบริหารสวนตําบลตระแสง
4. ไมเปนบุคคลซ่ึงอยูในความอุปการะของสถานสงเคราะหของรัฐ
5. ในกรณีผูพิการเปนผูซ่ึงตองขังหรือจําคุกอยูในเรือนจํา ทัณฑสถานหรือสถานคุมขัง ของกรม

ราชทัณฑ  หรือเปนผูซ่ึงถกูควบคุมอยูในสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน   หรือ ศูนยฝกและอบรมเด็ก
และเยาวชน  ใหไปลงทะเบียนและย่ืนคําขอรับเบ้ียความพิการตอผูบังคับบัญชา หรือผูอํานวยการตามสถานท่ี
ท่ีอยู

 หลักฐานในการข้ึนทะเบียนดังนี้
1. สําเนาบัตรประจําตัวคนพิการ จํานวน    1    ชุด
2. สําเนาทะเบียนบาน จํานวน    1    ชุด
3. สําเนาสมุดบัญชีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธกส.) จํานวน 1   ชุด

 กรณีที่ผูอื่นยื่นแทนใชหลักฐานดังนี้
1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน     1   ชุด
2. สําเนาทะเบียนบาน จํานวน     1   ชุด
3. หนังสือมอบอํานาจ จํานวน     1   ชุด
4. สําเนาสมุดบัญชีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธกส.)  จํานวน   1   ชุด



 วันเวลาที่เปดใหบริการ
วันจันทร ถึง วันศุกร  ในวันและเวลาราชการ ตั้งแตเวลา 08.30 น. – 16.30 น.

 ข้ันตอนการใหบริการ
1. ผูพิการย่ืนเอกสารท่ีใชในการลงทะเบียนผูพิการ
2. เจาหนาท่ีรับเอกสาร ตรวจสอบเอกสาร ตรวจสอบคุณสมบัติ
3. เสนอคณะผูบริหาร

 ระยะเวลา
ใชระยะเวลา ไมเกิน 1 วัน

 หนวยงานที่รับผิดชอบ
งานพัฒนาชุมชน สํานักงานปลัดองคการบริหารสวน ตําบลตระแสง

 ยื่นเอกสารแลวไดรับเงินเมื่อไร
ผูพิการท่ีข้ึนทะเบียนไว จะไดรับเงินเบ้ียยังชีพในเดือนถัดไป

 หมายเหตุ
เอกสารตองลงลายมือช่ือ  สําเนาถูกตองทุกฉบับ   ผูพิการท่ีไมสามารถเขียนได

ใหพิมพลายมือแทน

สัญลักษณผูพิการ



การข้ึนทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงินสงเคราะหเพ่ือการยังชีพขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘

การรับลงทะเบียนผูมีสิทธิรับเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพผูปวยเอดส
 กําหนดรับลงทะเบียน

เม่ือไดรับใบรับรองแพทยวาติดเช้ือ HIV จากโรงพยาบาลรัฐ แลวมาย่ืนคําขอข้ึนทะเบียนท่ีงานพัฒนา
ชุมชน สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลแชะ ในวันจันทร – วันศุกร เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.
(ในวันและเวลาราชการ)
 คุณสมบัติผูมสีิทธิยื่นคําขอข้ึนทะเบียนเบี้ยยังชีพผูติดเช้ือเอดส ดังนี้

1. มีสัญชาติไทย
2. เปนผูมีภูมิลําเนาหรือมีช่ือในทะเบียนราษฎรในเขตพื้นท่ีตําบลแชะ
3. มีรายไดไมเพียงพอแกการยังชีพ หรือถูกทอดท้ิง หรือขาดผูอุปการะเลี้ยงดู หรือไม สามารถ

ประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได

 หลักฐานในการลงทะเบียน ดังนี้
1. ใบรับรองแพทยระบุผูติดเช้ือ HIV จากโรงพยาบาลรัฐเทานั้น ฉบับจริง    จํานวน 1 ฉบับ
2. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 1 ฉบับ
3. สําเนาทะเบียนบาน จํานวน 1 ฉบับ
4. สําเนาสมุดบัญชีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธกส.)    จํานวน 1 ชุด
 ข้ันตอนการใหบริการ

1. ผูปวยติดเช้ือ HIV ย่ืนเอกสารท่ีใชในการลงทะเบียนผูปวยเอดส
2. เจาหนาท่ีรับเอกสาร ตรวจสอบเอกสาร ตรวจสอบคุณสมบัติ
3. เสนอคณะผูบริหาร



 ระยะเวลา
ใชระยะเวลา ไมเกิน 1 วัน

 หนวยงานที่รับผิดชอบ
งานพัฒนาชุมชน สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลตระแสง

 ยื่นเอกสารแลวไดรับเงินเมื่อไร
ผูปวยเอดสท่ีข้ึนทะเบียนไว  จะไดรับเงินเบ้ียยังชีพ ในเดือนถัดไปหลังจากข้ึน ทะเบียนและผานการ

ตรวจสอบคุณสมบัติ จากเจาหนาท่ีและคณะผูบริหารแลว
 หมายเหตุ

เอกสารตองลงลายมือช่ือ สําเนาถูกตองทุกฉบับ ผูปวยเอดสท่ีไมสามารถเขียนได ใหพิมพลายมือแทน

 สอบถามเพ่ิมเติมไดที่
งานพัฒนาชุมชน  องคการบริหารสวนตําบลตระแสง  อําเภอเมืองสุรินทร  จังหวัดสุรินทร 32000
โทร 0 4454 6328
โทรสาร 0 4454 6328
หรือเว็บไซต http://www.trasang.go.th

หมายเหตุ
ใบรับรองแพทยจะตองระบุวาปวยเปนโรงเอดส /AIDs เทานั้น หากระบุวาปวยเปน HIV หรือ

ภูมิคุมกันบกพรองจะไมเขาหลักเกณฑการรับเงินสงเคราะห



คําชี้แจง

 ผูสูงอายุ/ผูพิการ ที่มีสิทธิรับเงินเบ้ียยังชีพ อยูแลวในพื้นที่อื่น  ภายหลัง
ไดยายทะเบียนบานเขามาอยูในเขตองคการบริหารสวนตําบลตระแสง ใหมาข้ึนทะเบียน
รับเงินเบ้ียยังชีพที่องคการบริหารสวนตําบลตระแสง แตสิทธิ การรับเงินยังรับอยูที่เดิม
จนสิ้นปงบประมาณ น้ัน
 ตัวอยาง เชน นายแดง รับเงินเบ้ียยังชีพฯ อยูที่ องคการบริหารสวน

ตําบลบานไทร ภายหลังไดแจงยายมาอยูพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลตระแสง ใน
วันที่ 15 มิถุนายน 2557   นายแดง ตองมาข้ึนทะเบียนใหมที่องคการบริหารสวน
ตําบลตระแสง ภายในเดือนพฤศจิกายน 2557 แต นายแดง ยังคงรับเงินจากองคการ
บริหารสวนตําบลบานไทร จนถึง เดือนกันยายน 2557 และจะไดรับเงินเบ้ียยัง ชีพจาก
องคการบริหารสวนตําบลตระแสง ในเดือนตุลาคม 2558 เปนตนไป



 ประกาศรายชื่อ ผูมีสิทธิรับเงิน
เบ้ียยังชีพผูสูงอายุและเบ้ียยังชีพผูพิการ 

ใหผูมีสิทธิรับเบ้ียยังชีพ มาตรวจสอบรายช่ือตามประกาศที่ปายประชาสัมพันธ ณ
ทีท่ําการองคการบริหารสวนตําบลตระแสง ภายในวันที่ 15 ธันวาคม ของทุกป
(นับจากวันที่สิ้นสุดกําหนดการลงทะเบียนรับเบ้ียยังชีพฯ คือ วันที่  30 เดือน
พฤศจิกายน ของทุกป)

การจายเบ้ียยังชีพผูสูงอายุและผูพิการ

องคการบริหารสวนตําบลตระแสง จะดําเนินการเบิกจายเงินเบ้ียยังชีพผูสูงอายุ
ที่มาข้ึนทะเบียนไวแลว โดยจะเริ่มจายตั้งแตเดือนตุลาคม ของปถัดไป โดยจะจายเปน
เงินสด หรือโอนเขาบัญชี ตามที่ผูมีสิทธิไดแจงความประสงคไว สําหรับผูพิการที่ไดจด
ทะเบียนคนพิการตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการลงทะเบียนและ
ย่ืนคําขอรับเงินเบ้ียความพิการดวยตนเองตอองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่ตนมี
ภูมิลําเนา ณ ที่ทําการองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และมีสิทธิ์รับเงินเบ้ียความพิการใน
เดือนถัดไป



การคํานวณเงินเบ้ียยังชีพแบบขั้นบันได
สําหรับผูสูงอายุ

จํานวนเงินเบ้ียยังชีพตอเดือนที่ผูสูงอายุจะไดรับใน ปจจุบัน (ป 2558)    การ
จายเงินเบ้ียยังชีพใหแกผูสูงอายุ คิดในอัตราเบ้ียยังชีพแบบข้ันบันได แบบ “ข้ันบันได”
หมายถึง การแบงชวงอายุของผูสูงอายุออกเปนชวง ๆ หรือเปนข้ันข้ึนไปเรื่อย ๆ

 โดยเริ่มตั้งแต อายุ 60 ป โดยคํานวณตามป งบประมาณ ไมใชปปฏิทิน
และไมมีการเพิ่มของอายุ ระหวางป 

ตารางคํานวณเงนิเบ้ียยังชีพรายเดือน
สําหรับผูสูงอายุ (แบบขั้นบันได)

ข้ัน ชวงอายุ (ป) จํานวนเงิน (บาท)
ข้ันที่ 1 60 – 69 ป 600

ข้ันที่ 2 70 – 79 ป 700

ข้ันที่ 3 80 – 89 ป 800

ข้ันที่ 4 90 ป ข้ึนไป 1,000



 วิธีคํานวณอายุ ของผูสูงอายุ

การนับรอบปงบประมาณ คือ 
1 ตุลาคม – 30 กันยายน เชน ปงบประมาณ 2558 จะเริ่มตั้งแต 1 ตุลาคม

2557 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2558 ปงบประมาณ 2559 จะเริ่มตั้งแต 1 ตุลาคม
2558  ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559

 การนับอายุวาจะอยูในขั้นที่ เทาไหร ใหนับ ณ วันที่
30 กันยายน เทานั้น 

เชน 1. นาง ก. เกิด 30 กันยายน 2487 ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 นาง ก.
จะอายุ 70 ป หมายความวา นาง ก. จะไดรับ เงินเบ้ียยังชีพ เดือนละ 700 บาท ใน
เดือน ตุลาคม 2557 (งบประมาณป 2558)

2. นาง ข. เกิด 1 ตุลาคม 2487 ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 นาง ข. จะอายุ
69 ป หมายความวา นาง ข. จะไดรับเงิน เบ้ียยังชีพเดือน ละ 600 บาท เทาเดิม
จนกวาจะถึงรอบปถัดไป



การสิ้นสุดการไดรับเบ้ียยังชีพ

1. ตาย
2. ยายภูมิลําเนาไปนอกเขตองคการบริหารสวนตําบลตระแสง
3. แจงสละสิทธิการขอรับเงินเบี้ยยังชีพ
4. ขาดคุณสมบัติ

 หนาที่ของผูรับเบ้ียยังชีพผูสูงอายุ  และผูพิการ 

1. ตรวจสอบรายช่ือของตัวเอง ณ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลตระแสง
2. กรณีผูรับเงินเบี้ยยังชีพ หรือผูรับมอบอํานาจ แจงรับ เปนเงินสด ตองมา รับเงินใหตรง

ตามวัน เวลา ที่กําหนด
3. เมื่อยายภูมิลําเนาจาก องคการบริหารสวนตําบลตระแสง ไปอยูภูมิลําเนา อื่น ตองแจง

ขอมูลเพ่ือใหองคการบริหารสวนตําบลตระแสงไดรับทราบ
4. ใหผูที่รับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุและคนพิการ แสดงการมีชีวิตอยูตอองคการบริหารสวน

ตําบลตระแสง ภายในเดือนตุลาคม ของทุกป
5. กรณีตาย ใหผูดูแลหรือญาติของผูสูงอายุ หรือคนพิการของผูรับเงินเบี้ยยัง ชีพแจงการ

ตาย ใหองคการบริหารสวนตําบลตระแสงไดรับทราบ (พรอมสําเนาใบ มรณะบัตร) ภายใน 7 วัน



ภาคผนวก



แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ (การรับขึ้นทะเบียนผูสูงอายุ) 

ผูสูงอายุยื่นเอกสารที่ใชในการลงทะเบียนผูสูงอายุ

เจาหนาที่รับเอกสาร ตรวจสอบเอกสาร
บันทึก/สอบถามเพ่ิมเตมิ

หลักฐานในการข้ึนทะเบียนดังนี้
1. บัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอื่นท่ีออกใหโดยหนวยงานของรัฐท่ีมี
รูปถายพรอมสําเนา จํานวน 1 ชุด
2. ทะเบียนบานพรอมสําเนา  จํานวน  1  ชุด
3. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร พรอมสําเนา (เฉพาะหนาท่ีแสดงชื่อ และ
เลขท่ีบัญช)ี สําหรับกรณีท่ีผูขอรบัเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ประสงคขอรับ
เงินเบี้ยยังชพี ผูสูงอายุผานธนาคาร จํานวน 1  ชุด

รวบรวมเอกสาร ตรวจสอบคุณสมบัติ

เสนอผูบริหาร
จัดทําประกาศรายช่ือ



แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ (การรับขึ้นทะเบียนผูพิการ)

ผูสูงอายุยื่นเอกสารที่ใชในการลงทะเบียนผูพิการ

เจาหนาที่รับเอกสาร ตรวจสอบเอกสาร
บันทึก/สอบถามเพ่ิมเตมิ

หลักฐานในการข้ึนทะเบียนดังนี้
1. เอกสารรับรองความพิการจากโรงพยาบาลของรฐัออกโดยแพทย  จํานวน  1  ฉบับ
2. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบาน  จํานวน  1  ฉบับ
3. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบาน (ผูดูแลผูพิการ) จํานวน  1  ฉบับ
4. รูปถายคนพิการ ขนาด 1 น้ิว ท่ีเปนปจจุบัน หรือถายไวไมเกิน 6 เดือน จํานวน  2  ใบ

ในกรณีเปนเด็กใชสติูบัตร  พรอมท้ังถายสําเนาจํานวน 1 ชุด (กรณีย่ืนแทนใหนําบัตร
ประชาชนและทะเบียนบานของผูย่ืนแทนมาดวย)

รวบรวมเอกสาร ตรวจสอบคุณสมบัติ

เสนอผูบริหาร
จัดทําประกาศรายช่ือ



แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  (การเบิก-จายเงินเบ้ียยังชีพผูสูงอายุ)

จัดทําบัญชีรายช่ือและบันทึก
ขอความ

เสนอผูบังคับบัญชาอนุมัติ

จัดทําฎีกาเบิกจายเงิน

ตรวจฎีกา/จัดทําเช็คเบิกเงิน (กองคลัง)

เอกสารสําหรับการรับเงินสด
1.แสดงบัตรประจําตัวประชาชนผูสูงอายุ/
ผูรับแทน (กรณีมอบอาํนาจ)
2. หนังสือมอบอํานาจ กรณีมอบอํานาจ

ข้ันตอนการรับเงินสดเดิม 5 นาที/ราย
ปรับลด 3 นาที/ราย

ผูรับผิดชอบงานพัฒนาชุมชน

รับเงินผานธนาคาร รับเงินสดภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน

สงเอกสารธนาคาร รับเงินไดไมเกิน 2 วัน ทําการ ย่ืนบัตรประจําตัวประชาชนของผูมีสิทธิ์ / ใบมอบอํานาจ
เจาหนาที่ตรวจสอบรายช่ือ ลงช่ือผูรับเงิน



แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  (การเบิก-จายเงินเบ้ียยังชีพผูพิการ)

จัดทําบัญชีรายช่ือและบันทึก
ขอความ

เสนอผูบังคับบัญชาอนุมัติ

จัดทําฎีกาเบิกจายเงิน

ตรวจฎีกา/จัดทําเช็คเบิกเงิน (กองคลัง)

เอกสารสําหรับการรับเงินสด
1.แสดงบัตรประจําตัวประชาชนผูพิการ/
ผูรับแทน (กรณีมอบอาํนาจ)
2. หนังสือมอบอํานาจ กรณีมอบอํานาจ

ข้ันตอนการรับเงินสดเดิม 5 นาที/ราย
ปรับลด 3 นาที/ราย

ผูรับผิดชอบงานพัฒนาชุมชน

รับเงินผานธนาคาร รับเงินสดภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน

สงเอกสารธนาคาร รับเงินไดไมเกิน 2 วัน ทําการ ย่ืนบัตรประจําตัวประชาชนของผูมีสิทธิ์ / ใบมอบอํานาจ
เจาหนาที่ตรวจสอบรายช่ือ ลงช่ือผูรับเงิน



สารพันคาํถาม

ถาม ผูสูงอายุท่ีอยูในคุกสามารถขึ้นทะเบียนผูสูงอายุได หรือไม?
ตอบ ขึ้นทะเบียนไมได เพราะถือวาไดรับการดูแลจากทางภาครัฐอยูแลว

หรือ กรณีไดรับเงินเบ้ียยังชีพอยูแลว ภายหลังตองโทษ คดีสิ้นสุด ไดรับโทษ
จําคุก ถือวาเปนผูขาดคุณสมบัติไมมีสิทธิไดรับเงินเบ้ียยังชีพ เชนกัน

ถาม พระภิกษุสงฆสามารถขึ้นทะเบียนผูสูงอายุไดหรือไม ?
ตอบ ขึ้นทะเบียนได ยกเวนพระภิกษุสงฆท่ีไดรับเงินเดือน (เงินนิตยภัต)

เชน เจาอาวาส เจาคณะตําบล เปนตน
ถาม ผูท่ีดํารงตําแหนงทางการเมือง นายก อบต., รอง นายก อบต.,

สมาชิกสภา , กํานัน , ผูใหญบาน สามารถขึ้นทะเบียนผูสูงอายุไดหรือไม ?
ตอบ ขึ้นทะเบียนไมได เน่ืองจากมีเงินเดือนประจํา แตเม่ือพนจาก

ตําแหนงแลว สามารถมาขึ้นทะเบียนได


