
 

คู่มือปฏบัิตงิาน 

นักพัฒนาชุมชน 

กองสวัสดกิารสังคม 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหว้ยทราย 

อ าเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 



คำนำ 

งานพัฒนาชุมชน กองสวัสดิการ องคก์ารบริหารสวนตำบลห้วยทราย มีบทบาทหนาที่ ในการ 
จัดสวัสดิการสังคมใหกับผูดอยโอกาสทางสังคมในเขตตำบลห้วยทราย และสงเสริมคุณภาพ ชีวิตใหกับ บุคคล
เหลานี้รวมทั้งมีบทบาทหนาที่ในการดำเนินการรับลงทะเบียนผูสูงอายุเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ การรับ
ลงทะเบียนคนพิการเพ่ือรับเงินเบี้ยความพิการ และรับคำรองผูปวยเอดส เพ่ือรับเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส รวมทั้ง
การจายเงินเบี้ยยังชีพฯ ใหกับบุคคลดังกลาว โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยวาดวยการ จาย
เงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
หลักเกณฑการจายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุขององคกรปกครองสวน ทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๒ และระเบียบ กระทรวง
มหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการ จายเบี้ยความพิการของ องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๓  

ดังนั้น เพ่ือใหประชาชนที่มาขอรับบริการไดมีความเขาใจที่ถูกตอง เจาหนาที่มีแนวทางในการ 
ปฏิบัติที่ ชัดเจน ซึ่งจะนำไปสูความสะดวก รวดเร็ว และถูกตองในการขอรับบริการในเรื่องดังกลาว องคการ
บริหารสวนตำบลห้วยทราย จึงไดจัดทำคูมือการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพ ผู สูงอายุ การ
ลงทะเบียน และยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ การยื่นคำรองเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผูปวย เอดสขึ้น นักพัฒนา
ชุมชน องคการบริหารสวนตำบลห้วยทราย หวังเปนอยางยิ่งวาคมูือฉบับนี้จะเปนสวนหนึ่งที่ทำให ผูสูงอายุ คน
พิการและผูปวยเอดส มีความเขาใจที่ถูกตองถึงสิทธิพึงไดรับ รวมทั้งเพื่อใหเจาหนาที่รับผิดชอบ ไดทราบ
แนวทางในการปฏิบัติที่ชัดเจนซึ่งจะเกิดประโยชนสูงสุดตอตัวบุคคล และประชาชนที่มาขอรับบริการ ตอไป  

 

 

นักพัฒนาชุมชน องคการบริหารสวนตำบลห้วยทราย  



 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป็นวันรับขึ้นทะเบียน 
ผู้สูงอาย.ุ..และคนพิการจ้า 

 
 
 
 
 
 
 

 

อยา่ลืม!!!! นะจะ๊   

ไม่มีช่ือไม่มีสิทธ์ิ

จา้!!! 



คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพฯ 
ผู้สูงอายุ 

ตรวจสอบดูคุณสมบตัขิองตัวเอง ตามรายการดังนี้ 
 (1) มีสัญชาติ 
 (2) ภูมิล าเนาอยู่ในเขต อบต.พนมเศษ (ตามทะเบียนบ้าน) 

                                               เปนนผู้ที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ในปีถัดไป (ปัจจุบันอายุ 59 ปี   
                                         บริบูรณ์ และต้องเกิดก่อน 1 ตุลาคม) 

                                       (3) ไม่เปนนผู้ที่ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจาก   
                                           หน่วยงานรัฐ หรือรัญวิสาหกิจหรือองค์กรปกครองส่วน   
                                           ท้องถิ่น ได้แก่ ผู้รับเงินบ านาญ เบี้ยหวัดบ านาญพิเศษ หรือ 

                                     เงินอ่ืนใดในลักษณะเดียวกัน ผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์   
                                           ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ได้รับเงินเดือน    

                                     ค่าตอบแทน รายได้ประจ า หรือผลประโยชน์ตอบแทนอย่าง 
                                     อ่ืนที่รัฐหรือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้เปนนประจ า  
                                     ยกเว้นผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ตามระเบียบระทรวงมหาดไทย 
                                     ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพขององค์กร 

                                                     ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ :กรณีได้รับเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุอยู่แล้ว 
และได้ย้ายเข้ามาในพื้นท่ีต าบลพนมเศษ 

จะต้องมาขึ้นทะเบียนท่ี อบต.พนมเศษ อีกครั้งหนึ่ง              
ภายใน 1-30 พฤศจิกายน 

เพื่อใช้สิทธิรับเงนิเบี้ยยังชีพต่อเนื่อง.......ค่ะ 
 
 

 



 

ผูพ้ิการ 
ตรวจสอบดูคุณสมบตัขิองตัวเอง ตามรายการดังนี้ 

 
 
 

1) มีสัญชาติไทย 
 

(2) มีภูมิล าเนาอยู่ในเขตอบต.พนมเศษ(ตามทะเบียนบ้าน) 
 

(3) มีบัตรประจ าตัวคนพิการตามกฎหมายว่าดว้ยการสง่เสริม
คุณภาพชีวิตคนพิการ   
(4) ไม่เปนนบุคคลซึ่งอยูใ่นความอุปการะของสถานสงเคราะห์ 
  ของรัฐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

กรณีได้รับเบ้ียยังชีพคนพิการอยู่แล้ว 
และได้ย้ายเข้ามาในพื้นที่ต าบลพนมเศษ 

จะต้องมาขึ้นทะเบียนที่ อบต.พนมเศษ อีกครั้งหนึ่ง                     
ภายใน 1-30 พฤศจิกายน 

เพื่อใช้สิทธิรับเงนิเบี้ยยังชีพต่อเนื่อง.......ค่ะ 
 



 
 

ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนเพื่อ 
รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 

ยื่นเอกสาร หลักฐาน กรอกแบบฟอร์ม 
“แบบค าขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ” 

 บัตรประจ าตัวคนพกิารตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสรมิคณุภาพชีวิตคนพิการ 
บบับ     จริง พร้อมส าเนา 

 ทะเบยีนบ้าน พรอ้มส าเนา 
 สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร พรอ้ม ส าเนา (เบพาะหนา้ที่แสดงชื่อ และเลข

บัญชี)  
     ส าหรับกรณีทีผู่้ ขอรับเงินเบ้ียยังชีพคนพิการประสงค์ขอรับเงินเบ้ียยังชีพผ่าน

ธนาคาร 
 
หมายเหตุ : กรณีคนพิการไมส่ามารถมาลงทะเบียนด้วยตนเอง อาจมอบอ านาจ  

เปนนลายลักษณ์อักษรให้ผู้ดูแลคนพิการยื่นค าขอแทน แต่ต้องน าหลักฐานของคนพิการ
และคนดูแลคนพิการไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ด้วย คนพิการที่เปนนผู้สูงอายสุามารถ
ลงทะเบยีนเพือ่ขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายไุด้ด้วย 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

**ขอรับแบบค าขอขึ้นทะเบียนคนพิการ และยื่นเอกสาร 
ได้ที่ส านักงานปลัด 

หรือ งานพัฒนาชุมชน อบต.พนมเศษ 



ค าชี้แจง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้สูงอายุ/คนพิการที่มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพอยู่แล้วใน พ้ืนท่ีอื่น ภายหลัง
ได้ย้ายทะเบียนบ้านเข้ามาอยู่ในพื้นท่ีต าบลพนมเศษให้มาแจ้งขึ้นทะเบียนเพ่ือ
ขอรับเงินเบี้ยยังชีพต่อที่ อบต.พนมเศษ แต่สิทธิในการรับเงินยังจะคงอยู่ท่ีเดิม
จนสิ้นปีงบประมาณเช่น 

นาง ก. รับเงินเบี้ยยังชีพอยู่ อบต.กุ๊กไก่ ภายหลังได้แจ้งย้ายท่ีอยู่มาอยู่
พื้นท่ีต าบลพนมเศษ ใน วันท่ี 20 กรกฎาคม 2560 นาง ก. ต้องมาขึ้น
ทะเบียนใหม่ ท่ี อบต.พนมเศษ ภายในวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2560 แต่นาง ก. 
ยังคงรับเงินเบี้ยยังชีพที่ อบต.กุ๊กไก่ อยู่จนถึงเดือน กันยายน 2561และมีสิทธิรับเงินเบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุที่ อบต.พนมเศษ ในเดือนตุลาคม 2561 เปนนต้นไป 



ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิรับเงิน 
เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
การจ่ายเบี้ยยังชพีผู้สูงอายุและคนพิการ 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ให้ผู้ท่ีมายื่นค าขอรับเบี้ยยังชีพ มาตรวจสอบ รายชื่อตามประกาศท่ี
บอร์ดประชาสัมพันธ์ ณ ท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบลพนมเศษ ภายใน
วันท่ี 15 ธันวาคม ของทุกปี (นับจากวันสิ้นสุดก าหนด การยื่นขอขึ้นทะเบียน 
วันท่ี 30 พฤศจิกายน ของทุกปี) 

อบต.จะด าเนินการเบิก-จ่ายเงินให้กับผู้สูงอายุและคนพิการท่ีมาขึ้นทะเบียนไว้
แล้ว โดยจะเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม ปีถัดไปโดยจะจ่าย เปนนเงินสด  หรือเงินโอน
เข้าบัญชีธนาคาร ตามท่ีผู้สูงอายุและคนพิการได้แจ้งความประสงค์ไว้ 



 
 
 
 
 

 
ก าหนดวันจ่ายเงินเบี้ยยงัชีพ ภายในวันที่ 1-10 ของเดือน (ตามความเหมาะสม) 

 

 
 
 
 
 
 

ช่องทางการรับเงินเบี้ยยงัชีพ 
 
 
 

 
 

ผูป้ระสงค์รับเงินผ่าน
ธนาคาร 

ผูป้ระสงค์รับเงินสด 

ตามจุดที่ได้แจ้งไว้ เช่น ส านักงานปลัด 
อบต.พนมเศษ/ก านัน ผู้ใหญ่บ้านทุก
หมู่บ้าน หรือขึ้นอยู่กับความเหมาะสม 

โดยจะมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 



 
 
 
การค านวณอายุของผู้สูงอายุแบบขั้นบันได

ส าหรับผู้สูงอายุ 
จ านวนเงินเบี้ยยังชีพต่อเดือนที่ผู้สูงอายุจะได้รับใน ปัจจุบัน (ปี 2560) การจ่ายเงินเบี้ยยัง

ชีพให้แก่ผู้สูงอายุ คิดใน อัตราเบี้ยยังชีพแบบขั้นบันไดแบบ “ขั้นบันได” หมายถึง การแบ่งช่วงอายุ
ของ ผู้สูงอายุออกเปนนช่วงๆหรือเปนนขั้นๆ ขึ้นไปเรื่อยๆ โดยเร่ิม ตั้งแต่อายุ 60 ปี 

 
โดยค านวณตามปีงบประมาณ 

มิใช่ปีปฏิทิน และไม่มีการเพิ่มของอายุระหว่างปี 
 

ตารางค านวณเงินเบี้ยยังชีพราย
เดือนส าหรับผู้สูงอายุ 
(แบบขั้นบันได) 
 

 

ขั้น ช ่วงอายุ (ปี ) จ านวนเงิน (บาท) 
ขั้นที่1 60 – 69 ปี  600 
ขั้นที่2 70 – 79 ปี  700 
ขั้นที่3 80 – 89 ปี  800 
ขั้นที่4 90 ปี  ขึ้นไป 1,000 

โอนเข้าบัญชีธนาคารผู้สูงอายุ , คน
พิการ หรือ ผู้รับมอบอ านาจ 

รับเงินสดในนามผู้สูงอายุ , คน
พิการ หรือ ผู้รับมอบอ านาจ 



 
 

วิธีค านวณอายุของผู้สูงอายุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การนับอายุว่าจะอยู่ในขั้นที่เท่าไหร่ ให้นับ ณ วันที่ 30 กันยายน เท่านั้น เช่น 
1.นาง ก. เกดิ 30 กนัยายน 2489 ณ วนัที่ 30 กันยายน 2560 นาง ก. จะ
อายุ 70 ปี หมายความว่า นาง ก. จะได้รบั เงินเบี้ยยังชีพเดือนละ 700 บาท 
ในเดือน ตุลาคม 2559 (งบประมาณ 2560) 
2.นาง ข. เกิด ตุลาคม 2489 ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 นาง ข. จะอายุ 
69 ปี หมายความว่า นาง ข. จะได้รับเงิน เบี้ยยังชีพเดือนละ 600 บาท เท่า
เดิม จนกว่าจะถงึรอบปีถัดไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แล้วปีน้ี  ฉันจะได้เงิน
เบี้ยเท่าไหร่ น้อ ? 

การนับรอบปีงบประมาณ คือ 1 ตุลาคม – 30 กันยายน เช่น 
ปีงบประมาณ 2560 จะเริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2557- 30 กันยายน 2560 
ปีงบประมาณ 2561 จะเริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2557- 30 กันยายน 2561 

 



 

การสิ้นสุดการรับเงินเบีย้ยังชีพ 
 

1.ตาย (ยกเลิกการสงเคราะห์จัดการศพรายละ 2 ,000 บาท ตาม
ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความั่นคงของมนุษย์ เรื่อง ก าหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการคุ้มครอง การส่งเสริมและการสนับสนุนการ
สงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี พ.ศ.2557 ลงวันที่ 22 กันยายน 
2557) 

2.ย้ายภูมิล าเนาไปนอกเขต อบต.พนมเศษ 
3.แจ้งสละสิทธิการขอรับเงินเบี้ยยังชีพ 
4.ขาดคุณสมบัติ 
 

หน้าท่ีของผู้รับเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ และคนพิการ 
 
 1.ตรวจสอบรายชื่อของตัวเอง 
 2.กรณีผู้รับเงินเบี้ยยังชีพ หรือผู้รับมอบอ านาจ แจ้งรับเปนนเงินสด ต้องมา
รับเงินให้ตรงตามวัน เวลา ที่ก าหนด 
 3.เมื่อย้ายภูมิล าเนาจาก อบต.พนมเศษ ไปอยู่ภูมิล าเนาอื่น ต้องแจ้งข้อมูล
เพื่อให้ อบต.พนมเศษ ทราบ 
 4.ให้ผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ แสดงการมีชีวิตอยู่ต่อ อบต.
พนมเศษ ระหว่างวันที่ 1-5 ตุลาคม ของทุกปี 
 5.กรณีตาย ให้ผู้ดูแลหรือญาติของผู้สูงอาย ุหรือคนพิการของผู้รับเงินเบี้ย
ยังชีพแจ้งการตาย ให้ อบต.พนมเศษ ได้รับทราบ (พร้อมส าเนามรณบัตร) 
ภายใน 7 วัน 
 
 
 

 



 
 

ขั้นตอนการขอบัตรประจ าตัวคนพิการ 
1.ไปพบแพทย์เบพาะทางที่โรงพยาบาล เพื่อวินิจบัยและออกเอกสาร
รับรองความพิการ 
2.ด าเนินการท าบัตรประจ าตัวคนพิการได้ที่ ส านักพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์ (ศาลากลางจังหวัด) หรือส่งเอกสารได้
ที่ อบต.พนมเศษ โดยใชเอกสารดังต่อไปนี้ 
 2.1 เอกสารรับรองความพิการที่รับรองโดยเบพาะทาง (ตัวจริง) 
 2.2 รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว    จ านวน 2 รูป 
 2.3 ส าเนาทะเบียนบ้าน    จ านวน 1 บบับ 
 2.4 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  จ านวน 1 บบับ 
 2.5 ถ้าคนพิการมีผู้ดูแล ให้น าส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและ
ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ดูแลคนพิการ จ านวนอย่างละ 1 บบับ 
3.กรณีบุคคลอื่นที่ไม่ใช่คนพิการ และผู้ดูแลคนพิการมาติดต่อขอท าบัตร
ประจ าตัวคนพิการ ให้น าหลักฐานตามข้อ 2.4-2.5 มาด้วย 
4.หลังจากได้บัตรประจ าตัวคนพิการให้ไปเปลี่ยนสิทธิ์ผู้พิการ (ท.74) ที่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลพนมเศษตามสิทธิ์หลักที่ใช้บัตรทองอยู่ 
(ส าหรับผู้ที่ใช้สิทธิ์เบิกได้โดยตรงไม่ต้องท าตามข้อ 7) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

การต่ออายุบัตรประจ าตัวคนพิการ 
 การด าเนินการต่อบัตรประจ าตัวคนพิการ สามารถต่อได้ที่ส านัก
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์ (ศาลากลาง
จังหวัด หลังเก่า ชั้น 1) และยื่นเอกสารได้ที่ อบต.พนมเศษ โดยใช้
เอกสารดังต่อไปนี ้
 1.สมุด/บัตรประจ าตัวคนพิการเล่มเดิม 
 2.รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว    จ านวน 1 รูป 
 3.ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านอย่างละ จ านวน 
1 บบับ 
 4.หลักฐานผู้ดูแลคนพิการมีผู้ดูแล ใช้ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และ
ส าเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 บบับ 
 5.กรณีบุคคลอื่นที่ไม่ใช่คนพิการ และผู้ดูแลคนพิการมาติดต่อขอต่อบัตร
ประจ าตัวคนพิการให้น าหลักฐานตามข้อ 3-4 มาด้วย 

การเปลี่ยนผู้ดูแลคนพิการ 
 การด าเนินการเปลี่ยนผู้ดูแลคนพิการ สามารถติดต่อได้ที่ ส านักงานพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์ (ศาลากลางจังหวัด หลัง
เก่า ชั้น 1) และยื่นเอกสารได้ที่ อบต.พนมเศษ โดยใช้เอกสารดังต่อไปนี้ 
 1.สมุด/บัตรประจ าตัวคนพิการเล่มเดิม 
 2.ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านอย่างละ จ านวน 
1 บบับ 
 3.หลักฐานผู้ดูแลคนพิการคนเดิม ใช้ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
และส าเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 บบับ 
 4.หลักฐานผู้ดูแลคนพิการคนใหม่ ใช้ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
และส าเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 บบับ 
 5.หนังสือรับรองการเปนนผู้ดูแลคนพิการ 



6.ส าเนาบัตรประชาชนข้าราชการของผู้รับรอง จ านวน 1 บบับ (ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ส.
อบต. หรือข้าราชการ ระดับ 3 ขึ้นไป) 

ข้อแนะน าส าหรับการยื่นค าร้องเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 
1.ผู้ป่วยเอดส์มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ต้องมีใบรับรองแพทย์ซึ่ง
ออกให้โดย สถานพยาบาลของรัฐ ยืนยันว่าป่วยเปนนโรคเอดส์จริง 
2.ผู้ป่วยเอดส์ต้องมีภูมิล าเนาอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลพนมเศษ 
3.การยื่นค าร้องขอรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ สามารถยื่นค าร้องได้ที่ส านักงานปลัด โดย
น าหลักฐานมาเพื่อประกอบการยื่นดังนี้ 
 3.1 ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้โดยสถานพยาบาลของรัฐ ยืนยันว่าป่วยเปนนโรค
เอดส์จริง 
 3.2 บัตรประจ าตัวประชาชนจริง (พร้อมส าเนา) 
 3.3 ทะเบียนบ้านบบับจริง (พร้อมส าเนา) 
4.กรณีที่ผู้ป่วยเอดส์ไม่สามารถเดินทางมายื่นค าขอรับการสงเคราะห์ด้วยตนเองได้จะ
มอบอ านาจให้ผู้อุปการะมาด าเนินการแทนได้ 
5.กรณีผู้ป่วยเอดส์ เปนนผู้สูงอายุหรือคนพิการ หรือเปนนทั้งผู้สูงอายุและคนพิการ สามารถ
ด าเนินการได้ทั้งหมด 
6.กรณีผู้ป่วยเอดส์ได้รับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์แล้ว ต่อมาได้ย้ายภูมิล าเนา (ย้ายชื่อใน
ทะเบียนบ้าน) ไปอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ผู้ป่วยเอดส์ต้องด าเนินการยื่น
ค าร้องขอรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ อีกครั้ ง ณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ย้าย
ภูมิล าเนาเข้าไปอยู่ใหม่ (เพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จากองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่ย้ายเข้าไปอยู่ใหม่) ซึ่งผู้ป่วยเอดส์ไม่ด าเนินการยื่นค าร้องขอรับเบี้ยผู้ป่วยเอดส์ 
อีกครั้ง ณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ย้ายภูมิล าเนาเข้าไปอยู่ใหม่ ผู้ป่วยเอดส์จะได้รับ
เงินเบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ถึงเดือนที่ย้ายภูมิล าเนา เท่านั้น 
7.กรณีคนพิการที่ได้รับเงินเบี้ยผู้ป่วยเอดส์ เสียชีวิต ผู้ดูแลหรือญาติของผู้ป่วยเอดส์ที่
เสียชีวิตต้องแจ้งให้ ส านักงานปลัดทราบภายใน 7 วัน 
 
 
 
 
 

ใบใบรับรองแพทย์จะต้องระบุว่าป่วยเป็น โรคเอดส์/AIDs เท่านั้น  หากระบุว่าป่วยเป็น HIV 
หรือภูมิคุม้กันบกพร่อง จะไม่เข้าหลักเกณฑ์การรับเงินสงเคราะห์ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนผงัแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
(การรับขึน้ทะเบียนผู้สูงอายุ) 

 
 

ยืน่คาํขอขึน้ทะเบียนฯพร้อมเอกหลกัฐาน 
 

3 นาที/ราย 
 
 
 
 
 

 

เจ้าหน้าทีต่รวจสอบเอกสารหลกัฐาน 
 

สัมภาษณ์/บันทกึข้อมูลเพิม่เติม 
 

2 นาที/ราย 
 
 

 

เอกสารสําหรับการ 
 

รับขึน้ทะเบียนผ้สููงอายุ 
 

1. สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน 
2. สาํเนาทะเบียนบา้น 
3. ใบมอบอาํนาจ(ถา้มี)  
4. สาํเนาสมุดบญัชี (กรณีโอนเขา้บญัชี) 

 
 
 
 
 
 
 

 

รวบรวมเอกสารเสนอคณะกรรมการ 
ตรวจสอบคุณสมบัติ 

 
 
 
 
 
 
 

 

เสนอผู้บังคับบัญชา(ผู้บริหาร)/จัดทาํ 
ประกาศรายช่ือ 

 
 

 

ขั้นตอนการรับข้ึนทะเบียนผู้ พิการ10นาที/รายเดิม เวลาปฏิบัติงานที่ปรับลด3-5นาที/ราย 



แผนผงัแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
(การรับขึน้ทะเบียนผู้พกิาร) 

 
 

ยืน่คาํขอขึน้ทะเบียนฯพร้อมเอกสารหลกัฐาน
 

3 นาที/ราย 
 
 
 
 

 

เจ้าหน้าทีต่รวจสอบเอกสารหลกัฐาน 
สัมภาษณ์/บันทกึข้อมูลเพิม่เติม 

 

2 นาที/ราย 
 
 
 

 

 
เอกสารสําหรับการ 

รับขึน้ทะเบียนผู้พกิาร 
1. สาํเนาบตัรประจาํตวัผูพ้ิการ  
2. สาํเนาทะเบียนบา้น 
3. ใบมอบอาํนาจ(ถา้มี) 
4. สาํเนาสมุดบญัชี (กรณีโอนเขา้บญัชี) 

 
 
 
 
 
 

 

รวบรวมเอกสารเสนอคณะกรรมการ 
 

ตรวจสอบคุณสมบัติ 
 
 
 
 
 
 
 

 

เสนอผู้บังคับบัญชา(ผู้บริหาร)/จัดทาํ 
ประกาศรายช่ือ 

 

 

ขั้นตอนการรับข้ึนทะเบียนผู พิการ10นาที/รายเดิม เวลาปฏิบัติงานที่ปรับลด3-5นาที/ราย 



แผนผงัแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
               (การเบิกจ่ายเบีย้ผู้สูงอายุ-คนพกิาร )          
                                         

             จัดทาํบัญชีรายช่ือและบันทกึข้อมูล              

                 ( 1 วนั)                 
                                           

                                           

                                          
                                           

                                          

               

เสนอผู้บังคับบัญชาอนุูมัติ 
                   

                              

ขั้นตอนการรับเงินสดเดิม 5 นาที/ราย 
  

                                
                                         

   เอกสารสําหรับการรับเงินสด 
                          

       ปรับลด 1นาท/ีราย 
  

                            

                                      
 

1. แสดงบตัรประจาํตวัประชาชนผูสู้งอาย ุ/ ผูรั้บแทน 
                      

       

ผ้รับผดิชอบู งานพฒันาชุมชน 
  

                         

      จัดทาํฎกีาเบิกจ่ายเงิน            
 

(กรณีมอบอาํนาจ) 
                            

                                      
 

2. หนงัสือมอบอาํนาจกรณีมอบอาํนาจ 
                                     

                                      

                                      

                                          
                                          
                                        

                               

1 วนั 
      

  

                                 

               
ตรวจฎกีา/จัดทาํเช็คเบิกเงิน 

        
                                 

                                 
                

(ส่วนงานคลงั) 
                  

                                  
                                

                                           

                    
                    

       

 

รับเงินผ่านธนาคาร 
   

 

รับเงินสดในวันที ่10 ของทุกเดือน 
 

 

 

  

             
          

                                          
                                           

   ส่งเอกสาร ธนาคาร                                       

                                         

   รับเงินได้ไม่เกนิวันทาํการ2                       ยืน่บัตรประจําตัวประชาชนของผ้มีสิทธ์ิ/ใบมอบอาํนาจ    

   กรณไีม่ใช่กรุงไทยหรือ ธกส.                             จนท.ตรวจสอบรายช่ือ  ลงช่ือผู้รับเงินู    
                                           
                                           

                                            



แผนผงัแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
(การเบิกจ่ายเบีย้ความพกิาร) 

 
 

                                    

             เสนอผู้บังคับบัญชาอนุูมัติ                  
                       ขั้นตอนการรับเงินสดเดิม 5 นาที/ราย    
                               
  

เอกสารสําหรับการรับเงินสด 
                       

ปรับลด 1นาท/ีราย 
   

                            
 

1. แสดงบตัรประจาํตวัประชาชนผูสู้งอายผุูรั้บ/ 
                         

                      

ผ้รับผดิชอบ งานพฒันาชุมชน 
   

      จัดทาํฎกีาเบิกจ่ายเงิน 
             

 แทน  (กรณีมอบอาํนาจ)                  
                             

                             

 

2. หนงัสือมอบอาํนาจ กรณีมอบอาํนาจ 
                            

                             

                             

                                    
                        1 วนั                        

ตรวจฎกีา/จัดทาํเช็คเบิกเงิน 
    

                             

                             
             

 

(ส่วนงานคลงั) 
                

                             
                                

                                    

                     
                     

        

รับเงินผ่านธนาคาร 
 

  

 

รับเงินสดในวันที1่0ของทุก
เดือน 

 

  

   

        

   

 

         
                                    

                                    

  
ส่งเอกสาร ธนาคาร 

                                

                      ยืน่บัตรประจําตัวประชาชนของผ้มีสิทธ์ิ/ใบมอบอาํนาจ     

  รับเงินได้ไม่เกนิ 2 วนัทาํการ                         
                         

จนท.ตรวจสอบรายช่ือ  ลงช่ือผู้รับเงิน 
    

  กรณไีม่ใช่กรุงไทยหรือ ธกส.                            
                                  

                                    


