คู่มือการปฏิบัติงานเบี้ยยัง

ชีพ
... คู่มือการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพ ...
➢ การลงทะเบียนและยื่นคาขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
➢ การลงทะเบียนและยื่นคาขอรับเบี้ยความพิการ
➢ การยื่นคาร้องเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูป้ ่วยเอดส์
กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตาบลอิสาณ
โทร. 044 – 617579 โทรสาร. 044 – 617579 ต่อ 21

สัญลักษณ์ผู้สูงอายุ

สัญลักษณ์คนพิการ

สัญลักษณ์วันเอดส์โลก

คานา
เทศบาลตาบลอิสาณ กองสวัสดิการสังคม มีภารกิจหลักในการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพให้กับ
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงิน
สงเคราะห์ เพื่ อการยั ง ชี พ ขององค์ ก รป ก ครองส่ ว น ท้ อ งถิ่ น พ .ศ . ๒ ๕ ๔ ๘ ระเบี ยบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่ งแก้ ไขเพิ่ ม ( ฉบั บ ที่ 2 ) พ.ศ. 2560 และ ระเบีย บกระทรวงมหาดไทยว่าด้ วย
หลักเกณฑ์ การจ่ายเบี้ยความพิ การขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งแก้ไขเพิ่ม (
ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2559
ดังนั้น เพื่อให้ประชาชนที่มาขอรับบริการได้มีความเข้าใจที่ถูกต้องมีแนวทางในการปฏิบัติ ที่
ชัดเจน ซึ่งจะนาไปสู่ความสะดวก รวดเร็ว และถูกต้องในการขอรับบริการในเรื่องดังกล่า วเทศบาล
ตาบลอิสาณ จึงได้จัดทาคู่มือการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ขึ้น
เทศบาลตาบลอิสาณ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือฉบั บนี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทาให้ผู้สูงอายุ คน
พิการ และผู้ป่วยเอดส์ มีความเข้าใจที่ถูกต้องถึงสิทธิพึงได้รับ และเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
ตลอดจนเป็นเกณฑ์การลดดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน เพื่อประโยชน์สูงสุดในการบริการ
ประชาชนต่อไป

กองสวัสดิการสังคม
เทศบาลตาบลอิสาณ
มกราคม 2561

เป็นวันรับขึ้นทะเบียน
ผู้สูงอายุ และ คนพิการ จ้า.

อย่าลืม !!!! นะจ๊ะ
ไม่มีชื่อ ไม่มีสิทธิ จ้า !!!

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพฯ

* ผู้สูงอายุ *
ตรวจสอบดูคุณสมบัตขิ องตัวเอง ตามรายการดังนี้
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีภูมิลาเนาอยู่ในเขตตาบลบ้านว่าน ( ตามทะเบียนบ้าน )
(3) เป็นผู้ที่มีอายุ 60 ปี บริบูรณ์ใน ปีถัดไป ( ปัจจุบัน อายุ
59 ปี บริบูรณ์ และต้องเกิดก่อน 1 ตุลาคม )
(4) ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใด
จากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ได้แก่ ผู้รับเงินบานาญ เบี้ยหวัด บานาญ
พิเศษ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน ผูส้ ูงอายุทอี่ ยู่ใน
สถานสงเคราะห์ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้
ได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทนรายได้ประจา หรือ
ผลประโยชน์ ตอบแทนอย่างอื่นทีร่ ัฐ หรือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ จัดให้เป็นประจา ยกเว้นผู้พิการ
และผู้ป่วยเอดส์ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การจ่ายเงินสงเคราะห์เพือ่ การยังชีพขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
หมายเหตุ : กรณีได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุอยู่แล้ว และได้ย้ายเข้ามาใน
พื้นทีต่ าบลบ้านว่าน จะต้องมาขึ้นทะเบียนที่ เทศบาล
ตาบลอิสาณ
อีกครั้งหนึง่ ภายใน 1 มกราคม - 30 พฤศจิกายน ของทุกปี

เพื่อใช้สิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพต่อเนื่อง......ค่ะ

ผู้พิการ
ตรวจสอบดูคุณสมบัตขิ องตัวเอง ตามรายการดังนี้
1) มีสัญชาติไทย
(2) มีภูมิลาเนาอยู่ในเขตตาบลบ้านว่าน (ตามทะเบียนบ้าน)
(3) มีบัตรประจาตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม
คุณภาพชีวิตคนพิการ
(4) ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยูใ่ นความอุปการะของสถานสงเคราะห์
ของรัฐ

* กรณีได้รับเบี้ยยังชีพคนพิการอยู่แล้วและได้ย้ายเข้ามาในพื้นที่ ตาบลบ้านว่าน
จะต้องมาขึ้นทะเบียนที่ เทศบาลตาบลอิสาณ อีกครั้งหนึ่งภายใน 1 มกราคม - 30
พฤศจิกายน ของทุกปี

เพื่อใช้สิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพต่อเนื่อง......ค่ะ

ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนเพื่อ รับเงิน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ยื่นเอกสาร หลักฐาน กรอกแบบฟอร์ม
“แบบคาขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ”
☺ บัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตร อื่นที่ออกโดยหน่วยงานของ
รัฐที่มี รูปถ่าย พร้อมสาเนา
☺ ทะเบียนบ้าน พร้อมสาเนา
☺ สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร พร้อม สาเนา (เฉพาะหน้าที่แสดง
ชื่อ และเลขที่บัญชี) สาหรับกรณีที่ผู้ ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูส้ ูงอายุ
ประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุผ่านธนาคาร
หมายเหตุ : ในกรณีผู้สูงอายุที่ไม่สามารถมาลงทะเบียนด้วยตนเอง อาจ
มอบอานาจให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคาขอรับเบีย้ ยังชีพผู้สูงอายุได้ โดยให้ผู้รับมอบ
อานาจติดต่อที่ เทศบาลตาบลอิสาณ พร้อมสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
ของผู้รับมอบอานาจ

*** ขอรับแบบคาขอขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ
และยื่นเอกสารประกอบ ได้ที่
กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตาบลอิสาณ ***

ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนเพื่อ รับเงิน
เบี้ยยังชีพคนพิการ
ยื่นเอกสาร หลักฐาน กรอกแบบฟอร์ม
“แบบคาขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ ”
☺ บัตรประจาตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม
คุณภาพชีวิตคนพิการฉบับจริง พร้อมสาเนา
☺ ทะเบียนบ้าน พร้อมสาเนา
☺ สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร พร้อม สาเนา (เฉพาะหน้าที่แสดง
ชื่อ และเลขที่บัญชี) สาหรับกรณีที่ผู้ ขอรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ
ประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผ่านธนาคาร
หมายเหตุ : กรณีที่คนพิการไม่สามารถมาลงทะเบียนด้วยตนเอง อาจมอบ
อานาจ เป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้ดูแลคนพิการยื่นคาขอแทน แต่ต้องนา
หลักฐานของคนพิการและคนดูแลคนพิการไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ด้วย คน
พิการที่เป็นผู้สูงอายุสามารถลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ด้วย

*** ขอรับแบบคาขอขึ้นทะเบียนคนพิการ
และยื่นเอกสารประกอบ ได้ที่
กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตาบลอิสาณ ***

คาชี้แจง
ผู้สูง อายุ /คนพิ ก ารที่ มี สิ ท ธิ รับ เงิ น เบี ย้ ยัง ชี พ อยู่แ ล้ ว ใน
พื ้นที่อื่น ภายหลังได้ ย้ายทะเบียนบ้ านเข้ ามาอยูใ่ นพื ้นที่
ตาบลอิสาณ ให้ มาแจ้ งขึ ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี ้ยยังชีพต่อ
ที่ เทศบาลตาบลอิสาณ แต่สิทธิในการรับเงินยัง จะคงอยู่ที่
เดิมจนสิ ้นปี งบประมาณ เช่น

นาง ก. รับเงินเบีย้ ยังชีพอยู่ อบต. กุ๊กไก่ ภายหลังได้
แจ้ งย้ ายที่อยู่มาอยู่พื ้นที่ตาบลอิสาณ ในวันที่ 20 กรกฎาคม
2558 นาง ก. ต้ องมาขึ ้นทะเบียนใหม่ ที่ เทศบาลตาบล
อิ ส าณ ภายในวัน ที่ 30 พฤศจิ ก ายน 2558 แต่ นาง ก. จะ
ยังคงรับเงินเบี ้ยยังชีพที่ อบต. กุ๊กไก่ อยู่จนถึงเดือน กันยายน
2559 และมีสิทธิรับเงินเบี ้ยยังชีพผู้สงู อายุ ที่ เทศบาลตาบล
อิสาณ ในเดือน ตุลาคม 2559 เป็ นต้ นไป

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิรับเงิน
เบี้ยยังชีพผูส้ ูงอายุและคนพิการ
ให้ผู้ที่มายื่นคาขอรับเบี้ยยังชีพ มาตรวจสอบ รายชื่อ
ตามประกาศที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ ณ ที่ทาการเทศบาล
ตาบลอิสาณ ภายในวันที่ 15 มกราคม ของทุกปี ( นับ
จากวั น สิ้ น สุ ด ก าหนด การยื่ น ขอขึ้ น ทะเบี ย น วั น ที่ 30
พฤศจิกายน ของทุกปี )

การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ
เทศบาลจะดาเนินการเบิก - จ่ายเงินให้กับผู้สูงอายุ และคน
พิการที่มาขึ้นทะเบียน ไว้แล้ว โดยจะเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม
ปีถัดไป โดยจะจ่าย เป็นเงินสด หรือโอนเข้าบัญ ชีธนาคาร
ตามที่ผู้สูงอายุและคนพิการได้แจ้งความ ประสงค์ไว้
กาหนดวันจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ ภายในไม่เกินวันที่ 10 ของเดือนทุกเดือน
( ตามความเหมาะสม )

ช่องทางการรับเงินเบี้ยยังชีพ
ผู้ประสงค์รับเงินผ่าน
ธนาคาร

โอนเข้าบัญชีธนาคารใน นาม
ผู้สูงอายุ ,คนพิการ หรือ
ผู้รับมอบอานาจ

ผู้ประสงค์รับเงินสด

ตามจุดที่ได้แจ้งไว้ เช่น กองสวัสดิการ
สังคม เทศบาลตาบลอิสาณ หรือ
ที่ทาการกานัน ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน
หรือ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม โดยจะ
มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

รับเงินสดในนามผู้สูงอายุ,คน
พิการ หรือผู้รับมอบอานาจ

การคานวณเงินเบี้ยยังชีพแบบขั้นบันได
สาหรับผู้สูงอายุ
จานวนเงินเบี้ยยังชีพต่อเดือนที่ผู้สูงอายุจะได้รับใน ปัจจุบัน ( ปี 2558)
การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ คิดใน อัตราเบี้ยยังชีพแบบขั้นบันได
แบบ “ขั้นบันได” หมายถึง การแบ่งช่วงอายุของผู้สูงอายุออกเป็นช่วง
ๆ หรือเป็นขั้น ขึ้นไปเรื่อย 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

วิธีคานวณอายุของผู้สูงอายุ
แล้วปีนี้ ฉันจะได้เงิน
เบี้ยเท่าไร น้อ ?

* การนับอายุว่าจะอยู่ในขั้นที่เท่าไหร่ ให้นับ ณ วันที่ 30 กันยายนของทุก
ปีเท่านั้น เช่น
1. นาง ก. เกิด 30 กันยายน 2487 ณ วันที่ 30 กันยายน 2558
นาง ก. จะอายุ 70 ปี หมายความว่า นาง ก. จะได้รับ เงินเบี้ยยังชีพเดือน
ละ 700 บาท ในเดือน ตุลาคม 2557 (งบประมาณปี 2558)
2. นาง ข. เกิด 1 ตุลาคม 2487 ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 นาง
ข. จะอายุ 69 ปี หมายความว่า นาง ข. จะได้รับเงิน เบี้ยยังชีพเดือนละ
600 บาท เท่าเดิม จนกว่าจะถึงรอบปีถัดไป

การนับรอบปีงบประมาณ คือ 1 ตุลาคม – 30 กันยายน เช่น
ปี งบประมาณ 2560 จะเริ่มตัง้ แต่ 1 ตุลาคม 2559-30 กันยายน 2560
ปี งบประมาณ 2561 จะเริ่มตัง้ แต่ 1 ตุลาคม 2560-30 กันยายน 2561

การสิ้นสุดการรับเงินเบี้ยยังชีพ
1. ตาย
2. ย้ายภูมิลาเนาไปนอกเขต อบต.โคกขมิ้น
3. แจ้งสละสิทธิการขอรับเงินเบี้ยยังชีพ
4. ขาดคุณสมบัติ

หน้าที่ของผูร้ ับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และคนพิการ
1. ตรวจสอบรายชื่อของตัวเอง
2. กรณีผรู้ ับเงินเบี้ยยังชีพ หรือผูร้ บั มอบอานาจ แจ้งรับเป็นเงิน
สด ต้องมารับเงินให้ตรงตามวัน เวลา ที่กาหนด
3. เมื่อย้ายภูมิลาเนาจาก เทศบาลตาบลอิสาณ ไปอยู่
ภูมิลาเนาอื่นต้องแจ้งข้อมูลเพื่อให้ เทศบาลตาบลอิสาณ ได้รับทราบ
4. ให้ผู้ทรี่ ับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ ต้องรายงานตัว
แสดงตน หรือรับรองการมีชีวิตอยู่ตอ่ เทศบาลตาบลอิสาณ ระหว่าง
วันที่ 1 - 5 ตุลาคม ของทุกปี หรือ เทศบาลตาบลอิสาณกาหนด
5. กรณีตาย ให้ผู้ดูแลหรือญาติของผู้สูงอายุ หรือคนพิการของ
ผู้รับเงินเบี้ยยังชีพแจ้งการตาย ให้ เทศบาลตาบลอิสาณ ได้รับทราบ
( พร้อมสาเนามรณบัตร ) ภายใน 7 วัน

ขั้นตอนการขอบัตรประจาตัวคนพิการ
1. ไปพบแพทย์เฉพาะทางที่โรงพยาบาล เพื่อวินิจฉัยและออก
เอกสารรับรองความพิการ
2. ดาเนินการทาบัตรประจาตัวคนพิการได้ที่ สานักพัฒนา
สังคมและความมัน่ คงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์ (ศาลากลางจังหวัด )
หรือที่ เทศบาลตาบลอิสาณ โดยใช้เอกสารดังต่อไปนี้
2.1 เอกสารรับรองความพิการที่รับรองโดยแพทย์เฉพาะ
ทาง (ตัวจริง)
2.2 รูปถ่ายคนพิการ ขนาด 1 นิว้ จานวน 2 รูป
2.3 สาเนาทะเบียนบ้าน
จานวน 1 ฉบับ
2.4 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน จานวน 1 ฉบับ
2.5 ถ้าคนพิการมีผู้ดูแล ให้นาสาเนาบัตรประจาตัว
ประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้านของผู้ดูแลคนพิการ จานวนอย่าง
ละ 1 ฉบับ
3. กรณีบุคคลอื่นที่ไม่ใช่คนพิการ และผู้ดูแลคนพิการมาติดต่อ
ขอทาบัตรประจาตัวคนพิการ ให้นาหลักฐาน ตามข้อ 2.4 – 2.5 มา
ด้วย

การต่ออายุบัตรประจาตัวคนพิการ
การดาเนินการต่ออายุบัตรประจาตัวคนพิการ สามารถต่อได้ที่
สานักพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์ (ศาลา
กลางจังหวัด) หรือที่ เทศบาลตาบลอิสาณ โดยใช้เอกสารดังต่อไปนี้
1. สมุด/บัตรประจาตัวคนพิการเล่มเดิม
2. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว
จานวน 1 รูป
3. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้าน
อย่างละ จานวน 1 ฉบับ
4. หลักฐานผู้ดแู ลคนพิการมีผดู้ ูแล ใช้สาเนาบัตรประจาตัว
ประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ฉบับ
5. กรณีบุคคลอื่นทีไ่ ม่ใช่คนพิการ และผู้ดูแลคนพิการมาติดต่อ
ขอต่ออายุบัตรประจาตัวคนพิการให้นาหลักฐานตามข้อ 3-4 มาด้วย
การเปลี่ยนผู้ดูแลคนพิการ
การดาเนินการเปลี่ยนผู้ดูแลคนพิการ สามารถติดต่อได้ที่ สานัก
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์ (ศาลากลาง
จังหวัด) หรือที่ เทศบาลตาบลอิสาณ โดยใช้เอกสารดังต่อไปนี้
1. สมุด/บัตรประจาตัวคนพิการเล่มเดิม
2. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้าน
อย่างละ จานวน 1 ฉบับ
3. หลักฐานผู้ดูแลคนพิการคนเดิม ใช้สาเนาบัตรประจาตัว
ประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ฉบับ

การเปลี่ยนผู้ดูแลคนพิการ (ต่อ)
4. หลักฐานผู้ดูแลคนพิการคนใหม่ ใช้สาเนาบัตรประจาตัว
ประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ฉบับ
5. หนังสือรับรองการเป็นผู้ดูแลคนพิการ
6. สาเนาบัตรประจาตัวข้าราชการของผู้รับรอง จานวน 1
ฉบับ (กานัน ผู้ใหญ่บ้าน ส.ท หรือ ข้าราชการ ระดับ 3 ขึ้นไป)
ข้อแนะนาสาหรับการยื่นคาร้องเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
1. ผู้ป่วยเอดส์มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
ต้องมีใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้โดย สถานพยาบาลของรัฐ ยืนยันว่า
ป่วยเป็นโรคเอดส์จริง
2. ผู้ป่วยเอดส์ต้องมีภูมิลาเนาอยู่ในเขตเทศบาลตาบลอิสาณ
3. การยื่นคาร้องขอรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ สามารถยื่นคาร้อง
ได้ที่ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตาบลอิสาณ โดยนาหลักฐานมา
เพื่อประกอบการยื่นดังนี้
3.1 ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้โดยสถานพยาบาลของรัฐ
ยืนยันว่าป่วยเป็นโรคเอดส์จริง
3.2 บัตรประจาตัวประชาชนฉบับจริง (พร้อมสาเนา)
3.3 ทะเบียนบ้านฉบับจริง (พร้อมสาเนา)
4. กรณี ที่ ผู้ป่ วยเอดส์ไม่ สามารถเดิน ทางมายื่น ค าขอรับ การ
สงเคราะห์ ด้วยตนเองได้จะมอบอานาจให้ผู้ อุปการะมาดาเนินการ
แทนได้

ข้อแนะนาสาหรับการยื่นคาร้องเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
(ต่อ)
5. กรณีผู้ป่วยเอดส์ เป็นผู้สูงอายุหรือคนพิการ หรือเป็นทั้ง
ผู้สูงอายุและคนพิการ สามารถดาเนินการได้ทั้งหมด
6. กรณีผู้ป่วยเอดส์ได้รับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ แล้วแล้ว ต่อมา
ได้ ย้ า ยภู มิ ล าเนา (ย้ า ยชื่ อ ในทะเบี ย นบ้ า น) ไปอยู่ ใ นเขตองค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ผู้ป่วยเอดส์ต้องดาเนินการยื่นคาร้ องขอรับ
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ อีกครั้ง ณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ย้าย
ภู มิ ล าเนาเข้ า ไปอยู่ ใหม่ ( เพื่ อ รั บ เงิน เบี้ ย ยั งชี พ ผู้ ป่ ว ยเอดส์ จาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ย้ายเข้าไปอยู่ใหม่) ซึ่งถ้าผู้ ป่วยเอดส์ไม่
ดาเนินการยื่นคาร้องขอรับเบี้ย ยังชีพผู้ป่วยเอดส์ อีกครั้ง ณ องค์กร
ปกครองส่วนท้ องถิ่ น ที่ ย้ายภู มิ ลาเนาเข้าไปอยู่ใหม่ ผู้ป่ วยเอดส์จ ะ
ได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ถึงเดือนที่ย้ายภูมิลาเนา เท่านั้น
7. กรณี ค นพิ ก ารที่ ได้ รั บ เงิน เบี้ ย ยั งชี พ ผู้ ป่ ว ยเอดส์ เสี ย ชี วิ ต
ผู้ดูแลหรือญาติของผู้ป่วยเอดส์ที่เสียชีวิตต้อง แจ้งให้ กองสวัสดิการ
สังคม เทศบาลตาบลอิสาณ ทราบภายใน 7 วัน ( พร้อมสาเนามรณ
บัตร )

ใบรับรองแพทย์จะต้องระบุว่าป่วยเป็น โรคเอดส์ /AIDs
เท่านั้น หากระบุว่าป่วยเป็น HIV หรือภูมิคุ้มกันบกพร่อง จะ
ไม่เข้าหลักเกณฑ์การรับเงินสงเคราะห์

ภาคผนวก

แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ( การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ )
ยื่นคาขอขึ้นทะเบียนฯ พร้อมเอกสารหลักฐาน
1 นาที / ราย

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน / สัมภาษณ์ / บันทึก
ข้อมูลเพิ่มเติม 1.5 นาที / ราย

เอกสารสาหรับการรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ
๑. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
๒. สาเนาทะเบียนบ้าน
๓. ใบมอบอานาจ(ถ้ามี)
๔. สาเนาสมุดบัญชี ( กรณีโอนเข้าบัญชี )

เสนอคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย ตรวจสอบคุณสมบัติ
1 นาที / ราย
เสนอผู้บังคับบัญชา ( ผู้บริหาร ) 1 นาที / ราย

แจ้งผล / ออกใบรับลงทะเบียนตามแบบคาขอ
1 นาที / ราย

* ขั้นตอนการรับขึ้นทะเบียนผู้พิการ เดิม 15 นาที/ราย เวลาปฏิบัติงานที่ปรับลด 5 - 6 นาที / ราย
หมายเหตุ : รับขึ้นทะเบียนภายในวันที่ 1 มกราคม - 30 พฤศจิกายน ของทุกปี หรือตามระเบียบกาหนด
เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้งรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ

แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ( การรับขึ้นทะเบียนผู้พิการ )
ยื่นคาขอขึ้นทะเบียนฯ พร้อมเอกสารหลักฐาน
๑ นาที / ราย

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน / สัมภาษณ์ / บันทึก
ข้อมูลเพิ่มเติม 1.5 นาที / ราย

เอกสารสาหรับการรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ
๑. สาเนาบัตรประจาตัวผู้พิการ
๒. สาเนาทะเบียนบ้าน
๓. ใบมอบอานาจ(ถ้ามี)
๔. สาเนาสมุดบัญชี ( กรณีโอนเข้าบัญชี )

เสนอคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย ตรวจสอบคุณสมบัติ

เสนอผู้บังคับบัญชา ( ผู้บริหาร ) 1 นาที / ราย

แจ้งผล / ออกใบรับลงทะเบียนตามแบบคาขอ
1 นาที / ราย

* ขั้นตอนการรับขึ้นทะเบียนผู้พิการ เดิม 15 นาที / ราย เวลาปฏิบัติงานที่ปรับลด 5 - 6 นาที / ราย
หมายเหตุ : รับขึ้นทะเบียนภายในวันที่ 1 มกราคม - 30 พฤศจิกายน ของทุกปี หรือตามระเบียบกาหนด
เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้งรับขึ้นทะเบียนผู้พิการ

สารพันคาถาม
ถาม
* ผู้สูงอายุที่อยู่ในคุกสามารถขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุได้หรือไม่ ?
ตอบ
ขึ้นทะเบียนได้ เพราะถือว่าเป็นผูส้ ทิ ธิ์ตามระเบียบ หรือ กรณีได้รับ
เงินเบี้ยยังชีพอยู่แล้ว ภายหลังต้องโทษ คดีสิ้นสุด ได้รบั โทษจาคุก ถือ
ว่าเป็นผู้มคี ุณสมบัติหรือมีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพ เช่นกัน
ถาม
* บุคคลที่เป็นโรคเรื้อนและได้รับเงินจากกรมควบคุมโรค
สามารถขึ้น ทะเบียนผู้สูงอายุได้หรือไม่ ?
ตอบ
ขึ้นทะเบียนได้

ถาม

* ถ้าผู้สูงอายุรับเงินเบี้ยคนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ อยู่แล้ว จะ
สามารถขึ้น ทะเบียนผู้สูงอายุและรับเงินเบี้ยยังชีพผูส้ ูงอายุได้
หรือไม่
ตอบ
ขึ้นทะเบียนได้และสามารถรับเงินได้.....จ้า
ถาม
* ขึ้นทะเบียนได้และสามารถรับเงินได้.....จ้า
พระภิกษุสงฆ์สามารถขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ
ได้หรือไม่
ตอบ
ขึ้นทะเบียนได้........จ้า ยกเว้นพระภิกษุสงฆ์ที่ได้รับเงินเดือน (เงิน
นิตยภัต) เช่น เจ้าอาวาส เจ้าคณะตาบล เป็นต้น ...จ้า
ถาม
* ข้าราชการที่รับเงินบาเหน็จ สามารถขึ้นทะเบียนผู้สงู าอายุได้
หรือไม่
ตอบ
ขึ้นทะเบียนได้ค่ะ

ถาม
* ผู้ที่ดารงตาแหน่งทางการเมือง นายกเทศมนตรี, รองนายกเทศมนตรี
ส.ท, กานัน , ผู้ใหญ่บ้าน สามารถขึน้ ทะเบียน
ผูส้ ูงอายุได้หรือไม่
ตอบ
ขึ้นทะเบียนไม่ได้ค่ะ เนื่องจากมีเงินเดือนประจา แต่เมื่อพ้น
จากตาแหน่งแล้ว สามารถมาขึ้นทะเบียนได้ค่ะ
ถาม
* ถ้าผู้สูงอายุอาศัยอยู่ที่ต่างประเทศ แต่ยังมีชื่ออยู่ในทะเบียน
บ้านในประเทศไทย สามารถขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุได้หรือไม่
ตอบ
สามารถขึ้นทะเบียนได้ โดยการมอบอานาจให้บุคคลยืน่ แทน
ถาม
* ผู้สูงอายุที่รับเบีย้ ยังชีพอยู่แล้ว สามารถเปลี่ยนแปลงวิธีการรับ
เงินได้หรือไม่
ตอบ
ได้ค่ะ โดยมายื่นความประสงค์ได้ที่ กองสวัสดิการสังคม
เทศบาลตาบลอิสาณ
*******************
มีข้อสงสัย นอกเหนือจากคู่มือฯ ติดต่อสอบถามได้ที่
กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตาบลอิสาณ โทร. 044-617579

