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คู่มือสำำหรับประชำชน: กำรลงทะเบียนและยื่นคำำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ
หน่วยงานทีร่ ับผิดชอบ: องค์การบริหารส่วนตำาบลโคกสว่าง อำาเภอสำาโรง จังหวัดอุบลราชธานี
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
ชื่อกระบวนงำน:การลงทะเบียนและยื่นคำาขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน: องค์การบริหารส่วนตำาบลโคกสว่าง อำาเภอสำาโรง จังหวัดอุบลราชธานี
3.
ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: ขึ้นทะเบียน
5. กฎหมำยที่ให้อำำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกีย่ วข้อง:
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นพ.ศ. 2552
6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
7. พื้นที่ให้บริกำร: ท้องถิ่น
8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำำหนดระยะเวลำ ระยะเวลำที่กำำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำำหนด ฯลฯ 0 วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จำำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จำำนวนคำำขอที่มำกที่สุด 0
จำำนวนคำำขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน การลงทะเบียนและยื่นคำาขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร
1) สถำนที่ให้บริกำร ที่ทำาการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำาบลโคกสว่าง อำาเภอสำาโรง
จังหวัดอุบลราชธานี โทร 045 – 210723 / ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลำเปิดให้บริกำร (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำาหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (ไม่หยุดพักเที่ยง)
หมำยเหตุ (ระยะเวลาเปิดให้บริการ 1 – 30 พฤศจิกายนของทุกปี)
1.

12.

หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่นพ.ศ. 2552 กำาหนดให้ภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปีให้ผู้ที่จะมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไปใน
ปีงบประมาณถัดไปและมีคุณสมบัติครบถ้วนมาลงทะเบียนและยื่นคำาขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุดว้ ยตนเองต่อ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนมีภูมิลำาเนาณสำานักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือสถานที่ที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นกำาหนด
หลักเกณฑ์
1. มีสัญชาติไทย
2. มีภูมิลำาเนาอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามทะเบียนบ้าน
3. มีอายุหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไปซึ่งได้ลงทะเบียนและยื่นคำาขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุต่อองค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น
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4.ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานภาครัฐรัฐวิสาหกิจหรือองค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่นได้แก่ผู้รับบำานาญเบี้ยหวัดบำานาญพิเศษหรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกันผู้สูงอายุที่อยูใ่ นสถานสงเคราะห์ของรัฐ
หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ได้รับเงินเดือนค่าตอบแทนรายได้ประจำาหรือผลประโยชน์อย่างอื่นทีร่ ัฐหรือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้เป็นประจำายกเว้นผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่าย
เงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ในการยื่นคำาขอรับลงทะเบียนรับเงินเบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุผู้สูงอายุจะต้องแสดงความประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุโดยวิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้
1.รับเงินสดด้วยตนเองหรือรับเงินสดโดยบุคคลที่ได้รับมอบอำานาจจากผู้มีสิทธิ
2.โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มีสทิ ธิหรือโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลที่ได้รับ
มอบอำานาจจากผู้มีสิทธิ
วิธีกำร
1.ผู้ทจี่ ะมีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในปีงบประมาณถัดไปยื่นคำาขอตามแบบพร้อมเอกสารหลักฐานต่อ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นณสถานที่และภายในระยะเวลาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศกำาหนดด้วยตนเอง
หรือมอบอำานาจให้ผู้อื่นดำาเนินการได้
2.กรณีผู้สูงอายุที่ได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณที่ผ่านมาให้ถือว่า
เป็นผู้ได้ลงทะเบียนและยื่นคำาขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามระเบียบนี้แล้ว
3.กรณีผู้สูงอายุที่มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพย้ายที่อยู่และยังประสงค์จะรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุต้องไปแจ้งต่อองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ที่ตนย้ายไป
13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ส่วนงำน /
หมำยเหตุ
รำยละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลำให้
ที่
ประเภทขั้นตอน
หน่วยงำนที่รับ
กำรบริกำร
บริกำร
ผิดชอบ
การตรวจสอบเอกสาร ผู้ที่ประสงค์จะขอรับเบี้ย
10 นาที
อบต.โคกสว่าง
(1. ระยะเวลา : 10
ยังชีพผู้สูงอายุใน
อ.สำาโรง
นาที (ระบุระยะ
ปีงบประมาณถัดไปหรือผู้รับ
จ.อุบลราชธานี เวลาทีใ่ ห้บริการ
มอบอำานาจยื่นคำาขอพร้อม
จริง)
1)
เอกสารหลักฐานและเจ้า
2. หน่วยงานผู้รับ
หน้าที่ตรวจสอบคำาร้องขอลง
ผิดชอบคือ
ทะเบียนและเอกสารหลัก
อบต.โคกสว่าง
ฐานประกอบ
การพิจารณา
ออกใบรับลงทะเบียนตาม
5 นาที
อบต.โคกสว่าง
(1. ระยะเวลา : 5
แบบยื่นคำาขอลงทะเบียนให้
อ.สำาโรง
นาที (ระบุระยะ
ผู้ขอลงทะเบียนหรือผู้รับ
จ.อุบลราชธานี เวลาทีใ่ ห้บริการ
2)
มอบอำานาจ
จริง)
2. หน่วยงานผู้รับ
ผิดชอบคือ
อบต.โคกสว่าง
ระยะเวลำดำำเนินกำรรวม 15 นาที
14.

งำนบริกำรนี้ผ่ำนกำรดำำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว
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-ผ่านการดำาเนินการลดขั้นตอน เมื่อ 18 ตุลาคม 2562
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ
หน่วยงำนภำครัฐผู้ จำำนวนเอกสำร
ที่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ออกเอกสำร
บัตรประจำาตัว
1
ประชาชนหรือ
บัตรอื่นที่ออกให้
1)
โดยหน่วยงาน
ของรัฐที่มีรูปถ่าย
พร้อมสำาเนา
ทะเบียนบ้าน
1
2)
พร้อมสำาเนา
สมุดบัญชีเงิฝาก 1
ธนาคารพร้อม
สำาเนา (กรณีที่ผู้
ขอรับเงินเบี้ย
ยังชีพผู้ประสงค์
3)
ขอรับเงินเบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุ
ประสงค์ขอรับเงิน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ผ่านธนาคาร)
หนังสือมอบ
1
อำานาจ (กรณี
4)
มอบอำานาจให้
ดำาเนินการแทน)
บัตรประจำาตัว
1
ประชาชนหรือ
บัตรอื่นที่ออกให้
โดยหน่วยงาน
ของรัฐที่มีรูปถ่าย
5)
พร้อมสำาเนาของ
ผูร้ ับมอบอำานาจ
(กรณีมอบอำานาจ
ให้ดำาเนินการ
แทน)
6) สมุดบัญชีเงิฝาก 1
ธนาคารพร้อม

จำำนวนเอกสำร หน่วยนับ
หมำยเหตุ
สำำเนำ
เอกสำร
1
ชุด
-

1

ชุด

-

1

ชุด

-

0

ฉบับ

-

1

ชุด

-

1

ชุด

-
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ที่

รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐผู้ จำำนวนเอกสำร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ออกเอกสำร
สำาเนาของผู้รับ
มอบอำานาจ
(กรณีผู้ขอรับเงิน
เบี้ยยังชีพผู้
ประสงค์ขอรับเงิน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ประสงค์ขอรับเงิน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ผ่านธนาคารของ
ผูร้ ับมอบอำานาจ)

15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำำหรับยื่นเพิ่มเติม
หน่วยงำนภำครัฐผู้ จำำนวนเอกสำร
ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสำร
ไม่พบเอกสารอื่น ๆ สำาหรับยื่นเพิ่มเติม

จำำนวนเอกสำร
สำำเนำ

หน่วยนับ
เอกสำร

หมำยเหตุ

จำำนวนเอกสำร
สำำเนำ

หน่วยนับ
เอกสำร

หมำยเหตุ

16. ค่ำธรรมเนียม
ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม
17.ช่องทำงกำรร้องเรียน
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน สำานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำาบลโคกสว่าง
หมำยเหตุ หมู่ที่ 4 ตำาบลโคกสว่าง อำาเภอสำาโรง จังหวัดอุบลราชธานี โทร 0-4521-0723-4
Facebook/อบต.โคกสว่าง
www.khoksawangubon.go.th
18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก
1)
แบบคำาขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
19. หมำยเหตุ
วันที่พิมพ์
สถำนะ
จัดทำำโดย

02/08/2558
รออนุมัติขั้นที่ ๒
องค์การบริหารส่วนตำาบลโคกสว่าง
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อนุมัติโดย
เผยแพร่โดย

-

