การลงทะเบียนและยืน่ คําขอรับเงิน
เบีย้ ยังชีพผู้สูงอายุ

ของ
องค์ การบริหารส่ วนตําบลหนองฮาง
อําเภอม่ วงสามสิ บ จังหวัดอุบลราชธานี

คํานํา
ดวยพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ ได
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๘ ตามมาตรา ๗ ไดกําหนดใหหนวยงานของรัฐที่มีการอนุญาต
ตองจัดทําคูมือสําหรับประชาชน ซึ่งอยางนอยตองประกอบดวย หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข (ถามี)ในการยื่นคําขอ ขั้นตอน
ระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผูขออนุญาตจะตองยื่นมาพรอมกับคําขอ และใหนําคูมือ
สําหรับประชาชนปดประกาศไว ณ สถานที่ยื่นคําขอ และเผยแพรทางสื่ออิเล็กทรอนิกส
องคการบริหารสวนตําบลหนองฮาง จึงไดจัดทําคูมือการลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
เพื่อแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการใหบริการประชาชน ขององคการบริหารสวนตําบล

หนองฮาง ซึ่งจะทําใหประชาชนมี

ความรูความเขาใจในขั้นตอนการปฏิบัติงานของเจาหนาที่และระยะเวลาแลวเสร็จของการใหบริการแตละประเภท โดยประชาชน
สามารถตรวจสอบการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลหนองฮางได ซึ่งถือเปนการปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาวาดวย
หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ตามมาตรา ๒๐ และมาตรา ๒๙ และหวังเปนอยางยิ่งวาคูมือเลมนี้เปน
ประโยชนตอประชาชนและผูบริการตอไป

องคการบริหารสวนตําบลหนองฮาง

-1คูม อื สําหรับประชาชน: การลงทะเบียนและยืน่ คําขอรับเงินเบีย้ ยังชีพผูส งู อายุ
หนวยงานที่รับผิดชอบ:องคการบริหารสวนตําบลหนองฮาง อําเภอมวงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
1. ชือ่ กระบวนงาน:การลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:องคการบริหารสวนตําบลหนองฮาง อําเภอมวงสามสิบ

จังหวัดอุบลราชธานี

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
4. หมวดหมูข องงานบริการ:ขึ้นทะเบียน
5. กฎหมายที่ใหอาํ นาจการอนุญาต หรือทีเ่ กีย่ วของ:
1)

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
7. พื้นทีใ่ หบริการ: ทองถิ่น

8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กาํ หนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กาํ หนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 0 วัน
9. ขอมูลสถิติ

พ.ศ. 2552

จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 4 คน
จํานวนคําขอทีม่ ากทีส่ ดุ 47

คน

จํานวนคําขอทีน่ อ ยทีส่ ดุ 0

คน

10. ชือ่ อางอิงของคูม อื ประชาชน การลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
11. ชองทางการใหบริการ
1)

สถานที่ใหบริการที่ทําการองคการบรหารสวนตําบลหนองฮาง/ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันทุกวัน (ไมเวนวันหยุดราชการ) ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น.
หมายเหตุ (ระยะเวลาเปดใหบริการ 1 – 30 พฤศจิกายนของทุกป)

(มีพักเที่ยง)

12. หลักเกณฑ วิธีการ เงือ่ นไข(ถามี) ในการยืน่ คําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ.
2552 กําหนดใหภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกป ใหผูที่จะมีอายุครบหกสิบปบริบูรณขึ้นไปในปงบประมาณถัดไปและมี
คุณสมบัติครบถวนมาลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ดวยตนเองตอองคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่ตนมี
ภูมิลําเนา ณ สํานักงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือสถานที่ที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นกําหนด
หลักเกณฑ
1.มีสัญชาติไทย
2.มีภูมิลําเนาอยูในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่นตามทะเบียนบาน
3.มีอายุหกสิบปบริบูรณขึ้นไปซึ่งไดลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุตอองคกรปกครองสวนทองถิ่น
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4.ไมเปนผูไดรับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชนอื่นใดจากหนวยงานภาครัฐรัฐวิสาหกิจหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดแก
ผูรับบํานาญเบี้ยหวัดบํานาญพิเศษหรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกันผูสูงอายุที่อยูในสถานสงเคราะหของรัฐหรือองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นผูไดรับเงินเดือนคาตอบแทนรายไดประจําหรือผลประโยชนอยางอื่นที่รัฐหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดใหเปน
ประจํายกเวนผูพิการและผูปวยเอดสตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2548 ในการยื่นคําขอรับลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุผูสูงอายุจะตองแสดงความประสงค
ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุโดยวิธีใดวิธีหนึ่งดังตอไปนี้
1.รับเงินสดดวยตนเองหรือรับเงินสดโดยบุคคลที่ไดรับมอบอํานาจจากผูมีสิทธิ

2.โอนเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผูมีสิทธิหรือโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลที่ไดรับมอบอํานาจ
จากผูมีสิทธิ
วิธีการ
1.ผูที่จะมีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุในปงบประมาณถัดไปยื่นคําขอตามแบบพรอมเอกสารหลักฐานตอองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นณสถานที่และภายในระยะเวลาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นประกาศกําหนดดวยตนเองหรือมอบอํานาจใหผูอื่น
ดําเนินการได
2.กรณีผูสูงอายุที่ไดรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นในปงบประมาณที่ผานมาใหถือวาเปนผูได
ลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุตามระเบียบนี้แลว
3.กรณีผูสูงอายุที่มีสิทธิไดรับเบี้ยยังชีพยายที่อยูและยังประสงคจะรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุตองไปแจงตอองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นแหงใหมที่ตนยายไป
13. ขัน้ ตอน ระยะเวลา และสวนงานทีร่ ับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน
การตรวจสอบเอกสาร

รายละเอียดของขัน้ ตอนการ

ระยะเวลา

บริการ

ใหบริการ

ผูที่ประสงคจะขอรับเบี้ยยังชีพ

20 นาที

ผูสูงอายุในปงบประมาณถัดไป

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ
องคการบริหารสวน
ตําบล หนองฮาง

หรือผูรับมอบอํานาจยื่นคําขอ
พรอมเอกสารหลักฐานและ

1)

เจาหนาที่ตรวจสอบคํารองขอ
ลงทะเบียนและเอกสารหลักฐาน
ประกอบ
การพิจารณา

2)

ออกใบรับลงทะเบียนตามแบบยื่น 10 นาที

องคการบริหารสวน

คําขอลงทะเบียนให

ตําบล หนองฮาง

ผูขอลงทะเบียนหรือผูรับมอบ
อํานาจ

ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 นาที
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หมายเหตุ

14. งานบริการนีผ้ า นการดําเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบตั ิราชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืน่ คําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีอ่ อกโดยหนวยงานภาครัฐ
หนวยงานภาครัฐผู

จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

ที่

รายการเอกสารยืนยันตัวตน

1)

บัตรประจําตัวประชาชน

-

1

1

ชุด

-

2)

สําเนาทะเบียนบาน

-

1

1

ชุด

-

สมุดบัญชีเงิฝากธนาคาร

-

1

1

ชุด

-

-

1

0

ฉบับ

-

บัตรประจําตัวประชาชนหรือ -

1

1

ชุด

-

1

1

ชุด

-

ออกเอกสาร

หมายเหตุ

พรอมสําเนา (กรณีที่ผูขอรับ
3)

เงินเบี้ยยังชีพผูประสงคขอรับ
เงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
ประสงคขอรับเงินเบี้ยยังชีพ
ผูสูงอายุผานธนาคาร)
หนังสือมอบอํานาจ (กรณี

4)

มอบอํานาจใหดําเนินการ
แทน)
บัตรอื่นที่ออกใหโดย

5)

หนวยงานของรัฐที่มีรูปถาย
พรอมสําเนาของผูรับมอบ
อํานาจ (กรณีมอบอํานาจให
ดําเนินการแทน)
สมุดบัญชีเงิฝากธนาคาร
พรอมสําเนาของผูรับมอบ
อํานาจ (กรณีผูขอรับเงินเบี้ย

6)

ยังชีพผูประสงคขอรับเงินเบี้ย
ยังชีพผูสูงอายุประสงคขอรับ
เงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุผาน
ธนาคารของผูรับมอบอํานาจ)

-
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15.2) เอกสารอืน่ ๆ สําหรับยืน่ เพิม่ เติม
ที่

รายการเอกสารยืน่
เพิม่ เติม

หนวยงานภาครัฐผู

-

ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

16. คาธรรมเนียม

ไมมีขอมูลคาธรรมเนียม
17. ชองทางการรองเรียน
1)

ชองทางการรองเรียนศูนยบริการประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตูปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.
พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)

18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูม อื การกรอก
1)

แบบคําขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ

-

19. หมายเหตุ
-

วันที่พมิ พ

07/09/2558

สถานะ

คูมือประชาชนอยูระหวางการ
จัดทํา / แกไข (User)

จัดทําโดย

องคการบริหารสวนตําบล
หนองฮาง อําเภอมวงสามสิบ
จังหวัดอุบลราชธานี สถ.มท.

อนุมัตโิ ดย

-

เผยแพรโดย -

