คู่มอื กาหนดมาตรฐานการปฏิบัตงิ าน
เบี้ยยังชีพผู้สงู อายุ เบี้ยยังชีพผู้พิการ เบี้ยยังชีพผูป้ ว่ ยเอดส์
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คู่มอื ประชาชน
การลงทะเบียนและยืน่ คาขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูส้ ูงอายุ
การลงทะเบียนและยืน่ คาขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ
การลงทะเบียนและยืน่ คาขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูป้ ว่ ยเอดส์

งานพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนตาบลหนองฮาง
อาเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี
โทร. 045-343-103

คานา
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองฮาง งานพัฒนาชุมชน มีบทบาทหน้าที่ในการจัด
สวัสดิการสังคมให้กับผู้ด้อยโอกาสทางสังคมในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลหนองฮาง และส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ให้กับบุคคลเหล่านี้รวมทั้งมีบทบาทหน้าที่ในการดาเนินการรับลงทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุการ
รับ ลงทะเบียนคนพิการเพื่อรับเงินเบี้ยความพิการ และรับคาร้องผู้ป่วยเอดส์เพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วย เอดส์รวมทั้ง
การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพฯ ให้กับบุคคลดังกล่าว โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงิน
สงเคราะห์เ พื่อ การยังชีพขององค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น พ.ศ. 2548 ระเบีย บกระทรวงมหาดไทยว่า ด้ว ย
หลั ก เกณฑ์ ก ารจ่ า ยเบี้ ย ยั ง ชี พ ผู้ สู ง อายุ ข ององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น พ.ศ. 2542 และระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยความ พิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2553ดังนั้น
เพื่อให้ประชาชนที่มาขอรับบริการได้มีความเข้าใจที่ถูกต้องมีแนวทางในการปฏิบัติที่ชัดเจน ซึ่งจะนาไปสู่ความ
สะดวก รวดเร็ว และถูกต้องในการขอรับบริการในเรื่องดั งกล่าวองค์การบริหารสวนตาบลหนองฮาง จึงได้
จัดทาคู่มือการลงทะเบียนและยื่นคาขอรับเงิน เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุการลงทะเบียน และยื่นคาขอรับเงินเบี้ยความ
พิการ การยื่นคาร้องเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ขึ้น องค์การบริหารส่วนตาบลหนองฮาง หวังเป็นอย่างยิ่ง

ว่าคู่มือฉบับนี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทาให้ผู้สูงอายุคนพิการ และผู้ป่วยเอดส์มีความเข้าใจที่ถูกต้องถึงสิทธิพึงได้ รับรวม
ทั้งทราบแนวทางในการปฏิบัติที่ ชัดเจนซึ่งจาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบุคคลดังกล่ าวและประชาชนที่มาขอรับ
บริการต่อไป
งานพัฒนาชุมชน
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองฮาง

คู่มือสาหรับประชาชน
การขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

คุณสมบัตขิ องผูม้ สี ทิ ธิรับเบีย้ ยังชีพผู้สงู อายุ
1. สัญชาติไทย
2. มีอายุ 59 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป (ในกรณีที่ ทะเบียนราษฎร์ระบุเฉพาะปีเกิด ให้ถือว่าบุคคลนั้นเกิด
วันที่ 1 มกราคมของปีนั้น เช่น เกิด พ.ศ. 2497 ให้ถือว่าเกิด วันที่ 1 มกราคม 2497)
3. มีภูมิลาเนาอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลหนองฮาง

4. ไม่เป็นผู้ที่ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ
หรือเทศบาล อบต. ได้แก่ ผู้รับเงินบานาญ เบี้ยหวัด บานาญพิเศษ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน ผู้สูงอายุ
ที่ อยู่ ในสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ที่ได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน รายได้ประจา
หรือผลประ โยชน์ตอบแทนอย่างอื่นที่ รัฐหรือเทศบาล อบต. จัดให้เป็นประจา ยกเว้นผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์
ตามระเบียบ

หลักฐานในการขึน้ ทะเบียนดังนี้
1. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
2. สาเนาทะเบียนบ้าน

จานวน
จานวน

1 ชุด
1 ชุด

3. สาเนาสมุดบัญชี ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.)
จานวน

1 ชุด

ผู้อนื่ ยื่นเอกสารแทนผู้สงู อายุได้หรือไม่ ?
สามารถยื่นเอกสารแทนผู้สูงอายุได้ และหากผู้สูงอายุมีความประสงค์โอนเงินเข้าบัญชีผู้อื่น ต้องมี
หนังสือมอบอานาจ ตัวจริงพร้อมสาเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้รับมอบ
อานาจ อย่างละ 1 ชุด

ยื่นเอกสารแล้วจะได้รบั เงินเมือ่ ไหร่ ?
ผู้สูงอายุที่ขึ้นทะเบียนไว้ ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน ของทุกปี จะได้รับเงินเบี้ยยัง

ชีพ เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม ของปีถัดไป (ไม่มีการจ่ายย้อนหลัง)
ผู้สงู อายุแต่ละคนจะได้รบั เงินเท่าไร ?
ปัจจุบันได้จ่ายแบบขั้นบันได ดังนี้
อายุ 60 - 69 ปี จะได้รับ 600 บาท
อายุ 70 - 79 ปี จะไดัรับ 700 บาท
อายุ 80 - 89 ปี จะได้รับ 800 บาท
อายุ 90 ปีขึ้นไป จะได้รับ 1,000 บาท
ในกรณีผู้สูงอายุที่ มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุย้ายทะเบียนบ้านให้เทศบาล หรือ
อบต. ที่เคยจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเดิมยังคงจ่ายเบี้ยยัง ชีพ ผู้สูงอายุ จนกว่าจะสิ้นสุ ดปีงบประมาณนั้น คือ
เดือนกันยายน หากมีความประสงค์จะรับเบี้ยยังชีพกับเทศบาล หรือ อบต. แห่งใหม่ ต้องไปจดทะเบียนเพื่อ
ขอรับเบี้ยยังชีพที่เทศบาลหรือ อบต. แห่งใหม่ ภายใน 1 - 30 พฤศจิกายนของทุกปี และเริ่มรับเงินที่ใหม่ใน
เดือนตุลาคม ของปีถัดไป

วันเวลาทีเ่ ปิดให้บริการ
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (1-30 พฤศจิกายน) ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา
08.30 น. – 16.30 น.
ขัน้ ตอนการให้บริการ
1. ผู้สูงอายุยื่นเอกสารที่ใช้ในการลงทะเบียนผู้สูงอายุ
2. เจ้าหน้าที่รับเอกสาร ตรวจสอบเอกสารตรวจสอบคุณสมบัติ

3. เสนอคณะผู้บริหาร
ระยะเวลา
ใช้ระยะเวลา ไม่เกิน 1 วัน

หน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ
งานพัฒนาชุมชน ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลหนองฮาง
ยืน่ เอกสารแล้วได้รบั เงินเมื่อไร
ผู้สูงอายุ ที่ขึ้นทะเบียนไว้ ตั้งแต่วันที่ 1- 30 พฤศจิกายน ของทุกปี จะได้รับเงินเบี้ยยังชีพ เริ่ม
ตั้งแต่เดือนตุลาคม ของปีถัดไป (ไม่มีการจ่ายย้อนหลัง)
หมายเหตุ
เอกสารต้องลงลายมือชื่อ สาเนาถูกต้องทุกฉบับผู้สูงอายุ ที่ไม่สามารถเขียนได้ ให้พิมพ์ลายมือแทน

สัญลักษณ์ผู้สงู อายุ

คู่มอื สาหรับประชาชน
การขึน้ ทะเบียนรับเงินเบีย้ ยังชีพผูพ้ กิ าร

จดทะเบียนความพิการได้ที่
สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี 045-254107
หลักฐานการจดทะเบียนคนพิการ/ต่ออายุบัตรคนพิการ
ในกรณีทคี่ นพิการไปด้วยตนเองให้เตรียมเอกสารดังนี้
1. เอกสารรับรองความพิการจากโรงพยาบาลของรัฐออกโดยแพทย์ จานวน 1 ฉบับ

2. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้าน

จานวน 1 ฉบับ

3. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้าน (ผู้ดูแลผู้พิการ)
จานวน 1
ฉบับ
4. รูปถ่ายคนพิการ ขนาด 1 นิ้ว ที่เป็นปัจจุบัน หรือถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
จานวน 2
ใบ
ในกรณีเป็นเด็กใช้สูติบัตร พร้อมทั้งถ่ายสาเนาจานวน 1 ชุด (กรณียื่นแทนให้นาบัตร
ประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้ยื่นแทนมาด้วย)

ในกรณีที่ไปดาเนินการแทนคนพิการให้เตรียมเอกสารเพิ่มเติมดังนี้
1. สาเนาประจาตัวบัตรประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้าน จานวน 1 ฉบับ
2. หนังสือมอบอานาจ

จานวน 1 ฉบับ

3. รูปถ่ายคนพิการ ขนาด 1 นิว้ ที่เป็นปัจจุบนั หรือถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
จานวน 2 ใบ

หลังจากจดทะเบียนความพิการแล้วองค์การบริหารส่วนตาบลหนองฮางจะช่วยเหลือ
อย่างไร
นาบัตรประจาตัวคนพิการมาขึ้นบัญชีเพื่อขอรับเงินความพิการที่ งานพัฒนา
ชุมชน องค์การบริหารส่วนตาบลหนองฮาง จะมีเจ้าหน้าที่คอยให้คาปรึกษาและแนะนาการขึ้นบัญชีเพื่อขอรับเงิน
เบี้ยยังชีพความพิการการจดทะเบียนรับเบี้ยความพิการ (รับขึ้นทะเบียน ตั้งแต่ 1 - 30 พฤศจิกายน ของทุกปี
ในวันและเวลาราชการ)
คุณสมบัตขิ องผูม้ สี ทิ ธิ ได้รบั เงินเบีย้ ยังชีพความพิการ
1. สัญชาติไทย
2. มีบัตรประจาตัวคนพิการ
3. มีชื่ออยู่ในทะเบียนราษฎร์องค์การบริหารส่วนตาบลหนองฮาง
4. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ในความอุปการะของสถานสงเคราะห์ของรัฐ
5. ในกรณีผู้พิการเป็นผู้ซึ่งต้องขังหรือจาคุกอยู่ในเรือนจา ทัณฑ์ สถานหรือสถานคุมขังของ
กรมราชทัณฑ์ หรือเป็นผู้ซึ่งถูกควบคุมอยู่ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน หรือศูนย์ฝึกและอบรม
เด็กและเยาวชน ให้ไปลงทะเบียนและยื่นคาขอรับเบี้ยความพิการต่อ
ผู้บังคับบัญชาการ หรือผู้อานวยการตามสถานที่ที่อยู่

หลักฐานในการขึ้นทะเบียนดังนี้
1. สาเนาบัตรประจาตัวคนพิการ
2. สาเนาทะเบียนบ้าน

จานวน

1

จานวน 1

ชุด
ชุด

3. สาเนาสมุดบัญชี ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.)
จานวน 1 ชุด
กรณีที่ ผู้อื่นยื่นแทนใช้หลักฐานดังนี้
1. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน

จานวน

1 ชุด

2. สาเนาทะเบียนบ้าน

จานวน

1 ชุด

3. หนังสือมอบอานาจ

จานวน 1 ชุด

4. สาเนาสมุดบัญชี ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) จานวน 1 ชุด
วันเวลาทีเ่ ปิดให้บริการ
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (1-30 พฤศจิกายน) ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา
08.30 น. – 16.30 น.
ขัน้ ตอนการให้บริการ
1. ผู้พิการยื่นเอกสารที่ใช้ในการลงทะเบียนผู้พิการ
2. เจ้าหน้าที่รับเอกสาร ตรวจสอบเอกสาร ตรวจสอบคุณสมบัติ
3. เสนอคณะผู้บริหาร
ระยะเวลา
ใช้ระยะเวลา ไม่เกิน 1 วัน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
งานพัฒนาชุมชน
ยืน่ เอกสารแล้วได้รบั เงินเมื่อไร

สานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลหนองฮาง

ผู้พิการที่ขึ้นทะเบียนไว้ ตั้งแต่วันที่ 1- 30 พฤศจิกายน ของทุกปี จะได้รับเงินเบี้ยยังชีพ เริ่ม
ตั้งแต่เดือนตุลาคม ของปีถัดไป (ไม่มีการจ่ายย้อนหลัง)
หมายเหตุ
เอกสารต้องลงลายมือชื่อ สาเนาถูกต้องทุกฉบับ ผู้พิการที่ไม่สามารถเขียนได้
ให้พิมพ์ลายมือแทน

สัญลักษณ์ผพู้ กิ าร
คู่มอื สาหรับประชาชน
การขึน้ ทะเบียนรับเงินเบีย้ ยังชีพผู้ปว่ ยเอดส์

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพือ่ การยังชีพขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘

การรับลงทะเบียนผูม้ ีสทิ ธิรับเงินสงเคราะห์เพือ่ การยังชีพผูป้ ว่ ยเอดส์
กาหนดรับลงทะเบียน
เมื่อได้รับใบรับรองแพทย์ว่าติดเชื้อ HIV จากโรงพยาบาลรัฐ แล้วมายื่นคาขอขึ้น
ทะเบียนที่ งานพัฒนาชุมชน สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลหนองฮาง ในวันจันทร์ –วันศุกร์
เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. (ในวันและเวลาราชการ)
คุณสมบัตผิ มู้ ีสทิ ธิยื่นคาขอขึน้ ทะเบียนเบีย้ ยังชีพผูต้ ดิ เชือ้ เอดส์ ดังนี้
1. มีสัญชาติไทย
2. เป็นผู้มีภูมิล าเนาหรือมีชื่อในทะเบียนราษฎร์ในเขตพื้นที่ตาบลหนองฮาง
3. มีรายได้ไม่ เพียงพอแก่ การยังชีพ หรือถูกทอดทิ้ง หรือขาดผู้อุปการะเลี้ยงดู หรือไม่สามารถ
ประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้
หลักฐานในการลงทะเบียน ดังนี้
1. ใบรับรองแพทย์ระบุผู้ติดเชื้อ HIV จากโรงพยาบาลรัฐเท่านั้น ฉบับจริง
จานวน 1 ฉบับ
2. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
3. สาเนาทะเบียนบ้าน

จานวน 1 ฉบับ
จานวน 1 ฉบับ

4. สาเนาสมุดบัญชี ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.)
จานวน 1 ชุด
ขัน้ ตอนการให้บริการ
1. ผู้ป่วยติดเชื้อ HIV ยื่นเอกสารที่ใช้ในการลงทะเบียนผู้ป่วยเอดส์
2. เจ้าหน้าที่รับเอกสาร ตรวจสอบเอกสาร ตรวจสอบคุณสมบัติ

3. เสนอคณะผู้บริหาร
ระยะเวลา
ใช้ระยะเวลา ไม่เกิน 1 วัน
หน่วยงานทีร่ ับผิดชอบ
งานพัฒนาชุมชน สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลหนองฮาง
ยืน่ เอกสารแล้วได้รบั เงินเมื่อไร
ผู้ป่วยเอดส์ ที่ขึ้นทะเบียนไว้ จะได้รับเงินเบี้ยยังชีพ ในเดือนถัดไปหลังจากขึ้นทะเบียนและผ่านการ
ตรวจสอบคุณสมบัติ จากเจ้าหน้าที่และคณะผู้บริหารแล้ว
หมายเหตุ
เอกสารต้องลงลายมือชื่อ ส าเนาถูกต้องทุกฉบั บ ผู้ ป่วยเอดส์ ที่ไม่สามารถเขียนได้
ให้พิมพ์ลายมือแทน
สอบถามเพิม่ เติมได้ที่
งานพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนตาบลหนองฮาง อาเภอม่วงสามสิบ
จังหวัดอุบลราชธานี 34140
โทร./โทรสาร 045-343103
หรือเว็บไซต์ http://www.localnonghang.go.th/

หมายเหตุ
ใบรับรองแพทย์จะต้องระบุวา่ ป่วยเป็น โรคเอดส์ /AIDs
เท่านั้น หากระบุว่าป่วยเป็น HIV หรือภูมิคุมกันบกพร่อง
จะไมเขาหลักเกณฑ์การรับเงินสงเคราะห์

คาชีแ้ จง

ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ ที่มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพ อยู่แล้วในพื้นที่อื่น ภายหลังได้ย้ายทะเบียนบ้านเข้ามา
อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลหนองฮาง ให้มาขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพที่ องค์การบริหารส่วนตาบลหนอง
ฮาง แต่สิทธิการรับเงินยังรับอยู่ที่เดิม จนสิ้นปีงบประมาณ นั้น
ตัวอย่าง เช่น นายแดง รับเงินเบี้ยยังชีพฯ อยู่ที่ องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านไทร ภายหลังได้
แจ้งย้ายมาอยู่พื้นที่ตาบลหนองฮาง ในวันที่ 15 มิถุนายน 2558 นายแดง ต้องมาขึ้นทะเบียนใหม่ที่องค์การ
บริหารส่วนตาบลหนองฮาง ภายในเดือนพฤศจิกายน 2558 แต่ นายแดง ยังคงรับเงินจากองค์การบริหารส่วน
ตาบลบ้านไทร จนถึง เดือนกันยายน 2558 และจะได้รับเงินเบี้ยยังชีพ จากองค์การบริหารส่วนตาบลหนองฮาง
ในเดือนตุลาคม 2559 เป็นต้นไป

ประกาศรายชือ่ ผูม้ สี ทิ ธิรบั เงิน
เบี้ยยังชีพผูส้ งู อายุ และเบีย้ ยังชีพผูพ้ กิ าร
ให้ผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพ มาตรวจสอบรายชื่อตามประกาศที่ป้ายประชาสัมพันธ์

ณ ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลหนองฮาง ภายในวันที่ 15 ธันวาคม ของทุกปี (นับจากวันที่ สิ้นสุด
กาหนดการลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพฯ คือ วันที่ 30 เดือนพฤศจิกายน ของทุกปี)

การจ่ายเบีย้ ยังชีพผูส้ งู อายุและผูพ้ กิ าร
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองฮาง จะดาเนินการเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ ที่มา
ขึ้นทะเบียนไว้แล้ว โดยจะเริ่มจ่ายตั้งแต่ เดือนตุลาคมของปีถัดไป โดยจะจ่ายเป็นเงินสด หรือโอนเข้าบัญชี
ตามที่ผู้มีสิทธิได้แจ้งความประสงค์ไว้

การคานวณเงินเบีย้ ยังชีพแบบขัน้ บันได
สาหรับผูส้ งู อายุ
จานวนเงินเบี้ยยังชีพต่อเดือนที่ผู้สูงอายุจะได้รับในปัจจุบัน (ปี 2559) การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ คิด
ในอัตราเบี้ยยังชีพแบบขัน้ บันได แบบ “ขั้นบันได” หมายถึง การแบ่งช่วงอายุของผู้สูงอายุออกเป็นช่วง ๆ หรือ
เป็นขั้นขึ้นไปเรื่อย ๆ

โดยเริ่มตั้งแต่ อายุ 60 ปี โดยคานวณตามปี
งบประมาณมิใช่ปปี ฏิทิน และไม่มีการเพิ่มของอายุระหว่างปี
ตารางคานวณเงินเบี้ยยังชีพรายเดือน
สาหรับผู้สูงอายุ (แบบขั้นบันได)
ขั้น

ช่วงอายุ (ปี)

จานวนเงิน (บาท)

ขั้นที่ 1

60 – 69 ปี

600.-

ขั้นที่ 2

70 – 79 ปี

700.-

ขั้นที่ 3

80 – 89 ปี

800.-

ขั้นที่ 4

90 ปีขึ้นไป

1,000.-

วิธีคานวณอายุ ของผู้สูงอายุ
การนับรอบปีงบประมาณ คือ
1 ตุลาคม – 30 กันยายน เชน ปงบประมาณ 2558 จะเริ่ มตั้ งแต 1 ตุลาคม
2557 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2558 ปงบประมาณ 2559 จะเริ่ มตั้ งแต 1 ตุลาคม
2558 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559

การนับอายุวา่ จะอยู่ ในขัน้ ที่ เท่าไหร่ ให้นับ
ณ วันที่ 30 กันยายน เท่านัน้

เช่น 1.

นาง ก. เกิด 30 กันยายน 2488 ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 นาง ก. จะ

อายุ 70 ปี หมายความวา นาง ก. จะได้รับเงินเบี้ยยังชีพ เดือนละ 700.- บาท ใน
เดือน ตุลาคม 2558 (งบประมาณปี 2559)
2. นาง ข. เกิด 1 ตุลาคม 2488 ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 นาง ข. จะอายุ
69 ปีหมายความว่า นาง ข. จะได้ รับเงิน เบี้ยยังชีพเดือน ละ 600 บาท เท่าเดิม จนกว่าจะถึงรอบปีถัดไป

แล้ วปี นี ้ ฉันจะได้ เงิน
เบีย้ ยัแล้งชีวปีพเท่
นี้ ฉัาไหร่
นจะได้น๊ อเงิน

เบี้ยยังชีพเท่าไหร่ น๊ อ ???

การสิ้นสุดการได้รบั เบี้ยยังชีพ
1. ตาย
2. ยายภูมิลาเนาไปนอกเขตตาบลหนองฮาง

3. แจงสละสิทธิการขอรับเงินเบี้ยยังชีพ
4. ขาดคุณสมบัติ
หน้าทีข่ องผูร้ ับเบีย้ ยังชีพผูส้ ูงอายุและผูพ้ กิ าร
1. ตรวจสอบรายชื่อของตัวเอง ณ ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลหนองฮาง
2. กรณีผรู้ ับเงินเบี้ยยังชีพหรือผู้รับมอบอานาจแจ้งรับเป็นเงินสด ต้องมารับเงินให้ตรงตามวัน เวลา
ที่กาหนด
3. เมื่อย้ายภูมิลาเนาจาก องค์การบริหารส่วนตาบลหนองฮาง ไปอยู่ภูมิลาเนาอื่น ตองแจงขอมูล
เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตาบลหนองฮาง ได้รับทราบ
4. ให้ผู้ที่รับเบี้ยยังชีพผู้ สูงอายุและคนพิการ แสดงการมีชีวิตอยู่ตอ่ องค์การบริหารส่วนตาบลหนอง
ฮาง ระหว่างวันที่ 1 - 5 ตุลาคม ของทุกปี
5. กรณีตายให้ผู้ ดูแลหรือญาติของผู้สูงอายุ หรือคน พิการของผู้ รับเงินเบี้ยยัง
ชีพแจ้งการตายให้องค์การบริหารส่วนตาบลหนองฮาง ไดรับทราบ (พร้อมสาเนาใบมรณบัตร) ภายใน 7 วัน

ภาคผนวก

แผนผังแสดงขัน้ ตอนและระยะเวลาการปฏิบัตริ าชการ (การรับขึน้ ทะเบียนผูส้ งู อายุ)
ผู้สงู อายุยนื่ เอกสารทีใ่ ช้ในการลงทะเบียนผู้สงู อายุ
เวลา 3 นาที /ราย

เจ้าหน้าทีร่ บั เอกสาร ตรวจสอบเอกสาร
บันทึก/สอบถามเพิม่ เติม
เวลา 2 นาที/ราย

หลักฐานในการขึน้ ทะเบียนดังนี้

รวบรวมเอกสาร ตรวจสอบคุณสมบัติ

1. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน

เสนอคณะผูบ้ ริหาร

2. สาเนาทะเบียนบ้าน

จัดทาประกาศรายชื่อ

3. สาเนาสมุดบัญชี ธนาคารเพือ่ การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.)

ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนผูส้ งู อายุ เดิม 10 นาที/ราย ปรับลดเหลือ 3 – 5 นาที/ราย
แผนผังแสดงขัน้ ตอนและระยะเวลาการปฏิบัตริ าชการ (การรับขึน้ ทะเบียนผูพ้ กิ าร)

ผูพ้ กิ ารยืน่ เอกสารทีใ่ ช้ในการลงทะเบียนผูพ้ กิ าร
เวลา 3 นาที /ราย

เจ้าหน้าทีร่ บั เอกสาร ตรวจสอบเอกสาร
บันทึก/สอบถามเพิม่ เติม

รวบรวมเอกสาร ตรวจสอบคุณสมบัติ

เวลา 2 นาที/ราย

หลักฐานในการขึน้ ทะเบียนดังนี้
1. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน

เสนอคณะผูบ้ ริหาร

2. สาเนาทะเบียนบ้าน

จัดทาประกาศรายชือ่

3. สาเนาสมุดบัญชี ธนาคารเพือ่ การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.)

ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนผูส้ งู อายุ เดิม 10 นาที/ราย ปรับลดเหลือ 3 – 5 นาที/ราย
แผนผังแสดงขัน้ ตอนและระยะเวลาการปฏิบัตริ าชการการ
(การเบิก-จ่ายเงินเบีย้ ยังชีพผูส้ งู อายุ)
จัดทาบัญชีรายชื่อและบันทึกข้อความ

เอกสารสาหรับการรับเงินสด

1. แสดงบัตรประจาตัวประชาชนผู้
สูงอายุ /
เสนอผูบ้ งั คับบัญชาอนุมตั ิ

ผู้รับแทน (กรณีมอบอานาจ)
2. หนังสือมอบอานาจกรณีมอบอานาจ

จัดทาฎีกาเบิกจ่ายเงิน
ขัน้ ตอนการรับเงินสดเดิม 5 นาที/ราย
ตรวจฎีกา/จัดทาเช็คเบิกเงิน (กองคลัง)

ปรับลด 1 นาที/ราย
ผูร้ ับผิดชอบงานพัฒนาชุมชน

รับเงินผ่านธนาคาร

ส่งเอกสารธนาคารรับเงินได้ไม่เกิน 2 วัน ทาการ

รับเงินสดภายในวันที่ 6 ของทุกเดือน

ยื่นบัตรประจาตัวประชาชนของผูม้ ีสทิ ธิ์/ใบมอบอานาจ

จนท. ตรวจสอบรายชื่อ ลงชือ่ ผูร้ บั เงิน

แผนผังแสดงขัน้ ตอนและระยะเวลาการปฏิบัตริ าชการการ
(การเบิก-จ่ายเงินเบีย้ ยังชีพผู้พกิ าร)
จัดทาบัญชีรายชื่อและบันทึกข้อความ

เอกสารสาหรับการรับเงินสด
1. แสดงบัตรประจาตัวประชาชนผูพ้ ิการ

/
เสนอผูบ้ งั คับบัญชาอนุมตั ิ

ผู้รับแทน (กรณีมอบอานาจ)
2. หนังสือมอบอานาจกรณีมอบอานาจ

จัดทาฎีกาเบิกจ่ายเงิน
ขัน้ ตอนการรับเงินสดเดิม 5 นาที/ราย

ตรวจฎีกา/จัดทาเช็คเบิกเงิน (กองคลัง)

ปรับลด 1 นาที/ราย
ผูร้ ับผิดชอบงานพัฒนาชุมชน

รับเงินผ่านธนาคาร

ส่งเอกสารธนาคารรับเงินได้ไม่เกิน 2 วัน ทาการ

รับเงินสดภายในวันที่ 6 ของทุกเดือน

ยื่นบัตรประจาตัวประชาชนของผูม้ ีสทิ ธิ์/ใบมอบอานาจ
จนท. ตรวจสอบรายชือ่ ลงชือ่ ผูร้ ับเงิน

ทะเบียนเลขที.่ ........................./255๘
แบบคาขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผูส้ งู อายุ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๐
เฉพาะกรณีผู้สูงอายุมอบอานาจให้บุคคลอื่นมายื่นคาขอลงทะเบียนแทน

ผู้ยื่นคาขอฯ แทนตามหนังสือมอบอานาจ เกี่ยวข้องเป็น..................................................................กับผู้สูงอายุที่ขอลงทะเบียน ชื่อ –สกุล (ผู้รับ
มอบอานาจ) ...................................................................................................เลขประจาตัวประชาชนผู้รับมอบอานาจ --- ที่อยู่..............................................................................................................................

ข้อมูลผูส้ งู อายุ
เขียนที่................................................................
วันที่..............เดือน............................พ.ศ. .......................
ด้วยข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) ชื่อ ................................. นามสกุล............................................
เกิดวันที่............เดือน ....................................พ.ศ. .................อายุ.............ปี สัญชาติ........................................มีชื่ออยู่ในสาเนาทะเบียน
บ้านเลขที่ .......................หมู่ที่/ชุมชน....................ตรอก/ ซอย ...................................ถนน........................................... ตาบล
...................................อาเภอ.........................................จังหวัด .....................................รหัสไปรษณีย์ ................................โทรศัพท์
.............................................................................
หมายเลขบัตรประจาตัวประชาชนของผู้สูงอายุที่ยื่นคาขอ ----
สถานภาพสมรส  โสด  สมรส  หม้าย  หย่าร้าง  แยกกันอยู่  อื่น ๆ ........................
รายได้ต่อเดือน....................................................บาท อาชีพ............................................................................
ข้อมูลทัว่ ไป : สถานภาพการรับสวัสดิการภาครัฐ
 ไม่ได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ

 ได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

 ได้รับการสงเคราะห์เบี้ยความพิการ  ย้ายภูมิลาเนาเข้ามาอยู่ใหม่ เมื่อ ..................................................................
มีความประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูส้ ูงอายุ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๐ โดยวิธีดังต่อไปนี้ (เลือก 1 วิธี)
 รับเงินสดด้วยตนเอง

 รับเงินสดโดยบุคคลที่ได้รับมอบอานาจจากผู้มีสิทธิ

 โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มีสิทธิ  โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลที่ได้รับมอบอานาจจากผู้มีสิทธิ
พร้อมแนบเอกสาร ดังนี้
 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือสาเนาบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย  สาเนาทะเบียนบ้าน

 สาเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (ในกรณีผู้ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผ่านธนาคาร)
 หนังสือมอบอานาจพร้อมสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้มอบอานาจและผู้รับมอบอานาจ
“ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผูม้ คี ณุ สมบัตคิ รบถ้วน ไม่ได้เป็นผู้รบั บานาญ เบีย้ หวัด บานาญพิเศษ บาเหน็จรายเดือน
หรือสวัสดิการเป็นรายเดือนจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้น
เป็นความจริงทุกประการ”
(ลงชือ่ ) ...................................................................

(ลงชือ่ ) .........................................................................

(.................................................................)

(...................................................................)

ผู้ยื่นคาขอ/ผู้รับมอบอานาจยื่นคาขอ

เจ้าหน้าที่ผู้รับลงทะเบียน

หมายเหตุ ให้ขีดฆ่าข้อความที่ไม่ต้องการออก และทาเครื่องหมาย  ในช่อง  หน้าข้อความที่ต้องการ
-๒–
ความเห็นเจ้าหน้าที่ผู้รับจดทะเบียน

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ

เรียน คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ

เรียน นายก เทศมนตรี/อบต. ...........................................

ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของ นาย/นาง/นางสาว/

คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติได้ตรวจสอบแล้ว

........................................................................................ มีความเห็นดังนี้
หมายเลขบัตรประจาตัวประชาชน
 สมควรรับขึ้นทะเบียน  ไม่สมควรรับขึ้นทะเบียน
---- แล้ว
 เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน
 เป็นผู้ที่ขาดคุณสมบัติ เนื่องจาก

กรรมการ (ลงชื่อ) ...........................................................
(

)

........................................................................................ กรรมการ (ลงชื่อ) ...........................................................
........................................................................................
(
)
กรรมการ (ลงชื่อ) . .........................................................
(ลงชื่อ) ...............................................
(...............................................)
เจ้าหน้าที่ผู้รับจดทะเบียน

(

)

คาสั่ง
 รับขึ้นทะเบียน  ไม่รับขึ้นทะเบียน  อื่น ๆ....................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ) ..................................................................................
นายก เทศมนตรี/นายก อบต. ..............................................................
วัน/เดือน/ปี ............................................................................

ตัดตามรอยเส้นประ ให้ผสู้ ูงอายุที่ยื่นคาขอลงทะเบียนเก็บไว้
ยื่นแบบคาขอลงทะเบียนเมื่อวันที่ ....................... เดือน ........................................... พ.ศ. ...........................
การลงทะเบียนครั้งนี้ เพื่อขอรับเงิน เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยจะได้รับเงิน
เบี้ยเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๙ ถึง เดือนกันยายน ๒๕๖๐ ในอัตราแบบขั้นบันได ภายในวันที่ ๑๐ ของทุกเดือน
กรณีผู้สูงอายุย้ายภูมิลาเนาไปอยู่ที่อื่น (ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ถึง วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙) จะต้องไปลงทะเบียน
ยื่นคาขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ณ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙ ทั้งนี้เพื่อเป็นการ
รักษาสิทธิให้ต่อเนื่อง

ทะเบียนเลขที่ ................../๒๕๕๘
แบบคาขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
เฉพาะกรณีคนพิการมอบอานาจหรือผู้ดูแลคนพิการลงทะเบียนแทน : ผู้ยื่นคาขอฯ แทน ตามหนังสือมอบอานาจเกี่ยวข้องกับคนพิการ
ที่ขอขึ้นทะเบียน โดยเป็น  บิดา - มารดา  บุตร  สามี- ภรรยา  พี่น้อง  ผูด้ ูแลคนพิการตามระเบียบฯ
ชื่อ – สกุล (ผู้รับมอบอานาจ/ผู้ดูแลคนพิการ ) ................................................................................................................................................................
เลขประจาตัวประชาชน ---- ที่อยู่ ..........................................................................................................
............................................................................................................................................................. โทรศัพท์ …………………………………………………..…..
ข้อมูลคนพิการ
เขียนที่................................................................
วันที่ .............. เดือน .................................. พ.ศ. ....
คานาหน้านาม  เด็กชาย  เด็กหญิง  นาย  นาง  นางสาว  อื่นๆ (ระบุ) ...........................
ชื่อ .......................................................... นามสกุล............................................................
เกิดวันที่............เดือน ....................................พ.ศ. ..................... อายุ...............ปี สัญชาติ................ มีชื่ออยู่ในสาเนาทะเบียนบ้าน
เลขที่ ...............หมู่ที่ .............. ตรอก/ ซอย ......................................... ถนน........................................หมู่บ้าน/ชุมชน ..............................
ตาบล ...................................................... อาเภอ ................................................................ จังหวัด ........................................................
รหัสไปรษณีย์ ....................................โทรศัพท์...........................................................................
หมายเลขบัตรประจาตัวคนพิการ/ประชาชน ที่ยื่นคาขอ ----

ประเภทความพิการ  ความพิการทางการเห็น

 ความพิการทางสติปัญญา

 ความพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย

 ความพิการทางการเรียนรู้

 ความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย  ความพิการทางออทิสติก
 ความพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม
สถานภาพสมรส  โสด  สมรส  หม้าย  หย่าร้าง  แยกกันอยู่  อื่น ๆ ..............................................
บุคคลอ้างอิงที่สามารถติดต่อได้ ..................................................................................โทรศัพท์....................................................................................
ข้อมูลทั่วไป : สถานภาพการรับสวัสดิการภาครัฐ  ยังไม่เคยได้รับเบี้ยยังชีพ  เคยได้รับ (ย้ายภูมิลาเนา) เข้ามาอยู่ใหม่ เมื่อ
.............................................................................
 ได้รับเงินเบี้ยยังชีพผูส้ ูงอายุ  ได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ปว่ ยเอดส์  อื่นๆ (ระบุ) .................................................
 มีอาชีพ (ระบุ) ........................................................ รายได้ต่อเดือน (ระบุ)...........................................(บาท)
 มีความประสงค์รับการฝึกอาชีพ ……………………………………………………………………………………………..............................
มีความประสงค์ขอรับเงินเบี้ยความพิการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยวิธีดังต่อไปนี้ (เลือก ๑ วิธี)
 รับเงินสดด้วยตนเอง

 รับเงินสดโดยบุคคลทีไ่ ด้รับมอบอานาจจากผู้มีสทิ ธิ/ผูด้ ูแล

 โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มสี ิทธิ โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลที่ได้รับมอบอานาจจากผู้มีสิทธิ/ผู้ดูแล
ธนาคาร .......................................................... สาขา .......................................................... เลขที่บัญชี ---
พร้อมแนบเอกสาร ดังนี้
 สาเนาบัตรประจาตัวคนพิการ

 สาเนาทะเบียนบ้าน

 สาเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (ในกรณีผู้ขอรับเงินเบี้ยความพิการประสงค์ขอรับเงินผ่านธนาคาร)
 หนังสือมอบอานาจพร้อมสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้มอบอานาจ ผู้ดูแลคนพิการ และผู้รับมอบอานาจ (ในกรณียื่นคาขอฯ แทน)
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนและข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ) . ................................................................... ผู้ยื่นคาขอ

(ลงชื่อ) ................................................................... เจ้าหน้าที่ผู้รบั จดทะเบียน

(......................................................................)

(.....................................................................)

หมายเหตุ : ให้ขีดฆ่าข้อความที่ไม่ตอ้ งการออก และทาเครื่องหมาย  ในช่อง  หน้าข้อความที่ต้องการ

-๒–

ความเห็นเจ้าหน้าที่ผู้รับจดทะเบียน

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ

เรียน คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ

เรียน นายก เทศมนตรี/อบต. ...........................................

ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของ นาย/นาง/นางสาว/

คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติได้ตรวจสอบแล้ว

........................................................................................ มีความเห็นดังนี้
หมายเลขบัตรประจาตัวประชาชน
 สมควรรับขึ้นทะเบียน  ไม่สมควรรับขึ้นทะเบียน
---- แล้ว
 เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน

กรรมการ (ลงชื่อ) ...........................................................

 เป็นผู้ที่ขาดคุณสมบัติ เนื่องจาก

(

)

........................................................................................ กรรมการ (ลงชื่อ) ...........................................................
........................................................................................
(
)
กรรมการ (ลงชื่อ) . .........................................................
(ลงชื่อ) ...............................................
(...............................................)
เจ้าหน้าที่ผู้รับจดทะเบียน

(

)

คาสั่ง
 รับขึ้นทะเบียน  ไม่รับขึ้นทะเบียน  อื่น ๆ....................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ) ..................................................................................
นายก เทศมนตรี/นายก อบต. ..............................................................
วัน/เดือน/ปี ............................................................................

ตัดตามรอยประให้คนพิการที่ยนื่ คาขอลงทะเบียนเก็บไว้
ยื่นแบบคาขอลงทะเบียนเมื่อวันที่ ....................... เดือน ........................................... พ.ศ. ....
การลงทะเบี ยนครั้งนี้ เพื่ อขอรับเงิน เบี้ยความพิการ ประจ าปีง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยจะได้รับ เงิ น
เบี้ยความพิการตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๙ ถึง เดือนกันยายน ๒๕๖๐ ในอัตราเดือนละ ๘๐๐ บาท ภายในวันที่ ๑๐ ของทุกเดือน
กรณีคนพิการย้ายภูมิลาเนาไปอยู่ที่อื่น (ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ถึง วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙) จะต้องไปลงทะเบียน
ยื่นคาขอรับเงินเบี้ยความพิการ ณ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙ ทั้งนี้เพื่อเป็นการ
รักษาสิทธิให้ต่อเนื่อง

คาถามทีพ่ บบ่อยๆๆ

ถาม ผู้สูงอายุที่อยูใ่ นคุกสามารถขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุได้หรือไม่ ?
ตอบ ขึ้นทะเบียนไม่ได้ เพราะถือว่าได้รับการดูแลจากทางภาครัฐอยู่แล่ว หรือ กรณีได้รับเงินเบี้ยยังชีพอยู่
แล้ว ภายหลังต้องโทษคดีสิ้นสุดได้ รับโทษจาคุก ถือ ว่าเป็นผู้ ขาดคุณสมบัตไิ ม่มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพ
เช่นกัน

ถาม พระภิกษุสงฆ์สามารถขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุได้หรือไม่ ?
ตอบ ขึ้นทะเบียนได้ยกเว้นพระภิกษุสงฆ์ที่ได้รับเงินเดือน(เงินนิตยภัต) เช่น เจ้าอาวาส เจ้าคณะตาบล
เป็นต้น

ถาม ผู้ที่ดารงตาแหน่งทางการเมือง นายก อบต., รองนายก อบต., สมาชิกสภา ,กานัน, ผู้ใหญ่บา้ น
สามารถขึ้น ทะเบียนผูส้ ูงอายุได้หรือไม่ ?

ตอบ ขึ้นทะเบียนไม่ได้ เนือ่ งจากมีเงินเดือนประจาแต่ เมือ่ พ้นจากตาแหน่งแล้วสามารถมาขึ้นทะเบียนได้
***********************

งานพัฒนาชุมชน
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองฮาง

