1/6

คูมือสําหรับประชาชน: การลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
หนวยงานที่รับผิดชอบ: เทศบาลตําบลคําปาหลาย อําเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน: การลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน: เทศบาลตําบลคําปาหลาย อําเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
4. หมวดหมูของงานบริการ: ขึ้นทะเบียน
5. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ:
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.
2552
6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
7. พื้นทีใ่ หบริการ: ทองถิ่น
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 0 วัน
9. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0
10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน การลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ อภิชาแสนเฮือง
สําเนาคูมือประชาชน 21/07/2015 20:49
11. ชองทางการใหบริการ
1) สถานที่ใหบริการ สํานักงานเทศบาลตําบลคําปาหลาย 354 หมู 1 ตําบลคําปาหลาย อําเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร
49000 โทรศัพท 042643058/ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ (ไมเวนวันหยุดราชการ) ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ (ระยะเวลาเปดใหบริการ 1 – 30 พฤศจิกายน ของทุกป)
12. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2552 กําหนดใหภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกป ใหผูที่จะมีอายุครบหกสิบปบริบูรณขึ้นไปใน
ปงบประมาณถัดไป และมีคุณสมบัติครบถวนมาลงทะเบียน และยื่นคําขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุดวยตนเอง
ตอองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ตนมีภูมิลําเนา ณ สํานักงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือสถานที่ที่
องคกรปกครองสวนทองถิ่นกําหนด
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หลักเกณฑ
1.มีสัญชาติไทย
2.มีภูมิลําเนาอยูในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่นตามทะเบียนบาน
3.มีอายุหกสิบปบริบูรณขึ้นไป ซึ่งไดลงทะเบียน และยื่นคําขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุตอองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
4.ไมเปนผูไดรับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชนอื่นใดจากหนวยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ไดแก ผูรับบํานาญ เบี้ยหวัดบํานาญพิเศษ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน ผูสูงอายุที่อยูในสถาน
สงเคราะหของรัฐหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูไดรับเงินเดือน คาตอบแทน รายไดประจํา หรือ
ผลประโยชนอยางอื่นที่รัฐหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดใหเปนประจํา ยกเวนผูพิการและผูปวยเอดสตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.
2548
ในการยื่นคําขอรับลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ผูสูงอายุจะตองแสดงความประสงคขอรับเงินเบี้ยยัง
ชีพผูสูงอายุโดยวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังตอไปนี้
1.รับเงินสดดวยตนเอง หรือรับเงินสดโดยบุคคลที่ไดรับมอบอํานาจจากผูมีสิทธิ
2.โอนเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผูมีสิทธิ หรือโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลที่
ไดรับมอบอํานาจจากผูมีสิทธิ
วิธีการ
1.ผูที่จะมีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุในปงบประมาณถัดไป ยื่นคําขอตามแบบพรอมเอกสารหลักฐานตอ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ณ สถานที่และภายในระยะเวลาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นประกาศกําหนดดวย
ตนเอง หรือมอบอํานาจใหผูอื่นดําเนินการได
2.กรณีผูสูงอายุที่ไดรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นในปงบประมาณที่ผานมา ให
ถือวาเปนผูไดลงทะเบียน และยื่นคําขอรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุตามระเบียบนี้แลว
3.กรณีผูสูงอายุที่มีสิทธิไดรับเบี้ยยังชีพยายที่อยู และยังประสงคจะรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ตองไปแจงตอ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงใหมที่ตน ยายไป
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13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ที่

1)

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลา
การบริการ
ใหบริการ

การตรวจสอบเอกสาร ผูที่ประสงคจะขอรับเบี้ย 20 นาที
ยังชีพผูสูงอายุ ใน
ปงบประมาณถัดไป
หรือผูรับมอบอํานาจ ยื่น
คําขอพรอมเอกสาร
หลักฐาน และเจาหนาที่
ตรวจสอบคํารองขอ
ลงทะเบียน และเอกสาร
หลักฐานประกอบ

การพิจารณา

ออกใบรับลงทะเบียน
10 นาที
ตามแบบยื่นคําขอ
ลงทะเบียนให
ผูขอลงทะเบียนหรือผูรับ
มอบอํานาจ

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ
กรมสงเสริม
การปกครอง
ทองถิ่น

กรมสงเสริม
การปกครอง
ทองถิ่น

2)

ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 นาที
14. งานบริการนี้ ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน

หมายเหตุ
(1. ระยะเวลา :
20 นาที (ระบุ
ระยะเวลาที่
ใหบริการจริง)
2. หนวยงาน
ผูรับผิดชอบ คือ
เทศบาล.....(ระบุ
ชื่อ) / องคการ
บริหารสวน
ตําบล.....(ระบุ
ชื่อ) / เมือง
พัทยา)
(1. ระยะเวลา :
10 นาที (ระบุ
ระยะเวลาที่
ใหบริการจริง)
2. หนวยงาน
ผูรับผิดชอบ คือ
เทศบาล.....(ระบุ
ชื่อ) / องคการ
บริหารสวน
ตําบล.....(ระบุ
ชื่อ) / เมือง
พัทยา)
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15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
หนวยงาน
รายการ
จํานวน
ที่ เอกสารยืนยัน ภาครัฐผูออก
เอกสาร
ตัวตน
ฉบับจริง
เอกสาร
บัตรประจําตัว 1
ประชาชนหรือ
บัตรอื่นที่ออก
1) ใหโดย
หนวยงานของ
รัฐที่มีรูปถาย
พรอมสําเนา
ทะเบียนบาน 1
2)
พรอมสําเนา
สมุดบัญชี
1
เงิฝากธนาคาร
พรอมสําเนา
(กรณีที่ผูขอรับ
เงินเบี้ยยังชีพ ผู
ประสงคขอรับ
3)
เงินเบี้ยยังชีพ
ผูสูงอายุ
ประสงคขอรับ
เงินเบี้ยยังชีพ
ผูสูงอายุผาน
ธนาคาร)
หนังสือมอบ
1
อํานาจ (กรณี
4) มอบอํานาจให
ดําเนินการ
แทน)
บัตรประจําตัว 1
ประชาชนหรือ
บัตรอื่นที่ออก
ใหโดย
5)
หนวยงานของ
รัฐที่มีรูปถาย
พรอมสําเนา
ของผูรับมอบ

1

หนวย
นับ
หมายเหตุ
เอกสาร
ชุด
-

1

ชุด

-

1

ชุด

-

0

ฉบับ

-

1

ชุด

-

จํานวนเอกสาร
สําเนา
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ที่

6)

หนวยงาน
รายการ
เอกสารยืนยัน ภาครัฐผูออก
ตัวตน
เอกสาร
อํานาจ (กรณี
มอบอํานาจให
ดําเนินการ
แทน)
สมุดบัญชี
เงิฝากธนาคาร
พรอมสําเนา
ของผูรับมอบ
อํานาจ (กรณีผู
ขอรับเงินเบี้ย
ยังชีพผูประสงค
ขอรับเงินเบี้ย
ยังชีพผูสูงอายุ
ประสงคขอรับ
เงินเบี้ยยังชีพ
ผูสูงอายุผาน
ธนาคารของ
ผูรับมอบ
อํานาจ)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

1

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
หนวยงาน
รายการ
จํานวน
ที่
เอกสารยื่น
ภาครัฐผูออก
เอกสาร
เพิ่มเติม
ฉบับจริง
เอกสาร
ไมพบเอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวย
นับ
เอกสาร

1

ชุด

จํานวนเอกสาร หนวย
นับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

-

หมายเหตุ

16. คาธรรมเนียม
ไมมีขอมูลคาธรรมเนียม
17. ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียน เทศบาลตําบลคําปาหลาย
หมายเหตุ ( เลขที่ 354 หมู 1 ตําบลคําปาหลาย อําเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000 /
โทรศัพท 042643058 / โทรสาร 042643058 / www.khampalai.go.th )
2) ชองทางการรองเรียน ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตู
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
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18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
1) แบบคําขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
19. หมายเหตุ
วันที่พิมพ
สถานะ

24/07/2558
รออนุมัติขั้นที่ 2 โดย
สํานักงาน ก.พ.ร. (OPDC)
จัดทําโดย เทศบาลตําบลคําปาหลาย
อําเภอเมืองมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร สถ.มท.
อนุมัติโดย เผยแพรโดย -

