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คู่มือสําหรั บประชาชน: การลงทะเบียนและยืนคําขอรั บเงินเบียยังชีพผู้สูงอายุ
หน่วยงานทีรับผิดชอบ:องค์การบริ หารส่วนตําบลปราสาทเยอ
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
1. ชือกระบวนงาน:การลงทะเบียนและยืนคําขอรับเงินเบียยังชีพผู้สงู อายุ
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน: สํานักงานปลัด องค์การบริ หารส่วนตําบลปราสาทเยอ
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริ การทีเบ็ดเสร็ จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:ขึนทะเบียน
5. กฎหมายทีให้ อาํ นาจการอนุญาต หรื อทีเกียวข้ อง:
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้ วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบียยังชีพผู้สงู อายุขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิน
พ.ศ. 2552
6. ระดับผลกระทบ: บริ การทัวไป
7. พืนทีให้ บริการ: ท้ องถิน
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงทีกําหนดระยะเวลา ระยะเวลาทีกําหนดตามกฎหมาย / ข้ อกําหนด ฯลฯ
0วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จํานวนเฉลียต่ อเดือน0
จํานวนคําขอทีมากทีสุด 0
จํานวนคําขอทีน้ อยทีสุด 0
10. ชืออ้ างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคูม่ ือประชาชน] การลงทะเบียนและยืนคําขอรับเงินเบียยังชีพผู้สงู อายุ
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานทีให้ บริการ ทีทําการองค์การบริ หารส่วนตําบลปราสาทเยอ และสถานทีตามทีองค์การบริ หารส่วน
ตําบลปราสาทเยอประกาศกําหนดออกให้ บริ การรับลงทะเบียนเคลือนทีทุกหมูบ่ ้ านในพืนทีตําบลปราสาทเยอ
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ ตังแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (เว้ นวันหยุดราชการ)
หมายเหตุ (ระยะเวลาเปิ ดให้ บริ การระหว่าง 1 – 30 พฤศจิกายนของทุกปี )
12.หลักเกณฑ์ วิธีการ เงือนไข(ถ้ ามี) ในการยืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้ วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบียยังชีพผู้สงู อายุขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิน
พ.ศ. 2552 กําหนดให้ ภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี ให้ ผ้ ทู ีจะมีอายุครบหกสิบปี บริ บรู ณ์ขึนไปในปี งบประมาณ
ถัดไปและมีคณ
ุ สมบัตคิ รบถ้ วนมาลงทะเบียนและยืนคําขอรับเงินเบียยังชีพผู้สงู อายุด้วยตนเองต่อองค์กรปกครอง
ส่วนท้ องถินทีตนมีภมู ิลําเนาณสํานักงานขององค์กรปกครองส่วนท้ องถินหรื อสถานทีทีองค์กรปกครองส่วนท้ องถิน
กําหนด
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คุณสมบัตขิ องผู้มีสิทธิจะได้ รับเงินบียยังชีพ
1.มีสญ
ั ชาติไทย
2.มีภมู ิลําเนาอยูใ่ นเขตองค์กรปกครองส่วนท้ องถินตามทะเบียนบ้ าน
3.มีอายุหกสิบปี บริ บรู ณ์ขึนไป ซึงได้ ลงทะเบียนและยืนคําขอรับเงินเบียยังชีพผู้สงู อายุตอ่ องค์กรปกครองส่วน
ท้ องถิน
4.ไม่เป็ นผู้ได้ รับสวัสดิการหรื อสิทธิประโยชน์อืนใดจากหน่วยงานภาครัฐรัฐวิสาหกิจหรื อองค์กรปกครองส่วน
ท้ องถินได้ แก่ผ้ รู ับบํานาญเบียหวัดบํานาญพิเศษหรื อเงินอืนใดในลักษณะเดียวกันผู้สงู อายุทีอยูใ่ นสถานสงเคราะห์
ของรัฐหรื อองค์กรปกครองส่วนท้ องถินผู้ได้ รับเงินเดือนค่าตอบแทนรายได้ ประจําหรื อผลประโยชน์อย่างอืนทีรัฐหรื อ
องค์กรปกครองส่วนท้ องถินจัดให้ เป็ นประจํายกเว้ นผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้ วย
การจ่ายเงินสงเคราะห์เพือการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้ องถินพ.ศ. 2548
ในการยืนคําขอรับลงทะเบียนรับเงินเบียยังชีพผู้สงู อายุผ้ สู งู อายุจะต้ องแสดงความประสงค์ขอรับเงินเบียยัง
ชีพผู้สงู อายุโดยวิธีใดวิธีหนึงดังต่อไปนี
1.รับเงินสดด้ วยตนเองหรื อรับเงินสดโดยบุคคลทีได้ รับมอบอํานาจจากผู้มีสิทธิ
2.โอนเงินเข้ าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มีสิทธิหรื อโอนเงินเข้ าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลทีได้ รับ
มอบอํานาจจากผู้มีสิทธิ
วิธีการ
1.ผู้ทีจะมีสิทธิรับเงินเบียยังชีพผู้สงู อายุในปี งบประมาณถัดไปยืนคําขอตามแบบพร้ อมเอกสารหลักฐานต่อ
องค์กรปกครองส่วนท้ องถินณสถานทีและภายในระยะเวลาทีองค์กรปกครองส่วนท้ องถินประกาศกําหนดด้ วย
ตนเองหรื อมอบอํานาจให้ ผ้ อู ืนดําเนินการได้
2.กรณีผ้ สู งู อายุทีได้ รับเงินเบียยังชีพผู้สงู อายุจากองค์กรปกครองส่วนท้ องถินในปี งบประมาณทีผ่านมาให้ ถือว่า
เป็ นผู้ได้ ลงทะเบียนและยืนคําขอรับเบียยังชีพผู้สงู อายุตามระเบียบนีแล้ ว
3.กรณีผ้ สู งู อายุทีมีสิทธิได้ รับเบียยังชีพย้ ายทีอยูแ่ ละยังประสงค์จะรับเงินเบียยังชีพผู้สงู อายุต้องไปแจ้ งต่อองค์กร
ปกครองส่วนท้ องถินแห่งใหม่ทีตนย้ ายไป
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13. ขันตอน ระยะเวลา และส่ วนงานทีรั บผิดชอบ
ที

รายละเอียดของขันตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

การตรวจสอบเอกสาร

ผู้ทีประสงค์จะขอรับเบียยัง
ชีพผู้สงู อายุใน
ปี งบประมาณถัดไปหรื อ
ผู้รับมอบอํานาจยืนคําขอ
พร้ อมเอกสารหลักฐานและ
เจ้ าหน้ าทีตรวจสอบคําร้ อง
ขอลงทะเบียนและเอกสาร
หลักฐานประกอบ

20 นาที

การพิจารณา

ออกใบรับลงทะเบียนตาม
แบบยืนคําขอลงทะเบียนให้
ผู้ขอลงทะเบียนหรื อผู้รับ
มอบอํานาจ

10 นาที

ประเภทขันตอน

1)

2)

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที
รั บผิดชอบ
สนง.ปลัด
ปราสาทเยอ

หมายเหตุ

สนง.ปลัด
ปราสาทเยอ

ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 นาที
14. งานบริการนีผ่ านการดําเนินการลดขันตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดําเนินการลดขันตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืนคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีออกโดยหน่ วยงานภาครั ฐ
จํานวน
รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ที
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
บัตรประจําตัว
1
ประชาชนหรื อ
บัตรอืนทีออกให้
1)
โดยหน่วยงาน
ของรัฐทีมีรูปถ่าย
พร้ อมสําเนา

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร
1

ชุด

หมายเหตุ
-

4/5

ที
2)

3)

4)

5)

6)

-

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง
1

-

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ทะเบียนบ้ าน
พร้ อมสําเนา
สมุดบัญชีเงิฝาก
ธนาคารพร้ อม
สําเนา (กรณีทีผู้
ขอรับเงินเบียยัง
ชีพผู้ประสงค์
ขอรับเงินเบียยัง
ชีพผู้สงู อายุ
ประสงค์ขอรับ
เงินเบียยังชีพ
ผู้สงู อายุผา่ น
ธนาคาร)
หนังสือมอบ
อํานาจ (กรณี
มอบอํานาจให้
ดําเนินการแทน)
บัตรประจําตัว
ประชาชนหรื อ
บัตรอืนทีออกให้
โดยหน่วยงาน
ของรัฐทีมีรูปถ่าย
พร้ อมสําเนาของ
ผู้รับมอบอํานาจ
(กรณีมอบ
อํานาจให้
ดําเนินการแทน)
สมุดบัญชีเงิฝาก
ธนาคารพร้ อม
สําเนาของผู้รับ

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

ชุด

-

1

1

ชุด

-

-

1

0

ฉบับ

-

-

1

1

ชุด

-

-

1

1

ชุด

-
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ที

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
มอบอํานาจ
(กรณีผ้ ขู อรับเงิน
เบียยังชีพผู้
ประสงค์ขอรับ
เงินเบียยังชีพ
ผู้สงู อายุประสงค์
ขอรับเงินเบียยัง
ชีพผู้สงู อายุผา่ น
ธนาคารของผู้รับ
มอบอํานาจ)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

15.2) เอกสารอืน ๆ สําหรั บยืนเพิมเติม
ที

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง
ไม่ มี

16. ค่ าธรรมเนียม
ไม่ มีค่าธรรมเนียม
17. ช่ องทางการร้ องเรี ยน
1) ช่ องทางการร้ องเรี ยน องค์การบริ หารส่วนตําบลปราสาทเยอ
หมายเหตุ ( เลขที 107 หมูท่ ี 2 ตําบลปราสาทเยอ อําเภอไพรบึง จังหวัดศรี สะเกษ 33180 )
โทรศัพท์ 04-5921-523-4
18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
ตามแบบคําขอลงทะเบียนรับเงินเบียยังชีพผู้สงู อายุ/ติดต่อองค์การบริ หารส่วนตําบลปราสาทเยอเลขที 107
หมูท่ ี 2 ตําบลปราสาทเยอ อําเภอไพรบึง จังหวัดศรี สะเกษ 33180 โทรศัพท์ 04-5921-523-4

