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คู่มือสำหรั บประชำชน: กำรลงทะเบียนและยื่นคำขอรั บเงินเบีย้ ยังชีพผู้สูงอำยุ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: เทศบาลตาบลมวกเหล็ก อาเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงำน: การลงทะเบียนและยื่นคาขอรับเงินเบี ้ยยังชีพผู้สงู อายุ
2. หน่ วยงำนเจ้ ำของกระบวนงำน: เทศบาลตาบลมวกเหล็ก อาเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: ขึ ้นทะเบียน
5. กฎหมำยที่ให้ อำนำจกำรอนุญำต หรื อที่เกี่ยวข้ อง:
1) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ การจ่ ายเงิ นเบี ย้ ยังชี พผูส้ ูงอายุขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่ น พ.ศ. 2552
6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ ไป
7. พืน้ ที่ให้ บริกำร: ท้ องถิ่น
8. กฎหมำยข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย “ว่าด้ วยหลักเกณฑ์การ
จ่ายเงินเบี ้ยยังชีพผู้สงู อายุขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๒”
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้ อกำหนด ฯลฯ
47 วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่ อเดือน 0
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ ำงอิงของคู่มือประชำชน การลงทะเบียนและยื่นคาขอรับเงินเบี ้ยยังชีพผู้สงู อายุ สานักงานเทศบาลตาบล
มวกเหล็ก กองสวัสดิการสังคม
11. ช่ องทำงกำรให้ บริกำร
1) สถานที่ให้ บริการ กองสวัสดิ การสังคม สานักงานเทศบาลตาบลมวกเหล็ก
หมายเหตุ ( เลขที ่ 444 ม.3 ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 18180 /โทร.036-330246 )/ติ ดต่อด้วยตนเอง
ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เทีย่ ง)
หมายเหตุ (ระยะเวลาให้บริ การ เปิ ดให้บริ การวันจันทร์ ถึง ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. (ภายในเดื อนพฤศจิ กายน ของทุกปี ))
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12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต

เพื่อให้ การดาเนินงานในส่วนที่เกี่ยวกับขันตอนและวิ
้
ธีปฏิบตั ใิ นการขอรับเงินเบี ้ยยังชีพผู้สงู อายุ เป็ นไปด้ วยความ
เรี ยบร้ อย คล่องตัว สะดวกรวดเร็ว บรรลุวตั ถุประสงค์และเกิดประสิทธิผลสูงสุดจึงกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบตั ิ ดังนี ้
๑๒.๑.ขันตอนการการรั
้
บลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี ้ยยังชีพผู้สงู อายุ โดยให้ สานักงานเทศบาลตาบลมวกเหล็ก (กอง
สวัสดิการสังคม) ดาเนินการ ดังนี ้
- จัดพิมพ์หรื อประสานการจัดพิมพ์ข้อมูลรายชื่อผู้สงู อายุที่มีอายุ ๖๐ ปี บริบรู ณ์ จากสานักทะเบียนท้ องถิ่น เพื่อใช้ เป็ น
หลักฐานประกอบการตรวจสอบคุณสมบัตผิ ้ มู ีสิทธิฯ
- ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี ้ยยังชีพผู้สงู อายุ คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ การเตรี ยมเอกสารหลักฐาน
ประกอบการยื่นคาขอรับเงินเบี ้ยยังชีพผู้สงู อายุ
- กาหนดวัน เวลา และสถานที่รับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี ้ยยังชีพผู้สงู อายุ
- รับลงทะเบียน
- ตรวจสอบคุณสมบัตผิ ้ มู ีสิทธิรับเงินเบี ้ยยังชีพผู้สงู อายุ
- ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ที่มีสิทธิได้ รับเงินเบี ้ยยังชีพผู้สงู อายุ
๑๒.๒.คุณสมบัตขิ องผู้มีสิทธิจะได้ รับเงินเบี ้ยยังชีพผู้สงู อายุ
- มีสญ
ั ชาติไทย
- มีภมู ิลาเนาอยูใ่ นเขตองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นตามทะเบียนบ้ าน
- มีอายุ ๖๐ ปี บริบรู ณ์ขึ ้นไป (ซึง่ ได้ ลงทะเบียนและยื่นคาขอรับเบี ้ยยังชีพผู้สงู อายุตอ่ องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น )
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- ไม่เป็ นผู้ได้ รับสวัสดิการหรื อสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรื อองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น
ได้ แก่ ผู้รับเงินบานาญ เบี ้ยหวัด บานาญพิเศษ หรื อเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน ผู้สงู อายุในสถานสงเคราะห์ของรัฐหรื อ
องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น ผู้ที่ได้ รับเงินเดือน ค่าตอบแทน รายได้ ประจา หรื อผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นที่รัฐหรื อ
องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นจัดให้ เป็ นประจา ยกเว้ นผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้ วยการ
จ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘
๑๒.๓.ขันตอนการยื
้
่นคาขอลงทะเบียน
๑๒.๓.๑ ขันตอนการยื
้
่นคาขอลงทะเบียนขอรับเงินเบี ้ยยังชีพผู้สงู อายุ
๑ ผู้สงู อายุที่มีคณ
ุ สมบัติตามที่กาหนด ต้ องมายื่นคาขอลงทะเบียนขอรับเงินเบี ้ยยังชีพผู้สงู อายุด้วยตนเอง หรื อในกรณี
มีความจาเป็ นที่ไม่สามารถมาลงทะเบียนด้ วยตนเองได้ ผู้สงู อายุอาจมอบอานาจเป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้ ผ้ อู ื่นเป็ นผู้ยื่น
คาขอลงทะเบียนแทนตามแบบคาขอลงทะเบียนขอรับเงินเบี ้ยยังชีพผู้สงู อายุ พร้ อมเอกสารหลักฐานของผู้สงู อายุ และ
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้รับมอบอานาจ ในกรณีผ้ รู ับมอบอานาจมาลงทะเบียนแทนให้ เทศบาลพิจารณาด้ วย
ความละเอียดรอบคอบ เพื่อมิให้ มีการทุจริ ต สวมสิทธิ หรื อหลอกลวงผู้สงู อายุ
๒. ผู้สงู อายุหรื อผู้รับมอบอานาจ กรอกรายละเอียดคาขอลงทะเบียนขอรับเงินเบี ้ยยังชีพผู้สงู อายุตามแบบคาขอขึ ้น
ทะเบียนผู้สงู อายุ ได้ ที่สานักงานเทศบาลตาบลมวกเหล็ก ตังแต่
้ วนั ที่ ๑ &ndash; ๓๐พฤศจิกายน ของทุกปี (ในวันและ
เวลาราชการ) ณ กองสวัสดิการสังคม ชัน้ ๑ เทศบาลตาบลมวกเหล็ก
๓. ในกรณีผ้ สู งู อายุที่ได้ รับเงินเบี ้ยยังชีพผู้สงู อายุจากเทศบาลตาบลมวกเหล็กในปี งบประมาณที่ผ่านมา ให้ ถือว่าเป็ นผู้
ได้ ลงทะเบียนและยื่นคาขอรับเบี ้ยยังชีพผู้สงู อายุตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้ วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี ้ยยัง
ชีพผู้สงู อายุขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๒ แล้ ว
๔. ในกรณีผ้ สู งู อายุที่มีสิทธิได้ รับเบี ้ยยังชีพผู้สงู อายุจากเทศบาลตาบลมวกเหล็กได้ ย้ายภูมิลาเนาไปอยูอ่ งค์กรปกครอง
ส่วนท้ องถิ่นอื่น ให้ เทศบาลตาบลมวกเหล็กยังคงจ่ายเงินเบี ้ยยังชีพผู้สงู อายุดงั กล่าวจนกว่าจะสิ ้นสุดปี งบประมาณนัน้
หากมีความประสงค์จะรับเบี ้ยยังชีพกับองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นแห่งใหม่ต้องไปลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี ้ยยังชีพ
ผู้สงู อายุที่องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นแห่งใหม่

13. ขัน้ ตอน ระยะเวลำ และส่ วนงำนที่รับผิดชอบ
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

ส่ วนงำน /
หมำยเหตุ
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ
เทศบาลตาบล (ภายในเดือน
มวกเหล็ก อาเภอ พฤศจิกายน)
มวกเหล็ก
จังหวัดสระบุรี
เทศบาลตาบล มวกเหล็ก อาเภอ
มวกเหล็ก
จังหวัดสระบุรี

การตรวจสอบเอกสาร

เจ้ าหน้ าที่รับคาขอ
ลงทะเบียนผู้สงู อายุพร้ อม
กรอกและตรวจสอบข้ อมูล

30 วัน

การพิจารณา

จัดทาบัญชีรายชื่อผู้สงู อายุ
ที่มีคณ
ุ สมบัตทิ ี่ได้ รับเงิน
สงเคราะห์ตอ่
คณะกรรมการเพื่อ
ตรวจสอบคุณสมบัติ

1 วัน

-

ลงนาม/ติดประกาศ บัญชี 15 วัน
รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี ้ยยัง
ชีพผู้สงู อายุที่มาขึ ้นทะเบียน
ปิ ดประกาศไว้ โดยเปิ ดเผย
ให้ ประชาชนทราบ

เทศบาลตาบล (ภายในเดือน
มวกเหล็ก อาเภอ พฤศจิกายนของ
มวกเหล็ก
ทุกปี )
จังหวัดสระบุรี

การพิจารณาโดย
หน่วยงานอื่น

รายงานยอดตามประกาศ
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิให้
อาเภอทราบเพื่อขอรับการ
จัดสรรงบประมาณฯ

เทศบาลตาบล มวกเหล็ก อาเภอ
มวกเหล็ก
จังหวัดสระบุรี

1)

2)

3)

4)

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร

1 วัน

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 47 วัน
14. งำนบริกำรนี ้ ผ่ ำนกำรดำเนินกำรลดขัน้ ตอน และระยะเวลำปฏิบัตริ ำชกำรมำแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขันตอน
้
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงำนภำครั ฐ
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ที่
1)
2)
3)

4)

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร
บัตรประจำตัว
ประชำชน
สำเนำทะเบียน
บ้ ำน
สมุดบัญชีเงิน
ฝำกธนำคำร
ทหำรไทย
บัตรประจำตัว
ประชำชน หรื อ
บัตรอื่นที่ออก
โดยหน่วยงำน
ของรัฐที่มีรูปถ่ำย
ของผู้รับมอบ
อำนำจ

-

0

-

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร
1

ฉบับ

0

1

ฉบับ

-

0

1

ฉบับ

-

0

1

ฉบับ

หมำยเหตุ
(ลงนำมรับรอง
สำเนำถูกต้ อง)
(ลงนำมรับรอง
สำเนำถูกต้ อง)
(ลงนำมรับรอง
สำเนำถูกต้ อง)
(ลงนำมรับรอง
สำเนำถูกต้ อง)

15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรั บยื่นเพิ่มเติม
ที่

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร

ไม่พบเอกสารอื ่น ๆ สาหรับยื ่นเพิ่มเติ ม

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

16. ค่ ำธรรมเนียม
ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนี ยม
17. ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน
1) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน เทศบาลตาบลมวกเหล็ก 444 ม.3 ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 18180 /
โทร.036-330246
หมายเหตุ 2) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
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เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
18. ตัวอย่ ำงแบบฟอร์ ม ตัวอย่ ำง และคู่มือกำรกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
19. หมำยเหตุ
วันที่พมิ พ์
สถำนะ

04/08/2558
คูม่ ือประชาชนอยูร่ ะหว่างการ
จัดทา / แก้ ไข (User)
จัดทำโดย
เทศบาลตาบลมวกเหล็ก อาเภอ
มวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี สถ.มท.
อนุมัตโิ ดย เผยแพร่ โดย -

