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คํานํา  
 

งานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม มีบทบาทหน�าท่ีในการจัดสวัสดิการสังคมให�กับผู�ด�อยโอกาสทาง
สังคมในเขตองค%การบริหารสวนตําบลหนองอ�อ และส'งเสริมคุณภาพชีวิตให�กับบุคคลเหล'านี้  รวมท้ังมีบทบาท
หน�าท่ีในการดําเนินการรับลงทะเบียนผู�สูงอายุเพ่ือรับเงินเบ้ียยังชีพผู�สูงอายุ  การรับลงทะเบียนคนพิการเพ่ือรับ
เงินเบ้ียความพิการ  และรับคําร�องผู�ป-วยเอดส%เพ่ือรับเบ้ียยังชีพผู�ป-วยเอดส%รวมท้ังการจ'ายเงินเบ้ียยังชีพฯ  
ให�กับบุคคลดังกล'าว  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว'าด�วยการจ'ายเงินสงเคราะห%เพ่ือการยังชีพ
ขององค%กรปกครองส'วนท�องถ่ิน พ.ศ. 2548 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว'าด�วยหลักเกณฑ%การจ'ายเบ้ียยังชีพ
ผู�สูงอายุขององค%กรปกครองส'วนท�องถ่ิน พ.ศ. 2552 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว'าด�วยหลักเกณฑ%การ
จ'ายเบ้ียความพิการขององค%กรปกครองส'วนท�องถ่ิน พ.ศ. 2553  

ดังนั้น เพ่ือให�ประชาชนท่ีมาขอรับบริการได�มีความเข�าใจท่ีถูกต�องมีแนวทางในการปฏิบัติท่ีชัดเจน  ซ่ึง
จะนําไปสู'ความสะดวก  รวดเร็ว  และถูกต�องในการขอรับบริการในเรื่องดังกล'าวองค%การบริหารสวนตําบล
หนองอ�อ จึงได�จัดทําคู'มือการลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบ้ียยังชีพผู�สูงอายุการลงทะเบียน  และยื่นคํา
ขอรับเงินเบ้ียความพิการ การยื่นคําร�องเพ่ือรับเงินเบ้ียยังชีพผู�ป-วยเอดส%ข้ึน  

องค%การบริหารสวนตําบลหนองอ�อ หวังเป=นอย'างยิ่ง  ว'าคู'มือฉบับนี้จะเป=นส'วนหนึ่งท่ีทําให�ผู�สูงอายุคน
พิการ และผู�ป-วยเอดส%มีความเข�าใจท่ีถูกต�องถึงสิทธิพึงได�รับ  รวมท้ัง  ทราบแนวทางในการปฏิบัติท่ีชัดเจน   
ซ่ึงจําให�เกิดประโยชน%สูงสุดต'อบุคคลดังกล'าวและประชาชนท่ีมาขอรับบริการต'อไป  
 
 

งานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม  
องค%การบริหารส'วนตําบลหนองอ�อ  
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บทนํา 

ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให�องค%กรปกครองส'วน
ท�องถ่ิน พ.ศ. 2542 กําหนดให�มีการถ'ายโอนภารกิจด�านการสงเคราะห%เบ้ียยังชีพ ผู�สูงอายุ ผู�พิการ และผู�ป-วย
เอดส% จากกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย% มาให�กรม
ส'งเสริมการปกครองท�องถ่ิน  กระทรวงมหาดไทย รับมาดําเนินการต้ังแต'ปE พ.ศ. 2545 โดยเทศบาล องค%การ
บริหารส'วนตําบล ทําหน�าท่ีหลักในการจัดทําทะเบียน ตรวจสอบคุณสมบัติผู�สูงอายุ  และจ'ายเบ้ียยังชีพให�แก'
ผู�สูงอายุ  ซ่ึงเงินเบ้ียยังชีพผู�สูงอายุเป=นเงินช'วยเหลือเพ่ือการยังชีพ โดยดําเนินการจ'ายเป=นแบบข้ันบันได หรือ  
การแบ'งตามช'วงอายุของผู�สูงอายุ  เป=น  4 ช'วง  โดยมีหลักเกณฑ%ท่ีสําคัญ คือเป=นผู�สูงอายุท่ีมีอายุเกิน 60 ปE 
ข้ึนไป ไม'มีรายได�เพียงพอแก'การยังชีพ หรือถูกทอดท้ิง หรือขาดผู�อุปการะเลี้ยงดู และไม'สามารถประกอบ
อาชีพเลี้ยงตนเองได� 

องค%การบริหารส'วนตําบลหนองอ�อ อําเภอหนองวัวซอ  จังหวัดอุดรธานี ได�จัดทําโครงการ
สงเคราะห%เบ้ียยังชีพผู�สูงอายุ คนพิการ และผู�ป-วยเอดส%  ประจําปEงบประมาณ พ.ศ. 2558  เพ่ือให�การ
ช'วยเหลือแก'ผู�สูงอายุ และคนพิการ และผู�ป-วยเอดส%  ท่ีอาศัยอยู'ในเขตองค%การบริหารส'วนตําบลหนองอ�อ  ท่ี
ประสบปNญหาความเดือดร�อน  ถูกทอดท้ิง  ไม'มีผู�อุปการะดูแล  มีรายได�ไม'เพียงพอแก'การยังชีพ  หรือไม'
สามารถประกอบอาชีพได�  
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คู"มือสําหรับประชาชน 
การข้ึนทะเบียนรับเงินเบ้ียยังชีพผู�สูงอายุ 

 

� คุณสมบัติของผู�มีสิทธิรบัเบ้ียยังชีพผู�สูงอายุ 
1. สัญชาติไทย  
2. มีอายุ 59 ป@บริบูรณAข้ึนไป (ในกรณีท่ีทะเบียนราษฎรAระบุเฉพาะป@

เกิด ให�ถือว"าบุคคลน้ันเกิดวันท่ี 1 มกราคมของป@น้ัน เช"น เกิด พ.ศ. 
2497 ให�ถือว"าเกิด วันท่ี 1 มกราคม 2497)  

3. มีภูมิลําเนาอยู"ในเขตองคAการบริหารส"วนตําบลหนองอ�อ  
4. ไม"เปNนผู�ท่ีได�รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชนAอื่นใดจากหน"วยงาน

ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือเทศบาล อบต. ได�แก" ผู�รับเงินบํานาญ เบ้ียหวัด 
บํานาญพิเศษ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน ผู�สูงอายุท่ีอยู"ในสถาน
สงเคราะหAของรัฐหรือองคAกรปกครองส"วนท�องถ่ิน ผู�ท่ีได�รับเงินเดือน 
ค"าตอบแทน รายได�ประจํา หรือผลประโยชนAตอบแทนอย"างอื่นท่ีรัฐหรือ
เทศบาล อบต. จัดให�เปNนประจํา ยกเว�นผู�พิการและผู�ปSวยเอดสAตาม
ระเบียบ  
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� หลักฐานในการข้ึนทะเบียนดังน้ี  
1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  จํานวน 1 ชุด  
2. สําเนาทะเบียนบ�าน     จํานวน 1 ชุด  
3. สําเนาสมุดบัญชีธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณAการเกษตร (ธกส.) 

สาขาหนองวัวซอ     จํานวน 1 ชุด 

� ผู�อื่นย่ืนเอกสารแทนผู�สูงอายุได�หรือไม" ?  
       สามารถย่ืนเอกสารแทนผู�สูงอายุได� และหากผู�สูงอายุมีความ    
       ประสงคAโอนเงินเข�าบัญชีผู�อื่น ต�องมีหนังสือมอบอํานาจ  
       ตัวจริงพร�อมสาเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ�านของผู�รับ 
 มอบอํานาจ อย"างละ 1ชุด  

*   เอกสารแนบในภาคผนวก 

� ย่ืนเอกสารแล�วจะได�รับเงินเมื่อไหร" ?  
ผู�สูงอายุท่ีข้ึนทะเบียนไว� ตั้งแต"วันท่ี 1 - 30 พฤศจิกายนของทุกป@ จะ

ได�รับเงินเบ้ียยังชีพ เร่ิมตั้งแต"เดือนตุลาคมของป@ถัดไป (ไม"มีการจ"ายย�อนหลัง)  
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� ผู�สูงอายุแต"ละคนจะได�รับเงินเท"าไร ?   
ปWจจุบันได�จ"ายแบบข้ันบันได ดังน้ี  
อายุ 60 -69 ป@   ได�รับ    600 บาท  
อายุ 70 -79 ป@   ได�รับ    700 บาท  
อายุ 80 -89 ป@   ได�รับ    800 บาท  
อายุ 90 ป@ข้ึนไป  ได�รับ 1,000 บาท  
ในกรณีผู�สูงอายุท่ีมีสิทธิรับเงินเบ้ียยังชีพผู�สูงอายุ  ย�ายทะเบียน

บ�าน  ให�เทศบาล หรือ อบต. ท่ีเคยจ"ายเบ้ียยังชีพผู�สูงอายุเดิม  ยังคงจ"าย
เบ้ียยังชีพ ผู�สูงอายุจนกว"าจะสิ้นสุดป@งบประมาณน้ัน คือเดือนกันยายน 
หากมีความประสงคAจะรับเบ้ียยังชีพกับเทศบาล หรือ อบต. แห"งใหม" ต�อง
ไปจดทะเบียนเพ่ือขอรับเบ้ียยังชีพท่ีเทศบาลหรือ อบต. แห"งใหม" ภายใน 
เดือนพฤศจิกายนของทุกป@ และเร่ิมรับเงินท่ีใหม"ในเดือนตุลาคมของป@ถัดไป  

� วันเวลาท่ีเปZดให�บริการ   
วันจันทรA ถึง วันศุกรA (1 - 30 พฤศจิกายน) ในวันและเวลาราชการ 

ตั้งแต"เวลา  08.30 น. – 16.30 น.  

� ข้ันตอนการให�บริการ  
1. ผู�สูงอายุย่ืนเอกสารท่ีใช�ในการลงทะเบียนผู�สูงอายุ  
2. เจ�าหน�าท่ีรับเอกสาร  ตรวจสอบเอกสาร  ตรวจสอบคุณสมบัต ิ 
3. เสนอคณะผู�บริหาร  

� ระยะเวลา  
ใช�ระยะเวลา ไม"เกิน 30 นาที  
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คูมือการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพฯ 

องคการบริหารสวนตําบลหนองออ 
 

 

 

 

 
 

 
 

สัญลักษณAผู�สูงอายุไทย 
 

� หน"วยงานท่ีรับผิดชอบ  
งานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการชุมชน  สํานักงานปลัด  องคAการ

บริหารส"วนตําบลหนองอ�อ  (ช้ัน 1) 

� ย่ืนเอกสารแล�วได�รับเงินเมื่อไร ? 
ผู�สูงอายุท่ีข้ึนทะเบียนไว� ตั้งแต"วันท่ี 1- 30 พฤศจิกายน ของทุกป@ 

จะได�รับเงินเบ้ียยังชีพ เร่ิมตั้งแต"เดือนตุลาคม ของป@ถัดไป (ไม"มีการจ"าย
ย�อนหลัง)  

� หมายเหต ุ 
เอกสารต�องลงลายมือช่ือ สําเนาถูกต�องทุกฉบับผู�สูงอายุท่ีไม"

สามารถเขียนได� ให�พิมพAลายมือแทน  

 

[ 7 ] 



คูมือการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพฯ 

องคการบริหารสวนตําบลหนองออ 
 

 

 

 

 
 

 
 

คู"มือสําหรับประชาชน 
การข้ึนทะเบียนรับเงินเบ้ียยังชีพคนพิการ 

 

� จดทะเบียนความพิการได�ท่ี  
สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยAจังหวัดอุดรธานี  

(ศาลากลางจังหวัด ช้ัน 1)  โทรศัพทA : 0 4222 1773 

� หลักฐานการจดทะเบียนคนพิการ/ต"ออายุบัตรคนพิการ ในกรณีท่ี
คนพิการไปด�วยตนเองให�เตรียมเอกสารดังน้ี  

1. เอกสารรับรองความพิการจากโรงพยาบาลของรัฐออกโดย
แพทยA      จํานวน 1 ฉบับ  

2. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ�าน (คน
พิการ)      จํานวน 1 ฉบับ  

3. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ�าน (ผู�ดูแล
ผู�พิการ)      จํานวน 1 ฉบับ  

4. รูปถ"ายคนพิการ ขนาด 1 น้ิว ท่ีเปNนปWจจุบัน หรือถ"ายไว�ไม"เกิน 6 
เดือน       จํานวน 2 ใบ  
*  ในกรณีเปNนเด็กใช�สูติบัตร พร�อมท้ังถ"ายสําเนา จํานวน 1 ชุด (กรณี
ย่ืนแทนให�นําบัตรประชาชนและทะเบียนบ�านของผู�ย่ืนแทนมาด�วย)  
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คูมือการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพฯ 

องคการบริหารสวนตําบลหนองออ 
 

 

 

 
 
 

� ในกรณีท่ีไปดําเนินการแทนคนพิการให�เตรียมเอกสารเพ่ิมเตมิ
ดังน้ี 

1. สําเนาประจําตัวบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบ�าน 
จํานวน 1 ฉบับ  

2. หนังสือมอบอํานาจ     จํานวน 1 ฉบับ  
3. รูปถ"ายคนพิการ ขนาด 1 น้ิว ท่ีเปNนปWจจุบัน หรือถ"ายไว�ไม"เกิน 

6 เดือน        จํานวน 2 ใบ  
 

� หลังจากจดทะเบียนความพิการแล�วองคAการบริหารส"วนตําบล
หนองอ�อจะช"วยเหลืออย"างไร ? 

นําบัตรประจําตัวคนพิการมาข้ึนบัญชีเพ่ือขอรับเงินความพิการท่ี 
งานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการชุมชน สํานักงานปลัด องคAการบริหาร
ส"วนตําบลหนองอ�อ (ช้ัน 1) จะมีเจ�าหน�าท่ีคอยให�คําปรึกษาและแนะนํา
การข้ึนบัญชีเพ่ือขอรับเงินเบ้ียยังชีพความพิการ  

การจดทะเบียนรับเบ้ียความพิการ (รับข้ึนทะเบียน ตั้งแต" 1 - 30 
พฤศจิกายน ของทุกป@ ในวันและเวลาราชการ)  
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คูมือการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพฯ 

องคการบริหารสวนตําบลหนองออ 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

� คุณสมบัติของผู�มีสิทธิได�รับเงินเบ้ียยังชีพความพิการ 
1. สัญชาติไทย  
2. มีบัตรประจําตัวคนพิการ  
3. มีช่ืออยู"ในทะเบียนราษฎรAองคAการบริหารส"วนตําบลหนองอ�อ  
4. ไม"เปNนบุคคลซ่ึงอยู"ในความอุปการะของสถานสงเคราะหAของรัฐ  
5. ในกรณีผู�พิการเปNนผู�ซ่ึงต�องขังหรือจาคุกอยู"ในเรือนจํา ทัณฑA

สถานหรือสถานคุมขังของกรมราชทัณฑA หรือเปNนผู�ซ่ึงถูกควบคุมอยู"ใน
สถานพินิจและคุ�มครองเด็กและเยาวชน หรือศูนยAฝaกและอบรมเด็กและ
เยาวชน ให�ไปลงทะเบียนและย่ืนคาขอรับเบ้ียความพิการต"อผู�บังคับบัญชา
การ หรือผู�อํานวยการตามสถานท่ีท่ีอยู" 

� หลักฐานในการข้ึนทะเบียนดังน้ี  
1. สําเนาบัตรประจาตัวคนพิการ    จํานวน 1 ชุด  
2. สําเนาทะเบียนบ�าน     จํานวน 1 ชุด  
3. สําเนาสมุดบัญชีธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณAการเกษตร 

(ธกส.) สาขาหนองวัวซอ     จํานวน 1 ชุด  
 4. กรณีท่ีผู�อื่นย่ืนแทน ต�องมีหนังสือมอบอํานาจ จํานวน 1 ชุด  
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คูมือการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพฯ 

องคการบริหารสวนตําบลหนองออ 
 

 

 

 
 

 
 
 

� วันเวลาท่ีเปZดให�บริการ   
วันจันทรA ถึง วันศุกรA (1 - 30 พฤศจิกายน) ในวันและเวลาราชการ 

ตั้งแต"เวลา  08.30 น. – 16.30 น.  

� ข้ันตอนการให�บริการ  
1. คนพิการย่ืนเอกสารท่ีใช�ในการลงทะเบียนความพิการ 
2. เจ�าหน�าท่ีรับเอกสาร  ตรวจสอบเอกสาร  ตรวจสอบคุณสมบัต ิ 
3. เสนอคณะผู�บริหาร  

� ระยะเวลา  
ใช�ระยะเวลา ไม"เกิน 30 นาที  

� หน"วยงานท่ีรับผิดชอบ  
งานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการชุมชน  สํานักงานปลัด  องคAการ

บริหารส"วนตําบลหนองอ�อ  (ช้ัน 1) 

� ย่ืนเอกสารแล�วได�รับเงินเมื่อไร ? 
คนพิการท่ีข้ึนทะเบียนไว� ตั้งแต"วันท่ี 1- 30 พฤศจิกายน ของทุกป@ 

จะได�รับเงินเบ้ียยังชีพ เร่ิมตั้งแต"เดือนตุลาคม ของป@ถัดไป (ไม"มีการจ"าย
ย�อนหลัง)  

� หมายเหต ุ 
เอกสารต�องลงลายมือช่ือ สําเนาถูกต�องทุกฉบับคนพิการท่ีไม"

สามารถเขียนได� ให�พิมพAลายมือแทน  
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คูมือการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพฯ 

องคการบริหารสวนตําบลหนองออ 
 

 

 

 
 

 
  
 

คู"มือสําหรับประชาชน 
การข้ึนทะเบียนรับเงินเบ้ียยังชีพผู�ปSวยเอดสA 

 

� ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว"าด�วยการจ"ายเงินสงเคราะหAเพ่ือการ
ยังชีพขององคAกรปกครองส"วนท�องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ 
การรับลงทะเบียนผู�มีสทิธิรับเงินสงเคราะหAเพ่ือการยังชีพผู�ปSวยเอดสA  

� กําหนดรับลงทะเบียน  
เมื่อได�รับใบรับรองแพทยAว"าเปNนผู�ติดเช้ือ HIV จากโรงพยาบาลรัฐ

แล�ว  สามารถย่ืนคําขอข้ึนทะเบียนได�ท่ีงานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ
ชุมชน สํานักงานปลัด  องคAการบริหารส"วนตําบลหนองอ�อ  ในวันจันทรA 
– วันศุกรA ระหว"างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. (ในวันและเวลา
ราชการ)  

� คุณสมบัติผู�มีสิทธิย่ืนคําขอข้ึนทะเบียนเบ้ียยังชีพผู�ปSวยเอดสA ดังน้ี  
1. มีสัญชาติไทย  
2. เปNนผู�มีภูมิลาเนาหรือมีช่ือในทะเบียนราษฎรAในเขตพ้ืนท่ีตําบล

หนองอ�อ  
3. มีรายได�ไม"เพียงพอแก"การยังชีพ หรือถูกทอดท้ิง หรือขาดผู�

อุปการะเลี้ยงดู หรือไม"สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได�  
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คูมือการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพฯ 

องคการบริหารสวนตําบลหนองออ 
 

 

 

  
 

� หลักฐานในการลงทะเบียน ดังน้ี 
1. ใบรับรองแพทยAระบุผู�ติดเช้ือ  HIV จากโรงพยาบาลรัฐเท"าน้ัน 

ฉบับจริง        จํานวน 1 ฉบับ  
2. สําเนาบัตรประจําตวัประชาชน   จํานวน 1 ฉบับ  
3. สําเนาทะเบียนบ�าน     จํานวน 1 ฉบับ  
4. สําเนาสมดุบัญชีธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณAการเกษตร 

(ธกส.) สาขาหนองวัวซอ     จํานวน 1 ชุด  

� ข้ันตอนการให�บริการ  
1. ผู�ปSวยติดเช้ือ HIV ย่ืนเอกสารท่ีใช�ในการลงทะเบียนผู�ปSวย

เอดสA  
2. เจ�าหน�าท่ีรับเอกสาร ตรวจสอบเอกสาร ตรวจสอบคุณสมบัติ  
3. เสนอคณะผู�บริหาร  

� ระยะเวลา  
ใช�ระยะเวลา ไม"เกิน 7 วัน  

� วันเวลาท่ีเปZดให�บริการ   
วันจันทรA ถึง วันศุกรA (1 - 30 พฤศจิกายน) ในวันและเวลา

ราชการ  ตั้งแต"เวลา  08.30 น. – 16.30 น.  
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คูมือการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพฯ 

องคการบริหารสวนตําบลหนองออ 
 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

� หน"วยงานท่ีรับผิดชอบ  
งานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการชุมชน  สํานักงานปลัด  องคAการ

บริหารส"วนตําบลหนองอ�อ  (ช้ัน 1) 

� ย่ืนเอกสารแล�วได�รับเงินเมื่อไร ? 
ผู�ปSวยเอดสAท่ีข้ึนทะเบียนไว� จะได�รับเงินเบ้ียยังชีพ ในเดือนถัดไป

หลังจากข้ึนทะเบียนและผ"านการตรวจสอบคุณสมบัติ จากเจ�าหน�าท่ีและ
คณะผู�บริหารแล�ว  

** หมายเหต ุ** 
ใบรับรองแพทย�จะต�องระบวุ	าป วยเป!นโรค
เอดส� (AIDs) เท	านัน้ หากระบวุ	าป วยเป!น 

HIV หรอืภมูคิมุกนับกพร	อง จะไม	เข�า
หลกัเกณฑ�การรบัเงนิสงเคราะห�  

*********** 
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คูมือการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพฯ 

องคการบริหารสวนตําบลหนองออ 
 

 

 

 
 

 
 
 
 

 

คําช้ีแจง 
 

� ผู�สูงอายุ/ผู�พิการ ท่ีมีสิทธิรับเงินเบ้ียยังชีพ อยู"แล�วในพ้ืนท่ีอื่น 
ภายหลังได�ย�ายทะเบียนบ�านเข�ามาอยู"ในเขตองคAการบริหารส"วนตําบล
หนองอ�อ ให�มาข้ึนทะเบียนรับเงินเบ้ียยังชีพท่ีองคAการบริหารส"วนตําบล
หนองอ�อ แต"สิทธิการรับเงินยังรับอยู"ท่ีเดิม จนสิ้นป@งบประมาณ น้ัน 

� ตัวอย"าง เช"น นายหนุ"ม  มหาชรา รับเงินเบ้ียยังชีพผู�สูงอายุ อยู"ท่ี 
เทศบาลตําบลภูผาแดง ภายหลังได�แจ�งย�ายมาอยู"พ้ืนท่ีบ�านคําหมากคูณใน
วันท่ี 30  กรกฎาคม 2557 นายหนุ"ม ต�องมาข้ึนทะเบียนใหม"ท่ีองคAการ
บริหารส"วนตําบลหนองอ�อ ภายในเดือนพฤศจิกายน 2557 แต"ปรากฏว"า
นายแดง ยังคงรับเงินจากเทศบาลตําบลภูผาแดง จนถึง เดือนกันยายน 
2557 และจะได�รับเงินเบ้ียยังชีพจากองคAการบริหารส"วนตําบลหนองอ�อ ใน
เดือนตุลาคม 2558 เปNนต�นไป  
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คูมือการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพฯ 

องคการบริหารสวนตําบลหนองออ 
 

 

 

 
 

 

ประกาศรายช่ือ ผู�มีสิทธิรับเงิน 
เบ้ียยังชีพผู�สูงอายุและเบ้ียยังชีพผู�พิการ 

************** 
ให�ผู�มีสิทธิรับเบ้ียยังชีพ มาตรวจสอบรายช่ือตามประกาศท่ีปjาย

ประชาสัมพันธA ณ ท่ีทําการองคAการบริหารส"วนตําบลหนองอ�อ ภายในวันท่ี 
15 ธันวาคม ของทุกป@ (นับจากวันท่ีสิ้นสุดกําหนดการลงทะเบียนรับเบ้ียยัง
ชีพฯ คือ วันท่ี 30 เดือนพฤศจิกายน ของทุกป@) 

การจ"ายเบ้ียยังชีพผู�สูงอายุและผู�พิการ 
************** 

องคAการบริหารส"วนตําบลหนองอ�อ จะดําเนินการเบิกจ"ายเงินเบ้ียยังชีพ
ผู�สูงอายุ และผู�พิการ ท่ีมาข้ึนทะเบียนไว�แล�ว โดยจะเร่ิมจ"ายตั้งแต" เดือน
ตุลาคม ของป@ถัดไป โดยจะจ"ายเปNนเงินสด หรือโอนเข�าบัญชี ตามท่ีผู�มีสิทธิได�
แจ�งความประสงคAไว� 
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คูมือการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพฯ 

องคการบริหารสวนตําบลหนองออ 
 

 

 

 
 

********************************************************************** 
 
 
 
 
 
 
 

การคํานวณเงินเบ้ียยังชีพแบบข้ันบันได 

************** 
สําหรับผู�สูงอายุจํานวนเงินเบ้ียยังชีพต"อเดือนท่ีผู�สูงอายุจะได�รับใน 
ปWจจุบัน (ป@ 2558) การจ"ายเงินเบ้ียยังชีพให�แก"ผู�สูงอายุ คิดในอัตราเบ้ีย
ยังชีพแบบข้ันบันได แบบ “ข้ันบันได” หมายถึง การแบ"งช"วงอายุของ
ผู�สูงอายุออกเปNนช"วง ๆ หรือ เปNนข้ันข้ึนไปเร่ือย ๆ โดยเร่ิมตั้งแต" อายุ 60 
ป@ โดยคํานวณตามป@งบประมาณ ไม"ใช"ป@ปฏิทิน และไม"มีการเพ่ิมของอายุ
ระหว"างป@ 

 
ตารางคํานวณเงินเบ้ียยังชีพรายเดือน 

สําหรับผู�สูงอายุ (แบบข้ันบันได) 
ข้ัน ช"วงอายุ (ป@) จํานวนเงิน (บาท) 

ข้ันท่ี 1  60 – 69 600 
ข้ันท่ี 2  70 – 79 700 
ข้ันท่ี 3  80 – 89 800 
ข้ันท่ี 4  90 ป@ข้ึนไป 1,000 
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คูมือการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพฯ 

องคการบริหารสวนตําบลหนองออ 
 

 

 

แผนผังข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
การข้ึนทะเบียนขอรับเบ้ียยังชีพผู�สูงอายุและคนพิการ 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ผู�มีสิทธิยื่นเอกสาร

2. เจ�าหน�าที่รับเอกสาร

ตรวจสอบเอกสารและ
ตรวจสอบคุณสมบัติ

 (15 นาที)  

3. เสนอคณะผู�บริหาร 
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องคการบริหารสวนตําบลหนองออ 
 

 

 

แผนผังข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
การข้ึนทะเบียนขอรับเบ้ียยังชีพผู�ปSวยเอดสA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ผู�มีสิทธิยื่นเอกสาร    
(45 นาที)

2. เจ�าหน�าที่รับเอกสาร
และตรวจสอบเอกสารคํา

ร�องขอฯ (15 นาที)

3. คณะกรรมการพิจารณาออกใบนัด
ตรวจสอบสภาพความเปNนอยู"และ

คุณสมบัติ (3 วัน)

4. คณะกรรมการลง
พ้ืนที่ตรจสอบ (1 วัน)

5. เสนอคณะผู�บริหาร   
(15 นาที) 
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คูมือการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพฯ 

องคการบริหารสวนตําบลหนองออ 
 

 

 

ตารางคํานวณอายุผู�สูงอายุ เพ่ือรับเบี้ยยังชีพ 

องคAการบริหารส"วนตําบลหนองอ�อ อําเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี 

ป@งบประมาณ 
ผู�มีสิทธิขอรับเบี้ยยังชีพ 

วันที่จะได�รับเงิน 
เกิดก"อนวันที ่ ระหว"างเดือน 

2558 1 ตุลาคม 2497 1 ตุลาคม 2496 ถึง 30 กันยายน 2497  ตุลาคม 2558 

2559 1 ตุลาคม 2498 1 ตุลาคม 2497 ถึง 30 กันยายน 2498  ตุลาคม 2559 

2560 1 ตุลาคม 2499 1 ตุลาคม 2498 ถึง 30 กันยายน 2499  ตุลาคม 2560 

2561 1 ตุลาคม 2500 1 ตุลาคม 2499 ถึง 30 กันยายน 2500  ตุลาคม 2561 

2562 1 ตุลาคม 2501 1 ตุลาคม 2500 ถึง 30 กันยายน 2501  ตุลาคม 2562 

2563 1 ตุลาคม 2502 1 ตุลาคม 2501 ถึง 30 กันยายน 2502  ตุลาคม 2563 

2564 1 ตุลาคม 2503 1 ตุลาคม 2502 ถึง 30 กันยายน 2503  ตุลาคม 2564 

2565 1 ตุลาคม 2504 1 ตุลาคม 2503 ถึง 30 กันยายน 2504  ตุลาคม 2565 

2566 1 ตุลาคม 2505 1 ตุลาคม 2504 ถึง 30 กันยายน 2505  ตุลาคม 2566 

2567 1 ตุลาคม 2506 1 ตุลาคม 2505 ถึง 30 กันยายน 2506  ตุลาคม 2567 

2568 1 ตุลาคม 2507 1 ตุลาคม 2506 ถึง 30 กันยายน 2507  ตุลาคม 2568 

2569 1 ตุลาคม 2508 1 ตุลาคม 2507 ถึง 30 กันยายน 2508  ตุลาคม 2569 

2570 1 ตุลาคม 2509 1 ตุลาคม 2508 ถึง 30 กันยายน 2509  ตุลาคม 2570 

2571 1 ตุลาคม 2510 1 ตุลาคม 2509 ถึง 30 กันยายน 2510  ตุลาคม 2571 

2572 1 ตุลาคม 2511 1 ตุลาคม 2510 ถึง 30 กันยายน 2511  ตุลาคม 2572 

2573 1 ตุลาคม 2512 1 ตุลาคม 2511 ถึง 30 กันยายน 2512  ตุลาคม 2573 

2574 1 ตุลาคม 2513 1 ตุลาคม 2512 ถึง 30 กันยายน 2513  ตุลาคม 2574 

2575 1 ตุลาคม 2514 1 ตุลาคม 2513 ถึง 30 กันยายน 2514  ตุลาคม 2575 

2576 1 ตุลาคม 2515 1 ตุลาคม 2514 ถึง 30 กันยายน 2515  ตุลาคม 2576 

2577 1 ตุลาคม 2516 1 ตุลาคม 2515 ถึง 30 กันยายน 2516  ตุลาคม 2577 

2578 1 ตุลาคม 2517 1 ตุลาคม 2516 ถึง 30 กันยายน 2517  ตุลาคม 2578 

2579 1 ตุลาคม 2518 1 ตุลาคม 2517 ถึง 30 กันยายน 2518  ตุลาคม 2579 

2580 1 ตุลาคม 2519 1 ตุลาคม 2518 ถึง 30 กันยายน 2519  ตุลาคม 2580 
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คูมือการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพฯ 

องคการบริหารสวนตําบลหนองออ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คูมือการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพฯ 

องคการบริหารสวนตําบลหนองออ 
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องคการบริหารสวนตําบลหนองออ 
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คูมือการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพฯ 

องคการบริหารสวนตําบลหนองออ 
 

 

 

 

 

 

ทะเบียนเลขที่ .............../๒๕๕๘ 
 

แบบคําขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบีย้ยังชพีความพิการ ประจําป@งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
องคAการบริหารส"วนตําบลหนองอ�อ อําเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี 

หมายเหต ุ: ให�ขีดฆ�าข�อความท่ีไม�ต�องการออก และทําเคร่ืองหมาย � ในช�อง � หน�าข�อความท่ีต�องการ 
ผู�ยื่นคําขอฯ � แจ�งด�วยตนเอง 
  � ผู�ยื่นคําขอฯ แทนตามหนังสือมอบอาํนาจ เกี่ยวข�องเป=น................................กับคนพิการท่ีขอขึ้นทะเบยีน 
ช่ือ-สกุล (ผู�รับมอบอํานาจ).......................................................................................... เลขประจําตัวประชาชนของผู�รับมอบอํานาจ   
�-����-�����-��-� บ�านเลขท่ี...................หมู'...................บ�าน................................................ 

ถนน..........................ตําบล............................อําเภอ..............................จังหวัด.......................โทรศัพท%/มือถือ................................ 
              เขยีนท่ี........................................................ 
        วันท่ี.............เดือน........................................พ.ศ. ............... 

 ด�วยข�าพเจ�า ช่ือ (ดช./ดญ./นาย/นาง/นางสาว) อื่นๆ ..............................................นามสกุล........................................... 
เกิดวันท่ี.............เดือน.....................................พ.ศ. ..................... อายุ...................ปE/................เดือน สัญชาติ................................ 
มีชื่ออยู'ในสําเนาทะเบียนบ�านเลขท่ี......... หมู'ที่........ตรอก/ซอย.........-.......ถนน.........-...........ตําบล/แขวง...................................... 
อําเภอ/เขต.....................................จังหวัด..............................รหัสไปรษณีย%.........................โทรศัพท%/มือถือ.................................. 
อาชีพปNจจุบัน.........................................................................รายได�เฉล่ียต'อเดือน.........................................................บาท 

หมายเลขบัตรประจาํตัวประชาชนของผู�ยื่นคําขอ � - ���� - ����� - ��-� 

ประเภทความพิการ �  ความพิการทางการเห็น  �  ความพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม หรือออทิสติก 
�  ความพิการทางสติปNญญา �  ความพิการทางการได�ยินหรือส่ือความหมาย   
�  ความพิการทางการเรียนรู� �  ความพิการทางการเคล่ือนไหวหรือทางร'างกาย  

สถานภาพสมรส  � โสด   � สมรส   � หย'าร�าง   � หม�าย   � แยกกันอยู'   � อื่น ๆ...........    
ช่ือคู'สมรส (นาย/นาง/นางสาว)................................................................ 
สถานภาพรับสวัสดิการภาครัฐ �  ยังไม'ได�รับการสงเคราะห%เบี้ยยังชีพ     �  ได�รับการสงเคราะห%เบี้ยยังชีพผู�ป-วยเอดส% 

�  ได�รับการสงเคราะห%เบี้ยยังชีพผู�สูงอาย ุ�  ย�ายภูมิลําเนาเข�ามาอยู'ใหม' เม่ือ................ 
มีความประสงค%ขอรับเงินสงเคราะห%เบี้ยยังชีพความพกิารประจาํปEงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยวิธีดังต'อไปน้ี (เลือก ๑ วิธี)  

� รับเงินสดด�วยตนเอง    � รับเงินสดโดยบุคคลท่ีได�รับมอบอํานาจจากผู�มีสิทธ ิ
� โอนเงินเข�าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู�มีสิทธ ิ � โอนเงินเข�าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลที่ได�รับมอบอํานาจจากผู�มีสิทธ ิ
พร�อมแนบเอกสาร ดังน้ี 
�  สําเนาทะเบียนบ�าน และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู�มีสิทธ ิหรือบัตรอื่นท่ีออกโดยหน'วยงานของรัฐท่ีมีรูปถ'าย 
�  สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร  (ในกรณีผู�ขอรับเบี้ยยังชีพความพิการขอรับเงินเบี้ยยังชีพฯ ผ'านธนาคาร) 
�  หนังสือมอบอํานาจพร�อมสําเนาบตัรประจําตัวประชาชนของมอบอํานาจ และผู�รับมอบอาํนาจ (ในกรณียื่นคําขอฯแทน) 

ข�าพเจ�าขอรับรองว'าข�าพเจ�าเป=นผู�มีคุณสมบัติครบถ�วน  ไม'ได�เป=นผู�รับบํานาญหรือสวัสดิการเป=นรายเดือนจากหน'วยงานของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ หรือ องค%กรปกครองส'วนท�องถิ่น และขอรับรองว'าข�อความดังกล'าวข�างต�นเป=นความจริงทุกประการ 

 

(ลงช่ือ)......................................................................  (ลงช่ือ) ................................................................. 
 (................................................)                 (................................................) 

          ผู�ยื่นคําขอ /ผู�รับมอบอํานาจยืน่คําขอ                     เจ�าหน�าท่ีผู�รับจดทะเบียน 

 
 
 

ยื่นแบบคําขอลงทะเบียนเม่ือวันท่ี.............เดือน..............................พ.ศ. ................. 
 การลงทะเบียนคร้ังน้ี เพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการ ประจําป&งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยจะเร่ิมรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการต้ังแต�เดือน
ตุลาคม ๒๕๕๗ ถึง เดือนกันยายน ๒๕๕๘  กรณีคนพิการย�ายท่ีอยู�ไปอยู�ที่อื่นในระหว�างป&งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ จะต�องไปยื่นคําขอลงทะเบียนก�อนส้ิน
ป&งบประมาณหรือภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๖ เพื่อรักษาสิทธิให�ต�อเน่ืองในการรับเงินเบี้ยยังชีพผู�สูงอายุในป&งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

(ตัดตามรอยเส�นประ ให�ผู�สูงอายุที่ยื่นคําขอลงทะเบียนเก็บไว�) 
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องคการบริหารสวนตําบลหนองออ 
 

 

 

 
-๒- 

 
ความเห็นเจ�าหน�าท่ีผู�รับจดทะเบียน 
เรียน  คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัต ิ
  ได�ตรวจสอบคุณสมบัติหมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน 
�-����-�����-��-�  ของ นาย/นาง/
นางสาว/.......................................................แล�ว 
� เป=นผู�มีคณุสมบัติครบถ�วน  � เป=นผู�ท่ีขาดคุณสมบัติ  
ดังน้ี ………………………………………………………………..………… 
 
 

(ลงช่ือ)................................................................... 
(......................................................) 

เจ�าหน�าท่ีผู�รับจดทะเบียน 

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ 
เรียน  นายกองค%การบริหารส'วนตาํบลหนองอ�อ 
        คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัตไิด�ตรวจสอบแล�ว  มี
ความเห็นดังน้ี 
� สมควรรับข้ึนทะเบียน  � ไม'สมควรรับข้ึนทะเบียน 
 

(ลงช่ือ)...................................................................กรรมการ 
(......................................................) 

 
(ลงช่ือ)...................................................................กรรมการ 

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

(ลงช่ือ)...................................................................กรรมการ 
(......................................................) 

 
คําส่ัง 
 �  รับข้ึนทะเบียน  �  ไม'รับข้ึนทะเบียน  �  อ่ืนๆ  ............................................................................... 

 
 
 

(ลงช่ือ)................................................................ 
(นางสง'า  พิมพ%ศรี) 

นายกองค%การบริหารส'วนตําบลหนองอ�อ 
วันท่ี..........เดือน..........................พ.ศ. .............. 
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คูมือการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพฯ 

องคการบริหารสวนตําบลหนองออ 
 

 

 

 

 

 

ทะเบียนเลขที่ .............../๒๕๕๘ 
 

แบบคําขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบีย้ยังชพีผู�สูงอายุ ประจําป@งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
องคAการบริหารส"วนตําบลหนองอ�อ  อําเภอหนองวัวซอ  จังหวดัอุดรธานี 

หมายเหต ุ: ให�ขีดฆ�าข�อความท่ีไม�ต�องการออก และทําเคร่ืองหมาย � ในช�อง � หน�าข�อความท่ีต�องการ 
ผู�ยื่นคําขอฯ � แจ�งด�วยตนเอง 
  � ผู�ยื่นคําขอฯ แทนตามหนังสือมอบอาํนาจ เกี่ยวข�องเป=น........................กับผู�สูงอายุที่ขอขึ้นทะเบียน 
ช่ือ-สกุล (ผู�รับมอบอํานาจ)............................................................................. เลขประจําตัวประชาชนของผู�รับมอบอํานาจ   
�-����-�����-��-� บ�านเลขท่ี...................หมู'...................บ�าน................................................ 

ถนน........................................ตําบล.....................................อําเภอ............................................จังหวัด............................................ 
โทรศัพท%/มือถือ........................................................... 

              เขยีนท่ี........................................................ 
       วันท่ี.............เดือน........................................พ.ศ. ............... 

 ด�วยข�าพเจ�า ช่ือ (นาย/นาง/นางสาว) อืน่ๆ ..........................................................นามสกุล............................................... 
เกิดวันท่ี........................เดือน.........................................พ.ศ. ............................ อายุ.....................ปE สัญชาติ.................................. 
มีชื่ออยู'ในสําเนาทะเบียนบ�านเลขท่ี..............................หมู'ที่...............ตรอก/ซอย...................................-........................................ 
ถนน...........................-.........................ตําบล/แขวง.................................................อําเภอ/เขต....................................................... 
จังหวัด........................................................รหัสไปรษณีย%........................................โทรศัพท%/มือถือ................................................. 
อาชีพปNจจุบัน.........................................................................รายได�เฉล่ียต'อเดือน.........................................................บาท 

หมายเลขบัตรประจาํตัวประชาชนของผู�ยื่นคําขอ � - ���� - ����� - ��-� 

สถานภาพสมรส  � โสด   � สมรส   � หย'าร�าง   � หม�าย   � แยกกันอยู'   � อื่น ๆ...........    
ช่ือคู'สมรส (นาย/นาง/นางสาว)................................................................ 
สถานภาพรับสวัสดิการภาครัฐ �  ได�รับการสงเคราะห%เบี้ยยังชีพผู�ป-วยเอดส%  �  ได�รับการสงเคราะห%เบี้ยความพกิาร 

� ย�ายภูมิลําเนาเข�ามาอยู'ใหม' เม่ือ...................................................................................   
มีความประสงค%ขอรับเงินสงเคราะห%เบี้ยยังชีพผู�สูงอายุ ประจําปEงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยวิธีดังต'อไปน้ี (เลือก ๑ วธิี)  

� รับเงินสดด�วยตนเอง    � รับเงินสดโดยบุคคลท่ีได�รับมอบอํานาจจากผู�มีสิทธ ิ
� โอนเงินเข�าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู�มีสิทธ ิ � โอนเงินเข�าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลที่ได�รับมอบอํานาจจากผู�มีสิทธ ิ
พร�อมแนบเอกสาร ดังน้ี 
�  สําเนาทะเบียนบ�าน และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู�มีสิทธ ิหรือบัตรอื่นท่ีออกโดยหน'วยงานของรัฐท่ีมีรูปถ'าย 
�  สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร  (ในกรณีผู�ขอรับเบี้ยยังชีพผู�สูงอายขุอรับเงินเบี้ยยังชีพผู�สูงอายุผ'านธนาคาร) 
�  หนังสือมอบอํานาจพร�อมสําเนาบตัรประจําตัวประชาชนของมอบอํานาจ และผู�รับมอบอาํนาจ (ในกรณียื่นคําขอฯแทน) 

ข�าพเจ�าขอรับรองว'าข�าพเจ�าเป=นผู�มีคุณสมบัติครบถ�วน  ไม'ได�เป=นผู�รับบํานาญหรือสวัสดิการเป=นรายเดือนจากหน'วยงานของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ หรือ องค%กรปกครองส'วนท�องถิ่น และขอรับรองว'าข�อความดังกล'าวข�างต�นเป=นความจริงทุกประการ 

 

(ลงช่ือ)......................................................................  (ลงช่ือ) ...................................................................... 
     (................................................)         (................................................) 
 ผู�ยื่นคําขอ /ผู�รับมอบอาํนาจยื่นคําขอ             เจ�าหน�าท่ีผู�รับจดทะเบยีน 

 
 
 
 

ยื่นแบบคําขอลงทะเบียนเมื่อวันท่ี.............เดือน..............................พ.ศ. ................. 
 การลงทะเบียนคร้ังน้ี เพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู�สูงอายุ ประจําปEงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยจะเร่ิมรับเงินเบี้ยยังชีพผู�สูงอายุต้ังแต'เดือนตุลาคม ๒๕๕๗ ถึง 
เดือนกันยายน ๒๕๕๘  กรณีผู�สูงอายุย�ายท่ีอยู'ไปอยู'ที่อื่นในระหว'างปEงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ จะต�องไปยื่นคําขอลงทะเบียนก'อนส้ินปEงบประมาณหรือภายในเดือน
พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เพื่อรักษาสิทธิให�ต'อเน่ืองในการรับเงินเบี้ยยังชีพผู�สูงอายุในปEงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

(ตัดตามรอยเส�นประ ให�ผู�สูงอายุท่ียื่นคําขอลงทะเบียนเก็บไว�) 
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คูมือการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพฯ 

องคการบริหารสวนตําบลหนองออ 
 

 

 

 
- ๒ - 

 
ความเห็นเจ�าหน�าท่ีผู�รับจดทะเบียน 
เรียน  คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัต ิ
  ได�ตรวจสอบคุณสมบัติหมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน 
�-����-�����-��-�  ของ นาย/นาง/
นางสาว/.......................................................แล�ว 
� เป=นผู�มีคณุสมบัติครบถ�วน  � เป=นผู�ท่ีขาดคุณสมบัติ  
ดังน้ี ………………………………………………………………..………… 
 
 

(ลงช่ือ)................................................................... 
(......................................................) 

เจ�าหน�าท่ีผู�รับจดทะเบียน 

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ 
เรียน  นายกองค%การบริหารส'วนตาํบลหนองอ�อ 
        คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัตไิด�ตรวจสอบแล�ว  มี
ความเห็นดังน้ี 
� สมควรรับข้ึนทะเบียน  � ไม'สมควรรับข้ึนทะเบียน 
 

(ลงช่ือ)...................................................................กรรมการ 
(......................................................) 

 
(ลงช่ือ)...................................................................กรรมการ 

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

(ลงช่ือ)...................................................................กรรมการ 
(......................................................) 

 
คําส่ัง 
 �  รับข้ึนทะเบียน  �  ไม'รับข้ึนทะเบียน  �  อ่ืนๆ  ............................................................................... 

 
 
 

(ลงช่ือ)................................................................ 
(นางสง'า  พิมพ%ศรี) 

นายกองค%การบริหารส'วนตําบลหนองอ�อ 
วันท่ี..........เดือน..........................พ.ศ. .............. 
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คูมือการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพฯ 

องคการบริหารสวนตําบลหนองออ 
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คูมือการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพฯ 

องคการบริหารสวนตําบลหนองออ 
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คูมือการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพฯ 

องคการบริหารสวนตําบลหนองออ 
 

 

 

 
 

คําส่ังองคAการบริหารส"วนตําบลหนองอ�อ 
ท่ี  ๔๖๑/๒๕๕๗ 

เรื่อง  แต"งตั้งเจ�าหน�าท่ีรับคําขอลงทะเบียนและคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผู�สูงอายุ 
  คนพิการ  และผู�ปSวยเอดสA  ประจําป@งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๙ 

*********************** 
 ตามท่ีองค%การบริหารส'วนตําบลหนองอ�อ  ได�ดําเนินการรับลงทะเบียนผู�มีสิทธิรับเงินเบ้ียยังชีพ
ผู�สูงอายุ   ผู�มีสิทธิรับเงินเบ้ียความพิการ  และผู�มีสิทธิรับเงินเบ้ียยังชีพผู�ป-วยเอดส%ขององค%กรปกครองส'วน
ท�องถ่ิน ประจําปEงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๙  ระหว'างวันท่ี  ๑  ตุลาคม  -  ๓๐  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๗  
 เพ่ือให�การดําเนินงานการรับคําขอลงทะเบียนรับเงินเบ้ียยังชีพผู�สูงอายุ  คนพิการ และผู�ป-วยเอดส%  
ประจําปEงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๙  เป=นไปด�วยความเรียบร�อย  จึงขอแต'งต้ังเจ�าหน�าท่ีรับคําขอลงทะเบียน
และคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผู�สูงอายุ  คนพิการ  และผู�ป-วยเอดส%  ประจําปEงบประมาณ  พ.ศ. 
๒๕๕๙  ดังนี้ 
 ๑. เจ�าหน�าท่ีปฏิบัติงานรับคําขอลงทะเบียนผู�มีสิทธิรับเงินเบ้ียยังชีพผู�สูงอายุ คนพิการ และผู�ปSวย
เอดสA ประกอบด�วย  

     ๑.๑   นายสุทธิพงศ%        ทานัง นักพัฒนาชุมชน 
     ๑.๒   นางสาวณัฐฐิญา    ทองศิริอุบล ผู�ช'วยนักพัฒนาชุมชน 

  มีหน�าท่ี 
         ๑)  ประชาสัมพันธ% ให�คําแนะนํา และรับคําขอข้ึนทะเบียนผู�สูงอายุ  คนพิการ  และ
ผู�ป-วยเอดส%  ประจําปEงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
        ๒)  ตรวจสอบคุณสมบัติเบ้ืองต�น  และหลักฐานการขอข้ึนทะเบียน 
        ๓)  เสนอความเห็นเบ้ืองต�นต'อคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ 
 ๒. คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติฯ  ประกอบด�วย 

๒.๑ นายสวาท  บุตรสีน�อย  รองนายกองค%การบริหารส'วนตําบลหนองอ�อ    ประธาน
กรรมการ 

๒.๒ พันจ'าตรีอภิชาติ  จันโทศรี ปลัดองค%การบริหารส'วนตําบลหนองอ�อ      กรรมการ 
๒.๓ นางกัญญาณัฐ  ไชยราช รองปลัดองค%การบริหารส'วนตําบลหนองอ�อ     กรรมการ  

                  
 ๒/มหีน�าท่ี.... 

[ 46 ] 



คูมือการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพฯ 

องคการบริหารสวนตําบลหนองออ 
 

 

 

 
-๒- 

 มีหน�าท่ี 
         ๑)  ตรวจสอบคุณสมบัติผู�สูงอายุและคนพิการท่ีมาขอลงทะเบียน 
                   ๒)  เสนอความเห็นเพ่ือประกอบการพิจารณาดําเนินการของผู�บริหารท�องถ่ิน 

 ท้ังนี้  ต้ังแต'บัดนี้เป=นต�นไปจนกว'าปฏิบัติงานจะแล�วเสร็จ 

        สั่ง  ณ  วันท่ี   ๑    เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 
 
          สง'า  พิมพ%ศรี     (ลงนาม) 
     (นางสง'า  พิมพ%ศรี) 
                                นายกองค%การบริหารส'วนตําบลหนองอ�อ 
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คูมือการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพฯ 

องคการบริหารสวนตําบลหนองออ 
 

 

 

 

 คําส่ังองคAการบริหารส"วนตําบลหนองอ�อ 
ท่ี  ๓๔๙ /๒๕๕๘ 

เรื่อง  แต"งตั้งคณะกรรมการรับ-ส"งเงินโครงการสงเคราะหAเบ้ียยังชีพผู�สูงอายุ คนพิการ และผู�ปSวยเอดสA 
ประจําป@งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
..................................................... 

  อาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว'าด�วยการรับเ งิน การเบิกจ'ายเ งิน                        
การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค%กรปกครองส'วนท�องถ่ิน (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๔๘ 
  ข�อ  ๓๕  การรับส'งเงินขององค%กรปกครองส'วนท�องถ่ิน ซ่ึงเป=นเงินสดและหรือสถานท่ี                
ท่ีรับส'งอยู'ห'างไกล หรือกรณีอ่ืนใดซ่ึงเห็นว'าไม'ปลอดภัยแก'เงินท่ีรับส'ง ให�ผู�บริหารท�องถ่ินแต'งต้ังพนักงาน                 
ส'วนท�องถ่ินต้ังแต'ระดับสาม หรือเทียบเท'าข้ึนไปอย'างน�อยสองคน เป=นกรรมการรับผิดชอบร'วมกันควบคุมการ
รับส'งเ งินและจัดให�มี เจ�าหน�าท่ีตํารวจควบคุมรักษาความปลอดภัยด�วยก็ได� ดังนั้น องค%การบริหาร                   
ส'วนตําบลหนองอ�อ จึงแต'งต้ังคณะกรรมการท่ีมีรายนาม ดังต'อไปนี้ เป=นคณะกรรมการรับเงินโครงการ
สงเคราะห%เบ้ียยังชีพผู�สูงอายุ คนพิการ และผู�ป-วยเอดส% ประจําปEงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘   

๑. นายสุทธิพงศ%  ทานัง          ตําแหน'ง หัวหน�าสํานักปลัด  กรรมการ 
  ๒. นางสาวปริยากร  วรรณคีรี   ตําแหน'ง นักวิชาการคลัง   กรรมการ                                                                   

ให�ผู�ท่ีได�รับแต'งต้ังปฏิบัติหน�าท่ีให�เป=นไปตามระเบียบโดยเคร'งครัด 

  ท้ังนี้  ต้ังแต'บัดนี้เป=นต�นไปจนกว'าจะแล�วเสร็จ 
 
   สั่ง  ณ  วันท่ี  ๑  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
 
            สง'า  พิมพ%ศรี     (ลงนาม) 

(นางสง'า   พิมพ%ศรี) 
นายกองค%การบริหารส'วนตําบลหนองอ�อ 

 
 

[ 48 ] 


