คู่มือสําหรั บประชาชน : การลงทะเบียนและยืนคําขอรั บเงินเบียยังชีพผู้สูงอายุ
หน่วยงานทีให้ บริ การ : เทศบาลตําบลยางฮอม อําเภอขุนตาล จังหวัดเชี ยงราย
กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย
1. ชือกระบวนงาน : การลงทะเบียนและยืนคําขอรั บเงินเบียยังชี พผู้สงู อายุ
2. หน่ วยงานกลางเจ้ าของกระบวนงาน : สํานักส่งเสริ มการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและการมีสว่ นร่วมกรมส่งเสริ ม
การปกครองท้ องถินสํานักส่งเสริ มการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและการมีสว่ นร่วม
3. ประเภทของงานบริ การ : กระบวนงานบริ การทีเบ็ดเสร็ จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริ การ : ขึนทะเบียน
5. กฎหมายทีให้ อาํ นาจการอนุญาต หรื อทีเกียวข้ อง:
ระเบี ยบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์ การจ่ ายเงิ นเบี ยยังชี พผูส้ งู อายุขององค์ กรปกครองส่วนท้องถิ น
พ.ศ. 2552
6. ระดับผลกระทบ: บริ การทัวไป
7. พืนทีให้บริ การ: ท้ อ งถิน
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงทีกําหนดระยะเวลา : ระยะเวลาทีกําหนดตามกฎหมาย / ข้ อกําหนด ฯลฯ: 0.0
9. ข้ อมูลสถิตขิ องกระบวนงาน:
จํานวนเฉลียต่อ เดือน 0
จํานวนคําขอทีมากทีสุด 0
จํานวนคําขอทีน้ อยทีสุด 0
10. ชืออ้ างอิงของคู่มือประชาชน : การลงทะเบียนและยืนคําขอรั บเงินเบียยังชี พผู้สงู อายุเทศบาลตําบลยางฮอม
อําเภอขุนตาล จังหวัดเชี ยงราย
11. ช่ องทางการให้บริ การ
สถานทีให้ บริ การ งานพัฒนาชุมชน เทศบาลตําบลยางฮอม อําเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย 57340
โทรศัพท์ 053-606223 ต่อ 19/ ติดต่อด้ วยตนเอง ณ หน่วยงาน
(หมายเหตุ: (ระยะเวลาเปิ ดให้ บริ การ 1 – 30 พฤศจิกายนของทุกปี )
ระยะเวลาเปิ ดให้บริ การ เปิ ดให้ บริ การวันทุกวัน (ยกเว้ นวันหยุดทีทางราชการกําหนด)
ตังแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงือนไข (ถ้ ามี) ในการยืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้ วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบียยังชี พผู้สงู อายุขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิน
พ.ศ. 2552 กําหนดให้ ภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี ให้ ผ้ ทู ีจะมีอายุครบหกสิบปี บริ บรู ณ์ขึนไปในปี งบประมาณถัดไป
และมีคณ
ุ สมบัตคิ รบถ้ วนมาลงทะเบียนและยืนคําขอรับเงินเบียยังชีพผู้สงู อายุด้วยตนเองต่อองค์กรปกครองส่วนท้ องถิน
ทีตนมีภูมิลําเนาณสํานักงานขององค์กรปกครองส่วนท้ องถินหรื อสถานที ทีองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ นกําหนด
หลักเกณฑ์
1.มีสญ
ั ชาติไทย
2.มีภูมิลาํ เนาอยูใ่ นเขตองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ นตามทะเบียนบ้ าน
3.มีอายุหกสิบปี บริ บรู ณ์ขนไปซึ
ึ งได้ ลงทะเบียนและยืนคําขอรับเงินเบียยังชีพผู้สูงอายุตอ่ องค์กรปกครองส่วนท้ องถิน
4.ไม่เป็ นผู้ได้ รับสวัสดิการหรื อ สิทธิ ประโยชน์อืนใดจากหน่วยงานภาครัฐรัฐวิสาหกิจหรื อองค์กรปกครองส่วนท้ องถิน
ได้ แก่ผ้ รู ับบํานาญเบียหวัดบํานาญพิเศษหรื อเงินอืนใดในลักษณะเดียวกันผู้สูงอายุทีอยู่ในสถานสงเคราะห์ ของรัฐหรื อ
องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ นผู้ได้ รับเงินเดือนค่าตอบแทนรายได้ ประจําหรื อผลประโยชน์อย่างอื นทีรัฐหรื อองค์กรปกครอง
ส่วนท้ องถินจัดให้ เป็ นประจํายกเว้ นผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้ วยการจ่ายเงิน
สงเคราะห์เพือการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้ องถินพ.ศ. 2548
ในการยืนคําขอรับลงทะเบียนรับเงินเบียยังชีพผู้สูงอายุผ้ สู งู อายุจะต้ องแสดงความประสงค์ขอรับเงินเบียยังชีพผู้สูงอายุ
โดยวิธีใดวิธีหนึงดังต่อไปนี
1.รับเงินสดด้ วยตนเองหรื อรั บเงินสดโดยบุคคลทีได้ รับมอบอํานาจจากผู้มีสิทธิ
2.โอนเงินเข้ าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มีสิทธิหรื อโอนเงินเข้ าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลทีได้ รับมอบ
อํานาจจากผู้มีสิทธิ
วิธีการ
1.ผู้ทีจะมีสิทธิรับเงินเบียยังชีพผู้สงู อายุในปี งบประมาณถัดไปยืนคําขอตามแบบพร้ อมเอกสารหลักฐานต่อองค์กร
ปกครองส่วนท้ องถินณสถานทีและภายในระยะเวลาทีองค์กรปกครองส่วนท้ องถินประกาศกําหนดด้วยตนเองหรื อมอบ
อํานาจให้ ผ้ อู ืนดําเนิ นการได้
2.กรณีผ้ สู งู อายุทีได้ รับเงินเบียยังชีพผู้สงู อายุจากองค์กรปกครองส่วนท้ องถินในปี งบประมาณทีผ่านมาให้ ถือว่าเป็ น
ผู้ได้ ลงทะเบียนและยืนคําขอรั บเบียยังชีพผู้สงู อายุตามระเบียบนี แล้ว
3.กรณีผ้ สู งู อายุทีมีสทิ ธิได้ รับเบียยังชีพย้ ายทีอยูแ่ ละยังประสงค์จะรับเงินเบียยังชี พผู้สูงอายุต้องไปแจ้ งต่อองค์กร
ปกครองส่วนท้ องถินแห่งใหม่ทีตนย้ ายไป

13. ขันตอน ระยะเวลา และส่ วนงานทีรั บผิดชอบ
ลําดับ
ขันตอน
1) การตรวจสอบเอกสาร
ผู้ทีประสงค์จะขอรับเบียยังชี พผู้สงู อายุในปี งบประมาณ
ถัดไปหรื อผู้รับมอบอํานาจยืนคําขอพร้ อมเอกสารหลักฐาน
และเจ้ าหน้ าทีตรวจสอบคําร้ องขอลงทะเบียนและเอกสาร
หลักฐานประกอบ
(หมายเหตุ: งานพัฒนาชุมชน เทศบาลตําบลยางฮอม
โทรศัพท์ 053-606223 ต่อ 19)
2) การพิจารณา
ออกใบรับลงทะเบียนตามแบบยืนคําขอลงทะเบียนให้
ผู้ขอลงทะเบียนหรื อผู้รับมอบอํานาจ
(หมายเหตุ: งานพัฒนาชุมชน เทศบาลตําบลยางฮอม
โทรศัพท์ 053-606223 ต่อ 19)

ระยะเวลา
20 นาที

ส่ วนทีรั บผิดชอบ
งานพัฒนาชุมชน
เทศบาลตําบล
ยางฮอม อําเภอขุนตาล
จังหวัดเชียงราย

10 นาที

งานพัฒนาชุมชน
เทศบาลตําบล
ยางฮอม อําเภอขุนตาล
จังหวัดเชียงราย

ระยะเวลาในการดําเนินการรวม : 30 นาที
14. งานบริ การนีผ่ านการดําเนินการลดขันตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ผ่านการดําเนินการลดขันตอนและระยะเวลาปฏิบตั ิราชการมาแล้ ว 15 นาที
15. รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
15.1 เอกสารยืนยันตัวตนทีออกโดยหน่ วยงานภาครั ฐ
จํานวน
หน่ วยงานภาครั ฐ
รายการเอกสาร
ที
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริ ง
1)

สําเนาทะเบียน
บ้ าน

สํานักทะเบียน
อําเภอ/สํานัก
ทะเบียนท้ องถิน

1

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร
0

ฉบับ

หมายเหตุ
ฉบับเจ้ าบ้ าน

ลําดับ
ชือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิมเติม (ถ้ ามี)
1) บัตรประจําตัวประชาชนหรื อบัตรอืนทีออกให้ โดยหน่ วยงาน
ของรั ฐทีมีรูปถ่ ายพร้ อมสําเนา
ฉบับจริ ง 1 ชุด
สําเนา 1 ชุด
2) ทะเบียนบ้ านพร้ อมสําเนา
ฉบับจริ ง 1 ชุด
สําเนา 1 ชุด
3) สมุดบัญชีเงิฝากธนาคารพร้ อมสําเนา (กรณีทผูี ้ ขอรั บเงินเบีย
ยังชีพผู้ประสงค์ ขอรั บเงินเบียยังชีพผู้สูงอายุประสงค์ ขอรั บ
เงินเบียยังชีพผู้สูงอายุผ่านธนาคาร)พร้ อมสําเนา
ฉบับจริ ง 1 ชุด
สําเนา 1 ชุด
4) หนังสือมอบอํานาจ (กรณีมอบอํานาจให้ ดาํ เนินการแทน)
ฉบับจริ ง 1 ฉบับ
5) บัตรประจําตัวประชาชนหรื อบัตรอืนทีออกให้ โดยหน่ วยงาน
ของรั ฐทีมีรูปถ่ ายพร้ อมสําเนาของผู้รับมอบอํานาจ (กรณี
มอบอํานาจให้ ดาํ เนิ นการแทน)
ฉบับจริ ง 1 ชุด
สําเนา 1 ชุด
6) สมุดบัญชีเงิฝากธนาคารพร้ อมสําเนาของผู้ รับมอบอํานาจ
(กรณีผ้ ู ขอรั บเงินเบียยังชีพผู้ประสงค์ ขอรั บเงินเบียยังชีพ
ผู้สูงอายุประสงค์ ขอรั บเงินเบียยังชีพผู้สูงอายุผ่านธนาคาร
ของผู้รับมอบอํานาจ)
ฉบับจริ ง 1 ชุด
สําเนา 1 ชุด
16. ค่ าธรรมเนียม

ไม่มีคา่ ธรรมเนียม

หน่ วยงานภาครั ฐผู้ออกเอกสาร
-

-

-

-

-

17. ช่ องทางการร้ องเรี ยน แนะนําบริ การ
ลําดับ
ช่ องทางการร้ องเรี ยน / แนะนําบริ การ
1) สํานักปลัดเทศบาลตําบลยางฮอม อําเภอขุนตาล จังหวัดเชี ยงราย
งานพัฒนาชุมชน โทรศัพท์ 053-606223 ต่อ 19
2)

ศูนย์บริ การประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ: ( เลขที 1 ถ.พิ ษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th /
ตูป้ ณ.1111 เลขที 1 ถ.พิ ษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300))

