คู่มือสําหรับประชาชน: การลงทะเบียนและยืนคําขอรับเงินเบียความพิการ
หน่วยงานทีรับผิดชอบ: เทศบาลตําบลยางฮอม อําเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย
1.
2.
3.
4.
5.

ชือกระบวนงาน:การลงทะเบียนและยืนคําขอรับเงินเบียความพิการ
หน่ วยงานเจ้าของกระบวนงาน: เทศบาลตําบลยางฮอม อําเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย
ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการทีเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
หมวดหมู่ของงานบริการ: ขึนทะเบียน
กฎหมายทีให้ อาํ นาจการอนุญาต หรือทีเกียวข้ อง:
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์ การจ่ายเงิ นเบียความพิ การให้คนพิ การของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ นพ.ศ. 2553

6. ระดับผลกระทบ: บริการทัวไป
7. พืนทีให้ บริการ: ท้ องถิน
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงทีกําหนดระยะเวลา ระยะเวลาทีกําหนดตามกฎหมาย / ข้ อกําหนด ฯลฯ
0 นาที
9. ข้ อมูลสถิติ
จํานวนเฉลียต่ อเดือน 0
จํานวนคําขอทีมากทีสุด 0
จํานวนคําขอทีน้ อยทีสุด 0
10. ชืออ้ างอิงของคู่มือประชาชน การลงทะเบียนและยืนคําขอรับเงินเบียความพิการ เทศบาลตําบลยางฮอม
อําเภอขุนตาลจังหวัดเชียงราย
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานทีให้ บริการ สํานักปลัดเทศบาลตําบลยางฮอม (งานพัฒนาชุมชน) อําเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย
โทรศัพท์ 053-606223 ต่อ 19 / ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวันทุกวัน (ยกเว้นวันหยุดทีทางราชการกําหนด)
ตังแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.
หมายเหตุ (ระยะเวลาเปิ ดให้บริ การ 1 – 30 พฤศจิ กายนของทุกปี )

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงือนไข(ถ้ามี) ในการยืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้ วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบียความพิการให้ คนพิการขององค์กรปกครองส่วน
ท้ องถิน พ.ศ.2553 กําหนดให้ ภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี ให้ คนพิการลงทะเบียนและยืนคําขอรับเงินเบียความ
พิการ ในปี งบประมาณถัดไปณทีทําการองค์กรปกครองส่วนท้ องถินทีตนมีภมู ิลําเนาหรือสถานทีทีองค์กรปกครองส่วน
ท้ องถินกําหนดหลักเกณฑ์
ผู้มีสิทธิจะได้ รับเงินเบียความพิการต้ องเป็ นผู้มีคณ
ุ สมบัตแิ ละไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามดังต่อไปนี
1. มีสญ
ั ชาติไทย
2. มีภมู ิลําเนาอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้ องถินตามทะเบียนบ้ าน
3.มีบตั รประจําตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้ วยการส่งเสริมการคุณภาพชีวิตคนพิการ
4.ไม่เป็ นบุคคลซึงอยู่ในความอุปการของสถานสงเคราะห์ของรัฐ
ในการยืนคําขอลงทะเบียนรับเงินเบียความพิการคนพิการหรือผู้ดแู ลคนพิการจะต้ องแสดงความประสงค์ขอรับเงินเบีย
ความพิการโดยรับเงินสดด้ วยตนเองหรือโอนเงินเข้ าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามคนพิการหรือผู้ดแู ลคนพิการผู้แทนโดย
ชอบธรรมผู้พิทกั ษ์ ผ้ อู นุบาลแล้ วแต่กรณี ในกรณีทีคนพิการเป็ นผู้เยาว์ซึงมีผ้ แู ทนโดยชอบคนเสมือนไร้ ความสามารถ
หรือคนไร้ ความสามารถให้ ผ้ แู ทนโดยชอบธรรมผู้พิทกั ษ์หรือผู้อนุบาลแล้ วแต่กรณียืนคําขอแทนโดยแสดงหลักฐานการ
เป็ นผู้แทนดังกล่าว
วิธีการ
1. คนพิการทีจะมีสิทธิรบั เงินเบียความพิการในปี งบประมาณถัดไปให้ คนพิการหรือผู้ดแู ลคนพิการผู้แทนโดยชอบ
ธรรมผู้พิทกั ษ์ ผ้ อู นุบาลแล้ วแต่กรณียืนคําขอตามแบบพร้ อมเอกสารหลักฐานต่อองค์กรปกครองส่วนท้ องถินณสถานที
และภายในระยะเวลาทีองค์กรปกครองส่วนท้ องถินประกาศกําหนด
2.กรณีคนพิการทีได้ รับเงินเบียความพิการจากองค์กรปกครองส่วนท้ องถินในปี งบประมาณทีผ่านมาให้ ถือว่าเป็ นผู้ได้
ลงทะเบียนและยืนคําขอรับเบียความพิการตามระเบียบนีแล้ ว
3. กรณีคนพิการทีมีสิทธิได้ รบั เบียความพิการได้ ย้ายทีอยู่และยังประสงค์ประสงค์จะรับเงินเบียความพิการต้ องไปแจ้ ง
ต่อองค์กรปกครองส่วนท้ องถินแห่งใหม่ทีตนย้ ายไป
13. ขันตอน ระยะเวลา และส่ วนงานทีรับผิดชอบ
ที

ประเภทขันตอน

1)

การตรวจสอบเอกสาร

รายละเอียดของขันตอน
การบริการ
ผู้ทีประสงค์จะขอรับเบีย
ความพิการใน
ปี งบประมาณถัดไปหรือ
ผู้รับมอบอํานาจยืนคําขอ

ระยะเวลา
ให้ บริการ
20 นาที

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที
รับผิดชอบ
เทศบาลตําบล
ยางฮอมอําเภอ
ขุนตาลจังหวัด
เชียงราย

หมายเหตุ

งานพัฒนาชุมชน
โทร 053-606223
ต่อ 19

ที

ประเภทขันตอน

รายละเอียดของขันตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

เทศบาลตําบล
ยางฮอมอําเภอ
ขุนตาลจังหวัด
เชียงราย

งานพัฒนาชุมชน
โทร 053-606223
ต่อ 19

พร้ อมเอกสารหลักฐานและ
เจ้ าหน้ าทีตรวจสอบคําร้ อง
ขอลงทะเบียนและเอกสาร
หลักฐานประกอบ
2)

การพิจารณา

ออกใบรับลงทะเบียนตาม
แบบยืนคําขอลงทะเบียนให้
ผู้ขอลงทะเบียน

10 นาที

ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 นาที
14. งานบริการนีผ่ านการดําเนินการลดขันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ ว
ผ่านการดําเนินการลดขันตอนและระยะเวลาปฏิบตั ิราชการมาแล้ ว 15 นาที
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืนคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีออกโดยหน่ วยงานภาครัฐ
จํานวน
รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
เอกสาร
ที
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
1)

2)
3)

บัตรประจําตัวคน
พิการตาม
กฎหมายว่าด้ วย
การส่งเสริมการ
คุณภาพชีวิตคน
พิการพร้ อม
สําเนา
ทะเบียนบ้ าน
พร้ อมสําเนา
สมุดบัญชีเงิน
ฝากธนาคาร

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

-

1

1

ชุด

-

-

1

1

ชุด

-

-

1

1

ชุด

-

ที

4)

5)

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
พร้ อมสําเนา
(กรณีทีผู้ขอรับ
เงินเบียความ
พิการประสงค์
ขอรับเงินเบียยัง
ชีพผู้สงู อายุผา่ น
ธนาคาร)
บัตรประจําตัว
ประชาชนหรือ
บัตรอืนทีออก
โดยหน่วยงาน
ของรัฐทีมีรูปถ่าย
พร้ อมสําเนาของ
ผู้ดแู ลคนพิการ
ผู้แทนโดยชอบ
ธรรมผู้พิทกั ษ์ ผ้ ู
อนุบาลแล้ วแต่
กรณี (กรณียืนคํา
ขอแทน)
สมุดบัญชีเงิน
ฝากธนาคาร
พร้ อมสําเนาของ
ผู้ดแู ลคนพิการ
ผู้แทนโดยชอบ
ธรรมผู้พิทกั ษ์ ผ้ ู
อนุบาลแล้ วแต่
กรณี (กรณีทีคน
พิการเป็ นผู้เยาว์
ซึงมีผ้ แู ทนโดย

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

-

1

1

ชุด

-

-

1

1

ชุด

-

ที

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ชอบคนเสมือนไร้
ความสามารถ
หรือคนไร้
ความสามารถให้
ผู้แทนโดยชอบ
ธรรมผู้พิทกั ษ์
หรือผู้อนุบาล
แล้ วแต่กรณีการ
ยืนคําขอแทน
ต้ องแสดง
หลักฐานการเป็ น
ผู้แทนดังกล่าว)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

16. ค่ าธรรมเนียม ไม่มีค่าธรรมเนียม
17. ช่ องทางการร้ องเรียน
1) ช่ องทางการร้ องเรียน สํานักปลัดเทศบาลตําบลยางฮอม อําเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย
โทรศัพท์ 053-606223 ต่อ 19
2) ช่ องทางการร้ องเรียน ศูนย์บริการประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ เลขที 1 ถ.พิ ษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th
ตูป้ ณ.1111 เลขที 1 ถ.พิ ษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300

หมายเหตุ

