
  การลงทะเบยีนและยื่นค าขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุการลงทะเบยีนและยื่นค าขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
  การลงทะเบยีนและยื่นค าขอรับเบี้ยความพิการการลงทะเบยีนและยื่นค าขอรับเบี้ยความพิการ 
  การยื่นค าร้องเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชพีผู้ป่วยเอดส์การยื่นค าร้องเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชพีผู้ป่วยเอดส์ 
  การยื่นค าร้องเพื่อขอรับเงินการยื่นค าร้องเพื่อขอรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดอุดหนุนเด็กแรกเกิด 
  โครงการสนับสนุนการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณีโครงการสนับสนุนการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี 

 

 

 

 

   

                    
 

 

 

 

 
 

 

งานพัฒนาชุมชน 

ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง 

โทรศัพท์ 0-3673-0691

 
 

คู่มือบริการประชาชน 



ค าน า 
 

  คู่มือการปฏิบัติงานของฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ฉบับนี้ได้จัดท าขึ้นตามมติ
ท่ีประชุมคณะกรรมการจัดท าคู่มือ ขององค์การบริหารส่วนส่วนต าบลวังม่วง เพื่อให้มีการปฏิบัติงานเป็น
มาตรฐานเดียวกันรวมถึงป้องกันความผิดพลาดท่ีอาจเกิดขึ้นจาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี เนื่องจาก
คู่มือการปฏิบัติงาน (Mork Manual) เปรียบเสมือนแผนท่ีบอกเส้นทางการท างาน ท่ีมีจุดเริ่มต้นและ
จุดสิ้นสุดมีค าอธบิายตามท่ีจ าเป็น เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานไว้ใช้อ้างอิงมิให้เกิดความผิดพลาดในการท างาน 

  คณะกรรมการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม องค์การ
บริหารส่วนต าบลวังม่วงได้ตระหนักว่า งานพัฒนาชุมชน ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง
มีภาระงานท่ีหลากหลายและแตกต่างส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน               
ท้ังการพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม รวมท้ังมีการใช้กฎหมายและระเบียบต่างๆ จ านวนมาก              
การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานงานพัฒนาชุมชนฉบับนี้  ได้จัดท าขึ้นเป็นครั้งแรกหากเกิดข้อผิดพลาด
ประการใด จึงต้องข้ออภัยในการความบกพร่องต่างๆ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์ส าหรับ          
ผู้บริการ ผู้ปฏิบัติงาน รวมท้ังบุคคลท่ัวไปและขอขอบคุณผู้ท่ีให้ความอนุเคราะห์ให้ค าปรึกษาหารือ 
ข้อเสนอแนะต่างๆ รวมท้ังผู้ท่ีสนับสนุนในการจัดท าคู่มือจนเสร็จเรียบร้อยมา ณ โอกาสนี้ 

 

 

           

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

                                                  
         
 หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ:  องค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง อ าเภอวังม่วง จังหวัดสระบุร ี
 ชื่อกระบวนการ:  การลงทะเบยีนและยื่นค าขอรับเงินเบี้ยยังชพีผูสู้งอายุ 
 หน่วยงานเจ้าของกระบวนการ:  องค์การบรหิารส่วนต าบลวังม่วง อ าเภอวังม่วง  

                                         จังหวัดสระบรุี 
 ประเภทของงานบริการ:  กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 
 หมวดหมู่ของงานบริการ:  ขึ้นทะเบียน 
 กฎหมายที่ใช้อ านาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง: 

-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบีย้ยังชีพผู้สูงอายุของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 

 

 ช่องทางการให้บริการ 
  1.สถานที่ให้บริการ:   ส านักงานปลัด (เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ นางสาวนริศรา กิจสงา่) 
      องค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง 
      โทรศัพท์/โทรสาร 036-730-691 

2.ระยะเวลาเปิดให้บริการ:  เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง วันศุกร์  
(ยกเว้นวันหยุดทีท่างราชการก าหนด) 
หมายเหตุ:  ระยะเวลาเปิด ตุลาคม–พฤศจิกายน และ มกราคม–กันยายน ของทุกป ี
      :  รับขึ้นทะเบียนคนพิการได้ตลอดปีงบประมาณ 
 
 
 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานและคู่มอืประชาชน 

อย่าลืม !!!! นะจ๊ะ 
ไม่มีชื่อ ไมม่ีสิทธิ จ้า!!! 



 
 

 
         

1. ผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์แล้วแต่ยังไม่เคยลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุและผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณถัดไป ที่มาลงทะเบียนขอรับ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตั้งแต่ ตุลาคม – พฤศจิกายน และเดือนมกราคม – กันยายน จะมีสิทธิได้รับ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตั้งแต่ 1 ตุลาคม เป็นต้นไป 

2. ผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณถัดไป ที่มาลงทะเบียนขอรับ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตั้งแต่ตุลาคม – พฤศจิกายน เดือนมกราคม – กันยายน จะมีสิทธิได้รับเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุในปีงบประมาณถัดไป โดยจะได้รับเบี้ยยังชีพในเดือนถัดไปจากเดือนที่มีอายุครบ  
60 ปีบริบูรณ์ 

3. การค านวณอายุของผู้สูงอายุรายเดิมที่อยู่ในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูล
เบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ค านวณตามปีงบประมาณเดิม (การเลื่อนรับเบ้ียยัง
ชีพผู้สูงอายุรายเดิมแบบขั้นบันได 70,80,90 ปี จะเลื่อนตามปีงบประมาณเหมือนเดิมไม่มีการ
เพิ่มเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในระหว่างปีงบประมาณ 

 
 

***กรณีได้รับเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุอยู่แล้วและได้ย้ายเข้ามาในพื้นที่ต าบลวังม่วง 
จะต้องมาขึ้นทะเบียนที ่องค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง อีกครั้งก่อนสิ้นเดือน

กันยายน*** 
----ของทุกปีเพื่อใช้สิทธริับเงินเบ้ียยังชีพต่อเนื่อง---- 

  
 
 

 
 

หลักเกณฑใ์นการยื่นค าขอและพิจารณาอนุญาต 



หลักเกณฑ์ 
 

1. สัญชาติไทย 
                                2. มีภูมิล าเนาอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามทะเบียนบ้าน                                       

3. มีอายุหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไป ซึ่งได้ลงทะเบียน และยื่นค าขอรับเงินเบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

        4. ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงาน    
        ภาครัฐ รัฐวิสากิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ ผู้รับบ านาญ 
 เบี้ยหวัดบ านาญพิเศษ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน ผู้สูงอายุที่อยู่ 
 ในสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ได้รับ 

เงินเดือนค่าตอบแทน รายได้ประจ า หรือผลประโยชน์อย่างอื่นที่รัฐ 
หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้เป็นประจ า ยกเว้นผู้พิการและ 
ผู้ป่วยเอดส์ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงิน 
สงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2548      
 

   ในการยื่นค าขอรับลงทะเบียนรับเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุจะต้องแสดงความ
ประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยงัชีพผู้สูงอายโุดยวธิีหนึ่ง ดังต่อไปน้ี 

   1. รับเงินสดด้วยตนเอง หรือรับเงินสดโดยบุคคลที่ได้รับมอบอ านาจจากผู้มีสิทธิ 
   2. โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มสีิทธิ หรอืโอนเงินเข้าบญัชีเงินฝากธนาคาร

ในนามบุคคลที่ได้รับมอบอ านาจจากผู้มสีิทธ ิ
    

   วิธีการ 
1. ผู้ที่จะมสีิทธิรับเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ สามารถยื่นค าขอตามแบบพรอ้มเอกสาร

หลักฐานต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ สถานที่และภายในระยะเวลาที่องค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่นประกาศก าหนดด้วนตนเอง หรือมอบอ านาจให้ผู้อื่นด าเนินการได้ 

2.กรณีผู้สูงอายทุี่ได้รับเงินเบ้ียยังชีพผูสู้งอายุจากองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นใน
ปีงบประมาณทีผ่่านมา ให้ถือว่าเป็นผู้ได้ลงทะเบียนแล้ว และยื่นค าขอรับเบ้ียยังชีพผูสู้งอายุตาม
ระเบียบน้ีแลว้ 

3. กรณีผู้สูงอายทุี่มสีิทธไิด้รับเบ้ียยังชีพย้ายที่อยู่  และยังประสงค์จะรบัเงินเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุตอ้งไปแจ้งต่อองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นแห่งใหม่ที่ตนย้ายไป 

 
 
 
 
 



  
 

 
 
 

 
รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 
เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครฐั 
1.บัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐทีม่ีรปูถ่ายพรอ้มส าเนา 

จ านวน 1 ชุด 
2.ทะเบียนบ้านพร้อมส าเนา จ านวน 1 ชุด 
3.สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมส าเนา (กรณทีี่ผู้ขอรับเงินเบ้ียยังชีพ ผู้ประสงค์ขอรับ

เงินเบ้ียผู้สูงอายุผา่นธนาคาร) จ านวน 1 ชุด 
4.หนังสือมอบอ านาจ (กรณีมอบอ านาจให้ด าเนินการแทน) จ านวน 1 ฉบับ 
5.บัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐทีม่ีรปูถ่ายพรอ้มส าเนา

ของผู้รับมอบอ านาจ (กรณีมอบอ านาจให้ด าเนนิการแทน) จ านวน 1 ฉบับ 
6.สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมส าเนาของผู้รบัมอบอ านาจ (กรณีผู้ขอรับเงินเบี้ยยังชพี

ประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยงัชีพผู้สูงอายผุ่านธนาคารของผู้รับมอบอ านาจ) จ านวน 1 ชุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

***ขอรับแบบค าขอขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ และยื่นเอกสาร
ประกอบ ได้ท่ีงานพัฒนาชุมชน อบต.วังม่วง*** 



 
 

 
 
1.กรณีข้ึนทะเบียนใหม ่(กรณีอายุครบ 60 ปบีริบูรณ)์ 
 

 
                           

 
 
 
 
 
 
 
  2.กรณีย้ายที่อยู่เข้ามาอยู่ใหม่ในเขตพื้นท่ีต าบลวังม่วง 

 
 

 

สิทธิ์ในการรับเบี้ย
ยังชีพผู้สูงอาย ุ

ผู้สูงอายทุี่มีสทิธิรับเงินเบี้ยยังชีพเมือ่อายคุรบ 60 ปีบริบูรณ์ 
ในปงีบประมาณถัดไป (เกิดตั้งแต่วันที่ 1 เดือนตุลาคม 2504 – วันที่ 1 กันยายน 2505) 
ที่มาลงทะเบยีนตั้งแต่เดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 2563 หรือเดือนมกราคม – กันยายน 
2564 โดยจะได้รับเบ้ียยังชีพในเดือนถัดไปจากเดือนที่มอีายคุรบ 60 ปีบริบูรณ์  เช่น 
 

 นาง ก. เกิดเมือ่วันที ่20 สิงหาคม 2505 นาง ก.มาขึ้นทะเบียนใหม ่ที ่อบต.วังม่วง 
เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563 นาง ก. มีสิทธิรับเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ ที่ อบต.วังม่วง            
ในเดือนกันยายน 2565 เป็นต้นไป  

 

       ผู้สูงอายทุี่มีสทิธิรบัเงินเบี้ยยังชีพอยู่แลว้ในพื้นที่อื่น ภายหลังได้ยา้ยทะเบียน
บ้านเข้ามาอยู่ในพื้นที่ต าบลวังม่วง  ให้มาแจ้งขึน้ทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพต่อที่ 
อบต.วังม่วง แต่สิทธิในการรับเงินยังจะคงอยู่ทีเ่ดิมจนสิ้นปีงบประมาณ  เช่น 

 

           นาง ก.รักเงินเบ้ียยังชีพอยู่ อบต.แสนสุข ภายหลังได้แจ้งย้ายทีอ่ยู่มาอยูพ่ื้นที่
ต าบลวังม่วง ในวันที่ 20 สิงหาคม 2564 นาง ก. มาขึ้นทะเบียนใหม่ ที่ อบต.วังม่วง เมือ่
วันที่ 21 สิงหาคม 2564 แต่ นาง ก. จะยังคงรบัเงินเบี้ยยังชีพที่ อบต.แสนสุข อยู่จนถึง
เดือนกันยายน 2564 และมสีิทธริับเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ ที่ อบต.วังมว่ง ในเดือนตุลาคม 
2564 เป็นต้นไป 
 

   
 

 
 

***อยา่ลมืมาลงทะเบียนนะ
จ๊ะ*** 



 
 
 
 
 
  

ยื่นเอกสาร หลักฐาน กรอกแบบฟอร์ม 
“แบบค าขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ” 

 1.บัตรประจ าตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยส่งเสรมิคุณภาพชีวิตคนพิการ 
             ฉบับจริง พร้อมส าเนา 
  2.ทะเบียนบ้าน พร้อมส าเนา 
  3.สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร พร้อมส าเนา (เฉพาะหน้าที่แสดงชื่อและเลขที่บัญชี) 
 ส าหรับกรณีทีผู่้ขอรับเงนิเบ้ียความพิการประสงค์ขอรับเงินเบ้ียยังชีพผ่านธนาคาร 
 

หมายเหตุ: กรณีทีค่นพิการไม่สามารถมาลงทะเบียนด้วยตนเองอาจมอบอ านาจ เป็นลาย
ลักษณ์อักษรให้ผู้ดูแลคนพิการยื่นค าขอแทน แต่ต้องน าหลักฐานของคนพิการและคนดูแลคน
พิการไปแสดงต่อเจ้าหนา้ที่ด้วยคนพิการที่เป็นผูสู้งอายุสามารถลงทะเบยีนเพือ่ขอรับเบ้ียยังชีพ
ผู้สูงอายไุด้ด้วย 

                                                                          
---เพ่ือใช้สิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพต่อเนื่อง------ 

 
***กรณีได้รับเบ้ียยังชีพความพิการอยู่แล้วและได้ย้ายเขา้มาในพื้นที่ต าบลวังม่วง จะตอ้งมาขึ้น
ทะเบียนทีอ่งค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง อีกครั้งหน่ึงนับจากวันที่ย้ายเข้ามา*** 
 
 
 
 

ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงิน 
เบี้ยความพิการ 



 
 
 
 
 
   
    
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 

ก าหนดวันจ่ายเงนิเบี้ยยังชีพ ภายในวันที่ 10 ของทุกเดอืน 
 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิรับเงิน 
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและความพิการ 

 

 ให้ผู้มายื่นค าขอรับเบี้ยยังชีพมาตรวจสอบรายชื่อตามประกาศที่
บอร์ดประชาสัมพันธ์ ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง 
ภายในวันที่ 30 กันยายน ของทุกปี (นับจากวันสิ้นสุดก าหนด การยื่นขอ
ขึ้นทะเบียน วันที่ 30 กันยายน ของทุกปี) *ส าหรับคนพิการ ภายใน
เดือนถัดไป นับจากที่ได้มายื่นค าขอรับเงินเบี้ยความพิการ* 
 

 

การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ 

 กรมบัญชีกลาง จะด าเนินการเบิก – จ่ายเงินให้กับผู้สูงอายุและ
คนพิการที่มาขึ้นทะเบียน ไว้แล้ว โดยจะเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม ปี
ถัดไป โดยจะจ่าย เป็นเงินสด หรือ โอนเข้าบัญชีธนาคาร ตามที่
ผู้สูงอายุและคนพิการได้แจ้งความประสงค์ไว้ 



                   

                     ช่องทางการรับเงินเบี้ยยังชีพ 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้ประสงค์รับเงินผ่าน
ธนาคาร 

 

กรมบัญชีกลาง 

โอนเข้าบัญชีธนาคารใน 
นามผู้สูงอาย , ผู้พิการหรือ

มอบอ านาจ 



  
 

  
 
   

จ านวนเงินเบ้ียยังชีพตอ่เดือนที่ผูสู้งอายุจะได้รับในปัจจุบัน (ปี2564) 
การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ คิดในอัตราเบี้ยยังชีพแบบขั้นบันได 
แบบขั้นบันได หมายถึง การแบ่งช่วงอายุของ ผูสู้งอายุออกเป็นช่วงๆ หรือ 
เป็นขั้น ขึ้นไปเรื่อยๆ โดยเริ่ม ตั้งแต่อายุ 60 ปี 
 

**โดยค านวณตามปีงบประมาณมิใช่ปีปฏิทิน และไม่มีการเพ่ิมของอายุระหว่างปี** 
 

ตารางค านวณเงินเบี้ยยังชีพรายเดือน 
ส าหรับผู้สูงอายุ (แบบขั้นบันได) 

 

ขั้น ช่วงอายุ (ปี)   จ านวนเงิน (บาท) 
ขั้นที่ 1 60 – 69 ปี 600 
ขั้นที่ 2 70 – 79 ปี 700 
ขั้นที่ 3 80 – 89 ปี 800 
ขั้นที่ 4 90 ปี ขึ้นไป 1,000 

วิธีค านวณอายุของผู้สูงอาย ุ

 

   
                              
 

การค านวณเงนิเบีย้ยังชีพแบบขั้นบันได      
ส าหรับผู้สูงอาย ุ

 

แล้วปีนี้ ฉันจะได้เงินเบ้ียเท่าไร น้อ? 

     การนับอายุวา่จะอยู่ในขัน้ที่เท่าไหร่ ให้นับ ณ วันที่ 30 
กันยายน เทา่นั้น เช่น 
1.นาง ก. เกิดวันที่ 30 กนัยายน 2491 ณ วันที ่30  
กันยายน 2561 นาง ก.จะอายุ 70 ปี หมายความว่า นาง ก.
จะได้รับเงินเบ้ียยังชีพเดอืนละ 700 บาท ในเดือนตุลาคม 
2561 (งบประมาณปี 2562) 
2. นาง ข.เกิด 1 ตุลาคม 2591 ณ วันที่ 30กันยายน 2561 
นาง ข. จะอายุ 69 ปี หมายความว่า นาง ข. จะได้รับเงิน 
เบี้ยยังชีพเดือนละ 600 บาท เท่าเดิม จนกว่าจะถึงรอบปี
ถัดไป 
 



    
 
 
 

 
 

  
 
 
 
 
 

   1.ตาย 
   2.ย้ายภูมเิลาเนาไปนอกเขตต าบลวังม่วง 
   3.แจ้งสละสิทธิการขอรบัเงินเบี้ยยังชีพฯ 
   4.ขาดคุณสมบัติ 
 
 
 
 
 
 
   1. ตรวจสอบรายชื่อของตัวเอง 
   2. กรณีผู้รับเงินเบี้ยยังชีพ หรือผู้รับมอบอ านาจ แจ้งรับเป็นเงินสดต้องมารับเงิน

ให้ตรงตามวัน เวลา ที่ก าหนด 
   3. เมื่อย้ายภูมลิ าเนาจากต าบลวังม่วง ไปอยู่ภูมลิ าเนาอื่นต้องแจ้งขอ้มูลเพื่อให้ 

อบต.วังม่วง ได้รับทราบ 
   4. ให้ผู้ที่รับเบ้ียยังชีพผูสู้งอายุและคนพิการ แสดงการมีชีวิตอยู่ต่อ อบต.วังม่วง 
 ภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 
   5. กรณีตาย ให้ผู้ดูแลหรือญาติของผูสู้งอายุ หรอืคนพิการของผู้รับเบ้ียยังชีพแจ้ง

การตาย ให้ อบต.วังม่วง ได้รับทราบ (พร้อมส าเนามรณบัตร) ภายใน 7 วัน 
 
 
 

 การนับรอบปีงบประมาณ คือ 1 ตุลาคม – 30 กันยายน เช่น 
ปีงบประมาณ 2563 จะเริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 
ปีงบประมาณ 2564 จะเริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 

 

การสิ้นสุดการรับเงนิเบี้ยยังชีพ 

 

หน้าที่ของผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และคนพิการ 



 
 

 
 
   1. ไปพบแพทย์เฉพาะทางที่โรงพยาบาล เพื่อวนิิจฉัยและเอกสารรับรองความ

พิการ 
   2. ด าเนินการท าบัตรประจ าตัวคนพิการ สามารถติดต่อได้ที่ งานพัฒนาชุมชน 

ส านักงานปลัด อบต.วังม่วง หรือ ส านักพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
สระบุรี โดยใช้เอกสารดงัต่อไปนี ้

   2.1 เอกสารใบรับรองความพิการที่รับรองโดยแพทย์เฉพาะทาง (ตัวจริง) 
   2.2 รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว   จ านวน 2 รูป 
   2.3 ส าเนาทะเบียนบ้าน   จ านวน 1 ฉบับ 
   2.4 ส าเนาบัตรประจ าตวัประชาชนจ านวน 1 ฉบับ 
   2.5 ถ้าคนพิการมผีู้ดูแล ให้น าส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนา

ทะเบียนบ้านของผู้ดูแลคนพิการ จ านวนอย่างละ 1 ฉบับ 
   3. กรณีบุคคลอื่นที่ไม่ใช่คนพิการ และผู้ดูแลคนพิการมาติดต่อขอท าบัตรประจ า

คนพิการ ให้น าหลักฐาน ตามข้อ 2.4 – 2.5 มาด้วย 
   4. หลักจากได้บัตรประจ าตัวคนพิการให้ไปเปลีย่นสิทธผิู้พิการ(ท.74) ที่

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ในพื้นที่ต าบลวังม่วง ตามสิทธิหลักทีใ่ช้บัตรทองอยู่ 
(ส าหรับผูท้ี่ใช้สิทธิเบิกได้โดยตรงไม่ตอ้งท าตามข้อ 7) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ขั้นตอนการขอบัตรประจ าตัวคนพิการ 



 
 
 
   

   การด าเนินการต่ออายุบัตรประจ าตัวคนพิการ สามารถติดต่อได้ที่ งานพฒันา
ชุมชน ส านักงานปลัด อบต.วังม่วง หรือ ส านักพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดสระบุรี โดยใช้เอกสารดังต่อไปนี ้

   1.บัตรประจ าตัวคนพิการตัวจริง (บัตรเก่า) 
   2.รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จ านวน 2 รูป 
   3.ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านอย่างละ 1 ฉบับ 
   4.หลักฐานผู้ดูแลคนพิการที่มผีู้ดูแล ใช้ส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชน และ

ส าเนาทะเบียนบ้าน อยา่งละ 1 ฉบับ 
   5.กรณีบุคคลอื่นที่ไม่ใช้คนพิการ และผู้ดูแลคนพิการมาติดต่อขอต่ออายุบัตร

ประจ าตัวคนพิการให้น าหลักฐานตามข้อ 3 – 4 มาด้วย 
 
 
 
 
    
 

   การด าเนินการเปลีย่นผูดู้แลคนพิการ สามารถติดต่อได้ที่ งานพฒันาชมุชน 
ส านักงานปลัด อบต.วังม่วง หรือ ส านักพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
สระบุร ีโดยใช้เอกสารดงัต่อไปนี ้

   1.บัตรประจ าตัวคนพิการตัวจริง (บัตรเก่า) 
   2.ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านอย่างละ 1 ฉบับ 
   3.หลักฐานผู้ดูแลคนพิการคนเดิม ใช้ส าเนาบัตรประจ าตวัประชาชน และ

ส าเนาทะเบียนบ้าน อยา่งละ 1 ฉบับ 
   4.หลักฐานผู้ดูแลคนพิการคนใหม่ ใช้ส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชน และ

ส าเนาทะเบียนบ้าน อยา่งละ 1 ฉบับ 
   5.หนังสือรับรองการเป็นผู้ดูแลคนพิการ 
   6.ส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการของผู้รับรอง จ านวน 1 ฉบับ 
 
 

 

การต่ออายุบัตรประจ าตัวคนพิการ 

 

การเปลี่ยนผู้ดูแลคนพิการ 



 
 
 
 

 1. ผู้ป่วยเอดสม์ีสทิธิได้รบัเงินสงเคราะห์เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ตอ้งมีใบรบัรองแพทย์ซึ่ง
ออกโดย สถานพยาบาลของรัฐ ยืนยันว่าป่วยเป็นโรคเอดส์จริง 

 2. ผู้ป่วยเอดส์ตอ้งมีภมูลิ าเนาอยู่ในเขตต าบลวงัม่วง 
 3. การยื่นค าร้องขอรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ สามมารถยื่นค าร้องได้ที่ งานพัฒนาชุมชน 

ส านักงาปลัด อบต.วังมว่ง โดยน าหลักฐานมาเพื่อประกอบการยื่นดังนี ้
  3.1 ใบรับรองแพทย์ซึ่งออให้โดยสถานพยาบาลของรัฐ ยืนนังว่าป่วยดป็นโรคเอดส์จริง 
  3.2 บัตรประจ าตัวประชาชนฉบับจริง (พร้อมส าเนา) 
  3.3 ทะเบียนบ้านฉบับจริง (พรอ้มส าเนา) 
 4. กรณีที่ผู้ป่วยเอดสไ์มส่ามรถเดินทางมายื่นค าขอรับการสงเคราะห์ด้วยตนเองได้มอบ

อ านาจให้ผู้อุปการะมาด าเนินการแทนได ้
 5. กรณีผู้ป่วยเอดส์ เป็นผู้สูงอายุหรอืคนพิการ หรือเป็นทั้งผูสู้งอายุและคนพิการ สามารถ

ด าเนินการได้ทั้งหมด 
 6. กรณีผู้ป่วยเอดส์ได้รบัเบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดสแ์ล้ว ต่อมาได้ยา้ยภมูิล าเนา (ยา้ยทะเบียน

บ้าน) ไปอยู่ในเขตองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นอืน่ ผู้ป่วยเอดส์ต้องด าเนนิการยื่นค าร้อง
ขอรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ อีกครั้ง ณ องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นที่ยา้ยภูมิล าเนาเขา้ไป
อยู่ใหม่ (เพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จากองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นที่ยา้ยเขา้ไป
อยู่ใหม่) ซึ่งถ้าผู้ป่วยเอดส์ไม่ด าเนินการยื่นค ารอ้งขอรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ อีกครั้ง ณ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ย้ายภูมลิ าเนาเข้าไปอยู่ใหม่ ผู้ป่วยเอดส์จะได้รับเงินเบ้ียยังชีพ
ผู้ป่วยเอดส์ ถึงเดือนที่ยา้ยภูมลิ าเนา เท่านั้น 

ข้อแนะน าส าหรับการยื่นค าร้องเพ่ือขอรับเงนิเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 
7.กรณีคนพิการที่ได้รับเงินเบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส ์เสียชีวิต ผู้ดูแลหรือญาติของผู้ป่วยเอดส์ที่
เสียชีวิตต้อง แจ้งให้ งานพัฒนาชุมชน อบต.วังม่วง ทราบ ภายใน 7 วนั

 

ข้อแนะน าส าหรับการยื่นค าร้องเพื่อขอรับเงินเบี้ยยงัชีพผู้ป่วยเอดส์ 

 

ใบรับรองแพทย์จะต้องระบุว่าป่วยเป็น โรคเอดส์ /AIDs 
เท่านั้น หากระบุว่าป่วยเป็น HIV หรือภูมิคุ้มกันบกพร่องจะ
ไม่เข้าหลักเกณฑ์การรัยเงินสงเคราะห ์



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 แบบค ารอ้งขอลงทะเบียน (ดร.01) 

 แบบรับรองสถานะของครัวเรือน (ดร.02) 

 บัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ปกครอง 

 สูติบัตรเด็กแรกเกิด 

 สมุดบัญชีเงินฝากของผู้ปกครอง (กรุงไทย ออมสิน หรือ ธกส.) อยา่งใดอย่างหนึ่งเทา่นั้น 

 สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก (เฉพาะหนา้ที่ 1 ที่มีชื่อของหญิงตั้งครรภ)์ 

 ใบรับรองเงินเดือน หรือหนังสือรับรองรายได้ของทุกคนในครัวเรือนที่มีรายได้ประจ า 

 ส าเนาเอกสาร หรอืบัตรข้าราชการ เจ้าหนา้ที่ของรัฐ บัตรแสดงสถานะหรือต าแหน่ง หรือ
เอกสารอื่นใด ที่แสดงตนของผู้รับรองคนที่ 1 และผูร้ับรองคนที่ 2  

 

สอบถามข้อมูลเพิม่เตมิได้ที่  
 ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระบุรี เบอร์โทรศัพท์ 036-340779 
 องค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง งานพัฒนาชุมชน เบอร์โทรศัพท์ 036-730691 
 
 

           โครงการ เงินอดุหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกดิ 
 

 
 
 
 
 

กรุงเทพมหานคร ณ ส านักงานเขต 
เมืองพัทยา ณ ศาลาว่าการเมืองพัทยา 
ส่วนภูมิภาค ณ องค์การบริหารส่วนต าบล
หรือเทศบาล 
 
 
 
 
 

 สถานท่ีรับลงทะเบียน 

 
 
 
 

 ผู้ปกครอง มีสัญชาติไทย เป็นบุคคลท่ีรับเด็กแรกเกิดไว้
ในความอุปการะ เด็กแรกเกิดต้องอาศัยรวมอยู่ด้วย 
 เด็กแรกเกิด มีสัญชาติไทย เกิดตั้งแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 
2558 เป็นต้นไป จนมีอายุครบ 6 ปี อยู่ในครัวเรือนท่ีมี
รายได้น้อย สมาชิกครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน 100,000 
บาท ต่อคน ต่อปี ไม่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของหน่วยงานของ
รัฐหรือเอกชน 
 

 

คุณสมบัติของผู้ลงทะเบียน 

เอกสารประกอบการลงทะเบียน 



 

 
 
 
การย่ืนค าขอ 
 ผู้รับผิดชอบจัดการศพยื่นค าขอ ภายใน 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่ออกใบมรณบัตร 

 ยื่นเอกสารได้ท่ี ณ ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หรือท่ีว่าการอ าเภอวังม่วง  

หรือองค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง  

เอกสารประกอบการยื่นค าขอเงินค่าจัดการศพ 
 ใบมรณบัตรของผู้สูงอายุฉบับจริง 
 บัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้สูงอายุ 
 บัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรอื่นท่ีออกโดยหน่วยงานของรัฐ ที่มีรูปถ่ายและเลขประจ าตัวประชาชน
ของผู้ยื่นค าขอ 
 กรณีการจัดการศพตามประเพณีโดยมูลนิธิ สมาคม วัด มัสยิด โบสถ์ให้แนบหนังสือแสดงการ
จดทะเบียน หรืออนุญาตให้สร้าง จัดตั้ง หรือด าเนินงานมูลนิธิ สมาคม วัด มัสยิด โบสถ์ ด้วย 
 สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ยื่นค าขอ 
 แบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ Krungthai Corporate Online 
 แบบค าขอรับเงินสงเคราะห์ และรับรองผู้รับผิดชอบในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี (ศผส.01) 
 ผู้สูงอายุท่ีมีคุณสมบัติตามเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่ยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือยังไม่ได้
ลงทะเบียน ให้ผู้อ านวยการเขต หรือนายอ าเภอ หรือก านัน หรือผู้ใหญ่บ้าน หรือนายกเทศมนตรี หรือนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล หรือนายกเมืองพัทยา หรือประธานชุมชนเป็นผู้รับรอง (ตามแบบ ศผส.02) 
 ผู้สูงอายุท่ีอยู่ในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุสถานสงเคราะห์ สถานดูแล สถานคุ้มครอง 
หรือสถานใดๆ ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้หัวหน้าหน่วยงานเป็นผู้รับรอง (ตามแบบ ศผส.01 
และ ศผส.02) 
 

คุณสมบัติผูสู้งอายุที่เสยีชีวิตขอรับค่าจัดการศพผู้สูงอายุ 

 มีอายุเกินหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไป 

 มีสัญชาติไทย 

 ผู้สูงอายุท่ีมีบัติสวัสดิการแห่งรัฐ เว้นแต่ผู้สูงอายุท่ีมีคุณสมบัติตามเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แต่ยังไม่มี
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือยังไม่ได้ลงทะเบียน ให้ผู้อ านวยการเขต หรือนายอ าเภอ หรือก านัน หรือ
ผู้ใหญ่บ้าน หรือนายกเทศมนตรี หรือนายกองค์การบริหารส่วนต าบล หรือนายกเมืองพัทยา หรือประธาน
ชุมชน เป็นผู้รับรอง 

โครงการสนับสนุนการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี 
 การช่วยเหลือเปน็เงิน รายละ 3,000 บาท 



-2- 

 การสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณีตามประกาศนี้ ให้รวมถึงผู้สูงอายุซึ่งอยู่ในศูนย์
พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ สถานสงเคราะห์ สถานดูแล สถานคุ้มครอง หรือสถานใดๆ ของรัฐ
หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท่ีด าเนินการในลักษณะเดียวกัน ซึ่งจัดการศพตามประเพณีโดยมูลนิธิ 
สมาคมวัด มัสยิด โบสถ์ 

การพิจารณาอนุมัติจ่ายเงิน : พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระบุร ี

ช่องทางการรับเงิน ผ่านช่องทาง โดยวิธีใดวิธีหนึ่งตามล าดับ ดังนี้ 
 โอนเงินเข้าบัญชีเงนิฝากธนาคารของผู้มสีทิธิรับเงิน ผ่านระบบ Krunthai Corporate 
Online 

 เช็ค 

 เงินสด 

 

 

 

 

 

 

 
 


