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คู่มือการปฏิบัติงานด้านสวัสดิการสังคม 

http://www.poonpang.go.th/


ค าน า 
 

กองสวัสดิการสังคม  องค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพง  มีบทบาทหน้าท่ีในการจัด
สวัสดิการสังคมให้กับผู้ด้อยโอกาสทางสังคม  การสงเคราะห์ประชาชนผู้ทุกข์ยาก  ขาดแคลน  ไร้ท่ีพึ่ง  
ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพงและส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับบุคคลเหล่านี้   รวมท้ัง         
มีบทบาทหน้าท่ีในการด าเนินการรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ   ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์  เพื่อให้รับเงิน    
เบี้ยยังชีพ  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่าย
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๒ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 
2560 , (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 , (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2562  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย        
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๓ 
และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2 ) พ.ศ. 2560 , (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 

ดังนั้น องค์การบริหารต าบลโพนแพง จึงได้จัดท าคู่มือการการด าเนินงานกอง
สวัสดิการสังคมขึ้น  เพื่อให้ประชาชนท่ีมาขอรับบริการได้มีความเข้าใจท่ีถูกต้อง  มีแนวทางในการ
ปฏิบัติท่ีชัดเจน  ซึ่งจะน าไปสู่ความสะดวก  รวดเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุดในการขอรับบริการของ
ประชาชน  

องค์การบริหารต าบลโพนแพง  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือฉบับนี้จะเป็นประโยชน์      
แก่ประชาชนในพื้นท่ีต าบลโพนแพงหรือประชาชนท่ัวไป  ให้มีความเข้าใจท่ีถูกต้องถึงสิทธิท่ีพึงได้รับ 
รวมท้ังทราบแนวทางในการปฏิบัติท่ีชัดเจน  ซึ่งจะท าให้เกิดประโยชน์สูงสุดประชาชนท่ีมาขอรับ
บริการต่อไป 

 
 

ศตวรรษ  ภูมิลุน 
          นักพัฒนาชุมชน  
  องค์การบริหารต าบลโพนแพง 



 ภารกิจกองสวัสดิการสงัคม 
 

กองสวัสดิการสังคม  มีหน้าท่ีความรับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานการสงเคราะห์ การดูแล
คุณภาพชีวิตประชาชน เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการทุพลภาพ และผู้ด้อยโอกาส การส่งเสริมสวัสดิการ
เด็กและเยาวชน การพัฒนาชุมชน การจัดระเบียบชุมชน การจัดไหม้มีและสนับสนุนกิจกรรมศูนย์
เยาวชน การส่งเสริมงานประเพณีท้องถิ่น และงานสาธารณะ การให้ค าปรึกษาแนะน าหรือตรวจสอบ
เกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคม การส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ การเสนอแนะเกี่ยวกับการส่งเสริมการ
วิจัย การวางโครงการการส ารวจจัดเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติ เพื่อน าไปใช้ประกอบการพิจารณา 
ก าหนดนโยบาย แผนงานและแนวทางการปฏิบัติในการจัดสวัสดิการ และปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง
หรือได้รับมอบหมายโดยแบ่งส่วนราชการภายใน ดังนี้ 

 

๑. งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน มีหน้าท่ีความรับผิดชอบ 
- งานกิจการสตรีและผู้สูงอายุ 
- งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน 
- งานส่งเสริมและสวัสดิการครอบครัว 
- งานชมรมผู้สูงอายุ 
- งานกองทุนสวัสดิการสังคม 
- งานส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์พัฒนาครอบครัว 
- งานส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์บริการทางสังคมแบบมีส่วนร่วม 
- งานผลิตและเผยแพร่เอกสารทางราชการเกี่ยวกับงานส่งเสริมและสวัสดิการสังคม 
- งานประสานความร่วมมือกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อการสวัสดิการสังคม 
- งานส่งเสริมสนับสนุนนโยบายของทางราชการ 
- งานส ารวจและจัดตั้งชุมชน 
- งานคัดเลือกคณะกรรมการชุมชนรับผิดชอบในการปรับปรุงชุมชนของตนเอง 
 

๒. งานสังคมสงเคราะห ์มีหน้าท่ีความรับผิดชอบ 
- งานสงเคราะห์ประชาชนผู้ทุกข์ยาก ขาดแคลนไร้ท่ีพึ่ง 
- งานส่งเสริมสวัสดิภาพเด็กและสตรีและสงเคราะห์หญิงบางประเภท 
- งานเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ 
- งานสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสประเภทต่างๆ 
- งานสงเคราะห์ครอบครัวและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการด าเนินชีวิตและครอบครัว 
- งานนโยบายเร่งด่วนด้านสังคมสงเคราะห์ต่างๆ 
- งานให้ค าปรึกษา แนะน า และเผยแพร่ความรู้ในด้านสังคมสงเคราะห์ 
- งานผลิตและเผยแพร่เอกสารทางราชการเกี่ยวกับงานสังคมสงเคราะห์ 
- งานประสานความร่วมมือกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อการสังคมสงเคราะห์ 



๓. งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตร ีมีหน้าท่ีความรับผิดชอบ 
- การฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับงานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพสตรี 
- งานส่งเสริมและจัดตั้งกลุ่มอาชีพ 
- งานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน 
- งานพัฒนารูปแบบและคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน 
- งานประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ 
- งานส่งเสริมสนับสนุนนโยบายของทางราชการ 

 

๔. งานธุรการ มีหน้าท่ีความรับผิดชอบ 
- งานด้านธุรการ รับ-ส่ง หนังสือ ของกองสวัสดิการสังคม 
- งานด้านการเตรียมการจัดประชุมต่างๆ และจัดท าบันทึกรายงานการประชุม 
- งานจัดท าฎีกาต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องในงานกองสวัสดิการสังคม 
- งานเอกสารทางราชการ พิมพ์หนังสือ ค าสั่ง ระเบียบ ท่ีเกี่ยวข้อง 
 

 
 



 การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ 
การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับสิทธิ์ในการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ นั้น บุคคลท่ีจะสามารถ

ลงทะเบียนต้องเป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕2 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้ 

 

 
 

 คุณสมบัติของผู้มสีิทธขิึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
 

 ผู้สูงอาย ุตรวจสอบดูคุณสมบัติของตัวเอง ตามรายการดังนี้  
(1) มีสัญชาติไทย  

 

(2) มีภูมิล าเนาอยู่ในเขต อบต.โพนแพง (ตามทะเบียนบ้าน)  
 

(3) เป็นผู้ท่ีมีอายุ 60 ปีบริบูรณ์นับจนถึง 1 กันยายน 2563 ให้ผู้สูงอายุรายใหม่ท่ียังไม่เคย
ลงทะเบียนมาก่อนซึ่ง เป็นผู้สูงอายุท่ีมีอายุครบ 60 ปี บริบูรณ์แล้ว และผู้สูงอายุท่ี จะมี
อายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ นับจนถึง 1 กันยายน 2564 (เกิดก่อน 2 กันยายน 2504)  

 

(4) ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใด จากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือ
องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น ได้แก่ ผู้รับเงินบ านาญ เบี้ยหวัด บ านาญพิเศษ หรือเงินอื่นใดในลักษณะ
เดียวกัน ผู้สูงอายุท่ีอยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ได้รับเงินเดือน 
ค่าตอบแทน รายได้ประจ าหรือผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นท่ีรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จัดให้เป็นประจ า ยกเว้นผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงิน
สงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

 
หมายเหตุ : กรณีผู้สูงอายุท่ีได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุอยู่แล้วในเขตต าบลอื่น และได้ย้ายเข้ามา

ในพื้นท่ีต าบลโพนแพง จะต้องมาขึ้นทะเบียนท่ี อบต.โพนแพง ได้ตลอดเวลานับตั้งแต่วันท่ีย้ายเข้ามา 
เพื่อใช้สิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพต่อเนื่องในปีงบประมาณถัดไป 



 ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  
 

ยื่นเอกสาร/หลักฐาน        กรอกแบบฟอร์ม “แบบค าขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ” 
ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://www.poonpang.go.th/ หรือสามารถรับแบบฟอร์มได้ที่กอง
สวัสดิการสังคม 
 

หลักฐานประกอบการยื่นค าขอ ดังนี้ 
 

 บัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรอื่นท่ีออกโดยหน่วยงานของรัฐท่ีมีรูปถ่าย  

 
 

 ทะเบียนบ้าน  

 
 

 สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (กรุงไทย/ออมสิน/ธกส.)  
ส าหรับกรณีท่ีผู้ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผ่านธนาคาร  

 
 

หมายเหตุ : ในกรณีผู้สูงอายุที่ไม่สามารถมาลงทะเบียนด้วยตนเอง สามารถมอบอ านาจให้
ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นค าขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ โดยให้ผู้รับมอบอ านาจติดต่อที่ อบต.โพนแพง พร้อม
น าเอกสารดังที่กล่าวมาข้างต้นของผู้รับมอบอ านาจมาด้วย 
 
 

    
 

 

http://www.poonpang.go.th/


 

 

 

 

 การรับลงทะเบียนผู้พิการ 
การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับสิทธิ์ในการรับเบี้ยยังชีพผู้พิการ นั้น บุคคลท่ีจะสามารถ

ลงทะเบียนต้องเป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่าย      
เบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๓ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2)           
พ.ศ. 2560  ดังนี้ 

 
 คุณสมบัติของผูม้ีสิทธขิึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ 

 
ผู้พิการตรวจสอบดูคุณสมบัติของตัวเอง ตามรายการดังนี้  
 

(1) มีสัญชาติไทย 
 

(2) มีภูมิล าเนาอยู่ในเขต อบต.โพนแพง (ตามทะเบียนบ้าน)  
 

(3) มีบัตรประจ าตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม คุณภาพชีวิตคนพิการ  
 

(4) ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ในความอุปการะของสถานสงเคราะห์ของรัฐ 
 

 
 
หมายเหตุ : กรณีได้รับเบี้ยยังชีพคนพิการอยู่แล้ว และได้ย้ายเข้ามาในพื้นท่ีต าบลโพนแพง 

จะต้องมาขึ้นทะเบียนใหม่ท่ี อบต.โพนแพงทันที เพื่อรับเงินเบี้ยความพิการในเดือนถัดไป 
  



ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยความพิการ  
 
ยื่นเอกสา/ หลักฐาน        กรอกแบบฟอร์ม “แบบค าขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ” 
ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://www.poonpang.go.th/ หรือสามารถรับแบบฟอร์มได้ที่กอง
สวัสดิการสังคม  
 
หลักฐานประกอบการยื่นค าขอ ดังนี้ 
 
 บัตรประจ าตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการฉบับจริง  

 

 ทะเบียนบ้าน  

 

 สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (กรุงไทย/ออมสิน/ธกส.) ส าหรับกรณีท่ีผู้ขอรับเงินเบี้ยยังชีพ      
คนพิการ ประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผ่านธนาคาร  

 
 

หมายเหตุ : กรณีท่ีคนพิการไม่สามารถมาลงทะเบียนด้วยตนเอง สามารถมอบอ านาจเป็นลายลักษณ์
อักษรให้ผู้ดูแลคนพิการย่ืนค าขอแทน ซึ่งต้องน าหลักฐานท่ีกล่าวมาข้างต้นของคนพิการและคนดูแล
คนพิการไปแสดงต่อเจ้าหน้าท่ีด้วย  
 

ข้อควรทราบ : คนพิการที่เป็นผู้สูงอายุสามารถลงทะเบียนเพ่ือขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ 
ซึ่งจะท าให้ได้ท้ังเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ 

  

http://www.poonpang.go.th/


 ขัน้ตอนการขอบัตรประจ าตัวคนพิการ  

1. ไปพบแพทย์เฉพาะทางที่โรงพยาบาล เพื่อวินิจฉัยและออกเอกสารรับรองความพิการ 
  

2. ด าเนินการท าบัตรประจ าตัวคนพิการได้ที่ ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์จังหวัดนครพนม (ศาลากลางจังหวัดนครพนม ) หรือ กองสวัสดิการสังคม อบต.โพนแพง 
โดยใช้เอกสารดังต่อไปนี้  

 

2.1 เอกสารรับรองความพิการท่ีรับรองโดยแพทย์เฉพาะทาง (ตัวจริง) 
  

2.2 รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จ านวน 2 รูป  
 

2.3 ทะเบียนบ้าน 
  

2.4 บัตรประจ าตัวประชาชน  
 

2.5 ถ้าคนพิการมีผู้ดูแล ให้น าเอกสารตามข้อ 2.3 และ 2.4 ของผู้ดูแลมาด้วย  
 

3. กรณีบุคคลอื่นที่ไม่ใช่คนพิการและผู้ดูแลคนพิการมาติดต่อขอท าบัตรประจ าตัวคนพิการ 
ให้น าหลักฐาน ตามข้อ 2.4 – 2.5 มาด้วย  

 
 การต่ออายุบัตรประจ าตัวคนพิการ 

 

การด าเนินการต่ออายุบัตรประจ าตัวคนพิการ สามารถต่อได้ที่ ส านักพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม (ศาลากลางจังหวัด) หรือ ยื่นเอกสารได้ที่ กองสวัสดิการสังคม
อบต.โพนแพง โดยใช้เอกสารดังต่อไปนี้  

 

1. เอกสารรับรองความพิการ โดยไปพบแพทย์เฉพาะทางท่ีโรงพยาบาลเพื่อวินิจฉัยและออก
เอกสารรับรองความพิการ  

 

2. สมุด/บัตรประจ าตัวคนพิการเล่มเดิม  
 

3. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จ านวน 1 รูป  
 

4. บัตรประจ าตัวประชาชนและทะเบียนบ้าน  
 

5. กรณีคนพิการมีผู้ดูแล ให้น าบัตรประจ าตัวประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้ดูแลมา 
 

6. กรณีบุคคลอื่นท่ีไม่ใช่คนพิการและผู้ดูแลคนพิการมาติดต่อขอต่ออายุบัตรประจ าตัวคนพิการ
ให้น าหลักฐานตามข้อ 3-4 มาด้วย 

 
 



 การเปลี่ยนผู้ดูแลคนพกิาร 
 

การด าเนินการเปลี่ยนผู้ดูแลคนพิการ สามารถติดต่อได้ที่ ส านักงานพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม(ศาลากลาง จังหวัดนครพนม) โดยใช้เอกสารดังต่อไปนี้  

 
1. สมุด/บัตรประจ าตัวคนพิการ  
 

2. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ฉบับ  
 

3. หลักฐานผู้ดูแลคนพิการคนเดิม ใช้ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้าน 
อย่างละ 1 ฉบับ  

 

4. หลักฐานผู้ดูแลคนพิการคนใหม่ ใช้ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้าน 
อย่างละ 1 ฉบับ  

 

5. หนังสือรับรองการเป็นผู้ดูแลคนพิการ  
 

6. ส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการของผู้รับรอง จ านวน 1 ฉบับ (ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ส.อบต. หรือ 
ข้าราชการ ระดับ 3 ขึ้นไป) 

 
 
 
 
 
 

  



 การรับลงทะเบียนผู้ป่วยเอดส์หรอืโรคภูมิคุม้กนับกพร่อง (AIDs) 
การรับลงทะเบียนป่วยเอดส์หรือผู้ป่วยโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง (AIDs) นั้น บุคคลท่ีจะสามารถ

ลงทะเบียนต้องเป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อ
การยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  ดังนี้ 

 

 คุณสมบัติของผูม้ีสิทธขิึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์
 

(1) ผู้ป่วยเอดส์มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ต้องมีใบรับรองแพทย์ซึ่งออก
ให้โดยสถานพยาบาลของรัฐยืนยันว่าป่วยเป็นโรคเอดส์จริง 

(2) ผู้ป่วยเอดส์ต้องมีภูมิล าเนาอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพง 
(3) ใบรับรองแพทย์จะต้องระบุว่าป่วยเป็น โรคเอดส์/AIDs เท่านั้น หากระบุว่าป่วยเป็น HIV 

หรือภูมิคุ้มกันบกพร่อง จะไม่เข้าหลักเกณฑ์การรับเงินสงเคราะห์ 
  

 การย่ืนค าร้องขอรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์
สามารถยื่นค าร้องได้ท่ี กองสวัสดิการสังคม โดยน าหลักฐานมาเพื่อประกอบการย่ืน ดังนี้  
 
 ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้โดยสถานพยาบาลของรัฐยืนยันว่าป่วยเป็นโรคเอดส์จริง  

 

 บัตรประจ าตัวประชาชนฉบับจริง  
 

 ทะเบียนบ้านฉบับจริง  
 

 สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (กรุงไทย/ออมสิน/ธกส.) ส าหรับกรณีท่ีผู้ขอรับเงินเบี้ยยังชีพ      
ประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผ่านธนาคาร 

 

 กรณีท่ีผู้ปว่ยเอดส์ไม่สามารถเดินทางมายื่นค าขอรับการสงเคราะห์ ด้วยตนเองได้สามารถมอบ
อ านาจให้ผู้อุปการะมาด าเนินการแทนได้  

 

 กรณีผู้ป่วยเอดส์ เป็นผู้สูงอายุหรือคนพิการหรือเป็นท้ังผู้สูงอายุและคนพิการ สามารถ
ลงทะเบียนเพ่ือขอรับสิทธิ์ได้โดยไม่ซ้ าซ่อน 

 

 กรณีผู้ป่วยเอดส์ได้รับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์แล้วต่อมาได้ย้ายภูมิล าเนา(ย้ายชื่อในทะเบียนบ้าน) 
ไปอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ผู้ป่วยเอดส์ต้องด าเนินการยื่นค าร้องขอรับเบี้ยยัง
ชีพผู้ป่วยเอดส์อีกครั้ง ณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ย้ายภูมิล าเนาเข้าไปอยู่ใหม่ (เพื่อรับเงิน
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีย้ายเข้าไปอยู่ใหม่) ซึ่งถ้าผู้ป่วยเอดส์ไม่
ด าเนินการยื่นค าร้องขอรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์อีกครั้ง ณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีย้าย
ภูมิล าเนาเข้าไปอยู่ใหม่ ผู้ป่วยเอดส์จะได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ถึงเดือนท่ีย้ายภูมิล าเนา 
เท่านั้น  



ข้อควรทราบ 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
  



 

 



ทะเบียนเลขที่........................../25..... 

แบบค าขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25...... 
  

 
 
 
 
 
ข้อมูลผู้สูงอายุ 
             เขียนที ่   องค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพง 
              วันท่ี..............เดือน..................................พ.ศ. ....................... 
 

ด้วยข้าพเจ้า  (นาย/นาง/นางสาว)  ช่ือ  .......................... ........................... นามสกุล....................................... ...........                                                                        
เกิดวันที่............เดือน .....................................พ.ศ. .......................อายุ.............ปี  สัญชาติ........................................มีช่ืออยู่ใน
ส าเนาทะเบียนบ้านเลขที่ .......................หมู่ที่/ชุมชน....................ตรอก/ ซอย ...................................ถนน.............................. 
ต าบล.......โพนแพง..........อ าเภอ............ธาตุพนม............จังหวัด ............นครพนม..............รหัสไปรษณีย์ ......48110.........โทร
ศัพท์............................................................................. 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้สูงอายุที่ยื่นค าขอ   ----             
สถานภาพสมรส    โสด    สมรส   หม้าย   หย่าร้าง    แยกกันอยู่     อ่ืน ๆ  ........................ 
รายได้ต่อเดือน....................................................บาท   อาชีพ............................................................................ 

ข้อมูลทั่วไป : สถานภาพการรับสวัสดิการภาครัฐ  
  ไมไ่ด้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ         ได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์    
  ได้รับการสงเคราะห์เบี้ยความพิการ       ย้ายภูมิล าเนาเข้ามาอยู่ใหม่ เมื่อ .......................................................................... 

 มีความประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25......... โดยวิธีดังต่อไปนี้ (เลือก 1 วธิี)  
 รับเงินสดด้วยตนเอง        รับเงินสดโดยบุคคลที่ได้รับมอบอ านาจจากผู้มีสิทธิ 
 โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มีสิทธิ  โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลที่ได้รับมอบอ านาจจากผู้มีสิทธิ ์ 
พร้อมแนบเอกสาร ดังนี้ 
 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาบัตรอ่ืนที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย  ส าเนาทะเบียนบ้าน 
 ส าเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร(ในกรณีผู้ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผ่านธนาคาร) 
  หนังสือมอบอ านาจพร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจ 
  ส าเนาบัญชีเงินฝากธนาคาร .................................บญัชเีลขท่ี..............................................ช่ือบัญชี.............................................. 

        “ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าเปน็ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ไม่ไดเ้ป็นผู้รับบ านาญ เบี้ยหวัด บ านาญ
พิเศษ บ าเหน็จรายเดือน หรือสวัสดิการเป็นรายเดือนจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ” 

(ลงชื่อ) ....................................................................               (ลงชื่อ)  .........................................................................                          
           (.................................................................)                              (....................................................................)           

                          ผู้ยื่นค าขอ/ผู้รับมอบอ านาจยื่นค าขอ                                       เจ้าหน้าที่ผู้รับลงทะเบียน 
หมายเหตุ ให้ขีดฆ่าข้อความที่ไม่ต้องการออก และท าเครื่องหมาย  ในช่อง   หน้าข้อความที่ต้องการ 

เฉพาะกรณีผูสู้งอายุมอบอ านาจให้บุคคลอื่นมายื่นค าขอลงทะเบยีนแทน 

     ผู้ยื่นค าขอฯ แทนตามหนังสือมอบอ านาจ  เกี่ยวข้องเป็น..................................................................กับผู้สูงอายุที่ขอลงทะเบียน 
ชื่อ –สกุล (ผู้รับมอบอ านาจ) ...................................................................................................เลขประจ าตัวประชาชนผู้รับมอบอ านาจ  
----     ที่อยู่.............................................................................................................................. 
....................................................................................................................................................โทรศัพท์............................................... 
 



- ๒ – 

ความเห็นเจ้าหน้าที่ผู้รับลงทะเบียน 

เรียน คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ 
       ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของ นาย/นาง/นางสาว/ 
........................................................................................  
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน     
----   แล้ว  

  เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน  
 เป็นผู้ที่ขาดคุณสมบัติ เนื่องจาก
........................................................................................ 
........................................................................................  

 
(ลงชื่อ)      ...............................................                   
             (...............................................) 
                    เจ้าหน้าที่ผู้รับลงทะเบียน 
 

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ     

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโขงเจียม 
       คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติได้ตรวจสอบแล้ว 
มีความเห็นดังนี้ 

  สมควรรับลงทะเบียน     ไม่สมควรรับลงทะเบียน 
 
กรรมการ  (ลงชื่อ)  ...........................................................  
                           (    นางสาวใจเพชร  กุลทะเล     ) 
 

กรรมการ (ลงชื่อ)   ...........................................................    
                           (    นางสาวจินตนา  ลาดพิลา    ) 
 

กรรมการ (ลงชื่อ)    ...........................................................      
                             (      นางสาวสดุา  ลาลยั        )           
 

ค ำสั่ง 
   รับลงทะเบียน      ไม่รับลงทะเบียน       อื่น ๆ .................................................................................................................... 
 
                                        (ลงชื่อ)............................................................  

(นายปิยะศักดิ์  สุริยนต์) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพง 

วัน/เดือน/ปี  ............................................................................ 
 

ตัดตามรอยเส้นประ ใหผู้สู้งอายุที่ยื่นค าขอลงทะเบียนเก็บไว้                        .............................    
    ทะเบียนเลขที่..................../25....... 

ยื่นแบบค าขอลงทะเบียนเมื่อวันท่ี ....................... เดือน ........................................... พ.ศ. ........................... 

        การลงทะเบียนครั้งนี้ เพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 โดยจะได้รับเงิน          
เบี้ยเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ต้ังแต่เดือนตุลาคม ๒๕63 ถึง เดือนกันยายน ๒๕64 ในอัตราแบบขั้นบันได ภายในวันที่ ๑๐ ของทุกเดือน   กรณี
ผู้สูงอายุย้ายภูมิล าเนาไปอยู่ที่อ่ืน (ต้ังแต่วันที่ 1 ธันวาคม ๒๕62 ถึง วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕63) จะต้องไปลงทะเบียนยื่นค าขอรับ
เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ณ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕63 ทั้งนี้เพื่อเป็นการรักษาสิทธิให้
ต่อเนื่อง 



ทะเบียนเลขที่........................../25..... 

แบบค าขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25...... 
 เฉพาะกรณีคนพิการมอบอ านาจหรือผู้ดูแลคนพิการลงทะเบียนแทน : ผู้ยื่นค าขอฯแทน ตามหนังสือมอบอ านาจเกี่ยวข้องกับคนพิการ 
ที่ขอข้ึนทะเบียน โดยเป็น  บิดา-มารดา  บุตร  สามี-ภรรยา  พี่น้อง   ผู้ดูแลคนพิการตามระเบยีบฯ 
ช่ือ – สกุล (ผูร้ับมอบอ านาจ/ผูดู้แลคนพิการ)................................................................................................................................................      
เลขประจ าตัวประชาชน--- ที่อยู่.............................................................................................. 
.............................................................................................................................โทรศัพท์............................................................................. 

     ข้อมูลคนพิการ 

           เขียนที ่ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพง 
        วันที่.............เดือน...........................................พ.ศ............... 
 

 ค าน าหน้านาม  เด็กชาย  เด็กหญิง  นาย  นาง   นางสาว    อ่ืนๆ (ระบุ)................... 
ชื่อ.............................................................................นามสกุล........... ....................................................................... 
เกิดวันที่.................เดือน...............................พ.ศ........................อายุ.................ป ี  สัญชาติ.. ................................. 
ชื่อที่อยู่ส าเนาในทะเบียนบ้านเลขที่.............................หมู่ที่ ..............ตรอก/ ซอย...................................................  
ถนน...............................ต าบล/แขวง..............โพนแพง...........อ าเภอ/เขต.......................ธาตุพนม.......................... 
จังหวัด..............นครพนม..............รหัสไปรษณีย์................48110.................โทรศัพท์.......................................... 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้สูงอายุที่ยื่นค าขอ  --- 
ประเภทความพิการ   ความพิการทางการเห็น     ความพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรมหรือออทิสติก 
        ความพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย   ความพิการทางสติปัญญา 
        ความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย   ความพิการทางการเรียนรู้ 
สถานภาพสมรส   โสด    สมรส    หม้าย    หย่าร้าง    แยกกันอยู่    อ่ืนๆ  ..................... 
บุคคลอ้างอิงที่สามารถติดต่อได้......................................................................โทรศัพท์............................................  
เกี่ยวข้องโดยเป็น     บิดา – มารดา   บุตร    สามี – ภารยา    พ่ีน้อง    อ่ืน ๆ ……………………… 
สถานการณ์รับสวัสดิการภาครัฐ  ยังไม่ได้รับการสงเคราะหเ์บี้ยยังชีพ    อยู่ในเขตบัญชีส ารองการสงเคราะหเ์บี้ยยังชีพ 
 

 มีความประสงค์ขอรับเบี้ยยังชีพคนพิการ ประจ าปี งบประมาณ 25........ โดยวิธีดังต่อไปนี้ ( เลือก 1 วิธี ) 
  รับเงินด้วยตัวเอง      รับเงินสดโดยบุคคลที่ได้รับมอบอ านาจจากผู้มีสิทธิ 
  โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มีสิทธิ   โอนเข้าบญัชเีงินฝากฯในนามบุคคลไดร้ับมอบอ านาจจากผู้มสีทิธิ 
ธนาคาร..................................................................เลขที่บัญชี............................................................................. ....... 
ชื่อบัญชี............................................................................................................................ . 
พร้อมแนบเอกสาร  ดังนี้                                                    
  ส าเนาบัตรประตัวคนพิการ หรือส าเนาบัตรอื่น ที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย 
  ส าเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ( ในกรณีผู้ขอรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการขอรับเงินผ่านธนาคาร ) 
  หนังสือมอบอ านาจพร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้รับมอบอ านาจ ( ในกรณียื่นค าขอ ฯ แทน ) 
 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนและข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 
 
( ลงชื่อ ) ............................................ผู้ยื่นค าขอ ( ลงชื่อ ).............................................เจ้าหน้าที่ผู้รับจด
ทะเบียน(..............................................)                        (............................................) 
หมายเหตุ ให้ขีดฆ่าข้อความที่ไม่ต้องการออก และท าเครื่องหมาย  ในช่อง    หน้าข้อความที่ต้องการ 
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ความเห็นเจ้าหน้าที่ผู้รับจดทะเบียน 
เรียน  คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ  
        ได้ตรวจสอบคุณสมบัติ  นาย/นาง/นางสาว
.............................................................................................  
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน    
---   แล้ว 
 เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน  
เป็นผู้ที่ขาดคุณสมบัติ เนื่องจาก  
.............................................................................................
................................................................... .......................... 
 
(ลงชื่อ)....................................................... 
     (.............................................................) 
             เจ้าหน้าที่ผู้จดทะเบียน 
 

ความเห็นคณะกรรมการการตรวจสอบคุณสมบัติ 
เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพง 
        คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติได้
ตรวจสอบแล้ว มีความเห็นดังนี้ 
 สมควรรับขึ้นทะเบียน 
 ไม่สมควรรับขึ้นทะเบียน 
 
(ลงชื่อ)...........................................ประธานกรรมการ 
      (................................................) 
 
(ลงชื่อ)........................................................กรรมการ 
       (................................................) 
 
(ลงชื่อ)........................................................กรรมการ 
         (................................................) 
 

ค าสั่ง 
 รับขึ้นทะเบียน 
 ไม่รับขึ้นทะเบียน 
อ่ืน......................................................................................................................... ......................... 
 
        
                                   (ลงชื่อ)............................................................ 
                                                 ( นายปิยะศักดิ์  สุริยนต์) 
                                        นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพง 
                                 วนัที่.............. เดือน .......................พ.ศ. ................ 
 
 

ตัดตามรอยประให้คนพิการที่ย่ืนขอลงทะเบียนเก็บไว้………………………………………………………………………….. 

ยื่นแบบค าขอลงทะเบียนเม่ือวันที่............เดือน........................................พ.ศ. .................... 

 การลงทะเบียนครั้งน้ี  เพ่ือขอรับเงินเบี้ยความพิการ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.25....... โดยจะ มีสิทธิรับเงินเบี้ย
ความพิการในเดือนถัดไป  ในอัตราเดือนละ  800.-บาท  ภายในวันที่  10  ของทุกเดือน  กรณีคนพิการย้ายที่ภูมิล าเนาไปอยู่
ที่อื่น  จะต้องไปลงทะเบียนยื่นค าขอรับเงินเบี้ยความพิการ  ณ  ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ภายใน เดือนที่ย้ายที่อยู่   
ทั้งนี้เพื่อเป็นการรักษาสิทธิให้ต่อเนื่องในการรับเงินเบี้ยความพิการในเดือนถัดไป  


