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คู่มือสาหรับประชาชน : การลงทะเบียนและยื่นคาขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนตาบลนางัว อาเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม
กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน : การลงทะเบียนและยื่นคาขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน : องค์การบริหารส่วนตาบลนางัว อาเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม
3. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ : ขึ้นทะเบียน
5. กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ .ศ.
2552
6. ระดับผลกระทบ : บริการทั่วไป
7. พื้นทีใ่ ห้บริการ : ท้องถิ่น
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาหนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ 0 วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สาเนาคู่มือประชาชน] การลงทะเบียนและยื่นคาขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
22/05/2558 15:52
11. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานที่ให้บริการ สถานที่ให้บริการ ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลนางัว อาเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม
โทรศัพท์ , โทรสาร 042-190236 / ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่เวลา 08:30-16:30 น.
(ไม่มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ (ระยะเวลาเปิดให้บริการ 1 – 30 พฤศจิกายนของทุกปี )
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ .ศ. 2552
กาหนดให้ภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปีให้ผู้ที่จะมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไปในปีงบประมาณถัดไปและมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนมาลงทะเบียนและยื่นคาขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุด้วยตนเองต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนมีภูมิลาเนาณ
สานักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือสถานที่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกาหนด
หลักเกณฑ์
1. มีสัญชาติไทย
2. มีภูมิลาเนาอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามทะเบียนบ้าน
3. มีอายุหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไปซึ่งได้ลงทะเบียนและยื่นคาขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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4. ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานภาครัฐรัฐวิสาหกิจหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ได้แก่ผู้รับบานาญเบี้ยหวัดบานาญพิเศษหรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกันผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ได้รับเงินเดือนค่าตอบแทนรายได้ประจาหรือผลประโยชน์อย่างอื่นที่รัฐหรือองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจัดให้เป็นประจายกเว้นผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการ
ยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2548
ในการยื่นคาขอรับลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผู้สูงอายุจะต้องแสดงความประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุโดยวิธี
ใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้
1. รับเงินสดด้วยตนเองหรือรับเงินสดโดยบุคคลที่ได้รับมอบอานาจจากผู้มีสิทธิ
2. โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มีสิทธิหรือโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลที่ได้รับมอบ
อานาจจากผู้มีสิทธิ
วิธีการ
1.ผู้ที่จะมีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในปีงบประมาณถัดไปยื่นคาขอตามแบบพร้อมเอกสารหลักฐานต่อองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นณสถานที่และภายในระยะเวลาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศกาหนดด้วยตนเองหรือมอบ
อานาจให้ผู้อื่นดาเนินการได้
2.กรณีผู้สูงอายุที่ได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณที่ผ่านมาให้ถือว่าเป็นผู้ได้
ลงทะเบียนและยื่นคาขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามระเบียบนี้แล้ว
3.กรณีผู้สูงอายุที่มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพย้ายที่อยู่และยังประสงค์จะรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุต้องไปแจ้งต่อองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ที่ตนย้ายไป

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน
การตรวจสอบเอกสาร

1)

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

ผู้ที่ประสงค์จะขอรับเบี้ยยัง 20 นาที
ชีพผู้สูงอายุในปีงบประมาณ
ถัดไปหรือผู้รับมอบอานาจ
ยื่นคาขอพร้อมเอกสาร
หลักฐานและเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบคาร้องขอ
ลงทะเบียนและเอกสาร

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักปลัด
องค์การบริหาร
ส่วนตาบลนางัว
อาเภอนาหว้า
จังหวัดนครพนม

หมายเหตุ
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ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

หลักฐานประกอบ
การพิจารณา
2)

ออกใบรับลงทะเบียนตาม
แบบยื่นคาขอลงทะเบียนให้
ผู้ขอลงทะเบียนหรือผู้รับ
มอบอานาจ

10 นาที

สานักปลัด
องค์การบริหาร
ส่วนตาบลนางัว
อาเภอนาหว้า
จังหวัดนครพนม

ระยะเวลาดาเนินการรวม 30 นาที
14. งานบริการนี้ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ยังไม่ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
รายการเอกสารยืนยัน หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร
ที่
ตัวตน
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
บัตรประจาตัว
1
ประชาชนหรือบัตรอื่นที่
1) ออกให้โดยหน่วยงาน
ของรัฐที่มีรูปถ่ายพร้อม
สาเนา
ทะเบียนบ้านพร้อม
1
2)
สาเนา
สมุดบัญชีเงิฝากธนาคาร 1
พร้อมสาเนา (กรณีที่ผู้
ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้
3) ประสงค์ขอรับเงินเบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุประสงค์
ขอรับเงินเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุผ่านธนาคาร)
หนังสือมอบอานาจ
1
4) (กรณีมอบอานาจให้
ดาเนินการแทน)
บัตรประจาตัว
1
5) ประชาชนหรือบัตรอื่นที่
ออกให้โดยหน่วยงาน

จานวนเอกสาร หน่วยนับ
หมายเหตุ
สาเนา
เอกสาร
1
ชุด
-

1

ชุด

-

1

ชุด

-

0

ฉบับ

-

1

ชุด

-
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ที่

6)

รายการเอกสารยืนยัน หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร จานวนเอกสาร หน่วยนับ หมายเหตุ
ตัวตน
ฉบับจริง
สาเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
ของรัฐที่มีรูปถ่ายพร้อม
สาเนาของผู้รับมอบ
อานาจ (กรณีมอบ
อานาจให้ดาเนินการ
แทน)
สมุดบัญชีเงิฝากธนาคาร 1
1
ชุด
พร้อมสาเนาของผู้รับ
มอบอานาจ (กรณีผู้
ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้
ประสงค์ขอรับเงินเบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุประสงค์
ขอรับเงินเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุผ่านธนาคาร
ของผู้รับมอบอานาจ)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร
ที่
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
ไม่พบเอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม

จานวนเอกสาร
สาเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

16. ค่าธรรมเนียม
ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม
17. ช่องทางการร้องเรียน
1) ช่องทางการร้องเรียน องค์การบริหารส่วนตาบลนางัว อาเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม
หมายเหตุ เหตุ ( เลขที่ 151 หมู่ที่ 5 ตาบลนางัว อาเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม 48180 /โทร,โทรสาร 042190237 / เว็บไซต์ www.nangua-npm.go.th)
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
1) แบบคาขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
-

19. หมายเหตุ
-
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