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คำนำ 
  งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน  องค์การบริหารส่วนตำบลสลักได  มีบทบาทหน้าท่ีในการจัด 
สวัสดิการสังคมให้กับผู้ด้อยโอกาสางสังคมในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสลักได  และส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
ให้กับบุคคลเหล่านี้รวมท้ังมีบทบาทหน้าท่ีในการดำเนินการรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ  เพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพ 
ผู้สูงอายุ การรับลงทะเบียนคนพิการเพื่อรับเงินเบ้ียความพิการ  และรับคำร้องผู้ ป่วยเอดส์เพื่อรับเบี้ยยังชีพ ผู้ป่วย
เอดส์  รวมท้ังการจ่ายเงินเบ้ียยังชีพฯ ให้กับบุคคลดังกล่าว โ ดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ .ศ. ๒๕๕๒ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม
จนถึงปัจจุบัน  (ฉบับท่ี  4)  พ.ศ.2562  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยความพิการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๕๓   และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน  (ฉบับท่ี 4)   พ.ศ. 2562  
ระเบียบกรมกิจการเด็กและเยาวชนว่าด้วยการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเล้ียงดูเด็กแรกเกิด พ.ศ.2562  และท่ี
แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน  (ฉบับท่ี  2)  พ.ศ.2563 

  ดังนั้น เพื่อให้ประชาชนท่ีมาขอรับบริการได้มีความเข้าใจท่ีถูกต้องมีแนวทางในการปฏิบัติ  
ท่ีชัดเจน ซึ่งจะนำไปสู่ความสะดวกรวดเร็ว และถูกต้องในการขอรับบริการในเรื่องดังกล่าว  องค์การบริหารส่วน-
ตำบลสลักได  จึงได้จัดทำคู่มือการปฏิบัติราชการเกี่ยวกับการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ 
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ การยื่นคำร้องเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ขึ้น 
และการยื่นลงทะเบียนขอรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด  เพื่อให้เจ้าหน้าท่ี ขององค์การบริหารส่วนตำบลสลักได   
มีหลักการและแนวทางปฏิบัติงานเพื่อเป็นเครื่องกำกับความ ประพฤติของตนในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรม
และจริยธรรม ถูกต้องตามระเบียบอย่างเคร่งครัด 

  องค์การบริหารส่วนตำบลสลักได  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือฉบับนี้จะอำนวยประโยชน์ให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามสมควร  และจะมีคุณค่ายิ่งแก่เจ้าหน้าท่ีของรัฐและผู้ท่ีเกี่ยวข้อง  เป็นส่วนหนึ่งท่ี
ทำให้ผู้สูงอายุ  คนพิการ  และผู้ป่วยเอดส์  และการขอรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด  มีความเข้าใจท่ีถูกต้อง  
ถึงสิทธิอันพึงได้รับรวมทั้งทราบแนวทางในการปฏิบัติท่ีชัดเจนและถูกต้องตรงกัน  ซึ่งจะทำให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อบุคคลดังกล่าวและประชาชนท่ีมาขอรับบริการต่อไป 
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บทนำ 

ความเป็นมาและความสำคัญในการจัดทำคู่มือ  
  คู่มือการปฏิบั ติงาน  ( Work Manual)  เป็นเครื่องมือท่ีสำคัญอย่างหนึ่ งในการทำงาน  
ท้ังระดับหัวหน้างานและผู้ปฏิบัติงาน  ซึ่งเป็นการจัดทำรายละเอียดของการทำงานในหน่วยงานนั้น ๆ  
อย่างเป็นระบบและครบถ้วน  สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หลายประการเช่นการสอนงานการตรวจสอบ  
การทำงานการควบคุม  งานการติดตามงานและการประเมินผลการปฏิบัติงาน  เป็นต้น  ท้ังนี้ เพื่ อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการดำเนินงานขององค์กร   เปรียบเสมือนแผนท่ีบอกเส้นทางการทำงานท่ีมีจุดเริ่มต้น  
และจุดส้ินสุดมีคำอธิบายตามท่ีจำเป็น  เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานไว้ใช้อ้างอิงมิให้เกิดความผิดพลาดในการทำงาน 
การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานถือเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งในการสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานตาม  แนวทางของ
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบข้าราชการ  (ก.พ.ร.)  ท่ีมุ่งไปสู่การบริหารคุณภาพท่ัวท้ัง   องค์กรอย่าง 
มีประสิทธิภาพ  ท้ังนี้เพื่อให้การทำงานของส่วนราชการได้มาตรฐานเป็นไปตามเป้าหมายได้  ผลิตผลหรือ 
การบริการท่ีมีคุณภาพเสร็จรวดเร็วทันตามกำหนดเวลานัดหมาย  มีการทำงานปลอดภัยและไม่สร้างมลพิษ 
แก่ชุมชน  

วัตถุประสงค ์ 
  1. เพื่ออธิบายข้ันตอนรายละเอียดของกระบวนงานในความรับผิดชอบของงานสวัสดิการชุมชน
และสังคมสงเคราะห์  ให้ผู้ปฏิบัติงานทราบและเข้าใจว่าควรปฏิบัติงานอย่างไร  เมื่อใด  กับใคร  และควรทำ
อะไร  ก่อนและหลัง  โดยมีเอกสารอ้างอิงในการปฏิบัติงาน  
  2. เพื่อให้การปฏิบัติงานของงานสวัสดิการชุมชนและสังคมสงเคราะห์ขององค์การบริหารส่วน-
ตำบลสลักได  มีแนวทางการปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกันและเป็นไปตามเป้าหมายท่ีกำหนดได้ผลิตผล  
หรือการบริการท่ีมีคุณภาพ  เสร็จรวดเร็วทันตามกำหนดเวลานัดหมาย 
  3. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมหรือผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับงานดังกล่าว 
รวมท้ัง  ผู้ ท่ีสนใจใฝ่รู้ ได้ทราบแนวทางการปฏิบั ติงานของงานสวัสดิการชุมชนและสังคมสงเคราะห์    
และสามารถนำไปใช้เป็นส่ือในการติดต่อประสานงาน  
  4. เพื่อเป็นพื้นฐานสำหรับผู้บริหารใช้ในการทบทวนและตรวจติดตามงานได้ทุกขั้นตอน 

ขอบเขต  
  คู่มือการปฏิบัติงานฯ ฉบับนี้ครอบคลุมขั้นตอนการปฏิบัติงานของงานสวัสดิการชุมชน  
และสังคมสงเคราะห์  สำนักงานปลัด อบต.สลักได  เฉพาะกระบวนการให้ความช่วยเหลือสงเคราะห์ค่าใช้จ่าย
ต่างๆ  ตามระเบียบฯกฎหมายท่ีกำหนด  ได้กำหนดขอบเขตของกระบวนการในการพิจารณาผู้ขอรับความ
ช่วยเหลือจากผู้ท่ีอาศัยในเขตพื้นท่ีและมีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสลักได 
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กรอบแนวคิด  
  กระบวนการให้ความช่วยเหลือสงเคราะห์ด้านต่าง 
  1)  กระบวนการจ่ายเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ 
 

ผู้เก่ียวข้อง ความต้องการ 
ผู้รับบริการ 
          - ผู้สูงอายุ 
 

ได้รับเงินเบ้ียยังชีพแบบข้ันบันไดตามสิทธิที่พึงได้รับ
ทุกเดือน 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
          - ผู้ดูแลผู้สูงอายุ 
          - ผู้รับมอบอำนาจรับเงิน 

ได้รับเงินเบ้ียยังชีพแบบข้ันบันไดตามสิทธิที่พึงได้รับ
ทุกเดือน 

ข้อกำหนดด้านกฎหมาย ประสิทธิภาพของกระบวนการ ความคุ้มค่า 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
หลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2552 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมจนถึง 
ปัจจุบัน (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2562 
- พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.2546  
- หนังสือสำนักการคลัง ท่ี กท 
1308/2571 ลว. 17 เมษายน 2558 
เรื่อง เห็นชอบหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ
เกี่ยวกับการดำเนินการเพื่อขอรับเงิน 
เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุฯ 

ผู้สูงอายุได้รับเบี้ยยังชีพเป็นประจำ 
ทุกเดือน 

 

 

  2)  กระบวนการจ่ายเงินเบ้ียความพิการ 
 

ผู้เก่ียวข้อง ความต้องการ 
ผู้รับบริการ 
          - ผู้พิการ 
 

ได้รับเงินเบ้ียยังชีพตามสิทธิที่พึงได้รับทุกเดือน 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
          - ผู้ดูแลคนพิการ 
          - ผู้รับมอบอำนาจรับเงิน 
 
 

ได้รับเงินเบ้ียยังชีพตามสิทธิที่พึงได้รับทุกเดือน 



 

ข้อกำหนดด้านกฎหมาย ประสิทธิภาพของกระบวนการ ความคุ้มค่า 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
หลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยความพิการ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2553 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมจน 
ถึงปัจจุบัน (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2562  
- มติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบมติจากการ
ประชุมคณกรรมการส่งเสริมพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติเพิ่ม 
เงินเบ้ียความพิการให้แก่คนพิการ 
วันท่ี 25 พฤศจิกายน 2558 

คนพิการได้รับเบี้ยยังชีพเป็นประจำ 
ทุกเดือน 

 

 

  3)  กระบวนการจ่ายเงินเบ้ียผู้ป่วยเอดส์ 
 

ผู้เก่ียวข้อง ความต้องการ 
ผู้รับบริการ 
          - ผู้ป่วยเอดส์ 
 

ได้รับเงินเบ้ียยังชีพตามสิทธิที่พึงได้รับทุกเดือน 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
          - ผู้ดูแลผู้ป่วยเอดส์ 
          - ผู้รับมอบอำนาจรับเงิน 

ได้รับเงินเบ้ียยังชีพตามสิทธิที่พึงได้รับทุกเดือน 

ข้อกำหนดด้านกฎหมาย ประสิทธิภาพของกระบวนการ ความคุ้มค่า 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.2558 
 

ผู้ป่วยเอดส์ ได้รับเบี้ยยังชีพเป็น 
ประจำทุกเดือน 

 

 

ประโยชน์ของการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน  
  ประโยชน์ของคู่มือการปฏิบัติงานท่ีมีต่อองค์กรและผู้บังคับบัญชา  
  1. การกำหนดจุดสำเร็จและการตรวจสอบผลงานและความสำเร็จของหน่วยงาน  
  2. เป็นข้อมูลในการประเมินค่างานและจัดช้ันตำแหน่งงาน  
  3. เป็นคู่มือในการสอนงาน  
  4. การกำหนดหน้าท่ีการงานชัดเจนไม่ซ้ำซ้อน 
  5. การควบคุมงานและการติดตามผลการปฏิบัติงาน  
  6. เป็นคู่มือในการประเมินผลการปฏิบัติงาน  
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  7. การวิเคราะห์งานและปรับปรุงงาน 
  8. ให้ผู้ปฏิบัติงานศึกษางานและสามารถทำงานทดแทนกันได้  
  9. การงานแผนการทำงานและวางแผนกำลังคน 
  10. ผู้บังคับบัญชาได้ทราบข้ันตอนและสายงานทำให้บริหารงานได้ง่ายข้ึน  
  11. สามารถแยกแยะลำดับความสำคัญของงานเพื่อกำหนดระยะเวลาทำงานได้  
  12. สามารถกำหนดคุณสมบัติของพนักงานใหม่ท่ีจะรับได้ง่ายข้ึนและตรงมากขึ้น  
  13. ทำให้บริษัทสามารถปรับปรุงระเบียบแบบแผนการทำงานให้เหมาะสมยิ่งขึ้นได้  
  14. ยุติความขัดแย้งและเสริมสร้างความสัมพันธ์ในการประสานระหว่างหน่วยงาน  
  15. สามารถกำหนดงบประมาณและทิศทางการทำงานของหน่วยงานได้  
  16. เป็นข้อมูลในการสร้างฐานข้อมูลของบริษัทต่อไปได้  
  17. การศึกษาและเตรียมการในการขยายงานต่อไปได้  
  18. การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายกับผลงานและปริมาณกาลังคนของหน่วยงานได้  
  19. ผู้บังคับบัญชาบริหารงานได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น  
  20. เกิดระบบการบริหารงานโดยส่วนร่วมสำหรับผู้บังคับบัญชาคนใหม่ในการร่วมกันเขียน  
        คู่มือ  

 ประโยชน์ของคู่มือการปฏิบัติงานที่มีต่อผู้ปฏิบัติงาน  
  1. ได้รับทราบภาระหน้าท่ีของตนเองชัดเจนยิ่งขึ้น  
  2. ได้เรียนรู้งานเร็วขึ้นท้ังตอนท่ีเข้ามาทำงานใหม่/หรือตอนท่ีจะย้ายงานใหม่ 
  3. ได้ทราบความคาดหวัง (Expectation) ของผู้บังคับบัญชาท่ีมีต่อตนเองชัดเจน  
  4. ได้รับรู้ว่าผู้บังคับบัญชาจะใช้อะไรมาเป็นตัวประเมินผลการปฏิบัติงาน  
  5. ได้เข้าใจระบบงานไปในทิศทางเดียวกันท้ังหน่วยงาน 
  6. สามารถช่วยเหลืองานซึ่งกันและกันได้  
  7. เข้าใจหัวหน้างานมากขึ้นทำงานด้วยความสบายใจ 
  8. ไม่เกี่ยงงานกันรู้หน้าท่ีของกันและกันทำให้เกิดความเข้าใจท่ีดีต่อกัน  
  9. ได้ทราบจุดบกพร่องของงานแต่ละขั้นตอนเพื่อนามาปรับปรุงงานได้  
  10. ได้เรียนรู้งานของหน่วยงานได้ท้ังหมด ทำให้สามารถพัฒนางานของตนเองได้  
  11. มีข้ันตอนในการทำงานท่ีแน่นอนทำให้การทำงานได้ง่ายข้ึน  
  12. รู้จักวางแผนการทำงานเพื่อให้ผลงานออกมาตามเป้าหมาย  
  13. สามารถใช้เป็นแนวทางเพื่อการวิเคราะห์งานให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา  
  14. สามารถแบ่งเวลาให้กับงานต่างๆได้อย่างถูกต้องเหมาะสม  
  15. รู้ขอบเขตสายการบังคับบัญชาทำงานให้การประสานงานง่ายข้ึน  
  16. ได้เห็นภาพรวมของหน่วยงานต่างๆในฝ่ายงานเดียวกันเข้าใจงานมากขึ้น  
  17. สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพราะมีส่ิงท่ีอ้างอิง  
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  18. ได้รับรู้ว่าตนเองต้องมีการพัฒนาอะไรบ้างเพื่อให้ได้ตามคุณสมบัติท่ีต้องการ  
  19. ได้เรียนรู้และรับทราบว่าเพื่อนร่วมงานทำอะไรเข้าใจกันและกันมากขึ้น 
  20. ได้รับรู้ว่างานท่ีตนเองทาอยู่นั้นสำคัญต่อหน่วยงานอย่างไร เกิดความภูมิใจ 

บทบาทอำนาจหน้าที่ของ อบต.  
  จากบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไข
เพิ่มเติมถึงฉบับท่ี ๖ พ.ศ. ๒๕๕๒ ส่วนท่ี ๓ เรื่อง อำนาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนตำบล มาตรา ๖๖  
องค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าท่ีในการพัฒนาตำบล ท้ังในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม  
และ มาตรา ๖๗ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบล มีหน้าท่ีต้องทำในเขตองค์การบริหาร -
ส่วนตำบล  
  1. จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก  
  2. รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และท่ีสาธารณะ รวมท้ังการจัดมูลฝอย 
                และส่ิงปฏิกูล  
  3. ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ  
  4. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
  5. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
  6. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และ ผู้พิการ  
  7. คุ้มครอง ดูแล และ บำรุงรักษา ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
  8. บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
  9. ปฏิบั ติหน้าท่ีอื่นตามท่ีราชการมอบหมาย โดยจัดสรรงบประมาณ หรือบุคลากรให้  
ตามความจำเป็นและสมควร  
  ตามประกาศโครงสร้างส่วนราชการและการแบ่งส่วนราชการภายในขององค์การบริหารส่วน -
ตำบลสลักได ได้กำหนดให้งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน มีหน้าท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับ  
  งานสวัสดิการสังคม สังคมสงเคราะห์  
  งานการพัฒนาชุมชน  
  งานการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของ อบต. ตลอดจนข้อมูล/สถิติด้านอื่น ๆ ของท้องถิ่น  
  งานถ่ายโอนเงินสงเคราะห์ประเภทต่าง ๆ  
  งานศูนย์ชุมชนคุ้มครองเด็ก  
  งานพัฒนาสตรีและเยาวชน  
  งานส่งเสริมอาชีพและข้อมูลแรงงาน  
  งานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
  งานศูนย์ช่วยเหลือสังคม 
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วิธีการและขั้นตอนการปฏิบตัิงานตามภารกิจหลัก 
 
 
 

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิขึ้นทะเบียนรับเงินเบีย้ยังชีพผู้สูงอายุและการตรวจสอบดูคุณสมบัติ 
ของตัวเองตามรายการดังนี้ 

 
  
                     (1)  มีสัญชาติไทย 
  
  
    (2)  มีภูมิลำเนาอยู่ในเขต อบต.สลักได (ตามทะเบียนบ้าน) 
   
   
   

   (3)  เป็นผู้ท่ีมีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ใน ปีถัดไป (ปัจจุบัน อายุ 59 ปี 
        บริบูรณ์และต้องเกิดก่อน 1 ตุลาคม)  

              (4)  ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใด จากหน่วยงาน 
                          ของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่   
ผู้รับเงินบำนาญ เบี้ยหวัดบำนาญพิเศษ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกันผู้สูงอายุท่ีอยู่ในสถานสงเคราะห์  
ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน รายได้ประจำหรือผลประโยชน์ตอบแทน
อย่างอื่นท่ีรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้เป็น  ประจำยกเว้นผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ตามระเบียบ  
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยัง ชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  หมายเหตุ : กรณีได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุอยู่แล้ว และได้ย้ายเข้ามาในพื้นที่ตำบลสลักได 
จะต้องมาลงทะเบียนที่ อบต.สลักได อีกคร้ังหนึ่งภายใน 1 - 30 พฤศจิกายน เพื่อใช้สิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุได้ต่อเนื่อง 
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ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
 

ท่ี ประเภท
ขั้นตอน 

รายละเอียดของขั้นตอน 
การบริการ 

ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน/หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบ 
เอกสาร 

ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุในปีงบประมาณถัดไป 
หรือผู้มอบอำนาจยื่นคำขอพร้อม
เอกสารหลักฐานและเจ้าหน้าท่ี
ตรวจสอบคำร้องขอลงทะเบียน
และเอกสารหลักฐานประกอบ 

15 นาที งานพัฒนาชุมชน  สำนักปลัด 
อบต.สลักได 

 

2) การพิจารณา ออกใบรับลงทะเบียนตามแบบยื่น
คำขอลงทะเบียนให้ผู้ขอลงทะเบียน
หรือผู้รับมอบอำนาจ 

10 นาที งานพัฒนาชุมชน  สำนักปลัด 
อบต.สลักได 

 

ระยะเวลาดำเนินการรวม 25 นาที และไม่มีค่าธรรมเนียมการลงทะเบียน 
 

เอกสารหลักฐาน 

   บัตรประจำตัวประชาชน  หรือบัตรอื่นท่ีออกโดยหน่วยงานของรัฐ ท่ีมีรูปถ่าย พร้อมสำเนา  

   ทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนา  

   สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร พร้อมสำเนา (เฉพาะหน้าท่ีแสดง  ช่ือและเลขท่ีบัญชี) สำหรับกรณี  
ท่ีผู้ขอรับเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุประสงค์ขอรับเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุผ่านธนาคาร  (กรุงไทย/ออมสิน/ธกส.) 

  หมายเหตุ : ในกรณีผู้สูงอายุที่ไม่สามารถมาลงทะเบียนด้วยตนเอง  อาจมอบอำนาจ 
ให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้  โดยให้ผู้รับมอบอำนาจติดต่อที่ อบต.สลักได  พร้อมสำเนา
บัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ 

*** นำเอกสารหลักฐานมายื่นลงทะเบียนผู้สูงอายุ 
 ได้ทีง่านพัฒนาชุมชน  สำนักปลัด  องค์การบริหารส่วนตำบลสลักได *** 
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  คำช้ีแจง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
 
 
 
 
 
 
 
การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

       ผู้สูงอายุที่มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพอยู่แล้วในพ้ืนท่ีอ่ืน ภายหลังได้ย้ายทะเบียน
บ้านเข้ามาอยู่ในพ้ืนท่ีตำบลสลักได ให้รีบมาแจ้งลงทะเบียนเพ่ือขอรับเงินเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุท่ี  อบต.สลักได  แต่สิทธิในการรับเงินยังจะคงอยู่ที่เดิมจนสิ้นปีงบประมาณ  
ตัวอย่างเช่น 

      นางสวยรับเงินเบี้ยยงัชีพอยู่ อบต.แสนสุข ภายหลังได้แจ้งย้ายท่ีอยู่มาอยู่
พ้ืนท่ี อบต.สลักได ในวันท่ี 20 มกราคม 2566 นางสวย ต้องมาลงทะเบียนใหม่ 
ท่ี  อบต.สลักได ภายใน วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2566 แต่นางสวยจะยังคงรับ 
เงินเบี้ยยงัชีพท่ี อบต.แสนสุข อยู่จนถึงเดือนกันยายน 2566 และมีสิทธิรับ  
เงินเบี้ยยงัชีพผู้สูงอายุที่ อบต.สลักได ในเดือนตุลาคม 2566 เป็นต้นไป 

ผู้สูงอายุ 
 ผู้ท่ีมายื่นคำขอรับเบี้ยยังชีพ สามารถมาตรวจสอบรายช่ือ
ตามประกาศท่ีบอร์ดประชาสัมพันธ์ ณ ท่ีทำการองค์การบริหารส่วน-
ตำบลสลักได ภายในวันท่ี 15 ธันวาคมของทุกปี (นับจากวันสิ้นสุด
กำหนดการยื่นขอข้ึนทะเบียน วันท่ี 30 พฤศจิกายนของทุกปี) 

ผู้สูงอายุ 
 อบต.สลักได จะเบิก - จ่ายเงินให้กับผู้สูงอายุท่ีข้ึนทะเบียนไว้ 
โดยจะเริ่มต้ังแต่เดือนตุลาคมปีถัดไป  โดยจะจ่ายเป็นเงินสด หรือโอน
เข้าบัญชีธนาคาร ตามที่ผู้สูงอายุได้แจ้งความประสงค์ไว้ 
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การคำนวณเงินเบี้ยยังชีพแบบขั้นบนัไดสำหรับผู้สูงอายุ 
   จำนวนเงินเบี้ยยังชีพต่อเดือนท่ีผู้สูงอายุจะได้รับใน ปัจจุบัน (ปี พ.ศ.2566) การจ่ายเงินเบ้ียยังชีพให้แก่
ผู้สูงอายุคิดในอัตราเบ้ียยังชีพแบบขั้นบันได แบบ “ขั้นบนัได” หมายถึง การแบ่งช่วงอายุของ ผู้สูงอายุ ออกเปน็
ช่วง ๆ  หรือเป็นขั้น ขึ้นไปเรื่อย ๆ  โดยเริ่ม ต้ังแต่อายุ   60  ปี  

โดยคำนวณตามปีงบประมาณ 
มิใช่ ปีปฏิทิน และไม่มีการเพิ่มของอายุระหว่างปี 

 
 

 

ตารางคำนวณเงินเบี้ยยังชีพรายเดือน สำหรับผูสู้งอายุ (แบบขั้นบันได) 
 

ขั้น ช่วงอายุ   (ปี) จำนวนเงิน  (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 
 
 

วิธีคำนวณอายุของผู้สูงอาย ุ
 
 
 
 
 
 

 การนับอายุว่าจะอยู่ในขั้นที่เท่าไหร่ ให้นบั ณ วันที่ 30 กันยายน เท่านั้น เชน่ 
 1. นางจันทร์เจ้า เกิดวันท่ี 30 กันยายน  2495 ณ วันท่ี 30 กันยายน 2565 นางจันทร์เจ้าจะอายุ 70 ปี 
หมายความว่า  นางจันทร์เจ้าจะได้รับเงินเบี้ยยังชีพเดือนละ  700  บาท  ในเดือนตุลาคม  2565  (งบประมาณปี 
พ.ศ. 2566) 
 2.  นางตาหวาน เกิดวันท่ี  1  ตุลาคม   2495  ณ วันท่ี  30  กันยายน 2565  นางตาหวานจะอายุ 69 ปี 
หมายความว่า นางตาหวานจะได้รับเงินเบ้ียยังชีพ เดือนละ   600  บาท เท่าเดิม และจะได้รับเงินเบ้ียยังชีพ 
เดือนละ   700  บาท ในเดือนตุลาคม 2566  (ในปงีบประมาณถัดไป) 

 

แลว้ปีน้ีฉนัจะไดเ้งินเบ้ียยงัชีพ
เท่าไหร่นอ้? 
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การสิ้นสุดการรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ
 1. ตาย  
 2. ย้ายภูมิลำเนาไปนอกเขต อบต.สลักได 
 3. แจ้งสละสิทธิการขอรับเงินเบ้ียยังชีพ  
 4. ขาดคุณสมบัติ 

แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการการรับลงทะเบียนผู้สูงอาย ุ

 
 
 
 
 
 
 
                                                   10 นาที/ราย 
                                                      
 
 
 
 
 
 
 
ระยะเวลาการให้บริการ 30 นาที/รายขอให้ผู้ยื่นเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนเพือ่ความสะดวกและรวดเร็ว 
ในการข้ึนทะเบียน  
 

การนับรอบปีงบประมาณ  คือ  1  ตุลาคม – 30  กันยายน  เช่น 
  ปีงบประมาณ  2566  จะเร่ิมต้ังแต่วันที่  1  ตุลาคม  2565 – 30  กันยายน  2566 
  ปีงบประมาณ  2567  จะเร่ิมต้ังแต่วันที่  1  ตุลาคม  2566 – 30  กันยายน  2567 
  ปีงบประมาณ  2568  จะเร่ิมต้ังแต่วันที่  1  ตุลาคม  2567 – 30  กันยายน  2568 
 

    ยื่นคำขอลงทะเบียนฯ พร้อมเอกสารหลักฐาน 
     

เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบเอกสารหลักฐาน/
สัมภาษณ์/บันทึกข้อมูลเพ่ิมเติม 
    20 นาที/ราย 

เอกสารสำหรับการรับข้ึนทะเบียนผู้สูงอายุ 
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 
2. สำเนาทะเบียนบ้าน 
3. ใบมอบอำนาจ (ถ้ามี) 
4. สำเนาสมุดบัญชี (กรณีโอนเข้าบัญชี) 

รวบรวมเอกสารเสนอคณะกรรมการ 
ตรวจสอบคุณสมบัติ 

เสนอผู้บังคับบัญชา (ผู้บริหาร)/ 
จัดทำประกาศรายชื่อ 
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การเบิก - จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

จัดทำบัญชีและบันทึกข้อความ 
(1 วัน) 

 

เสนอผู้บังคับบัญชาอนุมัต ิ
     

จัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน 
     

ตรวจฎีกา/จัดทำเช็คเบิกเงิน  
(กองคลัง) 

     

  รับเงินผ่านธนาคาร 
     

รับเงินสดภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน 
     

ส่งเอกสารให้ธนาคาร 
เพื่อโอนเข้าบัญชีผู้มีสทิธิ ์
ไม่เกิน 2 วันทำการ 
     

ส่งเอกสารให้ธนาคาร 
เพื่อโอนเข้าบัญชีผู้มีสทิธิ ์
ไม่เกิน 2 วันทำการ 
     

   3 วัน 
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คุณสมบัติของผู้มีสิทธิลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชพีความพิการ ตรวจสอบดูคุณสมบัติ 
ของตัวเองตามรายการดังนี้ 

   
 (1) มีสัญชาติไทย  
     

 
  

 (2) มีภูมิลำเนาอยู่ในเขต อบต.สลักได  (ตามทะเบียนบ้าน)  
  

 
 
  (3) มีบัตรประจำตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการ  
       ส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ 
 

 
 (4) ไม่ เป็ นบุ คคลซึ่ งอยู่ ใน ความอุ ปการะของสถาน 

                                สงเคราะห์ของรัฐ  กรณี ได้รับเบี้ ยยัง ชีพคนพิการ 
      อยู่แล้ว และได้ย้ายเข้ามาในพื้นท่ีตำบลสลักได จะต้อง 

                                                                                     มาลงทะเบียนท่ี  อบต.สลักได อีกครั้งหนึ่ ง ทันที   
           เพื่อใช้สิทธิรับเงินเบ้ียยังชีพต่อเนื่อง 
ขั้นตอนการข้ึนทะเบียนเพือ่รับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ 
 

ท่ี ประเภท
ขั้นตอน 

รายละเอียดของขั้นตอน 
การบริการ 

ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน/หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบ 
เอกสาร 

ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับเบี้ยยังชีพ
ความพิการในปีงบประมาณถัดไป
หรือผู้มอบอำนาจยื่นคำขอพร้อม
เอกสารหลักฐานและเจ้าหน้าท่ี
ตรวจสอบคำร้องขอลงทะเบียน
และเอกสารหลักฐานประกอบ 

15 นาที งานพัฒนาชุมชน  สำนักปลัด 
อบต.สลักได 

 

2) การพิจารณา ออกใบรับลงทะเบียนตามแบบยื่น
คำขอลงทะเบียนให้ผู้ขอลงทะเบียน
หรือผู้รับมอบอำนาจ 

10 นาที งานพัฒนาชุมชน  สำนักปลัด 
อบต.สลักได 

 

ระยะเวลาดำเนินการรวม 25 นาที และไม่มีค่าธรรมเนียมการข้ึนทะเบียน 
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เอกสารหลักฐาน 

   บัตรประจำตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการฉบับจริง 
       พร้อมสำเนา 

   ทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนา  

   สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร พร้อมสำเนา (เฉพาะหน้าท่ีแสดง  ช่ือและเลขท่ีบัญชี) สำหรับกรณี  
ท่ีผู้ขอรับเงินเบ้ียยังชีพคนพิการประสงค์ขอรับเงินเบ้ียยังชีพผ่านธนาคาร  

  หมายเหตุ :  ในกรณีคนพิการที่ไม่สามารถมาลงทะเบียนด้วยตนเอง อาจมอบอำนาจให้  
ผู้ดูแลคนพิการยื่นคำขอแทน  แต่ต้องนำหลักฐานของคนพิการและคนดูแลคนพิการไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่
ด้วย  คนพิการที่เป็นผู้สูงอายุสามารถลงทะเบียนเพื่อขอเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ด้วย 

 
*** สามารถมายื่นเอกสารประกอบได้ที่ งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด อบต.สลักได *** 

 
 
  คำช้ีแจง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       คนพิการที่มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพอยูแ่ล้วในพืน้ที่อื่น ภายหลังได้ย้ายทะเบียนบา้น
เข้ามาอยู่ในพื้นที่ตำบลสลักได  ให้มาแจ้งลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพต่อที่ อบต.
สลักได  และจะได้รับสิทธิในการรับเงินการรับเงินเบี้ยยังชีพในเดือนถัดไป  ตัวอย่างเช่น 

       นายสุขใจได้รับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ อยู่ท่ี อบต. แสนสุข ภายหลังได้แจ้งย้าย 
ที่อยู่มาอยู่พืน้ที่ อบต.สลักได ในวันที่ 20 มกราคม  2566 นายสุขใจต้องมาลงทะเบียน
คนพิการใหม่ที่ อบต.สลักได ภายในวันที่  31  มกราคม  2566 และนายสุขใจจะได้รับ
เบี้ยยังชีพคนพิการในเดือนกุมภาพันธ์  2566  เป็นต้นไป 
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การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ 
 
 
 
 
 
 
 
การจ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คนพิการ 
 ผู้ท่ีมายื่นคำขอรับเบี้ยยังชีพคนพิการ  สามารถตรวจสอบรายช่ือตาม
ประกาศท่ีบอร์ดประชาสัมพันธ์  ณ  ท่ีทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสลักได  
ภายในวันท่ี 10 ของทุกเดือน 

คนพิการ  
     อบต.สลักได  จะดำเนินการเบิก – จ่ายเงินให้กับคนพิการ 
ท่ีลงทะเบียนไว้ในเดือนถัดไป  โดยจะจ่ายเป็นเงินสด  หรือโอนเข้าบัญชี
ธนาคาร  ตามที่คนพิการได้แจ้งความประสงค์ไว้  
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  ขั้นตอนการขอบัตรประจำตัวคนพิการ 
 1. ไปพบแพทย์เฉพาะทางท่ีโรงพยาบาล เพื่อวินิจฉัยและออก เอกสารรับรองความพิการ 
 2. ดำเนินการทำบัตรประจำตัวคนพิการได้ ท่ี  สำนักพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  
จังหวัดสุรินทร์ โดยใช้เอกสารดังต่อไปนี้ 
  2.1. เอกสารรับรองความพิการท่ีรับรองโดยแพทย์เฉพาะทาง (ตัวจริง) 
  2.2.    รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว   จำนวน   2  รูป   
  2.3.  สำเนาทะเบียนบ้าน   จำนวน  1  ฉบับ 
  2.4.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน  1  ฉบับ 
  2.5 ถ้าคนพิการมีผู้ดูแลให้นำสำเนาบัตรประจำตัว ประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ดูแล
คนพิการ จำนวน  อย่างละ 1 ฉบับ 
 3.   กรณีบุคคลอื่นท่ีไม่ใช่คนพิการ และผู้ดูแลคนพิการมาติดต่อขอทำบัตรประจำตัวคนพิการ ให้นำ
หลักฐาน ตามข้อ 2.4 – 2.5 มาด้วย 
 
 
การต่ออายุบัตรประจำตัวคนพิการ 

 สามารถต่อได้ท่ีสำนักพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์  โดย  ใช้เอกสารดังต่อไปนี้  
 1. สมุด/บัตรประจำตัวคนพิการเล่มเดิม 
 2.  รูปถ่าย ขนาด  1  นิ้ว จำนวน 1  รูป 
 3.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน  อย่างละจำนวน  1 ฉบับ 
 4.  หลักฐานผู้ดูแลคนพิการมีผู้ดูแล ใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน  
    อย่างละ 1 ฉบับ 
 5. กรณีบุคคลอื่นท่ีไม่ใช่คนพิการ และผู้ดูแลคนพิการมาติดต่อ ขอต่ออายุ บัตรประจำตัวคนพิการให้ 
นำหลักฐานตามข้อ 3-4  มาด้วย 

การเปลี่ยนผู้ดูแลคนพิการ 
 สามารถต่อได้ท่ีสำนักพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์  โดยใช้เอกสารดังต่อไปนี้  
 1.  สมุด/บัตรประจำตัวคนพิการเล่มเดิม 
 2.  สำเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน  อย่างละจำนวน 1 ฉบับ 
 3.   หลักฐานผู้ดูแลคนพิการคนเดิม  ใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน  อย่าง
ละ 1 ฉบับ 
 4. หลักฐานผู้ดูแลคนพิการคนใหม่  ใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน 
อย่างละ 1 ฉบับ 
 5.  หนังสือรับรองการเป็นผู้ดูแลคนพิการ 
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 6.  สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการของผู้รับรอง  จำนวน 1 ฉบับ  (กำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน, ส.อบต. ,หรือ 
ข้าราชการ ระดับ  3  ขึ้นไป) 

การรับลงทะเบียนผู้พิการ 

 
 
 
 
 
 
 
                                                   10 นาที/ราย 
                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
ระยะเวลาการให้บริการ 30 นาที/ราย  ขอให้ผู้ยื่นเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนเพ่ือความสะดวก
และรวดเร็วในการข้ึนทะเบียน  

การสิ้นสุดการรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ 
 1. ตาย  
 2. ย้ายภูมิลำเนาไปนอกเขต อบต.สลักได 
 3. แจ้งสละสิทธิการขอรับเงินเบ้ียยังชีพ  
 4. ขาดคุณสมบัติ 
 

 
 

    ยื่นคำขอลงทะเบียนฯ พร้อมเอกสารหลักฐาน 
     

เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบเอกสารหลักฐาน/
สัมภาษณ์/บันทึกข้อมูลเพ่ิมเติม 
    20 นาที/ราย 

เอกสารสำหรับการรับลงทะเบียนคนพิการ 
1. สำเนาบัตรประจำตัวคนพิการ 
2. สำเนาทะเบียนบ้าน 
3. ใบมอบอำนาจ (ถ้ามี) 
4. สำเนาสมุดบัญชี (กรณีโอนเข้าบัญชี) 

รวบรวมเอกสารเสนอคณะกรรมการ 
ตรวจสอบคุณสมบัติ 

เสนอผู้บังคับบัญชา (ผู้บริหาร)/ 
จัดทำประกาศรายชื่อ 
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      การยื่นคำร้องเพื่อขอรับเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส ์
การยื่นคำร้องเพื่อขอรับเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ 

 
      1. มีสัญชาติไทย  
 

 2. มีภูมิลำเนาอยู่ในเขต อบต.สลักได  (ตามทะเบียนบ้าน)  
 

 3. มีใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้โดยสถานพยาบาลของรัฐ ยืนยันว่าป่วยเป็น 
โรคเอดส์จริง  
เอกสารหลักฐาน 

   บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงพร้อมสำเนา  จำนวน  1  ฉบับ 

   ทะเบียนบ้านฉบับจริงพร้อมสำเนา  จำนวน  1  ฉบับ 

   สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารฉบับจริง พร้อมสำเนา  จำนวน  1  ฉบับ  (สำหรับกรณีท่ีผู้ขอรับเงิน 
                 เบ้ียยังชีพคนพิการประสงค์ขอรับเงินเบ้ียยังชีพผ่านธนาคาร) 

   ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้โดยสถานพยาบาลของรัฐ ยืนยันว่าเป็นผู้ป่วยเป็นโรคเอดส์จริง 
4. กรณีผู้ป่วยเอดส์ เป็นผู้สูงอายุหรือคนพิการ หรือเป็นท้ังผู้สูงอายุและคนพิการ  สามารถดำเนินการได้ท้ังหมด 
5. กรณีผู้ป่วยเอดส์ได้รับเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์แล้ว  ต่อมาได้ย้ายภูมิลำเนา (ย้ายช่ือในทะเบียนบ้าน)  
ไปอยู่ในเขต ตำบลอื่น ผู้ป่วยเอดส์ต้องดำเนินการยื่นคำร้องขอรับเบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ อีกครั้ง ณ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นท่ีย้าย ภูมิลำเนาเข้าไปอยู่ใหม่ (เพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์จากองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นท่ี
ย้ายเข้าไปอยู่ ใหม่ )  ซึ่ งถ้ า ผู้ป่ วยเอดส์ไม่ดำเนินการยื่นคำร้องขอรับ เบี้ ย  ยั งชีพ ผู้ป่ วยเอดส์ อีกครั้ ง  
ณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีย้ายภูมิลำเนาเข้าไปอยู่ใหม่  ผู้ป่วยเอดส์จะได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์  
ถึงเดือนท่ีย้ายภูมิลำเนาเท่านั้น 
 
 
 
 
  หมายเหตุ : ในกรณีผู้ป่วยเอดส์ท่ีไม่สามารถมาลงทะเบียนด้วยตนเอง  อาจมอบอำนาจให้ 
ผู้ดูแลผู้ป่วยเอดส์ยื่นคำขอแทน  แต่ต้องนำหลักฐานเอกสารของผู้ป่วยเอดส์และคนดูแลผู้ป่วยเอดส์ไปแสดงต่อ
เจ้าหน้าท่ีด้วย 

*** สามารถมายื่นเอกสารประกอบได้ที่  งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน อบต.สลักได *** 

 

ใบรับรองแพทย์จะต้องระบุว่าป่วยเป็น  โรคเอดส์/AIDs  เท่านั้น 
หากระบุว่าป่วยเป็น  HIV  หรือภูมิคุ้มกันบกพร่องจะไม่เข้า
หลักเกณฑ์การรับเงินสงเคราะห์ 
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ขั้นตอนระยะเวลาการยื่นคำร้องเพื่อขอรับเงินเบีย้ยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 
 

ท่ี ประเภท 
ขั้นตอน 

รายละเอียดของขั้นตอนการ
บริการ 

ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน/หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1 การตรวจสอบ
เอกสาร 

ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับการ
สงเคราะห์หรือผู้รับมอบ
อำนาจยื่นคำขอพร้อมเอกสาร
หลักฐานและเจ้าหน้าท่ี
ตรวจสอบคำร้องขอ
ลงทะเบียนและเอกสาร
หลักฐานประกอบ 

30 นาที งานพัฒนาชุมชน   
สำนักปลัด  อบต.สลักได 

 

2 การพิจารณา ออกใบนัดหมายตรวจสภาพ
ความเป็นอยู่และคุณสมบัติ 

15  นาที งานพัฒนาชุมชน   
สำนักปลัด  อบต.สลักได 

 

3 การพิจารณา ตรวจสภาพความเป็นอยู่และ
คุณสมบัติของผู้ท่ีประสงค์รับ
การสงเคราะห์ 

3  วัน งานพัฒนาชุมชน   
สำนักปลัด  อบต.สลักได 

 

4 การพิจารณา จัดทำทะเบียนประวัติพร้อม
เอกสารหลักฐานประกอบ
ความเห็นเพื่อเสนอผู้บริหาร
พิจารณา 

2  วัน งานพัฒนาชุมชน   
สำนักปลัด  อบต.สลักได 

 

5 การพิจารณา พิจารณาอนุมัติ 7  วัน งานพัฒนาชุมชน   
สำนักปลัด  อบต.สลักได 

1. นายกองค์บริหาร
ส่วนตำบล 
2. กรณีมีข้อขัดข้อง
เกี่ยวกับการพิจารณา
ได้แก่สภาพความ
เป็นอยู่คุณสมบัติหรือ
ข้อจำกัดด้าน
งบประมาณจะแจ้ง
เหตุขัดข้องท่ีไม่
สามารถให้การ
สงเคราะห์ให้ผู้ขอ
ทราบไม่เกิน
ระยะเวลาท่ีกำหนด 

ระยะเวลาดำเนินการรวม  13  วัน  และไม่มีค่าธรรมเนียม 
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คำช้ีแจง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การจ่ายเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 ผู้ป่วยเอดส์ท่ีมีสิทธิรับเงินสงเคราะห์อยู่แลว้ในพ้ืนท่ีอ่ืน  ภายหลังได้ย้าย
ทะเบียนบ้านเข้ามาอยู่ในพ้ืนท่ีตำบลสลักได  ให้มาแจ้งลงทะเบียนเพ่ือขอรับเงิน
เงินสงเคราะห์ต่อท่ี อบต.สลักได  และจะได้รับสิทธิในการรับเงินการรับเงิน
สงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ในเดือนถัดไป  ตัวอย่างเช่น 

        นายซอโซ่ได้รับเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์อยู่ท่ี อบต.ภูผา  ภายหลังได้แจ้ง
ย้ายท่ีอยู่มาอยู่ พ้ืนท่ี อบต.สลักได ในวันท่ี 20 มกราคม  2566 นายซอโซ่ 
ต้องมาลงทะเบียนขอรับ เงินสงเคราะห์ผู้ป่วย เอดส์ ใหม่ ท่ี  อบต.สลักได   
ภายในวันท่ี 31 มกราคม 2566 และนายซอโซ่จะได้รับเงินสงเคราะห์ผู้ป่วย
เอดส์ในเดือนกุมภาพันธ์  2566  เป็นต้นไป 
 แต่ถ้าหากนายซอโซ่มาลงทะเบียนในวันท่ี  1  กุมภาพันธ์  2566  นาย
ซอโซ่จะได้รับเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ในเดือนมีนาคม  2566  เป็นต้นไป 
 

ผู้ป่วยเอดส์  อบต.สลักได  จะดำเนินการเบิก – จ่ายเงินสงเคราะห์ให้กับผู้ป่วย
เอดส์ท่ีลงทะเบียนไว้ในเดือนถัดไป  โดยจะจ่ายเป็นเงินสดหรือโอนเข้าบัญชี
ธนาคาร  ตามที่ผู้ป่วยเอดส์ได้แจ้งความประสงค์ไว้  
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กำหนดวันจ่ายเงินเบี้ยยังชีพและเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส ์
ภายในวันที่ 1 – 10  ของเดือน (ตามความเหมาะสม) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ช่องทางการรับเงินเบี้ยยังชีพ 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

การสิ้นสุดการรับเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ 
 1. ถึงแก่กรรม 
 2. ย้ายภูมิลำเนาไปนอกเขตพื้นท่ี อบต.สลักได 

    ผู้ประสงค์รับเงิน 
    ผ่านธนาคาร 

   โอนเข้าบัญชีธนาคารในนาม    
   ผู้สูงอายุ,คนพิการ หรือผู้รับ 
   มอบอำนาจ 

    ผู้ประสงค์รับเงินสด 
     

    อบต.สลักได จะนำเงินสดไปจ่าย
ให้แก่ผู้สูงอายุ,ผู้พิการ ท่ีศาลากลาง
หมู่บ้าน ภายในวันท่ี 10 ของทุกเดือน 
      

    รับเงินสดในนามผู้สูงอายุ, 
คนพิการ หรือผู้รับมอบอำนาจ 
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            คู่มือการลงทะเบียน 
          รับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด 

 
หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

 
 

     มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี  26  มีนาคม  2562 เห็นชอบโครงการเงิน
อุดหนุนเพื่อการเล้ียงดูเด็กแรกเกิด โดยให้ จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเล้ียงดู  
เด็กแรกเกิดให้กับเด็กแรกเกิดท่ีอยู่ในครัวเรือนท่ีสมาชิก มีรายได้เฉล่ียไม่เกิน 
100,000 บาท ต่อคน ต่อปี ในอัตรา 600 บาท ต่อคน ต่อเดือน จนมีอายุครบ 6 ปี โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  

1. เด็กท่ีรับสิทธิในปีงบประมาณ 2559 – 2561 (เด็กท่ีเกิดต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 

2561) ยังคงรับสิทธิอย่างต่อเนื่องจนมีอายุครบ 6 ปีโดยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่  

2.  เด็ก ท่ี เกิ ด ต้ั งแต่วัน ท่ี  1 ตุลาคม  2558 – 30 กัน ยายน  2561 ท่ี ไม่ มี คุณสมบั ติตามระ เบี ยบ  

กรมกิจการเด็ก และเยาวชน ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเล้ียงดูเด็กแรกเกิด 

พ.ศ. 2561 แต่มีคุณสมบัติตาม ระเบียบกรมกิจการเด็กและเยาวชน ว่าด้วยการจ่ายเงินอุดหนุน 

เพื่อการเล้ียงดูเด็กแรกเกิด พ.ศ. 2562 ต้องมาลงทะเบียน และมีสิทธิได้รับเงินต้ังแต่วันท่ีลงทะเบียน  

จนมีอายุครบ 6 ปี  

3. เด็กท่ีเกิดต้ังแต่ปีงบประมาณ 2562 ได้รับสิทธิจนมีอายุครบ 6 ปี 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

หลักเกณฑ์ 
ผู้มีสิทธิจะได้รับเงินสงเคราะห์ต้องเป็น 
ผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม

ดังต่อไปนี ้
 

คุณสมบัติเด็กแรกเกิดที่มีสิทธิ  
1. มีสัญชาติไทย (พ่อแม่มีสัญชาติไทย หรือพ่อหรือแม่มีสัญชาติไทย)  
2. เกิดต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป จนมีอายุครบ 6 ปี  
3. อาศัยอยู่กับผู้ปกครองที่อยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้น้อย 
4. ไม่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของหน่วยงานของรัฐ หรือเอกชน 
(รายชื่อ สถานสงเคราะห์ของหน่วยงานของรัฐ หรือเอกชน) 
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ผู้ปกครองไม่มีสัญชาติไทย แต่เด็กมีสัญชาติไทย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คุณสมบัติผู้ปกครองที่มีสิทธิลงทะเบียน  
 

1. มีสัญชาติไทย  
2. เป็นบุคคลท่ีรับเด็กแรกเกิดไว้ในความอุปการะ  
3. เด็กแรกเกิดต้องอาศัยรวมอยู่ด้วย  
4. อยู่ในครัวเรือนท่ีมีรายได้น้อย คือ สมาชิกครัวเรือนมีรายได้ เฉล่ีย
ไม่ เกิน 100,000 บาท ต่อคน ต่อปีท้ังนี้มารดาท่ีอยู่ระหว่างการ
ต้ังครรภ์ยังไม่ต้องมายื่นคำร้องขอลงทะเบียน  
ขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเล้ียงดูเด็กแรกเกิด 
 
 

ผู้ปกครองท่ียื่นคำร้องขอลงทะเบียนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย แต่เด็กแรกเกิดมีสัญชาติไทย สามารถย่ืน 
คำร้องขอลงทะเบียนได้ท่ี องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น  

o ผู้ปกครองยื่นคำร้องขอลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเล้ียงดูเด็กแรกเกิด 

ท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขอความร่วมมือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบ

เอกสารให้ครบถ้วน ได้แก่ แบบคำร้องขอลงทะเบียน (แบบ ดร. 01) แบบรับรองสถานะ 

ของครัวเรือน (แบบ ดร.02) บัตรประจำตัว ประชาชนของผู้ปกครอง สูติบัตรเด็ก 

แรกเกิด สมุดบัญชีเงินฝากของผู้ปกครอง และส่งสำเนาเอกสารดังกล่าวให้สำนักงานพัฒนา

สังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด แล้วแต่กรณีเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงตามเอกสาร

และวินิจฉัย  

       หากเห็นควรได้รับ เงินอุดหนุนฯ ให้สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง 

ของมนุษย์จังหวัด บันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลโครงการเงิน อุดหนุนเพื่อการเล้ียงดู 

เด็กแรกเกิด หากไม่เห็นควรให้ได้รับเงินอุดหนุนฯ ให้แจ้งผู้ปกครองท่ียื่นคำร้องขอรับสิทธิ  

รับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ  

o ผู้ปกครองยื่นคำร้องขอลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเล้ียงดูเด็กแรกเกิด 

ท่ีสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ตรวจสอบเอกสารให้ครบถ้วน 

ตรวจสอบข้อเท็จจริงและวินิจฉัย หากเห็นควรได้รับเงินอุดหนุนฯ ให้สำนักงานพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด แล้วแต่กรณี บันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลโครงการ 

เงินอุดหนุนเพื่อการเล้ียงดูเด็กแรกเกิด หากไม่เห็นควรให้ได้รับเงินอุดหนุนฯ ให้แจ้ง

ผู้ปกครองท่ียื่นคำร้องขอรับสิทธิรับเงิน 
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เอกสารประกอบการลงทะเบียน ประกอบด้วย 
 
 
      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. แบบคำร้องขอลงทะเบียน (ดร.01)  
2. แบบรับรองสถานะของครัวเรือน (ดร.02)  
3. บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง  
4. สูติบัตรเด็กแรกเกิด  
5. สมุดบัญชีเงินฝากของผู้ปกครอง (บัญชีออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทย บัญชีเงินฝากเผ่ือเรียกธนาคารออมสิน 
หรือบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น)  
6. กรณีท่ีผู้ยื่นคำร้องขอลงทะเบียนและสมาชิกในครัวเรือนของผู้ยื่นคำร้องขอลงทะเบียน เป็นเจ้าหน้าท่ี 
ของรัฐ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานบริษัท ต้องมีเอกสารใบรับรองเงินเดือน หรือ หนังสือรับรอง
รายได้ของทุกคนท่ีมีรายได้ประจำ (สลิปเงินเดือน หรือเอกสารหลักฐานท่ีนายจ้างลงนาม)  
7. สำเนาเอกสาร หรือบัตรข้าราชการ เจ้าหน้าท่ีของรัฐ บัตรแสดงสถานะหรือตำแหน่ง หรือเอกสารอื่นใด 
ท่ีแสดงตนของผู้รับรองคนท่ี 1 และผู้รับรองคนท่ี 2         

ขอรับแบบคำขอข้ึนทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด  
หนังสือมอบอำนาจ พร้อมยื่นเอกสารประกอบ  

ได้ท่ี งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด องค์กรบริหารส่วนตำบลสลักได 
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แผนผังแสดงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏบิัติราชการ  
(โครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด) 
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ตรวจสอบเอกสารแบบคำร้องขอลงทะเบียน (แบบ ดร.01)  
แบบรับรองสถานะของครัวเรือน (แบบ ดร.02) 

เอกสาร แบบคำร้องขอลงทะเบียน (ดร.01) /  
แบบรับรองสถานะของ ครัวเรือน (ดร.02) /  
บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง /       
สูติบัตรเด็กแรกเกิด / สมุดบัญชีเงินฝากของ
ผู้ปกครอง / สมุด บันทึกสุขภาพแม่และเด็ก / 
กรณีที่ผู้ย่ืนคำร้องขอลงทะเบียนและ สมาชิกใน
ครัวเรือนของผู้ ย่ืนคำร้องขอลงทะเบียนเป็น
เจ้าหน้าที่ ของรัฐ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือ
พนักงานบริษั ท  ต้องมี เอกสาร  ใบรับรอง
เงินเดือน หรือหนังสือรับรองรายได้ของทุกคนที่
มีรายได้ ประจำ (สลิปเงินเดือน หรือเอกสาร
หลักฐานที่นายจ้างลงนาม) / สำเนาเอกสารหรือ
บัตรข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ บัตรแสดง 
สถานะหรือตำแหน่ง หรือเอกสารอื่นใดที่แสดง
ตนของผู้รับรองคน ที่ 1 และผู้รับรองคนที่ 2 

ผู้รับรองสถานะของครัวเรือนที่มีรายได้น้อย 

กรอกเอกสารการลงทะเบียน พร้อมแนบเอกสารประกอบการลงทะเบียน 
ลงทะเบียน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสลักได 

การประกาศรายชื่อและการคัดค้านสิทธิ 15 วัน 

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรับ 
คำร้องขอ ลงทะเบียน พิจารณา
ตรวจสอบเอกสารให้ ครบถ้วน และ
ติดประกาศรายชื่อผู้ปกครองที่มี  
สิทธิรับเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดู
เด็กแรกเกิด  ณ ที่ทำการองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินแห่งน้ัน 

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ข อ งม นุ ษ ย์ จั ง ห วั ด  ไ ด้ รั บ เอ ก ส า ร 
ลงทะเบี ยนจากองค์กรปกครองส่วน 
ท้ อ ง ถ่ิน  ตรวจส อบ คุณ ส มบั ติ  แล ะ 
เอกสารให้ครบถ้วน พร้อมบันทึก ข้อมูล
ในระบบ ฐานข้อมูลโครงการเงิน อุดหนุน
เพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 

เมื่อพ้นระยะเวลา 15 วันแล้ว ไม่มีผู้ย่ืนคำร้อง 
ขอคัดค้าน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
บันทึก ข้อมูลเบื้องต้น – กรณีผู้ปกครองที่ย่ืน
คำร้องขอรับสิทธิรายใด มี  ผู้ ย่ืนคำร้องขอ
คัดค้านสิทธิในการรับเงินอุดหนุน  เพ่ือการ
เลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ให้องค์กรปกครอง ส่วน
ท้องถ่ินแห่งน้ันพิจารณาข้อเท็จจริง พร้อม 
ความเห็น และส่งเอกสารที่เก่ียวข้อง 

กรณีมีบุคคลที่มีส่วนได้ส่วนเสียมาย่ืนคำ
ร้องขอ คัดค้านผู้ปกครองที่มีสิทธิรับเงิน
อุดหนุนเพ่ือการ เลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ให้ย่ืน
ได้ภายใน 15 วัน นับต้ังแต่วันที่ประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิฯ 

ผู้รับรองคนที่ 1 
ป ร ะ ธ า น ชุ ม ช น 
กำนัน ผู้ ใหญ่บ้าน 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 

 

ผู้รับรองคนที่ 2 
ประธานอาสาสาธารณสุข
ชุมชน/ อาสาสาธารณสุข
ชุมชน 
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  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์ ได้รับเอกสารลงทะเบียน จาก 
  องค์การบริหารส่วนตำบลสลักได ตรวจสอบคุณสมบัติ และเอกสารให้ครบถ้วน พร้อมบันทึก
  ข้อมูลในระบบฐานข้อมูลโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเล้ียงดูเด็กแรกเกิด  
 
 
 
 
   
   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์ 
  สามารถตรวจสอบสิทธิของผู้ยื่นคำร้องขอลงทะเบียนและผลการจ่ายเงิน อุดหนุนได้จากระบบ
  ฐานข้อมูลโครงการเงิน อุดหนุนเพื่อการเล้ียงดูเด็กแรกเกิด  
 
 
    
 
   
  งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสลักได โทร. 044-514701  
  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์ โทร. 044-558408 
 
 
 
 

 

การบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรก
เกิด 
 

การตรวจสอบสิทธ ิ

ผู้ยื่นคำร้องขอลงทะเบียนสามารถตรวจสอบสิทธิได้ที่ 
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การจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด  
 
 

          การจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเล้ียงดูเด็กแรกเกิดให้จ่ายในอัตรา 600.- บาท ต่อคน ต่อเดือน             
มีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่  
        1. เด็กแรกเกิดท่ีมีสิทธิรับเงินอุดหนุนในปีงบประมาณ 2559 – 2561 รับต่อเนื่องและ 
ให้จ่ายในอัตรา 600 บาท ต่อคน ต่อเดือน จนมีอายุครบ 6 ปี  
        2. เด็กแรกเกิดซึ่งเกิดต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2558 ท่ีมีคุณสมบัติและไม่เคย ได้รับสิทธิให้
จ่ายในอัตรา 600 บาท ต่อคน ต่อเดือน นับต้ังแต่เดือนท่ียื่นคำร้องลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิจนมีอายุครบ  6 ปี  
        3. เด็กแรกเกิดซึ่ งเกิดต้ังแต่วัน ท่ี 1 ตุลาคม 2561 จนถึงวัน ท่ี 30 กันยายน 2562 
และผู้ปกครองมายื่นคำร้องขอลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิภายในวันท่ี 30 กันยายน 2562 ให้จ่ายในอัตรา 
600 บาท ต่อคนต่อ เดือน นับต้ังแต่เดือนท่ีเด็กเกิด จนมีอายุครบ 6 ปี  
        4. เด็กแรกเกิดซึ่ งเกิดต้ังแต่วัน ท่ี 1 ตุลาคม 2561 จนถึงวัน ท่ี 30 กันยายน 2562  
และผู้ปกครองมายื่นคำร้องขอลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิภายหลังวันท่ี 30 กันยายน 2562 ให้จ่ายในอัตรา 600 
บาท ต่อคน ต่อ เดือน นับต้ังแต่เดือนท่ีมายื่นคำร้องขอรับสิทธิ จนมีอายุครบ 6 ปี  
        5. เด็กแรกเกิดท่ีเกิดต้ังแต่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป ให้จ่ายในอัตรา 600 บาท ต่อคน 
ต่อเดือน นับต้ังแต่เดือนท่ียื่นขอรับสิทธิจนมีอายุครบ 6 ปี  
  
    กรมบัญชีกลางจะโอนเงินเข้าบัญ ชีธนาคารตามท่ีแจ้งไว้ในแบบคำร้องขอลงทะเบียน  
(แบบ ดร.01) ในบัญชีออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทย บัญชีเงินฝากเผ่ือเรียกธนาคารออมสิน บัญชีเงินฝาก  
ออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตร อย่างใดอย่างหนึ่ ง เท่านั้น กรณีจ่ายเป็นเงินสด  
จะพิจารณาเป็นรายกรณีโดยอธิบดีกรม  กิจการเด็กและเยาวชน หรือผู้ว่าราชการจังหวัด แล้วแต่กรณี  
เป็นผู้พิจารณาเห็นชอบ และให้รับเงินสดท่ีสำนักงาน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด แล้วแต่กรณี 
โดยใช้ใบสำคัญรับเงิน (แบบ 5) ของ กระทรวงการคลังเป็นหลักฐานการรับจ่ายเงิน  
 
  กรณีมีเหตุท่ีไม่สามารถจ่ายเงินให้กับผู้ปกครองท่ีมีสิทธิได้ให้กรมกิจการเด็กและเยาวชน  
หรือสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด แล้วแต่กรณี  พิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริง  
หรือมีหนังสือแจ้งให้ ผู้ปกครองท่ีมีสิทธิมาพบเจ้าหน้าท่ีภายในระยะเวลา 6 เดือน นับต้ังแต่วันท่ีได้รับอนุมัติ 
การจ่ายเงินงวดแรก หากไม่สามารถติดตามได้ภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้กรมกิจการเด็กและเยาวชน  
หรือสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด แล้วแต่กรณีระงับสิทธิในการรับ เงินอุดหนุนฯ 
ของผู้ปกครองรายนั้นได้ 
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การเปลี่ยนแปลงสิทธิ  
 

 ผู้ยื่นคำร้องขอเปล่ียนแปลงสิทธิผู้รับเงินอุดหนุนฯ ให้ยื่นแบบคำร้องขอเปล่ียนแปลงสิทธิผู้รับเงินอุดหนุน 
 เพื่อการเล้ียงดูเด็กแรกเกิด (แบบ ดร.06) พร้อมแบบคำร้องขอลงทะเบียน (แบบ ดร.01) และแบบ 
 รับรองสถานะของครัวเรือน (แบบ ดร.02) ท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเด็กแรกเกิดอาศัยอยู่ในเขต 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นั้น  
 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดส่งเอกสาร ให้สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด 
 แล้วแต่กรณี ภายใน 15 วัน นับต้ังแต่วันท่ีได้รับคำร้องขอเปล่ียนแปลงสิทธิ  
  

 กรมกิจการเด็กและเยาวชน หรือสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด แล้วแต่กรณี 
 พิจารณาดำเนินการเปล่ียนแปลงสิทธิ ดังนี้  
  1. เมื่อได้รับคำร้องเปล่ียนแปลงสิทธิ ให้ระงับการจ่ายเงินอุดหนุนฯ แก่ผู้ปกครองรายเดิม 
  ในเดือนถัดไปไว้ก่อน  
  2. มีหนังสือแจ้งผู้ปกครองรายเดิมให้โต้แย้งได้ภายใน 15 วัน นับแต่วันท่ีผู้ปกครองได้รับ 
  หนังสือ ถ้าผู้ปกครองรายเดิมให้ความยินยอมเป็นหนังสือขณะท่ียื่นคำร้องขอเปล่ียนแปลงสิทธิ
  หรือ ผู้ปกครองรายเดิมเสียชีวิตโดยมีเอกสารใบมรณะบัตร ไม่ต้องมีหนังสือแจ้งผู้ปกครอง 
  รายเดิม 
  3. การเบิกจ่ายเงินให้กับผู้ปกครองท่ีมีสิทธิ เมื่อดำเนินตามข้อ 2 เสร็จส้ิน 
 
 
 
 

   
   
 
 
 
  
 
  
   

 
 
 
 

หากไม่มีการโต้แย้ง ให้สำนักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัด แล้วแต่กรณีอนุมัติ       
การเปลี่ยนแปลงสิทธิ และแจ้งผลให้ผู้ยื่นคำร้อง ขอเปลี่ยนแปลงสิทธิ และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินที่ รับคำร้องทราบ 
 

หากมีการโต้แย้ง ให้สำนักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัด แล้วแต่กรณี พิจารณา 
ข้อเท็จจริงและวินิจฉัยว่าผู้ปกครองรายใดเป็นผู้มีสิทธิและแจ้งผลให้ผู้โต้แย้งการเปลี่ยนแปลงสิทธิ   
ผู้ยื่นคำร้องขอเปลี่ยนแปลงสิทธิ และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ที่รับคำร้องทราบภายใน 15 วัน 
นับต้ังแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ 
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    ช่องทางการให้บริการ 
    สถานที่ให้บริการ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสลักได  
             ติดต่อ ด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน  
    ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง วันศุกร์  
    (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ต้ังแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. 
 

 

 
 

 

การสิ้นสุดสิทธิ  
การส้ินสุดสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเล้ียงดูเด็กแรกเกิดในกรณี ดังต่อไปนี้  
 1) เด็กแรกเกิดมีอายุครบ 6 ปี  
 2) เด็กแรกเกิดถึงแก่ความตาย  
 3) ผู้ปกครองยื่นคำขอสละสิทธิเป็นหนังสือ  
 4) ขาดคุณสมบัติตามระเบียบนี้  
 5) กรณีมีเหตุท่ีไม่สามารถจ่ายเงินให้กับผู้ปกครองท่ียื่นคำร้องขอลงทะเบียนให้กรม
กิจการเด็กและเยาวชน หรือสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด  แล้วแต่
กรณี ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง หรือมีหนังสือแจ้งให้มาพบภายใน 6 เดือน นับต้ังแต่วันท่ี
ได้รับอนุมัติการจ่ายเงินงวดแรกหากไม่สามารถติดตามได้ภายใน  ระยะเวลาดังกล่าว ให้กรม
กิจการเด็กและเยาวชน หรือสำนักงานพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด แล้วแต่
กรณี พิจารณาระงับสิทธิในการรับเงิน อุดหนุนฯ ของผู้ปกครองรายนั้นได ้ 
 


