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คู่มือสาหรั บประชาชน: การลงทะเบียนและยื่นคาขอรับเงินเบีย้ ความพิการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:สานักงานปลัด อบต.สวนหม่อน
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน:การลงทะเบียนและยื่นคาขอรับเงินเบี ้ยความพิการ
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน:สานักงานปลัด อบต.สวนหม่อน
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:ขึ ้นทะเบียน
5. กฎหมายที่ให้ อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้ อง:
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงิ นเบีย้ ความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่ นพ.ศ. 2553
6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ ไป
7. พืน้ ที่ให้ บริการ: ท้ องถิ่น
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กาหนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้ อกาหนด ฯลฯ
0นาที
9. ข้ อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่ อเดือน0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ างอิงของคู่มือประชาชน [สาเนาคูม่ ือประชาชน] การลงทะเบียนและยื่นคาขอรับเงินเบี ้ยความพิการ
22/05/2558 11:38
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานที่ให้ บริการ ทีท่ าการองค์การบริ หารส่วนตาบลสวนหม่อน
ตาบลสวนหม่อน อาเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 40160 โทร 043040023
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เทีย่ ง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้ วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี ้ยความพิการให้ คนพิ การขององค์กรปกครองส่วน
ท้ องถิ่น
พ.ศ.2553 กาหนดให้ ภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี ให้ คนพิการลงทะเบียนและยื่นคาขอรับเงินเบี ้ยความพิการ
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ในปี งบประมาณถัดไปณที่ทาการองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นที่ตนมีภมู ิลาเนาหรื อสถานที่ที่องค์กรปกครองส่วน
ท้ องถิ่นกาหนด
หลักเกณฑ์
ผู้มีสิทธิจะได้ รับเงินเบี ้ยความพิการต้ องเป็ นผู้มีคณ
ุ สมบัตแิ ละไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามดังต่อไปนี ้
1. มีสญ
ั ชาติไทย
2. มีภมู ิลาเนาอยูใ่ นเขตองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นตามทะเบียนบ้ าน
3.มีบตั รประจาตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้ วยการส่งเสริมการคุณภาพชีวิตคนพิการ
4.ไม่เป็ นบุคคลซึ่งอยูใ่ นความอุปการของสถานสงเคราะห์ของรัฐ
ในการยื่นคาขอลงทะเบียนรับเงินเบี ้ยความพิการคนพิการหรื อผู้ดแู ลคนพิการจะต้ องแสดงความประสงค์ขอรับเงินเบี ้ย
ความพิการโดยรับเงินสดด้ วยตนเองหรื อโอนเงินเข้ าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามคนพิการหรื อผู้ดแู ลคนพิการผู้แทนโดย
ชอบธรรมผู้พิทกั ษ์ผ้ อู นุบาลแล้ วแต่กรณี
ในกรณีที่คนพิการเป็ นผู้เยาว์ซงึ่ มีผ้ แู ทนโดยชอบคนเสมือนไร้ ความสามารถหรื อคนไร้ ความสามารถให้ ผ้ แู ทนโดยชอบ
ธรรมผู้พิทกั ษ์หรื อผู้อนุบาลแล้ วแต่กรณียื่นคาขอแทนโดยแสดงหลักฐานการเป็ นผู้แทนดังกล่าว
วิธีการ
1. คนพิการที่จะมีสิทธิรับเงินเบี ้ยความพิการในปี งบประมาณถัดไปให้ คนพิการหรื อผู้ดแู ลคนพิการผู้แทนโดยชอบ
ธรรมผู้พิทกั ษ์ผ้ อู นุบาลแล้ วแต่กรณียื่นคาขอตามแบบพร้ อมเอกสารหลักฐานต่อองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นณสถานที่
และภายในระยะเวลาที่องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นประกาศกาหนด
2.กรณีคนพิการที่ได้ รับเงิ นเบี ้ยความพิการจากองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นในปี งบประมาณที่ผา่ นมาให้ ถือว่าเป็ นผู้ได้
ลงทะเบียนและยื่นคาขอรับเบี ้ยความพิการตามระเบียบนี ้แล้ ว
3. กรณีคนพิการที่มีสิทธิได้ รับเบี ้ยความพิการได้ ย้ายที่อยูแ่ ละยังประสงค์ประสงค์จะรับเงินเบี ้ยความพิการต้ องไปแจ้ ง
ต่อองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นแห่งใหม่ที่ตนย้ ายไป
13. ขัน้ ตอน ระยะเวลา และส่ วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน
การตรวจสอบเอกสาร

1)

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ผู้ที่ประสงค์จะขอรับเบี ้ย
20 นาที
ความพิการใน
ปี งบประมาณถัดไปหรื อ
ผู้รับมอบอานาจยื่นคาขอ
พร้ อมเอกสารหลักฐานและ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ
กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้ องถิ่น

หมายเหตุ

(1. ระยะเวลา : 20
นาที (ระบุ
ระยะเวลาที่
ให้ บริการจริง)
2. หน่วยงาน
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ

เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบคาร้ อง
ขอลงทะเบียนและเอกสาร
หลักฐานประกอบ
การพิจารณา

ออกใบรับลงทะเบียนตาม 10 นาที
แบบยื่นคาขอลงทะเบียนให้
ผู้ขอลงทะเบียน

กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้ องถิ่น

2)

หมายเหตุ

ผู้รับผิดชอบคือ
องค์การบริหาร
ส่วนตาบลสวน
หม่อน)
(1. ระยะเวลา : 10
นาที (ระบุ
ระยะเวลาที่
ให้ บริการจริง)
2. หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบคือ
องค์การบริหาร
ส่วนตาบลสวน
หม่อน)

ระยะเวลาดาเนินการรวม 30 นาที
14. งานบริการนีผ้ ่ านการดาเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขันตอน
้
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงานภาครัฐ
จานวน
รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ที่
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
บัตรประจาตัวคน 1
พิการตาม
กฎหมายว่าด้ วย
1)
การส่งเสริมการ
คุณภาพชีวิตคน
พิการพร้ อม

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร
1

ชุด

หมายเหตุ
-
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ที่

2)

3)

4)

5)

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
สาเนา
ทะเบียนบ้ าน
พร้ อมสาเนา
สมุดบัญชีเงิน
ฝากธนาคาร
พร้ อมสาเนา
(กรณีที่ผ้ ขู อรับ
เงินเบี ้ยความ
พิการประสงค์
ขอรับเงินเบี ้ยยัง
ชีพผู้สงู อายุผา่ น
ธนาคาร)
บัตรประจาตัว
ประชาชนหรื อ
บัตรอื่นที่ออก
โดยหน่วยงาน
ของรัฐที่มีรูปถ่าย
พร้ อมสาเนาของ
ผู้ดแู ลคนพิการ
ผู้แทนโดยชอบ
ธรรมผู้พิทกั ษ์ผ้ ู
อนุบาลแล้ วแต่
กรณี (กรณียื่นคา
ขอแทน)
สมุดบัญชีเงิน
ฝากธนาคาร
พร้ อมสาเนาของ
ผู้ดแู ลคนพิการ
ผู้แทนโดยชอบ

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

-

1

1

ชุด

-

-

1

1

ชุด

-

-

1

1

ชุด

-

-

1

1

ชุด

-
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ที่

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ธรรมผู้พิทกั ษ์ผ้ ู
อนุบาลแล้ วแต่
กรณี (กรณีที่คน
พิการเป็ นผู้เยาว์
ซึง่ มีผ้ แู ทนโดย
ชอบคนเสมือนไร้
ความสามารถ
หรื อคนไร้
ความสามารถให้
ผู้แทนโดยชอบ
ธรรมผู้พิทกั ษ์
หรื อผู้อนุบาล
แล้ วแต่กรณีการ
ยื่นคาขอแทน
ต้ องแสดง
หลักฐานการเป็ น
ผู้แทนดังกล่าว)

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร

ไม่พบเอกสารอืน่ ๆ สาหรับยืน่ เพิ่มเติ ม
16. ค่ าธรรมเนียม
ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนี ยม

17. ช่ องทางการร้ องเรียน
1) ช่ องทางการร้ องเรียน ศูนย์ดารงธรรมองค์การบริหารส่วนตาบลสวนหม่อน
หมายเหตุ(1. ทางอิ นเทอร์ เน็ต (http://www.suanmon.go.th)
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2)
3)

2. ทางโทรศัพท์ 043040023
3. ทางไปรษณี ย์ ( องค์การบริ หารส่วนตาบลสวนหม่อน ตาบลสวนหม่อน อาเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น
40160)
ช่ องทางการร้ องเรียน ร้ องเรี ยนต่อผู้วา่ ราชการจังหวัด
หมายเหตุ(ผ่านศูนย์ดารงธรรมจังหวัดขอนแก่น)
ช่ องทางการร้ องเรียนศูนย์บริการประชาชนสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที ่ 1 ถ.พิ ษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ ณ.1111
เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)

18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
1)
แบบคาขอลงทะเบียนรับเงินเบี ้ยความพิการ
-

19. หมายเหตุ
วันที่พมิ พ์
สถานะ
จัดทาโดย
อนุมัตโิ ดย
เผยแพร่ โดย

21/07/2558
เผยแพร่คมู่ ือบนเว็บไซต์แล้ ว
ทักสิน หินวิเศษ
ธนวรรธน์ สังข์ทอง
วีระพล สมีกลาง

