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ค าน า  

กองสวัสดิการสังคม  เทศบาลต าบลศรีพนา  มีบทบาทหน้าที่ในการจัดสวัสดิการสังคมให้กบั 
ผู้ด้อยโอกาสทางสงัคมในเขตเทศบาลต าบลศรีพนา  และสง่เสริมคุณภาพชีวิตให้กับบุคคลเหล่าน้ี รวมทั้งมีบทบาท
หน้าที่ในการด าเนินการรบัลงทะเบียนผู้สงูอายุเพือ่รบัเงินเบีย้ยังชีพผู้สงูอายุ การรับลงทะเบียนคนพิการเพื่อรบัเงิน
เบี้ยความพิการ และรบัค าร้องผู้ป่วยเอดสเ์พื่อรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพฯ ให้กับบุคคล
ดังกล่าว โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพือ่การยงัชีพขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สงูอายุของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๕๒ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑก์ารจ่ายเบี้ยความ
พิการ ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. ๒๕๕๓  

ดังนั้นเพื่อให้ประชาชนที่มาขอรบับริการได้มีความเข้าใจที่ถกูต้องมีแนวทางในการปฏิบัติที่ชัดเจน 
ซึ่งจะน าไปสู่ความสะดวก รวดเร็ว และถูกต้อง ในการขอรบับรกิารในเรื่องดังกล่าว เทศบาลต าบลศรีพนา  จึงได้
จัดท าคู่มือการปฏิบัตงิานด้านสวัสดิการสังคมข้ึน โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือฉบับนีจ้ะเป็นส่วนหนึ่งทีท่ า ให้
ผู้สงูอายุ คนพิการ ผูป้่วยเอดส์ และประชาชนทั่วไป  มีความเข้าใจที่ถูกตอ้งถึงสิทธิพึงไดร้ับ รวมทั้งทราบแนวทาง 
ในการปฏิบัตทิี่ชัดเจน ซึง่ท าใหเ้กิดประโยชนส์ูงสุดต่อบุคคลดังกล่าวและประชาชนที่มาขอรบับริการตอ่ไป  

 

  กองสวัสดิการสงัคม  
 เทศบาลต าบลศรีพนา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

สารบัญ 
เรื่อง            หน้า 
บทบาทหน้าทีง่านสวัสดิการสังคม 
 งานบรหิารทั่วไป          ๑ 
 งานสังคมสงคมสงเคราะห ์        ๑ 
 งานพัฒนาชุมชน          ๒ 
 งานสวัสดิการเดก็และเยาวชน        ๓ 
การขอรบัสวัสดิการเบี้ยยังชีพผูสู้งอายุ        ๕ 
การขอรบัสวัสดิการเบี้ยความพิการ         ๘ 
การจัดท าบัตรประจ าตัวคนพิการ         ๙ 
การขอต่ออายุบัตรประจ าตัวคนพิการ        ๑๐ 
การขอรบัสวัสดิการเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์      ๑๑ 
การขอรบัเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดเูด็กแรกเกิด       ๑๓ 
การขอรบัการสนบัสนุนสงเคราะห์ในการจัดการศพผูสู้งอายุตามประเพณี    ๑๕ 
กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลต าบลศรพีนา       ๑๖ 
หลักเกณฑก์ารกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพจากกองทุนผู้สงูอาย ุ      ๑๗ 
หลักเกณฑก์ารกู้ยมืเงินทุนประกอบอาชีพจากกองทุนส่งเสรมิและพฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการ  ๒๐ 
แผนผังแสดงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ( การรบัข้ึนทะเบียนผูสู้งอายุ)   ๒๓ 
แผนผังแสดงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ( การรบัข้ึนทะเบียนคนพิการ)   ๒๔ 
แผนผังแสดงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ( การรบัข้ึนทะเบียนผู้ป่วยเอดส์)   ๒๕ 
การลดข้ันตอนการใหบ้รกิารประชาชน        ๒๖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑  

บทบาทหน้าที่งานสวัสดกิารสังคม 
 
อ านาจหน้าทีก่องสวัสดิการสงัคม มีภารกิจหลักในการช่วยเหลือ  ป้องกัน  แก้ไข   ส่งเสรมิและ

พัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน สตรี ผู้พิการ ผู้สงูอายุ ผู้ยากไร้ กลุ่มอาชีพต่าง ๆ โดยใช้กระบวนการทาง
สังคม เพื่อตอบสนองความต้องการพื้นฐานของชุมชน ให้มีคณุภาพชีวิตที่ดีสามารถพึ่งตนเองได้ โดยแบ่งการ
บรหิารออกเป็น  ๔  งาน  ดังนี้ 
 

     งานบริหารทั่วไปมีบทบาทและหน้าทีด่ังนี ้
มีหน้าทีร่ับผิดชอบในการควบคุม ตรวจสอบและด าเนินการ ตามภารกิจหน้าที่ภายในขอบเขต

อ านาจหน้าทีท่ี่ได้รับมอบหมายดังนี้ ด าเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณงานพิมพ์ และงานธุรการทั่วไป ด าเนินการ
จัดซื้อ จัดจ้าง จัดหา เบิกจ่าย บัญชี และรายงานการเงนิ ควบคุม ซ่อมแซม บ ารงุรกัษา และจ าหน่ายพัสด ุ
ครุภัณฑ์  งานการตรวจสอบ แสดงรายการเกี่ยวกบัเอกสารส าคัญของทางราชการ  งานจัดท าค าสั่ง และประกาศ
ต่างๆ ภายในกองสวัสดิการสังคม   งานรับเรื่องร้องทุกข์  ร้องเรียน  งานด้านประชาสมัพันธ์  อ านวยการความ
สะดวกแก่ประชาชน  และงานอื่นๆ ทีเ่กี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับการมอบหมาย 
 

งานสังคมสงเคราะห์มีบทบาทและหน้าทีด่งันี้ 
งานด้านสังคมสงเคราะห์ ซึง่มลีักษณะงานทีป่ฏิบัติเกี่ยวกบัการสงเคราะห์ผูท้ี่มีปญัหาทางสังคม 

เช่น เด็ก และเยาวชน สตรีคนชรา คนขอทาน ค้ามนุษย์ ผู้ต้องขัง ผู้ป่วย คนพิการและทุพพลภาพ และประชาชน
ทั่วไปที่ไม่สามารถจะแก้ไขปัญหาของตัวเองและครอบครัวหรือผู้ตกทุกข์ได้ยากในกรณีต่างๆ อันจะมีผลกระทบต่อ
สังคมโดยส่วนรวม การพิจารณาปัญหาและให้การสงเคราะห์ช่วยเหลอืตามหลักการสังคมสงเคราะห์นั้น  จะต้อง 
ค านึงถึงความเหมาะสมเป็นธรรมและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆดังนี้  

 ด้านการปฏิบัติการ  
-  เยี่ยมบ้าน ติดตาม ศึกษาชุมชน และประเมินสภาวะทางสงัคมเบือ้งต้น เพือ่วินิจฉัยและ

ให้บรกิาร ทางสังคมแก่กลุ่มเป้าหมายในระดบับุคคล ครอบครัว กลุ่ม และชุมชน  
- การสงัคมสงเคราะห์ และการพฒันาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา คนพิการและผู้ด้อยโอกาส 

เช่น เบี้ยยังชีพ การปรบัปรุงสภาพแวดล้อมที่พักอาศัย เป็นต้น  
- ให้บริการการปรึกษา แนะน า ช่วยเหลือ บ าบัด ฟื้นฟู ป้องกัน คุ้มครอง และพฒันา 

กลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้สามารถช่วยเหลือตนเองได ้ 
- รวบรวม ประมวล สรุป จัดล าดับความส าคัญและความรุนแรงของปัญหา รวมทั้งวิเคราะห์

สาเหตุ และผลกระทบของปญัหา เพื่อประกอบการวางแผนให้ความช่วยเหลือ พิทักษ์สิทธิ และพฒันา คุณภาพ
ชีวิตกลุ่มเป้าหมาย  

- ส ารวจ รวบรวม การจัดท าฐานข้อมูลเกี่ยวกบัสถานการณ์และปัญหาของกลุ่มเป้าหมาย เพื่อ 
ประกอบการพฒันาและวางแผนด้านสงัคมสงเคราะห์ 



๒  
 ด้านการวางแผน  
วางแผนการท างานทีร่ับผิดชอบโดยร่วมด าเนินการวางแผนการท างานตามนโยบายของ

หน่วยงานหรือจัดท าโครงการ  เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสมัฤทธ์ิที่ก าหนด  
 ด้านการประสานงาน  
- ประสานการท างานร่วมกันทัง้ภายในและภายนอกทมีงานหรือหน่วยงานอื่นๆ เพื่อใหเ้กิดความ 

ร่วมมือ และผลสมัฤทธ์ิตามที่ก าหนด  
- ช้ีแจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกบัข้อมลู ข้อเทจ็จริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ

สร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ไดร้ับมอบหมาย 
 ด้านการบริการ  
- ให้ค าแนะน าและใหบ้รกิารทางวิชาการแกบุ่คคล หน่วยงานและองค์กรต่างๆ เกี่ยวกับแนวทาง

ในการด าเนินงานด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดกิารสังคม เพื่อพัฒนาความรู้ เทคนิค ทักษะในการด าเนินงานและ
พัฒนาบริการด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม  

- ให้บริการข้อมูล เอกสาร ต ารา สื่อ และคู่มือในรปูแบบต่างๆ เกี่ยวกับงานด้านสังคมสงเคราะห์ 
งานสวัสดิการสังคมแก่ครอบครัว ชุมชน องค์กร หน่วยงานภาครัฐ เอกชน เครือข่ายประชาชน ทั่วไปและผูท้ี่สนใจ 
เพื่อสนบัสนุนการเรียนรู้และเพื่อประโยชน์ในการจัดบริการทางสงัคมและการ ให้ความช่วยเหลือแกก่ลุม่เป้าหมาย
อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  

- ร่วมจัดการฝึกอบรมและถ่ายทอดความรู้แก่ประชาชนทั่วไปเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับงานด้านสังคมสงเคราะห์  และสวัสดิการสังคมที่มปีระสทิธิภาพสอดคลอ้งกบัความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมาย 

 

งานพฒันาชุมชน มบีทบาทและหน้าที่เกีย่วกบั 
งานด้านพัฒนาชุมชน ซึ่งมลีักษณะงานที่ปฏิบัตเิกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ด้านพฒันาชุมชน

เพื่อ พัฒนาและส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน การสง่เสรมิการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบรหิาร
จัดการ ชุมชน ตลอดจนการพฒันาและส่งเสริมความเข้มแข็งสมดลุและมั่นคงของเศรษฐกจิชุมชนระดบัรากฐาน 
รวมทั้งใน การพัฒนารูปแบบวิธีการพัฒนาชุมชนให้มีความเหมาะสมกบัพื้นที่ โดยมลีักษณะงานที่ปฏิบัติในด้าน
ต่างๆ ดังนี ้ 

 ด้านการปฏิบัติการ  
- ศึกษา วิเคราะห์ ด้านพัฒนาชุมชน เพื่อจัดท าแผนสนับสนนุการรวมกลุม่ของประชาชนใน

ชุมชน ประเภทต่างๆ รวมถึงแสวงหาและพัฒนาศักยภาพของผู้น าชุมชน กลุม่ องค์กร และเครือข่ายองค์กร
ประชาชน  

- ศึกษา วิเคราะห์และส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน การส่งเสริมกระบวนการเรียนรู ้
และการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบรหิารจัดการชุมชน ตลอดจนการพฒันาและส่งเสริมความเข้มแข็งสมดุลและ 
มั่นคงของเศรษฐกจิชุมชนระดับฐานราก รวมทัง้ในการพฒันารูปแบบวิธีการพัฒนาชุมชนใหม้ีความเหมาะสมกับ 
พื้นที ่ 

- ศึกษา วิเคราะห์ ปัญหาสถานการณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องในงานพัฒนาชุมชน เพื่อหาแนวทางปูอง
กัน และแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมสอดคล้องกบัสภาพแวดลอ้มและสถานการณ์ทีเ่ปลี่ยนแปลงไป  



๓ 

- ศึกษา วิเคราะห์จัดท าและพฒันาระบบข้อมลูสารสนเทศในการพัฒนาชุมชน  และระบบ 
สารสนเทศชุมชน  เพื่อก าหนดนโยบาย แผนงาน ตลอดจนก าหนดแนวทางหรือวางแผนการพฒันาในทุกระดับ  

- เสนอแนะแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจชุมชนเพื่อสร้างความ 
สมดุลในการพฒันาชุมชน  และความมั่นคงของเศรษฐกจิชุมชนระดับฐานรากน าไปสู่ความเข้มแข็งของชุมชน
อย่าง ยั่งยืน  

- ส่งเสริมและด าเนินการด้านการจัดการความรู้และภูมิปญัญาท้องถ่ินของชุมชน เพื่อสร้างและ 
พัฒนาระบบการจัดการความรู้ของชุมชน  

- ส่งเสริม สนบัสนุนกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชนในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้ 
ประชาชนในชุมชนสามารถจัดท าแผนชุมชน รวมทั้งวิเคราะห์ ตัดสินใจและด าเนินการร่วมกัน เพื่อแก้ไขปญัหา 
ความต้องการของตนเองและชุมชนได้ ตลอดจนเป็นที่ปรึกษาในการด าเนินงานพฒันาชุมชน  

 ด้านการวางแผน  
วางแผนการท างานที่รบัผิดชอบ  ร่วมด าเนินการวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือโครงการ 

เพื่อใหก้ารด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสมัฤทธ์ิทีก่ าหนด 
 ด้านการประสานงาน  
- การประสานการท างานร่วมกันทัง้ภายในและภายนอกทมีงานหรอืหน่วยงาน เพือ่ใหเ้กิดความ 

ร่วมมือและผลสัมฤทธ์ิตามทีก่ าหนด  
- ช้ีแจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกบัข้อมลู ข้อเทจ็จริงแกบุ่คคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อ

สร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ไดร้ับมอบหมาย  
 ด้านการบริการ  
- ให้ค าปรกึษาแนะน าด้านพัฒนาชุมชนแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรอืบุคคลที่สนใจเพือ่ให้มีความรู้ 

และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ใหเ้กิดประโยชน์แก่ตนเองและส่วนร่วม  
- เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข้อมลู ข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนนิงานพัฒนาชุมชนเพือ่ให้บริการแก่ 

หนว่ยงานภาคีการพัฒนาประชาชน ผู้น าชุมชน กลุ่ม องค์กรชุมชน เครือข่ายองค์กรชุมชนและชุมชน 
 

งานสวสัดกิารเดก็และเยาวชนมีบทบาทและหนา้ที่ดังนี ้
 
งานสวัสดิการเดก็และเยาวชน ซึ่งมีลักษณะงานที่เกี่ยวกบัการสง่เสรมิสนบัสนุนพัฒนาศักยภาพ

เด็ก และเยาวชนทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปญัญา คุณธรรมและจริยธรรม ตามความเหมาะสมตามวัย ซึ่งเด็ก
และ เยาวชน หมายถึง บุคคลซึง่มีอายุไมเ่กิน 25 ปี โดยพิจารณาจัดแบ่งเด็กและเยาวชนออกเป็น 3 กลุม่  

กลุ่มที ่1 เด็กแรกเกิดถึงอายุ 5 ป ี 
กลุ่มที่ 2 เด็กอายุ 6-14 ปี - เยาวชนอายุ 15-25 ป ี 
กลุ่มที่ 3 กลุ่มพเิศษ  
ทั้งนี้เพราะปัญหาและความต้องการ ตลอดจนแนวทางการแก้ไขรวมถึงแนวทางในการ จัดบรกิาร

สาธารณะด้านพัฒนาเด็กและเยาวชนในแต่ละกลุ่มอายุไมเ่หมือนกัน จะต้องอาศัยพื้นฐานและความ เหมาะสมทาง
วิธีการ  โดยค านึงถึงศักยภาพของเด็กและเยาวชน  รวมถึงบริบทความพร้อมทางด้านทรัพยากร ท้องถ่ินชุมชนที่มี
อยู่ภายใต้การมีส่วนร่วมของทกุฝ่าย โดยมลีักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี ้ 
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 ด้านการปฏิบัติการ  
- รวบรวม  ประมวล  สรุปจัดล าดบัความส าคัญปัญหาของเด็กและเยาวชนในพื้นที่  รวมถึง

วิเคราะหส์าเหตุและผลกระทบของปญัหา เพือ่ประกอบการวางแผนให้ความช่วยเหลือ  
- ส่งเสริมและด าเนินงานสงเคราะหเ์ด็กและเยาวชนที่ครอบครัวประสบปัญหาความเดือดรอ้น  
- สงเคราะห์และให้ความช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ถูกครอบครัวท าร้ายร่างกายและจิตใจ  
 ด้านการวางแผน  
- วางแผนการท างานทีร่ับผิดชอบ ร่วมด าเนินการวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือ

โครงการ  เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสมัฤทธ์ิที่ก าหนด 
 ด้านการประสานงาน  
- ประสานการท างานและร่วมมือกบัหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพือ่คุ้มครองและส่งเสริมสวัสดิการเด็ก 

และเยาวชน  
- ช้ีแจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกบัข้อมลู ข้อเทจ็จริงแกบุ่คคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อ

สร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ไดร้ับมอบหมาย  
 ด้านการบริการ  
- ให้ค าปรกึษาและแนะน าแกเ่ด็กและเยาวชนซึ่งมปีัญหาในด้านต่างๆ  
- เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข้อมลูข่าวสารเกี่ยวกับงานด้านเดก็และเยาวชนแก่หน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง  หรือบุคคลทีส่นใจเพื่อให้มีความรู้และสมารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและส่วนร่วม 
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การขอรับสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
 
 
   การรับลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
 
 

ผู้มีคุณสมบัติได้รบัเงินเบี้ยยังชีพผูสู้งอายุ ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไมม่ีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี ้ 
(1) มีสญัชาติไทย  
(2) มีภูมิล าเนาตามทะเบียนบ้านอยู่ในเขตเทศบาลต าบลศรพีนา  
(3) จะมีอายุครบ 60 ปี บรบิูรณ์ปีถัดไป (ปจัจบุัน อายุ ๕๙ ปี) โดยเป็นผู้ที ่เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน (ใน

กรณีที่ในทะเบียนราษฎรไม่ปรากฏวันที่และเดือนเกิดให้ถือว่าบุคคลนั้นเกิดใน วันที่ 1 มกราคมของปีนั้น) รวมถึงผู้
ย้ายภูมิล าเนาเข้ามาใหม ่ 

(4) ไม่เป็นผู้ไดร้ับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกจิ หรือองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ได้แก่ ผูร้ับเงินบ านาญ เบี้ยหวัด บ านาญพิเศษ หรือเงินอื่นใดใน ลักษณะเดียวกัน ผูสู้งอายุที่
อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐ หรอืองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ผู้ได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน รายได้ประจ า หรือ
ผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นทีร่ัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจัดให้เป็นประจ า ยกเว้น ผู้พกิาร ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพกิารขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 
2553 และผู้ป่วยเอดส์ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ จ่ายเงินสงเคราะหเ์พื่อการยังชีพขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2548  

ผู้ที่มีคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้น สามารถยื่นค าขอลงทะเบยีนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สงูอายุด้วยตนเองได้ที ่
กองสวัสดิการสังคม เทศบาลต าบลศรีพนา  ระหว่างเดือน ตลุาคม – พฤศจิกายน และ เดือนมกราคม - กันยายน 
 

  หมายเหตุ ผู้สูงอายุรบัเบี้ยยังชพีอยู่แล้วย้ายไปที่อืน่จะท าอย่างไร 
 

กรณีผูสู้งอายุที่มสีิทธิได้รับเบี้ยยังชีพอยู่แล้วย้ายภูมิล าเนาไปอยู่ที่อื่น  
1.  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเดิมต้องแจง้ผูสู้งอายุให้ไปลงทะเบียนที่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ินใหม่ ภายในเดือนพฤศจิกายน  
2.  ในระหว่างปงีบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใดจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สงูอายุอยู่ ให้

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินนั้นจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผูสู้งอายุต่อไป จนกว่าจะสิ้นปีงบประมาณ คือเดือนกันยายน  
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3. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใหม่ทีร่ับค ารอ้งลงทะเบียนจากผูสู้งอายุที่ย้ายเข้ามา ต้องจ่ายเงิน

เบี้ยยังชีพผู้สงูอายุในปงีบประมาณถัดไป  
4. แต่ถ้าผู้สูงอายุท่านน้ันย้ายไปแล้ว ไม่ไปลงทะเบียนที่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินใหม่ จะท าให้

ไม่ได้รับเบี้ยทั้งจากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเก่า และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใหม่  หากต่อมาได้ไป
ลงทะเบียนก็ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใหม่รบัลงทะเบียน และจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผูสู้งอายุใน ปีงบประมาณ
ถัดไป  เหมือนข้อ 3 

 
 

ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
ยื่นเอกสาร หลักฐาน กรอกแบบฟอร์ม “แบบค าขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ” 

 
 
  บัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตร อื่นที่ออกโดยหน่วยงานของ รัฐที่มรีูปถ่าย พรอ้มส าเนา  
  ทะเบียนบ้าน พรอ้มส าเนา  
  สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร พร้อม ส าเนา (เฉพาะหน้าทีแ่สดง ช่ือ และเลขที่บญัชี) ส าหรับกรณีทีผู่้
ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สงูอายุ ประสงค์ขอรบัเงินเบี้ยยังชีพ ผูสู้งอายุผ่านธนาคาร  
 

หมายเหตุ : ในกรณีผู้สงูอายุที่ไมส่ามารถมาลงทะเบียนดว้ยตนเอง อาจมอบอ านาจใหผู้้อื่นเป็นผู้ยื่นค าขอรับ

เบี้ยยังชีพผู้สงูอายุได้  โดยให้ผูร้ับมอบอ านาจติดต่อที่  กองสวัสดิการสงัคม  เทศบาลต าบลศรีพนา พรอ้มส าเนา 
บัตรประจ าตัวประชาชนของผู้รบัมอบอ านาจ 
 
 
 
 

**ขอรับแบบค าขอขึน้ทะเบียนผู้สูงอายุ และย่ืนเอกสาร ประกอบไดท้ี่  
กองสวัสดิการสังคม  เทศบาลต าบลศรีพนา** 
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การค านวณเงินเบี้ยยังชีพแบบขั้นบันไดส าหรับผู้สูงอายุ 
 

  จ านวนเงินเบี้ยยังชีพต่อเดือนทีผู่สู้งอายุจะได้รบั การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพให้แก่ผูสู้งอายุคิดในอัตรา
เบี้ยยังชีพแบบข้ันบันไดแบบ “ข้ันบันได” หมายถึง การแบง่ช่วงอายุของ ผู้สงูอายุออกเป็นช่วง ๆ หรือเป็นข้ัน ข้ึน 
ไปเรื่อย ๆ โดยเริม่ ตั้งแต่อายุ 60 ป ี โดยค านวณตามปีงบประมาณ มิใช่ปีปฏิทิน และไม่มีการเพิม่ของอายุ
ระหว่างป ี 
 

ตารางค านวณเงินเบีย้ยังชีพรายเดือน ส าหรบัผู้สูงอาย ุ(แบบขั้นบนัได) 
 

ข้ัน ช่วงอายุ (ปี) จ านวนเงิน (บาท) หมายเหต ุ
ข้ันที่  ๑ ๖๐ – ๖๙  ปี ๖๐๐  บาท  
ข้ันที่  ๒ ๗๐ – ๗๙  ปี ๗๐๐  บาท  
ข้ันที่  ๓ ๘๐ – ๘๙  ปี ๘๐๐  บาท  
ข้ันที่  ๔ ๙๐  ปีข้ึนไป ๑,๐๐๐  บาท  

 

    

   การสิน้สุดการรบัเงินเบี้ยยังชีพ 
   1. ตาย  
   2. ย้ายภูมิล าเนาไปนอกเขตเทศบาลต าบลศรีพนา  
   3. แจ้งสละสิทธิการขอรับเงินเบี้ยยังชีพ  
   4. ขาดคุณสมบัติ 
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การขอรับสวัสดิการเบี้ยความพิการ 
 

  การรับลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยความพิการ 
 

ตรวจสอบดูคุณสมบัติของตัวเอง ตามรายการดังนี้  
(1) มีสญัชาติไทย  
(2) มีภูมิล าเนาอยู่ในเขตเทศบาลต าบลศรีพนา (ตามทะเบียนบ้าน)  
(3) มีบัตรประจ าตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการสง่เสรมิคุณภาพชีวิตคนพิการ  
(4) ไม่เป็นบุคคลซึง่อยู่ในความอุปการะของสถานสงเคราะหข์องรัฐ 

หมายเหตุ  
  กรณีได้รับเบี้ยความพิการอยู่แล้ว และได้ย้ายเข้ามาในพื้นทีเ่ทศบาลต าบลศรพีนา จะต้องมาข้ึน
ทะเบียนที่กองสวัสดิการสังคม เทศบาลต าบลศรีพนา  อีกครั้งหนึง่เพื่อรบัเงินในเดือนถัดไป 

 
ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยความพิการ 

 
ยื่นเอกสาร หลักฐาน กรอกแบบฟอร์ม “แบบค าขอลงทะเบยีนรับเงินเบี้ยความพิการ” 

  บัตรประจ าตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการฉบับจรงิ พร้อมส าเนา  
  ทะเบียนบ้าน พรอ้มส าเนา  
  สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร พร้อม ส าเนา (เฉพาะหน้าทีแ่สดง ช่ือ และเลขที่บญัชี) ส าหรับกรณีทีผู่้
ขอรับเงินเบี้ยความพิการ ประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผ่านธนาคาร  

หมายเหตุ : กรณีที่คนพิการไมส่ามารถมาลงทะเบียนด้วยตนเอง อาจมอบอ านาจเป็นลายลักษณ์อักษรใหผู้้ดูแล

คนพิการยื่นค าขอแทน แต่ต้องน าหลักฐานของคนพิการและผู้ดูแลคนพิการไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ด้วย คนพิการที่
เป็นผู้สงูอายุสามารถลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผูสู้งอายุได้ด้วย 

 
**ขอรับแบบค าขอขึน้ทะเบียนคนพกิาร และย่ืนเอกสาร ประกอบไดท้ี่  

กองสวัสดิการสังคม  เทศบาลต าบลศรีพนา** 



๙ 

 
 

ขั้นตอนการขอบัตรประจ าตัวคนพิการ 
 
 
 1. ไปพบแพทยเ์ฉพาะทางที่โรงพยาบาล เพือ่วินิจฉัยและออกเอกสาร รับรองความพิการ  
 2. ด าเนินการท าบัตรประจ าตัวคนพิการได้ทีส่ านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จงัหวัด 
บึงกาฬ(ศาลากลางจงัหวัด )  หรือกองสวัสดิการสงัคม  เทศบาลต าบลศรพีนา  โดยใช้ เอกสารดังต่อไปนี ้ 
  2.1 เอกสารรับรองความพิการทีร่ับรองโดยแพทย์เฉพาะทาง (ตัวจริง)  
  2.2 รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จ านวน 2 รูป  
  2.3 ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน 1 ฉบับ  
  2.4 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  จ านวน 1 ฉบับ  
  2.5 ถ้าคนพิการมีผู้ดูแล ให้น าส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ดูแล
คนพิการ จ านวนอย่างละ 1 ฉบับ  
 3. กรณีบุคคลอื่นที่ไม่ใช่คนพิการ และผู้ดูแลคนพกิารมาติดต่อขอท าบัตรประจ าตัวคนพิการ ให้น า 
หลักฐาน ตามข้อ 2.4 – 2.5 มาด้วย  
 4. หลังจากได้บัตรประจ าตัวคนพิการใหม้าลงทะเบียนเพื่อรบัเบี้ยความพกิาร ที่กองสวัสดิการสงัคม 
เทศบาลต าบลศรีพนา  เพื่อรับเงินเบี้ยความพิการในเดือนถัดไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐ 
 

การต่ออายุบัตรประจ าตัวคนพิการ 

 
 การด าเนินการต่ออายบุัตรประจ าตัวคนพิการ สามารถต่อไดท้ี่ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์จงัหวัดบงึกาฬ  (ศาลากลางจังหวัด )  หรือกองสวัสดิการสังคม  เทศบาลต าบลศรีพนา โดยใช้เอกสาร
ดังต่อไปนี ้ 
 1. สมุด/บัตรประจ าตัวคนพิการเล่มเดิม  
 2. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว  จ านวน 1 รูป  
 3. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ  1 ฉบับ  
 4. หลักฐานผู้ดูแลคนพกิารมผีู้ดูแลใช้ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  และส าเนาทะเบียนบ้านอย่างละ 
1 ฉบับ  
 5. กรณีบุคคลอื่นที่ไม่ใช่คนพิการและผู้ดูแลคนพิการมาติดตอ่ ขอต่ออายุบัตรประจ าตัวคนพิการให้น า 
หลักฐานตามข้อ 3-4 มาด้วย การเปลี่ยนผู้ดูแลคนพกิาร  
 การด าเนินการเปลี่ยนผู้ดูแลคนพกิาร สามารถติดต่อได้ที่ ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์จังหวัดบึงกาฬกาฬ  (ศาลากลางจังหวัด) หรือกองสวัสดิการสังคม  เทศบาลต าบลศรีพนา โดยใช้เอกสาร
ดังต่อไปนี ้ 
 1. สมุด/บัตรประจ าตัวคนพิการเล่มเดิม  
 2. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน  อย่างละ  1  ฉบับ  
 3. หลักฐานผู้ดูแลคนพกิารคนเดมิ ใช้ส าเนาบัตรประจ าตัว ประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 
1 ฉบับ 
 4. หลักฐานผู้ดูแลคนพกิารคนใหม่ ใช้ส าเนาบัตรประจ าตัว ประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 
1  ฉบับ  
 5. หนังสอืรบัรองการเป็นผู้ดูแลคนพิการ  
 6. ส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการของผู้รบัรอง  จ านวน 1 ฉบับ (ก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน  สท. หรือ 
ข้าราชการ ระดับ 3 ข้ึนไป)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑ 

 

การขอรับสวัสดิการเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 
 
 

 

ข้อแนะน า 
 
 1. ผู้ป่วยเอดส์มสีิทธิได้รับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ต้องมีใบรับรองแพทย์ซึง่ออกให้โดย 
สถานพยาบาลของรฐั ยืนยันว่าป่วย เป็นโรคเอดสจ์รงิ  
 2. ผู้ป่วยเอดส์ต้องมีภูมิล าเนาอยู่ในเขตเทศบาลต าบลศรีพนา  
 3. การยื่นค าร้องขอรบัเบี้ยยงัชีพผูป้่วยเอดส์ สามารถยื่นค าร้องได้ที ่กองสวัสดิการสังคม  เทศบาล
ต าบลศรีพนา  โดยน าหลักฐานมาเพื่อประกอบการยื่นดงันี ้ 
  3.1 ใบรับรองแพทย์ซึง่ออกให้โดยสถานพยาบาลของรฐั ยืนยัน ว่าป่วยเป็นโรคเอดสจ์รงิ  
  3.2 บัตรประจ าตัวประชาชนฉบบัจริง  พร้อมส าเนา  
  3.3 ทะเบียนบ้านฉบบัจริง  พร้อมส าเนา  
 4. กรณีที่ผูป้่วยเอดส์ไม่สามารถเดินทางมายื่นค าขอรับการสงเคราะห์ด้วยตนเอง หรืออาจจะมอบ     
อ านาจใหผู้้อุปการะมาด าเนินการแทนได ้
 5. กรณีผูป้่วยเอดส์ เป็นผู้สงูอายุหรือคนพิการ หรอืเป็นทั้งผูสู้งอายุ และคนพิการ สามารถด าเนินการได้
ทั้งหมด  
 6. กรณีผูป้่วยเอดส์ไดร้ับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์แล้วแล้ว ต่อมาได้ย้ายภูมิล าเนา (ย้ายช่ือในทะเบียนบ้าน) 
ไปอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอื่น ผู้ป่วยเอดส์ต้องด าเนินการยื่นค ารอ้งขอรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ อีก
ครั้ง ณ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่ย้ายภูมลิ าเนาเข้าไปอยูใ่หม่ (เพือ่รบัเงินเบี้ยยังชีพผูป้่วยเอดส์ จากองค์กร
ปกครองส่วน ท้องถ่ินที่ย้ายเข้าไปอยู่ใหม่) ซึง่ถ้าผูป้่วยเอดส์ไม่ด าเนินการยื่นค าร้องขอรับเบี้ยยงัชีพผูป้่วยเอดส์ อีก
ครั้ง ณ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที ่ย้ายภูมิล าเนาเข้าไปอยู่ใหม่ ผู้ป่วยเอดสจ์ะได้รบัเงินเบี้ยยังชีพผูป้่วยเอดส์ ถึง
เดือนที่ย้ายภูมลิ าเนาเท่านั้น  
 7. กรณีคนพิการที่ได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เสียชีวิต ผูดู้แลหรอื ญาติของผู้ป่วยเอดส์ทีเ่สียชีวิต
ต้อง แจ้งให้ กองสวัสดิการสังคมทราบ ภายใน 7 วัน 
 
 
 
 
 



๑๒ 
 
 

หน้าที่ของผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ 

 
    
  1. ตรวจสอบรายช่ือของตัวเอง  
  2. กรณีผูร้ับเงินเบี้ยยังชีพ หรือผู้รบัมอบอ านาจแจ้งรับเป็นเงินสด ต้องมารับเงินให้ตรงตามวัน 
เวลา ที่ก าหนด  
  3. เมื่อย้ายภูมิล าเนาจากเทศบาลต าบลศรพีนาไปอยู่ภูมลิ าเนาอื่นต้องแจง้ข้อมูลเพื่อให้เทศบาล
ต าบลศรีพนาได้รับทราบ  
  4. ให้ผู้ทีร่ับเบี้ยยังชีพผูสู้งอายุและคนพิการ แสดงการมีชีวิต อยู่ต่อเทศบาลต าบลศรีพนาระหว่าง
วันที่ 1 - 5 ตุลาคม ของทุกป ี 
  5. กรณีตายให้ผู้ดูแลหรือญาติของผูสู้งอายุหรือคนพิการแจง้การตาย ใหเ้ทศบาลต าบลศรีพนาได้
รับทราบ (พร้อมส าเนามรณะบัตร) ภายใน 7 วัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓ 

 
ขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 

 
 
  เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด หรอื "เงินอุดหนุนบุตร" เป็นหนึ่งในมาตรการที่ภาครัฐ
ออกมาเพื่อเป็นสวัสดิการช่วยเหลอืเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกดิ ซึ่งจะเป็นการจ่ายเงินให้กับ "เดก็วัยแรกเกิดจนถึง
อายุครบ 6 ปี" จ านวนรายละ 600 บาทต่อเดือน 

คุณสมบัติ 
เด็กแรกเกิดท่ีมีสิทธิ 

๑.  มีสัญชาติไทย (พ่อแม่มสีัญชาติไทย หรือพ่อหรอืแม่มสีัญชาติไทย) 
๒. เด็กที่มีอายุต่ ากว่า 6 ป ี
๓. อาศัยอยู่กับผู้ปกครองที่อยู่ในครัวเรือนทีม่ีรายได้น้อย 
๔. ไม่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของหน่วยงานของรัฐ หรือเอกชน 

 
ผู้ปกครองท่ีมีสิทธิลงทะเบียน 

๑.  มีสัญชาติไทย 
๒. เป็นบุคคลทีร่ับเดก็แรกเกิดไว้ในความอุปการะ 
๓. เด็กแรกเกิดต้องอาศัยรวมอยู่ด้วย 
๔. อยู่ในครัวเรือนที่มรีายได้น้อย  คือ สมาชิกครัวเรือนมีรายไดเ้ฉลี่ยไม่เกิน 100,000 บาท 

ต่อคน ต่อปี 
  

หมายเหตุ :  มารดาท่ีอยู่ระหว่างการต้ังครรภ์ยังไม่ต้องมายื่นค าร้องขอลงทะเบียนขอรับสิทธิเงิน
อุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 

สถานที่รับลงทะเบียน 

สามารถลงทะเบียนได้ในพื้นที่ทีเ่ด็กแรกเกิด และผู้ปกครองอาศัยอยู่จรงิ ดังนี้  

กรุงเทพมหานคร   :  ลงทะเบียนที่ส านกังานเขต 
เมืองพัทยา          :  ลงทะเบียนที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา  
ส่วนภูมิภาค         :  ลงทะเบียนที่องค์การบรหิารส่วนต าบล หรือเทศบาล 
 



๑๔ 
 

เอกสารประกอบการลงทะเบียน ประกอบด้วย 

๑. แบบค าร้องขอลงทะเบียน (ดร.01) 
๒. แบบรบัรองสถานะของครัวเรือน (ดร.02) 
๓. บัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ปกครอง 
๔. สูติบัตรเด็กแรกเกิด 
๕. สมุดบญัชีเงินฝากของผูป้กครอง (บญัชีออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทย บัญชีเงินฝากเผื่อเรียกธนาคาร

ออมสิน หรือบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) อย่างใด
อย่างหนึ่งเท่านั้น) 

๖. สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก เฉพาะหน้าที่ 1 ที่มีช่ือของหญิงตั้งครรภ์ 
(ในกรณีทีส่มุดสูญหายให้ใช้เฉพาะส าเนาหน้าที่ 1 พร้อมให้เจ้าหน้าทีส่าธารณสุขบันทึกข้อมูลและ
รับรองส าเนา) 

๗. กรณีทีผู่้ยื่นค าร้องขอลงทะเบียนและสมาชิกในครัวเรอืนของผู้ยื่นค าร้องขอลงทะเบียน เป็นเจ้าหน้าที่
ของรัฐ พนักงานรัฐวิสาหกจิ หรอืพนักงานบริษัท ต้องมเีอกสาร ใบรับรองเงินเดือน หรอืหนงัสือ
รับรองรายได้ของทุกคนทีม่ีรายได้ประจ า (สลิปเงินเดือน หรอืเอกสารหลกัฐานที่นายจ้างลงนาม) 

๘. ส าเนาเอกสาร หรือบัตรข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ บัตรแสดงสถานะหรือต าแหน่ง หรือเอกสารอื่น
ใดที่แสดงตนของผู้รบัรองคนที่ 1 และผู้รบัรองคนที่ 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕ 

 
การสนับสนุนสงเคราะห์ในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี 

 
  
การสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี  หมายถึง การช่วยเหลือเป็นเงินในการ จัดการศพ

ผู้สงูอายุตามประเพณีรายละ  ๓,๐๐๐  บาท 
       การสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณีนั้น  ผู้สงูอายุตอ้งเข้าหลักเกณฑ์ดังตอ่ไปนี ้
            ๑.  อายุเกินหกสิบปีบริบรูณ์ข้ึนไป 
   ๒.  สัญชาติไทย 
    ๓.  ผู้สูงอายุที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เว้นแต่ผูสู้งอายุที่มีคุณสมบัติตามเกณฑบ์ัตรสวัสดิการแหง่
รัฐ  แต่ยังไม่มีบัตรสวัสดกิารแหง่รฐัหรือยังไม่ได้ลงทะเบียน  ให้ก านัน  หรือผู้ใหญบ่้าน หรือนายกเทศมนตรี หรือ
นายกองค์การบรหิารส่วนต าบล หรอืนายกเมืองพทัยา หรอื ประธานชุมชน เป็นผู้ออกหนังสือรับรอง ตามแบบที่
อธิบดีกรมกิจการผู้สงูอายุก าหนด การสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณีตามประกาศนี้ใหร้วมถึงผู้สงูอายุซึง่
อยู่ในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผูสู้งอายุ สถานสงเคราะห์  สถานดูแล สถานคุ้มครอง หรือสถานใดๆ ของ
รัฐหรือองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ที่ด าเนินการในลกัษณะเดียวกัน ซึ่งจัดการศพตามประเพณี โดยมูลนิธิ สมาคม
วัด มัสยิด โบสถ์   
  การยื่นค าขอเพื่อขอรับการสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี  ให้ผู้ทีร่ับผิดชอบในการ
จัดการศพตามประเพณีรายนั้น  ยื่นค าขอในท้องที่ทีผู่้สงูอายุมีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้านหรือภูมลิ าเนาในขณะถึงแก่
ความตาย   ดังต่อไปนี ้
   ๑.  กรุงเทพมหานคร ให้ยื่นค าขอทีส่ านักงานเขต 
   ๒.  จังหวัดอื่น ให้ยื่นค าขอที่ส านกังานพฒันาสงัคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด หรือที่ว่า
การอ าเภอ  หรือส านกังานเทศบาล   
   ผู้ยื่นค าขอรับการสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี  ต้องยื่นค าขอภายในก าหนด ๖ เดือน
นับตั้งแต่วันที่ออกใบมรณะบัตรพร้อมเอกสาร ดังต่อไปนี ้
   ๑.  ใบมรณะบัตรของผู้สงูอายุ 
   ๒.  บัตรสวัสดกิารแหง่รัฐของผูส้งูอายุ หรอืหนังสือรับรองตามที่ก าหนด 
   ๓. บัตรประจ าตัวประชาชน หรอืบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐทีม่ีรปูถ่ายและ เลข
ประจ าตัวประชาชนของผู้ยื่นค าขอ กรณีการจัดการศพตามประเพณีโดยมลูนิธิ สมาคม วัด มัสยิด โบสถ์ ให้แนบ
หนังสือแสดงการจดทะเบียน หรืออนญุาตใหส้ร้าง จัดต้ัง หรอืด าเนินงานมลูนิธิ สมาคม วัด มัสยิด โบสถ์ด้วย 
   ๔. สมุดบญัชีหรอืเลขที่บญัชีธนาคารของผู้ยื่นค าขอ   
   ๕. หนังสอืรบัรองเป็นผูร้ับผิดชอบในการจัดการศพตามประเพณี ซึ่งออกโดยบุคคลตามที่ก าหนด 
ส าหรับกรณีผูสู้งอายุในสถานสงเคราะห์  ทั้งนี้ ผู้ยื่นค าขอและผู้รบัรองต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกัน แบบหนังสือ
รับรองให้เป็นไปตามที่อธิบดีกรมกจิการผู้สงูอายุก าหนด  
 
 
 



๑๖ 

 

กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลต าบลศรีพนา 
 

  ค่าสมัครแรกเข้าเป็นเงิน  ๓๖๕  บาท  ค่าธรรมเนียม  ๒๐  บาท   
  ช าระค่าสมาชิกเพียงปลีะ  ๓๖๕  บาท 
  สวัสดิการทีส่มาชิกจะไดร้ับหลงัสมัครเป็นสมาชิกครบ  ๑๘๐  วัน 

๑. เกี่ยวกับการเกิด 
  - สมาชิกคลอดบุตรจะได้รบัสวัสดิการเงินรับขวัญส าหรับเดก็แรกเกิด  จ านวน  ๕๐๐  บาท 
  - มารดาจะได้รับค่าชดเชยนอนโรงพยาบาลจากการคลอดบตุร  จ านวน ๑๐๐ บาทต่อคืน 
 ๒. เกี่ยวการเจบ็ป่วย 
  สมาชิกเจ็บป่วยเป็นเหตุให้นอนรกัษาตัวในโรงพยาบาลจะไดร้ับสวัสดิการ จ านวน ๑๐๐  บาท 
ต่อคืน ตามจริงแตร่วมแล้วไม่เกิน  ๑,๐๐๐ บาทต่อป ี
 ๓. เกี่ยวกับเสียชีวิต 
  -เป็นสมาชิกครบ  ๑๘๐  วัน  แล้วเสียชีวิต  รับเงินฌาปนกจิ  ๒,๐๐๐  บาท 
  -เป็นสมาชิกครบ  ๑  ปี  แล้วเสียชีวิต  รับเงินฌาปนกจิ  ๓,๐๐๐  บาท 
  -เป็นสมาชิกครบ  ๒  ปี  แล้วเสียชีวิต  รับเงินฌาปนกจิ  ๓,๕๐๐  บาท 
  -เป็นสมาชิกครบ  ๔  ปี  แล้วเสียชีวิต  รับเงินฌาปนกจิ  ๕,๐๐๐  บาท 
  -เป็นสมาชิกครบ  ๖  ปี  แล้วเสียชีวิต  รับเงินฌาปนกจิ  ๑๐,๐๐๐  บาท 
  -เป็นสมาชิกครบ  ๑๐  ปี  แล้วเสียชีวิต  รับเงินฌาปนกจิ  ๑๕,๐๐๐  บาท 
  -เป็นสมาชิกครบ  ๑๖  ปี  แล้วเสียชีวิต  รับเงินฌาปนกจิ  ๒๐,๐๐๐  บาท 
 

หมายเหตุ :  กรณีตายหรือหายสาบสูญไมป่รากฏหลกัฐานที่เช่ือถือได้ หรือฆ่าตัวตายจะไม่ได้รับสวัสดิการ 

 
 ๔. เกี่ยวกับทุนการศึกษา 
  สมาชิกที่ก าลังศึกษาระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงระดบัมธัยมศึกษาตอนต้นจะได้รับ
ทุนการศึกษา  ปีละ  ๒๐๐  บาท 
 ๕. สวัสดิการช่วยเหลอืเรื่องความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัย 
  สนับสนุนให้การช่วยเหลือและประสานขอความช่วยเหลือร่วมกับสภาองค์กรชุมชนเพื่อซอ่มแซม
ปรับปรงุที่อยูอ่าศัยให้สมาชิกและประชาชนทั่วไปที่ฐานะยากจนสภาพที่อยู่อาศัยไม่มั่นคงปลอดภัย 
 
 
 



๑๗ 

 

หลักเกณฑ์การกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพจากกองทุนผู้สูงอายุ 
 
  1.  วัตถุประสงค์ 
        เพื่อให้ผู้สูงอายุกู้ยืม เป็นทุนประกอบอาชีพ เป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม 
 
  2.  ลักษณะการให้การกู้ยืม   
        ให้ผู้สูงอายุกู้ยืม เป็นทุนประกอบอาชีพ เป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม 
 
  3.  วิธีการให้การกู้ยืม 
        ให้ผู้สูงอายุได้กู้ยืมเงินเพื่อเป็นทุนประกอบอาชีพ  โดย 
         3.1  กู้ยืมเป็นรายบุคคลได้คนละไม่เกิน 30,000 บาท  
         3.2  กู้ยืมเป็นรายกลุ่มๆละไม่น้อยกว่า 5 คนได้กลุ่มละไม่เกิน 100,000 บาท 
               ทั้งนี้ ให้ช าระคืนเป็นรายงวด ภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี โดยไม่คิดดอกเบี้ย 
 
 4.  คุณสมบัติของผู้กู้ยืมและผู้ค้ าประกัน 
 ผู้สูงอายุที่ต้องการขอรับเงินทุนประกอบอาชีพจากกองทุนผู้สูงอายุ  ต้องมีอายุเกิน 60 ปีข้ึนไป  
และมีสัญชาติไทยที่ประสบปญัหาความเดือดร้อนด้านเงินทุนประกอบอาชีพ โดยไม่ได้รับความช่วยเหลือจากแหล่ง
ทุนอื่น หรือได้รับแต่ไม่เพียงพอ  และมีคุณสมบัติดังนี้ 
             คุณสมบัติผู้กู้ยืม 
    1.   สามารถประกอบอาชีพได้ 
    2.   มีแผนงานหรือโครงการประกอบอาชีพที่เหมาะสม 
    3.   กรณีกู้ยืมรวมกลุ่มประกอบอาชีพ  (กลุ่มละไม่น้อยกว่า 5 คน)  ต้องมีคุณสมบัติตาม 1, 
2, 3  และต้องมีการจัดโครงสร้างกลุ่ม  ประกอบด้วย 
      (ก)  มีรายช่ือกรรมการกลุ่ม 
      (ข)  รายช่ือสมาชิกกลุ่ม 
      (ค)  มีแผนงาน/โครงการการประกอบอาชีพที่กระท ารวมกันเป็นกลุ่ม 

      (ง)  หนังสือรับรองจากองค์กรของผู้สูงอายุ/องค์กรภาคเอกชน/หน่วยงาน 
           ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง 

    4.  กรณีผู้กู้ยืมมีคู่สมรส ต้องได้รับความยินยอมจากคู่สมรสด้วย    
   หากผู้ขอกู้รายใดไมผ่่านการพจิารณาเนื่องจากคุณสมบัตผิู้กู้ไม่ผ่านเกณฑ์, รายได้เกินเกณฑ์ และ
กู้ผิดวัตถุประสงค์  จะสามารถส่งมาใหม่ได้หลงัจากผ่าน 6 เดือนมาแล้ว นับจากวันที่คณะกรรมการบริหารกองทุน
ผู้สงูอายุพจิารณา 
 
 
 
 



๑๘ 
 
     คุณสมบัติผู้ค้ าประกัน 
         -  กรณีให้กู้ยืมเป็นรายบุคคล  
      ผู้กู้ต้องหาบุคคลที่น่าเช่ือถือจ านวน 1 คน  เป็นผู้ค้ าประกัน เช่น เป็นผู้ที่มีอาชีพมั่นคง 
รายได้แน่นอน  มีหลักฐานแสดงรายได้และการประกอบอาชีพ (หนังสือรับรอง สมุดบัญชีธนาคารที่มียอดหมุนเวียน
เข้าทุกเดือนอย่างน้อย 3 เดือนข้ึนไปทีย่ืนยันการมีรายได้ของผู้ค้ าประกัน) มีที่อยู่อาศัยที่แน่นอนตรวจสอบได้โดยมี
ภูมิล าเนาเดียวกันกับผู้ขอกูย้ืม   และไม่เป็นผู้ค้ าประกันให้บคุคลอื่นที่ขอกู้ยืมเงินจากกองทุนผู้สูงอายุหรือไม่เป็นผู้ที่
กู้ยืมด้วยกันเอง  
           -   กรณีให้กู้ยืมเป็นรายกลุ่ม 
     สมาชิกในกลุ่มที่ต้องการกู้ยืมเงิน ต้องจัดหาผู้ค้ าประกันตามจ านวนผู้กู้ยืม             โดย
ต้องเป็นผูท้ี่มีอาชีพมั่นคง รายได้แน่นอน  มีหลักฐานแสดงรายได้และการประกอบอาชีพ (หนังสือรับรอง สมุดบัญชี
ธนาคารที่มียอดหมนุเวียนเข้าทุกเดือนอย่างน้อย 3 เดือนข้ึนไป หรือ บัญชีสหกรณ์ทั่วไป ที่ยืนยันการมีรายได้ของผู้
ค้ าประกัน) และมีที่อยู่อาศัยที่แน่นอนตรวจสอบได้ ไม่เป็นผู้ค้ าประกันให้บคุคลอืน่ที่ขอกู้ยืมเงินจากกองทุนผู้สูงอายุ
หรือไม่เป็นผู้ที่กู้ยืมด้วยกันเองและต้องรับผิดชอบลูกหนี้ร่วมกัน 

- กรณีผู้ค้ าประกันมีคู่สมรส ต้องได้รับความยินยอมจากคู่สมรสด้วย 
- ผู้ค้ าประกันต้องมีภูมิล าเนาเดียวกันกับผู้ขอกู้ยืม 

  
  5.  วงเงินท่ีกองทุนผู้สูงอายุให้การสนับสนุน 
         5.1  รายบุคคล  อนุมัติเงินกู้ยืมตามความเหมาะสม รายละไม่เกิน  30,000 บาท 
         5.2  รายกลุ่ม  กลุม่ละไม่น้อยกว่า 5 คน อนมุัติเงินกู้ยมืตามความเหมาะสม  กลุ่มละไมเ่กิน 
100,000 บาท 
   ทั้งนี้  การพิจารณาอนุมัติค านึงถึงความสามารถในการช าระหนี้ด้วย 
 
  6.  เอกสารประกอบการกู้ยืม  
       6.1  กรณีให้กู้ยืมเป็นรายบุคคล ประกอบด้วย 
   (ก)  ส าเนาทะเบียนบ้าน และส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ขอกู้ยมื 
  (ข)  ส าเนาทะเบียนบ้าน และส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ค้ าประกัน 
  (ค)  ประมาณการค่าใช้จ่ายในการประกอบอาชีพ / แผนผงัการประกอบอาชีพ,ที่อยูอ่าศัย 
   (ง)  หนังสือรับรองเงินเดือน/สลิปของผู้ค้ าประกัน (เว้นแต่เกษตรกร) 
   (จ)  หนังสือยินยอมคู่สมรส ผู้ขอกู้และผู้ค้ าประกัน (หากมี)  
   (ฉ)  หนังสอืสญัญาเช่าบ้าน (ในกรณีทีผู่้กู้เช่าบ้านอยู่) 
       6.2  กรณีให้กู้ยืมเป็นรายกลุ่ม  ประกอบด้วย 
   (ก)  ส าเนาบัตรประชาชน  
  (ข)  ส าเนาทะเบียนบ้าน 



๑๙ 
  (ค)  โครงการประกอบอาชีพของกลุ่ม 
  (ง)  หนังสือสัญญาเช่าบ้าน (ในกรณีที่ผูกู้้เช่าบ้านอยู่) 
   (จ)  ส าเนาทะเบียนบ้าน และส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ค้ าประกัน 
   (ฉ)  หนังสอืรบัรองเงินเดือนของผู้ค้ าประกัน (เว้นแต่เป็นเกษตรกร)   
   (ช)  หนังสือยินยอมคู่สมรส (หากมี)  
  7.  การท าสัญญากู้ยืมเงิน 
   หากผู้กู้ได้รับการอนุมัติให้กู้ยืมเงิน ทางส านักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ หรือส านักงานพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (ตามสถานที่ที่ผู้กู้ได้ยื่นกู้) แจ้งให้ผู้กู้และผู้ค้ าประกัน หรือกลุ่มประกอบ
อาชีพของผู้สูงอายุ มาท าสัญญากู้ยืมเงิน และสัญญาค้ าประกัน ถ้าไม่มาท าสัญญาภายใน 30 วัน  นับแต่วันที่แจ้ง
ให้ทราบ ให้ถือว่าการกู้ยืมเงินในครั้งนั้น เป็นอันสละสิทธ์ิ/ยกเลิก  หากเป็นส่วนภูมิภาคจะต้องแจ้งให้กองทุน
ผู้สูงอายุทราบด้วย ว่ามีผู้ผ่านการอนุมัติใดที่ไม่มาท าสัญญาภายใน 30 วัน  เพื่อแจ้งผลการยกเลิกให้กับผู้กู้ทราบ
ต่อไป 
  8.  การช าระคืนเงิน  
  ให้ผู้กู้ส่วนภูมิภาคผ่อนช าระตามสัญญา ณ ส านักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุหรือส านักง าน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด หรือทางธนาณัติ (ตามที่สถานที่ที่ผู้กู้ได้ยื่นขอกู้) ภายในระยะเวลา 3 
ปี นับแต่วันที่รับเงินกู้ โดยไม่มีดอกเบี้ย ให้ช าระคืนเป็นรายงวดทุก 30 วัน ภายในวันที่ 5 ของทุกๆ เดือน หรือไม่
เกินวันที่ 15 ในเดือนนั้น ๆ  

 เมื่อผู้กู้ได้ช าระเงินกู้เป็นรายงวดแล้ว จะได้รับหลักฐานการรับเงินทุกครั้ง หากไม่ได้รับหลักฐาน
การรับเงินให้แจ้งมาที่กลุ่มกองทุนผู้สูงอายุ  ส านักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ  ส านักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและ
พิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ 
 
 9.  สถานท่ีติดต่อขอรับการกู้ยืมเงิน 
     -  ในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ยื่นที่ส านักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ 
      -  ในส่วนภูมิภาค ให้ยื่นที่ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักเกณฑ์การกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพจาก 
กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติคนพิการ 

๒๐ 

 
 
 
 

การใหบ้ริการกู้ยมืเงินเป็นการบริการคนพิการ และผู้ดูแลคนพิการ เพื่อเป็นทุนประกอบอาชีพหรือ
ขยายกิจการ รายบุคคลรายละไมเ่กิน 60,000 บาท รายกลุ่ม กลุม่ละไม่เกิน 1 ล้านบาท ผ่อนช าระภายใน
ระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี โดยไม่คิดดอกเบี้ย ทั้งนี้ หากมผีู้ประสงค์จะกู้ยืมเงินเกินกว่าวงเงินที่ก าหนด ให้มีการ
พิจารณาเป็นราย ๆ ไป โดยไม่เกิน 120,000 บาท 

 

คุณสมบัติของผู้ยืมเงินกองทุนฯ รายบุคคล 
1. มีบัตรประจ าตัวคนพิการ 
2. มีความจ าเป็นในการขอรับการสนับสนุนเงินกู้ยืมเพื่อประกอบอาชีพในท้องที่ที่ยื่นค าขอ 
3. มีความสามารถในการประกอบอาชีพในเรื่องที่ขอรบัการสนบัสนุน 
4. บรรลุนิติภาวะ 
5. มีช่ือในทะเบียนบ้านหรือถ่ินทีอ่ยู่ถาวรในท้องที่ที่ยื่นค าขอกู้ไม่น้อยกว่าเก้าสิบวัน 
6. ไม่มีประวัติเสียหายในการกู้ยืมเงินจากกองทุน เว้นแต่ได้ด าเนินการแก้ไขมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี 
7. กรณีมีหนีส้ินอยูก่ับกองทุนต้องได้ช าระหนีม้าแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละหกสิบของวงเงินกู้ยืมทั้งหมดและเมือ่ได้

การอนุมัตแิล้วต้องช าระหนี้สินที่มีอยูเ่ดิมทัง้หมด 
8. ความสามารถช าระคืนเงินกู้ยมืได้และมบีุคคลที่น่าเช่ือถือได้เป็นผู้ค้ าประกัน 

 
คุณสมบัติของผู้ดูแลคนพิการ 

1. มีความจ าเป็นในการขอรับการสนับสนุนเงินกู้ยืมเพื่อประกอบอาชีพในท้องที่ที่ยื่นค าขอ 
2. มีความสามารถในการประกอบอาชีพในเรื่องที่ขอรบัการสนบัสนุน 
3. บรรลุนิติภาวะ 
4. มีช่ือในทะเบียนบ้านหรือถ่ินทีอ่ยู่ถาวรในท้องที่ที่ยื่นค าขอกู้ไม่น้อยกว่าเก้าสิบวัน 
5. ไม่มีประวัติเสียหายในการกู้ยืมเงินจากกองทุน เว้นแต่ได้ด าเนินการแก้ไขมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี 
6. กรณีมีหนีส้ินอยูก่ับกองทุนต้องได้ช าระหนีม้าแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละหกสิบของวงเงินกู้ยืมทั้งหมดและเมือ่ได้

การอนุมัติแล้วต้องช าระหนี้สินที่มีอยูเ่ดิมทัง้หมด 
7. ความสามารถช าระคืนเงินกู้ยมืได้และมบีุคคลที่น่าเช่ือถือได้เป็นผู้ค้ าประกัน 
8. ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย 
9. ได้รับการรับรองเป็นหนังสือจากผู้แทนองค์กรด้านคนพิการ ก านันผู้ใหญ่บ้านผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ินทีผู่้นั้นมีภูมลิ าเนา ข้าราชการระดับ ๓ หรือเทียบเท่าข้ึนไป หรือมหีลกัฐานเช่ือได้ว่าเป็นผู้อปุการะ
เลี้ยงดูคนพกิารที่มีบัตรประจ าตัวคนพิการซึง่มิได้มหีนี้สินจากกองทุน 

 



๒๑ 
 
 เอกสารประกอบการยื่นกู้ยืมเงินกองทุนฯ 
1. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาบัตรประจ าตัวคนพิการ 
2. ส าเนาทะเบียนบ้าน 
3. แผนผังที่อยู่อาศัย แผนผังสถานที่ประกอบอาชีพ 
4. ส าเนาหนงัสือสญัญาเช่าบ้าน (ในกรณีทีผู่้กูเ้ช่าบ้านอยู่) 
5. ส าเนาทะเบียนบ้าน และส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ค้ าประกัน 
6. หนังสือรบัรองเงินเดือนของผู้ค้ าประกัน (เว้นแต่เป็นเกษตรกร) 
7. หนังสือรบัรองว่าเป็นผู้อปุการะคนพิการ(ในกรณีเป็นผู้ดูแลคนพิการ) 
8. ประมาณการค่าใช้จ่ายในการประกอบอาชีพที่ขอกู ้
9. ใบรับรองแพทย์ (กรณีคนพิการมีสภาพความพิการร้ายแรง และผู้ดูแลคนพิการเป็นผู้ขอกู้แทนคนพิการ) 
10. รูปถ่ายเต็มตัวผู้กู ้
11. ส าเนาสมุดเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทยเท่านั้น 

 

คุณสมบัติของผู้ยืมเงินกองทุนฯ  รายกลุ่ม 

1. มีบัตรประจ าตัวคนพิการ 
2. มีความจ าเป็นในการขอรับการสนับสนุนเงินกู้ยืมเพื่อประกอบอาชีพในท้องที่ที่ยื่นค าขอ 
3. มีความสามารถในการประกอบอาชีพในเรื่องที่ขอรบัการสนบัสนุน 
4. บรรลุนิติภาวะ 
5. มีช่ือในทะเบียนบ้านหรือถ่ินทีอ่ยู่ถาวรในท้องที่ที่ยื่นค าขอกู้ไม่น้อยกว่าเก้าสิบวัน 
6. ไม่มีประวัติเสียหายในการกู้ยืมเงินจากกองทุน เว้นแต่ได้ด าเนินการแก้ไขมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี 
7. กรณีมีหนีส้ินอยูก่ับกองทุนต้องได้ช าระหนีม้าแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละหกสิบของวงเงินกู้ยืมทั้งหมดและเมือ่ได้

การอนุมัติแล้วต้องช าระหนี้สินที่มีอยูเ่ดิมทัง้หมด 
8. ความสามารถช าระคืนเงินกู้ยมืได้และมบีุคคลที่น่าเช่ือถือได้เป็นผู้ค้ าประกัน 
9. เป็นกลุ่มคนพิการหรือผู้ดูแลคนพกิารทีท่ี่รวมตัวกันโดยมีผลประโยชน์และวัตถุประสงค์ร่วมกันเพื่อช่วยเหลือ

หรือสนับสนุนกัน หรือท ากิจกรรมอันชอบด้วยกฎหมายและศีลธรรมร่วมกัน หรือด าเนินการอื่นอันเป็น
ประโยชนร์่วมกันของสมาชิก มีการด าเนินการอย่างตอ่เนื่องและมรีะบบบริหารจัดการและการแสดงเจตนา
แทนกลุ่มได้ ทั้งนี้ ต้องมสีมาชิกกลุ่มไม่น้อยกว่าสองคน 

10. มีหลกัฐานจากสถาบันการเงินเกี่ยวกับการออมเงินของกลุ่มอย่างสม่ าเสมอมาแล้วไม่น้อยกว่าหกเดือน 
11. ด าเนินกิจการของกลุม่ในท้องที่จงัหวัดที่ยื่นค าขอต่อเนือ่งจนถึงวันย่ืนค าขอแล้วไม่น้อยกว่าหกเดือน 
12. ได้รับการรับรองเป็นหนังสือรับรองจากองค์กรด้านคนพกิารที่เป็นนิตบิุคคลหรือหน่วยงานภาครัฐว่าเป็นกลุม่

ที่มีผลงานน่าเช่ือถือจริง 
13. มีแผนงานหรือโครงการของกลุม่ทีจ่ะด าเนินการต่อไปอย่างชัดเจน 

 
 
 



๒๒ 

คุณสมบัติของผู้ดูแลคนพิการ 

1. มีความจ าเป็นในการขอรับการสนับสนุนเงินกู้ยืมเพื่อประกอบอาชีพในท้องที่ที่ยื่นค าขอ 
2. มีความสามารถในการประกอบอาชีพในเรื่องที่ขอรบัการสนบัสนุน 
3. บรรลุนิติภาวะ 
4. มีช่ือในทะเบียนบ้านหรือถ่ินทีอ่ยู่ถาวรในท้องที่ที่ยื่นค าขอกู้ไม่น้อยกว่าเก้าสิบวัน 
5. ไม่มีประวัติเสียหายในการกู้ยืมเงินจากกองทุน เว้นแต่ได้ด าเนินการแก้ไขมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี 
6. กรณีมีหนีส้ินอยูก่ับกองทุนต้องได้ช าระหนีม้าแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละหกสิบของวงเงินกู้ยืมทั้งหมดและเมือ่ได้

การอนุมัติแล้วต้องช าระหนี้สินที่มีอยูเ่ดิมทัง้หมด 
7. ความสามารถช าระคืนเงินกู้ยมืได้และมบีุคคลที่น่าเช่ือถือได้เป็นผู้ค้ าประกัน 
8. ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย 
9. ได้รับการรับรองเป็นหนังสือจากผู้แทนองค์กรด้านคนพิการ ก านันผู้ใหญ่บ้านผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ินทีผู่้นั้นมีภูมลิ าเนา ข้าราชการระดับ ๓ หรือเทียบเท่าข้ึนไป หรือมหีลกัฐานเช่ือได้ว่าเป็นผู้อปุการะ
เลี้ยงดูคนพกิารที่มีบัตรประจ าตัวคนพิการซึง่มิได้มหีนี้สินจากกองทุน 

10. เป็นกลุ่มคนพิการหรือผู้ดูแลคนพกิารทีท่ี่รวมตัวกันโดยมีผลประโยชน์และวัตถุประสงค์ร่วมกันเพื่อช่วยเหลือ
หรือสนับสนุนกัน หรือท ากิจกรรมอันชอบด้วยกฎหมายและศีลธรรมร่วมกัน หรือด าเนินการอื่นอันเป็น
ประโยชนร์่วมกันของสมาชิก มีการด าเนินการอย่างตอ่เนื่องและมรีะบบบริหารจัดการและการแสดงเจตนา
แทนกลุ่มได้ ทั้งนี้ ต้องมสีมาชิกกลุ่มไม่น้อยกว่าสองคน 

11. มีหลกัฐานจากสถาบันการเงินเกี่ยวกับการออมเงินของกลุ่มอย่างสม่ าเสมอมาแล้วไม่น้อยกว่าหกเดือน 
12. ด าเนินกิจการของกลุม่ในท้องที่จงัหวัดที่ยื่นค าขอต่อเนือ่งจนถึงวันย่ืนค าขอแล้วไม่น้อยกว่าหกเดือน 
13. ได้รับการรับรองเป็นหนังสือรับรองจากองค์กรด้านคนพกิารที่เป็นนิตบิุคคลหรือหน่วยงานภาครัฐว่าเป็นกลุม่

ที่มีผลงานน่าเช่ือถือจริง 
14. มีแผนงานหรือโครงการของกลุม่ทีจ่ะด าเนินการต่อไปอย่างชัดเจน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๓ 

แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ( การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* ขั้นตอนการรับขึ้นทะเบียนผู้พิการ เดิม ๕ นาที/ราย เวลาปฏิบัติงานท่ีปรับลด ๓ นาที / ราย  
หมายเหตุ : รับขึ้นทะเบียนภายในเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน และเดือนมกราคม - กันยายน ของทุกปี หรือตามระเบียบก าหนด 
 

เอกสารส าหรับการรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ 
             ๑. บัตรประชาชน  
             ๒. ทะเบียนบ้าน  
             ๓. ใบมอบอ านาจ (ถ้ามี)  
             ๔. ส าเนาสมุดบัญชี (กรณีโอนเข้าบัญชี) 
 



๒๔ 
แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ( การรับขึ้นทะเบียนคนพิการ)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* ขั้นตอนการรับขึ้นทะเบียนผู้พิการ เดิม ๕ นาที / ราย เวลาปฏิบัติงานท่ีปรับลด ๓  นาที / ราย  
หมายเหตุ : รับขึ้นทะเบียนทุกเดือน หรือตามระเบียบก าหนด 
 

เอกสารส าหรับการรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ 
             ๑. บัตรประจ าตัวคนพิการ 
             ๒. บัตรประชาชน  
             ๓. ทะเบียนบ้าน  
             ๔. ใบมอบอ านาจ (ถ้ามี)  
             ๕. ส าเนาสมุดบัญชี (กรณีโอนเข้าบัญชี) 
 



๒๕ 
แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ( การรับขึ้นทะเบียนผู้ป่วยเอดส์)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* ขั้นตอนการรับขึ้นทะเบียนผู้พิการ เดิม ๕ นาที / ราย เวลาปฏิบัติงานท่ีปรับลด ๓  นาที / ราย  
หมายเหตุ : รับขึ้นทะเบียนทุกเดือน หรือตามระเบียบก าหนด

เอกสารส าหรับการรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ 
            ๑. ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐท่ีรับรองว่า  
                เป็นโรคเอดส์ 
             ๒. บัตรประชาชน  
             ๓. ทะเบียนบ้าน  
             ๔. ใบมอบอ านาจ (ถ้ามี)  
             ๕. ส าเนาสมุดบัญชี (กรณีโอนเข้าบัญชี) 
 



๒๓ 
๒๓ 

๒๕ 
๒๕ ๒๖  

 

การลดข้ันตอนการให้บริการประชาชน 
กองสวัสดิการสังคม  เทศบาลต าบลศรีพนา   

 
ล าดับที ่ กระบวนงาน ระยะเวลา หมายเหต ุ

๑. การยื่นค าขอรบัเบี้ยยังชีพผูสู้งอายุ ๓ นาทีต่อราย  
๒. การยื่นค าขอรบัเบี้ยความพกิาร ๓ นาทีต่อราย  
๓. การยื่นค าขอรบัเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ๓ นาทีต่อราย  
๔. การยื่นขอท าบัตรคนพิการ/การตอ่อายุบัตรประจ าตัวคนพิการ ๓ นาทีต่อราย  
๕. การยื่นค าขอรบัเงินอึดหนุนเพื่อการเลี้ยงดเูด็กแรกเกิด ๕ นาทีต่อราย  
๖. การขอรบัการสนบัสนุนการจัดการศพผู้สงูอายุตามประเพณี ๔ นาทีต่อราย  
๗. สมัครสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชน ๓ นาทีต่อราย  
๘. ขอรับสวัสดิการกองทุนสวัสดิการชุมชน ๒ นาทีต่อราย  
๙. การขอรบัเอกสารกูเ้งินกองทุนผู้สงูอายุ/คนพิการ ๒ นาทีต่อราย  

 
 


