
กองสวสัดิการสังคม     มีหนา้ท่ีความรับผดิชอบ งานสวสัดิการสังคม ด าเนินการส่งเสริมอาชีพ การพฒันาอาชีพ ส่งเสริมรายได ้ส ารวจขอ้มูลเบ้ืองตน้ในเขตพฒันา
ชุมชนเพื่อจดัท าแผนงาน โครงการเศรษฐกิจชุมชน ร่วมท างานพฒันากบัประชาชนในทอ้งถ่ินอยา่งใกลชิ้ด ให้ค  าแนะน าและฝึกอบรมประชาชนในทอ้งถ่ินตาม
วธีิการและหลกัการพฒันาชุมชน งานพฒันาชุมชน งานจดัระเบียบชุมชน  งานสงัคมสงเคราะห์งานพิทกัษสิ์ทธิเดก็และสตรี งานส่งเสริมอาชีพและขอ้มลู
แรงงาน  งานนนัทนาการชุมชน  งานสังคมสงเคราะห์  งานพฒันาสตรีและเยาวชน  งานสนบัสนุนกิจกรรมของเดก็และผูสู้งอาย ุ การจดัตั้งกลุุ่มพฒันาชุมชน  การ
จดัตั้งศนูยเ์ยาวชน  การจดัให้มีห้องสมุดประชาชน    การส่งเสริมสวสัดิภาพเดก็และเยาวชน  ศนูยพ์ฒันาครอบครัวในชุมชน   ศนูยพ์ฒันาคุณภาพชีวติและส่งเสริม
อาชีพผูสู้งอาย ุ โรงเรียนผูสู้งอาย ุ ศนูยก์ารเรียนรู้เพื่อการฟ้ืนฟแูละพฒันาคนพิการโดยชุมชน  ศนูยช่์วยเหลือสังคม  ชมรมคนพกิาร  ชมรมผูสู้งอาย ุ และสภาเดก็และ
เยาวชน   ผู้มีสิทธิจะได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลกัษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี ้

1. มีสัญชาติไทย 
2. มีภมิูล  าเนาอยูใ่นเขตองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินตามทะเบียนบา้น 

3. มีอายหุกสิบปีบริบูรณ์ข้ึนไป ซ่ึงไดล้งทะเบียนและยืน่ค  าขอรับเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายตุ่อองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

4. ไม่เป็นผูไ้ดรั้บสวสัดิการหรือสิทธิประโยชน์อ่ืนใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวสิาหกิจ หรือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ไดแ้ก่ ผูรั้บเงินบ านาญ เบ้ียหวดั 
บ านาญพเิศษ หรือเงินอ่ืนใดในลกัษณะเดียวกนั ผูสู้งอายท่ีุอยูใ่นสถานสงเคราะห์ของรัฐ หรือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ผูไ้ดรั้บเงินเดือน ค่าตอบแทน 
รายไดป้ระจ า หรือผลประโยชน์ตอบแทนอยา่งอ่ืนท่ีรัฐหรือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจดัให้ เป็นประจ า ยกเวน้ผูพ้ิการและผูป่้วยเอดส์ 

เอกสารแนบการขอรับเบี้ยยงัชีพผู้สูงอาย ุดังนีก้รณีขอรับเงินเบ้ียยงัชีพผูสู้งอาย ุ(ระหวา่งวนัท่ี 1มกราคม - 30 เดือนพฤศจิกายน ของทุกปี) 

 แบบค าขอลงทะเบียนรับเงินเบ้ียยงัชีพผูสู้งอาย ุ
 บตัรประจ าตวัประชาชนหรือบตัรอ่ืนท่ีออกโดยหน่วยงานของรัฐท่ีมีรูปถ่ายพร้อมส าเนา 
 ทะเบียนบา้นพร้อมส าเนา 
 สมุดบญัชีเงินฝากธนาคารพร้อมส าเนา 

     ส าหรับกรณีท่ีผูข้อรับเงินเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายปุระสงคข์อรับเงินเบ้ีย ยงั ชีพผูสู้งอายผุา่นธนาคาร ผูสู้งอายจุะตอ้งแสดงความประสงคข์อรับเงินเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายุ
โดยวธีิใด วธีิหน่ึง ดงัต่อไปน้ี 

 รับเงินสดดว้ยตนเอง 
 รับเงินสดโดยบุคคลท่ีไดรั้บมอบอ านาจจากผูมี้สิทธิ 
 โอนเงินเขา้บญัชีเงินฝากธนาคารในนามผูมี้สิทธิ 
 โอนเงินเขา้บญัชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลท่ีไดรั้บมอบอ านาจจากผูมี้สิทธิ 

กรณีผู้สูงอายุเสียชีวติหรือขาดคุณสมบัต ิ

 แบบหนงัสือรับรองการเสียชีวติ 
 บตัรประจ าตวัประชาชนผูแ้จง้และผูเ้สียชีวติ พร้อมส าเนา 
 ทะเบียนบา้นผูแ้จง้และผูเ้สียชีวติ พร้อมส าเนา 
 ใบมรณบตัร พร้อมส าเนา 

     กรณีผูสู้งอายยุา้ยภมิูล  าเนาไปอยูท่ี่อ่ืน ในระหวา่งปีงบประมาณ โดยสิทธิในการรับเงินของผูสู้งอายจุะไดรั้บเงินเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายถึุง เดือนกนัยายนของ
ปีงบประมาณนั้น และเพื่อเป็นการรักษาสิทธิให้ต่อเน่ืองในการรับเงินเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายคุนพกิารซ่ึงจะมีสิทธิได้รับเงินเบี้ยความพกิาร ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มี
ลักษณะต้องห้าม ดงัต่อไปนี ้

1. มีสัญชาติไทย 
2. มีภมิูล  าเนาอยูใ่นเขตองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินตามทะเบียนบา้น 

3. มีบตัรประจ าตวัคนพิการตามกฎหมายวา่ดว้ยการส่งเสริมคุณภาพชีวติคนพิการ 
4. ไม่เป็นบุคคลซ่ึงอยูใ่นความอุปการะของสถานสงเคราะห์ของรัฐ 

เอกสารแนบการขอรับเบ้ียความพกิาร ดงันี้กรณีขอรับเงินเบ้ียความพิการ (ทุกวนั เวน้วนัหยดุราชการ) 

 แบบค าขอลงทะเบียนรับเงินเบ้ียความพิการ 



 บตัรประจ าตวัคนพกิาร หรือส าเนาบตัรอ่ืนท่ีออกโดยหน่วยงานของรัฐท่ีมีรูปถ่ายพร้อมส าเนา 
 ทะเบียนบา้นพร้อมส าเนา 
 สมุดบญัชีเงินฝากธนาคารพร้อมส าเนา ส าหรับกรณีท่ีผูข้อรับเงินเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายปุระสงคข์อรับเงินเบ้ียยงั ชีพผูสู้งอายผุา่นธนาคาร 
 หนงัสือมอบอ านาจพร้อมส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูม้อบอ านาจและผูรั้บมอบอ านาจ (ในกรณียืน่ค  าขอฯ แทน) 

คนพกิารจะต้องแสดงความประสงค์ขอรับเงินเบี้ยความพกิาร โดยวธีิใดวิธีหน่ึง ดงัต่อไปนี้ 

 รับเงินสดดว้ยตนเอง 
 รับเงินสดโดยบุคคลท่ีไดรั้บมอบอ านาจจากผูมี้สิทธิ 
 โอนเงินเขา้บญัชีเงินฝากธนาคารในนามผูมี้สิทธิ 
 โอนเงินเขา้บญัชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลท่ีไดรั้บมอบอ านาจจากผูมี้สิทธิ 

กรณคีนพกิารเสียชีวิตหรือขาดคุณสมบัต ิ

 แบบหนงัสือรับรองการเสียชีวติ 
 บตัรประจ าตวัประชาชนผูแ้จง้และผูเ้สียชีวติ พร้อมส าเนา 
 ทะเบียนบา้นผูแ้จง้และผูเ้สียชีวติ พร้อมส าเนา 
 ใบมรณบตัร พร้อมส าเนา 

     กรณีคนพกิารยา้ยภมิูล  าเนาไปอยูท่ี่อ่ืน ในระหวา่งปีงบประมาณ โดยสิทธิในการรับเงินของคนพิการจะไดรั้บเงินเบ้ียความพิการถึงเดือนกนัยายน ของ

ปีงบประมาณนั้น และเพื่อเป็นการรักษาสิทธิให้ต่อเน่ืองในการรับเงินเบ้ียความพกิารกลุ่มอาชีพหรือกลุ่มเกษตรกรท่ีต้องการขอยืมเงินทุนการด าเนินงาน โครงการ

เศรษฐกิจชุมชนจะต้องเสนอเป็นโครงการและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ดังนี1้. เป็นโครงการเก่ียวกบัเศรษฐกิจชุมชน 

2. เป็นโครงการท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากองคก์ารบริหารส่วนต าบลหรือสภาต าบล และคณะ     กรรมการพฒันาอ าเภอ ตามล าดบั 

3. ตอ้งมีแผนการช าระเงินคืน ท่ีแสดงปรากฏไวใ้นโครงการท่ีชดัเจน 

4. กลุ่มอาชีพหรือกลุ่มเกษตรกรจะตอ้งมีเงินกองทุนของกลุ่มร่วมสมทบงบประมาณ 30% ของ  โครงการท่ีตอ้งการกูเ้งินไปลงทุน 

5. แบบค าร้องขอกูเ้งินทุนให้เป็นไปตามแบบท่ีก าหนด (ขอรับท่ีท่ีท  าการองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองเหียง) เกร็ดชวนรู้"ผู้สูงอายุ" หมายความวา่ บุคคลซ่ึงมี

อายเุกิน 60 ปีบริบูรณ์ข้ึนไปและมีสัญชาติไทย เบ้ียยงัชีพอตัราแบบขั้นบนัไดอาย ุ60-69 ปี   ให้ไดรั้บคนละ   600 บาท/เดือน 

อาย ุ70-79 ปี   ให้ไดรั้บคนละ   700 บาท/เดือน 

อาย ุ80-89 ปี   ให้ไดรั้บคนละ   800 บาท/เดือน 

อาย ุ90 ปีข้ึนไป ให้ไดรั้บคนละ 1,000 บาท/เดือน"คนพกิาร" หมายความวา่ ตามกฎหมายวา่ดว้ย การส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวติคนพกิาร (เบ้ียยงัชีพคน

ละ 800 บาท/ เดือน)"ผู้ป่วยเอดส์" หมายความวา่ ผูป่้วยเอดส์ท่ีแพทยไ์ดรั้บรองและท าการวนิิจฉยัแลว้ (เบ้ียยงัชีพคนละ 500 บาท/ เดือน)"เศรษฐกิจ

ชุมชน" หมายความวา่ เศรษฐกิจทุกสาขาของชุมชนและหมู่บา้น ซ่ึงด าเนินอยูบ่นพื้นฐาน การใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มอยา่งเหมาะสม คุม้ค่าและ

ย ัง่ยนื เป็นการผลิตท่ีเล้ียงชีวติครอบครัวและชุมชนไดอ้ยา่งพอเพียง ส่วนเกินแห่งผลผลิตน้ีเป็นเศรษฐกิจแห่งการแลกเปล่ียน ซ้ือขายหรือแปรรูปตามก าลงัและ

วฒันธรรมของชุมชนเอง"กลุ่มอาชีพหรือกลุ่มเกษตรกร" หมายความวา่  เกษตรกรหรือผูว้า่งงานมีการรวมตวักนัเพือ่ด าเนินโครงการเศรษฐกิจชุมชน 


