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คูมือส ำหรับประชำชน : กำรลงทะบียนละยืไนค ำขอรับงินบีๅยยังชีพควำมพิกำร 

หนวยงานทีไรับผิดชอบ : องค์การบริหารสวนต้าบลคลองน ้าเหล อ้าภอคลองลาน จังหวัดก้าพงพชร 
กระทรวง : กระทรวงมหาดเทย 

 
1. ชืไอกระบวนงำน : การลงทะบียนละยืไนค้าขอรับงินบี ยยังชีพความพิการ 

2. หนวยงำนจຌำของกระบวนงำน : องค์การบริหารสวนต้าบลคลองน ้าเหล อ้าภอคลองลาน จังหวัดก้าพงพชร 

3. ประภทของงำนบริกำร : กระบวนงานบริการทีไบใดสรใจ฿นหนวยดียว  

4. หมวดหมูของงำนบริกำร : ขึ นทะบียน  

5. กฎหมำยทีไ฿หຌอ ำนำจกำรอนุญำต หรือทีไกีไยวขຌอง: ระบียบกระทรวงมหาดเทย วาดຌวยหลักกณฑ์การจายงินบีๅย
ความพิการ฿หຌคนพิการขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน พ.ศ. 2553 

6. ระดับผลกระทบ : บริการทัไวเป  

7. พืๅนทีไ฿หຌบริกำร : ทຌองถิไน  

8. กฎหมำยขຌอบังคับ/ขຌอตกลงทีไก ำหนดระยะวลำ ระบียบกระทรวงมหาดเทย วาดຌวยหลักกณฑ์การจายงินบี ย 

                                                    ความพิการขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน พ.ศ.2553  

ระยะวลำทีไก ำหนดตำมกฎหมำย / ขຌอก ำหนด ฯลฯ 10 นาท ี
9. ขຌอมูลสถิติ 
 จ ำนวนฉลีไยตอดือน 5  

 จ ำนวนค ำขอทีไมำกทีไสุด 5  

 จ ำนวนค ำขอทีไนຌอยทีไสุด 0  

10. ชืไออຌำงอิงของคูมือประชำชน การลงทะบียนละยืไนค้าขอรับงินบี ยยังชีพความพิการ  

11. ชองทำงกำร฿หຌบริกำร  

1) สถานที่ให้บริการ กองสวัสดิการสังคม (ฝ่ายสวัสดิการละพัฒนาชุมชน) องค์การบริหารสวนต้าบลคลองนๅ้าเหล 
ทรศัพท์ : 0 5502 0226 ทรสาร : 0 5578  6399/ติดตอดຌวยตนอง ณ หนวยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ ปิด฿หຌบริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (เมวຌนวันหยุดราชการ)  
                              ตัๅงตวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักทีไยง) 

12. หลักกณฑ์ วิธีกำร งืไอนเขิถຌำมีี ฿นกำรยืไนค ำขอ ละ฿นกำรพิจำรณำอนุญำต 

 ระบียบกระทรวงมหาดเทย วาดຌวยหลักกณฑ์การจายงินบี ยความพิการ฿หຌคนพิการขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน
พ.ศ. 2553 ก้าหนด฿หຌภาย฿นดือนพฤศจิกายนของทุกปี฿หຌคนพิการลงทะบียนละยืไนค้าขอรับงินบี ยความพิการ฿น
ปีงบประมาณถัดเป ณ ทีไท้าการองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนทีไตนมีภูมิล้านาหรือสถานทีไทีไองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนก้าหนด
หลักกณฑ์ 
 ผูຌมีสิทธิจะเดຌรับงินบี ยความพิการ ตຌองป็นผูຌมีคุณสมบัติละเมมีลักษณะตຌองหຌาม ดังตอเปนี  
 1. มีสัญชาติเทย 
 2. มีภูมิล้านาอยู฿นขตองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนตามทะบียนบຌาน 
 3. มีบัตรประจ้าตัวผูຌพิการตามกฎหมายวาดຌวยการสงสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ 
 4. เมป็นบุคคลซึไงอยู฿นความอุปการของสถานสงคราะห์ของรัฐ 
 ฿นการยืไนค้าขอลงทะบียนรับงินบี ยความพิการ คนพิการหรือผูຌดูลคนพิการจะตຌองสดงความประสงค์ขอรับงินบี ย
ความพิการดยรับงินสดดຌวยตนอง หรืออนงินขຌาบัญชีงินฝากธนาคาร฿นนามคนพิการหรือผูຌดูลคนพิการ ผูຌทนดย
ชอบธรรม ผูຌพิทักษ์ ผูຌอนุบาล ลຌวตกรณี 
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 ฿นกรณีทีไคนพิการป็นผูຌยาว์ซึไงมีผูຌทนดยชอบ คนสมือนเรຌความสามารถหรือคนเรຌความสามารถ฿หຌผูຌทนดยชอบ
ธร รม  ผูຌ พิ ทั กษ์  ห รื อ ผูຌ อ นุ บ า ล  ลຌ ว ต ก รณี  ยืไ น ค้ า ขอทน ดยสดงหลั ก ฐ านกา ร ป็ น ผูຌ  ทนดั ง กล า ว 
วิธีการ 
 1. คนพิการทีไจะมีสิทธิรับงินบี ยความพิการ฿นปีงบประมาณถัดเป ฿หຌคนพิการ หรือผูຌดูลคนพิการ ผูຌทนดยชอบ
ธรรมผูຌพิทักษ์ หรือผูຌอนุบาล ลຌวตกรณี ยืไนค้าขอตามบบพรຌอมสดงอกสารหลักฐานตอองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน ณ 
สถานทีไละภาย฿นระยะวลา ทีไองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนประกาศก้าหนด 
 2. กรณีคนพิการทีไเดຌรับงินบี ยความพิการจากองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน฿นปีงบประมาณทีไผานมา฿หຌถือวาป็นผูຌเดຌ
ลงทะบียนละยืไนค้าขอรับบี ยความพิการตามระบียบนี ลຌว 
 3. กรณีคนพิการทีไมีสิทธิเดຌรับบี ยความพิการเดຌยຌายทีไอยู ละยังประสงค์จะรับงินบี ยความพิการตຌองเปจຌงตอองค์กร
ปกครองสวนทຌองถิไนหง฿หมทีไตนยຌายเป 

 

13. ขัๅนตอน ระยะวลำ ละสวนงำนทีไรับผิดชอบ 

ทีไ ประภทขัๅนตอน 
รำยละอียดของขัๅนตอน

กำรบริกำร 
ระยะวลำ
฿หຌบริกำร 

สวนงำน / 
หนวยงำนทีไ
รับผิดชอบ  

หมำยหตุ 

1) 

การตรวจสอบอกสาร 
 

ผูຌทีไประสงค์จะขอรับบี ย
ความพิการ฿นปีงบประมาณ
ถัดเปหรือผูຌรับมอบอ้านาจ 
ยืไนค้าขอพรຌอมอกสารตอ
พนักงานจຌาหนຌาทีไ 
 
 

2 นาท ี องค์การบริหาร
สวนต้าบลคลอง
น ้าเหล อ้าภอ
คลองลาน 
จังหวัด
ก้าพงพชร 

(กองสวัสดิการ
สังคม ฝ่าย
สวัสดิการละ
พัฒนาชุมชน) 

2) 

การพิจารณา 
 

จຌาหนຌาทีไตรวจสอบค้ารຌอง
ขอลงทะบียน ละอกสาร
หลักฐานละคุณสมบัติขอผูຌ
ยืไนค้ารຌองขอ  
  
 

5 นาท ี องค์การบริหาร
สวนต้าบลคลอง
น ้าเหล อ้าภอ
คลองลาน 
จังหวัด
ก้าพงพชร 

(กองสวัสดิการ
สังคม  ฝ่าย
สวัสดิการละ
พัฒนาชุมชน) 

3) 

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ 
 

ออก฿บรับลงทะบียน ตาม
บบยืไนค้าขอลงทะบียน
ละลงทะบียน฿หຌผูຌขอ
ลงทะบียนหรือผูຌรับมอบ
อ้านาจ ดยจะประกาศบัญชี
รายชืไอผูຌมีสิทธิภาย฿น 15 
วัน นับตวันสิ นสุด
ระยะวลาการลงทะบียน 
 

3 นาท ี องค์การบริหาร
สวนต้าบลคลอง
น ้าเหล อ้าภอ
คลองลาน 
จังหวัด
ก้าพงพชร 

(กองสวัสดิการ
สังคม ฝ่าย
สวัสดิการละ
พัฒนาชุมชน) 

ระยะวลำด ำนินกำรรวม 10 นาท ี
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14. งำนบริกำรนีๅผำนกำรด ำนนิกำรลดขัๅนตอน ละระยะวลำปฏิบัติรำชกำรมำลຌว  

ยังเมผานการด้านินการลดขั นตอน 
 
15. รำยกำรอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยืไนค ำขอ 

15.1) อกสำรยืนยันตัวตนทีไออกดยหนวยงำนภำครัฐ 

ทีไ รำยกำรอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงำนภำครัฐผูຌ
ออกอกสำร 

จ ำนวนอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนอกสำร 
ส ำนำ 

หนวยนับ
อกสำร หมำยหตุ 

1) 

บัตรประจ้าตัวคน
พิการ 

- 1 1 ฉบับ (ตามกฏหมายวา
ดຌวยการสงสริม
คุณภาพชีวิตคน

พิการ) 

2) 
ส้านาทะบียน

บຌาน 

- 1 1 ฉบับ - 

 

15.2) อกสำรอืไน ๆ ส ำหรับยืไนพิไมติม 

ทีไ รำยกำรอกสำร
ยืไนพิไมติม 

หนวยงำนภำครัฐผูຌ
ออกอกสำร 

จ ำนวนอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนอกสำร 
ส ำนำ 

หนวยนับ
อกสำร หมำยหตุ 

1) 
สมุดบัญชีงินฝาก
ธนาคาร 

- 1 1 ฉบับ (กรณีรับงินอน
ขຌาบัญชีธนาคาร) 

2) 

บัตรประจ้าตัว
ประชาชน ของ
ผูຌดูลคนพิการ 
ผูຌทนดยชอบ
ธรรม ผูຌพิทักษ์ ผูຌ
อนุบาล ลຌวต
กรณี 

- 1 1 ฉบับ (กรณียืไนค้าขอ
ทน) 

3) 

สมุดบัญชีงินฝาก
ธนาคาร ของ
ผูຌดูลคนพิการ 
ผูຌทนดยชอบ
ธรรม ผูຌพิทักษ์ ผูຌ
อนุบาล ลຌวต
กรณຍ 

- 1 1 ฉบับ (กรณีผูຌทีไขอรับงิน
บี ยยังชีพคนพิการ
ประสงข์ขอรับงิน

อนขຌาบัญชี
ธนาคารของผูຌดูล) 

 

16. คำธรรมนียม 

เมมีขຌอมูลคาธรรมนียม 
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17. ชองทำงกำรรຌองรียน 

1) ชองทำงกำรรຌองรียน กองสวัสดิการสังคม ฝ่ายสวัสดิการละพัฒนาชุมชน องค์การบริหารสวนต้าบลคลองน ้าเหล 
699 หมู 21 ต้าบลคลองน ้าเหล อ้าภอคลองลาน จังหวัดก้าพงพชร 62180 

2) ชองทำงกำรรຌองรียน ทรศัพท์ 0 5502 0226 หรือ 0 557 86399 
3) ชองทำงกำรรຌองรียน วใบเซต์ http://www.khlongnamlai.go.th/home- 
4) ชองทำงกำรรຌองรียน https://www.facebook.com/pages/องค์การบริหารสวนต้าบลคลองน ้าเหล 
5) ชองทำงกำรรຌองรียน ศูนย์บริการประชาชน ส้านักปลัดส้านักนายกรัฐมนตรี 

( ลขทีไ 1 ถ.พิษณุลก ขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตูຌ ปณ.1111  
ลขทีไ 1 ถ.พิษณุลก ขตดุสิต กทม. 10300) 

 

18. ตัวอยำงบบฟอร์ม ตัวอยำง ละคูมือกำรกรอก  
1) บบค้าขอขึ นทะบียนรับงินบี ยยังชีพผูຌพิการ อกสาร 1 
2) บบค้าขอขึ นทะบียนรับงินบี ยยังชีพผูຌพิการ อกสาร 2 
3) บบค้าขอขึ นทะบียนรับงินบี ยยังชีพผูຌพิการ อกสาร 3 
 

วันทีไพิมพ์ 24/07/2558 
สถำนะ รออนุมัติขั นทีไ 2 ดยส้านักงาน ก.พ.ร. (OPDC) 
จัดท ำดย องค์การบริหารสวนต้าบลคลองน ้าเหล  

อ้าภอคลองลาน จังหวัดก้าพงพชร สถ.มท. 
 

 
 

 


