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คู่มือส ำหรับประชำชน 
กองสวัสดิกำรสังคม 

 
 

 
 

กำรลงทะเบียนเพ่ือรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ 
กำรลงทะเบียนเพ่ือรับเบี้ยยังชีพควำมพิกำร 
กำรลงทะเบียนเพ่ือรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 

กำรลงทะเบียนเพ่ือรับเงินสงเครำะห์เพื่อกำรเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
 

 

 

 

จัดท ำโดย 
กองสวัสดกิำรสังคม 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองฮ ี
อ ำเภอปลำปำก  จังหวัดนครพนม 
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หลักเกณฑ์  วิธีกำร  เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การ

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 และฉบับแก้ไขจนถึงฉบับที่ 4 ก าหนดให้ผู้ที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ใน
ปีงบประมาณถัดไป และผู้สูงอายุที่ย้ายภูมิล าเนาเข้ามาอยู่ใหม่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ยื่นแบบ
ลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพ่ือมีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผุ้สูงอายุกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นใน
ปีงบประมาณถัดไป 

โดยผู้ที่จะมีสิทธิจะได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
 1.มีสัญชาติไทย 
 2.มีภูมิล าเนาอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามทะเบียนบ้าน 
 3.มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปและได้ลงทะเบียน ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 4.ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ 

 

ช่องทำงกำรให้บริกำร 
สถำนที่ให้บริกำร 
อบต.หนองฮี  ต.หนองฮี  อ.ปลาปาก  จ.
นครพนม 48160  
โทร.0-4219-0138/หรือติดต่อด้วยตนเองที่
หน่วยงาน 
 

ระยะเวลำกำรให้บริกำร 
เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง วันศุกร์(ยกเว้นวันหยุดที่
ทางราชการก าหนด)ตั้งแต่เวลา 08.30 ถึงเวลา  
16.30 น. 

ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม : 15 นำที 
ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 

1 กรอกแบบลงทะเบียน 7 นาท ี
กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองฮี  อ.ปลาปาก  จ.นครพนม 

2 
ยื่นแบบลงทะเบียนพร้อมหลักฐาน
ประกอบ 

1 นาที 
กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองฮี  อ.ปลาปาก  จ.นครพนม 

3 
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลลงระบบ
สารสนเทศ 

5 นาท ี
กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองฮี  อ.ปลาปาก  จ.นครพนม 

4 
เซ็นรับรองเอกสาร พร้อมรับแบบ
ยืนยันการลงทะเบียน 

2 นาท ี
กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองฮี  อ.ปลาปาก  จ.นครพนม 

 คู่มือส ำหรับประชำชน : การลงทะเบียนเพ่ือรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 

 หน่วยงำนที่ให้บริกำร  : องค์การบริหารส่วนต าบลหนองฮี  อ าเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม  กระทรวงมหาดไทย 
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รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 
   -บัตรประจ าตัวประชาชน 
  -ทะเบียนบ้าน 
  -บัญชีธนาคาร      
ค่ำธรรมเนียม 
  -ไม่มีค่าธรรมเนียม 

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 

ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน/แนะน ำบริกำร 
1 องค์การบริการส่วนต าบลหนองฮี ต.หนองฮี  อ.ปลาปาก  จ.นครพนม 48160 โทร 042-

190136 
หรือ www.nonghee.go.th  

2 ศูนย์บริการประชาชนส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก  เขตดุสิต  กทม.10300/สายด่วน 1111/www.1111.go.th/ตู้ ปณ.
1111  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nonghee.go.th/
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แบบฟอร์ม 

 

 

ข้อมูลส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ 
 

ชื่อกระบวนงำน : การลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน : กองสวัสดิการ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองฮี อ าเภอปลาปาก  

    จังหวัดนครพนม  
ประเภทของงำนบริกำร : กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 
หมวดหมู่ของงำนบริกำร : การลงทะเบียน 
กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือ ที่เกี่ยวข้อง :  
      ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2552 และฉบับแก้ไขจนถึงฉบับที่ 4 
ระดับผลกระทบ : บริการทั่วไป 
พื้นที่ให้บริกำร : ท้องถิ่น 
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หลักเกณฑ์  วิธีกำร  เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการองค์การปกครอง

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2553 และฉบับแก้ไขจนถึงฉบับที่ 4 ก าหนดให้ผู้พิการที่มีบัตรประจ าตัวคนพิการตาม
กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ สามารถยื่นค าขอรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะได้รับเงินในเดือนถัดไปหลังจากเดือนที่มายื่นค าขอลงทะเบียน ในกรณีที่เป็นผู้
พิการที่ย้ายภูมิล าเนาเข้ามาอยู่ใหม่ในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด ก็ให้มายื่นลงทะเบียนต่อองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นพ้ืนที่ที่เข้ามาอยู่ 

โดยผู้ที่จะมีสิทธิจะได้รับเงินเบี้ยยังชีพความพิการต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
 1.มีสัญชาติไทย 
 2.มีภูมิล าเนาอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามทะเบียนบ้าน 
 3.มีบัตรประจ าตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ 
 4.ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ในความอุปการะของสถานสงเคราะห์ของรัฐ 

ช่องทำงกำรให้บริกำร 
สถำนที่ให้บริกำร 
อบต.หนองฮี  ต.หนองฮี  อ.ปลาปาก  จ.
นครพนม 48160  
โทร.0-4219-0138/หรือติดต่อด้วยตนเองที่
หน่วยงาน 
 

ระยะเวลำกำรให้บริกำร 
เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ ( ยกเว้นวันหยุดที่
ทางราชการก าหนด)   ตั้งแต่เวลา 08.30 ถึงเวลา 
16.30 น. 

ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม : 15 นำที 
ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 

1 กรอกแบบลงทะเบียน 7 นาที 
กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองฮี  อ.ปลาปาก  จ.นครพนม 

2 
ยื่นแบบลงทะเบียนพร้อมหลักฐาน
ประกอบ 

1 นาที 
กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองฮี  อ.ปลาปาก  จ.นครพนม 

3 
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลลงระบบ
สารสนเทศ 

5 นาที 
กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองฮี  อ.ปลาปาก  จ.นครพนม 

4 
เซ็นรับรองเอกสาร พร้อมรับแบบ
ยืนยันการลงทะเบียน 

2 นาที 
กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองฮี  อ.ปลาปาก  จ.นครพนม 

 

 คู่มือส ำหรับประชำชน : การลงทะเบียนเพ่ือรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการ 

 หน่วยงำนที่ให้บริกำร  : องค์การบริหารส่วนต าบลหนองฮี  อ าเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม  กระทรวงมหาดไทย 
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รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 
   -บัตรประจ าตัวประชาชน 
  -ทะเบียนบ้าน 
  -บัตรประจ าตัวคนพิการ 
  -บัญชีธนาคาร      
ค่ำธรรมเนียม 
  -ไม่มีค่าธรรมเนียม 

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 

ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน/แนะน ำบริกำร 
1 องค์การบริการส่วนต าบลหนองฮี ต.หนองฮี  อ.ปลาปาก  จ.นครพนม 48160 โทร 042-

190136 
หรือ www.nonghee.go.th  

2 ศูนย์บริการประชาชนส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก  เขตดุสิต  กทม.10300/สายด่วน 1111/www.1111.go.th/ตู้ ปณ.
1111  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nonghee.go.th/
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แบบฟอร์ม 

 

 

ข้อมูลส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ 
 

ชื่อกระบวนงำน : การลงทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการ 
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน : กองสวัสดิการ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองฮี อ าเภอปลาปาก  

    จังหวัดนครพนม  
ประเภทของงำนบริกำร : กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 
หมวดหมู่ของงำนบริกำร : การลงทะเบียน 
กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือ ที่เกี่ยวข้อง :  
      ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพความพิการขององค์การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2553 และฉบับแก้ไขจนถึงฉบับที่ 4 
ระดับผลกระทบ : บริการทั่วไป 
พื้นที่ให้บริกำร : ท้องถิ่น 
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หลักเกณฑ์  วิธีกำร  เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
ตามระเบียบระเบียบกรมกิจการเด็กและเยาวชน ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการ

เลี้ยงดูเด็กแรกเกิด พ.ศ. ๒๕๖๒ ก าหนดให้เด็กแรกเกิดที่เกิดตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2558 เปน็ต้นมาที่อาศัยอยู่ใน
ครอบครัวที่มีฐานะยากจนหรือเสี่ยงต่อความยากจน (รายได้เฉลี่ยครัวเรือนไม่เกิน 100,000/คน/ปี) 
สามารถลงทะเบียนขอรับเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เด็กแรก
เกิดนั้นอาศัยอยู่ 

 

ช่องทำงกำรให้บริกำร 
สถำนที่ให้บริกำร 
อบต.หนองฮี  ต.หนองฮี  อ.ปลาปาก  จ.
นครพนม 48160  
โทร.0-4219-0138/หรือติดต่อด้วยตนเองที่
หน่วยงาน 
 

ระยะเวลำกำรให้บริกำร 
เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง วันศุกร์(ยกเว้นวันหยุดที่
ทางราชการก าหนด)ตั้งแต่เวลา 08.30 ถึงเวลา  
16.30 น. 

ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม : 15 นำที 
ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 

1 กรอกแบบลงทะเบียน 7 นาที 
กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองฮี  อ.ปลาปาก  จ.นครพนม 

2 
ยื่นแบบลงทะเบียนพร้อมหลักฐาน
ประกอบ 

1 นาที 
กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองฮี  อ.ปลาปาก  จ.นครพนม 

3 
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลลงระบบ
สารสนเทศ 

5 นาที 
กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองฮี  อ.ปลาปาก  จ.นครพนม 

4 
เซ็นรับรองเอกสาร พร้อมรับแบบ
ยืนยันการลงทะเบียน 

2 นาที 
กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองฮี  อ.ปลาปาก  จ.นครพนม 

 
 
 
 
 

 คู่มือส ำหรับประชำชน : การลงทะเบียนเพ่ือรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 

 หน่วยงำนที่ให้บริกำร  : องค์การบริหารส่วนต าบลหนองฮี  อ าเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม  กระทรวงมหาดไทย 
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รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 
   -แบบค าร้องขอลงทะเบียน (ดร.๐๑)  

-แบบรับรองสถานะของครัวเรือน (ดร.๐๒) หรือส าเนาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามข้อ ๖  
-บัตรประจ าตัวประชาชนของหญิงตั้งครรภ์ หรือผู้ปกครอง (เอกสารข้อมูลการรับรอง บัตร

ประชาชน) 
 -ส าเนาสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก 
 -ส าเนาสูติบัตรเด็กแรกเกิด  
-ส าเนาสมุดบัญชีเงินฝากของผู้ที่ขอรับเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด   

ค่ำธรรมเนียม 
  -ไม่มีค่าธรรมเนียม 

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 

ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน/แนะน ำบริกำร 
1 องค์การบริการส่วนต าบลหนองฮี ต.หนองฮี  อ.ปลาปาก  จ.นครพนม 48160 โทร 042-

190136 
หรือ www.nonghee.go.th  

2 ศูนย์บริการประชาชนส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก  เขตดุสิต  กทม.10300/สายด่วน 1111/www.1111.go.th/ตู้ ปณ.
1111  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nonghee.go.th/
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แบบฟอร์ม 

 

 

ข้อมูลส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ 
 

ชื่อกระบวนงำน : การลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน : กองสวัสดิการ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองฮี อ าเภอปลาปาก  

    จังหวัดนครพนม  
ประเภทของงำนบริกำร : กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 
หมวดหมู่ของงำนบริกำร : การลงทะเบียน 
กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือ ที่เกี่ยวข้อง :  
      ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2552 และฉบับแก้ไขจนถึงฉบับที่ 4 
ระดับผลกระทบ : บริการทั่วไป 
พื้นที่ให้บริกำร : ท้องถิ่น 
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หลักเกณฑ์  วิธีกำร  เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๔๘ก าหนดให้ผู้ป่วยเอดส์ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบฯและมีความประสงค์จะ
ขอรับการสงเคราะห์ให้ยื่นค าขอต่อผู้บริหารท้องถิ่นท่ีตนมีผู้ล าเนาอยู่กรณีไม่สามารถเดินทางมายื่นค า
ขอรับการสงเคราะห์ด้วยตนเองได้จะมอบอ านาจให้ผู้อุปการะมาด าเนินการก็ได้ 
ผู้มีสิทธิจะได้รับเงินสงเคราะห์ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้ 
    1. เป็นผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและท าการวินิจฉัยแล้ว 
    2. มีภูมิล าเนาอยู่ในเขตพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    3. มีรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพหรือถูกทอดทิ้งหรือขาดผู้อุปการะเลี้ยงดูหรือไม่สามารถประกอบ
อาชีพเลี้ยงตนเองได้ในการขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับความเดือดร้อนกว่าหรือผู้ที่มี
ปัญหาซ้ าซ้อนหรือผู้ที่อยู่อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดารยากต่อการเข้าถึงบริการของรัฐเป็นผู้ได้รับการ
พิจารณาก่อน 

ช่องทำงกำรให้บริกำร 
สถำนที่ให้บริกำร 
อบต.หนองฮี  ต.หนองฮี  อ.ปลาปาก  จ.
นครพนม 48160  
โทร.0-4219-0138/หรือติดต่อด้วยตนเองที่
หน่วยงาน 
 

ระยะเวลำกำรให้บริกำร 
เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง วันศุกร์(ยกเว้นวันหยุดที่
ทางราชการก าหนด)ตั้งแต่เวลา 08.30 ถึงเวลา  
16.30 น. 

ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม : 15 นำที 
ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 

1 กรอกแบบลงทะเบียน 7 นาที 
กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองฮี  อ.ปลาปาก  จ.นครพนม 

2 
ยื่นแบบลงทะเบียนพร้อมหลักฐาน
ประกอบ 

1 นาที 
กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองฮี  อ.ปลาปาก  จ.นครพนม 

3 
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลลงระบบ
สารสนเทศ 

5 นาที 
กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองฮี  อ.ปลาปาก  จ.นครพนม 

4 
เซ็นรับรองเอกสาร พร้อมรับแบบ
ยืนยันการลงทะเบียน 

2 นาที 
กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองฮี  อ.ปลาปาก  จ.นครพนม 

 คู่มือส ำหรับประชำชน : การลงทะเบียนขอรับเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ 

 หน่วยงำนที่ให้บริกำร  : องค์การบริหารส่วนต าบลหนองฮี  อ าเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม  กระทรวงมหาดไทย 
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รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 
   -บัตรประจ าตัวประชาชน 
  -ทะเบียนบ้าน 
  -ใบรับรองแพทย์ที่ระบุว่าเป็นผู้ป่วยเอดส์  
  -บัญชีธนาคาร    
ค่ำธรรมเนียม 
  -ไม่มีค่าธรรมเนียม 

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 

ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน/แนะน ำบริกำร 
1 องค์การบริการส่วนต าบลหนองฮี ต.หนองฮี  อ.ปลาปาก  จ.นครพนม 48160 โทร 042-

190136 
หรือ www.nonghee.go.th  

2 ศูนย์บริการประชาชนส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก  เขตดุสิต  กทม.10300/สายด่วน 1111/www.1111.go.th/ตู้ ปณ.
1111  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nonghee.go.th/
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แบบฟอร์ม 

 

 

ข้อมูลส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ 
 

ชื่อกระบวนงำน : การลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน : กองสวัสดิการ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองฮี อ าเภอปลาปาก  

    จังหวัดนครพนม  
ประเภทของงำนบริกำร : กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 
หมวดหมู่ของงำนบริกำร : การลงทะเบียน 
กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือ ที่เกี่ยวข้อง :  
      ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2552 และฉบับแก้ไขจนถึงฉบับที่ 4 
ระดับผลกระทบ : บริการทั่วไป 
พื้นที่ให้บริกำร : ท้องถิ่น 
 
  

 


