สํานักปลัด เทศบาลตําบลปาบง
โทรสาร 053 - 103 156 โทร 053 - 103 155

คูมือการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพ
เทศบาลตําบลปาบง
คูมือการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพ

 การลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
 การลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเบี้ยความพิการ
 การยื่นคํารองเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส

สัญลักษณผูสูงอายุ

สัญลักษณคนพิการ

สัญลักษณวันเอดสโลก

คํานํา
สํานักปลัด เทศบาลตําบลปาบง มีภารกิจหลักในการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพใหกับผูสูงอายุ
ผูพิการ และผูปวยเอดส โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงินสงเคราะห
เพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
หลักเกณฑการจายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๒ และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการจายเบี้ยความพิการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.
๒๕๕๓
ดังนั้น เพื่อใหประชาชนที่มาขอรับบริการไดมีความเขาใจที่ถูกตองมีแนวทางในการปฏิบัติที่
ชัดเจน ซึ่งจะนําไปสูความสะดวก รวดเร็ว และถูกตองในการขอรับบริการในเรื่องดังกลาวเทศบาล
ตําบลปาบง จึงไดจัดทําคูมือการปฏิบัตงิ านเบี้ยยังชีพ ผูสูงอายุ ผูพิการ และผูปวยเอดส ขึ้น
เทศบาลตํ า บลป า บง หวั ง เป น อย า งยิ่ ง ว า คู มื อ ฉบั บ นี้ จ ะเป น ส ว นหนึ่ ง ที่ ทํ า ให ผู สู ง อายุ
คนพิการ และผูปวยเอดส มีความเขาใจที่ถูกตองถึงสิทธิพึงไดรับ และเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน
ตลอดจนเปนเกณฑการลดดุลพินิจของเจาหนาที่ในการปฏิบัติงาน เพื่อประโยชนสูงสุดในการบริการ
ประชาชนตอไป

เป็นวันรับขึ้นทะเบียน
ผูส้ งู อาย ุ...และคนพิการ จ้า

อย่าลืม !!!! นะจ๊ะ
ไม่มีชื่อ ไม่มีสิทธิ
จ้า !!!

คุณสมบัติของผูมีสิทธิขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพฯ

ผูสูงอายุ

ตรวจสอบดูคุณสมบัตขิ องตัวเอง ตามรายการดังนี้
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีภูมิลําเนาอยูในเขต เทศบาลตําบลปาบง (ตามทะเบียนบาน)
(3) เปนผูที่มีอายุ 60 ป บริบูรณใน ปถัดไป (ปจจุบัน อายุ 59 ป บริบูรณ และตองเกิด
กอน 1 ตุลาคม)
(4) ไมเปนผูไดรับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชนอื่นใดจากหนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดแก ผูรับเงินบํานาญ เบี้ยหวัด บํานาญพิเศษ หรือเงิน
อื่นใดในลักษณะเดียวกัน ผูสูงอายุที่อยูในสถานสงเคราะหของรัฐหรือองคกร ปกครอง
สวนทองถิ่นผูไดรับเงินเดือน คาตอบแทน รายไดประจํา หรือผลประโยชนตอบแทนอยาง
อื่นที่รัฐ หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดใหเปนประจํา ยกเวนผูพิการและผูปวยเอดส
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
หมายเหตุ : กรณีไดรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุอยูแลว และไดยายเขามาในพื้นที่ตําบลปาบง
จะตองมาขึ้นทะเบียนที่ เทศบาลตําบลปาบง อีกครั้งหนึ่งภายใน 1-30 พฤศจิกายน
เพื่อใชสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพตอเนื่อง......

ผูพิการ

ตรวจสอบดูคุณสมบัติของตัวเอง ตามรายการดังนี้
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีภูมิลําเนาอยูในเขต เทศบาลตําบลปาบง (ตามทะเบียนบาน)
(3) มีบัตรประจําตัวคนพิการตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ
(4) ไมเปนบุคคลซึ่งอยูในความอุปการะของสถานสงเคราะหของรัฐ

กรณีไดรับเบี้ยยังชีพคนพิการอยูแลวและไดยายเขามาในพื้นที่ตําบลปาบง
จะตองมาขึ้นทะเบียนที่ เทศบาลตําบลปาบง อีกครั้งหนึ่งภายใน 1-30 พฤศจิกายน
***เพื่อใชสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพตอเนื่อง***

ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนเพื่อ รับเงิน
เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
ยื่นเอกสาร หลักฐาน กรอกแบบฟอรม
“แบบคําขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ”
 บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตร อื่นที่ออกโดยหนวยงานของ
รัฐที่มี รูปถาย พรอมสําเนา
 ทะเบียนบาน พรอมสําเนา
 สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร พรอม สําเนา (เฉพาะหนาที่แสดง
ชื่อ และเลขที่บัญชี) สําหรับกรณีที่ผู ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูส ูงอายุ
ประสงคขอรับเงินเบี้ยยังชีพ ผูสูงอายุผานธนาคาร
หมายเหตุ : ในกรณีผูสูงอายุที่ไมสามารถมาลงทะเบียนดวยตนเอง อาจ
มอบอํานาจใหผูอื่นเปนผูยื่นคําขอรับเบีย้ ยังชีพผูสูงอายุได โดยใหผูรับมอบ
อํานาจติดตอที่ เทศบาลตําบลปาบง พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
ของผูรับมอบอํานาจ

**ขอรับแบบคําขอขึ้นทะเบียนผูส้ งู อาย ุ และยืน่ เอกสาร
ประกอบ ได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์
หรือ สํานักปลัด เทศบาลตําบลป่าบง

ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนเพื่อ รับเงิน
เบี้ยยังชีพคนพิการ
ยื่นเอกสาร หลักฐาน กรอกแบบฟอรม
“แบบคําขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ ”

 บัตรประจําตัวคนพิการตามกฎหมายวาดวยการสงเสริม
คุณภาพชีวิตคนพิการ ฉบับจริง พรอมสําเนา
 ทะเบียนบาน พรอมสําเนา
 สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร พรอม สําเนา (เฉพาะหนาที่แสดง
ชื่อ และเลขที่บัญชี) สําหรับกรณีที่ผู ขอรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ
ประสงคขอรับเงินเบี้ยยังชีพผานธนาคาร
หมายเหตุ : กรณีที่คนพิการไมสามารถมาลงทะเบียนดวยตนเอง อาจมอบ
อํานาจ เปนลายลักษณอักษรใหผูดูแลคนพิการยื่นคําขอแทน แตตองนํา
หลักฐานของคนพิการและคนดูแลคนพิการไปแสดงตอเจาหนาที่ดวย
คนพิการที่เปนผูสูงอายุสามารถลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุได
ดวย

**ขอรับแบบคําขอขึ้นทะเบียนคนพิการ และยืน่ เอกสาร
ประกอบ ได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์
หรือ สํานักปลัด เทศบาลตําบลป่าบง

คําชี้แจง
ผูส้ งู อายุ/คนพิการที่มสี ิทธิรบั เงินเบี้ยยังชีพอยู่แล้วใน
พื้นที่อื่น ภายหลังได้ยา้ ยทะเบียนบ้านเข้ามาอยู่ในพื้นที่
ตําบลป่ าบง ให้มาแจ้งขึน้ ทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพ
ต่อที่ เทศบาลตําบลป่ าบง แต่สิทธิในการรับเงินยัง จะคง
อยูท่ ี่เดิมจนสิ้นปี งบประมาณ

การจายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุและคนพิการ
เทศบาล จะดําเนินการเบิก - จ่ายเงินให้กบั ผูส้ งู อายุและ
คนพิการที่มาขึน้ ทะเบียน ไว้แล้ว โดยจะเริ่มตัง้ แต่เดือน
ตุลาคม ปี ถัดไป โดยจะจ่าย เป็ นเงินสด หรือโอนเข้าบัญชี
ธนาคาร
ตามที่ ผสู้ งู อายุและคนพิ การได้แจ้งความ
ประสงค์ไว้
กําหนดวันจายเงินเบี้ยยังชีพ ภายในวันที่ 1-10 ของเดือน
(ตามความเหมาะสม)

ชองทางการรับเงินเบี้ยยังชีพ
ผูป้ ระสงค์รบั เงินผ่าน
ธนาคาร

โอนเข้าบัญชีธนาคารใน นาม
ผูส้ งู อายุ ,คนพิการ หรือ
ผูร้ บั มอบอํานาจ

ผูป้ ระสงค์รบั เงินสด

ตามจุดที่ได้แจ้งไว้ เช่น สํานักปลัด
เทศบาลตําบลบ่อหลวง
/กํานัน ผูใ้ หญ่บา้ นทุกหมูบ่ า้ น
หรือ ขึน้ อยู่กบั ความเหมาะสม โดย
จะมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

รับเงินสดในนามผูส้ งู อายุ
,คนพิการ หรือผูร้ บั มอบ
อํานาจ

การคํานวณเงินเบี้ยยังชีพแบบขั้นบันได
สําหรับผูสูงอายุ
จํานวนเงินเบี้ยยังชีพตอเดือนที่ผูสูงอายุจะไดรับใน ปจจุบัน (ป 2558)
การจายเงินเบี้ยยังชีพใหแกผูสูงอายุ คิดใน อัตราเบี้ยยังชีพแบบขั้นบันได
แบบ “ขั้นบันได” หมายถึง การแบงชวงอายุของ ผูสูงอายุออกเปนชวง
ๆ หรือเปนขั้น ขึ้นไปเรื่อย ๆ โดยเริ่ม ตั้งแตอายุ 60 ป
โดยคํานวณตามปงบประมาณ
มิใชปปฏิทิน และไมมีการเพิ่มของอายุระหวางป

ตารางคํานวณเงินเบี้ยยังชีพรายเดือน
สําหรับผูสูงอายุ
(แบบขั้นบันได)
ขั้น
ขั้นที่ 1
ขั้นที่ 2
ขั้นที่ 3
ขั้นที่ 4

ชวงอายุ (ป)
60 – 69 ป
70 – 79 ป
80 – 89 ป
90 ป ขึ้นไป

จํานวนเงิน (บาท)
600
700
800
1,000

วิธคี ํานวณอายุของผูสูงอายุ
แล้วปี นี้ ฉันจะได้เงิน
เบี้ยเท่าไร น้อ ?

การนับอายุวาจะอยูในขั้นที่เทาไหร ใหนับ ณ วันที่ 30 กันยายน เทานั้น
เชน
1. นาง ก. เกิด 30 กันยายน 2487 ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 นาง
ก. จะอายุ 70 ป หมายความวา นาง ก. จะไดรับ เงินเบี้ยยังชีพเดือนละ
700 บาท ในเดือน ตุลาคม 2557 (งบประมาณป 2558)
2. นาง ข. เกิด 1 ตุลาคม 2487 ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 นาง ข.
จะอายุ 69 ป หมายความวา นาง ข. จะไดรับเงิน เบี้ยยังชีพเดือนละ
600 บาท เทาเดิม จนกวาจะถึงรอบปถัดไป
การนับรอบปีงบประมาณ คือ 1 ต ุลาคม – 30 กันยายน เช่น
ปีงบประมาณ 2558 จะเริม่ ตัง้ แต่ 1 ต ุลาคม 2557-30 กันยายน 2558
ปีงบประมาณ 2559 จะเริม่ ตัง้ แต่ 1 ต ุลาคม 2558-30 กันยายน 2559

การสิ้นสุดการรับเงินเบี้ยยังชีพ
1. ตาย (ยกเลิกการสงเคราะหจัดการศพรายละ 2,000 บาท ตามประกาศกระทรวงการ

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย  เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการคุมครอง การสงเสริม
และการสนับสนุนการสงเคราะหในการจัดการศพตามประเพณี พ.ศ. ๒๕๕๗ ลงวันที่ 22 กันยายน 2557)

2. ยายภูมิลําเนาไปนอกเขต เทศบาลตําบล
บอหลวง
3. แจงสละสิทธิการขอรับเงินเบี้ยยังชีพ
4. ขาดคุณสมบัติ

หนาที่ของผูร ับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ และคนพิการ
1. ตรวจสอบรายชื่อของตัวเอง
2. กรณีผูรบั เงินเบี้ยยังชีพ หรือผูร บั มอบอํานาจ แจงรับเปนเงิน
สด ตองมารับเงินใหตรงตามวัน เวลา ที่กําหนด
3. เมื่อยายภูมิลาํ เนาจาก เทศบาลตําบลปาบง ไปอยูภูมิลําเนา
อื่นตองแจงขอมูลเพื่อให เทศบาลตําบลปาบง ไดรับทราบ
4. ใหผูที่รบั เบี้ยยังชีพผูสูงอายุและคนพิการ แสดงการมีชีวติ อยู
ตอ เทศบาลตําบลปาบง ระหวางวันที่ 1 - 5 ตุลาคม ของทุกป
5. กรณีตาย ใหผดู ูแลหรือญาติของผูสูงอายุ หรือคนพิการของ
ผูรับเงินเบี้ยยังชีพแจงการตาย ให เทศบาลตําบลปาบง ไดรับทราบ
(พรอมสําเนามรณะบัตร) ภายใน 7 วัน

ขั้นตอนการขอบัตรประจําตัวคนพิการ

1. ไปพบแพทยเฉพาะทางที่โรงพยาบาล เพื่อวินจิ ฉัยและออกเอกสาร
รับรองความพิการ
2. ดําเนินการทําบัตรประจําตัวคนพิการไดที่ สํานักพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษยจังหวัดเชียงใหม (ศาลากลางจังหวัด ) โดยใช
เอกสารดังตอไปนี้
2.1 เอกสารรับรองความพิการที่รบั รองโดยแพทยเฉพาะทาง
(ตัวจริง)
2.2 รูปถาย ขนาด 1 นิ้ว
จํานวน 2 รูป
2.3 สําเนาทะเบียนบาน
จํานวน 1 ฉบับ
2.4 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 1 ฉบับ
2.5 ถาคนพิการมีผดู แู ล ใหนําสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
และสําเนาทะเบียนบานของผูดูแลคนพิการ จํานวนอยางละ 1 ฉบับ
3. กรณีบุคคลอื่นที่ไมใชคนพิการ และผูดูแลคนพิการมาติดตอขอทํา
บัตรประจําตัวคนพิการ ใหนาํ หลักฐาน ตามขอ 2.4 – 2.5 มาดวย

การตออายุบัตรประจําตัวคนพิการ
การดําเนินการตออายุบัตรประจําตัวคนพิการ สามารถตอไดที่
สํานักพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดเชียงใหม (ศาลา
กลางจังหวัด) โดยใชเอกสารดังตอไปนี้
1. สมุด/บัตรประจําตัวคนพิการเลมเดิม
2. รูปถาย ขนาด 1 นิ้ว
จํานวน 1 รูป

3. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบาน
อยางละ จํานวน 1 ฉบับ
4. หลักฐานผูดูแลคนพิการมีผูดูแล ใชสําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชน และสําเนาทะเบียนบาน อยางละ 1 ฉบับ
5. กรณีบุคคลอื่นที่ไมใชคนพิการ และผูดูแลคนพิการมาติดตอ
ขอตออายุบตั รประจําตัวคนพิการใหนําหลักฐานตามขอ 3-4 มาดวย
การเปลี่ยนผูดูแลคนพิการ
การดําเนินการเปลี่ยนผูดูแลคนพิการ สามารถติดตอไดที่ สํานัก
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดเชียงใหม (ศาลากลาง
จังหวัด) โดยใชเอกสารดังตอไปนี้
1. สมุด/บัตรประจําตัวคนพิการเลมเดิม
2. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบาน
อยางละ จํานวน 1 ฉบับ
3. หลักฐานผูดูแลคนพิการคนเดิม ใชสําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชน และสําเนาทะเบียนบาน อยางละ 1 ฉบับ
การเปลี่ยนผูดูแลคนพิการ(ตอ)
4. หลักฐานผูดูแลคนพิการคนใหม ใชสําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชน และสําเนาทะเบียนบาน อยางละ 1 ฉบับ
5. หนังสือรับรองการเปนผูดูแลคนพิการ
6. สําเนาบัตรประจําตัวขาราชการของผูรับรอง
จํานวน 1 ฉบับ (กํานัน ผูใหญบา น สมาชิกสภา หรือ ขาราชการ
ระดับ 3 ขึ้นไป)

ขอแนะนําสําหรับการยื่นคํารองเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส
1. ผูปวยเอดสมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส ตองมี
ใบรับรองแพทยซึ่งออกใหโดย สถานพยาบาลของรัฐ ยืนยันวาปวย
เปนโรคเอดสจริง
2. ผูปวยเอดสตองมีภูมิลําเนาอยูในเขตเทศบาลตําบลปาบง
3. การยื่นคํารองขอรับเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส สามารถยื่นคํารองไดที่
สํานักปลัด เทศบาลตําบลปาบง โดยนําหลักฐานมาเพื่อประกอบการ
ยื่นดังนี้
3.1 ใบรับรองแพทยซึ่งออกใหโดยสถานพยาบาลของรัฐ ยืนยัน
วาปวยเปนโรคเอดสจริง
3.2 บัตรประจําตัวประชาชนฉบับจริง (พรอมสําเนา)
3.3 ทะเบียนบานฉบับจริง (พรอมสําเนา)
4. กรณีที่ผูปวยเอดสไมสามารถเดินทางมายื่นคําขอรับการสงเคราะห
ดวยตนเองไดจะมอบอํานาจใหผูอุปการะมาดําเนินการแทนได

ขอแนะนําสําหรับการยื่นคํารองเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส
(ตอ)
5. กรณีผูปวยเอดส เปนผูสูงอายุหรือคนพิการ หรือเปนทั้งผูสูงอายุ
และคนพิการ สามารถดําเนินการไดทั้งหมด
6. กรณีผูปวยเอดสไดรับเบี้ยยังชีพผูปวยเอดสแลวแลว ตอมาไดยาย
ภูมิลําเนา (ยายชื่อในทะเบียนบาน) ไปอยูในเขตองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นอื่น ผูปวยเอดสตองดําเนินการยื่นคํารองขอรับเบี้ยยังชีพผูปวย
เอดส อีกครั้ง ณ องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ยายภูมิลําเนาเขาไปอยู
ใหม (เพื่ อ รั บ เงิ น เบี้ ย ยั ง ชี พ ผู ป ว ยเอดส จากองค ก รปกครองส ว น
ทองถิ่นที่ยายเขาไปอยูใหม) ซึ่งถาผูปวยเอดสไมดําเนินการยื่นคํารอง
ขอรับเบี้ย ยังชีพผูปวยเอดส อีกครั้ง ณ องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่
ยายภูมิลําเนาเขาไปอยูใหม ผูปวยเอดสจะไดรับเงินเบี้ยยังชีพผูปวย
เอดส ถึงเดือนที่ยายภูมิลําเนา เทานั้น
7. กรณีคนพิการที่ไดรับเงินเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส เสียชีวิต ผูดูแลหรือ
ญาติของผูปวยเอดสที่เสียชีวิตตอง แจงให สํานักปลัด ทราบภายใน
7 วัน
ใบรับรองแพทย์จะต้องระบุว่าป่ วยเป็ น โรคเอดส์ /AIDs
เท่านัน้ หากระบุว่าป่ วยเป็ น HIV หรือภูมคิ มุ้ กันบกพร่อง จะ
ไม่เข้าหลักเกณฑ์การรับเงินสงเคราะห์

ภาคผนวก

แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบตั ิราชการ
(การรับขึ้นทะเบียนผูสูงอายุ)

ยืน่ คําขอขึน้ ทะเบียนฯพร้ อมเอกสารหลักฐาน
3 นาที/ราย

เจ้ าหน้ าทีต่ รวจสอบเอกสารหลักฐาน/
สั มภาษณ์ /บันทึกข้ อมูลเพิม่ เติม
2 นาที/ราย
เอกสารสํ าหรับการ
รับขึน้ ทะเบียนผู้สูงอายุ
1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
2. สําเนาทะเบียนบ้าน
3. ใบมอบอํานาจ(ถ้ามี)
4. สําเนาสมุดบัญชี (กรณี โอนเข้าบัญชี )

รวบรวมเอกสารเสนอคณะกรรมการ
ตรวจสอบคุณสมบัติ

เสนอผู้บังคับบัญชา(ผู้บริ หาร)/จัดทํา
ประกาศรายชื่ อ

ขั้นตอนการรับขึ้นทะเบียนผูพิการ เดิม 10 นาที/ราย เวลาปฏิบตั ิงานที่ปรับลด 3-5 นาที/ราย

แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบตั ิราชการ
(การรับขึ้นทะเบียนผูพกิ าร)

รับบัตรคิว
ทีเ่ จ้ าหน้ าที่

เจ้ าหน้ าทีต่ รวจสอบเอกสารหลักฐาน/
สั มภาษณ์ /บันทึกข้ อมูลเพิม่ เติม
2 นาที/ราย

เอกสารสํ าหรับการ
* หมายเน
รับขึน้ ทะเบียนผู้พกิ าร
1. สําเนาบัตรประจําตัวผูพ้ ิการ
2. สําเนาทะเบียนบ้าน
3. ใบมอบอํานาจ(ถ้ามี)
4. สําเนาสมุดบัญชี (กรณี โอนเข้าบัญชี )

ยืน่ คําขอขึน้ ทะเบียนฯพร้ อมเอกสารหลักฐาน
3 นาที/ราย

รวบรวมเอกสารเสนอคณะกรรมการ
ตรวจสอบคุณสมบัติ

เสนอผู้บังคับบัญชา(ผู้บริ หาร)/จัดทํา
ประกาศรายชื่ อ

ขั้นตอนการรับขึ้นทะเบียนผูพิการ เดิม 10 นาที/ราย เวลาปฏิบตั ิงานที่ปรับลด 3-5 นาที/ราย

แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบตั ิราชการ
(การเบิก-จายเบี้ยผูสูงอายุ)

จัดทําบัญชีรายชื่อและบันทึกข้ อความ
( 1 วัน)
เสนอผู้บังคับบัญชาอนุมัติ
เอกสารสํ าหรับการรับเงินสด
1. แสดงบัตรประจําตัวประชาชนผูส้ ู งอายุ / ผูร้ ับแทน
(กรณี มอบอํานาจ)
2. หนังสื อมอบอํานาจ กรณี มอบอํานาจ

จัดทําฎีกาเบิกจ่ ายเงิน

ตรวจฎีกา/จัดทําเช็ คเบิกเงิน
(กองคลัง)
รับเงินผ่ านธนาคาร
ส่ งเอกสาร ธนาคาร
รับเงินได้ ไม่ เกิน 10 ของทุกเดือน
ธ.ธกส

ขั้นตอนการรับเงินสดเดิม 5 นาที/ราย
ปรับลด 1 นาที/ราย
ผู้รับผิดชอบ งานพัฒนาชุ มชน

1 วัน

รับเงินสดได้ ไม่ เกินวันที่ 10 ของทุกเดือน
ยืน่ บัตรประจําตัวประชาชนของผู้มีสิทธิ์/ใบมอบอํานาจ
จนท.ตรวจสอบรายชื่ อ ลงชื่ อผู้รับเงิน

แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบตั ิราชการ
(การเบิก-จายเบี้ยความพิการ)

จัดทําบัญชีรายชื่อและบันทึกข้ อความ
( 1 วัน)
เสนอผู้บังคับบัญชาอนุมัติ
เอกสารสํ าหรับการรับเงินสด
1. แสดงบัตรประจําตัวประชาชนผูส้ ู งอายุ / ผูร้ ับ
แทน (กรณี มอบอํานาจ)
2. หนังสื อมอบอํานาจ กรณี มอบอํานาจ

รับเงินผ่ านธนาคาร
ส่ งเอกสาร ธนาคาร
รับเงินได้ ไม่ เกินวันที่ 10 ของทุกเดือน
ธ.ธกส.

ขั้นตอนการรับเงินสดเดิม 5 นาที/ราย
ปรับลด 1 นาที/ราย
ผู้รับผิดชอบ งานพัฒนาชุ มชน

จัดทําฎีกาเบิกจ่ ายเงิน

ตรวจฎีกา/จัดทําเช็ คเบิกเงิน
(กองคลัง)

1 วัน

รับเงินสดได้ ไม่ เกินวันที่ 10 ของทุกเดือน
ยืน่ บัตรประจําตัวประชาชนของผู้มีสิทธิ์/ใบมอบอํานาจ
จนท.ตรวจสอบรายชื่ อ ลงชื่ อผู้รับเงิน

ทะเบียนเลขที.่ ............./2558
แบบคําขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559
เฉพาะกรณีผูสูงอายุมอบอํานาจใหบุคคลอื่นมายื่นคําขอลงทะเบียนแทน
ผูยื่นคําขอฯ แทนตามหนังสือมอบอํานาจ เกี่ยวของเปน.................................................กับผูสูงอายุที่ขอลงทะเบียน
ชื่อ-สกุล (ผูรับมอบอํานาจ) .................................................................................เลขประจําตัวประชาชนผูรับมอบอํานาจ
---- ที่อยู.......................................................................................................
..............................................................................................................โทรศัพท................................................................
ขอมูลผูสูงอายุ
เขียนที่....................................................
วันที่..............เดือน..................................พ.ศ...........
ดวยขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว) ชื่อ................................................นามสกุล........................................................
เกิดวันที่............เดือน...............................พ.ศ. ................... อายุ................ป สัญชาติ...........................มีชอื่ อยูในสําเนา
ทะเบียนบานเลขที่......................หมูที่/ชุมชน..............................ตรอก/ซอย..............................ถนน................................
ตําบล/แขวง..............................................อําเภอ/เขต..............................................จังหวัด...............................................
รหัสไปรษณีย...................................โทรศัพท.........................................................หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนของ
ผูสูงอายุที่ยื่นคําขอ ----
สถานภาพสมรส  โสด  สมรส  หมาย  หยาราง  แยกกันอยู  อื่นๆ....................................
รายไดตอเดือน....................................บาท อาชีพ................................................................................
ขอมูลทั่วไป : สถานภาพการรับสวัสดิการภาครัฐ
 ไมไดรับการสงเคราะหเบี้ยยังชีพ
 ไดรับการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส
 ไดรบั การสงเคราะหเบี้ยความพิการ  ยายภูมิลําเนาเขามาอยูใหม เมื่อ...........................................................
มีความประสงคขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 โดยวิธีดังตอไปนี้ (เลือก 1 วิธี)
 รับเงินสดดวยตนเอง
 รับเงินสดโดยบุคคลที่ไดรับมอบอํานาจจากผูมีสิทธิ
 โอนเขาบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผูมีสิทธิ  โอนเขาบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลที่ไดรับมอบอํานาจจากผูมีสิทธิ
พรอมแนบเอกสาร ดังนี้
 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรอื่นที่ออกโดยหนวยงานของรัฐที่มีรูปถาย  สําเนาทะเบียนบาน
 สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (ในกรณีผูขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุประสงคขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุผานธนาคาร)
 หนังสือมอบอํานาจพรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ
ขาพเจาขอรับรองวาขาพเจาเปนผูมีคุณสมบัติครบถวน ไมไดเปนผูรับบํานาญหรือสวัสดิการเปนรายเดือนจาก
หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น และขอรับรองวาขอความดังกลาวขางตนเปนความจริงทุก
ประการ
(ลงชื่อ)..........................................................
(..........................................................)
ผูยื่นคําขอ/ผูรับมอบอํานาจยื่นคําขอ

(ลงชื่อ)...............................................................
(.............................................................)
เจาหนาที่ผูรับลงทะเบียน.

หมายเหตุ ใหขีดฆาขอความที่ไมตองการออก และทําเครื่องหมาย  ในชอง  หนาขอความที่ตองการ

- ดานหลัง ความเห็นเจาหนาที่ผูรับจดทะเบียน

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ

เรียน คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ
ไดตรวจสอบคุณสมบัติของ นาย/นาง/นางสาว
.....................................................................................................
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน
---- แลว
 เปนผูมีคุณสมบัติครบถวน
 เปนผูที่ขาดคุณสมบัติ เนื่องจาก
.....................................................................................................
………………………………………………………………………………………….
(ลงชื่อ)..............................................................................
(...............................................................................)
เจาหนาที่ผูรับจดทะเบียน

เรียน นายกเทศมนตรีตําบลบางกระทึก
คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติไดตรวจสอบแลว
มีความเห็นดังนี้
 สมควรรับขึ้นทะเบียน  ไมสมควรรับขึ้นทะเบียน
กรรมการ (ลงชื่อ).............................................................
(...........................................................)
กรรมการ (ลงชื่อ).............................................................
(...........................................................)
กรรมการ (ลงชื่อ).............................................................
(...........................................................)

คําสั่ง

 รับขึ้นทะเบียน  ไมรับขึ้นทะเบียน  อื่นๆ....................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
(ลงชื่อ).........................................................
(นายสุรชาติ ใจตุย)
นายกเทศมนตรีตําบลบอหลวง
วัน/เดือน/ป....................................................................

(ตัดตามรอยเสนประ ใหผูสูงอายุที่ยื่นคําขอลงทะเบียนเก็บไว

.

ยื่นแบบคําขอลงทะเบียนเมื่อวันที่.........................เดือน.............................................พ.ศ. ......................................
การลงทะเบียนครั้งนี้ เพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยจะเริ่มรับเงินเบี้ย ยังชีพ
ผูสูงอายุ ตั้งแตเดือนตุลาคม 2558 ถึงเดือนกันยายน 2559 ในอัตราแบบขั้นบันได ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน
กรณีผูสูงอายุยายภูมิลําเนาไปอยูที่อื่น (ตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม 2558 ถึง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 ) จะตองไป
ลงทะเบียนยื่นคําขอรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ณ ที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงใหมภายในเดือนพฤศจิกายน 2558 ทั้งนี้
เพื่อเปนการรักษาสิทธิใหตอเนื่อง

ทะเบียนเลขที่..................../2558
แบบคําขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
เฉพาะกรณีคนพิการมอบอํานาจใหบุคคลอื่นมายื่นคําขอลงทะเบียนแทน : ผูยื่นคําขอฯ แทน ตามหนังสือมอบอํานาจ เกี่ยวของกับคนพิการ
ที่ขอขึ้นทะเบียน โดยเปน  บิดา – มารดา  สามี – ภรรยา  พี่นอง  ผูดูแลคนพิการ  อื่น ๆ (ระบุ)............................
ลงทะเบียน ชื่อ – สกุล ( ผูรับมอบอํานาจ).........................................................................................เลขประจําตัวประชาชนผูร ับมอบอํานาจ
⃞ - ⃞ ⃞ ⃞ ⃞- ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ - ⃞ ⃞ - ⃞ ที่อยู...........................................................................................................................
......................................................................................................................................โทรศัพท......................................................................
ขอมูลคนพิการ
เขียนที่........................................................................
วันที่.................เดือน.............................................. พ.ศ. ...................
คํานําหนานาม  เด็กชาย  เด็กหญิง  นาย  นาง  นางสาว  อื่นๆ ( ระบุ) ......................................
ชื่อ..................................................................................นามสกุล............................................................................................................................
เกิดวันที่.................เดือน................................................พ.ศ. .................อายุ................ป สัญชาติ..............มีชื่ออยูในสําเนาทะเบียนบาน
เลขที่.................หมูที่...............ตรอก/ซอย..................................ถนน...................................................หมูบาน/ชุมชน..........................................
ตําบล/แขวง...................................................................อําเภอ/เขต........................................................จังหวัด....................................................
รหัสไปรษณีย.......................................................โทรศัพท......................................................................................................................................
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนของคนพิการที่ยื่นคําขอ
⃞- ⃞ ⃞ ⃞ ⃞- ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞- ⃞ ⃞- ⃞

ประเภทคนพิการ

⃞ ความพิการทางการเห็น

⃞ ความพิการทางการไดยินหรือสื่อความหมาย
⃞ ความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางรางกาย
⃞ ความพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม
⃞ โสด
⃞ สมรส
⃞ หมาย
⃞ หยาราง

⃞ ความพิการทางสติปญ
 ญา

⃞ ความพิการทางการเรียนรู
⃞ ความพิการทางออทิสติก

สถานภาพสมรส
⃞ แยกกันอยู
⃞ อื่น ๆ.........................................................
บุคคลอางอิงที่สามารถติดตอได.................................................................................โทรศัพท................................................................................
ขอมูลทั่วไป : สถานภาพรับสวัสดิการภาครัฐ ⃞ ยังไมเคยไดรับเบี้ยยังชีพ
⃞ เคยไดรับ ( ยายภูมลิ ําเนา ) เขามาอยูใหม
เมื่อ...........................................................................................
⃞ ไดรับเงินเบี้ยยังชีพผูส ูงอายุ
⃞ ไดรับการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส
⃞ อื่นๆ (ระบุ) .................................................
⃞ ไมสามารถใชชีวิตประจําวันดวยตนเอง
⃞ มีรายไดไมเพียงพอแกการยังชีพ
⃞ ไมสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได
⃞ มีอาชีพ (ระบุ)........................................................ รายไดตอเดือน (ระบุ)................................................................(บาท)
มีความประสงคขอรับเงินเบี้ยยังชัพความพิการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยวิธีดังตอไปนี้ (เลือก 1 วิธี)
⃞ รับเงินสดดวยตนเอง
⃞ รับเงินสดโดยบุคคลทีไ่ ดรับมอบอํานาจจากผูมสี ิทธิ
⃞ โอนเขาบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผูม ีสิทธิ
⃞ โอนเขาบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลที่ไดรับมอบอํานาจจากผูมสี ิทธิ
ธนาคาร.................................................... สาขา..............................................................เลขบัญชี ⃞ ⃞ ⃞ - ⃞ - ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ - ⃞
พรอมแนบเอกสาร ดังนี้
⃞ สําเนาบัตรประจําตัวคนพิการ หรือ สําเนาบัตรอื่นที่ออกโดยหนวยงานของรัฐที่มีรูปถาย
⃞ สําเนาทะเบียนบาน
⃞ สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (ในกรณีผูรับเงินเบี้ยความพิการประสงคขอรับเงินฝากธนาคาร)
⃞ หนังสือมอบอํานาจพรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ (ในกรณียื่นคําขอฯ แทน)
ขาพเจาขอรับรองวาขาพเจาเปนผูม ีคุณสมบัตคิ รบถวนและขอความดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ

(ลงชื่อ).....................................................ผูยื่นคําขอ
(...............................................)

(ลงชื่อ)....................................................เจาหนาที่ผรู ับจดทะเบียน
(...................................................)

หมายเหตุ : ใหขีดฆาขอความทีไ่ มตองการออก และทําเครื่องหมาย √ ในชอง

⃞ หนาขอความทีต่ องการ

-2ความเห็นเจาหนาที่ผรู ับลงทะเบียน
เรียน คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ
ไดตรวจสอบคุณสมบัติหมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน
นาย / นาง / นางสาว /.......................................................................
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน
⃞⃞ ⃞ ⃞ ⃞ - ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ - ⃞ ⃞ - ⃞ แลว
⃞ เปนผูมีคณ
ุ สมบัตคิ รบถวน

⃞ เปนผูที่ขาดคุณสมบัติ

............................................................................................
………………………………………………………………………………..
(ลงชื่อ)...........................................................................
(.........................................................................)
เจาหนาที่ผูทรี่ ับจดทะเบียน

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ
เรียน นายกเทศมนตรี / นายก อบต........................................
คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัตไิ ดตรวจสอบแลวมี
ความเห็นดังนี้
⃞ สมควรรับลงทะเบียน
⃞ ไมสมควรรับลงทะเบียน
กรรมการ (ลงชื่อ)..............................................................
(...................................................)
กรรมการ (ลงชื่อ).............................................................
(.................................................)
กรรมการ (ลงชื่อ)............................................................
(................................................)

คําสั่ง

⃞ รับลงทะเบียน
⃞ ไมรบั ลงทะเบียน
⃞ อื่น ๆ .............................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
(ลงชื่อ)..................................................
(
)
นายกเทศมนตรี
วันที่/เดือน/ป...................................................

(ตัดตามรอยเสนประ ใหผูพิการที่ยื่นคําขอลงทะเบียนเก็บไว

.

ยื่นแบบคําขอลงทะเบียนเมื่อวันที่.........................เดือน.............................................พ.ศ. ......................................
การลงทะเบียนครั้งนี้ เพื่อรับเงินเบี้ยความพิการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยจะเริ่มรับเงินเบี้ยความพิการ
ตั้งแตเดือนตุลาคม 2558 ถึงเดือนกันยายน 2559 ในอัตราแบบขั้นบันได ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน กรณีผูพิการ
ยายภูมิลําเนาไปอยูที่อื่น (ตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม 2558 ถึง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 ) จะตองไปลงทะเบียนยื่นคํา
ขอรับเบี้ยความพิการ ณ ที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงใหมภายในเดือนพฤศจิกายน 2558 ทั้งนี้เพื่อเปนการรักษาสิทธิ
ใหตอเนื่อง
ทะเบียนเลขที่…............../2558

แบบคําขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
ผูยื่นคําขอฯ

[ ] แจงดวยตนเอง
[ ] ผูยื่นคําขอฯ แทนตามหนังสือมอบอํานาจ เกี่ยวของเปน................................กับผูปวยเอดสที่ขอขึ้นทะเบียน
ชื่อ – สกุล........................................................เลขประจําตัวประชาชน ....................................................
ที่อยู...........................................................................................................................................................................................................
โทรศัพท.....................................................
เขียนที่.............................................................
วันที่.......................เดือน....................................พ.ศ. .....................
ดวยขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว) ชื่อ.....................................................นามสกุล..............................................................
เกิดวันที่......................เดือน................................................ พ.ศ. ................อายุ..............ป สัญชาติ......................................................
มีชื่ออยูในสําเนาทะเบียนบานเลขที่..................หมูท.ี่ ................ตรอก/ซอย.............................................................................................
ถนน...........................................................ตําบล/แขวง........................................................อําเภอ/เขต...................................................
จังหวัด...................................................รหัสไปรษณีย................................................โทรศัพท..............................................................
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนของผูปวยเอดสที่ยื่นคําขอ □ ....................................................................................
สถานภาพสมรส □ โสด □ สมรส □ หมาย หยาราง แยกกันอยู
□ อื่นๆ .....................................
บุคคลอางอิงที่สามารถติดตอได……………………………………………….โทรศัพท........................................................................
เกี่ยวของโดยเปน □ บิดา-มารดา □ บุตร
□ สามี-ภรรยา □ พี่นอง
□ อื่นๆ .................................................
สถานภาพรับสวัสดิการภาครัฐ □ ยังไมไดรับการสงเคราะหเบีย้ ยังชีพ
□ อยูในบัญชีสํารองสงเคราะหเบี้ยยังชีพ
มีความประสงคขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยวิธีดังตอไปนี้ (เลือก 1 วิธี)
□ รับเงินสดดวยตนเอง
□ รับเงินสดโดยบุคคลที่ไดรับมอบอํานาจจากผูมีสิทธิ
□ โอนเขาบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผูมีสิทธิ □ โอนเขาบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลที่ไดรับมอบอํานาจจากผูมีสิทธิ
พรอมแนบเอกสาร ดังนี้
□ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรอื่น ที่ออกโดยหนวยงานของรัฐที่มีรูปถาย
□ สําเนาทะเบียนบาน
□ ใบรับรองแพทยซึ่งออกใหโดยสถานพยาบาลของรัฐ ยืนยันวาปวยเปนโรคเอดส จริง
□ หนังสือมอบอํานาจพรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/สําเนาทะเบียนบานของผูร ับมอบอํานาจ (ในกรณียื่นคําขอฯ แทน)
ขาพเจาขอรับรองวาขาพเจาเปนผูม ีคุณสมบัตคิ รบถวนและขอความดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ

(ลงชื่อ)............................................................ผูย ื่นคําขอ
(..........................................................)

(ลงชื่อ)............................................................เจาหนาที่ผรู ับจดทะเบียน
(........................................................)

หมายเหตุ ใหขีดฆาขอความที่ไมตองการออก และทําเครื่องหมาย  ลงในชองหนาขอความที่ตองการ

-2ความเห็นเจาหนาที่ผูรับจดทะเบียน
เรียน คณะกรรมการการตรวจสอบคุณสมบัติ
ไดตรวจสอบคุณสมบัติของ นาย/นาง/นางสาว........................................................................................................................

หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน □ ........................................................... แลว
 เปนผูมีสิทธิครบถวน
 เปนผูที่ขาดคุณสมบัติ ดังนี้................................................................................................................................................
(ลงชื่อ) .......................................................... เจาหนาที่ผรู ับจดทะเบียน
(...............................................)
ตําแหนง..................................................

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ
เรียน นายกเทศมนตรีตําบลบอหลวง
คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติไดตรวจสอบแลว มีความเห็นดังนี้
 สมควรรับขึ้นทะเบียน
 ไมสมควรรับขึ้นทะเบียน
(..........................................)
กรรมการ

(.......................................)
กรรมการ

(..........................................)
กรรมการ

คําสั่ง
รับขึ้นทะเบียน
 ไมรับขึ้นทะเบียน
□ อื่นๆ...................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ)..................................................
(
)
นายกเทศมนตรี
วันที่/เดือน/ป...................................................

หนังสือมอบอํานาจ

ที่ ..................................................................
วันที่................เดือน......................................พ.ศ. ...................
โดยหนังสือฉบับนี้ขาพเจา................................................................ซึ่งเปนผูถือบัตร....................................................................
เลขที่................................ ออกให ณ...................................................เมือ่ วันที่...................................อยูบานเลขที่...............................................
หมูที่.......................ตรอก/ซอย..................................ถนน............................................หมูบาน/ชุมชน...................................................................
ตําบล.................................................................อําเภอ.............................................................จังหวัด...................................................................
ขอมอบอํานาจให ......................................................................ซึ่งเปนผูถือบัตร......................................................................
เลขที่................................ ออกให ณ...................................................เมือ่ วันที่...................................อยูบานเลขที่...............................................
หมูที่.......................ตรอก/ซอย..................................ถนน............................................หมูบาน/ชุมชน...................................................................
ตําบล.................................................................อําเภอ.............................................................จังหวัด...................................................................
เปนผูมีอํานาจ...............................................................................................................................แทนขาพเจาจนเสร็จการ
ขาพเจาขอรับผิดชอบในการที่ผูรับมอบอํานาจไดกระทําไปตามหนังสือมอบอํานาจนี้เสมือนวา ขาพเจาไดกระทําดวย
ตนเองทั้งสิ้น
เพื่อเปนหลักฐานขาพเจาได ลงลายมือชื่อ/ลายพิมพนิ้วมือ ไวเปนสําคัญตอหนาพยานแลว
ลงชื่อ...................................................ผูมอบอํานาจ
(............................................)
ลงชื่อ...................................................ผูรับมอบอํานาจ
(............................................)
ลงชื่อ...................................................พยาน
(...........................................)
ลงชื่อ...................................................พยาน
(...........................................)

การขออนุญาตกอสรางอาคาร
ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ

ประชาชนยื่น

เจาหนาที่ตรวจ

เจาหนาที่เขตตรวจสอบสถานที่กอสรางอาคาร 1 วัน

ปลัดเทศบาลพิจารณาคําขอ 2 วัน
ชําระคาธรรมเนียมเสนอใบอนุญาต

ปลัดเทศบาลลงนามกํากับในใบอนุญาต 1 วัน

หัวหนาชางพิจารณาแบบ

หัวหนาชางลงนามกํากับในใบอนุญาต 1 วัน

นายกเทศมนตรีลงนามใบอนุญาต

แจงผลการพิจารณา

เอกสารที่ตองใช
1.สําเนาทะเบียนบาน
จํานวน 2 ชุด
2.สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
จํานวน 2 ชุด
3.แผนผังบริเวณสถานที่อาคาร
จํานวน 2 ชุด
4.แบบแปลนกอสรางอาคาร
จํานวน 2 ชุด
(กรณีพื้นที่ใชสอยไมเกิน 150 ตารางเมตร ไมตองยื่นแบบแปลน)
5.สําเนาโฉนดที่ดิน
จํานวน 2 ชุด

หมายเหตุ
-กรณีสรางในที่ดินของผูยื่นตองมีหนังสือแสดงความยินยอมใหปลูกสรางอาคารในโฉนดที่ดิน
-กรณีที่ผนังอาคารอยูใกลที่ดินผูอื่นนอยกวา 50 เซนติเมตร ตองมีหนังสือแสดงความยินยอมใหกอสรางอาคาร
ชิดเขตที่ดินผูอื่นหรือใชผนังรวมกัน
-กรณี “ตัวแทน” เจาของอาคารเปนผูอนุญาต ตองแนบหนังสือมอบอํานาจ
-กรณีนิติบุคลเปนผูขออนุญาต ตองมีสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนวัตถุประสงค และผูมีอํานาจลงชื่อ
แทนนิติบุคคลผูข ออนุญาตที่ดินออกใหไมเกิน 6 เดือน
-กรณีเปนอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น และ 2 ชั้นขึ้นไป ตองมีรายการคํานวณความมั่นคงแข็งแรง และ
สําเนาใบ กว. และ กส. ของผูออกแบบและคํานวณอาคาร
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สารจากนายกเทศมนตรีต�าบลป่าบง
สวัสดีครับ พ่อ แม่ พี่น้อง ต�าบลป่าบง ที่เคารพรักทุกท่าน กระผม นายมานิตย์ ศรีดี นายกเทศมนตรีต�าบล
ป่าบง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล ขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ได้ให้โอกาสและมอบความ
ไว้วางใจให้กระผมพร้อมทีมงานเข้ามาเป็นตัวแทนในการท�าหน้าที่บริหารงานเทศบาลต�าบลป่าบง กระผมมีความมุ่ง
มั่นตั้งใจที่จะพัฒนาต�าบลป่าบงให้มีความเจริญก้าวหน้าในทุก ๆ ด้าน ทั้งด้านคุณภาพชีวิต ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การเกษตร การส่งเสริมอาชีพ การสงเคราะห์ การสาธารณสุข การสืบสาน
ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และพัฒนาด้านการศึกษาแก่เด็กและเยาวชน เป็นไปตามยุทธศาสตร์
จังหวัดเชียงใหม่ และแผนพัฒนาต�าบลสามปี
ในการบริหารงานกระผมได้บริหารงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล และทุกความส�าเร็จในด้านต่างๆ ที่ผ่านมาล้วนต้องอาศัยความร่วมมือ
ร่วมใจจากทุกฝ่าย โดยการร่วมคิด ร่วมท�า โดยค�านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวเทศบาลต�าบลป่าบงเป็นส�าคัญ
สุดท้ายนี้ กระผม ขอขอบคุณ พ่อ แม่ พีน่ อ้ ง ต�าบลป่าบง และกลุม่ องค์กรทุกภาคส่วน ทีใ่ ห้ความร่วมมือร่วมใจ ในการพัฒนาต�าบลป่าบง
ของเราเป็นอย่างดี และขออวยพรให้ทุกท่านจงประสบแต่ความสุข ความเจริญ คิดหวังสิ่งใดขอให้สมดั่งความมุ่งมั่นปรารถนาทุกประการ
(นายมานิตย์ ศรีดี)
นายกเทศมนตรีต�าบลป่าบง

สารจากประธานสภาเทศบาลต�าบลป่าบง
สวัสดีครับ พ่อแม่พี่น้องต�าบลป่าบงที่เคารพรักทุกท่าน เนื่องด้วยเทศบาลเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่ใกล้ชิดประชาชนมากที่สุด มีหน้าที่ให้บริการประชาชน ซึ่งในการพัฒนาบ้านเมืองนั้นต้องอาศัยความร่วมมือ
จากหลายฝ่าย ทั้งฝ่ายบริหาร (นายกเทศมนตรี) ฝ่ายนิติบัญญัติ (สภาเทศบาล) และฝ่ายข้าราชการประจ�า (พนักงาน)
และสิ่งส�าคัญที่สุดคือ ความสมัครสมานสามัคคีความร่วมมือเป็นน�้าหนึ่งใจเดียวกันของพี่น้องประชาชนทุกคนในเขต
เทศบาลต�าบลป่าบง รวมทั้งหน่วยงานองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อให้การพัฒนาเทศบาลต�าบลป่าบง
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ที่ผ่านมาผมได้มีโอกาสมารับใช้พ่อแม่พี่น้องในเขตเทศบาลต�าบลป่าบง และได้ท�า
หน้าที่ในการด�าเนินงานเกี่ยวกับกิจการ ทั้งนี้เพื่อแก้ไขปญหา ความเดือดร้อนและตอบสนองความต้องการของพี่น้อง
ประชาชนตลอดจนสร้างคุณภาพชีวติ ทีด่ แี ก่ประชาชน พวกเรามวลสมาชิกสภาเทศบาลยังคงมีเป้าหมายและความมุง่ มัน่ ในการด�าเนินงานเกีย่ วกับ
กิจการสภาเทศบาล ในด้านระเบียบข้อบังคับ การแก้ปญ
 หาและติดตามการปฏิบตั งิ านตามงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีเพือ่ ให้การพัฒนาด้านต่างๆ
ทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคม และวัฒนธรรมชุมชน เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลและความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง ผมและสมาชิก
สภาเทศบาลทุกคนยืนยันจะท�าให้เทศบาลต�าบลป่าบงได้รบั การพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักความสุขและเพือ่ ประโยชน์แก่พอ่ แม่ พี่ น้อง
ชาวเทศบาลต�าบลป่าบงเป็นสิ่งส�าคัญ จะมุ่งมั่นพัฒนาเทศบาลต�าบลป่าบงของเราให้มีความเจริญรุ่งเรืองน่าอยู่อย่างยั่งยืนต่อไป ในโอกาสนี้
ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านเคารพสักการะจงดลบันดาลให้ทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญ และ
ความส�าเร็จในชีวิตตามที่ปรารถนาทุกประการ
นายสมศักดิ์ เมืองใจ
ประธานสภาเทศบาลต�าบลป่าบง

สารจากปลัดเทศบาลต�าบลป่าบง
กราบเรียน พีน่ อ้ งชาวต�าบลป่าบง ทีร่ กั และเคารพทุกท่าน วารสารเทศบาลต�าบลป่าบง เป็นวารสารฉบับแรก
ประจ�าปีงบประมาณ 2561 เทศบาลต�าบลป่าบง โดยคณะผู้บริหาร (นายมานิตย์ศรีดี นายกเทศมนตรีต�าบลป่าบง)
ได้นา� เสนอข้อมูลข่าวสาร ประชาสัมพันธ์รายละเอียดข้อมูลต่างๆ ข้อเท็จจริงรายละเอียดโครงการพัฒนาในรูปแบบต่างๆ
ของเทศบาลต�าบลป่าบง โดยความร่วมมือของทุกฝ่าย และประชากร ทั้ง 6 หมู่บ้าน ในเขตต�าบลป่าบง และมีสมาชิก
สภาเทศบาลและส่วนเกี่ยวข้องร่วมตรวจสอบในการปฏิบัติงาน ด้านการบริหาร ด้านการศึกษา ด้านคุณภาพชีวิต
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และด้านการบริการสาธารณะ กับประชาชนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท�าให้ประชาชน
เกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงานอย่างดียิ่ง
การด�าเนินงานหรือโครงการต่างๆนั้น เทศบาลต�าบลป่าบงมีความตั้งใจจริงที่จะพัฒนาในทุกๆด้าน ทั้งนี้เพื่อบ�าบัดทุกข์บ�ารุงสุขของพี่
น้องประชาชน โดยการร่วมคิด ร่วมท�า ร่วมรับประโยชน์และร่วมพัฒนาให้ก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้น
ขอบคุณผู้น�าท้องที่ท้องถิ่นและทุกหน่วยงานภาคี ที่ให้ความร่วมมือในการบริหารงานเป็นอย่างดี
นายอมร กิ่งเกษม
ปลัดเทศบาลต�าบลป่าบง
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ประวัติต�าบลป่าบง

ต�าบลป่าบง อ�าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ได้จดั ตัง้ ขึน้ ตามชือ่
ของ “ขุนบง” ซึ่งเป็นผู้มาตั้งรกรากอยู่บริเวณนี้ ประมาณ พ.ศ. 2189
ซึ่งเต็มไปด้วยป่าไม้ไผ่ชนิดหนึ่ง ชื่อ “ไผ่บง” ซึ่งชาวบ้านนิยมน�ามา
จักสานเสื่อ(สาดไม้บง) จนเป็นอาชีพรองจากการท�านา เมื่อมีการแบ่ง
การปกครองและมี ก ารกระจายของอ� า นาจการปกครองสู ่ ท ้ อ งถิ่ น
ชาวบ้านได้เสนอชื่อของ ขุนบง เป็นชื่อของต�าบล จึงได้ชื่อ ต�าบลป่าบง
มาจนถึงปจจุบัน ต�าบลป่าบงได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหาร
ส่วนต�าบล โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมือ่ วันที่ 25 ธันวาคม 2539
และมี ผลบั งคับใช้เป็นองค์ก รปกครองส่วนท้อ งถิ่น เมื่อ วัน ที่ 23
กุมภาพันธ์ 2540 และต�าบลป่าบงได้รับการยกฐานะเป็น “เทศบาล
ต�าบลป่าบง” เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2556 ที่ผ่านมา
เทศบาลต�าบลป่าบง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ
ที่ว่าการอ�าเภอสารภี และห่างจาก ที่ว่าการอ�าเภอสารภีประมาณ 7
กิโลเมตร มีพนื้ ทีท่ งั้ สิน้ 5.528 ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ 3,455 ไร่

อาณาเขต
ทิศเหนือ
ทิศใต้
ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก

ติดต่อ
ติดต่อ
ติดต่อ
ติดต่อ

แผนที่ต�าบลป่าบง
N

ต�าบลไชยสถาน อ�าเภอสารภี

ต�าบลสันกลาง อ�าเภอสันก�าแพง

ต�าบลต้นเปา อ�าเภอสันก�าแพง

ต�าบลชมภู อ�าเภอสารภี

ต�าบลสันกลาง อ�าเภอสันก�าแพง
ต�าบลชมภู
อ�าเภอสารภี
ต�าบลสันก�าแพง อ�าเภอสันก�าแพง
ต�าบลไชยสถาน อ�าเภอสารภี

ประกอบดวย 6 หมู่บาน
หมู่ที่ 1 บ้านไชยสถาน
หมูที่ 2 บ้านศรีค�าชมภู
หมู่ที่ 6 บ้านสุพรรณ

หมู่ที่ 2 บ้านร้องดอนชัย
หมูที่ 4 บ้านป่าบงหลวง
หมู่ที่ 5 บ้านเทพาราม

ประชากรตามทะเบียนราษฎร จ�านวนทั้งสิ้น 4,398 คน ชาย 2,069 คน หญิง 2,329 คนครัวเรือน 2,056 หลัง
ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว รับข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และเกษตรกรรม เป็นต้น

เทศบาลต�าบลป่าบง ได้รบั การจัดตัง้ และยกฐานะ จากองคการบริหารส่วนต�าบล เป็นเทศบาลต�าบล
เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2556 เป็นต้นมา
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วัดในต�าบลป่าบง

หมู่ที่ 1 วัดไชยสถาน

หมู่ที่ 2 วัดรองดอนชัย

พระมงคลสิริ (หลวงปู่อิ่นค�า อิณทวัณโณ)
(เจ้าอาวาสวัดไชยสถาน)

พระครูสังฆรักษ์สุทัศน์ วิสารโท
(เจ้าอาวาสวัดร้องดอนไชย)

หมู่ที่ 3 วัดศรีค�าชมภู

หมู่ที่ 4 วัดป่าบงหลวง

หมู่ที่ 5 วัดเทพาราม

หมู่ที่ 6 วัดสุพรรณ

พระสมุห์เกียรติศักดิ์ เขมจิตโต
(เจ้าอาวาสวัดศรีค�าชมภู)

พระครูสังฆรักษ์ไกรวิท สีลธโร
(เจ้าอาวาสวัดเทพาราม)

พระครูสังวรสีลานุรักษ์
(เจ้าคณะต�าบลป่าบง)
(เจ้าอาวาสวัดป่าบงหลวง)

พระสีลา ขันติธโร
(เจ้าอาวาสวัดสุพรรณ)
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โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลป่าบง

โรงเรียนชุมชนวัดศรีค�าชมภู

โรงเรียนวัดเทพาราม

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศรีค�าชมพู

ศูนย์จักสานต�าบลป่าบง

6
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ตราสัญลักษณ์

ของเทศบาลต�าบลป่าบง
สือ่ ความหมายถึง การเป็นต�าบลทีม่ คี วามอุดมสมบูรณ์
ทางการเกษตร ชุมชนชาวบ้านมีอาชีพทางเกษตรเป็นหลัก
เป็นพื้นที่ที่มีไผ่บงจ�านวนมาก ชาวบ้านมีฝีมือทางหัตถกรรม
จากไผ่บง มีความรักสามัคคีกันดุจดังกอไผ่

ค�าขวัญต�าบลป่าบง

เกษตรกรรมก้าวหน้า ภูมิปญญาเป็นเลิศ
เชิดชูประชาธิปไตย ต้านภัยยาเสพติด

วิสัยทัศน์

อนุรักษภูมิปญญาท้องถิ่น
รักษาสิ่งแวดล้อมพร้อมส่งเสริมเศรษฐกิจ
สู่คุณภาพชีวิตที่ดี

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาต�าบลป่าบง
ประกอบดวยยุทธศาสตร์ 6 ดาน
ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและยั่งยืน
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตรที่ 2 ยุ ทธศาสตร์การอนุรั กษ์ฟ น ฟู สืบสานศิ ลปวั ฒนธรรม
จารีตประเพณี ภูมิปญญาท้องถิ่น และพัฒนาศักยภาพ
คนในชุมชน
ยุทธศาสตรที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตรที่ 4 การสร้างความมัน่ คงปลอดภัย และความสงบสุขของชุมชน
ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
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คณะผูบริหาร

2

4

1

3

1. นายมานิตย์ ศรีดี
นายกเทศมนตรีต�าบลป่าบง
2. นายจงวิวัฒน์ วริษฐ์ศุภวุฒิ
รองนายกเทศมนตรีต�าบลป่าบง
3. นายชาตรี ค�าโชค
รองนายกเทศมนตรีต�าบลป่าบง
4. จ.ส.อ.เทอดชัย รินสม
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต�าบลป่าบง
5. นายธนกร ศรีตะวรรณ
เลขานุการนายกเทศมนตรีต�าบลป่าบง

5

สท. เขต 1

2
1

3

4

5

6

1.
2.
3.
4.
5.
6.

นายบุญส่ง ปญญา
นายปิยราช ชัยชมภู
นายมานิต เกษชัย
นายณรงค์ศักดิ์ ญาณะเปียง
นายสุทธิพจน์ เตชะ
นางสาวบุษกร ก�่าศรี

สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล

2

1.
2.
3.
4.
5.
6.

สท. เขต 2

นายสมศักดิ์ เมืองใจ
นายสมใจนึก ตาค�า
นายครรชิต ศรีวิชัย
นายประจวบ รักจักร
นายสง่า กาวิจา
นางผ่องพิณ วุฒิสุภา

ประธานสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
รองประธานสภาเทศบาล

1

3

4

2

6
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ส�านัก
ปลัดเทศบาล
มี ห น้ า ที่ ค วบคุ ม และรั บ ผิ ด ชอบ
การปฏิ บั ติ ง านในหน้ า ที่ ข องงานธุ ร การ
งานการเจ้าหน้าที่ งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
งานนิตกิ รรมสัญญา งานสวัสดิการสังคมและ
พัฒนาชุมชน งานสาธารณสุขและสิง่ แวดล้อม
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กองคลัง
มี ห น้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบเกี่ ย วกั บ งานตรวจสอบ
การเบิ กจ่ า ยเงิน ทุกประเภท การควบคุ ม และจั ด ท� าทะเบี ยน
งานประมาณรายจ่าย จัดท�าเช็ค และจัดเก็บเอกสาร การจ่ายเงิน
และตรวจสอบหลักฐานใบส�าคัญคูจ่ า่ ย งานจัดท�าบัญชีและทะเบียน
ทีเ่ กีย่ วข้องทุกประเภท จัดท�ารายงานประจ�าวัน ประจ�าเดือน ประจ�าปี
รับผิดชอบงานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน
และจัดเก็บภาษีอากรค่าธรรมเนียมและการจัดหารายได้อื่นๆ
ของเทศบาล วางแผนและปรับปรุง การจัดเก็บรายได้และแก้ไข
อุปสรรคในการจัดเก็บรายได้
อีกทั้งปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมินและก�าหนดค่า
รายปีของภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบ�ารุงท้องที่ ตรวจสอบการ
จัดท�าบัญชีผู้ที่อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีในปีงบประมาณ จัดเก็บจาก
ทะเบีย นคุม ผู ้ช�าระภาษี ( ผ.ท.5 ) และแจ้ ง ผลประเมิ น ค่ าภาษี
แก่ผู้เสียภาษี งานจัดเก็บและรับช�าระเงินรายได้จากภาษีอากร
ค่าธรมมเนียม งานเก็บรักษาและการน�าส่งเงินประจ�าวัน ตรวจสอบ
และจัดท�าบัญชีรายชื่อของผู้ไม่ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน
หรือค�าร้องภายในก�าหนด
ประกอบไปด้วย งานต่าง ๆ ดังนี้
- งานการเงินและบัญชี
- งานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน
- งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
- ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค เงินอุดหนุน
ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
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• ภาษีบ�ารุงท้องที่ : ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบ ภ.บ.ท.5 ณ เทศบาลต�าบลป่าบงทุกรอบ ระยะเวลา 4 ปี
กรณีบุคคลใดเป็นเจ้าของที่ดินขึ้นใหม่หรือจ�านวนเนื้อที่ดินเดิมเปลี่ยนแปลงไปให้ยื่นแบบแสดงรายการ
ที่ดินต่อเจ้าหน้าที่ ภายใน 30 วัน นับจากวันที่เป็นเจ้าของที่ดินขึ้นใหม่หรือมีการเปลี่ยนแปลงและช�าระ
ภาษีภายในเดือนเมษายนของทุกปี (ม.ค. – เม.ย.)

• ภาษีโรงเรือนและที่ดิน : ให้เจ้าของทรัพย์สินยื่นแบบ ภ.ร.ด.2 • ภาษีป้าย : ผู้เป็นเจ้าของป้ายจะต้องยื่นแบบ ภ.ป.1 ณ เทศบาลต�าบลป่าบง ภายในเดือนมีนาคมของ
ณ เทศบาลต�าบลป่าบง ภายในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี ( ม.ค. – ก.พ.) ทุกปี (ม.ค. – มี.ค.) กรณีที่ติดตั้งป้ายใหม่จะต้องยื่นแบบ ภ.ป.1 ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ติดตั้งป้าย
และช�าระภาษีภายใน 15 วันนับแต่วันได้รับแจ้งประเมินภาษี
และช�าระภาษีภายใน 30 วันนับแต่วันได้รับแจ้งประเมินภาษี
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กองการศึกษา
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มี ห น้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบเกี่ ย วกั บ
การบริ ห ารศึ ก ษาและพั ฒ นาการศึ ก ษา
งานกิ จ การศาสนา ส่ ง เสริ ม ประเพณี ศิ ล ป
วั ฒน ธร ร ม งา นกี ฬา แ ละ นั น ท น า ก า ร
งานกิ จ กรรมเด็ ก เยาวชน และการศึ ก ษา
นอกโรงเรียน และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือ
ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายประกอบไปด้วยงานต่างๆ
ดังนี้
- งานกิจการโรงเรียน
- งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ
เครือข่ายทางการศึกษา
- งานส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม
- งานศูนย์เยาวชน

กองช่าง
มี ห น้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบเกี่ ย วกั บ
การส� า รวจ ออกแบบ การจั ด ท� า ข้ อ มู ล
ด้านวิศวกรรม การตรวจสอบ การก่อสร้าง
งานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย
งานแผนการปฏิ บั ติ ง านการก่ อ สร้ า ง และ
ซ่อมบ�ารุง และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และ
ที่ได้รับมอบหมายประกอบไปด้วยงานต่าง ๆ
ดังนี้
-งานก่อสร้าง
-งานออกแบบและควบคุมอาคาร
-งานประสานสาธารณูปโภค
-งานผังเมือง
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ประมวลภาพกิจกรรม
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รายงานประจํ า ปี เ ทศบาลตํ า บลป่ า บง ประจํ า ปี ง บประมาณ 2561

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

โครงการหน้าบ้านน่ามอง ชุมชนน่าอยู่

โครงการเรียนรูน้ อกสถานทีข่ องผูส้ งู อายุ
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รายงานประจำ า ปี เ ทศบาลตำ า บลป่ า บง ประจำ า ปี ง บประมาณ 2561

โครงการล้อมรัว้ ล้อมใจ
ล้อมสายใยของคนใน
ครอบครัวต�าบลป่าบง

โครงการกีฬาต้านยาเสพติดต�าบลป่าบง

โครงการประเพณีรดน้า� ด�าหัวผูส้ งู อายุ
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รายงานประจำ า ปี เ ทศบาลตำ า บลป่ า บง ประจำ า ปี ง บประมาณ 2561

โครงการอบรมเพิม่ ประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านของคณะผูบ้ ริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง

โครงการพัฒนาถนนสายเลียบน้า� กวง

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง (ยีเ่ ป็ง)
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รายงานประจำ า ปี เ ทศบาลตำ า บลป่ า บง ประจำ า ปี ง บประมาณ 2561

งานกูช้ พ
ี กูภ้ ยั เทศบาลต�าบลป่าบง
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รายงานประจำ า ปี เ ทศบาลตำ า บลป่ า บง ประจำ า ปี ง บประมาณ 2561

โครงการถวายเทียนพรรษา

วันเด็กแห่งชาติ

โครงการธรรมะสัญจร ณ วัดป่าบงหลวง

วันเเม่แห่งชาติ

16
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รายงานประจำ า ปี เ ทศบาลตำ า บลป่ า บง ประจำ า ปี ง บประมาณ 2561

บัญชีรายละเอียด รายรับ - รายจ่ายจริง ประจ�าปีงบประมาณ 2561
รายการ

ประมาณการ
(บาท)

รับจริง
( บาท )

32,719,550.00

35,776,202.90

850,000.00

417,129.95

- ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

630,000.00

328,563.00

- ภาษีบ�ารุงท้องที่

25,000.00

23,705.95

- ภาษีป้าย

195,000.00

64,861.00

209,000.00

260,961.30

- ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา

2,000.00

1,736.30

- ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร

15,000.00

7,385.00

- ค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย

180,000.00

192,000.00

- ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์

700.00

1,560.00

- ค่าธรรมเนียมปิดประกาศ

200.00

160.00

- ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล

4,500.00

5,790.00

- ค่าธรรมเนียมอื่นๆ

100.00

1,040.00

- ค่าใบอนุญาตประกอบการค้ากิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

4,400.00

43,400.00

- ค่าปรับผู้กระท�าผิดกฎหมายสาธารณสุข

500.00

500.00

- ค่าใบอนุญาตควบคุมอาคาร

1,000.00

1,250.00

-

5,630.00

- ค่าใบอนุญาตอื่นๆ

100.00

510.00

- ค่าปรับผิดสัญญา

500.00

-

3. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

128,000.00

209,072.15

- ค่าเช่าหรือบริการสถานที่

48,000.00

53,000.00

- ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร

80,000.00

156,072.15

2,500.00

2,740.00

- ค่าขายแบบแปลน

500.00

2,000.00

- รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น

2,000.00

740.00

-

1,740.00

-

1,740.00

19,230,050.00

23,018,347.50

- ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน

300,000.00

1,348,469.18

- ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พรบ. ก�าหนดแผนฯ

6,850,000.00

7,049,054.35

- ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พรบ. จัดสรรรายได้

1,850,000.00

2,325,297.00

- ภาษีธุรกิจเฉพาะ

245,000.00

242,163.78

- ภาษีสุรา

790,000.00

-

- ภาษีสรรพสามิต

2,092,130.00

3,495,369.66

- ค่าภาคหลวงแร่

25,000.00

32,273.65

- ค่าภาคหลวงปิโตเลียม

23,500.00

27,166.88

7,054,420.00

8,498,553.00

12,300,000.00

11,866,212.00

12,300,000.00

11,866,212.00

ก.รายได้ (รวม)
1. หมวดภาษีอากร

2. หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต

- ค่าใบอนุญาตจ�าหน่ายหรือสะสมอาหาร

4. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

5.หมวดรายได้จากทุน
-ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน
6. หมวดภาษีจัดสรร

- ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธินิติกรรมที่ดิน
7. หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
- เงินอุดหนุนทั่วไป
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รายการ
ข.รายจ่าย (รวม)
1. งบกลาง
2. เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
3. เงินเดือน (ฝ่ายประจ�า)
4. ค่าตอบแทน
5. ค่าใช้สอย
6. ค่าวัสดุ
7. ค่าสาธารณูปโภค
8. เงินอุดหนุน
9. ค่าครุภัณฑ์

ประมาณการ
(บาท)
32,715,331.00
7,896,691.00
2,624,640.00
8,398,003.00
511,800.00
5,536,268.00
2,042,577.00
620,600.00
1,689,000.00
592,400.00
2,803,352.00

จ่ายจริง
( บาท )
29,602,326.14
7,190,999.09
2,528,040.00
7,990,805.50
367,917.50
4,548,965.12
1,677,598.29
463,180.01
1,553,000.00
542,420.63
2,739,400.00

สรุป. ปงบประมาณ 2561
รับจริง ปี 2561
จ่ายจริง ปี 2561
รับจริงสูงกว่าจ่ายจริง
หักเข้า เงินสะสม 75%
เงินทุนส�ารองเงินสะสม 25%
ปจจุบัน มีเงินสะสมทั้งหมดที่สามารถจ่ายได้จ�านวน
เงินทุนส�ารองเงินสะสม

1.
2.
3.
4.

รายการ
เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
เงินยังชีพผู้พิการ
เงินเดือนครูศูนย์เด็กเล็กและค่าตอบแทน
เงินประกันสังคมผู้ดูแลเด็ก
ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัวเด็กเล็ก

35,776,202.9
29,602,326.14
6,173,876.76
4,630,407.57
1,543,469.19
13,627,988.04
9,102,583.81

รับเงิน
4,527,200
1,128,000
440,260

จ่ายเงิน
4,527,200
1,128,000
440,260

74,800
รวม 6,170,260

74,800
6,170,260
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รายงานประจํ า ปี เ ทศบาลตํ า บลป่ า บง ประจํ า ปี ง บประมาณ 2561

ขั้นตอนการยื่นขออนุญาตก่อสราง/ดัดแปลง/รื้อถอนอาคาร
ยื่นค�าขออนุญาตก่อสร้างอาคารพร้อมเอกสาร
ประกอบการขออนุญาต

1 วัน

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจเอกสารประกอบ
การขออนุญาต / ตรวจสถานที่ก่อสร้างอาคาร

3 วัน

เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณา
ออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร

3 วัน
เจ้าพนักงานท้องถิน่ ออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร
(แบบ อ.1) และแจ้งให้ผขู้ อมารับใบอนุญาตก่อสร้าง
พร้อมช�าระค่าธรรมเนียม

เอกสารใชยื่นประกอบค�าขออนุญาตก่อสรางอาคาร

1. ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชนผู้ขออนุญาต จ�านวน 1 ฉบับ
2. ส�าเนาทะเบียนบ้านผู้ขออนุญาต จ�านวน 1 ฉบับ
**ต้องเซ็นต์รับรองส�าเนาทุกฉบับ
3. ส�าเนาโฉนดที่ดิน จ�านวน 1 ฉบับ(ถ่ายเอกสารเท่าขนาดจริง)
** ต้องเซ็นต์รับรองส�าเนาทุกหน้า
3.1 กรณีที่ดินติดจ�านองต้องมีหนังสือยินยอมให้ก่อสร้างอาคารในที่ดิน
3.2 กรณีที่ผู้ขออนุญาตไม่ใช่เจ้าของที่ดิน
• หนังสือยินยอมให้ปลูกสร้างอาคารในที่ดิน
• ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชนเจ้าของที่ดิน จ�านวน 1 ฉบับ
• ส�าเนาทะเบียนบ้านเจ้าของที่ดิน จ�านวน 1 ฉบับ
*** ต้องเซ็นต์รับรองส�าเนาทุกฉบับ
4. แผนที่ตั้งสถานที่ก่อสร้าง จ�านวน 2 ฉบับ
5. ผังบริเวณ จ�านวน 2 ฉบับ
6. แบบบ้าน จ�านวน 2 ชุด
7. อื่นๆ....................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

*** กรณีอาคารมีพื้นที่ใชสอยรวมเกิน150 ตร.ม. มีเอกสารประกอบการขออนุญาต ดังนี้
1. รายการค�านวณ
2. หนังสือรับรองวิศวกรพร้อมส�าเนาใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
ติดต่อเทศบาลต�าบลป่าบง (กองช่าง) โทร. 053-103155 ต่อ 17
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รายงานประจํ า ปี เ ทศบาลตํ า บลป่ า บง ประจํ า ปี ง บประมาณ 2561

ขั้นตอนการช�าระภาษีบ�ารุงทองที่

1. ยื่นแบบ ภทบ.5 ภายในเดือนมกราคมของทุกปี
2. เจ้าหน้าที่รับแบบ เพื่อประเมินค่าภาษี
3. ช�าระเงินภายใน 30 วัน นับแต่วันที่รับแจ้ง
4. ไม่ช�าระค่าภาษีภายในก�าหนด เสียเงินเพิ่มร้อยละ 2 ต่อเดือน
หมายเหตุ การช�าระภาษี ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม – 30 เมษายน ของทุกปี

ขั้นตอนการช�าระภาษีโรงเรือนและที่ดิน

1. ยื่นแบบ ภรด. 2 ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี
2. เจ้าหน้าที่รับแบบ เพื่อประเมินค่าภาษี
3. ช�าระเงินภายใน 30 วัน นับแต่วันรับแจ้ง
4. ไม่ช�าระภาษีภายในก�าหนด เสียเงินเพิ่ม ดังนี้
- ถ้าช�าระไม่เกินหนึ่งเดือน นับแต่วันพ้นก�าหนดเวลา ให้เสียเงินเพิ่ม 2.5%
แห่งค่าภาษีที่ค้าง
-ถ้าเกินหนึ่งเดือนแต่ไม่เกินสองเดือน ให้เสียเงินเพิ่ม 5% แห่งค่าภาษีที่ค้าง
-ถ้าเกินสองเดือนแต่ไม่เกินสามเดือน ให้เสียเงินเพิ่ม 7.5% แห่งค่าภาษีที่ค้าง
-ถ้าเกินสามเดือนแต่ไม่เกินสี่เดือน ให้เสียเงินเพิ่ม 10% แห่งค่าภาษีที่ค้าง
หมายเหตุ การช�าระภาษี ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ ของทุกปี

ขั้นตอนการช�าระภาษีปาย

1. เจ้าของป้ายยื่นแบบ ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม ถึง วันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี
2. เจ้าหน้าที่รับแบบ เพื่อประเมินค่าภาษี
3. ช�าระเงินภายใน 15 วัน นับแต่วันรับแจ้ง
4. ค่าภาษีป้ายตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป สามารถผ่อนผันช�าระเป็น 3 งวดได้

อัตราค่าภาษีปาย

1. ประเภทอักษรไทยล้วน คิดอัตราภาษี 3 บาท ต่อ 500 ตารางเซนติเมตร
2. ประเภทอักษรไทยปนอักษรต่างประเทศหรือภาพและเครื่องหมาย
คิดอัตราภาษี 20 บาท ต่อ 500 ตารางเซนติเมตร
3. ประเภทอักษรต่างประเทศปนภาพและเครื่องหมาย คิดอัตราภาษี 40 บาท

***ท้องถิ่นดี ภาษีช่วย ท้องถิ่นสวย ภาษีสร้าง***

ทองถิ่นดี ภาษีช่วย ทองถิ่นสวย ภาษีสราง
ก�าหนดการเสียภาษีของเทศบาลต�าบลป่าบง
ภาษีโรงเรือน และที่ดิน
ก�าหนดยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2)
ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ของทุกปี
และก�าหนดช�าระเงินภายในเวลา 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ยื่นแบบ

ภาษีบ�ารุงทองที่
ก�าหนดยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5)
และช�าระตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม – 30 เมษายน ของทุกปี

ภาษีปาย

ก�าหนดยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.1)
ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม – 31 มีนาคม ของทุกปี
(ยกเว้นป้ายที่เริ่มติดตั้งหรือแสดงในปีแรก ให้ยื่นแบบแสดงป้ายใน 15 วัน)
และช�าระภาษีปา้ ยภายใน 15 วัน นับตัง้ แต่วนั ทีไ่ ด้รบั แจ้งการประเมินจากเจ้าหน้าที่

สามารถยื่นแบบและช�าระภาษีไดที่งานจัดเก็บรายได กองคลัง เทศบาลต�าบลป่าบง
โทร. 053 - 103155

