
คู่มือประชาชน 

กองสวัสดิการสังคม 

งานเบี้ยยังชีพ 

หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน  กองสวัสดิการสังคม 

ช่องทางการให้บริการ 

  สถานที่ให้บริการ  กองสวัสดิการสังคม  อบต.หัวเรือ  อ.เมืองอุบลราชธานี  จ.อุบลราชธานี  34000 

           โทรศัพท์  045-950330 

  ระยะเวลาให้บริการ  เปิดให้บริการ  วันจันทร์  ถึง  วันศุกร์  (ยกเว้นวันหยุดราชการ) 

     ตั้งแต่เวลา  08.30 – 16.30 น. 

 ช่องทางการร้องเรียน  อบต.หัวเรือ  อ.เมืองอุบลราชธานี  จ.อุบลราชธานี  34000 

       เว็บไซต์  www.huarura.go.th 

    Facebook  อบต.หัวเรือ  อ.เมืองอุบลราชธานี  จ.อุบลราชธานี 

 

 

 

ล าดับ กระบวนงาน เอกสารที่ใช้ในการ
ติดต่อ 

ขั้นตอนการให้บริการ ระยะเวลา ค่าธรรมเนียม 
/ค่าปรับ 

หมายเหตุ 

1 การลงทะเบยีนและ
ยื่นค าขอรับเงินเบี้ย
ยังชีพผู้สูงอาย ุ

1.บัตรประจ าตัว
ประชาชน 1 ฉบับ 
2.ทะเบียนบ้าน 1 
ฉบับ 
3.บัญชีเงินฝาก
ธนาคาร 1 ฉบับ 
4.หนังสือมอบอ านาจ 
(ถ้ามี) 
5.บัตรประจ าตัว
ประชาชน (ผู้รับมอบ
อ านาจ) (ถ้ามี) 

1.ยื่นค าขอ (ตามแบบ) 
2.ตรวจสอบหลักฐาน 
3.ออกใบรับลงทะเบียน 

15 นาที - หลักเกณฑ ์
1.มีสัญชาตไิทย 
2.มีอายุครบหก
สิบปีบริบรูณ์ขึ้น
ไปใน
ปีงบประมาณ
ถัดไป 
3.มีภูมิล าเนาใน
เขต อปท.ตาม
ทะเบียนบ้าน 
4.ไม่เป็นผู้ได้รับ

ชื่อกระบวนงาน  เอกสารที่ใช้  ขัน้ตอน  ระยะเวลา  ค่าธรรมเนียม/ค่าปรับ 

http://www.huarura.go.th/


6.บัญชีเงินฝาก
ธนาคาร (ผู้รับมอบ
อ านาจ) 1 ฉบับ 

สวัสดิการหรือ
สิทธิประโยชน์
อื่นจาก
หน่วยงานภาครัฐ 
รัฐวิสาหกจิหรือ
อปท.อ่ืน 

ล าดับ กระบวนงาน เอกสารที่ใช้ในการ
ติดต่อ 

ขั้นตอนการให้บริการ ระยะเวลา ค่าธรรมเนียม 
/ค่าปรับ 

หมายเหตุ 

2 การลงทะเบยีนและ
ยื่นค าขอรับเงินเบี้ย
ความพิการ 

1.บัตรประจ าตัวคน
พิการ 1 ฉบับ 
2.ทะเบียนบ้าน 1 
ฉบับ 
3.บัญชีเงินฝาก
ธนาคาร 1 ฉบับ 
4.หนังสือมอบอ านาจ 
(ถ้ามี) 
5.บัตรประจ าตัว
ประชาชน (ผู้รับมอบ
อ านาจ) (ถ้ามี) 
6.บัญชีเงินฝาก
ธนาคาร (ผู้รับมอบ
อ านาจ) 1 ฉบับ 

1.ยื่นค าขอ (ตามแบบ) 
2.ตรวจสอบหลักฐาน 
3.ออกใบรับลงทะเบียน 

15 นาที - หลักเกณฑ ์
1.มีสัญชาตไิทย 
2.มีภูมิล าเนาใน
เขต อปท.ตาม
ทะเบียนบ้าน 
3.มีบัตร
ประจ าตัวคน
พิการทาง
กฎหมาย 
4.ไม่เป็นบุคคล
ซึ่งอยู่ในความ
อุปการะของ
สถานสงเคราะห์
ของรัฐ 

3 การรับการสงเคราะห์
ผู้ป่วยเอดส ์

1.บัตรประจ าตัว
ประชาชน 1 ฉบับ 
2.ทะเบียนบ้าน 1 
ฉบับ 
3.บัญชีเงินฝาก
ธนาคาร 1 ฉบับ 
4.หนังสือมอบอ านาจ 
(ถ้ามี) 
5.บัตรประจ าตัว
ประชาชน (ผู้รับมอบ
อ านาจ) 1 ฉบับ 
6.บัญชีเงินฝาก
ธนาคาร (ผู้รับมอบ

1.ยื่นค าขอ (ตามแบบ) 
2.ตรวจสอบหลักฐาน 
3.ลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพ
ความเป็นอยู่และคณุสมบัต ิ
4.จัดท าทะเบียนประวัติ
พร้อมเอกสารหลักฐาน
ประกอบความเห็นเพื่อเสนอ
ผู้บริหารพิจารณา 
5.ผู้บริหารพิจารณาอนุมตัิ/
ไม่อนุมัต ิ

3 วัน - หลักเกณฑ ์
1.มีสัญชาตไิทย 
2.เป็นผู้ป่วย
เอดส์ที่แพทย์ท า
การวินิจฉัยแล้ว 
3.มีภูมิล าเนาอยู่
ในเขต อปท.ตาม
ทะเบียนบ้าน 
4.มีรายได้ไม่
เพียงพอแก่การ
ยังชีพหรือถูก
ทอดทิ้งหรือขาด
ผู้อุปการะเลี้ยงดู



อ านาจ) 1 ฉบับ หรือไมส่ามารถ
ประกอบอาชีพ
เลี้ยงตนเองได ้

4 การสมคัรเป็นสมาชิก
กองทุนสวัสดิการ
ชุมชนต าบลหัวเรือ 

1.บัตรประจ าตัว
ประชาชน 1 ฉบับ 
2.ทะเบียนบ้าน 1 
ฉบับ 

1.ยื่นใบสมัคร (ตามแบบ) 
2.ตรวจสอบหลักฐาน 
3.ออกใบเสร็จรับเงิน 

10 นาที 365 บาท หลักเกณฑ ์
1.มีภูมิล าเนาอยู่
ในเขต อปท.ตาม
ทะเบียนบ้าน 
2.ไม่จ ากัดอาย ุ
 
 
 

ล าดับ กระบวนงาน เอกสารที่ใช้ในการ
ติดต่อ 

ขั้นตอนการให้บริการ ระยะเวลา ค่าธรรมเนียม 
/ค่าปรับ 

หมายเหตุ 

5 การขอรับเงิน
สวัสดิการกองทุน
สวัสดิการชุมชน
ต าบลหัวเรือ 

1.ใบรับรองแพทย์ 
(กรณีเจ็บป่วยนอน
โรงพยาบาล) 1 ฉบับ 
2.ใบสูติบัตร (กรณี
คลอดบุตร) 1 ฉบับ 
3.ใบมรณะบัตร 
(กรณีเสียชีวิต) 
1 ฉบับ 
4.บันทึกข้อความ 
(กรณีสาธารณภัย) 1 
ฉบับ 
5.บัตรประจ าตัว
ประชาชน (ผู้ยื่นเรื่อง
รับเงิน) 1 ฉบับ 

1.ยื่นค าขอ (ตามแบบ) 
2.ตรวจสอบหลักฐาน 
3.มอบเงินสวัสดิการแก่
สมาชิกกองทุนฯหรือผู้แทน 

20 นาที - หลักเกณฑ ์
1.เป็นสมาชิก
กองทุน
สวัสดิการชุมชน
ต าบลหัวเรือ 
 

6 การลงทะเบยีนขอรับ
เงินอุดหนุนเด็กแรก
เกิด 

1.แบบค าร้องขอ
ลงทะเบียน  
(ดร.01) 
2.แบบรับรองสถานะ
ครัวเรือน (ดร.02) 
3.บัตรประจ าตัว
ประชาชนของ
มารดา/บิดา/

1.ยื่นค าขอ (ตามแบบ) 
2.ตรวจสอบหลักฐาน 
3.คัดกรองคุณสมบัต ิ
4.ออกใบรับลงทะเบียน 
5.ประกาศรายชื่อผู้ขอรับ
สิทธิ 15 วัน 
6.บันทึกข้อมูลผู้มสีิทธิเข้าสู่
ระบบฐานข้อมลูให้ถูกต้อง

20 นาที - หลักเกณฑ ์
1.มีสัญชาตไิทย 
2.เป็นบุคคลที่รับ
เด็กแรกเกดิไว้ใน
ความอุปการะ
เพื่อเลี้ยงดูอย่าง
บุตร 
3.เด็กแรกเกดิ



ผู้ปกครอง คนละ  1 
ฉบับ 
4.ทะเบียนบ้านของ
มารดา/บิดา/
ผู้ปกครอง/เด็ก คน
ละ 1 ฉบับ 
4.สูติบัตรเด็กแรกเกิด 
1 ฉบับ 
5.สมุดบันทึกสุขภาพ
แม่และเด็ก 1 ฉบับ 
6.บัตรสวสัดิการแห่ง
รัฐของทุกคน คนละ 
1 ฉบับ 
7.สมุดบญัชีเงินฝาก
ของผู้ที่จะขอรับเงิน
อุดหนุน 1 ฉบับ 

ครบถ้วน 
7.ส่งเอกสารให้ พมจ.
อุบลราชธานี ตรวจสอบ
ข้อมูลผลการจา่ยเงิน
รายบุคคล 

ต้องอาศัยรวมอยู่
ด้วย 
4.อยู่ในครัวเรือน
ที่มีรายได้น้อย 
คือ รายได้เฉลีย่
ไม่เกิน 100,000 
บาท ต่อคน ต่อปี 

  

 


