
ฝ่ายพัฒนาชมุชนและสวสัดกิารสงัคม 

มอี านาจหนา้ทีเ่กีย่วกบัการด าเนนิการพัฒนาชมุชน และสงัคมทัง้ทางดา้นกายภาพ 
เศรษฐกจิ สงัคม อนามัย และคณุภาพชวีติ เชน่ การสง่เสรมิการมสีว่นรว่มของ
ประชาชน การเสรมิสรา้งศกัยภาพของผูน้ าชมุชน องคก์รชมุชนและเครอืขา่ย
ชมุชน การพัฒนาสภาพแวดลอ้มและทีอ่ยูอ่าศยั การจัดใหม้อีงคก์รประชาชนใน
รปูแบบคณะกรรมการชมุชน การสง่เสรมิสนับสนุนและจัดตัง้สหกรณ์ชมุชน 
กองทนุพัฒนาชมุชน กองทนุหมูบ่า้นและชมุชนเมอืง การปรับปรงุชมุชน การรือ้
ยา้ยชนุ การประสานงานกบัหน่วยงานอืน่เพือ่จัดหาทีอ่ยูช่ัว่คราว การสง่เสรมิอาชพี 
การจัดหาแหลง่จ าหน่ายผลผลติ การด าเนนิการเกีย่วกบัศนูยฝึ์กอาชพี การจัดตัง้
ศนูยส์ง่เสรมิการบรหิารเงนิออมครอบครัว การด าเนนิการเกีย่วกบัยาเสพตดิ การ
สงเคราะหส์ตร ีผูส้งูอาย ุผูด้อ้ยโอกาส และผูป้ระสบภยั การสงเคราะหแ์ละ
คุม้ครองสวัสดภิาพและสง่เสรมิความประพฤตเิด็ก การควบคมุดแูลการด าเนนิงาน
สถานรับเลีย้งเด็กและสถานสงเคราะห ์ศนูยเ์ยาวชน หอ้งสมดุ บา้นหนังสอื ศนูย์
กฬีา และลานกฬีา การด าเนนิการเกีย่วกบัเบีย้ยังชพีผูส้งูอายแุละคนพกิาร การ
ใหบ้รกิาร และจัดกจิกรรมนันทนาการดา้นดนตร ีกฬีา หอ้งสมดุ ฯลฯ งานสภา
เยาวชนเขต การอนุรักษ์สง่เสรมิ เผยแพร ่ฟ้ืนฟ ูบ ารงุรักษาศลิปะ จารตีประเพณี 
ภมูปัิญญาทอ้งถิน่และวัฒนธรรมอันดงีามของทอ้งถิน่ งานสภาวัฒนธรรมเขต งาน
พพิธิภณัฑท์อ้งถิน่ การสง่เสรมิการทอ่งเทีย่วและพัฒนาแหลง่ทอ่งเทีย่ว การ

สนับสนุนและประสานการด าเนนิงานรว่มกบัเครอืขา่ยดา้นวัฒนธรรม นันทนาการ
และการทอ่งเทีย่ว การใหค้ าปรกึษาแนะน าทางวชิาการเกษตรและสภาพแวดลอ้ม
เพือ่การเกษตร การด าเนนิการเกีย่วกบัศนูยบ์รกิารและถา่ยทอด
เทคโนโลยกีารเกษตร และหนา้ทีอ่ืน่ทีเ่กีย่วขอ้งหรอืไดร้ับมอบหมาย  
 

 
 
สวสัดกิารผูพ้กิาร  
 
หลกัเกณฑก์ารลงทะเบยีนขอรับเบีย้ยังชพีความพกิาร 
คณุสมบตัขิองผูพ้กิาร  
- มสีญัชาตไิทย  
- มชีือ่อยูใ่นทะเบยีนบา้นของพืน้ทีเ่ขตคลองเตย 

- มบีตัรประจ าตวัผูพ้กิาร  
 
หลกัฐานการยืน่ลงทะเบยีนผูพ้กิาร  
 
1. ส าเนาทะเบยีนบา้น จ านวน 1 ชดุ พรอ้มตวัจรงิ  
2. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน จ านวน 1 ชดุ พรอ้มตวัจรงิ  
3. ส าเนาบตัรประจ าตวัผูพ้กิาร จ านวน 1 ชดุ  
4. ส าเนาสมดุบญัชธีนาคารประเภท ออมทรัพย ์จ านวน 1 ชดุ  
( ธนาคารใดก็ได ้เป็นประเภทออมทรัพย ์)  
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** เริม่จา่ยเบีย้ยังชพีผูส้งูอาย ุและ เบีย้ความพกิาร เดอืนตลุาคม 2558  
 
กรณียืน่ค ารอ้งแทน   
 
1. ผูพ้กิารตอ้งมอบอ านาจเป็นลายลกัษณ์อักษรใหผู้อ้ืน่เป็นผูย้ืน่ค าขอรับเบีย้ความ
พกิารแทน  จ านวน 1 ฉบบั 
2. ส าเนาทะเบยีนบา้นของผูพ้กิาร จ านวน 1 ชดุ และของผูร้ับมอบ จ านวน 1 ชดุ 
3. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูพ้กิาร  จ านวน 1 ชดุ และส าเนาของผูรั้บ
มอบ จ านวน 1 ชดุ   
4. ส าเนาสมดุบญัชธีนาคารประเภทออมทรัพย ์ จ านวน 1 ชดุ 
 
  

 
 
สวสัดกิารผูส้งูอายุ 
 
หลกัเกณฑก์ารลงทะเบยีนขอรับเบีย้ผูส้งูอาย ุ1 
หลกัเกณฑก์ารลงทะเบยีนขอรับเบีย้ผูส้งูอาย ุ2 
คณุสมบตัขิองผูส้งูอาย ุ
 
1. มสีญัชาตไิทย 
2. มชีือ่อยูใ่นทะเบยีนบา้นของพืน้ทีเ่ขตคลองเตย 
3. เป็นผูเ้กดิกอ่นวันที ่1 ตลุาคม 2498 ( 1 มกราคม - 30 กนัยายน 2498 ) 
4. ไมเ่ป็นผูร้ับเงนิบ านาญ บ าเหน็จ รายเดอืน หรอืสทิธปิระโยชนอ์ืน่ใด จาก
หน่วยงานของรัฐ รัฐวสิาหกจิหรอืองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
 

หลกัฐานการยืน่ลงทะเบยีนผูส้งูอายุ 
 
1. ส าเนาทะเบยีนบา้น จ านวน 1 ชดุ พรอ้มตวัจรงิ   
2. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน จ านวน 1 ชดุ  พรอ้มตวัจรงิ  
3. ส าเนาสมดุบญัชธีนาคารประเภทออมทรัพย ์จ านวน 1 ชดุ  ( ธนาคารใดก็ได ้
เป็นประเภทออมทรัพย ์) 

 
กรณียืน่ค ารอ้งแทน ผูส้งูอาย ุ
 
1. ผูส้งูอายตุอ้งมอบอ านาจเป็นลายลกัษณ์อักษรใหผู้อ้ืน่เป็นผูย้ืน่ค าขอรบัเบีย้ยัง
ชพีผูส้งูอายแุทน จ านวน 1 ฉบบั 
2. ส าเนาทะเบยีนบา้นของผูส้งูอาย ุจ านวน 1 ชดุ และของผูร้ับมอบอ านาจ 
จ านวน 1 ชดุ 
3. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูส้งูอาย ุ จ านวน 1 ชดุ และส าเนาของผูรั้บ
มอบ จ านวน 1 ชดุ   
4. ส าเนาสมดุบญัชธีนาคารประเภทออมทรัพย ์ จ านวน 1 ชดุ 
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 การยืน่ขอรับเงนิสงเคราะหใ์นการจัดการศพผูส้งูอายตุามประเพณี 
(2,000บาท) 

 ผูย้ืน่ค าขอรับเงนิสงเคราะหใ์นการจัดการศพ ผูส้งูอายตุามประเพณี ให ้
ผูร้ับผดิชอบในการจัดการศพ 

 ยืน่ค าขอในทอ้งทีท่ีผู่ส้งูอายอุยูใ่นทะเบยีนบา้นขณะถงึแกค่วามตาย ภายใน
ก าหนด 30 วัน  นับแตว่ันทีอ่อกใบมรณบตัร 

ผูส้งูอายทุีเ่สยีชวีติตอ้งมคีณุสมบตั ิดงันี้ 
 
1. มอีาย ุ60 ปีข ึน้ไป 
2. มชีือ่อยูใ่นทะเบยีนบา้นของพืน้ทีเ่ขตคลองเตย 
 
หลกัฐานการยืน่ขอรับเงนิสงเคราะห ์ในการจัดการศพผูส้งูอายตุามประเพณี 
 
1. แบบค าขอรับเงนิสงเคราะหใ์นการจัดการศพผูส้งูอายตุามประเพณี (แบบ สทส.
01)  รับไดท้ีส่ านักงานเขต 
2. ใบมรณบตัร ฉบบัจรงิ พรอ้มส าเนา 2 ฉบบั 
3. ทะเบยีนบา้นของผูส้งูอายทุีเ่สยีชวีติ ฉบบัจรงิ พรอ้มส าเนา 2 ฉบบั และของผู ้
ยืน่ค าขอ ฉบบัจรงิ พรอ้มส าเนา 2 ฉบบั  

4. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรอื บตัรอืน่ทีอ่อกโดยหน่วยงานของรัฐ ทีม่รีปู
ถา่ย และเลขบตัรประจ าตวัประชาชนของผูย้ืน่ค าขอ จ านวน 2 ฉบบั 
  

 
 
คา่รกัษาพยาบาล คา่ใชจ้า่ยทีเ่กีย่วเนือ่งในการรกัษาพยาบาล 
 
คณุสมบตัขิองผ ู้ มูสีทิธยิืน่ค ารอ้ง 
 
1. เป็นผูม้สีญัชาตไิทย 
2. มภีมูลิ าเนาอยูใ่นพืน้ทีเ่ขตคลองเตย ตามหลกัฐานทะเบยีนบา้น 
3. ประสบปัญหาเดอืดรอ้น ยากจน หรอืไรท้ีพ่ ึง่ 
 
หลกัฐาน 
 
1. บตัรประจ าตวัประชาชน 
2. ส าเนาทะเบยีนบา้น 
3. ใบรับรองแพทย ์
4. แผนทีบ่า้นพอสงัเขป 

 อัตราเบกิจา่ย ไมเ่กนิครัง้ละ 1,000 บาท และตดิตอ่กนัไดไ้มเ่กนิ 3 ครัง้/ครอบครัว 

  



 
เงนิสนบัสนุนกจิกรรมทางการศกึษา 
 
คณุสมบตัขิองผูม้สีทิธยิืน่ค ารอ้ง 
 
1. เป็นผูม้สีญัชาตไิทย และอายไุมเ่กนิ 25 ปี 
2. มภีมูลิ าเนาอยูใ่นเขตคลองเตย ตามหลกัฐานทะเบยีนบา้น 
3. ก าลงัอยูร่ะหวา่งการศกึษาระดบัอนุบาลถงึปรญิญาตร ีและมหีนังสอืรับรองของ
สถานศกึษา 
4. บดิา มารดา หรอืเฉพาะบดิา หรอืมารดา หรอืผูป้กครอง ประสบภาวะอยา่งใด
อยา่งหนึง่ เชน่ ตาย ทอดทิง้ สาบสญู ตอ้งโทษจ าคกุ พกิาร ทพุพลภาพ ป่วยทาง
รา่งกาย หรอืจติใจ ประสบ สาธารณภยัหรอืเหตอุืน่จนไมส่ามารถประกอบ อาชพี

เลีย้งครอบครัวตามควรแกอ่ัตภาพ 
 
หลกัฐาน 
 
1. สตูบิตัรหรอืบตัรประจ าตวัประชาชน 
2. ส าเนาทะเบยีนบา้น 
3. หนังสอืรับรองจากสถานศกึษา 
4. แผนทีบ่า้นพอสงัเขป  
 
  

 ระดบัการศกึษา อตัราเบกิจา่ยทนุ (คน/ปี) 

 1. อนุบาลและประถมศกึษา  ไมเ่กนิ 3,000 บาท 

 2. มัธยมศกึษาตอนตน้  ไมเ่กนิ 3,500 บาท 

 3. มัธยมศกึษาตอนปลาย หรอืหลกัสตูร
ประกาศนียบตัรวชิาชพี 

 ไมเ่กนิ 4,000 บาท 

 4. อนุปรญิญา  หรอืหลกัสตูรประกาศนียบตัร
วชิาชพีขัน้สงู 

 ไมเ่กนิ 4,500 บาท 

 5. ระดบัปรญิญาตร ี  ไมเ่กนิ 5,000 บาท  

   
เงนิสงเคราะหท์นุประกอบวชิาชพี 
 
คณุสมบตัขิองผูม้สีทิธยิืน่ค ารอ้ง 
 
1. เป็นผูม้สีญัชาตไิทย 
2. มภีมูลิ าเนาอยูใ่นเขตคลองเตย ตามหลกัฐานทะเบยีนบา้น 
3. ครอบครัวประสบปัญหาความเดอืดรอ้น ยากจน เพราะเหตหุัวหนา้ครอบครัวหรอื

ผูห้าเลีย้งครอบครัวตาย ทอดทิง้ สาบสญู ตอ้งโทษจ าคกุ พกิาร ทพุพลภาพป่วย
ทางรา่งกายหรอืจติใจ หรอืเหตอุืน่จนไมส่ามารถ ประกอบอาชพีเลีย้ง ครอบครัว 
ตามควรแกอ่ัตภาพ 



หลกัฐาน 
 
1. สตูบิตัรหรอืบตัรประจ าตวัประชาชน 
2. ส าเนาทะเบยีนบา้น 
3. แผนทีบ่า้นพอสงัเขป  

 อัตราเบกิจา่ย - เบกิจา่ยเทา่ทีจ่า่ยจรงิ แตไ่มเ่กนิครอบครัว ละ 5,000 บาท/ปี 

 

 


