
แบบรายงานการใหบ้ริการยื่นค าขอลงทะเบียนรับเงินเบีย้ยังชีพผู้สูงอายุ เบีย้ความพิการ 
และเงินอุดหนุนเพือ่การเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจ าเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ 

 

เทศบาลต าบลอาจสามารถ อ าเภออาจสารถ จังหวัดร้อยเอ็ด 
 

จ านวนผู้มาติดต่อขอรับบริการ   ๓   ราย 

 ตารางการให้บริการยื่นค าขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ 
และเงินอุดหนุนเพือ่การเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 

การให้บริการยื่นค าขอลงทะเบียน 
จ านวน 
(คน) 

คิดเป็นร้อยละ 
(เปอร์เซ็นต์) 

ยื่นค าขอลงทะเบียนรับเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ ๒ ๖๖.๖๗ 

ยื่นค าของลงทะเบียนรับเงินเบ้ียความพิการ ๑ ๓๓.๓๓ 

ยื่นค าขอลงทะเบียนรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเล้ียงดู 
เด็กแรกเกิด 

- - 

รวม ๓ ๑๐๐ 

 

แผนภูมิเปรียบเทียบการให้บริการยื่นค าขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ 
และเงินอุดหนุนเพือ่การเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 

 

 

๒ 

๑ 

๐ 

การใหบ้ริการยื่นค าขอลงทะเบยีน 

ย่ืนค าขอลงทะเบียนรบัเงินเบีย้ยงัชีพผูส้งูอายุ 

ย่ืนค าขอลงทะเบียนรบัเงินเบีย้ความพกิาร 

ย่ืนค าขอลงทะเบียนรบัสทิธิเงินอุดหนนุเพ่ือการ
เลีย้งดูเด็กแรกเกกิด 



แบบรายงานการใหบ้ริการยื่นค าขอลงทะเบียนรับเงินเบีย้ยังชีพผู้สูงอายุ เบีย้ความพิการ 
และเงินอุดหนุนเพือ่การเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจ าเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

 

เทศบาลต าบลอาจสามารถ อ าเภออาจสารถ จังหวัดร้อยเอ็ด 
 

จ านวนผู้มาติดต่อขอรับบริการ  ๓๖  ราย 

 ตารางการให้บริการยื่นค าขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ 
และเงินอุดหนุนเพือ่การเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 

การให้บริการยื่นค าขอลงทะเบียน 
จ านวน 
(คน) 

คิดเป็นร้อยละ 
(เปอร์เซ็นต์) 

ยื่นค าขอลงทะเบียนรับเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ ๓๕ ๙๗.๒๒ 

ยื่นค าของลงทะเบียนรับเงินเบ้ียความพิการ ๑ ๒.๗๘ 

ยื่นค าขอลงทะเบียนรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเล้ียงดู 
เด็กแรกเกิด 

 -  - 

รวม ๓๖ ๑๐๐.๐๐ 

 

แผนภูมิเปรียบเทียบการให้บริการยื่นค าขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ 
และเงินอุดหนุนเพือ่การเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 

 

 
 

๓๕ 

๑ 
๐ 

การใหบ้ริการยื่นค าขอลงทะเบยีน 

ย่ืนค าขอลงทะเบียนรบัเงินเบีย้ยงัชีพผูส้งูอายุ 

ย่ืนค าขอลงทะเบียนรบัเงินเบีย้ความพกิาร 

ย่ืนค าขอลงทะเบียนรบัสทิธิเงินอุดหนนุเพ่ือการ
เลีย้งดูเด็กแรกเกิด 



แบบรายงานการใหบ้ริการยื่นค าขอลงทะเบียนรับเงินเบีย้ยังชีพผู้สูงอายุ เบีย้ความพิการ 
และเงินอุดหนุนเพือ่การเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจ าเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ 

 

เทศบาลต าบลอาจสามารถ อ าเภออาจสารถ จังหวัดร้อยเอ็ด 
 

จ านวนผู้มาติดต่อขอรับบริการ   ๘   ราย 

 ตารางการให้บริการยื่นค าขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ 
และเงินอุดหนุนเพือ่การเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 

การให้บริการยื่นค าขอลงทะเบียน 
จ านวน 
(คน) 

คิดเป็นร้อยละ 
(เปอร์เซ็นต์) 

ยื่นค าขอลงทะเบียนรับเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ  -  - 

ยื่นค าของลงทะเบียนรับเงินเบ้ียความพิการ ๗ ๘๗.๕๐ 

ยื่นค าขอลงทะเบียนรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเล้ียงดู 
เด็กแรกเกิด 

๑ ๑๒.๕๐ 

รวม ๘ ๑๐๐.๐๐ 

 

แผนภูมิเปรียบเทียบการให้บริการยื่นค าขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ 
และเงินอุดหนุนเพือ่การเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 

 

 

๐ 

๗ 

๑ 

การใหบ้ริการยื่นค าขอลงทะเบยีน 

ย่ืนค าขอลงทะเบียนรบัเงินเบีย้ยงัชีพผูส้งูอายุ 

ย่ืนค าขอลงทะเบียนรบัเงินเบีย้ความพกิาร 

ย่ืนค าขอลงทะเบียนรบัสทิธิเงินอุดหนนุเพ่ือการ
เลีย้งดูเด็กแรกเกิด 



แบบรายงานการใหบ้ริการยื่นค าขอลงทะเบียนรับเงินเบีย้ยังชีพผู้สูงอายุ เบีย้ความพิการ 
และเงินอุดหนุนเพือ่การเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจ าเดือนมกราคม ๒๕๖๕ 

 

เทศบาลต าบลอาจสามารถ อ าเภออาจสารถ จังหวัดร้อยเอ็ด 
 

จ านวนผู้มาติดต่อขอรับบริการ   ๑๒    ราย 

 ตารางการให้บริการยื่นค าขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ 
และเงินอุดหนุนเพือ่การเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 

การให้บริการยื่นค าขอลงทะเบียน 
จ านวน 
(คน) 

คิดเป็นร้อยละ 
(เปอร์เซ็นต์) 

ยื่นค าขอลงทะเบียนรับเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ  ๙ ๗๕.๐๐ 

ยื่นค าของลงทะเบียนรับเงินเบ้ียความพิการ ๓ ๒๕.๐๐ 

ยื่นค าขอลงทะเบียนรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเล้ียงดู 
เด็กแรกเกิด 

 -  - 

รวม ๑๒ ๑๐๐.๐๐ 

 

แผนภูมิเปรียบเทียบการให้บริการยื่นค าขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ 
และเงินอุดหนุนเพือ่การเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 

 

 

๙ 

๓ 

๐ 

การใหบ้ริการยื่นค าขอลงทะเบยีน 

ย่ืนค าขอลงทะเบียนรบัเงินเบีย้ยงัชีพผูส้งูอายุ 

ย่ืนค าขอลงทะเบียนรบัเงินเบีย้ความพกิาร 

ย่ืนค าขอลงทะเบียนรบัสทิธิเงินอุดหนนุเพ่ือการ
เลีย้งดูเด็กแรกเกิด 



แบบรายงานการใหบ้ริการยื่นค าขอลงทะเบียนรับเงินเบีย้ยังชีพผู้สูงอายุ เบีย้ความพิการ 
และเงินอุดหนุนเพือ่การเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 

 

เทศบาลต าบลอาจสามารถ อ าเภออาจสารถ จังหวัดร้อยเอ็ด 
 

จ านวนผู้มาติดต่อขอรับบริการ   ๕    ราย 

 ตารางการให้บริการยื่นค าขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ 
และเงินอุดหนุนเพือ่การเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 

การให้บริการยื่นค าขอลงทะเบียน 
จ านวน 
(คน) 

คิดเป็นร้อยละ 
(เปอร์เซ็นต์) 

ยื่นค าขอลงทะเบียนรับเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ  ๓ ๖๐.๐๐ 

ยื่นค าของลงทะเบียนรับเงินเบ้ียความพิการ  -  - 

ยื่นค าขอลงทะเบียนรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเล้ียงดู 
เด็กแรกเกิด 

๒ ๔๐.๐๐ 

รวม ๕ ๑๐๐.๐๐ 

 

แผนภูมิเปรียบเทียบการให้บริการยื่นค าขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ 
และเงินอุดหนุนเพือ่การเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 

 

 

๓ 

๐ 

๒ 

การใหบ้ริการยื่นค าขอลงทะเบยีน 

ย่ืนค าขอลงทะเบียนรบัเงินเบีย้ยงัชีพผูส้งูอายุ 

ย่ืนค าขอลงทะเบียนรบัเงินเบีย้ความพกิาร 

ย่ืนค าขอลงทะเบียนรบัสทิธิเงินอุดหนนุเพ่ือการ
เลีย้งดูเด็กแรกเกิด 



แบบรายงานการใหบ้ริการยื่นค าขอลงทะเบียนรับเงินเบีย้ยังชีพผู้สูงอายุ เบีย้ความพิการ 
และเงินอุดหนุนเพือ่การเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจ าเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ 

 

เทศบาลต าบลอาจสามารถ อ าเภออาจสารถ จังหวัดร้อยเอ็ด 
 

จ านวนผู้มาติดต่อขอรับบริการ    ๑     ราย 

 ตารางการให้บริการยื่นค าขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ 
และเงินอุดหนุนเพือ่การเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 

การให้บริการยื่นค าขอลงทะเบียน 
จ านวน 
(คน) 

คิดเป็นร้อยละ 
(เปอร์เซ็นต์) 

ยื่นค าขอลงทะเบียนรับเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ  -  - 

ยื่นค าของลงทะเบียนรับเงินเบ้ียความพิการ  -  - 

ยื่นค าขอลงทะเบียนรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเล้ียงดู 
เด็กแรกเกิด 

๑ ๑๐๐.๐๐ 

รวม ๑ ๑๐๐.๐๐ 

 

แผนภูมิเปรียบเทียบการให้บริการยื่นค าขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ 
และเงินอุดหนุนเพือ่การเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 

 

 

๐ 
๐ 

๑ 

การใหบ้ริการยื่นค าขอลงทะเบยีน 

ยืนค าขอลงทะเบียนรบัเงินเบีย้ยงัชีพผูส้งูอายุ 

ยืนค าขอลงทะเบียนรบัเงินเบีย้ความพกิาร 

ยืนค าขอลงทะเบียนรบัสทิธิเงินอุดหนนุเพ่ือการ
เลีย้งดูเด็กแรกเกิด 


