
 

คู่มอืการปฏิบัตงิาน 

พฒันาชุมชนและสวสัดกิารสังคม 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าลาดขาว 
อ าเภอโชคชยั จงัหวดันครราชสีมา 



 

 

ค ำน ำ 
  คู่มือปฏิบัติงานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ส านักปลัดองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลท่าลาดขาว อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา ฉบับนี้ ได้จัดท าขึ้นเพื่อเป็นแนว
ทางการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามรูปแบบและเหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน และเป็น
มาตรฐานกลางในการถือปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ โดยพิจารณา ถึงความ
ครบถ้วน ถูกต้อง ความเหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน และชอบด้วยระเบียบ
กฎหมาย อย่างไรก็ตาม เนื่องจากงานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม มีภาระงาน         
ที่หลากหลายและแตกต่างกัน ซึ่งส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน ทั้งด้านการพัฒนาชุมชน สวัสดิการสังคม การส่งเสริมวัฒนธรรม กีฬา           
การท่องเที่ยว และการเกษตร รวมทั้งมีการใช้กฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเป็น
จ านวนมาก ซึ่งคู่มือการปฏิบัติงานฉบับนี้   อาจมีข้อบกพร่อง หรือข้อผิดพลาดเกิดขึ้น      
จึงต้องขออภัย มา ณ ที่นี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือการปฏิบัติ งานพัฒนาชุมชนและ
สวัสดิการสังคมฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานส าหรับผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน 
รวมทั้งบุคคลทั่วไปที่สนใจ 

   ขอขอบพระคุณผู้ เกี่ยวข้องที่ให้ความอนุเคราะห์ให้ค าปรึกษาหารือ 
ข้อเสนอแนะต่างๆ รวมทั้ง ผู้ที่สนับสนุนในการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชนและ
สวัสดิการสังคมจนเสร็จเรียบร้อยมา ณ โอกาสนี้ 

 

 

  

งานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าลาดขาว 

อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

 

 

 



 

 

สำรบัญ 
เรื่อง            หน้า 

โครงสร้างงานพฒันาชุมชนและสวสัดิการ       ๑ 
ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับเบี้ยยังชีพผูสู้งอายุ       ๓ 
กระบวนการด าเนินงานเบี้ยยังชีพผูสู้งอาย ุ      ๖ 
บทบาทของเจ้าหน้าที่ทีเ่กี่ยวข้องในการด าเนินงานเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ   ๙ 
ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับเบี้ยยังชีพคนพิการ       ๑๒ 
โครงการเบี้ยยังชีพคนพกิาร         ๑๓ 
ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์      ๑๘ 
โครงการเงินอุดหนุนเพือ่การเลีย้งดูเด็กแรกเกิด      ๒๒ 
ขั้นตอนการลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพือ่การเลีย้งดูเด็กแรกเกิด   ๒๔ 
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ส่วนที่ 1 คู่มือกำรปฏิบัตงิำน 
กำรให้บริกำรสวัสดิกำรด้ำนเบี้ยยังชีพผู้สูงอำย ุ
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 ความหมายของเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ หมายถึง สวัสดิการส าหรับ
ผู้สูงอายุรูปแบบหนึ่ง เพื่อจัดสรรงบประมาณของรัฐบาล ในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้กับ
ผู้สูงอายุในชุมชน หรือในหมู่บ้านต่างๆทั่วประเทศ ซึ่งประสบปัญหาความเดือดร้อน 
เนื่องจากไม่มีรายได้เพียงพอแก่การยังชีพ ขาดผู้อุปการะเลี้ยงดู ถูกทอดทิ้ง และไม่สามารถ
ประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ ให้สามารถด ารงชีวิตอยู่ในครอบครัวและชุมชนได้โดยปกติ
ตามควรแก่อัตภาพ โดยให้ความช่วยเหลือแก่ผู้สูงอายุ เป็นเงินตลอดชีพ ความเป็นมาของ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  การสงเคราะห์เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุเป็นกิจกรรมหนึ่งที่                      กรม
ประชาสงเคราะห์ด าเนินการมาตั้งแต่ปี พ. ศ.2536 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 
มีนาคม 2535 ซึ่งเห็นชอบให้กรมประชาสงเคราะห์ด าเนินโครงการกองทุน ส่ งเสริม
สวัสดิการผู้สูงอายุและครอบครัวในชุมชน เพื่อจัดสรรงบประมาณหมวดเงินอุดหนุน
สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาความเดือดรอนในด้านต่างๆ       
โดยกระทรวงการคลังไดอนุมัติหลักการเบิกจ่ายเงินตาม โครงการ ดังกล่าวเป็นเบี้ยยังชีพ
ส าหรับผู้สูงอายุคนละ 200 บาท/เดือน จนตลอดชีพ และรัฐบาลได้ให้ความส าคัญ          
ต่อผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง จึงได้เพิ่มจ านวนผู้สูงอายุที่รับเบี้ยยังชีพเพิ่มมากขึ้นทุกปีจนถึงปี 
พ.ศ.2542 รัฐบาลได้เพิ่มเงินเพิ่มพิเศษในภาวะเศรษฐกิจถดถอยให้แก่ผู้สูงอายุที่รับเบี้ยยัง
ชีพอีกคนละ 100 บาท/คน/เดือน รวมเบี้ยยังชีพที่ผู้สูงอายุไดรับคนละ 300บาท/คน/
เดือน จนตลอดชีพ ปัจจุบันรัฐบาลได้จัดสรรเงินเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุทุกคนที่มีอายุ
ตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ตามขั้นบันได วัตถุประสงค์ในการด าเนินงาน 
 1. เพื่อเป็นการกระจายบริการของรัฐใหแ้กผู่้สูงอายุ  
 2. เพื่อเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจให้กับผู้สูงอายุว่ารัฐไม่ได้ทอดทิ้งแต่
พยายาม       ให้ความช่วยเหลือและยังเห็นความส าคัญของผู้สูงอายุ  
 3. เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถด ารงชีวิตอยู่ ในชุมชน โดยไม่ ต้องอยู่ ในสถาน
สงเคราะห์  ของรัฐซึ่งเป็นทางเลือกสุดท้ายที่จะช่วยเหลือผู้สูงอายุ  
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 1. ด้านเศรษฐกิจ ท าให้ผู้สูงอายุสามารถใช้ชีวิตในช่วงสุดท้ายอย่างมีความสุข
ตามควรแก่อัตภาพ อันเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุให้มีมาตรฐานสูงขึ้นได้รับ
การตอบสนองความต้องการด้านปัจจัย 4 และถือเป็นการกระจายรายได้ไปสู่ประชากรที่
สมควรได้รับการชว่ยเหลือในบ้ันปลายของชีวิต 

 2. ด้านสังคมเป็นกิจกรรมที่ปลุกจิตส านึกของชุมชนที่มีผู้สูงอายุถูกทอดทิ้ง       
ได้ร่วมกันป้องกันแก้ไขปัญหาของชุมชนไม่ทอดทิ้งผู้สูงอายุในชุมชนและเป็นการใช้ชุมชน
เปน็ฐานในการใหบ้ริการ 
 3. ด้านจิตใจก่อให้เกิดความรู้สึกมั่นคงทางจิตใจ รู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าสามารถ
ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ตลอดจนเป็นที่พึ่งของบุตรหลานและครอบครัว 

 

 

 

1. มีสัญชาติไทย 
2. มีภูมิล าเนาอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามทะเบียนบ้าน 
3. มีอายุหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไป ซึ่งได้ลงทะเบียน และยื่นค าขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุต่อ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4. ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชนอื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือ   
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ ผู้รับเงินบ านาญ เบี้ยหวัด บ านาญพิเศษ หรือเงินอื่นใด        
ในลักษณะเดียวกัน ผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ผู้ไดร้ับเงินเดือน ค่าตอบแทน รายได้ประจ า หรือผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นที่
รัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้เป็นประจ ายกเว้นผู้พิการและผู้ ป่วยเอดส์        
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์ เพื่อการยังชีพขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  การค านวณเงินเบี้ยยังชีพแบบขั้นบันได จ านวนเงินเบี้ย
ยังชีพที่ผู้สูงอายุจะได้รับในปัจจุบัน ( ปี 2558 ) คิดในอัตราเบี้ยยังชีพแบบขั้นบันได 
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  แบบ “ ขั้นบันได ” หมายถึง การแบ่งช่วงอายุของผู้สูงอายุเป็นช่วงๆ หรือ                             
เป็นขั้นข้ึนไปเรื่อยๆ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โดยเร่ิมตั้ งแต่อายุ 60 ปีตารางการค านวณเงินเบ้ียยงัชีพ      

รายเดือนส าหรับผูสู้งอาย(ุแบบขั้นบนัได) 

ขั้นท่ี 1 อาย ุ60-69 ปี เบ้ียยงัชีพ 600 บาท 

ขั้นท่ี 2 อาย ุ70-79 ปี เบ้ียยงัชีพ 700 บาท 

ขั้นท่ี 3 อาย ุ80-89 ปี เบ้ียยงัชีพ 800 บาท 

ขั้นท่ี 4 อาย ุ90 ปี ข้ึนไป เบ้ียยงัชีพ 1,000 บาท 

https://www.google.co.th/url?sa=i&url=https://www.interco.co.th/content/17703/%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%A2%E0%B8%A2%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8&psig=AOvVaw19D4aMYiutrdbw_SlRuu_R&ust=1594546110253000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMjy47zxxOoCFQAAAAAdAAAAABAE
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1. กำรย่ืนค ำขอ ขั้นตอน/วิธีปฏิบัติ  
 ภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปีให้ผู้ที่จะมีอายุครบหกสิบปี บริบูรณ์ขึ้นไปใน
ปีงบประมาณถัดไป ลงทะเบียนและยื่นค าขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุด้วยตนเองต่อ
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าลาดขาว หรือ สถานที่ๆองค์การบริหารส่วนต าบลท่าลาดขาว 
ก าหนด โดยมีหลักฐานดังนี ้

 1.1 บัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย      
พร้อมส าเนา 
 1.2 ทะเบียนบ้าน  พร้อมส านา 
 1.3 สมุดบัญชีเงินฝาก  พร้อมส าเนา ส าหรับกรณีที่ผู้ขอรับเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ
ประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผ่านธนาคาร 
  กรณีที่มีความจ าเป็น ผู้สูงอายุที่ไม่สามารถมาลงทะเบียนด้วยตนเองได้ อาจ
มอบอ านาจเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นค าขอรับเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุแทนก็ได ้ 
  กรณีผู้สูงอายุที่ได้รับเงินเบี้ยผู้สูงอายุจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                        
ในปีงบประมาณที่ผ่านมาให้ถือว่าเป็นผู้ได้ลงทะเบียนและยื่นค าขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ             
ตามระเบียบแล้ว  
  กรณีผู้สูงอายุที่มีสิทธิรับเบี้ยผู้สูงอายุจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้ง
ย้ายภูมิล าเนาไปอยู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดิมยังคง
จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจนกว่าจะสิ้นปีงบประมาณนั้น หากมีความประสงค์จะรับเบี้ยยังชีพ
กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ต้องไปลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแหง่ใหมก่่อนสิ้นปีงบประมาณ 

2. กำรตรวจสอบและจัดท ำประวัติผูม้ีสิทธิ 
 ภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด าเนินการ
ตรวจสอบสถานะของผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและให้ผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแสดงการ
ด ารงชีวิตอยู่ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะแสดงด้วยตนเองหรือให้มีการรับรอง
ของนายทะเบียนอ าเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นก็ไดใ้นกรณีที่ผู้มีสิทธิได้รับเบ้ียยังชีพ 
 

บทที่ 2 กระบวนการด าเนินงานเบีย้ยงัชีพผู้สูงอายุ 



 
 

7 

ผู้สูงอายุไม่ได้ด าเนินการดังกล่าวให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตรวจสอบการด ารงชีวิต
อยู่ของผู้สูงอายุดังกล่าวจากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร หรือหลักฐานอื่นที่สามารถ
ตรวจสอบได ้

3. งบประมำณและวิธีกำรจ่ำยเงินเบี้ยยังชีพผูสู้งอำยุ ขั้นตอน/วิธีปฏิบัติ 
 3.1 การตั้งงบประมาณและวิธีการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้ด าเนินการตาม
กฎหมายว่าดว้ยการนั้น 
 3.2 การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้ จ่ายในอัตราเดือนละ ตามขั้นบันได 
ตัวอย่างข้างต้น   
 3.3 การจ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุให้แกผู่้มีสิทธิให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
จ่ายโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มีสิทธิได้รับเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ หรือในนามบุคคล
ที่ได้รับมอบอ านาจเป็นหนังสือจากผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเป็นรายเดือนภายใน
วันที่ 10 ของทุกเดือนในการจ่ายเงินให้แก่ผู้รับมอบอ านาจต้องตรวจสอบจนแน่ใจว่าเป็น
บุคคลเดียวกับผู้ที่ได้รับมอบอ านาจและต้องได้รับการยืนยันว่าผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุยังมีชีวิตอยู่การโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารให้เป็นไปตามที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นก าหนดหรือตามที่ตกลงกันเป็นอย่างอื่น 

4. กำรสิ้นสุดกำรไดร้ับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ 
สิทธิของผู้ได้รับเงินเบ้ียยังชีพผูสู้งอายุจะสิ้นสุดลงในกรณีดังต่อไปน้ี 
4.1 ตาย  
4.2 อยู่ในความอุปการะของสถานสงเคราะห์ของรัฐ 
4.3 แจ้งสละสิทธิการขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเป็นหนังสือต่อองค์การบริหาร

ส่วนต าบลท่าลาดขาว 
4.4 มีต าแหน่งทางการเมือง (มีเงินเดือน) 
กรณีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุดังกล่าวสิ้นสุดลง ให้ผู้บริหารองค์การบริหาร

ส่วนต าบลท่าลาดขาว สั่งระงับการจ่ายเงินเบี้ยผู้สูงอายุส าหรับบุคคลดังกล่าวทันที 
กรณีผู้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตาย ให้นายทะเบียนอ าเภอ หรือนายทะเบียน

ท้องถิ่นแจ้งการตายต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผู้ตายมีชื่อในทะเบียนภายในเจ็ดวัน
นับแต่วันที่นายทะเบียนอ าเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นได้รับแจ้งการตายและ                
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ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผู้ตายมีชื่ออยู่ในทะเบียนนั้น แจ้งแก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 

กรณีผู้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้าม ให้องค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าลาดขาวปิดประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ. ที่ท าการองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นหรือสถานที่ที่องค์การบริหารส่วนต าบลท่าลาดขาวก าหนดเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบ
ห้าวันหากไม่มีผู้คัดค้าน ให้องค์การบริหารส่วนต าบลท่าลาดขาวพิจารณาสั่งถอนรายชื่อ 
และระงับการจ่ายเงินเบี้ยผู้สูงอายุทันที 

ในกรณีที่มีการคัดค้านให้องค์การบริหารส่วนต าบลท่าลาดขาวตรวจสอบข้อเท็จจริง
ให้ชัดเจนเพื่อพิจารณาด าเนินการตามสมควรแก่กรณีต่อไป 

5. หน้ำที่ของผู้รับเบี้ยยงัชีพผู้สูงอำย ุ
5.1 ตรวจสอบรายชื่อของตัวเอง 
5.2 เมื่อย้ายภูมิล าเนาจากองค์การบริหารส่วนต าบลท่าลาดขาว ไปอยู่ภูมิล าเนาอื่น 
5.3 ต้องแจ้งข้อมูลเพื่อให้องค์การบริหารส่วนต าบลท่าลาดขาว ได้รับทราบ 
5.4 ให้ผู้ที่รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแสดงการมีชีวิตอยู่ต่อ องค์การบริหารส่วนต าบล            

ท่าลาดขาว ระหว่าง1- 5 ตุลาคม ของทุกปี 
5.5 กรณีตาย ให้ญาติของผู้รับเงินเบี้ยยังชีพแจ้งการตายให้องค์การบริหารส่วน

ต าบลท่าลาดขาวทราบ (พร้อมส าเนาใบมรณบัตร) 

6. กำรติดตำมผลกำรจ่ำยเบี้ยยังชีพ ขั้นตอน/วิธีปฏิบัติ 
6.1 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ติดตามผลการจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุว่าผู้สูงอายุได้รับ

เงินตรงตามระยะเวลาที่ก าหนดและได้รับเงินครบหรือไม่นอกจากนี้    ท าหน้าที่ให้
ค าปรึกษาแนะน าและพิจารณาให้ความช่วยเหลือในปัญหาอุปสรรคที่เกิดข้ึน 

6.2 ในกรณีที่มีการร้องเรียนว่าผู้สูงอายุมีคุณสมบัติไม่เหมาะสม ให้องค์การบริหาร
ส่วนต าบลท่าลาดขาว ตรวจสอบและหากขาดคุณสมบัติจริงให้ระงับการจ่ายเงินทันที 

7. กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน ขั้นตอน/วิธีปฏิบัติ 
7.1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายงานรายชื่อผู้สูงอายุที่ได้ขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยัง

ชีพให้ประชาชนรับทราบ โดยวิธีการจัดท าทะเบียนรายชื่อผู้สูงอายุติดประกาศให้ทราบโดย
ทั่วกัน 
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7.2 หลังจากเบิกจ่ายเงินให้ผู้สูงอายุแล้ว ให้องค์การบริหารส่วนต าบลท่าลาดขาว 

รายงานผลการด าเนินการตามแบบรายงานเป็นรายเดือนให้อ าเภอจังหวัดทราบ 
7.3 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าลาดขาว รายงานการเปลี่ยนแปลงผู้สูงอายุที่รับ

เบี้ยยังชีพให้หน่วยงานเจ้าของงบประมาณทราบเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง 

 
ในการด าเนินงานเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ซึ่งปัจจุบันได้เป็นภารกิจถ่ายโอนให้แก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้รับผิดชอบ ดังนั้น บทบาทในการด าเนินงานของบุคลากร        
ที่เกี่ยวข้อง มีดังนี ้

1. ส ารวจผู้สูงอายุที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่มีสิทธิจะได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุใน
ท้องถิ่นที่ตัวเองรับผิดชอบ 

2. รวบรวมแบบการขอขึ้นทะเบียนที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ 
3. น าส่งรายชื่อผู้สูงอายุที่ผ่านคุณสมบัติไปยังหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ        

เพื่อเสนอขออนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัดต่อไป 
4. จัดท าทะเบียนรายชื่อผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพที่ผ่านการอนุมัติแล้ว  และติด

ประกาศในที่เปิดเผยต่อประชาชน 
5. แจ้งให้ผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพทราบ จัดท าเอกสารหนังสือต่างๆตามแบบ       

ที่ก าหนดได้แก่ หนังสือพินัยกรรม หนังสือมอบอ านาจ หนังสือรับรองว่าจะแจ้งการ
เสียชีวิต และหนังสือรับรองการมีชีวิต 

6. ด าเนินการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุ โดยวิธีการเบิกจ่ายเงินแล้วแต่ความเห็น
ชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้ระเบียบที่เก่ียวข้อง 

7. เก็บรวบรวมหลักฐานการเบิกจ่ายเงินไว้เพื่อการตรวจสอบ โดยหากจ่ายเงินให้
ผู้สูงอายุเป็นเงินสดให้ใช้หลักฐานใบส าคัญรับเงินตามแบบที่กระทรวงการคลังก าหนด 

8. ในกรณีที่ผู้สูงอายุเสียชีวิตระหว่างงวด ให้เป็นสิทธิของทายาทตามพินัยกรรมที่
ผู้สูงอายุระบุไว้หรือหากไม่มีพินัยกรรมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอหน่วยงาน
เจ้าของงบประมาณเพื่อด าเนินการระงับการจ่ายเงิน 

 
 

บทที่ 3 บทบาทของเจ้าหน้าที่ที่เกีย่วข้องในการด าเนินงานเบีย้ยงัชีพผู้สูงอายุ 
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9. ในกรณีที่ได้รับการร้องเรียนว่าผู้สูงอายุที่รับเบี้ยยังชีพมีคุณสมบัติไม่เหมาะสม           

ให้ด าเนินการตรวจสอบและรายงานหน่วยงานเจ้าของงบประมาณทราบเพื่อทาการระงับ
ต่อไป 

10. เยี่ยมเยียนและติดตามผลผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพ โดยหากพบปัญหาและ
อุปสรรคในการด าเนินงานให้ด าเนินการช่วยเหลือและให้ค าปรึกษาแนะน า 

11. ประชาสัมพันธ์การดาเนินงานเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้ประชาชนในท้องถิ่นได้รับ
ทราบทุกรูปแบบ 
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ส่วนที่ 2 คู่มือกำรปฏิบัตงิำน 
กำรให้บริกำรสวัสดิกำรด้ำนเบี้ยยังชีพคนพิกำร 

https://www.google.co.th/url?sa=i&url=https://www.protectionandadvocacy.com/category/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3/&psig=AOvVaw1-FuGJLlInS2Nj9eyzjNRc&ust=1594541034612000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOjzm73exOoCFQAAAAAdAAAAABAE
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1. ควำมเป็นมำกำรให้บริกำรสวัสดิกำรเบี้ยยังชีพคนพิกำร 
เดิมการให้ความช่วยเหลือคนพิการ เป็นบริการที่จัดโดยภาคเอกชนเป็นส่วนใหญ่    

มีรัฐด าเนินการเพียงเล็กน้อย โดยมีกลุ่มเป้าหมายเฉพาะคนพิการที่มาขอรับบริการ        
ซึ่งประสพความทุกข์ยากเดือดร้อน และมีรูปแบบของการให้ความช่วยเหลือในลักษณะ
ของการให้หรือการสงเคราะห์เป็นรูปธรรม เช่น เงิน สิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคที่จ าเป็น
ต่อการด ารงชีพต่อมาการช่วยเหลือได้ขยายไปสู่การป้องกัน การบ าบัดรักษา และการฟื้นฟู
สภาพทางการแพทย์ การศึกษาอาชีพ และสังคมให้แก่คนพิการที่สามารถพัฒนาได้ใน
กลุ่มเป้าหมายเดิม ดังนั้นคนพิการที่เข้าถึงสวัสดิการสังคมดังกล่าวจึงมีเพียงส่วนน้อย      
ซึ่งสวัสดิการสังคมที่จัดให้แก่คนพิการในประเทศไทยนั้น มีรายละเอียดดังนี้ 

1.1 การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการทางการแพทย์  จัดบริการช่วยเหลือทางการ
แพทย์แก่คนพิการตามกระบวนการการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์อย่างต่อเนื่อง     
เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพคนพิการให้ดีขึ้น 

1.2 การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการทางการศึกษา จัดการศึกษาแก่คนพิการใน     วัย
เรียนในระบบการศึกษาในโรงเรียนโดยเรียนร่วมกับเด็กปกติ ตั้งแต่การศึกษาภาคบังคับ
การศึกษาสายสามัญหรืออุดมศึกษาตามแผนการศึกษาแห่งชาติ 

1.3 การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการทางด้านอาชีพ โดยจัดบริการฝึกอาชีพให้แก่    
คนพิการในวัยท างานในลักษณะของการฝึกอบรมในงานวิชาชีพและการเตรียมความพร้อม
ในงานอาชีพ  ในรูปแบบของการศึกษาวิชาชีพในโรงเรียนหรือสถาบันการฝึกอบรบ        
ในลักษณะรูปแบบศึกษาร่วมกับคนทั่วไป 

1.4 การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการทางสังคม  โดยได้มีการออกกฎกระทรวง         
เพื่อจัดสิ่งอ านวยความสะดวกทั้งในสถานที่และบริการสาธารณะส าหรับคนพิการ         
เพื่อส่งเสริมให้คนพิการสามารถพึ่งพาตนเอง มีส่วนร่วมในกิจการสังคมและสามารถใช้ชีวิต
อยู่ในสังคมได้โดยสะดวกและปลอดภัยเท่าเทียมกับสมาชิกอื่นในสังคม 

1.5 การสงเคราะห์คนพิการในสถานสงเคราะห์ ถือเป็นแนวทางสุดท้ายในการให้
ความช่วยเหลือคนพิการทุกประเภทความพิการ 
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ควำมเป็นมำของโครงกำรเบี้ยยังชีพคนพิกำร 
ปัจจุบันการเพิ่มจ านวนของคนพิการเป็นสาเหตุหนึ่ง  ซึ่งเกิดจากการพัฒนา        

ทางการแพทย์ และการสาธารณะสุขที่เจริญก้าวหน้า และการตั้งครรภ์นอกสมรสที่เกิดขึ้น
จากกลุ่มนักเรียนวัยรุ่น คนงานก่อสร้างส่วนใหญ่จะใช้วิธีขจัดปัญหาโดยการทานยาขับ    
แต่ไม่เป็นผลส าเร็จ  

ดังนั้นเมื่อให้ก าเนิดเด็กพิการแล้วมักจะทอดทิ้งไว้ตามโรงพยาบาลหรือที่สาธารณะ
ต่างๆจึงนับเป็นภาระแก่สังคมเป็นอย่างมาก ในการจัดตั้งโครงการเบี้ยยังชีพคนพิการ       
มีวัตถุประสงค์ เพื่อจัดสวัสดิการสังคมที่ เน้นให้คนพิการอาศัยอยู่กับครอบครัว                
โดยครอบครัวและชุมชนได้มีบทบาทในการดูแลและแก้ไขปัญหาของคนพิการ 

วิธีการให้สงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการด า เนินการภายใต้ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.2553 โดยที่เป็นการสมควรก าหนดหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบคณะกรรมการส่งเสริม      
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสวัสดิการ         
เบี้ยความพิการ พ.ศ.2552 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2552 ซึ่งออกโดยอาศัยอ านาจตาม
ความในมาตรา 20 (9) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
พ.ศ.2550 ดังน้ี 

 

1. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิจะได้รับเงินเบี้ยควำมพิกำร 
ผู้ที่มีสิทธิได้รับพิจารณาการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการจะต้องมีคุณสมบัติและ  

ไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังน้ี 
1.1 มีสัญชาติไทย 
1.2 มีภูมิล าเนาอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามทะเบียนบ้าน 
1.3 มีบัตรประจาตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ 
1.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ในความอุปการะของสถานสงเคราะห์ของรัฐ 
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2. ขั้นตอนกำรย่ืนค ำขอ 
 คนพิการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนแล้ว และมีความประสงค์จะรับเบี้ยยังชีพความ
พิการให้มาลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพความพิการได้  ในวันและเวลาราชการ (วัน
จันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.)  

โดยมีหลักฐานพร้อมส าเนาที่ผู้ขอรับเงินเบี้ยความพิการลงลายมือชื่อรับรองความ
ถูกต้องดังต่อไปน้ี 

2.1 บัตรประจาตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ 
2.2 ทะเบียนบ้านพร้อมส าเนา 
2.3 สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ส าหรับกรณีที่ผู้ขอรับเงินเบี้ยความพิการประสงค์

ขอรับเงินเบ้ียคนพิการผ่านธนาคาร 
กรณีที่คนพิการเป็นผู้เยาว์ซึ่งมีผู้แทนโดยชอบธรรม คนเสมือนไร้ความสามารถหรือ     

คนไร้ความสามารถให้ผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้พิทักษ์ หรือผู้อนุบาลแล้วแต่กรณี ยื่นค าขอ
แทนโดยแสดงหลักฐานการเป็นผู้แทนดังกล่าว 

ส าหรับคนพิการในกรณีอื่นนอกจากบุคคลในเบื้องต้น ซึ่งไม่อาจยื่นค าขอได้ด้วย
ตนเอง ให้ผู้ดูแลคนพิการยื่นค าขอแทนโดยให้ผู้ที่เชื่อถือได้รับรองสถานะของคนพิการ     
แต่ต้องน าหลักฐานของคนพิการและผู้ดูแล คนพิการแสดงต่อเจ้าหน้าที่ด้วย 

ในกรณีคนพิการซึ่งมีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หนึ่ง และย้ายภูมิล าเนาไปอยู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่จ่ายเบี้ย  ยังชีพคนพิการยังคงจ่ายเบี้ยคนพิการต่อไปจนกว่าจะสิ้นสุด
ปีงบประมาณนั้น หากมีความประสงค์จะรับเบี้ยความพิการจากองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแห่งใหม่ในปีงบประมาณถัดไป ต้องไปลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยความพิการ ณ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ภายในเดือนพฤศจิกายน 

3. กำรตรวจสอบและจัดทำทะเบียนประวัติผู้มีสิทธิ 
ภายในเดือนกันยายนของทุกปี องค์กรปกครองส่งท้องถิ่นจะด าเนินการตรวจสอบ

สถานะความพิการและการด ารงอยู่ของคนพิการ 
4. งบประมำณและวิธีกำรจ่ำยเงินเบี้ยควำมพิกำร 

4.1 การตั้งงบประมาณและวิธีการแจกเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์ปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการจ่ายเบี้ยคนพิการ 

 
 



 
 

15 
4.2 การจ่ายเงินเบี้ยคนพิการให้จ่ายในอัตราเดือนละห้าร้อยบาท หรือตามมติ

คณะรัฐมนตรี 
4.3 การจ่ายเงินเบี้ยคนพิการให้แก่ผู้มีสิทธิตามระเบียบนี้ ให้องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นจ่ายเป็นเงินสด หรือโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มีสิทธิรับเบี้ยความพิการ
หรือในนามผู้ดูแลคนพิการเป็นรายเดือนภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน หากล่าช้าเกินกว่า
ก าหนดดังกล่าว  ต้องเป็นกรณีจ าเป็นอันมิอาจก้าวล่วงได้ในการจ่ายเงินให้แก่ผู้ดูแล       
คนพิการ ต้องตรวจสอบจนแน่ใจว่าเป็นบุคคลเดียวกับผู้ดูแลคนพิการ และต้องได้รับการ
ยืนยันว่าผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยความพิการยังมีชีวิตอยู่ 

 
ปัจจุบัน (ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558) เบี้ยยังชีพคนพิการ 800 บาท/คน/
เดือน และในเด็กที่มีอายุต่ ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ จะได้เบี้ยยังชีพคนพิการ 1000            

บาท/คน/เดือน 

5. กำรสิ้นสุดกำรไดร้ับเงินเบี้ยควำมพิกำร สิทธิของผู้ได้รับเงินเบี้ยควำมพิกำรจะสิ้นสดุ
ลงในกรณีดังตอ่ไปน้ี 

5.1 ตาย 
5.2 อยู่ในความอุปการะของสถานสงเคราะห์ของรัฐ 
5.3 แจ้งสละสิทธิการขอรับเงินเบี้ยความพิการ เป็นหนังสือต่อองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นที่ตนมีสิทธิได้รับเบี้ยความพิการ 
กรณีสิทธิได้รับเงินเบ้ียความพิการดังกล่าวสิ้นสุดลง ให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นสั่งระงับการจ่ายเงินเบี้ยความพิการสาหรับบุคคลดังกล่าวทันที 
กรณีผู้รับเงินเบี้ยความพิการตาย ให้นายทะเบียนอ าเภอ หรือนายทะเบียนท้องถิ่น

แจ้งการตายต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผู้ตายมีชื่อในทะเบียนภายในเจ็ดวันนับ       
แต่วันที่นายทะเบียนอ าเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นได้รับแจ้งการตายและให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผู้ตายมีชื่ออยู่ในทะเบียนนั้น แจ้งแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
จ่ายเบี้ยความพิการ 

กรณีผู้รับเงินเบี้ยความพิการขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้าม ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นปิดประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ. ที่ท าการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หรือสถานที่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบห้าวันหากไม่มีผู้ 

 
 

หมำยเหต:ุ 
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คัดค้าน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาสั่งถอนรายชื่อ และระงับการจ่ายเงินเบี้ย
ความพิการทันที 

ในกรณีที่มีการคัดค้านให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ชัดเจน
เพื่อพิจารณาด าเนินการตามสมควรแก่กรณีต่อไป 

 

6. หน้ำที่ของผู้รับเบี้ยยังชีพคนพิกำร 
6.1 ตรวจสอบรายชื่อของตัวเอง 
6.2 เมื่อย้ายภูมิล าเนาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปอยู่ภูมิล าเนาอื่น 
6.3 ต้องแจ้งข้อมูลเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับทราบ 
6.4 ให้ผู้ที่รับเบี้ยยังชีพคนพิการแสดงการมีชีวิตอยู่ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ระหว่าง 1-5 ตุลาคม ของทุกปี 
6.5 กรณีตาย ให้ญาติของผู้รับเงินเบี้ยยังชีพแจ้งการตาย ให้องค์กรปกครองสาวน

ท้องถิ่นทราบ (พร้อมส าเนาใบมรณบัตร) 
 

ตัวอย่ำงสมดุและบัตรประจ ำตัวคนพิกำร 
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ส่วนที่ 3 คู่มือกำรปฏิบัตงิำน 
กำรให้บริกำรสวัสดิกำรด้ำนเบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อเอดส์ 

https://www.google.co.th/url?sa=i&url=https://www.siamzone.com/board/view.php?sid=4223156&psig=AOvVaw39k58zou3VbM431M5TPq23&ust=1594549809249000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPi8xpL_xOoCFQAAAAAdAAAAABAP
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“ผู้ป่วยเอดส์”หมายความว่าผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและทาการวินิจฉัยแล้ว 
“ผู้อุปการะ”หมายความว่า บรรดาผู้ดูแลผู้ป่วยเอดส์ เช่น บิดา มารดา บุตร สามีภริยา 
ญาติพี่น้องหรือบุคคลอื่นที่ผู้ป่วยเอดส์ได้รับการช่วยเหลือ 

ปัจจุบันผู้ป่วยเอดส์มีจานวนมาก ทั้งในหมู่บ้านตามชนบทและชุมชนในเมือง         
ซึ่งส่วนใหญ่มีสภาพความเป็นอยู่ยากจน บางรายมีอาการเจ็บป่วยค่อนข้างรุนแรง สุขภาพ
ร่างการทรุดโทรม ไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ ขาดผู้อุปการะดูแล ถูกรังเกียจ
จากสังคม ก่อให้เกิดปัญหาอย่างต่อเนื่องกับผู้ติดเชื้อเอดส์ ผู้ป่วยเอดส์และครอบครัว 
ดังนั้น  จึงจาเป็นอย่างยิ่ งที่ จะต้องมีสวัสดิการสั งคมเพื่ อรองรับกับปัญหาของ                      
ผู้ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์เหล่านี้  กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  กระทรวง           
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จึงได้มีโครงการจัดสวัสดิการแก่ผู้ติดเชื้อเอดส์
ลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

วัตถุประสงค ์
1. เพื่อส่งเสริมให้ผู้ป่วยเอดส์สามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับครอบครัวและชุมชนได้

ตามปกต ิ
2. เพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาความเดือดร้อน ด้านค่าครองชีพให้แก่ครอบครัวของ

ผู้ป่วยเอดส์ ให้สามารถครองชีพได้ตามอัตภาพ 
 

วิธีกำรด ำเนินกำร 
การให้การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพแก่ผู้ป่วยเอดส์  โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

เป็นผู้ด าเนินการภายใต้ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อ     
การยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 

 

คุณสมบัติของผู้รับเบี้ยยังชีพเอดส์ 
1. เป็นผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและท าการวินิจฉัยแล้ว 
2. มีภูมิล าเนาอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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 3. มีรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพ หรือถูกทอดทิ้ง หรือขาดผู้อุปการะเลี้ยงดู 
หรือไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ ผู้ป่วยเอดส์ที่มีคุณสมบัติข้างต้นและมีความ
ประสงค์จะขอรับเงินสงเคราะห์ ให้ยื่นค าขอต่อผู้บริหารท้องถิ่นที่ตนเองมีภูมิล าเนาอยู่ 

กรณีที่ผู้ป่วยเอดส์ไม่สามารถด าเนินการมายื่นค าขอรับการสงเคราะห์ด้วยตนเองได้    
จะมอบอ านาจให้ผู้อุปการะมาด าเนินการแทนก็ได้ 

หลักฐำนกำรขอรับเบี้ยยังชีพเอดส์ 
1. ใบรับรองแพทยโ์ดยให้ระบุถึงผลการตรวจเลอืดและอาการเจ็บป่วยที่ปรากฏ 
2. ทะเบียนบ้านของผู้ป่วย 
3. ส าเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ป่วยเอดส์ 
4. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพรอ้มสาเนา สาหรับกรณีผู้ป่วยเอดส์ประสงค์รับเงิน

สงเคราะหผ์่านธนาคาร 
งบประมำณและวิธีกำรจ่ำยเงินสงเครำะห์เพื่อกำรยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาจตั้งงบประมาณของตนเองหรือขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อให้การสงเคราะห์ได้ในกรณีดังน้ี 

1. จ่ายให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ตามบัญชีรายชื่อที่ได้รับอนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น 
2. จ่ายสมทบให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ตามบัญชีรายชื่อที่ได้รับการสงเคราะห์งบประมาณ

เบี้ยยังชีพจากรัฐอยู่เดิม 
กรณีที่อัตราที่ได้รับจากรัฐน้อยกว่าอัตราที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ่ายให้แก่ผู้มี

สิทธิได้รับเงิน 
กรณีในการจ่ายเงินให้แก่ผู้ระบมอบอ านาจต้องตรวจสอบจนแน่ใจว่าเป็นบุคคล

เดียวกับผู้ที่ได้รับมอบอ านาจและต้องได้รับการยืนยันว่าผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุยังมีชีวิตอยู่ หากเป็นการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นบันทึกรายละเอียดการโอนเงินในบัญชีการจ่ายเงินสงเคราะห์ โดยใช้หลักฐานการ
โอนเงินเป็นหลักฐานประกอบการจ่ายเงินและให้เก็บรักษาหลักฐานการจ่ายหรือโอนเงิน
สงเคราะห์เพื่อการยังชีพไว้เพื่อการตรวจสอบ 

3. การจ่ายเงินให้จ่ายได้ในอัตราดังนี้ 
3.1 จ่ายตามอัตราที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด 
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3.2 หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความประสงค์จ่ายเกินกว่าอัตราที่ก าหนด 

สามารถกระท าได้ ทั้งนี้ต้องไม่เกินกว่าสองเท่าของอัตราที่ก าหนด หรือไม่เกินกว่าหนึ่งพัน
บาท โดยให้เสนอสภาท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติและให้ค านึงถึงสถานะการคลังขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

3.3 การจ่ายเงินให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์แต่ละประเภทให้จ่ายได้ในอัตรา
เดียวกัน ด้วยวิธีหนึ่งวิธีใดตามความประสงค์ของผู้มีสิทธิได้รับเงินเงินสงเคราะห์ ดังต่อไปน้ี 
  (1) จ่ายเป็นเงินสดหรือโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้ มีสิทธิ์ได้รับเงิน
สงเคราะห์ 

(2) จ่ายเป็นเงินสดหรือโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลที่ได้รับมอบ
อ านาจจากผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินสงเคราะห์ 

กำรสิ้นสุดกำรได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ สิทธิของผู้ได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
สิ้นสุดลงในกรณีต่อไปน้ี 

1.ตาย 
2.ขาดคุณสมบัติ 
3.แจ้งสละสิทธิการขอรับเงินเบี้ยผู้ป่วยเอดส์ เป็นหนังสือต่อองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นที่ตนมีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 
กรณีสิทธิ ได้ รับ เงิน เบี้ ยยั งชีพผู้ ป่ วย เอดส์ดั งกล่ าวสิ้ นสุดลง  ให้ผู้ บริหาร             

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สั่งระงับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ส าหรับบุคคล
ดังกล่าวทันที 

 

หน้ำที่ของผู้รับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 
1. ตรวจสอบรายชื่อของตัวเอง 
2. เมื่อย้ายภูมิล าเนาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปอยู่ภูมิล าเนาอื่น 
3. ต้องแจ้งข้อมูลเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับทราบ 
4. ให้ผู้ที่รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแสดงการมีชีวิตอยู่ต่อ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    

ระหว่าง 1-5 ตุลาคม ของทุกปี 
5. กรณีตาย ให้ญาติของผู้รับเงินเบี้ยยังชีพแจ้งการตายให้องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น (พร้อมส าเนามรณบัตร) 
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ส่วนที่ 4 คู่มือกำรปฏิบัตงิำน 
กำรให้บริกำรสวัสดิกำรโครงกำรเงินอุดหนุน 

เพื่อกำรเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
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โครงกำรเงินอุดหนุนเพ่ือกำรเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
 เป็นนโยบายส าคัญระดับชาติตามแผนบูรณาการ การพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต    
เป็นการสร้างระบบคุ้มครองทางสังคมโดยการจัดสวัสดิการเงินอุดหนุนให้แก่เด็กแรกเกิด 
ในครัวเรือนยากจนหรือครัวเรือนที่เสี่ยงต่อความยากจน เป็นมาตรการให้บิดา มารดาหรือ 
ผู้ปกครองน าเด็กเข้าสู่ระบบบริการของรัฐ เพื่อให้เด็กได้รับการดูแลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี    
มีพัฒนาการเหมาะสม ตามวัย รวมทั้งเป็นหลักประกันให้เด็กได้รับสิทธิด้านการอยู่รอด 
และการพัฒนาตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ        
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี      
(พ.ศ .  2561 – 2580) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์              
ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ  และสั งคมแห่งชาติ  ฉบับที่  12 (พ.ศ .  2560 – 2564)              
และแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 31 มีนำคม 2558 
 กลุ่มเป้าหมายเด็กที่อยู่นอกระบบประกันสังคมในครัวเรือนยากจนหรือครัวเรือนที่
เสี่ยงต่อความยากจน (รายได้ครัวเรือนเฉลี่ยไม่เกิน 36,000 บาท ต่อคน ต่อปี) เป็นเด็กที่
เกิดระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559 โดยอุดหนุนเงินรายละ 400 บาท 
ต่อเดือน เป็นเวลา 1 ปี เริ่มจ่ายเงินอุดหนุนต้ังแต่ ปีงบประมาณ 2559 
คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเมื่อวันที่ 22 มีนำคม 2559 
 ให้ขยายเวลาการให้เงินอุดหนุน ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ 3 ปี และเพิ่มวงเงินเป็น 
600 บาท/คน/เดือน 
 

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันท่ี 7 พฤศจิกำยน 2560 
 ยกเลิกเงื่อนไขผู้มีสิทธิที่ต้องไม่เป็นผู้อยู่ในระบบประกันสังคม และเริ่มตั้งแต่
ปีงบประมาณ 2561 รวมทั้งให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
พิจารณาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการเชื่อมโยงข้อมูลผู้มีรายได้น้อย          
ตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการของรัฐน ามาใช้เป็นเกณฑ์ก าหนดคุณสมบัติ 
ผู้เข้าร่วมโครงการและปรับปรุง กระบวนการตรวจสอบและรับรองสิทธิ 
คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเมื่อวันที่ 26 มีนำคม 2562 
 ขยายระยะเวลาให้เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กตั้งแต่แรกเกิด - 6 ปี และขยาย
ฐานรายได้ของกลุ่มเป้าหมายไม่เกิน 100,000 บาท/คน/ปี 

คุณสมบัติเด็กแรกเกิดที่มีสิทธิ 
 1. มีสัญชาติไทย (พ่อแม่มีสัญชาติไทย หรือพ่อหรือแม่มีสัญชาติไทย) 
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 2. เกิดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป จนมีอายุครบ 6 ปี 
 3. อาศัยอยู่กับผู้ปกครองที่อยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้น้อย 
 4. ไม่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของหน่วยงานของรฐั หรือเอกชน 

ผู้ปกครองที่มีสิทธิลงทะเบียน 
 1. มีสัญชาติไทย 
 2. เป็นบุคคลที่รับเด็กแรกเกิดไว้ในความอุปการะ 
 3. เด็กแรกเกิดต้องอาศัยรวมอยู่ด้วย 
 4. อยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้น้อย คือ สมาชิกครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน 100,000 
บาท/คน/ปี 

* หมำยเหตุ: มารดาที่อยู่ระหว่างการตั้งครรภ์ยังไม่ต้องมายื่นค าร้องขอลงทะเบียน     
ขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 

สถำนที่รับลงทะเบียน สามารถลงทะเบียนได้ในพื้นที่ที่เด็กแรกเกิด และผู้ปกครองอาศัย
อยู่จริง ดังนี ้
  กรุงเทพมหานคร : ลงทะเบียนที่ส านักงานเขต 
  เมืองพัทยา : ลงทะเบียนที่ศาลาว่าการเมืองพัทย 
  ส่วนภูมิภาค :ลงทะเบียนที่องค์การบริหารส่วนต าบลหรือเทศบาล 
เอกสำรประกอบกำรลงทะเบียนประกอบด้วย 
 1. แบบค าร้องขอลงทะเบียน (ดร.01) 
 2. แบบรับรองสถานะของครัวเรือน (ดร.02) 
 3. บัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ปกครอง 
 4. สูติบัตรเด็กแรกเกิด 
 5. สมุดบัญชีเงินฝากของผู้ปกครอง (บัญชีออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทย บัญชีเงินฝาก
เผื่อเรียกธนาคารออมสิน หรือบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร (ธกส.) อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น) 
 6. สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก เฉพาหน้าที่ 1 ที่มีชื่อของหญิงตั้งครรภ์ (ในกรณีที่
สมุดสูญหายให้ใช้เฉพาะส าเนาหน้าที่ 1 พร้อมให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขบันทึกข้อมูล      
และรับรองส าเนา) 
 7. กรณีที่ผู้ยื่นค าร้องขอลงทะเบียนและสมาชิกในครัวเรือนของผู้ยื่นค าร้องขอ
ลงทะเบียน เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานบริษัท ต้องมีเอกสาร 
ใบรับรองเงินเดือน หรือหนังสือรับรองรายได้ของทุกคนที่มีรายได้ประจ า (สลิปเงินเดือน 
หรือเอกสารหลักฐานที่นายจ้างลงนาม) 
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8. ส าเนาเอกสาร หรือบัตรข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ บัตรแสดงสถานะหรือต าแหน่ง 
ห รื อ เ อ ก ส า ร อื่ น ใ ด ที่ แ ส ด ง ต น ข อ ง ผู้ รั บ ร อ ง ค น ที่  1 แ ล ะ ผู้ รั บ ร อ ง ค น ที่  2 
 

 

ขั้นตอนกำรลงทะเบียน โครงกำรเงินอุดหนุนเพื่อกำรเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 


