
 

 

คํานํา 

 
 

              กองสวัสดิการสังคม  องคการบริหารสวนตําบลนาตาล  มีบทบาทหนาท่ีในการจัดสวัสดิการสังคมใหกับ

ผูดอยโอกาสทางสังคมในเขตองคการบริหารสวนตําบลนาตาล  และสงเสริมคุณภาพชีวิตใหกับบุคคลเหลานี้รวมท้ังมี

บทบาทหนาท่ี  ในการดําเนินการรับลงทะเบียนผูสูงอายุ  เพ่ือรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ การรับลงทะเบียนคนพิการ

เพ่ือรับเงินเบี้ยความพิการ และรับคํารองผูปวยเอดสเพ่ือรับเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส  รวมท้ังการจายเงินเบี้ยยังชีพฯ 

ใหกับบุคคลดังกลาว โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงินสงเคราะหเพ่ือการยังชีพของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๘ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการจายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๕๒ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการจายเบี้ยความพิการ

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๕๓  และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการจายเบี้ยความ

พิการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๕๙  แกไขเพ่ิมเติม  (๒)   

                ดังนั้น  เพ่ือใหประชาชนท่ีมาขอรับบริการไดมีความเขาใจท่ีถูกตองมีแนวทางในการปฏิบัติท่ีชัดเจน ซ่ึง

จะนําไปสูความสะดวก รวดเร็ว และถูกตองในการขอรับบริการในเรื่องดังกลาวองคการบริหารสวนตําบลนาตาล  จึง

ไดจัดทําคูมือการลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ การลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยความ

พิการ การยื่นคํารองเพ่ือรับเงินเบี้ยยังชีพผูปวยเอดสข้ึน โดยหวังเปนอยางยิ่งวาคูมือฉบับนี้จะเปนสวนหนึ่งท่ีทําให

ผูสูงอายุ คนพิการและผูปวยเอดส มีความเขาใจท่ีถูกตองถึงสิทธิพึงไดรับ รวมท้ังทราบแนวทางในการปฏิบัติท่ี

ชัดเจนซ่ึงจําใหเกิดประโยชนสูงสุดตอบุคคลดังกลาวและประชาชนท่ีมาขอรับบริการ ตอไป 

 

 

กองสวัสดิการสังคม 

                                                   องคการบริหารสวนตําบลนาตาล   

 

 

 

 



 

 

                                                                                                            ๑                                                                                             

                                                                                                              

กองสวัสดิการสังคม 

 

 มีหนาท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับการสังคมสงเคราะห การสงเสริมสวัสดิการเด็กและเยาวชนการ

พัฒนาชุมชน การจัดระเบียบชุมชนหนาแนนและชุมชนแออัด การจัดใหมีและสนับสนุนกิจกรรมศูนยเยาวชน งาน

สงเสริมอาชีพ  สงเสริมและพัฒนาศักยภาพสตรี  สรางความเขมแข็งในชุมชน  การใหคําปรึกษา แนะนําให

ตรวจสอบเก่ียวกับงานสวัสดิการสังคมและงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของหรือไดรับมอบหมายโดยมีการแบงงานหลักภายใน

ประกอบดวย 
 

๑. งานสังคมสงเคราะห 

       -  สงเสริมและสวัสดิการสังคม  

 -  การสังคมสงเคราะห  

 -  การสงเสริมสวัสดิการภาพเด็กและเยาวชน  

 -  งานสวัสดิการผูสูงอายุ ผูพิการและผูยากไร  

 -  ใหคําปรึกษาแนะนําหรือตรวจสอบเก่ียวกับงานสวัสดิการสังคมและปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน  

    ท่ีเก่ียวของ 

  ๒.  งานสงเสริมเด็กและเยาวชน 

       -  งานสงเคราะหเด็กและเยาวชน ท่ีครอบครัวประสบปญหาเดือดรอนตางๆ  

 -  งานสงเคราะหเด็กกําพรา อนาถา ไรท่ีพ่ึง เรรอนจรจัด ถูกทอดท้ิง  

 -  งานสงเคราะหเด็กและเยาวชนท่ีพิการทางรางกาย สมองและปญญา  

 -  งานสงเสริมสวัสดิการเด็กและเยาวชน ไดแก การสอดสองดูแลและชวยเหลือเด็ก             

     และเยาวชนท่ีประพฤติตนไมสมแกวัย  

 -  ใหคําปรึกษา แนะนําแกเด็กและเยาวชนซ่ึงมีปญหาในดานตางๆ งานอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

    หรือตามท่ีไดรับมอบหมาย 

               ๓.  งานพัฒนาชุมชน 

              -  การพัฒนาชุมชน ดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม  

-  จัดทําแผนดําเนินการและสนับสนุนใหมีการรวมกลุมของประชาชนประเภทตางๆ -  

สงเสริมประชาชนใหมีความสนใจความเขาใจและความคิดริเริ่มในการพัฒนาชุมชนใน 

   ทองถ่ินของตน  

 



        งานสงเสริมสตรี    

๒ 

๔.  งานสงเสริมและพัฒนาศักยภาพสตรี 

   -  สงเสริมอาชีพกลุมสตรี 

   -  พัฒนาศักยภาพสตรี 

  ๕.  งานสงเสริมอาชีพ 

   -  สงเสริมอาชีพตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง 

   -  สงเสริมอาชีพดานตางๆเพ่ือเพ่ิมรายได 

   -  ใหคําแนะนํา  ปรึกษาดานอาชีพ 

  ๖.  งานสรางความเขมแข็งชุมชน 

   -  จัดระเบียบชุมชน    

                               -  งานปองกันและแกไขปญหายาเสพติด                                                                                                                      

 

กรอบโครงสรางงานพัฒนาชุมชน 

 

นางณภาวดี  สัพโส 

ตําแหนง  ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม 

 

 

นางธันยนันท  ลาวงศเกิด 

นักพัฒนาชุมชน 

 

 

 

 

         งานสังคมสงเคราะห               งานสงเสริมเด็ก                          งานพัฒนาชุมชน   

                    และเยาวชน 

 

 

 

        งานสงเสริมสตรี                           งานสรางความ         งานสงเสริมอาชีพ 

                                                               เขมแข็งชุมชน 



                                                                                      

 ๓ 

 

โครงสรางงานประชาสัมพันธการจายสวัสดิการเบ้ียยังชีพ 

 

 

 

 

 

การจายเงินเบี้ยยังชีพ     การจายเงินเบี้ยยังชีพ              การจายเงินเบี้ยยังชีพ                การรับข้ึนทะเบียน        งานตรวจสอบสิทธิ์             คุณสมบัติผูมี

สิทธิ์รับ      

    เบี้ยผูสูงอายุ             ผูพิการ                   ผูปวยเอดส                ผูสูงอายุ/พิการ        

 

 

  ประชาสัมพันธ ประชาสัมพันธ ประชาสัมพันธ ประชาสัมพันธ ประชาสัมพันธ 

 

ใหคําแนะนํา/ชี้แนะ ใหคําแนะนํา/ชี้แนะ ใหคําแนะนํา/ชี้แนะ ใหคําแนะนํา/ชี้แนะ  แจงใหผูมีสิทธิมาแสดงตน 

 

ใหบริการจายเงิน ใหบริการจายเงิน ใหบริการจายเงิน รับข้ึนทะเบียน 

 



 

สวนท่ี  ๑ 

คูมือการปฏบิัติงานดาน 

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                    ๔ 

         

                                                                บทท่ี ๑ 

ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับเบ้ียยังชีพผูสูงอายุ 
 

 
 

ความหมายของเบ้ียยังชีพผูสูงอายุ 

                เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ หมายถึง  สวัสดิการสําหรับผูสูงอายุรูปแบบหนึ่ง เพ่ือจัดสรรงบประมาณของ

รัฐบาลในการสนับสนุนคาใชจายใหกับผูสูงอายุในชุมชน หรือในหมูบานตางๆ ท่ัวประเทศ ซ่ึงประสบปญหาความ

เดือดรอน เนื่องจากไมมีรายไดเพียงพอแกการยังชีพ ขาดผูอุปการะเลี้ยงดู ถูกทอดท้ิง และไมสามารถประกอบอาชีพ

เลี้ยงตนเองได ใหสามารถดํารงชีวิตอยูในครอบครัวและชุมชนไดโดยปกติตามควรแกอัตภาพ โดยใหความชวยเหลือ

แกผูสูงอายุเปนเงินจนตลอดชีพ 
 

ความเปนมาของเบ้ียยังชีพผูสูงอายุ 

      การสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูสูงอายุเปนกิจกรรมหนึ่งท่ีกรมประชาสงเคราะหดําเนินการมาตั้งแตป พ. ศ. 

๒๕๓๖   ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๓ มีนาคม  ๒๕๓๕  ซ่ึงเห็นชอบใหกรมประชาสงเคราะหดําเนินโครงการ

กองทุนสงเสริมสวัสดิการผูสูงอายุและครอบครัวในชุมชนเพ่ือจัดสรรงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนสงเคราะหเบี้ยยัง

ชีพชวยเหลือผูสูงอายุท่ีประสบปญหาความเดือดรอนในดานตางๆ โดยกระทรวงการคลังไดอนุมัติหลักการเบิก

จายเงินตามโครงการ ดังกลาว เปนเบี้ยยังชีพสําหรับผูสูงอายุคนละ ๒๐๐ บาท/เดือน จนตลอดชีพ และรัฐบาลไดให

ความสําคัญตอผูสูงอายุอยางตอเนื่อง จึงไดเพ่ิมจํานวนผูสูงอายุท่ีรับเบี้ยยังชีพเพ่ิมมากข้ึนทุกป  จนถึงป พ.ศ.  

๒๕๔๒   รัฐบาลไดเพ่ิมเงินเพ่ิมพิเศษในภาวะเศรษฐกิจถดถอยใหแกผูสูงอายุท่ีรับเบี้ยยังชีพอีกคนละ ๑๐๐ บาท/

คน/เดือน รวมเบี้ยยังชีพท่ีผูสูงอายุไดรับคนละ ๓๐๐  บาท/คน/เดือนจนตลอดชีพ ปจจุบันรัฐบาลไดจัดสรรเงินเบี้ย

ยังชีพใหแกผูสูงอายุทุกคนท่ีมีอายุตั้งแต ๖๐   ปข้ึนไป ตามข้ันบันได  ตามท่ีระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการ

จายเงินสงเคราะหเพ่ือการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย

หลักเกณฑการจายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๕๒  
  

วัตถุประสงคในการดําเนินงาน 

    ๑.  เพ่ือเปนการกระจายบริการของรัฐใหแกผูสูงอายุ 

    ๒.  เพ่ือเปนการสรางขวัญและกําลังใจใหกับผูสูงอายุ วารัฐไมไดทอดท้ิง แตพยายามใหความ 

ชวยเหลือและยังเห็นความสําคัญของผูสูงอายุ 

         ๓.  เพ่ือใหผูสูงอายุสามารถดํารงชีวิตอยูในชุมชน โดยไมตองอยูในสถานสงเคราะหของรัฐ ซ่ึงเปน 

ทางเลือกสุดทายท่ีจะชวยเหลือผูสูงอายุ 

 

 

 



๕ 
 

ประโยชนของการสงเคราะหเบ้ียยังชีพผูสูงอายุ 

      ๑.  ดานเศรษฐกิจ  ทําใหผูสูงอายุสามารถใชชีวิตในชวงสุดทายอยางมีความสุขตามควรแกอัตภาพ 

อันเปนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุใหมีมาตรฐานสูงข้ึน ไดรับการตอบสนองความตองการดานปจจัย 4 และ

ถือเปนการกระจายรายไดไปสูประชากรท่ีสมควรไดรับการชวยเหลือในบั้นปลายของชีวิต 

      ๒.  ดานสังคมเปนกิจกรรมท่ีปลุกจิตสํานึกของชุมชนท่ีมีผูสูงอายุถูกทอดท้ิง ไดรวมกันปองกันแกไข 

ปญหาของชุมชน ไมทอดท้ิงผูสูงอายุในชุมชน และเปนการใชชุมชนเปนฐานในการใหบริการ 

      ๓. ดานจิตใจ  กอใหเกิดความรูสึกม่ันคงทางจิตใจ รูสึกวาตนเองมีคุณคาสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคม 

ไดอยางมีความสุข 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                   

                                                  บทท่ี  ๒ 

การปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก 

กระบวนงาน : การรับข้ึนทะเบียนเบ้ียยังชีพผูสูงอายุ 

 

 

๑.  ข้ันตอนกอนรับลงทะเบียนเบ้ียยังชีพผูสูงอายุ 

 กําหนดวันรับจดทะเบียนผูมีสิทธิไดรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ตั้งแตวันท่ี ๑  มกราคม  ถึงวันท่ี  ๓๐  

กันยายน ของทุกป 

๑.๑  ประชาสัมพันธการรับลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 

๑.๒  จัดเตรียมแบบคําขอข้ึนทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอาย 

๑.๓  จัดเตรียมสถานท่ีในการรับลงทะเบียน 
 

๒.  ข้ันตอนการรับลงทะเบียนเบ้ียยังชีพผูสูงอายุ  

 ๒.๑  ยื่นคําขอข้ึนทะเบียนพรอมเอกสารหลักฐาน 

 ๒.๒  เจาหนาท่ีตรวจสอบเอกสารหลักฐาน  สัมภาษณ  บันทึกขอมูลเพ่ิมเติม 

 ๒.๓  รวบรวมเอกสารเสนอคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ 

 ๒.๔  เสนอผูบังคับบัญชา  (ผูบริหาร)  จัดทําประกาศรายชื่อ 
 

๓. เริ่มจายเบ้ียยังชีพผู สูงอายุ ตั้งแตเดือนตุลาคม  ของปงบประมาณถัดไป และจะไดรับทุกเดือนตามมติ

คณะรัฐมนตรีท่ีกําหนดอัตราเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบข้ันบันไดสําหรับผูสูงอายุ ดังนี้  

อาย ุ๖๐  -  ๖๙  ป  จะไดรับ  ๖๐๐.- บาท  

อาย ุ๗๐  -  ๗๙  ป  จะไดรับ  ๗๐๐.- บาท  

อาย ุ๘๐  -  ๘๙  ป  จะไดรับ  ๘๐๐.- บาท  

อาย ุ ๙๐ ป  ข้ึนไป  จะไดรับ ๑,๐๐๐.- บาท  
 

๔. คุณสมบัติของผูมีสิทธิไดรับเงินเบ้ียยังชีพผูสูงอายุ  

๔.๑ มีสัญชาติไทย และภูมิลาเนาอยูในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ินตามทะเบียนบาน  

๔.๒ มีอายุ ๖๐ ป บริบูรณข้ึนไป (ผูท่ีเกิดกอนวันท่ี ๑ ต.ค. ของปงบประมาณนั้น) ซ่ึงลงทะเบียนเพ่ือขอรับ

เงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ โดยใหคํานวณจาก วัน เดือน ป พ.ศ. ท่ีเกิดนับถึง ๓๐ กันยายน ของทุกป เปนเกณฑ เพ่ือให

สอดคลองกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๕๒ รวมท้ังใหสอดคลองกับการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําป และกรณีท่ีผูสูงอายุไมระบุ วัน 

เดือน ท่ีเกิด ระบุเฉพาะ พ.ศ. ท่ีเกิด ใหถือวาผูสูงอายุเกิดวันท่ี ๑ ม.ค. เปนเกณฑใน การคํานวณ  

 

 



๗ 

๔.๓ ไมเปนผูไดรับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชนอ่ืนใดจากหนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองคกรปกครอง

สวนทองถ่ินผูท่ีไดรับเงินเดือน คาตอบแทน รายไดประจํา หรือผลประโยชนตอบแทนอยางอ่ืนท่ีรัฐหรือองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินจัดใหเปนประจํา ยกเวนผูพิการและผูปวยเอดส ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
 

๕. หลักฐานประกอบการข้ึนทะเบียน มีดังนี้  

๕.๑ บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรอ่ืนท่ีออกโดยหนวยงานของรัฐท่ีมีรูปถาย พรอมสําเนา  

๕.๒ ทะเบียนบาน พรอมสําเนา  

๕.๓ สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร พรอมสําเนา ในกรณีมีความจําเปนท่ีไมสามารถมาจดทะเบียนดวยตัวเองได 

ผูสูงอายุสามารถมอบอํานาจเปนลายลักษณอักษรใหผูอ่ืนเปนผูยื่นคําขอข้ึนทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุแทนได                                                                                                               

๕.๔ หนังสือมอบอํานาจพรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรับมอบอํานาจ(ในกรณียื่นคําขอข้ึน

ทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุแทน) 
 

๖. การตรวจสอบและจัดทําประวัติผูมีสิทธิ 

     ภายในเดือนตุลาคมของทุกป ใหองคการบริหารสวนตําบลนาตาล  ดําเนินการตรวจสอบสถานะ ของ

ผูรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ และใหผูรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุแสดงการดํารงชีวิตอยูตอองคการบริหารสวนตําบลนาตาล   

โดยจะแสดงดวยตนเองหรือใหมีการรับรองของนายทะเบียนอําเภอ  หรือนายทะเบียนทองถ่ินก็ได 

                ในกรณีท่ีผูมีสิทธิไดรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุไมไดดําเนินการดังกลาวใหองคการบริหารสวนตําบลนาตาล

ตรวจสอบการดํารงชีวิตอยูของผูสูงอายุดังกลาว จากฐานขอมูลทะเบียนราษฎร หรือหลักฐานอ่ืนท่ี  สามารถ

ตรวจสอบได 

 
 

งบประมาณและวิธีการจายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 

ข้ันตอน/วิธีปฏิบัติ 

 

 ๑.  การตั้งงบประมาณและวิธีการจายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุใหดําเนินการตามกฎหมายวาดวยการนั้น 

            ๒. การจายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุใหจายในอัตราเดือนละหารอยบาท หรือตามมติคณะรัฐมนตรี 

            ๓. การจายเบี้ยยังชีพใหแกผูสูงอายุใหแกผูมีสิทธิ ใหองคการบริหารสวนตําบลนาตาลจายเปนเงินสด  

หรือโอนเขาบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผูมีสิทธิไดรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ หรือในนามบุคคลท่ีไดรับ มอบอํานาจเปน

หนังสือจากผูมีสิทธิไดรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุเปนรายเดือนภายในวันท่ี  10  ของทุก เดือนในการจายเงินใหแกผูรับ

มอบอํานาจตองตรวจสอบจนแนใจวาเปนบุคคลเดียวกับผูท่ีไดรับ  มอบอํานาจและตองไดรับการยืนยันวาผูมีสิทธิ

ไดรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุยังมีชีวิตอยูการโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารใหเปนไปตามท่ีองคการบริหารสวน

ตําบลนาตาลกําหนดหรือ ตามท่ีตกลงกันเปนอยางอ่ืน 

 

 



๘ 

           ๔.  การสิ้นสุดการไดรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 

                 สิทธิของผูไดรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุจะสิ้นสุดลงในกรณีดังตอไปนี้ 

                    ๔.๑  ตาย 

                    ๔.๒  อยูในความอุปการะของสถานสงเคราะหของรัฐ 

                    ๔.๓  แจงสละสิทธิการขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุเปนหนังสือตอองคการบริหารสวนตําบลนาตาล 

                    ๔.๔  มีตําแหนงทางการเมือง (มีเงินเดือน) 

                    กรณีสิทธิไดรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุดังกลาวสิ้นสุดลง ใหผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลนาตาล 

สั่งระงับการจายเงินเบี้ยผูสูงอายุสําหรับบุคคลดังกลาวทันที 

                    กรณีผูรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุตาย ใหนายทะเบียนอําเภอ หรือนายทะเบียนทองถ่ินแจงการตาย

ตอองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีผูตายมีชื่อในทะเบียนภายในเจ็ดวันนับแตวันท่ีนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียน

ทองถ่ินไดรับแจงการตายและใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีผูตายมีชื่ออยูในทะเบียนนั้น แจงแกองคกรปกครอง

สวนทองถ่ินท่ีจายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ                  

กรณีผูรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะตองหาม ใหองคการบริหารสวนตําบล 

นาตาลปดประกาศไวโดยเปดเผย ณ ท่ีทําการองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  หรือสถานท่ีท่ีองคการบริหารสวนตําบล

นาตาลกําหนดเปนเวลาไมนอยกวาสิบหาวัน 

                     หากไมมีผูคัดคาน ใหองคการบริหารสวนตําบลนาตาลแดกพิจารณาสั่งถอนรายชื่อ และระงับการ

จายเงินเบี้ยผูสูงอายุทันที 

                     ในกรณีท่ีมีการคัดคานใหองคการบริหารสวนตําบลนาตาลแดกตรวจสอบขอเท็จจริงใหชัดเจนเพ่ือ

พิจารณาดําเนินการตามสมควรแกกรณีตอไป 
 

          ๕. หนาท่ีของผูรับเบ้ียยังชีพผูสูงอายุ 

                      ๕.๑ ตรวจสอบรายชื่อของตัวเอง 

                      ๕.๒ เม่ือยายภูมิลําเนาจากองคการบริหารสวนตําบลนาตาลไปอยูภูมิลําเนาอ่ืน 

                      ๕.๓ ตองแจงขอมูลเพ่ือใหองคการบริหารสวนตําบลนาตาล ไดรับทราบ                                          

                      ๕.๔ ใหผูท่ีรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุแสดงการมีชีวิตอยูตอ องคการบริหารสวนตําบลนาตาล ระหวาง                            

๑ –  ๓๐  ตุลาคม  ของทุกป 

๕.๕  กรณีตาย ใหญาติของผูรับเงินเบี้ยยังชีพแจงการตาย ให องคการบริหารสวนตําบลนาตาล  

ทราบ  (พรอมสําเนามรณะบัตร)       
 

           ๖. การติดตามผลการจายเบ้ียยังชีพ 

                    ข้ันตอน/วิธีปฏิบัติ 

                      ๖.๑  ใหองคการบริหารสวนตําบลนาตาลติดตามผลการจายเบี้ยผูสูงอายุ วาผูสูงอายุไดรับเงินตรง

ตามระยะเวลาท่ีกําหนดและไดรับเงินครบหรือไมนอกจากนี้ทําหนาท่ีใหคําปรึกษาแนะนําและพิจารณาใหความ

ชวยเหลือในปญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึน 



๙ 

                      ๖.๒  ในกรณีท่ีมีการรองเรียนวาผูสูงอายุมีคุณสมบัติไมเหมาะสม ใหองคการบริหารสวนตําบล 

นาตาลตรวจสอบและหากขาดคุณสมบัติจริงใหระงับการจายเงินทันที 
 

               ๗.  การรายงานผลการดําเนินงาน 

                      ข้ันตอน/วิธีปฏิบัติ 

                      ๗.๑  องคการบริหารสวนตําบลนาตาลรายงานรายชื่อผูสูงอายุท่ีไดข้ึนทะเบียนรับเบี้ยยังชีพให

ประชาชน รับทราบ โดยวิธีการจัดทําทะเบียนรายชื่อผูสูงอายุติดประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 

                      ๗.๒  หลังจากเบิกจายเงินใหผูสูงอายุแลว ใหองคการบริหารสวนตําบลนาตาลรายงานผลการ

ดําเนินการตามแบบรายงานเปนรายเดือนใหอําเภอจังหวัดทราบ 

                      ๗.๓  องคการบริหารสวนตําบลนาตาลรายงานการเปลี่ยนแปลงผูสูงอายุท่ีรับเบี้ยยังชีพให

หนวยงานเจาของงบประมาณทราบเม่ือมีการเปลี่ยนแปลง 

 

 

 

 

 



                            ๑๐ 

แผนผังข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 

(การรับข้ึนทะเบียนผูสูงอายุ) 

 

ย่ืนคําขอข้ึนทะเบียนฯพรอมเอกสารหลักฐาน 

                                                                                       ๓  นาที/ราย 

 

 

 

 

           เจาหนาท่ีตรวจสอบเอกสารหลักฐาน               รวบรวมเอกสารเสนอคณะกรรมการ 

                       สัมภาษณ/บันทึกขอมูลเพ่ิมเติม                      ตรวจสอบคุณสมบัติ 

                                ๒  นาที/ราย 

 

 

 

                              เอกสารสําหรับการ                   เสนอผูบังคับบัญชา (ผูบริหาร)  

                           รับข้ึนทะเบียนผูสูงอายุ                           จัดทําประกาศรายช่ือ 

                  ๑.  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 

                  ๒.  สําเนาทะเบียนบาน         

                  ๓.  ใบมอบอํานาจ  (ถามี)        

                  ๔.  สําเนาสมุดบัญชี  (กรณีโอนเขาบัญชี)                * ข้ันตอนการรับข้ึนทะเบียนผูสูงอายุเดิม  ๑๐  นาที/ราย  เวลาปฏิบัติงานท่ีปรับลด  ๓ – ๕  นาที 

                                                                                                                                                                                          



แผนผังแสดงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 

(การเบิก  -  จายเบ้ียยังชีพผูสูงอายุ) 

 

จัดทําบัญชีรายช่ือและบันทึกขอความ 

(๑  วัน) 

 

 

เสนอผูบังคับบัญชาอนุมัติ                                

 

                                          ข้ันตอนการรับเงินสดเดิม  ๕  นาที/ราย 

  เอกสารสําหรับการรับเงินสด                 ปรับลด  ๑  นาที/ราย 

 ๑.  แสดงบัตรประจําตัวประชาชนผูสูงอายุ /ผูแทน                            จัดทําฎีกาเบิกจายเงิน               ผูรับผิดชอบงานพัฒนาชุมชน  

             (กรณีมอบอํานาจ)                                                                                       ๑ วัน 

 ๒.  หนังสือมอบอํานาจ                                                                             

      ตรวจฎีกา/จัดทําเช็คเบิกเงิน                     

(กองคลัง) 

 

 

      รับเงินผานธนาคาร            รันเงินสดภายในไมเกินวันท่ี  ๑๐  ของทุกเดือน 

 

 

                สงเอกสารธนาคาร         ยื่นบัตรประจําตัวประชาชนของผูมีสิทธิ/ใบมอบอํานาจ 

รับเงินไดไมเกิน  ๒  วันทําการ                                           จนท. ตรวจสอบรายชื่อ  ลงชือ่ผูรับเงิน 



                                                                                                                  ๑๒ 

สรุปการดําเนินงานตามระเบียนกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการจายเบ้ียยังชีพ 

ผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๕๒ 

************************* 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผูสูงอายุ (ขอ ๖) 

- มีสัญชาติไทย 

- มีภูมิลําเนาในเขตเทศบาลฯตามทะเบียนบาน 

- มีอายุ  ๖๐ ป บริบูรณข้ึนไป และยื่นคําขอรับเบี้ยยังชีพ 

- ไมเปนผูไดรับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชนอ่ืนใดจาก 

  หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือเทศบาลฯ 

 

คุณสมบัติ 

ข้ันตอนการย่ืนคําขอ 
ภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกป 

(ขอ ๗) 

ผูสูงอายุ 

ผูสูงอายุยื่นคําขอรับเงินเบี้ยยังชีพตอ

เทศบาล 

 

 

มีเอกสารประกอบดังนี้ 

-  บัตรประจําตัวประชาชน 

-  สําเนาทะเบียนบานพรอมสําเนา 

-  สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร 

   พรอมสําเนา 

   (กรณีประสงครับเงินผานธนาคาร) 

 

ดวยตนเอง ผูอ่ืน โดยผูสูงอายุ 

มอบอํานาจเปน

ลายลกัษณอักษร 

กรณียายภูมลําเนา 
กรณีผูสูงอายุท่ีมีสิทธิไดรับเบี้ยยังชีพ

ยายเขามาใหม 

- ใหรบัลงทะเบียน ในเดือน พ.ย.ปนั้นๆ 

กรณีใหผูสูงอายุท่ีมีสิทธริับเบี้ยยังชีพ

ดังกลาวยังคงรับเงินจาก อปท.เดิม

จนกวาจะสิ้นสุดงบประมาณนั้น 

กรณียายภูมลําเนา 
ใหเบิกจายในอัตราตามข้ันบันได  

ภายในวันท่ี ๑๐ ของทุกเดือน  

หรือตามมติ คณะรัฐมนตรี 

เปนเงินสดหรือโอนเขาบัญชี 



๑๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระยะเวลา การดําเนินงาน ผูปฏิบัต ิ
ภายในเดือนกุมภาพันธองทุกป 

(ขอ ๙) 
 

แจงรายชื่อผูมีสิทธิไดรับเงินฯให 
สถ.ทราบ 

สถ.จ. 

กอนสิ้นปงบประมาณ (ขอ ๘) 
 

รับลงทะเบียนผูสูงอายุท่ีมีสิทธิ
ไดรับเบี้ยฯ สิทธิไดรับเบี้ยฯ 

 

อบต.ฯ 

ภายในเดือนตุลาคมของทุกป 
(ขอ  ๑๐) 

 

ตรวจสอบสิทธิฯผูขอรับเบี้ยและผู
แสดงตน 

       อบต.ฯ 

ภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกป 
(ขอ ๗) 

 

รับลงทะเบียนผูสูงอายุครบ ๖๐ ป
บริบูรณในปงบประมาณถัดไป 

 อบต.ฯ 

          ตาย 

 

การส้ินสุดการรับ 

เบ้ียยังชีพ 

ข้ันตอนการย่ืนคําขอ 

การดําเนินงานของ

อปท. 

การดําเนินงานของ

จังหวัด 

ภายในเดือนตุลาคมของทุกป 

ภายในเดือนกุมภาพันธองทุกป 

- ขาดคุณสมบัติ 

 
- แจงสละสิทธิ  

  ขอรับเงิน 

 

ผูบริหารสั่งระงับจายฯทันที 

 
อบตฯ ปดประกาศในท่ีเปดเผยไมนอยวา  ๑๕ วัน 

- กรณีไมมีใครคัดคาน สั่งถอดถอนและระงับการจายฯ 

- กรณีมีการคัดคาน ใหเทศบาลฯตรวจสอบใหชัดเจน 

  จึงดําเนินการตามสมควรแกกรณี 

 

เทศบาลฯดําเนินการ ดังนี้ 

- ตรวจสอบสถานะของผูรับเบี้ยยังชีพ 

- แจงผูมีสิทธิฯแสดงตนดวยตนเองหรือการ  

  รับรองของนายทะเบยีนอําเภอ/ทองถ่ิน 

แจงรายชื่อผูมีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพให  

ส.ถ.ทราบ 

สรุป 



   

๑๔                

บทท่ี  ๓ 

บทบาทของเจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของ 

 

              ในการดําเนินงานเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ  ซ่ึงปจจุบันไดเปนภารกิจถายโอนใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

เปนผูรับผิดชอบ ดังนั้น บทบาทในการดําเนินงานของบุคลากรท่ีเก่ียวของ มีดังนี้ 

             ๑. สํารวจผูสูงอายุท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมท่ีมีสิทธิจะไดรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุในทองถ่ินท่ีตัวเองรับผิดชอบ 

             ๒. รวบรวมแบบการขอข้ึนทะเบียนท่ีผานการตรวจสอบคุณสมบัติ 

             ๓. นําสงรายชื่อผูสงูอายุท่ีผานคุณสมบัติไปยังหนวยงานเจาของงบประมาณ เพ่ือเสนอขออนุมัติจากผูวา

ราชการจังหวัดตอไป 

             ๔. จัดทําทะเบียนรายชื่อผูสูงอายุท่ีไดรับเบี้ยยังชีพท่ีผานการอนุมัติแลว และติดประกาศในท่ีเปดเผยตอ

ประชาชน 

             ๕. แจงใหผูสูงอายุท่ีไดรับเบี้ยยังชีพทราบ จัดทําเอกสารหนังสือตางๆตามแบบท่ีกําหนดไดแก หนังสือ

พินัยกรรม หนังสือมอบอํานาจ หนังสือรับรองวาจะแจงการเสียชีวิต และหนังสือรับรองการมีชีวิต 

             ๖. ดําเนินการเบิกจายเบี้ยยังชีพแกผูสูงอายุ โดยวิธีการเบิกจายเงินแลวแตความเห็นชอบของ อบต. 

ภายใตระเบียบท่ีเก่ียวของ 

             ๗. เก็บรวบรวมหลกัฐานการเบิกจายเงินไวเพ่ือการตรวจสอบ โดยหากจายเงินใหผูสูงอายุเปนเงินสดใหใช

หลักฐานใบสําคัญรับเงินตามแบบท่ีกระทรวงการคลังกําหนด 

             ๘. ในกรณีท่ีผูสูงอายุเสียชีวิตระหวางงวด ใหเปนสิทธิของทายาทตามพินัยกรรมท่ีผูสูงอายุระบุไวหรือหาก

ไมมีพินัยกรรมใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินเสนอหนวยงานเจาของงบประมาณเพ่ือดําเนินการระงับการจายเงิน 

             ๙. ในกรณีท่ีไดรับการรองเรียนวาผูสูงอายุท่ีรับเบี้ยยังชีพมีคุณสมบัติไมเหมาะสม ใหดําเนินการตรวจสอบ

และรายงานหนวยงานเจาของงบประมาณทราบเพ่ือทําการระงับตอไป 

             ๑๐. เยี่ยมเยียนและติดตามผลผูสูงอายุท่ีไดรับเบี้ยยังชีพ โดยหากพบปญหาและอุปสรรคในการ

ดําเนินงานใหดําเนินการชวยเหลือและใหคําปรึกษาแนะนํา 

             ๑๑. ประชาสัมพันธการดําเนินงานเบี้ยยังชีพผูสูงอายุใหประชาชนในทองถ่ินไดรับทราบทุกรูปแบบ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

สวนท่ี  ๒ 

คูมือการปฏบิัติงาน  

การใหบริการสวัสดิการดานเบี้ยความพิการ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



                                                     ๑๕ 

บทที่ ๑ 

ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับเบ้ียความพิการ 

................................. 
 

 

๑. ความเปนมาการใหบริการสวัสดิการเบ้ียความพิการ 

              เดิมการใหความชวยเหลือคนพิการ เปนบริการท่ีจัดโดยภาคเอกชนเปนสวนใหญ มีรัฐดําเนินการเพียง

เล็กนอย โดยมีกลุมเปาหมายเฉพาะคนพิการท่ีมาขอรับบริการ ซ่ึงประสพความทุกขยากเดือดรอน และมีรูปแบบ

ของการใหความชวยเหลือในลักษณะของการใหหรือการสงเคราะหเปนรูปธรรม เชน เงิน สิ่งของเครื่องอุปโภค

บริโภคท่ีจําเปนตอการดํารงชีพ 

              ตอมาการชวยเหลือไดขยายไปสูการปองกัน การบําบัดรักษา และการฟนฟูสภาพทางการแพทย 

การศึกษา อาชีพ และสังคมใหแกคนพิการท่ีสามารถพัฒนาไดในกลุมเปาหมายเดิม ดังนั้นคนพิการท่ีเขาถึงสวัสดิการ

สังคมดังกลาวจึงมีเพียงสวนนอย ซ่ึงสวัสดิการสังคมท่ีจัดใหแกคนพิการในประเทศไทยนั้น มีรายละเอียดดังนี้ 

๑.๑  การฟนฟูสมรรถภาพคนพิการทางการแพทย  จัดบริการชวยเหลือทางการแพทยแกคนพิการตาม 

กระบวนการการฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทยอยางตอเนื่อง เพ่ือเสริมสรางสมรรถภาพคนพิการใหดีข้ึน 

๑.๒  การฟนฟูสมรรถภาพคนพิการทางการศึกษา จัดการศึกษาแกคนพิการในวัยเรียนในระบบการศึกษาใน

โรงเรียนโดยเรียนรวมกับเด็กปกติ ตั้งแตการศึกษาภาคบังคับการศึกษาสายสามัญหรืออุดมศึกษาตามแผนการศึกษา

แหงชาติ 

๑.๓  การฟนฟูสมรรถภาพคนพิการทางดานอาชีพ โดยจัดบริการฝกอาชีพใหแกคนพิการในวัยทํางาน ใน 

ลักษณะของการฝกอบรมในงานวิชาชีพและการเตรียมความพรอมในงานอาชีพ ในรูปแบบของการศึกษาวิชาชีพใน

โรงเรียนหรอืสถาบันการฝกอบรมในลักษณะรูปแบบศึกษารวมกับคนท่ัวไป 

๑.๔  การฟนฟูสมรรถภาพคนพิการทางสังคม โดยไดมีการออกกฎกระทรวงเพ่ือจัดสิ่งอํานวยความสะดวก 

ท้ังในสถานท่ีและบริการสาธารณะสําหรับคนพิการเพ่ือสงเสริมใหคนพิการสามารถพ่ึงพาตนเอง มีสวนรวมในกิจการ

สังคมและสามารถใชชีวิตอยูในสังคมไดโดยสะดวกและปลอดภัยเทาเทียมกับสมาชิกอ่ืนในสังคม  

๑.๕  การสงเคราะหคนพิการในสถานสงเคราะห ถือเปนแนวทางสุดทายในการใหความชวยเหลือคนพิการ 

ทุกประเภทความพิการ 
 

๒.  ความเปนมาของเบ้ียความพิการ 

              ปจจุบันการเพ่ิมจํานวนของคนพิการเปนสาเหตุหนึ่ง ซ่ึงเกิดจากการพัฒนาทางการแพทย และการ

สาธารณะสุขท่ีเจริญกาวหนา และการตั้งครรภนอกสมรสท่ีเกิดข้ึนจากกลุมนักเรียนวัยรุน  คนงานกอสรางสวนใหญ

จะใชวิธีขจัดปญหาโดยการทานยาขับ  แตไมเปนผลสําเร็จ ดังนั้น เม่ือใหกําเนิดเด็กพิการแลวมักจะทอดท้ิงไวตาม

โรงพยาบาลหรือท่ีสาธารณะตางๆจึงนับเปนภาระแกสังคมเปนอยางมาก 

              การจายเบี้ยความพิการมีวัตถุประสงคเพ่ือ  จัดสวัสดิการสังคมท่ีเนนใหคนพิการอาศัยอยูกับครอบครัว 

โดยครอบครัวและชุมชน  ไดมีบทบาทในการดูแลและแกไขปญหาของคนพิการ  วิธีการใหสงเคราะหเบี้ยความพิการ 



๑๖ 

 

ดําเนินการภายใตระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงินเบี้ยความพิการใหคนพิการขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน พ.ศ.  ๒๕๕๓ และแกไชเพ่ิมเติม  ฉบับท่ี  ๒  พ.ศ.  ๒๕๕๙  โดยท่ีเปนการสมควรกําหนดหลักเกณฑการ

จายเงินเบี้ยความพิการ  ใหคนพิการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  เพ่ือใหสอดคลองกับระเบียบคณะกรรมการ

สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ วาดวยหลักเกณฑและวิธีการสวัสดิการเบี้ยความพิการ พ.ศ.  

๒๕๕๒  ลงวันท่ี  ๒๓  พฤศจิกายน  ๒๕๕๒  ซ่ึงออกโดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๐ (๙)  แหง

พระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.  ๒๕๕๐ ดังนี้ 
 

๑. คุณสมบัติของผูมีสิทธิจะไดรับเงินเบ้ียความพิการ 

                ผูท่ีมีสิทธิไดรับพิจารณาการสงเคราะหเบี้ยยังชีพคนพิการจะตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม 

ดังนี้ 

๑.๑  มีสัญชาติไทย 

๑.๒  มีภูมิลําเนาอยูในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ินตามทะเบียนบาน 

๑.๓  มีบัตรประจําตัวคนพิการตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ 

๑.๔  ไมเปนบุคคลซ่ึงอยูในความอุปการะของสถานสงเคราะหของรัฐ 
 

๒. ข้ันตอนการย่ืนคําขอ 

     ใหคนพิการท่ีไดจดทะเบียนคนพิการ  ตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ 

ลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยความพิการดวยตนเอง  ตอองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีตนมีภูมิลําเนา 

ณ  ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลนาตาล หรือสถานท่ีท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินกําหนด และมีสิทธ ิ

รับเงินเบี้ยความพิการในเดือนถัดไป โดยมีหลักฐานพรอมสําเนาท่ีผูขอรับเงินเบี้ยความพิการ ลงลายมือชื่อ 

รับรองความถูกตอง  ดังตอไปนี้ 

     ๒.๑  บัตรประจําตัวคนพิการตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ 

๒.๒  ทะเบียนบาน 

                         ๒.๓  สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร สําหรับกรณีท่ีผูขอรับเงินเบี้ยความพิการประสงคขอรับเงิน

เบี้ยความพิการผานธนาคาร 

                  ในกรณีท่ีคนพิการเปนผูเยาวซ่ึงมีผูแทนโดยชอบธรรม คนเสมือนไรความสามารถหรือคนไร

ความสามารถ ใหผูแทนโดยชอบธรรม ผูพิทักษ หรือผูอนุบาลแลวแตกรณี ยื่นคําขอแทนโดยแสดงหลักฐานการเปน

ผูแทนดังกลาว 

                  สําหรับคนพิการในกรณีอ่ืนนอกจากบุคคลในเบื้องตน ซ่ึงไมอาจยื่นคําขอไดดวยตนเอง ใหผูดูแล

คนพิการยื่นคําขอแทนโดยใหผูท่ีเชื่อถือไดรับรองสถานะของคนพิการ แตตองนําหลักฐานของคนพิการและผูดูแล 

คนพิการแสดงตอเจาหนาท่ีดวย 

             ในกรณีคนพิการซ่ึงไดรับเงินเบี้ยความพิการจากองคกรปกครองสวนทองถ่ินหนึ่ง  และยาย

ภูมิลําเนาไปอยูองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืน หรือกรุงเทพมหานคร ใหคนพิการนั้นลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงิน 



๑๗ 

เบี้ยความพิการดวยตนเอง  ตอองคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงใหมท่ีตนมีภูมิลําเนา และใหไดรับเงินเบี้ยความพิการ

จากองคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงใหม  ในเดือนถัดไป ท้ังนี้ องคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงใหมตองไดรับการ

ยืนยันจากองคกรปกครองสวนทองถ่ินเดิม  ท่ีจายเงินเบี้ยความพิการเพ่ือไมใหเกิดความซํ้าซอน” 
 

๓.  การตรวจสอบและจัดทําทะเบียนประวัติผูมีสิทธิ 

  ๑.  ภายในเดือนมกราคมของทุกป  ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินบันทึกรายชื่อคนพิการ  ท่ีมีสิทธิ

ไดรับเงินเบี้ยความพิการ  ในระบบสารสนเทศ  พรอมท้ังรายงานตามท่ีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินกําหนด  

เพ่ือใชเปนขอมูลในการขอตั้งงบประมาณและจัดสรรงบประมาณ”                 

                    ๒.  ภายในเดือนตุลาคมของทุกป  องคการบริหารสวนตําบลนาตาลจะดําเนินการตรวจสอบสถานะ

ความพิการและการดํารงอยูของคนพิการ 
 

๔. งบประมาณและวิธีการจายเงินเบ้ียความพิการ 

                            ๔.๑  การตั้งงบประมาณและวิธีการแจกเบี้ยความพิการใหคนพิการขององคการบริหารสวน                                

ตําบลนาตาลดําเนินการตามกฎหมายวาดวยการจายเบี้ยความพิการ 

                            ๔.๒  การจายเงินเบี้ยความพิการใหจายในอัตราเดือนละหารอยบาท หรือตามมติ

คณะรัฐมนตรี 

       ๔.๓  การจายเงินเบี้ยความพิการใหแกผูมีสิทธิตามระเบียบนี้ ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

จายเปนเงินสด หรือโอนเขาบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผูมีสิทธิรับเบี้ยความพิการหรือในนามผูดูแลคนพิการเปน

รายเดือนภายในวันท่ี ๑๐ ของทุกเดือน หากลาชาเกินกวากําหนดดังกลาว ตองเปนกรณีจําเปนอันมิอาจกาวลวงได 

      ในการจายเงินใหแกผูดูแลคนพิการ ตองตรวจสอบจนแนใจวาเปนบุคคลเดียวกับผูดูแลคน 

พิการ และตองไดรับการยืนยันวาผูมีสิทธิไดรับเบี้ยความพิการยังมีชีวิตอยู 

        การโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารใหเปนไป  ไปตามท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินกําหนด

หรือตามท่ีตกลงกันเปนอยางอ่ืน 

                   หมายเหตุ  ปจจุบัน (ปงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๕๘) เบี้ยยังชีพคนพิการ  ๘๐๐ บาท/คน/เดือน 
 

๕. การส้ินสุดการไดรับเงินเบ้ียความพิการ 

           สิทธิของผูไดรับเงินเบี้ยความพิการจะสิ้นสุดลงในกรณีดังตอไปนี้ 

๕.๑ ตาย 

๕.๒ ขาดคุณสมบัติตามขอ  ๖ 

๕.๓ แจงสละสิทธิการขอรับเงินเบี้ยความพิการ เปนหนังสือตอองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ี 

ตนสิทธิไดรับเบี้ยความพิการ 

      กรณีสิทธิไดรับเงินเบี้ยความพิการดังกลาวสิ้นสุดลง ใหผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน   

     สั่งระงับการจายเงินเบี้ยความพิการสําหรับบุคคลดังกลาวทันที 

                          กรณีผูรับเงินเบี้ยความพิการตาย ใหนายทะเบียนอําเภอ หรือนายทะเบียนทองถ่ินแจงการ  



    ๑๘ 

 

      ตายตอองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีผูตายมีชื่อในทะเบียนภายในเจ็ดวันนับแตวันท่ีนายทะเบียนอําเภอหรือ 

     นายทะเบียนทองถ่ินไดรับแจงการตายและใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีผูตายมีชื่ออยูในทะเบียนนั้น แจงแก   

     องคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีจายเบี้ยความพิการ 

                           กรณีผูรับเงินเบี้ยความพิการขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะตองหาม ใหองคกรปกครองสวน  

     ทองถ่ินปดประกาศไวโดยเปดเผย ณ ท่ีทําการองคกรปกครองสวนทองถ่ินหรือสถานท่ีท่ีองคกรปกครองสวน   

     ทองถ่ินกําหนดเปนเวลาไมนอยกวาสิบหาวันหากไมมีผูคัดคาน ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินพิจารณาสั่งถอน  

     รายชื่อ และระงับการจายเงินเบี้ยความพิการทันที 

                             ในกรณีท่ีมีการคัดคานใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินตรวจสอบขอเท็จจริงใหชัดเจนเพ่ือ  

     พิจารณาดําเนินการตามสมควรแกกรณีตอไป                                   

๖. หนาท่ีของผูรับเบ้ียความพิการ 

                       ๖.๑  ตรวจสอบรายชื่อของตัวเอง 

                       ๖.๒  เม่ือยายภูมิลําเนาจากองคการบริหารสวนตําบลนาตาล ไปอยูภูมิลําเนาอ่ืน 

                       ๖.๓  ตองแจงขอมูลเพ่ือใหองคการบริหารสวนตําบลนาตาล ไดรับทราบ 

             ๖.๔  ใหผูท่ีรับเบี้ยความพิการแสดงการมีชีวิตอยูตอ องคการบริหารสวนตําบลนาตาล   

                  ระหวาง  ๑.๕ ตุลาคม  ของทุกป 

 ๖.๕  กรณีตาย ใหญาติของผูรับเงินเบี้ยยังชีพแจงการตาย ให องคการบริหารสวนตําบลนาตาล   

      ทราบ (พรอมสําเนามรณบัตร)       
 

 ๗. การติดตามผลการจายเบ้ียความพิการ 

                    ข้ันตอน/วิธีปฏิบัติ 

                      ๗.๑  ใหองคการบริหารสวนตําบลนาตาล  ติดตามผลการจายเบี้ยความพิการ วาผูสูงพิการไดรับ

เงินตรงตามระยะเวลาท่ีกําหนดและไดรับเงินครบหรือไม  นอกจากนี้ทําหนาท่ีใหคําปรึกษาแนะนําและพิจารณาให

ความชวยเหลือในปญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึน 

                      ๗.๒  ในกรณีท่ีมีการรองเรียนวาผูพิการมีคุณสมบัติไมเหมาะสม ใหองคการบริหารสวนตําบล 

นาตาล  ตรวจสอบและหากขาดคุณสมบัติจริงใหระงับการจายเงินทันที 
 

๘.  การรายงานผลการดําเนนิงาน 

                      ข้ันตอน/วิธีปฏิบัติ 

                      ๘.๑  องคการบริหารสวนตําบลนาตาลรายงาน  รายชื่อผูพิการท่ีไดข้ึนทะเบียนรับเบี้ยยังชีพให

ประชาชน รับทราบ โดยวิธกีารจัดทําทะเบียนรายชื่อผูพิการติดประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 

                      ๘.๒  หลังจากเบิกจายเงินใหผูพิการแลว รายงานผลการดําเนินการ  ใหผูบริหารทราบ 

                      ๘.๓  องคการบริหารสวนตําบลนาตาลราย  งานการเปลี่ยนแปลงผูพิการท่ีรับเบี้ยยังชีพให

หนวยงานเจาของงบประมาณทราบเม่ือมีการเปลี่ยนแปลง 



๑๙ 

แผนผังข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 

(การรับข้ึนทะเบียนผูพิการ) 

 
 

ย่ืนคําขอข้ึนทะเบียนฯพรอมเอกสารหลักฐาน 

                                                                                         ๓  นาที/ราย 

 

 

 

           เจาหนาท่ีตรวจสอบเอกสารหลักฐาน               รวบรวมเอกสารเสนอคณะกรรมการ 

                       สัมภาษณ/บันทึกขอมูลเพ่ิมเติม                      ตรวจสอบคุณสมบัติ 

                                ๒  นาที/ราย 

 

 

 

                              เอกสารสําหรับการ                   เสนอผูบังคับบัญชา (ผูบริหาร)  

                           รับข้ึนทะเบียนผูพิการ                           จัดทําประกาศรายช่ือ 

                  ๑. บัตรประจําตัวผูพิการ 

                  ๒. สําเนาทะเบียนบาน 

         ๓.  ใบมอบอํานาจ  (ถามี) 

         ๔.  สําเนาสมุดบัญชี  (กรณีโอนเขาบัญชี)              *  ข้ันตอนการข้ึนทะเบียนผูพิการเดิม  ๑๐ นาที/ราย เวลาปฏิบัติงานท่ีปรับลด ๓-๕ นาที    



๒๐ 
แผนผังแสดงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 

(การเบิก  -  จายเบ้ียความพิการ) 

 

จัดทําบัญชีรายช่ือและบันทึกขอความ 

(๑  วัน) 

 

เสนอผูบังคับบัญชาอนุมัติ                                

 

                                          ข้ันตอนการรับเงินสดเดิม  ๕  นาที/ราย 

      เอกสารสําหรับการรับเงินสด                    ปรับลด  ๑  นาที/ราย 

 ๑.  บัตรประจําตัวผูพิการ /ผูแทน                                  จัดทําฎีกาเบิกจายเงิน      ผูรับผิดชอบงานพัฒนาชุมชน  

     (กรณีมอบอํานาจ) 

 ๒.  หนังสือมอบอํานาจ  กรณีมอบอํานาจ                                                                           ๑  วัน 

      ตรวจฎีกา/จัดทําเช็คเบิกเงิน                     

(กองคลัง) 

 

 

      รับเงินผานธนาคาร            รันเงินสดภายในไมเกินวันท่ี  ๑๐  ของทุกเดือน 

 

 

        สงเอกสารธนาคาร         ยื่นบัตรประจําตัวผูพิการของผูมีสิทธิ/ใบมอบอํานาจ 

รับเงินไดไมเกิน  ๒  วันทําการ                                           จนท. ตรวจสอบรายชื่อ  ลงชือ่ผูรับเงิน



๒๑ 

                   
การดําเนินงานตามระเบียนกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบ้ียความ 

พิการใหคนพิการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.  ๒๕๕๓  แกไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี  ๒  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
************************* 

  

fnv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  คนพิการ (ขอ ๖) 

- มีสัญชาติไทย 

- มีภูมลําเนาในเขตเทศบาลฯตามทะเบียนบาน 

- มีบัตรประจําตัวคนพิการตามกฎหมายวาดวยการสงเสริม 

  คุณภาพชีวิตคนพิการ 

- ไมเปนบุคคลซ่ึงอยูในความอุปการะของสถานสงเคราะหของรัฐ 

 

คุณสมบัติ 

ข้ันตอนการย่ืนคําขอ 
ยื่นคําขอลงทะเบียนไดตาม 

(ขอ ๗) 

คนพิการ  

ยื่นคําขอรับเงินเบี้ยความพิการ 

ตอ  อบต  

 

มีเอกสารประกอบดังนี้ 

- บัตรประจําตัวคนพิการ 

- ทะเบียนบาน 

- สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพรอมสําเนา 

   (กรณีประสงครับเงินผานธนาคาร) 

ดวยตนเอง ผูดูแลคนพิการ  ผูแทนโดยชอบ
ธรรม  ผูพิทักษ  หรือผูอนุบาล   

กรณียายภูมลําเนา กรณีคนท่ีมีสิทธิไดรับเบี้ยความพิการ

ยายเขามาใหมใหรับลงทะเบียนและให

ไดรับเงินเบี้ยความพิการในเดือนถัดไป 

การเบิกจาย 

ใหเบิกจายเปนรายเดือนๆ ละ  ๘๐๐  บาท  
ภายในวันท่ี  ๑๐  ของทุกเดือน   
 

เปนเงินสดหรือโอนเขาบัญชี 



๒๒ 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

****************************** 

ระยะเวลา การดําเนินงาน ผูปฏิบัต ิ
ภายในเดือนมกราคมของทุกป 

(ขอ ๙) 
 

บันทึกขอมูลผูพิการและแจงรายชื่อ
ผูมีสิทธิไดรับเงินฯให สถ.ทราบ 

สถ.จ. 

ภายในเดือนตุลาคมของทุกป 
(ขอ ๑๐) 

 

ตรวจสอบสิทธิฯผูขอรับเบี้ยและ
ผูสูงอายุแสดงตน 

         อบต.ฯ 

รับลงทะเบียนคนพิการท่ีไดจด

ทะเบียนคนพิการตามกฎหมายฯ 

(ขอ ๗) 
 

รับลงทะเบียนคนพิการรายใหม
และผูท่ียายเขามาในพ้ืนท่ี  เพ่ือรับ

เงินในปงบประมาณถัดไป 

อบต.ฯ 

        ตาย 

 

การส้ินสุดการรับ 

เบ้ียยังชีพ 

การติดตามผลการ

ดําเนนิงาน 

การดําเนินงานของ

เทศบาลฯ 

การดําเนินงานของ

จังหวัด 

ภายในเดือนตุลาคมของทุกป 

ภายในเดือนกุมภาพันธของทุกป 

- ขาดคุณสมบัติ 

 - แจงสละสิทธิ  

  ขอรับเงิน 

 

ผูบริหารสั่งระงับจายฯทันที 

 

  เทศบาลฯปดประกาศในท่ีเปดเผยไมนอยวา 15 วัน 
- กรณีไมมีใครคัดคาน สั่งถอดถอนและระงับการจายฯ 
- กรณีมีการคัดคาน ใหเทศบาลฯตรวจสอบใหชัดเจน 
  จึงดําเนินการตามสมควรแกกรณี 

 

เทศบาลฯดําเนินการ ดังนี้ 

- ตรวจสอบสถานะของผูรับเบี้ยยังชีพ 

- แจงผูมีสิทธิฯแสดงตนดวยตนเองหรือการ  

  รับรองของนายทะเบยีนอําเภอ/ทองถ่ิน 

แจงรายชื่อผูมีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพให  

ส.ถ.ทราบ 

สรป 



 

 

 

 

 

 

 

คูมือการปฏบิัติงาน  

การใหบริการสวัสดิการดานเบี้ยยังชีพ 

ผูติดเชื้อเอดส 

 

 

 

 

 

 
 



                                                                                                                    ๒๓ 
 

การจัดสวัสดิการเบ้ียยังชีพผูปวยเอดส 

........................... 

“ผูปวยเอดส”หมายความวาผูปวยเอดสท่ีแพทยไดรับรองและทําการวินิจฉัยแลว 

“ผูอุปการะ”หมายความวา บรรดาผูดูแลผูปวยเอดส เชน บิดา มารดา บุตร สามีภริยา ญาติพ่ีนองหรือบุคคล

อ่ืนท่ีผูปวยเอดสไดรับการชวยเหลือ 

                ปจจุบันผูปวยเอดสมีจํานวนมาก ท้ังในหมูบานตามชนบทและชุมชนในเมือง ซ่ึงสวนใหญมีสภาพความ

เปนอยูยากจน บางรายมีอาการเจ็บปวยคอนขางรุนแรง สุขภาพรางการทรุดโทรม ไมสามารถประกอบอาชีพเลี้ยง

ตนเองได ขาดผูอุปการะดูแล ถูกรังเกียจจากสังคม กอใหเกิดปญหาอยางตอเนื่องกับผูติดเชื้อเอดส ผูปวยเอดสและ

ครอบครัว ดังนั้น จึงจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองมีสวัสดิการสังคมเพ่ือรองรับกับปญหาของผูไดรับผลกระทบจากโรค

เอดสเหลานี้ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย จึงไดมีโครงการ

จัดสวัสดิการแกผูติดเชื้อเอดสลงสูองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

วัตถุประสงค 

                ๑  .เพ่ือสงเสริมใหผูปวยเอดสสามารถใชชีวิตอยูรวมกับครอบครัวและชุมชนไดตามปกติ 

                ๒  .เพ่ือเปนการบรรเทาปญหาความเดือดรอน ดานคาครองชีพใหแกครอบครัวของผูปวยเอดส ให

สามารถครองชีพไดตามอัตภาพ 
 

วิธีการดําเนินการ 

                 การใหการสงเคราะหเบี้ยยังชีพแกผูปวยเอดส โดยองคการบริหารสวนตําบลนาตาล เปนผูดําเนินการ

ภายใตระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงินสงเคราะหเพ่ือการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.

๒๕๔๘ 

คุณสมบัติของผูรับเบ้ียยังชีพเอดส 

                ๑.  เปนผูปวยเอดสท่ีแพทยไดรับรองและทําการวินิจฉัยแลว 

                ๒.  มีภูมิลําเนาอยูในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

                ๓.  มีรายไดไมเพียงพอแกการยังชีพ หรือถูกทอดท้ิง หรือขาดผูอุปการะเลี้ยงดู หรือไมสามารถ

ประกอบ อาชีพเลี้ยงตนเองได ผูปวยเอดสท่ีมีคุณสมบัติขางตนและมีความประสงค จะขอรับเงินสงเคราะหใหยื่นคํา

ขอตอผูบริหารทองถ่ินท่ีตนเองมีภูมิลําเนาอยู  ในกรณีท่ีผูปวยเอดสไมสามารถดําเนินการ  มายื่นคําขอรับการ

สงเคราะหดวยตนเองได จะมอบอํานาจใหผูอุปการะมาดําเนินการแทนก็ได 

หลักฐานการขอรับเบ้ียยังชีพเอดส 

                ๑. ใบรับรองแพทยโดยใหระบุถึงผลการตรวจเลือดและอาการเจ็บปวยท่ีปรากฏ 

                ๒. ทะเบียนบานของผูปวย 

                ๓. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูปวยเอดส 

                ๔. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพรอมสําเนา สําหรับกรณีผูปวยเอดสประสงครับเงินสงเคราะหผาน

ธนาคาร 



                                                                                                                    

๒๔ 
 

งบประมาณและวิธีการจายเงินสงเคราะหเพ่ือการยังชีพผูปวยเอดส 

                องคการบริหารสวนตําบลนาตาล อาจตั้งงบประมาณของตนเอง  หรือขอรับการสนับสนุนงบประมาณ

จากองคการบริหารสวนจังหวัดสกลนคร เพ่ือใหการสงเคราะหไดในกรณีดังนี้ 

                ๑. จายใหแกผูปวยเอดสตามบัญชีรายชื่อท่ีไดรับอนุมัติจากผูบริหารทองถ่ิน 

               ๒. จายสมทบใหแกผูปวยเอดสตามบัญชีรายชื่อท่ีไดรับการสงเคราะหงบประมาณเบี้ยยังชีพจากรัฐอยู

เดิม ในกรณีท่ีอัตราท่ีไดรับจากรัฐนอยกวาอัตราท่ีองคการบริหารสวนตําบลนาตาลจายใหแกผูมีสิทธิไดรับเงิน 

                 ในกรณีในการจายเงินใหแกผูระบมอบอํานาจตองตรวจสอบจนแนใจวาเปนบุคคลเดียวกับผูท่ีไดรับ

มอบอํานาจและตองไดรับการยืนยันวาผูมีสิทธิไดรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุยังมีชีวิตอยู 

                 หากเปนการโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคาร  ใหองคการบริหารสวนตําบลนาตาลบันทึกรายละเอียด

การโอนเงินในบัญชีการจายเงินสงเคราะห โดยใชหลักฐานการโอนเงิน  เปนหลักฐานประกอบการจายเงินและให

เก็บรักษาหลักฐานการจาย  หรือโอนเงินสงเคราะหเพ่ือการยังชีพไวเพ่ือการตรวจสอบ 

               ๓. การจายเงินใหจายไดในอัตราดังนี้ 

                    ๓.๑  จายตามอัตราท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด 

                    ๓.๒  หากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  มีความประสงคจายเกินกวาอัตราท่ีกําหนด สามารถ

กระทําได ท้ังนี้ตองไมเกินกวาสองเทาของอัตราท่ีกําหนด หรือไมเกินกวาหนึ่งพันบาท โดยใหเสนอสภาทองถ่ิน

พิจารณาอนุมัติและใหคํานึงถึงสถานะการคลัง ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

                    ๓.๓  การจายเงินใหแกผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะหแตละประเภทใหจายไดในอัตราเดียวกัน ดวยวิธี

หนึ่งวิธีใดตามความประสงคของผูมีสิทธิไดรับเงินเงินสงเคราะห ดังตอไปนี้ 

                     (๑)  จายเปนเงินสดหรือโอนเขาบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผูมีสิทธิ์ไดรับเงินสงเคราะห 

                     (๒)  จายเปนเงินสดหรือโอนเขาบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลท่ีไดรับมอบอํานาจ

จากผูมีสิทธิ์ไดรับเงินสงเคราะห 
                  

การส้ินสุดการไดรับเงินเบ้ียยังชีพผูปวยเอดส 

          สิทธิของผูไดรับเงินเบี้ยยังชีพผูปวยเอดสสิ้นสุดลงในกรณีตอไปนี้ 

    ๑.  ตาย 

    ๒.  ขาดคุณสมบัติ 

    ๓.  แจงสละสิทธิการขอรับเงินเบี้ยผูปวยเอดส เปนหนังสือตอองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีตนมีสิทธิ 

ไดรับเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส 

           กรณีสิทธิไดรับเงินเบี้ยยังชีพผูปวยเอดสดังกลาวสิ้นสุดลง ใหผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน สั่งระงับ

การจายเงินเบี้ยยังชีพผูปวยเอดสสําหรับบุคคลดังกลาวทันที 

 

 



๒๕ 
 

หนาท่ีของผูรับเบ้ียยังชีพผูปวยเอดส 

            ๑. ตรวจสอบรายชื่อของตัวเอง 

            ๒. เม่ือยายภูมิลําเนาจากองคการบริหารสวนตําบลนาตาล ไปอยูภูมิลําเนาอ่ืน 

            ๓. ตองแจงขอมูลเพ่ือใหองคการบริหารสวนตําบลนาตาล ไดรับทราบ 

 ๔. ใหผูท่ีรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุแสดงการมีชีวิตอยูตอ องคการบริหารสวนตําบลนาตาล ระหวาง ๑ – ๕    

      ตุลาคม  ของทุกป 

 ๕. กรณีตาย ใหญาติของผูรับเงินเบี้ยยังชีพแจงการตาย ให องคการบริหารสวนตําบลนาตาลทราบ  

                                                                                                               
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


