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องค์การบริหารส่วนต าบลกระโทก มีภารกิจหลักในการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพให้กับ
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548 ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ. 2552 ข้อ 12 ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 18 ตุลาคม  2554 ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับท่ี  2)  พ.ศ. 2560  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงิน
เบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 ท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี  
2)  พ.ศ. 2559     

ดังนั้น เพื่อให้ประชาชนท่ีมาขอรับบริการได้มีความเข้าใจท่ีถูกต้องมีแนวทางในการปฏิบัติ
ท่ีชัดเจน ซึ่งจะน าไปสู่ความสะดวก รวดเร็ว และถูกต้องในการขอรับบริการในเรื่องดังกล่าว
องค์การบริหารส่วนต าบลกระโทก จึงได้จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ
ผู้ป่วยเอดส์ ขึ้น 

  
องค์การบริหารส่วนต าบลกระโทก  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือฉบับนี้จะเป็นส่วนหนึ่งท่ีท าให้

ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ มีความเข้าใจท่ีถูกต้องถึงสิทธิพึงได้รับ และเป็นแนวทางใน  
การปฏิบัติงาน ตลอดจนเป็นเกณฑ์การลดดุลพินิจของเจ้าหน้าท่ีในการปฏิบัติงาน เพื่อประโยชน์
สูงสุดในการบริการประชาชนต่อไป 

 
 
 
 
 

 
                                   ส านักปลัด งานพัฒนาชุมชน 

                                   องค์การบริหารส่วนต าบลกระโทก 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
ความหมายของเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ  

เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุหมายถึง สวัสดิการส าหรับผู้สูงอายุรูปแบบหนึ่ง เพื่อจัดสรรงบประมาณ
ของรัฐบาลในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้กับผู้สูงอายุในชุมชน หรือในหมู่บ้านต่างๆ ท่ัวประเทศ    
ซึ่งประสบปัญหาความเดือดร้อน เนื่องจากไม่มีรายได้เพียงพอแก่การยังชีพ ขาดผู้อุปการะเลี้ยงดู    
ถูกทอดทิ้ง และไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ ให้สามารถด ารงชีวิตอยู่ในครอบครัวและ
ชุมชนได้โดยปกติตามควรแก่อัตภาพ โดยให้ความช่วยเหลือแก่ผู้สูงอายุเป็นเงินจนตลอดชีพ 

 

ความเป็นมาของเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
  การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเป็นกิจกรรมหนึ่งท่ีกรมประชาสงเคราะห์ด าเนินการมา
ตั้งแต่ ปี พ.ศ.2536 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 3 มีนาคม 2535 ซึ่งเห็นชอบให้กรม
ประชาสงเคราะห์ด าเนินโครงการกองทุนส่งเสริมสวัสดิการผู้สูงอายุและครอบครัวในชุมชน      
เพื่อจัดสรรงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนสงเคราะห์เบี้ยยังชีพช่วยเหลือผู้สูงอายุท่ีประสบปัญหา
ความเดือดร้อนในด้านต่างๆ โดยกระทรวงการคลังได้อนุมัติหลักการเบิกจ่ายเงินตามโครงการ 
ดังกล่าว เป็นเบี้ยยังชีพสาหรับผู้สูงอายุคนละ 200 บาท/เดือน จนตลอดชีพ และรัฐบาลได้ให้
ความส าคัญต่อผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง จึงได้เพิ่มจ านวนผู้สูงอายุท่ีรับเบี้ยยังชีพเพิ่มมากขึ้นทุกปี 
จนถึงปี พ.ศ.2542 รัฐบาลได้เพิ่มเงินเพิ่มพิเศษในภาวะเศรษฐกิจถดถอยให้แก่ผู้สูงอายุท่ีรับเบี้ยยัง
ชีพอีกคนละ 100 บาท/คน/เดือน รวมเบี้ยยังชีพท่ีผู้สูงอายุได้รับคนละ 300 บาท/คน/เดือน      
จนตลอดชีพ ปัจจุบันรัฐบาลได้จัดสรรเงินเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุทุกคนท่ีมีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป 
แบบตามขั้นบันได 
  
วัตถุประสงค์ในการด าเนินงาน  

1. เพื่อเป็นการกระจายบริการของรัฐให้แก่ผู้สูงอายุ  
2. เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกาลังใจให้กับผู้สูงอายุ ว่ารัฐไม่ได้ทอดทิ้ง แต่พยายามให้

ความ ช่วยเหลือและยังเห็นความส าคัญของผู้สูงอายุ  
3. เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถดารงชีวิตอยู่ในชุมชน โดยไม่ต้องอยู่ในสถานสงเคราะห์ของ    

รัฐบาล ซึ่งเป็นทางเลือกสุดท้ายท่ีจะช่วยเหลือผู้สูงอายุ  
 
 
 
 
 
 
 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ 



 
 
 
 

 
 

 
1. ด้านเศรษฐกิจ 

ท าให้ผู้สูงอายุสามารถใช้ชีวิตในช่วงสุดท้ายอย่างมีความสุขตามควรแก่อัตภาพ อันเป็น    
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุให้มีมาตรฐานสูงขึ้น ได้รับการตอบสนองความต้องการด้าน
ปัจจัย 4 และถือเป็นการกระจายรายได้ไปสู่ประชากรท่ีสมควรได้รับการช่วยเหลือในบั้นปลายของ
ชีวิต 

 

2. ด้านสังคม 
เป็นกิจกรรมท่ีปลุกจิตสานึกของชุมชนท่ีมีผู้สูงอายุถูกทอดท้ิง ได้ร่วมกันป้องกันแก้ไข

ปัญหาของชุมชน ไม่ทอดท้ิงผู้สูงอายุในชุมชน และเป็นการใช้ชุมชนเป็นฐานในการให้บริการเพื่อ
อ านวยความสะดวกให้แก่ผู้สูงอายุ 

 

3. ด้านจิตใจ 
ก่อให้เกิดความรู้สึกมั่นคงทางจิตใจ รู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า สามารถดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้

อย่างมีความสุข ตลอดจนเป็นท่ีพึ่งของบุตรหลานและครอบครัว 
 
 
 
 
 
 

1. มีสัญชาติไทย 
2. มีภูมิล าเนาอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามทะเบียนบ้าน 
3. มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ซึ่งได้ลงทะเบียน และยื่นค าขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุต่อ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4. ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ ผู้รับเงินบ านาญ เบี้ยหวัด บ านาญพิเศษ หรือเงินอื่นใดใน
ลักษณะเดียวกัน  

5. ผู้สูงอายุท่ีอยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ได้รับเงินเดือน 
ค่าตอบแทน รายได้ประจ า หรือผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นท่ีรัฐหรือองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจัดให้เป็นประจา ยกเว้นผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จ่ายเงินสงเคราะห์เพือ่การยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 

 

ประโยชน์ของการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ 

 

คุณสมบัติของผู้สูงอายุที่มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
จ านวนเงินเบี้ยยังชีพท่ีผู้สูงอายุจะได้รับในปัจจุบัน(ปี 2558) คิดในอัตราเบี้ยยังชีพแบบ

ขั้นบันไดแบบ “ขั้นบันได” หมายถึง การแบ่งช่วงอายุของผู้สูงอายุเป็นช่วงๆ หรือเป็นขั้น ขึ้นไป
เรื่อยๆ โดยเร่ิมตั้งแต่อาย ุ60 ปี 
 

  ๑. อายุ  60 – 70  ปี  ได้รับคนละ   600   บาทต่อเดือน 
 ๒. อายุ  70 - 79  ปี  ได้รับคนละ   700    บาทต่อเดือน 
 ๓. อายุ  80 – 89  ปี  ได้รับคนละ   800   บาทต่อเดือน 
 ๔. อายุ  90  ปีขึ้นไป  ได้รับคนละ 1,000   บาทต่อเดือน 

 

 

 
 
 
 
 

การค านวณเงินเบี้ยยังชีพแบบขั้นบันได 
 

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


 
 

 
 
 
1. การยื่นค าขอ 
ขั้นตอน/วิธีปฏิบัติ 

การเปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่เดือนตุลาคม –  เดือนพฤศจิกายน   และเดือนมกราคม  - 
เดือนกันยายน   โดยยื่นค าขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุด้วยตนเองต่อองค์การบริหารส่วนต าบล    
กระโทก หรือ สถานท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลกระโทกก าหนด โดยมีหลักฐานดังนี้ 

1.1 บัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรอื่นท่ีออกโดยหน่วยงานของรัฐท่ีมีรูปถ่ายพร้อม
ส าเนา 

1.2  ทะเบียนบ้านพร้อมส าเนา 
1.3  สมุดบัญชีเงินฝากพร้อมส าเนา ส าหรับกรณีท่ีผู้ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประสงค์

ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผ่านธนาคาร 
ในกรณีท่ีมีความจ าเป็นผู้สูงอายุท่ีไม่สามารถมาลงทะเบียนด้วยตนเองได้ อาจมอบอ านาจ

เป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้อ่ืนเป็นผู้ยื่นคาขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทนก็ได้ 
ในกรณีผู้สูงอายุท่ีได้รับเงินเบี้ยผู้สูงอายุจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณท่ี

ผ่านมาให้ถือว่าเป็นผู้ได้ลงทะเบียนและยื่นค าขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามระเบียบแล้ว 
ในกรณีผู้สู งอายุ ท่ีมีสิทธิรับเบี้ยผู้สู งอายุจากองค์การบริหารส่วน ต าบลกระโทก                

ย้ายภูมิล าเนาไปอยู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ให้องค์การบริหารส่วนต าบลกระโทกยังคงจ่าย           
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจนกว่าจะสิ้นปีงบประมาณนั้น หากมีความประสงค์จะรับเบี้ยยังชีพกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ต้องไปลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุท่ีองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ก่อนสิ้นปีงบประมาณ 

 

2. การตรวจสอบและจัดท าประวัติผู้มีสิทธิ 
ภายในเดือนกันยายนของทุกปี ให้องค์การบริหารส่วนต าบลกระโทกด าเนินการตรวจสอบ

สถานะของผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและให้ผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแสดงการด ารงชีวิตอยู่ต่อองค์การ
บริหารส่วนต าบลกระโทก โดยจะแสดงด้วยตนเองหรือให้มีการรับรองของนายทะเบียนอ าเภอหรือ
นายทะเบียนท้องถิ่นก็ได้ 

ในกรณีท่ีผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุไม่ได้ด าเนินการดังกล่าวให้องค์การบริหารส่วน
ต าบลกระโทก ตรวจสอบการด ารงชีวิตอยู่ของผู้สูงอายุดังกล่าวจากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร หรือ
หลักฐานอ่ืนท่ีสามารถตรวจสอบได้ 

 
 
 
 

กระบวนการด าเนินงานเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 



 
 
 

3. งบประมาณและวิธีการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
ขั้นตอน/วิธีปฏิบัติ 

3.1  การตั้งงบประมาณและวิธีการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้ด าเนินการตามกฎหมายว่า
ด้วยการนั้น 

3.2 การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้จ่ายในอัตราเดือนละตามขั้นบันได  หรือตามมติ
คณะรัฐมนตรี 

3.3 การจ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุให้แก่ผู้มีสิทธิ องค์การบริหารส่วนต าบลกระโทก     
โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  หรือในนามบุคคลท่ีได้รับ 
มอบอ านาจเป็นหนังสือจากผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเป็นรายเดือนภายในวันท่ี 10 ของทุก
เดือนในการจ่ายเงินให้แก่ผู้รับมอบอ านาจต้องตรวจสอบจนแน่ใจว่าเป็นบุคคลเดียวกับผู้ท่ีได้รับ
มอบอ านาจและต้องได้รับการยืนยันว่าผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุยังมีชีวิตอยู่การโอนเงิน
เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารให้เป็นไปตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลกระโทกก าหนดหรือตามท่ีตกลง
กันเป็นอย่างอื่น 

 

4. การสิ้นสุดการได้รับเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ 
สิทธิของผู้ได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจะสิ้นสุดลงในกรณีดังต่อไปนี้ 
4.1 ตาย 
4.2 อยู่ในความอุปการะของสถานสงเคราะห์ของรัฐ 
4.3 แจ้งสละสิทธิการขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเป็นหนังสือต่อองค์การบริหารส่วนต าบล

กระโทก 
4.4 มีต าแหน่งทางการเมือง (มีเงินเดือน) 
กรณีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุดังกล่าวสิ้นสุดลง ให้ผู้บริหารองค์การบริหารส่วน

ต าบลกระโทก  สั่งระงับการจ่ายเงินเบี้ยผู้สูงอายุส าหรับบุคคลดังกล่าวทันที 
กรณีผู้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตาย ให้นายทะเบียนอ าเภอ หรือนายทะเบียนท้องถิ่นแจ้ง

การตายต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีผู้ตายมีชื่อในทะเบียนภายในเจ็ดวันนับแต่วันท่ี                  
นายทะเบียนอ าเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นได้รับแจ้งการตายและให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ท่ีผู้ตายมีชื่ออยู่ในทะเบียนนั้น แจ้งแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 

กรณีผู้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้าม ให้องค์การบริหาร
ส่วนต าบลกระโทกปิดประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ ท่ีท าการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือสถานท่ี            
ท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลกระโทกก าหนดเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบห้าวันหากไม่มีผู้คัดค้าน                 
ให้องค์การบริหารส่วนต าบลกระโทกพิจารณาสั่งถอนรายชื่อ และระงับการจ่ายเงินเบี้ยผู้สูงอายุ
ทันที 

ในกรณีท่ีมีการคัดค้านให้องค์การบริหารส่วนต าบลกระโทกตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ชัดเจน
เพื่อพิจารณาด าเนินการตามสมควรแก่กรณีต่อไป 

 



 
 
5. หน้าที่ของผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 

5.1 ตรวจสอบรายชื่อของตัวเอง 
5.2 เมื่อย้ายภูมิล าเนาจากองค์การบริหารส่วนต าบลกระโทก ไปอยู่ภูมิล าเนาอ่ืน 
5.3 ต้องแจ้งข้อมูลเพื่อให้องค์การบริหารส่วนต าบลกระโทก ได้รับทราบ 
5.4 ให้ผู้ท่ีรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแสดงการมีชีวิตอยู่ต่อ องค์การบริหารส่วนต าบล            

กระโทก ระหว่างวันท่ี  1- 5 ตุลาคม ของทุกปี 
5.5 กรณีตาย ให้ญาติของผู้รับเงินเบี้ยยังชีพแจ้งการตาย ให้ องค์การบริหารส่วนต าบล 

กระโทกทราบ (พร้อมส าเนาใบมรณะบัตร) 
 

6. การติดตามผลการจ่ายเบี้ยยังชีพ 
ขั้นตอน/วิธีปฏิบัติ 

6.1 ให้องค์การบริหารส่วนต าบลกระโทก ติดตามผลการจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ ว่าผู้สูงอายุได้รับ
เงินตรงตามระยะเวลาท่ีก าหนดและได้รับเงินครบหรือไม่นอกจากนี้ทาหน้าท่ีให้ค าปรึกษาแนะน า
และพิจารณาให้ความช่วยเหลือในปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดขึ้น 

6.2 ในกรณีท่ีมีการร้องเรียนว่าผู้สูงอายุมีคุณสมบัติไม่เหมาะสม ให้องค์การบริหารส่วน
ต าบลกระโทก  ตรวจสอบและหากขาดคุณสมบัติจริงให้ระงับการจ่ายเงินทันที 

 

7. การรายงานผลการด าเนินงาน 
ขั้นตอน/วิธีปฏิบัติ 

7.1  องค์การบริหารส่วนต าบลกระโทก  รายงานรายชื่อผู้สูงอายุท่ีได้ขึ้นทะเบียนรับเบี้ย  
ยังชีพให้ประชาชน รับทราบ โดยวิธีการจัดท าทะเบียนรายชื่อผู้สูงอายุติดประกาศให้ทราบโดยท่ัว
กัน 

7.2 หลังจากเบิกจ่ายเงินให้ผู้สูงอายุแล้ว ให้องค์การบริหารส่วนต าบลกระโทก รายงานผล
การด าเนินการตามแบบรายงานเป็นรายเดือนให้อ าเภอจังหวัดทราบ 

7.3 องค์การบริหารส่วนต าบลกระโทก รายงานการเปลี่ยนแปลงผู้สูงอายุท่ีรับเบี้ยยังชีพให้
หน่วยงานเจ้าของงบประมาณทราบเมื่อมีการเปล่ียนแปลง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

ในการด าเนินงานเบ้ียยังชีพผู้สูงอาย ุซึ่งปัจจุบันได้เป็นภารกิจถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเป็นผู้รับผิดชอบ ดังนั้น บทบาทในการด าเนินงานของบุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง มีดังนี้ 

1. ส ารวจผู้สูงอายุท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมท่ีมีสิทธิจะได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในท้องถิ่นท่ี
ตัวเองรับผิดชอบ 

2. รวบรวมแบบการขอขึ้นทะเบียนท่ีผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ 
3. น าส่งรายชื่อผู้สูงอายุท่ีผ่านคุณสมบัติไปยังหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ เพื่อเสนอ    

ขออนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัดต่อไป 
4. จัดท าทะเบียนรายชื่อผู้สูงอายุท่ีได้รับเบี้ยยังชีพท่ีผ่านการอนุมัติแล้ว และติดประกาศ  

ในท่ีเปิดเผยต่อประชาชน 
5. แจ้งให้ผู้สูงอายุท่ีได้รับเบี้ยยังชีพทราบ จัดท าเอกสารหนังสือต่างๆตามแบบท่ีก าหนด

ได้แก่ หนังสือพินัยกรรม หนังสือมอบอ านาจ หนังสือรับรองว่าจะแจ้งการเสียชีวิต และหนังสือ
รับรองการมีชีวิต 

6. ด าเนินการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุ โดยวิธีการเบิกจ่ายเงินแล้วแต่ความเห็นชอบ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

7. เก็บรวบรวมหลักฐานการเบิกจ่ายเงินไว้เพื่อการตรวจสอบ โดยหากจ่ายเงินให้ผู้สูงอายุ
เป็นเงินสดให้ใช้หลักฐานใบส าคัญรับเงินตามแบบท่ีกระทรวงการคลังก าหนด 

8. ในกรณีท่ีผู้สูงอายุเสียชีวิตระหว่างงวด ให้เป็นสิทธิของทายาทตามพินัยกรรมท่ีผู้สูงอายุ
ระบุไว้หรือหากไม่มีพินัยกรรมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ
เพื่อด าเนินการระงับการจ่ายเงิน 

9.  ในกรณีท่ีได้รับการร้องเรียนว่าผู้สูงอายุท่ีรับเบี้ยยังชีพมีคุณสมบัติไม่เหมาะสม           
ให้ด าเนินการตรวจสอบและรายงานหน่วยงานเจ้าของงบประมาณทราบเพื่อท าการระงับต่อไป 

10. เยี่ยมเยียนและติดตามผลผู้สูงอายุท่ีได้รับเบี้ยยังชีพ โดยหากพบปัญหาและอุปสรรคใน
การด าเนินงานให้ด าเนินการช่วยเหลือและให้ค าปรึกษาแนะน า 

11.  ประชาสัมพันธ์การด าเนินงานเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้ประชาชนในท้องถิ่นได้รับทราบ     
ทุกรูปแบบ 
 
 

 

 

บทบาทของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 
 



 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

ภาพตัวอย่างการรบัเงินเบี้ยยังชีพ 
 



 
 
 
 
 
 
 

1. ความเป็นมาการให้บริการสวัสดิการเบี้ยยังชีพคนพิการ 
เดิมการให้ความช่วยเหลือคนพิการ เป็นบริการท่ีจัดโดยภาคเอกชนเป็นส่วนใหญ่ มีรัฐ

ด าเนินการเพียงเล็กน้อย โดยมีกลุ่มเป้าหมายเฉพาะคนพิการท่ีมาขอรับบริการ ซึ่งประสพความ
ทุกข์ยากเดือดร้อน  และมีรูปแบบของการให้ความช่วยเหลือในลักษณะของการให้หรือ             
การสงเคราะห์เป็นรูปธรรม เช่น เงิน สิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคท่ีจ าเป็นต่อการด ารงชีพต่อมา
การช่วยเหลือได้ขยายไปสู่การป้องกัน การบ าบัดรักษา และการฟื้นฟูสภาพทางการแพทย์ 
การศึกษาอาชีพ และสังคมให้แก่คนพิการท่ีสามารถพัฒนาได้ในกลุ่มเป้าหมายเดิม ดังนั้นคนพิการ
ท่ีเข้าถึงสวัสดิการสังคมดังกล่าวจึงมีเพียงส่วนน้อย ซึ่งสวัสดิการสังคมท่ีจัดให้แก่คนพิการใน
ประเทศไทยนั้น มีรายละเอียดดังนี้ 

1.1 การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการทางการแพทย์ จัดบริการช่วยเหลือทางการแพทย์แก่     
คนพิการตามกระบวนการการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์อย่างต่อเนื่อง  เพื่อเสริมสร้าง
สมรรถภาพคนพิการให้ดีขึ้น 

1.2 การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการทางการศึกษา จัดการศึกษาแก่คนพิการในวัยเรียนใน
ระบบการศึกษาในโรงเรียนโดยเรียนร่วมกับเด็กปกติ ตั้งแต่การศึกษาภาคบังคับการศึกษาสาย
สามัญหรืออุดมศึกษาตามแผนการศึกษาแห่งชาติ 

1.3 การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการทางด้านอาชีพ โดยจัดบริการฝึกอาชีพให้แก่คนพิการใน
วัยท างาน ในลักษณะของการฝึกอบรมในงานวิชาชีพและการเตรียมความพร้อมในงานอาชีพ     
ในรูปแบบของการศึกษาวิชาชีพในโรงเรียนหรือสถาบันการฝึกอบรมในลักษณะรูปแบบ        
ศึกษาร่วมกับคนท่ัวไป 

1.4  การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการทางสังคม โดยได้มีการออกกฎกระทรวงเพื่อจัดสิ่ง
อ านวยความสะดวกท้ังในสถานท่ีและบริการสาธารณะส าหรับคนพิการ เพื่อส่งเสริมให้คนพิการ
สามารถพึ่งพาตนเอง มีส่วนร่วมในกิจการสังคมและสามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้โดยสะดวก   
และปลอดภัยเท่าเทียมกับสมาชิกอื่นในสังคม 

1.5 การสงเคราะห์คนพิการในสถานสงเคราะห์ ถือเป็นแนวทางสุดท้ายในการให้ความ
ช่วยเหลือคนพิการทุกประเภทความพิการ 

 
 
 
 
 
 

 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเบี้ยยังชีพคนพิการ 
 



 
 
 
 

 
 

ความเป็นมาของโครงการเบ้ียยังชีพคนพิการ 
ปัจจุบันการเพิ่มจ านวนของคนพิการเป็นสาเหตุหนึ่ง ซึ่งเกิดจากการพัฒนาทางการแพทย์ 

และการสาธารณะสุขท่ีเจริญก้าวหน้า และการตั้งครรภ์นอกสมรสท่ีเกิดขึ้นจากกลุ่มนักเรียนวัยรุ่น 
คนงานก่อสร้างส่วนใหญ่จะใช้วิธีขจัดปัญหาโดยการทานยาขับแต่ไม่เป็นผลส าเร็จ  

ดังนั้นเมื่อให้ก าเนิดเด็กพิการแล้วมักจะทอดท้ิงไว้ตามโรงพยาบาลหรือท่ีสาธารณะต่างๆจึง
นับเป็นภาระแก่สังคมเป็นอย่างมากในการจัดตั้งโครงการเบี้ยยังชีพคนพิการมีวัตถุประสงค์เพื่อจัด
สวัสดิการสังคมท่ีเน้นให้คนพิการอาศัยอยู่กับครอบครัว โดยครอบครัวและชุมชนได้มีบทบาทใน
การดูแลและแก้ไขปัญหาของคนพิการ 

วิธีการให้สงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการดาเนินการภายใต้ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2553 โดยท่ีเป็น
การสมควรก าหนดหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เพื่ อ ให้สอดคล้องกับระ เบียบคณะกรรมการส่ ง เส ริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต                   
คนพิการแห่งชาติ  ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสวัสดิการเบี้ยความพิการ  พ.ศ.2552                                  
ลงวันท่ี 23 พฤศจิกายน 2552 ซึ่งออกโดยอาศัยอ านาจตามความในมาตรา20(9)                    
แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 ดังนี้ 

 

1. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิจะได้รับเงินเบี้ยความพิการ 
ผู้ท่ีมีสิทธิได้รับพิจารณาการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มี

ลักษณะต้องห้าม ดังนี้ 
1.1 มีสัญชาติไทย 
1.2 มีภูมิล าเนาอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามทะเบียนบ้าน 
1.3 มีบัตรประจาตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ 
1.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ในความอุปการะของสถานสงเคราะห์ของรัฐ 
 

2. ขั้นตอนการยื่นค าขอ 
สามารถยื่นลงทะเบียนและยื่นค าขอรับเงินเบี้ยความพิการได้ทุกเดือนและจะได้รับเงินใน

เดือนถัดไปยื่น ณ ท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบลกระโทก ก าหนด โดยมีหลักฐานพร้อมส าเนา
ท่ีผู้ขอรับเงินเบี้ยความพิการลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องดังต่อไปนี้ 

2.1 บัตรประจาตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ 
2.2 ทะเบียนบ้านพร้อมส าเนา 
2.3 สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ส าหรับกรณีท่ีผู้ขอรับเงินเบี้ยความพิการประสงค์ขอรับเงิน

เบี้ยคนพิการผ่านธนาคาร 

 

โครงการเบี้ยยังชีพคนพิการ 

 



 
 
 

ในกรณีท่ีคนพิการเป็นผู้เยาว์ซึ่งมีผู้แทนโดยชอบธรรม คนเสมือนไร้ความสามารถหรือ     
คนไร้ความสามารถ ให้ผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้พิทักษ์ หรือผู้อนุบาลแล้วแต่กรณี ยื่นค าขอแทนโดย
แสดงหลักฐานการเป็นผู้แทนดังกล่าว 

ส าหรับคนพิการในกรณีอื่นนอกจากบุคคลในเบื้องต้น ซึ่งไม่อาจยื่นค าขอได้ด้วยตนเอง ให้
ผู้ดูแลคนพิการยื่นค าขอแทนโดยให้ผู้ท่ีเชื่อถือได้รับรองสถานะของคนพิการ แต่ต้องน าหลักฐาน
ของคนพิการและผู้ดูแล คนพิการแสดงต่อเจ้าหน้าท่ีด้วย 

ในกรณีคนพิการซึ่งมีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหนึ่ง และ
ย้ายภูมิล าเนาไปอยู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีจ่ายเบี้ยยังชีพ
คนพิการตกลงแจ้งกับองค์กรปกครองท้องถิ่นท่ีคนพิการย้ายไปให้เข้าใจหรือกรณีคนพิการย้ายไป
ลงทะเบียนท่ีใหม่องศ์กรปกครองท้องถิ่นใหม่ต้องแจ้งท่ีเก่ารับทราบและตกลงกันให้เข้าใจเพื่อไม่ให้
มีการจ่ายเงินซ้ าซ้อนเกิดขึ้นและจ่ายเดือนถัดไปอย่างถูกต้อง ผู้พิการต้องไปลงทะเบียนเพื่อขอรับ
เบี้ยความพิการ ณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ภายในเดือนท่ีย้ายออกก่อนสิ้นเดือน 

3. การตรวจสอบและจัดท าทะเบียนประวัติผู้มีสิทธิ 
ภายในเดือนกันยายนของทุกปี องค์การบริหารส่วนต าบลกระโทกจะด าเนินการตรวจสอบ

สถานะความพิการและการด ารงอยู่ของคนพิการ 
 

4. งบประมาณและวิธีการจ่ายเงินเบี้ยความพิการ 
4.1 การตั้งงบประมาณและวิธีการแจกเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์การบริหารส่วน

ต าบลกระโทก ด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการจ่ายเบี้ยคนพิการ 
4.2  การจ่ายเงินเบี้ยคนพิการให้จ่ายในอัตราเดือนละแปดร้อยบาท หรือตามมติ

คณะรัฐมนตรี 
4.3 การจ่ายเงินเบี้ยคนพิการให้แก่ผู้มีสิทธิตามระเบียบนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จ่ายเป็นเงินสด หรือโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มีสิทธิรับเบี้ยความพิการหรือในนาม
ผู้ดูแลคนพิการเป็นรายเดือนภายในวันท่ี 10 ของทุกเดือน หากล่าช้าเกินกว่าก าหนดดังกล่าว    
ต้องเป็นกรณีจ าเป็นอันมิอาจก้าวล่วงได้ ในการจ่ายเงินให้แก่ผู้ดูแลคนพิการ ต้องตรวจสอบจน
แน่ใจว่าเป็นบุคคลเดียวกับผู้ดูแลคนพิการ และต้องได้รับการยืนยันว่าผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยความพิการ
ยังมีชีวิตอยู่ 

 

หมายเหตุ: ปัจจุบัน (ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558) เบี้ยยังชีพคนพิการ 800 บาท/คน/เดือน 

 

 

 



 
 
5. การสิ้นสุดการได้รับเงินเบ้ียความพิการ 
        สิทธิของผู้ได้รับเงินเบ้ียความพิการจะสิ้นสุดลงในกรณีดังต่อไปน้ี 

5.1 ตาย 
5.2 อยู่ในความอุปการะของสถานสงเคราะห์ของรัฐ 
5.3 แจ้งสละสิทธิการขอรับเงินเบี้ยความพิการ เป็นหนังสือต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ท่ีตนมีสิทธิได้รับเบี้ยความพิการ 
กรณีสิทธิได้รับเงินเบี้ยความพิการดังกล่าวสิ้นสุดลง ให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นสั่งระงับการจ่ายเงินเบี้ยความพิการสาหรับบุคคลดังกล่าวทันที 
กรณีผู้รับเงินเบี้ยความพิการตาย ให้นายทะเบียนอ าเภอ หรือนายทะเบียนท้องถิ่นแจ้งการ 

ตายต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีผู้ตายมีชื่อในทะเบียนภายในเจ็ดวันนับแต่วันท่ีนายทะเบียน
อ าเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นได้รับแจ้งการตายและให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีผู้ตายมีชื่อ
อยู่ในทะเบียนนั้น แจ้งแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จ่ายเบี้ยความพิการ 

กรณีผู้รับเงินเบี้ยความพิการขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้าม ให้องค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่นปิดประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ ท่ีท าการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือสถานท่ีท่ีองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบห้าวันหากไม่มีผู้คัดค้าน ให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นพิจารณาสั่งถอนรายชื่อ และระงับการจ่ายเงินเบี้ยความพิการทันที 

ในกรณีท่ีมีการคัดค้านให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ชัดเจน         
เพื่อพิจารณาด าเนินการตามสมควรแก่กรณีต่อไป 

 

6. หน้าที่ของผู้รับเบี้ยยังชีพคนพิการ 
6.1 ตรวจสอบรายชื่อของตัวเอง 
6.2 เมื่อย้ายภูมิล าเนาจากองค์การบริหารส่วนต าบลกระโทก ไปอยู่ภูมิล าเนาอ่ืน 
6.3 ต้องแจ้งข้อมูลเพื่อให้องค์การบริหารส่วนต าบลกระโทก ได้รับทราบ 
6.4  ให้ผู้ท่ีรับเบี้ยยังชีพคนพิการแสดงการมีชีวิตอยู่ต่อ องค์การบริหารส่วนต าบล                

กระโทก  ระหว่างวันท่ี 1-5 ตุลาคม ของทุกปี 
6.5 กรณีตาย ให้ญาติของผู้รับเงินเบี้ยยังชีพแจ้งการตาย ให้ องค์การบริหารส่วนต าบล 

กระโทก  ทราบ (พร้อมส าเนาใบมรณะบัตร) 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

   
 
 
 
 
 

ตัวอย่างสมุดและบัตรประจ าตัวคนพิการ 
 



 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

คู่มือการปฏบิัตงิาน 

การให้บริการสวสัดกิาร 
ด้านเบีย้ยงัชีพผู้ตดิเช้ือเอดส์ 

 



 
 
 

 
 

“ผู้ป่วยเอดส”์หมายความว่าผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและทาการวินิจฉัยแล้ว 
“ผู้อุปการะ”หมายความว่า บรรดาผู้ดแูลผู้ป่วยเอดส ์เช่น บิดา มารดา บุตร สามี

ภริยา ญาติพี่น้องหรือบุคคลอื่นที่ผู้ป่วยเอดสไ์ด้รับการช่วยเหลือ 
 

ปัจจุบันผู้ป่วยเอดส์มีจานวนมาก ท้ังในหมู่บ้านตามชนบทและชุมชนในเมือง ซึ่งส่วนใหญ่มี
สภาพความเป็นอยู่ยากจน บางรายมีอาการเจ็บป่วยค่อนข้างรุนแรง สุขภาพร่างการทรุดโทรม     
ไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ ขาดผู้อุปการะดูแล ถูกรังเกียจจากสังคม ก่อให้เกิดปัญหา
อย่างต่อเนื่องกับผู้ติดเชื้อเอดส์ ผู้ป่วยเอดส์และครอบครัว ดังนั้น จึงจาเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องมี
สวัสดิการสังคมเพื่อรองรับกับปัญหาของผู้ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์เหล่านี้ กรมพัฒนาสังคม
และสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จึงได้มีโครงการจัดสวัสดิการ
แก่ผู้ติดเชื้อเอดส์ลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

วัตถุประสงค์ 
1.เพื่อส่งเสริมให้ผู้ป่วยเอดส์สามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับครอบครัวและชุมชนได้ตามปกติ 
2.เพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาความเดือดร้อน ด้านค่าครองชีพให้แก่ครอบครัวของผู้ป่วย

เอดส์ ให้สามารถครองชีพได้ตามอัตภาพ 
 

วิธีการด าเนินการ 
การให้การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพแก่ผู้ป่วยเอดส์ โดยองค์การบริหารส่วนต าบลกระโทก         

เป็นผู้ด าเนินการภายใต้ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 

 

คุณสมบัติของผู้รับเบี้ยยังชีพเอดส ์
1. เป็นผูป้่วยเอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและท าการวินิจฉัยแล้ว 
2. มีภูมิล าเนาอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

          3. มีรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพ หรือถูกทอดท้ิง หรือขาดผู้อุปการะเลี้ยงดู หรือไม่
สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ ผู้ป่วยเอดส์ท่ีมีคุณสมบัติข้างต้นและมีความประสงค์จะ
ขอรับเงินสงเคราะห์ ใหย้ื่นค าขอต่อผูบ้ริหารท้องถิ่นที่ตนเองมีภูมิล าเนาอยู ่

ในกรณีท่ีผู้ป่วยเอดส์ไม่สามารถด าเนินการมายื่นค าขอรับการสงเคราะห์ด้วยตนเองได้    
จะมอบอ านาจให้ผู้อุปการะมาด าเนินการแทนก็ได้ 

 
 
 

การจัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 
 



 
 
 
 
 
1. ใบรับรองแพทย์โดยให้ระบุถึงผลการตรวจเลือดและอาการเจ็บป่วยท่ีปรากฏ 
2. ทะเบียนบ้านของผู้ป่วย 
3. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ป่วยเอดส์ 
4.  สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมส าเนา สาหรับกรณีผู้ป่วยเอดส์ประสงค์รับเงิน

สงเคราะห์ผ่านธนาคาร 
 
 
 

 
 
 

รายละเอียด  ดังนี้ 
1. จ่ายให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ตามบัญชีรายชื่อท่ีได้รับอนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น 
2. จ่ายสมทบให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ตามบัญชีรายชื่อท่ีได้รับการสงเคราะห์งบประมาณ               

เบี้ยยังชีพจากรัฐอยู่เดิม 
ในกรณีท่ีอัตราท่ีได้รับจากรัฐน้อยกว่าอัตราท่ีองค์การบริหารส่วนต าบล กระโทก              

จ่ายให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับเงิน 
ในกรณีในการจ่ายเงินให้แก่ผู้รับมอบอ านาจต้องตรวจสอบจนแน่ใจว่าเป็นบุคคลเดียวกับ     

ผู้ท่ีได้รับมอบอ านาจและต้องได้รับการยืนยันว่าผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ยังมีชีวิตอยู่ 
หากเป็นการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารให้องค์การบริหารส่วนต าบลกระโทกบันทึก
รายละเอียดการโอนเงินในบัญชีการจ่ายเงินสงเคราะห์ โดยใช้หลักฐานการโอนเงินเป็นหลักฐาน
ประกอบการจ่ายเงินและให้เก็บรักษาหลักฐานการจ่ายหรือโอนเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพไว้เพื่อ
การตรวจสอบ 

3.  การจ่ายเงินให้จ่ายได้ในอัตราดังนี้ 
3.1 จ่ายตามอัตราท่ีกระทรวงมหาดไทยก าหนด 
3.2 หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความประสงค์จ่ายเกินกว่าอัตราท่ีก าหนด สามารถ

กระท าได้ ท้ังนี้ต้องไม่เกินกว่าสองเท่าของอัตราท่ีก าหนด หรือไม่เกินกว่าหนึ่งพันบาท โดยให้เสนอ
สภาท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติและให้ค านึงถึงสถานะการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

3.3  การจ่ายเงินให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์แต่ละประเภทให้จ่ายได้ในอัตราเดียวกัน 
ด้วยวิธีหนึ่งวิธีใดตามความประสงค์ของผู้มีสิทธิได้รับเงินเงินสงเคราะห์ ดังต่อไปนี้ 
  (1)  จ่ายเป็นเงินสดหรือโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์ 

(2) จ่ายเป็นเงินสดหรือโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลท่ีได้รับมอบอ านาจ   
จากผู้มีสิทธไิด้รับเงินสงเคราะห์ 
 

หลักฐานการขอรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 
 

งบประมาณและวิธีการจ่ายเงินสงเคราะห์ 
เพ่ือการยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 

 



 
 
 
 

 
สิทธิของผู้ได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์สิ้นสุดลงในกรณีต่อไปนี้ 

1. ตาย 
2. ขาดคุณสมบัติ 
3. แจ้งสละสิทธิการขอรับเงินเบี้ยผู้ป่วยเอดส์ เป็นหนังสือต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ี

ตนมีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 
กรณีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ดังกล่าวสิ้นสุดลง ให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น สั่งระงับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์สาหรับบุคคลดังกล่าวทันที 
 

หน้าที่ของผู้รับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 
1. ตรวจสอบรายชื่อของตัวเอง 
2. เมื่อย้ายภูมิล าเนาจากองค์การบริหารส่วนต าบลกระโทก ไปอยู่ภูมิล าเนาอ่ืน 
3. ต้องแจ้งข้อมูลเพื่อให้องค์การบริหารส่วนต าบลกระโทก ได้รับทราบ 
4.  ให้ผู้ท่ีรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแสดงการมีชีวิตอยู่ต่อ องค์การบริหารส่วนต าบลกระโทก 

ระหว่างวันท่ี 1-5 ตุลาคม ของทุกปี 
5. กรณีตาย ให้ญาติของผู้รับเงินเบี้ยยังชีพแจ้งการตายให้องค์การบริหารส่วนต าบล      

กระโทก (พร้อมส าเนามรณะบัตร) 
 
 

 

 
 
 

การสิ้นสุดการได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 

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


 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอย่างแบบฟอร์มค าขอขึ้นทะเบียน 
เบี้ยยังชีพผูสู้งอายุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

ตัวอย่างแบบค าขอลงทะเบียนรับเงนิเบี้ยยงัชีพผู้สงูอายุ 



 
 
 

 
 

 
 
 



 
 
 
 
 

 

 

ตัวอย่างแบบค าขอลงทะเบียนรับเงนิเบี้ยความพิการ 



 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

ตัวอย่างหนังมอบอ านาจขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ   
เบี้ยความพิการ  และผู้ป่วยเอดส ์


