
 

 

 
 

 
 
 

โดย 
นางเกศชฎาพร  สุทธาบุญ 
นักพัฒนาชุมชนชํานาญการ 

 
 

องคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์ 
อําเภอไพรบงึ จังหวัดศรีสะเกษ 

 



คํานํา 

 

                     คูมือปฏิบัติงานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์ 
อําเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ ฉบับนี้ ไดจัดทําขึ้นเพ่ือเปนแนวทางการปฏิบัติงานใหเปนไปตามรูปแบบ เพื่อให 
เหมาะสมกับสภาพการณในปจจุบัน และเปนมาตรฐานกลางในการถือปฏิบัติไดอยางถูกตอง และมีประสิทธิภาพ 
โดยพิจารณาถึงความครบถวน ถูกตอง ความเหมาะสมกับสภาพการณในปจจุบัน และชอบดวยระเบียบกฎหมาย 
อยางไรก็ตาม เนื่องจากงานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม มีภาระงานที่หลากหลายและแตกตางกัน ซึ่งสวน ใหญ
เก่ียวของกับการสงเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน ทั้งดานการพัฒนาชุมชน สวัสดิการสังคม การสงเสริม 
วัฒนธรรม กีฬา การทองเที่ยว และการเกษตร รวมทั้งมีการใชกฎหมายและระเบียบตาง ๆ ที่เกี่ยวของเปน จํานวน 
มาก ซึ่งคูมือการปฏิบัติงานฉบับนี้อาจมีขอบกพรอง หรือขอผิดพลาดเกิดขึ้น จึงตองขออภัย มา ณ ที่นี้ และหวังเปน
อยางยิ่งวาคูมือการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ฉบับนี้ จะเปนประโยชนในการ ปฏิบัติงานสําหรับ
ผูบริหาร  ผูปฏิบัติงาน รวมท้ังบุคคลท่ัวไปที่สนใจ 

                    ขอขอบพระคุณผูเก่ียวของที่ใหความอนุเคราะห ใหคําปรึกษาหารือ ขอเสนอแนะตางๆ รวมท้ัง ผูที่
สนับสนุนในการจัดทําคูมือการปฏิบัติงานฯ จนเสร็จเรียบรอยมา ณ โอกาสนี้ 

                   งานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สํานักปลัด   องคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ ์
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บทที่ 1 
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 

 
                ความหมายของเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ หมายถึง สวัสดิการสําหรับผูสูงอายุแบบหนึ่ง 
เพ่ือจัดสรรงบประมาณของรัฐบาล ในการสนับสนุนคาใชจายใหกับผูสูงอายุในชุมชน หรือในหมูบานตางๆ ทั่ว
ประเทศ ซึ่งประสบปญหาความเดือดรอน เนื่องจากไมมีรายไดเพียงพอแกการยังชีพ ขาดผูอุปการะเลี้ยงดู ถูก
ทอดทิ้ง และไมสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได ใหสามารถดํารงชีวิตอยูในครอบครัวและชุมชนไดโดยปกติตาม
ควรแกอัตภาพโดยใหความชวยเหลือแกผูสูงอายุ เปนเงินจนตลอดชีพ ความเปนมาของเบี้ยยังชีพ ผูสูงอายุ การ
สงเคราะหเบี้ยยังชีพผูสูงอายุเปนกิจกรรมหนึ่งที่กรมประชาสงเคราะหดําเนินการมาตั้งแตป พ.ศ.2536 ตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2535 ซึ่งเห็นชอบใหกรมประชาสงเคราะหดําเนินโครงการกองทุน สงเสริม
สวัสดิการผูสูงอายุและครอบครัวในชุมชน เพื่อจัดสรรงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนสงเคราะหเบี้ยยังชีพ ชวยเหลือ
ผูสูงอายุประสบปญหาความเดือดรอนในดานตางๆ โดยกระทรวงการคลังไดอนุมัติหลักการเบิกจายเงิน ตาม 
โครงการ ดังกลาว เปนเบี้ยยังชีพสําหรับผูสูงอายุคนละ 200 บาท/เดือน จนตลอดชีพ และรัฐบาลไดใหความ สําคัญ
ตอ ผูสูงอายุอยางตอเนื่อง จึงไดเพ่ิมจํานวนผูสูงอายุที่รับเบี้ยยังชีพเพ่ิมมากข้ึนทุกป จนถึงป พ.ศ.2542 รัฐบาลไดเพ่ิม
เงิน เพ่ิมพิเศษในภาวะเศรษฐกิจถดถอยใหแกผูสูงอายุที่รับเบี้ยยังชีพอีกคนละ 100 บาท/คน/เดือน รวมเบี้ยยังชีพที่ 
ผูสูงอายุไดรับคนละ 300บาท/คน/เดือนจนตลอดชีพ ปจจุบันรัฐบาลไดจัดสรรเงินเบี้ยยังชีพใหแก ผูสูงอายุทุกคนที่มี 
อายุตั้งแต 60 ปขึ้นไป ตามขั้นบันได วัตถุประสงคในการดําเนินงาน 1.เพ่ือเปนการกระจาย บริการของรัฐใหแก
ผูสูงอายุ 2.เพ่ือเปนการสรางขวัญและกําลังใจใหกับผูสูงอายุ วารัฐไมไดทอดทิ้ง แตพยายามให ความชวยเหลือและ 
ยังเห็นความสําคัญของผูสูงอายุ 3.เพื่อใหผูสูงอายุสามารถดํารงชีวิตอยูในชุมชน โดยไม ตองอยูในสถานสงเคราะห
ของรัฐ ซึ่งเปนทางเลือก สุดทายที่จะชวยเหลือผูสูงอายุ ประโยชนของการสงเคราะห เบี้ยยังชีพผูสูงอาย ุ

1. ดานเศรษฐกิจ ทําใหผูสูงอายุสามารถใชชีวิตในชวงสุดทายอยางมีความสุขตามควรแกอัตภาพ อัน เปน
การพัฒนา คุณภาพชีวิตของผูสูงอายุใหมีมาตรฐานสูงขึ้น ไดรับการตอบสนองความตองการดานปจจัย 4 และ ถือ
เปนการกระจายรายไดไปสูประชากรที่สมควรไดรับการชวยเหลือในบั้นปลายของชีวิต 

2. ดานสังคม เปนกิจกรรมที่ปลูกจิตสํานึกชุมชนที่มีผูสูงอายุถูกทอดทิ้ง ไดรวมกันปองกันแกไขปญหา ของ 
ชุมชน ไมทอดทิ้งผูสูงอายุในชุมชน และเปนการใชชุมชนเปนฐานในการใหบริการ 

3. ดานจิตใจ กอใหเกิดความรูสึกมั่นคงทางจิตใจ รูสึกวาตนเองมีคุณคา สามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมได 
อยางมคีวามสุข ตลอดจนเปนท่ีพึ่งของบุตรหลานและครอบครัว 

  คุณสมบัติของผูสูงอายุที่มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพ 
1.มีสัญชาติไทย  
2. มีภูมิลําเนาอยูในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่นตามทะเบียนบาน 
3. มีอายุหกสิบปบริบูรณข้ึนไป ซึ่งไดลงทะเบียน และยื่นคําขอรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุตอองคกรปกครอง  
สวนทองถ่ิน 
4.ไมเปนผูไดรับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชนอ่ืนใดจากหนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือองคกรปกครอง   
สวนทองถ่ิน ไดแก ผูรับเงินบํานาญ เบี้ยหวัด บํานาญพิเศษ หรือเงินอ่ืนใดในลักษณะเดียวกัน ผูสูงอายุที่อยู

ใน สถานสงเคราะหของรัฐหรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินผูไดรับเงินเดือน คาตอบแทน รายไดประจําหรือผลประ 
โยชนตอบแทนอยางอื่นที่รัฐหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดใหเปนประจํา ยกเวนผูพิการและผูปวยเอดสตาม 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงินสงเคราะหเพ่ือการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 
การคาํนวณเงินเบี้ยยังชีพแบบขั้นบันได จํานวนเงินเบี้ยยังชีพที่ผูสูงอายุจะไดรับในปจจุบัน (ป 2558) คิดในอัตรา 



เบี้ยยังชีพแบบขั้นบันได แบบ “ขั้นบันได” หมายถึง การแบงชวงอายุของผูสูงอายุเปนชวงๆ หรือเปนขั้น ขึ้นไป
เรื่อยๆ โดย เริ่มตั้งแตอายุ 60 ป ตารางการคาํนวณเงินเบี้ยยังชีพรายเดือนสําหรับผูสูงอายุแบบขั้นบันได) 
  ขั้นที่ 1 อายุ 60-69 ป เบี้ยยังชีพ 600 บาท  

ขั้นที่ 2 อายุ 70-79 ป เบี้ยยังชีพ 700 บาท  
ขั้นที่ 3 อายุ 80-89 ป เบี้ยยังชีพ 800 บาท  
ขั้นที่ 4 อายุ 90 ป ขึ้นไป เบี้ยยังชีพ 1,000 บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 2 

กระบวนการดําเนินงานเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 

 

1. การยื่นคําขอ ข้ันตอนวิธีปฏิบัติ ภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปใหผูที่จะมีอายุครบหกสิบปบริบูรณข้ึนไปใน
ปงบประมาณถัดไป ลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุดวยตนเองตนองคการบริหารสวนตําบลสุข
สวัสดิ์ หรือ สถานที่ ที่องคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์ กําหนดโดยมีหลักฐานดังนี ้

1.1 บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรอ่ืนที่ออกโดยหนวยงานของรัฐท่ีมีรูปถายพรอมสําเนา 

1.2 ทะเบียนบานพรอมสําเนา 

1.3 สมุดบัญชีเงินฝากพรอมสําเนาสําหรับกรณทีี่ผูขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุประสงคขอรับเงิน 

      เบี้ยยัง ชีพผูสูงอายุผานธนาคาร 

       ในกรณีที่มีความจําเปน ผูสูงอายุที่ไมสามารถมาลงทะเบียนดวยตนเองได อาจมอบอํานาจเปนลาย
ลักษณอักษรใหผูอ่ืนเปนผูยื่นคําขอรับเงินเบ้ียยังชีพผูสูงอายุแทนก็ได ในกรณีผูสูงอายุที่ไดรับเงินเบี้ยผูสูงอายุจาก
องคกรปกครองสวนทองถ่ินในปงบประมาณท่ีผานมา ใหถือวาเปนผูไดลงทะเบยีนและยื่นคาํขอรับเบ้ียยังชีพผูสูงอายุ
ตามระเบียบแลว ในกรณีผูสูงอายุที่มีสิทธิรับเบี้ยผูสูงอายุจากองคกรปกครองสวนทองถ่ินแจงยายภูมิลําเนาไปอยู 
องคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืน ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเดิมยังคงจายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุจนกวาจะสิ้น
ปงบประมาณนั้น หากมีความประสงคจะรับเบี้ยยังชีพกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงใหมตองไปลงทะเบียน เพ่ือ
ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงใหมกอนสิ้นปงบประมาณ 

หมายเหต ุการนับอายุวาจะอยูในข้ันที่เทาไร ใหนับ ณ วันที่ 30 กันยายน เทานั้น เชน 

1. นาย ก. เกิด 30 กันยายน 2485 ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 นาย ก.จะ อายุ 80 ป หมายความวา นาย ก. จะ
ไดรับเงินเบ้ียยังชีพเดือนละ 800 บาท ในเดือน ตุลาคม 2565 (ปงบประมาณ 2566) 

2. นาง ข. เกิด 1 ตุลาคม 2496 ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 นาง ข.จะอายุ 69 ป หมายความวา นาง ข. จะไดรับ
เงินเบี้ยยังชีพเดือนละ 600 บาท เทาเดิม จนกวาจะถึงรอบปถัดไป การนับรอบงบประมาณ คือ 1 ตุลาคม - 30 
กันยายน เชน 1. ปงบประมาณ 2565 จะเริ่มตั้งแต 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 2. ปงบประมาณ 2566 
จะเริ่มตั้งแต 1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566 

2. การตรวจสอบและจัดทําประวัติผูมีสิทธิ ภายในเดือนตุลาคมของทุกป ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ดําเนินการ
ตรวจสอบ สถานะของผูรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุและใหผูรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุแสดงการดํารงชีวิตอยู ตอองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น โดยจะแสดงควยตนเองหรือใหมีการรับรองของนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนทองถิ่นก็
ได ในกรณีที่ผูมีสิทธิไดรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุไมไดดําเนินการดั่งกลาวใหองคกรปกครองสวน ทองถิ่น ตรวจสอบการ
ดํารงชีวิตอยูของผูสูงอายุดังกลาว จากฐานขอมูลทะเบียนราษฎร หรือหลกัฐานอ่ืน ที่ สามารถตรวจสอบได 

3.งบประมาณและวิธีการจายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ข้ันตอน/วิธีปฏิบัติ 3.1 การตั้งงบประมาณและวิธีการจายเงิน
เบี้ยยังชีพผูสูงอายุใหดําเนินการตามกฎหมายวาดวยการนั้น 3.2 การจายเงินเบ้ียยังชีพผูสูงอายุใหจายในอัตราเดือน
ละหารอยบาท หรือตามมติคณะรัฐมนตรี 

3.3 การจายเบี้ยยังชีพใหแกผูสูงอายุใหแกผูมีสิทธิใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจายโอนเขา บัญชีเงินฝาก ธนาคาร
ในนามผูมีสิทธิไดรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ หรือในนามบุคคลที่ไดรับ มอบอํานาจเปนหนังสือจากผูมีสิทธิไดรับ เบี้ยยังชีพ



ผูสูงอายุเปนรายเดือนภายในวันที่ 10 ของทุก เดือนในการจายเงินใหแกผูรับมอบอํานาจตรวจสอบ จนแนใจวาเปน
บุคคลเดียวกับผูท่ีไดรับ มอบอํานาจและตองไดรับการยืนยันวาผูมีสิทธิไดรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอาย ุ

4. การสิ้นสุดการไดรับเงินเบ้ียยังชีพผูสูงอายุ สิทธิของผูไดรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุจะสิ้นสุดลงในกรณี ดังตอไปนี้ 
 4.1 ตาย 
 4.2 อยูในความอุปการะของสถานสงเคราะหของรัฐ  
4.3 แจงสละสิทธิ์การขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุเปนหนังสือตอองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
4.4 มีตําแหนงทางการเมือง (มีเงินเดือน) กรณีสิทธิไดรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุดังกลาวสิ้นสุดลง ใหผูบริหาร

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน สั่งระงับการจายเงินเบี้ยผูสูงอายุสําหรับบุคคลดังกลาวทันที กรณีผูรับเงินเบี้ย ยังชีพ
ผูสูงอายุตาย ใหนายทะเบียนอําเภอ หรอืนายทะเบียนทองถิ่นแจงการตายตอ องคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ี ผูตายมี
ชื่อในทะเบียนภายในเจ็ดวันนับแตวันที่นายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียน ทองถ่ินไดรับแจงการตาย และให
องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ผูตายมีชื่ออยูในทะเบียนนั้น แจงแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีจายเบี้ยยัง ชีพ
ผูสูงอายุกรณีผูรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะตองหาม ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น ปด
ประกาศไวโดยเปดเผย ณ ที่ทําการองคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือสถานที่ที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น กําหนด
เปนเวลาไมนอยกวาสิบหาวัน หากไมมีผูคัดคาน ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พิจารณาสั่งถอนรายชื่อ และระงับ
การ จายเงินเบี้ยผูสูงอายุทันที ในกรณีท่ีมีการคัดคานใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น ตรวจสอบขอเท็จ จริงใหชัดเจน
เพ่ือ พิจารณาดําเนินการตามสมควรแกกรณีตอไป 
5. หนาที่ของผูรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ  

5.1 ตรวจสอบรายชื่อของตัวเอง  
5.2 เม่ือยายภูมิลําเนาจําองคกรปกครองสวนทองถิ่นเดิมไปอยูภูมิลําเนาอ่ืน  
5.3 ตองแจงขอมูลเพ่ือใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดรับทราบ 
5.4 ใหผูที่รับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุแสดงการมีชีวิตอยูตอ องคกรปกครองสวนทองถิ่นระหวาง 1-5 ตุลาคม ของทุกป 
5.5 กรณีตาย ใหญาติของผูรับเงินเบี้ยยังชีพแจงการตาย ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นทราบ (พรอม สําเนา
มรณะบัตร)    

6. การติดตามผลการจายเบี้ยยังชีพ ข้ันตอน/วิธีปฏิบัต ิ
6.1 ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ติดตามผลการจายเบ้ียผูสูงอายุ วาผูสูงอายุไดรับเงนิตรงตาม ระยะเวลา

ที่กําหนดและไดรับเงินครบหรือไมนอกจากนี้ทําหนาที่ใหคําปรึกษาแนะนําและพิจารณาใหความชวย เหลือในปญหา
อุปสรรคที่เกิดขึ้น 

6.2 ในกรณีที่มีการรองเรียนวาผูสูงอายุมีคุณสมบัติไมเหมาะสม ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตรวจสอบ
และหากขาดคุณสมบัติจริงใหระงับการจายเงินทันที 
7. การรายงานผลการดําเนินงานขั้นตอน/วิธีปฏิบัติ 

7.1 องคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ ์รายงานรายชื่อผูสูงอายุท่ีไดข้ึนทะเบียนรับเบี้ยยังชีพให ประชาชน 
รับทราบ โดยวิธีการจัดทําทะเบียนรายชื่อผูสูงอายุติดประกาศใหทราบโดยทั่วกัน 

7.2 หลังจากเบิกจายเงนิใหผูสูงอายุแลว ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินรายงานผลการดําเนินการตาม แบบ
รายงานเปนรายเดือนใหอําเภอจังหวัดทราบ 

7.3 องคกรปกครองสวนทองถิ่น รายงานการเปลี่ยนแปลงผูสูงอายุที่รับเบี้ยยังชีพให หนวยงานเจาของ 
งบประมาณทราบเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง 

 
 



บทที่ 3  
บทบาทของเจาหนาที่ที่เกี่ยวของในการดําเนินงานเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 

 
ซึ่งปจจุบันไดเปนภารกิจถายโอนใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนผูรับผิดชอบ ดังนั้น บทบาทใน การ

ดําเนินงานของบุคลากรที่เก่ียวของ มีดังนี้ 
1.สํารวจผูสูงอายุที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่มีสิทธิจะไดรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุในทองถิ่นที่ตัวเองรับผิดชอบ  
2. รวบรวมแบบการขอขึ้นทะเบียนที่ผานการตรวจสอบคุณสมบัต ิ
3. นําสงรายชื่อผูสูงอายุที่ผานคุณสมบัติไปยังหนวยงานเจาของงบประมาณ เพ่ือเสนอขออนุมัติจากผูวา 
   ราชการจังหวัดตอไป 
4. จัดทําทะเบียนรายชื่อผูสูงอายุที่ไดรับเบี้ยยังชีพที่ผานการอนุมัติแลว และติดประกาศในที่เปดเผยตอ 
ประชาชน 
5. แจงใหผูสูงอายุท่ีไดรับเบี้ยยังชีพทราบ จัดทําเอกสารหนังสือตางๆตามแบบท่ีกําหนดไดแก หนังสือ  
พินัยกรรม หนังสือมอบอํานาจ หนังสือรับรองวาจะแจงการเสียชีวิต และหนังสือรับรองการมีชีวิต 
6. ดําเนินการเบิกจายเบ้ียยังชีพแกผูสูงอายุโดยวิธีการเบิกจายเงินแลวแตความเห็นชอบของ อบต. ภายใต  
ระเบียบที่เก่ียวของ 
7. เก็บรวบรวมหลักฐานการเบิกจายเงนิไวเพ่ือการตรวจสอบ โดยหากจายเงินใหผูสูงอายุเปนเงินสดใหใช  
หลักฐานใบสําคัญรับเงินตามแบบที่กระทรวงการคลังกําหนด 
8. ในกรณีที่ผูสูงอายุเสียชีวิตระหวางงวด ใหเปนสิทธิของทายาทตามพินัยกรรมที่ผูสูงอายุระบุไวหรือหาก  
 
ไม มีพินัยกรรมในองคกรปกครองสวนทองถิ่นเสนอหนวยงานเจาของงบประมาณเพ่ือดําเนินการระงับการ
จายเงิน 
9. ในกรณีที่ไดรับการรองเรียนวาผูสูงอายุที่รับเบี้ยยังชีพมีคุณสมบัติไมเหมาะสม ใหดําเนินการตรวจสอบ 
และรายงานหนวยงานเจาของงบประมาณทราบเพ่ือทําการระงับตอไป 
10. เยี่ยมเยียนและติดตามผลผูสูงอายุที่ไดรับเบี้ยยังชีพ โดยหากพบปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน 
ให ดําเนินการชวยเหลือและใหคําปรึกษาแนะนํา 
11. ประชาสัมพันธการดําเนินงานเบ้ียยังชีพผูสูงอายุใหประชาชนในทองถิ่นไดรับทราบทุกรูปแบบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สวนที่ 2 
คูมือการปฏิบัติงาน การใหบริการสวัสดิการดานเบี้ยยังชีพคนพกิาร 

 
บทที่ 1 

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับเบี้ยยังชีพคนพิการ  
 

1.ความเปนมาการใหบริการสวัสดิการเบี้ยยังชีพคนพิการ เดิมการใหความชวยเหลือคนพิการ เปนบริการที่
จัดโดยภาคเอกชนเปนสวนใหญมีรัฐดําเนินการเพียงเล็กนอย โดยมีกลุมเปาหมายเฉพาะคนพิการที่มาขอรับบริการ 
ซึ่งประสบความทุกขยากเดือดรอน และมีรูปแบบของการใหความชวยเหลือในลักษณะของการใหหรือการ 
สงเคราะหเปนรูปธรรม เชน เงิน สิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคท่ีจําเปนตอการดํารงชีพ ตอมาการชวยเหลือไดขยาย 
ไปสูการปองกัน การบําบัดรักษาและการฟนฟูสภาพทางการแพทย การศึกษา อาชีพ และสังคมใหแกคนพิการที่ 
สามารถพัฒนาไดในกลุมเปาหมายเดิม ดังนั้นคนพิการที่เขาถึงสวัสดิการสังคม ดังกลาวจึงมีเพียงสวนนอย ซึ่ง 
สวัสดิการสังคมที่จัดใหแกคนพิการในประเทศไทยนั้น มีรายละเอียดดังนี ้

1.1 การฟนฟูสมรรถภาพคนพิการทางการแพทย จัดบริการชวยเหลือทางการแพทยแกคนพิการตาม 
กระบวนการการฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทยอยางตอเนื่อง เพ่ือเสริมสรางสมรรถภาพคนพิการใหดีขึ้น 

1.2 การฟนฟูสมรรถภาพคนพิการทางการศึกษา จัดการศึกษาแกคนพิการในวัยเรียนในระบบการศึกษา ใน
โรงเรียนโดยเรียนรวมกับเด็กปกติ ตั้งแตการศึกษาภาคบังคับการศึกษาสายสามัญหรืออุดมศึกษาตาม แผนการ 
ศึกษาแหงชาติ 

1.3 การฟนฟูสมรรถภาพคนพิการทางดานอาชีพ โดยจัดบริการฝกอาชีพใหแกคนพิการในวัยทํางาน ใน 
ลักษณะของการฝกอบรมในงานวิชาชีพและการเตรียมความพรอมในงานอาชีพ ในรูปแบบของการศกึษา วิชาชีพ ใน
โรงเรียนหรือสถาบันการฝกอบรมในลักษณะรูปแบบศึกษารวมกับคนท่ัวไป 

1.4 การฟนฟูสมรรถภาพคนพิการทางสังคม โดยไดมีการออกกฎกระทรวงเพื่อจัดสิ่งอํานวยความสะดวก 
ทั้งใน สถานที่และบริการสาธารณะสําหรับคนพิการเพ่ือสงเสริมใหคนพิการสามารถพ่ึงพาตนเอง มีสวนรวมใน 
กิจการสังคมและสามารถใชชีวิตอยูในสังคมไดโดยสะดวกและปลอดภัยเทาเทียมกับสมาชิกอ่ืนในสังคม 

1.5 การสงเคราะหคนพิการในสถานสงเคราะห ถือเปนแนวทางสุดทายในการใหความชวยเหลือคนพิการ 
ทุก ประเภทความพิการ 
 

โครงการเบี้ยยังชีพคนพิการ 
  ความเปนมาของโครงการเบี้ยยังชีพคนพิการ ปจจุบันการเพ่ิมจํานวนของคนพิการเปนสาเหตุหนึ่ง ซึ่งเกิด 
จากการพัฒนาทางการแพทย และการสาธารณะสุขที่เจริญกาวหนาและการตั้งครรภนอกสมรสที่เกิดขึ้นจาก กลุม
นักเรียนวัยรุน คนงานกอสรางสวนใหญจะ ใชวิธีขจัดปญหาโดยการทานยาขับ แตไมเปนผลสําเร็จ ดังนั้น เมื่อให
กําเนิดเด็กพิการแลวมักจะทอดทิ้งไวตาม โรงพยาบาลหรือที่สาธารณะตางๆจึงนับเปนภาระแกสังคมเปน อยางมาก 
ในการจัดตั้งโครงการเบี้ยยังชีพคนพิการมีวัตถุประสงคเพ่ือจัดสวัสดิการสังคมที่เนนใหคนพิการ อาศัยอยูกับ
ครอบครัว โดยครอบครัวและชุมชนไดมีบทบาทในการดูแลและแกไขปญหาของคนพิการ วิธีการให สงเคราะหเบี้ย
ยังชีพคนพิการดําเนินการภายใตระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงินเบี้ยความ พิการให คนพิการของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2553 โดยที่เปนการสมควรกําหนดหลักเกณฑการจายเงินเบ้ีย ความ พิการใหคน
พิการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเพื่อใหสอดคลองกับระเบียบคณะกรรมการสงเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิต



คนพิการแหงชาติ วาดวยหลักเกณฑและวิธีการสวัสดิการเบี้ยความพิการ พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2552 
ซึ่งออกโดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 20 (9) แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิตคนพิการ 
พ.ศ.2550 ดังนี ้

1. คุณสมบัติของผูมีสิทธิจะไดรับเงินเบี้ยความพิการ ผูท่ีมีสิทธิไดรับพิจารณาการสงเคราะหเบี้ยยังชีพ คน
พิการจะตองมีคณุสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังนี ้

1.1 มีสัญชาติไทย  
1.2 มีภูมิลําเนาอยูในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ินตามทะเบียนบาน  
1.3 มีบัตรประจําตัวคนพิการตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ  
1.4 ไมเปนบุคคลซึ่งอยูในความอุปการะของสถานสงเคราะหของรัฐ 
2. ขั้นตอนการยื่นคําขอ ภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปใหคนพิการลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ย 

ความพิการใน ปงบประมาณถัดไปดวยตนเอง ณ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์ หรือสถานที่ที่ องคการ
บริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์กําหนด โดยมีหลักฐานพรอมสําเนาที่ผูขอรับเงินเบี้ยความพิการลงลายมือชื่อ รับรอง
ความถูกตอง ดังตอไปนี้ 

2.1 บัตรประจําตัวคนพิการตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ  
2.2 ทะเบียนบานพรอมสําเนา 
2.3 สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร สําหรับกรณีที่ผูขอรับเงินเบี้ยความพิการประสงคขอรับเงินเบี้ย ความ พิการ

ผานธนาคารในกรณีที่คนพิการเปนผู เยาวซึ่งมีผูแทนโดยชอบธรรม คนเสมือนไรความสามารถหรือคนไร 
ความสามารถ ใหผูแทนโดยชอบธรรม ผูพิทักษ หรือผูอนุบาลแลวแตกรณียื่นคําขอแทนโดยแสดงหลักฐานการเปน 
ผูแทนดังกลาว สําหรับคนพิการในกรณีอ่ืนนอกจากบุคคลในเบื้องตน ซึ่งไมอาจยื่นคําขอไดดวยตนเอง ใหผูดูแล คน
พิการยื่นคําขอแทนโดยใหผูที่เชื่อถือไดรับรองสถานะของคนพิการ แตตองนําหลักฐานของคนพิการและผูดูแล คน 
พิการแสดงตอเจาหนาที่ดวย ในกรณีคนพิการซึ่งมีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผูพิการจากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน หนึ่ง 
และยาย ภูมิลําเนาไปอยูองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่จายเบี้ย ยังชีพคน พิการ
ยังคงจายเบี้ย ความพิการตอไปจนกวาจะสิ้นสุดปงบประมาณนั้น หากมีความประสงคจะรับเบี้ยความพิการ จาก
องคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงใหมในปงบประมาณถัดไป ตองไปลงทะเบียนเพ่ือขอรับเบี้ยความพิการ ณ องคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน แหงใหมภายในเดือนพฤศจิกายน 
3. การตรวจสอบและจัดทําทะเบียนประวัติผูมีสิทธิ ภายในเดือนตุลาคมของทุกป องคการบริหารสวนตําบลสวัสดิ์จะ
ดําเนินการตรวจสอบ สถานะความพิการและการดํารงอยูของคนพิการ 
4. งบประมาณและวิธีการจายเงินเบี้ยความพิการ 

4.1 การตั้งงบประมาณและวิธีการแจกเบี้ยความพิการใหคนพิการขององคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์
ดําเนินการตามกฎหมายวาดวยการจายเบ้ียความพิการ 
4.2 การจายเงนิเบ้ียความพิการใหจายในอัตราเดือนละแปดรอยบาท หรือตามมติ คณะรัฐมนตร ี
4.3 การจายเงนิเบ้ียความพิการใหแกผูมีสิทธิตามระเบียบนี้ ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น จายเปนเงนิ สด 

หรือโอนเขาบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผูมีสิทธิรับเบี้ยความ พิการหรือในนามผูดูแลคนพิการเปนรายเดือน ภายใน
วันที่ 10 ของทุกเดือน หากลาชาเกิน กวากําหนดการดังกลาว ตองเปนกรณีจําเปนอันมิอาจกาวลวงได ในการ 
จายเงนิใหแกผูดูแลคนพิการ ตองตรวจสอบจนแนใจวาเปนบุคคลเดียวกับ ผูดูแลคนพิการ และตองไดรับการ ยืนยัน
วาผูมีสิทธิไดรับเบี้ยความพิการยังมีชีวิตอยู หมายเหตุ ปจจุบัน เบี้ยยังชีพคนพิการ 800 บาท/คน/เดือน 
5. การสิ้นสุดการไดรับเงินเบ้ียความพิการ สิทธิของผูไดรับเงินเบี้ยความพิการจะสิ้นสุดลงในกรณีดังตอไป 

5.1 ตาย  



5.2 อยูในความอุปการะของสถานสงเคราะหของรัฐ 
5.3 แจงสละสิทธิการขอรับเงินเบี้ยความพิการ เปนหนังสือตอองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ตนมี สิทธิได รับ

เบี้ยความพิการ กรณีสิทธิไดรับเงินเบี้ยความพิการดังกลาวสิ้นสุดลง ใหผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน     สั่ง
ระงับการจายเงินเบี้ยความพิการสําหรับบุคคลดังกลาวทันทีกรณีผูรับเงินเบ้ียความพิการตาย ใหนายทะเบียนอําเภอ 
หรือนายทะเบียนทองถิ่นแจงการตายตอองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่ผูตายมีชื่อในทะเบียนภายในเจ็ดวันนับแตวันที่
นายทะเบียนอําเภอหรือ นายทะเบียนทองถ่ิน ไดรับแจงการตายและใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีผูตายมีชื่ออยู
ในทะเบียนนั้น แจงแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่จายเบี้ยความพิการ กรณีผูรับเงินเบี้ยความพิการขาดคุณสมบัติ 
หรือมีลักษณะตองหาม ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินปดประกาศไวโดยเปดเผย ณ ที่ทําการองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นหรือสถานที่ที่องคกร ปกครองสวนทองถิ่นกําหนดเปนเวลาไมนอยกวาสิบหาวันหากไมมีผูคัดคาน ใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นพิจารณาสั่งถอน รายชื่อ และระงับการจายเงินเบ้ียความพิการทันที ในกรณีที่มีการคัดคานให
องคกรปกครองสวนทองถ่ินตรวจสอบขอเท็จจริงใหชัดเจนเพ่ือพิจารณาดําเนินการตามสมควรแกกรณตีอไป 
6. หนาที่ของผูรับเบี้ยยังชีพความพิการ  

6.1 ตรวจสอบรายชื่อของตัวเอง  
6.2 เม่ือยายภูมิลําเนาจากองคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ ์ไปอยูภูมิลําเนาอื่น  
6.3 ตองแจงขอมูลเพ่ือใหองคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ ์ไดรับทราบ 
6.4 ใหผูที่รับเบี้ยยังชีพผูปวยเอดสแสดงการมีชีวิตอยูตอ องคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์ ระหวาง 1-31 
ตุลาคม ของทุกป 
6.5 กรณีตายใหญาติของผูรับเงินเบี้ยยังชีพแจงการตาย ใหองคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิท์ราบ 
 (พรอมสําเนาบัตรมรณะ) 
 

สวนที่ 3 คูมือการปฏิบตัิงาน การใหบริการสวัสดิการดานเบี้ยยังชีพผูติดเชื้อเอดส 
        การจัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส “ผูปวยเอดส” หมายความวาผูปวยเอดสที่แพทยไดรับรอง

และทําการวินิจฉัยแลว “ผูอุปการะ” หมาย ความวาบรรดาผูดูแลผูปวยเอดส เชน บิดา มารดา บุตร สามีภริยา 
ญาติพ่ีนองหรือบุคคลอ่ืน ที่ผูปวยเอดสไดรับการชวยเหลือ ปจจุบันผูปวยเอดสมีจํานวนมาก ทั้งในหมูบานตามชนบท
และชุมชนในเมือง ซึ่งสวนใหญมีสภาพ ความ เปนอยูยากจน บางรายมีอาการเจ็บปวยคอนขางรุนแรง สุขภาพราง
การทรุดโทรม ไมสามารถประกอบ อาชีพเลี้ยง ตนเองได ขาดผูอุปการะดูแล ถูกรังเกียจจากสังคม กอใหเกิดปญหา 
อยางตอเนื่องกับผูติดเชื้อเอดส ผูปวยเอดสและครอบครัว ดังนั้น จึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีสวัสดิการสังคมเพื่อ
รองรับกับปญหาของผูไดรับผลกระทบจากโรคเอดสเหลานี้ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย จึงไดมีโครงการจัดสวัสดิการแกผูติดเชื้อเอดสลงสูองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
วัตถุประสงค  

1.เพ่ือสงเสริมใหผูปวยเอดสสามารถใชชีวิตอยูรวมกับครอบครัวและชุมชนไดตามปกติ 
2.เพ่ือเปนการบรรเทาปญหาความเดือดรอน ดานคาครองชีพใหแกครอบครัวของผูปวยเอดส ใหสามารถ 

ครองชีพไดตามอัตภาพ วิธีการดําเนินการการใหการสงเคราะหเบี้ยยังชีพแกผูปวยเอดส โดยองคการบริหารสวน 
ตําบลสุขสวัสดิ์ เปนผูดําเนินการภายใตระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงินสงเคราะหเพ่ือการยังชีพ ของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 คุณสมบัติของผูรับเบี้ยยังชีพเอดส 

 1. เปนผูปวยเอดสทีแ่พทยไดรับรองและทําการวินิจฉัยแลว  
 2. มภีูมิลําเนาอยูในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่น 



3. มีรายไดไมเพียงพอแกการยังชีพ หรือถูกทอดทิ้ง หรือขาดผูอุปการะเลี้ยงดู หรือไมสามารถประกอบ 
อาชีพเลี้ยงตนเองไดผูปวยเอดสที่มีคุณสมบัติขางตนและมีความประสงคจะขอรับเงินสงเคราะห ให ยื่นคําขอตอผู 
บริหารทองถิ่นที่ตนเองมีภูมิลําเนาอยูในกรณีท่ีผูปวยเอดสไมสามารถดําเนินการมายื่นคําขอรับการสงเคราะหดวย 
ตนเองไดจะมอบอํานาจใหผูอุปการะมาดําเนินการแทนก็ได 

หลักฐานการขอรับเบี้ยยังชีพเอดส  
1. ใบรับรองแพทยโดยใหระบุถึงผลการตรวจเลือดและอาการเจ็บปวยที่ปรากฏ  
2. ทะเบียนบานของผูปวย  
3. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูปวยเอดส 
4. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพรอมสําเนาสําหรับกรณผีูปวยเอดสประสงครับเงินสงเคราะหผานธนาคาร 

งบประมาณและวิธีการจายเงินสงเคราะหเพ่ือการยังชีพผูปวยเอดส องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจตั้งงบประมาณ 
ของตนเอง เพ่ือใหการสงเคราะหไดในกรณีดังนี้ 

1. จายใหแกผูปวยเอดสตามบัญชีรายชื่อที่ไดรับอนุมัติจากผูบริหารทองถิ่น 
2. จายสมทบใหแกผูปวยเอดสตามบัญชีรายชื่อที่ไดรับการสงเคราะหงบประมาณเบี้ยยังชีพจากรัฐอยูเดิม 

ในกรณีที่อัตราที่ไดรับจากรัฐนอยกวาอัตราที่องคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ ์จายใหแกผูมีสิทธิไดรับเงิน ในกรณี
ในการจายเงินใหแกผูระบมอบอํานาจตองตรวจสอบจนแนใจวาเปนบุคคลเดียวกับผูท่ีไดรับมอบอํานาจและตอง
ไดรับการยืนยันวาผูมีสิทธิไดรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุยังมีชีวิตอยู หากเปนการโอนเงินเขาบัญชีเงินฝาก ธนาคารให
องคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์ บันทึกรายละเอียด การโอนเงินในบัญชีการจายเงินสงเคราะห โดยใชหลักฐาน
การโอนเงินเปนหลักฐานประกอบการจายเงินและใหเก็บ รักษาหลักฐานการจายหรือโอนเงินสงเคราะหเพ่ือการยัง 
ชีพไวเพ่ือการตรวจสอบ 

3. การจายเงนิใหจายไดในอัตราดังนี้  
3.1 จายตามอัตราที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด 
3.2 หากองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีความประสงคจายเกินกวาอัตราที่กําหนด สามารถกระทําได ทั้งนี้     

ตองไมเกินกวาสองเทาของอัตราท่ีกําหนด หรือไมเกินกวาหนึ่งพันบาท โดยใหเสนอสภาทองถิ่นพิจารณาอนุมัติ และ
ใหคํานึงถึงสถานะคลังขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

3.3การจายเงนิใหแกผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะหแตละประเภทใหจายไดในอัตราเดียวกัน ดวยวิธีหนึ่ง วิธี ใด
ตามความประสงคของผูมีสิทธิไดรับเงินเงินสงเคราะห ดังตอไปนี ้

(1) จายเปนเงนิสดหรือโอนเขาบัญชีเงนิฝากธนาคารในนามผูมีสิทธิ์ไดรับเงินสงเคราะห 
(2) จายเปนเงินสดหรือโอนเขาบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลที่ไดรับมออํานาจจากผูมีสิทธิ์ไดรับ เงิน

สงเคราะห การสิ้นสุดการไดรับเงินเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส สิทธิของผูไดรับเงินเบ้ียยังชีพผูปวยเอดสสิ้นสุดลงในกรณี
ตอไปนี้  

1.ตาย  
2.ขาดคุณสมบัต ิ
3.แจงสละสิทธิการขอรับเงินเบี้ยผูปวยเอดส เปนหนังสือตอองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ตนมีสิทธิไดรับ 

เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส กรณีสิทธิไดรับเงินเบ้ียยังชีพผูปวยเอดสดังกลาวสิ้นสุดลง ใหผูบริหารองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน สั่งระงับ การจายเงนิเบ้ียยังชีพผูปวยเอดสสําหรับบุคคลดังกลาวทันทหีนาที่ของผูรับเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส 

 1. ตรวจสอบรายชื่อของตัวเอง  
2. เมื่อยายภูมิลําเนาจากองคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ ์ไปอยูภูมลําเนาอ่ืน  
3. ตองแจงขอมูลเพ่ือใหองคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิไ์ดรับทราบ 



4. ใหผูที่รับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุแสดงการมีชีวิตอยูตอ องคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ ์ระหวาง 1-5  
   ตุลาคม ของทุกป 
5. กรณตีาย ใหญาติของผูรับเงินเบี้ยยังชีพแจงการตาย ใหองคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิท์ราบ  
(พรอมสําเนามรณะบัตร) 

 
 



 



 
โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 

เปนนโยบายสําคญัระดับชาติตามแผนบูรณาการ การพัฒนาคนตลอดชวงชีวิต เปนการสรางระบบ คุมครอง
ทางสังคมโดยการจัดสวัสดิการเงินอุดหนุนใหแก เด็กแรกเกิดในครัวเรือนยากจนหรือครัวเรือนที่เสี่ยงตอ ความ
ยากจน เปนมาตรการใหบิดา มารดาหรือ ผูปกครองนําเด็กเขาสูระบบบริการของรัฐ เพื่อใหเด็กไดรับการ ดูแลใหมี
คุณภาพชีวิตที่ดี มีพัฒนาการเหมาะสม ตามวัย รวมทั้งเปนหลักประกันใหเด็กไดรับสิทธิดานการอยูรอด และการ
พัฒนาตามอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก มีความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสราง ศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษยตามยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580) ยุทธศาสตรการเสริมสรางและพัฒนา ศักยภาพทุน
มนุษยของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) และแผนพัฒนา เด็กและ
เยาวชนแหงชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560 - 2564) ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558 
กลุมเปาหมายเด็กที่อยูนอกระบบประกันสังคมในครัวเรือนยากจนหรือครัวเรือนที่เสี่ยงตอความยากจน (รายได
ครัวเรือนเฉลี่ยไมเกิน 36,000 บาท ตอคน ตอป) เปนเด็กที่เกิดระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559 
โดยอุดหนุนเงินรายละ 400 บาท ตอเดือน เปนเวลา 1 ป เริ่มจายเงินอุดหนุนตั้งแต ปงบประมาณ 2559 
คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2559 ใหขยายเวลาการใหเงินอุดหนุน ตั้งแตแรกเกิดจนถึงอายุ 3 ป และ
เพ่ิมวงเงินเปน 600 บาท ตอคน ตอ เดือน คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 ยกเลิกเงื่อนไขผูมี
สิทธิที่ตองไมเปนผูอยูในระบบประกันสังคม และเริ่มตั้งแตปงบประมาณ 2561 รวมทั้งใหกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษยพิจารณาความเหมาะสมและความเปนไปไดในการ เชื่อมโยงขอมูลผูมีรายไดนอยตาม
โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการของรัฐ นํามาใชเปนเกณฑกําหนดคุณสมบัติ ผูเขารวมโครงการและปรับปรุง 
กระบวนการตรวจสอบและรับรองสิทธิ คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562ขยายระยะเวลาใหเงิน
อุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กตั้งแตแรกเกิด - 6 ป และขยายฐานรายไดของ กลุมเปาหมายไมเกิน 100,000 บาท ตอ
คน ตอป 

คุณสมบัติ เด็กแรกเกิดที่มีสิทธิ  
1. มีสัญชาติไทย (พอแมมีสัญชาติไทย หรือพอหรือแมมีสัญชาติไทย)  
2. เกิดตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2558 เปนตนไป จนมีอายุครบ 6 ป  
3. อาศัยอยูกับผูปกครองที่อยูในครัวเรือนที่มีรายไดนอย  
4. ไมอยูในสถานสงเคราะหของหนวยงานของรัฐ หรือเอกชน ผู 
ปกครองที่มีสิทธิลงทะเบียน  
1. มีสัญชาติไทย  
2. เปนบุคคลที่รับเด็กแรกเกิดไวในความอุปการะ  
3. เด็กแรกเกิดตองอาศัยรวมอยูดวย 
 4. อยูในครัวเรือนที่มีรายไดนอย คือ สมาชิกครัวเรือนมีรายไดเฉลี่ยไมเกิน 100,000 บาท ตอคน ตอป 

* หมายเหตุ มารดาที่อยูระหวางการตั้งครรภยังไมตองมายื่นคํารองขอลงทะเบียนขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการ 
เลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 

สถานที่รับลงทะเบียน สามารถลงทะเบียนไดในพ้ืนที่ที่ เด็กแรกเกิด และผูปกครองอาศัยอยูจริง ดังนี้  • 
กรุงเทพมหานคร : ลงทะเบียนทีส่ํานักงานเขต • เมืองพัทยา : ลงทะเบียนที่ศาลาวาการเมืองพัทยา 

สวนภูมิภาค : ลงทะเบียนที่องคการบริหารสวนตําบล หรือ อบต. 

 



เอกสารประกอบการลงทะเบียน ประกอบดวย  

1. แบบคํารองขอลงทะเบียน (ดร.01)  

2. แบบรับรองสถานะของครัวเรือน (ดร.02)  

3. บัตรประจําตัวประชาชนของผูปกครอง  

4. สูติบัตรเด็กแรกเกิด  

5. สมุดบัญชีเงินฝากของผูปกครอง (บัญชีออมทรัพยธนาคารกรุงไทย บัญชีเงินฝากเผื่อเรียกธนาคารออมสิน หรือ
บัญชีเงินฝากออมทรัพยธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธกส.) อยางใดอยางหนึ่งเทานั้น)  
6. สมุดบันทึกสุขภาพแมและเด็ก เฉพาะหนาที่ 1 ที่มีชื่อของหญิงตั้งครรภ (ในกรณทีี่สมุดสูญหายใหใช เฉพาะสําเนา
หนาที่ 1 พรอมใหเจาหนาที่สาธารณสุขบันทึกขอมูลและรับรองสําเนา)  
7. กรณีที่ผูยื่นคํารองขอลงทะเบียนและสมาชิกในครัวเรือนของผูยื่นคํารองขอลงทะเบียน เปนเจาหนาที่ของ รัฐ 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานบริษัท ตองมีเอกสาร ใบรับรองเงินเดือน หรือหนังสือรับรองรายไดของทุก คนที่มี
รายไดประจํา (สลิปเงนิเดือน หรือเอกสารหลักฐานที่นายจางลงนาม)  
8. สําเนาเอกสาร หรือบัตรขาราชการ เจาหนาที่ของรัฐ บัตรแสดงสถานะหรือตําแหนงหรือเอกสารอ่ืนใดที ่
แสดงตนของผูรับรองคนที่ 1 และผูรับรองคนที่ 2 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการสนับสนุนการจัดการงานศพผูสูงอายุตามประเพณี  

ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย เรื่อง การสนับสนุนการสงเคราะห ในการ 
จัดการศพตามประเพณีมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓  

การสงเคราะหในการจัดการศพตามประเพณี หมายถึง การชวยเหลือเปนเงิน ในการจัดการศพ 
ผูสูงอายุตามประเพณีรายละสามพันบาท 



 ผูยื่นคําขอรับเงินสงเคราะหคาจัดการศพผูสูงอายุ หมายถึง ผูที่รับผิดชอบในการจัดการศพ  
ผูสูงอายุตามประเพณี ซึ่งไดแก บิดา มารดา สามี ภรรยา บุตร ญาติพ่ีนองของผูสูงอายุ ที่เสียชีวิต รวมทั้งมูลนิธิ
สมาคม วัด มัสยิด โบสถ 

 ผูใหคํารับรองผูรับผิดชอบในการจัดการศพผูสูงอายุตามประเพณ ีหมายถึง ผูอํานวยการเขต หรือ 
นายอําเภอ หรือกํานัน หรือผูใหญบาน หรือนายกเทศมนตรี หรือนายกองคการบริหารสวนตําบล หรือนายกเมือง
พัทยา หรือประธานชุมชน หรือผูอํานวยศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผูสูงอายุ ผูปกครองสถานสงเคราะห 
ผูปกครองสถานดูแล ผูอํานวยการสถานคุมครอง หรือผูปกครอง สถานใด ๆ ของรัฐหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ยื่นคาํขอภายในกําหนด ๖ เดือนนับต้ังแตวันที่ออกใบมรณบัตร  

            การใหความชวยเหลือ ชวยเหลือเปนเงิน รายละ ๓,๐๐๐ บาท 
คุณสมบัติของผูสูงอายุที่เสียชีวิต คณุสมบัติผูสูงอาย 

 (๑) อายุเกินหกสิบปบริบูรณขึ้นไป 
(๒) สัญชาติไทย 
(๓) ผูสูงอายุท่ีมีบัตรสวัสดิการแหงรัฐ เวนแตผูสูงอายุท่ีมีคุณสมบัติตามเกณฑบัตรสวัสดิการแหงรัฐ

แตยังไมมีบัตรสวัสดิการแหงรัฐหรือยังไมไดลงทะเบียน (ใหผูอํานวยการเขต หรือนายอําเภอ หรือ กํานันหรือ
ผูใหญบาน หรือนายกเทศมนตรี หรือนายกองคการบริหารสวนตําบลหรือนายกเมืองพัทยา หรือประธานชุมชน เปน
ผูรับรอง) 

๔. ผูสูงอายุซึ่งอยูในศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผูสูงอายุ สถานสงเคราะหสถานดูแล สถาน 
คุมครอง หรือสถานใด ๆ ของรัฐหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ดําเนินการในลักษณะ เดียวกัน ซึ่งจัดการศพตาม
ประเพณีโดยมูลนิธิ สมาคมวัด มัสยิด โบสถ   

๕. สถานทีย่ื่นคาํขอสถานที่ยื่นคําขอ ดังนี ้ 
- ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์ ใหยื่นคําขอทีง่านพัฒนาชุมชน สํานักงานปลัด   หรือ 

ที่วาการอําเภอหรือสํานักงานเทศบาล หรือที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลหรือ ศาลาวาการเมืองพัทยา  
๖. เอกสารประกอบการยื่นคําขอ เอกสารประกอบการยื่นคําขอ ดังนี ้  
 - ใบมรณบัตรของผูสูงอายุฉบับจริง 
 - บัตรสวัสดิการแหงรัฐของผูสูงอายุ  
- บัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกโดยหนวยงานของรัฐที่มีรูปถาย และเลขประจําตัว

ประชาชนของผูยื่นคําขอ กรณีมูลนิธิ สมาคม วัด มัสยิด โบสถใหแนบหนังสือ แสดงการจดทะเบียน หรืออนุญาตให
สราง จัดตั้ง หรือดําเนินงานมูลนิธิ สมาคม วัด มัสยิด โบสถ ดวย – สมดุบัญชีเงินฝากธนาคารของผูยื่นคําขอ 

 - แบบแจงขอมูลการรับเงินโอนผานระบบ Krungthai Corporate Online  
– แบบคําขอรับเงินสงเคราะหและรับรองผูรับผิดชอบในการจัดการศพผูสูงอายุตามประเพณี 

(ศผส.01)  
- ผูสูงอายุที่มีคุณสมบัติตามเกณฑบัตรสวัสดิการแหงรัฐแตยังไมมีบัตรสวัสดิการแหงรัฐหรือ ยัง  

ไมไดลงทะเบียน ใหผูอํานวยการเขต นายอําเภอ หรือกํานัน หรือผูใหญบาน หรือ นายกเทศมนตรี หรือนายก  
องคการบริหารสวนตําบล หรือนายกเมืองพัทยา หรือประธานชุมชน เปนผูรับรอง (ตามแบบ ศผส.02) 

          - ผูสูงอายุที่อยูในศูนยพัฒนาการจัดสวัสดกิารสังคมผูสูงอายุสถานดูแล ผูอํานวยการสถาน คุมครอง   
หรือผูปกครองสถานใด ๆ ของรัฐหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหหัวหนาหนวยงาน เปนผูรับรอง (ตามแบบ 
ศผส.0๑ และ ศผส.0๒ )  



๗. การอนุมัติจายเงินสงเคราะหในการจัดการศพตาม ประเพณี การอนุมัติจายเงินสงเคราะหใน  
การจัดการศพตามประเพณี - กรุงเทพมหานคร ใหผูอํานวยการเขตเปนผูมีอํานาจอนุมัติ - จังหวัดอื่น ใหพัฒนา  
สังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดเปนผูมีอํานาจอนุมัติ 

 ๘. การใหความชวยเหลือ การใหความชวยเหลือเปนเงิน รายละ ๓,๐๐๐ บาท ผานชองทาง โดย 
วิธีใดวิธีหนึ่งตามลําดับ ดังนี ้ 

 ๑.โอนเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของผูมีสิทธิรับเงิน ผานระบบ Krungthai Corporate Online  
 ๒. เช็ค  
๓. เงินสด หมายเหตุ : ใหเลือกวิธีการจายเงินโอนเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของผูมีสิทธิรับเงิน 

“เปนลําดับแรก” เพื่อปองกันการทุจริต โปรงใส และตรวจสอบไดหากจําเปนตองจายเปนเงินสด ตองปฏิบัติตาม
แนวทางอยางเครงครัด 


