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ค ำน ำ 
 

                     การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยปี พ.ศ.
2540  พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2542
แผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2543  ได้ก าหนดให้มีการจัดระบบการบริการ
สาธารณะตามอ านาจและหน้าที่ระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ด้วยกันเอง ซึ่งอีกหนึ่งภารกิจที่ส่วนราชการถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินคืองานสวัสดิการสังคม เรื่องการ
ให้บริการสวัสดิการด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ 
 

                     ดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานองค์การบริหารส่วนต าบล
บ่อพลอยจึงได้จัดท า “คู่มือการปฏิบัติงาน”การให้บริการสวัสดิการด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์  
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติภารกิจบริการสาธารณะให้กับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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บทน า 
 

                      คู่มือการปฏิบัติงานฉบับนี้ ได้รวบรวมรายละเอียดการด าเนินงานการให้บริการสวัสดิการเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพคนพิการ และเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุ่มด าเนินการอยู่ เพื่อเป็น
แนวทางในการปฏิบัติงาน อย่างไรก็ตามรายละเอียดในคู่มือนี้สามารถน าไปปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ของท้องถ่ิน ทั้งนี้ ต้องค านึงถึงผลประโยชน์ที่กลุ่มเป้าหมายจะได้รับเป็นวัตถุประสงค์หลัก 
 

                       องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุ่ม หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ส าหรับ
ผู้ปฏิบัติงานกับกลุ่มเป้าหมาย ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ 
 
 
 
 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองกุ่ม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



สารบัญ 
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คู่มือการปฏิบัติงานการให้บริการสวัสดิการดา้นเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ 
บทท่ี 1   ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ     1 
           -ความหมายของเบี้ยยังชีพผูสู้งอายุ      1 
           -ความเป็นมาของเบี้ยยังชีพผูสู้งอายุ      1 
           -วัตถุประสงค์ในการด าเนินงาน       1 
           -ประโยชน์ของการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สงูอายุ     1 
 -คุณสมบัติของผู้สงูอายุที่มสีิทธิรับเบี้ยยังชีพ      2 
 -การค านวณเงินเบี้ยยังชีพผูสู้งอายุแบบข้ันบันได     2 
 
บทท่ี 2  กระบวนการด าเนินงานเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ     3 
          -การยื่นค าขอ         3 

-การตรวจสอบและจัดท าประวัติผูม้ีสิทธิ      4 
-งบประมาณและวิธีการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สงูอายุ     4 
-การสิ้นสุดการได้รบัเงินเบี้ยยังชีพผู้สงูอายุ      4 
-หน้าที่ของผูร้ับเบี้ยยังชีพผูสู้งอายุ       5 
-การติดตามผลการจ่ายเบี้ยยังชีพ       5 
-การรายงานผลการด าเนินงาน       5 
 

บทท่ี 3  บทบาทหน้าท่ีของบุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง 
-บทบาทหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน      6 
 

ส่วนท่ี  2 
คู่มือการปฏิบัติงานการให้บริการสวัสดิการเบ้ียยังชีพคนพิการ 
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           ความเป็นมาการให้บริการสวัสดกิารเบี้ยยังชีพคนพกิาร    7 

-โครงการเบี้ยยังชีพคนพิการ       8 
-คุณสมบัติของผู้มสีิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพคนพกิาร     8 
-ข้ันตอนการยื่นค าขอ        8 
-การตรวจสอบและจัดท าทะเบียนประวัตผิู้มสีิทธิ     9 
-งบประมาณและวิธีการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ     9 

           -การสิ้นสุดการได้รบัเงินเบี้ยยงัชีพคนพิการ      10 
           -หน้าที่ของผูร้ับเบี้ยยังชีพคนพกิาร       10 
             
 



สารบัญ 
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ส่วนท่ี 3 
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- แบบค าขอข้ึนทะเบียนรบัเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

สว่นที่ 1 
คู่มอืการปฏบิตังิาน 

การใหบ้รกิารสวสัดกิาร 
ด้านเบีย้ยงัชพีผูส้งูอายุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทท่ี 1 
ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ 

 
ความหมายของเบ้ียยังชีพผู้สูงอาย ุ
                เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ หมายถึง  สวัสดิการส าหรับผู้สูงอายุรูปแบบหนึ่ง เพื่อจัดสรรงบประมาณของรัฐบาล
ในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้กับผู้สูงอายุในชุมชน หรือในหมู่บ้านต่างๆ ทั่วประเทศ ซึ่ งประสบปัญหาความเดือดร้อน 
เนื่องจากไม่มีรายได้เพียงพอแก่การยังชีพ ขาดผู้อุปการะเลี้ยงดู ถูกทอดทิ้ง และไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเอง
ได้ ให้สามารถด ารงชีวิตอยู่ในครอบครัวและชุมชนได้โดยปกติตามควรแก่อัตภาพ โดยให้ความช่วยเหลือแก่ผู้สูงอายุ
เป็นเงินจนตลอดชีพ 
 
ความเป็นมาของเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ 
                การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเป็นกิจกรรมหนึ่งที่กรมประชาสงเคราะห์ด าเนินการมาตั้งแต่ปี พ. ศ. 
2536 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2535 ซึ่งเห็นชอบให้กรมประชาสงเคราะห์ด าเนินโครงการกองทุน
ส่งเสริมสวัสดิการผู้สูงอายุและครอบครัวในชุมชนเพื่อจัดสรรงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาความเดือดรอ้นในด้านต่างๆ โดยกระทรวงการคลังได้อนุมตัิหลกัการเบกิจ่ายเงินตาม
โครงการ ดังกล่าว เป็นเบี้ยยังชีพส าหรับผู้สูงอายุคนละ 200 บาท/เดือน จนตลอดชีพ และรัฐบาลได้ให้ความส าคัญ
ต่อผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง จึงได้เพิ่มจ านวนผู้สูงอายุที่รับเบี้ยยังชีพเพิ่มมากขึ้นทุกปี  จนถึงปี พ.ศ.2542  รัฐบาลได้
เพิ่มเงินเพิ่มพิเศษในภาวะเศรษฐกิจถดถอยให้แก่ผูส้งูอายุทีร่ับเบี้ยยังชีพอีกคนละ 100 บาท/คน/เดือน รวมเบี้ยยังชีพ
ที่ผู้สูงอายุได้รับคนละ 300บาท/คน/เดือนจนตลอดชีพ ปัจจุบันรัฐบาลได้จัดสรรเงินเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุทุกคนที่มี
อายุตั้งแต่ 60 ปีข้ึนไป ตามขั้นบันได 
  
วัตถุประสงค์ในการด าเนินงาน 

    1. เพื่อเป็นการกระจายบริการของรัฐให้แก่ผู้สูงอายุ 
                2. เพื่อเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจให้กับผู้สูงอายุ ว่ารัฐไม่ได้ทอดทิ้ง แต่พยายามให้ความช่วยเหลือ 

        และยังเห็นความส าคัญของผู้สูงอายุ 
         3. เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถด ารงชีวิตอยู่ในชุมชน โดยไม่ต้องอยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐ ซึ่งเป็น 
             ทางเลือกสุดท้ายที่จะช่วยเหลือผู้สูงอายุ       

 
ประโยชน์ของการสงเคราะห์เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ 

1. ด้านเศรษฐกิจ 
            ท าให้ผู้สูงอายุสามารถใช้ชีวิตในช่วงสุดท้ายอย่างมีความสุขตามควรแกอัตภาพ อันเป็นการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุให้มีมาตรฐานสูงข้ึน ได้รับการตอบสนองความต้องการด้านปัจจัย 4 และถือเป็นการ
กระจายรายได้ไปสู่ประชากรที่สมควรได้รับการช่วยเหลือในบั้นปลายของชีวิต 
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2. ด้านสังคม 

            เป็นกิจกรรมที่ปลุกจิตส านึกของชุมชนที่มีผู้สูงอายุถูกทอดทิ้ง ได้ร่วมกันป้องกันแก้ไขปัญหาของ
ชุมชน ไม่ทอดทิ้งผู้สูงอายุในชุมชน และเป็นการใช้ชุมชนเป็นฐานในการให้บริการ 

3. ด้านจิตใจ 
            ก่อให้เกิดความรู้สึกมั่นคงทางจิตใจ รู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข ตลอดจนเป็นที่พึ่งของบุตรหลานและครอบครัว 
 

คุณสมบัติของผู้สูงอายุท่ีมีสิทธิรับเบ้ียยังชีพ 
           1.มีสัญชาติไทย 
           2.มีภูมิล าเนาอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตามทะเบียนบ้าน 
           3.มีอายุหกสิบปีบริบูรณ์ข้ึนไป ซึ่งได้ลงทะเบียน และยื่นค าขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุต่อองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 
           4.ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน ได้แก่ ผู้รับเงินบ านาญ เบี้ยหวัด บ านาญพิเศษ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน 
ผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินผู้ได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน รายได้
ประจ า หรือผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นที่รัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจัดให้เป็นประจ า ยกเว้นผู้
พิการและผู้ป่วยเอดส ์ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจา่ยเงินสงเคราะหเ์พื่อการยังชีพขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2548 
    
การค านวณเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุแบบขั้นบันได 
             จ านวนเงินเบี้ยยังชีพที่ผู้สูงอายุจะได้รับในปัจจุบัน (ปี 2561) คิดในอัตราเบี้ยยังชีพแบบข้ันบันได 
             แบบ “ขั้นบันได” หมายถึง การแบ่งช่วงอายุของผู้สูงอายุเป็นช่วงๆ หรือเป็นข้ันข้ึนไปเรื่อยๆ โดย
เริ่มตั้งแต่อายุ 60 ปี 
 

ตารางการค านวณเงินเบ้ียยังชีพรายเดือนส าหรับผู้สูงอายุ(แบบขั้นบันได) 
……………………………………………………….. 

ขั้น อายุ (ปี) จ านวนเงิน (บาท) 
ข้ันที่ 1 60-69 600 
ข้ันที่ 2 70-79 700 
ข้ันที่ 3 80-89 800 
ข้ันที่ 4 90 ข้ึนไป 1,000 
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บทท่ี  2 
กระบวนการด าเนินงานเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ 

 
1.  การยื่นค าขอ 

ขั้นตอน/วิธีปฏิบัต ิ 
          ภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปีให้ผู้ที่จะมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ข้ึนไปในปีงบประมาณถัดไป      

ลงทะเบียนและยื่นค าขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุด้วยตนเองต่อองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อพลอย หรือ สถานที่        
ที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุ่มก าหนด โดยมีหลักฐานดังนี้ 
                     1.1  บัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายพร้อมส าเนา 
                     1.2  ทะเบียนบ้านพร้อมส าเนา 
                     1.3  สมุดบัญชีเงินฝากพร้อมส าเนา ส าหรับกรณีที่ผู้ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประสงค์ขอรับเงิน  
                           เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผ่านธนาคาร 
                           ในกรณีที่มีความจ าเป็น ผู้สูงอายุที่ไม่สามารถมาลงทะเบียนด้วยตนเองได้ อาจมอบอ านาจเป็น
ลายลักษณ์อักษรให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นค าขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทนก็ได้ 
                     ในกรณีผู้สูงอายุที่ได้รับเงินเบี้ยผู้สูงอายุจากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในปีงบประมาณที่ผ่านมา   
ให้ถือว่าเป็นผู้ได้ลงทะเบียนและยื่นค าขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามระเบียบแล้ว 
                     ในกรณีผู้สูงอายุที่มีสิทธิรับเบี้ยผู้สูงอายุจากองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุ่มย้ายภูมิล าเนาไปอยู่ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอื่น ให้องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุ่มยังคงจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจนกว่าจะสิ้น
ปีงบประมาณนั้น หากมีความประสงค์จะรับเบี้ยยังชีพกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแห่งใหม่ต้องไปลงทะเบียนเพื่อ
ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแห่งใหม่ก่อนสิ้นปีงบประมาณ 

              
 

            หมายเหตุ  การนับอายุว่าจะอยู่ในขั้นท่ีเท่าไหร่ ให้นับ  ณ  วันท่ี  30  กันยายน  เท่าน้ัน เช่น 
1. นาย ก.  เกิด 30 กันยายน  2490 ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 นาย ก.จะ อายุ  70  ปี   

                              หมายความว่า  นาย ก. จะได้รับเงนิเบี้ยยังชีพเดือนละ 700 บาท  ในเดือน ตุลาคม 2560   
                              (ปีงบประมาณ 2561)  

2. นาง ข. เกิด  1  ตุลาคม 2490  ณ  วันที่  30  กันยายน  2560 นาง ข.จะอายุ 69 ปี
หมายความว่า นาง ข.จะได้รับเงินเบี้ยยังชีพเดือนละ 600 บาท เท่าเดิม จนกว่าจะถึงรอบปี
ถัดไป 

                         การนับรอบงบประมาณ คือ  1  ตุลาคม - 30 กันยายน เช่น 
1. ปีงบประมาณ 2560 จะเริ่มตัง้แต่ 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560 
2. ปีงบประมาณ 2561 จะเริ่มตัง้แต่ 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561 
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2. การตรวจสอบและจัดท าประวัติผู้มีสิทธิ 

                         ภายในเดือนตุลาคมของทุกปี ให้องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองกุ่มด าเนินการตรวจสอบสถานะ  
            ของผู้รับเบี้ยยังชีพผูสู้งอายุและใหผู้้รบัเบี้ยยังชีพผูสู้งอายุแสดงการด ารงชีวิตอยู่ต่อองค์การบรหิารส่วนต าบล      
            หนองกุ่ม โดยจะแสดงด้วยตนเองหรือให้มีการรบัรองของนายทะเบียนอ าเภอหรือนายทะเบียนท้องถ่ินก็ได้ 
                          ในกรณีที่ผู้มีสิทธิได้รบัเบี้ยยังชีพผู้สงูอายุไม่ได้ด าเนินการดังกล่าวให้องค์การบรหิารส่วนต าบล   
           หนองกุ่ม ตรวจสอบการด ารงชีวิตอยู่ของผูสู้งอายุดงักล่าว จากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร หรือหลกัฐานอื่นที่   
            สามารถตรวจสอบได ้

 
      3.  งบประมาณและวิธีการจ่ายเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ 
           ขั้นตอน/วิธีปฏิบัติ  
                  3.1 การตั้งงบประมาณและวิธีการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผูสู้งอายุให้ด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น 
                  3.2 การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สงูอายุใหจ้่ายในอัตราเดือนละหกรอ้ยบาท หรือตามมติคณะรัฐมนตร ี
                   3.3 การจ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ผูสู้งอายุให้แกผู่้มสีิทธิ ให้องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองกุ่มจ่ายเป็นเงินสด   
                        หรือโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มสีิทธิได้รบัเบี้ยยังชีพผูสู้งอายุ หรือในนามบุคคลที่ได้รับ  
                        มอบอ านาจเป็นหนังสือจากผู้มสีิทธิได้รบัเบี้ยยังชีพผูสู้งอายุเป็นรายเดือนภายในวันที่  10 ของทุก  
                        เดือนในการจ่ายเงินให้แก่ผูร้ับมอบอ านาจต้องตรวจสอบจนแน่ใจว่าเป็นบุคคลเดียวกับผูท้ี่ได้รบั 
                        มอบอ านาจและต้องไดร้ับการยืนยันว่าผู้มสีิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผูสู้งอายุยงัมีชีวิตอยู่ 
                         การโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารให้เป็นไปตามที่องค์การบรหิารส่วนต าบลบ่อพลอยก าหนดหรือ  
                        ตามที่ตกลงกันเป็นอย่างอื่น 
 
        4.  การสิ้นสุดการได้รับเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ 
             สิทธิของผู้ได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สงูอายุจะสิ้นสุดลงในกรณีดังต่อไปนี้ 
                    4.1  ตาย 
                    4.2  อยู่ในความอุปการะของสถานสงเคราะห์ของรัฐ 
                    4.3  แจ้งสละสทิธิการขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สงูอายุเป็นหนงัสือตอ่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุม่ 
                    4.4  มีต าแหน่งทางการเมือง (มีเงินเดือน) 
                    กรณีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สงูอายุดังกลา่วสิ้นสุดลง ให้ผูบ้รหิารองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุม่ 
สั่งระงบัการจ่ายเงินเบี้ยผูสู้งอายุส าหรบับุคคลดงักล่าวทันท ี
                    กรณีผู้รับเงินเบี้ยยงัชีพผูสู้งอายุตาย ให้นายทะเบียนอ าเภอ หรือนายทะเบียนท้องถ่ินแจง้การตายต่อ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทีผู่้ตายมีช่ือในทะเบียนภายในเจด็วันนับแต่วันที่นายทะเบียนอ าเภอหรือนายทะเบียน
ท้องถ่ินได้รับแจ้งการตายและให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินที่ผู้ตายมีช่ืออยู่ในทะเบียนนั้น แจ้งแก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินทีจ่่ายเบี้ยยังชีพผูสู้งอายุ 
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                     กรณีผู้รบัเงินเบี้ยยังชีพผู้สงูอายุขาดคุณสมบัติ หรือมีลกัษณะต้องห้าม ให้องค์การบริหารส่วนต าบล
หนองกุม่ปิดประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ ที่ท าการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินหรือสถานที่ทีอ่งค์การบริหารส่วนต าบล   
หนองกุม่ก าหนดเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน 
                     หากไม่มีผู้คัดค้าน ให้องค์การบรหิารส่วนต าบลบอ่พลอยพิจารณาสัง่ถอนรายช่ือ และระงบัการ
จ่ายเงินเบี้ยผูสู้งอายุทันท ี
                     ในกรณีที่มีการคัดค้านให้องค์การบริหารสว่นต าบลหนองกุ่มตรวจสอบข้อเทจ็จริงให้ชัดเจนเพื่อ
พิจารณาด าเนินการตามสมควรแกก่รณีต่อไป 
 
     5. หน้าท่ีของผู้รับเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ 
                      5.1 ตรวจสอบรายช่ือของตัวเอง 
                      5.2 เมื่อย้ายภูมิล าเนาจากองค์การบรหิารส่วนต าบลหนองกุม่ ไปอยู่ภูมิล าเนาอื่น 
                      5.3 ต้องแจ้งข้อมลูเพื่อให้องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองกุ่ม ไดร้ับทราบ 
                      5.4 ให้ผู้ที่รบัเบี้ยยังชีพผูสู้งอายุแสดงการมีชีวิตอยู่ต่อองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุม่ ระหว่าง  
                           เดือนตุลาคม  ของทุกป ี

5.5 กรณีตาย ให้ญาติของผู้รบัเงินเบี้ยยังชีพแจง้การตาย ให้องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุม่  
     ทราบ (พร้อมส าเนามรณบัตร)       

 
      6. การติดตามผลการจ่ายเบ้ียยังชีพ 
             ขั้นตอน/วิธีปฏิบัติ 
                      6.1  ให้องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองกุ่มติดตามผลการจ่ายเบี้ยผู้สงูอายุว่า ผู้สงูอายุได้รับเงินตรง
ตามระยะเวลาที่ก าหนดและได้รับเงินครบหรือไม่นอกจากนีท้ าหน้าที่ให้ค าปรกึษาแนะน าและพจิารณาให้ความ
ช่วยเหลือในปัญหาอุปสรรคที่เกิดข้ึน 
                      6.2  ในกรณีที่มีการร้องเรียนว่าผูสู้งอายุมีคุณสมบัติไมเ่หมาะสม  ให้องค์การบริหารส่วนต าบล            
หนองกุม่ตรวจสอบและหากขาดคุณสมบัติจริงให้ระงับการจา่ยเงินทันท ี
 
      7.  การรายงานผลการด าเนินงาน 
             ขั้นตอน/วิธีปฏิบัติ 
                      7.1  องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองกุ่มรายงานรายช่ือผู้สงูอายุที่ได้ข้ึนทะเบียนรับเบี้ยยังชีพให้
ประชาชนรบัทราบ โดยวิธีการจัดท าทะเบียนรายช่ือผู้สงูอายุติดประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
                      7.2  หลังจากเบิกจ่ายเงินใหผู้้สงูอายุแล้ว ให้องค์การบรหิารส่วนต าบลบ่อพลอยรายงานผลการ
ด าเนินการตามแบบรายงานเป็นรายเดือนใหอ้ าเภอจงัหวัดทราบ 
                      7.3  องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองกุ่มรายงานการเปลี่ยนแปลงผูสู้งอายุที่รบัเบี้ยยังชีพให้
หน่วยงานเจ้าของงบประมาณทราบเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง 
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บทท่ี  3 
บทบาทหน้าท่ีของบุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง 

 
 

บทบาทหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

              ในการด าเนินงานเบี้ยยังชีพผู้สงูอายุ  ซึ่งปจัจบุันได้เป็นภารกจิถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
เป็นผู้รบัผิดชอบ ดังนั้น บทบาทในการด าเนินงานของบุคลากรทีเ่กี่ยวข้อง มีดังนี้ 
             1. ส ารวจผู้สงูอายุที่มีคุณสมบัตเิหมาะสมทีม่ีสิทธิจะได้รับเบี้ยยังชีพผูสู้งอายุในท้องถ่ินที่ตัวเองรับผิดชอบ 
             2. รวบรวมแบบการขอข้ึนทะเบียนทีผ่่านการตรวจสอบคุณสมบัติ 
             3. น าส่งรายช่ือผู้สงูอายุทีผ่่านคุณสมบัติไปยังหนว่ยงานเจ้าของงบประมาณ เพื่อเสนอขออนุมัติจากผู้ว่า
ราชการจงัหวัดต่อไป 
             4. จัดท าทะเบียนรายช่ือผูสู้งอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพที่ผ่านการอนุมัติแล้ว และติดประกาศในทีเ่ปิดเผยต่อ
ประชาชน 
             5. แจ้งให้ผู้สงูอายุที่ได้รบัเบี้ยยังชีพทราบ จัดท าเอกสารหนงัสือต่างๆตามแบบทีก่ าหนดได้แก่ หนังสือ
พินัยกรรม หนังสือมอบอ านาจ หนังสือรับรองว่าจะแจง้การเสียชีวิต และหนังสือรบัรองการมีชีวิต 
             6. ด าเนินการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพแก่ผูสู้งอายุ โดยวิธีการเบิกจ่ายเงินแล้วแต่ความเห็นชอบของ อบต. ภายใต้
ระเบียบทีเ่กี่ยวข้อง 
             7. เก็บรวบรวมหลกัฐานการเบกิจ่ายเงินไว้เพื่อการตรวจสอบ โดยหากจ่ายเงินให้ผูสู้งอายุเป็นเงินสดให้ใช้
หลักฐานใบส าคัญรบัเงินตามแบบที่กระทรวงการคลังก าหนด 
             8. ในกรณีที่ผู้สูงอายุเสียชีวิตระหว่างงวด ให้เป็นสิทธิของทายาทตามพินัยกรรมทีผู่้สงูอายุระบุไว้หรอืหาก
ไม่มีพินัยกรรมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเสนอหน่วยงานเจ้าของงบประมาณเพื่อด าเนินการระงับการจ่ายเงิน 
             9. ในกรณีที่ได้รับการร้องเรียนว่าผูสู้งอายุที่รบัเบีย้ยังชีพมีคุณสมบัติไม่เหมาะสม ให้ด าเนินการตรวจสอบ
และรายงานหน่วยงานเจ้าของงบประมาณทราบเพื่อท าการระงบัต่อไป 
            10. เยี่ยมเยียนและติดตามผลผูสู้งอายทุี่ได้รับเบี้ยยังชีพ โดยหากพบปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน
ให้ด าเนินการช่วยเหลอืและให้ค าปรึกษาแนะน า 
             11. ประชาสัมพันธ์การด าเนินงานเบี้ยยังชีพผู้สงูอายุให้ประชาชนในท้องถ่ินได้รับทราบทุกรูปแบบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-6- 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

สว่นที ่ 2 
คูม่อืการปฏบิตัิงาน  

การใหบ้รกิารสวสัดกิาร 
ดา้นเบีย้ยงัชพีคนพกิาร 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับเบ้ียยังชีพคนพิการ 
............................ 

1.ความเป็นมาการให้บริการสวัสดิการเบ้ียยังชีพคนพิการ 
              เดิมการให้ความช่วยเหลือคนพิการ เป็นบริการที่จัดโดยภาคเอกชนเป็นส่วนใหญ่ มีรัฐด าเนินการเพียง
เล็กน้อย โดยมีกลุ่มเป้าหมายเฉพาะคนพิการที่มาขอรับบริการ ซึ่งประสพความทุกข์ยากเดือดร้อน และมีรูปแบบของ
การให้ความช่วยเหลือในลักษณะของการให้หรือการสงเคราะห์เป็นรูปธรรม เช่น เงิน สิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคที่
จ าเป็นต่อการด ารงชีพ 
              ต่อมาการช่วยเหลือได้ขยายไปสู่การป้องกัน การบ าบัดรักษา และการฟื้นฟูสภาพทางการแพทย์ การศึกษา 
อาชีพ และสังคมให้แก่คนพิการที่สามารถพัฒนาได้ในกลุ่มเป้าหมายเดิม ดังนั้นคนพิการที่เข้าถึงสวัสดิการสังคม
ดังกล่าวจึงมีเพียงส่วนน้อย ซึ่งสวัสดิการสังคมที่จัดให้แก่คนพิการในประเทศไทยนั้น มีรายละเอียดดังนี้ 

1.1 การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการทางการแพทย์  จัดบริการช่วยเหลือทางการแพทย์แก่คนพิการตาม
กระบวนการการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพคนพิการให้ดีข้ึน 

1.2 การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการทางการศึกษา จัดการศึกษาแก่คนพิการในวัยเรียนในระบบการศึกษาใน
โรงเรียนโดยเรียนร่วมกับเด็กปกติ ตั้งแต่การศึกษาภาคบังคับการศึกษาสายสามัญหรืออุดมศึกษาตาม
แผนการศึกษาแห่งชาติ 

1.3 การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการทางด้านอาชีพ โดยจัดบริการฝึกอาชีพให้แก่คนพิการในวัยท างาน ใน
ลักษณะของการฝึกอบรมในงานวิชาชีพและการเตรียมความพร้อมในงานอาชีพ ในรูปแบบของการศึกษา
วิชาชีพในโรงเรียนหรือสถาบันการฝึกอบรมในลักษณะรูปแบบศึกษาร่วมกับคนทั่วไป 

1.4 การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการทางสังคม โดยได้มีการออกกฎกระทรวงเพื่อจัดสิ่งอ านวยความสะดวกทั้งใน
สถานที่และบริการสาธารณะส าหรับคนพิการเพื่อส่งเสริมให้คนพิการสามารถพึ่งพาตนเอง มีส่วนร่วมใน
กิจการสังคมและสามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้โดยสะดวกและปลอดภัยเท่าเทียมกับสมาชิกอื่นในสังคม  

1.5 การสงเคราะห์คนพิการในสถานสงเคราะห์ ถือเป็นแนวทางสุดท้ายในการให้ความช่วยเหลือคนพิการทุก
ประเภทความพิการ 
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โครงการเบ้ียยังชีพคนพิการ 
 

ความเป็นมาของโครงการเบ้ียยังชีพคนพิการ 
                     ปัจจุบันการเพิ่มจ านวนของคนพิการเป็นสาเหตุหนึง่ ซึ่งเกิดจากการพัฒนาทางการแพทย์ และการ
สาธารณะสุขทีเ่จริญก้าวหน้า และการตั้งครรภ์นอกสมรสที่เกิดข้ึนจากกลุ่มนักเรียนวัยรุ่น คนงานก่อสร้างส่วนใหญจ่ะ
ใช้วิธีขจัดปัญหาโดยการทานยาขับ แต่ไม่เป็นผลส าเรจ็ ดังนัน้ เมื่อให้ก าเนิดเด็กพิการแล้วมักจะทอดทิ้งไว้ตาม
โรงพยาบาลหรอืทีส่าธารณะต่างๆจึงนบัเป็นภาระแกส่ังคมเป็นอย่างมาก 
 

                      ในการจัดตั้งโครงการเบี้ยยังชีพคนพิการมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดสวัสดิการสังคมที่เน้นให้คนพิการ
อาศัยอยู่กับครอบครัว โดยครอบครัวและชุมชนได้มีบทบาทในการดูแลและแก้ไขปัญหาของคนพิการ   วิธีการให้
สงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการด าเนินการภายใต้ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คน
พิการขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน พ.ศ.2553 โดยที่เป็นการสมควรก าหนดหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการ
ให้คนพิการขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินเพื่อใหส้อดคล้องกบัระเบยีบคณะกรรมการสง่เสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสวัสดิการเบี้ยความพิการ พ.ศ.2552  ลงวันที่  23  พฤศจิกายน  
2552  ซึ่งออกโดยอาศัยอ านาจตามความในมาตรา  20 (9)  แห่งพระราชบัญญัติสง่เสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการ พ.ศ.2550  ดังนี้ 

 
1. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิจะได้รับเงินเบ้ียยังชีพคนพิการ 
                       ผู้ที่มีสิทธิได้รับพิจารณาการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มลีักษณะ
ต้องห้าม ดังนี ้

1.1 มีสัญชาติไทย 
1.2 มีภูมิล าเนาอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตามทะเบียนบ้าน 
1.3 มีบัตรประจ าตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคณุภาพชีวิตคนพิการ 
1.4 ไม่เป็นบุคคลซึง่อยู่ในความอุปการะของสถานสงเคราะห์ของรัฐ 

 
2. ขั้นตอนการยื่นค าขอ 
                       ภายในเดือนพฤศจิกายนของทกุปีให้คนพิการลงทะเบียนและยื่นค าขอรบัเงินเบี้ยความพิการใน
ปีงบประมาณถัดไปด้วยตนเอง ณ  ที่ท าการองค์การบรหิารส่วนต าบลบ่อพลอย หรือสถานทีท่ี่องค์การบรหิารส่วน
ต าบลหนองกุม่ก าหนด โดยมหีลักฐานพร้อมส าเนาที่ผู้ขอรับเงินเบี้ยความพิการลงลายมอืช่ือรบัรองความถูกต้อง 
ดังต่อไปนี ้

     2.1 บัตรประจ าตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ 
2.2 ทะเบียนบ้านพร้อมส าเนา 

                         2.3 สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ส าหรบักรณีทีผู่้ขอรับเงินเบี้ยความพิการประสงค์ขอรบัเงินเบี้ย  
                               ความพิการผ่านธนาคาร 
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                         ในกรณีที่คนพิการเป็นผูเ้ยาว์ซึ่งมผีู้แทนโดยชอบธรรม คนเสมอืนไร้ความสามารถหรือคนไร้
ความสามารถ ใหผู้้แทนโดยชอบธรรม ผู้พิทักษ์ หรือผู้อนุบาลแล้วแต่กรณี ยื่นค าขอแทนโดยแสดงหลักฐานการเป็น
ผู้แทนดังกล่าว 
                          ส าหรับคนพิการในกรณีอื่นนอกจากบคุคลในเบื้องต้น ซึ่งไม่อาจยื่นค าขอได้ด้วยตนเอง ให้ผู้ดูแล
คนพิการยื่นค าขอแทนโดยใหผู้้ทีเ่ช่ือถือได้รับรองสถานะของคนพิการ แต่ต้องน าหลักฐานของคนพิการและผู้ดูแล คน
พิการแสดงต่อเจ้าหน้าที่ด้วย 
                           ในกรณีคนพิการซึ่งมีสทิธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินหนึ่ง และย้าย
ภูมิล าเนาไปอยูอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอื่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทีจ่่ายเบี้ย ยังชีพคนพิการยงัคงจ่ายเบี้ย
ความพิการต่อไปจนกว่าจะสิ้นสุดปีงบประมาณนั้น หากมีความประสงค์จะรับเบี้ยความพิการจากองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินแหง่ใหม่ในปีงบประมาณถัดไป  ต้องไปลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยความพกิาร ณ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
แห่งใหม่ภายในเดือนพฤศจิกายน 
 
3. การตรวจสอบและจัดท าทะเบียนประวัติผู้มีสิทธิ 
                             ภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุม่จะด าเนินการตรวจสอบ
สถานะความพิการและการด ารงอยู่ของคนพิการ 
 
4. งบประมาณและวิธีการจา่ยเงินเบ้ียยังชีพคนพิการ 
                            4.1 การตั้งงบประมาณและวิธีการแจกเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์การบรหิารส่วน  
                                 ต าบลหนองกุม่ด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการจ่ายเบี้ยความพิการ 
                            4.2 การจ่ายเงินเบี้ยความพิการใหจ้า่ยในอัตราเดือนละแปดร้อยบาท หรอืตามมติ  
                                 คณะรัฐมนตรี 

       4.3 การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้แกผู่้มสีิทธิตามระเบียบนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน   
            จ่ายเป็นเงินสด หรือโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มสีิทธิรบัเบี้ยความ  
            พิการหรือในนามผู้ดูแลคนพิการเป็นรายเดือนภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน หากล่าช้าเกิน  
            กว่าก าหนดดังกล่าว ต้องเป็นกรณีจ าเป็นอันมอิาจก้าวล่วงได้ 

                                 ในการจ่ายเงินให้แกผู่้ดูแลคนพกิาร ต้องตรวจสอบจนแน่ใจว่าเป็นบุคคลเดียวกบั  
                                 ผู้ดูแลคนพิการ และต้องได้รับการยืนยันว่าผู้มสีิทธิได้รับเบี้ยความพกิารยังมีชีวิตอยู่ 
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5. การสิ้นสุดการไดร้ับเงินเบ้ียยังชีพคนพิการ 
           สิทธิของผู้ได้รับเงินเบี้ยความพิการจะสิ้นสุดลงในกรณีดังต่อไปนี ้

5.1 ตาย 
5.2 อยู่ในความอุปการะของสถานสงเคราะห์ของรัฐ 
5.3 แจ้งสละสิทธิการขอรบัเงินเบี้ยความพกิาร เป็นหนงัสือต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่ตนมี  
     สิทธิได้รับเบี้ยความพิการ 

      กรณีสิทธิได้รับเงินเบี้ยความพกิารดังกล่าวสิ้นสุดลง ใหผู้้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   
     สั่งระงบัการจ่ายเงินเบี้ยความพิการส าหรับบุคคลดงักล่าวทันที 
                          กรณีผู้รับเงินเบี้ยความพิการตาย ให้นายทะเบียนอ าเภอ หรือนายทะเบียนท้องถ่ินแจง้การ  
     ตายต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทีผู่้ตายมีช่ือในทะเบยีนภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่นายทะเบียนอ าเภอหรอื 
     นายทะเบียนท้องถ่ินได้รบัแจง้การตายและใหอ้งค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทีผู่้ตายมีช่ืออยู่ในทะเบียนนั้น แจ้งแก่   
     องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทีจ่่ายเบี้ยความพิการ 
                           กรณีผู้รบัเงินเบี้ยความพกิารขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้าม ให้องค์กรปกครองส่วน  
     ท้องถ่ินปิดประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ ที่ท าการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินหรือสถานที่ที่องค์กรปกครองส่วน   
     ท้องถ่ินก าหนดเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบห้าวันหากไมม่ีผู้คัดค้าน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินพิจารณาสัง่ถอน  
     รายช่ือ และระงับการจ่ายเงินเบี้ยความพกิารทันที 
                             ในกรณีที่มีการคัดค้านใหอ้งค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตรวจสอบข้อเท็จจรงิให้ชัดเจนเพือ่  
     พิจารณาด าเนินการตามสมควรแกก่รณีต่อไป 
 
6. หน้าท่ีของผู้รับเบ้ียยังชีพคนพิการ 
                       6.1 ตรวจสอบรายช่ือของตัวเอง 
                       6.2 เมื่อย้ายภูมิล าเนาจากองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุ่ม ไปอยู่ภูมลิ าเนาอื่น 
                       6.3 ต้องแจ้งข้อมูลเพื่อใหอ้งค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุม่ ได้รับทราบ 

             6.4 ให้ผู้ที่รับเบี้ยยังชีพความพิการแสดงการมีชีวิตอยู่ต่อองค์การบรหิารส่วนต าบลหนองกุ่ม   
                  ระหว่าง  เดือนตุลาคม  ของทุกป ี

 6.5 กรณีตาย ให้ญาติของผูร้ับเงินเบี้ยยังชีพแจ้งการตาย ให้ องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองกุ่ม   
      ทราบ (พร้อมส าเนามรณบัตร)       
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สว่นที ่ 3 
คูม่อืการปฏบิตัิงาน  

การใหบ้รกิารสวสัดกิารดา้นเบีย้ยงัชพี 
ผูต้ดิเชือ้เอดส ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับเบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 

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

การจัดสวัสดิการแก่ผู้ติดเชื้อเอดส ์

“ผู้ป่วยเอดส์”หมายความว่าผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและท าการวินิจฉัยแล้ว 
“ผู้อุปการะ”หมายความว่า บรรดาผู้ดูแลผู้ป่วยเอดส์ เช่น บิดา มารดา บุตร สามีภริยา ญาติพี่น้องหรือบุคคลอื่นที่
ผู้ป่วยเอดส์ได้รับการช่วยเหลือ 
                ปัจจุบันผู้ป่วยเอดส์มีจ านวนมาก ทั้งในหมู่บ้านตามชนบทและชุมชนในเมือง ซึ่งส่วนใหญ่มีสภาพความ
เป็นอยู่ยากจน บางรายมีอาการเจ็บป่วยค่อนข้างรุนแรง สุขภาพร่างการทรุดโทรม ไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยง
ตนเองได้ ขาดผู้อุปการะดูแล ถูกรังเกียจจากสังคม ก่อให้เกิดปัญหาอย่างต่อเนื่องกับผู้ติด เช้ือเอดส์ ผู้ป่วยเอดส์และ
ครอบครัว ดังนั้น จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีสวัสดิการสังคมเพื่อรองรับกับปัญหาของผู้ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์
เหล่านี้ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จึงได้มีโครงการจัด
สวัสดิการแก่ผู้ติดเช้ือเอดส์ลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 
วัตถุประสงค์ 
                1.เพื่อส่งเสรมิใหผู้้ป่วยเอดสส์ามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับครอบครัวและชุมชนได้ตามปกติ 
                2.เพื่อเป็นการบรรเทาปญัหาความเดอืดร้อน ด้านค่าครองชีพให้แก่ครอบครัวของผูป้่วยเอดส์ ใหส้ามารถ  
                  ครองชีพได้ตามอัตภาพ 
 
วิธีการด าเนินการ 
                 การให้การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพแกผู่้ป่วยเอดส ์โดยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุ่ม เป็นผู้ด าเนินการ
ภายใต้ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพือ่การยงัชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.
2548 
 
คุณสมบัติของผู้รับเบ้ียยังชีพเอดส์ 
                1. เป็นผู้ป่วยเอดสท์ี่แพทย์ได้รบัรองและท าการวินิจฉัยแล้ว 
                2. มีภูมิล าเนาอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
                3. มีรายได้ไม่เพียงพอแก่การยงัชีพ หรอืถูกทอดทิ้ง หรือขาดผู้อปุการะเลี้ยงดู หรือไม่สามารถประกอบ  
                    อาชีพเลี้ยงตนเองได้ ผู้ป่วยเอดส์ทีม่ีคุณสมบัติข้างต้นและมีความประสงค์จะขอรับเงินสงเคราะห์ ให้  
                    ยื่นค าขอต่อผู้บริหารท้องถ่ินที่ตนเองมีภูมลิ าเนาอยู ่
                ในกรณีที่ผู้ป่วยเอดส์ไม่สามารถด าเนินการมายืน่ค าขอรับการสงเคราะห์ด้วยตนเองได้ จะมอบอ านาจให้ผู้
อุปการะมาด าเนินการแทนก็ได้ 
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หลักฐานการขอรับเบ้ียยังชีพเอดส ์
                1. ใบรับรองแพทยโ์ดยใหร้ะบุถึงผลการตรวจเลือดและอาการเจบ็ป่วยทีป่รากฏ 
                2. ทะเบียนบ้านของผูป้่วย 
                3. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผูป้่วยเอดส์ 
                4. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมส าเนา ส าหรบักรณีผู้ป่วยเอดสป์ระสงค์รับเงินสงเคราะห์ผ่านธนาคาร 
 
งบประมาณและวิธีการจา่ยเงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 
                องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุม่อาจตัง้งบประมาณของตนเองหรอืขอรบัการสนับสนุนงบประมาณ
จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อใหก้ารสงเคราะห์ได้ในกรณีดังนี ้
                1. จ่ายให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ตามบญัชีรายช่ือที่ได้รบัอนุมัติจากผูบ้รหิารท้องถ่ิน 
                2. จ่ายสมทบให้แกผู่้ป่วยเอดส์ตามบัญชีรายช่ือที่ได้รับการสงเคราะหง์บประมาณเบี้ยยังชีพจากรัฐอยูเ่ดิม 
ในกรณีที่อัตราที่ได้รับจากรัฐน้อยกว่าอัตราที่องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองกุ่มจ่ายให้แกผู่้มสีิทธิได้รับเงิน 
                 ในกรณีในการจ่ายเงินให้แกผู่้ระบมอบอ านาจต้องตรวจสอบจนแน่ใจว่าเป็นบุคคลเดียวกับผู้ที่ได้รับมอบ
อ านาจและต้องได้รบัการยืนยันว่าผู้มีสทิธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สงูอายุยังมีชีวิตอยู่ 
                 หากเป็นการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารให้องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุม่บันทกึรายละเอียด
การโอนเงินในบญัชีการจ่ายเงินสงเคราะห์ โดยใช้หลกัฐานการโอนเงินเป็นหลักฐานประกอบการจ่ายเงินและให้เกบ็
รักษาหลักฐานการจ่ายหรอืโอนเงินสงเคราะหเ์พื่อการยังชีพไว้เพื่อการตรวจสอบ 
               3. การจ่ายเงินใหจ้่ายได้ในอัตราดังนี ้
                   3.1 จ่ายตามอัตราที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด 
                   3.2 หากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีความประสงค์จ่ายเกินกว่าอัตราทีก่ าหนด สามารถกระท าได้ 
ทั้งนี้ต้องไมเ่กินกว่าสองเท่าของอัตราทีก่ าหนด หรือไม่เกินกว่าหนึ่งพันบาท โดยให้เสนอสภาท้องถ่ินพจิารณาอนุมัติ
และให้ค านึงถึงสถานการคลังขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
                   3.3 การจ่ายเงินให้แกผู่้มสีิทธิได้รับเงินสงเคราะห์แตล่ะประเภทให้จ่ายได้ในอัตราเดียวกัน ด้วยวิธีหนึ่ง
วิธีใดตามความประสงค์ของผู้มสีิทธิได้รบัเงินเงินสงเคราะห์ ดังต่อไปนี้ 
                   (1) จ่ายเป็นเงินสดหรือโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มสีิทธ์ิได้รับเงินสงเคราะห์ 
                   (2) จ่ายเป็นเงินสดหรือโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลที่ได้รบัมอบอ านาจจากผู้มสีิทธ์ิได้รับ
เงินสงเคราะห ์
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การสิ้นสุดการได้รับเงินเบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 
          สิทธิของผู้ได้รับเงินเบี้ยยังชีพผูป้่วยเอดสส์ิ้นสุดลงในกรณีต่อไปนี้ 

    1.ตาย 
    2.ขาดคุณสมบัติ 
    3.แจ้งสละสิทธิการขอรับเงินเบี้ยผู้ป่วยเอดส์ เป็นหนงัสือต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่ตนมีสทิธิได้รับ  
      เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์

           กรณีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผูป้่วยเอดส์ดังกล่าวสิน้สุดลง ให้ผูบ้รหิารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน สัง่ระงับ
การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดสส์ าหรับบุคคลดังกล่าวทันที 
 
หน้าท่ีของผู้รับเบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 
            1. ตรวจสอบรายช่ือของตัวเอง 
            2. เมื่อย้ายภูมิล าเนาจากองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุ่ม ไปอยู่ภูมลิ าเนาอื่น 
            3. ต้องแจ้งข้อมูลเพื่อให้องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุม่ ได้รับทราบ 

  4. ให้ผู้ที่รับเบี้ยยังชีพผูสู้งอายุแสดงการมีชีวิตอยู่ต่อองค์การบรหิารส่วนต าบลหนองกุ่ม ระหว่างเดือน 
      ตุลาคม  ของทุกป ี
  5. กรณีตาย ให้ญาติของผู้รบัเงินเบี้ยยังชีพแจง้การตาย ให้ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุม่ทราบ     
(พร้อมส าเนามรณบัตร)       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-13- 

 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 

 


