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บทที่ 1 
ความเป็นมาและเหตุผลความจำเป็น 

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

ความเป็นมาของการฝึกอบรม 
  ด้วยการดําเนินงานด้านสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนับได้
ว่าเป็นอีกหนึ่งภารกิจสําคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและลดความเหลื่อมล้ ำทางสังคมให้กับประชาชนใน
ท้องถิ่นต่างๆ ด้วยเหตุดังกล่าวจึงได้มีการถ่ายโอนอํานาจหน้าที่และภารกิจหลายประการเพื่อให้อง ค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดําเนินงานด้านสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน ทั้ง
ในด้านการให้บริการสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์แก่คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้
ยากไร้และผู้ประสบปัญหาทางสังคม ให้สอดคล้องกับศักยภาพและบริบทความพร้อมด้านทรัพยากรชุมชนของ
ท้องถิ่นที่มีอยู่ ซึ่งการจัดสวัสดิการสังคมในรูปแบบต่างๆ นั้นต้องเป็นการทํางานแบบพหุภาคี ระหว่างองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน ประชาชนและรัฐ ทั้งนี้กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดสรรงบประมาณ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการตามที่ได้รับถ่ายโอนภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาล ได้แก่ เงิน
เบี ้ยยังชีพผู้สูงอายุ เงินสงเคราะห์เพื ่อการยังชีพผู ้ป่วยเอดส์และเงินเบี้ยความพิการ เป็นต้น เพื ่อสร้าง
หลักประกันพื้นฐานด้านการบริการสาธารณะของรัฐภายใต้บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญที่ให้ความสําคัญกับการ
ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม โดยเน้นย้ำถึงศักดิ์ศรีและสิทธิมนุษยชน การได้รับความคุ้มครองที่เท่าเทียมกัน 
และการมีสิทธิได้รับสิ่งอํานวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะโดยเสมอภาคกัน 

นอกจากนั้นการดําเนินงานด้านต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังต้องดําเนินไปตาม
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทําแผน การจัดทํา
งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร  
รวมถึงตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๒ กําหนดให้ภารกิจด้านการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส การจัดสวัสดิการสังคมเป็นภารกิจที่ต้องถ่ายโอน
ภารกิจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอาจจะเลือกทำตามอำนาจหน้าที่ ประกอบกับนโยบายของรัฐบาล
ที่ให้ความสำคัญด้านสังคมและคุณภาพชีวิตซึ่งเป็นหลักประการด้านพื้นฐานของการบริการสาธารณของรัฐ
ภายใต้บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ได้ให้ความสำคัญกับคนพิการ โดยเน้นย้ำถึงศักดิ์ศรีและสิทธิ์มนุษยชน การ
ได้รับความคุ้มครองที่เท่าเทียมกันไม่ถูกเลือกปฏิบัติ การมีสิทธิ์ได้รับสิ่งอำนวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะ
ภายใต้การมีส่วนร่วมของผู้พิการ ชุมชนและประชาชนทั่วไป ดังนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงมีภารกิจ
เกี่ยวกับการให้บริการสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์แก่คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้
ยากไร้ ผู้ประสบปัญหาทางสังคม ให้สอดคล้องกับศักยภาพและบริบทความพร้อมด้านทรัพยากรชุมชนของ
ท้องถิ่นที่มีอยู่ ซึ่งการจัดสวัสดิการสังคมในรูปแบบต่างๆ นั้นต้องเป็นการทำงานแบบพหุภาคี ระหว่างองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ ่น เอกชน ประชาชนและรัฐ ทั ้งนี ้ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ ่นได้จัดสรร
งบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการตามที่ได้รับถ่ายโอนภารกิจแล้ว คือตามนโยบายตาม
รัฐบาล ได้แก่ เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพผู้ป่วยเอดส์ และเงินเบี้ยความพิการ 
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ประกอบกับกระทรวงมหาดไทยได้ออก ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
จ่ายเง ินเบี ้ยยังชีพผู ้ส ูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น (ฉบับที ่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อแก้ไขรายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดสวัสดิการการดูแล
ผู้สูงอายุและคนพิการ และรวมถึงยังมีการปรับเปลี่ยนวิธี การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการทางสังคม (e-payment) ตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุดที่มท ๐๘๑๐.๖/ว.๖๘๔ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 
ประกอบกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้มีการปรับปรุงระบบสารสนเทศการจัดการ ฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การดำเนินการบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยัง
ชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีความสำคัญเป็นอย่างมากในการจัดสรรงบประมาณด้านเบี้ยยังชีพ
ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพราะเป็นข้อมูลที่สำคัญที่จะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพงานด้านสวัสดิการ
และการจัดการฐานข้อมูลให้เที่ยงตรงและน่าเชื่อถือประกอบกับโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการทาง
สังคม (e-payment) เป็นความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ ่น กรมการปกครอง โดย
กรมบัญชีกลาง จะเป็นหน่วยที่รับผิดชอบการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการโดยการโอนเข้า
บัญชีแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

นอกจากนั้น อีกภารกิจหนึ่งซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีส่วนสำคัญในการดําเนินการ
ก็คือ โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญระดับชาติตามแผนบรูณาการ การ
พัฒนาคนตลอดช่วงชีวิตเป็นการสร้างระบบคุ้มครองทางสังคมโดยการจัดสวัสดิการเงินอุดหนุนให้แก่ เด็กแรก
เกิดในครัวเรือนยากจนหรือครัวเรือนที่เสี่ยงต่อความยากจน เป็นมาตรการให้บิดา มารดาหรือผู้ปกครองนำเด็ก
เข้าสู่ระบบบริการของรัฐ เพื่อให้เด็กได้รับการดูแลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีพัฒนาการเหมาะสม ตามวัย รวมทั้ง
เป็นหลักประกันให้เด็กได้รับสิทธิด้านการอยู่รอดและการพัฒนาตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก มีความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ 
ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐– ๒๕๖๔) และแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ 
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 

ซึ่งศูนย์วิจัยและพัฒนาการสื่อสารการเมืองและสังคม มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และ
ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย เล็งเห็นถึงความสําคัญของประเด็นดังกล่าว ซึ่ง
มีความเก่ียวข้องโดยตรงกับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะผู้กำหนดนโยบายและผู้อนุมัติโครงการ 
สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะผู้พิจารณาอนุมัติเทศบัญญัติหรื อข้อบัญญัติงบประมาณและ
ผู้อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม และข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในฐานะผู้นํานโยบายและโครงการไปปฏิบัติ ซึ่งต้องการดําเนินงานให้สอดคล้องกับระเบียบการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยรวมทั้งมีการระดมความคิดเห็นเพ่ือการพัฒนาระบบบริการด้านการ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งในด้านแนวคิด วิธีการบริหารจัดการ ตลอดจนบุคลากรให้พร้อมรับบทบาทหน้าที่ที่
เพิ่มมากขึ้นและสามารถตอบสนองต่อสภาพปัญหาในพื้นที่ได้อย่างทันท่วงที มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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เป็นไปในแนวทางเดียวกัน จึงดําเนินโครงการ “การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชนและการจัด
สวัสดิการสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๔” 

เหตุผลความจำเป็นของการฝึกอบรม 
1. เพื่อให้ทราบถึงหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิ ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๕๒ และแก้ไขเพ่ิมเติม และตามแนวทางหนังสือสั่งการ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์
การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๕๓ และแก้ไขเพิ่มเติม และ
ตามแนวทางหนังสือสั่งการ และ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ เทคนิคและแนวทางในการใช้ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูล
เบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2. เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการทางสังคม (e-payment) ตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุดที่ มท ๐๘๑๐.๖/ว.๖๘๔ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ และหนังสือ
ที่เก่ียวข้องและแนวทางการจัดสวัสดิการการดูแลผู้สูงอายุและคนพิการ 

3. เพื่อให้ได้ฝึกปฏิบัติการใช้ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น การคํานวณอายุของผู้สูงอายุให้ถูกต้องตามระเบียบ 

4. เพื่อให้มีความเข้าใจในเรื่องระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงิน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๒ ,ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์
การจ่ายเง ินเบี ้ยยังช ีพผู ้ส ูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น (ฉบับที ่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ ,ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 
๓) พ.ศ. ๒๕๖๑, ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๓, ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยความพิการให้คน
พิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙, ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์
การจ่ายเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖2 

5. เพ่ือให้ทราบถึงแนวทางการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานโครงการบูรณาการฐานข้อมูล
สวัสดิการสังคม การจ่ายเงินในระบบ e-Social Welfare 

6. เพื่อให้ทราบถึงแนวทางการดําเนินงานตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรก
เกิด และสามารพัฒนาการดําเนินการได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 

7. เพื่อให้ได้รับทราบแนวทางการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น นโยบายที่เกี่ยวข้อง ระเบียบ กฎหมาย และระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง และมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและข้อมูลข่าวสารซึ่งกันและกัน พร้อมทั้งสามารถแก้ไขปัญหา และอุปสรรคในการดําเนินงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ อันจะนําไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการส่งเสริมการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต่อไป 
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รายงานผลการอบรมการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชนและ 
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รายละเอียดของหลักสูตรการฝึกอบรม 
1. หล ักเกณฑ ์และว ิธ ีการปฏ ิบ ัต ิ ในการร ับลงทะเบ ียนผ ู ้ม ีส ิทธ ิ  ตามระเบ ียบ

กระทรวงมหาดไทยฯ เทคนิคและแนวทางในการใช้ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2. การเตรียมความพร้อมรองรับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการทางสังคม (e-payment) 

3. ขั้นตอนการดําเนินงานตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด และสามาร
พัฒนาการดําเนินการได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 

4. การตั้งงบประมาณเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ และเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ 
ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ 
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รายงานผลการอบรมการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชนและ 
การจัดสวัสดิการสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 

บทที่ 2 
สรุปผลการฝึกอบรม 

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

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๒ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2562) 
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิจะได้รับเงินเบี้ยยังชีพ 

1. มีสัญชาติไทย 
2. มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามทะเบียนบ้าน 
3. มีอายุหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไป ซึ่งได้ลงทะเบียน และยื่นคำขอรับเบี้ยยังชีพผ฿สูงอายุต่อ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4. ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ 
(ก) ผู้รับเงินบํานาญ เบี้ยหวัด บํานาญพิเศษ หรือเงินอ่ืนใดในลักษณะเดียวกัน 
(ข) ผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ค) ผู้ได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน รายได้ประจำ หรือผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืนที่รัฐ

หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้เป็นประจำ 
บุคคลตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ไม่รวมถึง ผ ู ้พ ิการหรือผ ู ้ป ่วยเอดส์ ตามระเบี ยบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
หรือผู้ที่ได้รับสวัสดิการอื่นตามมติคณะรัฐมนตรี” 

ขั้นตอนการยื่นคำขอ 
ให้ผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไปในปีงบประมาณถัดไปลงทะเบียนและยื่นคํา

ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุด้วยตนเองต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนมีภูมิลำเนาณ สํานักงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ ่น หรือสถานที่ที ่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกําหนดตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงเดือน
พฤศจิกายนของทุกปี โดยมีหลักฐาน ดังต่อไปนี้ 

(๑) บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายพร้อมสำเนา 
(๒) ทะเบียนบ้านพร้อมสำเนา 
(๓) สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมสำเนา สําหรับกรณีที่ผู ้ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

ประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผ่านธนาคาร 
ในกรณีที่มีความจําเป็นผู้สูงอายุที่ไม่สามารถมาลงทะเบียนด้วยตนเองได้ตามวรรคหนึ่ง อาจ

มอบอํานาจเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้อ่ืนเป็นผู้ยื่นคําขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทนก็ได้” 
ผู้สูงอายุผู้ใดที่มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนมีภูมิลำเนา

อยู่ ต่อมาผู้สูงอายุนั้นได้ย้ายภูมิลำเนาไปอยู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ให้ผู้สูงอายุนั้นไปลงทะเบียนและ
ยื่นคําขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุด้วยตนเองต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่นับตั้งแต่วันที่ย้ายแต่ไม่
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เกินเดือนพฤศจิกายนของปีนั้น ๆ ทั้งนี้ ให้ได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่
ในปีงบประมาณถัดไป โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดิมที่
จ่ายเงินเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุผู้นั้นทราบเพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนทั้งนี้ ในระหว่างปีงบประมาณให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเดิมที่จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุอยู่ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นยังคงจ่ายเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุต่อไปจนกว่าจะสิ้นปีงบประมาณ” 

การตรวจสอบและจัดทำทะเบียนประวัติผู้มีสิทธิ 
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปีให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งบันทึกรายชื่อผู้สูงอายุ

ที่มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในระบบสารสนเทศตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกําหนดพร้อมทั้ง
รายงานจังหวัดเพื่อส่งให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นใช้เป็นข้อมูลในการขอตั้งงบประมาณและจัดสรร
งบประมาณ” 

ภายในเดือนตุลาคมของทุกปี ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตรวจสอบสถานะของ
ผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและให้ผู้รับบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแสดงการดำรงชีวิตอยู่ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตน
รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ โดยแสดงด้วยตนเองหรือให้มีการรับรองของนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียน
ท้องถิ่นก็ได ้

ในกรณีที่ผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุไม่ได้ดำเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นตรวจสอบการดำรงชีวิตอยู่ของผู้สูงอายุดังกล่าว จากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร หรือหลักฐานอ่ืนที่
มีสามารถตรวจสอบได้ 

งบประมาณและวิธีการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
การตั้งงบประมาณและวิธีการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วย

การนั้น 
การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 

0891.3/ว. 2429 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2554 เรื่อง แจ้งแนวทางการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะ
กิจ โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 เพิ่มเติม ( ตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2554 โดยให้มีผลตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2554) 

- อายุ 60 – 69 ปี ให้ได้รับคนละ 600 บาท ต่อเดือน 
- อายุ 70 – 79 ปี ให้ได้รับคนละ 700 บาท ต่อเดือน 
- อายุ 80 – 89 ปี ให้ได้รับคนละ 800 บาท ต่อเดือน 
- อายุ 90 ปีขึ้นไป ให้ได้รับคนละ 1,000 บาท ต่อเดือน 
การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้แก่ผู้มีสิทธิ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ่ายเป็นเงินสด 

หรือโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุหรือในนามบุคคลที่รับมอบอำนาจเป็น
หนังสือจากผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเป็นรายเดือนภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน 

ในการจ่ายเงินให้แก่ผู้รับมอบอำนาจต้องตรวจสอบจนแน่ใจว่าเป็นบุคคลเดียวกับผู้ที่ได้รับ
มอบอำนาจและต้องได้รับการยืนยันว่าผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุยังมีชีวิตอยู่ ณ วันที่ 1 ของทุกเดือนการ
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รายงานผลการอบรมการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชนและ 
การจัดสวัสดิการสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 

โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารให้เป็นไปตามที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดหรือตามที่ตกลงกันเป็น
อย่างอ่ืน 

การโอนเงินเข้าบัญชีให้กับผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามวรรคหนึ่ง ให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การกำหนดหน่วยงานผู้มีอำนาจหน้าที่
รับผิดชอบดำเนินการเกี่ยวกับการคุ้มครอง การส่งเสริม และสนับสนุนผู้สูงอายุ ตามมาตรา 11 วรรคสอง แห่ง
พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 เป็นหน่วยดำเนินการ” 

การสิ้นสุดการได้รับเงินเบี้ยยังชีพยังชีพผู้สูงอายุ 
- ตาย 
- ขาดคุณสมบัติตามข้อ 6 (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การ

จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 4 (พ.ศ. 
2562) 

- แจ้งสละสิทธิการขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเป็นหนังสือต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่ตนมีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 

กรณีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุดังกล่าวสิ้นสุดลงตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ สั่งระงับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุสำหรับบุคคลดังกล่าวทันที 

กรณีผู้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตาย ให้นายทะเบียนอำเภอ หรือนายทะเบียนท้องถิ่นแจ้งการ
ตายต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผู้ตายมีชื่อในทะเบียนภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่นายทะเบียนอำเภอ หรือ
นายทะเบียนท้องถิ่นได้รับแจ้งการตายและให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามข้อ 8 
(ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2562) ต่อไป 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๓ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2562) 
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิจะได้รับเงินเบี้ยยังชีพ 

คนพิการซึ่งจะมีสิทธิที่จะได้รับเบี้ยความพิการตามระเบียบนี้ ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มี
ลักษณะต้องห้ามตามระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการกำหนด” 

ขั้นตอนการยื่นคำขอ 
 ให้คนพิการที่ได้จดทะเบียนคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ
ลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยความพิการด้วยตนเองต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนมีภูมิลำเนา ณ ที่
ทําการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือสถานที่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกําหนด และมีสิทธิรับเงินเบี้ย
ความพิการในเดือนถัดไป โดยมีหลักฐานพร้อมสำเนาที่ผู้ขอรับเงินเบี้ยความพิการ ลงลายมือชื่อรับรองความ
ถูกต้อง ดังต่อไปนี้ 
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รายงานผลการอบรมการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชนและ 
การจัดสวัสดิการสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 

(๑) บัตรประจําตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ 
(๒) ทะเบียนบ้าน 
(๓) สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารสําหรับกรณีท่ีผู้ขอรับเงินเบี้ยความพิการประสงค์ขอรับเงินเบี้ย

ความพิการผ่านธนาคาร” 
ในกรณีคนพิการซึ่งได้รับเงินเบี้ยความพิการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหนึ่งและย้าย

ภูมิลำเนาไปอยู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น หรือกรุงเทพมหานคร ให้คนพิการนั้นลงทะเบียนและยื่นคํา
ขอรับเงินเบี้ยความพิการด้วยตนเองต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ที่ตนมีภูมิลำเนา และให้ได้รับเงิน
เบี้ยความพิการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ในเดือนถัดไป ทั้งนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่ง
ใหม่ต้องได้รับการยืนยันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดิมที่จ่ายเงินเบี้ยความพิการเพื่อไม่ให้เกิดความ
ซ้ำซ้อน” 

การตรวจสอบและจัดทำทะเบียนประวัติผู้มีสิทธิ 
ภายในเดือนมกราคมของทุกปีให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบันทึกรายชื่อคนพิการที่มีสิทธิ

ได้รับเงินเบี้ยความพิการในระบบสารสนเทศพร้อมทั้งรายงานตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกําหนด 
เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการขอตั้งงบประมาณและจัดสรรงบประมาณ” 

ภายในเดือนตุลาคมของทุกปี ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตรวจสอบสถานะ
ความพิการและการดำรงชีวิตอยู่ของคนพิการ 

งบประมาณและวิธีการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
การตั้งงบประมาณและวิธีการจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น ให้ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น 
การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้จ่ายในอัตราเดือนละ 800 บาท (ตามหนังสือกรมส่งเสริมการ

ปกครองท้องถิ ่น ด่วนที ่สุด ที ่ มท 0891.3/ว 2368 ลงวันที ่ 22 ธันวาคม 2557 เรื ่อง แจ้งจัดสรร
งบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพล
ภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพิ่มเติมในอัตราใหม่ และจัดสรรงวดที่ 2 (เดือนมกราคม 2558)) 
โดยเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม 2557 เป็นต้นไป 

การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้แก่ผู้มีสิทธิตามระเบียบนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ่าย
เป็นเงินสด หรือโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยความพิการ หรือในนามผู้ดูแลคน
พิการเป็นรายเดือนภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน หากล่าช้าเกินกว่ากำหนดดังกล่าวต้องเป็นกรณีจำเป็นอันมิ
อาจก้าวล่วงได้ 

ในการจ่ายเงินให้แก่ผู้ดูแลคนพิการ ต้องตรวจสอบจนแน่ใจว่าเป็นบุคคลเดียวกับผู้ดูแลคน
พิการและต้องได้รับการยืนยันว่าผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยความพิการยังมีชีวิตอยู่ ณ วันที่ 1 ของทุกเดือน 

การโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารให้เป็นไปตามที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดหรือ
ตามท่ีตกลงกันเป็นอย่างอ่ืน 
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รายงานผลการอบรมการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชนและ 
การจัดสวัสดิการสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 

การโอนเงินเข้าบัญชีให้กับผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยความพิการตามวรรคหนึ่ง ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นหรือหน่วยงานตามระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการกำหนด เป็นหน่วยดำเนินการ” 

การสิ้นสุดการได้รับเงินเบี้ยยังชีพยังชีพผู้สูงอายุ 
- ตาย 
- ขาดคุณสมบัติตามข้อ 6 (ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ย

ความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๓  และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4 (พ.ศ. 
2562)) 

- แจ้งสละสิทธิการขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเป็นหนังสือต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่ตนมีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 

กรณีสิทธิได้รับเบี้ยความพิการดังกล่าวสิ้นสุดลงตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ สั่งระงับการจ่ายเงินเบี้ยความพิการสำหรับบุคคลดังกล่าวทันที เว้นแต่กรณีตามข้อ 8 
(ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๓ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2562)) 

กรณีผู้รับเงินเบี้ยความพิการตาย ให้นายทะเบียนอำเภอ หรือนายทะเบียนท้องถิ่นแจ้งการ
ตายต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผู้ตายมีชื่อในทะเบียนภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่นายทะเบียนอำเภอ หรือ
นายทะเบียนท้องถิ่นได้รับแจ้งการตายและให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จ่ายเงินเบี้ยความพิการ ตามข้อ 8 
(ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๓ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2562)) ต่อไป 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘ 
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิจะได้รับเงินสงเคราะห์ 

ผู้มีสิทธิจะได้รับเงินสงเคราะห์ ไดแ้ก ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ที่มีคุณสมบัติ ดังนี้ 
(๑) มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตพ้ืนที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
(๒) มีรายได้ไม่เพียงพอแกการยังชีพ หรือถูกทอดทิ้ง หรือขาดผู้อุปการะเลี้ยงดู หรือไม่

สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ 

วิธีการพิจารณาผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์ 
ผู้ป่วยเอดสที่มีคุณสมบัติตามขอ ๖ และมีความประสงคจะขอรับการสงเคราะห์ให้ยื่นคําขอ

ต่อผู้บริหารทองถิ่นท่ีตนมีภูมิลำเนาอยู่ 
ในกรณีที่ผู้ป่วยเอดส์ไม่สามารถเดินทางมายื่นคําขอรับการสงเคราะห์ด้วยตนเองได้จะมอบ

อํานาจให้ผู้อุปการะมาดําเนินการแทนก็ได้แบบคําขอรับการสงเคราะห์และหนังสือมอบอํานาจให้เป็นไปตามที่
กระทรวงมหาดไทยกําหนด 
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เมื่อมีผู้ป่วยเอดส์มายื่นคําขอรับการสงเคราะห์ตามขอ ๙ ให้พนักงานสวนทองถิ่นมีหนาที่
ออกไปตรวจสภาพความเป็นอยู่ของผู้ขอรับการสงเคราะห์วาเป็นผู้มีคุณสมบัติสมควรจะได้รับการสงเคราะห์
หรือไม ่โดยให้นําความในขอ ๗ มาประกอบการพิจารณาจัดลำดับด้วยและให้จัดทําบัญชีรายชื่อผู้ป่วยเอดส์ที่มี
สิทธิได้รับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพเสนอผู้บริหารทองถิ่นอนุมัติให้เป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์ตาม
ระเบียบนี้ 

การเปลี่ยนแปลงรายช่ือผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์ 
ผู้มีสิทธิไดร้ับเงินสงเคราะห์ตามระเบียบนี้ใหมีสิทธิรับเงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพนับแต่วันที่

ไดร้ับอนุมัติรายชื่อจากผู้บริหารทองถิ่น และใหสิทธิดังกลาวสิ้นสุดลงในกรณีดังตอไปนี้ 
(๑) ถึงแกกรรม 
(๒) ขาดคุณสมบัติตามขอ ๖  
กรณีสิทธิดังกลาวสิ้นสุดลงตาม (๑) ใหพนักงานสวนทองถิ่นรายงานใหผู้บริหารทองถิ่นทราบ

ภายในสามวันนับแตว่ันที่เสียชีวิต และสั่งระงับการจ่ายเงินสงเคราะหเ์บี้ยยังชีพสําหรับผู้ที่ถึงแกกรรมนั้นในงวด
เบิกจ่ายถัดไป 

กรณีสิทธิดังกลาวสิ้นสุดลงตาม (๒) สําหรับผู้สูงอายุและคนพิการ ใหดําเนินการตามขอ ๘
วรรคสอง กอนเสนอผู้บริหารทองถิ่นสั่งถอดถอนรายชื่อและระงับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพในงวดเบิกจ่ายถัดไป 

กรณีสิทธิดังกลาวสิ้นสุดลงตาม (๒) สําหรับผู้ป่วยเอดสใหพนักงานสวนทองถิ่นตรวจสอบข
อเท็จจริงกอนเสนอผู้บริหารทองถิ่นสั่งถอดถอนรายชื่อและระงับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพในงวดเบิกจ่ายถัดไป 

ในกรณีที ่องคกรปกครองสวนทองถิ ่นได้มีการระงับการจ่ายเงินตามขอ ๑๓ ใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นพิจารณาเลื่อนผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์ในบัญชีรายชื่อลำดับถัดไปเป็นผู้มีสิทธิได้รับเงิน
สงเคราะหแ์ทนผู้ที่หมดสิทธิ 

การแกไข เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์ที่กอใหเกิดผลกระทบ
กับบัญชีรายชื่อใหดําเนินการตามขอ ๘ หรือขอ ๙ แลวแตก่รณี กอนเสนอผู้บริหารทองถิ่นพิจารณาอนุมัติใหมี
การแกไข เปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมรายชื่อผู้มีสิทธิไดร้ับเงินสงเคราะห์ 

งบประมาณและวิธีการจ่ายเงินสงเคราะหเ์พื่อการยังชีพ 
องคกรปกครองสวนทองถิ ่นอาจจะตั ้งงบประมาณของตนเองหรือขอรับการสนับสนุน

งบประมาณจากองคการบริหารสวนจังหวัด เพ่ือใหการสงเคราะหเ์บี้ยยังชีพไดใ้นกรณีดังนี้ 
(๑) จ่ายใหแกผู้สูงอายุและคนพิการตามบัญชีรายชื่อที่ไดร้ับอนุมัติจากผู้บริหารทองถิ่น 
(๒) จ่ายใหแกผู้ป่วยเอดสตามบัญชีรายชื่อที่ได้รับอนุมัติจากผู้บริหารทองถิ่น 
(๓) จ่ายสมทบใหแกผู้ส ูงอายุ คนพิการ และผู ้ป่วยเอดส ตามบัญชีรายชื ่อที่ ได้รับการ

สงเคราะห์งบประมาณเบี้ยยังชีพจากรัฐอยู่เดิม ในกรณีที่อัตราที่ได้รับจากรัฐน้อยกว่าอัตราที่องคกรปกครองส
วนทองถิ่นจ่ายใหแกผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห ์ตาม (๑) และ (๒) 

การตั้งงบประมาณและวิธีการจ่ายเงิน ใหถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
วิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการรับเงิน การเบิก
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จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยมิต้องจ่ายเป็น
เช็ค 

ในกรณีจ่ายเงินใหแกผู้รับมอบอํานาจจะตองตรวจสอบจนแน่ใจวาเป็นบุคคลเดียวกับผู้ได้รับ
มอบอํานาจและตองไดร้ับการยืนยันวาผู้มีสิทธิไดร้ับเงินสงเคราะห์ยังมีชีวิตอยู่ 

หากเป็นการโอนเงินเขาบัญชีเง ินฝากธนาคารใหองคกรปกครองสวนทองถิ ่นบันทึก
รายละเอียดการโอนเงินในบัญชีการจ่ายเงินสงเคราะห์ โดยใชหลักฐานการโอนเงินเป็นหลักฐานประกอบการ
จ่ายเงินและใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเก็บรักษาหลักฐานการจ่ายหรือโอนเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพไว
เพ่ือการตรวจสอบ 

การจ่ายเงินใหจ่ายไดใ้นอัตราดังนี้ 
(๑) จ่ายตามอัตราที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด 
(๒) หากองคกรปกครองสวนทองถิ่นใดมีความประสงคจะจ่ายเกินกวาที่กําหนดตาม (๑) ให

สามารถที่จะกระทำได้ ทั้งนี้ตองไมเ่กินกวาสองเทาของอัตราที่กําหนด หรือไมเ่กินกว่าหนึ่งพันบาทโดยใหเสนอ
สภาทองถิ่นพิจารณาอนุมัติและใหคำนึงถึงสถานะการคลังขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น 

(๓) การจ่ายเงินใหแกผู้มีสิทธิไดร้ับการสงเคราะห์แตล่ะประเภทใหจ่ายได้ในอัตราเดียวกัน 
ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจ่ายเงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพแกผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์ 

เดือนละ ๑ ครั้ง ยกเว้นการจ่ายเงินใหผู้สูงอายุที่มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์ จะจ่ายปละ ๒ ครั้ง ๆ ละ ๖ เดือน 
ก็ได้ โดยใหอยู่ในดุลยพินิจของผู้บริหารทองถิ่น ด้วยวิธีหนึ่งวิธีใดตามความประสงคของผู้มีสิทธิได้รับเงิน
สงเคราะห ์ดังตอไปนี้ 

(๑) จ่ายเป็นเงินสดหรือโอนเขาบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มีสิทธิไดร้ับเงินสงเคราะห์ 
(๒) จ่ายเป็นเงินสดหรือโอนเขาบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลที่ได้รับมอบอํานาจจากผู้มี

สิทธิได้รับเงินสงเคราะห์การโอนเขาบัญชีเงินฝากธนาคารใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเป็นผู้รับผิดชอบคา
ธรรมเนียมในการโอนหนังสือแสดงความประสงคในการรับเงินสงเคราะห์ของผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์ และ
หนังสือมอบอํานาจใหทําตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด 

ภายในเดือนตุลาคมของทุกป ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการดังตอไปนี้ 
(๑) แจงผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์มาแสดงตนตอองคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อยืนยัน

ความประสงคจะขอรับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพนั้นตอไป ทั้งนี้ หากผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์ไม่สามารถ
มาแสดงตนไดจ้ะมอบอํานาจตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยกําหนดใหบุคคลอ่ืนมาแจ้งแทนก็ได้ 

(๒) นําบัญชีผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์เฉพาะผู้สูงอายุและคนพิการ ปดประกาศไวโดย
เปิดเผยเป็นเวลาไม่นอยกวาสิบหาวัน ณ สํานักงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือที่อื่น ๆ ตามที่องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นกําหนดในกรณีที่มีการคัดค้านบัญชีผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์ดังกล่าว ใหผู้บริหารทอง
ถิ่นแตง่ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการคัดค้านบัญชีผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์ประกอบด้วยผู้แทนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นและผู้แทนของประชาคมทองถิ่นจำนวนไมน่อยกวาห้าคน และใหคณะกรรมการตรวจสอบ
การคัดค้านบัญชีผู้มีสิทธิไดร้ับเงินสงเคราะห์รายงานผลการตรวจสอบใหผู้บริหารทองถิ่นทราบภายในสิบหาวัน
นับแตว่ันที่ไดร้ับการแตง่ตั้งเพ่ือประกอบการพิจารณาอนุมัติหรือถอดถอนรายชื่อในบัญชีตอไป 
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กอนการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแกผูสูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดสในงวดแรกจะตองมีการแสดง
ตนหรือได้รับหนังสือมอบอํานาจแจงการมีชีวิตอยู่ และหนังสือจากบุคคลที่นาเชื ่อถือรับรองตอองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นวา หากผู้มีสิทธิไดร้ับเงินสงเคราะห์นั้นเสียชีวิตจะแจงใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นทราบ

ภายในสามวันนับแตว่ันที่เสียชีวิต 

แนวทางการเตรียมความพร้อมรองรับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการทางสังคม (e-payment) ตามระเบียบ
แก้ไข (ฉบับท่ี ๔) 
  ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.2/ว 152 ลงวันที่  28 กันยายน 
2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม 

กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ที่รับงบประมาณผ่าน สถ. 
1. ในแต่ละไตรมาส ให้ สถ. ดำเนินการจัดสรรและเบิกเงินงบประมาณงบเงินอุดหนุน 

ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและ
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ เพื่อจ่ายบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลังของ
องคก์รปกครองส่วนท้องถิน่ (อปท.) ที่รับงบประมาณผ่าน สถ  

2. ในแต่ละเดือนให้ สถ. ตรวจสอบงบประมาณ งบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป 
รายการเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเงินอุดหนุนสำหรับ
สนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการในบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลังของ อปท. แต่ละแห่งให้เพียงพอ 
เพื่อให้กรมบัญชีกลางจ่ายให้แก่ผู ้มีสิทธิรับเงินเบี ้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี ้ยความพิการได้ทันกำหนด
ระยะเวลา 

3. ให้ สถ. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ย
ความพิการ ข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารเงินอุดหนุนทั่วไปของ อปท. ที่เป็นหน่วยรับงบประมาณ กรณีการ
จ่ายเงินให้ผู้มีสิทธิฯ เป็นเงินสด ข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารของกองทุนผู้สูงอายุกรณีผู้มีสิทธิฯ ได้ยื่นแบบคำขอ
บริจาคเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และจำนวนเงินตามตามสิทธิทั้งหมดที่ต้องจ่าย โดยเมื่อตรวจสอบความถูกต้อง
ของข้อมูลในแต่ละเดือนแล้ว ให้มีหนังสือแจ้งข้อมูลดังกล่าวไปยังกรมบัญชีกลาง พร้อมทั้งส่งข้อมูลทางระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Social Welfare) ไปในคราวเดียวกัน เพื่อให้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประมวลผลและส่งข้อมูล
ผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยยังชีพความพิการผ่านระบบดังกล่าวให้แก่กรมการปกครอง 
ดำเนินการตรวจสอบการมีชีวิตและความถูกต้อง ซึ่งกรมบัญชีกลางจะทำหน้าที่เบิกเงินงบประมาณและจ่ายเงิน
แทน อปท. ที่เป็นหน่วยรับงบประมาณ ตามข้อมูลที่ตรวจสอบถูกต้องจากกรมการปกครอง 

4. กรณีได้รับแจ้งผลการเบิกจ่ายจากกรมบัญชีกลางว่า ไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝาก
ธนาคารให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการได้ เมื่อกรมบัญชีกลางได้นำเงินส่งคืน
บัญชีเงินฝากกระทรวงการคลังของ อปท. แล้ว ให้ สถ. แจ้ง อปท. ที่เป็นหน่วยรับงบประมาณ เพ่ือดำเนินการ
แก้ไขปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้อง แล้วส่งข้อมูลให้ สถ. เพื่อส่งกรมบัญชีกลางจ่ายในรอบถัดไป 
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5. เมื่อได้รับผลการแจ้งโอนเงินและข้อมูลการนำเงินส่งคืน (ถ้ามี) พร้อมทั้งรายงานการโอน
เงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่กรมบัญชีกลางส่งให้แล้ว ให้ สถ. เก็บไว้เพื่อการ
ตรวจสอบ และกรณี อปท. ที่รับงบประมาณผ่าน สถ. ให้ สถ. แจ้งให้ อปท. เรียกรายงานดังกล่าวจากระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือเป็นหลักฐานการจ่ายและเก็บไว้ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบต่อไป 

6. กรณีที่มีการตรวจสอบพบในภายหลังว่ามีการจ่ายเงินให้แก่ผู้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
หรือเงินเบี้ยความพิการโดยไม่มีสิทธิ ให้ สถ. แจ้งให้ อปท. ที่เป็นหน่วยรับงบประมาณเรียกเงินดังกล่าวคืน 
และนำเงินส่งเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลางที่เปิดไว้กับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ชื่อบัญชี 
“กรมบัญชีกลางเพ่ือการรับคืนเงิน อปท.” และให้มีหนังสือแจ้งการนำเงินส่งเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารดังกล่าว
ให้กรมบัญชีกลางทราบด้วย 

ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การบูรณาการฐานข้อมูล
สวัสดิการสังคมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต การจัดการสวัสดิการสังคมเด็กแรกเกิด 
  การดำเนินการในส่วนของระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี ้ยยังชีพขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีการจัดทำคู่มือสำหรับการเข้าระบบไว้แล้วโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ใช้ชื่อ 
“คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ระบบ 
Online)” สามารถสแกนเพ่ือโหลดคู่มือได้ตาม QR CODE  

 

การดำเนินการในส่วนของการจัดสวัสดิการสังคมเด็กแรกเกิด ได้มีการจัดทำคู่มือสำหรับการ
เข้าระบบไว้แล้วโดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน ใช้ชื่อ “คู่มือการบันทึกชข้อมูลผู้ลงทะเบียนขอรับเงินอุดหนุน
เด็กแรกเกิด” สามารถสแกนเพ่ือโหลดคู่มือได้ตาม QR CODE 
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การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปฏิบัติใน
การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิ โดยการประยุกต์ใช้โปรแกรม Microsoft Excel ในการทําประกาศผู้มีสิทธิรับ
เงินเบี้ยยังชีพ 
  ในการจัดทำประกาศผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพ สามารถออกรายงานจากระบบสารการจัดการ
ฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

ค้นหาในเมนู “ระบบรายงาน” 
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เมื่อเข้าสู่ระบบรายงานแล้ว จะปรากฎหน้าต่างใหม่ให้เข้าสู่ระบบอีกครั้ง 

 
 
เมื่อเข้าสู่ระบบแล้ว ให้ค้นหาเมนู “บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพ รายปี” 
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เมื่อเข้าสู่หน้าต่างการออกรายงานบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพ รายปี จะปรากฏหน้าต่างดังรูป  

 
 
เมื่อเข้าสู่หน้าต่างสำหรับการเลือกออกประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพ ให้เลือกตามประเภทดังรูป ตาม
ตัวอย่างเลือกประกาศสำหรับข้อมูลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และเลือกการส่งออกไฟล์ เป็นไฟล์ Excel 
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เมื่อส่งออกไฟล์เป็นรูปแบบ Excel แล้ว สามารถนำไปมาเปิดด้วยโปรแกรม Microsoft Office Excel เพื่อทำ
การแก้ไขหรือปรับแต่งหน้ากระดาษ และจัดทำเป็นประกาศเสนอผู้บริหารลงนามในลำดับต่อไปได้ 

 
 

ทั้งนี้ จะเห็นได้ว่ากระบวนการของระบบสารการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ได้จัดทำระบบที่ครอบคลุมครบถ้วน เพื่อเป็นการตรวจสอบการทำงานด้านสวัสดิการ
สังคม การดำเนินงานเบี้ยยังชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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บทที่ 3 
ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

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

ปัญหา/อุปสรรค 
  ในการอบรมโครงการฝึกอบรม “การเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชนและการจัด
สวัสดิการสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564” ระหว่างวันที่ 11 – 12 กันยายน 2564 
โดยอบรมในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรมซูม ZOOM เนื่องด้วยสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (โควิด – 19)  

1. ปัญหาที่พบเรื่องความพร้อมของระบบไฟฟ้า เนื่องด้วยการอบรมเป็นรูปแบบการอบรม
แบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม ZOOM ณ ที่ตั้งสำนักงาน ซึ่งที่ตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองก๋าย ประสบ
ปัญหาไฟฟ้าดับบ่อยครับ ทำให้ระบบการเชื่อมต่อการอบรมขาดช่วง ในบางครั้งติดตามฟังวิทยากรบรรยายไม่
ทันในบางช่วง 

2. ปัญหาที่พบเรื ่องสัญญาณอินเทอร์เน็ตไร้สาย (WIFI) สืบเนื่องจากระบบไฟฟ้าที ่ดับ
บ่อยครั้ง ส่งผลให้สัญญาณอินเทอร์เน็ตไร้สาย (WIFI) ขาดหายไปบ่อยครั้ง ทำให้การเข้าอบรมฟังบรรยายได้ไม่
ครบถ้วน ทำให้บางครั้งไม่เข้าใจในหัวข้อการบรรยายในบางช่วง แก้ไขโดยการสอบถามวิทยากรนอกรอบการ
บรรยายออนไลน์ 

3. ปัญหาที่พบเรื่องสัญญาณอินเทอร์เน็ต ของวิทยากรผู้บรรยาย บางครั้งจะพบว่าสัญญาณ
อินเทอร์เน็ตของวิทยากรผู้บรรยายขาดหายไปบางช่วง ส่งผลให้การบรรยายติดขัดฟังบรรยายไม่ได้ในบางช่วง 

ข้อเสนอแนะ 
1. ปรับปรุงระบบไฟฟ้าของสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองก๋าย ให้มีความ

เหมาะสม ระบบไฟฟ้าใช้งานได้ตลอดเวลา ลดปัญหาการเกิดไฟดับบ่อยครั้ง 
2. ตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องส่งสัญญาณอินเทอร์เน็ตไร้สาย ให้สามารถใช้งานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพไม่เกิดปัญหาสัญญาณหลุดบ่อยครั้ง โดยตรวจสอบว่าอุปกรณ์เครื่องส่งสัญญาณอินเทอร์เน็ตไร้
สายทำงานได้หรือไม่ ค้นหาสาเหตุของสัญญาณที่ขาดหายว่ามาจากตัวอุปกรณ์หรือมาจากระบบไฟฟ้าที่ดั บ
บ่อยครั้ง แล้วแก้ไขท่ีต้นเหตุ เพ่ือให้อุปกรณ์ทำงานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพสูงสุด 
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