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คำนำ 

 คู่มือปฏิบัติงานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักปลัดเทศบาลตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัด
เชียงราย ฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามรูปแบบ เพื่อให้ เหมาะสมกับ
สภาพการณ์ในปัจจุบัน และเป็นมาตรฐานกลางในการถือปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง และมีประสิ ทธิภาพ           
โดยพิจารณาถึงความครบถ้วน ถูกต้อง ความเหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน และชอบด้วยกฎหมาย 
อย่างไรก็ตามเนื่องจากงานพัฒนาชชุมชนและสวัสดิการสังคม มีภาระงานที่หลากหลายและแตกต่างกัน ซึ่งส่วน
ใหญ่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน ทั้งด้านการพัฒนาชุมชน สวัสดิการสังคม การส่งเสริม
วัฒนธรรม กีฬา การท่องเที่ยว และการเกษตร รวมทั้งมีการใช้กฎหมายและระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเป็น
จำนวนมาก ซึ่งคู่มือปฏิบัติงานฉบับนี้อาจมีข้อบกพร่อง หรือข้อผิดพลาดเกิดขึ้น จึงต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ และ
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือปฏิบัติงานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
สำหรับผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้งบุคคลทั่วไปที่สนใจ 

 ขอขอบพระคุณผู้เกี่ยวข้องที่ให้ความอนุเคราะห์ ให้คำปรึกษาหารือ ข้อเสนอแนะต่างๆ รวมทั้งผู้ที่
สนับสนุนในการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานฯ จนเสร็จเรียบร้อยมา ณ โอกาสนี้ 
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บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 

 ความหมายของเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ หมายถึง สวัสดิการผู้สูงอายุรูปแบบหนึ่ง เพ่ือ
จัดสรรบงบประมาณของรัฐบาล ในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้กับผู้สูงอายุในชุมชน หรือในหมู่บ้านต่างๆทั่ว
ประเทศ ซึ่งประสบปัญหาความเดือดร้อน เนื่องจากไม่มีรายได้เพียงพอแก่การยังชีพ ขาดผู้อุปการะเลี้ยงดู ถูก
ทอดทิ้ง และไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ ให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในครอบครัวและชุมชนได้โดย
ปกติตามควรแก่อัตภาพ โดยให้ความช่วยเหลือแก่ผู้สูงอายุ เป็นเงินจนตลอดชีพ ความเป็นมาขอองเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเป็นกิจกรรมหนึ่งที่กรมประชาสงเคราะห์ดำเนินการมาตั้งแต่ พ.ศ.
2536 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2535 ซึ่งเห็นชอบให้กรมประชาสงเคราะห์ดำเนินโครงการ
กองทุนส่งเสริมสวัสดิการผู้สูงอายุและครอบครัวในชุมชน เพื่อจัดสรรงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนสงเคราะห์
เบี้ยยังชีพช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนในด้านต่างๆ โดยกระทรวงการคลังได้อนุมัติ
หลักการเบิกจ่ายเงินตามโครงการดังกล่าว เป็นเบี้ยยังชีพสำหรับผู้สูงอายุคนละ 200 บาท/เดือน จนตลอดชีพ 
และรัฐบาลได้ให้ความสำคัญต่อผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง จึงได้เพ่ิมจำนวนผู้สูงอายุ ที่รับเบี้ยยังชีพอีกคนละ 100 
บาท/คน/เดือน รวมเบี้ยยังชีพที่ผู้สูงอายุได้รับคนละ 300 บาท/คน/เดือน จนตลอดชีพ ปัจจุบันรัฐบาลได้
จัดสรรเงินเบี้ยยังชีพให้แก่ผู ้สูงอายุทุกคนที่มี อายุตั ้งแต่ 60 ปีขึ ้นไป ตามขั้นบันได วัตถุประสงค์ในการ
ดำเนินงาน 1. เพื่อเป็นการกระจายบริการของรัฐให้แก่ผู้สูงอายุ 2.เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับ
ผู้สูงอายุ ว่ารัฐไม่ได้ทอดทิ้ง แต่พยายามให้ความช่วยเหลือและ ยังเห็นความสำคัญของผู้สูงอายุ 3.เพื่อให้
ผู้สูงอายุสามารถดำรงชีวิตอยู่ในชุมชน โดยไม่ต้องอยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐ ซึ่งเป็นทางเลือก สุดท้ายที่จะ
ช่วยเหลือผู้สูงอายุ ประโยชน์ของการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุสามารถดำรงชีวิตอยู่ในชุมชน โดยไม่ต้องอยู่
ในสถานสงเคราะห์ของรัฐ ซึ่งเป็นทางเลือกสุดท้ายที่จะช่วยเหลือผู้สูงอายุ ประโยชน์ของการสงเคราะห์เบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุ  

 1. ด้านเศรษฐกิจ ทำให้ผู้สูงอายุสามารถใช้ชีวิตในช่วงสุดท้ายอย่างมีความสุขตามควรแก่อัตภาพ อัน
เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุให้มีมาตรฐานสูงขึ้น ได้รับการตอบสนองความต้องการด้านปัจจัย 4 
และถือเป็นการกระจายรายได้ไปสู่ประชากรที่สมควรได้รับการช่วยเหลือในบั้นปลายของชีวิต 

 2. ด้านสังคม เป็นกิจกรรมที่ปลุกจิตสำนึกของชุมชนที่มีผู้สูงอายุถูกทอดทิ้ง ได้รวมกันป้องกันแก้ไข
ปัญหาของชุมชน ไม่ทอดทิ้งผู้สูงอายุในชุมชน และเป็นการใช้ชุมชนเป็นฐานในการให้บริการ 

 3. ด้านจิตใจ ก่อให้เกิดความรู้สึกมั่นคงทางจิตใจ รู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคม
ได้อย่างมีความสุข ตลอดจนเป็นที่พึ่งของบุตรหลานและครอบครัว 

 คุณสมบัติของผู้สูงอายุที่มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพ 

 1. มีสัญชาติไทย 

 2. มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามทะเบียนบ้าน 

 3. มีอายุหกสิบปีบริบูรณ์ขึ ้นไป ซี่งได้ลงทะเบียน และยื่นคำขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุต่อองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 



 4. ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการรหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือองค์กรส่วน
ท้องงถิ่น ได้แก่ ผู้รับเงินบำนาญ เบี้ยหวัด บำนาญพิเศษ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน ผู้สูงอายุที่อยู่ใน
สถานสงเคราะห์ของรัฐหรือองค์กรรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน รายได้ประจำ หรือ
ผลประโยชน์ตตอบแทนอย่างอื่นที่รัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้เป็นประจำ  ยกเว้นผู้พิการและ
ผู้ป่วยเอดส์ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 การคำนวณเงินเบี้ยยังชีพแบบขั้นบันได จำนวนเงินเบี้ยยังชีพที่ผู้สูงอายุจะได้รับใน
ปัจจุบัน (ปี 2558) คิดในอัตราเบี้ยยังชีพแบบขั้นบันไดแบบ “ขั้นบันได” หมายถึง การแบ่งช่วงอายุของ
ผู้สูงอายุเป็นช่วงๆ หรือเป็นขั้นข้ึนไปเรื่อยๆ โดย เริ่มตั้งแต่อายุ 60 ปี 

 ตารางการคำนวณเงินเบี้ยยังชีพรายเดือนสำหรับผู้สูงอายุ (แบบขั้นบันได) 

 ขั้นที่ 1 อายุ 60-69 ปี เบี้ยยังชีพ 600 บาท 

 ขั้นที่ 2 อายุ 70-79 ปี เบี้ยยังชีพ 700 บาท 

 ขั้นที่ 3 อายุ 80-89 ปี เบี้ยยังชีพ 800 บาท 

 ขั้นที่ 4 อายุ 90 ปีขึ้นไป เบี้ยยังชีพ 1,000 บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที่ 2 กระบวนการดำเนินงานเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 

 1. การยื่นคำขอ ขั้นตอน/วิธีปฏิบัติ ภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปีให้ผู้ที่จะมีอายุครบบริบูรณ์ขึ้น
ไปในปีงบประมาณถัดไป ลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุด้วยตนเองต่อเทศบาลตำบลแม่ไร่ 
หรือ สถานที่ ที่เทศบาลตำบลแม่ไร่ โดยมีหลักฐานดังนี้ 

 1.1 บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายพร้อมสำเนา 

 1.2 ทะเบียนบ้านพร้อมสำเนา 

 1.3 สมุดบัญชีเงินฝากพร้อมสำเนา สำหรับกรณีที่ผู้ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประสงค์ขอรับเงิน  
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผ่านธนาคาร 

 ในกรณีที่มีความจำเป็น ผู้สูงอายุที่ไม่สามารถมาลงทะเบียนด้วยตนเองได้ อาจมอบอำนาจเป็นลาย
ลักษณ์อักษรให้ผู้อ่ืนเป็นผู้ยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทนก็ได้ ในกรณีผู้สูงอายุที่ได้รับเงินเบี้ยผู้สูงอายุ
จากองค์กรรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณที่ผ่านมา ให้ถือว่าเป็นผู้ได้ลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเบี้ย
ผู้สูงอายุตามระเบียบแล้ว ในกรณีผู้สูงอายุที่มีสิทธิรับเบี้ยผู้สูงอายุจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งย้าย
ภูมิลำเนาไปอยู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดิมยังคงจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
จนกว่าจะสิ้นปีงบประมาณนั้น หากมีความประสงค์จะรับเบี้ยยังชีพกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ต้อง
ไปลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใหม่ต้องไป ลงทะเบียนเพื่อขอรับ
เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ก่อนสิ้นปีงบประมาณ 

 หมายเหตุ การนับอายุว่าจะอยู่ในขั้นเท่าไหร่ ให้นับ ณ วันที่ 30 กันยายน เท่านั้น เช่น 

 1. นาย ก. เกิด 30 กันยายน 2488 ณ วันที ่ 30 กันยายน 2558 นาย ก. จะอายุ 70 ปี 
หมายความว่า นาย ก. จะได้รับเงินเบี้ยยังชีพเดือนละ 700 บาท ในเดือน ตุลาคม 2558 (ปีงบประมาณ 
2559)  

 2. นาง ข. เกิด 1 ตุลาคม 2488 ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 นาง ข. จะอายุ 69 ปี หมายความ
ว่า นาง ข. จะได้รับเงินเบี้ยยังชีพเดือนละ 600 บาท เท่าเดิม จนกว่าจะถึงรอบปีถัดไป การนับรอบ
ปีงบประมาณ คือ 1 ตุลาคม – 30 กันยายน เช่น 1.ปีงบประมาณ 2558 จะเริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2557 – 
30 กันยายน 2558 2.ปีงบระมาณ 2559 จะเริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม – 30 กันยาน 2559 

 3. งบประมาณและวิธีการจ่ายเงินนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ขั้นตอน/วิธีปฏิบัติ 

 3.1 การตั้งงบประมาณและวิธีการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการ
นั้น 

 3.2 การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้จ่ายในอัตราเดือนละ 500 บาท หรือตามมติคณะรัฐมนตรี 

 3.3 การจ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ ให้แก่ผู้มีสิทธิให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ่ายโอนเขา บัญชี
เงินฝากธนาคารในนามผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ หรือในนามบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจเป็นหนังสือจากผู้
มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเป็นรายเดือนภายในวันที่ 10 ของทุกเดือนในการจ่ายเงินให้แก่ผู้รับมอบอำนาจ



ต้องตรวจสอบจนแน่ใจว่าเป็นบุคคลเดียวกับผู้ที่ได้รับมอบอำนาจและต้องได้รับการยืนยันว่าผู้มีสิทธิได้รับเงิน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุยังมีชีวิตอยู่ การโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารให้เป็นไปตามที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กำหนด หรือตามที่ตกลงกันเป็นอย่างอ่ืน 

 4. การสิ้นสุดการได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ สิทธิของผู้ได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจะสิ้นสุดลงใน
กรณี ดังต่อไปนี้ 

 4.1 ตาย  

 4.2 อยู่ในความอุปการะของสถานสงเคราะห์ของรัฐ 

 4.3 แจงสละสิทธิ์ของการขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเป็นหนังสือต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 4.4 มีตำแหน่งทางการเมือง (มีเงินเดือน) กรณีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุดังกล่าวสิ้นสุดลง ให้
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สั่งระงับการจ่ายเงินเบี้ยผู้สูงอายุสำหรับบุคคลดังกล่าวทันที กรณีผู้รับเงิน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตาย ให้นายทะเบียนอำเภอ หรือนายทะเบียนท้องถิ่นแจงการตายต่อ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นท่ีผู้ตายมีชื่อในทะเบียนภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่นายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียน ท้องถิ่นได้รับ
แจ้งการตายและให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผู้ตายมีชื่ออยู่ในทะเบียนนั้น แจ้งแก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ที่จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 

 กรณีผู้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้าม ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ปิดประเกาศไว้โดยเปิดเผย ณ ที่ทำงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือสถานที่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
กำหนดเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน หากไม่มีผู้คัดค้าน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณาสั่งถอนรายชื่อ
และระงับการ จ่ายเงินเบี้ยผู้สูงอายุทันที ในกรณีที่มีการคัดค้านให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงให้ชัดเจนเพื่อ พิจารณาดำเนินการตามสมควรแก่กรณีต่อไป 

 5. หน้าที่ของผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 

 5.1 ตรวจสอบรายชื่อของตัวเอง 

 5.2 เมื่อย้ายภูมิลำเนาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปอยู่ภูมิลำเนาอ่ืน 

 5.3 ต้องแจ้งข้อมูลเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับทราบ 

 5.4 ให้ผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแสดงการมีชีวิตอยู่ต่อ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระหว่าง 1-5 ตุลาคม
ของทุกปี 

 5.5 กรณีตาย ให้ญาติของผู้รับเงินเบี้ยยังชีพแจ้งการตายให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ (พร้อม
สำเนามรณบัตร) 

 6. การติดตามผลการจ่ายเบี้ยยังชีพ ขั้นตอน/วิธีปฏิบัติ 



 6.1 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ติดตามผลการจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ ว่าผู้สูงอายุได้รับเงินตรงตาม
ระยะเวลาที่กำหนดและได้รับเงินครบหรือไม่นอกจากนี้ทำหน้าที่ให้คำปรึกษาแนะนำและพิจารณาให้ความ
ช่วยเหลือในปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึน 

 6.2 ในกรณีที่มีการร้องเรียนว่าผู้สูงอายุมีคุณสมบัติไม่เหมาะสม ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตรวจสอบและหากขาดคุณสมบัติจริงให้ระงับการจ่ายเงินทันที 

 7. การรายงานผลการดำเนินงาน ขั้นตอน/วิธีปฏิบัติ 

 7.1 เทศบาลตำบลแม่ไร่ รายงานชื่อผู้สูงอายุที่ได้ขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพให้ประชาชนรับทราบ โดย
วิธีการจัดทำทะเบียนรายชื่อผู้สูงอายุติดประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

 7.2 หลังจากเบิกจ่ายเงินให้ผู้สูงอายุแล้ว ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานผลการดำเนินการตาม
แบบรายงานเป็นรายเดือนให้อำเภอและจังหวัดทราบ 

 7.3 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายงานการเปลี่ยนแปลงผู้สูงอายุที่รับเบี้ยยังชีพให้ หน่วยงาน
เจ้าของงบประมาณทราบเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



บทที่ 3 บทบาทของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ในการดำเนินงานเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 

 ซึ่งปัจจุบันได้เป็นภารกิจถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผู้รับผิดชอบ ดังนั้น บทบาทใน
การดำเนินงานของบุคลากรที่เก่ียวข้อง มีดังนี้ 

 1. สำรวจผู้สูงอายุที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่มีสิทธิจะได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในท้องถิ่นที่ตัวเอง
รับผิดชอบ 

 2. รวบรวมแบบการขอขึ้นทะเบียนที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ 

 3. นำส่งรายชื่อผู้สูงอายุที่ผ่านคุณสมบัติไปยังหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ เพ่ือเสนอขออนุมัติจาก
ผู้ว่าราชการจังหวัดต่อไป 

 4. จัดทำทะเบียนรายชื่อผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพที่ผ่านการอนุมัติแล้ว และติดประกาศในที่เปิดเผย
ต่อประชาชน 

 5. แจ้งให้ผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพทราบ จัดทำเอกสารหนังสือต่างๆ ตามแบบท่ีกำหนดได้แก่ หนังสือ
พินัยกรรม หนังสือมอบอำนาจ หนังรับรองว่าจะแจ้งการเสียชีวิต และหนังสือรับรองการมีชีวิต 

 6. ดำเนินการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุโดยวิธีการเบิกจ่ายเงินแล้วแต่ความเห็นชอบของเทศบาล
ภายใต้ ระเบยีบที่เกี่ยวข้อง 

 7. เก็บรวบรวมหลักฐานการเบิกจ่ายเงินไว้เพื่อการตรวจสอบ โดยหากจ่ายเงินให้ผู้สูงอายุเป็นเงินสด
ให้ใช้หลักฐานใบสำคัญรับเงินตามแบบที่กระทรวงการคลังกำหนด 

 8. ในกรณีที่ผู้สูงอายุเสียชีวิตระหว่างงวด ให้เป็นสิทธิของทายาทตามพินัยกรรมที่ผู้สูงอายุระบุไว้หรือ
หากไม่มีพินัยกรรม ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอหน่วยงานเจ้าของงบประมาณเพ่ือดำเนินการระบับการ
จ่ายเงิน 

 9. ในกรณีที่ได้รับการร้องเรียนว่าผู้สูงอายุที่รับเบี้ยยังชีพมีคุณสมบัติไม่เหมาะสม ให้ดำเนินการ
ตรวจสอบและรายงานหน่วยงานเจ้าของงบประมาณทราบเพื่อทำการระงับต่อไป 

 10. เยี่ยมเยียนและติดตามผลผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพ โดยหากพอปัญหาและอุปสรรคในการ
ดำเนินงานให้ดำเนินการช่วยเหลือและให้คำปรึกษาแนะนำ 

 11. ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้ประชาชนในท้องถิ่นได้รับทราบทุกรูปแบบ 

 

 

 

 

 

 



ส่วนที่ 2 คู่มือการปฏิบัตงิาน 

การให้บริการสวัสดิการด้านเบี้ยยังชีพคนพิการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที ่1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเบี้ยยังชีพคนพิการ 

 1. ความเป็นมาการให้บริการสวัสดิการเบี้ยยังชีพคนพิการ เดิมการให้ความช่วยเหลือคนพิการ เป็น
บริการที่จัดโดยภาคเอกชนเป็นส่วนใหญ่ มีรัฐดำเนินการเพียงเล็กน้อย โดยมีกลุ่มเป้าหมายเฉพาะคนพิการที่มา
ขอรับบริการ ซึ่งประสบความทุกข์ยากเดือดร้อน และมีรูปแบนบของ การให้ความช่วยเหลือในลักษณะของการ
ให้หรือการสงเคราะห์เป็นรูปธรรม เช่น เงินน สิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคที่ จำเป็นต่อการดำรงชีพ ต่อมาการ
ช่วยเหลือได้ขยายไปสู่การป้องกัน การบำบัดรักษา และการฟื้นฟูสภาพทางการแพทย์ การศึกษา อาชีพ และ
สังคมให้แก่คนพิการที่สามารถพัฒนาได้ในกลุ่มเป้าหมายเดิม ดังนั้นคนพิการที่เข้าถึงสวัสดิการทางสัง คม 
ดังกล่าวจึงมีเพียงส่วนน้อย ซึ่งสวัสดิการสังคมที่จัดให้แก่คนพิการในประเทศไทยนั้น มีรายละเอียดดังนี้ 

 1.1 การฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการทางการแพทย์ จัดบริการช่วยเหลือทางการแพทย์แก่คนพิการตาม
กระบวนการฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการทางการแพทย์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพคนพิการให้ดีขึ้น 

 1.2 การฟื ้นฟูสมรรถภาพคนพิการทางการศึกษา จัดการศึกษาแก่คนพิการในวัยเรียนในระบบ
การศึกษาในโรงเรียนโดยเรียนรวมกับเด็กปกติ ตั้งแต่การศึกษาภาคบังคับการศึกษาสายสามัญหรืออุดมศึกษา
ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ 

 1.3 การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการทางด้านอาชีพ โดยจัดบริการฝึกอาชีพให้แก่คนพิการในวัยทำงาน 
ในลักษณะของการฝึกอบรมในงานวิชาชีพและการเตรียมความพร้อมในงานอาชีพ ในรูปแบบของการศึกษา 
วิชาชีพในโรงเรียนหรือสถาบันการฝึกอบรมในลักษณะรูปแบบศึกษารวมกับคนทั่วไป 

 1.4 การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการทางสังคม โดยได้มีการออกกฎกระทวงเพื่อจัดสิ่งอำนวยความ
สะดวกทั้งในสถานที่และบริการสาธารณะสำหรับคนพิการเพื่อส่งเสริมให้คนพิการสามารถพึ่งพาตนเอง มี
ส่วนรวมในกิจการสังคมและสามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้โดยสะดวกและปลอดภัยเท่าเทียมกับสมาชิกอ่ื นใน
สังคม 

 1.5 การสงเคราะห์คนพิการในสถานสงเคราะห์ ถือเป็นแนวทางสุดท้ายในการให้ความช่วยเหลือคน
พิการทุกประเภทความพิการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการเบี้ยยังชีพคนพิการ 

 ความเป็นมาของโครงการเบี้ยยังชีพคนพิการ ปัจจุบันการเพ่ิมจำนวนของคนพิการเป็นสาเหตุหนึ่ง ซึ่ง
เกิดจากการพัฒนาทางการแพทย์ และการสาธารณสุขที่เจริญก้าวหน้า และการตั้งครรภ์นอกสมรสที่เกิดขึ้น
จากกลุ่มนักเรียนวัยรุ่น คนงานก่อสร้างส่วนใหญ่จะ ใช้วิธีขจัดปัญหาโดยการทานยาขับ แต่ไม่เป็นผลสำเร็จ 
ดังนั้นเมื่อให้กำเนิดเด็กพิการแล้วมักจะทอดทิ้งไว้ตามโรงพยาบาลหรือสาธารณะต่างๆ จึงนับเป็นภาระแก่
สังคมเป็นอย่างมาก ในการจัดตั้งโครงการเบี้ยยังชีพคนพิการมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดสวัสดิการสังคมที่เน้นให้คน
พิการอาศัยอยู่กับครอบครัว โดยครอบครัวและชุมชนได้มีบทบาทในการดูแลและแก้ไขปัญหาของคนพิการ 
วิธีการให้สงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการดำเนินการภายใต้ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินเบี้ย 
ความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือให้สอดคล้องกับระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสวัสดิการเบี้ยความพิการ พ.ศ.2552 ลง
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2552 ซึ่งออกโดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 20(9) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 ดังนี้ 

 1. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิจะได้รับเงินเบี้ยความพิการ ผู้ที่มีสิทธิได้รับพิจารณาการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
คนพิการจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้ 

 1.1 มีสัญชาติไทย 

 1.2 มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามทะเบียนบ้าน 

 1.3 มีบัตรประจำตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ 

 1.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ในความอุปการะของสถานสงเคราะห์ของรัฐ 

 2. ขั้นตอนการยื่นคำขอ ภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปีให้คนพิการการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับ
เงินเบี้ยความพิการใน ปีงบประมาณถัดไปด้วยตนเอง ณ สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ไร่ หรือสถานที่ที่เทศบาล
ตำบลแม่ไร่กำหนด โดยมีหลักฐานพร้อมสำเนาที่ผู้ขอรับเงินเบี้ยความพิการลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง 
ดังต่อไปนี้ 

 2.1 บัตรประจำตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ 

 2.2 ทะเบียนบ้านพร้อมสำเนา 

 2.3 สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร สำหรับกรณีที่ผู้ขอรับเงินเบี้ยความพิการประสงค์ขอรับเงินเบี้ยความ
พิการผ่านธนาคาร 

 ในกรณีที ่คนพิการเป็นผู ้เยาว์ซึ ่งมีผู ้แทนโดยชอบธรรม คนเสมือนไร้ความสามารถหรือคนไร้
ความสามารถ ให้ผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้พิทักษ์ หรือผู้อนุบาลแล้วแต่กรณียื่นคำขอแทนโดยแสดงหลักฐานการ
เป็นผู้แทนดังกล่าว สำหรับคนพิการในกรณีอื่นนอกจากบุคคลในเบื้องต้น ซึ่งไม่อาจยื่นคำขอได้ด้วยตนเอง ให้
ผู้ดูแลคนพิการยื่นคำขอโดยให้ผู้ที่เชื่อถือได้รับรองสถานะของคนพิการ แต่ต้องนำหลักฐานของคนพิการและ
ดูแลคนพิการ แสดงต่อเจ้าหน้าที่ด้วย ในกรณีคนพิการซึ่งมีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการจากองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นหนึ่ง และย้ายภูมิลำเนาไปอยู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จ่าย



เบี้ยยังชีพคนพิการยังคงจ่ายเบี้ยความพิการต่อไป จนกว่าจะสิ้นสุดปีงบประมาณนั้น หากมีความประสงค์จะรับ
เบี้ยความพิการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งใหม่ในปีงบประมาณต่อไป ต้องไปลงทะเบียนเพ่ือขอรับ
เบี้ยความพิการ ณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ภายในเดือนพฤศจิกายน 

 3. การตรวจสอบและจัดทำทะเบียนประวัติผู้มีสิทธิ ภายในเดือนตุลาคมของทุกปี เทศบาลตำบลแม่ไร่
จะดำเนินการตรวจสอบ สถานะความพิการและการดำรงอยู่ของคนพิการ 

 4. งบประมาณและวิธีการจ่ายเงินเบี้ยความพิการ 

 4.1 การตั้งงบประมาณและวิธีการแจกเบี้ยความพิการให้คนพิการของเทศบาลตำบลแม่ไร่ ดำเนินการ
ตามกฎหมายว่าด้วยการจ่ายเบี้ยความพิการ 

 4.2 การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้จ่าในอัตราเดือนละแปดร้อยบาท หรือตามมติคณะรัฐมนตรี 

 4.3 การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้แก่ผู้มีสิทธิตามระเบียบนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ่ายเป็น
เงินสด หรือโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มีสิทธิรับเบี้ยความพิการหรือในนามผู้ดูแลคนพิการเป็นราย
เดือนภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน หากล่าช้าเกิน กว่ากำหนดดังกล่าว ต้องเป็นกรณีจำเป็นอันมิอาจก้าวล่วง
ได้ ในการจ่ายเงินให้แก่ผู้ดูแลคนพิการ ต้องตรวจสอบจนแน่ใจว่าเป็นบุคคลเดียวกับ ผู้ดู แลคนพิการ และต้อง
ได้รับการยืนยันว่าผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยความพิการยังมีชีวิตอยู่ หมายเหตุ ปัจจุบัน เบี้ยยังชีพคนพิการ 800 บาท/
คน/เดือน 

 5. การสิ้นสุดการได้รับเงินเบี้ยความพิการ สิทธิของผู้ได้รับเงินเบี้ยความพิการจะสิ้นสุดลงในกรณี
ดังต่อไปนี้ 

 5.1 ตาย 

 5.2 อยู่ในความอุปการะของสถานสงเคราะห์ของรัฐ 

 5.3 แจ้งสละสิทธิ์การขอรับเงินเบี้ยความพิการ เป็นหนังสือต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนมีสิทธิ์
ได้รับเบี้ยความพิการ กรณีสิทธิ์ได้รับเบี้ยความพิการดังกล่าวสิ้นสุดลง ให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สั่งระงับการจ่ายเงินเบี้ยความพิการสำหรับบุคคลดังกล่าวทันที 

 กรณีผู้รับเงินเบี้ยความพิการตาย ให้นายทะเบียนอำเภอ หรือนายทะเบียนท้องถิ่นแจ้งการตายต่อ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นที ่ผู ้ตายมีชื ่อในทะเบียนภายในเจ็ดวันนับแต่วันที ่นายทะเบียนอำเภอหรือ         
นายทะเบียนท้องถิ่นได้รับแจ้งการตายและให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผู้ตายมีชื่ออยู่ในทะเบียนนั้น แจ้งแก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จ่ายเบี้ยความพิการ กรณีผู้รับเงินเบี้ยความพิการขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะ
ต้องห้าม ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปิดประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ ที่ทำการองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
หรือสถานที่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบห้าวันหากไม่มีผู้คัดค้าน ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาสั่งถอน รายชื่อ และระงับการจ่ายเงินเบี้ยความพิการทันที ในกรณีที่มีการ
คัดค้านให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ชัดเจนเพื่อพิจารณาดำเนินการตามสมควราแก่
กรณีต่อไป 



 6. หน้าที่ของผู้รับเบี้ยยังชีพความพิการ 

 6.1 ตรวจสอบรายชื่อของตนเอง 

 6.2 เมื่อย้ายภูมิลำเนาจากเทศบาลตำบลแม่ไร่ ไปอยู่ภูมิลำเนาอ่ืน 

 6.3 ต้องแจ้งข้อมูลเพื่อให้เทศบาลตำบลแม่ไร่ได้รับทราบ 

 6.4 ให้ผู้ที่รับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์แสดงการมีชีวิตอยู่ต่อเทศบาลตำบลแม่ไร่ ระหว่างวันที่ 1 -31 
ตุลาคม ของทุกปี 

 6.5 กรณีตาย ให้ญาติผู้รับเงินเบี้ยยังชีพแจ้งการตาย ให้เทศบาลตำบลแม่ไร่ทราบ (พร้อมสำเนา   
มรณบัตร) 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การจัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 

 “ผู้ป่วยเอดส์” หมายความว่า ผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและทำการวินิจฉัยแล้ว “ผู้อุปการะ” 
หมายความว่า บรรดาผู้ดูแลผู้ป่วยเอดส์ เช่น บิดา มารดา สามีภริยา ญาติพี่น้องหรือบุคคลอื่น ที่ผู้ป่วยเอดส์
ได้รับการช่วยเหลือ ปัจจุบันผู้ป่วยเอดส์มีจำนวนมาก ทั้งในหมู่บ้านตามชนบทและชุมชนในเมือง ซึ่งส่วนใหญ่มี
สภาพความเป็นอยู่ยากจน บางรายมีอาการเจ็บป่วยค่อนข้างรุนแรง สุขภาพร่างกายทรุดโทรม ไม่สามารถ
ประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ ขาดผู้อุปการะดูแล ถูกรังเกียจจากสังคม ก่อให้เกิดปัญหาอย่างต่อเนื่ องกับผู้ติด
เชื้อเอดส์ ผู้ป่วยเอดส์ และครอบครัว ดังนั้น จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีสวัสดิการสังคมเพื่อรองรับกับปัญหา
ของผู้ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์เหล่านี้ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ จึงได้มีโครงการจัดสวัสดิการรแก่ผู้ติดเชื้อเอดส์ลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 วัตถุประสงค์ 

 1. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้ป่วยเอดส์สามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับครอบครัวและชุมชนได้ตามปกติ 

 2. เพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาความเดือดร้อน ตามค่าครองชีพให้แก่ครอบครัวของผู้ป่วยเอดส์ ให้
สามารถครองชีพได้ตามอัตภาพ วิธีการดำเนินการ การให้การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพแก่ผู้ป่วยเอดส์ โดยเทศบาล
ตำบลแม่ไร่ เป็นผู้ดำเนินการภายใต้ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 

 คุณสมบัติของผู้รับเบี้ยยังชีพเอดส์ 

 1. เป็นผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและทำการวินิจฉัยแล้ว 

 2. มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 3. มีรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพ หรือถูกทอดทิ้ง หรือขาดผู้อุปการะเลี ้ยงดู หรือไม่สามารถ
ประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ ผู้ป่วยเอดส์ที่มีคุณสมบัติข้างต้นและมีความประสงค์จะขอรับเงินสงเคราะห์ ให้
ยื่นคำขอต่อผู้บริหารท้องถิ่นที่ตนเองมีภูมิลำเนาอยุ่ ในกรณีที่ผู้ป่วยเอดส์ไม่สามารถดำเนินการมายื่นคำขอรับ
การสงเคราะห์ด้วยตนเองได้ จะมอบอำนาจให้ผู้อุปการะมาดำเนินการแทนก็ได้ 

 หลักฐานการขอรับเบี้ยยังชีพเอดส์ 

 1. ใบรับรองแพทย์โดยให้ระบุถึงผลการตรวจเลือดและอาการเจ็บป่วยที่ปรากฎ 

 2. ทะเบียนบ้านของผู้ป่วย 

 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ป่วยเอดส์ 

 4. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมสำเนา สำหรับกรณีผู้ป่วยเอดส์ประสงค์รับเงินสงเคราะห์ผ่าน
ธนาคารงบประมาณและวิธีการจ่ายเงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพผู้ป่วยเอดส์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจตั้ง
งบประมาณของตนเอง เพ่ือให้การสงเคราะห์ได้ในกรณีดังนี้ 

  



1. จ่ายให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ตามบัญชีรายชื่อที่ได้รับอนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น 

2. จ่ายสมทบให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ตามบัญชีรายชื่อที่ได้รับการสงเคราะห์งบประมาณเบี้ยยังชีพจากรัฐอยู่
เดิม ในกรณีที่อัตราที่ได้รับจากรัฐน้อยกว่าอัตราที่เทศบาลตำบลแม่ไร่จ่ายให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับเงิน ในกรณีในการ
จ่ายเงินให้แก่ผู้รับมอบอำนาจต้องตรวจสอบจนแน่ใจว่าเป็นบุคคลเดียวกับผู้ที่ได้รับมอบอำนาจและต้องได้รับ
การยืนยันว่าผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุยังมีชีวิตอยู่ หากเป็นการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารให้
เทศบาลตำบลแม่ไร่ บันทึกรายละเอียด การโอนเงินในบัญชีการจ่ายเงินสงเคราะห์ โดยใช้หลักฐานการโอนเงิน
สงเคราะห์เพ่ือการยังชีพไว้เพ่ือการตรวจสอบ 

3. การจ่ายเงินให้จ่ายได้ในอัตราดังนี้ 

3.1 จ่ายตามอัตราที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด 

3.2 หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความประสงค์จ่ายเกินกว่าอัตราที่กำหนด สามารถกระทำได้ 
ทั้งนี้ต้องไม่เกินกว่าสองเท่าของอัตราที่กำหนด หรือไม่เกินกว่าหนึ่งพันบาท โดยให้เสนอสภาท้องถิ่นพิจารณา
อนุมัติและให้คำนึงถึงสถานะกองคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

3.3 การจ่ายเงินให้แก่ผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินสงเคราะห์แต่ละประเภทให้จ่ายได้ในอัตราเดียวกัน ด้วยวิธี
หนึ่งวิธีใด ตามความประสงค์ของผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินสงเคราะห์ ดังต่อไปนี้ 

(1) จ่ายเป็นเงินสดหรือโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินสงเคราะห์ 

(2) จ่ายเป็นเงินสดหรือโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้มีสิทธิ์ได้รับ
เงินสงเคราะห์ การสิ้นสุดการได้รับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 

สิทธิ์ของผู้ได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์สิ้นสุดลงในกรณีดังต่อไปนี้ 

1. ตาย 

2. ขาดคุณสมบัติ 

33. แจ้งสละสิทธิ์การขอรับเงินเบี้ยผู้ป่วยเอดส์ เป็นหนังสือต่อองค์กรรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนมี
สิทธิ์ได้รับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ กรณีสิทธิ์ได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ดังกล่าวสิ้นสุดลง ให้ผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นสั่งระงับ การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์สำหรับบุคคลดังกล่าวทันที 

หน้าที่ของผู้รับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 

1. ตรวจสอบรายชื่อของตนเอง 

2. เมื่อย้ายภูมิลำเนาจากเทศบาลตำบลแม่ไร่ ไปอยู่ภูมิลำเนาอ่ืน 

3. ต้องแจ้งข้อมูลเพื่อให้เทศบาลตำบลแม่ไร่ได้รับทราบ 

4. ให้ผู้ที่รับเบี้ยผู้สูงอายุแสดงการมีชีวิตอยู่ต่อเทศบาลตำบลแม่ไร่ ระหว่าง 1-5 ตุลาคม ของทุกปี 

5. กรณีตาย ให้ญาติของผู้รับเงินเบี้ยยังชีพแจ้งการตายให้เทศบาลตำบลแม่ไร่ทราบ (พร้อมสำเนา
มรณบัตร) 



โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 

 เป็นนโยบายสำคัญระดับชาติตามแผนบูรณาการ การพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต เป็นการสร้างระบบ
คุ้มครองทางสังคมโดยการจัดสวัสดิการเงินอุดหนุนให้แก่ เด็กแรกเกิดในครัวเรือนยากจนหรือครัวเรือนที่เสี่ยง
ต่อความยากจน เป็นมาตรการให้บิดา มารดา หรือผู้ปกครองนำเด็กเข้าสู่ระบบบริการของรัฐ เพื่อให้เด็กไดร้ับ
การดูแลให้มีคุณภาพที่ดี มีพัฒนาการเหมาะสม ตามวัย รวมทั้งเป็นหลักประกันให้เด้กได้ รับสิทธิ์ด้านการอยู่
รอดและการพัฒนาตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิ์แด็ก มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580) ยุทธศาสตร์การ
เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 
– 2564) และแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2560 – 2564) 

ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 31 มีนาคม 2558 

 กลุ่มเป้าหมายเด็กที่อยู่นอกระบบประกันสังคมในครัวเรือนยากจนหรือครัวเรือนที่เสี่ยงต่อความ
ยากจน (รายได้ครัวเรือนเฉลี่ยไม่เกิน 36 ,000 บาท ต่อคน ต่อปี) เป็นเด็กที่เกิดระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 
2558 – 30 กันยายน 2559 โดยอุดหนุนเงินรายละ 400 บาท ต่อเดือน เป็นเวลา 1 ปี เริ่มจ่ายเงินอุดหนุน
ตั้งแต่ ปีงบประมาณ 2559 

คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเม่ือวันที่ 22 มีนาคม 2559 

 ให้ขยายเวลาการให้เงินอุดหนุน ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ 3 ปี และเพิ่มวงเงินเป็น 600 บาทต่อคน 
ต่อเดือน 

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเม่ือวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 

 ยกเลิกเงื่อนไขผู้มีสิทธิ์ที่ต้องไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระบบประกันสังคม และเริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ 2561 
รวมทั้งให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พิจารณาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ใน
การเชื่อมโยงข้อมูลผู้มีรายได้น้อยตามโครงการลงททะเบียนเพื่อสวัสดิการของรัฐ นำมาใช้เป็นเกณฑ์กำหนด
คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการและปรับปรุง กระบวนการตรวจสอบและรับรองสิทธิ์ 

คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเม่ือวันที่ 26 มีนาคม 2562 

 ขยายระเวลาให้เงินอุดหนุนเพื ่อการเลี้ยงดูเด็กตั ้งแต่แรกเกิด – 6 ปี และขยายฐานรายได้ของ
กลุ่มเป้าหมายไม่เกิน 100,0000 บาท ต่อคน ต่อปี 

คุณสมบัติ 

เด็กแรกเกิดที่มีสิทธิ์ 

1. มีสัญชาติไทย (พ่อแม่มีสัญชาติไทย หรือพ่อหรือแม่มีสัญชาติไทย) 

2. เกิดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป จนมีอายุครบ 6 ปี 

3. อาศัยอยู่กับผู้ปกครองที่อยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้น้อย 

4. ไม่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของหน่วยงานของรัฐ หรือเอกชน 



ผู้ปกครองที่มีสิทธิ์ลงทะเบียน 

1. มีสัญชาติไทย 

2. เป็นบุคคลที่รับเด็กแรกเกิดไว้ในความอุปการะ 

3. เด็กแรกเกิดต้องอาศัยรวมอยู่ด้วย 

4. อยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้น้อย คือ สมาชิกครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน 100,000 บาทต่อคน ต่อป ี

* หมายเหตุ : มารดาที่อยู่ระหว่างการตั้งครรภ์ยังไม่ต้องมายื่นคำร้องขอลงทะเบียนขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพ่ือ
การเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 

สถานที่รับลงทะเบียน 

สามารถลงทะเบียนได้ในพ้ืนที่ที่เด็กแรกเกิด และผู้ปกครองอาศัยอยู่จริง ดังนี้ 

• กรุงเทพมหานคร : ลงทะเบียนที่สำนักงานเขต 
• เมืองพัทยา : ลงทะเบียนที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา 
• ส่วนภูมิภาค : ลงทะเบียนที่องค์การบริหารส่วนตำบล หรือเทศบาล 

เอกสารประกอบการลงทะเบียน ประกอบด้วย 

1. แบบคำร้องขอลงทะเบียน (ดร.01) 

2. แบบรับรองสถานะของครัวเรือน (ดร.02) 

3. บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง 

4.. สูติบัตรเด็กแรกเกิด 

5. สมุดบัญชีเงินฝากของผู้ปกครอง (บัญชีออมทรัพย์ธนาคารกรุงไททย บัญชีเงินฝากเผื่อเรียกธนาคารออมสิน
หรือบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น) 

6. สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก เฉพาะหน้าที่ 1 ที่มีชื่อของหญิงตั้งครรภ์ (ในกรณีท่ีสมุดสูญหายให้ใช้เฉพาะ
สำเนาหน้าที่ 1 พร้อมให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขบันทึกข้อมูลและรับรองสำเนา 

7. กรณีที่ผู้ยื่นคำร้องขอลงทะเบียนและสมาชิกในครัวเรือนของผู้ยื่นคำร้องขอลงทะเบียน เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานบริษัท ต้องมีเอกสาร ใบรับรองเงินเดือน หรือหนังสือรับรองรายได้ของทุก
คนที่มีรายได้ประจำ (สลิปเงินเดือน หรือเอกสารหลักฐานที่นายจ้างลงนาม) 

8. สำเนาเอกสาร หรือบัตรข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ บัตรแสดงสถานะหรือตำแหน่ง หรือเอกสารอื่นใดที่
แสดงตนของผู้รับรองคนที่ 1 และผู้รับรองคนท่ี 2  

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


