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แนวทางการดําเนินงานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยงัชพี 
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 

 
1.   กรอบแนวคิดในการปฏิบัติ 
 เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถตั้งงบประมาณใหการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 
คนพิการ และผูปวยเอดสไดเพิ่มมากขึ้นนอกเหนือจากที่รัฐบาลใหการอุดหนุนงบประมาณ ท้ังในดาน
จํานวนคนและอัตรา ซึ่งจะมีผลใหผูสูงอายุ คนพิการ และผูปวยเอดส สามารถไดรับการสงเคราะหเบี้ยยังชีพ
ไดอยางทั่วถึงมากยิ่งข้ึน 
2.   หลักเกณฑและขั้นตอนแนวทางปฏิบัติ 
 1) ในกรณีท่ีองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น เพื่อสนับสนุนเปนเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ คนพิการและผูปวยเอดส ใหองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นดําเนินการตามระเบียบกรมประชาสงเคราะห ดังนี้ 

  1.1 ผูสูงอายุ ใหจายในอัตรารายละ 300 บาท/เดือน และวิธีการคัดเลือกผูมีสิทธิไดรับการ
สงเคราะหใหเปนไปตามระเบียบกรมประชาสงเคราะหวาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพ
สําหรับผูสูงอายุ พ.ศ. 2543 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
   1.2 คนพิการ ใหจายในอัตรารายละ 500 บาท/เดือน และวิธีการคัดเลือกผูมีสิทธิไดรับการ
สงเคราะหใหเปนไปตามระเบียบกรมประชาสงเคราะหวาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพคนพิการ 
พ.ศ. 2539 
  1.3 ผูปวยเอดส ใหจายในอัตรารายละ 500 บาท/เดือน และวิธีการคัดเลือกผูมีสิทธิไดรับ
การสงเคราะหใหเปนไปตามระเบียบกรมประชาสงเคราะหวาดวยการจายเงินอุดหนุนสงเสริมสวัสดิการ
ผูปวยเอดสในชุมชน พ.ศ. 2543 
 2) ในกรณีท่ีองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความประสงคจะตั้งงบประมาณของตนเองเพื่อ
สนับสนุนการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ คนพิการและผูปวยเอดส เพื่อใหไดจํานวนคนและอัตรา
มากกวาท่ีรัฐจัดสรรใหตามขอ 1) ใหถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงิน
สงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 ตามแนวทางปฏิบัติดังนี้ 
  2.1 หลักเกณฑการสงเคราะหเบี้ยยังชีพแกผูท่ีมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
   2.2.1 ผูสูงอายุซึ่งมีอายุเกินหกสิบปบริบูรณข้ึนไปและมีสัญชาติไทย 
    คนพิการที่จดทะเบียนคนพิการตามพระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ 
พ.ศ. 2534 
    ผูปวยเอดสท่ีแพทยไดรับรองและทําการวินิจฉัยแลว 
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   2.2.2 มีรายไดไมเพียงพอแกการยังชีพ หรือถูกทอดทิ้ง หรือขาดผูอุปการะเลี้ยงดู
หรือไมสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได 
  2.2 ข้ันตอนแนวทางปฏิบัติ 
   2.2.1 สํานักงานทองถิ่นจังหวัดแจงแนวทางการดําเนินงานตามระเบียบฯ และรายชื่อ
สํารองผูสูงอายุ คนพิการ และผูปวยเอดสท่ีสํานักงานทองถิ่นจังหวัดไดรับมอบหมายจากสํานักงาน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด (ถามี) ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นทราบ 
   2.2.2 องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ ดังนี้ 
    (1) คัดเลือกผูมีสิทธิไดรับการสงเคราะหเบี้ยยังชีพ 
     (1.1) ผูสูงอายุและคนพิการ 
      (1.1.1) ผูบริหารทองถิ่นมอบหมายพนักงานสวนทองถิ่นใหนํา
รายช่ือผูสูงอายุและคนพิการ ( ท่ีมีคุณสมบัติตามบัญชีท่ีองคกรปกครองสวนทองถิ่นสํารวจและรายชื่อ
สํารอง ขอ 2.2.1 เขาที่ประชุมประชาคมหมูบานและประชาคมตําบลสําหรับในเขตองคการบริหาร
สวนตําบล และประชาคมเมืองสําหรับในเขตเทศบาล เพื่อใหท่ีประชุมพิจารณาจัดลําดับผูมีสิทธิไดรับ
การสงเคราะหเบี้ยยังชีพตามลําดับผูไดรับความเดือดรอน  
      (1.1.2) พนักงานสวนทองถิ่นที่ไดรับมอบหมายนํารายชื่อท่ีจัดลําดับ
ผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพ ขอ 1.1.1 มาจัดทําบัญชีรายช่ือผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะหโดยใหมี
รายละเอียดประกอบดวย ช่ือ – สกุล อายุ และที่อยู  
      (1.1.3) พนักงานสวนทองถิ่นที่ไดรับมอบหมายนําบัญชีรายช่ือผูมี
สิทธิไดรับเงินสงเคราะห ขอ (1.1.2) ปดประกาศไวโดยเปดเผยเปนเวลาไมนอยกวาสิบหาวัน ณ สํานักงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือท่ีอื่นๆ ตามที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นกําหนด หากไมมีผูใด
คัดคานใหนําบัญชีดังกลาวเสนอผูบริหารทองถิ่นพิจารณาอนุมัติ ในกรณีท่ีมีการคัดคานใหเสนอผูบริหาร
ทองถิ่นแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบกอนเสนอผูบริหารทองถิ่นพิจารณาอนุมัติหรือถอดถอนรายชื่อ  
     (1.2) ผูปวยเอดส 
      (1.2.1) ผูบริหารทองถิ่นจัดใหมีการประชาสัมพันธใหผูปวยเอดส
หรือผูอุปการะ (บรรดาผูดูแลผูปวยเอดส เชน บิดามารดา บุตร สามีภริยา ญาติพี่นองหรือบุคคลอื่นที่
ผูปวยเอดสไดรับการชวยเหลือ ซึ่งไมรวมถึงสถานสงเคราะหหรือองคกรที่ดําเนินการในลักษณะเดียวกัน
กับองคกรปกครองสวนทองถิ่น) มายื่นแบบขอรับการสงเคราะหหรือหนังสือมอบอํานาจ ใหดําเนินการ
ขอรับการสงเคราะหแทนผูปวยเอดสใหพนักงานสวนทองถิ่นที่ไดรับมอบหมาย เพื่อรวบรวมเปน
ขอมูลกอนออกไปตรวจสอบสภาพความเปนอยูวาเปนผูมีคุณสมบัติสมควรไดรับการสงเคราะหหรือไม 
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      (1.2.2) หากพนักงานสวนทองถิ่นที่ไดรับมอบหมายตรวจสอบแลว
เห็นวาเปนผูมีคุณสมบัติสมควรไดรับการสงเคราะหใหจัดทําบัญชีรายช่ือผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะห
เรียงตามลําดับผูไดรับความเดือดรอนเสนอผูบริหารทองถิ่นอนุมัติใหเปนมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะห 
    (2) การตั้งงบประมาณ องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตั้งงบประมาณของ
ตนเองหรือขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองคการบริหารสวนจังหวัด ใหเปนไปตามอัตรา ดังนี้ 
     (2.1) ตั้งงบประมาณเพื่อจายใหแกผูมีสิทธิไดรับการสงเคราะหตามอัตรา
ท่ีกําหนดในระเบียบกรมประชาสงเคราะห ไดแก  
      1) เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ รายละ 300 บาท/เดือน ตามระเบียบกรม
ประชาสงเคราะห วาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพสําหรับผูสูงอายุ พ.ศ. 2543 และที่แกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
      2) เบี้ยยังชีพคนพิการ รายละ 500 บาท/เดือน ตามระเบียบกรม
ประชาสงเคราะห วาดวยการจายเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ พ.ศ. 2539  
      3) เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส รายละ 500 บาท/เดือน ตามระเบียบกรม
ประชาสงเคราะห วาดวยการจายเงินอุดหนุนสงเสริมสวัสดิการผูปวยเอดสในชุมชน พ.ศ. 2543  
     (2.2) การตั้งงบประมาณเพื่อจายใหแกผูมีสิทธิไดรับการสงเคราะหเกิน
กวาท่ีกําหนดตาม ขอ (2.1) จะตองไมเกินกวาสองเทาของอัตราที่กําหนดหรือไมเกินกวาหนึ่งพันบาท 
โดยใหเสนอสภาทองถิ่นพิจารณาอนุมัติและใหคํานึงถึงสถานะการคลังขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
    (3) การจายเงินในสวนที่เปนรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
     (3.1) ในกรณีท่ีองคกรปกครองสวนทองถิ่นจายเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพ
ใหแกผูมีสิทธิไดรับการสงเคราะหใหแกผูสูงอายุ คนพิการ หรือผูปวยเอดส ตามบัญชีรายช่ือท่ีไดรับ
อนุมัติจากผูบริหารทองถิ่น ตามขอ (1.1.3) และ (1.2.2) ในอัตราเดียวกับผูท่ีมีสิทธิไดรับการสงเคราะห
งบประมาณจากรัฐ ตามขอ 2.1 ใหสามารถดําเนินการไดโดยไมตองเสนอสภาทองถิ่น 
     (3.2) ในกรณีท่ีองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะจายเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพ
ใหแกผูมีสิทธิตามขอ (3.1) มากกวาอัตราที่กําหนด สามารถจายไดไมเกินกวาสองเทาของอัตราที่กําหนด
หรือไมเกินกวาหนึ่งพันบาท และใหเสนอสภาทองถิ่นพิจารณาอนุมัติ โดยคํานึงถึงสถานะการคลังของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น และองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตองจายสมทบใหแกผูมีสิทธิไดรับเงิน
สงเคราะหเบี้ยยังชีพจากรัฐเดิมในอัตราเดียวกันดวย 
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     (3.3) ใหพนักงานสวนทองถิ่นผูมีหนาท่ีในการจายเงินดําเนินการดังนี้ 
      1) จายเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพใหแกผูสูงอายุ เดือนละ 1 ครั้ง หรือ
จะจายปละ 2 ครั้งๆ ละ 6 เดือน ก็ได ท้ังนี้ใหเปนไปตามหนังสือแสดงความประสงคในการรับเงินสงเคราะห
ของผูมีสิทธิไดรับการสงเคราะห 
      2) กรณีจายเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพคนพิการและผูปวยเอดสให
จายเดือนละ 1 ครั้ง 
      3 ) การจายเงินใหจายเปนเงินสดหรือโอนเขาบัญชีเงินฝากธนาคาร
ก็ได ตามหนังสือแสดงความประสงคของผูมีสิทธิไดรับการสงเคราะห และใหจายแกผูมีสิทธิไดรับเงิน
สงเคราะหหรือผูรับมอบอํานาจตามหนังสือมอบอํานาจจากผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะห 
    (4) การเก็บรักษาหลักฐานการจายหรือโอนเงิน ใหพนักงานสวนทองถิ่นผูมี
หนาท่ีในการจายเงินเก็บรักษาหลักฐานการจายหรือโอนเงินไวเพื่อรอการตรวจสอบจากหนวยงานที่เกี่ยวของ 
    (5) การรายงานผลการดําเนินการ หลังจากที่ไดมีการจายเงินใหแกผูมีสิทธิ
ไดรับเงินสงเคราะหในงวดแรกแลวใหพนักงานสวนทองถิ่นรายงานผลการดําเนินการในการสงเคราะห
เบี้ยยังชีพใหสํานักงานทองถิ่นจังหวัดทราบ ตามแบบที่กําหนด 
3.   การตรวจติดตามผล 
 ใหสํานักงานทองถิ่นจังหวัดดําเนินการ ดังนี้ 
 1. ตรวจติดตามการดําเนินการจายเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพวาเปนไปตามแนวทางและ
ระเบียบที่กําหนดหรือไม 
 2. ตรวจสอบหลักฐานการจายหรือโอนเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 
 3. รายงานผลการดําเนินการจายเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ตามแบบที่กําหนดใหกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นเพื่อใชเปนขอมูลในการขอตั้งงบประมาณเงินอุดหนุน
สําหรับสนับสนุนการสงเคราะหเบี้ยยังชีพในปงบประมาณถัดไปภายในเดือนมีนาคมของทุกป 


