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 องค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจหลักในการ
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗  หนึ่งในภารกิจดัง
กล่าวคือ ด้านการด าเนินงานเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุและคนพิการ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๕๒  และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยความพิการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๓  

 ดังนั้น เพื่อให้การบริการประชาชนตามภารกิจดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ผู้ขอรับ
บริการมีความเข้าใจท่ีถูกต้องควบคู่กับการมีแนวทางปฏิบัติท่ีชัดเจน ซึ่งจะน าไปสู่ความสะดวก 
รวดเร็ว และถูกต้ององค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ จึงได้จัดท าคู่มือภารกิจหลักด้านการ
ปฏิบัติงานเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุและคนพกิารขึ้น 

 องค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือฉบับนี้จะเป็นส่วนหนึ่งท่ีท าให้
ผู้สูงอายุและคนพิการ มีความเข้าใจท่ีถูกต้องถึงสิทธิพึงได้รับ และเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 
ตลอดจนเป็นเกณฑ์การลดดุลพินิจของเจ้าหน้าท่ีในการปฏิบัติงาน เพื่อประโยชน์สูงสุดในการบริการ
ประชาชนต่อไป 
 
 
        องค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

 



 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป็นวนัรับขึ้นทะเบียน 
ผู้สูงอายุ...และคนพิการ จ้า 

อย่าลืม !!!!  นะจ๊ะ 
ไม่มีชื่อ  ไม่มีสิทธิ จ้า !!! 

 



ความเป็นมาของการด าเนินงานเบีย้ยงัชีพผู้สูงอายุและเบีย้ยงัชีพคนพกิาร 

๑. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
แนวคิดเรื่องการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้สูงอายุเป็นเรื่องท่ีรัฐบาลได้ให้ความส าคัญมาเป็น

เวลานานแล้ว เห็นได้จากการจัดตั้งสถานสงเคราะห์ผู้สูงอายุขึ้นเป็นแห่งแรกในประเทศ เมื่อปี ๒๔๙๖ 
โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้การอุปการะแก่ผู้สูงอายุท่ีไร้ญาติและไม่มีท่ีพึ่งพาอาศัย  ต่อจากนั้นได้มีการ
จัดตั้งสาถนสงเคราะห์เพิ่มขึ้นเรื่อยมา รวมท้ังได้มีการจัดบริการต่าง ๆ เพิ่มขึ้นด้วย เช่น การจัดตั้ง
ศูนย์บริการผู้สูงอายุ โครงการกองทุนส่งเสริมสวัสดิการผู้สูงอายุในชุมชน เป็นต้น โดยมีการก าหนด
นโยบายและแผนในทุกระดับท่ีเกี่ยวกับเรื่องการจัดสวัสดิการสาหรับผู้สูงอายุมากขึ้นตามลาดับ  
เพื่อให้เพียงพอท่ัวถึง และสอดคล้องกับสถานการณ์ทางสังคม เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้เริ่มเป็นรูปธรรม
ใน พ.ศ. ๒๕๓๕ จากแนวคิดของกรมประชาสงเคราะห์ (ในรัฐบาลสมัย นายชวน หลีกภัย 
นายกรัฐมนตรีสองสมัย ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๓๕ – ๒๕๓๘) เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุถือเป็นสวัสดิการสังคม
ประเภทหนึ่ง ท่ีรัฐบาลจัดสรรให้กับ ผู้ท่ีมีอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป ซึ่งเป็นการจัดสวัสดิการสังคมแก่ผู้สูงอายุ 
โดยผ่านการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ได้แก่ องค์กรภาครัฐท่ีรับผิดชอบ คือ กระทรวงพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท่ีมีบทบาทในการจัดสวัสดิการ
ผู้สูงอายุ ได้เริ่มต้นอย่างเป็นทางการ เมื่อรัฐบาลได้จัดตั้งกองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุในชุมชน (เบี้ยยัง
ชีพ) พ.ศ. ๒๕๓๖ เพื่อให้เงินช่วยเหลือผู้สูงอายุท่ีมีฐานะยากจน เดือนละ ๒๐๐ บาท นับเป็น
จุดเริ่มต้นในการจัดสวัสดิการสังคมแก่ผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และต่อมาในปี 
๒๕๔๔ – ๒๕๔๕ จากนโยบายการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นของรัฐบาล ภารกิจเรื่องนี้จึงถูกถ่ายโอนไป
ยังกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นและกรุงเทพมหานคร ดังนั้น เบี้ยยังชีพสาหรับผู้สูงอายุนั้น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้รับการถ่ายโอนภารกิจ และได้มีการปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘  โดยมีคุณสมบัติพื้นฐานของผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพ คือ  

๑. ผู้สูงอายุมีภูมิลาเนาในเขตพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
๒. ผู้สูงอายุมีรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพ หรือถูกทอดทิ้ง หรือขาด ผู้อุปการะเลี้ยงดูหรือไม่

สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้  
โดยมีเงื่อนไขว่าผู้ท่ีได้รับความเดือดร้อนกว่าหรือผู้ท่ีมีปัญหาซ้ าซ้อนหรือผู้ท่ีอาศัยในพื้นท่ี

ห่างไกลทุรกันดารยากต่อการเข้าถึงบริการของรัฐ เป็นผู้ได้รับการพิจารณาก่อน ต่อมาจากมติ
คณะรัฐมนตรีการปรับเพิ่มเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้สูงอายุอนุมัติ เมื่อวันท่ี ๑๒ ธันวาคม ๒๕๔๙ 
นั้น ได้ปรับเพิ่มเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้สูงอายุเป็นคนละ ๕๐๐ บาทต่อเดือน อีกท้ังในทาง
ปฏิบัติ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีศักยภาพทางการคลังสามารถเพิ่มจานวนเงินต่อเดือน  แต่รวม



แล้วไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท เพื่อให้เพียงพอต่อสภาวการณ์ดารงชีพในปัจจุบัน หรืออาจเพิ่มจานวนผู้รับ
เบี้ยยังชีพได้โดยใช้งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอง  การจัดบริการและการดูแล
ผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีนั้น การมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ถือว่าเป็นเรื่องส าคัญท่ีทุกฝ่ายต้องให้ความร่วมมือ ประชาชนและผู้สูงอายุต้องเป็นผู้สะท้อนสภาพ
ปัญหาและความต้องการของตน ส่วนชุมชนหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเป็นฝ่ายสนับสนุนให้ 
เกิดการแก้ไขปัญหา และการจัดบริการดาเนินงานต่าง ๆ ท่ีมุ่งเสริมสร้างคุณภาพชีวิตดังกล่าว 
บทบาทของชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีความส าคัญมากขึ้น เนื่องจากชุมชนและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีปัจจัยความพร้อมด้านทรัพยากรและทุนทางสังคม  สามารถพัฒนา
บทบาทท้องถิ่นในการดูแลผู้สูงอายุ รวมถึงการหาแนวทางพัฒนา และเสริมสร้างการจัดสวัสดิการ
สังคมแก่ผู้สูงอายุต่อไปได้  ปัจจุบันได้มีการปรับเปลี่ยนนโยบายการจ่ายเบี้ยยังชีพสาหรับผู้สูงอายุให้
เป็นไปตามนโยบายรัฐบาล เพื่อให้สามารถดารงชีวิตอยู่ได้ เพราะปัจจุบันสินค้ามีราคาแพงขึ้น จึงปรับ
การจ่ายเบี้ยยังชีพเพื่อให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพท่ีดี โดยปรับเป็นขั้นบันได ดังนี้  
  ผู้สูงอายุ ซึ่งมีอาย ุ๖๐ – ๖๙ ปี จะได้รับเบี้ยยังชีพ อัตรา ๖๐๐ บาท/คน/เดือน  

ผู้สูงอายุ ซึ่งมีอาย ุ๗๐ – ๗๙ ปี จะได้รับเบี้ยยังชีพ อัตรา ๗๐๐ บาท/คน/เดือน  
ผู้สูงอายุ ซึ่งมีอาย ุ๘๐ – ๘๙ ปี จะได้รับเบี้ยยังชีพ อัตรา ๘๐๐ บาท/คน/เดือน  
ผู้สูงอายุ ซึ่งมีอาย ุ๙๐ ปี ขึ้นไป จะได้รับเบี้ยยังชีพ อัตรา ๑,๐๐๐ บาท/คน/เดือน  

การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแบบขั้นบันไดนี้ มีหน่วยงานท่ีรับผิดชอบหลักอยู่ ๓ หน่วยงาน กล่าวคือ 
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา ผู้ท่ีจะประสงค์จะรับเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุคือ จะต้องมีสัญชาติไทย ต้องเป็นผู้มีอายุ ๖๐ ปี บริบูรณ์ขึ้นไป ต้องเป็นผู้ท่ีมีชื่ออยู่ใน
ทะเบียนบ้านในเขตพื้นท่ีท่ียื่นค าขอ และต้องไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจาก
หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีจัดให้เป็นประจา โดยผู้มีสิทธิ 
สามารถยื่นคาขอรับสิทธิได้องค์การบริหารส่วนต าบลในพื้นท่ีท่ีมีชื่ออยู่ในทะเบียน โดยจะต้องมี
หลักฐานประกอบการยื่นรับสิทธิ  
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ดังนี้ 

๑) มีสัญชาติไทย 
 (๒) มีภูมิล าเนาอยู่ในเขต อบต.ขนงพระ (ตามทะเบียนราษฎร์) 

(๓) เป็นผู้ท่ีมีอายุ ๖๐ ปี บริบูรณ์ใน ปีถัดไป (ปัจจุบัน อายุ ๕๙ ปี บริบูรณ์ และต้องเกิดก่อน 
๑  ตุลาคม) 
  (๔) ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือ
องค์กร  ปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ ผู้รับเงินบ านาญ เบี้ยหวัด  บ านาญพิเศษ หรือเงินอื่นใดใน



ลักษณะเดียวกัน  ผู้สูงอายุท่ีอยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ได้รับ
เงินเดือน ค่าตอบแทน  รายได้ประจ า หรือผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นท่ีรัฐ หรือองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจัดให้เป็นประจ า  ยกเว้นคนพิการและผู้ป่วยเอดส์ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๒. เบี้ยยังชีพคนพิการ 
  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ได้ถ่ายโอนภารกิจเบี้ยยังชีพคน
พิการให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ ตั้งแต่ปี ๒๕๔๗ เป็นต้นมา ปัจจุบันการจ่ายเบี้ย
ความพิการให้แก่คนพิการและการขอตั้ง งบประมาณในเรื่องดังกล่าวรับผิดชอบ โดยกระทรวง 
มหาดไทย (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรุงเทพมหานคร และ พัทยา)  

คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ มีมติเห็นชอบการด าเนิน
โครงการจัด สวัสดิการเบี้ยความพิการ โดยการจัดสรรเงินให้แก่คนพิการทุกคนท่ีมีบัตรประจ าตัวคน
พิการรายละ ๕๐๐ บาทต่อเดือน เริ่มตั้งแต่เดือนเมษายน ๒๕๕๓ เป็นต้นไป กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ได้เสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาการเพิ่มอัตราเบี้ยความ
พิการให้แก่คนพิการ ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่ออังคารท่ี ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ได้เห็นชอบอนุมัติ
ใน หลักการให้เพิ่มอัตราเบี้ยความพิการให้แก่คนพิการ จากเดิมรายละ ๕๐๐ บาท เป็นรายละ ๘๐๐ 
บาท ต่อเดือน ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ เป็นต้นไป โดยกระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานคร และ
พัทยา ด าเนินการจัดท าค าของบประมาณ เพื่อจ่ายเบี้ยความพิการในอัตรา ๘๐๐ บาท ต่อไป  
คนพิการท่ีมีสิทธิได้รับเบี้ยความพิการ  

คนพิการลงทะเบียนและยื่นค าขอรับเบี้ยความพิการ จากหน่วยงานผู้รับผิดชอบการจ่าย
เบี้ยความพิการในเดือนพฤศจิกายน ซึ่งจะมีสิทธิได้รับเบี้ยความพิการในเดือนตุลาคมของปีถัดไป  
คุณสมบัติผู้มีสิทธไิด้รับเงนิเบี้ยยังชีพคนพิการ  

๑) สัญชาติไทย   
  ๒) มีบัตรประจ าตัวคนพิการ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
พ.ศ. ๒๕๕๐  ท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖  
  ๓) มีภูมิล าเนาอยู่ในเขตพื้นท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามทะเบียนบ้าน  

๔) ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ในอุปการะของสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือเอกชนท่ีได้รับเงินอุดหนุน
ส่วนใหญ่จากรัฐ    

๕) คนพิการซึ่งได้รับสิทธิตามท่ีบัญญัติไว้ในกฎหมายหรือระเบียบอื่น ไม่เป็นการตัดสิทธิท่ีคน
พิการจะได้รับสิทธิตามระเบียบนี้  



การจ่ายเงินเบี้ยความพิการ  
  ๑) จ่ายในอัตราเดือนละ ๘๐๐ บาท ตามมติคณะรัฐมนตร ี 

๒) ให้ อปท. จ่ายเงินเบี้ยความพิการแก่ผู้มีสิทธิ เป็นรายเดือน ภายในวันท่ี ๑๐ ของทุกเดือน  
 ๓) สิทธิสิ้นสุดลงเมื่อ คนพิการเสียชีวิต/แจ้งขอสละสทิธิ ท้ังนี้หลักเกณฑ์ให้เป็นไปตามท่ี
กระทรวงมหาดไทยก าหนด  
ขั้นตอนการยืน่ค าขอ  
 ๑) สามารถยื่นขอได้ภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี ท่ีองค์กรกครองท้องถิ่นท่ีตนเองมี
ภูมิล าเนาอยู่  
 ๒) หลักฐานประกอบ  

- บัตรประจ าตัวคนพิการ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
พ.ศ. ๒๕๕๐ ท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖  
   - ทะเบียนบ้าน  

- สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (กรณีท่ีผู้ขอรับเบี้ยประสงค์รับผ่านทางธนาคาร)  
 

วิธีการปฏิบัติส าหรับขั้นตอนการขึ้นทะเบียนเพื่อรับเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ 

 
ยื่นเอกสาร หลักฐาน กรอกแบบฟอร์ม 

“แบบค าขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ” 

  บัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตร อื่นท่ีออกโดยหน่วยงานของรัฐท่ีมี รูปถ่าย พร้อมส าเนา 

  ทะเบียนบ้าน พร้อมส าเนา 

  สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร พร้อม ส าเนา (เฉพาะหน้าท่ีแสดงชื่อ และเลขที่บัญชี) ส าหรับกรณีท่ีผู้
ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุผ่านธนาคาร 
 
หมายเหตุ  : ในกรณีผู้สูงอายุท่ีไม่สามารถมาลงทะเบียนด้วยตนเอง อาจมอบอ านาจให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่น 
               ค าขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้  โดยให้ผู้รับมอบอ านาจติดต่อที่ อบต.ขนงพระ พร้อม  
               ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้รับมอบอ านาจ 
 

 
 **ขอรับแบบค าขอขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ และยื่นเอกสารประกอบ  

ได้ที่ส านักปลัด อบต.ขนงพระ *** 
 



วิธีการปฏิบัติส าหรับขั้นตอนการขึ้นทะเบียนเพื่อรับเงินเบ้ียยังชีพคนพิการ 

 
ยื่นเอกสาร หลักฐาน กรอกแบบฟอร์ม 

“แบบค าขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ ” 

  บัตรประจ าตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม  
คุณภาพชีวิตคนพิการ ฉบับจริง    พร้อมส าเนา 

  ทะเบียนบ้าน พร้อมส าเนา 

  สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร พร้อม ส าเนา (เฉพาะหน้าท่ีแสดง 
ชื่อ และเลขที่บัญชี) ส าหรับกรณีท่ีผู้ ขอรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ ประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยัง
ชีพผ่านธนาคาร 

 
หมายเหตุ  :  กรณีท่ีคนพิการไม่สามารถมาลงทะเบียนด้วยตนเอง อาจมอบอ านาจ เป็นลายลักษณ ์ 
                อักษรให้ผู้ดูแลคนพิการย่ืนค าขอแทน แต่ต้องน าหลักฐานของคนพิการและคนดูแลคน 
                พิการไปแสดงต่อเจ้าหน้าท่ีด้วย คนพิการท่ีเป็นผู้สูงอายุสามารถลงทะเบียนเพื่อ 
                ขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ด้วย 

 
 
 
 
 
 

 
 

**ขอรับแบบค าขอขึ้นทะเบียนคนพิการ และยื่นเอกสารประกอบ 
 ได้ที่ส านกัปลัด อบต.ขนงพระ*** 

 



 
ค าชี้แจง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     ผู้สูงอายุ/คนพิการที่มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพอยู่แล้วในพื้นที่อื่น 
ภายหลังได้ย้ายทะเบียนบ้านเข้ามาอยู่ในพื้นที่ต าบลชุมแสง ให้มาแจ้ง
ขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพต่อที่ อบต.ขนงพระ แต่สิทธิในการ
รับเงินยัง จะคงอยู่ที่เดิมจนสิ้นปีงบประมาณ เช่น 
 

        นาง ก. รับเงินเบี้ยยังชีพอยู่ อบต. กุ๊กไก่  ภายหลังได้แจ้งย้ายที่
อยู่มาอยู่พื้นที่ต าบลคลองไผ่ ใน วันที่ ๒๐ กรกฎาคม  ๒๕๕๘ นาง ก. 
ต้องมาขึ้นทะเบียนใหม่ ที่ อบต.ขนงพระ ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน 
๒๕๕๘ แต่ นาง ก. จะยังคงรับเงินเบี้ยยังชีพที่ อบต. กุ๊กไก่  อยู่จนถึง
เดือน กันยายน ๒๕๕๘ และมีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ที่ อบต.
ขนงพระ ในเดือน ตุลาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป 
 



 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิรับเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ 

 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ 

 
 
 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
 

 
   ให้ผู้ที่มายื่นค าขอรับเบี้ยยังชีพ มาตรวจสอบ รายชื่อตามประกาศที่บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ ณ  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ ภายในวันที่ ๑๕ 
ธันวาคม ของทุกปี (นับจากวันสิ้นสุดก าหนด การยื่นขอขึ้นทะเบียน วันที่ ๓๐ 
พฤศจิกายน ของทุกปี) 
 
 
 
 

อบต.จะด าเนินการเบิก-จ่ายเงินให้กับผู้สูงอายุและคนพิการที่มาขึ้นทะเบียน 
ไว้แล้ว โดยจะเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคมปีถัดไป และจะจ่ายเป็นเงินสด หรือโอนเข้า

บัญชีธนาคาร ตามทีผู่้สงูอายุและคนพิการได้แจ้งความประสงค์ไว้ 
 



ก าหนดวันจ่ายเงินเบี้ยยงัชีพ ภายในวันที่  ๑-๑๐  ของเดือน 
 (ตามความเหมาะสม) 

 
ช่องทางการรับเงินเบี้ยยังชีพ 

 
                                 
 
 
   
        
 
 

 
 
 
 
 

ผู้ประสงค์รับเงินผ่าน
ธนาคาร 

ผู้ประสงค์รับเงินสด 

โอนเข้าบญัชีธนาคารใน นามผูสู้งอาย ุ
คนพิการ หรอืผูร้ับมอบอ านาจ 

รับเงินสดในนามผูสู้งอายุคนพิการ หรือผู้รับ
มอบอ านาจเท่านั้น 

 ตามจุดที่ได้แจ้งไว้ เช่น ส านักปลัด อบต.

ขนงพระ ก านัน/ผู้ใหญบ่้านทุกหมู่บ้าน หรือ 

ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม โดยจะมีการแจ้ง

ให้ทราบล่วงหน้า 

 

 



การค านวณเงินเบี้ยยังชีพแบบขั้นบันไดส าหรับผู้สูงอายุ 

 
จ านวนเงินเบ้ียยังชีพต่อเดือนที่ผู้สูงอายุจะได้รับใน ปัจจุบัน (ปี ๒๕๕๘) การจ่ายเงินเบี้ยยัง
ชีพให้แก่ผู้สูงอายุ คิดใน อัตราเบี้ยยังชีพแบบขั้นบันได แบบ “ขั้นบันได” หมายถึง การ
แบ่งช่วงอายุของ ผู้สูงอายุออกเป็นช่วง ๆ หรือเป็นขั้น ขึ้นไปเรื่อย ๆ โดยเริ่ม ตั้งแต่อายุ ๖๐ 
ปี  

โดยค านวณตามปีงบประมาณมิใช่ปีปฏิทิน และไมม่ีการเพ่ิมของอายุระหว่างปี 

 
ตารางค านวณเงินเบี้ยยังชีพรายเดือนส าหรับผู้สูงอายุ 

(แบบขั้นบันได) 
ขั้น ช่วงอายุ (ปี) จ านวนเงิน (บาท) 

ขั้นที่  ๑ ๖๐ – ๖๙ ปี ๖๐๐ 
ขั้นที่  ๒ ๗๐ – ๗๙ ปี ๗๐๐ 
ขั้นที่  ๓ ๘๐ – ๘๙ ปี ๘๐๐ 
ขั้นที่  ๔ ๙๐ ปี ขึ้นไป ๑,๐๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 



 
วิธีค านวณอายุของผู้สูงอายุ 

 

 
 
การนับอายุวา่จะอยู่ในขัน้ที่เท่าไหร ่ให้นับ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน เท่านั้น เช่น  
  ๑. นาง ก. เกิด ๓๐ กันยายน ๒๔๘๗ ณ วันที ่๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ นาง ก. จะอาย ุ
๗๐ ปี หมายความวา่ นาง ก. จะได้รับ เงินเบ้ียยังชีพเดือนละ ๗๐๐ บาท ในเดือน ตุลาคม 
๒๕๕๗ (งบประมาณป ี๒๕๕๘)  
  ๒. นาง ข. เกิด ๑ ตุลาคม ๒๔๘๗ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ นาง ข. จะอาย ุ
๖๙ ปี หมายความวา่ นาง ข. จะได้รับเงิน เบี้ยยังชีพเดือนละ ๖๐๐ บาท เท่าเดิม จนกว่า
จะถึงรอบปีถัดไป 

 
 

 
 

 
 

แล้วปีนี้  ฉันจะได้เงินเบ้ียเท่าไร 
น้อ ? 

     การนับรอบปีงบประมาณ  คอื  ๑ ตุลาคม – ๓๐ กันยายน   เช่น 
ปีงบประมาณ ๒๕๕๘  จะเริ่มตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ 
ปีงบประมาณ ๒๕๕๙  จะเริ่มตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ 
 

 



การสิ้นสุดการรับเงินเบี้ยยังชีพ 

 
 

๑. ตาย  
๒. ย้ายภูมิล าเนาไปนอกเขต อบต.ขนงพระ 
๓. แจ้งสละสิทธิการขอรับเงินเบี้ยยังชีพ  
๔. ขาดคุณสมบัติ  

 
หน้าที่ของผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และคนพิการ 

๑. ตรวจสอบรายชื่อของตัวเอง  
๒. กรณีผู้รับเงินเบี้ยยังชีพ หรือผู้รับมอบอ านาจ แจ้งรับเป็นเงินสด ต้องมารับเงินให้ตรงตาม

วัน เวลา ท่ีก าหนด  
๓. เมื่อย้ายภูมิล าเนาจาก อบต.ขนงพระ ไปอยู่ภูมิล าเนาอ่ืน 

ต้องแจ้งข้อมูลเพื่อให้ อบต.ขนงพระ ได้รับทราบ  
๔. ให้ผู้ท่ีรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ แสดงการมีชีวิตอยู่ต่อ อบต. ขนงพระ ระหว่าง

วันท่ี  ๑ - ๕ ตุลาคม ของทุกปี  
     ๕. กรณีตาย ใหผู้้ดูแลหรือญาติของผู้สูงอายุ หรือคนพิการของผู้รับเงินเบี้ยยังชีพแจ้งการตาย 
ให ้อบต. ขนงพระ ได้รับทราบ (พร้อมส าเนาใบมรณบัตร) ภายใน ๗ วัน  
 

ขั้นตอนการขอบัตรประจ าตัวคนพิการ 

 
๑. ไปพบแพทย์เฉพาะทางท่ีโรงพยาบาลของรัฐ เพื่อวินิจฉัยและออกเอกสารรับรองความพิการ 

๒. ด าเนินการท าบัตรประจ าตัวคนพิการได้ท่ี ส านักพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
สุรินทร์  โดยใช้เอกสารดังต่อไปนี้ 
     ๒.๑ เอกสารรับรองความพิการท่ีรับรองโดยแพทย์เฉพาะทาง (ตัวจริง) 
    ๒.๒ รูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว     จ านวน  ๒  รูป 
     ๒.๓ ส าเนาทะเบียนบ้าน     จ านวน  ๑  ฉบับ 
    ๒.๔ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  จ านวน  ๑  ฉบับ 



     ๒.๕ ถ้าคนพิการมีผู้ดูแล ให้น าส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้านของ
ผู้ดูแลคนพิการ  จ านวนอย่างละ ๑  ฉบับ 

๓. กรณีบุคคลอื่นท่ีไม่ใช่คนพิการ และผู้ดูแลคนพิการมาติดต่อขอท าบัตรประจ าตัวคนพิการ ให้น า
หลักฐาน ตามข้อ ๒.๔ – ๒.๕  มาด้วย 

 

การต่ออายุบัตรประจ าตัวคนพิการ 

 
 การด าเนินการต่ออายุบัตรประจ าตัวคนพิการ สามารถต่อได้ท่ี ส านักพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร ์โดยใช้เอกสารดังต่อไปนี้  
 ๑. สมุด/บัตรประจ าตัวคนพิการเล่มเดิม 
 ๒. รูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว   จ านวน  ๑  รูป 
 ๓. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ จ านวน ๑ ฉบับ 
 ๔. หลักฐานผู้ดูแลคนพิการมีผู้ดูแล ใช้ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียน
บ้าน อย่างละ  ๑  ฉบับ 
 ๕. กรณีบุคคลอื่นท่ีไม่ใช่คนพิการ และผู้ดูแลคนพิการมาติดต่อขอต่ออายุบัตรประจ าตัวคน
พิการให้น าหลักฐานตามข้อ ๓-๔ มาด้วย 

 
การเปลี่ยนแปลงผู้ดูแลคนพิการ 

 การด าเนินการเปลี่ยนผู้ดูแลคนพิการ สามารถติดต่อได้ที่ ส านักพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์จังหวัดเลย   (ศาลากลางจังหวัด) โดยใช้เอกสารดังต่อไปนี้  
 ๑. สมุด/บัตรประจ าตัวคนพิการเล่มเดิม 
 ๒. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ จ านวน ๑ ฉบับ 
 ๓. หลักฐานผู้ดูแลคนพิการคนเดิม ใช้ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้าน 
อย่างละ  ๑ ฉบับ 

๔. หลักฐานผู้ดูแลคนพิการคนใหม่ ใช้ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียน
บ้าน อย่างละ ๑ ฉบับ 
 ๕. หนังสือรับรองการเป็นผู้ดูแลคนพิการ 
 ๖. ส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการของผู้รับรอง  
จ านวน ๑ ฉบับ (ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ส.อบต. หรือ ข้าราชการ ระดับ ๓ ขึ้นไป) 



วิธีการติดตามและประเมนิผลการปฏิบัติงาน 
๑. การติดตามการปฏิบัติงาน 
 ๑.๑ รายงานผลการปฏิบัติงานต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลชุมแสง 
 ๑.๒ รายงานผลการด าเนินงานต่อจังหวัด 
 ๑.๓ ติดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิทุกหมู่บ้าน 
 ๑.๔ การบันทึกข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ๑.๕ ผู้มีส่วนได้เสียติดตามสอบถามข้อมูลตรง  ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบล 
๒. การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ 
 ๑.๑ ตรวจสอบโดยส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) 
 ๑.๒ การบันทึกข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ๑.๓ ติดตามจากการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่าได้รับการ
จัดสรรงบประมาณครบตามจ านวนหรือไม่ 
๓. การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 ประเมินผลจากการสอบถามข้อมูลการติดตามและประเมินผลแผนประจ าปีขององค์การ
บริหารส่วนต าบลชุมแสง 

 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 



 
 



แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ (การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ) 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

เอกสารส าหรับการ 
รับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ 

๑. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
๒. ส าเนาทะเบียนบ้าน 
๓. ใบมอบอ านาจ(ถ้ามี) 
๔. ส าเนาสมุดบัญชี (กรณีโอนเข้าบัญชี) 

รวบรวมเอกสารเสนอคณะกรรมการ
ตรวจสอบคุณสมบัติ 

 

เสนอผู้บังคับบัญชา(ผู้บริหาร)/จัดท า
ประกาศรายชื่อ 

ยื่นค าขอข้ึนทะเบียนฯ พร้อมเอกสารหลักฐาน 
๓ นาที/ราย 

เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบเอกสารหลักฐาน/
สัมภาษณ์/บันทึกข้อมูลเพิ่มเติม 

๒ นาที/ราย 
 



ขั้นตอนการรับขึ้นทะเบียนคนพิการ  เดิม  ๑๐ นาที/ราย  เวลาปฏิบัติงานที่ปรับลด  ๓-๕ นาที/ราย 

แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ (การรับขึ้นทะเบียนคนพิการ) 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

ยื่นค าขอขึ้นทะเบียนฯพร้อมเอกสารหลักฐาน 
๓ นาที/ราย 

เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบเอกสารหลักฐาน/
สัมภาษณ์/บันทึกข้อมูลเพิ่มเติม 

๒ นาที/ราย 

 

รวบรวมเอกสารเสนอคณะกรรมการ
ตรวจสอบคุณสมบัติ 

 

เอกสารส าหรับการ 
รับขึ้นทะเบียนคนพิการ 

๑. ส าเนาบัตรประจ าตัวคนพิการ 
๒. ส าเนาทะเบียนบ้าน 
๓. ใบมอบอ านาจ(ถ้ามี) 
๔. ส าเนาสมุดบัญชี (กรณีโอนเข้าบัญชี) 

เสนอผู้บังคับบัญชา (ผู้บริหาร)/จัดท า
ประกาศรายชื่อ 

 



ขั้นตอนการรับขึ้นทะเบียนคนพิการ  เดิม  ๑๐ นาที/ราย  เวลาปฏิบัติงานที่ปรับลด  ๓-๕ นาที/ราย 
แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 

(การเบิก-จ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ) 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

จัดท าบัญชีรายชื่อและบันทึกข้อความ 
(๑ วัน) 

เสนอผู้บังคับบัญชาอนุมัติ 

เอกสารส าหรับการรับเงินสด 
๑. แสดงบัตรประจ าตัวประชาชนผู้สูงอายุ / ผู้รับแทน 
(กรณีมอบอ านาจ) 
๒. หนังสือมอบอ านาจ  กรณีมอบอ านาจ 

จัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงิน 

ตรวจฎีกา/จัดท าเช็คเบิกเงิน  
(กองคลัง)  ๑ วัน 

รับเงินผ่านธนาคาร 
รับเงินสดได้ไม่เกินวันท่ี ๑๐ ของทุกเดือน 

ขั้นตอนการรับเงินสดเดิม ๕ นาที/ราย 
ปรับลด ๑ นาที/ราย 

ผู้รับผิดชอบ งานพัฒนาชุมชน 



 
 
 

 

ส่งเอกสาร ธนาคาร 
รับเงินได้ไม่เกิน ๑๐ ของทุกเดือน 

ธ.ก.ส 

ยื่นบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มีสิทธิ์/ใบมอบอ านาจ 
เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบรายชื่อ/ลงชื่อผู้รับเงิน 

 

 

๑ นาท/ี ราย 



 

แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
(การเบิก-จ่ายเบี้ยความพิการ) 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

จัดท าบัญชีรายชื่อและบันทึกข้อความ 
 (๑ วัน) 

เสนอผู้บังคับบัญชาอนุมัติ 
เอกสารส าหรับการรับเงินสด 

๑. แสดงบัตรประจ าตัวประชาชนผู้สูงอายุ/ 
    ผู้รับแทน (กรณีมอบอ านาจ) 
๒. หนังสือมอบอ านาจ  กรณีมอบอ านาจ 
 

จัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงิน 
 

ตรวจฎีกา/จัดท าเช็คเบิกเงิน  
(กองคลัง)  

๑ วัน 

ส่งเอกสาร ธนาคาร 
รับเงินได้ไม่เกินวันท่ี ๑๐ ของทุกเดือน 

ธ.ก.ส. 
 

ยื่นบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มีสิทธิ์/ใบมอบอ านาจ 
เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบรายชื่อ/ลงชื่อผู้รับเงิน 

 

รับเงินผ่านธนาคาร รับเงินสดได้ไม่เกินวันท่ี ๑๐  ของทุกเดือน 

ขั้นตอนการรับเงินสดเดิม ๕ นาที/ราย 
ปรับลด ๑ นาที/ราย 

ผู้รับผิดชอบ งานพัฒนาชุมชน 
 



สารพันค าถาม 

 
ถาม 

ผู้สูงอายทุี่อยู่ในคุกสามารถขึ้นทะเบียนผูสู้งอายุได้หรือไม ่? 
ตอบ 

ขึ้นทะเบียนไม่ได ้ เพราะถือวา่ได้รับการดูแลจากทางภาครัฐอยู่แลว้ หรือ กรณี
ได้รับเงินเบ้ียยังชีพอยู่แล้ว ภายหลังต้องโทษ คดีสิ้นสุด ได้รับโทษจ าคุก ถือ ว่าเป็น
ผู้ขาดคณุสมบัติไม่มีสทิธิได้รับเงินเบ้ียยังชีพ เช่นกัน 

ถาม 
บุคคลทีเ่ป็นโรคเรือ้นและได้รับเงินจากกรมควบคุมโรค สามารถขึ้น ทะเบียน
ผู้สูงอายไุด้หรือไม ่?  

ตอบ  
ขึ้นทะเบียนได ้ 

ถาม 
ถ้าผู้สูงอายุรับเงินเบ้ียคนพิการ และผู้ป่วยเอดส ์อยู่แล้ว จะสามารถขึ้น ทะเบียน
ผู้สูงอายุและรับเงินเบี้ยยังชีพผูสู้งอายุได้หรอืไม่ ? 

ตอบ  
ขึ้นทะเบียนได้และสามารถรับเงินได ้

ถาม  
พระภิกษสุงฆ์สามารถขึน้ทะเบียนผู้สูงอายไุด้หรือไม่ ? 

ตอบ 
ขึ้นทะเบียนได้  ยกเว้นพระภิกษสุงฆ์ที่ได้รับเงนิเดือน (เงินนิตยภัต) เช่น เจ้าอาวาส 
เจ้าคณะต าบล เป็นต้น   

ถาม 
 ข้าราชการทีร่ับเงินบ าเหน็จ สามารถขึ้นทะเบยีนผู้สูงาอายุได้หรือไม่ ? 
ตอบ 
 ขึ้นทะเบียนได ้



ถาม 
 ผู้ที่ด ารงต าแหน่งทางการเมือง นายก อบต., รองนายก อบต., สมาชิกสภา, ก านัน,  
         ผู้ใหญ่บ้าน สามารถขึ้นทะเบียนผูสู้งอายุได้หรือไม่ ? 
ตอบ 
 ขึ้นทะเบียนไม่ได้  เนือ่งจากมีเงินเดือนประจ า แต่เมื่อพ้นจากต าแหน่งแล้ว  
    สามารถมาขึ้นทะเบยีนได ้
ถาม 
 ถ้าผู้สูงอายุอาศัยอยูท่ี่ตา่งประเทศ แต่ยังมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในประเทศไทย  

สามารถขึ้นทะเบียนผูส้งูอายไุด้หรือไม่ ? 
ตอบ 
 สามารถขึ้นทะเบียนได ้
ถาม 
 ผู้สูงอายทุี่รับเบี้ยยังชพีอยู่แล้ว สามารถเปลี่ยนแปลงวิธีการรับเงินได้หรือไม่ ? 
ตอบ 
 ได้ โดยมายื่นความประสงค์ได้ที่ อบต.ขนงพระ 
 
 

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

หากมีข้อสงสัย นอกเหนือจากคู่มอืฯ  ติดต่อสอบถามได้ที่  
ส่วนงานพฒันาชุมชน ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ 
โทร. ๐๔๔-๐๐๒๒๐๖ 


