คู่มอื การปฏิ บตั ิงาน
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2563
เบียยั งชีพผูส้ งู อายุ
เบียความพิการ

กองสวัสดิการสังคมอบต.วิเชตนคร
โทร/โทรสาร 054-209 705

คํานํา
คู่มือการปฏิบตั ิงานเบียยังชีพผูส้ ู งอายุ เบี ยความพิการ และเงินสงเคราะห์เพือการยังชี พ
ผูป้ ่ วยเอดส์ จดั ทําขึน เพือให้เจ้าหน้าทีทีเกียวข้องได้ถือปฏิบตั ิโดยพิจารณาดําเนิ นการตามแนวทางของ
ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่า ด้ว ยหลักเกณฑ์ก ารจ่ า ยเบี ยยังชี พผูส้ ู ง อายุข ององค์กรปกครองส่ ว น
ท้องถินพ.ศ. 2552 และทีแก้ไขเพิมเติม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี ยความ
พิการขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ นพ.ศ.2553 และทีแก้ไขเพิมเติม ทังนี เพือให้เจ้าหน้าทีปฏิบตั ิตาม
แนวทางเดี ยวกัน มีความเข้าใจกระบวนการทํางานมากขึ น ลดความผิดพลาดในการปฏิบตั ิงาน และ
สามารถเรี ยนรู ้การปฏิบตั ิงานนี ได้ทงั ผูป้ ฏิบตั ิงานเอง และประชาชนทัวไป

โดย กองสวัสดิการสั งคม
อบต.วิเชตนคร

สารบัญ
เรือง

หน้ า

เบียยังชีพผู้สูงอายุ
 ขันตอนการยืนลงทะเบียนขอรับเบียยังชีพผูส้ ู งอายุ
 หลักฐานการยืนขอลงทะเบียนเพือรับเงินเบียยังชีพผูส้ ู งอายุ
 คุณสมบัติผมู ้ ีสิทธิได้รับเงินเบียยังชีพผูส้ ู งอายุ
 การจ่ายเงินเบียยังชีพผูส้ ู งอายุ (จํานวนเงิน/คน/เดือน)

1-2
1
1
2
2

เบียความพิการ
 ขันตอนการยืนลงทะเบียนขอรับเบียความพิการ
 หลักฐานการยืนขอลงทะเบียนเพือรับเงินเบียความพิการ
 คุณสมบัติผมู ้ ีสิทธิได้รับเงินเบียความพิการ
 การจ่ายเงินเบียความพิการ (จํานวนเงิน/คน/เดือน)

3-4
3
4
4
4

ภาคผนวก
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี ยยังชีพผูส้ ู งอายุ
ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิน พ.ศ. 2552 และทีแก้ไขเพิมเติม
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินเบี ยความพิการให้คนพิการ
ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิน พ.ศ. 2553 และทีแก้ไขเพิมเติม
 ระเบียบคณะกรรมการส่ งเสริ มและพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการแห่งชาติ
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสวัสดิการเบียความพิการ พ.ศ. 2552 และทีแก้ไขเพิมเติม

1

เงินเบียยั งชีพผูส้ งู อายุ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่ าด้ วยหลักเกณฑ์ การจ่ ายเบียยังชีพผู้สูงอายุขององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถินพ.ศ. 2552 และทีแก้ ไขเพิมเติม


1. ขันตอนการยืนลงทะเบียนขอรับเบียยังชีพผู้สูงอายุประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2563

(1) อบต.วิเชตนคร เปิ ดรับลงทะเบียนผูม้ ี สิทธิ รับเงิ นเบี ยยังชี พผูส้ ู งอายุรายใหม่ที ยงั ไม่เคย
ลงทะเบียนมาก่อน ซึ งเป็ นผูส้ ู งอายุทีจะมีอายุครบ 60 ปี บริ บูรณ์ในปี งบประมาณถัดไป(เกิดระหว่าง
วันที 2 กันยายน 2502– 1 กันยายน 2503) และผูท้ ีมีอายุครบ 60 ปี บริ บูรณ์แล้วแต่ยงั ไม่เคยลงทะเบียน
และรับเงินเบียยังชีพผูส้ ู งอายุมาก่อน

(2) ผูส้ ู ง อายุที ยา้ ยที อยู่ตามทะเบี ย นบ้าน หากมี ความประสงค์จะรั บ เงิ นเบี ย ยัง ชี พ ผูส้ ู งอายุ
ต่อเนื อง ภายหลังจากทีดาํ เนิ นการย้ายทีอยู่ตามทะเบียนบ้านแล้ว ให้ไปลงทะเบียนรับเงินเบี ยยังชีพ ณ
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ น (อปท.) แห่ งใหม่ ภายในปี ที ยา้ ยทีอยู่ ทังนี ต้องไม่เกินเดือนพฤศจิกายน
ของปี นันๆ ซึงผูส้ ู งอายุจะได้รับเงินต่อเนื องจาก อปท.แห่งใหม่ ในปี งบประมาณถัดไป
2. หลักฐานการยืนขอลงทะเบียนเพือรับเบียยังชีพผู้สูงอายุจาก อบต.วิเชตนครมีดงั นี
กรณียืนเอง
(1) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูย้ ืน
จํานวน 1 ฉบับ
(2) สําเนาทะเบียนบ้านของผูย้ ืน
จํานวน 1 ฉบับ
(3) สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (กรณี ขอรับเบียฯผ่านธนาคาร) จํานวน 1 ฉบับ
กรณีมอบอํานาจให้ ผู้อืนยืนแทน
(4) ยืนเอกสารตามข้อ 2 (1) (2) และ (3)
(5) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูย้ ืนแทน
(6) สําเนาทะเบียนบ้านของผูย้ ืนแทน

อย่างละ 1 ฉบับ
จํานวน 1 ฉบับ
จํานวน 1 ฉบับ

หมายเหตุกรณี ไม่มีบตั รประจําตัวประชาชน อนุโลมให้ใช้บตั รอืนทีทางราชการ ออกให้
ได้ ทังนี ต้องเป็ นไปตามระเบียบกําหนด
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3. คุณสมบัตผิ ้มู ีสิทธิได้ รับเงินเบียยังชีพผู้สูงอายุ มีดงั นี

(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีภูมิลาํ เนาอยูใ่ นเขต อบต.วิเชตนคร ตามทะเบียนบ้าน
(3) มีอายุ 60 ปี บริ บูรณ์ขึนไป ซึ งได้ลงทะเบียนและยืนคําขอรับเบียยังชีพผูส้ ู งอายุต่อ
อบต.วิเชตนครเรี ยบร้อยแล้ว
(4) ไม่ เ ป็ นผูไ้ ด้รั บ เงิ น สวัส ดิ ก ารหรื อ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ อื น ใดจากหน่ ว ยงานของรั ฐ
รัฐวิสาหกิจ หรื อ องค์ปกครองส่ วนท้องถิน ได้แก่
(ก) ผูร้ ับเงินบํานาญ เบียหวัด บํานาญพิเศษ หรื อเงินอืนใดในลักษณะเดียวกัน
(ข) ผูส้ ู งอายุทีอยูใ่ นสถานสงเคราะห์ของรัฐหรื อองค์กรปกครองส่ วนท้องถิน

(ค) ผูไ้ ด้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน รายได้ประจํา หรื อผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอืนที
รัฐหรื อองค์กรปกครองส่ วนท้องถินให้เป็ นประจํา
บุ ค คลตาม (ก) (ข) หรื อ (ค) ไม่ ร่ วมถึ ง ผู ้พิ ก ารหรื อผู ้ป่ วยเอดส์ ตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้ว ยการจ่ ายเงิ นสงเคราะห์เ พื อ การยังชี พ ขององค์ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ น
พ.ศ. 2548 หรื อผูท้ ีได้รับสวัสดิการอืนตามมติคณะรัฐมนตรี

4. การจ่ ายเงินเบียยังชีพผู้สูงอายุ จ่ ายในอัตราเดือนละ 500 บาท และตามมติคณะรัฐมนตรี
ปัจจุบันจ่ ายตามอัตราขันบันได ดังนี
ขันที

ช่ วงอายุ(ปี )

1
2
3
4

60 - 69
70- 79
80- 89
90 ปี ขึนไป

จํานวนเงิน/คน/เดือน
(บาท)
600
700
800
1,000

ครบ 60 ปี บริบรู ณ์ เดือนนี
ได้รับเบียยังชีพเดือนหน้า..จ้า
ติดต่อสอบถามได้ที กองสวัสดิการสังคม
โทร/โทรสาร 054-209 705
3

เงินเบียความพิการ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่ าด้ วยหลักเกณฑ์ การจ่ ายเงินเบียความพิการให้ คนพิการขององค์กรปกครองส่ วนท้ องถินพ.ศ. 2553 และทีแก้ ไขเพิมเติม


1. ขันตอนการยืนลงทะเบียนขอรับเบียความพิการประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2563

(1) อบต.วิเ ชตนคร เปิ ดรั บ ลงทะเบี ย นผูม้ ี สิ ท ธิ รั บ เงิ นเบี ย ความพิก ารตามกฎหมายว่า ด้ว ย
การส่ งเสริ มคุณภาพชี วิตคนพิการ ณ ที ทาํ การ อบต.วิเชตนคร(กองสวัสดิการสังคม) เมือคนพิการได้
ลงทะเบี ย นขอรั บ เงิ น เบี ย ความพิ ก าร และ อบต.วิ เ ชตนคร ได้ ป ระกาศรายชื อผู ้มี สิ ท ธิ รั บ เงิ น

เบียความพิการแล้ว คนพิการจะมีสิทธิ ได้รับเงินดังกล่าวในเดือนถัดจากเดือนทีลงทะเบียนและประกาศ
รายชือ
(2) กรณี ที ค นพิ ก ารไม่ ส ามารถยื น คํา ขอได้ด้ว ยตนเองเนื อ งจากเป็ นผูเ้ ยาว์ค นเสมื อ นไร้
ความสามารถหรื อคนไร้ความสามารถ หรื อในกรณี ที คนพิการมีสภาพความพิการถึงขันไม่สามารถไป
ยืนคําขอรับเบียความพิการด้วยตนเองได้ ให้บิดา มารดา บุตร สามี ภรรยา ญาติ พี นอ้ ง หรื อบุคคลอืน
ใดทีได้รับดูแลหรื ออุปการะคนพิการ ยืนคําขอแทนก็ได้ แต่ตอ้ งนําหลักฐานของคนพิการไปแสดงต่อ
เจ้าหน้าทีดว้ ย
(3) กรณี คนพิการซึ งมีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามระเบียบกําหนด เป็ นผูต้ อ้ งขัง
หรื อจําคุกอยู่ในเรื อนจํา ทัณฑสถาน หรื อสถานที คุมขังของกรมราชทัณฑ์ หรื อเป็ นผูซ้ ึ งถูกควบคุมอยู่
ในสถานพินิจหรื อคุ ม้ ครองเด็กและเยาวชน หรื อศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนของกรมพินิจและ
คุ ม้ ครองเด็ก และเยาวชน ให้ไ ปลงทะเบี ย นและยื นคําขอรั บ เบี ย ความพิ การต่ อ ผูบ้ ัญชาการเรื อนจํา
ผู ้อ ํา นวยการทัณ ฑสถาน ผู ้อ ํา นวยการสถานพิ นิ จ และคุ ้ม ครองเด็ ก และเยาวชน ผู ้อ ํา นวยการ
ศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชน หรื อผูบ้ ริ หารที เรี ยกชืออย่างอืน แล้วแต่กรณี เพือนําส่ งเป็ นหนังสื อ ต่อ
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิน ซึงเป็ นภูมิลาํ เนาของคนพิการตามกฎหมาย
(4) กรณี คนพิการย้ายภูมิลาํ เนา (ตามทะเบียนบ้าน) ออกจากพืนที อบต.วิเชตนคร ไปยัง องค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิน (อปท.) แห่ งใหม่ หรื อ กรุ งเทพมหานคร ให้ค นพิการรายนันไปลงทะเบียน เพือ
ยืนขอรับเงินเบียความพิการด้วยตนเอง ณ อปท.แห่ งใหม่ นัน (ทีตนย้ายภูมิลาํ เนาเข้า) เมือดําเนิ นการ
ลงทะเบียนที อปท.แห่ งใหม่แล้ว คนพิการจะได้รับเงินเบี ยความพิการจาก อปท. แห่ งใหม่ในเดื อน
ถัดไป ทังนี ต้องได้รับการยืนยันการย้ายจาก อปท.เดิม (อบต.วิเชตนคร)เพือไม่ให้เกิดความซําซ้อนใน
การจ่ายเงินเบียความพิการ
4
2. หลักฐานการยืนขอลงทะเบียนเพือรับเบียความพิการ จาก อบต.วิเชตนคร มีดงั นี
กรณียืนเอง
(1) ยืนสําเนาบัตรประจําตัวคนพิการ
จํานวน 1 ฉบับ
(2) สําเนาทะเบียนบ้านของคนพิการ
จํานวน 1 ฉบับ
(3) สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (กรณี ขอรับเบียฯผ่านธนาคาร) จํานวน 1 ฉบับ
กรณียืนแทนหรือผู้รับมอบอํานาจแทน

(3) ยืนเอกสารตามข้อ 2 (1) (2) และ (3)
อย่างละ 1 ฉบับ
(4) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูย้ ืนแทน
จํานวน 1 ฉบับ
(5) สําเนาทะเบียนบ้านของผูย้ ืนแทน(พร้อมรับรองสําเนา)
จํานวน 1 ฉบับ

3. คุณสมบัตผิ ้มู ีสิทธิได้ รับเงินเบียความพิการ มีดงั นี

 ต้องเป็ นผูม้ ีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามระเบียบคณะกรรมการ
ส่ งเสริ มและพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสวัสดิการเบียความ
พิการกําหนด ดังต่อไปนี
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีบตั รประจําตัวคนพิการ
(3) มีภูมิลาํ เนาอยูใ่ นเขตพืนทีอบต.วิเชตนคร ตามทะเบียนบ้าน
(4) ไม่เป็ นบุคคลอยู่ในสถานสงเคราะห์ของรั ฐตามบัญชี รายชื อทีปลัดกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมันคงของมนุษย์ประกาศกําหนด

4. การจ่ ายเงินเบียความพิการ จ่ ายในอัตราเดือนละ 500 บาท /ตามมติคณะรัฐมนตรี
 ปัจจุบนั จ่ายในอัตราเดือนละ 800 บาท ต่อคน ต่อเดือน

ลงทะเบียนรับเบีย/ประกาศรายชือผูม้ ีสิทธิฯ เดือนนี
ได้รับเงินเบียความพิการเดือนหน้า...จ้า
ติดต่อสอบถามได้ที กองสวัสดิการสังคม
โทร/โทรสาร 054-209 705

ขันตอนการขึนทะเบียภา4vfhfhfhrfhrfhyfkนเพือรับเงินขันตอนการขึนทะเบียนเพืบยยยบบยอ้ะเกเกด
รับเงินเบียยังชีพคนพิการ

ภาคผนวก

การคานวณเงินเบียยังชีพแบบขันบันไดสาหรับผูส
้ งู อายุ

