คําชี้แจงหลักการ/เหตุผล ประกอบการขอยกราง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจายเงินสงเคราะหเพือ่ การยังชีพ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ....
******************************************************
กระทรวงมหาดไทยไดประกาศใหระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อ
การยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 ลงวันที่ 26 กันยายน 2548 แตเนื่องจากระเบียบดังกลาวมี
สาระสําคัญที่ไมสอดคลองกับสภาวการณปจจุบัน ดังนี้
1. กฎหมาย / ระเบียบที่เกี่ยวของไดมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง คือ สํานักงานสงเสริมและ
พั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต คนพิ ก ารแห ง ชาติ กระทรวงการพั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย มี ก ารประกาศ
พระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 โดยยกเลิกพระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพคน
พิการ พ.ศ.2534
2. กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นไดรับแจงวา ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงิน
สงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 เมื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่นนําไปปฏิบัติทําให
เกิดปญหาในการดําเนินการ ดังนี้
(1) ขอ 4 ที่กําหนดความหมายของผูสูงอายุวาตองเปนผูมีสัญชาติไทย แตสําหรับคนพิการและ
ผูปวยเอดสไมไดกําหนดเงื่อนไขสัญชาติไว
(2) ขอ 6 กําหนดเรื่องภูมิลําเนาของบุคคลที่ประสงคจะรับการสงเคราะหไวเพียงวาอยูในพื้นที่
องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ซึ่ ง ยั ง ไม มี เ กณฑ ชั ด เจน เช น ภู มิ ลํ า เนาตามทะเบี ย นบ า นหรื อ ภู มิ ลํ า เนาที่ อ าศั ย อยู จ ริ ง
และ/หรือหากไมมีภูมิลําเนาตามทะเบียนบานแตอาศัยอยูในพื้นที่มานาน (ระยะเวลาเปนจํานวนเดือนหรือป) จะถือวามี
คุณสมบัติครบถวนหรือไม
(3) ขอ 7 การจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพคนชรา คนพิการ และผูปวยเอดสทั้ง 3 ประเภท
ในงวดเดียวกันใหแกบุคคลคนเดียว ควรมีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ ดังกลาว เชน กรณี
ผูมีสิทธิไดรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุแตก็เปนผูพิการดวย สามารถไดรับเงินทั้ง 2 ประเภทหรือไม
(4) ข อ 8 องค ก รปกครองสว นท อ งถิ่ น โดยเจา หน าที่ ผูรั บผิ ดชอบมีห นา ที่ใ นการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผูมีสิทธิรับการสงเคราะหกอนแลวจึงเสนอตอที่ประชุมประชาคมทองถิ่น แตในทางปฏิบัติมักไมไดมีการ
ตรวจสอบเนื่องจากรายชื่อทั้งหมดไดผานความเห็นชอบของประชาคมชุมชน/หมูบานมาแลว นอกจากนี้ กรณีการทํา
ประชาคมทองถิ่นมักติดขัดปญหาในการเชิญประชุม ซึ่งหากผลการจัดลําดับผูมีสิทธิรับเงินสงเคราะหไมเปนที่พอใจมักเกิด
ขอขัดแยงและนํามาสูการรองเรียนในที่สุด โดยสาเหตุมักอางเสมอวาไมเปนไปตามมติของประชาคมทองถิ่น และเปนที่มา
ของปญหาการรองเรียนการดําเนินการสรรหาผูรับเบี้ยยังชีพไมเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ
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(5) ขอ 13 การงดจายเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพกรณีถึงแกกรรมและขาดคุณสมบัติ ในกรณี
ที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นยังไมไดเบิกจายใหแตเสียชีวิตหรือขาดคุณสมบัติกอนจะสามารถเบิกจายใหไดหรือไม หรือ
เบิกจายใหไปแลวจะตองทวงคืนมาใหกับรายใหมหรือไม และการพิจารณาเลื่อนผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะหในบัญชีรายชื่อ
ลําดับถัดไปแทนผูที่เสียชีวิตหรือขาดคุณสมบัติกรณีการจายเงินสงเคราะหผูสูงอายุตอจากรายเดิมจะจายอยางไร ในกรณีที่
รายเดิมจายครั้งละ 6 เดือน
(6) ขอ 16 แนวทางการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองคการบริหารสวนจังหวัด ยังไมมี
แนวทางที่ชัดเจน เนื่องจากองคการบริหารสวนจังหวัดมีความประสงคจะดําเนินการเบิกจายเองภายหลังที่องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นขอรับการสนับสนุนงบประมาณมาแลว โดยหากไมไดดําเนินการเองก็จะไมสนับสนุนงบประมาณ หรือกรณีที่
องคกรปกครองสวนทองถิ่นขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อเบิกจายใหแกผรู ับการสงเคราะหแตตอมาภายหลังองคการ
บริหารสวนจังหวัดไมสามารถสนับสนุนงบประมาณได จะมีแนวทางการดําเนินการอยางไร
(7) ขอ 19 ระยะเวลาการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นควรมี
ระยะเวลาที่หลากหลาย และไมควรจํากัดเฉพาะผูสูงอายุโดยควรเปดกวางสําหรับผูพิการหรือผูปวยเอดสดว ย ดังนั้น
ควรแกไขระเบียบโดยเปดโอกาสใหผูขอรับเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพทัง้ 3 ประเภทใหสามารถเลือกรับเงินสงเคราะหเปน
รายเดือนหรือราย 6 เดือน หรือเพิ่มเติมรายไตรมาสเพื่อเปนทางเลือกใหกับผูรับการสงเคราะห
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นจึงไดยกรางระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงินสงเคราะห
เพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. .... เพื่อเปนการแกปญหาดังกลาวและทําใหการจายเงินสงเคราะห
เพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสว นทองถิ่นมีความทั่ว ถึงและเปนธรรมสอดคลองกับความตองการของผูสูงอายุ
คนพิการ และผูปวยเอดสที่ไดรับความเดือดรอนอยางแทจริง โดยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น มีคําสั่งกรมสงเสริม
การปกครองท อ งถิ่ น ที่ 128/2551 ลงวั น ที่ 4 มี น าคม 2551 เรื่ อ งแต ง ตั้ ง คณะทํ า งานปรั บ ปรุง ระเบีย บ
กระทรวงมหาดไทยว า ด ว ยการจา ยเงิ น สงเคราะห เ พื่อ การยัง ชีพ ขององคก รปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 ซึ่งมี
อํานาจหนาที่ในการจัดทํา ปรับปรุงและแกไขเพิ่มเติมระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยัง
ชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 เสนอแนะใหมีกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับตางๆ ที่เกี่ยวกับ
ผูสูงอายุ คนพิการ และผูปวยเอดสรวมถึงปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ โดยจัดการประชุมคณะทํางานปรับปรุงระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 ครั้งที่ 1/2551
เมื่อวันจันทรที่ 28 เมษายน 2551 และครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันพุธที่ 14 พฤษภาคม 2551 ซึ่งคณะทํางานฯ เห็นชอบ
กับรางระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ....

(ราง)
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ....
--------------------------------------------โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อ
การยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ใหเปนปจจุบัน
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ มาตรา ๑๖ (๑๐) และมาตรา ๑๗ (๒๗)
แหงพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๖ มาตรา ๔๕ (๓) และมาตรา ๗๖ แหงพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด
พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๕๐ (๗) มาตรา ๕๓ (๑) มาตรา ๕๖ (๑) มาตรา ๖๙ และมาตรา ๗๗
แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๖ มาตรา ๖๒ (๑๔) และมาตรา ๙๐ วรรคสอง
แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕ มาตรา ๖๗ (๖)
และมาตรา ๘๘ แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และ
มาตรา ๑๑ (๑๑) แหงพระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ กระทรวงมหาดไทยจึงออกระเบียบไวดังนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจายเงินสงเคราะห
เพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ....”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิกระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘
บรรดาระเบียบ ขอบังคับ หรือคําสั่งอื่นใดซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ ๔ ในระเบียบนี้
“ผูสูงอายุ” หมายความวา บุคคลซึ่งมีอายุเกินหกสิบปบริบูรณขึ้นไป
“คนพิการ” หมายความวา คนพิการที่จดทะเบียนคนพิการตามพระราชบัญญัติสงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐
“ผูปวยเอดส” หมายความวา ผูปวยเอดสที่แพทยไดรับรองและทําการวินิจฉัยแลว

“ผูอุปการะ” หมายความวา บรรดาผูดูแลผูสูงอายุ คนพิการและผูปวยเอดส เชน บิดา มารดา
บุตร สามีภริยา ญาติพี่นองหรือบุคคลอื่นที่ผูสูงอายุ คนพิการ และผูปวยเอดส ไดรับการชวยเหลือ
แตทั้งนี้มิใหหมายความรวมถึงสถานสงเคราะหหรือองคกรที่ดําเนินการในลักษณะเดียวกันกับองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
“เงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพ” หมายความวา เงินงบประมาณขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นในการสงเคราะหผูสูงอายุ คนพิการ และผูปวยเอดส ที่มีสิทธิไดรับเงินโดยจายเปนเบี้ยยังชีพ
“ผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะห” หมายความวา ผูสูงอายุ คนพิการ และผูปวยเอดส ซึ่งไดรับ
การอนุมัติรายชื่อจากผูบริหารทองถิ่นใหเปนผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพ
“องคกรปกครองสวนทองถิ่น” หมายความวา เทศบาลเมืองพัทยา องคการบริหารสวนตําบล
และองค ก รปกครองสว นท องถิ่ น อื่ น ที่มี กฎหมายจั ด ตั้ง
ยกเว นองค ก ารบริ ห ารสว นจัง หวั ด และ
กรุงเทพมหานคร
“ประชาคม” หมายความวา การรวมตัวกันของชุมชน องคกรภาครัฐ เอกชนและประชาชน
เพื่อรวมกันแกไขปญหาหรือกระทําการบางอยางใหบรรลุวัตถุประสงคภายใตระบบการจัดการที่มี
การเชื่อมโยงเปนเครือขาย ซึ่งการจัดองคกรใหเปนไปตามที่ทางราชการกําหนด
“ประชาคมหมูบาน” หมายความวา ประชาคมในเขตหมูบาน
“ประชาคมทองถิ่น” หมายความวา ประชาคมจังหวัดสําหรับเขตองคการบริหารสวนจังหวัด
ประชาคมเมืองสําหรับเขตเทศบาล เมืองพัทยาหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง
ประชาคมตําบลสําหรับเขตองคการบริหารสวนตําบล
"ผู บ ริหารท องถิ่ น " หมายความว า นายกเทศมนตรี นายกองคก ารบริ หารสว นตํา บล นายก
เมืองพัทยา หรือผูบริหารสูงสุดในองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง ยกเวน องคการ
บริหารสวนจังหวัดและกรุงเทพมหานคร

“พนักงานสวนทองถิ่น” หมายความวา พนักงานเทศบาล พนักงานสวนตําบล พนักงาน
เมืองพัทยา และขาราชการหรือพนักงานองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง แตทั้งนี้
ไมรวมถึงขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดและกรุงเทพมหานคร
“รายไดไมเพียงพอแกการยังชีพ” หมายความวา ผูไมมีรายไดประจําเพียงพอตอการดํารงชีพ
“ถูกทอดทิ้ง” หมายความวา ถูกละเลย ไมเอาเปนธุระ ไมเอาใจใสของครอบครัวผูสูงอายุ
คนพิการ และผูปวยเอดส เชน บิดา มารดา บุตร ญาติพี่นอง เปนตน

“ขาดการอุปการะ” หมายความวา ไมไดรับการดูแลเอาใจใสจากครอบครัว ญาติพี่นอง หนวยงานของ
รัฐหรือเอกชน ที่ใหความชวยเหลือหรือใหผลประโยชนอื่นใด อันทําใหดํารงชีพอยูได

“ไมสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได” หมายความวา สภาพรางกายไมเอื้ออํานวย
ตอการประกอบอาชีพจนเปนเหตุทําใหไมมีรายได หรือรายไดไมเพียงพอตอการยังชีพ
ขอ ๕ ใหปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้ โดยมีอํานาจตีความและวินิจฉัย
ปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ และใหมีอํานาจกําหนดหลักเกณฑวิธีปฏิบัติและออกขอบังคับ
หรือคําสั่งในทางปฏิบัติเพื่อดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบนี้
หมวด ๑
คุณสมบัติของผูมีสิทธิจะไดรับเงินสงเคราะห
--------------------------------------------ขอ ๖ ผูมีสิทธิจะไดรับเงินสงเคราะห ไดแก ผูสูงอายุ คนพิการ และผูปวยเอดสที่มีสัญชาติไทย
และมีภูมิลําเนาตามทะเบียนบานและอาศัยอยูในเขตพื้นที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น ซึ่งมีคุณสมบัติ
ดังนี้
(๑) มีรายไดไมเพียงพอแกการยังชีพตามประกาศกระทรวงมหาดไทย และ
(๒) ถูกทอดทิ้ง และขาดการอุปการะและไมสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได
ขอ ๗ การพิจารณาคุณสมบัติของผูสูงอายุ คนพิการและผูปวยเอดส ใหดําเนินการตามแนวทาง
ดังนี้
(๑) กรณีผูสูงอายุ คนพิการและผูปวยเอดส แตละประเภทมีคุณสมบัติเบื้องตนเหมือนกัน ใหผูที่
ไดรับความเดือดรอนกวาหรือผูที่อาศัยอยูในพื้นที่หางไกลทุรกันดารยากตอการเขาถึงบริการของรัฐเปนผู
มีสิทธิไดรับการพิจารณารับเงินสงเคราะหกอน
(๒) กรณีผูมีสิทธิไดรับการสงเคราะหเบี้ยยังชีพมีคุณสมบัติเปนผูที่มีปญหาซ้ําซอน เชน เปน
ผูสูงอายุ คนพิการและผูปวยเอดสในเวลาเดียวกัน เปนตน ใหจํากัดสิทธิใหไดรับเงินสงเคราะหเพียง
ประเภทเดียวเทานั้น

หมวด ๒
วิธีการพิจารณาผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะห
-------------------------------------------สวนที่ ๑
ผูสูงอายุและคนพิการ
------------------------------------------ขอ ๘ ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นแตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผูมีสิทธิรับเงินสงเคราะห
เพื่อการยังชีพของผูสูงอายุและคนพิการ ประกอบดวย
(๑) ผูบริหารทองถิ่น
เปนที่ปรึกษา
(๒) ปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
เปนประธาน
(๓) ตัวแทนคณะกรรมการหมูบาน/ชุมชน
เปนกรรมการ
ในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่น
(๔) หัวหนาฝายหรือผูปฏิบัติหนาที่ดานการสงเคราะหเบี้ยยังชีพ
เปนเลขานุการ
ในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่น
มีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(๑) ตรวจสอบรายชื่อผูสูงอายุและคนพิการที่มีคุณสมบัติตามขอ ๖ แลว สงรายชื่อของ
ผูประสงคขอรับเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพของแตละหมูบานใหคณะกรรมการหมูบาน/ชุมชนแตละแหง
ไปดําเนินการจัดลําดับในเบื้องตน โดยหลังจากที่รวบรวมขอมูลการจัดลําดับของหมูบานครบถวนแลว
ใหแตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผูมีสิทธิรับเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพในองคกรปกครองสวนทองถิ่น
เพื่อทําการพิจารณาจัดลําดับผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะหผูสูงอายุและคนพิการ ทั้งนี้ ใหนําความในขอ ๗
มาประกอบการพิจารณาจัดลําดับดวย
(๒) นํารายชื่อผูสูงอายุและคนพิการที่ผานการคัดเลือกตามขอ ๘ (๑) มาจัดทําเปนบัญชี
ผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะห แลวปดประกาศไวโดยเปดเผยเปนเวลาไมนอยกวาสิบหาวัน ณ สํานักงานของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือที่หมูบาน ชุมชน ที่ประชาชนสามารถสังเกตเห็นไดชัดเจนตามที่องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น กําหนดหากไมมีผูใดคัดคานใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นนําเสนอผูบริหาร
ทองถิ่นพิจารณาอนุมัติรายชื่อ ผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะห ตามบัญชีผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะหเปนผูมี
สิทธิไดรับเงินสงเคราะห

(๓) ในกรณีที่มีการคัดคานบัญชีผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะหดังกลาวใหผูบริหาร
ทองถิ่นแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการคัดคานบัญชีผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะหรายงานผลการ
ตรวจสอบใหผูบริหารทองถิ่นทราบภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับการแตงตั้งเพื่อประกอบ การพิจารณา
อนุมัติหรือถอดถอนรายชื่อในบัญชีตอไป
(๔) การดําเนินการตามขอ ๘ (๑) (๒) และ (๓) ตองคํานึงถึงความเปนธรรม ศีลธรรม
อันดีและบรรเทาความเดือดรอนของประชาชนเปนที่ตั้ง
สวนที่ ๒
ผูปวยเอดส
-------------------------------------ขอ ๙ ผูปวยเอดสที่มีคุณสมบัติตามขอ ๖ และมีความประสงคจะขอรับการสงเคราะห
ใหยื่นคําขอตอผูบริหารทองถิ่นที่ตนมีภูมิลําเนาอยู
ในกรณีที่ผูปวยเอดสไมสามารถเดินทางมายื่นคําขอรับการสงเคราะหดวยตนเองไดจะมอบอํานาจ
ใหผูอปุ การะมาดําเนินการแทนก็ได
แบบคําขอรับการสงเคราะหและหนังสือมอบอํานาจใหเปนไปตามที่กระทรวงมหาดไทย
กําหนด
ขอ ๑๐ เมื่อมีผูปวยเอดสมายื่นคําขอรับการสงเคราะหตามขอ ๙ ใหพนักงานสวนทองถิ่น
มีหนาที่ออกไปตรวจสภาพความเปนอยูของผูขอรับการสงเคราะหวาเปนผูมีคุณสมบัติสมควรจะไดรับ
การสงเคราะหหรือไม โดยใหนําความในขอ ๗ มาประกอบการพิจารณาจัดลําดับดวยและใหจัดทํา
บัญชีรายชื่อผูปวยเอดสที่มีสิทธิไดรับเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพเสนอผูบริหารทองถิ่นอนุมัติใหเปน
ผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะหตามระเบียบนี้

สวนที่ ๓
การจัดทําทะเบียนประวัติของผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะห
-------------------------------------ขอ ๑๑ ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทําทะเบียนประวัติของผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะห
ไวเปนหลักฐานทุกคน และใหแจงรายชื่อผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะหใหสํานักงานทองถิ่นจังหวัดทราบ
ขอ ๑๒ ภายในเดือนมีนาคมของทุกป ใหสํานักงานทองถิ่นจังหวัดแจงรายชื่อผูมีสิทธิไดรับ
เงินสงเคราะหตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยกําหนดไปยังกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นเพื่อใชเปน
ขอมูลในการขอตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการสงเคราะหเบี้ยยังชีพในปงบประมาณถัดไป
หมวด ๓
การเปลี่ยนแปลงรายชื่อผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะห
-------------------------------------ขอ ๑๓ ผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะหตามระเบียบนี้ใหมีสิทธิรับเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพ
นับแตวันที่ไดรับอนุมัติรายชื่อจากผูบริหารทองถิ่น และใหสิทธิดังกลาวสิ้นสุด ลงในกรณีดังตอไปนี้
(๑) ผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพถึงแกกรรม ใหพนักงานสวนทองถิ่นรายงานให
ผูบริหารทองถิ่นทราบภายในสามวันนับแตวันที่เสียชีวิตและ สั่งระงับการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยัง
ชีพสําหรับผูมีสิทธิรับเงินสงเคราะหที่ถึงแกกรรม ในงวดเบิกจายถัดไป
(๒) การขาดคุณสมบัติตามขอ ๖
สําหรับผูสูงอายุและคนพิการใหพนักงานสวนทองถิ่นปด
ประกาศไวโดยเปดเผยเปนเวลาไมนอยกวาสิบหาวัน ณ สํานักงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นทุก
หมูบาน/ชุมชนที่ประชาชนสามารถสังเกตเห็นไดชัดเจนตามที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นกําหนด หาก
ไมมีผูใดคัดคานใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเสนอรายชื่อผูขาดคุณสมบัติตอผูบริหารทองถิ่น เพื่อสั่ง
ถอดถอนรายชื่อและระงับการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพนับแตวันที่ขาดคุณสมบัติในงวดเบิกจาย
ถัดไป สําหรับผูปวยเอดสใหพนักงานสวนทองถิ่นตรวจสอบขอเท็จจริงกอนเสนอผูบริหารทองถิ่น สั่ง
ถอดถอนรายชื่อและระงับการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพ ในงวดเบิกจายถัดไป

(๓) ใหผูสูงอายุ คนพิการและผูปวยเอดส ซึ่งไดขึ้นบัญชีสํารองไวตามลําดับใหมีสิทธิรับเบี้ยยัง
ชีพแทนผูขาดคุณสมบัติตอไป
ขอ ๑๔ ในกรณีที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดมีการระงับการจายเงินตามขอ ๑๓ ให
องคกรปกครองสวนทองถิ่นพิจารณาเลื่อนผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะหในบัญชีรายชื่อลําดับถัดไป
เปนผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะหแทนผูที่หมดสิทธิ
ขอ ๑๕ การแกไข เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมรายชื่อผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะหที่กอใหเกิด
ผลกระทบกับบัญชีรายชื่อใหดําเนินการตามขอ ๘ หรือขอ ๙ แลวแตกรณี กอนเสนอผูบริหารทองถิ่น
พิจารณาอนุมัติใหมีการแกไข เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมรายชื่อผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะห
หมวด ๔
งบประมาณและวิธีการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพ
-------------------------------------ขอ ๑๖ องคการบริหารสวนจังหวัดอาจใหการสนับ สนุนงบประมาณเปนเงินอุดหนุนใหแ ก
องคกรปกครองสวนทองถิ่นใดเปนหนวยดําเนินการจายเงินสงเคราะหตามระเบียบนี้ในสวนที่องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นอื่น ไมสามารถดําเนินการได ใน กรณีดังนี้
(๑) องคการบริหารสวนจังหวัดไดรับการรองขอจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นภายใน
จังหวัดใหเปนผูดําเนินการสงเคราะหเบี้ยยังชีพ
(๒) หากองคการบริหารสวนจังหวัดใหการสนับสนุนงบประมาณเปนเงินอุดหนุนใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นใดในจังหวัด องคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นตองขอรับการอุดหนุนงบประมาณ
โดยจั ดทํา โครงการพร อ มรายละเอีย ด วั ต ถุป ระสงค และค าใช จาย ใหอ งค ก ารบริ ห ารส ว นจั ง หวัด
พิจารณาเห็นชอบ
ขอ ๑๗ การตั้งงบประมาณและวิธีการจายเงิน ตามขอ ๑๖ ใหถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยมิตองจายเปนเช็ค

ในกรณีจายเงินใหแกผูรับมอบอํานาจจะตองตรวจสอบจนแนใจวาเปนบุคคลเดียวกับผูไดรับมอบ
อํานาจและตองไดรับการยืนยันวาผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะหยังมีชีวิตอยู
หากเปนการโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นบันทึกรายละเอียด
การโอนเงินในบัญชีการจายเงินสงเคราะห
โดยใชหลักฐานการโอนเงินเปนหลักฐานประกอบการ
จายเงินและใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเก็บรักษาหลักฐานการจายหรือโอนเงินสงเคราะหเพื่อการ
ยังชีพไวเพื่อการตรวจสอบ
ขอ ๑๘ การจายเงินตามขอ ๑๖ ใหจายไดในอัตราดังนี้
(๑) จายตามอัตราที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด
(๒)
หากองคกรปกครองสวนทองถิ่นใดมีความประสงคจะจายเกินกวาที่กําหนดตาม (๑)
ใหสามารถที่จะกระทําได ทั้งนี้ตองไมเกินกวาสองเทาของอัตราที่กําหนด หรือไมเกินกวาหนึ่งพันบาท
โดยใหเสนอสภาทองถิ่นพิจารณาอนุมัติและใหคํานึงถึงสถานะการคลังขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น
(๓) การจายเงินใหแกผูมีสิทธิไดรับการสงเคราะหแตละประเภทใหจายไดในอัตราเดียวกัน
ขอ ๑๙ ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจายเงินสงเคราะหเพื่อการยัง ชีพแกผูมีสิทธิไ ดรับเงิน
สงเคราะหทั้ง ๓ ประเภท เดือนละ ๑ ครั้ง หรือ ราย ๓ เดือน หรือ ราย ๖ เดือน โดยจายในตนงวด
วิธีการจายเงินสงเคราะหตามความประสงคของผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะห มีดังนี้
(๑) จายเปนเงินสดหรือโอนเขาบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะห
(๒) จายเปนเงินสดหรือโอนเขาบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลที่ไดรับมอบอํานาจจากผูมี
สิทธิไดรับเงินสงเคราะห
การโอนเขาบัญชีเงินฝากธนาคารใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนผูรับผิดชอบคาธรรมเนียมในการโอน
หนังสือแสดงความประสงคในการรับเงินสงเคราะหของผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะหและหนังสือ
มอบอํานาจใหทําตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด
ขอ ๒๐ ภายในเดือนตุลาคมของทุกป ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการดังตอไปนี้
(๑) แจงผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะหมาแสดงตนตอองคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อยืนยัน
ความประสงคจะขอรับเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพนั้นตอไป ทั้งนี้ หากผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะห
ไมสามารถมาแสดงตนไดจะมอบอํานาจตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยกําหนดใหบุคคลอื่นมาแจงแทนก็ได
(๒) นําบัญชีผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะหเฉพาะผูสูงอายุและคนพิการ ปดประกาศไว
โดยเปดเผยเปนเวลาไมนอยกวาสิบหาวัน ณ สํานักงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือที่อื่น ๆ
ตามที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นกําหนด

ในกรณีที่มีการคัดคานบัญชีผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะหดังกลาว ใหผูบริหารทองถิ่นแตงตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบการคัดคานบัญชีผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะหประกอบดวยผูแทนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นและผูแทนของประชาคมทองถิ่นจํานวนไมนอยกวาหาคน และใหคณะกรรมการ
ตรวจสอบการคัดคานบัญชีผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะหรายงานผลการตรวจสอบใหผูบริหารทองถิ่นทราบ
ภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับการแตงตั้งเพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติหรือถอดถอนรายชื่อ
ในบัญชีตอไป
ขอ ๒๑ กอนการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพแกผูสูงอายุ คนพิการ และผูปวยเอดส
ในงวดแรกจะตองมีการแสดงตนหรือไดรับหนังสือมอบอํานาจแจงการมีชีวิตอยู และหนังสือจากบุคคล
ที่นาเชื่อถือรับรองตอองคกรปกครองสวนทองถิ่นวา หากผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะหนั้นเสียชีวิต
จะแจงใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นทราบภายในสามวันนับแตวันที่เสียชีวิต

ประกาศ ณ วันที่

รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย

ตารางเปรียบเทียบระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548
กับรางระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิน่ พ.ศ. ....
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ฯ เดิม
รางระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ ซึ่งแกไขเพิ่มเติม
ชื่อ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อ ชื่อ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อ
การยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548
การยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ....
ขอ 4 ในระเบียบนี้
"ผูสูงอายุ" หมายความวา บุคคลซึ่งมีอายุเกินหกสิบปบริบูรณ
ขึ้นไปและมีสัญชาติไทย
"คนพิการ" หมายความวา คนพิการที่จดทะเบียนคนพิการตาม
พระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ.2534
"ผูปวยเอดส" หมายความวา ผูปวยเอดสที่แพทยไดรับรองและ
ทําการวินิจฉัยแลว
"องคกรปกครองสวนทองถิ่น" หมายความวา องคการบริหาร
สวนจังหวัด เทศบาล เมืองพัทยา องคการบริหารสวนตําบล
และองคกรปกครองสวนทองถิน่ อื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง ยกเวน
กรุงเทพมหานคร

ขอ 4 ในระเบียบนี้
"ผูสูงอายุ" หมายความวา บุคคลซึ่งมีอายุเกินหกสิบปบริบูรณขึ้นไป
"คนพิการ" หมายความวา คนพิการที่จดทะเบียนคนพิการตาม
พระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550
"ผูปวยเอดส" หมายความวา ผูปวยเอดสที่แพทยไดรับรองและทํา
การวินิจฉัยแลว
“องคกรปกครองสวนทองถิ่น” หมายความวา เทศบาล
เมืองพัทยา องคการบริหารสวนตําบล และองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง ยกเวน องคการบริหารสวนจังหวัด
และกรุงเทพมหานคร
"ผูบริหารทองถิ่น" หมายความวา นายกเทศมนตรี นายกองคการ
บริหารสวนตําบล นายกเมืองพัทยา หรือผูบริหารสูงสุดในองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง

เหตุผล

1. เนื่องจากปจจุบันมีการ
เปลี่ยนแปลงการจดทะเบียนคน
พิการจากพระราชบัญญัติฟนฟู
สมรรถภาพคนพิการ พ.ศ.2534
เปนพระราชบัญญัติสงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.
2550
2. เนื่องจากกรุงเทพมหานครและ
องคการบริหารสวนจังหวัดไมมพี ื้นที่
ในการดําเนินการ

หมายเหตุ

-2ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ฯ เดิม
รางระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ ซึ่งแกไขเพิ่มเติม
"ผูบริหารทองถิ่น" หมายความวา นายกองคการบริหารสวน “รายไดไมเพียงพอแกการยังชีพ” หมายความวา ผูไมมีรายได
จังหวัด นายกเทศมนตรี นายกองคการบริหารสวนตําบล
ประจําเพียงพอตอการดํารงชีพ
นายกเมืองพัทยา หรือผูบริหารสูงสุดในองคกรปกครองสวน “ถูกทอดทิ้ง” หมายความวา ถูกละเลย ไมเอาเปนธุระ
ทองถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง และใหหมายความรวมถึงรอง
ไมเอาใจใสของครอบครัวและญาติผูสูงอายุ คนพิการ
นายกองคการบริหารสวนจังหวัด รองนายกเทศมนตรี รอง และผูปวยเอดส เชน บิดา มารดา บุตร ญาติพี่นอง เปนตน
นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกเมืองพัทยา หรือ “ขาดการอุปการะ” หมายความวา ไมไดรับการดูแลเอาใจใสจาก
รองผูบริหารสูงสุดในองคกรปกครองสวนทองถิน่ ซึ่งไดรับมอบ ครอบครัว ญาติพี่นอง หนวยงานของรัฐหรือเอกชน ที่ใหความ
อํานาจจากบุคคลดังกลาว แตทั้งนี้ไมรวมถึงกรุงเทพมหานคร ชวยเหลือหรือใหผลประโยชนอื่นใด อันทําใหดํารงชีพอยูได
“ไมสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได” หมายความวา
สภาพรางกายไมเอื้ออํานวยตอการประกอบอาชีพจนเปนเหตุ
ทําใหไมมีรายได หรือรายไดไมเพียงพอตอการยังชีพ
ขอ 5 ใหปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้ โดย ขอ 5 ใหปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้ โดยมี
มีอํานาจตีความและวินิจฉัยปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
อํานาจตีความและวินิจฉัยปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้
ระเบียบนี้ และใหมีอํานาจกําหนดหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติเพื่อ และใหมีอํานาจกําหนดหลักเกณฑวิธีปฏิบัติและออกขอบังคับหรือ
ดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบนี้
คําสั่งในทางปฏิบัตเิ พื่อดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบนี้
ขอ 6 ผูมีสิทธิจะไดรับเงินสงเคราะห ไดแก ผูสูงอายุ
ขอ 6 ผูมีสิทธิจะไดรับเงินสงเคราะห ไดแก ผูสูงอายุ คนพิการ
คนพิการและผูป วยเอดส ที่มีคุณสมบัติ ดังนี้
และผูปวยเอดสที่มีสัญชาติไทยและมีภูมิลําเนาตามทะเบียนบาน
(1) มีภูมิลําเนาอยูในเขตพื้นที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น
และอาศัยอยูใ นเขตพื้นที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น ซึ่งมี
(2) มีรายไดไมเพียงพอแกการยังชีพ หรือถูกทอดทิ้ง หรือ
คุณสมบัติ ดังนี้
ขาดผูอุปการะเลี้ยงดู หรือไมสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเอง (1) มีรายไดไมเพียงพอแกการยังชีพตามประกาศกระทรวง
ได
มหาดไทย และ
(2) ถูกทอดทิ้ง และขาดการอุปการะและไมสามารถประกอบ
อาชีพเลี้ยงตนเองได

เหตุผล
เนื่องจากเดิมไมมีคํานิยามที่แนชัด
ในการกําหนดคุณสมบัติของผูมี
สิทธิไดรับเบี้ยยังชีพทําใหเกิดปญหา
ในการตีความจึงตองมีการกําหนด
ความหมายใหชัดเจน

เนื่องจากเมื่อมีปญหาในการบังคับใช
ระเบียบนี้ก็สามารถออกขอบังคับ
หรือคําสั่งในทางปฏิบัติไดเพื่อให
แกไขปญหาไดอยางรวดเร็ว
เพื่อใหเปนแนวทางในการกําหนด
คุณสมบัติผูมีสิทธิไดรับเบี้ยยังชีพ
อยางชัดเจนโดยตองมีคุณสมบัติ
ครบถวนจึงมีสทิ ธิไดรับเบี้ยยังชีพ
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ขอ 7 ในกรณีผสู ูงอายุ คนพิการและผูปวยเอดส มีคุณสมบัติ ขอ 7 การพิจารณาคุณสมบัติของผูสูงอายุ คนพิการและผูปว ย
เบื้องตนเหมือนกันใหผูที่ไดรับความเดือดรอนกวา หรือผูที่มี เอดส ใหดําเนินการตามแนวทาง ดังนี้
ปญหาซ้ําซอน หรือผูที่อาศัยอยูในพื้นที่หางไกลทุรกันดารยาก
(1) กรณีผูสงู อายุ คนพิการและผูปวยเอดส แตละประเภทมี
ตอการเขาถึงบริการของรัฐเปนผูไดรับการพิจารณากอน
คุณสมบัติเบื้องตนเหมือนกัน ใหผูที่ไดรับความเดือดรอนกวาหรือ
ผูที่อาศัยอยูในพื้นที่หางไกลทุรกันดารยากตอการเขาถึงบริการของ
รัฐเปนผูมีสิทธิไดรับการพิจารณารับเงินสงเคราะหกอน
(2) กรณีผูมสี ิทธิไดรับการสงเคราะหเบี้ยยังชีพมีคุณสมบัติเปน
ผูที่มีปญหาซ้ําซอน เชน เปนผูส ูงอายุ คนพิการและผูปวยเอดสใน
เวลาเดียวกัน เปนตน ใหจํากัดสิทธิใหไดรับเงินสงเคราะหเพียง
ประเภทเดียวเทานัน้
ขอ 8 ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการกับผูสูงอายุและ ขอ 8 ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นแตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือก
คนพิการดวยวิธกี าร ดังตอไปนี้
ผูมีสิทธิรับเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพของผูสูงอายุและคนพิการ
(1) ตรวจสอบรายชื่อผูสงู อายุและคนพิการที่มีคุณสมบัติตาม ประกอบดวย
ขอ 6 แลวเสนอตอที่ประชุมประชาคมทองถิ่น เพื่อทําการ
เปนที่ปรึกษา
(1) ผูบริหารทองถิ่น
พิจารณาจัดลําดับผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะห ทั้งนี้ ใหนํา
(2) ปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
เปนประธาน
ความในขอ 7 และบัญชีรายชื่อที่สํารองไวที่จังหวัดมา
(3) ตัวแทนคณะกรรมการหมูบาน/ชุมชนทุกแหง เปนกรรมการ
ประกอบการพิจารณาจัดลําดับดวย สําหรับในเขตองคการ
ในเขตองคกรปกครองสวนทองถิน่
บริหารสวนตําบลใหมีการจัดประชุมประชาคมหมูบานเพื่อทํา
เปนเลขานุการ
(4) หัวหนาฝายหรือผูปฏิบัติหนาที่ดาน
การคัดเลือกโดยจัดลําดับผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะหของ
การสงเคราะหเบี้ยยังชีพในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่น
หมูบานกอน
มีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(1) ตรวจสอบรายชื่อผูสูงอายุและคนพิการที่มีคุณสมบัติตาม
ขอ 6 แลว สงรายชื่อของผูประสงคขอรับเงินสงเคราะหเพือ่
การยังชีพของแตละหมูบานใหคณะกรรมการหมูบาน/ชุมชน

เหตุผล
ในกรณีผูมีสิทธิไดรับเบี้ยยังชีพมี
คุณสมบัติเหมือนกันหรือมี
คุณสมบัติทั้งเบี้ยยังชีพผูสงู อายุ
และคนพิการ จึงกําหนดเปน
แนวทางที่ชัดเจน

เนื่องจากปจจุบันยังไมมีการแตงตั้ง
คณะกรรมการในการคัดเลือกและ
คณะกรรมการตรวจสอบการ
คัดคานผูมีสิทธิไดรับเงิน
สงเคราะหฯ จึงควรมีการกําหนด
แนวทางที่ชัดเจนให อปท.
ดําเนินการในทิศทางเดียวกัน
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(2) นํารายชื่อผูสูงอายุและคนพิการที่ผานการคัดเลือกตามขอ แตละแหงไปดําเนินการจัดลําดับในเบื้องตนโดยหลังจากที่รวบรวม
8 (1) มาจัดทําเปนบัญชีผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะห แลวปด ขอมูลการจัดลําดับของหมูบานครบถวนแลวใหแตงตั้งคณะกรรมการ
ประกาศไวโดยเปดเผยเปนเวลาไมนอยกวาสิบหาวัน ณ
คัดเลือกผูมีสิทธิรับเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพในองคกรปกครอง
สํานักงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือที่อื่นๆ ตามที่ สวนทองถิน่ เพือ่ ทําการพิจารณาจัดลําดับผูมีสทิ ธิไดรับเงินสงเคราะห
องคกรปกครองสวนทองถิ่นกําหนด หากไมมีผูใดคัดคานให ผูสูงอายุและคนพิการทั้งนี้ใหนําความในขอ7มาประกอบการ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นนําเสนอผูบริหารทองถิ่นพิจารณา พิจารณาจัดลําดับดวย
อนุมัติรายชื่อผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะห ตามบัญชีผูมีสิทธิ
(2) นํารายชื่อผูสูงอายุและคนพิการทีผ่ านการคัดเลือกตาม
ไดรับเงินสงเคราะหเปนผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะห
ขอ 8 (1) มาจัดทําเปนบัญชีผูมสี ิทธิไดรับเงินสงเคราะห แลวปด
ในกรณีที่มีการคัดคานบัญชีผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะห
ประกาศไวโดยเปดเผยเปนเวลาไมนอ ยกวาสิบหาวัน ณ สํานักงาน
ดังกลาว ใหผูบริหารทองถิ่นแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือที่หมูบาน ชุมชน ที่ประชาชน
การคัดคานบัญชีผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะหประกอบดวย
สามารถสังเกตเห็นไดชัดเจนตามที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ผูแทนขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและผูแ ทนของประชาคม กําหนด หากไมมีผูใดคัดคานใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ทองถิ่นจํานวนไมนอยกวาหาคน และใหคณะกรรมการ
นําเสนอผูบริหารทองถิ่นพิจารณาอนุมัติรายชือ่ ผูมีสิทธิไดรับ
ตรวจสอบการคัดคานบัญชีผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะหรายงาน เงินสงเคราะหตามบัญชี ผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะหเปนผูมีสิทธิ
ผลการตรวจสอบใหผูบริหารทองถิ่นทราบภายในสิบหาวันนับ ไดรับเงินสงเคราะห
แตวันที่ไดรับการแตงตั้งเพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติหรือ
(3) ในกรณีที่มีการคัดคานบัญชีผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะห
ถอดถอนรายชื่อในบัญชีตอไป
ดังกลาวใหผูบริหารทองถิ่นแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการ
คัดคานบัญชีผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะหรายงานผลการตรวจสอบ
ใหผูบริหารทองถิ่นทราบภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับการแตงตั้ง
เพื่อประกอบ การพิจารณาอนุมัติหรือถอดถอนรายชื่อในบัญชีตอไป
(4) การดําเนินการตามขอ 8 (1) (2) และ (3) ตองคํานึงถึง
ความเปนธรรม ศีลธรรมอันดีและบรรเทาความเดือดรอนของ
ประชาชนเปนทีต่ ั้ง
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ขอ 13 ผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะหตามระเบียบนี้ใหมีสิทธิรับ ขอ 13 ผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะหตามระเบียบนี้ใหมีสิทธิรับเงิน
เงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพนับแตวันที่ไดรับอนุมัติรายชื่อจาก สงเคราะหเพื่อการยังชีพนับแตวนั ที่ไดรับอนุมัติรายชื่อจากผูบริหาร
ผูบริหารทองถิ่น และใหสิทธิดังกลาวสิ้นสุด ลงในกรณี
ทองถิ่น และใหสิทธิดังกลาวสิน้ สุด ลงในกรณีดังตอไปนี้
ดังตอไปนี้
(1) ผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพถึงแกกรรม
ใหพนักงานสวนทองถิ่นรายงานใหผูบริหารทองถิ่นทราบภายในสาม
(1) ถึงแกกรรม
วันนับแตวันที่เสียชีวิตและสั่งระงับการจายเงินสงเคราะหเพื่อการ
(2) ขาดคุณสมบัติตามขอ 6
กรณีสิทธิดังกลาวสิ้นสุดลงตาม(1) ใหพนักงานสวนทองถิ่น ยังชีพสําหรับผูม ีสิทธิรับเงินสงเคราะหทถี่ ึงแกกรรม ในงวดเบิกจาย
ถัดไป
รายงานใหผูบริหารทองถิ่นทราบภายในสามวันนับแตวันที่
เสียชีวิต และสัง่ ระงับการจายเงินสงเคราะห เบี้ยยังชีพสําหรับ
(2) การขาดคุณสมบัติตามขอ 6 สําหรับผูสูงอายุและคน
ผูที่ถึงแกกรรมนั้น ในงวดเบิกจายถัดไป
พิการใหพนักงานสวนทองถิ่นปดประกาศไวโดยเปดเผยเปนเวลา
กรณีสิทธิดังกลาวสิ้นสุดลงตาม(2) สําหรับผูสูงอายุและ ไมนอยกวาสิบหาวัน ณ สํานักงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
คนพิการใหดําเนินการตามขอ 8(2) กอนเสนอผูบริหารทองถิ่น ทุกหมูบาน/ชุมชนที่ประชาชนสามารถสังเกตเห็นไดชัดเจนตามที่
สั่งถอดถอนรายชื่อและระงับการจายเงินเบี้ยยังชีพในงวด
องคกรปกครองสวนทองถิน่ กําหนด หากไมมผี ูใดคัดคานให
เบิกจายถัดไป
องคกรปกครองสวนทองถิน่ เสนอรายชื่อผูขาดคุณสมบัติตอผูบริหาร
กรณีสิทธิดังกลาวสิ้นสุดลงตาม(2) สําหรับผูปวยเอดสให ทองถิ่น เพื่อสัง่ ถอดถอนรายชือ่ และระงับการจายเงินสงเคราะห
พนักงานสวนทองถิ่นตรวจสอบขอเท็จจริงกอนเสนอผูบริการ เพื่อการยังชีพนับแตวันที่ขาดคุณสมบัติ ในงวดเบิกจายถัดไป
ทองถิ่นสั่งถอดถอนรายชื่อและระงับการจายเงินเบี้ยยังชีพใน
สําหรับผูปวยเอดสใหพนักงานสวนทองถิน่ ตรวจสอบขอเท็จจริง
งวดเบิกจายถัดไป
กอนเสนอผูบริหารทองถิ่น สั่งถอดถอนรายชือ่ และระงับ
การจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพ ในงวดเบิกจายถัดไป
(3) ใหผูสูงอายุ คนพิการและผูปวยเอดส ซึ่งไดขึ้นบัญชีสาํ รอง
ไวตามลําดับใหมีสิทธิรับเบี้ยยังชีพแทนผูขาดคุณสมบัติตอไป

เหตุผล
เมื่อมีผูขาดคุณสมบัติควรมีการปด
ประกาศใหประชาชนไดรับทราบ
เชนเดียวกับการประกาศรายชื่อ
ผูมีสิทธิไดรับเบี้ยยังชีพฯ
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ขอ 16 องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจจะตั้งงบประมาณของ
ตนเองหรือขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองคการบริหาร
สวนจังหวัดเพื่อใหการสงเคราะหเบี้ยยังชีพไดในกรณีดังนี้
(1) จายใหแกผูสงู อายุและคนพิการตามบัญชีรายชื่อที่ไดรบั
อนุมัติจากผูบริหารทองถิ่น
(2) จายใหแกผูปวยเอดสตามบัญชีรายชื่อที่ไดรับอนุมัติ
จากผูบริหารทองถิ่น
(3) จายสมทบใหแกผูสูงอายุ คนพิการ และผูปวยเอดส
ตามบัญชีรายชื่อ
ที่ไดรับการสงเคราะหงบประมาณเบี้ย
ยังชีพจากรัฐอยูเ ดิม ในกรณีที่อัตราที่ไดรับ
จากรัฐนอย
กวาอัตราที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นจายใหแกผูมีสิทธิไดรับ
เงิน สงเคราะหตาม(1)และ(2)

รางระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ ซึ่งแกไขเพิ่มเติม
ขอ 16 องคการบริหารสวนจังหวัดอาจใหการสนับสนุนงบประมาณ
เปนเงินอุดหนุนใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นใดเปนหนวย
ดําเนินการจายเงินสงเคราะหตามระเบียบนีใ้ นสวนที่องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นอื่น ไมสามารถดําเนินการได ใน กรณีดังนี้
(1) องคการบริหารสวนจังหวัดไดรับการรองขอจากองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นอื่นภายในจังหวัดใหเปนผูดําเนินการ
สงเคราะหเบี้ยยังชีพ
(2) หากองคการบริหารสวนจังหวัดใหการสนับสนุนงบประมาณ
เปนเงินอุดหนุนใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นใดในจังหวัด
องคกรปกครองสวนทองถิน่ นั้นตองขอรับการอุดหนุนงบประมาณ
โดยจัดทําโครงการพรอมรายละเอียด วัตถุประสงค และคาใชจาย
ใหองคการบริหารสวนจังหวัดพิจารณาเห็นชอบ

เหตุผล
เนื่องจากปจจุบันยังไมมีแนวทางที่
ชัดเจนใหองคการบริหารสวน
จังหวัดในการดําเนินการสนับสนุน
งบประมาณในภาพรวมของจังหวัด

หมายเหตุ

-7ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ฯ เดิม
รางระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ ซึ่งแกไขเพิ่มเติม
ขอ 19 ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจายเงินสงเคราะหเพื่อ
ขอ 19 ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจายเงินสงเคราะหเพื่อการยัง
การยังชีพแกผูมสี ิทธิไดรับเงินสงเคราะห เดือนละ 1 ครั้ง
ชีพแกผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะหทั้ง 3 ประเภท เดือนละ 1 ครั้ง
ยกเวนการจายเงินใหผูสูงอายุทมี ีสิทธิไดรับเงินสงเคราะหจะจาย หรือ ราย 3 เดือน หรือ ราย 6 เดือน โดยจายในตนงวด
ปละ 2 ครั้งๆละ 6 เดือนก็ได โดยใหอยูในดุลยพินิจของ
วิธีการจายเงินสงเคราะหตามความประสงคของผูมีสิทธิไดรับ
ผูบริหารทองถิ่น ดวยวิธีหนึ่งวิธีใดตามความประสงคของผูมี เงินสงเคราะห มีดังนี้
สิทธิไดรับเงินสงเคราะห ดังตอไปนี้
(1) จายเปนเงินสดหรือโอนเขาบัญชีเงินฝากธนาคารในนาม
(1) จายเปนเงินสดหรือโอนเขาบัญชีเงินฝากธนาคารในนาม ผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะห
ผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะห
(2) จายเปนเงินสดหรือโอนเขาบัญชีเงินฝากธนาคารในนาม
(2) จายเปนเงินสดหรือโอนเขาบัญชีเงินฝากธนาคารในนาม บุคคลที่ไดรับมอบอํานาจจากผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะห
บุคคลที่ไดรับมอบอํานาจจากผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะห
การโอนเขาบัญชีเงินฝากธนาคารใหองคกรปกครองสวน
การโอนเขาบัญชีเงินฝากธนาคารใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นเปนผูรับผิดชอบคาธรรมเนียมในการโอน
ทองถิ่นเปนผูรับผิดชอบคาธรรมเนียมในการโอน
หนังสือแสดงความประสงคในการรับเงินสงเคราะหของ
หนังสือแสดงความประสงคในการรับเงินสงเคราะหของผูมี ผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะหและหนังสือมอบอํานาจใหทําตามแบบ
สิทธิไดรับเงินสงเคราะหและหนังสือมอบอํานาจใหทําตามแบบที่ ที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด
กระทรวงมหาดไทยกําหนด
ขอ 22 ระเบียบนี้มิใหกระทบกับผูสูงอายุตามระเบียบกรม
ยกเลิกระเบียบกรมประชาสงเคราะหวาดวยการจายเงินเบี้ยยังชีพ
ประชาสงเคราะห วาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพ คนพิการ พ.ศ. 2539 ระเบียบกรมประชาสงเคราะหวาดวยการ
สําหรับผูสูงอายุ พ.ศ.2543 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) จายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพสําหรับผูสูงอายุ พ.ศ.2543
พ.ศ. 2545 คนพิการตามระเบียบกรมประชาสงเคราะหวาดวย ระเบียบกรมประชาสงเคราะหวา ดวยการจายเงินสงเคราะห
การจายเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ พ.ศ.2539 และผูปวยเอดสตาม เพื่อการยังชีพสําหรับผูสูงอายุ(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และระเบียบ
ระเบียบกรมประชาสงเคราะหวา ดวยการเงินอุดหนุนสงเสริม
กรมประชาสงเคราะหวาดวยการจายเงินอุดหนุสงเสริมสวัสดิการ
สวัสดิการผูปวยเอดสในชุมชน พ.ศ.2543
ผูปวยเอดสในชุมชน พ.ศ.2543 ตามคําสั่งกรมพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการ ที่ 1804/2549 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2549

เหตุผล
เนื่องจากการจายรายเดือนและการ
จายราย 6 เดือน เมื่อองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นนําไปปฏิบัติ
แลวปรากฏวาควรมีการเพิ่มเปน
ราย 3 เดือนดวย เพราะเปน
ระยะเวลาที่เหมาะสมทั้งกับองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นและผูไ ดรบั
การจัดสรรเบี้ยยังชีพ
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