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แนวทางการดําเนินงานงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป 
โครงการสงเสริมสรางหลักประกันรายไดใหแกผูสูงอายุตามนโยบายเรงดวนของรัฐบาล 

  งบประมาณรายจายเพ่ิมเติมประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

 …………………………………………………………….. 
 

1. กรอบแนวคิดในการปฏิบัต ิ

  เงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลท่ีตองการสรางหลักประกันดานรายได

ใหแกผูสูงอายุท่ีมีรายไดไมเพียงพอแกการยังชีพ หรือไมสามารถประกอบอาชีพเล้ียงตัวเองได โดยจัดสรรเปน

สวัสดิการเบี้ยยังชีพใหแกผูสูงอายุท่ีมีอายุ 60 ปข้ึนไป ท่ีแสดงความจํานงโดยการขอข้ึนทะเบียนเพ่ือขอรับการ

สงเคราะหฯ   รวมท้ังคณะกรรมการผูสูงอายุแหงชาติ (กผส.)ไดจัดทําระเบียบคณะกรรมการผูสูงอายุแหงชาติ

วาดวยหลักเกณฑการจายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ พ.ศ. 2552 เพ่ือกําหนดวิธีการเบิกจายเงินสวัสดิการเบี้ยยังชีพ

ผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

2. หลักเกณฑและข้ันตอนแนวทางปฏิบัติ 
2.1 หลักเกณฑ 

2.1.1  จัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนใหกับเทศบาล/องคการบริหารสวนตําบลตาม

จํานวนผูสูงอายุท่ีมีสิทธิตามหลักเกณฑของระเบียบคณะกรรมการผูสูงอายุแหงชาติวาดวยหลักเกณฑการจาย

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ พ.ศ. 2552  ซึ่งองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดประกาศรายช่ือไวแลว  ในอัตราคนละ 500 บาท 

ตอเดือน   

2.1.2  เม่ือเทศบาล/องคการบริหารสวนตําบลไดรับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนแลว  
ใหนํางบประมาณที่ไดรับการจัดสรรไปดําเนินงานตามโครงการฯ  โดยไมตองตราขอบัญญัติ/เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจายประจําป   เนื่องจากกระทรวงมหาดไทยโดยอาศัยอํานาจปลัดกระทรวงมหาดไทยตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 ขอ 4  

ยกเวนการปฏิบัติตามระเบียบขอ 15  เพ่ือใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินนําเงินอุดหนุนท่ัวไปท่ีไดรับการจัดสรร

ตามโครงการเรงดวนของรัฐบาลไปใชจายตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว   

2.2 ขั้นตอนการดําเนินงาน 

2.2.1  ใหสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ินจังหวัด แจงรายละเอียดการจัดสรร

งบประมาณและแนวทางการดําเนินงานใหเทศบาล/องคการบริหารสวนตําบลทุกแหงไดรับทราบ 

2.2.2  ใหเทศบาล/องคการบริหารสวนตําบล เบิกจายงบประมาณเงินสวัสดิการเบี้ยยังชีพ
ใหผูสูงอายุท่ีมีสิทธิ ในอัตราคนละ 500 บาทตอเดือน จํานวน 6 เดือน  ตั้งแตเดือนเมษายน – กันยายน 2552  
  โดยหลักเกณฑการเบิกจายใหถือปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการผูสูงอายุแหงชาติวาดวยหลักเกณฑ

การจายเบ้ียยังชีพผูสูงอายุ พ.ศ. 2552 (หมวด 4)     

2.2.3  หากมีเงินเหลือจายจากการดําเนินงานดังกลาวแลว ใหตกเปนเงินสะสมของ 
เทศบาล/องคการบริหารสวนตําบล  ท้ังนี้ขอใหเทศบาล/องคการบริหารสวนตําบลพิจารณานําเงินเหลือจาย     

ไปสนับสนุนการดําเนินงานดานสวัสดิการสังคมตอไป 
 

/3. การติดตาม... 

 



- 2 -

 
 

3. การติดตามผล 

3.1  ใหเทศบาล/องคการบริหารสวนตําบลดําเนินการรายงานผลการดําเนินงานการ

เบิกจายงบประมาณใหสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ินจังหวัดทราบทุก 3 เดือนตามแบบท่ีกําหนด  โดย
คร้ังท่ี 1 ใหรายงานกอนวันท่ี 5 กรกฎาคม 2552 และคร้ังท่ี 2 ใหรายงานกอนวันท่ี 5 ตุลาคม 2552 

3.2 ใหสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ินจังหวัดดําเนินการตรวจติดตามเรงรัดให

เทศบาล/องคการบริหารสวนตําบลดําเนินการเบิกจายใหเปนไปตามหลักเกณฑท่ีกําหนด และรายงานผลการ

ดําเนินงานใหกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินทราบทุก 3 เดือนตามแบบท่ีกําหนด  โดยคร้ังท่ี 1 ใหรายงานกอน

วันท่ี 15 กรกฎาคม 2552 และคร้ังท่ี 2 ใหรายงานกอนวันท่ี 15 ตุลาคม 2552 ท้ังนี้สามารถสงขอมูลไดทาง  

E-mail :  dla0891_3@thailocaladmin.go.th   

………………………………………….. 
  

“ดํารงธรรมนาํไทยใสสะอาด” 



(สําหรับจังหวัด)

แบบรายงานผลการดําเนินงาน

โครงการสงเสริมสรางหลักประกันรายไดใหแกผูสูงอายุตามนโยบายเรงดวนของรัฐบาล

  งบประมาณรายจายเพิ่มเติมประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552

ครั้งที่ .........  เดือน ............................ ถึง เดือน ............................... พ.ศ. 2552 

ที่ จังหวัด อําเภอ อปท.

จํานวนผูสูงอายุที่ไดรับเงินสวัสดิการฯ รวมจํานวนเงิน

หมายเหตุเดือน ............... เดือน ............... เดือน ............... ทั้ง 3 เดือน

จํานวนคน จํานวนเงิน (บาท) จํานวนคน จํานวนเงิน (บาท) จํานวนคน จํานวนเงิน (บาท) (บาท)

รวม

ผูรับรอง
(                                )

ทองถิ่นจังหวัด

หมายเหตุ.-

 -  ใหสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดจัดทําแบบรายงานฯ ในรูปแบบเปนไฟลเอกสาร excel



(สําหรับ เทศบาล/อบต.)

แบบรายงานผลการดําเนินงาน

โครงการสงเสริมสรางหลักประกันรายไดใหแกผูสูงอายุตามนโยบายเรงดวนของรัฐบาล

  งบประมาณรายจายเพิ่มเติมประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552

เทศบาล/อบต. ......................................  อําเภอ ..................................  จังหวัด .....................................

ครั้งที่ .........  เดือน ............................ ถึง เดือน ............................... พ.ศ. 2552 

รายการ
เดือน ........... เดือน ........... เดือน ........... รวมจํานวนเงิน

หมายเหตุ
จํานวนคน จํานวนเงิน (บาท) จํานวนคน จํานวนเงิน (บาท) จํานวนคน จํานวนเงิน (บาท) ทั้งสิ้น (บาท)

จํานวนผูสูงอายุ

ที่ไดรับเงินสวัสดิการฯ

ผูรับรอง
(                                  )

ผูบริหาร อปท./ปลัดฯ







 หนา   ๑ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๓๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   กุมภาพันธ   ๒๕๕๒ 
 

 
 

ระเบียบคณะกรรมการผูสูงอายุแหงชาติ 
วาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ   

พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๙  (๘)  แหงพระราชบัญญัติผูสูงอายุ  พ.ศ.  ๒๕๔๖  และมติ 

ที่ประชุมคณะกรรมการผูสูงอายุแหงชาติ  คร้ังที่  ๒/๒๕๕๒  เมื่อวันที่  ๑๙  กุมภาพันธ  ๒๕๕๒  

คณะกรรมการผูสูงอายุแหงชาติ  จึงไดกําหนดระเบียบไวดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบคณะกรรมการผูสูงอายุแหงชาติ  วาดวยหลักเกณฑ 

การจายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ  พ.ศ.  ๒๕๕๒” 

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา   

หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 

 

ขอ ๓ ในระเบียบนี้ 

“องคกรปกครองสวนทองถิ่น”  หมายความวา  กรุงเทพมหานคร  เมืองพัทยา  เทศบาล   

และองคการบริหารสวนตําบล 

“ผูสูงอายุ”  หมายความวา  บุคคลซ่ึงมีอายุเกินหกสิบปบริบูรณข้ึนไปและมีสัญชาติไทย   

ขอ ๔ ใหนายกรัฐมนตรีเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้  และมีอํานาจกําหนดวิธีปฏิบัติ  

ตลอดจนกําหนดแบบเอกสารตาง ๆ  เพื่อใหเปนไปตามระเบียบนี้ 

อํานาจในการกําหนดวิธีปฏิบัติ  และกําหนดแบบเอกสารตาง ๆ  ตามวรรคหนึ่ง  นายกรัฐมนตรี

อาจมอบอํานาจใหอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร  และนายก

เมืองพัทยา  เปนผูดําเนินการแทนได 

ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้  ใหนายกรัฐมนตรีมีอํานาจตีความและ 

คําวินิจฉัยนั้นใหถือเปนที่สุด   



 หนา   ๒ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๓๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   กุมภาพันธ   ๒๕๕๒ 
 

 
 

หมวด  ๒ 
คุณสมบัติของผูมีสิทธิไดรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 

 

 

ขอ ๕ ผูมีคุณสมบัติไดรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ  ตองเปนผูมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะ
ตองหาม  ดังตอไปนี้   

(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุ  ๖๐  ป  บริบูรณข้ึนไป  โดยเปนผูที่เกิดกอนวันที่  ๑  เมษายน  พ.ศ.  ๒๔๙๒   
(๓) ไมเปนผูไดรับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชนอื่นใดจากหนวยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  

หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดแก   ผู รับ เ งินบํานาญ   ผู รับ เ งินเบี้ ย ยังชีพตามระเบียบ 
ของกระทรวงมหาดไทย  หรือกรุงเทพมหานคร  ผูสูงอายุที่อยูในสถานสงเคราะหของรัฐหรือองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น  ผูที่ไดรับเงินเดือน  คาตอบแทน  รายไดประจํา  หรือผลประโยชนตอบแทน 
อยางอื่นที่รัฐหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น  จัดใหเปนประจํา   

หมวด  ๓ 
ข้ันตอนการย่ืนคําขอและวิธีการพิจารณาคุณสมบัติผูมีสิทธิไดรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 

 

 

ขอ ๖ ใหผูสูงอายุที่มีคุณสมบัติตามขอ  ๕  ย่ืนคําขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุดวยตนเอง   
ตอผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ตนเองมีชื่ออยูในทะเบียนบาน  ต้ังแตวันที่  ๒๖  กุมภาพันธ  
พ.ศ.  ๒๕๕๒  จนถึงวันที่  ๑๕  มีนาคม  ๒๕๕๒  ในวัน  เวลา  และสถานที่ที่องคกรปกครอง 
สวนทองถิ่นกําหนด  พรอมหลักฐาน  ดังตอไปนี้ 

(๑) บัตรประจําตัวประชาชน  หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหนวยงานของรัฐที่มีรูปถายพรอมสําเนา 
(๒) สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพรอมสําเนา  สําหรับในกรณีที่ผูขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ

ประสงคขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุผานธนาคาร 
ในกรณีมีความจําเปนไมสามารถมาลงทะเบียนไดตามวรรคหนึ่ง  ผูสูงอายุอาจมอบอํานาจ 

เปนลายลักษณอักษรใหผูอื่นเปนผูย่ืนคําขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุแทน 
ขอ ๗ ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นตรวจสอบคุณสมบัติและหลักฐานของผูสูงอายุที่ขอ 

รับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุจากขอมูลทางทะเบียนราษฎร  แลวใหผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือ 
ผูที่ไดรับมอบหมาย  ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิไดรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ  ณ  ที่ทําการองคกรปกครอง



 หนา   ๓ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๓๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   กุมภาพันธ   ๒๕๕๒ 
 

 
 

สวนทองถิ่น  และสถานที่อื่นที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น ๆ  กําหนด  ภายในเดือนมีนาคม   
พ.ศ.  ๒๕๕๒   

สําหรับเทศบาลและองคการบริหารสวนตําบล  ใหจัดสงรายชื่อผูมีสิทธิไดรับเงินเบี้ยยังชีพ
ผูสูงอายุในเขตพื้นที่ใหอําเภอและจังหวัดทราบตามลําดับ  และใหจังหวัดรวบรวมสงใหกรมสงเสริม 
การปกครองทองถิ่นทราบตอไป 

หมวด  ๔ 
วิธีการจายเงินและการสิ้นสุดการไดรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 

 

 

ขอ ๘ การจายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุใหแกผูมีสิทธิไดรับตามระเบียบนี้  ใหองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น  จายเปนรายเดือน ๆ  ละ  ๑  คร้ัง  ในอัตราเดือนละ  ๕๐๐  บาท  ดังนี้ 

(๑) จายเปนเงินสดหรือโอนเขาบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผูมีสิทธิไดรับเงินเบี้ยยังชีพ
ผูสูงอายุ 

(๒) จายเปนเงินสดหรือโอนเขาบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลที่ไดรับมอบหมายจาก 
ผูมีสิทธิไดรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุเปนลายลักษณอักษร   

ขอ ๙ ผูมีสิทธิไดรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุตามระเบียบนี้  มีสิทธิไดรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
ต้ังแตเดือนเมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๒  เปนตนไป  และใหสิทธิของบุคคลดังกลาวส้ินสุดลงในกรณี
ดังตอไปนี้ 

(๑) ถึงแกกรรม   
(๒) ขาดคุณสมบัติตามขอ  ๕   
(๓) แจงสละสิทธิการขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุเปนลายลักษณอักษร  ตอผูบริหารองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นที่ตนมีสิทธิไดรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุอยู 
กรณีสิทธิไดรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุดังกลาวส้ินสุดลงตามวรรคหนึ่ง  ใหผูบริหารองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นนั้น ๆ  ส่ังระงับการจายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุสําหรับบุคคลดังกลาวทันที 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๒  กุมภาพันธ  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
อภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ 
นายกรัฐมนตรี 

ประธานกรรมการผูสูงอายุแหงชาติ 


	สถจ



