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ดวนที่สุด 
ท่ี มท 0891.3 /ว 531  กระทรวงมหาดไทย 
  ถนนอัษฏางค เขตพระนคร กทม. 10200 
 12 กุมภาพันธ 2550 
เรื่อง กําหนดแนวทางเกี่ยวกับการดาํเนินงานจายเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูสูงอาย ุคนพิการ และผูปวย

เอดส ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปงบประมาณ 2550 
เรียน ผูวาราชการจังหวัด ทุกจังหวดั 
อางถึง หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ท่ี มท 0891.3/ว 3449 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2548 
สิ่งท่ีสงมาดวย แนวทางการดําเนินงานดานการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ คนพิการ และผูปวยเอดส 

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปงบประมาณ 2550 
 ตามที่ไดมีการถายโอนภารกิจดานการสงเคราะหเบี้ยยังชีพ ผูสูงอายุ คนพิการ และผูปวยเอดส
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยใหถือปฏิบัติตามระเบียบกรมประชาสงเคราะหวาดวยการจายเงิน
สงเคราะหเพื่อการยังชีพสําหรับผูสูงอายุ พ.ศ. 2543 ระเบียบกรมประชาสงเคราะหวาดวยการจายเงินเพื่อ
การยังชีพสํารับผูสูงอายุ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ระเบียบกรมประชาสงเคราะหวาดวยการจายเบี้ยยังชีพคนพิการ 
พ.ศ. 2539 และระเบียบกรมประชาสงเคราะหวาดวยการจายเงินอุดหนุนสงเสริมสวัสดิการผูปวยเอดส
ในชุมชน พ.ศ. 2543 ตอมากระทรวงมหาดไทยไดออกระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงิน
สงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 เพื่อใชเปนแนวทางปฏิบัติใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นสามารถใชงบประมาณของตนเองในการใหการสงเคราะหใหไดจํานวนคนและ
จํานวนเงินมากขึ้น โดยไดกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นใหทุกจังหวัดถือปฏิบัติ รายละเอียดตามที่อางถึง นั้น  
 เนื่องจากคณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2549 ปรับเพิ่มเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพ
ผูสูงอายุจากเดิมคนละ 300 บาทตอเดือน เปนคนละ 500 บาทตอเดือน ตั่งแต 1 ตุลาคม 2549 ประกอบกับ
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (กรมประชาสงเคราะหเดิม) ยกเลิกระเบียบกรมประชาสงเคราะหวาดวย
การจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพดังกลาวท้ัง 3 ฉบับ กระทรวงมหาดไทยจึงวางแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ
การจายเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ คนพิการ และผูปวยเอดส ดังนี้ 
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1. กระทรวงมหาดไทย จะจัดสรรเงินอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อจาย
เปนคาเบี้ยยังชีพใหแกผูสูงอายุ ในอัตราท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนดคนละ 500 บาทตอเดือน โดยจะทยอย
จัดสรรเงินใหตามที่กรมบัญชีกลางกําหนดตั้งแตเดือนกุมภาพันธ เปนตนไป โดยจัดสรรยอยหลังใหตั้งแต
เดือนตุลาคม 2549 ในกรณีท่ีองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดใหการสงเคราะห เบี้ยยังชีพผูสูงอายุในอัตรา
นอกเหนือจากที่รัฐอุดหนุนโดยใชงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเอง ขอใหองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นพิจารณาปรับเพิ่มเงินสงเคราะหไมนอยไปกวาอัตราที่คณะรัฐมนตรีกําหนด ยกเวนองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นใดไมมีงบประมาณเพียงพอหรือไมไดตั้งงบประมาณเพื่อการนี้ไว ก็ใหปรับเพิ่มใน
ปงบประมาณถัดไป หรือเมื่อมีฐานะการคลังเพียงพอก็ได (ท้ังนี้องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตองปรับ
เพิ่มเบี้ยยังชีพใหแกผูมีสิทธิจากเดิม 300 บาทตอเดือน เปนเงิน 500 บาทตอเดือน ใหครบถวนกอนจึงจะ
สามารถพิจารณาใหการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูสูงอายุรายใหมได) 

2. ใหจังหวัดแจงสํานักงานทองถิ่นจังหวัดและองคกรปกครองสวนทองถิ่นถือปฏิบัติใน
การดําเนินการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงิน
สงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 โดยอนุโลม สําหรับหลักเกณฑและ
วิธีการในการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ คนพิการ และผูปวยเอดส ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ปรากฏตามแนวทางการดําเนินงานดานการสงเคราะหเบี้ยยังชีพท่ีสงมาพรอมนี้ 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดแจงใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น ทุกแหงทราบและถือปฏิบัติ
ตอไป 
 

ขอแสดงความนับถือ 
สมชาย ชุมรัตน 

(นายสมชาย ชุมรัตน) 
รองปลัดกระทรวง ปฏิบัติราชการแทน 

ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
 
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
สํานักสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและการมีสวนรวม 
โทร.0-2241-9000 ตอ 4132 
โทรสาร. 0-2241-9000 ตอ 4102 
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แนวทางการดําเนินงานดานการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ คนพิการ  
และผูปวยเอดสขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปงบประมาณ 2550 

--------------------------------------- 

หลักการและเหตุผล 
ตามที่มีการถายโอนภารกิจดานการสงเคราะหเบี้ยยังชีพ ผูสูงอายุ คนพิการ และผูปวยเอดส 

ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยไดกําหนดใหถือปฏิบัติตามระเบียบกรมประชาสงเคราะหวาดวย
การจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพสําหรับผูสูงอายุ พ.ศ. 2543 และแกไขเพิ่มเติม ( ฉบับท่ี 2 ) พ.ศ. 2545 
ระเบียบกรมประชาสงเคราะหวาดวยการจายเบี้ยยังชีพคนพิการ พ.ศ. 2539 ระเบียบกรมประชาสงเคราะห
วาดวยการจายเงินอุดหนุนสงเสริมสวัสดิการผูปวยโรคเอดสในชุมชน พ.ศ. 2543 ในการดําเนินการ
จายเงินสงเคราะห ตอมากระทรวงมหาดไทยไดออกระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงิน
สงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 เพื่อใชเปนแนวทางปฏิบัติใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นสามารถใชงบประมาณของตนเองในการใหการสงเคราะหใหไดจํานวนคนและ
จํานวนเงินมากขึ้น โดยไดกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

บัดนี้ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ โดยความเห็นชอบจากกระทรวงการคลังไดมีคําสั่ง
ยกเลิกระเบียบกรมประชาสงเคราะหวาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพผูสูงอายุ คนพิการ และ
ผูปวยเอดส ดังกลาวขางตนเรียบรอยแลว กระทรวงมหาดไทยจึงไดกําหนดหลักเกณฑ วิธีการในการ
จายเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพดังกลาว ท้ังในสวนของเงินอุดหนุนจากสวนกลางและเงินที่จายจาก
งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน 

หลักเกณฑและวิธีการดําเนินงานดานการสงเคราะหเบี้ยยังชีพ 
 เพื่อใหสํานักงานทองถิ่นจังหวัดและองคกรปกครองสวนทองถิ่น ดําเนินการจายเงินสงเคราะห
เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ คนพิการ และผูปวยเอดส เปนไปดวยความสะดวก รวดเร็ว และตอเนื่อง และเกิดความ
คลองตัวในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดําเนินการดานการสงเคราะห เบี้ยยังชีพท้ัง  3 ประเภท 
กระทรวงมหาดไทย จึงกําหนดแนวทางปฏิบัติไว ดังนี้ 
 1. เมื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดรับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนจากสวนกลาง
เพื่อการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ คนพิการ และผูปวยเอดส ใหดําเนินการเชนเดียวกับเงินงบประมาณ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหถือปฏิบัติตามระเบียบกระทีรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงิน
สงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 โดยอนุโลม 
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สําหรับหลักเกณฑและข้ันตอนแนวทางปฏิบัติใหเปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย        
ดวนที่สุด ท่ี มท 0891.3/ว 3449 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2548 

2. กรณีท่ีองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีบัญชีรายช่ือสํารองของผูมีสิทธิไดรับการสงเคราะห
เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ คนพิการ และผูปวยเอดส ท่ีไดผานการคัดเลือกของคณะกรรมการตางๆ ไวท่ีจังหวัด 
ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นนําบัญชีรายช่ือดังกลาวรวมกับบัญชีรายชื่อสํารองขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นเขาเปนบัญชีเดียวกัน โดยใหนําบัญชีรายชื่อสํารองของจังหวัดจัดไวในลําดับตน เมื่อไดรับ
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนจากสวนกลาง ใหจายเงินสงเคราะหตามลําดับจนหมดบัญชี หรือหาก
ผูมีรายช่ือในบัญชีสํารองรายใดเสียชีวิตหรือขาดคุณสมบัติก็ใหพิจารณารายชื่อในลําดับถัดไป 

3. กรณีท่ีองคกรปกครองสวนทองถิ่นใดไมมีบัญชีรายชื่อสํารองตามขอ 2 เมื่อไดรับการ
จัดสรรเงินอุดหนุนจากสวนกลาง ใหนําเงินอุดหนุนที่ไดรับไปดําเนินการสงเคราะหใหแกผูมีรายชื่อ
ในบัญชีสํารองขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดเชนเดียวกับการสงเคราะหจากเงินงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

4. การคัดเลือกผูมีคุณสมบัติรายใหมและการปฏิบัติอื่นใดนอกจากที่กําหนดไวตามขอ 1-3 
ใหถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 

5. เงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ คนพิการ และผูปวยเอดส ใหจายในอัตรารายละ 500 บาท
ตอเดือน 

6. ในการดําเนินการจายเงินเบี้ยยังชีพ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ท่ีตั้งงบประมาณ
ของตนเองเพื่อสนับสนุนการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ คนพิการและผูปวยเอดส ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 
และตามแนวทางที่กําหนดไวในหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว 3449 ลงวันที่ 
19 ตุลาคม 2548 ยังคงปฏิบัติตอไป ยกเวน เบี้ยยังชีพผูสูงอายุใหจายในอัตรารายละ 500 บาทตอเดือน 

7. วิธีการพิจารณาคัดเลือกผูมีสิทธิไดรับการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ คนพิการ และ
ผูปวยเอดส รายใหม สําหรับงบประมาณที่ไดรับการอุดหนุนจากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ใหถือ
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2548 โดยอนุโลม  

8. การดําเนินการดานอื่นๆ นอกเหนือจากที่กําหนดไวตามแนวทางนี้ ใหถือปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ท่ี มท 0891.3/ว 3449 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2548 

---------------------------- 
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ดวนที่สุด 
ท่ี มท 0891 .3 /ว 3449  กระทรวงมหาดไทย 
  ถนนอัษฏางค กรุงเทพ ฯ 10200 
 19 ตุลาคม 2548 
เรื่อง ซักซอมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพ

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 
เรียน ผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด 
อางถึง 1. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ท่ี มท 0810.4/7961 ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2546  
  2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ท่ี มท 0810.4/8127 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2546  
สิ่งท่ีสงมาดวย 1. สําเนาระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 จํานวน  1  ชุด 
 2. แนวทางปฏิบัติตามระเบียบ ฯ จํานวน  1  ชุด 
 3. แบบพิมพ ฯ จํานวน  4  ฉบับ 

 ตามหนังสือท่ีอางถึง กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นไดแจงแนวทางการดําเนินการ  
ใชจายเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการสงเคราะหเบี้ยยังชีพคนชรา คนพิการและผูปวยเอดส ใหทุกจังหวัด
แจงองคกรปกครองสวนทองถิ่นในพื้นที่ถือปฏิบัติ นั้น 

 กระทรวงมหาดไทยไดพิจารณาแลวเห็นวางบประมาณที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ไดรับการอุดหนุนเพื่อการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ คนพิการและผูปวยเอดส ไมเพียงพอกับจํานวน
ผูมีสิทธิไดรับการสงเคราะหในพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จึงไดจัดทํารางระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยวาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นซึ่งไดรับการถายโอนภารกิจการสงเคราะหเบี้ยยังชีพ
ผูสูงอายุ คนพิการและผูปวยเอดส สามารถใหการสงเคราะหผูดอยโอกาสดังกลาวไดอยางทั่วถึงมากขึ้น 
โดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยไดโปรดลงนามในรางระเบียบดังกลาวแลว และระเบียบดังกลาว
จะมีผลใชบังคับนับถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 เพื่อเปนการเตรียมความพรอมใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นจึงขอไดโปรดแจงให
องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ ดังนี้  
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 1. ในกรณีองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากกรม
สงเสริมการปกครองทองถิ่น เพื่อสนับสนุนเปนเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ คนพิการและผูปวยเอดส ใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ดําเนินการดังนี้ 
  1.1 เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ใหจายเงินในอัตรารายละ 300 บาท/เดือน ตามระเบียบ
กรมประชาสงเคราะหวาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพผูสูงอายุ พ.ศ. 2543 และที่แกไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และหนังสือท่ีอางถึง 1.  
  1.2 เบี้ยยังชีพคนพิการ ใหจายเงินในอัตรารายละ 500 บาท/เดือน ตามระเบียบ
กรมประชาสงเคราะหวาดวยการจายเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ พ.ศ. 2539 และหนังสือท่ีอางถึง 2.  
  1.3 เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส ใหจายเงินในอัตรารายละ 500 บาท/เดือน ตามระเบียบ
กรมประชาสงเคราะหวาดวยการจายเงินอุดหนุนสงเสริมสวัสดิการผูปวยเอดสในชุมชน พ.ศ. 2543 และ
หนังสือท่ีอางถึง 2.  
 2. ในกรณีที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความประสงคจะตั้งงบประมาณของตนเอง 
เพื่อสนับสนุนการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ คนพิการและผูปวยเอดส เพื่อใหไดจํานวนคนและจํานวนเงิน
มากกวาท่ีรัฐจัดสรรใหตามขอ 1 ใหถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงินสงเคราะห
เพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 และแนวทางปฏิบัติฯ ท่ีแนบมาพรอมนี้ 

 จึงเรียนมาเพื่อแจงใหสํานักงานทองถิ่นจังหวัดและองคกรปกครองสวนทองถิ่นได
ทราบและถือปฏิบัติตอไป 

ขอแสดงความนับถือ 
สมศักดิ์ แกวสุทธิ 

(นายสมศักดิ์ แกวสุทธิ) 
ผูวาราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

รักษาการในตําแหนง รองปลัดกระทรวงมหาดไทย 
ปฏิบัติหนาท่ีหัวหนากลุมภารกิจดานพัฒนาชุมชนและสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

 
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
สํานักสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและการมีสวนรวม 
โทร.0-2241-9000 ตอ 4134 
โทรสาร. 0-2241-9000 ตอ 4135 
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ท่ี พม 0301.4/ 131  กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 
  ถนนกรุงเกษม กทม.10100 

 4 มกราคม 2550 

เรื่อง แจงคําสั่งยกเลิกระเบียบกรมประชาสงเคราะห 

เรียน อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

สิ่งท่ีสงมาดวย  1. สําเนาหนังสือกรมบัญชีกลาง ท่ี กค 0409.6/14705 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2549 
 2. สําเนาคําสั่งกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการท่ี 1804/2549 ลงวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2549 

 ตามที่มีการถายโอนภารกิจดานการสงเคราะหเบี้ยยังชีพคนพิการ ผูสูงอายุ และผูปวยเอดส
ตามระเบียบกรมประชาสงเคราะหวาดวยการจายเบ้ียยังชีพคนพิการ พ.ศ. 2539 ระเบียบวาดวยกรม
ประชาสงเคราะหวาดวยการจายเงินอุดหนุนสงเสริมสวัสดิการผูปวยโรคเอดสในชุมชน พ.ศ. 2543 ระเบียบ
กรมประชาสงเคราะหวาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพสําหรับผูสูงอายุ พ.ศ. 2543 และระเบียบ
กรมประชาสงเคราะหวาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพสําหรับผูสูงอายุ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 
ใหกระทรวงมหาดไทยดําเนินการตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และปจจุบันกระทรวงมหาดไทยไดกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ 
และเงื่อนไขในการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นแลว ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น            
พ.ศ. 2548 

 ดังนั้น เพื่อใหสอดคลองกับการปฏิบัติงานตามภารกิจและโครงสรางขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นและลดปญหาการปฏิบัติงานที่ซ้ําซอน กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ โดยความเห็นชอบ
จากกระทรวงการคลังไดมีคําสั่งยกเลิกระเบียบกรมประชาสงเคราะหวาดวยการจายเบี้ยยังชีพคนพิการ 
พ.ศ. 2539 ระเบียบกรมประชาสงเคราะหวาดวยการจายเงินอุดหนุนสงเสริมสวัสดิการผูปวยโรคเอดส
ในชุมชน พ.ศ. 2543 ระเบียบกรมประชาสงเคราะหวาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพสําหรับ
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ผูสูงอายุ พ.ศ. 2543 และระเบียบกรมประชาสงเคราะหวาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพสําหรับ
ผูสูงอายุ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 เรียบรอยแลว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งท่ีสงมาดวย 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 
 

ขอแสดงความนับถือ 
พนิตา กําภู ณ อยุธยา 

(นางพนิตา กําภู ณ อยุธยา) 
อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 

 
 
 
 
กองกลาง 
ฝายนิติการ 
โทร. 0-2659-6293 
โทรสาร 0-2282-2568 
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ท่ี กค 0409.6/ 14705  กรมบัญชีกลาง 
  ถนนพระราม 6 กทม. 10400 
 20 ธันวาคม 2549 
เรื่อง  ยกเลิกระเบียบกรมประชาสงเคราะหวาดวยการจายเงินเบี้ยยงัชีพสําหรับผูพิการ พ.ศ. 2539  

ระเบียบกรมประชาสงเคราะหวาดวยการจายเงนิสงเคราะหเพื่อการยังชีพสําหรบัผูสูงอายุ พ.ศ. 2543 
 ระเบียบกรมประชาสงเคราะหวาดวยการจายเงนิสงเคราะหเพือ่การยงัชีพสําหรับผูสูงอายุ (ฉบับที่ 2) 

พ.ศ. 2545 และระเบียบกรมประชาสงเคราะหวาดวยการจายเงินอุดหนุนสงเสริมสวัสดิการผูปวย
เอดสในชุมชน พ.ศ. 2543 

เรียน อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 
อางถึง หนังสือกรมพฒันาสังคมและสวัสดิการ ท่ี พม 0301.4/17263 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2549 และที่       

พม 0301.4/18990 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2549  

 ตามที่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการแจงวา ไดมีการถายโอนภารกิจดานการสงเคราะหเบี้ยยัง
ชีพคนพิการตามระเบียบกรมประชาสงเคราะหวาดวยการจายเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ พ.ศ. 2539 ระเบียบ
กรมประชาสงเคราะหวาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพสําหรับผูสูงอายุ พ.ศ. 2543 ระเบียบ
กรมประชาสงเคราะหวาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพสําหรับผูสูงอายุ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 
และระเบียบกรมประชาสงเคราะหวาดวยการจายเงินอุดหนุนสงเสริมสวัสดิการผูปวยเอดสในชุมชน 
พ.ศ. 2543 ตามพระราชกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2542 ใหกระทรวงมหาดไทยดําเนินการ ซึ่งปจจุบันกระทรวงมหาดไทยไดกําหนดหลักเกณฑ 
วิธีการและเงื่อนไขการไดรับกรณีดังกลาวเปนระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงินสงเคราะห
เพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 เพื่อไมใหเกิดปญหาในการปฏิบัติดานการ
เบิกจายเงิน กรมฯ จึงขอความเห็นชอบกรมบัญชีกลางยกเลิกระเบียบกรมประชาสงเคราะหท้ังสี่ฉบับ
ดังกลาว และใชระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 เพียงฉบับเดียวความละเอียดแจงแลว นั้น 

  กรมบัญชีกลางโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลังพิจารณาแลว ขอเรียนวามติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2547 เห็นชอบใหกระทรวง กรม รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานของรัฐ
ทุกแหงจัดทําแผนพัฒนากฎหมายของแตละกระทรวง และหนวยงาน เพื่อปฏิบัติหนาท่ีพัฒนากฎหมายให
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สอดคลองกับการปรับโครงสรางทางเศรษฐกิจและการพัฒนาของประเทศโดยมุงเนนใหมีกรอบนโยบาย
และแนวทางในการพัฒนากฎหมายที่กําหนดใหกระทรวง กรม และรัฐวิสาหกิจ ถือเปนแนวปฏิบัติในการ
พัฒนากฎหมายประการหนึ่ง คือ การยกเลิกกฎหมายที่ไมมีการบังคับใชในปจจุบัน ลดและเลิกกฎหมาย 
หรือกฎระเบียบที่กอใหเกิดความยุงยาก ซ้ําซอน หรือมีกระบวนการหรือข้ันตอนที่ลาชาตอการปฏิบัติ
หนาท่ีของสวนราชการอื่น ดังนั้น เพื่อใหสอดคลองกับการปฏิบัติงานตามภารกิจและโครงสรางของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นและลดปญหาการปฏิบัติงานซ้ําซอนและเพื่อใหสอดคลองกับมติ
คณะรัฐมนตรีดังกลาว จึงเห็นควรใหยกเลิกระเบียบกรมประชาสงเคราะหวาดวยการจายเงินเบี้ยยังชีพ
คนพิการ พ.ศ. 2539 ระเบียบกรมประชาสงเคราะหวาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพสําหรับ
ผูสูงอายุ พ.ศ. 2543 ระเบียบกรมประชาสงเคราะหวาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพสําหรับ
ผูสูงอายุ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และระเบียบกรมประชาสงเคราะหวาดวยการจายเงินอุดหนุนสงเสริม
สวัสดิการผูปวยโรคเอดสในชุมชน พ.ศ. 2543 ตามที่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการเสนอ 

  จึงเรียนมาเพือ่โปรดทราบ 
 

ขอแสดงความนับถือ 
สมภพ บัณฑรวิพากษ 

(นายสมภพ บัณฑรวิพากษ) 
รองอธิบดี รักษาราชการแทน 

อธิบดีกรมบัญชีกลาง 
 
 
 
สํานักมาตรฐานดานกฎหมายและระเบียบการคลัง 
กลุมกฎหมายและระเบียบดานคาใชจายในการบริหาร 
โทร. 0-2273-9984 
 
 
 
 



มาตรฐานการพัฒนาการดําเนินงานดานเอดส 
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คําสั่งกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 

ที่ 1804 / 2549 
 

 เรื่อง ยกเลิกระเบียบกรมประชาสงเคราะหวาดวยการจายเบี้ยยังชีพคนพิการ พ.ศ. 2539  
  ระเบียบกรมประชาสงเคราะหวาดวยการจายเงินอุดหนุนสงเสริมสวัสดิการผูปวยโรคเอดส 
  ในชุมชน พ.ศ. 2543 ระเบียบกรมประชาสงเคราะหวาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพ 
  สําหรับผูสูงอายุ พ.ศ. 2543 และระเบียบกรมประชาสงเคราะหวาดวยการจายเงินสงเคราะห 
  เพื่อการยังชีพสาํหรับผูสูงอายุ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 

…………………………. 
 

 ตามที่มีการถายโอนภารกิจดานการสงเคราะหเบี้ยยังชีพคนพิการ ผูสูงอายุ และผูปวยเอดส 
ตามระเบียบกรมประชาสงเคราะหวาดวยการเบิกจายเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ พ.ศ. 2539 ระเบียบกรม
ประชาสงเคราะหวาดวยการจายเงินอุดหนุนสงเสริมสวัสดิการผูปวยโรคเอดสในชุมชน พ.ศ. 2543 
ระเบียบกรมประชาสงเคราะหวาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพสําหรับผูสูงอายุ พ.ศ. 2543 
ระเบียบกรมประชาสงเคราะหวาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพสําหรับผูสูงอายุ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 
2545 ใหกระทรวงมหาดไทยดําเนินการตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 

 เนื่องจาก ปจจุบันกระทรวงมหาดไทยไดกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการจายเงิน
สงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นแลว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
จายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 ดังนั้น เพื่อใหสอดคลองกับ
การปฏิบัติงานตามภารกิจและโครงสรางขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและลดปญหาการปฏิบัติงานท่ี
ซ้ําซอน กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ โดยความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง จึงมีคําสั่งดังตอไปนี้ 

 1. ยกเลิกระเบียบกรมประชาสงเคราะหวาดวยการจายเบี้ยยังชีพคนพิการ พ.ศ. 2539 
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 2. ยกเลิกระเบียบกรมประชาสงเคราะหวาดวยการจายเงินอุดหนุนสงเสริมสวัสดิการผูปวย
โรคเอดสในชุมชน พ.ศ. 2543  
 3. ยกเลิกระเบียบกรมประชาสงเคราะหวาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพสําหรับ
ผูสูงอายุ พ.ศ. 2543 
 4. ยกเลิกระเบียบกรมประชาสงเคราะหวาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพสําหรับ
ผูสูงอายุ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
 
 ท้ังนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป  
 

สั่ง ณ วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2549 
พนิตา กําภู ณ อยุธยา 

(นางพนิตา กําภู ณ อยุธยา) 
อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 

 
 


