แนวทางการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ตามความนัยข้อ ๗ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการ
ให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๓ กาหนดให้ภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปีให้คนพิการ
ลงทะเบียนและยื่นคาขอรับเงินเบี้ยความพิการในปีงบประมาณถัดไปด้วยตนเองต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
ตนมีภูมิลาเนา ณ ที่ทาการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือสถานที่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกาหนด ดังนั้น
เพื่อให้การดาเนินงานด้านสวัสดิการเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยในแนวทางเดียวกัน และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมด้านข้อมูลในการเสนอขอ
งบประมาณเบี้ ยความพิการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงได้กาหนดแนวทางการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิ
รับเงินเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้
๑. การเตรียมการก่อนรับลงทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยความพิการ
๑.๑ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นาบัญชีรายชื่อคนพิการที่มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยความพิการ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๓ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ทั้งหมดมาตรวจสอบสิทธิ สถานะความพิการ และการ
ดารงชีวิตอยู่ของคนพิการโดยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ ทั้งนี้โดยการจัดพิมพ์หรือประสานการจัดพิมพ์ข้อมูลจาก
สานักทะเบียนท้องถิ่นหรือสานักทะเบียนอาเภอ เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการตรวจสอบคุณสมบัติ คนพิการ
กรณีคนพิการที่เสียชีวิตแล้ว และให้ตรวจสอบกรณีคนพิการที่เสียชีวิตแล้วแต่ยังไม่ได้มี การจาหน่ายรายชื่อออก
จากทะเบียนราษฎร เพื่อไม่ให้เกิดการทุจริตสวมสิทธิในการขอรับเงินเบี้ยความพิการ
๑.๒ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการประชาสัมพันธ์ ให้คนพิการรายใหม่ที่ยังไม่เคย
ลงทะเบียนมาก่อน ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๖ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๓ รวมทั้งคนพิการ
ที่ย้ายภูมิลาเนาเข้ามาใหม่ ก่อนหรือภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘ ในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งยัง
ไม่ได้ขึ้นทะเบียน ตามข้อ ๘ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้รับทราบถึงคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ
ขั้นตอน และเอกสารหลักฐานประกอบ การยื่นคาขอรับเงินเบี้ยความพิการ วัน เวลา และสถานที่ ในการยื่นคาขอ
ลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ ตั้งแต่ก่อนวันรับลงทะเบียนไปจนถึงวันสิ้นสุดการรับลงทะเบียน
๑.๓ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการประชาสัมพันธ์คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ การเตรียม
เอกสารหลักฐาน ประกอบการยื่นคาขอรับเงินเบี้ยความพิการและกาหนดวัน เวลา และสถานที่ การรับลงทะเบียน
ผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการในรูปแบบต่างๆ ตามความเหมาะสมให้ครอบคลุมและทั่วถึงในพื้นที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น โดยใช้ตัวอย่างข้อความประชาสัมพันธ์การรับเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รวมทั้งอาจจัดทาป้ายประชาสัมพันธ์ติดตั้งไว้ในที่สาธารณะประจาหมู่บ้านหรือชุมชน
การประชาสัมพันธ์ ทางวิทยุหมู่บ้านหรือชุมชน และที่ประชุมประจาหมู่บ้านหรือชุมชน เป็นต้น
๑.๔ ให้ องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น พิจ ารณากาหนดวัน เวลา และสถานที่ รับ ลงทะเบีย น
ผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการตามความเหมาะสม หรือตามที่ได้ดาเนินการประชาสัมพันธ์กาหนดวัน เวลา และ
สถานที่รับลงทะเบียนไว้ล่วงหน้าแล้ว โดยพิจารณากาหนดจัดสถานที่รับลงทะเบียนหมุนเวียนไปตามหมู่บ้านหรือ
ชุมชนอย่างทั่วถึงเพื่อเป็นการอานวยความสะดวกแก่คนพิการ ทั้งในวันทาการและวันหยุดราชการ
/ ๒. ขั้นตอน ...

-๒๒. ขั้นตอนการรับลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยความพิการ
๒.๑ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการจัดให้มีการลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ
รายใหม่ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๖ แห่งระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๕๓
รวมทั้งคนพิการที่ย้ายภูมิลาเนาเข้ามาใหม่ ก่อนหรือภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘ ในพื้นที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ซึ่งยังไม่ได้ขึ้นทะเบียน ตามข้อ ๘ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการ
ให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยกาหนดรับลงทะเบียนภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘
๒.๒ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้งคนพิการที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามข้อ ๖ แห่งระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๓
และผู้ที่ย้ายภูมิลาเนาที่มีความประสงค์จะยื่นคาขอลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการดาเนินการ ดังนี้
๒.๒.๑ คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการจะต้องนาเอกสารหลักฐานประกอบแบบคาขอลงทะเบียนขอรับ
เงินเบี้ยความพิการ ดังนี้
(๑) บัตรประจาตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิ การ
(๒) ทะเบียนบ้าน
(๓) สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร สาหรับกรณีที่ผู้ขอรับเงินเบี้ยความพิการประสงค์
ขอรับเงินเบี้ยความพิการผ่านธนาคาร
(๔) บัตรประจาตัวประชาชนของผู้ดูแลคนพิการ กรณีเป็นผู้ยื่นคาขอแทนคนพิการ
๒.๒.๒ ในการยื่นคาขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ จะต้องแสดงความประสงค์ในการขอรับ
เงินเบี้ยความพิการโดยวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(๑) รับเงินสดด้วยตนเอง
(๒) รับเงินสดโดยผู้ดูแลคนพิการ
(๓) โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มีสิทธิ
(๔) โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้ดูแลคนพิการ
๒.๒.๓ ให้ คนพิการที่มีคุณ สมบัติ ครบและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๖ แห่ งระเบีย บ
กระทรวงมหาดไทยฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ยื่นคาขอลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยความพิการด้วยตนเอง หรือในกรณีที่คนพิการ
เป็นผู้เยาว์ซึ่งมีผู้แทนโดยชอบธรรม คนเสมือนไร้ความสามารถ หรือคนไร้ความสามารถ ให้ผู้แทนโดยชอบธรรม
ผู้พิทักษ์ หรือผู้อนุบาล แล้วแต่กรณี ยื่นคาขอแทนโดยแสดงหลักฐานการเป็นผู้แทนดังกล่าว ทั้งนี้สาหรับคนพิการ
กรณีอื่น ซึ่งไม่อาจยื่นคาขอได้ด้วยตัวเองให้ผู้ดูแลคนพิการยื่นคาขอแทนโดยให้ผู้ที่เชื่อถือได้รับรองสถานะของ
คนพิการ แต่ต้องนาหลักฐานของคนพิการและผู้ดูแลคนพิการไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ด้วย โดยให้กรอกรายละเอียด
ตามแบบคาขอลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยความพิการให้ถูกต้องครบถ้วนและให้ยื่นคาขอลงทะเบียนประกอบกับเอกสาร
หลักฐานของคนพิการ พร้อมกับสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ดูแลคนพิการภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗
และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาตรวจสอบด้วยความละเอียดรอบคอบ
๒.๒.๔ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกาหนดวัน เวลา และสถานที่ปิดประกาศให้คนพิการ
ที่มาลงทะเบียนยื่นคาขอรับเงินเบี้ยความพิการได้รับทราบ และสามารถตรวจสอบสิทธิจากประกาศ เรื่อง บัญชี
รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการฯ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
๒.๒.๕ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งรายละเอียดแก่คนพิการ หรือผู้ดูแลคนพิการที่มี
สิทธิได้รับเงินเบี้ยความพิการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ว่าจะได้รับเงินเบี้ยความพิการตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๙
ถึง เดือนกันยายน ๒๕๖๐ ในอัตราเดือนละ ๘๐๐ บาท ภายในวันที่ ๑๐ ของทุกเดือน ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จะจ่ ายเงิน โดยวิธี ใดวิธีห นึ่ ง ตามความประสงค์ ที่ร ะบุ ไ ว้ในแบบคาขอลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ย ความพิก าร
/ ๒.๒.๖ ให้องค์กร …

-๓๒.๒.๖ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งคนพิการ หรือผู้ดูแลคนพิการ ผู้แทนโดยชอบธรรม
ผู้พิทักษ์ ผู้อนุบาล แล้วแต่กรณี ได้รับทราบถึงสิทธิกรณีที่ย้ายภูมิลาเนาไปอยู่ที่อื่นในระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
ว่าสิทธิในการรับเงินของคนพิการนั้นจะได้รับเงินเบี้ยความพิการตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๙ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๐
และเพื่อเป็นการรักษาสิทธิให้ต่อเนื่อง ในการรับเงินเบี้ยความพิการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ตั้งแต่เดือน
ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๑) คนพิการจะต้องไปลงทะเบียนยื่นคาขอรับเงินเบี้ยความพิการ ณ ที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙ ที่เปิดให้มีการลงทะเบียนยื่นคาขอรับเงินเบี้ยความพิการ
๒.๓ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทาประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เมื่อเสร็จสิ้นการจัดให้มีการขึ้นทะเบียนเบี้ยความพิการภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘ แล้ว
และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยในที่สาธารณะ ภายในวันศุกร์ที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดาเนินการบันทึกข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการรายใหม่ที่มาลงทะเบียนภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘
ในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพฯ พร้อมทั้งปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องตรงกับข้อเท็จจริงจานวน
ผู้มีสิทธิรับเงินเบีย้ ความพิการทีป่ ิดประกาศใน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จะใช้เป็นข้อมูลในการจัดสรรงบประมาณเงินเบี้ยความพิการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป
๒.๔ แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานข้อมูลจานวนคนพิการที่มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยความพิการ
ทั้งหมดตามแบบสรุปงบหน้าข้อมูลจานวนคนพิการที่มีสิทธิรับเบี้ยความพิการฯ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แบบ พก.๑) พร้อมสาเนาประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จานวน ๑ ชุด โดยเทศบาลตาบลและองค์การ
บริหารส่วนตาบล จัดส่งให้สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอาเภอ ภายในวันศุกร์ที่ ๒๕ ธันวาคม 2558 เพื่อรวบรวม
ส่งให้สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ภายในวันศุกร์ที่ ๘ มกราคม 255๙ สาหรับเทศบาลนครและ
เทศบาลเมืองจัดส่งให้สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ภายในวันศุกร์ที่ ๒๕ ธันวาคม 255๘
๒.๕ ให้สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด รวบรวมและจัดเก็บประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อ
ผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร้อมทั้งแบบ
สรุปงบหน้าข้อมูลจานวนคนพิการที่มีสิทธิรับเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ได้มีการลงนามรับรองจากผู้บริหารท้องถิ่นไว้ที่สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ทั้งนี้
ให้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒.๖ ให้ สานั กงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดรายงานข้อมูลจานวนคนพิการที่มีสิทธิ
ได้รับเบี้ยความพิการในภาพรวมของจังหวัดโดยแยกเป็นรายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแบบสรุปงบหน้า
ข้อมูลจานวนคนพิการที่มีสิทธิรับเบี้ยความพิการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของจังหวัด (แบบ พก.๒)
ที่ได้มีการลงนามรับรองความถูกต้องจากท้องถิ่นจังหวัดแล้ว พร้อมกับบันทึกข้อมูลลงในแผ่นบันทึกข้อมูล (CD)
จัดส่งให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่ น ภายในวัน พุธที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๙ โดยสามารถส่งข้อมูลได้ทาง
โทรสารหมายเลข ๐-๒๒๔๑-๙๐๐๐ ต่อ ๔๑๐๓ หรือทาง e-mail : dla0891_3@dla.go.th สาหรับใช้เป็น
ข้อมูลในการจัดทาคาของบประมาณ และประกอบการจัดสรรงบประมาณเบี้ยความพิการ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อไป
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