
แนวทางการรับบริจาคเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุและการส่งเงินบริจาคเข้ากองทุนผู้สูงอายุ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 ได้มีมติเห็นชอบมาตรการให้เงินช่วยเหลือ     
เพ่ือการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560 เห็นชอบร่าง
พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ เพ่ือรองรับการด าเนินมาตรการให้
เงินช่วยเหลือเพ่ือการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยเพ่ือช่วยเหลือให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
  คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 ได้มีมติรับทราบแนวทางการด าเนินโครงการ
บริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุ โดยมีผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการลงทะเบียนเพื่อรับสวัสดิการแห่ง
รัฐ จ านวน 3.6 ล้านคน โดยเริ่มโครงการตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560  
  ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการรับแจ้งบริจาคเบี้ยผู้สูงอายุและการส่งเงินบริจาคเข้ากองทุน
ผู้สูงอายุขององค์กรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปได้ด้วยความเรียบร้อย จึงได้ก าหนดแนวทางในการ
ด าเนินการดังกล่าว ดังนี้ 

  1. การประชาสัมพันธ์  
   1.1ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชาสัมพันธ์การรับแจ้งบริจาคเบี้ยยังชีพ          
ให้ผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไปได้รับทราบอย่างทั่วถึง โดยใช้ตัวอย่างข้อความ
ประชาสัมพันธ์การแจ้งรับบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ โดยให้ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ในที่ท าการ/ส านักงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ชุมชนหรือสถานที่ที่เห็นว่าเหมาะสม 
   1.2 ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางสื่อต่างๆ ตามท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้มี 
เช่น เว็บไซด์ เสียงตามสาย การประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ ฯลฯ เพ่ือสร้างการรับรู้และเพ่ือสร้างความเข้าใจใน
วัตถุประสงค์ของโครงการแก่ประชาชนให้มากที่สุด 

  2. ขั้นตอนการรับแจ้งบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
   2.1ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดสถานที่รับแจ้งการบริจาค เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
และติดป้ายรับแจ้งการบริจาคให้ประชาชนเห็นได้ชัดเจน หรืออาจพิจารณาก าหนดรับแจ้งการบริจาคหมุนเวี ยน
ไปตามหมู่บ้าน/ชุมชนอย่างทั่วถึง  กรณีมีผู้ประสงค์บริจาคแต่ไม่สะดวกในการเดินทางให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจัดเจ้าหน้าที่ไปรับบริจาคที่บ้าน เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพที่ประสงค์
บริจาค 
   2.2 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งผู้สูงอายุที่ประสงค์จะรับบริจาคเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุให้น าหลักฐานดังต่อไปมาเสดงความประสงค์ ได้แก่ 
    1. บัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกโด ยหน่วยงานของรัฐที่มีรูป
ถ่าย พร้อมส าเนา 
    2. หนังสือมอบอ านาจพร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้รับมอบ
และผู้มอบอ านาจ (กรณีมีการมอบอ านาจ) 
   2.3 การยื่นค าขอบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ให้ผู้สูงอายุยื่นค าขอบริจาคด้วยตนเอง 
หรือในกรณีที่มีความจ าเป็นผู้สูงอายุไม่สามารถยื่นค าขอบริจาคได้ด้วยตนเอง (อาจมอบอ านาจให้ผู้อ่ืนยื่นค าขอ
บริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ พร้อมเอกสารหลักฐานตามข้อ 2.2) 
   2.4ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบข้อมูลการบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุด้วย
ความละเอียดรอบคอบ เพื่อมิให้เกิดข้อผิดพลาดในภายหลังได้ 
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   2.5 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งผู้สูงอายุที่ประสงค์บริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุว่า
เมื่อได้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับทราบแล้ว จะ
ด าเนินการน าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่ได้บริจาคเข้ากองทุนผู้สูงอายุในเดือนถัดไปเป็นประจ าทุกเดือนจนกว่าจะแจ้ง
ความประสงค์ขอยกเลิกการบริจาค 
    1. กรณีผู้สูงอายุยื่นความประสงค์ บริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ภายในวันที่              
15 ของเดือน จะเริ่มน าเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่ได้บริจาคเพ่ือส่งเข้ากองทุนผู้สูงอายุในเดือนถัดไป 
    2. กรณีผู้สูงอายุยื่นความประสงค์ บริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ หลังจากวันที่              
15 ของเดือน จะเริ่มน าเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่ได้บริจาคเพ่ือส่งเข้ากองทุนผู้สูงอายุในเดือนถัดจากเดือนถัดไป 
   2.6ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศรายชื่อผู้สูงอายุ (ทั้งรายเดิมและรายใหม่)ที่
บริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุให้ได้รับทราบโดยทั่วกัน เป็นประจ าทุกเดือน 

  3. การบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพ 
   ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท าการบันทึกข้อมูลผู้สูงอายุที่มีความประสงค์บริจาค
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ โดยเข้าไปแก้ไขข้อมูล ส่วนบุคคลของผู้สูงอายุเลือก ท าเครื่องหมายในช่อง บริจาคเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และท าการบันทึกข้อมูล 

  4.การส่งเงินบริจาคเข้ากองทุนผู้สูงอายุ 
4.1 ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ทุกจังหวัด เปิดบัญชี

กับ ธนาคารกรุงไทย หรือ ธนาคารเพ่ือการเกษตร และสหกรณ์การเกษตร  (ธ.ก.ส.) ชื่อบัญชี “กองทุนผู้สูงอายุ
ส าหรับเงินบริจาคเพ่ือการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยจังหวัด…..” 

4.2 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวบรวมรายชื่อผู้สูงอายุที่มีความประสงค์บริจาค
เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นวางฎีกาเบิกเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ โดยแยกเป็น 2 
ฎีกา ดังนี ้

(1) จ่ายเพื่อโอนเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ 1 ฎีกา  
(2) จ่ายเพื่อโอนเข้าบัญชี ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

จังหวัด ตามขอ้ 4.1 
ส าหรับเอกสารขอเบิกประกอบฎีกาตามข้อ (1) ใช้ใบส าคัญรับเงินและหลักฐานการ

โอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ ส่วนการวางฎีกาเบิกเงินโอนตาม (2) ใช้เอกสารประกอบฎีกาคือใบแจ้งการบริจาค
และใบโอนเงินเข้าบัญชีส านักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัด  

การบันทึกบัญชี ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับเงินค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเป็นรายได้ 
และบันทึกบัญชีดังนี้  

-สมุดเงินสดรับ เดบิต เงินฝากธนาคาร เครดิต เงินรายรับ 
- ทะเบียนเงินรายรับ เดบิต เงินรายรับ เครดิต เงินอุดหนุทั่วไปตามอ านาจ

หน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกท า 
เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ่ายเงิน ไม่ว่าจะโอนเข้าบัญชีผู้มีสิทธิรับเงินหรือโอน

เข้าบัญชีส านักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดให้บันทึกบัญชี ดังนี้ 
- สมุดเงินสดจ่าย เดบิต งบกลาง เครดิต เงินฝากธนาคาร 
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4.2 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเตรียมข้อมูลผู้บริจาคและส าเนาใบน าฝาก
ธนาคารให้ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเป็นประจ าทุกเดือนภายในวันที่ 15 ของทุก
เดือน 

4.3 กองทุนผู้สูงอายุจัดส่งใบเสร็จรับเงินให้ผู้บริจาค โดยผ่านทางส านักงานพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดทุกเดือน 

  5. สิ่งที่ผู้บริจาคเบี้ยยังชีพจะได้รับ 
5.1 เหรียญเชิดชูเกียรติ เพื่อเป็นการตอบแทนการเสียสละเงินเบี้ยยังชีพที่จะน าไป

ให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ โดยกองทุนผู้สูงอายุจะจัดส่งเหรียญให้แก่ส านักงานพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์จังหวัดแต่ละจังหวัด เพื่อน าไปแจกจ่ายให้ผู้บริจาคต่อไป 

5.2 สิทธิในการหักค่าลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 1 เท่าของเงินบริจาค 

  6. การยกเลิกการบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
   การยกเลิกการบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้บริจาคจะต้องบริจาคต่อเนื่องไม่น้อยกว่า               
12 เดือน (1 ปี) โดยให้ยื่นค าขอยกเลิกการบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามแบบ ณ ที่ท าการ/ส านักงานที่ได้ยื่นค าขอ
บริจาคเบี้ยยังชีพไว้ และจะได้รับเบี้ยยังชีพในเดือนถัดไป จากเดือนที่ครบก าหนด 12 เดือน (1 ปี) ที่บริจาค 
เมื่อได้มีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลแล้ว 

  7. การยื่นค าร้องขอบริจาคที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ส าหรับผู้สูงอายุที่มีภูมิล าเนาต่างจังหวัด ที่อาศัยอยู่ในกรุงเ ทพฯ ซึ่งได้รับเบี้ยยังชีพ

จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนๆ (ยกเว้น กรุงเทพฯ) เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวก สามารถยื่นค าร้องขอ
บริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุพร้อมหลักฐานได้ที่ กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถ่ินส่วนส่งเสริมการพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิต อาคาร 2 ชั้น 1 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ถนนนครราชสีมา เขต
ดุสิต กรุงเทพฯโทร 02-2419000 ต่อ 4131 , 4135 

  8. การรายงาน 
   ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานสรุปยอดการรับบริจาคตามแบบให้ส านักงาน
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ภายในวันที่ 20ของทุกเดือน และให้ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดสรุปยอดการรับบริจาคเป็นภาพรวมของจังหวัดจัดส่งให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นภายในวันที่ 25 
ของทุกเดือน 


