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ค าน า 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาดี งานพัฒนาชุมชน มีบทบาทหน้าที่ในการจัดสวัสดิการสังคมให้กับ
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลนาดี และส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับบุคคลเหล่านี้
รวมทั้งมีบทบาทหน้าที่ในการด าเนินการรับลงทะเบียน ผู้สูงอายุเพ่ือรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุการรับ
ลงทะเบียนคนพิการเพ่ือรับเงินเบี้ยความพิการ และรับค าร้องผู้ป่วยเอดส์เพ่ือรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์รวมทั้ง
การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพฯ ให้กับบุคคลดังกล่าว โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงิน
สงเคราะห์ เพ่ือการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 
หลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง
ปัจจุบัน และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยความ พิการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2553 และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน ดังนั้นเพ่ือให้ประชาชนที่มาขอรับบริการได้มีความเข้าใจที่
ถูกต้องมีแนวทางในการปฏิบัติที่ชัดเจน ซึ่งจะน าไปสู่ความสะดวก รวดเร็ว และถูกต้องในการขอรับบริการใน
เรื่องดังกล่าวองค์การบริหารส่วนต าบลนาดี จึงได้จัดท าคู่มือการลงทะเบียนและยื่นค าขอรับเงินเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ขึ้น 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาดี หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือฉบับนี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้ผู้สูงอายุคนพิการ 
และผู้ป่วยเอดส์มีความเข้าใจที่ถูกต้องถึงสิทธิพึงได้รับรวมทั้งทราบแนวทางในการปฏิบัติที่ชัดเจน ก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อบุคคลดังกล่าวและประชาชนที่มาขอรับบริการต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                   งานพัฒนาชุมชน  
                                                                                    องค์การบริหารส่วนต าบลนาดี 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
1. สัญชาติไทย 
2. มีอายุ 59 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป (ในกรณีที่ทะเบียนราษฎร์ระบุเฉพาะปีเกิด ให้ถือว่าบุคคล   นั้น
เกิดวันที่ 1 มกราคมของปีนั้น เช่น เกิด พ.ศ.2504 ให้ถือว่าเกิด วันที่ 1 มกราคม 2504) 
3. มีภูมิล าเนาอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลนาดี 
4. ไม่เป็นผู้ที่รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ 
หรือเทศบาล อบต. ได้แก่ ผู้รบัเงินบ านาญ เบี้ยหวัด บ านาญพิเศษ หรือเงินอ่ืนใดในลักษณะ
เดียวกัน ผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ที่ได้รับ
เงินเดือน ค่าตอบแทน รายได้ประจ า หรือผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืนที่รัฐหรือเทศบาล 
อบต.จัดให้เป็นประจ า ยกเว้นผู้พิการหรือผู้ป่วยเอดส์ตามระเบียบ 

  

หลักฐานในการขึ้นทะเบียนดังนี้ 
1. บัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกให้โดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายพร้อม 
ส าเนา จ านวน 1 ชุด 
2. ทะเบียนบ้านพร้อมส าเนา จ านวน 1 ชุด 
3. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร พร้อมส าเนา (เฉพาะหน้าที่แสดงชื่อ และเลขที่บัญชี) 
 ผู้สูงอายุรับเงินผ่านธนาคาร (ธกส.) หรือธนาคารกรุงไทย หรือธนาคารออมสิน จ านวน 1 ชุด 
 

  ผู้อ่ืนยื่นเอกสารแทนผู้สูงอายุได้หรือไม่ ? 
ในกรณีผู้สูงอายุที่ไม่สามารถมาลงทะเบียนด้วยตนเอง อาจมอบอ านาจให้ผู้อ่ืนเป็นผู้ยื่นค า

ขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได ้โดยให้ผู้รับมอบอ านาจติดต่อท่ี อบต.นาดี โดยต้องมีหนังสือมอบอ านาจตัว
จริง พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้มอบและผู้รับมอบอ านาจอย่างละ 1 
ชุด 

 

ยื่นเอกสารแล้วจะได้รับเงินเม่ือไหร่ ? 
ผู้สูงอายุที่ขึ้นทะเบียนไว้ ตั้งแต่วันที่เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน และเดือนมกราคม – 

กันยายน โดยจะได้รับเบี้ยยังชีพในเดือนถัดไปนับจากเดือนที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ (ไม่มีการจ่าย
ย้อนหลัง) 

 

ผู้สูงอายุแต่ละคนจะได้รับเงินเท่าไหร่ ? 
ปัจจุบันได้จ่ายแบบขึ้นบันได ดังนี้ 
อายุ 60 – 69 ปี จะได้รับ 600 บาท 
อายุ 70 – 79 ปี จะได้รับ 700 บาท 
อายุ 80 – 89 ปี จะได้รับ 800 บาท 

การขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 



อายุ 90 ปีขึ้นไป จะได้รับ 1,000 บาท 
ในกรณีผู้สูงอายุที่มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุย้ายทะเบียนบ้านให้เทศบาล หรือ อบต.ที่

เคยจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเดิมยังคงจ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุจนกว่าจะสิ้นสุดปีงบประมาณนั้นคือเดือน
กันยายน หากมีความประสงค์จะรับเบี้ยยังชีพกับเทศบาล หรือ อบต. แห่งใหม่ต้องไปจดทะเบียนเพ่ือ
ขอรับเบี้ยยังชีพที่เทศบาลหรือ อบต. แห่งใหม่ ภายใน 1 – 30 กันยายนของทุกปี และเริ่มรับเงินที่
ใหม่ในเดือนตุลาคมของปีงบประมาณถัดไป 

 

วันเวลาที่เปิดให้บริการ 
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. 
 

ขั้นตอนการให้บริการ 
1. ผู้สูงอายุยื่นเอกสารที่ใช้ในการลงทะเบียนผู้สูงอายุ 
2. เจ้าหน้าที่รับเอกสาร ตรวจสอบเอกสาร ตรวจสอบคุณสมบัติ 
 

ระยะเวลา 
ระยะเวลาด าเนินการรวม 20 นาที 
 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
งานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลนาดี 
 

ยื่นเอกสารแล้วได้รับเงินเม่ือไร 
ผู้สูงอายุที่ขึ้นทะเบียนไว้ จะได้รับเงินเบี้ยยังชีพในเดือนถัดไปนับจากเดือนที่มีอายุครบ 60 ปี 

บริบูรณ ์(ไม่มีการจ่ายย้อนหลัง) 
 

หมายเหตุ 
เอกสารต้องลงลายมือชื่อ ส าเนาถูกต้องทุกฉบับผู้สูงอายุที่ไม่สามารถเขียนได้ให้พิมพ์ลายมือ

แทนสัญลักษณ์ผู้สูงอายุ 
                        

 

 

                                                สญัลกัษณผู์สู้งอายุ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

จดทะเบียนความพิการได้ที่ 
ส านักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ 

 

หลักฐานการจดทะเบียนคนพิการ/ต่ออายุบัตรคนพิการ 
      ในกรณีที่คนพิการไปด้วยตนเองให้เตรียมเอกสารดังนี้ 

1. เอกสารรับรองความพิการจากโรงพยาบาลของรัฐออกโดยแพทย์ จ านวน 1 ฉบับ 
2. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน 1 ฉบับ 
3. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน (ผู้ดูแลผู้พิการ) 
จ านวน 1 ฉบับ 
4. รูปถ่ายคนพิการ ขนาด 1 นิ้ว ที่เป็นปัจจุบัน หรือถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จ านวน 2 ใบ 
ในกรณีเป็นเด็กใช้สูติบัตร พร้อมทั้งถ่ายส าเนา จ านวน 1 ชดุ (กรณียื่นแทนให้น าบัตร
ประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้ยื่นแทนมาด้วย) 
 

ในกรณีที่ไปด าเนินการแทนคนพิการให้เตรียมเอกสารเพิ่มเติมดังนี้ 
1. ส าเนาประจ าตัวบัตรประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน 1 ฉบับ 
2. หนังสือมอบอ านาจ จ านวน 1 ฉบับ 
3. รูปถ่ายคนพิการ ขนาด 1 นิ้ว ที่เป็นปัจจุบัน หรือถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จ านวน 2 ใบ 
 

หลังจากจดทะเบียนความพิการแล้วองค์การบริหารส่วนต าบลนาดีจะช่วยเหลืออย่างไร 
น าบัตรประจ าตัวคนพิการมาขึ้นบัญชีเพื่อขอรับเงินความพิการทีง่านพัฒนาชุมชนองค์การ

บริหารส่วนต าบลนาดี จะมีเจ้าหน้าที่คอยให้ค าปรึกษาและแนะน าการขึ้นบัญชีเพ่ือขอรับเงินเบี้ยยัง
ชีพความพิการ 

การจดทะเบียนรับเบี้ยความพิการ (รับขึ้นทะเบียนในวันและ เวลาราชการ) 
 

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพความพิการ 
1. สัญชาติไทย 
2. มีบัตรประจ าตัวคนพิการ 
3. มีชื่ออยู่ในทะเบียนราษฎร์ในเขตพ้ืนที่ต าบลนาดี 

การขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ 



4. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ในความอุปการะของสถานสงเคราะห์ของรัฐ 
5. ในกรณีผู้พิการเป็นผู้ซึ่งต้องขังหรือจ าคุกอยู่ในเรือนจ า ทัณฑ์สถานหรือสถานคุมขัง ของ 

กรมราชทัณฑ ์หรือเป็นผู้ซึ่งถูกควบคุมอยู่ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน หรือ ศูนย์ฝึกและ
อบรมเด็กและเยาวชน ให้ไปลงทะเบียนและยื่นค าขอรับเบี้ยความพิการต่อผู้บังคับบัญชาหรือ
ผู้อ านวยการตามสถานที่ที่อยู่ 

 
  

หลักฐานในการขึ้นทะเบียนดังนี้ 
1. ส าเนาบัตรประจ าตัวคนพิการ จ านวน 1 ชุด 
2. ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน 1 ชุด 
3. ส าเนาสมุดบัญชีธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.)  
หรือธนาคารกรุงไทย หรือธนาคารออมสิน  จ านวน 1 ชุด 
 

กรณีที่ผู้อ่ืนยื่นแทนใช้หลักฐานดังนี้ 
1. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มอบอ านาจ จ านวน 1 ชุด 
2. ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอ านาจ จ านวน 1 ชุด 
3. หนังสือมอบอ านาจ จ านวน 1 ชุด 
4. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้รับมอบอ านาจ  จ านวน 1 ชุด 
5. ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอ านาจ  จ านวน 1 ชุด 
6. ส าเนาสมุดบัญชีธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) หรือ
ธนาคารกรุงไทย หรือธนาคารออมสิน จ านวน 1 ชุด 
 

  วันเวลาที่เปิดให้บริการ 
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. 

 

ขั้นตอนการให้บริการ 
1. ผู้พิการยื่นเอกสารที่ใช้ในการลงทะเบียนผู้พิการ 
2. เจ้าหน้าที่รับเอกสาร ตรวจสอบเอกสาร ตรวจสอบคุณสมบัติ 
3. เสนอคณะผู้บริหาร 
 

ระยะเวลา 
ใช้ระยะเวลา ไม่เกิน 1 วัน 
 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
งานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลนาดี 
 

ยื่นเอกสารแล้วได้รับเงินเม่ือไร 
ผู้พิการที่ขึ้นทะเบียนไว้เดือนมกราคมจะได้รับเงินเบี้ยยังชีพในเดือนกุมภาพันธ์ 

 

หมายเหตุ 



เอกสารต้องลงลายมือชื่อ ส าเนาถูกต้องทุกฉบับ ผู้พิการที่ไม่สามารถเขียนได้ให้พิมพ์ลายมือ
แทนสัญลักษณ์ผู้พิการ 

                                สัญลักษณ์ผู้พิการ 
 

 
                               
 
 

 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ 

การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 
 

ก าหนดรับลงทะเบียน 
เมื่อได้รับใบรับรองแพทย์ว่าติดเชื้อ HIV จากโรงพยาบาลรัฐ แล้วมายื่นค าขอขึ้นทะเบียน 

ที่งานพัฒนาชุมชน ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลนาดี ในวันจันทร์ – วันศุกร์ 
เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. (ในวันและเวลาราชการ) 
 

คุณสมบัติผู้มีสิทธิยื่นค าขอขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อเอดส์ ดังนี้ 
1. มีสัญชาติไทย 
2. เป็นผู้มีภูมิล าเนาหรือมีชื่อในทะเบียนราษฎร์ในเขตพ้ืนที่ต าบลนาดี 
3. มีรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพ หรือถูกทอดทิ้ง หรือขาดผู้อุปการะเลี้ยงดู หรือไม่ 
สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ 
 

หลักฐานในการลงทะเบียน ดังนี้ 
1. ใบรับรองแพทย์ระบุผู้ติดเชื้อ HIV จากโรงพยาบาลรัฐเท่านั้น ฉบับจริง จ านวน 1 ฉบับ 
2. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน 1 ฉบับ 
3. ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน 1 ฉบับ 
4. ส าเนาสมุดบัญชีธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) หรือ
ธนาคารกรุงไทย หรือธนาคารออมสิน จ านวน 1 ชุด 
 

  ขั้นตอนการให้บริการ 
1. ผู้ป่วยติดเชื้อ HIV ยื่นเอกสารที่ใช้ในการลงทะเบียนผู้ป่วยเอดส์ 
2. เจ้าหน้าที่รับเอกสาร ตรวจสอบเอกสาร ตรวจสอบคุณสมบัติ 
3. เสนอคณะผู้บริหาร 
 

การขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยงชีพผู้ป่วยเอดส์ 



ระยะเวลา 
ใช้ระยะเวลา ไม่เกิน 1 วัน 
 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
งานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลนาดี 
 

  ยื่นเอกสารแล้วได้รับเงินเม่ือไร 
ผู้ป่วยเอดส์ที่ข้ึนทะเบียนไว้ จะได้รับเงินเบี้ยยังชีพ ในเดือนถัดไปหลังจากข้ึน ทะเบียน 

และผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ จากเจ้าหน้าทีแ่ละคณะผู้บริหารแล้ว 
 

 
 
หมายเหตุ 

เอกสารต้องลงลายมือชื่อ ส าเนาถูกต้องทุกฉบับ ผู้ป่วยเอดส์ที่ไม่สามารถเขียนได้ ให้พิมพ์
ลายมือแทน 

 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 
งานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนต าบลนาดี อ าเภอยางตลาด 

จังหวัดกาฬสินธุ์ 46120 
โทร 043-840086 
โทรสาร 043-840064 
หรือเว็บไซต์ http://www.tambolnadee.go.th 
 

หมายเหตุ 
ใบรับรองแพทย์จะต้องระบุว่าป่วยเป็นโรคเอดส์ /AIDs เท่านั้น หากระบุว่าป่วยเป็น HIV 

หรือภูมิคุ้มกันบกพร่องจะไม่เข้าหลักเกณฑ์การรับเงินสงเคราะห์ 
 

 
 
 
 
 

 

http://www.tambolnadee.go.th/


 
 
 

 
 

 ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ ที่มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพอยู่แล้วในพ้ืนที่อ่ืนภายหลังได้ย้ายทะเบียนบ้านเข้า
มาอยู่ในเขตพ้ืนที่ต าบลนาดี ให้มาขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพที่ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบล
นาดี แต่สิทธิการรับเงินยังรับอยู่ที่เดิมจนสิ้นปีงบประมาณ นั้น 

ตัวอย่าง เช่น นายพุทธา รับเงินเบี้ยยังชีพฯ อยู่ที ่องค์การบริหารส่วนต าบลเหนือ ภายหลังได้
แจ้งย้ายมาอยู่พ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลนาดี ในวันที่ 15 มิถุนายน 2562 นายพุทธา ต้องมาขึ้น
ทะเบียนใหม่ที่องค์การบริหารส่วนต าบลนาดี ภายในเดือนกันยายน 2562 แต่นายพุทธา ยังคงรับเงิน
จากองค์การบริหารส่วนต าบลเหนือ จนถึง เดือนกันยายน 2562 และจะได้รับเงินเบี้ยยังชีพจาก
องค์การบริหารส่วนต าบลนาดี ในเดือนตุลาคม 2562 ปีงบประมาณ 2563 เป็นต้นไป 

 

 
 ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยยังชีพผู้พิการ  

ให้ผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพมาตรวจสอบรายชื่อตามประกาศที่ป้ายประชาสัมพันธ์ ณ ที่ท าการ
องค์การบริหารส่วนต าบลนาดี ภายในวันที่ 15 กันยายนของทุกปี (นับจากวันที่สิ้นสุดก าหนดการ
ลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพฯ คือ วันที่ 30 เดือน กันยายน ของทุกปี) 

 

การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาดี จะด าเนินการเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ ที่มา

ขึ้นทะเบียนไว้แล้ว โดยจะเริ่มจ่ายเบี้ยยังชีพในเดือนถัดไปนับจากเดือนที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ โดย
การโอนเข้าบัญชีธนาคารฯ ตามผู้มีสิทธิไดแ้จ้งความประสงค์ไว้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
จ านวนเงินเบี้ยยังชีพต่อเดือนที่ผู้สูงอายุจะไดรับใน ปัจจุบัน (ปี 2559) การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ

ให้แก่ผู้สูงอายุ คิดในอัตราเบี้ยยังชีพแบบขั้นบันไดแบบ “ขั้นบันได” หมายถึง การแบ่งช่วงอายุของ
ผู้สูงอายุออกเป็นช่วง ๆ หรือเป็นขั้นขึ้นไปเรื่อย ๆ 

โดยเริ่มตั้งแต่ อายุ 60 ปี โดยค านวณตามปีงบประมาณ ไม่ใช่ปีปฏิทิน และไม่มีการเพ่ิมของ
อายุ ระหว่างป ี 

ค าชี้แจง 

การค านวณเงินเบี้ยยังชีพแบบขั้นบันได 

ส าหรับผู้สูงอายุ 



 
 ตารางค านวณเงินเบี้ยยังชีพรายเดือน 

ส าหรับผู้สูงอายุ (แบบขั้นบันได) 
 

ขั้น ช่วงอายุ (ปี) จ านวนเงิน  (บาท) 
ขั้นที่ 1 60 – 69  ปี 600 
ขั้นที่ 2 70 – 79  ปี 700 
ขั้นที่ 3 80  - 89  ปี 800 
ขั้นที่ 4 90  ปีขึ้นไป 1,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การนับรอบปีงบประมาณ คอื  
1 ตุลาคม – 30 กันยายน เช่น ปีงบประมาณ 2563 จะเริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 

กันยายน 2563 ปีงบประมาณ 2563 จะเริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 
 

   การนับอายุว่าจะอยู่ในขั้นที่ เท่าไหร่ ให้นับ ณ  
วันที่ 30 กันยายน เท่านั้น  
เช่น 1. นาง ก. เกิด 30 กันยายน 2487 ณ วันที่ 30 กันยายน2558 นาง ก. จะอายุ 70 ปี หมายความ

ว่า นาง ก. จะได้รับ เงินเบี้ยยังชีพเดือนละ 700 บาท ใน เดือน ตุลาคม 2557 (งบประมาณปี 2558) 
2. นาง ข. เกิด 1 ตุลาคม 2487 ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 นาง ข. จะอายุ 69 ปี หมายความว่า 
นาง ข. จะได้รับเงิน เบี้ยยังชีพเดือน ละ 600 บาท เท่าเดิม จนกว่าจะถึงรอบปีถัดไป 

 
 
 
 
 

1. ตาย 
2. ย้ายภูมิล าเนาไปนอกเขตพ้ืนที่ต าบลนาดี 

วิธีค านวณอายุของผู้สูงอายุ 

   การสิ้นสุดการได้รับเบี้ยยังชีพ 



3. แจ้งสละสิทธิการขอรับเงินเบี้ยยังชีพ 
4. ขาดคุณสมบัติ 

 
หน้าที่ของผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ 

 

1. ตรวจสอบรายชื่อของตัวเอง ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลนาดี 
2. กรณีผู้รับเงินเบี้ยยังชีพ หรือผู้รับมอบอ านาจ แจ้งรับ เป็นเงินสด ต้องมา รับเงินให้ตรงตาม
วัน เวลา ที่ก าหนด โอนผ่านบัญชีธนาคาร ธกส. หรือธนาคารกรุงไทย หรือธนาคารออมสิน 
ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน 
3. เมื่อย้ายภูมิล าเนาจาก องค์การบริหารส่วนต าบลนาดี ไปอยู่ภูมิล าเนาอ่ืน ต้องแจ้งข้อมูล
เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลนาดี ได้รับทราบ 
4. ให้ผู้ที่รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ แสดงการมีชีวิตอยู่ต่อองค์การบริหารส่วนต าบล
นาดี ระหว่างวันที่ 15 - 30 กันยายน ของทุกปี 
5. กรณีตาย ให้ผู้ดูแลหรือญาติของผู้สูงอายุ หรือคน พิการของผู้รับเงินเบี้ยยังชีพแจ้งการตาย 
ให้องค์การบริหารส่วนต าบลนาดี ได้รับทราบ (พร้อมส าเนาใบมรณะบัตร) ภายใน 7 วัน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ (การรับขึ้นทะเบียนผู้พิการ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยื่นเอกสารที่ใช้ในการลงทะเบียนผู้พิการ 

เจ้าหน้าที่รับเอกสาร ตรวจสอบเอกสาร 

บันทึก/สอบถามเพิ่มเติม 

รวบรวมเอกสาร ตรวจสอบคุณสมบัติ 

หลักฐานในการขึ้นทะเบียนดังนี้ 
1. เอกสารรับรองความพิการจากโรงพยาบาลของรัฐออกโดบแพทย์ จ านวน 1 ฉบับ 
2. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน 1 ชุด 
3. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน (ผู้ดูแลผู้พิการ) จ านวน 1 ฉบับ 
4. รูปถ่ายคนพิการ ขนาด 1 นิ้ว ที่เป็นปัจจุบนั หรือถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จ านวน 2 ใบ ใน
กรณีเป็นเด็กใช้สูติบัตร พร้อมทั้งถ่ายส าเนาจ านวน 1 ชุด  (กรณียื่นแทนให้น าบัตรประชาชน
และทะเบียนบ้านของผู้ยื่นแทนมาด้วย) 

 

เสนอผู้บริหาร 
จัดท าประกาศรายช่ือ 



แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ (การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้สูงอายุย่ืนเอกสารที่ใช้ในการลงทะเบียนผู้สูงอายุ 

เจ้าหน้าที่รับเอกสาร ตรวจสอบเอกสาร 

บันทึก/สอบถามเพิ่มเติม 

รวบรวมเอกสาร ตรวจสอบคุณสมบัติ 

หลักฐานในการขึ้นทะเบียนดังนี้ 

1. บัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกให้โดยหน่วยงานของรัฐ

ที่มีรูปถ่ายพร้อมส าเนา จ านวน 1 ชุด 

2. ทะเบียนบ้านพร้อมส าเนา จ านวน 1 ชุด 

3. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร พร้อมส าเนา (เฉพาะหน้าท่ีแสดงชื่อ 

และเลขที่บญัช)ี ส าหรับกรณีที่ผู้ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 

ประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผ่านธนาคาร จ านวน 1 ชุด 

เสนอผู้บริหาร 
จัดท าประกาศรายช่ือ 



แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ (การเบิก-จ่ายเงนิเบ้ียยังชีพผูสู้งอาย)ุ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดท าบัญชีรายชื่อและบันทึก 

เสนอผู้บังคับบัญชาอนุมัติ 

จัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงิน 

เอกสารส าหรับการรับเงินสด 
1. แสดงบัตรประจ าตัวประชาชนผู้สูงอายุ/ผู้รับแทน 
(กรณีมอบอ านาจ) 
2. หนังสือมอบอ านาจ กรณีมอบอ านาจ 

ตรวจฎีกา/จัดท าเช็คเบิกเงิน (กองคลัง) 

ขั้นตอนการรับเงินสดเดิม 5 นาที/ราย 
ปรับลด 3 นาที/ราย 
ผู้รับผิดชอบงานพัฒนาชุมชน 

รับเงินสดภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน 

ส่งเอกสารธนาคาร รับเงินไดไ้ม่เกิน 2 วัน ท าการ 

รับเงินผ่านธนาคาร 

ยื่นบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มีสิทธิ์/ใบมอบอ านาจ 
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบรายช่ือ ลงช่ือผู้รับเงิน 



แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ (การเบิก-จ่ายเงนิเบ้ียยังชีพผูพ้ิการ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดท าบัญชีรายชื่อและบันทึก 

เสนอผู้บังคับบัญชาอนุมัติ 

จัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงิน 

เอกสารส าหรับการรับเงินสด 
1. แสดงบัตรประจ าตัวประชาชนผู้สูงอายุ/ผู้รับแทน 
(กรณีมอบอ านาจ) 
2. หนังสือมอบอ านาจ กรณีมอบอ านาจ 

ตรวจฎีกา/จัดท าเช็คเบิกเงิน (กองคลัง) 

ขั้นตอนการรับเงินสดเดิม 5 นาที/ราย 
ปรับลด 3 นาที/ราย 
ผู้รับผิดชอบงานพัฒนาชุมชน 

รับเงินสดภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน 

ส่งเอกสารธนาคาร รับเงินไดไ้ม่เกิน 2 วัน ท าการ 

รับเงินผ่านธนาคาร 

ยื่นบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มีสิทธิ์/ใบมอบอ านาจ 
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบรายช่ือ ลงช่ือผู้รับเงิน 



สารพันค าถาม 
 

ถาม พระภิกษุสงฆ์สามารถขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุได้หรือไม ? 
 

ตอบ ขึ้นทะเบียนได้ ยกเว้นพระภิกษุสงฆ์ท่ีไดรับเงินเดือน (เงินนิตยภัต) 
เช่น เจ้าอาวาส เจ้าคณะต าบล เป็นต้น 
 
ถาม ผู้ท่ีด ารงต าแหน่งทางการเมือง นายก อบต., รอง นายก อบต., 
สมาชิกสภา , ก านัน , ผู้ใหญ่บ้าน สามารถขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุได้หรือไม่ ? 
 

ตอบ ขึ้นทะเบียนไม่ได้ เนื่องจากมีเงินเดือนประจ า แต่เมื่อพ้นจาก 
ต าแหน่งแล้ว สามารถมาขึ้นทะเบียน



 


