
        

คํานิยามความหมาย 
 

“ผูสูงอายุ”   หมายความวา  บุคคลซึ่งมีอายุเกิน 60 ปบริบูรณ
ข้ึนไปและมีสัญชาติไทย 
“คนพิการ” หมายความวา  คนพิการท่ีจดทะเบียนคนพิการตาม 
พรบ. ฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534 
“ผูปวยเอดส” หมายความวา ผูปวยเอดสท่ีแพทยไดรับรองและ
ทําการวินิจฉัยแลว 
“เงินสงเคราะหเพ่ือการยังชีพ”   หมายความวา   
เงินงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในการสงเคราะห
ผูสูงอายุ คนพิการ และผูปวยเอดส ท่ีมีสิทธิ 
ไดรับเงินโดยจายเปนเบ้ียยังชีพ 
 “ประชาคมหมูบาน” หมายความวา  ประชาคมในเขตหมูบาน 
“ประชาคมทองถิ่น”  หมายความวา  ประชาคมตําบล 
ในเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบล 
 

คุณสมบัติของผูมีสิทธิจะไดรับเงินสงเคราะห 
 
ไดแก ผูสูงอายุ  คนพิการ และผูปวยเอดส ท่ีมีคุณสมบัติดังน้ี 
    1.  มีภูมิลําเนาอยูในเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบล 
    2.  มีรายไดไมเพียงพอแกการยังชีพ หรือถูกทอดท้ิง หรือขาด
ผูอุปการะเลี้ยงดู หรือไมสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได 
 ในกรณีผูสูงอายุ คนพิการ และผูปวยเอดส มีคุณสมบัติ
เบ้ืองตนเหมือนกัน ใหผูท่ีไดรับความเดือดรอนกวา หรือผูท่ีมี
ปญหาซ้ําซอน หรือผูอาศัยอยูในเขตพ้ืนท่ีหางไกลทุรกันดารยาก
ตอการเขาถึงบริการของรัฐเปนผูไดรับการพิจารณากอน 
 
 
 
 
 
 
 

 
วิธีการพิจารณาผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะห 

 
 

 ผูสูงอายุและคนพิการ 
       องคการบริหารสวนตําบลดําเนินการดังน้ี 
       1.  ตรวจสอบรายช่ือผูสูงอายุและคนพิการท่ีมีคุณสมบัติ
ครบถวนแลว จัดประชุมประชาคมหมูบานเพ่ือทําการคัดเลือก
โดยจัดลําดับผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะหของหมูบานกอน จากน้ัน
นํารายช่ือเสนอตอท่ีประชุมประชาคมทองถ่ิน 
 เพ่ือทําการพิจารณาจัดลําดับผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะห 
      2.  นํารายช่ือผูสูงอายุและคนพิการท่ีผานการคัดเลือก 
มาจัดทําเปนบัญชีผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะห แลวปดประกาศไว 
โดยเปดเผยเปนเวลาไมนอยกวา 15 วัน  ณ สํานักงานองคการ
บริหารสวนตําบล หากไมมีผูใดคัดคานใหเสนอนายก อบต.  
พิจารณาอนุมัติรายช่ือตามบัญชีผูมีสิทธิ 
ไดรับเงินสงเคราะหเปนผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะห  
      ในกรณีมีผูคัดคานบัญชีฯ ให นายก อบต.  แตงตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบการคัดคานบัญชีผูมีสิทธิไดรับเงิน
สงเคราะหประกอบดวย ผูแทนองคการบริหารสวนตําบล 
และผูแทนของประชาคมทองถ่ินจํานวนไมนอยกวา 5 คน  
และใหคณะกรรมการตรวจสอบการคัดคานบัญชีฯ รายงานผล
การตรวจสอบให นายก อบต.  ทราบภายใน 15 วัน นับแตวันท่ี
ไดรับการแตงตั้งเพ่ือประกอบการพิจาณาอนุมัติหรือ 
ถอดถอนรายช่ือตอไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ผูปวยเอดส 

ผูปวยเอดสท่ีมีคุณสมบัติครบถวน และมีความประสงค 
จะขอรับการสงเคราะหใหยื่นคําขอตอ นายก อบต. ท่ีตน 
มีภูมิลําเนาอยู 
 ในกรณีท่ีผูปวยเอดสมายื่นคําขอรับการสงเคราะหแลว  
ใหพนักงาน อบต.  มีหนาท่ีออกไปตรวจสภาพเปนอยูของ 
ผูขอรับการสงเคราะหวาเปนผูมีคุณสมบัติสมควรจะไดรับการ
สงเคราะหหรือไม 
 บัญชีรายช่ือผูปวยเอดสท่ีมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะหเพ่ือการยัง
ชีพเสนอ นายก อบต.  อนุมัติใหเปนผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะห 
 
 

การจายเงินสงเคราะหเพ่ือการยังชีพ 
 
อัตราการจายเงินสงเคราะหเบ้ียยังชีพ 

     เบ้ียยังชีพผูสูงอายุ    แบบข้ันบันได 

         อายุ 60 – 69  เดือนละ  600  บาท 

         อายุ 70 – 79  เดือนละ  700  บาท 

         อายุ 81 – 89  เดือนละ  800  บาท 

         อายุ 90  ปข้ึนไป  เดือนละ  1,000  บาท 
     เบ้ียยังชีพคนพิการ      รายละ  800  บาท/เดือน 
    เบ้ียยังชีพผูปวยเอดส    รายละ  500  บาท/เดือน   

การจายเงินสงเคราะหเบ้ียยังชีพ 

     จายเงินสงเคราะหใหแกผูสูงอายุ เดือนละ 1 ครั้ง  
หรือจาย ปละ 2 ครั้งๆ ละ 6 เดือน ก็ได 
     กรณีจายเงินสงเคราะหเบ้ียยังชีพคนพิการและ 
ผูปวยเอดสใหจายเดือนละ 1 ครั้ง 
 การจายเงินโดยโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคาร 

 
 
 



 
 
 
การเปลี่ยนแปลงรายชื่อผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะห 
 

       ผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะหใหมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะหเพ่ือ
การยังชีพนับแตวันท่ีไดรับอนุมัติรายช่ือจาก นายก อบต. และให
สิทธิดังกลาวสิ้นสุดลง เมื่อ 
       1.  ถึงแกกรรม  โดยแจงให อบต.ทราบภายใน 3 วัน 
เพ่ือใหพนักงาน อบต. รายงานให นายก อบต.ทราบภายใน 
 3 วันนับแตวันท่ีเสียชีวิต และสั่งระงับการจายเงินสงเคราะห 
เบ้ียยังชีพสําหรับผูถึงแกกรรมน้ันในงวดเบิกจายถัดไป 
       2.  ขาดคุณสมบัติ  คือ  ไมมีภูมิลําเนาอยูในเขตพ้ืนท่ี
องคการบริหารสวนตําบล  และมีรายไดเพียงพอแกการยังชีพ 
หรือไมถูกทอดท้ิง หรือมีผูอุปการะเลี้ยงดู หรือสามารถประกอบ
อาชีพเลี้ยงตนเองได  
        สําหรับผูสูงอายุและคนพิการ ใหดําเนินการตามวิธีการ
พิจารณาผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะห ขอ 1 และ 2 กอนเสนอ 
นายก อบต. สั่งถอดถอนรายช่ือและระงับการจายเงินเบ้ียยังชีพ
ในงวดเบิกจายถัดไป 
         สําหรับผูปวยเอดสใหพนักงาน อบต. ตรวจสอบ
ขอเท็จจริงกอนเสนอ นายก อบต. สั่งถอดถอนรายช่ือและ 
ระงับการจายเงินเบ้ียยังชีพในงวดเบิกจายถัดไป 
       เมื่อมีการระงับการจายเงินของผูท่ีเสียชีวิตหรือ 
ขาดคุณสมบัติใหพิจารณาเลื่อนบัญชีรายช่ือลําดับถัดไป 
เปนผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะหแทนผูท่ีหมดสิทธิ 
 
 
 

   
 
 
 
 

 
 
 
 

   ภายในเดือนตุลาคมของทุกป  

          ผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะหตองมาแสดงตนตอ อบต. 
เพ่ือยืนยันความประสงคจะขอรับเงินสงเคราะหเพ่ือการยังชีพ
ตอไป ท้ังน้ี หากผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะหฯ  
ไมสามารถมาแสดงตนไดจะมอบอํานาจใหบุคคลอ่ืน 
มาแจงแทนก็ได 
           นําบัญชีรายช่ือผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะหฯ  
ปดประกาศไวโดยเปดเผยเปนเวลาไมนอยกวา 15 วัน  
ณ สํานักงานองคการบริหารสวนตําบล 
           ในกรณีท่ีมีการคัดคานบัญชีฯ ให นายก อบต. 
แตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการคัดคานบัญชีผูมีสิทธิไดรับเงิน
สงเคราะหประกอบดวย ผูแทนองคกรการบริหารสวนตําบลและ
ผูแทนของประชาคมทองถ่ินจํานวนไมนอยกวา  
5 คน และใหคณะกรรมการตรวจสอบการคัดคานบัญชีฯ 
รายงานผลการตรวจสอบให นายก อบต. ทราบภายใน 15 วัน 
นับแตวันท่ีไดรับการแตงตั้งเพ่ือประกอบการพิจาณาอนุมัติหรือ
ถอดถอนรายช่ือตอไป 
            

กอนการจายเงินสงเคราะหเพ่ือการยังชีพในงวดแรก 

จะตองมีการแสดงตนหรือไดรับหนังสือมอบอํานาจแจงการ 
มีชีวิตอยู และหนังสือจากบุคคลท่ีนาเช่ือถือรับรองตอ อบต.  
วาหากผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะหเสียชีวิตจะแจงให อบต.ทราบ
ภายใน 3 วันนับแตวันท่ีเสียชีวิต 
 

     จัดทําโดย   งานพัฒนาชุมชน 
                    กองสวัสดิการสังคม 
  องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

การขอรับเงินสงเคราะห 
เบี้ยยังชีพ 

 

( ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
องคการบริหารสวนตําบลนาโพธ์ิ 

หมูท่ี 11 ตําบลนาโพธ์ิ   อําเภอนาโพธ์ิ  จังหวัดบุรีรัมย 
โทร 044-666-646 


