
 
 
 

ประกาศ องค์การบริหารส่วนต าบลลาดตะเคียน 
เร่ือง ก าหนดวัน เวลา และสถานท่ีรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  
เพื่อด าเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

…………………………………………………………. 
                    ตามท่ีคณะรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภา เม่ือวันอังคารที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๑ โดยรัฐบาลได้ก าหนด
นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มด าเนินการและมีก าหนดเวลาแล้วเสร็จ ในนโยบายข้อ ๑.๒ ด้านการรักษาและการเพิ่มรายได้ของ
ประชาชน ๑.๒.๔  ด้านการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่กลุ่มผู้สูงอายุที่มีรายได้ไม่เพียงพอต่อการยังชีพ  หรือไม่
สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตัวเองได้ โดยจัดสรรเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ ๖๐ ปี  ขึ้นไปที่แสดงความจ านงโดยการ
ขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับการสงเคราะห์ นั้น 
                 เพื่อให้การด าเนินการตามนโยบายดังกล่าว เป็นไปด้วยความถูกต้อง เรียบร้อย  องค์การบริหารส่วนต าบลลาด
ตะเคียน จึงขอประกาศให้ผู้สูงอายุที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ต่อไปน้ี  และมีความประสงค์จะขอรับการสงเคราะห์เบ้ียยัง
ชีพผู้สูงอายุไปติดต่อยื่นค าร้องขอขึ้นทะเบียน ตามวัน เวลา และสถานท่ีที่องค์การบริหารส่วนต าบล ลาดตะเคียน ได้
ประกาศก าหนด โดยผู้สูงอายุที่จะมีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพ จะต้องมีคุณสมบัติและด าเนินการ ดังต่อไปน้ี 
๑. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผู้มีคุณสมบัติได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและ
ไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปน้ี 

(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีภูมิล าเนาอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามทะเบียนบ้าน  
(๓) มีอายุ ๖๐ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป โดยเป็นผู้ที่เกิดก่อนวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ (ในกรณีที่ในทะเบียนราษฎรไม่

ปรากฏวันที่ เดือนเกิด ให้ถือว่าบุคคลน้ันเกิดในวันที่ ๑ มกราคม ของปีน้ัน) 
(๔) ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ  หรือองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นได้แก่ ผู้รับเงินบ านาญ  ผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ผู้ที่ได้รับ
เงินเดือนค่าตอบแทน รายได้ประจ า หรือผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นที่รัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จัดให้เป็น
ประจ า 
๒. ขั้นตอนการยื่นค าขอและวิธีการพิจารณาคุณสมบัติผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  
            ให้ผู้สูงอายุที่มีคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้น ยื่นค าขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุด้วยตนเอง ต่อองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่ตนเอง มีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้าน ระหว่างวันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ จนถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 
ในวัน เวลา และสถานที่ท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลลาดตะเคียน  ก าหนด พร้อมหลักฐานดังต่อไปน้ี 

(๑) บัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายพร้อมส าเนา 
(๒) ทะเบียนบ้านพร้อมส าเนา 
(๓) สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมส าเนา  ส าหรับในกรณีที่ผู้ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประสงค์ขอรับเงินเบี้ย

ยังชีพผู้สูงอายุผ่านธนาคาร 
             ในกรณีมีความจ าเป็นที่ไม่สามารถมาขึ้นทะเบียนได้ ผู้สูงอายุมอบอ านาจเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นค า
ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทน 
 



ก าหนดการขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ และ ผู้พิการ องค์การบริหารส่วนต าบลลาดตะเคียน 

วันที่  ๕  พฤศจิกายน   ๒๕๕๗ 

๑. วันที่  ๕  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

  -หมู่ที่     ๒   เวลา     ๑๐.๓๐  น.    ที่ศาลาวัดหนองบุญเกิด 

  -หมู่ที่     ๑   เวลา     ๑๑.๐๐  น.    ที่ศาลาประชาคมวัดหนองคล้า    

  -หมู่ที่    ๑๓   เวลา   ๑๑.๓๐ น.     ที่ศาลาประชาคมข้างวัดลาดไพจิตร 

  - หมู่ที่   ๑๐   เวลา   ๑๓.๐๐  น.    ที่ท าการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ บ้านคลอง 

  -หมู่ที่    ๑๐   เวลา   ๑๓.๓๐  น.    ที่โรงเรียนบ้านโคกกระท้อน  

-หมู่ที่     ๘    เวลา   ๑๔.๐๐  น     ศาลาวัดโคกมะม่วง 

- หมู่ที่    ๓    เวลา   ๑๔.๒๐  น.    ศาลากลางบ้านหนองกระเบา (บริเวณบ้านผู้ใหญ่ ม.๓) 

-หมู่ที่     ๓    เวลา   ๑๔.๔๐  น.    ศาลาการเปรียญวัดหนองนมหนู 

-หมู่ที่     ๓    เวลา   ๑๕.๐๐  น.    ศาลากลางบ้านบ่อตาลัย(บริเวณบ้านผู้ช่วยชาติ)  

๒.วันที่  ๕  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.  ๒๕๕๗  

-หมู่ที่     ๙   เวลา     ๑๐.๓๐  น.     ที่ศาลาวัดคลองร่วม  

-หมู่ที่    ๑๑   เวลา    ๑๑.๓๐  น.     ที่ศาลาประชาคมบ้านคลองม่วง 

  -หมู่ที่     ๕    เวลา    ๑๒.๐๐  น.     ที่ศาลาประชาคมบ้านโปร่งช้างแทง  

  -หมู่ที่     ๗    เวลา    ๑๓.๐๐  น.     ที่ศาลาวัดหนองตลาด  

  -หมู่ที่    ๑๒   เวลา    ๑๓.๓๐  น.     ที่ศาลาประชาคมบ้านโคกป่ากล้วย  

  -หมู่ที่     ๕    เวลา    ๑๔.๐๐  น.     ที่ศาลาประชาคมบ้านโปร่งเข้  

  -หมู่ที่     ๔    เวลา    ๑๔.๓๐  น.     ที่ศาลาประชาคมบ้านหนองตามัน                 

  -หมู่ที่     ๖    เวลา    ๑๕.๐๐  น.     ศาลาประชาคมบ้านอ่างมหา  

  วันที่  ๑ – ๓๐  เดือน พฤศจิกายน  ๒๕๕๗   เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.  ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วน

ต าบลลาดตะเคียน 

                               จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ ณ วันท่ี    ๒๑   ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

 
          (นายพิศิฐ กัณหารี) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลลาดตะเคียน 
 
 



 

 
 

ประกาศ องค์การบริหารส่วนต าบลลาดตะเคียน     
เร่ือง ก าหนดวัน เวลา และสถานที่รับขึ้นทะเบียนคนพิการเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการ 

เพื่อด าเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
…………………………………………………………. 

                      ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพความพิการให้คนพิการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์  และวิธีการ
จัดสวัสดิการเบี้ยความพิการ พ.ศ. ๒๕๕ ๓ โดยจัดสรรเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้พิการที่มีบัตรประจ าตัวคนพิการตาม
กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ  ที่แสดงความจ านงโดยการขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับการ
สงเคราะห์ นั้น 
                     เพื่อให้การด าเนินการตามนโยบายดังกล่าว เป็นไปด้วยความถูกต้อง เรียบร้อย  องค์การบริหารส่วน
ต าบลลาดตะเคียน  จึงขอประกาศให้ผู้พิการ  ที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้  และมีความประสงค์จะขอรับ
การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ ไปติดต่อยื่นค าร้องขอขึ้นทะเบียน ตามวัน เวลา  และสถานที่ที่องค์การบริหาร
ส่วนต าบล ลาดตะเคียน  ได้ประกาศก าหนด  โดยผู้พิการที่จะมีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพ จะต้องมีคุณสมบัติ และ
ด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 
๑. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพความพิการ 
ผู้มีคุณสมบัติได้รับเงินเบี้ยยังชีพความพิการ ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 

(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีภูมิล าเนาอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามทะเบียนบ้าน  
(๓) มีบัตรประจ าตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ  
(๔) ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ในความอุปการะของสถานสงเคราะห์ของรัฐ 

๒. ขั้นตอนการย่ืนค าขอและวิธีการพิจารณาคุณสมบัติผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพความพิการ 
ให้ผู้พิการที่มีคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้น  ยื่นค าขอรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการด้วยตนเอง  ณ ที่ท าการ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนมีภูมิล าเนา หรือสถานที่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนด  โดยมีหลักฐาน
พร้อมส าเนาที่ผู้ขอรับเงินเบี้ยความพิการลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องดังต่อไปนี้ 

(๑) บัตรประจ าตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ  
(๒) ทะเบียนบ้านพร้อมส าเนา 
(๓) สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมส าเนา  ส าหรับในกรณีที่ผู้ขอรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการประสงค์

ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผ่านธนาคาร  ในกรณีมีความจ าเป็นที่ไม่สามารถมาลงทะเบียนได้  ผู้พิการมอบอ านาจเป็นลาย
ลักษณ์อักษรให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นค าขอเงินเบี้ยยังชีพความพิการแทน 

 



ก าหนดการขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ และ ผู้พิการ องค์การบริหารส่วนต าบลลาดตะเคียน 

วันท่ี  ๕  พฤศจิกายน   ๒๕๕๗ 

๑. วันที่  ๕  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

  -หมู่ที่     ๒   เวลา     ๑๐.๓๐  น.    ที่ศาลาวัดหนองบุญเกิด 

  -หมู่ที่     ๑   เวลา     ๑๑.๐๐  น.    ที่ศาลาประชาคมวัดหนองคล้า    

  -หมู่ที่    ๑๓   เวลา   ๑๑.๓๐ น.     ที่ศาลาประชาคมข้างวัดลาดไพจิตร 

  - หมู่ที่   ๑๐   เวลา   ๑๓.๐๐  น.    ที่ท าการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ บ้านคลอง 

  -หมู่ที่    ๑๐   เวลา   ๑๓.๓๐  น.    ที่โรงเรียนบ้านโคกกระท้อน  

-หมู่ที่     ๘    เวลา   ๑๔.๐๐  น     ศาลาวัดโคกมะม่วง 

- หมู่ที่    ๓    เวลา   ๑๔.๒๐  น.    ศาลากลางบ้านหนองกระเบา (บริเวณบ้านผู้ใหญ่ ม.๓) 

-หมู่ที่     ๓    เวลา   ๑๔.๔๐  น.    ศาลาการเปรียญวัดหนองนมหนู 

-หมู่ที่     ๓    เวลา   ๑๕.๐๐  น.    ศาลากลางบ้านบ่อตาลัย(บริเวณบ้านผู้ช่วยชาติ)  

๒.วันที่  ๕  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.  ๒๕๕๗  

-หมู่ที่     ๙   เวลา     ๑๐.๓๐  น.     ที่ศาลาวัดคลองร่วม  

-หมู่ที่    ๑๑   เวลา    ๑๑.๓๐  น.     ที่ศาลาประชาคมบ้านคลองม่วง 

  -หมู่ที่     ๕    เวลา    ๑๒.๐๐  น.     ที่ศาลาประชาคมบ้านโปร่งช้างแทง  

  -หมู่ที่     ๗    เวลา    ๑๓.๐๐  น.     ที่ศาลาวัดหนองตลาด  

  -หมู่ที่    ๑๒   เวลา    ๑๓.๓๐  น.     ที่ศาลาประชาคมบ้านโคกป่ากล้วย  

  -หมู่ที่     ๕    เวลา    ๑๔.๐๐  น.     ที่ศาลาประชาคมบ้านโปร่งเข้  

  -หมู่ที่     ๔    เวลา    ๑๔.๓๐  น.     ที่ศาลาประชาคมบ้านหนองตามัน                 

  -หมู่ที่     ๖    เวลา    ๑๕.๐๐  น.     ศาลาประชาคมบ้านอ่างมหา  

  วันที่  ๑ – ๓๐  เดือน พฤศจิกายน  ๒๕๕๗   เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.  ณ ที่ท าการองค์การ

บริหารส่วนต าบลลาดตะเคียน 

                             จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 

                                                     ประกาศ ณ วันที่  ๒๑   ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

            

(นายพิศิฐ  กัณหารี) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลลาดตะเคียน 



 

 

 

 

  

 


