ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลคลองอู่ตะเภา
เรื่อง การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
…………………….……………….
ตามที่ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 ความในข้อที่ 7 ภายในเดือนพฤศจิกายน ของทุกปี ให้ผู้ที่จะมี
อายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไป ในปีงบประมาณถัดไป มาลงทะเบียน และยื่นคาขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ด้วยตนเองหรือผู้รับมอบอานาจ ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนมีภูมิลาเนา ณ สานักงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นหรือสถานที่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกาหนด
เพื่อให้การดาเนินการเกี่ยวกับสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมด้านฐานข้อมูลในการเสนอของบประมาณใน
เรื่องการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 องค์การบริหารส่วนตาบลคลองอู่
ตะเภา
จึงขอประกาศให้ผู้สูงอายุที่ยังไม่เคยลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุมาก่อน
รวมถึงผู้สูงอายุที่ย้ายภูมิลาเนาเข้ามาใหม่ในพื้นที่ตาบลคลองอู่ตะเภาที่มีความประสงค์จะขอรับเงินเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ตั้งแต่ ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560) ติดต่อยื่นคาร้องขอ
ลงทะเบียนผู้สูงอายุ ตามวัน เวลา และสถานที่ที่องค์การบริหารส่วนตาบลคลองอู่ตะเภากาหนด โดยผู้สูงอายุ
ที่จะมีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จะต้องมีคุณสมบัติ และต้องดาเนินการดังต่อไปนี้
1. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิจะได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ผู้มีสิทธิจะได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม
ดังต่อไปนี้
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีภูมิลาเนาอยู่ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลคลองอู่ตะเภาตามทะเบียนบ้าน
(3) มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ( โดยเป็นผู้ที่มีอายุ 60 ปี
บริบูรณ์ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2559 ( เกิดก่อนวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2499 ) และ
ยังไม่เคยขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุมาก่อน (ในกรณีที่ทะเบียนราษฎร์ไม่ปรากฏวันที่ เดือน
เกิด ให้ถือว่าบุคคลนั้นเกิดในวันที่ 1 มกราคมของปีนั้น)
(4) ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ ผู้รับเงินบานาญ เบี้ยหวัด บานาญพิเศษ หรือเงิน
อื่นใดในลักษณะเดียวกัน ผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ผู้ที่ได้รับเงินเดือนค่าตอบแทน รายได้ประจา หรือผลประโยชน์ตอบแทน
อย่างอื่นที่รัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้เป็นประจา
/ขั้นตอน...
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2. ขั้นตอนการยื่นคาขอและวิธีการพิจารณาคุณสมบัติผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ให้ ผู้ สู งอายุ ที่มีคุณสมบั ติดังกล่ าวข้างต้น ยื่นคาขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ สู งอายุ
ด้วยตนเอง ต่อ เจ้าหน้าที่รับคาขอลงทะเบียนและคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สูงอายุ ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ตนเอง มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน พร้อมหลักฐานดังต่อไปนี้
(1) บัตรประจาตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย พร้อมสาเนา
จานวน 1 ฉบับ
(2) ทะเบียนบ้านพร้อมสาเนา จานวน 1 ฉบับ
(3) สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมสาเนา สาหรับในกรณีที่ผู้ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผ่านธนาคาร
ในกรณีมีความจาเป็นที่ไม่สามารถมาลงทะเบียนได้ ผู้สูงอายุอาจมอบอานาจเป็นลายลักษณ์
อักษรให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคาขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทน
สาหรับผู้สูงอายุผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2552 องค์การบริหารส่ วนตาบลคลองอู่ตะเภา จะดาเนินการตรวจสอบสถานะและการ
ดารงชีวิตอยู่ของผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุพร้อมทั้งจัดทาบัญชีรายชื่อผู้สูงอายุ ผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โดยไม่ต้องยื่นคาขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุใหม่
3. กาหนด วัน เวลา และสถานที่รับลงทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
วันที่/เวลา
1 – 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
เวลา 08.30 – 16.30 น.

สถานที่
ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลคลองอู่ตะเภา

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 8 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2558
(ลงชื่อ)
( นายประเสริฐ นวลละออง)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลคลองอู่ตะเภา

หมายเหตุ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลคลองอู่ตะเภา
เรื่อง การรับลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
............................................................
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้แก่คนพิการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 หมวด 2 ข้อ 7 ภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี ให้ ผู้พิการมา
ลงทะเบียนและยื่นคาขอรับเงินเบี้ยความพิการ ในปีงบประมาณถัดไป ด้วยตนเองหรือผู้รับมอบอานาจจากผู้
พิการ ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นที่ตนมีภูมิลาเนา ณ ที่ ทาการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือสถานที่ที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกาหนด
เพื่อให้การดาเนินการด้านสวัสดิการเบี้ยความพิการ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยความพิการ ให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 และเพื่อ
เป็ น การเตรีย มความพร้ อมด้ านฐานข้อมูล ในการเสนอของบประมาณในเรื่องการจ่ายเงินเบี้ยความพิการ
ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2560 องค์การบริหารส่วนตาบลคลองอู่ตะเภา จึงขอประกาศให้ผู้พิการที่ยัง
ไม่เคยลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการมาก่อนรวมถึงผู้พิการที่ย้ายภูมิลาเนาเข้ามาใหม่ในพื้นที่องค์การ
บริหารส่วนตาบลคลองอู่ตะเภา ที่ มีความประสงค์จะขอรับเงินเบี้ยความพิการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
(ตั้งแต่ตุลาคม 2559 - กันยายน 2560) ติดต่อยื่นคาขอลงทะเบียนผู้พิการ ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่
องค์การบริห ารส่ วนตาบลคลองอู่ตะเภากาหนด โดยผู้ พิการที่ จะมีสิทธิได้รับเงินเบี้ยความพิการ จะต้องมี
คุณสมบัติและต้องดาเนินการดังต่อไปนี้
1. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยความพิการ
ผู้ มี คุ ณ สมบั ติ ไ ด้ รั บ เงิ น เบี้ ย ความพิ ก าร ต้ อ งเป็ น ผู้ มี คุ ณ สมบั ติ แ ละไม่ มี ลั ก ษณะ
ต้องห้ามดังต่อไปนี้
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีภูมิลาเนาอยู่ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลคลองอู่ตะเภาตามทะเบียน
บ้าน
(3) มีบัตรประจาตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ
(4) ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ในความอุปการะของสถานสงเคราะห์ของรัฐ
2. ขั้นตอนการยื่นคาขอและวิธีการพิจารณาคุณสมบัติผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยความพิการ
ให้ผู้พิการที่มีคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้ น ยื่นคาขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ
ด้วยตนเอง หรือผู้รับมอบอานาจจากผู้พิการ ต่อเจ้าหน้าที่รับคาขอลงทะเบียนและคณะกรรมการตรวจสอบ
คุณสมบัติผู้พิการ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนเองมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน พร้อมหลักฐานดังต่อไปนี้
(1) บัตรประจาตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการ ที่มีรูปถ่าย พร้อมสาเนา จานวน 1 ฉบับ
(2) ทะเบียนบ้านพร้อมสาเนา จานวน 1 ฉบับ
(๓) หนังสือมอบอานาจ (กรณีมอบอานาจ)
(4) สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พร้อมสาเนา
(สาหรับกรณีที่ผู้ขอรับเบี้ยความพิการประสงค์ขอรับเงินเบี้ยความพิการผ่านธนาคาร
ในกรณีที่มีความจาเป็นที่ไม่สามารถมายื่นคาขอได้ด้วยตนเอง ผู้พิการอาจมอบอานาจเป็น
ลายลักษณ์อักษรให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคาขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการแทน
/สาหรับ

-2สาหรั บ ผู้พิการที่เป็ น ผู้มีสิ ทธิ ได้รับเงินเบี้ยความพิการ ประจาปีงบประมาณ 2559 ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2553 องค์การบริหารส่วนตาบลคลองอู่ตะเภา จะดาเนินการตรวจสอบสถานะความพิการ
และการด ารงชี วิ ต อยู่ ข องคนพิ การ พร้ อ มทั้ ง จั ด ท าบัญ ชี ร ายชื่ อ ผู้ พิ ก ารผู้ มี สิ ท ธิไ ด้ รั บเงิ น เบี้ย ความพิ ก าร
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โดยไม่ต้องยื่นคาขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความผู้พิการใหม่
3. กาหนด วัน เวลา และสถานที่รับลงทะเบียนผู้พิการเพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
วันที่/เวลา

สถานที่

1 – 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
เวลา 08.30 – 16.30 น

ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลคลองอู่ตะเภา

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 8 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2558
(ลงชื่อ)
( นายประเสริฐ นวลละออง)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลคลองอู่ตะเภา

หมายเหตุ

