ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านใน
เรื่อง การรับลงทะเบียนผู้มสี ิทธิรบั เงินเบี้ยยังชีพผูส้ ูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5
เพื่อรับเบี้ยยังชีพผูส้ ูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ตามความนัย ข้อ ๗ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนดว่าตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึง
เดือนพฤศจิกายนของทุกปีให้ผู้ที่จะมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไปในปีงบประมาณถัดไป มาลงทะเบียนและ
ยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุด้วยตนเอง ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนมีภูมิลำเนา ณ สำนักงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือสถานที่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด และข้อ ๘ กำหนดว่า
ผู้สูงอายุผู้ใดที่มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนมีภูมิลำเนาอยู่ ต่อมาผู้สูงอายุ
นั้นได้ย้ายภูมิลำเนาไปอยู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ให้ผู้สูงอายุนั้นไปลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุด้วยตนเองต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่นับตั้งแต่วันที่ย้ายแต่ไม่เกินเดือนพฤศจิ กายน
ของปีนั้น ๆ โดยให้ได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ในปีงบประมาณถัดไป
เพื่อให้การดำเนินการตามระเบียบดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย องค์การบริหารส่วน
ตำบลด่านใน จึงได้กำหนดการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖5 เพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ตั้งแต่เดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 2564
และ เดือนมกราคม – กันยายน 2565 โดยผู้ที่จะลงทะเบียนดังกล่าวต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
๑. เป็นผู้สูงอายุรายใหม่ที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์แล้ว แต่ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนขอรับเงิน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุมาก่อน หรือ ผู้ที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 นับจนถึงวันที่
๑ กันยายน 2566 เกิดก่อนวันที่ ๒ กันยายน 2506 (สำหรับในกรณีที่ในทะเบียนราษฎร์ไม่ปรากฏวันที่
เดือนเกิด ให้ถือว่าบุคคลนั้นเกิดในวันที่ ๑ มกราคมของปีนั้น) หรือเป็นผู้สูงอายุที่ย้ายภูมิลำเนาเข้ามาใหม่
ในเขตพื้นที่อ งค์ก ารบริห ารส่วนตำบลด่านใน แต่ยัง ไม่ได้ ยื่นคำขอลงทะเบียนตามข้อ ๘ แห่ง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕52 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๒. มีสัญชาติไทย
๓. มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลด่านในตามทะเบียนบ้าน
๔. ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่
(ก) ผู้รับเงินบำนาญ เบี้ยหวัด บำนาญพิเศษ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน
(ข) ผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(ค) ผู้ที่ได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน รายได้ประจำ หรือผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอืน่ ทีร่ ฐั
หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้เป็นประจำ
บุคคลตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ไม่รวมถึง ผู้พิการและผู้ปว่ ยเอดส์ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่ อ การยังชีพขององค์ก รปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หรือผู้ที่ได้รับ
สวัสดิการอื่นตามมติคณะรัฐมนตรี
๒/เอกสารหลักฐาน...

-๒เอกสารหลักฐานประกอบแบบคำขอลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประกอบด้วย
๑) บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย
๒) ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน (ที่เป็นปัจจุบัน)
๓) สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มีสิทธิ/ผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้มีสิท ธิ พร้อมสำเนา
สำหรับกรณีผู้ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผ่านธนาคาร
ในกรณีมีความจำเป็นผู้สูงอายุที่ไม่สามารถมายื่นคำขอลงทะเบียนด้วยตนเองได้ อาจมอบ
อำนาจเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทนได้ โดยกรอก
รายละเอียดตามแบบคำขอลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยัง ชีพผู้สูงอายุให้ครบถ้วน ยื่นแบบคำขอลงทะเบียน
ประกอบกับเอกสารหลักฐานของผู้สูงอายุพร้อมเอกสารการมอบอำนาจ แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
ของผู้ ม อบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ โดยผู้ท ี่มีคุณสมบัติตามหลัก เกณฑ์ สามารถติดต่อยื่น แบบคำขอ
ลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ที่ สำนักปลัด (ชั้น 2) องค์การบริหารส่วนตำบลด่านใน ในวันราชการ
ตั้งแต่เวลา 08.3๐ น. – ๑๖.๓๐ น. (ไม่หยุดพักเที่ยง)
ทั้ง นี้ องค์ก ารบริห ารส่วนตำบลด่านใน ขอความร่วมมือผู้ม ีค ุณสมบั ติ ตามหลัก เกณฑ์
มาลงทะเบียนในช่วงเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 2564 เพื่อจะได้นำข้อมูลมาใช้เป็นฐานข้อมูล ในการขอรับ
การสนั บ สนุน งบประมาณประจำปี พ.ศ.2566 และเพื่ อเป็ น การอำนวยความสะดวกให้ก ับ ผู้ส ูง อายุ
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านใน จะออกให้บริการรับลงทะเบียน ณ จุดบริการ ดังนี้
หมู่ที่
๑

บ้าน
หนองบง

วัน เดือน ปี

เวลา

25 ตุลาคม ๒๕64

๐๙.๓๐-๑๐.๓๐ น. ที่ทำการกำนัน ต.ด่านใน

๒

หนองหัวช้าง

25 ตุลาคม ๒๕64

๑๐.๓๐-๑๒.๐๐ น. ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.๒

๓

พระ

26 ตุลาคม ๒๕64

๐๙.0๐-๑2.00 น. วัดบ้านพระ

๔

ด่านใน

27 ตุลาคม ๒๕64

๐๙.0๐-๑2.0๐ น. ศาลาประชาคม ม.8

๕

ดอน

๒๗ ตุลาคม 2564

๑4.0๐-๑5.๐๐ น. ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.๕

๖

หัวบึง

26 ตุลาคม ๒๕64

๐๙.0๐-๑2.00 น. วัดบ้านพระ

๗

ดอนขาม

๒๗ ตุลาคม 2564

๑3.๐๐-๑4.๐๐ น. ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.7

๘

บึงน้อย

27 ตุลาคม 2564

๐๙.0๐-๑2.0๐ น. ศาลาประชาคม ม.8

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕64
ว่าที่ร้อยโท

(ฉัตรชัย แพร่งผักแว่น)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลด่านใน ปฏิบัตหิ น้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านใน

สถานที่

หมายเหตุ

