ประกาศองคการบริหารสวนตําบลบานคลองสวน
บล
เรื่อง การรับลงทะเบียนผูสูงอายุ รับเงินเบี้ยยังชีพ ประจําป%งบประมาณ พ.ศ.
พ 2563
และคนพิการ รับเงินเบี้ยความพิการ ประจําป%งบประมาณ พ.ศ.
พ . 2562
เพื่อดําเนินการตามนโยบายของรัฐบาล
----------------------------------ตามนโยบายของรัฐบาล หลักการแหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การสรางหลักประกันดาน
รายไดแกผูสูงอายุอาศัยตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑ( การจายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุของ
องค(กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๕๒
๒๕๕๒ และ (ฉบับ๒) พ.ศ.๒๕๖๐ และ วาดวยหลักเกณฑ(
กเกณฑ( การจายเงินเบี้ยความ
พิการขององค(กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๕๓
พ
และ (ฉบับ๒) พ.ศ.๒๕๕๙
เพื่อใหการดําเนินการตามนโยบายดังกลาว เป3นไปอยางถูกตอง เรียบรอย องค(การบริหารสวนตําบล
บานคลองสวน ใหผู สู ง อายุ และผูผู พิ ก าร ที่ มีคุ ณสมบั ติ ต ามหลั ก เกณฑ( ต อไปนี้ และมี
ะมี ค วามประสงค( จ ะขอรั บ การ
สงเคราะห(เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ และเบี้ยความพิการ ติดตอยื่นคํารองขอลงทะเบียน ตามวัน เวลา และสถานที่ที่องค(การ
บริ หารสวนตํา บลบานคลองสวน ไดประกาศกํ าหนด โดยผู รับ การสงเคราะห(เ บี้ ยยั งชีพ จะตองมี คุณสมบั ติ และ
ดําเนินการ ดังตอไปนี้
๑. คุณสมบัติของผูมีสิทธิไดรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุและคนพิการ
๑.๑ ผูมี คุณสมบั ติไดรับเงิ น เบี้ ยยั งชีพผูสู งอายุ ตองเป3 นผู มี คุณสมบั ติและไมมี ลักษณะตองหาม
ดังตอไปนี้
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีทะเบียนบานอยูในตําบลบานคลองสวน
(๓) มีอายุ ๖๐ ป? บริบูรณ(ขึ้นไป หรือจะมีอายุครบ ๖๐ ป?บริบูรณ( ในป?งบประมาณ พ.ศ.
พ
๒๕๖๓ โดยเป0 นผูที่ เกิดกอนวั นที่ ๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๐๓ และตองเป3น ผูที่ยื่ นคําขอลงทะเบี ยนฯ ตอองค(กร
ปกครองสวนทองถิ่น (ในกรณี
ในกรณีที่ในทะเบียนราษฎรไมปรากฏวันที่ เดือนเกิด ใหถือวาบุคคลนั้นเกิดในวันที่ ๑ มกราคม
ของป?นั้น)
(๔) ไมเป0นผูไดรับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชนอื่นใดจากหนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ
หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดแก ผูรับเงินบํานาญ เบี้ยหวัด บํานาญพิเศษ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน
ผูสูงอายุที่อยูในสถานสงเคราะห(
เคราะห(ของรัฐหรือองค(กรปกครองสวนทองถิ่น ผูที่ไดรับเงินเดือน คาตอบแทน รายไดประจํา
หรือผลประโยชน(ตอบแทนอยางอื่นที่รัฐหรือองค(กรปกครองสวนทองถิ่นจัดใหเป3นประจํา
๑.๒ ผู มี คุ ณ สมบั ติ ไ ดรั บ เงิ น เบี้ ย ความพิ ก าร ตองเป3 น ผู มี คุ ณ สมบั ติ แ ละไมมี ลั ก ษณะตองหาม
ดังตอไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีทะเบียนบานอยูในตําบลบานคลองสวน
(๓) มีบัตรประจําตัวคนพิการตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ
(๔) ไมเป3นบุคคลซึ่งอยูในความอุปการะของสถานสงเคราะห(ของรัฐ

๒. ขั้นตอนการยื่นคําขอและวิธีการพิจารณาคุณสมบัติผู"มีสิทธิได"เงินเงินเบี้ยยังชีพผู"สูงอายุ
และเบี้ยความพิการ
ใหผูสูงอายุและคนพิการที่มีคุณสมบัติดังกลาวขางตน ยื่นคําขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุและเบี้ย
ความพิการดวยตนเอง ตอองค'กรปกครองสวนทองถิ่นที่ตนเองมีชื่ออยูในทะเบียนบาน โดย
(๒.๑) ผู"สูงอายุกําหนดรับลงทะเบียนผูสูงอายุ ที่ยังไมเคยลงทะเบียนมากอน และผูสูงอายุยาย
ภูมิลําเนาเขามาใหมในพื้นที่องค'การบริหารสวนตําบลบานคลองสวน แตยังไมไดขึ้นทะเบียน โดยได"รับเงินเบี้ยยังชีพ
ในเดื อ นตุ ล าคม ๒๕๖๒ เป1 น ต" น ไป หรื อ ได" รั บ เงิ น ในเดื อ นถั ด ไป จากเดื อ นที่ มี อ ายุ ค รบ ๖๐ ป5 บ ริ บู ร ณ6 ( ใน
ป5งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓) ตามอัตราขั้นบันได คือ อายุ ๖๐-๖๙ ป2 จํานวน ๖๐๐ บาท อายุ ๗๐-๗๙ ป2 จํานวน
๗๐๐ บาท อายุ ๘๐-๘๙ ป2 จํานวน ๘๐๐ บาท และอายุ ๙๐ ป2ขึ้นไป จํานวน ๑,๐๐๐ บาท ใหมายื่นคําขอขึ้น
ทะเบียน ตั้งแตบัดนี้เป8นตนไป – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ณ องค'การบริหารสวนตําบลบานคลองสวน
(๒.๒) คนพิการ กําหนดรับลงทะเบียนคนพิการที่ยังไมเคยลงทะเบียนมากอน และคนพิการยาย
ภูมิลําเนาเขามาใหมในพื้นที่องค'การบริหารสวนตําบลบานคลองสวน ที่ไดรับการประกาศถอดถอนรับเบี้ยความพิการ
จาก ทองถิ่นเดิม เรียบรอยแลว โดยลงทะเบียนในเดือนใดจะได"รับเงินเบี้ยยังชีพ ในเดือนถัดไป ในอัตรา ๘๐๐ บาท
ใหมายื่นคําขอขึ้นทะเบียน ตั้งแตบัดนี้เป8นตนไปณ องค'การบริหารสวนตําบลบานคลองสวน
พร"อมหลักฐานดังต:อไปนี้
(๑) บัตรประจําตัวประชาชน (ผูสูงอายุ) / บัตรประจําตัวคนพิการ(คนพิการ)
(๒) ทะเบียนบาน
(๓) สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย
ในกรณีมีความจําเป3นที่ผูสูงอายุ และผูพิการ ไมสามารถมาลงทะเบียนได ผูสูงอายุและผู
พิการอาจมอบอํานาจใหผูอื่นเป3นผูยื่นคําขอลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผูสูงอายุและเบี้ยความพิการแทนได
ดังนั้น หากผูสูงอายุรายใดที่มีคุณสมบัติดังกลาวขางตน และประสงค(ขอรับเงินเบี้ยยังชีพ
ผูสูงอายุ และเบี้ยความพิการสามารถยื่นหลักฐานลงทะเบียนได ตั้งแตบัดนี้ – 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ในวันและเวลา
ราชการ ณ กองสวัสดิการสังคมองค(การบริหารสวนตําบลบานคลองสวน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ หมายเลข
โทรศัพท( 0 2452 3840 – 3 ตอ 101
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 5 เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายณรงค( พุมเจริญ )
นายกองค(การบริหารสวนตําบลบานคลองสวน

