
 
ค ำสั่งองค์กำรบริหำรสว่นต ำบลทุ่งกว๋ำว 

ที ่๐๘/๒๕๖๑ 
เร่ือง  แต่งตั้งศูนย์อ ำนวยกำร เจ้ำหน้ำที่รับค ำร้องและคณะกรรมกำรตรวจสอบคุณสมบัติ 

ผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยงัชีพผู้สูงอำยุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่  
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

----------------------------------- 

ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศใช้ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงิน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๒ และเพ่ิมเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๒๓ ง ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัด
จากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ซึ่งตามความนัยข้อ ๗ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยได้
ประกาศใช้ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ ก าหนดให้ผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไปในปีงบประมาณถัดไป  
ลงทะเบียนและยื่นค าขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุด้วยตนเองต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนมีภูมิล าเนา     
ณ ส านักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือสถานที่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนด ตั้งแต่เดือน
มกราคมจนถึงเดือนพฤศจิกายนของทุกปี ดังนั้นเพ่ือให้การด าเนินงานรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยใน
แนวทางเดียวกันและเพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมด้านข้อมูลในการเสนอของบประมาณเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ จึงก าหนดให้มีการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตั้งแต่วันที่ 
๑ มกราคม – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ สถานที่ก าหนด และรับลงทะเบียนทุกวันในเวลาราชการ ณ ที่ท าการ
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว   

เพ่ือให้การด าเนินการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  จึงขอแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการด าเนินการ  ดังนี้ 

๑.  ศูนย์อ ำนวยกำรรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอำย ุ
(๑)  นายนวพล จะงาม ประธานศูนย์อ านวยการ 
(๒)  นายแสงเมือง คงสามารถ รอง ประธานศูนย์อ านวยการ 
(๓)  นายอภิรักษ์ ลับแล กรรมการ 
(๔)  นายค าสุข รู้มาก กรรมการ  
(๕)  นายพงศธร สกุลมั่งม ี กรรมการ  
(๖)  นายบุญชาติ รักเหล่า กรรมการ 
(๗)  นายก าพล จบทั่ว กรรมการ  
(๘)  นายเต้า การเก่ง กรรมการ 
(๙)  นายอ่ินแก้ว      เหล็กหล่อ กรรมการ 
(๑๐)  นายธีระยุทธ วังทอง กรรมการ 
(๑๑)  นายสุรินทร์ จุไร กรรมการ 
(๑๒)  นายเดชาทร วงคห์อค า กรรมการ 
 /(๑๓) นายวัย... 



(๑๓)  นายวัย ใจจอมกุล กรรมการ 
(๑๔)  นายเมืองค า รู้เกณฑ ์ กรรมการ 
(๑๕)  นายเกษตร อภิปสันติ กรรมการ 
(๑๖)  นางจุรรีตัน์ อินทิยศ กรรมการและเลขานุการศูนย์กรรมการ 
(๑๗)  นางสาวรุ่ง การเก่ง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการศูนย์กรรมการ 

มีหน้ำที ่
(๑) อ านวยการการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  
(๒) รวบรวมข้อมูล จัดท าประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
(๓) ก าหนดแนวทางปฏิบัติ วินิจฉัย  แก้ปัญหาและประสานงานในการด าเนินงานให้เป็นไป 

ด้วยความเรียบร้อย 
(๔) ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 

 
 

๒.  เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำนรับค ำขอขึ้นทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอำย ุ
 

ชื่อ-ชื่อสกุล ต ำแหน่ง รับผิดชอบรับค ำร้องขอขึ้น
ทะเบียน 

๑.  นางศิริเนตร เยาวขันธ์ หัวหน้าส านักปลัด หมู่ที่ ๑ – หมู่ที ่๑๔ 
๒.  นางดวงฤทัย ท้าวไชยยา  นักจัดการงานทั่วไป หมู่ที่ ๑ – หมู่ที ่๑๔ 
๓.  นางสาวรุ่ง การเก่ง นักพัฒนาชุมชนช านาญการ หมู่ที่ ๑ – หมู่ที ่๑๔ 
๔.  นางสาวณฐพร หมดใส ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ หมู่ที่ ๑ – หมู่ที ่๑๔ 

 

มีหน้ำที ่
(๑)  ประชาสัมพันธ์ให้ค าแนะน า และรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
(๒)  ตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น และหลักฐานการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
(๓)  เสนอความเห็นเบื้องต้นต่อคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ 
 
๓.  คณะกรรมกำรตรวจสอบคุณสมบัติ 

ชุดที่ ๑ 
ชื่อ - นำมสกุล ต ำแหน่ง รับผิดชอบตรวจสอบคุณสมบัติ 

๑.  นายอภิรักษ์      ลับแล ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๑ หมู่ที่  ๑ 
๒.  นายฤทธิชัย      มีข้าว  ส.อบต.หมู่ ๑ หมู่ที่  ๑ 
๓.  นายธีรวุฒิ        ลือหาร   ส.อบต.หมู่ ๑ หมู่ที่  ๑ 
๔.  นายสม           สมนึก ประธานผู้สูงอายุหมู่ ๑ หมู่ที่  ๑ 
 
ชุดที่ ๒ 

ชื่อ - นำมสกุล ต ำแหน่ง รับผิดชอบตรวจสอบคุณสมบัติ 
๑.  นายแสงเมือง   คงสามารถ ก านันต าบลทุ่งกว๋าว หมู่ที่  ๒ 
๒.  นายสนิท        การเก่ง ส.อบต.หมู่ ๒ หมู่ที่  ๒ 
๓.  นางสาวกัลยาณี  จะโต ส.อบต.หมู่ ๒ หมู่ที่  ๒ 
๔.  นายสุค า         สมนึก       ประธานผู้สูงอายุหมู่ ๒ หมู่ที่  ๒ 

 /ชุดที่ ๓ ... 



ชุดที่ ๓ 
ชื่อ - นำมสกุล ต ำแหน่ง รับผิดชอบตรวจสอบคุณสมบัติ 

๑.  นายค าสุข       รู้มาก ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๓ หมู่ที่  ๓ 
๒.  นายจันทร์ติ๊บ   มีข้าว ส.อบต.หมู่ ๓ หมู่ที่  ๓ 
๓.  นายบุญน า      วิบูลสมบัติ ส.อบต.หมู่ ๓ หมู่ที่  ๓ 
๔.  นายค า           หมุดดี ประธานผู้สูงอายุหมู่ ๓ หมู่ที่  ๓ 
 
ชุดที่ ๔ 

ชื่อ – นำมสกุล ต ำแหน่ง รับผิดชอบตรวจสอบคุณสมบัติ 
๑.  นายพงศธร     สกุลมั่งม ี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๔ หมู่ที่  ๔ 
๒.  นายณัฐกรณ์  รัตนศักดิ์สิทธิ์ ส.อบต.หมู่ ๔ หมู่ที่  ๔ 
๓.  นายสุค า        อุ่นแอบ ส.อบต.หมู่ ๔ หมู่ที่  ๔ 
๔.  นายเสาร์แก้ว  ไพบูลย์วิวรรธน์ ประธานผู้สูงอายุหมู่ ๔ หมู่ที่  ๔ 
 
ชุดที่ ๕ 

ชื่อ - นำมสกุล ต ำแหน่ง รับผิดชอบตรวจสอบคุณสมบัติ 
๑.  นายบุญชาติ    รักเหล่า  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๕ หมู่ที่  ๕ 
๒.  นายบุญทัด     โมงยาม ส.อบต.หมู่ ๕ หมู่ที่  ๕ 
๓.  นายวาลันท์     เยินยุบ ส.อบต.หมู่ ๕ หมู่ที่  ๕ 
๔.  นายดวงดี       นพคุณ ประธานผู้สูงอายุหมู่ ๕ หมู่ที่  ๕ 
 

ชุดที่ ๖ 
ชื่อ - นำมสกุล ต ำแหน่ง รับผิดชอบตรวจสอบคุณสมบัติ 

๑.  นายก าพล        จบทั่ว ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๖ หมู่ที่  ๖ 
๒.  นายณรงค์ชัย    จริงมาก ส.อบต.หมู่ ๖ หมู่ที่  ๖ 
๓.  นายจันทร์        เอะอะ ส.อบต.หมู่ ๖ หมู่ที่  ๖ 
๔.  นายสะอาด        สอดสี ประธานผู้สูงอายุหมู่ ๖ หมู่ที่  ๖ 
 

ชุดที่ ๗ 
ชื่อ – นำมสกุล ต ำแหน่ง รับผิดชอบตรวจสอบคุณสมบัติ 

๑.  นายเต้า          การเก่ง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๗ หมู่ที่  ๗ 
๒.  นายณรงค์       มะณีทะนัน ส.อบต.หมู่ ๗ หมู่ที่  ๗ 
๓.  นายสง่า         จารุวรรณรัตน์ ส.อบต.หมู่ ๗ หมู่ที่  ๗ 
๔.  นายเป็ง         สมคะเน ประธานผู้สูงอายุหมู่ ๗ หมู่ที่  ๗ 
 

ชุดที่ ๘ 
ชื่อ - นำมสกุล ต ำแหน่ง รับผิดชอบตรวจสอบคุณสมบัติ 

๑.  นายอ่ินแก้ว       เหล็กหล่อ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๘ หมู่ที่  ๘ 
๒.  นางวิรวัลย์        โกวฤทธิ์ ส.อบต.หมู่ ๘ หมู่ที่  ๘ 
๓.  นายสุภัทร        สมนึก ส.อบต.หมู่ ๘  หมู่ที่  ๘ 
๔.  นายเด่น           ม่วงมัน ประธานผู้สูงอายุหมู่ ๘ หมู่ที่  ๘ 

 /ชุดที่ ๙ ... 



ชุดที่ ๙ 
ชื่อ - นำมสกุล ต ำแหน่ง รับผิดชอบตรวจสอบคุณสมบัติ 

๑.  นายธีระยุทธ     วังทอง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๙ หมู่ที่  ๙ 
๒.  นายส าภาส         พิมพ์วงษ์ ส.อบต.หมู่ ๙ หมู่ที่  ๙ 
๓.  นายณัฐวุฒิ          ถือคุณ ส.อบต.หมู่ ๙ หมู่ที่  ๙ 
๔.  นายค าใจ           ตามศักดิ์ ประธานผู้สูงอายุหมู่ ๙ หมู่ที่  ๙ 
ชุดที่ ๑๐ 
            ชื่อ - นำมสกุล                             ต ำแหน่ง รับผิดชอบตรวจสอบคุณสมบัติ 
๑.  นายสุรินทร์        จุไร ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๑๐ หมู่ที่  ๑๐ 
๒.  นายเพลิน          อนุจร ส.อบต.หมู่ ๑๐ หมู่ที่  ๑๐ 
๓.  นางนพวรรณ      นิวันติ ส.อบต.หมู่ ๑๐ หมู่ที่  ๑๐ 
๔.  นายแก้ว            จุไร ประธานผู้สูงอายุหมู่ ๑๐ หมู่ที่  ๑๐ 
 
ชุดที่ ๑๑ 

ชื่อ - นำมสกุล ต ำแหน่ง รับผิดชอบตรวจสอบคุณสมบัติ 
๑.  นายเดชาทร      วงศ์หอค า ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๑๑ หมู่ที่  ๑๑ 
๒.  นายอรรถศิลป์    ใจช่วย ส.อบต.หมู่ ๑๑ หมู่ที่  ๑๑ 
๓.  นายชัยสิทธิ์       ใจช่วย ส.อบต.หมู่ ๑๑ หมู่ที่  ๑๑ 
๔.  นายลือ            วิชาดี ประธานผู้สูงอายุหมู่ ๑๑ หมู่ที่  ๑๑ 
 
ชุดที่ ๑๒ 
            ชื่อ – นำมสกุล                             ต ำแหน่ง รับผิดชอบตรวจสอบคุณสมบัติ 
๑.  นายวัย          ใจจอมกุล ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๑๒ หมู่ที่  ๑๒ 
๒.  นายทองค า      มะนุภา ส.อบต.หมู่ ๑๒ หมู่ที่  ๑๒ 
๓.  นายทองศุกร์   ขจรจิตร์ ส.อบต.หมู่ ๑๒ หมู่ที่  ๑๒ 
๔.  นายทองค า     ชัยนุวงค์  ประธานผู้สูงอายุหมู่ ๑๒ หมู่ที่  ๑๒ 
 
ชุดที่ ๑๓ 

ชื่อ – นำมสกุล ต ำแหน่ง รับผิดชอบตรวจสอบคุณสมบัติ 
๑.  นายเมืองค า      รู้เกณฑ ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๑๓ หมู่ที่  ๑๓ 
๒.  นายนิวัตร        เถาจันทร์ต๊ะ ส.อบต.หมู่ ๑๓ หมู่ที่  ๑๓ 
๓.  นายไชยยา      สิริภานุวงค์ ส.อบต.หมู่ ๑๓ หมู่ที่  ๑๓ 
๔.  นายจู             วาวแวว  ประธานผู้สูงอายุหมู่ ๑๓ หมู่ที่  ๑๓ 

ชุดที่ ๑๔ 
            ชื่อ - นำมสกุล                             ต ำแหน่ง รับผิดชอบตรวจสอบคุณสมบัติ 
๑.  นายเกษตร       อภิปสันติ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๑๔ หมู่ที่  ๑๔ 
๒.  นายทนงศักดิ์    ถุงจันทร์ ส.อบต.หมู่ ๑๔ หมู่ที่  ๑๔ 
๓.  นายศุภกิตติ์     การดี ส.อบต.หมู่ ๑๔ หมู่ที่  ๑๔ 
๔.  นายค ามูล       แสงทองนพคุณ ประธานผู้สูงอายุหมู่ ๑๔ หมู่ที่  ๑๔ 

 /มีหน้าที่ ... 



 

มีหน้ำที ่
(1) ตรวจสอบคุณสมบัติผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(๒)  เสนอความเห็นเพ่ือประกอบการพิจารณาด าเนินการของผู้บริหารท้องถิ่น 

 
ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่าการปฏิบัติงานจะแล้วเสร็จ 
 

สั่ง  ณ  วันที่  ๑๐  เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
 
 
 

 
   (นายนวพล  จะงาม) 
    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

ประกำศองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทุ่งกว๋ำว 
เรื่อง  กำรรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยงัชีพผู้สูงอำยุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
  -------------------------- 

ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศใช้ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงิน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๒ และเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๒๓ ง ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัด
จากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ซึ่งตามความนัยข้อ ๗ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยได้
ประกาศใช้ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ ก าหนดให้ผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไปในปีงบประมาณถัดไป  
ลงทะเบียนและยื่นค าขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุด้วยตนเองต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนมีภูมิล า เนา     
ณ ส านักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือสถานที่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนด ตั้งแต่เดือน
มกราคมจนถึงเดือนพฤศจิกายนของทุกปี ดังนั้นเพ่ือให้การด าเนินงานรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยใน
แนวทางเดียวกันและเพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมด้านข้อมูลในการเสนอของบประมาณเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ จึงก าหนดให้มีการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตั้งแต่วันที่ 
๑ มกราคม – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ สถานที่ก าหนด และรับลงทะเบียนทุกวันในเวลาราชการ ณ ที่ท าการ
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว   

เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความถูกต้อง เรียบร้อย องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว  
จึงขอประกาศให้ผู้สูงอายุที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้  ยื่นค าร้องขอขึ้นทะเบียนตามวัน เวลา และ
สถานที่ ที่องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าวได้ประกาศก าหนดไว้ โดยผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จะต้องมีคุณสมบัติและต้องด าเนินการ 
ดังต่อไปนี้ 

คุณสมบัติผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ  
๑.  ผู้สูงอายุรายใหม่ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน ซึ่งเป็นผู้ที่จะมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไปใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓(โดยเป็นผู้เกิดก่อนวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๐๒) (ส าหรับในกรณีที่ใน
ทะเบียนราษฎรไม่ปรากฏวันที่ เดือนเกิด ให้ถือว่าบุคคลนั้นเกิดในวันที่ ๑ มกราคมของปีนั้น)     
และตามความนัยข้อ ๖ ผู้มีสิทธิจะได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามดังต่อไปนี้ คือ  
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีภูมิล าเนาอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว 
(๓) ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น  ได้แก่ ผู้รับเงินบ านาญ เบี้ยหวัด บ านาญพิเศษ  หรือเงินอ่ืนใดใน
ลักษณะเดียวกัน ผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
ผู้ได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน รายได้ประจ า หรือผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืนที่รัฐหรือ 
 
                                                                          /องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่...   



 
      
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้เป็นประจ า ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ยกเว้นผู้พิการ
และผู้ป่วยเอดส์ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  

๒.   ผู้สูงอายุที่ย้ายภูมิล าเนาเข้ามาใหม่ในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว และมีความประสงค์
จะรับเบี้ยยังชีพจากองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว  แต่ยังไม่ได้ยื่นค าขอลงทะเบียนโดย
ก าหนดให้ผู้สูงอายุสามารถลงทะเบียนในเดือนมกราคม-พฤศจิกายนของทุกปี ณ สถานที่รับ
ลงทะเบียน ส านักงาน อบต.ทุ่งกว๋าว และสถานที่ อบต.ทุ่งกว๋าวก าหนด                                                                                                              

๓.  ผู้สูงอายุที่มีความประสงค์จะยื่นค าขอลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จะต้องน าเอกสาร
หลักฐานประกอบแบบค าขอลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ดังนี้ 

(๑)  บัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายพร้อมส าเนา 
(๒)  ทะเบียนบ้านพร้อมส าเนา 
(๓)  สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมส าเนา    

๔.  ในการยื่นค าขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุจะต้องแสดงความประสงค์ขอรับเงิน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุโดยวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

(๑) รับเงินสดด้วยตนเอง 
(๒) รับเงินสดโดยบุคคลที่ได้รับมอบอ านาจจากผู้มีสิทธิ 
(๓) โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มีสิทธิ 
(๔) โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลที่ได้รับมอบอ านาจจากผู้มีสิทธิ 

๕.  กรณีที่มีความจ าเป็นผู้สูงอายุที่ไม่สามารถมายื่นค าขอลงทะเบียนด้วยตนเองได้ อาจมอบอ านาจ
เป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้อ่ืนเป็นผู้ยื่นค าขอลงทะเบียนแทนก็ได้ โดยให้กรอกรายละเอียดตามแบบ
ค าขอลงทะเบียนพร้อมเอกสารหลักฐานของผู้สูงอายุ พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของ
ผู้รับมอบอ านาจ ส าหรับผู้ซึ่งต้องขังหรือจ าคุกอยู่ในเรือนจ า ทัณฑสถานหรือสถานที่คุมขังของกรม
ราชทัณฑ์ ให้มอบอ านาจให้ผู้บัญชาการเรือนจ า ผู้อ านวยการทัณฑสถาน หรือเจ้าหน้าที่ที่         
ผู้บัญชาการเรือนจ ามอบหมาย น าค าขอลงทะเบียนและน ามายื่นต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามภูมิล าเนาของผู้มีสิทธิ 

๖.  การยื่นค าขอลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ก าหนดรับลงทะเบียนตั้งแต่๑ มกราคม – 
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. สถานที่ที่องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว
ได้ก าหนดไว้ในประกาศ    

๗.  ผู้สูงอายุที่มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จะได้รับเงิน     
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๓ ในอัตราแบบขั้นบันได 
ภายในวันที่ ๑๐ ของทุกเดือน 
 
 
 
 
 

                                                                       /๘. กรณีท่ีผู้สูงอายุ...   
 
 
 



 
 

๘.  กรณีที่ผู้สูงอายุย้ายภูมิล าเนาไปอยู่ที่อ่ืนในระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยสิทธิในการ    
รบัเงินของผู้สูงอายุจะได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๓ และเพ่ือเป็นการรักษา
สิทธิให้ต่อเนื่องในการรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ(ปีงบประมาณถัดไป) ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  
ผู้สูงอายุต้องไปลงทะเบียนยื่นค าขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่
ที่ย้ายไประหว่างเดือนมกราคม 

 -

พฤศจิกายน ของปีนั้นๆ 

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๐  เดือน มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

 
 

(นายนวพล  จะงาม) 
            นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


