ประกาศองคการบริหารสวนตำบลดอนดั่ง
เรื่อง การรับลงทะเบียนผูมีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2566
………………………………………………………………………

ตามที่ กระทรวงมหาดไทย ไดป ระกาศใชระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑ การ
จายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2552 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
เพื่ อใช ในการดำเนิ น งานการจายเงินเบี้ ย ยังชี พผูสู งอายุขององคกรปกครองสวนท องถิ่ น ซึ่งตามความนั ยข อ 7
แหงระเบี ยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลั กเกณฑ การจายเงินเบี้ยยังชีพผูสู งอายุขององคกรปกครองสวนท องถิ่ น
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 กำหนดใหผูสูงอายุที่จะมีอายุครบหกสิบปบริบูรณขึ้นไปในปงบประมาณถัดไป ลงทะเบียน
และยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุดวยตนเองตอองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ตนมีภูมิลำเนา ณ สำนักงานของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือสถานที่ที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นกำหนด ตั้งแตเดือนมกราคมจนถึงเดือน
พฤศจิกายนของทุกป นั้น
เพื่อใหการดำเนินงานรับลงทะเบียนผูมีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2566
เป น ไปดวยความเรีย บร อยในแนวทางเดี ย วกัน และเพื่ อเปน การเตรีย มความพรอมด านข อมู ลในการเสนอขอ
งบประมาณเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2566 องคการบริหารสวนตำบลดอนดั่ง จึงประกาศให
ผูสูงอายุที่ประสงคจะรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุที่ยังไมเคยลงทะเบียนมากอน หรือผูสูงอายุที่ยายทะเบียนบานมาใหม
ไปลงทะเบียนเพื่อแสดงความประสงคขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ โดยจะตองมีคุณสมบัติ ขั้นตอน และเอกสาร
หลักฐานประกอบการยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ดังตอไปนี้
1. คุณสมบัติของผูมีสิทธิจะรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
ผูมีคุณสมบัติไดรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุตองเปนผูมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีภูมิลำเนาอยูในเขตพื้นที่ตำบลดอนดั่ง (ตามทะเบียนบาน)
(3) มีอายุ 60 ปบริบูรณขึ้นไป ในปงบประมาณ พ.ศ.2566 (โดยเปนผูท่ีเกิดระหวาง
วัน ที่ 2 กั น ยายน 2505 ถึ ง วัน ที่ 1 กัน ยายน 2506) สำหรับ ในกรณี ที่ใน
ทะเบี ย นราษฎรไม ป รากฏวั น ที่ แ ละเดื อ นเกิ ด ให ถื อ ว า บุ ค คลนั้ น เกิ ด ในวั น ที่ 1
มกราคมของปนั้น)
(4) ไมเปนผูไดรับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชนอื่นใดจากหนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ
หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดแก
(ก) ผูรับเงินบำนาญ เบี้ยหวัด บำนาญพิเศษ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน
(ข) ผูสูงอายุที่อยูในสถานสงเคราะหของรัฐหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น
(ค) ผูไดรับเงินเดือน คาตอบแทน รายไดประจำ หรือผลประโยชนตอบแทนอยางอื่น
ที่รัฐหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดใหเปนประจำ
หมายเหตุ บุคคลตาม (ก) (ข) และ (ค) ไมรวมถึง ผูพิการหรือผูปวยเอดส
กรณีที่ผูสูงอายุยายภูมิลำเนาเขามาใหมในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลดีลัง ขอใหมาติดตอลงทะเบียน
ขอรับเบี้ยยังชีพ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลดีลัง เพื่อที่เทศบาลฯ จะไดประสานองคกรปกครองสวนทองถิ่นเดิม
ดำเนินการประกาศถอนรายชื่อ และไมจายเงินเบี้ยยังชีพฯ ซ้ำซอนกัน
/2. ขั้นตอนและเอกสาร

-22. ขั้นตอนและเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
ให ผู สู งอายุ ที่ มี คุ ณ สมบั ติ ค รบถ ว น และมี ค วามประสงค ข อรั บ เบี้ ย ยั งชี พ ผู สู งอายุ ยื่ น คำขอ
ลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุดวยตนเองหรือมอบอำนาจใหผูอื่นยื่นคำขอแทน ตั้งแตเดือน ตุลาคม
2564 ถึ ง เดื อน พฤศจิ กายน 2564 และ เดื อน มกราคม 2565 ถึง เดื อน กันยายน 2565 เวลา 08.30 –
16.30 น. ณ สำนักงานอบต.ดอนดั่ง โดยจะตองนำเอกสารหลักฐานประกอบแบบคำขอลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ย
ยังชีพ ดังตอไปนี้
(1) บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหนวยงานของรัฐที่มีรูปถาย (พรอมสำเนา)
(2) ทะเบียนบานฉบับเจาบาน (ที่เปนปจจุบัน) พรอมสำเนา
(3) สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผูมีสทิ ธิ หรือผูไดรับมอบอำนาจจากผูมีสิทธิ (ในกรณีที่ผูมี
สิทธิประสงคจะโอนเงินเบี้ยยังชีพเขาบัญชีของผูอื่นใหแนบใบมอบอำนาจ พรอมกับสำเนา
บัตรประจำตัวประชาชนของผูมอบอำนาจ และผูรับมอบอำนาจ อยางละ 1 ฉบับ พรอม
รับรองสำเนามาใหเรียบรอย)
(4) หนังสือมอบอำนาจ พรอมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบานของผูรับ
มอบอำนาจ (ในกรณีมีความจำเปนที่ไมสามารถมาลงทะเบียนได ผูสูงอายุอาจมอบอำนาจ
เปนลายลักษณอักษรใหผูอื่นยื่นคำขอรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุแทน)
3. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2566
องคก ารบริห ารสว นตำบลดอนดั ่ง จะประกาศรายชื ่อ ผู ม ีส ิท ธิร ับ เงิน เบี ้ย ยัง ชีพ ผู ส ูง อายุ
ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2566 ที่ไดมาลงทะเบียนในแตละเดือน ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป โดยสามารถ
ตรวจสอบสิทธิจากประกาศรายชื่อผูมีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2566 ไดที่ สำนักงาน
อบต.ดอนดั่ง หรือเว็บไซตอบต.ดอนดั่ง (www.dondang.go.th)
4. สิทธิที่จะไดรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
ผูสูงอายุที่มีสิทธิไดรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2566 จะไดรับเงินเบี้ย
ยังชีพผูสูงอายุ ตั้งแตเดือนตุลาคม 2564 ถึง เดือน กันยายน 2565 ในอัตราแบบขั้นบันได ดังนี้
- อายุ 60 – 69 ป ไดรับเบี้ยยังชีพ 600 บาท
- อายุ 70 – 79 ป ไดรับเบี้ยยังชีพ 700 บาท
- อายุ 80 – 89 ป ไดรับเบี้ยยังชีพ 800 บาท
- อายุ 90 ปขึ้นไป ไดรับเบี้ยยังชีพ 1,000 บาท
หรือตามมติคณะรัฐมนตรี ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน
จึงประกาศมาใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564

(นายสมศักดิ์ คำพรม )
ปลัดองคการบริหารสวนตำบล ปฏิบัติหนาที่
นายกองคการบริหารสวนตำบลดอนดั่ง

