
 
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแหร 
           เรื่อง     ก าหนดวัน  เวลา  และสถานที่รับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุเพื่อด าเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2555 
 

----------------------------------------------------------- 
ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศใช้ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์

การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 เพ่ือใช้ในการด าเนินงานการ
จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่ งข้อ 7 แห่งระเบียบดังกล่าว ก าหนด
ภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี ให้ผู้ที่จะมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไปในปีงบประมาณถัดไป 
ลงทะเบียนและยื่นค าขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุด้วยตนเองต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนมี
ภูมิล าเนา ณ ที่ท าการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือสถานที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนด 
รายละเอียดตามอ้างถึง นั้น 
   

เพ่ือให้การด าเนินการรับค าขอขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุเพ่ือรับเงินเบี้ยยังชีพตามนโยบาย
รัฐบาลฯดังกล่าว  เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและทั่วถึง  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแหร  จึงขอ
ก าหนดวัน  เวลา  และสถานที่รับขึ้นทะเบียนฯ  ดังนี้ 

 

วันที่ /  เวลา สถานที ่ หมายะเหตุ 
1 พฤศจิกายน 2553 
เวลา  08.30  น. – 16.30   น. 

ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแหร 
อ าเภอธารโต  จังหวัดยะลา 

 

2 พฤศจิกายน 2553 
เวลา  08.30  น. – 16.30   น. 

ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแหร 
อ าเภอธารโต  จังหวัดยะลา 

 

3 พฤศจิกายน 2553 
เวลา  08.30  น. – 16.30   น. 

ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแหร 
อ าเภอธารโต  จังหวัดยะลา 

 

4 พฤศจิกายน 2553 
เวลา  08.30  น. – 16.30   น. 

ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแหร 
อ าเภอธารโต  จังหวัดยะลา 

 

5 พฤศจิกายน 2553 
เวลา  08.30  น. – 16.30   น. 

ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแหร 
อ าเภอธารโต  จังหวัดยะลา 

 

 
/…วันท่ี 
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วันที่ /  เวลา สถานที ่ หมายะเหตุ 

6 พฤศจิกายน 2553 
เวลา  08.30  น. – 16.30   น. 

ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแหร 
อ าเภอธารโต  จังหวัดยะลา 

 

7 พฤศจิกายน 2553 
เวลา  08.30  น. – 16.30   น. 

ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแหร 
อ าเภอธารโต  จังหวัดยะลา 

 

8 พฤศจิกายน 2553 
เวลา  08.30  น. – 16.30   น. 

ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแหร 
อ าเภอธารโต  จังหวัดยะลา 

 

9 พฤศจิกายน 2553 
เวลา  08.30  น. – 16.30   น. 

ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแหร 
อ าเภอธารโต  จังหวัดยะลา 

 

10 พฤศจิกายน 2553 
เวลา  08.30  น. – 16.30   น. 

ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแหร 
อ าเภอธารโต  จังหวัดยะลา 

 

11 พฤศจิกายน 2553 
เวลา  08.30  น. – 16.30   น. 

ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแหร 
อ าเภอธารโต  จังหวัดยะลา 

 

12 พฤศจิกายน 2553 
เวลา  08.30  น. – 16.30   น. 

ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแหร 
อ าเภอธารโต  จังหวัดยะลา 

 

13 พฤศจิกายน 2553 
เวลา  08.30  น. – 16.30   น. 

ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแหร 
อ าเภอธารโต  จังหวัดยะลา 

 

14 พฤศจิกายน 2553 
เวลา  08.30  น. – 16.30   น. 

ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแหร 
อ าเภอธารโต  จังหวัดยะลา 

 

15 พฤศจิกายน 2553 
เวลา  08.30  น. – 16.30   น. 

ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแหร 
อ าเภอธารโต  จังหวัดยะลา 

 

16 พฤศจิกายน 2553 
เวลา  08.30  น. – 16.30   น. 

ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแหร 
อ าเภอธารโต  จังหวัดยะลา 

 

17 พฤศจิกายน 2553 
เวลา  08.30  น. – 16.30   น. 

ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแหร 
อ าเภอธารโต  จังหวัดยะลา 

 

18 พฤศจิกายน 2553 
เวลา  08.30  น. – 16.30   น. 

ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแหร 
อ าเภอธารโต  จังหวัดยะลา 

 

 
 

/วันท่ี… 
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วันที่ /  เวลา สถานที ่ หมายะเหตุ 
19 พฤศจิกายน 2553 
เวลา  08.30  น. – 16.30   น. 

ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแหร 
อ าเภอธารโต  จังหวัดยะลา 

 

20 พฤศจิกายน 2553 
เวลา  08.30  น. – 16.30   น. 

ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแหร 
อ าเภอธารโต  จังหวัดยะลา 

 

21 พฤศจิกายน 2553 
เวลา  08.30  น. – 16.30   น. 

ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแหร 
อ าเภอธารโต  จังหวัดยะลา 

 

22 พฤศจิกายน 2553 
เวลา  08.30  น. – 16.30   น. 

ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแหร 
อ าเภอธารโต  จังหวัดยะลา 

 

23 พฤศจิกายน 2553 
เวลา  08.30  น. – 16.30   น. 

ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแหร 
อ าเภอธารโต  จังหวัดยะลา 

 

24 พฤศจิกายน 2553 
เวลา  08.30  น. – 16.30   น. 

ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแหร 
อ าเภอธารโต  จังหวัดยะลา 

 

25 พฤศจิกายน 2553 
เวลา  08.30  น. – 16.30   น. 

ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแหร 
อ าเภอธารโต  จังหวัดยะลา 

 

26 พฤศจิกายน 2553 
เวลา  08.30  น. – 16.30   น. 

ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแหร 
อ าเภอธารโต  จังหวัดยะลา 

 

27 พฤศจิกายน 2553 
เวลา  08.30  น. – 16.30   น. 

ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแหร 
อ าเภอธารโต  จังหวัดยะลา 

 

28 พฤศจิกายน 2553 
เวลา  08.30  น. – 16.30   น. 

ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแหร 
อ าเภอธารโต  จังหวัดยะลา 

 

29 พฤศจิกายน 2553 
เวลา  08.30  น. – 16.30   น. 

ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแหร 
อ าเภอธารโต  จังหวัดยะลา 

 

30 พฤศจิกายน 2553 
เวลา  08.30  น. – 16.30   น. 

ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแหร 
อ าเภอธารโต  จังหวัดยะลา 

 

 
 
 

/…จึงประกาศ 
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จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
 
   ประกาศ   ณ   วันที่         ตุลาคม  2553 
 
 

 
      (นายอับดุลการิม    ยุมอ) 
     นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแหร 

 
 
 


