
ประกาศองค์การบริห
การบร�หารส่วนตำบลบ้านกาด ��s��วนตำบลบ้านกาด ��s����������าบลบ�านกาด 

เร��อง ก�าหนดว�น เวลา และส่วนตำบลบ้านกาด ��s�ถานที่รับ ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุแ��ร�บ ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการรายใ!"นที่รับ ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุแะเบ�ยนผู้สูงอายุและผู้พิการรายใหม่�椠桴慬瑳挠汥��散甠¨�≥㸯蚴%�ส่วนตำบลบ้านกาด ��s�%งอาย&และผู้สูงอายุและผู้พิการรายใหม่�椠桴慬瑳挠汥��散甠¨�≥㸯蚴%�พิการรายใหม่�椠桴慬瑳挠汥��散甠¨�≥㸯蚴Ƌ����le蚜Ƌ��蚄Ƌ虨Ƌ䴨ᛮꢘᶿ䴨ᛮ�F虄Ƌ蘬Ƌ蘔Ƌ蘀Ƌἐ�การรายใหม่�椠桴慬瑳挠汥��散甠¨�≥㸯蚴Ƌ����le蚜Ƌ��蚄Ƌ虨Ƌ䴨ᛮꢘᶿ䴨ᛮ�F虄Ƌ蘬Ƌ蘔Ƌ蘀Ƌἐӡ����髸࿄謈ᛵ귈ᘐ���r��藈Ƌ薰�

ประจำปี�าป+งบประม่�椠桴慬瑳挠汥��散甠¨�≥㸯蚴Ƌ����le蚜Ƌ��蚄Ƌ虨Ƌ䴨ᛮꢘᶿ䴨ᛮ�F虄Ƌ蘬Ƌ蘔Ƌ蘀Ƌἐӡ����髸࿄謈ᛵ귈ᘐ���r��藈Ƌ薰าณ พิการรายใหม่�椠桴慬瑳挠汥��散甠¨�≥㸯蚴Ƌ����le蚜Ƌ��蚄Ƌ虨Ƌ䴨ᛮꢘᶿ䴨ᛮ�F虄Ƌ蘬Ƌ蘔Ƌ蘀Ƌἐ.ศ. ๒๕๕๗ 
 ****************** 

ตำบลบ้านกาด ��s���������าม่�椠桴慬瑳挠汥��散甠¨�≥㸯蚴Ƌ����le蚜Ƌ��蚄Ƌ虨Ƌ䴨ᛮꢘᶿ䴨ᛮ�F虄Ƌ蘬Ƌ蘔Ƌ蘀Ƌἐӡ����髸࿄謈ᛵ귈ᘐ���r��藈Ƌ薰 ที่รับ ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุแ��ร�ฐบาลได�ม่�椠桴慬瑳挠汥��散甠¨�≥㸯蚴Ƌ����le蚜Ƌ��蚄Ƌ虨Ƌ䴨ᛮꢘᶿ䴨ᛮ�F虄Ƌ蘬Ƌ蘔Ƌ蘀Ƌἐӡ����髸࿄謈ᛵ귈ᘐ���r��藈Ƌ薰�นโยบาย ด�านการส่วนตำบลบ้านกาด ��s�ร�างหล�กประก�นรายได�แก�กล&�ม่�椠桴慬瑳挠汥��散甠¨�≥㸯蚴Ƌ����le蚜Ƌ��蚄Ƌ虨Ƌ䴨ᛮꢘᶿ䴨ᛮ�F虄Ƌ蘬Ƌ蘔Ƌ蘀Ƌἐӡ����髸࿄謈ᛵ귈ᘐ���r��藈Ƌ薰ผู้สูงอายุและผู้พิการรายใหม่�椠桴慬瑳挠汥��散甠¨�≥㸯蚴%�ส่วนตำบลบ้านกาด ��s�%งอาย&ที่รับ ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุแ��ม่�椠桴慬瑳挠汥��散甠¨�≥㸯蚴Ƌ����le蚜Ƌ��蚄Ƌ虨Ƌ䴨ᛮꢘᶿ䴨ᛮ�F虄Ƌ蘬Ƌ蘔Ƌ蘀Ƌἐӡ����髸࿄謈ᛵ귈ᘐ���r��藈Ƌ薰�รายได�ไม่�椠桴慬瑳挠汥��散甠¨�≥㸯蚴Ƌ����le蚜Ƌ��蚄Ƌ虨Ƌ䴨ᛮꢘᶿ䴨ᛮ�F虄Ƌ蘬Ƌ蘔Ƌ蘀Ƌἐӡ����髸࿄謈ᛵ귈ᘐ���r��藈Ƌ薰�เพิการรายใหม่�椠桴慬瑳挠汥��散甠¨�≥㸯蚴Ƌ����le蚜Ƌ��蚄Ƌ虨Ƌ䴨ᛮꢘᶿ䴨ᛮ�F虄Ƌ蘬Ƌ蘔Ƌ蘀Ƌἐ�ยง
พิการรายใหม่�椠桴慬瑳挠汥��散甠¨�≥㸯蚴Ƌ����le蚜Ƌ��蚄Ƌ虨Ƌ䴨ᛮꢘᶿ䴨ᛮ�F虄Ƌ蘬Ƌ蘔Ƌ蘀Ƌἐอตำบลบ้านกาด ��s����������อ การย�งชีพและผู้ที่มีสภาพความพิการ โดยการจัดสรรเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่มีอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป และ จัดสวัสดิการเ�พิการรายใหม่�椠桴慬瑳挠汥��散甠¨�≥㸯蚴Ƌ����le蚜Ƌ��蚄Ƌ虨Ƌ䴨ᛮꢘᶿ䴨ᛮ�F虄Ƌ蘬Ƌ蘔Ƌ蘀Ƌἐและผู้สูงอายุและผู้พิการรายใหม่�椠桴慬瑳挠汥��散甠¨�≥㸯蚴%�ที่รับ ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุแ��ม่�椠桴慬瑳挠汥��散甠¨�≥㸯蚴Ƌ����le蚜Ƌ��蚄Ƌ虨Ƌ䴨ᛮꢘᶿ䴨ᛮ�F虄Ƌ蘬Ƌ蘔Ƌ蘀Ƌἐӡ����髸࿄謈ᛵ귈ᘐ���r��藈Ƌ薰�ส่วนตำบลบ้านกาด ��s�ภาพิการรายใหม่�椠桴慬瑳挠汥��散甠¨�≥㸯蚴Ƌ����le蚜Ƌ��蚄Ƌ虨Ƌ䴨ᛮꢘᶿ䴨ᛮ�F虄Ƌ蘬Ƌ蘔Ƌ蘀Ƌἐค์การบริหวาม่�椠桴慬瑳挠汥��散甠¨�≥㸯蚴Ƌ����le蚜Ƌ��蚄Ƌ虨Ƌ䴨ᛮꢘᶿ䴨ᛮ�F虄Ƌ蘬Ƌ蘔Ƌ蘀Ƌἐӡ����髸࿄謈ᛵ귈ᘐ���r��藈Ƌ薰พิการรายใหม่�椠桴慬瑳挠汥��散甠¨�≥㸯蚴Ƌ����le蚜Ƌ��蚄Ƌ虨Ƌ䴨ᛮꢘᶿ䴨ᛮ�F虄Ƌ蘬Ƌ蘔Ƌ蘀Ƌἐ�การ โดยการจำปี�ดส่วนตำบลบ้านกาด ��s�รรเง�นเบ�"ยย�งชีพและผู้ที่มีสภาพความพิการ โดยการจัดสรรเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่มีอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป และ จัดสวัสดิการเ�พิการรายใหม่�椠桴慬瑳挠汥��散甠¨�≥㸯蚴Ƌ����le蚜Ƌ��蚄Ƌ虨Ƌ䴨ᛮꢘᶿ䴨ᛮ�F虄Ƌ蘬Ƌ蘔Ƌ蘀Ƌἐผู้สูงอายุและผู้พิการรายใหม่�椠桴慬瑳挠汥��散甠¨�≥㸯蚴%�ส่วนตำบลบ้านกาด ��s�%งอาย&ที่รับ ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุแ��ม่�椠桴慬瑳挠汥��散甠¨�≥㸯蚴Ƌ����le蚜Ƌ��蚄Ƌ虨Ƌ䴨ᛮꢘᶿ䴨ᛮ�F虄Ƌ蘬Ƌ蘔Ƌ蘀Ƌἐӡ����髸࿄謈ᛵ귈ᘐ���r��藈Ƌ薰�อาย& ๖๐ ป+ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการรายใ!"น
ไป และ จำปี�ดส่วนตำบลบ้านกาด ��s�ว�ส่วนตำบลบ้านกาด ��s�ด�การเง�นเบ�"ยย�งชีพและผู้ที่มีสภาพความพิการ โดยการจัดสรรเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่มีอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป และ จัดสวัสดิการเ�พิการรายใหม่�椠桴慬瑳挠汥��散甠¨�≥㸯蚴Ƌ����le蚜Ƌ��蚄Ƌ虨Ƌ䴨ᛮꢘᶿ䴨ᛮ�F虄Ƌ蘬Ƌ蘔Ƌ蘀Ƌἐค์การบริหวาม่�椠桴慬瑳挠汥��散甠¨�≥㸯蚴Ƌ����le蚜Ƌ��蚄Ƌ虨Ƌ䴨ᛮꢘᶿ䴨ᛮ�F虄Ƌ蘬Ƌ蘔Ƌ蘀Ƌἐӡ����髸࿄謈ᛵ귈ᘐ���r��藈Ƌ薰พิการรายใหม่�椠桴慬瑳挠汥��散甠¨�≥㸯蚴Ƌ����le蚜Ƌ��蚄Ƌ虨Ƌ䴨ᛮꢘᶿ䴨ᛮ�F虄Ƌ蘬Ƌ蘔Ƌ蘀Ƌἐ�การก�บผู้สูงอายุและผู้พิการรายใหม่�椠桴慬瑳挠汥��散甠¨�≥㸯蚴%�ที่รับ ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุแ��ม่�椠桴慬瑳挠汥��散甠¨�≥㸯蚴Ƌ����le蚜Ƌ��蚄Ƌ虨Ƌ䴨ᛮꢘᶿ䴨ᛮ�F虄Ƌ蘬Ƌ蘔Ƌ蘀Ƌἐӡ����髸࿄謈ᛵ귈ᘐ���r��藈Ƌ薰�บ�ตำบลบ้านกาด ��s���������รประจำปี�าตำบลบ้านกาด ��s����������วผู้สูงอายุและผู้พิการรายใหม่�椠桴慬瑳挠汥��散甠¨�≥㸯蚴%�พิการรายใหม่�椠桴慬瑳挠汥��散甠¨�≥㸯蚴Ƌ����le蚜Ƌ��蚄Ƌ虨Ƌ䴨ᛮꢘᶿ䴨ᛮ�F虄Ƌ蘬Ƌ蘔Ƌ蘀Ƌἐ�การ ที่รับ ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุแ��แส่วนตำบลบ้านกาด ��s�ดงค์การบริหวาม่�椠桴慬瑳挠汥��散甠¨�≥㸯蚴Ƌ����le蚜Ƌ��蚄Ƌ虨Ƌ䴨ᛮꢘᶿ䴨ᛮ�F虄Ƌ蘬Ƌ蘔Ƌ蘀Ƌἐӡ����髸࿄謈ᛵ귈ᘐ���r��藈Ƌ薰จำปี�านงขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการรายใ!"น
ที่รับ ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุแะเบ�ยนเพิการรายใหม่�椠桴慬瑳挠汥��散甠¨�≥㸯蚴Ƌ����le蚜Ƌ��蚄Ƌ虨Ƌ䴨ᛮꢘᶿ䴨ᛮ�F虄Ƌ蘬Ƌ蘔Ƌ蘀Ƌἐ��อขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการรายใอร�บการส่วนตำบลบ้านกาด ��s�งเค์การบริหราะห
เง�นเบ�"ยย�งชีพและผู้ที่มีสภาพความพิการ โดยการจัดสรรเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่มีอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป และ จัดสวัสดิการเ�พิการรายใหม่�椠桴慬瑳挠汥��散甠¨�≥㸯蚴Ƌ����le蚜Ƌ��蚄Ƌ虨Ƌ䴨ᛮꢘᶿ䴨ᛮ�F虄Ƌ蘬Ƌ蘔Ƌ蘀Ƌἐ และเพิการรายใหม่�椠桴慬瑳挠汥��散甠¨�≥㸯蚴Ƌ����le蚜Ƌ��蚄Ƌ虨Ƌ䴨ᛮꢘᶿ䴨ᛮ�F虄Ƌ蘬Ƌ蘔Ƌ蘀Ƌἐ��อให�โค์การบริหรงการด�งกล�าวเป:นไปด�วยค์การบริหวาม่�椠桴慬瑳挠汥��散甠¨�≥㸯蚴Ƌ����le蚜Ƌ��蚄Ƌ虨Ƌ䴨ᛮꢘᶿ䴨ᛮ�F虄Ƌ蘬Ƌ蘔Ƌ蘀Ƌἐӡ����髸࿄謈ᛵ귈ᘐ���r��藈Ƌ薰ตำบลบ้านกาด ��s����������อเน��อง 
ตำบลบ้านกาด ��s���������าม่�椠桴慬瑳挠汥��散甠¨�≥㸯蚴Ƌ����le蚜Ƌ��蚄Ƌ虨Ƌ䴨ᛮꢘᶿ䴨ᛮ�F虄Ƌ蘬Ƌ蘔Ƌ蘀Ƌἐӡ����髸࿄謈ᛵ귈ᘐ���r��藈Ƌ薰ระเบ�ยบกระที่รับ ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุแรวงม่�椠桴慬瑳挠汥��散甠¨�≥㸯蚴Ƌ����le蚜Ƌ��蚄Ƌ虨Ƌ䴨ᛮꢘᶿ䴨ᛮ�F虄Ƌ蘬Ƌ蘔Ƌ蘀Ƌἐӡ����髸࿄謈ᛵ귈ᘐ���r��藈Ƌ薰หาดไที่รับ ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุแย ที่รับ ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุแางองค์การบริห
การบร�หารส่วนตำบลบ้านกาด ��s��วนตำบลบ้านกาด ��s����������าบลบ�านกาด จำปี!งได�ที่รับ ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุแ�าการร�บขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการรายใ!"นที่รับ ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุแะเบ�ยนผู้สูงอายุและผู้พิการรายใหม่�椠桴慬瑳挠汥��散甠¨�≥㸯蚴%�
ส่วนตำบลบ้านกาด ��s�%งอาย&รายใหม่�椠桴慬瑳挠汥��散甠¨�≥㸯蚴Ƌ����le蚜Ƌ��蚄Ƌ虨Ƌ䴨ᛮꢘᶿ䴨ᛮ�F虄Ƌ蘬Ƌ蘔Ƌ蘀Ƌἐӡ����髸࿄謈ᛵ귈ᘐ���r��藈Ƌ薰�(ที่รับ ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุแ��เก�ดระหว�าง ว�นที่รับ ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุแ�� ๑ ตำบลบ้านกาด ��s���������&ลาค์การบริหม่�椠桴慬瑳挠汥��散甠¨�≥㸯蚴Ƌ����le蚜Ƌ��蚄Ƌ虨Ƌ䴨ᛮꢘᶿ䴨ᛮ�F虄Ƌ蘬Ƌ蘔Ƌ蘀Ƌἐӡ����髸࿄謈ᛵ귈ᘐ���r��藈Ƌ薰 ๒๔๙๕  ถ!ง ว�นที่รับ ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุแ�� ๓๐ ก�นยายน ๒๔๙๖  หร�อ   กรณ� ที่รับ ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุแ��
ระบ&แตำบลบ้านกาด ��s���������� พิการรายใหม่�椠桴慬瑳挠汥��散甠¨�≥㸯蚴Ƌ����le蚜Ƌ��蚄Ƌ虨Ƌ䴨ᛮꢘᶿ䴨ᛮ�F虄Ƌ蘬Ƌ蘔Ƌ蘀Ƌἐ.ศ. ที่รับ ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุแ��เก�ด ให�ถ�อเป:นว�นที่รับ ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุแ�� ๑ ม่�椠桴慬瑳挠汥��散甠¨�≥㸯蚴Ƌ����le蚜Ƌ��蚄Ƌ虨Ƌ䴨ᛮꢘᶿ䴨ᛮ�F虄Ƌ蘬Ƌ蘔Ƌ蘀Ƌἐӡ����髸࿄謈ᛵ귈ᘐ���r��藈Ƌ薰กราค์การบริหม่�椠桴慬瑳挠汥��散甠¨�≥㸯蚴Ƌ����le蚜Ƌ��蚄Ƌ虨Ƌ䴨ᛮꢘᶿ䴨ᛮ�F虄Ƌ蘬Ƌ蘔Ƌ蘀Ƌἐӡ����髸࿄謈ᛵ귈ᘐ���r��藈Ƌ薰 โดยอน&โลม่�椠桴慬瑳挠汥��散甠¨�≥㸯蚴Ƌ����le蚜Ƌ��蚄Ƌ虨Ƌ䴨ᛮꢘᶿ䴨ᛮ�F虄Ƌ蘬Ƌ蘔Ƌ蘀Ƌἐӡ����髸࿄謈ᛵ귈ᘐ���r��藈Ƌ薰) และร�บขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการรายใ!"นที่รับ ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุแะเบ�ยนเบ�"ยค์การบริหวาม่�椠桴慬瑳挠汥��散甠¨�≥㸯蚴Ƌ����le蚜Ƌ��蚄Ƌ虨Ƌ䴨ᛮꢘᶿ䴨ᛮ�F虄Ƌ蘬Ƌ蘔Ƌ蘀Ƌἐӡ����髸࿄謈ᛵ귈ᘐ���r��藈Ƌ薰พิการรายใหม่�椠桴慬瑳挠汥��散甠¨�≥㸯蚴Ƌ����le蚜Ƌ��蚄Ƌ虨Ƌ䴨ᛮꢘᶿ䴨ᛮ�F虄Ƌ蘬Ƌ蘔Ƌ蘀Ƌἐ�การราย
ใหม่�椠桴慬瑳挠汥��散甠¨�≥㸯蚴Ƌ����le蚜Ƌ��蚄Ƌ虨Ƌ䴨ᛮꢘᶿ䴨ᛮ�F虄Ƌ蘬Ƌ蘔Ƌ蘀Ƌἐӡ����髸࿄謈ᛵ귈ᘐ���r��藈Ƌ薰� ส่วนตำบลบ้านกาด ��s��าหร�บผู้สูงอายุและผู้พิการรายใหม่�椠桴慬瑳挠汥��散甠¨�≥㸯蚴%�ที่รับ ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุแ��ม่�椠桴慬瑳挠汥��散甠¨�≥㸯蚴Ƌ����le蚜Ƌ��蚄Ƌ虨Ƌ䴨ᛮꢘᶿ䴨ᛮ�F虄Ƌ蘬Ƌ蘔Ƌ蘀Ƌἐӡ����髸࿄謈ᛵ귈ᘐ���r��藈Ƌ薰�บ�ตำบลบ้านกาด ��s���������รประจำปี�าตำบลบ้านกาด ��s����������วผู้สูงอายุและผู้พิการรายใหม่�椠桴慬瑳挠汥��散甠¨�≥㸯蚴%�พิการรายใหม่�椠桴慬瑳挠汥��散甠¨�≥㸯蚴Ƌ����le蚜Ƌ��蚄Ƌ虨Ƌ䴨ᛮꢘᶿ䴨ᛮ�F虄Ƌ蘬Ƌ蘔Ƌ蘀Ƌἐ�การแล�ว แตำบลบ้านกาด ��s����������ย�งไม่�椠桴慬瑳挠汥��散甠¨�≥㸯蚴Ƌ����le蚜Ƌ��蚄Ƌ虨Ƌ䴨ᛮꢘᶿ䴨ᛮ�F虄Ƌ蘬Ƌ蘔Ƌ蘀Ƌἐӡ����髸࿄謈ᛵ귈ᘐ���r��藈Ƌ薰�เค์การบริหยร�บเง�นเบ�"ยค์การบริหวาม่�椠桴慬瑳挠汥��散甠¨�≥㸯蚴Ƌ����le蚜Ƌ��蚄Ƌ虨Ƌ䴨ᛮꢘᶿ䴨ᛮ�F虄Ƌ蘬Ƌ蘔Ƌ蘀Ƌἐӡ����髸࿄謈ᛵ귈ᘐ���r��藈Ƌ薰พิการรายใหม่�椠桴慬瑳挠汥��散甠¨�≥㸯蚴Ƌ����le蚜Ƌ��蚄Ƌ虨Ƌ䴨ᛮꢘᶿ䴨ᛮ�F虄Ƌ蘬Ƌ蘔Ƌ蘀Ƌἐ�การเลย เพิการรายใหม่�椠桴慬瑳挠汥��散甠¨�≥㸯蚴Ƌ����le蚜Ƌ��蚄Ƌ虨Ƌ䴨ᛮꢘᶿ䴨ᛮ�F虄Ƌ蘬Ƌ蘔Ƌ蘀Ƌἐ��อขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการรายใอร�บการ
ส่วนตำบลบ้านกาด ��s�น�บส่วนตำบลบ้านกาด ��s�น&นงบประม่�椠桴慬瑳挠汥��散甠¨�≥㸯蚴Ƌ����le蚜Ƌ��蚄Ƌ虨Ƌ䴨ᛮꢘᶿ䴨ᛮ�F虄Ƌ蘬Ƌ蘔Ƌ蘀Ƌἐӡ����髸࿄謈ᛵ귈ᘐ���r��藈Ƌ薰าณ ในป+งบประม่�椠桴慬瑳挠汥��散甠¨�≥㸯蚴Ƌ����le蚜Ƌ��蚄Ƌ虨Ƌ䴨ᛮꢘᶿ䴨ᛮ�F虄Ƌ蘬Ƌ蘔Ƌ蘀Ƌἐӡ����髸࿄謈ᛵ귈ᘐ���r��藈Ƌ薰าณ  พิการรายใหม่�椠桴慬瑳挠汥��散甠¨�≥㸯蚴Ƌ����le蚜Ƌ��蚄Ƌ虨Ƌ䴨ᛮꢘᶿ䴨ᛮ�F虄Ƌ蘬Ƌ蘔Ƌ蘀Ƌἐ.ศ. ๒๕๕๗ จำปีากที่รับ ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุแางร�ฐบาลตำบลบ้านกาด ��s����������อไป 

เพิการรายใหม่�椠桴慬瑳挠汥��散甠¨�≥㸯蚴Ƌ����le蚜Ƌ��蚄Ƌ虨Ƌ䴨ᛮꢘᶿ䴨ᛮ�F虄Ƌ蘬Ƌ蘔Ƌ蘀Ƌἐ��อให�การด�าเน�นการร�บค์การบริห�าร�องขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการรายใ!"นที่รับ ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุแะเบ�ยนผู้สูงอายุและผู้พิการรายใหม่�椠桴慬瑳挠汥��散甠¨�≥㸯蚴%�ส่วนตำบลบ้านกาด ��s�%งอาย& และผู้สูงอายุและผู้พิการรายใหม่�椠桴慬瑳挠汥��散甠¨�≥㸯蚴%�พิการรายใหม่�椠桴慬瑳挠汥��散甠¨�≥㸯蚴Ƌ����le蚜Ƌ��蚄Ƌ虨Ƌ䴨ᛮꢘᶿ䴨ᛮ�F虄Ƌ蘬Ƌ蘔Ƌ蘀Ƌἐ�การรายใหม่�椠桴慬瑳挠汥��散甠¨�≥㸯蚴Ƌ����le蚜Ƌ��蚄Ƌ虨Ƌ䴨ᛮꢘᶿ䴨ᛮ�F虄Ƌ蘬Ƌ蘔Ƌ蘀Ƌἐӡ����髸࿄謈ᛵ귈ᘐ���r��藈Ƌ薰� เป:นไปด�วยค์การบริหวาม่�椠桴慬瑳挠汥��散甠¨�≥㸯蚴Ƌ����le蚜Ƌ��蚄Ƌ虨Ƌ䴨ᛮꢘᶿ䴨ᛮ�F虄Ƌ蘬Ƌ蘔Ƌ蘀Ƌἐӡ����髸࿄謈ᛵ귈ᘐ���r��藈Ƌ薰
เร�ยบร�อยและที่รับ ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุแ��วถ!ง  องค์การบริห
การบร�หารส่วนตำบลบ้านกาด ��s��วนตำบลบ้านกาด ��s����������าบลบ�านกาด จำปี!งขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการรายใอก�าหนดว�น เวลา และส่วนตำบลบ้านกาด ��s�ถานที่รับ ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุแ��ร�บลง
ที่รับ ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุแะเบ�ยนผู้สูงอายุและผู้พิการรายใหม่�椠桴慬瑳挠汥��散甠¨�≥㸯蚴%�ส่วนตำบลบ้านกาด ��s�%งอาย&รายใหม่�椠桴慬瑳挠汥��散甠¨�≥㸯蚴Ƌ����le蚜Ƌ��蚄Ƌ虨Ƌ䴨ᛮꢘᶿ䴨ᛮ�F虄Ƌ蘬Ƌ蘔Ƌ蘀Ƌἐӡ����髸࿄謈ᛵ귈ᘐ���r��藈Ƌ薰�และผู้สูงอายุและผู้พิการรายใหม่�椠桴慬瑳挠汥��散甠¨�≥㸯蚴%�พิการรายใหม่�椠桴慬瑳挠汥��散甠¨�≥㸯蚴Ƌ����le蚜Ƌ��蚄Ƌ虨Ƌ䴨ᛮꢘᶿ䴨ᛮ�F虄Ƌ蘬Ƌ蘔Ƌ蘀Ƌἐ�การรายใหม่�椠桴慬瑳挠汥��散甠¨�≥㸯蚴Ƌ����le蚜Ƌ��蚄Ƌ虨Ƌ䴨ᛮꢘᶿ䴨ᛮ�F虄Ƌ蘬Ƌ蘔Ƌ蘀Ƌἐӡ����髸࿄謈ᛵ귈ᘐ���r��藈Ƌ薰�  ด�งน�" 

ว�นที่ �� / เวลา 
 

สถานที่ ��รับลงทะเ�บลงที่ ะเบ�ยน 
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ตุ ���(��งแตุ ���(� ว�นที่ �� ๑ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕�瑡였ܻ`���굌ӹ����C#กายน 
๒๕๕๕

เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 

ณ ที่ ��ที่ ,าการับลงทะเ อบตุ ���(.บ.านกาด  ยกเว.นว�นเสารับลงทะเ0 - อาที่ #ตุ ���(ย0และว�น
หย�ดน�กขัตฤกษ์ ��h�楎慲ꞔ����ivꝼꝄ꜌᛫ἐӡ횬ဂ횬ဂ횬ဂ��ตุ ���(ฤกษ์ ��h�楎慲ꞔ����ivꝼꝄ꜌᛫ἐӡ횬ဂ횬ဂ횬ဂ����횬ဂ횬ဂ���0 

 



    **  เอกส่วนตำบลบ้านกาด ��s�ารหล�กฐานประกอบการลงที่รับ ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุแะเบ�ยน ผู้สูงอายุและผู้พิการรายใหม่�椠桴慬瑳挠汥��散甠¨�≥㸯蚴%�ส่วนตำบลบ้านกาด ��s�%งอาย&รายใหม่�椠桴慬瑳挠汥��散甠¨�≥㸯蚴Ƌ����le蚜Ƌ��蚄Ƌ虨Ƌ䴨ᛮꢘᶿ䴨ᛮ�F虄Ƌ蘬Ƌ蘔Ƌ蘀Ƌἐӡ����髸࿄謈ᛵ귈ᘐ���r��藈Ƌ薰� ด�งน�" 
๑.ส่วนตำบลบ้านกาด ��s��าเนาบ�ตำบลบ้านกาด ��s���������รประจำปี�าตำบลบ้านกาด ��s����������วประชีพและผู้ที่มีสภาพความพิการ โดยการจัดสรรเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่มีอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป และ จัดสวัสดิการเาชีพและผู้ที่มีสภาพความพิการ โดยการจัดสรรเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่มีอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป และ จัดสวัสดิการเนหร�อบ�ตำบลบ้านกาด ��s���������รอ��นที่รับ ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุแ��ม่�椠桴慬瑳挠汥��散甠¨�≥㸯蚴Ƌ����le蚜Ƌ��蚄Ƌ虨Ƌ䴨ᛮꢘᶿ䴨ᛮ�F虄Ƌ蘬Ƌ蘔Ƌ蘀Ƌἐӡ����髸࿄謈ᛵ귈ᘐ���r��藈Ƌ薰�ร%ปถ�ายออกโดยหน�วยงานราชีพและผู้ที่มีสภาพความพิการ โดยการจัดสรรเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่มีอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป และ จัดสวัสดิการเการ จำปี�านวน  ๑ 

 ชีพและผู้ที่มีสภาพความพิการ โดยการจัดสรรเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่มีอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป และ จัดสวัสดิการเ&ด 
๒.ส่วนตำบลบ้านกาด ��s��าเนาที่รับ ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุแะเบ�ยนบ�าน   จำปี�านวน   ๑   ชีพและผู้ที่มีสภาพความพิการ โดยการจัดสรรเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่มีอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป และ จัดสวัสดิการเ&ด 

 ๓.ส่วนตำบลบ้านกาด ��s��าเนาบ�ญชีพและผู้ที่มีสภาพความพิการ โดยการจัดสรรเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่มีอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป และ จัดสวัสดิการเ�เง�นฝากธนาค์การบริหาร กรณ�ที่รับ ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุแ��ผู้สูงอายุและผู้พิการรายใหม่�椠桴慬瑳挠汥��散甠¨�≥㸯蚴%�ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการรายใอร�บเง�น ประส่วนตำบลบ้านกาด ��s�งค์การบริห
ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการรายใอร�บเง�นผู้สูงอายุและผู้พิการรายใหม่�椠桴慬瑳挠汥��散甠¨�≥㸯蚴�านธนาค์การบริหาร   จำปี�านวน  ๑ 
 ชีพและผู้ที่มีสภาพความพิการ โดยการจัดสรรเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่มีอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป และ จัดสวัสดิการเ&ด 
        **  เอกส่วนตำบลบ้านกาด ��s�ารหล�กฐานประกอบการลงที่รับ ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุแะเบ�ยน ผู้สูงอายุและผู้พิการรายใหม่�椠桴慬瑳挠汥��散甠¨�≥㸯蚴%�พิการรายใหม่�椠桴慬瑳挠汥��散甠¨�≥㸯蚴Ƌ����le蚜Ƌ��蚄Ƌ虨Ƌ䴨ᛮꢘᶿ䴨ᛮ�F虄Ƌ蘬Ƌ蘔Ƌ蘀Ƌἐ�การรายใหม่�椠桴慬瑳挠汥��散甠¨�≥㸯蚴Ƌ����le蚜Ƌ��蚄Ƌ虨Ƌ䴨ᛮꢘᶿ䴨ᛮ�F虄Ƌ蘬Ƌ蘔Ƌ蘀Ƌἐӡ����髸࿄謈ᛵ귈ᘐ���r��藈Ƌ薰� ด�งน�" 

๑.บ�ตำบลบ้านกาด ��s���������รประจำปี�าตำบลบ้านกาด ��s����������วค์การบริหนพิการรายใหม่�椠桴慬瑳挠汥��散甠¨�≥㸯蚴Ƌ����le蚜Ƌ��蚄Ƌ虨Ƌ䴨ᛮꢘᶿ䴨ᛮ�F虄Ƌ蘬Ƌ蘔Ƌ蘀Ƌἐ�การตำบลบ้านกาด ��s���������าม่�椠桴慬瑳挠汥��散甠¨�≥㸯蚴Ƌ����le蚜Ƌ��蚄Ƌ虨Ƌ䴨ᛮꢘᶿ䴨ᛮ�F虄Ƌ蘬Ƌ蘔Ƌ蘀Ƌἐӡ����髸࿄謈ᛵ귈ᘐ���r��藈Ƌ薰กฎหม่�椠桴慬瑳挠汥��散甠¨�≥㸯蚴Ƌ����le蚜Ƌ��蚄Ƌ虨Ƌ䴨ᛮꢘᶿ䴨ᛮ�F虄Ƌ蘬Ƌ蘔Ƌ蘀Ƌἐӡ����髸࿄謈ᛵ귈ᘐ���r��藈Ƌ薰ายว�าด�วยการส่วนตำบลบ้านกาด ��s��งเส่วนตำบลบ้านกาด ��s�ร�ม่�椠桴慬瑳挠汥��散甠¨�≥㸯蚴Ƌ����le蚜Ƌ��蚄Ƌ虨Ƌ䴨ᛮꢘᶿ䴨ᛮ�F虄Ƌ蘬Ƌ蘔Ƌ蘀Ƌἐӡ����髸࿄謈ᛵ귈ᘐ���r��藈Ƌ薰ค์การบริห&ณภาพิการรายใหม่�椠桴慬瑳挠汥��散甠¨�≥㸯蚴Ƌ����le蚜Ƌ��蚄Ƌ虨Ƌ䴨ᛮꢘᶿ䴨ᛮ�F虄Ƌ蘬Ƌ蘔Ƌ蘀Ƌἐชีพและผู้ที่มีสภาพความพิการ โดยการจัดสรรเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่มีอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป และ จัดสวัสดิการเ�ว�ตำบลบ้านกาด ��s���������ค์การบริหนพิการรายใหม่�椠桴慬瑳挠汥��散甠¨�≥㸯蚴Ƌ����le蚜Ƌ��蚄Ƌ虨Ƌ䴨ᛮꢘᶿ䴨ᛮ�F虄Ƌ蘬Ƌ蘔Ƌ蘀Ƌἐ�การ จำปี�านวน  ๑ 
 ชีพและผู้ที่มีสภาพความพิการ โดยการจัดสรรเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่มีอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป และ จัดสวัสดิการเ&ด 

๒.ส่วนตำบลบ้านกาด ��s��าเนาที่รับ ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุแะเบ�ยนบ�าน   จำปี�านวน   ๑   ชีพและผู้ที่มีสภาพความพิการ โดยการจัดสรรเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่มีอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป และ จัดสวัสดิการเ&ด 
๓.ส่วนตำบลบ้านกาด ��s��าเนาบ�ญชีพและผู้ที่มีสภาพความพิการ โดยการจัดสรรเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่มีอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป และ จัดสวัสดิการเ�เง�นฝากธนาค์การบริหาร กรณ�ที่รับ ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุแ��ผู้สูงอายุและผู้พิการรายใหม่�椠桴慬瑳挠汥��散甠¨�≥㸯蚴%�ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการรายใอร�บเง�น ประส่วนตำบลบ้านกาด ��s�งค์การบริห
ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการรายใอร�บเง�นผู้สูงอายุและผู้พิการรายใหม่�椠桴慬瑳挠汥��散甠¨�≥㸯蚴�านธนาค์การบริหาร  จำปี�านวน  ๑ 

 ชีพและผู้ที่มีสภาพความพิการ โดยการจัดสรรเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่มีอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป และ จัดสวัสดิการเ&ด 
               ที่รับ ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุแ�"ง น�"ส่วนตำบลบ้านกาด ��s�าม่�椠桴慬瑳挠汥��散甠¨�≥㸯蚴Ƌ����le蚜Ƌ��蚄Ƌ虨Ƌ䴨ᛮꢘᶿ䴨ᛮ�F虄Ƌ蘬Ƌ蘔Ƌ蘀Ƌἐӡ����髸࿄謈ᛵ귈ᘐ���r��藈Ƌ薰ารถย��นลงที่รับ ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุแะเบ�ยนด�วยตำบลบ้านกาด ��s���������นเอง หร�อม่�椠桴慬瑳挠汥��散甠¨�≥㸯蚴Ƌ����le蚜Ƌ��蚄Ƌ虨Ƌ䴨ᛮꢘᶿ䴨ᛮ�F虄Ƌ蘬Ƌ蘔Ƌ蘀Ƌἐӡ����髸࿄謈ᛵ귈ᘐ���r��藈Ƌ薰อบหม่�椠桴慬瑳挠汥��散甠¨�≥㸯蚴Ƌ����le蚜Ƌ��蚄Ƌ虨Ƌ䴨ᛮꢘᶿ䴨ᛮ�F虄Ƌ蘬Ƌ蘔Ƌ蘀Ƌἐӡ����髸࿄謈ᛵ귈ᘐ���r��藈Ƌ薰ายให�ผู้สูงอายุและผู้พิการรายใหม่�椠桴慬瑳挠汥��散甠¨�≥㸯蚴%�อ��นย��นค์การบริห�าขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการรายใอแที่รับ ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุแนได� โดยม่�椠桴慬瑳挠汥��散甠¨�≥㸯蚴Ƌ����le蚜Ƌ��蚄Ƌ虨Ƌ䴨ᛮꢘᶿ䴨ᛮ�F虄Ƌ蘬Ƌ蘔Ƌ蘀Ƌἐӡ����髸࿄謈ᛵ귈ᘐ���r��藈Ƌ薰�การ
ที่รับ ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุแ�าหน�งส่วนตำบลบ้านกาด ��s��อม่�椠桴慬瑳挠汥��散甠¨�≥㸯蚴Ƌ����le蚜Ƌ��蚄Ƌ虨Ƌ䴨ᛮꢘᶿ䴨ᛮ�F虄Ƌ蘬Ƌ蘔Ƌ蘀Ƌἐӡ����髸࿄謈ᛵ귈ᘐ���r��藈Ƌ薰อบอ�านาจำปีและแนบเอกส่วนตำบลบ้านกาด ��s�ารหล�กฐานให�ค์การบริหรบ ตำบลบ้านกาด ��s���������าม่�椠桴慬瑳挠汥��散甠¨�≥㸯蚴Ƌ����le蚜Ƌ��蚄Ƌ虨Ƌ䴨ᛮꢘᶿ䴨ᛮ�F虄Ƌ蘬Ƌ蘔Ƌ蘀Ƌἐӡ����髸࿄謈ᛵ귈ᘐ���r��藈Ƌ薰แบบที่รับ ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุแ��ที่รับ ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุแาง อบตำบลบ้านกาด ��s���������.บ�านกาด ก�าหนดไว�  
ส่วนตำบลบ้านกาด ��s��าหร�บหน�งส่วนตำบลบ้านกาด ��s��อม่�椠桴慬瑳挠汥��散甠¨�≥㸯蚴Ƌ����le蚜Ƌ��蚄Ƌ虨Ƌ䴨ᛮꢘᶿ䴨ᛮ�F虄Ƌ蘬Ƌ蘔Ƌ蘀Ƌἐӡ����髸࿄謈ᛵ귈ᘐ���r��藈Ƌ薰อบอ�านาจำปี ส่วนตำบลบ้านกาด ��s�าม่�椠桴慬瑳挠汥��散甠¨�≥㸯蚴Ƌ����le蚜Ƌ��蚄Ƌ虨Ƌ䴨ᛮꢘᶿ䴨ᛮ�F虄Ƌ蘬Ƌ蘔Ƌ蘀Ƌἐӡ����髸࿄謈ᛵ귈ᘐ���r��藈Ƌ薰ารถขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการรายใอร�บได�ที่รับ ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุแ��เจำปี�าหน�าที่รับ ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุแ�� ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการรายใอง อบตำบลบ้านกาด ��s���������.บ�านกาด ในว�นเวลาราชีพและผู้ที่มีสภาพความพิการ โดยการจัดสรรเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่มีอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป และ จัดสวัสดิการเการ 
 
                        จำปี!งประกาศม่�椠桴慬瑳挠汥��散甠¨�≥㸯蚴Ƌ����le蚜Ƌ��蚄Ƌ虨Ƌ䴨ᛮꢘᶿ䴨ᛮ�F虄Ƌ蘬Ƌ蘔Ƌ蘀Ƌἐӡ����髸࿄謈ᛵ귈ᘐ���r��藈Ƌ薰าเพิการรายใหม่�椠桴慬瑳挠汥��散甠¨�≥㸯蚴Ƌ����le蚜Ƌ��蚄Ƌ虨Ƌ䴨ᛮꢘᶿ䴨ᛮ�F虄Ƌ蘬Ƌ蘔Ƌ蘀Ƌἐ��อที่รับ ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุแราบโดยที่รับ ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุแ��วก�น 
                                   ประกาศ  ณ  ว�นที่รับ ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุแ��  ๓๑  เด�อน ตำบลบ้านกาด ��s���������&ลาค์การบริหม่�椠桴慬瑳挠汥��散甠¨�≥㸯蚴Ƌ����le蚜Ƌ��蚄Ƌ虨Ƌ䴨ᛮꢘᶿ䴨ᛮ�F虄Ƌ蘬Ƌ蘔Ƌ蘀Ƌἐӡ����髸࿄謈ᛵ귈ᘐ���r��藈Ƌ薰  พิการรายใหม่�椠桴慬瑳挠汥��散甠¨�≥㸯蚴Ƌ����le蚜Ƌ��蚄Ƌ虨Ƌ䴨ᛮꢘᶿ䴨ᛮ�F虄Ƌ蘬Ƌ蘔Ƌ蘀Ƌἐ.ศ. ๒๕๕๕ 
                                            ลงชีพและผู้ที่มีสภาพความพิการ โดยการจัดสรรเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่มีอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป และ จัดสวัสดิการเ��อ  

  (นายอ&ดม่�椠桴慬瑳挠汥��散甠¨�≥㸯蚴Ƌ����le蚜Ƌ��蚄Ƌ虨Ƌ䴨ᛮꢘᶿ䴨ᛮ�F虄Ƌ蘬Ƌ蘔Ƌ蘀Ƌἐӡ����髸࿄謈ᛵ귈ᘐ���r��藈Ƌ薰     หน&�ม่�椠桴慬瑳挠汥��散甠¨�≥㸯蚴Ƌ����le蚜Ƌ��蚄Ƌ虨Ƌ䴨ᛮꢘᶿ䴨ᛮ�F虄Ƌ蘬Ƌ蘔Ƌ蘀Ƌἐӡ����髸࿄謈ᛵ귈ᘐ���r��藈Ƌ薰ศร�) 
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