
 
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแหร 
           เรือ่ง     ก าหนดวัน  เวลา  และสถานท่ีรับข้ึนทะเบียนคนพิการเพ่ือรับเงินเบ้ียยังชีพคนพิการเพ่ือ

ด าเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ      
พ.ศ. 2556 

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

ด้วยรัฐบาลได้มีนโยบายที่จะด าเนินโครงการจัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพความพิการให้แก่คนพิการ  
ทั้งนี้เพ่ือให้คนพิการมีสิทธิสามารถเข้าถึงสวัสดิการและความช่วยเหลือของรัฐอย่างทั่วถึงเป็นไปตามความใน
มาตรา 20(9) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  พ.ศ.2550  และเพ่ือให้โครงการ
จัดสวัสดิการเบี้ยความพิการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพครอบคลุมคนพิการจ านวนมากที่สุด  ตลอดจนสามารถ
เบิกจ่ายเบี้ยความพิการให้แก่คนพิการภายในเดือนตุลาคม  2555 นั้น 
   

เพ่ือให้การด าเนินการรับขึ้นทะเบียนคนพิการเพื่อรับเบี้ยความพิการตามโครงการดังกล่าว  
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและทั่วถึง  ทางองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแหร  จึงขอก าหนดวัน  เวลา  และ
สถานที่รับขึ้นทะเบียนฯ ดังกล่าว 

 
 

วันที่ /  เวลา สถานที ่ หมายะเหตุ 
1 พฤศจิกายน 2554 
เวลา  08.30  น. – 16.30   น. 

ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแหร 
อ าเภอธารโต  จังหวัดยะลา 

 

2 พฤศจิกายน 2554 
เวลา  08.30  น. – 16.30   น. 

ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแหร 
อ าเภอธารโต  จังหวัดยะลา 

 

3 พฤศจิกายน 2554 
เวลา  08.30  น. – 16.30   น. 

ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแหร 
อ าเภอธารโต  จังหวัดยะลา 

 

4 พฤศจิกายน 2554 
เวลา  08.30  น. – 16.30   น. 

ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแหร 
อ าเภอธารโต  จังหวัดยะลา 

 

5 พฤศจิกายน 2554 
เวลา  08.30  น. – 16.30   น. 

ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแหร 
อ าเภอธารโต  จังหวัดยะลา 

 

 
 
 
 
 
 

/…วันท่ี 
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วันที่ /  เวลา สถานที ่ หมายะเหตุ 
6 พฤศจิกายน 2554 
เวลา  08.30  น. – 16.30   น. 

ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแหร 
อ าเภอธารโต  จังหวัดยะลา 

 

7 พฤศจิกายน 2554 
เวลา  08.30  น. – 16.30   น. 

ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแหร 
อ าเภอธารโต  จังหวัดยะลา 

 

8 พฤศจิกายน 2554 
เวลา  08.30  น. – 16.30   น. 

ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแหร 
อ าเภอธารโต  จังหวัดยะลา 

 

9 พฤศจิกายน 2554 
เวลา  08.30  น. – 16.30   น. 

ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแหร 
อ าเภอธารโต  จังหวัดยะลา 

 

10 พฤศจิกายน 2554 
เวลา  08.30  น. – 16.30   น. 

ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแหร 
อ าเภอธารโต  จังหวัดยะลา 

 

11 พฤศจิกายน 2554 
เวลา  08.30  น. – 16.30   น. 

ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแหร 
อ าเภอธารโต  จังหวัดยะลา 

 

12 พฤศจิกายน 2554 
เวลา  08.30  น. – 16.30   น. 

ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแหร 
อ าเภอธารโต  จังหวัดยะลา 

 

13 พฤศจิกายน 2554 
เวลา  08.30  น. – 16.30   น. 

ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแหร 
อ าเภอธารโต  จังหวัดยะลา 

 

14 พฤศจิกายน 2554 
เวลา  08.30  น. – 16.30   น. 

ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแหร 
อ าเภอธารโต  จังหวัดยะลา 

 

15 พฤศจิกายน 2554 
เวลา  08.30  น. – 16.30   น. 

ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแหร 
อ าเภอธารโต  จังหวัดยะลา 

 

16 พฤศจิกายน 2554 
เวลา  08.30  น. – 16.30   น. 

ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแหร 
อ าเภอธารโต  จังหวัดยะลา 

 

17 พฤศจิกายน 2554 
เวลา  08.30  น. – 16.30   น. 

ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแหร 
อ าเภอธารโต  จังหวัดยะลา 

 

18 พฤศจิกายน 2554 
เวลา  08.30  น. – 16.30   น. 

ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแหร 
อ าเภอธารโต  จังหวัดยะลา 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

/วันท่ี… 
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วันที่ /  เวลา สถานที ่ หมายะเหตุ 
19 พฤศจิกายน 2554 
เวลา  08.30  น. – 16.30   น. 

ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแหร 
อ าเภอธารโต  จังหวัดยะลา 

 

20 พฤศจิกายน 2554 
เวลา  08.30  น. – 16.30   น. 

ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแหร 
อ าเภอธารโต  จังหวัดยะลา 

 

21 พฤศจิกายน 2554 
เวลา  08.30  น. – 16.30   น. 

ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแหร 
อ าเภอธารโต  จังหวัดยะลา 

 

22 พฤศจิกายน 2554 
เวลา  08.30  น. – 16.30   น. 

ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแหร 
อ าเภอธารโต  จังหวัดยะลา 

 

23 พฤศจิกายน 2554 
เวลา  08.30  น. – 16.30   น. 

ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแหร 
อ าเภอธารโต  จังหวัดยะลา 

 

24 พฤศจิกายน 2554 
เวลา  08.30  น. – 16.30   น. 

ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแหร 
อ าเภอธารโต  จังหวัดยะลา 

 

25 พฤศจิกายน 2554 
เวลา  08.30  น. – 16.30   น. 

ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแหร 
อ าเภอธารโต  จังหวัดยะลา 

 

26 พฤศจิกายน 2554 
เวลา  08.30  น. – 16.30   น. 

ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแหร 
อ าเภอธารโต  จังหวัดยะลา 

 

27 พฤศจิกายน 2554 
เวลา  08.30  น. – 16.30   น. 

ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแหร 
อ าเภอธารโต  จังหวัดยะลา 

 

28 พฤศจิกายน 2554 
เวลา  08.30  น. – 16.30   น. 

ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแหร 
อ าเภอธารโต  จังหวัดยะลา 

 

29 พฤศจิกายน 2554 
เวลา  08.30  น. – 16.30   น. 

ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแหร 
อ าเภอธารโต  จังหวัดยะลา 

 

30 พฤศจิกายน 2554 
เวลา  08.30  น. – 16.30   น. 

ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแหร 
อ าเภอธารโต  จังหวัดยะลา 

 

 
 

 

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
 
   ประกาศ   ณ   วันที่         ตุลาคม  2554 
 
 

 
      (นายอับดุลการิม    ยุมอ) 
     นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแหร 

 
 
 


