
 
 
 
 

ค ำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตะคร  ำเอน 
ที ่        /๒๕60 

เรื่อง   แต่งตั งศูนย์อ ำนวยกำร  เจ้ำหน้ำที่รับค ำร้องและคณะกรรมกำรตรวจสอบคุณสมบัติในกำรขึ นทะเบียน
ผู้สูงอำยุเพื่อรับเงินเบี ยยังชีพผู้สูงอำยุ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖2 

******************** 

 ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยได้ประกาศใช้ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๒ เพ่ือใช้ในการด าเนินงานการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งตามความนัยข้อ ๗ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ ภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปีให้ผู้ที่จะ
มีอายุครบหกสิบปีบริบู รณ์ ขึ้นไป ในปี งบประมาณถัดไป และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ ๖ แห่ งระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยฯ พ.ศ.๒๕๕๒ รวมทั้งผู้สูงอายุที่ย้ายภูมิล าเนาเข้ามาใหม่ในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มา
ลงทะเบียนและยื่นค าขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุด้วยตนเองต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนมีภูมิล าเนา ณ ส านักงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือสถานที่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนด 
 เพ่ือให้การด าเนินงานรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพสูงอายุประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2 เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย องค์การบริหารส่วนต าบลตะคร้ าเอน จึงขอแต่งตั้งผู้รับผิดชอบให้ด าเนินการ ดังนี้  
 ๑.  ศูนย์อ ำนวยกำรรับลงทะเบียนผู้สูงอำยุ     ประกอบด้วย 

๑. ว่าที่ ร.ต.จตุพร  ศรีสมบูรณ์   ปลัด อบต.ตะคร้ าเอน   ประธานศูนย์อ านวยการ 
๒. นางณภัทร โพธิพิพิธ หัวหน้าส านักปลัด      รองประธานศูนย์อ านวยการ 
๓. น.ส.สุทธาทิพย์ อินทร์นะนิสา นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ  กรรมการ 
๔. นายณัฐกิตติ์ มิลินเจริญไชย  ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน  
๕. นางวราภรณ์ อินทะนิน ผู้ช่วยเจ้าพน ักงานประชาสัมพันธ์ กรรมการและเลขาศูนย์  
มีหน้ำที่   

๑. อ านวยการการรับลงทะเบียนผู้สูงอายุเพ่ือรับเงินเบี้ยยังชีพตามนโยบายรัฐบาลฯ 
๒. รวบรวมข้อมูล จัดท าประกาศบัญชีรายชื่อผู้สูงอายุที่มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพตามนโยบายรัฐบาลฯ 
๓. ก าหนดแนวทางปฏิบัติ วินิจฉัย แก้ปัญหา และประสานงานในการด าเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
๔. ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพตามนโยบายรัฐบาลฯ 

2. เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำนรับค ำขอขึ นทะเบียน 
๑. น.ส.สุทธาทิพย์ อินทร์นะนิสา นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 
๒. นายณัฐกิตติ์  มิลินเจริญไชย ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน 
๓. นางวราภรณ์ อินทะนิน ผู้ช่วยเจ้าพน ักงานประชาสัมพันธ์    

มีหน้ำที่ 
๑. ประชาสัมพันธ์  ให้ค าแนะน า  และรับค าขอขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุเพ่ือรับเงินเบี้ยยังชีพตามนโยบาย

รัฐบาลฯ 
๒. ตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น  และหลักฐานการขอขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุที่มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพ 
๓. เสนอความเห็นเบื้องต้นต่อคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ 

 

กรรมการและเลขาศูนย์



 ๓.  คณะกรรมกำรตรวจสอบคุณสมบัติ 

 

 ชุดที่  ๑  รับผิดชอบตรวจสอบคุณสมบัติ  หมู่ที่  ๑ 
๑. นายรันทม บัวบาน  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1  ประธานกรรมการฯ 
๒. นายธนกร โพธิพิพิธ สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๑   กรรมการฯ 
๓. นายบุญน า ผู้ช่วย  สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๑  กรรมการฯ 

ชุดที่  ๒  รับผิดชอบตรวจสอบคุณสมบัติ  หมู่ที่  ๒ 
๑. นายบุญสม เอ่ียมลออ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๒   ประธานกรรมการฯ 
๒. นายคมกฤช เพ่งผล  สมาชิก อบต. หมู่ ๒  กรรมการฯ 
๓. นายสิงหนาถ โพธิ์งาม  สมาชิก อบต. หมู่ ๒  กรรมการฯ 

ชุดที่  ๓  รับผิดชอบตรวจสอบคุณสมบัติ  หมู่ที่  ๓ 
๑. นายวันชัย โกแสง  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๓   ประธานกรรมการฯ 
๒. นางภัทริดา พัสรี  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๓  กรรมการฯ 
๓. น.ส.เบญจมาศ สีหวงค ์  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๓  กรรมการฯ 

ชุดที่  ๔  รับผิดชอบตรวจสอบคุณสมบัติ  หมู่ที่  ๔ 
๑. นายประยุทธ  หอฉอย  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๔   ประธานกรรมการฯ 
๒. นายแสง  ลิ้มละมัย สมาชิก อบต. หมู่ ๔  กรรมการฯ 
๓. นายประพันธ์ ลิ้มละมัย สมาชิก อบต. หมู่ ๔  กรรมการฯ 

ชุดที่  ๕  รับผิดชอบตรวจสอบคุณสมบัติ  หมู่ที่  ๕ 
๑. นายสมพงษ์ กุมภา   ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๕   ประธานกรรมการฯ 
๒. นายสวน สิทธิสงคราม สมาชิก อบต. หมู่ ๕  กรรมการฯ 
๓. นายค านวณ เบญจชาติ สมาชิก อบต. หมู่ ๕  กรรมการฯ 

ชุดที่  ๖  รับผิดชอบตรวจสอบคุณสมบัติ  หมู่ที่  ๖ 
๑. นายราชภูมิ อินทรโสภา ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๖   ประธานกรรมการฯ 
๒. นายฉลาม อินทรโสภา สมาชิก อบต. หมู่ ๖  กรรมการฯ 
๓. นายสุทิน จุ้ยช่วย  สมาชิก อบต. หมู่ ๖  กรรมการฯ 

ชุดที่  ๗  รับผิดชอบตรวจสอบคุณสมบัติ  หมู่ที่  ๗ 
๑. นายยุทธนา จงศิร ิ  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๗   ประธานกรรมการฯ 
๒. นายโกศล จงศิร ิ  สมาชิก อบต. หมู่ ๗  กรรมการฯ 
๓. นายประสงค์ มาติวงศ์  สมาชิก อบต. หมู่ ๗  กรรมการฯ 

ชุดที่  ๘  รับผิดชอบตรวจสอบคุณสมบัติ  หมู่ที่  ๘ 
๑. นายสมเกียรติ  คเชณชร  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๘   ประธานกรรมการฯ 
๒. นายอานันท์ คเชณชร  สมาชิก อบต. หมู่ ๘  กรรมการฯ 
๓. นายโยธิน ธรรมลังกา สมาชิก อบต. หมู่ ๘  กรรมการฯ 

ชุดที่  ๙  รับผิดชอบตรวจสอบคุณสมบัติ  หมู่ที่  ๙ 
๑. น.ส.ดวงดาว เหมือนมี  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๙   ประธานกรรมการฯ 
๒. นายวันชัย อินทร์เกตุ สมาชิก อบต. หมู่ ๙  กรรมการฯ 
๓. นายสมคัด ทองมอญ สมาชิก อบต. หมู่ ๙  กรรมการฯ 

ชุดที่  ๑๐  รับผิดชอบตรวจสอบคุณสมบัติ  หมู่ที่  ๑๐ 
๑. นายสามารถ สุขกรม  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๑๐  ประธานกรรมการฯ 



๒. นายอิทธิพัทธ์ เฮงยิ่งไพศาล สมาชิก อบต. หมู่ ๑๐  กรรมการฯ 
๓. น.ส.ณัฏฐวิรรณ ผาโสม  สมาชิก อบต. หมู่ ๑๐  กรรมการฯ 

ชุดที ่ ๑๑  รับผิดชอบตรวจสอบคุณสมบัติ  หมู่ที่  ๑๒ 
๑. นายสมศักดิ์ รุ่งสว่าง  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๑ ๒  ประธานกรรมการฯ 
๒. นายประจวบ  ดิษผล  สมาชิก อบต. หมู่ ๑๒  กรรมการฯ 
๓. นายมิตร  แซ่ตัน  สมาชิก อบต. หมู่ ๑๒  กรรมการฯ 

ชุดที่  ๑๒  รับผิดชอบตรวจสอบคุณสมบัติ  หมู่ที่  ๑๓ 
๑. นายบุญลือ สังข์ทอง  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๑๓  ประธานกรรมการฯ 
๒. นายวันชัย เจิมจันทร์ สมาชิก อบต. หมู่ ๑๓  กรรมการฯ 
๓. นายชูศักดิ์ เจริญโรจน์ศิริกุล สมาชิก อบต. หมู่ ๑๓  กรรมการฯ 

ชุดที่  ๑๓  รับผิดชอบตรวจสอบคุณสมบัติ  หมู่ที่  ๑๔ 
๑. นางจ านง สืบเนียม  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๑๔  ประธานกรรมการฯ 
๒. นายวีรวุฒ ิ พลายแก้ว สมาชิก อบต. หมู่ ๑๔  กรรมการฯ 
๓. นายทรงเวทย์ ขุยข า  สมาชิก อบต. หมู่ ๑๔  กรรมการฯ 

ชุดที่  ๑๔  รับผิดชอบตรวจสอบคุณสมบัติ  หมู่ที่  ๑๕ 
๑. นายเอกชัย เกียรติอมรเวช ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๑๕  ประธานกรรมการฯ 
๒. นายคณิศร แสงรอด  สมาชิก อบต. หมู่ ๑๕   กรรมการฯ 
๓. นายพิเชษฐ์ โขควนากุล สมาชิก อบต. หมู่ ๑๕  กรรมการฯ 

ชุดที่  ๑๕  รับผิดชอบตรวจสอบคุณสมบัติ  หมู่ที่  ๑๖ 
๑. นายปราโมทย์ จิตนิยม  ก านันต าบลตะคร้ าเอน  ประธานกรรมการฯ 
๒. นายวิเชียร สีส าลี  สมาชิก อบต. หมู่ ๑๖  กรรมการฯ 
๓. นายฉัตรชัย ปู้เจริญ  สมาชิก อบต. หมู่ ๑๖  กรรมการฯ 

 
  มีหน้ำที่ 

(๑)  ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สูงอายุที่มาขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยฯ 
(๒)  เสนอความเห็นเพ่ือประกอบการพิจารณาด าเนินการของผู้บริหารท้องถิ่น 

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕60 เป็นต้นไปจนกว่าการปฏิบัติงานจะแล้วเสร็จ 

สั่ง  ณ  วันที่        ตุลาคม พ.ศ.๒๕60 
 
 
 

 (นายส ารวย  อินทร์นะนิสา) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตะคร้ าเอน 

 
 
 
 
 

 




