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ค าสั่งเทศบาลต าบลป่าป้อง 

ที่  328/2558 

เรื่อง  แต่งตั้งศูนย์อ านวยการ  เจ้าหน้าที่รับค าร้องและคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สูงอายุ 

ในการลงทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อด าเนนิการตามโครงการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560 

............................................................... 

 ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศใช้ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่าย เงิน

เบีย้ยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๕๒  เพื่อใช้ในการด าเนินงานการจ่ายเงินเบี้ยยัง

ชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งตามความนัยข้อ  ๗  แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ  

ภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี  ให้ผู้ที่จะมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไป  ในปีงบประมาณถัดไปลงทะเบียน

และยื่นค าขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุด้วยตนเอง  ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนมีภูมิล าเนา               

ณ  ส านักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือสถานที่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนด             

โดยผู้สูงอายุ  60 – 69 ปี  จะได้รับ  600  บาท  อายุ 70-79 ปี  จะได้รับ  700  บาท  อายุ  80 – 89 ปี 

จะได้รับ 800  บาท  และอายุ  90  ปีขึ้นไป  จะได้รับ  1,000  บาท  โดยจัดสรรเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุที่มี

อายุ  ๖๐  ปีขึ้นไป  ที่แสดงความจ านงโดยการขอลงทะเบียนเพื่อขอรับการสงเคราะห์  และเพื่อเป็นการเตรียม

ความพร้อมด้านข้อมูลในการเสนอของบประมาณในการด าเนินงานเรื่องเบี้ยยังชีพผู้สูงอ ายุ  ประจ าปี

งบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕60  นั้น   

 เพื่อให้การด าเนนิการรับค าขอขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพตามนโยบายรัฐบาลฯ ดังกล่าว  

เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  จงึขอแต่งตั้งผูร้ับผิดชอบในการด าเนินการ  ดังนี้  

1. ศูนย์อ านวยการรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ 

   ประกอบด้วย 

           (1)  นายธัญญา  ภาวะเดช   นายกเทศมนตรีต าบลป่าป้อง ประธานศูนย์อ านวยการ 

           (2)  นางวันชัย  พรหมกันธา  รองนายกเทศมนตรตี าบลป่าป้อง     รองประธานศูนย์ฯ 

           (3)  นางสาวภัควรินทร์  มงคลรัตนพันธ์ รองนายกเทศมนตรตี าบลป่าป้อง กรรมการ 

           (4)  นายอ านวย  ทิพย์จักร์   ผูใ้หญ่บ้าน  หมู่ที่  1    กรรมการ 

           (5)  นายสุวัฒน์  เกอาภัย ผูใ้หญ่บ้าน  หมู่ที่  2    กรรมการ 

           (6)  นายวีระพล  บุญธรรม ก านันต าบลป่าป้อง    กรรมการ 

(7)  นายส่งศักดิ์  ใยชิด  ผูใ้หญ่บ้าน  หมู่ที่  4    กรรมการ 

                    (8)  นายสมพร  มหายศ  ผูใ้หญ่บ้าน  หมู่ที่  5    กรรมการ 

           (9)  นายวินัย  สายไฮค า          ผูใ้หญ่บ้าน  หมู่ที่  6    กรรมการ 
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         (10)  นายเสน่ห์  ธรรมภักดี ผูใ้หญ่บ้าน  หมู่ที่  7           กรรมการ 

         (11)  นายสงัด  ชัยวงค์  ผูใ้หญ่บ้าน หมูท่ี่ 8     กรรมการ 

          (12)  สิบเอกกรณ์ยุทธ์  ค าออน ปลัดเทศบาลต าบลป่าป้อง  กรรมการ  /เลขาฯ 

         (13)  นางวัชรารักษ์  วงค์จักร์ นักพัฒนาชุมชน          กรรมการ/ผู้ช่วยเลขาฯ                                    

 มีหน้าที่ 

(1) อ านวยการการรับลงทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพตามนโยบายรัฐบาลฯ 

(2) รวบรวมข้อมูล  จัดท าประกาศบัญชีรายชื่อผูสู้งอายุผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชพีตามนโยบาย

รัฐบาลฯ  

(3) ก าหนดแนวทางปฏิบัติ  วนิิจฉัย  แก้ปัญหา  และประสานงานในการด าเนินงานให้เป็นไป

ด้วยความเรียบร้อย 

(4) ประชาสัมพันธ์การขึน้ทะเบียนผูสู้งอายุเพื่อรับเงินเบี้ยยังชพีตามนโยบายรัฐบาลฯ  

    

2. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานรับค าขอขึ้นทะเบียนฯ 

ชื่อ-ชื่อสกุล ต าแหน่ง รับผิดชอบรับค าร้องขอขึน้ทะเบียน 

1.นางวัชรารักษ์  วงค์จักร์ นักพัฒนาชุมชน    ทีส่ านักงานเทศบาลต าบลป่าป้องและ 

                หมูท่ี่ 1 – หมูท่ี่ 8 

2.นางสาวเจนจริา  ปู่มณี เจ้าพนักงานธุรการ ที่ส านักงานเทศบาลต าบลป่าป้อง 

3.นางสาวกมลชนก  พิชัย พนักงานจ้างเหมา ที่ส านักงานเทศบาลต าบลป่าป้อง 

หมูท่ี่ 1 – หมูท่ี่ 8 

4.นายนันทวัฒน์  แสนเมืองมูล ผูช่้วยนักวิชาการเกษตร ที่ส านักงานเทศบาลต าบลป่าป้อง 

 มีหน้าที่ 

(1) ประชาสัมพันธ์ให้ค าแนะน า และรับค าขึน้ทะเบียนผูสู้งอายุเพื่อรับเงินเบี้ยยังชพีตาม 

นโยบายรัฐบาลฯ 

(2)  ตรวจสอบคุณสมบัติเบือ้งตน้ และหลักฐานการขอขึน้ทะเบียนผู้สูงอายุผู้มีสทิธิรับ      

เบีย้ยังชีพ 

  (3)  เสนอความเห็นเบือ้งต้นต่อคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ 

3. คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ 

ชุดที่  1 

ชื่อ-ชื่อสกุล ต าแหน่ง รับผิดชอบตรวจสอบคุณสมบัติ 

1.นางวัชรารักษ์  วงค์จักร์ นักพัฒนาชุมชน  

หมูท่ี่  1 2.นายอ านวย  ทิพย์จักร์ ผูใ้หญ่บ้าน  หมู่ที่  1 

3.นายพิชัย  พ่วงโชติ สมาชิกสภาเทศบาล 
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ชุดที่  2  

ชื่อ-ชื่อสกุล ต าแหน่ง รับผิดชอบตรวจสอบคุณสมบัติ 

1.นางวัชรารักษ์  วงค์จักร์ นักพัฒนาชุมชน  

หมูท่ี่  2 2.นายสุวัฒน์  เกอาภัย ผูใ้หญ่บ้าน  หมู่ที่  2 

3.นายพินิจ  ธิยาม สมาชิกสภาเทศบาล 

ชุดที่  3 

ชื่อ-ชื่อสกุล ต าแหน่ง รับผิดชอบตรวจสอบคุณสมบัติ 

1.นางวัชรารักษ์  วงค์จักร์ นักพัฒนาชุมชน  

หมูท่ี่  3 2.นายวีระพล  บุญธรรม ก านันต าบลป่าป้อง 

3.นายสมศักดิ์  พานวนเศษ สมาชิกสภาเทศบาล   

ชุดที่  4 

ชื่อ-ชื่อสกุล ต าแหน่ง รับผิดชอบตรวจสอบคุณสมบัติ 

1.นางวัชรารักษ์  วงค์จักร์ นักพัฒนาชุมชน  

หมูท่ี่  4 2.นายส่งศักดิ์  ใยชิด ผูใ้หญ่บ้าน  หมู่ที่  4 

3.นายอ าพล  ภูธรใจ สมาชิกสภาเทศบาล   

ชุดที่  5 

ชื่อ-ชื่อสกุล ต าแหน่ง รับผิดชอบตรวจสอบคุณสมบัติ 

1.นางวัชรารักษ์  วงค์จักร์ นักพัฒนาชุมชน  

หมูท่ี่  5 2.นายสมพร  มหายศ ผูใ้หญ่บ้าน  หมู่ที่  5 

3.นางอุไรวรรณ  พรหมรังษีแสง สมาชิกสภาเทศบาล   

 

ชุดที่  6 

ชื่อ-ชื่อสกุล ต าแหน่ง รับผิดชอบตรวจสอบคุณสมบัติ 

1.นางวัชรารักษ์  วงค์จักร์ นักพัฒนาชุมชน  

หมูท่ี่  6 2.นายวินัย  สายไฮค า ผูใ้หญ่บ้าน  หมู่ที่  6 

3.นายสมชาย  พากดวงใจ สมาชิกสภาเทศบาล 

ชุดที่  7 

ชื่อ-ชื่อสกุล ต าแหน่ง รับผิดชอบตรวจสอบคุณสมบัติ 

1.นางวัชรารักษ์  วงค์จักร์ นักพัฒนาชุมชน  

หมูท่ี่  7 2.นายเสน่ห์  ธรรมภักดี ผูใ้หญ่บ้าน  หมู่ที่  7 

3.นายศรี  ใจแสง สมาชิกสภาเทศบาล   
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ชุดที่  8 

ชื่อ-ชื่อสกุล ต าแหน่ง รับผิดชอบตรวจสอบคุณสมบัติ 

1.นางวัชรารักษ์  วงค์จักร์ นักพัฒนาชุมชน  

หมูท่ี่  8 2.นายสงัด  ชัยวงค์ ผูใ้หญ่บ้าน หมูท่ี่ 8   

3.นายจักรี  พาจรทิศ สมาชิกสภาเทศบาล   

มีหน้าที่ 

(1) ตรวจสอบคุณสมบัติผูสู้งอายุที่มาขอลงทะเบียนรับเงนิเบีย้ยังชีพฯ 

(2) เสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาด าเนินการของผู้บริหารท้องถิ่น 

ทั้งนี ้ ตั้งแตบ่ัดนีเ้ป็นต้นไปจนกว่าการปฏิบัติงานจะแล้วเสร็จ 

     สั่ง  ณ  วันที ่  12   เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.  2558 

    ธัญญา  ภาวะเดช     

 (นายธัญญา  ภาวะเดช) 

                      นายกเทศมนตรตี าบลป่าป้อง 

      

 

 

 
 


