
 
 
 

 
 
 

  
ค ำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสำมเมือง 

ที่         /๒๕๕๔ 
เรื่อง แต่งตั้งเจ้ำหน้ำที่รับลงทะเบียนและคณะกรรมกำรตรวจสอบคุณสมบัติคนพิกำร 

เพื่อรับเงินเบี้ยควำมพิกำร    ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
********************************** 

 

     ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยหลักเกณฑ์การเบี้ยความพิการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๕๓  หมวด ๒ ข้อ ๗  ก าหนดให้ภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี  ให้คนพิการ
ลงทะเบียนและยื่นค าขอรับเงินเบี้ยความพิการด้วยตนเองต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนมีภูมิล าเนา ณ 
ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลสามเมือง 
                   เพ่ือให้การด าเนินการรับค าขอขึ้นทะเบียนผู้พิการเพ่ือรับเบี้ยความพิการ เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย ถูกต้อง ไม่กระทบสิทธิของคนพิการ จึงขอแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ดังนี้ 
                   ๑. ฝ่ำยอ ำนวยกำรรับลงทะเบียนคนพิกำร     ประกอบด้วย 
                     ๑.๑ นายวบิูลย์  ทาไธสง                                ประธานฝ่ายอ านวยการ 
                     ๑.๒ นายเชดิ  ช่างปลูก                                  รองประธานฝ่ายอ านวยการ 
                     ๑.๓ นายเทิน  สุขนอก                         กรรมการ 
                     ๑.๔ นายธีรพล  นิธิปรีชา                         กรรมการ 
                     ๑.๕ นางสาวเฉลา  กมลเพชร                          กรรมการ 
                     ๑.๖ นายจกัรพงษ์  ช่างปลูก   กรรมการ 
                     ๑.๗ นางสาวธารญา ธรโรจนอุดม                      กรรมการ/เลขานุการ 
  ๑.๘ นางสุภาวดี  แสนภูมิ    กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุกา 
                  มีหน้ำที่ 

๑. อ านวยการรับลงทะเบียนผู้พิการเพ่ือรับเบี้ยความพิการ 
๒. รวบรวมข้อมูล จัดท าประกาศบัญชีรายชื่อผู้พิการที่มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ 

                   ๓. ก าหนดแนวทางการปฏิบัติ วินิจฉัย แก้ปัญหา และประสานงานในการด าเนินงานให้เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย 
                    ๔. ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนผู้พิการ 
                  2.เจ้ำหน้ำที่รับลงทะเบียน 
   

ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง รับผิดชอบรับค าร้องขึ้น
ทะเบียน 

๑.นางสาวธารญา ธรโรจนอุดม รก.หัวหน้าส่วนสวสัดิการสังคม หมู่ที่ ๑ - ๑๐  /ส านักงาน อบต. 
๒.นางสาวพิมพ์พจี  แวะ
สันเทียะ 

นักวิชาการเกษตร หมู่ที่ ๑ - ๑๐  /ส านักงาน อบต. 

๓.นางสุภาวดี  แสนภูมิ นักพัฒนาชุมชน หมู่ที่ ๑ - ๑๐  /ส านักงาน อบต. 
๔.นายสุวัฒน์  วรรณปะกา ผช.นักพัฒนาชุมชน หมู่ที่ ๑ - ๑๐  /ส านักงาน อบต. 

 
                  /มีหน้าที่... 



 
              -๒- 
 

 
มีหน้ำที่ 

                         1. ประชาสัมพันธ์ ให้ค าแนะน า และรับค าขอขึ้นทะเบียนคนพิการ 
    2. ตรวจสอบหลักฐานว่าถูกต้อง ครบถ้วนในการขอขึ้นทะเบียนคนพิการ และตรวจสอบ 

คุณสมบัติเบื้องต้น หลักฐานการขอขึ้นทะเบียนคนพิการ 
                         3. เสนอความเห็นเบื้องต้นต่อคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ 
 

                  3.คณะกรรมกำรตรวจสอบคุณสมบัติ 
 

 
 

                  มีหน้ำที ่
(1) ตรวจสอบคุณสมบัติของคนพิการที่มาขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ 
(2) เสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาด าเนินการของผู้บริหารท้องถิ่น 

 
                 /ทั้งนี้... 
 

ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง รับผิดชอบตรวจสอบคุณสมบัติ 
๑.นายอภิชาติ  ธรรมประกอบ ผู้ใหญ่บ้าน บ้านสามเมือง หมู่ที่ 1 บ้านสามเมือง   
2.นางส าลี  ปลิดกลาง ส อบต. หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 1 บ้านสามเมือง   
3.นายรวง  ดอกพิกุล ส อบต. หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 1 บ้านสามเมือง   
4.นายไพฑูรย์  บุญแสน ผู้ใหญ่บ้าน บ้านโนนเมือง หมู่ที่ 2 บ้านโนนเมือง   
5.นายทวีป  บุญมา ส อบต. หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 2 บ้านโนนเมือง   
6.นางละมลุ  ปุริมาตร ส อบต. หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 2 บ้านโนนเมือง   
7.นายอัครพงษ์  จันทกล ผู้ใหญ่บ้าน บ้านแฝก หมูที่ 3 บ้านแฝก 
8.นายสุนทร ปะวะขัง ประธานสภา อบต. หมูที่ 3 บ้านแฝก 
9.นายประดิษฐ์  ยะปะตัง ส อบต. หมู่ที่ 3 หมูที่ 3 บ้านแฝก 
10.นายบุญทัน  อะโน ผู้ใหญ่บ้าน บ้านโนนส าราญ หมู่ที่ ๔ บ้านโนนส าราญ 
11.นายสวัสดิ์  ดงสิงห์ ส อบต. หมูที่ ๔ หมู่ที่ ๔ บ้านโนนส าราญ 
12.นายม้วน  อัทธะวีคูณ ส อบต. หมูที่ ๔ หมู่ที่ ๔ บ้านโนนส าราญ 
13.นายพิพัฒน์  การงาน ผู้ใหญ่บ้าน บ้านโนนกอก หมูที่ ๕ บ้านโนนกอก 
14.นายสายันต์  ช่างสาร ส อบต. หมู่ที่ ๕ หมูที่ ๕ บ้านโนนกอก 
15.นายบุญทัน  ทองภูบาล ส อบต. หมู่ที่ ๕ หมูที่ ๕ บ้านโนนกอก 
16.นายวิรัตน์  นาคค า ก านันต าบลสามเมือง หมูที่ ๖ บ้านโนนสมบูรณ์ 
17.นายไพโรจน์  สุกาวิน ส อบต. หมูที่ ๖ หมูที่ ๖ บ้านโนนสมบูรณ์ 
18.นายบัญญัติ  แก้วหนองแสง ส อบต. หมูที่ ๖ หมูที่ ๖ บ้านโนนสมบูรณ์ 
19.นายฤชัย  ช่างปลูก ผู้ใหญ่บ้าน บ้านตะกุดขอน หมูที่ ๙ บ้านตะกุดขอน 
20.นายเฉลิม  สระวงค์ ส อบต. หมูที่ ๙ หมูที่ ๙ บ้านตะกุดขอน 
21.นายส ารวย  ยิ้มสวัสดิ ์ ส อบต. หมูที่ ๙ หมูที่ ๙ บ้านตะกุดขอน 
22.นายสุบัน  กมลตรี ผู้ใหญ่บ้าน บ้านตะคร้อ หมูที่ ๑๐ บ้านตะคร้อ 
23.นายสุวรรณ  ทานา รองประธานสภา อบต. หมูที่ ๑๐ บ้านตะคร้อ 
๒๔.นางอนงค์  อาจยิ่งยงค์ ส อบต. หมูที่ ๑๐ หมูที่ ๑๐ บ้านตะคร้อ 



 
 
  
    
                   -๓- 
 
 

//แต่งตั้งเจ้าหน้าทีร่ับลงทะเบียนและคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติคนพิการ 
 
 
 

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

สั่ง  ณ  วันที่            ตุลาคม  ๒๕๕๘ 
 
 
                                                 (ลงชื่อ)     วิบูลย์  ทาไธสง 
                                                            (นายวิบูลย์  ทาไธสง) 
          นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสามเมือง  
 
 
 
 




