คูมือการปฏิบัติงาน
เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
เบี้ยความพิการ
เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส

งานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล
องคการบริหารสวนตําบลแมพริก
อําเภอแมพริก จังหวัดลําปาง

คํานํา
งานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล องคการบริหารสวนตําบล
แมพริก อําเภอแมพริก จังหวัดลําปาง มีบทบาทหน"าที่ในการจัดสวัสดิการสังคมให"กับผู"ด"อยโอกาสทางสังคม
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ประโยชนอันพึงได"รับจากรัฐ รวมทั้งมีบทบาทหน"าที่ในการดําเนินการรับลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู"สูงอายุ
เบี้ยความพิการและการยื่นคําร"องขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู"ป3วยเอดส ตลอดจนการดําเนินการจายเงินเบี้ยยังชีพ
ดังนี้
1. การจายเบี้ยยังชีพผู"สูงอายุ ดําเนินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด"วยหลักเกณฑการจายเบี้ย
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3 การจายเบี้ยยังชีพผู"ป3วยเอดส ดําเนินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด"วยการจายเงิน
สงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนท"องถิ่น พ.ศ. 2548
ดังนั้น เพื่อให"ประชาชนที่มาขอรับบริการได"มีความเข"าใจที่ถูกต"อง มีแนวทางในการปฏิบัติที่ชัดเจนซึ่ง
นําไปสูความสะดวก รวดเร็ว ถูกต"องเกี่ยวกับการรับลงทะเบียนดังกลาว รวมถึงความโปรงใสในการปฏิบัติ
ราชการเพื่อเปBนแนวทางการปฏิบัติงานในการให"บริการประชาชนเปBนมาตรฐานเดียวกันและเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการให"บริการตอไป องคการบริหารสวนตําบลแมพริกจึงได"จัดทําคูมือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการลงทะเบียน
รับเงินเบี้ยยังชีพผู"สูงอายุ การลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ และการยื่นคําร"องขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู"ป3วย
เอดส
องคการบริหารสวนตําบลแมพริก หวังเปBนอยางยิ่งวาคูมือฉบับนี้จะเปBนสวนหนึ่งที่ทาให"ประชาชนมี
ความเข"าใจที่ถูกต"องถึงสิทธิพึงได"รับ รวมทั้งทราบแนวทางในการปฏิบัติที่ชัดเจน
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บทที่ 1
บทนํา
พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ไดกําหนดแนว
ทางการปฏิบัติราชการ เพื่อใหสวนราชการปฏิบัติงานโดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี โดยมุงใหเป3นไป
เพื่อประโยชนสุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจ มีประสิทธิภาพ เกิดความคุมคาในการใหบริการไมมี
ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกินความจําเป3น มีการปรับปรุงภารกิจใหทันตอสถานการณ ประชาชนไดรับการ
อํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการ รวมทั้งมีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอยาง
สม่ําเสมอ
บทบาทและอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล
องคการบริหารสวนตําบล มีอํานาจหนาที่ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมจนถึงป?จจุบัน ดังนี้
1. อํานาจหนาที่ตามกฎหมายจัดตั้งกําหนด
มาตรา 66 องคการบริหารสวนตําบล มีอํานาจหนาที่ในการพัฒนาตําบลทั้งในดานเศรษฐกิจ
สังคม และวัฒนธรรม
มาตรา 67 ภายใตบังคับแหงกฎหมาย องคการบริหารสวนตําบลมีหนาที่ตองทําในเขตองคการ
บริหารสวนตําบล ดังตอไปนี้
(1) จัดใหมีและบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก
(2) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ํา ทางเดินและที่สาธารณะรวมทั้งกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล
(3) ปGองกันโรคและระงับโรคติดตอ
(4) ปGองกันและบรรเทาสาธารณภัย
(5) สงเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(6) สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุและผูพิการ
(7) คุมครองดูแลและบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
(8) บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิป?ญญาทองถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น
(9) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากร ใหตามความ
จําเป3นและสมควร
มาตรา 68 ภายใตบังคับแหงกฎหมาย องคการบริหารสวนตําบลอาจทํากิจการในเขตองคการ
บริหารสวนตําบลดังตอไปนี้
(1) ใหมีน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตร
(2) ใหมีและบํารุงการไฟฟGาหรือแสงสวางโดยวิธีอื่น
(3) ใหมีและบํารุงรักษาทางระบายน้ํา
(4) ใหมีและบํารุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผอนหยอนใจและสวนสาธารณะ
(5) ใหมีและสงเสริมกลุมเกษตรกรและกิจการสหกรณ
(6) สงเสริมใหมีอุตสาหกรรมในครัวเรือน
(7) บํารุงและสงเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร
(8) การคุมครองดูแลและรักษาทรัพยสินอันเป3นสาธารณะสมบัติของแผนดิน
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2. อํานาจหนาที่ตามกฎหมายอื่นๆกําหนด
นอกจากอํานาจหนาที่ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและสภาองคการบริหารสวนตําบลแมพริก พ.ศ.
2537 และแกไขเพิ่มเติมจนถึงป?จจุบัน กําหนดไวแลวยังมีกฎหมายอื่นๆ กําหนดใหองคการบริหารสวนตําบลมี
อํานาจ หนาที่ดําเนินกิจการใหเป3นไปตามกฎหมายนั้นๆ ไดแก พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอน
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
มาตรา 16 ใหเทศบาล เมืองพัทยา และองคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจและหนาที่ในการจัดระบบ
การบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่นของตนเองดังนี้
(1) การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นของตนเอง
(2) การจัดใหมีและบํารุงรักษาทางบก ทางน้ํา และทางระบายน้ํา
(3) การจัดใหมีและควบคุมตลาด ทาเทียบเรือ ทาขาม และที่จอดรถ
(4) การสาธารณูปโภคและการกอสรางอื่นๆ
(5) การสาธารณูปการ
(6) การสงเสริม การฝNก และประกอบอาชีพ
(7) การพาณิชย และการสงเสริมการลงทุน
(8) การสงเสริมการทองเที่ยว
(9) การจัดการศึกษา
(10) การสังคมสงเคราะห และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผูดอยโอกาส
(11) การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิป?ญญาทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น
(12) การปรับปรุงแหลงชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยูอาศัย
(13) การจัดใหมีและบํารุงรักษาสถานที่พักผอนหยอนใจ
(14) การสงเสริมกีฬา
(15) การสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
(16) สงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรในการพัฒนาทองถิ่น
(17) การรักษาความสะอาดและความเป3นระเบียบเรียบรอยของบานเมือง
(18) การกําจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ําเสีย
(19) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
(20) การจัดใหมีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน
(21) การควบคุมการเลี้ยงสัตว
(22) การจัดใหมีและควบคุมการฆาสัตว
(23) การรักษาความปลอดภัย ความเป3นระเบียบเรียบรอย และการอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่นๆ
(24) การจัดการ การบํารุงรักษา และการใชประโยชนจากปRาไม ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
(25) การผังเมือง
(26) การขนสงและการวิศวกรรมจราจร
(27) การดูแลรักษาที่สาธารณะ
(28) การควบคุมอาคาร
(29) การปGองกันและบรรเทาสาธารณภัย
(30) การรักษาความสงบเรียบรอย การสงเสริมและสนับสนุนการปGองกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
(31) กิจการอื่นใดที่เป3นผลประโยชนของประชาชนในทองถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
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บทที่ 2
การลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
การเตรียมการดําเนินการรับลงทะเบียน
เพื่อใหการดําเนินงานในสวนที่ที่เกี่ยวของกับขั้นตอนและวิธีปฏิบัติในการรับลงลงทะเบียนผูมีสิทธิรับ
เงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุเป3นไปดวยความเรียบรอย สะดวก รวดเร็ว บรรลุวัตถุประสงค และเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุดมีขั้นตอนดําเนินการ ดังนี้
(1) จัดตั้งศูนยอํานวยการรับลงทะเบียนผูสูงอายุ มีหนาที่อํานวยการรับลงทะเบียนรวบรวมขอมูล
จัดทําประกาศบัญชีรายชื่อและประสานงานในการดําเนินงานใหเป3นไปดวยความเรียบรอย
(2) จัดทําประกาศและประชาสัมพันธการรับลงทะเบียนผูมีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ เพื่อให
ผูสูงอายุที่จะมีอายุครบ 60 ปSบริบูรณขึ้นไปในปSงบประมาณถัดไป และกรณียายภูมิลําเนาไดรับทราบถึง
คุณสมบัติของผูมีสิทธิ ขั้นตอนและเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
(3) กําหนดวัน เวลา และสถานที่รับลงทะเบียนผูมีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุในปSงบประมาณถัดไป
ภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปS
(4) ตรวจสอบรายชื่อ/คุณสมบัติ/หลักฐานผูมีสิทธิไดรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุในปSงบประมาณถัดไป
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปS
(5) ดําเนินการบันทึกขอมูลผูมีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุรายใหมที่มาลงทะเบียน ในระบบ
สารสนเทศการจัดการฐานขอมูลเบี้ยยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พรอมทั้งปรับปรุงขอมูลใหถูกตอง
ตรงกับขอเท็จจริงจํานวนผูมีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุที่ประกาศในปSงบประมาณถัดไป
(6) จั ด ทํ า ประกาศบั ญ ชี ร ายชื่ อ และประกาศรายชื่ อ ผู มี สิ ท ธิ ไ ดรั บ เงิ น เบี้ ย ยั ง ชี พ ผู สู ง อายุ ใ น
ปSงบประมาณถัดไปใหประชาชนไดทราบ ภายในเดือนธันวาคมของทุกปS
(7) รายงานยอดจํานวนผูสูงอายุที่มีสิทธิไดรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุทั้งหมด ตามแบบ ผส.1 จัดสงให
สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นอําเภอ ตามระยะเวลาที่กําหนด (ภายในเดือนมกราคมของทุกปS)
(8) เริ่มจายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ใหกับผูสูงอายุที่มีสิทธิไดรับเงินเบี้ยยังชีพ ตั้งแตเดือนตุลาคมของทุกปS
เป3นตนไป
ขั้นตอนการยื่นคําขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
ใหผูสูงอายุทีมีความประสงคจะลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ดําเนินการดังนี้
(1) ใหผูสูงอายุที่มีคุณสมบัติตามที่กําหนด มายื่นเอกสารหลักฐานตอเจาหนาที่ดวยตนเอง หรือในกรณีที่มี
ความจําเป3นไมสามารถมายื่นคําขอลงทะเบียนดวยตนเองได ผูสูงอายุอาจมอบอํานาจเป3นลายลักษณอักษรให
ผูอื่นเป3นผูยื่นคําขอลงทะเบียนแทนก็ได
(2) กรอกรายละเอียดตามแบบคําขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุใหถูกตองครบถวนและใหยื่นคําขอ
ประกอบกับเอกสารหลักฐานของผูสูงอายุ พรอมกับสําเนาบัตรประชาชนของผูรับมอบอํานาจโดยใหมา
ลงทะเบียนตามวัน เวลา และสถานทีที่องคการบริหารสวนตําบลแมพริกกําหนด (ภายในเดือนพฤศจิกายนของ
ทุกปS)
** ในกรณีที่มีผูรับมอบอํานาจไปลงทะเบียนแทน เจาหนาที่ผูรับผิดชอบตองพิจารณาดวยความ
ละเอียดรอบคอบ เพื่อมิใหมีการทุจริต สวมสิทธิ หรือหลอกลวงผูสูงอายุ**
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คุณสมบัติของผูมีสิทธิลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
ผูสูงอายุที่มีสิทธิลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุตองมีคุณสมบัติ ดังนี้
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีภูมิลําเนาอยูในเขตองคการบริหารสวนตําบลแมพริกตามทะเบียนบาน
(3) เป3นผูที่มีอายุ 60 ปSบริบูรณขึ้นไปในปSงบประมาณถัดไป (ป?จจุบันอายุ 59 ปSบริบูรณ และตองเกิด
กอน 1 ตุลาคม) สําหรับในกรณีที่ในทะเบียนราษฎรไมปรากฏวันที่เดือนเกิด ใหถือวาบุคคลนั้นเกิดในวันที่ 1
มกราคม ของปSนั้น และกรณีผูสูงอายุยายภูมิลําเนา
(4) ไมเป3นผูไดรับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชนอื่นใดจากหนวยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจหรืองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ไดแก ผูรับบํานาญ เบี้ยหวัด บํานาญพิเศษ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน ผูสูงอายุที่
อยูในสถานสงเคราะหของรัฐหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูไดรับเงินเดือน คาตอบแทน รายไดประจําหรือ
ผลประโยชนอยางอื่นที่รัฐหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดใหเป3นประจํา ยกเวนผูพิการและผูปRวยเอดสตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.
2548
คุณสมบัติของผูมีสิทธิไดรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
ผูสูงอายุที่มีสิทธิจะไดรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีภูมิลําเนาอยูในเขตองคการบริหารสวนตําบลแมพริกตามทะเบียนบาน
(3) มีอายุ 60 ปS บริบูรณขึ้นไป ซึ่งไดลงทะเบียนและยื่นคําขอเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุตอองคการบริหาร
สวนตําบลแมพริก
(4) ไมเป3นผูไดรับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชนอื่นใดจากหนวยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจหรือองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ไดแก ผูรับบํานาญ เบี้ยหวัด บํานาญพิเศษ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกันผูสูงอายุที่
อยูในสถานสงเคราะหของรัฐหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูไดรับเงินเดือน คาตอบแทน รายไดประจําหรือ
ผลประโยชนอยางอื่นที่รัฐหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดใหเป3นประจํา ยกเวนผูพิการ และผูปRวยเอดสตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.
2548
เอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
ผูสูงอายุหรือผูรับมอบอํานาจที่จะมายื่นคําขอลงทะเบียนฯ ตองเตรียมเอกสารหลักฐาน ดังนี้
(1) บัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกใหโดยหนวยงานของรัฐที่มีรูปถายพรอมสําเนา จํานวน
1 ฉบับ
(2) ทะเบียนบานพรอมสําเนา จํานวน 1 ฉบับ
(3) สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพรอมสําเนา (เฉพาะหนาที่แสดงชื่อ และเลขที่บัญชี) สําหรับกรณีที่ผู
ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุประสงคขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุผานธนาคาร จํานวน 1 ฉบับ
(4) หนังสือมอบอํานาจ (กรณีมอบอํานาจใหผูอื่นดําเนินการแทน) จํานวน 1 ฉบับ
(5) บัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกใหโดยหนวยงานของรัฐที่มีรูปถายพรอมสําเนาของรับ
มอบอํานาจ (กรณีมอบอํานาจใหผูอื่นดําเนินการแทน) จานวน 1 ฉบับ
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การแจงความประสงคขอรับเงิน
ในการยื่นคําขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ผูสูงอายุจะตองแสดงความประสงคขอรับเงินเบี้ย
ยังชีพผูสูงอายุโดยวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังตอไปนี้
(1) รับเงินสดดวยตนเอง
(2) รับเงินสดโดยบุคคลที่ไดรับมอบอํานาจจากผูมีสิทธิ
(3) โอนเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผูมีสิทธิ
การคํานวณเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
จํานวนเงินเบี้ยยังชีพตอเดือนที่ผูสูงอายุจะไดรับในป?จจุบัน (ปS 2558) การจายเงินเบี้ยยังชีพใหแก
ผูสูงอายุ คิดในอัตราเบี้ยยังชีพแบบขั้นบันได
แบบ “ขั้นบันได” หมายถึง การแบงชวงอายุของผูสูงอายุออกเป3นชวงๆ หรือเป3นขั้น ขึ้นไปเรื่อยๆ
โดยเริ่มตั้งแตอายุ 60 ปS
โดยคํานวณตามปSงบประมาณ มิใชปSปฏิทิน และไมมีการเพิ่มของอายุระหวางปS
ตารางคํานวณเงินเบี้ยยังชีพรายเดือนสาหรับผูสูงอายุ
(แบบขั้นบันได)
ขั้น
อายุ
จํานวนเงิน
(ป6)
(บาท)
ขั้นที่ 1
60 [ 69
600
ขั้นที่ 2
70 [ 79
700
ขั้นที่ 3
80 [ 89
800
ขั้นที่ 4
90 ปSขึ้นไป
1,000
วิธีคํานวณอายุของผูสูงอายุ
การนับอายุวาจะอยูในขั้นที่เทาไหร ใหนับ ณ วันที่ 30 กันยายน เทานั้น เชน
1. นาง ก. เกิด 30 กันยายน 2488 ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 นาง ก. จะอายุ 70 ปS หมายความวา
นาง ก. จะไดรับเงินเบี้ยยังชีพเดือนละ 700 บาท ในเดือนตุลาคม 2558 (งบประมาณ2559)
2. นาย ข. เกิด 1 ตุลาคม 2488 ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 นาย ข. จะอายุ 69 ปS หมายความวา
นาย ข. จะไดรับเงินเบี้ยยังชีพเดือนละ 600 บาท เทาเดิม จนกวาจะถึงรอบปSถัดไป
การนับรอบป6งบประมาณ คือ 1 ตุลาคม – 30 กันยายน เชน
[ ปSงบประมาณ 2559 จะเริ่มตั้งแต 1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559
[ ปSงบประมาณ 2560 จะเริ่มตั้งแต 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560
[ ปSงบประมาณ 2561 จะเริ่มตั้งแต 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561
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ชองทางการรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
รับเงินสด
ผูสูงอายุ หรือผูรับมอบอํานาจสามารถเดินทางมารับเงินเบี้ยยังชีพไดตามวัน เวลาและสถานที่
ที่องคการบริหารสวนตําบลแมพริกกําหนดออกใหบริการ เชน ศาลาประชาคมหมูบาน หรือที่ทําการกํานัน/
ผูใหญบาน (สถานที่ขึ้นอยูกับความเหมาะสม) โดยจะมีการประชาสัมพันธแจงใหทราบลวงหนากรณีที่ไม
สามารถเดินทางมารับเงินเบี้ยยังชีพได ตามที่องคการบริหารสวนตําบลแมพริกออกใหบริการ สามารถเดินทาง
มารับเงินเบี้ยยังชีพไดที่ งานสวัสดิการสังคม สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลแมพริก ในวันเดียวกัน
รับเงินผานธนาคาร
องคการบริหารสวนตําบลแมพริกจะดําเนินการโอนเงินเบี้ยยังชีพเขาบัญชีธนาคารในนามผูมีสิทธิ
ที่องคการบริหารสวนตําบลแมพริกกําหนดออกใหบริการ
การสิ้นสุดการไดรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
สิทธิของผูที่ไดรับเงินเบี้ยยังชีพจะสิ้นสุดลงในกรณี ดังตอไปนี้
(1) ตาย
(2) ยายภูมิลําเนาไปนอกเขตองคการบริหารสวนตําบลแมพริก
(3) แจงสละสิทธิการขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
(4) ขาดคุณสมบัติตามขอ 6 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยยังชีพ
ผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2552 ดังนี้
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีภูมิลําเนาอยูในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่นตามทะเบียนบาน
(3) มีอายุหกสิบปSบริบูรณขึ้นไป ซึ่งไดลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุตอองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
(4) ไมเป3นผูไดรับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชนอื่นใดจากหนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ไดแก ผูรับเงินบํานาญ เบี้ยหวัด บํานาญพิเศษ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกันผูสูงอายุ
ที่อยูในสถานสงเคราะหของรัฐหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูไดรับเงินเดือน คาตอบแทน รายไดประจํา
หรือผลประโยชนตอบแทนอยางอื่นที่รัฐหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดใหเป3นประจํา
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ตางรางแสดงขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติงาน
การรับลงทะเบียนผูมีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ประเภทขั้นตอน รายละเอียดของขั้นตอนการ
ที่
บริการ
1 การตรวจสอบ
ผูที่ประสงคจะขอรับเบี้ยยังชีพ
เอกสาร
ผูสูงอายุในปSงบประมาณถัดไป
หรือผูรับมอบอํานาจยื่นคําขอ
พรอมเอกสารหลักฐานและ
เจาหนาที่ตรวจสอบคํารองขอ
ลงทะเบียนและเอกสาร
หลักฐานประกอบ
2

การพิจารณา

ออกใบรับลงทะเบียนตามแบบ
ยื่นคําขอลงทะเบียนใหผูขอ
ลงทะเบียนหรือผูรับมอบ
อํานาจ

ระยะเวลา
ใหบริการ
3 นาที

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
องคการบริหาร
สวนตําบล
แมพริก

2 นาที

องคการบริหาร
สวนตําบล
แมพริก

หมาย
เหตุ

ระยะเวลาดําเนินการรวม 5 นาที (ผูสูงอายุหรือผูรับมอบอํานาจกรอกแบบคําขอฯเรียบรอยแลว)
รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
ที่
รายการเอกสาร
หนวยงานภาครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผูออกเอกสาร
1 บัตรประจําตัว
[
ประชาชนหรือบัตร
อื่นที่ออกใหโดย
หนวยงานของรัฐที่
มีรูปถายพรอม
สําเนา
2) สําเนาทะเบียนบาน
[

จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง
1

1

จํานวนเอกสาร หนวยนับ หมาย
สําเนา
เอกสาร
เหตุ
1
ฉบับ (พรอม
ลงนาม
รับรอง
สําเนา
ถูกตอง)
1

ฉบับ

(พรอม
ลงนาม
รับรอง
สําเนา
ถูกตอง)
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เอกสารอื่นๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่
รายการเอกสาร
หนวยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผูออกเอกสาร
1 สมุดบัญชีเงินฝาก
[
ธนาคารพรอมสําเนา
(กรณีที่ผูขอรับเงิน
เบี้ยยังชีพผูประสงค
ขอรับเงินเบี้ยยัง
ชีพผูสูงอายุประสงค
ขอรับเงินเบี้ยยังชีพ
ผูสูงอายุผาน
ธนาคาร)
2 หนังสือมอบอํานาจ
[
(กรณีมอบอํานาจให
ดําเนินการแทน)
3 บัตรประจําตัว
[
ประชาชนหรือ
บัตรอื่นที่ออกให
โดยหนวยงาน
ของรัฐที่มีรูปถาย
พรอมสําเนาของ
ผูรับมอบอํานาจ
(กรณีมอบอํานาจ
ใหดําเนินการแทน)
4 สมุดบัญชีเงินฝาก
[
ธนาคารพรอม
สําเนาของผูรับ
มอบอํานาจ
(กรณีผูขอรับเงิน
เบี้ยยังชีพผูประสงค
ขอรับเงินเบี้ยยังชีพ
ผูสูงอายุประสงค
ขอรับเงินเบี้ยยังชีพ
ผูสูงอายุผานธนาคาร
ของผูรับมอบอํานาจ)

จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง
1

จํานวนเอกสาร หนวยนับ หมาย
สําเนา
เอกสาร
เหตุ
1
ฉบับ (พรอม
ลงนาม
รับรอง
สําเนา
ถูกตอง)

1

0

ฉบับ

[

1

1

ฉบับ

(พรอม
ลงนาม
รับรอง
สําเนา
ถูกตอง)

1

1

ฉบับ

(พรอม
ลงนาม
รับรอง
สําเนา
ถูกตอง)
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แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงาน
(การรับลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ)

ผูสูงอายุหรือผูรับมอบอํานาจ
กรอกแบบคําขอฯ และยื่นคําขอฯ
พรอมเอกสารหลักฐานตอ
เจาหนาที่
(5 นาที/ราย)

เอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอลงทะเบียน
1. บัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกใหโดย
หนวยงานของรัฐที่มีรูปถายพรอมสําเนา จํานวน 1
ฉบับ
2. ทะเบียนบานพรอมสําเนา จํานวน 1 ฉบับ
3. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพรอมสําเนา (เฉพาะ
หนาที่แสดงชื่อและเลขบัญชี) สําหรับกรณีที่ผูขอรับ
เงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุประสงคขอรับเงินเบี้ยยังชีพ
ผูสูงอายุผานธนาคาร จํานวน 1 ฉบับ
4. หนังสือมอบอํานาจ (กรณีมอบอํานาจใหผูอื่น
ดําเนินการแทน) จํานวน 1 ฉบับ
5. บัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกใหโดย
หนวยงานของรัฐที่มีรูปถายพรอมสําเนาของผูรับ
มอบอํานาจ (กรณีมอบอํานาจใหผูอื่นดําเนินการ
แทน) จํานวน 1 ฉบับ
*เอกสารที่เป3นสําเนาตองลงนามรับรองสําเนาถูกตอง

เจาหนาที่ผูรับผิดชอบตรวจสอบเอกสาร
หลักฐาน/สัมภาษณ/บันทึกขอมูลเพิ่มเติม
แลวรวบรวมเอกสารเสนอคณะกรรมการ
ตรวจสอบคุณสมบัติ
(2 นาที/ราย)

คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ
ตรวจสอบคุณสมบัติของผูสูงอายุตาม
เอกสารหลักฐานแลวพิจารณาใหความเห็น
(2 นาที/ราย)

เสนอผูบังคับบัญชา (ผูบริหาร) ลงนาม
(1 นาที/ราย)

บันทึกขอมูลในระบบสารสนเทศการจัดการ
ฐานขอมูลเบี้ยยังชีพขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพ
ผูสูงอายุภายในเดือนธันวาคม

คาธรรมเนียม
[ ไมมี
ระยะเวลาดําเนินการรวม 10 นาที/ราย
หมายเหตุ รับลงทะเบียนภายในวันที่ 1 – 30 พฤศจิกายนของทุกป6

ผูรับผิดชอบ
งานสวัสดิการสังคม
องคการบริหารสวนตําบลแมพริก
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แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงาน
(การจายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ กรณีรับเงินสด)

ผูสูงอายุหรือผูรับมอบอํานาจแสดงบัตร
ประจําตัวประชาชนตอเจาหนาที่

เจาหนาที่ผูรับผิดชอบตรวจสอบรายชื่อ
จํานวนเงินที่ไดรับ และใหผูสูงอายุหรือ
ผูรับแทนลงชื่อรับเงิน
(3 นาที/ราย)

เอกสารหลักฐานสําหรับการรับเงินสด
1. บัตรประจําตัวประชาชนผูสูงอายุหรือ
ผูรับแทน (กรณีมอบอํานาจ)
2. หนังสือมอบอํานาจ (กรณีมอบ
อํานาจ)
ผูรับผิดชอบ
ระยะเวลาดําเนินการรวม 3 นาที/ราย

ผูรับผิดชอบ
งานสวัสดิการสังคม
องคการบริหารสวนตําบลแมพริก

คาธรรมเนียม
[ ไมมี

11

แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงาน
(การเบิก[จายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ)

จัดทําบัญชีรายชื่อและบันทึกขอความ
(1 วัน)

เสนอผูบังคับบัญชาอนุมัติ

จัดทําฎีกาเบิกจายเงิน

ตรวจฎีกา/จัดทําเช็คเบิกเงิน
(กองคลัง)
(1 วัน)

รับเงินผานธนาคาร
ภายในวันที่ 1 – 10 ของทุกเดือน

รับเงินสด
ภายในวันที่ 1 – 10 ของทุกเดือน

เจาหนาที่สงเอกสารธนาคารโอนเงิน
เบี้ยยังชีพเขาบัญชีของผูสูงอายุ

ผูสูงอายุหรือผูแทนแสดงบัตร
ประจําตัวประชาชนตอเจาหนาที่เพื่อ
ตรวจสอบรายชื่อลงชื่อผูรับเงิน
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แบบฟอรมประกอบการลงทะเบียนและรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
ทะเบียนเลขที่........................../...............
แบบคําขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ประจําป6งบประมาณ พ.ศ. ...............
เฉพาะกรณีผสูู งอายุมอบอํานาจใหบุคคลอื่นมายื่นคําขอลงทะเบียนแทน

ผูยื่นคําขอฯ แทนตามหนังสือมอบอํานาจเกี่ยวของเป3น................................................กับผูสูงอายุที่ขอลงทะเบียน
ชื่อ –สกุล (ผูรับมอบอํานาจ ).....................................................................เลขประจําตัวประชาชนผูรับมอบอํานาจ
[[[[ ที่อยู............................................................................................................
...............................................................................................................................โทรศั
พท....................................
ขอมู
ลผูสูงอายุ
เขียนที่ ..............................................................
วันที่............. .เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ..............
ดวยขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว) ชื่อ............................................ นามสกุล........................................
เกิดวันที่............เดือน ................................พ.ศ. .................อายุ.............ปS สัญชาติ............................มีชื่ออยูใน
สําเนาทะเบียนบานเลขที่ ............หมูที่/ชุมชน.............................ตรอก/ ซอย .....................ถนน.......................
ตําบล........................ อําเภอแมพริก จังหวัดลําปาง รหัสไปรษณีย 52180 โทรศัพท ....................................
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนของผูสูงอายุที่ยื่นคําขอ [[[[
สถานภาพสมรส  โสด  สมรส  หมาย  หยาราง  แยกกันอยู  อื่น ๆ .......................................
รายไดตอเดือน....................................................บาท อาชีพ..............................................................................
ขอมูลทั่วไป : สถานภาพการรับสวัสดิการภาครัฐ
 ไมไดรับการสงเคราะหเบี้ยยังชีพ
 ไดรับการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูปRวยเอดส
 ไดรับการสงเคราะหเบี้ยความพิการ  ยายภูมิลําเนาเขามาอยูใหม เมื่อ ..................................................
มีความประสงคขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ประจําปSงบประมาณ พ.ศ. ............ โดยวิธีดังตอไปนี้ (เลือก 1 วิธี)
 รับเงินสดดวยตนเอง
 รับเงินสดโดยบุคคลที่ไดรับมอบอํานาจจากผูมีสิทธิ
 โอนเขาบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผูมีสิทธิ์  โอนเขาบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลที่ไดรับมอบอํานาจจากผูมีสิทธิ
พรอมแนบเอกสาร ดังนี้
 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือสําเนาบัตรอื่นที่ออกโดยหนวยงานของรัฐที่มีรูปถาย สําเนาทะเบียนบาน
 สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (ในกรณีผูขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุประสงคขอรับเงินเบีย้ ยังชีพผูสูงอายุผานธนาคาร)
 หนังสือมอบอํานาจพรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ
“ขาพเจาขอรับรองวาขาพเจาเปDนผูมีคุณสมบัติครบถวนไมไดเปDนผูรับบํานาญ เบี้ยหวัด บํานาญ
พิเศษ บําเหน็จรายเดือน หรือสวัสดิการเปDนรายเดือนจากหนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น และขอรับรองวาขอความดังกลาวขางตนเปDนความจริงทุกประการ”
(ลงชื่อ). ........................................................ (ลงชื่อ ). .........................................................
( ....................................................)
(......................................................)
ผูยื่นคําขอ/ผูรับมอบอํานาจยื่นคําขอ
เจาหนาที่ผูรับลงทะเบียน
หมายเหตุ ใหขีดฆาขอความที่ไมตองการออก และทําเครื่องหมาย

ในชอง  หนาขอความที่ตองการ
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ความเห็นเจาหนาที่ผูรับจดทะเบียน
เรียน คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ
ไดตรวจสอบคุณสมบัติของ นาย/นาง/นางสาว/
....................................................................................
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน
[[[[ แลว
 เป3นผูมีคุณสมบัติครบถวน
 เป3นผูที่ขาดคุณสมบัติ เนื่องจาก
....................................................................................
....................................................................................
(ลงชื่อ ) ...............................................
(..............................................)
เจาหนาที่ผูรับจดทะเบียน

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ
เรียน นายกองคการบริหารสวนตําบลแมพริก
คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติไดตรวจสอบแลว
มีความเห็นดังนี้
 สมควรรับขึ้นทะเบียน  ไมสมควรรับขึ้นทะเบียน
กรรมการ (ลงชื่อ)......................................................
(...................................................)
กรรมการ (ลงชื่อ) ....................................................
(...................................................)
กรรมการ (ลงชื่อ) ..................................................
(..................................................)

คําสั่ง
 รับขึ้นทะเบียน  ไมรับขึ้นทะเบียน  อื่น ๆ............................................................................
...............................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ) ..................................................................................
( นายถนอมชัย ทิชัย )
นายกองคการบริหารสวนตําบลแมพริก
วัน/เดือน/ปS............................................................................
ตัดตามรอยเสนประ ใหผูสูงอายุที่ยื่นคําขอลงทะเบียนเก็บไว
.............................................................................................................................................................................
ยื่นแบบคําขอลงทะเบียนเมื่อวันที่............. เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ........... ทะเบียนเลขที่..................../...........
การลงทะเบียนครั้งนี้ เพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ประจําปSงบประมาณ พ.ศ. ........... โดยจะ
ไดรับเงินเบี้ยเบี้ยยังชีพผูสูงอายุตั้งแตเดือนตุลาคม...............ถึง เดือนกันยายน............ในอัตราแบบขั้นบันได
ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือนกรณีผูสูงอายุยายภูมิลําเนาไปอยูที่อื่น (ตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม ............. ถึง วันที่
30 พฤศจิกายน ..............) จะตองไปลงทะเบียนยื่นคําขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ณ ที่องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นแหงใหมภายในเดือนพฤศจิกายน ............ทั้งนี้เพื่อเป3นการรักษาสิทธิใหตอเนื่อง
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หนังสือมอบอํานาจ
ที่ .........................................................
วันที่.......... เดือน........................ พ.ศ. ...............
โดยหนังสือฉบับนี้ขาพเจา.....................................................ซึ่งเป3นผูถือบัตร.........................................
เลขที่.............................. ออกให ณ ............................... เมื่อวันที่.............................. อยูบานเลขที่..................
หมูที่................... ตรอก/ซอย............................. ถนน.......................... แขวง/ตําบล.........................................
เขต/อําเภอ....................................... จังหวัด...............................................
ขอมอบอํานาจให.............................................................. ซึ่งเป3นผูถือบัตร.........................................................
เลขที่................................... ออกให ณ.............................. เมื่อวันที่..............................อยูบานเลขที่.................
หมูที่.............. ตรอก/ซอย............................... ถนน............................. แขวง/ตําบล..........................................
เขต/อําเภอ....................................... จังหวัด...............................................
เป3นผูมีอํานาจ
 ยื่นคําขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุในปSงบประมาณ พ.ศ. ....... แทนขาพเจาจนเสร็จการ
 ยื่นคําขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ ในปSงบประมาณ พ.ศ. .......... แทนขาพเจาจนเสร็จการ
ขาพเจาขอรับผิ ดชอบในการที่ผู รับมอบอํา นาจไดกระทําไปตามหนังสือมอบอํา นาจนี้ เสมือนวาขาพเจาได
กระทําดวยตนเองทั้งสิ้น
เพื่อเป3นหลักฐานขาพเจาได ลงลายมือชื่อ / ลายพิมพนิ้วมือ ไวเป3นสําคัญตอหนาพยานแลว
ลงชื่อ...............................................ผูมอบอํานาจ
(……………………………….…)
ลงชื่อ................................................ผูรับมอบอํานาจ
(……………………………….…)
ลงชื่อ.................................................พยาน
(……………………………….…)
ลงชื่อ.................................................พยาน
(……………………………….…)
*หมายเหตุ ผูรับมอบอํานาจตองแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนพรอมลงนามรับรอง
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ใบมอบฉันทะ
ที่ .........................................................
วันที่........ เดือน............................ พ.ศ. .............
โดยหนังสือฉบับนี้ขาพเจา............................................................ อายุ.............ปS อยูบานเลขที่.............
หมูที่................... บาน.............................................................. ตําบล................ อําเภอแมพริก จังหวัดลําปาง
ซึ่งเปDน 1. กรณีรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
 ผูสูงอายุที่มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
2. กรณีรับเงินเบี้ยความพิการ (เลือกเพียง 1 ขอ)
 คนพิการที่มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ
 ผูดูแลคนพิการ ซึ่งคนพิการชื่อ...................................................... อยูบานเลขที่.......... หมูที่...........
บาน............................................................................ ตําบล............................... อําเภอแมพริก จังหวัดลําปาง
เป3นผูมีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ
ขอมอบฉันทะให นาย/นาง/นางสาว.................................................... อายุ...........ปS อยูบานเลขที่.......
หมูที่................... บาน................................................ ตําบล............................... อําเภอแมพริก จังหวัดลําปาง
ซึ่งมีความเกี่ยวของเป3น............................................. ของขาพเจา ดําเนินการ ดังนี้
 เป3นผูรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุแทนขาพเจาทุกเดือน ประจําปSงบประมาณ พ.ศ. ............................
 เป3นผูรับเงินเบี้ยความพิการแทนขาพเจาทุกเดือน ประจําปSงบประมาณ พ.ศ. .................................
ขาพเจาขอรับผิดชอบในการที่ผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปตามใบมอบฉันทะนี้เสมือนวาขาพเจาได
กระทําดวยตนเองทั้งสิ้น
เพื่อเป3นหลักฐานขาพเจาได ลงลายมือชื่อ / ลายพิมพนิ้วมือ ไวเป3นสําคัญตอหนาพยานแลว
ลงชื่อ.................................................ผูมอบ ฉันทะ
(……………………………….…)
ลงชื่อ.................................................ผูรับมอบฉันทะ
(……………………………….…)
ลงชื่อ.................................................พยาน
(……………………………….…)
ลงชื่อ.................................................พยาน
(……………………………….…)
*หมายเหตุ ผูรับมอบฉันทะตองแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนพรอมลงนามรับรอง
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บทที่ 3
การลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ
การเตรียมการดําเนินการรับลงทะเบียน
เพื่อใหการดําเนินงานในสวนที่เกี่ยวของกับขั้นตอนและวิธีปฏิบัติในการรับลงทะเบียนผูมีสิทธิรับเงิน
เบี้ยความพิการเป3นไปดวยความเรียบรอย สะดวก รวดเร็ว บรรลุวัตถุประสงค และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดมี
ขั้นตอนดําเนินการ ดังนี้
(1) จัดตั้งศูนยอํานวยการรับลงทะเบียนคนพิการ มีหนาที่อํานวยการรับลงทะเบียนรวบรวมขอมูล
จัดทําประกาศบัญชีรายชื่อและประสานงานในการดําเนินงานใหเป3นไปดวยความเรียบรอย
(2) จัดทําประกาศและประชาสัมพันธการรับลงทะเบียนคนพิการ ไดรับทราบถึงคุณสมบัติของผูมีสิทธิ
ขั้นตอนและเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอรับเงินเบี้ยความพิการ
(3) กําหนดวัน เวลา และสถานที่รับลงทะเบียนผูมีสิทธิไดรับเงินเบี้ยความพิการ
(4) ตรวจสอบรายชื่อ/คุณสมบัติ/หลักฐานผูมีสิทธิไดรับเบี้ยความพิการ
(5) ดําเนินการบันทึกขอมูลผูมีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการรายใหมที่มาลงทะเบียน ในระบบสารสนเทศ
การจัดการฐานขอมูลเบี้ยยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พรอมทั้งปรับปรุงขอมูลใหถูกตองตรงกับ
ขอเท็จจริงจํานวนผูมีสิทธิรับเบี้ยความพิการที่ประกาศไว
(6) จัดทําประกาศบัญชีรายชื่อและประกาศรายชื่อผูมีสิทธิไดรับเงินเบี้ยความพิการ
(7) รายงานยอดจํานวนคนพิการที่มีสิทธิไดรับเงินเบี้ยความพิการทั้งหมด ตามแบบ พก.1 จัดสงให
สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นอําเภอ ตามระยะเวลาที่กําหนด
(8) เริ่มจายเบี้ยความพิการใหกับคนพิการที่มิสิทธิไดรับเงินเบี้ยยังชีพ ในวันถัดไปนับตั้งแตวัน
ลงทะเบียน
ขั้นตอนการยื่นคําขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ
ใหคนพิการที่มีความประสงคจะลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการ ดําเนินการดังนี้
(1) ใหคนพิการที่มีคุณสมบัติตามที่กําหนด มายื่นเอกสารหลักฐานตอเจาหนาที่ดวยตนเอง หรือใน
กรณีที่มีความจําเป3นไมสามารถมายื่นคําขอลงทะเบียนดวยตนเองได คนพิการอาจมอบอํานาจเป3นลายลักษณ
อักษรใหผูอื่นเป3นผูมายื่นคําขอลงทะเบียนแทนก็ได
(2) กรอกรายละเอียดตามแบบคําขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการใหถูกตองครบถวน และใหยื่น
คําขอประกอบกับเอกสารหลักฐานของคนพิการ พรอมกับสําเนาบัตรประชาชนของผูรับมอบอํานาจโดยใหมา
ลงทะเบียนตามวัน เวลา และสถานที่ที่องคการบริหารสวนตําบลแมพริกกําหนด (ภายในเดือนพฤศจิกายนของ
ทุกปS)
**ในกรณีที่มีผูรับมอบอํานาจไปลงทะเบียนแทน เจาหนาที่ผูรับผิดชอบตองพิจารณาดวยความ
ละเอียดรอบคอบ เพื่อมิใหมีการทุจริต สวมสิทธิ หรือหลอกลวงคนพิการ**
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คุณสมบัติของผูมีสิทธิลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยความพิการ
คนพิการที่มีสิทธิลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยความพิการตองมีคุณสมบัติ ดังนี้
(1) สัญชาติไทย
(2) มีภูมิลําเนาอยูในเขตองคการบริหารสวนตําบลแมพริก ตามทะเบียนบาน
(3) มีบัตรประจําตัวคนพิการตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ
(4) ไมเป3นบุคคลซึ่งอยูในความอุปการะของสถานสงเคราะหของรัฐ
คุณสมบัติของผูมีสิทธิไดรับเงินเบี้ยความพิการ
คนพิการที่มีสิทธิจะไดรับเงินเบี้ยความพิการตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้
(1) สัญชาติไทย
(2) มีภูมิลําเนาอยูในเขตองคการบริหารสวนตําบลแมพริก ตามทะเบียนบาน
(3) มีบัตรประจําตัวคนพิการตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ
(4) ไมเป3นบุคคลซึ่งอยูในความอุปการะของสถานสงเคราะหของรัฐ
เอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ
คนพิการหรือผูรับมอบอํานาจที่จะมายื่นคําขอลงทะเบียนฯ ตองเตรียมเอกสารหลักฐาน ดังนี้
(1) สําเนาบัตรประจําตัวคนพิการ จํานวน 1 ฉบับ
(2) สําเนาทะเบียน จํานวน 1 ฉบับ
(3) สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร กรณีขอรับเงินผานธนาคาร จํานวน 1 ฉบับ
(4) หนังสือมอบอํานาจ (กรณีมอบอํานาจใหผูอื่นดําเนินการแทน) จํานวน 1 ฉบับ
(5) บัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกใหโดยหนวยงานของรัฐที่มีรูปถายพรอมสําเนาของ
ผูรับมอบอํานาจ (กรณีมอบอํานาจใหผูอื่นดําเนินการแทน) จานวน 1 ฉบับ
การแจงความประสงคขอรับเงิน
ในการยื่นคําขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ คนพิการจะตองแสดงความประสงคขอรับเงินเบี้ย
ความพิการโดยวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังตอไปนี้
(1) รับเงินสดดวยตนเองหรือผูดูแลคนพิการ
(2) รับเงินสดโดยบุคคลที่ไดรับมอบอํานาจจากผูมีสิทธิ
(3) โอนเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผูมีสิทธิ
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ชองทางการรับเงินเบี้ยความพิการ
รับเงินสด
คนพิการ ผูดูแลคนพิการ หรือผูรับมอบอํานาจสามารถเดินทางมารับเงินเบี้ยยังชีพไดตามวัน เวลา
และสถานที่ ที่องคการบริหารสวนตําบลแมพริกกําหนดออกใหบริการ เชน ศาลาอเนกประสงคประจําหมูบาน
หรือที่ทําการกํานัน/ผูใหญบาน (สถานที่ขึ้นอยูกับความเหมาะสม) โดยจะมีการประชาสัมพันธแจงใหทราบ
ลวงหนากรณีที่ไมสามารถเดินทางมารับเงินเบี้ยยังชีพได ตามที่องคการบริหารสวนตําบลแมพริกออกใหบริการ
สามารถเดินทางมารับเงินเบี้ยยังชีพไดที่ งานสวัสดิการสังคม สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลแมพริก ใน
วันถัดไป
รับเงินผานธนาคาร
องคการบริหารสวนตําบลแมพริกจะดําเนินการโอนเงินเบี้ยความพิการเขาบัญชีธนาคารในนามผูมี
สิทธิ ที่องคการบริหารสวนตําบลแมพริกกําหนดออกใหบริการ
การสิ้นสุดการไดรับเงินเบี้ยความพิการ
สิทธิของผูที่ไดรับเงินเบี้ยความพิการจะสิ้นสุดลงในกรณี ดังตอไปนี้
(1) ตาย
(2) ยายภูมิลําเนาไปนอกเขตองคการบริหารสวนตําบลแมพริก
(3) แจงสละสิทธิการขอรับเงินเบี้ยความพิการเป3นหนังสือตอองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ตนมีสิทธิ
ไดรับเงินเบี้ยความพิการ
(4) ขาดคุณสมบัติตามขอ 6 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยความ
พิการใหคนพิการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2553 ดังนี้
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีภูมิลําเนาอยูในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่นตามทะเบียนบาน
(3) มีบัตรประจําตัวคนพิการตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ
(4) ไมเป3นบุคคลซึ่งอยูในความอุปการะของสถานสงเคราะหของรัฐ
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ตารางแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงาน
การรับลงทะเบียนผูมีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ
ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ประเภทขั้นตอน รายละเอียดของขั้นตอนการ
ที่
บริการ
1 การตรวจสอบ
ผูที่ประสงคจะขอรับเบี้ยความ
เอกสาร
พิการในปSงบประมาณถัดไป
หรือผูรับมอบอํานาจยื่นคําขอ
พรอมเอกสารหลักฐานและ
เจาหนาที่ตรวจสอบคํารองขอ
ลงทะเบียนและเอกสาร
หลักฐานประกอบ
2

การพิจารณา

ออกใบรับลงทะเบียนตามแบบ
ยื่นคําขอลงทะเบียนใหผูขอ
ลงทะเบียนหรือผูรับมอบ
อํานาจ

ระยะเวลา
ใหบริการ
3 นาที

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
องคการบริหาร
สวนตําบล
แมพริก

2 นาที

องคการบริหาร
สวนตําบล
แมพริก

หมาย
เหตุ

ระยะเวลาดําเนินการรวม 5 นาที (คนพิการหรือผูรับมอบอํานาจกรอกแบบคําขอฯเรียบรอยแลว)
รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
ที่
รายการเอกสาร
หนวยงานภาครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผูออกเอกสาร
1 บัตรประจําตัวคน
[
พิการตามกฎหมาย
วาดวยการสงเสริม
คุณภาพชีวิตคน
พิการพรอมสําเนา
2) สําเนาทะเบียนบาน
[

จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง
1

1

จํานวนเอกสาร หนวยนับ หมาย
สําเนา
เอกสาร
เหตุ
1
ฉบับ (พรอม
ลงนาม
รับรอง
สําเนา
ถูกตอง)
1
ฉบับ (พรอม
ลงนาม
รับรอง
สําเนา
ถูกตอง)
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เอกสารอื่นๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่
รายการเอกสาร
หนวยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผูออกเอกสาร
1 สมุดบัญชีเงินฝาก
[
ธนาคารพรอมสําเนา
(กรณีที่ผูขอรับเงิน
เบี้ยความพิการ
ประสงคขอรับเงิน
เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
ผานธนาคาร)
2 บัตรประจําตัว
[
ประชาชนหรือบัตร
อื่นที่ออกโดย
หนวยงานของรัฐ
ที่มีรูปถายพรอม
สําเนาของผูดูแล
คนพิการผูแทนโดย
ชอบธรรมผูพิทักษผู
อนุบาลแลวแตกรณี
(กรณียื่นคําขอแทน)
3 สมุดบัญชีเงินฝาก
[
ธนาคารพรอมสําเนา
ของผูดูแลคนพิการ
ผูแทนโดยชอบธรรม
ผูพิทักษผูอนุบาล
แลวแตกรณี(กรณีที่
คนพิการเป3นผูเยาว
ซึ่งมีผูแทนโดยชอบ
คนเสมือนไรความ
สามารถหรือคนไร
ความสามารถให
ผูแทนโดยชอบธรรม
ผูพิทักษหรือผู
อนุบาลแลวแตกรณี
การยื่นคําขอแทน
ตองแสดงหลักฐาน
การเป3นผูแทน
ดังกลาว)

จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง
1

จํานวนเอกสาร หนวยนับ หมาย
สําเนา
เอกสาร
เหตุ
1
ฉบับ (พรอม
ลงนาม
รับรอง
สําเนา
ถูกตอง)

1

1

ฉบับ

(พรอม
ลงนาม
รับรอง
สําเนา
ถูกตอง)

1

1

ฉบับ

(พรอม
ลงนาม
รับรอง
สําเนา
ถูกตอง)
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การขอมีบัตรประจําตัวคนพิการ
ใหคนพิการ ผูดูแลคนพิการหรือผูรับมอบอํานาจ ติดตอไดที่งานสวัสดิการสังคม สํานักปลัด องคการ
บริหารสวนตําบลแมพริก หรือสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดลําปาง อําเภอเมือง
จังหวัดลําปาง และยื่นเอกสาร ดังนี้
คนพิการไปดําเนินการเอง
1. เอกสารรับรองความพิการจากโรงพยาบาลของรัฐออกโดยแพทย จํานวน 1 ฉบับ
2. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนคนพิการ จํานวน 1 ฉบับ
3. สําเนาทะเบียนบานคนพิการ จํานวน 1 ฉบับ
4. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนผูดูแลคนพิการ จํานวน 1 ฉบับ
5. สําเนาทะเบียนบานผูดูแลคนพิการ จํานวน 1 ฉบับ
6. รูปถายคนพิการขนาด 1 นิ้ว ที่เป3นป?จจุบันหรือถายไวไมเกิน 6 เดือน จํานวน 2 แผน
หมายเหตุ การตออายุบัตรฯ ไมตองใชเอกสารรับรองความพิการ เวนแตมีความพิการนอกเหนือจากเดิม เชน
มีความพิการเพิ่มจากเดิม หรือหายจากความพิการแลว
ในกรณีที่ใหบุคคลอื่นไปดําเนินการแทนคนพิการ ใหเตรียมหลักฐานเพิ่ม ดังนี้
1. หนังสือมอบอํานาจ จํานวน 1 ฉบับ
2. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 1 ฉบับ
3. สําเนาทะเบียนบาน จํานวน 1 ฉบับ
4. หนังสือรับรองการเป3นผูดูแลคนพิการ จํานวน 1 ฉบับ
5. สําเนาบัตรประจําตําแหนงของผูรับรอง จํานวน 1 ฉบับ
ในกรณีบัตรประจําตัวคนพิการสูญหาย ใหแนบใบแจงความมาพรอม
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แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงาน
(การรับลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ)

คนพิการหรือผูรับมอบอํานาจ
กรอกแบบคําขอฯ และยื่นคําขอฯ
พรอมเอกสารหลักฐานตอ
เจาหนาที่
(5 นาที/ราย)

เอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอลงทะเบียน
1. บัตรประจําตัวคนพิการพรอมสําเนา จํานวน 1
ฉบับ
2. ทะเบียนบานพรอมสําเนา จํานวน 1 ฉบับ
3. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพรอมสําเนา (เฉพาะ
หนาที่แสดงชื่อและเลขบัญชี) สําหรับกรณีที่ผูขอรับ
เงินเบี้ยความพิการประสงคขอรับเงินเบี้ยความพิการ
ผานธนาคาร จํานวน 1 ฉบับ
4. หนังสือมอบอํานาจ (กรณีมอบอํานาจใหผูอื่น
ดําเนินการแทน) จํานวน 1 ฉบับ
5. บัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกใหโดย
หนวยงานของรัฐที่มีรูปถายพรอมสําเนาของผูรับ
มอบอํานาจ (กรณีมอบอํานาจใหผูอื่นดําเนินการ
แทน) จํานวน 1 ฉบับ

เจาหนาที่ผูรับผิดชอบตรวจสอบเอกสาร
หลักฐาน/สัมภาษณ/บันทึกขอมูลเพิ่มเติม
แลวรวบรวมเอกสารเสนอคณะกรรมการ
ตรวจสอบคุณสมบัติ
(2 นาที/ราย)

คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ
ตรวจสอบคุณสมบัติของผูพิการตาม
เอกสารหลักฐานแลวพิจารณาใหความเห็น
(2 นาที/ราย)

เสนอผูบังคับบัญชา (ผูบริหาร) ลงนาม
(1 นาที/ราย)

บันทึกขอมูลในระบบสารสนเทศการจัดการ
ฐานขอมูลเบี้ยยังชีพขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น

*เอกสารที่เป3นสําเนาตองลงนามรับรองสําเนาถูกตอง
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิรับเงินเบี้ยความ
พิการภายในเดือนธันวาคม

คาธรรมเนียม
[ ไมมี
ระยะเวลาดําเนินการรวม 10 นาที/ราย
หมายเหตุ รับลงทะเบียนภายในวันที่ 1 – 30 พฤศจิกายนของทุกป6

ผูรับผิดชอบ
งานสวัสดิการสังคม
องคการบริหารสวนตําบลแมพริก
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แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงาน
(การจายเงินเบี้ยความพิการ กรณีรับเงินสด)

คนพิการ ผูดูแลคนพิการหรือผูรับมอบ
อํานาจแสดงบัตรประจาตัวประชาชนตอ
เจาหนาที่

เจาหนาที่ผูรับผิดชอบตรวจสอบรายชื่อ
จํานวนเงินที่ไดรับ และใหคนพิการ
ผูดูแลคนพิการหรือผูรับแทนลงชื่อรับเงิน
(3 นาที/ราย)

เอกสารหลักฐานสําหรับการรับเงินสด
1. บัตรประจําตัวคนพิการหรือผูรับแทน
(กรณีมอบอํานาจ)
2. หนังสือมอบอํานาจ (กรณีมอบ
อํานาจ)
ผูรับผิดชอบ
ระยะเวลาดาเนินการรวม 3 นาที/ราย

ผูรับผิดชอบ
งานสวัสดิการสังคม
องคการบริหารสวนตําบลแมพริก

คาธรรมเนียม
[ ไมมี
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แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงาน
(การเบิก[จายเงินเบี้ยความพิการ)

จัดทําบัญชีรายชื่อและบันทึกขอความ
(1 วัน)

เสนอผูบังคับบัญชาอนุมัติ

จัดทําฎีกาเบิกจายเงิน

ตรวจฎีกา/จัดทําเช็คเบิกเงิน
(กองคลัง)
(1 วัน)

รับเงินผานธนาคาร
ภายในวันที่ 1 – 10 ของทุกเดือน

รับเงินสด
ภายในวันที่ 1 – 10 ของทุกเดือน

เจาหนาที่สงเอกสารธนาคารโอนเงิน
เบี้ยความพิการเขาบัญชีของคนพิการ

คนพิการหรือผูแทนแสดงบัตร
ประจําตัวประชาชนตอเจาหนาที่เพื่อ
ตรวจสอบรายชื่อลงชื่อผูรับเงิน
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แบบฟอรมประกอบการลงทะเบียนและรับเงินเบี้ยความพิการ
ทะเบียนเลขที่ ................../...............
แบบคําขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ ประจําป6งบประมาณ พ.ศ. ................
เฉพาะกรณีคนพิการมอบอํานาจหรือผูดูแลคนพิการลงทะเบียนแทน : ผูยื่นคําขอฯ แทน ตามหนังสือมอบอํานาจเกี่ยวของกับ
คนพิการที่ขอขึ้นทะเบียน โดยเป3น  บิดา [ มารดา  บุตร  สามี[ ภรรยา  พี่นอง  ผูดูแลคนพิการตามระเบียบฯ
ชื่อ –สกุล (ผูรับมอบอํานาจ/ผูดูแลคนพิการ ).................................................................................................................................
เลขประจําตัวประชาชน[[[[ ที่อยู..............................................................................................

...............................................................................................................................โทรศัพท....................................
ขอมูลผูสูงอายุ
ขอมูลคนพิการ
เขียนที่............................................................
วันที่ .................. เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.. ...................
คํานําหนานาม  เด็กชาย  เด็กหญิง  นาย  นาง  นางสาว อื่นๆ (ระบุ)................................................
ชื่อ.................................................. นามสกุล............................... เกิดวันที่........ เดือน ...................... พ.ศ. ............. อายุ.......ปS
สัญชาติ................................. มีชื่ออยูในสําเนาทะเบียนบาน เลขที่ ....................หมูที่.......... ตรอก/ซอย.............. ถนน.............
หมูบาน/ชุมชน............ ตําบล.......................... อําเภอแมพริก จังหวัดลําปาง รหัสไปรษณีย 52180 โทรศัพท............................
หมายเลขบัตรประจําตัวคนพิการ/ประชาชน ที่ยื่นคําขอ [[[[
ประเภทความพิการ  ความพิการทางการเห็น
 ความพิการทางสติป?ญญา
 ความพิการทางการไดยินหรือสื่อความหมาย
 ความพิการทางการเรียนรู
 ความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางรางกาย
 ความพิการทางออทิสติก
 ความพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม
สถานภาพสมรส  โสด  สมรส  หมาย  หยาราง  แยกกันอยู  อื่นๆ ...................................................................
บุคคลอางอิงที่สามารถติดตอ ได..............................................................................................โทรศัพท. ....................................
ขอมูลทั่วไป : สถานภาพการรับสวัสดิการภาครัฐ  ยังไมเคยไดรับเบี้ยยังชีพ  เคยไดรับ ยายภูมิลาํ เนา เขามาอยูใหมเมื่อ
.............................................................................
 ไดรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ไดรับการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูปRวยเอดส  อื่นๆ (ระบุ) ...................................................
 มีอาชีพ (ระบุ) .......................................................................................... รายไดตอเดือน (ระบุ)............................. (บาท)
 มีความประสงครับการฝNกอาชีพ …………………………………………..………....……………………..............................
มีความประสงคขอรับเงินเบี้ยความพิการ ประจําปSงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยวิธีดังตอไปนี(้ เลือก 1 วิธี)
 รับเงินสดดวยตนเอง  รับเงินสดโดยบุคคลที่ไดรับมอบอํานาจจากผูมีสิทธิ/ผูดูแล
 โอนเขาบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผูมีสิทธิ  โอนเขาบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลที่ไดรับมอบอํานาจจาก/ผูมีสิทธิ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร สาขา ............................................เลขที่บัญชี
พรอมแนบเอกสาร ดังนี้
 สําเนาบัตรประจาตัวคนพิการ  สําเนาทะเบียนบาน
 สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (ในกรณีผูขอรับเงินเบี้ยความพิการประสงคขอรับเงินผานธนาคาร)
 หนังสือมอบอํานาจพรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบอํานาจ ผูดูแลคนพิการ และผูรับมอบอํานาจ (ในกรณียื่นคําขอฯ แทน)
ขาพเจาขอรับรองวาขาพเจาเป3นผูมีคุณสมบัตคิ รบถวนและขอความดังกลาวขางตนเป3นความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ). .................................................ผูยื่นคําขอ (ลงชื่อ). ................................................เจาหนาที่ผรัู บจดทะเบียน
(......................................................)
(.................................................)
หมายเหตุ : ใหขีดฆาขอความทีไ่ มตองการออก และทําเครื่องหมาย ในชอง  หนาขอความที่ตองกา ร
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ความเห็นเจาหนาที่ผูรับจดทะเบียน
เรียน คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ
ไดตรวจสอบคุณสมบัติของ นาย/นาง/นางสาว/
....................................................................................
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน
[[[[ แลว
 เป3นผูมีคุณสมบัติครบถวน
 เป3นผูที่ขาดคุณสมบัติ เนื่องจาก
....................................................................................
....................................................................................
(ลงชื่อ ) ...............................................
(..............................................)
เจาหนาที่ผูรับจดทะเบียน

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ
เรียน นายกองคการบริหารสวนตําบลแมพริก
คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติไดตรวจสอบแลว
มีความเห็นดังนี้
 สมควรรับขึ้นทะเบียน  ไมสมควรรับขึ้นทะเบียน
กรรมการ (ลงชื่อ)......................................................
(...................................................)
กรรมการ (ลงชื่อ) ....................................................
(...................................................)
กรรมการ (ลงชื่อ) ..................................................
(..................................................)

คําสั่ง
 รับขึ้นทะเบียน  ไมรับขึ้นทะเบียน  อื่น ๆ............................................................................
...............................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ) ..................................................................................
( นายถนอมชัย ทิชัย )
นายกองคการบริหารสวนตําบลแมพริก
วัน/เดือน/ปS............................................................................

ตัดตามรอยเสนประ ใหคนพิการที่ยื่นคําขอลงทะเบียนเก็บไว
.............................................................................................................................................................................
ยื่นแบบคําขอลงทะเบียนเมื่อวันที่............. เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ........... ทะเบียนเลขที่..................../...........
การลงทะเบียนครั้งนี้ เพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการ ประจําปSงบประมาณ พ.ศ. ........... โดยจะไดรับ
เงินเบี้ยเบี้ยความพิการตั้งแตเดือนตุลาคม...............ถึง เดือนกันยายน............ในอัตราแบบขั้นบันได ภายใน
วันที่ 10 ของทุกเดือนกรณีผูพิการยายภูมิลําเนาไปอยูที่อื่น (ตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม ............. ถึง วันที่ 30
พฤศจิกายน ..............) จะตองไปลงทะเบียนยื่นคําขอรับเงินเบี้ยความพิการ ณ ที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น
แหงใหมภายในเดือนพฤศจิกายน ............ทั้งนี้เพื่อเป3นการรักษาสิทธิใหตอเนื่อง
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หนังสือมอบอํานาจ
ที่ .........................................................
วันที่.......... เดือน........................ พ.ศ. ...............
โดยหนังสือฉบับนี้ขาพเจา.....................................................ซึ่งเป3นผูถือบัตร.........................................
เลขที่.............................. ออกให ณ ............................... เมื่อวันที่.............................. อยูบานเลขที่..................
หมูที่................... ตรอก/ซอย............................. ถนน.......................... แขวง/ตําบล.........................................
เขต/อําเภอ....................................... จังหวัด...............................................
ขอมอบอํานาจให.............................................................. ซึ่งเป3นผูถือบัตร.........................................................
เลขที่................................... ออกให ณ.............................. เมื่อวันที่..............................อยูบานเลขที่.................
หมูที่.............. ตรอก/ซอย............................... ถนน............................. แขวง/ตําบล..........................................
เขต/อําเภอ....................................... จังหวัด...............................................
เป3นผูมีอํานาจ
 ยื่นคําขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุในปSงบประมาณ พ.ศ. ....... แทนขาพเจาจนเสร็จการ
 ยื่นคําขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ ในปSงบประมาณ พ.ศ. .......... แทนขาพเจาจนเสร็จการ
ขาพเจาขอรับผิ ดชอบในการที่ผู รับมอบอํา นาจไดกระทําไปตามหนังสือมอบอํา นาจนี้ เสมือนวาขาพเจาได
กระทําดวยตนเองทั้งสิ้น
เพื่อเป3นหลักฐานขาพเจาได ลงลายมือชื่อ / ลายพิมพนิ้วมือ ไวเป3นสําคัญตอหนาพยานแลว
ลงชื่อ...............................................ผูมอบอํานาจ
(……………………………….…)
ลงชื่อ................................................ผูรับมอบอํานาจ
(……………………………….…)
ลงชื่อ.................................................พยาน
(……………………………….…)
ลงชื่อ.................................................พยาน
(……………………………….…)
*หมายเหตุ ผูรับมอบอํานาจตองแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนพรอมลงนามรับรอง
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ใบมอบฉันทะ
ที่ .........................................................
วันที่........ เดือน............................ พ.ศ. .............
โดยหนังสือฉบับนี้ขาพเจา............................................................ อายุ.............ปS อยูบานเลขที่.............
หมูที่................... บาน.............................................................. ตําบล................ อําเภอแมพริก จังหวัดลําปาง
ซึ่งเปDน 1. กรณีรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
 ผูสูงอายุที่มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
2. กรณีรับเงินเบี้ยความพิการ (เลือกเพียง 1 ขอ)
 คนพิการที่มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ
 ผูดูแลคนพิการ ซึ่งคนพิการชื่อ...................................................... อยูบานเลขที่.......... หมูที่...........
บาน............................................................................ ตําบล............................... อําเภอแมพริก จังหวัดลําปาง
เป3นผูมีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ
ขอมอบฉันทะให นาย/นาง/นางสาว.................................................... อายุ...........ปS อยูบานเลขที่.......
หมูที่................... บาน................................................ ตําบล............................... อําเภอแมพริก จังหวัดลําปาง
ซึ่งมีความเกี่ยวของเป3น............................................. ของขาพเจา ดําเนินการ ดังนี้
 เป3นผูรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุแทนขาพเจาทุกเดือน ประจําปSงบประมาณ พ.ศ. ............................
 เป3นผูรับเงินเบี้ยความพิการแทนขาพเจาทุกเดือน ประจําปSงบประมาณ พ.ศ. .................................
ขาพเจาขอรับผิดชอบในการที่ผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปตามใบมอบฉันทะนี้เสมือนวาขาพเจาได
กระทําดวยตนเองทั้งสิ้น
เพื่อเป3นหลักฐานขาพเจาได ลงลายมือชื่อ / ลายพิมพนิ้วมือ ไวเป3นสําคัญตอหนาพยานแลว
ลงชื่อ.................................................ผูมอบ ฉันทะ
(……………………………….…)
ลงชื่อ.................................................ผูรับมอบฉันทะ
(……………………………….…)
ลงชื่อ.................................................พยาน
(……………………………….…)
ลงชื่อ.................................................พยาน
(……………………………….…)
*หมายเหตุ ผูรับมอบฉันทะตองแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนพรอมลงนามรับรอง
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บทที่ 4
การยื่นคํารองขอเงินเบี้ยยังชีพผูปMวยเอดส
ขั้นตอนการยื่นคํารองขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูปMวยเอดส
ใหผูปRวยเอดสที่มีคุณสมบัติครบถวนตามระเบียบฯ และมีความประสงคจะขอรับการสงเคราะหใหยื่น
คําขอตอองคการบริหารสวนตําบลแมพริก กรณีไมสามารถเดินทางมายื่นคําขอรับการสงเคราะหดวยตนเองได
จะมอบอํานาจใหผูอุปการะมาดําเนินการก็ได
(1) ผูปRวยเอดสยื่นคําขอตามแบบพรอมเอกสารหลักฐาน ตอองคกรปกครองสวนทองถิ่น ณ องคการ
บริหารสวนตําบลแมพริก ดวยตนเอง หรือมอบอํานาจใหผูอุปการะมาดําเนินการก็ได
(2) ผูปRวยเอดสรับการตรวจสภาพความเป3นอยู คุณสมบัติ วาสมควรไดรับการสงเคราะหหรือไม โดย
พิจารณาจากความเดือดรอน เป3นผูที่มีป?ญหาซ้ําซอน หรือเป3นผูที่อยูอาศัยอยูในพื้นที่หางไกล ทุรกันดาร ยาก
ตอการเขาถึงบริการของรัฐ
(3) กรณีผูปRวยเอดสที่ไดรับเบี้ยยังชีพยายที่อยู ถือขาดคุณสมบัติตามนัยแหงระเบียบตองไปยื่นความ
ประสงคตอองคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงใหมที่ตนยายไปเพื่อพิจารณาใหม
**ในกรณีที่มีผูรับมอบอํานาจไปลงทะเบียนแทน เจาหนาที่ผูรับผิดชอบตองพิจารณาดวยความ
ละเอียดรอบคอบ เพื่อมิใหมีการทุจริต สวมสิทธิ หรือหลอกลวงผูปRวยเอดส**

คุณสมบัติของผูมีสิทธิยื่นคํารองขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูปMวยเอดส
ผูปRวยเอดสที่มีสิทธิลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูปRวยเอดสตองมีคุณสมบัติดังนี้
(1) เป3นผูปRวยเอดสที่แพทยไดรับรองและทําการวินิจฉัยแลว
(2) มีภูมิลําเนาอยูในเขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลแมพริก
(3) มีรายไดไมเพียงพอแกการยังชีพ หรือถูกทอดทิ้ง หรือขาดผูอุปการะเลี้ยงดู หรือไมสามารถ
ประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได ในการขอรับการสงเคราะหผูปRวยเอดสที่ไดรับความเดือดรอนกวา หรือผูที่มี
ป?ญหาซ้ําซอน หรือผูที่อยูอาศัยอยูในพื้นที่หางไกลทุรกันดาร ยากตอการเขาถึงบริการของรัฐ เป3นผูไดรับการ
พิจารณากอน
คุณสมบัติของผูมีสิทธิไดรับเบี้ยยังชีพผูปMวยเอดส
(1) เป3นผูปRวยเอดสที่แพทยไดรับรองและทําการวินิจฉัยแลว
(2) มีภูมิลําเนาอยูในเขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลแมพริก
(3) มีรายไดไมเพียงพอแกการยังชีพ หรือถูกทอดทิ้ง หรือขาดผูอุปการะเลี้ยงดู หรือไมสามารถระกอบ
อาชีพเลี้ยงตนเองได ในการขอรับการสงเคราะหผูปRวยเอดสที่ไดรับความเดือดรอนกวา หรือผูที่มีป?ญหาซ้ําซอน
หรือผูที่อยูอาศัยในพื้นที่หางไกลทุรกันดาร ยากตอการเขาถึงบริการของรัฐ เป3นผูไดรับการพิจารณากอน
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เอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคํารองขอรับเงินเบี้ยยังชีพปMวยเอดส
ผูปRวยเอดสหรือผูรับมอบอํานาจที่มายื่นคํารอง ตองเตรียมเอกสารหลักฐาน ดังนี้
(1) ใบรับรองแพทยซึ่งออกใหโดยสถานพยาบาลของรัฐ ที่ระบุวาปRวยเป3นโรคเอดส
(2) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 1 ฉบับ
(3) สําเนาทะเบียนบาน จํานวน 1 ฉบับ
(4) สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร กรณีขอรับเงินผานธนาคาร จํานวน 1 ฉบับ
(5) หนังสือมอบอํานาจ (กรณีมอบอํานาจใหผูอื่นดําเนินการแทน) จํานวน 1 ฉบับ
(6) บัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกใหโดยหนวยงานของรัฐที่มีรูปถายพรอมสําเนาของรับ
มอบอํานาจ (กรณีมอบอํานาจใหผูอื่นดําเนินการแทน) จํานวน 1 ชุด
การแจงความประสงคขอรับเงิน
ในการยื่นคํารองขอรับเงินเบี้ยยังชีพปRวยเอดส ผูปRวยเอดสจะตองแสดงความประสงคขอรับเงินเบี้ยยัง
ชีพผูปRวยเอดสโดยวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังตอไปนี้
(1) รับเงินสดดวยตนเอง
(2) รับเงินสดโดยบุคคลที่ไดรับมอบอํานาจจากผูมีสิทธิ
(3) โอนเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผูมีสิทธิ
ชองทางการรับเงินเบี้ยยังชีพผูปMวยเอดส
รับเงินสด
ผูปRวยเอดส หรือผูรับมอบอํานาจสามารถเดินทางมารับเงินเบี้ยยังชีพไดตามวัน เวลา และสถานที่ที่
องคการบริหารสวนตําบลแมพริกกําหนดออกใหบริการ เชน ศาลาออเนกประสงคประจําหมูบาน หรือที่ทํา
การกํานัน/ผูใหญบาน(สถานที่ขึ้นอยูกับความเหมาะสม) โดยจะมีการประชาสัมพันธแจงใหทราบลวงหนากรณี
ที่ไมสามารถเดินทางไปรับเงินเบี้ยยังชีพได ตามที่องคการบริหารสวนตําบลแมพริกออกบริการ สามารถ
เดินทางมารับเงินเบี้ยยังชีพไดที่ งานสวัสดิการสังคม สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลแมพริก ในวัน
เดียวกัน
รับเงินผานธนาคาร
องคการบริหารสวนตําบลแมพริกจะดําเนินการโอนเงินเบี้ยยังชีพเขาบัญชีธนาคารในนามของผูปRวย
เอดสภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน
การสิ้นสุดการไดรับเงินเบี้ยยังชีพผูปMวยเอดส
สิทธิของผูไดรับเงินเบี้ยยังชีพจะสิ้นสุดลงในกรณีดังตอไปนี้
(1) ถึงแกกรรม
(2) ยายภูมิลําเนาไปนอกเขตองคการบริหารสวนตําบลแมพริก
(3) แจงสละสิทธิการขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูปRวยเอดสเป3นหนังสือตอองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ตนมี
สิทธิไดรับเงินเบี้ยความพิการ
(4) ขาดคุณสมบัติตามขอ 6 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการ
ยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 ดังนี้
1. มีภูมิลําเนาอยูในเขตพื้นที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น
2. มีรายไดไมเพียงพอแกการยังชีพ หรือถูกทอดทิ้ง หรือขาดผูอุปการะเลี้ยงดูหรือไมสามารถประกอบ
อาชีพเลี้ยงตนเองได
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ตารางแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงาน
การรับคํารองขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูปMวยเอดส
ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ประเภทขั้นตอน รายละเอียดของขั้นตอนการ
ที่
บริการ
1 การตรวจสอบ
ผูที่ประสงคจะขอรับการ
เอกสาร
สงเคราะหหรือผูรับมอบ
อํานาจยื่นคําขอพรอม
เอกสารหลักฐานและ
เจาหนาที่ตรวจสอบคํารอง
ขอลงทะเบียนและเอกสาร
หลักฐานประกอบ
2 การพิจารณา
ออกใบนัดหมายตรวจสภาพ
ความเป3นอยูและคุณสมบัติ

ระยะเวลา
ใหบริการ
45 นาที

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
องคการบริหาร
สวนตําบล
แมพริก

15 นาที

องคการบริหาร
สวนตําบล
แมพริก

3

การพิจารณา

ตรวจสภาพความเป3นอยูและ
คุณสมบัติของผูที่ประสงครับ
การสงเคราะห

3 วัน

องคการบริหาร
สวนตําบล
แมพริก

4

การพิจารณา

จัดทําทะเบียนประวัติพรอม
เอกสารหลักฐานประกอบ
ความเห็นเพื่อเสนอผูบริหาร
พิจารณา

3 วัน

องคการบริหาร
สวนตําบล
แมพริก

5

การพิจารณา

พิจารณาอนุมัติ

7 วัน

องคการบริหาร
สวนตําบล
แมพริก

ระยะเวลาดําเนินการรวม 14 วัน

หมาย
เหตุ
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รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
ที่

รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน
1 บัตรประจําตัว
ประชาชนหรือ
บัตรอื่นที่ออกให
โดยหนวยงาน
ของรัฐที่มีรูปถาย
พรอมสําเนา
2) สําเนาทะเบียนบาน

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร
[

จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง
1

[

1

เอกสารอื่นๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่
รายการเอกสาร
หนวยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผูออกเอกสาร
1 ใบรับรองแพทย
[
2 สมุดบัญชีเงินฝาก
[
ธนาคารพรอมสําเนา
(กรณีที่ผูขอรับเงิน
เบี้ยยังชีพประสงค
ขอรับเงินเบี้ยผูปRวย
เอดสผานธนาคาร)
3 หนังสือมอบอํานาจ
[
(กรณีมอบอํานาจให
ดําเนินการแทน)

จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง
1
1

1

จํานวนเอกสาร หนวยนับ หมาย
สําเนา
เอกสาร
เหตุ
1
ฉบับ (พรอม
ลงนาม
รับรอง
สําเนา
ถูกตอง)
1

ฉบับ

(พรอม
ลงนาม
รับรอง
สําเนา
ถูกตอง)

จํานวนเอกสาร หนวยนับ หมาย
สําเนา
เอกสาร
เหตุ
0
ฉบับ
1
ฉบับ (พรอม
ลงนาม
รับรอง
สําเนา
ถูกตอง)
0

ฉบับ

(พรอม
ลงนาม
รับรอง
สําเนา
ถูกตอง)

33

ที่

รายการเอกสาร
หนวยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผูออกเอกสาร
4 บัตรประจําตัว
[
ประชาชนหรือบัตร
อื่นที่ออกใหโดย
หนวยงานของรัฐที่มี
รูปถายพรอมสําเนา
ของผูรับมอบอํานาจ
(กรณีมอบอํานาจ
ใหดําเนินการแทน)
5 สมุดบัญชีเงินฝาก
[
ธนาคารพรอมสําเนา
ของผูรับมอบอํานาจ
สําเนา (เฉพาะ
หนาที่แสดงชื่อและ
เลขบัญชี)
(กรณีที่ผูขอรับเงิน
เบี้ยยังชีพผูประสงค
ขอรับเงินเบี้ยยังชีพ
ผูสูงอายุประสงค
ขอรับเงินเบี้ยยังชีพ
ผูสูงอายุผานธนาคาร
ของผูรับมอบอํานาจ)

จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง
1

1

จํานวนเอกสาร หนวยนับ หมาย
สําเนา
เอกสาร
เหตุ
1
ฉบับ (พรอม
ลงนาม
รับรอง
สําเนา
ถูกตอง)

1

ฉบับ

(พรอม
ลงนาม
รับรอง
สําเนา
ถูกตอง)

34

แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงาน
(การรับลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผูปRวยเอดส)

ผูปRวยเอดสหรือผูรับมอบอํานาจ
กรอกแบบคําขอฯ และยื่นคําขอฯ
พรอมเอกสารหลักฐานตอ
เจาหนาที่
(45 นาที/ราย)

เอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอลงทะเบียน
1. ใบรับรองแพทยซึ่งออกใหโดยสถานพยาบาลของ
รัฐที่ระบุวาปRวยเป3นโรคเอดส จํานวน 1 ฉบับ
2. บัตรประชาชนพรอมสําเนา จํานวน 1 ฉบับ
3. ทะเบียนบานพรอมสําเนา จํานวน 1 ฉบับ
4. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพรอมสําเนา (เฉพาะ
หนาที่แสดงชื่อและเลขบัญชี) สําหรับกรณีที่ผูขอรับ
เงินเบี้ยผูปRวยเอดสประสงคขอรับเงินผานธนาคาร
จํานวน 1 ฉบับ
5. หนังสือมอบอํานาจ (กรณีมอบอํานาจใหผูอื่น
ดําเนินการแทน) จํานวน 1 ฉบับ
6. บัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกใหโดย
หนวยงานของรัฐที่มีรูปถายพรอมสําเนาของผูรับ
มอบอํานาจ (กรณีมอบอํานาจใหผูอื่นดําเนินการ
แทน) จํานวน 1 ฉบับ
*เอกสารที่เป3นสําเนาตองลงนามรับรองสําเนาถูกตอง

คาธรรมเนียม
[ ไมมี
ระยะเวลาดําเนินการรวม 14 นาที/ราย
หมายเหตุ ยื่นคํารองในวัน เวลาปฏิบัติราชการ

เจาหนาที่ผูรับผิดชอบตรวจสอบเอกสาร
หลักฐาน/สัมภาษณ/บันทึกขอมูลเพิ่มเติม
(15 นาที/ราย)
เจาหนาที่ออกตรวจสภาพความเป3นอยูและ
คุณสมบัติ
(3 วัน/ราย)
จัดทําทะเบียนประวัติพรอมเอกสาร
หลักฐาน
(3 วัน/ราย)
เสนอผูบังคับบัญชา(ผูบริหาร) พิจารณา
อนุมัติ/ลงนาม
(7 วัน/ราย)
บันทึกขอมูลในระบบสารสนเทศการจัดการ
ฐานขอมูลเบี้ยยังชีพขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพ
ผูปRวยเอดส

ผูรับผิดชอบ
งานสวัสดิการสังคม
องคการบริหารสวนตําบลแมพริก
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แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงาน
(การจายเงินเบี้ยยังชีพผูปRวยเอดส กรณีรับเงินสด)

ผูปRวยเอดสหรือผูรับมอบอํานาจแสดง
บัตรประจําตัวประชาชนตอเจาหนาที่

เจาหนาที่ผูรับผิดชอบตรวจสอบรายชื่อ
จํานวนเงินที่ไดรับ และใหผูปRวยเอดส
หรือผูรับแทนลงชื่อรับเงิน
(3 นาที/ราย)

เอกสารหลักฐานสําหรับการรับเงินสด
1. บัตรประชาชนผูปRวยเอดสหรือผูรับ
แทน (กรณีมอบอํานาจ)
2. หนังสือมอบอํานาจ (กรณีมอบ
อํานาจ)
ผูรับผิดชอบ
ระยะเวลาดําเนินการรวม 3 นาที/ราย

ผูรับผิดชอบ
งานสวัสดิการสังคม
องคการบริหารสวนตําบลแมพริก

คาธรรมเนียม
[ ไมมี
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แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงาน
(การเบิก[จายเงินเบี้ยยังชีพผูปRวยเอดส)

จัดทําบัญชีรายชื่อและบันทึกขอความ
(1 วัน)

เสนอผูบังคับบัญชาอนุมัติ

จัดทําฎีกาเบิกจายเงิน

ตรวจฎีกา/จัดทําเช็คเบิกเงิน
(กองคลัง)
(1 วัน)

รับเงินผานธนาคาร
ภายในวันที่ 1 – 10 ของทุกเดือน

รับเงินสด
ภายในวันที่ 1 – 10 ของทุกเดือน

เจาหนาที่สงเอกสารธนาคารโอนเงิน
เบี้ยยังชีพเขาบัญชีของผูปRวยเอดส

ผูปRวยเอดสหรือผูแทนแสดงบัตร
ประจําตัวประชาชนตอเจาหนาที่เพื่อ
ตรวจสอบรายชื่อลงชื่อผูรับเงิน
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แบบฟอรมประกอบการยื่นคํารองและรับเงินเบี้ยยังชีพผูปMวยเอดส
แบบคําขอรับการสงเคราะห
ลาดับที่......./........... วันที่.......... เดือน...................... พ.ศ. ...........
เรียน นายกองคการบริหารสวนตําบลแมพริก
ดวย................................................................... เลขบัตรประจําตัวประชาชน........................................
เกิดวันที่......... เดือน........................ พ.ศ. ............. อายุ...........ปS มีชื่ออยูในทะเบียนบานเลขที่..........................
ถนน.......................... ตรอก/ซอย…………………………….. หมูที่.......... บาน..........................................................
ตําบล...................... อําเภอแมพริก จังหวัดลําปาง รหัสไปรษณีย 52180
ขอแจงความประสงค ขอรับการสงเคราะหเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพผูปRวยเอดส โดยขอให
รายละเอียดเพิ่มเติม ดังนี้
1. ที่พักอาศัย
( ) เป3นของตนเอง และมีลักษณะ ( ) ชํารุดทรุดโทรมมาก ( ) ชํารุดทรุดโทรมบางสวน ( ) มั่นคงถาวรดี
( ) เป3นของ............................................................... เกี่ยวของเป3น.................................................................. ..
2. ที่พักอาศัยอยูหางจากบานหลังที่ใกลที่สุดเป3นระยะทาง.......................................สามารถเดินทางได
( ) สะดวก ( ) ลําบาก เนื่องจาก..........................................................................................................................
อยูหางจากชุมชน/หมูบานเป3นระยะทาง....................................................................สามารถเดินทางได
( ) สะดวก ( ) ลําบาก เนื่องจาก..........................................................................................................................
อยูหางจากหนวยบริการของรัฐที่ใกลที่สุดเป3นระยะทาง............................................สามารถเดินทางได
( ) สะดวก ( ) ลําบาก เนื่องจาก.........................................................................................................................
3. การพักอาศัย
( ) อยูเพียงลําพัง เนื่องจาก............................................................................................... มาประมาณ...............
( ) พักอาศัยกับ................................................. รวม........คน เป3นผูสามารถประกอบอาชีพได จานวน.........คน
มีรายไดรวม................บาท/เดือน ผูที่ไมสามารถประกอบอาชีพไดเนื่องจาก......................................................
4. รายได[รายจาย
มีรายไดรวม................บาท/เดือน แหลงที่มาของรายได.....................................................................................
นําไปใชจายเป3นคา...............................................................................................................................................
บุคคลที่สามารถติดตอได................................................................................ สถานที่ติดตอเลขที่.......................
ถนน.......................... ตรอก/ซอย…………………………….. หมูที่.......... บาน..........................................................
อําเภอ.................................. จังหวัด.................................. รหัสไปรษณีย.............. โทรศัพท..............................
โทรสาร................................. เกี่ยวของเป3น....................................
ขาพเจาขอรับรองวาถอยคําที่ใหขางตนเป3นจริงทุกประการ
..............................................ผูใหถอยคา
(.........................................)
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หนังสือมอบอํานาจ
เขียนที่.................................................................
วันที่.......... เดือน........................ พ.ศ. ...............
เรียน นายกองคการบริหารสวนตําบลแมพริก
ขาพเจา................................................................................ซึ่งเป3นผูถือบัตร..........................................
เลขที่................................. ออกให ณ ............................... เมื่อวันที่........................... อยูบานเลขที่..................
หมูที่................... ตรอก/ซอย............................ ถนน......................... แขวง/ตําบล............................................
เขต/อําเภอ....................................... จังหวัด...............................................
ขอมอบอํานาจให...................................................... ซึ่งเป3นผูถือบัตร.................................................................
เลขที่................................... ออกให ณ.............................. เมื่อวันที่..............................อยูบานเลขที่.................
หมูที่.............. ตรอก/ซอย............................... ถนน............................ แขวง/ตําบล...........................................
เขต/อําเภอ....................................... จังหวัด.............................................. เกี่ยวของเป3น...................................
เป3นผูมีอํานาจ
 แจงความประสงคขอรับเงินการสงเคราะหเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพผูปRวยเอดส
 แจงความประสงคในการรับเงินสงเคราะห โดยจายใหแก............................................................................
 เป3นเงินสด
 โอนเขาบัญชีเงินฝากธนาคาร............................................................ สาขา..................................
เลขที่บัญชี...........................................................................................................................................
 แจงยืนยันความประสงคจะขอรับเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพตอไป
ขาพเจาขอรับผิดชอบในการที่ผูรับมอบอํานาจไดกระทําไปตามหนังสือมอบอํานาจนี้เสมือนวาขาพเจา
ไดกระทําดวยตนเองทั้งสิ้น
เพื่อเป3นหลักฐานขาพเจาได ลงลายมือชื่อ / ลายพิมพนิ้วมือ ไวเป3นสําคัญตอหนาพยานแลว
ลงชื่อ...............................................ผูมอบอํานาจ
(……………………………….…)
ลงชื่อ................................................ผูรับมอบอํานาจ
(……………………………….…)
ลงชื่อ.................................................พยาน
(……………………………….…)
ลงชื่อ.................................................พยาน
(……………………………….…)
*หมายเหตุ ผูรับมอบอํานาจตองแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนพรอมลงนามรับรอง
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หนังสือแสดงความประสงคในการรับเงินสงเคราะห
เขียนที่.................................................................
วันที่........ เดือน............................ พ.ศ. .............
เรียน นายกองคการบริหารสวนตําบลแมพริก
ตามที่มีการอนุมัติใหขาพเจา.............................................................. เป3นผูมีสิทธิไดรับการสงเคราะห
เงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพ.............................................................. ลําดับที่.............................................. นั้น
ขาพเจาของแจงความประสงคในการรับเงินสงเคราะห ดังนี้
( ) เป3นเงินสด
( ) โอนเขาบัญชีเงินฝากธนาคาร............................................................ สาขา.......................................
เลขที่บัญชี..............................................................................................................................................
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดําเนินการตอไป
ขอแสดงความนับถือ
ลงชื่อ
(

)
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บทที่ 5
การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
ระบบติดตามประเมินผล
เนื่องดวยการติดตามและประเมินผลโครงการเป3นหนาที่ที่สําคัญอยางหนึ่งในการดําเนินงานพัฒนา
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลจําเป3นตองทําหนาที่ติดตามและประเมินผลการ
พัฒนา สําหรับการติดตามและประเมินผลคูมือปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ เบี้ยความพิการ และเบี้ยยังชีพ
ผูปRวยเอดส ตามคําสั่งองคการบริหารสวนตําบลแมพริกที่
/2559
ลงวันที่ ตุลาคม 2559
แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลคูมือการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพ ประกอบดวย
1. นายถนอมชัย ทิชัย
นายกองคการบริหารสวนตําบล ประธานกรรมการ
2. นางสาวสมหมาย ฟ?กเปSaยม หัวหนาสํานักปลัด
กรรมการ
3. นายนิรันดร ยะฟู
นักวิเคราะหนโยบายและแผน กรรมการ
4. นายโสฬส มุยแดง
นักพัฒนาชุมชน
กรรมการ/เลขานุการ
5. นางสาวพันธิวา เอื้ออารี
ผูชวยเจาพนักงานธุรการ
กรรมการ/ผูชวยเลขานุการ
แนวทางในการติดตามประเมินผลคูมือปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ เบี้ยความพิการ และเบี้ยยังชีพผูปMวย
เอดส
ใหคณะกรรมการติดตามและประเมินผลคูมือการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพ มีหนาที่ในการดําเนินการ
ติดตามและประเมินผลคูมือการปฏิบัติงาน เรื่องประเมินผลคูมือการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ เบี้ยยังชีพ
ความพิการ และเบี้ยยังชีพผูปRวยเอดส กําหนดวิธีการติดตามและประเมินผลตลอดจนดําเนินการอื่นๆ ที่
เกี่ยวของเพื่อใหทราบถึงผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องประเมินผลคูมือการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ เบี้ย
ยังชีพความพิการ และเบี้ยยังชีพผูปRวยเอดส และรายงานผลการติดตามและประเมินผลตอนายกองคการ
บริหารสวนตําบลแมพริก
การติดตามและประเมินผลคูมือปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ เบี้ยความพิการ และเบี้ยยังชีพผูปMวยเอดส
จุดมุงหมายสําคัญของการประเมินผลคูมือการปฏิบัติงาน เรื่องประเมินผลคูมือการปฏิบัติงานเบี้ยยัง
ชีพผูสูงอายุ เบี้ยยังชีพความพิการ และเบี้ยยังชีพผูปRวยเอดส คือ การประเมินวามีการนําคูมือการปฏิบัติงาน
ไปปฏิบัติอยางแทจริงเพียงใด และไดผลเป3นอยางไรเพื่อที่สามารถวัดความสัมฤทธิ์ผลของคูมือการปฏิบัติงาน
ได ในขณะเดียวกันก็สามารถเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อใชเป3นสมมติฐานในการจัดทําคูมือการปฏิบัติงานฉบับ
ตอไปได ดังนั้นการที่จะประเมินผลคูมือการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ เบี้ยยังชีพความพิการ และเบี้ยยังชีพ
ผูปRวยเอดส ในภาพรวมไดจําเป3นตองประเมินผลการปฏิบัติในแตละแนวทางการพัฒนากอน เพื่อนําไปสูการ
วัดความสําเร็จของคูมือการปฏิบัติงาน ซึ่งจะแสดงใหเห็นไดวาการใหบริการเป3นไปในแนวทางใดบรรลุ
วัตถุประสงคของการใหบริการหรือไม ดังนั้นในขั้นตน องคการบริหารสวนตําบลแมพริก จึงตองติดตาม
ประเมินผลคูมือการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ เบี้ยยังชีพความพิการ และเบี้ยยังชีพผูปRวยเอดส ใหไดขอมูล
ขอเท็จจริง อันนํามาสูบทสรุปที่ไมบิดเบือนจากผลการปฏิบัติจริงที่เกิดขึ้น
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เกณฑมาตรฐานและตัวชี้วัดการประเมินผล
การประเมินผลโครงการ จําเป3นตองมีเกณฑและตัวชี้วัดเพื่อเป3นเครื่องมือกําหนดกรอบทิศทางในการ
วิเคราะหและประเมินผลโครงการ ประกอบดวยเกณฑที่สําคัญ 7 เกณฑ ดวยกันคือ
1. เกณฑความกาวหนา (Progress)
เป3นการพิจารณาเปรียบเทียบผลของการดําเนินกิจกรรมกับเปGาหมายที่กําหนดตามแผน การ
ประเมินความกาวหนามุงที่จะตอบคําถามวา การดําเนินกิจกรรมตามโครงการสอดคลองกับวัตถุประสงคที่
กําหนดหรือไม เป3นไปตามกรอบเวลาหรือไมและประสบกับป?ญหาอุปสรรคอะไรบาง
2. เกณฑประสิทธิภาพ (Efficiency)
การประเมินประสิทธิภาพเป3นการเปรียบเทียบผลลัพธที่ได กับทรัพยากรที่ใชไปในการดําเนินงาน
ทรัพยากรที่ใชนอกจากงบประมาณแลว ยังหมายรวมถึงทรัพยากรมนุษย ทรัพยากรทางการจัดการและเวลาที่ใช
ไปในการดําเนินงาน
3. เกณฑประสิทธิผล (Effectiveness)
การประเมินประสิทธิผล เป3นเกณฑพิจารณาระดับการบรรลุวัตถุประสงคเฉพาะดาน โดยดูจาก
ผลลัพธจากการดําเนินงาน ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของประชากรกลุมเปGาหมายตามโครงการ
4. เกณฑความสอดคลอง (Relevance)
เกณฑการประเมินความสอดคลองมุงพิจารณาวาวัตถุประสงคของโครงการสอดคลองกับความ
ตองการหรือสามารถแกไขป?ญหาตามที่กําหนดไวแตตนหรือไม ซึ่งจําเป3นตองมีการประเมินความตองการที่
แทจริง ตลอดจนจะตองตอบคําถามดวยวา แนวทางและกลยุทธที่ใชในการดําเนินงานสอดคลองกับการแกไข
ป?ญหาที่เป3นจริงไดหรือไม
5. เกณฑความยั่งยืน (Sustainability)
เป3นเกณฑการพิจารณาที่สืบเนื่องจากความสอดคลอง โดยพิจารณาระดับความตอเนื่องของ
กิจกรรมวาจะสามารถดําเนินตอไปไดโดยไมมีการใชงบประมาณจากภายนอกโครงการ ความสามารถในการ
เลี้ยงตัวเองได นอกจากนี้ยังหมายรวมถึงความสามารถในการขยายกิจกรรมไปยังพื้นที่แหงใหม
6. เกณฑความเปDนธรรม (Equity)
เป3นเกณฑที่มุงใหเกิดความเป3นธรรมในสังคม (Social equity) โดยพิจารณาถึงผลลัพธและ
ผลกระทบจากการดําเนินโครงการ โดยยึดหลักการวาประชากรกลุมเปGาหมายจะไดรับหลักประกันเรื่องความ
เป3 นธรรม ความเสมอภาค ความทั่ วถึ ง ในการรั บบริ การ การจั ดสรรคุ ณคา (Values) และการกระจาย
ผลตอบแทนที่เสมอภาคเทาเทียมกัน
7. เกณฑความเสียหายของโครงการ (Externalities)
เป3นเกณฑที่สําคัญในการประเมินโครงการเพื่อเป3นหลักประกันวา การดําเนินโครงการจะไม
กอใหเกิดความเสียหายหรือผลกระทบดานลบตอสังคม หรือชุมชน
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บทที่ 6
ระบบการปgองกัน/การตรวจสอบเพื่อปgองกันการละเวน
การปฏิบัติหนาที่ในภารกิจหลัก
ระบบการปgองกัน/การตรวจสอบเพื่อปgองกันการละเวนการปฏิบัติหนาที่ในภารกิจหลัก
ป?จจุบันรัฐบาลไดมีมาตรการเนนหนักเกี่ยวกับการปGองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบใน
ภาคราชการและเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาที่ รวมทั้งปฏิรูประบบบริหารราชการโดยการ
ปรับปรุงคุณภาพขาราชการในการทางานโดยเนนผลงาน การมีคุณภาพ ความซื่อสัตยสุจริต การมีจิตสํานึกใน
การใหบริการประชาชน สําหรับหนวยงานที่มีหนาที่หลักในการตรวจสอบการทุจริต เชน สํานักงาน
คณะกรรมการปGองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน เป3นตน
สําหรับคําวา “ทุจริต” มีกฎหมายหลายฉบับที่กําหนดนิยามความหมายไว เชน ประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 1(1) “โดยทุจริต” หมายความวาเพื่อแสวงหาประโยชนที่มิควรไดโดยชอบดวย
กฎหมายสําหรับตนเองหรือผูอื่น
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปGองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.
2542 (แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550 และ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554) “ทุจริตตอหนาที่” หมายความวา ปฏิบัติหรือละ
เวนการปฏิบัติอยางใดในตําแหนงหรือหนาที่ หรือปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติอยางใดในพฤติการณที่อาจทํา
ใหผูอื่นเชื่อวา มีตําแหนงหรือหนาที่ทั้งที่ตนมิไดมีตําแหนงหรือหนาที่นั้น หรือใชอํานาจในตําแหนงหรือหนาที่
ทั้งนี้ เพื่อแสวงหาประโยชนที่มิควรไดโดยชอบสําหรับตนเองหรือผูอื่น
ในสวนของการปฏิ บัติ ห นาที่ ราชการโดยทุ จ ริ ต กํ า หนดไวในพระราชบั ญ ญัติ ร ะเบี ย บ
ขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาตรา 85 (2) บัญญัติวา การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่ราชการโดย
ทุจริต เป3นการกระทําผิดวินัยอยางรายแรง มีโทษปลดออกหรือไลออก การทุจริตตามพระราชบัญญัติ
ขาราชการพลเรือนนั้น มีหลักหรือองคประกอบที่พึงพิจารณา 4 ประการ คือ
1. มีหนาที่ราชการที่ตองปฏิบัติราชการ ผูมีหนาที่จะปฏิบัติหนาที่อยูในสถานที่ราชการหรือ
นอกสถานที่ราชการก็ได ในกรณีที่ไมมีกฎหมายบังคับไวโดยเฉพาะวาตองปฏิบัติในสถานที่ราชการและการ
ปฏิบัติหนาที่ราชการนั้นไมจําเป3นจะตองปฏิบัติในวันและเวลาทํางานตามปกติ อาจปฏิบัติในวันหยุดราชการ
หรือนอกเวลาราชการก็ได การพิจารณาวามีหนาที่ราชการหรือไม มีแนวพิจารณาดังนี้
1.1 พิจารณาจากกฎหมายหรือระเบียบที่กําหนดหนาที่ไวเป3นลายลักษณอักษรโดยระบุวาผู
ดํารงตําแหนงใดเป3นพนักงานเจาหนาที่ในเรื่องใด
1.2 พิจารณาจากมาตรฐานกําหนดตําแหนง ที่ ก.พ. จัดทํา
1.3 พิจารณาจากคําสั่งหรือการมอบหมายของผูบังคับบัญชา
1.4 พิจารณาจากพฤตินัย ที่สมัครใจเขาผูกพันตนเอง ยอมรับเป3นหนาที่ราชการที่ตนตอง
รับผิดชอบ เชน ก.พ. ไดพิจารณา เรื่องประจําแผนกธุรการของโรงพยาบาลซึ่งไมมีหนาที่รับสงเงินแตไดรับฝาก
เงินจากพยาบาลอนามัยผูมีหนาที่รับสงเงิน และการรับฝากเงินนั้นมิใชรับฝากเงินฐานะสวนตัว แตมีลักษณะ
เป3นการรับฝากเป3นทางราชการเพื่อนาไปสงลงบัญชีโดยไดเซ็นรับหลังใบเสร็จรับเงินวา “ไดรับเงินไปแลว”
เชนนี้ ก.พ. วินิจฉัยวาประจําแผนกผูนั้นมีหนาที่ราชการที่ตองนาเงินสงลงบัญชี เมื่อไมนําเงินสงลงบัญชีและนํา
เงินไปใชสวนตัว ถือ เป3นการทุจริตตอหนาที่ราชการ
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2. ไดปฏิบัติหนาที่ราชการโดยมิชอบหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่ราชการโดยมิชอบ
“ปฏิบัติหนาที่ราชการ” หมายความวา ไดมีการกระทําลงไปแลว
“ละเวนการปฏิบัติหนาที่ราชการ” หมายความวา มีหนาที่ราชการที่ตองปฏิบัติแตผูนั้นไม
ปฏิบัติหรืองดเวนไมกระทําการตามหนาที่ การที่ไมปฏิบัติหรืองดเวนไมกระทําการตามหนาที่นั้นจะเป3น
ความผิดฐานทุจริตตอหนาที่ราชการก็ตอเมื่อไดกระทําโดยเป3นการจงใจที่จะไมปฏิบัติการตามหนาที่ โดย
ปราศจากอํานาจหนาที่จะอางไดตามกฎหมาย กฎ ระเบียบหรือขอบังคับ แตถาเป3นเรื่องปลอยปละ ละเวนก็
ยังถือไมไดวาเป3นการละเวนการปฏิบัติหนาที่ราชการที่จะเป3นความผิดฐานทุจริตตอหนาที่ราชการสวนจะเป3น
ความผิดฐานใดตองพิจารณาขอเท็จจริงเป3นเรื่องๆไป
“มิชอบ” หมายความวา ไมเป3นไปตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ คําสั่งของ
ผูบังคับบัญชา มติของคณะรัฐมนตรีแบบธรรมเนียมของราชการหรือทํานองคลองธรรม
3. เพื่อใหตนเองหรือผูอื่นไดประโยชนที่มิควรได
“ผูอื่น” หมายถึงใครก็ไดที่จะไดรับประโยชนจากการที่ราชการผูนั้นปฏิบัติ หรือไมปฏิบัติ
หนาที่โดยมิชอบ
“ประโยชน” หมายถึง สิ่งที่ไดรับอันเป3นคุณแกผูไดรับ ซึ่งอาจเป3นทรัพยสินหรือประโยชน
อยางอื่นที่มิใชทรัพยสิน เชน การไดรับบริการ เป3นตน
“มิควรได” หมายถึง ไมมีสิทธิ์โดยชอบธรรมที่จะไดรับประโยชนใดๆ ตอบแทนจากการ
ปฏิบัติหนาที่นั้น
4. โดยมีเจตนาทุจริต การพิจารณาวาการกระทําใดเป3นการทุจริตตอหนาที่ราชการหรือไม
นั้นจะตองพิจารณาลงไปถึงเจตนาของผูกระทําดวยวามีเจตนาทุจริตหรือมีจิตอันชั่วรายคิดเป3นโจร ในการ
ปฏิบัติหนาที่ราชการหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่ราชการโดยมุงที่จะใหตนเองหรือผูอื่นไดรับประโยชนที่มิควร
ไดซึ่ ง หากการสอบสวนพิ จ ารณาไดวา ขาราชการผู อื่ น ใดกระทํ า ผิ ด วิ นั ย ฐานทุ จ ริ ต ตอหนาที่ ร าชการ
คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2536 วาการลงโทษผูกระทําผิดวินัยฐานทุจริตตอหนาที่ราชการ
ซึ่งควรลงโทษเป3นไลออกจากราชการนําเงินที่ทุจริตไปแลวมาคืนหรือมีเหตุอันควรปราณีอื่นใดไมเป3นเหตุ
ลดหยอนโทษ ตามนัยหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร.0205/ว.234 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2536
รวมทั้งอาจจะถูกยึดทรัพยและดําเนินคดีอาญา เนื่องจากเป3นความผิดมูลฐาน ตามมาตรา 3(5) แหง
พระราชบัญญัติปGองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 และความผิดอาญาฐานเป3นเจาพนักงานปฏิบัติ
หรือปฏิบัติหนาที่ราชการโดยมิชอบ เพื่อใหเกิดความเสียหายแกผูหนึ่งผูใดหรือปฏิบัติละเวนการปฏิบัติหนาที่
โดยทุจริต ตามมาตรา 157 แหงประมวลกฎหมายอาญา ซึ่งตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปSถึงสิบปS หรือ
ปรับตั้งแตสองพันถึงสองหมื่นบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ
หากขาราชการผูใดกระทําผิดวินัยฐานทุจริตก็จะตองถูกลงโทษไลออกสถานเดียว รวมทั้งอาจ
จําคุกและยึดทรัพย ดังนั้น ขาราชการทุกคนควรพึงละเวนการทุจริตตอหนาที่ราชการโดยเห็นแกประโยชนของ
ประเทศชาติเป3นสําคัญ ใหสมกับการเป3นขาราชการในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
องคการบริหารสวนตําบลแมพริก ไดเล็งเห็นความสําคัญของป?ญหาการละเวนการปฏิบัติงาน
ซึ่งเป3นป?ญหาที่ทําใหเกิดผลกระทบและความเสียหายตอพี่นองประชาชนทั้งทางออมและทางตรง ทําให
ผลประโยชนไมตกถึงมือประชาชนอยางแทจริง องคการบริหารสวนตําบลแมพริกจึงมีเจตนารมณรวมกันใน
การดําเนินงานใหเกิดความโปรงใส เป3นธรรม และสามารถตรวจสอบไดเพื่อใหองคกรเป3นหนวยงานในการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจใหเกิดผลตามเปGาประสงคเพื่อประโยชนตอประชาชนในพื้นที่อยางแทจริง
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ความสําเร็จหรือลมเหลวของปฏิบัติงานตามภารกิจใด ๆก็ตาม ขึ้นอยูกับการบริหารงาน
กลาวคื อการบริ ห ารงานที่ ดี จ ะชวยใหการดํ า เนิน งานตามโครงการมี ป ระสิ ทธิ ภ าพ สามารถบรรลุ ต าม
วัตถุประสงคในแตละขั้นตอนของการดําเนินงาน และในทางตรงขาม แมวาการปฏิบัติงานตามภารกิจนั้น ๆ
จะออกแบบไวดี มีความเป3นไปไดทางเทคนิค งบประมาณ และเงื่อนไขอื่นใดในระดับสูงก็ตามแตถาการบริหาร
จัดการไมดีการปฏิบัติงานตามภารกิจนั้นก็ไมสามารถบรรลุตามวัตถุประสงคได

ระเบียบ ขอบังคับ ที่บังคับใชตอผูที่ละเวนการปฏิบัติหนาที่
องคการบริหารสวนตําบลไดกําหนดมาตรฐานจริยธรรมอันเปDนคานิยมหลัก ดังนี้
พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.2546
hหมวด 5 การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน มาตรา29 ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับการบริการ
ประชาชนหรือการติดตอประสานงานระหวางสวนราชการดวยกัน ใหสวนราชการแตละแหงจัดทําแผนภูมิ
ขั้นตอนและระยะเวลาการดําเนินการรวมทั้งรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวของในแตละขั้นตอนเปoดเผยไว ณ ที่ทํา
การของสวนราชการและในระบบเครือขายสารสนเทศของสวนราชการ เพื่อใหประชาชนหรือผูที่เกี่ยวของเขา
ตรวจดูได
hหมวด 6 การปรับปรุงภารกิจของสวนราชการ มาตรา33 ใหสวนราชการจัดใหมีการทบทวนภารกิจ
ของตนวาภารกิจใดมีความจําเป3นหรือสมควรที่จะไดดําเนินการตอไปหรือไม โดยคํานึงถึงแผนการบริหาร
ราชการแผนดิน นโยบายของคณะรัฐมนตรี กําลังเงินงบประมาณของประเทศ ความคุมคาของภารกิจและ
สถานการณอื่นประกอบกัน
hหมวด 7 การอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชนมาตรา 37 ในการ
ปฏิบัติราชการที่เ กี่ยวของกับการบริการประชาชนหรือติดตอประสานงานในระหวางสวนราชการดวยกั น
ใหสวนราชการกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จของงานแตละงานและประกาศใหประชาชนและขาราชการทราบ
เป3นการทั่วไป สวนราชการใดมิไดกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จของงานใดและ ก.พ.ร. พิจารณาเห็นวางานนั้น
มีลั กษณะที่ ส ามารถกํ า หนดระยะเวลาแลวเสร็ จ ได หรื อสวนราชการไดกํ า หนดระยะเวลาแลวเสร็ จ ไว
แต ก.พ.ร.เห็นวาเป3นระยะเวลาที่ลาชาเกินสมควร ก.พ.ร. จะกําหนดเวลาแลวเสร็จใหสวนราชการนั้นตอง
ปฏิบัติก็ได มาตรา 42 เพื่อใหการปฏิบัติราชการเป3นไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความสะดวกรวกเร็ว
ใหสวนราชการที่มีอานาจออกกฎระเบียบ ขอบังคับหรือประกาศ เพื่อใชบังคับกับสวนราชการอื่น มีหนาที่
ตรวจสอบวากฎ ระเบียบ ขอบังคับ หรือประกาศนั้น เป3นอุปสรรคหรือกอใหเกิดความยุงยาก ซ้ําซอน หรือ
ความลาชา ตอการปฏิบัติหนาที่ของสวนราชการอื่นหรือไม เพื่อดําเนินการปรับปรุงแกไขใหเหมาะสมโดยเร็ว
ตอไป มาตรา43 การปฏิบัติราชการในเรื่องใด ๆ โดยปกติใหถือวาเป3นเรื่องเปoดเผย เวนแตกรณีมีความจําเป3น
อยางยิ่งเพื่อประโยชนในการรักษาความมั่นคงของประเทศ ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ การรักษาความสงบ
เรียบรอยของประชาชน หรือการคุมครองสิทธิสวนบุคคล จึงใหกําหนดเป3นความลับไดเทาที่จําเป3น
hหมวด 8 การประเมินผลการปฏิบัติราชการ มาตรา 45 นอกจากการจัดใหมีการประเมินผลตาม
มาตรา9 (3) แลว ใหสวนราชการจัดใหมีคณะผูประเมินอิสระดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสวน
ราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการใหบริการ ความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการ ความ
คุมคาในภารกิจ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และระยะเวลาที่ ก.พ.ร. กําหนด มาตรา 47 ในการประเมินผล
การปฏิบัติงานของขาราชการเพื่อประโยชนในการบริหารงานบุคคล ใหสวนราชการประเมินโดยคํานึงถึงผล
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การปฏิบัติงานเฉพาะตัวของขาราชการผูนั้นในตําแหนงที่ปฏิบัติ ประโยชนและผลสัมฤทธิ์ที่หนวยงานที่
ขาราชการผูนั้นสังกัดไดรับจากการปฏิบัติงานของขาราชการผูนั้น
ประมวลจริยธรรมของขาราชการการเมืองทองถิ่นฝMายบริหารองคการบริหารสวนตําบลแมพริก พ.ศ.
2558
ขอ 6 ขาราชการการเมืองทองถิ่น มีหนาที่ดําเนินการใหเป3นไปตามกฎหมาย เพื่อรักษาประโยชน
สวนรวม เป3นกลางทางการเมือง อํานวยความสะดวกและใหบริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดย
จะตองยึดมั่นในมาตรฐานทางจริยธรรมอันเป3นคานิยมหลัก 9 ประการ ดังนี้
1) ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
2) การมีจิตสํานึกที่ดี ซื่อสัตย และรับผิดชอบ
3) การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน และไมมีผลประโยชนทับซอน
4) การยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตอง เป3นธรรม และถูกกฎหมาย
5) การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ
6) การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง และไมบิดเบือนขอเท็จจริง
7) การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปรงใส และตรวจสอบได
8) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเป3นประมุข
9) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององคการ
ประมวลจริยธรรมของขาราชการการเมืองทองถิ่นฝMายสภาทองถิ่น องคการบริหารสวนตําบลแมพริก
พ.ศ. 2558
ขอ 4 ขาราชการการเมืองทองถิ่นมีหนาที่ดําเนินการใหเป3นไปตามกฎหมาย เพื่อรักษาประโยชน
สวนรวม เป3นกลางทางการเมือง อํานวยความสะดวกและใหบริการแกประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดย
จะตองยึดมั่นในมาตรฐานทางจริยธรรมอันเป3นคานิยมหลัก 9 ประการ ดังนี้
1) ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
2) การมีจิตสํานึกที่ดี ซื่อสัตย และรับผิดชอบ
3) การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน และไมมีผลประโยชนทับซอน
4) การยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตอง เป3นธรรม และถูกกฎหมาย
5) การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ
6) การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง และไมบิดเบือนขอเท็จจริง
7) การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปรงใส และตรวจสอบได
8) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเป3นประมุข
9) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององคการ
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ประมวลจริยธรรมของขาราชการ องคการบริหารสวนตําบลแมพริก พ.ศ. 2558
ขอ 3 ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลแมพริก ทุกคน มีหนาที่ดําเนินการใหเป3นไปตาม
กฎหมาย เพื่อรักษาประโยชนสวนรวม เป3นกลางทางการเมือง อํานวยความสะดวกและใหบริการแกประชาชน
ตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะตองยึดมั่นในคานิยมหลัก 10 ประการดังนี้
1) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเป3นประมุข
2) ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
3) การมีจิตสํานึกที่ดี ซื่อสัตย และรับผิดชอบ
4) การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน และไมมีผลประโยชนทับซอน
5) การยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตอง เป3นธรรม และถูกกฎหมาย
6) การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ
7) การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง และไมบิดเบือนขอเท็จจริง
8) การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปรงใส และตรวจสอบได
9) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร
10) การสรางจิตสํานึกใหประชาชนในทองถิ่นประพฤติตนเป3นพลเมืองที่ดี รวมกัน พัฒนาชุมชนใหนา
อยูคูคุณธรรมและดูแลสภาพสิ่งแวดลอมใหสอดคลองรัฐธรรมนูญฉบับป?จจุบัน
ขอบังคับองคการบริหารสวนตําบลแมพริก วาดวยจรรยาบรรณขาราชการองคการบริหารสวนตําบล
แมพริก
องคการบริหารสวนตําบลแมพริก ในฐานะเป3นองคกรที่ใกลชิดกับประชาชนมากที่สุด โดยมี
หนาที่ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น การดําเนินการดานการเงิน การคลัง งบประมาณ การพัสดุ การจัดเก็บ
รายไดการพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารงาน พัฒนาโครงสรางพื้นฐานของชุมชนวางมาตรฐาน
การดําเนินงาน จัดการบริการสาธารณะ การศึกษาของทองถิ่น การบริหารงานบุคคลและพัฒนาบุคลากร
รวมทั้งสงเสริมใหประชาชนไดมีสวนรวมในการบริหารงานและตรวจสอบการดําเนินงานขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นฉะนั้น เพื่อเป3นการสรางจิตสํานึกของขาราชการใหสามารถปฏิบัติหนาที่อยางมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล มีความโปรงใส และเป3นธรรม จึงสมควรใหมีขอบังคับวาดวยจรรยาขาราชการองคการบริหารสวน
ตําบลแมพริก
องคการบริหารสวนตําบลแมพริก จึงไดกําหนดขอบังคับจรรยาขาราชการองคการบริหาร
สวนตําบลแมพริกเพื่อเป3นกรอบมาตรฐานในการประพฤติปฏิบัติตนของขาราชการ ลูกจาง และพนักงานจาง
ใหมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาที่ดวยความเป3นธรรม ธํารงไวซึ่งศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิของขาราชการ
อันจะทําใหไดรับการยอมรับเชื่อถือและศรัทธาจากประชาชนทั่วไปไวดังนี้
ขอ 1 ความซื่อสัตย และรับผิดชอบ
1.1 ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต
1.2 ใชทรัพยากรขององคกรอยางประหยัด และโปรงใส เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกทาง
ราชการ
1.3 ปฏิบัติหนาที่อยางเต็มกาลังความรู ความสามารถ โดยคํานึงถึงประโยชนของทางราชการ
เป3นสําคัญ
1.4 รับผิดชอบตอผลการกระทําของตนเอง และมุงมั่น แกไขเมื่อเกิดขอผิดพลาด

47

ขอ 2 การมีจิตสํานึกมุงบริการและใหคําปรึกษา
2.1 ใหบริการแกสวนราชการองคกรปกครองสวนทองถิ่น และประชาชนอยางเทาเทียมกัน
ดวยความเต็มใจ
2.2 ใหคําปรึกษาแนะนําแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดอยางถูกตอง รวดเร็ว และ
ครบถวน
ขอ 3 การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน
3.1 ปฏิบัติหนาที่โดยมุงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของงาน เพื่อใหเกิดผลดีและเป3นประโยชน
ตอสวนรวม
3.2 ขยัน อุทิศตน และมุงมั่นในการปฏิบัติหนาที่ใหสําเร็จตามเปGาหมาย
3.3 ปฏิบัติหนาที่ดวยความสามัคคี มีน้ําใจ เพื่อใหบรรลุภารกิจของหนวยงาน
3.4 พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
ขอ 4 การปฏิบัติหนาที่อยางเปDนธรรม
4.1 ตัดสินใจบนหลักการ ขอเท็จจริง เหตุผลเพื่อความยุติธรรม
4.2 ไมมีอคติในการปฏิบัติหนาที่
ขอ 5 การดํารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
5.1 วางแผนการดํารงชีวิตอยางมีเปGาหมาย พรอมที่จะเผชิญตอการเปลี่ยนแปลง
5.2 ใชจายอยางคุมคา มีเหตุผล และไมฟุRมเฟpอยเกินฐานะของตนเอง
5.3 ปฏิบัติตามหลักศาสนา รูจักพึ่งตนเอง และลด ละ เลิกอบายมุข
ขอ 6 การยึดมั่นและยืนหยัดในสิ่งที่ถูกตอง
6.1 ยึดมั่นในผลประโยชนสวนรวมเหนือผลประโยชนสวนตน
6.2 กลาหาญ และยืนหยัดในสิ่งที่ถูกตอง
6.3 ปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเป3นแบบอยางที่ดีแกเพื่อนขาราชการ
ขอ 7 ความโปรงใส และสามารถตรวจสอบได
7.1 เปoดเผยขอมูลขาวสารภายในขอบเขตของกฎหมาย
7.2 พรอมรับการตรวจสอบ และรับผิดชอบตอผลของการตรวจสอบ
มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม พนักงานสวนตําบลและพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบล
แมพริก
อนุสนธิสัญญาทางคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น (ก.ถ.) ได
กําหนดมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมของขาราชการ พนักงานสวนตําบล และพนักงานจางขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งไดประมวลขึ้นจากขอเสนอแนะของผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น ขาราชการ
หรือพนักงานสวนทองถิ่น โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใชเป3นหลักการและแนวทางปฏิบัติใหขาราชการหรือพนักงาน
สวนทองถิ่นโดยทั่วไปใชยึดถือปฏิบัติเป3นเครื่องกํากับความประพฤติ ดังนี้
1. พึงดํารงตนใหตั้งมั่นอยูในศีลธรรม ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย สุจริต เสียสละ และมี
ความรับผิดชอบ
2. พึงปฏิบัติหนาที่อยางเปoดเผย โปรงใส พรอมใหตรวจสอบ
3. พึงใหบริการดวยความเสมอภาค สะดวก รวดเร็ว มีอัธยาศัยไมตรี โดยยึดประโยชนของ
ประชาชนเป3นหลัก
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4. พึงปฏิบัติหนาที่โดยยึดผลสัมฤทธิ์ของงานอยางคุมคา
5. พึงพัฒนาทักษะ ความรู ความสามารถ และตนเองใหทันสมัยอยูเสมอ
6. พึงมีจรรยาบรรณตอตนเอง
7. พึงมีจรรยาบรรณตอหนวยงาน
8. พึงมีจรรยาบรรณตอผูบังคับบัญชา ผูอยูใตบังคับบัญชาและผูรวมงาน
9. พึงมีจรรยาบรรณตอประชาชนและสังคม
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540
ภายใตพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มุงเนนการประเมินความ
โปรงใสของหนวยงานของรัฐใน 3 มิติ คือ มิติการเปoดเผยและการตรวจสอบไดมิติการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ และมิติของการดําเนินการตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ใน
ลักษณะของการจัดเตรียมความ พรอมดานขอมูลขาวสาร เอกสาร หลักฐานและระดับการปฏิบัติงานที่มี
ประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป3นสวนที่สนับสนุนใหหนวยงานภาครัฐไดมีการเตรียมความพรอมดานขอมูลขาวสารเพื่อ
รองรับการประเมินผลจากหนวยงานที่เกี่ยวของ
ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐ อันจะสงใหการพัฒนาระบบ
บริหารราชการแผนดินและการใชสิทธิตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 ของภาครัฐ
และประชาชนเป3 นไปอยางมีป ระสิ ทธิภ าพและเกิ ด ประสิทธิ ผ ลตามเจตนารมณของกฎหมายและมี ความ
สอดคลองกับนโยบายการบริหารของรัฐบาลที่ตองการสงเสริมใหประชาชนมีโอกาสไดรับรูขอมูลขาวสารจาก
ทางราชการและ สื่อสาธารณะอื่นไดอยางกวางขวาง ถูกตอง เป3นธรรม และรวดเร็ว มาตรฐานและตัวชี้วัด
ความโปรงใสหนวยงานภาครัฐ มีความสําคัญ ตอการบริหารจัดการที่มีคุณคาและมี ประสิทธิภาพ โดยเป3น
กระบวนการที่หนวยงานภาครัฐไดดําเนินการเพื่อยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตยสุจริต
สามารถเปoดเผยและตรวจสอบไดจากทุกฝRายรวมทั้งการให การบริการแกประชาชนบนพื้นฐานของความเทา
เที ยมและมี มาตรฐานเป3 น หนึ่ งเดีย วมาตรฐานและตั วชี้ วัด ความโปรงใสหนวยงานภาครัฐ ที่ กํา หนดภายใต
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 มีประโยชนทั้งตอภาคประชาชน และหนวยงานภาครัฐ
ดังนี้
ประโยชนตอภาคประชาชน
1) ประชาชนไดรับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการดานขอมูล ขาวสารและกระบวนการทํางาน
อื่น ๆจากเจาหนาที่และหนวยงานของรัฐ
2) สามารถรับทราบและเขาถึงขอมูลขาวสารของราชการไดอยาง ถูกตองและรวดเร็ว
3) สามารถตรวจสอบขอมูลขาวสารและกระบวนการทํางานของ หนวยงานภาครัฐได
4) มีความเขาใจและมีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการขอมูลสวนบุคคลและสังคม
5) สามารถเขาไปมีสวนรวมในการดําเนินการในกิจกรรมตางๆของ หนวยงานภาครัฐโดยเฉพาะการใช
ชองทางผาน พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ประโยชนตอหนวยงานภาครัฐ
1) มีขอกําหนดและหลักเกณฑในการปฏิบัติงานที่กําหนด ภายใตพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของ
ราชการ พ.ศ.2540
2) มีแนวทางในการบริหารจัดการภายในองคกรที่สอดคลอง กับความโปรงใสที่แสดงใหเห็นถึงขั้นตอน
การดําเนินการที่สามารถเปoดเผยและ ตรวจสอบไดทั้งในเชิงขอมูลและกระบวนการ

49

3) มีเกณฑมาตรฐาน ตัวชี้วัด แนวทางการประเมินผล และ สามารถใชเกณฑมาตรฐานและตัวชี้วัด
ดังกลาว เป3นตัวแบบในการประเมินตนเอง ภายใตพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540
4) หนวยงานภาครัฐสามารถใชเกณฑมาตรฐานและตัวชี้วัดความ โปรงใส เป3นแบบประเมินเพื่อเตรียม
ความพรอมในการรองรับการตรวจประเมินของ หนวยงานที่มีอํานาจหนาที่ในการตรวจประเมินตามกฎหมาย
หรือเพื่อกิจการอื่น
5) ไดสงเสริมใหประชาชนมีโอกาสไดรับรูขอมูลขาวสารจาก ทางราชการและสามารถพัฒนาระบบ
กลไกในการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ถูกตอง เป3นธรรม และรวดเร็ว มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปรงใส
ของหนวยงานภาครัฐ ประกอบดวย เกณฑมาตรฐานมีความครอบคลุมแนวคิด และกระบวนการปฏิบัติงานที่
แสดงถึงความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐ โดยเฉพาะการเปoดเผยขอมูลขาวสาร การมีสวนรวมของประชาชน
และการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐของภาคประชาชนและหนวยงานที่เกี่ยวของ ประกอบดวยเกณฑมาตรฐาน
ความโปรงใส
การสงเสริมใหภาคประชาชนเขามามีสวนรวมในขั้นตอนและกระบวนการบริหารจัดการของ
ภาครัฐ โดยมีตัวชี้วัดมาตรฐานความโปรงใสดาน การบริหารงาน 5 ประการ ไดแก
1. การจัดทําและเผยแพรโครงสรางและอํานาจหนาที่ของหนวยงาน
2. การจัดทําวิสัยทัศนพันธกิจและแผนปฏิบัติการประจําปSของหนวยงาน
3. การกําหนดหลักเกณฑและขั้นตอนการปฏิบัติงานของหนวยงาน
4. การดําเนินการตามแผนปฏิบัติการประจําปS
5. การสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารจัดการของหนวยงาน มาตรฐาน
และตัวชี้วัดความโปรงใสดานการใหบริการแกประชาชน
มาตรฐานความโปรงใสดานการใหบริการแกประชาชน เป3นมาตรฐาน เกี่ยวกับการปฏิบัติ
หนาที่ของหนวยงานภาครัฐที่สะทอนใหเห็นถึงการทําหนาที่โดย ความซื่อสัตยสุจริตไมมีการเลือกปฏิบัติและ
การขจัดขอโตแยงที่ไมเป3นธรรมโดยเป3น การกําหนดหลักเกณฑและขั้นตอนการใหบริการการเลือกใชชองทาง
การใหบริการที่ เหมาะสมกับการใหบริการ รวมไปถึงการประเมินความพึงพอใจของประชาชน โดยมี ตัวชี้วัด
มาตรฐานความโปรงใสดานการใหบริการแกประชาชน 6 ประการ ไดแก
1. การกําหนดหลักเกณฑและขั้นตอนในการใหบริการแกประชาชน
2. การใหบริการตามหลักเกณฑและขั้นตอนที่กําหนดไวโดยไมมีการเลือกปฏิบัติ
3. การเลือกใชชองทางการใหบริการที่เหมาะสมกับการใหบริการ
4. การจัดใหมีชองทางและกลไกในการแกไขป?ญหาเรื่องรองเรียนของประชาชน
5. การประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการ
6. การจัดทําระบบขอมูลทางสถิติและสรุปผลการใหบริการแกประชาชน
ซึ่งเป3นการสะทอนใหเห็นถึงเปoดเผย การตรวจสอบไดและการสงเสริมการเขาถึงขอมูล
ขาวสารของราชการและการตรวจสอบการใชอํ า นาจรั ฐ ของภาคประชาชน ตามเจตนารมณของ
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540
การประเมินความสมบูรณของขั้นตอนและการปฏิบัติงานของ หนวยงาน โดยพิจารณาจาก
ระดั บ ความสมบู ร ณของขอมู ล ขาวสารและขั้ น ตอนการดํ า เนิ น การของหนวยงานภาครั ฐ ในเชิ งคุ ณ ภาพที่ มี
ความกาวหนาในดานขอมูลขาวสาร หลักฐาน และความสามารถในการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ มาตรฐาน และ
ประสิทธิภาพที่ เพิ่มขึ้น
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การปฏิบัติงานที่มีมาตรฐานและประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้น โดยมีการวัดคาของความสมบูรณของ
กระบวนการและขั้ นตอนการปฏิบั ติงาน มี มาตรฐานความโปรงใสดานการติ ดตามและประเมิน ผลเป3 น
มาตรฐานเกี่ยวกับการเปoดเผยใหเห็นถึงระบบการติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ โดยเป3นการกําหนด
หลักเกณฑและตัวชี้วัดสําหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงาน การพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพภายในหนวยงาน การจัดใหมีกลไกการตรวจสอบทั้งภายในและภายนอกที่มีความเป3นอิสระการให
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับ การติดตามและประเมินผลและการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการ
ติดตาม และประเมินผลการทํางานของหนวยงานภาครัฐ โดยมีตัวชี้วัดมาตรฐานความโปรงใส
ดานการติดตามและประเมินผล 5 ประการไดแก
1. การจัดทําหลักเกณฑและตัวชี้วัดการติดตามประเมินผลการ ปฏิบัติงานของหนวยงาน
2. การจัดใหมีระบบและกลไกการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสม
3. การจัดใหมีระบบและกลไกการปฏิบัติการเพื่อรองรับการตรวจ ประเมินจากหนวยงาน
ภายนอก (External Audit) ที่เป3นอิสระ
4. การสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการติดตามและ ประเมินผลการปฏิบัติงานของ
หนวยงาน
5. การรายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานของหนวยงานตาม แผนปฏิบัติการประจําปS
มาตรฐานความโปรงใสดานการเปoดเผยและการเขาถึงขอมูลขาวสารของราชการ เป3นมาตรฐานในการเปoดเผย
และการสงเสริมสิทธิการเขาถึงการรับรู ขอมูลขาวสารของราชการ การจัดระบบและชองทางการเขาถึงขอมูล
ขาวสารการ พัฒนาศักยภาพของระบบขอมูลขาวสารเพื่อการบริหารความโปรงใส และการ จัดการความรูของ
หนวยงาน ซึ่งเป3นไปตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของ ราชการ พ.ศ. 2540
กลไกการตรวจสอบภายในเป3นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผล วิธีการประเมิน
พิ จ ารณาจากการปฏิ บั ติ ก ารตามแผนปฏิ บั ติ การประจํ า ปS ของหนวยงานที่ มี ค วามสอดคลองกั บ แผนงาน
งบประมาณ ความรับผิดชอบ และ ระยะเวลาตามที่ไดกําหนดไวในแผนปฏิบัติการประจําปS และพิจารณาผล
การปฏิบัติการของหนวยงาน เกณฑมาตรฐานการประเมิน
1. มีการกําหนดหนาที่และความรับผิดชอบของบุคคลและสวนงาน ภายในหนวยงาน ที่
เกี่ยวของกับการปฏิบัติหนาที่ตามแผนปฏิบัติการประจําปS
2. มีการปฏิบัติหนาที่ตามแผนปฏิบัติการประจําปSภายใตตามกรอบระยะเวลาที่กําหนดไวใน
แผนปฏิบัติการประจําปS
3. มีการประเมินการปฏิบัติหนาที่ของแตละสวนงานภายใน หนวยงาน โดยพิจารณาจากผล
การนํา แผนปฏิ บัติ การประจํ าปS ของหนวยงานไป ปฏิ บัติในแตละชวงเวลาหลักเกณฑในการปฏิ บัติ ของ
หนวยงาน หมายถึง การที่บุคลากรและหนวยงานไดมีการใหบริการแกประชาชนตามหลักเกณฑและขั้นตอนที่
กําหนดไวโดยไมมีการเลือกปฏิบัติซึ่งเป3นการใหบริการตามแนวทางและระบบที่หลากหลาย เชน การบริการ
ตามลําดับกอน[หลัง หรือการใหการบริการที่เหมาะสมกับภารกิจและอํานาจหนาที่ของหนวยงาน เป3นตน ทั้งนี้
เพื่อเป3นการอํานวยความสะดวก รวดเร็ว ประหยัด และถูกตองแกประชาชนผูมารับบริการ
วิธีการประเมิน
จากการใหบริ การตามหลักเกณฑและขั้น ตอนที่หนวยงาน กําหนดไววามีหรื อไมมีการ
ใหบริการตามหลักเกณฑและขั้นตอนที่กําหนดไวหรือไม อยางไร และพิจารณาจากความหลากหลายในการ
ใหบริการแกประชาชน เกณฑมาตรฐานการประเมิน
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1. มีการใหการบริการตามหลักเกณฑและขั้นตอนที่กําหนดไว
2. มีการใหการบริการภายในระยะเวลาที่กําหนด
3. มีการใหบริการเรียงตามลําดับกอน[หลัง
การที่หนวยงานไดมีการกําหนดและดําเนินการเพื่อพัฒนาระบบการใหคุณ ใหโทษ และการ
จัดทํากิจกรรมการเสริมสรางขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในหนวยงาน โดยเป3นการ
กําหนดรูปแบบและเกณฑมาตรฐานในการพิจารณาใหโทษแกบุคลากรที่กระทําความผิดตามกฎระเบียบของ
ราชการและจริยธรรมของหนวยงาน รวมทั้งการสนับสนุนและใหรางวัลแกบุคลากรที่ มีความขยันหมั่นเพียรใน
การปฏิบัติหนาที่ทั้งนี้เพื่อเป3นการสงเสริมใหบุคลากรมี ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานดวยความโปรงใส
และยุติธรรม วิธีการประเมิน พิจารณาจากการกําหนดและดําเนินการเพื่อพัฒนาระบบการให คุณ ใหโทษ
และการสรางขวัญกําลังใจแกบุคลากรในหนวยงาน และพิจารณาจากขั้นตอนและกระบวนการพัฒนาระบบ
การใหคุณ/ใหโทษแกบุคลากรในหนวยงาน
สําหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงานในภาพรวม เพื่อใหมีติดตามประเมินผล
การปฏิ บั ติ ง านของบุ ค ลากรภายในหนวยงานและเพื่ อ การพั ฒ นาระบบการติ ด ตามและประเมิ น ผลของ
หนวยงาน โดยมีการกําหนดหลักเกณฑและตัวชี้วัดที่ สะทอนใหเห็นประสิทธิภาพ/ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน
ของหนวยงานรวมทั้งมีการ กําหนดวิธีการประเมินผลตามหลักเกณฑและตัวชี้วัดที่กําหนดไว และมีการ
เผยแพร หลักเกณฑตัวชี้วัด และวิธีการประเมินใหบุคลากร/สาธารณชนไดรับทราบ
การจัดทํารายงานผลการติดตามประเมินผลการทํางานของหนวยงาน เกณฑมาตรฐานการ
ประเมิน
1. มีการจัดแผนงาน กิจกรรม/โครงการสงเสริมการมีสวนรวมของ ประชาชนในการติดตาม
และประเมินผลการทํางานของหนวยงาน เชน การจัดเวทีประชาคม/สาธารณะ
2. มีการแตงตั้งคณะกรรมการที่มาจากภาคประชาชน เพื่อสงเสริม การมีสวนรวมของ
ประชาชนในการติดตามและประเมินผลการทํางานของหนวยงาน
กําหนดไวโดยจะตองมีการเผยแพรผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงาน ใหเป3นที่
รับทราบโดยทั่วไป วิธีการประเมิน พิจารณาจากการจัดทํารายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
หนวยงานตามแผน ปฏิบัติการประจําปSของหนวยงาน
1. พิจารณาจากชองทางในการเผยแพรผลการ ประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงาน การ
จัดทํารายงานผลการประเมินการดําเนินการตาม แผนปฏิบัติการประจําปSพรอมทั้งวิเคราะหป?ญหาอุปสรรคใน
การดําเนินการตาม แผนการปฏิบัติการประจําปS
2. มีการเผยแพรผลการประเมินการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปSใหเป3นที่รับรูของ
บุคคลทั้งภายในและภายนอกหนวยงาน ที่ศูนยขอมูล ขาวสารของหนวยงาน และทางเว็บไซตของหนวยงาน
หลักฐานประกอบการตรวจสอบ/ขอมูลที่ตองการ
มาตรการควบคุมการปฏิบัติงาน
การควบคุม หมายถึง กระบวนการที่กระทําใหมั่นใจวาการปฏิบัติงานไดดําเนินการไปตาม
แผนที่กําหนดไว หรือถาจะใหความหมายที่ชี้ใหเห็นถึงบทบาทของผูควบคุมชัดเจนขึ้นก็หมายถึง การบังคับให
กิจกรรมตางๆ เป3นไปตามแผนที่กําหนดไว จากความหมายดังกลาวจะเห็นไดวา เมื่อมีการศึกษาผลการ
ปฏิบัติงานตามแผนปรากฏวาไมเป3นไปตามทิศทาง กรอบ หรือขอกําหนดที่วางไว ผูควบคุมหรือผูบริหาร
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จะตองดาเนินการอยางอยางหนึ่งจะแกไขปรับปรุงใหการปฏิบัติงานเป3นไปตามแผนดังกลาว มิฉะนั้นแลวแผน
ก็จะไมบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไว
การควบคุมอาจแบงตามลักษณะของสิ่งที่ถูกควบคุมออกเปDน 5 ประเภทดวยกัน คือ
1. การควบคุมผลการปฏิบัติงาน (Product Control) เป3นการควบคุมผลผลิตของ
โครงการเพื่อจัดการใหโครงการผลิตไดปริมาณตามที่กําหนดไวในแผน เรียกวา การควบคุมปริมาณ (Quantity
control) และควบคุมใหผลผลิตที่ไดมีลักษณะและคุณสมบัติตามที่กําหนดไวเรียกวาการควบคุม คุณภาพ
(Quality Control) การควบคุมในขอนี้รวมถึงการควบคุมเวลาของโครงการดวย คือการควบคุมใหโครงการ
สามารถผลิตผลงานไดปริมาณและคุณภาพตามชวงเวลาที่กําหนดไว
2. การควบคุมบุคลากร (Personal or Staff Control) เป3นการควบคุมพฤติกรรมการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานโครงการ โดยควบคุมใหปฏิบัติงานตามวิธีที่กําหนดไว และใหเป3นไปตาม
กําหนดการโครงการ ควบคุมและบํารุงขวัญพนักงาน ความประพฤติ ความสํานึกในหนาที่และความรับผิดชอบ
ตลอดจนควบคุมดานความปลอดภัยของพนักงานดวย
3. การควบคุมดานการเงิน (Financial Control) ไดแก การควบคุมการใชจาย (Cost [
Control) การควบคุมทางดานงบประมาณ (Budget Control) ตลอดจนการควบคุมทางดานบัญชีตางๆ ทั้งนี้
เพื่อใหโครงการเสียคาใชจายต่ําสุด และมีเหตุผลเป3นไปดวยความบริสุทธิ์ยุติธรรม
4. การควบคุมทรัพยากรทางกายภาพ (Control of Physical Resources) ไดแก การ
ควบคุมการใชจายทรัพยากรประเภทวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ อาคารและที่ดินตลอดจนแรงงานในการเป3น
ป?จจัยนําเขาของโครงการเพื่อใหเกิดการประหยัดในการใชทรัพยากรดังกลาว
5. การควบคุมเทคนิควิธีการปฏิบัติงาน (Control of Techniques or Procedure)
ไดแก การควบคุมกํากับดูแลเทคนิคและวิธีการปฏิบัติงานใหถูกตองตามหลักวิชาที่กําหนดไว สําหรับการ
ปฏิบัติงานประเภทนั้นๆ โดยจะตองควบคุมทั้งเทคนิควิธีที่มองเห็นและเขาใจงาย เชน โครงการพัฒนาสังคม
วัฒนธรรม การสงเสริมประชาธิปไตย หรือโครงการพัฒนาชนบท เป3นตน
ความสําคัญของการติดตามและการควบคุม
ความสําคัญ ความจําเป3น และประโยชนของการติดตามและการควบคุมนั้น อาจพิจารณาได
จากประเด็นตอไปนี้
1. เพื่ อใหแผนบรรลุเ ปGา หมายและวัต ถุป ระสงคที่ตั้ งไว ประโยชนในขอนี้ นับ วาเป3 น
วัตถุประสงคที่สําคัญที่สุดของการติดตามและการควบคุมโครงการ ทั้งนี้เพราะวัตถุประสงคและเปGาหมายถือ
เป3นหัวใจสําคัญของโครงการ หากไมมีการยึดเปGาหมายและวัตถุประสงคเป3นหลักแลว เราก็ไมทราบวาจะทํา
โครงการนี้ไปทําไม เมื่อเป3นเชนนี้ การติดตามและควบคุมการปฏิบัติงานตางๆ ที่จะชวยประคับประคองให
โครงการบรรลุสิ่งที่มุงหวังดังกลาวจึงถือ เป3นกิจกรรมที่สําคัญยิ่งของผูบริหารโครงการ
2. ชวยประหยัดเวลาและคาใชจาย ผูบริหารที่ดีจะตองควบคุมเวลาและคาใชจายของ
โครงการโดยการเสนอแนะเทคนิควิธีการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพใหซึ่งจะสามารถลดเวลาและคาใชจายของ
โครงการลงไปไดมาก ทําใหสามารถนําทรัพยากรที่ลดลงไปใชประโยชนกับโครงการอื่น หรือเพื่อวัตถุประสงค
อื่นๆ ได
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3. ชวยกระตุน จูงใจ และสรางขวัญกําลังใจใหผูปฏิบัติงาน การติดตามควบคุมนั้นไมใชเป3น
การจับผิดเพื่อลงโทษ แตเป3นการแนะนําชวยเหลือโดยคํานึงถึงผลสําเร็จของโครงการเป3นสําคัญ เพราะฉะนั้น
ผูนิเทศงานและผูควบคุมงานที่ดีมักจะไดรับการตอนรับจากผูปฏิบัติงาน ทําใหผูปฏิบัติงานรูสึกกระตือรือรน
เพราะมีพี่เลี้ยงมาชวยแนะนํา ชวยเหลืออีกแรงหนึ่ง ขวัญกําลังใจที่จะปฏิบัติงานตอสูกับป?ญหาอุปสรรคตางๆ
ก็จะมีมากขึ้น
4. ชวยปGองกันและความเสียหายรุนแรงที่อาจจะเกิดขึ้นได โครงการบางโครงการถามีการ
ควบคุมไมดีพออาจเป3นสาเหตุใหเกิดความเสียหายใหญหลวงได และหากพบ ความเสียนั้นแตตนลักษณะของ
เหตุการณที่เรียกวา “สายเกินแก” ก็จะไมเกิดขึ้น
5. ทําใหพบป?ญหาที่อาจเกิดขึ้นเนื่องมาจากโครงการนั้น ทั้งนี้ในขณะที่ทําการติดตามและ
ควบคุมนั้น ผูบริหารจะมองเห็นป?ญหาอันเป3นผลกระทบตางๆ ของโครงการหลายประการ จึงจะสามารถจัดหา
มาตรการในการปGองกันแกไขไดอยางถูกตอง เชน โครงการสรางถนนเขาไปในถิ่นทุรกันดาร อาจกอใหเกิด
ป?ญหาการลักลอบตัดไมเถื่อนโดยใชถนนสายนั้นเป3นเสนทางขนสง เป3นตน
6. ชวยใหผูเกี่ยวของทุกฝRายไดเห็นเปGาหมายวัตถุประสงคหรือมาตรฐานของงานไดชัดเจนขึ้น
โดยปกติ โครงการตางๆ มักจะกําหนดวัตถุประสงคหรือเปGาหมายไวอยางหลวม ๆ หรือใชคําที่คอนขางจะเป3น
นามธรรมสูง เชน คําวาพัฒนา ขยาย ปรับปรุง กระตุน ยกระดับ ฯลฯ ซึ่งทําใหผูปฏิบัติงาน หรือแมกระทั่ง
ผูบริหารมองไมเห็นเปGาหมายไดชัดเจน ไมอาจปฏิบัติงานใหบรรลุเปGาหมายที่ถูกตองได เมื่อมีการติดตามและ
ควบคุมโครงการจะตองมีการทําใหวัตถุประสงคและเปGาหมายรวมทั้งมาตรฐานตาง ๆ ชัดเจนขึ้น เพื่อจะได
สามารถเปรียบเทียบและทําการควบคุมได
กลาวโดยสรุปไดวา การติดตามและการควบคุมเป3นเครื่องมือสําคัญของกระบวนการบริหาร
และกระบวนการวางแผน ทําใหการดําเนินการเป3นไปตามวัตถุประสงค นโยบายที่กําหนดไวการติดตามและ
การควบคุมนั้นเป3นกิจกรรมทีเกี่ยวเนื่องกัน มักจะใชควบคูกันไมไดมีการแยกกันอยางอิสระ กลาวคือเมื่อมีการ
ติดตามดูผลการทํางานวาเป3นอยางไรแลว ก็ตองมีการควบคุมเพื่อปรับปรุงปฏิบัติงานดังกลาวใหไปสูทิศทางที่
ตองการ และในทางกลับกัน ใครหรือหนวยงานใดก็ตามที่จะทําหนาที่ควบคุมก็ตองมีการติดตามกอนเสมอ
มิฉะนั้นก็ไมสามารถควบคุมอะไรได

