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งานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สํานักปลัดองค�การบริหารส�วนตําบล องค�การบริหารส�วนตําบล
แม�พริก อําเภอแม�พริก  จังหวัดลําปาง มีบทบาทหน"าท่ีในการจัดสวัสดิการสังคมให"กับผู"ด"อยโอกาสทางสังคม
ในเขตตําบล  แม�พริกและตําบลผาป*ง การส�งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให"ดีข้ึน ให"เข"าถึงสิทธิ
ประโยชน�อันพึงได"รับจากรัฐ รวมท้ังมีบทบาทหน"าท่ีในการดําเนินการรับลงทะเบียนรับเงินเบ้ียยังชีพผู"สูงอายุ 
เบ้ียความพิการและการยื่นคําร"องขอรับเงินเบ้ียยังชีพผู"ป3วยเอดส� ตลอดจนการดําเนินการจ�ายเงินเบ้ียยังชีพ 
ดังนี้ 

1. การจ�ายเบ้ียยังชีพผู"สูงอายุ ดําเนินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด"วยหลักเกณฑ�การจ�ายเบ้ีย
ยังชีพผู"สูงอายุขององค�กรปกครองส�วนท"องถ่ิน พ.ศ. 2552 

2. การจ�ายเบ้ียความพิการ ดําเนินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด"วยหลักเกณฑ�การจ�ายเงินเบ้ีย 
ความพิการให"คนพิการขององค�กรปกครองส�วนท"องถ่ิน พ.ศ. 2553 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด"วย
หลักเกณฑ�การจ�ายเงินเบ้ียความพิการให"คนพิการขององค�กรปกครองส�วนท"องถ่ิน ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2559  

3 การจ�ายเบ้ียยังชีพผู"ป3วยเอดส� ดําเนินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด"วยการจ�ายเงิน
สงเคราะห�เพ่ือการยังชีพขององค�กรปกครองส�วนท"องถ่ิน พ.ศ. 2548 

ดังนั้น เพ่ือให"ประชาชนท่ีมาขอรับบริการได"มีความเข"าใจท่ีถูกต"อง มีแนวทางในการปฏิบัติท่ีชัดเจนซ่ึง 
นําไปสู�ความสะดวก รวดเร็ว ถูกต"องเก่ียวกับการรับลงทะเบียนดังกล�าว รวมถึงความโปร�งใสในการปฏิบัติ
ราชการเพ่ือเปBนแนวทางการปฏิบัติงานในการให"บริการประชาชนเปBนมาตรฐานเดียวกันและเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการให"บริการต�อไป องค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริกจึงได"จัดทําคู�มือการปฏิบัติงานเก่ียวกับการลงทะเบียน
รับเงินเบ้ียยังชีพผู"สูงอายุ การลงทะเบียนรับเงินเบ้ียความพิการ และการยื่นคําร"องขอรับเงินเบ้ียยังชีพผู"ป3วย
เอดส� 

องค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก หวังเปBนอย�างยิ่งว�าคู�มือฉบับนี้จะเปBนส�วนหนึ่งท่ีทาให"ประชาชนมี
ความเข"าใจท่ีถูกต"องถึงสิทธิพึงได"รับ รวมท้ังทราบแนวทางในการปฏิบัติท่ีชัดเจน 
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 
พระราชกฤษฎีกาว�าด�วยหลักเกณฑ�และวิธีการบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 ได�กําหนดแนว

ทางการปฏิบัติราชการ เพ่ือให�ส�วนราชการปฏิบัติงานโดยใช�วิธีการบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดี โดยมุ�งให�เป3นไป
เพ่ือประโยชน�สุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต�อภารกิจ มีประสิทธิภาพ เกิดความคุ�มค�าในการให�บริการไม�มี
ข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีเกินความจําเป3น มีการปรับปรุงภารกิจให�ทันต�อสถานการณ� ประชาชนได�รับการ
อํานวยความสะดวกและได�รับการตอบสนองความต�องการ รวมท้ังมีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย�าง
สมํ่าเสมอ 
บทบาทและอํานาจหน�าท่ีขององค�การบริหารส�วนตําบล 
 องค�การบริหารส�วนตําบล มีอํานาจหน�าท่ีตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค�การบริหารส�วน
ตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพ่ิมเติมจนถึงป?จจุบัน ดังนี้ 
1. อํานาจหน�าท่ีตามกฎหมายจัดตั้งกําหนด 

มาตรา  66  องค�การบริหารส�วนตําบล  มีอํานาจหน�าท่ีในการพัฒนาตําบลท้ังในด�านเศรษฐกิจ  
สังคม  และวัฒนธรรม           
 มาตรา  67  ภายใต�บังคับแห�งกฎหมาย  องค�การบริหารส�วนตําบลมีหน�าท่ีต�องทําในเขตองค�การ
บริหารส�วนตําบล  ดังต�อไปนี้         
 (1) จัดให�มีและบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก      
 (2) รักษาความสะอาดของถนน  ทางน้ํา  ทางเดินและท่ีสาธารณะรวมท้ังกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล            
 (3) ปGองกันโรคและระงับโรคติดต�อ        
 (4) ปGองกันและบรรเทาสาธารณภัย       
 (5) ส�งเสริมการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม      
 (6) ส�งเสริมการพัฒนาสตรี  เด็ก  เยาวชน  ผู�สูงอายุและผู�พิการ    
 (7) คุ�มครองดูแลและบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม    
 (8) บํารุงรักษาศิลปะ  จารีตประเพณี  ภูมิป?ญญาท�องถ่ินและวัฒนธรรมอันดีของท�องถ่ิน  
 (9) ปฏิบัติหน�าท่ีอ่ืนตามท่ีราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากร  ให�ตามความ
จําเป3นและสมควร         
 มาตรา 68 ภายใต�บังคับแห�งกฎหมาย  องค�การบริหารส�วนตําบลอาจทํากิจการในเขตองค�การ
บริหารส�วนตําบลดังต�อไปนี้         
 (1) ให�มีน้ําเพ่ือการอุปโภค บริโภคและการเกษตร      
 (2) ให�มีและบํารุงการไฟฟGาหรือแสงสว�างโดยวิธีอ่ืน      
 (3) ให�มีและบํารุงรักษาทางระบายน้ํา       
 (4) ให�มีและบํารุงสถานท่ีประชุม การกีฬา การพักผ�อนหย�อนใจและสวนสาธารณะ  
 (5) ให�มีและส�งเสริมกลุ�มเกษตรกรและกิจการสหกรณ�     
 (6) ส�งเสริมให�มีอุตสาหกรรมในครัวเรือน       
 (7) บํารุงและส�งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร      
 (8) การคุ�มครองดูแลและรักษาทรัพย�สินอันเป3นสาธารณะสมบัติของแผ�นดิน 
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2. อํานาจหน�าท่ีตามกฎหมายอ่ืนๆกําหนด 
นอกจากอํานาจหน�าท่ีตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและสภาองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก พ.ศ. 

2537 และแก�ไขเพ่ิมเติมจนถึงป?จจุบัน กําหนดไว�แล�วยังมีกฎหมายอ่ืนๆ กําหนดให�องค�การบริหารส�วนตําบลมี
อํานาจ หน�าท่ีดําเนินกิจการให�เป3นไปตามกฎหมายนั้นๆ ได�แก� พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอน
กระจายอํานาจให�แก�องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 

มาตรา 16 ให�เทศบาล เมืองพัทยา และองค�การบริหารส�วนตําบลมีอํานาจและหน�าท่ีในการจัดระบบ
การบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน�ของประชาชนในท�องถ่ินของตนเองดังนี้ 

(1) การจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ินของตนเอง 
(2) การจัดให�มีและบํารุงรักษาทางบก ทางน้ํา และทางระบายน้ํา 
(3) การจัดให�มีและควบคุมตลาด ท�าเทียบเรือ ท�าข�าม และท่ีจอดรถ 
(4) การสาธารณูปโภคและการก�อสร�างอ่ืนๆ 
(5) การสาธารณูปการ 
(6) การส�งเสริม การฝNก และประกอบอาชีพ 
(7) การพาณิชย� และการส�งเสริมการลงทุน 
(8) การส�งเสริมการท�องเท่ียว 
(9) การจัดการศึกษา 
(10) การสังคมสงเคราะห� และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู�ด�อยโอกาส 
(11) การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิป?ญญาท�องถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของท�องถ่ิน 
(12) การปรับปรุงแหล�งชุมชนแออัดและการจัดการเก่ียวกับท่ีอยู�อาศัย 
(13) การจัดให�มีและบํารุงรักษาสถานท่ีพักผ�อนหย�อนใจ 
(14) การส�งเสริมกีฬา 
(15) การส�งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
(16) ส�งเสริมการมีส�วนร�วมของราษฎรในการพัฒนาท�องถ่ิน 
(17) การรักษาความสะอาดและความเป3นระเบียบเรียบร�อยของบ�านเมือง 
(18) การกําจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ําเสีย 
(19) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล 
(20) การจัดให�มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน 
(21) การควบคุมการเลี้ยงสัตว� 
(22) การจัดให�มีและควบคุมการฆ�าสัตว� 
(23) การรักษาความปลอดภัย ความเป3นระเบียบเรียบร�อย และการอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณสถานอ่ืนๆ 
(24) การจัดการ การบํารุงรักษา และการใช�ประโยชน�จากปRาไม� ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 
(25) การผังเมือง 
(26) การขนส�งและการวิศวกรรมจราจร 
(27) การดูแลรักษาท่ีสาธารณะ 
(28) การควบคุมอาคาร 
(29) การปGองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(30)  การรักษาความสงบเรียบร�อย การส�งเสริมและสนับสนุนการปGองกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย�สิน 
(31)  กิจการอ่ืนใดท่ีเป3นผลประโยชน�ของประชาชนในท�องถ่ินตามท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด 
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บทท่ี 2 
การลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู�สูงอายุ 

 
การเตรียมการดําเนินการรับลงทะเบียน 

เพ่ือให�การดําเนินงานในส�วนท่ีท่ีเก่ียวข�องกับข้ันตอนและวิธีปฏิบัติในการรับลงลงทะเบียนผู�มีสิทธิรับ
เงินเบ้ียยังชีพผู�สูงอายุเป3นไปด�วยความเรียบร�อย สะดวก รวดเร็ว บรรลุวัตถุประสงค� และเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุดมีข้ันตอนดําเนินการ ดังนี้ 

(1) จัดต้ังศูนย�อํานวยการรับลงทะเบียนผู�สูงอายุ มีหน�าท่ีอํานวยการรับลงทะเบียนรวบรวมข�อมูล
จัดทําประกาศบัญชีรายชื่อและประสานงานในการดําเนินงานให�เป3นไปด�วยความเรียบร�อย 

(2) จัดทําประกาศและประชาสัมพันธ�การรับลงทะเบียนผู�มีสิทธิรับเงินเบ้ียยังชีพผู�สูงอายุ เพ่ือให� 
ผู�สูงอายุท่ีจะมีอายุครบ 60 ปSบริบูรณ�ข้ึนไปในปSงบประมาณถัดไป และกรณีย�ายภูมิลําเนาได�รับทราบถึง
คุณสมบัติของผู�มีสิทธิ ข้ันตอนและเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอรับเงินเบ้ียยังชีพผู�สูงอายุ 

(3) กําหนดวัน เวลา และสถานท่ีรับลงทะเบียนผู�มีสิทธิรับเงินเบ้ียยังชีพผู�สูงอายุในปSงบประมาณถัดไป
ภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปS 

(4) ตรวจสอบรายชื่อ/คุณสมบัติ/หลักฐานผู�มีสิทธิได�รับเงินเบ้ียยังชีพผู�สูงอายุในปSงบประมาณถัดไป
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปS 

(5) ดําเนินการบันทึกข�อมูลผู�มีสิทธิรับเงินเบ้ียยังชีพผู�สูงอายุรายใหม�ท่ีมาลงทะเบียน ในระบบ
สารสนเทศการจัดการฐานข�อมูลเบ้ียยังชีพขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน พร�อมท้ังปรับปรุงข�อมูลให�ถูกต�อง
ตรงกับข�อเท็จจริงจํานวนผู�มีสิทธิรับเงินเบ้ียยังชีพผู�สูงอายุท่ีประกาศในปSงบประมาณถัดไป 

(6) จัดทําประกาศบัญชีรายชื่อและประกาศรายชื่อผู� มีสิทธิได�รับเงินเบ้ียยังชีพผู�สูงอายุใน
ปSงบประมาณถัดไปให�ประชาชนได�ทราบ ภายในเดือนธันวาคมของทุกปS 

(7) รายงานยอดจํานวนผู�สูงอายุท่ีมีสิทธิได�รับเบ้ียยังชีพผู�สูงอายุท้ังหมด ตามแบบ ผส.1 จัดส�งให�
สํานักงานส�งเสริมการปกครองท�องถ่ินอําเภอ ตามระยะเวลาท่ีกําหนด (ภายในเดือนมกราคมของทุกปS) 

(8) เริ่มจ�ายเบ้ียยังชีพผู�สูงอายุ ให�กับผู�สูงอายุท่ีมีสิทธิได�รับเงินเบ้ียยังชีพ ต้ังแต�เดือนตุลาคมของทุกปS
เป3นต�นไป 
 
ข้ันตอนการย่ืนคําขอลงทะเบียนรับเงินเบ้ียยังชีพผู�สูงอายุ 

ให�ผู�สูงอายุทีมีความประสงค�จะลงทะเบียนเพ่ือขอรับเงินเบ้ียยังชีพผู�สูงอายุ ดําเนินการดังนี้ 
(1) ให�ผู�สูงอายุท่ีมีคุณสมบัติตามท่ีกําหนด มายื่นเอกสารหลักฐานต�อเจ�าหน�าท่ีด�วยตนเอง หรือในกรณีท่ีมี
ความจําเป3นไม�สามารถมายื่นคําขอลงทะเบียนด�วยตนเองได� ผู�สูงอายุอาจมอบอํานาจเป3นลายลักษณ�อักษรให�
ผู�อ่ืนเป3นผู�ยื่นคําขอลงทะเบียนแทนก็ได� 
(2) กรอกรายละเอียดตามแบบคําขอลงทะเบียนรับเงินเบ้ียยังชีพผู�สูงอายุให�ถูกต�องครบถ�วนและให�ยื่นคําขอ
ประกอบกับเอกสารหลักฐานของผู�สูงอายุ พร�อมกับสําเนาบัตรประชาชนของผู�รับมอบอํานาจโดยให�มา
ลงทะเบียนตามวัน เวลา และสถานทีท่ีองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริกกําหนด (ภายในเดือนพฤศจิกายนของ
ทุกปS) 
 
 
 

** ในกรณีท่ีมีผู�รับมอบอํานาจไปลงทะเบียนแทน เจ�าหน�าท่ีผู�รับผิดชอบต�องพิจารณาด�วยความ 
ละเอียดรอบคอบ เพ่ือมิให�มีการทุจริต สวมสิทธิ หรือหลอกลวงผู�สูงอายุ** 
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คุณสมบัติของผู�มีสิทธิลงทะเบียนขอรับเงินเบ้ียยังชีพผู�สูงอายุ 
ผู�สูงอายุท่ีมีสิทธิลงทะเบียนขอรับเงินเบ้ียยังชีพผู�สูงอายุต�องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
(1) มีสัญชาติไทย 
(2) มีภูมิลําเนาอยู�ในเขตองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริกตามทะเบียนบ�าน 
(3) เป3นผู�ท่ีมีอายุ 60 ปSบริบูรณ�ข้ึนไปในปSงบประมาณถัดไป (ป?จจุบันอายุ 59 ปSบริบูรณ� และต�องเกิด

ก�อน 1 ตุลาคม) สําหรับในกรณีท่ีในทะเบียนราษฎรไม�ปรากฏวันท่ีเดือนเกิด ให�ถือว�าบุคคลนั้นเกิดในวันท่ี 1
มกราคม ของปSนั้น และกรณีผู�สูงอายุย�ายภูมิลําเนา 

(4) ไม�เป3นผู�ได�รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน�อ่ืนใดจากหน�วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจหรืองค�กร
ปกครองส�วนท�องถ่ิน ได�แก� ผู�รับบํานาญ เบ้ียหวัด บํานาญพิเศษ หรือเงินอ่ืนใดในลักษณะเดียวกัน ผู�สูงอายุท่ี
อยู�ในสถานสงเคราะห�ของรัฐหรือองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน ผู�ได�รับเงินเดือน ค�าตอบแทน รายได�ประจําหรือ
ผลประโยชน�อย�างอ่ืนท่ีรัฐหรือองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินจัดให�เป3นประจํา ยกเว�นผู�พิการและผู�ปRวยเอดส�ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด�วยการจ�ายเงินสงเคราะห�เพ่ือการยังชีพขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน พ.ศ. 
2548 

คุณสมบัติของผู�มีสิทธิได�รับเงินเบ้ียยังชีพผู�สูงอายุ 
ผู�สูงอายุท่ีมีสิทธิจะได�รับเงินเบ้ียยังชีพผู�สูงอายุต�องมีคุณสมบัติและไม�มีลักษณะต�องห�าม ดังต�อไปนี้ 
(1) มีสัญชาติไทย 
(2) มีภูมิลําเนาอยู�ในเขตองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริกตามทะเบียนบ�าน 
(3) มีอายุ 60 ปS บริบูรณ�ข้ึนไป ซ่ึงได�ลงทะเบียนและยื่นคําขอเงินเบ้ียยังชีพผู�สูงอายุต�อองค�การบริหาร

ส�วนตําบลแม�พริก 
(4) ไม�เป3นผู�ได�รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน�อ่ืนใดจากหน�วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจหรือองค�กร

ปกครองส�วนท�องถ่ิน ได�แก� ผู�รับบํานาญ เบ้ียหวัด บํานาญพิเศษ หรือเงินอ่ืนใดในลักษณะเดียวกันผู�สูงอายุท่ี
อยู�ในสถานสงเคราะห�ของรัฐหรือองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน ผู�ได�รับเงินเดือน ค�าตอบแทน รายได�ประจําหรือ
ผลประโยชน�อย�างอ่ืนท่ีรัฐหรือองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินจัดให�เป3นประจํา ยกเว�นผู�พิการ และผู�ปRวยเอดส�ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด�วยการจ�ายเงินสงเคราะห�เพ่ือการยังชีพขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน พ.ศ. 
2548 

เอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอลงทะเบียนรับเงินเบ้ียยังชีพผู�สูงอายุ 
ผู�สูงอายุหรือผู�รับมอบอํานาจท่ีจะมายื่นคําขอลงทะเบียนฯ ต�องเตรียมเอกสารหลักฐาน ดังนี้ 
(1) บัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอ่ืนท่ีออกให�โดยหน�วยงานของรัฐท่ีมีรูปถ�ายพร�อมสําเนา จํานวน

1 ฉบับ 
(2) ทะเบียนบ�านพร�อมสําเนา จํานวน 1 ฉบับ 
(3) สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร�อมสําเนา (เฉพาะหน�าท่ีแสดงชื่อ และเลขท่ีบัญชี) สําหรับกรณีท่ีผู�

ขอรับเงินเบ้ียยังชีพผู�สูงอายุประสงค�ขอรับเงินเบ้ียยังชีพผู�สูงอายุผ�านธนาคาร จํานวน 1 ฉบับ 
(4) หนังสือมอบอํานาจ (กรณีมอบอํานาจให�ผู�อ่ืนดําเนินการแทน) จํานวน 1 ฉบับ 
(5) บัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอ่ืนท่ีออกให�โดยหน�วยงานของรัฐท่ีมีรูปถ�ายพร�อมสําเนาของรับ

มอบอํานาจ (กรณีมอบอํานาจให�ผู�อ่ืนดําเนินการแทน) จานวน 1 ฉบับ 
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การแจ�งความประสงค�ขอรับเงิน 
ในการยื่นคําขอลงทะเบียนรับเงินเบ้ียยังชีพผู�สูงอายุ ผู�สูงอายุจะต�องแสดงความประสงค�ขอรับเงินเบ้ีย 

ยังชีพผู�สูงอายุโดยวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังต�อไปนี้ 
(1) รับเงินสดด�วยตนเอง 
(2) รับเงินสดโดยบุคคลท่ีได�รับมอบอํานาจจากผู�มีสิทธิ 
(3) โอนเงินเข�าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู�มีสิทธิ 

การคํานวณเงินเบ้ียยังชีพผู�สูงอายุ 
จํานวนเงินเบ้ียยังชีพต�อเดือนท่ีผู�สูงอายุจะได�รับในป?จจุบัน (ปS 2558) การจ�ายเงินเบ้ียยังชีพให�แก�

ผู�สูงอายุ คิดในอัตราเบ้ียยังชีพแบบข้ันบันได 
แบบ “ข้ันบันได” หมายถึง การแบ�งช�วงอายุของผู�สูงอายุออกเป3นช�วงๆ หรือเป3นข้ัน ข้ึนไปเรื่อยๆ 

โดยเริ่มต้ังแต�อายุ 60 ปS 
โดยคํานวณตามปSงบประมาณ มิใช�ปSปฏิทิน และไม�มีการเพ่ิมของอายุระหว�างปS 
 

ตารางคํานวณเงินเบ้ียยังชีพรายเดือนสาหรับผู�สูงอายุ 
(แบบข้ันบันได) 

ข้ัน 
 

อายุ 
(ป6) 

จํานวนเงิน 
(บาท) 

ข้ันท่ี 1 60 [ 69 600 
ข้ันท่ี 2 70 [ 79 700 
ข้ันท่ี 3 80 [ 89 800 
ข้ันท่ี 4 90 ปSข้ึนไป 1,000 

 
วิธีคํานวณอายุของผู�สูงอายุ 

การนับอายุว�าจะอยู�ในข้ันท่ีเท�าไหร� ให�นับ ณ วันท่ี 30 กันยายน เท�านั้น เช�น 
1. นาง ก. เกิด 30 กันยายน 2488 ณ วันท่ี 30 กันยายน 2558 นาง ก. จะอายุ 70 ปS หมายความว�า 

นาง ก. จะได�รับเงินเบ้ียยังชีพเดือนละ 700 บาท ในเดือนตุลาคม 2558 (งบประมาณ2559) 
2. นาย ข. เกิด 1 ตุลาคม 2488 ณ วันท่ี 30 กันยายน 2558 นาย ข. จะอายุ 69 ปS หมายความว�า 

นาย ข. จะได�รับเงินเบ้ียยังชีพเดือนละ 600 บาท เท�าเดิม จนกว�าจะถึงรอบปSถัดไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การนับรอบป6งบประมาณ คอื 1 ตุลาคม – 30 กันยายน เช�น 
[ ปSงบประมาณ 2559 จะเริ่มต้ังแต� 1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559 
[ ปSงบประมาณ 2560 จะเริ่มต้ังแต� 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560 
[ ปSงบประมาณ 2561 จะเริ่มต้ังแต� 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561 
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ช�องทางการรับเงินเบ้ียยังชีพผู�สูงอายุ 
รับเงินสด 

ผู�สูงอายุ หรือผู�รับมอบอํานาจสามารถเดินทางมารับเงินเบ้ียยังชีพได�ตามวัน เวลาและสถานท่ี         
ท่ีองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริกกําหนดออกให�บริการ เช�น ศาลาประชาคมหมู�บ�าน หรือท่ีทําการกํานัน/
ผู�ใหญ�บ�าน (สถานท่ีข้ึนอยู�กับความเหมาะสม) โดยจะมีการประชาสัมพันธ�แจ�งให�ทราบล�วงหน�ากรณีท่ีไม�
สามารถเดินทางมารับเงินเบ้ียยังชีพได� ตามท่ีองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริกออกให�บริการ สามารถเดินทาง
มารับเงินเบ้ียยังชีพได�ท่ี งานสวัสดิการสังคม สํานักปลัดองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก ในวันเดียวกัน 

รับเงินผ�านธนาคาร 
องค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริกจะดําเนินการโอนเงินเบ้ียยังชีพเข�าบัญชีธนาคารในนามผู�มีสิทธิ     

ท่ีองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริกกําหนดออกให�บริการ  

การส้ินสุดการได�รับเงินเบ้ียยังชีพผู�สูงอายุ 
สิทธิของผู�ท่ีได�รับเงินเบ้ียยังชีพจะสิ้นสุดลงในกรณี ดังต�อไปนี้ 
(1) ตาย 
(2) ย�ายภูมิลําเนาไปนอกเขตองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก 
(3) แจ�งสละสิทธิการขอรับเงินเบ้ียยังชีพผู�สูงอายุ 
(4) ขาดคุณสมบัติตามข�อ 6 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด�วยหลักเกณฑ�การจ�ายเงินเบ้ียยังชีพ 
ผู�สูงอายุขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน พ.ศ. 2552 ดังนี้ 
(1) มีสัญชาติไทย 
(2) มีภูมิลําเนาอยู�ในเขตองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินตามทะเบียนบ�าน 
(3) มีอายุหกสิบปSบริบูรณ�ข้ึนไป ซ่ึงได�ลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเบ้ียยังชีพผู�สูงอายุต�อองค�กร 

ปกครองส�วนท�องถ่ิน 
(4) ไม�เป3นผู�ได�รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน�อ่ืนใดจากหน�วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค�กร

ปกครองส�วนท�องถ่ิน ได�แก� ผู�รับเงินบํานาญ เบ้ียหวัด บํานาญพิเศษ หรือเงินอ่ืนใดในลักษณะเดียวกันผู�สูงอายุ
ท่ีอยู�ในสถานสงเคราะห�ของรัฐหรือองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน ผู�ได�รับเงินเดือน ค�าตอบแทน รายได�ประจํา 
หรือผลประโยชน�ตอบแทนอย�างอ่ืนท่ีรัฐหรือองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินจัดให�เป3นประจํา 
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ตางรางแสดงข้ันตอนและระยะเวลาปฏิบัติงาน 
การรับลงทะเบียนผู�มีสิทธิรับเงินเบ้ียยังชีพผู�สูงอายุ 

ข้ันตอน ระยะเวลา และส�วนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี 
ประเภทข้ันตอน 

 
รายละเอียดของข้ันตอนการ 

บริการ 
ระยะเวลา 
ให�บริการ 

หน�วยงานท่ี 
รับผิดชอบ 

หมาย 
เหตุ 

1 การตรวจสอบ 
เอกสาร 
 

ผู�ท่ีประสงค�จะขอรับเบ้ียยังชีพ 
ผู�สูงอายุในปSงบประมาณถัดไป 
หรือผู�รับมอบอํานาจยื่นคําขอ 
พร�อมเอกสารหลักฐานและ 
เจ�าหน�าท่ีตรวจสอบคําร�องขอ 
ลงทะเบียนและเอกสาร
หลักฐานประกอบ 
 

3 นาที องค�การบริหาร
ส�วนตําบล 
แม�พริก 
 

 

2 การพิจารณา 
 

ออกใบรับลงทะเบียนตามแบบ
ยื่นคําขอลงทะเบียนให�ผู�ขอ 
ลงทะเบียนหรือผู�รับมอบ
อํานาจ 
 

2 นาที องค�การบริหาร
ส�วนตําบล 
แม�พริก 
 

 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 5 นาที (ผู�สูงอายุหรือผู�รับมอบอํานาจกรอกแบบคําขอฯเรียบร�อยแล�ว) 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ 
เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหน�วยงานภาครัฐ 
ท่ี 
 

รายการเอกสาร 
ยืนยันตัวตน 

หน�วยงานภาครัฐ 
ผู�ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หน�วยนับ 
เอกสาร 

หมาย 
เหตุ 

1 บัตรประจําตัว 
ประชาชนหรือบัตร 
อ่ืนท่ีออกให�โดย 
หน�วยงานของรัฐท่ี 
มีรูปถ�ายพร�อม 
สําเนา 

[ 1 1 ฉบับ (พร�อม 
ลงนาม 
รับรอง 
สําเนา 
ถูกต�อง) 
 

2) สําเนาทะเบียนบ�าน [ 1 1 ฉบับ (พร�อม 
ลงนาม 
รับรอง 
สําเนา 
ถูกต�อง) 
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เอกสารอ่ืนๆ สําหรับยื่นเพ่ิมเติม 
ท่ี 
 

รายการเอกสาร 
ย่ืนเพ่ิมเติม 

หน�วยงานภาครัฐ 
ผู�ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หน�วยนับ 
เอกสาร 

หมาย 
เหตุ 

1 สมุดบัญชีเงินฝาก 
ธนาคารพร�อมสําเนา 
(กรณีท่ีผู�ขอรับเงิน
เบ้ียยังชีพผู�ประสงค� 
ขอรับเงินเบ้ียยัง 
ชีพผู�สูงอายุประสงค�
ขอรับเงินเบ้ียยังชีพ
ผู�สูงอายุผ�าน
ธนาคาร) 

[ 1 1 ฉบับ (พร�อม 
ลงนาม 
รับรอง 
สําเนา 
ถูกต�อง) 
 

2 หนังสือมอบอํานาจ 
(กรณีมอบอํานาจให� 
ดําเนินการแทน) 

[ 1 0 ฉบับ [ 

3 บัตรประจําตัว 
ประชาชนหรือ 
บัตรอ่ืนท่ีออกให� 
โดยหน�วยงาน 
ของรัฐท่ีมีรูปถ�าย 
พร�อมสําเนาของ 
ผู�รับมอบอํานาจ 
(กรณีมอบอํานาจ 
ให�ดําเนินการแทน) 

[ 1 1 ฉบับ (พร�อม 
ลงนาม 
รับรอง 
สําเนา 
ถูกต�อง) 
 

4 สมุดบัญชีเงินฝาก 
ธนาคารพร�อม 
สําเนาของผู�รับ 
มอบอํานาจ 
(กรณีผู�ขอรับเงิน 
เบ้ียยังชีพผู�ประสงค�
ขอรับเงินเบ้ียยังชีพ
ผู�สูงอายุประสงค�
ขอรับเงินเบ้ียยังชีพ
ผู�สูงอายุผ�านธนาคาร
ของผู�รับมอบอํานาจ) 
 

[ 1 1 ฉบับ (พร�อม 
ลงนาม 
รับรอง 
สําเนา 
ถูกต�อง) 
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ระยะเวลาดําเนินการรวม 10 นาที/ราย 
หมายเหตุ รับลงทะเบียนภายในวันท่ี 1 – 30 พฤศจิกายนของทุกป6 

แผนผังแสดงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงาน 
(การรับลงทะเบียนรับเงินเบ้ียยังชีพผู�สูงอายุ) 

 

ผู�สูงอายุหรือผู�รับมอบอํานาจ 
กรอกแบบคําขอฯ และยื่นคําขอฯ 
พร�อมเอกสารหลักฐานต�อ 
เจ�าหน�าท่ี 

(5 นาที/ราย) 
 

เจ�าหน�าท่ีผู�รับผิดชอบตรวจสอบเอกสาร
หลักฐาน/สัมภาษณ�/บันทึกข�อมูลเพ่ิมเติม
แล�วรวบรวมเอกสารเสนอคณะกรรมการ
ตรวจสอบคุณสมบัติ 

(2 นาที/ราย) 

เอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอลงทะเบียน 
1. บัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอ่ืนท่ีออกให�โดย 
หน�วยงานของรัฐท่ีมีรูปถ�ายพร�อมสําเนา จํานวน 1 
ฉบับ 
2. ทะเบียนบ�านพร�อมสําเนา จํานวน 1 ฉบับ 
3. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร�อมสําเนา (เฉพาะ 
หน�าท่ีแสดงชื่อและเลขบัญชี) สําหรับกรณีท่ีผู�ขอรับ 
เงินเบ้ียยังชีพผู�สูงอายุประสงค�ขอรับเงินเบ้ียยังชีพ 
ผู�สูงอายุผ�านธนาคาร จํานวน 1 ฉบับ 
4. หนังสือมอบอํานาจ (กรณีมอบอํานาจให�ผู�อ่ืน 
ดําเนินการแทน) จํานวน 1 ฉบับ 
5. บัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอ่ืนท่ีออกให�โดย 
หน�วยงานของรัฐท่ีมีรูปถ�ายพร�อมสําเนาของผู�รับ 
มอบอํานาจ (กรณีมอบอํานาจให�ผู�อ่ืนดําเนินการ
แทน) จํานวน 1 ฉบับ 
 
*เอกสารท่ีเป3นสําเนาต�องลงนามรับรองสําเนาถูกต�อง 
 

คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ
ตรวจสอบคุณสมบัติของผู�สูงอายุตาม
เอกสารหลักฐานแล�วพิจารณาให�ความเห็น 

(2 นาที/ราย) 
 

เสนอผู�บังคับบัญชา (ผู�บริหาร) ลงนาม 
(1 นาที/ราย) 

 

บันทึกข�อมูลในระบบสารสนเทศการจัดการ
ฐานข�อมูลเบ้ียยังชีพขององค�กรปกครอง
ส�วนท�องถ่ิน 

ประกาศรายชื่อผู�มีสิทธิรับเงินเบ้ียยังชีพ 
ผู�สูงอายุภายในเดือนธันวาคม 
 

ค�าธรรมเนียม 
[ ไม�มี 
 

ผู�รับผิดชอบ 
งานสวัสดิการสังคม 

องค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก 
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ระยะเวลาดําเนินการรวม 3 นาที/ราย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนผังแสดงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงาน 
(การจ�ายเงินเบ้ียยังชีพผู�สูงอายุ กรณีรับเงินสด) 

 

ผู�สูงอายุหรือผู�รับมอบอํานาจแสดงบัตร 
ประจําตัวประชาชนต�อเจ�าหน�าท่ี 
 

เจ�าหน�าท่ีผู�รับผิดชอบตรวจสอบรายชื่อ 
จํานวนเงินท่ีได�รับ และให�ผู�สูงอายุหรือ 
ผู�รับแทนลงชื่อรับเงิน 

(3 นาที/ราย) 
 

เอกสารหลักฐานสําหรับการรับเงินสด 
1. บัตรประจําตัวประชาชนผู�สูงอายุหรือ 
ผู�รับแทน (กรณีมอบอํานาจ) 
2. หนังสือมอบอํานาจ (กรณีมอบ
อํานาจ) 
ผู�รับผิดชอบ 

ผู�รับผิดชอบ 
งานสวัสดิการสังคม 

องค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก 
 

ค�าธรรมเนียม 
[ ไม�มี 
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แผนผังแสดงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงาน 
(การเบิก[จ�ายเงินเบ้ียยังชีพผู�สูงอายุ) 

 

จัดทําบัญชีรายชื่อและบันทึกข�อความ 
(1 วัน) 

 

เสนอผู�บังคับบัญชาอนุมัติ 
 

จัดทําฎีกาเบิกจ�ายเงิน 
 

ตรวจฎีกา/จัดทําเช็คเบิกเงิน 
(กองคลัง) 
(1 วัน) 

 

รับเงินผ�านธนาคาร 
ภายในวันท่ี 1 – 10 ของทุกเดือน 

 

รับเงินสด 
ภายในวันท่ี 1 – 10 ของทุกเดือน 

 

เจ�าหน�าท่ีส�งเอกสารธนาคารโอนเงิน 
เบ้ียยังชีพเข�าบัญชีของผู�สูงอายุ 

 

ผู�สูงอายุหรือผู�แทนแสดงบัตร 
ประจําตัวประชาชนต�อเจ�าหน�าท่ีเพ่ือ 

ตรวจสอบรายชื่อลงชื่อผู�รับเงิน 
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แบบฟอร�มประกอบการลงทะเบียนและรับเงินเบ้ียยังชีพผู�สูงอายุ 
     ทะเบียนเลขท่ี........................../............... 

แบบคําขอลงทะเบียนรับเงินเบ้ียยังชีพผู�สูงอายุ ประจําป6งบประมาณ พ.ศ. ............... 
 
 

 
 
 
ข�อมูลผู�สูงอายุ 
 

เขียนท่ี .............................................................. 
วันท่ี............. .เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ..............  

ด�วยข�าพเจ�า (นาย/นาง/นางสาว) ชื่อ............................................ นามสกุล........................................ 
เกิดวันท่ี............เดือน ................................พ.ศ. .................อายุ.............ปS สัญชาติ............................มีชื่ออยู�ใน 
สําเนาทะเบียนบ�านเลขท่ี ............หมู�ท่ี/ชุมชน.............................ตรอก/ ซอย .....................ถนน....................... 
ตําบล........................ อําเภอแม�พริก  จังหวัดลําปาง รหัสไปรษณีย� 52180  โทรศัพท� .................................... 
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนของผู�สูงอายุท่ียื่นคําขอ [[[[ 
สถานภาพสมรส  โสด  สมรส  หม�าย  หย�าร�าง  แยกกันอยู�  อ่ืน ๆ .......................................  
รายได�ต�อเดือน....................................................บาท อาชีพ.............................................................................. 
ข�อมูลท่ัวไป : สถานภาพการรับสวัสดิการภาครัฐ 
 ไม�ได�รับการสงเคราะห�เบ้ียยังชีพ        ได�รับการสงเคราะห�เบ้ียยังชีพผู�ปRวยเอดส� 
 ได�รับการสงเคราะห�เบ้ียความพิการ    ย�ายภูมิลําเนาเข�ามาอยู�ใหม� เม่ือ .................................................. 
มีความประสงค�ขอรับเงินเบ้ียยังชีพผู�สูงอายุ ประจําปSงบประมาณ พ.ศ. ............ โดยวิธีดังต�อไปนี้ (เลือก 1 วิธี) 
 รับเงินสดด�วยตนเอง             รับเงินสดโดยบุคคลท่ีได�รับมอบอํานาจจากผู�มีสิทธิ 
 โอนเข�าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู�มสีิทธ์ิ  โอนเข�าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลท่ีได�รบัมอบอํานาจจากผู�มีสิทธิ 
พร�อมแนบเอกสาร ดังนี้ 
 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือสําเนาบัตรอ่ืนที่ออกโดยหน�วยงานของรัฐที่มีรูปถ�าย สําเนาทะเบียนบ�าน 
 สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (ในกรณีผู�ขอรับเงินเบ้ียยังชีพผู�สูงอายุประสงค�ขอรับเงินเบ้ียยังชีพผู�สูงอายุผ�านธนาคาร) 
 หนังสือมอบอํานาจพร�อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู�มอบอํานาจและผู�รับมอบอํานาจ 

“ข�าพเจ�าขอรับรองว�าข�าพเจ�าเปDนผู�มีคุณสมบัติครบถ�วนไม�ได�เปDนผู�รับบํานาญ เบ้ียหวัด บํานาญ
พิเศษ บําเหน็จรายเดือน หรือสวัสดิการเปDนรายเดือนจากหน�วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค�กร
ปกครองส�วนท�องถ่ิน และขอรับรองว�าข�อความดังกล�าวข�างต�นเปDนความจริงทุกประการ” 

 
(ลงชื่อ). ........................................................ (ลงชื่อ ). .........................................................  

                      ( ....................................................)          (......................................................) 
                     ผู�ยื่นคําขอ/ผู�รับมอบอํานาจยื่นคําขอ               เจ�าหน�าท่ีผู�รับลงทะเบียน 
 
หมายเหตุ ให�ขีดฆ�าข�อความท่ีไม�ต�องการออก และทําเครื่องหมาย � ในช�อง  หน�าข�อความท่ีต�องการ 

เฉพาะกรณีผู�สูงอายุมอบอํานาจให�บุคคลอ่ืนมายื่นคําขอลงทะเบียนแทน 
ผู�ยื่นคําขอฯ แทนตามหนังสือมอบอํานาจเก่ียวข�องเป3น................................................กับผู�สูงอายุท่ีขอลงทะเบียน 
ชื่อ –สกุล (ผู�รับมอบอํานาจ ).....................................................................เลขประจําตัวประชาชนผู�รับมอบอํานาจ 
[[[[ ท่ีอยู�............................................................................................................ 
...............................................................................................................................โทรศัพท�.................................... 
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ความเห็นเจ�าหน�าท่ีผู�รับจดทะเบียน 
เรียน คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ 
       ได�ตรวจสอบคุณสมบัติของ นาย/นาง/นางสาว/ 
.................................................................................... 
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน 
[[[[ แล�ว 
 เป3นผู�มีคุณสมบัติครบถ�วน 
 เป3นผู�ท่ีขาดคุณสมบัติ เนื่องจาก 
.................................................................................... 
.................................................................................... 
 
 

(ลงชื่อ ) ............................................... 
           (..............................................) 
             เจ�าหน�าท่ีผู�รับจดทะเบียน 
 

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ 
เรียน นายกองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก 
คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติได�ตรวจสอบแล�ว 
มีความเห็นดังนี้ 
 สมควรรับข้ึนทะเบียน  ไม�สมควรรับข้ึนทะเบียน 
 
กรรมการ (ลงชื่อ)...................................................... 
                    (...................................................) 
 
กรรมการ (ลงชื่อ) .................................................... 
                    (...................................................) 
 
กรรมการ (ลงชื่อ) .................................................. 
                    (..................................................) 
 

 

คําส่ัง 
                รับข้ึนทะเบียน  ไม�รับข้ึนทะเบียน  อ่ืน ๆ............................................................................ 
............................................................................................................................................................................... 
 
                                  (ลงชื่อ) .................................................................................. 
                                                          ( นายถนอมชัย ทิชัย ) 
                                                 นายกองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก 
                                 วนั/เดือน/ปS............................................................................ 
 
 
ตัดตามรอยเส�นประ ให�ผู�สูงอายุท่ียื่นคําขอลงทะเบียนเก็บไว� 
............................................................................................................................................................................. 
ยื่นแบบคําขอลงทะเบียนเม่ือวันท่ี............. เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ........... ทะเบียนเลขท่ี..................../........... 

การลงทะเบียนครั้งนี้ เพ่ือขอรับเงินเบ้ียยังชีพผู�สูงอายุ ประจําปSงบประมาณ พ.ศ. ........... โดยจะ
ได�รับเงินเบ้ียเบ้ียยังชีพผู�สูงอายุต้ังแต�เดือนตุลาคม...............ถึง เดือนกันยายน............ในอัตราแบบข้ันบันได 
ภายในวันท่ี 10 ของทุกเดือนกรณีผู�สูงอายุย�ายภูมิลําเนาไปอยู�ท่ีอ่ืน (ต้ังแต�วันท่ี 1 ธันวาคม ............. ถึง วันท่ี 
30 พฤศจิกายน ..............) จะต�องไปลงทะเบียนยื่นคําขอรับเงินเบ้ียยังชีพผู�สูงอายุ ณ ท่ีองค�กรปกครองส�วน
ท�องถ่ินแห�งใหม�ภายในเดือนพฤศจิกายน ............ท้ังนี้เพ่ือเป3นการรักษาสิทธิให�ต�อเนื่อง 
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หนังสือมอบอํานาจ 

ท่ี ......................................................... 
วันท่ี.......... เดือน........................ พ.ศ. ............... 

โดยหนังสือฉบับนี้ข�าพเจ�า.....................................................ซ่ึงเป3นผู�ถือบัตร......................................... 
เลขท่ี.............................. ออกให� ณ ............................... เม่ือวันท่ี.............................. อยู�บ�านเลขท่ี.................. 
หมู�ท่ี................... ตรอก/ซอย............................. ถนน.......................... แขวง/ตําบล......................................... 
เขต/อําเภอ....................................... จังหวัด............................................... 
ขอมอบอํานาจให�.............................................................. ซ่ึงเป3นผู�ถือบัตร......................................................... 
เลขท่ี................................... ออกให� ณ.............................. เม่ือวันท่ี..............................อยู�บ�านเลขท่ี................. 
หมู�ท่ี.............. ตรอก/ซอย............................... ถนน............................. แขวง/ตําบล.......................................... 
เขต/อําเภอ....................................... จังหวัด............................................... 

เป3นผู�มีอํานาจ 
 ยื่นคําขอลงทะเบียนรับเงินเบ้ียยังชีพผู�สูงอายุในปSงบประมาณ พ.ศ. ....... แทนข�าพเจ�าจนเสร็จการ 
 ยื่นคําขอลงทะเบียนรับเงินเบ้ียความพิการ ในปSงบประมาณ พ.ศ. .......... แทนข�าพเจ�าจนเสร็จการ 

ข�าพเจ�าขอรับผิดชอบในการท่ีผู�รับมอบอํานาจได�กระทําไปตามหนังสือมอบอํานาจนี้เสมือนว�าข�าพเจ�าได�
กระทําด�วยตนเองท้ังสิ้น 
เพ่ือเป3นหลักฐานข�าพเจ�าได� ลงลายมือชื่อ / ลายพิมพ�นิ้วมือ ไว�เป3นสําคัญต�อหน�าพยานแล�ว 
 

ลงชื่อ...............................................ผู�มอบอํานาจ 
        (……………………………….…) 
 
ลงชื่อ................................................ผู�รับมอบอํานาจ   
         (……………………………….…) 
 
ลงชื่อ.................................................พยาน 
        (……………………………….…) 

 
ลงชื่อ.................................................พยาน 
        (……………………………….…) 
 
 

*หมายเหตุ ผู�รับมอบอํานาจต�องแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนพร�อมลงนามรับรอง 
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ใบมอบฉันทะ 

ท่ี ......................................................... 
วันท่ี........ เดือน............................ พ.ศ. ............. 

โดยหนังสือฉบับนี้ข�าพเจ�า............................................................ อายุ.............ปS อยู�บ�านเลขท่ี............. 
หมู�ท่ี................... บ�าน.............................................................. ตําบล................ อําเภอแม�พริก จังหวัดลําปาง 
ซ่ึงเปDน  1. กรณีรับเงินเบ้ียยังชีพผู�สูงอายุ 

 ผู�สูงอายุท่ีมีสิทธิรับเงินเบ้ียยังชีพผู�สูงอายุ 
2. กรณีรับเงินเบ้ียความพิการ (เลือกเพียง 1 ข�อ) 
 คนพิการท่ีมีสิทธิรับเงินเบ้ียความพิการ 
 ผู�ดูแลคนพิการ ซ่ึงคนพิการชื่อ...................................................... อยู�บ�านเลขท่ี.......... หมู�ท่ี........... 

บ�าน............................................................................ ตําบล............................... อําเภอแม�พริก  จังหวัดลําปาง 
เป3นผู�มีสิทธิรับเงินเบ้ียความพิการ 

ขอมอบฉันทะให� นาย/นาง/นางสาว.................................................... อายุ...........ปS อยู�บ�านเลขท่ี....... 
หมู�ท่ี................... บ�าน................................................ ตําบล............................... อําเภอแม�พริก  จังหวัดลําปาง 
ซ่ึงมีความเก่ียวข�องเป3น............................................. ของข�าพเจ�า ดําเนินการ ดังนี้ 
 เป3นผู�รับเงินเบ้ียยังชีพผู�สูงอายุแทนข�าพเจ�าทุกเดือน ประจําปSงบประมาณ พ.ศ. ............................ 
 เป3นผู�รับเงินเบ้ียความพิการแทนข�าพเจ�าทุกเดือน ประจําปSงบประมาณ พ.ศ. ................................. 

ข�าพเจ�าขอรับผิดชอบในการท่ีผู�รับมอบฉันทะได�กระทําไปตามใบมอบฉันทะนี้เสมือนว�าข�าพเจ�าได� 
กระทําด�วยตนเองท้ังสิ้น 

เพ่ือเป3นหลักฐานข�าพเจ�าได� ลงลายมือชื่อ / ลายพิมพ�นิ้วมือ ไว�เป3นสําคัญต�อหน�าพยานแล�ว 

 
ลงชื่อ.................................................ผู�มอบ ฉันทะ 
         (……………………………….…) 
 
ลงชื่อ.................................................ผู�รับมอบฉันทะ 

                        (……………………………….…) 
 

ลงชื่อ.................................................พยาน 
                  (……………………………….…) 

 
ลงชื่อ.................................................พยาน 
        (……………………………….…) 
 

*หมายเหตุ ผู�รับมอบฉันทะต�องแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนพร�อมลงนามรับรอง 
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บทท่ี 3 
การลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ 

 
การเตรียมการดําเนินการรับลงทะเบียน 

เพ่ือให�การดําเนินงานในส�วนท่ีเก่ียวข�องกับข้ันตอนและวิธีปฏิบัติในการรับลงทะเบียนผู�มีสิทธิรับเงิน
เบ้ียความพิการเป3นไปด�วยความเรียบร�อย สะดวก รวดเร็ว บรรลุวัตถุประสงค� และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดมี
ข้ันตอนดําเนินการ ดังนี้ 

(1) จัดต้ังศูนย�อํานวยการรับลงทะเบียนคนพิการ มีหน�าท่ีอํานวยการรับลงทะเบียนรวบรวมข�อมูล
จัดทําประกาศบัญชีรายชื่อและประสานงานในการดําเนินงานให�เป3นไปด�วยความเรียบร�อย 

(2) จัดทําประกาศและประชาสัมพันธ�การรับลงทะเบียนคนพิการ ได�รับทราบถึงคุณสมบัติของผู�มีสิทธิ 
ข้ันตอนและเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอรับเงินเบ้ียความพิการ 

(3) กําหนดวัน เวลา และสถานท่ีรับลงทะเบียนผู�มีสิทธิได�รับเงินเบ้ียความพิการ 
(4) ตรวจสอบรายชื่อ/คุณสมบัติ/หลักฐานผู�มีสิทธิได�รับเบ้ียความพิการ 
(5) ดําเนินการบันทึกข�อมูลผู�มีสิทธิรับเงินเบ้ียความพิการรายใหม�ท่ีมาลงทะเบียน ในระบบสารสนเทศ

การจัดการฐานข�อมูลเบ้ียยังชีพขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน พร�อมท้ังปรับปรุงข�อมูลให�ถูกต�องตรงกับ
ข�อเท็จจริงจํานวนผู�มีสิทธิรับเบ้ียความพิการท่ีประกาศไว� 

(6) จัดทําประกาศบัญชีรายชื่อและประกาศรายชื่อผู�มีสิทธิได�รับเงินเบ้ียความพิการ 
(7) รายงานยอดจํานวนคนพิการท่ีมีสิทธิได�รับเงินเบ้ียความพิการท้ังหมด ตามแบบ พก.1 จัดส�งให�

สํานักงานส�งเสริมการปกครองท�องถ่ินอําเภอ ตามระยะเวลาท่ีกําหนด  
(8) เริ่มจ�ายเบ้ียความพิการให�กับคนพิการท่ีมิสิทธิได�รับเงินเบ้ียยังชีพ ในวันถัดไปนับต้ังแต�วัน

ลงทะเบียน 
 
ข้ันตอนการย่ืนคําขอลงทะเบียนรับเงินเบ้ียความพิการ 

ให�คนพิการท่ีมีความประสงค�จะลงทะเบียนเพ่ือขอรับเงินเบ้ียความพิการ ดําเนินการดังนี้ 
(1) ให�คนพิการท่ีมีคุณสมบัติตามท่ีกําหนด มายื่นเอกสารหลักฐานต�อเจ�าหน�าท่ีด�วยตนเอง หรือใน

กรณีท่ีมีความจําเป3นไม�สามารถมายื่นคําขอลงทะเบียนด�วยตนเองได� คนพิการอาจมอบอํานาจเป3นลายลักษณ�
อักษรให�ผู�อ่ืนเป3นผู�มายื่นคําขอลงทะเบียนแทนก็ได� 

(2) กรอกรายละเอียดตามแบบคําขอลงทะเบียนรับเงินเบ้ียความพิการให�ถูกต�องครบถ�วน และให�ยื่น
คําขอประกอบกับเอกสารหลักฐานของคนพิการ พร�อมกับสําเนาบัตรประชาชนของผู�รับมอบอํานาจโดยให�มา
ลงทะเบียนตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริกกําหนด (ภายในเดือนพฤศจิกายนของ
ทุกปS) 
 
 
 
 
 
 
 

**ในกรณีท่ีมีผู�รับมอบอํานาจไปลงทะเบียนแทน เจ�าหน�าท่ีผู�รับผิดชอบต�องพิจารณาด�วยความ
ละเอียดรอบคอบ เพ่ือมิให�มีการทุจริต สวมสิทธิ หรือหลอกลวงคนพิการ** 
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คุณสมบัติของผู�มีสิทธิลงทะเบียนขอรับเงินเบ้ียความพิการ 
คนพิการท่ีมีสิทธิลงทะเบียนขอรับเงินเบ้ียความพิการต�องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
(1) สัญชาติไทย 
(2) มีภูมิลําเนาอยู�ในเขตองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก ตามทะเบียนบ�าน 
(3) มีบัตรประจําตัวคนพิการตามกฎหมายว�าด�วยการส�งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ 
(4) ไม�เป3นบุคคลซ่ึงอยู�ในความอุปการะของสถานสงเคราะห�ของรัฐ 

คุณสมบัติของผู�มีสิทธิได�รับเงินเบ้ียความพิการ 
คนพิการท่ีมีสิทธิจะได�รับเงินเบ้ียความพิการต�องมีคุณสมบัติและไม�มีลักษณะต�องห�าม ดังต�อไปนี้ 
(1) สัญชาติไทย 
(2) มีภูมิลําเนาอยู�ในเขตองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก ตามทะเบียนบ�าน 
(3) มีบัตรประจําตัวคนพิการตามกฎหมายว�าด�วยการส�งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ 
(4) ไม�เป3นบุคคลซ่ึงอยู�ในความอุปการะของสถานสงเคราะห�ของรัฐ 

เอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอลงทะเบียนรับเงินเบ้ียความพิการ 
คนพิการหรือผู�รับมอบอํานาจท่ีจะมายื่นคําขอลงทะเบียนฯ ต�องเตรียมเอกสารหลักฐาน ดังนี้ 
(1) สําเนาบัตรประจําตัวคนพิการ จํานวน 1 ฉบับ 
(2) สําเนาทะเบียน จํานวน 1 ฉบับ 
(3) สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร กรณีขอรับเงินผ�านธนาคาร จํานวน 1 ฉบับ 
(4) หนังสือมอบอํานาจ (กรณีมอบอํานาจให�ผู�อ่ืนดําเนินการแทน) จํานวน 1 ฉบับ 
(5) บัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอ่ืนท่ีออกให�โดยหน�วยงานของรัฐท่ีมีรูปถ�ายพร�อมสําเนาของ

ผู�รับมอบอํานาจ (กรณีมอบอํานาจให�ผู�อ่ืนดําเนินการแทน) จานวน 1 ฉบับ 

การแจ�งความประสงค�ขอรับเงิน 
ในการยื่นคําขอลงทะเบียนรับเงินเบ้ียความพิการ คนพิการจะต�องแสดงความประสงค�ขอรับเงินเบ้ีย 

ความพิการโดยวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังต�อไปนี้ 
(1) รับเงินสดด�วยตนเองหรือผู�ดูแลคนพิการ 
(2) รับเงินสดโดยบุคคลท่ีได�รับมอบอํานาจจากผู�มีสิทธิ 
(3) โอนเงินเข�าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู�มีสิทธิ 
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ช�องทางการรับเงินเบ้ียความพิการ 
รับเงินสด 

คนพิการ ผู�ดูแลคนพิการ หรือผู�รับมอบอํานาจสามารถเดินทางมารับเงินเบ้ียยังชีพได�ตามวัน เวลา
และสถานท่ี ท่ีองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริกกําหนดออกให�บริการ เช�น ศาลาอเนกประสงค�ประจําหมู�บ�าน 
หรือท่ีทําการกํานัน/ผู�ใหญ�บ�าน (สถานท่ีข้ึนอยู�กับความเหมาะสม) โดยจะมีการประชาสัมพันธ�แจ�งให�ทราบ
ล�วงหน�ากรณีท่ีไม�สามารถเดินทางมารับเงินเบ้ียยังชีพได� ตามท่ีองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริกออกให�บริการ
สามารถเดินทางมารับเงินเบ้ียยังชีพได�ท่ี งานสวัสดิการสังคม สํานักปลัด องค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก ใน
วันถัดไป 
รับเงินผ�านธนาคาร 

องค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริกจะดําเนินการโอนเงินเบ้ียความพิการเข�าบัญชีธนาคารในนามผู�มี
สิทธิ ท่ีองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริกกําหนดออกให�บริการ  

การส้ินสุดการได�รับเงินเบ้ียความพิการ 
สิทธิของผู�ท่ีได�รับเงินเบ้ียความพิการจะสิ้นสุดลงในกรณี ดังต�อไปนี้ 
(1) ตาย 
(2) ย�ายภูมิลําเนาไปนอกเขตองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก 
(3) แจ�งสละสิทธิการขอรับเงินเบ้ียความพิการเป3นหนังสือต�อองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินท่ีตนมีสิทธิ 

ได�รับเงินเบ้ียความพิการ 
(4) ขาดคุณสมบัติตามข�อ 6 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด�วยหลักเกณฑ�การจ�ายเงินเบ้ียความ 

พิการให�คนพิการขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน พ.ศ. 2553 ดังนี้ 
(1) มีสัญชาติไทย 
(2) มีภูมิลําเนาอยู�ในเขตองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินตามทะเบียนบ�าน 
(3) มีบัตรประจําตัวคนพิการตามกฎหมายว�าด�วยการส�งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ 
(4) ไม�เป3นบุคคลซ่ึงอยู�ในความอุปการะของสถานสงเคราะห�ของรัฐ 
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ตารางแสดงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงาน 
การรับลงทะเบียนผู�มีสิทธิรับเงินเบ้ียความพิการ 

ข้ันตอน ระยะเวลา และส�วนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี 
ประเภทข้ันตอน 

 
รายละเอียดของข้ันตอนการ 

บริการ 
ระยะเวลา 
ให�บริการ 

หน�วยงานท่ี 
รับผิดชอบ 

หมาย 
เหตุ 

1 การตรวจสอบ 
เอกสาร 
 

ผู�ท่ีประสงค�จะขอรับเบ้ียความ
พิการในปSงบประมาณถัดไป 
หรือผู�รับมอบอํานาจยื่นคําขอ 
พร�อมเอกสารหลักฐานและ 
เจ�าหน�าท่ีตรวจสอบคําร�องขอ 
ลงทะเบียนและเอกสาร
หลักฐานประกอบ 
 

3 นาที องค�การบริหาร
ส�วนตําบล 
แม�พริก 
 

 

2 การพิจารณา 
 

ออกใบรับลงทะเบียนตามแบบ
ยื่นคําขอลงทะเบียนให�ผู�ขอ 
ลงทะเบียนหรือผู�รับมอบ
อํานาจ 
 

2 นาที องค�การบริหาร
ส�วนตําบล 
แม�พริก 
 

 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 5 นาที (คนพิการหรือผู�รับมอบอํานาจกรอกแบบคําขอฯเรียบร�อยแล�ว) 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ 
เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหน�วยงานภาครัฐ 
ท่ี 
 

รายการเอกสาร 
ยืนยันตัวตน 

หน�วยงานภาครัฐ 
ผู�ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หน�วยนับ 
เอกสาร 

หมาย 
เหตุ 

1 บัตรประจําตัวคน
พิการตามกฎหมาย
ว�าด�วยการส�งเสริม
คุณภาพชีวิตคน
พิการพร�อมสําเนา 

[ 1 1 ฉบับ (พร�อม 
ลงนาม 
รับรอง 
สําเนา 
ถูกต�อง) 

2) สําเนาทะเบียนบ�าน [ 1 1 ฉบับ (พร�อม 
ลงนาม 
รับรอง 
สําเนา 
ถูกต�อง) 
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เอกสารอ่ืนๆ สําหรับยื่นเพ่ิมเติม 
ท่ี 
 

รายการเอกสาร 
ย่ืนเพ่ิมเติม 

หน�วยงานภาครัฐ 
ผู�ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หน�วยนับ 
เอกสาร 

หมาย 
เหตุ 

1 สมุดบัญชีเงินฝาก 
ธนาคารพร�อมสําเนา 
(กรณีท่ีผู�ขอรับเงิน
เบ้ียความพิการ 
ประสงค�ขอรับเงิน 
เบ้ียยังชีพผู�สูงอายุ 
ผ�านธนาคาร) 

[ 1 1 ฉบับ (พร�อม 
ลงนาม 
รับรอง 
สําเนา 
ถูกต�อง) 
 

2 บัตรประจําตัว 
ประชาชนหรือบัตร
อ่ืนท่ีออกโดย
หน�วยงานของรัฐ 
ท่ีมีรูปถ�ายพร�อม 
สําเนาของผู�ดูแล 
คนพิการผู�แทนโดย
ชอบธรรมผู�พิทักษ�ผู�
อนุบาลแล�วแต�กรณี 
(กรณียื่นคําขอแทน) 

[ 1 1 ฉบับ (พร�อม 
ลงนาม 
รับรอง 
สําเนา 
ถูกต�อง) 

 

3 สมุดบัญชีเงินฝาก 
ธนาคารพร�อมสําเนา
ของผู�ดูแลคนพิการ
ผู�แทนโดยชอบธรรม
ผู�พิทักษ�ผู�อนุบาล 
แล�วแต�กรณี(กรณีท่ี
คนพิการเป3นผู�เยาว�
ซ่ึงมีผู�แทนโดยชอบ
คนเสมือนไร�ความ 
สามารถหรือคนไร�
ความสามารถให� 
ผู�แทนโดยชอบธรรม
ผู�พิทักษ�หรือผู�
อนุบาลแล�วแต�กรณี
การยื่นคําขอแทน
ต�องแสดงหลักฐาน
การเป3นผู�แทน
ดังกล�าว) 

[ 1 1 ฉบับ (พร�อม 
ลงนาม 
รับรอง 
สําเนา 
ถูกต�อง) 
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การขอมีบัตรประจําตัวคนพิการ 
ให�คนพิการ ผู�ดูแลคนพิการหรือผู�รับมอบอํานาจ ติดต�อได�ท่ีงานสวัสดิการสังคม สํานักปลัด องค�การ

บริหารส�วนตําบลแม�พริก หรือสํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย�จังหวัดลําปาง อําเภอเมือง
จังหวัดลําปาง  และยื่นเอกสาร ดังนี้ 

คนพิการไปดําเนินการเอง 
1. เอกสารรับรองความพิการจากโรงพยาบาลของรัฐออกโดยแพทย� จํานวน 1 ฉบับ 
2. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนคนพิการ จํานวน 1 ฉบับ 
3. สําเนาทะเบียนบ�านคนพิการ จํานวน 1 ฉบับ 
4. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนผู�ดูแลคนพิการ จํานวน 1 ฉบับ 
5. สําเนาทะเบียนบ�านผู�ดูแลคนพิการ จํานวน 1 ฉบับ 
6. รูปถ�ายคนพิการขนาด 1 นิ้ว ท่ีเป3นป?จจุบันหรือถ�ายไว�ไม�เกิน 6 เดือน จํานวน 2 แผ�น 

หมายเหตุ การต�ออายุบัตรฯ ไม�ต�องใช�เอกสารรับรองความพิการ เว�นแต�มีความพิการนอกเหนือจากเดิม เช�น 
มีความพิการเพ่ิมจากเดิม หรือหายจากความพิการแล�ว 

ในกรณีท่ีให�บุคคลอ่ืนไปดําเนินการแทนคนพิการ ให�เตรียมหลักฐานเพ่ิม ดังนี้ 
1. หนังสือมอบอํานาจ จํานวน 1 ฉบับ 
2. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 1 ฉบับ 
3. สําเนาทะเบียนบ�าน จํานวน 1 ฉบับ 
4. หนังสือรับรองการเป3นผู�ดูแลคนพิการ จํานวน 1 ฉบับ 
5. สําเนาบัตรประจําตําแหน�งของผู�รับรอง จํานวน 1 ฉบับ 

ในกรณีบัตรประจําตัวคนพิการสูญหาย ให�แนบใบแจ�งความมาพร�อม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระยะเวลาดําเนินการรวม 10 นาที/ราย 
หมายเหตุ รับลงทะเบียนภายในวันท่ี 1 – 30 พฤศจิกายนของทุกป6 

แผนผังแสดงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงาน 
(การรับลงทะเบียนรับเงินเบ้ียความพิการ) 

 

คนพิการหรือผู�รับมอบอํานาจ 
กรอกแบบคําขอฯ และยื่นคําขอฯ 
พร�อมเอกสารหลักฐานต�อ 
เจ�าหน�าท่ี 

(5 นาที/ราย) 
 

เจ�าหน�าท่ีผู�รับผิดชอบตรวจสอบเอกสาร
หลักฐาน/สัมภาษณ�/บันทึกข�อมูลเพ่ิมเติม
แล�วรวบรวมเอกสารเสนอคณะกรรมการ
ตรวจสอบคุณสมบัติ 

(2 นาที/ราย) 

เอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอลงทะเบียน 
1. บัตรประจําตัวคนพิการพร�อมสําเนา จํานวน 1 
ฉบับ 
2. ทะเบียนบ�านพร�อมสําเนา จํานวน 1 ฉบับ 
3. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร�อมสําเนา (เฉพาะ 
หน�าท่ีแสดงชื่อและเลขบัญชี) สําหรับกรณีท่ีผู�ขอรับ 
เงินเบ้ียความพิการประสงค�ขอรับเงินเบ้ียความพิการ
ผ�านธนาคาร จํานวน 1 ฉบับ 
4. หนังสือมอบอํานาจ (กรณีมอบอํานาจให�ผู�อ่ืน 
ดําเนินการแทน) จํานวน 1 ฉบับ 
5. บัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอ่ืนท่ีออกให�โดย 
หน�วยงานของรัฐท่ีมีรูปถ�ายพร�อมสําเนาของผู�รับ 
มอบอํานาจ (กรณีมอบอํานาจให�ผู�อ่ืนดําเนินการ
แทน) จํานวน 1 ฉบับ 
 
*เอกสารท่ีเป3นสําเนาต�องลงนามรับรองสําเนาถูกต�อง 
 

คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ
ตรวจสอบคุณสมบัติของผู�พิการตาม
เอกสารหลักฐานแล�วพิจารณาให�ความเห็น 

(2 นาที/ราย) 
 

เสนอผู�บังคับบัญชา (ผู�บริหาร) ลงนาม 
(1 นาที/ราย) 

 

บันทึกข�อมูลในระบบสารสนเทศการจัดการ
ฐานข�อมูลเบ้ียยังชีพขององค�กรปกครอง
ส�วนท�องถ่ิน 

ประกาศรายชื่อผู�มีสิทธิรับเงินเบ้ียความ
พิการภายในเดือนธันวาคม 
 

ค�าธรรมเนียม 
[ ไม�มี 
 

ผู�รับผิดชอบ 
งานสวัสดิการสังคม 

องค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก 
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ระยะเวลาดาเนินการรวม 3 นาที/ราย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนผังแสดงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงาน 
(การจ�ายเงินเบ้ียความพิการ กรณีรับเงินสด) 

 

คนพิการ ผู�ดูแลคนพิการหรือผู�รับมอบ
อํานาจแสดงบัตรประจาตัวประชาชนต�อ
เจ�าหน�าท่ี 

เจ�าหน�าท่ีผู�รับผิดชอบตรวจสอบรายชื่อ 
จํานวนเงินท่ีได�รับ และให�คนพิการ 
ผู�ดูแลคนพิการหรือผู�รับแทนลงชื่อรับเงิน 

(3 นาที/ราย) 
 

เอกสารหลักฐานสําหรับการรับเงินสด 
1. บัตรประจําตัวคนพิการหรือผู�รับแทน 
(กรณีมอบอํานาจ) 
2. หนังสือมอบอํานาจ (กรณีมอบ
อํานาจ) 
ผู�รับผิดชอบ 

ผู�รับผิดชอบ 
งานสวัสดิการสังคม 

องค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก 
 

ค�าธรรมเนียม 
[ ไม�มี 
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แผนผังแสดงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงาน 
(การเบิก[จ�ายเงินเบ้ียความพิการ) 

 

จัดทําบัญชีรายชื่อและบันทึกข�อความ 
(1 วัน) 

 

เสนอผู�บังคับบัญชาอนุมัติ 
 

จัดทําฎีกาเบิกจ�ายเงิน 
 

ตรวจฎีกา/จัดทําเช็คเบิกเงิน 
(กองคลัง) 
(1 วัน) 

 

รับเงินผ�านธนาคาร 
ภายในวันท่ี 1 – 10 ของทุกเดือน 

 

รับเงินสด 
ภายในวันท่ี 1 – 10 ของทุกเดือน 

 

เจ�าหน�าท่ีส�งเอกสารธนาคารโอนเงิน 
เบ้ียความพิการเข�าบัญชีของคนพิการ 

 

คนพิการหรือผู�แทนแสดงบัตร 
ประจําตัวประชาชนต�อเจ�าหน�าท่ีเพ่ือ 

ตรวจสอบรายชื่อลงชื่อผู�รับเงิน 
 

24



แบบฟอร�มประกอบการลงทะเบียนและรับเงินเบ้ียความพิการ 
ทะเบียนเลขท่ี ................../............... 

แบบคําขอลงทะเบียนรับเงินเบ้ียความพิการ ประจําป6งบประมาณ พ.ศ. ................ 
 
 

 
 
 
ข�อมูลผู�สูงอายุ 
ข�อมูลคนพิการ 

เขียนท่ี............................................................ 
วันท่ี .................. เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.. ................... 

คํานําหน�านาม  เด็กชาย  เด็กหญิง  นาย  นาง  นางสาว อ่ืนๆ (ระบุ)................................................ 
ช่ือ.................................................. นามสกุล............................... เกิดวันท่ี........ เดือน ...................... พ.ศ. ............. อายุ.......ปS 
สัญชาต.ิ................................ มีช่ืออยู�ในสําเนาทะเบียนบ�าน เลขท่ี ....................หมู�ท่ี.......... ตรอก/ซอย.............. ถนน............. 
หมู�บ�าน/ชุมชน............ ตําบล.......................... อําเภอแม�พริก จังหวัดลําปาง รหัสไปรษณยี� 52180 โทรศัพท�............................  
หมายเลขบัตรประจําตัวคนพิการ/ประชาชน ท่ียื่นคําขอ [[[[ 
ประเภทความพิการ     ความพิการทางการเห็น     ความพิการทางสติป?ญญา 

     ความพิการทางการได�ยินหรือสื่อความหมาย    ความพิการทางการเรียนรู� 
     ความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร�างกาย   ความพิการทางออทิสติก 
     ความพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม 

สถานภาพสมรส  โสด  สมรส  หม�าย  หย�าร�าง  แยกกันอยู�  อ่ืนๆ ................................................................... 
บุคคลอ�างอิงท่ีสามารถติดต�อ ได�..............................................................................................โทรศัพท. � .................................... 
ข�อมูลท่ัวไป : สถานภาพการรับสวัสดิการภาครัฐ  ยังไม�เคยได�รับเบ้ียยังชีพ  เคยได�รับ ย�ายภูมิลาํเนา เข�ามาอยู�ใหม�เมื่อ
............................................................................. 
 ได�รับเงินเบ้ียยังชีพผู�สูงอายุ ได�รับการสงเคราะห�เบ้ียยังชีพผู�ปRวยเอดส�  อ่ืนๆ (ระบุ) ................................................... 
 มีอาชีพ (ระบุ) .......................................................................................... รายได�ต�อเดือน (ระบุ)............................. (บาท) 
 มีความประสงค�รับการฝNกอาชีพ …………………………………………..………....…………………….............................. 
มีความประสงค�ขอรับเงินเบ้ียความพิการ ประจําปSงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยวิธีดังต�อไปน้ี(เลือก 1 วิธี) 
 รับเงินสดด�วยตนเอง  รับเงินสดโดยบุคคลท่ีได�รับมอบอํานาจจากผู�มสีิทธิ/ผู�ดูแล 
 โอนเข�าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู�มสีิทธิ  โอนเข�าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลท่ีได�รบัมอบอํานาจจาก/ผู�มสีิทธิ 
ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ�การเกษตร สาขา ............................................เลขท่ีบัญชี 
พร�อมแนบเอกสาร ดังน้ี 
 สําเนาบัตรประจาตัวคนพิการ  สําเนาทะเบียนบ�าน 
 สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (ในกรณผีู�ขอรับเงินเบ้ียความพิการประสงค�ขอรับเงินผ�านธนาคาร) 
 หนังสือมอบอํานาจพร�อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู�มอบอํานาจ ผู�ดูแลคนพิการ และผู�รับมอบอํานาจ (ในกรณีย่ืนคําขอฯ แทน) 

ข�าพเจ�าขอรับรองว�าข�าพเจ�าเป3นผู�มีคุณสมบัตคิรบถ�วนและข�อความดังกล�าวข�างต�นเป3นความจริงทุกประการ 
 

(ลงช่ือ). .................................................ผู�ยื่นคําขอ (ลงช่ือ). ................................................เจ�าหน�าท่ีผู�รับจดทะเบียน 
      (......................................................)            (.................................................) 

 
หมายเหตุ : ให�ขีดฆ�าข�อความท่ีไม�ต�องการออก และทําเครื่องหมาย �ในช�อง  หน�าข�อความท่ีต�องกา ร 

เฉพาะกรณีคนพิการมอบอํานาจหรือผู�ดูแลคนพิการลงทะเบียนแทน : ผู�ยื่นคําขอฯ แทน ตามหนังสือมอบอํานาจเก่ียวข�องกับ  
คนพิการท่ีขอข้ึนทะเบียน โดยเป3น  บิดา [ มารดา  บุตร  สามี[ ภรรยา  พ่ีน�อง  ผู�ดูแลคนพิการตามระเบียบฯ 
ช่ือ –สกุล (ผู�รับมอบอํานาจ/ผู�ดูแลคนพิการ ).................................................................................................................................
เลขประจําตัวประชาชน[[[[ ท่ีอยู�.............................................................................................. 
...............................................................................................................................โทรศัพท�.................................... 
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ความเห็นเจ�าหน�าท่ีผู�รับจดทะเบียน 
เรียน คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ 
       ได�ตรวจสอบคุณสมบัติของ นาย/นาง/นางสาว/ 
.................................................................................... 
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน 
[[[[ แล�ว 
 เป3นผู�มีคุณสมบัติครบถ�วน 
 เป3นผู�ท่ีขาดคุณสมบัติ เนื่องจาก 
.................................................................................... 
.................................................................................... 
 
 

(ลงชื่อ ) ............................................... 
           (..............................................) 
             เจ�าหน�าท่ีผู�รับจดทะเบียน 
 

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ 
เรียน นายกองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก 
คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติได�ตรวจสอบแล�ว 
มีความเห็นดังนี้ 
 สมควรรับข้ึนทะเบียน  ไม�สมควรรับข้ึนทะเบียน 
 
กรรมการ (ลงชื่อ)...................................................... 
                    (...................................................) 
 
กรรมการ (ลงชื่อ) .................................................... 
                    (...................................................) 
 
กรรมการ (ลงชื่อ) .................................................. 
                    (..................................................) 
 

 

คําส่ัง 
                รับข้ึนทะเบียน  ไม�รับข้ึนทะเบียน  อ่ืน ๆ............................................................................ 
............................................................................................................................................................................... 
 
                                  (ลงชื่อ) .................................................................................. 
                                                          ( นายถนอมชัย ทิชัย ) 
                                                 นายกองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก 
                                 วนั/เดือน/ปS............................................................................ 
 
 
 
ตัดตามรอยเส�นประ ให�คนพิการท่ียื่นคําขอลงทะเบียนเก็บไว� 
............................................................................................................................................................................. 
ยื่นแบบคําขอลงทะเบียนเม่ือวันท่ี............. เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ........... ทะเบียนเลขท่ี..................../........... 

การลงทะเบียนครั้งนี้ เพ่ือขอรับเงินเบ้ียความพิการ ประจําปSงบประมาณ พ.ศ. ........... โดยจะได�รับ
เงินเบ้ียเบ้ียความพิการต้ังแต�เดือนตุลาคม...............ถึง เดือนกันยายน............ในอัตราแบบข้ันบันได ภายใน
วันท่ี 10 ของทุกเดือนกรณีผู�พิการย�ายภูมิลําเนาไปอยู�ท่ีอ่ืน (ต้ังแต�วันท่ี 1 ธันวาคม ............. ถึง วันท่ี 30 
พฤศจิกายน ..............) จะต�องไปลงทะเบียนยื่นคําขอรับเงินเบ้ียความพิการ ณ ท่ีองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน
แห�งใหม�ภายในเดือนพฤศจิกายน ............ท้ังนี้เพ่ือเป3นการรักษาสิทธิให�ต�อเนื่อง 
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หนังสือมอบอํานาจ 

ท่ี ......................................................... 
วันท่ี.......... เดือน........................ พ.ศ. ............... 

โดยหนังสือฉบับนี้ข�าพเจ�า.....................................................ซ่ึงเป3นผู�ถือบัตร......................................... 
เลขท่ี.............................. ออกให� ณ ............................... เม่ือวันท่ี.............................. อยู�บ�านเลขท่ี.................. 
หมู�ท่ี................... ตรอก/ซอย............................. ถนน.......................... แขวง/ตําบล......................................... 
เขต/อําเภอ....................................... จังหวัด............................................... 
ขอมอบอํานาจให�.............................................................. ซ่ึงเป3นผู�ถือบัตร......................................................... 
เลขท่ี................................... ออกให� ณ.............................. เม่ือวันท่ี..............................อยู�บ�านเลขท่ี................. 
หมู�ท่ี.............. ตรอก/ซอย............................... ถนน............................. แขวง/ตําบล.......................................... 
เขต/อําเภอ....................................... จังหวัด............................................... 

เป3นผู�มีอํานาจ 
 ยื่นคําขอลงทะเบียนรับเงินเบ้ียยังชีพผู�สูงอายุในปSงบประมาณ พ.ศ. ....... แทนข�าพเจ�าจนเสร็จการ 
 ยื่นคําขอลงทะเบียนรับเงินเบ้ียความพิการ ในปSงบประมาณ พ.ศ. .......... แทนข�าพเจ�าจนเสร็จการ 

ข�าพเจ�าขอรับผิดชอบในการท่ีผู�รับมอบอํานาจได�กระทําไปตามหนังสือมอบอํานาจนี้เสมือนว�าข�าพเจ�าได�
กระทําด�วยตนเองท้ังสิ้น 
เพ่ือเป3นหลักฐานข�าพเจ�าได� ลงลายมือชื่อ / ลายพิมพ�นิ้วมือ ไว�เป3นสําคัญต�อหน�าพยานแล�ว 
 

ลงชื่อ...............................................ผู�มอบอํานาจ 
        (……………………………….…) 
 
ลงชื่อ................................................ผู�รับมอบอํานาจ   
         (……………………………….…) 
 
ลงชื่อ.................................................พยาน 
        (……………………………….…) 

 
ลงชื่อ.................................................พยาน 
        (……………………………….…) 
 
 

*หมายเหตุ ผู�รับมอบอํานาจต�องแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนพร�อมลงนามรับรอง 
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ใบมอบฉันทะ 

ท่ี ......................................................... 
วันท่ี........ เดือน............................ พ.ศ. ............. 

โดยหนังสือฉบับนี้ข�าพเจ�า............................................................ อายุ.............ปS อยู�บ�านเลขท่ี............. 
หมู�ท่ี................... บ�าน.............................................................. ตําบล................ อําเภอแม�พริก จังหวัดลําปาง 
ซ่ึงเปDน  1. กรณีรับเงินเบ้ียยังชีพผู�สูงอายุ 

 ผู�สูงอายุท่ีมีสิทธิรับเงินเบ้ียยังชีพผู�สูงอายุ 
2. กรณีรับเงินเบ้ียความพิการ (เลือกเพียง 1 ข�อ) 
 คนพิการท่ีมีสิทธิรับเงินเบ้ียความพิการ 
 ผู�ดูแลคนพิการ ซ่ึงคนพิการชื่อ...................................................... อยู�บ�านเลขท่ี.......... หมู�ท่ี........... 

บ�าน............................................................................ ตําบล............................... อําเภอแม�พริก  จังหวัดลําปาง 
เป3นผู�มีสิทธิรับเงินเบ้ียความพิการ 

ขอมอบฉันทะให� นาย/นาง/นางสาว.................................................... อายุ...........ปS อยู�บ�านเลขท่ี....... 
หมู�ท่ี................... บ�าน................................................ ตําบล............................... อําเภอแม�พริก  จังหวัดลําปาง 
ซ่ึงมีความเก่ียวข�องเป3น............................................. ของข�าพเจ�า ดําเนินการ ดังนี้ 
 เป3นผู�รับเงินเบ้ียยังชีพผู�สูงอายุแทนข�าพเจ�าทุกเดือน ประจําปSงบประมาณ พ.ศ. ............................ 
 เป3นผู�รับเงินเบ้ียความพิการแทนข�าพเจ�าทุกเดือน ประจําปSงบประมาณ พ.ศ. ................................. 

ข�าพเจ�าขอรับผิดชอบในการท่ีผู�รับมอบฉันทะได�กระทําไปตามใบมอบฉันทะนี้เสมือนว�าข�าพเจ�าได� 
กระทําด�วยตนเองท้ังสิ้น 

เพ่ือเป3นหลักฐานข�าพเจ�าได� ลงลายมือชื่อ / ลายพิมพ�นิ้วมือ ไว�เป3นสําคัญต�อหน�าพยานแล�ว 

 
ลงชื่อ.................................................ผู�มอบ ฉันทะ 
         (……………………………….…) 
 
ลงชื่อ.................................................ผู�รับมอบฉันทะ 

                        (……………………………….…) 
 

ลงชื่อ.................................................พยาน 
                  (……………………………….…) 

 
ลงชื่อ.................................................พยาน 
        (……………………………….…) 
 

*หมายเหตุ ผู�รับมอบฉันทะต�องแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนพร�อมลงนามรับรอง 
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บทท่ี 4 
การย่ืนคําร�องขอเงินเบี้ยยังชีพผู�ปMวยเอดส� 

 
ข้ันตอนการย่ืนคําร�องขอรับเงินเบ้ียยังชีพผู�ปMวยเอดส� 

ให�ผู�ปRวยเอดส�ท่ีมีคุณสมบัติครบถ�วนตามระเบียบฯ และมีความประสงค�จะขอรับการสงเคราะห�ให�ยื่น 
คําขอต�อองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก กรณีไม�สามารถเดินทางมายื่นคําขอรับการสงเคราะห�ด�วยตนเองได� 
จะมอบอํานาจให�ผู�อุปการะมาดําเนินการก็ได� 

(1) ผู�ปRวยเอดส�ยื่นคําขอตามแบบพร�อมเอกสารหลักฐาน ต�อองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน ณ องค�การ
บริหารส�วนตําบลแม�พริก ด�วยตนเอง หรือมอบอํานาจให�ผู�อุปการะมาดําเนินการก็ได� 

(2) ผู�ปRวยเอดส�รับการตรวจสภาพความเป3นอยู� คุณสมบัติ ว�าสมควรได�รับการสงเคราะห�หรือไม� โดย 
พิจารณาจากความเดือดร�อน เป3นผู�ท่ีมีป?ญหาซํ้าซ�อน หรือเป3นผู�ท่ีอยู�อาศัยอยู�ในพ้ืนท่ีห�างไกล ทุรกันดาร ยาก 
ต�อการเข�าถึงบริการของรัฐ 

(3) กรณีผู�ปRวยเอดส�ท่ีได�รับเบ้ียยังชีพย�ายท่ีอยู� ถือขาดคุณสมบัติตามนัยแห�งระเบียบต�องไปยื่นความ 
ประสงค�ต�อองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินแห�งใหม�ท่ีตนย�ายไปเพ่ือพิจารณาใหม� 
 
 
 
 

 

คุณสมบัติของผู�มีสิทธิย่ืนคําร�องขอรับเงินเบ้ียยังชีพผู�ปMวยเอดส� 
ผู�ปRวยเอดส�ท่ีมีสิทธิลงทะเบียนขอรับเงินเบ้ียยังชีพผู�ปRวยเอดส�ต�องมีคุณสมบัติดังนี้ 
(1) เป3นผู�ปRวยเอดส�ท่ีแพทย�ได�รับรองและทําการวินิจฉัยแล�ว 
(2) มีภูมิลําเนาอยู�ในเขตพ้ืนท่ีองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก 
(3) มีรายได�ไม�เพียงพอแก�การยังชีพ หรือถูกทอดท้ิง หรือขาดผู�อุปการะเลี้ยงดู หรือไม�สามารถ

ประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได� ในการขอรับการสงเคราะห�ผู�ปRวยเอดส�ท่ีได�รับความเดือดร�อนกว�า หรือผู�ท่ีมี
ป?ญหาซํ้าซ�อน หรือผู�ท่ีอยู�อาศัยอยู�ในพ้ืนท่ีห�างไกลทุรกันดาร ยากต�อการเข�าถึงบริการของรัฐ เป3นผู�ได�รับการ
พิจารณาก�อน 

คุณสมบัติของผู�มีสิทธิได�รับเบ้ียยังชีพผู�ปMวยเอดส� 
(1) เป3นผู�ปRวยเอดส�ท่ีแพทย�ได�รับรองและทําการวินิจฉัยแล�ว 
(2) มีภูมิลําเนาอยู�ในเขตพ้ืนท่ีองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก 
(3) มีรายได�ไม�เพียงพอแก�การยังชีพ หรือถูกทอดท้ิง หรือขาดผู�อุปการะเลี้ยงดู หรือไม�สามารถระกอบ

อาชีพเลี้ยงตนเองได� ในการขอรับการสงเคราะห�ผู�ปRวยเอดส�ท่ีได�รับความเดือดร�อนกว�า หรือผู�ท่ีมีป?ญหาซํ้าซ�อน 
หรือผู�ท่ีอยู�อาศัยในพ้ืนท่ีห�างไกลทุรกันดาร ยากต�อการเข�าถึงบริการของรัฐ เป3นผู�ได�รับการพิจารณาก�อน 
 
 
 

**ในกรณีท่ีมีผู�รับมอบอํานาจไปลงทะเบียนแทน เจ�าหน�าท่ีผู�รับผิดชอบต�องพิจารณาด�วยความ
ละเอียดรอบคอบ เพ่ือมิให�มีการทุจริต สวมสิทธิ หรือหลอกลวงผู�ปRวยเอดส�** 
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เอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําร�องขอรับเงินเบ้ียยังชีพปMวยเอดส� 
ผู�ปRวยเอดส�หรือผู�รับมอบอํานาจท่ีมายื่นคําร�อง ต�องเตรียมเอกสารหลักฐาน ดังนี้ 
(1) ใบรับรองแพทย�ซ่ึงออกให�โดยสถานพยาบาลของรัฐ ท่ีระบุว�าปRวยเป3นโรคเอดส� 
(2) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 1 ฉบับ 
(3) สําเนาทะเบียนบ�าน จํานวน 1 ฉบับ 
(4) สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร กรณีขอรับเงินผ�านธนาคาร จํานวน 1 ฉบับ 
(5) หนังสือมอบอํานาจ (กรณีมอบอํานาจให�ผู�อ่ืนดําเนินการแทน) จํานวน 1 ฉบับ 
(6) บัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอ่ืนท่ีออกให�โดยหน�วยงานของรัฐท่ีมีรูปถ�ายพร�อมสําเนาของรับ

มอบอํานาจ (กรณีมอบอํานาจให�ผู�อ่ืนดําเนินการแทน) จํานวน 1 ชุด 

การแจ�งความประสงค�ขอรับเงิน 
ในการยื่นคําร�องขอรับเงินเบ้ียยังชีพปRวยเอดส� ผู�ปRวยเอดส�จะต�องแสดงความประสงค�ขอรับเงินเบ้ียยัง

ชีพผู�ปRวยเอดส�โดยวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังต�อไปนี้ 
(1) รับเงินสดด�วยตนเอง 
(2) รับเงินสดโดยบุคคลท่ีได�รับมอบอํานาจจากผู�มีสิทธิ 
(3) โอนเงินเข�าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู�มีสิทธิ 

ช�องทางการรับเงินเบ้ียยังชีพผู�ปMวยเอดส� 
รับเงินสด 

ผู�ปRวยเอดส� หรือผู�รับมอบอํานาจสามารถเดินทางมารับเงินเบ้ียยังชีพได�ตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ี
องค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริกกําหนดออกให�บริการ เช�น ศาลาออเนกประสงค�ประจําหมู�บ�าน หรือท่ีทํา
การกํานัน/ผู�ใหญ�บ�าน(สถานท่ีข้ึนอยู�กับความเหมาะสม) โดยจะมีการประชาสัมพันธ�แจ�งให�ทราบล�วงหน�ากรณี
ท่ีไม�สามารถเดินทางไปรับเงินเบ้ียยังชีพได� ตามท่ีองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริกออกบริการ สามารถ
เดินทางมารับเงินเบ้ียยังชีพได�ท่ี งานสวัสดิการสังคม สํานักปลัด  องค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก ในวัน
เดียวกัน 
รับเงินผ�านธนาคาร 

องค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริกจะดําเนินการโอนเงินเบ้ียยังชีพเข�าบัญชีธนาคารในนามของผู�ปRวย
เอดส�ภายในวันท่ี 10 ของทุกเดือน 
การส้ินสุดการได�รับเงินเบ้ียยังชีพผู�ปMวยเอดส� 

สิทธิของผู�ได�รับเงินเบ้ียยังชีพจะสิ้นสุดลงในกรณีดังต�อไปนี้ 
(1) ถึงแก�กรรม 
(2) ย�ายภูมิลําเนาไปนอกเขตองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก 
(3) แจ�งสละสิทธิการขอรับเงินเบ้ียยังชีพผู�ปRวยเอดส�เป3นหนังสือต�อองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินท่ีตนมี 

สิทธิได�รับเงินเบ้ียความพิการ 
(4) ขาดคุณสมบัติตามข�อ 6 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยการจ�ายเงินสงเคราะห�เพ่ือการ

ยังชีพขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน พ.ศ. 2548 ดังนี้ 
1. มีภูมิลําเนาอยู�ในเขตพ้ืนท่ีองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 
2. มีรายได�ไม�เพียงพอแก�การยังชีพ หรือถูกทอดท้ิง หรือขาดผู�อุปการะเลี้ยงดูหรือไม�สามารถประกอบ

อาชีพเลี้ยงตนเองได� 
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ตารางแสดงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงาน 
การรับคําร�องขอรับเงินเบ้ียยังชีพผู�ปMวยเอดส� 

 
ข้ันตอน ระยะเวลา และส�วนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี 
ประเภทข้ันตอน 

 
รายละเอียดของข้ันตอนการ 

บริการ 
ระยะเวลา 
ให�บริการ 

หน�วยงานท่ี 
รับผิดชอบ 

หมาย 
เหตุ 

1 การตรวจสอบ 
เอกสาร 
 

ผู�ท่ีประสงค�จะขอรับการ 
สงเคราะห�หรือผู�รับมอบ 
อํานาจยื่นคําขอพร�อม 
เอกสารหลักฐานและ 
เจ�าหน�าท่ีตรวจสอบคําร�อง 
ขอลงทะเบียนและเอกสาร 
หลักฐานประกอบ 

45 นาที องค�การบริหาร
ส�วนตําบล 
แม�พริก 
 

 

2 การพิจารณา 
 

ออกใบนัดหมายตรวจสภาพ 
ความเป3นอยู�และคุณสมบัติ 
 

15 นาที องค�การบริหาร
ส�วนตําบล 
แม�พริก 
 

 

3 การพิจารณา ตรวจสภาพความเป3นอยู�และ 
คุณสมบัติของผู�ท่ีประสงค�รับ 
การสงเคราะห� 
 

3 วัน องค�การบริหาร
ส�วนตําบล 
แม�พริก 

 

4 การพิจารณา จัดทําทะเบียนประวัติพร�อม 
เอกสารหลักฐานประกอบ 
ความเห็นเพ่ือเสนอผู�บริหาร 
พิจารณา 
 

3 วัน องค�การบริหาร
ส�วนตําบล 
แม�พริก 

 

5 การพิจารณา พิจารณาอนุมัติ 7 วัน องค�การบริหาร
ส�วนตําบล 
แม�พริก 

 

 
ระยะเวลาดําเนินการรวม 14 วัน 
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รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ 
เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหน�วยงานภาครัฐ 
 
ท่ี 
 

รายการเอกสาร 
ยืนยันตัวตน 

หน�วยงานภาครัฐ 
ผู�ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หน�วยนับ 
เอกสาร 

หมาย 
เหตุ 

1 บัตรประจําตัว 
ประชาชนหรือ 
บัตรอ่ืนท่ีออกให� 
โดยหน�วยงาน 
ของรัฐท่ีมีรูปถ�าย 
พร�อมสําเนา 

[ 1 1 ฉบับ (พร�อม 
ลงนาม 
รับรอง 
สําเนา 
ถูกต�อง) 

2) สําเนาทะเบียนบ�าน [ 1 1 ฉบับ (พร�อม 
ลงนาม 
รับรอง 
สําเนา 
ถูกต�อง) 

 
เอกสารอ่ืนๆ สําหรับยื่นเพ่ิมเติม 
ท่ี 
 

รายการเอกสาร 
ย่ืนเพ่ิมเติม 

หน�วยงานภาครัฐ 
ผู�ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หน�วยนับ 
เอกสาร 

หมาย 
เหตุ 

1 ใบรับรองแพทย� [ 1 0 ฉบับ  
2 สมุดบัญชีเงินฝาก 

ธนาคารพร�อมสําเนา 
(กรณีท่ีผู�ขอรับเงิน
เบ้ียยังชีพประสงค� 
ขอรับเงินเบ้ียผู�ปRวย
เอดส�ผ�านธนาคาร) 

[ 1 1 ฉบับ (พร�อม 
ลงนาม 
รับรอง 
สําเนา 
ถูกต�อง) 

 
3 หนังสือมอบอํานาจ 

(กรณีมอบอํานาจให� 
ดําเนินการแทน) 

[ 1 0 ฉบับ (พร�อม 
ลงนาม 
รับรอง 
สําเนา 
ถูกต�อง) 
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ท่ี 
 

รายการเอกสาร 
ย่ืนเพ่ิมเติม 

หน�วยงานภาครัฐ 
ผู�ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หน�วยนับ 
เอกสาร 

หมาย 
เหตุ 

4 บัตรประจําตัว 
ประชาชนหรือบัตร
อ่ืนท่ีออกให�โดย
หน�วยงานของรัฐท่ีมี
รูปถ�ายพร�อมสําเนา
ของผู�รับมอบอํานาจ 
(กรณีมอบอํานาจ 
ให�ดําเนินการแทน) 

[ 1 1 ฉบับ (พร�อม 
ลงนาม 
รับรอง 
สําเนา 
ถูกต�อง) 

5 สมุดบัญชีเงินฝาก 
ธนาคารพร�อมสําเนา
ของผู�รับมอบอํานาจ
สําเนา (เฉพาะ 
หน�าท่ีแสดงชื่อและ
เลขบัญชี) 
(กรณีท่ีผู�ขอรับเงิน
เบ้ียยังชีพผู�ประสงค�
ขอรับเงินเบ้ียยังชีพ
ผู�สูงอายุประสงค�
ขอรับเงินเบ้ียยังชีพ
ผู�สูงอายุผ�านธนาคาร
ของผู�รับมอบอํานาจ) 

[ 1 1 ฉบับ (พร�อม 
ลงนาม 
รับรอง 
สําเนา 
ถูกต�อง) 
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ระยะเวลาดําเนินการรวม 14 นาที/ราย 
หมายเหตุ ย่ืนคําร�องในวัน เวลาปฏิบัติราชการ 

แผนผังแสดงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงาน 
(การรับลงทะเบียนรับเงินเบ้ียยังชีพผู�ปRวยเอดส�) 

 

ผู�ปRวยเอดส�หรือผู�รับมอบอํานาจ 
กรอกแบบคําขอฯ และยื่นคําขอฯ 
พร�อมเอกสารหลักฐานต�อ 
เจ�าหน�าท่ี 

(45 นาที/ราย) 
 

เจ�าหน�าท่ีผู�รับผิดชอบตรวจสอบเอกสาร
หลักฐาน/สัมภาษณ�/บันทึกข�อมูลเพ่ิมเติม 

(15 นาที/ราย) 

เอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอลงทะเบียน 
1. ใบรับรองแพทย�ซ่ึงออกให�โดยสถานพยาบาลของ
รัฐท่ีระบุว�าปRวยเป3นโรคเอดส� จํานวน 1 ฉบับ 
2. บัตรประชาชนพร�อมสําเนา จํานวน 1 ฉบับ  
3. ทะเบียนบ�านพร�อมสําเนา จํานวน 1 ฉบับ 
4. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร�อมสําเนา (เฉพาะ 
หน�าท่ีแสดงชื่อและเลขบัญชี) สําหรับกรณีท่ีผู�ขอรับ 
เงินเบ้ียผู�ปRวยเอดส�ประสงค�ขอรับเงินผ�านธนาคาร 
จํานวน 1 ฉบับ 
5. หนังสือมอบอํานาจ (กรณีมอบอํานาจให�ผู�อ่ืน 
ดําเนินการแทน) จํานวน 1 ฉบับ 
6. บัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอ่ืนท่ีออกให�โดย 
หน�วยงานของรัฐท่ีมีรูปถ�ายพร�อมสําเนาของผู�รับ 
มอบอํานาจ (กรณีมอบอํานาจให�ผู�อ่ืนดําเนินการ
แทน) จํานวน 1 ฉบับ 
 
*เอกสารท่ีเป3นสําเนาต�องลงนามรับรองสําเนาถูกต�อง 
 

เจ�าหน�าท่ีออกตรวจสภาพความเป3นอยู�และ
คุณสมบัติ 

(3 วัน/ราย) 
 

เสนอผู�บังคับบัญชา(ผู�บริหาร) พิจารณา
อนุมัติ/ลงนาม 

(7 วัน/ราย) 

บันทึกข�อมูลในระบบสารสนเทศการจัดการ
ฐานข�อมูลเบ้ียยังชีพขององค�กรปกครอง
ส�วนท�องถ่ิน 

ประกาศรายชื่อผู�มีสิทธิรับเงินเบ้ียยังชีพ
ผู�ปRวยเอดส� 
 

ค�าธรรมเนียม 
[ ไม�มี 
 

ผู�รับผิดชอบ 
งานสวัสดิการสังคม 

องค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก 
 

จัดทําทะเบียนประวัติพร�อมเอกสาร
หลักฐาน 

(3 วัน/ราย) 
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ระยะเวลาดําเนินการรวม 3 นาที/ราย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนผังแสดงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงาน 
(การจ�ายเงินเบ้ียยังชีพผู�ปRวยเอดส� กรณีรับเงินสด) 

 

ผู�ปRวยเอดส�หรือผู�รับมอบอํานาจแสดง
บัตรประจําตัวประชาชนต�อเจ�าหน�าท่ี 
 

เจ�าหน�าท่ีผู�รับผิดชอบตรวจสอบรายชื่อ 
จํานวนเงินท่ีได�รับ และให�ผู�ปRวยเอดส�
หรือผู�รับแทนลงชื่อรับเงิน 

(3 นาที/ราย) 
 

เอกสารหลักฐานสําหรับการรับเงินสด 
1. บัตรประชาชนผู�ปRวยเอดส�หรือผู�รับ
แทน (กรณีมอบอํานาจ) 
2. หนังสือมอบอํานาจ (กรณีมอบ
อํานาจ) 
ผู�รับผิดชอบ 

ผู�รับผิดชอบ 
งานสวัสดิการสังคม 

องค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก 
 

ค�าธรรมเนียม 
[ ไม�มี 
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แผนผังแสดงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงาน 
(การเบิก[จ�ายเงินเบ้ียยังชีพผู�ปRวยเอดส�) 

 

จัดทําบัญชีรายชื่อและบันทึกข�อความ 
(1 วัน) 

 

เสนอผู�บังคับบัญชาอนุมัติ 
 

จัดทําฎีกาเบิกจ�ายเงิน 
 

ตรวจฎีกา/จัดทําเช็คเบิกเงิน 
(กองคลัง) 
(1 วัน) 

 

รับเงินผ�านธนาคาร 
ภายในวันท่ี 1 – 10 ของทุกเดือน 

 

รับเงินสด 
ภายในวันท่ี 1 – 10 ของทุกเดือน 

 

เจ�าหน�าท่ีส�งเอกสารธนาคารโอนเงิน 
เบ้ียยังชีพเข�าบัญชีของผู�ปRวยเอดส� 

 

ผู�ปRวยเอดส�หรือผู�แทนแสดงบัตร 
ประจําตัวประชาชนต�อเจ�าหน�าท่ีเพ่ือ 

ตรวจสอบรายชื่อลงชื่อผู�รับเงิน 
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แบบฟอร�มประกอบการย่ืนคําร�องและรับเงินเบ้ียยังชีพผู�ปMวยเอดส� 
 

แบบคําขอรับการสงเคราะห� 
 

ลาดับท่ี......./........... วันท่ี.......... เดือน...................... พ.ศ. ........... 

เรียน นายกองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก 

ด�วย................................................................... เลขบัตรประจําตัวประชาชน........................................ 
เกิดวันท่ี......... เดือน........................ พ.ศ. ............. อายุ...........ปS มีชื่ออยู�ในทะเบียนบ�านเลขท่ี.......................... 
ถนน.......................... ตรอก/ซอย…………………………….. หมู�ท่ี.......... บ�าน.......................................................... 
ตําบล...................... อําเภอแม�พริก จังหวัดลําปาง รหัสไปรษณีย� 52180 

ขอแจ�งความประสงค� ขอรับการสงเคราะห�เงินสงเคราะห�เพ่ือการยังชีพผู�ปRวยเอดส� โดยขอให� 
รายละเอียดเพ่ิมเติม ดังนี้ 
1. ท่ีพักอาศัย 
( ) เป3นของตนเอง และมีลักษณะ ( ) ชํารุดทรุดโทรมมาก ( ) ชํารุดทรุดโทรมบางส�วน ( ) ม่ันคงถาวรดี 
( ) เป3นของ............................................................... เก่ียวข�องเป3น.................................................................. .. 
2. ท่ีพักอาศัยอยู�ห�างจากบ�านหลังท่ีใกล�ท่ีสุดเป3นระยะทาง.......................................สามารถเดินทางได� 
( ) สะดวก ( ) ลําบาก เนื่องจาก.......................................................................................................................... 
อยู�ห�างจากชุมชน/หมู�บ�านเป3นระยะทาง....................................................................สามารถเดินทางได� 
( ) สะดวก ( ) ลําบาก เนื่องจาก.......................................................................................................................... 
อยู�ห�างจากหน�วยบริการของรัฐท่ีใกล�ท่ีสุดเป3นระยะทาง............................................สามารถเดินทางได� 
( ) สะดวก ( ) ลําบาก เนื่องจาก......................................................................................................................... 
3. การพักอาศัย 
( ) อยู�เพียงลําพัง เนื่องจาก............................................................................................... มาประมาณ............... 
( ) พักอาศัยกับ................................................. รวม........คน เป3นผู�สามารถประกอบอาชีพได� จานวน.........คน 
มีรายได�รวม................บาท/เดือน ผู�ท่ีไม�สามารถประกอบอาชีพได�เนื่องจาก...................................................... 
4. รายได�[รายจ�าย 
มีรายได�รวม................บาท/เดือน แหล�งท่ีมาของรายได�..................................................................................... 
นําไปใช�จ�ายเป3นค�า............................................................................................................................................... 
บุคคลท่ีสามารถติดต�อได�................................................................................ สถานท่ีติดต�อเลขท่ี....................... 
ถนน.......................... ตรอก/ซอย…………………………….. หมู�ท่ี.......... บ�าน.......................................................... 
อําเภอ.................................. จังหวัด.................................. รหัสไปรษณีย�.............. โทรศัพท�.............................. 
โทรสาร................................. เก่ียวข�องเป3น.................................... 
ข�าพเจ�าขอรับรองว�าถ�อยคําท่ีให�ข�างต�นเป3นจริงทุกประการ 
 

..............................................ผู�ให�ถ�อยคา 
 (.........................................) 
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หนังสือมอบอํานาจ 

เขียนท่ี................................................................. 
วันท่ี.......... เดือน........................ พ.ศ. ............... 

เรียน นายกองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก 
ข�าพเจ�า................................................................................ซ่ึงเป3นผู�ถือบัตร.......................................... 

เลขท่ี................................. ออกให� ณ ............................... เม่ือวันท่ี........................... อยู�บ�านเลขท่ี.................. 
หมู�ท่ี................... ตรอก/ซอย............................ ถนน......................... แขวง/ตําบล............................................ 
เขต/อําเภอ....................................... จังหวัด............................................... 
ขอมอบอํานาจให�...................................................... ซ่ึงเป3นผู�ถือบัตร................................................................. 
เลขท่ี................................... ออกให� ณ.............................. เม่ือวันท่ี..............................อยู�บ�านเลขท่ี................. 
หมู�ท่ี.............. ตรอก/ซอย............................... ถนน............................ แขวง/ตําบล........................................... 
เขต/อําเภอ....................................... จังหวัด.............................................. เก่ียวข�องเป3น................................... 
เป3นผู�มีอํานาจ 
 แจ�งความประสงค�ขอรับเงินการสงเคราะห�เงินสงเคราะห�เพ่ือการยังชีพผู�ปRวยเอดส� 
 แจ�งความประสงค�ในการรับเงินสงเคราะห� โดยจ�ายให�แก�............................................................................ 
 เป3นเงินสด 
 โอนเข�าบัญชีเงินฝากธนาคาร............................................................ สาขา.................................. 
เลขท่ีบัญชี........................................................................................................................................... 
 แจ�งยืนยันความประสงค�จะขอรับเงินสงเคราะห�เพ่ือการยังชีพต�อไป 

ข�าพเจ�าขอรับผิดชอบในการท่ีผู�รับมอบอํานาจได�กระทําไปตามหนังสือมอบอํานาจนี้เสมือนว�าข�าพเจ�า 
ได�กระทําด�วยตนเองท้ังสิ้น 
เพ่ือเป3นหลักฐานข�าพเจ�าได� ลงลายมือชื่อ / ลายพิมพ�นิ้วมือ ไว�เป3นสําคัญต�อหน�าพยานแล�ว 
 

ลงชื่อ...............................................ผู�มอบอํานาจ 
         (……………………………….…) 
 
ลงชื่อ................................................ผู�รับมอบอํานาจ 
        (……………………………….…) 
 
ลงชื่อ.................................................พยาน 
        (……………………………….…) 
 
ลงชื่อ.................................................พยาน 
        (……………………………….…) 
 

*หมายเหตุ ผู�รับมอบอํานาจต�องแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนพร�อมลงนามรับรอง 
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หนังสือแสดงความประสงค�ในการรับเงินสงเคราะห� 
เขียนท่ี................................................................. 
วันท่ี........ เดือน............................ พ.ศ. ............. 

เรียน นายกองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก 

ตามท่ีมีการอนุมัติให�ข�าพเจ�า.............................................................. เป3นผู�มีสิทธิได�รับการสงเคราะห� 
เงินสงเคราะห�เพ่ือการยังชีพ.............................................................. ลําดับท่ี.............................................. นั้น 
ข�าพเจ�าของแจ�งความประสงค�ในการรับเงินสงเคราะห� ดังนี้ 

( ) เป3นเงินสด 
( ) โอนเข�าบัญชีเงินฝากธนาคาร............................................................ สาขา....................................... 
เลขท่ีบัญชี.............................................................................................................................................. 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และดําเนินการต�อไป 

ขอแสดงความนับถือ 

 
ลงชื่อ 
         (                         ) 
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บทท่ี 5 
การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ระบบติดตามประเมินผล 
เนื่องด�วยการติดตามและประเมินผลโครงการเป3นหน�าท่ีท่ีสําคัญอย�างหนึ่งในการดําเนินงานพัฒนา 

องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน ดังนั้น องค�การบริหารส�วนตําบลจําเป3นต�องทําหน�าท่ีติดตามและประเมินผลการ
พัฒนา สําหรับการติดตามและประเมินผลคู�มือปฏิบัติงานเบ้ียยังชีพผู�สูงอายุ เบ้ียความพิการ และเบ้ียยังชีพ
ผู�ปRวยเอดส�  ตามคําสั่งองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริกท่ี          /2559     ลงวันท่ี    ตุลาคม 2559  
แต�งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลคู�มือการปฏิบัติงานเบ้ียยังชีพ ประกอบด�วย 

1.  นายถนอมชัย  ทิชัย  นายกองค�การบริหารส�วนตําบล ประธานกรรมการ 
2. นางสาวสมหมาย ฟ?กเปSaยม หัวหน�าสํานักปลัด  กรรมการ 
3. นายนิรันดร�  ยะฟู  นักวิเคราะห�นโยบายและแผน กรรมการ 
4. นายโสฬส  มุ�ยแดง  นักพัฒนาชุมชน   กรรมการ/เลขานุการ 
5. นางสาวพันธิวา เอ้ืออารี ผู�ช�วยเจ�าพนักงานธุรการ  กรรมการ/ผู�ช�วยเลขานุการ 

แนวทางในการติดตามประเมินผลคู�มือปฏิบัติงานเบ้ียยังชีพผู�สูงอายุ เบ้ียความพิการ และเบ้ียยังชีพผู�ปMวย
เอดส�   

ให�คณะกรรมการติดตามและประเมินผลคู�มือการปฏิบัติงานเบ้ียยังชีพ มีหน�าท่ีในการดําเนินการ
ติดตามและประเมินผลคู�มือการปฏิบัติงาน เรื่องประเมินผลคู�มือการปฏิบัติงานเบ้ียยังชีพผู�สูงอายุ เบ้ียยังชีพ
ความพิการ และเบ้ียยังชีพผู�ปRวยเอดส�  กําหนดวิธีการติดตามและประเมินผลตลอดจนดําเนินการอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวข�องเพ่ือให�ทราบถึงผลการปฏิบัติงานเก่ียวกับเรื่องประเมินผลคู�มือการปฏิบัติงานเบ้ียยังชีพผู�สูงอายุ เบ้ีย
ยังชีพความพิการ และเบ้ียยังชีพผู�ปRวยเอดส�  และรายงานผลการติดตามและประเมินผลต�อนายกองค�การ
บริหารส�วนตําบลแม�พริก  

การติดตามและประเมินผลคู�มือปฏิบัติงานเบ้ียยังชีพผู�สูงอายุ เบ้ียความพิการ และเบ้ียยังชีพผู�ปMวยเอดส�   
จุดมุ�งหมายสําคัญของการประเมินผลคู�มือการปฏิบัติงาน เรื่องประเมินผลคู�มือการปฏิบัติงานเบ้ียยัง

ชีพผู�สูงอายุ เบ้ียยังชีพความพิการ และเบ้ียยังชีพผู�ปRวยเอดส�  คือ การประเมินว�ามีการนําคู�มือการปฏิบัติงาน 
ไปปฏิบัติอย�างแท�จริงเพียงใด และได�ผลเป3นอย�างไรเพ่ือท่ีสามารถวัดความสัมฤทธิ์ผลของคู�มือการปฏิบัติงาน
ได� ในขณะเดียวกันก็สามารถเก็บรวบรวมข�อมูลเพ่ือใช�เป3นสมมติฐานในการจัดทําคู�มือการปฏิบัติงานฉบับ
ต�อไปได� ดังนั้นการท่ีจะประเมินผลคู�มือการปฏิบัติงานเบ้ียยังชีพผู�สูงอายุ เบ้ียยังชีพความพิการ และเบ้ียยังชีพ
ผู�ปRวยเอดส�  ในภาพรวมได�จําเป3นต�องประเมินผลการปฏิบัติในแต�ละแนวทางการพัฒนาก�อน เพ่ือนําไปสู�การ
วัดความสําเร็จของคู�มือการปฏิบัติงาน ซ่ึงจะแสดงให�เห็นได�ว�าการให�บริการเป3นไปในแนวทางใดบรรลุ
วัตถุประสงค�ของการให�บริการหรือไม� ดังนั้นในข้ันต�น องค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก จึงต�องติดตาม
ประเมินผลคู�มือการปฏิบัติงานเบ้ียยังชีพผู�สูงอายุ เบ้ียยังชีพความพิการ และเบ้ียยังชีพผู�ปRวยเอดส�  ให�ได�ข�อมูล 
ข�อเท็จจริง อันนํามาสู�บทสรุปท่ีไม�บิดเบือนจากผลการปฏิบัติจริงท่ีเกิดข้ึน 
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เกณฑ�มาตรฐานและตัวช้ีวัดการประเมินผล 
การประเมินผลโครงการ จําเป3นต�องมีเกณฑ�และตัวชี้วัดเพ่ือเป3นเครื่องมือกําหนดกรอบทิศทางในการ

วิเคราะห�และประเมินผลโครงการ ประกอบด�วยเกณฑ�ท่ีสําคัญ 7 เกณฑ� ด�วยกันคือ 
1. เกณฑ�ความก�าวหน�า (Progress) 

เป3นการพิจารณาเปรียบเทียบผลของการดําเนินกิจกรรมกับเปGาหมายท่ีกําหนดตามแผน การ 
ประเมินความก�าวหน�ามุ�งท่ีจะตอบคําถามว�า การดําเนินกิจกรรมตามโครงการสอดคล�องกับวัตถุประสงค�ท่ี
กําหนดหรือไม� เป3นไปตามกรอบเวลาหรือไม�และประสบกับป?ญหาอุปสรรคอะไรบ�าง 

2. เกณฑ�ประสิทธิภาพ (Efficiency) 
การประเมินประสิทธิภาพเป3นการเปรียบเทียบผลลัพธ�ท่ีได� กับทรัพยากรท่ีใช�ไปในการดําเนินงาน 

ทรัพยากรท่ีใช�นอกจากงบประมาณแล�ว ยังหมายรวมถึงทรัพยากรมนุษย� ทรัพยากรทางการจัดการและเวลาท่ีใช�
ไปในการดําเนินงาน 

3. เกณฑ�ประสิทธิผล (Effectiveness) 
การประเมินประสิทธิผล เป3นเกณฑ�พิจารณาระดับการบรรลุวัตถุประสงค�เฉพาะด�าน โดยดูจาก 

ผลลัพธ�จากการดําเนินงาน ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของประชากรกลุ�มเปGาหมายตามโครงการ 
4. เกณฑ�ความสอดคล�อง (Relevance) 

เกณฑ�การประเมินความสอดคล�องมุ�งพิจารณาว�าวัตถุประสงค�ของโครงการสอดคล�องกับความ
ต�องการหรือสามารถแก�ไขป?ญหาตามท่ีกําหนดไว�แต�ต�นหรือไม� ซ่ึงจําเป3นต�องมีการประเมินความต�องการท่ี
แท�จริง ตลอดจนจะต�องตอบคําถามด�วยว�า แนวทางและกลยุทธ�ท่ีใช�ในการดําเนินงานสอดคล�องกับการแก�ไข
ป?ญหาท่ีเป3นจริงได�หรือไม� 

5. เกณฑ�ความย่ังยืน (Sustainability) 
เป3นเกณฑ�การพิจารณาท่ีสืบเนื่องจากความสอดคล�อง โดยพิจารณาระดับความต�อเนื่องของ 

กิจกรรมว�าจะสามารถดําเนินต�อไปได�โดยไม�มีการใช�งบประมาณจากภายนอกโครงการ ความสามารถในการ
เลี้ยงตัวเองได� นอกจากนี้ยังหมายรวมถึงความสามารถในการขยายกิจกรรมไปยังพ้ืนท่ีแห�งใหม� 

6. เกณฑ�ความเปDนธรรม (Equity) 
เป3นเกณฑ�ท่ีมุ�งให�เกิดความเป3นธรรมในสังคม (Social equity) โดยพิจารณาถึงผลลัพธ�และ

ผลกระทบจากการดําเนินโครงการ โดยยึดหลักการว�าประชากรกลุ�มเปGาหมายจะได�รับหลักประกันเรื่องความ
เป3นธรรม ความเสมอภาค ความท่ัวถึง ในการรับบริการ การจัดสรรคุณค�า (Values) และการกระจาย
ผลตอบแทนท่ีเสมอภาคเท�าเทียมกัน 

7. เกณฑ�ความเสียหายของโครงการ (Externalities) 
เป3นเกณฑ�ท่ีสําคัญในการประเมินโครงการเพ่ือเป3นหลักประกันว�า การดําเนินโครงการจะไม� 

ก�อให�เกิดความเสียหายหรือผลกระทบด�านลบต�อสังคม หรือชุมชน 
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บทท่ี 6 
ระบบการปgองกัน/การตรวจสอบเพ่ือปgองกันการละเว�น 

การปฏิบัติหน�าที่ในภารกิจหลัก 

ระบบการปgองกัน/การตรวจสอบเพ่ือปgองกันการละเว�นการปฏิบัติหน�าท่ีในภารกิจหลัก 

ป?จจุบันรัฐบาลได�มีมาตรการเน�นหนักเก่ียวกับการปGองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบใน
ภาคราชการและเสริมสร�างประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน�าท่ี รวมท้ังปฏิรูประบบบริหารราชการโดยการ
ปรับปรุงคุณภาพข�าราชการในการทางานโดยเน�นผลงาน การมีคุณภาพ ความซ่ือสัตย�สุจริต การมีจิตสํานึกใน
การให�บริการประชาชน สําหรับหน�วยงานท่ีมีหน�าท่ีหลักในการตรวจสอบการทุจริต เช�น สํานักงาน
คณะกรรมการปGองกันและปราบปรามการทุจริตแห�งชาติ สํานักงานการตรวจเงินแผ�นดิน เป3นต�น 

สําหรับคําว�า “ทุจริต” มีกฎหมายหลายฉบับท่ีกําหนดนิยามความหมายไว� เช�น ประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 1(1) “โดยทุจริต” หมายความว�าเพ่ือแสวงหาประโยชน�ท่ีมิควรได�โดยชอบด�วย
กฎหมายสําหรับตนเองหรือผู�อ่ืน 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว�าด�วยการปGองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 
2542 (แก�ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2550 และ ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2554) “ทุจริตต�อหน�าท่ี” หมายความว�า ปฏิบัติหรือละ
เว�นการปฏิบัติอย�างใดในตําแหน�งหรือหน�าท่ี หรือปฏิบัติหรือละเว�นการปฏิบัติอย�างใดในพฤติการณ�ท่ีอาจทํา
ให�ผู�อ่ืนเชื่อว�า มีตําแหน�งหรือหน�าท่ีท้ังท่ีตนมิได�มีตําแหน�งหรือหน�าท่ีนั้น หรือใช�อํานาจในตําแหน�งหรือหน�าท่ี 
ท้ังนี้ เพ่ือแสวงหาประโยชน�ท่ีมิควรได�โดยชอบสําหรับตนเองหรือผู�อ่ืน 

ในส�วนของการปฏิบัติหน�าท่ีราชการโดยทุจริต กําหนดไว�ในพระราชบัญญัติระเบียบ
ข�าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาตรา 85 (2) บัญญัติว�า การปฏิบัติหรือละเว�นการปฏิบัติหน�าท่ีราชการโดย
ทุจริต เป3นการกระทําผิดวินัยอย�างร�ายแรง มีโทษปลดออกหรือไล�ออก การทุจริตตามพระราชบัญญัติ
ข�าราชการพลเรือนนั้น มีหลักหรือองค�ประกอบท่ีพึงพิจารณา 4 ประการ คือ 

1. มีหน�าท่ีราชการท่ีต�องปฏิบัติราชการ ผู�มีหน�าท่ีจะปฏิบัติหน�าท่ีอยู�ในสถานท่ีราชการหรือ
นอกสถานท่ีราชการก็ได� ในกรณีท่ีไม�มีกฎหมายบังคับไว�โดยเฉพาะว�าต�องปฏิบัติในสถานท่ีราชการและการ
ปฏิบัติหน�าท่ีราชการนั้นไม�จําเป3นจะต�องปฏิบัติในวันและเวลาทํางานตามปกติ อาจปฏิบัติในวันหยุดราชการ
หรือนอกเวลาราชการก็ได� การพิจารณาว�ามีหน�าท่ีราชการหรือไม� มีแนวพิจารณาดังนี้ 

1.1 พิจารณาจากกฎหมายหรือระเบียบท่ีกําหนดหน�าท่ีไว�เป3นลายลักษณ�อักษรโดยระบุว�าผู�
ดํารงตําแหน�งใดเป3นพนักงานเจ�าหน�าท่ีในเรื่องใด 

1.2 พิจารณาจากมาตรฐานกําหนดตําแหน�ง ท่ี ก.พ. จัดทํา 
1.3 พิจารณาจากคําสั่งหรือการมอบหมายของผู�บังคับบัญชา 
1.4 พิจารณาจากพฤตินัย ท่ีสมัครใจเข�าผูกพันตนเอง ยอมรับเป3นหน�าท่ีราชการท่ีตนต�อง

รับผิดชอบ เช�น ก.พ. ได�พิจารณา เรื่องประจําแผนกธุรการของโรงพยาบาลซ่ึงไม�มีหน�าท่ีรับส�งเงินแต�ได�รับฝาก
เงินจากพยาบาลอนามัยผู�มีหน�าท่ีรับส�งเงิน และการรับฝากเงินนั้นมิใช�รับฝากเงินฐานะส�วนตัว แต�มีลักษณะ
เป3นการรับฝากเป3นทางราชการเพ่ือนาไปส�งลงบัญชีโดยได�เซ็นรับหลังใบเสร็จรับเงินว�า “ได�รับเงินไปแล�ว” 
เช�นนี้ ก.พ. วินิจฉัยว�าประจําแผนกผู�นั้นมีหน�าท่ีราชการท่ีต�องนาเงินส�งลงบัญชี เม่ือไม�นําเงินส�งลงบัญชีและนํา
เงินไปใช�ส�วนตัว ถือ เป3นการทุจริตต�อหน�าท่ีราชการ 
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2. ได�ปฏิบัติหน�าท่ีราชการโดยมิชอบหรือละเว�นการปฏิบัติหน�าท่ีราชการโดยมิชอบ 
“ปฏิบัติหน�าท่ีราชการ” หมายความว�า ได�มีการกระทําลงไปแล�ว 
“ละเว�นการปฏิบัติหน�าท่ีราชการ” หมายความว�า มีหน�าท่ีราชการท่ีต�องปฏิบัติแต�ผู�นั้นไม�

ปฏิบัติหรืองดเว�นไม�กระทําการตามหน�าท่ี การท่ีไม�ปฏิบัติหรืองดเว�นไม�กระทําการตามหน�าท่ีนั้นจะเป3น
ความผิดฐานทุจริตต�อหน�าท่ีราชการก็ต�อเม่ือได�กระทําโดยเป3นการจงใจท่ีจะไม�ปฏิบัติการตามหน�าท่ี โดย
ปราศจากอํานาจหน�าท่ีจะอ�างได�ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบหรือข�อบังคับ แต�ถ�าเป3นเรื่องปล�อยปละ ละเว�นก็
ยังถือไม�ได�ว�าเป3นการละเว�นการปฏิบัติหน�าท่ีราชการท่ีจะเป3นความผิดฐานทุจริตต�อหน�าท่ีราชการส�วนจะเป3น
ความผิดฐานใดต�องพิจารณาข�อเท็จจริงเป3นเรื่องๆไป 

“มิชอบ” หมายความว�า ไม�เป3นไปตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ คําสั่งของ
ผู�บังคับบัญชา มติของคณะรัฐมนตรีแบบธรรมเนียมของราชการหรือทํานองคลองธรรม 

3. เพ่ือให�ตนเองหรือผู�อ่ืนได�ประโยชน�ท่ีมิควรได� 
“ผู�อ่ืน” หมายถึงใครก็ได�ท่ีจะได�รับประโยชน�จากการท่ีราชการผู�นั้นปฏิบัติ หรือไม�ปฏิบัติ

หน�าท่ีโดยมิชอบ 
“ประโยชน�” หมายถึง สิ่งท่ีได�รับอันเป3นคุณแก�ผู�ได�รับ ซ่ึงอาจเป3นทรัพย�สินหรือประโยชน�

อย�างอ่ืนท่ีมิใช�ทรัพย�สิน เช�น การได�รับบริการ เป3นต�น 
“มิควรได�” หมายถึง ไม�มีสิทธิ์โดยชอบธรรมท่ีจะได�รับประโยชน�ใดๆ ตอบแทนจากการ

ปฏิบัติหน�าท่ีนั้น 
4. โดยมีเจตนาทุจริต การพิจารณาว�าการกระทําใดเป3นการทุจริตต�อหน�าท่ีราชการหรือไม�

นั้นจะต�องพิจารณาลงไปถึงเจตนาของผู�กระทําด�วยว�ามีเจตนาทุจริตหรือมีจิตอันชั่วร�ายคิดเป3นโจร ในการ
ปฏิบัติหน�าท่ีราชการหรือละเว�นการปฏิบัติหน�าท่ีราชการโดยมุ�งท่ีจะให�ตนเองหรือผู�อ่ืนได�รับประโยชน�ท่ีมิควร
ได�ซ่ึงหากการสอบสวนพิจารณาได�ว�า ข�าราชการผู� อ่ืนใดกระทําผิดวินัยฐานทุจริตต�อหน�าท่ีราชการ 
คณะรัฐมนตรีได�มีมติเม่ือวันท่ี 21 ธันวาคม 2536 ว�าการลงโทษผู�กระทําผิดวินัยฐานทุจริตต�อหน�าท่ีราชการ 
ซ่ึงควรลงโทษเป3นไล�ออกจากราชการนําเงินท่ีทุจริตไปแล�วมาคืนหรือมีเหตุอันควรปราณีอ่ืนใดไม�เป3นเหตุ
ลดหย�อนโทษ ตามนัยหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ท่ี นร.0205/ว.234 ลงวันท่ี 24 ธันวาคม 2536 
รวมท้ังอาจจะถูกยึดทรัพย�และดําเนินคดีอาญา เนื่องจากเป3นความผิดมูลฐาน ตามมาตรา 3(5) แห�ง
พระราชบัญญัติปGองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 และความผิดอาญาฐานเป3นเจ�าพนักงานปฏิบัติ
หรือปฏิบัติหน�าท่ีราชการโดยมิชอบ เพ่ือให�เกิดความเสียหายแก�ผู�หนึ่งผู�ใดหรือปฏิบัติละเว�นการปฏิบัติหน�าท่ี
โดยทุจริต ตามมาตรา 157 แห�งประมวลกฎหมายอาญา ซ่ึงต�องระวางโทษจําคุกต้ังแต�หนึ่งปSถึงสิบปS หรือ
ปรับต้ังแต�สองพันถึงสองหม่ืนบาทหรือท้ังจําท้ังปรับ 

หากข�าราชการผู�ใดกระทําผิดวินัยฐานทุจริตก็จะต�องถูกลงโทษไล�ออกสถานเดียว รวมท้ังอาจ 
จําคุกและยึดทรัพย� ดังนั้น ข�าราชการทุกคนควรพึงละเว�นการทุจริตต�อหน�าท่ีราชการโดยเห็นแก�ประโยชน�ของ
ประเทศชาติเป3นสําคัญ ให�สมกับการเป3นข�าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู�หัว 

องค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก ได�เล็งเห็นความสําคัญของป?ญหาการละเว�นการปฏิบัติงาน
ซ่ึงเป3นป?ญหาท่ีทําให�เกิดผลกระทบและความเสียหายต�อพ่ีน�องประชาชนท้ังทางอ�อมและทางตรง ทําให�
ผลประโยชน�ไม�ตกถึงมือประชาชนอย�างแท�จริง องค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริกจึงมีเจตนารมณ�ร�วมกันใน
การดําเนินงานให�เกิดความโปร�งใส เป3นธรรม และสามารถตรวจสอบได�เพ่ือให�องค�กรเป3นหน�วยงานในการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจให�เกิดผลตามเปGาประสงค�เพ่ือประโยชน�ต�อประชาชนในพ้ืนท่ีอย�างแท�จริง 
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ความสําเร็จหรือล�มเหลวของปฏิบัติงานตามภารกิจใด ๆก็ตาม ข้ึนอยู�กับการบริหารงาน 
กล�าวคือการบริหารงานท่ีดีจะช�วยให�การดําเนินงานตามโครงการมีประสิทธิภาพ สามารถบรรลุตาม
วัตถุประสงค�ในแต�ละข้ันตอนของการดําเนินงาน และในทางตรงข�าม แม�ว�าการปฏิบัติงานตามภารกิจนั้น ๆ 
จะออกแบบไว�ดี มีความเป3นไปได�ทางเทคนิค งบประมาณ และเง่ือนไขอ่ืนใดในระดับสูงก็ตามแต�ถ�าการบริหาร
จัดการไม�ดีการปฏิบัติงานตามภารกิจนั้นก็ไม�สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค�ได� 
 
 
 

องค�การบริหารส�วนตําบลได�กําหนดมาตรฐานจริยธรรมอันเปDนค�านิยมหลัก ดังนี้ 

พระราชกฤษฎีกาว�าด�วยหลักเกณฑ�และวิธีการบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดี พ.ศ.2546 
hหมวด 5 การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน มาตรา29 ในการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวข�องกับการบริการ

ประชาชนหรือการติดต�อประสานงานระหว�างส�วนราชการด�วยกัน ให�ส�วนราชการแต�ละแห�งจัดทําแผนภูมิ
ข้ันตอนและระยะเวลาการดําเนินการรวมท้ังรายละเอียดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข�องในแต�ละข้ันตอนเปoดเผยไว� ณ ท่ีทํา
การของส�วนราชการและในระบบเครือข�ายสารสนเทศของส�วนราชการ เพ่ือให�ประชาชนหรือผู�ท่ีเก่ียวข�องเข�า
ตรวจดูได� 

hหมวด 6 การปรับปรุงภารกิจของส�วนราชการ มาตรา33 ให�ส�วนราชการจัดให�มีการทบทวนภารกิจ
ของตนว�าภารกิจใดมีความจําเป3นหรือสมควรท่ีจะได�ดําเนินการต�อไปหรือไม� โดยคํานึงถึงแผนการบริหาร
ราชการแผ�นดิน นโยบายของคณะรัฐมนตรี กําลังเงินงบประมาณของประเทศ ความคุ�มค�าของภารกิจและ
สถานการณ�อ่ืนประกอบกัน 

hหมวด 7 การอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความต�องการของประชาชนมาตรา 37 ในการ 
ปฏิบัติราชการท่ีเก่ียวข�องกับการบริการประชาชนหรือติดต�อประสานงานในระหว�างส�วนราชการด�วยกัน     
ให�ส�วนราชการกําหนดระยะเวลาแล�วเสร็จของงานแต�ละงานและประกาศให�ประชาชนและข�าราชการทราบ
เป3นการท่ัวไป ส�วนราชการใดมิได�กําหนดระยะเวลาแล�วเสร็จของงานใดและ ก.พ.ร. พิจารณาเห็นว�างานนั้น  
มีลักษณะท่ีสามารถกําหนดระยะเวลาแล�วเสร็จได� หรือส�วนราชการได�กําหนดระยะเวลาแล�วเสร็จไว�          
แต� ก.พ.ร.เห็นว�าเป3นระยะเวลาท่ีล�าช�าเกินสมควร ก.พ.ร. จะกําหนดเวลาแล�วเสร็จให�ส�วนราชการนั้นต�อง
ปฏิบัติก็ได� มาตรา 42 เพ่ือให�การปฏิบัติราชการเป3นไปอย�างมีประสิทธิภาพและเกิดความสะดวกรวกเร็ว     
ให�ส�วนราชการท่ีมีอานาจออกกฎระเบียบ ข�อบังคับหรือประกาศ เพ่ือใช�บังคับกับส�วนราชการอ่ืน มีหน�าท่ี
ตรวจสอบว�ากฎ ระเบียบ ข�อบังคับ หรือประกาศนั้น เป3นอุปสรรคหรือก�อให�เกิดความยุ�งยาก ซํ้าซ�อน หรือ
ความล�าช�า ต�อการปฏิบัติหน�าท่ีของส�วนราชการอ่ืนหรือไม� เพ่ือดําเนินการปรับปรุงแก�ไขให�เหมาะสมโดยเร็ว
ต�อไป มาตรา43 การปฏิบัติราชการในเรื่องใด ๆ โดยปกติให�ถือว�าเป3นเรื่องเปoดเผย เว�นแต�กรณีมีความจําเป3น
อย�างยิ่งเพ่ือประโยชน�ในการรักษาความม่ันคงของประเทศ ความม่ันคงทางเศรษฐกิจ การรักษาความสงบ
เรียบร�อยของประชาชน หรือการคุ�มครองสิทธิส�วนบุคคล จึงให�กําหนดเป3นความลับได�เท�าท่ีจําเป3น 

hหมวด 8 การประเมินผลการปฏิบัติราชการ มาตรา 45 นอกจากการจัดให�มีการประเมินผลตาม 
มาตรา9 (3) แล�ว ให�ส�วนราชการจัดให�มีคณะผู�ประเมินอิสระดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส�วน
ราชการเก่ียวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการให�บริการ ความพึงพอใจของประชาชนผู�รับบริการ ความ
คุ�มค�าในภารกิจ ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ� วิธีการ และระยะเวลาท่ี ก.พ.ร. กําหนด มาตรา 47 ในการประเมินผล
การปฏิบัติงานของข�าราชการเพ่ือประโยชน�ในการบริหารงานบุคคล ให�ส�วนราชการประเมินโดยคํานึงถึงผล

ระเบียบ  ข�อบังคับ ท่ีบังคับใช�ต�อผู�ท่ีละเว�นการปฏิบัติหน�าท่ี 
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การปฏิบัติงานเฉพาะตัวของข�าราชการผู�นั้นในตําแหน�งท่ีปฏิบัติ ประโยชน�และผลสัมฤทธิ์ท่ีหน�วยงานท่ี
ข�าราชการผู�นั้นสังกัดได�รับจากการปฏิบัติงานของข�าราชการผู�นั้น 

 
ประมวลจริยธรรมของข�าราชการการเมืองท�องถ่ินฝMายบริหารองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก  พ.ศ. 
2558 

ข�อ 6 ข�าราชการการเมืองท�องถ่ิน มีหน�าท่ีดําเนินการให�เป3นไปตามกฎหมาย เพ่ือรักษาประโยชน�
ส�วนรวม เป3นกลางทางการเมือง อํานวยความสะดวกและให�บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดย
จะต�องยึดม่ันในมาตรฐานทางจริยธรรมอันเป3นค�านิยมหลัก 9 ประการ ดังนี้ 

1) ยึดม่ันในคุณธรรมและจริยธรรม 
2) การมีจิตสํานึกท่ีดี ซ่ือสัตย� และรับผิดชอบ 
3) การยึดถือประโยชน�ของประเทศชาติเหนือกว�าประโยชน�ส�วนตน และไม�มีผลประโยชน�ทับซ�อน 
4) การยืนหยัดทําในสิ่งท่ีถูกต�อง เป3นธรรม และถูกกฎหมาย 
5) การให�บริการแก�ประชาชนด�วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม�เลือกปฏิบัติ 
6) การให�ข�อมูลข�าวสารแก�ประชาชนอย�างครบถ�วน ถูกต�อง และไม�บิดเบือนข�อเท็จจริง 
7) การมุ�งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร�งใส และตรวจสอบได� 
8) การยึดม่ันในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย�ทรงเป3นประมุข 
9) การยึดม่ันในหลักจรรยาวิชาชีพขององค�การ 

ประมวลจริยธรรมของข�าราชการการเมืองท�องถ่ินฝMายสภาท�องถ่ิน องค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก  
พ.ศ. 2558 

ข�อ 4 ข�าราชการการเมืองท�องถ่ินมีหน�าท่ีดําเนินการให�เป3นไปตามกฎหมาย เพ่ือรักษาประโยชน�
ส�วนรวม เป3นกลางทางการเมือง อํานวยความสะดวกและให�บริการแก�ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดย
จะต�องยึดม่ันในมาตรฐานทางจริยธรรมอันเป3นค�านิยมหลัก 9 ประการ ดังนี้ 

1) ยึดม่ันในคุณธรรมและจริยธรรม 
2) การมีจิตสํานึกท่ีดี ซ่ือสัตย� และรับผิดชอบ 
3) การยึดถือประโยชน�ของประเทศชาติเหนือกว�าประโยชน�ส�วนตน และไม�มีผลประโยชน�ทับซ�อน 
4) การยืนหยัดทําในสิ่งท่ีถูกต�อง เป3นธรรม และถูกกฎหมาย 
5) การให�บริการแก�ประชาชนด�วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม�เลือกปฏิบัติ 
6) การให�ข�อมูลข�าวสารแก�ประชาชนอย�างครบถ�วน ถูกต�อง และไม�บิดเบือนข�อเท็จจริง 
7) การมุ�งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร�งใส และตรวจสอบได� 
8) การยึดม่ันในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย�ทรงเป3นประมุข 
9) การยึดม่ันในหลักจรรยาวิชาชีพขององค�การ 
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ประมวลจริยธรรมของข�าราชการ องค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก พ.ศ. 2558 
ข�อ 3 ข�าราชการขององค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก ทุกคน มีหน�าท่ีดําเนินการให�เป3นไปตาม 

กฎหมาย เพ่ือรักษาประโยชน�ส�วนรวม เป3นกลางทางการเมือง อํานวยความสะดวกและให�บริการแก�ประชาชน
ตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะต�องยึดม่ันในค�านิยมหลัก 10 ประการดังนี้ 

1) การยึดม่ันในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย�ทรงเป3นประมุข 
2) ยึดม่ันในคุณธรรมและจริยธรรม 
3) การมีจิตสํานึกท่ีดี ซ่ือสัตย� และรับผิดชอบ 
4) การยึดถือประโยชน�ของประเทศชาติเหนือกว�าประโยชน�ส�วนตน และไม�มีผลประโยชน�ทับซ�อน 
5) การยืนหยัดทําในสิ่งท่ีถูกต�อง เป3นธรรม และถูกกฎหมาย 
6) การให�บริการแก�ประชาชนด�วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม�เลือกปฏิบัติ 
7) การให�ข�อมูลข�าวสารแก�ประชาชนอย�างครบถ�วน ถูกต�อง และไม�บิดเบือนข�อเท็จจริง 
8) การมุ�งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร�งใส และตรวจสอบได� 
9) การยึดม่ันในหลักจรรยาวิชาชีพขององค�กร 
10) การสร�างจิตสํานึกให�ประชาชนในท�องถ่ินประพฤติตนเป3นพลเมืองท่ีดี ร�วมกัน พัฒนาชุมชนให�น�า

อยู�คู�คุณธรรมและดูแลสภาพสิ่งแวดล�อมให�สอดคล�องรัฐธรรมนูญฉบับป?จจุบัน 

ข�อบังคับองค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก ว�าด�วยจรรยาบรรณข�าราชการองค�การบริหารส�วนตําบล    
แม�พริก 

องค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก ในฐานะเป3นองค�กรท่ีใกล�ชิดกับประชาชนมากท่ีสุด โดยมี
หน�าท่ีในการจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ิน การดําเนินการด�านการเงิน การคลัง งบประมาณ การพัสดุ การจัดเก็บ
รายได�การพัฒนาระบบข�อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารงาน พัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐานของชุมชนวางมาตรฐาน
การดําเนินงาน จัดการบริการสาธารณะ การศึกษาของท�องถ่ิน การบริหารงานบุคคลและพัฒนาบุคลากร 
รวมท้ังส�งเสริมให�ประชาชนได�มีส�วนร�วมในการบริหารงานและตรวจสอบการดําเนินงานขององค�กรปกครอง
ส�วนท�องถ่ินฉะนั้น เพ่ือเป3นการสร�างจิตสํานึกของข�าราชการให�สามารถปฏิบัติหน�าท่ีอย�างมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล มีความโปร�งใส และเป3นธรรม จึงสมควรให�มีข�อบังคับว�าด�วยจรรยาข�าราชการองค�การบริหารส�วน
ตําบลแม�พริก 

องค�การบริหารส�วนตําบลแม�พริก จึงได�กําหนดข�อบังคับจรรยาข�าราชการองค�การบริหาร
ส�วนตําบลแม�พริกเพ่ือเป3นกรอบมาตรฐานในการประพฤติปฏิบัติตนของข�าราชการ ลูกจ�าง และพนักงานจ�าง 
ให�มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน�าท่ีด�วยความเป3นธรรม ธํารงไว�ซ่ึงศักด์ิศรีและเกียรติภูมิของข�าราชการ 
อันจะทําให�ได�รับการยอมรับเชื่อถือและศรัทธาจากประชาชนท่ัวไปไว�ดังนี้ 

ข�อ 1 ความซ่ือสัตย� และรับผิดชอบ 
1.1 ปฏิบัติหน�าท่ีด�วยความซ่ือสัตย�สุจริต 
1.2 ใช�ทรัพยากรขององค�กรอย�างประหยัด และโปร�งใส เพ่ือให�เกิดประโยชน�สูงสุดแก�ทาง 

ราชการ 
1.3 ปฏิบัติหน�าท่ีอย�างเต็มกาลังความรู� ความสามารถ โดยคํานึงถึงประโยชน�ของทางราชการ

เป3นสําคัญ 
1.4 รับผิดชอบต�อผลการกระทําของตนเอง และมุ�งม่ัน แก�ไขเม่ือเกิดข�อผิดพลาด 
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ข�อ 2 การมีจิตสํานึกมุ�งบริการและให�คําปรึกษา 
2.1 ให�บริการแก�ส�วนราชการองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน และประชาชนอย�างเท�าเทียมกัน

ด�วยความเต็มใจ 
2.2 ให�คําปรึกษาแนะนําแก�องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินได�อย�างถูกต�อง รวดเร็ว และ

ครบถ�วน 
ข�อ 3 การมุ�งผลสัมฤทธิ์ของงาน 

3.1 ปฏิบัติหน�าท่ีโดยมุ�งประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของงาน เพ่ือให�เกิดผลดีและเป3นประโยชน� 
ต�อส�วนรวม 

3.2 ขยัน อุทิศตน และมุ�งม่ันในการปฏิบัติหน�าท่ีให�สําเร็จตามเปGาหมาย 
3.3 ปฏิบัติหน�าท่ีด�วยความสามัคคี มีน้ําใจ เพ่ือให�บรรลุภารกิจของหน�วยงาน 
3.4 พัฒนาตนเองอย�างต�อเนื่อง 

ข�อ 4 การปฏิบัติหน�าท่ีอย�างเปDนธรรม 
4.1 ตัดสินใจบนหลักการ ข�อเท็จจริง เหตุผลเพ่ือความยุติธรรม 
4.2 ไม�มีอคติในการปฏิบัติหน�าท่ี 

ข�อ 5 การดํารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
5.1 วางแผนการดํารงชีวิตอย�างมีเปGาหมาย พร�อมท่ีจะเผชิญต�อการเปลี่ยนแปลง 
5.2 ใช�จ�ายอย�างคุ�มค�า มีเหตุผล และไม�ฟุRมเฟpอยเกินฐานะของตนเอง 
5.3 ปฏิบัติตามหลักศาสนา รู�จักพ่ึงตนเอง และลด ละ เลิกอบายมุข 

ข�อ 6 การยึดม่ันและยืนหยัดในส่ิงท่ีถูกต�อง 
6.1 ยึดม่ันในผลประโยชน�ส�วนรวมเหนือผลประโยชน�ส�วนตน 
6.2 กล�าหาญ และยืนหยัดในสิ่งท่ีถูกต�อง 
6.3 ปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือเป3นแบบอย�างท่ีดีแก�เพ่ือนข�าราชการ 

ข�อ 7 ความโปร�งใส และสามารถตรวจสอบได� 
7.1 เปoดเผยข�อมูลข�าวสารภายในขอบเขตของกฎหมาย 
7.2 พร�อมรับการตรวจสอบ และรับผิดชอบต�อผลของการตรวจสอบ 

มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม พนักงานส�วนตําบลและพนักงานจ�างขององค�การบริหารส�วนตําบล    
แม�พริก 

อนุสนธิสัญญาทางคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส�วนท�องถ่ิน (ก.ถ.) ได�
กําหนดมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมของข�าราชการ พนักงานส�วนตําบล และพนักงานจ�างขององค�กร
ปกครองส�วนท�องถ่ิน ซ่ึงได�ประมวลข้ึนจากข�อเสนอแนะของผู�บริหารท�องถ่ิน สมาชิกสภาท�องถ่ิน ข�าราชการ
หรือพนักงานส�วนท�องถ่ิน โดยมีวัตถุประสงค�เพ่ือใช�เป3นหลักการและแนวทางปฏิบัติให�ข�าราชการหรือพนักงาน
ส�วนท�องถ่ินโดยท่ัวไปใช�ยึดถือปฏิบัติเป3นเครื่องกํากับความประพฤติ ดังนี้ 

1. พึงดํารงตนให�ตั้งม่ันอยู�ในศีลธรรม ปฏิบัติหน�าท่ีด�วยความซ่ือสัตย� สุจริต เสียสละ และมี 
ความรับผิดชอบ 

2. พึงปฏิบัติหน�าท่ีอย�างเปoดเผย โปร�งใส พร�อมให�ตรวจสอบ 
3. พึงให�บริการด�วยความเสมอภาค สะดวก รวดเร็ว มีอัธยาศัยไมตรี โดยยึดประโยชน�ของ 

ประชาชนเป3นหลัก 
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4. พึงปฏิบัติหน�าท่ีโดยยึดผลสัมฤทธิ์ของงานอย�างคุ�มค�า 
5. พึงพัฒนาทักษะ ความรู� ความสามารถ และตนเองให�ทันสมัยอยู�เสมอ 
6. พึงมีจรรยาบรรณต�อตนเอง 
7. พึงมีจรรยาบรรณต�อหน�วยงาน 
8. พึงมีจรรยาบรรณต�อผู�บังคับบัญชา ผู�อยู�ใต�บังคับบัญชาและผู�ร�วมงาน 
9. พึงมีจรรยาบรรณต�อประชาชนและสังคม 

พระราชบัญญัติข�อมูลข�าวสารของราชการ พ.ศ.2540 

ภายใต�พระราชบัญญัติข�อมูลข�าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มุ�งเน�นการประเมินความ
โปร�งใสของหน�วยงานของรัฐใน 3 มิติ คือ มิติการเปoดเผยและการตรวจสอบได�มิติการบริหารจัดการท่ีมี
ประสิทธิภาพ และมิติของการดําเนินการตามพระราชบัญญัติข�อมูลข�าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ใน
ลักษณะของการจัดเตรียมความ พร�อมด�านข�อมูลข�าวสาร เอกสาร หลักฐานและระดับการปฏิบัติงานท่ีมี
ประสิทธิภาพ ซ่ึงจะเป3นส�วนท่ีสนับสนุนให�หน�วยงานภาครัฐได�มีการเตรียมความพร�อมด�านข�อมูลข�าวสารเพ่ือ
รองรับการประเมินผลจากหน�วยงานท่ีเก่ียวข�อง 

ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร�งใสของหน�วยงานภาครัฐ อันจะส�งให�การพัฒนาระบบ
บริหารราชการแผ�นดินและการใช�สิทธิตามพระราชบัญญัติข�อมูลข�าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ของภาครัฐ
และประชาชนเป3นไปอย�างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตามเจตนารมณ�ของกฎหมายและมีความ
สอดคล�องกับนโยบายการบริหารของรัฐบาลท่ีต�องการส�งเสริมให�ประชาชนมีโอกาสได�รับรู�ข�อมูลข�าวสารจาก
ทางราชการและ สื่อสาธารณะอ่ืนได�อย�างกว�างขวาง ถูกต�อง เป3นธรรม และรวดเร็ว มาตรฐานและตัวชี้วัด
ความโปร�งใสหน�วยงานภาครัฐ มีความสําคัญ ต�อการบริหารจัดการท่ีมีคุณค�าและมี ประสิทธิภาพ โดยเป3น
กระบวนการท่ีหน�วยงานภาครัฐได�ดําเนินการเพ่ือยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานด�วยความซ่ือสัตย�สุจริต
สามารถเปoดเผยและตรวจสอบได�จากทุกฝRายรวมท้ังการให� การบริการแก�ประชาชนบนพ้ืนฐานของความเท�า
เทียมและมีมาตรฐานเป3นหนึ่งเดียวมาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร�งใสหน�วยงานภาครัฐท่ีกําหนดภายใต� 
พระราชบัญญัติข�อมูลข�าวสารของราชการ พ.ศ.2540 มีประโยชน�ท้ังต�อภาคประชาชน และหน�วยงานภาครัฐ 
ดังนี้ 
ประโยชน�ต�อภาคประชาชน 

1) ประชาชนได�รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการด�านข�อมูล ข�าวสารและกระบวนการทํางาน
อ่ืน ๆจากเจ�าหน�าท่ีและหน�วยงานของรัฐ 

2) สามารถรับทราบและเข�าถึงข�อมูลข�าวสารของราชการได�อย�าง ถูกต�องและรวดเร็ว 
3) สามารถตรวจสอบข�อมูลข�าวสารและกระบวนการทํางานของ หน�วยงานภาครัฐได� 
4) มีความเข�าใจและมีแนวปฏิบัติเก่ียวกับการจัดการข�อมูลส�วนบุคคลและสังคม 
5) สามารถเข�าไปมีส�วนร�วมในการดําเนินการในกิจกรรมต�างๆของ หน�วยงานภาครัฐโดยเฉพาะการใช� 

ช�องทางผ�าน พ.ร.บ.ข�อมูลข�าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
ประโยชน�ต�อหน�วยงานภาครฐั 

1) มีข�อกําหนดและหลักเกณฑ�ในการปฏิบัติงานท่ีกําหนด ภายใต�พระราชบัญญัติข�อมูลข�าวสารของ
ราชการ พ.ศ.2540 

2) มีแนวทางในการบริหารจัดการภายในองค�กรท่ีสอดคล�อง กับความโปร�งใสท่ีแสดงให�เห็นถึงข้ันตอน
การดําเนินการท่ีสามารถเปoดเผยและ ตรวจสอบได�ท้ังในเชิงข�อมูลและกระบวนการ 
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3) มีเกณฑ�มาตรฐาน ตัวชี้วัด แนวทางการประเมินผล และ สามารถใช�เกณฑ�มาตรฐานและตัวชี้วัด
ดังกล�าว เป3นตัวแบบในการประเมินตนเอง ภายใต�พระราชบัญญัติข�อมูลข�าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

4) หน�วยงานภาครัฐสามารถใช�เกณฑ�มาตรฐานและตัวชี้วัดความ โปร�งใส เป3นแบบประเมินเพ่ือเตรียม
ความพร�อมในการรองรับการตรวจประเมินของ หน�วยงานท่ีมีอํานาจหน�าท่ีในการตรวจประเมินตามกฎหมาย
หรือเพ่ือกิจการอ่ืน 

5) ได�ส�งเสริมให�ประชาชนมีโอกาสได�รับรู�ข�อมูลข�าวสารจาก ทางราชการและสามารถพัฒนาระบบ
กลไกในการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ ถูกต�อง เป3นธรรม และรวดเร็ว มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร�งใส
ของหน�วยงานภาครัฐ ประกอบด�วย เกณฑ�มาตรฐานมีความครอบคลุมแนวคิด และกระบวนการปฏิบัติงานท่ี
แสดงถึงความโปร�งใสของหน�วยงานภาครัฐ โดยเฉพาะการเปoดเผยข�อมูลข�าวสาร การมีส�วนร�วมของประชาชน
และการตรวจสอบการใช�อํานาจรัฐของภาคประชาชนและหน�วยงานท่ีเก่ียวข�อง ประกอบด�วยเกณฑ�มาตรฐาน
ความโปร�งใส 

การส�งเสริมให�ภาคประชาชนเข�ามามีส�วนร�วมในข้ันตอนและกระบวนการบริหารจัดการของ
ภาครัฐ โดยมีตัวชี้วัดมาตรฐานความโปร�งใสด�าน การบริหารงาน 5 ประการ ได�แก� 

1. การจัดทําและเผยแพร�โครงสร�างและอํานาจหน�าท่ีของหน�วยงาน 
2. การจัดทําวิสัยทัศน�พันธกิจและแผนปฏิบัติการประจําปSของหน�วยงาน 
3. การกําหนดหลักเกณฑ�และข้ันตอนการปฏิบัติงานของหน�วยงาน 
4. การดําเนินการตามแผนปฏิบัติการประจําปS 
5. การส�งเสริมการมีส�วนร�วมของประชาชนในการบริหารจัดการของหน�วยงาน มาตรฐาน

และตัวชี้วัดความโปร�งใสด�านการให�บริการแก�ประชาชน 
มาตรฐานความโปร�งใสด�านการให�บริการแก�ประชาชน เป3นมาตรฐาน เก่ียวกับการปฏิบัติ

หน�าท่ีของหน�วยงานภาครัฐท่ีสะท�อนให�เห็นถึงการทําหน�าท่ีโดย ความซ่ือสัตย�สุจริตไม�มีการเลือกปฏิบัติและ
การขจัดข�อโต�แย�งท่ีไม�เป3นธรรมโดยเป3น การกําหนดหลักเกณฑ�และข้ันตอนการให�บริการการเลือกใช�ช�องทาง
การให�บริการท่ี เหมาะสมกับการให�บริการ รวมไปถึงการประเมินความพึงพอใจของประชาชน โดยมี ตัวชี้วัด
มาตรฐานความโปร�งใสด�านการให�บริการแก�ประชาชน 6 ประการ ได�แก� 

1. การกําหนดหลักเกณฑ�และข้ันตอนในการให�บริการแก�ประชาชน 
2. การให�บริการตามหลักเกณฑ�และข้ันตอนท่ีกําหนดไว�โดยไม�มีการเลือกปฏิบัติ 
3. การเลือกใช�ช�องทางการให�บริการท่ีเหมาะสมกับการให�บริการ 
4. การจัดให�มีช�องทางและกลไกในการแก�ไขป?ญหาเรื่องร�องเรียนของประชาชน 
5. การประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนผู�รับบริการ 
6. การจัดทําระบบข�อมูลทางสถิติและสรุปผลการให�บริการแก�ประชาชน 
ซ่ึงเป3นการสะท�อนให�เห็นถึงเปoดเผย การตรวจสอบได�และการส�งเสริมการเข�าถึงข�อมูล 

ข�าวสารของราชการและการตรวจสอบการใช�อํานาจรัฐของภาคประชาชน ตามเจตนารมณ�ของ
พระราชบัญญัติข�อมูลข�าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

การประเมินความสมบูรณ�ของข้ันตอนและการปฏิบัติงานของ หน�วยงาน โดยพิจารณาจาก
ระดับความสมบูรณ�ของข�อมูลข�าวสารและข้ันตอนการดําเนินการของหน�วยงานภาครัฐในเชิงคุณภาพท่ีมี
ความก�าวหน�าในด�านข�อมูลข�าวสาร หลักฐาน และความสามารถในการปฏิบัติงานท่ีมีคุณภาพ มาตรฐาน และ
ประสิทธิภาพท่ี เพ่ิมข้ึน 
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การปฏิบัติงานท่ีมีมาตรฐานและประสิทธิภาพท่ีเพ่ิมข้ึน โดยมีการวัดค�าของความสมบูรณ�ของ 
กระบวนการและข้ันตอนการปฏิบัติงาน มีมาตรฐานความโปร�งใสด�านการติดตามและประเมินผลเป3น
มาตรฐานเก่ียวกับการเปoดเผยให�เห็นถึงระบบการติดตามและประเมินผลท่ีมีประสิทธิภาพ โดยเป3นการกําหนด
หลักเกณฑ�และตัวชี้วัดสําหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน�วยงาน การพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพภายในหน�วยงาน การจัดให�มีกลไกการตรวจสอบท้ังภายในและภายนอกท่ีมีความเป3นอิสระการให�
ความรู�ความเข�าใจเก่ียวกับ การติดตามและประเมินผลและการส�งเสริมการมีส�วนร�วมของประชาชนในการ
ติดตาม และประเมินผลการทํางานของหน�วยงานภาครัฐ โดยมีตัวชี้วัดมาตรฐานความโปร�งใส 

ด�านการติดตามและประเมินผล 5 ประการได�แก� 
1. การจัดทําหลักเกณฑ�และตัวชี้วัดการติดตามประเมินผลการ ปฏิบัติงานของหน�วยงาน 
2. การจัดให�มีระบบและกลไกการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ท่ีเหมาะสม 
3. การจัดให�มีระบบและกลไกการปฏิบัติการเพ่ือรองรับการตรวจ ประเมินจากหน�วยงาน 

ภายนอก (External Audit) ท่ีเป3นอิสระ 
4. การส�งเสริมการมีส�วนร�วมของประชาชนในการติดตามและ ประเมินผลการปฏิบัติงานของ

หน�วยงาน 
5. การรายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานของหน�วยงานตาม แผนปฏิบัติการประจําปS 

มาตรฐานความโปร�งใสด�านการเปoดเผยและการเข�าถึงข�อมูลข�าวสารของราชการ เป3นมาตรฐานในการเปoดเผย
และการส�งเสริมสิทธิการเข�าถึงการรับรู� ข�อมูลข�าวสารของราชการ การจัดระบบและช�องทางการเข�าถึงข�อมูล
ข�าวสารการ พัฒนาศักยภาพของระบบข�อมูลข�าวสารเพ่ือการบริหารความโปร�งใส และการ จัดการความรู�ของ
หน�วยงาน ซ่ึงเป3นไปตามพระราชบัญญัติข�อมูลข�าวสารของ ราชการ พ.ศ. 2540 

กลไกการตรวจสอบภายในเป3นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผล วิธีการประเมิน 
พิจารณาจากการปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติการประจําปSของหน�วยงานท่ีมีความสอดคล�องกับแผนงาน 
งบประมาณ ความรับผิดชอบ และ ระยะเวลาตามท่ีได�กําหนดไว�ในแผนปฏิบัติการประจําปS และพิจารณาผล
การปฏิบัติการของหน�วยงาน เกณฑ�มาตรฐานการประเมิน 

1. มีการกําหนดหน�าท่ีและความรับผิดชอบของบุคคลและส�วนงาน ภายในหน�วยงาน ท่ี
เก่ียวข�องกับการปฏิบัติหน�าท่ีตามแผนปฏิบัติการประจําปS 

2. มีการปฏิบัติหน�าท่ีตามแผนปฏิบัติการประจําปSภายใต�ตามกรอบระยะเวลาท่ีกําหนดไว�ใน
แผนปฏิบัติการประจําปS 

3. มีการประเมินการปฏิบัติหน�าท่ีของแต�ละส�วนงานภายใน หน�วยงาน โดยพิจารณาจากผล 
การนําแผนปฏิบัติการประจําปSของหน�วยงานไป ปฏิบัติในแต�ละช�วงเวลาหลักเกณฑ�ในการปฏิบัติของ
หน�วยงาน หมายถึง การท่ีบุคลากรและหน�วยงานได�มีการให�บริการแก�ประชาชนตามหลักเกณฑ�และข้ันตอนท่ี
กําหนดไว�โดยไม�มีการเลือกปฏิบัติซ่ึงเป3นการให�บริการตามแนวทางและระบบท่ีหลากหลาย เช�น การบริการ
ตามลําดับก�อน[หลัง หรือการให�การบริการท่ีเหมาะสมกับภารกิจและอํานาจหน�าท่ีของหน�วยงาน เป3นต�น ท้ังนี้
เพ่ือเป3นการอํานวยความสะดวก รวดเร็ว ประหยัด และถูกต�องแก�ประชาชนผู�มารับบริการ 

วิธีการประเมิน 
จากการให�บริการตามหลักเกณฑ�และข้ันตอนท่ีหน�วยงาน กําหนดไว�ว�ามีหรือไม�มีการ

ให�บริการตามหลักเกณฑ�และข้ันตอนท่ีกําหนดไว�หรือไม� อย�างไร และพิจารณาจากความหลากหลายในการ
ให�บริการแก�ประชาชน เกณฑ�มาตรฐานการประเมิน 
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1. มีการให�การบริการตามหลักเกณฑ�และข้ันตอนท่ีกําหนดไว� 
2. มีการให�การบริการภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 
3. มีการให�บริการเรียงตามลําดับก�อน[หลัง 
การท่ีหน�วยงานได�มีการกําหนดและดําเนินการเพ่ือพัฒนาระบบการให�คุณ ให�โทษ และการ 

จัดทํากิจกรรมการเสริมสร�างขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในหน�วยงาน โดยเป3นการ
กําหนดรูปแบบและเกณฑ�มาตรฐานในการพิจารณาให�โทษแก�บุคลากรท่ีกระทําความผิดตามกฎระเบียบของ 
ราชการและจริยธรรมของหน�วยงาน รวมท้ังการสนับสนุนและให�รางวัลแก�บุคลากรท่ี มีความขยันหม่ันเพียรใน
การปฏิบัติหน�าท่ีท้ังนี้เพ่ือเป3นการส�งเสริมให�บุคลากรมี ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานด�วยความโปร�งใส
และยุติธรรม วิธีการประเมิน พิจารณาจากการกําหนดและดําเนินการเพ่ือพัฒนาระบบการให� คุณ ให�โทษ 
และการสร�างขวัญกําลังใจแก�บุคลากรในหน�วยงาน และพิจารณาจากข้ันตอนและกระบวนการพัฒนาระบบ
การให�คุณ/ให�โทษแก�บุคลากรในหน�วยงาน 

สําหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน�วยงานในภาพรวม เพ่ือให�มีติดตามประเมินผล
การปฏิบัติงานของบุคลากรภายในหน�วยงานและเพ่ือการพัฒนาระบบการติดตามและประเมินผลของ
หน�วยงาน โดยมีการกําหนดหลักเกณฑ�และตัวชี้วัดท่ี สะท�อนให�เห็นประสิทธิภาพ/ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน
ของหน�วยงานรวมท้ังมีการ กําหนดวิธีการประเมินผลตามหลักเกณฑ�และตัวชี้วัดท่ีกําหนดไว� และมีการ
เผยแพร� หลักเกณฑ�ตัวชี้วัด และวิธีการประเมินให�บุคลากร/สาธารณชนได�รับทราบ 

การจัดทํารายงานผลการติดตามประเมินผลการทํางานของหน�วยงาน เกณฑ�มาตรฐานการ 
ประเมิน 

1. มีการจัดแผนงาน กิจกรรม/โครงการส�งเสริมการมีส�วนร�วมของ ประชาชนในการติดตาม 
และประเมินผลการทํางานของหน�วยงาน เช�น การจัดเวทีประชาคม/สาธารณะ 

2. มีการแต�งต้ังคณะกรรมการท่ีมาจากภาคประชาชน เพ่ือส�งเสริม การมีส�วนร�วมของ
ประชาชนในการติดตามและประเมินผลการทํางานของหน�วยงาน 

กําหนดไว�โดยจะต�องมีการเผยแพร�ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน�วยงาน ให�เป3นท่ี
รับทราบโดยท่ัวไป วิธีการประเมิน พิจารณาจากการจัดทํารายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของ 
หน�วยงานตามแผน ปฏิบัติการประจําปSของหน�วยงาน 

1. พิจารณาจากช�องทางในการเผยแพร�ผลการ ประเมินผลการปฏิบัติงานของหน�วยงาน การ 
จัดทํารายงานผลการประเมินการดําเนินการตาม แผนปฏิบัติการประจําปSพร�อมท้ังวิเคราะห�ป?ญหาอุปสรรคใน
การดําเนินการตาม แผนการปฏิบัติการประจําปS 

2. มีการเผยแพร�ผลการประเมินการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปSให�เป3นท่ีรับรู�ของ
บุคคลท้ังภายในและภายนอกหน�วยงาน ท่ีศูนย�ข�อมูล ข�าวสารของหน�วยงาน และทางเว็บไซต�ของหน�วยงาน
หลักฐานประกอบการตรวจสอบ/ข�อมูลท่ีต�องการ 

มาตรการควบคุมการปฏิบัติงาน 
การควบคุม หมายถึง กระบวนการท่ีกระทําให�ม่ันใจว�าการปฏิบัติงานได�ดําเนินการไปตาม

แผนท่ีกําหนดไว� หรือถ�าจะให�ความหมายท่ีชี้ให�เห็นถึงบทบาทของผู�ควบคุมชัดเจนข้ึนก็หมายถึง การบังคับให�
กิจกรรมต�างๆ เป3นไปตามแผนท่ีกําหนดไว� จากความหมายดังกล�าวจะเห็นได�ว�า เม่ือมีการศึกษาผลการ
ปฏิบัติงานตามแผนปรากฏว�าไม�เป3นไปตามทิศทาง กรอบ หรือข�อกําหนดท่ีวางไว� ผู�ควบคุมหรือผู�บริหาร
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จะต�องดาเนินการอย�างอย�างหนึ่งจะแก�ไขปรับปรุงให�การปฏิบัติงานเป3นไปตามแผนดังกล�าว มิฉะนั้นแล�วแผน
ก็จะไม�บรรลุวัตถุประสงค�ท่ีกําหนดไว� 

การควบคุมอาจแบ�งตามลักษณะของส่ิงท่ีถูกควบคุมออกเปDน 5 ประเภทด�วยกัน คือ 
1. การควบคุมผลการปฏิบัติงาน (Product Control) เป3นการควบคุมผลผลิตของ

โครงการเพ่ือจัดการให�โครงการผลิตได�ปริมาณตามท่ีกําหนดไว�ในแผน เรียกว�า การควบคุมปริมาณ (Quantity 
control) และควบคุมให�ผลผลิตท่ีได�มีลักษณะและคุณสมบัติตามท่ีกําหนดไว�เรียกว�าการควบคุม คุณภาพ
(Quality Control) การควบคุมในข�อนี้รวมถึงการควบคุมเวลาของโครงการด�วย คือการควบคุมให�โครงการ
สามารถผลิตผลงานได�ปริมาณและคุณภาพตามช�วงเวลาท่ีกําหนดไว� 

2. การควบคุมบุคลากร (Personal or Staff Control) เป3นการควบคุมพฤติกรรมการ
ปฏิบัติงานของเจ�าหน�าท่ีท่ีปฏิบัติงานโครงการ โดยควบคุมให�ปฏิบัติงานตามวิธีท่ีกําหนดไว� และให�เป3นไปตาม
กําหนดการโครงการ ควบคุมและบํารุงขวัญพนักงาน ความประพฤติ ความสํานึกในหน�าท่ีและความรับผิดชอบ
ตลอดจนควบคุมด�านความปลอดภัยของพนักงานด�วย 

3. การควบคุมด�านการเงิน (Financial Control) ได�แก� การควบคุมการใช�จ�าย (Cost [ 
Control) การควบคุมทางด�านงบประมาณ (Budget Control) ตลอดจนการควบคุมทางด�านบัญชีต�างๆ ท้ังนี้ 
เพ่ือให�โครงการเสียค�าใช�จ�ายตํ่าสุด และมีเหตุผลเป3นไปด�วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม 

4. การควบคุมทรัพยากรทางกายภาพ (Control of Physical Resources) ได�แก� การ 
ควบคุมการใช�จ�ายทรัพยากรประเภทวัสดุ อุปกรณ� เครื่องมือ อาคารและท่ีดินตลอดจนแรงงานในการเป3น
ป?จจัยนําเข�าของโครงการเพ่ือให�เกิดการประหยัดในการใช�ทรัพยากรดังกล�าว 

5. การควบคุมเทคนิควิธีการปฏิบัติงาน (Control of Techniques or Procedure) 
ได�แก� การควบคุมกํากับดูแลเทคนิคและวิธีการปฏิบัติงานให�ถูกต�องตามหลักวิชาท่ีกําหนดไว� สําหรับการ
ปฏิบัติงานประเภทนั้นๆ โดยจะต�องควบคุมท้ังเทคนิควิธีท่ีมองเห็นและเข�าใจง�าย เช�น โครงการพัฒนาสังคม 
วัฒนธรรม การส�งเสริมประชาธิปไตย หรือโครงการพัฒนาชนบท เป3นต�น 

ความสําคัญของการติดตามและการควบคุม 
ความสําคัญ ความจําเป3น และประโยชน�ของการติดตามและการควบคุมนั้น อาจพิจารณาได� 

จากประเด็นต�อไปนี้ 
1. เพ่ือให�แผนบรรลุเปGาหมายและวัตถุประสงค�ท่ีต้ังไว� ประโยชน�ในข�อนี้นับว�าเป3น

วัตถุประสงค�ท่ีสําคัญท่ีสุดของการติดตามและการควบคุมโครงการ ท้ังนี้เพราะวัตถุประสงค�และเปGาหมายถือ
เป3นหัวใจสําคัญของโครงการ หากไม�มีการยึดเปGาหมายและวัตถุประสงค�เป3นหลักแล�ว เราก็ไม�ทราบว�าจะทํา
โครงการนี้ไปทําไม เม่ือเป3นเช�นนี้ การติดตามและควบคุมการปฏิบัติงานต�างๆ ท่ีจะช�วยประคับประคองให�
โครงการบรรลุสิ่งท่ีมุ�งหวังดังกล�าวจึงถือ เป3นกิจกรรมท่ีสําคัญยิ่งของผู�บริหารโครงการ 

2. ช�วยประหยัดเวลาและค�าใช�จ�าย ผู�บริหารท่ีดีจะต�องควบคุมเวลาและค�าใช�จ�ายของ
โครงการโดยการเสนอแนะเทคนิควิธีการปฏิบัติท่ีมีประสิทธิภาพให�ซ่ึงจะสามารถลดเวลาและค�าใช�จ�ายของ
โครงการลงไปได�มาก ทําให�สามารถนําทรัพยากรท่ีลดลงไปใช�ประโยชน�กับโครงการอ่ืน หรือเพ่ือวัตถุประสงค�
อ่ืนๆ ได� 
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3. ช�วยกระตุ�น จูงใจ และสร�างขวัญกําลังใจให�ผู�ปฏิบัติงาน การติดตามควบคุมนั้นไม�ใช�เป3น
การจับผิดเพ่ือลงโทษ แต�เป3นการแนะนําช�วยเหลือโดยคํานึงถึงผลสําเร็จของโครงการเป3นสําคัญ เพราะฉะนั้น 
ผู�นิเทศงานและผู�ควบคุมงานท่ีดีมักจะได�รับการต�อนรับจากผู�ปฏิบัติงาน ทําให�ผู�ปฏิบัติงานรู�สึกกระตือรือร�น 
เพราะมีพ่ีเลี้ยงมาช�วยแนะนํา ช�วยเหลืออีกแรงหนึ่ง ขวัญกําลังใจท่ีจะปฏิบัติงานต�อสู�กับป?ญหาอุปสรรคต�างๆ 
ก็จะมีมากข้ึน 

4. ช�วยปGองกันและความเสียหายรุนแรงท่ีอาจจะเกิดข้ึนได� โครงการบางโครงการถ�ามีการ
ควบคุมไม�ดีพออาจเป3นสาเหตุให�เกิดความเสียหายใหญ�หลวงได� และหากพบ ความเสียนั้นแต�ต�นลักษณะของ
เหตุการณ�ท่ีเรียกว�า “สายเกินแก�” ก็จะไม�เกิดข้ึน 

5. ทําให�พบป?ญหาท่ีอาจเกิดข้ึนเนื่องมาจากโครงการนั้น ท้ังนี้ในขณะท่ีทําการติดตามและ
ควบคุมนั้น ผู�บริหารจะมองเห็นป?ญหาอันเป3นผลกระทบต�างๆ ของโครงการหลายประการ จึงจะสามารถจัดหา
มาตรการในการปGองกันแก�ไขได�อย�างถูกต�อง เช�น โครงการสร�างถนนเข�าไปในถ่ินทุรกันดาร อาจก�อให�เกิด
ป?ญหาการลักลอบตัดไม�เถ่ือนโดยใช�ถนนสายนั้นเป3นเส�นทางขนส�ง เป3นต�น 

6. ช�วยให�ผู�เก่ียวข�องทุกฝRายได�เห็นเปGาหมายวัตถุประสงค�หรือมาตรฐานของงานได�ชัดเจนข้ึน 
โดยปกติ โครงการต�างๆ มักจะกําหนดวัตถุประสงค�หรือเปGาหมายไว�อย�างหลวม ๆ หรือใช�คําท่ีค�อนข�างจะเป3น
นามธรรมสูง เช�น คําว�าพัฒนา ขยาย ปรับปรุง กระตุ�น ยกระดับ ฯลฯ ซ่ึงทําให�ผู�ปฏิบัติงาน หรือแม�กระท่ัง
ผู�บริหารมองไม�เห็นเปGาหมายได�ชัดเจน ไม�อาจปฏิบัติงานให�บรรลุเปGาหมายท่ีถูกต�องได� เม่ือมีการติดตามและ
ควบคุมโครงการจะต�องมีการทําให�วัตถุประสงค�และเปGาหมายรวมท้ังมาตรฐานต�าง ๆ ชัดเจนข้ึน เพ่ือจะได�
สามารถเปรียบเทียบและทําการควบคุมได� 

กล�าวโดยสรุปได�ว�า การติดตามและการควบคุมเป3นเครื่องมือสําคัญของกระบวนการบริหาร 
และกระบวนการวางแผน ทําให�การดําเนินการเป3นไปตามวัตถุประสงค� นโยบายท่ีกําหนดไว�การติดตามและ
การควบคุมนั้นเป3นกิจกรรมทีเก่ียวเนื่องกัน มักจะใช�ควบคู�กันไม�ได�มีการแยกกันอย�างอิสระ กล�าวคือเม่ือมีการ
ติดตามดูผลการทํางานว�าเป3นอย�างไรแล�ว ก็ต�องมีการควบคุมเพ่ือปรับปรุงปฏิบัติงานดังกล�าวให�ไปสู�ทิศทางท่ี
ต�องการ และในทางกลับกัน ใครหรือหน�วยงานใดก็ตามท่ีจะทําหน�าท่ีควบคุมก็ต�องมีการติดตามก�อนเสมอ 
มิฉะนั้นก็ไม�สามารถควบคุมอะไรได� 
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