
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค าน า 
 

องค์การบริหารส่วนตําบลสมุด งานสวัสดิการสังคม มีบทบาทหน้าที่ในการจัดสวัสดิการ
สังคมให้กับผู้ด้อยโอกาสทางสังคมในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลสมุด และ ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตให้กับบุคคลเหล่านี้รวมทั้งมีบทบาทหน้าที่ในการดําเนินการรับลงทะเบียน ผู้สูงอายุเพื่อรับ
เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุการรับ ลงทะเบียนคนพิการเพื่อรับเงินเบี้ยความพิการ และรับคําร้อง
ผู้ป่วยเอดส์เพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วย เอดส์รวมทั้งการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพฯ ให้กับ บุคคลดังกล่าว 
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์ เพื่อการยังชีพของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย หลักเกณฑ์การ
จ่ายเบี้ยยั งชีพผู้ สูงอายุขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และ ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยความ พิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2553  ดังนั้น เพื่อให้ประชาชนที่มาขอรับบริการได้มีความเข้าใจที่ถูกต้องมีแนวทางใน 
การปฏิบัติที่ชัดเจน ซึ่งจะนําไปสู่ความสะดวก รวดเร็ว และถูกต้องในการขอรับบริการในเรื่อง 
ดังกล่าวองค์การบริหารสวนตําบลสมุด จึงได้จัดทําคู่มือการลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุการลงทะเบียน และยื่นคําขอรับเงินเบี้ยความพิการ การยื่นคําร้องเพื่อรับเงินเบี้ย
ยังชีพผู้ป่วยเอดส์ขึ้น   

องค์การบริหารส่วนตําบลสมุด หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือฉบับนี้จะเป็นส่วน หนึ่งที่ทําให้
ผู้สูงอายุคนพิการ และผู้ป่วยเอดส์มีความเข้าใจที่ถูกต้องถึงสิทธิพึงได้รับรวมทั้ง ทราบแนวทาง
ในการปฏิบัติที่ชัดเจน  ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบุคคลดังกล่าวและ ประชาชนที่มาขอรับ
บริการต่อไป    

          
                                                          

    งานสวัสดิการสังคม  
                                                             องค์การบริหารส่วนตําบลสมุด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
การขึน้ทะเบียนรับเงนิเบีย้ยังชีพผู้สงูอายุ 

 
 
 
คณุสมบัติของผู้มีสทิธิรบัเบี้ยยังชีพผู้สงูอายุ 

1. สัญชาติไทย 
2. มีอายุ 59 ปีบริบูรณ์ข้ึนไป (ในกรณีที่ทะเบียนราษฎร์ระบุเฉพาะปีเกิด ให้ถือว่า 

บุคคลนั้นเกิดวันที่ 1 มกราคมของปีนั้น เช่น เกิด พ.ศ.2500 ให้ถือว่าเกิด วันที่ 1 มกราคม 2500) 
3. มีภูมิล าเนาอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลสมุด 
4. ไม่เป็นผู้ที่รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ 

หรือเทศบาล  อบต. ได้แก่ ผู้รับเงินบ านาญ เบีย้หวัด บ านาญพิเศษ หรือเงินอืน่ใดในลักษณะเดียวกัน 
ผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ผู้ที่ได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน 
รายได้ประจ า หรือผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอืน่ที่รัฐหรือเทศบาล  อบต. จัดให้เป็นประจ า ยกเว้นผู้
พิการหรือผู้ป่วยเอดส์ตามระเบียบ 
  

 

 

 

 หลกัฐานในการขึ้นทะเบียนดงันี้ 
1. บัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกให้โดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายพร้อมส าเนา  

จ านวน  1   ชุด 
2. ทะเบียนบา้นพร้อมส าเนา   จ านวน  1  ชุด 
3. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร พร้อมส าเนา (เฉพาะหน้าที่แสดงชื่อ และเลขที่บัญชี)  

ส าหรับกรณีที่ผู้ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุผ่านธนาคาร 
จ านวน  1   ชุด 
 ผู้อ่ืนยืน่เอกสารแทนผู้สงูอายุไดห้รือไม่ ? 

ในกรณีผู้สูงอายุที่ไม่สามารถมาลงทะเบียนด้วยตนเอง อาจมอบอ านาจให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นค า
ขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้  โดยให้ผู้รับมอบอ านาจติดต่อที่ อบต.สมุด โดยต้องมีหนังสือมอบอ านาจตัว
จริง พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอ านาจ  
อย่างละ 1 ชุด 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 ยื่นเอกสารแล้วจะได้รบัเงนิเมื่อไหร่ ? 
     ผู้สูงอายุที่ขึ้นทะเบียนไว้ ต้ังแต่วันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน ของทุกปี จะได้รับเงินเบี้ยยังชีพ เร่ิม
ต้ังแต่เดือนตุลาคม ของปีถัดไป (ไม่มีการจ่ายย้อนหลัง) 
  ผู้สูงอายุแต่ละคนจะได้รบัเงนิเท่าไหร่ ? 
       ปัจจุบันได้จ่ายแบบขึ้นบนัได ดังนี้ 
       อายุ  60 – 69 ปี  จะได้รับ  600  บาท 
       อายุ  70 – 79 ปี  จะได้รับ  700  บาท 
       อายุ  80 – 89 ปี  จะได้รับ  800  บาท 
       อายุ  90  ปีขึ้นไป จะได้รับ  1,000 บาท 
 ในกรณีผู้สูงอายุที่มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุย้ายทะเบียนบ้านให้เทศบาล หรือ อบต. ที่เคย
จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเดิมยังคงจ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุจนกว่าจะสิ้นสุดปีงบประมาณนั้น คือเดือน
กันยายน หากมีความประสงค์จะรับเบี้ยยังชีพกับเทศบาล หรือ อบต. แห่งใหม่ต้องไปจดทะเบียนเพือ่
ขอรับเบี้ยยังชีพที่เทศบาลหรือ อบต. แห่งใหม่ ภายใน 1 – 30 พฤศจิกายน ของทุกปี และเร่ิมรับเงินที่
ใหม่ในเดือนตุลาคม ของปีถัดไป 
 
 
 
 
  
 
 
 

 วันเวลาที่เปิดใหบ้รกิาร 
    วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (1 – 30 พฤศจิกายน) ในวันและเวลาราชการ ต้ังแต่เวลา 
 08.30 น. – 16.30 น.  
 ข้ันตอนการใหบ้ริการ 

1. ผู้สูงอายุยื่นเอกสารที่ใช้ในการลงทะเบียนผู้สูงอายุ 
2. เจ้าหน้าที่รับเอกสาร ตรวจสอบเอกสาร ตรวจสอบคุณสมบัติ 

 ระยะเวลา 
    ระยะเวลาด าเนินการรวม 30 นาท ี

 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 หน่วยงานที่รบัผิดชอบ  
     งานสวัสดิการสังคม ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลสมุด 
 ยื่นเอกสารแล้วได้รบัเงนิเมื่อไร            
     ผู้สูงอายุที่ขึ้นทะเบียนไว้  ต้ังแต่วันที่  1- 30 พฤศจิกายน  ของทุกปี              
     จะได้รับเงินเบี้ยยังชีพ เร่ิมต้ังแต่เดือนตุลาคม ของปีถัดไป  (ไม่มีการจ่ายย้อนหลัง)   

 หมายเหตุ  
     เอกสารต้องลงลายมือชื่อ  ส าเนาถูกต้องทุกฉบับผู้สูงอายุที่ไม่สามารถเขียนได้     
ให้พิมพ์ลายมือแทน    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

สัญลักษณ์ผู้สูงอายุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
การขึน้ทะเบียนรับเงนิเบีย้ยังชีพผูพ้กิาร 

 
 
 
 
 
 

 จดทะเบียนความพิการได้ที่               
     ส านักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์ โทรศัพท์  044-576037 

  หลักฐานการจดทะเบียนคนพิการ/ต่ออายุบัตรคนพิการ   
       ในกรณีที่คนพิการไปด้วยตนเองให้เตรียมเอกสารดังนี้  

1. เอกสารรับรองความพิการจากโรงพยาบาลของรัฐออกโดยแพทย์  จ านวน  1  ฉบับ                
2. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน    จ านวน  1  ฉบับ  
3. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน (ผู้ดูแลผู้พิการ)   
    จ านวน  1  ฉบับ   
4. รูปถ่ายคนพิการ ขนาด 1 นิ้ว ที่เป็นปัจจุบนั หรือถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จ านวน  2  ใบ   
 

ในกรณีเป็นเด็กใช้สูติบัตร  พร้อมทั้งถ่ายส าเนาจ านวน 1 ชุด (กรณียื่นแทนใหน้ าบัตร 
ประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้ยื่นแทนมาด้วย) 

 
 
 
 
 
 
 
 ในกรณีที่ไปด าเนินการแทนคนพิการใหเ้ตรียมเอกสารเพิ่มเติมดังนี้  

1. ส าเนาประจ าตัวบัตรประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน   จ านวน  1  ฉบับ  
2. หนังสือมอบอ านาจ           จ านวน  1  ฉบับ  
3. รูปถ่ายคนพิการ ขนาด 1 นิ้ว ที่เป็นปัจจุบนั หรือถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน    

จ านวน  2  ใบ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  
 หลังจากจดทะเบยีนความพกิารแล้วองคก์ารบรหิารส่วนต าบลสมุดจะช่วยเหลือ  
     อย่างไร       
         น าบัตรประจ าตัวคนพิการมาขึ้นบัญชีเพื่อขอรับเงินความพิการที่ งานสวัสดิการสังคม  องค์การ
บริหารส่วนต าบลสมุด จะมีเจ้าหน้าที่คอยให้ค าปรึกษาและแนะน าการข้ึนบัญชี เพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพ
ความพิการ  

การจดทะเบียนรับเบี้ยความพิการ (รับขึ้นทะเบยีน ต้ังแต่ 1 - 30 พฤศจิกายน ของทุกปี ใน
วันและ เวลาราชการ)   

 คณุสมบัติของผูม้ีสทิธิไดร้บัเงนิเบีย้ยังชีพความพกิาร             
      1. สัญชาติไทย             
      2. มีบัตรประจ าตัวคนพิการ             
      3. มีช่ืออยู่ในทะเบียนราษฎร์องค์การบริหารส่วนต าบลสมุด             
      4. ไม่เป็นบุคคลซ่ึงอยู่ในความอุปการะของสถานสงเคราะห์ของรัฐ             
      5. ในกรณีผู้พิการเป็นผู้ซ่ึงต้องขังหรือจ าคุกอยู่ในเรือนจ า  ทัณฑ์สถานหรือสถานคุมขัง ของกรม
ราชทัณฑ์  หรือเป็นผู้ซ่ึงถูกควบคุมอยู่ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน   หรือ ศูนย์ฝึกและ
อบรมเด็กและเยาวชน  ให้ไปลงทะเบียนและยืน่ค าขอรับเบี้ยความพิการต่อผู้บังคับบัญชา หรือ
ผู้อ านวยการตามสถานที่ที่อยู่  
 
 
 
 
 
 
  หลักฐานในการขึน้ทะเบยีนดังนี้               
       1. ส าเนาบัตรประจ าตัวคนพิการ           จ านวน    1    ชุด              
       2. ส าเนาทะเบียนบ้าน                       จ านวน    1    ชุด              
       3. ส าเนาสมุดบัญชีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) จ านวน 1   ชดุ  

  กรณทีี่ผู้อ่ืนยืน่แทนใช้หลกัฐานดงันี้              
    1. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน              จ านวน     1   ชุด              
    2. ส าเนาทะเบียนบ้าน                          จ านวน     1   ชุด              
    3. หนังสือมอบอ านาจ                                              จ านวน     1   ชุด   
    4. ส าเนาสมุดบัญชีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.)  จ านวน   1   ชดุ 
 
 
 
 
 



 
 วันเวลาที่เปิดใหบ้รกิาร  

วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (1 - 30 พฤศจิกายน) ในวันและเวลาราชการ ต้ังแต่เวลา  
08.30 น. – 16.30 น.   

 ข้ันตอนการใหบ้ริการ  
1. ผู้พิการยื่นเอกสารที่ใช้ในการลงทะเบียนผู้พกิาร  
2. เจ้าหน้าที่รับเอกสาร ตรวจสอบเอกสาร ตรวจสอบคุณสมบัติ  
3. เสนอคณะผู้บริหาร   

 ระยะเวลา  
ใช้ระยะเวลา ไม่เกิน 1 วัน   

 หน่วยงานที่รบัผิดชอบ  
งานสวัสดิการสังคม ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วน ต าบลสมุด 

 ยื่นเอกสารแล้วได้รบัเงนิเมื่อไร               
ผู้พิการที่ข้ึนทะเบียนไว้  ต้ังแต่วันที่  1- 30 พฤศจิกายน ของทุกปี จะได้รับเงินเบี้ยยังชีพ  เริ่ม

ต้ังแต่เดือนตุลาคม  ของปีถัดไป  (ไม่มีการจ่ายย้อนหลัง)   

 หมายเหตุ            
เอกสารต้องลงลายมือชื่อ  ส าเนาถูกต้องทุกฉบับ   ผู้พิการที่ไม่สามารถเขียนได้   

 ให้พิมพ์ลายมือแทน    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
สัญลักษณ์ผู้พิการ 

 
 
 
 
 



 
การขึน้ทะเบียนรับเงนิเบีย้ยังชีพผูป้่วยเอดส์ 

 
 
 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงนิสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององคก์ร
ปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๘  

การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้ป่วยเอดส์   
 ก าหนดรบัลงทะเบียน  

เม่ือได้รับใบรับรองแพทย์ว่าติดเชื้อ HIV จากโรงพยาบาลรัฐ แล้วมายื่นค าขอขึ้นทะเบียนที่งาน
สวัสดิการสังคม ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลสมุด ในวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 น. 
ถึง 16.30 น. (ในวันและเวลาราชการ)   

 คณุสมบัตผิู้มีสทิธิยืน่ค าขอข้ึนทะเบียนเบี้ยยงัชีพผู้ตดิเช้ือเอดส์ ดังนี้  
1. มีสัญชาติไทย  
2. เปน็ผู้มีภูมิล าเนาหรือมีชื่อในทะเบยีนราษฎร์ในเขตพื้นที่ต าบลสมุด 
3. มีรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพ หรือถูกทอดทิ้ง หรือขาดผู้อุปการะเลี้ยงดู หรือไม่ 

สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ 
 
 
 
 
 

 หลกัฐานในการลงทะเบยีน ดังนี้  
    1. ใบรับรองแพทย์ระบุผู้ติดเชื้อ HIV จากโรงพยาบาลรัฐเท่านั้น ฉบับจริง    จ านวน  1  ฉบับ  
    2. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน                        จ านวน  1  ฉบับ  
    3. ส าเนาทะเบียนบ้าน                     จ านวน  1  ฉบับ  
    4. ส าเนาสมุดบัญชีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.)    จ านวน  1  ชุด   

 ข้ันตอนการใหบ้ริการ  
     1. ผู้ป่วยติดเชื้อ HIV ยื่นเอกสารที่ใช้ในการลงทะเบียนผู้ป่วยเอดส์  
     2. เจ้าหน้าที่รับเอกสาร ตรวจสอบเอกสาร ตรวจสอบคุณสมบัติ  
     3. เสนอคณะผู้บริหาร  
 
 
 
 
   
 



 
 
 
 ระยะเวลา  

ใช้ระยะเวลา ไม่เกิน 1 วัน   

 หน่วยงานที่รบัผิดชอบ  
งานสวัสดิการสังคม ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลสมุด  

 ยื่นเอกสารแล้วได้รบัเงนิเมื่อไร               
ผู้ป่วยเอดส์ที่ขึ้นทะเบียนไว้  จะได้รับเงินเบี้ยยังชีพ ในเดือนถัดไปหลังจากขึ้น ทะเบียนและ

ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ จากเจ้าหน้าที่และคณะผู้บริหารแล้ว   

 หมายเหตุ      
เอกสารต้องลงลายมือชื่อ ส าเนาถูกต้องทุกฉบับ ผู้ป่วยเอดส์ที่ไม่สามารถเขียนได้ ให้พิมพ์

ลายมือแทน   

 สอบถามเพิ่มเติมไดท้ี่     
งานสวัสดิการสังคม  องค์การบริหารส่วนต าบลสมุด อ าเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์ 32000 
โทร      044-576037 
โทรสาร 044-576037 
หรือเว็บไซต์ http://www.kakoh.go.th   
 
 
 
 

 
หมายเหต ุ

ใบรับรองแพทย์จะต้องระบุว่าป่วยเป็นโรงเอดส์ /AIDs เท่านั้น หากระบุว่าป่วยเป็น HIV หรือ
ภูมิคุ้มกันบกพร่องจะไม่เข้าหลักเกณฑ์การรับเงินสงเคราะห์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ค าชีแ้จง 
 
 
 

  ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ ที่มีสิทธิรับเงินเบ้ียยังชีพ อยู่แล้วในพื้นที่อ่ืน  

ภายหลังได้ย้ายทะเบียนบ้านเข้ามาอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลสมุด ให้มา
ขึ้นทะเบียนรับเงินเบ้ียยังชีพที่องค์การบริหารส่วนต าบลสมุด แต่สิทธิ การรับเงิน
ยังรับอยู่ที่เดิม จนสิ้นปีงบประมาณ นั้น  

   ตัวอย่าง เช่น นายแดง รับเงินเบ้ียยังชีพฯ อยู่ที่ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านใหม่ ภายหลังได้แจ้งย้ายมาอยู่พื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลสมุด 
ในวันที่ 15 มิถุนายน 2557   นายแดง ต้องมาขึ้นทะเบียนใหม่ที่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลสมุด ภายในเดือนพฤศจิกายน 2557 แต่ นายแดง ยังคงรับเงินจาก
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไทร จนถึง เดือนกันยายน 2557 และจะได้รับเงิน
เบ้ียยัง ชีพจากองค์การบริหารส่วนต าบลสมุด ในเดือนตุลาคม 2558 เป็นต้นไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 ประกาศรายชื่อ ผู้มีสทิธิรับเงิน 
เบ้ียยังชีพผู้สูงอายแุละเบ้ียยังชีพผู้พกิาร  

 
ให้ ผู้มี สิทธิ รับ เ บ้ียยั งชีพ มาตรวจสอบรายชื่ อตามประกาศที่ ป้าย

ประชาสัมพันธ์ ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลสมุด ภายในวันที่ 15 
ธันวาคม ของทุกปี (นับจากวันที่สิ้นสุดก าหนดการลงทะเบียนรับเบ้ียยังชีพฯ คือ 
วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน ของทุกปี) 

  
    

 
 

การจ่ายเบ้ียยังชีพผู้สงูอายุและผูพ้ิการ  
 

องค์การบริหารส่วนต าบลสมุด จะด าเนินการเบิกจ่ายเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ 
และผู้พิการ ที่มาขึ้นทะเบียนไว้แล้ว โดยจะเริ่มจ่ายต้ังแต่เดือนตุลาคม ของปีถัดไป 
โดยจะจ่ายเป็นเงินสด หรือโอนเข้าบัญชี ตามที่ผู้มีสิทธิได้แจ้งความประสงค์ไว้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
การค านวณเงินเบี้ยยังชีพแบบขั้นบนัได 

ส าหรับผู้สูงอาย ุ
 
 
จ านวนเงินเบ้ียยังชีพต่อเดือนที่ผู้สูงอายุจะไดรับใน ปัจจุบัน (ปี 2558)    

การจ่ายเงินเ บ้ียยังชีพให้แก่ ผู้สูงอายุ คิดในอัตราเบ้ียยังชีพแบบขั้นบันได            
แบบ “ขั้นบันได” หมายถึง การแบ่งช่วงอายุของผู้สูงอายุออกเป็นช่วง ๆ หรือ       
เป็นขั้นขึ้นไปเรื่อย ๆ   

 
 โดยเริ่มต้ังแต่  อายุ 60 ปี โดยค านวณตามปี งบประมาณ ไม่ใช่ปี

ปฏิทิน และไม่มีการเพิ่มของอายุ ระหว่างปี  
 

  

 

ตารางค านวณเงินเบี้ยยังชีพรายเดือน 
ส าหรับผู้สูงอาย ุ(แบบขั้นบันได) 

ข้ัน ช่วงอายุ (ปี) จ านวนเงนิ (บาท) 
ข้ันที ่ 1 60 – 69 ป ี 600 

ข้ันที ่ 2 70 – 79 ป ี 700 

ข้ันที ่ 3 80 – 89 ป ี 800 

ข้ันที ่ 4 90 ปี ข้ึนไป 1,000 

  

 
 
 
 
 
 



 

 วิธีค านวณอายุ ของผู้สงูอายุ 
 

การนับรอบปีงบประมาณ คือ   
1 ตุลาคม – 30 กันยายน เช่น ปีงบประมาณ 2558 จะเริ่มต้ังแต่       1 

ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2558 ปีงบประมาณ 2559 จะเริ่มต้ังแต่ 
1 ตุลาคม 2558  ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559  

 

 การนับอายุว่าจะอยู่ในขั้นที่ เทาไหร่ ให้นับ     ณ 
วันที่ 30 กันยายน เท่านั้น   

เช่น 1. นาง ก. เกิด 30 กันยายน 2487 ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 
นาง ก. จะอายุ 70 ปี หมายความวา นาง ก. จะไดรับ เงินเบ้ียยังชีพ เดือนละ 
700 บาท ใน เดือน ตุลาคม 2557 (งบประมาณปี 2558)    

2. นาง ข. เกิด 1 ตุลาคม 2487 ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 นาง ข. จะ
อายุ 69 ปี หมายความว่า นาง ข. จะไดรับเงิน เบ้ียยังชีพเดือน ละ 600 บาท 
เทาเดิม จนกวาจะถึงรอบปีถัดไป    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

การสิ้นสุดการได้รับเบ้ียยังชีพ 
 
 
1. ตาย  
2. ย้ายภูมิล าเนาไปนอกเขตองค์การบริหารส่วนต าบลสมุด 
3. แจงสละสิทธิการขอรับเงินเบี้ยยังชีพ   
4. ขาดคุณสมบัติ    
 

 หน้าที่ของผู้รับเบ้ียยังชีพผู้สูงอาย ุ และผู้พิการ  
 

1. ตรวจสอบรายช่ือของตัวเอง ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลสมุด  
2. กรณีผู้รับเงินเบี้ยยังชีพ หรือผู้รับมอบอ านาจ แจ้งรับ เป็นเงินสด ต้องมา รับเงิน

ให้ตรงตามวัน เวลา ที่ก าหนด   
3. เมื่อย้ายภูมิล าเนาจาก องค์การบริหารส่วนต าบลสมุด  ไปอยู่ภูมิล าเนา อ่ืน ต้อง

แจง้ขอมูลเพื่อให้องค์การบริหารส่วนต าบลสมุด ได้ รับทราบ  
  4. ให้ผู้ที่รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ แสดงการมีชีวิตอยู่ต่อองค์การ บริหาร
ส่วนต าบลสมุด ระหว่างวันที่ 1 - 5 ตุลาคม ของทุกปี  
  5. กรณีตาย ให้ผู้ดูแลหรือญาติของผู้สูงอายุ หรือคน พิการของผู้รับเงินเบี้ยยัง ชีพ
แจ้งการตาย ให้องค์การบริหารส่วนต าบลสมุด ได้รับทราบ (พร้อมส าเนาใบ มรณะบัตร) 
ภายใน 7 วัน 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



ระบบการป้องกัน/การตรวจสอบเพื่อป้องกัน 
การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจหลัก 

 

ระบบการป้องกัน/การตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจหลัก   

ปัจจุบันรัฐบาลได้มีมาตรการเน้นหนักเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบใน
ภาคราชการ  และเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าท่ี  รวมท้ังปฏิรูประบบบริหารราชการโดยการ
ปรับปรุงคุณภาพข้าราชการในการทํางานโดยเน้นผลงาน  การมีคุณภาพ  ความซื่อสั ตย์สุจริต  การมี
จิตสํานึกในการให้บริการประชาชน  สําหรับหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีหลักในการตรวจสอบการทุจริต  เช่น  
สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  เป็น
ต้น 
 

  สําหรับคําว่า "ทุจริต" มีกฎหมายหลายฉบับท่ีกําหนดนิยามความหมายไว้  เช่น  ประมวล  
กฎหมายอาญา  มาตรา 1(1) "โดยทุจริต" หมายความว่าเพื่อแสวงหาประโยชน์ท่ีมิควรได้โดยชอบด้วย
กฎหมายสําหรับตนเองหรือผู้อื่น 
 

  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ. 
2542 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2550  และ ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2554) "ทุจริตต่อหน้าท่ี" หมายความว่า ปฏิบัติ
หรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในตําแหน่งหรือหน้าท่ี  หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในพฤติการณ์
ท่ีอาจทําให้ผู้อื่นเช่ือว่ามีตําแหน่งหรือหน้าท่ีท้ังท่ีตนมิได้มีตําแหน่งหรือหน้าท่ีนั้น  หรือใช้อํานาจในตําแหน่ง
หรือหน้าท่ี  ท้ังนี้  เพื่อแสวงหาประโยชน์ท่ีมิควรได้โดยชอบสําหรับตนเองหรือผู้อื่น 
  
  ในส่วนของการปฏิบัติหน้าท่ีราชการโดยทุจริต  กําหนดไว้ในพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน  พ.ศ. 2551  มาตรา  85 (2) บัญญัติว่า  การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ี
ราชการโดยทุจริต  เป็นการกระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง  มีโทษปลดออกหรือไล่ออก  การทุจริตตาม
พระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือนนั้น  มีหลักหรือองค์ประกอบท่ีพึงพิจารณา 4 ประการ  คือ 
  1.  มีหน้าท่ีราชการท่ีต้องปฏิบัติราชการ  ผู้มีหน้าท่ีจะปฏิบัติหน้าท่ีอยู่ในสถานท่ีราชการ
หรือนอกสถานท่ีราชการก็ได้  ในกรณีท่ีไม่มีกฎหมายบังคับไว้โดยเฉพาะว่าต้องปฏิบัติในสถานท่ีราชการ
และการปฏิบัติหน้าท่ีราชการนั้นไม่จําเป็นจะต้องปฏิบัติในวันและเวลาทํางานตามปกติ อาจปฏิบัติใน
วันหยุดราชการหรือนอกเวลาราชการก็ได้  การพิจารณาว่ามีหน้าท่ีราชการหรือไม่  มีแนวพิจารณาดังนี้ 
   1.1  พิจารณาจากกฎหมายหรือระเบียบท่ีกําหนดหน้าท่ีไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
โดยระบุว่าผู้ดํารงตําแหน่งใดเป็นพนักงานเจ้าหน้าท่ีในเรื่องใด 
   1.2  พิจารณาจากมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง  ท่ี  ก.พ.จัดทํา 
   1.3  พิจารณาจากคําส่ังหรือการมอบหมายของผู้บังคับบัญชา 
   1.4  พิจารณาจากพฤตินัย  ท่ีสมัครใจเข้าผูกพันตนเอง ยอมรับเป็นหน้าท่ี
ราชการท่ีตนต้องรับผิดชอบ เช่น ก.พ. ได้พิจารณาเรื่องประจําแผนกธุรการของโรงพยาบาลซึ่งไม่มีหน้าท่ี
รับส่งเงินแต่ได้รับฝากเงินจากพยาบาลอนามัยผู้มีหน้าท่ีรับส่งเงิน  และการรับฝากเงินนั้นมิใช่รับฝากเงิน
ฐานะส่วนตัว  แต่มีลักษณะเป็นการรับฝากเป็นทางราชการเพื่อนําไปส่งลงบัญชีโดยได้เซ็นรับหลัง
ใบเสร็จรับเงินว่า  "ได้รับเงินไปแล้ว"  เช่นนี้  ก.พ.วินิจฉัยว่าประจําแผนกผู้นั้นมีหน้าท่ีราชการท่ีต้องนําเงิน
ส่งลงบัญชี  เมื่อไม่นําเงินส่งลงบัญชีและนําเงินไปใช้ส่วนตัวถือเป็นการทุจริตต่อหน้าท่ีราชการ 
  2.ได้ปฏิบัติหน้าท่ีราชการโดยมิชอบหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีราชการโดยมิชอบ 
  "ปฏิบัติหน้าท่ีราชการ" หมายความว่า  ได้มีการกระทําลงไปแล้ว 



  "ละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีราชการ" หมายความว่า  มีหน้าท่ีราชการท่ีต้องปฏิบัติแต่ผู้นั้นไม่
ปฏิบัติหรืองดเว้นไม่กระทําการตามหน้าท่ี  การท่ีไม่ปฏิบัติหรืองดเว้นไม่กระทําการตามหน้าท่ีนั้นจะเป็น
ความผิดฐานทุจริตต่อหน้าท่ีราชการก็ต่อเมื่อได้กระทําโดยเป็นการจงใจท่ีจะไม่ปฏิบัติการตามหน้าท่ี  โดย
ปราศจากอํานาจหน้าท่ีจะอ้างได้ตามกฎหมาย กฎ  ระเบียบหรือข้อบังคับ  แต่ถ้าเป็นเรื่องปล่อยปละ  ละ
เว้นก็ยังถือไม่ได้ว่าเป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีราชการท่ีจะเป็นความผิดฐานทุจริตต่อหน้าท่ีราชการส่วน
จะเป็นความผิดฐานใดต้องพิจารณาข้อเท็จจริงเป็นเรื่อง ๆ ไป 
  "มิชอบ"  หมายความว่า  ไม่เป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบของทางราชการ  คําส่ังของ
ผู้บังคับบัญชา  มติของคณะรัฐมนตรีแบบธรรมเนียมของราชการหรือทํานองคลองธรรม 
  3.  เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ท่ีมิควรได้ 
  "ผู้อื่น"  หมายถึงใครก็ได้ท่ีจะได้รับประโยชน์จากการที่ราชการผู้นั้นปฏิบัติ  หรือไม่ปฏิบัติ
หน้าท่ีโดยมิชอบ 
  "ประโยชน์" หมายถึง  ส่ิงท่ีได้รับอันเป็นคุณแก่ผู้ได้รับ  ซึ่งอาจเป็นทรัพย์สินหรือประโยชน์
อย่างอื่นท่ีมิใช่ทรัพย์สิน  เช่น  การได้รับบริการ  เป็นต้น 
  "มิควรได้"  หมายถึง  ไม่มีสิทธ์โดยชอบธรรมท่ีจะได้รับประโยชน์ใด ๆ ตอบแทนจากการ
ปฏิบัติหน้าท่ีนั้น 
  4.  โดยมีเจตนาทุจริต  การพิจารณาว่าการกระทําใดเป็นการทุจริตต่อหน้าท่ีราชการ
หรือไม่นั้นจะต้องพิจารณาลงไปถึงเจตนาของผู้กระทําด้วยว่ามีเจตนาทุจริตหรือมีจิตอันช่ัวร้ายคิดเป็นโจร  
ในการปฏิบัติหน้าท่ีราชการหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีราชการโดยมุ่งท่ีจะให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับ
ประโยชน์ท่ีมิควรได้ซึ่งหากการสอบสวนพิจารณาได้ว่า  ข้าราชการผู้อื่นใดกระทําผิดวินัยฐานทุจริตต่อ
หน้าท่ีราชการ  คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันท่ี  21  ธันวาคม  2536  ว่าการลงโทษผู้กระทําผิดวินัยฐาน
ทุจริตต่อหน้าท่ีราชการ  ซึ่งควรลงโทษเป็น  ไล่ออกจากราชการ  การนําเงินท่ีทุจริตไปแล้วมาคืนหรือมีเหตุ
อันควรปราณีอื่นใดไม่เป็นเหตุลดหย่อนโทษ  ตามนัยหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  ท่ี นร.0205/
ว.234 ลงวันท่ี 24 ธันวาคม 2536  รวมท้ังอาจจะถูกยึดทรัพย์และดําเนินคดีอาญา  เนื่องจากเป็น
ความผิดมูลฐาน  ตามมาตรา 3(5) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 
และความผิดอาญาฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าท่ีราชการโดยมิชอบ  เพื่อให้เกิดความ
เสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือปฏิบัติละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีโดยทุจริต  ตามมาตรา  157  แห่งประมวล
กฎหมายอาญา ซึ่งต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี หรือปรับต้ังแต่สองพันถึงสองหมื่นบาทหรือท้ัง
จําท้ังปรับ 
  หากข้าราชการผู้ใดกระทําผิดวินัยฐานทุจริตก็จะต้องถูกลงโทษไล่ออกสถานเดียว  รวมท้ัง
อาจจําคุกและยึดทรัพย์  ดังนั้น  ข้าราชการทุกคนควรพึงละเว้นการทุจริตต่อหน้าท่ีราชการโดยเห็นแก่
ประโยชน์ของประเทศชาติเป็นสําคัญ  ให้สมกับการเป็นข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
  องค์การบริหารส่วนตําบลสมุด ได้เล็งเห็นความสําคัญของปัญหาการละเว้นการปฏิบัติงาน
ซึ่งเป็นปัญหาท่ีทําให้เกิดผลกระทบและความเสียหายต่อพี่น้องประชาชนท้ังทางอ้อมและทางตรง  ทําให้
ผลประโยชน์ไม่ตกถึงมือประชาชนอย่างแท้จริง  องค์การบริหารส่วนตําบลโนนกาเล็นมีเจตนารมณ์ร่วมกัน
ในการดําเนินงานให้เกิดความโปร่งใส  เป็นธรรม  และสามารถตรวจสอบได้เพื่อให้องค์กรเป็นหน่วยงานใน
การปฏิบัติงานตามภารกิจให้เกิดผลตามเป้าประสงค์เพื่อประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นท่ีอย่างแท้จริง 
 

  ความสําเร็จหรือล้มเหลวของปฏิบัติงานตามภารกิจใด ๆ ก็ตาม ขึ้นอยู่กับการบริหารงาน  
กล่าวคือการบริหารงานท่ีดีจะช่วยให้การดําเนินงานตามโครงการมีประสิทธิภาพ  สามารถบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ในแต่ละขั้นตอนของการดําเนินงาน  และในทางตรงข้ามแม้ว่าการปฏิบัติงานตามภารกิจนั้น  



ๆ จะออกแบบไว้ดี  มีความเป็นไปได้ทางเทคนิค  งบประมาณ  และเงื่อนไขอื่นใดในระดับสูงก็ตามแต่ถ้า
การบริหารจัดการไม่ดี  การปฏิบัติงานตามภารกิจนั้นก็ไม่สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ได้ 
 

 ระเบียบ/ข้อบังคับ  ที่บังคับใช้ต่อผู้ที่ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ 

องค์การบริหารส่วนต าบลได้ก าหนดมาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก  ดังนี้ 

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 
  -  หมวด  5  การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  มาตรา 29  ในการปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้องกับ
การบริการประชาชนหรือการติดต่อประสานงานระหว่างส่วนราชการด้วยกัน  ให้ส่วนราชการแต่ละแห่ง
จัดทําแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการดําเนินการรวมท้ังรายละเอียดอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอน
เปิดเผยไว้  ณ  ท่ีทําการของส่วนราชการและในระบบเครือข่ายสารสนเทศของส่วนราชการ  เพื่อให้
ประชาชนหรือผู้ท่ีเกี่ยวข้องเข้าตรวจดูได้ 
  -  หมวด  6  การปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการ มาตรา 33  ให้ส่วนราชการจัดให้มี
การทบทวนภารกิจของตนว่าภารกิจใดมีความจําเป็นหรือสมควรท่ีจะได้ดําเนินการต่อไปหรือไม่  โดย
คํานึงถึงแผนการบริหารราชการแผ่นดิน  นโยบายของคณะรัฐมนตรี  กําลังเงินงบประมาณของประเทศ  
ความคุ้มค่าของภารกิจและสถานการณ์อื่นประกอบกัน 
  -  หมวด  7  การอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน  
มาตรา 37  ในการปฏิบัติราชการท่ีเกี่ยวข้องกับการบริการประชาชนหรือติดต่อประสานงานในระหว่าง
ส่วนราชการด้วยกัน  ให้ส่วนราชการกําหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานแ ต่ละงานและประกาศให้
ประชาชนและข้าราชการทราบเป็นการท่ัวไป  ส่วนราชการใดมิได้กําหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานใด
และ ก.พ.ร. พิจารณาเห็นว่างานนั้น  มีลักษณะท่ีสามารถกําหนดระยะเวลาแล้วเสร็จได้  หรือส่วนราชการ
ได้กําหนดระยะเวลาแล้วเสร็จไว้  แต่ ก.พ.ร. เห็นว่าเป็นระยะเวลา ท่ีล่าช้าเกินสมควร  ก.พ.ร. จะ
กําหนดเวลาแล้วเสร็จให้ส่วนราชการนั้นต้องปฏิบัติก็ได้  มาตรา 42  เพื่อให้การปฏิบัติราชการเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพและเกิดความสะดวกรวดเร็ว  ให้ส่วนราชการท่ีมีอํานาจออกกฎระเบียบ  ข้อบังคับหรือ
ประกาศ  เพื่อใช้บังคับกับส่วนราชการอื่น  มีหน้าท่ีตรวจสอบว่ากฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  หรือประกาศนั้น  
เป็นอุปสรรคหรือก่อให้เกิดความยุ่งยาก  ซ้ําซ้อน  หรือความล่าช้า  ต่อการปฏิบัติหน้าท่ีของส่วนราชการอื่น
หรือไม่  เพื่อดําเนินการปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมโดยเร็วต่อไป  มาตรา 43  การปฏิบัติราชการในเรื่องใด 
ๆ โดยปกติให้ถือว่าเป็นเรื่องเปิดเผย  เว้นแต่กรณีมีความจําเป็นอย่างยิ่งเพื่อประโยชน์ในการรักษาความ
มั่นคงของประเทศ  ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ  การรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน  หรือการ
คุ้มครองสิทธิส่วนบุคคล  จึงให้กําหนดเป็นความลับได้เท่าท่ีจําเป็น 
  -  หมวด  8  การประเมินผลการปฏิบัติราชการ  มาตรา 45 นอกจากการจัดให้มีการ
ประเมินผลตาม  มาตร 9 (3) แล้ว  ให้ส่วนราชการจัดให้มีคณะผู้ประเมินอิสระดําเนินการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของส่วนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ  คุณภาพการให้บริการ  ความพึงพอใจของ
ประชาชนผู้รับบริการ  ความคุ้มค่าในภารกิจ  ท้ังนี้  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และระยะเวลาท่ี  ก.พ.ร. 
กําหนด  มาตรา 47  ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการเพื่อประโยชน์ในการบริหารงาน
บุคคล  ให้ส่วนราชการประเมินโดยคํานึงถึงผลการปฏิบัติงานเฉพาะตัวของข้าราชการผู้นั้นในตําแหน่งท่ี



ปฏิบัติ  ประโยชน์และผลสัมฤทธิ์ที่หน่วยงานท่ีข้าราชการผู้นั้นสังกัดได้รับจากการปฏิบัติงานของข้าราชการ
ผู้นั้น 
 
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถ่ินฝ่ายบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลสมุด  พ.ศ.  2563 

   ข้อ  5  ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น  มีหน้าท่ีดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย  เพื่อ
รักษาประโยชน์ส่วนรวม  เป็นกลางทางการเมือง  อํานวยความสะดวกและให้บริหารประชาชนตามหลักธรรม
มาภิบาลโดยจะต้องยึดมั่นในมาตรฐานทางจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก  9  ประการ  ดังนี้ 

  1)  ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
  2)  การมีจิตสํานึกท่ีดี  ซื่อสัตย์  และรับผิดชอบ 
  3)  การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน  และไม่มี
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
  4)  การยืนหยัดทําในส่ิงท่ีถูกต้อง  เป็นธรรม  และถูกกฎหมาย 
  5)  การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว  มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ 
  6)  การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน  ถูกต้อง  และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
  7)  การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน  รักษามาตรฐาน  มีคุณภาพ  โปร่งใส  และตรวจสอบได้ 
  8)  การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมาหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  9)  การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์การ 
 
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถ่ินฝ่ายสภาท้องถ่ินองค์การบริหารส่วนต าบลสมุด พ.ศ.  
2558 

  ข้อ  5  ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นมีหน้าที่ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย  เพื ่อ
รักษาประโยชน์ส่วนรวม  เป็นกลางทางการเมือง  อํานวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตาม   หลัก
ธรรมาภิบาล  โดยจะต้องยึดมั่นในมาตรฐานทางจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก  9  ประการ  ดังนี้  

  1)  ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
  2)  การมีจิตสํานึกท่ีดี  ซื่อสัตย์  และรับผิดชอบ 
  3)  การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน  และไม่มี
ผลประโยชน์ 
ทับซ้อน 
  4)  การยืนหยัดทําในส่ิงท่ีถูกต้อง  เป็นธรรม  และถูกกฎหมาย 
  5)  การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว  มีอัธยาศัย  และไม่เลือกปฏิบัติ 
  6)  การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน  ถูกต้อง  และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
  7)  การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน  รักษามาตรฐาน  มีคุณภาพ  โปร่งใส  และตรวจสอบได้ 
  8)  การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  9)  การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 
 
 



 

ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ  องค์การบริหารส่วนต าบลสมุด พ.ศ.2558 

  ข้อ  3  ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลโนนกาเล็นทุกคน  มีหน้าท่ีดําเนินการให้
เป็นไปตามกฎหมาย  เพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม  เป็นกลางทางการเมือง  อํานวยความสะดวกและ
ให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล  โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลัก  10  ประการ  ดังนี้ 
  1)  การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  2)  ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
  3)  การมีจิตสํานึกท่ีดี  ซื่อสัตย์  และรับผิดชอบ 
  4)  การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน  และไม่มีผลประโยชน์ทับ
ซ้อน 
  5)  การยืนหยัดทําในส่ิงท่ีถูกต้อง  เป็นธรรม  และถูกกฎหมาย 
  6)  การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว  มีอัธยาศัย  และไม่เลือกปฏิบัติ 
  7)  การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน  ถูกต้อง  และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
  8)  การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน  รักษามาตรฐาน  มีคุณภาพ  โปร่งใส  และตรวจสอบได้ 
  9)  การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 
  10) การสร้างจิตสํานึกให้ประชาชนในท้องถิ่นประพฤติตนเป็นพลเมืองท่ีดี  ร่วมกัน  
พัฒนาชุมชนให้น่าอยู่คู่คุณธรรมและดูแลสภาพแวดล้อมให้สอดคล้องรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน 
 

ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนต าบลสมุด  ว่าด้วยจรรยาข้าราชการองคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนกาเล็น 

  องค์การบริหารส่วนตําบลสมุด ในฐานะเป็นองค์กรท่ีใกล้ชิดกับประชาชนมากท่ีสุด  โดยมี
หน้าท่ีในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น  การดําเนินการด้านการเงิน  การคลัง  งบประมาณ  การพัสดุ  การ
จัดเก็บรายได้การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารงาน  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของชุมชนวาง
มาตรฐานการดําเนินงาน  จัดการบริการสาธารณะ  การศึกษาของท้องถิ่น  การบริหารงานบุคคลและ
พัฒนาบุคลากร  รวมท้ังส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการบริหารงานและตรวจสอบการดําเนินงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฉะนั้น  เพื่อเป็นการสร้างจิตสํานึกของข้าราชการให้สามารถปฏิบัติหน้าท่ี
อย่างมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  มีความโปร่งใส  และเป็นธรรม  จึงสมควรให้มีข้อบังคับว่าด้วยจรรยา
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนตําบลสมุด  

  องค์การบริหารส่วนตําบลสมุด จึงได้กําหนดข้อบังคับจรรยาข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนตําบลสมุด เพื่อเป็นกรอบมาตรฐานในการประพฤติปฏิบัติตนของข้าราชการ  ลูกจ้าง  และพนักงาน
จ้าง  ให้มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความเป็นธรรม  ธํารงไว้ซึ่งศักด์ิศรีและเกียรติภูมิของ
ข้าราชการ  อันจะทําให้ได้รับการยอมรับเช่ือถือและศรัทธาจากประชาชนท่ัวไปไว้  ดังนี้ 
 ข้อ  1  ความซ่ือสัตย์  และรับผิดชอบ 
  1.1  ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
  1.2  ใช้ทรัพยากรขององค์กรอย่างประหยัด  และโปร่งใส  เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ทางราชการ 
  1.3  ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็มกําลังความรู้  ความสามารถ  โดยคํานึงถึงประโยชน์ของทาง
ราชการเป็นสําคัญ 



  1.4  รับผิดชอบต่อผลการกระทําของตนเอง  และมุ่งมั่น  แก้ไขเมื่อเกิดข้อผิดพลาด  
 ข้อ  2  การมีจิตส านึกมุ่งบริการและให้ค าปรึกษา 
  2.1  ให้บริการแก่ส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และประชาชนอย่างเท่าเทียม
กันด้วยความเต็มใจ 
  2.2  ให้คําปรึกษาแนะนําแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง  รวดเร็ว  และ
ครบถ้วน 
 ข้อ  3  การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 
  3.1  ปฏิบัติหน้าท่ีโดยมุ่งประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลของงาน  เพื่อให้เกิดผลดีและเป็น
ประโยชน์ต่อส่วนรวม 
  3.2  ขยัน  อุทิศตน  และมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าท่ีให้สําเร็จตามเป้าหมาย 
  3.3  ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความสามัคคี  มีน้ําใจ  เพื่อให้บรรลุภารกิจของหน่วยงาน 
  3.4  พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 ข้อ  4  การปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรม 
  4.1  ตัดสินใจบนหลักการ  ข้อเท็จจริง  เหตุผลเพื่อความยุติธรรม 
  4.2  ไม่มีอคติในการปฏิบัติหน้าท่ี 
  

ข้อ  5  การด ารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
  5.1  วางแผนการดํารงชีวิตอย่างมีเป้าหมาย  พร้อมท่ีจะเผชิญต่อการเปล่ียนแปลง 
  5.2  ใช้จ่ายอย่างคุ้มค่า  มีเหตุผล  และไม่ฟุ่มเฟือยเกินฐานะของตนเอง 
  5.3  ปฏิบัติตามหลักศาสนา  รู้จักพึ่งตนเองและลด ละ เลิกอบายมุข 
 ข้อ  6  การยึดม่ันและยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง 
  6.1  ยึดมั่นในผลประโยชน์ส่วนรวมเหนือผลประโยชน์ส่วนตน 
  6.2  กล้าหาญ  และยืนหยัดในส่ิงท่ีถูกต้อง 
  6.3  ปฏิบัติตามหลักคุณธรรม  จริยธรรม  เพื่อเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่เพื่อนข้าราชการ 
 ข้อ  7  ความโปร่งใส  และสามารถตรวจสอบได้ 
  7.1  เปิดเผยข้อมูลข่าวสารภายในขอบเขตของกฎหมาย 
  7.2  พร้อมรับการตรวจสอบ  และรับผิดชอบต่อผลของการตรวจสอบ 
 
 



มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม  พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลสมุด  

  อนุสนธิสัญญาทางคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.) ได้
กําหนดมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการ  พนักงานส่วนตําบล  และพนักงานจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งได้ประมวลขึ้นจากข้อเสนอแนะของผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น  
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติให้
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นโดยท่ัวไปใช้ยึดถือปฏิบัติเป็นเครื่องกํากับความประพฤติ  ดังนี้ 
  1.  พึงดํารงตนให้ต้ังมั่นอยู่ในศีลธรรม  ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซื่อสัตย์  สุจริต  เสียสละ  
และมีความรับผิดชอบ 
  2.  พึงปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเปิดเผย  โปร่งใส  พร้อมให้ตรวจสอบ 
  3.  พึงให้บริการด้วยความเสมอภาค  สะดวก  รวดเร็ว  มีอัธยาศัยไมตรี  โดยยึด
ประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก 
  4.  พึงปฏิบัติหน้าท่ีโดยยึดผลสัมฤทธิ์ของงานอย่างคุ้มค่า 
  5.  พึงพัฒนาทักษะ  ความรู้  ความสามารถ  และตนเองให้ทันสมัยอยู่เสมอ 
  6.  พึงมีจรรยาบรรณต่อตนเอง 
  7.  พึงมีจรรยาบรรณต่อหน่วยงาน 
  8.  พึงมีจรรยาบรรณต่อผู้บังคับบัญชา  ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงาน 
  9.  พึงมีจรรยาบรรณต่อประชาชนและสังคม 
 



พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ. 2540 

  ภายใต้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ. 2540  มุ่งเน้นการประเมินความ
โปร่งใสของหน่วยงานของรัฐใน  3  มิติ  คือ  มิติการเปิดเผยและการตรวจสอบได้  มิติการบริหารจัดการท่ี
มีประสิทธิภาพ  และมิติของการดําเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ. 2540  
ในลักษณะของการจัดเตรียมความพร้อมด้านข้อมูลข่าวสาร  เอกสาร  หลักฐานและระดับการปฏิบัติงานท่ีมี
ประสิทธิภาพ  ซึ่งจะเป็นส่วนท่ีสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐได้มีการเตรียมความพร้อมด้านข้อมูลข่าวสาร
เพื่อรองรับการประเมินผลจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
  ตามมาตรฐานและตัวช้ีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ  อันจะส่งให้การพัฒนา
ระบบบริหารราชการแผ่นดิน  และการใช้สิทธิตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ.2540  
ของภาครัฐและประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  และเกิดประสิทธิผลตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย 
และมีความสอดคล้องกับนโยบายการบริหารของรัฐบาลท่ีต้องการส่งเสริมให้ประชาชนมีโอกาสได้รับรู้ข้อมูล
ข่าวสารจากทางราชการและส่ือสาธารณะอื่นได้อย่างกว้างขวาง  ถูกต้อง  เป็นธรรม  และรวดเร็ว  
มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร่งใสหน่วยงานภาครัฐ  มีความสําคัญ  ต่อการบริหารจัดการท่ีมีคุณค่าและมี
ประสิทธิภาพ  โดยเป็นกระบวนการท่ีหน่วยงานภาครัฐได้ดําเนินการเพื่อยกระดับมาตรฐานการ  ปฏิบัติงาน
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตสามารถเปิดเผยและตรวจสอบได้จากทุกฝ่าย   รวมท้ังการให้การบริการแก่
ประชาชนบนพื้นฐานของความเท่าเทียม  และมีมาตรฐานเดียวกัน  และตัวช้ีวัดความโปร่งใสหน่วยงาน
ภาครัฐท่ีกําหนดภายใต้  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  มีประโยชน์ท้ังต่อภาค
ประชาชน  และหน่วยงานภาครัฐ  ดังนี้ 

ประโยชน์ต่อภาคประชาชน 
  1)  ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการด้านข้อมูลข่าวสาร  และ
กระบวนการทํางานอื่น ๆ จากเจ้าหน้าท่ี  และหน่วยงานของรัฐ 
  2)  สามารถรับทราบและเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการได้อย่างถูกต้อง  และรวดเร็ว 
  3)  สามารถตรวจสอบข้อมูลข่าวสารและกระบวนการทํางานของหน่วยงานภาครัฐได้ 
  4)  มีความเข้าใจและมีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและสังคม 
  5)  สามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในการําเนินการในกิจกรรมต่าง ๆ ของ หน่วยงานภาครัฐ
โดยเฉพาะการใช้ช่องทางผ่าน พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 

ประโยชน์ต่อหน่วยงานภาครัฐ 
  1)  มีข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติงานท่ีกําหนด  ภายใต้พระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ  พ.ศ.  2540 
  2)  มีแนวทางในการบริหารจัดการภายในองค์กรท่ีสอดคล้องกับความโปร่งใส  ท่ีแสดงให้
เห็นถึงขั้นตอนการดําเนินการ  ท่ีสามารถเปิดเผยและตรวจสอบได้  ท้ังในเชิงข้อมูลและกระบวนการ 
  3)  มีหลักเกณฑ์มาตรฐาน  ตัวช้ีวัด  แนวทางการประเมินผลและสามารถใช้เกณฑ์
มาตรฐานและตัวชี้วัดดังกล่าวเป็นตัวแบบในการประเมินตนเอง  ภายใต้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540 
 

 
 
 
 



 
-54- 

  4)  หน่วยงานภาครัฐสามารถใช้เกณฑ์มาตรฐานและตัวช้ีวัดความโปร่งใส  เป็นแบบ
ประเมินเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการตรวจประเมินของหน่วยงานท่ีมีอํานาจหน้าท่ีในการตรวจ
ประเมินตามกฎหมายหรือเพื่อกิจการอื่น 

  5)  ได้ส่งเสริมให้ประชาชนมีโอกาสได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารจากทางราชการ  และสามารถ
พัฒนาระบบกลไกในการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ  ถูกต้อง  เป็นธรรมและรวดเร็ว  มาตรฐานและ
ตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ  ประกอบด้วย  เกณฑ์มาตรฐานมีความครอบคลุมแนวคิด  และ
กระบวนการปฏิบัติงานท่ีแสดงถึงความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ  โดยเฉพาะการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
การมีส่วนร่วมของประชาชนและการตรวจสอบการใช้อํานาจรัฐของภาคประชาชนและหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง  ประกอบด้วยเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใส 

  การส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในขั้นตอนและกระบวนการบริหารจัดการ
ของภาครัฐ  โดยมีตัวชี้วัดมาตรฐานความโปร่งใส  ด้านการบริหารงาน  5  ประการ  ได้แก่ 
  1.  การจัดทําและเผยแพร่โครงสร้างและอํานาจหน้าท่ีของหน่วยงาน 
  2.  การจัดทําวิสัยทัศน์พันธกิจและแผนปฏิบัติการประจําปีของหน่วยงาน 
  3.  การกําหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
  4.  การดําเนินการตามแผนปฏิบัติการประจําปี 
  5.  การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการของหน่วยงาน  
มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร่งใสด้านการให้บริการแก่ประชาชน 

  มาตรฐานความโปร่งใสด้านการให้บริการแก่ประชาชน  เป็นมาตรฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติ
หน้าท่ีของหน่วยงานภาครัฐท่ีสะท้อนให้เห็นถึงการทําหน้าท่ีโดย  ความซ่ือสัตย์สุจริต  ไม่มีการเลือก
ปฏิบัติและการขจัดข้อโต้แย้งที่ไม่เป็นธรรม  โดยเป็นการก าหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนการให้บริการ   
การเลือกใช้ช่องทางการให้บริการรวมไปถึงการประเมินความพึงพอใจของประชาชน   โดยมี  ตัวช้ีวัด
มาตรฐานความโปร่งใสด้านการให้บริการแก่ประชาชน  6  ประการ  ได้แก่ 

  1.  การกําหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนในการให้บริการแก่ประชาชน 
  2.  การให้บริการตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนท่ีกําหนดไว้โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ 
  3.  การเลือกใช้ช่องทางการให้บริการที่เหมาะสมกับการให้บริการ 
  4.  การจัดให้มีช่องทางและกลไกในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนของประชาชน 
  5.  การประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ 
  6.  การจัดทําระบบข้อมูลทางสถิติและสรุปผลการให้บริการแก่ประชาชน 
 

  ซึ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงการเปิดเผย  การตรวจสอบได้  และการส่งเสริมการเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  และการตรวจสอบการใช้อํานาจรัฐของภาคประชาชนตามเจตนารมณ์  ของ
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.  2540 

  การประเมินความสมบูรณ์ของขั้นตอนและการปฏิบัติงานของหน่วยงาน  โดยพิจารณา
จากระดับความสมบูรณ์ของข้อมูลข่าวสาร  และขั้นตอนการดําเนินการของหน่วยงานภาครัฐในเชิงคุณภาพ
ท่ีมีความก้าวหน้าในด้านข้อมูลข่าวสาร  หลักฐานและความสามารถในการปฏิบัติงานท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน
และประสิทธิภาพท่ีเพิ่มข้ึน 
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การปฏิบัติงานท่ีมีมาตรฐานและประสิทธิภาพท่ีเพิ่มข้ึน  โดยมีการวัดค่าของความสมบูรณ์
ของกระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติงาน  มีมาตรฐานความโปร่งใสด้านการติดตามและประเมินผล  เป็น
มาตรฐานเกี่ยวกับการเปิดเผยให้เห็นถึงระบบการติดตามและประเมินผลท่ีมีประสิทธิภาพ  โดยเป็นการ
กําหนดหลักเกณฑ์และตัวช้ีวัดสําหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน  การพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพภายในของหน่วยงานการจัดให้มีกลไกการตรวจสอบท้ังภายในและภายนอกท่ีมีความเป็น
อิสระ  การให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผล  และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการติดตาม  และประเมินผลการทํางานของหน่วยงานภาครัฐโดยมีตัวช้ีวัดมาตรฐานความ
โปร่งใส 
  ด้านการติดตามและประเมินผล  5  ประการได้แก่ 
  1.  การจัดทําหลักเกณฑ์และตัวชี้วัดการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
  2.  การจัดให้มีระบบและกลไกการตรวจสอบภายใน (Internal Audit)  ท่ีเหมาะสม 
  3.  การจัดให้มีระบบและกลไกการปฏิบัติการเพื่อรองรับการตรวจประเมินจากหน่วยงาน
ภายนอก (External Audit) ท่ีเป็นอิสระ 
  4.  การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงาน 
  5.  การรายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานของหน่วยงานตามแผนปฏิบัติการประจําปี
มาตรฐานความโปร่งใสด้านการเปิดเผยและการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการ  เป็นมาตรฐานในการ
เปิดเผยและการส่งเสริมสิทธิการเข้าถึงการรับรู้  ข้อมูลข่าวสารของราชการการจัดระบบและช่องทางการ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร  การพัฒนาศักยภาพของระบบข้อมูลข่าวสารเพื่อการบริหารความโปร่งใสและการ
จัดการความรู้ของหน่วยงาน  ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ.2540 
 
  กลไกลการตรวจสอบภายในเป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผล  วิธีการประเมิน  
พิจารณาจากการปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติการประจําปีของหน่วยงานท่ีมีความสอดคล้องกับแผนงาน  
งบประมาณความรับผิดชอบและระยะเวลาตามท่ีกําหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจําปี  และพิจารณาผล
การปฏิบัติการของหน่วยงานเกณฑ์มาตรฐานการประเมิน 

  1.  มีการกําหนดหน้าท่ีและความรับผิดชอบของบุคคล  และส่วนงานภายในหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าท่ีตามแผนปฏิบัติการประจําปี 

  2.  มีการปฏิบัติหน้าท่ีตามแผนปฏิบัติการประจําปีภายใต้ตามกรอบระยะเวลาท่ีกําหนด
ไว้ในแผนปฏิบัติการประจําปี 

  3.  มีการประเมินการปฏิบัติหน้าท่ีของแต่ละส่วนงานภายใน  หน่วยงาน  โดยพิจารณา
จากผลการนําแผนปฏิบัติการประจําปีของหน่วยงานไปปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลา 

  หลักเกณฑ์ในการปฏิบัติของหน่วยงาน  หมายถึง  การท่ีบุคลากรและหน่วยงานได้มีการ
ให้บริการแก่ประชาชน  ตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนท่ีกําหนดไว้   โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติซึ่งเป็นการ
ให้บริการตามแนวทางและระบบท่ีหลากหลาย  เช่น  การบริการตามลําดับก่อน – หลัง หรือการให้การ
บริการท่ีเหมาะสมกับภารกิจและอํานาจหน้าท่ีของหน่วยงาน  เป็นต้น  ท้ังนี้เพื่อเป็นการอํานวยความ
สะดวก  รวดเร็ว  ประหยัด  และถูกต้องแก่ประชาชนผู้มารับบริการ 
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วิธีการประเมิน 
  จากการให้บริการตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนท่ีหน่วยงานกําหนดไว้   ว่ามีหรือไม่มีการ
ให้บริการตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนท่ีกําหนดไว้หรือไม่  อย่างไรและพิจารณาจากความหลากหลายในการ
ให้บริการแก่ประชาชนเกณฑ์มาตรฐานการประเมิน 
  1.  มีการให้การบริการตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนท่ีกําหนดไว้ 
  2.  มีการให้การบริการภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 
  3.  มีการให้บริการเรียงตามลําดับก่อน – หลัง 
 
  การท่ีหน่วยงานได้มีการกําหนดและดําเนินการเพื่อพัฒนา  ระบบการให้คุณให้โทษและ
การจัดทํากิจกรรมการเสริมสร้างขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในหน่วยงาน  โดยเป็น
การกําหนดรูปแบบและเกณฑ์มาตรฐานในการพิจารณาให้โทษแก่บุคลากรท่ีกระทําความผิดตาม
กฎระเบียบของราชการ  และจริยธรรมของหน่วยงาน  รวมท้ังการสนับสนุนและให้รางวัลแก่บุคลากรท่ีมี
ความขยันหมั่นเพียรในการปฏิบัติหน้าท่ีท้ังนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรมีขวัญและกําลังใจในการ
ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสและยุติธรรม  วิธีการประเมินพิจารณาจากการกําหนดและดําเนินการเพื่อ
พัฒนาระบบการ  ให้คุณ  ให้โทษ  และการสร้างขวัญกําลังใจแก่บุคลากรในหน่วยงาน  และพิจารณาจาก
ขั้นตอนและกระบวนการพัฒนาระบบการ  ให้คุณ/ให้โทษแก่บุคลากรในหน่วยงาน 
 
  สําหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในภาพรวม  เพื่อให้มีติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในหน่วยงานและเพื่อพัฒนาระบบ  การติดตามและประเมินผล
ของหน่วยงานโดยมีการกําหนดหลักเกณฑ์และตัวช้ีวัดท่ี  สะท้อนให้เห็นประสิทธิภาพ/ผลสัมฤทธิ์ในการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานรวมท้ังมีการกําหนดวิธีการประเมินผลตามหลักเกณฑ์และตัวชี้วัดท่ีกําหนดไว้และมี
การเผยแพร่  หลักเกณฑ์ตัวช้ีวัดและวิธีการประเมินให้บุคลากร/สาธารณชนได้รับทราบ 
 
  การจัดทํารายงานผลการติดตามประเมินผลการทํางานของหน่วยงาน  เกณฑ์มาตรฐาน
การประเมิน 
  1.  มีการจัดแผนงานกิจกรรม/โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ  ประชาชนในการ
ติดตามและประเมินผลการทํางานของหน่วยงาน  เช่น  การจัดเวทีประชาคม/สาธารณะ 
  2.  มีการแต่งต้ังคณะกรรมการท่ีมาจากภาคประชาชน  เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการติดตามและประเมินผลการทํางานของหน่วยงาน 
 
  กําหนดไว้โดยจะต้องมีการเผยแพร่ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน  ให้
เป็นท่ีรับทราบโดยท่ัวไป  วิธีการประเมิน  พิจารณาจากการจัดทํารายงานการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานตามแผน  ปฏิบัติการประจําปีของหน่วยงาน 
  1.  พิจารณาจากช่องทางในการเผยแพร่ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน  
การจัดทํารายงานผลการประเมิน  การดําเนินการตามแผนปฏิบัติการประจําปี  พร้อมท้ังวิเคราะห์ปัญหา
อุปสรรคในการดําเนินการตามแผนการปฏิบัติการประจําปี 
  2.  มีการเผยแพร่ผลการประเมินการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจําปี   ให้เป็นท่ี
รับรู้ของบุคคลท้ังภายในและภายนอกหน่วยงาน  ท่ีศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน  และทางเว็บไซต์ของ
หน่วยงานหลักฐานประกอบการตรวจสอบ/ข้อมูลท่ีต้องการ 
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มาตรการควบคุมการปฏิบัติงาน 
มาตรการควบคุมการปฏิบัติงาน 
  การควบคุม  หมายถึง  กระบวนการท่ีกระทําให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานได้ดําเนินการไป
ตามแผนท่ีกําหนดไว้  หรือถ้าจะให้ความหมายท่ีช้ีให้เห็นถึงบทบาทของผู้ควบคุมชัดเจนขึ้นก็หมายถึง  การ
บังคับให้กิจกรรมต่างๆ เป็นไปตามแผนท่ีกําหนดไว้  จากความหมายดังกล่าวจะเห็นได้ว่าเมื่อมีการศึกษาผล
การปฏิบัติงานตามแผนปรากฏว่าไม่เป็นไปตามทิศทาง  กรอบ  หรือข้อกําหนดท่ีวางไว้  ผู้ควบคุมหรือ
ผู้บริหารจะต้องดําเนินการอย่างหนึ่งจะแก้ไขปรับปรุงให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนดังกล่าว  มิฉะนั้น
แล้วแผนก็จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีกําหนดไว้ 
 
การควบคุมอาจแบ่งตามลักษณะของสิ่งที่ถูกควบคุมออกเป็น  5  ประเภทด้วยกัน  คือ 

  1.  การควบคุมผลการปฏิบัติงาน (Product Control)  เป็นการควบคุมผลผลิตของ
โครงการเพื่อจัดการให้โครงการผลิตได้ปริมาณตามท่ีกําหนดไว้ในแผน  เรียกว่า  การควบคุมปริมาณ 
(Quantity  Control) และควบคุมให้ผลผลิตท่ีได้มีลักษณะและคุณสมบัติตามท่ีกําหนดไว้เรียกว่าการ
ควบคุม  คุณภาพ (Quality Control)  การควบคุมในข้อนี้รวมถึงการควบคุมเวลาของโครงการด้วย  คือ
การควบคุมให้โครงการสามารถผลิตผลงานได้ปริมาณและคุณภาพตามช่วงเวลาท่ีกําหนดไว้ 
  2.  การควบคุมบุคลากร (Personal of Staff Control)  เป็นการควบคุมพฤติกรรมการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงานโครงการ  โดยควบคุมให้ปฏิบัติงานตามวิธีท่ีกําหนดไว้และให้เป็นไป
ตามกําหนดการโครงการ  ควบคุมและบํารุงขวัญพนักงาน  ความประพฤติ  ความสํานึกในหน้าท่ีและความ
รับผิดชอบตลอดจนควบคุมด้านความปลอดภัยของพนักงานด้วย 
  3.  การควบคุมด้านการเงิน (Financial Control)  ได้แก่  การควบคุมการใช้จ่าย (Cost - 
Control)  การควบคุมทางด้านงบประมาณ  (Budget Control)  ตลอดจนการควบคุมทางด้านบัญชีต่างๆ 
ท้ังนี้เพื่อให้โครงการเสียค่าใช้จ่ายตํ่าสุด  และมีเหตุผลเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม 
  4.  การควบคุมทรัพยากรทางกายภาพ  (Control of Physical Resources)  ได้แก่  
การควบคุมการใช้จ่ายทรัพยากรประเภทวัสดุ  อุปกรณ์  เครื่องมือ  อาคาร  และท่ีดินตลอดจนแรงงานใน
การเป็นปัจจัยนําเข้าของโครงการเพื่อให้เกิดการประหยัดในการใช้ทรัพยากรดังกล่าว 
  5.  การควบคุมเทคนิควิธีการปฏิบัติงาน (Control of Techniques or Procedure)  
ได้แก่  การควบคุมกํากับดูแลเทคนิคและวิธีการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามหลักวิชาท่ีกําหนดไว้  สําหรับการ
ปฏิบัติงานประเภทนั้น ๆ  โดยจะต้องควบคุมท้ังเทคนิควิธีท่ีมองเห็นและเข้าใจง่าย  เช่น  โครงการพัฒนา
สังคม  วัฒนธรรม  การส่งเสริมประชาธิปไตย  หรือโครงการพัฒนาชนบท  เป็นต้น 
ความส าคัญของการติดตามและการควบคุม 
  ความสําคัญ  ความจําเป็น  และประโยชน์ของการติดตามและการควบคุมนั้น  อาจ
พิจารณาได้จากประเด็นต่อไปนี้ 
  1.  เพื่อให้แผนบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้  ประโยชน์ในข้อนี้นับว่าเป็น
วัตถุประสงค์ท่ีสําคัญท่ีสุดของการติดตามและการควบคุมโครงการ  ท้ังนี้เพราะวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ถือเป็นหัวใจสําคัญของโครงการ  หากไม่มีการยึดเป้าหมายและวัตถุประสงค์เป็นหลักแล้ว  เราก็ไม่ทราบว่า
จะทําโครงการนี้ไปทําไม  เมื่อเป็นเช่นนี้   การติดตามและควบคุมการปฏิบัติงานต่าง ๆ  ท่ีจะช่วย
ประคับประคองให้โครงการบรรลุส่ิงท่ีมุ่งหวังดังกล่าวจึงถือเป็นกิจกรรมท่ีสําคัญยิ่งของผู้บริหารโครงการ 
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2.  ช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย  ผู้บริหารท่ีดีจะต้องควบคุมเวลาและค่าใช่จ่ายของ

โครงการโดยการเสนอแนะเทคนิค  วิธีการปฏิบัติท่ีมีประสิทธิภาพ  ซึ่งจะสามารถลดเวลาและค่าใช้จ่ายของ
โครงการลงไปได้มาก  ทําให้สามารถนําทรัพยากรท่ีลดลงไปใช้ประโยชน์กับโครงการอื่น  หรือเพื่อ
วัตถุประสงค์อื่นๆ ได้ 

  3.  ช่วยกระตุ้น  จูงใจ  และสร้างขวัญกําลังใจให้ผู้ปฏิบัติงาน  การติดตามควบคุมนั้น
ไม่ใช่เป็นการจับผิดเพื่อลงโทษ  แต่เป็นการแนะนําช่วยเหลือโดยคํานึงถึงผลสําเร็จของโครงการเป็นสําคัญ  
เพราะฉะนั้นผู้นิเทศงานและผู้ควบคุมงานท่ีดีมักจะได้รับการต้อนรับจากผู้ปฏิบัติงาน  ทําให้ผู้ปฏิบัติงาน
รู้สึกกระตือรือร้น  เพราะมีพี่เล้ียงมาช่วยแนะนํา  ช่วยเหลืออีกแรงหนึ่ง  ขวัญกําลังใจท่ีจะปฏิบัติงานต่อสู้
กับปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ก็จะมีมากขึ้น 

  4.  ช่วยป้องกันและความเสียหายรุนแรงท่ีอาจจะเกิดขึ้นได้  โครงการบางโครงการถ้ามี
การควบคุมไม่ดีพออาจเป็นสาเหตุให้เกิดความเสียหายใหญ่หลวงได้  และหากพบความเสียนั้นแต่ต้น
ลักษณะของเหตุการณ์ท่ีเรียกว่า "สายเกินแก"้  ก็จะไม่เกิดขึ้น 

  5. ทําให้พบปัญหาท่ีอาจเกิดขึ้นเนื่องมาจากโครงการนั้น  ท้ังนี้ในขณะท่ีทําการติดตาม
และควบคุมนั้น  ผู้บริหารจะมองเห็นปัญหาอันเป็นผลกระทบต่าง ๆ ของโครงการหลายประการ  จึงจะ
สามารถจัดหามาตรการในการป้องกันแก้ไขได้อย่างถูกต้อง  เช่น  โครงการสร้างถนนเข้าไปในถิ่นทุรกันดาร  
อาจก่อให้เกิดปัญหาการลักลอบตัดไม้เถ่ือนโดยใช้ถนนสายนั้นเป็นเส้นทางขนส่ง  เป็นต้น 

  6.  ช่วยให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้เห็นเป้าหมายวัตถุประสงค์หรือมาตรฐานของงานได้
ชัดเจนขึ้น  โดยปกติโครงการต่าง ๆ มักจะกําหนดวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายไว้อย่างหลวม ๆ หรือใช้คําท่ี
ค่อนข้างจะเป็นนามธรรมสูง  เช่น  คําว่าพัฒนา  ขยาย  ปรับปรุง  กระตุ้น  ยกระดับ  ฯลฯ  ซึ่งทําให้
ผู้ปฏิบัติงาน  หรือแม้กระท่ังผู้บริหารมองไม่เห็นเป้าหมายได้ชัดเจน  ไม่อาจปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายท่ี
ถูกต้องได้  เมื่อมีการติดตามและควบคุมโครงการจะต้องมีการทําให้วัตถุประสงค์  และเป้าหมายรวมท้ัง
มาตรฐานต่าง ๆ ชัดเจนขึ้น  เพื่อจะได้สามารถเปรียบเทียบและทําการควบคุมได้ 

  กล่าวโดยสรุปได้ว่า  การติดตามและการควบคุม  เป็นเครื่องมือสําคัญของกระบวนการ
บริหารและกระบวนการวางแผน  ทําให้การดําเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์  นโยบายท่ีกําหนดไว้การ
ติดตามและการควบคุมนั้นเป็นกิจกรรมท่ีเกี่ยวเนื่องกัน  มักจะใช้ควบคู่กันไม่ได้มีการแยกกันอย่างอิสระ  
กล่าวคือเมื่อมีการติดตามดูผลการทํางานว่าเป็นอย่างไรแล้ว  ก็ต้องมีการควบคุมเพื่อปรับปรุงปฏิบัติงาน
ดังกล่าวให้ไปสู่ทิศทางท่ีต้องการ  และในทางกลับกันใครหรือหน่วยงานใดก็ตามท่ีจะทําหน้าท่ีควบคุมก็ต้อง
มีการติดตามก่อนเสมอ  มิฉะนั้นก็ไม่สามารถควบคุมอะไรได้ 
 
  
 
 
 
 

 
 



 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 



แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ (การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ)  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

ผู้สูงอายุยืน่เอกสารที่ใช้ในการลงทะเบยีนผู้สูงอายุ 

เจ้าหน้าที่รบัเอกสาร ตรวจสอบเอกสาร 
บนัทึก/สอบถามเพิม่เตมิ 

 

หลักฐานในการข้ึนทะเบยีนดงันี้ 
1. บัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกให้โดยหน่วยงานของรัฐที่มี
รูปถ่ายพร้อมส าเนา  จ านวน  1  ชุด 
2. ทะเบียนบ้านพร้อมส าเนา  จ านวน  1  ชุด 
3. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร พร้อมส าเนา (เฉพาะหน้าที่แสดงชื่อ และ
เลขที่บัญชี) ส าหรับกรณีที่ผู้ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประสงค์ขอรับ
เงินเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุผ่านธนาคาร จ านวน 1  ชุด 
 

รวบรวมเอกสาร ตรวจสอบคณุสมบตั ิ
 

เสนอผูบ้รหิาร 
จัดท าประกาศรายช่ือ 

 



แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ (การรับขึ้นทะเบียนผู้พิการ) 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

ผู้สูงอายุยืน่เอกสารที่ใช้ในการลงทะเบยีนผู้พกิาร 

เจ้าหน้าที่รบัเอกสาร ตรวจสอบเอกสาร 
บนัทึก/สอบถามเพิม่เตมิ 

 

หลักฐานในการข้ึนทะเบยีนดงันี้ 
1. เอกสารรับรองความพิการจากโรงพยาบาลของรัฐออกโดยแพทย์  จ านวน  1  ฉบับ                 
2. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน  จ านวน  1  ฉบับ  
3. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน (ผู้ดูแลผู้พิการ) จ านวน  1  ฉบับ   
4. รูปถ่ายคนพิการ ขนาด 1 นิ้ว ที่เป็นปัจจุบัน หรือถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จ านวน  2  ใบ   
   ในกรณีเป็นเด็กใช้สูติบัตร  พร้อมทั้งถ่ายส าเนาจ านวน 1 ชุด (กรณียื่นแทนให้น าบัตร 
ประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้ยื่นแทนมาด้วย) 
 

รวบรวมเอกสาร ตรวจสอบคณุสมบตัิ 
 

เสนอผูบ้รหิาร 
จัดท าประกาศรายช่ือ 

 



แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  (การเบิก-จ่ายเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ) 
 
  

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

จัดท าบัญชีรายชื่อและบันทึก
ข้อความ 

 

เสนอผู้บังคับบัญชาอนุมัติ 
 

จัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงิน 

ตรวจฎีกา/จัดท าเช็คเบิกเงิน (กองคลัง) 
 

เอกสารส าหรับการรับเงินสด 
1.แสดงบัตรประจ าตัวประชาชนผู้สูงอายุ/ 
ผู้รับแทน (กรณีมอบอ านาจ) 
2. หนังสือมอบอ านาจ กรณีมอบอ านาจ 
 

ขั้นตอนการรับเงินสดเดิม 5 นาที/ราย 
ปรับลด 3 นาที/ราย 

ผู้รับผิดชอบงานสวัสดิการสังคม 
 

รับเงินผ่านธนาคาร 
 

รับเงินสดภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน 
 

ส่งเอกสารธนาคาร รับเงินได้ไม่เกิน 2 วัน ท าการ 
 

ยื่นบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มีสิทธิ์ / ใบมอบอ านาจ 
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบรายชื่อ ลงชื่อผู้รับเงิน 
 



แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  (การเบิก-จ่ายเงินเบ้ียยังชีพผู้พิการ)  
 

จัดท าบัญชีรายชื่อและบันทึก
ข้อความ 

 

เสนอผู้บังคับบัญชาอนุมัติ 
 

จัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงิน 

ตรวจฎีกา/จัดท าเช็คเบิกเงิน (กองคลัง) 
 

เอกสารส าหรับการรับเงินสด 
1.แสดงบัตรประจ าตัวประชาชนผู้พิการ/ 
ผู้รับแทน (กรณีมอบอ านาจ) 
2. หนังสือมอบอ านาจ กรณีมอบอ านาจ 
 

ขั้นตอนการรับเงินสดเดิม 5 นาที/ราย 
ปรับลด 3 นาที/ราย 

ผู้รับผิดชอบงานสวัสดิการสังคม 
 

รับเงินผ่านธนาคาร 
 

รับเงินสดภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน 
 

ส่งเอกสารธนาคาร รับเงินได้ไม่เกิน 2 วัน ท าการ 
 

ยื่นบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มีสิทธิ์ / ใบมอบอ านาจ 
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบรายชื่อ ลงชื่อผู้รับเงิน 
 



สารพันค าถาม 
 

ถาม  ผู้สูงอายุที่อยู่ในคกุสามารถขึน้ทะเบียนผู้สูงอายุได ้หรือไม?่  
ตอบ ขึ้นทะเบียนไม่ได้ เพราะถือว่าได้รบัการดูแลจากทางภาครัฐอยู่แล้ว 

หรือ กรณีได้รับเงินเบี้ยยังชพีอยู่แล้ว ภายหลังต้องโทษ คดีสิ้นสุด ได้รบัโทษ
จ าคกุ ถือว่าเป็นผู้ขาดคณุสมบตัิไมม่ีสิทธิได้รบัเงนิเบี้ยยังชีพ เช่นกนั   

ถาม พระภกิษุสงฆ์สามารถขึ้นทะเบียนผูสู้งอายุได้หรือไม ?  
ตอบ ขึ้นทะเบียนได้ ยกเวน้พระภิกษุสงฆ์ทีไ่ดรบัเงนิเดือน (เงินนติยภตั)  

เช่น เจ้าอาวาส เจ้าคณะต าบล เปน็ต้น    
ถาม ผูท้ี่ด ารงต าแหน่งทางการเมือง นายก อบต., รอง นายก อบต., 

สมาชกิสภา , ก านัน , ผู้ใหญบ่้าน สามารถขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุไดห้รอืไม่ ?  
ตอบ ขึ้นทะเบียนไม่ได้ เนื่องจากมีเงินเดือนประจ า แต่เมื่อพ้นจาก        

ต าแหน่งแล้ว สามารถมาขึ้นทะเบยีนได้ 



ตัวอย่างแบบฟอร์มคําขอขึ้นทะเบียน 
ทะเบียนเลขท่ี...................................../2563 

แบบค าขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

 
 

 

ข้อมูลผู้สูงอาย ุ

เขียนท่ี     อบต.สมุด         . 
วันท่ี..............เดือน..................................พ.ศ..................... 

 ด้วยข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) .............................................นามสกุล.................................................. 
เกิดวันท่ี....................เดือน.................................พ.ศ. ......................  อายุ......................ปี  สัญชาติ               มี
ช่ืออยู่ในสําเนาทะเบียนบ้านเลขท่ี......................หมู่ท่ี/ชุมชน..................................ตรอก/ซอย...............................
ถนน....................ตําบล/แขวง  ชะโนด  อําเภอ/เขต  หว้านใหญ่  จังหวัด  มุกดาหาร   รหัสไปรษณีย์  49150     
โทรศัพท์....................................................... 
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนของผู้สูงอายุท่ียื่นคําขอ  ---- 
สถานภาพสมรส    โสด    สมรส    หม้าย    หย่าร้าง    แยกกันอยู่    อืน่ๆ......................... 
อาชีพ...................................................................................................รายได้ต่อเดือน......................................บาท 
ข้อมูลทั่วไป :  สถานภาพการรับสวัสดิการของรัฐ 

 ไม่ได้รับการสงเคราะห์เบ้ียยังชีพ   ได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์   ได้รับการสงเคราะห์
ความพิการ 
 ย้ายภูมิลําเนาเข้ามาอยู่ใหม่ เมื่อวันท่ี................................................................................................................
โดยย้ายมาจาก (ระบุท่ีอยู่เดิม.................................................................................................................................) 

มีความประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  โดยวิธีดังต่อไปนี้ (เลือก 1 วิธี) 
  รับเงินสดด้วยตนเอง      รับเงินสดโดยบุคคลท่ีได้รับมอบอํานาจจากผู้มีสิทธิ 
  โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มีสิทธิ   โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลท่ีได้รับมอบอํานาจจากผู้มีสิทธิ 
พร้อมแนบเอกสาร ดังนี้ 

 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรอื่นท่ีออกโดยหน่วยงานของรัฐท่ีมีรูปถ่าย   สําเนาทะเบียนบ้าน 
  สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (ในกรณีผู้ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผ่านธนาคาร) 
 หนังสือมอบอํานาจพร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจ 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ไม่ได้เป็นผู้รับบํานาญหรือสวัสดิการเป็นราย
เดือนจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และขอรับรองว่าข้อความดังกล่าว
ข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 
(ลงช่ือ)       (ลงช่ือ)..........................................................               

(.........................................................................)       (..........................................................)                          
             ผู้ยื่นคําขอ/ผู้รับมอบอํานาจยื่นคําขอ    เจ้าหน้าท่ีผู้รับลงทะเบียน 

เฉพาะกรณีผู้สูงอายุมอบอ านาจให้บุคคลอืน่มายื่นค าขอลงทะเบียนแทน 

       ผู้ยื่นคําขอฯ แทน ตามหนังสือมอบอํานาจ เกี่ยวข้องเป็น................................................................กับผู้สูงอายุท่ีขอ
ลงทะเบียน ช่ือ - สกุล (ผู้รับมอบอํานาจ) .................................................................................................เลขประจําตัว
ประชาชนผู้รับมอบอํานาจ ---- ท่ีอยู่............................................................. 

....................................................................................................................โทรศัพท์............................................................ 



-2- 

ความเห็นเจ้าหน้าที่ผู้รับลงทะเบียน 
เรียน  คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ 
          ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของ  นาย/นาง/นางสาว 
..................................................................................................... 
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน 
----   
  เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน   
  เป็นผู้ท่ีขาดคุณสมบัติ เนื่องจาก 
.................................................................................................... 
.................................................................................................... 
 
(ลงช่ือ).............................................................................. 
       (...............................................................................) 

จ้าหน้าท่ีผู้รับลงทะเบียน 

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ 
เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลสมุด 
        คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติได้ตรวจสอบแล้ว 
มีความเห็นดังนี้ 
  สมควรรับลงทะเบียน    ไม่สมควรรับลงทะเบียน 
 

กรรมการ  (ลงช่ือ)...................................................... 
(.......................................................) 

 
กรรมการ  (ลงช่ือ).......................................................                                           

(.......................................................) 
 

กรรมการ  (ลงช่ือ)...................................................... 
(.......................................................) 

ค าสั่ง 
           รับลงทะเบียน    ไม่รับลงทะเบียน    อื่นๆ............................................................................. 
 
                                         (ลงช่ือ) 

(......................................................) 
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลสมุด 

วัน/เดือน/ปี............................................. 
 

 

(ตัดตามรอยเส้นประ ให้ผู้สูงอายุท่ียื่นคําขอลงทะเบียนเกบ็ไว้                                                        . 

ผู้สูงอายุ ช่ือนาย/นาง/นางสาว....................................................................................บ้านเลขท่ี...........................
หมู่ท่ี..................ยื่นแบบคําขอลงทะเบียนเมื่อวันท่ี..................เดือน......................................พ.ศ. ........................ 

  การลงทะเบียนครั้งนี้ เพื่อรับเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559    โดยจะ
เริ่มรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุต้ังแต่เดือน ตุลาคม 2562  ถึงเดือนกันยายน 2563  ในอัตราแบบขั้นบันได  
ภายในวันท่ี 10 ของทุกเดือน  กรณีผู้สูงอายุย้ายภูมิลําเนาท่ีไปอยู่ท่ีอื่น  

       (ลงช่ือ) 

        (.............................................................) 

                เจ้าหน้าท่ีผู้รับลงทะเบียน 



ทะเบียนเลขท่ี........................./2563 
 

แบบค าขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 
 
 
 
 

 
ข้อมูลคนพิการ       เขียนท่ี....................................................... 

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

คํานําหน้านาม   เด็กชาย   เด็กหญิง   นาย   นาง   นางสาว   อื่น  ๆ(ระบุ)............................. 
ช่ือ..........................................นามสกุล..........................................เกิดวันท่ี.................เดือน...................................
พ.ศ...................อายุ..............ปี สัญชาติ.................... มีช่ืออยู่ในสําเนาทะเบียนบ้านเลขท่ี............หมู่ท่ี...................
ตรอก/ซอย......................ถนน........................ตําบล/แขวง  ชะโนด  อําเภอ/เขต  หว้านใหญ่  จังหวัด  มุกดาหาร   
รหัสไปรษณีย์  49150      
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนของผู้พิการที่ยื่นคําขอ ----  
ประเภทความพิการ   ความพิการทางการเห็น   ความพิการทางสติปัญญา     ความพิการทางการเรียนรู้    
 ความพิการทางการได้ยินหรือส่ือความหมาย     ความพิการทางการเคล่ือนไหวหรือทางร่างกาย    พิการซ้ําซ้อน   
  ความพิการทางออทิสติก        ความพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม       ไม่ระบุความพิการ 
สถานภาพ    โสด       สมรส      หม้าย      หย่าร้าง      แยกกันอยู่      อื่น ๆ................ 
บุคคลอ้างอิงท่ีสามารถติดต่อได้ ......................................................................................โทรศัพท์.................................................................. 

ข้อมูลทั่วไป : สถานภาพรับสวัสดิการภาครัฐ    
  ยังไม่เคยได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ    เคยได้รับ (ย้ายภูมิลําเนา) เข้ามาอยู่ใหม่ เมื่อ............................ 
 ได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ      ได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์   อื่น  ๆ(ระบุ)........ 
 ไม่สามารถใช้ชีวิตประจําวันด้วยตนเอง     มีรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพ   ไม่สามารถประกอบอาชีพ

เล้ียงตนเองได้ 
 มีอาชีพ (ระบุ)...................................................... รายได้ต่อเดือน(ระบุ)................................บาท 

มีความประสงค์ขอรับเงินเบี้ยความพิการ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕9 โดยวิธีดังต่อไปนี้ (เลือก ๑ วิธี)  
  รับเงินสดด้วยตนเอง     รับเงินสดโดยบุคคลท่ีได้รับมอบอํานาจจากผู้มิสิทธิ 
  โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มีสิทธิ   โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลท่ีได้รับมอบ 
อํานาจจากผู้มีสิทธิธนาคาร..................................................................ช่ือบัญชี.................................................................................... 
เลขท่ีบัญชี…………………………………………………………………………...………… 

พร้อมแนบเอกสารดังนี้ 
  สําเนาบัตรประจําตัวคนพิการ หรือสําเนาบัตรอื่นท่ีออกโดยหน่วยงานของรัฐท่ีมีรูปถ่าย    
  สําเนาทะเบียนบ้าน  
  สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (ในกรณีผู้ขอรับเงินเบ้ียความพิการประสงค์ขอรับเงินผ่านธนาคาร) 
  หนังสือมอบอํานาจพร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจ (ในกรณี 
ยื่นคําขอฯแทน) 
 

เฉพาะกรณีคนพิการมอบอ านาจให้บุคคลอื่นมายื่นค าขอลงทะเบียนแทน : ผู้ยื่นค าขอฯ แทนตามหนังสือมอบอ านาจ เกี่ยวข้องกับ

คนพิการที่ขอขึ้นทะเบียน โดยเป็น  บิดา - มารดา   บุตร   สามี- ภรรยา   พี่น้อง   ผู้ดูแลคนพิการ   อื่น  ๆ ..........................

ลงทะเบียนช่ือ – สกุล (ผู้รับมอบอ านาจ).....................................................................................เลขประจ าตัวประชาชนผู้รับมอบอ านาจ 

---- ท่ีอยู่............................................................................................................................ 

……………………………………………………………………………………………………….…………………โทรศัพท์........................................................... 



 
 -2- 

ข้าพเจ้า ขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ไม่ได้เป็นผู้รับบํานาญหรือสวัสดิการ 

เป็นรายเดือนจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และขอรับรองว่าข้อความ
ดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 

             (ลงช่ือ)........................................................       (ลงช่ือ)........................................................ 
                    (........................................................)            (.......................................................)                
                    ผู้ยื่นคําขอ/ผู้รับมอบอํานาจยื่นคําขอ                        เจ้าหน้าท่ีผู้รับลงทะเบียน 

หมายเหตุ  ให้ขีดฆ่าข้อความท่ีไม่ต้องการออก   และทําเครื่องหมาย   ในช่อง  หน้าข้อความท่ีต้องการ 
 

ความเห็นเจ้าหน้าที่ผู้รับลงทะเบียน 
เรียน คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ 
          ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของนาย/นาง/นางสาว/ 
....................................................................................................... 
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน 
---- แล้ว 
  เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน     เป็นผู้ท่ีขาดคุณสมบัติ 
เนื่องจาก............................................................................................ 
......................................................................................................... 
 

(ลงช่ือ)................................................. 
        (...................................................) 

     เจ้าหน้าท่ีผู้รับลงทะเบียน 

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ 
เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลสมุด 
          คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติได้ตรวจสอบ
แล้วมีความเห็นดังนี้ 
  สมควรรับลงทะเบียน    ไม่สมควรรับลงทะเบียน 
 
กรรมการ (ลงช่ือ).......................................................... 
                     (........................................................) 
 
กรรมการ (ลงช่ือ).......................................................... 
                     (........................................................) 
 
กรรมการ (ลงช่ือ).......................................................... 
                     (........................................................) 

คําส่ัง     รับลงทะเบียน     ไม่รับลงทะเบียน     อื่น ๆ .................................................................................... 
 

                                                    (ลงช่ือ) 
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลสมุด 

                                             วัน/เดือน/ปี............................................ 
 
 
 
 
ยื่นแบบคําขอลงทะเบียนเมื่อวันท่ี.............................เดือน......................................พ.ศ....................................... 
 การลงทะเบียนครั้งนี้  เพื่อขอรับเงินเบ้ียความพิการ ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 โดยจะได้รับเงิน
เบ้ียความพิการต้ังแต่เดือน ........................................  เป็นต้นไป ในอัตราเดือนละ 8๐๐ บาท กรณีคนพิการ
ย้ายภูมิล าเนาไปอยู่ที่อื่น  

................................................... 
                  เจ้าหน้าท่ีผู้รับลงทะเบียน

ตัดตามเส้นประให้คนพิการที่ขึ้นทะเบียนเก็บไว้ 



ตัวอย่างแบบฟอร์มหนังสอืมอบอ านาจ 
 

 
หนังสือมอบอ านาจยื่นค าขอขึน้ทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 

 
                                                                                             ท่ี................................................... 

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

โดยหนังสือฉบับนี้ข้าพเจ้า.......................................................ซึ่งเป็นผู้ถือบัตร.................................. 
เลขท่ี......................................................ออกให้  ณ....................................................เมื่อวันท่ี...............................
อยู่บ้านเลขท่ี..............หมู่ท่ี............ตรอก/ซอย....................ถนน......................แขวง/ตําบล................................... 
เขต/อําเภอ..........................................จังหวัด.............................................โทรศัพท์.............................................. 
 
 ขอมอบอํานาจให้............................................................เกี่ยวพันเป็น............................................... 
ซึ่งเป็นผู้ถือบัตร............................................เลขท่ี..............................................ออกให้  ณ.................................... 
เมื่อวันท่ี..........................................อยู่บ้านเลขท่ี.................หมู่ท่ี..............ตรอก/ซอย............................................
ถนน.....................แขวง/ตําบล.............................เขต/อําเภอ.................................จังหวัด..................................... 
โทรศัพท์......................................................... 
 เป็นผู้มีอํานาจ    ยื่นคําขอข้ึนทะเบียนรับเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ  แทนข้าพเจ้าจนเสร็จการ 
         ยื่นคําขอข้ึนทะเบียนรับเงินเบ้ียยังชีพผูพ้ิการ  แทนข้าพเจ้าจนเสร็จการ 
  
 ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบในการท่ีผู้รับมอบอํานาจได้กระทําไปตามหนังสือมอบอํานาจนี้เสมือนว่า
ข้าพเจ้าได้กระทําด้วยตนเองท้ังส้ิน 
 
 เพื่อเป็นหลักฐานข้าพเจ้าได้ลงลายมือช่ือ/ลายพิมพ์นิ้วมือไว้เป็นสําคัญต่อหน้าพยานแล้ว 
 

ลงช่ือ.............................................................ผู้มอบอํานาจ    ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ 
                                     (.............................................................)  
 

ลงช่ือ...................................................................ผู้รับมอบอํานาจ 
                                      (................................................................) 
 

ลงช่ือ...................................................................พยาน 
      (.................................................................) 

 
ลงช่ือ...................................................................พยาน 

                 (..................................................................) 



ตัวอย่างแบบฟอร์มหนังสอืมอบอ านาจ 
 

หนังสือมอบอ านาจยื่นรับเงินเบีย้ยังชีพผู้สูงอาย/ุผู้พิการ 
 

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

 
โดยหนังสือฉบับนี้ข้าพเจ้า.......................................................ซึ่งเป็นผู้ถือบัตร.................................. 

เลขท่ี......................................................ออกให้  ณ....................................................เมื่อวันท่ี...............................
อยู่บ้านเลขท่ี..............หมู่ท่ี............ตรอก/ซอย....................ถนน......................แขวง/ตําบล................................... 
เขต/อําเภอ..........................................จังหวัด.............................................โทรศัพท์.............................................. 
 
 ขอมอบอํานาจให้............................................................เกี่ยวพันเป็น............................................... 
ซึ่งเป็นผู้ถือบัตร............................................เลขท่ี..............................................ออกให้  ณ.................................... 
เมื่อวันท่ี..........................................อยู่บ้านเลขท่ี.................หมู่ท่ี..............ตรอก/ซอย............................................
ถนน.....................แขวง/ตําบล.............................เขต/อําเภอ.................................จังหวัด..................................... 
โทรศัพท์......................................................... 
 

 เป็นผู้มีอํานาจ      รับเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ       รับเงินเบ้ียยังชีพผูพ้ิการ    แทนข้าพเจ้า 
โดยข้าพเจ้ามอบอํานาจให้รับเงินเบ้ียยังชีพรายเดือนทุกเดือนตลอดปีงบประมาณ.............................หรือจนเสร็จ 

 ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบในการท่ีผู้รับมอบอํานาจได้กระทําไปตามหนังสือมอบอํานาจนี้เสมือนว่า
ข้าพเจ้าได้กระทําด้วยตนเองท้ังส้ิน 
 
 เพื่อเป็นหลักฐานข้าพเจ้าได้ลงลายมือช่ือ/ลายพิมพ์นิ้วมือไว้เป็นสําคัญต่อหน้าพยานแล้ว 
 

ลงช่ือ.............................................................ผู้มอบอํานาจ    ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ 
                                     (.............................................................)  
 

ลงช่ือ...................................................................ผู้รับมอบอํานาจ 
                                      (................................................................) 
 

ลงช่ือ...................................................................พยาน 
      (.................................................................) 

 
ลงช่ือ...................................................................พยาน 

                 (..................................................................) 
                                                    
 



ตัวอย่างแบบฟอร์มหนังสอืแสดงความประสงค์ 
รับเงินเบี้ยยังชีพ 

 

หนังสือแสดงความประสงค์ในการรับเงินสงเคราะห ์
 

เขียนท่ี...................................................................................... 

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

เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลสมุด 
 
  ตามท่ีมีการอนุมัติให้ข้าพเจ้า.....................................................................เป็นผู้มีสิทธิได้รับการ
สงเคราะห์เงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้สูงอายุ ลําดับท่ี........................นั้น 

  ข้าพเจ้าขอแจ้งความประสงค์ในการรับเงินสงเคราะห์ ดังนี้ 
   (    )  เป็นเงินสด 

 (    )  โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร.............................................................................. 
         สาขา....................................................................................... 
         เลขท่ีบัญชี............................................................................... 

   (    )  แจ้งยืนยันความประสงค์จะขอรับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพต่อไป 
 
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดําเนินการต่อไป 
 
 

         ขอแสดงความนับถือ 
 
                       ลงช่ือ 
                                                    (.........................................................) 



  
 

 


