1

บทที่ ๑
บทนำำ
1.1 ควำมเป็นมำและควำมสำำคญญในกำรจัญดทำำคมืมอมื
คู่มือการปฏิบัติงาน ( Work Manual) เป็นเครือ่ งมือที่สำาคัญอย่่างหน่่งในการทำางาน
ทังงระดัับหัวหนาางานและผููาปฏิบัติงาน ซึ่่งเป็นการจััดัทำาราย่ละเอีย่ดัของการท างานในหน่วย่งานนังน ๆ
อย่่างเป็นระบบและครบถาวน สามารถนำาไปใช้าประโย่ช้นไไดัาหลาย่ประการเช้่นการสอนงานการตรวจั
สอบการท างานการควบคุมงานการ ติดัตามงานและการประเมินผูลการปฏิบัติงาน เป็นตาน ทังงนีงเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการดัำาเนินงานขององคไกร เปรีย่บเสมือนแผูนที่บอกเสานทางการท างานที่มีจัดัุ
เริ่มตานและจัุดัสิงนสุดัมีคำาอธิบาย่ตามที่จัำาเป็นเพื่อใหาผููาปฏิบัติงานไวาใช้าอาางอิงมิใหาเกิดัความผูิดัพลาดัใน
การทำางาน
การจััดัทำาคู่มือการปฏิบัติงานถือเป็นเครื่องมืออย่่างหน่่งในการสราางมาตรฐานการ
ปฏิบัตงิ านตามแนวทางของสำานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบขาาราช้การ (ก.พ.ร.) ที่มุ่งไปสู่การ
บริหารคุณภาพทั่วทังงองคไกรอย่่างมีประสิทธิภาพ ทังงนีงเพื่อใหาการท างานของส่วนราช้การไดัามาตรฐาน
เป็นไปตามเปาาหมาย่ ไดัาผูลิตผูลหรือการบริการที่มีคุณภาพ เสรจจัรวดัเรจวทันตามกำาหนดัเวลานัดัหมาย่
มีการท างานปลอดัภัย่ และไม่สราางมลพิษแก่ชุ้มช้น
1.2 วญตถุประสงค์
1. เพื่ออธิบาย่ขังนตอนราย่ละเอีย่ดัของกระบวนงานในความรับผูิดัช้อบของ งาน
สวัสดัิการชุ้มช้นและสังคมสงเคราะหไ ใหาผููาปฏิบัติงานทราบและเขาาใจัว่าควรปฏิบัติงานอย่่างไร เมื่อใดั
กับใคร และควรทำาอะไรก่อนและหลัง โดัย่มีเอกสารอาางอิงในการปฏิบัติงาน
2. เพื่อใหาการปฏิบัติงานของ งานสวัสดัิการชุ้มช้นและสังคมสงเคราะหไขององคไการ
บริหารส่วนตำาบลปากตม มีแนวทางการปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดัีย่วกันและเป็นไปตามเปาาหมาย่ที่
กำาหนดั ไดัาผูลิตผูลหรือการบริการที่มีคุณภาพ เสรจจั รวดัเรจวทันตามกำาหนดัเวลานัดัหมาย่
3. เพื่อใหาผููาปฏิบัติงานดัาานพัฒนาชุ้มช้นและสวัสดัิการสังคมหรือผููาที่เกีย่่ วขาองกับงาน
ดัังกล่าวรวมทังง ผููาที่สนใจัใฝ่รูาไดัาทราบแนวทางการปฏิบัตงิ านของงานสวัสดัิการชุ้มช้นและ
สังคมสงเคราะหไ และสามารถนำาไปใช้าเป็นสื่อในการติดัต่อประสานงาน
4. เพื่อเป็นพืงนฐานสำาหรับผููาบริหารใช้าในการทบทวนและตรวจัติดัตามงานไดัาทกุ ขังน
ตอน
1.3 ขอบเขต
คู่มือการปฏิบัติงานฯ ฉบับนีงครอบคลุมขังนตอนการปฏิบัติงานของงานสวัสดัิการ
ชุ้มช้นและสังคมสงเคราะหไ สำานักงานปลัดั อบต.ปากตม เฉพาะกระบวนการใหาความช้่วย่เหลือ
สงเคราะหไคา่ ใช้าจัา่ ย่ต่างๆ ตามระเบีย่บฯ กฎหมาย่ที่กำาหนดั ไดัากำาหนดัขอบเขตของกระบวนการใน
การพิจัารณาผููาขอรับความช้่วย่เหลือจัากผููทีา อาศัย่ในเขตพื
่
นที
ง และมี
่ ทะเบีย่นบาานอยู่่ในเขต อบต.ปากตม
1.4 กรอบแนวคิด
กระบวนการใหาความช้่วย่เหลือสงเคราะหไดัาานต่างๆ
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1) กระบวนการจั่าย่เงินเบีงย่ย่ังช้ีพผููาสูงอายุ่
ผม้เกี่ยวข้อง

ควำมต้องกำร
ไดัารบั เงินเบีงย่ย่ังช้ีพแบบขังนบันไดัตามสิทธิที่
พ่่งไดัารับทุกเดัือน
ไดัารบั เงินเบีงย่ย่ังช้ีพแบบขังนบันไดัตามสิทธิที่
พ่งไดัารับทุกเดัือน

ผม้รญบบริกำร
- ผููาสูงอายุ่
ผม้มีสืวนได้สืวนเสีย
- ผููาดัูแลผููาสูงอายุ่
- ผููารับมอบอำานาจัรับเงิน
ข้อกำำหนดด้ำนกฎหมำย
ประสิทธิภำพของกระบวนกำร
- ระเบีย่บกระทรวงมหาดัไทย่
ผููาสูงอายุ่ไดัารับเงินเบีงย่ย่ังช้ีพเป็น
ว่าดัาวย่หลักเกณฑไการจั่าย่เบีงย่ย่ังช้ีพผููาสูง ประจัำาทุกเดัือน
อายุ่ขององคไกรปกครองส่วนทาองถิ่น พ.ศ.
๒๕๕๒
- พระราช้บัญญัตผูิ ูาสูงอายุ่ พ.ศ. ๒๕๔๖
- หนังสือสำานักการคลัง ที่ กท
๑๓๘/๒๕๗๑ ลว. ๑๗ เมษาย่น ๒๕๕๘
เรื่อง เหจนช้อบหลักเกณฑไและวิธีปฏิบัติ
เกี่ย่วกับการดัำาเนินการเพื่อขอรับเงินเบีงย่
ย่ังช้ีพผููาสูงอายุ่

ควำมคุ้มคืำ

2) กระบวนการจั่าย่เงินเบีงย่ความพิการ
ผม้เกี่ยวข้อง
ควำมต้องกำร
ผม้รญบบริกำร
ไดัารบั เงินเบีงย่ย่ังช้ีพตามสิทธิที่พ่งไดัารับ
- ผููาพิการ
ทุกเดัือน
ผม้มีสืวนได้สืวนเสีย
ไดัารบั เงินเบีงย่ย่ังช้ีพตามสิทธิที่พ่งไดัารับ
- ผููาดัูแลผููาพกิ าร
ทุกเดัือน
- ผููารับมอบอำานาจัรับเงิน
ข้อกำำหนดด้ำนกฎหมำย
ประสิทธิภาพของกระบวนการ
ความคุามค่า
- ระเบีย่บกระทรวงมหาดัไทย่
ผููาพิการไดัารับเงินเบีงย่ย่ังช้ีพเป็น
ว่าดัาวย่หลักเกณฑไการจั่าย่เบีงย่ย่ังช้ีพผููา
ประจัำาทุกเดัือน
ความพิการขององคไกรปกครองส่วนทาอง
ถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แกาไขเพิ่มเติม
พ.ศ.๒๕๕๙
- มติคณะรัฐมนตรีเหจนช้อบมติ
จัากการประชุ้มคณะกรรมการส่งเสริม
พัฒนาคูณภาพช้ีวิตคนพิการแห่งช้าติเพิ่ม
เงินเบีงย่ความพิการใหาแก่คนพิการ วันที่
๒๕ พฤศจัิกาย่น ๒๕๕๘
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3) กระบวนการจั่าย่เงินเบีงย่ผููาป่วย่เอดัสไ
ผม้เกี่ยวข้อง
ผม้รญบบริกำร
- ผููาป่วย่เอดัสไ
ผม้มีสืวนได้สืวนเสีย
- ผููาดัูแลผููาป่วย่เอดัสไ
- ผููารับมอบอำานาจัรับเงิน
ข้อกำำหนดด้ำนกฎหมำย
- ระเบีย่บกระทรวงมหาดัไทย่
ว่าดัาวย่จั่าย่เงินสงเคราะหไเพือ่ การย่ังช้ีพ
ขององคไกรปกครองส่วนทาองถิ่นเพิ่มเติม
พ.ศ.๔๘

ควำมต้องกำร
ไดัารบั เงินเบีงย่ย่ังช้ีพตามสิทธิที่พ่งไดัารับ
ทุกเดัือน
ไดัารบั เงินเบีงย่ย่ังช้ีพตามสิทธิที่พ่งไดัารับ
ทุกเดัือน

ประสิทธิภาพของกระบวนการ
ผููาป่วย่เอดัสไ ไดัารับเงินเบีงย่ย่ังช้ีพเป็น
ประจัำาทุกเดัือน

ความคุามค่า

1.5 ประโยชน์ของกำรจัญดทำำคมืมมือกำรปฏิิบญติงำน
ประโยชน์ของคมืมอมื กำรปฏิิบญตงิ ำนที่มตี ือองค์กรและผม้บญงคญบบญญชำ
๑. การกำาหนดัจัุดัสำาเรจจัและการตรวจัสอบผูลงานและความสำาเรจจัของหน่วย่งาน
๒. เป็นขาอมูลในการประเมินค่างานและจััดัช้ังนตำาแหน่งงาน
๓. เป็นคู่มือในการสอนงาน
๔. การกำาหนดัหนาาทีก่ ารงานช้ัดัเจันไม่ซึงำาซึาอน
๕. การควบคุมงานและการติดัตามผูลการปฏิบัติงาน
๖. เป็นคู่มือในการประเมินผูลการปฏิบัติงาน
๗. การวิเคราะหไงานและปรับปรุงงาน
๘. ใหาผููาปฏิบัติงานศ่กษางานและสามารถทำางานทดัแทนกันไดัา
๙. การงานแผูนการทำางาน และวางแผูนกำาลังคน
๑๐. ผููาบังคับบัญช้าไดัาทราบขังนตอนและสาย่งานทำาใหาบริหารงานไดัาง่าย่ข่งน
๑๑. สามารถแย่กแย่ะลำาดัับความสำาคัญของงาน เพื่อกำาหนดัระย่ะเวลาทำางานไดัา
๑๒. สามารถกำาหนดัคุณสมบัติของพนักงานใหม่ที่จัะรับไดัาง่าย่ข่งนและตรงมากข่งน
๑๓. ทำาใหาบริษัทสามารถปรับปรุงระเบีย่บแบบแผูนการท างานใหาเหมาะสมย่ิ่งข่งนไดัา
๑๔. ยุ่ตคิ วามขัดัแย่างและเสริมสราางความสัมพันธไในการประสานระหว่างหน่วย่งาน
๑๕. สามารถกำาหนดังบประมาณและทิศทางการท างานของหน่วย่งานไดัา
๑๖. เป็นขาอมูลในการสราางฐานขาอมูลของบริษัทต่อไปไดัา
๑๗. การศ่กษาและเตรีย่มการในการขย่าย่งานต่อไปไดัา
๑๘. การวิเคราะหไค่าใช้าจั่าย่กับผูลงานและปริมาณกาลังคนของหน่วย่งานไดัา
๑๙. ผููาบังคับบัญช้าบริหารงานไดัาสะดัวก และรวดัเรจวข่งน
๒๐. เกิดัระบบการบริหารงานโดัย่ส่วนร่วมสำาหรับผููาบังคับบัญช้าคนใหม่ในการร่วม
กันเขีย่นคู่มือ
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ประโยชน์ของคมืมอมื กำรปฏิิบญตงิ ำนที่มตี ือผม้ปฏิิบญตงิ ำน
๑. ไดัารบั ทราบภาระหนาาที่ของตนเองช้ัดัเจันย่ิ่งข่งน
๒. ไดัาเรีย่นรูางานเรจวข่งนทังงตอนที่เขาามาท างานใหม่/หรือตอนที่จัะย่าาย่งานใหม่
๓. ไดัาทราบความคาดัหวัง (Expectation) ของผููาบังคับบัญช้าที่มีต่อตนเองช้ัดัเจัน
๔. ไดัารบั รูวา ่าผููาบังคับบัญช้าจัะใช้าอะไรมาเป็นตัวประเมินผูลการปฏิบัตงิ าน
๕. ไดัาเขาาใจัระบบงานไปในทิศทางเดัีย่วกันทังงหน่วย่งาน
๖. สามารถช้่วย่เหลืองานซึ่่งกันและกันไดัา
๗. เขาาใจัหัวหนาางานมากข่งน ท างานดัาวย่ความสบาย่ใจั
๘. ไม่เกี่ย่งงานกัน รูหา นาาที่ของกันและกันทำาใหาเกิดัความเขาาใจัที่ดัีตอ่ กัน
๙. ไดัาทราบจัุดับกพร่องของงานแต่ละขังนตอนเพื่อนามาปรับปรุงงานไดัา
๑๐. ไดัาเรีย่นรูางานของหน่วย่งานไดัาทงัง หมดั ทำาใหาสามารถพัฒนางานของตนเองไดัา
๑๑. มีขังนตอนในการท างานที่แน่นอน ทำาใหาการท างานไดัาง่าย่ข่งน
๑๒. รูจัา ักวางแผูนการท างานเพื่อใหาผูลงานออกมาตามเปาาหมาย่
๑๓. สามารถใช้าเป็นแนวทางเพื่อการวิเคราะหไงานใหาทันสมัย่อยู่่ตลอดัเวลา
๑๔. สามารถแบ่งเวลาใหากับงานต่างๆไดัาอย่่างถูกตาองเหมาะสม
๑๕. รูขา อบเขตสาย่การบังคับบัญช้าทำางานใหาการประสานงานง่าย่ข่งน
๑๖. ไดัาเหจนภาพรวมของหน่วย่งานต่างๆในฝ่าย่งานเดัีย่วกันเขาาใจังานมากข่งน
๑๗. สามารถทำางานไดัาอย่่างมีประสิทธิภาพมากย่ิ่งข่งน เพราะมีสิ่งที่อาางอิง
๑๘. ไดัารับรูาวา่ ตนเองตาองมีการพัฒนาอะไรบาางเพื่อใหาไดัาตามคุณสมบัติที่ตอา งการ
๑๙. ไดัาเรีย่นรูาและรับทราบว่าเพื่อนร่วมงานทำาอะไร เขาาใจักันและกันมากข่งน
๒๐. ไดัารับรูาวา่ งานทีต่ นเองทาอยู่่นังนสำาคัญต่อหน่วย่งานอย่่างไร เกิดัความภูมิใจั
1.6 บทบำทอำำนำจัหน้ำที่ของ อบต.
จัากบทบัญญัตแิ ห่งพระราช้บัญญัติสภาตำาบลและองคไการบริหารส่วนตำาบล พ.ศ.
๒๕๓๗ แกาไขเพิ่มเติมถ่งฉบับที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๒ ส่วนที่ ๓ เรื่อง อำานาจัหนาาที่ขององคไการบริหารส่วน
ตำาบล มาตรา ๖๖ องคไการบริหารส่วนตำาบลมีอำานาจัหนาาทีใ่ นการพัฒนาตำาบล ทังงในดัาานเศรษฐกิจั
สังคม และวัฒนธรรม และ มาตรา ๖๗ ภาย่ใตาบังคับแห่งกฎหมาย่ องคไการบริหารส่วนตำาบล มีหนาาที่
ตาองทำาในเขตองคไการบริหารส่วนตำาบล
๑. จััดัใหามี และบำารุงรักษาทางนงำาและทางบก
๒. รักษาความสะอาดัของถนน ทางนาา ทางเดัิน และที่สาธารณะ รวมทังงการจััดั
มูลฝอย่และสิ่งปฏิกูล
๓. ปาองกันโรคและระงับโรคติดัต่อ
๔. ปาองกันและบรรเทาสาธารณภัย่
๕. ส่งเสริมการศ่กษา ศาสนา และวัฒนธรรม
๖. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เดัจก เย่าวช้น ผููาสูงอายุ่ และ ผููาพกิ าร
๗. คุามครอง ดัูแล และ บำารุงรักษา ทรัพย่ากรธรรมช้าติและสิ่งแวดัลาอม
๘. บำารุงรักษาศิลปะ จัารีตประเพณี ภูมิปัญญาทาองถินและวั
่ ฒนธรรมอันดัีของทาองถิ่น
๙. ปฏิบัติหนาาที่อื่นตามทีร่ าช้การมอบหมาย่ โดัย่จััดัสรรงบประมาณ หรือบุคลากร
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ใหาตามความจัำาเป็นและสมควร
ตามประกาศโครงสราางส่วนราช้การและการแบ่งส่วนราช้การภาย่ในขององคไการ
บริหารส่วนตำาบลปากตม ลงวันที่ 30 กันย่าย่น 2557 ไดัากำาหนดัใหางานสวัสดัิการและพัฒนาชุ้มช้น
มีหนาาทีร่ ับผูิดัช้อบเกี่ย่วกับ
งานสวัสดัิการสังคม สังคมสงเคราะหไ
งานการพัฒนาชุ้มช้น
งานการจััดัเกจบขาอมูลพืงนฐานของ อบต . จัปฐ , กช้ช้. 2 ค ตลอดัจันขาอมูล/สถิติ
ดัาานอื่น ๆ ของทาองถิ่น
งานถ่าย่โอนเงินสงเคราะหไประเภทต่าง ๆ
งานสภาเดัจกและเย่าวช้น
งานพัฒนาสตรีและเย่าวช้น
งานส่งเสริมอาช้ีพและขาอมูลแรงงาน
งานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพช้ีวิตของประช้าช้น
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บทที่ 2
วิธีกำรและขญ้นตอนกำรปฏิิบญติงำนตำมภำรกิจัหลญก
2.1 คุณสมบัติของผููามีสิทธิรับเบีงย่ย่ังช้ีพฯ
คุณสมบัติของผููามีสิทธิรับเบีงย่ย่ังช้ีพผููาสูงอายุ่
1. สัญช้าติไทย่
2. มีอายุ่ 59 ปีบริบูรณไข่งนไป (ในกรณีที่ทะเบีย่นราษฎรไระบุเฉพาะปีเกิดั ใหาถือว่า
บุคคลนังนเกิดัวันที่ 1 มกราคมของปีนังน เช้่น เกิดั พ.ศ.2497 ใหาถือว่าเกิดั วันที่ 1 มกราคม 2497)
3. มีภูมิลำาเนาอยู่ใ่ นเขตองคไการบริหารส่วนตำาบลปากตม
4. ไม่เป็นผููาที่รบั สวัสดัิการหรือสิทธิประโย่ช้นไอื่นใดัจัากหน่วย่งานของรัฐ รัฐวิสาหกิจั
หรือเทศบาล อบต. ไดัาแก่ ผููารับเงินบำานาญ เบีงย่หวัดั บำานาญพิเศษ หรือเงินอื่นใดัในลักษณะเดัีย่วกัน
ผููาสูงอายุ่ที่อยู่่ในสถานสงเคราะหไของรัฐหรือองคไกรปกครองส่วนทาองถิ่น ผููาที่ไดัารับเงินเดัือน ค่า
ตอบแทน ราย่ไดัาประจัำา หรือผูลประโย่ช้นไตอบแทนอย่่างอื่นที่รฐั หรือเทศบาล อบต. จััดัใหาเป็น
ประจัำา ย่กเวานผููาพกิ ารหรือผููาป่วย่เอดัสไตามระเบีย่บ
 หลักฐานในการข่งนทะเบีย่นดัังนีง
1. บัตรประจัำาตัวประช้าช้นหรือบัตรอื่นที่ออกใหาโดัย่หน่วย่งานของรัฐที่มีรูปถ่าย่พราอม
สำาเนา จัำานวน 1 ชุ้ดั
2. ทะเบีย่นบาานพราอมสำาเนา จัำานวน 1 ชุ้ดั
3. สมุดับัญช้ีเงินฝากธนาคาร พราอมสำาเนา (เฉพาะหนาาที่แสดังช้ื่อ และเลขที่บัญช้ี)
สำาหรับกรณีที่ผููาขอรับเงินเบีงย่ย่ังช้ีพผููาสูงอายุ่ ประสงคไขอรับเงินเบีงย่ย่ังช้ีพ ผููาสูงอายุ่ผูา่ น
ธนาคารจัำานวน 1 ชุ้ดั
 ผููาอื่นย่ื่นเอกสารแทนผููาสูงอายุ่ไดัาหรือไม่ ?
ในกรณีผููาสูงอายุ่ที่ไม่สามารถมาลงทะเบีย่นดัาวย่ตนเอง อาจัมอบอำานาจัใหาผููาอื่นเป็นผููาย่ื่นคำาขอ
รับเบีงย่ย่ังช้ีพผููาสูงอายุ่ไดัา โดัย่ใหาผููารบั มอบอำานาจัติดัต่อที่ อบต.ปากตม โดัย่ตาองมีหนังสือมอบอำานาจั
ตัวจัริง พราอมสำาเนาบัตรประจัำาตัวประช้าช้นและทะเบีย่นบาานของผููารับมอบอำานาจั
อย่่างละ 1 ชุ้ดั
 ย่ื่นเอกสารแลาวจัะไดัารับเงินเมื่อไหร่ ?
ผููาสูงอายุ่ที่ข่งนทะเบีย่นไวา ตังงแต่วันที่ 1 – 30 พฤศจัิกาย่น ของทุกปี จัะไดัารับเงินเบีงย่ย่ังช้ีพ
เริ่มตังง แต่เดัือนตุลาคม ของปีถัดัไป (ไม่มีการจั่าย่ย่าอนหลัง)
 ผููาสูงอายุ่แต่ละคนจัะไดัารับเงินเท่าไหร่ ?
ปัจัจัุบันไดัาจัา่ ย่แบบข่งนบันไดั ดัังนีง
อายุ่ 60 – 69 ปี จัะไดัารับ 600 บาท
อายุ่ 70 – 79 ปี จัะไดัารับ 700 บาท
อายุ่ 80 – 89 ปี จัะไดัารับ 800 บาท
อายุ่ 90 ปีข่งนไป จัะไดัารับ 1,000 บาท
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ในกรณีผููาสูงอายุ่ที่มีสิทธิรับเงินเบีงย่ย่ังช้ีพผููาสูงอายุ่ย่าาย่ทะเบีย่นบาานใหาเทศบาล หรือ อบต. ที่
เคย่จั่าย่เบีงย่ย่ังช้ีพผููาสูงอายุ่เดัิมย่ังคงจั่าย่เบีงย่ย่ังช้ีพ ผููาสูงอายุ่จันกว่าจัะสิงนสุดัปีงบประมาณนังน คือเดัือน
กันย่าย่น หากมีความประสงคไจัะรับเบีงย่ย่ังช้ีพกับเทศบาล หรือ อบต. แห่งใหม่ตาองไปจัดัทะเบีย่นเพื่อ
ขอรับเบีงย่ย่ังช้ีพที่เทศบาลหรือ อบต. แห่งใหม่ ภาย่ใน 1 – 30 พฤศจัิกาย่น ของทุกปี และเริ่มรับเงิน
ทีใ่ หม่ในเดัือนตุลาคม ของปีถัดัไป
 วันเวลาที่เปิดัใหาบริการ
วันจัันทรไ ถ่ง วันศุกรไ (1 – 30 พฤศจัิกาย่น) ในวันและเวลาราช้การ ตังงแต่เวลา
08.30 น. – 16.30 น.
 ขังนตอนการใหาบริการ
1. ผููาสูงอายุ่ย่ื่นเอกสารทีใ่ ช้าในการลงทะเบีย่นผููาสูงอายุ่
2. เจัาาหนาาทีร่ ับเอกสาร ตรวจัสอบเอกสาร ตรวจัสอบคุณสมบัติ
 ระย่ะเวลา
ระย่ะเวลาดัำาเนินการรวม 30 นาที
 หน่วย่งานที่รับผูิดัช้อบ
งานพัฒนาชุ้มช้น สำานักงานปลัดัองคไการบริหารส่วนตำาบลปากตม
 ย่ื่นเอกสารแลาวไดัารับเงินเมื่อไร
ผููาสูงอายุ่ที่ข่งนทะเบีย่นไวา ตังง แต่วันที่ 1- 30 พฤศจัิกาย่น ของทุกปี จัะไดัารับเงินเบีงย่ย่ังช้ีพ
เริ่มตังง แต่เดัือนตุลาคม ของปีถัดัไป (ไม่มีการจั่าย่ย่าอนหลัง)
 หมาย่เหตุ เอกสารตาองลงลาย่มือช้ื่อ สำาเนาถูกตาองทุกฉบับผููาสูงอายุ่ที่ไม่สามารถเขีย่นไดัา
ใหาพมิ พไลาย่มือแทน
คุณสมบัติของผููามีสิทธิไดัารับเงินเบีงย่ย่ังช้ีพความพิการ
1. สัญช้าติไทย่
2. มีบัตรประจัำาตัวคนพิการ
3. มีช้ื่ออยู่่ในทะเบีย่นราษฎรไองคไการบริหารส่วนตำาบลปากตม
4. ไม่เป็นบุคคลซึ่่งอยู่ใ่ นความอุปการะของสถานสงเคราะหไของรัฐ
5. ในกรณีผููาพกิ ารเป็นผููาซึ่งตาองขังหรือจัำาคุกอยู่่ในเรือนจัำา ทัณฑไสถานหรือสถานคุมขัง ของกรม
ราช้ทัณฑไ หรือเป็นผููาซึ่งถูกควบคุมอยู่่ในสถานพินจัิ และคุามครองเดัจกและเย่าวช้น หรือ ศูนย่ไฝึกและ
อบรมเดัจกและเย่าวช้น ใหาไปลงทะเบีย่นและย่ื่นคำาขอรับเบีงย่ความพิการต่อผููาบังคับบัญช้า หรือผููา
อำานวย่การตามสถานที่ที่อยู่่
 หลักฐานในการข่งนทะเบีย่นดัังนีง
1. สำาเนาบัตรประจัำาตัวคนพิการ
จัำานวน 1 ชุ้ดั
2. สำาเนาทะเบีย่นบาาน
จัำานวน 1 ชุ้ดั
3. สำาเนาสมุดับัญช้ีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณไการเกษตร (ธกส.) จัำานวน 1 ชุ้ดั
 กรณีที่ผม้อมื่นยมื่นแทนใช้หลญกฐำนดญงนี้
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1. สำาเนาบัตรประจัำาตัวประช้าช้น
2. สำาเนาทะเบีย่นบาาน
3. หนังสือมอบอำานาจั
4. สำาเนาสมุดับัญช้ีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณไการเกษตร (ธกส.)

จัำานวน 1 ชุ้ดั
จัำานวน 1 ชุ้ดั
จัำานวน 1 ชุ้ดั
จัำานวน 1 ชุ้ดั

 วญนเวลำที่เปิดให้บริกำร
วันจัันทรไ ถ่ง วันศุกรไ (1 - 30 พฤศจัิกาย่น) ในวันและเวลาราช้การ ตังงแต่เวลา
08.30 น. – 16.30 น.
 ขญ้นตอนกำรให้บริกำร
1. ผููาพิการย่ื่นเอกสารที่ใช้าในการลงทะเบีย่นผููาพิการ
2. เจัาาหนาาที่รับเอกสาร ตรวจัสอบเอกสาร ตรวจัสอบคุณสมบัติ
3. เสนอคณะผููาบริหาร
 ระยะเวลำ
ใช้าระย่ะเวลา ไม่เกิน 1 วัน
 หนืวยงำนที่รบญ ผิดชอบ
งานพัฒนาชุ้มช้น สำานักงานปลัดัองคไการบริหารส่วนตำาบลปากตม
 ยมื่นเอกสำรแล้วได้รญบเงินเมมื่อไร
ผููาพกิ ารที่ข่งนทะเบีย่นไวา ตังงแต่วันที่ 1- 30 พฤศจัิกาย่น ของทุกปี จัะไดัารับเงินเบีงย่ย่ังช้ีพ
เริ่มตังง แต่เดัือนตุลาคม ของปีถัดัไป (ไม่มีการจั่าย่ย่าอนหลัง)
 หมำยเหตุ
เอกสารตาองลงลาย่มือช้ื่อ สำาเนาถูกตาองทุกฉบับผููาพิการที่ไม่สามารถเขีย่นไดัา
ใหาพิมพไลาย่มือแทน

2.2 ขญ้นตอนกำรขึ้นทะเบียนผม้สมงอำยุ
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ขญ้นตอนและระยะเวลำตำมคมืมมือฯ
ที่
1

2

สืวนงำน / หนืวย
งำนทีร่ ญบผิดชอบ

ประเภทขญน้
ระยะเวลำ
รำยละเอียดของขญ้นตอนกำรบริกำร
ตอน
ให้บริกำร
การตรวจั
ผููาที่ประสงคไจัะขอรับเบีงย่ย่ังช้ีพ ผููาสูงอายุ่ใน
20 นาที งานพัฒนาชุ้มช้นและ
สอบเอกสาร ปีงบประมาณถัดัไปหรือผููารับมอบอำานาจัย่ื่นคำาขอ
สวัสดัิการสังคม
พราอมเอกสารหลักฐานและเจัาาหนาาที่ตรวจัสอบ
สำานักงานปลัดั
คำาราองขอลงทะเบีย่นและเอกสารหลักฐาน
อบต.ปากตม
ประกอบ
การพิจัารณา ออกใบรับลงทะเบีย่นตามแบบย่ื่นคำาขอลงทะเบีย่น 10 นาที งานพัฒนาชุ้มช้นและ
ใหาผููาลงทะเบีย่นหรือผููารับมอบอำานาจั
สวัสดัิการสังคม
สำานักงานปลัดั
อบต.ปากตม

หมำยเหตุ
ตุ

2.3 ขญ้นตอนกำรขึ้นทะเบียนคนพิกำร
ขญ้นตอนและระยะเวลำตำมคมืมมือฯ
ที่
1

2

ประเภทขญ้น
ตอน
การตรวจัสอบ
เอกสาร

การพิจัารณา

สืวนงำน / หนืวยงำนทีร่ ญบผิด
ชอบ

รำยละเอียดของขญน้ ตอนกำร ระยะเวลำ
บริกำร
ให้บริกำร
ผููาที่ประสงคไจัะขอรับเบีงย่ย่ังช้ีพ 20 นาที งานพัฒนาชุ้มช้นและสวัสดัิการ
ผููาพิการในปีงบประมาณถัดัไป
สังคมสำานักงานปลัดั
หรือผููารับมอบอำานาจัย่ื่นคำาขอ
อบต.ปากตม
พราอมเอกสารหลักฐานและเจัาา
หนาาที่ตรวจัสอบคำาราองขอลง
ทะเบีย่นและเอกสารหลักฐาน
ประกอบ
ออกใบรับลงทะเบีย่นตามแบบ 10 นาที งานพัฒนาชุ้มช้นและสวัสดัิการ
ย่ื่ น คำ า ขอลงทะเบี ย่ นใหา ผููา ล ง
สังคม สำานักงานปลัดั
ทะเบีย่นหรือผููารับมอบอำานาจั
อบต.ปากตม

หมำยเหตุ
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คำำชี้แจัง

 ผม้สงม อำยุ/ผม้พิกำร ที่มีสิทธิรญบเงินเบี้ยยญงชีพ อยมืแล้วในพมื้นที่อมื่น ภำย
หลญงได้ย้ำยทะเบียนบ้ำนเข้ำมำอยมืในเขตองค์กำรบริหำรสืวนตำำบลปำกตม ให้
มำขึ้นทะเบียนรญบเงินเบี้ยยญงชีพที่องค์กำรบริหำรสืวนตำำบลปำกตม แตืสิทธิ
กำรรญบเงินยญงรญบอยมืที่เดิม จันสิ้นปีงบประมำณ นญ้น
  ตญวอยืำง เชืน นำยแดง รญบเงินเบี้ยยญงชีพฯ อยมืที่ องค์กำรบริหำรสืวน
ตำำบลเชียงคำน ภำยหลญงได้แจั้งย้ำยมำอยมืพมื้นที่องค์กำรบริหำรสืวนตำำบลปำก
ตม ในวญนที่ 15 มิถุนำยน 2557 นำยแดง ต้องมำขึ้นทะเบียนใหมืที่องค์กำร
บริหำรสืวนตำำบลปำกตม ภำยในเดมือนพฤศจัิกำยน 2557 แตื นำยแดง ยญงคง
รญบเงินจัำกองค์กำรบริหำรสืวนตำำบลเชียงคำน จันถึง เดมือนกญนยำยน 2557
และจัะได้รญบเงินเบี้ยยญง ชีพจัำกองค์กำรบริหำรสืวนตำำบลปำกตม ในเดมือน
ตุลำคม 2558 เป็นต้นไป
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2.4 ประกำศรำยชมื่อ ผม้มีสทิ ธิรบญ เงินเบี้ยยญงชีพผม้สมงอำยุและเบีย้ ยญงชีพผม้พิกำร

11
ใหาผููามีสิทธิรับเบีงย่ย่ังช้ีพ มาตรวจัสอบราย่ช้ือ่ ตามประกาศที่ปาาย่ประช้าสัมพันธไ ณ ที่ทาำ การ
องคไการบริหารส่วนตำาบลปากตม ภาย่ในวันที่ 15 ธันวาคม ของทุกปี (นับจัากวันที่สิงนสุดักำาหนดัการ
ลงทะเบีย่นรับเบีงย่ย่ังช้ีพฯ คือ วันที่ 30 เดัือน พฤศจัิกาย่น ของทุกปี)
2.5 กำรจัืำยเบี้ยยญงชีพผม้สมงอำยุและคนพิกำร
องคไการบริหารส่วนตำาบลปากตม จัะดัำาเนินการเบิกจั่าย่เงินเบีงย่ย่ังช้ีพผููาสูงอายุ่ และผููาพิการ
ที่มาข่งนทะเบีย่นไวาแลาว โดัย่จัะเริม่ จั่าย่ตังง แต่เดัือนตุลาคม ของปีถัดัไป โดัย่จัะจั่าย่เป็นเงินสดั หรือโอน
เขาาบัญช้ี ตามที่ผููามีสิทธิไดัาแจัางความประสงคไไวา
2.6 ชืองทำงกำรรญบเงินเบี้ยยญงชีพ
1. ผููาประสงคไรับเงิน ผู่านธนาคาร
โอนเขาาบัญช้ีธนาคารใน นามผููาสูงอายุ่, คนพิการ หรือผููรา ับมอบอำานาจั
2 ผููาประสงคไรบั เงินสด
อบต.ปากตม จัะนำาเงินสดัไป จั่าย่ใหาแก่ผููาสูงอายุ่ที่บาาน ภาย่ในวันที่ 10 ของทุกเดัือน
รับเงินสดัในนามผููาสูงอายุ่, คนพิการ หรือผููารับมอบอำานาจั
2.7 กำรคำำนวณเงินเบี้ยยญงชีพแบบขญ้นบญนไดสำำหรญบผม้สมงอำยุ
จัำำนวนเงินเบี้ยยญงชีพตือเดมือนที่ผม้สมงอำยุจัะไดรญบใน ปัจัจัุบญน (ปี 2558) กำรจัืำยเงิน
เบี้ยยญงชีพให้แกืผม้สมงอำยุ คิดในอญตรำเบี้ยยญงชีพแบบขญ้นบญนได
แบบ “ขญ้นบญนได” หมำยถึง
กำรแบืงชืวงอำยุของผม้สมงอำยุออกเป็นชืวง ๆ หรมือ
เป็นขญ้นขึ้นไปเรมือ่ ย ๆ
 โดยเริม่ ตญ้งแตื อำยุ 60 ปี โดยคำำนวณตำมปี งบประมำณ ไมืใชืปีปฏิิทิน และไมืมี
กำรเพิ่มของอำยุ ระหวืำงปี 

ขญ้น
ขญ้นที่ 1

ตำรำงคำำนวณเงินเบี้ยยญงชีพรำยเดมือน
สำำหรญบผม้สมงอำยุ (แบบขญ้นบญนได)
ชืวงอำยุ (ปี)
จัำำนวนเงิน (บำท)
60 – 69 ปี
600

ขญ้นที่ 2

70 – 79 ปี

700

ขญ้นที่ 3

80 – 89 ปี

800

ขญ้นที่ 4

90 ปี ขึ้นไป

1,000

 วิธีคำำนวณอำยุ ของผม้สมงอำยุ
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กำรนญบรอบปีงบประมำณ คมือ
1 ตุลาคม – 30 กันย่าย่น เช้่น ปีงบประมาณ 2558 จัะเริ่มตังงแต่
1 ตุลาคม 2557
ถ่งวันที่ 30 กันย่าย่น 2558 ปีงบประมาณ 2559 จัะเริ่มตังงแต่ 1 ตุลาคม 2558 ถ่งวันที่ 30
กันย่าย่น 2559
กำรนญบอำยุวำื จัะอยมืในขญ้นที่ เทำไหรื ให้นญบ ณ วญนที่ 30 กญนยำยน เทืำนญ้น เช้่น
1. นาง ก. เกิดั 30 กันย่าย่น 2487 ณ วันที่ 30 กันย่าย่น 2558 นาง ก. จัะอายุ่ 70 ปี
หมาย่ความวา นาง ก. จัะไดัรับ เงินเบีงย่ย่ังช้ีพ เดัือนละ 700 บาท ใน เดัือน ตุลาคม 2557 (งบ
ประมาณปี 2558)
2. นาง ข. เกิดั 1 ตุลาคม 2487 ณ วันที่ 30 กันย่าย่น 2558 นาง ข. จัะอายุ่ 69 ปี
หมาย่ความว่า นาง ข. จัะไดัรับเงิน เบีงย่ย่ังช้ีพเดัือน ละ 600 บาท เทาเดัิม จันกวาจัะถ่งรอบปีถัดัไป
2.8 กำรสิ้นสุดกำรได้รญบเบี้ยยญงชีพ
1. ตาย่
2. ย่าาย่ภูมิลาำ เนาไปนอกเขตองคไการบริหารส่วนตำาบลปากตม
3. แจังสละสิทธิการขอรับเงินเบีงย่ย่ังช้ีพ
4. ขาดัคุณสมบัติ
หน้ำที่ของผม้รญบเบี้ยยญงชีพผม้สมงอำยุ และผม้พิกำร
1. ตรวจัสอบราย่ช้ื่อของตัวเอง ณ ที่ทาำ การองคไการบริหารส่วนตำาบลปากตม
2. กรณีผููารับเงินเบีงย่ย่ังช้ีพ หรือผููารบั มอบอำานาจั แจัางรับ เป็นเงินสดั ตาองมา รับเงินใหาตรง
ตามวัน เวลา ทีก่ ำาหนดั
3. เมื่อย่าาย่ภูมิลำาเนาจัาก องคไการบริหารส่วนตำาบลปากตม ไปอยู่่ภูมิลำาเนา อื่น ตาองแจัางขอ
มูลเพื่อใหาองคไการบริหารส่วนตำาบลปากตม ไดัา
รับทราบ
4. ใหาผููาที่รับเบีงย่ย่ังช้ีพผููาสูงอายุ่และคนพิการ แสดังการมีช้ีวติ อยู่่ต่อองคไการ บริหารส่วนตำาบล
ปากตม ระหว่างวันที่ 1 - 5 ตุลาคม ของทุกปี
5. กรณีตาย่ ใหาผููาดัูแลหรือญาติของผููาสูงอายุ่ หรือคน พิการของผููารบั เงินเบีงย่ย่ัง ช้ีพแจัางการ
ตาย่ ใหาองคไการบริหารส่วนตำาบลปากตม ไดัารับทราบ (พราอมสำาเนาใบ มรณะบัตร) ภาย่ใน 7 วัน
2.9 ขญ้นตอนกำรขอบญตรผม้พิกำร
 จัดทะเบียนควำมพิกำรได้ที่
สำานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย่ไจัังหวัดัเลย่
 หลญกฐำนกำรจัดทะเบียนคนพิกำร/ตืออำยุบญตรคนพิกำร
 ในกรณีที่คนพิกำรไปด้วยตนเองให้เตรียมเอกสำรดญงนี้
1. เอกสารรับรองความพิการจัากโรงพย่าบาลของรัฐออกโดัย่แพทย่ไ จัำานวน 1 ฉบับ
2. สำาเนาบัตรประจัำาตัวประช้าช้นและสำาเนาทะเบีย่นบาาน
จัำานวน 1 ฉบับ
3. สำาเนาบัตรประจัำาตัวประช้าช้นและสำาเนาทะเบีย่นบาาน (ผููาดัูแลผููาพกิ าร) จัำานวน 1 ฉบับ
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4. รูปถ่าย่คนพิการ ขนาดั 1 นิงว ทีเ่ ป็นปัจัจัุบัน หรือถ่าย่ไวาไม่เกิน 6 เดัือน จัำานวน 2 ใบ
ในกรณีเป็นเดัจกใช้าสูติบัตร พราอมทังงถ่าย่สำาเนาจัำานวน 1 ชุ้ดั (กรณีย่ื่นแทนใหานำาบัตร
ประช้าช้นและทะเบีย่นบาานของผููาย่ื่นแทนมาดัาวย่)
 ในกรณีที่ไปดำำเนินกำรแทนคนพิกำรให้เตรียมเอกสำรเพิม่ เติมดญงนี้
1. สำาเนาประจัำาตัวบัตรประช้าช้นและสำาเนาทะเบีย่นบาาน จัำานวน 1 ฉบับ
2. หนังสือมอบอำานาจั
จัำานวน 1 ฉบับ
3. รูปถ่าย่คนพิการ ขนาดั 1 นิงว ทีเ่ ป็นปัจัจัุบัน หรือถ่าย่ไวาไม่เกิน 6 เดัือน จัำานวน 2 ใบ
2.10 กำรตืออำยุบญตรประจัำำตญวคนพิกำร
สามารถต่อไดัาที่ สำานักพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย่ไจัังหวัดัเลย่ ศาลากลางจัังหวัดั
หลังเก่าช้ังน 1 โดัย่ใช้าเอกสารดัังต่อไปนีง
1 . สมุดั/บัตรประจัำาตัวคนพิการเล่มเดัิม
2 . รูปถ่าย่ ขนาดั 1 นิงว จัำานวน 1 รูป
3 . สำาเนาบัตรประจัำาตัวประช้าช้นและสำาเนาทะเบีย่นบาาน อย่่างละจัำานวน 1 ฉบับ
4 . หลักฐานผููาดัแู ลคนพิการมีผููาดัแู ล ใช้าสำาเนาบัตรประจัำาตัวประช้าช้น และ สำาเนาทะเบีย่น
บาาน อย่่างละ 1 ฉบับ
5 . กรณีบุคคลอื่นที่ไม่ใช้่คนพิการ และผููาดัูแลคนพิการมาติดัต่อ ขอต่ออายุ่ บัตรประจัำาตัวคน
พิการใหานำาหลักฐานตามขาอ 3-4 มาดัาวย่
2.11 กำรยมื่นคำำร้องเพมือ่ ขอรญบเงินเบี้ยยญงชีพผม้ปววยเอดส์
ระเบีย่บกระทรวงมหาดัไทย่ว่าดัาวย่การจั่าย่เงินสงเคราะหไเพือ่ การย่ังช้ีพขององคไกรปกครอง
ส่วนทาองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘
กำรรญบลงทะเบียนผม้มีสิทธิรญบเงินสงเครำะห์เพมื่อกำรยญงชีพผม้ปววยเอดส์
 กำำหนดรญบลงทะเบียน
เมื่อไดัารบั ใบรับรองแพทย่ไวา่ ติดัเช้ืงอ HIV จัากโรงพย่าบาลรัฐ แลาวมาย่ื่นคำาขอข่งนทะเบีย่นที่
งานพัฒนาชุ้มช้น สำานักงานปลัดั องคไการบริหารส่วนตำาบลปากตม ในวันจัันทรไ – วันศุกรไ เวลา
08.30 น. ถ่ง 16.30 น. (ในวันและเวลาราช้การ)
 คุณสมบญติผม้มีสิทธิยมื่นคำำขอขึ้นทะเบียนเบี้ยยญงชีพผม้ติดเชมื้อเอดส์ ดญงนี้
1. มีสัญช้าติไทย่
2. เป็นผููามีภูมิลำาเนาหรือมีช้ื่อในทะเบีย่นราษฎรไในเขตพืนง ที่ตำาบลปากตม
3. มีราย่ไดัาไม่เพีย่งพอแก่การย่ังช้ีพ หรือถูกทอดัทิงง หรือขาดัผููาอุปการะเลีงย่งดัู หรือไม่
สามารถประกอบอาช้ีพเลีงย่งตนเองไดัา
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 หลญกฐำนในกำรลงทะเบียน ดญงนี้
1. ใบรับรองแพทย่ไระบุผููาตดัิ เช้ืงอ HIV จัากโรงพย่าบาลรัฐเท่านังน ฉบับจัริง จัำานวน 1 ฉบับ
2. สำาเนาบัตรประจัำาตัวประช้าช้น
จัำานวน 1 ฉบับ
3. สำาเนาทะเบีย่นบาาน
จัำานวน 1 ฉบับ
4. สำาเนาสมุดับัญช้ีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณไการเกษตร (ธกส.) จัำานวน 1 ชุ้ดั
 ขญ้นตอนกำรให้บริกำร
1. ผููาป่วย่ติดัเช้ืงอ HIV ย่ื่นเอกสารทีใ่ ช้าในการลงทะเบีย่นผููาป่วย่เอดัสไ
2. เจัาาหนาาที่รับเอกสาร ตรวจัสอบเอกสาร ตรวจัสอบคุณสมบัติ
3. เสนอคณะผููาบริหาร
 ระยะเวลำ
ใช้าระย่ะเวลา ไม่เกิน 1 วัน
 หนืวยงำนที่รบญ ผิดชอบ
งานพัฒนาชุ้มช้น สำานักงานปลัดัองคไการบริหารส่วนตำาบลปากตม
 ยมื่นเอกสำรแล้วได้รญบเงินเมมื่อไร
ผููาป่วย่เอดัสไที่ข่งนทะเบีย่นไวา จัะไดัารับเงินเบีงย่ย่ังช้ีพ ในเดัือนถัดัไปหลังจัากข่งน ทะเบีย่นและ
ผู่านการตรวจัสอบคุณสมบัติ จัากเจัาาหนาาที่และคณะผููาบริหารแลาว
 หมำยเหตุ
เอกสารตาองลงลาย่มือช้ื่อ สำาเนาถูกตาองทุกฉบับ ผููาป่วย่เอดัสไที่ไม่สามารถเขีย่นไดัา ใหาพมิ พไ
ลาย่มือแทน
 สอบถำมเพิ่มเติมได้ที่
งานพัฒนาชุ้มช้น องคไการบริหารส่วนตำาบลปากตม อำาเภอเช้ีย่งคาน จัังหวัดัเลย่ 42110
โทร 042 870026
โทรสาร 042 870026
หรือเวจบไซึตไ http://www.paktom.go.th

หมำยเหตุ
ใบรญบรองแพทย์จัะต้องระบุวืำปววยเป็นโรงเอดส์ /AIDs เทืำนญ้น หำกระบุวำื ปววยเป็น HIV
หรมือภมมิคุ้มกญนบกพรืองจัะไมืเข้ำหลญกเกณฑ์กำรรญบเงินสงเครำะห์

ขญ้นตอน ระยะเวลำกำรยมืน่ คำำร้องเพมื่อขอรญบเงินเบี้ยยญงชีพผม้ปววยเอดส์
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ที่
1.

2.
3.

4.

5.

ประเภทขญ้น
ตอน

รำยละเอียดของขญ้น
ตอนกำรบริกำร

การตรวจั
ผููาที่ประสงคไจัะขอรับ
สอบเอกสาร การสงเคราะหไหรือผููารบั
มอบอำานาจัย่ื่นคำาขอ
พราอมเอกสารหลักฐาน
และเจัาาหนาาทีต่ รวจั
สอบคำาราองขอลง
ทะเบีย่นและเอกสาร
หลักฐานประกอบ
การพิจัารณา ออกใบนัดัหมาย่ตรวจั
สภาพความเป็นอยู่่และ
คุณสมบัติ
การพิจัารณา ตรวจัสภาพความเป็น
อยู่่และคุณสมบัติของผููา
ที่ประสงคไรับการ
สงเคราะหไ
การพิจัารณา จััดัทำาทะเบีย่นประวัติ
พราอมเอกสารหลักฐาน
ประกอบความเหจนเพื่อ
เสนอผููาบริหารพิจัารณา
การพิจัารณา พิจัารณาอนุมัติ

ระยะ
สืวนงำน/หนืวยงำนที่
เวลำให้
รญบผิดชอบ
บริกำร
45 นาที งานสวัสดัิการชุ้มช้น
และสังคม สำานักงาน
ปลัดั อบต.ปากตม

หมำยเหตุ

15 นาที งานสวัสดัิการชุ้มช้น
และสังคม สำานักงาน
ปลัดั อบต.ปากตม
3 วัน งานสวัสดัิการชุ้มช้น
และสังคม สำานักงาน
ปลัดั อบต.ปากตม
2 วัน

งานสวัสดัิการชุ้มช้น
และสังคม สำานักงาน
ปลัดั อบต.ปากตม

7 วัน

งานสวัสดัิการชุ้มช้น 1.นาย่กองคไการ
และสังคม สำานักงาน บริหารส่วนตำาบล
ปลัดั อบต.ปากตม
2.กรณีมีขาอขัดัขาอง
เกี่ย่วกับการพิจัารณา
ไดัาแก่สภาพความเป็น
อยู่่คุณสมบัติหรือขาอ
จัำากัดัดัาานงบ
ประมาณจัะแจัางเหตุ
ขัดัขาองที่ไม่สามารถ
ใหาการสงเคราะหไใหาผููา
ขอทราบไม่เกินระย่ะ
เวลาที่กำาหนดั

ระยะเวลำดำำเนินกำรรวม 13 วญน และไมืมีคืำธรรมเนียม

บทที่ 3
ระบบกำรป้องกญน/กำรตรวจัสอบ
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เพมื่อป้องกญนกำรละเว้นกำรปฏิิบญตหิ น้ำที่ในภำรกิจัหลญก
ปัจัจัุบันรัฐบาลไดัามีมาตรการเนานหนักเกีย่่ วกับการปาองกันการทุจัริตและประพฤติ
มิช้อบใน ภาคราช้การและเสริมสราางประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาาที่ รวมทังงปฏิรูประบบบริหาร
ราช้การโดัย่การ ปรับปรุง คุณภาพขาาราช้การในการท างานโดัย่เนานผูลงาน การมีคุณภาพ ความ
ซึื่อสัตย่ไสจัุ ริต การมีจัติ สาน่ก ในการใหาบริการ ประช้าช้น สำาหรับหน่วย่งานที่มีหนาาที่หลักในการตรวจั
สอบการทุจัริต เช้่น สำานักงาน คณะกรรมการปาองกันและ ปราบปรามการทุจัริตแห่งช้าติ สำานักงาน
การตรวจัเงินแผู่นดัิน เป็นตาน
สำาหรับคำาว่า ุทุจัริตม มีกฎหมาย่หลาย่ฉบับที่กำาหนดันิย่ามความหมาย่ไวา เช้่น
ประมวล กฎหมาย่อาญา มาตรา ๑(๑) “โดัย่ทุจัริตม หมาย่ความว่าเพื่อแสวงหาประโย่ช้นไทมี่ ิควรไดัา
โดัย่ช้อบดัาวย่ กฎหมาย่ สำาหรับตนเองหรือผููาอื่น
พระราช้บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าดัาวย่การปาองกันและปราบปรามการทุจัริต
พ.ศ. ๒๕๔๒ (แกาไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๐ และ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔) “ทุจัริตต่อหนาาที่ม หมาย่ความ
ว่า ปฏิบัติ หรือละเวานการ ปฏิบัติอย่่างใดัในตำาแหน่งหรือหนาาที่ หรือปฏิบัติหรือละเวานการปฏิบัติ
อย่่างใดัในพฤติการณไ ที่อาจัทำาใหาผููาอื่นเช้ื่อว่า มีตำาแหน่งหรือหนาาที่ทังงทีต่ นมิไดัามตี ำาแหน่งหรือหนาาที่
นังน หรือใช้าอำานาจัในตำาแหน่ง หรือหนาาที่ ทังงนีง เพื่อแสวงหา ประโย่ช้นไที่มคิ วรไดัาโดัย่ช้อบสำาหรับ
ตนเองหรือผููาอื่น
ในส่วนของการปฏิบัติหนาาที่ราช้การโดัย่ทุจัริต กำาหนดัไวาในพระราช้บัญญัตริ ะเบีย่บ
ขาาราช้การ พลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๘๕ (๒) บัญญัติวา่ การปฏิบัติหรือละเวานการปฏิบัติหนาาที่
ราช้การ โดัย่ทุจัริต เป็นการ กระทำาผูิดัวินัย่อย่่างราาย่แรง มีโทษปลดัออกหรือไล่ออก การทุจัริตตามพ
ระราช้บัญญัติ ขาาราช้การพลเรือนนังน มี หลักหรือองคไประกอบที่พ่งพิจัารณา ๔ ประการ คือ
๑. มีหนาาที่ราช้การที่ตอา งปฏิบัตริ าช้การ ผููามีหนาาที่จัะปฏิบัติหนาาทีอ่ ยู่่ในสถานที่
ราช้การหรือ นอกสถานทีร่ าช้การกจไดัา ในกรณีที่ไม่มีกฎหมาย่บังคับไวาโดัย่เฉพาะว่าตาองปฏิบัติในสถาน
ทีร่ าช้การและการปฏิบัติ หนาาทีร่ าช้การนังนไม่จัำาเป็นจัะตาองปฏิบัตใิ นวันและเวลาทำางานตามปกติ
อาจัปฏิบัตใิ นวันหยุ่ดัราช้การหรือนอกเวลาราช้การกจไดัา การพิจัารณาว่ามีหนาาทีร่ าช้การหรือไม่ มีแนว
พิจัารณาดัังนีง
๑.๑ พิจัารณาจัากกฎหมาย่หรือระเบีย่บที่กำาหนดัหนาาที่ไวาเป็นลาย่ลักษณไอักษรโดัย่
ระบุว่าดัำารงตำาแหน่งใดัเป็นพนักงานเจัาาหนาาที่ในเรื่องใดั
๑.๒ พิจัารณาจัากมาตรฐานกำาหนดัตำาแหน่งที่ ก.พ. จััดัทำา
๑.๓ พิจัารณาจัากคำาสั่งหรือการมอบหมาย่ของผููาบังคับบัญช้า
๑.๔ พิจัารณาจัากพฤตินัย่ ที่สมัครใจัเขาาผููกพันตนเอง ย่อมรับเป็นหนาาทีร่ าช้การที่
ตนตาองรับผูิดัช้อบ เช้่น ก.พ. ไดัาพจัิ ารณา เรื่องประจัำาแผูนกธุรการของโรงพย่าบาลซึ่่งไม่มีหนาาที่รับส่ง
เงินแต่ไดัารบั ฝาก เงินจัากพย่าบาลอนามัย่ผููามีหนาาที่รับส่งเงิน และการรับฝากเงินนังนมิใช้่รบั ฝากเงิน
ฐานะส่วนตัวแต่มีลักษณะเป็น การรับฝากเป็นทางราช้การเพื่อนำาไปส่งลงบัญช้ีโดัย่ไดัาเซึจนรับหลังใบ
เสรจจัรับเงินว่า ุไดัารับเงินไปแลาวม เช้่นนีง ก.พ. วินิจัฉัย่ว่าประจัำาแผูนกผููานังนมีหนาาทีร่ าช้การที่ตาองนำา
เงินส่งลงบัญช้ี เมื่อไม่นำาเงินส่งลงบัญช้ีและนำาเงินไปใช้าส่วนตัว ถือ เป็นการทุจัริตต่อหนาาที่ราช้การ
๒. ไดัาปฏิบัตหิ นาาที่ราช้การโดัย่มิช้อบหรือละเวานการปฏิบัตหิ นาาที่ราช้การโดัย่มิช้อบ
ุปฏิบัติ หนาาที่ราช้การม หมาย่ความว่า ไดัามีการกระทำาลงไปแลาว ุละเวานการปฏิบัตหิ นาาที่ราช้การม

17
หมาย่ความว่า มี หนาาที่ราช้การที่ตอา งปฏิบัติแต่ ผููานังนไม่ปฏิบัติหรืองดัเวานไม่กระทำาการตามหนาาที่
การทีไ่ ม่ปฏิบัติหรืองดัเวาน ไม่กระทำาการตามหนาาที่นังนจัะเป็น ความผูิดัฐานทุจัริตต่อหนาาที่ราช้การกจ
ต่อเมื่อไดัากระทำาโดัย่เป็นการจังใจั ที่จัะไม่ปฏิบัตกิ ารตามหนาาที่ โดัย่ปราศจัาก อำานาจัหนาาทีจั่ ะอาางไดัา
ตามกฎหมาย่ กฎ ระเบีย่บหรือขาอบังคับ แต่ถาาเป็นเรือ่ งปล่อย่ปละ ละเวานกจย่ังถือไม่ไดัาวา่ เป็นการ
ละเวานการปฏิบัติหนาาทีร่ าช้การที่จัะเป็นความผูิดั ฐานทุจัริตต่อหนาาที่ราช้การส่วนจัะเป็นความผูิดัฐาน
ใดั ตาองพิจัารณาขาอเทจจัจัริงเป็นเรื่องๆไป ุมิช้อบม หมาย่ความว่า ไม่เป็นไปตามกฎหมาย่ ระเบีย่บ
ของทางราช้การ คำาสั่งของ ผููาบังคับบัญช้า มติของคณะรัฐมนตรีแบบธรรมเนีย่มของราช้การหรือ
ทำานองคลองธรรม
๓. เพื่อใหาตนเองหรือผููาอื่นไดัาประโย่ช้นไที่มิควรไดัา ุผููาอื่นม หมาย่ถ่งใครกจไดัาทจัี่ ะไดัารับ
ประโย่ช้นไ จัากการที่ราช้การผููานังนปฏิบัติ หรือไม่ปฏิบัติหนาาที่ โดัย่มิช้อบ ุประโย่ช้นไม หมาย่ถ่ง สิ่งที่
ไดัารับอันเป็นคุณแก่ ผููาไดัารับ ซึ่่งอาจัเป็นทรัพย่ไสินหรือประโย่ช้นไอย่่าง อื่นที่มิใช้่ทรัพย่ไสิน เช้่น การไดัา
รับบริการ เป็นตาน ุมิควร ไดัาม หมาย่ถ่ง ไม่มีสิทธิ์โดัย่ช้อบธรรมที่จัะไดัารบั ประโย่ช้นไใดัๆ ตอบแทน
จัากการปฏิบัติ หนาาที่นังน
๔. โดัย่มีเจัตนาทุจัริต การพิจัารณาว่าการกระทำาใดัเป็นการทุจัริตต่อหนาาทีร่ าช้การ
หรือไม่นังน จัะตาองพิจัารณาลงไปถ่งเจัตนาของผููากระทำาดัาวย่ว่ามีเจัตนาทุจัริตหรือมีจัติ อันช้ั่วราาย่คิดัเป็น
โจัร ในการ ปฏิบัตหิ นาาที่ ราช้การหรือละเวานการปฏิบัติหนาาที่ราช้การโดัย่มุ่งที่จัะใหาตนเองหรือผููาอื่นไดัา
รับประโย่ช้นไที่มิ ควรไดัาซึ่งหากการ สอบสวนพิจัารณาไดัาวา่ ขาาราช้การผููาอนื่ ใดักระทำาผูิดัวินัย่ฐาน
ทุจัริตต่อหนาาทีร่ าช้การ คณะรัฐมนตรีไดัามีมติเมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๓๖ ว่าการลงโทษผููากระทำาผูิดั
วินัย่ฐานทุจัริตต่อหนาาที่ ราช้การ ซึ่่งควรลงโทษเป็น ไล่ออกจัากราช้การ การนำาเงินที่ทุจัริตไปแลาวมา
คืนหรือมีเหตุอันควรปราณีอื่น ใดัไม่เป็นเหตุลดัหย่่อนโทษ ตามนัย่หนังสือ สานักเลขาธิการคณะ
รัฐมนตรี ที่ นร.๐๒๐๕/ว.๒๓๔ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๓๖ รวมทังงอาจัจัะถูกย่่ดัทรัพย่ไและ ดัำาเนิน
คดัีอาญา เนื่องจัากเป็นความผูิดัมูลฐาน ตาม มาตรา ๓(๕) แห่งพระราช้บัญญัติปาองกันและปราบ
ปรามการ ฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ และความผูิดัอาญาฐาน เป็นเจัาาพนักงานปฏิบัติหรือปฏิบัติหนาาที่
ราช้การโดัย่มิช้อบ เพื่อใหาเกิดั ความเสีย่หาย่แก่ผููาหน่่งผููาใดัหรือ ปฏิบัติละเวานการปฏิบัตหิ นาาที่โดัย่
ทุจัริต ตามมาตรา ๑๕๗ แห่งประมวลกฎหมาย่อาญา ซึ่่งตาองระวางโทษจัำาคุกตังงแต่หน่่งปีถ่งสิบปี
หรือปรับตังงแต่สองพันถ่งสองหมื่นบาทหรือทังงจัำาทังงปรับ
หากขาาราช้การผููาใดักระทำาผูิดัวินัย่ฐานทุจัริตกจจัะตาองถูกลงโทษไล่ออกสถานเดัีย่ว
รวมทังง อาจัจัำาคุกและย่่ดัทรัพย่ไ ดัังนังน ขาาราช้การทุกคนควรพ่งละเวานการทุจัริตต่อหนาาทีร่ าช้การโดัย่
เหจนแก่ ประโย่ช้นไของ ประเทศช้าติเป็นสำาคัญ ใหาสมกับการเป็นขาาราช้การในพระบาทสมเดัจจั
พระเจัาาอยู่่หัว
องคไการบริหารส่วนตำาบลปากตมไดัาเลจงเหจนความสำาคัญของปัญหาการละเวานการ
ปฏิบัตงิ านซึ่่งเป็นปัญหาที่ทำาใหาเกิดัผูลกระทบและความเสีย่หาย่ต่อพี่นาองประช้าช้นทังงทางอาอมและ
ทางตรง ทำาใหาผูลประโย่ช้นไไม่ตกถ่งมือประช้าช้นอย่่างแทาจัริง องคไการบริหารส่วนตำาบลปากตม จั่งมี
เจัตนารมณไ ร่วมกันในการดัำาเนินงานใหาเกิดัความโปร่งใสเป็นธรรม และสามารถตรวจัสอบไดัา เพื่อใหา
องคไกรเป็น หน่วย่งานในการปฏิบัติงานตามภารกิจัใหาเกิดัผูล ตามเปาาประสงคไเพือ่ ประโย่ช้นไต่อ
ประช้าช้นในพืงนที่อย่่าง แทาจัริง
ความสำาเรจจัหรือลามเหลวของปฏิบัตงิ านตามภารกิจัใดัๆ กจตาม ข่งนอยู่่กับการบริหาร
งาน กล่าวคือ การบริหารงานที่ดัีจัะช้่วย่ใหาการดัำาเนินงานตามโครงการมีประสิทธิภาพ สามารถบรรลุ
ตาม วัตถุประสงคไในแต่ละ ขังนตอนของการดัำาเนินงาน และในทางตรงขาาม แมาว่าการปฏิบัติงานตาม
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ภารกิจันังน ๆ จัะออกแบบไวาดัี มีความ เป็นไปไดัาทางเทคนิค งบประมาณ และเงื่อนไขอื่นใดัในระดัับสูง
กจตามแต่ถาาการ บริหารจััดัการไม่ดักี ารปฏิบัติงาน ตามภารกิจันังนกจไม่สามารถบรรลุตามวัตถุประสงคไ
ไดัา
3.1 ระเบียบ/ข้อบญงคญบ ที่บญงคญบใช้ตือผม้ที่ละเว้นกำรปฏิิบญติหน้ำที่
3.1.1 นโยบำยกำรสร้ำงคุณธรรมและควำมโปรืงใสในหนืวยงำน องคไการบริหาร
ส่วนตำาบล ปากตม ไดัาประกาศนโย่บาย่การสราางคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วย่งาน ไวาดัังนีง
1) นโย่บาย่เกี่ย่วกับการเปิดัโอกาสใหาผููามีสว่ นไดัาส่วนเสีย่มีโอกาสเขาามามีสว่ นร่วมใน
การ ดัำาเนินงานตามภารกิจั หลัก มาตรการ/แนวทาง
 จััดัใหามีการเปิดัโอกาสใหาผููามีส่วนไดัาส่วนเสีย่เขาามามีสว่ นร่วมในการ แสดังความ
คิดัเหจน การจััดัทำาแผูนงาน/โครงการและการดัำาเนินงานในแต่ละแผูนงาน/โครงการตามภารกิจัหลัก
2) นโย่บาย่การเปิดัเผูย่และเขาาถ่งขาอมูลขององคไกร : ประช้าสัมพันธไเพื่อสราางการ
รับรูา ภารกิจั แผูนงาน ผูลสัมฤทธิ์การดัำาเนินงานของหน่วย่งานใหากับประช้าช้นอย่่างต่อเนื่องทัว่ ถ่ง
มำตรกำร/แนวทำง
 จััดัใหามีจัุดัประช้าสัมพันธไ ณ หน่วย่งาน
 จััดัใหามีสื่อประช้าสัมพันธไเผูย่แพร่บทบาทอำานาจัหนาาทีข่ องหน่วย่งาน
 จััดัใหามีการแสดังขาอมูลการดัำาเนินงานตามบทบาทภารกิจัที่เป็นปัจัจัุบันทางเวจบ
ไซึดัไของหน่วย่งานหรือสื่ออื่นที่เหมาะสม
 จััดัใหามีระบบการใหาขาอมูลการดัำาเนินงานของหน่วย่งานผู่านหมาย่เลขโทรศัพทไ
โดัย่มีเจัาาหนาาที่ของหน่วย่งานใหาบริการขาอมูลตลอดัเวลาทำาการของหน่วย่งาน
3) นโย่บาย่การจััดัการเรื่องราองเรีย่นเกี่ย่วกับการปฏิบัติงาน/การใหาบริการของ
หน่วย่งาน : มุ่งเนานการบริหารจััดัการเรื่องราองเรีย่นเกี่ย่วกับการปฏิบัติงาน/การใหาบริการดัาวย่ความ
โปร่งใส รวดัเรจว โดัย่ ย่่ดัหลักความถูกตาองและความเป็นมืออาช้ีพของบุคลากร
มำตรกำร/แนวทำง
 จััดัใหามีการกำาหนดัช้่องทางการราองเรีย่นและขังนตอน/กระบวนการจััดัการเรือ่ ง
ราองเรีย่น
 จััดัใหามีการกำาหนดัเจัาาหนาาที่ผููารับผูิดัช้อบเรื่องราองเรีย่น
 จััดัใหามีระบบการตอบสนองหรือราย่งานผูลการดัำาเนินการเกีย่่ วกับเรื่อง ราองเรีย่น
ใหาผููารอา งเรีย่นทราบ
 จััดัใหามีราย่งานสรุปผูลการดัำาเนินการเรื่องราองเรีย่นพราอมระบุปัญหา อุปสรรค
และแนวทางแกาไข และเผูย่แพร่ใหาสาธารณช้นรับทราบผู่านเวจบไซึดัไหรือสื่ออื่น ๆ
 จััดัใหามีราย่งานสรุปผูลใหาแย่กเป็น 2 กรณี คือ (1) ขาอราองเรีย่นเกี่ย่วกับการ จััดั
ซึืงอจััดัจัาาง และ (2) ขาอราองเรีย่นเกี่ย่วกับการปฏิบัติงานหรือการดัำาเนินงานของหน่วย่งาน
4) นโย่บาย่ความพราอมรับผูิดัในการปฏิบัตงิ าน/การบริหารงานทุกขังนตอนที่ตาองมี
ความ ถูกตาอง ตามกฎหมาย่ ระเบีย่บอย่่างครบถาวนเคร่งครัดั : มุ่งมั่นใหาการปฏิบัตงิ าน/การบริหาร
งานทุกขังนตอน ตามหลักนิติธรรมและหลักภาระรับผูิดัช้อบ โดัย่ย่่ดัความถูกตาองตามกฎหมาย่
ระเบีย่บอย่่างครบถาวน เคร่งครัดั
มำตรกำร/แนวทำง
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 จััดัใหามีกรอบในการบริหารงาน
 จััดัใหามีการแสดังขังนตอนการปฏิบัติงานตามภารกิจัหลักและระย่ะเวลาที่ใช้าใน
การดัำาเนินการใหาผููารับบริการหรือใหาผููามีส่วนไดัาสว่ นเสีย่ทราบอย่่างช้ัดัเจัน
 จััดัใหามีระบบการปาองกันหรือการตรวจัสอบเพื่อปาองกันการละเวานการปฏิบัติ
หนาาทีต่ ามภารกิจัหลัก
5) นโย่บาย่ที่แสดังถ่งทิศทาง เจัตจัำานงของผููาบริหารในการบริหารงานอย่่างซึื่อสัตย่ไ
สุจัริต และพราอมรับผูิดัช้อบเมื่อเกิดัความผูิดัพลาดั : มุ่งมั่นในการแสดังถ่งทิศทางเจัตจัำานงในการ
บริหารงานโดัย่มี วิสัย่ทัศนไ ย่่ดัหลักความซึื่อสัตย่ไสุจัริต โปร่งใสและพราอมรับผูิดั มาตรการ/แนวทาง
 จััดัใหามีการแสดังเจัตจัำานงว่าจัะบริหารงานดัาวย่ความซึื่อสัตย่ไสจัุ ริตต่อเจัาาหนาาที่
ในหน่วย่งานและต่อสาธารณช้น
 กำาหนดันโย่บาย่ มาตรการ แผูนงาน หรือโครงการ/กิจักรรม เพื่อพัฒนา หน่วย่
งานใหามีคณ
ุ ธรรมและความโปร่งใสตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ ดัำาเนิน
งานของ หน่วย่งานภาครัฐในแต่ละดัาาน คือ ดัาานความโปร่งใส ดัาานความพราอมรับผูิดั ดัาานความ
ปลอดัจัากการทุจัริตใน การปฏิบัติงาน ดัาานวัฒนธรรมคุณธรรมในองคไกร ดัาานคุณธรรมการท างานใน
หน่วย่งานและดัาานการสื่อสารภาย่ในหน่วย่งาน
6) นโย่บาย่เกี่ย่วกับความปลอดัจัากการทุจัริตเช้ิงนโย่บาย่ : ย่่ดัมั่นในการบริหาร
จััดัการ องคไกรเกี่ย่วกับความปลอดัจัากการทุจัริตเช้ิงนโย่บาย่ดัาวย่ความถูกตาอง โปร่งใส มีสว่ นร่วม
พราอมรับการ ตรวจัสอบ โดัย่ย่่ดัหลักธรรมาภิบาล
มำตรกำร/แนวทำง
 การรับของขวัญใหาปฏิบัตติ ามระเบีย่บสำานักนาย่กรัฐมนตรี ว่าดัาวย่การใหาหรือรับ
ของขวัญของเจัาาหนาาทีข่ องรัฐ พ.ศ. 2541 เมื่อพบว่าขาาราช้การหรือเจัาาหนาาที่ไม่ปฏิบัติตามระเบีย่บ
การใหา หรือรับของขวัญ จัะดัำาเนินการทางวินัย่อย่่างเคร่งครัดั
7) นโย่บาย่เกี่ย่วกับการปาองกันไม่ใหาเจัาาหนาาทีใ่ ช้าตำาแหน่งหนาาที่ในการเอืงอ
ประโย่ช้นไ
มำตรกำร/แนวทำง
 เมื่อพบว่าเจัาาหนาาที่ใช้าตำาแหน่งหนาาทีใ่ นการเอืงอประโย่ช้นไจัะดัำาเนินการทางวินัย่
อย่่างเคร่งครัดั
8) นโย่บาย่เกี่ย่วกับ การดัำาเนินการเพื่อปาองกันผูลประโย่ช้นไทับซึาอนในหน่วย่งาน
โดัย่ใหา เจัาาหนาาทีใ่ นหน่วย่งานมีความเขาาใจัเกี่ย่วกับการกระทำาที่เป็นผูลประโย่ช้นไทับซึาอนหรือ
สามารถแย่กแย่ะ ประโย่ช้นไส่วนตนและผูลประโย่ช้นไส่วนรวมไดัา : มีมาตรการเดัจดัขาดัเพื่อปาองกันผูล
ประโย่ช้นไทับซึาอนใน หน่วย่งาน โดัย่ใหาเจัาาหนาาที่ถือปฏิบัติอย่่างเคร่งครัดั
มำตรกำร/แนวทำง
 จััดัใหามีการวิเคราะหไความเสี่ย่งเกีย่่ วกับการปฏิบัติงานที่อาจัเกิดัผูลประโย่ช้นไทับ
ซึาอนและขาอเสนอแนะหรือแนวทางการแกาไขปัญหาในการปฏิบัติงานเพื่อปาองกันผูลประโย่ช้นไทับซึาอน
 จััดัใหามีคู่มือเกีย่่ วกับการปฏิบัติงานเพื่อปาองกันผูลประโย่ช้นไทบั ซึาอน
 จััดัใหามีการประชุ้มหรือสัมมนาหรือแลกเปลี่ย่นความรูภา าย่ในหน่วย่งานเพื่อใหา
ความรูเา รือ่ งการปาองกันผูลประโย่ช้นไทับซึาอนแก่เจัาาหนาาที่
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 จััดัใหามีการปรับปรุงขังนตอน/แนวทางการปฏิบัติงานหรือระเบีย่บเพื่อปาองกัน ผูล
ประโย่ช้นไทับซึาอน
9) นโย่บาย่การสราางวัฒนธรรมเพื่อใหาเกิดัวัฒนธรรมที่ไม่ทนต่อการทุจัริต จันก่อใหา
เกิดั วัฒนธรรมในการร่วมต่อตาานการทุจัริตไดัา : สราางวัฒนธรรมองคไกรเพื่อใหาเจัาาหนาาที่ไม่ทนต่อการ
ทุจัริต จัน ก่อใหาเกิดัวัฒนธรรมในการร่วมต่อตาานการทุจัริตไดัาตามหลักนิตธิ รรม ภาระรับผูิดัช้อบ โดัย่
ย่่ดัหลักความ ถูกตาองและความซึื่อสัตย่ไ
มำตรกำร/แนวทำง
 เมื่อรูาหรือพบเหจนการกระทำาการทุจัริตหรือประพฤติมิช้อบของเจัาาหนาาทีต่ าอง
ราย่งานการกระทำานังนต่อผููาบริหารทันที
10) นโย่บาย่การปาองกันและปราบปรามการทุจัริตในองคไกร ไดัาแก่ การจััดัทำาแผูน
ปาองกัน และปราบปรามการทุจัริต การตรวจัสอบถ่วงดัุลภาย่ในหน่วย่งาน ประกอบดัาวย่ : -นโย่บาย่ที่
1 ใหาความสำาคัญกับการปฏิบัตติ ามแผูนปาองกันและปราบปรามการ ทุจัริตในองคไกรโดัย่ย่่ดัหลัก
ธรรมาภิบาล
มำตรกำร/แนวทำง
 ใหาหัวหนาาหน่วย่งานที่เกี่ย่วขาองกับการดัำาเนินการจััดักิจักรรมตามแผูนปาองกัน
และปราบปรามการทุจัริตกำากับดัูแล ตรวจัสอบ และติดัตามผูลการดัำาเนินงาน -นโย่บาย่ที่ 2 ส่งเสริม
ใหามีการรวมกลุ่มตรวจัสอบถ่วงดัุลการบริหารงานใหาเกิดั ความถูกตาอง โปร่งใสในองคไกร มาตรการ/
แนวทาง
 เปิดัโอกาสใหาเจัาาหนาาทีม่ ีการรวมกลุ่มตรวจัสอบถ่วงดัุลการบริหารงาน
11) นโย่บาย่เกี่ย่วกับการกำาหนดัคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจัหลัก
ที่ ช้ัดัเจันและเป็นไปตามระเบีย่บ ขังนตอน และมีระบบปาองกันและตรวจัสอบเพื่อปาองกันการละเวาน
การปฏิบัติ หนาาที่ : ใช้ามาตรการเขามงวดักับการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน/คู่มือการปฏิบัติงาน โดัย่ย่่ดั
หลักความถูกตาอง และความเสมอภาค ตามกฎหมาย่ กฎ ระเบีย่บ และขาอบังคับ
มำตรกำร/แนวทำง
 จััดัใหามีคู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจัหลัก
 จััดัใหามีการราย่งานผูลการปฏิบัตงิ านตามคู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจัหลัก
 เปรีย่บเทีย่บขังนตอน/กระบวนการปฏิบัติงานตามที่กำาหนดัไวาในคู่มือการ ปฏิบัติ
งาน กับการดัำาเนินการที่เกิดัข่งนจัริง การวิเคราะหไปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานตามคู่มือการ
ปฏิบัตงิ าน และการเสนอแนวทางการแกาไขปัญหา หรือขาอเสนอแนะในการปรับปรุงการปฏิบัตงิ าน
ตามคู่มือ การปฏิบัติงาน 12) นโย่บาย่คุณธรรมในการบริหารงานบุคคล : ใหาความสำาคัญกับการ
พัฒนาบุคลากรใหา เป็นคนเก่ง คนดัี มีความเช้ี่ย่วช้าญและเป็นมืออาช้ีพ มาตรการ/แนวทาง
 บริหารจััดัการทรัพย่ากรบุคคลดัาวย่ความโปร่งใส เป็นธรรม ย่่ดัหลักธรรมาภิบาล
13) นโย่บาย่คุณธรรมในการบริหารงบประมาณ : ใหาความสำาคัญกับการบริหารงบประมาณ อย่่าง
เป็นระบบ ตามหลักความโปร่งใส หลักนิตธิ รรม และประสิทธิภาพ/ประสิทธิผูล โดัย่ย่่ดัหลักความ คุาม
ค่าและตรวจัสอบไดัา มาตรการ/แนวทาง
 บริหารงบประมาณโดัย่ใช้าหลักธรรมาภิบาล
14) นโย่บาย่การมอบหมาย่งานที่มีความเป็นธรรมเท่าเทีย่ม และไม่เลือกปฏิบัติ :
ใหาความสำาคัญ กับการมอบหมาย่งานที่มีความเป็นธรรม เท่าเทีย่มและไม่เลือกปฏิบัติ
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มำตรกำร/แนวทำง
 การมอบหมาย่งานใหาเจัาาหนาาที่ปฏิบัติงานใหาเป็นไปตามกฎ ระเบีย่บที่เกีย่่ วขาอง
3.1.2 ข้อบญงคญบองค์กำรบริหำรสืวนตำำบลปำกตม วืำด้วยจัรรยำข้ำรำชกำรสืวน
ท้องถิน่
ข้อ 1 ควำมชมื่อสญตย์ และรญบผิดชอบ
1.1 ปฏิบัตหิ นาาที่ดัวา ย่ความช้ือ่ สัตย่ไ สุจัริต
1.2 ใช้าทรัพย่ากรขององคไกรอย่่างประหย่ัดั และโปร่งใส เพื่อใหาเกิดัประโย่ช้นไ สูงสุดั
แก่ทางราช้การ
1.3 ปฏิบัตหิ นาาที่อย่่างเตจมกำาลังความรูา ความสามารถ โดัย่คำาน่งถ่งประโย่ช้นไของ
ทางราช้การเป็นสำาคัญ
1.4 รับผูิดัช้อบต่อผูลการกระทำาของตน และมุ่งมั่น แกาไขเมื่อเกิดัขาอผูิดัพลาดั
ข้อ 2 กำรมีจัิตสำำนึกมุืงบริกำรและให้คำำปรึกษำ
2.1 การบริการแก่สว่ นราช้การและประช้าช้นอย่่างเท่าเทีย่มกันดัาวย่ความเตจมใจั
2.2 ใหาคำาปร่กษาแนะนำาแก่ขาาราช้การไดัาอย่่างถูกตาอง รวดัเรจวและครบถาวน
ข้อ 3 กำรมุืงผลสญมฤทธิ์ของงำน
3.1 ปฏิบัตหิ นาาที่โดัย่มุ่งประสิทธิภาพ ประสิทธิผูลของงาน เพื่อใหาเกิดัผูลดัีและ
เป็นประโย่ช้นไตอ่ ส่วนรวม
3.2 ขย่ัน อุทิศตน และมุ่งมั่นในการปฏิบัติหนาาที่ใหาสำาเรจจัตามเปาาหมาย่
3.3 ปฏิบัตหิ นาาที่ดัวา ย่ความสามัคคี มีนงำาใจั เพื่อใหาบรรลุภารกิจัของหน่วย่งาน
3.4 พัฒนาตนเองอย่่างต่อเนื่อง
ข้อ 4 ปฏิิบญตหิ น้ำที่อยืำงเป็นธรรม
4.1 ตัดัสินใจับนหลักการขาอเทจจัจัริง เหตุผูล เพือ่ ความยุ่ตธิ รรม
4.2 ไม่มีอคติในการปฏิบัติหนาาที่
ข้อ 5 กำรดำำรงชีวติ ตำมหลญกเศรษฐกิจัพอเพียง
5.1 วางแผูนการดัำารงช้ีวติ อย่่างมีเปาาหมาย่ พราอมที่จัะเผูช้ิญต่อการเปลี่ย่นแปลง
5.2 ใช้าจั่าย่อย่่างคุามค่า มีเหตุผูล และไม่ฟุ่มเฟือย่เกินฐานะของตนเอง
5.3 ปฏิบัตติ นตามหลักศาสนา รูาจักั พ่่งตนเอง และลดั ละ เลิกอบาย่มุข
ข้อ 6 กำรยึดมญ่นและยมืนหยญดในสิ่งที่ถมกต้อง
6.1 ย่่ดัมั่นในผูลประโย่ช้นไส่วนรวมเหนือผูลประโย่ช้นไส่วนตน
6.2 กลาาหาญ และย่ืนหย่ัดัในสิ่งที่ถูกตาอง
6.3 ปฏิบัตติ นตามหลักคุณธรรม จัริย่ธรรม เพื่อเป็นแบบอย่่างที่ดัีแก่เพื่อ
ขาาราช้การ
ข้อ 7 ควำมโปรืงใส และสำมำรถตรวจัสอบได้
7.1 เปิดัเผูย่ขาอมูลข่าวสารภาย่ในขอบเขตกฎหมาย่
7.2 พราอมรับการตรวจัสอบ และรับผูิดัช้อบต่อผูลของการตรวจัสอบ
3.1.3 กำรติดตำมและประเมินกำรปฏิิบญติหน้ำที่ตำมภำรกิจัหลญก
การปฏิบัติงานที่มีมาตรฐานและประสิทธิภาพที่เพิ่มข่งน โดัย่มีการวัดัค่าของความ
สมบูรณไ ของกระบวนการและขังนตอนการปฏิบัติงาน มีมาตรฐานความโปร่งใสดัาานการติดัตามและ
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ประเมินผูล เป็น มาตรฐาน เกี่ย่วกับการเปิดัเผูย่ใหาเหจนถ่งระบบการติดัตามและประเมินผูลที่มี
ประสิทธิภาพ โดัย่เป็นการ กำาหนดัหลักเกณฑไ และตัวช้ีวง ัดัสำาหรับการประเมินผูลการปฏิบัติงานของ
หน่วย่งาน การพัฒนาระบบการ ประกันคุณภาพภาย่ในของหน่วย่งาน การจััดัใหามีกลไกการตรวจัสอบ
ทังงภาย่ในและภาย่นอกที่มีความเป็น อิสระการใหาความรูาความเขาาใจัเกี่ย่วกับ การติดัตามและประเมิน
ผูลและการส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของ ประช้าช้นในการติดัตามและประเมินผูล การทำางานของหน่วย่
งานภาครัฐ โดัย่มีตวั ช้ีวง ัดัมาตรฐานความ โปร่งใส
การติดัตามและประเมินผูล ๕ ประการ ไดัาแก่
๑. การจััดัทำาหลักเกณฑไและตัวช้ีงวดัั การติดัตามประเมินผูลการปฏิบัติงานของหน่วย่
งาน
๒. การจััดัใหามีระบบและกลไกการตรวจัสอบภาย่ใน (Internal Audit) ที่เหมาะสม
๓. การจััดัใหามีระบบและกลไกการปฏิบัตกิ ารเพื่อรองรับการตรวจั ประเมินจัาก
หน่วย่งานภาย่นอก (External Audit) ที่เป็นอิสระ
๔. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประช้าช้นในการติดัตามและประเมินผูลการปฏิบัติ
งาน ของหน่วย่งาน
๕. การราย่งานผูลการประเมินการปฏิบัติงานของหน่วย่งานตามแผูนปฏิบัติการ
ประจัำาปี มาตรฐานความโปร่งใสดัาานการเปิดัเผูย่และการเขาาถ่งขาอมูลข่าวสารของราช้การ เป็น
มาตรฐานในการ เปิดัเผูย่ และการส่งเสริมสิทธิการเขาาถ่งการรับรูา ขาอมูลข่าวสารของราช้การ การจััดั
ระบบและช้่องทางการ เขาาถ่งขาอมูลข่าวสาร การพัฒนาศักย่ภาพของระบบขาอมูลข่าวสารเพื่อการ
บริหารความโปร่งใส และการ จััดัการความรูขา องหน่วย่งาน ซึ่่งเป็นไปตามพระราช้บัญญัตขิ าอมูล
ข่าวสารของ ราช้การ พ.ศ. ๒๕๔๐
กลไกการตรวจัสอบภาย่ในเป็นเครือ่ งมือในการติดัตามและประเมินผูล วิธกี าร
ประเมิน พิจัารณา จัากการปฏิบัติการตามแผูนปฏิบัติการประจัำาปีของหน่วย่งานที่มีความสอดัคลาอง
กับแผูนงาน งบประมาณ ความ รับผูิดัช้อบ และ ระย่ะเวลาตามที่ไดัากำาหนดัไวาในแผูนปฏิบัตกิ าร
ประจัำาปี และพิจัารณา ผูลการปฏิบัตกิ ารของ หน่วย่งาน เกณฑไมาตรฐานการประเมิน
๑. มีการกำาหนดัหนาาทีแ่ ละความรับผูิดัช้อบของบุคคลและส่วนงานภาย่ในหน่วย่งาน
ที่ เกีย่่ วขาองกับการปฏิบัติหนาาที่ตามแผูนปฏิบัติการประจัำาปี
๒. มีการปฏิบัติหนาาทีต่ ามแผูนปฏิบัติการประจัำาปีภาย่ใตาตามกรอบระย่ะเวลาที่
กำาหนดัไวาใน แผูนปฏิบัตกิ ารประจัำาปี
๓. มีการประเมินการปฏิบัติหนาาที่ของแต่ละส่วนงานภาย่ในหน่วย่งาน โดัย่พิจัารณา
จัากผูล การน าแผูนปฏิบัตกิ ารประจัำาปีของหน่วย่งานไปปฏิบัติในแต่ละช้่วงเวลา หลักเกณฑไในการ
ปฏิบัตขิ องหน่วย่งาน หมาย่ถ่ง การที่บุคลากรและหน่วย่งานไดัามีการ ใหาบริการ แก่ประช้าช้นตามหลัก
เกณฑไและขังนตอนที่กำาหนดัไวาโดัย่ไม่มีการเลือกปฏิบัตซึิ ่งเป็นการใหาบริการ ตามแนวทางและ ระบบที่
หลากหลาย่ เช้่น การบริการตามลำาดัับก่อน-หลัง หรือการใหาการบริการที่ เหมาะสมกับภารกิจัและ
อำานาจั หนาาที่ของหน่วย่งาน เป็นตาน ทังง นีงเพื่อเป็นการอำานวย่ความสะดัวก รวดัเรจว ประหย่ัดั และถูก
ตาองแก่ประช้าช้นผููามารับบริการ
วิธีกำรประเมินผล
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จัากการใหาบริการตามหลักเกณฑไและขังนตอนที่หน่วย่งานกำาหนดัไวาวา่ มีหรือไม่มีการ
ใหาบริการ ตามหลักเกณฑไและขังนตอนที่กำาหนดัไวาหรือไม่ อย่่างไร และพิจัารณาจัากความหลากหลาย่
ในการใหาบริการ แก่ประช้าช้น เกณฑไมาตรฐานการติดัตามประเมินผูล
๑. มีการใหาการบริการตามหลักเกณฑไและขังนตอนที่กำาหนดัไวา
๒. มีการใหาการบริการภาย่ในระย่ะเวลาที่กำาหนดั
๓. มีการใหาบริการเรีย่งตามลำาดัับก่อน-หลัง
การทีห่ น่วย่งานไดัามีการกำาหนดัและดัำาเนินการเพื่อพัฒนาระบบการใหาคุณ ใหาโทษ
และการ จััดัทำากิจักรรมการเสริมสราางขวัญและกาลังใจัในการปฏิบัติงานของบุคลากรภาย่ในหน่วย่
งาน โดัย่เป็นการ กำาหนดั รูปแบบและเกณฑไ มาตรฐานในการพิจัารณาใหาโทษแก่บุคลากรทีก่ ระทำา
ความผูิดัตามกฎระเบีย่บ ของราช้การและ จัริย่ธรรมของหน่วย่งาน รวมทังงการสนับสนุนและใหารางวัล
แก่บุคลากรที่ มีความ ขย่ันหมั่นเพีย่รในการปฏิบัติหนาาที่ ทังงนีงเพื่อเป็นการส่งเสริมใหาบุคลากรมี ขวัญ
กาลังใจัในการปฏิบัติงานดัาวย่ ความโปร่งใสและยุ่ติธรรม วิธกี าร ประเมิน พิจัารณาจัากการกำาหนดั
และดัำาเนินการเพื่อพัฒนาระบบการใหา คุณ ใหาโทษ และการสราางขวัญกาลังใจัแก่บุคลากรในหน่วย่
งาน และพิจัารณาจัากขังนตอนและ กระบวนการพัฒนาระบบการ ใหาคณ
ุ /ใหาโทษแก่บุคลากรในหน่วย่
งาน
สำาหรับการประเมินผูลการปฏิบัติงานของหน่วย่งานในภาพรวม เพื่อใหามีติดัตาม
ประเมินผูล การ ปฏิบัติงานของบุคลากรภาย่ในหน่วย่งานและเพื่อการพัฒนาระบบ การติดัตามและ
ประเมินผูลของ หน่วย่งาน โดัย่มี การกำาหนดัหลักเกณฑไและตัวช้ีวง ัดัที่ สะทาอนใหาเหจนประสิทธิภาพ/
ผูลสัมฤทธิใ์ นการ ปฏิบัติงานของหน่วย่งาน รวมทังงมีการกำาหนดัวิธกี ารประเมินผูลตามหลักเกณฑไและ
ตัวช้ีงวดัั ที่กำาหนดัไวา และ มีการเผูย่แพร่หลักเกณฑไ ตัวช้ีวง ัดั และวิธีการประเมินใหาบุคลากร/
สาธารณช้นไดัารับทราบ
กำรจัญดทำำรำยงำนผลกำรติดตำมประเมินผลกำรทำำงำนของหนืวยงำน เกณฑ์
มำตรฐำน กำรประเมิน
๑. การจััดัแผูนงาน กิจักรรม/โครงการส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของ ประช้าช้นในการ
ติดัตาม และประเมินผูลการท างานของหน่วย่งาน เช้่น การจััดัเวทีประช้าคม/สาธารณะ
๒. มีการแต่งตังงคณะกรรมการที่มาจัากภาคประช้าช้น เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของ ประช้าช้น ในการติดัตามและประเมินผูลการท างานของหน่วย่งาน
โดัย่จัะตาองมีการเผูย่แพร่ผูลการประเมินผูลการปฏิบัติงานของหน่วย่งาน ใหาเป็นที่
รับทราบ โดัย่ทั่วไป วิธีการประเมิน พิจัารณาจัากการจััดัทำาราย่งานการประเมินผูลการปฏิบัตงิ านของ
หน่วย่งาน ตาม แผูนปฏิบัติการประจัำาปีของหน่วย่งาน โดัย่
๑. พิจัารณาจัากช้่องทางในการเผูย่แพร่ผูลการประเมินผูลการปฏิบัติงานของหน่วย่
งาน การ จััดัทำาราย่งานผูลการประเมินการดัำาเนินการตามแผูนปฏิบัตกิ ารประจัำาปีพราอมทังงวิเคราะหไ
ปัญหาอุปสรรค ในการดัำาเนินการตาม แผูนการปฏิบัตกิ ารประจัำาปี
๒. มีการเผูย่แพร่ผูลการประเมินการปฏิบัติงานตามแผูนปฏิบัติการประจัำาปีใหาเป็นที่
รับรูาของ บุคคลทังงภาย่ในและภาย่นอกหน่วย่งาน ที่ศูนย่ไขาอมูล ข่าวสารของหน่วย่งาน และทาง
เวจบไซึตไของหน่วย่งาน หลักฐานประกอบการตรวจัสอบ/ขาอมูลที่ตาองการ
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ภำคผนวก

25 ก

แผนผญงแสดงขญน้ ตอนและระยะเวลำกำรปฏิิบญติรำชกำร (กำรรญบขึน้ ทะเบียนผม้สมงอำยุ)  
ผูส้ ูงอายุยื่นเอกสารที่ใช้ในการลงทะเบียนผูส้ ูงอายุ

เจ้าหน้าที่รับเอกสาร ตรวจสอบเอกสาร
บันทึก/สอบถามเพิ่มเติม
(3 นาที/ราย)

หลญกฐำนในกำรขึ้นทะเบียนดญงนี้
1. บญตรประจัำำตญวประชำชนหรมือบญตรอมื่นที่ออกให้โดยหนืวยงำนของรญฐทีม่ ีรมป
ถืำยพร้อมสำำเนำ จัำำนวน 1 ชุด
2. ทะเบียนบ้ำนพร้อมสำำเนำ จัำำนวน 1 ชุด
3. สมุดบญญชีเงินฝำกธนำคำร พร้อมสำำเนำ (เฉพำะหน้ำทีแ่ สดงชมื่อ และเลขที่
บญญชี) สำำหรญบกรณีที่ผม้ขอรญบเงินเบี้ยยญงชีพผม้สงม อำยุ ประสงค์ขอรญบเงินเบี้ยยญงชีพ
ผม้สงม อำยุผืำนธนำคำร จัำำนวน 1 ชุด

รวบรวมเอกสาร ตรวจสอบคุณสมบัติ
(5 นาที/ราย)

เสนอผู้บริหาร
จัดทำาประกาศรายชื่อ
(ภายใน 1 วันทำาการ)
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แผนผญงแสดงขญน้ ตอนและระยะเวลำกำรปฏิิบญติรำชกำร (กำรรญบขึน้ ทะเบียนผม้พกิ ำร)
ผูส้ ูงอายุยื่นเอกสารที่ใช้ในการลงทะเบียนผูพ้ ิการ

เจ้าหน้าที่รับเอกสาร ตรวจสอบเอกสาร
บันทึก/สอบถามเพิ่มเติม
(3 นาที/ราย)

หลญกฐำนในกำรขึ้นทะเบียนดญงนี้
1. เอกสำรรญบรองควำมพิกำรจัำกโรงพยำบำลของรญฐออกโดยแพทย์ จัำำนวน 1 ฉบญบ
2. สำำเนำบญตรประจัำำตญวประชำชนและสำำเนำทะเบียนบ้ำน จัำำนวน 1 ฉบญบ
3. สำำเนำบญตรประจัำำตญวประชำชนและสำำเนำทะเบียนบ้ำน (ผม้ดมแลผม้พกิ ำร) จัำำนวน 1 ฉบญบ
4. รมปถืำยคนพิกำร ขนำด 1 นิ้ว ทีเ่ ป็นปัจัจัุบญน หรมือถืำยไว้ไมืเกิน 6 เดมือน จัำำนวน 2 ใบ
ในกรณีเป็นเด็กใช้สมติบญตร พร้อมทญง้ ถืำยสำำเนำจัำำนวน 1 ชุด (กรณียนมื่ แทนให้นำำบญตร ประชำชน
และทะเบียนบ้ำนของผม้ยมื่นแทนมำด้วย)

รวบรวมเอกสาร ตรวจสอบคุณสมบัติ
(5 นาที/ราย)

เสนอผูบ้ ริหาร
จัดทำาประกาศรายชื่อ
(ภายใน 1 วันทำาการ)

ข

27 ค

แผนผญงแสดงขญน้ ตอนและระยะเวลำกำรปฏิิบญติรำชกำร (กำรรญบขึน้ ทะเบียนผม้ปววยเอดส์)  
ผูป้ ่วยเอดส์ยื่นเอกสารที่ใช้ในการลงทะเบียนผู้สูงอายุ

เจ้าหน้าที่รับเอกสาร ตรวจสอบเอกสาร
บันทึก/สอบถามเพิ่มเติม
(3 นาที/ราย)

หลญกฐำนในกำรขึ้นทะเบียนดญงนี้
1. เอกสำรรญบรองเป็นผม้ปววยเอดส์จัำกโรงพยำบำลของรญฐออกโดยแพทย์ จัำำนวน
1 ฉบญบ
2. บญตรประจัำำตญวประชำชนหรมือบญตรอมื่นทีอ่ อกให้โดยหนืวยงำนของรญฐที่มีรมปถืำย
พร้อมสำำเนำ จัำำนวน 1 ชุด
3. ทะเบียนบ้ำนพร้อมสำำเนำ จัำำนวน 1 ชุด
4. สมุดบญญชีเงินฝำกธนำคำร พร้อมสำำเนำ (เฉพำะหน้ำทีแ่ สดงชมื่อ และเลขที่
บญญชี) สำำหรญบกรณีทผี่ ม้ขอรญบเงินเบี้ยยญงชีพผม้ปววยเอดส์ ประสงค์ขอรญบเงินเบี้ยยญงชีพ
ผม้สมงอำยุผืำนธนำคำร จัำำนวน 1 ชุด

รวบรวมเอกสาร ตรวจสอบคุณสมบัติ
(5 นาที/ราย)

เสนอผู้บริหาร
จัดทำาประกาศรายชื่อ
(ภายใน 1 วันทำาการ)

28

แผนผญงแสดงขญ้นตอนและระยะเวลำกำรปฏิิบตญ ิรำชกำร (กำรเบิก-จัืำยเงินเบีย้ ยญงชีพผม้สมงอำยุ)
จัดทำาบัญชีรายชือ่ และบันทึกข้้อความ
( 1 วันทำาการ)

เสนอผู้บังคับบัญชาอนุมัติ
(ภายใน 1 วันทำาการ)

จัดทำาฎีีกาเบิกจาายเงิน
(ภาย่ใน 1 วันทำาการ)

ง

เอกสารสำาหรับการรับเงินสด
1.แสดงบัตรประจำาตัวประชาชนผูส้ ูงอายุ/
ผู้รับแทน (กรณีมอบอำานาจ)
2. หนังสือมอบอำานาจ กรณีมอบอำานาจ

ข้ัน้ ตอนการรับเงินสดเดิม 5 นาที/ราย
ปรับลด 3 นาที/ราย
ผู้รับผิดชอบงานพัฒนาชุมชน

29

จัดทำาบัญชีรายชื่อและบันทึกข้้อความ
( 1 วันทำาการ)
เสนอผูบ้ ังคับบัญชาอนุมัติ
( 1 วันทำาการ)

เอกสารสำาหรับการรับเงินสด
1.แสดงบัตรประจำาตัวประชาชนผูพ้ ิการ/ ผู้รับ
แทน (กรณีมอบอำานาจ)
2. หนังสือมอบอำานาจ กรณีมอบอำานาจจั

แผนผญงแสดงขญ้นตอนและระยะเวลำกำรปฏิิบตญ ิรำชกำร (กำรเบิก-จัืำยเงินเบีย้ ยญงชีพผม้พิกำร) 
จัดทำาฎีีกาเบิกจาายเงิน
( 1 วันทำาการ)
ตรวจฎีีกา/จัดทำาเชคคเบิกเงิน (กองคลัง)

ข้ัน้ ตอนการรับเงินสดเดิม 5 นาที/ราย
ปรับลด 3 นาที/ราย
ผู้รับผิดชอบงานพัฒนาชุมชน

ตรวจฎีีกา/จัดทำ(า1เชคควันเบิทำกาการ)
เงิน (กองคลัง)
(ภาย่ใน 1 วันทำาการ)

รับเงินผาานธนาคาร
รับเงินผาานธนาคาร

รับเงินสดภายในวันที่ 10 ข้องทุกเดือน
รับเงินสดภายในวันที่ 10 ข้องทุกเดือน

สางเอกสารธนาคาร รับเงินได้ไมาเกิน 1 วัน ทำาการ
สางเอกสารธนาคาร รับเงินได้ไมาเกิน 1 วัน ทำาการ

ยื่นยืบั่นตบัรประจำ
าตัาวตัประชาชนข้องผู
้มีส้มทิ ีสธิทิ /ธิ ใบมอบอำ
านาจ
ตรประจำ
วประชาชนข้องผู
/ ใบมอบอำ
านาจ
เจ้าเจ้หน้
าทีา่ตทีรวจสอบรายชื
อ่ อ่ลงชื
อ่ ผูอ่ ้รผูับ้รเงิับนเงิน
าหน้
่ตรวจสอบรายชื
ลงชื

30 ฉ

แผนผญงแสดงขญ้นตอนและระยะเวลำกำรปฏิิบตญ ิรำชกำร (กำรเบิก-จัืำยเงินเบีย้ ยญงชีพผม้ปววยเอดส์) 
จัดทำาบัญชีรายชื่อและบันทึกข้้อความ
( 1 วันทำาการ)
เสนอผูบ้ ังคับบัญชาอนุมัติ
( 1 วันทำาการ)

จัดทำาฎีีกาเบิกจาายเงิน
( 1 วันทำาการ)
ตรวจฎีีกา/จัดทำาเชคคเบิกเงิน (กองคลัง)
( 1 วันทำาการ)

เอกสารสำาหรับการรับเงินสด
1.แสดงบัตรประจำาตัวประชาชนผูพ้ ิการ/ ผู้รับ
แทน (กรณีมอบอำานาจ)
2. หนังสือมอบอำานาจ กรณีมอบอำานาจ

ข้ัน้ ตอนการรับเงินสดเดิม 5 นาที/ราย
ปรับลด 3 นาที/ราย
ผู้รับผิดชอบงานพัฒนาชุมชน

รับเงินผาานธนาคาร

รับเงินสดภายในวันที่ 10 ข้องทุกเดือน

สางเอกสารธนาคาร รับเงินได้ไมาเกิน 1 วัน ทำาการ

ยื่นบัตรประจำาตัวประชาชนข้องผู้มีสทิ ธิ / ใบมอบอำานาจ
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบรายชือ่ ลงชือ่ ผู้รับเงิน
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แบบฟอร์มตืำงๆ

32

คมืมมือกำรปฏิิบญติงำน
ด้ำนกำรสญงคมสงเครำะห์และกำรพญฒนำคุณภำพชีวิต
ผม้สมงอำยุ คนพิกำรและผม้ปววยเอดส์
(กำรลงทะเบียนและกำรแสดงตนเพมื่อขอรญบเบีย้ ยญงชีพ)

งำนพญฒนำชุมชน องค์กำรบริหำรสืวนตำำบลปำกตม
โทรศญพท์ 042-870026 , โทรสำร 042-870026
www.paktom.go.th
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คำำนำำ
งานสวัสดัิการและพัฒนาชุ้มช้น องคไการบริหารส่วนตำาบลปากตม มีบทบาทหนาาที่ในการจััดั
สวัสดัิการสังคมใหากับผููาดัาอย่โอกาสางสังคมในเขตองคไการบริหารส่วนตำาบลปากตม และส่งเสริมคุณภาพช้ีวิตใหา
กับบุคคลเหล่านีง รวมทังง มีบทบาทหนาาทีใ่ นการดัำาเนินการรับลงทะเบีย่นผููาสูงอายุ่เพื่อรับเงินเบีงย่ย่ังช้ีพผููาสูงอายุ่
การรับลงทะเบีย่นคนพิการเพื่อรับเงินเบีงย่ความพิการ และรับคำาราองผููาป่วย่เอดัสไเพื่อรับเบีงย่ย่ังช้ีพ ป่วย่เอดัสไ
รวมทังงการจั่าย่เงินเบีงย่ย่ังช้ีพฯ ใหากับบุคคลดัังกล่าว โดัย่ถือปฏิบัติตามระเบีย่บกระทรวงมหาดัไทย่ว่าดัาวย่การ
จั่าย่เงินสงเคราะหไเพื่อการย่ังช้ีพขององคไกรปกครองส่วนทาองถิ่น พ .ศ. ๒๕๔๘ ระเบีย่บกระทรวงมหาดัไทย่ว่า
ดัาวย่หลักเกณฑไการจั่าย่เบีงย่ย่ังช้ีพผููาสูงอายุ่ขององคไกรปกครองส่วนทาองถิ่น พ .ศ. ๒๕๕๒และระเบีย่บกระทรวง
มหาดัไทย่ว่าดัาวย่หลักเกณฑไการจั่าย่เบีงย่ความพิการขององคไกรปกครองส่วนทาองถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แกาไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
ดัังนังน เพื่อใหาประช้าช้นที่มาขอรับบริการไดัามีความขาาใจัที่ถูกตาองมีแนวทางในการปฏิบัติที่
ช้ัดัเจัน ซึ่่งจัะนำาไปสู่ความสะดัวก รวดัเรจว และถูกตาองในการขอรับบริการในเรื่องดัังกล่าวองคไการบริหารส่วน
ตำาบลปากตม จั่งไดัาจัดัั ทำาคู่มือการปฏิบัตริ าช้การ เกีย่่ วกับการลงทะเบีย่นและย่ื่นคำาขอรับเงินเบีงย่ย่ังช้ีพผููาสูง
อายุ่ การลงทะเบีย่นและย่ื่นคำาขอรับเงินเบีงย่ความพิการ การย่ื่นคำาราองเพื่อรับเงินเบีงย่ย่ังช้ีพผููาป่วย่เอดัสไ ข่งน
เพื่อใหา เจัาาหนาาที่ขององคไการบริหารส่วนตำาบล ปากตม มีหลักการและแนวทางปฏิบัติงานเพื่อเป็นเครื่องกำากับ
ความ ประพฤติของตนในการปฏิบัติงานอย่่างมีคุณธรรมและจัริย่ธรรม ถูกตาองตามระเบีย่บอย่่างเคร่งครัดั
องคไการบริหารส่วนตำาบลปากตม หวังเป็นอย่่างย่ิ่งว่าคู่มือฉบับนีงจัะอำานวย่ประโย่ช้นไใหาแก่
องคไกร ปกครองส่วนทาองถิ่นตามสมควร และจัะมีคุณค่าย่ิ่งแก่เจัาาหนาาที่ของรัฐและผููาทเี่ กี่ย่วขาอง เป็นส่วนหน่่งที่
ทำาใหา ผููาสูงอายุ่ คนพิการ และผููาป่วย่เอดัสไ มีความเขาาใจัที่ถูกตาองถ่งสิทธิอันพ่งไดัารบั รวมทังงทราบแนวทางใน
การ ปฏิบัติที่ช้ดัั เจัน และถูกตาองตรงกัน ซึ่่งจัะทำาใหาเกิดัประโย่ช้นไสูงสุดัต่อบุคคลดัังกล่าวและประช้าช้นที่มา
ขอรับ บริการ ต่อไป งานสวัสดัิการและพัฒนาชุ้มช้น องคไการบริหารส่วนตำาบลปากตม
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