
 
สรุปผลการด าเนินงาน 

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจ่ายเบ้ียยังชีพให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการ 
ต าบลบางเลน ประจ าปี  2563 

ระหว่างเดือน ตลุาคม 2562 ถึง  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลบางเลน อ าเภอสองพี่น้อง จังหวัดสพุรรณบุรี 
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ส านักปลัดองค์การบรหิารส่วนต าบลบางเลน  
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รายงานผลโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการ 
ต าบลบางเลน ประจ าปี 2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลบางเลน อ าเภอสองพี่น้อง จังหวัดสพุรรณบุรี 
 

 
1.หลักการและเหตุผล 

ตามที่รัฐบาลมีนโยบายเรื่องการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า  
ด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ อปท. พ.ศ. 2542  และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
หลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2553 และแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 
2 ( พ.ศ. 2559 ) โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ่ายเป็นเงินสด หรือโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร  แต่เนื่องจาก
ผู้สูงอายุและผู้พิการส่วนใหญ่ในพื้นที่ไม่สะดวกในการโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารเพราะล าบากต่อการไปเบิกจ่ายเงิน  
ท าให้ต้องจ่ายเบี้ยยังชีพเป็นเงินสด และในพ้ืนที่ต าบลบางเลนผู้สูงอายุและผู้พิการมีเป็นจ านวนมาก  การจ่ายเบี้ยยัง
ชีพเกิดความล่าช้าและเกิดความสับสนวุ่นวาย สร้างความไม่สะดวกกับประชาชนในพื้นท่ี 

   
องค์การบริหารส่วนต าบลบางเลน เล็งเห็นถึงความส าคัญดังกล่าว  จึงจัดท าโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการ

จ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  โดยการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ออกให้บริการ
จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ  จัดท าแผนการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ  ประชาสัมพันธ์โครงการฯ ติดประกาศ
หน้าส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลบางเลน ติดประกาศ ณ สถานที่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของหมู่บ้าน  จัดท า
แบบส ารวจความพึงพอใจให้ประชาชนผู้มารับบริการ  และรายงานประเมินผลการด าเนินงานให้ผู้บริหารทราบ  เพ่ือ
อ านวยความสะดวกให้กับประชาชน  ลดระยะเวลาและงบประมาณในการจ่ายเบี้ยยังชีพ อีกท้ังยังสนองตอบนโยบาย
ของรัฐบาลอีกด้วย 
 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ และผู้พิการในเขตพ้ืนที่ต าบลบางเลน 
2.2  เพ่ือสร้างระบบการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการให้ดียิ่งขึ้น 
2.3  เพื่อลดขั้นตอนในการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการให้กับประชาชนในต าบล 
2.4  เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนในการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ 
2.5  เพื่อสนองตอบนโยบายรัฐบาล 
 

3.  กิจกรรม/งาน/เป้าหมาย 
 3.1  ด้านปริมาณ 
  3.1.1  ผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพได้รับเบี้ยยังชีพเพ่ือน าไปใช้จ่ายในการด ารงชีพ ครบทุกคน 

3.1.2  ผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพทุกเดือนภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน 
 3.2  ด้านคุณภาพ 
  3.2.1  ผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพได้รับการบริการที่ดี ลดขั้นตอนในการจ่ายเบี้ยยังชีพ ได้รับการอ านวย
ความสะดวก 
 
 
 
 
 



 
4. วิธีด าเนินการ 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
4.๑  ประชุมเพ่ือจัดท าโครงการ/ค้นหาปัญหาและอุปสรรค 15 ก.ย. 62 นักพัฒนาชุมชน 
4.๒  เสนอโครงการเพื่อขอรับการอนุมัต ิ 1 ต.ค. 62 นักพัฒนาชุมชน 

4.3  จัดท าแผนการจ่ายเบี้ยยังชีพ ประชาสัมพันธ์โครงการ ด าเนิน
ตามแผนงาน 

1 ต.ค. 62 นักพัฒนาชุมชน 

4.๔  ด าเนินการตามโครงการ ตุลาคม 62 ถึง 
กันยายน 63 

สมาชิกสภาฯ/
ผูใ้หญ่บา้น 

4.5  ส ารวจความพึงพอใจของผู้รับเบี้ยยังชีพ 10 – 25 ก.ย. 63 นักพัฒนาชุมชน 
4.6  สรุปและประเมินผลโครงการ  พร้อมรายงานผลการด าเนินงาน 10 – 25 ก.ย. 63 นักพัฒนาชุมชน 

 
5.  งบประมาณ   
 ตั้งไว้   -  บาท 
 ใช้ไป -  บาท 
 คงเหลือ  -  บาท  คิดเป็น  - 
 
6.  ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีประเมิน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
การส ารวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ สุ่มจ านวนร้อยละ 5 

ส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
สุ่มจ านวนร้อยละ 5 ของทั้งหมด 

แบบสอบถาม 

 
7.  สรุปผลการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ 

 

ที ่
 

วัตถุประสงค์ สภาพความส าเร็จ  

ผลการด าเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

1. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจ่ายเบี้ยยังชีพ
ให้กับผู้สูงอายุ และผู้พิการในเขตพ้ืนที่ต าบล
บางเลน 

/  มี กา รจ่ า ย เบี้ ยยั ง ชีพ ได้ทั น
ภายในวันที่ 10 และครบทุก
คน 

2. เพ่ือสร้างระบบการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและ
ผู้พิการให้ดียิ่งขึ้น 

/  มีระบบการจ่ายเบี้ยยังชีพที่เป็น
ระบบ และการครบถ้วนทุก
หมู่บ้าน 

3. เพ่ือลดขั้นตอนในการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
และผู้พิการให้กับประชาชนในต าบล 

/  การด าเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพใน
แต่ละหมู่บ้าน และให้บริการ
ส าหรับผู้ที่มาไม่ได้ 

4. เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนในการ
รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ 

/  มีการจ่ายเบี้ยยังชีพโดยการลง
พ้ืนที่หมู่บ้าน 

5. เพ่ือสนองตอบนโยบายรัฐบาล /  สนองนโยบายรัฐบาลในการ
อ า น ว ย ค ว า ม ส ะ ด ว ก ใ ห้
ประชาชนและบริการอย่างเท่า
เทียมกัน 
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8.  สรุปผลการด าเนินงานตามเป้าหมาย / ตัวชี้วัด 
 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม สภาพความส าเร็จ  

ผลการด าเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

ผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพได้รับเบี้ยยังชีพเพ่ือ
น าไปใช้จ่ายในการด ารงชีพ ครบทุกคน  

/  ผู้สูงอายุที่มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพ 
เดือน ต.ค. 62 ยอด 1,132 รับครบทุกราย 
เดือน พ.ย. 62 ยอด 1,125รับครบทุกราย 
เดือน ธ.ค. 62 ยอด 1,123 รับครบทุกราย 
เดือน ม.ค. 63 ยอด 1,118 รับครบทุกราย 
เดือน ก.พ. 63 ยอด 1,117 รับครบทุกราย 
เดือน มี.ค. 63 ยอด 1,115 รับครบทุกราย 
เดือน เม.ย. 63 ยอด 1,113 รับครบทุกราย 
เดือน พ.ค. 63 ยอด 1,111 รับครบทุกราย 
เดือน มิ.ย. 63 ยอด 1,108 รับครบทุกราย 
เดือน ก.ค. 63 ยอด 1,103 รับครบทุกราย 
เดือน ส.ค. 63 ยอด 1,103 รับครบทุกราย 
เดือน ก.ย. 63 ยอด 1,198 รับครบทุกราย 
ผู้พิการที่มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพ 
เดือน ต.ค. 62 ยอด 192 รับครบทุกราย 
เดือน พ.ย. 62 ยอด 192 รับครบทุกราย 
เดือน ธ.ค. 62 ยอด 195 รับครบทุกราย 
เดือน ม.ค. 63ยอด 193 รับครบทุกราย 
เดือน ก.พ. 63 ยอด 193 รับครบทุกราย 
เดือน มี.ค. 63 ยอด 191 รับครบทุกราย 
เดือน เม.ย. 63 ยอด 192 รับครบทุกราย 
เดือน พ.ค. 63 ยอด 191 รับครบทุกราย 
เดือน มิ.ย. 63 ยอด 192รับครบทุกราย 
เดือน ก.ค. 63 ยอด 192 รับครบทุกราย 
เดือน ส.ค. 63 ยอด 194 รับครบทุกราย 
เดือน ก.ย. 63 ยอด 193 รับครบทุกราย 

ผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพทุกเดือนภายในวันที่ 
 10 ของทุกเดือน 

  เดือน ต.ค. 62 จ่ายวันที่ 10 ต.ค. 
เดือน พ.ย. 62 จ่ายวันที่ 10 พ.ย. 
เดือน ธ.ค. 62 จ่ายวันที่  8 ธ.ค. 
เดือน ม.ค. 63 จ่ายวันที่ 10 ม.ค. 
เดือน ก.พ. 63 จ่ายวันที่ 7 ก.พ. 
เดือน มี.ค. 63 จ่ายวันที่ 10 มี.ค. 
เดือน เม.ย. 63 จ่ายวันที่ 10 เม.ย. 
เดือน พ.ค. 63 จ่ายวันที่ 8 พ.ค. 
เดือน มิ.ย. 63 จ่ายวันที่ 10. มิ.ย. 
เดือน ก.ค. 63 จ่ายวันที่ 10 ก.ค. 
เดือน ส.ค. 63 จ่ายวันที่ 10 ส.ค. 
เดือน ก.ย. 63 จ่ายวันที่ 10 ก.ย. 
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เป้าหมาย/ตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม สภาพความส าเร็จ  

ผลการด าเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

ผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพได้รับการบริการที่ดี  
ลดขั้นตอนในการจ่ายเบี้ยยังชีพ ได้รับการ 
อ านวยความสะดวก 
 

/  จากการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรับ
เบี้ยยังชีพขององค์การบริหารส่วนต าบลบาง
เลน โดยใช้แบบสอบถาม โดยรวมอยู่ในระดับ
พอใจมากที่สุด (ข้อมูลเพ่ิมเติมในสรุปแบบ
ประเมินความพึงพอใจของผุ้สูงอายุต่อการจ่าย
เบี้ยยังชีพปีงบประมาณ 2563 
 

9.  สรุปผลในภาพรวม 
 9.1  จุดเด่นของโครงการ / กิจกรรม ในครั้งนี้ 

 เป็นกิจกรรมริเริ่มที่องค์การบริหารส่วนต าบลบางเลน  ร่วมกับ ชมรมผู้สูงอายุต าบลบางเลน และจิต
อาสาต าบลบางเลน ในการด าเนินการอ านวยความสะดวกในการรับเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ และผู้พิการ โดยกิจกรรม
เน้นการอ านวยความสะดวกบริการลงพ้ืนที่ในแต่ละหมู่บ้าน เป็นการลดขั้นตอนในการให้บริการแก่ผู้ สูงอายุและผู้
พิการ รวมถึงการให้บริการในเรื่องของการสงเคราะห์ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะล าบากด้วย 
 9.2  จุดที่ควรพัฒนาของโครงการ / กิจกรรมในครั้งนี้ 
  ควรเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมและสร้างกิจกรรมรให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการเพ่ิมมากข้ึน 
 

  
 

                  ลงชื่อ...........................................ผู้รายงาน  
( นางเรวศรี กฤษณชาญดี) 

นักพัฒนาชุมชน 
 
 

                  ลงชื่อ...........................................ผู้ตรวจสอบรายงาน 
( นางสาวรุ่งนภา บุญนาดี) 

หัวหน้าส านักปลัด 
 
 
 

                  ลงชื่อ...........................................ผู้ รับรองรายงาน 
( นายธิติพันธ์   บูรสินสถาพร) 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบางเลน 
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ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

แบบสอบถาม 
ความพึงพอใจของผู้สูงอายุต่อการจ่ายเบี้ยยังชีพ 

องค์การบริหารส่วนต าบลบางเลน 
อ าเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 

++++++++++++++++++++++++++ 
 
ค าชี้แจง  แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการประเมินผลโครงการ
พัฒนาประสิทธิภาพการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.256๑ การตอบแบบสอบถามของท่านมิได้มีผลกระทบ
ต่อท่านแต่อย่างใด เป็นเรื่องของวิชาการเท่านั้น แบบสอบถามชุดนี้
ประกอบไปด้วยค าถามท้ังหมด 3 ตอน 
  

ตอนที่ 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจของผู้สูงอายุต่อการจ่ายเบี้ยยังชีพ 
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของผู้สูงอายุต่อการจ่ายเบี้ยยังชีพ 
 
+++++++++++++++++++++++++++ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

ตอนที่ 1ข้อมูลทั่วไป 
ค าชี้แจง   โปรดใส่เครื่องหมาย   ลงในช่องทีต่รงกับความเป็นจริงของท่านเพยีงข้อ

เดียวและเติมค าในช่องว่าง 
1.เพศ   

 ชาย     หญิง 
 

2.อาย ุ 
60 – 64 ปี  65 – 69 ปี  70 – 74 ปี 
75 – 79 ปี  80 ปี ขึ้นไป 
 

3.ระดับการศึกษา 
ไม่เคยศึกษา    ประถมศึกษาตอนตน้ (ป.4)      

  ประถมศึกษาตอนปลาย (ป.6) มัธยมศึกษาตอนต้น     
มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. อนุปริญญา / ปวส.  
ปริญญาตร ี         สูงกว่าปรญิญาตร ี
 

4. สถานภาพ 
โสด    สมรส   
หม้าย     หย่ารา้ง    
แยกกันอยู ่   อื่น ๆ ......................................... 
 

5. รายได ้
น้อยกวา่ 5,000 บาท  5,001 – 10,000 บาท 
10,001 – 15,000 บาท 15,000 บาทขึ้นไป 
 

6. อาชีพ  
ไม่มอีาชีพ    เกษตรกรรม 



รับจ้าง    ค้าขาย    
 ประกอบธุรกิจส่วนตวั  อื่น ๆ (ระบุ)......................................... 

 

7. เขตทีอ่ยู่อาศัย 
หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 4  
หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 7 
  

 
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพ 
ค าช้ีแจงโปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องว่างที่ตรงกับความรู้สึก / ความคิดเห็นของท่าน
มากที่สุด 
 

ประเด็น ระดับความคิดเห็น 
เห็นด้วย
อย่าง 

เห็น
ด้วย 

ไม่
แน่ใจ 

ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็นด้วย
อย่างย่ิง 

ด้านการให้บริการอย่างเสมอภาค 
1. เจ้าหน้าที่มคีวามเต็มใจในการ

ให้บริการ 

     

2. เจ้าหน้าที่ให้บริการทุกคนด้วย
ความเสมอภาค 

     

3. เจ้าหน้าที่มคีวามเป็นธรรม 
ซื่อสัตยส์ุจริต และไม่เรยีกร้อง
ผลประโยชน์ 

     

4. เจ้าหน้าที่ให้บริการตามล าดับ
ก่อนหลัง 

     

ด้านการให้บริการอย่างทันต่อเวลา 
5. ได้รับข้อมูลขา่วสารก่อนการ

รับเบ้ียยังชีพทุกครั้ง 

     

6. ได้รับความสะดวก รวดเร็ว ทุก
ครั้งที่มารับบริการ 

     

7. ได้รับเบ้ียยังชีพตรงตาม
ก าหนดเวลา 

     



8. ระยะเวลาในการให้บริการของ
เจ้าหน้าที่เหมาะสม 

     

9. ขั้นตอนในการติดต่อขอรับ
บริการ สะดวก รวดเร็ว  และ
ไม่ยุ่งยาก 

     

 
ประเด็น ระดับความคิดเห็น 

เห็นด้วย
อย่างย่ิง 

เห็นด้วย ไม่
แน่ใจ 

ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็นด้วย
อย่างย่ิง 

ด้านการให้บริการอย่างเพียงพอ 
10.  สถานที่ตั้งของหนว่ยงาน 
สะดวกในการเดินทางมารับบริการ 

     

11.  สถานทีร่ับลงทะเบียนมีการ
หมุนเวียนไปอย่างทั่วถึง 

     

12.   สถานที่ให้บริการ สะอาด 
และเป็นระเบียบเรยีบรอ้ย 

     

13.  มีการจัดสถานที่ให้บริการไว้
เป็นสัดส่วน 

     

14.  มีวัสดุ อุปกรณ์ ส าหรับ
ให้บริการอย่างเพียงพอ 

     

15.  เจ้าหน้าที่มเีพยีงพอต่อการ
ให้บริการ 

     

16.  เจ้าหน้าที่มคีวามพร้อมใน
การให้ค าแนะน าและตอบข้อสงสัย
ได้ในทันที 

     

17.  มีจ านวนที่นั่งส าหรับบริการ
ประชาชนอย่างเพยีงพอ 

     

18.  มีสถานที่จอดรถ ส าหรับ
ประชาชนที่มาใช้บริการอยา่ง
เพียงพอ 

     

19.  มีเอกสารเผยแพรข่้อมูล
ข่าวสารอย่างทั่วถึง 

     



20.   มีสือ่ในการชี้แจง
รายละเอียด ของการให้บริการ
อย่างชัดเจน 

     

 
 
 
 

ประเด็น ระดับความคิดเห็น 
เห็นด้วย
อย่างย่ิง 

เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็นด้วย
อย่างย่ิง 

ด้านการให้บริการอย่างต่อเนื่อง 
21.  มีการประชาสัมพนัธ์  
ข่าวสารเกี่ยวกับเบี้ยยังชีพอยู่
เสมอ 

     

22.  มีความต่อเนือ่งของการ
ให้บริการไม่หยุดชะงัก หรือ
ติดขัด 

     

23.  มีการติดตามเอาใจใส่ หลัง
การรับบริการอยู่เสมอ 

     

 
ตอนที่  3  ความพึงพอใจของผู้สูงอายุตอ่การจา่ยเบี้ยยังชีพ 
ข้อเสนอแนะ 
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
.................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
............................................................................................................ 
 
 



ขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ 
 
 
 
 
 
 

รูปกิจกรรม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 
โครงการ  พัฒนาประสิทธิภาพการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการต าบลบางเลน ประจ าปี 2561 

 1.หลักการและเหตุผล 
ตามที่รัฐบาลมีนโยบายเรื่องการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า  

ด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ อปท. พ.ศ. 2542  และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
หลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2553 และแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 
2 ( พ.ศ. 2559 ) โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ่ายเป็นเงินสด หรือโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร  แต่เนื่องจาก
ผู้สูงอายุและผู้พิการส่วนใหญ่ในพื้นที่ไม่สะดวกในการโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารเพราะล าบากต่อการไปเบิกจ่ายเงิน  
ท าให้ต้องจ่ายเบี้ยยังชีพเป็นเงินสด และในพ้ืนที่ต าบลบางเลนผู้สูงอายุและผู้พิการมีเป็นจ านวนมาก  การจ่ายเบี้ยยัง
ชีพเกิดความล่าช้าและเกิดความสับสนวุ่นวาย สร้างความไม่สะดวกกับประชาชนในพื้นท่ี 

   

องค์การบริหารส่วนต าบลบางเลน เล็งเห็นถึงความส าคัญดังกล่าว  จึงจัดท าโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการ
จ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  โดยการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ออกให้บริการ
จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ  จัดท าแผนการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ  ประชาสัมพันธ์โครงการฯ ติดประกาศ
หน้าส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลบางเลน ติดประกาศ ณ สถานที่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของหมู่บ้าน  จัดท า
แบบส ารวจความพึงพอใจให้ประชาชนผู้มารับบริการ  และรายงานประเมินผลการด าเนินงานให้ผู้บริหารทราบ  เพ่ือ
อ านวยความสะดวกให้กับประชาชน  ลดระยะเวลาและงบประมาณในการจ่ายเบี้ยยังชีพ อีกท้ังยังสนองตอบนโยบาย
ของรัฐบาลอีกด้วย 
 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ และผู้พิการในเขตพ้ืนที่ต าบลบางเลน 
2.2  เพื่อสร้างระบบการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการให้ดียิ่งขึ้น 
2.3  เพื่อลดขั้นตอนในการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการให้กับประชาชนในต าบล 
2.4  เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนในการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ 
2.5  เพื่อสนองตอบนโยบายรัฐบาล 
 

3.  กิจกรรม/งาน/เป้าหมาย 
 3.1  ด้านปริมาณ 
  3.1.1  ผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพได้รับเบี้ยยังชีพเพ่ือน าไปใช้จ่ายในการด ารงชีพ ครบทุกคน 

3.1.2  ผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพทุกเดือนภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน 
 3.2  ด้านคุณภาพ 
  3.2.1  ผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพได้รับการบริการที่ดี ลดขั้นตอนในการจ่ายเบี้ยยังชีพ ได้รับการอ านวย
ความสะดวก 

4.วิธีด าเนินการ 



 4.1 ประชุมเพ่ือจัดท าโครงการ 
 4.2 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
 4.3 จัดท าแผน ประชาสัมพันธ์โครงการ ด าเนินงานตามแผน 
 4.4 ด าเนินการตามโครงการ 
 4.5 ส ารวจความพึงพอใจผู้รับเบี้ยยังชีพ 
 4.6 สรุปและประเมินผลโครงการ พร้อมรายงานผลการด าเนินการ 

 
 

 

5.งบประมาณ  -  บาท 

6. ตัวช้ีวัด  ผุ้สูงอายุและผู้พิการที่รับเบี้ยยังชีพในต าบลบางเลนมีความพึงพอใจในบริการ 

7. สถานที่ด าเนินการ ต าบลบางเลน อ าเภอสองพ่ีน้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 

8. ระยะเวลาด าเนินการ  ตั้งแต่วันท่ี    1  เดือน   ตุลาคม  พ.ศ. 2560   ถึง   วันท่ี 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
9.1  เกิดประสิทธิภาพในการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ และผู้พิการในเขตพ้ืนที่ต าบลบางเลน 
9.2  ระบบการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 
9.3  ลดขั้นตอนในการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการให้กับประชาชนในต าบล 
9.4  เกิดความสะดวกแก่ประชาชนในการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ 
9.5  ได้ตอบสนองนโยบายรัฐบาล 

 
 

(ลงชื่อ) ..................... ............................... ผู้เสนอโครงการ 
                                             (นางสาวธนภร  สังข์สุวรรณ) 
                                             ต าแหน่ง หัวหน้าส านกัปลัด 
                                   วันที่    30  เดือน ตุลาคม พ.ศ. 256๑ 

 
 

                               (ลงชื่อ) .................................................... ผู้อนุมัติโครงการ 
                                          (นายธิติพันธ์ บูรสินสถาพร) 
                                   ต าแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  
                                      วันที่  30   เดือน ตุลาคม พ.ศ. 256๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปภาพการออกพ้ืนท่ีเพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผูสู้งอายุและผู้พิการในการรับเบี้ยยังชีพ 
 

 
 


