
 

 

 



 กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  กระทรวงมหาดไทย 

   คํานํา 

คํานํา 
 

 องคกรปกครองสวนทองถ่ินทุกรูปแบบ จัดตั้งข้ึนเพื่อทําหนาที่ในการจัดทํา บํารุงรักษา 
และใหบริการสาธารณะแกประชาชน ซ่ึงตอมาไดมีการถายโอนภารกจิการจัดบริการสาธารณะจาก
สวนราชการใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนหนวยงานดําเนินการมากยิ่งขึ้น โดยยึดหลักการวา 
“ประชาชนจะตองไดรับบริการสาธารณะที่ดีข้ึนหรือไมตํ่ากวาเดิม มีคุณภาพมาตรฐาน การบริหาร
จัดการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมีความโปรงใส มีประสิทธิภาพและรับผิดชอบตอ
ผูใชบริการใหมากขึ้น รวมทั้งสงเสริมใหประชาชน ภาคประชาสังคม และชุมชนมีสวนรวมในการ
ตัดสินใจ รวมดําเนินงานและติดตามตรวจสอบ” 

 กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ในฐานะหนวยงานสงเสริมสนับสนุนองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินและดวยความรวมมือจากสถาบันวิจัยและใหคําปรึกษาแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
ไดจดัทํามาตรฐานการสงเคราะหผูสูงอายุ พรอมกับไดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคดิเห็น
และขอเสนอแนะตางๆ จากผูแทนองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล องคการบริหารสวนตําบล 

สมาคมองคกรปกครองสวนทองถ่ิน รวมทั้งสวนราชการที่เกี่ยวของ เพื่อใหไดมาตรฐานที่องคกร
ปกครองสวนทองถ่ินสามารถนําไปใช เปนแนวทางในการบริหารและใหบริการอยางมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เกิดประโยชนและความพึงพอใจแกประชาชน รวมทั้งเพื่อเปน
หลักประกันวาประชาชนไมวาจะอยูสวนใดของประเทศ จะไดรับบริการสาธารณะในมาตรฐาน
ข้ันต่ําที่เทาเทียมกัน สงผลใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

 หวังเปนอยางยิ่งวา มาตรฐานฉบับนี้จะเปนประโยชนตอองคกรปกครองสวนทองถ่ิน   

ในการเพิ่มศักยภาพการบริหารและการบริการสาธารณะ สนองตอบความตองการ และสรางความ
ผาสุกแกประชาชนสมดังคําที่วา “ทองถ่ินกาวไกล ชาวไทยมีสุข” 

 

 

   

  (นายสาโรช   คัชมาตย) 
  อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 
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 กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  กระทรวงมหาดไทย 

  บทที่ 1   บทนํา 1 

บทที่  1 

บทนํา 
  

1.1   ความเปนมา 
 ตามภารกิจ อํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และภารกิจที่ไดรับการถายโอน
ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

พ.ศ. 2542 ไดกําหนดใหองคการบริหารสวนตําบล เทศบาล และองคการบริหารสวนจังหวัด         

มีอํานาจและหนาที่ในการสงเคราะห และสงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ กลาวคือ 
• พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 

  มาตรา 50 “ภายใตบังคับแหงกฎหมาย เทศบาลตําบลมีอํานาจหนาที่ตองทําในเขต
เทศบาล ดงัตอไปนี้ 

   (7) สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ” 

  มาตรา 53 “ภายใตบังคับแหงกฎหมาย เทศบาลเมืองมีหนาที่ตองทําในเขตเทศบาล 

ดังตอไปนี้ 
   (1)  กิจการที่ระบุไวในมาตรา 50” 

  มาตรา 56  “ภายใตบังคับแหงกฎหมาย เทศบาลนครมีหนาที่ตองทําในเขตเทศบาล    

ดังตอไปนี้ 
   (1) กิจการที่ระบุไวในมาตรา 53” 

• พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 

  มาตรา 67 “ภายใตบังคับแหงกฎหมาย องคการบริหารสวนตําบล มีหนาที่ตองทํา
ในเขตองคการบริหารสวนตําบลดังตอไปนี้ 

   (6) สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ” 

• พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง 
สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542  

  มาตรา 16 “ใหเทศบาล เมืองพัทยา และองคการบริหารสวนตําบล มีอํานาจและหนาที่
ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนใน
ทองถ่ินของตนเอง ดังนี้ 

   (10) การสังคมสงเคราะห และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา
และผูดอยโอกาส” 



มาตรฐานการสงเคราะหผูสงูอายุ 

2 บทที่ 1   บทนํา 

  มาตรา 17 “ภายใตบังคับมาตรา 16 ใหองคการบริหารสวนจังหวัดมีอํานาจและ
หนาที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนใน
ทองถ่ินของตนเอง ดังนี้ 

   (27) การสังคมสงเคราะห และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา
และผูดอยโอกาส” 

 ดังนั้น  จึงจําเปนอยางยิ่งที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินจะตองตระหนักและให 
ความสําคัญกับการจัดสวัสดิการผูสูงอายุใหเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด เพื่อใหคุณภาพและ 
ประสิทธิภาพการจัดสวัสดิการและการใหบริการดานตาง ๆ แกผูสูงอายุ เปนมาตรฐานเดียวกัน 

1.2   ขอบเขตของมาตรฐาน 
 1.2.1 เปนการจัดทํามาตรฐานการจัดบริการดานการสงเคราะหผูสูงอายุสําหรับองคกร 
ปกครองสวนทองถ่ิน อันประกอบดวย องคการบริหารสวนตําบล เทศบาลและองคการบริหารสวน
จงัหวัด เพื่อใชเปนแนวทางในการจัดบริการดานการสงเคราะหผูสูงอายุ 
 1.2.2 เปนการจัดทํามาตรฐานการสงเคราะหผูสูงอายุสําหรับองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน ภายใตกรอบตัวช้ีวัดข้ันพื้นฐานตามความจําเปนที่ผูสูงอายุพึงไดรับ แตมิไดจํากัดหรือหาม
มิใหจดับริการสงเคราะห ผูสูงอายุท่ีพัฒนาขึ้นตามตัวช้ีวดัข้ันพัฒนาหรือมากกวา 

1.3   วัตถุประสงค 
 1.3.1 เพื่อวิเคราะหบทบาทอํานาจหนาที่การจัดบริการดานการสงเคราะหผูสูงอายุของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินตามที่กฎหมายกําหนด  

 1.3.2 เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีกรอบมาตรฐานตัวช้ีวัดข้ันพื้นฐาน และ
ตัวช้ีวดัข้ันพัฒนาในการจัดบริการดานการสงเคราะหผูสูงอายุตามหลักวิชาการอยางเหมาะสม 

 1.3.3 เพื่อเปนแนวทางการปฏิบัติหรือเปนคูมือสําหรับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน    

ในการจดัทําแผนงาน/ กิจกรรมดานการสงเคราะหผูสูงอายุใหไดมาตรฐานตามตัวช้ีวัดที่กาํหนดไว 

1.4   คํานิยาม 
 ผูสูงอายุ1 หมายถึง บุคคลซึ่งมีอายุเกินหกสิบปบริบูรณข้ึนไปและมีสัญชาติไทย  
 

                                                 
1
 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 2547, พระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. 2546, 

พระราชบัญญัติผูสงูอายุ พ.ศ. 2546, พระราชบัญญัติสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546, หนา 45 



 กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  กระทรวงมหาดไทย 

  บทที่ 1   บทนํา 3 

 ผูสูงอายุท่ีพึ่งตนเองไมได 2
 หมายถึงผูสูงอายุท่ีไมสามารถพึ่งตนเองได โดยพิจารณาจาก 

-    เปนผูท่ีมีอายุเกิน 60 ปข้ึนไป 

-    ไมมีรายไดเพียงพอแกการยังชีพ 

-    หรือถูกทอดทิ้ง 
-    หรือขาดผูอุปการะเลี้ยงดู และไมสามารถประกอบอาชีพเล้ียงตนเองได 

 ตัวชี้วัดขั้นพื้นฐาน (Primary Indicators) หมายถึง ตัวช้ีวัดที่มีความสําคัญและเปนภารกิจ
ท่ีตอบสนองความจําเปนพื้นฐานในการดํารงชีวิตของผูสูงอายุ เพื่อกําหนดใหองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินตองจัดบริการหรือสวัสดิการใหแกผูสูงอายุ 
 ตัวชี้วัดขั้นพัฒนา (Performance Indicators) หมายถึง ตัวช้ีวัดที่มีความสําคัญและเปน
ภารกิจที่มีการพัฒนายกระดับ การใหบริการหรือสวัสดิการสูงข้ึนหรือกาวหนามากกวามาตรฐาน
ตัวช้ีวัดข้ันพื้นฐาน และกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน อาจจะกระทํา หรือเลือกทําตาม
ศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้นๆ  

 มาตรฐานดานสุขภาพและการรักษาพยาบาล หมายถึง เกณฑการจัดการบริการและ 
การสงเคราะหแกผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในดานสุขภาพ อนามัยและการ
รักษาพยาบาล 
 มาตรฐานดานรายได หมายถึง เกณฑการจัดบริการและการสงเคราะหแกผูสูงอายุของ 
องคกรปกครองสวนทองถ่ินในดานรายได คาครองชีพรวมไปถึงการสงเสริมดานอาชีพ 
 มาตรฐานดานที่พักอาศัย หมายถึง เกณฑการจัดบริการและการสงเคราะหแกผูสูงอายุ
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในดานบริการที่พักอาศัยและเครื่องนุงหม 

 มาตรฐานดานนันทนาการ หมายถึง เกณฑการจัดบริการและการสงเคราะหแกผูสูงอายุของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในดานกิจกรรมนันทนาการเพื่อสรางความผอนคลายทั้งรางกายและจิตใจ 
 มาตรฐานดานความมั่นคงทางสังคม ครอบครัว ผูดูแล และการคุมครอง หมายถึง เกณฑ
การจัดบริการและการสงเคราะหแกผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ดานบริการทางสังคมที่
เกี่ยวกับศูนยบริการสังคม การอํานวยความสะดวก และความปลอดภัย ตลอดจนการคุมครอง
ผูสูงอายุดานกฎหมาย สิทธิและสวัสดิการเพือ่ใหผูสูงอายุอยูในสังคมไดอยางมีศักดิ์ศรีและคุณคา 
                                                 

2
 การพึ่งตนเองไมได ใชเกณฑจากการจายเบี้ยยังชีพ แกผูทีไ่มสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได แต

ถูกทอดทิ้งและขาดผูอุปการะเลี้ยงดู จากเอกสารคูมือการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการกําหนดขั้นตอนการ
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ดานสงเสริมคุณภาพชีวิตเลม 1 จัดทําโดยสํานักงานปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี, หนา 59. 



มาตรฐานการสงเคราะหผูสงูอายุ 

4 บทที่ 1   บทนํา 

 มาตรฐานการสรางบริการทางสังคม และเครือขายการเกื้อหนุน หมายถึง เกณฑการ
จัดบริการและการสงเคราะหแกผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในการสรางอาสาสมัคร
ดูแลผูสูงอายุ การสรางเครือขายระหวางกลุมผูสูงอายุ และการจัดใหมีศูนยบริการชุมชนอเนกประสงค
แกผูสูงอายุ  
 ทะเบียนประวัติผูสูงอายุ หมายถึง แฟมทะเบียนประวัติเบื้องตนซ่ึงองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับผูสูงอายุในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้นๆ ซ่ึง
ขอมูลควรประกอบดวย ขอมูลท่ัวไปของผูสูงอายุ เชน เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได ท่ีอยูอาศัย  
ผูอุปการะ สุขภาพอนามัย ประวัติอ่ืนๆ โรคประจําตัว ฯลฯ ท่ีเห็นวาสําคัญ (ดูตัวอยางแบบสํารวจ
ตามภาคผนวก ค) 

 สําหรับกรณีการจัดทําประวัติหรือทะเบียนผูสูงอายุซ่ึงเขารับบริการในสถานสงเคราะห 
คนชรา หรือศูนยบริการทางสังคมผูสูงอายุในชุมชน ซ่ึงเปนภารกิจถายโอนนั้น ใหองคกรปกครอง 
สวนทองถ่ินจัดทําแฟมประวัติตามแบบ ซ่ึงไดกําหนดไวในคูมือการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ
กําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
เลม 1 (ดูภาคผนวก ง) 

1.5   กฎหมายที่เกี่ยวของ 
 มาตรฐานเลมนี้ไดจดัทําข้ึนภายใตกรอบระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของ ดังนี้ 

1.5.1 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 

1.5.2  พระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. 2546 

1.5.3 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 

1.5.4 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  

1.5.5 พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 

1.5.6 กฎกระทรวง กําหนดสิ่งอํานวยความสะดวกในอาคารสําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ 

และคนชรา พ.ศ. 2548 

1.5.7 ระเบียบกรมประชาสงเคราะห วาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพสําหรับ
ผูสูงอายุ พ.ศ. 2543 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545 

1.5.8 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548  



 กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  กระทรวงมหาดไทย 

บทที่ 2  การจัดสวัสดิการสังคมเกี่ยวกับผูสูงอายุและการวิเคราะหบทบาทอาํนาจหนาที่ดานการสงเคราะหผูสูงอายุของ อปท. 5 

บทที่  2 
การจัดสวัสดิการสังคมเกี่ยวกับผูสงูอายุและการวิเคราะห 
บทบาทอํานาจหนาที่ดานการสงเคราะหผูสงูอายุ 

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 

สวนที่ 1   

2.1 ขอตกลงระหวางประเทศ กฎหมาย นโยบาย แผนงานและการดําเนินการเกี่ยวกับ 

สวัสดิการของผูสูงอายุ 
 2.1.1 ประกาศวาดวยผูสูงอายุของสมัชชาใหญแหงองคการสหประชาชาติ 
 การที่ผูสูงอายุมีจํานวนและสัดสวนที่เพิ่มมากขึ้นสงผลใหมีการเปลี่ยนแปลงในหลายๆ 

ดาน เชน ดานแรงงาน รายได ท่ีอยูอาศัย สุขภาพอนามัย สวัสดิการ ฯลฯ องคการสหประชาชาติใน
ฐานะที่เปนองคกรความรวมมือระดับชาติไดเห็นความสําคัญของเรื่องนี้ จึงไดจัดใหมีการประชุม
สมัชชาโลกวาดวยผูสูงอายุคร้ังแรกขึ้นเมื่อป พ.ศ. 2525 และไดมีการกําหนดแผนปฏิบัติการระยะยาว
ระหวางประเทศเกี่ยวกับผูสูงอายุ ตอมาในป พ.ศ. 2535 ในการประชุมสามัญครั้งที่ 45 ขององคการ
สหประชาชาติ ไดมีมติให วันที่ 1 ตุลาคมของทุกป เปนวันผูสูงอายุสากล (International Day for the 

Elderly) และในปเดียวกันนี้ สมัชชาใหญแหงองคการสหประชาชาติมีมติใหมีประกาศวาดวยผูสูงอายุ 
(Proclamation on Aging) ซ่ึงมีสาระสําคัญดังนี้ 
 (1) การสูงอายุของประชากรจะกอใหเกิดความจําเปนอันรีบดวนที่รัฐบาลและเอกชน
จะตองกําหนดนโยบายและแผนงานเพื่อสนองความตองการตามความจําเปนใหเพียงพอ 
 (2) จํานวนผูสูงอายุในภูมิภาคที่กําลังพัฒนาไดเพิ่มข้ึนอยางรวดเร็วกวาในภูมิภาค         

ท่ีพัฒนาแลว 
 (3) ในทศวรรษหนาจะมีการรวมมือ การเริ่มงานใหม และจัดสรรทรัพยากรใหกับ
ผูสูงอายุมากขึ้น 
 (4) ควรมีการพัฒนาเศรษฐกจิสังคมและวัฒนธรรมในผูสูงอายุ 



มาตรฐานการสงเคราะหผูสงูอายุ 

6 บทที่ 2  การจัดสวัสดิการสังคมเกี่ยวกับผูสูงอายุและการวิเคราะหบทบาทอาํนาจหนาที่ดานการสงเคราะหผูสูงอายุของ อปท. 

 (5) ชราภาพเปนกระบวนการของอายุยืนยาว การเตรียมตัวเขาสูวัยชราจะตองเริ่มตั้งแต
วยัเด็ก และตอเนื่องไปตลอดชีวิต 

 (6)  ผูสูงอายุยอมหวังที่จะมีสุขภาพดีท่ีสุด เทาที่เปนไปได 
 (7) การเขาสูวัยชราของผูสูงอายุบางคน อาจตองการบริการจากชุมชนและครอบครัว 

 องคการสหประชาชาติไดจัดใหมีการประชุมสมัชชาโลกวาดวยผูสูงอายุ คร้ังที่ 2 ซ่ึงเปน
การประชุมผูนําประเทศจากทั่วโลก จํานวน 111 ประเทศ ซ่ึงในการประชุมครั้งนี้ ประเทศไทยได
เห็นความสําคัญของงานดานผูสูงอายุ โดยไดดําเนินการรวมบริจาคเงินสมทบใหกับ UN Trust 

Fund for Aging และไดจัดทําแผนผูสูงอายุแหงชาติฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2545-2564) เพื่อเปนกรอบ    

การดําเนินงานของหนวยงานที่เกี่ยวของ 
 การประชุมครั้งนี้มีจุดมุงหมายเพื่อเสนอแผนปฏิบัติการระหวางประเทศดานผูสูงอายุ 
พ.ศ. 2545 (International Plan of Action on Aging 2002) เพื่อใชเปนแนวทางในการพัฒนาเรื่อง
ผูสูงอายุรวมกัน ท้ังนี้เพราะประชากรผูสูงอายุเพิ่มข้ึนอยางรวดเร็ว แผนดังกลาวครอบคลุมการพัฒนา
ผูสูงอายุใหอยูในสังคมไดอยางมีคุณภาพชีวิต มีคุณคาและศักดิ์ศรี โดยสงเสริมใหประชากร         
มุงสรางชีวิตในแตละวัยบนพื้นฐานของการรักษาสุขภาพที่ดี เพื่อลดอัตราเจ็บปวยและพิการใน
ผูสูงอายุ สรางสังคมใหทุกวัยอยูรวมกันอยางสมานฉันท (Multi generation society) และการสนอง
ความตองการของผูสูงอายุในสถานภาพตางๆ เชน พิการ ทุพพลภาพ ยากจน ผูล้ีภัย สตรี รวมทั้ง
ผูสูงอายุในชนบท ภาวะคับขันหรือภาวะสงคราม  

 2.1.2 ปฏิญญาผูสูงอายุไทย 
 ปฏิญญาผูสูงอายุไทย เปนพันธกรณีเพื่อใหผูสูงอายุไดมีคุณภาพชีวิตที่ดี ไดรับการ
คุมครองและพิทักษสิทธิ โดยสาระสําคัญของปฏิญญาผูสูงอายุไทย มีดังนี้ 
 ขอ 1 ผูสูงอายุตองไดรับปจจัยพื้นฐานในการดํารงชีวิตอยางมีคุณคาและศักดิ์ศรี ไดรับ
การพิทักษและคุมครองใหพนจากการถูกทอดทิ้ง และละเมิดสิทธิโดยปราศจากจากการเลือก
ปฏิบัติ โดยเฉพาะผูสูงอายุ ท่ีไมสามารถพึ่งตนเองได และผูพิการที่สูงอายุ 
 ขอ 2 ผูสูงอายุควรอยูกับครอบครัวโดยไดรับความเคารพรัก ความเขาใจ ความเอื้ออาทร 
การดูแลเอาใจใส การยอมรับบทบาทของกันและกันระหวางสมาชิกในครอบครัว เพื่อใหเกิด 

ความสัมพันธอันดีในการอยูรวมกันอยางเปนสุข 
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 ขอ 3 ผูสูงอายุควรไดรับโอกาสในการศึกษาเรียนรู และพัฒนาศักยภาพของตนเอง 
อยางตอเนื่อง เขาถึงขอมูลขาวสารและบริการทางสังคมอันเปนประโยชนในการดํารงชีวิต เขาใจ
ถึงการเปลี่ยนแปลงของสังคมรอบดาน เพื่อสามารถปรับบทบาทของตนใหสมวัย 
 ขอ 4 ผูสูงอายุควรไดถายทอดความรูประสบการณใหสังคม มีโอกาสไดทํางานที่เหมาะสม
กับวัยและตามความสมัครใจ โดยไดรับคาตอบแทนที่เปนธรรม เพื่อใหเกิดความภูมิใจและเห็น
ชีวิตมีคุณคา 
 ขอ 5 ผูสูงอายุควรไดเรียนรูในการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเอง ตองมีหลักประกัน
และสามารถเขาถึงบริการดานสุขภาพอนามัยอยางครบวงจรโดยเทาเทียมกัน รวมท้ังไดรับการดูแล
จนถึงวาระสุดทายของชีวิตอยางสงบ ตามคตินิยม 
 ขอ 6 ผูสูงอายุสวนใหญพึ่งพาตนเองได สามารถชวยเหลือครอบครัวและชุมชน            

มีสวนรวมในสังคม เปนแหลงภูมิปญญาของคนรุนหลัง มีการเขาสังคม มีนันทนาการที่ดี และมี
เครือขายชวยเหลือซ่ึงกันและกันในชุมชน 

 ขอ 7 รัฐโดยการมีสวนรวมขององคกรภาคเอกชน ประชาชน สถาบันสังคม ตอง
กําหนดนโยบายและแผนหลักดานผูสูงอายุ สงเสริมและประสานใหหนวยงานที่ เกี่ยวของ
ดําเนินการอยางตอเนื่อง ใหบรรลุผลตามเปาหมาย 
 ขอ 8 รัฐโดยการมีสวนรวมขององคกรภาคเอกชน ประชาชน สถาบันสังคม ตองตรา
กฎหมายวาดวยผูสูงอายุ เพื่อเปนหลักประกันและการบังคับใชในการพิทักษสิทธิ คุมครองสวัสดิภาพ 

และจัดสวัสดิการแกผูสูงอายุ  
 ขอ 9  รัฐโดยการมีสวนรวมขององคกรภาคเอกชน ประชาชน สถาบันสังคม ตอง
รณรงคปลูกฝงคานิยมใหสังคมตระหนักถึงคุณคาของผูสูงอายุตามวัฒนธรรมไทยที่เนนความ
กตัญูกตเวทีและเอื้ออาทรตอกัน  

 สาระสําคัญของปฏิญญาผูสูงอายุไทย คือ ผูสูงอายุจะตองไดรับการตอบสนองความ
ตองการขั้นพื้นฐาน รวมทั้งตองไดรับการพิทักษสิทธิ คุมครอง และรอดพนจากการถูกละเมิดสิทธิ
ท่ีเกิดจากการเลือกปฏิบัติ โดยรัฐจะตองเปนกลไกหลักในการกําหนดและขับเคลื่อนนโยบายไปสู
การปฏิบัติ เพื่อเปนหลักประกันใหกับผูสูงอายุดวยการตรากฎหมาย  
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 2.1.3 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 

 การคุมครองทางสังคมใหกับผูสูงอายุ ไดมีการกําหนดไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย พ.ศ. 2540 โดยในรัฐธรรมนูญฉบับนี้ มีบทบัญญัติท่ีเกี่ยวของกับการจัดสวัสดิการใหกับ
ผูสูงอายุ ไดแก  
 มาตรา 4 กําหนดไววา “ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิและเสรีภาพของบุคคลยอมไดรับ
ความคุมครอง”  

 มาตรา 54 กําหนดไววา “บุคคลซึ่งมีอายุเกินหกสิบปบริบูรณ และไมมีรายไดเพียงพอ
แกการยังชีพ มีสิทธิไดรับความชวยเหลือจากรัฐทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ”  

 มาตรา 80 วรรคสอง  กําหนดไววา “รัฐตองสงเคราะหคนชรา ผูยากไร ผูพิการหรือ
ทุพพลภาพ และผูดอยโอกาสใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีและพึ่งตนเองได”   

 การคุมครองผูสูงอายุตามรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน จะเนนที่การสงเคราะหผูสูงอายุให
ไดรับความชวยเหลือจากรัฐโดยเฉพาะผูสูงอายุท่ียากจน เพื่อใหผูสูงอายุกลุมนี้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
และสามารถพึ่งตนเองได  

 2.1.4 พระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. 2546 

 ในการที่จะทําใหผูสูงอายุมีสิทธิไดรับความชวยเหลือจากรัฐ ตามเจตนารมณของ
รัฐธรรมนูญ ไดมีการจัดทําพระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. 2546 ซ่ึงมีสาระสําคัญที่เกี่ยวของกับการ
ดําเนินการดานการคุมครอง สงเสริม และการสนับสนุนผูสูงอายุ ตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ดังนี้ 
 มาตรา 10 “ใหสํานักสงเสริมและพิทักษผูสูงอายุ สํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและ
พิทักษเด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส คนพิการและผูสูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย มีอํานาจหนาที่ดําเนินการตาง ๆ เกี่ยวกับการคุมครอง การสงเสริม และการสนับสนุนที่ 
เกี่ยวของกับผูสูงอายุและรับผิดชอบในงานธุรการและงานวิชาการของคณะกรรมการ และใหมี
อํานาจหนาที่ดงัตอไปนี้ 
 (1) จัดทําแนวทางปฏิบัติตามนโยบายและแผนหลักเกี่ยวกับการคุมครอง การสงเสริม 

และการสนับสนุนสถานภาพ บทบาทและกิจกรรมของผูสูงอายุเสนอตอคณะกรรมการ 
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 (2) รวบรวมขอมูล ศึกษา วิจัย และพัฒนาเกี่ยวกับงานคุมครอง สงเสริม และสนับสนุน
ท่ีเกี่ยวของกับผูสูงอายุ 
 (3) เปนศูนยกลางในการประสานงาน เผยแพร และประชาสัมพันธงานหรือกิจกรรม
เกี่ยวกับผูสูงอายุ 
 (4)  สรางระบบการดูแลผูสูงอายุในชุมชน 

 (5) รวมมือและประสานงานกับราชการบริหารสวนกลาง ราชการบริหารสวนภูมิภาค  

ราชการบริหารสวนทองถ่ิน และรัฐวิสาหกิจ ตลอดจนองคกรอื่นในการจัดใหผูสูงอายุไดรับการ
คุมครอง การสงเสริม และการสนับสนุนตามพระราชบัญญัตินี ้และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

ฯลฯ” 

 มาตรา 11 “ผูสูงอายุมีสิทธิไดรับการคุมครอง การสงเสริม และการสนับสนุนในดาน
ตางๆ ดังนี้ 
 (1) การบริการทางการแพทย และการสาธารณสุขที่จัดไวโดยใหความสะดวกและ
รวดเร็ว แกผูสูงอายุเปนกรณีพิเศษ 
 (2) การศึกษา การศาสนา และขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอการดําเนินชีวิต 

 (3) การประกอบอาชีพหรือฝกอาชีพท่ีเหมาะสม 

 (4) การพัฒนาตนเองและการมีสวนรวมในกิจกรรมทางสังคม การรวมกลุมในลักษณะ
เครือขายหรือชุมชน 

 (5) การอํานวยความสะดวกและความปลอดภัยโดยตรงแกผูสูงอายุในอาคาร สถานที่  
ยานพาหนะ หรือการบริการสาธารณะอื่น 

 (6) การชวยเหลือดานคาโดยสารยานพาหนะตามความเหมาะสม 

 (7) การยกเวนคาเขาชมสถานที่ของรัฐ 
 (8) การชวยเหลือผูสูงอายุซ่ึงไดรับอันตรายจากการถูกทารุณกรรมหรือถูกแสวงหา
ประโยชนโดยมิชอบดวยกฎหมายหรือถูกทอดทิ้ง 
 (9) การใหคําแนะนํา ปรึกษา ดําเนินการอื่นที่เกี่ยวของในทางคดี หรือในทางการแกไข
ปญหาครอบครัว 
 (10) การจัดที่พกัอาศัย อาหาร และเครื่องนุงหมใหตามความจําเปนอยางทั่วถึง 
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 (11) การสงเคราะหเบี้ยยังชีพตามความจําเปนอยางทั่วถึงและเปนธรรม 

 (12) การสงเคราะหในการจัดการศพตามประเพณี 
 (13) การอื่นตามที่คณะกรรมการประกาศกาํหนด 

 ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ใหคณะกรรมการเสนอความเห็นตอนายกรัฐมนตรีเพื่อ
พิจารณาและประกาศกําหนดใหหนวยงานหนึ่งหนวยงานใดของกระทรวงหรือทบวงในราชการ
บริหารสวนกลาง ราชการบริหารสวนภูมิภาค ราชการบริหารสวนทองถ่ิน และรัฐวิสาหกิจ เปนผูมี
อํานาจหนาที่รับผิดชอบดําเนินการ ท้ังนี้โดยคํานึงถึงความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน ความสัมพันธกับ
ภารกิจหลักและปริมาณงานในความรับผิดชอบ รวมท้ังการมีสวนรวมของภาคประชาชน
ประกอบดวยเปนสําคัญ  

 การคุมครอง การสงเสริม และการสนับสนุน ตามวรรคหนึ่ง ใหหนวยงานตามวรรคสอง 
ดําเนินการ โดยไมคิดมูลคาหรือโดยใหสวนลดเปนกรณีพิเศษก็ไดแลวแตกรณี ท้ังนี้ใหเปนไปตาม
หลักเกณฑ  วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีผูรับผิดชอบประกาศกําหนด” 

 มาตรา 17 “ผูอุปการะเลี้ยงดูบุพการีซ่ึงเปนผูสูงอายุท่ีไมมีรายไดเพียงพอแกการยังชีพ    
ผูนั้นมีสิทธิไดรับการลดหยอนภาษี ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในประมวล
รัษฎากร”  

 พระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. 2546 เปนกฎหมายที่มีเจตนารมณเพื่อพิทักษสิทธิ คุมครอง  
ดูแล สนับสนุนใหเกิดการจัดสวัสดิการใหกับผูสูงอายุครอบคลุมในทุกดาน ไมวาจะเปนการ
ตอบสนองความตองการขั้นพื้นฐาน และยังรวมถึงการจัดสวัสดิการดานการศึกษา การมีงานทํา
และมีอาชีพท่ีเหมาะสม โดยมีจุดมุงหมายเพื่อใหผูสูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี และสามารถอยูใน
สังคมอยางมีคุณคาและมีศักดิ์ศรี 
 นอกเหนือจากพระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. 2546 แลว การสงเคราะหผูสูงอายุใหไดรับ
ความชวยเหลือ ยังมีการกําหนดไวในแผนตาง ๆ เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินงานของหนวยงาน 

ท่ีเกี่ยวของ 
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 2.1.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 8-9 

 การพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ท่ีผานมา มักเนนการพัฒนา   
ทางวัตถุ จนกระทั่งมาถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540-2544) ไดมีการ
ปรับกระบวนทัศนแนวทางในการพัฒนาใหม จากเดิมที่เนนความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 
เปลี่ยนเปนการพัฒนาที่เนนคนเปนศูนยกลางในการพฒันา 
 ในฐานะที่กลุมผูสูงอายุเปนกลุมผูดอยโอกาสกลุมหนึ่งในสังคมที่จะตองไดรับการ
พัฒนาใหเทาเทียมกับกลุมอื่นในสังคม แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 8 ได
เล็งเห็นความสําคัญดังกลาว โดยไดมีการกลาวถึงการพัฒนาผูสูงอายุไวในยุทธศาสตรการพัฒนา
ศักยภาพของคนไทย ในยุทธศาสตรการพัฒนาประชากรกลุมดอยโอกาส ซ่ึงไดกําหนดแนวทาง
หลักในการพัฒนากลุมผูสูงอายุยากจนที่ไมมีญาติหรือผูเล้ียงดูไว 4 แนวทาง ดังนี้ คือ 
 (1) จดัสวัสดิการสงเคราะห โดยเพิ่มเบี้ยยังชีพใหแกผูสูงอายุท่ีไมมีญาติเล้ียงดูใหมากขึ้น 

รวมทั้งขยายบริการรักษาพยาบาลโดยไมคิดมูลคา ตลอดจนลดหยอนคาโดยสารสําหรับพาหนะ
เดินทางทุกประเภท และบริการสาธารณะตาง ๆ ใหครอบคลุมอยางทั่วถึงในเมืองและชนบทใน
รูปแบบที่เหมาะสม 

 (2) สงเสริมใหครอบครัวเห็นความสําคัญและเอาใจใสดูแลผูสูงอายุ ควบคูกับการ
เสริมสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับการดูแลผูสูงอายุในครอบครัว รวมทั้งพิจารณาใหส่ิงจูงใจแก
บุตรหรือญาติท่ีดแูลผูสูงอายุท่ียากจน 
 (3) สนับสนุนใหสถานพยาบาลเอกชน องคกรเอกชน องคกรศาสนา และชุมชน เขามามี
สวนรวมชวยเหลือผูสูงอายุในรูปแบบตาง ๆ พรอมทั้งกําหนดใหมีมาตรฐานทางกฎหมายในการ
สงเสริม กํากับดูแลหนวยงานภาคธุรกิจเอกชนที่ดําเนินงานเกี่ยวของกับผูสูงอายุใหมีการ
ดําเนินงาน และจัดบริการตามมาตรฐานขั้นต่ําที่เหมาะสมและเปนธรรมตอผูใชบริการ 
 (4) สงเสริมใหมีองคกรหลักที่ทําหนาที่รับผิดชอบงานดานผูสูงอายุท่ีเปนเอกภาพ 

โดยทําหนาที่วางแผนรวบรวมขอมูลและประสานการดําเนินงานอยางเปนเครือขายไปในทิศทาง
เดียวกัน  
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 ในสวนของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545-2549) ไดมี 

การกลาวถึงการพัฒนาคนและการคุมครองทางสังคม โดยในเรื่องการคุมครองทางสังคมนั้น จะให
ความสําคัญกับการปรับปรุงระบบการคุมครองทางสังคมใหมีประสิทธิภาพ ครอบคลุม ท่ัวถึง และ
เปนธรรม เพื่อสรางหลักประกันแกคนทุกชวงวัย โดยเพิ่มประสิทธิภาพระบบหลักประกันสังคม 

เตรียมความพรอมของทองถ่ินในการรวมรับผิดชอบการบริการทางสังคม ปรับปรุงกฎหมาย
คุมครองแรงงาน ปรับปรุงรูปแบบการคุมครองกลุมคนยากจนและผูดอยโอกาส  

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9 นี้ ไมไดกลาวถึงการคุมครองทาง
สังคมใหกับผูสูงอายุโดยตรง แตจะกลาวถึงการสรางหลักประกันใหกับคนทุกชวงวัย ซ่ึง
ครอบคลุมถึงกลุมผูสูงอายุดวย ขณะเดียวกันแผนดังกลาวยังใหความสําคัญกับการเตรียมความ
พรอมขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในการบริการทางสังคมตอคนในทองถ่ินดวย 

2.2 การทบทวนผลงานการศึกษา การวิจัยท่ีเกี่ยวกับการพัฒนาและการจัดสงเคราะห 
ผูสูงอายุ 

 2.2.1 การสงเคราะหผูสูงอายุในตางประเทศ 

• ประเทศญ่ีปุน บริการที่รัฐบาลญี่ปุนเปนผูรับผิดชอบในการจัดใหแกผูสูงอายุ ซ่ึง
เปนบริการเกี่ยวกับความตองการของผูสูงอายุและการใหคําแนะนํา ปรึกษาหารือ เพื่อใหความ
ชวยเหลือท้ังครอบครัวของผูสูงอายุและตัวผูสูงอายุเอง ดังนี้ (นิภา ส. ตุมรสุนทร และ นงลักษณ 
เอมประดิษฐ, 2538 : 12-14) 

(1) บริการดานการรักษาพยาบาล เปนบริการที่จัดใหตามเมืองใหญ เพื่อใหบริการ
ตรวจสุขภาพประจําปแกคนที่มีอายุต้ังแต 65 ปข้ึนไป โดยใหการรักษาและใหคําแนะนําเกี่ยวกับ
สุขภาพและโรคภัยไขเจ็บเปนรายบุคคลสําหรับผูสูงอายุท่ีไมสามารถเดินทางมารับบริการที่
หนวยงานได แพทยและพยาบาลตองไปตรวจเยี่ยมรักษาถึงบาน สวนคาตรวจรักษาสําหรับบริการนี้ 
รัฐบาลระดับชาติ รัฐบาลระดับทองถ่ิน และจังหวัดจะชวยกันออกคาใชจาย 

(2) บริการดานที่พักอาศัย เปนบริการสําหรับผูสูงอายุท่ีมีอายุต้ังแต 65 ปข้ึนไป    

ท่ีมีความจําเปนและตองการสถานที่พักอื่นๆ ท่ีใหความคุมครองดูแลไดดีกวาบานของตนเอง 
บริการดังกลาวไดแก  
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1) บานพักคนชรา เปนบริการที่พักอาศัยท่ีจัดใหแกผูสูงอายุท่ีมีปญหา
ทางดานสุขภาพและอารมณ ผูสูงอายุท่ีประสบปญหาทางดานการเงินหรือปญหาอื่นๆ อันเปนเหตุ
จําเปนที่ตองแยกออกจากครอบครัว ซ่ึงผูสูงอายุท่ีเขารับบริการนี้ จะไดรับการพิจารณาคาบริการ
จากสถานภาพทางดานการเงินของผูท่ีจะเขาอาศัย สําหรับผูมีรายไดนอย รัฐบาลระดับชาติจะออก
คาใชจายใหบางสวน ท่ีเหลือรัฐบาลระดับทองถ่ินและจังหวัดจะเปนผูออกให 

2) สถานพยาบาล  เปนบริการที่พักอาศัยสําหรับผู สูงอายุ ท่ีตองการ
รักษาพยาบาลเปนประจําและตอเนื่อง หรือตองการการดูแลรักษาอยางใกลชิด หรือผูท่ีมีปญหา
เจ็บปวยทางดานอารมณและมีปญหาที่ไมสามารถรับการดูแลที่บานไดและจําเปนตองไดรับการ
รักษาจากแพทยอยางใกลชิด 

3) บานพักคนชราที่ตองเสียคาบริการสวนหนึ่ง เปนบริการที่พักอาศัยท่ีจัด
ใหผูสูงอายุท่ีมีความสามารถที่จะจายเงินบริการไดสวนหนึ่งตามที่หนวยงานกําหนด โดยจะ
ใหบริการดานอาหารและอื่น ๆ ท่ีอํานวยความสะดวกและสนองความตองการในการดาํรงชีวิตของ
ผูสูงอายุ 

(3) บริการครอบครัวอุปการะ เปนบริการที่จัดใหแกผูสูงอายุท่ีอยูคนเดียว หรือ    
ไรท่ีพึ่งขาดผูอุปการะ โดยใหผูสูงอายุเขาไปอยูกับครอบครัวท่ีมีความสามารถในการอุปการะเลี้ยงดู
เพื่อใหมีสัมพันธภาพอันดีกับครอบครัว ในฐานะสมาชิกคนหนึ่งของครอบครัว โดยครอบครัวท่ีจะ
ใหการอุปการะผูสูงอายุจะตองไดรับคําแนะนําและอยูในการควบคุมดูแลจากเจาหนาที่ของ
หนวยงานดวย 

(4) บริการชวยเหลือคารักษาพยาบาล เปนบริการดานคารักษาพยาบาลสําหรับ
ผูสูงอายุท่ีมีอายุ 65 ปข้ึนไป ท่ีประสบปญหาดานคาใชจายเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลอันเนื่องมาจาก
การมีรายไดนอย ดังนั้น เพื่อเปนการประกันดานสุขภาพผูสูงอายุ รัฐบาลจึงไดจัดกองทุนสําหรับ
เปนคารักษาพยาบาลผูมีรายไดนอยโดยรัฐบาลกลางเปนผูออกคาใชจาย 2 ใน 3 ของคาใชจาย
ท้ังหมด รัฐบาลระดับทองถ่ินและจังหวัดออกคาใชจาย 1 ใน 6 ของคาใชจายทั้งหมด 

(5) บริการแมบาน เปนบริการที่รัฐบาลระดับทองถ่ินมอบใหหนวยงานในทองถ่ิน
จดับริการใหแกผูสูงอายุท่ีตองอยูคนเดียวและตองการคนชวยทํางานบาน โดยการจัดสงแมบานไป
ชวยเหลือผูสูงอายุในการทํางานบานตางๆ เชน การจายของ ทําความสะอาดบาน ประกอบอาหาร 
และการชวยเหลืออ่ืนๆ ท่ีจะชวยให ผูสูงอายุสบายขึ้น 
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(6) ศูนยบริการคนชรา  เปนบริการที่จัดข้ึนแทนหนวยงานรัฐบาลและหนวยงาน
เอกชนในยาน/แหลงชุมชน ซ่ึงเปดโอกาสใหผูสูงอายุท่ีมีอายุ 60 ปข้ึนไป ไดรับบริการตางๆ ไดแก 
บริการดานศึกษา บริการดานนันทนาการ บริการใหคําปรึกษาหารือ และบริการอื่นๆ ท่ีมี
ประโยชนตามความตองการของผูสูงอายุในชุมชน โดยจัดบริการในลักษณะตาง ๆ เชน สโมสร
คนชรา ชมรมหรือชุมนุมตาง ๆ เพื่อใหผูสูงอายุไดมีโอกาสสังสรรคหรือทํากิจกรรมรวมกัน 

(7) บริการอ่ืน ๆ ไดแก บริการใหเชาเตียง ซ่ึงเปนเตียงที่มีอุปกรณอํานวยความ
สะดวกและอางอาบน้ําสําหรับผูสูงอายุนอน บนเตียงตลอดเวลา บริการพี่เล้ียงสําหรับผูสูงอายุ 
 ในป พ.ศ. 2540 รัฐสภาของญี่ปุนไดตรากฎหมายวาดวยการประกันการดูแลระยะยาว 
(Long-Term Care Insurance Law) ข้ึน และมีผลบังคับใชในป 2543 เพื่อใหมีการบริการชวยเหลือ
ครอบครัวและองคกรทั่วไปในการดูแลผูสูงอายุ เชน มีผูชวยดูแลผูสูงอายุมาชวยท่ีบาน การไปที่
สถานพยาบาล หรือบานพักคนชราสําหรับ ผูชราท่ีไมสามารถชวยเหลือตนเองไดเนื่องจากความ
บกพรองทางจิต และไดรับการรับรองวาเปนผูท่ีจําเปนตองไดรับบริการจากองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินหรือหนวยงานที่บริหารระบบประกันนี้ 
 ระบบประกันการดูแลพยาบาลผูสูงอายุระบบใหมนี้ เปนระบบที่ดี เพราะเปนการแยกชัด
ระหวางการใหบริการรักษาพยาบาลและการใหสวัสดิการสังคมแกผูสูงอายุและมีการใหบริการใน
แตละดานหลายประเภทที่ผูรับบริการสามารถเลือกได นอกจากนี้ยังเปนการแยกขอบเขตระหวาง
การดูแลผูสูงอายุระยะยาวและการประกันสุขภาพทั่วไป (สิริพันธ พลรบ และ พงษสวาท กายอรุณสุทธ์ิ, 
2546 :25-39)  

• เขตปกครองพิเศษฮองกง ในป ค.ศ. 1977 และ 1982 ไดมีการจัดทําแผนและ
โครงการตาง ๆ ใหแกผูสูงอายุ บริการสวัสดิการผูสูงอายุท่ีสําคัญคือ การจัดตั้งศูนยบริการรูปแบบ
ตางๆ เพื่อผูสูงอายุ เชน ศูนยบริการสังคมสําหรับผูสูงอายุ ศูนยบริการเอนกประสงคสําหรับ
ผูสูงอายุ ศูนยดูแลผูสูงอายุกลางวัน บริการบานพักชวยเหลือผูสูงอายุ 
 ในป ค.ศ. 1987 ไดเร่ิมปรับนโยบายโดยเนนบทบาทของชุมชนและมีการประสาน
บริการระหวางบานและสถาบันมากขึ้น ระหวางป ค.ศ. 1990-1996 ไดจัดทําโครงการบํานาญ
สําหรับผูสูงอายุ และมีการเปลี่ยนแปลงคําจํากัดความของผูสูงอายุจากเดิมหมายถึงผูท่ีมีอายุ 60 ป
ข้ึนไปเปนผูท่ีมีอายุ 65 ปข้ึนไป ในป ค.ศ. 1997 ฮองกงกลับไปอยูในการปกครองของสาธารณรัฐ
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ประชาชนจีน ผูวาการเกาะฮองกงจึงไดต้ังคณะกรรมการผูสูงอายุ (Elderly Commission) ทําหนาที่
ใหขอเสนอแนะ กําหนดนโยบายและโครงการเพื่อเผชิญกับความทาทายอันเกิดจากการสูงอายุของ
ประชากร เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งในการใหบริการแกผูสูงอายุดวยการเพิ่มคุณภาพและความ
กระตือรือรนในชีวิต ตลอดจนสงเสริมความสัมพันธระหวางคนตางรุนและสนองนโยบายของรัฐ
ท่ีตองการใหผูสูงอายุไดรูสึกถึงความมั่นคงในชีวิต รูสึกถึงความจําเปนที่ตองการ มีสุขภาพดี และมี
คุณคา  บริการสวัสดิการผู สูงอายุ ท่ี เพิ่ม ข้ึนมา  คือ  บริการดานที่อยูอาศัย  ซ่ึง เปนบริการ
นอกเหนือจากบริการดานการรักษาพยาบาลผูสูงอายุ  

• ประเทศสิงคโปร บริการสวัสดิการผูสูงอายุของสิงคโปรใหความสําคัญกับดานที่อยู
อาศัยและการลดหยอนภาษีเงินไดกับผูท่ีดูแลผูสูงอายุ โครงการที่สําคัญ เชน การออกกฎหมายใน   

ป ค.ศ. 1994 วาดวยการดูแลพอแม (Maintenance of Parents Act) ท่ีกําหนดวา บุตรตองดูแลพอแม 
แตรัฐก็ใหความชวยเหลือดวยการใหเงินสนับสนุนบุตรที่ดแูลพอแมท่ีอาศัยอยูในครวัเรือนเดียวกัน
เปนเงิน 4,500 ดอลลาสิงคโปร ตอป หรือเปนเงิน 3,500 ดอลลาสิงคโปร ตอป สําหรับบุตรที่ดูแล
พอแมท่ีไมไดอาศัยยูในครัวเรือนเดียวกัน การใหสิทธิในการซื้อท่ีอยูอาศัยในพื้นที่ใกลท่ีอยูอาศัย
ของพอแม การใหสิทธิพิเศษการเชาที่อยูอาศัยตาง ๆ เชน ลดคาเชาหรือใหเชายาวนานขึ้น จัดใหมี
รายการลดหยอนภาษีเงินไดสําหรับผูท่ีตองการดูแลผูสูงอายุ จัดโครงการฝกอบรมใหผูท่ีตองดูแล
ผูสูงอายุในครัวเรือน เปนตน การชวยใหผูสูงอายุสามารถอยูในสังคมได อยางมีศักดิ์ศรีและมี
คุณคา เชน การเพิ่มอายุเกษียณจาก 55 ป เปน 60 ป การปรับฐานคาจางใหเอื้อตอการจางผูสูงอายุ 
เปนตน นอกจากนั้น เมื่อพิจารณาการดแูลผูสูงอายุในแตละดาน พบวา มีดังนี้  
 (1) ดานการดูแลรักษาสุขภาพผูสูงอายุ กระทรวงสาธารณสุข (Ministry of Health) ของ
ประเทศสิงคโปรเปนผูรับผิดชอบโดยการใหบริการตางๆ แกผูสูงอายุ ไดแก การดูแลระยะยาว   
การฟนฟูผูปวยผูสูงอายุท่ีวิกลจริตหรือบกพรองทางจิตหรือทางกาย บริการศูนยดูแลผูสูงอายุ  
บริการรวมหลายกิจกรรมสําหรับผูสูงอายุ บริการสาธารณสุขพื้นฐาน  เปนตน นอกจากนี้ ยังมี
บริการจากหนวยงานอื่นหรือองคกรเอกชน ไดแก Tribunal for Maintenance of Parents, National 

Council of Social Service, Singapore Action Group of Elders, National Family Service Centre 

Helpline เชน บริการโทรศัพทปรึกษาปญหา บริการชวยดูแลผูสูงอายุ บริการชวยทํางานบาน 

บริการซอมแซมบานเพื่อการดูแลผูสูงอายุ เปนตน 
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 (2) ดานหลักประกันดานรายได สิงคโปรมีกองทุนสํารองเลี้ยงชีพกลาง หรือ Central 

Provident Fund: CPF ซ่ึงกอต้ังในป ค.ศ. 1955 ชาวสิงคโปรท่ีทํางานทุกคน (ยกเวนผูท่ีทํางาน 

ช่ัวคราวและผูทํางานไมเต็มเวลา ตลอดจนผูท่ีมีรายไดตํ่า ขาราชการพลเรือนและแรงงานตางชาติ) 
จะมีเงินสะสมในกองทนุสํารองเล้ียงชีพกลาง โดยเก็บใน 3 บัญชี คือ บัญชีท่ัวไป บัญชีเฉพาะ และ
บัญชีเพื่อการรักษาพยาบาล (Medisave Account) เงินที่สะสมใน 2 บัญชีแรกสามารถทยอยถอน
ออกไปไดเมื่อบุคคลมีอายุต้ังแต 55 ป ข้ึนไป แตกอนอายุดังกลาวเงินบางสวนสามารถถอนออกไป
เพื่อใชในการลงทุนการซื้อท่ีอยูอาศัยและเพื่อการศึกษาของบุตร สวนบัญชีท่ีสามสํารองไวเผ่ือ
รายจายดานการรักษาพยาบาลเทานั้น ในปจจุบัน ยังมีปญหาวาเงินออมในบัญชีดังกลาวไมเพียงพอ 

ดังนั้นบุตรยังคงเปนแหลงรายไดเสริมที่สําคัญของผูสูงอายุ นอกจากนั้น ยังมีโครงการชวยเหลือ
ทางสังคม (Public/Social Assistance Scheme) โดยผูท่ีไดรับความชวยเหลือจากโครงการนี้จะ
ไดรับเบี้ยยังชีพไมเกิน 230 ดอลลาสิงคโปร หรือประมาณ 135 ดอลลาสหรัฐตอเดือนและจะไดรับ
บริการทางการแพทยฟรีดวย และโครงการ Medifund Scheme ซ่ึงเปนกองทุนที่ชวยเหลือคน
ยากจนที่ไมสามารถจายคารักษาพยาบาลในโรงพยาบาลได 
 (3) การสรางหลักประกันการเขาถึงบริการดานสุขภาพของสิงคโปร เนนที่การใชเงิน
ออมของตนเองกอน หากเงินที่ออมไวไมเพียงพอ เครื่องมือถัดไปก็คือการประกันสุขภาพและการ
ขอรับการสงเคราะหตามลําดับ ผูสูงอายุสวนใหญมีเงินประกันทั่วไปสวนหน่ึงของแตละบุคคลที่
เร่ิมมาตั้งแตป พ.ศ. 2527 จะจายใหเมื่อบุคคลนั้นๆ เจ็บปวย และเขารับการรักษาจากสถานพยาบาล 

บริการสุขภาพอนามัยอ่ืนๆ เชน การตรวจสภาวะสุขภาพอนามัยสําหรับผูสูงอายุ (Health Screening) 

รวมทั้งรัฐยังมีโครงการอุดหนุนคารักษาพยาบาล ผูสูงอายุบางสวนโดยผานผูใหบริการอีกดวย 
 (4) การเขาถึงบริการดานที่อยูอาศัย นโยบายหลักของประเทศสิงคโปรคือตองการให 
ผูสูงอายุและบุตรอยูในครัวเรือนเดียวกันกับบุตรหรือคูสมรสของบุตรใหมากที่สุด หากอยูใน
ครัวเรือนเดียวกันไมไดจริง ๆ ก็จะพยายามใหผูสูงอายุและบุตรหรือคูสมรสของบุตรมีบานอยูใน
บริเวณเดียวกันเพื่อจะไดดูแลกันสะดวกยิ่งข้ึน โดยท่ีรัฐจะเอื้อประโยชนใหกับผูท่ีปฏิบัติตาม
นโยบาย เชน การใหสิทธิการเชาบานของรัฐแกครอบครัวท่ีมีคนหลายรุนอยูดวยกันกอนหรือการ
ใหเบิกเงินจากกองทุน CPE ในอัตราท่ีสูงข้ึนถาเปนการซื้อบานในบริเวณเดียวกับบานของบิดา
หรือมารดา เปนตน  
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• สาธารณรัฐเกาหลี หรือประเทศเกาหลีใตไดกําหนดนโยบายเพื่อสวัสดิการสังคม
ของผูสูงอายุ เปน 4 กลุม คือ 1. เพื่อรักษารายไดของผูสูงอายุ  2. เพื่อใหบริการดานสุขภาพ 3. เพื่อให
หลักประกันดานที่อยูอาศัย 4. เพื่อใหบริการทางสังคมอื่น ๆ กลุมนโยบายที่ 1 และ 3 เพื่อแกปญหา
ทางเศรษฐกิจของผูสูงอายุ กลุมที่ 2 เพื่อแกปญหาดานสุขภาพ และกลุมที่ 4 เพื่อแกปญหาที่เกิดจาก
การสูญเสียบทบาทของผูสูงอายุในสังคม ปญหาความขัดแยงระหวางวัย ปญหาสุขภาพจิตของ
ผูสูงอายุ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 (1) โครงการสรางหลักประกันดานรายไดของผูสูงอายุ มี 5 ประเภท คือ บํานาญของรัฐ 
(Public Pension) โครงการความชวยเหลือของรัฐ (Public Assistance) บํานาญแสดงความเคารพตอ
ผูสูงอายุ (Elder-Respect Pension หรือ ERP) โครงการใหเกียรติแกผูสูงอายุ (The Elder Honor 

Programe) และโครงการเพื่อสรางรายได (Income-Generating Programes) 

 (2) โครงการบริการดานสุขภาพ ในอดีต ประเทศเกาหลีใตมีโครงการประกันสุขภาพ
หลายโครงการ เชน โครงการประกันสุขภาพสําหรับลูกจางรัฐบาลและขาราชการครู (Government 

Employees and Private School Teachers Medical Insurance) โครงการประกันสุขภาพสําหรับ
บุคคลทั่วไป (Medical Insurance) ในปจจุบันโครงการประกันสุขภาพตางๆ ไดถูกนํามารวมกัน
ภายใตช่ือเรียกวาการประกันสุขภาพแหงชาติ (National Health Insurance) โดยผูประกันตนทุกคน
ตองจายเงินสมทบตามอัตราท่ีกําหนดตามประเภทของผูประกันตน นอกจากโครงการประกัน
สุขภาพแลว ยังมีโครงการสงเคราะห (Medical Assistance Programe) ซ่ึงมีต้ังแต  การใหบริการฟรี
จนถึงการใหกูเงินโดยไมคิดดอกเบี้ยเปนเวลา 3 ป เปนตน  

 (3) นโยบายดานที่อยูอาศัย จําแนกไดเปนนโยบายที่อยูอาศัยสําหรับผูสูงอายุท่ียังอยู
รวมกับชุมชน และนโยบายที่อยูอาศัยสําหรับผูสูงอายุ เรื่องที่อยูอาศัยของผูสูงอายุที่ยังอยูใน
ชุมชนนั้น ในปจจุบัน รัฐมีการอุดหนุนคาเชาที่อยูอาศัยสําหรับคนยากจนเทานั้น แตรัฐยังไมมี
โครงการพิเศษใดๆ สําหรับผูสูงอายุท่ัวไป คงมีแตองคกรเอกชนและองคการไมแสวงหากําไรบาง
แหงที่ดาํเนินโครงการที่อยูอาศัยเพื่อผูสูงอายุกลุมนี้โดยมีการเกบ็คาใชจายเต็มที่ตามตนทุน  

• ประเทศมาเลเซีย กอนป ค.ศ. 1995 ประเทศมาเลเซียไมมีนโยบายสําหรับผูสูงอายุ
โดยเฉพาะรัฐจะสนับสนุนใหครอบครัวและชุมชนเปนผูชวยเหลือผูสูงอายุกอน บริการดูแล
ผูสูงอายุในสถาบันถือเปนทางเลือกสุดทายของผูสูงอายุเชนเดียวกับในประเทศไทย  ในป          
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ค.ศ. 1995 รัฐบาลไดออกประกาศนโยบายแหงชาติวาดวยเรื่องผูสูงอายุ (National Policy for the 

Elderly) โดยมีเปาหมายคือ  การสรางสังคมผูสูงอายุท่ีมีความพึงพอใจและรูสึกถึงคุณคาและ
ศักดิ์ศรีของตนเอง ดวยการไดใชศักยภาพของตนเองอยางเหมาะสม ตลอดจนมีหลักประกันที่จะ
ไดรับโอกาส รับการดูแลและการคุมครองในฐานะเปนสมาชิกคนหนึ่งของครอบครัว สังคม และ
ประเทศชาติ  (ระพีพรรณ คําหอม และคณะ, 2547 : 14-23) 

 ในดานหลักประกันดานรายได ประเทศมาเลเซียมีโครงการบํานาญใหเฉพาะขาราชการ 
พลเรือน และขาราชการทหารเทานั้น สวนลูกจางเอกชนมีหลักประกันในรูปแบบของกองทุน
สํารองเลี้ยงชีพ (Employees Provident Fund หรือ EPF) ในสวนของระบบประกันสุขภาพยังไม
แพรหลายในประเทศมาเลเซีย โดยที่ผูสูงอายุท่ีเคยรับราชการจะยังคงไดรับบริการฟรีจากสถาน
ใหบริการของรัฐตอไป สําหรับผูสูงอายุอ่ืนๆ แหลงเงินเพื่อซ้ือบริการดานสุขภาพสวนมากจายจาก
กระเปาของผูรับบริการเอง (out-of-pocket) สําหรับผูไมมีความสามารถในการจายก็ตองพึ่งบริการ
จากสถานใหบริการของรัฐตามความจําเปน ในสวนของที่อยูอาศัย ก็ยังไมมีโครงการใดเปนพิเศษ
เพื่อตอบสนองความตองการดานที่อยูอาศัยของผูสูงอายุเพราะถือวาครอบครัวเปนที่อยูอาศัยท่ีดี
ท่ีสุดของผูสูงอายุ  

• ประเทศฟลิปปนส  ฟลิปปนสไดใหความสําคัญเกี่ยวกับผูสูงอายุมานาน โดยเฉพาะ
การเห็นวาผู สูงอายุ เปนผู ท่ี มีคุณคาเพราะเปนผู มีประสบการณในชีวิตที่หาไดยาก  และ
ประสบการณตาง ๆ นี้เองจะชวยอบรมสั่งสอนลูกหลานดําเนินชีวิตตอมา และแนวคิดสวนหนึ่งมา
จากศาสนาที่จะตองเลี้ยงดูผูสูงอายุไมวาจะเปนญาติโดยตรงหรือทางออม ซ่ึงกฎหมายเกี่ยวกับ
ผูสูงอายุ (Senior Citizen) ของฟลิปปนสมีมานานแลว 
 ปจจุบัน ฟลิปปนสมีกฎหมายเกี่ยวกับผูสูงอายุ ฉบับที่ 7432 หรือ พ.ร.บ. ผูสูงอายุ 
(พ.ร.บ. มหาชน เลขที่ 7432) เพื่อเปนกลไกใหความชวยเหลือตอผูสูงอายุ และในกฎหมายฉบับนี้
ผูสูงอายุท่ีจะไดรับการคุมครอง (http://www.dswd.gov.ph) มีคุณสมบัติดังนี้ 
 (1) ราษฎรผูอาศัยในฟลิปปนส (มีการแสดงตนอยูในฟลิปปนสอยางนอยท่ีสุด 183 วัน) 

 (2) มีอายุอยางต่ําสุด 60 ป รวมทั้งบุคคลที่เกษียณอายุจากราชการ (ฟลิปปนสเกษียณอายุ 
65 ป) และจากสํานักงานบริษัทเอกชนตางๆ  
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บทที่ 2  การจัดสวัสดิการสังคมเกี่ยวกับผูสูงอายุและการวิเคราะหบทบาทอาํนาจหนาที่ดานการสงเคราะหผูสูงอายุของ อปท. 19 

 (3) มีรายไดไมเกิน 60,000 เปโซ (จากการตรวจสอบโดยหนวยงานพัฒนาเศรษฐกิจ
แหงชาติทุก 3 ป และไดรับการยกเวนการจายภาษีเงินได) 
 สําหรับสิทธิพิเศษตามกฎหมายฉบับนี้ ผูสูงอายุจะไดรับสวนลดรอยละ 20 ในรายการ
ตาง ๆ เชน การซื้อยา คาโดยสารรถสาธารณะ คาโรงแรมภัตตาคาร กิจการดานบันเทิง และสถานที่
ทางวัฒนธรรม ตลอดจนคาบริการดานทันตแพทย และการรักษาพยาบาลตางๆ ฟรีจากโรงพยาบาล
ของรัฐทุกแหงในประเทศ 
 ในประเทศฟลิปปนส ผูสูงอายุจะมีบัตร Senior Citizen ซ่ึงผูถือบัตรนี้จะไดรับการ
ตอนรับจากผูใหบริการเปนอยางดี จึงมีความภาคภูมิใจตอสถานภาพที่เขาไดรับ หนวยงานที่
รับผิดชอบ คือ Office for Senior Citizen Affairs สังกัด Department of Social Development ซ่ึง
กระจายอยูทุกเทศบาล และกระทรวงฯ ยังสงเสริมใหเกิดสมาพันธของ Senior Citizen เพื่อรวมกับ
รัฐในการจัดสวัสดิการตางๆ ข้ึน โดยความรวมมือขององคกรพัฒนาเอกชน (NGO) ในแตละ
เทศบาล เพื่อเปนการแบงเบาภาระรัฐบาลในระดับหนึ่ง ซ่ึงตามนโยบายที่รัฐใหบริการฟรีแก 
Senior Citizen ในแตละชุมชน ไดแก การบริการการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาตางๆ ท่ีพวก
เขาตองการ การทํางานอดิเรก การจัดการกับรายไดท่ีไดรับ การเกษตร การสาธารณสุข การปองกัน
ส่ิงแวดลอม การใหความรูดานการเมือง ฯลฯ เปนลักษณะอาสาสมัครชวยสอนกันเองภายในกลุม
หรือมีผูเชี่ยวชาญภายนอกมาสอนให (สีดา สอนศรี,  2545 : 6) 

 2.2.2 การสงเคราะหผูสูงอายุในประเทศไทย 
 เมื่อป พ.ศ. 2544 กรมประชาสงเคราะห กระทรวงมหาดไทย ไดแบงประเภทของการ
สงเคราะหผูสูงอายุออกเปน 3 ประเภท คือ 

 (1) การสงเคราะหผูสูงอายุในสถานสงเคราะหคนชรา 
 ในป พ.ศ. 2544 สถานสงเคราะหคนชรา มีจํานวนทั้งส้ิน 20 แหง สามารถใหบริการแก
ผูสูงอายุได จาํนวน 2,804 คน มีวัตถุประสงคเพื่อสงเคราะหคนชราที่ประสบปญหาความเดือดรอน  

เชน ถูกทอดทิ้ง ไมมีท่ีอยูอาศัย ไมมีผูอุปการะดูแล เขาอยูในสถานสงเคราะห โดยบริการที่จัดให
ประกอบดวย บริการดานปจจัย 4 บริการตรวจสุขภาพทั่วไป การรักษาพยาบาลเมื่อเจ็บปวย บริการ
ดานกายภาพบําบัด บริการใหคําแนะนําที่ปรึกษา แกไขปญหาทางอารมณ จิตใจและปรับตัวโดย
นักสังคมสงเคราะห กิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมเสริมรายได บริการดานศาสนกิจ และบริการ



มาตรฐานการสงเคราะหผูสงูอายุ 

20 บทที่ 2  การจัดสวัสดิการสังคมเกี่ยวกับผูสูงอายุและการวิเคราะหบทบาทอาํนาจหนาที่ดานการสงเคราะหผูสูงอายุของ อปท. 

ฌาปนกิจใหคนชราที่ไมมีญาติ เปนตน นอกจากนี้ สถานสงเคราะหคนชรา ยังมีการแบงประเภท
การพักอาศัยออกเปน 3 ประเภท คือ ประเภทสามัญ ผูสูงอายุท่ีอยูในสถานสงเคราะหประเภทนี้   
ไมตองเสียคาใชจายใดๆ สถานสงเคราะหทุกแหงมีบริการประเภทนี้ สวนประเภทหอพักผูสูงอายท่ีุ
อยูในสถานสงเคราะหประเภทนี้จะตองเสียคาใชบริการ ขณะนี้มีเพียงแหงเดียวคือ สถาน
สงเคราะหคนชราบานบางแค และประเภทพิเศษ ผูสูงอายุประเภทนี้จะปลูกบานอยูเองตามแบบ
แปลนของกรมประชาสงเคราะหในที่ดินของสถานสงเคราะห โดยสามารถอยูไดตลอดชีวิต 

บริการประเภทนี้เปดบริการอยูท่ีสถานสงเคราะหคนชราวัยทองนิเวศน จังหวัดเชียงใหม และ
สถานสงเคราะหคนชราวาสนะเวศน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 (2) ศูนยบริการทางสงัคมผูสูงอายุ 
 ในป พ.ศ. 2544 มีศูนยบริการทางสังคมผูสูงอายุ 17 แหงทั่วประเทศ สามารถใหบริการ
ผูสูงอายุได 302,014 คน โดยมีการจัดบริการใน 3 ลักษณะ ดังนี้ 

- บริการภายในศูนย เปนบริการที่จัดข้ึนภายในศูนยฯ ไดแก บริการดานสุขภาพ
อนามัย กายภาพบําบัด สังคมสงเคราะห กิจกรรมเสริมรายได กิจกรรมเสริมความรู นันทนาการ 
และกิจกรรมดานศาสนา เปนตน 

- บริการหนวยเคล่ือนท่ี เปนบริการที่จัดใหแกผูสูงอายุในชุมชน โดยการออก
หนวยเคล่ือนที่ เยี่ยมเยียน ใหคําแนะนําปรึกษาแกไขปญหา บริการดานสุขภาพอนามัย และบริการ 
ดานขอมูลขาวสาร เปนตน  

- บริการบานพักฉุกเฉิน เปนการบริการชวยเหลือผูสูงอายุท่ีประสบปญหาความ 

เดือดรอนเฉพาะหนาโดยการรับเขาพักในบานพักฉุกเฉินเปนการชั่วคราว และใหบริการดานปจจัย 
4 ดานสังคมสงเคราะห เชน ใหคําแนะนําปรึกษาแกไขปญหา สงกลับบานหรือสงไปรับความ
ชวยเหลือจากหนวยงานอื่นๆ เปนตน  

 (3) การสงเคราะหเบ้ียยังชีพผูสูงอายุ 
 การสงเคราะหเบี้ยยังชีพ เปนบริการที่รัฐเปล่ียนแปลงรูปแบบการบริการในสถานสงเคราะห
หรือศูนยบริการทางสังคมผูสูงอายุ (Institute Care) มาสูบริการที่ใชชุมชนเปนฐาน (Community – 

Care) ซ่ึงผานความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2535 และเริ่มดําเนินการในป       
พ.ศ. 2536 ซ่ึงถือเปนการจัดสวัสดิการดานการเงินและรายไดใหกับผูสูงอายุท่ีประสบปญหาความ
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ทุกขยาก เดือดรอน ถูกทอดทิ้ง ฐานะยากจนขาดผูอุปการะเลี้ยงดู หรือไมสามารถประกอบอาชีพเล้ียง
ตนเองได โดยรัฐจัดสรรงบประมาณเบี้ยยังชีพแกผูสูงอายุ เปนเงิน 300 บาท/คน/เดือน จนตลอดชีพ 
 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2544 รัฐไดบรรจุใหการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูสูงอายุเปนภารกิจที่
ตองถายโอนใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินโดยใชช่ือวา “โครงการถายโอนภารกิจเกี่ยวกับการ
ใหการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ” โดยการดําเนินงานใหเปนไปตามระเบียบกรมประชาสงเคราะห
วาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพสําหรับผูสูงอายุ พ.ศ. 2543  

 (4) การจัดสวัสดิการดานสุขภาพแกผูสูงอายุของกระทรวงสาธารณสุข  

 ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขวาดวยการสงเคราะหผูสูงอายุดานการรักษาพยาบาล 

พ.ศ. 2535 กําหนดใหผูสูงอายุท่ีมีอายุต้ังแต 60 ปข้ึนไป สามารถแสดงความจํานงขอบัตรประจําตัว
ดานการรักษาพยาบาลที่สถานพยาบาลในภูมิลําเนาของตน เมื่อไดรับบัตรแลว ผูสูงอายุมีสิทธิรับ
การรักษาพยาบาลจากสถานพยาบาลแหงนั้น โดยไมตองเสียคารักษาพยาบาล คารักษาพยาบาลใน
ท่ีนี้หมายถึง เงินที่สถานพยาบาลเรียกเก็บในการรักษาพยาบาล ซ่ึงรวมถงึคาใชจายดังตอไปนี้ 

- คายา คาผาตัด คาน้ําเกลือ คาเลือด และสวนประกอบของเลือดหรือสาร
ทดแทนหรืออาหารทางเสนเลือด คาออกซิเจน และอื่น ๆ ทํานองเดียวกันนี้ซ่ึงใชเพื่อการบําบัดโรค 

- คาอวัยวะเทียม และอุปกรณในการบาํบัดโรค รวมทั้งคาซอมแซม 

- คาบริการทางการแพทย คาตรวจโรค คาวิเคราะหโรค คาชันสูตรโรค คาตรวจ
โดยหองทดลอง และคาใชจายอื่นๆ ของผูปวยใน แตไมรวมถึงคาจางพยาบาลพิเศษ คาธรรมเนียม
พิเศษและคาบริการอื่น ทํานองเดียวกันที่มีลักษณะเปนเงินตอบแทน 

- คาอุดฟนธรรมดา คาถอนฟน คาทําฟนปลอมที่ใชอไครลิก (Acrylic) เปนฐาน 

- คาบริการสงเสริมสุขภาพและกายบําบัด 

- คาหองและคาอาหารสามัญตลอดเวลาที่เขารับการรักษาพยาบาล 

- คาตรวจสุขภาพประจําป 

 2.2.3 งานวิจัยประเมินผลเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการผูสูงอายุในประเทศไทย 
 (1) ระพีพรรณ คําหอม และคณะ (พ.ศ. 2542) ไดประเมินโครงการบริการสวัสดิการ
สังคมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุในประเทศไทยที่ดําเนินการโดยภาครัฐ 4 บริการ ไดแก 
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บริการสถานสงเคราะห บริการเบี้ยยังชีพ บริการสังคมในชุมชน (เนนศูนยสงเคราะหราษฎร
ประจําหมูบาน) และบริการฌาปนกิจสงเคราะห 
 ผลการศึกษา พบวา บริการที่รัฐจัดทําแตเพียงผูเดียว คือ บริการสถานสงเคราะห บริการ 
เบี้ยยังชีพ และศูนยสงเคราะหราษฎรประจําหมูบาน สวนฌาปนกิจสงเคราะหเปนบริการที่ผูสูงอายุ
และครอบครัวเปนผูจดัเอง 
 สําหรับประสิทธิภาพในการดําเนินงาน พบวา กลไกการบริหารจัดการของรัฐยังไมมี 

ประสิทธิภาพ หลักเกณฑการคัดเลือกผูสูงอายุเขาสถานสงเคราะหและการรับเบี้ยยังชีพยังขาด 

มาตรฐาน สวนศูนยสงเคราะหราษฎรประจําหมูบาน กลไกการจัดตั้งคณะกรรมการเปนไปตาม
ระบบราชการ ไมไดมาจากตัวแทนของชุมชนอยางแทจริง 
 ในสวนของผลการดําเนินงานในแตละบริการ พบวา สถานสงเคราะหสามารถ
ตอบสนองความตองการทางกายภาพได แตไมสามารถตอบสนองความตองการดานจิตใจได 
บริการมีพอเพียงแตไมเปนธรรม ผูสูงอายุฐานะดีและปานกลางไดรับประโยชนจากสถาน
สงเคราะหเทากับผูสูงอายุท่ียากไร 
 บริการเบี้ยยังชีพยังตกอยูกับผูสูงอายุท่ีมีสายสัมพันธกับผูนําชุมชน หรือผูสูงอายุยากจน
ท่ีอยูไมหางไกล สวนผูสูงอายุยากจนที่ทุกขยาก ไรญาติขาดมิตร อยูลําพังคนเดียว ฯลฯ มีโอกาส
ไดรับเบี้ยยังชีพนอยกวา บริการเบี้ยยังชีพและบริการศูนยสงเคราะหราษฎรประจําหมูบานเปนการ
กระจายบริการเชงิปริมาณมากกวาเชิงคุณภาพ 

 บริการฌาปนกิจสงเคราะหเปนนโยบายที่ตอบสนองความตองการของผูสูงอายุมากกวา
บริการอื่นๆ ท่ีรัฐจัดให 
 (2) ธัญญา สนิทวงศ ณ อยุธยา (พ.ศ. 2542, 1-75) ไดทําการประเมินรูปแบบบริการที่จัดให
ผูสูงอายุในชุมชน โดยเนนการใหบริการของศูนยสงเคราะหราษฎรประจําหมูบาน พบวาบริการ
สวัสดิการสังคมที่จัดข้ึนในชุมชนที่ดีท้ังดานคุณภาพและปริมาณนั้น คือ การบริการดานสาธารณสุข 
ท้ังสถานพยาบาล การแจกบัตรผูสูงอายุ รวมทั้งการบริการสังคมทั่วไป ท้ังนี้เนื้อหาของบริการ
ยังคงเนนการแกไขปญหาเฉพาะหนา เชน การแจกเครื่องอุปโภค บริโภค และยังพบวาศูนยสงเคราะห
ราษฎรประจําหมูบาน ยังดําเนินการจัดบริการสวัสดิการสังคมไมบรรลุตามวัตถุประสงคท่ีต้ังไว 
เนื่องจากขอจํากัดดานรูปแบบการจัดตั้งองคกรความรูในการจดัสวัสดิการสังคม 
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 (3) ระพีพรรณ คําหอม และคณะ (พ.ศ. 2547, 4-5) ไดศึกษาโครงการวิจัยประเมินผล
การจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพสําหรับผูสูงอายุ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความตองการ
ของผูสูงอายุ ประเมินผลโครงการ ประเมินกระบวนการ วิธีการ ข้ันตอนการดําเนินการ และความ
พรอมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน กลไกการบริหารงานขององคกรตอการดําเนินงาน
โครงการการประเมินผลการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพสําหรับผูสูงอายุ พบวา ผูสูงอายุ    
สวนใหญยังตองการรับการสงเคราะหเบี้ยยังชีพรายเดือน ซ่ึงมีความจําเปนมากสําหรับผูสูงอายุ      
ท่ียากไร  ไมมีผูดูแลหรือถูกทอดทิ้งในชุมชน ในกระบวนการพิจารณาคัดเลือกเบี้ยยังชีพสามารถ
ใชเกณฑพิจารณาหลายลักษณะรวมกัน และควรมีกระบวนการจากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน 

ภาคทองถ่ิน รวมพิจารณา สําหรับวิธีการจายเบี้ยยังชีพ จะเปนการโอนผานบัญชีผูสูงอายุมากที่สุด  
โดยข้ันตอนการจายเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพ เปนไปอยางตรงเวลา ระยะเวลาการจายเงินสงเคราะห
เบี้ยยังชีพ คือ 6 เดือน ตอคร้ัง สวนใหญเห็นวาไมเหมาะสม ควรจายเปนราย 3 เดือน และเห็นวา
จํานวนเบี้ยยังชีพ 300 บาทนอยเกินไป ไมครอบคลุม ท่ัวถึงและเปนธรรมสําหรับผูสูงอายุท่ีเดือดรอน 

คณะกรรมการคัดเลือกเบี้ยยังชีพไมเหมาะสม รัฐขาดกลไกการตรวจสอบการดําเนินงานในแตละ
ระดับที่ชัดเจน 
 (4) อภิญญา เวชยชัย (พ.ศ. 2542, (3)-(6)) ไดศึกษาเรื่องการศึกษาโครงการกองทุน
สงเสริมสวัสดิการผูสูงอายุและครอบครัวในชุมชนโครงการเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อประเมินการจัดบริการสวัสดิการสังคมในโครงการสงเคราะหเบี้ยยังชีพใหแกผูสูงอายุ สภาพ
ปญหาของโครงการ 
 ผลการศึกษาพบวา ในกระบวนการเบิกจายเบี้ยยังชีพ ยังไมมีความเปนธรรมเกิดข้ึนใน
กระบวนการจัดการ เชน จํานวนเงินและระยะเวลาในการโอนเงินไมแนนอน การถูกหักเงินเบี้ยยัง
ชีพใหเปนคาพาหนะหรือคาตอบแทนแกผูนําหรือกรรมการที่ไปรับเงินมาให การขาดความรูความ
เขาใจในการเปดบัญชีธนาคารในชื่อตนเอง จนสงผลใหไมมีโอกาสตรวจสอบยอดเงินของตนเอง 
และไมสามารถคุมครองสิทธิของตนเองได การขาดการติดตามผล ขาดการตรวจสอบถึงความเปน
ธรรมและความโปรงใสในกระบวนการดําเนินงาน และการขาดระบบสนับสนุนดานระบบขอมูล
ขาวสาร 



มาตรฐานการสงเคราะหผูสงูอายุ 

24 บทที่ 2  การจัดสวัสดิการสังคมเกี่ยวกับผูสูงอายุและการวิเคราะหบทบาทอาํนาจหนาที่ดานการสงเคราะหผูสูงอายุของ อปท. 

 จากการทบทวนผลการศึกษาและผลการวิจัยท่ีเกี่ยวของ พบวา การจัดการบริการและ
สวัสดิการเพื่อการสงเคราะหผูสูงอายุของไทยยังมีปญหาและมีความไมเหมาะสมหลายประการ 
เชน หลักเกณฑการคัดเลือกผูสูงอายุเขาสถานสงเคราะหและการรับเงินเบี้ยยังชีพยังขาดมาตรฐาน 

การจายเบี้ยยังชีพฯ ไมครอบคลุมทั่วถึง ไมเปนธรรม จายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 300 บาทตอเดือน    

นอยเกินไป ไมเหมาะสม และระยะเวลาการจายเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพไมแนนอน เปนตน 
 

สวนที่ 2 
การวิเคราะหบทบาทอํานาจหนาท่ีดานการสงเคราะหผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 การสงเคราะหผูสูงอายุเปนภารกิจหนาที่หนึ่งขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในการ
จดับริการสาธารณะเพื่อประชาชน ซ่ึงไดกาํหนดไวในพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และ
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 กลาวคือ 
 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (10) กําหนดใหเทศบาล เมืองพัทยา และองคการบริหารสวนตําบล   

มีอํานาจหนาที่ในการสังคมสงเคราะหและการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา และ
ผูดอยโอกาส ซ่ึงเปนการกลาวถึงการสงเคราะหและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุโดยรวมไวกับ
กลุมผูดอยโอกาสอื่น ๆ สวนองคการบริหารสวนจังหวัด กฎหมายฉบับนี้ไดกําหนดใหมีอํานาจ
หนาที่ในการสังคมสงเคราะหและการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ เชนเดียวกับ เทศบาล เมือง
พัทยา และองคการบริหารสวนตําบล โดยปรากฏอยูในมาตรา 17 (27) 

 นอกจากนี้ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 (7) มาตรา 53 (1) และ มาตรา 
56 (1) กําหนดใหเทศบาลตําบล เทศบาลเมือง และเทศบาลนครมีอํานาจหนาที่ตองสงเสริมการ
พัฒนาผูสูงอายุ และตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 

มาตรา 67 (6) กําหนดใหองคการบริหารสวนตําบลมีหนาที่ดังกลาวเชนเดียวกัน ซ่ึงสะทอนใหเห็นวา 
ผูสูงอายุเปนกลุมผูดอยโอกาสกลุมหนึ่งที่ตองไดรับการสงเคราะหและไดรับการพัฒนา ซ่ึงรวมถึง
กลุมสตรี เด็ก และผูพกิาร  
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 ผูสูงอายุในฐานะที่เปนกลุมคนท่ียังไมมีความมั่นคงในการดํารงชีพเพียงพอและยัง
ประสบปญหา ท้ังปญหาเรื่องสุขภาพ ปญหาทางเศรษฐกิจอันเนื่องมาจากการขาดรายได ปญหา     
ท่ีอยูอาศัย เปนตน การที่ผูสูงอายุประสบปญหาตางๆ มากมายจึงมีความจําเปนที่จะตองมีการ
สงเคราะหเพื่อแกไขปญหาความเดือดรอนของผูสูงอายุ รวมถึงพัฒนาผูสูงอายุใหสามารถ              

มีศักยภาพสูงข้ึน  

 สรุปคือกฎหมายไดกําหนดอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในการจัดทํา
บริการสาธารณะใหกับผูสูงอายุ โดยอํานาจหนาที่ดังกลาวจะเกี่ยวกับการสงเคราะห การพัฒนา  
รวมทั้งการสงเสริมการพัฒนาผูสูงอายุ 
 นอกเหนือจากนี้ ในแผนปฏิบัติการกําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน ไดกําหนดใหมีการถายโอนภารกิจจากราชการสวนกลาง และราชการสวน
ภูมิภาคใหกับราชการสวนทองถ่ิน โดยในชวงป พ.ศ. 2544-2546 และในชวงปตอๆ ไป ในระยะ 10 ป 
งานดานการจัดสวัสดิการสังคมและการสังคมสงเคราะหท่ีเคยดําเนินการโดยราชการสวนกลาง 
และราชการสวนภูมิภาค จะตองถายโอนภารกิจไปใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน สําหรับภารกิจ
ท่ีเกี่ยวกับการสังคมสงเคราะหผูสูงอายุ คือ สถานสงเคราะหคนชรา เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ศูนยบริการ
ทางสังคมผูสูงอายุในชุมชน ซ่ึงเปนการถายโอนจากกรมประชาสงเคราะห (เดิม) ไปใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 (1) สถานสงเคราะหคนชรา ถายโอนใหกับองคการบริหารสวนจังหวัด มีภารกิจที่จะตอง
ดําเนินการ คือ ใหการอุปการะผูสูงอายุท่ีประสบปญหาความทุกขยากเดือดรอน เชน ถูกทอดทิ้ง 
ไมมีท่ีอยูอาศัย ไมมีผูอุปการะเลี้ยงดู ท่ีมีความสมัครใจเขาอยูในสถานสงเคราะห โดยบริการที่จัดให
ประกอบดวย บริการดานปจจัย 4 บริการตรวจสุขภาพทั่วไป การรักษาพยาบาลเมื่อเจ็บปวย บริการ
ดานกายภาพบําบัด บริการใหคํา แนะนําปรึกษา บริการดานสังคมสงเคราะห กิจกรรมนันทนาการ 
กิจกรรมเสริมรายได บริการดานศาสนกิจ บริการฌาปนกิจศพ เปนตน  

 

 



มาตรฐานการสงเคราะหผูสงูอายุ 

26 บทที่ 2  การจัดสวัสดิการสังคมเกี่ยวกับผูสูงอายุและการวิเคราะหบทบาทอาํนาจหนาที่ดานการสงเคราะหผูสูงอายุของ อปท. 

 (2)  เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ3 ถายโอนใหกับองคการบริหารสวนตําบล เทศบาล และองคการ
บริหารสวนจังหวัด ภารกิจที่ตองทําถือวา เปนสวัสดิการผูสูงอายุรูปแบบหนึ่ง เพื่อจัดสรรงบประมาณ
ของรัฐบาลในการสนับสนุนคาใชจายใหกับผูสูงอายุท่ีอยูในชุมชน หรือในหมูบานตางๆ ท่ัวประเทศ 
ซ่ึงประสบปญหาความเดือดรอน เนื่องจากไมมีรายไดเพียงพอแกการยังชีพ ขาดผูอุปการะเลี้ยงดู 
ถูกทอดทิ้ง และไมสามารถประกอบอาชีพเล้ียงตนเองได ใหสามารถดํารงชีวิตอยูในครอบครัวและ
ชุมชนไดโดยปกติตามควรแกอัตภาพ โดยใหความชวยเหลือแกผูสูงอายุเปนเงินคนละ300 บาท/เดือน 

จนตลอดชีพ 
 ความเปนมาของเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ การสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูสูงอายุเปนกิจกรรมหนึ่งที่                
กรมประชาสงเคราะหดําเนินการมาตั้งแตป พ.ศ. 2536 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 

พ.ศ. 2535 ซ่ึงเห็นชอบใหกรมประชาสงเคราะหดําเนินโครงการกองทุนสงเสริมสวัสดิการผูสูงอายุ
และครอบครัวในชุมชน เพื่อจัดสรรงบประมาณ หมวดเงินอุดหนุนสงเคราะหเบี้ยยังชีพชวยเหลือ 
ผูสูงอายุท่ีประสบปญหาความเดือดรอนในดานตาง ๆ โดยกระทรวงการคลังไดอนุมัติหลักการเบิก
จายเงินตามโครงการดังกลาวเปนเบี้ยยังชีพสําหรับผูสูงอายุคนละ 200 บาท/เดือน จนตลอดชีพ 

และรัฐบาลไดใหความสําคัญตอผูสูงอายุอยางตอเนื่อง จึงไดเพิ่มจํานวนผูสูงอายุท่ีรับเบี้ยยังชีพ  

เพิ่มมากขึ้นทุกป จนถึงป พ.ศ. 2542 รัฐบาลไดเพิ่มเงินเพิ่มพิเศษในภาวะเศรษฐกิจถดถอยใหแก
ผูสูงอายุท่ีรับเบี้ยยังชีพอีกคนละ 100 บาท/คน/เดือน รวมเงินเบี้ยยังชีพท่ีผูสูงอายุไดรับคนละ    
300 บาท/เดือน จนตลอดชีพ  

 ต้ังแตปงบประมาณ พ.ศ. 2545 สํานักงบประมาณไดกําหนดหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติ   

ในการบริหารงบประมาณ โครงการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ คือ กรมประชาสงเคราะห จะขอ
อนุมัติเงินประจํางวดไปยังสํานักงบประมาณเพื่อโอนเงินงบประมาณ เบี้ยยังชีพผูสูงอายุหมวดเงิน
อุดหนุนทั่วไป ไปยังสํานักงานคลังจังหวัดทั่วประเทศ และใหสํานักงานประชาสงเคราะหจังหวัด  

 

 

 

 
3
 คุณสมบัติของผูสูงอายุที่มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพ (ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 19 กุมภาพันธ 2545 ประกอบดวย             

1) ผูสูงอายุที่มีอายุเกิน 60 ปขึ้นไป   2) ไมมีรายไดเพียงพอแกการยังชีพ หรือถูกทอดทิ้งหรือขาดผูอุปการะเลี้ยงดู 3) ไมสามารถ
ประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได ถาผูสูงอายุที่มีคุณสมบัติพื้นฐานเหมือนกัน ใหพิจารณาผูสูงอายุที่มีปญหาซ้ําซอน สมควรไดรับการ
พิจารณากอน และผูสูงอายุที่อยูในพื้นที่หางไกลทุรกันดารยากตอการเขาถึงบริการของรัฐ สมควรไดรับการพิจารณาในระดับตน 



 กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  กระทรวงมหาดไทย 

บทที่ 2  การจัดสวัสดิการสังคมเกี่ยวกับผูสูงอายุและการวิเคราะหบทบาทอาํนาจหนาที่ดานการสงเคราะหผูสูงอายุของ อปท. 27 

จัดทําใบแจงการเบิกเงินงบประมาณแทนกัน โดยใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัดทํา
หนาที่วางฎีกาการเบิกจายเงินตามระเบียบกรมประชาสงเคราะหวาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อ
การยังชีพสําหรับผูสูงอายุ พ.ศ. 2543 โดยสํานักงานประชาสงเคราะหจังหวัดมีหนาที่ติดตาม เรงรัด
ผลการดําเนินงานและรายงานกรมประชาสงเคราะหทุกเดือน และต้ังแตปงบประมาณ พ.ศ. 2546 

เปนตนไป สํานักงบประมาณ ไดจัดสรรงบประมาณเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุไปใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินดําเนินการ 
 ปจจุบัน ในป 2548 รัฐบาลไดจัดสรรเงินเบี้ยยังชีพใหผูสูงอายุ จํานวน 527,083 คน 

ท่ัวประเทศ เปนเงิน 1,897,500,000 บาท 

 (3) ศูนยบริการทางสังคมผูสูงอายุ ถายโอนภารกิจนี้ใหกับเทศบาลและองคการบริหาร
สวนตําบล ภารกิจที่ตองทําคือ การสงเสริมการจัดตั้งกลุม/ชมรม/ศูนยบริการผูสูงอายุในชุมชนขึ้น 

ใหเปนกลุมผูสูงอายุตามอัธยาศัย เปนกลุมธรรมชาติ ไมมีกฎระเบียบที่เขมงวด เชนเดียวกับองคกร
ภาครัฐ และเพื่อใหเปนศูนยรวมกิจกรรมที่เปนประโยชนของผูสูงอายุ เชน กิจกรรมนันทนาการ
กลุมกิจกรรมออกกําลังกาย เกมส เพลง กิจกรรมตามวันสําคัญและประเพณี กิจกรรมกลุมสนใจ 
กิจกรรมฟงธรรมเทศนา และวันสําคัญทางศาสนา 
 การจัดสวัสดิการศูนยบริการทางสังคมผูสูงอายุ ตามแนวทางของกรมประชาสงเคราะห 
(เดิม) มีรูปแบบ 2 ประเภท ไดแก  

• ศูนยบริการทางสังคมผูสูงอายุท่ีเปนเอกเทศ เปนบริการประเภทหนึ่งสําหรับผูสูงอายุ
ท่ีอาศัยอยูกับครอบครัว ผูสูงอายุสามารถมาใชบริการดานตางๆ ท่ีศูนยฯ จัดใหมีข้ึนโดยมีการ
ดําเนินงานในขณะนี้ 4 รูปแบบ คือ 
  - การใหบริการภายในศูนยฯ ผูสูงอายุจะมาใชบริการตางๆ แบบไป-กลับ 

  - การออกหนวยเคลื่อนที่ผูสูงอายุในชุมชน โดยมีเจาหนาที่ของศูนยฯ และ
หนวยงานที่เกี่ยวของไปเยี่ยมเยียน ใหคําแนะนํา แกไขปญหาตางๆ ของผูสูงอายุท่ีอาศัยอยูในชุมชน 
  - บานพักฉุกเฉิน เปนบริการสําหรับผูสูงอายุท่ีประสบปญหาความเดือดรอน
เฉพาะหนา ตองการความชวยเหลือช่ัวคราว โดยจะรับอุปการะ ใหความชวยเหลือในบานพักเปน
ระยะเวลาไมเกิน 15 วัน กอนจะดําเนินการดานอื่นๆ ตามความเหมาะสมกับสภาพปญหา 
  - การสงเสริมการดําเนินงานดานผูสูงอายุของชุมชน 



มาตรฐานการสงเคราะหผูสงูอายุ 

28 บทที่ 2  การจัดสวัสดิการสังคมเกี่ยวกับผูสูงอายุและการวิเคราะหบทบาทอาํนาจหนาที่ดานการสงเคราะหผูสูงอายุของ อปท. 

• ศูนยบริการทางสังคมผูสูงอายุท่ีอยูในความดูแลของสถานสงเคราะห เปน
ศูนยบริการทางสังคม  ผูสูงอายุท่ีมีสถานที่ต้ังอยูภายในสถานสงเคราะหคนชรา หรือต้ังอยูภายนอก
แตอยูในความดูแลของสถานสงเคราะหคนชรา โดยผูสูงอายุท่ีมาใชบริการเปนผูสูงอายุท่ีอาศัยอยู
ในชุมชนบริเวณใกลเคียงสถานสงเคราะหฯ ซ่ึงมีโครงสรางและรูปแบบการจัดกิจกรรมดานตางๆ 

เหมือนกับศูนยบริการทางสังคมผูสูงอายุท่ีเปนเอกเทศ ซ่ึงมีภารกิจใหบริการดานสังคมสงเคราะห 
การรักษาพยาบาล กายบําบัด  อาชีวะบําบัด และกิจกรรมตามความสนใจ ฯลฯ 



 กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  กระทรวงมหาดไทย 

 บทที่ 3   แนวทางการจัดทํามาตรฐานการสงเคราะหผูสงูอายุ 29 

บทที่  3 
แนวทางการจัดทํามาตรฐานการสงเคราะหผูสงูอายุ 

 

 แนวทางการจัดทํามาตรฐานการจัดบริการเพื่อสงเคราะหผูสูงอายุ มาจากการประมวล
และสังเคราะหกรอบแนวคิดในการจัดสวัสดิการสังคมและการบริการสาธารณะแกผูสูงอายุ และ 
ขอกําหนด ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

เพื่อสรุปเปนพื้นฐานแนวทางการจัดทํามาตรฐานการจัดบริการสงเคราะหผูสูงอายุ โดยไดแบงเปน
ประเภทมาตรฐานดานตาง ๆ รวม 6 ดานดังนี้ 

3.1   มาตรฐานดานสุขภาพและการรักษาพยาบาล 
 3.1.1 จดัตั้งศูนยบริการสาธารณสุขสําหรับผูสูงอายุ  
 3.1.2 บริการตรวจสุขภาพที่บาน 

 3.1.3 บริการใหความรู แนะนํา การดูแลสุขภาพที่ถูกวิธีใหกับผูท่ีดูแลผูสูงอายุ เชนการ
จดัโครงการฝกอบรมใหผูท่ีตองดูแลผูสูงอายุในครวัเรือน 

 3.1.4 บริการตรวจสุขภาพประจําป  
 3.1.5 บริการใหคําแนะนําเกี่ยวกับสุขภาพและโรคภัยไขเจ็บเปนรายบุคคล 

 3.1.6 ออกบัตรประจําตัวใหกับผูสูงอายุเพื่อรักษาฟรีในโรงพยาบาล ผูสูงอายุมีสิทธิรับ
การรักษาพยาบาลจากสถานพยาบาลแหงนั้น โดยไมตองเสียคารักษาพยาบาล คารักษาพยาบาล 

ในที่นีห้มายถึงเงินที่สถานพยาบาลเรียกเก็บในการรักษาพยาบาล ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข วา
ดวยการสงเคราะหผูสูงอายุดานการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2535 

 3.1.7   การบริการทางการแพทยและการบริการสาธารณสุขที่จัดไวโดยใหความสะดวก
และรวดเร็วแกผูสูงอายุเปนกรณีพิเศษ 

 3.1.8    บริการชวยเหลือคารักษาพยาบาล 
 3.1.9    การประกันสุขภาพ 

 3.1.10  บริการดานกายภาพบําบัด 

3.2   มาตรฐานดานรายได 
 3.2.1    จดัสวัสดิการดานรายไดแกผูสูงอายุท่ียากจนและไมมีแหลงพึ่งพิงที่เพียงพอ 
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 3.2.2    สงเสริมการจัดตั้งกองทุนสงเสริมสวัสดิการผูสูงอายุในชุมชน  

 3.2.3    การชวยเหลือคาครองชีพประจําวัน 
 3.2.4    จายเบี้ยยังชีพแกผูสูงอายุ 
 3.2.5    การชวยเหลือดานคาโดยสารยานพาหนะตามความเหมาะสม 

 3.2.6    กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 

 3.2.7  ใหสวนลดในรายการตาง  ๆเชน คาซ้ือยา คาโดยสารรถสาธารณะ คาโรงแรม ภัตตาคาร 
กิจการดานบันเทิง และสถานที่ราชการ ไดแก พิพิธภัณฑ โบราณสถาน อุทยานแหงชาติ ฯลฯ 

ตลอดจน คาบริการดานทันตกรรม 
 3.2.8 ใหทุนประกอบอาชีพท่ีเหมาะสม 

3.3   มาตรฐานดานที่พักอาศัย 
 3.3.1 บานพักคนชรา เปนบริการที่พักอาศัยท่ีจัดใหแกผูสูงอายุท่ีมีปญหาทางดาน
สุขภาพรางกายและอารมณ ผูสูงอายุท่ีประสบปญหาทางดานการเงินหรือปญหาอื่นๆ อันเปนเหตุ
จาํเปนที่ตองแยกออกจาก   ครอบครัว หรือผูมีรายไดนอย 
 3.3.2    สถานพยาบาล เปนบริการที่พักอาศัยสําหรับผูสูงอายุท่ีตองการรักษาพยาบาลเปน
ประจําและตอเนื่อง หรือตองการการดูแลรักษาอยางใกลชิด 

 3.3.3    บานพักคนชราที่ตองเสียคาบริการสวนหนึ่ง 
 3.3.4    บริการครอบครัวอุปการะ เปนบริการที่จดัใหแกผูสูงอายุท่ีอยูคนเดียว หรือไรท่ีพึ่ง 
 3.3.5    การจัดที่พักอาศัยและเครื่องนุงหมใหตามความจําเปนอยางทั่วถึง 

3.4   มาตรฐานดานนันทนาการ  
 3.4.1   การจัดตั้งชมรมผูสูงอายุ เพื่อเปนศูนยกลางขาวสาร แหลงพบปะสังสรรคของ
ผูสูงอายุ รวมทั้งเพื่อเปนการแลกเปลี่ยนประสบการณ เปนศูนยกลางในการจัดกิจกรรมในวัน
สําคัญทางศาสนา จดัทัศนศึกษาดานศาสนา ดานศิลปวัฒนธรรม และธรรมชาติ 
 3.4.3   ศูนยบริการผูสูงอายุ เพื่อใหการปรึกษาแกผูสูงอายุและสมาชิกในครอบครัว เปน
สถานที่ออกกําลังกาย เลนกีฬา พักผอนหยอนใจ ทํางานอดิเรก เปนตน 

 3.4.4    สโมสรผูสูงอายุ เพื่อเปนศูนยรวมของผูสูงอายุในการพักผอน ออกกําลังกาย  
พบปะสังสรรค การรับบริการตรวจสุขภาพ การเรียนอาชีพ การเรียนภาษา การรับปรึกษาปญหา 
การบําเพ็ญประโยชนใหสังคม เชน สอนหนังสือ เลานิทาน สอนดนตรี สอนลีลาศ ตลอดจน 

การเยีย่มเยียนผูสูงอายุท่ีเจ็บปวยและพิการ 
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 3.4.5    บริการนันทนาการ งานรื่นเริงในวันนักขัตฤกษ  
 3.4.6    การจัดกิจกรรมนันทนาการรวมกับเยาวชน คนในชุมชน กลุมเครือขาย 
 3.4.7    การทัศนศึกษาแหลงธรรมชาติ ศาสนสถาน แหลงทองเที่ยวนอกสถานที่ 

3.5   มาตรฐานดานความมั่นคงทางสังคม ครอบครัว ผูดูแล และการคุมครอง 
 3.5.1    โอกาสในการศึกษาเรียนรู และพัฒนาศักยภาพของตนเองอยางตอเนื่อง เขาถึง 
ขอมูลขาวสารและบริการทางสังคม 

 3.5.2  การอํานวยความสะดวกและความปลอดภัยโดยตรงแกผูสูงอายุในอาคาร สถานที่ 
ยานพาหนะ หรือบริการสาธารณะอื่น 

 3.5.3    การสงเคราะหการจัดการศพตามประเพณี 
 3.5.4   จัดตั้งศูนยบริการทางสังคมผูสูงอายุ ศูนยสงเคราะหราษฎรประจําหมูบาน โดยมี
ลักษณะการใหบริการดังนี้ 

(1) การบริการภายในศูนย ไดแก บริการดานสุขภาพอนามัย กายภาพบําบัด 

สังคมสงเคราะห กิจกรรมเสริมรายได กิจกรรมเสริมความรู นันทนาการ และกิจกรรมดานศาสนา 
เปนตน  

(2) บริการหนวยเคล่ือนท่ี เปนบริการที่จัดใหแกผูสูงอายุในชุมชน โดยการออก
หนวยเคลื่อนที่เยี่ยมเยียน ใหคําแนะนําปรึกษาแกไขปญหา บริการดานสุขภาพอนามัย และบริการ
ดานขอมูลขาวสาร เปนตน  

(3) บริการบานพักฉุกเฉิน เปนการบริการชวยเหลือผูสูงอายุท่ีประสบปญหา
ความเดือดรอนเฉพาะหนาโดยการรับเขาบานพักในบานพักฉุกเฉินเปนการชั่วคราว  
 3.5.5    บริการดานศาสนกิจ และบริการฌาปนกิจใหคนชราที่ไมมีญาติ 
 3.5.6    จดัฌาปนกิจสงเคราะห 
 3.5.7    ลดหยอนภาษีเงินไดใหแกบุตร ซ่ึงเปนผูอุปการะเลี้ยงดูผูสูงอายุท่ีเปนบุพการีและ
ไมมีรายได หรือมีรายไดนอยกวา 30,000 บาท (ซ่ึงขณะนี้กรมสรรพากรไดดําเนินการในสวน 

ดังกลาวแลว) 
 3.5.8    จดัใหมีกฎหมายและแนวปฏิบัติในการคุมครองและพิทักษสิทธิของผูสูงอายุ 
 3.5.9   สงเสริมใหผูสูงอายุไดอยูกับครอบครัวอยางมีคุณภาพและตอเนื่องจนวาระ
สุดทายของชีวิต 
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 3.5.10 รณรงคใหคนในครอบครัว และชุมชนเห็นคุณคาของผูสูงอายุ 
 3.5.11 สงเสริมคานิยมในการอยูรวมกันกับผูสูงอายุ 
 3.5.12  สงเสริมสมาชิกในครอบครัวใหมีศักยภาพในการดูแลผูสูงอายุ โดยการใหความรู
และขอมูลแกผูดูแลผูสูงอายุเกี่ยวกับบริการตาง ๆ ท่ีเปนประโยชน 
 3.5.13  บริการดานกฎหมาย เพื่อปองกันรักษาความปลอดภัย สิทธิ และสวัสดิการ 
 3.5.14  การชวยเหลือผูสูงอายุซ่ึงไดรับอันตรายจากการถูกทารุณกรรมหรือถูกแสวงหา
ประโยชนโดยมิชอบดวยกฎหมายหรือถูกทอดทิ้ง 
 3.5.15  การใหคําแนะนํา ปรึกษา หรือดําเนินการอื่นที่เกี่ยวของในทางคดี หรือในทาง 
การแกไขปญหาครอบครัว 

3.6   มาตรฐานดานการสรางบริการและเครือขายการเกื้อหนุน 

 จัดตั้งและพัฒนาบริการทางดานสังคมในชุมชนที่สามารถเขาถึงผูสูงอายุมากที่สุด โดย
เนนการใหบริการถึงบานและมีการสอดประสานกันระหวางบริการทางสุขภาพและทางสังคม โดย
ครอบคลุมบริการดังตอไปนี้ 
 3.6.1   ศูนยเอนกประสงคสําหรับผูสูงอายุ 
 3.6.2   ศูนยดูแลผูสูงอายุในเวลากลางวัน 
 3.6.3   บริการเยีย่มบาน 

 3.6.4   ระบบดูแลผูสูงอายุในชุมชน 

 3.6.5   บริการชุมชนเคลื่อนที่ไปในพื้นที่ตาง ๆ โดยเฉพาะพื้นที่หางไกล 

 3.6.6   จดัตั้งระบบเฝาระวัง เกื้อกูล และดูแลผูสูงอายุโดยชุมชน 

 3.6.7   จดัใหมีอาสาสมัครดูแลผูสูงอายุในชุมชน 

 3.6.8   ใหความรูความสามารถใหกบัผูดูแลผูสูงอายุและอาสาสมัครผูดูแล 

 3.6.9   สนับสนุนใหผูสูงอายุมีเครือขายชวยเหลือซ่ึงกันและกันในชุมชน 

 3.6.10 บริการแมบาน โดยการจัดสงแมบานไปชวยเหลือผูสูงอายุในการทํางานบาน
ตางๆ เชน การจายของ ทําความสะอาดบาน ประกอบอาหาร และการชวยเหลืออ่ืนๆ ท่ีจะชวยให
ผูสูงอายุสบายขึ้น 
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บทที่  4 
ตัวช้ีวัดขั้นพ้ืนฐาน และตัวช้ีวดัขั้นพัฒนา 

 

 เนื่องจากองคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละแหง อาจเริ่มตนดําเนินงานการสงเคราะห
ผูสูงอายุ จากแนวคิด มาตรฐานและศักยภาพที่แตกตางกัน แตเพื่อใหการดําเนินงานการสงเคราะห
ผูสูงอายุเปนไปอยางมีทิศทาง จึงไดกําหนดมาตรฐานตัวช้ีวัดข้ันพื้นฐาน และตัวช้ีวัดข้ันพัฒนาใน
การดําเนินงานการสงเคราะหผูสูงอาย ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินใชเปนแนวทางในการ
ดําเนินงานดังตางรางที่ 1 โดยไดกําหนดความหมายของตัวช้ีวดัข้ันพื้นฐาน และตัวช้ีวัดข้ันพัฒนาดังนี้ 
 ตัวชี้วัดขั้นพื้นฐาน หมายถึง ตัวช้ีวัดที่มีความสําคัญและเปนภารกิจที่ตอบสนองความ
จําเปนพื้นฐานในการดํารงชีพของผูสูงอายุ เพื่อกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินตอง
จดับริการหรือสวัสดิการใหแกผูสูงอายุ 
 ตัวชี้วัดขั้นพัฒนา หมายถึง ตัวช้ีวัดที่มีความสําคัญและเปนภารกิจที่มีการพัฒนายกระดับ
การใหบริการหรือสวัสดิการสูงขึ้น หรือกาวหนามากกวามาตรฐานตัวช้ีวัดข้ันพื้นฐาน และกําหนดให
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน อาจจะกระทํา หรือเลือกทําตามศักยภาพขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินนั้นๆ 

ตารางที่ 1 
กําหนดตัวชี้วัดขั้นพืน้ฐาน และตัวชี้วัดขัน้พัฒนา ของมาตรฐานการสงเคราะหผูสูงอาย ุ

 

ประเภทผูสูงอายุ ท่ี ประเภทมาตรฐาน 
พ่ึงตนเองได พ่ึงตนเองไมได 

1. มาตรฐานดานสุขภาพและการรักษาพยาบาล 
1.1 ตัวชี้วดัขั้นพื้นฐาน   

1.1.1 จดัใหมีบริการใหคําแนะนํา ปรึกษา หรือใหความรูเก่ียวกับสุขภาพ
และโรคภัยไขเจ็บใหแกผูสงูอายุ อยางนอยปละ 1 ครั้ง 

  

1.2 ตัวชี้วดัขั้นพัฒนา   

1.2.1 จดัใหมีการตรวจสุขภาพประจําปใหแกผูสงูอายุ  
อยางนอยปละ 1 ครั้ง 

  



มาตรฐานการสงเคราะหผูสงูอายุ 

34 บทที่ 4   ตัวช้ีวัดขั้นพื้นฐาน และตัวช้ีวัดขั้น 

ประเภทผูสูงอายุ ท่ี ประเภทมาตรฐาน 
พ่ึงตนเองได พ่ึงตนเองไมได 

2. มาตรฐานตัวชี้วัดดานรายได 
2.1 ตัวชี้วดัขั้นพื้นฐาน   

2.1.1 จดัใหมีการจายเบี้ยยังชีพแกผูสงูอายุตามจํานวนเงินที่กฎหมาย
กําหนด และในจํานวนผูสูงอายุเทากับที่เคยไดรบัอยูเดิมจาก
หนวยงานที่ถายโอน 

  

2.2 ตัวชี้วดัขั้นพัฒนา   

2.2.1 จดัใหมีการจายเบี้ยยังชีพแกผูสงูอายุตามจํานวนที่กฎหมายกําหนด 

โดยมีจํานวนผูสูงอายุมากกวาที่เคยไดรับอยูเดิมจากหนวยงาน       

ที่ถายโอน 

  

2.2.2 จดัใหมีการสงเสริมอาชีพแกผูสงูอายุ    

2.2.3 จดัใหมีการจัดต้ังกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ   

2.2.4 สนับสนุนใหมีการจัดต้ังกองทุนสงเสริมสวัสดิการผูสูงอายุ 
ในชุมชน 

  

2.2.5 จดัใหมีบริการสวนลดในรายการตาง ๆ สําหรับผูสูงอายุ เชน 

สถานที่ทองเที่ยวหรือแหลงวัฒนธรรมทางทองถิ่น  

  

3. มาตรฐานดานที่พักอาศัย 
3.1 ตัวชี้วดัขั้นพื้นฐาน   

3.1.1 จดัหาหรือประสานหนวยงานที่รับผิดชอบเพื่อใหบริการ
เครื่องนุงหมและที่พักอาศัยแกผูสูงอายุที่พ่ึงตนเองไมได                  
ตามความจําเปน 

  

3.2 ตัวชี้วดัขั้นพัฒนา   

3.2.1 จดัใหมีบริการตรวจที่พักอาศัยใหถูกสุขลักษณะ  
อยางนอยปละ 1 ครั้ง 

  

3.2.2 จดัใหมีบริการครอบครัวอุปการะผูสูงอายุ   

3.2.3 จดัใหมีศนูยบริการผูสงูอายุโดยการเสียคาใชจาย   

4. มาตรฐานดานนันทนาการ 
4.1 ตัวชี้วดัขั้นพื้นฐาน   

4.1.1 จดัใหมีกิจกรรมนันทนาการในวันสําคัญ    
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ประเภทผูสูงอายุ ท่ี ประเภทมาตรฐาน 
พ่ึงตนเองได พ่ึงตนเองไมได 

4.1.2 จดัใหมีการสงเสริมการรวมกลุมผูสูงอายุในรูปของกลุม ชมรม   

หรือสมาคมผูสงูอายุ 
  

4.2 ตัวชี้วดัขั้นพัฒนา   

4.2.1 จดัใหมีศนูยบริการผูสงูอายุในชุมชน   

4.2.2 จดัใหมีสโมสรผูสูงอายุ   

4.2.3 จดัใหมีการบริการทัศนศกึษาตามความสนใจ เชน แหลงทองเที่ยว
ทางศาสนสถาน แหลงทองเที่ยวนอกสถานที่ อยางนอยปละ 1 ครั้ง 

  

5. มาตรฐานดานความมั่นคงทางสังคม ครอบครัว ผูดแูลและการคุมครอง 
5.1 ตัวชี้วดัขั้นพื้นฐาน   

5.1.1 จดัใหมีศนูยบริการทางสังคมแกผูสงูอายุ (ศนูยสงเคราะหราษฎร
ประจําหมูบาน : ตามภารกิจการถายโอน) 

  

5.1.2 ประสานหนวยงานที่เก่ียวของเพื่อใหผูสงูอายุที่มีคุณสมบัติตามที่
กฎหมายกําหนดไดรับการสงเคราะหในการจัดการศพตามประเพณี 

  

5.2 ตัวชี้วดัขั้นพัฒนา   

5.2.1 จดัใหมีบริการเยี่ยมบานผูสงูอายุ อยางนอยปละ 2 ครั้ง   

5.2.2 จดัใหมีบริการดานศาสนกิจ    

5.2.3 จดัใหมีบริการอํานวยความสะดวกและความปลอดภัยโดยตรงแก
ผูสงูอายุในอาคาร สถานที่  ยานพาหนะ หรือบริการสาธารณะอื่นๆ 

อาทิ ทางเดิน ทางเทา หองน้ํา เปนตน 

  

5.2.4 จดัใหมีการสงเสริมสมาชิกในครอบครัวใหมีศกัยภาพใน 

การดูแลผูสูงอายุโดยการใหความรูและขอมูลแกผูดูแล 

ผูสงูอายุเก่ียวกับบริการตาง ๆ ที่เปนประโยชน 

  

5.2.5 จดัใหมีการสงเสริมคานิยมในการอยูรวมกันกับผูสงูอายุ   

5.2.6 จดัใหมีการรณรงคใหคนในครอบครัว และชุมชนเห็นคุณคาของ
ผูสงูอายุ 

  

5.2.7 จดัใหมีการสงเสริมใหผูสงูอายุไดอยูกับครอบครัวอยางมีคุณภาพ
และตอเนื่องจนวาระสดุทายของชีวิต 

  



มาตรฐานการสงเคราะหผูสงูอายุ 

36 บทที่ 4   ตัวช้ีวัดขั้นพื้นฐาน และตัวช้ีวัดขั้น 

ประเภทผูสูงอายุ ท่ี ประเภทมาตรฐาน 
พ่ึงตนเองได พ่ึงตนเองไมได 

6. มาตรฐานดานการสรางบริการและเครือขายการเกื้อหนุน 

6.1 ตัวชี้วดัขั้นพื้นฐาน (ไมมี)   

6.2 ตัวชี้วดัขั้นพัฒนา   

6.2.1 จดัใหมีบริการชุมชนเคลื่อนที่ โดยองคกรปกครองสวนทองถิ่น   

6.2.2 จดัใหมีบริการกิจกรรมอาสาสมัครผูดูแลผูสูงอายุในเขตพื้นที่
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

  

6.2.3 จดัใหมีศนูยบริการชุมชนเอนกประสงคแกผูสงูอายุ   

6.2.4 สรางเครือขายผูสูงอายุเพื่อใหผูสูงอายุชวยเหลือซึ่งกันและกันใน
ชุมชนและกับชุมชนใกลเคียง 

  

6.2.5 จดัใหมีบริการแมบาน โดยการจัดสงแมบานไปชวยเหลือผูสูงอายุ
ในการทํางานบานตาง ๆ 
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บทที่  5 
แนวทางและขั้นตอนการดําเนินงานตามมาตรฐานการสงเคราะหผูสงูอายุ 

 

 แนวทางและขั้นตอนการดําเนินงานสําหรับองคกรปกครองสวนทองถ่ินเพื่อใชในการ
จัดทําแผนงานหรือวางแนวทางกิจกรรมสงเสริม สนับสนุน รวมทั้งจัดบริการสงเคราะหผูสูงอายุ 
ไดตามมาตรฐานตัวช้ีวัดดานตางๆ มีแนวคิดพื้นฐาน หลักการทํางาน และแนวทางการดําเนินงานดังนี้   

5.1   แนวคิดพื้นฐาน  

 แนวคิดพื้นฐานที่สําคัญเพื่อนําไปสูการคิดและวางแผน การสงแสริม และการพัฒนา 
ผูสูงอายุ ประกอบดวย 
 5.1.1 การเห็นคุณคาผูสูงอายุ ผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน และประชาคม  

กลุมองคกรชุมชน ตองมีคานิยมที่เห็นคุณคาของผูสูงอายุวามีความสําคัญตอสังคมและชุมชน 

ทองถ่ิน 
 5.1.2 เปนภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถิ่น องคกรปกครองสวนทองถ่ินตอง
ตระหนักวา การจัดสวัสดิการเพื่อการสงเคราะหและการพัฒนาผูสูงอายุ ถือเปนภารกิจและอํานาจ
หนาที่สําคัญที่จะตองใหบริการและจัดสวัสดิการสงเคราะหผูสูงอายุ รวมท้ังการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผูสูงอายุ 
 5.1.3 สรางคานิยมการอยูรวมกันกับผูสูงอายุ ถือเปนการมีสวนรวมของชุมชนและ 
องคกรปกครองสวนทองถ่ินในการรวมคิด รวมวางแผน และรวมปฏิบัติ เพื่อใหการสงเคราะหและ
พัฒนาผูสูงอายุเปนไปอยางยั่งยืน  

5.2   หลักการทํางาน แนวทางการวางนโยบาย และวางแผนสงเคราะหผูสูงอายุ 
 5.2.1 ยึดหลักการมีสวนรวม โดยการรณรงคในเชิงความคิดเพื่อใหทุกภาคสวนในชุมชน
เห็นคุณคาของผูสูงอายุ และกอใหเกิดคานิยมการอยูรวมกันกับผูสูงอายุ ซ่ึงเห็นวาผูสูงอายุเปน
ทรัพยากร (Human Resource) ท่ีสําคัญ ท่ีจะเปนเสาหลักแหงภูมิปญญาใหกับทองถ่ิน และควรจะ
ไดจัดเวทีประชาคมเพื่อระดมความคิด วางนโยบายและแผนงาน เพื่อการจัดสวัสดิการสงเคราะห 
ผูสูงอายุ และพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ 
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 5.2.2 ยึดหลักประสานงานกับสวนราชการ และหนวยงานที่เก่ียวของ โดยเฉพาะการประสาน
กับสวนราชการและหนวยงานที่เกี่ยวของกับผูสูงอายุ เชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
ม่ันคงของมนุษย กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงมหาดไทย เปนตน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู 
เพื่อเปนพี่เล้ียง (Coaching) และเพื่อใหเปนที่ปรึกษา แนะนํา เพื่อพัฒนาองคความรูและแนว
ทางการจัดสวัสดิการสงเคราะหผูสูงอายุรวมทั้งพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ 
 5.2.3 ยึดหลักการศึกษาขอมูลและวิเคราะหขอมูลดานผูสูงอายุ โดยเฉพาะองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินจะตองมีขอมูลพื้นฐานดานผูสูงอายุ ท่ีจัดเก็บรวมรวบไวอยางเปนระบบและ
สามารถรูจํานวน และโครงสรางผูสูงอายุของชุมชนทองถ่ิน รวมทั้งการรูศักยภาพของผูสูงอายุ ท้ัง
ท่ีพึ่งตนเองไดและพึ่งตนเองไมได ซ่ึงจะตองจัดไวเปนทําเนียบขอมูลผูสูงอายุ  
 5.2.4 ยึดหลักการเตรียมกลไกการทํางานดานผูสูงอายุ โดยเฉพาะบุคลากรขององคกร 
ปกครองสวนทองถ่ินที่มีความพรอมที่จะรับผิดชอบงานบริการ และการสงเคราะหผูสูงอายุ และ
อาสาสมัคร ตลอดจนการจัดใหมีคณะกรรมการดานสวัสดิการผูสูงอายุ ดังนั้นจึงตองจัดการ
วางแผนเตรียมการในเรื่อง บุคลากร งบประมาณ สถานที่ เครื่องมือ และความรูความเขาใจแนว
ทางการพัฒนา 

5.3   แนวทางปฏิบัติ  

 แนวทางปฏิบัติท่ีกําหนดขึ้นนี้ เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถนําไป
ดําเนินงานไดบรรลุเปาหมายตามมาตรฐานตัวช้ีวัดการจัดสวัสดิการสงเคราะหผูสูงอายุ และการ
พฒันาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ โดยมีแนวทางการปฏิบัติงานดงัตอไปนี้ (ดแูผนภูมิท่ี 1 ประกอบ) 

 5.3.1 แนวทางการจัดทําขอมูลผูสูงอายุ 
  (1) สํารวจ และเก็บรวบรวมขอมูลทะเบียนประวัติเบื้องตนของผูสูงอายุในเขต
พื้นที่องคกรปกครองสวนทองถ่ิน เนื่องจากการวางแผนเพื่อจัดบริการดานการสงเคราะหผูสูงอายุท่ีมี
ประสิทธิภาพจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีการรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับจํานวน และรายละเอียดผูสูงอายุ
เพื่อใชในการตัดสินใจ การรวบรวมและจัดเก็บขอมูลทะเบียนประวัติผูสูงอายุเบื้องตนทําใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินสามารถเรียกใชขอมูลไดอยางรวดเร็ว สะดวก และงายตอการสืบคน โดยใช
แบบสํารวจขอมูลผูสูงอายุ (ดูภาคผนวก ค) ซ่ึงควรประกอบดวยรายละเอียดดังนี้ 
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1) ช่ือ-นามสกุล, อายุ, เพศ  
2) สถานภาพการสมรส, จํานวนบุตร /รายช่ือบุตร 
3) ระดับการศึกษา, ความสามารถพิเศษ 

4) รายไดของผูสูงอายุแตละบุคคล 

5) โรคประจําตัว, สภาพปญหาที่พบในผูสูงอายุ 
6) ขอมูลอ่ืนๆ ท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินเห็นสมควร 

  (2) วิเคราะหขอมูลท่ีไดจากแบบสํารวจในขอ (1) ซ่ึงจะทําใหทราบถึงขอมูล
เกี่ยวกับจํานวนผูสูงอายุในเขตรับผิดชอบขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน จํานวนผูสูงอายุ           
ท่ีพึ่งตนเองได และพึ่งตนเองไมได รวมท้ังจัดกลุมสภาพปญหาที่พบในผูสูงอายุ เชนปญหาดาน
สุขภาพ ปญหาดานรายได ปญหาดานครอบครัว เปนตน 
  (3) จัดลําดับความสําคัญโดยองคกรปกครองสวนทองถ่ินนําปญหาที่พบมาจัด
เรียงลําดับความสําคัญเพื่อวางแผนการใหบริการและสงเคราะหผูสูงอายุตามมาตรฐานตัวช้ีวัด     

วาควรจะทําภารกจิตามมาตรฐานตัวช้ีวดัดานใดกอนหลัง  
  (4) จดักลุมผูสูงอายุออกเปน 2 กลุมเพื่อสรางแนวทางการบริการ (ตามตารางที่ 1 

ในบทที่ 4) ซ่ึงไดกําหนดตัวช้ีวัดข้ันพื้นฐาน และตัวช้ีวัดข้ันพัฒนา คือ กลุมผูสูงอายุพึ่งตนเองได 
และกลุมผูสูงอายุท่ีพึ่งตนเองไมได  
 5.3.2 แนวทางการดําเนินงานเพื่อจัดบริการผูสูงอายุ 
  (1) ควรจัดเวทีประชาคมเพื่อเสนอชื่อและคัดเลือกคณะกรรมการสวัสดิการ
ผูสูงอายุ โดยมีโครงสรางของคณะกรรมการที่มาจากทุกภาคสวนในอัตราที่เทากัน ดังนี้ 
   - ตัวแทนชมรมผูสูงอายุ 3 คน 

   - ตัวแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 3 คน 

   - ตัวแทนภาคประชาคม 3 คน 

   - ตัวแทนสวนราชการในพื้นที่ 3 คน 
   โดยคณะกรรมการสวสัดิการผูสูงอายุ มีหนาที่หลัก คือ 
   1) วางหลักเกณฑการจัดสวัสดิการผูสูงอายุในดานตางๆ โดยพิจารณาจาก
ฐานขอมูลผูสูงอายุและทะเบียนประวัติผูสูงอายุ  
   2) ใหคําปรึกษาดานสวัสดิการผูสูงอายุแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
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  (2) คณะกรรมการสวัสดิการผูสูงอายุจัดทํา และเสนอแผนงาน/โครงการเกี่ยวกับ
ผูสูงอายุ โดยพิจารณาจากฐานขอมูล และความสําคัญของปญหา 
  (3) องคกรปกครองสวนทองถ่ินพิจารณาขอเสนอของคณะกรรมการสวัสดิการ
ผูสูงอายุเพื่อจัดทําแผนงาน/โครงการ 
  (4) บรรจุแผนงาน/โครงการที่เกี่ยวกับผูสูงอายุในแผนพัฒนาตําบล หรือ แผน
ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพื่อจัดสรรงบประมาณ และนําไปสูการดําเนินการ
ตามแผน 
  (5) ดําเนินการตามแผนงาน/โครงการ ตามแนวทางในการปฏิบัติจากมาตรฐาน 6 ดาน 
 5.3.3  แนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐาน 6 ดาน  

 แนวทางการปฏิบัติเพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานตัวช้ีวัดข้ันพื้นฐานและขั้นพัฒนาทั้ง 6 ดาน
นั้น มีแนวทางปฏิบัติ 2 สวน ดังนี้ 

 สวนท่ี 1 แนวทางปฏิบัติตามภารกิจถายโอน 

 แนวทางปฏิบัติตามภารกิจที่รับการถายโอนมาจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
ม่ันคงของมนุษย ประกอบดวย 3 ภารกิจที่เกี่ยวของกับมาตรฐานการสงเคราะหผูสูงอายุ คือ4

 

(1) สถานสงเคราะหคนชรา 
(2) เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 
(3) ศูนยบริการทางสังคมผูสูงอายุ 

 สวนท่ี 2 แนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานตัวช้ีวัดข้ันพื้นฐานและขั้นพัฒนา นอกเหนือจาก
ภารกิจถายโอน 
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  ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมไดจากคูมือการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการกําหนดขั้นตอนการ     
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต เลม 1 จัดทําโดยสํานักงาน 

คณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยสามารถคนหาไดจาก www.dloc.opm.go.th 
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 สวนที่ 1 แนวทางการปฏิบัติงานตามภารกิจถายโอน 

 ในแตละภารกิจที่ไดมีการรับการถายโอนมาจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
ม่ันคงของมนุษย เพื่อใหการดําเนินงานมีความตอเนื่อง จึงมีขอเสนอแนวทางปฏิบัติดงันี้ 
 (1) สถานสงเคราะหคนชรา เปนภารกิจที่ถายโอนใหแกองคการบริหารสวนจังหวัด 

และเปนภารกิจที่เกี่ยวของกับตัวช้ีวัดข้ันพื้นฐานตามมาตรฐานดานที่พักอาศัยขอ 3.1.1 ตามตารางที่ 1 

คือ การจัดหาหรือประสานหนวยงานที่รับผิดชอบเพื่อใหบริการเครื่องนุงหม และท่ีพักอาศัย        
แกผูสูงอายุท่ีพึ่งตนเองไมไดตามความจําเปน (ดูภาคผนวก ก และภาคผนวก ฌ) ซ่ึงมีแนวทาง
ปฏิบัติตามแผนภูมิท่ี 2 ดงันี้  
  1) กรณีเทศบาล และองคการบริหารสวนตําบล พิจารณาดําเนินการจัดหาเสื้อผา 
เครื่องนุงหม และประสานองคการบริหารสวนจังหวัด หรือหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อจัดหาที่พัก
อาศัยใหตอไป  

  2) กรณีองคการบริหารสวนจังหวัดพิจารณาดําเนินการเปน 2 กรณี คือ กรณีมี
สถานสงเคราะหในจังหวัด และกรณีไมสถานสงเคราะหในจังหวัด (ดูรายละเอียด ข้ันตอน แนว
ทางการดําเนินงาน ภาคผนวก จ) 
 

 



 กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  กระทรวงมหาดไทย 

 บทที่ 5   แนวทางและขั้นตอนการดําเนินงานตามมาตรฐานการสงเคราะหผูสงูอายุ 43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิท่ี 2 แนวทางการดําเนินงานสถานสงเคราะหคนชรา 
 

หมายเหตุ : *รายละเอียดการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัด พิจารณาดําเนินตามแนวทางการปฏิบัติ
ตามคูมือการปฏิบัติงานตามคูมือการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการกําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต เลม 1 (ดูภาคผนวก จ ประกอบ) 

 

อปท.ไดรับทราบปญหาผูสูงอายุที่ถูกทอดทิ้งไมมีผูอปุการะดูแล 

และสมัครใจที่จะอยูสถานสงเคราะห 

กรณีเทศบาล/อบต. กรณี อบจ. 

จัดหาหรือประสาน 

หนวยงานรับผิดชอบ
เพื่อใหบริการเครื่องนุงหม 

และที่พักอาศัย 

ติดตามผล ขอทราบผลการ 
ดําเนินการจากหนวยงานที่
เก่ียวของเพื่อปรับปรุง 
แฟมทะเบียนประวัติและ 
รายงานผูบริหาร 

กรณีมสีถานสงเคราะห
ในจังหวัด 

กรณีไมมีสถานสงเคราะห
ในจังหวัด 

นักสังคมสงเคราะหสอบขอเท็จจริง
พิจารณาคุณสมบัติ ปญหา ความจําเปน 

เจ็บปวย* ไมมีทีอ่ยูอาศัย* รอได (ไมมีที่อยูอาศัย)* 

ติดตามประเมินผลและรายงาน 

ตามแบบ*ไปยังสํานักสวัสดิการสังคม 

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ หรือ
แจงองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่

ประสานเรื่องใหทราบ 
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 (2) เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 
  ตามมาตรฐานตัวช้ีวัดดานรายได เบี้ยยังชีพ คือ ตัวช้ีวัดข้ันพื้นฐานตามมาตรฐานนี้ 
และเปนภารกิจที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินไดรับการถายโอน ซ่ึงมีแนวทางปฏิบัติ 2 แนวทาง ดงันี้ 
  (2.1) การจายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุตามระเบียบกรมประชาสงเคราะห วาดวยการจายเงิน
สงเคราะหเพื่อการยังชีพสําหรับผูสูงอายุ พ.ศ. 2543 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545  

   มีแนวทางปฏิบัติและการดําเนินงานตามแผนภูมิท่ี 3 (ดูภาคผนวก ฉ) ดังนี้ 
   1. นําบัญชีผูสูงอายุท่ีไมสามารถพึ่งตนเองได ท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ไดสํารวจและจัดทําทะเบียนประวัติเบื้องตน เปรียบเทียบกับบัญชีผูสูงอายุเดิมตามบัญชีรับการถายโอน 

ในกรณีท่ีบัญชีท่ีรับการถายโอนเดิมไมถูกตองเหมาะสม และเห็นสมควรปรับปรุง แกไข ใหดําเนินการ
ปรับปรุงใหถูกตองเหมาะสม ท้ังนี้ควรมีการตรวจเยี่ยมผูรับเบี้ยยังชีพเพื่อยืนยันการมีชีวติอยู 
   2. เบิกจายเบี้ยยังชีพใหแกผูสูงอายุตามที่ระเบียบกฎหมายกําหนด 

   3. ติดตามและรายงานผลการดําเนินงาน 
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แผนภูมิท่ี 3  แสดงแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับงานดานเบี้ยยงัชีพผูสูงอาย ุ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการสํารวจจัดทําทะเบียนประวัติเบื้องตนของผูสงูอายุ 

พ่ึงตนเองได พ่ึงตนเองไมได 

 

อปท.ดําเนินการจายเบี้ยยังชีพตามขั้นตอนและ 
วิธีปฏิบัติ (ภาคผนวก ฉ) และใหเปนไปตาม   

มาตรฐานตัวชี้วัดดานรายได ขั้นพื้นฐาน ขอ 2.1.1 

และ ขอ  2.2.1 

อปท. ติดตามและรายงานผลการ 
จายเบี้ยยังชีพ  (ดูภาคผนวก ฉ) 

อปท.เสนอขออนุมติัเปลี่ยนแปลง
ผูสูงอายุเพื่อรับเบีย้ยังชีพตามขั้นตอน
และวิธีปฏิบัติ  (ดูภาคผนวก ฉ) 

อปท.ดําเนินการจายเบี้ยยังชีพตามบัญชีที่ไดรับ 

อนุมัติใหม และตามขั้นตอนและวิธีปฏิบัติ 

(ดูภาคผนวก ฉ) 

บัญชีทั้งสองเหมาะสม     

มีความถูกตองตรงกัน 
บัญชีที่สํารวจใหมไมถูกตอง
เหมาะสมตรงกับบญัชีเดิม 

ศึกษา 
เปรียบเทียบบัญชีรายช่ือ 

ตามที่ดําเนินการสํารวจกับบัญชีรายช่ือ 

ผูสูงอายุที่ไดรับเบี้ยยังชีพ 

ในปจจุบัน 
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  (2.2) การจายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการ
จายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 

   กระทรวงมหาดไทยไดออกระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจายเงินสงเคราะห
เพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 (ดูภาคผนวก ข) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อให
องคกรปกครองสวนทองถ่ินซ่ึงไดรับการถายโอนภารกิจการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ คนพิการ
และผูปวยเอดส สามารถใหการสงเคราะหผูดอยโอกาสดังกลาวไดอยางทั่วถึงมากยิง่ข้ึน โดยเฉพาะ
ในกรณีท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีจํานวนผูมีสิทธิไดรับการสงเคราะหเกินกวาจํานวนที่ไดรับ
การจัดสรรตามขอ (2.1) องคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถตั้งงบประมาณตามสถานะการคลัง
ของตนเอง หรือขอรับการสนับสนุนจากองคการบริหารสวนจังหวัด ระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ 

นี้ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 122 ตอนพิเศษ 109 ง เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2548 และมีผล
ใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2548 โดยไดกําหนดแนวทางการดําเนินงานขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ท่ี มท 0891.3/ว 3449 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 

2548 เร่ือง ซักซอมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจายเงินสงเคราะห
เพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 (ดูภาคผนวก ฉ) 

   1. คัดเลือกผูมีสิทธิไดรับการสงเคราะหเบ้ียยงัชีพผูสูงอาย ุ
    1.1 ผูบริหารทองถ่ินมอบหมายพนักงานสวนทองถ่ินใหนํารายชื่อ
ผูสูงอายุท่ีมีคุณสมบัติตามบัญชีท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินสํารวจและรายชื่อสํารองที่รับมอบ
จากสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด (ถามี) เขาที่ประชุมประชาคม
หมูบานและประชาคมตําบลสําหรับในเขตองคการบริหารสวนตําบล และประชาคมเมืองสําหรับ
ในเขตเทศบาลเพื่อใหท่ีประชุมพิจารณาจัดลําดับผูมีสิทธิไดรับการสงเคราะหเบี้ยยังชีพตามลําดับ   

ผูไดรับความเดือดรอน 
    1.2 พนักงานสวนทองถ่ินที่ไดรับมอบหมายนํารายชื่อท่ีจัดลําดับผูมี
สิทธิไดรับการสงเคราะหเบี้ยยังชีพ ขอ 1.1 มาจัดทําบัญชีรายช่ือผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะห โดยมี
รายละเอียดประกอบดวย ช่ือ-สกุล อายุ และที่อยู 
    1.3 พนักงานทองถ่ินที่ไดรับมอบหมายนําบัญชีรายช่ือผูมีสิทธิไดรับเงิน
สงเคราะห ขอ 1.2 ปดประกาศไวโดยเปดเผยเปนเวลาไมนอยกวาสิบหาวัน ณ สํานักงานขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินหรือท่ีอ่ืน  ๆตามที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินกําหนด หากไมมีผูใดคัดคานใหนํา
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บัญชีดังกลาวเสนอผูบริหารทองถ่ินพิจารณาอนุมัติ ในกรณีท่ีมีการคัดคานใหเสนอผูบริหารทองถ่ิน
แตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบกอนเสนอผูบริหารทองถ่ินพิจารณาอนุมัติหรือถอดถอนรายชื่อ 
   2. การตั้งงบประมาณ องคกรปกครองสวนทองถ่ินจะตั้งงบประมาณของ
ตนเองหรือขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองคการบริหารสวนจังหวัด ใหเปนไปตามอัตรา ดังนี้ 
    2.1 ต้ังงบประมาณเพื่อจายใหแกผูสูงอายุท่ีไดรับการสงเคราะหตาม
อัตราที่กําหนดในระเบียบกรมประชาสงเคราะห วาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพ
สําหรับผูสูงอายุ พ.ศ. 2543 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 คือ รายละ 300 บาท/เดือน 
    2.2 การตั้งงบประมาณเพื่อจายใหแกผูสูงอายุท่ีมีสิทธิไดรับการสงเคราะห
เกินกวาที่กําหนดตามขอ 2.1 จะตองไมเกินกวาสองเทาของอัตราที่กําหนดหรือไมเกินกวาหนึ่งพันบาท 

โดยใหเสนอสภาทองถ่ินพิจารณาอนุมัติและใหคํานึงถึงสถานะการคลังขององคกรปกครอง     
สวนทองถ่ิน 

   3.  การจายเงินในสวนท่ีเปนรายไดขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

3.1 ในกรณีท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินจายเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพ
ใหแกผูสูงอายุตามบัญชีรายช่ือท่ีไดรับอนุมัติจากผูบริหารทองถ่ิน ตามขอ 1.3 ในอัตราเดียวกับผูท่ี
มีสิทธิไดรับการสงเคราะหงบประมาณจากรัฐ ตามขอ 2.1 ใหสามารถดําเนินการไดโดยไมตอง
เสนอสภาทองถ่ิน 

3.2 ในกรณีท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะจายเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพ
ใหแกผูสูงอายุตามขอ 3.1 มากกวาอัตราที่รัฐกําหนด สามารถจายไดไมเกินกวาสองเทาของอัตราที่
กําหนดหรือไมเกินกวาหนึ่งพันบาท และใหเสนอสภาทองถ่ินพิจารณาอนุมัติ โดยคํานึงถึง
สถานะการคลังขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะตองจาย
สมทบใหแกผูสูงอายุท่ีไดรับเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพจากรัฐเดิมในอัตราเดียวกันดวย 

3.3 ใหพนักงานสวนทองถ่ินผูมีหนาที่ในการจายเงินดําเนินการ ดังนี้ 
1) จายเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพใหแกผูสูงอายุ เดือนละ 1 คร้ัง หรือ

จะจายปละ 2 คร้ัง คร้ังละ 6 เดือน ก็ได ท้ังนี้ใหเปนไปตามหนังสือแสดงความประสงคในการ    
รับเงินสงเคราะหของผูมีสิทธิไดรับการสงเคราะห 
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2) การจายเงินใหจายเปนเงินสดหรือโอนเขาบัญชีเงินฝากธนาคาร
ก็ได ตามหนังสือแสดงความประสงคของผูมีสิทธิไดรับการสงเคราะห และใหจายแกผูมีสิทธิ
ไดรับเงินสงเคราะหหรือผูรับมอบอํานาจตามหนังสือมอบอํานาจจากผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะห 
   4. การเก็บรักษาหลักฐานการจายหรือโอนเงิน  ใหพนักงานสวนทองถ่ินผูมีหนาที่
ในการจายเงินเก็บรักษาหลักฐานการจายหรือโอนเงินไวเพื่อรอการตรวจสอบจากหนวยงานที่เกี่ยวของ 
   5. การรายงานผลการดําเนินการ  หลังจากที่ไดมีการจายเงินใหแกผูมีสิทธิ
ไดรับเงินสงเคราะหในงวดแรกแลวใหพนักงานสวนทองถ่ินรายงานผลการดําเนินการในการ
สงเคราะหเบี้ยยังชีพใหสํานักงานทองถ่ินจังหวัดทราบ ตามแบบที่กาํหนด (ดูในภาคผนวก ฉ) 

 (3) ศูนยบริการทางสังคมผูสูงอายุ แบงออกเปน 2 ประเภท คือ ศูนยบริการทางสังคม
ผูสูงอายุท่ีเปนเอกเทศ และศูนยบริการผูสูงอายุท่ีอยูในความดูแลของสถานสงเคราะห ซ่ึงมีข้ันตอน
แนวทางการปฏิบัติในการรับผูสูงอายุเขารับบริการในศูนยฯ ตามระเบียบกรมพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการ วาดวยการใหบริการผูสูงอายุ พ.ศ. 2546 ซ่ึงขณะนี้ศูนยฯ ไดเปดใหบริการแกผูสูงอายุ
เปน 4 รูปแบบ ดังนี้ (ดูภาคผนวก ช) 

  1) การใหบริการภายในศูนย ฯ (เชาไป-เย็นกลับ) 

  2) การออกหนวยเคล่ือนที่ผูสูงอายุในชุมชน 

  3) บานพักฉุกเฉิน  

  4) การสงเสริมการดําเนินงานดานผูสูงอายุในชุมชน 
  โดยแตละศูนยฯ สามารถออกระเบียบเพิ่มเติมจากระเบียบของกรมพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการกําหนด เพื่ออํานวยความสะดวกใหแกผูสูงอายุ โดยมีแนวทางและขั้นตอนการดําเนินงาน
ดังนี้ (ดูแผนภูมิท่ี 4) 
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แผนภูมิท่ี 4  แสดงแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับศูนยบริการทางสังคมผูสูงอาย ุ
 

 สวนที่ 2  แนวทางปฏิบัติงานตามมาตรฐานนอกเหนือจากภารกิจถายโอน 

 แนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานตัวช้ีวัดข้ันพื้นฐานและขั้นพัฒนานอกเหนือจากภารกิจ    
ถายโอน (สวนที่ 1) มีแนวทางการดําเนินการดังนี้ 

 (1) ศูนยบริการชุมชนเอนกประสงคแกผูสูงอายุ ซ่ึงอยูในสวนของมาตรฐานตัวช้ีวัด   

ข้ันพัฒนาดานการสรางบริการและเครือขายเกื้อหนุน องคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถ
พจิารณาจัดตั้งข้ึนมาตามศักยภาพของแตละทองถ่ิน ดังนี้ 

  1) บทบาทหนาท่ี  

• สงเสริมการดําเนินงาน/กิจกรรมดานตางๆของผูสูงอายุในชุมชน เชน 

กิจกรรมปฏิบัติธรรมนอกสถานที่ กิจกรรมปฏิบัติธรรมภายในศูนย กิจกรรมธรรมเทศนา กิจกรรม
ในวันสําคัญ กิจกรรมออกกําลังกาย กิจกรรมกลุมเสริมรายได กิจกรรมนันทนาการ ตลอดจน
กิจกรรมของชมรมผูสูงอายุ 

• บริการใหเปนที่ต้ังของสโมสรผูสูงอายุ หรือ ชมรมผูสูงอายุ 

การติดตามประเมินผล 

อปท.รวมกับคณะกรรมการ 
สวัสดิการผูสงูอายุออกระเบียบ 

กฎเกณฑการใชศูนยบริการฯ 

รับสมัครสมาชิกผูสงูอายุ 
ที่จะใชศูนยบริการฯ 

อปท.จัดทําประชาสัมพันธ 
เก่ียวกับการใชศูนยบริการฯ 

ใชฐานขอมูลจัดประเภทจํานวน 

ผูสงูอายุที่อยูในขายการใช 
ศูนยบริการฯ 

จัดประเภทผูสูงอายุทีใ่ชบริการ 
ศูนยบริการฯ 

แนวทางการจัดกิจกรรมภายใน 

ศนูยบริการฯ 1 

2 

3 4 

5 

6 
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• ใหบริการในศูนยฯ ตามแนวทางการใหบริการภายในศูนยท่ีไดรับการ  
ถายโอนจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย เชน บริการดานสังคมสงเคราะห 
ดานการรักษาพยาบาล ดานกายบําบัด ดานอาชีวบําบัด 

• บริการใหคําปรึกษา แนะนําดานตางๆ เชน สิทธิทางกฎหมายสําหรับ
ผูสูงอายุ ตามความสนใจของผูสูงอายุ 

• บริการดานที่พักอาศัย (สถานสงเคราะห) ตามแนวทางการใหบริการภายในศนูย
ท่ีไดรับการถายโอนจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย 
  2) เปาหมาย เพื่อเปนศูนยรวมในการดําเนินกิจกรรมผูสูงอายุในเปาหมายตางๆ ดังนี้ 

• เปนสถานที่ต้ังของชมรมผูสูงอายุ หรือสโมสรผูสูงอายุ 
• เปนศูนยรวมในการจัดกิจกรรมผูสูงอายุในดานตางๆ  

• เปนการใหบริการทั้งบริการเชาไป-เย็นกลับ และบริการดานที่พักอาศัย 
  3) วิธีการดําเนินงาน  (ดูแผนภูมิท่ี 5) 

• ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปดรับสมาชิกศูนยบริการชุมชนเอนกประสงค 
แกผูสูงอายุ โดยการตรวจสอบประวัติจากฐานขอมูลผูสูงอายุ เพื่อความสะดวกในการใชบริการใน
ศูนยบริการทางสังคม 

• จดัทําทะเบียนประเภทของผูใชบริการศูนยฯ เชน 

- ประเภทสมาชิกชมรม หรือสโมสรผูสูงอายุใหผูสูงอายุเขารวมกิจกรรม
ตาง ๆ ตามความสนใจ 

- ประเภทผูสูงอายุท่ีมารวมกิจกรรมตามความสนใจโดยทั่วๆ ไป เชน 

กิจกรรมปฏิบัติธรรมนอกสถานที่ กิจกรรมปฏิบัติธรรมภายในศูนย กิจกรรมธรรมเทศนา กิจกรรม
ในวันสําคัญ กจิกรรมออกกําลังกาย กิจกรรมกลุมเสริมรายได กจิกรรมนันทนาการ เปนตน 

- ประเภทผูสูงอายุไปเชา-เย็นกลับ โดยใชแนวทางการออกระเบียบ
ข้ันตอนการปฏิบัติตามกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 

- ประเภทผูสูงอายุท่ีตองการบานพักฉุกเฉิน โดยใชแนวทางการออก
ระเบียบข้ันตอนการปฏิบัติตามกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย 
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• เสนอใหคณะกรรมการสวัสดิการสังคมผูสูงอายุพิจารณาเห็นชอบ และ
ประกาศรายชื่อผูสูงอายุประเภทตางๆ ใหทราบโดยทั่วกัน 

• ใหเจาหนาที่และบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดใหมีการ
สงเสริมกิจกรรมใหเหมาะสมกับประเภทผูสูงอายุ  

• ใหมีเจาหนาที่ของศูนยฯ ติดตามประเมินผลการใหบริการของศูนยฯ 

ตลอดจนการออกไปเยี่ยมเยียน ใหคําแนะนํา แกไขปญหาตางๆ ของผูสูงอายุท่ีอาศัยในชุมชน และ
รายงานผลการประเมินใหผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินทราบหรือพิจารณากําหนด
แนวทางใหบริการที่เหมาะสมตอไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิท่ี 5  แสดงวิธีการดาํเนินงานของศนูยบริการชุมชนอเนกประสงคแกผูสูงอาย ุ
 

 

 

อปท.รวมกับคณะกรรมการ 
สวัสดิการผูสูงอายุออกระเบียบ
กฎเกณฑการใชศูนยฯ 

ใหเจาหนาที่และบุคคลากรจัดใหมกีาร
สงเสริมกิจกรรมให 

เหมาะสมกับประเภทผูสงูอายุ 

จัดทําทะเบียนประเภทของผูใช 
บริการศูนยฯ 

เจาหนาที่ของศูนยฯ ติดตาม
ประเมินผลการใหบริการของศูนยฯ 

เปดรับสมาชิกศูนยบริการชุมชน
เอนกประสงค โดยการตรวจสอบ
ประวัติจากฐานขอมูลผูสูงอายุ 

1 

2 

3 4 

5 
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 (2) กองทุนสวัสดิการสังคมผูสูงอายุ  
 กองทุนสวัสดิการสังคมผูสูงอายุท่ีปรากฏอยูในมาตรฐานตัวช้ีวัดข้ันพัฒนาดานรายได 
ซ่ึงองคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถพิจารณาเลือกจัดทําตามศักยภาพ มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
  1) เปาหมายของการจัดตั้งกองทุนฯ เพื่อระดมทุนหรือจัดใหมีกองทุนสวัสดิการ 
ผูสูงอายุ ในดานตางๆ เชน สวัสดิการชวยเหลือคาครองชีพสําหรับผูสูงอายุท่ีไมมีรายได หรือ
พึ่งตนเองไมได ชวยเหลือฌาปนกิจ ชวยเหลือดานอาชีพ และการศึกษา 
  2) วัตถุประสงคกองทุนฯ  เพื่อเปนกองทุนสวัสดิการสังคมใหกับผู สูงอายุ 
ตามลําดับความสําคัญของปญหาใหกับผูสูงอายุท่ีพึ่งตนเองไมไดกอนจึงคอยจัดบริการใหกับ
ผูสูงอายุท่ีพึ่งตนเองไดในลําดับตอมา 
  3) วิธีการดําเนินงาน (ดูแผนภูมิท่ี 6) 

• องคกรปกครองสวนทองถ่ิน เปดเวทีประชาคมและใหทุกภาคสวนเสนอ
ความคิดเห็น เพื่อจัดหาวิธีการรณรงคใหมีกองทุนสวัสดิการผูสูงอายุ 

• แนวทางการรณรงคหาทุนสวัสดิการผูสูงอายุ เชน รับบริจาค จัดมหรสพ 

จดัทัศนศึกษาทอดผาปา จดักิจกรรมเพือ่ผูสูงอายุ เปนตน 

• องคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดทําทะเบียนประวัติ  โดยเรียงลําดับ
ความสําคัญของปญหาของผูสูงอายุ และความเดือดรอนของผูสูงอายุ โดยใชฐานขอมูลผูสูงอายุ 

• องคกรปกครองสวนทองถ่ินเสนอบัญชีรายช่ือใหคณะกรรมการสวัสดิการ
สังคม  ผูสูงอายุพจิารณาเห็นชอบ โดยแจงและประกาศใหทราบทั่วกัน 

• ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินรางระเบียบการใชจายเงินกองทุนฯ และ
เสนอใหคณะกรรมการสวัสดิการสังคมผูสูงอายุพิจารณาเห็นชอบ 

• ดําเนินการใชจายเงินกองทุนฯตามระเบียบ 

• ติดตามประเมินผลการดําเนินงานของกองทุนฯ 
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แผนภูมิท่ี 6 แสดงวิธีการดาํเนินงานของกองทุนสวัสดิการสังคมผูสูงอาย ุ
 

 (3) การประสานใหผูสูงอายุไดรับบริการสงเคราะหในการจัดการศพตามประเพณี        
มีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 
  1) ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดทําบัญชีสํารวจผูสูงอายุท่ีมีฐานะยากจน 

ตามหลักเกณฑท่ีสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติประกาศกําหนด5
 

แลวแจงบัญชีสํารวจแกพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษยจังหวัด 

 

 

 

 
5
  หมายเหตุ ปจจุบันสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ไดประกาศ 

เกณฑรายได เสนความยากจนอยูที่รายไดตํ่ากวา 1,243 บาท/คน/เดือน 

จัดทําทะเบียนประวัติผูที่ 
เหมาะสมไดรับสวัสดิการจากกองทุน

เรียงลําดับความสําคัญ 

เสนอบัญชีรายช่ือให 
คณะกรรมการสวัสดิการสังคม 
ผูสงูอายุพิจารณาเห็นชอบ 

1 

3 

2 

4 

รณรงคหาทุนในกิจกรรมตาง ๆ  เจาหนาที่ของศูนยฯ ติดตาม
ประเมินผลการใหบริการของศูนยฯ 

เปดเวทีประชาคมและใหทุก 

ภาคสวนระดมความคิดใน 

การจัดต้ังกองทุนฯ 

ดําเนินการใชจายเงินกองทุนฯ ตาม
ระเบียบ 

ติดตามประเมินผล 
7 

5 

6 
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  2) ในกรณีผูสูงอายุตามบัญชีสํารวจผูสูงอายุมีฐานะยากจน เสียชีวิต ใหผูจัดงานศพ
ผูสูงอายุ นําหลักฐานประกอบดวย 

• ใบมรณบัตรของผูสูงอายุ 
• บัตรประจําตัวประชาชนของผูยืน่คําขอ หรือบัตรอื่นๆ ท่ีทางราชการออกให 
• ทะเบียนบานของผูสูงอายุท่ีถึงแกกรรม และของผูยื่นคําขอ 

• หนังสือรับรองตามแบบ พศส.01 พรอมสําเนา 2 ชุดจากเจาพนักงาน 

ฝายปกครอง หรือกํานัน หรือผูใหญบาน หรือประธานชุมชน 

  3) ผูรับผิดชอบในการจัดงานศพยื่นคําขอตอสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษยจังหวัดภายใน 15 วัน นับตั้งแตวันออกใบมรณบัตร เพื่อรับเงินสงเคราะหในการจัดการ
ศพตามประเพณี โดยสํานักงานพัฒนาสังคมฯ ดําเนินการเบิกจายเงินสงเคราะหในการจัดการศพ 

ผูสูงอายุใหแกบุคคลที่รับผิดชอบในการจัดการศพ (ดูรายละเอียดการดําเนินงานในภาคผนวก ซ) 

 (4) แนวทางในการปฏิบัติตามมาตรฐานตัวชี้วัดอ่ืนๆ นอกเหนือจากที่กลาวมาแลว 
ท้ังมาตรฐานตัวช้ีวัดข้ันพื้นฐานและขั้นพัฒนา มีแนวทางการดําเนินงานโดยสรุป ดังนี้ 

  1) ดานสุขภาพและการรักษาพยาบาล 
• ประสานความรวมมือกับหนวยงานดานสุขภาพ เชน สาธารณสุข สถานี

อนามัย เพื่อรวมวางแผนการดําเนินงาน โดยจัดใหมีบริการใหคําแนะนํา ปรึกษา หรือใหความรู
เกี่ยวกับสุขภาพและโรคภัยไขเจ็บใหกับผูสูงอายุ เชน จัดทําองคกรปกครองสวนทองถ่ินเคลื่อนที่ 
ศูนยใหคําปรึกษา 

• จัดใหมีบริการตรวจสุขภาพประจําปใหกับผูสูงอายุทุกคน อยางนอย        
ปละ 1 คร้ัง 
  2) ดานรายได 

• จัดใหมีการจายเบ้ียยังชีพแกผูสูงอายุตามจํานวนที่กฎหมายกําหนด โดยมี
จาํนวนผูสูงอายุมากกวาที่เคยไดรับอยูเดิมจากหนวยงานที่ถายโอน 

• จดัใหมีการสงเสริมอาชีพแกผูสูงอายุ 
• สนับสนุนใหมีการจัดตั้งกองทุนสงเสริมสวัสดิการผูสูงอายุในชุมชน 
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• จดัใหมีการจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 

• จัดใหมีบริการสวนลดในรายการตางๆ สําหรับผูสูงอายุ เชน สถานที่
ทองเทีย่วหรือแหลงวัฒนธรรมทางทองถ่ิน 

  3) ดานที่พักอาศัย 
• จดัหา หรือประสานหนวยงานที่รับผิดชอบเพื่อใหบริการเครื่องนุงหมและ

ท่ีพักอาศัยแกผูสูงอายุท่ีพึ่งตนเองไมไดตามความจําเปนอยางทั่วถึง 
  4) ดานนันทนาการ 

• จดัใหมีกิจกรรมนันทนาการในวันสําคัญ 

• จัดใหมีการสงเสริมการรวมกลุมผูสูงอายุในรูปของกลุม ชมรม หรือ
สมาคมผูสูงอายุ 

• จดัใหมีการบริการจัดตั้งศูนยบริการผูสูงอายุในชุมชน 

• จดัใหมีการบริการจัดตั้งสโมสรผูสูงอายุ 
• จัดใหมีการบริการทัศนศึกษาตามความสนใจ  เชน แหลงทองเที่ยว    

ศาสนสถาน แหลงทองเที่ยวนอกสถานที่ อยางนอยปละ 1 คร้ัง 
  5) ดานความมั่นคงทางสังคม ครอบครัว ผูดูแล และการคุมครอง 

• จดัใหมีบริการเยีย่มบานผูสูงอายุ อยางนอยปละ 2 คร้ัง 
• จดัใหมีบริการดานศาสนกิจ 
• จัดใหมีบริการอํานวยความสะดวกและความปลอดภัยโดยตรงแกผูสูงอายุ

ในอาคาร สถานที่  ยานพาหนะ หรือบริการสาธารณะอื่น ๆ อาทิ ทางเดิน ทางเทา หองน้ํา เปนตน 

• จัดใหมีการสงเสริมสมาชิกในครอบครัวใหมีศักยภาพในการดูแลผูสูงอายุ
โดยการใหความรูและขอมูลแกผูดูแลผูสูงอายุเกี่ยวกับบริการตาง ๆ ท่ีเปนประโยชน 

• จดัใหมีการสงเสริมคานิยมในการอยูรวมกันกับผูสูงอายุ 
• จดัใหมีการรณรงคใหคนในครอบครัว และชุมชนเห็นคุณคาของผูสูงอายุ 
• จัดใหมีการสงเสริมใหผูสูงอายุไดอยูกับครอบครัวอยางมีคุณภาพและ

ตอเนื่องจนวาระสุดทายของชีวิต 
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  6) ดานการสรางบริการและเครือขายการเกื้อหนุน 

• จดัใหมีบริการชุมชนเคลื่อนที่ โดยองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

• จัดใหมีบริการกิจกรรมอาสาสมัครผูดูแลผูสูงอายุในเขตพื้นที่องคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 

• สรางเครือขายผูสูงอายุเพื่อใหผูสูงอายุชวยเหลือซ่ึงกันและกันในชุมชน
และกับชุมชนใกลเคียง 

• จัดใหมีบริการแมบาน โดยการจัดสงแมบานไปชวยเหลือผูสูงอายุในการ
ทํางานบาน ตางๆ 
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บทที่  6 
การเตรียมความพรอมและเงื่อนไขความสําเร็จขององคกรปกครอง 
สวนทองถิ่นในการสงเคราะหผูสงูอายุเพ่ือใหเปนไปตามมาตรฐาน 

 

6.1 เง่ือนไขความสําเร็จในการสงเคราะหผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใน
การสงเคราะหผูสูงอายุเพ่ือใหเปนไปตามมาตรฐาน 

 ปจจัยท่ีมีความสําคัญในการสงเคราะหผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไดแก  

 6.1.1 การจัดทําฐานขอมูลผูสูงอายุในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
  การจัดทําฐานขอมูลผูสูงอายุในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีความสําคัญ
อยางมาก องคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถใชฐานขอมูลผูสูงอายุเปนขอมูลในการตัดสินใจ
แกไขปญหา  การสนับสนุน และการพัฒนาในดานตางๆ ท่ี เกี่ยวของกับผูสูงอายุไดอยางมี
ประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการจายเบี้ยยังชีพ 

 6.1.2 การจายเบี้ยยังชีพ  

  องคกรปกครองสวนทองถ่ินที่มีความพรอมและมีเงินรายไดจากภาษีอากรในทองถ่ิน
เปนจํานวนมากหรือมีศักยภาพ หรือสถานะทางการคลัง สามารถจัดสรรรายไดโดยต้ังงบประมาณ
ของตนเอง เพื่อชวยเหลือเปนเบี้ยยังชีพแกผูสูงอายุตามรายชื่อในบัญชีสํารอง ซ่ึงยังไมไดรับการ
ชวยเหลือท้ังนี้เปนไปตามขัน้ตอนแนวทางที่ระเบียบกฎหมายกําหนด (ตัวช้ีวดัข้ันพัฒนา ขอ 2.2.1) 

  แนวทางการจายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ควรดําเนินการจายเบี้ยยังชีพแกผูสูงอายุโดย
วิธีการโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผูสูงอายุเปนอันดับแรก เพื่อเปนการปองกันปญหา
การทุจริต และปญหาผูสูงอายุไดรับเงินไมครบตามจํานวน หรือจายเปนรายเดือนตามความประสงค
ของผูรับ (ดูภาคผนวก ฉ) 
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 6.1.3   การจัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการผูสูงอายุ  
  ควรมีการจัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการผูสูงอายุ โดยโครงสรางคณะกรรมการ 
อาจจะประกอบดวย ผูแทนชมรม หรือกลุมผูสูงอายุ ผูแทนประชาคม ผูแทนองคกรปกครอง    
สวนทองถ่ิน และผูแทนสวนราชการที่เกี่ยวของ เพื่อใหเปนการระดมความรวมมือจัดสวัสดิการ
ผูสูงอายุ ฝายละ 3 คน เทาๆ กัน โดยทําหนาที่กําหนดหลักเกณฑ วางระเบียบการสงเคราะห
ชวยเหลือผูสูงอายุ การแกไขปญหาและการวางนโยบายการพัฒนาผูสูงอายุ การคัดเลือกผูสูงอายุ
เพื่อสงเคราะหในประเภทตางๆ เชน ผูสูงอายุพึ่งตนเองไมได ผูพิการ การชวยเหลือฌาปนกิจศพ   

การจัดสวัสดิการกองทุนผูสูงอายุ เปนตน 

 6.1.4 การจัดใหมีบุคลากรที่รับผิดชอบดานผูสูงอายุ  
  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ควรจัดใหมีบุคลากรที่มีความรูความสามารถ           

ท่ีรับผิดชอบดานผูสูงอายุ หรือนักสังคมสงเคราะหท่ีรับผิดชอบงานผูสูงอายุ รวมทั้งการสงเสริมให
มีอาสาสมัครผูดูแลผูสูงอายุ ตลอดจนการสงเสริมสโมสรผูสูงอายุ ชมรมผูสูงอายุ เพื่อดําเนิน
ภารกิจดานการสงเคราะหผูสูงอายุ 

 6.1.5 การประสานความรวมมือระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ินขางเคียง  
 ควรมีการประสานความรวมมือระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ินขางเคียง เพื่อ
กอใหเกิดศักยภาพในแนวทางเครือขายความรวมมือระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพื่อจัด
สวัสดิการดานตาง ๆ สําหรับผูสูงอายุ 

6.2 ขอเสนอแนะเกี่ยวกับเบี้ยยังชีพผูสงูอายุ 
 ในการทบทวนผลงานวิจัยเกี่ยวกับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ และจากการประชุมเชิงปฏิบัติการ
พิจารณารางมาตรฐานการสงเคราะหผูสูงอายุ ปรากฏวาการจายเบ้ียยังชีพผูสูงอายุเดือนละ 300 บาท
ในปจจุบัน ยังไมเหมาะสม และไมเพียงพอแกการยังชีพของผูสูงอายุ ซ่ึงหากพิจารณาเปรียบเทียบ
ผูสูงอายุวาเปนหนึ่งในผูดอยโอกาสเชนเดียวกับคนพิการ ผูปวยโรคเอดส จะไดรับความชวยเหลือ
เดือนละ 500 บาท ซ่ึงสูงกวาเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ เพราะฉะนั้นผูสูงอายุจึงควรไดรับการสงเคราะห
เบี้ยยังชีพไมตํ่ากวาที่กลุมผูดอยโอกาสอื่นไดรับ 
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ภาคผนวก  ก 
 (สําเนา) 

กฎกระทรวง 
กําหนดสิง่อํานวยความสะดวกในอาคาร 
สําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา 

พ.ศ. ๒๕๔๘ 

  

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ (๓) แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒  

และมาตรา ๘ (๑)  (๔)  (๕)  (๖)  (๗)  (๘)  และ  (๙)  แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 
๒๕๒๒  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. ๒๕๔๓ อันเปน
พระราชบัญญัติท่ีมีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซ่ึง  
มาตรา ๒๙  ประกอบกับมาตรา ๓๑  มาตรา ๓๕  มาตรา ๔๘  มาตรา ๔๙  และมาตรา ๕๐  ของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหง
กฎหมายรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย โดยคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุมอาคารออก
กฎกระทรวงไว  ดังตอไปนี้ 
 ขอ ๑ กฎกระทรวงนี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหกสิบวัน นับแตวันประกาศในราช
กิจจานุเบกษาเปนตนไป 

 ขอ ๒ ในกฎกระทรวงนี้ 
  “ส่ิงอํานวยความสะดวกสําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา” หมายความวา 
สวนของอาคารที่สรางขึ้น และอุปกรณอันเปนสวนประกอบของอาคารที่ติดหรือต้ังอยูภายในและ
ภายนอกอาคารเพื่ออํานวยความสะดวกในการใชอาคารสําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา 
  “ลิฟต” หมายความวา อุปกรณท่ีใชสําหรับนําคนขึ้นลงระหวางพื้นของอาคารที่
ตางระดับกัน แตไมใชบันไดเลื่อนหรือทางเลื่อน 

  “พื้นผิวตางสัมผัส” หมายความวา พื้นผิวท่ีมีผิวสัมผัสและสีซ่ึงมีความแตกตางไป
จากพื้นผิวและสีในบริเวณขางเคียง ซ่ึงคนพิการทางการมองเห็นสามารถสัมผัสได 
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  “ความกวางสุทธิ” หมายความวา ความกวางที่วัดจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งโดย
ปราศจากสิง่ใดๆ กีดขวาง 
 ขอ ๓ อาคารประเภทและลักษณะดังตอไปนี้ ตองจัดใหมีส่ิงอํานวยความสะดวกสําหรับ
ผูพิการหรือทุพพลภาพ  และคนชราตามที่กําหนดในกฎกระทรวงนี้ ในบริเวณที่เปดใหบริการแก
บุคคลทั่วไป 

  (๑) โรงพยาบาล สถานพยาบาล ศูนยบริการสาธารณสุข สถานีอนามัย อาคารที่
ทําการของราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการของรัฐที่จัดตั้งข้ึนตามกฎหมาย สถานศึกษา หอสมุด และ
พิพธิภัณฑสถานของรัฐ สถานีขนสงมวลชน เชน ทาอากาศยาน สถานีรถไฟ สถานีรถ ทาเทียบเรือ 
ท่ีมีพื้นที่สวนใดของอาคารที่เปดใหบริการแกบุคคลทั่วไปเกิน ๓๐๐ ตารางเมตร 
  (๒) สํานักงาน โรงมหรสพ โรงแรม หอประชุม สถานกีฬา ศูนยการคา 
หางสรรพสินคา ประเภทตางๆ ท่ีมีพื้นที่สวนใดของอาคารที่เปดใหบริการแกบุคคลทั่วไปเกิน      

๒,๐๐๐ ตารางเมตร  

หมวด ๑ 
ปายแสดงสิ่งอาํนวยความสะดวก 

 

 ขอ ๔ อาคารตามขอ ๓  ตองจัดใหมีปายแสดงสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผูพิการ
หรือทุพพลภาพ  และคนชรา  ตามสมควร  โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

(๑) สัญลักษณรูปผูพิการ 
(๒) เครื่องหมายแสดงทางไปสูส่ิงอํานวยความสะดวกสําหรับผูพิการหรือ

ทุพพลภาพ  และคนชรา 
(๓) สัญลักษณ  หรือตัวอักษรแสดงประเภทของสิง่อํานวยความสะดวกสําหรับ

ผูพิการหรือทุพพลภาพ  และคนชรา 
(๕) สัญลักษณรูปผูพิการ เครื่องหมายแสดงทางไปสูส่ิงอํานวยความสะดวก

สําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชราและสัญลักษณหรือตัวอักษรแสดงประเภทของสิ่ง
อํานวยความสะดวกสําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ  และคนชรา  ตามขอ ๔ ใหเปนสีขาวโดยพื้น
ปายเปนสีน้ําเงิน  หรือเปนสีน้าํเงินโดยพื้นปายเปนสีขาว 



 กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  กระทรวงมหาดไทย 

 ภาคผนวก  ก 65 

(๖) ปายแสดงสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ และ
คนชราตองมีความชัดเจน มองเห็นไดงาย ติดอยูในตําแหนงที่ไมซับซอน และตองจัดใหมีแสง
สวางเปนพิเศษทั้งกลางวันและกลางคืน 

หมวด ๒ 

ทางลาดและลฟิต 
    

 ขอ ๗ อาคารตามขอ ๓ หากระดับพื้นภายในอาคาร  หรือระดับพื้นภายในอาคารกับ
ภายนอกอาหาร  หรือระดับพื้นทางเดินภายนอกอาคารมีความตางระดับกันเกิน ๒๐ มิลลิเมตร  ให
มีทางลาดหรือลิฟตระหวางพื้นที่ตางระดับกัน  แตถามีความตางระดับกันไมเกิน  ๒๐  มิลลิเมตร  
ตองปาดมุมพื้นสวนที่ตางระดับกันไมเกิน ๔๕ องศา 
 ขอ ๘ ทางลาดใหมีลักษณะ  ดังตอไปนี้ 

(๑) พื้นผิวทางลาดตองเปนวัสดุท่ีไมล่ืน 

(๒) พื้นผิวของจุดตอเนื่องระหวางพื้นกับทางลาดตองเรยีบไมสะดุด 

(๓) ความกวางสุทธิไมนอยกวา ๙๐๐ มิลลิเมตร ในกรณีท่ีทางลาดมีความยาว
ของทุกชวงรวมกันตั้งแต  ๖,๐๐๐ มิลลิเมตร ข้ึนไป  ตองมีความกวางสุทธิไมนอยกวา ๑,๕๐๐ 

มิลลิเมตร 
(๔) มีพื้นที่หนาทางลาดเปนที่วางยาวไมนอยกวา ๑,๕๐๐ มิลลิเมตร 
(๕) ทางลาดตองมีความลาดชันไมเกิน ๑ : ๑๒ และมีความยาวชวงละไมเกิน   

๖,๐๐๐ มิลลิเมตร ในกรณีท่ีทางลาดยาวเกิน ๖,๐๐๐ มิลลิเมตร  ตองจัดใหมีชานพักยาวไมนอยกวา 
๑,๕๐๐ มิลลิเมตร  ค่ันระหวางแตละชวงของทางลาด 

(๖) ทางลาดดานที่ไมมีผนังกั้นใหยกขอบสูงจากพื้นผิวของทางลาดไมนอยกวา 
๕๐ มิลลิเมตร  และมีราวกันตก 

(๗) ทางลาดที่มีความยาวตั้งแต ๒,๕๐๐ มิลลิเมตร  ข้ึนไป  ตองมีราวจับทั้งสอง
ดานโดยมีลักษณะ  ดังตอไปนี้ 

(ก) ทําดวยวัตถุเรียบ  มีความมั่นคงแข็งแรง  ไมเปนอันตรายในการจับ
และไมล่ืน 
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(ข) มีลักษณะกลม โดยมีเสนผานศูนยกลางไมนอยกวา ๓๐ มิลลิเมตร    
แตไมเกิน ๔๐ มิลลิเมตร 

(ค) สูงจากพื้นไมนอยกวา ๘๐๐ มิลลิเมตร แตไมเกิน ๙๐๐ มิลลิเมตร 
(ง) ราวจับดานที่อยูติดผนังใหมีระยะหางจากผนังไมนอยกวา ๕๐ มิลลิเมตร 

มีความสูงจากจุดยึดไมนอยกวา ๑๒๐ มิลลิเมตร และผนังบริเวณราวจับตองเปนผนังเรียบ 
(จ) ราวจับตองยาวตอเนื่อง และสวนที่ยึดติดกับผนังจะตองไมกีดขวาง

หรือเปนอุปสรรคตอการใชของคนพิการทางการมองเห็น 

(ฉ) ปลายของราวจับใหยื่นเลยจากจุดเริ่มตนและจุดส้ินสุดของทางลาดไม
นอยกวา ๓๐๐ มิลลิเมตร 

(๘) มีปายแสดงทิศทาง ตําแหนง หรือหมายเลขชั้นของอาคารที่คนพิการ
ทางการมองเห็นและคนชราสามารถทราบความหมายได ต้ังอยูบริเวณทางขึ้นและทางลงของทาง
ลาดที่เชื่อมระหวางชั้นของอาคาร 

(๙) ใหมีสัญลักษณรูปผูพิการติดไวในบริเวณทางลาดที่จัดไวใหแกผูพิการหรือ
ทุพพลภาพและคนชรา 
 ขอ ๙ อาคารตามขอ ๓ ท่ีมีจํานวนชั้นตั้งแตสองชั้นข้ึนไปตองจัดใหมีลิฟตหรือทางลาด
ท่ีผูพิการหรือทุพพลภาพ  และคนชราใชไดระหวางชั้นของอาคาร ลิฟตท่ีผูพิการหรือทุพพลภาพ  

และคนชราใชไดตองสามารถขึ้นลงไดทุกชั้น  มีระบบควบคุมลิฟตท่ีผูพิการหรือทุพพลภาพ  และ
คนชราสามารถควบคุมไดเอง ใชงานไดอยางปลอดภัย และจัดไวในบริเวณที่ผูพิการหรือทุพพลภาพ  

และคนชราสามารถใชไดสะดวก ใหมีสัญลักษณรูปผูพิการติดไวท่ีชองประตูดานนอกของลิฟตท่ี
จดัไวใหผูพิการหรือทุพพลภาพและคนชราใชได 
 ขอ ๑๐ ลิฟตท่ีผูพิการหรือทุพพลภาพ  และคนชราใชไดท่ีมีลักษณะเปนหองลิฟตตองมี
ลักษณะ  ดงัตอไปนี้ 

(๑) ขนาดของหองลิฟตตองมีความกวางไมนอยกวา ๑,๐๐๐ มิลลิเมตร  และ
ยาวไมนอยกวา ๑,๔๐๐ มิลลิเมตร 

(๒) ชองประตูลิฟตตองมีความกวางสุทธิไมนอยกวา ๙๐๐ มิลลิเมตร  และตอง
มีระบบแสงเพือ่ปองกันไมใหประตูลิฟตหนีบผูโดยสาร 
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(๓) มีพื้นผิวตางสัมผัสบนพื้นบริเวณหนาประตูลิฟตกวาง ๓๐๐ มิลลิเมตร  และ
ยาว ๙๐๐ มิลลิเมตร  ซ่ึงอยูหางจากประตูลิฟตไมนอยกวา ๓๐๐ มิลลิเมตร แตเกิน ๖๐๐ มิลลิเมตร 

(๔) ปุมกดเรียกลิฟต  ปุมบังคับลิฟต  และปุมสัญญาณแจงเหตุฉุกเฉินตองมี
ลักษณะ  ดังตอไปนี้ 

(ก) ปุมลางสุดอยูสูงจากพื้นไมนอยกวา ๙๐๐ มิลลิเมตร ปุมบนสุดอยูสูง
จากพื้นไมเกินกวา ๑,๒๐๐ มิลลิเมตร  และหางจากมุมภายในหองลิฟตไมนอยกวา ๔๐๐ มิลลิเมตร  
ในกรณีท่ีหองลิฟตมีขนาดกวางและยาวนอยกวา ๑,๕๐๐ มิลลิเมตร 

(ข) มีขนาดเสนผานศูนยกลางไมนอยกวา ๒๐ มิลลิเมตร มีอักษรเบรลล
กํากับไวทุกปุม  เมื่อกดปุมจะตองมีเสียงดังและมีแสง 

(ค) ไมมีส่ิงกีดขวางบริเวณที่กดปุมลิฟต 
(๕) มีราวจับโดยรอบภายในลิฟต  โดยราวมีลักษณะตามที่กําหนดในขอ ๘(๗)  

(ก)  (ข)  (ค)  และ  (ง) 
(๖) มีตัวเลขและเสียงบอกตําแหนงชั้นตางๆ เมื่อลิฟตหยุด  และขึ้นหรือลง 
(๗) มีปายแสดงหมายเลขชั้นและแสดงทิศทางบริเวณโถงหนาประตูลิฟต และ

ติดอยูในตําแหนงที่เห็นไดชัดเจน 

(๘) ในกรณีท่ีลิฟตขัดของใหมีเสียงและแสงไฟเตือนภัยเปนไฟกะพริบสีแดง          
เพื่อใหคนพิการทางการมองเห็นและคนพิการทางการไดยินทราบ  และใหมีไปกะพริบสีเขียวเปน
สัญญาณใหคนพิการทางการไดยิน ไดทราบวาผูท่ีอยูขางนอกรับทราบแลววาลิฟตขัดของและ
กาํลังใหความชวยเหลืออยู 

(๙) มีโทรศัพทแจงเหตุฉุกเฉินภายในลิฟตซ่ึงสามารถติดตอกับภายนอกได  
โดยตองอยูสูงจากพื้นไมนอยกวา ๙๐๐  มิลลิเมตร  แตไมเกิน ๑,๒๐๐  มิลลิเมตร 

(๑๐) มีระบบการทํางานที่ทําใหลิฟตเล่ือนมาอยูตรงท่ีจอดชั้นระดับพื้นดินและ
ประตูลิฟตตองเปดโดยอัตโนมัติเมื่อไฟฟาดับ 
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หมวด ๓ 

บันได 

 

 ขอ ๑๑ อาคารตามขอ ๓ ตองจัดใหมีบันไดที่ผูพิการหรือทุพพลภาพ  และคนชราใชได
อยางนอยช้ันละ ๑ แหง  โดยตองมีลักษณะ  ดังตอไปนี้ 

(๑) มีความกวางสุทธิไมนอยกวา  ๑,๕๐๐  มิลลิเมตร 
(๒) มีชานพักทุกระยะในแนวดิ่งไมเกิน ๒,๐๐๐ มิลลิเมตร 
(๓) มีราวบันไดทั้งสองขาง  โดยใหราวมีลักษณะตามที่กําหนดในขอ ๘ (๗) 

(๔) ลูกตั้งสูงไมเกิน ๑๕๐ มิลลิเมตร ลูกนอนเมื่อหักสวนที่ข้ึนบันไดเหลื่อมกัน
ออกแลวเหลือความกวางไมนอยกวา ๒๘๐ มิลลิเมตร และมีขนาดสม่ําเสมอตลอดชวงบันได       

ในกรณีท่ีข้ันบันไดเหลื่อมกันหรือมีจมูกบันไดใหมีระยะเหลื่อมกันไดไมเกิน ๒๐  มิลลิเมตร 
(๕) พื้นผิวของบันไดตองใชวัสดุท่ีไมล่ืน 
(๖) ลูกตั้งบันไดหามเปดเปนชองโลง 
(๗) มีปายแสดงทิศทาง ตําแหนง หรือหมายเลขชั้นของอาคารที่คนพิการ

ทางการมองเห็นและคนชราสามารถทราบความหมายได ต้ังอยูบริเวณทางขึ้นและทางลงของ
บันไดที่เชื่อมระหวางชั้นของอาคาร 

หมวด ๔ 

ท่ีจอดรถ 

 

 ขอ ๑๒ อาคารตามขอ ๓ ตองจัดใหมีท่ีจอดรถสําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ และ
คนชราอยางนอยตามอัตราสวน  ดังนี้ 

(๑) ถาจํานวนที่จอดรถตั้งแต ๑๐ คัน แตไมเกิน ๕๐ คัน ใหมีท่ีจอดรถสําหรับ
ผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชราอยางนอย ๑ คัน 

(๒) ถาจํานวนที่จอดรถตั้งแต ๕๑ คัน แตไมเกิน ๑๐๐ คัน ใหมีท่ีจอดรถ
สําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชราอยางนอย ๒ คัน 
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(๓) ถาจํานวนที่จอดรถตั้งแต ๑๐๑ คัน ข้ึนไป ใหมีท่ีจอดรถสําหรับผูพิการ
หรือทุพพลภาพและคนชราอยางนอย ๒ คัน และเพิ่มข้ึนอีก ๑ คัน สําหรับทุกๆ จํานวนรถ ๑๐๐ คัน
ท่ีเพิ่มข้ึนเศษของ ๑๐๐ คัน ถาเกินกวา ๕๐ คัน ใหคิดเปน ๑๐๐ คัน 

 ขอ ๑๓ ท่ีจอดรถสําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชราใหจัดไวใกลทางเขาออก
อาคารใหมากที่สุด  มีลักษณะไมขนานกับทางเดินรถ  มีพื้นผิวเรียบ  มีระดับเสมอกัน  และมี
สัญลักษณรูปผูพิการนั่งเกาอี้ลออยูบนพื้นของที่จอดรถดานที่ติดกับทางเดินรถ มีขนาดกวาง        
ไมนอยกวา ๙๐๐ มิลลิเมตร  และยาวไมนอยกวา ๙๐๐ มิลลิเมตร และมีปายขนาดกวางไมนอยกวา 
๓๐๐ มิลลิเมตร และยาวไมนอยกวา ๓๐๐ มิลลิเมตร ติดอยูสูงจากพื้นไมนอยกวา ๒,๐๐๐ มิลลิเมตร  
ในตําแหนงที่เห็นไดชัดเจน 

 ขอ ๑๔ ท่ีจอดรถสําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชราตองเปนพื้นที่ส่ีเหล่ียมผืนผา
กวางไมนอยกวา ๒,๔๐๐ มิลลิเมตร  และยาวไมนอยกวา ๖,๐๐๐ มิลลิเมตร  และจัดใหมีท่ีวางขางที่
จอดรถกวางไมนอยกวา ๑,๐๐๐ มิลลิเมตร  ตลอดความยาวของที่จอดรถ โดยท่ีวางดังกลาวตองมี
ลักษณะพื้นผิวเรียบและมีระดับเสมอกับที่จอดรถ 

หมวด ๕ 

ทางเขาอาคาร  ทางเดินระหวางอาคาร  และทางเชื่อมระหวางอาคาร 
 

 

 ขอ ๑๕ อาคารตามขอ ๓  ตองจัดใหมีทางเขาอาคารเพื่อใหผูพิการหรือทุพพลภาพ  และ
คนชราเขาใชไดโดยมีลักษณะ  ดังตอไปนี้ 

(๑) เปนพื้นผิวเรียบเสมอกัน ไมล่ืน ไมมีส่ิงกีดขวาง หรือสวนของอาคารยื่นลํ้า
ออกมาเปนอุปสรรคหรืออาจทําใหเกิดอันตรายตอผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา 

(๒) อยูในระดับเดียวกับพื้นถนนภายนอกอาคารหรือพื้นลานจอดรถ ในกรณี
ท่ีอยูตางระดับตองมีทางลาดที่สามารถขึ้นลงไดสะดวก และทางลาดนี้ใหอยูใกลท่ีจอดรถ 

 ขอ ๑๖ ในกรณีท่ีมีอาคารตามขอ ๓ หลายอาคารอยูภายในบริเวณเดียวกันที่มีการใช
อาคารรวมกัน  จะมีร้ัวลอมหรือไมก็ตาม  ตองจัดใหมีทางเดินระหวางอาคารนั้น   และจากอาคาร
แตละอาคารนั้นไปสูทางสาธารณะ  ลานจอดรถหรืออาคารที่จอดรถ 
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  ทางเดินตามวรรคหนึ่งตองมีลักษณะ  ดังตอไปนี้ 
(๑) พื้นทางเดินตองเรียบ ไมล่ืน และมีความกวางสุทธิไมนอยกวา ๑,๕๐๐ 

มิลลิเมตร 
(๒) หากมีทอระบายน้ําหรือรางระบายน้ําบนพื้นตองมีฝาปดสนิท  ถาฝาเปด

แบบตะแกรงหรือแบบรู  ตองมีขนาดของชองตะแกรงหรือเสนผานศูนยกลางของรูกวางไมเกิน 

๑๓ มิลลิเมตร  แนวรองหรือแนวของรางจะตองขวางกับแนวทางเดิน 

(๓) ในบริเวณที่เปนทางแยกหรือทางเลี้ยวใหมีพื้นผิวตางสัมผัส 

(๔) ในกรณีท่ีมีส่ิงกีดขวางที่จําเปนบนทางเดิน  ตองจัดใหอยูในแนวเดียวกัน  

โดยไมกีดขวางทางเดิน  และจัดใหมีพื้นผิวตางสัมผัสหรือมีการกั้นเพื่อใหทราบกอนถึงส่ิงกีดขวาง 
และอยูหางสิ่งกีดขวางไมนอยกวา ๓๐๐ มิลลิเมตร 

(๕) ปายหรือส่ิงอื่นใดที่แขวนอยูเหนือทางเดิน  ตองมีความสูงจากพื้นทางเดิน
ไมนอยกวา ๒,๐๐๐ มิลลิเมตร 

(๖) ในกรณีท่ีพื้นทางเดินกับพื้นถนนมีระดับตางกัน  ใหมีพื้นลาดที่มีความ
ลาดชันไมเกิน ๑:๑๐  

 ขอ ๑๗ อาคารตามขอ ๓ ท่ีมีทางเชื่อมระหวางอาคาร  ตองมีผนังหรือราวกันตกทั้งสองดาน  

โดยมีราวจับซ่ึงมีลักษณะตามขอ ๘ (๗)  (ก)  (ข)  (ค)  (ง)  และ (จ)  ท่ีผนังหรือราวกันตกนั้น  และ
มีทางเดินซ่ึงมีลักษณะตามขอ ๑๖  (๑)  (๒)  (๓)  (๔)  และ (๕) 

 

หมวด ๖ 

ประตู 
 

 ขอ ๑๘ ประตูของอาคารตามขอ ๓  ตองมีลักษณะ  ดังตอไปนี้ 
(๑) เปดปดไดงาย 
(๒) หากมีธรณีประตู ความสูงของธรณีประตูตองไมเกินกวา ๒๐ มิลลิเมตร 

และใหขอบทั้งสองดานมีความลาดเอียงไมเกิน ๔๕ องศา เพื่อใหเกาอี้ลอหรือผูพิการหรือทุพพลภาพ 

และคนชราที่ใชอุปกรณชวยเดินสามารถขามไดสะดวก 

(๓) ชองประตูตองมีความกวางสุทธิไมนอยกวา ๙๐๐ มิลลิเมตร 
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(๔) ในกรณีท่ีประตูเปนแบบบานเปดผลักเขาออก เมื่อเปดออกสูทางเดินหรือ
ระเบียงตองมีพื้นที่วางขนาดกวางไมนอยกวา ๑,๕๐๐ มิลลิเมตร และยาวไมนอยกวา ๑,๕๐๐ มิลลิเมตร 

(๕) ในกรณีท่ีประตูเปนแบบบานเลื่อนหรือแบบบานเปดใหมีมือจับที่มีขนาด
เทากับราวจับตามขอ ๘  (๗)  (ข) ในแนวดิ่งทั้งดานในและดานนอกของประตูซ่ึงมีปลายดานบน
สูงจากพื้นไมนอยกวา ๑,๐๐๐ มิลลิเมตร  และปลายดานลางไมเกิน ๘๐๐ มิลลิเมตร ในกรณีท่ีเปน
ประตูบานเปดออกใหมีราวจับตามแนวนอนดานในประตู และในกรณีท่ีเปนประตูบานเปดเขาใหมี
ราวจับตามแนวนอนดานนอกประตู  ราวจับดังกลาวใหสูงจากพื้นไมนอยกวา ๘๐๐ มิลลิเมตร  แต
ไมเกิน ๙๐๐ มิลลิเมตร  ยาวไปตามความกวางของประตู 

(๖)  ในกรณีท่ีประตูเปนกระจกหรือลูกฟกเปนกระจก ใหติดเครื่องหมายหรือ
แถบสีท่ีสังเกตเห็นไดชัด 

(๗) อุปกรณเปดปดประตูตองเปนชนิดกานบิดหรือแกนผลัก อยูสูงจากพื้น    

ไมนอยกวา ๑,๐๐๐ มิลลิเมตร  แตไมเกิน ๑,๒๐๐ มิลลิเมตร ประตูตามวรรคหนึ่งตองไมติดตั้ง
อุปกรณชนิดที่บังคับใหบานประตูปดไดเอง ท่ีอาจทําใหประตูหนีบหรือกระแทกผูพิการหรือ
ทุพพลภาพ  และคนชรา 
 ขอ ๑๙ ขอกําหนดตามขอ ๑๘ ไมใชบังคับกับประตูหนีไปและประตูเปดปดโดยใช
ระบบอัตโนมัติ 

หมวด ๗ 

หองสวม 

 

 ขอ ๒๐ อาคารตามขอ ๓ ท่ีจัดใหมีหองสวมสําหรับบุคคลทั่วไป  ตองจัดใหมีหองสวม
สําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ  และคนชราเขาใชไดอยางนอย ๑ หองในหองสวมนั้นหรือจะ
จดัแยกออกมาอยูในบริเวณเดียวกันกับหองสวมสําหรับบุคคลทั่วไปก็ได 
 สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงตามกฎหมายวาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  ตองจัดใหมี
หองสวมสําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ  และคนชราเขาใชไดอยางนอย ๑ หอง 
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 ขอ ๒๑ หองสวมสําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ  และคนชรา ตองมีลักษณะ  ดังตอไปนี้ 
(๑) มีพื้นที่วางภายในหองสวมเพื่อใหเกาอี้ลอสามารถหมุนตัวกลับได ซ่ึงมี

เสนผานศูนยกลางไมนอยกวา ๑,๕๐๐ มิลลิเมตร 
(๒) ประตูของหองที่ต้ังโถสวมเปนแบบบานเปดออกสูภายนอก โดยตองเปด

คางไดไมนอยกวา ๙๐ องศา หรือเปนแบบบานเลื่อน และมีสัญลักษณรูปผูพิการติดไวท่ีประตู
ดานหนาหองสวม ลักษณะของประตูนอกจากที่กลาวมาขางตน ใหเปนไปตามที่กาํหนดในหมวด ๖ 

(๓) พื้นหองสวมตองมีระดับเสมอกับพื้นภายนอก ถาเปนพื้นตางระดับตองมี
ลักษณะเปนทางลาดตามหมวด ๒ และวัสดุปูพื้นหองสวมตองไมล่ืน 

(๔) พื้นหองสวมตองมีความลาดเอียงเพียงพอไปยังชองระบายน้ําทิ้ง เพื่อท่ีจะ
ไมใหมีน้ําขังบนพื้น 

(๕) มีโถสวมชนิดนั่งราบ  สูงจากพื้นไมนอยกวา ๔๕๐ มิลลิเมตร  แตไมเกิน 

๕๐๐ มิลลิเมตร  มีพนักพิงหลังที่ใหผูพิการหรือทุพพลภาพ  และคนชราที่ไมสามารถนั่งทรงตัวไดเอง
ใชพิงไดและที่ปลอยน้ําเปนชนิดคันโยก  ปุมกดขนาดใหญหรือชนิดอื่นที่ผูพิการหรือทุพพลภาพ  

และคนชราสามารถใชไดอยางสะดวก  มีดานขางดานหนึ่งของโถสวมอยูชิดผนัง  โดยมีระยะหาง
วดัจากกึ่งกลางโถสวมถึงผนังไมนอยกวา ๔๕๐ มิลลิเมตร แตไมเกิน ๕๐๐ มิลลิเมตร  ตองมีราวจับ
ท่ีผนัง  สวนดานที่ไมชิดผนังใหมีท่ีวางมากพอที่ผูพิการหรือทุพพลภาพ  และคนชราที่นั่งเกาอี้ลอ
สามารถเขาไปใชโถสวมไดโดยสะดวก  ในกรณีท่ีดานขางของโถสวมทั้งสองดานอยูหางจากผนัง
เกิน ๕๐๐ มิลลิเมตร  ตองมีราวจับที่มีลักษณะ (๗) 

(๖) มีราวจับบริเวณดานที่ชิดผนังเพื่อชวยในการพยุงตัว เปนราวจับในแนวนอน
และแนวดิ่งโดยมีลักษณะ ดังตอไปนี้ 
   (ก) ราวจับในแนวนอนมีความสูงจากพื้นไมนอยกวา ๖๕๐ มิลลิเมตร แต
ไมเกิน ๗๐๐ มิลลิเมตร และใหยื่นลํ้าออกมาจากดานหนาโถสวมอีกไมนอยกวา ๒๕๐ มิลลิเมตร 
แตไมเกิน ๓๐๐ มิลลิเมตร 
   (ข) ราวจับในแนวดิ่งตอจากปลายของราวจับในแนวนอน ดานหนาโถสวม
มีความยาววัดจากปลายของราวจับในแนวนอนขึ้นไปอยางนอย ๖๐๐ มิลลิเมตร ราวจับตาม (๖)  (ก)  
และ (ข)  อาจเปนราวตอเนื่องกันก็ได 
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(๗) ดานขางโถสวมดานที่ไมชิดผนังใหมีราวจับติดผนังแบบพับเก็บไดใน
แนวราบ เมื่อกางออกใหมีระบบล็อกที่ผูพกิารหรือทุพพลภาพ  และคนชราสามารถปลดล็อกไดงาย  
มีระยะหางจากขอบของโถสวมไมนอยกวา ๑๕๐ มิลลิเมตร  แตไมเกิน ๒๐๐ มิลลิเมตร และมี
ความยาวไมนอยกวา ๕๕๐ มิลลิเมตร 

(๘) นอกเหนือจากราวจับตาม (๖) และ (๗) ตองมีราวจับเพื่อนําไปสูสุขภัณฑ
อ่ืนๆ ภายในหองสวม มีความสูงจากพื้นไมนอยกวา ๘๐๐ มิลลิเมตร  แตไมเกิน ๙๐๐ มิลลิเมตร 

(๙) ติดตั้งระบบสัญญาณแสงและสัญญาณเสียงใหผูท่ีอยูภายนอกแจงภัยแก   
ผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา และระบบสัญญาณแสงและสัญญาณเสียงใหผูพิการหรือ      
ทุพพลภาพ และคนชราสามารถแจงเหตุหรือเรียกหาผูชวยในกรณีท่ีเกิดเหตุฉุกเฉินไวในหองสวม 

โดยมีปุมกดหรือปุมสัมผัสใหสัญญาณทาํงานซึ่งติดตั้งอยูในตําแหนงที่ผูพกิารหรือทุพพลภาพ และ
คนชราสามารถใชงานไดสะดวก 

(๑๐) มีอางลางมือโดยมีลักษณะ ดังตอไปนี้ 
(ก) ใตอางลางมือดานที่ติดผนังไปจนถึงขอบอางเปนที่วาง เพื่อใหเกาอี้

ลอสามารถสอดเขาไปได โดยขอบอางอยูหางจากผนังไมนอยกวา ๔๕๐ มิลลิเมตร และตองอยูใน
ตําแหนงที่ผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชราเขาประชิดไดโดยไมมีส่ิงกีดขวาง 

(ข) มีความสูงจากพื้นถึงขอบบนของอางไมนอยกวา ๗๕๐ มิลลิเมตร แต
ไมเกิน ๘๐๐ มิลลิเมตร และมีราวจับในแนวนอนแบบพับเก็บไดในแนวดิ่งทั้งสองขางของอาง 

(ค) กอกน้ําเปนชนิดกานโยกหรือกานกดหรือกานหมุนหรือระบบ
อัตโนมัติ 

 ขอ ๒๒ ในกรณีท่ีหองสวมสําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชราอยูภายในหองสวม
ท่ีจดัไวสําหรับบุคคลทั่วไป  และมีทางเขากอนถึงหองสวม  ตองจัดใหหองสวมสําหรับผูพิการหรอื
ทุพพลภาพ  และคนชราอยูในตําแหนงที่ผูพิการหรือทุพพลภาพ  และคนชราสามารถเขาถึงได
โดยสะดวก หองสวมสําหรับบุคคลทั่วไปตามวรรคหนึ่ง หากไดจัดสําหรับผูชายและผูหญิง
ตางหากจากกันใหมีอักษรเบรลลแสดงใหรูวาเปนหองสวมชายหรือหญิงติดไวท่ีผนังขางทางเขาใน
ตําแหนงที่สามารถสัมผัสไดดวย 
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 ขอ ๒๓ ในกรณีท่ีเปนหองสวมสําหรับผูชายท่ีมิใชหองสวมสําหรับผูพิการหรือทุพพล
ภาพและคนชราตามขอ ๒๐ และขอ ๒๑ ใหมีท่ีถายปสสาวะที่มีระดับเสมอพื้นอยางนอย ๑ ท่ี โดย
มีราวจับในแนวนอนอยูดานบนของที่ถายปสสาวะยาวไมนอยกวา ๕๐๐ มิลลิเมตร  แตไมเกิน ๖๐๐ 

มิลลิเมตร  มีความสูงจากพื้นไมนอยกวา ๑,๒๐๐ มิลลิเมตร  แตไมเกิน ๑,๓๐๐ มิลลิเมตร  และมี
ราวจับดานขางของที่ถายปสสาวะทองสองขาง  มีความสูงจากพื้นไมนอยกวา ๘๐๐ มิลลิเมตร แต
ไมเกิน ๑,๐๐๐ มิลลิเมตร ซ่ึงยื่นออกมาจากผนังไมนอยกวา ๕๕๐ มิลลิเมตร  แตไมเกิน ๖๐๐ 

มิลลิเมตร 
 ขอ ๒๔ ราวจับหองสวมใหมีลักษณะตามที่กาํหนดในขอ ๘ (๗)  (ก) และ (ข) 

 

หมวด ๘ 

พื้นผิวตางสัมผัส 

           

 ขอ ๒๕ อาคารตามขอ ๓  ตองจัดใหมีพื้นผิวตางสัมผัสสําหรับคนพิการทางการมองเห็น
ท่ีพื้นบริเวณตางระดับที่มีระดับตางกันเกิน ๒๐๐ มิลลิเมตร  ท่ีทางขึ้นและทางลงของทางลาดหรือ
บันไดที่พื้นดานหนาและดานหลังประตูทางเขาอาคาร  และที่พื้นดานหนาของประตูหองสวม  โดย
มีขนาดกวาง ๓๐๐ มิลลิเมตร  และมีความยาวเทากับและขนานไปกับความกวางของชองทางเดิน
ของพื้นตางระดับทางลาด  บันได  หรือประตู  และขอบของพื้นผิวตางสัมผัสอยูหางจากจุดเริ่มตน
ของทางขึ้นหรือทางลงของพื้นตางระดับ  ทางลาด  บันได  หรือประตูไมนอยกวา ๓๐๐ มิลลิเมตร  
แตไมเกิน ๓๕๐ มิลลิเมตร 
 ในกรณีของสถานีขนสงมวลชน ใหขอบนอกของพื้นผิวตางสัมผัสอยูหางจากขอบของ
ชานชาลาไมนอยกวา ๖๐๐ มิลลิเมตร  แตไมเกินกวา ๖๕๐ มิลลิเมตร 
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หมวด ๙ 

โรงมหรสพ  หอประชุม  และโรงแรม 

               

 ขอ ๒๖ อาคารตามขอ ๓ ท่ีเปนโรงมหรสพหรือหอประชุมตองจัดใหมีพื้นที่เฉพาะ
สําหรับเกาอี้ลออยางนอยหนึ่งที่ทุกๆ จํานวน ๑๐๐ ท่ีนั่ง  โดยพื้นที่เฉพาะนี้เปนพื้นที่ราบขนาด
ความกวางไมนอยกวา ๙๐๐ มิลลิเมตร และความยาวไมนอยกวา ๑,๔๐๐ มิลลิเมตร ตอหนึ่งที่อยู   
ในตําแหนงที่เขาออกได 
 ขอ ๒๗ อาคารตามขอ ๓ ท่ีเปนโรงแรมที่มีหองพักตั้งแต ๑๐๐ หอง  ข้ึนไป  ตองจัดใหมี
หองพักที่ผูพิการหรือทุพพลภาพ  และคนชราเขาใชไดไมนอยกวาหนึ่งหองตอจํานวนหองพัก     

ทุก ๑๐๐ หอง  โดยหองพักดังกลาวตองมีสวนประกอบและมีลักษณะ  ดังตอไปนี้ 
(๑) อยูใกลบันไดหรือบันไดหนีไฟหรือลิฟตดับเพลิง 
(๒) ภายในหองพักตองจัดใหมีสัญญาณบอกเหตุหรือเตือนภัยท้ังสัญญาณที่

เปนเสียงและแสงและระบบสั่นสะเทือนติดตั้งบริเวณที่นอนในกรณีเกิดอัคคีภัยหรือเหตุอันตราย
อยางอื่น เพื่อใหผูท่ีอยูภายในหองพักทราบ และมีสวิตซสัญญาณแสงและสวิตซสัญญาณเสียง    
แจงภัยหรือเรียกใหผูท่ีอยูภายนอกทราบวามีคนอยูในหองพัก 

(๓) มีแผนผังตางสัมผัสของอาคารในชั้นที่มีหองพักที่ผูพิการหรือทุพพลภาพ 

และคนชราเขาใชได มีอักษรเบรลลแสดงตําแหนงของหองพัก บันไดหนีไฟ และทิศทางไปสู
บันไดหนีไฟโดยติดไวท่ีกึ่งกลางบานประตูดานในและอยูสูงจากพื้นไมนอยกวา ๑,๓๐๐ มิลลิเมตร            
แตไมเกิน ๑,๗๐๐มิลลิเมตร 

 (๔) มีสัญลักษณรูปผูพิการติดไวท่ีประตูดานหนาหองพักสําหรับผูพิการหรือ
ทุพพลภาพ และคนชรา 
 ขอ ๒๘ หองพักในโรงแรมที่สําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา ตองมีท่ีอาบน้ํา
ซ่ึงเปนแบบฝกบัวหรือแบบอางอาบน้ําโดยมีลักษณะ  ดังตอไปนี้ 
  (๑) ท่ีอาบน้ําแบบฝกบัว 
   (ก) มีพื้นที่วางขนาดความกวางไมนอยกวา ๑,๑๐๐ มิลลิเมตร และความยาว
ไมนอยกวา ๑,๒๐๐ มิลลิเมตร 
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   (ข) มีท่ีนัง่สําหรับอาบน้ําที่มีความสูงจากพื้นไมนอยกวา ๔๕๐ มิลลิเมตร       
แตไมเกิน ๕๐๐ มิลลิเมตร 
   (ค) มีราวจับในแนวนอนที่ดานขางของที่นั่ง มีความสูงจากพื้นไมนอย
กวา ๖๕๐ มิลลิเมตร  แตไมเกิน ๗๐๐ มิลลิเมตร  และยาวไมนอยกวา ๖๕๐ มิลลิเมตร แตไมเกิน 

๗๐๐ มิลลิเมตรและมีราวจับในแนวดิ่งตอจากปลายของราวจับในแนวนอน  และมีความยาวจาก
ปลายของราวจับในแนวนอนขึ้นไปอยางนอย ๖๐๐ มิลลิเมตร 
  (๒) ท่ีอาบน้ําแบบอางอาบน้ํา 
   (ก) มีราวจับในแนวดิ่งอยูหางจากผนังดานหัวอางอาบน้ํา ๖๐๐ มิลลิเมตร 
โดยปลายดานลางอยูสูงจากพื้นไมนอยกวา ๖๕๐ มิลลิเมตร แตไมเกิน ๗๐๐ มิลลิเมตร มีความยาว
อยางนอย ๖๐๐ มิลลิเมตร 
   (ข) มีราวจับในแนวนอนที่ปลายของราวจับในแนวดิ่ง และยาวไปจนจด
ผนังหองอาบน้ําดานทายอางอาบน้ํา 
   ราวจับในแนวนอนและแนวดิ่งอาจเปนราวตอเนื่องกันก็ได และมีลักษณะ
ตามที่กําหนดในขอ ๘  (๗)  (ก) และ (ข) 

  (๓) ส่ิงของ เครื่องใชหรืออุปกรณภายในที่อาบน้ําใหอยูสูงจากพื้นไมนอยกวา 
๓๐๐ มิลลิเมตร แตไมเกิน ๑,๒๐๐ มิลลิเมตร 
 

บทเฉพาะกาล 

               

 ขอ ๒๙ อาคารที่มีอยูกอน หรือไดรับอนุญาตหรือไดยื่นขออนุญาตกอสรางหรือ
ดัดแปลงอาคารหรือไดแจงตอเจาพนักงานทองถ่ินและไดดําเนินการตามมาตรา ๓๙ ทวิแลว       
กอนวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ  ใหไดรับยกเวนไมตองปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี้ 
 ขอ ๓๐ การดัดแปลงอาคารสําหรับอาคารที่ไดรับยกเวนตามขอ ๒๙ ใหไดรับยกเวน   

ไมตองปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี้  ท้ังนี้  ภายใตเงื่อนไขดังตอไปนี้ 
  (๑) ไมเปนการเพิ่มพื้นที่อาคารรวมกันทุกชั้น เกินรอยละสองของพื้นที่อาคาร
รวมกันทุกชั้นที่ไดรับอนุญาตไวกอนกฎกระทรวงนี้ใชบังคับ 

  (๒) ไมเปนการเพิ่มความสูงของอาคาร 
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  (๓) ไมเปนการเพิ่มพื้นที่ปกคลุมดิน 

  (๔) ไมเปนการเปลี่ยนตําแหนงหรือขอบเขตของอาคารใหผิดไปจากที่ไดรับ
อนุญาตไวกอนกฎกระทรวงนี้ใชบังคับ 

  การดัดแปลงอาคารที่ไมเปนไปตามเงื่อนไขในวรรคหนึ่ง หรือการเปลี่ยนการใช
อาคารที่เขาลักษณะอาคารตามขอ ๓ ตองจัดใหมีส่ิงอํานวยความสะดวกสําหรับผูพกิารหรือทุพพลภาพ  

และคนชราตาม ขอ ๔  ขอ ๕  ขอ  ๖  ขอ ๑๒  ขอ  ๑๓  ขอ  ๑๔  ขอ  ๑๕  ขอ  ๑๘  ขอ  ๑๙ ขอ ๒๐  

ขอ๒๑  ขอ  ๒๒  ขอ  ๒๓  ขอ  ๒๔  และขอ  ๒๕ 

 

 

    ใหไว ณ วันที่ ๘ มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๔๘ 

        

    (ลงนาม) 

    พลตํารวจเอกชิดชัย  วรรณสถิตย 
    รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
 

 

หมายเหต ุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้  คือ โดยท่ีเปนการสมควรกําหนดใหอาคารบาง
ประเภทตองมีสิง่อํานวยความสะดวกสําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ  และคนชรา  เพื่อใหบุคคลดังกลาวมีโอกาส
เขารวมกิจกรรมตางๆ ในสังคมได ประกอบกับมาตรา ๕๕ และมาตรา ๘๐ วรรคสองของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย ไดบัญญัติวาบุคคลดังกลาวมีสิทธิไดรบัสิ่งอํานวยความสะดวกอันเปนสาธารณะความชวยเหลืออื่น 

และการสงเคราะหจากรัฐ  จงึจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้ 
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ภาคผนวก  ข 
(สําเนา) 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชพีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2548 

 

 ตามที่มีการถายโอนภารกิจดานการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ คนพิการ และผูปวยเอดส 
มาใหกระทรวงมหาดไทยดําเนินการตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 นั้น ดังนั้นเพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่มี
ฐานะการคลังเพียงพอสามารถจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพ จึงสมควรกําหนดหลักเกณฑ 
วิธีการ และเงื่อนไขในการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพ 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 มาตรา 16 (10) และมาตรา 17 (27) แหงพระราชบัญญัติ 

กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 มาตรา 6 

มาตรา 45 (3) และมาตรา 76 แหงพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540 มาตรา 50 

(7) มาตรา 53 (1) มาตรา 56 (1) มาตรา 69 และมาตรา 77 แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 

มาตรา 6 มาตรา 62 (14) และมาตรา 90 วรรคสอง  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
เมืองพัทยา  พ.ศ. 2542   มาตรา 5 มาตรา 67 (6) และมาตรา 88 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537  และมาตรา 11 (11)  แหงพระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. 2546  

กระทรวงมหาดไทย  จงึออกระเบียบไว  ดังนี้ 
 ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงินสงเคราะห
เพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548” 

 ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 ขอ 3 บรรดาระเบียบ ขอบังคับ หรือคําส่ังอื่นใดซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ใหใช
ระเบียบนี้แทน 
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 ขอ 4 ในระเบียบนี้ 
 “ผูสูงอายุ” หมายความวา บุคคลซึ่งมีอายุเกินหกสิบปบริบูรณข้ึนไปและมีสัญชาติไทย 
 “คนพิการ” หมายความวา คนพิการที่จดทะเบียนคนพิการตามพระราชบัญญัติฟนฟู
สมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534  

 “ผูปวยเอดส” หมายความวา ผูปวยเอดสท่ีแพทยไดรับรองและทําการวินิจฉัยแลว  
 “ผูอุปการะ” หมายความวา บรรดาผูดูแลผูสูงอายุ คนพิการและผูปวยเอดส เชน บิดา
มารดา บุตร สามีภริยา ญาติพี่นองหรือบุคคลอื่นที่ผูสูงอายุ คนพิการ และผูปวยเอดส ไดรับการ
ชวยเหลือ แตท้ังนี้มิใหหมายความรวมถึงสถานสงเคราะหหรือองคกรที่ดําเนินการในลักษณะ
เดียวกันกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 “เงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพ” หมายความวา เงินงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ในการสงเคราะหผูสูงอายุ คนพิการ และผูปวยเอดส ท่ีมีสิทธิไดรับเงินโดยจายเปน เบี้ยยังชีพ 
 “ผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะห” หมายความวา ผูสูงอายุ คนพิการ และผูปวยเอดส ซ่ึง
ไดรับการอนุมัติรายช่ือจากผูบริหารทองถ่ินใหเปนผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพ 

 “องคกรปกครองสวนทองถ่ิน” หมายความวา องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล    

เมืองพัทยา องคการบริหารสวนตําบล และองคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง 
ยกเวนกรุงเทพมหานคร 
 “ประชาคม” หมายความวา การรวมตัวกันของชุมชน องคกรภาครัฐ เอกชนและประชาชน 

เพื่อรวมกันแกไขปญหาหรือกระทําการบางอยางใหบรรลุวัตถุประสงคภายใตระบบการจัดการที่มี
การเชือ่มโยงเปนเครือขาย ซ่ึงการจัดองคกรใหเปนไปตามที่ทางราชการกําหนด  

 “ประชาคมหมูบาน”  หมายความวา  ประชาคมในเขตหมูบาน 

 “ประชาคมทองถ่ิน”  หมายความวา  ประชาคมจังหวัดสําหรับเขตองคการบริหารสวน
จังหวัด ประชาคมเมืองสําหรับเขตเทศบาล  เมืองพัทยาหรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่มี
กฎหมายจัดตั้ง ประชาคมตําบลสําหรับเขตองคการบริหารสวนตําบล 

 “ผูบริหารทองถ่ิน” หมายความวา นายกองคการบริหารสวนจังหวัด นายกเทศมนตรี 
นายกองคการบริหารสวนตําบล นายกเมืองพัทยา หรือผูบริหารสูงสุดในองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง และใหหมายความรวมถึงรองนายกองคการบริหารสวนจังหวัด    

รองนายกเทศมนตรี รองนายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกเมืองพัทยา หรือรองผูบริหาร
สูงสุดในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงไดรับมอบอํานาจจากบุคคลดังกลาว แตท้ังนี้ไมรวมถึง
กรุงเทพมหานคร 
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 “พนักงานสวนทองถ่ิน”  หมายความวา  ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด พนักงาน
เทศบาล  พนักงานสวนตําบล  พนักงานเมืองพัทยา  และขาราชการหรือพนักงานองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง  แตท้ังนี้ไมรวมถึงขาราชการกรุงเทพมหานคร 
 ขอ 5 ใหปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้ โดยมีอํานาจตีความและ
วินิจฉัยปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ และใหมีอํานาจกําหนดหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติ
เพื่อดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบนี้ 

หมวด 1 

คุณสมบัตขิองผูมีสิทธิจะไดรับเงินสงเคราะห 

 ขอ 6 ผูมีสิทธิจะไดรับเงินสงเคราะห ไดแก ผูสูงอายุ คนพิการ และผูปวยเอดสท่ีมี
คุณสมบัติ ดังนี้ 
 (1) มีภูมิลําเนาอยูในเขตพื้นที่องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 (2) มีรายไดไมเพียงพอแกการยังชีพ หรือถูกทอดทิ้ง หรือขาดผูอุปการะเลี้ยงดู หรือ    
ไมสามารถประกอบอาชีพเล้ียงตนเองได 
 ขอ 7 ในกรณีผูสูงอายุ คนพิการ และผูปวยเอดส มีคุณสมบัติเบื้องตนเหมือนกัน ใหผูท่ี
ไดรับความเดือดรอนกวา หรือผูท่ีมีปญหาซํ้าซอน หรือผูท่ีอาศัยอยูในพื้นที่หางไกลทุรกันดาร   
ยากตอการเขาถึงบริการของรัฐเปนผูไดรับการพิจารณากอน 

หมวด 2 

วิธีการพิจารณาผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะห 

สวนท่ี 1 

ผูสูงอายุและคนพิการ 

 ขอ 8 ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการกับผูสูงอายุและคนพิการดวยวิธีการ 
ดังตอไปนี้  
 (1) ตรวจสอบรายชื่อผูสูงอายุและคนพิการที่มีคุณสมบัติตามขอ 6 แลวเสนอตอท่ี
ประชุมประชาคมทองถ่ิน เพื่อทําการพิจารณาจัดลําดับผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะห ท้ังนี้ ใหนําความ
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ในขอ 7 และบัญชีรายช่ือท่ีสํารองไวท่ีจังหวัดมาประกอบการพิจารณาจัดลําดับดวย สําหรับในเขต
องคการบริหารสวนตําบลใหมีการจัดประชุมประชาคมหมูบานเพื่อทําการคัดเลือกโดยจัดลําดับผูมี
สิทธิไดรับเงินสงเคราะหของหมูบานกอน 
  (2) นํารายชื่อผูสูงอายุและคนพิการที่ผานการคัดเลือกตามขอ 8 (1) มาจัดทําเปนบัญชี    
ผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะห แลวปดประกาศไวโดยเปดเผยเปนเวลาไมนอยกวาสิบหาวัน ณ สํานักงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินหรือท่ีอ่ืนๆ ตามที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินกําหนด หากไมมี
ผูใดคัดคานใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินนําเสนอผูบริหารทองถ่ินพิจารณาอนุมัติรายช่ือผูมีสิทธิ
ไดรับเงินสงเคราะหตามบัญชีผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะหเปนผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะห 
 ในกรณีท่ีมีการคัดคานบัญชีผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะหดังกลาว ใหผูบริหารทองถ่ิน
แตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการคัดคานบัญชีผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะหประกอบดวยผูแทน
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและผูแทนของประชาคมทองถ่ินจํานวนไมนอยกวาหาคน และ
ใหคณะกรรมการตรวจสอบการคัดคานบัญชีผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะหรายงานผลการตรวจสอบ
ใหผูบริหารทองถ่ินทราบภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับการแตงตั้งเพื่อประกอบการพิจารณา
อนุมัติหรือถอดถอนรายชื่อในบัญชีตอไป 

สวนท่ี 2 

ผูปวยเอดส 

 ขอ 9 ผูปวยเอดสท่ีมีคุณสมบัติตามขอ 6 และมีความประสงคจะขอรับการสงเคราะห
ใหยื่นคําขอตอผูบริหารทองถ่ินที่ตนมีภูมิลําเนาอยู  
 ในกรณีท่ีผูปวยเอดสไมสามารถเดินทางมายื่นคําขอรับการสงเคราะหดวยตนเองได     
จะมอบอาํนาจใหผูอุปการะมาดําเนินการแทนก็ได 
 แบบคําขอรับการสงเคราะหและหนังสือมอบอํานาจใหเปนไปตามที่กระทรวงมหาดไทย
กําหนด 
 ขอ 10 เมื่อมีผูปวยเอดสมายื่นคําขอรับการสงเคราะหตามขอ 9 ใหพนักงานสวนทองถ่ิน
มีหนาที่ออกไปตรวจสภาพความเปนอยูของผูขอรับการสงเคราะหวาเปนผูมีคุณสมบัติสมควร    
จะไดรับการสงเคราะหหรือไม โดยใหนําความในขอ 7 มาประกอบการพิจารณาจัดลําดับดวยและ
ใหจัดทําบัญชีรายช่ือผูปวยเอดสท่ีมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพเสนอผูบริหารทองถ่ิน
อนุมัติใหเปนผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะหตามระเบยีบนี้ 
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สวนท่ี 3 

การจัดทําทะเบียนประวตัิของผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะห 

 ขอ 11 ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดทําทะเบียนประวัติของผูมีสิทธิไดรับเงิน
สงเคราะหไวเปนหลักฐานทุกคน และใหแจงรายชื่อผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะหใหสํานักงาน
ทองถ่ินจังหวัดทราบ 
 ขอ 12 ภายในเดือนมีนาคมของทุกป ใหสํานักงานทองถ่ินจังหวัดแจงรายชื่อผูมีสิทธิ
ไดรับเงินสงเคราะหตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยกําหนดไปยังกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน
เพื่อใชเปนขอมูลในการขอตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการสงเคราะหเบี้ยยังชีพ
ในปงบประมาณถดัไป 

หมวด 3 

การเปล่ียนแปลงรายชื่อผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะห 

 ขอ 13 ผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะหตามระเบียบนี้ใหมีสิทธิรับเงินสงเคราะหเพื่อการ 
ยังชีพนับแตวันที่ไดรับอนุมัติรายช่ือจากผูบริหารทองถ่ิน และใหสิทธิดังกลาวส้ินสุดลงในกรณี
ดังตอไปนี้ 
  (1) ถึงแกกรรม 

 (2) ขาดคุณสมบัติตามขอ 6 

 กรณีสิทธิดังกลาวส้ินสุดลงตาม (1) ใหพนักงานสวนทองถ่ินรายงานใหผูบริหารทองถ่ิน
ทราบภายในสามวันนับแตวันที่เสียชีวิต และส่ังระงับการจายเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพสําหรับผูท่ี   

ถึงแกกรรมนั้นในงวดเบิกจายถัดไป 
 กรณีสิทธิดังกลาวส้ินสุดลงตาม (2) สําหรับผูสูงอายุและคนพิการ ใหดําเนินการตาม    

ขอ 8 วรรคสอง กอนเสนอผูบริหารทองถ่ินส่ังถอดถอนรายชื่อและระงับการจายเงินเบี้ยยังชีพ      

ในงวดเบิกจายถัดไป  

 กรณีสิทธิดังกลาวส้ินสุดลงตาม (2) สําหรับผูปวยเอดสใหพนักงานสวนทองถ่ิน
ตรวจสอบขอเท็จจริงกอนเสนอผูบริหารทองถ่ินส่ังถอดถอนรายชื่อและระงับการจายเงินเบี้ยยังชีพ
ในงวดเบิกจายถัดไป 
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 ขอ 14 ในกรณีท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดมีการระงับการจายเงินตามขอ 13 ให
องคกรปกครองสวนทองถ่ินพิจารณาเลื่อนผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะหในบัญชีรายช่ือลําดับถัดไป
เปนผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะหแทนผูท่ีหมดสิทธิ 
 ขอ 15 การแกไข เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมรายชื่อผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะหท่ี
กอใหเกิดผลกระทบกับบัญชีรายชื่อใหดําเนินการตามขอ 8 หรือขอ 9 แลวแตกรณี กอนเสนอ
ผูบริหารทองถ่ินพิจารณาอนุมัติใหมีการแกไข เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมรายชื่อผูมีสิทธิไดรับเงิน
สงเคราะห 

หมวด 4 

งบประมาณและวิธีการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพ 

 ขอ 16 องคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจจะตั้งงบประมาณของตนเองหรือขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณจากองคการบริหารสวนจังหวัด เพื่อใหการสงเคราะหเบี้ยยังชีพไดในกรณี
ดังนี้ 
 (1) จายใหแกผูสูงอายุและคนพิการตามบัญชีรายช่ือท่ีไดรับอนุมัติจากผูบริหารทองถ่ิน 

 (2) จายใหแกผูปวยเอดสตามบัญชีรายช่ือท่ีไดรับอนุมัติจากผูบริหารทองถ่ิน    

 (3) จายสมทบใหแกผูสูงอายุ คนพิการ และผูปวยเอดส ตามบัญชีรายช่ือท่ีไดรับการ
สงเคราะหงบประมาณเบี้ยยังชีพจากรัฐอยูเดิม ในกรณีท่ีอัตราที่ไดรับจากรัฐนอยกวาอัตราที่องคกร
ปกครองสวนทองถ่ินจายใหแกผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะห ตาม (1) และ (2)   

 ขอ 17 การตั้งงบประมาณและวิธีการจายเงิน ตามขอ 16 ใหถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงนิ
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยมิตองจายเปนเช็ค 

 ในกรณีจายเงินใหแกผูรับมอบอํานาจจะตองตรวจสอบจนแนใจวาเปนบุคคลเดียวกับ     

ผูไดรับมอบอํานาจและตองไดรับการยืนยันวาผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะหยงัมีชีวติอยู 
 หากเปนการโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินบันทึก
รายละเอียดการโอนเงินในบัญชีการจายเงินสงเคราะห โดยใชหลักฐานการโอนเงินเปนหลักฐาน
ประกอบการจายเงินและใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินเก็บรักษาหลักฐานการจายหรือโอนเงิน
สงเคราะหเพื่อการยังชีพไวเพื่อการตรวจสอบ 
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 ขอ 18 การจายเงินตามขอ 16  ใหจายไดในอัตราดังนี้  
 (1) จายตามอัตราที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด  

 (2) หากองคกรปกครองสวนทองถ่ินใดมีความประสงคจะจายเกินกวาที่กําหนดตาม (1) 

ใหสามารถที่จะกระทําได ท้ังนี้ตองไมเกินกวาสองเทาของอัตราที่กาํหนด หรือไมเกินกวาหนึ่งพันบาท 

โดยใหเสนอสภาทองถ่ินพิจารณาอนุมัติและใหคํานึงถึงสถานะการคลังขององคกรปกครอง    
สวนทองถ่ินนั้น 
 (3) การจายเงินใหแกผูมีสิทธิไดรับการสงเคราะหแตละประเภทใหจายไดในอัตราเดียวกัน 

 ขอ 19 ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพแกผูมีสิทธิ
ไดรับเงินสงเคราะห  เดือนละ 1 คร้ัง  ยกเวนการจายเงินใหผูสูงอายุท่ีมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะห  
จะจายปละ 2 คร้ังๆ ละ  6 เดือน ก็ได โดยใหอยูในดุลยพินิจของผูบริหารทองถ่ิน ดวยวิธีหนึ่งวิธีใด
ตามความประสงคของผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะห  ดังตอไปนี้  
 (1) จายเปนเงินสดหรือโอนเขาบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะห 
 (2) จายเปนเงินสดหรือโอนเขาบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลที่ไดรับมอบอํานาจ
จากผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะห 
 การโอนเขาบัญชีเงินฝากธนาคารใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนผูรับผิดชอบ
คาธรรมเนียมในการโอน 

 หนังสือแสดงความประสงคในการรับเงินสงเคราะหของผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะห 
และหนังสือมอบอํานาจใหทําตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด 

 ขอ 20 ภายในเดือนตุลาคมของทุกป ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการ   
ดังตอไปนี้  
 (1) แจงผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะหมาแสดงตนตอองคกรปกครองสวนทองถ่ินเพื่อ
ยืนยันความประสงคจะขอรับเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพนั้นตอไป ท้ังนี้ หากผูมีสิทธิไดรับเงิน
สงเคราะหไมสามารถมาแสดงตนไดจะมอบอํานาจตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยกําหนดให
บุคคลอื่นมาแจงแทนก็ได  
 (2) นําบัญชีผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะหเฉพาะผูสูงอายุและคนพิการ ปดประกาศไว
โดยเปดเผยเปนเวลาไมนอยกวาสิบหาวัน ณ สํานักงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินหรือท่ีอ่ืนๆ 

ตามที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินกําหนด   
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 ในกรณีท่ีมีการคัดคานบัญชีผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะหดังกลาว ใหผูบริหารทองถ่ิน
แตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการคัดคานบัญชีผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะหประกอบดวยผูแทน
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและผูแทนของประชาคมทองถ่ินจํานวนไมนอยกวาหาคน และ
ใหคณะกรรมการตรวจสอบการคัดคานบัญชีผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะหรายงานผลการตรวจสอบ
ใหผูบริหารทองถ่ินทราบภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับการแตงตั้งเพื่อประกอบการพิจารณา
อนุมัติหรือถอดถอนรายชื่อในบัญชีตอไป 

 ขอ 21 กอนการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพแกผูสูงอายุ คนพิการ และผูปวยเอดส 
ในงวดแรกจะตองมีการแสดงตนหรือไดรับหนังสือมอบอํานาจแจงการมีชีวิตอยู และหนังสือจาก
บุคคลที่นาเชื่อถือรับรองตอองคกรปกครองสวนทองถ่ินวา หากผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะหนั้น
เสียชีวิตจะแจงใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินทราบภายในสามวันนับแตวันที่เสียชีวิต 

บทเฉพาะกาล 

 ขอ 22 ระเบียบนี้มิใหกระทบกับผูสูงอายุตามระเบียบกรมประชาสงเคราะห วาดวย   
การจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพสําหรับผูสูงอายุ พ.ศ. 2543 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 

พ.ศ. 2545 คนพิการตามระเบียบกรมประชาสงเคราะห วาดวยการจายเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ     
พ.ศ. 2539 และผูปวยเอดสตามระเบียบกรมประชาสงเคราะหวาดวยการจายเงินอุดหนุนสงเสริม
สวัสดิการผูปวยเอดสในชุมชน พ.ศ. 2543  

 ขอ 23 ในกรณีท่ีการดําเนินการใดที่ขัดหรือแยงกับระเบียบนี้กอนที่ระเบียบนี้มีผล    
ใชบังคับใหถือเปนการปฏิบัติท่ีชอบดวยระเบียบนี้และใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการ
ใหเปนไปตามระเบียบนี้นับแตวันที่ระเบียบนี้มีผลใชบังคับ 

   ประกาศ    ณ    วันที่  26  กนัยายน  พ.ศ. 2548 

 

สมชาย  สุนทรวัฒน 
(นายสมชาย  สุนทรวัฒน) 

รัฐมนตรีชวยวาการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
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แบบคําขอรับการสงเคราะห 
 

ลําดับที่  (เรียงตามลําดับ/พ.ศ…..) (วันที่…….เดือน…………...…..พ.ศ………) 

เรียน   ......................................................... 

 ดวย…(คํานําหนานาม ช่ือ - สกุล ผูปวยเอดส)… เลขประจําตัวประชาชน……….....................……… 

เกิดวันที่……….เดือน…………..…....พ.ศ. ………. อายุ……….ป  มีช่ืออยูในทะเบียนบานเลขที่..……….…...... 

ถนน……………………………ตรอก/ซอย…………………………หมูที่……..ตําบล……………...……..…… 

อําเภอ………………….……….จังหวัด……………………………..…..…รหัสไปรษณีย………………...……. 

ขอแจงความประสงค ขอรับการสงเคราะหเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพผูปวยเอดส โดยขอใหรายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้ 
 1. ที่พักอาศัย 
 (   ) เปนของตนเอง และมีลักษณะ  (   ) ชํารุดทรุดโทรมมาก  (   ) ชํารุดทรุดโทรมบางสวน  (   ) มัน่คงถาวรดี 
 (   ) เปนของ…………………………………………เก่ียวของเปน………………………………………. 

  2. ที่พักอาศัยอยูหางจากบานหลังที่ใกลที่สดุเปนระยะทาง………………  สามารถเดินทางได    
(   )  สะดวก   (   ) ลําบาก เนื่องจาก……………………………………………………………………………… 

    อยูหางจากชุมชน/หมูบานเปนระยะทาง…………………… สามารถเดินทางได    
(   )  สะดวก   (   ) ลําบาก เนื่องจาก……………………………………………………………………………… 

                                         อยูหางจากหนวยบริการของรัฐที่ใกลที่สุดเปนระยะทาง…...…….. สามารถเดินทางได    
(   )  สะดวก   (   ) ลําบาก เนื่องจาก……………………………………………………………………………… 

  3. การพกัอาศัย 
 (   ) อยูเพียงลําพัง   เนื่องจาก…………………………………………………มาประมาณ……..…....…… 

 (   ) พักอาศัยกับ…………………….....รวม …….  คน  เปนผูสามารถประกอบอาชีพไดจํานวน……. คน 
  มีรายไดรวม……………..บาท/เดือน  ผูทีไ่มสามารถประกอบอาชีพไดเนื่องจาก……………..…….. 

  4. รายได - รายจาย 
 มีรายไดรวม……………..บาท/เดือน  แหลงที่มาของรายได……………………………………………… 

 นําไปใชจายเปนคา………………………………………………………………………………………… 

บุคคลที่สามารถติดตอได……(คาํนําหนานาม   ช่ือ - สกุล)……….… …………สถานที่ติดตอเลขที่…………… 

ถนน……………………………ตรอก/ซอย………………………….หมูที่……..ตําบล………………………… 

อําเภอ…………………………….จังหวัด…………………………….………...รหัสไปรษณีย………………….

โทรศัพท…………………………โทรสาร…………………………เก่ียวของเปน………………………………. 

 ขาพเจาขอรับรองวาถอยคําที่ใหขางตนเปนความจริงทุกประการ 

  …….…………………….…………ผูใหถอยคํา 
  (…………………………………….) 
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หนังสือมอบอํานาจ 
เขียนที่………………………………… 

  (วันที่……เดือน……………พ.ศ.…………) 

เรียน   .................................................................. 

 ขาพเจา …..(คาํนําหนานาม   ช่ือ – สกุล)……ขอมอบอํานาจให…..(คํานําหนานาม   ช่ือ – สกุล)….... 

เลขประจําตัวประชาชน………………………..…อยูบานเลขที่………….ถนน……………………………….… 

ตรอก/ซอย……………..…………หมูที่…..….ตําบล……………………….อาํเภอ………………..…………… 

จังหวัด…..………….รหัสไปรษณีย..………โทรศัพท……………โทรสาร……………เก่ียวพันเปน………….. 

เปนผูมีอํานาจกระทําการแทนขาพเจาในกิจการใดกิจการหนึ่งดังตอไปนี้  และใหถือเสมือนวาขาพเจาเปนผูกระทําเอง
ทกุประการ 
 (   ) แจงความประสงคขอรับการสงเคราะหเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพผูปวยเอดส 
 (   ) แจงความประสงคในการรับเงินสงเคราะห    
  โดยใหจายใหแก…….(คํานําหนานาม   ช่ือ – สกุล ผูรับมอบอํานาจ)…….… 

  (   ) เปนเงินสด 

  (   ) โอนเขาบัญชีเงินฝากธนาคาร……………………………สาขา…………………………... 

   เลขที่บัญชี……………………………………………………. 

 (   ) แจงยืนยันความประสงคจะขอรับเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพตอไป 

 

 ลงช่ือ………………………………………..ผูมอบอํานาจ 
  (………………………..……………..) 

 

 ลงช่ือ………………………………………..ผูรบัมอบอํานาจ 
  (………………………..……………..) 

 

 ลงช่ือ………………………………………..พยาน 

  (………………………..……………..) 

 

 ลงช่ือ………………………………………..พยาน 

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

เขียนที่………………………………………… 

  (วันที่……เดือน……………พ.ศ.…………) 

เรียน   ......................................................... 

 ตามที่มีการอนุมัติใหขาพเจา ..…(คํานําหนานาม   ช่ือ – สกุล)….…เปนผูมีสทิธิไดรับการสงเคราะห
เงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพ........................................  ลําดับที่…………น้ัน 

 ขาพเจาขอแจงความประสงคในการรับเงินสงเคราะห   ดังนี้ 
 (    ) เปนเงินสด 

 (    ) โอนเขาบัญชีเงินฝากธนาคาร……………………………….สาขา…………………………… 

  เลขที่บัญชี…………………………………………………….  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการตอไป 

 

 ขอแสดงความนับถือ 

 

                                  

 (…………………….………………) 
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ภาคผนวก  ค 
ตัวอยาง 

แบบสาํรวจผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 

คําชี้แจง 
1. แบบสํารวจผูสูงอายเพื่อใชในการสมัภาษณผูสูงอายุทุกครัวเรือนในเขตพื้นที่องคกร 
ปกครองสวนทองถ่ิน 

2. ใหผูสัมภาษณกรอกขอมูลทุกขอใหตรงกับความเปนจริง 
3. ขอมูลจากการสัมภาษณจะนํามาประกอบผลและวิเคราะหเพื่อใชเปนฐานขอมูล
ผูสูงอายุ 

สวนที่ 1  ขอมูลเกี่ยวกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 ช่ือองคกรปกครองสวนทองถ่ิน......................................................................................... 

 ท่ีต้ัง .................................................................................................................................... 

สวนที่ 2  ขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับผูสูงอาย ุ

1. ช่ือผูสูงอายุ ..............................นามสกุล........................................อายุ................ ป 

2. เพศ 
1. ชาย 
2. หญิง 

3.  สถานภาพสมรส 

 1. โสด 

 2. แตงงาน 

 3. หยาราง,  หมาย 



 กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  กระทรวงมหาดไทย 
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4. สถานที่อยู บานเลขที่ ................................ ถนน ................................. หมูท่ี ..................... 

 อําเภอ...........................................................จงัหวัด................................................................ 

5. ระดับการศึกษา 
1. ไมไดเรียน 

2. ไดเรียน (จบชั้นสูงสุด ระบุ) ....................................................................... 

6. ประสบการณการทํางาน 

(1) ............................................................................................................................................. 

(2) .............................................................................................................................................. 

(3) .............................................................................................................................................. 

7. ความรูความสามารถพิเศษ (เพื่อเปนฐานขอมูลวิทยากร) 
 (1) ............................................................................................................................................. 

(2) .............................................................................................................................................. 

(3) .............................................................................................................................................. 

8. รายไดของทานเปนอยางไร 
 1. ไมมีรายได 
 2.  มีรายไดตอเดือน จาํนวน ........................................ บาท 

        (ระบุแหลงรายได) ................................................................................  

9. บุตร จาํนวน .......................... คน 

 1) ช่ือ..................... นามสกุล..........................................อาย.ุ...............ป   อาชีพ .................. 

  ท่ีอยู.................................................................................................. โทร. ......................... 
 2) ช่ือ..................... นามสกุล.........................................อาย.ุ...............ป   อาชีพ ................... 

  ท่ีอยู................................................................................................. โทร. ......................... 
 3) ช่ือ..................... นามสกุล........................................อาย.ุ...............ป   อาชีพ ................... 

  ท่ีอยู................................................................................................ โทร. ......................... 
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10. ท่ีอยูของทาน 

 1. ไมมีท่ีอยูอาศัย 
 2.  มีท่ีอยูอาศัยเปนของตนเอง 
 3.   อาศัยอยูกับบุตร คนที่ .......................... 
 4.   อาศัยอยูกับญาติพี่นอง (ระบุ).................................................... 

สวนที่ 3 ขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพ สขุภาพ การรับบริการและปญหาเกี่ยวกับผูสูงอาย ุ
11. สถานภาพของทานปจจุบัน 

 1. ไมมีผูอุปการะดูแล 

 2. มีผูอุปการะดูแล (ระบุช่ือผูดูแล)............................................................................  

   ความสัมพันธ.........................................................................................................  
12.  สุขภาพของทาน 

 1. แข็งแรงดี 
 2. ไมคอยแข็งแรง หรือเจ็บปวยเล็กนอย 
 3. มีโรคประจําตัว (ระบุ)  

 

13.  ปญหาที่เกี่ยวกับตัวทานมีเร่ืองใดบาง 
1. การมองเห็น  1.  ไมมี  2.  มี.............................................. 

2. ความพิการ  1.  ไมมี  2.  มี.............................................. 

3. ดื่มสุรา  1.  ไมมี  2.  มี.............................................. 

4. สูบบุหร่ี  1.  ไมมี  2.  มี.............................................. 

5. ส่ิงเสพติดอื่น ๆ  1.  ไมมี  2.  มี.............................................. 

6. การพนัน  1.  ไมมี  2.  มี.............................................. 

7. ฟน  1.  ไมมี  2.  มี.............................................. 

8. อ่ืน ๆ (ระบ)ุ............................................................................................................... 

 

14.  การตรวจสุขภาพประจําปของทาน 
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  1. ไมมี 

  2. มี (ระบุวาไดตรวจอะไรบาง)  

   ผลการตรวจ...........................................................................................................  

15.  ทานไดรับการบริการจากรัฐและองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเรือ่งใดบาง (ตอบไดมากกวา 
1 ขอ) 

1. เบี้ยยังชพี 

2. ตรวจสุขภาพประจําป 
3. บริการแพทยตรวจรักษาแพทย 
4. บริการดานสงเคราะหตาง ๆ........................................................................................ 

   (ระบ)ุ......................................................................................................................... 

5. การจัดทัศนศกึษา/การทองเที่ยว 
6. การออกกําลังกาย 
7. การฝกอบรม/สัมมนา 
8. สถานสงเคราะหคนชรา 
9. รดน้ําดําหวั (วนัสงกรานต) 
10.  อ่ืน ๆ (ระบุ)  

16. ทานมีความประสงคหรือตองการใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดสวัสดิการผูสูงอายุในเรื่อง
อะไรบาง 

 1. ................................................................................................................................................ 

 2. ................................................................................................................................................ 

 3. ................................................................................................................................................ 

 4. ................................................................................................................................................ 

 5. ................................................................................................................................................ 
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94 ภาคผนวก  ง   ขอมูลทะเบียนประวัติผูรับการสงเคราะห (ในสถานสงเคราะห) 

ภาคผนวก ง 
ขอมูลทะเบียนประวัติผูรับการสงเคราะห 

(ในสถานสงเคราะห) 
 

รับเมื่อวันที่ (ว./ด./ป.)............/............/........ 

รหัสผูรับ        รายท่ี   

(ใหใชเลขรหสัตามที่ปรากฏในคอมพิวเตอร) 
ช่ือ …………………. นามสกุล ……………………………(ไมทราบชื่อ-สกุล  ใหใสวาไมทราบ) 

คํานําหนาชื่อ 1  เด็กชาย 2  เด็กหญิง 3  นาย 4  นาง 5  นางสาว 
 0  ไมมีขอมูล   

เพศ 1  ชาย 2  หญิง   

เชื้อชาติ 1  ไทย 2  จีน 3  อ่ืน ๆ (ระบ)ุ……… 0  ไมมีขอมูล 
สัญชาติ 1  ไทย 2  จีน 3  อ่ืน ๆ (ระบ)ุ……… 0  ไมมีขอมูล 
ศาสนา 1  พุทธ 2  คริสต 3  อิสลาม 8  อ่ืนๆ (ระบ)ุ… 0  ไมมีขอมูล 
สถานภาพการสมรส 

1   โสด 2   สมรส 

3   สมรสแลว 4   สมรสแยกกนัอยู 
5   หยา  6   หมาย 
7   หมาย หยาราง 8   หมายคูสมรสเสียชีวิต 

0   ไมมีขอมูล    

ระดับการศึกษาชั้นสูงสุด 

01   ไมไดรับการศกึษา 02   ตํ่ากวาประถมศึกษาตอนตน 

03   ประถมศึกษาตอนตน 04   ประถมศึกษาตอนปลาย 
05   มัธยมศึกษาตอนตน 06   มัธยมศึกษาตอนปลาย 
07   ประกาศนยีบัตรวิชาชีพ 08   ประกาศนยีบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
09   ประกาศนยีบัตรวิชาชีพเทคนิค 10   ประกาศนยีบัตรวิชาการศึกษา 
11   ประกาศนยีบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง 12   อนุปริญญา 
13   ปริญญาตรี 14   สูงกวาปริญญาตรี 
00   ไมมีขอมูล    
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ภูมิลําเนาเดิม เลขที่............. หมูท่ี ................ ตรอก/ซอย................ ถนน......................................... 

 แขวง/ตําบล............................................... เขต/อําเภอ................................................ 
 จงัหวดั.........................................รหัสไปรษณยี...........................รหัสจังหวัด  

ท่ีอยูปจจุบัน เลขที่............. หมูท่ี ................ ตรอก/ซอย................ ถนน......................................... 

 แขวง/ตําบล............................................... เขต/อําเภอ................................................ 
 จงัหวดั.........................................รหัสไปรษณยี...........................รหัสจังหวัด  

 

วัน/เดือน/ปเกดิ....../......./......เลขที่บัตรประชาชน  

อาชีพหลัก (ระบ)ุ.............................................................. รหัสอาชีพ   

รายได.................................. บาท/วัน ......................................บาทตอเดอืน 

 

ลักษณะเดน (ตอบไดมากกวา 1 รายการ) (มีขอมูลใสรหัสตามคูมือรหัส, ไมมีขอมูลใสรหัส 000) 

 ใบหนา (ระบุ) ..............................................................................................  

 สีผิว (ระบ)ุ...................................................................................................  

 สภาพความพกิาร (ระบุ) ..............................................................................  

 ตําหนิเปนไฝ (ระบุ) .....................................................................................  

 ตําหนิเปนรอยสัก (ระบ)ุ ..............................................................................  

 ตําหนิเปนแผลเปน (ระบุ) ............................................................................  

 การพูดจาโตตอบ (ระบ)ุ...............................................................................  

 ทาทาง (ระบ)ุ ...............................................................................................  

กรณีท่ีมีลักษณะความพิการซ้ําซอน (ระบุลักษณะความพิการ)................. 
.........................................................................  
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96 ภาคผนวก  ง   ขอมูลทะเบียนประวัติผูรับการสงเคราะห (ในสถานสงเคราะห) 

วิธีการติดตอ 
01  ติดตอดวยตนเองที่สวนกลาง .....................................................  

02  สงจากงานสงเคราะหประชาชนในปญหาทางสังคม ..................  

03  สงจากสํานักงานพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษยจังหวัด
(ระบ)ุ ...........................................................................................

 

04  สงจากสถานสงเคราะห, แรกรับ, ศูนยฝกอาชีพ (ระบุ)................  

05  สงจากนิคมสรางตนเอง (ระบุ) ....................................................  

06  สงจากฝาย/งานที่เกี่ยวของภายในกอง (ระบุ)...............................  

07  สงจากกองที่เกี่ยวของ  (ระบุ) ......................................................  

08  สงจากสวนราชการอื่นที่เกีย่วของ (ระบุ).....................................  

09  สงจากองคการภาคเอกชนทีเ่กี่ยวของ (ระบุ) ...............................  

12  ตํารวจนําสง  

13  บิดามารดานําสง   

14  รับแจงจากประชาชนทัว่ไป, ส่ือมวลชน   

98  อ่ืน ๆ (ระบ)ุ .................................................................................  

ประเภทผูรับฯ 

2101  สามัญ 2102   หอพัก 
2103  ปลูกบานอยูเองแบบบานเดีย่ว 2104   ปลูกบานอยูเองแบบคอนโดมิเนียม 

2105   ปลูกบานอยูเองแบบทาวนเฮาส    

สภาพปญหา (ตอบไดมากกวา 1 รายการ) (มีขอมูลใสรหัสตามคูมือรหัส, ไมมีขอมูลใสรหัส 000) 

101   ครอบครัวหรือผูอุปการะมีฐานะยากจน 

104   รายไดนอยไมเพียงพอแกการครองชีพ 

105   ไมมีงานทํา, ไมมีอาชีพ 

202   ขาดผูอุปการะ 
204   ไมมีท่ีอยูอาศัย 
205   อยูกับครอบครัวไมมีความสขุ 

305   หลงลืม, ชราภาพมาก 

406   ไมสามารถปรับตัวใหอยูกับผูอ่ืนได 
407   ตองการอยูอยางอิสระ 
998   อ่ืน ๆ (ระบ)ุ........................................................................................  

  ............................................................................................................  
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  ภาคผนวก  ง   ขอมูลทะเบียนประวัติผูรับการสงเคราะห (ในสถานสงเคราะห) 97 

ผลการดําเนินงาน (ตอบไดมากกวา 1 รายการ ตามที่ปฏิบัติจริงในแตละข้ันตอน) วันเดือนปท่ีปฏิบัติ 

01   สอบขอเท็จจริง  ...../....../..... 

02   เยี่ยมบาน (ใหกรอกขอมูลในการออกเยี่ยมบานตั้งแตคร้ังแรก) ...../....../..... 

03   ขออนุมัติ  ...../....../..... 

04   สงเขาสถานสงเคราะห 
(ระบ)ุ ...........................................................  ...../....../..... 

05   สงฝาย/งานที่เกี่ยวของภายในกอง 
(ระบ)ุ ...........................................................  ...../....../..... 

06   สงกองที่เกี่ยวของ 
(ระบ)ุ ...........................................................  ...../....../..... 

07   สงสวนราชการอื่นที่เกี่ยวของ  
(ระบ)ุ ...........................................................  ...../....../..... 

08   สงองคการภาคเอกชนที่เกีย่วของ  
(ระบ)ุ ...........................................................  ...../....../..... 

98   ระงับเรื่อง  ...../....../..... 

99   ไมอนุมัติ  ...../....../..... 

97   อ่ืน ๆ (ระบ)ุ..................................................  ...../....../..... 

  .....................................................................  ...../....../..... 

  

ช่ือ-นามสกุล ผูปฏิบัติ 

ช่ือ....................................... นามสกุล.................................................... รหัสชื่อ-สกุล  
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ขอมูลรายละเอียดเพิ่มเติม 

ความสามารถชวยตัวเอง (ในชีวิตประจําวนั) 

   ดีมาก   ด ี   ปานกลาง   พอใช  ชวยตัวเองไมได 
บุคลิกลักษณะทั่วไป ...........................................................................................................................  

............................................................................................................................................................  

............................................................................................................................................................  

ขอเท็จจริงท่ีไดหลังจากการเยี่ยมบานแลว เยี่ยมบานเมื่อวนัที่.............................................................  
- สภาพตาง ๆ ท่ีนักสังคมสงเคราะหไดพบเห็น ..................................................................................  

............................................................................................................................................................  

............................................................................................................................................................  

- ลักษณะบานหรือท่ีอยูอาศัย ..............................................................................................................  

............................................................................................................................................................  

............................................................................................................................................................  

สิทธิการครอบครอง 
 เปนบานปลูกในที่ดินของตนเอง  เปนบานเชา คาเชาเดือนละ ...............บาท 

 เปนบานปลูกในที่ดินเชา  คาเชาที่ดินเดือนละ/ปละ ..................บาท 

 อาศัยอยูกับผูอ่ืน (ช่ือเจาของบาน)................   ความสัมพันธกับผูสูงอายุ..................... 
 อ่ืน ๆ (ระบ)ุ ...........................................................................................................................

สภาพแวดลอมอ่ืน ๆ ............................................................................................................................  
............................................................................................................................................................  

............................................................................................................................................................  

ไมไดเยีย่มบานเพราะ 
............................................................................................................................................................  

............................................................................................................................................................  

ประวัติสุขภาพ  

............................................................................................................................................................  

............................................................................................................................................................  

ประวัติครอบครัว 
............................................................................................................................................................  

............................................................................................................................................................  
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บตุรของผูรบัการสงเคราะห 
ท่ี ช่ือ-สกุล อาย ุ ท่ีอยู ท่ีทํางาน โทรศัพท อาชีพ รายได 
1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

       

 

บุคคลท่ีอาศัยอยูในบานเดยีวกัน (หรือท่ีผูขอรับการสงเคราะห เคยอาศัยอยูดวยกอนมาของรับ 

การสงเคราะห) 
ท่ี ช่ือ-สกุล อายุ เกี่ยวขอเปน อาชีพ ท่ีอยู รายได 
1. 

2. 

3. 

4. 

5. 
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ญาติพ่ีนองของผูรับการสงเคราะหหรอืผูคุนเคยที่สามารถติดตอได 
1. ช่ือ............................นามสกุล............................. อาย.ุ..........ป อาชีพ............... รายได............. 
 ท่ีอยู.........................................................................................โทรศัพท.................................... 

2. ช่ือ............................นามสกุล............................. อาย.ุ..........ป อาชีพ............... รายได............. 
ท่ีอยู.........................................................................................โทรศัพท.................................... 

ประวัติการขอรับการสงเคราะห 
 คร้ังที่ 1  ท่ี.............................................................................. เมื่อ........../.........../.............. 
 คร้ังที่ 2  ท่ี.............................................................................. เมื่อ........../.........../.............. 
 คร้ังที่ 3  ท่ี.............................................................................. เมื่อ........../.........../.............. 

การจําหนาย (ระบุ)......................................................................................................................... 
(ตาย, ลาออก, ลาเกินกําหนด, ยายสถานสงเคราะห, เปลี่ยนประเภทผูรับฯ ฯลฯ) 

ขอเท็จจริงตาง ๆ ท่ีนอกเหนือจากขางตน 

............................................................................................................................................................  

............................................................................................................................................................  

............................................................................................................................................................  

............................................................................................................................................................  

ความเห็นของนักสังคมสงเคราะห 
............................................................................................................................................................  

............................................................................................................................................................  

............................................................................................................................................................  

............................................................................................................................................................  

 

 

 



 กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  กระทรวงมหาดไทย 

  ภาคผนวก  ง   ขอมูลทะเบียนประวัติผูรับการสงเคราะห (ในสถานสงเคราะห) 101 

 

หม
ายเ
หต
ุ 

ราย
ละ
เอีย
ดค
ําส
ั่งแพ
ทย
รบั
รอ
ง 

ผูร
ับก
ารส
งเค
ราะ
ห 

รวม
ทั้ง
สิ้น

 
หญ
ิง 

คงเ
หล
ือ 

ชาย
 

หญ
ิง 

จําห
นา
ยได
 

ชาย
 

หญ
ิง 

รับ
ให
ม 

ชาย
 

ราย
งาน
สถ
ิตผิ
ูรับ
การ
สง
เคร
าะห
 

สถ
าน
สง
เคร
าะห
คน
ชร
า ..

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
. 

ปร
ะจ
ําเด
ือน

 ..
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
 

ยอ
ดค
งเห
ลือ
ยก
มา
จาก
วัน
ที ่.

...
...

...
...

...
เดือ
น .

...
...

...
...

...
...

...
. พ

.ศ.
 ..

...
...

...
...

...
...

...
.. 
มีผู
สูง
อา
ยุ จ
ําน
วน

 ..
...

...
...

.. 
ราย

 

วัน
 เด
ือน

 ป 

 

ขอ
รับ
รอ
งวา
จําน
วน
ผูรั
บก
ารส
งเค
ราะ
หข
างต
นน
ี้ถูก
ตอ
งต
รงก
ับย
อด
ใน
ทะ
เบยี
นแ
ลว

 

(ลง
ชื่อ

).
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
 

ผูป
กค
รอ
งส
ถา
นส
งเค
ราะ
หค
นช
รา 

(ลง
ชื่อ

).
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
 

เจา
หน
าท
ี่ทะ
เบีย
น 



มาตรฐานการสงเคราะหผูสงูอายุ 

102 ภาคผนวก  ง   ขอมูลทะเบียนประวัติผูรับการสงเคราะห (ในสถานสงเคราะห) 

หม
ายเ
หต
ุ 

 

สาเ
หต
ุการ
รับ
เขา

 

 

ภูม
ิลําเ
นา
เดิม

 

 

ผูน
ําส
งเข
าสถ
าน
สง
เคร
าะห
 

(จัง
หว
ัด, ห
นว
ยงา
น) 

 

วัน
ที่เข
ารับ
การ

 

สง
เคร
าะห
 

 

อาช
ีพเด
ิม 

 

เลข
บัต
รป
ระจ
ําตัว

 

ปร
ะช
าชน

 

 

วัน
เดือ
นป
เกิด

 

 

อาย
 ุ

 

ชื่อ
-สก
ุล 

 

เลข
ทะ
เบีย
น 

 

ราย
ชื่อ
ผูรั
บก
ารส
งเค
ราะ
หให
ม ส
ถาน
สง
เคร
าะห
คน
ชร
า ..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

. 

ปร
ะจ
ําเด
ือน

 ..
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

 พ.
ศ. 

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

.. 

ลําด
ับท
ี่ 

 

 



 กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  กระทรวงมหาดไทย 

  ภาคผนวก  ง   ขอมูลทะเบียนประวัติผูรับการสงเคราะห (ในสถานสงเคราะห) 103 

 

หม
ายเ
หต
ุ 

 

รว
มร
ะย
ะเว
ลา
ที่อ
ยูใน

 

สถ
าน
สง
เคร
าะห
 

 

สา
เหต
ุ 

ที่จ
าํห
นา
ย 

 

วัน
ที่จ
ําห
นา
ย 

ออ
กจ
าก
ทะ
เบีย
น 

 

วัน
เขา
รับ

 

กา
รส
งเค
ราะ
ห 

 

อา
ยุ 

 

ชื่อ
 

 

เลข
ทะ
เบีย
น 

 

ราย
ชื่อ
ผูรั
บก
ารส
งเค
ราะ
หที่
จําห
นา
ยอ
อก
จาก
ทะ
เบยี
น ส
ถาน
สง
เคร
าะห
คน
ชร
า ..

..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
 

ปร
ะจ
ําเด
ือน

 ..
...

...
...

...
...

...
...

...
. พ

.ศ.
 ..

...
...

...
...

...
...

...
...

...
 

ลํา
ดับ

 

ที ่

 

 



มาตรฐานการสงเคราะหผูสงูอายุ 

104 ภาคผนวก  จ   ขั้นตอนแนวทางการปฏิบัติงานสถานสงเคราะหคนชรา 

ภาคผนวก จ 
ข้ันตอนแนวทางการปฏิบัติงานสถานสงเคราะหคนชรา * 

 

•  แนวทางปฏิบัติในการสงตัวผูสูงอายุเขารับการสงเคราะหในสถานสงเคราะห 
 มีข้ันตอนการปฏิบัติเปน 3 แนวทาง ดังนี้ 
 1. กรณีสงตัวผูสูงอายุเขาสถานสงเคราะหท่ีมีสถานสงเคราะหอยูในจังหวัด 

 2. กรณีสงตัวผูสูงอายุเขาสถานสงเคราะหท่ีไมมีสถานสงเคราะหอยูในจังหวัด 

 3. กรณีสงตัวผูสูงอายุเขาสถานสงเคราะหในกรุงเทพมหานคร  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  * ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดจากคูมือการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการกําหนดขั้นตอนการ
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินงานสงเสริมคุณภาพชีวิต เลม 1 (www.dloc.pom.go.th) 
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แนวทางปฏิบัตใินการสงตัวผูสูงอายุเขารบัการสงเคราะห 
(มีสถานสงเคราะหอยูในจังหวัด) 

องคการบริหารสวนจังหวัด ควรดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี ้
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นักสังคมสงเคราะหไปเยี่ยม
ผูสูงอายุที่รพ.เพื่อดูอาการและ
สอบถามความสมัครใจ 

อบจ.รับเรื่องผูสูงอายุ มาติดตอ
ดวยตนเอง ญาติมาติดตอ มีหนังสือ 

ขอความรวมมือ  

- สงตัวไปรับการรักษาที่รพ. 
- ตรวจสอบทะเบียนราษฎร 

ตรวจสอบทะเบียนราษฎร เยี่ยมบาน พิจารณา 
ปญหาความเดือดรอน 

ประสานสถานสงเคราะหในพื้นที่
รับผิดชอบทางโทรศัพท 
เพื่อเตรียมรับตัว ตรวจสอบเอกสาร

- ผลเอ็กซเรยปอดและ
ใบรับรองจากแพทย
วาไมเปนโรคติดตอ 

- สําเนาทะเบียนบาน
หรือบัตรประชาชน 

- ประสาน
หนวยงาน ที่
เกี่ยวของใหการ
ชวยเหลือ 

ประสานสถานสงเคราะห
ในพื้นที่ทางโทรศัพท สง
เอกสารที่เกี่ยวของไปยัง
สถานสงเคราะห 

- ขอมูลทะเบียน
ประวัติผูรับการ
สงเคราะห 

- ผลเอ็กซเรยปอด
และใบรับรอง
แพทย 

- สําเนาทะเบียน
บานหรือบัตร
ประชาชน 

แจงผูสูงอายุเดินทางไป
สถานสงเคราะหตาม
วันที่สถานสงเคราะห
กําหนด (กรณีที่ผูสูงอายุ
เดินทางไปไดเอง) 

อบจ.จัดนําสงผูสูงอายุไป
ยังสถานสงเคราะห (กรณี
ที่ผูสูงอายุไมสามารถ
เดินทางไปไดเอง) 

ติดตอญาติ
เพื่อแจงการ
เจ็บปวยและ
รับตัวเมื่อ
สิ้นสุดการ
รักษาจาก
โรงพยาบาล 

ประสานงานกับ
สถานสงเคราะห
พรอมสง 
- ขอมูลประวัติ 
- ใบรับรองแพทย 
- ผลเอ็กซเรยปอด
และใบรับรอง
แพทย 

ประสานงาน
กับ
หนวยงาน
อื่นเพื่อ
พิจารณา
ชวยเหลือ 

ประสานสถานสงเคราะหเพื่อ
เตรียมรับผูสูงอายุเมื่ออาการ

หายเปนปกติ 

สงผูสูงอายุเขารับการ
สงเคราะหในสถานสงเคราะห 

ประสานสถานสงเคราะห
ในพื้นที่รับผิดชอบทาง
โทรศัพท เพื่อเตรียมรับตัว

สถานสงเคราะห
ตอบรับ 

นักสังคมสงเคราะห
สอบขอเท็จจริงพิจารณาคุณสมบัติปญหา

ความจําเปน 

เจ็บปวย ไมมีที่อยูอาศัย รอได (ยงัมีที่อยูอาศัย) 

กลับบาน               สมัครเขา ส.         ไมสมัครใจ

มีความเดือดรอนตอง 
เขาสถานสงเคราะห 

ใหความชวยเหลือ
อยางอื่น 
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แนวทางปฏิบัติในการสงตัวผูสูงอายุเขารบัการสงเคราะหในสถานสงเคราะห 
(ไมมีสถานสงเคราะหอยูในจังหวัด) 

องคการบริหารสวนจังหวัด ควรดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี ้
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นักสังคมสงเคราะหไปเยี่ยม
ผูสูงอายุที่รพ.เพื่อดูอาการและ
สอบถามความสมัครใจ 

อบจ.รับเรื่องผูสูงอายุ 
- มาติดตอดวยตนเอง ญาติมาติดตอ  
- มีหนังสือขอความรวมมือ  

- สงตัวไปรับการรักษาที่รพ. 
- ตรวจสอบทะเบียนราษฎร 

ประสานบานพักฉุกเฉินในพื้นที่ (อบจ. 
เปนผูกําหนดบานพักฉุกเฉิน) 

เยี่ยมบาน 
พิจารณาปญหาความเดือดรอน 

ตรวจสอบทะเบียนราษฎร
สงผูสูงอายุไปตามภูมิลําเนา 

ตรวจสอบเอกสาร
- ผลเอ็กซเรยปอดและ
ใบรับรองจากแพทย
วาไมเปนโรคติดตอ 

- สําเนาทะเบียนบาน
หรือบัตรประชาชน 

- ประสาน
หนวยงาน ที่
เกี่ยวของใหการ
ชวยเหลือ 

ประสานสถาน
สงเคราะหในพื้นที่ทาง
โทรศัพท สงเอกสารที่
เกี่ยวของไปยังสถาน
สงเคราะห 

- ขอมูลทะเบียน
ประวัติผูรับการ
สงเคราะห 

- ผลเอ็กซเรยปอด
และใบรับรอง
แพทย 

- สําเนาทะเบียน
บานหรือบัตร
ประชาชน 

แจงผูสูงอายุเดินทางไป
สถานสงเคราะหตาม
วันที่สถานสงเคราะห
กําหนด (กรณีที่ผูสูงอายุ
เดินทางไปไดเอง) 

อบจ. จัดนําสง
ผูสูงอายุไปยังสถาน
สงเคราะห (กรณีที่
ผูสูงอายุไมสามารถ
เดินทางไปไดเอง) 

ติดตอ
ญาติ 

ประสานงานกับ
สถานสงเคราะห
เพื่อเตรียมรับเมื่อ
อาการหายเปน
ปกติ 

ประสานงาน
กับหนวยงาน
อื่นเพื่อ
ชวยเหลือ 

ดําเนินการรับตัวผูสูงอายุเขา 
สถานสงเคราะหพรอมเอกสารที่

เกี่ยวของ มอบยาและใบนัดของแพทยให
เจาหนาที่ของสถานสงเคราะห 

ประสานสถานสงเคราะหใน
พื้นที่รับผิดชอบทาง
โทรศัพท เพื่อเตรียมรับตัว 

สงผูสูงอายุพรอมหนังสือ
ตัวเอกสารอื่น ๆ ที่มีไปยัง 
สถานสงเคราะห

นักสังคมสงเคราะห
สอบขอเท็จจริงพิจารณาคุณสมบัติปญหา

ความจําเปน 

เจ็บปวย ไมมีที่อยูอาศัย รอได (ยังมีที่อยูอาศัย) 

เดือดรอน
เขาสถานสงเคราะห 

ใหความชวยเหลือ
อยางอื่น 

สถานสงเคราะหตอบรับ 
เมื่ออาการหายเปนปกติ 

ประสานงานกับสถานสงเคราะหเพื่อรับ
ตัวไวอุปการะ 
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แนวทางปฏิบัติในการสงตัวผูสูงอายุเขารับการสงเคราะห 
กรุงเทพมหานคร  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เยี่ยมบานผูสูงอายุที่โรงพยาบาล
เพื่อดูอาการและสอบถาม 
ความสมัครใจ 

 - สํานักสวัสดิการกรุงเทพมหานคร
 - สํานักงานเขตทุกเขตของกรุงเทพมหานคร   
   รับคํารองขอเขารับบริการ 

สงตัวไปรับการรักษาที่ 
โรงพยาบาล  

ประสานศูนยบริการทางสังคม
ผูสูงอายุดินแดงหรือสถาน
สงเคราะหคนชราบานบางแค 2 

เยี่ยมบาน พิจารณา 
ปญหาความเดือดรอน 

สงผูสูงอายุพรอมหนังสือสงตัว 
เอกสารอื่น ๆ ที่มไีปยังสถาน

สงเคราะห 
ตรวจสอบเอกสาร
- ผลเอ็กซเรยปอดและ
ใบรับรองจากแพทย
วาไมเปนโรคติดตอ 

- สําเนาทะเบียนบาน
หรือบัตรประชาชน 

- ประสาน
หนวยงาน ที่
เกี่ยวของใหการ
ชวยเหลือ

ประสานสถานสงเคราะห
ในพื้นที่ทางโทรศัพท สง
เอกสารที่เกี่ยวของไปยัง
สถานสงเคราะห 

- ขอมูลทะเบียน
ประวัติผูรับการ
สงเคราะห 

- ผลเอ็กซเรยปอด
และใบรับรอง
แพทย 

- สาํเนาทะเบียนบาน
หรือบัตรประชาชน

แจงผูสูงอายุเดินทางไป
สถานสงเคราะหตาม
วันที่สถานสงเคราะห
กําหนด (กรณีที่ผูสูงอายุ
เดินทางไปไดเอง) 

- สํานักสวัสดิการ
กรุงเทพมหานคร 

- สํานักงานเขตฯ 

ดําเนินการสงสถาน
สงเคราะห (กรณีท่ี
ผูสงูอายุไมสามารถ
เดินทางไปได) 

ติดตอญาติ
เพื่อแจงการ
เจ็บปวยและ
รับตัวเมื่อ
สิ้นสุดการ
รักษาจาก
โรงพยาบาล 

ประสานงานกับ
สถานสงเคราะห
พรอมสง 
- ขอมูลประวัติ 
- ใบรับรองแพทย 
- ผลเอ็กซเรยปอด
และใบรับรอง
แพทย 

ประสานงาน
กับ
หนวยงาน
อื่นเพื่อ
พิจารณา
ชวยเหลือ 

สงผูสูงอายุเขารับการ
สงเคราะหในสถานสงเคราะห 

สถานสงเคราะห
ตอบรับ 

นักสังคมสงเคราะหสอบ
ขอเท็จจริงพิจารณาคุณสมบัติปญหา 

ความจําเปน 

เจ็บปวย ไมมีที่อยูอาศัย รอได (ยังมีที่อยูอาศัย) 

กลับบาน               สมัครเขา ส.         ไมสมัครใจ

มีความเดือดรอนตอง 
เขาสถานสงเคราะห 

ใหความชวยเหลือ
อยางอื่น 

ตรวจสอบทะเบียนราษฎร

เมื่อหายเปนปกติ 
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•  โครงสรางการบริหารงาน  

 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 
ไดกําหนดขั้นตอน แนวทางปฏิบัติงานสถานสงเคราะหคนชราไวดังนี้ 

1.   ฝายบริหารงานสถานสงเคราะห 
 1.1 ฝายบริหารทั่วไป 

 รับผิดชอบการบริหารงานบุคคล (การพัฒนาบุคลากร การประชุมการนิเทศงาน            

การประเมินบุคลากร การธํารงรักษาบุคลากร การปฏิบัติการแกไขและปองกันปญหาการตรวจ
ติดตามคุณภาพภายใน) งานธุรการ งานสารบรรณ การบริหารการเงินและบัญชี (งบประมาณเงิน
นอกงบประมาณ) งานพัสดุและยานพาหนะ งานการเจาหนาที่ งานเผยแพรประชาสัมพันธ        
งานอื่นๆ ท่ีไมใชหนาที่ของฝายใดโดยเฉพาะ 
 1.2 งานบริการ  
 รับผิดชอบงานเลี้ยงดูผูรับการสงเคราะห ดานปจจัย 4 สังเกตพฤติกรรมผูรับการสงเคราะห 
ดูแลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่และพี่เล้ียง และงานติดตอประสานงานโดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 (1) การบริการดานอาหารและโภชนาการ  
  - ควบคุมดูแลโรงครัวและเครื่องใชตาง ๆ โดยดูแลความสะอาดเรียบรอยของ

โรงครัวและเครื่องใชตางๆ เชน เตาแกส แกส หมอ และเครื่องใชอ่ืนๆ ท่ีใช
ประกอบอาหารเลี้ยงดูผูรับการสงเคราะห 

  - จัดทํารายการอาหารแตละเดือนสําหรับผูรับการสงเคราะหโดยทํารายการ
อาหารของแตละวัน ตลอดทั้งเดือนรวมกับฝายพยาบาล กําหนดอาหารที่เปน
ประโยชนถูกอนามัยตามหลักโภชนาการที่เหมาะสมกับผูสูงอายุปกติและท่ี
เจ็บปวยกอนนําเสนอผูปกครองเพื่อพิจารณาอีกครั้ง 

  - จัดทําใบรายการสั่งอาหารของแตละเดือน เพื่อจัดสงบริษัทที่จัดประมูลอาหาร
เล้ียงดูผูรับการสงเคราะห เมื่ออาหารมาสงคณะกรรมการตรวจรับอาหารตอง
ตรวจดูรายการอาหารแตละวันใหถูกตอง รวมทั้งคุณภาพอาหารตองมีคุณภาพดี 
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  - จดัปรุงอาหารใหผูรับการสงเคราะห 
  - จดัทําอาหารใหผูรับการสงเคราะหรับประทานทั้ง 3 ม้ือ 

 -  ม้ือเชาเปนขาวตม  เชน  กุง  หมู  ไก  หรือขาวตมกับตาง ๆ  

 -  ม้ือกลางวันเปนขาวสวย-แกง  หรือกวยเตีย๋ว  ขนม  หรือผลไม 
 -  ม้ือเย็นเปนขาวสวย แกง-ผัด ขนม หรือผลไม  (ถามี) 

  - จดัเบิกวัสดุเครื่องใชในครัว เชน หมอ ชาม อาง ทัพพี และเครื่องใชท่ีจําเปน
จะตองใชในโรงครัว เพื่อใหเจาหนาที่ปฏิบัติงานไดอยางคลองตัว 

  - จัดเบิกคาแรงแตละเดือนใหผูรับสารสงเคราะหท่ีชวยปฏิบัติงานในโรงครัว 
เชน หั่นผัก ปอกหอม ปอกกระเทียม และของบางอยางที่พอจะทําได สถาน
สงเคราะหฯ อาจขออนุมัติใชเงินนอกงบประมาณจายเปนคาแรงใหแกผูรับการ
สงเคราะห เนื่องจากเจาหนาที่คนครัวมีจํานวนจํากัดไมพอกับปริมาณงานใน
การประกอบอาชีพเล้ียงดูผูรับการสงเคราะห (ขอนี้ข้ึนกับความเหมาะสมของ
แตละสถานสงเคราะห) 

  - ใหความสะดวกแกผูบริจาคที่มาเล้ียงอาหารผูรับการสงเคราะห โดยนําไปดู
อาหารที่โรงครัว ซ่ึงเจาหนาที่โรงครัวไดประกอบอาหารเตรียมไวเสร็จ
เรียบรอยกอนที่จะนําอาหารไปเลี้ยงตามบาน 

  - ประสานงานกับผูบริจาคที่ส่ังจองเลี้ยงอาหารผูรับการสงเคราะหวาตองการจะ
เล้ียงอาหารประเภทไหน พรอมทั้งใหคําแนะนําปรึกษารายการอาหารที่เปน
ประโยชนตอผูสูงอายุ และตามฤดูกาล 

  - ประสานงานกับเจาหนาที่แมบาน พอบานประจําเรือน และเจาหนาที่พยาบาล 

เพื่อจัดแบงอาหารไปตามเรือนใหถูกตองตามจํานวนผูรับการสงเคราะห และ
ตามความเหมาะสมกบัผูรับฯ 

  - ออกไปรับบริจาคอาหารนอกสถานที่เมื่อผูบริจาคขอใหไปรับอาหาร เพื่อนําไป
เล้ียงผูรับฯ  
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 (2) การบริการดานอาคารสถานที่และครุภัณฑสํานักงาน  

  - จัดใหมีอาคารที่เหมาะสมกับสภาพของผูรับบริการ จัดทําทะเบียนประวัติ     

การสราง และซอมแซมอาคารแตละหอง การจัดทําทะเบียนครุภัณฑทุกประเภท
ของหนวยงานใหทันสมัยใชประโยชนไดคุมคา การสุขาภิบาลและสิ่งแวดลอม
ในหนวยงานใหมีความเพียงพอ สะอาด กวางขวาง มีระบบถายเทอากาศที่ดี    
มีอุปกรณภายในหองน้ําพรอมมีระบบระบายน้ําที่ดี  

 (3) การบริการดานของใชประจําตัวผูรับการสงเคราะห 
  - จัดเครื่องนุงหม จัดเสื้อผาและของใชประจําตัวผูรับฯ อยางเพียงพอ ใหมีการ

จัดทําบัญชี การจายเส้ือผา เครื่องใชประจําตัวทุกครั้ง ควบคุมดูแลการรักษา
ความสะอาดของเครื่องนุงหม และซอมแซมเสื้อผาที่ชํารุดหรือเปลี่ยนใหม 
รวมทั้งเครื่องใชในการหลับนอนเปนประจําตามความเหมาะสม 

2.   ฝายสวัสดกิารการสงเคราะห 
 รับผิดชอบงาน 2 ดาน คือ งานสังคมสงเคราะห และงานฟนฟูสมรรถภาพ มีสาระสําคัญ 

ดังนี้ 

 2.1 งานสังคมสงเคราะห 
 งานสังคมสงเคราะห มีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับผูรับการสงเคราะห ไดแก งานทะเบียน
ประวัติ งานนันทนาการ งานวิเคราะหปญหาผูรับการสงเคราะห งานแกไขปญหาและพฤติกรรม 

ผูรับการสงเคราะห งานบริการสังคมสงเคราะหเฉพาะราย/เฉพาะกลุม งานเยี่ยมเยียนติดตามผล 

งานติดตอประสานงาน งานรับบริจาค โดยมีข้ันตอนและรายละเอียดในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
  (1) การรับตัวผูรับฯ เขาใหม  
  วิธีการปฏิบัติ 
  1.1) ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวของ เชน สําเนาบัตรประชาชน สําเนาทะเบียนบาน 

ผลเอ็กซเรยปอด แบบสอบขอเท็จจริง ฯลฯ 
  1.2) สอบประวัติผูสูงอายุ 
  1.3) กรอกแบบคํารองขอเขารับบริการ (ตามแบบคํารองฯ ทายภาคผนวก จ) 
  1.4) สํารวจทรัพยสินที่นาํมา 
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  1.5) จดัทําแฟมประวัติ  

   ซ่ึงภายในแฟมประกอบดวย 
   1.5.1) แบบสอบขอเท็จจริง 
   1.5.2) สําเนาทะเบียนบาน 

   1.5.3) สําเนาบัตรประชาชน 

   1.5.4) ผลเอ็กซเรยปอด 

   1.5.5) ใบรับรองแพทย 
   1.5.6) รูปถายผูสูงอายุ 
   1.5.7) ลายพิมพลายนิ้วมือ 
   1.5.8) คํารองขอเขารับบริการ 
   1.5.9) ทําทะเบียนทรัพยสินที่ติดตัวใหผูสูงอายุลักษณะนามรับทราบตรงกัน 

   1.5.10) เอกสารอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของกับผูสูงอายุ และลักษณะทะเบียนผูสูงอายุ
ตามลําดับที่ผูสูงอายุ 

 (2) การสงผูสูงอายุเขาอาคารที่พัก 

  -  แยกผูสูงอายุของสถานสงเคราะหใหเขาพักตามอาคารตาง ๆ ตามความเหมาะสม 
 (3) การชี้แจงระเบียบของสถานสงเคราะหใหผูสูงอายุรับใหมทราบ (ตามเอกสาร
ระเบียบฯ) 

 (4) บันทึกขออนุญาตรับผูสูงอายุเขารับบริการในสถานสงเคราะหตอผูปกครองสถาน
สงเคราะห 
 (5) บันทึกการเปลี่ยนแปลงของผูสูงอายุแตละรายลักษณะในแฟมประวัติท่ีจําเปน เชน 

ประวัติการเจบ็ปวยปญหาทางดานจิตใจ ฯลฯ 

 (6) การใหคําแนะนําปรึกษาแกผูสูงอายุ ตามกระบวนการทางสังคมสงเคราะห เชนใน
กรณีเกิดความขัดแยงระหวางผูสูงอายุ กรณีผูสูงอายุตองการติดตอญาติ 
 (7) การแกไขปญหาใหแกผูสูงอายุ 
  7.1) รวบรวมขอมูลและวินิจฉัยปญหาของผูสูงอายุ 
  7.2) ประชุมเจาหนาที่ผูเกี่ยวของเพื่อรวมกันวิเคราะหปญหาและกําหนดวิธีการ

แกไข (Case Conference) 
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  7.3) ดําเนินการแกไขปญหา โดยวิธีการสังคมสงเคราะหเฉพาะราย (Social case 

work) และสังคมสงเคราะหกลุมชุมชน (Social group work) 

  7.4) ติดตาม และประเมินผลการแกไขปญหา 
 (8) การปฏิบัติเมื่อมีผูมาเยี่ยมผูสูงอายุ 
  - บันทึกชื่อ สกุล ท่ีอยู และความเกี่ยวของของผูมาเยี่ยมลักษณะในทะเบียน

ประวัติของผูสูงอายุ 
 (9) การเยีย่มบานผูสูงอายุ ในกรณีตาง ๆ ดังนี้ 
  - ผูสูงอายุพลัดหลง 
  - ผูสูงอายุไมประสงคจะรับบริการ 
  - ผูสูงอายุท่ีประสบปญหา เชน การปรับตัว ตองการพบญาติ ฯลฯ 

   โดยมีวิธีการปฏิบัติ ดังนี้ 
   9.1) วางแผนการเยี่ยมบาน 

   9.2) บันทึกขอมูลท่ีไดรับจากการเยี่ยมบาน ลักษณะในแฟมประวัติ 

   9.3) ถาไมสามารถเยี่ยมบานได สามารถขอความรวมมือหนวยงานอื่นในพื้นที่
ชวยเยี่ยมบาน โดยแนบเอกสารทีเ่กี่ยวของ 

 (10) การจัดกิจกรรมทางสังคมสงเคราะห 
 วิธีการดําเนินการ 
  10.1) วางแผนการจดักิจกรรมและกําหนดรายละเอียด 

  10.2) จดัประชุมผูเกี่ยวของเพือ่เตรียมงานและมอบหมายหนาที่ 
  10.3) ดําเนินการจัดกิจกรรมตามที่กาํหนด 

 (11) การจําหนายผูสูงอายุออกจากทะเบียนในกรณีตาง ๆ ดังนี้ 
  11.1) สงตอไปยังหนวยงานอื่นที่เหมาะสม ในกรณี 
   - ผูสูงอายุมีอาการทางจิต 

   - ผูสูงอายุเปนโรคติดตอรายแรง 
  11.2) ผูสูงอายุประสงคจะลาออก ในกรณี 
   - ญาติประสงครับผูสูงอายุกลับไปอุปการะ 
   - ผูสูงอายุเยี่ยมบานเกินกําหนด  ขาดการติดตอ 
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  11.3) ผูสูงอายุถึงแกกรรม 

 (12) การลาเยี่ยมบาน ปฏิบัติดังนี้ 
  - ใหผูสูงอายุลักษณะลายมือช่ือหรือพิมพลายนิ้วมือในแบบฟอรมการลาเยี่ยมบาน 

  - ประสานเจาหนาที่พยาบาล เพื่อตรวจสอบประวัติสุขภาพ หากผูสูงอายุมีโรค
ประจําตัว และตองรับยาอยางตอเนื่อง ใหดําเนินการจัดยาใหกับผูสูงอายุเพื่อ    
จะไดรับยาอยางตอเนื่องในระหวางลาเยี่ยมบาน 

 (13) การติดตามผลภายหลังพนการสงเคราะห ปฏิบัติดังนี้ 
  - สํารวจรายชื่อผูสูงอายุท่ีพนการสงเคราะห 
  - ดําเนินการติดตามผูสูงอายุท่ีพนการสงเคราะหโดยติดตามทางจดหมาย 

โทรศัพท หรือการเยีย่มบานตามความเหมาะสม 

 (14) ผูสูงอายุพลัดหลง  หลบหนี  ปฏิบัติดงันี้ 
  - แจงความตอเจาหนาที่ตํารวจในพื้นที่ท่ีสถานสงเคราะหต้ังอยู 
  - ประสานแจงเจาหนาที่เพื่อออกติดตามผูสูงอายุ 
  - ประชาสัมพันธทางสื่อมวลชนเพื่อสืบหา 
  - ติดตอญาติหรือผูนําสงในกรณทีราบที่อยู 
  - ภายใน 30 วัน ไมไดรับการติดตอกลับ สามารถจําหนายออกจากทะเบียนได 
 (15) ผูสูงอายุถึงแกกรรม 
  15.1) กรณีถึงแกกรรมในสถานสงเคราะหและเปนการถึงแกกรรมโดยธรรมชาติ

ดําเนินการดังนี้ 
   - แจงความตอพนักงานสอบสวนเพือ่ชันสูตรพลิกศพเปนลายลักษณอักษร

ภายใน 24 ช่ัวโมง 
   - แจงการตายตอนายทะเบียนทองที่ หลังจากไดรับผลการชันสูตรพลิกศพ 

เพื่อออกใบมรณบัตร/หนังสือรับรองการตายและมอบใหญาติตอไป 

   - แจงใหญาติหรือบุคคลที่รูจักของผูตายทราบเพื่อรับศพ และทรัพยสิน
ของผูตายไปดําเนินการ 

   - ประสานโรงพยาบาลที่เกี่ยวของเพื่อรับศพไปดําเนินการ ในกรณีผูตาย
อุทิศรางกายใหกบัโรงพยาบาล 
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    - จําหนายผูตายออกจากทะเบียน และบันทึกขอมูลสาเหตุการตายลักษณะ
ในทะเบียนประวัติ 

  15.2) กรณีถึงแกกรรมโดยผิดธรรมชาติ ปฏิบัติเชนเดียวกับกรณีถึงแกกรรมโดย
ธรรมชาติ และดําเนินการสอบขอเท็จจริงเกี่ยวกับสาเหตุการตายที่ ผิด
ธรรมชาติในรูปคณะกรรมการรวมกับเจาหนาที่ท่ีเกี่ยวของ  

  15.3) กรณีถึงแกกรรมที่โรงพยาบาล ปฏิบัติดังนี้ 
   - มีหนังสือมอบอํานาจในการจัดการศพใหกบัโรงพยาบาล 

   - แจงใหญาติหรือบุคคลที่รูจักของผูตายทราบเพื่อรับศพและทรัพยสินของ
ผูตายไปดําเนินการ 

   - บันทึกขอมูลสาเหตุการตายและจําหนายลักษณะในระบบทะเบียนประวัติ 

   - แจงผูดูแลผูสูงอายุประจําอาคารทราบ 

 (16) งานวชิาการสังคมสงเคราะห 
  - จดัทําสถิติ รายงานและการประมวลผล 

  - การจัดระบบทิศทาง/แผนงาน/และรูปแบบในการพัฒนางาน 

  - การจัดทําแผนงาน/โครงการ 
 (17) การบริหารงานสังคมสงเคราะห 
  - การสรางและพัฒนาทีมงาน 

  - การระดมและจัดหาทรัพยากร 

 2.2 งานฟนฟูสมรรถภาพ 

 การฟนฟูสมรรถภาพประกอบดวย การฟนฟูสมรรถภาพทางรางกาย จิตใจ อารมณและ
สังคม โดยใหการดูแลผูรับการสงเคราะหใหมีสุขภาพดีท้ังดานรางกายและจิตใจ ใหบริการดาน
การรักษา บริการดานกายภาพบําบัด การปองกันโรค แยกประเภทผูรับบริการที่ชวยตนเองไดและ
ไมไดเพื่อการดูแลที่เหมาะสม มีเวชภัณฑพอเพียง มีพยาบาลใหการรักษาพยาบาลผูปวย จัดทํา
ทะเบียนประวัติการรักษาพยาบาลของทุกครั้ง และมีความพรอมในการนําสงไปรักษาตอท่ี
โรงพยาบาลในกรณีฉุกเฉินหรือรุนแรง ใหบริการเชิงปองกัน เชน สนับสนุนกิจกรรมการออก
กําลังกาย การฉีดวัคซีนปองกันโรคตาง ๆ ใหการฟนฟูสมรรถภาพทางรางกายและจิตใจ โดยมี
ข้ันตอนการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
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 (1) งานบริการตรวจรักษา 
  - จดัเตรียมสถานที่ตรวจตามวนั เวลาที่กาํหนดไว 
  - จัด เตรียมแฟมประวั ติการรักษาบันทึกขอมูลประวั ติอาการ  และการ

รักษาพยาบาลตาง ๆ  

  - จดัหา จดัเก็บ เครื่องมือ เครื่องใช และเวชภัณฑท่ีจําเปนใหพรอมเสมอ 

  - รับผิดชอบการเก็บและสงตรวจทางหองทดลอง เชน เลือด ปสสาวะ อุจจาระ
และเสมหะ สงตรวจที่โรงพยาบาลอื่น เพื่อผลในการรักษา การติดตอสงตรวจ
ตองทําการติดตอใหผานการยินยอมจากหนวยงานนั้น ๆ กอน 

  - เก็บรวบรวมรายงานผลการตรวจทางหองทดลอง บันทึกไวในประวัติการรักษา
และรายงานใหแพทยของสถานสงเคราะหทราบ เพื่อส่ังการรักษาตามแผนการ
รักษาตอไป 

  - นําผูปวยสงโรงพยาบาล เมื่อผูปวยมีอาการปวยเฉพาะโรคที่แพทยของสถาน
สงเคราะหเห็นความจําเปนที่ควรจะสงใหแพทยเฉพาะโรครักษาตอ หรือมี
อาการปวยหนักแทรกซอนปจจุบัน เกินความสามารถที่พยาบาลในหนวยงาน
จะรับผิดชอบได ข้ันตอนในการนําสงโรงพยาบาลครั้งแรกของผูปวยทุกราย 
จะตองมีหนังสือสงตัวผูปวยจากสถานสงเคราะหถึงหนวยงานนั้น ๆ เพื่อเปน
หลักฐานในการขออนุเคราะหคาใชจายในการรักษาพยาบาลฟรีผานทางสังคม
สงเคราะหประจําหนวยงาน และในการนําสงแตละเดือนจะมีสมุดบันทึกการ
นําสงโรงพยาบาลไว โดยมีแบบบันทึกดังนี้ 

  - ปฏิบัติการพยาบาลทั่วไปประจําวันตามหลักทฤษฎีหลักการและจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพ เปนการดูแลสุขภาพทั่วไป จายยา ทําแผล ฉีดยาตามอาการและ
ตามการรักษาของแพทยท่ีส่ังการไว การปฏิบัติงานประจําวัน มีสมุดบันทึกไว
เปนประจําและสรุปสถิติในแตละเดือน 

  - ปฏิบัติหนาที่เวรพยาบาลผลัดเปลี่ยนกันตลอด 24 ช่ัวโมง โดยมีสมุดรายงาน
การปฏิบัติหนาที่เวร 

  - หากมีผูปวยถึงแกกรรม ตองมีใบลักษณะความเห็นบอก สาเหตุวาถึงแกกรรม
ดวยโรคอะไร เสนอใหผูบังคับบัญชาทราบ เพื่อจะไดทําหนังสือแจงการขอ   

ใบมรณบัตรใหถูกตองตามกฎหมาย 



มาตรฐานการสงเคราะหผูสงูอายุ 

116 ภาคผนวก  จ   ขั้นตอนแนวทางการปฏิบัติงานสถานสงเคราะหคนชรา 

 (2) งานบริการดานกายภาพบําบัด 

  - ซักประวัติการเจบ็ปวย 
  - จดัทําทะเบยีนประวัติการตรวจรักษาผูปวยทุกครั้งที่มารับบริการ 
  - ใหการรักษาทางกายภาพบําบัดแกผูเจ็บปวยตามคําส่ังแพทยและนักกายภาพบําบัด 
  - ติดตอประสางานและอํานวยความสะดวกใหแพทย ท่ีทําการตรวจทาง

กายภาพบําบัด 

  - ดูแลรักษาเครือ่งมือกายภาพบําบัดใหอยูในสภาพที่ใชการไดอยูเสมอ 
 (3) งานปองกันโรค 

  - ดูแลงานดานสุขาภิบาลทั้งตัวบุคคล สถานที่และส่ิงแวดลอมใหสะอาด         

ถูกสุขลักษณะอนามัย 
  - ใหสุขศึกษา ใหคําแนะนํา ดูแลเปนพิเศษในรายที่ผูปวยมีปญหาสุขภาพกาย

และสุขภาพจิต  

  - ติดตอหนวยงานอื่น เพื่อขอความรวมมือในการตรวจสุขภาพประจําป เชน       

การเอ็กซเรย การปฏิบัติชันสูตรทางหองทดลองตาง ๆ การฉีดยาปองกันตาง ๆ 

ตามระยะเวลาที่เหมาะสม 

  - ใหคําแนะนําดแูลในการประกอบอาหารใหถูกหลักโภชนาการ 
 (4) งานบริการดานอาชีวบําบัด 

  - สงเจาหนาที่และผูสูงอายุไปฝกอบรมตามศูนยฝกอบรมหรือเชิญวิทยากร
อาสาสมัครมาสาธิต 

  - รณรงคหาวัสดุบริจาค เชน เศษผาไหม เศษกระดาษสา หรือขอบริจาคจาก       

ผูรวมกลุมประดิษฐนัน้ๆ  

  - นัดหมายกลุมใหดําเนินงานกึ่งทางการใหเกิดความตอเนื่อง มีผลงานสามารถ
ชักชวนใหมีสมาชิกสนใจสมัครเพิ่ม 

  - ชวยประชาสัมพันธหาตลาด หาวิธีนาํเสนอผลงาน ทําเปนของขวัญของที่ระลึก
สําหรับผูเยี่ยมชมงาน ผูบริจาคนํากลุมไปแสดงตามงานตาง ๆ อยางตอเนื่อง  

  - แจงผลการดําเนินงานใหเปนที่ประจักษแกสวนรวม เพื่อเปนเกียรติและ
กําลังใจในกลุมอาชีวบําบัดอยางสม่ําเสมอ 
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 (5) งานฟนฟูสมรรถภาพทางสังคม 

  1. จัดกิจกรรมทางสังคมตามโอกาสตาง ๆ เชน วันสําคัญทางศาสนา วันสําคัญ
ตามประเพณี 

  2. สงผูรับการสงเคราะหออกรวมกิจกรรมกับบุคคลอื่นตามชุมชนนอกสถาน
สงเคราะห 

  3. จัดระบบการเตรยีมความพรอมกอนคืนสูครอบครัว 
  4. การจัดเตรียมความรู ขอมูล ส่ือตางๆ เชนโทรทัศนวิทยุ หนังสือพิมพ เพื่อให

ผูสูงอายุไดเรียนรูและเทาทันขอมูลขาวสารของสังคม 

  5. จดัใหมีหองสมุด เพื่อสามารถใชบริการคนหาความรูเร่ืองตาง ๆ ได 
 (6) งานติดตามผล 
  - ติดตามประเมนิผลการเจ็บปวยใหไดรับการรักษาอยางตอเนื่อง 
  - พยาบาลประจําอาคารติดตามเยี่ยมผูปวย และดูแลการรับประทานยาใหถูกตอง

ตามขนาด เวลา หากผูปวยรายใดที่ไมสมควรจะใหรับประทานยาเอง ก็จะ
มอบหมายใหแมบาน หรือพี่เล้ียงจายใหตามเวลา พยาบาลจะตามไปดูแลเปน
คร้ังคราว 

  - สรุปรายงานสถิติ ขอมูลการตรวจรักษาประจําเดือน 

  - สรุปการใชยาประจําเดือน โดยมีสมุดบันทกึหลักฐานการจายยา 
  - สรุปยอดการเบิกจายยาประจําเดือน การเบิกยาจะตองผานการอนุมัติจาก

ผูบังคับบัญชากอน 

 (7) งานวชิาการ 
  - ทําแผนปฏิบัติงานแตละปเสนอผูบังคับบัญชา 
  - ดแูลใหความรูกับหนวยงานอื่นที่มาศึกษาดูงานเกีย่วกับพยาบาล 
  - จัดเตรียมแผนงานใหหนวยงานที่มาฝกภาคปฏิบัติเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล

ผูสูงอายุ ใหตรงตามจุดประสงคของหนวยงานนั้น ๆ  

 (8) งานอื่น ๆ 
  - ชวยงานสถานสงเคราะหตามขอบเขตที่สามารถจะทําได 
  - งานที่ผูบังคับบัญชามอบหมายเปนครั้งคราว
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แผนภูมกิารแบงสายงานสถานสงเคราะหคนชรา 
 

 ผูปกครองสถานสงเคราะห  

   

   

ฝายบริหารงานสถานสงเคราะห  ฝายสวัสดิการสงเคราะห 
 

 

งานบริหารทั่วไป  งานบริการ  งานฟนฟูและบําบัด งานสงัคมสงเคราะห 
       

− ธุรการ 
− การเงนิและบัญชี 
− พัสดุและยานพาหนะ 

 
  − สูทกรรม 

  −อาคารสถานที่ 

 
   − ฟนฟูสมรรถภาพ 

   −อาชีวบําบัด 

 
     − สังคมสงเคราะห
     − วิชาการ 
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• รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานในสถานสงเคราะห 
งานบริหารจัดการ ขัน้ตอนการปฏิบัตงิาน ระยะเวลา หมายเหตุ 
ดานอาหารและ
โภชนาการ 

- กําหนดรายการอาหารประจาํวัน
โดยนําความเห็นของผูรับฯ มา
ประกอบการกาํหนดรายการ
อาหาร 

- จดัเตรียมวัสดอุาหาร, อุปกรณ 
 

- ปรุงและประกอบอาหารสําหรับ
ผูรับฯ วันละ 3 ม้ือ 

- จดัเตรียมอาหารที่ปรุงแลวจายไป
ตามโรงอาหารหรือหอง
รับประทานของผูรับฯ 

- จดัเลี้ยงอาหารผูรับ 

 

 

 

 

 

- ดูแลรักษาและจัดเก็บอุปกรณ
เครื่องครัว เครื่องใช ภายหลังการ
ประกอบอาหารทุกครั้ง 

- ระยะเวลาที่เหมาะสมในการจัด
อาหารแตละมือ้ 

- ระยะเวลาที่เหมาะสมในการเขา
เรือนนอน 

ลวงหนา  
15 วัน 

 

 

1 ช่ัวโมง/ 
120 คน/ม้ือ 

 

 

10 นาที 
 

 

30 นาที 
 

 

 

 

 

2 ช่ัวโมง/
คร้ัง 

- ผูกําหนดรายการ
อาหารตองมีความรู
ทางโภชนาการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

- กรณีผูรับฯ สูงอายุ
ตองจัดอาหารให
เหมาะสมจดัมือ้เที่ยง
เปนหลัก ม้ือเยน็
เนนผลไม เพื่อให
ยอยงาย 

- กรณีผูรับฯ เจบ็ปวย
ตองจัดอาหารตามที่
พยาบาลกําหนด ซ่ึง 

 นอกจากอาหารหลัก 
3 ม้ือแลวอาจมี
อาหารเสริมดวย
แลวแตกรณ ี
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งานสงัคมสงเคราะห ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน ระยะเวลา หมายเหตุ 
1. กระบวนการแรกรับ 

1.1  การรับตัวผูรับ
ฯ เขาใหม 

 

1. นักสังคมสงเคราะหรับหนังสือ 
สงตัวผูสูงอายุจากหนวยงาน
ตรวจสอบเอกสาร ประกอบดวย
เอกสารแบบสอบขอเท็จจริง, 
สําเนาทะเบยีนบาน, สําเนาบตัร
ประจําตัวประชาชน, ผลเอ็กซเรย
ปอด ถาเอกสารไมครบใหขอจาก
ผูนาํสง 

2. กรณีรับตัวฉุกเฉินนักสังคม
สงเคราะหตองสอบถามขอมูลจาก
ผูนาํสงและสอบถามจากผูสูงอายุ 
พรอมทั้งบันทึกลักษณะในแบบ
สอบขอเท็จจริงตรวจสอบ
คุณสมบัติของผูสูงอายุจากเอกสาร
ท่ีมีอยู เชน บัตรประชาชน, สําเนา
ทะเบียนบาน (ถามี) 

 - สอบถามความตองการหาก
ผูสูงอายุไมประสงคอยูรับการ
สงเคราะห นักสังคมฯ จะ
ติดตอญาติ ถาไมทราบที่อยูจะ
ชวยประสานสื่อมวลชนแขนง
ตาง ๆ เพื่อประกาศหาญาต ิ

3. มีคณะกรรมการรับฝากทรัพยสิน
จากญาต,ิ ผูรับฯ 

 

30 นาที/ราย 
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งานสงัคมสงเคราะห ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน ระยะเวลา หมายเหตุ 
  - บันทึกรายการทรัพยสิน,    

เงินฝาก และมอบสมุดฝาก
ทรัพยสินใหผูรับไวเปน
หลักฐาน 

 หมายเหตุ ใหผูฝาก,
ผูรับฯ เซ็นชื่อกํากับ 

ทุกครั้งที่มีการนําฝาก
หรือถอนเงินทรัพยสิน 

1.2 การจัดทําแฟม
ประวัติผูรับฯ  

ลงทะเบยีน 

ผูรับฯ 

  

1. นกัสังคมสงเคราะหรวบรวม
เอกสารที่เกี่ยวกับผูสูงอายุ 
ประกอบดวย 

 - หนังสืออนุมัติรับตัว 
 - ประวัติผูสูงอายุเอกสาร 

การสมัคร 
 - บันทึกนําฝากเงิน, ของมีคา    

(ถามี) 
 - ถายรูปผูรับฯ เพื่อติดสมุด

ทะเบียนประวติั (ทป.1) 

พรอมทั้งพิมพลายนิ้วมือ และ
เอกสารอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของกับ
ผูสูงอายุเพื่อจดัใสแฟม 

2. จดัแฟมประวติัใสช่ือและเลข
ทะเบียนตามลําดับที่ของผูสูงอาย ุ

3. จดัเก็บแฟมประวัติเรียงตามเลข
ทะเบียนหรือเรียงตามอาคารตาม
ความเหมาะสม 

4. บันทึกรายชื่อและจํานวนผูรับฯ  

เขาใหมในสมุดสถิติประจําวนั/ 

สมุดคุมทะเบยีน 

5. รายงานสถิติใหกรมฯ ทราบ   

ทุก15 วัน 
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งานสงัคมสงเคราะห ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน ระยะเวลา หมายเหตุ 
 6. บันทึกลักษณะรูปพรรณ ตําหนิ

สภาพความพกิาร อาการเจบ็ปวย 
(ถามี) 

  

1.3 การสงผูรับฯ 

เขาพักอาคาร
พัก 

1. ประเมินผูรับฯ แตละรายจาก
สภาพทัว่ไป ไดแก เพศ วยั 
อาการเจ็บปวย ความสามารถใน
การชวยเหลือตนเอง 

2. แยกผูรับฯ เขาพักตามอาคาร
ตางๆ ตามความเหมาะสม และ
แยกอาคารนอนชาย/หญิง 

3. เจาหนาทีจ่ัดเตรียมเตียงนอนและ
เบิกของใชสวนตัวใหกับ
ผูสูงอายุ 

4. นักสังคมฯ นําสงตัวผูสูงอายุเขา
อาคารพัก โดยมอบแบบสอบ
ประวัติเบื้องตน และใบสงตวั 
เขาอาคารนอนกับเจาหนาที ่

5. นกัสังคมฯ แนะนําใหผูสูงอายุ
รูจกักับเจาหนาที่ และเพื่อนรวม
อาคารนอนเพือ่สราง
ความคุนเคย 

6. เจาหนาที่บันทกึชื่อผูสูงอายุลง
ในสมุดทะเบียนรายชื่อผูสูงอายุ
ประจําอาคารและจัดทําผังรายชื่อ
พรอมติดภาพถายผูสูงอายุ    
หนาอาคาร 

15 นาที/ราย  
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งานสงัคมสงเคราะห ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน ระยะเวลา หมายเหตุ 
 7. นกัสังคมฯ ทําประวัติการ

เจ็บปวยของผูรับฯ สงฝาย
พยาบาล 

  

1.4 การปฐมนิเทศ 
  

  

1. นักสังคมสงเคราะหแนะนํา
หนวยงานและเจาหนาที ่

2. แนะนําเพื่อนผูรับฯ 

3. ใหขอมูลเกีย่วกับ 

 - บริการของหนวยงาน 

 - ขอปฏิบัติ, ระเบียบ และวินยั
ของผูรับฯ 

 - ระเบียบการฝาก-ถอน
ทรัพยสิน 

 - การติดตอญาต ิ

 - การเยีย่มญาติ 
 - การลาเยี่ยมบาน 

 - การฝกอาชีพ/อาชีวบําบัด 

 - การพนสภาพการสงเคราะห 
 - กิจกรรมตาง ๆ 
4. ตอบขอซักถาม 

 

 

 

 

½ ชม./ราย 
1 ชม./กลุม 

 

2. ชวงรับการสงเคราะห    

45 นาที/ราย 2.1 การสอบ
ประวัติ
ผูรับบริการ 

1. นักสังคมสงเคราะหสัมภาษณ   
 ผูรับฯ เขาใหม ตามประเด็นที่
กําหนดไวในแบบสอบประวัติ 

2. บันทึกขอมูลผูรับฯ ลงใน 

บัตรทะเบียนประวัติ (ทป.1) 

และแฟมประวัติรายบุคคล 

 

- การสอบประวติั 

ผูรับฯ เมื่อแรกเขา
รับการสงเคราะห
อาจไมไดขอมูล
ครบถวนสมบูรณ
เนื่องจากผูรับฯ  
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งานสงัคมสงเคราะห ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน ระยะเวลา หมายเหตุ 
 3. มีการบันทึกการเปลี่ยนแปลง

หรือบริการที่จดัใหกบัผูสูงอายุ
แตละราย แนบในแฟมประวัติ    

(ในสวนที่เหน็วาจําเปน  เชน  

การจัดกจิกรรมใหกบัผูสูงอายุท่ี
มีปญหาจิตใจ ขัดแยง, ปวยหนัก, 
แกปญหาอยางไร, ผลเปน
อยางไร) 

 อาจไมพรอมจะให
ขอมูล นกัสังคม
สงเคราะหตองสอบ
ประวัติเพิ่มเตมิใน
ภายหลังและ
แสวงหาขอมูลจาก
ผูเกี่ยวของดวย 

2.2 การปฏิบัติเมื่อ
มีผูมาเยี่ยม
ผูรับบริการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 การเยีย่มบาน
ผูรับบริการ 

  

1. จดชื่อ ท่ีอยู ความเกี่ยวของของ  
ผูมาเยี่ยมลงในสมุดญาติเยีย่ม 

2. พูดคุยกับญาตหิรือผูมาเยี่ยมผูรับ
ฯ เพื่อสรางสัมพันธภาพ และ
สอบถามขอมูลท่ีตองการทราบ
จากญาติ หรือใหขอมูลกับญาติ
เพื่อรวมกนัหาแนวทางในการ
ชวยเหลือแกไขปญหาของผูรับฯ 

3. ญาติสามารถพบผูรับฯ ได ณ จุด
ท่ีเจาหนาทีก่าํหนด 

4. บันทึกขอมูลญาติเยี่ยมลงใน
ทะเบียนประวติัผูรับฯ 

1. นกัสังคมฯ ไปเยี่ยมบานผูรับฯ  

ดวยตนเองในกรณีดังนี ้
1.1 ผูสูงอายุพลัดหลงผูประสงคดี
นาํสง 

1.2 ผูสูงอายุไมประสงคจะรับ 

การสงเคราะห 
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งานสงัคมสงเคราะห ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน ระยะเวลา หมายเหตุ 
 1.3 ผูสูงอายุท่ีประสบปญหา เชน  

การปรับตัว,ตองการพบญาติ 
ฯลฯ 

 - พิจารณาคัดเลอืกผูรับฯ         

ท่ีจําเปนตองไปเยี่ยมบานกอน 

- วางแผนการเยีย่มบานโดย
กําหนดวนัเยีย่มบานกับญาติ 
หากไมทราบที่อยูนําผูรับฯ  

ไปพรอมกันเพื่อบอกทาง 
 -    ไปเยีย่มบานผูรับฯ และ

สนทนากับญาติ หรือเพื่อน
บานเพื่อขอขอมูลเพิ่มเติมและ
สรางความเขาใจกับญาติเพื่อ
รวมกันแกไขปญหาของ
ผูรับบริการ 

 - รายงานการเยีย่มบานเสนอ 
ผูบังคับบัญชาเพื่อทราบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2. ขอความรวมมอืหนวยงานอืน่ 

ในพื้นที่ชวยเยีย่มบาน โดย 
แนบเอกสารทีเ่กี่ยวของ 

1 เดือน  

 

 

 

 

2.4 การใหคําปรึกษา
แนะนํา 

3. ติดตามและประเมินผลการ 
เยี่ยมบานเพื่อนํามาประกอบ 

การพิจารณาดาํเนินการหรือ 
ใหการสงเคราะหตอไป 

1. รวบรวมขอมูลและวินจิฉัย
ปญหาของผูรับบริการ 

3 วัน 

 

 

 

1 ชม./ราย 
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งานสงัคมสงเคราะห ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน ระยะเวลา หมายเหตุ 
 2. นกัสังคมสงเคราะหใหคําปรึกษา

แนะนําตามกระบวนการให
คําปรึกษา 

  

2.5 การจัดกจิกรรม
การสังคม
สงเคราะห 

1. วางแผนการจดักิจกรรมและ
กําหนดรายละเอียด ไดแก วนัที่ 
เวลา สถานที่ กลุมเปาหมาย 
วิธีการ และงบประมาณ 

5 วัน - การจัดกจิกรรมควร
สอบถามความ
ตองการของผูรับฯ 

และใหผูรับฯ มี 

 2. จดัประชุมผูเกีย่วของเพือ่เตรียม
งานและมอบหมายหนาที ่

ระยะเวลา
ข้ึนอยูกับ 

 สวนรวมในการทํา 
กจิกรรมดวย 

 3. ดําเนินการจัดกิจกรรมตามที่
กําหนด 

ลักษณะของ
กจิกรรม 

 

 4. ประเมินผลการดําเนินงาน 1 วัน  

 5. รายงานการจดักิจกรรมตอ 
หนวยงานที่สังกัด 

1 วัน  

2.6 การแกไข
ปญหาของ
ผูรับบริการ 

1. รวบรวมขอมูลและวินจิฉัย
ปญหาของผูรับบริการ 

1 วัน - การแกไขปญหาของ
ผูรับฯ อาจตองขอ 

 2. ประชุมเจาหนาที่ผูเกี่ยวของเพื่อ
รวมกันวิเคราะหปญหาและ
กําหนดวิธีการแกไข (Case 

Conference) 

1 วัน 

 

ระยะเวลา
ข้ึนอยูกับ 

 ความรวมมือ
ชวยเหลือจากญาติ
ของผูรับฯ หรือผูรับ
ฯ รายอ่ืนดวย 

 3. ดําเนินการแกไขปญหา สภาพ
ปญหา 

  

 

 

4. ติดตามและประเมินผลการแกไข
ปญหา 

1 เดือน  
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งานสงัคมสงเคราะห ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน ระยะเวลา หมายเหตุ 
3.  การจําหนาย
ผูรับบริการ 

   

3.1 การสงตอ
ผูรับบริการ 

3.1.1 ผูสูงอายุท่ีมี
อาการทาง
จิต 

        3.1.2  ผูสูงอายุท่ี 

                เปนโรคติดตอ 
                รายแรง 

- พิจารณาสภาพปญหาและ 
ความตองการ 

- เสนอเรื่องขออนุมัติสงตัวผูรับฯ 

และหลักฐานไปยังหนวยงานที่
เกี่ยวของ 

- ประสานเจาหนาที่พยาบาลกรณี 
ผูรับฯ ตองรับการรักษาตอเนื่อง 

- ประสานเจาหนาที่การเงนิเพือ่ 
สงคืนทรัพยสินใหกบัผูรับฯ 

- จดัสงตัวผูรับฯ ตามกําหนดเวลา 
- จาํหนายผูรับฯ จากทะเบียนและ 
ลงสถิติประจําวัน 

- แจงเจาหนาทีผู่รับฯ ประจํา
อาคารทราบ 

- นกัสังคมฯ จดทํารายงาน
จาํหนายใหกรมทราบ 

5 วันทําการ  

3.2 ผูรับฯ ประสงค
จะลาออก 

- ญาติประสงคนํา
ผูรับฯ ไป
อุปการะ 

- ใหผูรับฯ กรอกแบบฟอรมผูรับฯ 

ขอลาออกเปนเอกสารขออนุมัติ
จาํหนายตอผูปกครอง 

- นักสังคมฯ รวบรวมรายชื่อผูรับ
ฯ ท่ีอยูในเกณฑความจําหนาย 
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งานสงัคมสงเคราะห ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน ระยะเวลา หมายเหตุ 
- ผูรับฯ ลาเยี่ยม
บานเกินกําหนด 

ขาดการติดตอ 

- เยี่ยมบานผูรับฯ ติดตอทาง
โทรศัพท หรือจดหมาย  และ 

 รายงานผลตอผูปกครอง 
- ขออนุมัติจําหนายผูรับฯ ตอ 
 ผูปกครอง 
- เมื่อผูปกครองอนุมัติใหผูรับฯ  

ลาออกแจงนกัสังคมสงเคราะห
จาํหนายชื่อออกจากสมุด
ทะเบียน 

- นกัสังคมสงเคราะหรวมกับพี่
เล้ียงดําเนนิการสํารวจทรัพยสิน
ของผูรับฯ โดยกรอกรายละเอียด
ลงในแบบสํารวจทรัพยสิน 

- จาํหนายผูรับฯ จากทะเบียนและ
ลงสถิติประจําวัน 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

- หากทรัพยสินฝาก
ไวกับสถาน
สงเคราะห ใหผูรับฯ 

ถอนเงินหรือ
ทรัพยสิน และ 

 เซ็นชื่อรับเงิน หรือ
ทรัพยสินนั้น 

3.3 ผูรับฯ ถึงแก
กรรม 

- ติดตอญาติผูรับฯ เพื่อแจงขาว
การถึงแกกรรม 

- แจงเจาหนาที่ตํารวจเพื่อชันสูตรศพ
- ติดตอเจาหนาที่ทะเบียนราษฎร
เพื่อขอรับใบมรณบัตร 

- ดําเนินการตามพิธีทางศาสนาใน
กรณีไมมีญาต ิ

- นักสังคมฯ เจาหนาที่ประจํา
อาคารรวมกันสํารวจทรัพยสิน 

พรอมเซ็นชื่อรับรอง 

1 วัน 

 

1 วัน 
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งานสงัคมสงเคราะห ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน ระยะเวลา หมายเหตุ 
 - จดัสรรทรัพยสินตามความ

ประสงคของผูรับฯ 

- ขออนุมัติจําหนายผูรับฯ จาก
ทะเบียนตอผูปกครอง 

- รายงานใหกรมฯ ทราบ 

  

3.4 การลาเยี่ยม
บาน 

- ผูดูแลฯ ประจาํอาคาร แจงนกั
สังคมฯ เร่ืองการขอลาเยี่ยมบาน
ของผูรับฯ 

- จดัใหผูรับฯ ลงลายมือช่ือ หรือ
พิมพลายนิว้มือในแบบฟอรม
การลาเยี่ยมบาน 

- นกัสังคมสงเคราะหพิจารณาให
ความเหน็ 

- เสนอใบลาตอผูบังคับบัญชาเพื่อ
ขออนุญาต 

- ประสานเจาหนาที่พยาบาลกรณี
ผูรับฯ มีโรคประจําตัวเร้ือรังและ
ตองรับยาอยางตอเนื่องให
ดําเนินการจัดยาใหกบัผูรับฯ เพื่อ
ผูรับฯ จะไดรับยาอยางตอเนือ่ง
ในระหวางที่ลาเยี่ยมบาน 

 

 

 

30 นาที 

 

 

 

- ใหพิจารณาถึงความ
พรอมของผูรับฯ
และครอบครัวรวม   

ถึงการชวยเหลือ
ดูแลตนเองไดเปน
สําคัญกอนอนุญาต
ใหลา 

- กรณีผูรับฯ มีโรค
ประจําตัวให 

 ประสานเจาหนาที่
พยาบาลขอรับยา
ตามจํานวนวนัลา 

-  กรณี ญาติมารับให
ญาติลงลายมือช่ือ
และสถานที่ติดตอ
ในแบบฟอรมลา
เยี่ยมบาน 
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งานสงัคมสงเคราะห ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน ระยะเวลา หมายเหตุ 
- ตรวจสอบการลา โดยติดตอผูรับ
ฯ ตามที่ผูรับฯ แจงไว รายงาน
ผูบังคับบัญชาทราบ 

- จาํหนายทางทะเบียนบันทึก
สาเหตุและลงสถิติประจําวนั 

30 นาที 3.5 การลาเกิน
กําหนด 

- รายงานใหกรมฯ ทราบ  

- กรณีขาดการตดิตอ
เปนระยะเวลา      
15 วัน 

1. ดําเนินการติดตอ
ผูรับฯ ตามที่อยูท่ี
แจงไวในใบลา
เยี่ยมบานเมื่อมี
ความประสงคจะ
อยูกบัครอบครัว 
ใหผูรับฯ เขียน
จดหมายลาออก
แจงสถาน
สงเคราะห 

2. ไมสามารถ
ดําเนินการติดตอ
ไดภายใน
ระยะเวลา 3 เดือน 

ใหดําเนินการ
จําหนายชื่อผูรับฯ 

จากทะเบียน 

- อนุโลมในกรณีท่ี
หนวยงานไดรับ
แจงขอลาตอ 
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งานสงัคมสงเคราะห ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน ระยะเวลา หมายเหตุ 
3.6 การลากลับ
จากการเยี่ยม
บาน 

- ผูดูแลประจําอาคารและ
เจาหนาทีพ่ยาบาลสังเกต
พฤติกรรม ผูรับฯ และแจงใหนัก
สังคมฯ ทราบถึงการ
เปลี่ยนแปลง 

- นักสังคมฯ สอบถามขอมูลและ
สังเกตพฤติกรรม ผูรับฯ 

- บันทึกขอมูลรับกลับจากเยี่ยม
บานและลงสถิติประจําวัน 

30 นาที  

4.  การพนสภาพ
ผูรับบริการ 

   

4.1 กรณีลาออก - เจาหนาทีแ่จงเรื่องการขอลาออก
ของผูรับฯ ตอนักสังคมฯ 

- จดัใหผูรับฯ และผูขอรับตัว 
ลงลายมือช่ือหรือพิมพลายนิว้มือ
ในแบบฟอรมการลาออก 

- เสนอผูบังคับบัญชาพิจารณา
อนุญาต 

- ประสานเจาหนาที่พยาบาลกรณี 
ผูรับฯ มีโรคประจําตัวเร้ือรังและ
ตองรับยาอยางตอเนื่องให
สรุปผลการดําเนินการรักษา 
พยาบาลและแจงใหญาติผูรับฯ  

ทราบ  เพื่อให ดูแลรักษา 
พยาบาลเปนไปอยางตอเนื่อง 

 

 

1 วัน 
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งานสงัคมสงเคราะห ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน ระยะเวลา หมายเหตุ 
 - จาํหนายผูรับฯ ทางทะเบียนและ

บันทึกขอมูลในสมุดจําหนาย 
 ผูรับฯ และลงสถิติประจําวนั 

- ประสานคณะกรรมการ เพื่อ
สงคืนทรัพยสินใหกบัผูรับฯ 

- รายงานใหกรมฯ ทราบ 

  

4.2 กรณีสงไปรับ
การสงเคราะห
ท่ีสถาน 

            สงเคราะหหรือ 
            สถานพยาบาล 

            อ่ืนตามความ 

            เหมาะสม 

- เจาหนาทีแ่จงความประสงคเร่ือง
การขอยายสถานสงเคราะหของ 

 ผูรับฯ ใหนกัสังคมฯ ทราบ 

- เสนอเรื่องขออนุมัติตอ 
ผูบังคับบัญชาเรื่องขอสงตัวผูรับ
ฯ นักสังคมฯ 

- ประสานสงตัวผูรับฯ และ
หลักฐานไปยังหนวยงานที่
เกี่ยวของ 

- ประสานคณะกรรมการเพื่อ
สงคืนทรัพยสินใหกบัผูรับฯ 

- จดัสงตัวผูรับฯ ตามกําหนดเวลา 
- จาํหนายผูรับฯ ทางทะเบียนและ 
ลงสถิติประจําวัน 

- รายงานใหกรมฯ ทราบ 

 

 

 

3 วันทําการ 

 

 

 

 

 

 

- ผูรับฯ มีความ
ประสงคขอยาย 
สถานสงเคราะห
เพื่อกลับภูมิลําเนา
เดิมหรืออยูใกลญาติ 
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งานสงัคมสงเคราะห ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน ระยะเวลา หมายเหตุ 
5. การติดตามผล 
ภายหลังพนการ 

 สงเคราะห 

- สํารวจรายชื่อผูรับฯ ท่ีพน 

การสงเคราะห 
- นกัสังคมฯ ดําเนินการตดิตามผล 

ผูรับฯ ท่ีพนการสงเคราะห โดย
การติดตอทางจดหมาย โทรศัพท 
หรือการเยีย่มบานตามความ 

เหมาะสม 

- รายงานใหสวนกลางทราบ 

1 เดือน  

6. ผูรับบริการพลัด
หลง (หลบหนี) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- รับแจงเหตหุรือพบเห็นการ 
หลบหนีของผูรับฯ และรายงาน 

ผูบังคับบัญชาทราบ 

- ประสานแจงเจาหนาทีใ่ห 
ออกติดตามผูรับฯ ท่ีหลบหน ี

- ประชาสัมพันธทางสื่อมวลชน
เพื่อสืบหา 

- ติดตอญาติหรือผูนาํสง         
กรณีมีท่ีอยู 

- จาํหนายผูรับฯ จากทะเบียนและ
ลงสถิติประจําวัน 

- บันทึกขอมูลสาเหตุท่ีจําหนายใน
ระบบทะเบยีนประวัติ 

- ดําเนินการสอบขอเท็จจริงในรูป
คณะกรรมการ 

- รายงานผลใหกรมฯ ทราบ 

5 วันทําการ - ในกรณีท่ีไมสามารถ
ติดตาม ผูรับฯ ได
ภายใน 3 เดือน     

ใหดําเนินการ
จําหนายผูรับฯ 
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งานสงัคมสงเคราะห ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน ระยะเวลา หมายเหตุ 
7.   ผูรับบริการถึง     
แกกรรม 

   

      7.1 กรณีถึงแกกรรม
ในสถานสงเคราะห
และเปนการตาย
โดยธรรมชาติ 

- รายงานผูบังคับบัญชาเบื้องตน
โดยทันท ี

- แจงความตอพนักงานสอบสวน
เพื่อชันสูตรพลิกศพเปนลาย
ลักษณอักษรภายใน 24 ช่ัวโมง 

- แจงการตายตอนายทะเบียน
ทองที่หลังจากไดรับผลการ
ชันสูตรพลิกศพ เพื่อออกใบ 

มรณบัตร/หนังสือรับรองการ
ตาย และมอบใหญาติตอไป 

- แจงใหญาติหรือบุคคลที่รูจักของ
ผูตายทราบเพือ่รับศพและ
ทรัพยสินของผูตายไป
ดําเนินการ 

- ประสานโรงพยาบาลที่เกี่ยวของ
เพื่อรับศพไปดําเนินการ         
(ในกรณีอุทิศรางกายใหกับ
โรงพยาบาล) 

- จาํหนายผูรับฯ ทางทะเบียนและ
ลงสถิติประจําวัน 

- บันทึกขอมูลสาเหตุการตายและ
การจําหนายลงในระบบทะเบียน
ประวัติและสถิติประจําวัน 

1 วัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ดําเนินการตาม
ระเบียบกรม
ประชาสงเคราะหวา
ดวยการปฏิบัติกรณี
ผูรับฯ ถึงแกความ
ตาย พ.ศ.2525 และ 
พ.ร.บ. แกไข
เพิ่มเติมประมวล
กฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา 
2542 (ฉบับที่ 21) 

พ.ศ.2542 เฉพาะ
กรณีท่ี 1 และ 2  
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งานสงัคมสงเคราะห ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน ระยะเวลา หมายเหตุ 
 - รายงานใหกรมฯ ทราบ 1 วัน  

7.2 กรณีผูรับฯ ถึง
แกกรรมโดย
ผิดธรรมชาติ 

- รายงานผูบังคับบัญชาทุกระดับ
ทราบโดยทันที 

- แจงความตอพนักงานสอบสวน
เพื่อชันสูตรพลิกศพเปนลาย
ลักษณอักษรภายใน 24 ช่ัวโมง 

- มีหนังสือแจงการตายตอนาย
ทะเบียนทองที ่หลังจากไดรับผล
การชันสูตรพลิกศพ เพื่อออกใบ
มรณบัตร/หนังสือรับรองการ
ตาย และมอบใหญาติตอไป 

- แจงญาติหรือบุคคล ซ่ึงผูตายรูจัก
ท่ีสามารถติดตอได เพื่อรับศพ
และทรัพยสินของผูตายไป
ดําเนินการ 

- บันทึกขอมูลสาเหตุการตายและ
การจําหนายลงในระบบทะเบียน
ประวัติและสถิติประจําวัน 

- ดําเนินการสอบขอเท็จจริง
เกี่ยวกับสาเหตุการตายที่ผิด
ธรรมชาติในรูปคณะกรรมการ
รวมกับเจาหนาที่ท่ีเกี่ยวของ 

- รายงานใหสวนกลางทราบถึง
สาเหตุการตายโดยละเอยีด 

 

1 วัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 วัน 

 

 

 

1 วัน 

- กรณีเรงดวนควร
แจงทางโทรศัพท 

- หากไมสามารถ
รายงานรายละเอียด
ไดทันทีในเบือ้งตน
ใหรายงานเพื่อทราบ
ไวช้ันหนึ่งกอน 
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งานสงัคมสงเคราะห ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน ระยะเวลา หมายเหตุ 
7.3 กรณีถึงแก
กรรมที่ 
โรงพยาบาล 

 

 

- รายงานผูบังคับบัญชาเบื้องตน
โดยทันท ี

- มีหนังสือมอบอํานาจในการ
จดัการศพใหกบัโรงพยาบาล 

- แจงใหญาติหรือบุคคลที่รูจกัของ
ผูตายทราบเพือ่รับศพ และ
ทรัพยสินของผูตายไป
ดําเนินการ 

- บันทึกขอมูลสาเหตุการตาย และ
การจําหนายลงในระบบทะเบียน
ประวัติ 

- แจงผูดูแลผูรับฯ ประจําอาคาร
ทราบ 

- รายงานใหกรมฯ ทราบ 

1 วัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 วัน 

 

8. งานวชิาการสงัคม
สงเคราะห 
8.1 การจัดทําสถิติ
รายงานและการ
ประมวลผล 

 

 

 

 

 

 

 

 

- จดัทําทะเบยีนประวัติและจัดเก็บ
ขอมูลเบื้องตนของผูรับบริการที่
รับใหมในรอบ 1 เดือน 

- จดัทําสถิติแยกประเภทและ
ความเคลือ่นไหวของผูรับฯ 

ประจําวนัและประจําเดือน 

- จดัเก็บขอมูลการจัดกิจกรรมและ
บริการตาง ๆ แกผูรับฯ ตาม
ตัวช้ีวดัที่กรมฯ กาํหนด 

 

 

15 นาที/ราย 
 

 

30 นาที 
 

 

30 นาที 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ประมวลผลดวย
เครื่องคอมพิวเตอร 

 



 กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  กระทรวงมหาดไทย 

  ภาคผนวก  จ   ขั้นตอนแนวทางการปฏิบัติงานสถานสงเคราะหคนชรา 137 

งานสงัคมสงเคราะห ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน ระยะเวลา หมายเหตุ 
 

 

 

 

 

 

- จดัเก็บขอมูลสาเหตุการจําหนาย
ผูรับฯ ประเภท ตาง ๆ  

- รายงานใหกรมฯ ทราบตาม
ประเภทของเรือ่ง 

- ประมวลผลขอมูลเพื่อการ
ประสานงานและเผยแพร 

1 ชม. 

 

1 วัน/เร่ือง 
 

1 วัน 

 

 

 

 

 

 

8.2 การจัดระบบ/

ทิศทาง/ 
แผนงาน/และ
รูปแบบในการ
พัฒนางาน 

- ศึกษาวเิคราะห แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ

นโยบายรัฐบาล นโยบาย
กระทรวง และนโยบายกรม เพื่อ
ใชเปนกรอบและทิศทางการวาง
แผนการดาํเนนิงานของ
หนวยงาน 

- จดัทําแผนงานหลักของ
หนวยงาน 

- ติดตามขอมูล ขาวสาร ท่ีมี
ผลกระทบตอการดําเนินงานกับ
กลุมเปาหมาย 

- ศึกษาและทบทวน กฎหมาย 
ระเบียบ ขอบังคับ ตลอดจน
ปญหาอุปสรรคตางๆ และ
เสนอแนะแนวทาง/มาตรการใน
การปรับปรุงแกไข เพื่อสราง
ประสิทธิภาพในการทํางานเปน
ระยะ  

1 เดือน 

 

 

 

 

 

 

1 เดือน 

 

ตลอดป 
 

 

อยางนอย
ทุก 6 เดือน 
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 - ศึกษาวจิัย/จัดทําเอกสารวิชาการ/

คิดหารูปแบบในการพัฒนางาน
และบริการดานสังคมสงเคราะห
อยางตอเนื่อง 

 

1 เร่ือง/ป 
 

- ศึกษาวเิคราะหปญหา และความ
ตองการของผูรับฯ 

3 วันทําการ 8.3 การจัดทําแผน 

งาน/โครงการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

- จดัทําแผนงานและโครงการให
สอดคลองกับแผนชาติ และ
นโยบายของรฐัในทุกระดับ 

ตลอดจนปญหาและความ
ตองการของผูรับฯ 

- เสนอขออนุมัติดําเนินการตาม
แผนงาน/โครงการตอ
ผูบังคับบัญชาตามลําดับ 

- ติดตามและประเมินผลโครงการ
ตามแผน 

- รายงานผลการดําเนินงานตาม
แผนงาน/โครงการใหกรมฯ 

ทราบ 

1 สัปดาห 
 

 

 

 

1 วัน 

 

 

1 เดือน 

 

1 วัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. การบริหารงานสังคม    

9.1 การสรางและ
พัฒนาทีมงาน 

- พิจารณาคัดสรรบุคลากรที่มี 

คุณสมบัติเหมาะสมมารวมเปน 

ทีมงาน 

2 สัปดาห 
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 - จดัทํารายละเอยีดบทบาทหนาที่

และความรับผิดชอบของ
เจาหนาทีแ่ตละคนใหชัดเจนและ
เหมาะสม เพื่อใชเปนกรอบ
แนวทางในการปฏิบัติงาน
รวมกันเปนทมี 

- จดัประชุมเพื่อใหทีมงานทกุคนมี
สวนรวมในการแสดงความ
คิดเห็นและขอเสนอแนะ รวมท้ัง 
มอบหมายงาน 

- จดัสภาพแวดลอมในการทํางาน
ใหเปนระเบยีบ และทันสมยัตาม
หลัก 5ส. 

- สงเสริมโอกาสและสนับสนุนให
บุคลากรในทมีงานไดพัฒนา 
ความรูและทักษะในการ
ปฏิบัติงานอยางเปนธรรม ท่ัวถึง
และตอเนื่อง 

2 สัปดาห 
 

 

 

 

 

อยางนอย
เดือนละ 2 

คร้ัง 
 

3 เดือน 

 

 

4 คร้ัง/คน/ป 
โดยผลัด 

เปลี่ยนหมนุ 

เวียนกัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- คร้ังแรกที่เร่ิม
ดําเนินการตาม
หลักการ 5ส. ใช 
เวลาไมเกนิ 3 

 เดือน หลังจากนั้น
ใหมีการจดัระเบียบ
อยางตอเนื่อง 

9.2 การระดม และ
จดัหา
ทรัพยากร 

- ศึกษาวเิคราะหปญหาและความ
ตองการของผูรับบริการ 

- สํารวจดูทรัพยากรที่มีความ 

ขาดแคลน 

- วางแผนในการระดมและจัดหา
ทรัพยากร 

2 วนัทําการ 
 

1 วัน 

 

2 วันทําการ 
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งานสงัคมสงเคราะห ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน ระยะเวลา หมายเหตุ 
 - จดัทําโครงการรณรงคหาทุน

และทรัพยากรทั้งภายในและ
ภายนอก โดยประชาสัมพันธ
เผยแพรขอความรวมมือไปยงั
หนวยงานและสื่อมวลชนแขนง
ตาง ๆ 

2 สัปดาห  

 - รวบรวมและจดัสรรทรัพยากร 
สนับสนุนการดําเนินงานตาม
โครงการ/ กจิกรรมตาง ๆ ตาม
ความเหมาะสมและลําดับ
ความสําคัญ 

- ติดตามและประเมินผลการใช
ทรัพยากรในโครงการ ตาง ๆ  

- รายงานผลใหผูบังคับบัญชา
ทราบตามลําดับ 

 

2 สัปดาห 
 

 

 

 

1 เดือน 

 

1 วัน 
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งานฟนฟูสมรรถภาพ งาน ระยะเวลา หมายเหตุ 
1. กระบวนการฟนฟู
สมรรถภาพทางการ  

1. การตรวจวินิจฉัยประเภท 

ความเจ็บปวย ความบกพรอง 
ทางกาย/จิต 

  

 แพทย (Medical 

Rehabilitation) 

 

 - สงผูรับฯ ตรวจวินจิฉัย โดย
แพทยหรือผูเชี่ยวชาญ 

เฉพาะทาง 
 - จดัทําประวัติสุขภาพการตรวจ

และบําบัดรักษาผูรับฯ ทุกคน 

1 วัน/คน 

 

 

30 นาที/คน 

 

 1.2 การคัดแยกผูรับฯ   

  - จดักลุมคัดแยกผูรับฯ ท่ี
สามารถชวยเหลือตนเองได
เจ็บปวย หลงลืม และไม
สามารถชวยเหลือตนเองได 

15 นาที/คน  

 1.3 การทําจิตบําบดั   

 

 

 - ใหคําแนะนําปรึกษาเปน
รายบุคคล/กลุม 

 - จดักิจกรรมเพือ่บําบัดและ
ฟนฟ ู

30 นาที/คน 

60 นาที/คน 

1 ชม./คร้ัง 

- ตองใชบุคลากรที่
มีความรูและความ 

 เชี่ยวชาญเฉพาะ
ทาง 

 1.4 การทํากิจกรรมบําบัด    

  - จดักิจกรรมเพือ่ฝกการทํางาน
ของกลามเนื้อ และ
ความสัมพันธในการ
เคลื่อนไหวของสวนตาง ๆ 

ของรางกาย 

4 ชม./วัน - ตองใชบุคลากรที่
มีความรูและ 
ความเชี่ยวชาญ
เฉพาะทาง 
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งานฟนฟูสมรรถภาพ งาน ระยะเวลา หมายเหตุ 
2. กระบวนการฟนฟู 
ฟนฟูสมรรถภาพ
ทางสังคม 

2.1 การจัดทํากจิกรรมทางสังคม 

 - จดักิจกรรมทางสังคมใน
โอกาสพิเศษตาง ๆ  

 - สงผูรับฯ ออกรวมกิจกรรม 

กับบุคคลอื่น หรือชุมชน 

นอกสถานสงเคราะห 
2.2 การสงผูรับฯ กลับไปอยูรวมกับ
ครอบครัวและชุมชน 

 - จดัระบบการเตรียมความ
พรอมกอนคืนสูครอบครัว 

 - สงผูรับฯ กลับไปอยูรวมกับ
ครอบครัวและชุมชน 

 - การติดตามและประเมินผล 
การสงกลับ 

 - เยี่ยมเยือนสอบถามสภาพ
ความเปนอยูและปญหา
อุปสรรคของผูรับฯ 

2.3 การจัดเตรยีมขอมูลความรูส่ือ 
ตาง ๆ เพื่อใหผูสูงอายุไดเรียนรู
และเทาทันขอมูลขาวสารของ
สังคม 

 - จดัใหมีเครื่องมืออุปกรณและ 
ส่ือตาง ๆ เพื่อเปนแหลงของ 
ขาวสาร เชน โทรทัศน วิทยุ 
และหนงัสือพิมพ 

 - จดัใหมีหองสมุดซ่ึงเปนแหลง
รวบรวมหนังสือ ตาง ๆ เพื่อ
สามารถใชบริการคนหา
ความรูในดานตาง ๆ ได 

(ระยะเวลา
ข้ึนอยูกับ
ลักษณะของ
กจิกรรม) 

 

 

 

 

6 เดือน/คน 

 

1-2 วัน 

 

30 นาที/คน 

 

1 วัน/คน 

 

 

 

 

 

 

ตลอดป 
 

 

 

ตลอดป 
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•  การประสานการจัดบริการผูสงูอายุ 
 ระบบและวิธีการใหบริการผูสูงอายุขามพื้นท่ีจังหวัดหลังจากการถายโอนภารกิจ 
 1. ระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการวาดวยการใหบริการผูสูงอายุ พ.ศ.2546     

เปนระเบียบในการปฏิบัติงาน 

  การเขารับบริการในสถานสงเคราะห และบานพักฉุกเฉิน ขอ 9 ระบุวาการเขาอยู     
ในสถานสงเคราะหหรือบานพักฉุกเฉินใหดาํเนินการดังนี้ 
  (1) ในกรุงเทพมหานคร ใหยื่นใบสมัครที่ สํานักงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
กรุงเทพฯ (1-8) 

  (2) ในสวนภูมิภาค ใหยื่นใบสมัครที่ สํานักงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการจังหวัด 

หรือสถานสงเคราะห หรือศูนยบริการทางสังคมผูสูงอายุ 
  ใหผูปกครองสถานสงเคราะห หรือผูอํานวยการศูนย มีอํานาจในการอนุญาตให 
ผูสูงอายุเขารับบริการในหนวยงานนั้น ๆ  

  เมื่อถายโอนงานแลวภารกิจการรับผูสูงอายุเขารับอุปการะในสถานสงเคราะหควร
เพิ่มการเขารับบริการในสถานสงเคราะห และบานพักฉุกเฉินใหดําเนินการ 
  (1) ในกรุงเทพมหานคร ใหยืน่ใบสมัครที่สํานักงานสวัสดิการสังคม กรุงเทพมหานคร 
และสํานักงานเขตทุกเขตในกรุงเทพฯ 

  (2) ในสวนภูมิภาค ใหยื่นใบสมัครที่สํานักงานองคการบริหารสวนจังหวัดทุก
จงัหวัด หรือสถานสงเคราะห หรือศูนยบริการทางสังคมผูสูงอายุ 
 2. การดําเนินการรับผูสูงอายุเขารับบริการในสถานสงเคราะห กรณีท่ีผูสูงอายุในพื้นที่
ท่ีมีสถานสงเคราะหต้ังอยู ผูปกครองฯ สามารถพิจารณารับผูสูงอายุได 
 3. ผูสูงอายุประสบความเดือดรอนในจังหวัดที่ไมมีสถานสงเคราะห ใหองคการ
บริหารสวนจังหวัดจัดหาสถานที่พักชั่วคราวให และดําเนินการสงผูสูงอายุตอไปยังสถาน
สงเคราะหคนชราใกลเคียง โดยประสานกับสถานสงเคราะหฯ กอนดําเนินการสงตัว 
 4. กรณีรับผูสูงอายุ เจ็บปวย หรือนักสังคมสงเคราะหรวมกับพยาบาลพิจารณาแลวเห็น
วาสมควรไดรับการรักษาจากโรงพยาบาล ใหหนวยงานที่นําสงดําเนินการสงไปรับการรักษากอน
จนอาการหายเปนปกติ แลวแจงใหสถานสงเคราะหเตรียมรับตัวเมื่อส้ินสุดการรักษา 
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 5. สถานสงเคราะหทุกแหงตองสามารถรับผูสูงอายุท่ีประสบความเดือดรอนที่มี
ภูมิลําเนาในพื้นที่อ่ืน ๆ ได 
 6. สถานสงเคราะหทุกแหงตองรับผูสูงอายุท่ีประสบความเดือดรอนที่หนวยงานอื่นๆ  

สงมา 
 7. หนวยงานของกรุงเทพมหานคร และองคการบริหารสวนจังหวัด ตองดําเนินการ 
ชวยเหลือผูสูงอายุท่ีประสบปญหาความเดือดรอนในเบื้องตน และสงตอภูมิลําเนาตามความสมัคร
ใจหรือสงสถานสงเคราะหในพื้นที่ 
 8. ผูสูงอายุท่ีมีช่ือในทะเบียนบานใหยายจากตนทางออกจากทะเบียนบานเดิม เขาไป
อยูในสถานสงเคราะหนั้น ๆ  

 9. กรณีผูสูงอายุไมมีหลักฐานทะเบียนราษฎร หนวยงานผูนําสงตองจัดหาทะเบียน
ราษฎรกอนนําสง เพื่อจัดทําบัตรทองในการรักษาพยาบาลตามโครงการสุขภาพถวนหนา 
 10. การตรวจสุขภาพรางกายตองตรวจวามีโรคติดตอรายแรงหรือไม มิใชมีใบรับรอง
แพทยเพื่อประกอบหลักฐานครบเทานั้น 

 11. ผูสูงอายุท่ีปวยเปนโรคทางจิต ประเภทตองสงไปบําบัดรักษาที่โรงพยาบาลเฉพาะ
ทางกอนที่จะสงใหสถานสงเคราะหคนชรารับตัว 
 12. การสงผูสูงอายุเขารับการสงเคราะหในสถานสงเคราะห จะเปนทางเลือกในการ
แกปญหาวิธีสุดทาย 
 13. ศูนยบริการทางสังคมผูสูงอายุดินแดง ตองรับผูสูงอายุท่ีมีความจําเปนตองเขารับ
การรักษาจากโรงพยาบาลในกรุงเทพมหานคร เขาพักเปนการชั่วคราว ท้ังนี้ สถานสงเคราะห
คนชราในภูมิภาคตองประสานกับศูนยกอนดําเนินการสงตัว 
 14. สถานสงเคราะหคนชรา และศูนยบริการทางสังคมผูสูงอายุ ตองปฏิบัติงานบริการ
ผูสูงอายุในชุมชน 

 15. สถานสงเคราะหคนชรา และศูนยบริการทางสังคมผูสูงอายุ ตองประสานกับ
เครือขายในการจัดบริการ 
 16. การดําเนินการสงตอผูสูงอายุ เขารับการสงเคราะหในสถานสงเคราะหคนชราให
หนวยงาน ผูสงเปนผูรับผิดชอบคาใชจายในการเดินทาง  
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•  เขตพื้นที่จงัหวัดที่ใหบริการผูสูงอายุเขารับการสงเคราะห 
ท่ี สถานสงเคราะห พื้นท่ีรับผดิชอบ หมายเหต ุ

1 สถานสงเคราะหคนชราบานบางแค2(ญ) กรุงเทพฯ  

2 สถานสงเคราะหคนชราเฉลมิราชกุมารี 
(หลวงพอลําใยอุปถัมภ) (ญ) 

กาญจนบุรี, ราชบุรี, สุพรรณบุรี, 
เพชรบุรี, ประจวบคีรีขันธ, 
สมุทรสงคราม 

 

3 สถานสงเคราะหคนชราจนัทบุรี (ช, ญ) จันทบุรี, ฉะเชิงเทรา, ชลบุรี, ระยอง, 
ตราด, ปราจีนบุรี, สระแกว, 
นครนายก, ฉะเชิงเทรา 

 

4 สถานปฏิบัติคนชราบานอูทอง พนังตัก        

(ช, ญ) 

ชุมพร, ระนอง, สุราษฎรธานี, 
นครศรีธรรมราช, กระบี,่ พังงา, ภูเก็ต 

 

5. สถานสงเคราะหคนชราวัยทองนิเวศน  
(ช, ญ) 

เชียงใหม, เชียงราย, พะเยา, 
แมฮองสอน, แพร, นาน, ลําปาง, 
ลําพูน 

 

6. สถานสงเคราะหคนชราบานศรีตัง (ช, ญ) ตรัง, พัทลุง, สงขลา, ยะลา, ปตตาน,ี 

นราธิวาส, สตูล 
 

7. สถานสงเคราะหคนชรานครปฐม (ช, ญ) นครปฐม, สมุทรสาคร, นนทบุรี, 
ปทุมธานี, สมุทรปราการ 

 

8. สถานสงเคราะหคนชราเฉลมิราชบุรี 
(หลวงพอเปนอุปถัมภ) (ญ) 

นครปฐม, สมุทรสาคร, นนทบุรี, 
ปทุมธานี, สมุทรปราการ 

 

9. สถานสงเคราะหคนชราบานธรรมปกรณ 
(โพธ์ิกลาง)  (ช, ญ) 

นครราชสีมา, บุรีรัมย, ชัยภูมิ, 

สุรินทร, อุบลราชธานี, อํานาจเจริญ, 

ศรีสะเกษ, ยโสธร 

 

10 สถานสงเคราะหคนชราบานธรรมปกรณ     
(วัดมวง) (ญ) 

นครราชสีมา, บุรีรัมย, ชัยภูมิ, 

สุรินทร, อุบลราชธานี, อํานาจเจริญ, 

ศรีสะเกษ, ยโสธร 
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ท่ี สถานสงเคราะห พื้นท่ีรับผดิชอบ หมายเหตุ 
11 สถานสงเคราะหคนชราเขาบอแกว (ช, ญ) นครสวรรค, พิจิตร, กาํแพงเพชร,

พิษณุโลก, อุทัยธาน,ี สุโขทัย, 
เพชรบูรณ, ตาก, อุตรดิตถ 

 

12 สถานสงเคราะหคนชรามหาสารคาม       

(ช, ญ) 

มหาสารคาม, รอยเอ็ด, กาฬสินธุ, 
มุกดาหาร, นครพนม, ขอนแกน, 

อุดรธานี, หนองบัวลําภ,ู หนองคาย, 
เลย, สกลนคร 

 

13 สถานสงเคราะหคนชราบานลพบุรี (ช, ญ) ลพบุรี, สิงหบุรี, ชัยนาท, สระบุรี, 
พระนครศรีอยธุยา, อางทอง 

 

•  รูปแบบการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของสถานสงเคราะหคนชรา 
 การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของสถานสงเคราะหคนชราที่ถายโอนให
องคการบริหารสวนจังหวัดไปดําเนินการ สําหรับปงบประมาณ 2547 

 1. เอกสารการรายงานผลการปฏิบัติงาน เนื่องจากปงบประมาณ 2547 เงินงบประมาณ
ยังคงตั้งอยูท่ีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ฉะนั้น สถานสงเคราะหคนชรา 13 แหง ท่ีถายโอนให
องคการบริหารสวนจังหวัดตองจัดทํารายงานเชนเดิม สําหรับปงบประมาณ 2548 องคการบริหาร
สวนจังหวัดตองตั้งงบประมาณรองรับงานสถานสงเคราะหคนชรา 
 2. การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน การจัดบริการของสถานสงเคราะห
คนชรา กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ สํานักบริการสวัสดิการสังคม มีเร่ืองที่จะติดตามดงันี้ 
  2.1 ติดตามการปฏิบัติงานจัดใหบริการผูสูงอายุในสถานสงเคราะห ตามมาตรฐาน
ท่ีกาํหนด (มาตรฐานกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ, มาตรฐานกรมอาชีวอนามัย) 
  2.2 ประสานการปฏิบัติงานและใหการสนับสนุนสถานสงเคราะหคนชรา          
(13 แหง) 
  2.3 ประชาสัมพันธ เผยแพรขาวสารที่เปนประโยชน 
  2.4 ติดตามปญหาอุปสรรคในการดําเนินงานหลังการถายโอน 6 เดือน/คร้ัง 
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 3. การนิเทศงานสวนกลาง โดย สํานักงานบริการสวัสดิการสังคม จัดหนวยสาธิต    

การจัดกิจกรรมไปตามสถานสงเคราะหตาง ๆ หนวยงานละ 2 คร้ัง/ป 
 4. การพัฒนาบุคลากร (โดยสํานักบริการสวัสดิการสังคม) 

  4.1 จดัประชุมผูปฏิบัติงานในสถานสงเคราะห 13 แหง 6 เดือน/คร้ัง 
  4.2 ฝกอบรมบุคลากรผูปฏิบัติงานในสถานสงเคราะห 13 แหง ปละ 1 คร้ัง 
 5. การสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการในสถานสงเคราะห 13 แหง เพื่อประเมิน
คุณภาพของการใหบริการ กําหนดปละ 2 คร้ัง (6 เดือน/คร้ัง) ดําเนินการโดยสถานสงเคราะห 
 6. การสํารวจความพึงพอใจของผู รับบริการในชุมชน เพื่อประเมินคุณภาพของ       
การใหบริการ กําหนดปละ 2 คร้ัง (6 เดือน/คร้ัง) ดําเนินการโดยสถานสงเคราะห  
 7. การสุมตัวอยางเลือกสถานสงเคราะห เพื่อสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ 
กําหนด 6 เดือน/คร้ัง ดําเนินการโดย สํานักงานบริการสวัสดิการสังคม และสํานักงานสงเสริมและ
สนับสนุนวิชาการเขตพื้นที่ 

•  การขอต้ังงบประมาณของสถานสงเคราะหคนชรา 
 ต้ังงบประมาณตามแบบฟอรมที่สํานักงานงบประมาณกําหนด โดยพิจารณาจาก
รายละเอียดดังนี้ 
 1. ต้ังงบประมาณตามจํานวนผูรับบริการตามเปาหมายของแตละสถานสงเคราะห 
(คาใชจายตอ 1 สถานสงเคราะห) 

2. คิดคาอาหาร จํานวน 40 บาท/คน/วัน 

3. คาใชจายประจําตัวผูสูงอาย ุ จํานวน 1,306 บาท/คน/ป 
4. คาเวชภณัฑ จํานวน 250 บาท/คน/ป 
5. คาวัสดุงานบาน จํานวน 500 บาท/คน/ป 
6. คาสาธารณูปโภค เปนคาไฟฟา จาํนวน 556 บาท/คน/ป 

 คาน้ําประปา จํานวน 247 บาท/คน/ป 
 คาโทรศัพท เหมาจายปละ 13,000 บาท 

 คาไปรษณยี เหมาจายปละ 2,200 บาท 
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7. คาตอบแทนเจาหนาที่ เหมาจายดังนี ้    

 - คาเบี้ยเล้ียง  4,000 บาท/ป 
 - คาอาหารทําการนอกเวลา  6,500 บาท/ป 
 - คาตอบแทนผูปฏิบัติงาน  1,900 บาท/ป 
8. คาวัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท/ป 
9. คาวัสดุกอสราง จํานวน 12,000 บาท/ป 
10. คาซอมแซมสิ่งกอสราง จํานวน 4,600 บาท/ป 
11. คาซอมแซมครุภัณฑ จํานวน 4,600 บาท/ป 
12. คาวารสารตําราเรียน จํานวน 10,000 บาท/ป 
13. คาวัสดุปฏิบัติการ จํานวน 4,430 บาท/ป 
14. คาวัสดุเชื้อเพลิง คิดตามจํานวนรถที่มีอยู จํานวน 4,000 บาท/คัน/ป 
15. คาซอมรถ คิดตามจํานวนรถที่มีอยู จํานวน 5,000 บาท/คัน/ป 

 16. คาจางเหมาบรกิาร แลวแตหนวยงานจะขอพรอมแนบรายละเอียด 

 17. คาที่ดินส่ิงกอสราง แลวแตหนวยงานจะขอพรอมแนบแบบการกอสรางพรอมใบ
ประมาณราคา 
 18. คาเชาที่ดิน มี 2 แหง คือ  
  - สถานสงเคราะหคนชราบานธรรมปกรณวัดมวง จ.นครราชสีมา ปละ 4,800 บาท 

  - ศูนยบริการทางสังคมผูสูงอายุศรีสุคต จ.พษิณุโลก ปละ 1,200 บาท 
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• การดําเนินการประสานการปฏิบัติงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของในการจัดบริการ
ผูสูงอายุ 

 เมื่อมีปญหาเกดิข้ึน สามารถประสานการปฏิบัติงานกบัสถานสงเคราะหท่ีรับผูสูงอายุใน 

พืน้ที่กําหนดไวรวม 15 แหง ดังนี ้
 

สถานสงเคราะหท่ีรบัผูสงูอายุในพื้นที่ท่ีกาํหนดไว 
ท่ี สถานสงเคราะห ท่ีอยู โทรศัพท 
1. สถานสงเคราะหคนชราบานบางแค 2  69/4 หมู 9 ซ.คลองหนองใหญ  

เขตบางแค กทม. 10160 

0 2455 6318 

0 2455 6309 

F. 0 2455 6594 

2. ศูนยบริการทางสังคมผูสูงอายุดินแดง 4641 ถ.มิตรไมตรี แขวงดนิแดง 
เขตดินแดง กทม.10400 

0 2246 8662 

0 2245 5191 

F. 0 2246 1942 

3. สถานสงเคราะหคนชราบานลพบุรี 88 หมู 2 ถ.พระปยะ ต.ปาตาล  

อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000 

0 3641 3706 

4. สถานสงเคราะหคนชราบานจันทบุรี 54/5 หมู 10 ต.ทุงเบญจา  
อ.ทาใหม  จ.จนัทบุรี 22170 

0 3943 7269 

F. 0 3943 7269 

5. สถานสงเคราะหคนชราบานนครปฐม 1/1 หมู 5 ต.สนามจันทร อ.เมือง  
จ.นครปฐม 73000 

0 3425 5102 

F. 0 3421 90265 

6. สถานสงเคราะหคนชราเฉลมิราชกุมารี 
(หลวงพอเปนอุปถัมภ) 

25 หมู 13 ต.วัดสําโรง  
อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120 

0 3433 8412 

7. สถานสงเคราะหคนชราเฉลมิราชบุรี 
(หลวงพอลําใยอุปถัมภ) 

150/4 หมู 4 ต.ลาดหญา อ.เมือง  
จ.กาญจนบุรี 71190 

0 3453 1441  

F. 0 3453 1141 

8. สถานสงเคราะหคนชราบานธรรม
ปกรณโพธ์ิกลาง 

583 ถ.โพธ์ิกลาง ต.โพธ์ิกลาง  
อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 

0 4424 2521 

F. 0 4424 4300 
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ท่ี สถานสงเคราะห ท่ีอยู โทรศัพท 
9. สถานสงเคราะหคนชราบานธรรม
ปกรณวดัมวง 

38 ถ.สุรนารี อ.เมือง  
จ.นครราชสีมา 30000 

0 4424 2490 

F. 0 4425 9886 

10. สถานสงเคราะหคนชราบาน
มหาสารคาม 

277 หมู 8 ต.แวงนาง อ.เมือง  
จ.มหาสารคาม 44000 

0 4327 1524 

11. สถานสงเคราะหคนชราบานเขาบอแกว 90 หมู 3 ต.นิคมเขาบอแกว  
อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค 60130 

0 5620 4039 

F. 0 5620 4000 

12. สถานสงเคราะหคนชราวัยทองนิเวศน 304 หมู 7 ต.สันมหาพน อ.แมแตง 
จ.เชียงใหม 50150 

0 5347 1491 

F. 0 5347 1731 

13. สถานสงเคราะหคนชราบานศรีตรัง 133 หมู 2 ต.ปากแจม อ.หวยยอด  

จ.ตรัง 92000 

0 7521 2340 

F. 0 7521 4883 

14. สถานสงเคราะหคนชราบานอูทอง- 
พนังตัก 

44/1 หมู 4 ต.นาชะอัง อ.เมือง 
จ.ชุมพร 86000 

0 7750 3464 

F. 0 7750 2635 

15. ศูนยบริการทางสังคมผูสูงอายุศรีสุคต 37/1 ถ.เทพารกัษ อ.เมือง 
จ.พิษณุโลก 65000 

0 5525 8186 
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สถานสงเคราะห 7 แหง จะปรับเปนสถาบันสงเสริมสวัสดิการผูสูงอายุประจําภาค  

ทําหนาที่เปนพี่เลี้ยงใหกับสถานสงเคราะห 13 แหง ตามพื้นที่รับผิดชอบที่กาํหนด  

ท่ี สถานสงเคราะห ท่ีอยู โทรศัพท 
1. สถานสงเคราะหคนชราบานบางแค   81 หมู 15 ถ.เพชรเกษม กม.11 

แขวงบางหวา เขตภาษีเจริญ 

กทม. 10160 

0 2413 1141 

0 2455 1593 

F. 0 2413 1140 

2. สถานสงเคราะหคนชราวาสนะเวศม  200/11 หมู 2 ต.บอโพง อ.นคร
หลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260 

0 3535 9277 

0 3336 0377 

3. สถานสงเคราะหคนชราบานบางละมุง 40 หมู 4 ถ.สุขุมวิท ต.บางละมุง  
อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 

0 3824 1121 

0 3824 1759 

4. สถานสงเคราะหคนชราบานบุรีรัมย หมู 6 บานโคกขี้หนู ต.ชุมเห็ด 

อ.เมือง จ.บุรีรัมย 31000 

0 4461 6761 

F. 0 4461 7595 

5. สถานสงเคราะหคนชราบานธรรม
ปกรณเชยีงใหม 

1 ถ.มูลเมือง ต.พระสิงห อ.เมือง 
จ.เชียงใหม 50000 

0 5327 8573 

6. สถานสงเคราะหคนชราบานทักษณิ 62 ถ.สุขยางค ต.สะเตง อ.เมือง 
จ.ยะลา 95000 

0 7321 2904 

F. 0 7322 3218 

7. สถานสงเคราะหคนชราบานภูเก็ต 132 หมู 2 ต.ปาคลอก อ.ถลาง 
จ.ภูเก็ต 83000 

0 7262 0046 

F. 0 7626 0447 

8. ศูนยบริการทางสังคมผูสูงอายุขอนแกน 2/1 ถ.หลังเมือง อ.เมือง จ.
ขอนแกน 40000 

0 4333 2922 

F. 0 4333 2922 
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การสงเสริมและสนับสนนุการดําเนินงานของหนวยงานในพื้นที ่

ท่ี 
สถานสงเคราะหท่ีจะปรับเปล่ียนภารกิจเปน
สถาบนัสงเสรมิสวัสดิการผูสูงอายปุระจําภาค 

องคการ หนวยงานที่เก่ียวของ 

1. สถานสงเคราะหคนชราบานบางแค  

กรุงเทพมหานคร [กรุงเทพฯ + ปริมณฑล +  

กลุมจังหวัดภาคกลาง (ตะวันตก)] 

1. องคการที่ดาํเนินการใหบริการผูสูงอายุ
ในพื้นทีจ่ังหวดักรุงเทพมหานคร 
นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ 
กาญจนบุรี นครปฐม  สมุทรสาคร 
สมุทรสงคราม ราชบุรี เพชรบุรี 
ประจวบคีรีขันธ 

  2. สถานสงเคราะหคนชราบานบางแค 2 

กรุงเทพมหานคร 
  3. ศูนยบริการทางสังคมผูสูงอายุดินแดง 

กรุงเทพมหานคร 
  4. สถานสงเคราะหคนชราเฉลมิราชกุมารี 

(หลวงพอลําใยอุปถัมภ)  
จ.กาญจนบุรี 

  5. สถานสงเคราะหคนชราเฉลมิราชกุมารี 
(หลวงพอเปนอุปถัมภ)  
จ.นครปฐม 

  6. สถานสงเคราะหคนชราบานนครปฐม  

จ.นครปฐม 

2. สถานสงเคราะหคนชราวาสนเวศม 
จ.พระนครศรอียุธยา [กลุมจังหวัดภาคกลาง
ตอนบน+ กลุมจังหวดัภาคเหนือตอนลาง] 

1. องคการที่ดําเนินการใหบริการผูสูงอายุ
ในพื้นทีจ่ังหวดัพระนครศรอียุธยา 
อางทอง ลพบุรี สิงหบุรี ชัยนาท สระบุรี 
นครสวรรค อุทัยธานี สุโขทัย เพชรบูรณ 
ตาก กาํแพงเพชร พิษณุโลก อุตรดิตถ 
พิจิตร 
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ท่ี 
สถานสงเคราะหท่ีจะปรับเปล่ียนภารกิจเปน
สถาบนัสงเสรมิสวัสดิการผูสูงอายปุระจําภาค 

องคการ หนวยงานที่เก่ียวของ 

  2. สถานสงเคราะหคนชราบานลพบุรี  
จ.ลพบุรี 

  3. สถานสงเคราะหคนชราบานเขาบอแกว  
จ.นครสวรรค 

  4. ศูนยบริการทางสังคมผูสูงอายุศรีสุคต  

จ.พิษณุโลก 
3. สถานสงเคราะหคนชราบางละมุง จ.ชลบุรี  

[กลุมจังหวัดภาคกลาง (ตะวนัออก)] 

1. องคกรผูสูงอายุในพื้นที่จังหวัด
ฉะเชิงเทรา จนัทบุรี ชลบุรี ระยอง ตราด 

ปราจีนบุรี สระแกว นครนายก 

  2. สถานสงเคราะหคนชราบานจันทบุรี  
จ.จันทบุรี 

4. สถานสงเคราะหคนชราบานธรรมปกรณ  
จ.เชียงใหม [กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน] 

1. องคกรที่ดําเนนิการใหบริการผูสูงอายุ
ในพื้นทีจ่งัหวดัเชียงใหม เชยีงราย 
พะเยา แมฮองสอน แพร นาน ลําปาง 
ลําพูน 

  2. สถานสงเคราะหคนชราวัยทองนิเวศน  
จ.เชียงใหม 

5. สถานสงเคราะหคนชราบานบุรีรัมย จ.บุรีรัมย 
[กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนลาง] 
- ศูนยบริการทางสังคมผูสูงอายุขอนแกน    

จ.ขอนแกน 

1. องคการที่ดําเนินการใหบริการผูสูงอายุ
ในพื้นทีจ่งัหวดั นครราชสีมา สุรินทร  
หนองบัวลําภู สกลนคร มหาสารคาม 

รอยเอ็ด ยโสธร กาฬสินธุ อุบลราชธานี 
ศรีสะเกษ มุกดาหาร อํานาจเจริญ 

นครพนม บุรีรัมย ขอนแกน ชัยภูมิ 

อุดรธานี หนองคาย เลย 
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ท่ี 
สถานสงเคราะหท่ีจะปรับเปล่ียนภารกิจเปน
สถาบนัสงเสรมิสวัสดิการผูสูงอายปุระจําภาค 

องคการ หนวยงานที่เก่ียวของ 

  2. สถานสงเคราะหคนชรา 
บานธรรมปกรณ (วัดมวง)  
จ.นครราชสีมา 

  3. สถานสงเคราะหคนชรา 
บานธรรมปกรณ (โพธ์ิกลาง)  
จ.นครราชสีมา 

  4. สถานสงเคราะหคนชราบาน
มหาสารคาม จ.มหาสารคาม 

6. สถานสงเคราะหคนชราบานทักษณิ จ.ยะลา 
[กลุมจังหวัดภาคใต (ตอนลาง)] 

1. องคกรที่ดําเนนิการใหบริการผูสูงอายุ
ในพื้นทีจ่ังหวดัตรัง พัทลุง สงขลา ยะลา 
ปตตานี นราธิวาส สตูล 

  2. สถานสงเคราะหคนชราบานศรีตรัง  
จ.ตรัง 

7. สถานสงเคราะหคนชราบานภูเก็ต จ.ภูเกต็ 

[กลุมจังหวัดภาคใต (ตอนบน)] 

1. องคกรที่ดําเนนิการใหบริการของ 
ผูสูงอายุในพืน้ที่จังหวัดชุมพร ระนอง     
สุราษฎรธานี นครศรีธรรมราช กระบี่ 
พังงา ภเูก็ต 

  2. สถานสงเคราะหคนชราบานอูทอง- 
พนังตัก จ.ชุมพร 

เปนการสงเสริมสนับสนุนการดําเนินงานตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน คร้ังที่ 5/2546 เมื่อ 1 สิงหาคม 2546 
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  กรณีท่ีผูสูงอายุประสบความเดือดรอน ไมมีท่ีพกัชั่วคราว สามารถติดตอสงผูสูงอายุ
เขาพักชั่วคราวไดท่ีบานพักฉุกเฉินของบานพักเด็กและครอบครัวในพื้นท่ี ดงันี้ 

บานพักฉุกเฉนิ ท่ีตัง้ของสํานกังาน โทรศัพท 
1. บานพักเด็กและครอบครัว
กรุงเทพมหานคร 

บริเวณสถานสงเคราะหเดก็หญิง 
บานราชวิถี เขตราชเทวี  
กทม. 10400 

0-2245-9833 

2. บานพักเด็กและครอบครัว 
จังหวดัชลบุรี 

40 ม.4 ถ.สุขุมวิท ต.บางละมุง  
อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 

038-240220 

038-240135 

3. บานพักเด็กและครอบครัว 
จังหวดัเชยีงใหม 

63/4 ต.ดอนแกว อ.แมริม  

จ.เชียงใหม 50180 

053-216459 

4. บานพักเด็กและครอบครัว 
จังหวดัภเูก็ต 

2/47-48 ถ.ตรัง อ.เมือง  
จ.ภูเก็ต 83000 

076-214369 

076-240140 

5. บานพักเด็กและครอบครัว 
จังหวดันราธวิาส 

หมู 6 ต.โละจูด อ.แวง  
จ.นราธิวาส 96160 

073-618806 

073-284122 

6. บานพักเด็กและครอบครัว 
จังหวดันครสวรรค 

26/5 หมู 4 ต.นครสวรรคตก         

อ.เมือง จ.นครสวรรค 60000 

056-345411 

7. บานพักเด็กและครอบครัว 
จังหวดัอุบลราชธานี 

390 ถ.พลแผน ต.ในเมือง อ.เมือง  
จ.อุบลราชธานี 

045-242641 

8. บานพักเด็กและครอบครัว 
จังหวดัอุดรธานี 

ภายในนิคมสรางตนเองเชียงพิณ  

ต.นิคมสงเคราะห อ.เมือง  
จ.อุดรธานี 41000 

042-237151 

9. บานพักเด็กและครอบครัว 
จังหวดัสงขลา 

ภายในบริเวณศูนยพัฒนานิคม 

ภาคใต หมู 4 ถ.สงขลา-เกาะยอ  

ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา 

074-447034 

074-333225 
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สถานแรกรับเด็ก ท่ีตัง้ของสํานกังาน โทรศัพท 
1. สถานแรกรับเด็กหญิงพญาไท 9 ม.2 ถ.รังสิต-นครนายก ต.รังสิต 

อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110 

0-2577-6571-2 

2. สถานแรกรับเด็ก 2/2 ม.1 ถ.ภูมิเวท ต.บางตลาด  

อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 

0-2583-8345 

3. สถานคุมครองสวัสดิภาพเดก็
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

36 ม.9 ต.โคกสูง อ.อุบลรัตน 
จ.ขอนแกน 40250 

043-431285 

4. สถานคุมครองสวัสดิภาพเดก็
ภาคตะวันออก 

ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง 
21150 

038-684102 

สถานที่ติดตอเร่ืองการปฏบัิตงิานสวัสดิการสังคม 

ท่ี ภารกิจ หนวยรับท่ีรับผิดชอบ เจาหนาท่ี โทรศัพท 
1. สถานสงเคราะหคน - หนวยงานในพืน้ที่ หนา 50   

 ชรา ศูนยบริการทาง
สังคมผูสูงอายุ 

- สํานักบริการสวัสดิการ
สังคม 

  นางพงษรัชนี  อรชร 
  นางนิตยา  ปดทุม 

02 8515003 

2. การใหบริการ
สวัสดิการดานเบี้ยยัง
ชีพผูสูงอายุ 

- สํานักบริการสวัสดิการ
สังคม 

- องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

  นางสุวรรณี  หอววิฒัน 02 6596147 

3. การใหบริการ 
สวัสดิการดาน 

- สํานักสงเสริมและพิทักษ
คนพิการ 

 นายโอภาส พมิลวิชยกจิ 02 2460063 

02 6447994 

 เบี้ยยังชพีคนพกิาร - สวนการชวยเหลือผู
ประสบปญหาทางสังคม 

  น.ส.นันทิยา จันทศิริ 02 2824206 

4. การใหบริการ 
สวัสดิการดานเบี้ย 
ยังชีพผูปวยเอดส 

- สวนการชวยเหลือผู
ประสบปญหาทางสังคม 

  นางอรสา  ฟุงเกียรติ 02 2824206 

5. การถายโอนภารกิจ
ของกรมพัฒนา
สังคมและสวัสดิการ 

- กลุมพัฒนาระบบบริหาร
กรมพัฒนาสังคมและ 
สวัสดิการ 

  นายปกรณ  พนัธุ 02 2823898 
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•  กลไกการรองทุกข 
 ผูสูงอายุท่ีไมมีหลักฐานบัตรประจําตัวไมสามารถจําอะไรไดจะมีปญหาเรื่องการ
รักษาพยาบาล เนื่องจากไมสามารถทําบัตรประกันสุขภาพถวนหนา ( 30 บาทรักษาทุกโรค ) 

หนวยงานตองประสานกับหนวยทะเบียนทองที่ ถาหากไมสามารถดําเนินการได หนวยงานตอง
จดัหางบประมาณสวนนี้เพราะสถานสงเคราะหไมสามารถตั้งงบประมาณคารักษาพยาบาลได 

•  ขอพึงระวัง เหตุท่ีผิดบอย ๆ วิธีการแกไข  

 ผูสูงอายุท่ีมีปญหาพฤติกรรม ฝาฝนระเบียบของสถานสงเคราะหมักจะขอยายสถาน
สงเคราะหจากสถานสงเคราะหท่ีตนเองสรางปญหาไปอยูสถานสงเคราะหอ่ืนที่ตนเองอยากจะไป 

หากจะลงโทษใหออกจากสถานสงเคราะหก็ไมมีท่ีอยู ทําใหยากตอการควบคุมไมใหไปรบกวน
ผูรับการสงเคราะหผูอ่ืน 

 กรณีท่ีผิดระเบียบรายแรงจนเปนคดีอาญา ตองแจงเจาหนาที่ตํารวจมาดําเนินการตาม
กฎหมาย 

•  การรายงานผลการปฏิบัติไปยังสํานักบริการสวัสดิการสังคม ในปงบประมาณ 2547 

 1. การรายงานตามแบบฟอรมทีก่าํหนด 

  1.1 แบบรายงานการจายงบประมาณป 2547 

  1.2 รายงานสถิติผูรับการสงเคราะห 15 วัน  

  1.3 รายงานการรบัใหม-จําหนายออก 

  1.4 รายงานผลการปฏิบัติงานประจําเดือน 

  1.5 รายงานผลการดําเนินงานศนูยบริการทางสังคมผูสูงอายุ ประจําเดือน  

  1.6 รายงานขอมูลดานศักยภาพผูรับฯ 

  1.7 แบบรายงานผลการดําเนินงาน กรมพัฒนาสังคมและสวสัดิการ ประจําป 
 2. การรายงานทีไ่มมีแบบฟอรม 

  2.1 รายงานการจดักิจกรรมใหผูรับฯ 

  2.2 รายงานบุคคลภายนอก จดักจิกรรมใหผูรับฯ 

  2.3 รายงานผูรับฯ ถึงแกกรรม 
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  2.4 รายงานการประชุมขาราชการและเจาหนาที่ประจําเดือน 

  2.5 รายงานการประชุมผูรับการสงเคราะห 
  2.6 รายงานการตรวจเยี่ยมหนวยงาน 

  2.7 รายงานการดําเนินงานโครงการตาง ๆ  

  2.8 รายงานเรื่องอืน่ ๆ  

หมายเหต ุรายงานทกุเดือน  
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คํารองขอเขารบับริการ 
เขียนที.่............................................................. 

      วันที.่...........เดอืน................................พ.ศ..................... 

1. ช่ือผูขอเขารับบริการ..........................................................นามสกุล........................................... 
 อายุ................ป เกิดเมื่อวันที.่................เดือน.........................................พ.ศ.............................. 

2. สัญชาติ.....................................เชื้อชาติ.....................................ศาสนา...................................... 

3. ปจจุบันอยูบานเลขที่...........หมูท่ี...........ซอย.............................ถนน......................................... 

 ตําบล/แขวง................................อําเภอ/เขต.................................จังหวดั.................................... 

4. ภูมิลําเนาเดิม................................................................................................................................ 

 คร้ังหลังสุดอาศัยอยูกับ........................เกี่ยวของเปน................ท่ีบานเลขที่................................ 

5. อาชีพเดิม...............................................รายได.............................บาท (ตอวัน ตอเดือน ตอป) 

6. สถานภาพการสมรส 

 1. โสด  2.  สมรส     3.  หมาย      4. อ่ืนๆ   (ระบุ) ........................................... 
  สามี, ภรรยา ช่ือ.......................................นามสกุล.........................................อาย.ุ..........ป 
  อาชีพ............................................. อยูบานเลขที่...........หมูท่ี...........ซอย........................... 
  ถนน.....................................ตําบล/แขวง..............................อําเภอ/เขต............................. 

  จงัหวดั............................................................ 

7. บุตร จาํนวน...............คน 

 1. ช่ือ....................................นามสกุล................................อาย.ุ.........ป อาชีพ....................... 
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ภาคผนวก  ฉ 
ข้ันตอนแนวทางการปฏิบัติงานดานเบี้ยยังชีพผูสงูอายุ * 

 

การจายเบีย้ยังชีพผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีแนวทางปฏิบัติ 2 แนวทาง ดังนี ้

• กระบวนการดําเนินงานเบี้ยยังชีพผูสูงอายุตามระเบียบกรมประชาสงเคราะห วาดวย
การจายเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพสําหรับผูสูงอายุ พ.ศ. 2543 และแกไขเพ่ิมเติม 

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 * 

 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 
ไดกาํหนดขั้นตอนแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับภารกิจดานถายโอนงานสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ  ดังนี้ 
 1.  การสํารวจผูสูงอายุท่ีมีคุณสมบัตเิหมาะสม 
  1.1 องคกรปกครองสวนทองถ่ิน คณะกรรมการศูนยสงเคราะหราษฎรประจํา
หมูบาน ทําการสํารวจผูสูงอายุท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุในทองถ่ินของตน 

โดยการสัมภาษณผูสูงอายุแตละรายตามแบบสอบประวัติผูสูงอายุ 
  1.2 องคกรปกครองสวนทองถ่ิน คณะกรรมการศูนยสงเคราะหราษฎรประจํา
หมูบาน ซ่ึงเปนผูสัมภาษณผูสูงอายุ นําเสนอแบบสอบประวัติผูสูงอายุไปยังผูบริหารองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน หรือประธานคณะกรรมการศูนยสงเคราะหราษฎรประจําหมูบานเพื่อ
พิจารณาและเสนอความเห็น 
  1.3 องคกรปกครองสวนทองถ่ิน รวบรวมและสอบประวัติผูสูงอายุท่ีผานความ
เห็นชอบของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือประธานคณะกรรมการศูนยสงเคราะห
ราษฎรประจําหมูบานนําเสนอคณะกรรมการคัดเลือกผูสูงอายุระดับทองถ่ินเปนผูพิจารณา
กล่ันกรอง 
 

 

  * ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดจากคูมือการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการกําหนดขั้นตอนการ
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินงานสงเสริมคุณภาพชีวิต เลม 1 (www.dloc.pom.go.th) 
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แผนผังการสาํรวจผูสูงอายุท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม 

นําเสนอเขาที่ประชุม 
เสนอประวัติผูสูงอายุท่ีผานความเหน็ชอบ 

องคกรปกครอง 
สวนทองถ่ิน 

 

 เสนอประวัติผูสูงอายุ 

ผูบริหารองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน 

 

 สํารวจและสอบประวัติ 

ผูสูงอายุท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม 

คณะกรรมการคัดเลือก 

ผูสูงอายุระดับทองถ่ิน 

 

 

 2. การคัดเลือกและขออนุมัติผูสูงอายุรับเบี้ยยังชีพ 
  2.1 องคกรปกครองสวนทองถ่ินเชิญผูแทนศูนยสงเคราะหราษฎรประจําหมูบาน 

ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ผูแทนองคกรผูสูงอายุในชุมชน ผูแทนองคกรประชาสังคม 

และบุคคลที่นาเชื่อถือในชุมชน รวมเปนคณะกรรมการคดัเลือกผูสูงอายุในระดับทองถ่ิน 

  2.2 องคกรปกครองสวนทองถ่ิน เชิญคณะกรรมการคัดเลือกผูสูงอายุมารวม
ประชุมเพื่อพิจารณารายชื่อผูสูงอายุท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือศูนยสงเคราะหราษฎร
ประจําหมูบานเสนอมาวาผูสูงอายุรายไดสมควรไดรับการชวยเหลือเปนเงินเบี้ยยังชีพ 

  2.3 คณะกรรมการคัดเลือกผูสูงอายุในระดับทองถ่ิน  จะทําหนาที่พิจารณา
กล่ันกรองแบบสอบประวัติผูสูงอายุ แตละรายวามีคุณสมบัติท่ีจะรับเลี้ยงยังชีพจริงหรือไม และมี
หนาที่ในการพิจารณาจัดลําดับความสําคัญของผูสูงอายุท่ีมีสิทธิรับเบี้ยยังชีพวาผูสูงอายุรายใด
สมควรไดรับความชวยเหลือกอนตามวงเงินงบประมาณที่ไดรับการจัดสรร สวนผูสูงอายุท่ีมี
คุณสมบัติเหมาะสม แตยังไมไดรับการเสนอชื่อ ใหจัดทําเปนรายชื่อผูสูงอายุสํารองไว เพื่อรอการ
อนุมัติในกรณีผูสูงอายุเดิมหมดสิทธิรับเบี้ยยังชีพ  

  2.4 เมื่อไดรายชื่อผูสูงอายุท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมและมีสิทธิไดรับเบี้ยยังชีพแลว 
ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินนําเสนอไปยังหนวยงานเจาของงบประมาณ เพื่อนําเสนอผูวา
ราชการจังหวัดขออนุมัติรายชื่อผูมีสิทธิไดรับเบี้ยยังชีพ และปดประกาศรายชื่อใหทราบทั่วกัน ณ 

สํานักงานในที่เปดเผย 

หมูบาน 
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  2.5 หลังจากคณะกรรมการคดัเลือกผูสูงอายุแจงรายชื่อผูสูงอายุท่ีไดรับการคัดเลือก
ใหไดรับเบี้ยยังชีพแลว ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดทําหนังสือรับรองตางๆ ของผูสูงอายุ 
ตามแบบที่กําหนด ไดแก หนังสือมอบอํานาจ หนังสือพินัยกรรม หนังสือรับรองวาจะแจงการ
เสียชีวิต หนังสือรับรองการมีชีวิต 
  ท้ังนี้ ประชาชนในพื้นที่สามารถมีสวนรวมในการเสนอชื่อผูสูงอายุ ท่ีสมควรไดรับ
เบี้ยยังชีพไปยังคณะกรรมการศูนยสงเคราะหราษฎรประจําหมูบาน หรือองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

เพื่อสํารวจขอเท็จจริงของผูสูงอายุดังกลาว กอนดําเนินการสงใหคณะกรรมการคัดเลือกผูสูงอายุ
ระดับทองถ่ินพิจารณา และหากประชาชนในพื้นที่พบวา การคัดเลือกผูสูงอายุไมโปรงใส ไมเปนธรรม 

หรือสงสัยผลการพิจารณาคัดเลือก อาจขอเขาไปตรวจสอบกับคณะกรรมการระดับทองถ่ินได 

แผนผังการคัดเลือกและขออนุมัติผูสูงอายรัุบเบี้ยยังชีพ 

แจงรายชื่อผูสูงอายุท่ีจังหวัดอนุมัติ 
 

แจงรายชื่อผูสูงอายุท่ีผานการพิจารณา 
   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

แจงผูสูงอายุ  

องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 

คณะกรรมการคัดเลือก 
ผูสูงอายุระดับทองถิ่น 

จัดทําหนังสือรับรองตางๆ 

แจงรายชื่อผูสูงอายุที่ผานการพิจารณา 

นําเสนอประวัติผูสูงอายุ  

ตรวจสอบ
การคัดเลือก
ผูสูงอายุ  

พิจารณา
กลั่นกรอง
คุณสมบัติของ
ผูสูงอายุ
เรียงลําดับรายชื่อ
ผูสูงอายุ 
ตามลําดับ

ขออนุมัติ อนุมัติ 

หนวยราชการ 
เจาของ 
งบประมาณ 

ผูวาราชการจังหวัด 

ประชาชน 
ในพื้นที่ 

- หนังสือมอบอํานาจ 
- หนังสือพินัยกรรม 
- หนังสือรับรองวาจะแจงการเสียชีวิต
- หนังสือรับรองการมีชีวิต 
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 3. การจัดทําทะเบียนรายชื่อผูสูงอายุ 
  3.1 องคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดทําเอกสารประกอบรายการขออนุมัติเงิน
ประจํางวดในองคกรปกครองสวนทองถ่ินของตนเอง โดยแยกเปนราย อบต. และระบุจํานวน
งบประมาณที่ไดรับจัดสรร เพื่อใชเปนฐานขอมูลในการขอเงินประจํางวด และจัดสงเอกสาร
ดังกลาวใหหนวยงานราชการเจาของงบประมาณ  เพื่อขออนุมัติเงินประจํางวดจากสํานัก
งบประมาณ 

  3.2 องคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดทํารายชื่อผูสูงอายุท่ีไดผานการพิจารณา
กล่ันกรองของคณะกรรมการคัดเลือกผูสูงอายุ โดยเรียงลําดับความสําคัญของผูสูงอายุท่ีมีสิทธิ
ไดรับความชวยเหลือกอน และผูสูงอายุสํารองไวตามลําดับ ติดประกาศรายชื่อผูสูงอายุไวใน
สถานที่ท่ีเปนศูนยกลางของทองถ่ิน เพื่อจะไดเปนการประชาสัมพันธใหประชาชนรับทราบโดย
ท่ัวกัน เปนประโยชนตอการตรวจสอบกันเองของประชาชนในทองถ่ิน และจะไดทราบวาผูสูงอายุ
รายใดถึงแกกรรม หรือมีคุณสมบัติไมเหมาะสม 

  3.3 ในกรณีท่ีมีการบเกจายเงินแกผูสูงอายุ โดยวิธีการโอนเงินเขาบัญชีผูสูงอายุใน 

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน จัดทําทะเบียนรายขื่อผูสูงอายุ พรอมระบุช่ือธนาคารและหมายเลข
บัญชีธนาคารไวดวย เพื่อความสะดวกในการโอนเงินเขาบัญชี การประสานงานและการติดตามผล 

โดยอาศัยฐานขอมูลเดิมของสํานักงานประชาสงเคราะหจังหวัด 

  สําหรับตัวอยางเอกสารรายละเอียดประกอบการขออนุมัติเงินประจํางวด และแบบ
ทะเบียนรายชื่อผูสูงอายุรับเบี้ยยังชีพ มีดังนี้ 
 4. การขออนุมัตเิปล่ียนแปลงผูสูงอายุรับเบี้ยยังชีพ 

  4.1 ในกรณีผูสูงอายุรายใดมีการรองเรียนวามีคุณสมบัติไมเหมาะสม หรือหาก
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน คณะกรรมการศูนยสงเคราะหราษฎรประจําหมูบาน พบวามี
คุณสมบัติไมเหมาะสมจริง ใหนําเสนอคณะกรรมการคัดเลือกผูสูงอายุพิจารณา กอนนําเสนอ
หนวยงานเจาของงบประมาณเพื่อขออนุมัติผูวาราชการจังหวัด เพื่อส่ังระงับการจายเงินแกผูสูงอายุ
และขออนุมัติเปลี่ยนแปลงผูสูงอายุรายใหมตอไป 

  4.2 เมื่อไดรับแจงใหผูสูงอายุรายใดถึงแกกรรม ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
แจงไปยังหนวยงานเจาของงบประมาณ เพื่อขออนุมัติผูวาราชการจังหวัดเปลี่ยนแปลงรายชื่อ
ผูสูงอายุรายใหมแทนผูสูงอายุรายเดิมที่ถึงแกกรรม 
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  4.3 ในกรณีผูสูงอายุเปลี่ยนแปลงที่อยูอาศัย จากเดิมอยูในพื้นที่หนึ่ง และยายไปอีก
พื้นที่หนึ่ง ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดทําใบเปลี่ยนแปลงรายการตามแบบที่กรมบัญชีกลาง
กําหนด และนําเสนอหนวยงานเจาของงบประมาณเพื่อขออนุมัติผูวาราชการจังหวัดเพื่อขอ
เปลี่ยนแปลงพื้นที่ดําเนินการ แลวรายงานใหหนวยงานทราบภายใน 15 วันทําการ 
 5. การเบิกจายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 
  5.1 สํานักงบประมาณอนุมัติเงินประจํางวดแลวจัดสรรใหจังหวัดตาง ๆ ตามที่
สวนราชการขอ และเมื่องบประมาณไดจัดสรรไปยังจังหวัดและแจงไปยังสํานักงานคลังจังหวัด
แลว หนวยงานเจาของงบประมาณเสนอขออนุมัติรายช่ือผูสูงอายุท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมรับเบี้ยยัง
ชีพจากผูวาราชการจังหวัด และแจงการจัดสรรเงิน (แบบ สงป. ถ.) ไปยังทองถ่ิน 

  5.2 หนวยงานเจาของงบประมาณ จดัทําแบบใบแจงการเบิกเงินงบประมาณแทนกัน 

โครงการถายโอนกิจกรรมเกี่ยวกับการใหการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผู สูงอายุ  ตามแบบที่
กรมบัญชีกลางกําหนด และสงแบบใบแจงการเบิกเงินงบประมาณแทนกันใหหนวยงานที่เกี่ยวของ 
คือ สํานักงานคลังจังหวัด องคกรปกครองสวนทองถ่ินที่ เกี่ยวของ และหนวยงานเจาของ
งบประมาณเก็บไวเปนหลักฐาน 1 ชุด 

  5.3 หลังจากไดรับใบแจงการเบิกเงินงบประมาณแทนกัน ใหองคการบริหารสวน
ตําบล ตรวจสอบผูสูงอายุตามรายชื่อวามีชีวิตอยูหรือไม กอนการวางฎีกาเบิกจายเงิน หากผูสูงอายุ
รายดังกลาวเสียชีวิต ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินแจงใหหนวยงานเจาของงบประมาณทราบ 

พรอมรายชื่อผูสูงอายุรายใหม เพื่อใหหนวยงานเจาของงบประมาณพิจารณานําเสนอขออนุมัติจาก
ผูวาราชการจังหวัด โดยในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงผูสูงอายุเนื่องจากการเสียชีวิตหรือผูสูงอายุ   
ขาดคุณสมบัติ ใหทองถ่ินใชทะเบียนรายชื่อสํารองทองถ่ินแจงไวกอนเปนลําดับแรก 
  5.4 องคกรปกครองสวนทองถ่ินวางฎีกาเบิกเงินจากสํานักงานคลังจังหวัดหรือ
สํานักงานคลังจังหวัด ณ อําเภอ โดยแนบใบแจงการเบิกเงินงบประมาณแทนกับ การเบกิจายเงนิแก
ผูสูงอายุใหดําเนินการจายเงินเปนรายงวดๆ ละ 6 เดือน ปละ 2 คร้ัง เปนเงิน 1,800 บาท/คร้ัง     
(ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2544) และหากตรวจสอบถูกตองแลว สามารถ    

วางฎีกาเบิกเงินไดเลยโดยไมตองรอใหส้ินงวด 
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  5.5 องคกรปกครองสวนทองถ่ิน จายเงินเบี้ยยังชีพโดยปฏิบัติตามระเบียบ        

กรมประชาสงเคราะห วาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพสําหรับผูสูงอายุ พ.ศ. 2543 หรือ
เลือกวิธีดาํเนินการตามความเหมาะสมและจําเปนตามลําดับ ดังนี้ 

1. โอนเขาบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผูสูงอายุ หรือจัดสงโดยทางธนาณัติ 

2. โอนเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของบุคลที่ไดรับมอบอํานาจจากผูสูงอายุ 
หรือจัดสงใหแกผูรับมอบอํานาจโดยทางธนาณัติ 

3. จายใหแกผูสูงอายุท่ีมีสิทธิดวยเงินสด 

4. จายเงินสดใหแกผูรับมอบอํานาจจากผูสูงอายุ 
  5.6 เมื่อดําเนินการจายเงินใหผูสูงอายุแลว ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินเก็บ
หลักฐานการจายไวเพื่อการตรวจสอบ โดยหากจายเงินโดยวิธีการโอนเงินเขาบัญชี ใหใชหลักฐาน
ใบสําคัญการโอนเงินของธนาคารเปนหลักฐานการจาย กรณีจายเปนเงินสดใหใชใบสําคัญรับเงิน 

ตามแบบที่กระทรวงการคลังกําหนดเปนหลักฐานการจาย 
  ท้ังนี้ สามารถสรุปแผนผังการเบิกจายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุไดดงันี้ 
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แผนผังการเบกิจายเบี้ยยังชพีผูสูงอาย ุ
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

สํานักงบประมาณ 

หนวยงานเจาของ 
งบประมาณในสวนกลาง 

สนง.คลังจังหวัด หนวยราชการเจาของ
งบประมาณในพื้นที่ 

องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

อบต.ประเภท 
ออมทรัพย 

อบต.ประเภท 
กระแสรายวัน 

ตรวจสอบ 
การมีชีวิตของผูสูงอายุ  

ขออนุมัติผูสงูอายุรายใหม 
กรณีผูสูงอายุรายเดิมขาด
คณุสมบัติหรือถึงแกกรรม 

วางฎีกา 

โอนเงินเขาบัญชี ธนาณัติ เงินสด 

อนุมัติประจํางวด 

โอนเงิน 

  โอนเงิน 
  เขาบัญชี 

วางฎีกา 

สงใบแจงการเบิก
เงินแทนกัน 

สงใบแจงการเบิก
เงินแทนกัน

จายให    ผูสงูอายุ  
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 6. การติดตามผลการจายเบี้ยยังชีพ 

  6.1 องคกรปกครองสวนทองถ่ิน หนวยงานเจาของงบประมาณ และหนวยงานท่ี
เกี่ยวของ ติดตามผลการจายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ วาผูสูงอายุไดรับเงินตรงตามระยะเวลาที่กําหนด
และไดรับเงินครบหรือไม นอกจากนี้ทําหนาที่ใหคําปรึกษาแนะนําและพิจารณาใหความชวยเหลือ
ในปญหาอุปสรรคที่เกิดข้ึน 

  6.2 ในกรณีท่ีมีการรองเรียนวาผูสูงอายุมีคุณสมบัติไมเหมาะสม องคกรปกครอง 
สวนทองถ่ิน ประสานงานกับคณะกรรมการศูนยสงเคราะหราษฎรประจําหมูบานเพื่อทําหนาที่ใน
การตรวจสอบติดตาม และตรวจสอบขอมูลของผูสูงอายุรายนั้น กอนนําเขาที่ประชุมคณะกรรมการ
คัดเลือกผูสูงอายุเพื่อพิจารณา หากมีคุณสมบัติไมเหมาะสม ใหคณะกรรมการคัดเลือกผูสูงอายุ 
นําเสนอหนวยงานเจาของงบประมาณ เพื่อขออนุมัติผูวาราชการจังหวัดในการสั่งระงับการจายเงิน 

 7. การรายงานผลการดําเนินงาน 

  7.1 องคกรปกครองสวนทองถ่ินรายงานรายชื่อผูสูงอายุท่ีไดรับการคัดเลือกให
ไดรับเบี้ยยังชีพใหประชาชนรับทราบ โดยวิธีการจัดทําทะเบียนรายชื่อผูสูงอายุท่ีไดรับการคัดเลือก
และผูสูงอายุสํารอง ติดประกาศใหทราบโดยทั่วกัน 

  7.2 หลังจากเบิกจายเงินใหผูสูงอายุแลว ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินรายงาน
ผลการดําเนินงานตามแบบรายงาน สงป.ถ. 2 เปนรายเดือนใหอําเภอและจังหวัด พรอมสําเนาแจง
ใหหนวยงานเจาของงบประมาณและคลังจังหวัดทราบ ภายในวันที่ 1 ของทุกเดือน 

  7.3 องคกรปกครองสวนทองถ่ินรายงานการเปลี่ยนแปลงผูสูงอายุท่ีรับเบี้ยยังชีพ
ใหหนวยงานเจาของงบประมาณทราบเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง 
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• กระบวนการดําเนินงานเบี้ยยังชีพผูสูงอายุตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
การจายเงินสงเคราะหเพ่ือการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 (ภาคผนวก ข) มีวัตถุประสงคเพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ซ่ึงไดรับการถายโอนภารกิจการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูสูงอายุไดอยางทั่วถึงมากขึ้น พรอมกับได
ซักซอมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบฯ ดังกลาว ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ท่ี มท 

0891.3/ ว 3449 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2548  
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ดวนที่สุด 

ท่ี มท 0891.3/ว 3449   กระทรวงมหาดไทย 
      ถนนอัษฎางค กรุงเทพฯ 10200 

     19  ตุลาคม  2548 

เร่ือง ซักซอมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อ
การยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 

เรียน ผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด 
อางถึง 1. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท 0810.4/7961 ลงวนัที่ 13 ตุลาคม 2546 

 2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ท่ี มท 0810.4/8127 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2546 

ส่ิงที่สงมาดวย 1. สําเนาระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพ
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 จํานวน  1  ชุด 

  2. แนวทางปฏิบัติตามระเบียบ ฯ  จํานวน  1  ชุด 
  3. แบบพิมพ ฯ  จํานวน  4  ฉบับ 

 ตามหนังสือท่ีอางถึง  กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินไดแจงแนวทางการ
ดําเนินการใชจายเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการสงเคราะหเบี้ยยังชีพคนชรา คนพิการและผูปวย
เอดส ไมเพียงพอกับจํานวนผูมีสิทธิไดรับการสงเคราะหในพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

จึงไดจัดทํารางระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินซ่ึงไดรับ
การถายโอนภารกิจการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ คนพิการและผูปวยเอดส สามารถใหการ
สงเคราะหผูดอยโอกาสดังกลาวไดอยางทั่วถึงมากขึ้น โดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยได
โปรดลงนามในรางระเบียบดังกลาวแลว และระเบียบดังกลาวจะมีผลใชบังคับนับถัดจากวัน
ประกาศในราชกจิจานุเบกษา 

 เพื่อเปนการเตรียมความพรอมใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินจึงขอไดโปรดแจง
ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการ ดังนี้ 
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 1. ในกรณีท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากกรม
สงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน เพื่อสนับสนุนเปนเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ คนพิการและผูปวยเอดส 
ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ดําเนินการดังนี้ 
  1.1 เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ใหจายเงินในอัตรารายละ 300 บาท/เดือน ตามระเบียบ
กรมประชาสงเคราะหวาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพสําหรับผูสูงอายุ พ.ศ. 2543 และที่
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และหนังสือท่ีอางถึง 1. 

  1.2 เบี้ยยังชีพคนพิการ ใหจายเงินในอัตรารายละ 500 บาท/เดือน ตามระเบียบ
กรมประชาสงเคราะหวาดวยการจายเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ พ.ศ. 2539 และหนังสือท่ีอางถึง 2. 

  1.3 เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส ใหจายเงินในอัตรารายละ 500 บาท/เดือน ตาม
ระเบียบกรมประชาสงเคราะหวาดวยการจายเงินอุดหนุนสงเสริมสวัสดิการผูปวยเอดสในชุมชน 

พ.ศ. 2543 และหนังสือท่ีอางถึง 2. 

 2. ในกรณีท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีความประสงคจะตั้งงบประมาณของ
ตนเอง เพื่อสนับสนุนการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ คนพิการและผูปวยเอดส เพื่อใหไดจํานวน
คนและจํานวนเงินมากกวาที่รัฐจัดสรรใหตามขอ 1 ใหถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 และ
แนวทางปฏิบัติฯ ท่ีแนบมาพรอมนี้ 
 จึงเรียนมาเพื่อแจงใหสํานักงานทองถ่ินจังหวัดและองคกรปกครองสวนทองถ่ินได
ทราบและถอืปฏิบัติตอไป 
 ขอแสดงความนับถือ 
 

 

 (นามสมศักดิ์  แกวสุทธิ) 
 ผูวาราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 รักษาการในตําแหนง รองปลัดกระทรวงมหาดไทย 
 ปฏิบัติหนาที่หัวหนากลุมภารกิจดานพัฒนาชุมชนและสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 
สํานักสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและการมีสวนรวม 

โทร. 0-2241-9000 ตอ 4134 

โทรสาร. 0-2241-9000 ตอ 4135 
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แนวทางการดาํเนินงานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงินสงเคราะห
เพ่ือการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 

 

1.   กรอบแนวคิดในการปฏิบัติ 
 เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถตั้งงบประมาณใหการสงเคราะหเบี้ยยังชีพ
ผู สูงอายุ  คนพิการและผูปวยเอดสได เพิ่มมากขึ้นนอกเหนือจากที่ รัฐบาลใหการอุดหนุน
งบประมาณ ท้ังในดานจํานวนคนและอัตรา ซ่ึงจะมีผลใหผูสูงอายุ คนพิการและผูปวยเอดส    
สามารถไดรับการสงเคราะหเบี้ยยังชีพไดอยางทั่วถึงมากยิง่ข้ึน   

2. หลักเกณฑและขั้นตอนแนวทางปฏิบัติ 
 1) ในกรณีท่ีองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากกรม     

สงเสริมการปกครองทองถ่ิน เพื่อสนับสนุนเปนเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ คนพิการและผูปวยเอดสให
องคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการตามระเบยีบกรมประชาสงเคราะห ดังนี้ 
  1.1) ผูสูงอายุ ใหจายในอัตรารายละ 300 บาท/เดือน และวิธีการคัดเลือกผูมีสิทธิ
ไดรับการสงเคราะหใหเปนไปตามระเบียบกรมประชาสงเคราะหวาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อ
การยังชีพสําหรับผูสูงอายุ พ.ศ. 2543 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 

  1.2) คนพิการ ใหจายในอัตรารายละ 500 บาท/เดือนและวิธีการคัดเลือกผูมีสิทธิ
ไดรับการสงเคราะหใหเปนไปตามระเบียบกรมประชาสงเคราะหวาดวยการจายเงินเบี้ยยังชีพคน
พกิาร พ.ศ. 2539   

  1.3) ผูปวยเอดส ใหจายในอัตรารายละ 500 บาท/เดือน และวิธีการคัดเลือกผูมีสิทธิ
ไดรับการสงเคราะหใหเปนไปตามระเบียบกรมประชาสงเคราะหวาดวยการจายเงินอุดหนุน
สงเสริมสวัสดิการผูปวยเอดสในชุมชน พ.ศ. 2543 

 2) ในกรณีท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีความประสงคจะตั้งงบประมาณของตนเอง
เพื่อสนับสนุนการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ คนพิการและผูปวยเอดส เพื่อใหไดจํานวนคนและ
อัตรามากกวาที่รัฐจัดสรรใหตามขอ 1) ใหถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
จายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 ตามแนวทางปฏิบัติดังนี้ 
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  2.1) หลักเกณฑการสงเคราะหเบี้ยยังชีพแกผูท่ีมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
   2.1.1) ผูสูงอายุซ่ึงมีอายุเกินหกสิบปบริบูรณข้ึนไปและมีสัญชาติไทย 
    คนพิการท่ีจดทะเบียนคนพิการตามพระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพ
คนพิการ พ.ศ.  2534                           

    ผูปวยเอดสท่ีแพทยไดรับรองและทําการวินิจฉัยแลว 
   2.1.2) มีรายไดไมเพียงพอแกการยังชีพ หรือถูกทอดทิ้ง หรือขาดผูอุปการะ
เล้ียงดู หรือไมสามารถประกอบอาชีพเล้ียงตนเองได 
  2.2) ขัน้ตอนแนวทางปฏิบัติ 
   2.2.1) สํานักงานทองถ่ินจังหวัดแจงแนวทางการดําเนินงานตามระเบียบฯ 

และรายชื่อสํารองผูสูงอายุ คนพิการและผูปวยเอดสท่ีสํานักงานทองถ่ินจังหวัดไดรับมอบจาก
สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด (ถามี) ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินทราบ 
   2.2.2) องคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการ ดังนี้ 
    (1) คัดเลือกผูมีสิทธิไดรับการสงเคราะหเบ้ียยังชีพ 

     (1.1) ผูสูงอายุและคนพิการ 
      (1.1.1) ผูบริหารทองถ่ินมอบหมายพนักงานสวนทองถ่ินให
นํารายชื่อผูสูงอายุและคนพิการ (ท่ีมีคุณสมบัติตามบัญชีท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินสํารวจและ
รายช่ือสํารอง ขอ 2.2.1) เขาที่ประชุมประชาคมหมูบานและประชาคมตําบลสําหรับในเขตองคการ
บริหารสวนตําบล และประชาคมเมืองสําหรับในเขตเทศบาลเพื่อใหท่ีประชุมพิจารณาจัดลําดับผูมี
สิทธิไดรับการสงเคราะหเบี้ยยังชีพตามลําดับผูไดรับความเดือดรอน   

     (1.1.2) พนักงานสวนทองถ่ินที่ไดรับมอบหมายนํารายชื่อท่ี
จัดลําดับผูมีสิทธิไดรับการสงเคราะหเบี้ยยังชีพ ขอ (1.1.1) มาจัดทําบัญชีผูมีสิทธิไดรับเงิน
สงเคราะห โดยใหมีรายละเอียดประกอบดวย ช่ือ-สกุล  อายุ  และที่อยู 
      (1.1.3) พนักงานสวนทองถ่ินที่ไดรับมอบหมายนําบัญชี
รายช่ือผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะห ขอ (1.1.2) ปดประกาศไวโดยเปดเผยเปนเวลาไมนอยกวาสิบ
หาวัน ณ   สํานักงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินหรือท่ีอ่ืนๆ ตามที่องคกรปกครองสวน
ทองถ่ินกําหนด หากไมมีผูใดคัดคานใหนําบัญชีดังกลาวเสนอผูบริหารทองถ่ินพิจารณาอนุมัติ     

ในกรณีท่ีมีการคัดคานใหเสนอผูบริหารทองถ่ินแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบกอนเสนอ
ผูบริหารทองถ่ินพิจารณาอนุมัติหรือถอดถอนรายชื่อ 
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     (1.2) ผูปวยเอดส 
      (1.2.1) ผูบริหารทองถ่ินจัดใหมีการประชาสัมพันธใหผูปวย
เอดสหรือผูอุปการะ (บรรดาผูดูแลผูปวยเอดส  เชน  บิดามารดา  บุตร  สามีภริยา ญาติพี่นองหรือ
บุคคลอื่นที่ผูปวยเอดส ไดรับการชวยเหลือ ซ่ึงไมรวมถึงสถานสงเคราะหหรือองคกรที่ดําเนินการ
ในลักษณะเดียวกันกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน) มายื่นแบบขอรับการสงเคราะหหรือหนังสือ
มอบอํานาจ  ใหดําเนินการขอรับการสงเคราะหแทนผูปวยเอดสใหพนักงานสวนทองถ่ินที่ไดรับ
มอบหมาย  เพื่อรวบรวมเปนขอมูลกอนออกไปตรวจสอบสภาพความเปนอยูวาเปนผูมีคุณสมบัติ
สมควรไดรับการสงเคราะหหรือไม 
      (1.2.2) หากพนักงานสวนทองถ่ินที่ไดรับมอบหมายตรวจสอบ
แลวเห็นวาเปนผูมีคุณสมบัติสมควรไดรับการสงเคราะหใหจัดทําบัญชีรายช่ือผูมีสิทธิไดรับเงิน
สงเคราะหเรียงตามลําดับผูไดรับความเดือดรอนเสนอผูบริหารทองถ่ินอนุมัติใหเปนผูมีสิทธิไดรับ
เงินสงเคราะห 
    (2) การตั้งงบประมาณ องคกรปกครองสวนทองถ่ินจะตั้งงบประมาณ
ของตนเองหรือขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองคการบริหารสวนจังหวัด ใหเปนไปตาม
อัตรา ดังนี้ 
     (2.1) ต้ังงบประมาณเพื่อจายใหแกผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะห
ตามอัตราที่กําหนดในระเบียบกรมประชาสงเคราะห ไดแก 
      1) เบ้ียยังชีพผูสูงอายุ รายละ 300 บาท/เดือน ตามระเบียบ
กรมประชาสงเคราะหวาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพสําหรับผูสูงอายุ พ.ศ. 2543 และที่
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 

      2) เบี้ยยังชีพคนพิการ รายละ 500 บาท/เดือน ตามระเบียบ
กรมประชาสงเคราะหวาดวยการจายเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ พ.ศ. 2539   

      3) เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส รายละ 500 บาท/เดือน ตามระเบียบ
กรมประชาสงเคราะหวาดวยการจายเงินอุดหนุนสงเสริมสวัสดิการผูปวยเอดสในชุมชน พ.ศ. 2543 

     (2.2) การตั้งงบประมาณเพื่อจายใหแกผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะห
เกินกวาที่กําหนดตามขอ (2.1) จะตองไมเกินกวาสองเทาของอัตราที่กําหนดหรือไมเกินกวาหนึ่ง
พันบาท โดยใหเสนอสภาทองถ่ินพิจารณาอนุมัติและใหคํานึงถึงสถานะการคลังขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน                    
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    (3) การจายเงินในสวนท่ีเปนรายไดขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

     (3.1) ในกรณีท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินจายเงินสงเคราะหเบี้ย
ยังชีพใหแกผูมีสิทธิไดรับการสงเคราะหใหแกผูสูงอายุ คนพิการหรือผูปวยเอดส ตามบัญชีรายช่ือ
ท่ีไดรับอนุมัติจากผูบริหารทองถ่ิน ตามขอ (1.1.3) และ (1.2.2) ในอัตราเดียวกับผูมีสิทธิไดรับการ
สงเคราะหงบประมาณจากรัฐ ตามขอ (2.1) ใหสามารถดําเนินการไดโดยไมตองเสนอสภาทองถ่ิน 

     (3.2) ในกรณีท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะจายเงินสงเคราะห
เบี้ยยังชีพใหแกผูมีสิทธิตามขอ (3.1) มากกวาอัตราที่รัฐกําหนด สามารถจายไดไมเกินกวาสองเทา
ของอัตราที่กําหนดหรือไมเกินกวาหนึ่งพันบาท และใหเสนอสภาทองถ่ินพิจารณาอนุมัติ โดย
คํานึงถึงสถานะการคลังขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะตอง
จายสมทบใหแกผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพจากรัฐเดิมในอัตราเดียวกันดวย 
     (3.3) ใหพนกังานสวนทองถ่ินผูมีหนาที่ในการจายเงินดําเนินการดังนี ้
      1) จายเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพใหแกผูสูงอายุ เดือนละ 1 คร้ัง 
หรือจะจายปละ 2 คร้ังๆ ละ 6 เดือน ก็ได ท้ังนี้ใหเปนไปตามหนังสือแสดงความประสงคในการ   
รับเงินสงเคราะห ของผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะห 
      2) กรณีจายเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพคนพิการและผูปวย
เอดส ใหจายเดือนละ 1 คร้ัง   
      3) การจายเงินใหจายเปนเงินสดหรือโอนเขาบัญชีเงินฝาก
ธนาคารก็ไดตามหนังสือแสดงความประสงคของผูมีสิทธิไดรับการสงเคราะห และใหจายแกผูมี
สิทธิไดรับเงินสงเคราะห หรือผูรับมอบอํานาจตามหนังสือมอบอํานาจจากผูมีสิทธิไดรับเงิน
สงเคราะห 
    (4) การเก็บรักษาหลักฐานการจายหรือโอนเงิน ใหพนักงานสวน
ทองถ่ินผูมีหนาที่ในการจายเงินเก็บรักษาหลักฐานการจายหรือโอนเงินไวเพื่อรอการตรวจสอบจาก
หนวยงานที่เกี่ยวของ  
    (5) การรายงานผลการดําเนินการ หลังจากที่ไดมีการจายเงินใหแกผูมี
สิทธิไดรับเงินสงเคราะหในงวดแรกแลวใหพนักงานสวนทองถ่ินรายงานผลการดําเนินการในการ
สงเคราะหเบี้ยยังชีพใหสํานักงานทองถ่ินทราบ ตามแบบที่กาํหนด 
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3.   การตรวจตดิตามผล 
                    ใหสํานักงานทองถ่ินจังหวัดดําเนินการ ดังนี้ 
 1. ตรวจติดตามการดําเนินการจายเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพวาเปนไปตามแนวทางและ
ระเบียบที่กําหนดหรือไม 
 2. ตรวจสอบหลักฐานการจายหรือโอนเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 
 3. รายงานผลการดําเนินการจายเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินตามแบบที่กําหนดใหกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินเพื่อใชเปนขอมูลในการขอตั้ง
งบประมาณเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการสงเคราะหเบี้ยยังชีพในปงบประมาณถัดไปภายใน
เดือนมีนาคมของทุกป 
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แบบคําขอรับการสงเคราะห 
 

ลําดับที่  (เรียงตามลําดับ/พ.ศ…..)                                     (วันที่…….เดือน…………...…..พ.ศ………) 

เรียน   ......................................................... 

 ดวย…(คํานําหนานาม  ช่ือ - สกุล ผูปวยเอดส )… เลขประจําตัวประชาชน………………………………. 

เกิดวันที่….….เดือน…….…...…..พ.ศ. ………. อายุ….….ป  มีช่ืออยูในทะเบียนบานเลขที่..……….................... 

ถนน…………………………ตรอก/ซอย…………………………หมูที่……..ตําบล…………………………….. 

อําเภอ……………………….……...จงัหวัด…………………………….……....รหัสไปรษณีย………………… 

ขอแจงความประสงค ขอรับการสงเคราะหเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพผูปวยเอดส โดยขอใหรายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้ 
  1. ที่พักอาศัย 
 (   ) เปนของตนเอง และมีลักษณะ (   ) ชํารุดทรุดโทรมมาก (   ) ชํารุดทรุดโทรมบางสวน (   ) มัน่คงถาวรดี 
 (   ) เปนของ…………………………………………เก่ียวของเปน…………………………………………. 

  2. ที่พักอาศัยอยูหางจากบานหลังที่ใกลที่สุดเปนระยะทาง………………………  สามารถเดินทางได    
(   ) สะดวก    (   ) ลําบาก เนื่องจาก……………………………………………………………………………… 

                                อยูหางจากชุมชน/หมูบานเปนระยะทาง………………………… สามารถเดินทางได    
(   ) สะดวก    (   ) ลําบาก   เนื่องจาก………………………………………………………………………………. 

   อยูหางจากหนวยบริการของรัฐที่ใกลที่สุดเปนระยะทาง…………สามารถเดินทางได    
(   ) สะดวก    (   ) ลําบาก   เนื่องจาก……………………………………………………………………………… 

  3. การพักอาศัย 
 (   ) อยูเพียงลําพัง     เนื่องจาก……………………………………………………มาประมาณ……..……… 

 (   ) พักอาศัยกับ………………………..รวม …….  คน  เปนผูสามารถประกอบอาชีพไดจํานวน……. คน 

  มีรายไดรวม……………..บาท/เดือน  ผูที่ไมสามารถประกอบอาชีพไดเนื่องจาก……………..……… 

   4. รายได - รายจาย 
 มีรายไดรวม……………..บาท/เดือน แหลงที่มาของรายได………………………………………………… 

        นําไปใชจายเปนคา…………………………………………………………………………………………... 

บคุคลที่สามารถติดตอได  ……(คํานําหนานาม   ช่ือ – สกุล)……….……………สถานที่ติดตอเลขที่………….. 

ถนน…………………………..…ตรอก/ซอย………………………….หมูที่……..ตําบล………………………. 

อําเภอ…………………………….จังหวัด…………………………….……………รหัสไปรษณีย……………...

โทรศัพท…………………………โทรสาร…………………………เก่ียวของเปน………………………………. 

   ขาพเจาขอรับรองวาถอยคําที่ใหขางตนเปนความจริงทุกประการ 
 

    …….…………………….…………ผูใหถอยคํา 
    (……………………………………..) 
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หนังสือมอบอํานาจ 
เขียนที่………………………………………… 

                                                          (วันที่……เดือน……………พ.ศ.…………) 

เรียน   ......................................................... 

 

                           ขาพเจา …(คํานําหนานาม   ช่ือ – สกุล)…ขอมอบอํานาจให…..(คาํนําหนานาม   ช่ือ-สกุล)……. 

เลขประจําตัวประชาชน………………………..…อยูบานเลขที่………..……ถนน………………………………. 

ตรอก/ซอย……………..…………หมูที่…..….ตําบล……………………….อําเภอ………………..……………. 

จังหวัด…..………….รหัสไปรษณีย..………โทรศัพท……………โทรสาร……………เก่ียวพันเปน…………... 

เปนผูมีอํานาจกระทําการแทนขาพเจาในกิจการใดกิจการหน่ึงดังตอไปนี้  และใหถือเสมือนวาขาพเจาเปน
ผูกระทําเองทุกประการ 
 (    ) แจงความประสงคขอรับการสงเคราะหเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพผูปวยเอดส 
 (    ) แจงความประสงคในการรับเงินสงเคราะห    
  โดยใหจายใหแก…….(คาํนําหนานาม   ช่ือ – สกุล ผูรบัมอบอํานาจ)…….… 

  (    ) เปนเงินสด 
  (    ) โอนเขาบัญชีเงินฝากธนาคาร…………………………….สาขา………………………… 

   เลขที่บญัชี……………………………………………………. 

  (    ) แจงยืนยันความประสงคจะขอรับเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพตอไป 

 

 ลงช่ือ……………………………………… ผูมอบอํานาจ 
  (………………………..……………..) 

 

 ลงช่ือ……………………………..……….. ผูรับมอบอํานาจ 
  (………………………..……………..) 

 

 ลงช่ือ………………………….……..……. พยาน 

   (………………………..……………..) 

 

 ลงช่ือ………………………….……..….… พยาน 

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

เขียนที่…………………………………… 

                                                          (วันที่……เดือน……………พ.ศ.…………) 

เรียน   ......................................................... 

 ตามที่มีการอนุมัติใหขาพเจา ..…(คํานําหนานาม   ช่ือ – สกุล)……...เปนผูมีสิทธิไดรับการสงเคราะห
เงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพ...........................  ลําดับที่…………น้ัน 

 ขาพเจาขอแจงความประสงคในการรับเงินสงเคราะห   ดังนี้ 

 (    ) เปนเงินสด 

 (    ) โอนเขาบัญชีเงินฝากธนาคาร………………………………….สาขา…………………………... 

  เลขที่บัญชี…………………………………………………….  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการตอไป 

 

 ขอแสดงความนับถือ 

 

                                  

 (………………………………) 
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ภาคผนวก  ช 
ข้ันตอนแนวทางการปฏิบัติงานศูนยบริการทางสังคมผูสงูอายุ * 

 

การบริหารงานศูนยบริการทางสังคมผูสงูอายุ 
 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย  
ไดกําหนดขั้นตอนแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับภารกิจถายโอนงานศูนยบริการทางสังคมผูสูงอายุ         
ไวดังนี้ 

• ศูนยบริการทางสังคมผูสูงอายุ 
 ศูนยบริการทางสังคมผูสูงอายุ แบงออกเปน 2 ประเภท คือ 
 1. ศูนยบริการทางสังคมผูสูงอายุท่ีเปนเอกเทศ 

 2. ศูนยบริการทางสังคมผูสูงอายุท่ีอยูในความดูแลของสถานสงเคราะห 
 ศูนยบริการทางสังคมผูสูงอายุท่ีเปนเอกเทศ เปนบริการประเภทหนึ่งสําหรับผูสูงอายุ    
ท่ีอาศัยอยูกับครอบครัว ผูสูงอายุสามารถมาใชบริการดานตาง ๆ ท่ีศูนยฯ จัดใหมีข้ึนโดยมีการ
ดําเนินงานในขณะนี้ 4 รูปแบบ คือ 

1.1 การใหบริการภายในศูนย ผูสูงอายุจะมาใชบริการตาง ๆ แบบไป-กลับ 

1.2 การออกหนวยเคลื่อนที่ผูสูงอายุในชุมชน โดยมีเจาหนาที่ของศูนยฯ และหนวยงาน 

ท่ีเกี่ยวของไปเยีย่มเยียน ใหคําแนะนํา แกไขปญหา ของผูสูงอายุท่ีอาศัยอยูในชุมชน 

1.3 บานพักฉุกเฉิน เปนบริการสําหรับผูสูงอายุท่ีประสบปญหาความเดือดรอนเฉพาะหนา 
ตองการความชวยเหลือช่ัวคราว โดยจะรับอุปการะใหความชวยเหลือในบานพักเปนระยะเวลา   
ไมเกิน 15 วัน กอนจะดําเนินการดานอื่น ๆ ตามความเหมาะสมกับสภาพปญหา 

1.4 การสงเสริมการดําเนินงานดานผูสูงอายุของชุมชน 
 

 

  * ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดจากคูมือการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการกําหนดขั้นตอนการ
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินงานสงเสริมคุณภาพชีวิต เลม 1 (www.dloc.pom.go.th) 
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• โครงสรางการบริหารงานศูนยบริการทางสังคมผูสูงอายุ 
 ศูนยบริการทางสังคมผูสูงอายุ แบงการบริหารงานออกเปน 2 ฝาย ไดแก ฝายบริหารงาน
ศูนยบริการฯ และฝายสวัสดิการสงเคราะห 
 1. ฝายบริหารศูนยฯ ประกอบดวย งานบริหารทั่วไป และงานบริการเลี้ยงดู ผูรับบริการ 
 2. ฝายสวัสดิการสงเคราะห ประกอบดวย งานฟนฟูสมรรถภาพผูรับฯ การบริการดาน 

กายภาพบําบัด การรักษาพยาบาล งานอาชีวบําบัด งานสังคมสงเคราะห/จติวิทยา งานนันทนาการ 
การประสานงานกับหนวยงานและองคการสังคมสงเคราะหภาคเอกชน และงานวิชาการสังคม
สงเคราะห 

• ภารกิจของศูนยบริการทางสังคมผูสูงอายุ 
 1. ฝายบริหารของศูนย 
  1.1 งานบริหารทั่วไป รับผิดชอบงานธุรการ การบริหารงานบุคคล งบประมาณ
การเงนิและบัญชี พัสดุ ยานพาหนะ อาคารสถานที่ เวรยาม การประชาสัมพันธ การรับบริจาค สถิติ 

การจัดประชุม และงานอื่น ๆ ท่ีมิใชเจาหนาที่ของฝายใดโดยเฉพาะ 
  1.2 งานบริการ รับผิดชอบดูแล เล้ียงดูและบริการผูรับการสงเคราะห (บานพัก
ฉุกเฉิน) ดานปจจัยส่ี การรักษาระเบียบวินัยของผูรับการสงเคราะห และศึกษาสังเกตพฤติกรรม
ของผูรับฯ เพื่อรายงานนักสังคมสงเคราะห/นกัจิตวิทยา เพื่อแกไขปญหาของผูรับฯ แตละราย 
 2. ฝายสวัสดิการสงเคราะห 
  รับผิดชอบงานดานสังคมสงเคราะหและงานฟนฟูสมรรถภาพผูรับบริการ ท้ังการ
ฟนฟูดานการแพทย ฟนฟูทางจิตใจ และฟนฟูทางสังคม การบริการดานกายภาพบําบัด การ
รักษาพยาบาล อาชีวบําบัด การจัดทะเบียนผูรับบริการ การจัดนันทนาการ การใหความรูดานตาง ๆ 

การจัดกิจกรรมตามความสนใจของสมาชิก ประสานงานกับนักจิตวิทยา นักกายภาพบําบัด 

พยาบาล หนวยงานอื่น ๆ และองคการสังคมสงเคราะหเอกชนที่เกี่ยวของ รวมทั้งงานวิชาการสังคม
สงเคราะห 
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แผนภูมิการแบงสายงานศูนยบริการทางสงัคมผูสูงอาย ุ
 

 

 

 

 

  

  

  

 

งานบริหารทั่วไป งานบริการ งานฟนฟูสมรรถภาพผูรับฯ งานสังคมสงเคราะห/จิตวิทยา 
- ธุรการ 
- การบริหารงานบุคคล 

- งบประมาณการเงิน
และบัญชี 

- พัสดุ ยานพาหนะ 
- อาคารสถานที่ 
- การรับบริจาค 

- การจัดประชุม 

- งานอื่น ๆ 

- เลี้ยงดูและ
บริการผูรับฯ 

ดานปจจัยสี่ 

- กายภาพบําบัด 

- การรักษาพยาบาล 

- อาชีวบําบัด 

- งานนันทนาการ 
- การประสานงานกับหนวยงาน และ
องคกรสังคมสงเคราะหภาคเอกชน 

- งานวิชาการสังคมสงเคราะห 
- งานจัดกิจกรรมในชุมชน 

- งานรายงานผลการปฏิบัติงาน 

  

• แนวทางปฏิบัติในการรับผูสูงอายุเขารับบริการในศูนยฯ 

 การรับผูสูงอายุเขาใชบริการในศูนยบริการสวัสดิการสังคมผูสูงอายุ ใชระเบียบกรม
พัฒนาสังคมและสวัสดิการวาดวยการใหบริการผูสูงอายุ พ.ศ. 2546 เปนระเบียบในการปฏิบัติงาน 

และศูนยฯ   สามารถออกระเบียบเพิ่มเติมนอกเหนือจากกรมฯ กําหนด เพื่อใหเกิดความสะดวก
สําหรับผูสูงอายุได โดยมีข้ันตอนการใหบริการดังนี้ 

ผูอํานวยการศูนยฯ 

ฝายบริการงานศูนย ฝายสวัสดิการสงเคราะห 
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แนวทางปฏิบัติในการรับผูสูงอายุเขารับบริการในศูนยฯ 
 

- ศูนยบริการสังคมผูสูงอายุ รับผูสูงอายทุี่มาติดตอ 

- หนวยงานอื่นสงมารับการสงเคราะหชั่วคราวเพื่อแกไขปญหา 
- หนวยงานสงมาเพือ่รอสงตอเขารับการสงเคราะหในสถานสงเคราะห 

 

นักสังคมสงเคราะหสอบขอเท็จจริง พิจารณาคุณสมบัติ ความจําเปน 

 

ไมมีที่อยูอาศัย (บานพักฉุกเฉิน) งานจัดบริการผูสูงอายุในชุมชน ใชบริการภายในศูนย ไป-กลับ 

- ตรวจสอบทะเบียนราษฎร 
- รับเขาพักในบานพกัฉุกเฉิน ปฐมนเิทศ 
แจงระเบียบของผูรับการสงเคราะห 

- จัดทําทะเบียนประวัติ (แบบขอมูล
ทะเบียนประวัติผูรับการสงเคราะห 

  - จัดทําทะเบียน 

- แนะนําบริการ 

    

- สงเขาพักในอาคารพัก 

- แจงผูดูแลประจาํอาคาร และแจง
ปญหาความเดือดรอนและความจําเปน
ที่ผูสูงอายุแตละคนตองรับบริการ 

- เบิกของใชประจําตัวผูสูงอายุใหกับ
ผูสูงอายุ 

- ลงทะเบียนผูสูงอาย ุบานพักฉุกเฉิน 

 

- ประสานกับผูนําชุมชนในพื้นที่ 
- ประชุมรวมกันในการจัดกิจกรรม 

- วางแผนการจัดกิจกรรม 

- จัดหาวิทยากรและผูปฏิบัติงาน 

- หาวัสดุอุปกรณ 
- กําหนดวันจํากิจกรรม 

- ประชาสัมพันธ ใหผูสูงอายุทราบ 

- ดําเนินการจัดกิจกรรมตามวัน
เวลา สถานที่กําหนด (คํานึงถึง
ความสะดวกของผูรับบริการ) 
- ประเมินผลการจัดกิจกรรม 

- รายงานผล 

 - บันทึกชื่อและการใชบริการ
ประจําวัน 

- จัดกิจกรรมตางๆ ใหกับผูสูงอายุ
ตามแผนของศูนยฯ 

- ใหคําปรึกษาแนะนํากรณีผูสูงอายุ
ตองการปรึกษา 

     

- ผูสูงอายุไปรับการรักษาตามแพทยสั่ง
ตามกําหนดเวลา 

- จัดใหผูสูงอายุไปรวมกิจกรรม 

- สืบหาญาติ เยี่ยมบาน 

   - รายงานผลการจัดบริการ 
- ติดตามผลและเยี่ยมบาน กรณีที่
ผูสูงอายุเจ็บปวย หรือไมมาใช
บริการเปนเวลานาน 

 

กลับไปอยูกับครอบครัว สมัครเขาสถานสงเคราะห 

- แจงญาติ 
- สงผูสูงอายุกลับบาน 

 - ประสานกับสงเคราะหที่ผูสูงอายุมีภูมลิําเนา ทางโทรศัพท 
- สงหนังสือเอกสารที่เกี่ยวของไปใหสถานสงเคราะห 
- สถานสงเคราะหตอบรับ 

 

สงผูสูงอายุเขารับการสงเคราะหในสถานสงเคราะห 
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การใหบริการภายในศูนยฯ (เชาไป-เย็นกลับ) 

 1. บริการดานสังคมสงเคราะห 
- รับสมัครผูสูงอายุโดยการสัมภาษณ ทําประวัติ และลงทะเบียน 

- ใหคําแนะนําเรื่องการเขารวมกิจกรรมตาง ๆ 

- แนะนําผูสูงอายุใหเพื่อน ๆ รูจัก 

- สังเกตพฤติกรรม/ละลายพฤติกรรมของผูสูงอายุ 
- เยี่ยมบาน ใหคําปรึกษาแนะนําแกผูสูงอายุและครอบครัว 
- บันทึกประวัติและการเปลี่ยนแปลงของผูสูงอายุ 
- ใหความชวยเหลือดานตาง ๆ แกผูสูงอายุท่ีประสบปญหาความเดือดรอน 

- ประสานงานกับบุคคล หนวยงาน และองคการสังคมสงเคราะหเอกชนตาง ๆ 

- รณรงคหาทรัพยากร/วทิยากร เพื่อจัดกิจกรรมตาง ๆ ของศูนย 
- ศึกษา รวบรวม เผยแพรงานดานวิชาการสังคมสงเคราะห 
- ติดตามและประเมินผลการใหความชวยเหลือผูสูงอายุ 

 2. บริการดานการรักษาพยาบาล 
- ซักประวัติการเจ็บปวย 
- จดัทําทะเบียนประวัติการตรวจรักษาผูปวยทุกครั้งที่มารับการรักษา 
- ใหการปฐมพยาบาลเบื้องตนแกผูสูงอายุและบุคคลอื่นที่มาใชบริการของศูนยฯ 

- นําผูสูงอายุสงโรงพยาบาลในกรณีท่ีเจ็บปวยเกินความดูแลของศูนยฯ 

- ติดตอประสานงานกับแพทยเฉพาะทางในการจัดบริการดานรักษาพยาบาลที่ศูนยฯ 
- ดูแลสุขาภิบาลและอนามัยในศูนยฯ 

- ใหคําปรึกษาแนะนําแกผูสูงอายุในการดแูลรักษาสุขภาพตนเอง 
- ใหสุขศึกษา ใหคําแนะนํา ดูแลเปนพิเศษในรายที่ผูปวยมีปญหาสุขภาพและ
สุขภาพจิต ใหบริการดานรักษาพยาบาลเมื่อออกหนวยเคลื่อนที่หรือเยี่ยมเยียน
ผูสูงอายุในชุมชน 

 3. บริการดานกายภาพบําบัด 

- ซักประวัติการเจบ็ปวย 
- จดัทําทะเบียนประวัติการตรวจรักษาผูปวยทุกครั้งที่มารับบริการ 
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- ใหการรักษาทางกายภาพบําบัดแก ผู เจ็บปวยตามคํา ส่ังแพทย  และนัก
กายภาพบําบัด 

- ใหคําแนะนําแกผูสูงอายุในเรื่องการรับประทานยาควบคูกับการรักษาทาง
กายภาพบําบัด 

- ติดตอประสานงานและอํานวยความสะดวกใหแพทยท่ีทําการตรวจทาง
กายภาพบําบัด 

- ดูแลรักษาเครื่องมือกายภาพบําบัดใหอยูในสภาพที่ใชการไดอยูเสมอ 

 4. บริการดานอาชีวบําบัด 

- สงเจาหนาที่และผูสูงอายุไปฝกอบรมตามศูนยฝกอบรม หรือเชิญวิทยากร
อาสาสมัครมาสาธิต 

- รณรงคหาวัสดุบริจาค เชน เศษผาไหม เศษกระดาษสา หรือขอบริจาคจากผู
รวมกลุมประดิษฐนั้น ๆ 

- นัดหมายกลุมใหดําเนินงานกึ่งทางการใหเกิดความตอเนื่อง มีผลงานสามารถ
ชักชวนใหมีสมาชิกสนใจสมัครเพิ่ม 

- ชวยประชาสัมพันธหาตลาด หาวิธีนําเสนอผลงาน ทําเปนของขวัญของรางวัล 
ขอที่ระลึกสําหรับผูเยี่ยมชมงาน ผูบริจาค นํากลุมไปแสดงตามงานตาง ๆ อยาง
ตอเนื่อง 

- แจงผลดําเนินงานใหเปนที่ประจักษแกสวนรวม เพื่อเปนเกียรติและกําลังใจใน
กลุมอาชีวบําบัดอยางสม่ําเสมอ 

 5. การจัดกิจกรรมตาง ๆ ตามความสนใจ 
  5.1 กิจกรรมปฏิบัติธรรมนอกสถานที่ 

- หาขอมูลรายละเอียดกิจกรรม เชน ช่ือวัด สถานที่ ส่ิงแวดลอม โดยรวม 

คาใชจาย ตารางเวลา จดุประสงค การไปถือศีล ปฏิบัติธรรม 

- แจงใหผูสูงอายุทราบ และสมัครรวมกิจกรรม 

- จัดหาเจาหนาที่ประสานงานกับวัด/ทําหนังสือขออนุญาตตนสังกัดจัด
กิจกรรมนอกสถานที่/หาทรัพยากร เชน พาหนะ เครื่องอุปโภค บริโภค 
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สนับสนุนระหวางการจัดกิจกรรม/ดําเนินการตามแผน/สรุปประเมินผล 

และประชาสัมพันธผลใหสมาชิกศูนยฯ ทราบ 

  5.2 กิจกรรมปฏิบัติธรรมภายในศูนยฯ 

- ใหการสนับสนุนผูสูงอายุ ซ่ึงสมาชิกเลือกหรือยอมรับเปนผูนํากิจกรรม
การสวดมนตไหวพระ ทําสมาธิ กําหนดทําทุกวันราชการ เร่ิมเวลา 09.00 น. 

- นําสวดมนต-ทําสมาธิและแผเมตตา 
  5.3 กิจกรรมฟงธรรมเทศนา 

- นิมนตพระสงฆมาแสดงปาฐกถาธรรม 

- ประชาสัมพันธกจิกรรม 

- จดัสถานที่ ปจจัย ภัตตาหาร และพาหนะรับพระสงฆ 
- ดําเนินการตามแผนที่กําหนด และสรุปประเมินผล 

  5.4 กิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา 
- ประชาสัมพันธกจิกรรมตามวันสําคัญทางศาสนา 
- แบงกลุมงานใหผูสูงอายุรับผิดชอบ 

- ดําเนินกิจกรรมตามแผน และสรุปประเมินผล 

  5.5 กิจกรรมออกกําลังกาย 
- ประชาสัมพันธชักชวนใหผูสูงอายุสนใจและออกกําลังกาย 
- ติดตอและเชิญผูสูงอายุหรืออาสาสมัครเปนวิทยากรนําการออกกําลังกาย 
- จดัตารางเวลาที่แนชัด 

  5.6 กิจกรรมกลุมเสริมรายไดและกลุมสนใจ 
- ประชาสัมพันธเนื้อหาประโยชน ตลอดจนผลที่ไดรับของแตละกิจกรรม
ใหสมาชิกทราบ และเกิดความสนใจ สมัครเขารวมกลุมดวยตัวเอง 

- ติดตออาสาสมัครเปนวิทยากร 
- ดําเนินกิจกรรมตามแผน 

  5.7 กิจกรรมตามวันสําคัญและงานประเพณี 
- จัดประชุมเจาหนาที่และคณะกรรมการผูบริหารชมรม หรือศูนยฯ (ถามี) 
เพื่อรวมวางแผนกําหนดกิจกรรม 
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- แบงงานออกเปนฝาย เพื่อชวยกันรับผิดชอบปฏิบัติงาน 

- ประสานงานกับหนวยงานภายนอกที่เกี่ยวของ ประสานชมรม (ถามี) 
ติดตอผล เพื่อแกไขปรับปรุงแผน เมื่อพบปญหาอุปสรรค 

- ดําเนินงานตามแผนหลักที่วางไว 
- ประเมินผลรายงานตนสังกัด และสรุปผลท่ีรับแจงสมาชิกผูสูงอายุทราบ 

เพื่อรับทราบผลสําเร็จของงาน 

  5.8 กจิกรรมนันทนาการกลุม 

- ศึกษาเกมส/เพลง มาอธิบายใหผูสูงอายุฟง 
- หารางวัลเปนส่ิงเสริมแรงกลุม 

- ชักชวนผูสูงอายุใหสมัครใจเลนเกมส 
- ดําเนินงานตามแผน 

- สรุปผลกิจกรรมและขอดีของกิจกรรมนันทนาการใหสมาชิกศูนยฯ ทราบ 

  5.9 กจิกรรมการออกคายผูสูงอายุ 
- รณรงคหาทรัพยากรทั้งส่ิงของเครื่องอุปโภค-บริโภค  เงิน  เปนทุน
ดําเนินงานคาย 

- คัดเลือกและสมัคร ต้ังกรรมการผูสูงอายุข้ึน เพื่อคัดเลือกผูสูงอายุท่ีสุขภาพ
แข็งแรงเดินทางได 

- ประชุมเจาหนาที่กาํหนดสถานที่ กจิกรรมตามตาราง แตละวัน 

• การติดตามและรายงานผล 
 1. การรายงานผลเปนเอกสาร ผลการปฏิบัติงานปฏิบัติเชนเดียวกับสถานสงเคราะห
คนชรา เนื่องจากเงินงบประมาณยังคงตั้งอยูท่ีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ฉะนั้น ศูนยบริการ
ทางสังคมผูสูงอายุท่ีถายโอนไปสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด และกรุงเทพมหานคร ตอง
รายงานตามแบบเดิม 

 2. การติดตามผลการปฏิบัติงาน การจัดบริการของศูนยบริการทางสังคมผูสูงอายุ ฯลฯ 

กรมพัฒนาสังคม และสวัสดิการ จะติดตามเชนเดียวกับงานสถานสงเคราะหคนชรา (ใชฟอรม
เดียวกันกับสถานสงเคราะหคนชรา) 
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ภาคผนวก  ซ 
(สําเนา) 

ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 
เร่ือง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการคุมครอง การสงเสริม 

และการสนับสนุนการสงเคราะห ในการจัดการศพตามประเพณ ี

 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  11 (12) ประกอบดวยมาตรา 11 วรรคสาม แหง
พระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. 2546 และขอ 11 (6) แหงประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เร่ือง กําหนด
หนวยงานรับผิดชอบในการดําเนินการตามพระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 

พ.ศ. 2547 รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพฒันาสังคมและความมั่นคงของมนุษย จึงประกาศกําหนด
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข การคุมครอง การสงเสริม และการสนับสนุนการสงเคราะหในการ
จัดการศพตามประเพณไีว ดังตอไปนี้ 
 ขอ 1 ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 
เร่ือง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการคุมครอง การสงเสริม และการสนับสนุนการ
สงเคราะหในการจัดการศพตามประเพณ”ี 

 ขอ 2 ประกาศนีใ้หใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2547 

 ขอ 3 การสงเคราะหในการจัดการศพผูสูงอายุ หมายถึง การชวยเหลือเปนเงินในการ
จัดการศพผูสูงอายุตามประเพณรีายละสองพันบาท 

 ขอ 4 การสงเคราะหในการจัดการศพตามประเพณีนั้น ผูสูงอายุท่ีตายตองมีคุณสมบัติ
ดังตอไปนี้ 
  (1) มีอายุเกินหกสิบปบริบูรณข้ึนไป 

  (2) มีสัญชาติไทย 
  (3) มีฐานะยากจนตามหลักเกณฑท่ีสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติประกาศกาํหนด หรือมีช่ืออยูในบัญชีสํารวจผูสูงอายุท่ีมีฐานะยากจนขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินที่ผูสูงอายุนั้นมีภูมิลําเนา หรือถ่ินที่อยูอันเปนแหลงสําคัญในกรณีท่ีไมมีช่ืออยู
ในบัญชีตองไดรับการรับรองวาเปนผูสูงอายุฐานะยากจนจากพนักงานฝายปกครอง หรือกํานัน 

หรือผูใหญบาน หรือประธานชุมชนตามที่ทางราชการประกาศกําหนด แลวแตกรณี 
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  (4) ไมมีญาติ หรือมี แตไมสามารถจัดการศพตามประเพณี 
 ขอ 5 การยื่นคําขอ ใหบุคคลที่รับผิดชอบในการจัดการศพผูสูงอายุยื่นคําขอไดในทองที่
ท่ีผูสูงอายุถึงแกความตายหรือทองที่ตามขอ 4 (3) ดังตอไปนี้ 
  (1) ในกรุงเทพมหานคร ใหยื่นคําขอตอกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 
  (2) จงัหวัดอื่น ใหยื่นคําขอตอ สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
จงัหวัด 
 ขอ 6 การยื่นคําขอตามขอ 5 ใหยืน่ภายในกําหนดสิบหาวัน นับแตวันที่ออกใบมรณบัตร 
 ขอ 7 ผูยื่นคําขอรับการสงเคราะหในการจัดการศพผูสูงอายุ ตองนําตนฉบับเอกสาร
พรอมสําเนาเอกสารดังกลาวจํานวนสองชุดประกอบการยื่นคําขอ ดงัตอไปนี ้
  (1) ใบมรณบัตรของผูสูงอาย ุ
  (2) บัตรประจําตัวประชาชนของผูยื่นคําขอ 
  (3) ทะเบียนบานของผูสูงอายุ และผูยื่นคําขอ 
  (4) หนังสือรับรองตามขอ 4 รวมถึงรับรองวาผูยื่นคําขอเปนบุคคลที่รับผิดชอบ
ในการจัดการศพผูสูงอายุ ซ่ึงรับรองโดยพนักงานฝายปกครอง หรือกํานัน หรือผูใหญบาน หรือ
ประธานชุมชนตามที่ทางราชการประกาศกําหนด แลวแตกรณี 
 ขอ 8 ผูยื่นคําขอและผูรับรองตองไมเปนบุคคลเดียวกัน 

 ขอ 9 ใหกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษยจงัหวัด ซ่ึงไดรับคําขอรับการสงเคราะหในการจัดการศพผูสูงอายุ ดําเนินการตรวจสอบ
ความถูกตองของหลักฐานเอกสารตามขอ 7 เมื่อเห็นวาคําขอพรอมเอกสารประกอบดังกลาว
ถูกตอง ก็ใหหนวยงานที่รับคําขอนั้นพิจารณาทดรองจายเงินสงเคราะหในการจัดการศพผูสูงอายุ 
แกบุคคลที่รับผิดชอบในการจัดการศพผูสูงอายุ 
 ประกาศ  ณ  วันที่  10  กันยายน  พ.ศ.  2547 

สรอรรถ  กล่ินประทุม 
(นายสรอรรถ  กล่ินประทุม) 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย 
(ประกาศในราชกิจจานเุบกษา ฉบับประกาศทั่วไป 

เลม  121  ตอนพิเศษ  103 ง  ลงวันที่  20  กันยายน  2547) 
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หนังสือรับรองขอรับเงินสงเคราะหในการจัดการศพผูสูงอายุตามประเพณี 
จากพนกังานฝายปกครอง/กํานัน/ผูใหญบาน/ประธานชุมชนที่ทางราชการประกาศกําหนด 

ท่ีผูสงูอายุมีภูมิลําเนาหรือมีถิ่นที่อยูอันเปนแหลงสําคัญ 

 เขียนที่......................................................... 
 วันที.่............เดือน...........................พ.ศ. .............. 

 ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว) .....................................................................ตําแหนง............................................ 
สังกัด...................................................................................................................................................................................... 

บัตรประจาํตัว.......................................เลขที่.........................................ออกใหโดย.............................................................. 
วันออกบัตร................................................................วันหมดอายุ.....................................................................ขอรับรองวา 
 1. ผูสูงอายุที่ถงึแกกรรม คือ (นาย/นาง/นางสาว) ................................................................อายุ.................ป 
อยูบานเลขที.่..........หมูที่........ถนน............................ตําบล/แขวง..................................อาํเภอ/เขต....................................... 

จังหวัด.................................ถึงแกกรรมดวยสาเหตุ.......................................เมื่อวันที.่........เดือน......................พ.ศ. ............ 
ตามใบมรณบัตรเลขที.่.......................................................................... เมื่อวันที.่..........เดือน.........................พ.ศ. …........... 

ออกใหโดย...........................................................................................................จังหวัด....................................................... 

เปนผูสูงอายุที่มีคุณสมบัติดงันี ้
  1.1 อายุเกิน 60 ปบริบูรณข้ึนไป และมีสัญชาติไทย 
  1.2 มีฐานะยากจนเนือ่งจาก (ทําเครื่องหมาย  ในชอง  ตามความเปนจริงขอใดขอหนึ่งหรือ
หลายขอ) 
     มีรายไดตามหลักเกณฑที่สํานักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสังคมแหงชาติ
กําหนดในป พ.ศ. 2547 คือ มีรายไดนอยกวา 922 บาทตอเดอืน หรือ 
    มีชื่ออยูในบัญชีสํารวจผูสูงอายุที่มีฐานะยากจนขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่
ผูสูงอายุมีภูมิลาํเนา หรือถิ่นทีอ่ยูอนัเปนแหลงสําคัญ  

โดยไดรบัการรับรองจากขาพเจาในฐานะที่เปน  พนักงานฝายปกครอง    กํานัน    ผูใหญบาน 

      ประธานชุมชนที่ทางราชการประกาศกําหนด 

  1.3 ไมมีญาติ หรือมีแตไมสามารถจดัการศพตามประเพณี 
 2. ผูย่ืนคําขอ คือ (นาย/นาง/นางสาว) ...................................................................................อายุ...............ป 
อยูบานเลขที.่................หมูที.่.............ถนน.............................................ตําบล/แขวง............................................................. 
อําเภอ/เขต...............................................จังหวัด..................................................โทรศพัท.................................................... 
มีความเกี่ยวของกบัผูสูงอายุในฐานะเปน.....................................และเปนผูรับผดิชอบในการจดัการศพจริง 
 จึงใหไวเปนหลักฐานในการขอรับเงินสงเคราะหในการจัดการศพผูสูงอายุตามประเพณขีองกระทรวงการ
พฒันาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 

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

แบบ พผส. 01 
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ภาคผนวก  ฌ 

(สําเนา) 
ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 

เร่ือง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการคุมครอง การสงเสริม และการสนับสนุน 

การจัดท่ีพักอาศัย อาหาร และเครื่องนุงหมใหผูสูงอายุตามความจําเปนอยางทั่วถึง 
 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  11 (10) ประกอบดวยมาตรา 11 วรรคสาม แหง
พระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. 2546 และขอ 11 (5) ของประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เร่ือง กําหนด
หนวยงานรับผิดชอบในการดําเนินการตามพระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 

พ.ศ. 2547 รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย จึงออกประกาศไว
ดังตอไปนี้ 
 ขอ 1 ประกาศนีเ้รียกวา “ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 
เร่ือง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการคุมครอง การสงเสริม และการสนับสนุนการจัดที่
พักอาศัย อาหารและเครื่องนุงหมใหผูสูงอายุตามความจําเปนอยางทั่วถึง” 

 ขอ 2 ผูจะไดรับสิทธิตามประกาศนี้หมายถึงผูสูงอายุตามพระราชบัญญัติผูสูงอายุ     
พ.ศ. 2546 ซ่ึงประสบปญหาความเดือดรอนและมีความจําเปน ในเรื่องดังตอไปนี ้
  (1) ท่ีพักอาศัย 
  (2) อาหาร 
  (3) เครื่องนุงหม 
 ขอ 3 ใหบุคคลหรือองคกรที่มีสวนเกี่ยวของ เชน ญาติหรือผูอุปการะ ผูนําชุมชน 

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน สถานพยาบาล สถานีตํารวจ แจงหรือยื่นคําขอรับความชวยเหลือ
ใหแกผูสูงอายุท่ีประสบปญหาความเดือดรอนและมีความจําเปน โดยยื่นคําขอ 
  (1) ในทองที่กรุงเทพมหานคร ใหยื่นตอกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการหรือ
หนวยงานในสังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 
  (2) ในจังหวัดอื่น ใหยื่นตอสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
จงัหวัด 
 ขอ 4 เมื่อไดรับคําขอตามขอ 3 แลวใหเจาหนาที่ดําเนินการสอบขอเท็จจริงโดยใหมี
อํานาจในการขอหลักฐานดังตอไปนี ้
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  (1) กรณีผูสูงอายุเปนผูยื่นคําขอดวยตนเอง ใหนําบัตรประจําตัวประชาชน หรือ
ทะเบียนบานพรอมสําเนามาแสดง 
  (2) กรณีบุคคลที่มีสวนเกี่ยวของ ยื่นคําขอรับความชวยเหลือใหผูสูงอายุ จะตอง
นําหลักฐาน ไดแก บัตรประจําตัวประชาชน และทะเบียนบาน พรอมสําเนาของผูยื่นคําขอ และ
ของผูสูงอายุมาแสดง 
  กรณีตาม (1) และ (2) หากผูสูงอายุไมมีหลักฐานดังกลาว ใหมีหนังสือรับรองวา
ผูสูงอายุมีถ่ินที่อยูในพื้นที่นั้นจริงจากนายทะเบียนทองถ่ิน พนักงานปกครอง กํานัน ผูใหญบาน 

หรือประธานชุมชนตามที่ทางราชการใหการรับรองหรือแตงตั้ง แลวแตกรณ ี

  การพิจารณาอนุมัติในการชวยเหลือ ในทองที่กรุงเทพมหานคร ใหอธิบดีกรม
พัฒนาสังคมและสวัสดิการ หรือผูท่ีไดรับมอบหมายเปนผูพิจารณาอนุมัติ ในจังหวัดอื่นใหผูวา
ราชการจังหวัดหรือผูท่ีไดรับมอบหมายเปนผูพิจารณาอนุมัติ 
  แบบคําขอใหเปนไปตามที่ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษยกําหนด 
 ขอ 5 ใหมีวิธีการชวยเหลือ ดังนี ้
  (1) ปญหาเรื่องที่พักอาศัย ใหเขารับบริการในศูนยบริการผูสูงอายุ หรือเขาอยูใน
ความอุปการะของสถานสงเคราะหคนชรา หรือสถานที่อ่ืนที่เหมาะสม 

  (2) ปญหาเรือ่งอาหารและ/หรือเครื่องนุงหม ใหพิจารณาชวยเหลือเปน 

   (ก) เงิน 

   (ข) อาหารและ/หรือเครื่องนุงหม 
  การเนินการเพื่อชวยเหลือผูสูงอายุท่ีประสบความเดือดรอนเรื่องอาหารและ/หรือ
เครื่องนุงหมใหพิจารณาชวยเหลือตามความจําเปนและเหมาะสม ไมเกินวงเงินครั้งละสองพันบาท 

และจะชวยไดไมเกินสามครั้งตอคนตอป โดยถือตามปงบประมาณ 

 ประกาศ  ณ  วันที่  2  เดือน  มีนาคม  พ.ศ.  2548 

สรอรรถ  กล่ินประทุม 
(นายสรอรรถ  กล่ินประทุม) 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย 
(ประกาศในราชกิจจานเุบกษา ฉบับประกาศทั่วไป 

เลม  122  ตอนที่  30 ง  ลงวนัที่  14  เมษายน  2548) 


