
 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 ดังตอไปนี้ 
   (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 
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2542  

  มาตรา 16 “ใหเทศบาล เมืองพัทยา และองคการบริหารสวนตําบล มอํีานาจและหนาที่
ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนใน
ทองถ่ินของตนเอง ดังนี้ 

   (10) การสังคมสงเคราะห และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา
และผูดอยโอกาส” 
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  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
จังหวัด เพื่อใชเปนแนวทางในการจัดบริการดานการสงเคราะหผูสูงอายุ 
 1.2.2 เปนการจัดทํามาตรฐานการสงเคราะหผูสูงอายุสําหรับองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน ภายใตกรอบตัวช้ีวัดขั้นพื้นฐานตามความจําเปนที่ผูสูงอายุพึงไดรับ แตมิไดจํากัดหรือหาม
มิใหจัดบริการสงเคราะห ผูสูงอายุที่พัฒนาขึ้นตามตัวช้ีวัดขั้นพัฒนาหรือมากกวา 

1.3   วัตถุประสงค 
 1.3.1 เพื่อวิเคราะหบทบาทอํานาจหนาที่การจัดบริการดานการสงเคราะหผูสูงอายุของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินตามที่กฎหมายกําหนด  
 1.3.2 เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีกรอบมาตรฐานตัวช้ีวัดขั้นพื้นฐาน และ
ตัวช้ีวัดขั้นพัฒนาในการจัดบริการดานการสงเคราะหผูสูงอายุตามหลักวิชาการอยางเหมาะสม 
 1.3.3 เพื่อเปนแนวทางการปฏิบัติหรือเปนคูมือสําหรับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน    
ในการจัดทําแผนงาน/ กิจกรรมดานการสงเคราะหผูสูงอายุใหไดมาตรฐานตามตัวช้ีวัดที่กําหนดไว 

1.4   คํานิยาม 
 ผูสูงอายุ1 หมายถึง บุคคลซึ่งมีอายุเกินหกสิบปบริบูรณขึ้นไปและมีสัญชาติไทย  
 
                                                 

1 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 2547, พระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. 2546, 
พระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. 2546, พระราชบัญญัติสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546, หนา 45 



 กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  กระทรวงมหาดไทย 

  บทที่ 1   บทนํา 3 

 ผูสูงอายุท่ีพึ่งตนเองไมได 2 หมายถึงผูสูงอายุที่ไมสามารถพึ่งตนเองได โดยพิจารณาจาก 
-    เปนผูที่มีอายุเกิน 60 ปขึ้นไป 
-    ไมมีรายไดเพียงพอแกการยังชีพ 
-    หรือถูกทอดทิ้ง 
-    หรือขาดผูอุปการะเลี้ยงดู และไมสามารถประกอบอาชีพเล้ียงตนเองได 

 ตัวชี้วัดขั้นพื้นฐาน (Primary Indicators) หมายถึง ตัวช้ีวัดที่มีความสําคัญและเปนภารกิจ
ที่ตอบสนองความจําเปนพื้นฐานในการดํารงชีวิตของผูสูงอายุ เพื่อกําหนดใหองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินตองจัดบริการหรือสวัสดิการใหแกผูสูงอายุ 
 ตัวชี้วัดขั้นพัฒนา (Performance Indicators) หมายถึง ตัวช้ีวัดที่มีความสําคัญและเปน
ภารกิจที่มีการพัฒนายกระดับ การใหบริการหรือสวัสดิการสูงขึ้นหรือกาวหนามากกวามาตรฐาน
ตัวช้ีวัดขั้นพื้นฐาน 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 สิทธิและสวัสดิการเพื่อใหผูสูงอายุอยูในสังคมไดอยางมีศักดิ์ศรีและคุณคา 
                                                 

2 การพึ่งตนเองไมได ใชเกณฑจากการจายเบี้ยยังชีพ แกผูที่ไมสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได แต
ถูกทอดทิ้งและขาดผูอุปการะเลี้ยงดู จากเอกสารคูมือการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการกําหนดขั้นตอนการ
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ดานสงเสริมคุณภาพชีวิตเลม 1 จัดทําโดยสํานักงานปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี, หนา 59. 
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 มาตรฐานการสรางบริการทางสังคม และเครือขายการเกื้อหนุน หมายถึง เกณฑการ
จัดบริการและการสงเคราะหแกผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในการสรางอาสาสมัคร
ดูแลผูสูงอายุ การสรางเครือขายระหวางกลุมผูสูงอายุ และการจัดใหมีศูนยบริการชุมชนอเนกประสงค
แกผูสูงอายุ  
 ทะเบียนประวัติผูสูงอายุ หมายถึง แฟมทะเบียนประวัติเบื้องตนซึ่งองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับผูสูงอายุในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้นๆ ซ่ึง
ขอมูลควรประกอบดวย ขอมูลทั่วไปของผูสูงอายุ เชน เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได ที่อยูอาศัย  
ผูอุปการะ สุขภาพอนามัย ประวัติอ่ืนๆ โรคประจําตัว ฯลฯ ที่เห็นวาสําคัญ (ดูตัวอยางแบบสํารวจ
ตามภาคผนวก ค) 
 สําหรับกรณีการจัดทําประวัติหรือทะเบียนผูสูงอายุซ่ึงเขารับบริการในสถานสงเคราะห 
คนชรา หรือศูนยบริการทางสังคมผูสูงอายุในชุมชน ซ่ึงเปนภารกิจถายโอนนั้น ใหองคกรปกครอง 
สวนทองถ่ินจัดทําแฟมประวัติตามแบบ ซ่ึงไดกําหนดไวในคูมือการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ
กําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
เลม 1 (ดูภาคผนวก ง) 

1.5   กฎหมายที่เกี่ยวของ 
 มาตรฐานเลมนี้ไดจัดทําขึ้นภายใตกรอบระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของ 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  
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บทที่ 2  การจัดสวัสดิการสังคมเกี่ยวกับผูสูงอายุและการวิเคราะหบทบาทอาํนาจหนาที่ดานการสงเคราะหผูสูงอายุของ อปท. 5 

บทที่  2 
การจัดสวัสดิการสังคมเกี่ยวกับผูสูงอายุและการวิเคราะห 

บทบาทอํานาจหนาที่ดานการสงเคราะหผูสงูอายุ 
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 
สวนที่ 1   
2.1 ขอตกลงระหวางประเทศ กฎหมาย นโยบาย แผนงานและการดําเนินการเกี่ยวกับ 

สวัสดิการของผูสูงอายุ 
 2.1.1 ประกาศวาดวยผูสูงอายุของสมัชชาใหญแหงองคการสหประชาชาติ 
 การที่ผูสูงอายุมีจํานวนและสัดสวนที่เพิ่มมากขึ้นสงผลใหมีการเปลี่ยนแปลงในหลายๆ 
ดาน เชน ดานแรงงาน รายได ที่อยูอาศัย 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) จํานวนผูสูงอายุในภูมิภาคที่กําลังพัฒนาไดเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วกวาในภูมิภาค         
ที่พัฒนาแลว 
 (3) ในทศวรรษหนาจะมีการรวมมือ การเริ่มงานใหม และจัดสรรทรัพยากรใหกับ
ผูสูงอายุมากขึ้น 
 (4) ควรมีการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมในผูสูงอายุ 
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 (5) ชราภาพเปนกระบวนการของอายุยืนยาว การเตรียมตัวเขาสูวัยชราจะตองเริ่มตั้งแต
วัยเด็ก และตอเนื่องไปตลอดชีวิต 
 (6)  ผูสูงอายุยอมหวังที่จะมีสุขภาพดีที่สุด 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 ทั้งนี้เพราะประชากรผูสูงอายุเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว 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 ที่ไมสามารถพึ่งตนเองได 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
ที่เกิดจากการเลือกปฏิบัติ โดยรัฐจะตองเปนกลไกหลักในการกําหนดและขับเคลื่อนนโยบายไปสู
การปฏิบัติ เพื่อเปนหลักประกันใหกับผูสูงอายุดวยการตรากฎหมาย  
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 2.1.3 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 
 การคุมครองทางสังคมใหกับผูสูงอายุ ไดมีการกําหนดไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย พ.ศ. 2540 โดยในรัฐธรรมนูญฉบับนี้ มีบทบัญญัติที่เกี่ยวของกับการจัดสวัสดิการใหกับ
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
ไดรับความชวยเหลือจากรัฐโดยเฉพาะผูสูงอายุที่ยากจน 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
อํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
 (1) จัดทําแนวทางปฏิบัติตามนโยบายและแผนหลักเกี่ยวกับการคุมครอง การสงเสริม 
และการสนับสนุนสถานภาพ บทบาทและกิจกรรมของผูสูงอายุเสนอตอคณะกรรมการ 
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 (2) รวบรวมขอมูล ศึกษา วิจัย และพัฒนาเกี่ยวกับงานคุมครอง สงเสริม และสนับสนุน
ที่เกี่ยวของกับผูสูงอายุ 
 (3) เปนศูนยกลางในการประสานงาน เผยแพร และประชาสัมพันธงานหรือกิจกรรม
เกี่ยวกับผูสูงอายุ 
 (4)  สรางระบบการดูแลผูสูงอายุในชุมชน 
 (5) รวมมือและประสานงานกับราชการบริหารสวนกลาง ราชการบริหารสวนภูมิภาค  
ราชการบริหารสวนทองถ่ิน และรัฐวิสาหกิจ ตลอดจนองคกรอื่นในการจัดใหผูสูงอายุไดรับการ
คุมครอง การสงเสริม และการสนับสนุนตามพระราชบัญญัตินี้ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

ฯลฯ” 

 มาตรา 11 “ผูสูงอายุมีสิทธิไดรับการคุมครอง การสงเสริม และการสนับสนุนในดาน
ตางๆ ดังนี้ 
 (1) การบริการทางการแพทย และการสาธารณสุขที่จัดไวโดยใหความสะดวกและ
รวดเร็ว แกผูสูงอายุเปนกรณีพิเศษ 
 (2) การศึกษา การศาสนา และขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอการดําเนินชีวิต 
 (3) การประกอบอาชีพหรือฝกอาชีพที่เหมาะสม 
 (4) การพัฒนาตนเองและการมีสวนรวมในกิจกรรมทางสังคม การรวมกลุมในลักษณะ
เครือขายหรือชุมชน 
 (5) การอํานวยความสะดวกและความปลอดภัยโดยตรงแกผูสูงอายุในอาคาร สถานที่  
ยานพาหนะ หรือการบริการสาธารณะอื่น 
 (6) การชวยเหลือดานคาโดยสารยานพาหนะตามความเหมาะสม 
 (7) การยกเวนคาเขาชมสถานที่ของรัฐ 
 (8) การชวยเหลือผูสูงอายุซ่ึงไดรับอันตรายจากการถูกทารุณกรรมหรือถูกแสวงหา
ประโยชนโดยมิชอบดวยกฎหมายหรือถูกทอดทิ้ง 
 (9) การใหคําแนะนํา ปรึกษา ดําเนินการอื่นที่เกี่ยวของในทางคดี หรือในทางการแกไข
ปญหาครอบครัว 
 (10) การจัดที่พักอาศัย อาหาร และเครื่องนุงหมใหตามความจําเปนอยางทั่วถึง 
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 (11) การสงเคราะหเบี้ยยังชีพตามความจําเปนอยางทั่วถึงและเปนธรรม 
 (12) การสงเคราะหในการจัดการศพตามประเพณี 
 (13) การอื่นตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 

 ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ใหคณะกรรมการเสนอความเห็นตอนายกรัฐมนตรีเพื่อ
พิจารณาและประกาศกําหนดใหหนวยงานหนึ่งหนวยงานใดของกระทรวงหรือทบวงในราชการ
บริหารสวนกลาง ราชการบริหารสวนภูมิภาค ราชการบริหารสวนทองถ่ิน และรัฐวิสาหกิจ เปนผูมี
อํานาจหนาที่รับผิดชอบดําเนินการ ทั้งนี้โดยคํานึงถึงความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน ความสัมพันธกับ
ภารกิจหลักและปริมาณงานในความรับผิดชอบ รวมทั้งการมีสวนรวมของภาคประชาชน
ประกอบดวยเปนสําคัญ  
 การคุมครอง การสงเสริม และการสนับสนุน ตามวรรคหนึ่ง ใหหนวยงานตามวรรคสอง 
ดําเนินการ โดยไมคิดมูลคาหรือโดยใหสวนลดเปนกรณีพิเศษก็ไดแลวแตกรณี ทั้งนี้ใหเปนไปตาม
หลักเกณฑ  วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีผูรับผิดชอบประกาศกําหนด” 

 มาตรา 17 “ผูอุปการะเลี้ยงดูบุพการีซ่ึงเปนผูสูงอายุที่ไมมีรายไดเพียงพอแกการยังชีพ    
ผูนั้นมีสิทธิไดรับการลดหยอนภาษี ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในประมวล
รัษฎากร”  
 พระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. 2546 เปนกฎหมายที่มีเจตนารมณเพื่อพิทักษสิทธิ คุมครอง  
ดูแล สนับสนุนใหเกิดการจัดสวัสดิการใหกับผูสูงอายุครอบคลุมในทุกดาน ไมวาจะเปนการ
ตอบสนองความตองการขั้นพื้นฐาน และยังรวมถึงการจัดสวัสดิการดานการศึกษา การมีงานทํา
และมีอาชีพที่เหมาะสม โดยมีจุดมุงหมายเพื่อใหผูสูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี และสามารถอยูใน
สังคมอยางมีคุณคาและมีศักดิ์ศรี 
 นอกเหนือจากพระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. 2546 แลว การสงเคราะหผูสูงอายุใหไดรับ
ความชวยเหลือ ยังมีการกําหนดไวในแผนตาง ๆ เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินงานของหนวยงาน 
ที่เกี่ยวของ 
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 2.1.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 8-9 
 การพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ที่ผานมา มักเนนการพัฒนา   
ทางวัตถุ จนกระทั่งมาถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540-2544) ไดมกีาร
ปรับกระบวนทัศนแนวทางในการพัฒนาใหม จากเดิมที่เนนความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 
เปลี่ยนเปนการพัฒนาที่เนนคนเปนศูนยกลางในการพัฒนา 
 ในฐานะที่กลุมผูสูงอายุเปนกลุมผูดอยโอกาสกลุมหนึ่งในสังคมที่จะตองไดรับการ
พัฒนาใหเทาเทียมกับกลุมอื่นในสังคม แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 8 ได
เล็งเห็นความสําคัญดังกลาว โดยไดมีการกลาวถึงการพัฒนาผูสูงอายุไวในยุทธศาสตรการพัฒนา
ศักยภาพของคนไทย ในยุทธศาสตรการพัฒนาประชากรกลุมดอยโอกาส ซ่ึงไดกําหนดแนวทาง
หลักในการพัฒนากลุมผูสูงอายุยากจนที่ไมมีญาติหรือผูเล้ียงดูไว 4 แนวทาง ดังนี้ คือ 
 (1) จัดสวัสดิการสงเคราะห โดยเพิ่มเบี้ยยังชีพใหแกผูสูงอายุที่ไมมีญาติเล้ียงดูใหมากขึ้น 
รวมทั้งขยายบริการรักษาพยาบาลโดยไมคิดมูลคา ตลอดจนลดหยอนคาโดยสารสําหรับพาหนะ
เดินทางทุกประเภท และบริการสาธารณะตาง ๆ ใหครอบคลุมอยางทั่วถึงในเมืองและชนบทใน
รูปแบบที่เหมาะสม 
 (2) สงเสริมใหครอบครัวเห็นความสําคัญและเอาใจใสดูแลผูสูงอายุ ควบคูกับการ
เสริมสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับการดูแลผูสูงอายุในครอบครัว รวมทั้งพิจารณาใหส่ิงจูงใจแก
บุตรหรือญาติที่ดูแลผูสูงอายุที่ยากจน 
 (3) สนับสนุนใหสถานพยาบาลเอกชน องคกรเอกชน องคกรศาสนา และชุมชน เขามามี
สวนรวมชวยเหลือผูสูงอายุในรูปแบบตาง ๆ พรอมทั้งกําหนดใหมีมาตรฐานทางกฎหมายในการ
สงเสริม กํากับดูแลหนวยงานภาคธุรกิจเอกชนที่ดําเนินงานเกี่ยวของกับผูสูงอายุใหมีการ
ดําเนินงาน และจัดบริการตามมาตรฐานขั้นต่ําที่เหมาะสมและเปนธรรมตอผูใชบริการ 
 (4) สงเสริมใหมีองคกรหลักที่ทําหนาที่รับผิดชอบงานดานผูสูงอายุที่เปนเอกภาพ 
โดยทําหนาที่วางแผนรวบรวมขอมูลและประสานการดําเนินงานอยางเปนเครือขายไปในทิศทาง
เดียวกัน  
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 ในสวนของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545-2549) ไดมี 
การกลาวถึงการพัฒนาคนและการคุมครองทางสังคม โดยในเรื่องการคุมครองทางสังคมนั้น จะให
ความสําคัญกับการปรับปรุงระบบการคุมครองทางสังคมใหมีประสิทธิภาพ ครอบคลุม ทั่วถึง 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 

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

(1) บริการดานการรักษาพยาบาล เปนบริการที่จัดใหตามเมืองใหญ เพื่อใหบริการ
ตรวจสุขภาพประจําปแกคนที่มีอายุตั้งแต 65 ปขึ้นไป โดยใหการรักษาและใหคําแนะนําเกี่ยวกับ
สุขภาพและโรคภัยไขเจ็บเปนรายบุคคลสําหรับผูสูงอายุที่ไมสามารถเดินทางมารับบริการที่
หนวยงานได แพทยและพยาบาลตองไปตรวจเยี่ยมรักษาถึงบาน สวนคาตรวจรักษาสําหรับบริการนี้ 
รัฐบาลระดับชาติ รัฐบาลระดับทองถ่ิน และจังหวัดจะชวยกันออกคาใชจาย 

(2) บริการดานที่พักอาศัย เปนบริการสําหรับผูสูงอายุที่มีอายุตั้งแต 65 ปขึ้นไป    
ที่มีความจําเปนและตองการสถานที่พักอื่นๆ ที่ใหความคุมครองดูแลไดดีกวาบานของตนเอง 
บริการดังกลาวไดแก  
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1) บานพักคนชรา เปนบริการที่พักอาศัยที่จัดใหแกผูสูงอายุที่มีปญหา
ทางดานสุขภาพและอารมณ ผูสูงอายุที่ประสบปญหาทางดานการเงินหรือปญหาอื่นๆ อันเปนเหตุ
จําเปนที่ตองแยกออกจากครอบครัว ซ่ึงผูสูงอายุที่เขารับบริการนี้ จะไดรับการพิจารณาคาบริการ
จากสถานภาพทางดานการเงินของผูที่จะเขาอาศัย สําหรับผูมีรายไดนอย รัฐบาลระดับชาติจะออก
คาใชจายใหบางสวน ที่เหลือรัฐบาลระดับทองถ่ินและจังหวัดจะเปนผูออกให 

2) สถานพยาบาล  เปนบริการที่พักอาศัยสําหรับผู สูงอายุที่ตองการ
รักษาพยาบาลเปนประจําและตอเนื่อง หรือตองการการดูแลรักษาอยางใกลชิด หรือผูที่มีปญหา
เจ็บปวยทางดานอารมณและมีปญหาที่ไมสามารถรับการดูแลที่บานไดและจําเปนตองไดรับการ
รักษาจากแพทยอยางใกลชิด 

3) บานพักคนชราที่ตองเสียคาบริการสวนหนึ่ง เปนบริการที่พักอาศัยที่จัด
ใหผูสูงอายุที่มีความสามารถที่จะจายเงินบริการไดสวนหนึ่งตามที่หนวยงานกําหนด โดยจะ
ใหบริการดานอาหารและอื่น ๆ ที่อํานวยความสะดวกและสนองความตองการในการดํารงชีวิตของ
ผูสูงอายุ 

(3) บริการครอบครัวอุปการะ เปนบริการที่จัดใหแกผูสูงอายุที่อยูคนเดียว หรือ    
ไรที่พึ่งขาดผูอุปการะ โดยใหผูสูงอายุเขาไปอยูกับครอบครัวที่มีความสามารถในการอุปการะเลี้ยงดู
เพื่อใหมีสัมพันธภาพอันดีกับครอบครัว ในฐานะสมาชิกคนหนึ่งของครอบครัว โดยครอบครัวที่จะ
ใหการอุปการะผูสูงอายุจะตองไดรับคําแนะนําและอยูในการควบคุมดูแลจากเจาหนาที่ของ
หนวยงานดวย 

(4) บริการชวยเหลือคารักษาพยาบาล เปนบริการดานคารักษาพยาบาลสําหรับ
ผูสูงอายุที่มีอายุ 65 ปขึ้นไป ที่ประสบปญหาดานคาใชจายเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลอันเนื่องมาจาก
การมีรายไดนอย ดังนั้น เพื่อเปนการประกันดานสุขภาพผูสูงอายุ รัฐบาลจึงไดจัดกองทุนสําหรับ
เปนคารักษาพยาบาลผูมีรายไดนอยโดยรัฐบาลกลางเปนผูออกคาใชจาย 2 ใน 3 ของคาใชจาย
ทั้งหมด รัฐบาลระดับทองถ่ินและจังหวัดออกคาใชจาย 1 ใน 6 ของคาใชจายทั้งหมด 

(5) บริการแมบาน เปนบริการที่รัฐบาลระดับทองถ่ินมอบใหหนวยงานในทองถ่ิน
จัดบริการใหแกผูสูงอายุที่ตองอยูคนเดียวและตองการคนชวยทํางานบาน โดยการจัดสงแมบานไป
ชวยเหลือผูสูงอายุในการทํางานบานตางๆ เชน การจายของ ทําความสะอาดบาน ประกอบอาหาร 
และการชวยเหลืออ่ืนๆ ที่จะชวยให ผูสูงอายุสบายขึ้น 
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(6) ศูนยบริการคนชรา  เปนบริการที่จัดขึ้นแทนหนวยงานรัฐบาลและหนวยงาน
เอกชนในยาน/แหลงชุมชน ซ่ึงเปดโอกาสใหผูสูงอายุที่มีอายุ 60 ปขึ้นไป ไดรับบริการตางๆ ไดแก 
บริการดานศึกษา บริการดานนันทนาการ บริการใหคําปรึกษาหารือ และบริการอื่นๆ ที่มี
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) ขึ้น และมีผลบังคับใชในป 2543 เพื่อใหมีการบริการชวยเหลือ
ครอบครัวและองคกรทั่วไปในการดูแลผูสูงอายุ เชน มีผูชวยดูแลผูสูงอายุมาชวยที่บาน การไปที่
สถานพยาบาล หรือบานพักคนชราสําหรับ ผูชราที่ไมสามารถชวยเหลือตนเองไดเนื่องจากความ
บกพรองทางจิต และไดรับการรับรองวาเปนผูที่จําเปนตองไดรับบริการจากองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินหรือหนวยงานที่บริหารระบบประกันนี้ 
 ระบบประกันการดูแลพยาบาลผูสูงอายุระบบใหมนี้ เปนระบบที่ดี เพราะเปนการแยกชัด
ระหวางการใหบริการรักษาพยาบาลและการใหสวัสดิการสังคมแกผูสูงอายุและมีการใหบริการใน
แตละดานหลายประเภทที่ผูรับบริการสามารถเลือกได นอกจากนี้ยังเปนการแยกขอบเขตระหวาง
การดูแลผูสูงอายุระยะยาวและการประกันสุขภาพทั่วไป (สิริพันธ พลรบ และ พงษสวาท กายอรุณสุทธิ์, 
2546 :25-39)  

• เขตปกครองพิเศษฮองกง ในป ค.ศ. 1977 และ 1982 ไดมีการจัดทําแผนและ
โครงการตาง ๆ ใหแกผูสูงอายุ บริการสวัสดิการผูสูงอายุที่สําคัญคือ การจัดตั้งศูนยบริการรูปแบบ
ตางๆ เพื่อผูสูงอายุ เชน ศูนยบริการสังคมสําหรับผูสูงอายุ ศูนยบริการเอนกประสงคสําหรับ
ผูสูงอายุ ศูนยดูแลผูสูงอายุกลางวัน บริการบานพักชวยเหลือผูสูงอายุ 
 ในป ค.ศ. 1987 ไดเร่ิมปรับนโยบายโดยเนนบทบาทของชุมชนและมีการประสาน
บริการระหวางบานและสถาบันมากขึ้น ระหวางป ค.ศ. 1990-1996 ไดจัดทําโครงการบํานาญ
สําหรับผูสูงอายุ และมีการเปลี่ยนแปลงคําจํากัดความของผูสูงอายุจากเดิมหมายถึงผูที่มีอายุ 60 ป
ขึ้นไปเปนผูที่มีอายุ 65 ปขึ้นไป ในป ค.ศ. 1997 ฮองกงกลับไปอยูในการปกครองของสาธารณรัฐ
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ประชาชนจีน ผูวาการเกาะฮองกงจึงไดตั้งคณะกรรมการผูสูงอายุ (Elderly Commission) ทําหนาที่
ใหขอเสนอแนะ กําหนดนโยบายและโครงการเพื่อเผชิญกับความทาทายอันเกิดจากการสูงอายุของ
ประชากร เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งในการใหบริการแกผูสูงอายุดวยการเพิ่มคุณภาพและความ
กระตือรือรนในชีวิต ตลอดจนสงเสริมความสัมพันธระหวางคนตางรุนและสนองนโยบายของรัฐ
ที่ตองการใหผูสูงอายุไดรูสึกถึงความมั่นคงในชีวิต รูสึกถึงความจําเปนที่ตองการ มีสุขภาพดี และมี
คุณคา  บริการสวัสดิการผู สูงอายุที่ เพิ่มขึ้นมา  คือ  บริการดานที่อยูอาศัย  ซ่ึง เปนบริการ
นอกเหนือจากบริการดานการรักษาพยาบาลผูสูงอายุ  

• ประเทศสิงคโปร บริการสวัสดิการผูสูงอายุของสิงคโปรใหความสําคัญกับดานที่อยู
อาศัยและการลดหยอนภาษีเงินไดกับผูที่ดูแลผูสูงอายุ โครงการที่สําคัญ เชน การออกกฎหมายใน   
ป ค.ศ. 1994 วาดวยการดูแลพอแม (Maintenance of Parents Act) ที่กําหนดวา บุตรตองดูแลพอแม 
แตรัฐก็ใหความชวยเหลือดวยการใหเงินสนับสนุนบุตรที่ดูแลพอแมที่อาศัยอยูในครัวเรือนเดียวกัน
เปนเงิน 4,500 ดอลลาสิงคโปร ตอป หรือเปนเงิน 3,500 ดอลลาสิงคโปร ตอป สําหรับบุตรที่ดูแล
พอแมที่ไมไดอาศัยยูในครัวเรือนเดียวกัน การใหสิทธิในการซื้อที่อยูอาศัยในพื้นที่ใกลที่อยูอาศัย
ของพอแม การใหสิทธิพิเศษการเชาที่อยูอาศัยตาง ๆ เชน ลดคาเชาหรือใหเชายาวนานขึ้น จัดใหมี
รายการลดหยอนภาษีเงินไดสําหรับผูที่ตองการดูแลผูสูงอายุ จัดโครงการฝกอบรมใหผูที่ตองดูแล
ผูสูงอายุในครัวเรือน เปนตน การชวยใหผูสูงอายุสามารถอยูในสังคมได อยางมีศักดิ์ศรีและมี
คุณคา เชน การเพิ่มอายุเกษียณจาก 55 ป เปน 60 ป การปรับฐานคาจางใหเอื้อตอการจางผูสูงอายุ 
เปนตน นอกจากนั้น เมื่อพิจารณาการดูแลผูสูงอายุในแตละดาน พบวา มีดังนี้  
 (1) ดานการดูแลรักษาสุขภาพผูสูงอายุ กระทรวงสาธารณสุข (Ministry of Health) ของ
ประเทศสิงคโปรเปนผูรับผิดชอบโดยการใหบริการตางๆ แกผูสูงอายุ ไดแก การดูแลระยะยาว   
การฟนฟูผูปวยผูสูงอายุที่วิกลจริตหรือบกพรองทางจิตหรือทางกาย 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 ซ่ึงกอตั้งในป ค.ศ. 1955 ชาวสิงคโปรที่ทํางานทุกคน (ยกเวนผูที่ทํางาน 
ช่ัวคราวและผูทํางานไมเต็มเวลา ตลอดจนผูที่มีรายไดต่ํา ขาราชการพลเรือนและแรงงานตางชาติ) 
จะมีเงินสะสมในกองทุนสํารองเล้ียงชีพกลาง โดยเก็บใน 3 บัญชี คือ บัญชีทั่วไป บัญชีเฉพาะ และ
บัญชีเพื่อการรักษาพยาบาล (Medisave Account) เงินที่สะสมใน 2 บัญชีแรกสามารถทยอยถอน
ออกไปไดเมื่อบุคคลมีอายุตั้งแต 55 ป ขึ้นไป แตกอนอายุดังกลาวเงินบางสวนสามารถถอนออกไป
เพื่อใชในการลงทุนการซื้อที่อยูอาศัยและเพื่อการศึกษาของบุตร สวนบัญชีที่สามสํารองไวเผ่ือ
รายจายดานการรักษาพยาบาลเทานั้น ในปจจุบัน ยังมีปญหาวาเงินออมในบัญชีดังกลาวไมเพียงพอ 
ดังนั้นบุตรยังคงเปนแหลงรายไดเสริมที่สําคัญของผูสูงอายุ นอกจากนั้น ยังมีโครงการชวยเหลือ
ทางสังคม (Public/Social Assistance Scheme) โดยผูที่ไดรับความชวยเหลือจากโครงการนี้จะ
ไดรับเบี้ยยังชีพไมเกิน 230 ดอลลาสิงคโปร หรือประมาณ 135 ดอลลาสหรัฐตอเดือนและจะไดรับ
บริการทางการแพทยฟรีดวย และโครงการ Medifund Scheme ซ่ึงเปนกองทุนที่ชวยเหลือคน
ยากจนที่ไมสามารถจายคารักษาพยาบาลในโรงพยาบาลได 
 (3) การสรางหลักประกันการเขาถึงบริการดานสุขภาพของสิงคโปร เนนที่การใชเงิน
ออมของตนเองกอน หากเงินที่ออมไวไมเพียงพอ เครื่องมือถัดไปก็คือการประกันสุขภาพและการ
ขอรับการสงเคราะหตามลําดับ ผูสูงอายุสวนใหญมีเงินประกันทั่วไปสวนหนึ่งของแตละบุคคลที่
เร่ิมมาตั้งแตป พ.ศ. 2527 จะจายใหเมื่อบุคคลนั้นๆ เจ็บปวย และเขารับการรักษาจากสถานพยาบาล 
บริการสุขภาพอนามัยอ่ืนๆ เชน การตรวจสภาวะสุขภาพอนามัยสําหรับผูสูงอายุ (Health Screening) 
รวมทั้งรัฐยังมีโครงการอุดหนุนคารักษาพยาบาล ผูสูงอายุบางสวนโดยผานผูใหบริการอีกดวย 
 (4) การเขาถึงบริการดานที่อยูอาศัย นโยบายหลักของประเทศสิงคโปรคือตองการให 
ผูสูงอายุและบุตรอยูในครัวเรือนเดียวกันกับบุตรหรือคูสมรสของบุตรใหมากที่สุด หากอยูใน
ครัวเรือนเดียวกันไมไดจริง ๆ ก็จะพยายามใหผูสูงอายุและบุตรหรือคูสมรสของบุตรมีบานอยูใน
บริเวณเดียวกันเพื่อจะไดดูแลกันสะดวกยิ่งขึ้น โดยที่รัฐจะเอื้อประโยชนใหกับผูที่ปฏิบัติตาม
นโยบาย เชน การใหสิทธิการเชาบานของรัฐแกครอบครัวที่มีคนหลายรุนอยูดวยกันกอนหรือการ
ใหเบิกเงินจากกองทุน CPE ในอัตราที่สูงขึ้นถาเปนการซื้อบานในบริเวณเดียวกับบานของบิดา
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
ตองจายเงินสมทบตามอัตราที่กําหนดตามประเภทของผูประกันตน นอกจากโครงการประกัน
สุขภาพแลว ยังมีโครงการสงเคราะห (Medical Assistance Programe) ซ่ึงมีตั้งแต  การใหบริการฟรี
จนถึงการใหกูเงินโดยไมคิดดอกเบี้ยเปนเวลา 3 ป เปนตน  
 (3) นโยบายดานที่อยูอาศัย จําแนกไดเปนนโยบายที่อยูอาศัยสําหรับผูสูงอายุที่ยังอยู
รวมกับชุมชน และนโยบายที่อยูอาศัยสําหรับผูสูงอายุ เรื่องที่อยูอาศัยของผูสูงอายุที่ยังอยูใน
ชุมชนนั้น ในปจจุบัน รัฐมีการอุดหนุนคาเชาที่อยูอาศัยสําหรับคนยากจนเทานั้น แตรัฐยังไมมี
โครงการพิเศษใดๆ สําหรับผูสูงอายุทั่วไป คงมีแตองคกรเอกชนและองคการไมแสวงหากําไรบาง
แหงที่ดําเนินโครงการที่อยูอาศัยเพื่อผูสูงอายุกลุมนี้โดยมีการเก็บคาใชจายเต็มที่ตามตนทุน  

• ประเทศมาเลเซีย กอนป ค.ศ. 1995 ประเทศมาเลเซียไมมีนโยบายสําหรับผูสูงอายุ
โดยเฉพาะรัฐจะสนับสนุนใหครอบครัวและชุมชนเปนผูชวยเหลือผูสูงอายุกอน บริการดูแล
ผูสูงอายุในสถาบันถือเปนทางเลือกสุดทายของผูสูงอายุเชนเดียวกับในประเทศไทย  ในป          
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ค.ศ. 1995 รัฐบาลไดออกประกาศนโยบายแหงชาติวาดวยเรื่องผูสูงอายุ (National Policy for the 
Elderly) โดยมีเปาหมายคือ  การสรางสังคมผูสูงอายุที่มีความพึงพอใจและรูสึกถึงคุณคาและ
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 โดยที่ผูสูงอายุที่เคยรับราชการจะยังคงไดรับบริการฟรีจากสถาน
ใหบริการของรัฐตอไป สําหรับผูสูงอายุอ่ืนๆ แหลงเงินเพื่อซ้ือบริการดานสุขภาพสวนมากจายจาก
กระเปาของผูรับบริการเอง (out-of-pocket) สําหรับผูไมมีความสามารถในการจายก็ตองพึ่งบริการ
จากสถานใหบริการของรัฐตามความจําเปน ในสวนของที่อยูอาศัย ก็ยังไมมีโครงการใดเปนพิเศษ
เพื่อตอบสนองความตองการดานที่อยูอาศัยของผูสูงอายุเพราะถือวาครอบครัวเปนที่อยูอาศัยที่ดี
ที่สุดของผูสูงอายุ  

• ประเทศฟลิปปนส  ฟลิปปนสไดใหความสําคัญเกี่ยวกับผูสูงอายุมานาน โดยเฉพาะ
การเห็นวาผู สูงอายุ เปนผูที่มีคุณคาเพราะเปนผูมีประสบการณในชีวิตที่หาไดยาก  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
ผูสูงอายุที่จะไดรับการคุมครอง (http://www.dswd.gov.ph) มีคุณสมบัติดังนี้ 
 (1) ราษฎรผูอาศัยในฟลิปปนส (มีการแสดงตนอยูในฟลิปปนสอยางนอยที่สุด 183 วัน) 
 (2) มีอายุอยางต่ําสุด 60 ป รวมทั้งบุคคลที่เกษียณอายุจากราชการ (ฟลิปปนสเกษียณอายุ 
65 ป) และจากสํานักงานบริษัทเอกชนตางๆ  
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 (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 ขึ้น โดยความรวมมือขององคกรพัฒนาเอกชน (NGO) ในแตละ
เทศบาล เพื่อเปนการแบงเบาภาระรัฐบาลในระดับหนึ่ง ซ่ึงตามนโยบายที่รัฐใหบริการฟรีแก 
Senior Citizen ในแตละชุมชน ไดแก การบริการการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาตางๆ ที่พวก
เขาตองการ การทํางานอดิเรก การจัดการกับรายไดที่ไดรับ 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 มีจํานวนทั้งสิ้น 20 แหง สามารถใหบริการแก
ผูสูงอายุได จํานวน 2,804 คน มีวัตถุประสงคเพื่อสงเคราะหคนชราที่ประสบปญหาความเดือดรอน  
เชน ถูกทอดทิ้ง ไมมีที่อยูอาศัย ไมมีผูอุปการะดูแล เขาอยูในสถานสงเคราะห โดยบริการที่จัดให
ประกอบดวย บริการดานปจจัย 4 บริการตรวจสุขภาพทั่วไป การรักษาพยาบาลเมื่อเจ็บปวย บริการ
ดานกายภาพบําบัด บริการใหคําแนะนําที่ปรึกษา แกไขปญหาทางอารมณ จิตใจและปรับตัวโดย
นักสังคมสงเคราะห กิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมเสริมรายได บริการดานศาสนกิจ และบริการ
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ฌาปนกิจใหคนชราที่ไมมีญาติ เปนตน นอกจากนี้ สถานสงเคราะหคนชรา ยังมีการแบงประเภท
การพักอาศัยออกเปน 3 ประเภท คือ ประเภทสามัญ ผูสูงอายุที่อยูในสถานสงเคราะหประเภทนี้   
ไมตองเสียคาใชจายใดๆ สถานสงเคราะหทุกแหงมีบริการประเภทนี้ สวนประเภทหอพักผูสูงอายทุี่
อยูในสถานสงเคราะหประเภทนี้จะตองเสียคาใชบริการ ขณะนี้มีเพียงแหงเดียวคือ สถาน
สงเคราะหคนชราบานบางแค และประเภทพิเศษ ผูสูงอายุประเภทนี้จะปลูกบานอยูเองตามแบบ
แปลนของกรมประชาสงเคราะหในที่ดินของสถานสงเคราะห โดยสามารถอยูไดตลอดชีวิต 
บริการประเภทนี้เปดบริการอยูที่สถานสงเคราะหคนชราวัยทองนิเวศน จังหวัดเชียงใหม และ
สถานสงเคราะหคนชราวาสนะเวศน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 (2) ศูนยบริการทางสังคมผูสูงอายุ 
 ในป พ.ศ. 2544 มีศูนยบริการทางสังคมผูสูงอายุ 17 แหงทั่วประเทศ สามารถใหบริการ
ผูสูงอายุได 302,014 คน โดยมีการจัดบริการใน 3 ลักษณะ ดังนี้ 

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

- บริการหนวยเคล่ือนท่ี เปนบริการที่จัดใหแกผูสูงอายุในชุมชน โดยการออก
หนวยเคลื่อนที่ เยี่ยมเยียน ใหคําแนะนําปรึกษาแกไขปญหา บริการดานสุขภาพอนามัย และบริการ 
ดานขอมูลขาวสาร เปนตน  

- บริการบานพักฉุกเฉิน เปนการบริการชวยเหลือผูสูงอายุที่ประสบปญหาความ 
เดือดรอนเฉพาะหนาโดยการรับเขาพักในบานพักฉุกเฉินเปนการชั่วคราว และใหบริการดานปจจัย 
4 ดานสังคมสงเคราะห เชน ใหคําแนะนําปรึกษาแกไขปญหา สงกลับบานหรือสงไปรับความ
ชวยเหลือจากหนวยงานอื่นๆ เปนตน  
 (3) การสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 
 การสงเคราะหเบี้ยยังชีพ เปนบริการที่รัฐเปล่ียนแปลงรูปแบบการบริการในสถานสงเคราะห
หรือศูนยบริการทางสังคมผูสูงอายุ (Institute Care) มาสูบริการที่ใชชุมชนเปนฐาน (Community – 
Care) ซ่ึงผานความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2535 และเริ่มดําเนินการในป       
พ.ศ. 2536 ซ่ึงถือเปนการจัดสวัสดิการดานการเงินและรายไดใหกับผูสูงอายุที่ประสบปญหาความ
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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 กําหนดใหผูสูงอายุที่มีอายุตั้งแต 60 ปขึ้นไป สามารถแสดงความจํานงขอบัตรประจําตัว
ดานการรักษาพยาบาลที่สถานพยาบาลในภูมิลําเนาของตน เมื่อไดรับบัตรแลว ผูสูงอายุมีสิทธิรับ
การรักษาพยาบาลจากสถานพยาบาลแหงนั้น โดยไมตองเสียคารักษาพยาบาล คารักษาพยาบาลใน
ที่นี้หมายถึง เงินที่สถานพยาบาลเรียกเก็บในการรักษาพยาบาล ซ่ึงรวมถึงคาใชจายดังตอไปนี้ 

- คายา คาผาตัด คาน้ําเกลือ คาเลือด และสวนประกอบของเลือดหรือสาร
ทดแทนหรืออาหารทางเสนเลือด คาออกซิเจน และอื่น ๆ ทํานองเดียวกันนี้ซ่ึงใชเพื่อการบําบัดโรค 

- คาอวัยวะเทียม และอุปกรณในการบําบัดโรค 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
และครอบครัวเปนผูจัดเอง 
 สําหรับประสิทธิภาพในการดําเนินงาน พบวา กลไกการบริหารจัดการของรัฐยังไมมี 
ประสิทธิภาพ หลักเกณฑการคัดเลือกผูสูงอายุเขาสถานสงเคราะหและการรับเบี้ยยังชีพยังขาด 
มาตรฐาน สวนศูนยสงเคราะหราษฎรประจําหมูบาน กลไกการจัดตั้งคณะกรรมการเปนไปตาม
ระบบราชการ ไมไดมาจากตัวแทนของชุมชนอยางแทจริง 
 ในสวนของผลการดําเนินงานในแตละบริการ พบวา สถานสงเคราะหสามารถ
ตอบสนองความตองการทางกายภาพได แตไมสามารถตอบสนองความตองการดานจิตใจได 
บริการมีพอเพียงแตไมเปนธรรม ผูสูงอายุฐานะดีและปานกลางไดรับประโยชนจากสถาน
สงเคราะหเทากับผูสูงอายุที่ยากไร 
 บริการเบี้ยยังชีพยังตกอยูกับผูสูงอายุที่มีสายสัมพันธกับผูนําชุมชน หรือผูสูงอายุยากจน
ที่อยูไมหางไกล สวนผูสูงอายุยากจนที่ทุกขยาก ไรญาติขาดมิตร อยูลําพังคนเดียว ฯลฯ มีโอกาส
ไดรับเบี้ยยังชีพนอยกวา บริการเบี้ยยังชีพและบริการศูนยสงเคราะหราษฎรประจําหมูบานเปนการ
กระจายบริการเชิงปริมาณมากกวาเชิงคุณภาพ 
 บริการฌาปนกิจสงเคราะหเปนนโยบายที่ตอบสนองความตองการของผูสูงอายุมากกวา
บริการอื่นๆ ที่รัฐจัดให 
 (2) ธัญญา สนิทวงศ ณ อยุธยา (พ.ศ. 2542, 1-75) ไดทําการประเมินรูปแบบบริการที่จัดให
ผูสูงอายุในชุมชน โดยเนนการใหบริการของศูนยสงเคราะหราษฎรประจําหมูบาน พบวาบริการ
สวัสดิการสังคมที่จัดขึ้นในชุมชนที่ดีทั้งดานคุณภาพและปริมาณนั้น คือ การบริการดานสาธารณสุข 
ทั้งสถานพยาบาล การแจกบัตรผูสูงอายุ รวมทั้งการบริการสังคมทั่วไป ทั้งนี้เนื้อหาของบริการ
ยังคงเนนการแกไขปญหาเฉพาะหนา เชน การแจกเครื่องอุปโภค บริโภค และยังพบวาศูนยสงเคราะห
ราษฎรประจําหมูบาน ยังดําเนินการจัดบริการสวัสดิการสังคมไมบรรลุตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว 
เนื่องจากขอจํากัดดานรูปแบบการจัดตั้งองคกรความรูในการจัดสวัสดิการสังคม 
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 (3) ระพีพรรณ คําหอม และคณะ (พ.ศ. 2547, 4-5) ไดศึกษาโครงการวิจัยประเมินผล
การจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพสําหรับผูสูงอายุ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความตองการ
ของผูสูงอายุ ประเมินผลโครงการ ประเมินกระบวนการ วิธีการ ขั้นตอนการดําเนินการ และความ
พรอมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน กลไกการบริหารงานขององคกรตอการดําเนินงาน
โครงการการประเมินผลการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพสําหรับผูสูงอายุ พบวา ผูสูงอายุ    
สวนใหญยังตองการรับการสงเคราะหเบี้ยยังชีพรายเดือน ซ่ึงมีความจําเปนมากสําหรับผูสูงอายุ      
ที่ยากไร  ไมมีผูดูแลหรือถูกทอดทิ้งในชุมชน ในกระบวนการพิจารณาคัดเลือกเบี้ยยังชีพสามารถ
ใชเกณฑพิจารณาหลายลักษณะรวมกัน และควรมีกระบวนการจากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน 
ภาคทองถ่ิน รวมพิจารณา สําหรับวิธีการจายเบี้ยยังชีพ จะเปนการโอนผานบัญชีผูสูงอายุมากที่สุด  
โดยขั้นตอนการจายเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพ เปนไปอยางตรงเวลา ระยะเวลาการจายเงินสงเคราะห
เบี้ยยังชีพ คือ 6 เดือน ตอคร้ัง สวนใหญเห็นวาไมเหมาะสม ควรจายเปนราย 3 เดือน และเห็นวา
จํานวนเบี้ยยังชีพ 300 บาทนอยเกินไป ไมครอบคลุม ทั่วถึงและเปนธรรมสําหรับผูสูงอายุที่เดือดรอน 
คณะกรรมการคัดเลือกเบี้ยยังชีพไมเหมาะสม รัฐขาดกลไกการตรวจสอบการดําเนินงานในแตละ
ระดับที่ชัดเจน 
 (4) อภิญญา เวชยชัย (พ.ศ. 2542, (3)-(6)) ไดศึกษาเรื่องการศึกษาโครงการกองทุน
สงเสริมสวัสดิการผูสูงอายุและครอบครัวในชุมชนโครงการเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อประเมินการจัดบริการสวัสดิการสังคมในโครงการสงเคราะหเบี้ยยังชีพใหแกผูสูงอายุ สภาพ
ปญหาของโครงการ 
 ผลการศึกษาพบวา ในกระบวนการเบิกจายเบี้ยยังชีพ ยังไมมีความเปนธรรมเกิดขึ้นใน
กระบวนการจัดการ เชน จํานวนเงินและระยะเวลาในการโอนเงินไมแนนอน การถูกหักเงินเบี้ยยัง
ชีพใหเปนคาพาหนะหรือคาตอบแทนแกผูนําหรือกรรมการที่ไปรับเงินมาให การขาดความรูความ
เขาใจในการเปดบัญชีธนาคารในชื่อตนเอง จนสงผลใหไมมีโอกาสตรวจสอบยอดเงินของตนเอง 
และไมสามารถคุมครองสิทธิของตนเองได การขาดการติดตามผล ขาดการตรวจสอบถึงความเปน
ธรรมและความโปรงใสในกระบวนการดําเนินงาน และการขาดระบบสนับสนุนดานระบบขอมูล
ขาวสาร 
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 จากการทบทวนผลการศึกษาและผลการวิจัยที่เกี่ยวของ พบวา การจัดการบริการและ
สวัสดิการเพื่อการสงเคราะหผูสูงอายุของไทยยังมีปญหาและมีความไมเหมาะสมหลายประการ 
เชน หลักเกณฑการคัดเลือกผูสูงอายุเขาสถานสงเคราะหและการรับเงินเบี้ยยังชีพยังขาดมาตรฐาน 
การจายเบี้ยยังชีพฯ ไมครอบคลุมทั่วถึง ไมเปนธรรม จายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 300 บาทตอเดือน    
นอยเกินไป ไมเหมาะสม และระยะเวลาการจายเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพไมแนนอน เปนตน 
 

สวนที่ 2 
การวิเคราะหบทบาทอํานาจหนาท่ีดานการสงเคราะหผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 การสงเคราะหผูสูงอายุเปนภารกิจหนาที่หนึ่งขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในการ
จัดบริการสาธารณะเพื่อประชาชน ซ่ึงไดกําหนดไวในพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
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 และผูพิการ  
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 ผูสูงอายุในฐานะที่เปนกลุมคนที่ยังไมมีความมั่นคงในการดํารงชีพเพียงพอและยัง
ประสบปญหา ทั้งปญหาเรื่องสุขภาพ ปญหาทางเศรษฐกิจอันเนื่องมาจากการขาดรายได ปญหา     
ที่อยูอาศัย เปนตน การที่ผูสูงอายุประสบปญหาตางๆ มากมายจึงมีความจําเปนที่จะตองมีการ
สงเคราะหเพื่อแกไขปญหาความเดือดรอนของผูสูงอายุ รวมถึงพัฒนาผูสูงอายุใหสามารถ              
มีศักยภาพสูงขึ้น  
 สรุปคือกฎหมายไดกําหนดอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในการจัดทํา
บริการสาธารณะใหกับผูสูงอายุ โดยอํานาจหนาที่ดังกลาวจะเกี่ยวกับการสงเคราะห การพัฒนา  
รวมทั้งการสงเสริมการพัฒนาผูสูงอายุ 
 นอกเหนือจากนี้ ในแผนปฏิบัติการกําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน ไดกําหนดใหมีการถายโอนภารกิจจากราชการสวนกลาง และราชการสวน
ภูมิภาคใหกับราชการสวนทองถ่ิน โดยในชวงป พ.ศ. 2544-2546 และในชวงปตอๆ ไป ในระยะ 10 ป 
งานดานการจัดสวัสดิการสังคมและการสังคมสงเคราะหที่เคยดําเนินการโดยราชการสวนกลาง 
และราชการสวนภูมิภาค จะตองถายโอนภารกิจไปใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน สําหรับภารกิจ
ที่เกี่ยวกับการสังคมสงเคราะหผูสูงอายุ คือ สถานสงเคราะหคนชรา เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ศูนยบริการ
ทางสังคมผูสูงอายุในชุมชน ซ่ึงเปนการถายโอนจากกรมประชาสงเคราะห (เดิม) ไปใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 (1) สถานสงเคราะหคนชรา ถายโอนใหกับองคการบริหารสวนจังหวัด มีภารกิจที่จะตอง
ดําเนินการ คือ ใหการอุปการะผูสูงอายุที่ประสบปญหาความทุกขยากเดือดรอน เชน ถูกทอดทิ้ง 
ไมมีที่อยูอาศัย ไมมีผูอุปการะเลี้ยงดู ที่มีความสมัครใจเขาอยูในสถานสงเคราะห โดยบริการที่จัดให
ประกอบดวย บริการดานปจจัย 4 บริการตรวจสุขภาพทั่วไป การรักษาพยาบาลเมื่อเจ็บปวย บริการ
ดานกายภาพบําบัด บริการใหคํา แนะนําปรึกษา บริการดานสังคมสงเคราะห กิจกรรมนันทนาการ 
กิจกรรมเสริมรายได บริการดานศาสนกิจ บริการฌาปนกิจศพ เปนตน  
 
 



มาตรฐานการสงเคราะหผูสูงอายุ 
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 (2)  เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ3 ถายโอนใหกับองคการบริหารสวนตําบล เทศบาล และองคการ
บริหารสวนจังหวัด ภารกิจที่ตองทําถือวา เปนสวัสดิการผูสูงอายุรูปแบบหนึ่ง เพื่อจัดสรรงบประมาณ
ของรัฐบาลในการสนับสนุนคาใชจายใหกับผูสูงอายุที่อยูในชุมชน หรือในหมูบานตางๆ ทั่วประเทศ 
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 
ผูสูงอายุที่ประสบปญหาความเดือดรอนในดานตาง ๆ โดยกระทรวงการคลังไดอนุมัติหลักการเบิก
จายเงินตามโครงการดังกลาวเปนเบี้ยยังชีพสําหรับผูสูงอายุคนละ 200 บาท/เดือน จนตลอดชีพ 
และรัฐบาลไดใหความสําคัญตอผูสูงอายุอยางตอเนื่อง จึงไดเพิ่มจํานวนผูสูงอายุที่รับเบี้ยยังชีพ  
เพิ่มมากขึ้นทุกป จนถึงป พ.ศ. 2542 รัฐบาลไดเพิ่มเงินเพิ่มพิเศษในภาวะเศรษฐกิจถดถอยใหแก
ผูสูงอายุที่รับเบี้ยยังชีพอีกคนละ 100 บาท/คน/เดือน รวมเงินเบี้ยยังชีพที่ผูสูงอายุไดรับคนละ    
300 บาท/เดือน จนตลอดชีพ  
 ตั้งแตปงบประมาณ 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 
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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 
ทั่วประเทศ 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
ที่อาศัยอยูกับครอบครัว ผูสูงอายุสามารถมาใชบริการดานตางๆ ที่ศูนยฯ จัดใหมีขึ้นโดยมีการ
ดําเนินงานในขณะนี้ 4 รูปแบบ คือ 
  - การใหบริการภายในศูนยฯ ผูสูงอายุจะมาใชบริการตางๆ แบบไป-กลับ 
  - การออกหนวยเคลื่อนที่ผูสูงอายุในชุมชน โดยมีเจาหนาที่ของศูนยฯ และ
หนวยงานที่เกี่ยวของไปเยี่ยมเยียน ใหคําแนะนํา แกไขปญหาตางๆ ของผูสูงอายุที่อาศัยอยูในชุมชน 
  - บานพักฉุกเฉิน เปนบริการสําหรับผูสูงอายุที่ประสบปญหาความเดือดรอน
เฉพาะหนา ตองการความชวยเหลือช่ัวคราว โดยจะรับอุปการะ ใหความชวยเหลือในบานพักเปน
ระยะเวลาไมเกิน 15 วัน กอนจะดําเนินการดานอื่นๆ ตามความเหมาะสมกับสภาพปญหา 
  - การสงเสริมการดําเนินงานดานผูสูงอายุของชุมชน 
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• ศูนยบริการทางสังคมผูสูงอายุท่ีอยูในความดูแลของสถานสงเคราะห เปน
ศูนยบริการทางสังคม  ผูสูงอายุที่มีสถานที่ตั้งอยูภายในสถานสงเคราะหคนชรา หรือตั้งอยูภายนอก
แตอยูในความดูแลของสถานสงเคราะหคนชรา โดยผูสูงอายุที่มาใชบริการเปนผูสูงอายุที่อาศัยอยู
ในชุมชนบริเวณใกลเคียงสถานสงเคราะหฯ ซ่ึงมีโครงสรางและรูปแบบการจัดกิจกรรมดานตางๆ 
เหมือนกับศูนยบริการทางสังคมผูสูงอายุที่เปนเอกเทศ ซ่ึงมีภารกิจใหบริการดานสังคมสงเคราะห 
การรักษาพยาบาล กายบําบัด  อาชีวะบําบัด และกิจกรรมตามความสนใจ ฯลฯ 
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บทที่  3 
แนวทางการจัดทํามาตรฐานการสงเคราะหผูสูงอายุ 

 
 แนวทางการจัดทํามาตรฐานการจัดบริการเพื่อสงเคราะหผูสูงอายุ มาจากการประมวล
และสังเคราะหกรอบแนวคิดในการจัดสวัสดิการสังคมและการบริการสาธารณะแกผูสูงอายุ และ 
ขอกําหนด ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
เพื่อสรุปเปนพื้นฐานแนวทางการจัดทํามาตรฐานการจัดบริการสงเคราะหผูสูงอายุ โดยไดแบงเปน
ประเภทมาตรฐานดานตาง ๆ รวม 6 ดานดังนี้ 

3.1   มาตรฐานดานสุขภาพและการรักษาพยาบาล 
 3.1.1 จัดตั้งศูนยบริการสาธารณสุขสําหรับผูสูงอายุ  
 3.1.2 บริการตรวจสุขภาพที่บาน 
 3.1.3 บริการใหความรู แนะนํา การดูแลสุขภาพที่ถูกวิธีใหกับผูที่ดูแลผูสูงอายุ เชนการ
จัดโครงการฝกอบรมใหผูที่ตองดูแลผูสูงอายุในครัวเรือน 
 3.1.4 บริการตรวจสุขภาพประจําป  
 3.1.5 บริการใหคําแนะนําเกี่ยวกับสุขภาพและโรคภัยไขเจ็บเปนรายบุคคล 
 3.1.6 ออกบัตรประจําตัวใหกับผูสูงอายุเพื่อรักษาฟรีในโรงพยาบาล ผูสูงอายุมีสิทธิรับ
การรักษาพยาบาลจากสถานพยาบาลแหงนั้น โดยไมตองเสียคารักษาพยาบาล คารักษาพยาบาล 
ในที่นี้หมายถึงเงินที่สถานพยาบาลเรียกเก็บในการรักษาพยาบาล 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    จัดสวัสดิการดานรายไดแกผูสูงอายุที่ยากจนและไมมีแหลงพึ่งพิงที่เพียงพอ 
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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 คาซื้อยา คาโดยสารรถสาธารณะ คาโรงแรม ภัตตาคาร 
กิจการดานบันเทิง และสถานที่ราชการ ไดแก พิพิธภัณฑ โบราณสถาน อุทยานแหงชาติ ฯลฯ 
ตลอดจน คาบริการดานทันตกรรม 
 3.2.8 ใหทุนประกอบอาชีพที่เหมาะสม 

3.3   มาตรฐานดานที่พักอาศัย 
 3.3.1 บานพักคนชรา เปนบริการที่พักอาศัยที่จัดใหแกผูสูงอายุที่มีปญหาทางดาน
สุขภาพรางกายและอารมณ ผูสูงอายุที่ประสบปญหาทางดานการเงินหรือปญหาอื่นๆ อันเปนเหตุ
จําเปนที่ตองแยกออกจาก   ครอบครัว หรือผูมีรายไดนอย 
 3.3.2    สถานพยาบาล เปนบริการที่พักอาศัยสําหรับผูสูงอายุที่ตองการรักษาพยาบาลเปน
ประจําและตอเนื่อง หรือตองการการดูแลรักษาอยางใกลชิด 
 3.3.3    บานพักคนชราที่ตองเสียคาบริการสวนหนึ่ง 
 3.3.4    บริการครอบครัวอุปการะ เปนบริการที่จัดใหแกผูสูงอายุที่อยูคนเดียว หรือไรที่พึ่ง 
 3.3.5    การจัดที่พักอาศัยและเครื่องนุงหมใหตามความจําเปนอยางทั่วถึง 
3.4   มาตรฐานดานนันทนาการ  
 3.4.1   การจัดตั้งชมรมผูสูงอายุ เพื่อเปนศูนยกลางขาวสาร แหลงพบปะสังสรรคของ
ผูสูงอายุ รวมทั้งเพื่อเปนการแลกเปลี่ยนประสบการณ เปนศูนยกลางในการจัดกิจกรรมในวัน
สําคัญทางศาสนา จัดทัศนศึกษาดานศาสนา 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 
การเยี่ยมเยียนผูสูงอายุที่เจ็บปวยและพิการ 
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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 เปนการบริการชวยเหลือผูสูงอายุที่ประสบปญหา
ความเดือดรอนเฉพาะหนาโดยการรับเขาบานพักในบานพักฉุกเฉินเปนการชั่วคราว  
 3.5.5    บริการดานศาสนกิจ และบริการฌาปนกิจใหคนชราที่ไมมีญาติ 
 3.5.6    จัดฌาปนกิจสงเคราะห 
 3.5.7    ลดหยอนภาษีเงินไดใหแกบุตร ซ่ึงเปนผูอุปการะเลี้ยงดูผูสูงอายุที่เปนบุพการีและ
ไมมีรายได หรือมีรายไดนอยกวา 30,000 บาท (ซ่ึงขณะนี้กรมสรรพากรไดดําเนินการในสวน 
ดังกลาวแลว) 
 3.5.8    จัดใหมีกฎหมายและแนวปฏิบัติในการคุมครองและพิทักษสิทธิของผูสูงอายุ 
 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 ที่เปนประโยชน 
 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   บริการเยี่ยมบาน 
 3.6.4   ระบบดูแลผูสูงอายุในชุมชน 
 3.6.5   บริการชุมชนเคลื่อนที่ไปในพื้นที่ตาง ๆ โดยเฉพาะพื้นที่หางไกล 
 3.6.6   จัดตั้งระบบเฝาระวัง เกื้อกูล และดูแลผูสูงอายุโดยชุมชน 
 3.6.7   จัดใหมีอาสาสมัครดูแลผูสูงอายุในชุมชน 
 3.6.8   ใหความรูความสามารถใหกับผูดูแลผูสูงอายุและอาสาสมัครผูดูแล 
 3.6.9   สนับสนุนใหผูสูงอายุมีเครือขายชวยเหลือซ่ึงกันและกันในชุมชน 
 3.6.10 บริการแมบาน โดยการจัดสงแมบานไปชวยเหลือผูสูงอายุในการทํางานบาน
ตางๆ เชน การจายของ ทําความสะอาดบาน ประกอบอาหาร และการชวยเหลืออ่ืนๆ ที่จะชวยให
ผูสูงอายุสบายขึ้น 
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บทที่  4 
ตัวช้ีวัดขั้นพื้นฐาน และตัวช้ีวัดขั้นพัฒนา 

 
 เนื่องจากองคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละแหง อาจเริ่มตนดําเนินงานการสงเคราะห
ผูสูงอายุ จากแนวคิด มาตรฐานและศักยภาพที่แตกตางกัน แตเพื่อใหการดําเนินงานการสงเคราะห
ผูสูงอายุเปนไปอยางมีทิศทาง จึงไดกําหนดมาตรฐานตัวช้ีวัดขั้นพื้นฐาน และตัวช้ีวัดขั้นพัฒนาใน
การดําเนินงานการสงเคราะหผูสูงอาย ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินใชเปนแนวทางในการ
ดําเนินงานดังตางรางที่ 1 โดยไดกําหนดความหมายของตัวช้ีวัดขั้นพื้นฐาน และตัวช้ีวัดขั้นพัฒนาดังนี้ 
 ตัวชี้วัดขั้นพื้นฐาน หมายถึง ตัวช้ีวัดที่มีความสําคัญและเปนภารกิจที่ตอบสนองความ
จําเปนพื้นฐานในการดํารงชีพของผูสูงอายุ เพื่อกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินตอง
จัดบริการหรือสวัสดิการใหแกผูสูงอายุ 
 ตัวชี้วัดขั้นพัฒนา หมายถึง ตัวช้ีวัดที่มีความสําคัญและเปนภารกิจที่มีการพัฒนายกระดับ
การใหบริการหรือสวัสดิการสูงขึ้น หรือกาวหนามากกวามาตรฐานตัวช้ีวัดขั้นพื้นฐาน และกําหนดให
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน อาจจะกระทํา หรือเลือกทําตามศักยภาพขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินนั้นๆ 

ตารางที่ 1 
กําหนดตัวชี้วัดขั้นพืน้ฐาน และตัวชี้วัดขัน้พัฒนา ของมาตรฐานการสงเคราะหผูสงูอาย ุ

 

ประเภทผูสูงอายุ ท่ี ประเภทมาตรฐาน 
พึ่งตนเองได พึ่งตนเองไมได 

1. มาตรฐานดานสุขภาพและการรักษาพยาบาล 
1.1 ตัวชี้วัดขั้นพื้นฐาน   

1.1.1 จัดใหมีบริการใหคําแนะนํา ปรึกษา หรือใหความรูเกี่ยวกับสุขภาพ
และโรคภัยไขเจ็บใหแกผูสูงอายุ อยางนอยปละ 1 ครั้ง 

  

1.2 ตัวชี้วัดขั้นพัฒนา   
1.2.1 จัดใหมีการตรวจสุขภาพประจําปใหแกผูสูงอายุ  

อยางนอยปละ 1 ครั้ง 
  



มาตรฐานการสงเคราะหผูสูงอายุ 

34 บทที่ 4   ตัวช้ีวัดขั้นพื้นฐาน และตัวช้ีวัดขั้น 

ประเภทผูสูงอายุ ท่ี ประเภทมาตรฐาน 
พึ่งตนเองได พึ่งตนเองไมได 

2. มาตรฐานตัวชี้วัดดานรายได 
2.1 ตัวชี้วัดขั้นพื้นฐาน   

2.1.1 จัดใหมีการจายเบี้ยยังชีพแกผูสูงอายุตามจํานวนเงินที่กฎหมาย
กําหนด และในจํานวนผูสูงอายุเทากับที่เคยไดรับอยูเดิมจาก
หนวยงานที่ถายโอน 

  

2.2 ตัวชี้วัดขั้นพัฒนา   
2.2.1 จัดใหมีการจายเบี้ยยังชีพแกผูสูงอายุตามจํานวนที่กฎหมายกําหนด 

โดยมีจํานวนผูสูงอายุมากกวาที่เคยไดรับอยูเดิมจากหนวยงาน       
ที่ถายโอน 

  

2.2.2 จัดใหมีการสงเสริมอาชีพแกผูสูงอายุ    
2.2.3 จัดใหมีการจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ   
2.2.4 สนับสนุนใหมีการจัดตั้งกองทุนสงเสริมสวัสดิการผูสูงอายุ 

ในชุมชน 
  

2.2.5 จัดใหมีบริการสวนลดในรายการตาง ๆ สําหรับผูสูงอายุ เชน 
สถานที่ทองเที่ยวหรือแหลงวัฒนธรรมทางทองถิ่น  

  

3. มาตรฐานดานที่พักอาศัย 
3.1 ตัวชี้วัดขั้นพื้นฐาน   

3.1.1 จัดหาหรือประสานหนวยงานที่รับผิดชอบเพื่อใหบริการ
เครื่องนุงหมและที่พักอาศัยแกผูสูงอายุที่พ่ึงตนเองไมได                  
ตามความจําเปน 

  

3.2 ตัวชี้วัดขั้นพัฒนา   
3.2.1 จัดใหมีบริการตรวจที่พักอาศัยใหถูกสุขลักษณะ  

อยางนอยปละ 1 ครั้ง 
  

3.2.2 จัดใหมีบริการครอบครัวอุปการะผูสูงอายุ   
3.2.3 จัดใหมีศูนยบริการผูสูงอายุโดยการเสียคาใชจาย   

4. มาตรฐานดานนันทนาการ 
4.1 ตัวชี้วัดขั้นพื้นฐาน   

4.1.1 จัดใหมีกิจกรรมนันทนาการในวันสําคัญ    
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ประเภทผูสูงอายุ ท่ี ประเภทมาตรฐาน 
พึ่งตนเองได พึ่งตนเองไมได 

4.1.2 จัดใหมีการสงเสริมการรวมกลุมผูสูงอายุในรูปของกลุม ชมรม   
หรือสมาคมผูสูงอายุ 

  

4.2 ตัวชี้วัดขั้นพัฒนา   
4.2.1 จัดใหมีศูนยบริการผูสูงอายุในชุมชน   
4.2.2 จัดใหมีสโมสรผูสูงอายุ   
4.2.3 จัดใหมีการบริการทัศนศึกษาตามความสนใจ เชน แหลงทองเที่ยว

ทางศาสนสถาน แหลงทองเที่ยวนอกสถานที่ อยางนอยปละ 1 ครั้ง 
  

5. มาตรฐานดานความมั่นคงทางสังคม ครอบครัว ผูดูแลและการคุมครอง 
5.1 ตัวชี้วัดขั้นพื้นฐาน   

5.1.1 จัดใหมีศูนยบริการทางสังคมแกผูสูงอายุ (ศูนยสงเคราะหราษฎร
ประจําหมูบาน : ตามภารกิจการถายโอน) 

  

5.1.2 ประสานหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อใหผูสูงอายุที่มีคุณสมบัติตามที่
กฎหมายกําหนดไดรับการสงเคราะหในการจัดการศพตามประเพณี 

  

5.2 ตัวชี้วัดขั้นพัฒนา   
5.2.1 จัดใหมีบริการเยี่ยมบานผูสูงอายุ อยางนอยปละ 2 ครั้ง   
5.2.2 จัดใหมีบริการดานศาสนกิจ    
5.2.3 จัดใหมีบริการอํานวยความสะดวกและความปลอดภัยโดยตรงแก

ผูสูงอายุในอาคาร สถานที่  ยานพาหนะ หรือบริการสาธารณะอื่นๆ 
อาทิ ทางเดิน ทางเทา หองน้ํา เปนตน 

  

5.2.4 จัดใหมีการสงเสริมสมาชิกในครอบครัวใหมีศักยภาพใน 
การดูแลผูสูงอายุโดยการใหความรูและขอมูลแกผูดูแล 
ผูสูงอายุเกี่ยวกับบริการตาง ๆ ที่เปนประโยชน 

  

5.2.5 จัดใหมีการสงเสริมคานิยมในการอยูรวมกันกับผูสูงอายุ   
5.2.6 จัดใหมีการรณรงคใหคนในครอบครัว และชุมชนเห็นคุณคาของ

ผูสูงอายุ 
  

5.2.7 จัดใหมีการสงเสริมใหผูสูงอายุไดอยูกับครอบครัวอยางมีคุณภาพ
และตอเนื่องจนวาระสุดทายของชีวิต 
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36 บทที่ 4   ตัวช้ีวัดขั้นพื้นฐาน และตัวช้ีวัดขั้น 

ประเภทผูสูงอายุ ท่ี ประเภทมาตรฐาน 
พึ่งตนเองได พึ่งตนเองไมได 

6. มาตรฐานดานการสรางบริการและเครือขายการเกื้อหนุน 
6.1 ตัวชี้วัดขั้นพื้นฐาน (ไมมี)   
6.2 ตัวชี้วัดขั้นพัฒนา   

6.2.1 จัดใหมีบริการชุมชนเคลื่อนที่ โดยองคกรปกครองสวนทองถิ่น   
6.2.2 จัดใหมีบริการกิจกรรมอาสาสมัครผูดูแลผูสูงอายุในเขตพื้นที่

องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
  

6.2.3 จัดใหมีศูนยบริการชุมชนเอนกประสงคแกผูสูงอายุ   

6.2.4 สรางเครือขายผูสูงอายุเพื่อใหผูสูงอายุชวยเหลือซึ่งกันและกันใน
ชุมชนและกับชุมชนใกลเคียง 

  

6.2.5 จัดใหมีบริการแมบาน โดยการจัดสงแมบานไปชวยเหลือผูสูงอายุ
ในการทํางานบานตาง ๆ 

  

 



 กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  กระทรวงมหาดไทย 
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บทที่  5 
แนวทางและขั้นตอนการดําเนินงานตามมาตรฐานการสงเคราะหผูสูงอายุ 

 
 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 รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพ
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) ที่สําคัญ ที่จะเปนเสาหลักแหงภูมิปญญาใหกับทองถ่ิน และควรจะ
ไดจัดเวทีประชาคมเพื่อระดมความคิด วางนโยบายและแผนงาน เพื่อการจัดสวัสดิการสงเคราะห 
ผูสูงอายุ และพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ 
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38 บทที่ 5   แนวทางและขั้นตอนการดําเนินงานตามมาตรฐานการสงเคราะหผูสูงอายุ 

 5.2.2 ยึดหลักประสานงานกับสวนราชการ และหนวยงานที่เก่ียวของ โดยเฉพาะการประสาน
กับสวนราชการและหนวยงานที่เกี่ยวของกับผูสูงอายุ เชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงมหาดไทย เปนตน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู 
เพื่อเปนพี่เล้ียง (Coaching) และเพื่อใหเปนที่ปรึกษา แนะนํา เพื่อพัฒนาองคความรูและแนว
ทางการจัดสวัสดิการสงเคราะหผูสูงอายุรวมทั้งพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ 
 5.2.3 ยึดหลักการศึกษาขอมูลและวิเคราะหขอมูลดานผูสูงอายุ โดยเฉพาะองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินจะตองมีขอมูลพื้นฐานดานผูสูงอายุ ที่จัดเก็บรวมรวบไวอยางเปนระบบและ
สามารถรูจํานวน และโครงสรางผูสูงอายุของชุมชนทองถ่ิน รวมทั้งการรูศักยภาพของผูสูงอายุ ทั้ง
ที่พึ่งตนเองไดและพึ่งตนเองไมได ซ่ึงจะตองจัดไวเปนทําเนียบขอมูลผูสูงอายุ  
 5.2.4 ยึดหลักการเตรียมกลไกการทํางานดานผูสูงอายุ โดยเฉพาะบุคลากรขององคกร 
ปกครองสวนทองถ่ินที่มีความพรอมที่จะรับผิดชอบงานบริการ และการสงเคราะหผูสูงอายุ และ
อาสาสมัคร ตลอดจนการจัดใหมีคณะกรรมการดานสวัสดิการผูสูงอายุ ดังนั้นจึงตองจัดการ
วางแผนเตรียมการในเรื่อง บุคลากร งบประมาณ สถานที่ เครื่องมือ และความรูความเขาใจแนว
ทางการพัฒนา 

5.3   แนวทางปฏิบัติ  
 แนวทางปฏิบัติที่กําหนดขึ้นนี้ เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถนําไป
ดําเนินงานไดบรรลุเปาหมายตามมาตรฐานตัวช้ีวัดการจัดสวัสดิการสงเคราะหผูสูงอายุ และการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ โดยมีแนวทางการปฏิบัติงานดังตอไปนี้ (ดูแผนภูมิที่ 1 ประกอบ) 
 5.3.1 แนวทางการจัดทําขอมูลผูสูงอายุ 
  (1) สํารวจ และเก็บรวบรวมขอมูลทะเบียนประวัติเบื้องตนของผูสูงอายุในเขต
พื้นที่องคกรปกครองสวนทองถ่ิน เนื่องจากการวางแผนเพื่อจัดบริการดานการสงเคราะหผูสูงอายุที่มี
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 ที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินเห็นสมควร 

  (2) วิเคราะหขอมูลที่ไดจากแบบสํารวจในขอ (1) ซ่ึงจะทําใหทราบถึงขอมูล
เกี่ยวกับจํานวนผูสูงอายุในเขตรับผิดชอบขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน จํานวนผูสูงอายุ           
ที่พึ่งตนเองได และพึ่งตนเองไมได รวมทั้งจัดกลุมสภาพปญหาที่พบในผูสูงอายุ เชนปญหาดาน
สุขภาพ ปญหาดานรายได ปญหาดานครอบครัว เปนตน 
  (3) จัดลําดับความสําคัญโดยองคกรปกครองสวนทองถ่ินนําปญหาที่พบมาจัด
เรียงลําดับความสําคัญเพื่อวางแผนการใหบริการและสงเคราะหผูสูงอายุตามมาตรฐานตัวช้ีวัด     
วาควรจะทําภารกิจตามมาตรฐานตัวช้ีวัดดานใดกอนหลัง  
  (4) จัดกลุมผูสูงอายุออกเปน 2 กลุมเพื่อสรางแนวทางการบริการ (ตามตารางที่ 1 
ในบทที่ 4) ซ่ึงไดกําหนดตัวช้ีวัดขั้นพื้นฐาน และตัวช้ีวัดขั้นพัฒนา คือ กลุมผูสูงอายุพึ่งตนเองได 
และกลุมผูสูงอายุที่พึ่งตนเองไมได  
 5.3.2 แนวทางการดําเนินงานเพื่อจัดบริการผูสูงอายุ 
  (1) ควรจัดเวทีประชาคมเพื่อเสนอชื่อและคัดเลือกคณะกรรมการสวัสดิการ
ผูสูงอายุ โดยมีโครงสรางของคณะกรรมการที่มาจากทุกภาคสวนในอัตราที่เทากัน ดังนี้ 
   - ตัวแทนชมรมผูสูงอายุ 3 คน 
   - ตัวแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 3 คน 
   - ตัวแทนภาคประชาคม 3 คน 
   - ตัวแทนสวนราชการในพื้นที่ 3 คน 
   โดยคณะกรรมการสวัสดิการผูสูงอายุ 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  
 แนวทางการปฏิบัติเพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานตัวช้ีวัดขั้นพื้นฐานและขั้นพัฒนาทั้ง 6 ดาน
นั้น มีแนวทางปฏิบัติ 2 สวน ดังนี้ 

 สวนท่ี 1 แนวทางปฏิบัติตามภารกิจถายโอน 
 แนวทางปฏิบัติตามภารกิจที่รับการถายโอนมาจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย ประกอบดวย 3 ภารกิจที่เกี่ยวของกับมาตรฐานการสงเคราะหผูสูงอายุ คือ4 

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

 สวนท่ี 2 แนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานตัวช้ีวัดขั้นพื้นฐานและขั้นพัฒนา นอกเหนือจาก
ภารกิจถายโอน 
 
 
 
 
 
 4  ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมไดจากคูมือการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการกําหนดขั้นตอนการ     
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต เลม 1 จัดทําโดยสํานักงาน 
คณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยสามารถคนหาไดจาก www.dloc.opm.go.th 
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 สวนที่ 1 แนวทางการปฏิบัติงานตามภารกิจถายโอน 
 ในแตละภารกิจที่ไดมีการรับการถายโอนมาจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย เพื่อใหการดําเนินงานมีความตอเนื่อง จึงมีขอเสนอแนวทางปฏิบัติดังนี้ 
 (1) สถานสงเคราะหคนชรา เปนภารกิจที่ถายโอนใหแกองคการบริหารสวนจังหวัด 
และเปนภารกิจที่เกี่ยวของกับตัวช้ีวัดขั้นพื้นฐานตามมาตรฐานดานที่พักอาศัยขอ 3.1.1 ตามตารางที่ 1 
คือ การจัดหาหรือประสานหนวยงานที่รับผิดชอบเพื่อใหบริการเครื่องนุงหม และท่ีพักอาศัย        
แกผูสูงอายุที่พึ่งตนเองไมไดตามความจําเปน (ดูภาคผนวก ก และภาคผนวก ฌ) ซ่ึงมีแนวทาง
ปฏิบัติตามแผนภูมิที่ 2 ดังนี้  
  1) กรณีเทศบาล และองคการบริหารสวนตําบล พิจารณาดําเนินการจัดหาเสื้อผา 
เครื่องนุงหม และประสานองคการบริหารสวนจังหวัด หรือหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อจัดหาที่พัก
อาศัยใหตอไป  
  2) กรณีองคการบริหารสวนจังหวัดพิจารณาดําเนินการเปน 2 กรณี คือ กรณีมี
สถานสงเคราะหในจังหวัด และกรณีไมสถานสงเคราะหในจังหวัด (ดูรายละเอียด ขั้นตอน แนว
ทางการดําเนินงาน ภาคผนวก จ) 
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แผนภูมิท่ี 2 แนวทางการดําเนินงานสถานสงเคราะหคนชรา 
 

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

 

อปท.ไดรับทราบปญหาผูสูงอายุที่ถูกทอดทิ้งไมมีผูอุปการะดูแล 
และสมัครใจที่จะอยูสถานสงเคราะห 

กรณีเทศบาล/อบต. กรณี อบจ. 

จัดหาหรือประสาน 
หนวยงานรับผิดชอบ

เพื่อใหบริการเครื่องนุงหม 
และที่พักอาศัย 

ติดตามผล ขอทราบผลการ 
ดําเนินการจากหนวยงานที่
เกี่ยวของเพื่อปรับปรุง 

แฟมทะเบียนประวัติและ 
รายงานผูบริหาร 

กรณีมีสถานสงเคราะห
ในจังหวัด 

กรณีไมมีสถานสงเคราะห
ในจังหวัด 

นักสังคมสงเคราะหสอบขอเท็จจริง
พิจารณาคุณสมบัติ ปญหา ความจําเปน 

เจ็บปวย* ไมมีที่อยูอาศัย* รอได (ไมมีที่อยูอาศัย)* 

ติดตามประเมินผลและรายงาน 
ตามแบบ*ไปยังสํานักสวัสดิการสังคม 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ หรือ
แจงองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่

ประสานเรื่องใหทราบ 
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 (2) เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 
  ตามมาตรฐานตัวช้ีวัดดานรายได เบี้ยยังชีพ คือ ตัวช้ีวัดขั้นพื้นฐานตามมาตรฐานนี้ 
และเปนภารกิจที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินไดรับการถายโอน ซ่ึงมีแนวทางปฏิบัติ 2 แนวทาง ดังนี้ 
  (2.1) การจายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุตามระเบียบกรมประชาสงเคราะห วาดวยการจายเงิน
สงเคราะหเพื่อการยังชีพสําหรับผูสูงอายุ พ.ศ. 2543 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545  
   มีแนวทางปฏิบัติและการดําเนินงานตามแผนภูมิที่ 3 (ดูภาคผนวก ฉ) ดังนี้ 
   1. นําบัญชีผูสูงอายุที่ไมสามารถพึ่งตนเองได ที่องคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ไดสํารวจและจัดทําทะเบียนประวัติเบื้องตน เปรียบเทียบกับบัญชีผูสูงอายุเดิมตามบัญชีรับการถายโอน 
ในกรณีที่บัญชีที่รับการถายโอนเดิมไมถูกตองเหมาะสม และเห็นสมควรปรับปรุง แกไข ใหดําเนินการ
ปรับปรุงใหถูกตองเหมาะสม ทั้งนี้ควรมีการตรวจเยี่ยมผูรับเบี้ยยังชีพเพื่อยืนยันการมีชีวิตอยู 
   2. เบิกจายเบี้ยยังชีพใหแกผูสูงอายุตามที่ระเบียบกฎหมายกําหนด 
   3. ติดตามและรายงานผลการดําเนินงาน 
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แผนภูมิท่ี 3  แสดงแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับงานดานเบี้ยยงัชีพผูสงูอาย ุ
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการสํารวจจัดทําทะเบียนประวัติเบื้องตนของผูสูงอายุ 

พึ่งตนเองได พึ่งตนเองไมได 

 

อปท.ดําเนินการจายเบี้ยยังชีพตามขั้นตอนและ 
วิธีปฏิบัติ (ภาคผนวก ฉ) และใหเปนไปตาม   
มาตรฐานตัวชี้วัดดานรายได ขั้นพื้นฐาน ขอ 2.1.1 
และ ขอ  2.2.1 

อปท. ติดตามและรายงานผลการ 
จายเบี้ยยังชีพ  (ดูภาคผนวก ฉ) 

อปท.เสนอขออนุมตัิเปลี่ยนแปลง
ผูสูงอายุเพื่อรับเบีย้ยังชีพตามขั้นตอน
และวิธีปฏิบัติ  (ดูภาคผนวก ฉ) 

อปท.ดําเนินการจายเบี้ยยังชีพตามบัญชีที่ไดรับ 
อนุมัติใหม และตามขั้นตอนและวิธีปฏิบัติ 

(ดูภาคผนวก ฉ) 

บัญชีทั้งสองเหมาะสม     
มีความถูกตองตรงกัน 

บัญชีที่สํารวจใหมไมถูกตอง
เหมาะสมตรงกับบัญชีเดิม 

ศึกษา 
เปรียบเทียบบัญชีรายช่ือ 

ตามที่ดําเนินการสํารวจกับบัญชีรายช่ือ 
ผูสูงอายุที่ไดรับเบี้ยยังชีพ 

ในปจจุบัน 
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  (2.2) การจายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการ
จายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 
   กระทรวงมหาดไทยไดออกระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจายเงินสงเคราะห
เพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 (ดูภาคผนวก ข) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อให
องคกรปกครองสวนทองถ่ินซึ่งไดรับการถายโอนภารกิจการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ คนพิการ
และผูปวยเอดส สามารถใหการสงเคราะหผูดอยโอกาสดังกลาวไดอยางทั่วถึงมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะ
ในกรณีที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีจํานวนผูมีสิทธิไดรับการสงเคราะหเกินกวาจํานวนที่ไดรับ
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 ที่ มท 0891.3/ว 3449 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 
2548 เร่ือง ซักซอมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจายเงินสงเคราะห
เพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 (ดูภาคผนวก ฉ) 
   1. คัดเลือกผูมีสทิธิไดรับการสงเคราะหเบี้ยยงัชีพผูสงูอาย ุ
    1.1 ผูบริหารทองถ่ินมอบหมายพนักงานสวนทองถ่ินใหนํารายชื่อ
ผูสูงอายุที่มีคุณสมบัติตามบัญชีที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินสํารวจและรายชื่อสํารองที่รับมอบ
จากสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด (ถามี) เขาที่ประชุมประชาคม
หมูบานและประชาคมตําบลสําหรับในเขตองคการบริหารสวนตําบล และประชาคมเมืองสําหรับ
ในเขตเทศบาลเพื่อใหที่ประชุมพิจารณาจัดลําดับผูมีสิทธิไดรับการสงเคราะหเบี้ยยังชีพตามลําดับ   
ผูไดรับความเดือดรอน 
    1.2 พนักงานสวนทองถ่ินที่ไดรับมอบหมายนํารายชื่อที่จัดลําดับผูมี
สิทธิไดรับการสงเคราะหเบี้ยยังชีพ ขอ 1.1 มาจัดทําบัญชีรายช่ือผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะห โดยมี
รายละเอียดประกอบดวย ช่ือ-สกุล อายุ และที่อยู 
    1.3 พนักงานทองถ่ินที่ไดรับมอบหมายนําบัญชีรายช่ือผูมีสิทธิไดรับเงิน
สงเคราะห ขอ 1.2 ปดประกาศไวโดยเปดเผยเปนเวลาไมนอยกวาสิบหาวัน ณ สํานักงานขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินหรือที่อ่ืน  ๆตามที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินกําหนด หากไมมีผูใดคัดคานใหนํา
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บัญชีดังกลาวเสนอผูบริหารทองถ่ินพิจารณาอนุมัติ ในกรณีที่มีการคัดคานใหเสนอผูบริหารทองถ่ิน
แตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบกอนเสนอผูบริหารทองถ่ินพิจารณาอนุมัติหรือถอดถอนรายชื่อ 
   2. การตั้งงบประมาณ องคกรปกครองสวนทองถ่ินจะตั้งงบประมาณของ
ตนเองหรือขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองคการบริหารสวนจังหวัด ใหเปนไปตามอัตรา ดังนี้ 
    2.1 ตั้งงบประมาณเพื่อจายใหแกผูสูงอายุที่ไดรับการสงเคราะหตาม
อัตราที่กําหนดในระเบียบกรมประชาสงเคราะห วาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพ
สําหรับผูสูงอายุ พ.ศ. 2543 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 คือ รายละ 300 บาท/เดือน 
    2.2 การตั้งงบประมาณเพื่อจายใหแกผูสูงอายุที่มีสิทธิไดรับการสงเคราะห
เกินกวาที่กําหนดตามขอ 2.1 จะตองไมเกินกวาสองเทาของอัตราที่กําหนดหรือไมเกินกวาหนึ่งพันบาท 
โดยใหเสนอสภาทองถ่ินพิจารณาอนุมัติและใหคํานึงถึงสถานะการคลังขององคกรปกครอง     
สวนทองถ่ิน 
   3.  การจายเงินในสวนท่ีเปนรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

3.1 ในกรณีที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินจายเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพ
ใหแกผูสูงอายุตามบัญชีรายช่ือที่ไดรับอนุมัติจากผูบริหารทองถ่ิน ตามขอ 1.3 ในอัตราเดียวกับผูที่
มีสิทธิไดรับการสงเคราะหงบประมาณจากรัฐ ตามขอ 2.1 ใหสามารถดําเนินการไดโดยไมตอง
เสนอสภาทองถ่ิน 

3.2 ในกรณีที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินจะจายเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพ
ใหแกผูสูงอายุตามขอ 3.1 มากกวาอัตราที่รัฐกําหนด สามารถจายไดไมเกินกวาสองเทาของอัตราที่
กําหนดหรือไมเกินกวาหนึ่งพันบาท และใหเสนอสภาทองถ่ินพิจารณาอนุมัติ โดยคํานึงถึง
สถานะการคลังขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะตองจาย
สมทบใหแกผูสูงอายุที่ไดรับเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพจากรัฐเดิมในอัตราเดียวกันดวย 

3.3 ใหพนักงานสวนทองถ่ินผูมีหนาที่ในการจายเงินดําเนินการ ดังนี้ 
1) จายเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพใหแกผูสูงอายุ เดือนละ 1 คร้ัง หรือ

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

 (3) ศูนยบริการทางสังคมผูสูงอายุ แบงออกเปน 2 ประเภท คือ ศูนยบริการทางสังคม
ผูสูงอายุที่เปนเอกเทศ และศูนยบริการผูสูงอายุที่อยูในความดูแลของสถานสงเคราะห ซ่ึงมีขั้นตอน
แนวทางการปฏิบัติในการรับผูสูงอายุเขารับบริการในศูนยฯ ตามระเบียบกรมพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการ วาดวยการใหบริการผูสูงอายุ พ.ศ. 2546 ซ่ึงขณะนี้ศูนยฯ ไดเปดใหบริการแกผูสูงอายุ
เปน 4 รูปแบบ ดังนี้ (ดูภาคผนวก ช) 
  1) การใหบริการภายในศูนย ฯ (เชาไป-เย็นกลับ) 
  2) การออกหนวยเคลื่อนที่ผูสูงอายุในชุมชน 
  3) บานพักฉุกเฉิน  
  4) การสงเสริมการดําเนินงานดานผูสูงอายุในชุมชน 
  โดยแตละศูนยฯ สามารถออกระเบียบเพิ่มเติมจากระเบียบของกรมพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการกําหนด เพื่ออํานวยความสะดวกใหแกผูสูงอายุ โดยมีแนวทางและขั้นตอนการดําเนินงาน
ดังนี้ (ดูแผนภูมิที่ 4) 
 
 
 
 
 
 



 กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  กระทรวงมหาดไทย 

 บทที่ 5   แนวทางและขั้นตอนการดําเนินงานตามมาตรฐานการสงเคราะหผูสูงอายุ 49 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

แผนภูมิท่ี 4  แสดงแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับศนูยบริการทางสังคมผูสูงอาย ุ
 

 สวนที่ 2  แนวทางปฏิบัติงานตามมาตรฐานนอกเหนือจากภารกิจถายโอน 
 แนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานตัวช้ีวัดขั้นพื้นฐานและขั้นพัฒนานอกเหนือจากภารกิจ    
ถายโอน (สวนที่ 1) มีแนวทางการดําเนินการดังนี้ 

 (1) ศูนยบริการชุมชนเอนกประสงคแกผูสูงอายุ ซ่ึงอยูในสวนของมาตรฐานตัวช้ีวัด   
ขั้นพัฒนาดานการสรางบริการและเครือขายเกื้อหนุน องคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถ
พิจารณาจัดตั้งขึ้นมาตามศักยภาพของแตละทองถ่ิน ดังนี้ 

  1) บทบาทหนาท่ี  
• สงเสริมการดําเนินงาน/กิจกรรมดานตางๆของผูสูงอายุในชุมชน เชน 

กิจกรรมปฏิบัติธรรมนอกสถานที่ กิจกรรมปฏิบัติธรรมภายในศูนย กิจกรรมธรรมเทศนา กิจกรรม
ในวันสําคัญ กิจกรรมออกกําลังกาย กิจกรรมกลุมเสริมรายได กิจกรรมนันทนาการ ตลอดจน
กิจกรรมของชมรมผูสูงอายุ 

• บริการใหเปนที่ตั้งของสโมสรผูสูงอายุ หรือ ชมรมผูสูงอายุ 

การติดตามประเมินผล 

อปท.รวมกับคณะกรรมการ 
สวัสดิการผูสูงอายุออกระเบียบ 
กฎเกณฑการใชศูนยบริการฯ 

รับสมัครสมาชิกผูสูงอายุ 
ที่จะใชศูนยบริการฯ 

อปท.จัดทําประชาสัมพันธ 
เกี่ยวกับการใชศูนยบริการฯ 

ใชฐานขอมูลจัดประเภทจํานวน 
ผูสูงอายุที่อยูในขายการใช 

ศูนยบริการฯ 

จัดประเภทผูสูงอายุที่ใชบริการ 
ศูนยบริการฯ 

แนวทางการจัดกิจกรรมภายใน 
ศูนยบริการฯ 
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2 
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6 



มาตรฐานการสงเคราะหผูสูงอายุ 

50 บทที่ 5   แนวทางและขั้นตอนการดําเนินงานตามมาตรฐานการสงเคราะหผูสูงอายุ 

• ใหบริการในศูนยฯ ตามแนวทางการใหบริการภายในศูนยที่ไดรับการ  
ถายโอนจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย เชน บริการดานสังคมสงเคราะห 
ดานการรักษาพยาบาล ดานกายบําบัด ดานอาชีวบําบัด 

• บริการใหคําปรึกษา แนะนําดานตางๆ เชน สิทธิทางกฎหมายสําหรับ
ผูสูงอายุ ตามความสนใจของผูสูงอายุ 

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

• เปนสถานที่ตั้งของชมรมผูสูงอายุ หรือสโมสรผูสูงอายุ 
• เปนศูนยรวมในการจัดกิจกรรมผูสูงอายุในดานตางๆ  
• เปนการใหบริการทั้งบริการเชาไป-เย็นกลับ และบริการดานที่พักอาศัย 

  3) วิธีการดําเนินงาน  (ดูแผนภูมิที่ 5) 
• ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปดรับสมาชิกศูนยบริการชุมชนเอนกประสงค 

แกผูสูงอายุ โดยการตรวจสอบประวัติจากฐานขอมูลผูสูงอายุ เพื่อความสะดวกในการใชบริการใน
ศูนยบริการทางสังคม 

• จัดทําทะเบียนประเภทของผูใชบริการศูนยฯ เชน 
- ประเภทสมาชิกชมรม หรือสโมสรผูสูงอายุใหผูสูงอายุเขารวมกิจกรรม

ตาง ๆ ตามความสนใจ 
- ประเภทผูสูงอายุที่มารวมกิจกรรมตามความสนใจโดยทั่วๆ ไป เชน 

กิจกรรมปฏิบัติธรรมนอกสถานที่ กิจกรรมปฏิบัติธรรมภายในศูนย กิจกรรมธรรมเทศนา กิจกรรม
ในวันสําคัญ กิจกรรมออกกําลังกาย กิจกรรมกลุมเสริมรายได กิจกรรมนันทนาการ เปนตน 

- ประเภทผูสูงอายุไปเชา-เย็นกลับ โดยใชแนวทางการออกระเบียบ
ขั้นตอนการปฏิบัติตามกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 

- ประเภทผูสูงอายุที่ตองการบานพักฉุกเฉิน โดยใชแนวทางการออก
ระเบียบขั้นตอนการปฏิบัติตามกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 



 กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  กระทรวงมหาดไทย 

 บทที่ 5   แนวทางและขั้นตอนการดําเนินงานตามมาตรฐานการสงเคราะหผูสูงอายุ 51 

• เสนอใหคณะกรรมการสวัสดิการสังคมผูสูงอายุพิจารณาเห็นชอบ และ
ประกาศรายชื่อผูสูงอายุประเภทตางๆ ใหทราบโดยทั่วกัน 

• ใหเจาหนาที่และบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดใหมีการ
สงเสริมกิจกรรมใหเหมาะสมกับประเภทผูสูงอายุ  

• ใหมีเจาหนาที่ของศูนยฯ ติดตามประเมินผลการใหบริการของศูนยฯ 
ตลอดจนการออกไปเยี่ยมเยียน ใหคําแนะนํา แกไขปญหาตางๆ ของผูสูงอายุที่อาศัยในชุมชน และ
รายงานผลการประเมินใหผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินทราบหรือพิจารณากําหนด
แนวทางใหบริการที่เหมาะสมตอไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิท่ี 5  แสดงวิธีการดาํเนินงานของศนูยบริการชุมชนอเนกประสงคแกผูสงูอาย ุ
 
 
 

อปท.รวมกับคณะกรรมการ 
สวัสดิการผูสูงอายุออกระเบียบ

กฎเกณฑการใชศูนยฯ 

ใหเจาหนาที่และบุคคลากรจัดใหมีการ
สงเสริมกิจกรรมให 

เหมาะสมกับประเภทผูสูงอายุ 

จัดทําทะเบียนประเภทของผูใช 
บริการศูนยฯ 

เจาหนาที่ของศูนยฯ ติดตาม
ประเมินผลการใหบริการของศูนยฯ 

เปดรับสมาชิกศูนยบริการชุมชน
เอนกประสงค โดยการตรวจสอบ
ประวัติจากฐานขอมูลผูสูงอายุ 
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มาตรฐานการสงเคราะหผูสูงอายุ 

52 บทที่ 5   แนวทางและขั้นตอนการดําเนินงานตามมาตรฐานการสงเคราะหผูสูงอายุ 

 (2) กองทุนสวัสดิการสังคมผูสูงอายุ  
 กองทุนสวัสดิการสังคมผูสูงอายุที่ปรากฏอยูในมาตรฐานตัวช้ีวัดขั้นพัฒนาดานรายได 
ซ่ึงองคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถพิจารณาเลือกจัดทําตามศักยภาพ มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
  1) เปาหมายของการจัดตั้งกองทุนฯ เพื่อระดมทุนหรือจัดใหมีกองทุนสวัสดิการ 
ผูสูงอายุ ในดานตางๆ เชน สวัสดิการชวยเหลือคาครองชีพสําหรับผูสูงอายุที่ไมมีรายได หรือ
พึ่งตนเองไมได ชวยเหลือฌาปนกิจ ชวยเหลือดานอาชีพ และการศึกษา 
  2) วัตถุประสงคกองทุนฯ  เพื่อเปนกองทุนสวัสดิการสังคมใหกับผู สูงอายุ 
ตามลําดับความสําคัญของปญหาใหกับผูสูงอายุที่พึ่งตนเองไมไดกอนจึงคอยจัดบริการใหกับ
ผูสูงอายุที่พึ่งตนเองไดในลําดับตอมา 
  3) วิธีการดําเนินงาน (ดูแผนภูมิที่ 6) 

• องคกรปกครองสวนทองถ่ิน เปดเวทีประชาคมและใหทุกภาคสวนเสนอ
ความคิดเห็น เพื่อจัดหาวิธีการรณรงคใหมีกองทุนสวัสดิการผูสูงอายุ 

• แนวทางการรณรงคหาทุนสวัสดิการผูสูงอายุ เชน รับบริจาค จัดมหรสพ 
จัดทัศนศึกษาทอดผาปา จัดกิจกรรมเพื่อผูสูงอายุ เปนตน 

• องคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดทําทะเบียนประวัติ  โดยเรียงลําดับ
ความสําคัญของปญหาของผูสูงอายุ และความเดือดรอนของผูสูงอายุ โดยใชฐานขอมูลผูสูงอายุ 

• องคกรปกครองสวนทองถ่ินเสนอบัญชีรายช่ือใหคณะกรรมการสวัสดิการ
สังคม  ผูสูงอายุพิจารณาเห็นชอบ โดยแจงและประกาศใหทราบทั่วกัน 

• ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินรางระเบียบการใชจายเงินกองทุนฯ และ
เสนอใหคณะกรรมการสวัสดิการสังคมผูสูงอายุพิจารณาเห็นชอบ 

• ดําเนินการใชจายเงินกองทุนฯตามระเบียบ 
• ติดตามประเมินผลการดําเนินงานของกองทุนฯ 

 
 
 
 



 กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  กระทรวงมหาดไทย 

 บทที่ 5   แนวทางและขั้นตอนการดําเนินงานตามมาตรฐานการสงเคราะหผูสูงอายุ 53 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิท่ี 6 แสดงวิธีการดาํเนินงานของกองทุนสวัสดิการสังคมผูสูงอาย ุ
 
 (3) การประสานใหผูสูงอายุไดรับบริการสงเคราะหในการจัดการศพตามประเพณี        
มีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 
  1) ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดทําบัญชีสํารวจผูสูงอายุที่มีฐานะยากจน 
ตามหลักเกณฑที่สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติประกาศกําหนด5 
แลวแจงบัญชีสํารวจแกพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษยจังหวัด 
 
 
 
 5  หมายเหตุ ปจจุบันสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ไดประกาศ 
เกณฑรายได เสนความยากจนอยูที่รายไดตํ่ากวา 1,243 บาท/คน/เดือน 

จัดทําทะเบียนประวัติผูที่ 
เหมาะสมไดรับสวัสดิการจากกองทุน

เรียงลําดับความสําคัญ 

เสนอบัญชีรายช่ือให 
คณะกรรมการสวัสดิการสังคม 
ผูสูงอายุพิจารณาเห็นชอบ 

1 

3 

2 

4 

รณรงคหาทุนในกิจกรรมตาง ๆ  เจาหนาที่ของศูนยฯ ติดตาม
ประเมินผลการใหบริการของศูนยฯ 

เปดเวทีประชาคมและใหทุก 
ภาคสวนระดมความคิดใน 

การจัดตั้งกองทุนฯ 

ดําเนินการใชจายเงินกองทุนฯ ตาม
ระเบียบ 

ติดตามประเมินผล 7 

5 

6 
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  2) ในกรณีผูสูงอายุตามบัญชีสํารวจผูสูงอายุมีฐานะยากจน เสียชีวิต ใหผูจัดงานศพ
ผูสูงอายุ นําหลักฐานประกอบดวย 

• ใบมรณบัตรของผูสูงอายุ 
• บัตรประจําตัวประชาชนของผูยื่นคําขอ หรือบัตรอื่นๆ ที่ทางราชการออกให 
• ทะเบียนบานของผูสูงอายุที่ถึงแกกรรม 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 
ทั้งมาตรฐานตัวช้ีวัดขั้นพื้นฐานและขั้นพัฒนา มีแนวทางการดําเนินงานโดยสรุป ดังนี้ 

  1) ดานสุขภาพและการรักษาพยาบาล 
• ประสานความรวมมือกับหนวยงานดานสุขภาพ เชน สาธารณสุข สถานี

อนามัย เพื่อรวมวางแผนการดําเนินงาน โดยจัดใหมีบริการใหคําแนะนํา ปรึกษา หรือใหความรู
เกี่ยวกับสุขภาพและโรคภัยไขเจ็บใหกับผูสูงอายุ เชน จัดทําองคกรปกครองสวนทองถ่ินเคลื่อนที่ 
ศูนยใหคําปรึกษา 

• จัดใหมีบริการตรวจสุขภาพประจําปใหกับผูสูงอายุทุกคน อยางนอย        
ปละ 1 คร้ัง 
  2) ดานรายได 

• จัดใหมีการจายเบี้ยยังชีพแกผูสูงอายุตามจํานวนที่กฎหมายกําหนด โดยมี
จํานวนผูสูงอายุมากกวาที่เคยไดรับอยูเดิมจากหนวยงานที่ถายโอน 

• จัดใหมีการสงเสริมอาชีพแกผูสูงอายุ 
• สนับสนุนใหมีการจัดตั้งกองทุนสงเสริมสวัสดิการผูสูงอายุในชุมชน 
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• จัดใหมีการจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 
• จัดใหมีบริการสวนลดในรายการตางๆ สําหรับผูสูงอายุ เชน สถานที่

ทองเที่ยวหรือแหลงวัฒนธรรมทางทองถ่ิน 
  3) ดานที่พักอาศัย 

• จัดหา หรือประสานหนวยงานที่รับผิดชอบเพื่อใหบริการเครื่องนุงหมและ
ที่พักอาศัยแกผูสูงอายุที่พึ่งตนเองไมไดตามความจําเปนอยางทั่วถึง 
  4) ดานนันทนาการ 

• จัดใหมีกิจกรรมนันทนาการในวันสําคัญ 
• จัดใหมีการสงเสริมการรวมกลุมผูสูงอายุในรูปของกลุม ชมรม หรือ

สมาคมผูสูงอายุ 
• จัดใหมีการบริการจัดตั้งศูนยบริการผูสูงอายุในชุมชน 
• จัดใหมีการบริการจัดตั้งสโมสรผูสูงอายุ 
• จัดใหมีการบริการทัศนศึกษาตามความสนใจ  เชน  แหลงทองเที่ยว    

ศาสนสถาน แหลงทองเที่ยวนอกสถานที่ อยางนอยปละ 1 คร้ัง 
  5) ดานความมั่นคงทางสังคม ครอบครัว ผูดูแล และการคุมครอง 

• จัดใหมีบริการเยี่ยมบานผูสูงอายุ อยางนอยปละ 2 คร้ัง 
• จัดใหมีบริการดานศาสนกิจ 
• จัดใหมีบริการอํานวยความสะดวกและความปลอดภัยโดยตรงแกผูสูงอายุ

ในอาคาร สถานที่  ยานพาหนะ หรือบริการสาธารณะอื่น ๆ อาทิ ทางเดิน ทางเทา หองน้ํา เปนตน 
• จัดใหมีการสงเสริมสมาชิกในครอบครัวใหมีศักยภาพในการดูแลผูสูงอายุ

โดยการใหความรูและขอมูลแกผูดูแลผูสูงอายุเกี่ยวกับบริการตาง ๆ ที่เปนประโยชน 
• จัดใหมีการสงเสริมคานิยมในการอยูรวมกันกับผูสูงอายุ 
• จัดใหมีการรณรงคใหคนในครอบครัว และชุมชนเห็นคุณคาของผูสูงอายุ 
• จัดใหมีการสงเสริมใหผูสูงอายุไดอยูกับครอบครัวอยางมีคุณภาพและ

ตอเนื่องจนวาระสุดทายของชีวิต 
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  6) ดานการสรางบริการและเครือขายการเกื้อหนุน 
• จัดใหมีบริการชุมชนเคลื่อนที่ โดยองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
• จัดใหมีบริการกิจกรรมอาสาสมัครผูดูแลผูสูงอายุในเขตพื้นที่องคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน 
• สรางเครือขายผูสูงอายุเพื่อใหผูสูงอายุชวยเหลือซ่ึงกันและกันในชุมชน

และกับชุมชนใกลเคียง 
• จัดใหมีบริการแมบาน โดยการจัดสงแมบานไปชวยเหลือผูสูงอายุในการ

ทํางานบาน ตางๆ 
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บทที่  6 
การเตรียมความพรอมและเงื่อนไขความสําเร็จขององคกรปกครอง 
สวนทองถิ่นในการสงเคราะหผูสงูอายุเพ่ือใหเปนไปตามมาตรฐาน 

 
6.1 เงื่อนไขความสําเร็จในการสงเคราะหผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใน

การสงเคราะหผูสูงอายุเพื่อใหเปนไปตามมาตรฐาน 
 ปจจัยที่มีความสําคัญในการสงเคราะหผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไดแก  

 6.1.1 การจัดทําฐานขอมูลผูสูงอายุในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

  การจัดทําฐานขอมูลผูสูงอายุในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีความสําคัญ
อยางมาก องคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถใชฐานขอมูลผูสูงอายุเปนขอมูลในการตัดสินใจ
แกไขปญหา  การสนับสนุน และการพัฒนาในดานตางๆ ที่ เกี่ยวของกับผูสูงอายุไดอยางมี
ประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการจายเบี้ยยังชีพ 

 6.1.2 การจายเบี้ยยังชีพ  
  องคกรปกครองสวนทองถ่ินที่มีความพรอมและมีเงินรายไดจากภาษีอากรในทองถ่ิน
เปนจํานวนมากหรือมีศักยภาพ หรือสถานะทางการคลัง สามารถจัดสรรรายไดโดยตั้งงบประมาณ
ของตนเอง เพื่อชวยเหลือเปนเบี้ยยังชีพแกผูสูงอายุตามรายชื่อในบัญชีสํารอง ซ่ึงยังไมไดรับการ
ชวยเหลือทั้งนี้เปนไปตามขั้นตอนแนวทางที่ระเบียบกฎหมายกําหนด (ตัวช้ีวัดขั้นพัฒนา 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           
ที่รับผิดชอบดานผูสูงอายุ หรือนักสังคมสงเคราะหที่รับผิดชอบงานผูสูงอายุ รวมทั้งการสงเสริมให
มีอาสาสมัครผูดูแลผูสูงอายุ ตลอดจนการสงเสริมสโมสรผูสูงอายุ ชมรมผูสูงอายุ เพื่อดําเนิน
ภารกิจดานการสงเคราะหผูสูงอายุ 

 6.1.5 การประสานความรวมมือระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นขางเคียง  
 ควรมีการประสานความรวมมือระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ินขางเคียง เพื่อ
กอใหเกิดศักยภาพในแนวทางเครือขายความรวมมือระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพื่อจัด
สวัสดิการดานตาง ๆ สําหรับผูสูงอายุ 

6.2 ขอเสนอแนะเกี่ยวกับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 
 ในการทบทวนผลงานวิจัยเกี่ยวกับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ และจากการประชุมเชิงปฏิบัติการ
พิจารณารางมาตรฐานการสงเคราะหผูสูงอายุ ปรากฏวาการจายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุเดือนละ 300 บาท
ในปจจุบัน ยังไมเหมาะสม และไมเพียงพอแกการยังชีพของผูสูงอายุ ซ่ึงหากพิจารณาเปรียบเทียบ
ผูสูงอายุวาเปนหนึ่งในผูดอยโอกาสเชนเดียวกับคนพิการ ผูปวยโรคเอดส จะไดรับความชวยเหลือ
เดือนละ 500 บาท ซ่ึงสูงกวาเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ เพราะฉะนั้นผูสูงอายุจึงควรไดรับการสงเคราะห
เบี้ยยังชีพไมต่ํากวาที่กลุมผูดอยโอกาสอื่นไดรับ 


