
 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 
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 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  


