
            
  แนวทางดําเนินงาน  

“การจัดสวัสดกิารสังคมใหแกผูสูงอายุและคนพิการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น” 
 
กรอบแนวคิดในการปฏิบตั ิ
  1. แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิฉบับท่ี 10 พ.ศ. 2550 - 2554 : ซ่ึงพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั 
ทรงมีพระบรมราชโองการประกาศใช เมือ่วันที่ 19 ตุลาคม 2549 มีสาระสําคัญคือการอัญเชิญ “ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง”มาเปนแนวปฏิบัติควบคูไปกับการพัฒนาแบบบรูณาการเปนองครวมที่มีคนเปนศูนยกลางของการพัฒนา 
เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศใหเกดิความสมดุล เปนธรรม และยัง่ยืน มุงสูวิสัยทัศนประเทศไทย คือ มุงพัฒนา 
“สังคมอยูเย็นเปนสุขรวมกัน”  ทั้งนี้ ไดกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม ไดแก 
     1.1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทย สูสังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู 
     1.2 การสรางความเขมแขง็ของชุมชน และสังคมเปนฐานที่มั่นคงของประเทศ  

   2. นโยบายของคณะรัฐมนตรีท่ีแถลงตอรัฐสภา เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2549 ประกอบดวยนโยบาย  5  ดาน 
โดยกําหนดนโยบาย “ดานสังคม” ไวในดานที่ 3  ดังนี ้
     2.1 สงเสริมความรัก ความสามัคคี ความสมานฉันทของคนในชาต ิ
     2.2 จัดทําแผนปฏิรูปสังคมอยูเยน็เปนสุขรวมกันอยางสมานฉันท 
     2.3 เรงรัดปฏิรูปการศึกษาโดยยดึคุณธรรมนําความรู 
     2.4 พัฒนาสุขภาวะของประชาชนใหครอบคลุมทั้งมิติทางกาย จิต สังคมและปญญา 
     2.5 สงเสริมกีฬาพืน้ฐานและกีฬามวลชน 
     2.6 สรางความเขมแข็งของทุกชุมชน ทองถ่ิน และประชาสังคม 
     2.7 สงเสริมใหทุกภาคสวนของสังคมมีสวนรวมในการพัฒนาสังคมไทย ใหเปนสงัคมที่มีสันติสุขอยาง
ยั่งยืน  
     2.8 ปฏิรูประบบกระบวนการยุติธรรมโดยใหประชาชนเขามามีสวนรวม 
     2.9 สงเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพของหนวยงานและบุคลากรในกระบวนการยุตธิรรม 

3. แผนพฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ ฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2550 – 2554  ประกอบดวย 4 ยุทธศาสตร ดังนี ้
                 3.1. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการระบบการพฒันาคุณภาพชวีิตคนพกิาร 
             3.2. ยุทธศาสตรสงเสริม สนับสนุนความเขมแข็งขององคกรดานคนพิการ และเครอืขายในการพฒันา 
คุณภาพชวีิตคนพิการ 
                 3.3. ยุทธศาสตรสงเสริมเจตคติที่ดีของคนพิการ ครอบครัว และสังคมที่มีตอความพิการและคนพกิาร           
                 3.4. ยุทธศาสตรสงเสริมการจัดสภาพแวดลอมที่ปราศจากอปุสรรคตอการมีสวนรวมของคนพิการ   

                    จากกรอบแนวคิดดังกลาว กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  จึงไดแตงตัง้คณะทํางานพิจารณา
หลักเกณฑแนวทาง “การจัดสวัสดิการสังคมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น” ตามคําสั่งท่ี 138/2550 ลงวันท่ี 
11  เมษายน  2550  และคําสั่งท่ี 178/2550  ลงวันท่ี  30 เมษายน 2550 ประกอบดวย รองอธิบดีกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น(นายธวัชชยั  ฟกอังกูร) เปนประธาน   ผูบริหารของกรม   ประธานสมาคมสภาผูสูงอายุแหง 
 



-2- 
 

ประเทศไทย   ประธานสภาคนพิการทุกประเภทแหงประเทศไทย  ผูแทนสมาคมคนตาบอดแหงประเทศไทย  
ผูแทนสมาคมคนพิการแหงประเทศไทย ผูแทนสมาคมคนหูหนวกแหงประเทศไทย  ผูแทนสมาคมเพื่อบุคคล 
ปญญาออนแหงประเทศไทย  และผูแทนสมาคมผูปกครองออทิสซึ่ม(ไทย)  เปนคณะทํางาน  เพื่อพิจารณากําหนด
แนวทางการจดัสวัสดิการสงัคมใหแกผูสูงอายุและคนพิการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น    ซ่ึงคณะทํางาน ฯ 
ไดรวมกันกําหนดแนวทาง ดงัตอไปนี ้
 แนวทางและวิธีการดําเนินงาน 

 กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ดาํเนินการจัดสวัสดิการสังคมใหแกผูสูงอายแุละคนพกิาร 

ในพื้นทีเ่พื่อใหบรรลุเปาหมายในแตละดาน โดยแบงเปน 4 แผนงาน ดังนี ้
  1.  แผนงานใหบริการดานสขุภาพอนามัย  
     1.1  จัดฝกอบรมใหความรูดานตางๆ  แกผูสูงอายุ  คนพิการ  ผูดูแลและครอบครัว   
รวมทั้งคนในชุมชน  ดังนี ้   
      -  ดานดแูลรักษาสุขภาพอนามัยและการฟนฟูสมรรถภาพของผูสูงอายุและคนพิการ 
           -  ใหความรูเกี่ยวกับการปรบัสภาพแวดลอมภายในบาน  ที่อยูอาศัยใหมีความปลอดภัย   
และอํานวยความสะดวก แกผูสูงอายุและคนพิการ   
           -   ดานองคความรูและเจตคติตางๆ  ที่เกี่ยวของกับการดําเนินกจิกรรมของผูสูงอายุ       
คนพิการ  ผูดแูล  และภาคเีครือขาย 
                                     -    ดานอื่นๆ  ที่เกี่ยวของ 
    1.2  โครงการออกหนวยเคลื่อนที่เพื่อบริการตรวจสุขภาพเบื้องตนแกผูสูงอายุและคนพิการ   
                              1.3   จัดใหมีหนวยเคลื่อนที่สําหรับรักษาพยาบาลแบบฉุกเฉินแกผูสูงอายุและคนพิการ  โดยอาจ 
ดําเนินการ  ดงันี้   
       1.3.1  กําหนดใหมีการแจงเรียกหนวยเคลื่อนที่สําหรับรักษาพยาบาลแบบฉุกเฉินได 
ตลอด  24  ช่ัวโมง  จากหมายเลขโทรศัพทที่กําหนด  หรือจากการประสานงานของอาสาสมัครสาธารณสุข  (อสม.)   
ซ่ึงสามารถจัดได  2  วิธี  คือ 
           (1)  จัดใหมีรถพยาบาลพรอมแพทย  พยาบาลที่สามารถเขาไปรักษาพยาบาลไดเลย 
           (2)  จัดใหมียานพาหนะและอุปกรณรักษาพยาบาลเบื้องตนรับผูปวยฉุกเฉินไปสงตอ 
ใหกับโรงพยาบาลอยางปลอดภัย 
       1.3.2  ในกรณีปกติจดัใหมีพาหนะรับสงผูสูงอายุและคนพิการที่ไมสามารถชวยเหลือตนเองได 
  
                             2  แผนงานสงเสริมการอยูรวมกัน  และสรางความเขมแข็งดานองคกรผูสูงอายุ และคนพิการ     
มีแนวทางดําเนินการ  ดังนี ้
  2.1  สงเสริม  สนับสนุนใหมีการรวมตัวกนัเปนชมรม/องคกรผูสูงอายุ  คนพิการ  ผูดแูล   
และภาคีเครือขาย เชน สมาคมคนพิการทกุประเภทแหงประเทศไทย สภาผูสูงอายุแหงประเทศไทยฯ  
สมาคมคนพิการทุกประเภทประจําจังหวดั สมาคมผูสูงอายุประจําจังหวัด เปนตน เพือ่เรียนรูและดาํเนินกจิกรรม 
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การจัดสวัสดกิารสังคมตามความเหมาะสมของพื้นที่หรือชุมชน รวมทั้งรวมกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ในการพจิารณาหาแนวทางแกไขปญหาตางๆ  ของผูสูงอายุและคนพิการ โดยการรวมกลุมกันเปนชมรม/องคกร 
ใหเปนไปดวยความสมัครใจของผูสูงอายุและคนพิการแตละประเภท 
    2.2  จัดใหชมรม/องคกรผูสูงอายุ  คนพิการ  ผูดูแล  และภาคีเครือขายรวมกันจัดกจิกรรม 
ดานสวัสดิการสังคม  การนันทนาการและอื่นๆ  ตามความตองการของสมาชิก อาทิเชน  กิจกรรมวนัผูสูงอายุฯ  
การทัศนศึกษา  กิจกรรมออกกําลังกาย ฯลฯ  โดยใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินพิจารณาสนับสนนุงบประมาณ 
หรือวัสดุอุปกรณในการดําเนินกิจกรรมตามความเหมาะสม 
   

 3  แผนงานสงเสริมอาชีพหรือรายไดของผูสูงอายุและคนพิการ 
       3.1 จัดใหผูสูงอายุ  คนพิการ และผูดูแลเขารวมฝกอาชีพและอบรมใหความรูในอาชีพตางๆ ดังนี ้
      -  ฝกอาชีพกับกลุมอาชีพที่มีอยูแลวในทองถ่ิน 
                                      -  ใหความรูในการประกอบอาชพีดานการนวดแผนโบราณหรือการฝมือประดิษฐ 
ดอกไม  ฯลฯ 
            - ใหความรูในการประกอบอาชีพอิสระ  เชน  การเลี้ยงไก  เล้ียงปลา  เย็บผา    ฯลฯ   
            -  แนะนําแหลงเงินทุนสําหรับประกอบอาชีพให  
    3.2  ประสานกับสถานประกอบการและองคกรปกครองสวนทองถ่ินเพื่อเปดโอกาส 
ใหผูสูงอายุและคนพิการที่มคีวามพรอมและมีศักยภาพเขาทํางาน 
 
  4  แผนงานดานการบริหารจัดการระบบพฒันาคณุภาพชีวิต 

     4.1  การจัดทําฐานขอมูลผูสูงอายุและคนพิการ 
      4.1.1  จัดทําฐานขอมูลผูสูงอายุและคนพกิารในพืน้ที่และสํารวจความตองการความชวยเหลือ 
จากภาครัฐ และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  โดยใหความรวมมือการจดัทําขอมูลกับกระทรวงพฒันาสังคม 
และความมัน่คงของมนุษยและหนวยงานที่เกี่ยวของเพือ่ประกอบการพิจารณาจดัสวสัดิการสังคมและจัดกจิกรรมตางๆ 
          4.1.2  ใหองคกรปกครองทองถ่ินจัดทําฐานขอมูลผูสูงอายุและคนพกิารในทองถ่ิน 
ที่ไดรับความชวยเหลือจากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  เชน  ผูที่ไดรับเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพ  หรือไดรับ 
ความชวยเหลือในดานอืน่ๆ  ทั้งที่เปนจํานวนเงนิและวัสดุอุปกรณการจัดสภาพแวดลอมสําหรับผูสูงอายุและคนพิการ  
         4.1.3  จัดใหมีส่ิงอํานวยความสะดวกแกผูสูงอายุ  และคนพิการใหเขาถึงและใชประโยชนได   
โดยใหเปนไปตามกฎกระทรวงกําหนดสิ่งอาํนวยความสะดวกในอาคารสําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพและคนชรา   
พ.ศ.2548  เชน   
                 -  หองน้ําสาํหรับผูสูงอายุ  และคนพกิารในอาคารสํานักงาน ตลาดสด หรือสถานที่ 
สาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
                -  ทางเดินลาดพรอมราวบันไดสําหรับคนพิการ  ผูสูงอายุในอาคาร  สถานที่ของ 
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตลาดสด หรือสถานที่สาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน   เปนตน   
               - ใหผูมีหนาที่กํากับดแูลตรวจติดตามใหเปนไปตามกฎกระทรวงดังกลาวดวย   
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      -  จัดทําสติ๊กเกอรเพื่อแสดงการรับรองอาคาร/  สถานที่ที่จัดใหมีส่ิงอํานวย 
ความสะดวกแกผูสูงอายุ  และคนพิการใหเขาถึงและใชประโยชนได 
     4.2  ในดานขอมูลขาวสาร  ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินประชาสัมพันธ  ส่ือสารให
ผูสูงอายุและคนพิการไดรับทราบถึงสิทธิของตนเองในการเขาถึงบริการของรัฐ โดยอยางนอยตองมีขอมูล
ขาวสาร  ดังนี้ 
           - สิทธิในการขอรับเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพ   
                                     - สิทธิในการไดรับบรกิารสาธารณสุขและสวัสดิการสังคมตามกฎหมาย 
                                    -  สิทธิในการเขาไปมีสวนรวมทางการเมือง ทั้งระดับชาติ และระดับทองถ่ิน 
ตามกฎหมาย 
                                    - การจดทะเบียนฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ  เพือ่ใหมีสิทธิไดรับการฟนฟูสมรรถภาพ 
ทางการแพทย  และการชวยเหลืออ่ืนจากรฐั  เปนตน โดยใชส่ือที่คนพกิารสามารถเขาถึงและใชประโยชนได  
เชน  หอกระจายขาว  แผนพบั หรือโปสเตอรขนาดใหญ 
           4..3   การจัดใหมีอาสาสมัครดูแลผูสูงอายุและคนพิการ 
     -  สงเสริมสนับสนุนใหมอีาสาสมัครดูแลผูสูงอายุและคนพิการในทกุชุมชน/หมูบาน   
                                     - ประสานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน สํานักงานพัฒนาสังคมและความมัน่คงของ 
มนุษยจังหวัด สํานักงานสาธารณสุขจังหวดัหรือสถานพยาบาลในพืน้ที่  
                                     -  จัดอบรมเบื้องตนใหแกอาสาสมัครดูแลผูสูงอายุและคนพิการเพื่อสงเสริมใหมี 
อาสาสมัครที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
         -  ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินประสานกับหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ จัดระบบสนับสนุน            
การปฏิบัติงานอาสาสมัครดูแลผูสูงอายุและคนพิการโดยการใหความชวยเหลือ หรือเปนที่ปรึกษา หรือใหคําแนะนํา 
การปฏิบัติงานของอาสาสมัครดูแลผูสูงอายุและคนพกิารใหเกิดผลอยางเปนรูปธรรม   
                                    -  องคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถใหการสนบัสนุนคาใชจายในการปฏิบัติงาน 
แกอาสาสมัครดูแลผูสูงอายุและคนพิการ ตามความจําเปนเหมาะสมและสอดคลองกับสถานะทางการเงินการคลัง 
ของแตละแหง 
    4.4  มีการจายเงินเบีย้ยังชพีสําหรับผูสูงอายุและคนพิการในพื้นที่อยางทั่วถึงเปนธรรม  
และเปนไปตามขอกําหนดของระเบียบ/กฎหมาย 
                             4.5  เปดโอกาสใหผูสูงอายุและคนพิการมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินและพัฒนา 
คุณภาพชวีิตของตนเอง  และของชมรม/องคกร  ดังนี ้
    - ในการจัดเวทีรับฟงความคิดเห็นจากประชาชน ใหมีการเชิญผูแทนชมรม/องคกร 
ผูสูงอายุ  และคนพิการ เขารวมเสนอขอคิดเห็นในการจดัทําแผนพัฒนาทองถ่ิน และใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พิจารณานําขอคิดเห็น หรือขอเสนอแนะของผูสูงอายุ  และคนพิการบรรจุไวในแผนพัฒนาทองถ่ิน 
       -  สงเสริมใหผูสูงอายุ  คนพิการ หรือผูดูแลเขามามีสวนรวมกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ในการจดัแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตในดานที่เปนประโยชนโดยรวมตอชมรม/องคกร  หรือตอผูสูงอายุ  คนพิการและ 
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คณะทํางานพจิารณาหลักเกณฑแนวทาง “การจัดสวัสดิการสังคมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น” 
ไดรวมกันตดิตามตรวจสอบการปฏิบตัิงานดานการจัดสวัสดิการสังคมใหแกผูสูงอายุและคนพิการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ณ เทศบาลนครนครปฐม และองคการบริหารสวนตําบลบางระกํา  จังหวัดนครปฐม เม่ือวันท่ี  
18  กันยายน  2550  สรุปผลการดําเนินงานดานการจัดสวัสดิการสังคมใหแกผูสูงอายุและคนพิการ  ไดดงันี ้
                               การจัดสวัสดิการสังคมของเทศบาลนครนครปฐม  เทศบาลไดดําเนินการ  ดังนี ้

                          1.  แผนงานใหบริการดานสุขภาพอนามัย   เทศบาลไดจัดใหมีการออกหนวยเคลื่อนดานการ 
สาธารณสุข ตรวจเยีย่มผูสูงอายุและคนพกิารในทุกชุมชน  ซ่ึงจะเขาไปในชวง 16.00 น. เปนตนไป 
 เพื่อใหการรักษาพยาบาลเบือ้งตน  ใหความรูดานสุขภาพ  เยี่ยมเยยีนพูดคุยใหคลายเหงา  และมอบของที่ระลึกเพื่อ 
ทราบวาเทศบาลยังใหความรักและหวงใยแกบุคคลดังกลาว เชน มอบของใชจําเปน   ไมเทา  รม  แวนตา ฯลฯ 

2 แผนงานสงเสริมการอยูรวมกัน  และสรางความเขมแข็งดานองคกรผูสงูอายุ และคนพิการ  
                                2.1  ผูสูงอายุในเขตเทศบาลไดมีการรวมกลุมกันเองโดยธรรมชาติ และรวมกันทํากิจกรรมดาน 
การออกกําลังกาย    สําหรับคนพิการยังไมมีการรวมกลุมกัน    ซ่ึงคณะทํางาน ฯ ไดแนะนําใหเทศบาลพยายามเขา 
ไปหาคนพกิารและชักชวนใหรวมกลุมทํากิจกรรมรวมกนั 

2.2 เทศบาลไดสํารวจความตองของผูอายุ และดําเนินการจัดกิจกรรมเกีย่วกับผูสูงอายุ  ไดแก 
(1) โครงการทัศนศึกษาเชิงอนุรักษ พิทักษสิทธิผูสูงอายุ  โดยพาผูสูงอายุ จาํนวน 8,500 คน 

ไปเที่ยววดัพระศรีรัตนศาสดาราม  รวม 15 รุน พรอมมอบผาขนหนูเปนของที่ระลึก โดยปกขอความ “รอยรักรอยดวงใจ  
หวงใยผูสูงอาย”ุ 
                                       (2) สืบเนื่องจากการออกเยี่ยมเยยีนทําใหทราบวาผูสูงอายุมีปญหาดานสุขภาพหลาย ๆ ประการ 
เทศบาลจึงไดจดักิจกรรมการออกกําลังกาย  โดยมีผูสูงอายุมาออกกําลังกายในชมรมตาง ๆ ทุกวัน ไดแก 
                                             - โครงการขยบัการสบายชีว ี
                                             - ชมรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ 
                                             - ชมรมรํากระบองชีวจิต 
                                             - ชมรมรําพัด 
                                             - ชมรมลีลาศ 
                                             - ชมรมวารีบําบัด  ใหผูอายุมาพบปะกนัและสวมชุดวายน้าํลงวายน้ําในสระดวยกัน โดย 
กอนลงวายน้ําใหมีการวอรมรางกายทั้งบนบกและในน้ํา  รวมทั้งมีบทเพลงประจําชมรมประกอบการวอรมรางกาย 
ทําใหผูสูงอายมุีสุขภาพกาย และสุขภาพจติที่ดีขึ้น 

3  แผนงานดานการบริหารจัดการระบบพฒันาคณุภาพชีวิต 

    3.1 ไดจัดทําฐานขอมูลผูสูงอายุและคนพกิารในเขตเทศบาลที่มีสิทธิไดรับเบี้ยยังชพีผูอายุและ 
คนพิการ 

3.2 การจายเงนิเบี้ยยังชีพสําหรับผูสูงอายุและคนพิการในพื้นที่อยางทัว่ถึงเปนธรรม และเปน 
ไปตามขอกําหนดของระเบยีบ/กฎหมาย  เทศบาลดําเนินการดังนี ้
                                        (1)  แตงตั้งคณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการประจําชุมชน  ชุมชนละ 3   คน เพื่อพิจารณา 
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รับรองผูยื่นคําขอ  และแตงตัง้คณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการประจําเทศบาลเพื่อพิจารณาอีกครั้งดวย 

(2) เทศบาลใหการสงเคราะหผูสูงอายุ จํานวน 437 คน  เปนเงิน 2,622,000 บาท 
และคนพกิาร จํานวน 193 คน เปนเงิน 1,158,000 บาท 
                               การจัดสวัสดิการสังคมขององคการบริหารสวนตําบลบางระกํา  ดําเนินการ  ดังนี ้

1. แผนงานใหบรกิารดานสุขภาพอนามัย   จัดใหมีแพทย พยาบาล มาตรวจสุขภาพและใหความรู 
ดานสุขภาพอนามัยแกผูสูงอายุและคนพิการ ทุกวันที่ 10 ของเดือน  ณ  บริเวณหนาสํานักงานองคการบริหารสวน 
ตําบลบางระกาํ   รวมทั้งให อสม. ออกเยี่ยมเยียนทุกบานในเขตพืน้ที ่

2. แผนงานสงเสริมการอยูรวมกัน  และสรางความเขมแข็งดานองคกรผูสงูอายุ และคนพิการ 
                                  มีการรวมกลุมเปนชมรมผูสูงอายุองคการบริหารสวนตําบลบางระกํา  โดยการประชุมรวมกนั 
ทุกวันที่ 10 ของเดือน และจดักิจกรรมตาง ๆ รวมกัน  เชน จัดงานวันผูสูงอายุ  จัดการแสดงพื้นบาน ไดแก เลนเพลง 
อีแซว  เพลงพวงมาลัย  ฯลฯ 

3  แผนงานสงเสริมอาชีพหรือรายไดของผูสูงอายุและคนพิการ 
   3.1 ผูสูงอายุไดรวมตวักนัเปนกลุมจักรสานของผูสูงอายุ  โดยรวมกันสานตะกรา  กระบุง   

กระจาด  ฯลฯ ออกขาย  ซ่ึงผลใหผูสูงอายุคลายเหงา และมีรายไดสําหรับเลี้ยงชีพ 
3.2 มีชมรมนวดแผนไทย เปดดาํเนินการทกุวนัเสาระและวนัอาทิตย  ณ สถานีอนามัยตําบลบางระกํา 

4  แผนงานดานการบริหารจัดการระบบพฒันาคณุภาพชีวิต 

    4.1  มีการจดัตั้งสถาบันการเงินชุมชนตําบลบางระกํา  ซ่ึงเปนการรวมกองทุนหมูบานและกลุม 
ออมทรัพย จํานวน 15 หมูบาน จัดตั้งเปนสถาบันการเงิน เพื่อใหบริการดานเงินฝาก และดานสินเชื่อ   โดยมี  ธกส. 
ใหการสนับสนุน   บริหารงานในรูปคณะกรรมการของสถาบันฯ  ซ่ึงคัดเลือกมาจากประชาชน หมูบานละ  5  คน    

4.2  องคการบริหารสวนตําบลบางระกําใหการสงเคราะหผูสูงอายุ จํานวน  78 คน  เปนเงิน  
468,000 บาท  และคนพกิาร จํานวน 7 คน เปนเงิน 42,000 บาท 

4.3 มีการจัดใหมีส่ิงอํานวยความสะดวกแกผูสูงอายุ  และคนพิการใหเขาถึงและใชประโยชนได   
โดยใหเปนไปตามกฎกระทรวงกําหนดสิ่งอาํนวยความสะดวกในอาคารสําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพและคนชรา   
พ.ศ.2548  ไดแก  หองน้ําสําหรับผูสูงอายุ  และคนพกิาร  และทางเดนิลาดพรอมราวบนัไดสําหรับคนพิการ  ผูสูงอาย ุ
ในอาคารสํานักงานขององคการบริหารสวนตําบล 

4.4 มีกองทุนสวัสดกิารชุมชนตําบลบางระกํา  จดัตั้งขึ้นเพื่อใหประชาชนไดรับสวัสดิการ โดยการ 
ชวยเหลือเกื้อกูลกันเองจากการออมเงินวนัละ 1 บาท  เพื่อนําเงินไปจดัสวัสดิการตาง ๆ  ในปจจุบนัมีการจัดสวสัดิการ 
ออมทรัพยวันละบาท  ดังนี ้

(1) เมื่อสมาชิกคลอดบุตรใหบุตรที่เกิดใหม  1,000 บาทเปนเงินขวัญถุงใหเด็ก 
(2) คนเจ็บนอนโรงพยาบาลไดรับเงินชวยเหลือ คืนละ 100 บาท ปละไมเกิน 10 คืน 
(3) สมาชิกสามารถกูเงินเพื่อการศึกษาและเพื่อการรักษาพยาบาลโดยไมเสยีดอกเบีย้ 

กูไดรายละไมเกิน 10,000 บาท และตองชําระคืนภายใน 10 ป 
 
 



-7- 
 

(4) ชวยเหลือเงินคาทําศพแกผูเสียชีวิต  fy’ouh 
-  5,000  บาท  ออมระยะเวลา  6 เดือน- 2 ป 
- 10,000 บาท  ออมระยะเวลา   2 ปขึ้นไป 
- 15,000 บาท  ออมระยะเวลา   4 ปขึ้นไป 
- 20,000 บาท  ออมระยะเวลา   8 ปขึ้นไป 

   (5) จายเบี้ยบาํนาญสําหรับผูมีอายุ 60 ปขึ้นไป  โดยสะสมสัจจะ 
         - ระยะเวลา 15 ป  ไดบํานาญเดือนละ 300 บาท 
         - ระยะเวลา 20 ป  ไดบํานาญเดือนละ 400 บาท 
         - ระยะเวลา 25 ป  ไดบํานาญเดือนละ 500 บาท 
  (6)  ใหสวัสดกิารชวยเหลือคนดอยโอกาส ผูพิการ ผูมีรายไดนอย ผูถูกทอดทิ้งที่ยังไมได 

รับเบี้ยยังชีพ จะไดรับความชวยเหลือเดือนละ 30 บาท  โดยฝากเงนิให เพื่อไดรับสวัสดิการ 
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