
สรุปมติและการดําเนนิงานตามมติคณะกรรมการผูสู้งอายุแห่งชาติ ปงีบประมาณ ๒๕๕๕ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕) 

ครั้งที ่ วัน/เดือน/ป ี มติที่ประชุม การดําเนินงาน 

๓/ ๒๕๕๔ ๑๙  ตุลาคม ๒๕๕๔ ๑. ที่ประชุมประชุมรับทราบ ตามที่นายกรัฐมนตรี (นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร) ได้มอบหมาย

และมอบอํานาจให้รองนายกรัฐมนตร ี(พลตํารวจเอก โกวิท วัฒนะ) ปฏิบัติหน้าที่

ประธานกรรมการในคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ จึงมีการเปลี่ยนแปลงผู้ดํารง

ตําแหน่งใน กผส. ดังนี้ 

๑. รองนายกรัฐมนตรี (พลตํารวจเอก โกวิท วัฒนะ) ดํารงตําแหน่ง 

ประธานกรรมการ กผส. 

๒. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพฒันาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  

(นายสันติ พร้อมพัฒน์) ดํารงตําแหน่ง รองประธาน กผส. คนที่ ๑ 

- 

  ๒. การผลักดันนโยบายเร่งด่วนรัฐบาลเรื ่อง การจ่ายเบี ้ยยังชีพผู ้ส ูงอายุ  

แบบขั้นบันได ที่ประชุมเห็นชอบและมอบหมาย ดังนี้ 

๑. มอบหมายให้หน่วยงานหลักรับผิดชอบ ๓ หน่วยงาน ได้แก่  

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา ให้ดําเนินการตามมติ

คณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๔ เห็นชอบตามที่กระทรวงมหาดไทย

เสนอคณะรัฐมนตรีกําหนดอัตราเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันไดสําหรับ

ผู้สูงอายุ 

อายุ ๖๐ – ๖๙ ปี จะได้รับ ๖๐๐ บาท  

อายุ ๗๐ – ๗๙ ปี จะได้รับ ๗๐๐ บาท  

อายุ ๘๐ – ๘๙ ปี จะได้รับ ๘๐๐ บาท  

อายุ ๙๐ ปีขึ้นไป จะได้รับ ๑,๐๐๐ บาท  

ทั้งนี้ ตั้งแต่งบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ . ๒๕๕๕  

(๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ เป็นต้นไป)  

 

- ฝ่ายเลขานุการ  ดําเนินการ ดังนี้ 

  ๑. จัดทําหนังสือแจ้งมติและข้อสั่งการ กผส. ให้กรมส่งเสริมการปกครอง

ท้องถิ่ น  กรุ ง เทพมหานคร  เมืองพัทยา  สํ า นักงบประมาณ  และ

กรมบัญชีกลาง รับทราบ ดําเนินการตามมติและข้อสั่งการ เพื่อผลักดัน

นโยบายเร่งด่วนรัฐบาล 

  ๒. แจ้งกลุ่มการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ รับทราบมติและใช้เป็นข้อมูล

เพื่อการประสาน ติดตามการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของหน่วยงานหลัก

รับผิดชอบการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแบบขั้นบันได ตามนโยบายเร่งด่วน

ของรัฐบาลต่อไป 

 



 

 

๒ 

 

 

ครั้งที ่ วัน/เดือน/ป ี มติที่ประชุม การดําเนินงาน 

๒.  มอบหมายให้สํานักงบประมาณและกรมบัญชีกลาง ให้การสนับสนุน 

การจัดสรรงบประมาณและโอนเงินงบประมาณ ตั้งแต่งบประมาณรายจ่าย

ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ให้ทั้ง ๓ หน่วยงาน เพื่อให้จ่ายเบี้ยยังชีพแบบขั้นบันได 

ตามมติคณะรัฐมนตรีที ่เห็นชอบให้กําหนดอัตราเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบ

ขั้นบันไดสําหรับผู้สูงอายุ 

๓.  การคํานวณอายุผู้สูงอายุเพื่อจ่ายเงินเบี้ยยังชีพตามช่วงอายุ 

แบบขั้นบันได ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรุงเทพมหานคร และเมือง

พัทยา ถือปฏิบัติ ดังนี้ 

(๓.๑) ให้คํานวณจากวัน เดือน ปี พ.ศ. ที่เกิดนับถึง ๓๐ กันยายน 

ของทุกปีเป็นเกณฑ์ เพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย

หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 

๒๕๕๒ รวมทั้งให้สอดคล้องกับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปี 

(๓.๒) กรณีที่ผู้สูงอายุไม่ระบุ วัน เดือน ที่เกิด ระบุเฉพาะ พ.ศ. ที่เกิด  

ให้ถือว่าผู้สูงอายุเกิดวันที่ ๑ มกราคม เป็นเกณฑ์ในการคํานวณ 

๔. หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายตามข้อ ๑ – ๓ รายงานผลการดําเนินงาน  

ปัญหาอุปสรรคให้ฝ่ายเลขานุการฯ ทราบ เพื่อรวบรวมเสนอต่อ กผส. ต่อไป 

  ๓. การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดสมัชชาผู้สูงอายุระดับชาติ 

        ที่ประชุมเห็นชอบร่างองค์ประกอบและอํานาจหน้าที่คณะอนุกรรมการ

จัดสมัชชาผู้สูงอายุระดับชาติ โดยให้เพิ่มองค์ประกอบ ๒ ราย คือ นายไพโรจน์ 

สุวรรณจันทร์ดี และพลตํารวจตรี บํารุง สุขพานิช เป็นอนุกรรมการฯ 

- ฝ่ายเลขานุการ  ได้มอบหมายให้กลุ่มการส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ

เพิ่มเติมองค์ประกอบของคณะอนุก ร รมการจัดสมัชชาผู ้ส ูง อ า ยุ

ร ะ ด ับ ช า ต ิดํ า เ นินการตามมติ  กผส .  พร้อมทั้ ง จัดคํ าสั่ งแ ต่ ง ตั้ ง

คณะอนุกรรมการฯ เพื่อนําเสนอต่อประธาน กผส . ลงนามต่อไป  



 

 

๓ 

 

 

ครั้งที ่ วัน/เดือน/ป ี มติที่ประชุม การดําเนินงาน 

  ๔. การพิจารณาสิทธิประโยชน์ของผู้รับเงินตามพระราชบัญญัติกองทุนการออม

แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

         ที่ประชุมเห็นชอบมอบหมายให้คณะอนุกรรมการผลักดันระบบการออม

เพื่อวัยสูงอายุแห่งชาติ ศึกษาแนวทางและความเป็นไปได้ในประเด็นสิทธิ

ประโยชน์ของผู้รับเงินตามพระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

ซึ่งกระทรวงการคลังเห็นควรกําหนดให้ผู้รับบํานาญหรือเงินดํารงชีพจากกองทุน

การออมแห่งชาติ ยังคงสิทธิในการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และควรคํานึงถึง

ผลกระทบกองทุนของรัฐบาล อาทิ กองทุนประกันสังคม บํานาญข้าราชการ 

บํานาญองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสิทธิความเสมอภาค ความเท่าเทียมกัน

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ และนําเสนอต่อ กผส. 

เพื่อพิจารณาต่อไป 

- ฝ่ายเลขานุการ  ดําเนินการ ดังนี้ 

    ๑. จัดทําหนังสือแจ้งมติและข้อสั่งการให้สํานักงานเศรษฐกิจการคลงั

กระทรวงการคลัง เพื่อดําเนินการศึกษาแนวทางความเป็นไปได้ในประเด็น

สิทธิประโยชน์ของผู้รับเงินตามพระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ 

พ.ศ. ๒๕๕๔ 

    ๒. มอบหมายกลุ่มการพัฒนามาตรการ กลไก ในฐานะผู้ช่วยเลขานุการ

ดําเนินการตามมติ 

  ๕. รายงานผลการดําเนินงานคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ  

(พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔) 

        ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดําเนินงานคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ 

(พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔) โดยที่ประชุมได้ให้ข้อสังเกตเรื่อง ทิศทางการขับเคลื่อน

นโยบายผู้สูงอายุ ควรให้ความสําคัญเรื่อง การสนับสนุนการจ้างงานและอาชีพ

สําหรับผู้สูงอายุ เพื่อให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยให้ฝ่ายเลขานุการฯ และ

กระทรวงแรงงาน หารือร่วมกันพิจารณาองค์ประกอบคณะอนุกรรมการสนับสนุน

การจ้างงานและอาชีพสําหรับผู้สูงอายุ โดยมอบหมายให้กระทรวงแรงงานเป็น

ประธานคณะอนุกรรมการฯ เพื่อเสนอต่อ กผส. พิจารณาต่อไป 

- ฝ่ายเลขานุการ ดําเนินการ ดังนี้ 

   ๑. จัดทําหนังสือประสานแจ้งมติและข้อสัง่การ กผส. ให้สํานักงาน

เศรษฐกิจแรงงาน กระทรวงแรงงาน  

   ๒. มอบหมายให้กลุ่มการส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุหารือร่วมกับกระทรวง

แรงงาน เพื่อพิจารณาองค์ประกอบคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจ้าง

งานและอาชีพสําหรับผู้สูงอายุ เพื่อเสนอต่อ กผส. พิจารณาต่อไป 

 



 

 

๔ 

 

 

ครั้งที ่ วัน/เดือน/ป ี มติที่ประชุม การดําเนินงาน 

  ๖. รายงานผลการดําเนินงานกองทุนผู้สูงอายุ 

        ที่ประชุมรับทราบผลการดําเนินงานกองทุนผู้สูงอายุ 

 (เดือนมีนาคม - กันยายน ๒๕๕๔) ดังนี้ 

๑. โครงการที่ได้รับอนุมัติ ๔๔ โครงการ  เป็นเงิน ๑,๕๐๗,๙๔๕ บาท 

๒. กู้ยืมเ งินทุนประกอบอาชีพรายบุคคลที่ ไ ด้ รับอนุมั ติ  

๔,๔๙๒ ราย เป็นเงิน ๑๒๑,๖๗๑,๕๕๐ บาท 

๓. กู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพรายกลุ่มที่ได้รบัอนุมัติ ๑๑ กลุ่ม  

เป็นเงิน  ๑,๑๐๐,๐๐๐ บาท 

สรุปยอดเงินคงเหลือปลายงวด (ณ เดือนกันยายน ๒๕๕๔) เป็นเงิน       

๔,๖๕๒,๙๔๒.๖๓  บาท 

- ฝ่ายเลขานุการ  ประสานกองทุนผู้สูงอายุเพื่อทราบ   

 

 

  ๗. รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการผลักดันและขับเคลื่อนประเด็น

การดูแลผู้สูงอายุระยะยาว 

        ที่ประชุมรับทราบผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการผลักดันและ

ขับเคลื่อนประเด็นการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

- ฝ่ายเลขานุการ  ติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการผลักดัน

และขับเคลื่อนประเด็นการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว ในระยะต่อไป 

 

  ๘. รายงานผลการดําเนินงานการสงเคราะห์ค่าจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี  

        ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดําเนินงานการสงเคราะห์ค่าจัดการศพ

ผู้สูงอายุตามประเพณี และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯพิจารณาทบทวน

ปัญหา อุปสรรค และแนวทางในการพัฒนาการสงเคราะห์ค่าจัดการศพผู้สูงอายุ

ตามประเพณี ในประเด็นให้การสงเคราะห์ผู ้สูงอายุที ่ยากจนเท่า นั้น 

หรือผู้สูงอายุทุกคนที่ เสียชีวิตเพื่อเสนอต่อ กผส .พิจารณาต่อไป  

- ฝ่ายเลขานุการ มอบหมายให้กลุ่มการคุ้มครองและพิทักษ์สิท ธิ 

ดําเนินการพิจารณาทบทวนปัญหา อุปสรรค และแนวทางในการ

พัฒนาการสง เคราะห์ค่า จัดการศพผู ้ส ูง อายุต ามประ เพณี ใน

ประเด็นให้การสงเคราะห์ผู้สูงอายุที่ยากจนเท่านั้น หรือผู้สูงอายุ

ทุกคนที่ เสียชีวิตเพื่อเสนอต่อ กผส .พิจารณาต่อไป  

 




