

























































































































































































































































































































































































































































































	ปกหน้า
	คำนำ
	สารบัญ
	โครงการสัมมนา
	กำหนดการสัมมนา
	ส่วนที่ 1 ผู้สูงอายุ
	พระราชบัญญัติและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
	พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546
	กระทรวงศึกษาธิการ
	- ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการคุ้มครอง การส่งเสริม การสนับสนุน ผู้สูงอายุในการศึกษาและข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิต

	กระทรวงยุติธรรม
	- ประกาศกระทรวงยุติธรรม เรื่อง การให้คำแนะนำ ปรึกษา และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องในทางคดีสำหรับผู้สูงอายุ

	กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
	- ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขการคุ้มครอง ส่งเสริม และการสนับสนุนการช่วยเหลือผู้สูงอายุ ซึ่งได้รับอันตรายจากการถูกทารุณกรรมหรือถูกแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบด้วยกฎหมาย หรือถูกทอดทิ้ง และการให้คำแนะนำปรึกษา ดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาทางครอบครัว
	- ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขการคุ้มครอง ส่งเสริม และการสนับสนุนการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยโดยตรงแก่ผู้สูงอายุในการบริการสาธารณะอื่น
	- ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขการคุ้มครอง ส่งเสริม และการสนับสนุนการพัฒนาตนเองและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมการรวมกลุ่มในลักษณะเครือข่ายหรือชุมชน
	- ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการคุ้มครอง ส่งเสริม และการสนับสนุนการจัดที่พักอาศัยอาหาร และเครื่องนุ่งห่ม ให้ผู้สูงอายุตามความจำเป็นอย่างทั่วถึง
	- ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขการคุ้มครอง ส่งเสริม และการสนับสนุนการสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี
	- ระเบียนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการคัดเลือกและการพ้นจากตำแหน่งของผู้แทนองค์กรเอกชนซึ่งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ

	กระทรวงสาธารณสุข
	- ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การบริการทางการแพทย์และการสาธารณสุขที่จัดไว้โดยให้ความสะดวกและรวดเร็วแก่ผู้สูงอายุเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ 2548

	กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
	- ประกาศกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขการคุ้มครอง ส่งเสริม และการสนับสนุนผู้สูงอายุในการจัดบริการเพื่ออำนวยความสะดวก สถานที่ท่องเที่ยว และการจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ

	กระทรวงแรงงาน
	- ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขการคุ้มครอง การส่งเสริม และการสนับสนุนผู้สูงอายุในการประกอบอาชีพและฝึกอาชีพที่เหมาะสม

	กระทรวงคมนาคม
	- ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง ให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขการคุ้มครองการส่งเสริมและการสนับสนุนแก่ผู้สูงอายุในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสาธารณะ

	สำนักนายกรัฐมนตรี
	- ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดหน่วยงานรับผิดชอบในการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ 2546

	กระทรวงมหาดไทย
	- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ 2548

	กระทรวงวัฒนธรรม
	- ประกาศกระทรวงวัฒนธรรม เรื่อง การจัดบริการเพื่ออำนวยความสะดวกด้านพิพิธภัณฑ์ โบราณสถาน หอจดหมายเหตุ หอศิลป์ และการจัดกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

	หน่วยงานอื่นๆ
	- ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธ์พืช เรื่อง การยกเว้นค่าบริการเข้าอุทยานแห่งชาติแก่ผู้สูงอายุ
	- ระเบียบคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติว่าด้วยการบริหารกองทุนการรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การจัดหาผลประโยชน์และการจัดการกองทุนผู้สูงอายุ พ.ศ. 2548
	- ระเบียบคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติว่าด้วยการพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงิน การจัดทำสถานะการเงิน และการบริหารกองทุนผู้สูงอายุพ.ศ. 2548

	เอกสารทั่วไป
	- ปฏิญญาผู้สูงอายุไทย
	- สิทธิของผู้สูงอายุตามหลักเกณฑ์ขององค์การสหประชาชาติ
	- การดำเนินงานด้านผู้สูงอายุของประเทศ
	- พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 : สาระสำคัญและผลการดำเนินงาน



	ส่วนที่ 2 คนพิการ
	พระราชบัญญัติและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
	- พระราชบัญญัติการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ 2534
	- กฎกระทรวง เรื่อง การจ้างงานคนพิการและการส่งเงินเข้ากองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2537
	- กฎกระทรวง เรื่อง กำหนดประเภทและหลักเกณฑ์คนพิการ พ.ศ. 2537
	- กฎกระทรวง เรื่อง กำหนดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล และค่าอุปกรณ์เพื่อปรับสภาพทางร่างกาย
	- กฎกระทรวง เรื่อง กำหนดลักษณะอาคาร สถานที่ ยานพาหนะหรือบริการสาธารณะอื่นที่ต้องมีอุปกรณ์ที่อำนวยความสะดวกโดยตรงแก่คนพิการ
	- ระเบียบคณะกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการว่าด้วยการจดทะเบียนคนพิการ พ.ศ. 2537
	- ระเบียบคณะกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการว่าด้วยการจัดหาผลประโยชน์และการใช้จ่ายเงินของกองทุนฟื้นฟูสรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2536
	- ระเบียบกรมประชาสงเคราะห์ว่าด้วยการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ พ.ศ. 2539
	- ระเบียบคณะกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการว่าด้วยการจัดหาผลประโยชน์และการใช้จ่ายเงินกองทุนฟื้นฟูสรรถภาพคนพิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541
	- ระเบียบคณะกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขการให้เงินกู้ยืมเงินกองทุนฟื้นฟูสรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2542
	- ระเบียบคณะกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการว่าด้วยการจัดหาผลประโยชน์และการใช้จ่ายเงินกองทุนฟื้นฟูสรรถภาพคนพิการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2547
	- ระเบียบคณะอนุกรรมการการบริหารงานกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการให้กู้ยืมเงินกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2547
	- ระเบียบคณะกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการว่าด้วยการจดทะเบียนคนพิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548
	- ระเบียบคณะกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการว่าด้วยมาตรฐานอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกโดยตรงแก่คนพิการ พ.ศ. 2544
	- ประกาศสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาสคนพิการ และผู้สูงอายุ เรื่องการลดขั้นตอนและระยะเวลางานบริการด้านคนพิการ
	- ระเบียบคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการว่าด้วยหลักเกณฑ์การให้เงินอุดหนุนแก่องค์กรที่ดำเนินงานฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2548
	- กฎกระทรวง กำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ. 2548
	- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
	- ประกาศสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาสคนพิการ และผู้สูงอายุ เรื่อง การลดขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการจดทะเบียนคนพิการ

	เอกสารทั่วไป
	- ปฏิญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการไทย
	- คำประกาศการมีส่วนร่วมและความเสมอภาคของคนพิการในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค


	ส่วนที่ 3 อำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
	- อำนาจหน้าที่ขององค์กรบริหารส่วนจังหวัด
	- อำนาจหน้าที่ของเทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตำบล
	- อำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

	ส่วนที่ 4 เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
	- แนวทางการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์
	- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.3/ว. 3449 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2548 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
	- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
	- แนวทางการดำเนินงานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
	- (ตัวอย่าง) แบบรายงานผลการดำเนินการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพประจำปีงบประมาณ พ.ศ....
	- แบบคำขอรับการสงเคราะห์
	- หนังสือมอบอำนาจ
	- หนังสือแสดงความประสงค์ในการรับเงินสงเคราะห์

	ปกหลัง



