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กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 
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 สบืเนือ่งจากการเปลีย่นแปลงโครงสรางประชากรไทยทีม่อีตัราการเพิม่ขึน้
อยางรวดเร็วของประชากรสูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง           
ของมนษุย เปนเจาภาพหลักรวมกับกระทรวงมหาดไทย และสมาคมสภาผูสงูอายุ
แหงประเทศไทยฯ รวมกันกําหนดรปูแบบการดาํเนินงานจดัต้ังศูนยพฒันาคณุภาพ
ชีวิตและสงเสริมอาชีพผูสูงอายุ เพื่อสงเสริมการจัดกิจกรรมของชมรมผูสูงอายุ        
ใหผูสูงอายุไดมีสถานท่ีในการจัดกิจกรรมและบริการ สงเสริมดานอาชีพและ        
การถายทอดภูมิปญญาของผูสูงอายุในชุมชน สงเสริมใหผูสูงอายุไดรับการพัฒนา
ดานสุขภาพกาย จิตใจ และสังคม เปนศูนยสงเสริมและสนับสนุนอาสาสมัครดูแล 
จดัระบบขอมูลผูสงูอายุในพ้ืนท่ี เปนตน โดยมีระยะเวลาการดาํเนินงาน 3 ป ตัง้แต
ป 2557 เปนตนไป 
  
 คูมือการดําเนินงานศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตและสงเสริมอาชีพผูสูงอายุ       
จัดทําขึ้นเพ่ือใหชมรมผูสูงอายุ และหนวยงานตางๆ โดยเฉพาะองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินมีความรู ความเขาใจในแนวคิด หลักการ องคประกอบ ตลอดจน          
ขั้นตอนการดําเนินงานของศูนยฯ เพ่ือสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ   
ในชุมชนอยางมีสวนรวมและยั่งยืนตอไป 
       

            สาํนกัสงเสริมและพิทกัษผูสงูอายุ 
      

คํานํา
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คํานํา
สารบัญ 
สวนที่ 1  ศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตและสงเสริมอาชีพผูสูงอายุ 
  แนวคิด  
 วัตถุประสงคการจัดตั้งศูนยฯ 
 กลุมเปาหมาย  
 ประโยชนจากการจัดตั้งศูนยฯ 
 ตัวแบบ (Model) ศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิต 
สวนที่ 2  ขอกําหนดของศูนยฯ 
 ดานอาคารสถานที่  
 การบริหารจัดการศูนยฯ  
 หนวยงานที่รวมดําเนินการ  
สวนที่ 3  ขั้นตอนการจัดตั้งศูนยฯ  
 ขั้นตอนการดําเนินงาน  
 การจัดกิจกรรมและบริการ  
 ประเภทกิจกรรม 
 การจัดเก็บขอมูลสําคัญเพื่อขับเคลื่อนการจัดกิจกรรม
  ศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตและสงเสริมอาชีพผูสูงอายุ
 การติดตามและรายงาน
 แบบสํารวจคุณภาพชีวิตผูสูงอายุตามมาตรฐาน
  การสงเสริมสวัสดิภาพและคุมครองพิทักษสิทธิผูสูงอายุ
ภาคผนวก   
 หลักเกณฑขอรับการสนับสนุนจากกองทุนผูสูงอายุ
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 ศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตและสงเสริมอาชีพผูสูงอายุ เปนการจัดสวัสดิการ
สงัคมสาํหรบัผูสงูอายใุนชมุชนรปูแบบหนึง่ โดยใชชมุชนเปนฐาน และเปดโอกาสให 
ผูสูงอายุ แกนนํา อาสาสมัคร ชุมชน องคกรเครือขายจากภาครัฐ และภาคเอกชน 
มีสวนรวมขับเคล่ือนการดําเนินงานศูนยฯ โดยมีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน   
ใหการหนุนเสริม 
 ศูนยฯ ดําเนินการภายใตแนวคิด “รวมแรง รวมใจ ผูสูงวัยกายใจ            
เบิกบาน” เพ่ือใหผูสูงอายุไดมีสถานท่ีรวมกลุมในการจัดกิจกรรมและบริการท่ี
ครอบคลุมทุกมิติทางดานสุขภาพ สังคม จิตใจ และเศรษฐกิจ โดยเฉพาะมิติดาน
เศรษฐกิจท่ีเนนการสรางรายไดและการมีงานทําท่ีเหมาะสมสําหรับผูสูงอายุ        
เพื่อยกระดับการจัดบริการและสวัสดิการทางสังคมในการคุมครอง สงเสริม          
และพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุแบบครบวงจร สามารถตอบสนองปญหาและ
ความตองการของผูสูงอายุและชุมชนได 

1. แนวคิด 

2. วัตถุประสงคการจัดตั้งศูนยฯ

สวนที่ 1

 2.1 เพ่ือสงเสริมใหผูสูงอายุไดมีสถานที่ในการจัดกิจกรรมและบริการ  
  เพ่ือการพัฒนาดานสังคม เศรษฐกิจ และสุขภาพผูสูงอายุและ
  สมาชิกอื่นๆ ในชุมชน   
         2.2 เพื่อเปนศูนยสงเสริมอาชีพ และจําหนายผลิตภัณฑผูสูงอายุ
         2.3 เพื่อเปนศูนยรวมการถายทอดภูมิปญญาของผูสูงอายุในชุมชน
         2.4 เพื่อเปนศูนยสงเสริมและสนับสนุนอาสาสมัครดูแลผูสูงอายุ
         2.5 เปนศูนยขอมูลผูสูงอายุในพื้นที่

ศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตและสงเสริมอาชีพผูสูงอายุ
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3. กลุมเปาหมาย

4. ประโยชนจากการจัดตั้งศูนยฯ

 กลุมเปาหมายที่ใชบริการในศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตและสงเสริมอาชีพ          
ผูสูงอายุ แบงเปน 2 กลุม ไดแก
 3.1 กลุมเปาหมายหลัก ไดแก ผูสูงอายุที่อาศัยอยูในชุมชนและพื้นท่ี
  ใหบริการศูนยฯ รวมไปถึงสมาชิกครอบครัวของผูสูงอายุและผูดูแล 
 3.2 กลุ มเปาหมายรอง ไดแก สมาชิกทุกวัยในชุมชน และสมาชิก
  กลุมองคกรตางๆ                             

 ผูสูงอายุ 
 1. การมีสวนรวมในกจิกรรมและเขารวมทางสงัคม ทาํใหผูสงูอายคุลายเหงา 
เกิดการแลกเปลี่ยน เรียนรู เปนการใชเวลาอยางเกิดประโยชน
 2. ผูสงูอายไุดรบัการเสรมิสรางภาวะทางรางกาย จติใจ สงัคม และสตปิญญา
 3. ผูสูงอายุเกิดความตระหนักตอคุณคาและศักยภาพของตนเอง 
 4.  ผูสูงอายุไดถายทอดความรูและภูมิปญญาใหสืบทอดตอไปในชุมชน
 5.  ผูสงูอายุไดฝกฝนเรียนรูทกัษะทางดานอาชีพ สามารถนาํไปประกอบอาชพี 
สรางงาน สรางรายได ชวยเหลือตนเองตอไป
 6.  ผูสูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
 องคกร/ชมรมผูสูงอายุ 
 1.  เพือ่เปนศนูยรวมใหผูสงูอาย ุสมาชกิชมรม องคกรเครอืขาย มสีถานที่ 
ในการดําเนินกิจกรรมตางๆ  
 2.  เพ่ือสงเสริมการจัดกิจกรรมสาํหรบัผูสงูอายุและชมุชนในรปูแบบใหม ๆ  
ซึง่ทาํใหเกดิการพฒันาความสามารถและทกัษะตามความสนใจ รวมทัง้สงเสรมิให
ผูสูงอายุเกิดการดูแลตนเอง ผูอื่น และชุมชน  
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 องคกรปกครองสวนทองถิ่น
 1.  เปนการยกระดบัและพัฒนารปูแบบการจัดบริการและสวัสดกิารสงัคม
เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ  
 2.  สงเสรมิการใหเกดิการระดมทรัพยากร และความรวมมอืจากหนวยงาน 
ทัง้ภายในและภายนอกใหมสีวนรวมในการจดักิจกรรมและบริการสําหรบัผูสงูอายุ
และเชื่อมโยงคนทุกวัยใหไดรับประโยชนจากการดําเนินงานศูนยฯ  

ตัวแบบ (Model) ศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิต
และสงเสริมอาชีพผูสูงอายุ

ชมรมผูสูงอายุ
หนวยงานภาครัฐ

ที่สนับสนุน

กลุมองคกรอื่นๆ 

ศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิต
และสงเสริมอาชีพ

ผูสูงอายุ

คณะกรรมการศูนยฯ

ชมรมผูสูงอายุ

สมาชิกและอาสาสมัคร

องคกรปกครองสวนทองถิ่น

กิจกรรมในศูนยฯ
1.  สงเสริมสุขภาพอนามัย 
2.  สนับสนุนการศึกษาและ
 การเรียนรูสําหรับผูสูงอายุ 
3. สงเสริมใหมีกิจกรรม
 ดานอาชีพ 
4. สงเสรมิการผลติ การจาํหนวย
 ผลิตภัณฑและการรับงาน
 ไปทําที่บาน 
5.  การถายทอดวัฒนธรรม 
 ภูมิปญญาทองถิ่น 
6.  กิจกรรมนันทนาการ 
 ประเพณี
7. จัดใหมีระบบฐานขอมูลของ
 ผูสูงอายุในพื้นที่    

กิจกรรมนอกศูนยฯ
1. การเยี่ยมบานผูสูงอายุ 
2. การเยี่ยมผูสูงอายุ
 ที่เจ็บปวย
3. ใหความชวยเหลือผูสูงอายุ
 ที่ถูกทอดทิ้ง เดือดรอน 
4. การถายทอดภูมิปญญา 
5. จิตอาสา
6. สรางความสัมพันธระหวาง
 วัยผูสูงอายุในพื้นที่    
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1. ดานอาคารสถานที่จัดตั้งศูนยฯ

2. การบริหารจัดการศูนยฯ

 1.1 ควรพิจารณาปรบัปรุงอาคารสถานท่ีทีม่ไิดใชประโยชนทีม่อียูในชุมชน
  เชน พืน้ทีใ่นองคการบริหารสวนตาํบล เทศบาล วดั มสัยดิ สถานีอนามัย 
  อาคารโรงเรียนหรือศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่ไมไดมีการใชงานแลว 
 1.2  หากจะมีการกอสรางที่ทําการศูนยฯ ขึ้นใหม ควรคํานึงถึงระยะทาง
  การเดินทาง ไป-มา สะดวก ไมหางจากชุมชน 
 1.3 มีการจัดสภาพแวดลอมใหเหมาะสมและปลอดภัยสําหรับผูสูงอายุ
  ภายในศูนยฯ 

สวนที่ 2

 กลไกการบรหิารจัดการศูนยฯ ใหดาํเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ ประกอบดวย  
 2.1 คณะกรรมการบริหารศูนยฯ
       องคประกอบของคณะกรรมการบริหารศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิต
และสงเสริมอาชีพ ไดแก 
   นายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนที่ปรึกษา 
  ประธานศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตและสงเสริมอาชีพผู สูงอายุ                      
   คัดเลือกจากประธานชมรมผูสูงอายุ 
  รองประธาน คัดเลือกจากผูแทนชมรมผูสูงอายุ
  ผูแทนผูสูงอายุ จํานวน 3 - 5 คน เปนกรรมการ 
  ผูแทนอาสาสมัคร จํานวน 1 - 2 คน เปนกรรมการ 
  กรรมการและเลขานุการ ใหคัดเลือกจากผูแทนองคกรปกครอง
   สวนทองถิ่นหรือผูสูงอายุ

ขอกําหนดของศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตและสงเสริมอาชีพผูสูงอายุ
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  โดยใหผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนผูลงนามในคําสั่ง
แตงตั้งอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการศูนยฯ มีดังนี้ 
  กําหนดแนวทางการดําเนินงาน
  จดัทําแผนปฏบิตังิาน โครงการ กจิกรรมของศนูยพฒันาคุณภาพ
   ชีวิตและสงเสริมอาชีพผูสูงอายุ   
  จัดทําระบบขอมูลผูสูงอายุในพื้นที่ 
  แสวงหาความรวมมือจากภาคี องคกรเครือขายในชุมชน
  สงเสริมและสนับสนุนใหเกิดการดําเนินงานศูนยฯ อยางตอเนื่อง
  ดําเนินการอื่น ๆ ตามที่เห็นสมควร เพื่อใหการดําเนินงานศูนยฯ 
   บรรลุวัตถุประสงค

 2.2 งบประมาณศูนยฯ 
          งบประมาณในการขับเคลื่อนการดําเนินงานศูนยฯ ไดแก
        2.2.1 การกอสรางหรือปรับปรุงอาคารสถานที่ 
        2.2.2  การจัดกิจกรรมเพื่อผูสูงอายุของศูนยฯ 
  นอกจากน้ียังสามารถขอรับการสนับสนุนจากกองทุนตางๆ เชน 
กองทนุผูสงูอาย ุกองทนุสงเสรมิการจดัสวัสดกิารสงัคม กองทุนสรางเสรมิสุขภาพ 
(สสส.) สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.) และรายไดจากแหลง              
ที่มาอ่ืน ๆ เชน การจําหนายผลิตภัณฑของศูนยฯ การจัดกิจกรรมระดมทุน 
กิจกรรมหารายได การบริจาค การเก็บเงินคาใชบริการ การใหเชาสถานที่จัดงาน 
รวมทั้งการสนับสนุนงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนตน
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 2.3 กลไกการดําเนินงาน
  แบงออกเปน 3 ระดับ ไดแก สวนกลาง สวนภูมิภาค ระดับพื้นที่
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 3.1 องคกรปกครองสวนทองถ่ิน มภีารกิจโดยตรงในการคุมครอง สงเสริม 
และพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุ อีกทั้งยังเปนกลไกสําคัญในการกําหนดนโยบาย       
และขับเคล่ือนงานผูสงูอายุในระดบัพ้ืนท่ี ซึง่นับวันจะตองดแูลผูสงูอายุทีม่จีาํนวน
เพิ่มขึ้น จึงเปนผูใหการกอตั้งและสนับสนุนโดยตรงในการจัดตั้งศูนยฯ รวมกับ
ชมรมผูสูงอายุ 

 3.2 ชมรมผูสูงอายุ 
        ชมรมผูสูงอายุ เปนการรวมกลุมของผูสูงอายุ เพ่ือทํากิจกรรมรวมกัน 
ปจจุบัน ชมรมผูสูงอายุมีจํานวนมากและกระจายอยูทุกพื้นที่ ชมรมผูสูงอายุจึงมี
บทบาทสําคัญในการรวมจัดตั้งศูนยฯ มีประสบการณในการบริหารจัดการงาน      
ผูสงูอายุในระดับชุมชน ชมรมผูสงูอายุทีเ่ขมแขง็จะมีสวนรวมในการบริหารจัดการ
ศูนยฯ ไดอยางมีประสิทธิภาพ  
                                                                                     
 3.3 ความรวมมือของหนวยงานในจังหวัดและพื้นที่  
     การจัดต้ังและดาํเนนิงานศนูยฯ จะตองไดรบัความรวมมอืจากหนวยงาน 
ในระดับพื้นที่ที่มีภารกิจเกี่ยวกับการใหการสนับสนุนกิจกรรมผูสูงอายุ ไดแก
   (1) หนวยงานดานสังคม ไดแก สาํนักงานพฒันาสงัคมและความมัน่คง
   ของมนุษยจงัหวัด ทาํหนาทีบ่รูณาการกบัหนวยงานของกระทรวง
   การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย และหนวยงาน
   ในระดับพื้นที่ สนับสนุนทรัพยากรในการจดัตั้งศูนยฯ ขับเคลื่อน
   การดําเนินงาน 
   (2)  หนวยงานดานสาธารณสุข ใหบรกิารผูสงูอายดุานสขุภาพอนามยั
   ซึง่มกีารจดับรกิารในโรงพยาบาลและในชุมชน เชน การตรวจโรค 
   การรักษาโรค การปองกันโรค การสงเสริมสุขภาพ

3. หนวยงานที่รวมดําเนินการ
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   (3) หนวยงานดานวัฒนธรรม มีภารกิจเกี่ยวกับการสนับสนุนการจัด
   กจิกรรมดานวฒันธรรม ประเพณี ศาสนา ไดแก วฒันธรรมจังหวดั
   (4) หนวยงานดานอาชีพและการมีงานทํา ไดแก สํานักงานแรงงาน
   จังหวัด สํานักงานจัดหางานจังหวัด สํานักงานพาณิชยจังหวัด 
   สํานักสงเสริมภูมิปญญาและวิสาหกิจชุมชน ศูนยและสถาบัน
   พัฒนาฝมือแรงงาน มีภารกิจในการใหบริการ ดานการฝกอาชีพ 
   การจัดหางานใหแกผูสงูอายุ การรวมกลุมประกอบอาชพี การสงเสริม
   ใหผูสูงอายุรับงานไปทําท่ีบาน การประกอบอาชีพอิสระของ
   ผูสูงอายุ การพฒัารูปแบบและผลิตภัณฑ เปนตน  
   (5) หนวยงานดานการศึกษา มีภารกิจในการสงเสริมสนับสนุน
   การศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย เชน กศน. 
   เนือ่งจากผูสงูอายมุคีวามตองการทีจ่ะเรียนรูสิง่ใหม ๆ  ตามความถนดั
   และความสนใจ 
  (6) สาขาสภาผูสูงอายุประจําจังหวัด เปนองคกรที่มีความสามารถ
   ในการดําเนินงานทั้งดานการบริหาร การแสวงหาแหลงทุน
   การขยายเครือขาย และการสรางความพึงพอใจแกสมาชิก 
   สามารถสงเสริมบทบาทของชมรมผูสูงอายุใหเขาไปดําเนินการ
   ศูนยฯ ได
  (7)  องคกรทางศาสนา องคกรชุมชน หรืออาสาสมัครทํางานดานสังคม 
   จะเปนเครือขายในการขับเคลื่อนใหเกิดกิจกรรมอยางตอเนื่อง                     
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 1.1 จดัประชุมหรือจัดเวทปีระชาคม เพ่ือเผยแพรแนวคดิและรูปแบบการ
จัดตั้งศูนยฯ พรอมทั้งรวมเสนอความเห็นในการจัดกิจกรรมของศูนย โดยใหเปน
ไปตามความตองการของผูสูงอายุ
 1.2 แตงตั้งคณะกรรมการบริหารศูนยฯ เพ่ือทําหนาท่ีในการกําหนด
แนวทางการดําเนินงาน การจัดทําแผนงาน โครงการ การแสวงหาความรวมมือ
จากภาคีองคกรเครือขายในชุมชน และการสงเสรมิ สนับสนนุใหการดาํเนนิงานศูนยฯ 
ตอเนื่อง การจัดหาสมาชิกจากชมรมผูสูงอายุในพื้นที่ การจัดหาสถานที่ตั้งศูนยฯ 
(กองสรางอาคารใหม หรือปรับปรุงอาคารเดิมที่มีอยูแลว) เปนตน ทั้งนี้การจัดทํา
แผนงาน โครงการ ใหจดัสงไปทีส่าํนกังานพัฒนาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย
จังหวัด เพื่อรวบรวมสงใหสวนกลาง
 1.3  จัดตั้งศูนยฯ และดําเนินกิจกรรม
 1.4  การติดตามและประเมนิผลการดาํเนนิงาน โดยสํานกังานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษยจังหวัด ติดตามความกาวหนาเปนระยะ

1. ขั้นตอนการดําเนินงาน

2. การจัดกิจกรรมและบริการ 

สวนที่ 3

 2.1 กาํหนดระเบยีบ ขอปฏบิตัทิีเ่กิดจากขอตกลงรวมกนั จากการประชุม
คณะกรรมการบริหารศูนยฯ  
 2.2 จัดทําแผนการดําเนินกิจกรรมประจําสัปดาห เดือน ป อยางตอเนื่อง 
สมํ่าเสมอ โดยใหบริการ ทั้งในศูนยฯ และนอกศูนยฯ เพื่อเปดโอกาสใหผูสูงอายุ
ทุกกลุม และสมาชิกทุกวัยในชุมชนไดเขารวมกิจกรรม 
 2.3 กําหนดเวลาเปด-ปด ทําการ

ขั้นตอนการจัดตั้งศูนยฯ
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 3.1 กิจกรรมภายในศูนยฯ ประกอบดวย
  (1) กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนยฯ ชมรมผูสูงอายุ 
หรือการปรึกษาหารือรวมกันของผูสูงอายุรวมกับชุมชน
  (2)  กิจกรรมดานสังคมและนันทนาการ กิจกรรมน้ีมีวัตถุประสงค         
เพือ่สรางสัมพนัธภาพทีด่ตีอกนั ผูสงูอายมุคีวามสามารถในการปรับตวัใหเขากบัผูอืน่ 
และพฒันาบคุลกิภาพ ทกัษะในการตดิตอสือ่สาร เสริมสรางการปรับตวัทางสังคม
ทาํใหจติใจของผูสงูอายใุหคลายเหงา ลกัษณะของกิจกรรม ไดแก การจดังานร่ืนเรงิ
และฉลองในโอกาสสําคัญ เชน วันเฉลิมพระชนมพรรษา วันสําคัญทางศาสนา 
นอกจากนั้นอาจมีการจัดกิจกรรมนันทนาการอื่นๆ เชน การลีลาศ การรองเพลง 
การเลนดนตรี เปนตน
  (3) กิจกรรมดานอาชีพ กิจกรรมน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อใหผูสูงอายุ        
ใชเวลาใหเกิดประโยชน โดยคํานึงถึงความถนัดและความสนใจ รวมทั้งศักยภาพ
ของผูสูงอายุแตละบุคคล มีวิทยากรซึ่งเปนจิตอาสา ผูสูงอายุที่มีความรู หรือ
วิทยากรจากหนวยงานภายนอกเปนผูฝกอบรม กิจกรรมดานอาชีพ ไดแก            
การจักสาน การปน แกะสลัก การทอผา การทําบายศรี ประดิษฐดอกไมจันทน 
งานฝมือตางๆ ซึ่งสามารถพัฒนาและตอยอดไปสูการประกอบอาชีพ การรับงาน
ไปทําที่บานของผูสูงอายุ การรวมกลุมเพื่อสรางงาน สรางรายไดที่ยั่งยืนใหกับ            
ผูสูงอายุ ครอบครวั และชุมชน
  ภายในศูนยฯ จัดใหมีมุมแสดงผลงานและมุมจําหนายผลิตภัณฑของ
ผูสงูอายุหรอืชมุชนใหกบัผูสนใจ โดยศูนยฯ ประสานความรวมมอืไป ยงัหนวยงาน
ที่เกี่ยวของเพื่อสงเสริมใหเกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ รวมทั้งจัดหาชองทางการ
จําหนายผลิตภัณฑ 

3. ประเภทกิจกรรม
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  (4) กิจกรรมสงเสริมสุขภาพอนามัย สามารถดําเนินงานรวมกับ         
โรงพยาบาล สงเสริมสุขภาพตําบล สถานีอนามัย โรงพยาบาล หนวยบริการ
ทางการแพทยตาง ๆ เพ่ือใหการดูแลสุขภาพทางดานรางกายท่ีเหมาะสมกับวัย 
สงผลใหสภาพจิตใจของผูสูงอายุดีขึ้น ไดแก การตรวจรางกาย การใหความรูใน
การปองกันโรคและส งเสริมสุขภาพทางช องปากและร างกายผู สูงอายุ                           
การรับประทานอาหารใหถูกสุขลักษณะ การใหความรูเร่ืองยาสมุนไพรพื้นบาน 
การออกกาํลงักายในรปูแบบตางๆ ตามความสนใจและความตองการของผูสงูอายุ 
เปนตน 
  ภายในศูนยฯ จัดใหมีมุมออกกําลังกาย มุมเลนกีฬา มุมใหความรู        
เร่ืองการดูแลรักษาสุขภาพ การสงเสริมดานโภชนาการ ติดตั้งอุปกรณ
กายภาพบําบัด เปนตน
  (5) กิจกรรมถายทอดวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น กอใหเกิด
อนุรกัษและสบืทอดศิลปะ วฒันธรรม และประเพณีทีม่อียูในชมุชน ซึง่แตกตางกนั 
ในแตละทองถิ่น หากชุมชนสามารถ สรางเอกลักษณและความแตกตางได             
จะเปนการสงเสริมใหศูนยฯ มีจุดเดน ผูสูงอายุที่ไดถายทอดภูมิปญญา จะเกิด   
ความภมูใิจในผลงาน มองเหน็คุณคาและความสาํคัญของตนเอง และชุมชนประจกัษ 
ในศักยภาพและพลังของผูสูงอายุ สงผลใหผู สูงอายุใชชีวิตอยูอยางมีคุณคา              
มีศักดิ์ศรี และมีความสุข    
  (6) กจิกรรมการจัดใหมรีะบบขอมลูของผูสงูอายุในพ้ืนที ่เพือ่ใหศนูยฯ 
มีขอมูลแสดงถึงระดับของคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ เพื่อนําไปสูการจัดทําแผนงาน 
โครงการ หรือกิจกรรมรองรับในการสงเสริมสวัสดิภาพและคุมครองพิทักษสิทธิ         
ผูสูงอายุและการประสานขอรับความชวยเหลือจากหนวยงานที่เกี่ยวของ
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  (7) กิจกรรมการใหคําปรึกษา หารือ และการชวยเหลือเกื้อกูล        
เปนลักษณะการใหบริการทางดานสังคม การสงเคราะห การชวยเหลือ และให 
คําปรึกษาแกผูสูงอายุที่ตกอยูในความทุกขและประสบปญหาในการดําเนินชีวิต  
มกีารประเมนิสภาพปญหา เพือ่แสวงหาแนวทางการใหความชวยเหลือท่ีเหมาะสม  
  (8) กิจกรรมท่ีสงเสริมศักยภาพการดําเนินงานของอาสาสมัครดูแล         
ผูสูงอายุ (เปนศูนยประสานงานอาสาสมัคร) เพ่ือสรางฐานของชุมชนใหเกิดการ
ดูแลชวยเหลือ คุมครอง และพิทักษสิทธิแกผูสูงอายุในระยะยาว ซึ่งภารกิจของ
อาสาสมัครดูแลผูสงูอายุ ครอบคลุมเร่ืองการดูแลชวยเหลือผูสูงอายุ การเฝาระวัง
และเตือนภยัทางสังคมสําหรบัผูสงูอายุ และการจดับรกิารและสวสัดกิารทางสงัคม
สําหรับผูสูงอายุ
    (9) กจิกรรมท่ีตอบสนองตามความตองการอ่ืนๆ ของผูสงูอายุ เปนตน

 3.2  กิจกรรมภายนอกศูนยฯ ประกอบดวย
  (1) กิจกรรมทางศาสนาและประเพณี
  (2) กิจกรรมการเยี่ยมบานผูสูงอายุ ผูสูงอายุที่เจ็บปวย อยูตามลําพัง 
ขาดผูดูแลการใหความชวยเหลือผูสูงอายุที่ถูกทอดทิ้ง เดือดรอน
  (3) กิจกรรมอาสาสมัครดูแลผูสูงอายุ ใหคําแนะนําในการดูแลรักษา
สุขภาพ ใหความรูที่จําเปนสําหรับผูสูงอายุ เปนอาสาสมัครเคลื่อนที่เย่ียมบาน         
ผูสงูอายุทีอ่ยูตดิเตียงรวมทัง้การใหบรกิารตามชุมชนตาง ๆ  เพือ่การดแูลชวยเหลอื
คุมครองและพัฒนาผูสูงอายุในดานตางๆ
  (4) การประสาน การเชื่อมโยง การดําเนินงานรวมกับกิจกรรมอื่น 
และวิธีการดําเนินงานอื่นๆ ที่จะเปนประโยชนตอผูสูงอายุในชุมชน
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4. การจัดเก็บขอมูลสําคัญเพื่อขับเคลื่อนการจัดกิจกรรม
 ศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตและสงเสริมอาชีพผูสูงอายุ

 การจัดเก็บขอมูลมีความสําคัญสําหรับการใชประโยชนเพ่ือการวางแผน 
การกําหนดแนวทางขับเคล่ือนการจัดกิจกรรมของศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตและ 
สงเสริมอาชีพผูสูงอายุ(ศพอส.) และการบูรณาการของหนวยงานท่ีเก่ียวของ          
เพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุในระดับชุมชน ขอมูลสําคัญท่ีควรมีการ        
จัดเก็บไวใน ศพอส. ประกอบดวย
 4.1 ขอมูลดานผูสูงอายุ ไดแก
  (1) ในพื้นที่ ศพอส. มีภูมิปญญาผูสูงอายุจํานวนกี่คน เปนภูมิปญญา
ดานใดบาง
    จัดทําทําเนียบรายชื่อผูสูงอายุที่เปนภูมิปญญา เชน ชื่ออายุ 
     ที่อยู มีภูมิปญญาดานใดเบอรโทรศัพทติดตอ และจัดเก็บ
     เปนขอมูลใน ศพอส.
  (2) ในพืน้ท่ี ศพอส. มผีูสงูอายทุีช่วยเหลือตัวเองได แตตองการผูดแูล
ในบางเวลา เชน ผูสูงอายุที่อยูคนเดียว ผูสูงอายุที่มีปญหาสุขภาพ มีความพิการ 
เจ็บปวย ตองการผูชวยทํากิจกรรมบางอยางที่จําเปน เชน การจัดยา การไปพบ
แพทยตามนัด รวมถึงการรับภาระดูแลหลานตามลําพังเปนตน
    จัดทําทะเบียนรายชื่อผูสูงอายุ อายุ ที่อยูเบอรโทรติดตอ 
     สภาพปญหาท่ีตองการการชวยเหลือ หรือดูแลในบางเวลา 
     และจัดเก็บเปนขอมูลใน ศพอส.สําหรับการวางแผนในการ
     จัดกิจกรรมและบริการรองรับ
  (3) ในพื้นที่ ศพอส. มีผู สูงอายุที่เปนผู ปวยติดเตียง ไมสามารถ          
ชวยเหลือตนเองได และตองการผูดูแลตลอดเวลา จํานวนกี่คน และอยูที่ใด
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5. การติดตามและรายงาน

    จัดทําทะเบียนรายชื่อผูสูงอายุ อายุ ที่อยูเบอรโทรติดตอ 
     สภาพปญหาท่ีตองการการชวยเหลือ หรือผูดแูล และจัดเก็บ
     เปนขอมูลใน ศพอส.สําหรับการวางแผนในการจัดกิจกรรม
     และบริการรองรับ
 4.2 ขอมูลดานอาชีพ
  ในพ้ืนที่ ศพอส. มีการรวมกลุมอาชีพจํานวนกี่กลุม ประกอบดวย          
กลุมอาชีพใดบาง รายช่ือผูติดตอและเบอรโทรศัพทเพ่ือติดตอประสานงาน           
แตละกลุมคือใครรวมทั้งรายชื่อสมาชิกในกลุมอาชีพที่มีอยูในชุมชน
    จดัทําทะเบียนรายช่ือกลุมอาชพี รายชือ่ผูตดิตอประสานงาน
     ของแตละกลุมพรอมเบอรโทรศัพท รวมทั้งรายชื่อและที่อยู
     ของสมาชิกในกลุมอาชีพที่มีอยูในชุมชนและจัดเก็บเปน
     ขอมูลใน ศพอส. สําหรับการวางแผนในการจัดกิจกรรม 
     การเปนศูนยสาธิตและจําหนายสินคาและผลิตภัณฑ 
     เพื่อเปนชองทางการเพิ่มรายไดใหผูสูงอายุและชุมชน
 4.3 ขอมูลดานอาสาสมัคร
  ในพืน้ท่ี ศพอส. มกีลุมอาสาสมัครเพ่ือผูสงูอายุจาํนวนกีก่ลุม ประกอบ
ดวยกลุมใดบาง และแตละกลุมมีจํานวนกี่คน 
    จัดทําทะเบียนรายชื่อกลุมอาสาสมัคร อายุ ที่อยู และเบอร
     โทรศัพทติดตอและจัดเก็บเปนขอมูลใน ศพอส.สําหรับเปน
     ผูประสานงาน ผูใหการชวยเหลือ ผูรวมวางแผนในการจัด
     กิจกรรมและการดูแลผูสูงอายุที่อยู ในชุมชน ตามสภาพ
     ปญหาและความตองการ

 สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด ติดตามและ
รายงานผลการดําเนินงานใหสวนกลาง รายไตรมาส และรายงานตามหลักเกณฑ
กองทุนผูสูงอายุ  
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ชื่อผูสูงอายุ นาย, นาง, นางสาว...............................นามสกุล..................................
บานเลขที่.............หมูที่………….... ตําบล........................อําเภอ..............จังหวัด.....................
1.  เพศ   1.  หญิง    2.  ชาย   
2.  อายุ ………………… ป
3.  การศึกษา 
 1. ไมไดรับการศึกษา 2. ประถมศึกษา
 3. มัธยมศึกษาตอนตน 4. มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
 5. อนุปริญญา/ ปวส. 6.  ปริญญาตรี
 7. สูงกวาปริญญาตรี
4. สถานภาพสมรส
 1.  โสด   2. สมรส   
 3. หมาย 4. หยาราง/แยกกันอยู
 5.  อื่น ๆ …………………………..   
 ในรอบปที่ผานมาผูสูงอายุไดรับการปฏิบัติ ดังตอไปน้ี หรือไม(ศพอส.สามารถเพิ่มขอ
คําถามไดตามความเหมาะสมในการใชขอมูล)
5. ทานไดรับการตรวจสุขภาพทั่วไปประจําป ใชหรือไม
 1. ใช    2. ไมใช  
 การตรวจสุขภาพประจําป  หมายถึง การตรวจรางกายโดยแพทยพยาบาล เจาหนาที่
โรงพยาบาล หรือ อสม. หรือ ไดรับบริการ ณ สถานบริการทางการแพทย  เชน โรงพยาบาล  
รพ.สต. ศูนยสาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.)  ศูนยบริการสาธารณสุข และการใหบริการ
ในพืน้ท่ี เพ่ือตรวจหาเบาหวาน ไขมนัในเสนเลอืด การวัดความดนัโลหิต ตรวจปสสาวะอจุจาระ 
ตรวจภายใน เปนตน 

แบบสํารวจคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ
ตามมาตรฐานการสงเสริมสวัสดิภาพและคุมครองพิทักษสิทธิผูสูงอายุ

(เพื่อนําขอมูลคุณภาพชีวิตผูสูงอายุมาใชประกอบการวางแผน 
การกําหนดกิจกรรมและบริการในพื้นที่ ศพอส.)
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6. ทานไดรับการดูแล รักษาเมื่อเจ็บปวย ใชหรือไม
 1. ใช    2.  ไมใช  
 การดูแลรักษาเมื่อเจ็บปวย หมายถึง การไดรับการดูแลรักษาดวยตนเองหรือการ            
ชวยเหลือจากญาติ คนใกลชิด อสม. อผส.  ในยามปวยไข เชน พาไปพบแพทย จัดหายาให
รับประทาน เปนตน

7.  ทานไดออกกําลังกายอยางนอยสัปดาหละ 3 วัน ใชหรือไม
 1. ใช    2. ไมใช  
 การออกกําลังกาย หมายถึง การเคล่ือนไหวออกแรง/ออกกําลัง จนรูสึกเหนื่อยพอ
ประมาณ อยางนอยสัปดาหละ 3 วัน วันละประมาณ  10–30 นาที

8. ทานอาศัยอยูในบานหลังเดียว/บริเวณเดียวกันกับบุตรหลาน  ใชหรือไม
 1. ใช    2. ไมใช  
 การอยูในบานหลังเดียว/บริเวณเดียวกันกับบุตรหลาน หมายถึง การพักอาศัยในบาน
หรือละแวกใกลเคียงที่บุตรหลานสามารถชวยเหลือดูแลไดสะดวก

9. ทานเคยถูกทํารายรางกายหรือถูกเอารัดเอาเปรียบ ใชหรือไม
 1.  ใช    2. ไมใช  
 การถูกทํารายรางกาย หรือถูกเอารัดเอาเปรียบ หมายถึง การถูกทุบตี ทรมานรางกาย 
ถูกหลอกลวงใหเสียทรัพยทั้งจากคนในครอบครัว ญาติหรือบุคคลอื่น

10. ภายในบานของทาน มีสิ่งอํานวยความสะดวกเหมาะสมและปลอดภัยอยางนอย            
 3 รายการใชหรือไม
  ราวจับ เชน ราวจับบันไดราวจับในหองนํ้าฯลฯ โถสวมแบบนั่งราบ
  ทางลาด   ทางเดินเขาบานระดับเดียวกัน  
  ประตูเลื่อน   อุปกรณเปดปดประตูแบบคันโยก    
  พื้นบานเปนระดับเดียวกัน
 1. ใช (ตอบ 3 รายการขึ้นไป) 2. ไมใช  
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11. ทานเคยเขารวมอบรม ศึกษา เรียนรู จากหนวยงาน องคกร หรือชมรมผูสูงอายุ
 ใชหรือไม
 1. ใช    2. ไมใช  
 การเขารวมอบรม ศกึษา เรียนรู หมายถึง การไดรบัความรูจากการเขารวมอบรม ศกึษา 
เรียนรู จากหนวยงาน องคกร หรือชมรมผูสูงอายุ เชน อบรมความรูดานสุขภาพ ดานอาชีพ 
เปนตน

12. ทานเคยรับทราบขอมูลขาวสารทั่วไปจากสื่อตาง ๆ ใชหรือไม
 1. ใช    2. ไมใช  
 การรับทราบขอมูลขาวสารทั่วไป หมายถึง ขาวสารที่ไดรับจาก วิทยุ โทรทัศน             
เสียงตามสาย ฯลฯ

13. ทานเคยรับทราบขอมูลดานสิทธิประโยชนของผูสูงอายุ ใชหรือไม
 1. ใช    2. ไมใช  
 การรับทราบขอมูลดานสิทธิประโยชน หมายถึง การไดรับขอมูลขาวสารที่เปนสิทธิ
ประโยชนของผูสูงอายุตามกฎหมาย เชน การไดรับเบี้ยยังชีพกองทุนผูสูงอายุ คาจัดการศพ 
ผูสูงอายุตามประเพณี การชวยเหลือคาโดยสารพาหนะ ฯลฯ ผานส่ือ หรือหนวยงานและ
องคกรตาง ๆ เชน แผนพับ สื่อบุคคล หอกระจายขาว วิทยุ หนังสือพิมพ โทรทัศน เปนตน 

14. ทานมีรายไดที่เพียงพอกับคาใชจายของตนเอง ใชหรือไม
 1. ใช    2. ไมใช  
 การมีรายไดที่เพียงพอกับคาใชจายของตนเอง หมายถึง การมีรายรับที่ครอบคลุม              
คาใชจายที่เปนของผูสูงอายุเองเทานั้น

15. ปจจุบัน ทานมีงานทําที่มีรายได ใชหรือไม
 1. ใช    2. ไมใช  
 การทํางานมีรายได หมายถึง การประกอบอาชีพตาง ๆ ที่สามารถมีรายได เชน รับจาง 
ปลูกผักขาย เกษตรกรรม เปนตน
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16. ปจจุบันทานมีเงินออม ใชหรือไม
 1. ใช    2. ไมใช  
 เงินออม หมายถึง การมีเงินเก็บไวใชยามจําเปน/ฉุกเฉิน หรือเงินที่สามารถนํามาใชจาย
ไดทันที เชน เงินฝาก เงินที่สะสมไว เปนตน

17. ทานไดปฏิบัติศาสนกิจตามศาสนาที่ทานนับถือใชหรือไม
 1. ใช    2. ไมใช  
 การประกอบกิจกรรมทางศาสนาอยางสม่ําเสมอ หมายถึง การปฏิบัติกิจกรรมทาง
ศาสนาที่นับถือไดตามที่ตองการ เชน ตักบาตร สวดมนตไหวพระ ละหมาด ไปโบสถ เปนตน 

18. ทานไดเขารวมกิจกรรมทางสังคม อยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง ใชหรือไม
 1. ใช    2. ไมใช  
 กิจกรรมทางสังคม หมายถึง การเขารวมงานประเพณี การพบปะสังสรรคกับผูคน              
ในชุมชน การเขารวมงานตาง ๆ  เชน งานแตงงาน งานขึ้นบานใหม และงานที่มีการรวมตัวกัน
ของคนหลายรุน เชน งานชมรมผูสูงอายุ งานรดนํ้าดําหัวผูสูงอายุหรือการประชุม อยางนอย
เดือนละ 1 ครั้ง

19. ทานไดใหคําแนะนํา หรือเปนที่ปรึกษาแกบุตรหลานหรอืบุคคลอื่น ใชหรือไม
 1. ใช    2. ไมใช  
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สรุป
เกณฑมาตรฐานการสงเสริมสวัสดิภาพและคุมครองพิทักษสิทธิผูสูงอายุ 

1. ดาน
 ความ
 มั่นคง
 ในชีวิต

2. ดาน 
 การ
 ศึกษา

3. ดาน 
 เศรษฐกิจ 

ดัชนี/
ขอกําหนด องคประกอบ เกณฑ ตัวชี้วัด

80

90

60

80

100

60

70

80

70

60
60

1. สุขภาพ

2.  ครอบครัวและ
 การอยูอาศัย
3. ความปลอดภัย   
 ในชีวิตและ
 ทรัพยสิน

4. การศึกษาและ
 การเรียนรู
5. การเขาถึง
 ขอมูลขาวสาร
6. การมีงานทํา
 และรายได

7. การมี
 หลักประกัน
 ดานการออม

1. รอยละของผูสูงอายุที่ไดรับการตรวจสุขภาพทั่วไป
 ประจําป
2.  รอยละของผูสูงอายุที่ไดรับการดูแล และรักษาโรค
 เมื่อเจ็บปวย
3.  รอยละของผูสูงอายุที่ออกกําลังกายอยางนอย
 สัปดาหละ 3 วัน
4. รอยละของผูสูงอายุที่อาศัยอยูกับครอบครัวหรือ
 ในบริเวณใกลเคียงกัน
5.  รอยละของผูสูงอายุที่ไมถูกเอารัดเอาเปรียบหรือ
 ถูกทํารายรางกายและจิตใจ
6.  รอยละของผูสูงอายุที่มสีิ่งอํานวยความสะดวก 
 เหมาะสมและปลอดภัยสําหรับผูสูงอายุ ภายในบาน
 และบริเวณบาน 
7.  รอยละของผูสูงอายุที่ไดเขารวมอบรม ศึกษา เรียนรู

8.  รอยละของผูสูงอายุที่รับทราบขอมูลขาวสารทั่วไป
 และขอมูลสิทธิประโยชนของผูสูงอายุ
9.  รอยละของผูสูงอายุที่มีรายไดเพียงพอกับคาใชจาย
 ของตนเอง
10. รอยละของผูสูงอายุมีงานทําและมีรายได
11. รอยละของผูสูงอายุที่มีเงินออม
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สรุป
เกณฑมาตรฐานการสงเสริมสวัสดิภาพและคุมครองพิทักษสิทธิผูสูงอายุ (ตอ)

ดัชนี/
ขอกําหนด องคประกอบ เกณฑ ตัวชี้วัด

4. ดาน    
 สังคม

8. การปฏิบัติ
 ศาสนกิจ
9. การมีสวนรวม
 ในกิจกรรม
 ทางสังคม
10. การเปนที่พึ่ง
 ทางจิตใจใหกับ
 คนวัยอื่น

12. รอยละของผูสูงอายุที่ไดปฏิบัติศาสนกิจตามศาสนา
 ที่นับถือ
13. รอยละของผูสูงอายุที่มีสวนรวมในกิจกรรมทางสังคม
 อยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง

14. รอยละของผูสูงอายุที่เปนที่พึ่งทางใจใหแกบุตรหลาน
 หรือบุคคลอื่น

70

80

90
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ภาคผนวก
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นางละเอียด  คลายสุบรรณ อายุ 87 ป 
สมาชิกศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตและสงเสริมอาชีพผูสูงอายุตําบลหนองลาน

อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

 “ความรูสกึทีไ่ดมาศนูยพฒันาคณุภาพชวีติและสงเสรมิอาชพีผูสงูอายุ 
ตําบลหนองลาน คือมีความสุขมากกวาอยูบาน มีเพ่ือนฝูงเยอะแยะ         
มองใครก็ยิ้มแยมแจมใส ชื่นใจกวาอยูบาน อยูบานหงอยเหงา            
เพราะอยูคนเดียว”



คูมือการดําเนินงานศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตและสงเสริมอาชีพผูสูงอายุ

23

 1. ลกัษณะโครงการท่ีจะไดรบัการพจิารณาตองเปนไปตามหลักเกณฑ ดงัน้ี
  (1) โครงการที่มีวัตถุประสงคและกระบวนการในการดําเนินงาน
   ชัดเจน มีผลตอการคุมครอง การสงเสริม และการสนับสนุน
   ผูสูงอายุหรือการดําเนินงานของกองทุน
  (2) โครงการที่สรางการมีสวนรวมของบุคคลหรือหนวยงานหรือ
   ประชาชนเกี่ยวกับการคุมครอง การสงเสริม และการสนับสนุน
   ผูสูงอายุ
  (3) โครงการของหนวยงานภาครัฐ ควรเปนโครงการใหมเรงดวน
   ที่ไมไดตั้งงบประมาณรองรับ และไมเปนโครงการตอเนื่อง
  (4) กรณีโครงการขององคกรภาคเอกชน หรือองคกรของผูสูงอายุ
   ตองไมไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากสวนราชการ และ
   แหลงทุนอื่น ๆ เวนแตกรณีที่ไดรับแตไมเพียงพอ
  (5) โครงการลักษณะอื่น ๆ ที่คณะกรรมการผูสูงอายุแหงชาติหรือ
   คณะกรรมการบรหิารกองทนุผูสงูอายุ เห็นสมควรใหการสนบัสนนุ

 2. กรอบวงเงินโครงการที่ใหการสนับสนุน
  โครงการขนาดเล็ก หมายถึง โครงการที่ขอสนับสนุนในวงเงิน
   ไมเกิน 50,000 บาท
  โครงการขนาดกลาง หมายถึง โครงการที่ขอสนับสนุนในวงเงิน
   เกิน 50,000 - 300,000 บาท
  โครงการขนาดใหญ หมายถึง โครงการที่ขอสนับสนุนในวงเงิน
   เกิน  300,000 บาทขึ้นไป

หลักเกณฑการขอรับการสนับสนุนจากกองทุนผูสูงอายุ
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 1. องคกรผูสูงอายุ/องคกรที่ทํางานดานผูสูงอายุ
  1.1 กรณีเปนหนวยงานภาครัฐ
   ตองเปนหนวยงานท่ีมีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการคุมครอง          
การสงเสริม และการสนับสนุนผูสูงอายุ รวมทั้งไดรับมอบหมายใหเปนหนวยงาน
รับผิดชอบในการดําเนินงานตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เร่ือง กําหนด      
หนวยงานรับผิดชอบในการดําเนินงานปฏิบัติตามพระราชบัญญัติผู สูงอายุ               
พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2547 หรือมีหนาที่ดําเนินการในการคุมครอง 
การสงเสริม และการสนบัสนนุผูสงูอายุตามประกาศของกระทรวงท่ีไดรบัมอบหมาย
  1.2 กรณีเปนองคกรภาคเอกชนหรือองคกรของผูสูงอายุ
   ตองเปนองคกรที่จดทะเบียนเปนนิติบุคคลหรือไดรับการ
รับรองเป นองคกรสาธารณประโยชนตามกฎหมายว าด วยการสงเสริม                               
การจัดสวัสดิการสังคม ซึ่งดําเนินกิจกรรมเก่ียวกับการคุมครอง การสงเสริม       
และการสนับสนุนผูสูงอายุอยางตอเนื่องไมนอยกวาหกเดือน
   หากเปนองคกรท่ีไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคล หรือไมได
รับรอง เปนองคกรสาธารณประโยชนตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการจัด
สวัสดิการสังคม จะตองดําเนินกิจกรรมเก่ียวกับการคุมครอง การสงเสริม และ  
การสนับสนุนผูสูงอายุตอเนื่องไมนอยกวา 1 ป และมีสวนราชการหรือหนวยงาน
ของรัฐ หรือองคกรของผู สูงอายที่จดทะเบียนเปนนิติบุคคล หรือองคกร
สาธารณประโยชนรับรองวาเปนองคกร ที่มีผลงานเกี่ยวกับการคุมครอง                 
การสงเสริม และการสนับสนุนผูสูงอายุ 
  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจาก www.olderfund.opp.go.th 

คุณสมบัติผูขอรับการสนับสนุนจากกองทุนผูสูงอายุ
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สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1.1 ชื่อโครงการ  (ภาษาไทย)
 โครงการศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตและสงเสริมอาชีพผูสูงอายุ  ป  .............  
 ตําบล ....................... อําเภอ ............................ จังหวัด............................           
 ชื่อโครงการ  (ภาษาอังกฤษ)  ถามี
1.2 องคกรทีเ่สนอโครงการ  (ชือ่ชมรมผูสงูอาย ุทีม่มีติเหน็ชอบจากคณะกรรมการ
 ศูนยฯใหยื่นแบบเสนอโครงการ) ................................................................
1.3 องคกรของทานจัดอยูในประเภทองคกรใด (เลือกเพียง 1 ขอ)
 องคกรเอกชน  มูลนิธิ
 องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  เชน  องคการบริหารสวนจังหวัด  เทศบาล  
  องคการบริหารสวนตําบล
 องคกร/ชมรมของผูสูงอายุ
 อื่น  ๆ  ระบุ.........................................................................................

แบบเสนอโครงการขอรับการสนับสนุนจากกองทุนผูสูงอายุ
โครงการศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตและสงเสริมอาชีพผูสูงอายุ   

แบบเสนอโครงการขอรับการสนับสนุนจากกองทุนผูสูงอายุ  ประจําป...........
สํานักสงเสริมและพิทักษผูสูงอายุ

สํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ
เด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส คนพิการ และผูสูงอายุ

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

 สวนที่ 1 
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1.4 รายชื่อคณะกรรมการ/ตําแหนง
 หวัหนาองคกร.............(ประธานชมรมผูสงูอาย)ุ..........................................
 กรรมการ........(กรรมการชมรมผูสูงอายุ)....ตําแหนง...................................
 กรรมการ....................................................ตําแหนง..................................
 กรรมการ....................................................ตําแหนง..................................
 กรรมการ....................................................ตําแหนง..................................
1.5 ทีต่ั้งสํานักงาน................(ทีต่ั้งของชมรมผูสูงอายุ พรอมแผนท่ี)………....……
 ………………………………............................................................................….
1.6 ปทีจ่ดทะเบยีนกอต้ังองคกรหรือปทีเ่ร่ิมดําเนินการ (ปทีก่อต้ังชมรมผูสงูอายุ)
 ............................
1.7 ผูรับผิดชอบโครงการ
 ชือ่ ............................   (ชือ่ผูรบัผิดชอบโครงการท่ีลงรายมือช่ือในคํารับรอง) 
 ตําแหนง ....................................................................................................
 ที่อยู ...........................................................................................................
 โทรศัพท ....................................................................................................
 กรณีติดตอผูรับผิดชอบโครงการไมได ขอใหติดตอ
 ชื่อ ...........................................................  (พิจารณาตามความเหมาะสม) 
 ตาํแหนง .................................................................................................... 
 ที่อยู ...........................................................................................................
 โทรศัพท ....................................................................................................
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1.8 วัตถุประสงคขององคกร
 (วัตถุประสงคของชมรมผูสูงอายุ ตามขอ1.2)            
 ....................................................................................................................
 ....................................................................................................................
 ....................................................................................................................
 ....................................................................................................................
1.9 กิจกรรมหรือโครงการที่องคกรดําเนินการอยูในปจจุบัน  (โดยสรุป)
 (กิจกรรมหรือโครงการที่ชมรมผูสูงอายุ ตามขอ1.2 ที่มีการดําเนินงาน
 อยูในปจจุบัน สรุปเปนขอๆ)  
 ....................................................................................................................
 ....................................................................................................................
 ....................................................................................................................
 ....................................................................................................................

1.10 ผลงานในรอบ 1 ป ที่ผานมา (โดยสรุป)
 (ผลงานของชมรมผูสูงอายุ ตามขอ1.2 ที่มีการดําเนินงานในป 2556 
 สรุปเปนขอๆ)   
 ....................................................................................................................
 ....................................................................................................................
 ....................................................................................................................
 ....................................................................................................................
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สวนที่ 2 รายละเอียดขอมูลโครงการขอรับการสนับสนุนเงินกองทุน
2.1 ชื่อโครงการ โครงการศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตและสงเสริมอาชีพผูสูงอายุ 
 ป ............ ตําบล................. อําเภอ.................... จังหวัด...........................  
2.2 ประเภทโครงการ
 โครงการขนาดเล็ก  วงเงินไมเกิน 50,000 บาท
 โครงการขนาดกลาง วงเงิน 50,000 ถึง 300,000 บาท
 โครงการขนาดใหญ  วงเงินเกิน 300,000 บาท ขึ้นไป
2.3 หลักการและเหตุผล (คําอธิบาย : โครงการควรแสดงขอมูลสภาพปญหา 
 หรือขอเท็จจริงท่ีเกิดข้ึนในชุมชนหรือพ้ืนท่ี ๆ จะทําโครงการ  และระบุ
 ใหชัดเจนวา เหตุใดจึงจัดทําโครงการนี้ อางอิงถึงหลักการหรือเหตุผล
 ใหชัดเจนกระชบั)
 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย เปนเจาภาพหลัก          
รวมกับกระทรวงมหาดไทย และสมาคมสภาผูสูงอายุแหงประเทศไทยฯ ในการ
ดาํเนนิการจัดตัง้ศูนยพฒันาคณุภาพชวีติและสงเสรมิอาชพีผูสงูอาย ุตัง้แตป 2556 
เปนตนมา โดยสนับสนุนการจัดกจิกรรมดานตางๆ อยางครอบคลุม ประกอบดวย 
กิจกรรมการสงเสริมสุขภาพ การสนับสนุนการศึกษาและการเรียนรูสําหรับ            
ผูสูงอายุ การสงเสริมกิจกรรมดานอาชีพ การสงเสริมการผลิตและการจําหนาย

แบบเสนอโครงการขอรับการสนับสนุนจากกองทุนผูสูงอายุ ประจําป............
สํานักสงเสริมและพิทักษผูสูงอายุ

สํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ
เด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส คนพิการ และผูสูงอายุ

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

 สวนที่ 2
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ผลิตภัณฑ การถายทอดวฒันธรรม ภมูปิญญาทองถิน่ กจิกรรมนนัทนาการ ศาสนา 
ประเพณี การจัดระบบฐานขอมูลผู สูงอายุในพื้นที่ รวมทั้งเปนศูนยสงเสริม
สนับสนุนการปฏิบัติงานของอาสาสมัครจิตอาสา โดยภายในศูนยฯ จะมีบุคลากร
เพื่อประสานงานและดูแลประจําศูนยฯ และมีกลไกคณะกรรมการศูนยฯ โดยให
ชมรมผูสูงอายุมีสวนรวมเปนคณะกรรมการฯและสมาชิกศูนยฯ และกระทรวง         
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย มีเปาหมายในการสงเสริมใหมีการ         
จัดตั้งศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตและสงเสริมอาชีพ รวม 878 แหง ใน 76 จังหวัด 
และขยายผลในปตอไป 
 ศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตและสงเสริมอาชีพผูสูงอายุตําบล (ระบุชื่อตําบล)   
.............................. ไดทําการสํารวจความตองการของผูสูงอายุในชุมชน พบวา    
(สถานการณในพ้ืนท่ี โดยสถานการณที่ระบุตองสอดคลองกับ วัตถุประสงค 
กิจกรรม และผลที่คาดวาจะไดรับของโครงการ) ..................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
ดังน้ัน หากมีการดําเนินกิจกรรมดานตางๆ ภายใตโครงการศูนยพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและสงเสริมอาชีพผูสูงอายุ จะเปนการสงเสริมใหผูสูงอายุเกิดการรวมกลุม
ของผูสงูอายใุนรปูแบบของชมรมผูสงูอาย ุอบรมใหความรูการใชชวีติในวยัสงูอายุ
และหลังเกษียณอายุ การเตรียมความพรอมใหประชากรท้ังในดานการเงิน          
การสงเสริมสุขภาพทั้งสุขภาพกาย สุขภาพจิต สภาพแวดลอมและที่อยูอาศัย        
ที่ปลอดภัย การถายทอดภูมิปญญา เพื่อใหผูสูงอายุไดรับการดูแลและสงเสริม
อาชีพที่ครบวงจรสามารถพึ่งตนเองไดตลอดจนดําเนินชีวิตไดอยางเหมาะสม
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2.4  วัตถุประสงค (ระบุเฉพาะวัตถุประสงคขอที่สอดคลองกับหลักการและ
 เหตุผล และกิจกรรมที่จะทํา)
 1) เพ่ือสงเสริมการจดักิจกรรมของชมรมผูสูงอายุ ใหผูสูงอายุไดมีสถานที่
  ในการจัดกิจกรรมและบริการ 
 2)  เพ่ือสงเสรมิดานอาชพีและการถายทอดภมูปิญญาของผูสงูอายใุนชุมชน 
 3)  เพื่อสงเสริมใหผูสูงอายุไดรับการพัฒนาดานสุขภาพกาย จิตใจ และ
  สังคม และภูมิปญญา 
 4)  เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานของอาสาสมัครใหผูสูงอายุ 
2.5 กลุมเปาหมาย  
 2.5.1 ผูสูงอายุในพื้นที่ตําบล .........................
 2.5.2 จํานวนผูเขารวมกิจกรรมตามแผนท้ังหมด (ไมนับกลุมที่ซํ้ากัน)             
   .................คน   
2.6  พื้นที่ดําเนินงาน
 ศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตและสงเสริมอาชีพผูสูงอายุ 
 ตําบล .................................... อําเภอ ..............................................
2.7 ระยะเวลาดําเนินโครงการ 
 เริ่มตนเดือน .................................. สิ้นสุดเดือน ..................................
2.8  วิธีการดําเนินงาน
 (คาํอธบิาย : วธิกีารดําเนนิการ แสดงถึงรายละเอยีดกจิกรรมและกระบวนการ
 ปฏิบัติงานที่สอดคลองกับวัตถุประสงค  มีการกําหนดระยะเวลาของแตละ
 กิจกรรมที่สมเหตสุมผล  และควรมีกิจกรรมตอเนื่อง  หากเปนโครงการที่มี
 การฝกอบรม ดูงาน จะตองมีกิจกรรมตอเนื่องที่จะสงผลตอการคุมครอง  
 การสงเสริม  และการสนับสนุนผูสูงอายุ  และมีกําหนดการการฝกอบรม  
 หัวขอที่จะฝกอบรม)
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 การเขยีนวธิดีาํเนนิการ ใหแจกแจงดงันี ้ 1)  ขัน้เตรยีมการ  2)  ขัน้ดาํเนนิงาน  
 3)  กิจกรรมที่จะดําเนินงานตามโครงการ
 ....................................................................................................................
 ....................................................................................................................
 ....................................................................................................................
 ....................................................................................................................
 ....................................................................................................................
 ....................................................................................................................
 ....................................................................................................................
2.9 งบประมาณโครงการ
 (คําอธิบาย : ควรแจกแจงงบประมาณในแตละรายการใหชัดเจน และ
 สอดคลองกับกิจกรรม โดยคํานึงถึงหลักประหยัด และสมเหตุสมผล) 
 งบประมาณรวม                ...................... บาท
 จํานวนงบที่ตองการสนับสนุนจากกองทุนผูสูงอายุ    ...................... บาท
 งบประมาณสมทบจากองคกรที่เสนอโครงการ       ...................... บาท
 รายการคาใชจายโดยสรุป  
  1. กจิกรรมที่ 1 อบรมใหความรูดานตางๆ  ...................... บาท
 2.  กิจกรรมที่ 2 ฝกอาชีพ ..........................  ...................... บาท
 3.  กิจกรรมที่ 3 ถายทอดวัฒนธรรมภูมิปญญาทองถิ่น ...................... บาท
 4.  กิจกรรมที่ 4 นันทนาการ   ...................... บาท
  (รายละเอียดตามแผนการดําเนนิงานโครงการศูนยพฒันาคุณภาพชีวติ
และสงเสริมอาชีพผูสูงอายุที่แนบมาดวย) 



32

คูมือการดําเนินงานศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตและสงเสริมอาชีพผูสูงอายุ

แผนการดําเนินงานโครงการศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตและสงเสริมอาชีพผูสูงอายุ 
ปงบประมาณ ................

ศูนย..................................... ตําบล ......................... อําเภอ....................... 
จังหวัด..................................................

กิจกรรมที่ดําเนินการ
ในโครงการ

จํานวน
กลุมเปาหมาย

รายการคาใชจาย
(แจกแจงรายละเอียด

ทุกรายการ)
ระยะ
เวลา

จํานวน
เงินรวม หมายเหตุ

กิจกรรมที่ 1 อบรม
ใหความรูดานตางๆ
.................................
.................................

กิจกรรมที่ 2 
ฝกอาชีพ 
.................................
.................................

กิจกรรมที่ 3 
ถายทอดวัฒนธรรม
ภูมิปญญาทองถิ่น
.................................
.................................

กิจกรรมที่ 4 
นันทนาการ
.................................
.................................

    รวมทั้งสิ้น

หมายเหตุ 1.  ระบุกิจกรรมที่สอดคลองกับหลักการและเหตุผล และวัตถุประสงคของโครงการ
              2.  แนบกําหนดการพรอมรายชื่อวิทยากร
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ไดเสนอโครงการเดียวกันนี้เพื่อรับการสนับสนุนจากแหลงทุนอื่นหรือไม
 ไม  เสนอแหลงทุนอื่นดวย คือ..........................................
 ชือ่แหลงทุนอ่ืน............................................จาํนวนเงนิ.......................  บาท
 หมายเหตุ ในกรณีที่ทานสงโครงการเดียวกันเพื่อขอรับการสนับสนุนจาก
 แหลงทุนอ่ืนๆ นอกจากกองทุนผูสูงอายุ ไมวาเมื่อใด ขอใหทานเปดเผย
 ขอมูลนี้ตอกองทุนผูสูงอายุดวย  หากทานไมแสดงขอมูลดังกลาว กองทุน
 ผูสูงอายุ สงวนสิทธ์ิที่จะระงับการสนับสนุนโครงการของทาน/หนวยงาน
 ของทานทุกโครงการ
2.10 การประเมินผล (คําอธิบาย : จะวัดความสําเร็จของกิจกรรมแตละอยาง
 อยางไร  และจะทําชวงใดของการดําเนินงาน)
 โครงการนี้จะประเมินผล
 ครั้งที่ 1 รายงานภายในระยะเวลาครึ่งหนึ่งของระยะการดําเนินโครงการ
 คร้ังท่ี 2 รายงานภายใน 30 วนันับแตวนัเสรจ็ส้ินโครงการ โดยพจิารณาจาก
 1. แบบสอบถามความพึงพอใจของผูใชบริการศูนยฯ
 2. แบบรายงานผลการดําเนินงาน (ของกองทุนผูสูงอายุ) 
2.11 ผลที่คาดวาจะไดรับ (คําอธิบาย : แสดงผลที่จะเกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรม 
 หลังเสร็จสิ้นโครงการ)
 1. ผูสงูอายุมโีอกาสไดแลกเปลีย่นเรียนรูประสบการณรวมกลุมทํากิจกรรม
  ที่เปนประโยชนตอตนเองและสวนรวม 
       2. ผูสูงอายุไดรับการฝกอาชีพและนําความรูไปประกอบอาชีพ มีรายได
  ชวยเหลือตนเองได 
 3.  ผูสูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งกายและทางจิตใจ
หมายเหตุ ระบุผลที่คาดวาจะไดรับที่สอดคลองกับวัตถุประสงค
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 เพ่ือประโยชนตอการพิจารณาโครงการของทาน กรุณาตรวจสอบความ
 ครบถวนสมบูรณของเอกสารที่กําหนดใหจัดสงทุกรายการ โดยทํา
 เคร่ืองหมาย   หนาหัวขอเอกสารทีท่านจัดสงมา พรอมกับแนบรายละเอียด  
 ดังนี้
 1. เอกสารโครงการ 2 ชดุ พรอมแผนดสิก 1 แผน (ถาม)ี โดยแตละชดุ
  ประกอบดวย
  รายละเอียดโครงการตามแบบฟอรมเสนอโครงการ
  คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารศูนยฯ (ระดับพื้นที่)
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนยฯ (ระดับพื้นที่)
    มีมติวา
    (ก) ไดมอบหมายใหชมรมใดเปนผูแทนของบประมาณสนับสนุน
     การจัดกิจกรรม ภายใตโครงการศูนย จากกองทุนผูสูงอายุ
    (ข) เห็นชอบแผนการจัดกิจกรรมของศูนย
 2.   เอกสารประกอบการพิจารณาโครงการอยางละ  2  ชุด
  ประวัติองคกร/หนวยงานของทานโดยสังเขป
  ประวตัผิลงานของผูเสนอโครงการ  หรอืผูรบัผดิชอบโครงการโดยยอ
  โครงสรางทีมงานในการบริหารจัดการโครงการ
  ภาระหนาที่หลักขององคกรและผลการดําเนินงานโดยสังเขป
  แผนที่องคกรของทาน
  แผนที่ของพื้นที่ดําเนินงาน
  อืน่  ๆ   (ทีเ่ปนประโยชนตอการพจิารณาโครงการ).............................
    ....................................................................................................
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 3. แนบเอกสารเพิ่มเติมอยางละ 2 ชุด ดังนี้
  (ก) เอกสารการจดทะเบียนเปนนิติบุคคลหรือในกรณีที่ไมเปน
     นิติบุคคล ตองมีหนังสือรับรองจากองคกรนิติบุคคลหรือ
     หนวยงานของรัฐ
  (ข) สาํเนาใบรับรองการขึน้ทะเบียนเปนองคกรสาธารณประโยชน  
     (ถามี)
  (ค)  สําเนาตราสารหรือระเบียบขอบังคับ
  (ง) รายช่ือบุคคลท่ีประกอบเปนคณะกรรมการบริหารองคกร
     และเจาหนาที่ประจําสํานักงานหรือโครงการ
  (จ) ผลงานในรอบปที่ผานมา
  (ฉ) งบดุลหรือแสดงรายรับ/จายสําหรับรอบปที่ผานมา
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 ขาพเจารับรองวา ขอมูลท่ีแนบโครงการนี้เปนจริง และตกลงวาจะรักษา  
และปฏิบัติตามรายละเอียดในเงื่อนไขทุกประการ หากโครงการน้ีไดรับการ
สนับสนุนและขอยืนยันวา
  ไมไดขอทุนซํ้าซอนจากแหลงทุนอื่น
  ขอจากแหลงทุนอื่นดวย

 ชื่อหัวหนาองคกร...................(ชื่อประธานชมรมผูสูงอายุตามขอ1.4)........ 
 ตําแหนง......................................................................................................
 ลายมือชื่อ...................................................................................................       
 วันที่............................................................................................................

 ผูรับผิดชอบโครงการ................(ชื่อผูรับผิดชอบโครงการตามขอ1.7)........ 
 ตําแหนง.....................................................................................................
 ลายมือชื่อ...................................................................................................       
 วันที่............................................................................................................

 พยาน......................................................................................................... 
 ตําแหนง.....................................................................................................
 ลายมือชื่อ...................................................................................................       
 วันท่ี...........................................................................................................

คํารับรอง
 สวนที่ 3



คูมือการดําเนินงานศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตและสงเสริมอาชีพผูสูงอายุ

37

หมายเหตุ กรณีที่โครงการไดรับการอนุมัติเงินสนับสนุนโครงการจากกองทุน             
ผูสูงอายุ จะตองรายงานผลการปฏิบัติงานและการใชจายเงินกองทุนผูสูงอายุ          
ตามแบบฟอรมโครงการ 2  ที่กําหนด  การรายงานผลมีหลักเกณฑดังนี้
 - โครงการระยะสั้น  (ระยะเวลาการดําเนินโครงการไมเกิน 180 วัน)  
  รายงานภายใน 30 วัน  นับแตวันเสร็จสิ้นโครงการ
 - โครงการระยะยาว  (ระยะเวลาการดําเนินโครงการเกิน 180 วัน) 
  ครัง้ที ่1 รายงานภายในระยะเวลาคร่ึงหน่ึงของระยะการดําเนินโครงการ
  ครั้งที่ 2 รายงานภายใน 30 วันนับแตวันเสร็จสิ้นโครงการ
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ขอมูลองคกร  องคกร........................................(1)............................................
    ผูประสานงาน.................................(2)........................................
    หมายเลขโทรศัพทติดตอ.........................(2)...............................
ขอมูลโครงการ โครงการท่ีไดรบัการสนับสนนุ.........................(3)........................
    พื้นที่ดําเนินการ............................. (4)........................................
    กลุมเปาหมาย................(5).................จาํนวน.............(5)........คน
    รายการ.........................................(6)..........................................
    วงเงิน.................................(7).................................บาท
 ขาพเจา (นาย,นาง,นางสาว) …………………………………… ในฐานะผูรบัผดิชอบ 
โครงการขอยืนยันการขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนผู สูงอายุประจําป                  
งบประมาณ...........................................................................................................
คร้ังท่ี......./..........ในโครงการ.....................................(3).......................................
วงเงิน........................................................(7).................................................บาท
เริ่มโครงการเมื่อวันที่…เดือน …………พ.ศ. ….... 
สิ้นสุดโครงการวันที่.…เดือน……….…..พ.ศ. .……
รวมเปนระยะเวลา………………......................……

       ลงชื่อ...................(8)............ผูยืนยัน
       ตําแหนง...........................................
        ........../................/..............

แบบยืนยันขององคกรที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนผูสูงอายุ
ปงบประมาณ..................................
ครั้งที่......................../..................

 สวนที่ 4
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(1)  หมายถึง  ชื่อองคกรที่ไดรับการสนับสนุนจากกองทุนผูสูงอายุ
(2)  หมายถึง  รายชือ่เจาหนาทีผู่ประสานงานใหขอมลูในกรณีทีจ่าํเปนตองมกีาร
    ขออนุมัติเพิ่มเติม พรอมหมายเลขโทรศัพทที่สามารถติดตอได
(3)  หมายถึง  ชื่อโครงการที่ไดรับการสนับสนุน
(4)  หมายถึง  สถานที่ในการดําเนินงานตามโครงการ
(5)  หมายถึง  ระบุกลุมเปาหมายและจํานวนเปาหมายที่ดําเนินการตามวงเงิน
    ท่ีไดรับการสนับสนุน 
(6)  หมายถึง  รายละเอียดคาใชจายที่ไดรับการสนับสนุน
(7)  หมายถึง  จํานวนเงินที่ไดรับการสนับสนุน
(8)  หมายถึง  ลงลายมอืช่ือและตําแหนงของหัวหนาองคกรทีไ่ดรบัการสนบัสนนุ
    หรือผูที่ไดรับมอบหมาย

คําอธิบายการกรอกแบบยืนยันขององคกรที่ขอรับการสนับสนุน
จากกองทุนผูสูงอายุ

หมายเหตุ กรณีที่โครงการไดรับการอนุมัติเงินสนับสนุนโครงการจากกองทุน             
ผูสูงอายุ จะตองรายงานผลการปฏิบัติงานและการใชจายเงินกองทุนผูสูงอายุ          
ตามแบบฟอรมโครงการ 2  ที่กําหนด  การรายงานผลมีหลักเกณฑดังนี้
 - โครงการระยะสั้น  (ระยะเวลาการดําเนินโครงการไมเกิน 180 วัน) 
  รายงานภายใน 30 วัน  นับแตวันเสร็จสิ้นโครงการ
 - โครงการระยะยาว  (ระยะเวลาการดําเนินโครงการเกิน 180 วัน) 
  ครัง้ที ่1 รายงานภายในระยะเวลาคร่ึงหน่ึงของระยะการดําเนินโครงการ
  ครั้งที่ 2 รายงานภายใน 30 วันนับแตวันเสร็จสิ้นโครงการ
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 โครงการระยะสั้น (ระยะเวลาการดําเนินโครงการไมเกิน 180 วัน) 
  รายงานภายใน 30 วัน นับแตวันเสร็จสิ้นโครงการ
 โครงการระยะยาว  (ระยะเวลาการดําเนินโครงการเกิน 180 วัน) 
  เริ่มโครงการ วันที่........เดือน.......................... พ.ศ. ....................
  สิ้นสุดโครงการ วันที่........เดือน.......................... พ.ศ. ....................
  ครั้งที่ 1 รายงานภายในระยะเวลาครึ่งหนึ่งของระยะการดําเนิน
    โครงการ
  ครั้งที่ 2 รายงานภายใน 30 วันนับแตวันเสร็จสิ้นโครงการ
1.   ชื่อองคกร....................................................................................................
 ชือ่หวัหนาองคกร....................................ตาํแหนง.......................................
 ทีต่ัง้สํานักงาน...............................................................................................
 โทรศัพท..................................................โทรสาร.......................................
 e – mail.....................................................................................................
2. ชือ่โครงการทีไ่ดรบัเงนิกองทุน......................................................................
 งบประมาณที่เสนอขอ ....................................................................... บาท
 จํานวนเงินที่ไดรับอนุมัติ .................................................................... บาท
 พืน้ท่ีดําเนินการ...........................................................................................
 ผูรบัผิดชอบโครงการ......................................................................................
 เบอรโทรศัพทที่ติดตอได.............................................................................

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานและการใชจายเงินกองทุนผูสูงอายุ  
ประจําป…..................

 สวนที่ 5
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3. แผนการดําเนินงานตามโครงการที่ไดรับอนุมัติเงิน 
 (คําอธิบาย : รายงานกิจกรรมตั้งแตเริ่มดําเนินโครงการจนถึงสิ้นสุดการ
 ดําเนินการ)
 ....................................................................................................................
 ....................................................................................................................
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ
 ....................................................................................................................
 ประเภท/จํานวนกลุมเปาหมาย
 ....................................................................................................................
  เกณฑที่ใชในการประเมินผลจากการดําเนินโครงการ
 ....................................................................................................................
 ผูประเมินผลโครงการ  (ชื่อหนวยงานหรือชื่อบุคคล)
 ....................................................................................................................
4.  ผลการดําเนินโครงการที่ไดรับการสนับสนุน
 ....................................................................................................................
 ....................................................................................................................
 ....................................................................................................................
5.   ปญหาอุปสรรคและวิธีการแกไขปญหาจากการดําเนินการ
 ....................................................................................................................
 ....................................................................................................................
 ....................................................................................................................
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6.  ขอเสนอแนะ 
 ....................................................................................................................
 ....................................................................................................................
 ....................................................................................................................

                  ลงช่ือ.........................................................ผูรายงาน
                    (..............................................................)
                      ตําแหนง.................................................................
                    วัน/เดือน/ป……………..............………

 ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจากเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานกองทุนผูสูงอายุ : 
สาํนักสงเสรมิและพทิกัษผูสงูอายุ / สาํนักงานพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย 
จังหวดั (แลวแตกรณี)
 ....................................................................................................................
 ....................................................................................................................
 ....................................................................................................................
 ....................................................................................................................

                ลงช่ือ.........................................................ผูรายงาน
                    (..............................................................)
                      ตําแหนง.................................................................
                    วัน/เดือน/ป……………..............………
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 สวนที่ 6

** หมายเหตุ ตองแนบเอกสารหลักฐานประกอบการใชจายเงินที่เปนตนฉบับ ไดแก 
   1. ใบสําคัญรับเงิน และ/หรือใบเสร็จรับเงิน 
   2. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนผูรับเงินที่รับรองสําเนาถูกตอง
   3. ใบลงทะเบียนรายชื่อผูเขารวมกิจกรรม 
   4. รูปถายการดําเนินกิจกรรม 
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คูมือการดําเนินงานศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตและสงเสริมอาชีพผูสูงอายุ

นางระรินทิพย  ศิโรรัตน   ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพ
 และพิทักษเด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส 
 และผูสูงอายุ
นายเสรีย  วชิรถาวรชัย  รองผูอาํนวยการสาํนกังานสงเสรมิสวสัดภิาพ
 และพิทักษเด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส 
 และผูสูงอายุ

ที่ปรึกษา  

คณะผูจัดทํา

จัดพิมพโดย  

ที่อยู

นางสนุทรี  พัวเวส   ผูอาํนวยการสาํนกัสงเสริมและพิทกัษผูสงูอายุ 
นางสาวศิริวรรณ  อรุณฑิพยไพฑูรย  ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานผูสูงอายุ 
นางสาวสุนันทนา  จันทนยิ่งยง   ผูอาํนวยการกลุมการสงเสรมิศกัยภาพผูสงูอายุ 
นางปราณี  ประทุมมา   นักสังคมสงเคราะหชํานาญการ 

สํานักสงเสริมและพิทักษผูสูงอายุ (สทส.) 
สาํนกังานสงเสริมสวัสดภิาพและพทิกัษเดก็ เยาวชน ผูดอยโอกาส และผูสงูอายุ (สท.)
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย (พม.)

เลขที่ 618/1 ถนนนิคมมักกะสัน แขวงพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 
Website กระทรวง พม.  www.m-society.go.th
Website สท.  www.opp.go.th
Website สทส.  www.oppo.opp.go.th
โทรศัพท/โทรสาร 0 2651 6783



พลโทชลอ  ทองรื่น อายุ  67 ป
ศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตและสงเสริมอาชีพผูสูงอายุตำบลหนองลาน

อำเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

 “วิทยากรของศูนยสงเสริมสุขภาพฯ หรือครูหมอนวดของเรา จะไปสอนเด็กนักเรียน
ในตำบล เด็กก็จะนำความรูในการนวดฝาเทาไปนวดใหพอแม ปูยา ตายาย แมกระทั่งเวลา
มีคณะมาศึกษาดูงาน ก็จะนำนักเรียนไปรวมกิจกรรมท่ีศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตและสงเสริมอาชีพ
ผูสูงอายุตำบลหนองลาน ทำใหกิจกรรมเกิดความหลากหลาย เด็กและเยาวชนไดมีสวนรวม
ในการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ และไมใชเฉพาะผูสูงอายุอยางเดียว แมกระท่ังประชาชนในพ้ืนท่ี
เด็กนักเรียนก็มาใชบริการได คนทั่วไปก็ใชได ทุกวันนี้คนตางชาติก็ยังมาใชบริการของเรา”รา”


