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 สบืเนือ่งจากการเปลีย่นแปลงโครงสรางประชากรไทยทีม่อีตัราการเพิม่ขึน้
อยางรวดเร็วของประชากรสูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคง           
ของมนุษย เปนเจาภาพหลักรวมกบักระทรวงมหาดไทย และสมาคมสภาผูสงูอายุ
แหงประเทศไทยฯ รวมกนักาํหนดรปูแบบการดาํเนนิงานจดัต้ังศนูยพฒันาคณุภาพ
ชีวิตและสงเสริมอาชีพผูสูงอายุ เพื่อสงเสริมการจัดกิจกรรมของชมรมผูสูงอายุ        
ใหผูสูงอายุไดมีสถานท่ีในการจัดกิจกรรมและบริการ สงเสริมดานอาชีพและ        
การถายทอดภมูปิญญาของผูสงูอายใุนชมุชน สงเสรมิใหผูสงูอายไุดรบัการพฒันา
ดานสุขภาพกาย จิตใจ และสังคม เปนศูนยสงเสริมและสนับสนุนอาสาสมัครดูแล 
จดัระบบขอมลูผูสงูอายใุนพืน้ที ่เปนตน โดยมรีะยะเวลาการดาํเนนิงาน 3 ป ตัง้แต
ป 2557 เปนตนไป 
  
 คูมือการดําเนินงานศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตและสงเสริมอาชีพผูสูงอายุ       
จัดทําขึ้นเพ่ือใหชมรมผูสูงอายุ และหนวยงานตางๆ โดยเฉพาะองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินมีความรู ความเขาใจในแนวคิด หลักการ องคประกอบ ตลอดจน          
ขั้นตอนการดําเนินงานของศูนยฯ เพื่อสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ   
ในชุมชนอยางมีสวนรวมและยั่งยืนตอไป 
       

           กรมกิจการผูสูงอายุ

คํานํา
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คํานํา
สารบัญ 
สวนที่ 1  ศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตและสงเสริมอาชีพผูสูงอายุ 
  แนวคิด  
 วัตถุประสงคการจัดต้ังศูนยฯ 
 กลุมเปาหมาย  
 ประโยชนจากการจัดตั้งศูนยฯ 
 ตัวแบบ (Model) ศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิต 
สวนที่ 2  ขอกําหนดของศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตและสงเสริมอาชีพผูสูงอายุ
 ดานอาคารสถานท่ี  
 การบริหารจัดการศูนยฯ  
 หนวยงานที่รวมดําเนินการ  
สวนที่ 3  ขั้นตอนการจัดตั้งศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตและสงเสริมอาชีพผูสูงอายุ
 ขั้นตอนการดําเนินงาน  
 การจัดกิจกรรมและบริการ  
 ประเภทกิจกรรม 
 การจัดเก็บขอมูลสําคัญเพื่อขับเคลื่อนการจัดกิจกรรม
  ศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตและสงเสริมอาชีพผูสูงอายุ
 การติดตามและรายงาน
ภาคผนวก   
 หลักเกณฑขอรับการสนับสนุนจากกองทุนผูสูงอายุ
 คุณสมบัติผูขอรับการสนับสนุนจากกองทุนผูสูงอายุ
 แบบเสนอโครงการขอรับการสนับสนุนจากกองทุนผูสูงอายุ  ประจําป.......... 
  กองบริหารกองทุน  กรมกิจการผูสูงอายุ
  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย
 คํารับรอง
 โครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนผูสูงอายุ
 แบบสํารวจคุณภาพชีวิตผูสูงอายุตามมาตรฐานการสงเสริมสวัสดิภาพ
  และคุมครองพิทักษสิทธิผูสูงอายุ 
  สรุปเกณฑมาตรฐานการสงเสริมสวัสดิภาพและคุมครองพิทักษสิทธิผูสูงอายุ
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 ศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตและสงเสริมอาชีพผูสูงอายุ เปนการจัดสวัสดิการ
สงัคมสาํหรบัผูสงูอายใุนชมุชนรปูแบบหนึง่ โดยใชชมุชนเปนฐาน และเปดโอกาสให 
ผูสูงอายุ แกนนํา อาสาสมัคร ชุมชน องคกรเครือขายจากภาครัฐ และภาคเอกชน 
มีสวนรวมขับเคลื่อนการดําเนินงานศูนยฯ โดยมีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน   
ใหการหนุนเสริม 
 ศูนยฯ ดําเนินการภายใตแนวคิด “รวมแรง รวมใจ ผูสูงวัยกายใจ            
เบิกบาน” เพื่อใหผูสูงอายุไดมีสถานที่รวมกลุมในการจัดกิจกรรมและบริการที่
ครอบคลุมทุกมิติทางดานสุขภาพ สังคม จิตใจ และเศรษฐกิจ โดยเฉพาะมิติดาน
เศรษฐกิจที่เนนการสรางรายไดและการมีงานทําที่เหมาะสมสําหรับผูสูงอายุ        
เพื่อยกระดับการจัดบริการและสวัสดิการทางสังคมในการคุมครอง สงเสริม          
และพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุแบบครบวงจร สามารถตอบสนองปญหาและ
ความตองการของผูสูงอายุและชุมชนได 

1. แนวคิด 

2. วัตถุประสงคการจัดตั้งศูนยฯ

สวนที่ 1

 2.1 เพื่อสงเสริมใหผูสูงอายุไดมีสถานที่ในการจัดกิจกรรมและบริการ  
  เพื่อการพัฒนาดานสังคม เศรษฐกิจ และสุขภาพผู สูงอายุและ
  สมาชิกอื่นๆ ในชุมชน   
         2.2 เพื่อเปนศูนยสงเสริมอาชีพ และจําหนายผลิตภัณฑผูสูงอายุ
         2.3 เพื่อเปนศูนยรวมการถายทอดภูมิปญญาของผูสูงอายุในชุมชน
         2.4 เพื่อเปนศูนยสงเสริมและสนับสนุนอาสาสมัครดูแลผูสูงอายุ
         2.5 เปนศูนยขอมูลผูสูงอายุในพื้นที่
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3. กลุมเปาหมาย

4. ประโยชนจากการจัดตั้งศูนยฯ

 กลุมเปาหมายที่ใชบริการในศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตและสงเสริมอาชีพ          
ผูสูงอายุ แบงเปน 2 กลุม ไดแก
 3.1 กลุมเปาหมายหลัก ไดแก ผูสูงอายุที่อาศัยอยูในชุมชนและพื้นที่
  ใหบริการศูนยฯ รวมไปถึงสมาชิกครอบครัวของผูสูงอายุและผูดูแล 
 3.2 กลุมเปาหมายรอง ไดแก สมาชิกทุกวัยในชุมชน และสมาชิก
  กลุมองคกรตางๆ                             

 ผูสูงอายุ 
 1. การมีสวนรวมในกจิกรรมและเขารวมทางสังคม ทาํใหผูสงูอายคุลายเหงา 
เกิดการแลกเปล่ียน เรียนรู เปนการใชเวลาอยางเกิดประโยชน
 2. ผูสงูอายไุดรบัการเสรมิสรางภาวะทางรางกาย จติใจ สงัคม และสตปิญญา
 3. ผูสูงอายุเกิดความตระหนักตอคุณคาและศักยภาพของตนเอง 
 4.  ผูสูงอายุไดถายทอดความรูและภูมิปญญาใหสืบทอดตอไปในชุมชน
 5.  ผูสงูอายไุดฝกฝนเรยีนรูทกัษะทางดานอาชีพ สามารถนาํไปประกอบอาชีพ 
สรางงาน สรางรายได ชวยเหลือตนเองตอไป
 6.  ผูสูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
 องคกร/ชมรมผูสูงอายุ 
 1.  เพือ่เปนศนูยรวมใหผูสงูอาย ุสมาชกิชมรม องคกรเครือขาย มสีถานที่ 
ในการดําเนินกิจกรรมตางๆ  
 2.  เพือ่สงเสรมิการจัดกจิกรรมสาํหรบัผูสงูอายแุละชมุชนในรปูแบบใหม ๆ  
ซึง่ทาํใหเกิดการพฒันาความสามารถและทกัษะตามความสนใจ รวมทัง้สงเสรมิให
ผูสูงอายุเกิดการดูแลตนเอง ผูอื่น และชุมชน  
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 องคกรปกครองสวนทองถิ่น
 1.  เปนการยกระดับและพัฒนารูปแบบการจัดบริการและสวัสดิการสังคม
เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ  
 2.  สงเสรมิการใหเกดิการระดมทรพัยากร และความรวมมอืจากหนวยงาน 
ทัง้ภายในและภายนอกใหมสีวนรวมในการจัดกจิกรรมและบริการสําหรับผูสงูอายุ
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. สงเสริมการผลติ การจาํหนวย
 ผลิตภณัฑและการรับงาน
 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 ควรพจิารณาปรบัปรงุอาคารสถานท่ีทีม่ไิดใชประโยชนทีม่อียูในชมุชน
  เชน พืน้ทีใ่นองคการบรหิารสวนตําบล เทศบาล วดั มสัยดิ สถานีอนามยั 
  อาคารโรงเรียนหรือศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่ไมไดมีการใชงานแลว 
 1.2  หากจะมีการกอสรางที่ทําการศูนยฯ ขึ้นใหม ควรคํานึงถึงระยะทาง
  การเดินทาง ไป-มา สะดวก ไมหางจากชุมชน 
 1.3 มีการจัดสภาพแวดลอมใหเหมาะสมและปลอดภัยสําหรับผูสูงอายุ
  ภายในศูนยฯ 

สวนที่ 2

 กลไกการบรหิารจดัการศนูยฯ ใหดาํเนนิงานอยางมปีระสทิธภิาพ ประกอบดวย  
 2.1 คณะกรรมการบริหารศูนยฯ
       องคประกอบของคณะกรรมการบริหารศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิต
และสงเสริมอาชีพ ไดแก 
   นายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนที่ปรึกษา 
  ประธานศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตและสงเสริมอาชีพผูสูงอายุ                      
   คัดเลือกจากประธานชมรมผูสูงอายุ 
  รองประธาน คัดเลือกจากผูแทนชมรมผูสูงอายุ
  ผูแทนผูสูงอายุ จํานวน 3 - 5 คน เปนกรรมการ 
  ผูแทนอาสาสมัคร จํานวน 1 - 2 คน เปนกรรมการ 
  กรรมการและเลขานุการ ใหคัดเลือกจากผูแทนองคกรปกครอง
   สวนทองถิ่นหรือผูสูงอายุ

ขอกําหนดของศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตและสงเสริมอาชีพผูสูงอายุ
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  โดยใหผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เปนผูลงนามในคําส่ัง
แตงต้ังอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการศูนยฯ มีดังนี้ 
  กําหนดแนวทางการดําเนินงาน
  จดัทาํแผนปฏบิตังิาน โครงการ กจิกรรมของศนูยพฒันาคณุภาพ
   ชีวิตและสงเสริมอาชีพผูสูงอายุ   
  จัดทําระบบขอมูลผูสูงอายุในพื้นที่ 
  แสวงหาความรวมมือจากภาคี องคกรเครือขายในชุมชน
  สงเสริมและสนับสนุนใหเกิดการดําเนินงานศูนยฯ อยางตอเนื่อง
  ดําเนินการอื่น ๆ ตามที่เห็นสมควร เพื่อใหการดําเนินงานศูนยฯ 
   บรรลุวัตถุประสงค

 2.2 งบประมาณศูนยฯ 
          งบประมาณในการขับเคลื่อนการดําเนินงานศูนยฯ ไดแก
        2.2.1 การกอสรางหรือปรับปรุงอาคารสถานท่ี 
        2.2.2  การจัดกิจกรรมเพ่ือผูสูงอายุของศูนยฯ 
  นอกจากนี้ยังสามารถขอรับการสนับสนุนจากกองทุนตางๆ เชน 
กองทุนผูสงูอายุ กองทุนสงเสริมการจัดสวัสดกิารสังคม กองทุนสรางเสริมสุขภาพ 
(สสส.) สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.) และรายไดจากแหลง              
ที่มาอื่น ๆ เชน การจําหนายผลิตภัณฑของศูนยฯ การจัดกิจกรรมระดมทุน 
กิจกรรมหารายได การบริจาค การเก็บเงินคาใชบริการ การใหเชาสถานท่ีจัดงาน 
รวมทั้งการสนับสนุนงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนตน
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 2.3 กลไกการดําเนินงาน
  แบงออกเปน 3 ระดับ ไดแก สวนกลาง สวนภูมิภาค ระดับพื้นที่

กร
มก

ิจก
าร

ผูส
ูงอ

าย
ุ
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 3.1 องคกรปกครองสวนทองถิน่ มภีารกิจโดยตรงในการคุมครอง สงเสริม 
และพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุ อีกท้ังยังเปนกลไกสําคัญในการกําหนดนโยบาย       
และขบัเคลือ่นงานผูสงูอายุในระดบัพืน้ท่ี ซึง่นบัวนัจะตองดูแลผูสงูอายทุีม่จีาํนวน
เพิ่มขึ้น จึงเปนผูใหการกอตั้งและสนับสนุนโดยตรงในการจัดตั้งศูนยฯ รวมกับ
ชมรมผูสูงอายุ 

 3.2 ชมรมผูสูงอายุ 
        ชมรมผูสงูอาย ุเปนการรวมกลุมของผูสงูอาย ุเพ่ือทํากจิกรรมรวมกนั 
ปจจุบัน ชมรมผูสูงอายุมีจํานวนมากและกระจายอยูทุกพื้นที่ ชมรมผูสูงอายุจึงมี
บทบาทสําคัญในการรวมจัดตั้งศูนยฯ มีประสบการณในการบริหารจัดการงาน      
ผูสงูอายุในระดับชมุชน ชมรมผูสงูอายุทีเ่ขมแข็งจะมีสวนรวมในการบริหารจัดการ
ศูนยฯ ไดอยางมีประสิทธิภาพ  
                                                                                     
 3.3 ความรวมมือของหนวยงานในจังหวัดและพ้ืนที่  
     การจดัตัง้และดาํเนนิงานศนูยฯ จะตองไดรบัความรวมมอืจากหนวยงาน 
ในระดับพื้นที่ที่มีภารกิจเกี่ยวกับการใหการสนับสนุนกิจกรรมผูสูงอายุ ไดแก
   (1) หนวยงานดานสงัคม ไดแก สาํนกังานพฒันาสงัคมและความมัน่คง
   ของมนุษยจงัหวัด ทาํหนาท่ีบรูณาการกับหนวยงานของกระทรวง
   การพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย และหนวยงาน
   ในระดับพื้นที่ สนับสนุนทรัพยากรในการจัดต้ังศูนยฯ ขับเคลื่อน
   การดําเนินงาน 
   (2)  หนวยงานดานสาธารณสขุ ใหบรกิารผูสงูอายดุานสขุภาพอนามยั
   ซึง่มีการจัดบริการในโรงพยาบาลและในชุมชน เชน การตรวจโรค 
   การรักษาโรค การปองกันโรค การสงเสริมสุขภาพ

3. หนวยงานที่รวมดําเนินการ
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   (3) หนวยงานดานวัฒนธรรม มีภารกิจเกี่ยวกับการสนับสนุนการจัด
   กจิกรรมดานวัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา ไดแก วฒันธรรมจังหวัด
   (4) หนวยงานดานอาชีพและการมีงานทํา ไดแก สํานักงานแรงงาน
   จังหวัด สํานักงานจัดหางานจังหวัด สํานักงานพาณิชยจังหวัด 
   สํานักสงเสริมภูมิปญญาและวิสาหกิจชุมชน ศูนยและสถาบัน
   พัฒนาฝมือแรงงาน มีภารกิจในการใหบริการ ดานการฝกอาชีพ 
   การจดัหางานใหแกผูสงูอาย ุการรวมกลุมประกอบอาชพี การสงเสรมิ
   ใหผูสูงอายุรับงานไปทําที่บาน การประกอบอาชีพอิสระของ
   ผูสูงอายุ การพฒัารูปแบบและผลิตภัณฑ เปนตน  
   (5) หนวยงานดานการศึกษา มีภารกิจในการสงเสริมสนับสนุน
   การศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย เชน กศน. 
   เนือ่งจากผูสงูอายมุคีวามตองการทีจ่ะเรยีนรูสิง่ใหม ๆ  ตามความถนดั
   และความสนใจ 
  (6) สาขาสภาผูสูงอายุประจําจังหวัด เปนองคกรที่มีความสามารถ
   ในการดําเนินงานท้ังดานการบริหาร การแสวงหาแหลงทุน
   การขยายเครือขาย และการสรางความพึงพอใจแกสมาชิก 
   สามารถสงเสริมบทบาทของชมรมผูสูงอายุใหเขาไปดําเนินการ
   ศูนยฯ ได
  (7)  องคกรทางศาสนา องคกรชุมชน หรอือาสาสมคัรทาํงานดานสังคม 
   จะเปนเครือขายในการขับเคลื่อนใหเกิดกจิกรรมอยางตอเนื่อง                     
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 1.1 จดัประชุมหรือจัดเวทีประชาคม เพ่ือเผยแพรแนวคิดและรูปแบบการ
จัดตั้งศูนยฯ พรอมทั้งรวมเสนอความเห็นในการจัดกิจกรรมของศูนย โดยใหเปน
ไปตามความตองการของผูสูงอายุ
 1.2 แตงตั้งคณะกรรมการบริหารศูนยฯ เพื่อทําหนาที่ในการกําหนด
แนวทางการดําเนินงาน การจัดทําแผนงาน โครงการ การแสวงหาความรวมมือ
จากภาคีองคกรเครือขายในชุมชน และการสงเสริม สนับสนนุใหการดําเนนิงานศูนยฯ 
ตอเนื่อง การจัดหาสมาชิกจากชมรมผูสูงอายุในพื้นที่ การจัดหาสถานท่ีตั้งศูนยฯ 
(กองสรางอาคารใหม หรือปรับปรุงอาคารเดิมที่มีอยูแลว) เปนตน ทั้งนี้การจัดทํา
แผนงาน โครงการ ใหจดัสงไปท่ีสาํนกังานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย
จังหวัด เพื่อรวบรวมสงใหสวนกลาง
 1.3  จัดตั้งศูนยฯ และดําเนินกิจกรรม
 1.4  การตดิตามและประเมนิผลการดาํเนนิงาน โดยสาํนกังานพฒันาสงัคม
และความม่ันคงของมนุษยจังหวัด ติดตามความกาวหนาเปนระยะ

1. ขั้นตอนการดําเนินงาน

2. การจัดกิจกรรมและบริการ 

สวนที่ 3

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

ขั้นตอนการจัดตั้งศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตและสงเสริมอาชีพผูสูงอายุ
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 3.1 กิจกรรมภายในศูนยฯ ประกอบดวย
  (1) กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนยฯ ชมรมผูสูงอายุ 
หรือการปรึกษาหารือรวมกันของผูสูงอายุรวมกับชุมชน
  (2)  กิจกรรมดานสังคมและนันทนาการ กิจกรรมน้ีมีวัตถุประสงค         
เพือ่สรางสมัพนัธภาพท่ีดตีอกนั ผูสงูอายมุคีวามสามารถในการปรับตัวใหเขากบัผูอืน่ 
และพัฒนาบุคลกิภาพ ทกัษะในการติดตอสือ่สาร เสริมสรางการปรับตวัทางสังคม
ทาํใหจติใจของผูสงูอายใุหคลายเหงา ลกัษณะของกิจกรรม ไดแก การจัดงานร่ืนเรงิ
และฉลองในโอกาสสําคัญ เชน วันเฉลิมพระชนมพรรษา วันสําคัญทางศาสนา 
นอกจากน้ันอาจมีการจัดกิจกรรมนันทนาการอื่นๆ เชน การลีลาศ การรองเพลง 
การเลนดนตรี เปนตน
  (3) กิจกรรมดานอาชีพ กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงคเพื่อใหผูสูงอายุ        
ใชเวลาใหเกิดประโยชน โดยคํานึงถึงความถนัดและความสนใจ รวมทั้งศักยภาพ
ของผูสูงอายุแตละบุคคล มีวิทยากรซึ่งเปนจิตอาสา ผูสูงอายุที่มีความรู หรือ
วิทยากรจากหนวยงานภายนอกเปนผู ฝกอบรม กิจกรรมดานอาชีพ ไดแก            
การจักสาน การปน แกะสลัก การทอผา การทําบายศรี ประดิษฐดอกไมจันทน 
งานฝมือตางๆ ซึ่งสามารถพัฒนาและตอยอดไปสูการประกอบอาชีพ การรับงาน
ไปทําท่ีบานของผูสูงอายุ การรวมกลุมเพ่ือสรางงาน สรางรายไดที่ยั่งยืนใหกับ            
ผูสูงอายุ ครอบครัว และชุมชน
  ภายในศูนยฯ จัดใหมีมุมแสดงผลงานและมุมจําหนายผลิตภัณฑของ
ผูสงูอายหุรอืชมุชนใหกบัผูสนใจ โดยศนูยฯ ประสานความรวมมอืไป ยงัหนวยงาน
ที่เกี่ยวของเพื่อสงเสริมใหเกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ รวมทั้งจัดหาชองทางการ
จําหนายผลิตภัณฑ 

3. ประเภทกิจกรรม
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  (4) กิจกรรมสงเสริมสุขภาพอนามัย สามารถดําเนินงานรวมกับ         
โรงพยาบาล สงเสริมสุขภาพตําบล สถานีอนามัย โรงพยาบาล หนวยบริการ
ทางการแพทยตาง ๆ เพื่อใหการดูแลสุขภาพทางดานรางกายที่เหมาะสมกับวัย 
สงผลใหสภาพจิตใจของผูสูงอายุดีขึ้น ไดแก การตรวจรางกาย การใหความรูใน
การปองกันโรคและสงเสริมสุขภาพทางช องปากและร างกายผู สูงอายุ                           
การรับประทานอาหารใหถูกสุขลักษณะ การใหความรูเรื่องยาสมุนไพรพื้นบาน 
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   
ความภูมใิจในผลงาน มองเห็นคณุคาและความสําคญัของตนเอง และชุมชนประจักษ 
ในศักยภาพและพลังของผูสูงอายุ สงผลใหผู สูงอายุใชชีวิตอยูอยางมีคุณคา              
มีศักดิ์ศรี และมีความสุข    
  (6) กจิกรรมการจัดใหมรีะบบขอมลูของผูสงูอายุในพ้ืนที ่เพือ่ใหศนูยฯ 
มีขอมูลแสดงถึงระดับของคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ เพื่อนําไปสูการจัดทําแผนงาน 
โครงการ หรือกิจกรรมรองรับในการสงเสริมสวัสดิภาพและคุมครองพิทักษสิทธิ         
ผูสูงอายุและการประสานขอรับความชวยเหลือจากหนวยงานที่เกี่ยวของ
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  (7) กิจกรรมการใหคําปรึกษา หารือ และการชวยเหลือเก้ือกูล        
เปนลักษณะการใหบริการทางดานสังคม การสงเคราะห การชวยเหลือ และให 
คําปรึกษาแกผูสูงอายุที่ตกอยูในความทุกขและประสบปญหาในการดําเนินชีวิต  
มกีารประเมินสภาพปญหา เพือ่แสวงหาแนวทางการใหความชวยเหลือท่ีเหมาะสม  
  (8) กิจกรรมท่ีสงเสริมศักยภาพการดําเนินงานของอาสาสมัครดูแล         
ผูสูงอายุ (เปนศูนยประสานงานอาสาสมัคร) เพื่อสรางฐานของชุมชนใหเกิดการ
ดูแลชวยเหลือ คุมครอง และพิทักษสิทธิแกผูสูงอายุในระยะยาว ซึ่งภารกิจของ
อาสาสมัครดแูลผูสงูอาย ุครอบคลุมเรือ่งการดูแลชวยเหลือผูสงูอาย ุการเฝาระวงั
และเตอืนภยัทางสงัคมสาํหรบัผูสงูอาย ุและการจดับรกิารและสวสัดิการทางสงัคม
สําหรับผูสูงอายุ
    (9) กจิกรรมท่ีตอบสนองตามความตองการอ่ืนๆ ของผูสงูอายุ เปนตน

 3.2  กิจกรรมภายนอกศูนยฯ ประกอบดวย
  (1) กิจกรรมทางศาสนาและประเพณี
  (2) กิจกรรมการเย่ียมบานผูสูงอายุ ผูสูงอายุที่เจ็บปวย อยูตามลําพัง 
ขาดผูดูแลการใหความชวยเหลือผูสูงอายุที่ถูกทอดทิ้ง เดือดรอน
  (3) กิจกรรมอาสาสมัครดูแลผูสูงอายุ ใหคําแนะนําในการดูแลรักษา
สุขภาพ ใหความรูที่จําเปนสําหรับผูสูงอายุ เปนอาสาสมัครเคลื่อนที่เยี่ยมบาน         
ผูสงูอายทุีอ่ยูตดิเตยีงรวมทัง้การใหบรกิารตามชมุชนตาง ๆ  เพ่ือการดแูลชวยเหลอื
คุมครองและพัฒนาผูสูงอายุในดานตางๆ
  (4) การประสาน การเช่ือมโยง การดําเนินงานรวมกับกิจกรรมอ่ืน 
และวิธีการดําเนินงานอ่ืนๆ ที่จะเปนประโยชนตอผูสูงอายุในชุมชน
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4. การจัดเก็บขอมูลสําคัญเพื่อขับเคล่ือนการจัดกิจกรรม
 ศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตและสงเสริมอาชีพผูสูงอายุ

 การจัดเก็บขอมูลมีความสําคัญสําหรับการใชประโยชนเพ่ือการวางแผน 
การกําหนดแนวทางขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมของศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตและ 
สงเสริมอาชีพผูสูงอายุ(ศพอส.) และการบูรณาการของหนวยงานท่ีเกี่ยวของ          
เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุในระดับชุมชน ขอมูลสําคัญที่ควรมีการ        
จัดเก็บไวใน ศพอส. ประกอบดวย
 4.1 ขอมูลดานผูสูงอายุ ไดแก
  (1) ในพื้นที่ ศพอส. มีภูมิปญญาผูสูงอายุจํานวนกี่คน เปนภูมิปญญา
ดานใดบาง
    จัดทําทําเนียบรายชื่อผูสูงอายุที่เปนภูมิปญญา เชน ชื่ออายุ 
     ที่อยู มีภูมิปญญาดานใดเบอรโทรศัพทติดตอ และจัดเก็บ
     เปนขอมูลใน ศพอส.
  (2) ในพ้ืนที ่ศพอส. มผีูสงูอายทุีช่วยเหลอืตวัเองได แตตองการผูดแูล
ในบางเวลา เชน ผูสูงอายุที่อยูคนเดียว ผูสูงอายุที่มีปญหาสุขภาพ มีความพิการ 
เจ็บปวย ตองการผูชวยทํากิจกรรมบางอยางที่จําเปน เชน การจัดยา การไปพบ
แพทยตามนัด รวมถึงการรับภาระดูแลหลานตามลําพังเปนตน
    จัดทําทะเบียนรายชื่อผูสูงอายุ อายุ ที่อยูเบอรโทรติดตอ 
     สภาพปญหาที่ตองการการชวยเหลือ 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 
     สภาพปญหาทีต่องการการชวยเหลอื หรอืผูดแูล และจดัเกบ็
     เปนขอมูลใน ศพอส.สําหรับการวางแผนในการจัดกิจกรรม
     และบริการรองรับ
 4.2 ขอมูลดานอาชีพ
  ในพื้นท่ี ศพอส. มีการรวมกลุมอาชีพจํานวนกี่กลุม ประกอบดวย          
กลุมอาชีพใดบาง รายช่ือผูติดตอและเบอรโทรศัพทเพื่อติดตอประสานงาน           
แตละกลุมคือใครรวมทั้งรายชื่อสมาชิกในกลุมอาชีพที่มีอยูในชุมชน
    จดัทําทะเบียนรายช่ือกลุมอาชีพ รายช่ือผูตดิตอประสานงาน
     ของแตละกลุมพรอมเบอรโทรศัพท รวมทั้งรายชื่อและท่ีอยู
     ของสมาชิกในกลุมอาชีพที่มีอยูในชุมชนและจัดเก็บเปน
     ขอมูลใน ศพอส. สําหรับการวางแผนในการจัดกิจกรรม 
     การเปนศูนยสาธิตและจําหนายสินคาและผลิตภัณฑ 
     เพื่อเปนชองทางการเพ่ิมรายไดใหผูสูงอายุและชุมชน
 4.3 ขอมูลดานอาสาสมัคร
  ในพืน้ที ่ศพอส. มกีลุมอาสาสมัครเพ่ือผูสงูอายุจาํนวนก่ีกลุม 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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นางละเอียด  คลายสุบรรณ อายุ 87 ป 
สมาชิกศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตและสงเสริมอาชีพผูสูงอายุตําบลหนองลาน

อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

 “ความรูสกึทีไ่ดมาศนูยพฒันาคณุภาพชวีติและสงเสรมิอาชพีผูสงูอายุ 
ตําบลหนองลาน คือมีความสุขมากกวาอยูบาน มีเพื่อนฝูงเยอะแยะ         
มองใครก็ยิ้มแยมแจมใส ชื่นใจกวาอยู บาน อยู บานหงอยเหงา            
เพราะอยูคนเดียว”
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พลโทชลอ  ทองรื่น อายุ  67 ป
ศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตและสงเสริมอาชีพผูสูงอายุตําบลหนองลาน

อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

 “วิทยากรของศูนยสงเสริมสุขภาพฯ หรือครูหมอนวดของเรา             
จะไปสอนเด็กนักเรียนในตําบล เด็กก็จะนําความรูในการนวดฝาเทา 
ไปนวดใหพอแม ปูยา ตายาย แมกระทั่งเวลามีคณะมาศึกษาดูงาน         
กจ็ะนํานกัเรยีนไปรวมกจิกรรมทีศ่นูยพฒันาคุณภาพชวีติและสงเสรมิ
อาชีพผูสูงอายุตําบลหนองลาน ทําใหกิจกรรมเกิดความหลากหลาย 
เด็กและเยาวชนไดมสีวนรวมในการสงเสริมสขุภาพผูสงูอาย ุและไมใช
เฉพาะผูสูงอายุอยางเดียว แมกระท่ังประชาชนในพ้ืนที่ เด็กนักเรียน          
ก็มาใชบริการได คนทั่วไปก็ใชได ทุกวันนี้คนตางชาติก็ยังมาใชบริการ
ของเรา”
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ภาคผนวก
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 1. ลกัษณะโครงการท่ีจะไดรบัการพิจารณาตองเปนไปตามหลักเกณฑ ดงันี้
  (1) โครงการท่ีมีวัตถุประสงคและกระบวนการในการดําเนินงาน
   ชัดเจน มีผลตอการคุมครอง การสงเสริม และการสนับสนุน
   ผูสูงอายุหรือการดําเนินงานของกองทุน
  (2) โครงการท่ีสรางการมีสวนรวมของบุคคลหรือหนวยงานหรือ
   ประชาชนเก่ียวกับการคุมครอง การสงเสริม และการสนับสนุน
   ผูสูงอายุ
  (3) โครงการของหนวยงานภาครัฐ ควรเปนโครงการใหมเรงดวน
   ที่ไมไดตั้งงบประมาณรองรับ และไมเปนโครงการตอเนื่อง
  (4) กรณีโครงการขององคกรภาคเอกชน หรือองคกรของผูสูงอายุ
   ตองไมไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากสวนราชการ และ
   แหลงทุนอื่น ๆ เวนแตกรณีที่ไดรับแตไมเพียงพอ
  (5) โครงการลักษณะอื่น ๆ ที่คณะกรรมการผูสูงอายุแหงชาติหรือ
   คณะกรรมการบรหิารกองทนุผูสงูอาย ุเหน็สมควรใหการสนบัสนนุ

 2. กรอบวงเงินโครงการท่ีใหการสนับสนุน
  โครงการขนาดเล็ก หมายถึง โครงการที่ขอสนับสนุนในวงเงิน
   ไมเกิน 50,000 บาท
  โครงการขนาดกลาง หมายถึง โครงการที่ขอสนับสนุนในวงเงิน
   เกิน 50,000 - 300,000 บาท
  โครงการขนาดใหญ หมายถึง โครงการที่ขอสนับสนุนในวงเงิน
   เกิน  300,000 บาทข้ึนไป

หลักเกณฑการขอรับการสนับสนุนจากกองทุนผูสูงอายุ
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 1. องคกรผูสูงอายุ/องคกรที่ทํางานดานผูสูงอายุ
  1.1 กรณีเปนหนวยงานภาครัฐ
   ตองเปนหนวยงานท่ีมีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการคุมครอง          
การสงเสริม และการสนับสนุนผูสูงอายุ รวมทั้งไดรับมอบหมายใหเปนหนวยงาน
รับผิดชอบในการดําเนินงานตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กําหนด      
หนวยงานรับผิดชอบในการดําเนินงานปฏิบัติตามพระราชบัญญัติผู สูงอายุ               
พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2547 หรือมีหนาที่ดําเนินการในการคุมครอง 
การสงเสริม และการสนับสนุนผูสงูอายตุามประกาศของกระทรวงท่ีไดรบัมอบหมาย
  1.2 กรณีเปนองคกรภาคเอกชนหรือองคกรของผูสูงอายุ
   ตองเปนองคกรท่ีจดทะเบียนเปนนิติบุคคลหรือไดรับการ
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 ที่มีผลงานเก่ียวกับการคุมครอง                 
การสงเสริม และการสนับสนุนผูสูงอายุ 
  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจาก www.olderfund.opp.go.th 

คุณสมบัติผูขอรับการสนับสนุนจากกองทุนผูสูงอายุ
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สวนที่ 1 ขอมูลท่ัวไป
1.1 ชื่อโครงการ  (ภาษาไทย)
 ....................................................................................................................
       ชื่อโครงการ  (ภาษาอังกฤษ)  ถามี
 ....................................................................................................................
1.2  องคกรที่เสนอโครงการ.................................................................................
1.3  องคกรของทานจัดอยูในประเภทองคกรใด  (เลือกเพียง  1  ขอ)
  องคกรเอกชน  มูลนิธิ
  องคกรปกครองสวนทองถิน่  เชน  องคการบรหิารสวนจังหวดั  เทศบาล  
  องคการบริหารสวนตําบล
  สถาบันการศึกษาหรือหนวยราชการ  (ใหขามไปตอบขอ  1.5)
  องคกร/ชมรมของผูสูงอายุ
  อื่น  ๆ  ระบุ.........................................................................................
1.4 รายชื่อคณะกรรมการ/ตําแหนง
 หวัหนาองคกร.............................................................................................
 กรรมการ............................................ตาํแหนง...........................................
 กรรมการ............................................ตาํแหนง...........................................
 กรรมการ............................................ตาํแหนง...........................................
 กรรมการ............................................ตาํแหนง...........................................

แบบเสนอโครงการขอรับการสนับสนุนจากกองทุนผูสูงอายุ  
ประจําป......................

กองบริหารกองทุน  กรมกิจการผูสูงอายุ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

แนบทาย
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1.5 ที่ตั้งสํานักงาน  (พรอมแผนที่)
 ....................................................................................................................
        ……………………………………………………………...………………………………………
 โทรศพัท/โทรศพัทเคลือ่นที.่...............................โทรสาร..............................
 E – Mail.....................................................................................................
1.6   ปทีจ่ดทะเบียนกอตัง้องคกรหรือปทีเ่ริม่ดาํเนนิการ………......…………………..
1.7  ผูรับผิดชอบโครงการ
 ชือ่............................................................ตาํแหนง......................................
 ที่อยู............................................................................................................
 โทรศพัท......................................................................................................
 กรณีติดตอผูรับผิดชอบโครงการไมได ขอใหติดตอ
 ชือ่............................................................ตาํแหนง......................................
 ที่อยู............................................................................................................
 โทรศพัท......................................................................................................
1.8  วัตถุประสงคขององคกร
 ………...........................................................................................................
 ....................................................................................................................
 ....................................................................................................................
 ....................................................................................................................
 ....................................................................................................................
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1.9 กิจกรรมหรือโครงการที่องคกรดําเนินการอยูในปจจุบัน  (โดยสรุป)
 ………...........................................................................................................
 ....................................................................................................................
 ....................................................................................................................
 ....................................................................................................................
 ....................................................................................................................
1.10  ผลงานในรอบ  1  ป  ที่ผานมา  (โดยสรุป)
 ………...........................................................................................................
 ....................................................................................................................
 ....................................................................................................................
 ....................................................................................................................
 ....................................................................................................................
 ....................................................................................................................
 ....................................................................................................................
 ....................................................................................................................
 ....................................................................................................................
 ....................................................................................................................
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สวนที่ 2 รายละเอียดขอมูลโครงการขอรับการสนับสนุนเงินกองทุน

2.1 ชื่อโครงการ ................................................................................................
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 
 หรือขอเท็จจริงท่ีเกิดขึ้นในชุมชนหรือพื้นที่ ๆ จะทําโครงการ  และระบุ
 ใหชัดเจนวา เหตุใดจึงจัดทําโครงการนี้ อางอิงถึงหลักการหรือเหตุผล
 ใหชดัเจนกระชับ)
 ....................................................................................................................
 ....................................................................................................................
 ....................................................................................................................
 ....................................................................................................................
 ....................................................................................................................
 ....................................................................................................................

แบบเสนอโครงการขอรับการสนับสนุนจากกองทุนผูสูงอายุ  
ประจําป......................

กองบริหารกองทุน  กรมกิจการผูสูงอายุ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
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2.4 วัตถุประสงค  (คําอธิบาย : โครงการตองการทําอะไร / มีกิจกรรมอะไร
 ที่คิดจะทํา บอกใหชัดเจนที่สุด)
 ....................................................................................................................
 ....................................................................................................................
 ....................................................................................................................
 ....................................................................................................................
 ....................................................................................................................
 ....................................................................................................................
 ....................................................................................................................
2.5 กลุมเปาหมาย (คําอธิบาย : ระบุวาใครคือผูที่จะไดรับผลดีจากโครงการน้ี 
 และมีจํานวนเทาใด)
 ....................................................................................................................
 ....................................................................................................................
2.6 พื้นที่ดําเนินงาน (คําอธิบาย : ระบุ หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด)
 ....................................................................................................................
 ....................................................................................................................
2.7 ระยะเวลาดําเนินโครงการ (คําอธิบาย : โครงการน้ีจะเริ่มและจบลงเม่ือใด)
 ....................................................................................................................
 ....................................................................................................................
 ....................................................................................................................
 ....................................................................................................................
 ....................................................................................................................
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2.8  วิธีการดําเนินงาน
 (คําอธิบาย : วิธีการดําเนินการ  แสดงถึงรายละเอียดกิจกรรมและ
 กระบวนการปฏิบตังิานท่ีสอดคลองกับวตัถปุระสงค มกีารกําหนดระยะเวลา
 ของแตละกิจกรรมที่สมเหตุสมผล และควรมีกิจกรรมตอเนื่อง หากเปน
 โครงการท่ีมกีารฝกอบรม ดงูาน จะตองมกีจิกรรมตอเนือ่งท่ีจะสงผลตอการ
 คุมครอง การสงเสริม และการสนับสนุนผู สูงอายุ และมีกําหนดการ
 การฝกอบรม หัวขอที่จะฝกอบรม)
  การเขยีนวธิดีาํเนินการ ใหแจกแจงดงันี ้1) ขัน้เตรียมการ 2) ขัน้ดาํเนนิงาน  
 3)  กิจกรรมท่ีจะดําเนินงานตามโครงการ
 ....................................................................................................................
 ....................................................................................................................
 ....................................................................................................................
 ....................................................................................................................
 ....................................................................................................................
 ....................................................................................................................
 ....................................................................................................................
 ....................................................................................................................
 ....................................................................................................................
 ....................................................................................................................
 ....................................................................................................................
 ....................................................................................................................
 ....................................................................................................................
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2.9 งบประมาณโครงการ
 (คําอธิบาย : ควรแจกแจงงบประมาณในแตละรายการใหชัดเจน และ
 สอดคลองกับกิจกรรม โดยคํานึงถึงหลักประหยัด และสมเหตุสมผล)
 งบประมาณรวม ....................... บาท
 จํานวนงบที่ตองการสนับสนุนจากกองทุนผูสูงอายุ ....................... บาท
 งบประมาณสมทบจากองคกรที่เสนอโครงการ ....................... บาท
 รายการคาใชจาย
 1. ................................................................. ....................... บาท
 2. ................................................................. ....................... บาท
 3. ................................................................. ....................... บาท
 4. ................................................................. ....................... บาท
 5. ................................................................. ....................... บาท
 6. ................................................................. ....................... บาท
 7.  ................................................................. ....................... บาท
 8.  ................................................................. ....................... บาท
 9. ................................................................. ....................... บาท
 ไดเสนอโครงการเดียวกันนี้เพื่อรับการสนับสนุนจากแหลงทุนอื่นหรือไม
   ไม  เสนอแหลงทุนอื่นดวย คือ.....................................................
 ชือ่แหลงทนุอืน่.....................................จาํนวนเงิน...............................  บาท
หมายเหตุ  ในกรณีที่ทานสงโครงการเดียวกันเพื่อขอรับการสนับสนุนจาก              
แหลงทุนอื่น ๆ นอกจากกองทุนผูสูงอายุ  ไมวาเมื่อใด ขอใหทานเปดเผยขอมูลนี้
ตอกองทุนผูสูงอายุดวย  หากทานไมแสดงขอมูลดังกลาว กองทุนผูสูงอายุ         
สงวนสทิธิท์ีจ่ะระงบัการสนบัสนนุโครงการของทาน/หนวยงานของทานทกุโครงการ
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2.10 การประเมินผล (คําอธิบาย : จะวัดความสําเร็จของกิจกรรมแตละอยาง
 อยางไร  และจะทําชวงใดของการดําเนินงาน)
 ....................................................................................................................
 ....................................................................................................................
 ....................................................................................................................
 ....................................................................................................................
 ....................................................................................................................
 ....................................................................................................................
2.11 ผลที่คาดวาจะไดรับ (คําอธิบาย : แสดงผลท่ีจะเกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรม 
 หลังเสร็จสิ้นโครงการ)
 ....................................................................................................................
 ....................................................................................................................
 ....................................................................................................................
 ....................................................................................................................
 ....................................................................................................................
 ....................................................................................................................
    เพื่อประโยชนตอการพิจารณาโครงการของทาน กรุณาตรวจสอบ                   
ความครบถวนสมบูรณของเอกสารท่ีกําหนดใหจัดสงทุกรายการ โดยทํา
เคร่ืองหมาย  หนาหวัขอเอกสารท่ีทานจดัสงมา พรอมกบัแนบรายละเอียด  ดงันี้
 1. เอกสารโครงการ  2 ชุด พรอมแผนดิสก 1 แผน (ถามี) โดยแตละชุด
  ประกอบดวย
   รายละเอียดโครงการตามแบบฟอรมเสนอโครงการ
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 2.  เอกสารประกอบการพิจารณาโครงการอยางละ  2  ชุด
   ประวัติองคกร/หนวยงานของทานโดยสังเขป
   ประวตัผิลงานของผูเสนอโครงการ หรอืผูรบัผดิชอบโครงการโดยยอ
   โครงสรางทีมงานในการบริหารจัดการโครงการ
   ภาระหนาที่หลักขององคกรและผลการดําเนินงานโดยสังเขป
   แผนที่องคกรของทาน
   แผนที่ของพื้นที่ดําเนินงาน
   อืน่  ๆ   (ทีเ่ปนประโยชนตอการพจิารณาโครงการ)........................
 3. กรณีเปนองคกร/ชมรมของผูสูงอายุ หรือองคกรภาคเอกชนใหแนบ
  เอกสารเพ่ิมเติมอยางละ 2 ชุด ดังนี้
  (ก) เอกสารการจดทะเบียนเปนนิติบุคคลหรือในกรณีที่ไมเปน
    นิติบุคคล ตองมีหนังสือรับรองจากองคกรนิติบุคคลหรือ
    หนวยงานของรัฐ
   (ข) สาํเนาใบรับรองการข้ึนทะเบียนเปนองคกรสาธารณประโยชน  
    (ถามี)
   (ค)  สําเนาตราสารหรือระเบียบขอบังคับ
   (ง) รายชื่อบุคคลที่ประกอบเปนคณะกรรมการบริหารองคกร
    และเจาหนาที่ประจําสํานักงานหรือโครงการ
   (จ) ผลงานในรอบปที่ผานมา
   (ฉ) งบดุลหรือแสดงรายรับ/จายสําหรับรอบปที่ผานมา
   (ช) กําหนดการและหัวขอในการจัดกิจกรรมโดยละเอียด
    พรอมรายชื่อวิทยากร
   (ซ) ประวัติวิทยากรโดยยอ
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 ขาพเจารับรองวา ขอมูลที่แนบโครงการนี้เปนจริง และตกลงวาจะรักษา 
และปฏิบัติตามรายละเอียดในเง่ือนไขทุกประการ หากโครงการน้ีไดรับการ
สนับสนุนและขอยืนยันวา
 ไมไดขอทุนซํ้าซอนจากแหลงทุนอื่น
 ขอจากแหลงทุนอื่นดวย

ชื่อหัวหนาองคกร................................................................................. 
ตําแหนง................................................................................................
ลายมือชื่อ..............................................................................................       
วันท่ี......................................................................................................

ผูรับผิดชอบโครงการ............................................................................ 
ตําแหนง................................................................................................
ลายมือชื่อ..............................................................................................       
วันท่ี.......................................................................................................

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

คํารับรอง
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หมายเหตุ  กรณีที่โครงการไดรับการอนุมัติเงินสนับสนุนโครงการจากกองทุน               
ผูสูงอายุ จะตองรายงานผลการปฏิบัติงานและการใชจายเงินกองทุนผูสูงอายุ            
ตามแบบฟอรมโครงการ 2 ที่กําหนด การรายงานผลมีหลักเกณฑดังนี้
  - โครงการระยะส้ัน (ระยะเวลาการดําเนินโครงการไมเกิน 180 วัน) 
   รายงานภายใน 30 วัน  นับแตวันเสร็จส้ินโครงการ
  - โครงการระยะยาว  (ระยะเวลาการดําเนินโครงการเกิน 180 วัน) 
   ครัง้ที ่1 รายงานภายในระยะเวลาคร่ึงหน่ึงของระยะการดําเนินโครงการ
   ครั้งที่ 2 รายงานภายใน 30 วันนับแตวันเสร็จส้ินโครงการ
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 กองทุนผูสูงอายุสนับสนุนโครงการเพ่ือการคุมครอง การสงเสริม และการ
สนบัสนนุผูสงูอาย ุทัง้ทางดานการศกึษา สขุภาพ สงัคม ศาสนา ขอมลูสารสนเทศ  
ขาวสาร อาชีพ การมีสวนรวมในกิจกรรมทางสังคม การสงเสริมบทบาท                   
อาสาสมัคร การรวมกลุมในลักษณะเครือขายชุมชน  เชน                           
 (ก) การสงเสริมการศึกษาและขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนสําหรับ
  ผูสูงอายุ โดยการผลิตและเผยแพรขอมูลความรูและขาวสาร รวมทั้ง
  การเชิญผูที่มีความรูและประสบการณในดานตาง ๆ มาเปนวิทยากร
  ในการอบรม บรรยาย อภิปราย  การสาธิต เพ่ือสรางความรูและ
  เพิ่มทักษะดานตาง ๆใหกับผูสูงอายุ และใหผู สูงอายุรู เทาทันตอ
  สถานการณความเปล่ียนแปลงของโลกและสังคมปจจุบัน
 (ข) การสงเสริมการจัดตั้ง และพัฒนาระบบเฝาระวังเกื้อกูล และดูแล
  ผูสูงอายุโดยชุมชน 
 (ค) การรณรงคและเสริมสรางความตระหนักเพ่ือใหบุตรหลานไดแสดง
  ความกตัญูกตเวทีตอผูสูงอายุในครอบครัวและชุมชน และเปนการ
  อนุรักษวัฒนธรรมประเพณีไทย 
 (ง) การสงเสริมกลุมกิจกรรมของผูสูงอายุ เพ่ือเสริมสรางสุขภาพและ
  คุณภาพชีวิตผูสูงอายุ โดยสงเสริมใหผูสูงอายุมีสวนรวมในการดูแล
  สุขภาพ มีโอกาสรวมกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ การออกกําลังกาย 
  บริการตรวจสุขภาพ บรกิารดานการฟนฟสูมรรถภาพ การนวดแผนไทย   
  และการสงเสริมการปองกันและการดูแลสุขภาพตนเอง

โครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนผูสูงอายุ
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 (จ) การสงเสริม และพัฒนาการดําเนินงานศูนยอเนกประสงคสําหรับ
  ผูสูงอายุ
 (ฉ) การสงเสริมการมีสวนรวมในสังคม ดวยการสงเสริมและสนับสนุนให
  ผูสูงอายุเขามาเปนอาสาสมัครและรวมบําเพ็ญประโยชนตอชุมชน
  และสงัคมโดยรวม และการเผยแพรความรู ภมูปิญญา และประสบการณ
  ของผูสูงอายุใหกับชุมชน
 (ช) การฝกอาชีพ เปนการสรางโอกาสใหผูสูงอายุไดรับการพัฒนาทักษะ
  ดานอาชีพและมีรายได โดยมีการรวมกลุ มจัดทํากิจกรรม เชน 
  งานเกษตรกรรม งานประดิษฐสําหรับผูสูงอายุเปนการสงเสริมให
  ผูสูงอายุไดใชเวลาวางใหเปนประโยชน และมีรายไดเสริม การจัดหา
  ตลาดจําหนายผลิตภัณฑ
 (ซ) การสงเสริมสนับสนุนการจัดตั้งหรือการพัฒนาเครือขายในการดูแล
  ผูสูงอายุในชุมชน การสงเสริมบทบาทอาสาสมัครดูแลผูสูงอายุที่บาน
  หรอืชุมชน เพือ่ใหผูสงูอายทุีม่ปีญหาการชวยเหลอืตนเองไดรบัการดแูล
  เบื้องตน และเปนการพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุ ครอบครัวและชุมชน  
 (ฌ) การสงเสริมสนับสนุนเครือขายองคกรชมรม  ศูนยผูสูงอายุ โดยการ
  จดัประชมุ สมัมนา การสนบัสนนุกจิกรรมการสรางความเขมแขง็ใหแก
  ผูนําองคกรของผูสูงอายุและเครือขาย   
 (ญ) การศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาองคความรูที่เกี่ยวของกับผูสูงอายุ
 (ฎ) การจัดใหมีสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผูสูงอายุในท่ีสาธารณะ 
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 ลักษณะโครงการท่ีจะไดรับการพิจารณาอนุมัติจายเงินจากกองทุน               
ตองเปนไปตามหลักเกณฑดังตอไปน้ี
 1. โครงการท่ีมีวัตถุประสงคและกระบวนการในการดําเนินงานชัดเจน  
  มีผลตอการคุมครอง การสงเสริม และการสนับสนุนผูสูงอายุ หรือ
  การดําเนินงานของกองทุน
 2. โครงการที่พยายามสรางการมีสวนรวมของบุคคลหรือหนวยงานหรือ
  ประชาชนเก่ียวกบัการคุมครอง การสงเสรมิ และการสนับสนนุผูสงูอายุ 
 3. โครงการของหนวยงานภาครัฐควรเปนโครงการใหมและเรงดวน
  ที่ไมไดตั้งงบประมาณรองรับ  และไมเปนโครงการตอเนื่อง
 4. กรณีโครงการขององคกรภาคเอกชน  หรือองคกรของผูสูงอายุ
  ตองไมได รับการสนับสนุนงบประมาณจากสวนราชการ และ
  แหลงทนุอื่น ๆ  เวนแตกรณีไดรับแตไ
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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 ดังตอไปนี้ หรือไม(ศพอส.สามารถเพ่ิมขอ
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
ในพืน้ที ่เพ่ือตรวจหาเบาหวาน ไขมนัในเสนเลอืด การวดัความดนัโลหติ ตรวจปสสาวะอจุจาระ 
ตรวจภายใน เปนตน 

แบบสํารวจคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ
ตามมาตรฐานการสงเสริมสวัสดิภาพและคุมครองพิทักษสิทธิผูสูงอายุ

(เพ่ือนําขอมูลคุณภาพชีวิตผูสูงอายุมาใชประกอบการวางแผน 
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 จนรูสึกเหน่ือยพอ
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 ญาติหรือบุคคลอ่ืน

10. ภายในบานของทาน มีสิ่งอํานวยความสะดวกเหมาะสมและปลอดภัยอยางนอย            
 3 รายการใชหรือไม
  ราวจับ เชน ราวจับบันไดราวจับในหองนํ้าฯลฯ โถสวมแบบน่ังราบ
  ทางลาด   ทางเดินเขาบานระดับเดียวกัน  
  ประตูเลื่อน   อุปกรณเปดปดประตูแบบคันโยก    
  พื้นบานเปนระดับเดียวกัน
 1. ใช (ตอบ 3 รายการข้ึนไป) 2. ไมใช  
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11. ทานเคยเขารวมอบรม ศึกษา เรียนรู จากหนวยงาน องคกร หรือชมรมผูสูงอายุ
 ใชหรือไม
 1. ใช    2. ไมใช  
 การเขารวมอบรม ศกึษา เรยีนรู 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 การไดรับขอมูลขาวสารท่ีเปนสิทธิ
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 เงินท่ีสะสมไว เปนตน

17. ทานไดปฏิบัติศาสนกิจตามศาสนาที่ทานนับถือใชหรือไม
 1. ใช    2. ไมใช  
 การประกอบกิจกรรมทางศาสนาอยางสมํ่าเสมอ 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 และงานท่ีมีการรวมตัวกัน
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. รอยละของผูสูงอายุที่ไดรับการตรวจสุขภาพท่ัวไป
 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
 หรือบุคคลอ่ืน

70

80

90
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กรมกิจการผูสูงอายุ (ผส.)
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย (พม.)
กรมกจิการผูสงูอาย ุเลขที ่539/2  ชัน้ 20 โซน B ถนนศรอียธุยา แขวงถนนพญาไท 
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
Website กระทรวง พม.  www.m-society.go.th
Website กรมกิจการผูสูงอายุ http://www.dop.go.th
Website กองทุนผูสูงอายุ  http://www.olderfund.dop.go.th
โทรศัพท : 0 2642 4339 ตอ 303  โทรสาร : 0 2642 4339 ตอ 305

จัดพิมพโดย  


