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ค�าน�า

 ปัจจุบันประเทศไทยก�าลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ โดยมีประชากร
วัยสูงอายุที่มีอายุเกิน 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ประมาณร้อยละ 16 กล่าวคือ 
ในประชากรทุกๆ 100 คน จะมีประชากรวัยสูงอายุประมาณ 16 คน และ
ในอนาคตจ�านวนผู้สูงอายุมีแนวโน้มจะเพ่ิมมากขึ้นเรื่อยๆ จากการที ่
ผูส้งูอายมุชีวีติยนืยาวข้ึน ซ่ึงหากผู้สูงอาย ุครอบครัว หรอืผูดู้แล ขาดความรู้ 
ความใส่ใจในการดูแลตนเองหรือผู้สูงอายุแล้ว ช่วงชีวิตที่ผู ้สูงอายุจะ
สามารถพึ่งพาตนเองได้ก็จะลดลงไปด้วย นั่นหมายถึงผู้สูงอายุต้องกลาย
เป็นภาระพึ่งพิงของครอบครัว ชุมชน และสังคม
 กรมกิจการผู้สูงอายุ เล็งเห็นว่า การรวบรวมข้อมูลความรู้ต่างๆ ที่
จ�าเป็นส�าหรบัเป็นแนวทางปฏบิตัใินการดแูลตนเองหรอืดแูลผูส้งูอายอุย่าง
ถูกต้องเหมาะสม จะเป็นประโยชน์ทั้งต่อตัวผู้สูงอายุเอง ครอบครัว ผู้ดูแล 
รวมถึงผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง จึงได้จัดท�าชุดความรู้การดูแลตนเองและ
พฒันาศกัยภาพผูส้งูอายขุึน้ ประกอบด้วยชดุความรู ้4 เรือ่ง  ได้แก่ สุขภาพดี 
มีงานท�า เรียนรู้สังคม มั่นคงในชีวิต เพื่อให้หน่วยงาน องค์กร ได้น�าไปเผย
แพร่แก่ผู้สูงอายุ ครอบครัว ผู้ดูแล และผู้ท่ีท�างานด้านผู้สูงอายุ โดยหวัง
เป็นอย่างยิง่ว่า ชดุความรู้เหล่านี ้จะเป็นประโยชน์ในการส่งเสรมิสขุภาพกาย 
สุขภาพจิตของผู้สูงอายุ การพัฒนาศักยภาพ การเสริมสร้างความมั่นคง 
ในชีวิต การเข้าถึงสิทธิและแหล่งประโยชน์ต่างๆ ตลอดจนการมีส่วนร่วม 
ในสังคม เพื่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในที่สุด

กรมกิจการผู้สูงอายุ
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ความหมายของการท�างาน
 การท�างาน หมายถงึ การท�ากจิกรรมเพือ่การเลีย้งชวีติ ทีม่ลีกัษณะ

อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

 1.การท�ากิจกรรมที่ท�าแล้วได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินหรือสิ่งของ 

ค่าตอบแทนทีเ่ป็นเงนิ อาจจ่ายเป็นรายเดือน รายสัปดาห์ รายวนั หรอืรายชิน้

 2.การท�ากิจกรรมท่ีท�าแล้วได้ผลก�าไร หรือหวังที่จะได้รับผลก�าไร 

หรือส่วนแบ่งเป็นการตอบแทน

 3.การท�ากิจกรรมท่ีท�าให้กับธุรกิจของสมาชิกในครัวเรือน โดยไม่

ได้รับค่าจ้างหรือผลก�าไรตอบแทนอย่างใด ซึ่งสมาชิกในครัวเรือนที่

ประกอบธุรกิจนั้นจะมีสถานภาพการท�างานเป็นผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว 

หรือนายจ้าง

ความส�าคัญของการท�างาน
 การท�างานเป็นส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิตของมนุษย์ โดยเฉพาะเมื่อ

เข้าสู่วัยผู้ใหญ่ การท�างานเป็นที่มาของรายได้ สะท้อนถึงความรู้ ความ

สามารถ การพึ่งพาตนเองและการหาเลี้ยงครอบครัว รวมทั้งแสดงให้เห็น

ถึงศักยภาพในการด�ารงชีวิต การมีชีวิตอย่างมีคุณค่า ไม่เป็นภาระแก่บุตร

หลานและสังคม

 การท�างานมีความส�าคัญและมีประโยชน์ต่อผู้สูงอายุ ดังนี้

 1.ด้านร่างกาย การท�างานช่วยท�าให้ผู้สูงอายุได้เคลื่อนไหวออก

ก�าลังกาย ท�าให้ร่ายกายมีความกระฉับกระเฉง ช่วยชะลอความเสื่อมถอย

ของร่างกาย
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 2.ด้านจิตใจ การท�างานช่วยท�าให้ผู้สูงอายุเห็นคุณค่าในตนเอง มี

ศักดิ์ศรี ไม่รู้สึกว่าตนเองเป็นภาระของลูกหลาน 

 3.ด้านความม่ันคง การท�างานช่วยท�าให้ผู้สูงอายุมีรายได้ในการ

ดูแลตนเองทั้งในยามปกติและยามเจ็บป่วย

 ส่ิงส�าคญัทีต้่องค�านงึถงึในการท�างานของผูส้งูอาย ุคอื ลกัษณะงาน

ที่ท�าต้องเหมาะสมกับสภาพร่างกายและจิตใจของผู้สูงอายุ

 ปัจจบุนัผูส้งูอายจุ�านวนมากยงัคงท�างานเพ่ือหารายได้เลีย้งดตูนเอง

และครอบครวั อาจเนือ่งจากความจ�าเป็นทางเศรษฐกจิหรอืการทีผู้่สูงอายุ

ยงัคงมสีขุภาพร่างกายทีแ่ขง็แรง มคีวามรูค้วามสามารถทีย่งัสามารถท�างาน

สร้างรายได้

สภาพปัญหาด้านการมีงานท�าของผู้สูงอายุ
 รัฐบาลได้ให้ความส�าคัญกับการส่งเสริมและสนับสนุนการท�างาน

ของผู ้สูงอายุ โดยก�าหนดเป็นกฎหมายในพระราชบัญญัติผู ้สูงอายุ  

พ.ศ.2546 มาตรา 11 (3) ว่า ผูส้งูอายมุสีทิธไิด้รบัการคุ้มครอง การส่งเสรมิ 

และการสนับสนุนในด้านการประกอบอาชีพ หรือฝึกอาชีพที่เหมาะสม 

อย่างไรกต็าม ในสภาพทีเ่ป็นจรงิพบว่า การท�างานของผู้สูงอายตุ้องพบกบั

ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสภาพการจ้างงานส่วนใหญ่เป็นแบบ

เต็มเวลาไม่สอดคล้องกับความต้องการของผู้สูงอายุ การถูกเลิกจ้างด้วย

สาเหตุจากอายุมาก การปฏิเสธรับเข้าท�างานหรือไม่ยอมรับแรงงาน 

ผู้สูงอายุ อันเนื่องมาจากทัศนคติท่ีมองว่าผู้สูงอายุมีความสามารถใน 

การท�างานน้อยลง ท�างานไม่คุ้มค่าจ้าง เป็นการเพิ่มภาระค่าใช้จ่ายด้าน

สวัสดิการหรือต้องจ่ายค่าจ้างท่ีสูงขึ้น เป็นต้น ขณะที่ในด้านกฎหมาย 
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พบว่า แรงงานผู้สูงอายุไม่ได้รับความคุ้มครองเก่ียวกับความปลอดภัยใน

การท�างานเช่นเดียวกับแรงงานหญิงและเด็ก เนื่องจากยังไม่มีบทบัญญัติ

คุ้มครองการท�างานของผู้สูงอายุในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับ

ใด ในส่วนของพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2553 ก็ได้ก�าหนดให้ 

ผู้ประกันตนที่ส่งเงินเข้ากองทุนประกันสังคมต้องมีอายุไม่เกิน 55 ปี ท�าให้

ผูส้งูอายุไม่สามารถเป็นผูป้ระกนัตนและไม่ได้รบัสทิธปิระโยชน์เงนิบ�านาญ

ชราภาพจากกองทุนประกันสังคม นอกจากนี้ การส่งเสริมการท�างานของ

ผู้สูงอายุโดยการขยายอายุเกษียณราชการยังเป็นเพียงนโยบาย ยังไม่ได้

ออกเป็นกฎหมายและมีการด�าเนินการในบางสาขาอาชีพเท่านั้น

ความต้องการด้านการมีงานท�าของผู้สูงอายุ
 การท�างานมีความหมายต่อผู้สูงอายุ เนื่องจากเป็นที่มาของรายได้ 

การเหน็คณุค่าและศกัดิศ์รขีองตนเอง และการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 

จากการส�ารวจภาวะการท�างานของประชากรของส�านกังานสถติแิห่งชาติ 

ในปี 2557 มีผู้สูงอายุที่ท�างานจ�านวน 3.91 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 

38.4 ของผู้สูงอายุ โดยผู้สูงอายุที่ท�างานส่วนใหญ่เป็นแรงงานนอกระบบ

หรือเป็นผูท้�างานทีไ่ม่ได้รับสวสัดกิารและการคุม้ครองจากการท�างานมาก

ถึง 3.48 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 89 และมีเพียง 0.43 ล้านคนที่เป็น

แรงงานในระบบ หรือคิดเป็นร้อยละ 11 ซึ่งส่วนใหญ่ท�างานในภาคการค้า

และบรกิาร รองลงมาเป็นภาคการผลติและภาคเกษตรกรรม ส่วนผูส้งูอายุ

ที่เป็นแรงงานนอกระบบ ส่วนใหญ่ท�างานในภาคเกษตรกรรม รองลงมา

เป็นภาคการค้าและบริการ และภาคการผลิตตามล�าดับ และจากการ

ส�ารวจภาวะการท�างานของประชากร พบว่า ร้อยละของผูส้งูอายทุีท่�างาน
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มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทั้งชายและหญิง ซึ่งอาจสะท้อนได้ว่า ผู้สูงอายุมีความ

ต้องการท�างานเพิ่มสูงขึ้น โดยผู ้สูงอายุส่วนใหญ่ท�างานอยู ่ในภาค

เกษตรกรรม ทั้งนี้อาจเนื่องจากภาคเกษตรกรรมไม่มีการก�าหนดอายุ

เกษียณ ผู้ที่เกษียณอายุจากงานประเภทอื่นบางส่วน ก็สามารถกลับเข้า

ท�างานในภาคเกษตรกรรมได้ และสามารถท�างานได้จนกว่าจะไม่ต้องการ

ท�างาน ส�าหรับผู้สูงอายุที่ท�างานนอกภาคเกษตรกรรม ส่วนใหญ่ท�างาน

เป็นผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัวโดยไม่มีลูกจ้าง และช่วยธุรกิจของครัวเรือน

โดยไม่ได้รับค่าจ้าง ส่วนการท�างานเป็นลูกจ้างเอกชนพบว่า มีจ�านวน 

ลดลงเล็กน้อย

สถิติผู้สูงอายุที่ท�างานใน
ระบบและนอกระบบ
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ความต้องการจ้างแรงงานผู้สูงอายุ
 จากการศึกษาของส�านกังานสถติแิห่งชาติเกีย่วกับการท�างานของ

ผูส้งูอายุในประเทศไทย ปี 2557 พบว่า สดัส่วนของก�าลงัแรงงานวยัท�างาน

มีแนวโน้มลดลง ขณะที่สัดส่วนของก�าลังแรงงานผู้สูงอายุมีแนวโน้มสูงขึ้น 

ในอนาคตความต้องการจ้างแรงงานผู้สูงอายุมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้น โดยพบ

ว่าผู้สูงอายุตอนต้น ซึ่งมีอายุระหว่าง 60-69 ปี มีงานท�ามากที่สุดร้อยละ 

54.9 ผู้สูงอายุ 2 ใน 3 หรือร้อยละ 62.7 ท�าธุรกิจส่วนตัวโดยไม่มีลูกจ้าง 

รองลงมาช่วยธุรกิจครัวเรือนโดยไม่ได้รับค่าจ้างร้อยละ 20.3 และลูกจ้าง

เอกชนร้อยละ 9.2 ท้ังน้ี การท�างานของลกูจ้างเอกชนมแีนวโน้มลดลงมาก

เมื่อมีอายุมากขึ้น ชี้ว่าภาคเอกชนมีแนวโน้มเลิกจ้างแรงงานก่อนอายุ  

60 ปี โดยมีแนวโน้มท�าธุรกิจส่วนตัวโดยไม่มีลูกจ้างเพิ่มขึ้น ซึ่งสอดคล้อง

กับสภาพการท�างานของผู้สูงอายุที่ประมาณร้อยละ 90 ของผู้สูงอาย ุ

ที่ท�างานเป็นแรงงานนอกระบบ

ประเภทของงาน
 โดยทั่วไปแล้วประเภทของงานแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้

 1.ภาคเกษตรกรรม  เช่น ท�านา ท�าไร่ ท�าสวนผลไม้ ท�าสวนผัก ท�า

สวนไม้ดอกไม้ประดับ เพาะเลี้ยงสัตว์น�้า ฯลฯ

 2.ภาคอุตสาหกรรม เช่น การผลิตสินค้าอุตสาหกรรมหรือ

หัตถกรรมในครัวเรือน การผลิตสินค้าในโรงงานหรือสถานประกอบการ 

การผลิตสินค้าทีผู่ว่้าจ้างน�าเคร่ืองมอือปุกรณ์และวสัดทุีใ่ช้ในการผลติมาให้ 

ตัวอย่างเช่น ทอผ้าไหม ท�าเสื้อยืด ประดิษฐ์ของที่ระลึก และของช�าร่วย 
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เย็บเสื้อส�าเร็จรูป ท�าขนมเค้ก ท�าเครื่องหนัง ท�าเฟอร์นิเจอร์ ฯลฯ

 3.ภาคบริการ เช่น ครู แพทย์ พยาบาล ช่าง นักดนตรี การค้าขาย

สินค้าและบริการต่างๆ ฯลฯ

 4.งานพิเศษอื่นๆ เช่น งานเพ่ือสังคม งานจิตอาสา งานที ่

สร้างสุทรยีภาพของชีวติ ซึง่เป็นการฝึกสมอง ฝึกสมาธิ และรูส้กึได้ถงึความ

ส�าเร็จ เช่น งานฝีมือ ฝานศิลปะ งานวาดภาพ ดนตรี ฯลฯ

ประเภทและลักษณะงานที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ
 งานที่มีค่าตอบแทน
 เป็นการท�างานท่ีใช้ความรู้และประสบการณ์จากงานเดิมที่เคยท�า 

หรือจากงานอดิเรกที่ชอบมาท�าเมื่อเข้าสู่วัยผู้สูงอายุเพื่อหารายได้ให้กับ

ตนเอง เช่น

 งานด้านการเกษตร การเป็นเกษตรกรไม่มีวันเกษียณ สามารถ

ท�างานของตนไปได้ตราบเท่าท่ีเรามีก�าลัง นอกจากมีรายได้แล้วยังเป็น 

การออกก�าลังกายไปในตัวด้วย แต่ท้ังนี้ควรเป็นการท�าเกษตรอินทรีย์ที่ 

ไม่ใช้สารเคมี เพื่อสุขภาพของตนเอง

 งานอดิเรก เป็นงานอดิเรกท่ีอาจน�ามาซึ่งรายได้ เช่น ท�าสวน  

ปรุงอาหาร เย็บเสื้อผ้า วาดรูป ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ เป็นต้น 

 งานที่เป็นความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ผู้สูงอายุที่มีวิชาชีพเฉพาะ

ตัวหรือมีความรู้ความช�านาญในบางเรื่อง อาจรับงานธุรกิจเล็กๆ หรือเปิด

สอนพิ เศษในสิ่ งที่ ตนมีความรู ้ ความ เชี่ ยวชาญหรือถนัด  เช ่น  

ผูม้คีวามรูท้างบญัชอีาจเป็นทีป่รกึษาด้านบญัชหีรอืรบังานตรวจสอบบัญชี 

เป็นต้น
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 การรวมกลุ่มผู้สูงอายุเพื่อสร้างงานเพิ่มรายได้ เช่น กลุ่มของเล่น

พืน้บ้าน กลุม่ศลิปะพ้ืนบ้าน กลุม่งานหตัถกรรมท้องถิน่ กลุม่มคัคเุทศก์ท้อง

ถิ่น การนวดแผนไทย ปลูกต้นไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ เป็นต้น 

 การเป็นวทิยากรถ่ายทอดประสบการณ์ภมิูปัญญาตามความถนัด 

เช่น ทอผ้า ท�าขนมไทย แกะสลักไม้ จักสาน เป็นต้น

 งานอาสาสมัคร
 ปัจจุบันมีหน่วยงาน องค์กร เช่น มูลนิธิต่างๆ หลายแห่งที่รับ 

อาสาสมัครเข้าร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ซึ่งนอกจากจะท�าให ้

เกิดความเพลิดเพลินคลายเครียดแล้ว ยังได้ใช้เวลาให้มีคุณค่าและ 

เกิดประโยชน์กับสังคมและสร้างความรู้สึกภาคภูมิใจในตนเองอีกด้วย
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 การเป็นอาสาสมัคร สามารถช่วยได้ท้ังทางด้านก�าลังกาย ก�าลัง

สมอง  หรือก�าลังทรัพย์ เช่น ช่วยซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ช่วยท�าสิ่งของช่วย

เหลือผู้ที่ยากล�าบาก เป็นวิทยากรให้ความรู้ หรือถ่ายทอดภูมิปัญญา  

การร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การบริจาคทรัพย์หรือสิ่งของเพื่อช่วยเหลือ 

ผู้ยากไร้ เป็นต้น 
 งานอดิเรก
 กิจกรรมงานอดิเรกเป็นการท�างานที่ตนรัก ชอบ และประสงค์ที ่

จะท�าเพื่อผ่อนคลายร่างกายและจิตใจ เป็นงานที่ช่วยให้ชีวิตของผู้สูงอายุ

มีความสุข ความเพลิดเพลินและไม่เหงา บางครั้งรู้สึกอิ่มเอมและพึงพอใจ

กบัผลงานทีท่�า งานอดเิรกมหีลายประเภท สามารถเลอืกได้ตามความสนใจ 

เช่น วาดภาพ ปลกูต้นไม้ จดัสวน เลีย้งสตัว์ ท�างานฝีมอืต่างๆ เขยีนหนงัสอื 

การท่องเที่ยวเพื่อศึกษาศิลปวัฒนธรรมตามวัดวาอารามหรือตามแหล่ง

ธรรมชาติ หรอืร่วมกจิกรรมในชมรมผูส้งูอาย ุเป็นต้น งานอดเิรกบางอย่าง

อาจสร้างรายได้เสริมได้ด้วย ยกตัวอย่างเช่น ชอบท�าขนม อาจลองท�าให้

เพื่อนฝูง หรือเพื่อนบ้านทาน แล้วจึงลองท�าขาย แต่สิ่งส�าคัญคือต้อง

พยายามไม่ค�านึงถึงเรื่องรายได้หรือก�าไรขาดทุนที่ได้รับจนเกินไป แต่ควร

ค�านึงว่าวัตถุประสงค์หลักคือ ท�าเพื่อเป็นงานอดิเรกยามว่าง

ประเภทและลักษณะงานที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ
แต่ละช่วงวัย 
 การพิจารณาลักษณะงานหรือกิจกรรมตามการเปลี่ยนแปลงตาม

ธรรมชาติของสภาพร่างกาย จิตใจ และสังคมของผู้สูงอายุ แบ่งออกเป็น  

3 ช่วง ดังนี้
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 ช่วงแรก เป็นช่วงของวัยสูงอายุที่ยังมีพลัง เป็นช่วงเวลาแห่งการมี

พลังของความสูงวัย โดยปกติมักจะอยู่ในช่วงอายุ 60-69 ปี ช่วงวัยนี้  

มีประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ และภูมิปัญญาที่ยังพร้อมใช้งานได้ 

ประกอบกับสภาพร่างกายยังคงแข็งแรงกระฉับกระเฉง สามารถท�างาน

สร้างสรรค์ประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชน และสังคมได้เป็นอย่างดี ในช่วง

วัยนี้จึงสามารถท�างานหรือกิจกรรมท่ีได้ค่าตอบแทน อาจเป็นงานเกษตร 

อตุสาหกรรม บรกิาร หรือการประกอบอาชพีอสิระ เป็นวทิยากรให้ความรู้ 

เป็นทีป่รกึษา เป็นอาสาสมคัร และการท�างานอดเิรกต่างๆ ตามความสนใจ

ก็ได้

 ช่วงที่สอง เป็นช่วงแห่งการพักผ่อน ในช่วงนี้มักอยู่ระหว่างอายุ 

70-79 ปี อาจยงัมสีภาพร่างกายโดยรวมทีย่งัดอียูแ่ต่ไม่กระฉบักระเฉงหรอื

เริ่มอ่อนแอลง ผู ้สูงอายุบางคนอาจสูญเสียความสามารถในการเห็น  

การได้ยิน และมีปัญหาการทรงตัว ดังนั้น ผู้สูงอายุในช่วงวัยนี้จึงต้องการ

การพกัผ่อนมากกว่าการท�างาน การท�างานช่วงนีจ้งึไม่ควรเป็นการท�างาน

ที่หนักจนเกินไป ควรเน้นการท�างานอดิเรกมากขึ้น

 ช่วงท่ีสาม เป็นช่วงแห่งการพ่ึงพิง มักอยู่ในช่วงอายุมากกว่า  

80 ปีขึ้นไป ผู้สูงอายุมักมีความเจ็บป่วยและมีความเสื่อมของอวัยวะต่างๆ 

มากขึน้ จงึต้องพึง่พงิผูอ้ืน่มากขึน้ ในวยันีค้วรเน้นการท�างานอดเิรกทีเ่หมาะ

สมกับสภาพร่างกายที่เปลี่ยนไป
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การเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพ
 1.ประเมนิความพร้อมของตนเอง เช่น สขุภาพ เวลา ทัง้นี ้ลกัษณะ

งาน ระยะเวลาการท�างาน ต้องเหมาะสมกับสภาพร่างกายของผู้สูงอายุ 

งานไม่หนักเกินก�าลัง และมีความปลอดภัยสูง

 2.เป็นงานที่ผู ้สูงอายุมีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ  

และมีความถนัด

 3.ศกึษาข้อมลูแหล่งงาน ขอรบัค�าปรกึษาแนะแนวอาชพี ฝึกอบรม

อาชีพจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพ่ือสร้างช่องทางและโอกาสใน 

การประกอบอาชีพและมีรายได้เพิ่ม
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ข้อมูลแหล่งประโยชน์ ช่องทางเพื่อการท�างาน
 แหล่งศึกษาเรียนรู้ ฝึกอบรม พัฒนาทักษะฝีมือ
 หน่วยงานของรัฐและเอกชนที่เป็นแหล่งศึกษา ฝึกอบรม พัฒนา

ทักษะฝีมือมีอยู่หลายแห่ง ทั้งในกรุงเทพฯ และจังหวัดอื่นๆ ทั่วประเทศ 

ได้แก่

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค (สพภ.) 
และศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด (ศพจ.) 
สังกัดกระทรวงแรงงาน
 จัดฝึกอาชพีให้แก่ผูส้งูอายรุ่วมกบัประชาชนทัว่ไปในหลกัสตูรปกติ 

และจัดฝึกอาชีพท่ีเหมาะสมเฉพาะกลุม่ให้กบัผูส้งูอาย ุทัง้การฝึกเตรยีมเข้า

ท�างาน การฝึกยกระดบัฝีมอืแรงงาน และการฝึกอาชพีเสรมิเพือ่เพิม่ความ

รู้ ทักษะฝีมือ พร้อมที่จะท�างานในธุรกิจอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการ มี

ระยะเวลาการฝึกตัง้แต่ 2-10 เดอืน (แล้วแต่สาขาช่าง) โดยเรยีนภาคทฤษฎี

ประมาณร้อยละ 20 และภาคปฏิบัติประมาณร้อยละ 80 ของเวลาฝึก
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 หลักสูตรเตรียมเข้าท�างาน แบ่งตามกลุ่มอาชีพ ได้ดังนี้

 หลักสูตรกลุ่มสาขาช่าง เช่น ช่างไม้ ช่างปูน ช่างเขียนแบบ  

ช่างเชื่อม ช่างยนต์ ช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น

 หลักสูตรกลุ่มอุตสาหกรรมศิลป์ เช่น ช่างเย็บจักรอุตสาหกรรม 

ช่างตัดเย็บเสื้อผ้า ช่างออกแบบเสื้อผ้า ช่างเจียระไนพลอย ช่างเครื่อง

ประดับ ช่างเขียนลายเบญจรงค์ เป็นต้น 

 หลักสูตรกลุ่มธุรกิจและบริการ เช่น พนักงานบริการอาหารและ

เครื่องดื่ม การประกอบอาหารไทย อาหารฝรั่ง การท�าขนมไทย มัคคุเทศก์

ท้องถิน่ พนกังานฝ่ายแม่บ้านของโรงแรม ช่างแต่งผมบุรษุและสตร ีเป็นต้น

 หลักสูตรฝึกยกระดับฝีมือ เป็นการพัฒนายกระดับทักษะฝีมือ 

แก่ผู้ท�างานอยู่แล้ว ผู้ถูกเลิกจ้าง หรือผู้ประสงค์จะเปลี่ยนงาน ให้มีความรู้

และฝีมือทันต่อวิทยาการสมัยใหม่ ระยะเวลาการฝึกเฉลี่ย 60 ชั่วโมง 

หลักสูตรการฝึกยกระดบัฝีมอื จะมทีัง้หลกัสตูรกลุม่อาชพีต่างๆ กลุม่อาชีพ

อุตสาหกรรมศิลป์ และกลุ่มอาชีพธุรกิจและบริการ

 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน หมายเลข

โทรศัพท์ 0-2245-1707
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ส�านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 
และการศึกษาตามอัธยาศัย 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
กลุ่มเป้าหมายพิเศษ
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
 จัดอบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะอาชีพระยะสั้นส�าหรับผู้สูงอายุ  

และการอบรมเพื่อฝึกทักษะอาชีพ เช่น จักสาน ทอผ้า ท�าของช�าร่วย  

ท�าลูกประคบสมุนไพร ปลูกผักปลอดสารพิษ รวมถึงการพัฒนาอาชีพด้วย

เทคโนโลยี เช่น การท�าปุ๋ยจุลินทรีย์ใช้ในการเกษตร การแปรรูปอาหาร 

เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีบริการแนะแนวอาชีพด้วย

 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ศูนย์การศึกษานอกระบบและการ

ศกึษาตามอธัยาศยั หมายเลขโทรศพัท์ 0-2281-7217 หรอื 0-2628-5329 

โทรศัพท์สายด่วน กศน.1660
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ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร  
โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร สังกัดกรุงเทพมหานคร
 เปิดสอนวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้นแก่ประชาชนทั่วไป หลักสูตรที่

เปิดฝึกอบรม เช่น ช่างเครือ่งยนต์ ช่างอเิลก็ทรอนกิส์ ช่างซ่อมคอมพวิเตอร์ 

ช่างซ่อมโทรทัศน์ ช่างตัดเสื้อสตรี ช่างออกแบบเสื้อผ้า ช่างเสริมสวยเบื้อง

ต้น ตัดผมบุรุษ นวดแผนโบราณ ศิลปะประดิษฐ์ ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร 

ของช�าร่วย เป็นต้น รบัสมคัรและเปิดฝึกอบรมทกุวนั ยกเว้นวนันกัขตัฤกษ์

 สอบถามข้อมูลเพิม่เตมิได้ท่ี : งานส่งเสริมอาชพี กรงุเทพมหานคร 

หมายเลขโทรศัพท์ 0-2613-7190
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มูลนิธิข้าวขวัญ
 มลูนธิข้ิาวขวญัเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนทีจ่ดัอบรมด้านการเกษตร 

เพื่อการพึ่งพาตนเองแก่เกษตรกรและประชาชนทั่วไป โดยหลักสูตรที่ 

จัดฝึกอบรมได้แก่ 

 หลักสูตร “การพัฒนาการท�านาแบบยั่งยืน” เพ่ือการพึ่งตนเอง

ของชาวนา ระยะเวลาอบรมรวม 5 วนั 4 คนื เป็นหลกัสตูรทีป่พูืน้ฐานความ

คิดด้านการท�าเกษตรแบบพอเพียงเพ่ือการพ่ึงตนเอง การอบรมแบ่งออก

เป็น 3 ขั้นตอน 

 ข้ันตอนที่ 1 เน้นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และร่วมกัน

วเิคราะห์ปัญหา ตลอดจนหาทางออกโดยตวัของเกษตรกรเอง การให้ความ

รู้ด้านปรัชญาการท�าเกษตรพอเพียง การท�างานร่วมกันเป็นกลุ่ม 

 ข้ันตอนที่ 2 ฝึกปฏิบัติจริงด้านเทคนิคเกษตรท่ีเหมาะสมกับ

เกษตรกรรายย่อย เพือ่ลด ละ เลกิ ใช้สารเคมทีางการเกษตร เน้นการฟ้ืนฟู

ความสมดุลทางธรรมชาติ และลดต้นทุนทางการเกษตร ได้แก่ การเรียนรู้

เรื่องระบบนิเวศน์ในแปลงนา การพัฒนาและปรับปรุงดิน การพัฒนาและ

ปรับปรุงพันธุ์ข้าว 

 ขั้นตอนท่ี 3 การศึกษาดูงานในพ้ืนที่ของชาวนาที่ประสบ 

ความส�าเร็จ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ เพื่อให้เกิด 

แรงบันดาลใจในการกลับไปพัฒนาในพื้นที่ของตนเอง
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 หลักสูตร “การอบรมเชงิปฏบิตักิารการพฒันาการปลูกข้าวแบบ

อินทรีย์” ระยะเวลาการอบรม 3 วัน เน้นการปฏิบัติและเรียนรู้ร่วมกัน 

เรื่องที่อบรมได้แก่ การจัดการศัตรูพืชโดยชีววิธี การปรับปรุงและพัฒนา

พันธุ์ข้าว การปรับปรุงบ�ารุงดินโดยชีววิธี และการท�านาลดต้นทุน

 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : มูลนิธิข้าวขวัญ เลขที่ 13/1 หมู่ 3 

ถนนเทศบาลท่าเสด็จ 1 ซอย 6 ต�าบลสระแก้ว อ�าเภอเมือง 

จังหวัดสุพรรณบุรี หมายเลขโทรศัพท์ 035-597193
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มูลนิธิลุงขาวไขอาชีพ 
 เปิดอบรมอาชีพอิสระต่างๆ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ระยะเวลาใน 

การอบรมมีตั้งแต่ 3 ชั่วโมง จนถึง 150 ชั่วโมง

 วิชาชีพที่เปิดอบรมได้แก่ 

 การท�าอาหารประเภทต่างๆ เช่น น�้าเต้าหู ้งาด�า ปาท่องโก๋  

ขนมถั่วแปบ เฉาก๊วย ขนมกุยช่าย สลัดแขก เต้าฮวยน�้าขิง เป็นต้น

 งานฝีมือ เช่น การพับผ้าเช็ดหน้าดอกกุหลาบ การท�าสบู่แบบใส 

น�้ายาชุบทอง ตุ๊กตาไหมพรม กรอบรูปวิทยาศาสตร์ เป็นต้น

 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : มูลนิธิลุงขาวไขอาชีพ 3/62 หมู่ 6 

ซอย 33 ตะวันออก ต�าบลคลองสี่ อ�าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธาน ี

หมายเลขโทรศัพท์ 0-2902-7721
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หน่วยงาน แหล่งบริการให้ค�าปรึกษาและแนะแนว
อาชีพ แนะน�าข้อมูลแหล่งงาน  
และบริการจัดหางาน

กองส่งเสริมการมีงานท�า 
กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
 ให้ค�าปรกึษาและให้บริการแนะแนวอาชพีตามความถนดั ให้บรกิาร

จัดหางาน โดยเป็นศูนย์กลางข้อมูลตลาดแรงงานส�าหรับนายจ้างและ 

ผู้หางาน โดยมีระบบลงทะเบียนผู้สูงอายุที่ต้องการหางานและนายจ้าง 

ที่ต้องการหาคน สามารถเข้าไปที่ www.elderly.doe.go.th

 สถานที่ติดต ่อ : กรมการจัดการงาน กระทรวงแรงงาน  

ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร หมายเลข

โทรศัพท์ 0-23540085-88, 0-2247-9423 หรือ 0-2248-4743  

โทรศัพท์สายด่วน 1694 เว็บไซต์ www.doe.go.th
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ส�านักงานจัดหางานกรุงเทพฯ 1-10 
และส�านักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด 
สังกัดกระทรวงแรงงาน
 บริการรับสมัครงาน และจัดหางานแก่บุคคลทั่วไป ให้ค�าปรึกษา

แนะน�าเกีย่วกบัการหางานท�า ออกหน่วยจดัหางานเคลือ่นที ่และเผยแพร่

ข่าวสาร ต�าแหน่งงานว่าง ทั้งภาครัฐและเอกชน

 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได ้ที่  : โทรศัพท์สายด่วน 1694  

กรมการจัดหางาน

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขต
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ�าเภอ
 จัดกิจกรรมที่ต่อเนื่องจากการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นเพื่อ

พัฒนาทักษะอาชีพส�าหรับผู้สูงอายุ โดยจัดเป็นกิจกรรมเฉพาะเพ่ือให้ 

ผู้สูงอายุสามารถพัฒนาตนเองเข้าสู่อาชีพ และการแนะแนวอาชีพ

 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ศูนย์การศึกษานอกระบบและการ

ศกึษาตามอธัยาศยัเขตทกุเขตหรอืศนูย์การศกึษานอกระบบและการศกึษา

ตามอัธยาศัยอ�าเภอทุกอ�าเภอ หรือ โทรศัพท์สายด่วน กศน. 1660
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แหล่งทุนเพื่อการประกอบอาชีพ
 กองทุนผู้สูงอายุ 
 กองทุนผู้สูงอายุ จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.2546 

มาตรา 13 ให้การสนับสนุนเงินกู้ยืมเพ่ือการประกอบอาชีพแก่ผู้สูงอายุ  

ที่มีอายุเกิน 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และมีสัญชาติไทย

 หลักเกณฑ์การกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพจากกองทุน
ผู้สูงอายุ
 รายบุคคล อนุมัติเงินกู ้ยืมตามความเหมาะสม รายละไม่เกิน 

30,000 บาท

 รายกลุม่ กลุม่ละไม่น้อยกว่า 5 คน อนุมตัเิงนิกูย้มืตามความเหมาะสม 

กลุ่มละไม่เกิน 100,000 บาท 

 ทั้งสองกรณี ช�าระคืนเป็นรายงวด ภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 ป ี

โดยไม่คิดดอกเบี้ย

 คุณสมบัติของผู้กู้ยืมและผู้ค�้าประกัน
 คุณสมบัติผู้กู้ยืม
 1.มีอายุเกิน 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

 2.มีสัญชาติไทย

 3.ประสบปัญหาความเดือดร้อนด้านเงินทุนประกอบอาชีพ  

โดยไม่ได้รับความช่วยเหลือจากแหล่งทุนอื่น หรือได้รับแต่ไม่เพียงพอ

 4.มีสุขภาพแข็งแรง สามารถประกอบอาชีพได้

 5.มีแผนงานหรือโครงการประกอบอาชีพที่เหมาะสม
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 กรณีกู้ยืมรวมกลุ่มประกอบอาชีพ (กลุ่มละไม่น้อยกว่า 5 คน) 

นอกจากต้องมคีณุสมบติัตามทีก่ล่าวมาข้างต้นแล้ว ต้องมกีารจดัโครงสร้างกลุม่ 

ประกอบด้วย

•  หัวหน้ากลุ่ม

•  สมาชิกกลุ่ม

•  มีแผนงาน โครงการประกอบอาชีพที่กระท�ารวมกันเป็นกลุ่ม

•  หนังสือรับรองจากองค์กรของผู้สูงอายุ องค์กรภาคเอกชน หน่วยงาน

ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง

 กรณีผู้กู้ยืมมีคู่สมรส ต้องได้รับความยินยอมจากคู่สมรสด้วย
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คุณสมบัติผู้ค�้าประกันการกู้ยืมเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม
 1.ผู้ค�้าประกันมีอายุไม่เกิน 59 ปีบริบูรณ์ และมีภูมิล�าเนาเดียวกับ

ผู้กู้ยืม

 2.เป็นผู้ประกอบอาชีพที่มั่นคง มีรายได้แน่นอน ไม่ต�่ากว่า 8,000 

บาทต่อเดือน 

 3.ต้องไม่เป็นผู้ค�้าประกันให้กับผู้กู้ยืมเงินกองทุนฯ รายอื่น ยกเว้น

แต่ผู้กู้ยืมได้ช�าระเงินกู้ยืมครบหมดแล้ว

 4.สามี ภรรยา ไม่สามารถค�้าประกันให้กันได้

หมายเหตุ หากผู้ค�้าประกันเป็นบุคคลที่ประกอบอาชีพในหน่วยงาน

ราชการ บริษัท ห้างหุ้นส่วน ให้แนบหนังสือรับรองเงินเดือนเดือนล่าสุด 

มาพร้อมกับเอกสารอื่นๆ เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย

 กรณีให้กู ้ยืมเป็นรายกลุ ่ม สมาชิกในกลุ ่มที่ต้องการกู ้ยืมเงิน  

ต้องจัดหาผู ้ค�้าประกันตามจ�านวนผู้กู ้ยืมและไม่เป็นผู ้กู ้ยืมด้ยกันเอง  

และต้องรับผิดชอบลูกหนี้ร่วมกัน

 กรณผีูค้�า้ประกันมคู่ีสมรส ต้องได้รับความยนิยอมจากคู่สมรสด้วย
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 เอกสารประกอบการกู้ยืม
 กรณีให้กู้ยืมเป็นรายบุคคล

 ยืน่ “แบบค�าร้องขอกูย้มืเงนิประกอบอาชีพจากกองทุนผูสู้งอายุ 

ประเภทรายบุคคล” มาพร้อมเอกสารประกอบ ดังนี้

• ส�าเนาบัตรประชาชน

• ส�าเนาทะเบียนบ้าน

• หนังสือสัญญาเช่าบ้าน (ในกรณีที่ผู้กู้เช่าบ้านอยู่)

• ส�าเนาทะเบยีนบ้าน และส�าเนาบตัรประชาชนของผูค้�า้ประกัน

• หนงัสอืรบัรองเงนิเดอืนของผู้ค�า้ประกนั (เว้นแต่เป็นเกษตรกร)

 กรณีให้กู้ยืมเป็นรายกลุ่ม

 ยืน่ “แบบค�าร้องขอกูย้มืเงนิประกอบอาชีพจากกองทุนผูสู้งอายุ 

ประเภทรายกลุ่ม” พร้อมเอกสารประกอบ ดังนี้

• ส�าเนาบัตรประชาชน

• ส�าเนาทะเบียนบ้าน

• โครงการประกอบอาชีพของกลุ่ม

• หนังสือสัญญาเช่าบ้าน (ในกรณีที่ผู้กู้เช่าบ้านอยู่)

• ส�าเนาทะเบยีนบ้าน และส�าเนาบตัรประชาชนของผูค้�า้ประกัน

• หนงัสอืรบัรองเงนิเดอืนของผู้ค�า้ประกนั (เว้นแต่เป็นเกษตรกร)
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สถานที่ติดต่อ
 ผู้สูงอายุที่มีภูมิล�าเนาอยู่ในกรุงเทพมหานคร ติดต่อที่ กองบริหาร

กองทุนผู้สูงอายุ 255 อาคารพิชเยนทรโยธิน ภายในสถานสงเคราะห ์

เดก็หญิงบ้านราชวถิ ีถนนราชวถิ ีแขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกทม. 10400 

หมายเลขโทรศัพท์ 0-2359-6100 เว็บไซต์ www.olderfund.dop.go.th

ผู้สูงอายทุีม่ภูีมลิ�าเนาอยูใ่นต่างจงัหวดั ตดิต่อท่ีส�านกังานพฒันาสังคมและ

ความั่นคงของมนุษย์จังหวัด ได้ที่ ศูนย์ประชาบดี โทรศัพท์สายด่วน 1300

ธนาคารชุมชน
 ธนาคารชุมชนเป็นสถาบันการเงินระดับชุมชน ที่ผู้สูงอายุสามารถ

ฝากและถอนเงิน และกู้เงินเพื่อไปเป็นทุนประกอบอาชีพได้

 บริการที่จัดให้แก่สมาชิก ได้แก่ การฝาก ถอน และการปล่อยกู้ 

สินเชื่อในอัตราดอกเบ้ียต�่า เป็นการส่งเสริมให้ชุมชนมีการออมเงินกับ

สถาบันการเงินของตนเอง และสามารถกู้เงินเพื่อเป็นทุนในการประกอบ

อาชีพได้

 สถานที่ติดต่อ : ธนาคารชุมชนในชุมชนที่ผู้สูงอายุอาศัยอยู่
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กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
 ให้กู ้ยืมเงินทุนดอกเบี้ยต�่าหรือปลอดดอกเบี้ยแก่สตรีส�าหรับ 

การลงทุน เพื่อพัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้

 คุณสมบัติสมาชิกกองทุนพัฒนาสตรี
 เป็นสตรี หรือองค์กรสตรีที่มีการด�าเนินงานและมีผลงานเกี่ยวกับ

การพัฒนา และคุ้มครองช่วยเหลือสตรี

 คุณสมบัติของสมาชิกกองทุน มีดังนี้

 (1) สมาชิกประเภทบุคคลธรรมดา มีสัญชาติไทย มีอายุตั้งแต่  

15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และมีภูมิล�าเนา หรือถิ่นที่อยู่ หรือเป็นผู้ที่มีชื่ออยู่ใน

ทะเบียนบ้านหรืออาศัยอยู่ในหมู่บ้านหรือชุมชนนั้นไม่น้อยกว่า 6 เดือน 

 (2) สมาชิกประเภทองค์กรสตรี มีความรับผิดชอบ เสียสละ  

มีส่วนร่วมในการท�าประโยชน์แก่สังคม และมีท่ีตั้งอยู่ในท้องที่ต�าบลหรือ

จังหวัดที่ขอขึ้นทะเบียน

 การขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุน
 สมาชิกและองค์กรสตรีที่ขึ้นทะเบียนแล้ว และประสงค์จะขอรับ

การสนับสนุนเงินทุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ต้องมีคุณสมบัติ  

ดังต่อไปนี้

 (1) มภูีมลิ�าเนาหรือถิน่ท่ีอยู ่หรอืสถานทีท่�างาน หรอืส�านกังานใหญ่

ตั้งอยู่ในท้องที่ ที่จะยื่นค�าขอไม่น้อยกว่า 6 เดือน

 (2) มีบุคลากร หรืออาสาสมัครในการปฏิบัติงานประจ�า หรือมี 

ที่ปรึกษาที่มีความรู้เกี่ยวกับการช่วยเหลือ คุ้มครอง และพิทักษ์สิทธิสตรี
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 (3) ด�าเนินงานและมีผลงานเกี่ยวกับการท�างานหรือการฝึกอาชีพ 

การพฒันา การช่วยเหลอืคุ้มครอง และพทัิกษ์สทิธสิตร ีหรอืมีผลงานทีเ่ป็น

ประโยชน์ต่อสังคมหรือชุมชนที่เกี่ยวข้องกับสตรี

 (4) ไม่ด�าเนินกิจการที่อาจก่อให้เกิดความวุ่นวาย หรือขัดต่อ 

ความสงบเรียบร้อยของประชาชน

 ส�าหรบัลักษณะโครงการท่ีจะได้รับการพิจารณาทีเ่กีย่วข้องกบัการ

ท�างานเพื่อสร้างรายได้ จะต้องเป็นโครงการที่เป็นการกู ้ยืมเงิน ที่มี

วตัถุประสงค์และเป้าหมายในการใช้เงนิอย่างชัดเจน ซึง่มีผลต่อการท�างาน

การพัฒนาอาชีพ การสร้างงาน หรือการสร้างรายได้เป็นส�าคัญ

 การสมัครเป็นสมาชิก
 กรุงเทพมหานคร : สมัครได้ท่ีศูนย์การศึกษานอกระบบและการ

ศึกษาตามอัธยาศัยเขต

 ส่วนภูมิภาค : สมัครได้ที่ส�านักงานที่ท�าการหมู่บ้าน และศูนย์การ

ศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ�าเภอ
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 การยืน่ค�าขอรบัการสนับสนุนเงินทนุจากกองทนุพฒันาบทบาทสตรี

 ให้ผูมี้อ�านาจท�าการแทนองค์กรสตร ีหรอืผูซ่ึ้งได้รบัมอบฉันทะจาก

องค์กรสตร ียืน่ค�าขอพร้อมด้วยเอกสารหลกัฐานตามแบบทีค่ณะกรรมการ

บรหิารกองทนุก�าหนด โดยองค์กรสตรีท่ีต้ังอยูใ่นเขตท้องท่ีกรงุเทพมหานคร 

ให้ยืน่ค�าขอต่อคณะกรรมการกองทนุพฒันาบทบาทสตรกีรงุเทพมหานคร 

ส่วนองค์กรสตรทีีต่ัง้อยูใ่นพืน้ทีจ่งัหวดัอืน่ (นอกเหนอืจากรงุเทพมหานคร) 

ให้ยื่นค�าขอต่อคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด หรือ 

คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีต�าบล แล้วแต่กรณี ทั้งนี้  

องค์กรสตรีท่ีได้รับเงินอุดหนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีต้องด�าเนิน

งานให้เป็นไปตามแผนงาน โครงการที่ได้ย่ืนขอรับเงินอุดหนุนจะน�าเงิน 

ทีไ่ด้รบัจากกองทนุฯ ไปใช้จ่ายในกจิกรรมนอกเหนอืจากแผนงานโครงการ 

หรือจะไปด�าเนินงานนอกเขตพื้นที่ที่ตั้งขององค์กรสตรีนั้นไม่ได้

 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อ

ประชาชน โทรศัพท์สายด่วน 1111 กด 6 เว็บไซต์ www.womenfund.

thaigov.go.th
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 นโยบายรัฐบาลเพื่อส่งเสริมการมีรายได้และมี
งานท�าของผู้สูงอายุ
 นโยบายส่งเสริมการมีรายได้และมีงานท�าของผู ้สูงอายุ โดย 

พล.อ.ประยทุธ์ จนัทร์โอชา นายกรฐัมนตร ีก�าลังเร่งวางนโยบาย มาตรการ

ต่างๆ เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ โดยมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี  

พลเอกประวติร วงษ์สุวรรณ นายสมคิด จาตศุรีพทิกัษ์ และพลเรอืเอกณรงค์ 

พพิฒันาศยั เป็นผู้ก�ากบัดแูลการด�าเนนิการผลักดันขบัเคลือ่นงานทางสงัคม 

รวมถึงเรื่องผู้สูงอายุเพ่ือส่งเสริมให้ผู้สูงอายุสามารถด�ารงชีวิตอยู่ในสังคม

และมีคุณภาพชีวิตที่ดี ครอบคลุม 4 มิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ 

และสภาพแวดล้อม โดยคณะรัฐมนตรไีด้มมีตเิมือ่วนัที ่8 พฤศจิกายน 2559 

เห็นชอบมาตรการรองรับสังคมผู้สูงอายุ 4 มาตรการ คือ 1) การส่งเสริม

การจ้างงานผู้สูงอายุ 2) การสร้างท่ีพักอาศัยส�าหรับผู้สูงอายุ (Senior 

Complex) 3) สินเชื่อที่พักอาศัยส�าหรับผู้สูงอายุ (Reverse Mortgage) 

4) การบูรณาการระบบบ�าเหน็จบ�านาญ ซึ่งมาตรการทั้งหมดแสดงให้เห็น

ถึงการให้ความส�าคัญของรัฐบาลที่มีต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอาย ุ

โดยอาศัยกลไกระดับชาติและระดับท้องถิ่นที่เชื่อมโยงกับทุกภาคส่วน 

ในสังคม
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เหตุผลและความจ�าเป็น
มาตรการรองรับสังคมผู้สูงอายุ

สัดส่วนประชากรสูงอายุ
ต่อประชากรทัง้หมดสงูขึน้
ต่อเนื่อง
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ภาระงบประมาณในการ
ดูแลผู้สูงอายุมีแนวโน้ม
สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ที่มา : ส�านักงานเศรษฐกิจการคลัง
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กลไกประชารัฐเพื่อสังคม
 การส ่งเสริมให ้เกิดความร ่วมมือกันระหว ่างหน่วยงานรัฐ  

ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ผ่านทางกลไกประชารัฐเพื่อสังคม  

ม ีดร.สมคดิ จาตศุรีพทิกัษ์ รองนายกรฐัมนตร ีศ.เกยีรตคุิณ นพ.ประเวศ วะสี 

และนายอภิศักด์ิ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็น 

ที่ปรึกษา โดยขับเคลื่อนทั้ง 3 ภาคส่วน ได้แก่ ภาครัฐ พล.ต.อ.อดุลย์  

แสงสงิแก้ว รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนษุย์ 

เป็นหัวหน้าคณะท�างาน ภาคเอกชน นายอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธาน

กรรมการหอการค้าไทย และภาคประชาสังคม ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์  

ผู้จดัการกองทนุสนบัสนนุการสร้างเสรมิสขุภาพ (สสส.) มีคณะท�างานย่อย

ในแต่ละด้านร่วมก�าหนดเป้าหมายและวางแนวทางด�าเนินงานร่วมกัน 

Quick Win ในการขบัเคลือ่นนโยบายประชารฐัเพือ่สงัคม (E6) ดงันี ้ได้แก่ 

 1.คณะท�างานย่อยด้านการส่งเสริมการมีรายได้และการมีงานท�า

ของคนพิการ มีเป้าหมายจ้างงานคนพิการเพิ่ม 16,000 อัตราในปี 2561 

และส่งเสริมความเข้มแขง็ให้กับองค์กรของคนพิการและวสิาหกจิเพือ่สงัคม

ของคนพิการ 

 2.คณะท�างานส่งเสริมการมีรายได้และการมีงานท�าของผู้สูงอายุ 

ได้ตั้งเป้าหมายให้ผู้สูงอายุท้ังในและนอกระบบมีรายได้และมีงานท�า 

เพิ่มขึ้น 39,000 อัตรา ในปี 2560 
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 3.คณะท�างานด้านการออมเพื่อการเกษียณอายุ โดยการรณรงค์

ด้านวินัยทางการเงินการออมเพื่อส่งเสริมให้คนเกิดการออม 4 กลุ่ม 

เป้าหมาย ได้แก่ แรงงานในระบบ แรงงานนอกระบบ ข้าราชการ และ 

ผู้สูงอายุ 

 4.คณะท�างานด้านที่อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อมเพื่อการอยู่อาศัย  

ได้รวบรวมแบบบ้านผูส้งูอายทุัง้จากภาครฐัและเอกชนและการเสรมิสร้าง

ทักษะการออกแบบก่อสร้างของวิชาชีพที่เกี่ยวข้องให้มีความรู ้ด้าน  

Universal Design 

 5.คณะท�างานด้านความปลอดภัยทางถนน รณรงค์การให้ความรู้

การขับขี่ปลอดภัย 
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