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1. วัตถุประสงค 

เพ่ือใชเปนกรอบแนวทางการสงเสริมภูมิปญญาผูสูงอายุ 
 
2. ขอบเขต 

เปนกระบวนการสงเสริมภูมิปญญาผูสูงอายุตามแนวทางการสงเสริมการดําเนินงานคลังปญญาผูสูงอายุ
สําหรับกองสงเสริมศักยภาพผูสูงอายุ ครอบคลุมทุกหนวยงานในสังกัด กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคง
ของมนุษย  
 

3. คํานิยาม 

    การสงเสริมภูมิปญญาผูสูงอายุ หมายถึง กระบวนงานหรือข้ันตอนการปฏิบัติงานในอันท่ีจะทําให
คลังขอมูลเก่ียวกับผูสูงอายุท่ีมีความรู ความสามารถ มีประสบการณ มีภาวะสุขภาพท่ีเอ้ืออํานวย มีความสมัครใจและ
พรอมนําภูมิปญญา ความรู ประสบการณ และความเชี่ยวชาญ อํานวยประโยชนใหแกผูอ่ืน ชุมชน และประเทศชาติ 
โดยจําแนกสาขาภูมิปญญาดานตาง ๆ จํานวน 23 สาขา ไดแก  

(1) การศึกษา  
(2) การแพทยและสาธารณสุข  
(3) การเกษตร  
(4) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม   
(5) วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   
(6) วิศวกรรม  
(7) สถาปตยกรรม  
(8) การพัฒนาสังคม พัฒนาชุมชน การจัดสวัสดิการชุมชน และการสังคมสงเคราะห   
(9) กฎหมาย  
(10) การเมืองการปกครอง  
(11) ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี  
(12) ศาสนา จริยธรรม  
(13) พาณิชยและบริการ  
(14) ความม่ันคง  
(15) การบริหารจัดการและบริหารธุรกิจ  
(16) การประชาสัมพันธ  
(17) การคมนาคมและการสื่อสาร  
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(18) พลังงาน  
(19) การตางประเทศ  
(20) อุตสาหกรรมและหัตถกรรม  
(21) ภาษา วรรณคดี และวรรณศิลป  
(22) ดานวาทศิลป  
(23) ดานอ่ืน ๆ   

 
4. ความรับผิดชอบ 

กลุมสงเสริมและพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุ  กองสงเสริมศักยภาพผูสูงอายุ 
 
5. ระเบียบปฏิบัติ 

พระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. 2546 มาตรา 11 (4) การสงเสริมสนับสนุนใหผูสูงอายุไดพัฒนาตนเอง
และพัฒนาการมีสวนรวมในกิจกรรมทางสังคม ตลอดจนพัฒนาการรวมกลุมในลักษณะเครือขาย 

 

6.  ข้ันตอนและรายละเอียดการปฏิบัติงาน  

ลําดับ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน ผูรับผิดชอบ 

1  
 
 
 

1 เดือน ศึกษาวิเคราะหขอมูล สถานการณดานผูสูงอายุ นโยบาย 
แผนงาน และผลการดําเนินงานท่ีผานมา เพ่ือนํามาใช
วางแผนการดําเนินงานสงเสริมภูมิปญญาผูสูงอายุ  

กลุมสงเสริม
และพัฒนา
ศักยภาพ
ผูสูงอายุ 

2 
 
 
 
 

 
 
 
 

1 เดือน การจัดทําแผนปฏิบัติการสงเสริมภูมิปญญาผูสูงอายุ เพ่ือ
กําหนดกรอบแนวทางการดําเนินงาน วัตถุประสงค 
เปาหมาย ระยะเวลาดําเนินงาน จํานวนกลุมเปาหมาย 
งบประมาณท่ีใช ผลผลิต ผลลัพธ และผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

กลุมสงเสริม
และพัฒนา
ศักยภาพ
ผูสูงอายุ 

การจัดทํา 
แผนปฏิบัติการ 

ศึกษาวิเคราะห
ขอมูลสถาณการณ 
นโยบาย แผนงาน 

ผลงานท่ีผานมา 
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ลําดับ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน ผูรับผิดชอบ 

3  5 เดือน ดําเนินการสงเสริมภูมิปญญาผูสูงอายุตามแผนท่ีกําหนดไว 
ดังนี้ 
 1. การจัดทําทําเนียบคลังปญญาผูสูงอายุ 

 1.1 สืบคนคัดเลือกผูสูงอายุท่ีมีความรูท่ีเปนท่ี
ประจักษมีจิตอาสาพรอมท่ีจะถายทอดความรู 
หรือทําคุณประโยชนใหเกิดแกสาธารณะดวย
ภูมิปญญา  

1.2 ข้ึนทะเบียนเปนสมาชิกคลังปญญาผูสูงอายุ
จังหวัดตามแบบประวัติคลังปญญาผูสูงอายุ
จังหวัด (คปญ. 1)   

 1.3 บันทึกทะเบียนประวัติของผูสูงอายุผูเปนภูมิ
ปญญาและรายละเอียดอ่ืน ๆ เชน ผลงาน
กิจกรรมการทําประโยชนเพ่ือสังคมของผูท่ีเปน
ภูมิปญญา เครือขายผูใหความรวมมือ เปนตน
ลงในระบบฐานขอมูลคลังปญญาผูสูงอายุ
จังหวัด                          

1.4 เผยแพรประชาสัมพันธทําเนียบคลังปญญา
ผูสู งอายุ  เพ่ือเชิญชวนองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน สถาบันการศึกษา ศูนยพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและสงเสริมอาชีพผูสูงอายุ ตลอดจนชุมชน 
หนวยงานตาง ๆ ใหใชประโยชน 

 2. การถายทอดภูมิปญญาผูสูงอายุสูสังคม เชน การออก
หนวยสัญจรสอนภูมิปญญา การจัดตลาดนัดภูมิปญญา
สรางอาชีพ เพ่ือสงเสริมและเปดโอกาสใหผูสูงอายุท่ีมี
ศักยภาพได เผยแพรภู มิปญญา โดยมีข้ันตอนการ
ดําเนินงาน ดังนี้ 

 
  

กลุมการ
สงเสริมและ
พัฒนา
ศักยภาพ
ผูสูงอายุ/
สํานักงาน
พัฒนาสังคม
และความ
ม่ันคงของ
มนุษยจังหวัด 
(พมจ.) ทุก
จังหวัด 

ดําเนินการสงเสริม 
ภูมิปญญาผูสูงอายุ  
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ลําดับ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน ผูรับผิดชอบ 

   2.1 ประสานประธานหรือแกนนําชุมชนในพ้ืนท่ีเพ่ือ
คัดเลือกกลุมเปาหมายท่ีเหมาะสมและมีความ
สนใจ พรอมสํารวจความตองการในการรับการ
ถายทอดวิชาชีพจากภูมิปญญาผูสูงอายุ 

     2.2 ประสานงานและคัดเลือกวิทยากรภูมิปญญาท่ี
เหมาะสมเปนวิทยากรถายทอดความรูดานงาน
อาชีพใหประชาชน  

2.3 จัดกิจกรรมถายทอดภูมิปญญาผูสูงอายุดานงาน
อาชีพใหเด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และประชาชนท่ี
สนใจ ไดเรียนรูภูมิปญญาจากผูสูงอายุ 

2.4 ประเมินผล สรุปและรายงานผลการดําเนินงาน 
3. การสนับสนุนชมรมคลังปญญาผูสูงอายุจังหวัดให

การสงเสริมภูมิปญญาผูสูงอายุ 
3.1 จัดสรรงบประมาณใหชมรมคลังปญญาผูสูงอายุ

จังหวัดทุกจังหวัดดําเนินการสงเสริมภูมิปญญา
ผูสูงอายุ 

3.2 ชมรมคลังปญญาผูสูงอายุจังหวัดทุกจังหวัดจัดทํา
แผนการดําเนินงาน (ตามแบบ คปญ.6) และ
ดําเนินการสง เสริมภู มิปญญาผู สู งอายุ เปน
กิจกรรมหลัก และมีกิจกรรมการพัฒนาผูเปนภูมิ
ปญญา งานวิชาการ  การประชาสัมพันธ การ
บริหารจัดการชมรมคลังปญญาผูสูงอายุจังหวัด
เปนกิจกรรมทางเลือก 

 3.3 ติดตามและรายงานผลการสงเสริมภูมิปญญา
ผูสูงอายุ (ตามแบบ คปญ. 3 และ คปญ. 5) ให
กองสงเสริมศักยภาพผูสูงอายุทราบ 
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ลําดับ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน ผูรับผิดชอบ 

4  3 เดือน ติดตามผลการสงเสริมภูมิปญญาผูสูงอายุ ปญหาและ
อุปสรรคในการดําเนินงานสําหรับนํามาใชเปนขอมูล
ประกอบการปรับปรุงการสงเสริมภูมิปญญาผูสูงอายุใหมี
ประสิทธิภาพมากข้ึนมูล 

กลุมสงเสริม
และพัฒนา
ศักยภาพ
ผูสูงอายุ 

5  2 เดือน สรุปและรายงานผลการสงเสริมภูมิปญญาผูสูงอายุ
นําเสนอผูบริหารทราบ 
 

กลุมสงเสริม
และพัฒนา
ศักยภาพ
ผูสูงอายุ 

 
7.  เอกสารอางอิงท่ีเกี่ยวของ 

- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนผูสูงอายุท่ีเปนภูมิปญญาประกอบการข้ึนทะเบียนคลังปญญาผูสูงอายุ 
 

8. แบบฟอรมท่ีเกี่ยวของ 
   8.1 แบบฟอรมคลังปญญาผูสูงอายุ (คปญ. 1- 6) 
   8.2 แบบประเมินผลการสงเสริมภูมิปญญาผูสูงอายุ 
 

9.เอกสารบันทึก 
ช่ือเอกสาร ผูรับผิดชอบ สถานท่ีจัดเก็บ ระยะเวลา วิธีจัดเก็บ 

1. แบบฟอรมคลังปญญา
ผูสูงอายุ (คปญ. 1- 6) 

กลุมสงเสริมและพัฒนา
ศักยภาพผูสูงอายุ/ 
พมจ.ทุกจังหวัด 

กองสงเสริมศักยภาพ
ผูสูงอายุ/ 
พมจ.ทุกจังหวัด 

     1 ป - file ขอมูลในระบบ
อิเล็คทรอนิกส 

2. แบบประเมินผลการ
ถายทอดภูมิปญญา
ผูสูงอายุ 

กลุมสงเสริมและพัฒนา
ศักยภาพผูสูงอายุ/ 
พมจ.ทุกจังหวัด 

กองสงเสริมศักยภาพ
ผูสูงอายุ/ 
พมจ.ทุกจังหวัด 

     1 ป - file ขอมูลบันทึกลง
ใน CD - ROM 

 
 

การติดตามผล 
การสงเสริม 

ภูมิปญญาผูสูงอายุ  

รายงานผลการ
ดําเนินงาน 
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10. ระบบการติดตามประเมินผล 

ขอกําหนด ตัวช้ีวัด เปาหมาย ความถี่ เอกสารท่ีใชในการ
จัดเก็บ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

จํานวนผูสูงอายุท่ี
ข้ึนทะเบียนคลัง
ปญญาผูสูงอายุ
จังหวัด  

จํานวนผูสูงอายุท่ี
ข้ึนทะเบียนคลัง
ปญญาผูสูงอายุ
จังหวัดท่ีพรอมทํา
ประโยชนตอสังคม
ดวยภูมิปญญา 
 

15,000 คน รายไตรมาส แบบฟอรมรายงาน
ผลการดําเนินงาน
ตามตัวชี้วัด 
 

กลุมสงเสริม
และพัฒนา
ศักยภาพ
ผูสูงอายุ 

 

 

****************************** 


