
 

 

คูมือการปฏิบัติงานเรื่อง :  :  การสนับสนุนโครงการจากกองทุนผูสูงอายุ 

กอง/กลุม : กองบริหารกองทุนผูสูงอายุ / กลุมงานบริการกองทุนผูสูงอายุ 

หมายเลขเอกสาร : WI-OF -FI-01 หนาที่ : 1/4 

วันท่ีเริ่มใช : 30 พฤษภาคม 2559 แกไขครั้งท่ี : 0 

 
 

1. วัตถุประสงค 

เพ่ือเปนแนวทางปฏิบัติงานกองทุนผูสูงอายุในการใหการสนับสนุนโครงการดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผูสูงอายุอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือความมีคุณภาพชีวิตท่ีดีของผูสูงอายุ 
 
2. ขอบเขต 

ครอบคลุมทุกหนวยงานท่ีปฏิบัติงานดานการใหเงินอุดหนุนแกกลุม/มูลนิธิ/องคกร/ชมรมผูสูงอายุจาก
กองทุนผูสูงอายุในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย 
 

3. คํานิยาม 

ผูรับบริการ หมายถึง กลุมผูสูงอายุ ชมรม/องคกรดานผูสูงอายุ 
 หนวยงานท่ีใหบริการ  หมายถึง กองบริหารกองทุนผูสูงอายุ (กลุมงานบริการกองทุนผูสูงอายุ) 
สํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยจังหวัด (พมจ.) ทุกจังหวัด  

 

4. ความรับผิดชอบ 
คณะกรรมการบริหารกองทุนผูสูงอายุ มีหนาท่ีบริหารกองทุน รวมท้ังดําเนินการเก่ียวกับการจัดหา

ผลประโยชนและการจัดการกองทุนผูสูงอายุ พิจารณาอนุมัติการจายเงินเพ่ือการคุมครอง การสงเสริม การสนับสนุน 
และการจัดสวัสดิการแกผูสูงอายุตามระเบียบท่ีคณะกรรมการกําหนด 

คณะอนุกรรมการพิจารณากล่ันกรองโครงการท่ีขอรับการสนับสนุนและกูยืมเงินทุนประกอบอาชีพ
จากกองทุนผูสูงอายุ มีหนาท่ีตรวจสอบ กลั่นกรอง และพิจารณาใหความเห็นตอโครงการท่ีขอรับการสนับสนุน  
เพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารกองทุนผูสูงอายุ 

ผูอํานวยการกองบริหารกองทุนผูสูงอายุ มีหนาท่ีควบคุม กํากับ ดูแลการบริหารงานกองบริหารกองทุนผูสูงอาย ุ
 
5. ระเบียบปฏิบัติ 

5.1 พระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. 2546 
5.2 ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนผูสูงอายุ เรื่อง หลักเกณฑ และเง่ือนไขอ่ืนท่ีใหการสนับสนุน

ทางการเงินจากกองทุนผูสูงอายุ ประกาศ ณ วันท่ี 7 มิถุนายน พ.ศ. 2549 
5.3 หลักเกณฑการพิจารณาโครงการท่ีขอรับการสนับสนุนจากกองทุนผูสูงอายุ 
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6.  ข้ันตอนและรายละเอียดการปฏิบัติงาน  

ลําดับ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน ผูรับผิดชอบ 

1  
 
 
 

1 วัน  ขั้นตอนที่ 1 รับคํารองขอรับการสนับสนุนโครงการ  
1.1 รับคํารองขอรับการสนับสนุน  
1.2 ลงทะเบียนรับคํารองขอรับการสนับสนุนตามลําดับกอน/หลัง   
1.3 กรณีสวนภูมิภาค: พมจ.ทุกจังหวัดรวบรวมคํารองฯ สงให

กลุมงานบริการกองทุนผูสูงอายุ กองบริหารกองทุนผูสูงอายุ 
(สวนกลาง) 

กลุมงาน
บริการ
กองทุน
ผูสูงอายุ/
พมจ. 
ทุกจังหวัด 
 

 
2 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

2 วัน ขั้นตอนที่ 2 ตรวจสอบความสอดคลองของโครงการ 
2.1 ตรวจสอบ วิเคราะหแบบเสนอโครงการเบื้องตนตาม

หลักเกณฑของกองทุนผูสูงอายุ 
2.2 ประสานหนวยงานที่เก่ียวของสอบถามรายละเอียดขอมูล

เพิ่มเติม เพื่อความชัดเจน ครบถวน สมบูรณ 
2.2 จัดทําเอกสารขอมูลรายละเอียดโครงการที่ขอรับการสนับสนุน 

เพื่อประกอบการนําเสนอคณะอนุกรรมการฯ พิจารณา
โครงการ 

 

กลุมงาน
บริการ
กองทุน
ผูสูงอาย ุ
 

 
3 
 
 
 
 
 

 15 วัน ข้ันตอนท่ี 3 การประชุมคณะกรรมการพิจารณากล่ันกรอง
โครงการท่ีสมควรไดรับการสนับสนุน 

3.1 จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการ
ท่ีขอรับการสนับสนุนและกูยืมเงินทุนประกอบอาชีพจาก
กองทุนผูสูงอายุ พิจารณาใหความเห็นชอบโครงการใน
เบื้องตน พรอมใหความเห็นเ พ่ิมเติมในการดําเนิน
โครงการ 

3.2 จัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนผูสู งอายุ 
พิจารณาอนุมัติโครงการที่สมควรไดรับการสนับสนุน 

กลุมงาน
บริการ
กองทุน
ผูสูงอายุ 

4 
 
 
 

 
 
 

 21 วัน 
 

ขั้นตอนที่  4 การแจงผลการพิจารณาการสนับสนุนโครงการ   
- แจงผลการพิจารณาสนับสนุนโครงการทั้งโครงการที่ผานการ
อนุมัติ และไมผานการอนุมัติให พมจ. และองคกรผูสูงอายุ
รับทราบ 

กลุมงาน
บริการ
กองทุน
ผูสูงอาย ุ

รับคํารอง 
 

ตรวจสอบความครบถวน
ของเอกสาร/ 

สอบขอเท็จจริง/ 
ประสานหนวยงาน 

ท่ีเก่ียวของ 
 

แจงผลการ
พิจารณา 

 

อนุมัติให 
การ

สนับสนุน 
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ลําดับ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน ผูรับผิดชอบ 

5 
 
 
 
 
 
 
 

 

 21 วัน ขั้นตอนที่  5   การทําสัญญารับเงินอุดหนุนและโอนเงิน 
5.1 ขออนุมัติเบิกเงินจากบัญชีกองทุนผูสูงอายุ และโอนเงินให

พมจ. ผานธนาคารกรุงไทย บัญชีกองทุนผูสูงอายุจังหวัด  
5.2 ทําสัญญาและจายเงินใหองคกรผูสูงอายุที่ไดรับอนุมัติใหการ

สนับสนุนงบประมาณสนับสนุน โดยทําสัญญา 2 ชุด ให
องคกรผูสูงอายุเก็บ 1 ชุด และกองทุนผูสูงอายุ/สนง.พมจ.
ทุกจังหวัดเก็บไว 1 ชุด 

6.3 บันทึกขอมูลองคกรที่รับการสนับสนุนในระบบอิเล็กทรอนิกส 

กลุมงาน
บริการ
กองทุน
ผูสูงอาย/ุ 
พมจ. 
 
 

6 
 
 
 
 
 

 30 วัน ขั้นตอนที ่6 การติดตามประเมินผลโครงการ 
6.1 ตรวจสอบความเรียบรอยของรายงานและหลักฐานการใช

จายเงินโครงการตามที่องคกรผูสูงอายุที่ไดรับการสนับสนุน
งบประมาณดําเนินโครงการสงใหตามระยะเวลาที่กําหนด
หากไมครบถวนใหติดตามจากองคกรผ ู สูงอายุ 

6.2 กรณีสวนภูมิภาค: พมจ. รวบรวมรายงานและหลักฐานการใช
จายเงินสงใหกองทุนผูสูงอายุสวนกลาง 

กลุมงาน
บริการ
กองทุน
ผูสูงอายุ/
พมจ. 
 

 
7.  เอกสารอางอิงท่ีเกี่ยวของ 

เอกสารในการจัดทําสัญญา ประกอบดวย  
1) สัญญารับเงินอุดหนุน  
2) ใบสําคัญรับเงิน  
3) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนผูรับเงิน    
 

8.  แบบฟอรมท่ีเกี่ยวของ  
8.1 แบบเสนอโครงการขอรับการสนับสนุนจากกองทุนผูสูงอายุ 

8.2 แบบยืนยันขององคกรท่ีขอรับการสนับสนุนจากกองทุนผูสูงอายุ 

8.3 สัญญารับเงินอุดหนุนจากกองทุนผูสูงอายุ 

8.4 แบบรายงานผลการปฏิบัติงานและการใชจายเงินกองทุนผูสูงอายุ 

 

ทําสัญญา/
จายเงิน/ 

บันทึกขอมูล 
 

ติดตาม/ 
รายงานผล 
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9. เอกสารบันทึก  
ช่ือเอกสาร ผูรับผิดชอบ สถานท่ีจัดเก็บ ระยะเวลาจัดเก็บ วิธีจัดเก็บ 

แบบเสนอโครงการขอรับ
การสนับสนุนจากกองทุน
ผูสูงอายุ 

    

แบบยืนยันขององคกรท่ี
ขอรับการสนับสนุนจาก
กองทุนผูสูงอายุ 

จนท.กองทุน
ผูสูงอายุ 

สวนกลาง/พมจ. 

 
กองทุนผูสูงอายุ 
สวนกลาง/พมจ. 

 
 

10 ป 

   
   จัดเก็บเปน    
   เอกสาร 
   เรียงตาม 
   ปงบประมาณ 

สัญญารับเงินอุดหนุนจาก
กองทุนผูสูงอายุ 

    

แบบรายงานผลการ
ปฏิบัติงานและการใชจาย
เงินกองทุนผูสูงอายุ 

    

 
10. ระบบการติดตามประเมินผล 

ขอกําหนด ตัวช้ีวัด เปาหมาย ความถี่ เอกสาร 

ท่ีใชจัดเก็บ 

หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 

ระยะเวลาการ
ใหบริการเปนไป
ตามมาตรฐาน 

รอยละของ
ระยะเวลาการ
ใหบริการจริงเทียบ
กับระยะเวลาตาม
มาตรฐานท่ีกําหนด 

69 วัน ราย 
ไตรมาส 

แบบรายงานผล
การดําเนินงาน
ตามตัวชี้วัด 

กลุมงานบริการ
กองทุนผูสูงอายุ 
 
 

 

 
 

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


