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1. วัตถุประสงค 

 เพ่ือเปนแนวทางปฏิบัติงานการใหบริการกูยืมเงินทุนประกอบอาชีพประเภทรายบุคคลและรายกลุม
อยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือความมีคุณภาพชีวิตท่ีดีของผูสูงอายุตามวัตถุประสงคของการดําเนินงานกองทุนผูสูงอายุ
ท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. 2546 มาตรา 13 
 
2. ขอบเขต 

ครอบคลุมทุกหนวยงานท่ีปฏิบัติงานดานการใหบริการกูยืมเงินทุนประกอบอาชีพจากกองทุนผูสูงอายุ
ในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย 
 

3. คํานิยาม 

ผูรับบริการ หมายถึง ผูสูงอายุ                        
หนวยงานท่ีใหบริการ หมายถึง กองบริหารกองทุนผูสูงอายุสวนกลาง (โดยกลุมงานบริการกองทุน

ผูสูงอายุ) และสํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยจังหวัด (พมจ.) ทุกจังหวัด 
การกูยืมเงินทุนประกอบอาชีพ หมายถึง ผูสูงอายุท่ีมีอายุเกิน 60 ปบริบูรณข้ึนไป และมีสัญชาติไทย ท่ี

ประสบปญหาความเดือดรอนดานเงินทุนประกอบอาชีพ โดยไมไดรับความชวยเหลือจากแหลงทุนอ่ืนหรือไดรับแต
ไมเพียงพอไดยื่นคํารองขอรับเงินกูเพ่ือนําไปประกอบอาชีพรายบุคคลในวงเงิน ไมเกิน 30,000 บาท และรายกลุม ๆ ละ
ไมนอยกวา 5 คน ในวงเงินไมเกิน 100,000 บาท โดยไมคิดดอกเบี้ยผอนชําระเปนรายงวดไมเกิน 3 ป (36 งวด) 

 

4. ความรับผิดชอบ 
คณะกรรมการบริหารกองทุนผูสูงอายุ มีหนาท่ีบริหารกองทุนรวมท้ังดําเนินการเก่ียวกับการจัดหา

ผลประโยชนและการจัดการกองทุน พิจารณาอนุมัติการจายเงิน เพ่ือการคุมครอง การสงเสริม การสนับสนุนและ
การจัดสวัสดิการแกผูสูงอายุ ท้ังนี้ ตามระเบียบท่ีคณะกรรมการฯ กําหนด  

คณะอนุกรรมการพิจารณากล่ันกรองโครงการท่ีขอรับการสนับสนุนและกูยืมเงินทุนประกอบอาชีพจาก
กองทุนผูสูงอายุ มีหนาท่ีตรวจสอบ กลั่นกรอง และพิจารณาใหความเห็นตอการกูยืมเงินทุนประกอบอาชีพจาก
กองทุนผูสูงอายุ เพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารกองทุนผูสูงอายุ 

ผูอํานวยการกองบริหารกองทุนผูสูงอายุ มีหนาท่ีควบคุมและกํากับดูแลการบริหารงานกองบริหาร
กองทุนผูสูงอายุ 
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5. ระเบียบปฏิบัติ 

5.1 พระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. 2546 
5.2 ระเบียบคณะกรรมการผูสูงอายุแหงชาติวาดวยการพิจารณาอนุมัติ การจายเงิน การจัดทํารายงาน

สถานะการเงิน และการบริหารกองทุนผูสูงอายุ พ.ศ. 2548 
5.3 ระเบียบคณะกรรมการผูสูงอายุแหงชาติวาดวยการบริหารกองทุน การรับเงิน การจายเงิน การเก็บ

รักษาเงิน การจัดหาผลประโยชน และการจัดการกองทุนผูสูงอายุ พ.ศ. 2548 
5.4 ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนผูสูงอายุ เรื่อง หลักเกณฑ และเง่ือนไขอ่ืนท่ีใหการสนับสนุน

ทางการเงินจากกองทุนผูสูงอายุ ประกาศ ณ วันท่ี 7 มิถุนายน พ.ศ. 2549 
5.5 ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนผูสูงอายุ เรื่องหลักเกณฑ และเง่ือนไขอ่ืนท่ีใหการสนับสนุน

ทางการเงินจากกองทุนผูสูงอายุ (ฉบับท่ี 2) ประกาศ ณ วันท่ี 12 กุมภาพันธ พ.ศ. 2552 
5.6 ขอกําหนดผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส และ

ผูสูงอายุวาดวยคุณสมบัติผูกูยืม ผูคํ้าประกัน และหลักเกณฑในการพิจารณาใหกูยืมเงินทุนประกอบอาชีพประเภท
รายกลุมจากกองทุนผูสูงอายุ พ.ศ. 2555 

5.7 ขอกําหนดสํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส และผูสูงอายุวาดวย
คุณสมบัติผูกูยืม ผูคํ้าประกัน และหลักเกณฑในการพิจารณาใหกูยืมเงินทุนประกอบอาชีพ ประเภทรายบุคคลจาก
กองทุนผูสูงอายุ พ.ศ. 2556 

6.  ข้ันตอนและรายละเอียดการปฏิบัติงาน  

ลําดับ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน ผูรับผิดชอบ 

1  
 
 
 

20 นาที  ขั้นตอนที่ 1 การรับคํารองขอกูยืมเงินทุนประกอบอาชีพ 
1.1 รับคํารองขอกูยืมเงินทุนประกอบอาชีพของผูขอรับ

บริการ พรอมตรวจสอบความถูกตอง และความครบถวน
ของเอกสารประกอบ 

1.2 สัมภาษณ  และสอบขอเท็จจริงเบื้องตนผูรับบริการ
ทีม่ายื่นคํารองขอกูยืมเงินทุนประกอบอาชีพ 

กลุมงาน
บริการ
กองทุน
ผูสูงอายุ/
พมจ.ทุก
จังหวัด 

2 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภายใน  
50 วัน 

ขั้นตอนที่ 2 การสอบขอเท็จจริง 
2.1 เยี่ยมบานและสอบขอเท็จจริงผูรับบริการที่มายื่นคํา

รองขอกูยืมเงินทุนประกอบอาชีพรายบุคคลและราย
กลุม 

2.2 กรณีสวนภูมิภาค: รวบรวมคํารองฯ สงใหกองบริหาร
กองทุนผูสูงอายุ สวนกลาง 

 
 

กลุมงาน
บริการ
กองทุน
ผูสูงอายุ/
พมจ.ทุก
จังหวัด 

รับคํารอง/
ตรวจสอบเอกสาร 

 
 

เยี่ยมบาน/ 
สอบขอเท็จจริง 
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ลําดับ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน ผูรับผิดชอบ 

3 
 
 
 
 
 

 ภายใน 
45 วัน 

 

ข้ันตอนท่ี 3 การพิจารณาคํารองขอกู ยืมเงินทุน
ประกอบอาชีพจากกองทุนผูสูงอายุ 

3.1 ตรวจสอบและวิเคราะหความสอดคลอง/ความ
จําเปนของคํารองขอกูยืมเงินทุนประกอบอาชีพ
รายบุคคลและรายกลุมตามระเบียบปฏิบัติ 

3.2 บันทึกขอมูลคํารองลงในระบบฐานขอมูลและจัดทํา
เอกสารประกอบการประชุม 

3.3 จัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองพิจารณา
กลั่นกรองการกูยืมเงินทุนประกอบอาชีพจาก
กองทุนผู สู งอายุ พิจารณาใหความเห็นชอบใน
เบื้องตนกอนนําเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุน
ผูสูงอายุพิจารณาในลําดับตอไป 

3.4 จัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนผูสูงอายุ 
พิจารณาอนุมัติการกูยืมเงินทุนประกอบอาชีพ 

กลุมงาน
บริการ
กองทุน
ผูสูงอายุ 

4  ภายใน  
14-21 วัน 

 

ข้ันตอนท่ี 4 การจายเงินกูยืมเพ่ือการประกอบอาชีพ
แกผูสูงอายุท่ีย่ืนคํารอง 

4.1 สรุปผลการขอกูยืมเงินทุนประกอบอาชีพ
รายบุคคล/รายกลุม  

4.2 แจงผลอนุมัติการสนับสนุนเงินทุนประกอบอาชีพ
ใหแกผูสูงอายุท่ียื่นคํารองท้ังผูสูงอายุท่ีไดรับอนุมัติ
และผูสูงอายุท่ีไมไดรับอนุมัติ ดังนี้ 
สวนกลาง: โดยกลุมงานบริการกองทุนผูสูงอายุ 
สวนภูมิภาค: โดย พมจ.ทุกจังหวัด 

4.3 เจาหนาท่ีงานการเงินของกองทุนผูสูงอายุ 
ดําเนินการตามข้ันตอนการเบิกจายเงิน โดยขอ
อนุมัติเบิกเงินจากบัญชีกองทุนผูสูงอายุ และโอน
เงินให พมจ. ผานธนาคารกรุงไทย บัญชีกองทุน
ผูสูงอายุจังหวัด 

4.4 ทําสัญญา และจายเงินกูยืมทุนประกอบอาชีพ
รายบุคคล/รายกลุม 

 
 

กลุมงาน
บริการ
กองทุน
ผูสูงอายุ/
พมจ.ทุก
จังหวัด 

วิเคราะห/
บันทึก
ขอมูล/ 

ขออนุมัติ 
 

สรุปและแจงผล/  
ทําสัญญา/ 
จายเงิน/ 

บันทึกขอมูล 
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ลําดับ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน ผูรับผิดชอบ 

5  ไมเกิน  
3 ป 

 

ข้ันตอนท่ี 5 การชําระหนี้เงินกูยืมเพ่ือการประกอบ
อาชีพของผูสูงอายุ 

- รับชําระเงินจากผูสูงอายุเปนรายงวดทุกเดือน ภายใน
ระยะเวลา 3 ป 

 

กลุมงาน
บริการ
กองทุน
ผูสูงอายุ/
พมจ.ทุก
จังหวัด 

 
7.  เอกสารอางอิงท่ีเกี่ยวของ 

เอกสารประกอบการยื่นคํารอง ประกอบดวย  
7.1 สัญญารับเงินกูยืมเงินทุนประกอบอาชีพ  
7.2 ใบสําคัญรับเงิน  
7.3 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนผูสูงอายุ/ผูคํ้าประกัน  
 

8.  แบบฟอรมท่ีเกี่ยวของ 
8.1 คํารองขอกูยืมเงินทุนประกอบอาชีพจากกองทุนผูสูงอายุ ประเภทรายบุคคล 
8.2 แบบสอบขอเท็จจริงการกูยืมเงินกองทุนผูสูงอายุ ประเภทรายบุคคล (สําหรับเจาหนาท่ี) 
8.3 คํารองขอกูยืมเงินทุนประกอบอาชีพจากกองทุนผูสูงอายุ ประเภทรายกลุม 
8.4 แบบสอบขอเท็จจริงการกูยืมเงินกองทุนผูสูงอายุ ประเภทรายกลุม 
8.5 สัญญากูยืมเงินกองทุนผูสูงอายุ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รับชําระหนี้
ตามสัญญา 
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9. เอกสารบันทึก 
ช่ือเอกสาร ผูรับผิดชอบ สถานท่ีจัดเก็บ ระยะเวลา

จัดเก็บ 
วิธีจัดเก็บ 

1. คํารองขอกูยืมเงินทุน
ประกอบอาชีพจาก
กองทุนผูสูงอายุประเภท 
รายบุคคล และรายกลุม 

เจาหนาท่ีกองทุน
ผูสูงอายุท้ังในสวนกลาง
และสวนภูมิภาค 

- กองบริหาร
กองทุน
ผูสูงอายุ 

- .พมจ.ทุก
จังหวัด 

10 ป 
 

จัดเก็บในตูเอกสาร หรือ ไฟล
ฐานขอมูลกูยืมรายบุคคล / ราย
กลุม โดยจัดเรียงตามปงบประมาณ 

 

2. แบบสอบขอเท็จจริง
การกูยืมเงินกองทุน
ผูสูงอายุประเภท
รายบุคคล และรายกลุม 
(สําหรับเจาหนาท่ี) 

เจาหนาท่ีกองทุน
ผูสูงอายุท้ังในสวนกลาง
และสวนภูมิภาค 

- กองบริหาร
กองทุน
ผูสูงอายุ 

- พมจ.ทุก
จังหวัด 

10 ป 
 

จัดเก็บในตูเอกสาร หรือ ไฟล
ฐานขอมูลกูยืมรายบุคคล / 1ราย
กลุม1 โดยจัดเรียงตามปงบประมาณ 

 

3. สัญญากูยืมเงินกองทุน
ผูสูงอายุ 

เจาหนาท่ีกองทุน
ผูสูงอายุท้ังในสวนกลาง
และสวนภูมิภาค 

- กองบริหาร
กองทุน
ผูสูงอายุ 

- พมจ.ทุก
จังหวัด 

10 ป 
 

จัดเก็บใสแฟม เรียงตาม
ปงบประมาณ 

 
10. ระบบการติดตามประเมินผล 

ขอกําหนด ตัวช้ีวัด เปาหมาย ความถี่ เอกสาร 

ท่ีใชจัดเก็บ 

หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 

เปนไปตาม
มาตรฐาน
ระยะเวลาถูกตอง 

รอยละของ
ระยะเวลาการ
ใหบริการกูยื                                      
มเงินทุนประกอบ
อาชีพท่ีเปนไปตาม
มาตรฐานระยะเวลา
ท่ีกําหนด 

สวนกลาง 
105 วัน / 

สวนภูมิภาค  
181 วัน 

 

รายไตรมาส 
 
 

แบบรายงานผล   
การดําเนินงานตาม
ตัวชี้วัด 
 

กลุมงานบริการ 
กองทุนผูสูงอายุ 
 

 

 

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


