
 

 

คู่มือการปฏิบัติงานเรื่อง : คูมื่อการส่งเสริมเครือข่ายในการดูแล  
                               ผู้สูงอายุในชุมชน 
กอง / กลุ่ม : กองส่งเสริมสวัสดิการและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ /  
                กลุ่มส่งเสริมระบบการดูแลและคุ้มครองทางสังคม 

หมายเลขเอกสาร : WI-PW-CS-03 หน้าที่ : 2/5 

วันที่เริ่มใช้ : 30 พฤษภาคม 2559 แก้ไขครั้งท่ี : 0 
 

1.   วัตถุประสงค์    
เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมเครือข่ายการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี 

 
2.  ขอบเขต   

ครอบคลุมทุกหน่วยงานที่ปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมเครือข่ายการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนของกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) 
 
3.  ค านิยาม  

ระบบการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนหรือบ้านกลางของผู้สูงอายุ หมายถึง การจัดระบบการดูแล ช่วยเหลือ
และจัดบริการแก่ผู้สูงอายุ โดย อปท. มีบทบาทในการส่งเสริม สนับสนุนให้คนในชุมชนหลักให้การดูแล คุ้มครอง 
ช่วยเหลือ และจัดบริการแกผู่้สูงอายุภายในชุมชน โดยให้ความส าคัญเน้นหนักที่ผู้สูงอายุกลุ่มที่พ่ึงตนเองไม่ได้ ขาด
คนดูแล หรืออยู่ตามล าพังให้สามารถด ารงชีวิตภายในชุมชนได้อย่างผาสุก 

ภัยทางสังคมของผู้สูงอายุ หมายถึง สิ่งที่ก่อให้เกิดความเสียหาย สูญเสีย หรือเป็นอันตรายต่อชีวิตและ
ทรัพย์สินของผู้สูงอายุ อันเนื่องมาจากโครงสร้างสถานการณ์ ความสัมพันธ์ของคนในสังคมหรือเกิดจาก
สภาพแวดล้อมทั้งภายในที่อยู่อาศัยหรือสภาพแวดล้อมภายนอก โดยภัยทางสังคมนี้อาจส่งผลกระทบต่อผู้สูงอายุ 
ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ การล่วงละเมิดทางเพศ การเอาเปรียบหรือหาประโยชน์ทางทรัพย์สิน การละเลยทอดทิ้ง 
ทั้งท่ีตั้งใจและไม่ตั้งใจ รวมถึงการละเว้นในสิ่งที่พึงกระท าต่อผู้สูงอายุด้วย 
   
4.  ความรับผิดชอบ  

กลุ่มส่งเสริมระบบการดูแลและคุ้มครองทางสังคม กองส่งเสริมสวัสดิการและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ  
มีอ านาจหน้าที่พัฒนาแนวทางและด าเนินการส่งเสริมสนับสนุนให้องค์กรเครือข่ายได้มีการจัดระบบการดูแล
ผู้สูงอายุในชุมชนในเขตพ้ืนที่ อปท. 
 
5.  ระเบียบปฏิบัต ิ

พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 มาตรา 10 (4) สร้างระบบการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน 
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6.  ขั้นตอนและรายละเอียดการปฏิบัติงาน   

ล าดับ
ที ่

ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน ผู้รับผิดชอบ 

1  

 

2 สัปดาห์ ประสานขอความร่วมมือส านักงาน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์จังหวัด (พมจ.) พิจารณา
คัดเลือก อปท. ที่มีความเข้มแข็งและมี
ความพร้อมด าเนินงานฯ 

กลุ่มส่งเสริม
ระบบการดูแล
และคุ้มครองทาง
สังคม/ 
พมจ. 

2  

 

 

 

3 วัน/รุ่น จัดอบรมแนวทางการด าเนินงานระบบ
การดูแลผู้สูงอายุในชุมชนให้กับ พมจ., 
อปท. อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน 
(อผส.)  

กลุ่มส่งเสริม
ระบบการดูแล
และคุ้มครองทาง
สังคม 

3  

 

 

1 เดือน สนับสนุนงบประมาณแก่ พมจ. เพ่ือ
ด าเนินการสนับสนุนกิจกรรมแก่ อปท. 
ในพ้ืนที่ 

กลุ่มส่งเสริม
ระบบการดูแล
และคุ้มครองทาง
สังคม 

4  3 เดือน เป็นพี่เลี้ยงให้ค าปรึกษา/สนับสนุน  
องค์ความรู้การด าเนินงานจัดระบบ
การดูแลผู้สูงอายุในชุมชนแก่ อปท.  

กลุ่มส่งเสริม
ระบบการดูแล
และคุ้มครองทาง
สังคม/ 
พมจ. 

5  

 

2 เดือน - นิเทศ/ติดตามการด าเนินงาน อปท. 
และ พมจ. 

- รายงานผลการด าเนินงานให้
ผู้บริหารรับทราบ 

 

กลุ่มส่งเสริม
ระบบการดูแล
และคุ้มครองทาง
สังคม 

 
 
 

คัดเลือก อปท. 
เป้าหมาย 

จัดอบรมแนวทาง 
การด าเนินงานระบบ 

การดูแลผูสู้งอายุในชุมชน 

สนับสนุนองค์ความรู ้

สนับสนุนงบประมาณ 
การด าเนินงาน 

  

นิเทศ/ตดิตาม/
รายงานผล 

 



 

 

คู่มือการปฏิบัติงานเรื่อง : คูมื่อการส่งเสริมเครือข่ายในการดูแล  
                               ผู้สูงอายุในชุมชน 
กอง / กลุ่ม : กองส่งเสริมสวัสดิการและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ /  
                กลุ่มส่งเสริมระบบการดูแลและคุ้มครองทางสังคม 

หมายเลขเอกสาร : WI-PW-CS-03 หน้าที่ : 4/5 

วันที่เริ่มใช้ : 30 พฤษภาคม 2559 แก้ไขครั้งท่ี : 0 
 

7.  เอกสารอ้างอิงทีเ่กี่ยวข้อง   
7.1 คู่มือการด าเนินงานสร้างภูมิคุ้มกันภัยทางสังคมให้แก่ผู้สูงอายุ  
7.2 คู่มือการด าเนินงานศูนย์ดูแลผู้สูงอายุในชุมชน (บ้านกลางของผู้สูงอายุ) 
7.3 คู่มือมาตรฐานบ้านพักผู้สูงอายุ  
7.4 คู่มือการเสริมสร้างกลไกการดูแลช่วยเหลือและป้องกันปัญหาทางสังคมส าหรับผู้สูงอายุ 

 
8.  แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง             

8.1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานศูนย์อ านวยกลาง (แบบฟอร์ม สดส. – 03) 
8.2 ค าสั่งแต่งตั้งอาสาสมัครปฏิบัติงานประจ าบ้านกลางผู้สูงอายุ (ศูนย์ย่อยในชุมชน) (แบบฟอร์ม สดส. – 04) 
8.3 ประกาศการแต่งตั้งศูนยอ์ านวยการกองกลาง (แบบฟอร์ม สดส. – 05) 
8.4 ประกาศการแต่งตั้งศูนย์ย่อยในชุมชน (แบบฟอร์ม สดส. – 06) 
8.5 ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานก ากับดูแลการด าเนินงานสร้างภูมิคุ้มกันภัยทางสังคมให้แก่ผู้สูงอายุ  

(แบบฟอร์ม สดส. – 07) 
8.6 รายชื่ออาสาสมัครที่ร่วมด าเนินงานในการป้องกันและช่วยเหลือต่อการคุ้มครองภัยทางสังคม 

(แบบฟอร์ม สดส. – 08) 
8.7 ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานก ากับดูแลมาตรฐานบ้านพักผู้สูงอายุ (แบบฟอร์ม สดส. – 09) 

 
9. เอกสารบันทึก 

ชื่อเอกสาร ผู้รับผิดชอบ สถานที่จัดเก็บ ระยะเวลาจัดเก็บ วิธีจัดเก็บ 
แบบฟอร์ม สดส – 03 
แบบฟอร์ม สดส – 04 
แบบฟอร์ม สดส – 05 
แบบฟอร์ม สดส – 06 
แบบฟอร์ม สดส – 07 
แบบฟอร์ม สดส – 08 
แบบฟอร์ม สดส – 09 

กลุ่มส่งเสริมระบบ
การดูแลและ

คุ้มครองทางสังคม, 
พมจ./อปท./ 

อาสาสมัครดูแล
ผู้สูงอายุ 

กลุ่มส่งเสริม
ระบบการดูแล
และคุ้มครอง
ทางสังคม 

3 ปี จัดเก็บในแฟ้ม
เอกสารเรียงตาม

ปีงบประมาณ/ภาค/
พยัญชนะจังหวัด 
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10. ระบบการติดตามประเมินผล  
ข้อก าหนด ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ความถี่ เอกสาร 

ที่ใช้การจัดเก็บ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

มีการผลักดัน
การน าไปใช้
ประโยชน์ 

ร้อยละขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่
ได้รับการส่งเสริมสนับสนุน
มีการด าเนินงานระบบการ
ดูแลผู้สูงอายุในชุมชน 

ร้อยละ 50 
ของ 

ค่าเป้าหมาย 
ที่ตั้งไว้ 

1 ครั้ง 
ต่อปี 

แบบรายงานผล
การด าเนินงาน
ตามตัวชี้วัด 

 

กลุ่มส่งเสริม
ระบบการดูแล
และคุ้มครอง
ทางสังคม 

 
 

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


