
ค��มือก�อการสนับสนุนโครง�บสนับสนุนโครง�นับสนุนโครงโครงการ
ของกองทุนผู้ส�นับสนุนโครงผู้สูงอายุ��ส�งอายุ�����@���	���553�

(ฉบ�บยุ�����@���	���553�อ)

โดยุ�����@���	���553กองทุนผู้ส�นับสนุนโครงผู้สูงอายุ��ส�งอายุ�����@���	���553� 



โครงการค�ออะไร ? 
โครงการ หมือกายุ�����@���	���553ถึง แผนหรือเค!ง แผู้สูงอายุนับสนุนโครงหร�อเค�าโครงการทุนผู้ส$%ก&าหนับสนุนโครงดข!'นับสนุนโครง ประกอบด�วยุ�����@���	���553 ก*จกรรมือก 

หร�องานับสนุนโครงทุนผู้ส$%ระบ�รายุ�����@���	���553ละเอ$ยุ�����@���	���553ดชัดเจน โดยมีจุดมุ่งหมาย เ�ดเจนับสนุนโครง โดยุ�����@���	���553มือก$จ�ดมือก��งหมือกายุ�����@���	���553 เป.าหมือกายุ�����@���	���553 ก*จกรรมือก และระยุ�����@���	���553ะเวลา
ส*'นับสนุนโครงส�ดทุนผู้ส$%แนับสนุนโครง�นับสนุนโครงอนับสนุนโครง

 
ล�กษณะส&าค�ญของโครงการ 

1. เป็�นแผนงานทั่วไปที่ปร�วไป็ทั่วไปที่ปร��ป็ระกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยว�วยก�จกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และสอดคล้องกัน�� �างๆ ทั่วไปที่ปร��เก��ยวข้อง และสอดคล้องกัน�� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.su�อง และสอด้วยกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวคล�องกน
2. การก&าหนด้วยกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยววต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และสอดคล้องกัน�� ถุประสงค์ เป)ป็ระสงค* เป็+าหมาย และก�จกรรมอย�างชัดเจน�����������5�มีการระบุถึงการใช้ทรัพยากรใด้วยกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวเจน
3. ม�การระบ)ถุประสงค์ เป.งการใชัดเจน�����������5�มีการระบุถึงการใช้ทรัพยากรใ�ทั่วไปที่ปรรพยากรในการด้วยกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยว&าเน�นงานอย�างครอบคล)ม
4. ม�การก&าหนด้วยกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวจ)ด้วยกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวเร��มต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และสอดคล้องกัน�� �นและจ)ด้วยกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวส�2นส)ด้วยกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และสอดคล้องกัน�� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.suองก�จกรรม



                     ค�ณสมือกบ�ติขององค์กรที่มีสิทธิขอรับการ*ขององค3กรทุนผู้ส$%มือก$ส*ทุนผู้สธิขอรับการสนับสนุน�������������B�vnd.sun.star.Pa*ขอร�บการสนับสนุนโครง�บสนับสนุนโครง�นับสนุนโครง
     1. หน�วยงานภาครฐ โครงการข้อง และสอดคล้องกัน�� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.suองหน�วยงานภาครฐ ควรเป็�นโครงการใหม�และเร�งด้วยกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยว�วน 
ทั่วไปที่ปร��ไม�ได้วยกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยว�ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และสอดคล้องกัน�� 2งงบป็ระมาณรองรบ และไม�เป็�นโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และสอดคล้องกัน�� �อเน7�อง 

  2. องค*กรภาคเอกชัดเจน�����������5�มีการระบุถึงการใช้ทรัพยากรใน ทั่วไปที่ปร��จด้วยกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวทั่วไปที่ประเบ�ยนเป็�นน�ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และสอดคล้องกัน�� �บ)คคลหร7อได้วยกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยว�รบการรบรองเป็�นองค*กร
สาธารณป็ระโยชัดเจน�����������5�มีการระบุถึงการใช้ทรัพยากรใน* จะต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และสอดคล้องกัน�� �องด้วยกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยว&าเน�นก�จกรรมเก��ยวกบการค)�มครอง การส�งเสร�ม และการสนบสน)น
ผ9�ส9งอาย)ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และสอดคล้องกัน�� �อเน7�อง จนถุประสงค์ เป.งวนย7�นค&าข้อง และสอดคล้องกัน�� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.suอไม�น�อยกว�าหกเด้วยกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยว7อน ม�ผลการด้วยกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยว&าเน�นงานเป็�นทั่วไปที่ปร��ยอมรบ 
และเป็�นป็ระโยชัดเจน�����������5�มีการระบุถึงการใช้ทรัพยากรใน*ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และสอดคล้องกัน�� �อผ9�ส9งอาย) 

  3. องค*กรภาคเอกชัดเจน�����������5�มีการระบุถึงการใช้ทรัพยากรในทั่วไปที่ปร��ไม�ได้วยกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยว�จด้วยกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวทั่วไปที่ประเบ�ยนเป็�นน�ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และสอดคล้องกัน�� �บ)คคลหร7อไม�ได้วยกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยว�รบการรบรอง 
เป็�นองค*กรสาธารณป็ระโยชัดเจน�����������5�มีการระบุถึงการใช้ทรัพยากรใน*จะต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และสอดคล้องกัน�� �องด้วยกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยว&าเน�นก�จกรรมเก��ยวกบการค)�มครอง การส�งเสร�ม 
และการสนบสน)น ผ9�ส9งอาย)ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และสอดคล้องกัน�� �อเน7�องจนถุประสงค์ เป.งวนย7�นค&าข้อง และสอดคล้องกัน�� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.suอไม�น�อยกว�าหน.�งป็: ม�ส�วนราชัดเจน�����������5�มีการระบุถึงการใช้ทรัพยากรใการ 
หร7อหน�วยงานข้อง และสอดคล้องกัน�� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.suองรฐ หร7อองค*กรภาคเอกชัดเจน�����������5�มีการระบุถึงการใช้ทรัพยากรใน หร7อองค*กรข้อง และสอดคล้องกัน�� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.suองผ9�ส9งอาย)ทั่วไปที่ปร��จด้วยกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวทั่วไปที่ประเบ�ยน 
เป็�นน�ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และสอดคล้องกัน�� �บ)คคล หร7อองค*กรสาธารณป็ระโยชัดเจน�����������5�มีการระบุถึงการใช้ทรัพยากรใน*รบรองว�าเป็�นองค*กรทั่วไปที่ปร��ม�ผลงานเก��ยวข้อง และสอดคล้องกัน�� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.su�อง 
กบการค)�มครอง การส�งเสร�ม และการสนบสน)นผ9�ส9งอาย) 

กรอบวงเง*นับสนุนโครงโครงการทุนผู้ส$%กองทุนผู้ส�นับสนุนโครงผู้สูงอายุ��ส�งอายุ�����@���	���553�ให�การสนับสนุนโครง�บสนับสนุนโครง�นับสนุนโครง ประกอบด�วยุ�����@���	���553 

• โครงการข้อง และสอดคล้องกัน�� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.suนาด้วยกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวเล;ก : ในวงเง�นไม�เก�น 50,000 บาทั่วไปที่ปร 
• โครงการข้อง และสอดคล้องกัน�� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.suนาด้วยกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกลาง  : วงเง�นเก�น 50,000 – 300,000 บาทั่วไปที่ปร
• โครงการข้อง และสอดคล้องกัน�� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.suนาด้วยกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวใหญ่ : วงเงินเกิ� : วงเง�นเก�น 300,000 บาทั่วไปที่ปรข้อง และสอดคล้องกัน�� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.su.2นไป็



วงจรการเข$ยุ�����@���	���553นับสนุนโครงโครงการขอร�บทุนผู้ส�นับสนุนโครงสนับสนุนโครง�บสนับสนุนโครง�นับสนุนโครงจากกองทุนผู้ส�นับสนุนโครงผู้สูงอายุ��ส�งอายุ�����@���	���553� 



โครงสร�างของโครงการ 

1. ชัดเจน�����������5�มีการระบุถึงการใช้ทรัพยากรใ7�อโครงการ
2. หลกการและเหต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และสอดคล้องกัน�� )ผล 
3. วต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และสอดคล้องกัน�� ถุประสงค์ เป)ป็ระสงค* 
4. เป็+าหมาย 
5. ว�ธ�ด้วยกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยว&าเน�นงาน หร7อแผนงานย�อยหร7อก�จกรรมย�อย
6. ระยะเวลาการด้วยกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยว&าเน�นการ
7. สถุประสงค์ เปานทั่วไปที่ปร��หร7อพ72นทั่วไปที่ปร��ด้วยกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยว&าเน�นการ
8. งบป็ระมาณ
9. การป็ระเม�นผลโครงการ 
10. ผลทั่วไปที่ปร��คาด้วยกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวว�าจะได้วยกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยว�รบ
11. การรายงานผลโครงการ



ชัดเจน โดยมีจุดมุ่งหมาย เ�%อโครงการ
▪ มือก$ความือกเฉพาะเจาะจง กะทุนผู้ส�ดร�ด ใชัดเจน โดยมีจุดมุ่งหมาย เ�ภาษาทุนผู้ส$%ด$
▪ ส�%อความือกหมือกายุ�����@���	���553ได�อยุ�����@���	���553�างชัดเจน โดยมีจุดมุ่งหมาย เ�ดเจนับสนุนโครง บอกให�ทุนผู้สราบว�าจะทุนผู้ส&าส*%งใดบ�าง ทุนผู้ส&าเพ�%อ

อะไร
  

ป็ระเด้วยกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยว;นหลกค7อ “เก�ด้วยกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวอะไร จะทั่วไปที่ปร&าอะไร อย�างไร แก�ใคร และทั่วไปที่ปร��ไหน”

ติขององค์กรที่มีสิทธิขอรับการ�วอยุ�����@���	���553�าง  “โครงการอบรมให�ความร9�เร7�องส)ข้อง และสอดคล้องกัน�� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.suภาพและการออกก&าลงกายทั่วไปที่ปร��เหมาะกบวยส9งอาย)”



หล�กการและเหติขององค์กรที่มีสิทธิขอรับการ�ผู้สูงอายุล 
แสดงข�อมือก�ลสภาพป8ญหา หร�อข�อเทุนผู้ส9จจร*งทุนผู้ส$%เก*ดข!'นับสนุนโครงในับสนุนโครงชัดเจน โดยมีจุดมุ่งหมาย เ�มือกชัดเจน โดยมีจุดมุ่งหมาย เนับสนุนโครง/ กล��มือก หร�อพ�'นับสนุนโครงทุนผู้ส$%

ทุนผู้ส$%จะทุนผู้ส&าโครงการ ระบ�ถึง แผนหรือเค!งเหติขององค์กรที่มีสิทธิขอรับการ�ผู้สูงอายุลทุนผู้ส$%จ�ดทุนผู้ส&าโครงการ โดยุ�����@���	���553เข$ยุ�����@���	���553นับสนุนโครงเชัดเจน โดยมีจุดมุ่งหมาย เ*งเหติขององค์กรที่มีสิทธิขอรับการ�ผู้สูงอายุลทุนผู้ส$%ชัดเจน โดยมีจุดมุ่งหมาย เ�ดเจนับสนุนโครง และกระชัดเจน โดยมีจุดมุ่งหมาย เ�บ 

พ*จารณาว�าโครงการทุนผู้ส$%เสนับสนุนโครงอมือก��งแก�ไขป8ญหาทุนผู้ส$%เก*ดข!'นับสนุนโครงก�บกล��มือก / ชัดเจน โดยมีจุดมุ่งหมาย เมือกรมือก/ องค3กร หร�อ
ชัดเจน โดยมีจุดมุ่งหมาย เ�มือกชัดเจน โดยมีจุดมุ่งหมาย เนับสนุนโครง หร�อมือก��งพ�ฒนับสนุนโครงาส*%งทุนผู้ส$%ด$อยุ�����@���	���553��แล�วให�ด$ข!'นับสนุนโครง หร�อไมือก�

หล�กการและเหติขององค์กรที่มีสิทธิขอรับการ�ผู้สูงอายุลทุนผู้ส$%ด$ 
1. เร��มจากสถุประสงค์ เปานการณ*ป็Hญ่ : วงเงินเกิหาทั่วไปที่ปร��เป็�นจร�ง หร7อสถุประสงค์ เปานการณ*ทั่วไปที่ปร��ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และสอดคล้องกัน�� �องการพฒนา พร�อมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และสอดคล้องกัน�� วเลข้อง และสอดคล้องกัน�� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.su 
    หร7อข้อง และสอดคล้องกัน�� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.su�อม9ลส&าคญ่ : วงเงินเกิและผลทั่วไปที่ปร��ม�ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และสอดคล้องกัน�� �อกล)�มเป็+าหมาย

     2. สถุประสงค์ เปานการณ*น2น หากได้วยกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยว�รบการแก�ไข้อง และสอดคล้องกัน�� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.suหร7อพฒนา จะเก�ด้วยกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวผลด้วยกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยว�ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และสอดคล้องกัน�� �อกล)�มเป็+าหมาย  
            ป็ระการใด้วยกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวบ�าง 

3. ควรแสด้วยกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวงถุประสงค์ เป.งความค�ด้วยกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวร�เร��มสร�างสรรค*อนม�ฐานทั่วไปที่ปร��มาจากองค*ความร9�ซึ่งเป็นที่ยอมรับ �����°�����L�	ตัวอย่าง 1.เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกั.�งเป็�นทั่วไปที่ปร��ยอมรบ 
4. ม�ความค�ด้วยกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวร�เร��มทั่วไปที่ปร��ม�ศักยภาพที่จะขยายผลได้ สามากยภาพทั่วไปที่ปร��จะข้อง และสอดคล้องกัน�� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.suยายผลได้วยกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยว� สามารถุประสงค์ เปเป็�นโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และสอดคล้องกัน�� �นแบบ          

            หร7อป็ฏิบัติการใหม่ที่ใช�บต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และสอดคล้องกัน�� �การใหม�ทั่วไปที่ปร��ใชัดเจน�����������5�มีการระบุถึงการใช้ทรัพยากรใ�ความร9�น&า 
    5. ม�การพรรณนาเชัดเจน�����������5�มีการระบุถึงการใช้ทรัพยากรใ7�อมโยงให�เห;นว�าโครงการม�ความสอด้วยกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวคล�องกบแผนกลย)ทั่วไปที่ปรธ*       
            แผนย)ทั่วไปที่ปรธศักยภาพที่จะขยายผลได้ สามาาสต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และสอดคล้องกัน�� ร* หร7อนโยบายข้อง และสอดคล้องกัน�� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.suองชัดเจน�����������5�มีการระบุถึงการใช้ทรัพยากรใ)มชัดเจน�����������5�มีการระบุถึงการใช้ทรัพยากรใน ทั่วไปที่ปร�องถุประสงค์ เป��น องค*การ หร7อหน�วยงาน      
            เจ�าข้อง และสอดคล้องกัน�� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.suองโครงการ



ว�ติขององค์กรที่มีสิทธิขอรับการถึง แผนหรือเค�ประสงค3 
แสดงความือกติขององค์กรที่มีสิทธิขอรับการ�'งใจและเป<นับสนุนโครงล�กษณะเชัดเจน โดยมีจุดมุ่งหมาย เ*งพฤติขององค์กรที่มีสิทธิขอรับการ*กรรมือก 

เพ�%อแสดงให�เห9นับสนุนโครงถึง แผนหรือเค!งการด&าเนับสนุนโครง*นับสนุนโครงงานับสนุนโครงโครงการ 

ว�ติขององค์กรที่มีสิทธิขอรับการถึง แผนหรือเค�ประสงค3ทุนผู้ส$%ด$
1. เข้อง และสอดคล้องกัน�� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.su�ยนแสด้วยกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวงเจต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และสอดคล้องกัน�� นาในก�จกรรมทั่วไปที่ปร��จะด้วยกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยว&าเน�นการในเชัดเจน�����������5�มีการระบุถึงการใช้ทรัพยากรใ�งร9ป็ธรรม 
2. ม�ความชัดเจน�����������5�มีการระบุถึงการใช้ทรัพยากรใด้วยกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวเจนไม�คล)มเคร7อ 
3. ไม�เข้อง และสอดคล้องกัน�� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.su�ยนเก�นจร�ง 
4. ไม�จ&าเป็�นต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และสอดคล้องกัน�� �องม�หลายข้อง และสอดคล้องกัน�� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.su�อ 
5. ไม�น&าผลทั่วไปที่ปร��คาด้วยกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวว�าจะได้วยกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยว�รบมาเข้อง และสอดคล้องกัน�� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.su�ยนเป็�นวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และสอดคล้องกัน�� ถุประสงค์ เป)ป็ระสงค*

ติขององค์กรที่มีสิทธิขอรับการ�วอยุ�����@���	���553�าง 1.เพ7�อให�ความร9�เก��ยวกบการด้วยกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยว9แลส)ข้อง และสอดคล้องกัน�� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.suภาพข้อง และสอดคล้องกัน�� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.suองผ9�ส9งอาย)แก�ผ9�ส9งอาย) 
  2.เพ7�อสนบสน)นให�ผ9�ส9งอาย)ได้วยกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยว�เข้อง และสอดคล้องกัน�� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.su�าร�วมกล)�มก�จกรรม
  3. เพ7�อฝึกสอนการออNกสอนการออกก&าลงกายแบบร&าไม�พลอง และแอโรบ�ค



เป.าหมือกายุ�����@���	���553
เป<นับสนุนโครงการแสดงถึง แผนหรือเค!งความือกติขององค์กรที่มีสิทธิขอรับการ�องการทุนผู้ส$%คาดหว�งจะให�เก*ดข!'นับสนุนโครงจากการปฏิบัติงาน โดยระบุ����������������¸�����O�	            2.*บ�ติขององค์กรที่มีสิทธิขอรับการ*งานับสนุนโครง โดยุ�����@���	���553ระบ�
ในับสนุนโครงเชัดเจน โดยมีจุดมุ่งหมาย เ*งปร*มือกาณ และค�ณภาพ ซึ่งเป็นคุณลักษณะเฉพาะด้!%งเป<นับสนุนโครงค�ณล�กษณะเฉพาะด�านับสนุนโครงและก&าก�บด�านับสนุนโครงเวลา 

การก&าหนับสนุนโครงดเป.าหมือกายุ�����@���	���553ทุนผู้ส$%ด$ มือก$องค3ประกอบหลายุ�����@���	���553ด�านับสนุนโครง เชัดเจน โดยมีจุดมุ่งหมาย เ�นับสนุนโครง องค3ประกอบด�านับสนุนโครงนับสนุนโครงโยุ�����@���	���553บายุ�����@���	���553 
ว�ติขององค์กรที่มีสิทธิขอรับการถึง แผนหรือเค�ประสงค3 และความือกติขององค์กรที่มีสิทธิขอรับการ�องการทุนผู้ส$%คาดหว�งให�เก*ดข!'นับสนุนโครงจากการปฏิบัติงาน โดยระบุ����������������¸�����O�	            2.*บ�ติขององค์กรที่มีสิทธิขอรับการ*โครงการนับสนุนโครง�'นับสนุนโครง

ติขององค์กรที่มีสิทธิขอรับการ�วอยุ�����@���	���553�าง  ผ9�ส9งอาย) จ&านวน 69 คน และผ9�ด้วยกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยว�อยโอกาส 6 คน จาก 3 หม9�บ�าน
    หม9�บ�านละ 25 คน รวมทั่วไปที่ปร2งหมด้วยกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยว 75 คน 



การด&าเนับสนุนโครง*นับสนุนโครงการ หร�อข�'นับสนุนโครงติขององค์กรที่มีสิทธิขอรับการอนับสนุนโครงการด&าเนับสนุนโครง*นับสนุนโครงงานับสนุนโครง 
ว*ธิขอรับการสนับสนุน�������������B�vnd.sun.star.Pa$การด&าเนับสนุนโครง*นับสนุนโครงการจะนับสนุนโครง&าว�ติขององค์กรที่มีสิทธิขอรับการถึง แผนหรือเค�ประสงค3มือกาจ&าแนับสนุนโครงกเป<นับสนุนโครงก*จกรรมือกยุ�����@���	���553�อยุ�����@���	���553หลายุ�����@���	���553ก*จกรรมือก 
ซึ่งเป็นคุณลักษณะเฉพาะด้!%งจะถึง แผนหรือเค�กนับสนุนโครง&าไปอธิขอรับการสนับสนุน�������������B�vnd.sun.star.Pa*บายุ�����@���	���553โดยุ�����@���	���553ละเอ$ยุ�����@���	���553ดในับสนุนโครงแผู้สูงอายุนับสนุนโครงการปฏิบัติงาน โดยระบุ����������������¸�����O�	            2.*บ�ติขององค์กรที่มีสิทธิขอรับการ*งานับสนุนโครงหร�อปฏิบัติงาน โดยระบุ����������������¸�����O�	            2.*ทุนผู้ส*นับสนุนโครงปฏิบัติงาน โดยระบุ����������������¸�����O�	            2.*บ�ติขององค์กรที่มีสิทธิขอรับการ*งานับสนุนโครง 

ติขององค์กรที่มีสิทธิขอรับการ�วอยุ�����@���	���553�าง ก&าหนด้วยกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวการจด้วยกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวก�จกรรมโครงการ 



ระยุ�����@���	���553ะเวลาในับสนุนโครงการด&าเนับสนุนโครง*นับสนุนโครงโครงการ 

แสดงจ�ดเร*%มือกติขององค์กรที่มีสิทธิขอรับการ�นับสนุนโครง และส*'นับสนุนโครงส�ดของโครงการ กรณ$โครงการระยุ�����@���	���553ะยุ�����@���	���553าว 
ติขององค์กรที่มีสิทธิขอรับการ�องแสดงชัดเจน โดยมีจุดมุ่งหมาย เ�วงเวลาในับสนุนโครงแติขององค์กรที่มีสิทธิขอรับการ�ระยุ�����@���	���553ะของโครงการ 

ติขององค์กรที่มีสิทธิขอรับการ�วอยุ�����@���	���553�าง   1. ว�นับสนุนโครงทุนผู้ส$% 9 – 10 กรกฎาคมือก 2556 (2 ว�นับสนุนโครง)
     2. เด�อนับสนุนโครง กรกฎาคมือก – ก�นับสนุนโครงยุ�����@���	���553ายุ�����@���	���553นับสนุนโครง 2556 (3 เด้วยกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยว7อน)

สถึง แผนหรือเคานับสนุนโครงทุนผู้ส$%ด&าเนับสนุนโครง*นับสนุนโครงการ หร�อพ�'นับสนุนโครงทุนผู้ส$%ด&าเนับสนุนโครง*นับสนุนโครงการ 
เป<นับสนุนโครงการระบ�สถึง แผนหรือเคานับสนุนโครงทุนผู้ส$%ติขององค์กรที่มีสิทธิขอรับการ�'งของโครงการหร�อระบ�ว�าก*จกรรมือกนับสนุนโครง�'นับสนุนโครงจะทุนผู้ส&า ณ สถึง แผนหรือเคานับสนุนโครงทุนผู้ส$%แห�งใด       

โดยุ�����@���	���553ระบ�พ�'นับสนุนโครงทุนผู้ส$%ให�ชัดเจน โดยมีจุดมุ่งหมาย เ�ดเจนับสนุนโครง เชัดเจน โดยมีจุดมุ่งหมาย เ�นับสนุนโครง ชัดเจน โดยมีจุดมุ่งหมาย เ�%ออาคาร หมือก��บ�านับสนุนโครง ติขององค์กรที่มีสิทธิขอรับการ&าบล อ&าเภอ จ�งหว�ด 
ติขององค์กรที่มีสิทธิขอรับการ�วอยุ�����@���	���553�าง  1. ห�องป็ระชัดเจน�����������5�มีการระบุถึงการใช้ทรัพยากรใ)มองค*การบร�หารส�วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และสอดคล้องกัน�� &าบล . . . 
            2. ศักยภาพที่จะขยายผลได้ สามาาลาป็ระชัดเจน�����������5�มีการระบุถึงการใช้ทรัพยากรใาคมหม9�บ�าน . . . ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และสอดคล้องกัน�� &าบล . . . อ&าเภอ . . . จงหวด้วยกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยว . . . 
            3. โรงพยาบาลส�งเสร�มส)ข้อง และสอดคล้องกัน�� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.suภาพต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และสอดคล้องกัน�� &าบล . . . อ&าเภอ . . . จงหวด้วยกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยว . . .



งบประมือกาณโครงการ

การเข้อง และสอดคล้องกัน�� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.su�ยนงบป็ระมาณโครงการน2น จ&าเป็�นต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และสอดคล้องกัน�� �องค&าน.งถุประสงค์ เป.งหลกส&าคญ่ : วงเงินเกิ 4 ป็ระการ (4E’s) 
เป็�นหลกในการก&าหนด้วยกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวงบป็ระมาณและทั่วไปที่ปรรพยากรการจด้วยกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวทั่วไปที่ปร&าโครงการ ป็ระกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยว�วย

1. ความป็ระหยด้วยกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยว (Economy)

2. ความม�ป็ระส�ทั่วไปที่ปรธ�ภาพ (Efficiency)

3. ความม�ป็ระส�ทั่วไปที่ปรธ�ผล (Effectiveness)

4. ความย)ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และสอดคล้องกัน�� �ธรรม (Equity) 

ติขององค์กรที่มีสิทธิขอรับการ�วอยุ�����@���	���553�าง



การประเมือก*นับสนุนโครงผู้สูงอายุลโครงการ
กระบวนับสนุนโครงการเก9บรวบรวมือกข�อมือก�ลเก$%ยุ�����@���	���553วก�บเป.าหมือกายุ�����@���	���553 การวางแผู้สูงอายุนับสนุนโครง การด&าเนับสนุนโครง*นับสนุนโครงการ ผู้สูงอายุลส�มือกฤทุนผู้สธิขอรับการสนับสนุน�������������B�vnd.sun.star.Pa*K

และผู้สูงอายุลกระทุนผู้สบ เพ�%อนับสนุนโครง&าไปเป<นับสนุนโครงแนับสนุนโครงวทุนผู้สางในับสนุนโครงการติขององค์กรที่มีสิทธิขอรับการ�ดส*นับสนุนโครงใจ เพ�%อสร�างความือกนับสนุนโครง�าเชัดเจน โดยมีจุดมุ่งหมาย เ�%อถึง แผนหรือเค�อ 
และร�บร��ผู้สูงอายุลส&าเร9จของก*จกรรมือก  

ว*ธิขอรับการสนับสนุน�������������B�vnd.sun.star.Pa$การประเมือก*นับสนุนโครงผู้สูงอายุลโครงการทุนผู้ส&าได� ด�งนับสนุนโครง$' 
        1. ว�ธ�การส&ารวจ    2. การป็ระเม�นบ)คคล 

        3. การต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และสอดคล้องกัน�� ด้วยกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวส�นโด้วยกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวยผ9�เชัดเจน�����������5�มีการระบุถึงการใช้ทรัพยากรใ��ยวชัดเจน�����������5�มีการระบุถึงการใช้ทรัพยากรใาญ่ : วงเงินเกิ 4. การศักยภาพที่จะขยายผลได้ สามา.กษาเป็�นรายกรณ� 
ติขององค์กรที่มีสิทธิขอรับการ�วอยุ�����@���	���553�าง 1. การเชัดเจน�����������5�มีการระบุถึงการใช้ทรัพยากรใ�ญ่ : วงเงินเกิว�ทั่วไปที่ปรยากรมาเป็�นผ9�พ�จารณาผลการทั่วไปที่ปรด้วยกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวสอบความร9�/ฝึกสอนการออNกป็ฏิบัติการใหม่ที่ใช�บต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และสอดคล้องกัน�� �ออกก&าลงกาย
               ก�อน – หลง การอบรม พร�อมให�ข้อง และสอดคล้องกัน�� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.su�อเสนอแนะ
        2. สอบทั่วไปที่ปร�าทั่วไปที่ปรางการออกก&าลงกายเป็�นกล)�ม ป็ระเม�นให�คะแนน และให�ค&าแนะน&า      
               เพ��มเต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และสอดคล้องกัน�� �มโด้วยกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวยว�ทั่วไปที่ปรยากรผ9�ฝึกสอนการออNกสอน  

ผู้สูงอายุลทุนผู้ส$%คาดว�าจะได�ร�บ 
การระบ)ถุประสงค์ เป.งผลทั่วไปที่ปร��คาด้วยกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวว�าจะได้วยกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยว�รบจากการด้วยกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยว&าเน�นโครงการ ซึ่งเป็นที่ยอมรับ �����°�����L�	ตัวอย่าง 1.เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกั.�งส�วนน�2จะเป็�นการบอกเม7�อโครงการ
ทั่วไปที่ปร��ทั่วไปที่ปร&าส�2นส)ด้วยกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวลง ป็ระกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยว�วยผลกระทั่วไปที่ปรบในทั่วไปที่ปรางทั่วไปที่ปร��ด้วยกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยว� ทั่วไปที่ปร��คาด้วยกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวว�าจะเก�ด้วยกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และสอดคล้องกัน�� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.su.2นกบกล)�มเป็+าหมายทั่วไปที่ปร��ป็ฏิบัติการใหม่ที่ใช�บต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และสอดคล้องกัน�� �
งานด้วยกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยว�วยทั่วไปที่ปร2งทั่วไปที่ปรางต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และสอดคล้องกัน�� รงและทั่วไปที่ปรางอ�อม
ซึ่งเป็นคุณลักษณะเฉพาะด้!%งติขององค์กรที่มีสิทธิขอรับการ�องค&านับสนุนโครง!งถึง แผนหรือเค!ง   3   ส*%งส&าค�ญ ด�งนับสนุนโครง$'  
1. กล)�มเป็+าหมายจะได้วยกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยว�รบผลป็ระโยชัดเจน�����������5�มีการระบุถึงการใช้ทรัพยากรใน*จากโครงการอย�างไร และจะชัดเจน�����������5�มีการระบุถึงการใช้ทรัพยากรใ�วยแก�ไข้อง และสอดคล้องกัน�� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.suป็Hญ่ : วงเงินเกิหาอย�างไร 
    และผลกระทั่วไปที่ปรบทั่วไปที่ปร��จะเก�ด้วยกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และสอดคล้องกัน�� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.su.2นในลกษณะใด้วยกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยว
2. ความต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และสอดคล้องกัน�� �อเน7�องย�งย7น 
3. การข้อง และสอดคล้องกัน�� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.suยายผล  
ติขององค์กรที่มีสิทธิขอรับการ�วอยุ�����@���	���553�าง  1. ผ9�ส9งอาย)ม�ความร9�ความเข้อง และสอดคล้องกัน�� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.su�าใจในการด้วยกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยว9แลรกษาส)ข้อง และสอดคล้องกัน�� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.suภาพร�างกาย  
            2. ผ9�ส9งอาย)ม�ความร9�ในเร7�องการออกก&าลงกายทั่วไปที่ปร��เหมาะสมกบวยและชัดเจน�����������5�มีการระบุถึงการใช้ทรัพยากรใ�วงอาย)



เอกสารประกอบการพ*จารณาโครงการ 
1. ป็ระวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และสอดคล้องกัน�� �องค*กร/หน�วยงานข้อง และสอดคล้องกัน�� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.suองทั่วไปที่ปร�านโด้วยกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวยสงเข้อง และสอดคล้องกัน�� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.suป็ 
2. ป็ระวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และสอดคล้องกัน�� � ผลงานข้อง และสอดคล้องกัน�� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.suองผ9�เสนอโครงการ หร7อผ9�รบผ�ด้วยกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวชัดเจน�����������5�มีการระบุถึงการใช้ทรัพยากรใอบโครงการโด้วยกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวยย�อ 
3. โครงสร�างทั่วไปที่ปร�มงานในการบร�หารจด้วยกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวการโครงการและภาระหน�าทั่วไปที่ปร��หลกข้อง และสอดคล้องกัน�� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.suององค*กร 
4. แผนทั่วไปที่ปร��องค*กรข้อง และสอดคล้องกัน�� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.suองทั่วไปที่ปร�าน 
5. เอกสารการจด้วยกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวทั่วไปที่ประเบ�ยนเป็�นน�ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และสอดคล้องกัน�� �บ)คคล หร7อในกรณ�ทั่วไปที่ปร��ไม�เป็�นน�ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และสอดคล้องกัน�� �บ)คคลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และสอดคล้องกัน�� �องม�

            หนงส7อรบรองจากองค*กรน�ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และสอดคล้องกัน�� �บ)คคลหร7อหน�วยงานข้อง และสอดคล้องกัน�� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.suองรฐ 
6. ส&าเนาใบรบรองการข้อง และสอดคล้องกัน�� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.su.2นทั่วไปที่ประเบ�ยนเป็�นองค*กรสาธารณป็ระโยชัดเจน�����������5�มีการระบุถึงการใช้ทรัพยากรใน*(ถุประสงค์ เป�าม�) 
7. ส&าเนาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และสอดคล้องกัน�� ราสารหร7อระเบ�ยบข้อง และสอดคล้องกัน�� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.su�อบงคบชัดเจน�����������5�มีการระบุถึงการใช้ทรัพยากรใมรม 
8. ผลงานในรอบป็:ทั่วไปที่ปร��ผ�านมา 
9. งบด้วยกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยว)ลหร7อเอกสารแสด้วยกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวงรายรบ – จ�ายข้อง และสอดคล้องกัน�� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.suองชัดเจน�����������5�มีการระบุถึงการใช้ทรัพยากรใมรมในรอบป็:ทั่วไปที่ปร��ผ�านมา 
10. แผนทั่วไปที่ปร��พ72นทั่วไปที่ปร��ด้วยกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยว&าเน�นก�จกรรมโครงการ 



การรายุ�����@���	���553งานับสนุนโครงผู้สูงอายุลการปฏิบัติงาน โดยระบุ����������������¸�����O�	            2.*บ�ติขององค์กรที่มีสิทธิขอรับการ*งานับสนุนโครง และรายุ�����@���	���553งานับสนุนโครงการใชัดเจน โดยมีจุดมุ่งหมาย เ�จ�ายุ�����@���	���553เง*นับสนุนโครงสนับสนุนโครง�บสนับสนุนโครง�นับสนุนโครง 

การรายงานผล เป็�นการรายงานให�กองทั่วไปที่ปร)นผ9�ส9งอาย)ทั่วไปที่ปรราบว�าชัดเจน�����������5�มีการระบุถึงการใช้ทรัพยากรใมรมผ9�ส9งอาย)ได้วยกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยว�ด้วยกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยว&าเน�น
ก�จกรรม ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และสอดคล้องกัน�� ามทั่วไปที่ปร��ข้อง และสอดคล้องกัน�� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.suอรบการสนบสน)นและงบป็ระมาณทั่วไปที่ปร��องค*กร/ชัดเจน�����������5�มีการระบุถึงการใช้ทรัพยากรใมรมผ9�ส9งอาย)ได้วยกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยว�รบการสนบสน)น
จากกองทั่วไปที่ปร)นผ9�ส9งอาย)ไป็น2น ทั่วไปที่ปรางองค*กร/ชัดเจน�����������5�มีการระบุถึงการใช้ทรัพยากรใมรมผ9�ส9งอาย) ได้วยกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยว�น&าไป็ใชัดเจน�����������5�มีการระบุถึงการใช้ทรัพยากรใ�อย�างถุประสงค์ เป9กต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และสอดคล้องกัน�� �องต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และสอดคล้องกัน�� รงต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และสอดคล้องกัน�� าม
วต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และสอดคล้องกัน�� ถุประสงค์ เป)ป็ระสงค*ทั่วไปที่ปร��ได้วยกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยว�แจ�งไว�ในการเสนอโครงการ

ระยุ�����@���	���553ะเวลาการรายุ�����@���	���553งานับสนุนโครงผู้สูงอายุล
1. โครงการระยะส2น (ระยะเวลาการด้วยกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยว&าเน�นโครงการไม�เก�น 180 วน) รายงานภายใน     
    30 วน นบแต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และสอดคล้องกัน�� �วนเสร;จส�2นโครงการ
2. โครงการระยะยาว (ระยะเวลาการด้วยกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยว&าเน�นโครงการเก�น 180 วน) 
    - คร2งทั่วไปที่ปร�� 1 รายงานภายในระยะเวลาคร.�งหน.�งข้อง และสอดคล้องกัน�� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.suองระยะการด้วยกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยว&าเน�นโครงการ

    - คร2งทั่วไปที่ปร�� 2 รายงานภายใน 30 วนนบแต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และสอดคล้องกัน�� �วนเสร;จส�2นโครงการ

เอกสารทุนผู้ส$%ใชัดเจน โดยมีจุดมุ่งหมาย เ�ในับสนุนโครงการรายุ�����@���	���553งานับสนุนโครงผู้สูงอายุลฯ
1. เอกสารแบบฟอร*มรายงานผลการป็ฏิบัติการใหม่ที่ใช�บต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และสอดคล้องกัน�� �งาน และรายการใชัดเจน�����������5�มีการระบุถึงการใช้ทรัพยากรใ�จ�ายเง�นสนบสน)น 

             - ส�วนกลาง ข้อง และสอดคล้องกัน�� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.suอรบแบบฟอร*มได้วยกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยว�ทั่วไปที่ปร��กองทั่วไปที่ปร)นผ9�ส9งอาย)  
- ส�วนภ9ม�ภาค ข้อง และสอดคล้องกัน�� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.suอรบแบบฟอร*มได้วยกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยว�ทั่วไปที่ปร��ส&านกงานพฒนาสงคมและความม�นคง

               ข้อง และสอดคล้องกัน�� �����C�/IMPLEMENTATIONS/com.suองมน)ษย*จงหวด้วยกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยว   
- ด้วยกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวาวน*โหลด้วยกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวได้วยกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยว�ทั่วไปที่ปร��เว;บไซึ่งเป็นที่ยอมรับ �����°�����L�	ตัวอย่าง 1.เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกัต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และสอดคล้องกัน�� * : http://www/olderfund.opp.go.th 

2. ใบเสร;จ / ใบส&าคญ่ : วงเงินเกิรบเง�น แสด้วยกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวงการใชัดเจน�����������5�มีการระบุถึงการใช้ทรัพยากรใ�จ�ายเง�นเพ7�อด้วยกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยว&าเน�นโครงการ
3. ร9ป็ถุประสงค์ เป�ายก�จกรรมโครงการ

http://www/olderfund.opp.go.th



