
แผนบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ

ค าสั่ง

ค าส่ังส านักนายกรัฐมนตรี ท่ี 249/2559 ลงวันท่ี 25 ตุลาคม 2559
เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาการจัดท างบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
คณะที่ 3 - การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย

- การสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ

ค าสั่ง

ค าส่ังส านักนายกรัฐมนตรี ท่ี 269/2560 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2560
เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการจัดท างบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
คณะที่ 3.1 - การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

- การสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ

ที่มา



แผนฯ 12

เป้าหมายแผนบูรณาการ
Outcome

ผังเช่ือมโยง
แผนงานบูรณาการ สร้างความเสมอภาคเพ่ือรองรับสังคมผู้สูงอายุ

หน่วยงานเจ้าภาพ กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์

ตัวชี้วัด
เป้าหมายแผน

บูรณาการ

Project Based

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ ท่ี 4 : ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม

ตุลาคม 2560

แนวทาง

ตัวช้ีวัดแนวทาง

หน่วย : ล้านบาท
งบประมาณปี พ.ศ. 2562

ผลสัมฤทธ์ิ/Impact ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตท่ีดี

1.1.1.1 จ านวนกลไกเครือข่าย
ที่มีการเตรียมความพร้อม
รองรับสังคมผู้สูงอายุ 
จ านวน 3,563 เครือข่าย

2.1.1 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม

2.1.1.1 จ านวนนวัตกรรม
และเทคโนโลยีที่น ามาใช้
ประโยชน์ จ านวน 6 เรื่อง

2.2.1.1 จ านวนผูสู้งอายุ
ที่ได้รับการคุ้มครอง

ทางสังคม 
จ านวน 37,145 คน

โครงการส่งเสริมและพัฒนากลไก
เครือข่ายสร้างความม่ันคงทางสังคม
เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ

โครงการส่งเสริมการใช้
นวัตกรรมเทคโนโลยีการดูแล

สุขภาพผู้สูงอายุ

โครงการพัฒนาระบบ
ดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ

1. ผู้สูงอายุและประชากรก่อนวัยสูงอายุมีความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจและสังคม

2.1 ผู้สูงอายุเข้าถึงนวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแล
และส่งเสริมสุขภาวะท่ีดีของผู้สูงอายุเพ่ิมขึ้นไม่น้อย
กว่าร้อยละ 20

เป้าหมายแผนฯ 
12

ตัวชี้วัดเป้าหมาย
แผนฯ 12

ตัวช้ีวัดที่ 6 การออมส่วนบุคคลต่อรายได้พึงจับจา่ยใช้สอยเพิ่มขึ้น

เป้าหมายท่ี 2 คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ 
และความสามารถเพ่ิมขึ้น

ยุทธศาสตร์จัดสรร
งปม. ปี 62

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ยุทธศาสตร์ด้านการแก้ปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้้า และสร้างการเติบโตจากภายใน

ตัวช้ีวัดที่ 4.6 รายจ่ายสุขภาพท้ังหมดไม่เกินร้อยละ 5 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
4.7 ผู้สูงอายุท่ีอาศัยในบ้านท่ีมีสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมร้อยละ 20

เป้าหมายท่ี 4 คนไทยมีสุขภาวะท่ีดีข้ึน

2. สภาพแวดล้อม และนวัตกรรมท่ีเอ้ือต่อการมีสุขภาวะท่ีดีเพ่ือรองรับสังคมผู้สูงอายุ

2.3.1.1 จ านวนที่อยู่อาศ ัยที่ได ้รับการ
ปรับปรุงให้เหมาะสมก ับผู้สูงอายุ

และคนทุกวัย
จ านวน 12,386 แห่ง 

2.2 ผู้สูงอายุเข้าถึงระบบดูแลสุขภาพและ
คุ้มครองทางสังคม  เพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 20

2.2.1 พัฒนาระบบและกลไกการดูแล
สุขภาพและการคุ้มครองทางสังคมผู้สูงอายุ

2.3 ท่ีอยู่อาศัยและสถานท่ีมีการปรับสภาพแวดล้อมท่ี
เหมาะสมและเอ้ือต่อคนทุกกลุ่มเพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 
20

2.3.1 การปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่งอ านวยความ
สะดวก

1.1 จ านวนประชากรมีการเตรยีมความพรอ้มเข้าสู่สงัคมผู้สูงอายุ
จ านวน 100,000 คน และมีสมาชิกการออมแหง่ชาติ เพ่ิมขึ้นไม่
น้อยกว่า 200,000 คน

1.1.1 พัฒนากลไกการสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคมของผู้สูงอายุ

1.2.1.1 จ านวนสมาชิก
กองทุนการออมแหง่ชาติไม่
น้อยกว่า 800,000 คน

โครงการส่งเสริมชุมชนที่เป็นมิตรก ับ
สังคมผู้สูงอายุ

โครงการปรับปรุงที่อยู่อาศ ัยและ
สถานที่สาธารณะที่เหมาะสมก ับ
ผู้สูงอายุและคนทุกวัย

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

โครงการสร้างความม่ันคงทาง
เศรษฐกิจ เพื่อรองรับสังคมผูสู้งอายุ

2.1.1.2 จ านวนผูส้งูอายุที่
เข้าถึงนวัตกรรมและ

เทคโนโลยี 
จ านวน 256,520 คน

2.2.1.2 จ านวนผูสู้งอายุ
ที่เข้าถึงระบบการดูแล

สุขภาพ
จ านวน 524,070 คน 

2.3.1.2 จ านวนสถานที่ สาธ ารณ ะ
และส่ิงอ านวยค วามสะด วก ที่ เ อ้ือ
ต่อการด  ารงชีวิตของผู้สูงอายุและคน
ทุกวัย จ านวน 126 แห่ง

โครงการส่งเสริมให้ผ ู้สูงอายุ
เข้าถึงนวัตกรรมและ

เทคโนโลยีเพื่อสุขภาวะทีดี่

โครงการพัฒนาระบบ
การคุ้มครองทางสังคม

ของผู้สูงอายุ

ผส.  พก.  ม.เชียงใหม่
ม.ธรรมศาสตร์  ม.นเรศวร

นิด้า มรภ.ศรีสะเกษ  
ม.พะเยา มรภ.บุรีรัมย์

งบประมาณ 1,953.5453 ลบ.

กอช.  พอช.  ม.ศ.ว.
มรภ.สวนสุนันทา
มรภ.เชียงราย

3,320.2762 ลบ.

สนง.เศรษฐกิจดจิิทลั ม.พะเยา
สภากาชาดไทย ม.เชียงใหม่ 
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

กรมการแพทย์ กรมอนามัย
สป.สธ.  ม.นเรศวร  ม.จุฬาฯ
ม.ธรรมศาสตร์ ม.ขอนแก่น

ม.สงขลานคริทร์ ม.มห ิดล  มศว.
มูลน ิธ ิท ันตนวตักรรมในพระบรมราชูปถมัภ ์

268.5687 ลบ.

กรมการแพทย์
กรมอนามัย

ศ ูนย์ความเป็นเลิศด ้านชีววิทยาศาสตร์ 
ม.เทคโนโลยีสุรนารี 

ม.มหาสารคาม
ม.เชียงใหม่ ม.มหิดล

235.7781 ลบ.

ผส.  กคช.
ม.สงขลานคริทร์

ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
มรภ.สกลนคร
มรภ.เชียงราย

249.4304 ลบ.

กรมการแพทย์ สป.สธ.
ม.นเรศวร ม.ธรรมศาสตร์

ม.สงขลานคริทร์
ม.มหิดล  ม.อุบลราชธานี
มรภ.พระนครศรีอยุธยา

ม.แม่ฟ้าหลวง

501.6493 ลบ.

ผส.  พก.

306.8358 ลบ.

ผส.
พก.

60.0000 ลบ.



ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
(2560 – 2579)

สถานะและทิศทางด้านผู้สูงอายุ

ก้าลังแรงงานลดลง

ประเทศไทยก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ
อย่างสมบูรณ์ เมื่อส้ินสุดแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12

ประชาชนวัยแรงงาน
ต้องแบกภาระดูแลผู้สูงอายุ

ขยายตลาดสินค้าผู้สูงอายุในประเทศ

คนไทยมีสุขภาวะท่ีดีข้ึน
ได้รับหลักประกัน ท่ัวหน้า

ประเด็นความท้าทายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

แก้ไขปัญหาความยากจน
ลดความเหล่ือมล้้า

สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง

รวมกลุ่มเช่ือมโยงเป็นเครือข่าย

ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต
มีท่ีอยู่อาศัยท่ีปลอดภัย

พัฒนาเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

กรอบความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ด้านผู้สูงอายุ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
(2560 – 2564)

ยุทธศาสตร์ท่ี 1
การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์

- พัฒนาศักยภาพคน
- พัฒนาระบบการดูแล สังคมสูงวัย

ผู้สูงอายุ มีอาชีพ/มีรายได้
ท่ีเหมาะสม กับศักยภาพ
พัฒนาตนเองได้มากขึ้น
จากนวัตกรรมสู่ระบบ
การดูแลอย่างมีศักด์ิศรี

ชุมชน มีบริการพื้นฐาน
ท่ีจ้าเป็นมีความสามารถ

ท่ีจัดการตนเอง 
สภาพแวดล้อมสะอาด

ปลอดภัย

ครอบครัว
ความอบอุ่น
เป็นรากฐาน
ของเยาวชน
ท่ีมีคุณภาพ

เข้าถึงทุนและโอกาส
ทางเศรษฐกิจ

เข้ากับสภาพสังคม
ท่ีเหมาะสม ท่ัวถึง

เป้าหมาย
ม่ันคง ม่ังคั่ง

ยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การสร้างความเป็นธรรม
และลดความเหล่ือมล้ าในสังคม

- เสริมสร้างศักยภาพชุมชน
- เข้ากับบริการท่ีมีคุณภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 1

แผนผู้สูงอายุแห่งชาติ 20 ปี

1. ความยากจนในกลุ่มผู้สูงอายุ
2. การลดลงของศักยภาพการเก้ือหนุน

ของครอบครัวและประชากรวัยแรงงาน
3. ภาวการณ์พึ่งพิงและการดูแลระยะยาว

ท่ีสูงข้ึน
4. การน้าศักยภาพผู้สูงอายุมาใช้ประโยชน์

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

สร้างโอกาสความเสมอภาค
และความเท่าเทียมกัน

ทางสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 2



ยุทธศาสตร์ที่ 1
การเตรียมความพร้อม
ของประชากรเพ่ือผู้สูง
วัยสูงอายุที่มีคุณภาพ

มาตรการ
1. หลักประกันรายได้เพื่อวัยผู้สูงอายุ (การออมภาคครัวเรือน)
2. การให้การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
3. การปลูกจิตส้านึกให้คนไทยตระหนักถึงคุณค่าและศักด์ิศรีของผู้สูงอายุ

เป้าหมายท่ี 2 สภาพแวดล้อมและนวตักรรมท่ีเอื้อต่อการมีสุขภาวะท่ีดี
เพ่ือรองรับสังคมผู้สูงอายุ

กิจกรรม : พัฒนาการกลไกการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ เช่น Long Term Care,
Intermediate Care

: ป้องกันการเจ็บป่วยของผู้สูงอายุ เช่น พัฒนาศักยภาพของ อผส. 
เสริมสร้างระบบการดูแลผู้สูงอายุท่ีสมองเส่ือม

: ปรับปรุงท่ีอยู่อาศัยและสถานท่ีสาธารณะท่ีเหมาะสมกับผู้สูงอายุ
และทุกวัย และส่งเสริมชุมชนท่ีเป็นมิตรกับผู้สูงอายุ

เป้าหมายท่ี 1 ผู้สูงอายุและประชากรวัยสูงอายุมคีวามมัน่คง
ทางเศรษฐกิจและสังคม

กิจกรรม : ส่งเสริมการเตรียมความพร้อมด้านสังคมรองรับสังคมผู้สูงอายุ
: ส่งเสริมการเตรียมความพร้อมด้านเศรษฐกิจรองรับสังคมผู้สูงอายุ
: ส่งเสริมการออมในทุกวัย

ดัชนีท่ีไม่ผ่าน
1. อัตราเงินออมภาคครัวเรือน
2. สัดส่วนประชาชน 30 -35 ปี ท่ีได้ปฏิบัติในการเตรียมตัว ด้านต่างๆ
(รายได้ สุขภาพ ท่ีอยู่อาศัย)
3. สัดส่วนประชาชน 18 -59 ปี ท่ีมีความรู้ด้านวงจรชีวิตกระบวนการ
ชรา และความรู้ด้านการเตรียมการเตรียมการเพื่อวัยผู้สูงอายุ

ยุทธศาสตร์ที่ 2
การส่งเสริมการพัฒนา

ผู้สูงอายุ

มาตรการ
1. ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันการเจ็บป่วยและดูแลตัวเองเบ้ีองต้น
2. ส่งเสริมการรวมกลุ่มและการสร้างความเข้มแข็งขององค์กรผู้สูงอายุ
3. ส่งเสริมด้านการท้างานและการหารายได้ของผู้สูงอายุ
4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้สูงอายุมีท่ีอยู่อาศัยและมีสภาพแวดล้อม

ท่ีเหมาะสม

ดัชนีท่ีไม่ผ่าน
1. สัดส่วนประชากรผู้สูงอายุท่ีมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีพึงประสงค์
2. สัดส่วนชมรมผู้สูงอายุท่ีมีการจัดกิจกรรมอย่างสม่้าเสมอในรอบปี

ท่ีผ่านมา (อย่างน้อย 1 ครั้ง ทุก 3 เดือนหรือ 4 ครั้ง ต่อปี)
3. สัดส่วนของชุมชนท่ีมีชมรมผู้สูงอายุ
4. สัดส่วนประชากรผู้สูงอายุท่ีเป็นสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ
และร่วมกิจกรรมในระยะ3 เดือนท่ีผ่านมา

5. จ้านวนของมูลค่าโครงการท่ีได้รับการสนับสนุนจากกองทุนผู้สูงอายุ
6. การว่างงานของประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป ต่ออัตราการว่างงาน
ของประชากรอายุ 40 – 59 ปี

7. สัดส่วนของผู้สูงอายุท่ีอาศัยในบ้านท่ีมีสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสม

แผนผู้สูงอายุแห่งชาติ 20 ปี (2545 – 2564) แผนบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพือ่รองรับสังคมผู้สูงอายุปี 2562

Impact : ประชาชนก่อนวัยสูงอายุ และวัยสูงอายุมีการเตรียมความพร้อมสู่
สู่สังคมผู้สูงอายุรองรับสังคมผู้สูงอายุ

: ประชากรมีความตระหนักและเกิดพฤติกรรมการออม
: ประชากรมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมมากข้ึน

Impact : ผู้สูงอายุมีการดูแลสุขภาพท่ีดีมีท่ีอยู่อาศัยท่ีเอ้ือ
ต่อการด้ารงชีวิตอย่างเหมาะสม



ยุทธศาสตร์ที่ 3
ระบบคุ้มครองทาง

สังคมส้าหรับผู้สูงอายุ

มาตรการ
1. คุ้มครองรายได้ 2. หลักประกันสุขภาพ
3. ด้านครอบครัว ผู้ดูแล และการคุ้มครอง
4. ระบบบริการและเครือข่ายการเก้ือหนุน

ดัชนีท่ีไม่ผ่าน
1 สัดส่วนของชุมชนที่ทีกองทุนที่มีวัตถุประสงค์ถึงกลุ่มผู้สูงอายุ
2 สัดส่วนประชากรผู้สูงอายุที่ใช้ระบบประกันสุขภาพในการเจ็บป่วยครั้งสุดท้าย
3 สัดส่วนของผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะทุพลภาพที่ได้รับการเยี่ยมบ้าน
4 สัดส่วนของผู้สูงอายุที่ได้ตรวจสุภาพประจ้าปี
5 สัดส่วนของผู้สูงอายุที่ได้รับวัคซีนที่จ้าเป็นจากสถาบนับริการสุขภาพรัฐ
6 สัดส่วนของผู้สูงอายุที่เดินไม่ได้และได้รับรถเข็น
- สัดส่วนผู้ดูแลที่มีความรู้ในการพยาบาล ต่อผู้ดูแลทั้งหมดของผู้สูงอายุที่ออกจากบ้านไม่ได้
- สัดส่วนการปรากฏของสถานที่สาธารณะที่มีการจัดพ้ืนที่อุปกรณ์อ้านวยความสะดวกได้แก่ ทางเดิน บันได และห้องสุขา
- สัดส่วนของสวนสาธารณะที่มีการจัดพ้ืนที่เฉพาะเพ่ือการออกก้าลงักายและพักผ่อนที่เหมาะสมและปลอดภัยส้าหรับผู้สงูอายุ
- สัดส่วนของผู้สูงอายุที่ทุพพลภาพ และได้รับการบริการชมุชนในระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา
- สัดส่วนของต้าบลที่มีบริการส้าหรบัผู้สูงอายุ
- ก้าหนดเวลาที่ต้องมีมาตรฐานสถานบรบิาล และการบริการ
- สัดส่วนของโรงพยาบาลรัฐที่มีจ้านวนเตียง ต้ังแต่ 120 เตียงขึ้นไป มีคลินิกผู้สูงอายุ

Impact  : ผู้สูงอายุได้รับการคุ้มครองทางสังคม และผู้สูงอายุเข้าถึงระบบ
การดูแลสุขภาพ

เป้าหมายท่ี 1  ผู้สูงอายุและประชากรวัยสูงอายุมีความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจและสังคม

กิจกรรม : พัฒนาระบบคุ้มครองทางสังคมของผู้สูงอายุ เช่น ส่งเสริมมาตรฐาน
การบริบาลผู้สูงอายุ ส่งเสริมสุขภาพกาย ใจ และสร้างความอบอุ่น
ในครอบครัวพัฒนาระบบวิสาหกิจชุมชนด้านการ ฟื้นฟูสภาพ
ผู้สูงอายุท่ีพิการในชุมชน

: พัฒนาระบบกลไกดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ
: การจัดท้าคลินิกผู้สูงอายุในโรงพยาบาลของรัฐ ท่ีมีเตียง 120 เตียง

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การบริหารจัดการเพื่อการ
พัฒนางาน ด้านผู้สูงอายุ
อย่างบูรณาการระดับชาติ
และการพัฒนาบุคลากร

ด้านผู้สูงอายุ

ยุทธศาสตร์ที่ 5
การประมวล พัฒนา

และเผยแพร่องค์ความรู้
ด้านผู้สูงอายุ และติดตาม
ประเมินผลการด้าเนินการ
ตามแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ

เป้าหมายท่ี 1 ผู้สูงอายุและประชากรวัยสูงอายุมคีวามมัน่คงทางเศรษฐกิจ
และสังคม

มาตรา
- การบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาด้านผู้สูงอายุอย่างบูรณาการระดับชาติ
- ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านผู้สูงอายุ

เป้าหมายท่ี 2 สภาพแวดล้อมและนวัตกรรมท่ีเอ้ือต่อการมีสุขภาพท่ีดีเพ่ือรองรับสังคมผู้สูงอายุ
กิจกรรม : ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยี การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ โดยการดูแลสุขภาพ

ช่องปากผู้สูงอายุ ปี 2562 ภายใต้แผนงานทันตสุขภาพส้าหรับผู้สูงอายุไทย
: ส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนาในการปฏิบัติงานด้านผู้สูงอายุ

Impact : บุคลากรได้รับการพัฒนาศักยภาพการด้าเนินงานด้านผู้สูงอายุมีประสิทธิภาพมากขึ้น

มาตรา
- สนับสนุนและส่งเสริมการวิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ด้านผู้สูงอายุส้าหรับการ
ก้าหนดนโยบายและการพัฒนาการบริการ หรือการด้าเนินการที่เป็นประโยชน์

- ด้าเนินการให้มีการติดตามประเมินผลการด้าเนินงานตามแผนผู้สูงอายแุห่งชาติ
ที่มีมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง

- พัฒนาระบบข้อมูลทางด้านผู้สูงอายุใหถู้กต้องและทันสมัยโดยมีระบบฐานข้อมูล
ที่ส้าคัญด้านผู้สูงอายุ ที่ง่ายต่อการเข้าถึง

กิจกรรม : การเสริมสร้างพัฒนากลไกเครือข่ายสร้างความมั่นคงทางสังคมเพื่อรองรับ
สังคมผู้สูงอายุ โดยการพัฒนาระบบฐานข้อมูลผู้สูงอายุ เพื่อเช่ือมโยง
และบูรณาการฐานข้อมูล เป็นกลไกในการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้สูงอายุ
มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น

Impact  : มีฐานข้อมูลด้านผู้สูงอายุท่ีส้าคัญ เพื่อรองรับการขับเคล่ือนงานด้านผู้สูงอายุ
อย่างมีประสิทธิภาพ

ดัชนีท่ีไม่ผ่าน
- ดัชนีท่ี 43 แผนผู้สูงอายุแห่งชาติฉบับท่ี 2 ได้รับการปรับและแปลงไปสู่การปฏิบัติ
ตามก้าหนดเวลา

- มีการด้าเนินการของคณะผู้สูงอายุแห่งชาติอย่างเป็นรูปธรรม

ดัชนีท่ีไม่ผ่าน
- ดัชนีที่ 57 อายุคาดหวังทีอ่ยู่ดูแลตัวเองได้ (active Life Expectancy ALE)
- ดัชนีที่ 58 สัดส่วนอายุคาดหวังที่ยงัอยู่ดูแลตัวเองได้ต่ออายุคาดหวัง



สถานการณ์และแนวโน้ม 
สังคมผู้สูงอายุ

การคาดประมาณประชากรผู้สูงอายุของประเทศไทย
พ.ศ. 2553-2583 จาก สศช.              
- ปี 2559 จ้านวน 10 ล้านคนเศษ คิดเป็น 16.5%                                
- ปี 2564 จ้านวน 13 ล้านคนเศษ คิดเป็น 20 %
(เป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ)์                 

- ปี 2574 จ้านวน 18 ล้านคนเศษ คิดเป็น 28%
(เป็นสังคมผู้สูงอายุระดับสุดยอด)

- ปี 2583 จ้านวน 20 ล้านคนเศษคิดเป็น 32%
(ผู้สูงอายุมากท่ีสุดในอาเซียน)

สถานการณ์ผู้สูงอายุไทยใน 4 มิติ
ด้านสุขภาพ 
- ผู้สูงอายุสภาวะติดสังคม = 79.5%*
- ผู้สูงอายุสภาวะติดบ้าน  = 19%*
- ผู้สูงอายุสภาวะติดเตียง  = 1.5%*
ด้านเศรษฐกิจ
- มีรายได้ต้่ากว่าเส้นความยากจน 34.3%*
- 3.7 ล้านคน ยังคงท้างานอยู่*
ด้านสังคม
- ผู้สูงอายุอาศัยอยู่ตามล้าพังคนเดียว 8.7%*  
ด้านสภาพแวดล้อม
- 26% ของผู้สูงอายุมีห้องนอนอยู่ช้ันสองของบ้าน*

และสัดส่วนของผู้สูงอายุท่ีหกล้มเพิ่มสูงขึ้น
(* สถานการณ์ผู้สูงอายุไทยปี 2558)

สวัสดิการเพื่อผู้สูงอายุ
รัฐบาลได้ให้ความส าคัญอย่างมากกับการส่งเสริมคุ้มครองและ
พิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุ ให้มีความม่ันคงในการด ารงชีวิต มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีในทุกมิติ โดยมีสวัสดิการเพื่อเป็นหลักประกันรายได้ คือ

1. เงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ โดยในปี 2560
จ่ายให้ผู้สูงอายุที่มีสิทธิได้รับประมาณ 8.1 ล้านคน งบประมาณ 

64.7 ล้านบาท                 
อายุ 60 – 69 ปี ได้รับ 600 บาท/เดือน
อายุ 70 – 79 ปี ได้รับ 700 บาท/เดือน
อายุ 80 – 89 ปี ได้รับ 800 บาท/เดือน
อายุ 90 ปีข้ึนไป ได้รับ 1,000 บาท/เดือน

2. กองทุนผู้สูงอายุ เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนเงินทุนประกอบอาชีพ 
ส้าหรับผู้สูงอายุ และสนับสนุนการด้าเนินโครงการด้านผู้สูงอายุ 

3. มาตรการเงินช่วยเหลือเพื่อการยังชีพแก่ผู้มีรายได้น้อย 
ตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ มีผู้สูงอายุที่มี
รายได้น้อย จ้านวน 3,620,301 คน โดยก้าหนดแหล่งที่มาของเงิน 
จาก 2 แหล่ง คือ

1. ภาษีสรรพสามิตในส่วนของสินค้าสุราและยาสูบ อัตรา 2%
ไม่เกิน 4,000 ล้านต่อปี

2. เงินบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุ
โดยการรณรงค์เชิญชวนให้ผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

บริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุเพ่ือน้าไปจ่ายเป็น
เงินช่วยเหลือเพ่ือการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย ให้มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี มีความมั่นคงในการด้ารงชีวิต ตามเจตนารมณ์ของรัฐบาล  
“ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”

กยผ. ผส. (20 พ.ย.60 )

มติคณะรัฐมนตรี และ ความร่วมมือ ด้านสังคม
ผู้สูงอายุ

สถานการณ์ ทิศทาง สวัสดิการ ด้านผู้สูงอายุ

ส่งเสริมการมีรายได้และมีงานท้าของผูสู้งอายุ

2. มาตรการรองรับ
สังคมผู้สูงอายุ

สอดคล้องกับ มติมติคณะรัฐมนตรี

ส่งเสริมการสร้างที่พกัศัยที่มีความเหมาะสมและมี
สิ่งอ้านวยความสะดวก

สินเชื่อที่อาศัยเพือ่ให้ผู้สงูอายุ น้าที่อยู่อาศัย
มาเปลี่ยนเป็นเงินด้ารงชีพ

บูรณาการระบบบ้านานเพือ่ให้หนว่ยงาน
ที่ก้ากับดูแลระบบบา้เนจ็บ้านานให้แรงงานมี
รายได้หลังเกษียญ

3.  MOU 4  กระทรวง

Social มีส่วนร่วม

Strong สุขภาพแข็งแรง

Security มีความปลอดภัย

4.  MOU 18 หน่วยงาน ได้แก่ สสส./สป.สช./สถ./สธ./กอช./กศน./กคช./
พอช./สค./พก.
สมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ กรมอนามัย สมาคมสันนิบาตฯ
กรมการแพทย์ กรมการจัดหางาน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
กรมสุขภาพจิต และมหาวิทยาลัยมหดิล

1.  พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 



ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามญั
พิจาณาร่างพระราชบญัญตังิบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ภาพรวมการจัดสรรงบประมาณรายจา่ยประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 แผนงานบรูณาการ

1. ปรับปรุงวิธกีารจัดสรรงบประมาณใหม่
เพื่อลดความซ้ าซ้อนกับแผนงานพื้นฐาน 

และหลายแผนงานมีขนาดใหญ่เกินไปเนื่องจาก
ประกอบด้วยหลายหน่วยงาน ส่งผลให้ส้าเร็จ
ตามเป้าหมายได้ยากภายในระยะเวลาเพียงหนึ่ง
ปีงบประมาณ

2. ควรก าหนดนิยาม ขอบเขต และเง่ือนไข
ของแผนงานให้ชัดเจน ซึ่งแผนงานบูรณาการ
หมายถึง งานที่ต้องอาศัยหลายหน่วยงานมา
ร่วมกันท้าจึงจะบรรลุเป้าหมายได้ หากเป็นงานที่
สามารถท้าให้ส้าเร็จได้โดยหน่วยงานเดียว ควร
ก้าหนดเป็นแผนงานพื้นฐานหรือแผนงาน
ยุทธศาสตร์
3. ควรลดจ านวนแผนงานบูรณาการให้
เหลือเฉพาะที่เป็นประเด็นนโยบายส าคัญ
เร่งด่วนเท่านั้น พร้อมทั้งให้หน่วยงานเจ้าภาพ
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันวางแผน แบ่ง
งาน ก้าหนดการก้ากับดูแล และติดตาม
ประเมินผลที่ชัดเจน

4. เพ่ือให้ทุกหน่วยงานสามารถจัดท้าแผนงาน       
ในแนวทางเดียวกัน ควรมีการจัดท าคู่มือ
เกี่ยวกับ การจัดท าแผน รวมถึงฝึกอบรมเพ่ือ
สร้างความเข้าใจร่วมกัน ว่าใครท้าอะไร อย่างไร 
โดยให้หน่วยงานเจ้าภาพมีอ้านาจในการควบคุม
ก้ากับดูแล

5. การก้าหนดเป้าหมายไม่จ้าเป็นต้องมีเป้าหมาย
จ้านวนมาก แต่ควรเป็นเป้าหมายที่ชัดเจนและ   
เข้าใจง่าย แสดงให้เห็นว่าประชาชนจะได้อะไร   
จากการด้าเนินงานของหน่วยงานตามแผน
ดังกล่าว

6. ควรเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณให้
เป็นไปตามแผนปฏบิัติงานและแผนการใช้จ่ายที่
ก้าหนดไว้  กรณีที่เกิดปัญหาเบิกจ่ายล่าช้า ควร
ร่วมกันพิจารณาคลี่คลายปัญหา และเสนอแนะ
แนวทางสร้างความเข้าใจต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อให้การเบิกจ่ายเป็นไปอย่างถูกต้อง ทันเวลา และ
เกิดประสิทธิภาพ

7. แผนงานบูรณาการที่เกิดข้ึนใหมห่ลายแผนงาน
ขาดความเช่ือมโยงอย่างแท้จริง การบูรณาการเปน็เพียง
การน้างบประมาณมารวมกันท้าใหเ้กิดความซ้้าซ้อน และ
ไม่ส่งผลต่อเป้าหมาย จึงควรให้ความส าคัญกบั
หลักการและจัดท างบประมาณในลักษณะ
บูรณาการที่ต้องให้เกดิประสิทธภิาพในการ
ท างานและประหยัดงบประมาณ

8. การจัดท้าโครงการในแผนงานบูรณาการ หน่วยงาน
เจ้าภาพควรพิจารณาเฉพาะโครงการ กิจกรรมท่ี
ตอบสนองต่อตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผนงานบูรณาการ
โดยตรง และเป็นภารกิจของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง รวมท้ัง
ไม่มีค่าใช้จ่ายที่เป็นภารกิจพื้นฐานของหน่วยงาน เช่น 
ค่าใช้จ่ายการเดินทาง บ้านพัก อาคารส้านักงาน ครุภัณฑ์
การเรียนการสอน เป็นต้น ควรเป็นค่าใช้จ่ายที่แก้ไข
ปัญหา หรือเพื่อประโยชน์ของประชาชน และก้าหนด
การบูรณาการในลักษณะการบริหารโครงการ (Project 
Management) โดยมีเจ้าภาพบริหารโครงการบูรณา
การแต่ละหน่วยงาน มีการติดตามประเมินผลการด้าเนิน
โครงการ

9. หน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพควรก้ากับและประสานงานกับหน่วยงานทีร่ับผิดชอบโดยแผนงานบูรณาการจะต้องจัดทา้แผนบูรณาการ แผนงาน แผนเงิน และแผนการ
ปฏิบัติให้เช่ือมโยงและมีการติดตามภายในระยะเวลาที่ก าหนดอย่างสม่้าเสมอ เพ่ือให้ผลงานบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ



*  เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ โดยส่งเสริมความรู้ประชากรกอ่นวัยสูงอายุ

และพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ส่งเสริมการออมเพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม 
*  พัฒนาระบบการดูแลด้านสุขภาพ พัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิง และระบบการคุ้มครอง

ส้าหรับผู้สูงอายุ เพื่อให้มีสุขภาวะท่ีดี รวมทั้งปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่งอ านวยความสะดวกให้เหมาะสม
และเอ้ือต่อการด้ารงชีวิต

วัตถุประสงค์

1.  กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ได้รับประโยชน์ : ผู้สูงอายุ และประชาชนทุกกลุ่มวัย
2.  พื้นที่ด าเนินการ : ทั่วประเทศ

ขอบเขตการด าเนินงาน

หน่วยงานเจ้าภาพหลัก : กรมกิจการผูสู้งอายุ หน่วยงานที่รับผิดชอบ

แผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผูสู้งอายุ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



เปรียบเทียบเป้าหมายแผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผูสู้งอายุ

งบประมาณปี 2560
1,041.3795 ล้านบาท

15 โครงการ

งบประมาณปี 2561
1,150.1842 ล้านบาท

38 โครงการ

งบประมาณปี 2562
6,896.0838 ล้านบาท

68 โครงการ

เป้าหมายที่ 1 : การสร้างความมั่นคงและ
การลดความเหล่ือมล้้าทางเศรษฐกิจและสังคม

งบประมาณ 695.1693 ลบ.= 66.75%

เป้าหมายที่ 1 : ผู้สูงอายุมีความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจและสังคม 

งบประมาณ 595.6203 ลบ.= 51.78%

เป้าหมายที่ 1 : ผู้สูงอายุและประชากร
ก่อนวัยสูงอายุมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและ
สังคม

งบประมาณ 5,273.8215 ลบ.= 76.48 %

เป้าหมายที่ 2 : การพัฒนาระบบการดูแล
ผู้สูงอายุระยะยาว

งบประมาณ 228.3328 ลบ.= 21.96%

เป้าหมายที่ 2 : ผู้สูงอายุมีสุขภาวะที่ดี

งบประมาณ 451.8812 ลบ.= 39.29%

เป้าหมายที่ 2 : สภาพแวดล้อม และนวัตกรรม
ที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดีเพ่ือรองรับสังคม
ผู้สูงอายุ
งบประมาณ 1,622.2623 ลบ.= 23.52 %

เป้าหมายที่ 3 : การสร้างสภาพแวดล้อม
ที่เอ้ือต่อการด้ารงชีวิตในสังคมสูงวัย

งบประมาณ 117.8774 ลบ.= 11.32%

เป้าหมายที่ 3 : สภาพแวดล้อมทีเ่อ้ือ
ต่อการด้ารงชีวิตของคนทุกกลุ่มเพ่ือรองรับสังคม
ผู้สูงอายุ  
งบประมาณ 102.6287 ลบ.= 8.93%



งบประมาณ

หน่วยงาน

1,041.3795 ล้านบาท

5 กระทรวง  1 กองทุน

แผนบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ
ปีงบประมาณ ปี 2560

จ านวน 15 โครงการ
1. กระทรวงสาธารณสุข                                       3 โครงการ
2. กระทรวงแรงงาน                                            2 โครงการ
3. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                     2 โครงการ
4. กระทรวงคมนาคม                                           2 โครงการ
5. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์   5 โครงการ
6. กองทุนการออมแห่งชาติ                                    1 โครงการ



หน่วยงานท่ีเข้าร่วมแผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

5 กระทรวง 1 กองทุน

1. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
1.1  กรมกิจการผู้สูงอายุ  118.7478 ลบ.
1.2  กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  10.0650 ลบ.

2. กระทรวงสาธารณสุข
2.1 กรมอนามัย 117.9228 ลบ.
2.2 ส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 46.5812 ลบ.

3. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3.1 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) 30.1200 ลบ.
3.2 ส้านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 20.0000 ลบ.

5. กระทรวงแรงงาน
5.1 กรมการจัดหางาน 5.4180 ลบ.
5.2 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 17.6330 ลบ.

4. กระทรวงคมนาคม
4.1 ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 17.0500 ลบ. 
4.2 ส้านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 11.8554 ลบ.

6. กองทุนการออมแห่งชาติ

128.8128 ลบ. (12.38%)

164.5040 ลบ. (15.80%)

50.1200 ลบ. (4.81%)

23.0510 ลบ. (2.21%)

28.9054 ลบ. (2.77%)

645.9863 ลบ. (62.03%)



มีกลไกเฝ้าระวังและ
คุ้มครองทางสังคมใน

พ้ืนที่ 952 แห่ง

• พึ่งพาตนเอง
• สร้างโอกาส

• แก้ปัญหาความยากจน
• ลดความเหลื่อมล้ า

ประชาชนตระหนัก
และเตรียมความ

พร้อม
เข้าสู่วัยสูงอายุ
200,000 คน

ปรับสภาพแวดล้อมและ
สิ่งอ้านวยความสะดวก
เพ่ือรองรับสังคมสูงวัย

2,654แห่ง

สังคมคุณภาพเพ่ือ
ผู้สูงอายุ

มีหลักประกันด้านรายได้ 
1,500,000 คน

( สมาชิกกอช./ 
มีงานท้า)

มีนวัตกรรมทาง
การแพทย์ในการดูแล

ผู้สูงอายุ
9 เร่ือง

มีระบบการดูแลผู้สูงอายุ
ระยะยาวสามารถดูแล

ผู้สูงอายุ
139,200 คน

• แผนบูรณาการการสร้างความเสมอภาค
เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ ปี 2560 งบ 1,041.3795 ลบ. 5 กระทรวง 

(สธ. รง. วท. คค. พม.) 

1 กองทุน (กอช.)

15 โครงการ
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แผนบูรณาการ การสร้างความเสมอภาคเพ่ือรองรับสังคมผู้สูงอายุ งบประมาณทั้ งส้ิน  1,041.3795 ลา้นบาท

เป้าหมายที่ 1 : การสร้างความมั่นคงและการลดความเหล่ือมล ้า
ทางเศรษฐกจิและสังคม 
ตัวช้ีวัด : ผูสู้งอายุเขา้ถึงระบบบริการทางสังคมในชมุชน จ านวน 
90,000 คน และมจี านวนประชากรท่ีอยูใ่นกลุม่แรงงานนอกระบบมี
หลกัประกนัรายไดเ้พื่อวยัผูสู้งอายุไมน่้อยกวา่ 1,500,000 คน

เป้าหมายที ่2 : การพฒันาระบบการดูแลผู้ สูงอายุระยะยาว

ตัวช้ีวัด :มนีวตักรรมและเทคโนโลยีทางการแพทย์ท่ีชว่ยลดคา่ใชจ้า่ยใน
การน าเขา้เคร่ืองมอืแพทย์ และมจี านวนผูสู้งอายุไดรั้บการดูแลไมน่้อย
กวา่ 139,200 คน และคุม้ครองไมน่้อยกวา่ 19,040 คน

เป้าหมายที ่3 :การสร้างสภาพแวดล้อมทีเ่อ้ือต่อการด ารงชีวิตใน
สังคมสูงวัย  
ตัวช้ีวัด :มพีื้นท่ีท่ีมกีารจดัสภาพแวดลอ้มและ
ส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีเอ้ือตอ่คนทุกวยัไมน่้อยกวา่ 
2,654 แหง่ และมมีาตรฐานโครงสร้างพื้นฐานและส่ิง
อ านวยความสะดวก ส าหรับการใหบ้ริการขนสง่         

แนวทางการด าเนินงานที ่1
สร้างความตระหนักและพฒันา
ระบบการจดัสวสัดิการสังคม
เพื่อรองรับสังคมสูงอายุ

แนวทางการด าเนินงานที ่2
การสง่เสริมการมงีานท าใน
ผูสู้งอายุและการสง่เสริม

การออม

ตัวช้ีวัด :
1.1 จ านวน
ประชาชนที่
ตระหนักและ
เตรียมการเพื่อ
รองรบัสงัคม
สูงอายุ 
จ านวน
200,000 คน

ตัวช้ีวัด :
1.2
มีฐานขอ้มูล
ผูสู้งอายุที
สามารถ
เชือ่มโยง
บรูณาการ
ระหวา่ง
หน่วยงาน
ภายนอก

แนวทางการด าเนินงานที ่6
การปรับสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือตอ่
การด ารงชีวติในสังคมสูงวยั

ตัวช้ีวัด :
6.1 จ านวนพื้นทีท่ีม่ีส่วน
ร่วมในการจัด
สภาพแวดลอ้มและจัด
ส่ิงอ านวย
ความสะดวกทีเ่อ้ือตอ่คน
ทกุวยั
จ านวน 2,654แห่ง

กระทรวงการพฒันาสังคม
และความมัน่คงของมนุษย์
1. กรมกจิการผ ู้สูงอายุ
2. กรมส่งเสริมและพัฒนา
คณุภาพชวีิตคนพิการ

กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมัน่คงของมนุษย์
1. กรมกจิการผูสู้งอายุ

แนวทางการด าเนินงานที ่3
พฒันานวตักรรมและ
เทคโนโลยีการดูแล
ผูสู้งอายุระยะยาว

แนวทางการด าเนินงานที่4
พฒันาระบบการดูแล
ผูสู้งอายุระยะยาว

แนวทางการด าเนนิงานที่5
พฒันาระบบเฝ้าระวงั
และคุม้ครองทางสังคม

ในกลุม่ผูสู้งอายุ

ตัวช้ีวัด :
5. จ านวนพื้นท่ีท่ีมกีาร
จดัท าระบบการคุม้ครอง
ทางสังคม 952 แหง่
(3,808 คน)

ตัวช้ีวัด :
4. จ านวนผูดู้แลท่ี
ไดรั้บการพฒันาและ
ดูแลผูสู้งอายุ 17,400 
คน
(5,000ต าบล)

ตัวช้ีวัด :
3. จ านวนนวตักรรม
และเทคโนโลยีทาง
การแพทย์ในการดูแล
ผูสู้งอายุท่ีสามารถ
พฒันาเป็นตน้แบบ
ในการให้บริการ 9 
เร่ือง

ตัวช้ีวัด :
2.2 มีจ านวน
สมาชกิ
กองทนุ
จ านวน 
1,500,000 
คน

ตัวช้ีวัด :
2.1 ผูสู้งอายุมี
โอกาสมีงาน
ท  าจ านวน 
7,880 คน

กระทรวงการ
พัฒนาสังคม
และความมัน้
คงของมนุษย์
1. กรมกจิการ
ผ ู้สูงอายุ

กระทรวงการ
พัฒนาสังคมและ
ความมัน้คงของ
มนุษย์
1. กรมกจิการ
ผ ู้สูงอายุ

กระทรวง
แรงงาน
1. กรมการ
จัดหางาน
2. กรมพัฒนา
ฝีมือแรงงาน

กองทุนและ
เงินหมนุเวยีน 
1.  กองทุน
การออม
แห่งชาติ

กระทรวงสาธารณสุข
1. ส านักปลดักระทรวง
สาธารณสุข
2. กรมอนามยั

กระทรวงวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
1.ส านักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ
2. ศูนย์ความเป็นเลิศ
ชวีวิทยาศาสตร์ (องคก์าร
มหาชน)
กระทรวงสาธารณสุข
1. กรมอนามัย

ผลกระทบ (Impact)
ผูสู้งอายุมีความมัน่คงใน

การด ารงชวีิต

ผลผลิต  (Out put)
มีระบบบริการดา้นเศรษฐกิจ สังคม 

สุขภาพและสภาพแวดลอ้มที่
เหมาะสมส าหรับผูสู้งอายุ

ผลลัพธ์ (Outcome)
ผูสู้งอายุสามารถเขา้ถึงบริการ

ทางดา้นเศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ
และสภาพแวดลอ้ม

นโยบาย                             การปฏบัิติ
( Policy Integration )

การแก้ปัญหาความยากจน ลดความเหล่ือมล ้าและสร้างการเตบิโตจากภายใน

ตัวชี้วดั :
6.2 มีมาตรฐาน
โครงสร้างพื้นฐานและ
ส่ิงอ  านวยความสะดวก
ในการให้บริการ
ภาคขนส่งส าหรับ
คนพิการ เด็ก 
และผ ู้สูงอายุ
2 เร่ือง

กระทรวงคมนาคม
1.ส านัก
ปลัดกระทรวง
คมนาคม
2.ส านักงานนโยบาย
และแผนการขนส่ง
และจราจร

เป้าหมาย
และ

ตัวช้ีวัด

แนว
ทางการ

ด าเนนิงาน

ตัวช้ีวัด

หน่วยงาน

หน่วยงานเจ้าภาพ
กรมกิจการ
ผู้สูงอายุ

13.8650 
ล้านบาท

12.2670 
ล้านบาท

645.9863
ล้านบาท

23.0510
ล้านบาท

96.0000
ล้านบาท

118.6240
ล้านบาท

13.7088
ล้านบาท

88.9720
ล้านบาท

28.9054
ล้านบาท

งบประมาณ



ผลการด าเนินงานแผนบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เป้าหมายที่ 2
การพัฒนาระบบ

การดูแลผู้สูงอายุระยะยาว

เป้าหมายที่ 3                  
การสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อ
ต่อการด้ารงชีวิตในสังคมสูงวัย

เป้าหมายที่ 1
การสร้างความม่ันคงและ

การลดความเหลื่อมล้้าทาง
เศรษฐกิจและสังคม

ระดับความส าเร็จ : ร้อยละ 92.91
 ประชาชนที่ตระหนักและเตรียมการเพ่ือรองรบัสังคมสูงอายุ จ านวน 202,500 คน
 มีฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่สามารถเชื่อมโยงบูรณาการระหว่างหน่วยงานภายนอก จ านวน 

3 ระบบ ได้แก่ ฐานข้อมูลการให้บริการสงเคราะห์ผู้สูงอายใุนภาวะยากล้าบาก 
ฐานข้อมูลการสงเคราะห์การจดังานศพผู้สูงอายตุามประเพณี และฐานข้อมูลการปรับ
สภาพแวดล้อมและสิ่งอ้านวยความสะดวกฯ

 ผู้สูงอายุมีโอกาสมีงานท้า จ านวน 10,584 คน
 มีจ้านวนสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ จ านวน 541,284 คน 

ระดับความส าเร็จ : ร้อยละ 116.78
 มีนวัตกรรมและเทคโนโลยีทาง การแพทย์ในการดูแลผู้สูงอายทุี่สามารถพัฒนาเป็น

ต้นแบบในการให้บริการ จ้านวน 9 เรื่อง ได้แก่ อุปกรณ์เพ่ือการฟ้ืนฟูสมรรถนะการ
เคลื่อนไหวของผู้สูงอายุบริเวณข้อมือ ท่อนแขน และข้อศอก เทคโนโลยีเพ่ือสุขภาพช่อง
ปากและฟันผู้สูงอายุ  เทคโนโลยีตัดรองเท้าสุขภาพส้าหรับผู้สูงอาย ุ ต้นแบบ แกน
โลหะดามกระดูก ต้นแบบข้อสะโพกเทียมฝังใน  ต้นแบบเลนส์แก้วตาเทียมพับได้  
นวัตกรรมเพ่ือการตรวจ/ประเมิน หรือการศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง  นวัตกรรม
บริการแบบผสมผสาน และการพัฒนาเชื่อมต่อข้อมูล

 ผู้ดูแลผู้สูงอายุได้รับการพัฒนาและดูแลผู้สูงอายุ จ านวนท้ังส้ิน 26,161 คน 
 พ้ืนที่มีการจัดท้าระบบการคุ้มครองทางสังคม จ านวน 952 แห่ง

ระดับความส าเร็จ : ร้อยละ 99.84
 ด้าเนินการปรับปรุงบ้านพักอาศัยให้ผู้สูงอายุ สถานที่จัดกิจกรรมของผู้สูงอาย ุและการ

สร้างชุมชนที่เป็นมิตรต่อการด้ารงชีวิตของผูสู้งอาย ุรวมจ านวน 2,646 แห่ง
และคนพิการและทุกคนในสังคมจ้านวน 23,202 คน เข้าถึงการบริการและได้ใช้

ประโยชน์จากอาคารสถานที่ท่ีหนว่ยงานภาครัฐตามมติ ครม. และชุมชนต้นแบบ จัดให้มี
สิ่งอ้านวยความสะดวกส้าหรับคนพิการขัน้พ้ืนฐาน ให้เข้าถึงและใช้ประโยชนไ์ด้
 มีมาตรฐานโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ้านวยความสะดวกในการให้บริการ ภาคขนส่ง

ส้าหรับ คนพิการ เด็ก  และผู้สูงอายุ  2 เรื่อง ได้แก่ มาตรฐานส่ิงอ้านวยความสะดวก และ
คัดเลือกยานพาหนะประเภทโดยสาร (รถโดยสาร ขสมก. สาย A3) เป็นต้นแบบยานพาหนะ  และผลการ
ประเมินและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและออกแบบโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งสาธารณะ เพื่อคน
พิการ เด็ก และผู้สูงอายุ ของกระทรวงคมนาคม ระยะท่ี 3 โดยได้ท่าอากาศยานนานาชาติแม่ฟ้าหลวง เป็น 
Model ต้นแบบ

 ผู้สูงอายุเข้าถึงระบบบริการ
ทางสังคมในชุมชน จ้านวน 
90,000 คน

 และมีจ้านวนประชากรท่ีอยู่
ในกลุ่มแรงงานนอกระบบมี
หลักประกันรายได้เพื่อวัย
ผู้สูงอายุไม่น้อยกว่า 
1,500,000 คน

 มีนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการแพทย์ท่ีช่วยลด
ค่าใช้จ่ายในการน้าเข้า
เคร่ืองมือแพทย์ 

 มีจ้านวนผู้สูงอายุได้รับการ
ดูแลไม่น้อยกว่า 139,200 คน 

 และคุ้มครองไม่น้อยกว่า 
19,040 คน

 มีพื้นท่ีท่ีมีการจัด
สภาพแวดล้อมและส่ิงอ้านวย
ความสะดวกท่ีเอื้อต่อคนทุกวัย
ไม่น้อยกว่า 2,654 แห่ง 

 และมีมาตรฐานโครงสร้างและ
ส่ิงอ้านวยความสะดวกส้าหรับ
การให้บริการขนส่ง

 ประชาชนที่ตระหนักและเตรียมการ
เพ่ือรองรับสังคมสูงอายุ จ้านวน 
200,000 คน

 มีฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่สามารถเชื่อมโยง
บูรณาการระหว่างหน่วยงานภายนอก

 ผู้สูงอายุมีโอกาสมีงานท้าจา้นวน 
7,880 คน

 มีจ้านวนสมาชิกกองทุนจ้านวน 
1,500,000 คน

 จ้านวนนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการแพทย์ในการดูแลผู้สูงอายุที่
สามารถพัฒนาเป็นต้นแบบในการ
ให้บริการ 9 เรื่อง

 จ้านวนผู้ดูแลที่ได้รับการพัฒนาและ
ดูแลผู้สูงอายุ 17,400 คน

 จ้านวนพ้ืนที่ท่ีมีการจดัท้าระบบการ
คุ้มครองทางสังคม 952 แห่ง

 จ้านวนพ้ืนที่ท่ีมีส่วนร่วมในการจดั
สภาพแวดล้อมและจัดสิ่งอ้านวยความ
สะดวกที่เอ้ือต่อคนทุกวัย จ้านวน 
2,654 แห่ง

 และมีมาตรฐานโครงสร้างพ้ืนฐานและ
สิ่งอ้านวยความสะดวกในการให้บริการ
ภาคขนส่งส้าหรับคนพิการ เด็ก และ
ผู้สูงอายุ จ้านวน 2 เรื่อง 

เป้าหมาย ตัวชี้วัดเป้าหมาย ตัวชี้วัดแนวทาง ผลการด าเนินงาน

รวมผู้สูงอายุไดร้ับ
การพัฒนาคณุภาพชีวิต
ภายใต้แผนงานฯ ปี 60 
จ านวน 322,498  คน

5 กระทรวง 1 กองทุน
สธ., รง., วท., คค., พม., กอช.

5 กระทรวง 1 กองทุน
10 มหาวิทยาลัย

สธ., ศธ., วท., คค., พม., กอช.

6 กระทรวง 1 กองทุน 2 หน่วยงาน
68 มหาวิทยาลัย

สธ., ศธ., วท., คค., พม., อก., กอช., 
กปร., สภากาชาดไทย



งบประมาณ

หน่วยงาน

1,150.1842 ล้านบาท

5 กระทรวง  1 กองทุน
10 มหาวิทยาลัย

แผนบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ
ปีงบประมาณ ปี 2561

จ านวน 38 โครงการ
1. กระทรวงสาธารณสุข                                         8 โครงการ
2. กระทรวงศึกษาธิการ                                        11 โครงการ
3. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                      4 โครงการ
4. กระทรวงคมนาคม                                            1 โครงการ
5. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์   13 โครงการ
6. กองทุนการออมแห่งชาติ                                     1 โครงการ



หน่วยงานท่ีเข้าร่วมแผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

5 กระทรวง 1 กองทุน 10 มหาวิทยาลัย

1. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
1.1 กรมกิจการผู้สูงอายุ  551.1585 ลบ.
1.2 กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  15.7757 ลบ.

2. กระทรวงสาธารณสุข
2.1 กรมอนามัย 136.7525 ลบ.
2.2 กรมการแพทย์ 24.2708 ลบ.
2.3 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 23.0493 ลบ.
2.4 ส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 89.5597 ลบ.

3. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) 61.2547 ลบ.

5. กระทรวงศึกษาธิการ
1. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 7.2 ลบ. 6. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2 ลบ.
2. มหาวิทยาลัยนเรศวร 7.2 ลบ. 7. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2.0090 ลบ.
3. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 12 ลบ. 8. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 6.4052 ลบ.

4. มหาวิทยาลัยขอนแก่น 8 ลบ            9. มหาวิทยาลัยมหิดล 30.92 ลบ.
5. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 8 ลบ. . 10. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 12 ลบ.

4. กระทรวงคมนาคม

1. กองทุนการออมแห่งชาติ

566.9342 ลบ. (49%)

273.6323 ลบ. (24%)

61.2547 ลบ. (5%)

95.7342 ลบ. (8%)

8.0000 ลบ. (1%)

144.6288 ลบ. (13%)



ผู้สูงอายุเข้าถึงระบบ
การคุ้มครองทางสังคม 

73,000 คน

• ผู้สูงอายุมีความมัน่คงทางเศรษฐกิจและสังคม
•ผู้สูงอายุมีสุขภาวะที่ดี

•สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการด ารงชีวิต
ของคนทุกกลุ่มเพื่อรองรับสังคมผูสู้งอายุ

ร้อยละ 50 ของ
เครือข่ายที่มีกิจกรรม
เตรียมประชากร เพ่ือ

เป็นผู้สูงอายุที่มี
คุณภาพ

บ้านที่ได้รับ       
การปรับปรุง

สภาพแวดล้อม 2,664
แห่ง และคนทุกกลุ่ม
เข้าถึงส่ิงอ้านวยความ
สะดวก 20,000คน

สังคมคุณภาพ
เพื่อผู้สูงอายุ

มีสมาชิกกองทุน
การออม

700,000 คน

มีนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพ่ือการ

ดูแลผู้สูงอายุ
6 เร่ือง

ผู้สูงอายุที่เข้าถึง
เทคโนโลยีและ

นวัตกรรม
200,000 คน

• แผนบูรณาการการสร้างความเสมอภาค
เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ ปี 2561 งบ 1,150.1842 ลบ. 5 กระทรวง

(สธ. ศธ. วท. คค. พม.)

1 กองทุน (กอช.)

38 โครงการ



ยุทธศาสตร์
20 ปี 

แผนฯ 12

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์

เป้าหมายแผน 12 เป้าหมายท่ี 2 คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะความรู้ความสามารถเพ่ิมขึ้น เป้าหมายท่ี 4 คนไทยมีสุขภาวะท่ีดีขึ้น

ตัวชี้วัดเป้าหมาย
แผน 12 ท่ี 1.1 การออมส่วนบุคคลต่อรายได้พึงจับจ่ายใช้สอยเพิ่มข้ึน ท่ี 2.1 รายจ่ายสุขภาพท้ังหมดไม่เกินร้อยละ 5 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ

เป้าหมาย
แผนบูรณาการ

เป้าหมายท่ี 1 ผู้สูงอายุมีความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจและสังคม เป้าหมายที ่2  ผู้สูงอายุมีสุขภาวะที่ดี เป้าหมายท่ี 3 สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการด ารงชีวิต

ของคนทุกกลุ่มเพ่ือรองรับสังคมผู้สูงอายุ

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย
แผนบูรณาการ

ประชากรมีการเตรยีมความพร้อมเข้าสู่       
สังคมสูงอายุ จ านวน 60,000 คน

และมีสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติมีจ านวน
เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่า 200,000 คน

ผู้สูงอายุที่เข้าถึงหรือใช้นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีในการดูแลและส่งเสริม       
สุขภาวะที่ดีของผู้สูงอายุเพ่ิมข้ึน                                     

ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 20

ผู้สูงอายุเข้าถึงระบบการ
ดูแลและคุ้มครองทางสังคม
เพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 20

ที่อยู่อาศัยและสถานที่มีการปรบัสภาพแวดล้อม                                
ที่เหมาะสมและเอื้อต่อคนทุกกลุ่ม                              

เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 20

แนวทางแผนบูรณาการ
พัฒนากลไกการสร้างความม่ันคง                 

ทางเศรษฐกิจและสังคม
พัฒนาระบบการดูแล

ด้านสุขภาพ
พัฒนาระบบการคุ้มครอง

ทางสังคม
การปรับสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อ

ต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย

ตัวช้ีวัดแนวทาง
แผนบูรณาการ

ร้อยละ 50 ของ
เครือข่ายที่มีกจิกรรม
เตรียมประชากร เพ่ือ

เป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ

สมาชิกกองทุน
การออมแห่งชาติ
จ านวน 700,000 คน

นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพ่ือการ

ดูแลผู้สูงอายุ 
จ านวน 6 เรื่อง

ผู้สูงอายุที่เข้าถึงเทคโนโลยี
นวัตกรรม/ระบบการดูแล

ด้านสุขภาพ จ านวน 
200,000 คน

จ านวนบ้านและสถานที่
ที่ได้รับการปรับปรุง

สภาพแวดล้อมให้เหมาะสม
เพื่อรองรับสังคมสูงอายุ 

จ านวน 2,664 แห่ง

คนทุกกลุ่มวัยในสังคม
สามารถเข้าถึง

สภาพแวดล้อมและสิ่ง
อ านวยความสะดวก
จ านวน 20,000 คน

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

กรมกิจการ
ผู้สูงอายุ

กองทุนการออม
แห่งชาติ

ศูนย์ความเป็นเลิศด้าน
ชีววิทยาศาสตร์ ก.อนามัย

ก.การแพทย์ สป.สธ. 
มหาวิทยาลัย 10 แห่ง

ก.อนามัย  สป.สธ.
ก.สนับสนุนบริการ
สุขภาพ ก.การแพทย์

กรมกิจการผู้สูงอายุ
กรมส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ

สป. คมนาคม

งบประมาณ(ล้านบาท) 450.9915 ลบ. 144.6288 ลบ. 207.2838 ลบ. 223.3374 ลบ. 78.9070 ลบ. 23.7757 ลบ.

ผู้สูงอายุที่เข้าถึงระบบการ
คุ้มครองทางสังคม จ านวน 

73,000 คน

กรมกิจการผู้สูงอายุ

21.2600 ลบ.

รวม 595.6203 ลบ. 451.8812 ลบ. 102.6827 ลบ.

แผนบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ
งบประมาณ ปี 2561 (1,150.1842 ล้านบาท)



งบประมาณ

หน่วยงาน

6,896.0838 ล้านบาท

6 กระทรวง 2 หน่วยงาน  
1 กองทุน

21 มหาวิทยาลัย

แผนบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ
ปีงบประมาณ ปี 2562

จ านวน 68 โครงการ
1. กระทรวงสาธารณสุข                                        10 โครงการ
2. กระทรวงศึกษาธิการ                                         39 โครงการ
3. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                       1 โครงการ
4. กระทรวงอุตสาหกรรม                                        1 โครงการ
5. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์   12 โครงการ
6. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม                    1 โครงการ
7. กองทุนการออมแห่งชาติ                                     1 โครงการ
8. สภากาชาดไทย                                                2 โครงการ
9. ส านักนายกรัฐมนตรี                                           1 โครงการ  



หน่วยงานท่ีเข้าร่วมแผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

6 กระทรวง 2 หน่วยงาน 1 กองทุน 21 มหาวิทยาลัย (6,896.0838 ลบ.)

1. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
1.1  กรมกิจการผู้สูงอายุ  2,361.7691 ลบ.
1.2 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน 10.0000 ลบ.
1.3 การเคหะแห่งชาติ 3.1000 ลบ.
1.4 กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 108.6000 ลบ.

2. กระทรวงสาธารณสุข
2.1 กรมการแพทย์ 48.0805 ลบ.
2.2 กรมอนามัย 173.6270 ลบ.
2.3 ส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 228.5923 ลบ.

3. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) 59.9100 ลบ.

5. กระทรวงศึกษาธิการ
1. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 37.3600 ลบ. 12. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 10.0000 ลบ.
2. มหาวิทยาลัยนเรศวร 14.3000 ลบ. 13. มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 3.3860 ลบ.
3. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 20.5000 ลบ. 14. มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีษะเกษ 0.4120 ลบ.
4. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 18.9950 ลบ.    15. มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย 11.7029 ลบ.
5. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 8.7396 ลบ     16. มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา 1.1457 ลบ.
6. มหาวิทยาลัยมหิดล 278.1993 ลบ. . 17. มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร 1.8918 ลบ. 
7. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 20.0000 ลบ. 18. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 4.0000 ลบ.
8. มหาวิทยาลัยพะเยา 24.1280 ลบ. 19. มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ 12.0000 ลบ.
9. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 14.3500 ลบ. 20. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 35.0000 ลบ.
10. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 5.8436 ลบ. 21. มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2.0000 ลบ.
11. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2.4000 ลบ.

7. กองทุนการออมแห่งชาติ

6. กระทรวงอุตสาหกรรม

2,483.4691 ลบ. (36.01 %)

450.2998 ลบ. (6.53 %)

59.9100 ลบ. (0.87 %)

526.3539 ลบ. (7.63 %)

3,285.8873 ลบ. (47.65 %)

39.6687 ลบ. (0.58%)

4. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

20.0000 ลบ. (0.29 %)

8. ส านักนายกรัฐมนตรี

10.8450 ลบ. (0.16 %)

9. สภากาชาดไทย

19.6500 ลบ. (0.28 %)



ผู้สูงอายุเข้าถึงระบบการ
คุ้มครองทางสังคม 37,145

คน และผู้สูงอายุเข้าถึงระบบ
การดูแลสุขภาพ 524,070 

คน

• ผู้สูงอายุและประชากรก่อนวัยสูงอายุมีความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจและสังคม

•สภาพแวดล้อม และนวัตกรรมท่ีเอื้อต่อการมีสุขภาวะท่ีดี
เพ่ือรองรับสังคมผู้สูงอายุ

เครือข่ายมีกิจกรรม
เตรียมประชากร

เพ่ือเป็นผู้สูงอายุที่มี
คุณภาพ 3,565

เครือข่าย

บ้านที่ได้รับการปรับปรุง
สภาพแวดล้อม 12,386

แห่ง และมีสถานที่สาธารณะ
เอื้อต่อการด้ารงชีวิตของ 

ผู้สูงอายุ126 แห่ง

สังคมคุณภาพ
เพื่อผู้สูงอายุ

มีสมาชิกกองทุน
การออม

800,000 คน

มีนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพ่ือการ

ดูแลผู้สูงอายุ
6 เร่ือง

ผู้สูงอายุที่เข้าถึง
เทคโนโลยีและ

นวัตกรรม
256,520 คน

• แผนบูรณาการการสร้างความเสมอภาค
เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ ปี 2562 งบ 6,896.0838 ลบ. 6 กระทรวง 

(สธ. ศธ. วท. คค. พม. อก.) 
1 กองทุน (กอช.)

2 หน่วยงาน (กปร. สภากาชาดไทย)

68 โครงการ



โครงการภายใต้แผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2562
ตัวชี้วัดเป้าหมาย : ประชากรมีการเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมสูงอายุ จ้านวน 100,000 คน และมีสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติจ้านวน เพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่า 200,000 คน

Project Based : โครงการเสริมสร้างพัฒนากลไกเครือข่าย
สร้างความมั่นคงทางสังคม เพ่ือรองรับสังคมผู้สูงอายุ 1,953.5453 ลบ. Project Based : โครงการเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 

เพ่ือรองรับสังคมผู้สูงอายุ 3,320.2762 ลบ. 800,000 คน

เป้าหมายที่ 1
ผู้สูงอายุและประชากรก่อนวัยสูงอายุ
มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม 

(5,273.8215 ลบ.)

ฐานข้อมูล
o อยู่ดีมีสุข 
1. สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์
1.1 กิจกรรมความอยู่ดีมีสุขของ

ผู้สูงอายุไทย : รอบส ารวจที่ 3
(ก) โครงการความอยู่ดีมีสุขของ

ผู้สูงอายุไทย : รอบส้ารวจที่ 3 
(10.0000 ลบ.)(1 ระบบ)
o อยู่สุขทุกข์คลาย
2. กรมกิจการผู้สูงอายุ

2.1 กิจกรรมการพัฒนาระบบงานเพื่อ
การบูรณาการฐานข้อมูลผู้สูงอายุ 
(ระยะที่ 3) (20.0119 ลบ.) (1
ระบบ)
2.2 กิจกรรมขยายผลการจัดต้ัง 
ศพอส. (1,722 ลบ.) ( 1,722 แห่ง)
อยู่ดีมีอาชีพ 
3. มหาวิทยาลัยนเรศวร
3.1 กิจกรรมการเชื่อมโยงฐานข้อมูล 

ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สูงอายุมีอาชีพมี
รายได้ และใช้ชีวิตในชุมชนได้อย่างมี
คุณค่าและสร้างสรรค์ด้วยการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล (7.5000 ลบ.) 
(1 ระบบ)

กลไก
o กลไกหลักสูตร 
1. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1.1 กิจกรรมพัฒนากลไกในการ

สร้างความม่ันคงเศรษฐกิจและ
สังคม

(ข) โครงการพัฒนารูปแบบ
การเรียนรู้เกี่ยวกับผู้สูงอายุเพ่ือ
เตรียมความพร้อมด้านเศรษฐกิจ
และสังคมแก่คนวัยก่อนสูงอายุ
และวัยสูงอายุเพ่ือรองรับสังคม
ผู้สูงอายุ (15.0000 ลบ.)  
(6 หลักสูตร : 60 เครือข่าย)
o กลไกพื้นที่
2. กรมกิจการผู้สูงอายุ
2.1 กิจกรรมขับเคล่ือนสร้าง

ความตระหนักและเตรียมความ
พร้อมรองรับสังคมผู้สูงอายุ 

(ข) โครงการพัฒนากลไกศูนย์
พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริม
อาชีพผู้สูงอายุสร้างความม่ันคง
ทางสังคม (100.0000 ลบ.) 
(1,278 เครือข่าย)

การขับเคลื่อน
o บูรณาการระดับมหาวิทยาลัย โครงการขับเคลือ่นกลไกเครอืข่ายสรา้งความม่ันคงทาง
สังคมเพ่ือรองรับสังคมผู้สูงอายุ โดยมีกิจกรรมดังต่อไปน้ี

1. มช. กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนากลไกเครือ ข่ายการท้างานเพื่อสร้างความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจและสังคม

(ก) โครงการส่งเสริมและพัฒนากลไกเครือข่ายการท้างานเพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
และสังคมให้กับผู้สูงอายุในภาคเหนือตอนบน (8.0000 ลบ.) (20 เครือข่าย)

2. มธ. กิจกรรมการพัฒนาระบบและกลไกเตรียมความพร้อมในการสร้างความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจและสังคมรองรับสังคมผู้สูงอายุในชุมชนท้องถ่ิน (10.0000 ลบ.) (40 เครือข่าย : 400 คน) 

3. มน. กิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุไทยด้วยวิถีไทยให้ย่ังยืน (1.0000 ลบ.) (10 เครือข่าย)
4. มรภ. ศรีษะเกษ กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมความรู้ สิทธิความคุ้มครองทาง

กฎหมายแก่ผู้สูงอายุ
(ก) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความคุ้มครองและความเท่าเทียมกันทาง

สังคมของผู้สูงอายุ ตอน เตรียมความพร้อมในการเกษียณอย่างมีคุณภาพ (0.4120 ลบ.)  (500 
คน : 3 เครือข่าย)

5. ม.พะเยา กิจกรรมการพัฒนาผู้สูงอายุแบบบูรณาการ เพื่อมุ่งสู่ Healthy Ageing and Active 
Ageing (4.0000 ลบ.) (2,000 คน : 200 เครือข่าย)

6. มรภ. บุรีรัมย์ กิจกรรมการถ่ายทอกหลักสูตรการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

(ก)โครงการส่งเสริมและพัฒนากลไกเครือข่ายสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม เพื่อ
รองรับสังคมผู้สูงอายุ : ถ่ายทอดหลักสูตรการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุในเขต
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (12.0000 ลบ.) (20,000 คน : 20 เครือข่าย)
o บูรณาการระดับหน่วยงาน โดย 

1. กรมกิจการผู้สูงอายุ 
1.1 กิจกรรมขับเคล่ือนสร้างความตระหนักและเตรียมความพร้อมรองรับสังคมผู้สูงอายุ                                
(ก) โครงการการสร้างความตระหนักและเตรียมความพร้อมสู่วัยสูงอายุอย่างมีคุณภาพ 

(46.5214 ลบ.)  (200,000 คน : 200 เครือข่าย)
2. กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

2.1 กิจกรรมเตรียมความพร้อมคนพิการเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ
(ก) โครงการเตรียมความพร้อมของคนพิการและเครือข่ายด้านคนพิการเพื่อเข้าสู่สังคม

ผู้สูงอายุ (7.1000 ลบ.) (10,000 คน : 10 เครือข่าย)

ส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ
1. มรภ. สวนสุนันทา 

1.1 กิจกรรมการสร้างความรู้
ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ให้กับผู้สูงอายุเพ่ือสร้างรายได้
ทางเศรษฐกิจ

(ก) โครงการการสร้างความรู้
ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ให้กับผู้สูงอายุเพื่อสร้างรายได้
ทางเศรษฐกิจ
(3.3860 ลบ.) (1,000 คน)
2. มรภ. เชียงราย 

2.1 กิจกรรมการส่งเสริมและ
พัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีการ
ดูแลสุขภาพ

(ก) โครงการส่งเสริมและ
พัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีการ
ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ (3.0029 
ลบ.) (600 คน)

ส่งเสริมการออม
1. มศว. 

1.1 กิจกรรมการส่งเสริม
กระบวนการเรียนรู้ส้าหรับ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ
การส่งเสริมและพัฒนา
เครือข่ายการสร้างความ
ม่ันคงทางการเงินเพื่อ
รองรับสังคมผู้สูงอายุ
(18.0000 ลบ.) (1,600 
คน)

ระบบการออม
1.กอช. 
1.1 กิจกรรมการส่งเสริม

การออมเพื่อการเกษียณอายุ
โครงการส่งเสริมการออม

เพื่อการเกษียณอายุ 
(3,285.8873 ลบ.)
(800,000 คน)

2. สถาบันพัฒนาองค์กร
ชุมชน

2.1 กิจกรรมสวัสดิการ
ชุมชนกับการสร้างพลังชุมชน
ผู้สูงวัยในท้องถ่ิน (10.0000 
ลบ.)

ต้นน้ า กลางน้ า

ปลายน้ า

ต้นน้ า กลางน้ า ปลายน้ า

1,749.5119 ลบ. 3 ระบบ
1,722 เครือข่าย

115.0000 ลบ. 1,338 
เครือข่าย 89.0334 ลบ.503 เครือข่าย

6.3889 ลบ.
1,600 คน

18.0000 ลบ.
1,600 คน

3,295.8873 ลบ.

800,000 คน

ตัวชี้วัดแนวทาง :
จ านวนกลไกเครือข่ายมีการเตรียมความพร้อมรองรับสังคมผู้สูงอายุ 3,563 เครือข่าย

ตัวชี้วัดแนวทาง :
จ านวนสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติไม่น้อยกว่า 800,000 คน

แนวทางท่ี 1 : พัฒนากลไกในการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม (1,953.5453 ลบ.)



โครงการภายใต้แผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2562
ตัวชี้วัดเป้าหมายท่ี 2.1 : ผู้สูงอายุเข้าถึงนวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแล

และส่งเสริมสุขภาวะท่ีดีของผู้สูงอายุไม่น้อยกว่าร้อยละ 20

Project Based : โครงการส่งเสริม
การใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ

Project Based : โครงการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ
เข้าถึงนวัตกรรมและเทคโนโลยี เพ่ือสุขภาวะท่ีดี

เป้าหมายที่ 2
สภาพแวดล้อม และนวัตกรรม

ท่ีเอ้ือต่อการมีสุขภาวะท่ีดีเพ่ือรองรับสังคมผู้สูงอายุ
(1,622.2623 ลบ.)

1. ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิตอล

1.1 กิจกรรมการส่งเสริมการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีการ
ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ (20.0000 ลบ)  (1 เรื่อง)

2. มหาวิทยาลัยพะเยา

2.2 กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุในการใช้ยา
สมุนไพร เคร่ืองส้าอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ (20.1280 ลบ.)  
(1 เรื่อง)

3. สภากาชาดไทย

3.1 กิจกรรมหุ่นยนต์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วย/ผู้พิการจาก
โรคทางประสาทส่วนกลางในผู้สูงอายุ (10.0500 ลบ.)  (1 เรื่อง)

3.2 กิจกรรมไม้เท้าเลเซอร์ช่วยเดินพระราชทาน เฉลิม
พระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์พระบรมราชินีนาถ 
(9.6000 ลบ.)  (1 เรื่อง)

4. กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
4.1 กิจกรรมอุตสาหกรรมเพื่อผู้สูงอายุตามแนวทางประชา

รัฐ (ด้านท่ีอยู่อาศัย) (39.6687 ลบ.)   (1 เรื่อง)

5.1 โครงการบูรณาการนวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแล
สุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ ปี 2562 ภายใต้แผนงานทันต
สุขภาพส้าหรับผู้สูงอายุประเทศไทย พ.ศ. 2558-2565 
(169.1220 ลบ.) (1 เรื่อง)

1. กรมการแพทย์
1.1 กิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งทางสังคมและระบบการดูแลผู้สูงอายุสมองเส่ือมส้าหรับ

ประเทศไทย (6.8776 ลบ.)  (520 คน)
1.2 กิจกรรมการส่งเสริมศักยภาพผู้ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ (ที่พิการ) ที่ติดบ้านติดเตียง (6.8409 ลบ.)  

(2,000 คน)
2. กรมอนามัย 

2.1 กิจกรรมการพัฒนาระบบดูแลสุขภาพผู้สูงอายรุะยะยาว (Long Term Care) ในชุมชน 
(118.5000 ลบ.)  (250,000 คน)
3. ศูนย์ความเป็นเลิศดา้นชวีวิทยาศาสตร์ 

3.1 กิจกรรมการส่งเสริมการน้าเทคโนโลยีนวัตกรรมด้านชีววิทยาศาสตร์สู่การใหบ้ริการ
ผู้สูงอายุ

(ก) โครงการบริการฝังรากฟันเทียมส้าหรับผู้สูงอายุ (59.9100 ลบ.)  (2,000 คน)
4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

4.1 กิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการสร้างและการใช้งานนวัตกรรมแห่ผู้สูงอายุเพ่ือ
ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีสุขภาวะทีดี่และพ่ึงพาตนเองได้

(ก) โครงการเพ่ิมศักยภาพในการพ่ึงพาตนเองด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อผู้สูงอายุ
(8.7396 ลบ.)  (1,000 คน) 
5. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

5.1 กิจกรรมการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรสมัยใหม่ส้าหรับผู้สูงอายุ
(14.3500 ลบ.)  (1,000 คน)
6. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

6.1 กิจกรรมพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการดูแลผู้สูงอายุ
(ก) โครงการเพ่ิมศักยภาพการเคล่ือนในผู้สูงอายุ โดยใช้นวัตกรรมแผ่นเสริมรองเท้าที่ออกแบบ

โดยภาพแรงกดเท้าของแต่ละบุคคล (12.76000 ลบ.) (1,000 คน)
7. มหาวิทยาลัยมหิดล

7.1 กิจกรรมการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเข้าถึงนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือสุขภาวะทีดี่
(ก) โครงการประยุกต์ใช้และพัฒนาต่อยอกนวัตกรรม

การส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม (Holistic health & Wellness)  
เพ่ือยกระดับสุขภาวะผู้สูงอายุในกลุ่มภาคกลาง (7.8000 ลบ.) (1 เร่ือง)

268.5687 ลบ. 6 เร่ือง

235.7781 ลบ.256,520 คน

ตัวชี้วัดเป้าหมายท่ี 2.3 : ท่ีอยู่อาศัยและสถานท่ีท่ีมีการปรับสภาพแวดล้อม
ท่ีเหมาะสมและเอ้ือต่อคนทุกกลุ่มเพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 20

Project Based : โครงการปรับปรุงท่ีอยู่
อาศัย และสถานท่ีสาธารณะท่ีเหมาะสม

กับผู้สูงอายุและทุกวัย

Project Based : โครงการส่งเสริม
ชุมชนท่ีเป็นมิตรกับสังคมผู้สูงอายุ

1. กรมกิจการผู้สูงอายุ 

1.1 กิจกรรมการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอ้านวย-

ความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย

(255.3358 ลบ.)  (10,000 แห่ง)

2. กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

2.1 กิจกรรมการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยส้าหรับ
คนพิการ (51.5000 ลบ.) (2,386 แห่ง)

1. กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ

1.1 กิจกรรมการผลักดันการจัดสิ่ง
อ้านวยความสะดวกส้าหรับคนพิการ
และคนทุกวัย (50.0000 ลบ.) (76
แห่ง)

2. กรมกิจการผู้สูงอายุ

2.1 กิจกรรมเสริมสร้างชุมชนที่
เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ (10.0000 ลบ.) 
(50 แห่ง)306.8358 ลบ.

12,386 แห่ง

60.0000 ลบ.
126 แห่ง

ตัวชี้วัดแนวทาง :
นวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ีน ามาใช้ประโยชน์ จ านวน 6 เร่ือง 

ตัวชี้วัดแนวทาง :
ผู้สูงอายุท่ีเข้าถึงนวัตกรรมและเทคโนโลยี จ านวน 256,520 คน 

ตัวชี้วัดแนวทาง :
จ านวนที่อยู่อาศัยที่ได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกับ

ผู้สูงอายุ
และคนทุกวัย 12,386 แห่ง 

ตัวชี้วัดแนวทาง :
จ านวนสถานท่ีสาธารณะและสิ่งอ านวยความ
สะดวกท่ีเอ้ือต่อการด ารงชีวิตของผู้สูงอายุและคน
ทุกวัยจ านวน 126 แห่ง 

แนวทางท่ี 4 : การปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่งอ้านวยความสะดวก
(366.8358 ลบ.)

แนวทางท่ี 2 : ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
(504.3868 ลบ.)



โครงการภายใต้แผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2562

ตัวชี้วัดท่ี 2.2 : ผู้สูงอายุเข้าถึงระบบดูแลสขุภาพและคุ้มครองทางสังคมเพิ่มขึน้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20
เป้าหมายที่ 2

สภาพแวดล้อม และนวัตกรรม
ท่ีเอ้ือต่อการมีสุขภาวะท่ีดีเพ่ือรองรับสังคมผู้สูงอายุ

(1,622.2623 ลบ.)

Project Based : โครงการพัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคมของผู้สูงอายุ
249.4304 ลบ. 37,145 คน

Project Based : โครงการพัฒนาระบบดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ 501.6439 ลบ. 524,070 คน

การส่งเสริมมาตรฐาน 
กลไก และระบบ

1. กรมกิจการผู้สูงอายุ 

1.1  กิจกรรมส่งเสริมมาตรฐาน
การดูแลผู้สูงอายุ (217.9000 ลบ.) 
(25,100 คน)

ผู้สูงอายุได้รับการคุ้มครอง
1. การเคหะแห่งชาติ

1.1 กิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพกาย ใจ 
และสร้างความอบอุ่นในครอบครัว

(3.1000 ลบ.) (2,000 คน)

2. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

2.1  กิจกรรมการพัฒนาระบบดูแล
สุขภาพและคุ้มครองทางสังคมผู้สูงอายุ 
(5.8436 ลบ.)

(250 คน)

3. มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร
3.1 กิจกรรมการส่งเสริมใก้เข้าถึง

นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือสุขภาวะที่ดี

(ก) การเสริมสร้างพฤฒพลัง สู่สังคมสูงวัย
สุขภาพดี (1.8918 ลบ.)  (300 คน)

4. มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย

4.1 กิจกรรมการยกระดับระบบการดูแล
ผู้สูงอายุทุกมิติ โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและหลักบวร (8.7000 ลบ.)  (240 
คน)

ความยั่งยืน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

กิจกรรมพัฒนาระบบ
วิสาหกิจชุมชนด้านการฟื้นฟู
สภาพผู้สูงอายุพิการใน
ชุมชน 

(11.9950 ลบ.) 
(9,255 คน)

การส่งเสริม ป้องกัน
1. ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

1.1 กิจกรรมการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนไทย
กลุ่มวัยผู้สูงอายุ (154.5923 ลบ.)
2. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2.1 กิจกรรมการบริการและส่งเสริมสุขภาพเชิงรุก
ส้าหรับผู้สูงอายุในชุมชนเทศบาลเมืองคลองหลวงจังหวัด
ปทุมธานี (1.0000 ลบ.) (100 คน)

2.2 กิจกรรมพัฒนาระบบและกลไกการดูแลสุขภาพและ
คุ้มครองทางสังคมผู้สูงอายุ

(ก) โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาและส่งเสริมสุขภาพของ
ผู้สูงอายุแบบครบวงจรและย่ังยืนร่วมกับองค์ปกครองส่วน
ท้องถ่ิน (7.5000 ลบ.)  (2,000 คน)
3. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

3.1 กิจกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อจัดการ
ประชุมสุขภาวะผู้สูงอายุ

(ก) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อจัดการสุขภาวะ
ผู้สูงอายุ(5.0000 ลบ.) (500,000 คน)
4. มหาวิทยาลัยมหิดล

4.1 กิจกรรมการพัฒาระบบดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ
(ก) โครงการแข็งแรง สมวัยสูงอายุด้วยกายภาพบ้าบัด

(1.5000 ลบ.)  (220 คน)
5. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

5.1 กิจกรรมการพัฒนาระบบตัดกรองโรคเร้ือรังท่ีไม่
ติดต่อ สมองเส่ือม และโรคมะเร็ง และการส่งเสริมสุขภาพ
ดูแลผู้สูงอายุระยะยาวในเขตชุมชนอีสาน 

(ก) โครงการพัฒนาระบบการส่งเสริมสุขภาพให้ผู้สูงอายุ
มีสุขภาพดีและดูแลตนเองได้อย่างเหมาะสม (2.4000 ลบ.)  
(500 คน)

การรักษา ฟ้ืนฟู
1. กรมการแพทย์

1.1 กิจกรรมการจัดการบริการสุขภาพผู้สูงอายุแบบบูรณา
การ เพื่อส่งต่อให้ผู้สูงอายุได้บริการอย่างเหมาะสม (7.2500 
ลบ.) (15,000 คน)
2. มหาวิทยาลัยพระนเรศวร

2.1 กิจกรรมการพัฒนาระบบฟื้นฟู และกลไกการดูแล
สุขภาพ พร้อมส่งเสริมสุขภาวะท่ีดีของผู้สูงอายุเพื่อคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีข้ึน (4.2000 ลบ.) (1,000 คน)
3. มหาวิทยาลัยมหิดล
3.1 กิจกรรมการพัฒนาระบบดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ
(ข) โครงการศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ 

คณะแพทยศาสตร์ศิริราพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
(242.3793 ลบ.)  (1 แห่ง)

(ค)  โครงการศูนย์ส่งเสริมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุอย่างเป็นระบบมีมาตรฐานและครบวงจร  (22.5200 
ลบ.) (2,000 คน)
4. มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา

4.1 กิจกรรมการพัฒนาระบบดูแลผู้สูงอายุ
(ก) โครงการพัฒนาระบบดูแลผู้สูงอายุระยะยาวส้าหรับ

ผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิง (1.1457 ลบ.)  (250 คน)
5. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

5.1 กิจกรรมพัฒนาระบบดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ
(ก) โครงดารศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงวัย เพื่อการดูแลและ

ส่งเสริมสุขภาวะท่ีดีของผู้สูงอายุ (ต่อเน่ือง) (35.0000 ลบ.) 
(1,500 คน)

การดูแล เช่น LTC 
Care Giver and Care 

Manager
กรมการแพทย์

1. กิจกรรมการพัฒนา
ระบบการดูแลสุขภาพ
ผู้สูงอายุ

(ก) โครงการพัฒนา
ระบบดูแลผู้สูงอายุ 
Intermediate care 
(7.2620 ลบ.)  (1 เรื่อง)

2. กิจกรรมการอภิบาล
ระบบการดูแลระยะกลางใน
ผู้สูงอายุ (Intermediate 
care) ให้กลับสู่สังคมได้อย่าง
เต็มศักยภาพ
(9.9000 ลบ.)  (1,500 คน)

217.9000 ลบ.
25,100 คน

19.5354 ลบ. 2,790 คน

11.9950 ลบ.
9,255 คน

171.9923 ลบ. 502,820 คน

312.4950 ลบ.  19,750 คน

17.1620 ลบ. 

1,500 คน

ต้นน้ า กลางน้ า ปลายน้ า

ต้นน้ า กลางน้ า ปลายน้ า

ตัวชี้วัดแนวทาง :
ผู้สูงอายุท่ีได้รับการคุ้มครองทางสังคมจ านวน 37,145 คน  

ตัวชี้วัดแนวทาง : ผู้สูงอายุท่ีเข้าถึงระบบการดูแลสุขภาพจ านวน 524,070 คน             

แนวทางท่ี 3 : พัฒนาระบบและกลไกการดูแลสุขภาพและการคุ้มครองทางสังคมผู้สูงอายุ (751.0797 ลบ.)



แผนบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ ปี 2562

เป้าหมายที่ 1
ผู้สูงอายุและประชากรก่อนวัยสูงอายุมีความม่ันคงทาง

เศรษฐกิจและสังคม
ตัวช้ีวัดเป้าหมาย : ประชากรมีการเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมสูงอายุจ านวน 100,000 คน 

และมีสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติจ านวนเพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่า 200,000 คน

 งบประมาณ 5,273.8215 ล้านบาท 

 จ านวน 19 โครงการ

 2 กระทรวง 1 กองทุน 12 มหาวิทยาลัย
(ศธ. พม. กอช. และมหาวิทยาลัย)

1. ศธ. จ้านวน 12 โครงการ

2. พม. จ้านวน 6 โครงการ

3. กอช. จ้านวน 1 โครงการ

 แนวทางที่ 1 พัฒนากลไกการสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกจิและ
สังคมของผู้สูงอายุ

ตัวช้ีวัดแนวทาง

1. จ้านวนกลไกเครือข่ายที่มีการเตรียมความพร้อมรองรับสังคมผู้สูงอายุ 
จ้านวน 3,563 เครือข่าย

2. จ้านวนสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติไม่น้อยกว่า 800,000 คน

เป้าหมายท่ี 2
สภาพแวดล้อม และนวัตกรรมที่เอือ้ต่อการมีสุขภาวะที่ดีเพื่อรองรับสงัคมผู้สูงอายุ

ตัวชี้วัดเป้าหมาย :
1. ผู้สูงอายุเข้าถึงนวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแลและส่งเสริมสุขภาวะท่ีดีของผู้สูงอายุ

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20

2. ผู้สูงอายุเข้าถึงระบบดูแลสุขภาพและคุ้มครองทางสังคมเพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 20

3. ท่ีอยู่อาศัยและสถานท่ีท่ีมีการปรับสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมและเอ้ือต่อคนทุกกลุ่มเพ่ิมขึ้นไม่
น้อยกว่าร้อยละ 20

 งบประมาณ 1,622.2623 ล้านบาท 

 จ านวน 49 โครงการ

 6 กระทรวง 2 หน่วยงาน 17 มหาวิทยาลัย
(สธ. วท. ดท. ศธ. อก. กปร. สภากาชาด และมหาวิทยาลัย)

1. สธ.  10  โครงการ 2. วท.  1  โครงการ 3. ศธ. 27  โครงการ
4. ดท. 1    โครงการ 5. อก.   1  โครงการ     6. พม. 6    โครงการ
7. กปร.   1    โครงการ 8. สภากาชาดไทย 2  โครงการ

 แนวทางท่ี 2 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม

ตัวช้ีวัดแนวทาง

1. จ้านวนนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่น้ามาใช้ประโยชน์ จ้านวน 6 เรื่อง

2. จ้านวนผู้สูงอายุที่เข้าถึงนวัตกรรมและเทคโนโลยี จ้านวน 256,520 คน

 แนวทางท่ี 3 พัฒนาระบบและกลไกการดูแลสุขภาพและการคุ้มครองทางสังคม ผู้สูงอายุ

ตัวชี้วัดแนวทาง

1. จ้านวนผู้สูงอายุที่ได้รับการคุ้มครองทางสังคม จ้านวน 37,145 คน

2. จ้านวนผู้สูงอายุที่เข้าถึงระบบการดูแลสุขภาพ จ้านวน 524,070 คน 

 แนวทางท่ี 4  การปรับปรุงสภาพแวดล้อมและส่ิงอ านวยความสะดวก

ตัวชี้วัดแนวทาง

1. จ้านวนที่อยู่อาศัยที่ได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุและคนทุกวัยจ้านวน 12,386 แห่ง 

2. จ้านวนสถานที่สาธารณะและสิ่งอ้านวยความสะดวกที่เอ้ือต่อการด้ารงชีวิตของผู้สูงอายุและคนทุกวัย จ้านวน 126 แห่ง

ข้อเสนองบประมาณ 6,896.0838 ล้านบาท  จ านวน  68 โครงการ



การด าเนินงานแผนงานการสร้างความเสมอภาค
เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

งบประมาณ

โครงการ

หน่วยงาน

1,041.3795 ล้านบาท 
1,150.1842 ล้านบาท

เพ่ิมข้ึนจากปี 2560 จ้านวน 108.8047 ลบ.

(สัดส่วนงบที่เพิ่ม10.45 %)

6,896.0838 ล้านบาท
เพ่ิมข้ึนจากปี 2560 จ้านวน 5,854.7043 ลบ.

(สัดส่วนงบท่ีเพ่ิมข้ึน 562.20 %)

เพ่ิมข้ึนจากปี 2561 จ้านวน 5,745.8996 ลบ.

(สัดส่วนงบท่ีเพ่ิมข้ึน 499.56 %)

15 โครงการ

1. สธ.   3    โครงการ
2. รง.    2    โครงการ
3. วท.    2    โครงการ
4. คค.    2    โครงการ
5. พม. 5    โครงการ
6. กอช.  1    โครงการ

38 โครงการ 68 โครงการ

1. สธ.   8    โครงการ
2. วท.    4    โครงการ
3. คค.    1    โครงการ
4. ศธ. 11    โครงการ
5. พม. 13    โครงการ
6. กอช.  1    โครงการ

1. สธ.   10    โครงการ
2. วท.    1    โครงการ
3. ศธ. 39    โครงการ
4. ดท. 1    โครงการ
5. อก.    1    โครงการ
6. พม. 12    โครงการ
7. กปร.   1    โครงการ 
8. สภากาชาดไทย 2 โครงการ

9. กอช.  1    โครงการ

5 กระทรวง 1 กองทุน
5 กระทรวง 1 กองทุน 

10 มหาวิทยาลัย
6 กระทรวง 2 หน่วยงาน 

1 กองทุน 21 มหาวิทยาลัย



หลักเกณฑ์การพิจารณาโครงการเข้ารว่มแผนงานบูรณาการสรา้งความเสมอภาคเพื่อรองรับสงัคมผู้สูงอายุ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1. สอดคล้องตามแผนผู้สูอายุแหง่ชาติ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๔๕ - ๒๕๖๔) 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาต ิฉบับที่ ๑๒ แผนยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ 20 ปี

2. เป็นไปตามภารกจิการด าเนนิงานของส่วนราชการนัน้ ๆ

3. เป็นโครงการทีส่่งผลในระดบัประเทศ

4. ไม่เป็นงบประมาณประเภททนุการศกึษา งบประจ า 
งบรายจ่ายอื่น ศึกษาดูงานตา่งประเทศ 

5. เป็นโครงการทีเ่ปน็ล าดับความส าคญัของส่วนราชการนัน้ ๆ

6. ไม่เป็นภารกิจซ้ าซ้อนกับส่วนราชการอื่น ๆ

7. เป็นโครงการทีม่คีวามพรอ้ม มีรูปแบบการด าเนนิงาน มี TOR และ
หน่วยงานมีศกัยภาพทีจ่ะด าเนนิการ



• คุณลัดดา / อัจฉริยา
• e-mail : strategy.mso@gmail.com
• ส้านักงานปลัดกระทรวง พม.

การพัฒนา
ศักยภาพคนตลอด

ช่วงชีวิต

• คุณพีรญา / อริสา / อรพิมพ์
• e-mail : koi-pe@hotmail.com

kukkaiarisa@gmail.com
orapim_5@Hotmail.com 

• กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวง พม.

การสร้างความเสมอ
ภาคเพื่อรองรับสังคม

ผู้สูงอายุ

ผู้ประสานงาน/ฝ่ายเลขานุการ

mailto:koi-pe@hotmail.com
mailto:kukkaiarisa@gmail.com

