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1. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแผนบูรณาการสรา้งความเสมอภาคเพื่อรองรบัสังคมผู้สูงอายุ  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ภาพรวมการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ท่ีมา : หนังสือส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ท่ี สว(สนช) 0007/4772 ลงวันท่ี 7 กันยายน 2561 เร่ือง ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1. จัดสรรงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 
กระทรวงต้ อ งก าหนดวิ สั ยทั ศน์  พั นธกิ จ 
ผลสัมฤทธิ์ เป้าหมาย และตัวชี้วัด ให้สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี  เป้ าหมายของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ
สนับสนุนเป้าหมายรวมของชาติ

2. ควรเร่งรัดการวางระบบการก ากับดูแล
และติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ จากการใช้
จ่ายงบประมาณที่ดี ด้วยระบบการบริหารการ
ปฏิบัติงานภาครัฐ (Public Sentor
Performance Manngement)
ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน

3. ควรลดขั้นตอนการท างานและยกระดับ
การปฏิบัติงานภาครัฐไปสู่ความทันสมัย 
ตามนโยบายประเทศไทย 4.0 โดยการใช้ ระบบ
ดิจิทัล เข้ามาทดแทนเป็นกรณีเร่งด่วน วางแผน  
เชิงรุกเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่
(Big Data) ให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลถึงกันได้ทุก
หน่วยงาน

4. ปฏิบัติตามร่าง พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. ...

ฉบับใหม่ ที่ก าหนดให้น าสถานะและแผนการใช้จ่ายเงิน
นอกงบประมาณไปใช้ประกอบการพิจารณาจัดสรร
งบประมาณอย่างครอบคลุมทั้งด้านรายได้และรายจ่าย 
รวมทั้งเร่งรัดการปฏิบัติงานและการเบิกจ่าย
งบประมาณ ให้เป็นไปตามแผนและเป้าหมายที่ก าหนด
อย่างเคร่งครัด

5. การเสนอของบประมาณด้านรายจ่ายลงทุน        
การจัดหาครุภัณฑ์ ควรท ากรอบแผนความต้องการ
ครุภัณฑ์ของหน่วยงานประกอบการขอรับ เคร่งครัด     
ในเรื่องมาตรฐานราคากลาง คุณลักษณะของครุภัณฑ์ 
เพื่อไม่ให้เกิดความฟุ่มเฟือยเกินความจ าเป็น            
ในส่วนของ งานก่อสร้างควรมีการออกแบบที่เหมาะสม
ตามความต้องการและใช้มาตรฐานทางวิศวกรรมในการ
ก าหนดราคากลาง ให้เหมาะสมกับพื้นที่ด าเนินงาน

6. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ ซึ่งมีอายุเกินความ
จ าเป็น ที่ใช้งานและจ าหน่ายแล้ว ควรน าวิธีการ
ท าลายซากมาใช้ โดยไม่น าไปขายทอดตลาด 
เพื่อไม่ให้เกิดการหมุนเวียนน ามาใช้ใหม่ อันจะ
ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

7. การจัดสรรงบประมาณด้านรายจ่ายประจ า ค่าใช้จ่าย
การจ้างที่ปรึกษา การพัฒนาบุคลากรภาครัฐ การพัฒนา
บุคคลภายนอกตามกลุ่มเป้าหมายในความรับผดิชอบ 
ค่าใช้จ่ายประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการต่างประเทศชั่วคราว ค่าจ้างเหมาบริการ ต้อง
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามความจ าเป็น เหมาะสม
และประหยัด

8. เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเกิดประโยชน์ต่อ
เศรษฐกิจและสังคม โดยส่งผลให้เกิดรายได้อย่างชัดเจน 
รัฐบาลควรทบทวนบทบาทหน้าที่ และแนวทางการ
ด าเนินงาน โดยมีมาตรการอย่างจริงจังในการพิจารณา
ความจ าเป็นในการด ารงอยู่ของรัฐวิสาหกิจและองค์การ
มหาชนที่มีอยู่

9. หน่วยงานควรปรับปรุงเว็บไซต์ให้เป็นมาตรฐาน
เว็บไซต์ภาครัฐ และพัฒนาไปสู่มาตรฐานสากล รวมทั้ง
ปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน เพื่อให้คนทุกกลุ่ม
สามารถเข้าถึงง่าย สะดวก และรวดเร็ว

10. หน่วยงานควรเสนอค าของบประมาณให้สอดคลอ้ง
และเป็นไปตามเจตนารมณ์และบทบัญญัตขิอง
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 หมวด 6
แนวนโยบายแห่งรัฐ มาตรา 71 วรรค 4
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ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัตงิบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ภาพรวมการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนงานบูรณาการ

ณ เดอะเกรซ อัมพวารีสอร์ท
จังหวัดสมุทรสงคราม 

แผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพ่ือรองรับสังคมผู้สูงอายุ

1. การบูรณาการ 
ควรมีลักษณะเป็นโครงการส าคัญ
ที่มีความจ าเป็นเร่งด่วน เพื่อแก้ไข
ปัญหาหรือพัฒนาในช่วงเวลาหนึ่ง 
โดยมี เป้ าหมายร่วมและตัวชี้ วัด       
ที่ตอบเป้าหมายร่วมนั้น รวมทั้ ง
มีกรอบระยะเวลาด าเนินการที่
ชัดเจน

2. ควรก าหนดเป้าหมายและตัวชี้วัด
ของกิจกรรมแต่ละหน่วยงาน และ

ภาพรวมของแผนงานบูรณาการ ให้มี
ความสอดคล้องเชื่อมโยงกันและ         

ตอบเป้าหมายของแผน รวมทั้งก าหนด
เจ้าภาพในแต่ละแนวทางเพื่อก ากับดูแล  

การด าเนินงาน

3. แผนบูรณาการควรน าไปสู่   
การลดเวลา ลดความซ้ าซ้อน   
ลดค่าใช้จ่าย และมีผลสัมฤทธิ์สูง 
โดยแสดง ให้ เห็ นขั้ นตอนการ
ด าเนินงานตั้งแต่ ต้นน้ า กลางน้ า 
และปลายน้ า ภายใต้กรอบเวลา
และวัดผลได้

เจ้าหน้าที่ประจ ากลุ่ม
อริสา + พรพิมล + อธิป

1. ควรมีการบูรณาการร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข 
ในการก าหนดยุทธศาสตร์และแผนการปฏิบัติที่ชัดเจน
ในกลุ่มเป้าหมาย เพื่อลดความซ้ าซ้อน

2. กองทุนการออมแห่งชาติ ควรมีการประชาสัมพันธ์
ให้มากขึ้น เพื่อเพิ่มช่องทางการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย 
โดยเลือกใช้สื่อที่เหมาะสม และสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย 
ทั้งนี้ ให้เลือกสื่อของรัฐก่อน เพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณ

ท่ีมา : หนังสือส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ท่ี สว(สนช) 0007/4772 ลงวันท่ี 7 กันยายน 2561 เร่ือง ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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2. ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
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ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
(6 ยุทธศาสตร์ 23 ประเด็น)

1. ยุทธศาสตร์
ด้านความมั่นคง

เจ้าหน้าที่ประจ ากลุ่ม
อริสา + พรพิมล + อธิป

2 ประเด็น 
2 ประเด็นสนับสนุน

1. การเสริมสร้างความ
มั่นคงของประเทศ (ต าบล
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน / การ
แก้ปัญหาความไม่สงบใน
จังหวัดชายแดนภาคใต)้

2. การส่งเสริม
ความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ (ASEAN / ความ
ร่วมมือระดับภูมิภาคและ
นานาประเทศ)

3. ภารกิจยุทธศาสตร์ 
(การแก้ไขปัญหายาเสพติด 
/ การแก้ไขปัญหาค้า
มนุษย์)

4. ภารกิจพ้ืนฐาน 
(สนับสนุนภารกิจการสร้าง
ความมั่นคงให้กับ
ประชาชนในทุกมิติ)

1. การพัฒนาภาคการเกษตร

2. การพัฒนาอุตสาหกรรม
และบริการแห่งอนาคต 
(อุตสาหกรรมท่ีมีศักยภาพ)

3. การสร้างรายได้จากการ
ท่องเที่ยว (การท่องเท่ียว)

4. การพัฒนาพื้นที่และเมอืง
น่าอยู่อัจฉริยะ(กระจาย
ศูนย์กลางความเจริญ)

5. การพัฒนาเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก (เขต
พัฒนาพื้นท่ีภาคตะวันออก)

6. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานด้านคมนาคม 
ระบบโลจิสติกส ์พลังงาน
และดิจิทัล (การพัฒนา
ระบบโลจิสติกส์)

7. การส่งเสริมการวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรม

8. การพัฒนาเศรษฐกิจบน
พื้นฐานผู้ประกอบการยุค
ใหม่และวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม

2. ยุทธศาสตร์ด้าน
การสร้าง

ความสามารถ      
ในการแข่งขัน

8 ประเด็น 

3. ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาและ

เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์

5 ประเด็น 

1. การปรับเปลี่ยน
ค่านิยมและวัฒนธรรม

2. การพัฒนาศักยภาพ
คนตลอดช่วงชีวิต      
(คนและการศึกษา /   
สังคมสูงวัย)

3. การพัฒนาการเรียนรู้
(คนและการศึกษา)

4. การเสริมสร้างให้คน
ไทยมีสุขภาวะที่ดี   
(บริการสาธารณสุข)

5. การพัฒนาศักยภาพ
การกีฬา

4. ยุทธศาสตร์ด้าน
การสร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทาง

สังคม
3 ประเด็น 

1. การเสริมสร้างพลัง
ทางสังคม (ต าบลมั่นคง 
มั่งคั่ง ยั่งยืน /         
สังคมสูงวัย)

2. การพัฒนาความเสมอ
ภาค เพื่อส่งเสริม
เศรษฐกิจฐานราก 
(เศรษฐกิจฐานราก / 
ต าบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน)

3. การสร้างหลักประกัน
ทางสังคม (สังคมสูงวัย / 
บริการสาธารณสุข)

5. ยุทธศาสตร์ด้าน
การสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่

เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม
2 ประเด็น 

1. สร้างการเติบโตอย่าง
ย่ังยืนบนคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(บริหารจัดการมลพิษ)

2. บริหารจัดการน้ าท้ัง
ระบบ (บริหารจัดการ
มลพิษ / แก้ไขปัญหา
ความมั่นคงเร่งด่วน)

6. ยุทธศาสตร์ด้าน
การปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการ

ภาครัฐ
3 ประเด็น 

1. การพัฒนาการบริการ
ประชาชนและการพัฒนา
ประสิทธิภาพภาครัฐ(การ
ท างานภาครัฐ / 
สภาพแวดล้อมรัฐ)

2. การต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบ  
(แก้ไขปัญหาทุจริต)

3. การพัฒนากฎหมาย
และการพัฒนา
กระบวนการยุติธรรม 
(สภาพแวดล้อมรัฐ)

แผนงานบูรณาการ
เตรียมความพร้อม

เพื่อรองรับสังคมสูงวัย

ที่มา : ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : ส านักงบประมาณ : 13 ธันวาคม 2561
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3. หลักเกณฑ์การจัดท างบประมาณแบบบูรณาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
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หลักเกณฑ์การก าหนดแผนงานบูรณาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ท่ีมา : เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาการมอบนโยบายการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
วันท่ี 17 ธ.ค. 2561 ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์ บอลรูม อาคารอิมแพ็ค ฟอร่ัม เมืองทองธานี

1. เป็นการด าเนินการแก้ไขปัญหา
และพัฒนาประเทศภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 -
2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 -
2564) แผนการปฏิรูปประเทศ 
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน กรอบ
แนวคิดการพัฒนาประเทศไปสู่
ประเทศไทย 4.0 แผนระดับชาติว่า
ด้วยความมั่นคงแห่งชาติ และ
นโยบายรัฐบาลในประเด็น/เรื่อง 
(Agenda) หรือการพัฒนาในระดับ
พื้นที่ (Area) ที่รัฐบาลต้องการ
ขับเคลื่อนให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่าง
เป็นรูปธรรม มีความเร่งด่วน มี
กรอบระยะเวลาที่ชัดเจน และมี
ความส าคัญในระดับวาระแห่งชาติ 
(National Agenda)

2. เป็นการด าเนินการรองรับ
นโยบาย/เรื่องที่รัฐบาล
จ าเป็นต้องมีการวางแผนและ
บริหารจัดการในภาพรวมของ
ทั้งประเทศร่วมกัน ซึ่งรัฐบาลให้
ความส าคัญระดับสูง โดยอาศัย
โครงสร้างของแผนงานบูรณาการ
เพื่อเชื่อมโยงการท างานอย่าง
เป็นระบบ

3. มีหน่วยรับงบประมาณตั้งแต่
สองหน่วยงานขึ้นไป ซึ่งไม่อยู่
ในกระทรวงเดียวกัน ร่วมกัน
รับผิดชอบด าเนินการ เพื่อ
สนับสนุนการด าเนินการในแต่ละ
เป้าหมายของแผนงานบูรณาการ
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วิธีการจัดท าแผนงานบูรณาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ท่ีมา : เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาการมอบนโยบายการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
วันท่ี 17 ธ.ค. 2561 ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์ บอลรูม อาคารอิมแพ็ค ฟอร่ัม เมืองทองธานี

1. การจัดท าแผนงานบูรณาการ ต้องมี
องค์ประกอบที่ส าคัญ ได้แก่ เป้าหมายร่วม 
วัตถุประสงค์ งบประมาณรายจ่ายที่ต้องใช้
ในการด าเนินการ ระยะเวลาการด าเนินการ
ที่ชัดเจน สามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได้ รวมทั้ง
ภารกิจของหน่วยรับงบประมาณที่เป็น
เจ้าภาพหลักและหน่วยรับงบประมาณ      
ที่เกี่ยวข้อง

3. ควรมีการก าหนดเป้าหมายและตัวชี้วัด ดังนี้

2. ก าหนดระยะเวลาการด าเนินการของ
แผนงานบูรณาการ ต้องมีระยะเวลาในการ
ด าเนินการที่ชัดเจนระหว่าง 3 - 5 ปี หรือ
ตามกรอบระยะเวลาที่รัฐบาลต้อง
ด าเนินการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ และในกรณีที่
เป็นประเด็นตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ    
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12 แผนการปฏิรูปประเทศ 
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน กรอบแนวคิด
การพัฒนาประเทศไปสู่ประเทศไทย 4.0 
แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ 
ควรก าหนดระยะเวลาการด าเนินงาน
แผนงานบูรณาการให้สอดคล้องกับ
ระยะเวลาของแผนงานข้างต้น

3.1 ควรก าหนดเป้าหมายและตัวช้ีวัดในภาพรวมของ
แผนงานบูรณาการให้สอดคล้องกับระยะเวลาการ
ด าเนินงานของแผนงาน รวมทั้งแสดงเป้าหมายและตัวช้ีวัด
รายปีให้ชัดเจน

3.2 ภายใต้เป้าหมายแผนงานบูรณาการในแต่ละเป้าหมาย 
ต้องมีหน่วยรับงบประมาณตั้งแต่สองหน่วยขึ้นไป ซึ่งไม่อยู่
ในในกระทรวงเดียวกัน ร่วมกันรับผิดชอบด าเนินการ และ
ต้องมีการก าหนดหน่วยรับงบประมาณที่เป็นเจ้าภาพของแต่
ละเป้าหมาย รวมทั้งจัดท าแนวทางการด าเนินการของแต่ละ
เป้าหมายให้มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกันในลักษณะ
ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ตั้งแต่ต้นน้ า กลางน้ า และ
ปลายน้ า

3.3 การก าหนดเป้าหมายและตัวช้ีวัดของแผนงานบูรณาการ 
ต้องมีการก าหนดตัวชี้วัดในลักษณะตัวชี้วัดร่วมระหว่าง
กระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกัน (Joint KPIs) และในกรณีที่
ตัวชี้วัดมีการอ้างอิงกับตัวช้ีวัดตามมาตรฐานสากลจะต้อง
ก าหนดการด าเนินงานและตัวช้ีวัดให้สอดคล้องกับตัวชี้วัด
สากลดังกล่าว

4. งบประมาณรายจ่ายที่ต้องใช้ในการ
ด าเนินโครงการ/กิจกรรมของแผนงาน
บูรณาการต้องเป็นงบประมาณที่น าส่ง
ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของแผนงาน
บูรณาการ โดยไม่น าค่าใช้จ่ายที่มีลักษณะ
เป็นงานประจ าและ/หรือภารกิจพื้นฐาน
ของหน่วยงานมาก าหนดไว้ และต้องแสดง
ให้ครอบคลุมทุกแหล่งเงิน

5. หน่วยงานเจ้าภาพหลักของแผนงาน
บูรณาการจะต้องร่วมกับเจ้าภาพในแต่ละ
เป้าหมายจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน
และผลสัมฤทธิ์ของเป้าหมายและตัวชี้วัดที่
ก าหนดไว้ในแต่ละปี เพื่อประกอบการ
ทบทวนและวางแผนจัดท างบประมาณในปี
ต่อไป และจัดท ารายงานเมื่อสิ้นสุด
ระยะเวลาของแผนงานบูรณาการนั้น ๆ 
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4. ปฏิทินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
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ปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1. ส่วนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงาน
อื่น จัดท ารายละเอียดค า
ของบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563

2. ส านักงบประมาณ 
พิจารณาและจัดท า

รายละเอียดงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563

17 ธ.ค. 61
- 14 ม.ค. 62

16 ม.ค. 
- 26 เม.ย. 62

3. ครม. พิจารณาให้ความ
เห็นชอบรายละเอียด
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563

30 เม.ย. 62

4. ส านักงบประมาณรับฟัง
ความคิดเห็นการจัดท า 

พรบ.งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563

30 เม.ย. 
- 10 พ.ค. 62

5. ครม. พิจารณาให้ความ
เห็นชอบข้อเสนอ ร่าง พรบ. 

งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563

14 พ.ค. 62

6. ส านักงบประมาณพิมพ์
ร่าง พรบ. งบประมาณ

รายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563
และเอกสารประกอบ

งบประมาณ

15 - 31 พ.ค. 62

7. ครม. พิจารณาให้ความ
เห็นชอบข้อเสนอ ร่าง พรบ. 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ 
พ.ศ. 2563 และเอกสาร
ประกอบงบประมาณ

4 ม.ิย. 62

8. ฝ่ายนิติบัญญัติพิจารณา
ร่าง พรบ. งบประมาณ

รายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 

วาระ 1

13 มิ.ย. 62

9. ฝ่ายนิติบัญญัติพิจารณา
ร่าง พรบ. งบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 วาระ 2-3

29 ส.ค. 62

10. ส านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีน าร่าง   

พรบ. งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 ขึ้นทูลเกล้าฯ 
ถวาย เพ่ือประกาศบังคับใช้

เป็นกฎหมาย

5 ก.ย. 62

สีฟ้า คือ กระบวนการ
จัดท างบประมาณ
สีเขียว คือ กระบวนการ
อนุมัติงบประมาณ

28 ธ.ค. 61
ประชุมหารือกรอบแนวทางการ
ขับเคลื่อนแผนงานบูรณาการฯ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

7 ม.ค. 62
ประชุมชี้แจงแผนงานบูรณาการฯ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

กับหน่วยงานร่วมบูรณาการ

9 ม.ค. 62
หน่วยงานร่วมบูรณาการส่ง

รายละเอียดโครงการ 
พร้อม One Page

10 ม.ค. 62
เสนอข้อเสนองบประมาณแผน
บูรณาการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ต่อรองนายกรัฐมนตรี

15 ม.ค. 62
เสนอข้อเสนองบประมาณแผน
บูรณาการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563ต่อส านักงบประมาณ

ผส. ส่งรายละเอียดโครงการทุก
โครงการ พร้อม One Page 

พร้อมสนับสนุนข้อมูลให้ส านัก
งบประมาณ

ผส. แจ้งหน่วยงานร่วมบูรณาการ   
ส่งเล่มกรรมาธิการ + เจ้าภาพจัดท า
เล่มกรรมาธิการภาพรวม + จัดท า

เล่มถามตอบแผนบูรณาการ

ผส. เชิญหน่วยงานร่วมบูรณาการเข้า
ร่วมประชุม +จัดท าข้อมูลน าเสนอ
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5. กรอบแนวทางการขับเคลื่อนแผนงานบูรณาการเตรียมความพรอ้มเพื่อรองรับสงัคมสูงวัย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563    
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เป้าหมายการด าเนินงาน 
เพ่ือให้ประชากรก่อนวัยสูงอายุมีการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุทุกมิติ 

ปชก. อายุ 18 - 59 ปี
ทั้งประเทศ 40.6712 ล้านคน

ที่มา : ส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ปี 2560

ปชก.อายุ 18 - 59 ปี ที่ประสบปัญหาต้องการ
ความช่วยเหลือ

6.8691 ล้านคน (16.89 % ของ ปชก.
อายุ 18 - 59 ทั้งประเทศ)

แผนบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562
ส่งผลถึงประชากรกอ่นวัยสูงอายุให้มีการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุทุกมิติ 
(40.6712 ล้านคน) ดังนี้

ปี 2560
ประชากรก่อนวัยสูงอายุ
จ านวน 748,372 คน

(1.84 %)

ปี 2561
ประชากรก่อนวัยสูงอายุ
จ านวน 702,127 คน

(1.73 %)

ปี 2562
ประชากรก่อนวัยสูงอายุ

จ านวน 821,800 คน
(2.02 %)

รวมการด าเนินงานปี 2560 - 2562
ประชากรก่อนวัยสูงอายุจ านวน 

2,272,299 คน
(5.58 %)

Road Map การขับเคล่ือนการเตรียมความพร้อมก่อนเขา้สู่วัยสูงอายุทุกมิติ 5 ปี : ปี 2563 - 2567

ปี 2563
ประชากรก่อนวัย

สูงอายุ
จ านวน 

7,680,000 คน
(20 %)

ปี 2564
ประชากรก่อนวัย

สูงอายุ 
จ านวน 

7,680,000 คน
(20 %)

ปี 2565
ประชากรก่อนวัย

สูงอายุ
จ านวน 

7,680,000 คน
(20 %)

ปี 2566
ประชากรก่อนวัย

สูงอายุ
จ านวน 

7,680,000 คน
(20 %)

ปี 2567
ประชากรก่อนวัย

สูงอายุ
จ านวน 

7,678,917 คน
(19.99 %)

รวมแผนการด าเนินงาน
ปี 2563 - 2567

ประชากรก่อนวัยสูงอายุ
จ านวน 38,398,917 คน

(94.41 %)

ที่มา :โครงการลงทะเบียน
สวัสดิการแห่งรัฐ

ยังต้องขับเคล่ือนต่อให้ครบอีก
จ านวน 38,398,917 คน

(94.41 %)
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เป้าหมายการด าเนินงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

ผู้สูงอายุทั้งประเทศ
10.2 ล้านคน

ที่มา : ส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ปี 2560

ผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาต้องการความ
ช่วยเหลือ

4.6 ล้านคน (45.09 % ของผส.ทั้งประเทศ)

แผนบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562
ส่งผลถึงผู้สงูอายุที่ประสบปัญหาต้องการความช่วยเหลือ (4.6 ล้านคน) ดังนี้

ปี 2560
ผู้สูงอายุจ านวน 577,608 คน

(12.53 %)

ปี 2561
ผู้สูงอายุจ านวน 428,215 คน

(9.29 %)

ปี 2562
ผู้สูงอายุจ านวน 445,500 คน

(9.67 %)

รวมการด าเนินงานปี 2560 - 2562
ผู้สูงอายุจ านวน 1,431,323 คน

(31.06 %)

Road Map การขับเคล่ือนงานด้านผู้สูงอายุ เพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุกลุ่มที่ประสบปัญหาต้องการความช่วยเหลือ 5 ปี : ปี 2563 - 2567

ปี 2563
ผู้สูงอายุจ านวน 
635,500 คน

(20 %)

ปี 2564
ผู้สูงอายุจ านวน 
635,500 คน

(20 %)

ปี 2565
ผู้สูงอายุจ านวน 
635,500 คน

(20 %)

ปี 2566
ผู้สูงอายุจ านวน 
635,500 คน

(20 %)

ปี 2567
ผู้สูงอายุจ านวน 
635,199 คน
(19.99 %)

รวมแผนการด าเนินงาน
ปี 2563 - 2567

ผู้สูงอายุจ านวน 3,177,199 คน
(68.94 %)

ที่มา :โครงการลงทะเบียน
สวัสดิการแห่งรัฐ

ยังต้องขับเคล่ือนต่อให้ครบอีก
จ านวน 3,177,199 คน

(68.94 %)
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แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

*  เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมสูงอายุอย่างมีคุณภาพ โดยส่งเสริมความรอบรู้ของประชากรก่อนวัยสูงอายุ 
ส่งเสริมการออมเพื่อสรา้งความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม และพัฒนาศักยภาพผู้สงูอายุ โดยการส่งเสริมการ
มีรายได้และมีงานท าของผู้สูงอายุ 
*  พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพือ่อนาคตสังคมสูงวัย และส่งเสริมให้ผูสู้งอายุเข้าถึงนวัตกรรมและเทคโนโลยี 
พัฒนาระบบการดูแลด้านสุขภาพ พัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุที่มภีาวะพ่ึงพิง และพัฒนาระบบการคุ้มครอง
ส าหรับผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุมีสุขภาวะที่ดี รวมทั้งปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิง่อ านวยความสะดวกให้
เหมาะสมและเอื้อต่อการด ารงชีวิตของคนทุกวัย
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วัตถุประสงค์

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



แผนฯ 12

เป้าหมายแผนบูรณาการ/
Outcome (เจ้าภาพ)

แผนงานบูรณาการ เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย หน่วยงานเจ้าภาพ กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์

ตัวชี้วัด
เป้าหมายแผน

บูรณาการ

Project Based

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม

แนวทาง

ตัวชี้วัดแนวทาง

หน่วย : ล้านบาท

งบประมาณปี พ.ศ. 2563

ผลสัมฤทธิ์/Impact ประชากรก่อนวัยสูงอายุมีความพร้อมเพื่อเข้าสู่วัยสูงอายุอย่างมีคุณภาพ และผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี

1.1.1 ประชากรอายุ 18 - 59 ปี มีทัศนคติ   
เชิงบวกต่อผู้สูงอายุ จ านวน 7,700,000 คน

(เจ้าภาพ : ศธ โดย กศน.) 

1.1.2 ประชากรก่อนวัยสูงอายุ 
(อายุ 45 - 59 ปี) มีพฤติกรรมสุขภาพ

ที่พึงประสงค์ จ านวน 5,000,000 คน (เจ้าภาพ : สธ.) 

1.1.3 ประชากรก่อนวัยสูงอายุมีการออมเพื่อเป็น
หลักประกันยามสูงวัย จ านวน 1,400,000 คน

(เจ้าภาพ : กค. โดย กอช.) 

โครงการส่งเสริมความรู้ด้านการเตรียมความพร้อมเพ่ือเขา้สู่วัยสูงอายุอยา่งมัน่คง
และการเรียนรู้ตลอดชีวิต

โครงการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาวะในระดับปฐมภูมิเพื่อ
คนทุกวัย

โครงการส่งเสริมให้คนไทยรู้จักออมเพื่อให้มี
หลักประกันที่มั่นคงตลอดช่วงชีวิต

เป้าหมายท่ี 1 ประชากรก่อนวัยสูงอายุมีการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุทุกมิติ 
เจ้าภาพ : กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (กรมกิจการผู้สูงอายุ)

เป้าหมายแผนฯ 12

ตัวช้ีวัดเป้าหมายแผนฯ 12
ตัวชี้วัดที่ 2.3 วัยแรงงานมีความรู้และทักษะเป็นไปตามความต้องการของตลาดงานและทักษะทางการเงินเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ 

ตัวชี้วัดที่ 6 การออมส่วนบุคคลต่อรายได้พึงจับจ่ายใช้สอยเพิ่มขึ้น

เป้าหมายที่ 2 คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพ่ิมข้ึน

ยุทธศาสตร์จัดสรร

งปม. ปี 63
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

61 62 63 64

65 66 67 68 69

70 71 72 73 74

75 76 77 78 79

1.2.1 มีนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ที่น าไปใช้เพื่อเตรียมความพร้อมสู่สังคมสูงวัย 

จ านวน 25 เรื่อง
(เจ้าภาพ : วท. โดย สวทช.) 

1.2 พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่สังคมสูงวัย
(เจ้าภาพ : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

1. ประชากรก่อนวัยสูงอายุมีการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุทุกมิติ จ านวน 7,700,000 คน 
(18.93% ประชากรอายุ 18 - 59 ปี) (ที่มา : ส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง พ.ศ. 2560 ) 

ห่วงโซ่คุณค่า

1.1 สร้างความรอบรู้ให้คนรุ่นใหม่เตรียมความพร้อมในทุกมิติ (เจ้าภาพ : กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมกิจการผู้สูงอายุ)

โครงการยกระดับนวัตกรรมและเทคโนโลยีสู่อนาคตสังคมสูงอายุ

แผนย่อยแผนแม่บทยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนย่อยที่ 3 : การเตรียมสังคมไทยให้พร้อมที่จะรองรับสังคมสูงวัย

ต้นน้ า : 
1. ส่งเสริมประชากรอายุ 18 - 59 ปี มีความรู้ด้านการเตรยีมความพรอ้มในทุกมิติ
2. ผลักดันให้มีหลักสูตรการเตรยีมความพรอ้มเพื่อเขา้สู่วัยสูงอายุ ในสถานศึกษา
ทุกระดับ
3. ส่งเสริมความรู้ เรื่องวงจรชีวติ กระบวนการสูงวัย
4. ส่งเสริมสื่อสร้างสรรค์เพื่อสรา้งความตระหนักในการเตรยีมความพร้อมเพื่อวัย
สูงอายุที่มั่นคง
5. เชื่อมพลังคนสามวัย (เยาวชนคนรุ่นใหม่ วัยท างาน และผู้สูงอายุ)ให้เป็นก าลัง
ขับเคล่ือนการพัฒนาสังคม 

กลางน้ า : 
1. สร้างคนรุ่นใหม่หัวใจกตญัญู และ Yong Smart Security / สร้างแรงจูงใจ
ในองค์กร และสถานศึกษา
2. เสริมสร้างและพัฒนาผู้น าการเปลี่ยนแปลงสามวัยในท้องถิน่ / กลไก
เครือข่ายมีกิจกรรมเตรยีมความพรอ้มเพื่อรองรบัสังคมสูงอายุ / เสริมสร้างและ
พัฒนาผู้น าการเปลี่ยนแปลงสามวัยในท้องถิ่น

ปลายน้ า :
1. ก าหนดมาตรการเพือ่กระตุ้นสังคมกตัญญ ู/ สร้างเสริมสมดุลชีวิตการท างาน
และชีวิตครอบครัวของคนวัยท างานดว้ยนโยบายสวัสดิการสังคม
2. เครือข่ายมีความเขม้แขง็ สามารถขับเคลื่อนกิจกรรม/โครงการไดอ้ย่างย่ังยืน 
/ จัดตั้งกองทุนพัฒนาผู้น าการเปลี่ยนแปลง / พัฒนาต้นแบบเวทีกลางเพื่อรวม
พลังสร้างสรรค์สังคม

ต้นน้ า : 
สง่เสริมให้เกิดความตระหนกัในการดแูลสขุภาพ / วางแผน
ก าลงัคนด้านสขุภาพและสงัคมเพ่ือรองรับสงัคมสงูอาย ุ/ 
พฒันาก าลงัคนและศกัยภาพของทีมเวชศาสตร์ครอบครัว

กลางน้ า : พัฒนาทักษะกาย ใจ และส่งเสริม
พฤติกรรมสุขภาพที่ดี

ปลายน้ า : สนับสนุนให้เกิดการดูแลสุขภาพ
ของตนเอง โดยครอบครัว ชุมชน และท้องถิ่น 
แบบมีส่วนร่วมอย่างย่ังยืน

ต้นน้ า : 
การสง่เสริมและสร้างวินยัทางการออม

กลางน้ า : 
การพฒันาต้นแบบการประกนัชีวิตเพื่อรองรับ
สงัคมสงูอายใุนรูปแบบของการออมและการ
ประกนัการดแูลระยะยาว

ปลายน้ า : 
สง่เสริมและสร้างแรงจงูใจให้เกิดการลงทนุ
ระยะยาว

ต้นน้ า : 
การจดัท าฐานข้อมลูนวตักรรมและเทคโนโลยีเพ่ือ
อนาคตสงัคมสงูวยั

กลางน้ า : 
การพฒันานวตักรรมและเทคโนโลยีเพ่ือ
เตรียมความพร้อมสูส่งัคมสงูวยั

ปลายน้ า : 
การประยกุต์ภมูิปัญญาท้องถ่ินกบันวตักรรมและ
เทคโนโลยีเพ่ือเตรียมความพร้อมสูส่งัคมสงูวยั
อย่างมีคณุภาพ

4 มกราคม 2562

แผนแม่บทยุทธศาสตร์ชาต ิ20 ปี ประเด็นที่ 15 : การเสริมสร้างพลังทางสังคม

ตัวชี้วัดแผนย่อย
แผนแม่บทยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ดัชนีคุณภาพภาวะประชากรสูงอายุ (ปี 2565 : ร้อยละ 40)
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แผนฯ 12

เป้าหมายแผนบูรณาการ/
Outcome (เจ้าภาพ)

แผนงานบูรณาการ เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย หน่วยงานเจ้าภาพ กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์

ตัวชี้วัด
เป้าหมายแผน

บูรณาการ

Project Based

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกนัทางสงัคม

4 มกราคม 2562

แนวทาง

ตัวชี้วัดแนวทาง

หน่วย : ล้านบาท

งบประมาณปี พ.ศ. 2563

ผลสัมฤทธิ์/Impact ประชากรก่อนวัยสูงอายุมีความพร้อมเพื่อเข้าสู่วัยสูงอายุอย่างมีคุณภาพ และผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี

2.1.1.1 ผู้สูงอายุมีรายได้ และมีงาน
ท าตามศักยภาพ จ านวน 35,467 คน

(เจ้าภาพ : กระทรวงแรงงาน)

2.2.1.1 ผู้สูงอายุที่ได้รับ
การคุ้มครองทางสังคม 
จ านวน 33,250 คน
(เจ้าภาพ : พม. โดย ผส.)

โครงการสร้างอาชีพ สร้างผลิตภัณฑ์ สร้างการออม
ในผู้สูงวัย ร่วมพัฒนาเศรษฐกิจไทยยัง่ยืน

โครงการผลักดันการน านวัตกรรมท่ี
เอ้ือต่อการด ารงชีวิตของผู้สูงอายุไปใช้
ประโยชน์

เป้าหมายท่ี 2 ผู้สูงอายุมีหลักประกันทางเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ สามารถด ารงชีวิตได้อย่างเหมาะสม
เจ้าภาพ : กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (กรมกิจการผู้สูงอายุ)

เป้าหมายแผนฯ 12

ตัวช้ีวัดเป้าหมายแผนฯ 12

เป้าหมายที่ 2 คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพ่ิมข้ึน

ยุทธศาสตร์จัดสรร

งปม. ปี 63

61 62 63 64

65 66 67 68 69

70 71 72 73 74

75 76 77 78 79

2.1 ผู้สูงอายุมีงานท าตามความต้องการ มีรายได้ 
และมีเงินออม จ านวน 206,000 คน

ห่วงโซ่คุณค่า

2.1.1 เสริมสร้างทักษะด้านอาชีพ การด ารงชีวิตอย่างมั่นคง 
และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง (เจ้าภาพ : กระทรวงแรงงาน)

โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับสังคมสูงวัย

แผนแม่บทยุทธศาสตร์ชาต ิ20 ปี

2.1.1.2 ผู้สูงอายุได้รับ
การเสริมสร้างทักษะ และ
การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

จ านวน 50,000 คน
(เจ้าภาพ : พม. โดย ผส.)

โครงการผู้สูงอายุไทยใส่ใจ
การเรียนรู้

2.2 ผู้สูงอายุเข้าถึงสิทธิ การคุ้มครองทางสังคม และระบบการดูแลสุขภาพ 
จ านวน 1,183,250 คน

2.3 ท่ีอยู่อาศัยและสถานที่ท่ีมีการปรับสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมและเอ้ือต่อคนทุกวัย 
จ านวน 7,203 แห่ง

2.2.1 พัฒนาระบบ กลไกการคุ้มครองทางสังคม นวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ
(เจ้าภาพ : กระทรวงสาธารณสุข)

2.3.1 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่งอ านวยความสะดวกแก่คนทุกวยั 
(เจ้าภาพ : กระทรวงมหาดไทย)

2.3.1.1 ที่อยู่อาศัยท่ีได้รับการ
ปรับปรุงให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุ
และคนทุกวัย จ านวน 7,161 แห่ง

(เจ้าภาพ : พม. โดย ผส.)

2.2.1.2 ผู้สูงอายุที่เข้าถึง
ระบบการดูแลสุขภาพ 
จ านวน 900,000 คน

(เจ้าภาพ : สธ.)

2.2.1.3 ผู้สูงอายุสามารถเข้าถึง
นวัตกรรมและเทคโนโลยี

เพื่อการด ารงชีวิต
อย่างเหมาะสม

จ านวน 250,000 คน
(เจ้าภาพ : วท. โดย ศลช.

2.3.1.2 สถานที่สาธารณะและ          
สิ่งอ านวยความสะดวกที่เอ้ือต่อการ
ด ารงชีวิตของผู้สูงอายุและคนทุกวัย 

จ านวน 42 แห่ง
(เจ้าภาพ : มท. โดย สถ.)

โครงการสร้างสังคมแห่งความห่วงใย 
คุ้มครอง ใส่ใจผู้สูงอายุ

โครงการสร้างสังคมห่วงใยใส่ใจสุขภาพ
ผู้สูงอายุ

ต้นน้ า : 
1. ปรับปรุงกฏหมายที่เกี่ยวข้อง และจัดท าหลักสูตร
การพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพผู้สูงอายุ
2. ส่งเสริมการถ่ายทอดภูมปัิญญาผู้สูงอายุ / การ
รวมกลุ่มของผู้สูงอายุในการประกอบอาชพี และ
สนับสนุนองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพอสิระ 
3. ส่งเสริมความรู้ด้านการออมเงินเพือ่อนาคตให้กับ
ผู้สูงอายุ
กลางน้ า :
1. สนับสนุนมาตรการจงูใจทางการเงินและการคลัง
ให้ผู้ประกอบการมีการจ้างงานทีเ่หมาะสมส าหรับ
ผู้สูงอายุ
2. ส่งเสริมและสร้างผลิตภัณฑ์ที่เป็นแบรนดข์อง
ผู้สูงอายุ
3. ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุรักการออม โดยออกมาตรการ
จูงใจ

ปลายน้ า :
1. สง่เสริมให้มีการจ้างงานผู้สงูอายอุย่างตอ่เน่ือง
2. ยกระดบัผลติภณัฑ์สนิค้าท่ีเป็นแบรนด์ของ
ผู้สงูอายเุพ่ือเข้าตลาดสากล
3. ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีการออมเงิน เพื่อความมั่นคง
ในชีวิตอย่างต่อเนื่อง

ต้นน้ า : ส่งเสริม
และพัฒนาทักษะ
การด ารงชีวิตให้แก่
ผู้สูงอายุ

กลางน้ า : 
ส่งเสริมให้เกิด
การรวมกลุ่ม 
ร่วมกันพัฒนา
ทักษะ และเกิด
การเรียนรู้ร่วมกัน

ปลายน้ า : ส่งเสริม
ให้เกิดกลุ่มผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงใน
ผู้สูงอายุ มุ่งสู่การ
พัฒนาสังคม

ต้นน้ า : พัฒนาระบบคุ้มครอง และพิทักษ์
สิทธ์ิผู้สูงอายุ ในสังคมเมือง และสังคม
ชนบท / อบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุอย่างมี
ประสิทธิภาพ

กลางน้ า : การบริหารจัดการด้านการดูแล
ผู้สูงอายุให้เป็นไปตามมาตรฐาน / สร้าง
ต้นแบบการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ 
ผู้สูงอายุในสังคมเมือง และสังคมชนบท / 
สร้างการมีส่วนร่วมในการลดการกระท า
ความรุนแรงและละเมิดสิทธ์ิ

ปลายน้ า : ส่งเสริมกลไกระดับครอบครัว 
ชุมชน เพื่อคุ้มครองดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ตาม
ล าพัง และที่อยู่ในภาวะพ่ึงพิง / ส่งเสริมให้
ทุกภาคส่วนร่วมลดความรุนแรง / ละเมิด
สิทธิผู้สูงอายุ / สูงวัยจิตอาสาร่วมพัฒนา
สังคม

ต้นน้ า : การพัฒนา
ระบบดูแลสุขภาพ
ผู้สูงอายุ

กลางน้ า : การส่งเสริม
สนับสนุนการน าระบบการ
ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุไป
ประยุกต์ใช้

ปลายน้ า : การให้
ค าปรึกษา แนะน า 
ช่วยเหลือ และพัฒนา
ระบบอย่างต่อเนื่อง

ต้นน้ า : การสร้างและ
การน านวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพื่อผู้สูงอายุ
ไปใช้ประโยชน์

กลางน้ า : ขยายผล
การใช้นวัตกรรม
และเทคโนโลยีใน
พ้ืนที่

ปลายน้ า : เกิดความร่วม
ร่วมมือหน่วยงานภาครัฐ-
เอกชนในการน า
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ให้เกิดประโยชน์ต่อ
ผู้สูงอายุ

ต้นน้ า : การพัฒนาที่อยู่อาศัยให้เหมาะสมต่อการด ารงชีวิตของ
ผู้สูงอายุ

กลางน้ า : การเสริมสร้างชุมชนที่ป็นมิตรกับผู้สูงอายุ

ปลายน้ า : การพัฒนาผังเมือง และโครงสร้างพ้ืนฐานที่เป็นมิตร
กับผู้สูงอายุ

ประเด็นที่ 15 : การเสริมสร้างพลังทางสังคม ประเด็นที่ 17 : การสร้างหลักประกันทางสังคม ประเด็นที่ 15 : การเสริมสร้างพลังทางสังคม

เป้าหมายที่ 4 คนไทยมีสุขภาวะท่ีดีขึ้น

ตัวช้ีวัดท่ี 4.6 รายจ่ายสุขภาพท้ังหมดไม่เกินร้อยละ 5 ของผลิตภัณฑ์
มวลรวมในประเทศ 

ตัวช้ีวัดท่ี 4.7 ผู้สูงอายุท่ีอาศัยในบ้านท่ีมี
สภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมเป็นร้อยละ 20

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

แผนย่อยแผนแม่บทยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนย่อยที่ 3 : การเตรียมสังคมไทยให้พร้อมท่ีจะรองรับสังคมสูงวัย แผนย่อยที่ 2 : ระบบสวัสดิการและหลักประกนัทางเศรษฐกจิ สังคม และสุขภาพ แผนย่อยที่ 4 : การสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์

ตัวชี้วัดแผนย่อย
แผนแม่บทยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ดัชนีคุณภาพภาวะประชากรสูงอายุ (ปี 2565 : ร้อยละ 40) การเข้าถึงบริการคุณภาพและมปีระสิทธิผล ของประชาชนผู้มี

สิทธิในระบบประกันสุขภาพ (ปี 2565 : ร้อยละ 35) ดัชนีคุณภาพภาวะประชากรสูงอายุ (ปี 2565 : ร้อยละ 40)

ตัวชี้วัดที่ 2.3 วัยแรงงานมีความรู้และทักษะเป็นไปตามความต้องการของตลาดงานและทักษะทางการเงินเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ 
ตัวชี้วัดที่ 6 การออมส่วนบุคคลต่อรายได้พึงจับจ่ายใช้สอยเพิ่มข้ึน
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6. หลักเกณฑ์การพิจารณาโครงการ / กิจกรรม ร่วมบูรณาการกับแผนงานบูรณาการ
เตรียมความพร้อมเพือ่รองรบัสังคมสูงวัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563     
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หลักเกณฑ์การพิจารณาโครงการเข้ารว่มแผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสงัคมสูงวัย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1. สอดคล้องตามแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2545 - 2564) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 
12 แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี

8. เป็นโครงการส าคัญที่มีความจ าเป็นเร่งด่วน เพื่อแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาในช่วงเวลาหนึ่ง โดยมีเป้าหมายร่วมและ
ตัวชี้วัด ที่ตอบเป้าหมายร่วมนั้น รวมทั้งมีกรอบระยะเวลาด าเนินการที่ชัดเจน

3. เป็นโครงการที่ส่งผลในระดับประเทศ

4. ไม่เป็นงบประมาณประเภททุนการศึกษา งบประจ า งบรายจ่ายอื่น ศึกษาดูงานต่างประเทศ ไม่น าค่าใช้จ่ายที่มีลักษณะ
เป็นงานประจ าและ/หรือภารกิจพื้นฐานของหน่วยงานมาก าหนดไว้ และต้องแสดงให้ครอบคลุมทุกแหล่งเงิน

5. เป็นโครงการที่เป็นล าดับความส าคัญของส่วนราชการนั้น ๆ

6. ไม่เป็นภารกิจซ้ าซ้อนกับส่วนราชการอื่น ๆ

7. เป็นโครงการที่มีความพร้อม มีรูปแบบการด าเนินงาน มี TOR และหน่วยงานมีศักยภาพที่จะด าเนินการ

2. เป็นไปตามภารกิจการด าเนินงานของส่วนราชการนั้น ๆ มีระยะเวลาในการด าเนินการที่ชัดเจนระหว่าง 3 - 5 ปี หรือ
ตามกรอบระยะเวลาที่รัฐบาลต้องด าเนินการให้เกิดผลสัมฤทธิ์

9. ก าหนดเป้าหมายและตัวชี้วัด ของกิจกรรมแต่ละหน่วยงานให้มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับภาพรวมของแผนงาน
บูรณาการ
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7. สิ่งที่หน่วยงานร่วมบูรณาการต้องส่งหน่วยงานเจ้าภาพ
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1. รายละเอียดโครงการ (ตามแบบฟอร์ม) 
- ชื่อผลผลิต.................................. (กองแผนของแต่ละหน่วยงานจะก าหนดในระบบงบประมาณ)
- ชื่อกิจกรรมหลัก………………………(กองแผนของแต่ละหน่วยงานจะก าหนดในระบบงบประมาณ)
- โครงการ (ย่อย) ………………………………………………………(ชื่อโครงการที่หน่วยงานส่งมายังเจ้าภาพ)
- รายละเอียดงบประมาณ
- แผนการขับเคลื่อนโครงการในระยะเวลาที่ก าหนดอย่างชัดเจน (งบประมาณและเป้าหมายในแต่ละปี)

สิ่งที่หน่วยงานร่วมบูรณาการต้องส่งหน่วยงานเจ้าภาพ
20

2. สรุปสาระส าคัญของโครงการในรูปแบบ Power Point 
จ านวน 1 แผ่น ต่อ 1 โครงการ (หน้าถัดไป)



1.โครงการ...............................
2.หน่วยงาน………………………………………………..
3.สอดคล้องกับแผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เป้าหมายที่….. : ………………………………………………………………
แนวทางที…่... : ………………………………………………………………
4.เหตุผลความจ าเป็น
5.วัตถุประสงค์โครงการ 
6.เป้าหมายโครงการ และผลผลิตโครงการ (Outputs)
7.กลุ่มเป้าหมายโครงการ (Target group) 

โปรดระบุจ านวนตามหน่วยนับ เช่น 1. เครือข่าย (โปรดอธิบายว่าเครือข่ายของโครงการหน่วยงานท่าน 
คือ องค์กร หรือชมรม หรือ………………….

และแต่ละเครือข่ายส่งผลถึงกลุ่มเป้าหมายจ านวน…….คน) 
2. คน 
3. เรื่อง 
4. แห่ง

8.ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ (Outputs) และตัวช้ีวัดผลลัพธ์ (Outcomes)
9.วิธีด าเนินการ (กิจกรรม)
10.ระยะเวลาด าเนินการโครงการ
11.งบประมาณ (โปรดระบุจ านวนงบประมาณในแต่ละประเภทงบประมาณ เช่น งบด าเนินงาน ฯลฯ)
12.พื้นที่ด าเนินการ
13. การติดตามประเมินผล (แผนงาน/แผนเงิน)
14. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (Impact)
15 .ผู้รับผิดชอบโครงการ………………………………….โทร………………………………

ประเด็นการจัดท าสรุปสาระส าคัญของโครงการในรูปแบบ Power Point จ านวน 1 แผ่น ต่อ 1 โครงการ 21



8. แบบฟอร์มและเอกสารประกอบการจัดท าค าของบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
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1. นางสาวจารุวรรณ  ศรีภักดี ผู้อ านวยการกลุ่มแผนงานและงบประมาณ
2. นางสาวอริสา  พิศโสระ             นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ

โทรศัพท์ 062-6815-481
3. นายอธิป  รักบุญ                     ปฏิบัติการด้านวิชาการกลุ่มแผนงานและงบประมาณ

โทรศัพท์ 093-9745-269
E - Mail : plan21budget@gmail.com
โทรศัพท์ : 02-642-4337 ต่อ 310
โทรสาร  : 02-642-4337 ต่อ 309

QR Code 
แผนบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย

ผู้ประสานงาน/ฝ่ายเลขานุการ
23
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9. ข้อมูลประกอบการจัดท าค าของบประมาณ
แผนบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสงัคมสูงวัย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
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มาตรการด้านผู้สูงอายุของภาครัฐ
มาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยผ่านบัตรสวสัดิการแห่งรัฐ 4,608,522 คน
▪ รอบแรกปี 2560 จ านวน   3.8 ล้านคน
▪ รอบสองปี 2561  จ านวน 808,522 คน           ข้อมูล ณ วันที่ 27 พ.ย. 61  

มาตรการภาษีช่วยเหลือผู้สูงอายุ
- ยกเว้นเงินได้ 1.9 แสนบาท (65 ปี)
- ยกเว้นเงินได้ดอกเบี้ยฝากประจ า 1 ปี (55 ปี)
- ยกเว้นเงินได้จากเงิน PVD กบข. RMF. กองทุนครูฯ กอช.
- ค่าลดหย่อนเลี้ยงดูบิดามารดา 3 หมื่นบาท/คน
- ค่าลดหย่อนเงินสะสมในกองทุนการออมเพ่ือการชราภาพต่าง ๆ
- ค่าลดหย่อนเบี้ยประกันชีวิตแบบบ านาญ
- ยกเว้นเงินได้ที่บริจาคเข้ากองทุนผู้สูงอายุ และสถานดูแลผู้สูงอายุ

มาตรการขับเคลื่อนระเบียบวาระแห่งชาติ เรื่อง สังคมสูงอายุ
▪ มาตรการหลักที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนทุกวัย (4C)
▪ มาตรการหลักที่ 2 การสร้างความรอบรู้ให้คนรุ่นใหม่เตรียมความพร้อม

ในทุกมิติ (6S)

1

3

4,608,522 คน

8,380,949 คน

➢ ผู้สูงอายุ 3.4 ล้านคน 
(เป้าหมายตามมาตรการฯ ปี 2561 - 2564)

➢ ก่อนวัยสูงอายุ
- เด็กและเยาวชนในสถาบันการศึกษา 38,406 แห่ง
- สภาเด็กและเยาวชน 77 แห่ง

9,093,916 คน

ปี 2561

ปี 2562*

บูรณาการความร่วมมือพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต4

5

ผู้สูงอายุ 10.2 ล้านคน
ร้อยละ 16.5 

4,608,522 คน

8,380,949 คน

3.4 ล้านคน
(เป้าหมายตามมาตรการฯ     

ปี 2561 - 2564)

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ข้อมูล ณ วันที่ 3 ธันวาคม 2561

เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ

ปี 2561
กทม. จ านวน   747,782 คน           เป็นเงิน    5,887,074,000 บาท
สถ. จ านวน 7,623,546 คน          เป็นเงิน   60,447,788,400 บาท
เมืองพัทยา จ านวน       9,421 คน          เป็นเงิน         72,505,200 บาท
รวม                    8,380,749 คน        เป็นเงิน  66,407,367,600 บาท
ปี 2562
กทม. จ านวน   811,016 คน          เป็นเงิน    6,327,153,600 บาท
สถ. จ านวน 8,272,563 คน          เป็นเงิน   65,474,283,600 บาท
เมืองพัทยา จ านวน 10,337 คน           เป็นเงิน        79,740,000 บาท
รวม                    9,093,916 คน         เป็นเงิน 71,881,177,200 บาท 

2
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เป้าหมายที่ 2 ผู้สูงอายุมีหลักประกันทางเศรษฐกิจ สังคม และ 
สุขภาพ สามารถด ารงชีวิตได้อย่างเหมาะสม

กิจกรรม : พัฒนากลไกการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ และป้องกัน
การเจ็บป่วยของผู้สูงอายุ เช่น Long Term Care
Intermediate Care เสริมสร้างระบบการดูแลผู้สูงอายุ
ที่สมองเสื่อม Care Giver และ Care Manager

: เสริมสร้างทักษะด้านอาชีพ การด ารงชีวิตอย่างม่ันคง 
และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

: ปรับปรุงที่อยู่อาศัยและสถานที่สาธารณะที่เหมาะสม
กับผู้สูงอายุและทุกวัย และส่งเสริมชุมชนที่เป็นมิตร
กับผู้สูงอายุ

เป้าหมายที่ 1 ประชากรก่อนวัยสูงอายุ (อายุ 18 – 59 ปี) มีการ
เตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุทุกมิติ

กิจกรรม : สร้างความรอบรู้ให้คนรุ่นใหม่เตรียมความพร้อมในทุกมิติ
: ส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่มีพฤตกิรรมสขุภาพที่พึงประสงค์
: ส่งเสริมการออมเพื่อวัยสูงอายุที่มั่นคง
: พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่ออนาคตสังคมสงูวัย

ยุทธศาสตร์ที่ 2
การส่งเสริมการ
พัฒนาผู้สูงอายุ

มาตรการ
1. ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันการเจ็บป่วย

และดูแลตัวเองเบื้องต้น
2. ส่งเสริมการรวมกลุ่มและการสร้าง

ความเข้มแข็งขององค์กรผู้สูงอายุ
3. ส่งเสริมด้านการท างานและการหา

รายได้ของผู้สูงอายุ
4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้สูงอายุมี

ที่อยู่อาศัยและมีสภาพแวดล้อมที่
เหมาะสม

ดัชนีที่ไม่ผ่าน
1. สัดส่วนประชากรผู้สูงอายุที่มีพฤติกรรมสุขภาพท่ีพึงประสงค์
2. สัดส่วนชมรมผู้สูงอายุที่มีการจัดกิจกรรมอย่างสม่ าเสมอในรอบปี

ที่ผ่านมา (อย่างน้อย 1 ครั้ง ทุก 3 เดือนหรือ 4 ครั้ง ต่อปี)
3. สัดส่วนของชุมชนที่มีชมรมผู้สูงอายุ
4. สัดส่วนประชากรผู้สูงอายุที่เป็นสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ

และร่วมกิจกรรมในระยะ3 เดือนที่ผ่านมา
5. จ านวนของมูลค่าโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนผู้สูงอายุ
6. การว่างงานของประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป ต่ออัตราการว่างงาน

ของประชากรอายุ 40 – 59 ปี
7. สัดส่วนของผู้สูงอายุที่อาศัยในบ้านที่มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม

แผนบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับ
สังคมคมสูงวัย

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

Impact : ประชาชนก่อนวัยสูงอายุ มีการเตรียมความ
พร้อมก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุทุกมิติ

: ประชากรมีความตระหนักและเกิดพฤติกรรมการออม         
ท่ีเหมาะสมตามช่วงวัย

: ประชากรมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมมากขึ้น

Impact : ผู้สูงอายุมีความม่ันคงทางเศรษฐกิจ มีสุขภาวะที่ดี 
และมีที่อยู่อาศัยที่เอื้อต่อการด ารงชีวิตอย่างเหมาะสม

ยุทธศาสตร์ที่ 1
การเตรียมความพร้อม
ของประชากรเพื่อผู้สูง
วัยสูงอายุท่ีมีคุณภาพ

มาตรการ
1. หลักประกันรายได้เพื่อวัยผู้สูงอายุ 

(การออมภาคครัวเรือน)
2. การให้การศึกษาและการเรียนรู้

ตลอดชีวิต
3. การปลูกจิตส านึกให้คนไทยตระหนักถงึ

คุณค่าและศักดิ์ศรีของผู้สูงอายุ

ดัชนีที่ไม่ผ่าน
1. อัตราเงินออมภาคครัวเรือน
2. สัดส่วนประชาชน 30 -35 ปี ท่ีได้ปฏิบัติ
ในการเตรียมตัว ด้านต่างๆ (รายได้ สุขภาพ 
ที่อยู่อาศัย)
3. สัดส่วนประชาชน 18 -59 ปี ท่ีมีความรู้
ด้านวงจรชีวิตกระบวนการชรา และความรู้
ด้านการเตรียมการเตรียมการเพื่อวัยผู้สูงอายุ

แผนผู้สูงอายุแห่งชาติ 20 ปี (2545 – 2564) แผนแม่บทการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับ
สังคมผู้สูงอายุ (ปี พ.ศ. 2560 - 2564)

เป้าหมายที่ 1 ผู้สูงอายุมีความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจและสังคม

กลยุทธ์ที่ 1 : การให้การศึกษาเรียนรู้และส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ
จุดเน้น 1.1 ส่งเสริมการเข้าถึงการเรยีนรู้ตอ่เนื่องตลอดชีวิตและ

การเตรียมตัวเข้าสู่วัยสูงอายุท่ีเหมาะสม
1.2 รณรงค์ให้สังคมตระหนักถึงการเขา้สู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุ
1.3 ส่งเสริมและเปิดโอกาสให้มีการเผยแพร่ภูมิปัญญาของผู้สูงอายุ

ให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม

กลยุทธ์ที่ 3 : หลักประกันรายได้เพ่ือวัยสูงอายุ
จุดเน้น 3.1 ส่งเสริมและสร้างวินัยการออมทุกช่วงวัย

เป้าหมายที่ 2 ผู้สูงอายุมีสุขภาวะท่ีดี
กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนาระบบการดูแลสุขภาพ
จุดเน้น 1.1 พัฒนาและส่งเสริมระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ

1.2 ส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางสุขภาพ

กลยุทธ์ที่ 2 : พัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคม
จุดเน้น 2.1 พัฒนาและส่งเสริมระบบการคุ้มครองทางสังคม

2.2 ส่งเสริมสมาชิกในครอบครัวและผู้ดูแลให้มีศักยภาพ
ในการดูแลผู้สูงอายุ

เป้าหมายที่ 3 ผู้สูงอายุอยู่ในสภาพแวดล้อม
ที่เอื้อต่อการด ารงชีวิต

กลยุทธ์ที่ 1 : ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สูงอายุมีที่อยู่อาศัย
และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม
จุดเน้น 1.1 ส่งเสริมการปรับปรุงที่อยูอ่าศัยและสภาพแวดลอ้มที่เหมาะสม

1.2 ส่งเสริมภาคเอกชนจัดบริการด้านท่ีพักอาศัยที่ได้มาตรฐาน
ส าหรับผู้สูงอายุ

กลยุทธ์ที่ 2 : ส่งเสริมการพัฒนาเมืองท่ีเป็นมิตรกับผู้สูงอายุ
จุดเน้น 2.1 ปรับปรุงบริการสาธารณะทุกระบบให้สามารถอ านวย

ความสะดวกในการด ารงชีวิต
2.2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้มีความเหมาะสมปลอดภัย
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ยุทธศาสตร์ที่ 3
ระบบคุ้มครองทาง

สังคมส าหรับ
ผู้สูงอายุ

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

ดัชนีที่ไม่ผ่าน
1 สัดส่วนของชุมชนที่ทีกองทุนท่ีมีวัตถุประสงค์ถึงกลุ่มผู้สูงอายุ
2 สัดส่วนประชากรผู้สูงอายุท่ีใช้ระบบประกันสุขภาพในการเจ็บป่วยครั้งสุดท้าย
3 สัดส่วนของผู้สูงอายุท่ีอยู่ในภาวะทุพลภาพท่ีได้รับการเย่ียมบ้าน
4 สัดส่วนของผู้สูงอายุท่ีได้ตรวจสุภาพประจ าปี
5 สัดส่วนของผู้สูงอายุท่ีได้รับวัคซีนท่ีจ าเป็นจากสถาบันบริการสุขภาพรัฐ
6 สัดส่วนของผู้สูงอายุท่ีเดินไม่ได้และได้รับรถเข็น
- สัดส่วนผู้ดูแลที่มีความรู้ในการพยาบาล ต่อผู้ดูแลทั้งหมดของผู้สูงอายุท่ีออกจากบ้านไม่ได้
- สัดส่วนการปรากฏของสถานท่ีสาธารณะท่ีมีการจัดพื้นที่อุปกรณ์อ านวยความสะดวกได้แก่ ทางเดิน บันได และห้องสุขา
- สัดส่วนของสวนสาธารณะท่ีมีการจัดพื้นที่เฉพาะเพื่อการออกก าลังกายและพักผ่อนท่ีเหมาะสมและปลอดภัยส าหรับผู้สูงอายุ
- สัดส่วนของผู้สูงอายุท่ีทุพพลภาพ และได้รับการบริการชุมชนในระยะเวลา 6 เดือนท่ีผ่านมา
- สัดส่วนของต าบลท่ีมีบริการส าหรับผู้สูงอายุ
- ก าหนดเวลาที่ต้องมีมาตรฐานสถานบริบาล และการบริการ
- สัดส่วนของโรงพยาบาลรัฐท่ีมีจ านวนเตียง ต้ังแต่ 120 เตียงขึ้นไป มีคลินิกผู้สูงอายุ

Impact  : ผู้สูงอายุได้รับการคุ้มครองทางสังคม และผู้สูงอายุ
เข้าถึงระบบการดูแลสุขภาพ

เป้าหมายที่ 2 ผู้สูงอายุมีหลักประกันทางเศรษฐกิจ สังคม    
และสุขภาพ สามารถด ารงชีวิตได้อย่าง
เหมาะสม

กิจกรรม : พัฒนาระบบคุ้มครองทางสังคมของผู้สูงอายุ 
เช่น พัฒนาศักยภาพ อผส. ส่งเสริมมาตรฐาน
การบริบาลผู้สูงอายุ ส่งเสริมสุขภาพกาย ใจ 
และสร้างความอบอุ่นในครอบครัว พัฒนาระบบ
วิสาหกิจชุมชน ด้านการฟ้ืนฟูสภาพ ผู้สูงอายุที่พิการ
ในชุมชน

: พัฒนาระบบกลไกดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การบริหารจัดการเพ่ือการ
พัฒนางาน ด้านผู้สูงอายุ
อย่างบูรณาการระดับชาติ
และการพัฒนาบุคลากร

ด้านผู้สูงอายุ

ยุทธศาสตร์ที่ 5
การประมวล พัฒนา

และเผยแพร่องค์ความรู้
ด้านผู้สูงอายุ และติดตาม
ประเมินผลการด าเนินการ
ตามแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ

เป้าหมายที่ 2 ผู้สูงอายุมีหลักประกันทางเศรษฐกิจ สังคม และ 
สุขภาพ สามารถด ารงชีวิตไดอ้ย่างเหมาะสม

มาตรา
- การบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาด้านผู้สูงอายอุย่าง
บูรณาการระดับชาติ
- ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านผู้สูงอายุ

เป้าหมายที่ 2 ผู้สูงอายุมีหลักประกันทางเศรษฐกิจ สังคม และ 
สุขภาพ สามารถด ารงชีวิตได้อย่างเหมาะสม

กิจกรรม : ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยี การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ
: ส่งเสริมให้บุคลากรได้รบัการพัฒนาในการปฏิบัตงิานด้านผูสู้งอายุ

Impact : บุคลากรได้รับการพัฒนาศักยภาพการด าเนินงานด้านผูสู้งอายุ
มีประสิทธิภาพมากขึ้น

มาตรา
- สนับสนุนและส่งเสริมการวิจัย และพัฒนาองค์ความรูด้า้น
ผู้สูงอายุส าหรับการก าหนดนโยบายและการพัฒนาการ
บริการ หรือการด าเนินการที่เป็นประโยชน์
- ด าเนินการให้มีการติดตามประเมินผลการด าเนนิงานตาม
แผนผู้สูงอายุแห่งชาติที่มีมาตรฐานอย่างต่อเนือ่ง
- พัฒนาระบบข้อมูลทางด้านผู้สูงอายุให้ถูกต้องและ
ทันสมัยโดยมีระบบฐานข้อมูลที่ส าคัญด้านผู้สงูอายุ 
ที่ง่ายต่อการเข้าถึง

กิจกรรม : การเสริมสร้างพัฒนากลไกเครือข่ายสร้างความมั่นคงทางสังคม
เพ่ือรองรับสังคมผู้สูงอายุ โดยการพัฒนาระบบฐานข้อมูล
ผู้สูงอายุ เพ่ือเชื่อมโยง และบูรณาการฐานข้อมูล เป็นกลไก
ในการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น

Impact  : มีฐานข้อมูลด้านผู้สูงอายุที่ส าคัญ เพ่ือรองรับการขับเคลื่อนงาน  
ด้านผู้สูงอายุอย่างมีประสิทธิภาพ

ดัชนีที่ไม่ผ่าน
- ดัชนีท่ี 43 แผนผู้สูงอายุแห่งชาติฉบับที่ 2 ได้รับการปรบัและ
แปลงไปสู่การปฏิบัติตามก าหนดเวลา
- มีการด าเนินการของคณะผู้สูงอายแุห่งชาติอย่างเป็นรปูธรรม

ดัชนีที่ไม่ผ่าน
- ดัชนีท่ี 57 อายุคาดหวังท่ีอยู่ดูแลตัวเองได้ (active Life Expectancy ALE)
- ดัชนีท่ี 58 สัดส่วนอายุคาดหวังท่ียังอยู่ดูแลตัวเองได้ต่ออายุคาดหวัง

เป้าหมายที่ 2 ผู้สูงอายุมีสุขภาวะท่ีดี
กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนาระบบการดูแลสุขภาพ
จุดเน้น 1.1 พัฒนาและส่งเสริมระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ

1.2 ส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางสุขภาพ

กลยุทธ์ที่ 2 : พัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคม
จุดเน้น 2.1 พัฒนาและส่งเสริมระบบการคุ้มครองทางสังคม

2.2 ส่งเสริมสมาชิกในครอบครัวและผู้ดูแลให้มีศักยภาพ
ในการดูแลผู้สูงอายุ

แผนผู้สูงอายุแห่งชาติ 20 ปี (2545 – 2564) แผนแม่บทการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับ
สังคมผู้สูงอายุ (ปี พ.ศ. 2560 - 2564)

เป้าหมายที่ 2 ผู้สูงอายุมีสุขภาวะที่ดี
กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนาระบบการดูแลสุขภาพ
จุดเน้น 1.1 พัฒนาและส่งเสริมระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ

1.3 พัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อการด ารงชีวิต
ของผู้สูงอายุ

เป้าหมายที่ 1 ผู้สูงอายุมีความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจและสังคม

กลยุทธ์ที่ 2 : พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านผู้สูงอายุ
จุดเน้น 2.1 พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านผูสู้งอายทุี่ง่าย

ต่อการเข้าถึง และสืบค้น

แผนบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับ
สังคมคมสูงวัย

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
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ทีม่า กยผ. 14 ธ.ค. 61

มาตรการขบัเคลือ่นระเบยีบวาระแห่งชาต ิเร ือ่ง สงัคมสงูอาย ุ

คณะรัฐมนตรี มีมติ เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 ดังนี้
1. เห็นชอบในหลักการมาตรการขับเคลื่อนระเบียบวาระแห่งชาติ เร่ือง
สังคมสูงอายุและให้หน่วยงานรับผิดชอบด าเนินงานด้านผู้สูงอายุน าไปสู่
การปฏิบัติต่อไป และให้ พม. และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องรับความเห็น
ของกระทรวงต่างๆ ไปด าเนินการ
2. ให้ พม. ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องพิจารณา
ความเป็นไปได้ในการน าพื้นท่ีของโรงเรียนขนาดเล็ก ซึ่งมีนักเรียนน้อย 
และอาจถูกยุบรวมมาใช้ประโยชน์ในการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้และดูแล
ผู้สูงอายุ ของ พม. ตามความเหมาะสมในแต่ละพื้นท่ี โดยด าเนินการ
ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีท่ีเกี่ยวข้องอย่าง
เคร่งครัด

ธนัวาคม 61Time Line มกราคม 62 กมุภาพนัธ ์62 มนีาคม 62
ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน
นโยบายเตรียมความพร้อมรองรับ

สังคมสูงอายุ 
ครั้งที่ 2/2561

24 ธันวาคม 2561

เปิดตัวมาตรการฯ
วันที.่.................

ศธ.
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ข้อมูล มาตรการขับเคลื่อนระเบียบวาระแห่งชาติ เรื่อง สังคมสูงอายุ 

ประเด็นกล่าวน า รายละเอียด 

มาตรการขับเคลื่อนระเบียบวาระแห่งชาติ เรื่อง 
สังคมสูงอายุ  มีรายละเอียด ดังนี้

ประเด็นท่ี 1 : ที่มา และเหตุผลความจ าเป็น
ในการจัดท ามาตรการ

ประเด็นท่ี 2 : รายละเอียดมาตรการฯ 

ประเด็นท่ี 3 : ผลที่จะได้จากการขับเคลื่อนระเบียบ
วาระแห่งชาติ เรื่อง สังคมสูงอายุ
2562 -2564

และจากตัวเลขส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
• ปี 2564 มีผู้สูงอายุ จ านวน 13 ล้านคนเศษ 

คิดเป็น 20 เปอร์เซ็นต์   
(เป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ )

• ปี  2574 ผู้สูงอายุ จ านวน 18 ล้านคนเศษ     
คิดเป็น 28 เปอร์เซ็นต์
(เป็นสังคมผู้สูงอายุระดับสุดยอด)

ปี 2583 ผู้สูงอายุ จ านวน 20 ล้านคนเศษ 
คิดเป็น 32 เปอร์เซ็นต์
(ผู้สูงอายุมากที่สุดในอาเซียน)

แผน มาตรการ นโยบาย และกลไกการขับเคลื่อนท่ีส าคัญท่ีด าเนินการไปแล้ว ดังนี้

มติ ครม. 8 พ.ย. 2559 มีมาตรการเร่งด่วน 4 ประการ   (1) การจ้างงานผู้สูงอายุ  (2) ที่พักอาศัยส าหรับผู้สูงอายุ
(3) สินเชื่อที่อยู่อาศัยส าหรับผู้สูงอายุ (4) การบูรณาการระบบบ าเหน็จบ านาญ 

ด้านการบูรณาการงานผู้สูงอายุ 
- การบูรณาการความร่วมมือการพัฒนาคนตลอดช่วงวัย ใน 4 กระทรวง (พม., สธ.,ศธ.,มท.)
-บันทึกความร่วมมือการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ (MOU 17 หน่วยงาน)  อาทิ สสส. สป.สช. สธ. สถ. กอช.  และ   

สมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย  ขับเคลื่อนงาน 4 มิติ ได้แก่  ด้านเศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ สภาพแวดล้อมและบริการ
สาธารณะ

ด้านงบประมาณในการดูแลผู้สูงอายุ
1.เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ โดยในปี 2561 จ่ายให้ผู้สูงอายุที่มีสิทธิได้รับ จ านวน 8.3 ล้านคน   งบประมาณ 64,000 ล้านบาท
2. กองทุนผู้สูงอายุ  มีเงินทุนหมุนเวียน จ านวน 454 ล้านบาทเศษ เพื่อส่งเสริมสนับสนุน   เงินทุนประกอบอาชีพ ส าหรับผู้สูงอายุ 
และสนับสนุนการด าเนินโครงการด้านผู้สูงอายุ ทั้งนี้ รัฐบาลได้สนับสนุนให้งบประมาณอย่างต่อเนื่องทุกปี

นอกจากน้ี มติ ครม. เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560 ได้อนุมัติหลักการให้จัดสรรเงินจาก ภาษีสรรพสามิต สุรา และยาสูบ
ในอัตราร้อยละ 2 ไม่เกิน 4,000 ล้านบาทต่อปี เพื่อเพิ่มเป็นสวัสดิการกับผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย

สถานการณ์ผู้สูงอายุในประเทศไทย 
จ านวนผู้สูงอายุทั้งหมด 11.3 ล้านคน
คิดเป็นร้อยละ 17 จากประชากรทั้งหมด 
วัยต้น (60 – 69 ป)ี 57.4% 
วัยกลาง (70 – 79 ป)ี 29.0% 
วัยปลาย (80 ปีขึ้นไป) 13.6%

ประเด็นท่ี 1 : ที่มา และเหตุผลความจ าเป็น ในการจัดท ามาตรการขับเคลื่อนระเบียบวาระแห่งชาติ  

- ข้อเสนอคณะปฏิรูปประเทศด้านสังคม
- ข้อเสนอแนะ คณะกรรมาธิการสังคม กิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
- รายงานการศึกษา โครงการติดตามและประเมินผลแผนผู้สูงอายุแห่งชาติฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2545 - 2564) ระยะที่ 3

(พ.ศ. 2555 - 2559)
- ข้อสั่งการของ รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ) การประชุมขับเคลื่อนนโยบายเตรียมความพร้อมรองรับสังคม

ผู้สูงอายุ เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 ท าเนียบรัฐบาล
- มติที่ประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ ครั้งที่  3 /2561 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 กรมกิจการผู้สอูาย ุวนัท่ี 4 ธ.ค. 61 
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มาตการขับเคลื่อนระเบียบวาระแห่งชาติ เรื่อง สังคมสูงอายุ 

บทสรุป
จากการด าเนินงานที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่ารัฐบาล ได้ให้ความส าคัญกับการ

ด าเนินงาน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในทุกระดับ ทั้งนี้เพื่อให้การด าเนินงาน
ด้านผู้สูงอายุได้ขับเคลื่อนไปยังเป้าเหมายและทิศทางเดียวกัน มีการบูรณาการร่วมกันจากทุก
ภาคส่วน และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาประเทศ ยุทธศาสตร์และประเด็น
ของแผนยุทธศาสตร์ชาติ ที่กล่าวว่า “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศท่ี
พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จึงเห็นควรเสนอให้
สังคมสูงอายุให้เป็นระเบียบวาระแห่งชาติ และให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ และเกี่ยวข้อง 
ด าเนินงานด้านผู้สูงอายุ น าไปสู่การปฏิบัติต่อไป เพื่อให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีสามารถ
ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ต่อไป

6 Sustainable 4 Change
มาตรการหลักท่ี 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนทุกวัย มี 6 มาตรการย่อย

มาตรการย่อยที่ 1.1 การสร้างระบบคุ้มครองและสวัสดิการผู้สูงอายุ (พม.) 
มาตรการย่อยที่ 1.2 ส่งเสริมการมีงานท าและมีรายได้ของผู้สูงอายุ (รง.) 
มาตรการย่อยที่ 1.3 ระบบสุขภาพเพื่อรองรับสังคมสูงอายุ (สธ.) 
มาตรการย่อยที่ 1.4 ปรับสภาพแวดล้อมชุมชนและบ้านให้ปลอดภัยกับผู้สูงอายุ (มท.)
มาตรการย่อยที่ 1.5 ธนาคารเวลาส าหรับการดูแลผูสู้งอายุของประเทศไทย (พม.) 
มาตรการย่อยที่ 1.6 การสร้างความรอบรู้ให้คนรุ่นใหม่เตรียมความพร้อมในทุกมิติ (ศธ.)

มาตรการหลักท่ี 2 : การยกระดับขีดความสามารถ สู่การบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 มี 4 มาตรการย่อย
มาตรการย่อยที่ 2.1 ยกระดับความร่วมมือ เสริมสร้างพลังสังคมสูงอายุ (พม.) 
มาตรการย่อยที่ 2.2 การปรับเปลี่ยนกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ ข้อบังคับให้  เอื้อต่อการท างาน

ด้านผู้สูงอายุ (พม.) 
มาตรการย่อยที่ 2.3 ปฏิรูประบบข้อมูลเพื่อขับเคลื่อนงานด้านผู้สูงอายุอย่างมีประสิทธิภาพ (พม.)
มาตรการย่อยที่ 2.4 พลิกโฉมนวัตกรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้ าในสังคมสูงอายุ (วท.)

ผลที่จะได้จากการขับเคลื่อนระเบียบวาระแห่งชาติ เรื่อง สังคมสูงอายุ ในปี พ.ศ. 2564
- มีชุมชนต้นแบบการดูแลคุ้มครองผู้สูงอายุ 172 พื้นที่ 
- ผู้สูงอายุมีงานท าเพิ่มขึ้น 451,000 คน
- ผู้สูงอายุได้รับการดูแล  2,950,000 คน 
- ชุมชน 126 ชุมชน และบ้าน 20,345 หลัง ที่ปลอดภัยกับผู้สูงอายุ
- มีโครงการธนาคารเวลาใน 77 พื้นที่ 
- มีการขยายผลเรื่องเตรียมความพร้อมในสถาบันการศึกษา 38,406 แห่ง

บุคลากรภาครัฐที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป และสภาเด็กและเยาวชน 77 แห่ง 
- มีการปรับ พ.ร.บ. ผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 (พม.) พ.ร.บ. คณะกรรมการนโยบาย
บ าเน็จบ านาญ (กค.) และกฏกระทรววง ภายใต้ พ.ร.บ. กองทุนการออมแห่งชาติ  (กอช.)

- มีฐานข้อมูลผู้สูงอายุ  เพื่อให้ผู้สูงอายุตรวสอบสิทธิของตนเอง เจ้าหน้าที่มีเครื่องมือ
ในการให้บริการ และผู้บริหารมีข้อมูลผู้สูงอายุ เพื่อประกอบการตัดสินใจและวางแผน
- มีการออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อดูแลผู้สูงอายุ

ประเด็นท่ี 2 : รายละเอียดมาตรการฯ 
หน่วยงานระดับกระทรวง 8 กระทรวง หน่วยงาน

ระดับกรม 6 กรม กองทุนภาครัฐ 1 กองทุน 
องค์การมหาชน 1 หน่วยงาน 

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2561 -2580 (2 ยุทธศาสตร์ 4 ประเด็น)  
• ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
• ยุทธศาสตร์ด้านการส้รางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

➢ ประเด็นการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต
➢ ประเด็นเสริมสร้างให้คนไทยสุขภาวะที่ดี 
➢ ประเด็นเสริมสร้างพลังทางสังคม 
➢ ประเด็นการสร้างหลักประกันทางสังคม  

กลไกในการขับเคลื่อน 
ระดับนโยบาย : คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ (กผส.) 

: คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบายเตรียมความพร้อมรองรับสังคมผู้สูงอายุ
ระดับหน่วยงาน :  เจ้าภาพหลัก พม. สธ. วท. รง. มท. ศธ. 
ระดับจังหวัด : คณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัด 
ระดับพื้นที่  : ศพอส. รพ. สต. สถาบันการศึกษา อาสาสมัคร เครือข่าย ชมรม  กรมกิจการผู้สอูาย ุวนัท่ี 4 ธ.ค. 61 
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ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ( พ.ศ. 2561-2580)
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

ยุทธศาสตร์ 4 : ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
1. สร้างความเป็นธรรม และลดความเหล่ือมล้ าในทุกมิติ
2. กระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม เพิ่มโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามาเป็นก าลังของการพัฒนาประเทศในทุกระดับ
3. เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเองและการจัดการตนเองเพื่อสร้างสังคมคุณภาพ

ยุทธศาสตร์ 3 : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
1. คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21
2. สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต

11 การพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต (ร่าง) แผนแม่บทฯ ประเด็นการ
พัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ / กระทรวงแรงงาน
แผนย่อย ประกอบด้วย 4 แผนย่อย ดังน้ี
1. การพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์จนถงึปฐมวัย
2. การพัฒนาวัยเรียน / วัยรุ่น 
3. การพัฒนาและยกระดับศักยภาพแรงงาน 
4. การส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ
เป้าหมาย คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพได้รับการพัฒนาอย่างสมดลุ ท้ัง
ด้านร่างกาย สติปัญญาและคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้ท่ีมีความรู้และ
ทักษะในศตวรรษท่ี 21 รักการเรียนรูอ้ย่างต่อเนือ่งตลอดชีวิต
โครงการ Flagship ในช่วงระยะ 5 ปีแรก (2561-2565)
1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต และการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพและได้มาตรฐานของเดก็ปฐมวัยโดยครอบครัว ชุมชน ศูนย์
เด็กเล็ก โรงเรียน และสถานประกอบการ (สธ มท. อปท. ศธ. พม. รง.)
2. แผนงานบูรณาการการจัดการและพัฒนาการศึกษาระดับวัยเรยีน/
วัยรุ่น ในการพัฒนาทักษะความรู้ ทักษะอาชีพ ทักษะชีวิตจ าเป็นใน
อนาคต (ศ 21) (ศธ. รง. อก. วธ. พม. อปท. กก.)
3. แผนงานพัฒนา ยกระดับศักยภาพและสมรรถนะแรงงาน รวมท้ัง
การเป็นผู้ประกอบการใหม่ เพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงาน (รง. อก.)
4. แผนงานบูรณาการจัดการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงวัย 
ส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ การจ้างงานต่อเนื่องเพือ่เพิ่มโอกาสการ
ท างานของผู้สูงอายุ (รง. อก. พม. ศธ. มท.)

13 ประเด็นการเสริมสรา้งให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : กระทรวงสาธารณสุข
แผนย่อย ประกอบด้วย 4 แผนย่อย ดังน้ี
1. การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะและการป้องกันและ
ควบคุมปัจจัยเสี่ยง
2. การสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อตอ่การมสีุขภาวะที่ดีโดยใช้
ชุมชนเป็นฐาน
3. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพทท่ีทันสมัยสนับสนุนการ
สร้างสุขภาวะท่ีดี
4. การกระจายบริการสาธารณสุขอยา่งทั่วถึงและมีคุณภาพ
5. พัฒนาและสร้างระบบปรับมอืปรบัตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรค
อุบัติซ้ าท่ีเกิดการเปลี่ยนแปลงภูมอิากาศ
เป้าหมาย คนไทยมีสุขภาวะท่ีดี และมีความเป็นอยู่ท่ีดี (well -
being)
โครงการ Flagship ในช่วงระยะ 5 ปีแรก (2561-2565)
1. โครงการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสขุภาวะในระดับปฐมภูมิ 
และการพัฒนาประเด็นความรู้หลักให้ครอบคลุมประเดน็
สุขภาพท่ีส าคัญของคนทุกกลุ่มวัย (สธ. ศธ. วท. ดศ. กษ)
2. โครงการพัฒนามาตรฐานสถานท่ีท างาน เพ่ือส่งเสริมสุขภาพ 
ป้องกันโรค อุบัติเหตุและภัยอื่น ๆ (รง.)
3. โครงการปฏิรูประบบบริการสุขภาพ และความยั่งยืนทางการ
คลังครอบคลุมในทุกระดับ และระบบดูแลสุขภาพระยะยาว 
(สธ. มท. /ประมาณเดือนละ 1,800 ลฐ. ไม่รวมงบ อปท.) สธ.

15 ประเด็นการเสริมสร้างพลังทางสังคม
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ / กระทรวงมหาดไทย
แผนย่อย ประกอบด้วย 4 แผนย่อย ดังน้ี
1. การสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพมนุษย์
2. การเสริมสร้างทุนทางมนุษย์
3. การเตรียมสังคมไทยให้พร้อมท่ีจะรองรับสังคมสูงวัย
4. การเพิ่มความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งพา
ตนเองและการจัดการตนเอง
เป้าหมาย
1. เพิ่มการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการช่วยเหลอืสังคม
2. เพิ่มคุณภาพชีวิตประชากรสูงอายุทุกมิติเพื่อรองรับสังคมสูงวัย
โครงการ Flagship ในช่วงระยะ 5 ปีแรก (2561-2565)
1. การรณรงค์สร้างความเข้าใจเพื่อเตรียมความพร้อมในด้านสุขภาพ
เศรษฐกิจ สังคม สภาพแวดล้อม ก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุ (วธ. พม. ศธ. 
อปท. สช. กรมประชาสัมพันธ์ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ศูนย์
คุณธรรม (องค์การมหาชน) หน่วยงานท่ีมีสถานศึกษาในสังกัด)
2. การเตรียมความพร้อมของประชากรไทยเพื่อสู่วัยสูงอายุอย่างมี
คุณภาพ (วธ. กสทช. กปส. ศธ. กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและ
สร้างสรรค์ สสส. สถาบันอุดมศึกษา)
3. การพัฒนาสภาพแวดล้อม และนวัตกรรมเพื่อคนสูงวัย (สวทน. 
สวทช. ศธ. พม. สธ. วช. สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา)
4. การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและองค์กรชุมชน (พอช.)
5. การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของประชาชน (ส านักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล มท. กค.)

17. การสร้างหลักประกันทางสังคม
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : กระทรวงแรงงาน / กระทรวงการคลัง / 
กระทรวงสาธารณสุข
แผนย่อย ประกอบด้วย 5 แผนย่อย ดังน้ี
1. นโยบายและกลไกคุ้มครองแรงงาน
2. ระบบสวัสดิการและหลักประกันทางเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ
3. กลไกเพื่อสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาและความร่วมมือเพื่อ
ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษาในระดับพื้นท่ี
4. มาตรการแบบเจาะจงกลุม่เป้าหมายเพ่ือแก้ปญัหาเฉพาะกลุ่ม
5. ระบบและกลไกการคุ้มครองผู้บรโิภค
เป้าหมาย 
1. เพิ่มหลักประกันทางสังคมและสวัสดิการสังคม ให้มีความเหมาะสม
และครอบคลุม
2. ลดความเหลื่อมล้ าในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ
3. ผู้บริโภคได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรมและมีประสิทธิภาพ
โครงการ Flagship ในช่วงระยะ 5 ปีแรก (2561-2565)
1. การส่งเสริมหลกัประกันสวัสดิการส าหรบัแรงงานนอกระบบ 
(กค. สปส.) 
2. การส่งเสริมการเข้าถึงสวัสดิการสังคมขั้นพ้ืนฐานให้ครอบครัว
ประชากรทุกกลุ่ม (กค. พม. มท.)
3. การพัฒนาระบบข้อมูลและเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการจดั
สวัสดิการ (พม. กค. สปส. สปสช. ส านักงานพัฒนารัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน))
4. การเพิ่มโอกาสของเดก็ด้อยโอกาสในการเขา้ถึงการศึกษาท่ีมี
คุณภาพ (กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา)
5. การพัฒนาระบบและกลไกในการใหค้วามช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมาย
ท่ีต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ (พม.)
6. แผนงาน พัฒนาระบบข้อมลูเพื่อการคุ้มครองผูบ้รโิภค (สคบ.)

มาตรการขับเคลื่อนระเบียบวาระแห่งชาติ เรื่อง สังคมสูงอายุ
มาตรการหลักท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนทุกวัย (6S)   มาตรการหลักท่ี 2 การสร้างความรอบรู้ให้คนรุ่นใหม่เตรียมความพร้อมในทุกมิติ (4C)

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
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ผลท่ีจะได้จากการขับเคลื่อนระเบียบวาระแห่งชาติ เรื่อง สังคมสูงอายุ 2562 -2564  

ปี 2562 : 48 พื้นที่   

ปี 2564  : 108 พื้นที่   

ปี 2563 : 60 พื้นที่   

รวม  172 พื้นท่ี 

การสร้างระบบคุ้มครอง
และสวัสดิการผู้สูงอายุ (พม.) 

S1
ปี 2562 : ผู้สูงอายุมีงานท า 100,000 คน 

ปี 2564 : ผู้สูงอายุมีงานท า 195,000 คน 

ปี 2563 : ผู้สูงอายุมีงานท า 156,000 คน 

รวม ผู้สูงอายุมีงานท า 451,000 คน

S2 ส่งเสริมการมีงานท าและมีรายได้ของ
ผู้สูงอายุ (รง.) 

ปี 2562 : ผู้สูงอายุ 550,000 คน 

ปี 2564 : ผู้สูงอายุ 1,500,000 คน 

ปี 2563 : ผู้สูงอายุ 900,000 คน 

ผู้สูงอายุได้รับการดแูล  2,950,000 คน 

S3 ระบบสุขภาพเพื่อรองรับ
สังคมสูงอายุ (สธ.)

ปี 2562 : 20 ชุมชน / 5,957 หลัง 

ปี 2564 : 64 ชุมชน / 7,227 หลัง 

ปี 2563 : 42 ชุมชน / 7,161 หลัง 

รวม  126 ชุมชน / 20,345 หลัง 

S4 ปรับสภาพแวดล้อมชุมชนและบ้าน
ให้ปลอดภัยกับผู้สูงอายุ (มท.)

ปี 2562 : 42 พื้นที่ 

ปี 2564 :

ปี 2563 :

รวม 77 พื้นท่ี 

ธนาคารเวลาส าหรับการดูแลผู้สูงอายุ
ของประเทศไทย (พม.)S5

ปี 2562

ปี 2564 

ปี 2563
- สถาบันการศึกษา 38,406 แห่ง 
- บุคลากรภาครัฐที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป 
- สภาเด็กและเยาวชน 77 แห่ง    

การสร้างความรอบรู้ให้คนรุ่นใหม่
เตรียมความพร้อมในทุกมิติ (ศธ.)S6

ปี 2562 

ปี 2563

C2

ปี 2564

การปรับเปลี่ยนกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ 
ข้อบังคับให้เอ้ือต่อการท างานด้านผู้สูงอายุ (พม.)

ปี 2562 :

ปี 2563 : หน่วยงานภายนอกใช้บริการฐานข้อมูล

C3

ปี 2564 : พัฒนาฐานข้อมูลอย่างต่อเนื่อง 

ปฏิรูประบบข้อมูลเพื่อขับเคลื่อนงาน
ด้านผู้สูงอายุอย่างมีประสิทธิภาพ (พม.)

ปี 2562 : ออกแบบผลิตภัณฑ์เพ่ือดูแล
ผู้สูงอายุน าไปใช้ในศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ

ปี 2563 : ติดตั้งและทดสอบการใช้ผลิตภัณฑ์ 
พร้อมอบรมผู้ใช้งาน

C4

ปี 2564 : สรุปและติดตามผลการใช้งาน 

พลิกโฉมนวัตกรรมเพื่อลดความ
เหลื่อมล้ าในสังคมสูงอายุ (วท.)

ขยายผลและสร้างความ
เข้มแข็ง 77 พื้นที่ 

ผู้สูงอายุได้รับการดูแล  
2,950,000 คน 

ผู้สูงอายุมีงานท า 451,000 คน

ชุมชนต้นแบบการดูแล
คุ้มครองผู้สูงอายุ 172 พื้นที่ 

126 ชุมชน และบ้าน 
20,345 หลัง ที่ปลอดภัย
กับผู้สูงอายุ

ธนาคารเวลา 77 พื้นที่ 

มีการขยายผลเรื่องเตรียมความพร้อม   
- สถาบันการศึกษา 38,406 แห่ง 
- บุคลากรภาครัฐที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป 
- สภาเด็กและเยาวชน 77 แห่ง 

- พ.ร.บ. ผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 (พม.)
- พ.ร.บ. คณะกรรมการนโยบาย
บ าเน็จบ านาญ (กค.)
- กฏกระทรววง ภายใต้ พ.ร.บ. 
กองทุนการออมแห่งชาติ  (กอช.)

ปี 2562 : ผลักดันให้เป็นระเบียบ                   
วาระแห่งชาติ 

ปี 2563

C1

ปี 2564

ยกระดับความร่วมมือ 
เสริมสร้างพลังสังคมสูงอายุ (พม.) 

ติดตามผลทุกเดือน 

ประเมินผลการด าเนินงาน

มีฐานข้อมูลผู้สูงอายุ 4 ด้าน 
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ผู้สูงอายุมีที่อยู่อาศัย
สภาพแวดล้อม  และสถานที่

สาธารณะที่เอื้อต่อการด ารงชีวิต

แผนบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ

แนวทางการขับเคลื่อน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ผลที่เกิดขึ้น  

ประชากรมีการเตรียม     
ความพร้อมรองรับสังคม

ผู้สูงอายุทุกมิติ

มีระบบดูแลสุขภาพและคุ้มครอง
ทางสังคมส าหรับผู้สูงอายุ

ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
และประชากรมีการเตรียม   

ความพร้อมรองรับสังคมผู้สูงอายุ

ที่มา

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562กรมกิจการผู้สูงอายุได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพ
รับผิดชอบแผนงานบูรณาการการสร้างความเสมอภาค

เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ

ค าสั่ง
แผนฯ

ปี 2561

ค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรี ที่ 249/2559
ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2559
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการจัดท างบประมาณในลักษณะ
บูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะที่ 3.1
- การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย

- การสร้างความเสมอภาคเพ่ือรองรับ
สังคมผู้สูงอายุ

ค าสั่ง
แผนฯ

ปี 2562

ค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรี ที่ 269/2560
ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2560
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการจัดท างบประมาณใน
ลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
คณะที่ 3.1
- การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
- การสร้างความเสมอภาคเพ่ือรองรับสังคมผู้สูงอายุ

ค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรี ที่ 337/2560
ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2560
เรื่อง ปรับปรุงองค์ประกอบและอ านาจหน้าที่คณะกรรมการ
พิจารณาการจัดท างบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะที่ 5.1
- การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
- การสร้างความเสมอภาคเพ่ือรองรับสังคมผู้สูงอายุ

ค าสั่ง
แผนฯ

ปี 2560

ค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรี ที่ 339/2558
ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการจัดท างบประมาณในลักษณะ
บูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 คณะที่ 4.3
- การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง
- การสร้างความเสมอภาคเพ่ือรองรับสังคมผู้สูงอายุ

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์
ประธานกรรมการ

พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย
ประธานกรรมการ

พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย
ประธานกรรมการ

พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ
ประธานกรรมการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

1,041.3795 ล้านบาท
15 โครงการ

เป้าหมายที่ 1 :
การสร้างความมั่นคงและ
การลดความเหล่ือมล้ าทาง
เศรษฐกิจและสังคม
งบประมาณ 695.1693 ลบ.
(66.75%)

เป้าหมายที่ 2 : การพัฒนาระบบ
การดูแลผู้สูงอายุระยะยาว
งบประมาณ 228.3328 ลบ.
(21.96%)

เป้าหมายที่ 3 :
การสร้างสภาพแวดล้อม
ท่ีเอื้อต่อการด ารงชีวิตในสังคม
สูงวัย
งบประมาณ 117.8774 ลบ.
(11.32%) 

1,150.1842 ล้านบาท
37 โครงการ

เป้าหมายที่ 1 :
ผู้สูงอายุมีความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจและสังคม 
งบประมาณ 595.6203 ลบ.
(51.78%) 

เป้าหมายที่ 2 :
ผู้สูงอายุมีสุขภาวะท่ีดี
งบประมาณ 451.8812 ลบ.
(39.29%)

เป้าหมายที่ 3 :
สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อ
ต่อการด ารงชีวิตของคนทุกกลุ่ม
เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ  
งบประมาณ 102.6287 ลบ.
(8.93%) 

5 กระทรวง 1 กองทุน
5 กระทรวง 1 กองทุน 

10 มหาวิทยาลัย

847.9489 ล้านบาท
22 โครงการ

เป้าหมายที่ 1 :
ผู้สู งอายุและประชากรก่อนวัย
สูงอายุมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
และสังคม
งบประมาณ 314.2746 ลบ.
(37.06%)

เป้าหมายที่ 2 :
สภาพแวดล้อม และนวตักรรมที่
เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี เพื่อ
รองรบัสงัคมผูส้งูอายุ
งบประมาณ 533.6743 ลบ.
(62.94%)

4 กระทรวง 1 หน่วยงาน 

1 กองทุน 1 มหาวิทยาลัย

มีเทคโนโลยีและนวัตกรรม
รองรับสังคมผู้สูงอายุ และ
ผู้สูงอายุสามารถเข้าถึง

เทคโนโลยีและนวตักรรมที่
เหมาะสม
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10. โครงการตามแผนปฏิบัติการมาตรการขับเคลือ่นระเบียบวาระแห่งชาติ เรื่อง สังคมสูงอายุ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564
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โครงการตามแผนปฏิบัติการมาตรการขับเคลื่อนระเบียบวาระแห่งชาติ เรื่อง สังคมสูงอายุ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564

ตัวชี้วัดเป้าหมายท่ี 1. ประชากรก่อนวัยสูงอายุมีการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุทุกมิติ จ านวน 7,700,000 คน 

(18.93% ประชากรอายุ 18 - 59 ปี) (ที่มา : ส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง พ.ศ. 2560
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กิจกรรมหลัก
1. ส่งเสริมประชากรอายุ 18 - 59 ปี มีความรู้ด้านการเตรียมความพร้อม
ในทุกมิติ
2. ผลักดันให้มีหลักสูตรการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่วัยสูงอายุ ใน
สถานศึกษาทุกระดับ
3. ส่งเสริมความรู้ เร่ืองวงจรชีวิต กระบวนการสูงวัย
4. ส่งเสริมสื่อสร้างสรรค์เพื่อสร้างความตระหนักในการเตรียมความพร้อม
เพ่ือวัยสูงอายุท่ีมั่นคง
5. เช่ือมพลังคนสามวัย (เยาวชนคนรุ่นใหม่ วัยท างาน และผู้สูงอายุ)ให้
เป็นก าลังขับเคลื่อนการพัฒนาสังคม 

ต้นน้ า

37

แนวทาง : 1.1 สร้างความรอบรู้ให้คนรุ่นใหม่เตรียมความพร้อมในทุกมิติ

(เจ้าภาพ : กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมกิจการผู้สูงอายุ)

เป้าหมายที่ 1 ประชากรก่อนวัยสูงอายุมีการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุทุกมิต ิ
เจ้าภาพ : กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ (กรมกิจการผู้สูงอายุ)

ตัวชี้วัดแนวทาง 1.1.1 ประชากรอายุ 18 - 59 ปี มีทัศนคติเชิงบวกต่อผู้สูงอายุ จ านวน 7,700,000 คน

•(เจ้าภาพ : ศธ โดย กศน.) 

Project Based : 1. โครงการส่งเสริมความรู้ด้านการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่วัยสูงอายุอย่างมั่นคงและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

โครงการตามแผนปฏิบัติการมาตรการขับเคลื่อนระเบียบวาระแห่งชาติฯ
1. โครงการพัฒนาหลักสูตรการเตรียมความพร้อมเพ่ือเข้าสู่วัยสูงอายุอย่างมีคุณภาพ 

(ศธ.)
2. โครงการอบรมเตรียมความพร้อมก่อนวัยเกษียณในหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และ
องค์กรอื่นๆ
3. การจัดกิจกรรมเสริมการเรียนรู้ในสถานศึกษา (10 ลบ. : ศธ.)
4 . ส่งเสริมให้ก าลังคนภาครัฐให้มีจิตส านักส าหรับการมีส่วนร่วมในสังคม 

(ส านักงาน ก.พ.)
5. โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งของสภาเด็กและเยาวชน (ดย.)
6. ส่งเสริมพัฒนาชมรมผู้สูงอายุคุณภาพผ่านกลไกองค์กรชุมชนและศาสนา (140 ลบ. : 
กรมอนามัย : ร้อยละ 40

กลางน้ า
กิจกรรมหลัก
1. สร้างคนรุ่นใหม่หัวใจกตัญญู และ Yong Smart Security / 
สร้างแรงจูงใจในองค์กร และสถานศึกษา
2. เสริมสร้างและพัฒนาผู้น าการเปลีย่นแปลงสามวัยในท้องถิ่น / 
กลไกเครือข่ายมีกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคม
สูงอายุ / เสริมสร้างและพัฒนาผูน้ าการเปลี่ยนแปลงสามวัยใน
ท้องถิ่น

โครงการตามแผนปฏิบัติการมาตรการขับเคลื่อนระเบียบวาระแห่งชาติฯ
1. โครงการสื่อสารเพ่ือสร้างการรับรู้และความเข้าใจให้แก่ผู้รับผิดชอบทุกระดับ 
(10 ลบ. ศธ. : ร้อยละ 30)
2. โครงการสร้างองค์ความรู้ในแต่ละมิติให้แก่บุคลากรทางการศึกษาและการ
ออกแบบการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมกับเนื้อหาและช่วงวัยของกลุ่มเป้าหมาย      
(2 ลบ. : ศธ : 8 เรื่อง)
3. การสร้างความรอบรู้ให้ประชาชนตระหนักและเตรียมความพร้อมในทุกมิติ (5 
ลบ. : กรมประชาสัมพันธ์ และกศน.)
4. การส่งเสริมการเตรียมความพร้อมสู่วัยสูงอายุ (ผส.)
5. พัฒนาก าลังคนภาครัฐให้มีความรู้ความเข้าใจ ทักษะ และทัศนคติ เพ่ือการเป็น
ประชาชนสูงอายุที่มีศักยภาพ (กพ. กรมสุขภาพจิต กรมการแพทย)์
6. โครงการพัฒนาเครือข่ายเตรียมความพร้อมในสถานศึกษา หน่วยงานราชการ 
รัฐวิสาหกิจ บริษัทเอกชน และองค์กรอิสระ

ปลายน้ า

กิจกรรมหลัก
1. ก าหนดมาตรการเพื่อกระตุ้นสังคมกตัญญู / 
สร้างเสริมสมดุลชีวิตการท างานและชีวิต
ครอบครัวของคนวัยท างานด้วยนโยบาย
สวัสดิการสังคม
2. เครือข่ายมีความเข้มแข็ง สามารถขับเคลื่อน
กิจกรรม/โครงการได้อย่างยั่งยืน / จัดตั้ง
กองทุนพัฒนาผู้น าการเปลี่ยนแปลง / พัฒนา
ต้นแบบเวทีกลางเพื่อรวมพลังสร้างสรรค์สังคม

โครงการตามแผนปฏิบัติการมาตรการ
ขับเคลื่อนระเบียบวาระแห่งชาติฯ
1. พัฒนาก าลังคนภาครัฐให้ตระหนักถึง
ความสดุลของชีวิตส่วนตัวกับการ
ท างาน (Work - Life Balance) 
(ส านักงาน ก.พ. และ สธ.)
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โครงการตามแผนปฏิบัติการมาตรการขับเคลื่อนระเบียบวาระแห่งชาติ เรื่อง สังคมสูงอายุ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564

ตัวชี้วัดเป้าหมายท่ี 1. ประชากรก่อนวัยสูงอายุมีการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุทุกมิติ จ านวน 7,700,000 คน 

(18.93% ประชากรอายุ 18 - 59 ปี) (ที่มา : ส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง พ.ศ. 2560
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กิจกรรมหลัก
ส่งเสริมให้เกิดความตระหนักในการดูแลสุขภาพ / 
วางแผนก าลังคนด้านสุขภาพและสังคมเพื่อรองรับ
สังคมสูงอายุ / พัฒนาก าลังคนและศักยภาพของ     
ทีมเวชศาสตร์ครอบครัว

ต้นน้ า

38

แนวทาง : 1.1 สร้างความรอบรู้ให้คนรุ่นใหม่เตรียมความพร้อมในทุกมิติ

(เจ้าภาพ : กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมกิจการผู้สูงอายุ)

เป้าหมายที่ 1 ประชากรก่อนวัยสูงอายุมีการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุทุกมิต ิ
เจ้าภาพ : กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ (กรมกิจการผู้สูงอายุ)

ตัวชี้วัดแนวทาง 1.2.1 ประชากรก่อนวัยสูงอายุ (อายุ 45 - 59 ปี) มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ 
จ านวน 5,000,00 คน (เจ้าภาพ : สธ.) 

Project Based : 2. โครงการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาวะในระดับปฐมภูมิเพื่อคนทุกวัย

โครงการตามแผนปฏิบัติการมาตรการขับเคลื่อนระเบียบวาระ
แห่งชาติฯ
1. การส่งเสริมให้มีความรอบรู้ทางด้านสุขภาพ (60 ลบ. : กรม
อนามัย : ร้อยละ 70)
2. ส่งเสริมสุขภาพป้องกันการเจ็บป่วย และการดูแลตนเองเบื้องต้น 
ทั้งสุขภาพกาย และสุขภาพจิต (กรมอนามัย)
3. ส่งเสริมพัฒนาวัด/ศาสนสถานให้เป็นวัดรอบรู้ด้านสุขภาพ 

(15 ลบ. : กรมประชาสัมพันธ์ และกศน. : ร้อยละ 60)

กลางน้ า

กิจกรรมหลัก
พัฒนาทักษะกาย ใจ และส่งเสริมพฤติกรรม
สุขภาพที่ดี

โครงการตามแผนปฏิบัติการมาตรการขับเคลื่อนระเบียบวาระ
แห่งชาติฯ
1. การส่งเสริมให้มีการประเมินคัดกรองสุขภาพเบื้องต้นและ
เตรียมความพร้อมสู่วัยสูงอาย ุ

(100 ลบ. : กรมอนามัย : ร้อยละ 20)
2. การสนับสนุนส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ พัฒนาทักษะ กาย ใจ ในกลุ่มเสี่ยง (100 ลบ. 
: กรมอนามัย : ร้อยละ 7)

ปลายน้ า

กิจกรรมหลัก
สนับสนุนให้เกิดการดูแลสุขภาพ
ของตนเอง โดยครอบครัว ชุมชน 
และท้องถิ่น แบบมีส่วนร่วมอย่าง
ยั่งยืน

-

โครงการตามแผนปฏิบัติการมาตรการ
ขับเคลื่อนระเบียบวาระแห่งชาติฯ
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โครงการตามแผนปฏิบัติการมาตรการขับเคลื่อนระเบียบวาระแห่งชาติ เรื่อง สังคมสูงอายุ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564

ตัวชี้วัดเป้าหมายท่ี 1. ประชากรก่อนวัยสูงอายุมีการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุทุกมิติ จ านวน 7,700,000 คน 

(18.93% ประชากรอายุ 18 - 59 ปี) (ที่มา : ส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง พ.ศ. 2560
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กิจกรรมหลัก
การส่งเสริมและสร้างวินัยทางการออม

ต้นน้ า

39

แนวทาง : 1.1 สร้างความรอบรู้ให้คนรุ่นใหม่เตรียมความพร้อมในทุกมิติ

(เจ้าภาพ : กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมกิจการผู้สูงอายุ)

เป้าหมายที่ 1 ประชากรก่อนวัยสูงอายุมีการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุทุกมิต ิ
เจ้าภาพ : กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ (กรมกิจการผู้สูงอายุ)

ตัวชี้วัดแนวทาง 1.3.1 ประชากรก่อนวัยสูงอายุมีการออมเพื่อเป็นหลักประกนัยามสูงวัย 
จ านวน 1,400,000 คน (เจ้าภาพ : กค. โดย กอช.) 

Project Based : 3. โครงการส่งเสริมให้คนไทยรู้จักออมเพื่อให้มีหลักประกันทีม่ั่นคงตลอดช่วงชีวิต

โครงการตามแผนปฏิบัติการมาตรการขับเคลื่อนระเบียบวาระ
แห่งชาติฯ
1. ส่งเสริมและสร้างวินัยการออมให้ก าลังคนภาครัฐ 

(ส านักงาน ก.พ. และ กบข.)
2. สมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติมีจ านวน......คน (สะสม)
3. กองทุนสวัสดิการชุมชน ต าบล/เมือง มีจ านวน......กองทุน 

(รวมจ านวน....คน)
4. สมาชิกธนาคารต้นไม้จ านวน...คน

กลางน้ า

กิจกรรมหลัก
การพัฒนาต้นแบบการประกันชีวิตเพื่อรองรับ
สังคมสูงอายุในรูปแบบของการออมและการ
ประกันการดูแลระยะยาว

โครงการตามแผนปฏิบัติการมาตรการขับเคลื่อนระเบียบวาระ
แห่งชาติฯ

-

ปลายน้ า

กิจกรรมหลัก
ส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจให้เกิด
การลงทุนระยะยาว

โครงการตามแผนปฏิบัติการมาตรการ
ขับเคลื่อนระเบียบวาระแห่งชาติฯ

-
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โครงการตามแผนปฏิบัติการมาตรการขับเคลื่อนระเบียบวาระแห่งชาติ เรื่อง สังคมสูงอายุ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564

ตัวชี้วัดเป้าหมายท่ี 1. ประชากรก่อนวัยสูงอายุมีการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุทุกมิติ จ านวน 7,700,000 คน 

(18.93% ประชากรอายุ 18 - 59 ปี) (ที่มา : ส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง พ.ศ. 2560
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กิจกรรมหลัก
การจัดท าฐานข้อมูลนวัตกรรมและเทคโนโลยี
เพื่ออนาคตสังคมสูงวัย

ต้นน้ า

40

แนวทาง : 1.2 พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อเตรียมความพร้อมสู่สงัคมสงูวัย
(เจ้าภาพ : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

เป้าหมายที่ 1 ประชากรก่อนวัยสูงอายุมีการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุทุกมิต ิ
เจ้าภาพ : กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ (กรมกิจการผู้สูงอายุ)

ตัวช้ีวัดแนวทาง 1.2.1 มีนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ที่น าไปใช้เพ่ือเตรียมความพร้อมสู่สังคมสูงวัย จ านวน 25 เร่ือง

(เจ้าภาพ : กว. โดย สวทช.) 

Project Based : 4. โครงการยกระดับนวัตกรรมและเทคโนโลยีสู่อนาคตสังคมสูงอายุ

โครงการตามแผนปฏิบัติการมาตรการขับเคลื่อนระเบียบวาระ
แห่งชาติฯ

1. โครงการจัดท าฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการ
ส าหรับผู้สูงอายุ (1 ฐานข้อมูล : วท.)

กลางน้ า

กิจกรรมหลัก
การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อเตรียม
ความพร้อมสู่สังคมสูงวัย

โครงการตามแผนปฏิบัติการมาตรการขับเคลื่อนระเบียบวาระ
แห่งชาติฯ
1. โครงการการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมส าหรับ
ผู้สูงอายุ (10 ลบ. : วท.)
2. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการดูแลผู้สูงอายุใน ศพส. 12 
แห่ง (120 ลบ. : วท.)
3. โครงการการจัดการความรู้และพัฒนารูปแบบนวัตกรรมเพื่อ
การขับเคลื่อนทางสังคมรองรับสงัคมสูงวัย (5. ลบ. : วท.)

ปลายน้ า

กิจกรรมหลัก
การประยุกต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อ
เตรียมความพร้อมสู่สังคมสูงวัย
อย่างมีคุณภาพ

โครงการตามแผนปฏิบัติการมาตรการ
ขับเคลื่อนระเบียบวาระแห่งชาติฯ

-
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โครงการตามแผนปฏิบัติการมาตรการขับเคลื่อนระเบียบวาระแห่งชาติ เรื่อง สังคมสูงอายุ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564

ตัวชี้วัดเป้าหมายที่ 2.1 ผู้สูงอายุมีงานท าตามความต้องการ มีรายได้ และมีเงินออม 
จ านวน 206,000 คน
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กิจกรรมหลัก
1. ปรับปรุงกฏหมายที่เกี่ยวข้อง และจัดท าหลักสูตรการพัฒนา
ทักษะในการประกอบอาชีพผู้สูงอายุ
2. ส่งเสริมการถ่ายทอดภูมิปัญญาผูสู้งอายุ / การรวมกลุ่มของ
ผู้สูงอายุในการประกอบอาชีพ และสนับสนุนองค์ความรู้ในการ
ประกอบอาชีพอิสระ 
3. ส่งเสริมความรู้ด้านการออมเงินเพื่ออนาคตให้กับผู้สูงอายุ

ต้นน้ า
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แนวทาง : 2.1.1 เสริมสร้างทักษะด้านอาชีพ การด ารงชีวิตอย่างมั่นคง 
และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง (เจ้าภาพ : กระทรวงแรงงาน

เป้าหมายที่ 2 ผู้สูงอายุมีหลักประกันทางเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ สามารถด ารงชีวิตได้อย่างเหมาะสม
เจ้าภาพ : กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ (กรมกิจการผู้สูงอายุ)

ตัวชี้วัดแนวทาง 2.1.1.1 ผู้สูงอายุมีรายได้ และมีงานท าตามศักยภาพ จ านวน 35,467 คน
(เจ้าภาพ : กระทรวงแรงงาน)

Project Based : 1. โครงการสร้างอาชีพ สร้างผลิตภัณฑ์ สร้างการออมในผู้สูงวัย ร่วมพัฒนาเศรษฐกิจไทยยั่งยืน

โครงการตามแผนปฏิบัติการมาตรการขับเคลื่อนระเบียบวาระ
แห่งชาติฯ
1. การก าหนดอัตราค่าจ้างรายชั่วโมงส าหรับลูกจ้างผู้สูงอายุ และยกร่าง
ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องส าหรับการจ้างานผู้สูงอายุ (รง.)
2. พัฒนาก าลังคนภาครัฐท่ีจะเกษียณอายุและมีความประสงค์จะท างาน
ต่อไปให้มีความรู้ ทักษะ สมรรถนะและทัศนคติต่องานใหม่ท่ีจะปฏิบัติ (ก.พ.)
4. ส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาอาชีพคนพิการ (4,500 คน : 16.2746 ลบ.) 
(พก)
5.. ส่งเสริมความรู้และพัฒนาอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง (9.3602 ลบ.) 
(พส.)

กลางน้ า
กิจกรรมหลัก
1. สนับสนุนมาตรการจูงใจทางการเงินและการคลังให้
ผู้ประกอบการมีการจ้างงานที่เหมาะสมส าหรับ
ผู้สูงอายุ
2. ส่งเสริมและสร้างผลิตภัณฑ์ที่เป็นแบรนด์ของ
ผู้สูงอายุ
3. ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุรักการออม โดยออกมาตรการ
จูงใจ

โครงการตามแผนปฏิบัติการมาตรการขับเคลื่อนระเบียบวาระ
แห่งชาติฯ

1. โครงการส่งเสริมความร่วมมือประชารัฐเพื่อการ
พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ (250 องค์กร : 6 ลบ.) (ผส.)

ปลายน้ า
กิจกรรมหลัก
1. ส่งเสริมให้มีการจ้างงานผู้สูงอายุอย่าง
ต่อเนื่อง
2. ยกระดับผลิตภัณฑ์สินค้าที่เป็นแบรนด์
ของผู้สูงอายุเพื่อเข้าตลาดสากล
3. ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีการออมเงิน เพื่อ
ความมั่นคงในชีวิตอย่างต่อเนื่อง

โครงการตามแผนปฏิบัติการมาตรการ
ขับเคลื่อนระเบียบวาระแห่งชาติฯ

-
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โครงการตามแผนปฏิบัติการมาตรการขับเคลื่อนระเบียบวาระแห่งชาติ เรื่อง สังคมสูงอายุ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564

ตัวชี้วัดเป้าหมายที่ 2.1 ผู้สูงอายุมีงานท าตามความต้องการ มีรายได้ และมีเงินออม 
จ านวน 206,000 คน
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กิจกรรมหลัก
ส่งเสริมและพัฒนาทักษะการด ารงชีวิตให้แก่
ผู้สูงอายุ

ต้นน้ า
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แนวทาง : 2.1.1 เสริมสร้างทักษะด้านอาชีพ การด ารงชีวิตอย่างมั่นคง 
และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง (เจ้าภาพ : กระทรวงแรงงาน

เป้าหมายที่ 2 ผู้สูงอายุมีหลักประกันทางเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ สามารถด ารงชีวิตได้อย่างเหมาะสม
เจ้าภาพ : กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ (กรมกิจการผู้สูงอายุ)

ตัวชี้วัดแนวทาง 2.1.1.2 ผู้สูงอายุได้รับการเสริมสร้างทักษะ และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
จ านวน 50,000 คน (เจ้าภาพ : พม. โดย ผส.)

Project Based : 2. โครงการผู้สูงอายุไทยใส่ใจการเรียนรู้

โครงการตามแผนปฏิบัติการมาตรการขับเคลื่อนระเบียบวาระ
แห่งชาติฯ

-

กลางน้ า
กิจกรรมหลัก
ส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่ม ร่วมกันพัฒนาทักษะ และ
เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน

โครงการตามแผนปฏิบัติการมาตรการขับเคลื่อนระเบียบวาระ
แห่งชาติฯ

-

ปลายน้ า
กิจกรรมหลัก
ส่งเสริมให้เกิดกลุ่มผู้น าการเปลี่ยนแปลงใน
ผู้สูงอายุ มุ่งสู่การพัฒนาสังคม

โครงการตามแผนปฏิบัติการมาตรการ
ขับเคลื่อนระเบียบวาระแห่งชาติฯ

-
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โครงการตามแผนปฏิบัติการมาตรการขับเคลื่อนระเบียบวาระแห่งชาติ เรื่อง สังคมสูงอายุ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564

ตัวชี้วัดเป้าหมายที่ 2.2 ผู้สูงอายุเข้าถึงสิทธิ การคุ้มครองทางสังคม และระบบการดูแลสุขภาพ 
จ านวน 1,183,250 คน
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กิจกรรมหลัก
พัฒนาระบบคุ้มครอง และพิทักษ์สิทธิ์ผู้สูงอายุ ในสังคม
เมือง และสังคมชนบท / อบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุอย่างมี
ประสิทธิภาพ

ต้นน้ า
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แนวทาง : 2.2.1 พัฒนาระบบ กลไกการคุ้มครองทางสังคม นวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแล
สุขภาพของผู้สูงอายุ (เจ้าภาพ : กระทรวงสาธารณสุข)

เป้าหมายที่ 2 ผู้สูงอายุมีหลักประกันทางเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ สามารถด ารงชีวิตได้อย่างเหมาะสม
เจ้าภาพ : กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ (กรมกิจการผู้สูงอายุ)

ตัวชี้วัดแนวทาง 2.2.1.1 ผู้สูงอายุที่ได้รับการคุ้มครองทางสังคม จ านวน 33,250 คน
(เจ้าภาพ : พม. โดย ผส.)

Project Based : 3. โครงการสร้างสังคมแห่งความห่วงใย คุ้มครอง ใส่ใจผู้สูงอายุ

โครงการตามแผนปฏิบัติการมาตรการขับเคลื่อน
ระเบียบวาระแห่งชาติฯ
1. โครงการเสริมสร้างศักยภาพครอบครัวเพื่อป้องกัน
และแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว (สค.)
2. โครงการระบบคุ้มครองพิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุ (10 ลบ. 
: ผส. : 48 พื้นท่ี)

กลางน้ า
กิจกรรมหลัก
การบริหารจัดการด้านการดูแลผู้สูงอายุให้เป็นไปตาม
มาตรฐาน / สร้างต้นแบบการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ 
ผู้สูงอายุในสังคมเมือง และสังคมชนบท / สร้างการมี
ส่วนร่วมในการลดการกระท าความรุนแรงและละเมิด
สิทธิ์

โครงการตามแผนปฏิบัติการมาตรการขับเคลื่อน
ระเบียบวาระแห่งชาติฯ
1. โครงการขับเคลื่อนมาตรฐานการดูแลผู้สูงอายุ
ไปสู่การปฏิบัติ (สบส. : ร้อยละ 100)

ปลายน้ า
กิจกรรมหลัก
ส่งเสริมกลไกระดับครอบครัว ชุมชน เพื่อ
คุ้มครองดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ตามล าพัง และ
ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง / ส่งเสริมให้ทุกภาค
ส่วนร่วมลดความรุนแรง / ละเมิดสิทธิ
ผู้สูงอายุ / สูงวัยจิตอาสาร่วมพัฒนาสังคม

โครงการตามแผนปฏิบัติการมาตรการขับเคลื่อน
ระเบียบวาระแห่งชาติฯ

1. เสริมพลังจิตอาสาร่วมพัฒนารูปแบบการ
ดูแลผู้สูงอายุในชุมชนผ่านธนาคารเวลา 
(ผส.)
2. โครงการเสริมสร้างกระบวนการคุ้มครอง
สวัสดิภาพบุคคลในครอบครัว (สค.)
3. โครงการส่งเสริมสัมพันธภาพครอบครัว 
(รร.ครอบครัว) (สค.)
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โครงการตามแผนปฏิบัติการมาตรการขับเคลื่อนระเบียบวาระแห่งชาติ เรื่อง สังคมสูงอายุ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564

ตัวชี้วัดเป้าหมายที่ 2.2 ผู้สูงอายุเข้าถึงสิทธิ การคุ้มครองทางสังคม และระบบการดูแลสุขภาพ 
จ านวน 1,183,250 คน
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กิจกรรมหลัก
การพัฒนาระบบดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ

ต้นน้ า
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แนวทาง : 2.2.1 พัฒนาระบบ กลไกการคุ้มครองทางสังคม นวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแล
สุขภาพของผู้สูงอายุ (เจ้าภาพ : กระทรวงสาธารณสุข)

เป้าหมายที่ 2 ผู้สูงอายุมีหลักประกันทางเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ สามารถด ารงชีวิตได้อย่างเหมาะสม
เจ้าภาพ : กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ (กรมกิจการผู้สูงอายุ)

ตัวชี้วัดแนวทาง 2.2.1.2 ผู้สูงอายุที่เข้าถึงระบบการดูแลสุขภาพ จ านวน 900,000 คน
(เจ้าภาพ : สธ.)

Project Based : 4. โครงการสร้างสังคมห่วงใยใส่ใจสุขภาพผู้สูงอายุ

โครงการตามแผนปฏิบัติการมาตรการขับเคลื่อนระเบียบวาระ
แห่งชาติฯ
1. การพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวเชิงป้องกัน 
(Preventive Long - Term Care : ผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคม)
(440 ลบ. : กรมอนามัย)

1.1 สนับสนุนส่งเสริมการประเมินคดักรองสุขภาพเบือ้งต้น 
(100 ลบ. : กรมอนามัย : ร้อยละ 80)

1.2 ส่งเสริมให้มีความรู้ด้านสุขภาพ (25 ลบ. : กรมอนามัย : 
ร้อยละ 20)

1.3 พัฒนาระบบ Day Care (ระบบสุขภาพระยะยาวแบบไร้
รอยต่อ) (20 ลบ. : กรมอนามัย : 1 จังหวัด 1 แห่ง)

1.4 พัฒนารูปแบบการจัดบริการดูแลสุขภาพในช่วงกลางวัน
แบบไปกลับตามกลุ่มศักยภาพและระดับการพึ่งพิงของผู้สูงอายุ
ไทย (5 ลบ. : กรมอนามัย)

กลางน้ า
กิจกรรมหลัก
การส่งเสริมสนับสนุนการน าระบบการดูแลสุขภาพ
ผู้สูงอายุไปประยุกต์ใช้

โครงการตามแผนปฏิบัติการมาตรการขับเคลื่อนระเบียบวาระแห่งชาติฯ
1. การพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุแบบ Acute Care (310 ลบ. : สป.สธ.)

1.1 การพัฒนาระบบบริการดูแลผู้สูงอายุในสถานบริการระดับปฐมภูมิ 
(รพสต. 9,781 แห่ง) (150 ลบ. : สป.สธ. : ร้อยละ 40)

1.2 การพัฒนาระบบบริการดูแลผู้สูงอายุในสถานบริการระดับทุติยภูมิ 
(รพช. 783 แห่ง) (16 ลบ. : สป.สธ. : ร้อยละ 40)

1.3 การพัฒนาระบบบริการดูแลผู้สูงอายุในสถานบริการระดับทุติยภูมิ 
(รพช. 783 แห่ง)    (16 ลบ. : สป.สธ. : ร้อยละ 40)

1.4 การพัฒนาระบบบริการดูแลผู้สูงอายุในสถานบริการระดับตติยภูมิ 
(รพท. 84 แห่ง)    (60 ลบ. : สป.สธ. : ร้อยละ 80)

1.5 การพัฒนาระบบบริการดูแลผู้สูงอายุในสถานบริการระดับศูนย์เชี่ยวชาญ 
(รพศ. 34 แห่ง)    (68 ลบ. : สป.สธ. : ร้อยละ 85)

2. การพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชน 
(82 ลบ. : กรมอนามัย)

3. การพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะท้าย (Palliative Care) ในชุมชน 
(2.8 ลบ. : กรมการแพทย์ : 1,000 คน)

4. การพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ (3.8 ลบ. : กรมการแพทย)์
5. การพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวเฉพาะทาง (2.2 ลบ. : กรมการแพทย)์
6. การพัฒนารูปแบบบริการธาราบ าบัด (2.38 ลบ. : กรมการแพทย์

ปลายน้ า
กิจกรรมหลัก
การให้ค าปรึกษา แนะน า ช่วยเหลือ และ
พัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง

โครงการตามแผนปฏิบัติการมาตรการ
ขับเคลื่อนระเบียบวาระแห่งชาติฯ

-
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โครงการตามแผนปฏิบัติการมาตรการขับเคลื่อนระเบียบวาระแห่งชาติ เรื่อง สังคมสูงอายุ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564

ตัวชี้วัดเป้าหมายที่ 2.2 ผู้สูงอายุเข้าถึงสิทธิ การคุ้มครองทางสังคม และระบบการดูแลสุขภาพ 
จ านวน 1,183,250 คน
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กิจกรรมหลัก
การน านวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อผู้สูงอายุไปใช้
ประโยชน์

ต้นน้ า
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แนวทาง : 2.2.1 พัฒนาระบบ กลไกการคุ้มครองทางสังคม นวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแล
สุขภาพของผู้สูงอายุ (เจ้าภาพ : กระทรวงสาธารณสุข)

เป้าหมายที่ 2 ผู้สูงอายุมีหลักประกันทางเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ สามารถด ารงชีวิตได้อย่างเหมาะสม
เจ้าภาพ : กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ (กรมกิจการผู้สูงอายุ)

ตัวชี้วัดแนวทาง 2.2.1.3 ผู้สูงอายุสามารถเข้าถึงนวัตกรรมและเทคโนโลยี
การดูแลสุขภาพ จ านวน 250,000 คน

Project Based : 5. โครงการผลักดันการน านวัตกรรมที่เอื้อต่อการด ารงชีวิตของผู้สูงอายุไปใช้ประโยชน์

โครงการตามแผนปฏิบัติการมาตรการขับเคลื่อนระเบียบวาระ
แห่งชาติฯ

-

กลางน้ า
กิจกรรมหลัก
ขยายผลการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในพื้นที่

โครงการตามแผนปฏิบัติการมาตรการขับเคลื่อนระเบียบ
วาระแห่งชาติฯ
1. โครงการจัดตั้งภาคีกลุ่มผู้ใช้นวัตกรรม ภาคีกลุ่มนักวิจัย/
นักวิชาการ และภาคีกลุ่มอุตสาหกรรมและบริการ 
(5 ลบ. : วท.)
2. โครงการยกระดับความสามารถของผู้ประกอบการ SME 
และ Start-up ให้สามารถผลิตนวัตกรรมได้ในระดับ
อุตสาหกรรม (10 ลบ. : 15 ผลิตภัณฑ์ : วท.)

ปลายน้ า

กิจกรรมหลัก
เกิดความร่วมร่วมมือหน่วยงานภาครัฐ-
เอกชนในการน านวัตกรรมและเทคโนโลยี
ให้เกิดประโยชน์ต่อผู้สูงอายุ

โครงการตามแผนปฏิบัติการมาตรการ
ขับเคลื่อนระเบียบวาระแห่งชาติฯ
1. โครงการส่งเสริมหน่วยงานภาครัฐ-
เอกชน เพื่อการใช้ประโยชน์จากบัญชี
นวัตกรรมไทยด้านผลิตภัณฑ์ผู้สูงอายุ 
(3 ลบ. : วท.)
2. โครงการน าร่องพัฒนาเขต
อุตสาหกรรมผู้สูงอายุ (30 ลบ. : วท.)
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โครงการตามแผนปฏิบัติการมาตรการขับเคลื่อนระเบียบวาระแห่งชาติ เรื่อง สังคมสูงอายุ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564

ตัวชี้วัดเป้าหมายที่ 2.3 ที่อยู่อาศัยและสถานที่ที่มีการปรับสภาพแวดลอ้มที่เหมาะสมและเอื้อต่อ
คนทุกวัย จ านวน 7,203 แห่ง
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กิจกรรมหลัก
การพัฒนาที่อยู่อาศัยให้เหมาะสมต่อการด ารงชีวิต
ของผู้สูงอายุ

ต้นน้ า
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แนวทาง : 2.3.1 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่งอ านวยความสะดวกแก่คนทุกวัย 
(เจ้าภาพ : กระทรวงมหาดไทย)

เป้าหมายที่ 2 ผู้สูงอายุมีหลักประกันทางเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ สามารถด ารงชีวิตได้อย่างเหมาะสม
เจ้าภาพ : กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ (กรมกิจการผู้สูงอายุ)

2.3.1.1 ที่อยู่อาศัยท่ีได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุและคนทุกวัย จ านวน 7,161 แห่ง (เจ้าภาพ : พม. โดย ผส.)
2.3.1.2 สถานที่สาธารณะและสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอื้อต่อการด ารงชีวิตของผู้สูงอายุและคนทุกวัย จ านวน 42 แห่ง 
(เจ้าภาพ : มท. โดย สถ.)

Project Based : 6.โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับสังคมสูงวัย

โครงการตามแผนปฏิบัติการมาตรการขับเคลื่อนระเบียบวาระ
แห่งชาติฯ
1. โครงการจัดท าส่ิงอ านวยความสะดวกขั้นพื้นฐานส าหรับผู้สูงอายุ 
(มท.)
2. โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอ านวยความสะดวกของผู้สูงอายุ
ให้เหมาะสมและปลอดภัย (79.9215 ลบ. : ผส. : 3,264 แห่ง)
3. โครงการท่ีอยู่อาศัยส าหรับผู้สูงอายุรายได้ปานกลาง 

(กคช : 1,000 หน่วย)
4. โครงการปรับปรุงท่ีอยู่อาศัยส าหรับผู้สูงอายุท่ีมีรายได้น้อย

และผู้ยากไร้ (กคช. : 12 หน่วย)

กลางน้ า

กิจกรรมหลัก
การเสริมสร้างชุมชนที่ป็นมิตรกับผู้สูงอายุ

โครงการตามแผนปฏิบัติการมาตรการขับเคลื่อนระเบียบ
วาระแห่งชาติฯ
1 .โครงการพัฒนาเมืองที่ป็นมิตรกับผู้สูงอายุ 

(25 ลบ. : สธ.: 12 แห่ง)
2. โครงการเสริมสร้างชุมชนที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ 

(3.9525 ลบ. : ผส. : 30 แห่ง)

ปลายน้ า

กิจกรรมหลัก
การพัฒนาผังเมือง และโครงสร้างพื้นฐาน
ที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ

โครงการตามแผนปฏิบัติการมาตรการ
ขับเคลื่อนระเบียบวาระแห่งชาติฯ
1 .โครงการวางผังพัฒนาเชิงพื้นท่ีเมือง/
ชนบท และระบบโครงสร้างพื้นฐานที่
เป็นมิตรส าหรับผู้สูงอายุ (ยผ.)

http://www.free-powerpoint-templates-design.com/


47


