
ผลการประชุมคณะอนุกรรมการภายใต้ กผส. ป ี๒๕๖๒ 
 

ท่ี ช่ือคณะกรรมการ/อนุกรรมการ 
จ านวน 

การประชุม  
ปี ๒๕๖๒ 

สาระส าคัญ/มติท่ีประชุม หมายเหตุ 

๑. คณะอนุกรรมการติดตามสิทธิผู้สูงอายุ 
ตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ  
พ.ศ. ๒๕๔๖ 

- - 
 
 
 

 

๒. คณะอนุกรรมการจัดสมัชชาผู้สูงอายุ
ระดับชาติ 

๒ คร้ัง ครั้งท่ี 1/2562 วันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562  
ที่ประชุมมีมติ ให้ประธานคณะท างานวิชาการ (นางกรรณิการ์ บันเทิงจิตร) 
และฝ่ายเลขานุการ รวบรวมข้อเสนอแนะจากคณะอนุกรรมการฯ  
ปรับแก้ไขเอกสารหลัก และ (ร่าง) มติสมัชชาผู้สูงอายุระดับชาติ ปี 2562 
และเวียนให้เครือข่ายสมัชชาผู้สูงอายระดับชาติ พิจารณาให้ข้อเสนอแนะ  
เพื่อมาพัฒนาเอกสารให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น เพื่อเสนอคณะอนุกรรมการฯ 
พิจารณาและรับรองเป็นเอกสารหลักในการประชุมสมัชชาผู้สูงอายุ
ระดับชาติปี 2562 และมีมติให้ฝ่ายเลขานุการฯ จัดท าค าส่ังคณะท างาน
ด าเนินการประชุม และเสนอประธานอนุกรรมการฯ ลงนามต่อไป รวมทั้ง
มอบหมายใ ห้ ฝ่ าย เลขานุกา รฯ เ ชิญเค รือข่ า ยสมั ชชา ผู้ สู งอ ายุ 
ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมสมัชชาผู้สูงอายุระดับชาติ ปี 2562 เพิ่มเติม
เป็นจ านวน 250 คน 
 
 
 

 



ท่ี ช่ือคณะกรรมการ/อนุกรรมการ 
จ านวน 

การประชุม  
ปี ๒๕๖๒ 

สาระส าคัญ/มติท่ีประชุม หมายเหตุ 

ครั้งท่ี 2/2562 วันพุธที่ 3 เมษายน 2562  
ที่ประชุมมีมติ ให้ ผศ.ดร.ศุทธิดา ชวนวัน และฝ่ายเลขานุการฯ รวบรวม 
ข้อเสนอแนะจากคณะอนุกรรมการฯ ปรับแก้ไขเอกสารหลัก และ (ร่าง) 
มติสมัชชาผู้สูงอายุระดับชาติ ปี ๒๕๖๒ และน าส่งเอกสารหลัก และ (ร่าง) มติ 
ให้ประธานคณะอนุกรรมการฯ และประธานคณะท างานวิชาการฯ 
ตรวจสอบคร้ังสุดท้าย ก่อนจะน าเอกสารดังกล่าวเข้าที่ประชุมสมัชชา
ผู้สูงอายุระดับชาติ ปี ๒๕๖๒ ในวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๒ 
 

๓. คณะอนุกรรมการส่งเสริมการขยาย
โอกาสด้านอาชีพและการท างาน
ส าหรับผู้สูงอายุ 

- - 
 
 

 

๔. คณะอนุกรรมการด้านการจัดท า
ประเด็นข้อมูลเพ่ือพัฒนางานด้าน
ผู้สูงอายุไทย 

๒ คร้ัง ครั้งที่ ๑/256๒ วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มกราคม 2562 
ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
1. เห็นชอบผลการจัดการระบบฐานข้อมูลเพื่อรองรับสังคมสูงวัยและ
วิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารสารสนเทศเชิงยุทธศาสตร์จากข้อมูลผู้สูงอายุไทย  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
2. เห็นชอบการพัฒนาระบฐานข้อมูล ผู้สูงอายุไทยในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 
3. เห็นชอบแนวทางการจัดท าระบบฐานข้อมูล “ธนาคารเวลาส าหรับ 
การดูแลผู้สูงอายุประเทศไทย”  
 
 

 



ท่ี ช่ือคณะกรรมการ/อนุกรรมการ 
จ านวน 

การประชุม  
ปี ๒๕๖๒ 

สาระส าคัญ/มติท่ีประชุม หมายเหตุ 

ครั้งท่ี ๒/256๒ วันพุธที่ ๒๐ มีนาคม 256๒  
ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
1. เห็นชอบการศึกษาตัวอย่าง “ระบบข้อมูลและผลการด าเนินงาน 
ตามโปรแกรม Long Term Care (3C) ระหว่างกระทรวงสาธารณสุข 
ส านั ก ง านห ลักประกั น สุขภาพแ ห่ ง ชาติ  มหา วิทยา ลัยแม่ โ จ้ ”  
เพื่อประยุกต์ใช้ในการพัฒนางานด้านผู้สูงอายุไทย 
2. เห็นชอบการด าเนินงานขับเคล่ือนการปฏิรูปข้อมูลตามแผนปฏิบัติการ
เร่งด่วน (Quick Win) ตามมาตรการขับเคล่ือนระเบียบวาระแห่งชาติ  
เร่ือง สังคมสูงอายุ (6 Sustainable 4 Change) 
 

๕. คณะอนุกรรมการจัดกิจกรรมเน่ืองใน
วันผู้สูงอายุแห่งชาติ 
๕.๑ คณะอนุกรรมการจัดงาน 
วันผูสู้งอายุแห่งชาติ 

1 คร้ัง ครั้งท่ี 1/2561 วันอังคารที่ 18 ธันวาคม 2562  
ที่ประชุมพิจารณาและมีมติ ดังน้ี 
1.  อรรถบท  (Theme)  ก า รจั ด ง าน โดยมีมติ เ ห็นชอบอรรถบท  
สังคมผู้สูงอายุไร้ความรุนแรง 
2. เห็นชอบแนวทางการจัดกิจกรรมเนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ปี 2562 
 

 

๕.๒ คณะอนุกรรมการสรรหา
ผู้สูงอายุที่เป็นแบบอย่างท่ีดีในสังคม 

๑ คร้ัง ครั้งท่ี ๑/256๒ วันจันทร์ที่ ๔ กุมภาพันธ์ 2562  
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์การสรรหาผู้สูงอายุที่เป็นแบบอย่างที่ดี
ในสังคมประจ าปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ และพิจารณาคัดเลือกผู้สูงอายุ
แห่งชาติประจ าปีพุทธศักราช 2562 โดยมีมติเป็นเอกฉันท์คัดเลือก  
นายบรรลุ ศิริพานิช เป็นผู้สูงอายุที่เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม ประจ าปี
พทุธศักราช 2562 

 



ท่ี ช่ือคณะกรรมการ/อนุกรรมการ 
จ านวน 

การประชุม  
ปี ๒๕๖๒ 

สาระส าคัญ/มติท่ีประชุม หมายเหตุ 

๖. คณะอนุกรรมการด้านการ
ประชาสัมพันธ์ 
 

- -  

๗. คณะอนุกรรมการบูรณาการ 
เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 

- - 
 
 

 

๘. คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและ
ติดตามยุทธศาสตร์ตามแผนผู้สูงอายุ
แห่งชาติ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๔๕ - 
๒๕๖๔) 
 

๑ คร้ัง ครั้งท่ี 1/2562 วันพฤหัสบดีที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๒ 
ที่ประชุมพิจารณาและมีมติ ดังนี้ 
1. เห็นควรให้น าข้อคิดเห็นจากส านักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและ
ส ัง คมแห ่งช าต ิ ไ ปประกอบการจ ัดท า แ ผน ผู ้ส ูง อ าย ุแห ่ง ชาต ิ  
ฉบับที่ 3 
2. เห็นควรให้น าข้อเสนอแนะ ดังนี้  
    2.1 มิติสังคม ได้แก่ การประกันทางสังคม กระบวนการมีส่วนร่วม
ทางสังคมของผู้สูงอายุและคุ้มครอง/พิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุ 
    2.2 มิติเศรษฐกิจ ได้แก่ การออมในรูปแบบอื่นที่ไม่ใช่วงเงิน เช่น  
การปลูกต้นไม้ 
    2.3 มิติสุขภาพ ได้แก่ การให้ความรอบรู้ด้านสุขภาพ และการให้
ความส าคัญกับ Healthy Ageing การเช่ือมโยง/ส่งต่อการดูแลสุขภาพ
ในระยะต่าง ๆ 
    2.4 มิติสภาพแวดล้อม ได้แก่ การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

 



ท่ี ช่ือคณะกรรมการ/อนุกรรมการ 
จ านวน 

การประชุม  
ปี ๒๕๖๒ 

สาระส าคัญ/มติท่ีประชุม หมายเหตุ 

๙. คณะอนุกรรมการพิจารณา ปรับปรุง 
และแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
ด้านผู้สูงอายุ 

1 คร้ัง ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๒ วันพุธที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
๑. คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติมอบหมายให้ศึกษาการปรับนิยาม
ผู้สูงอายุ 
มติที่ประชุม  
     ๑.๑ การปรับนิยามผู้สูงอายุ ตามพระราชบัญญัติ ผู้สูงอายุแห่งชาติ  
พ.ศ. ๒๕๔๖ ขัดกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560 มาตรา 48 
วรรค 2   
     ๑.๒ ท าให้ผู้สูงอายุได้รับผลกระทบในการรับสิทธิตามมาตรา ๑๑ แห่ง 
พระราชบัญญัติผู้สูงอายุแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๖  
๒. ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กรณีการจ่าย
เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุที่มีรายช่ืออยู่ในทะเบียนบ้านกลาง 
มติที่ประชุม เนื่องจากเร่ืองดังกล่าวได้มีข้อยุติแล้ว จึงมีมติรับทราบ
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กรณีการจ่ายเบ้ีย
ยังชีพผู้สูงอายุที่มีรายช่ืออยู่ในทะเบียนบ้านกลาง  
๓. การกระจายอ านาจการปฏิบัติเกี่ยวกับกองทุนผู้สูงอายุในต่างจังหวัด 
มติที่ประชุม ยกไปพิจารณาในการประชุมคราวหน้า โดยมอบหมาย 
ฝ่ายเลขานุการฯ ไปรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม 
๔. ข้อเสนอการปรับปรุงองค์ประกอบคณะอนุกรรมการพิจารณา ปรับปรุง 
และแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านผู้สูงอายุ  
มติที่ประชุม เห็นควรปรับปรุงองค์ประกอบ เมื่อครบก าหนดตามค าส่ัง
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ ระหว่างเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

 



ท่ี ช่ือคณะกรรมการ/อนุกรรมการ 
จ านวน 

การประชุม  
ปี ๒๕๖๒ 

สาระส าคัญ/มติท่ีประชุม หมายเหตุ 

๑๐. คณะอนุกรรมการเพ่ือผลักดันและ
ขับเคลื่อนประเด็นการดูแลผู้สูงอายุ
ระยะยาว 
 

๒ คร้ัง ครั้งท่ี 1/2562 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2561  
ที่ประชุมรับทราบ ดังนี้ 
๑. รับประกาศคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ ว่าด้วยเร่ือง การก าหนด
สิทธิผู้สูงอายุตามมาตรา 11 (13) แห่งพระราชบัญญัติ ผู้ สูงอายุ   
พ.ศ. 2546 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 
๒. ประกาศส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยเร่ือง การก าหนดหน่วยงาน 
ผู้มีอ านาจหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับการคุ้มครอง การส่งเสริม
และการสนับสนุนผู้สูงอายุในด้านต่าง ๆ ตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ  
พ.ศ. 2546 (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2561 
3. การก าหนดอ านาจหน้าที่ตามประกาศส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยเร่ือง
การก าหนดหน่วยงานผู้มีอ านาจหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับ 
การคุ้มครอง การส่งเสริมและการสนับสนุน ผู้ สูงอายุด้านต่าง ๆ  
ตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 ของทั้ง ๗ หน่วยงาน โดยให้
หน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้องพิจารณาร่างอ านาจหน้ าที่ ของหน่วยงาน 
แต่ละกระทรวง โดยส่งข้อมูลให้ฝ่ายเลขานุการ สรุปและเสนอ กผส. ต่อไป 
 
ครั้งท่ี 2/2562 วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2562 ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
๑. รับทราบหน้าที่ของหน่วยงานตามประกาศส านักนายก เร่ือง ก าหนด
หน่วยงานผู้มีอ านาจหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับการคุ้มครอง  
การส่งเสริม และการสนับสนุนผู้สูงอายุในด้านต่าง ๆ ตามพระราชบัญญัติ
ผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน 
๒๕๖๑ 

 



ท่ี ช่ือคณะกรรมการ/อนุกรรมการ 
จ านวน 

การประชุม  
ปี ๒๕๖๒ 

สาระส าคัญ/มติท่ีประชุม หมายเหตุ 

2. รับทราบประกาศคณะกรรมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
3. รับทราบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการเบิกค่าใช้จ่าย 
4. เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะท างานเพื่อจัดท าคู่มือการบริหารจัดการ 
นักบริบาลชุมชน  
5. เห็นชอบในการหลักสูตรนักบริบาลชุมชน 
6. เห็นชอบแผนยุทธศาสตร์การดูแลระยะยาวส าหรับผู้สูงอายุในภาวะพึ่งพิ่ง 
และให้แก้ไขบริบทการเปล่ียนแปลงตามข้อเสนอแนะของ กผส.  
 

๑๑. คณะอนุกรรมการบูรณาการจัดท า
มาตรฐานการดูแลผู้สูงอายุ 

- - 
 
 

 

๑๒. คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย 
เตรียมความพร้อมรองรับสังคม
ผู้สูงอายุ 

๓ คร้ัง ครั้งท่ี 1/2561 วันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2561  
ที่ประชุมพิจารณา ดังนี้ 

1. แผนปฏิบัติการระเบียบวาระแห่งชาติ เรื่อง สังคมสูงอายุ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้มีการปรับ 
แก้ไขรายละเอียดของมาตรการย่อย และให้ฝ่ายเลขานุการ ประสาน
เจ้าภาพหลักในแต่ละมาตรการด าเนินการปรับ โครงการ/กิจกรรม 
ให้ชัดเจน สามารถตอบตัวช้ีวัดและเป้าหมายได้ โดยพิจารณาข้อมูล 
จากแผนปฏิรูปประเทศด้านสังคม ทั้งนี้ให้เพิ่มตัวช้ีวัดแต่ละมาตรการ 
ในแผนปฏิบัติการ และแยกงบประมาณที่ใช้ในการด าเนินงานในแต่ละ

 



ท่ี ช่ือคณะกรรมการ/อนุกรรมการ 
จ านวน 
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มาตรการให้ชัดเจนและสรุปภาพรวมการด าเนินงานและงบประมาณ 
ในรอบ ๓ ปี  

๒. กลไกการขับเคลื่อนระเบียบวาระแห่งชาติ เร่ือง สังคมสูงอายุ ที่ประชุม 
มีมติ เห็นชอบและมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการด าเนินการติดตาม
ประเมินผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด ระดับนโยบายต้องมีการติดตาม
และประเมินผลที่ชัดเจน และให้หน่วยงานเจ้าภาพหลัก ติดตามและ
รายงานผลต่อคณะอนุกรรมการขับเคล่ือนนโยบายเตรียมความพร้อม
รองรับสังคมผู้สูงอายุทุกเดือน และเพิ่มส านักงานพัฒนาสังคมและ 
ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด เป็นกลไกในการขับเคล่ือนระดับจังหวัด  
โดยให้ฝ่ายเลขานุการประสานกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ เพื่อเพิ่มบทบาท
หน้าที่ในการขับเคล่ือนมาตรการระเบียบวาระแห่งชาติ เร่ือง สังคมสูงอายุ 
ในระดับจังหวัดของคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัด 
(กสจ.) 
3. การเปิดตัว (kick off) มาตรการขับเคลื่อนระเบียบวาระแห่งชาติ 
เรื่อง สังคมสูงอายุ ประชุมมีมติให้การเปิดตัวมาตรการให้ด าเนินการ
หลังจากที่คณะรัฐมนตรีประกาศให้เป็นระเบียบวาระแห่งชาติแล้ว  
และก าหนดให้มีการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคล่ือนนโยบาย 
เตรียมความพร้อมรองรับสังคมผู้สูงอายุ เพื่อพิจารณารายละเอียด 
ก่อนการเปิดตัว (Kick Off) มาตรการขับเคล่ือนระเบียบวาระแห่งชาติ 
เร่ือง สังคมสูงอายุ หลังจากคณะรัฐมนตรีประกาศให้เป็นระเบียบวาระ
แห่งชาติแล้ว 



ท่ี ช่ือคณะกรรมการ/อนุกรรมการ 
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ครั้งท่ี 2/2561 วันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม 2561  
ที่ประชุมพิจารณา ดังนี้ 
๑. ความเห็นหน่วยงานต่อมาตรการขับเคลื่อนระเบียบวาระแห่งชาติ เร่ือง 
สังคมสูงอายุ และมีมติ ดังนี้  
    ๑.๑ ให้หน่วยงานเจ้าภาพหลัก น าแนวคิด ความเห็นของหน่วยงาน 
ไปปรับใช้ในมาตรการฯ เพื่อให้มาตรการฯ ที่รับผิดชอบมีความชัดเจน 
มากยิ่งขึ้น 
     ๑.๒ ให้คงตั ว ช้ี วั ดและค่ าเป้ าหมาย ในมาตรการย่ อยที่  1.4  
ปรับสภาพแวดล้อมชุมชนและบ้านให้มีความปลอดภัยกับผู้สูงอายุ คือ 
จ านวนชุมชนต้นแบบที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ 24 แห่งใน 4 ภาค 
     ๑.๓ ก าหนดขอบเขตและความหมาย ของค าว่า “พื้นที่สาธารณะ” 
โดยอ้างอิงจากแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. 2545 - 2564) 
ฉบับปรับปรุง คร้ังที่ ๒ พ.ศ. 2561 ซึ่งก าหนดว่า สถานที่สาธารณะ ได้แก่ 
โรงพยาบาลรัฐ/เอกชน, ศาลากลางจังหวัด/กทม/เมืองพัทยา,  ที่ว่าการ
อ าเภอ/เขต, อปท. (อบจ./เทศบาล/อบต.), ห้างสรรพสินค้า/ศูนย์การค้า, 
สวนสาธารณะ, สถานีขนส่ง/สนามบิน/สถานีรถไฟ, ศาสนสถาน, ตลาดสด         
      ๑.๔ เห็นชอบให้เพิ่มหน่วยงานร่วมของมาตรการย่อยที่  1.4  
ปรับสภาพแวดล้อมชุมชนและบ้านให้มีความปลอดภัยกับผู้สูงอายุ ได้แก่ 
กระทรวงสาธารณสุข และส านักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้าง
สุขภาพ  
      ๑.๕ ให้เพิ่มหน่วยงานร่วมของมาตรย่อยที่ 2.4 ผลิกโฉมนวัตกรรม 
เพื่อลดความเหล่ือมล้ าในสังคมสูงอายุ ได้แก่  กระทรวงสาธารณสุข 
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กระทรวงแรงงาน และกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้เป็นหน่วยงาน  
ในการน านวัตกรรมไปใช้ประโยชน์  
๒. ทิศทางการขับเคลื่อนการด าเนินงานในระยะเร่งด่วน ที่ประชุมเห็นชอบ
และมอบหมาย ดังนี้ 
     ๒.๑ เห็นชอบแผนปฏิบัติการเร่งด่วน Quick Win ทั้ง ๕ โครงการ ทั้งนี้ 
ให้หน่วยงานที่จะเพิ่มแผนปฏิบัติการเร่งด่วน Quick Win ให้ส่งข้อมูล
มายังฝ่ายเลขานุการ 
     ๒.๒ เห็นควรให้หน่วยงานเจ้าภาพหลัก ส่งเสริมให้ภาคประชาชน 
ภาคเอกชน เข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคล่ือนแผนปฏิบัติการเร่งด่วน 
Quick Win มากยิ่งขึ้น  
๓. กลไกการขับเคลื่อนมาตรการฯ ระดับนโยบาย หน่วยงาน จังหวัด/พื้นที่ 
ที่ประชุมเห็นชอบและมอบหมาย ดังนี้ 
    ๓.๑ เห็นชอบกลไกขับเคล่ือนมาตรการฯ ระดับนโยบาย หน่วยงาน 
จังหวัด/พื้นที่ และมอบหมายให้ ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์จังหวัดทุกจังหวัด เป็นหน่วยงานหลักที่ประสานและจัดท า
แผนปฏิบัติการในระดับพื้นที่ และติดตามการขับเคล่ือนงานในภาพรวม
ของจังหวัด ทั้งนี้ให้ ฝ่ายเลขานุการฯ แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้
รับทราบและด าเนินการขับเคล่ือนงานตามกลไกต่อไป   
    ๓.๒ เพิ่มกลไกการขับเคล่ือนระดับเขต ได้แก่  
          - ส านักงานเขตสุขภาพประชาชน สังกัดกระทรวงสาธารณสุข  
          - ส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 12 เขต สังกัด
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  
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    ๓.๓ เพิ่มกลไกการบูรณาการ ได้แก่  
          - เขตสุขภาพเพื่อประชาชน 12 เขต และ กทม.  
          - คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พอช.) และ 
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับเขต (พชข.) 
๔. การเปิดตัวมาตรการขับเคลื่อนระเบียบวาระแห่งชาติ เรื่อง สังคม
สูงอายุ ประชุมเห็นชอบและมอบหมาย ดังนี้ 
     ๔.๑ เห็นชอบรูปแบบการเปิดตัวมาตรการฯ ตามที่ฝ่ายเลขานุการฯ 
เสนอ ทั้งนี้ให้ฝ่ายเลขานุการฯ จัดประชุมร่วมกับผู้แทนจากเจ้าภาพหลัก 6 
กระทรวง กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงยุติธรรม และหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดท ารายละเอียดการเปิดตัวมาตรการฯ  
      ๔.๒ เห็นชอบให้เพิ่มผู้เข้าร่วมงานจากภาคเอกชน ภาคประชาชน  
ที่ขับเคล่ือนงานด้านผู้สูงอายุ เช่น บริษัทที่มีการจ้างงานผู้สูงอายุ เด็ก  
และเยาวชนที่ท ากิจกรรมหรืองานด้านผู้สูงอายุ  

ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๒ วันอังคารที่ ๑๔ พฤษภาคม 2562  
ที่ประชุมพิจารณาผลการด าเนินงานมาตรการขับเคล่ือนระเบียบวาระ
แห่งชาติ เร่ือง สังคมสูงอายุ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม 2561 - 31 
มีนาคม 2562) และมีมติรับทราบผลการด าเนินงานมาตรการขับเคล่ือน
ระเบียบวาระแห่งชาติ เร่ือง สังคมสูงอายุ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม 2561 
- 31 มีนาคม 2562) โดยให้หน่วยงานรายงานผลการด าเนินงานเพิ่มเติม
ใ ห้ ฝ่ า ย เ ล ข า นุ ก า ร ฯ  ภ า ย ใ น วั น ที่  2 8  พ ฤ ษ ภ า ค ม  2 5 6 2  
และให้ฝ่ายเลขาฯ รวบรวมผลการด าเนินงาน เสนอ กผส. ต่อไป 

 
ข้อมูล ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 


