
ณ วันที่ 19 ธ.ค. 62 
เวลา 18.00 น. 

  

เวล 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วัตถุประสงค์ ขอบเขตการดำเนินงาน 

(ร่าง) แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย ปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 863.8468 ล้านบาท 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

เพื่อเตรียมความพร้อมประชากรก่อนวัยสูงอายุเข้าสู่สงัคมสูงวัยอย่างมีคณุภาพ มีความ
มั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ส่งผลให้ผูสู้งอายุ    
มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน ์
1) ประชากรก่อนวัยสูง อายุ 50 - 59 ป ี
2) ผูสู้งอายุ อายุ 60 ปีขึ้นไป 

หน่วยงานเจ้าภาพหลัก : กรมกิจการผู้สูงอายุ (พม.) 
กระทรวง/หน่วยงานที่เกีย่วข้อง : สำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่คงขอมนุษย์ 
กระทรวงการอดุมศกึษา วทิยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแรงงาน และ
สภากาชาดไทย   
(รวม  6 กระทรวง 13 หน่วยงาน)  แผนยุทธศาสตร์ชาต ิ

พ.ศ. 2561-2580 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม (ยุทธศาสตร์หลัก) 
4.3.2 การรองรับสังคมสูงวยัอย่างมีคุณภาพ 

แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี / 
แผนแม่บทย่อยแม่บท

ยุทธศาสตร์ 20 ปี 

ตัวชี้วัดเป้าหมาย
แผนแม่บท 

แผนฯ 12 ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 

เป้าหมายแผนฯ 12 2.2) คนในสังคมทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพ่ิมขึ้น 
   

ตัวชี้วัดแผนฯ 12 2.2.6) การออมส่วนบุคคลต่อรายได้พึงจับจ่ายใช้สอยเพิ่มขึ้น                                                                                 
2.2.7) ผู้สูงอายุที่อาศัยในบ้านที่มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมเป็นร้อยละ 20                                                                                           

ผลสัมฤทธ์ิ/  
Impact 

1) ประชากรมีการเตรียมความพรอ้มเพ่ือเขา้สู่ผู้สูงอายุ 

ยุทธศาสตร์จัดสรร 
งปม. ปี 63 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

เป้าหมายแผน
บูรณาการ 

เป้าหมายที่ 1 ประชากรก่อนวัยสูงอายุ (อายุ 50 -59 ปี) มีความพร้อมก่อน
เข้าสู่วัยสูงอายุ         (23.8288 ล้านบาท) 

เป้าหมายที่ 2 ผู้สูงอายมุีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ และสภาพแวดลอ้มทีเ่หมาะสม (840.0180 ล้านบาท) 

ตัวชี้วัด
ผลสัมฤทธิ ์

2.1 ผู้สูงอายุมีศักยภาพสามารถประกอบอาชพี
และได้รับการจ้างงานที่เหมาะสม 73,750 คน 

1.1 ประชากร (อายุ 50-59 ปี) มีอัตราความรอบรู้ เพื่อเตรียมความพร้อม
ก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุ 6.4 ล้านคน 
 

2.2 ผู้สูงอายอุาศยัในบา้นที่มีสภาพแวดลอ้ม      
ที่เหมาะสม ร้อยละ 14.85 (3,220 แห่ง) 

 

2.3 ผู้สูงอายสุามารถช่วยเหลือตนเองในกิจวัตรประจำวัน     
ขั้นพืน้ฐานได้ ร้อยละ 95 (10,478,772 คน) 

ตัวชี้วัดที่ 1. ประชากร (อายุ 50-59 ปี) มีการเตรียมการเพื่อยามสูงอายุทุกมิติ 
จำนวน 9.2 ลา้นคน  

 

ตัวชี้วัดเป้าหมาย
แผนบูรณาการ 

 

ตัวชี้วัดที่ 1 ผู้สูงอายุมีงานทำและมีรายได้เพิ่มขึน้ 
จำนวน 77,000 คน 

 

ตัวชี้วัดที่ 2 ผู้สูงอายุเข้าถึงนวัตกรรมและเทคโนโลยี 
และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม 12,289 แห่ง 

 

ตัวชี้วัดที่ 3 ผู้สูงอายุเข้าถึงระบบการดูแลสุขภาพ  
และการคุ้มครองทางสังคม จำนวน 11,030,287 คน 

 

แนวทางการ
ดำเนินงาน 

 

แนวทางที่ 1 สร้างความรอบรู้ให้ประชากรก่อนวัยสูงอายุเตรียมความพร้อมในทุกมิติ 

    (23.8288 ล้านบาท) 

แนวทางที่ 2 เสริมสร้างทักษะด้านอาชีพ              
ในการดำรงชีวิตอย่างมั่นคง   (40.6808 ล้านบาท) 

 

แนวทางที่ 3 ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและส่ิงอำนวยความสะดวก  

 

แนวทางที่ 4 พัฒนาระบบและกลไกการดูแลสุขภาพ         
และการคุ้มครองทางสังคมของผู้สูงอายุ  (687.6493 ล้านบาท) 

 

 
ตัวชี้วัดแนวทาง 

 

  

ตัวช้ีวัดที่ 1. ประชากรอายุ 50-59 ปี ได้รับความรู้ และความเข้าใจ ก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุ   
ทุกมิติ ร้อยละ 70 จำนวน 6.4 ล้านคน 

 
 

 

ตัวชี้วัดที่ 1. ผู้สูงอายุได้รับการเสริมสร้างทักษะ    
การมีรายได้ และมีงานทำ จำนวน 73,750 คน 

 

ตัวช้ีวัดที่ 1. นวตักรรมและเทคโนโลยีนำมาใช้ดูแลผู้สูงอายุ 
จำนวน 2 ผลงาน 
ตัวช้ีวัดที่ 2  ที่อยู่อาศัย และสถานที่สาธารณะได้รับการปรบัปรุง
ให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุ จำนวน 3,220 แห่ง 

 

ตัวช้ีวัดที่ 1 ผู้สูงอายุที่เข้าถึงบริการสุขภาพ จำนวน 10,462,400 คน 
ตัวช้ีวัดที่ 2 ผู้สูงอายุได้รับการคุ้มครองทางสังคม  
จำนวน 111,300 คน 

 
 

(เจ้าภาพแนวทาง : นร. โดย กรมประชาสัมพันธ์) 

 

เจ้าภาพแนวทาง : รง. เจ้าภาพแนวทาง : พม. โดย ผส. เจ้าภาพแนวทาง : สธ. 

ประเด็นที่ 15 พลังทางสังคม (การรับรองสังคมสูงวยัเชิงรุก) 
แผนย่อยที่ 15.4 การรองรับสังคมสูงวัยเชิงรุก     

 

ตัวชี้วัดแผนย่อยที่ 1 : สัดส่วนประชากรอายุ 25-59 ปี ที่มีการเตรียมการเพื่อยามสูงอายุทั้งมิติทางเศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ และสภาพแวดล้อม เทียบกับจำนวนประชากรอายุ 25-59 ปี ทั้งหมด (ปี2561-2565 :  ร้อยละ 60) 

2.4.7) การมีงานทำของผู้สูงอายุ ( อายุ 60 - 69 ปี) เพ่ิมขึ้น 

2.4) คนไทยมีสุขภาวะที่ดีขึ้น 

2) ประชากรมีการเตรียมความพรอ้มเพ่ือเขา้สู่ผู้สูงอายทุี่มีคุณภาพทั้งดา้นเศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ และสภาพแวดล้อม 

(เจ้าภาพ : นร. โดย กรมประชาสัมพันธ์) 
เจ้าภาพ : รง. เจ้าภาพ : พม. โดย ผส. เจ้าภาพ : สธ. 

(111.6879 ล้านบาท) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. สำนักนายกรัฐมนตรี   (6.0083 ลบ.) 
1.1 กรมประชาสัมพันธ์   (6.0083 ลบ.) 
ผลผลิต : โครงการประชาสัมพันธ์การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย 
กิจกรรม : ผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย 
1)  โครงการประชาสัมพันธ์การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย ประจำปีงบประมาณ    
พ.ศ. 2563   (6.0083 ลบ.) (6.4 ล้านคน : 1,115 ครั้ง) 
2 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วจิัย และนวัตกรรม  (1.9871 ลบ.) 
2.1 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   (1.9871 ลบ.) 
ผลผลิต : โครงการพัฒนาระบบกลไกการคุ้มครองทางสังคม นวัตกรรม และเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพ   
ของผู้สูงวัย 
กิจกรรม : การเตรียมความพร้อม “คน” เพื่อรองรับสังคมผูสู้งวัยอย่างมีส่วนร่วม 
1) การเตรียมความพร้อม “คน” เพื่อรองรับสังคมผูสู้งวัยอย่างมีส่วนร่วม  (1.9871 ลบ.)  
(3 ชุมชน : 150 คน) 
3. กระทรวงสาธารณสุข  (15.8334 ลบ.) 
3.1 กรมอนามัย  (15.8334 ลบ.) 
ผลผลิต : โครงการสร้างความรอบรู้สุขภาวะและส่งเสริมสุขภาพในชุมชน/สถานประกอบการ      
เพื่อเตรียมรองรับสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ  
กิจกรรม : พัฒนาความรอบรู้ด้านการบริโภคอาหาร กิจกรรมทางกาย และการดูแลสุขภาพช่องปาก 
1) โครงการเตรียมการรองรับประชากรไทยเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ  
(15.8334 ลบ.) (3,000,000 คน) 
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1. กระทรวงแรงงาน (40.6808 ลบ.) 
1.1 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (22.1400 ลบ.) 
ผลผลิต : โครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาส     
ในการประกอบอาชีพ 
กิจกรรม : ฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการ
ประกอบอาชีพ 
1)  โครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการ
ประกอบอาชีพ  (22.1400 ลบ.)  (8,200  คน) 
1.2 กรมการจัดหางาน   (18.5408 ลบ.) 
ผลผลิต : โครงการขยายโอกาสการมีงานทำให้ผู้สูงอายุ  
(18.5408 ลบ.) (17,650 คน) 
กิจกรรม : ส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระให้ผู้สูงอาย ุ
1) โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพให้ผู้สูงอายุ (6.4092 ลบ.) 
(2,580 คน) 
กิจกรรม : ส่งเสริมการมีงานทำของผู้สูงอายุ 
1) โครงการส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุในอาชีพท่ีเหมาะสมกับ
วัยและประสบการณ์ (12.1316 ลบ.) (15,070 คน) 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. สภากาชาดไทย  (31.9480 ลบ.) 
ผลผลิต : โครงการส่งเสริมการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีการดูแล
สุขภาพผู้สูงอาย ุ
กิจกรรม : สร้างนวัตกรรม และเทคโนโลยีท่ีนำมาใช้ดูแลผู้สูงอายุ 
1) โครงการไม้เท้าเลเซอร์ช่วยเดินพระราชทาน เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพัน
ปีหลวง (29.9980 ลบ.)  (8,125 ชิ้น) 
2) โครงการหุ่นยนตฟ์ื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยผู้พิการจากโรค     
ทางระบบประสาทส่วนกลางในผู้สูงอายุ (1.9500 ลบ.)  (100 คน) 
2. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย์ 
(79.7399 ลบ.) 
2.1 กรมกจิการผู้สูงอายุ   (79.7399 ลบ.) 
ผลผลิต : โครงการปรับปรุงท่ีอยู่อาศัยและสถานท่ีสาธารณะ       
ท่ีเหมาะสมกับผู้สูงอายุและคนทุกวัย 
กิจกรรม : การปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวก   
ของผู้สูงอายุให้เหมาะสม และปลอดภัย 
1) กิจกรรมปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวก     
ของผู้สูงอายุให้เหมาะสม และปลอดภัย  (77.5304 ลบ.)    
(3,200 แห่ง) 
ผลผลิต : โครงการส่งเสริมชุมชนท่ีเป็นมิตรกับสังคมผู้สูงอายุและ
คนทุกวัย   
กิจกรรม : เสริมสร้างชุมชนท่ีเป็นมิตรกับผู้สูงอายุ 
2) กิจกรรมเสริมสร้างชุมชนเป็นมิตรกับผู้สูงอายุ (2.2095ลบ.) 
(20 แห่ง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. กระทรวงสาธารณสุข  (222.8014 ลบ.) 
1.1 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  (4.2375 ลบ.) 
ผลผลิต : โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยผู้สูงอายุ 
กิจกรรม : พัฒนาต้นแบบระบบดูแลผู้สูงอายุในชุมชนแบบไร้รอยต่อในพ้ืนที่นำร่อง 5 จังหวัด 
1) โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุแบบไร้รอยต่อ  (4.2375 ลบ.) (5 แห่ง) 
1.2 กรมอนามัย  (117.2807 ลบ.) 
ผลผลิต : โครงการสร้างสังคมห่วงใยใส่ใจสุขภาพผู้สูงอายุ 
กิจกรรม : พัฒนาระบบดูแลสุขภาพผู้สูงอายุไปประยุกต์ใช้อย่างต่อเน่ือง 
1) โครงการ “ชลอชรา ชีวายืนยาว”ประจำปี พ.ศ. 2563 (34.9766 ลบ.)(8,500,000 คน) 
2) โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชน ปี 2563 (45.8835 ลบ.) (190,000 คน) 
3) โครงการพระสงฆ์กับการพัฒนาสุขภาวะ ป ี2563 (3.3215 ลบ.)   (150,000 คน) 
กิจกรรม : พัฒนาระบบและกลไกการเข้าถึงการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ 
4) โครงการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ (33.0991 ลบ.) (400,000 คน) 
1.3 กรมการแพทย์  (20.3279 ลบ.) 
ผลผลิต : สร้างสังคมห่วงใยใส่ใจสุขภาพผู้สูงอายุ 
กิจกรรม : การพัฒนาการดูแลผู้สูงอายุ 
1) โครงการพัฒนาระบบการป้องกันภาวะหกล้มและดูแลสุขภาพในผู้สูงอายุ (1 ลบ.) (500 คน) 
2) โครงการจัดบริการสุขภาพผู้สูงอายุในสถานบริการสุขภาพแบบบูรณาการ(Seamless health care) (2.3358 ลบ.)   
(20,000 คน) 
3)  โครงการพัฒนาระบบการป้องกันโรคระดับทุติยภูมิ (Secondary prevention) เพ่ือดูแลรักษากลุ่มอาการหรือโรคที่พบบ่อย
ในผู้สูงอายุ (3.8061 ลบ.) (430,000 คน) 
4) โครงการพัฒนาระบบการดูแลระยะกลาง Intermediate care ในผู้ป่วยสูงอายุ และผู้ที่มีภาวะพ่ึงพิง  (3.1462 ลบ.) 
 (5,100 คน) 
5)  โครงการการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางสังคมและระบบการดูแลผู้สูงอายุสมองเสื่อมสำหรับประเทศไทย (พ.ศ. 2562-2565) 
(1.4497 ลบ.) (900 คน) 
ผลผลิต : โครงการผลักดันการนำนวัตกรรมที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตของผู้สูงอายุไปใช้ประโยชน์ 
กิจกรรม : การบูรณาการนวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ 
6) โครงการบูรณาการนวตักรรมและเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ กรมการแพทย์ ปี 2563 ภายใต้แผนงานทันตสุขภาพ
สำหรับผูสู้งอายุประเทศไทย พ.ศ. 2558 - 2565 (8.5901 ลบ.) (3,500 คน) 
1.4 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  (80.9553 ลบ.) 
ผลผลิต : โครงการสร้างเสริมระบบการดูแลสุขภาพเพ่ือรองรับผู้สูงอายุแบบบูรณาการ 
กิจกรรม : สร้างเสริมความเสมอภาคด้านสุขภาพเพ่ือรองรับสังคมผู้สูงอายุ 
1) โครงการสร้างเสริมระบบการดูแลสุขภาพเพ่ือรองรับสังคมสูงวัยแบบบูรณาการ  (39.7053 ลบ.) (760,000 คน) 
กิจกรรม : สร้างเสริมศักยภาพงานทันตสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ 
2)  โครงการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพช่องปาก (41.2500 ลบ.) (400 คน) 
2. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม  (240.4817 ลบ.) 
2.1 มหาวิทยาลัยมหิดล  (182.4340 ลบ.) 
ผลผลิต : โครงการพัฒนาระบบดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ 
กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ 
1) โครงการศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล (182.4340 ลบ.)  
(ร้อยละ 90) 
2.2 ศูนยค์วามเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์  (58.0477 ลบ.) 
ผลผลิต : โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการด้านชีววิทยาศาสตร์สุขภาพเพ่ือรองรับสังคมผู้สูงอายุ 
กิจกรรม : ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีนวัตกรรมด้านชีววิทยาศาสตร์สู่การให้บริการผู้สูงอายุ 
1) บริการฝังรากฟันเทียมสำหรับผู้สูงอายุ (58.0477 ลบ.)  (2,000 คน) 
3 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์  (219.8593 ลบ.) 
3.1 กรมกิจการผู้สูงอายุ  (219.8593 ลบ.) 
ผลผลิต : โครงการเสริมสร้างพัฒนากลไกเครือข่ายสร้างความม่ันคงทางสังคมเพ่ือรองรับสังคมสูงวัย 
กิจกรรม : พัฒนากลไกในการสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคม 
1) โครงการเตรียมความพร้อมสู่วัยสูงอายุอย่างมีคุณภาพ   (5.0096 ลบ.) (898 เครือข่าย) 
2) โครงการพัฒนากลไกศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (9.0626 ลบ.) (1,675 ศพอส./เครือข่าย ) 
3) กิจกรรมขยายผลการจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (188.8559 ลบ.) (194 แห่ง) 
ผลผลิต : โครงการพัฒนาระบบคุ้มครองทางสังคมของผู้สูงอายุ 
กิจกรรม : ส่งเสริมมาตรฐานการดูแลผู้สูงอายุ 
4) โครงการธนาคารเวลาของประเทศไทย (6.0962 ลบ.)  (6,000 คน) 
5)  โครงการอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ (เชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุ) (9.4750 ลบ.)  (74,000 คน)         
6) โครงการขับเคลื่อนมาตรฐานการดูแลผู้สูงอายุ (1.3600 ลบ.) (3,000 คน) 
4. กระทรวงแรงงาน   (4.5069 ลบ.) 
4.1 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  (4.5069 ลบ.) 
ผลผลิต : โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานสูงอายุ (60 ปีข้ึนไป) 
กิจกรรม : ส่งเสริมสิทธิหน้าที่แก่แรงงานสูงอายุและแรงงานนอกระบบกลุ่มผู้สูงอายุ (60 ปีข้ึนไป) 
1) โครงการส่งเสริมให้ความรู้แก่แรงงานนอกระบบเพ่ือก้าวสู่สังคมสูงวัย (Ageing Society)  (0.9683 ลบ.) (300 คน)  
2)  โครงการส่งเสริมสิทธิหน้าที่ตามกฎหมายของแรงงานสูงอายุ (60 ปีข้ึนไป) และการเข้าถึงบริการด้านคุ้มครองแรงงาน  
(0.4800 ลบ.)  (20,000 คน) 
ผลผลิต : โครงการส่งเสริมสวัสดิการเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานสูงอายุ 
กิจกรรม : ส่งเสริมสวัสดิการแรงงานสูงอายุเพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเกษียณอย่างมีคุณภาพ 
3) โครงการส่งเสริมสวัสดิการเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานสูงอายุ (3.0586 ลบ.) (8,000 คน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งบประมาณ 
3 กระทรวง 3 หน่วยงาน 3 โครงการ 

งบประมาณ 23.8288 ลบ. 
 

1 กระทรวง 2 หน่วยงาน 3 โครงการ 
งบประมาณ 40.6808 ลบ. 

 

2 กระทรวง 2 หน่วยงาน 4 โครงการ 
งบประมาณ 111.6879 ลบ. 

 

4 กระทรวง 8 หน่วยงาน 24 โครงการ 
งบประมาณ 687.6493 ลบ. 

 

ภารกิจ
สนับสนุน 

กองทุนการออมแห่งชาติ                  กองทุนผู้สูงอายุ 
แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
  - โครงการกองทุนการออมแห่งชาติ  (480.9295 ลบ.)  (1.3 ล้านคน)        - โครงการกองทุนผู้สูงอายุ   (70 ลบ.)  (2,500 คน) 
รวมงบประมาณรายจ่าย 550.9295 ล้านบาท 


