
(ร่าง) แผนงานบูรณาการเตรียมความพรอ้มเพื่อรองรับสังคมสูงวัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 3,561.2304 ล้านบาท 

 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อเตรียมความพร้อมประชากรก่อนวัยสูงอายุเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพในมิติเศรษฐกิจ สังคม  
สุขภาพ และสภาพแวดล้อม 
2. เพื่อเสริมสร้างให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น ในด้านเศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ และสภาพแวดล้อม 

ขอบเขตการดำเนินงาน 

กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ 
1) ประชากรก่อนวัยสูง อายุ 25 - 59 ปี 
2) ผู้สูงอายุ อายุ 60 ปีขึ้นไป 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

หน่วยงานเจ้าภาพหลัก : กรมกิจการผู้สูงอายุ (พม.) 
กระทรวง/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงขอมนุษย์ 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแรงงาน   
(รวม  6 กระทรวง 13 หน่วยงาน)  

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 
พ.ศ. 2561-2580 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม (ยุทธศาสตร์หลัก)  4.3.2 การรองรับสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 

แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี / 
แผนแม่บทย่อยแมบ่ท

ยุทธศาสตร์ 20 ป ี

ตัวชี้วัดเป้าหมาย
แผนแม่บท 

แผนฯ 12 ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย ์

เป้าหมายแผนฯ 12 2.2) คนในสังคมทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพ่ิมขึ้น 
   

ตัวช้ีวัดแผนฯ 12 2.2.6) การออมส่วนบุคคลต่อรายได้พึงจับจ่ายใช้สอยเพ่ิมขึ้น                                                                                 
2.2.7) ผู้สูงอายุที่อาศัยในบ้านที่มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมเป็นร้อยละ 20                                                                                           

ผลสัมฤทธิ์/
Impact 

1) ประชากรก่อนวัยสูงอายุมีการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่สังคมสูงวัย 

ยุทธศาสตร์จัดสรร 
งปม. ปี 64 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

เป้าหมายที่ 1 ประชากรก่อนวัยสูงอายุ (อายุ 25 -59 ปี) 
มีความพร้อมก่อนเข้าสู่สังคมสูงวัย 

เป้าหมายที่ 2 ผู้สูงอายุมีความม่ันคงทางเศรษฐกิจ สุขภาพ สังคมและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม เป้าหมายแผน
บูรณาการ 

ตัวชี้วัด
ผลสัมฤทธิ ์

1. ประชากรก่อนวัยสูงอายุมีความตระหนักรู้ต่อการเตรียมความพร้อม       
เพื่อรองรับสังคมสูงวัย ร้อยละ 70 (23.92 ล้านคน) 

 

ตัวชี้วดัเป้าหมาย
แผนบูรณาการ 

2.1 ผู้สูงอายุมีงานทำและมีรายได้เพ่ิมขึ้น  
จำนวน 77,000 คน 

 

2.2 ผู้สูงอายุเข้าถึงระบบการดูแลสุขภาพ 
จำนวน 11.7 ล้านคน 

2.3 ผู้สูงอายุได้รับการคุ้มครองทางสังคม 220,000 คน 
และมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม / 6,560 แห่ง 

 

ตัวชี้วัด 
แนวทาง 

 ตัวชี้วัดที่ 1. ประชากรอายุ 25-59 ปี รับรู้ และนำไปใช้ในการเตรียมความพร้อม
ก่อนเข้าสูส่ังคมสูงวัยทุกมิติ ร้อยละ 70 (จำนวน 23.92 ล้านคน) 
 
 
 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 2.1  ผู้สูงอายุได้รับการเสริมสร้างทักษะ    
การมีรายได้ และมีงานทำ จำนวน 77,000 คน 

 

3.1 มีระบบการดูแลสุขภาพ และนวัตกรรม 4 ระบบ 
1. เครือข่ายความคุ้มครองทางสังคม 3 เครือข่าย/220,000 คน 
2. ที่อยู่อาศัย และสถานที่สาธารณะได้รับการปรับปรุง 
ให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุ  6,560 แห่ง 

 

แนวทางที่ 1 สร้างการตระหนักรู้  ในการ 
เตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่สังคมสูงวัย 

เจ้าภาพแนวทาง : 
 ผส. และ กรมประชาสัมพันธ ์

แนวทางที่ 2  เสริมสร้างทักษะ  ด้านอาชีพในการ
ดำรงชีวิตอย่างมั่นคง 

 

เจ้าภาพแนวทาง : รง. 

แนวทางที่ 3 พัฒนาระบบ 
การดูแลสุขภาพ และนวัตกรรม 

 

เจ้าภาพแนวทาง : 
โดย สธ. 

แนวทางที่ 4   พัฒนาเครือข่ายการคุ้มครองทางสังคม 
และปรับปรุงสภาพแวดล้อมสิ่งอำนวยความสะดวก 

 
เจ้าภาพแนวทาง : ผส 

ประเด็นที่ 15 พลังทางสังคม (การรับรองสังคมสูงวัยเชงิรุก)  แผนย่อยที่ 15.4 การรองรับสังคมสูงวัยเชิงรุก     

 

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

2.4) คนไทยมีสุขภาวะที่ดีขึ้น 

2) ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

1.1 สัดส่วนประชากรอายุ 25 ถึง 59 ปี ร้อยละ 50 
มีการเตรียมความพร้อมในทุกมิติ (17.1200 ล้านคน) 
 

2.1 ด้านเศรษฐกิจ : ผู้สูงอายุมีศักยภาพสามารถประกอบ
อาชีพและได้รบัการจา้งงานที่เหมาะสม เพิ่มขึ้นร้อยละ 2 
 

2.2 ด้านสขุภาพ : ผู้สูงอายุสามารถชว่ยเหลือตนเองในการ
ทำกิจวัตรประจำวันพ้ืนฐานได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 

 

2.3 ด้านสังคมและสภาพแวดล้อม : ผู้สูงอายุได้รับการคุ้มครองทางสังคม เพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 30 (35,000 คน) และมีสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมร้อยละ 30 ของผู้สูงอายุท่ีมี
สภาพแวดล้อมท่ีไม่เหมาะสม 

22 ม.ค. 63 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวทางการ
ดำเนินงาน 

 

2.4.7) การมีงานทำของผู้สูงอายุ ( อายุ 60 - 69 ปี) เพ่ิมขึ้น 



 
1. สำนักนายกรัฐมนตร ี  (8.4540 ลบ.) 
1.1 กรมประชาสมัพันธ์   (8.4540 ลบ.) 
ผลผลิต : โครงการสร้างความรอบรู้สุขภาวะและส่งเสริมสุขภาพเพ่ือเตรียมรองรบัสงัคมสูงวัย 
อย่างมคีุณภาพ 
กิจกรรม : ผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับสังคมสงูวัย 
1) โครงการประชาสัมพันธ์การเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับสงัคมสูงวัย  (8.4540 ลบ.) (787 คร้ัง) 
2. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนษุย์  (33.7050 ลบ.) 
2.1 กรมกิจการผู้สูงอายุ   (33.7050 ลบ.) 
ผลผลิต : โครงการเสริมสร้างพัฒนากลไกเครือข่ายสร้างความมัน่คงทางสังคมเพ่ือรองรบัสังคมผูสู้งอายุ 
กิจกรรม : การสร้างความตระหนกัและเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับสังคมสูงวัย 
1) โครงการสร้างความตระหนักและเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับสังคมสงูวัย  
(33.7050 ลบ.) (2,865 เครือข่าย/55,300 คน) 
3. กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร์ วจัิย และนวัตกรรม  (356.2627 ลบ.) 
3.1 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ   (200 ลบ.)   
ผลผลิต : โครงการสร้างความรอบรู้ใหป้ระชาชนเตรียมความพร้อมในทุกมิติ 
กิจกรรม : การบูรณาการศาสตร์อนาคตกับบริบทและวัฒนธรรมสังคมไทย 
1) โครงการบูรณาการศาสตร์อนาคตกบับริบทและวัฒนธรรมสังคมไทย (200 ลบ.)  (4,000 คน) 
3.2 มหาวิทยาลัยมหิดล  (10 ลบ.) 
ผลผลิต : โครงการสร้างความรอบรู้ใหป้ระชาชนเตรียมความพร้อมในทุกมิติ 
กิจกรรม : สร้างความรอบรู้ให้ประชาชนเตรียมความพร้อมในทุกมิติ 
1) การขยายผลนวัตกรรมส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมเพ่ือเตรียมความพร้อมในทกุมิติ 
ก่อนเข้าสู่สงัคมสูงวัย (10 ลบ.) (2,000 คน) 
3.3 มหาวิทยาลัยขอนแก่น  (15 ลบ.) 
ผลผลิต : การเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับสังคมสงูวัย 
กิจกรรม : การพัฒนาศักยภาพผูสู้งวัยอยา่งยั่งยืนในสังคมชนบทของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
1) โครงการพัฒนาศักยภาพด้าน IoT /AI /เพือ่สร้างรายได้และดูแลสุขภาพชีวิตเบื้องต้น  
 (15 ล้านบาท)  (100 คน) 
3.4 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  (2.4113 ลบ.)   
ผลผลิต : โครงการสร้างความรอบรู้ใหป้ระชาชนเตรียมความพร้อมในทุกมิติ 
กิจกรรม : โครงการสร้างความรอบรู้ให้ประชาชนเตรียมความพร้อมในทกุมิติ 
1) การสร้างการรับรู้คนสามวัยในการขบัเคลื่อนสังคมผูสู้งอายุที่มคีณุภาพ  (2.4113 ลบ.)  (3,240 คน) 
3.5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  (16.5000 ลบ.) 
ผลผลิต : โครงการสง่เสริมใหผู้้สงูอายุเขา้ถึงนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อสุขภาวะที่ดี 
กิจกรรม : การเพ่ิมศักยภาพในการพ่ึงพาตนเองด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑท์ี่เป็นมิตรต่อผูสู้งอายุ 
1) โครงการสร้างความรอบรู้ให้กับประชาชนก่อนวัยสูงอายุ เพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสูส่ังคมสงูวัย 
อย่างมคีุณภาพ (10 ลบ.)  (1,000 คน) 
ผลผลิต : โครงการสร้างความรอบรู้ใหป้ระชาชน เตรียมความพร้อมในทุกมิติ 
กิจกรรม : การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงวัย 
2) โครงการพัฒนาถ่ายทอดการรักษาผูสู้งอายทุางด้านชีวกลศาสตร์การแพทย์ : ตามนโยบาย  
Thailand 4.0 ของรัฐบาล (3.5 ลบ.)  (800 คน) 
3) โครงการสูงวัยไทยเข้มแข็ง  (3 ลบ.)  (800 คน) 
3.6 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    (16.3426 ลบ.) 
ผลผลิต : โครงการสร้างความรอบรู้ให้ประชาชนเตรียมความพร้อมในทุกมิติ 
กิจกรรม : การพัฒนาความพร้อมคนทำงานนอกระบบกบัสือ่โฆษณาในชีวิตประจำวันและโลกออนไลน์
ก่อนเข้าสู่วัยสงูอาย ุ
1) การพัฒนาความพร้อมคนทำงานนอกระบบกับสื่อโฆษณาในชีวิตประจำวันและโลกออนไลน์ 
ก่อนเข้าสู่วัยสงูอายุ  (1.5026 ลบ)  (1,000 คน) 
กิจกรรม : เตรียมความพร้อมสูก่ารเปน็ผูสู้งอายุที่มีศักยภาพ (Active Aging) : ดุลยภาพชีวิต จิตเป็นสุข 
2) เตรียมความพร้อมสู่การเป็นผูสู้งอายุที่มศีักยภาพ (Active Aging) : ดุลยภาพชีวิต จิตเปน็สุข  
(8.1600 ลบ)  (6 ภาค) 
กิจกรรม : ขยายผลการเตรียมความพร้อม “คน” เพื่อรองรบัสงัคมสูงวัยอย่างมสี่วนร่วม 
3) ขยายผลการเตรียมความพร้อม “คน” เพือ่รองรับสงัคมสูงวัยอยา่งมสี่วนร่วม  
(6.6800 ลบ.)  (4,000 คน) 
 
 
 
 
 
 

1. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  (311.0829 ลบ.) 
1.1 สถาบันวิทยาลัยชุมชน   (10 ลบ.) 
ผลผลิต : โครงการส่งเสริมการมีงานทำ และมีรายได้ของผู้สูงอายุ 
กิจกรรม : การจัดการความรู้และการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ 
1) โครงการจัดการความรู้เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ  
(10 ลบ.) (2,000 คน) 
1.2 มหาวทิยาลัยมหิดล   (19.0383 ลบ.) 
ผลผลิต : โครงการส่งเสริมการมีงานทำ และมีรายได้ของผู้สูงอายุ 
กิจกรรม : ส่งเสริมการมีงานทำและมีรายได้ของผู้สูงอายุ 
1) โครงการศูนย์ความเป็นเลิศ SMART TECHS PLAY AND ROLE 
 (19.0383 ลบ.)  (400 คน) 
1.3 มหาวทิยาลัยขอนแก่น  (154.5151 ลบ.) 
ผลผลิต : โครงการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับสังคมสูงวัย 
กิจกรรม : การพัฒนาระบบนิเวศธุรกิจเพ่ือรองรับสังคมสูงวัย 
1) โครงการพัฒนาระบบนิเวศธุรกิจเพ่ือรองรับสังคมสูงวัย  (150 ลบ.)  (200 คน) 
กิจกรรม : พัฒนาทักษะด้านการประกอบอาชีพสำหรับผู้สูงวัย 
2) โครงการพัฒนาทักษะด้านการประกอบอาชีพสำหรับผู้สูงวัย  (4.5151 ลบ.)  (250 คน) 
1.4 มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์  (5 ลบ.) 
ผลผลิต : โครงการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับสังคมสูงวัย 
กิจกรรม : เตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับสังคมสูงวัย 
1) โครงการเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผลิตภัณฑ์สุขภาพฮาลาลที่ปลอดภัย 
เพ่ือสุขภาวะผู้สูงวัย (5 ลบ.)  (1,000 คน) 
1.5 มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  (11.1048 ลบ.) 
ผลผลิต : โครงการส่งเสริมการมีงานทำ และมีรายได้ของผู้สูงอายุ 
กิจกรรม : การสร้างสุขภาวะองค์รวมที่ดีด้วยเกษตรอินทรีย์และภูมิปัญญาไทยประยุกต์ 
 เพ่ือสุขภาพที่ดีสร้างรายได้ให้ประชาชนก่อนสูงวัย และผู้สูงวัยในเขตภาคกลาง 
1) โครงการสร้างสุขภาวะองค์รวมที่ดีด้วยเกษตรอินทรีย์และภูมิปัญญาไทยประยุกต์ เพ่ือสุขภาพ
ที่ดีสร้างรายได้ให้ประชนชนก่อนสูงวัย และผู้สูงวัยในเขตภาคกลาง  (11.1048 ลบ.)  (1,000 คน) 
1.6 มหาวทิยาลัยเชียงใหม่  (31.5325) 
ผลผลิต : โครงการส่งเสริมการมีงานทำ และมีรายได้ของผู้สูงอายุ 
กิจกรรม : การส่งเสริมการมีงานทำ และมีรายได้ของผู้สูงอายุ 
1) โครงการพัฒนาศักยภาพด้านอาชีพผู้สูงอายุและถ่ายทอดภูมิปัญญาพื้นบ้านสู่เด็กเยาวชนใน
พ้ืนที่ภาคเหนือตอนบน  (8 ลบ.)  (200 คน) 
2) โครงการสร้างเสริมทักษะรอบด้านแก่ผู้สูงอายุสู่อาชีพนักขายผลิตภัณฑ์และบริการ 
ในท้องถิ่นผ่านช่องทาง E-Commerce  (23.5325 ลบ.)  (700 คน) 
1.7 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (3 ลบ.) 
ผลผลิต : โครงการผู้สูงอายุมีทักษะในการดำรงชีพอย่างมั่นคง 
กิจกรรม : ส่งเสริมการมีทักษะและความสามารถในการดำรงชีวิต และมีรายได้ 
1) พัฒนาทักษะความรู้ความสามารถในการดำรงชีวิต และการมีรายได้ของผู้สูงอายุ  
ในจังหวัดชุมพรและจังหวัดระนอง (3 ลบ.)  (200 คน) 
1.8 มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  (9.5500 ลบ.) 
ผลผลิต : โครงการส่งเสริมการมีงานทำ และมีรายได้ของผู้สูงอายุ 
กิจกรรม : การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงวัย 
1) โครงการการสร้างงาน สร้างอาชีพและรายได้แก่สังคมผู้สูงวัย (9.5500 ลบ.)  (2,000 คน) 
1.9 มหาวทิยาลัยสวนดุสิต  (8.8800 ลบ.) 
ผลผลิต : โครงการส่งเสริมการมีงานทำ และมีรายได้ของผู้สูงอายุ 
กิจกรรม : เตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับสังคมสูงวัย 
1) โครงการ Learn and Earn: Happy Aging เรียนรู้และสร้างงาน เพ่ิมคุณค่าผู้สูงวัย (8.8800 
ลบ.)  (700 คน) 
1.10 มหาวทิยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา  (4.9230 ลบ.) 
ผลผลิต : โครงการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับสังคมสูงวัย 
กิจกรรม : เตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับสังคมสูงวัย 
1) โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตบนพ้ืนฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นและส่งเสริมอาชีพอย่างยั่งยืน 
(4.9230 ลบ.)  (800 คน) 
 1.11 มหาวทิยาลัยราชภฏัสุรินทร์  (6.6827 ลบ.) 
ผลผลิต : โครงการสร้างความรอบรู้ให้ประชาชนเตรียมความพร้อมในทุกมิติ 
กิจกรรม : ส่งเสริมการมีงานทำและมีรายได้ของผู้สูงอายุ 
1) โครงการการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุจังหวัดสุรินทร์ในทุกมิติ (2.7000 ลบ.)  
(500 คน) 
2) โครงการการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุจังหวัดสุรินทร์เพ่ือเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคม
อย่างยั่งยืน (1.9960 ลบ.)  (300 คน) 
3) โครงการผู้สูงอายุจังหวัดสุรินทร์ อยู่อย่างมั่งมี อาชีพมั่นคงมีวิถีชีวิตอย่างยั่งยืน (1.9867 ลบ.)  
(250 คน) 
 
 
 

1. กระทรวงสาธารณสุข  (621.6911 ลบ.) 
1.1 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (327.4112 ลบ.) 
ผลผลิต : โครงการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพ 
กิจกรรม : สร้างเสริมความเสมอภาคด้านสุขภาพเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ 
1) โครงการสร้างเสริมระบบการดูแลสุขภาพเพื่อรองรับสังคมสูงวัยแบบบูรณาการ (327.4112 ลบ.) (1,000,000 คน) 
1.2 กรมการแพทย์    (36.5236 ลบ.) 
ผลผลิต : โครงการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพ 
กิจกรรม : การพัฒนาการดูแลผู้สูงอายุ 
1) โครงการการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางสังคมและระบบการดูแลผู้สูงอายุสมองเสื่อมสำหรับประเทศไทย (ระยะที่ 3 
พ.ศ.2564) (2.5510 ลบ.) (1,000,000 คน) 
2) โครงการพัฒนาระบบการป้องกันโรคระดับทุติยภูมิ เพื่อดูแลรักษากลุ่มอาการหรือโรคที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ 
ปี 2564 (12.0790 ลบ.) (500,000 คน) 
3) พัฒนาระบบบริการสุขภาพผู้สูงอายุในสถานบริการสุขภาพแต่ละระดับ เพื่อผู้สูงอายุได้รับการดูแลรักษา  
ส่งต่ออย่างเหมาะสม (4.4894 ลบ.) (25,000 คน) 
4) โครงการพัฒนาระบบการดูแลและป้องกันภาวะหกล้มในผู้สูงอายุตามบริบทพื้นที่ (3.8797 ลบ.) (2,400 คน) 
5) โครงการการจัดระบบรับปรึกษา ระบบส่งต่อและระบบติดตามการดูแลระยะกลาง (intermediate care) สำหรับ
ผู้ป่วยสูงอายุหลังการผ่าตัดและผู้สูงอายุที่มีภาวะเปราะบาง (1.3539 ลบ.) (5,000 คน) 
6) โครงการจัดระบบอาชีวอนามัยสำหรับแรงงานสูงอายุ (2.1706 ลบ.) (50,000 คน) 
ผลผลิต : โครงการดูแลสุขภาพช่องปากพร้อมมูลเพื่อผู้สูงอายุแบบไร้รอยต่อ 
กิจกรรม : ดูแลสุขภาพช่องปาก 
7) โครงการดูแลสุขภาพช่องปากพร้อมมูลเพื่อผู้สูงอายุแบบไร้รอยต่อ (10 ลบ.) (4,000 คน) 
1.3 กรมอนามัย  (138.2743 ลบ.) 
ผลผลิต : โครงการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเข้าถึงระบบและนวัตกรรมการดูแลสุขภาพ 
กิจกรรม : พัฒนา ส่งเสริม การเข้าถึงระบบการดูแลและส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 
1) โครงการพัฒนาระบบการดูแลและส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ ปี 2564 (26.1986 ลบ.) (500,000 คน) 
2) โครงการพัฒนาระบบการดูแลส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนแบบบูรณาการ (93.1351 ลบ.) (200,000 คน) 
3) โครงการพระสงฆ์กับการพัฒนาสุขภาวะ ปี 2564 (18.9406 ลบ.) (7,200 รูป) 
1.4 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  (119.4820 ลบ.) 
ผลผลิต : โครงการพัฒนาต้นแบบระบบดูแลผู้สูงอายุในชุมชนแบบไร้รอยต่อในพื้นที่นำร่อง 
กิจกรรม : โครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยผู้สูงอายุ 
1) โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนแบบไร้รอยต่อ (119.4820 ลบ.) (11,400 คน) 
2. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  (909.2644) 
2.1 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์  (58.0470 ลบ.)  
ผลผลิต : โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการด้านชีววิทยาศาสตร์สุขภาพเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ 
กิจกรรม : ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีนวัตกรรมด้านชีววิทยาศาสตร์สู่การให้บริการผู้สูงอายุ 
1) โครงการบริการฝังรากฟันเทียมสำหรับผู้สูงอายุ (58.0470 ลบ.) (2,000 คน) 
2.2 มหาวิทยาลัยมหิดล  (587.6377 ลบ.)  
ผลผลิต : โครงการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเข้าถึงนวัตกรรมด้านการดูแลสุขภาพ 
กิจกรรม : ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเข้าถึงนวัตกรรมด้านการดูแลสุขภาพ 
1) ศูนย์ความเป็นเลิศด้านทันตกรรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ  (20 ลบ.) (2,500 คน) 
ผลผลิต : โครงการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพ 
กิจกรรม : พัฒนาระบบดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ 
2) ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการดูแลผู้สูงอายุครบวงจร (11.2152 ลบ.) (22,500 คน) 
3) โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้สูงอายุ(Care giver) ในโรงเรียนผู้สูงอายุ กรุงเทพมหานคร :  
สู่พฤฒพลังถ้วนหน้า  (5.8492 ลบ.) (550 คน) 
4) โครงการระบบส่งเสริมสุขภาวะทางจิตใจและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในผู้สูงอายุแบบบูรณาการโดยชุมชนมีส่วนร่วม 
(9.6363 ลบ.) (5,000 คน) 
5) ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล (304.1743 ลบ.) 
(ร้อยละ 100) 
6) ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ ระยะที่ 2 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 
(176.1627 ลบ.) (ร้อยละ 20) 
7) ระบบการรักษาผู้สูงอายุที่มีปัญหากระดูกด้วยเทคโนโลยีการผลิต 4.0  (21.6000 ลบ.) (1 สายการผลิต) 
ผลผลิต : โครงการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเข้าถึงนวัตกรรมด้านการดูแลสุขภาพ 
กิจกรรม : ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเข้าถึงนวัตกรรมด้านการดูแลสุขภาพ 
1) ศูนย์กลางนวัตกรรมการวิจัยเพื่อผู้สูงอายุและชุมชน  (35 ลบ.) (200 คน) 
2) โครงการส่งเสริมพื้นที่ชุมชนสร้างสรรค์ด้วยพลังดนตรี สร้างเสริมกิจกรรมและประสบการณ์ดนตรีที่หลากหลายเพื่อ
การขับเคลื่อนสังคมให้เข้มแข็ง และสร้างสุขภาวะที่ดี (4 ลบ.) (1,000 คน) 
2.3 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย  ( 3 ลบ.) 
ผลผลิต : โครงการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเข้าถึงนวัตกรรมด้านการดูแลสุขภาพ 
กิจกรรม : ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเข้าถึงนวัตกรรมด้านการดูแลสุขภาพ 
1) โครงการวิถีธรรมสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและผู้สูงอายุ (3 ลบ.) (1,500 คน) 
2.4 มหาวิทยาลัยขอนแก่น  (11.0017 ลบ.) 
ผลผลิต : การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย 
กิจกรรม : พัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบลปัญญาประดิษฐ์เพื่อรองรับระบบการเฝ้าระวังสุขภาพและการ
เข้าถึงนวัตกรรมด้านการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุในชุมชน 
1) โครงการพัฒนา “โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบลปัญญาประดิษฐ์ เพื่อรองรับระบบการเฝ้าระวังสุขภาพและ
การดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุในชุมชนภายใต้ทิศทางการดำเนินงานแบบบูรณาการแบบไร้รอยต่อ : กรณีนำร่องอำเภอน้ำ
พอง จังหวัดขอนแก่น (4.0017) (18 แห่ง) 
ผลผลิต : โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย 
กิจกรรม : การส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเข้าถึงนวัตกรรมด้านการดูแลสุขภาพสมองด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลสุขภาพ 
2) โครงการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเข้าถึงนวัตกรรมด้านการดูแลสุขภาพสมอง เพื่อประเมินสัญญาณเบื้องต้นของภาวะสมอง
เสื่อมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลสุขภาพ AI และ VR พร้อมแนวทางการชะลอและแก้ไข (5 ลบ.) (20,000 คน) 
ผลผลิต : โครงการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเข้าถึงนวัตกรรมด้านการดูแลสุขภาพ 
กิจกรรม : พัฒนาระบบแนะนำและติดตามการใช้ยาถูกต้องและปลอดภัยในผู้สูงวัย 
3) โครงการการพัฒนาระบบแนะนำและติดตามการใช้ยาในชุมชนเพื่อการใช้ยาถูกต้องและปลอดภัยในผู้สูงวัย 
(2 ลบ.) (2,000 คน) 
2.5 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  (5.6888 ลบ.) 
ผลผลิต : โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย 
กิจกรรม : เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย 
1) ชุมชนเข้มแข็งในการป้องกันปัญหาจากการใช้ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อสุขภาวะผู้สูงวัย  
(5.6888 ลบ.) (30,000 คน) 
2.6 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   (33.2345 ลบ.) 
ผลผลิต : โครงการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเข้าถึงนวัตกรรมด้านการดูแลสุขภาพ 
กิจกรรม : สนับสนุนให้เกิดระบบการดูแลสำหรับผู้สูงอายุแบบครบวงจร 
1) โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพผู้สูงอายุแบบบูรณาการ   (3.9735 ลบ.) (10,000 คน) 
 
 
 
 
 

1. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (499.1969 ลบ.) 
1.1 กรมกิจการผูสู้งอายุ  (499.1969 ลบ.)  
ผลผลิต : โครงการพัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคมของผู้สูงอายุ 
กิจกรรม : ระบบดูแลและคุ้มครองพิทักษ์สิทธ์ิผู้สูงอาย ุ
1) โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (เชี่ยวชาญด้าน
ผู้สูงอายุ) (26.7814 ลบ.) (132,750 คน) 
2) โครงการธนาคารเวลาของประเทศไทย (17.6988 ลบ.) (9,000 คน) 
3) โครงการขับเคลื่อนมาตรฐานการดูแลผู้สูงอายุ (96.8298 ลบ.) (4,600 คน) 
ผลผลิต : โครงการปรับปรุงที่อยู่อาศัยและสถานที่สาธารณะที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุและทุกวัย 
กิจกรรม : การปรับสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตในสังคมสูงวัย 
4) กิจกรรมปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและ
ปลอดภัย (293.6497 ลบ.) (6,500 หลัง) 
ผลผลิต : โครงการส่งเสริมชุมชนที่เป็นมิตรกับสังคมผู้สูงอายุและคนทุกวัย 
กิจกรรม : เสริมสร้างชุมชนที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ 
5) กิจกรรมเสริมสร้างชุมชนที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ (14.2372 ลบ.)  
(60 แห่ง / 4 ห้องต้นแบบUD) 
2. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม   (505.4214 ลบ.) 
2.1 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (300 ลบ.) 
ผลผลิต : โครงการส่งเสริมให้ผุ้สูงอายุมีสภาพแวดล้อมที่แหมาะสม 
กิจกรรม : การบูรณาการศิลปวัฒนธรรมพ้ืนบ้านกับ Aging society เพ่ือสร้างคุณค่าทางจิตใจ 
1) โครงการบูรณาการศิลปวัฒนธรรมพ้ืนบ้านกับ Aging society เพ่ือสร้างคุณค่าทางจิตใจ 
(300 ลบ.) (4 จังหวัด) 
2.2 สำนักงานพัฒนาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวทช.)  (78.9816 ลบ.) 
ผลผลิต : โครงการส่งเสริมให้ผุ้สูงอายุมีสภาพแวดล้อมที่แหมาะสม 
กิจกรรม : ขยายผลการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี และนวัตกรรมบริการในศูนย์พัฒนาการจัด
สวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ 
1) โครงการขยายผลการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี และนวัตกรรมบริการในศูนย์พัฒนาการจัด
สวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ (78.9816 ลบ.) (6 แห่ง) 
2.3 มหาวทิยาลัยเชียงใหม่  (10 ลบ.) 
ผลผลิต : โครงการส่งเสริมให้ผุ้สูงอายุเข้าถึงการคุ้มครองทางสังคม 
กิจกรรม : ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเจ้าถึงการคุ้มครองทางสังคม 
1) โครงการขยายผลต้นแบบการทำงานคุ้มครองทางสังคมผู้สูงอายุเพ่ือพัฒนาระบบการคุ้มครอง
ทางสังคมผู้สูงอายุในภาคเหนือตอนบน (10 ลบ.) (4 พ้ืนที่ / 4 ระบบ) 
2.4 มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์  (13 ลบ.) 
ผลผลิต : โครงการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีสภาพแวดล้อมที่แหมาะสม 
กิจกรรม : โครงการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีสภาพแวดล้อมที่แหมาะสม 
1) การพัฒนาชุมชนต้นแบบสำหรับผู้สูงอายุในภาคใต้ (13 ลบ.) (3 ชุมชน / 15 แห่ง) 
2.5 มหาวทิยาลัยอุบลราชธานี  (4.4000 ลบ.) 
ผลผลิต : โครงการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีสภาพแวดล้อมที่แหมาะสม 
กิจกรรม : โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุ 
1) โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุ (4.4000 ลบ.)  (400 หลัง) 
2.6 มหาวทิยาลัยราชภฏันครราชสีมา  (1.0398 ลบ.) 
ผลผลิต : โครงการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีสภาพแวดล้อมที่แหมาะสม 
กิจกรรม : การส่งเสริมการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยและสิ่งอำนวยความสะดวกให้เหมาะสม
สำหรับผู้สูงอายุเพ่ือรองรับสังคมสูงวัย พ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมา 
1) โครงการการส่งเสริมการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยและสิ่งอำนวยความสะดวกให้
เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุเพ่ือรองรับสังคมสูงวัย พ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมา 
 (1.0398 ลบ.) (10 แห่ง) 
2.7 มหาวทิยาลัยวลัยลักษณ์  (98.0000 ลบ) 
ผลผลิต : โครงการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม 
กิจกรรม : พัฒนาบ้าน AI อัจฉริยะระบบธรรมชาติสำหรับผู้สูงอายุในภาคใต้ 
1) บ้าน AI อัจฉริยะระบบธรรมชาติสำหรับผู้สูงอายุในภาคใต้  (98.0000 ลบ.) (2 หลัง) 
3. กระทรวงแรงงาน  (5.4085 ลบ.) 
3.1 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  (5.4085 ลบ.) 
ผลผลิต : โครงการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเข้าถึงระบบการคุ้มครองทางสังคม 
กิจกรรม : ส่งเสริมสิทธิหน้าที่แก่แรงงานสูงอายุและแรงงานนอกระบบกลุ่มผู้สูงอายุ  
(60 ปีขึ้นไป) 
1) โครงการสร้างเครือข่ายการคุ้มครองแรงงานนอกระบบในสังคมสูงวัย  
(5.4085 ลบ.) (2,580 คน) 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

งบประมาณ 
5 กระทรวง 14 หน่วยงาน 18 โครงการ 

งบประมาณ 437.3703 ลบ. 
 

3 กระทรวง 18 หน่วยงาน 24 โครงการ 
งบประมาณ 502.3778 ลบ. 

 

2 กระทรวง 18 หน่วยงาน 42 โครงการ 
งบประมาณ 1,530.9555 ลบ. 

 

4 กระทรวง 10 หน่วยงาน 14 โครงการ 
งบประมาณ 1,090.5268 ลบ. 

 

ภารกิจ
สนับสนุน 

กองทุนการออมแห่งชาติ                  กองทุนผู้สูงอายุ 
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
  - โครงการกองทุนการออมแห่งชาติ  (1,515.1087 ลบ.)  (4 ล้านคน)        - โครงการกองทุนผู้สูงอายุ   (112.5000 ลบ.)  (3,750 คน) 
รวมงบประมาณรายจ่าย 1,627.6087 ล้านบาท 

 
3.7 สถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร ์ (6 ลบ.) 
ผลผลิต : โครงการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับสังคมสูงวัย 
กิจกรรม : การเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับสงัคมสูงวัย 
1) โครงการนวัตกรรมสงัคมสูงวัยเพื่อยกระดับศักยภาพประชากรใหย้ั่งยืนและเปน็สุขตามเป้าหมายการ
พัฒนาที่ยัง่ยืน (6 ลบ.)  (1,000 คน) 
3.8 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน  (1.5000 ลบ.) 
ผลผลิต : โครงการสร้างความรอบรู้ให้ประชาชนเตรียมความพร้อมในทุกมิติเข้าสู่วัยสูงอายุ 
กิจกรรม : ส่งเสริมพัฒนาศกัยภาพและเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสงูอาย ุ
1) โครงการพัฒนาศักยภาพและเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงอายุในชุมชนเมือง (1.5000 ลบ.)  
(300 คน) 
3.9 มหาวิทยาลัยราชภัฏอตุรดติถ์  (88.5088 ลบ.) 
ผลผลิต : โครงการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตภาคเหนือ 
กิจกรรม : การเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับสงัคมสูงวัย 
1) โครงการพัฒนาพัฒนาขีดความสามารถเพือ่สร้างการรับรู้ในการเตรียมความพร้อมของกลุ่มประชากร
ที่มีอายุต้ังแต่ 25-40 ปี  
ก่อนเข้าสังคมสงูวัยของอย่างมีคณุภาพ  (88.5088 ลบ.)  (15,400 คน) 
4.กระทรวงแรงงาน  (3.0985 ลบ.)   
4.1 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน   (3.0985 ลบ.)   
ผลผลิต : โครงการสง่เสริมสวัสดิการเพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเกษียณอยา่งมีคณุภาพของ
ประชากรวัยแรงงาน อายุ 25 ถึง 59 ป ี
กิจกรรม : ส่งเสริมสวัสดิการแรงงานเพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเกษียณอยา่งมีคณุภาพ 
1) โครงการส่งเสริมสวัสดิการเพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเกษียณอย่างมคีุณภาพของประชากรวัย
แรงงานอายุ 25 - 59 ปี  (3.0985 ลบ.)  (8,000 คน) 
5.กระทรวงสาธารณสขุ  (35.8501 ลบ.) 
5.1 กรมการแพทย ์  (5.2563 ลบ.) 
ผลผลิต : โครงการสร้างความรอบรู้ใหป้ระชาชนเตรียมความพร้อมในทุกมิติ 
กิจกรรม : การสร้างศักยภาพการดูแลประชาชนเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยสูงอาย ุ
1) โครงการเตรียมความพร้อมกลุ่มวัยทำงาน เพื่อป้องกนัและลดความเสี่ยงต่อการเกิดกลุ่มอาการ
ผู้สงูอายทุี่มีสาเหตุจากโรคที่เกิดจากการทำงาน 
(5.2563 ลบ.) (50,000 คน) 
5.2 กรมอนามัย  (30.5938 ลบ.) 
ผลผลิต : โครงการสร้างความรอบรู้สุขภาวะและส่งเสริมสุขภาพเพ่ือเตรียมรองรบัสงัคมสูงวัยอย่างมี
คุณภาพ 
กิจกรรม : พัฒนาความรอบรู้ด้านการบริโภคอาหาร กิจกรรมทางกาย การนอน และการดูแลสุขภาพช่อง
ปาก 
1) เตรียมความพร้อมด้านสุขภาพเพื่อรองรับสังคมสูงวัย  (30.5938 ลบ.)  (10,000,000 คน)   
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1.12 มหาวทิยาลัยราชภฏันครราชสีมา  (9.3477 ลบ.) 
ผลผลิต : โครงการส่งเสริมการมีงานทำ และมีรายได้ของผู้สูงอายุ 
กิจกรรม : การยกระดับคุณภาพชีวิตทางสังคมของผู้สูงอายุด้วยการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน
ผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตรผ่านส่ือพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
1) โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตทางสังคมของผู้สูงอายุด้วยการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์
แปรรูปทางการเกษตรผ่านสื่อพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (2 ลบ.)  (500 คน) 
กิจกรรม : การบูรณาการศาสตร์เพ่ือขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุด้านการ
สร้างอาชีพผ่านการตลาดอิเล็กทรอนิกส์อันนำไปสู่การเป็นผู้สูงอายุยุคดิจิทัลในพ้ืนที่อุทยานธรณี
โคราช 
2) โครงการการบูรณาการศาสตร์เพ่ือขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุด้านการ
สร้างอาชีพผ่านการตลาดอิเล็กทรอนิกส์อันนำไปสู่การเป็นผู้สูงอายุยุคดิจิทัลในพ้ืนที่อุทยานธรณี
โคราช (7.3477 ลบ.)  (7,300 คน) 
1.13 มหาวทิยาลัยราชภฏับุรีรัมย์  (18.0088 ลบ.) 
ผลผลิต : โครงการผู้สูงอายุได้รับการเสริมสร้างทักษะการมีรายได้และมีงานทำ 
กิจกรรม : บูรณาการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับสังคมสูงวัย 
1) โครงการส่งเสริมการมีงานทำและมีรายได้การพัฒนาอาชีพผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปเพ่ือ
สุขภาพสู่ตลาดสมัยใหม่ของผู้สูงอายุของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 
(18.0088 ลบ.)  (2,000 คน) 
1.14 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน  (5 ลบ.) 
ผลผลิต : โครงการส่งเสริมการทอผ้าย้อมครามและเพ่ิมรายได้แก่ผู้สูงอายุ 
กิจกรรม : ส่งเสริมการทอผ้าย้อมครามและเพ่ิมรายได้แก่ผู้สูงอายุ 
1) โครงการส่งเสริมการทอผ้าย้อมครามและเพ่ิมรายได้แก่ผู้สูงอายุ (5 ลบ.)  (2,000 คน) 
1.15 มหาวทิยาลัยราชภฏัอุตรดิตถ์  (14.5000 ลบ.) 
ผลผลิต : โครงการผู้สูงวัยมีอาชีพ และก่อเกิดรายได้ สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนมั่นคง 
กิจกรรม : การถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตและการใช้ถ่านชีวภาพในการปลูกผัก
อินทรีย์ 
1) โครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตถ่านชีวภาพจากวัสดุเหลือใช้ทาง
การเกษตร ในการทำเกษตรอินทรีย์และการผลิตถ่านดูดกลิ่น  
3 in 1 เพ่ือเสริมสร้างรายได้และสุขภาพ (14.5000 ลบ.)  (400 คน) 
2.กระทรวงแรงงาน  (112.2949 ลบ.) 
2.1 กรมจัดหางาน  (58.2949 ลบ.) 
ผลผลิต : โครงการขยายโอกาสการมีงานทำให้ผู้สูงอายุ 
กิจกรรม : ส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระให้ผู้สูงอายุ 
1) โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพให้ผู้สูงอายุ  (10.2345 ลบ.)  (7,560 คน) 
กิจกรรม : ส่งเสริมการมีงานทำของผู้สูงอายุ 
2) โครงการส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุในอาชีพที่เหมาะสมกับวัยและประสบการณ์  (48.0604 
ลบ.)  (16,787 คน) 
2.2 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (54ลบ.) 
ผลผลิต : โครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพ่ือเพ่ิมโอกาสในการประกอบอาชีพ 
กิจกรรม : ฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพ่ือเพ่ิมโอกาสในการประกอบอาชีพ 
1) โครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพ่ือเพ่ิมโอกาสในการประกอบอาชีพ (54 ลบ.)  (20,000 
คน) 
3. กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  (79 ลบ.) 
3.1 สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล  (79 ลบ.) 
ผลผลิต : โครงการเตรียมผู้สูงวัยกลับสู่วัยทำงาน 
กิจกรรม : เตรียมผู้สูงวัยกลับสู่วัยทำงาน 
1) โครงการโครงการเตรียมผู้สูงวัยกลับสู่วัยทำงาน (79 ลบ.)  (5,000 คน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
ผลผลิต : โครงการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเข้าถึงนวัตกรรมด้านการดูแลสุขภาพ 
กิจกรรม : สร้างสุขภาวะองค์รวมในผู้สูงวัยไทยแลนด์ 4.0 ด้วยวิถีชีวิตและภูมิปัญญาไทยเพื่อสุขภาพ 
1) โครงการสร้างสุขภาวะองค์รวมในผู้สูงวัยไทยแลนด์ 4.0 ด้วยวิถีชีวิตและภูมิปัญญาไทยเพื่อสุขภาพ (29.2610 ลบ.) 
(2,500 คน) 
2.7 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  (46.0087 ลบ.) 
ผลผลิต : โครงการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเข้าถึงนวัตกรรมด้านการดูแลสุขภาพ 
กิจกรรม : ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเข้าถึงนวัตกรรมด้านการดูแลสุขภาพ 
1) การพัฒนาระบบฐานข้อมูลอุปกรณ์ช่วยในการทำกิจวัตรประจำวันและนวัตกรรมสุขภาพชุมชนสำหรับผู้สูงอายุ 
(2.9796 ลบ.) (1,000 คน) 
ผลผลิต : โครงการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเข้าถึงระบบและนวัตกรรมด้านการดูแลสุขภาพ 
กิจกรรม : ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเข้าถึงนวัตกรรมด้านการดูแลสุขภาพ แนวทางภูมิปัญญาไทย 
2) โครงการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุในเขตภาคเหนือเข้าถึงนวัตกรรมด้านการดูแลสุขภาพแนวทางภูมิปัญญาไทย (8.8621 
ลบ.) (400 คน) 
ผลผลิต : โครงการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเข้าถึงนวัตกรรมด้านการดูแลสุขภาพ 
กิจกรรม : ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเข้าถึงนวัตกรรมด้านการดูแลสุขภาพ 
3) กิจกรรมเพิ่มศักยภาพการแข่งขันผู้ผลิตและแปรรูปอาหารด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่ออนาคตสำหรับอาหาร
สุขภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมผู้สูงอายุ และแปรรูปอาหาร (7.8494 ลบ.) (200 คน) 
4) การขับเคลื่อนระบบการดูแลผู้สูงอายุโดยชุมชนท้องถิ่นผ่านเครือข่ายศูนย์เรียนรู้ร่วมกับสถาบันการศึกษา  (26.3176 
ลบ.) (13,000 คน) 
2.8 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  (4.6120 ลบ.) 
ผลผลิต : โครงการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพ 
กิจกรรม : การตรวจวัดมวลกระดูกสำหรับผู้สูงอายุ และการกรองเพื่อป้องกันการเป็นโรคกระดูกพรุน  
โดยเครื่องวัดมวลกระดูกแบบเคลื่อนที่ได้ 
1) โครงการตรวจและคัดกรองโรคกระดูกพรุนในผู้สูงอายุในท้องถิ่น ด้วยเครื่องวัดมวลกระดูกแบบเคลื่อนที่ได้และปลอด
รังสี เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ (4.6120 ลบ.) (5,000 คน) 
2.9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี   (53.2684  ลบ.) 
ผลผลิต : โครงการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเข้าถึงนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อสุขภาวะที่ดี 
กิจกรรม : การเพิ่มศักยภาพในการพึ่งพาตนเองด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อผู้สูงอายุ 
1) การเพิ่มศักยภาพในการพึ่งพาตนเองของผู้สูงอายุด้วยนวัตกรรมที่ทำจากวัสดุในท้องถิ่น (10.2684 ลบ.) (6,000 คน) 
2) โครงการ Aging Wellness Zone เตรียมพร้อมสู่ยุค Aging Society เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงวัย  
(38 ลบ.) (1,000 คน) 
3) โครงการศูนย์สร้างความสุขสำหรับผู้สูงอายุเพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดี  (5 ลบ.)  (1,000 คน) 
2.10 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (12.5820 ลบ.) 
ผลผลิต : โครงการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเข้าถึงนวัตกรรมด้านการดูแลสุขภาพ 
กิจกรรม : ดำเนินการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย 
1) ) โครงการอยู่ดี กินดี ด้วยโภชนาการอาหารเพื่อผู้สูงวัย (Wealthy Life by Healthy Food for elderly) (12.5820 
ลบ.) (1,500 คน) 
2.11 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  (65 ลบ.) 
ผลผลิต : โครงการ Smart Aging เพื่อการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุภาคเหนือตอนบน อย่างบูรณาการ 
กิจกรรม : Smart Aging เพื่อการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุภาคเหนือตอนบน อย่างบูรณาการ 
1) โครงการ Smart Aging เพื่อการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุภาคเหนือตอนบน อย่างบูรณาการ  
(65 ลบ.) (5,000 คน) 
2.12 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  (5.8436 ลบ.) 
ผลผลิต : โครงการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเข้าถึงนวัตกรรมด้านการดูแลสุขภาพ 
กิจกรรม : การเพิ่มศักยภาพชุมชนเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ 
1) โครงการเพิ่มศักยภาพชุมชนเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงนวัตกรรมการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ  (5.8436 ลบ.) (2,500 
คน) 
2.13 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  (5.3400 ลบ.) 
ผลผลิต : โครงการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพ 
กิจกรรม : การพัฒนาการดูแลผู้สูงอายุ 
1) โครงการบูรณาการนวัตกรรมระบุตำแหน่งเพื่อติดตามและวิเคราะห์พฤติกรรมการเคลื่อนไหว เพื่อป้องกันการเกิดเหตุ
และอำนวยความสะดวกในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ (5.3400 ลบ.) (500 คน) 
2.14 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  (18.0000 ลบ.) 
ผลผลิต : โครงการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเข้าถึงนวัตกรรมด้านการดูแลสุขภาพ 
กิจกรรม : การพัฒนาระบบนวัตกรรมสำหรับผู้สูงอายุ 
1) การบริการขับเคลื่อนใช้นวัตกรรมระบบการแจ้งเตือนภัยสุขภาวะสำหรับผู้สูงอายุในสังคมไทยอย่างครบวงจร 
(18.0000 ลบ.) (10,000 คน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4. กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (130.5000 ลบ.) 
4.1 สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (130.5000 ลบ.) 
ผลผลิต : สร้างผู้สูงวัยและผู้ด้อยโอกาสเป็นกำลังคนดิจิทัลสู่ภัยไซเบอร์ 
กิจกรรม : สร้างผู้สูงวัยและผู้ด้อยโอกาสเป็นกำลังคนดิจิทัลสู่ภัยไซเบอร์ 
1) โครงการสร้างผู้สูงวัยและผู้ด้อยโอกาสเป็นกำลังคนดิจิทัลสู่ภัยไซเบอร์  
(130.5000 ลบ.) (800,000 คน) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


