
(ราง) แผนงานบูรณาการเตรียมความพรอมเพือรองรับสังคมสูงวัย ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 944.3147 ลานบาท 

 
วัตถุประสงค 

เพ่ือเตรียมความพรอมประชากรกอนวัยสูงอายุเขาสูสังคมสูงวัยอยางมีคุณภาพ มีความม่ันคงทางเศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ และสภาพแวดลอมท่ี

เหมาะสม สงผลใหผูสูงอายุมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน  

 

ขอบเขตการดำเนินงาน 

กลุมเปาหมาย/ผูที่ไดรบัผลประโยชน 

1) ประชากรกอนวยัสูงอาย ุ25 - 59 ป 

2) ผูสูงอายุ อาย ุ60 ปขึ้นไป 

พ้ืนที่ดำเนินการ : ทัว่ประเทศ 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

หนวยงานเจาภาพหลัก : กรมกิจการผูสูงอายุ (พม.) 

กระทรวง/หนวยงานที่เกี่ยวของ : สำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วจิัยและนวัตกรรม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแรงงาน  

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม    (รวม  6 กระทรวง 14 หนวยงาน) 

29 มิ.ย 63 

ตัวช้ีวัดแผนฯ 12 

1. ประชากรกอนวัยสูงอายุมีความตระหนักรูตอการเตรียมความพรอม       

เพ่ือรองรับสังคมสูงวัย รอยละ 70 (23.97 ลานคน) จาก 34.24 ลานคน 

ตัวชี้วัดเปาหมาย
แผนบูรณาการ 

2.1 ผูสูงอายุมีงานทำและมีรายได (จากป 61-64)  

จำนวน 308,000 คน 

2.3 ผูสูงอายุเขาถึงระบบการดูแลสุขภาพ 

จำนวน 11.7 ลานคน 

2.2 ผูสูงอายุอยูในสังคมท่ีดีและไดรับการคุมครองทางสังคม 643,695 คน 

และมีสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสม 15,509 แหง (ป 60-64) 

แนวทางที ่3   พัฒนาเครือขายการคุมครองทางสังคม 

และปรบัปรุงสภาพแวดลอมสิง่อำนวยความสะดวก เจาภาพแนวทาง : ผส 

 

 

แนวทางท่ี 2  เสริมสรางทักษะดานอาชีพ 
ในการดำรงชีวิตอยางมั่นคง เจาภาพแนวทาง : รง. 

 
 

แนวทางท่ี 4 พัฒนาระบบการดูแลสุขภาพ และ

นวัตกรรม เจาภาพแนวทาง : โดย สธ. 

 

 

แนวทางท่ี 1 สรางการตระหนักรู  ในการเตรียมความพรอมกอนเขาสูสังคมสูงวัย 

เจาภาพแนวทาง : ผส. และ กรมประชาสมัพันธ 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

แผนยุทธศาสตรชาติ 
พ.ศ. 2561-2580 

ยุทธศาสตรท่ี 4  ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม (ยุทธศาสตรหลัก)  4.3.2 การรองรับสังคมสูงวัยอยางมีคุณภาพ 
ยุทธศาสตรท่ี 3  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย (ยุทธศาสตรรอง)  4.2.4 ชวงวัยผูสูงอายุ  

แผนฯ 12 ยุทธศาสตร ท่ี 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

ยุทธศาสตรจัดสรร 
งปม. ป 64 

ยุทธศาสตรท่ี 4 ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

แผนแมบทภายใต
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป / 
แผนแมบทยอยแมบท

ยุทธศาสตร 20 ป 

ประเด็นที่ 15 พลังทางสังคม  (ประเด็นหลัก)       แผนยอยที่ 15.4 การรองรับสังคมสูงวัยเชิงรุก  
ประเด็นที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต  (ประเด็นรอง)  แผนยอยที่ 11.5 การสงเสริมศักยภาพผูสูงอายุ    

ตัวชี้วัดเปาหมาย
แผนแมบท 

1. สัดสวนประชากรอายุ 25-59 ป ท่ีมีการเตรียมการเพ่ือยามสูงอายุท้ังมิติทางเศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ และสภาพแวดลอม เทียบกบัจำนวนประชากรอายุ 25-59 ป ท้ังหมด (ป2561-2565 :  รอยละ 60)   (ตัวช้ีวัดหลัก) 
2. รอยละของผูสูงอายุท่ีมีศักยภาพมีงานทำ และรายไดเหมาะสม (ป 2561 - 2565 : รอยละ 10 )  (ตัวช้ีวัดรอง) 

ผลสัมฤทธิ์/
 

1) ประชากรกอนวัยสูงอายุมีการเตรียมความพรอมเพ่ือเขาสูสังคมสูงวัย 2) ผูสูงอายุมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 

เปาหมายแผนฯ 12 2.2) คนในสังคมทุกชวงวัยมีทักษะ ความรู และความสามารถเพ่ิมขึ้น                        2.4) คนไทยมีสุขภาวะท่ีดีขึ้น    

2.2.6) การออมสวนบุคคลตอรายไดพึงจับจายใชสอยเพ่ิมขึ้น                     2.4.7) การมีงานทำของผูสงูอายุ ( อายุ 60 - 69 ป) เพ่ิมขึ้น       
2.2.7) ผูสูงอายุท่ีอาศัยในบานท่ีมีสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมเปนรอยละ 20                                                                  
 

   

แนวทางการ

ดำเนินงาน 

 

ตัวชี้วัด

ผลสัมฤทธิ ์

1.1 สัดสวนประชากรอายุ 25 ถึง 59 ป รอยละ 50 มีการเตรียมความพรอม 

ในทกมิติ 17.1200 ลานคน จาก 34.24 

2.1 ดานเศรษฐกิจ : ผูสูงอายุมีศักยภาพสามารถประกอบอาชีพ

และไดรับการจางงานท่ีเหมาะสม เพ่ิมข้ึนรอยละ 2 (77,000 คน) 

 

2.3 ดานสุขภาพ : ผูสูงอายุสามารถชวยเหลือตนเองในการทำกิจวัตรประจำวัน

พ้ืนฐานได ไมนอยกวารอยละ 95 (11.115 ลานคน จากจำนวนผูสูงอายุ  

11.7 ลานคน) 

2.2 ดานสังคมและสภาพแวดลอม : ผูสูงอายุอยูในสังคมท่ีดี และ

มีสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมรอยละ 89.09 (9.83 ลานคน)  

เปาหมายท่ี 1 ประชากรกอนวัยสูงอาย ุ(อายุ 25 -59 ป) มีความพรอมกอนเขาสูสังคม
สูงวัย 

เปาหมายท่ี 2 ผูสูงอายุมีความม่ันคงทางเศรษฐกิจ สุขภาพ สังคมและสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสม เปาหมายแผน

บูรณาการ 

 ตัวชี้วัดท่ี 1. ประชากรอายุ 25-59 ป รับรู และนำไปใชในการเตรียมความพรอม

กอนเขาสูสังคมสูงวัยทุกมิติ รอยละ 70 (จำนวน 23.97 ลานคน) 
 

 

ตัวชี้วัด 

แนวทาง 

ตัวชี้วัดท่ี 2.1  ผูสูงอายุไดรับการเสริมสรางทักษะ    

การมีรายได และมีงานทำ จำนวน 77,000 คน 

 

4.1 มีระบบการดูแลสุขภาพ และนวัตกรรม 4 ระบบ 
1. พัฒนาผูสูงอายุและสรางเครือขายความคุมครองทางสังคม 148,545 คน 

2. ท่ีอยูอาศัย และสถานท่ีสาธารณะไดรับการปรับปรุงใหเหมาะสมกับผูสูงอายุ  

3,220 แหง 

 



1. สำนกันายกรัฐมนตรี   (6.4180 ลบ.) 

1.1 กรมประชาสัมพันธ   (6.4180 ลบ.) 

โครงการ : โครงการประชาสมัพันธการเตรียมความพรอมเพ่ือรองรบั 

สังคมสูงวัย 

กิจกรรม : ผลิตและเผยแพรขอมูลขาวสารการเตรียมความพรอมเพ่ือรองรับ

สังคมสูงวัย 

1) โครงการประชาสัมพันธการเตรยีมความพรอมเพ่ือรองรับสังคมสูงวัย  

(6.4180 ลบ.) (438 ครั้ง) 

2. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย  (9.8349 ลบ.) 

2.1 กรมกิจการผูสูงอายุ   (9.8349 ลบ.) 

โครงการ : โครงการเสรมิสรางพัฒนากลไกเครือขายสรางความมั่นคงทาง

สังคมเพ่ือรองรับสังคมผูสูงอาย ุ

กิจกรรม : การเสริมสรางและพัฒนากลไกเพ่ือรองรับการเขาสูสังคมสูงวัย 

1) โครงการสรางความตระหนักและเตรียมความพรอมเพ่ือรองรับสงัคมสูงวัย  

(9.8349 ลบ.) (650เครือขาย) 

3. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม   

(8.5000 ลบ.) 

3.1 มหาวิทยาลัยมหิดล  (8.5000 ลบ.) 

โครงการ : โครงการพัฒนาระบบดูแลสุขภาพของผูสูงอาย ุ

กิจกรรม : สรางเสริมสุขภาวะแบบองครวม 

1) การขยายผลนวัตกรรมสงเสรมิสุขภาพแบบองครวมเพ่ือเตรยีมความพรอม

ในทุกมิติกอนเขาสูสังคมสูงวัย (8.5000 ลบ.) (2,000 คน) 

4.กระทรวงแรงงาน  (2.7592 ลบ.)   

4.1 กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน   (2.7592 ลบ.)   

โครงการ : โครงการสงเสริมสวัสดกิารเพ่ือเตรียมความพรอมเขาสูการเกษียณ

อยางมีคุณภาพของประชากรวัยแรงงาน อายุ 25 ถึง 59 ป 

กิจกรรม : สงเสรมิสวัสดิการแรงงานสูงอายุเพ่ือเตรียมความพรอมเขาสูการ

เกษียณอยางมีคณุภาพ 

1) โครงการสงเสริมสวัสดิการเพ่ือเตรียมความพรอมเขาสูการเกษียณอยางมี

คุณภาพของประชากรวัยแรงงานอายุ 25 - 59 ป  (2.7592 ลบ.) (8,000 คน) 
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1. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม  

(4.0000 ลบ.) 

1.1 สถาบันวิทยาลัยชุมชน (4.0000 ลบ.) 

โครงการ : โครงการสงเสริมการมงีานทำ และมีรายไดของ

ผูสูงอาย ุ

กิจกรรม : การจัดการความรูและการฝกอบรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตของผูสูงอายุ 

1) โครงการจัดการความรูเพ่ือสงเสริมและพัฒนาคณุภาพชีวิตของ

ผูสูงอายุ  

(4.0000 ลบ.) (1,000 คน) 

2.กระทรวงแรงงาน  (37.2026 ลบ.) 

2.1 กรมการจัดหางาน  (16.7026 ลบ.) 

โครงการ : โครงการขยายโอกาสการมีงานทำใหผูสูงอายุ  

(16.7026 ลบ.) (17,615 คน) 

กิจกรรมท่ี 1 : สงเสริมการประกอบอาชีพอิสระใหผูสูงอายุ 

(5.9032 ลบ.)  (2,580 คน) 

กิจกรรมท่ี 2 : สงเสริมการมีงานทำของผูสูงอายุ  (10.7994 ลบ.)  

(15,035 คน) 

2.2 กรมพัฒนาฝมอืแรงงาน (20.5000 ลบ.) 

โครงการ : โครงการฝกอบรมแรงงานผูสูงอายุเพ่ือเพ่ิมโอกาสใน

การประกอบอาชีพ 

กิจกรรม : ฝกอบรมแรงงานผูสูงอายุเพ่ือเพ่ิมโอกาสในการ

ประกอบอาชีพ 

1) โครงการฝกอบรมแรงงานผูสูงอายุเพ่ือเพ่ิมโอกาสในการ

ประกอบอาชีพ   

(20.5000 ลบ.)  (8,200 คน) 

3. กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  (25.8276 ลบ.) 

3.1 สำนักงานสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล  (25.8276 ลบ.) 

โครงการ : โครงการ Coding เพ่ือผูสูงอาย ุ

กิจกรรม : Coding เพ่ือผูสูงอาย ุ

1) โครงการเตรียมผูสูงวัยกลับสูวัยทำงาน (25.8276 ลบ.)  

(2,500 คน) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 

(316.1526 ลบ.) 

1.1 กรมกิจการผูสูงอายุ  (316.1526 ลบ.)  

โครงการ : โครงการพัฒนาระบบการคุมครองทางสังคมของ

ผูสูงอาย ุ

กิจกรรม : ระบบดูแลและคุมครองพิทักษสิทธ์ิผูสูงอาย ุ

1) โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความ

มั่นคงของมนุษย (เช่ียวชาญดานผูสูงอายุ) (8.7375 ลบ.) 

(57,000 คน) 

2) โครงการธนาคารเวลาของประเทศไทย (5.5985 ลบ.)  

(4,000 คน) 

3) โครงการขับเคลื่อนมาตรฐานการดูแลผูสูงอายุ (1.0825 ลบ.) 

(3,000 คน) 

กิจกรรม : การเสริมสรางกลไกการพัฒนาผูสูงอายุในชุมชน 

4) โครงการเสริมสรางกลไกการพัฒนาผูสูงอายุในชุมชน

(204.4107 ลบ.) (1,489 แหง) 

โครงการ : โครงการปรับปรุงท่ีอยูอาศัยและสถานท่ีสาธารณะท่ี

เหมาะสมกับผูสูงอายุและทุกวัย 

กิจกรรม : การปรับสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการดำรงชีวิตในสังคม

สูงวัย 

5) กิจกรรมปรับสภาพแวดลอมและสิ่งอำนวยความสะดวกของ

ผูสูงอายุใหเหมาะสมและปลอดภยั (94.0000 ลบ.) (4,000 หลัง) 

โครงการ : โครงการสงเสริมชุมชนท่ีเปนมิตรกับสังคมผูสูงอายุ

และคนทุกวัย 

กิจกรรม : เสรมิสรางชุมชนท่ีเปนมิตรกับผูสูงอาย ุ

6) กิจกรรมเสริมสรางชุมชนท่ีเปนมิตรกับผูสูงอายุ (2.3234 ลบ.) 

(20 แหง) 

2. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม  

(74.9784 ลบ.) 

2.1 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 

(สวทช.)  (74.9784 ลบ.) 

โครงการ : โครงการสงเสริมใหผุสงูอายุมีสภาพแวดลอมท่ี

เหมาะสม 

กิจกรรม : ขยายผลการใชนวัตกรรม เทคโนโลยี และนวัตกรรม

บริการในศูนยพัฒนาการจัดสวัสดกิารสังคมผูสูงอาย ุ

1) โครงการขยายผลการใชนวัตกรรม เทคโนโลยี และนวัตกรรม

บริการในศูนยพัฒนาการจัดสวัสดกิารสังคมผูสูงอายุ  

(74.9784 ลบ.) (6 แหง) 
 

 

 

 

 

 

 

 

1. กระทรวงสาธารณสุข  (134.0096 ลบ.) 

1.1 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (35.2426 ลบ.) 

โครงการ : โครงการสรางเสริมระบบการดูแลสุขภาพเพ่ือ

รองรับสังคมสูงวัยแบบบูรณาการ 

กิจกรรม : สรางเสริมความเสมอภาคดานสุขภาพเพ่ือรองรับ

สังคมผูสูงอาย ุ

1) โครงการสรางเสริมระบบการดแูลสุขภาพเพ่ือรองรับ

สังคมสูงวัยแบบบูรณาการ (35.2426 ลบ.) (1,000,000 

คน) 

1.2 กรมการแพทย (21.6472 ลบ.) 

โครงการ : โครงการสงเสริมใหผูสงูอายุเขาถึงระบบและ

นวัตกรรมการดูแลสุขภาพ 

กิจกรรม : การพัฒนาการดูแลผูสูงอายุ 

1) โครงการการเสรมิสรางความเขมแข็งทางสังคมและระบบ

การดูแลผูสูงอายุสมองเสื่อม (1.1698 ลบ.) (1,000 คน) 

2) โครงการพัฒนาระบบการปองกันโรคระดับทุตยิภูมิ เพ่ือ

ดูแลรักษากลุมอาการหรือโรคท่ีพบบอยในผูสูงอาย ุ

ป 2564 (5.4334 ลบ.) (500,000 คน) 

3) โครงการพัฒนาระบบบริการสขุภาพผูสูงอายุในสถาน

บริการสุขภาพแตละระดับ เพ่ือผูสงูอายุไดรับการดูแลรักษา  

สงตออยางเหมาะสม (3.3443 ลบ.) (ผูสูงอายุ 25,000 คน / 

บุคลากรทางการแพทย 100 คน) 

4) โครงการพัฒนาระบบการดูแลและปองกันภาวะหกลมใน

ผูสูงอายุตามบริบทพ้ืนท่ี (1.2020 ลบ.) (2,400 คน) 

5) โครงการการจดัระบบรับปรึกษา ระบบสงตอและระบบ

ติดตามการดูแลระยะกลาง (intermediate care) สำหรับ

ผูปวยสูงอายุหลังการผาตดัและผูสงูอายุท่ีมีภาวะเปราะบาง 

(1.1842 ลบ.) (5,500 คน) 

6) โครงการจัดระบบอาชีวอนามัยสำหรับแรงงานสูงอายุ 

(2.0032 ลบ.) (50,000 คน) 

7) โครงการดูแลสุขภาพชองปากพรอมมูลเพ่ือผูสูงอายุแบบ

ไรรอยตอ (7.3103 ลบ.) (4,000 คน) 

1.3 กรมอนามัย  (75.1393 ลบ.) 

โครงการ : โครงการสรางสังคมหวงใยใสใจสุขภาพผูสูงอาย ุ

กิจกรรม : พัฒนา สงเสรมิ การเขาถึงระบบการดูแลและ

สงเสริมสุขภาพผูสูงอาย ุ

1) โครงการพัฒนาระบบการดูแลและสงเสรมิสุขภาพชอง

ปากผูสูงอายุ ป 2564 (18.4433 ลบ.) (2,000,000 คน) 

2) โครงการพัฒนาระบบการดูแลสงเสริมสุขภาพผูสูงอาย ุ

ในชุมชนแบบบูรณาการ (47.4595 ลบ.) (290,000 คน) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.กระทรวงสาธารณสุข  (18.7469 ลบ.) 

5.1 กรมการแพทย   (4.7256 ลบ.) 

โครงการ : โครงการสรางการรับรูใหประชาชน เตรียมความพรอมกอนเขาวัย

สูงอายุในทุกมิต ิ

กิจกรรม : การสรางศักยภาพการดูแลประชาชนเตรยีมความพรอมเขาสูวัย

สูงอายุ 

1) โครงการเตรียมความพรอมกลุมวัยทำงาน เพ่ือปองกันและลดความเสีย่งตอ

การเกิดกลุมอาการผูสูงอายุท่ีมีสาเหตุจากโรคท่ีเกิดจากการทำงาน 

(4.7256 ลบ.) (50,000 คน) 

5.2 กรมอนามัย  (14.0213 ลบ.) 

โครงการ : โครงการสรางความรอบรูสุขภาวะและสงเสรมิสุขภาพเพ่ือเตรียม

รองรับสังคมสูงวัยอยางมีคณุภาพ 

กิจกรรม : พัฒนาความรอบรูดานการบริโภคอาหาร กิจกรรมทางกาย การ

นอน และการดูแลสุขภาพชองปาก 

1) โครงการเตรียมความพรอมดานสุขภาพเพ่ือรองรับสังคมสูงวัย   

(14.0213 ลบ.)  (7,500,000 คน)   
 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. กระทรวงแรงงาน  (1.1045 ลบ.) 

3.1 กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน  (1.1045 ลบ.) 

โครงการ : โครงการสงเสริมใหผูสงูอายุเขาถึงระบบการคุมครอง

ทางสังคม 

กิจกรรม : สงเสริมสิทธิหนาท่ีแกแรงงานสูงอายุและแรงงานนอก

ระบบกลุมผูสูงอายุ (60 ปข้ึนไป) 

1) โครงการสรางเครือขายการคุมครองแรงงานนอกระบบใน

สังคมสูงวัย (1.1045 ลบ.) (450 คน) 

4. กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (9.3153 ลบ.) 

4.1 สำนักงานสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (9.3153 ลบ.) 

โครงการ : โครงการสรางผูสูงวัยและผูดอยโอกาสเปนกำลังคน

ดิจิทัลสูภัยไซเบอร 

กิจกรรม : สรางผูสูงวัยและผูดอยโอกาสเปนกำลังคนดิจิทัลสูภัย

ไซเบอร 

1) โครงการสรางผูสูงวัยและผูดอยโอกาสเปนกำลังคนดิจิทัลสูภัย

ไซเบอร (9.3153 ลบ.) (2,000 คน) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) โครงการพระสงฆกับการพัฒนาสุขภาวะ ป 2564 

(9.2365 ลบ.) (7,200 รูป) 

1.4 กรมสนับสนุนบริการสขุภาพ  (1.9805 ลบ.) 

โครงการ : โครงการพัฒนาและสรางเสริมศักยภาพคนไทย

กลุมวัยผูสูงอาย ุ

กิจกรรม : พัฒนาระบบดูแลผูสูงอายุในชุมชนแบบไรรอยตอ 

1) โครงการพัฒนาระบบการดูแลผูสูงอายุในชุมชนแบบไร

รอยตอ (1.9805 ลบ.) (1 ระบบ) 

2. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและ

นวัตกรรม  (295.4651 ลบ.) 

2.1 ศูนยความเปนเลิศดานชีววิทยาศาสตร   

(52.2423 ลบ.)  

โครงการ : โครงการพัฒนาผลิตภณัฑและการบริการดาน

ชีววิทยาศาสตรสุขภาพเพ่ือรองรับสังคมผูสูงอาย ุ

กิจกรรม : สงเสริมการนำเทคโนโลยีนวัตกรรมดานชีววิทยา

ศาสตรสูการใหบริการผูสูงอาย ุ

1) โครงการบริการฝงรากฟนเทียมสำหรับผูสูงอายุ 

(52.2423 ลบ.) (2,000 คน) 

2.2 มหาวิทยาลัยมหิดล  (243.2228 ลบ.)  

โครงการ : โครงการพัฒนาระบบดูแลสุขภาพของผูสูงอาย ุ

กิจกรรม : พัฒนาระบบดูแลสุขภาพผูสูงอาย ุ

1) ศูนยวิทยาการเวชศาสตรผูสูงอายุระดับชาติ คณะ

แพทยศาสตรศิรริาชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

(219.7228 ลบ.) (รอยละ 95) 

2). ระบบรักษาผูสูงอายุท่ีมีปญหากระดูกดวยเทคโนโลยีการ

ผลิต 4.0 (19.5000 ลบ.) (1 ระบบการผลิต) 

3) โครงการสงเสริมพ้ืนท่ีสรางสรรคดวยพลังดนตรี สราง

เสรมิกิจกรรมและประสบการณดนตรีท่ีหลากหลายเพ่ือ

ขับเคลื่อนสังคมใหเขมแข็งและสรางสุขภาวะท่ีดี (4.0000 

ลบ.) (1 ชุด) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภารกิจ
สนับสนุน 

กองทุนการออมแหงชาต ิ                 
แผนงานยุทธศาสตรเพ่ือสนับสนุนดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

- โครงการกองทุนการออมแหงชาติ 
งบประมาณ 605.7869 ลบ. เปาหมาย 3,000,000 คน 

 

งบประมาณ 
5 กระทรวง 6 หนวยงาน 6 โครงการ 

งบประมาณ 46.2590 ลบ. 

3 กระทรวง 4 หนวยงาน 5 โครงการ 

งบประมาณ 67.0302 ลบ. 

2 กระทรวง 6 หนวยงาน 16 โครงการ 

งบประมาณ 429.4747 ลบ. 
4 กระทรวง 4 หนวยงาน 9 โครงการ 

งบประมาณ 401.5508 ลบ. 

กองทุนผูสูงอายุ 
แผนงานพ้ืนฐานดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

- โครงการกองทุนผูสูงอาย ุ
งบประมาณ 70.0000 ลบ. เปาหมาย 1,750 คน /175 โครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


