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มติคณะรฐัมนตร ีเมือ่วนัที ่4 ธนัวาคม 2561

 เห็นชอบในหลักการมาตรการขับเคล่ือนระเบียบวาระแห่งชาติ  

เรือ่ง สงัคมสงูอาย ุและให้หน่วยงานรบัผดิชอบด�าเนนิงานด้านผูส้งูอายไุปสูก่ารปฏบิตั ิ

ต่อไป ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอ และให้

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

รบัความเหน็ของกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกจิและสังคม 

กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงยุติธรรม  

ส�านักงบประมาณ ส�านักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  

และคณะกรรมการปฏริปูประเทศด้านสงัคม รวมทัง้ข้อสงัเกตของกระทรวงการคลงั  

กระทรวงคมนาคม และกระทรวงมหาดไทย ไปพจิารณาด�าเนนิการในส่วนทีเ่กีย่วข้อง 

ต่อไปด้วย 

 ให้กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์ ร่วมกบักระทรวง

ศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณาความเป็นไปได้ในการน�าพื้นที่ 

ของโรงเรยีนขนาดเลก็ ซึง่มจี�านวนนกัเรยีนน้อย และอาจถูกยุบรวมมาใช้ประโยชน์

ในการจัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้และดูแลผู้สูงอายุของกระทรวงการพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย์ ตามความเหมาะสมในแต่ละพื้นที่ โดยด�าเนินการ 

ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

1กรมกิจการผู้สูงอายุ  



1.  เป้าหมายร่วม

2.  มาตรการ ตวัชีว้ดั ค่าเป้าหมาย และโครงการส�าคญั

1.  เป้าหมายร่วม

2.  มาตรการ ตวัชีว้ดั ค่าเป้าหมาย และโครงการส�าคญั

มาตรการขบัเคล่ือนระเบยีบวาระแห่งชาต ิเรือ่ง สงัคมสงูอายุ

Target : ผู้สูงอายุ Target : เยาวชน แรงงาน

กลุ่มผู้สูงอายุติดเตียง, กลุ่มผู้สูงอาย ุ

ติดบ้าน, กลุ่มผู้สูงอายุติดสังคม 

รวมทั้งการด�าเนินการส�าหรับ 

ผู้สูงอายุในกลุ่มอื่นๆ ที่อยู่ใน

สถานการณ์เปราะบาง

กลุ่มเด็กและเยาวชน  

และกลุ่มแรงงาน

Healthy  Security  Participation
Goals ผู้สูงอายุไทยเป็น 

Active AgeingGoals
ผู้สูงอายุเป็นพฤฒพลัง (Active Ageing) ร่วมขับเคลื่อนการพัฒนา

  มาตรการขับเคลื่อนระเบียบวาระแห่งชาติ เรื่อง สังคมสูงอายุ (ฉบับย่อ)2

พม.

ศธ.
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มาตรการหลักที่ 1 • การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนทุกวัย
 S1  มาตรการย่อยที่ 1.1 การสร้างระบบคุ้มครองและสวัสดิการผู้สูงอายุ 

ด�าเนินการสร้างระบบคุ้มครอง พิทักษ์สิทธิ์ ให้ครอบคลุมผู้สูงอายุทุกประเภท  

และสอดรับกับรูปแบบสังคมเมืองและสังคมชนบท เพ่ือให้ผู้สูงอายุได้รับการคุ้มครอง

และพทิกัษ์สทิธิ ์มกีารดแูลตามมาตรฐาน ด้วยบคุลากรด้านผู้สูงอายท่ีุมคีณุภาพ จะท�าให้

ลดปัญหาการกระท�าความรุนแรงและละเมิดสิทธิผู้สูงอายุ

 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย :
1. มีชุมชนต้นแบบการดูแลคุ้มครองผู้สูงอายุทั้งในเขตเมืองและชนบท 

2. สัดส่วนของสถานประกอบการธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 

ร้อยละ 100

 โครงการส�าคัญ :
1. สร้างระบบคุ้มครอง และพิทักษ์สิทธิ์ผู ้สูงอายุต้นแบบการดูแลผู้สูงอาย ุ

ในสังคมเมืองและสังคมชนบท 

2. ยกระดับการบริหารจัดการด้านการดูแลผู้สูงอายุให้เป็นไปตามมาตรฐาน

หน่วยงานหลัก* และหน่วยงานร่วม

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)* 
กระทรวงมหาดไทย (มท.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กระทรวงแรงงาน (รง.) 

กระทรวงยตุธิรรม (ยธ.) กรงุเทพมหานคร (กทม.) ส�านกังานหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาติ  

(สปสช.) ส�านักงานกองทุนสนบัสนนุการสร้างเสรมิสขุภาพ (สสส.) สภากาชาดไทย (สกช.) 

และมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.)

SustainableSustainable S1
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 S2  มาตรการย่อยที่ 1.2 ส่งเสริมการมีงานท�าและมีรายได้ของผู้สูงอายุ

ส่งเสรมิการมงีานท�าส�าหรบัผูส้งูอาย ุโดยให้มกีารก�าหนดงาน อาชพี และระยะเวลา

ที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ สร้างผลิตภัณฑ์สินค้าที่เป็นแบรนด์ของผู้สูงอายุ ผ่านการ

สนับสนุนจากประชารัฐ วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจเพื่อสังคม

 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย :
ร้อยละ 80 ของผู้สูงอายุที่ต้องการท�างานและมีงานท�า 

 โครงการส�าคัญ :
1. การส่งเสริมอาชีพท่ีเหมาะสมกับผู้สูงอายุตามช่วงวัย (วัยต้น วัยกลาง  

และวัยปลาย)

2. สร้างผลิตภัณฑ์สินค้าที่เป็นแบรนด์ของผู้สูงอายุ ผ่านการสนับสนุนจาก 

ประชารัฐ วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจเพื่อสังคม

3. ยกระดับผลิตภัณฑ์สินค้าที่เป็นแบรนด์ของผู้สูงอายุเพื่อเข้าตลาดสากล

หน่วยงานหลัก* และหน่วยงานร่วม

กระทรวงแรงงาน (รง.)*
ส�านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิ(สศช.) ส�านกังาน

คณะกรรมการข้าราชการพลเรอืน (ก.พ.) กระทรวงพาณชิย์ (พณ.) กระทรวงอตุสาหกรรม (อก.)  

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) สภาอุตสาหกรรม 

แห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.)

SustainableSustainable
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 S3  มาตรการย่อยที่ 1.3 ระบบสุขภาพเพื่อรองรับสังคมสูงอายุ

เชื่อมโยงระบบการดูแลผู้สูงอายุ เริ่มตั้งแต่ในระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ ตติยภูมิ  

และศูนย์เชี่ยวชาญ การดูแลระยะกลาง ระยะยาว และการดูแลระยะสุดท้าย รวมท้ัง 

การดูแลผู้สูงอายุที่มีความจ�าเป็นเฉพาะกลุ่ม และการเตรียมความพร้อมด้านสุขภาพ 

ของกลุ่มก่อนวัยสูงอายุ

 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย :
1. ร้อยละ 50 ของประชากรสูงอายุที่มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์

2. ผู้สูงอายุได้รับการประเมินคัดกรองสุขภาพ ร้อยละ 90 

3. ร้อยละ 70 ของผู้สูงอายุติดเตียงได้รับการดูแลสุขภาพและสังคม 

 โครงการส�าคัญ :
1. พัฒนาโครงข ่ายและเช่ือมโยงระบบบริการและการดูแลผู ้สูงอายุ 

ในแต่ละระดับ (ตั้งแต่ระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ ตติยภูมิ และศูนย์เชี่ยวชาญ)

2. พัฒนานวัตกรรมการดูแลผู้สูงอายุระยะกลาง ระยะยาว และการดูแล 

ระยะสุดท้ายของชีวิต 

3. ส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมในกลุ่ม Pre-aging

หน่วยงานหลัก* และหน่วยงานร่วม

กระทรวงสาธารณสุข (สธ.)*
กระทรวงการพัฒนาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์ (พม.) กระทรวงมหาดไทย (มท.)  

กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กระทรวงดิจิ ทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดท.)  

กระทรวงแรงงาน (รง.) องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (อปท.) ส�านักงานหลักประกัน

สุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 

สภากาชาดไทย (สกช.)

SustainableSustainable
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 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย :
1. จ�านวนชุมชนต้นแบบที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ (24 แห่ง ใน 4 ภาค) 

2. ร้อยละ 50 ของสถานที่สาธารณะที่จัดให้มีสิ่งอ�านวยความสะดวก 

ส�าหรับผู้สูงอายุ

3. ร้อยละ 80 ของทางเท้าในเขตเมอืงมคีวามเหมาะสมปลอดภยัส�าหรบัทกุคน 

 โครงการส�าคัญ :
1. พัฒนาชุมชนและเมืองต้นแบบที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ

2. การปรับกฎกระทรวงก�าหนดสิ่งอ�านวยความสะดวกในอาคารส�าหรับ 

ผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชรา พ.ศ. 2548 ให้ครอบคลุมภาคธุรกิจ 

ทีม่ขีนาดเลก็เพือ่ให้มสีิง่อ�านวยความสะดวกตามความเหมาะสม และเสนอให้ 

ปรบัปรงุมาตรการด้านผงัเมอืงเพือ่ส่งเสรมิให้ภาคธรุกจิเอกชนมกีารจดัสรร

พื้นที่ร้อยละ 10 ส�าหรับผู้สูงอายุ

หน่วยงานหลัก* และหน่วยงานร่วม

กระทรวงมหาดไทย (มท.)* 
กระทรวงการคลงั (กค.) กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์ (พม.) 

กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) กระทรวงคมนาคม (คค.)  

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) กรุงเทพมหานคร (กทม.)

 S4  มาตรการย่อยที่ 1.4 ปรับสภาพแวดล้อมชุมชนและบ้านให้ปลอดภัยกับผู้สูงอายุ 

มีการปรับสภาพแวดล้อมภายในบ้าน ชุมชน และโครงสร้างพ้ืนฐานเดิม  

ให้เหมาะสมและเอื้อต่อการด�าเนินชีวิตของผู้สูงอายุ เน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐ  

ภาคเอกชน และท้องถิ่น โดยมีการก�าหนดมาตรการเพื่อจูงใจให้ภาคเอกชน  

เข้ามาเป็นกลไกในการขับเคลื่อน

SustainableSustainable
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 S5  มาตรการย่อยที่ 1.5 ธนาคารเวลา ส�าหรับการดูแลผู้สูงอายุของประเทศไทย

ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชมรม กลุ่ม ในชุมชนขับเคลื่อนให้เกิด 

การดูแลผู้สูงอายุในรูปแบบ “ธนาคารเวลา” โดยต้องมีการจัดท�าระบบการจัดการ  

การจัดเก็บข้อมูล ให้สอดคล้องกับบริบทในเมืองและชุมชน

 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย :
ร้อยละ 10 ของศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.)  

มีการด�าเนินงานในรูปแบบธนาคารเวลาส�าหรับการดูแลผู้สูงอายุของประเทศไทย

 โครงการส�าคัญ :
เสรมิพลงัจติอาสาร่วมพฒันารปูแบบการดแูลผูส้งูอายใุนชมุชนผ่านธนาคารเวลา

หน่วยงานหลัก* และหน่วยงานร่วม

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)*
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม 

สุขภาพ (สสส.) กรุงเทพมหานคร (กทม.) สภากาชาดไทย (สกช.)

SustainableSustainable
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หน่วยงานหลัก* และหน่วยงานร่วม

กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)*
กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์ (พม.) กระทรวงสาธารณสขุ (สธ.)  

กระทรวงการคลัง (กค.) กระทรวงมหาดไทย (มท.) กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.)  

กระทรวงดิจิทัล เพื่ อ เศรษฐกิจและสั งคม (ดท. )  กระทรวงแรงงาน (รง . )  

กรมประชาสัมพันธ์ (กปส.) ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 

สภากาชาดไทย (สกช.)

 S6  มาตรการย่อยที่ 1.6 การสร้างความรอบรู้ให้คนรุ่นใหม่เตรียมความพร้อมในทุกมิติ 

ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับความรู้ในการเตรียมความพร้อมทั้งในด้านสุขภาพ  

การออกก�าลังกาย ด้านเศรษฐกิจ การวางแผนทางการเงิน โดยส่งเสริมให้มีการ 

จัดกิจกรรมในสถาบันการศึกษาให้เด็กและเยาวชน และการสร้างส่ือเพ่ือให้สังคม 

เกิดความตระหนักในวงกว้างร่วมกัน

 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย :
1. ร้อยละ 90 ของประชากรอายุ 18 - 59 ปี (40,671,216 คน)  

มีทัศนคติเชิงบวกต่อผู้สูงอายุ

2. ร้อยละ 95 ของประชากรอาย ุ30 - 59 ปี (29,478,124 คน)  

มหีลกัประกนัยามชราภาพ

3. รอ้ยละ 20 ของรายการทีผ่ลติเพือ่ส่งเสรมิการเตรยีมความพร้อมยามสงูอายุ 

 โครงการส�าคัญ :
1. สร้างคนรุ่นใหม่ หัวใจกตัญญู และ Young Smart Security

2. ก�าหนดมาตรการเพื่อกระตุ้นสังคมกตัญญู

SustainableSustainable

S6
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 C1  มาตรการย่อยที่ 2.1 ยกระดับความร่วมมือ เสริมสร้างพลังสังคมสูงอายุ 

บูรณาการการด�าเนินงานด้านผู้สูงอายุ ทั้งในระดับนโยบาย หน่วยงานภาครัฐ  

สูก่ารปฏบิตัใินระดบัพืน้ที ่สร้างกระบวนการเรยีนรู ้เพือ่ขับเคล่ือนระเบยีบวาระแห่งชาติ 

พัฒนาระบบติดตามประเมินผล เชื่อมโยงกลไกที่มีตั้งแต่ระดับพื้นที่สู่ระดับนโยบาย

ChangeChange

 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย :
ทุกหน่วยงานหลักที่ด�าเนินงานด้านผู้สูงอายุ มีการรายงานความก้าวหน้า 

ของการท�างานต่อคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

 โครงการส�าคัญ :
1. พัฒนากลไกและระบบติดตามประเมินผลในทุกระดับ

2. เสริมพลังและสร้างความเข้มแข็งให้กับกลไกการขับเคล่ือนสังคมสูงอาย ุ

ในระดับพื้นที่

หน่วยงานหลัก* และหน่วยงานร่วม

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)*  
คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ (กผส.) / ทุกหน่วยงาน

C1

มาตรการหลกัที ่2 • การยกระดบัขีดความสามารถ สู่การบรหิารจดัการภาครฐั 4.0



  มาตรการขับเคลื่อนระเบียบวาระแห่งชาติ เรื่อง สังคมสูงอายุ (ฉบับย่อ)10

หน่วยงานหลัก* และหน่วยงานร่วม

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)* 
กระทรวงยุติธรรม (ยธ.) กระทรวงแรงงาน (รง.) กระทรวงการคลัง (กค.)  

กระทรวงมหาดไทย (มท.) ส�านกังานการตรวจเงนิแผ่นดนิ (สตง.) กรุงเทพมหานคร (กทม.)  

กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)  

เมืองพัทยา

 C2  มาตรการย่อยที่ 2.2 การปรับเปลี่ยนกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ ข้อบังคับ ให้เอื้อ 

ต่อการท�างานด้านผู้สูงอายุ 

หน่วยงานที่ด�าเนินการด้านผู้สูงอายุ มีการปรับกฎหมาย ระเบียบในการท�างาน 

ด้านผู้สูงอายุ เพื่อให้เอื้อต่อการท�างานและทันต่อสถานการณ์ และแก้ไขปัญหาผู้สูงอายุ

ที่สอดคล้องกับบริบทสังคมแต่ละพื้นที่

 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย :
ร้อยละ 100 ของกฎหมายที่ได้รับการแก้ไข มีการบังคับใช้

 โครงการส�าคัญ :
ปรับปรุงกฎหมาย และระเบียบในการท�างานด้านผู ้สูงอายุ เพื่อให้เอื้อ 

ต่อการท�างานและทันต่อสถานการณ์

C2

ChangeChange
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 C3  มาตรการย่อยที่ 2.3 ปฏิรูประบบข้อมูลเพื่อขับเคลื่อนงานด้านผู้สูงอาย ุ

อย่างมีประสิทธิภาพ

หน่วยงานทีใ่ห้บรกิารด้านผูส้งูอาย ุมกีารเชือ่มโยงข้อมลูผูส้งูอายรุะหว่างหน่วยงาน 

เพื่อให้ได้ข้อมูลผู้สูงอายุในภาพรวม ตั้งแต่สภาพปัญหา ความต้องการ และบริการ 

ที่ผู้สูงอายุได้รับจากภาครัฐ

 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย :
1. มีฐานข้อมูลด้านผู้สูงอายุท่ีทันสมัยและสามารถเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงาน

อย่างต่อเนื่องทุกปี 

2. มีการน�าข้อมูลสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ในการก�าหนดนโยบายและแผน  

ในการปฏิบัติงานเพื่อลดความเหลื่อมล�้าในกลุ่มผู้สูงอายุ 

 โครงการส�าคัญ :
บูรณาการฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงานรองรับสังคมสูงอายุ

หน่วยงานหลัก* และหน่วยงานร่วม

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)*  
กระทรวงมหาดไทย (มท.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ส�านักงานคณะกรรมการ

พฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิ(สศช.) กระทรวงแรงงาน (รง.) กระทรวงการคลงั (กค.)  

กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดท.) ส�านักงาน 

หลกัประกันสขุภาพแห่งชาต ิ(สปสช.) ส�านกังานกองทนุสนบัสนนุการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 

C3

ChangeChange
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 C4  มาตรการย่อยที่ 2.4 พลิกโฉมนวัตกรรมเพื่อลดความเหลื่อมล�้าในสังคมสูงอายุ 

มีการส่งเสริมให้มีการน�านวัตกรรมทางสังคมท่ีเอื้อต่อการด�ารงชีวิตของผู้สูงอายุ 

ไปขบัเคลือ่นขยายผลในพืน้ที ่มกีารส่งเสรมิให้ภาคเอกชน เครอืข่ายภาค ีผูป้ระกอบการ 

สร้างและผลิตนวัตกรรมด้านผู ้สูงอายุในเชิงพาณิชย์ เพื่อสร้างโอกาสให้ผู ้สูงอายุ 

เข้าถึงนวัตกรรมได้มากขึ้น

หน่วยงานหลัก* และหน่วยงานร่วม

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)* 
กระทรวงสาธารณสขุ (สธ.) ส�านกังานกองทุนสนบัสนนุการสร้างเสรมิสขุภาพ (สสส.)  

กระทรวงศกึษาธกิาร (ศธ.) ส�านกังานกองทนุสนบัสนนุการวจิยั (สกว.) และส�านกังบประมาณ

 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย :
รูปแบบและจ�านวนที่เพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมและเทคโนโลยีส�าหรับ 

การใช้ประโยชน์กับผู้สูงอายุ

 โครงการส�าคัญ :
1. ส่งเสรมิให้ผูส้งูอายเุข้าถงึนวตักรรมทีเ่อือ้ต่อการด�ารงชวีติประจ�าวนั

2. ก�าหนดมาตรการเพือ่สร้างแรงจงูใจให้ภาคธรุกจิเอกชน และผูป้ระกอบการ

คดิค้นและพฒันานวตักรรมเพือ่ผูส้งูอายุ

3. ส่งเสริมให้มีการพัฒนานวัตกรรมที่ใช้วัสดุจากท้องถิ่นเพื่อผู้สูงอายุ

C4

ChangeChange



ระดบัประเทศ  • คณะกรรมการผูส้งูอายแุห่งชาติ
 หน้าที่ : ก�ากับ ติดตาม และพิจารณาให้การสนับสนุนหน่วยงานของรัฐและเอกชน 

ในการขับเคลื่อนมาตรการ

• คณะอนกุรรมการขบัเคล่ือนนโยบายเตรยีมความพร้อมรองรบัสงัคมผูส้งูอายุ
 หน้าที่ : บูรณาการการด�าเนินงาน รวมทั้ง ติดตาม ประเมินผล และรายงานผล 

การขับเคลื่อนให้กับคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ

หน่วยงานหลกั • หน่วยงานหลกั (พม. / สธ. / วท. / รง. / มท. / ศธ.)
 หน้าที่ : ขับเคลื่อน ติดตามผลการด�าเนินงานในประเด็นที่รับผิดชอบ และประสาน 

หน่วยงานร่วม พร้อมทั้งรายงานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบายเตรียม 

ความพร้อมรองรับสังคมผู้สูงอายุ ไตรมาสละ 1 ครั้ง

• หน่วยงานร่วม
 หน้าที่ : ร่วมขับเคลื่อนมาตรการ และรายงานผลการด�าเนินงานกับหน่วยงาน 

เจ้าภาพหลัก

ระดบัจังหวดั  • คณะกรรมการส่งเสรมิการจดัสวสัดกิารสังคมจงัหวดั (กสจ.)
 หน้าที่ : ขับเคลื่อนมาตรการ ระดับจังหวัด พร้อมรายงานผลการด�าเนินงาน 

ในจังหวัดให้กับ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบายเตรียมความพร้อมรองรับ 

สังคมผู้สูงอายุ

• ส�านกังานพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์

กลไกมาตรการขับเคลือ่นระเบยีบวาระแห่งชาต ิเรือ่ง สงัคมสงูอายุ

กลไกระดับพื้นที่

อผส.

อสม.

ชมรม
ผู้สูงอายุ

Area Base

สสส.

ศพอส.*

รพ.สต. อปท.

สถาบัน
การศึกษา

บวร
(บ้าน วัด โรงเรียน)

*ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ

13กรมกิจการผู้สูงอายุ  

กลไกและการตดิตามประเมนิผล

เพือ่ให้การด�าเนนิมาตรการขบัเคลือ่นระเบยีบวาระแห่งชาต ิเรือ่ง สงัคมสงูอาย ุมกีารบรูณาการ 
ในภาพรวมของประเทศ จงึได้มกีารบรูณาการกลไกในการขบัเคลือ่นและการตดิตามประเมนิผล ดงันี้



  มาตรการขับเคลื่อนระเบียบวาระแห่งชาติ เรื่อง สังคมสูงอายุ (ฉบับย่อ)14

1. กลไก มาตรการขับเคลื่อนระเบียบวาระแห่งชาติ เรื่อง สังคมสูงอายุ 
1.1 ระดับนโยบาย 

1.1.1	 คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ	 เป็นกลไกในการบูรณาการภาพรวม

ระดบัประเทศ โดยมหีน้าที ่ก�ากบั ตดิตาม และพิจารณาให้การสนบัสนนุ 

หน่วยงานของรัฐและเอกชนในการขับเคลื่อนระเบียบวาระแห่งชาติ

1.1.2	 คณะอนุกรรมการขับเคล่ือนนโยบายเตรียมความพร้อมรองรับสังคม	

ผูสู้งอาย	ุภายใต้คณะกรรมการผูส้งูอายแุห่งชาติ เป็นกลไกในการขบัเคล่ือน 

ระเบียบวาระแห่งชาติ โดยคณะอนุกรรมการดังกล่าว ปลัดกระทรวง 

การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธาน รองปลัด

กระทรวงสาธารณสุขท่ีได้รับมอบหมาย เป็นรองประธาน และอธิบด ี

กรมกิจการผู้สูงอายุ เป็นกรรมการและเลขานุการ

1.2 ระดับหน่วยงาน 

1.2.1	 หน่วยงานเจ้าภาพหลกั	จ�านวน	6	กระทรวง (กระทรวงการพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงแรงงาน กระทรวงสาธารณสุข 

กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลย)ี เป็นกลไกหลกัในการขบัเคลือ่นมาตรการ จดัท�าแผนปฏบิตักิาร 

และสนับสนนุงบประมาณในการขบัเคลือ่นระเบยีบวาระแห่งชาต ิตดิตาม

ผลการด�าเนินงานในมาตรการที่รับผิดชอบ และประสานหน่วยงานร่วม 

ในประเด็นที่รับผิดชอบ พร้อมทั้งรายงานผลการด�าเนินงานต่อ 

คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบายรองรับสังคมผู้สูงอายุ

1.2.2	 หน่วยงานร่วมในแต่ละมาตรการฯ มหีน้าทีข่บัเคลือ่นมาตรการระเบยีบวาระ

แห่งชาต ิเรือ่ง สงัคมสงูอาย ุและรายงานผลการด�าเนนิงานกบัหน่วยงาน

เจ้าภาพหลัก
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1.3 ระดับจังหวัด

1.3.1	 คณะกรรมการส่งเสรมิการจดัสวสัดกิารสงัคมจงัหวดั	(กสจ.) เป็นกลไก

ในการขบัเคลือ่นระดบัจงัหวดั จดัท�าแผนขบัเคลือ่นระเบยีบวาระแห่งชาติ 

เป็นศนูย์กลาง ประสานงาน เผยแพร่และประชาสัมพันธ์งาน หรือกจิกรรม

เกี่ยวกับการขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนด้านผู้สูงอายุ รวมทั้งร่วมมือและ

ประสานงานกับราชการบริหารส่วนกลาง ราชการบริหารส่วนภูมิภาค 

ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ และองค์การสวัสดิการสังคม 

ในการขับเคลื่อนงานระดับจังหวัด 

1.3.2	 ส�านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์		

1.4 ระดับพื้นที่ 

1.4.1	 คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ�าเภอ	(พชอ.)	

1.4.2	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	

1.4.3	 โรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพประจ�าต�าบล	(รพ.สต.) จ�านวน 7,244 ต�าบล 

1.4.4	 ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู ้สูงอายุ	 (ศพอส.)  

จ�านวน 1,278 แห่ง

1.4.5	 สถาบันการศึกษาที่สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จ�านวน 32,319 แห่ง

1.4.6	 ชมรมผูส้งูอาย	ุอาสาสมคัรดแูลผูสู้งอาย	ุอาสาสมคัรสาธารณสขุ	เป็นต้น	

เป็นกลไกในการขับเคลื่อนกิจกรรมส�าหรับผู้สูงอายุ เชื่อมต่อกันระหว่าง 

คณะกรรมการระดบัจงัหวดั หน่วยงานภายในจังหวดักบัพ้ืนท่ี และผู้สูงอายุ

15กรมกิจการผู้สูงอายุ  
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2. การติดตามประเมินผลมาตรการขับเคลื่อนระเบียบวาระแห่งชาติ เรื่อง สังคมสูงอายุ 
2.1 การติดตาม

ก�าหนดให้หน่วยงานเจ้าภาพหลัก ติดตามผลการด�าเนินงานในประเด็น 

ที่รับผิดชอบ และรายงานผลการด�าเนินงานตามเป ้าหมายที่ก�าหนดให ้กับ 

คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเตรียมความพร้อมนโยบายเตรียมความพร้อมรองรับ 

สังคมผู้สูงอายุไตรมาสละ 1 ครั้ง 

2.2 การประเมินผล

ก�าหนดให้คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบายเตรียมความพร้อมรองรับ 

สังคมผู้สูงอายุ น�าเป้าหมายร่วมของมาตรการฯ คือ ผู้สูงอายุเป็น Active Ageing : 

Healthy, Security and Participation เป็นกรอบในการประเมินผลการด�าเนินงาน

ตามประเด็นที่เก่ียวข้อง พร้อมทั้งรายงานผลการประเมินและจัดท�าข้อเสนอแนะ 

ส�าหรับการด�าเนินการภายหลังปี 2564 ต่อคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ 
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