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สื่อสิ่งพิมพ์ออนไลน์ ประจำเดือน ตุลำคม ๒๕๖๐
๖ ตุลำคม ๒๕๖๐ รมว.พม. ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและช่วยเหลือประชำชน พร้อมรับทรำบปัญหำสังคม
ที่จังหวัดอุบลรำชธำนี และมุกดำหำ
(NNT) http://thainews.prd.go.th/website_th/news/print_news/TNSOC6010060010064
(พม.) https://www.m-society.go.th/ewt_news.php?nid=21124,
https://www.m-society.go.th/ewt_news.php?nid=21133
(อบต. ป่งขามดงหมู) http://pongkam.go.th/public/activity/data/detail/activity_id/6/menu/46

๙ ตุลำคม ๒๕๖๐ พม. มอบบ้ำนเอื้ออำทรเฟสแรกให้ผู้ได้รับผลกระทบโครงกำรพัฒนำริมฝั่งเจ้ำพระยำ
(MGR Online) https://mgronline.com/qol/detail/9600000103178
(NNT) http://thainews.prd.go.th/website_th/news/print_news/TNSOC6010090010064
(พอช.) http://www.codi.or.th/index.php/public-relations/news/15771-17-3
(สยามรัฐ) https://www.siamrath.co.th/n/24627
(พม.) https://www.m-society.go.th/ewt_news.php?nid=21128
(อบต.ออนไลน์)
http://www.orbotoonline.com/index.php?option=com_multicontent_client&task=article&id=93926
(Condo Guide Online เกาะติดชีวิตคนเมือง)
http://www.condoguidenews.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=540056824&Ntype=9
(ท้องถื่นออนไลน์) http://www.tongtinonline.com/index.php/component/multicontent_client/showcontent/93926

๑๑ ตุลำคม ๒๕๖๐ พม. เดินหน้ำเปิดบ้ำนมิตรไมตรี ๔ มุมเมือง กรุงเทพมหำนคร (ห้วยขวำง)
สำนต่อนโยบำยสร้ำงควำมมั่นคงด้ำนที่อยู่อำศัยให้ผู้มีรำยได้น้อย
(มติชน ออนไลน์) https://www.matichon.co.th/news/693355
(NNT) http://nwnt.prd.go.th/CenterWeb/News/NewsDetail?NT01_NewsID=TNSOC6010110010083
(เดลินิวส์) https://www.dailynews.co.th/politics/603726
(FM 100.5) http://www.news1005.fm/view/59dde47ee3f8e40ae18e4ce4
(โลกวันนี้) http://www.lokwannee.com/web2013/?p=284880
(รัฐบาลไทย) http://www.thaigov.go.th/news/contents/details/7336
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๑๖ ตุลำคม ๒๕๖๐ เชิดชูเกียรติคนพิกำรต้นแบบ รมว.พม. มอบโล่เชิดชูเกียรติให้แก่นำงสำวจิณจุฑำ จุ่นวำที
(น้องจ๊ะจ๋ำ) ที่พิกำรทำงกำรเคลื่อนไหว แต่สู้ชีวิตจนเรียนจบปริญญำตรี
(ONB news) http://www.onbnews.com/post/2693
(NNT) http://thainews.prd.go.th/website_th/news/print_news/TNSOC6010160010047
(Face พม.) https://www.facebook.com/Msociety.go.th/posts/1512790048796962
(Thailand News) http://thailand.shafaqna.com/TH/TH/673351
(สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย) http://tabgroup.tab.or.th/node/235
(ม.เทคโนโลยีราชมงคล)
http://www.bus.rmutt.ac.th/main/activities/param/site/1/cat/42/sub/0/pull/detail/view/detail/object_id/54

๑๘ ตุลำคม ๒๕๖๐ กำรให้ควำมสำคัญต่อกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต คนพิกำร เด็กและผู้สูงอำยุ
(NNT) http://thainews.prd.go.th/website_th/news/news_detail/TNSOC6010190010013/2/10

๒๐ ตุลำคม ๒๕๖๐ รมว.พม. ลงพื้นที่ จ.สกลนคร เพื่อบรรเทำควำมเดือดร้อนผู้ประสบภัย
พร้อมกำชับ ทีม One Home น้อมนำศำสตร์พระรำชำ “เข้ำใจ เข้ำถึง พัฒนำ”
และขับเคลื่อนตำมนโยบำยรัฐบำลอย่ำงเต็มกำลัง
(พม.) https://www.m-society.go.th/ewt_news.php?nid=21232
(๙ อสมท.) https://www.facebook.com/MRNChannel/posts/1994769410754305
(รัฐบาลไทย) http://www.thaigov.go.th/news/contents/details/7545
(Thailand Plus) http://www.thailandplus.tv/index.aspx?pid=af76293140ba-4775-985c-79cec77e8c48&ctid=868385a6-400f-4a88-818c-4e8e1e5c448f
(ONB news) http://www.onbnews.com/post/3148
(พมจ.สกลนคร) http://www.sakonnakhon.m-society.go.th/show_act_pmg.php?urlid=688
(โรงเรียนอากาศอานวย สพม.เขต ๒๓) http://www.akatumnuaysuksa.ac.th/index.php?name=news&file=readnews&id=98

3

๒๑ ตุลำคม ๒๕๖๐ สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวโปรดเกล้ำฯ พระรำชทำนผ้ำพระกฐิน ให้กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและ
ควำมมั่นคงของมนุษย์ นำถวำย ณ วัดพระธำตุเชิงชุมวรวิหำร
(INN News) http://m.innnews.co.th/mobile/shownews?newscode=817823
(ข่าวสด)
http://daily.khaosod.co.th/view_news.php?newsid=TUROd01ERXdPVEl5TVRBMk1BPT0=&sectionid=TURNd01RP
T0=&day=TWpBeE55MHhNQzB5TWc9PQ==
(Kapook) https://hilight.kapook.com/view/162244
(สานักข่าวไทย) http://www.tnamcot.com/view/59eaebd6e3f8e40ada8e4e19
(MGR Online) https://mgronline.com/uptodate/detail/9600000107252

๓๐ ตุลำคม ๒๕๖๐ พม. เดินหน้ำสำนต่องำนประชำรัฐเพื่อสังคม จับมือ อมตะนคร เตรียมจ้ำงงำนคนพิกำร
และผู้สูงอำยุ กว่ำ ๗๐๐ อัตรำ
(พม.) https://www.m-society.go.th/mobile_detail.php?cid=30&nid=21280,
https://www.youtube.com/watch?v=Oja0cU6nc64
(รัฐบาลไทย) http://www.thaigov.go.th/news/contents/details/7675
(สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย) http://tabgroup.tab.or.th/node/252
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สื่อสิ่งพิมพ์ออนไลน์ ประจำเดือน พฤศจิกำยน ๒๕๖๐
๓ พฤศจิกำยน ๒๕๖๐ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจประชำชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่องค์กำรบริหำรส่วน
ตำบลบ้ำนคลัง อำเภอบำงบำล จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ
(พม.) https://www.facebook.com/Msociety.go.th/posts/1529116457164321,
https://www.youtube.com/watch?v=3bC6C3fYgW8,
(INN News) http://www.innnews.co.th/show/820566
(NNT) http://thainews.prd.go.th/website_th/news/news_detail/TNSOC6011030010047
(เดลินิวส์) https://www.dailynews.co.th/politics/608135
(ไทยรัฐ) https://www.thairath.co.th/content/1116469

๖ พฤศจิกำยน ๒๕๖๐ รมว.พม. มอบโล่เชิดชูเกียรติแก่ผู้สูงอำยุต้นแบบ "สูงวัย กำย ใจ แข็งแรง" คณะนักกรีฑำ
ผู้สูงอำยุไทย สร้ำงชื่อเสียงระดับนำนำชำติ คว้ำ 41 เหรียญ เป็นลำดับที่ 6 ของเอเชีย ในกำรแข่งขันกรีฑำผู้สูงอำยุ
ชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย ครั้งที่ 20 ณ สำธำรณรัฐประชำชนจีน
(NNT) http://thainews.prd.go.th/website_th/news/news_detail/TNSOC6011060010056,
http://thainews.prd.go.th/website_th/news/news_detail/TNSOC6011060010026
(INN news) http://www.innnews.co.th/show/820877

๑๓ พฤศจิกำยน ๒๕๖๐ คณะกรรมกำรนโยบำยที่อยู่อำศัยแห่งชำติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐
(พม.) https://www.m-society.go.th/ewt_news.php?nid=21472
(รัฐบาลไทย) http://www.thaigov.go.th/news/contents/details/8047
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๑๕ พฤศจิกำยน ๒๕๖๐ โครงกำร "อัศวินผมขำว สูงวัย สูงค่ำ คุณค่ำสู่สังคม”
(PR nutnai) http://www.pr.nutnai.com/โครงการอัศวินผมขาว
(Thailandexhibition) http://www.thailandexhibition.com/Event-77/24727
(Positioning) https://positioningmag.com/1147556
(thailand4) http://www.thailand4.com/โครงการอัศวินผมขาว
(News plus) http://www.newsplus.co.th/140193
(ข่าวสด)
http://daily.khaosod.co.th/view_news.php?newsid=TURObFpIVXdOVEV6TVRFMk1BPT0=&sectionid=TURNeE5RPT0=&
day=TWpBeE55MHhNUzB4TXc9PQ==
(Thaiza) https://forum.thaiza.com/สถาบันคิดใหม่/668128

๒๒ พฤศจิกำยน ๒๕๖๐ รมว.พม. พร้อมด้วยผู้บริหำรกระทรวง พม. ร่วมกำรประชุมคณะกรรมกำรผู้สูงอำยุ
แห่งชำติ (กผส.) ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐
(พม.) https://www.m-society.go.th/ewt_news.php?nid=21594,
https://www.youtube.com/watch?v=qcxYBVV8DLM
(มติชน ออนไลน์) https://www.matichon.co.th/news/740447
(รัฐบาลไทย) http://www.thaigov.go.th/news/contents/details/8282
(Gnews) https://gnews.apps.go.th/news?news=10114
(RYT9) http://www.ryt9.com/s/govh/2744405
(Qaclip) http://qaclip.com/qa-play/Qaclip-5-2560-QaqcxYBVV8DLM.html
(คม ชัด ลึก) http://www.komchadluek.net/news/regional/303130
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สื่อสิ่งพิมพ์ออนไลน์ ประจำเดือน ธันวำคม ๒๕๖๐
๑๗ ธันวำคม ๒๕๖๐ โรงเรียนชรำบำลวุฒิวิทยำลัย เชียงใหม่ มอบปริญญำชีวิต บัณฑิตปัจฉิมวัย
ให้ผู้สูงอำยุ ๓๐๒ คน นับอำยุรวมกันมำกกว่ำ ๒๓,๐๘๔ ปี บัณฑิตอำยุมำกที่สุดในรุ่น ๙๔ ปี บุตร -หลำน
ต่ำงนำช่อดอกไม้มำแสดงควำมยินดี ด้วยควำมชื่นมื่น
(ช่อง ๘) https://www.thaich8.com/news_detail/55664
(ไทยรัฐ) https://www.thairath.co.th/content/1155318
(Sanook) http://news.sanook.com/4638946
(TNEWS) http://www.tnews.co.th/contents/391487
(NOOZ up) http://www.noozup.news/291905
(News ๑๘) http://www.newtv.co.th/news/9251
(เชียงใหม่ นิวส์) http://www.chiangmainews.co.th/page/archives/653404
(เดลินิวส์) https://www.dailynews.co.th/regional/616399
(WIN news) https://www.winnews.tv/news/21245
(SPRING RADIO FM ๙๘.๕) http://www.springradio.in.th/contents/3024
(Mydailies) http://mydailies.life/archives/3897
(Cmvariety) http://cmvariety.me/news-ข่าว/2796
(N เว็บของนักท่องเน็ต) http://netsurveyor.net/index.php
(ฅนเทศบาล) http://kontb.blogspot.com/2017/12/blog-post_42.html
(SOCIALHOT ๒๔) http://www.socialhot24.com/news59346.html?d=17122017&f=20212
(คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) http://www.edu.cmu.ac.th/viewdetail.php?cID=1527
(๗๗ JOWO) http://www.77jowo.com/contents/45632, http://www.77jowo.com/contents/45624
(Spring News ๑๙) http://www.springnews.co.th/th/2017/12/161668
(WE TV.News) https://www.youtube.com/watch?v=nZ-bWo_HxWE&feature=youtu.be
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๒๕ ธันวำคม ๒๕๖๐ พิธีลงนำม MOU และโบกธงคิกออฟ (Kick off) โครงกำรขับเคลื่อนพิษณุโลกเมือง
ประวัติศำสตร์ เมืองอำรยสถำปัตย์ และเมืองท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล ภำยใต้โครงกำรสร้ำงชุมชนต้นแบบที่เอื้อต่อ
กำรดำรงชีวิตของทุกคน
(พม.) https://www.facebook.com/Msociety.go.th/posts/1576342432441723
(พมจ.ตาก) http://www.tak.m-society.go.th/?p=2037
(NNT) http://thainews.prd.go.th/website_th/news/print_news/WNSOC6012250010029
(คมชัด AEC TV Online) https://aec-tv-online2.com/?p=99808
Page (ที่นี่..เมืองสองแคว/พิโลก) https://www.facebook.com/Thineemuangsongkweanews/posts/1669322126444240
(ข่าวนคร Online) https://aec-tv-online1.com/?p=99808

๒๕ ธันวำคม ๒๕๖๐ รมว.พม. ลงพื้นที่มอบของขวัญปีใหม่ผู้สูงอำยุ ๑๐๐ ปี “อำยุยืน...เยำว์”
ที่อำเภอเมือง จ.สุโขทัย
(พม.) https://www.m-society.go.th/ewt_news.php?nid=21866
(รัฐบาลไทย) http://www.thaigov.go.th/news/contents/details/9018
(NNT) http://nwnt.prd.go.th/CenterWeb/News/NewsDetail?NT01_NewsID=TNPOL6012250010030
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สื่อสิ่งพิมพ์ออนไลน์ ประจำเดือน มกรำคม ๒๕๖๑
๔ มกรำคม ๒๕๖๑ รมว.พม. ลงพื้นที่เยี่ยมบ้ำนบำงแค พร้อมมอบของขวัญปีใหม่ผู้สูงอำยุ ๑๐๐ ปี
“อำยุยืน...เยำว์”
(พม.) https://www.m-society.go.th/ewt_news.php?nid=21973
(NNT) http://nwnt.prd.go.th/centerweb/News/NewsDetail?NT01_NewsID=TNSOC6101050010091
(Spring news ๑๙) https://www.youtube.com/watch?v=POUpNyWPS_4,
http://www.springnews.co.th/th/2018/01/175541
(ดูทีวีย้อนหลัง) http://xn--72czji8btl8aq7bybb2c7o.net/video/58060
(NBT) https://www.youtube.com/watch?v=59KIBSCSmJ8
(เดลินิวส์) https://www.dailynews.co.th/politics/619768

๘ มกรำคม ๒๕๖๑ คณะอนุกรรมำธิกำรสังคม เด็ก เยำวชน สตรี ผู้สูงอำยุ คนพิกำร และผู้ด้อยโอกำส หำรือร่วมกับ
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ ประเด็นนโยบำย แผนงำนด้ำนผู้สูงอำยุและ
กำรขับเคลื่อนสังคมผู้สูงอำยุเป็นวำระแห่งชำติ
(ตามติดภารกิจ สนช.) http://click.senate.go.th/?p=50195
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๑๒ มกรำคม ๒๕๖๑ พม. เปิดเวทีผนึกพลังสื่อสร้ำงสรรค์ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนำงำน ด้ำนสังคม
(พม.) https://www.m-society.go.th/ewt_news.php?nid=22055, https://www.msociety.go.th/ewt_news.php?nid=22059, https://www.youtube.com/watch?v=cVJOt9VUn3s,
https://www.facebook.com/Msociety.go.th/videos/1596174397125193
(Thailand Plus) http://www.thailandplus.tv/index.aspx?pid=af762931-40ba-4775-985c79cec77e8c48&ctid=9cf94a37-9a21-4853-8ddb-7250310b5c63
(INN) http://www.innnews.co.th/show/835137
(NNT) http://thainews.prd.go.th/website_th/news/print_news/TNSOC6101120010044,
http://nwnt.prd.go.th/centerweb/news/NewsDetail?NT01_NewsID=TNSOC6101120010040
(มติชน ออนไลน์) https://www.matichon.co.th/news/799856
(Kachon) https://politics.kachon.com/237813

๑๕ มกรำคม ๒๕๖๑ “พม. ขำนรับนโยบำยรัฐบำล ไทยแลนด์ 4.0 นำนวัตกรรมมำปรับใช้ในกำร
พัฒนำคุณภำพชีวิตผู้สงู อำยุไทย”
(NNT) http://nwnt.prd.go.th/centerweb/news/NewsDetail?NT01_NewsID=TNSOC6101150010033,
https://www.facebook.com/prdofficial/videos/1851723911506617
(NBT) https://www.youtube.com/watch?v=mDyfNsdWHFw
(คม ชัด ลึก) http://www.komchadluek.net/news/pr/309430
(Btrip News) http://www.btripnews.net/?p=18322
(๔Quarter) http://www.4quarter.biz/16814446/social-environment
(สานักข่าวไทย) http://www.tnamcot.com/view/5a5c2ea3e3f8e420ab435e1f
(กอช.) http://www.nsf.or.th/index.php/2016-05-18-03-15-32/81-2016-02-10-03-53-41/893-ac-25610115
(บ้านเมือง) http://www.banmuang.co.th/news/politic/100350
(แนวหน้า) http://www.naewna.com/local/314733/preview
(OPT) http://www.opt-news.com/news/4271
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๑๖ มกรำคม ๒๕๖๑ อธิบดีผส.ประชุมเฟ้นมำตรกำรขับเคลื่อนโครงกำรบริจำคเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ
(Btrip News) http://www.btripnews.net/?p=18359
(Thailand Plus) http://www.thailandplus.tv/index.aspx?pid=af762931-40ba-4775-985c79cec77e8c48&ctid=8459770c-868c-4cc5-ba93-d1e3bb38e8ca

๑๗ มกรำคม ๒๕๖๑ อธิบดีผส.ประชุมหำรือเรื่องกำรออมเพื่อวัยสูงอำยุกำรเตรียมควำมพร้อมเรื่องกำรออม
เพื่อวัยสูงอำยุ และกำรเชื่อมโยงกับงำน Innovation in Financial Literacy for Ageing Society
(นวัตกรรมควำมรู้ทำงกำรเงินเพื่อสังคมผู้สูงอำยุ)
(แนวหน้า) http://www.naewna.com/local/314898/preview

๑๗ มกรำคม ๒๕๖๑ อธิบดีกรมกิจกำรผู้สูงอำยุ ตรวจเยี่ยมผู้สูงอำยุจังหวัดชำยแดนใต้
พอใจทุกหน่วยงำนให้กำรดูแลประชำชนเป็นอย่ำงดี (เยี่ยมคุณทวดปัตตำนีอำยุยืนที่สุด ๑๓๒ ปี)
(NNT) http://thainews.prd.go.th/website_th/news/news_detail/WNSOC6101170010109
(Btrip News) http://www.btripnews.net/?p=18435
(สานักข่าวไทย) http://www.tnamcot.com/view/5a5efc50e3f8e420a8435052
(ไทยโพสต์) http://www.thaipost.net/main/detail/1247
(MGR online) https://mgronline.com/south/detail/9610000005224

๑๘ มกรำคม ๒๕๖๑ อธิบดีกรมกิจกำรผู้สูงอำยุ ตรวจเยี่ยมผู้สูงอำยุจังหวัดชำยแดนใต้ ศพอส.ยุโป+นำทวี
(พม.) https://www.facebook.com/Msociety.go.th/posts/1599791246763508
(NNT) http://thainews.prd.go.th/website_th/news/news_detail/TNSOC6101180010057
(INN) http://www.innnews.co.th/shownews/show?newscode=836352
(Thailand Plus) http://www.thailandplus.tv/index.aspx?pid=af762931-40ba-4775-985c79cec77e8c48&ctid=5baf4751-9608-45aa-87ab-b03425cbb665

11

รวม ๑๗-๑๘ มกรำคม ๒๕๖๑ อธิบดีกรมกิจกำรผู้สูงอำยุ ตรวจเยี่ยมผู้สูงอำยุจังหวัดชำยแดนใต้
(MOT) http://www.mediaofthailand.com/news/governmentnonprofitorganization/xthibdikrmkickarphusungxayulngphunthimxbkhxngkhwaypihimxayuyunyeawhikaephusun
gxayuthimixayumakthisudniprathesthiy

๒๓ มกรำคม ๒๕๖๑ ผส.เดินหน้ำบูรณำกำร Big Data ยกระดับฐำนข้อมูลและนวัตกรรมเพื่อผู้สูงวัย
(Btrip News) http://www.btripnews.net/?p=18742

๓๑ มกรำคม ๒๕๖๑ พม. จัดงำนโชว์นวัตกรรมผู้สูงอำยุไทยเพื่อยกระดับพัฒนำคุณภำพชีวิตสู่ไทยแลนด์ ๔.๐
(Thailand Plus) http://www.thailandplus.tv/index.aspx?pid=af762931-40ba-4775-985c79cec77e8c48&ctid=923cb0c1-ba89-4396-985c-bb38a8525d84
(แนวหน้า) http://www.naewna.com/local/317955/preview
(คม ชัด ลึก) http://www.komchadluek.net/news/pr/311576
(INN) https://www.innnews.co.th/shownews/show?newscode=839166,
https://www.innnews.co.th/shownews/show?newscode=839165
(บ้านเมือง) http://www.banmuang.co.th/news/relation/101865
(Thai PBS) https://www.youtube.com/watch?v=V4Wdh69KdjM&feature=youtu.be
(สานักข่าวไทย) http://www.tnamcot.com/view/5a71878be3f8e420ab437960
(NNT) http://thainews.prd.go.th/website_th/news/news_detail/TNSOC6101310010051
(GNews) https://gnews.apps.go.th/news?news=13341
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สื่อสิ่งพิมพ์ออนไลน์ ประจำเดือน กุมภำพันธ์ ๒๕๖๑
๑ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๑ 'บิ๊กฉัตร' ยก ๕ ด้ำนเตรียมรองรับคุณภำพชีวิต ผู้สูงอำยุ ปี ๒๕๖๔
(ไทยรัฐ) https://www.thairath.co.th/content/1193112
(แนวหน้า) http://www.naewna.com/politic/318079

๔ กุมภพันธ์ ๒๕๖๑ อธิบดีกรมกิจกำรผู้สูงอำยุลงพื้นที่มอบของขวัญปีใหม่ อำยุยืน...เยำว์
ให้แก่ผู้สูงอำยุที่มีอำยุ ๑๐๐ ปี ขึ้นไป
(บ้านเมือง) http://www.banmuang.co.th/news/relation/102161
(ผู้จัดการ) http://www.manager.co.th/election48/ViewNews.aspx?NewsID=9610000012200

๖ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๑ อธิบดีผส. ประชุมสรุป กำรจัดงำน”ผู้สงู อำยุ ก้ำวไกล ไทยแลนด์ ๔.๐ : สูงอำยุ สูงคุณค่ำสำน
ภูมิปญ
ั ญำ สู่ลูกหลำนไทย”
(Btrip News) http://www.btripnews.net/?p=19590

๑๑ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๑ เดิน-วิง่ กำรกุศลเพื่อรอยยิ้มผูส้ ูงวัย “ฟันรัน ปันฝัน ปันน้ำใจ”
ชิงถ้วยพระรำชทำนสมเด็จพระเทพฯ
(Btrip News) http://www.btripnews.net/?p=20044
(Thailand Plus) http://www.thailandplus.tv/index.aspx?pid=af762931-40ba-4775-985c-79cec77e8c48&ctid=24098878c6e2-4816-a2ac-de5f688d2b7e

๑๔ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๑ คนชรำบ้ำนบำงแคเที่ยวงำนอุน่ ไอรักฯ
(เดลินิวส์) https://www.dailynews.co.th/royalnews/627324
(ช่อง ๗) http://news.ch7.com/detail/272362
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๑๕ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๑ พม. จับมือ คณะทันตแพทยศำสตร์ มหิดล MOU
“โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตผู้สูงอำยุ”
(Btrip News) http://www.btripnews.net/?p=20349

๑๙ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๑ อผส.เปิดโครงกำรเสริมสร้ำงองค์ควำมรู้พัฒนำศักยภำพและสร้ำงควำมเข้มแข็งให้ชมรมองค์กรผู้สงู อำยุ-ภำคีเครือข่ำยใน จ.เชียงใหม่ /
“อผส.และเจ้ำนำยฝ่ำยเหนือรณรงค์กำรบริจำคเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุเข้ำกองทุนผู้สูงอำยุ”
(Thailand plus) http://www.thailandplus.tv/index.aspx?pid=af762931-40ba-4775-985c79cec77e8c48&ctid=4b94b4ab-c2fa-4bea-9b23-050438597c8c
(TNEWS) http://www.tnews.co.th/contents/o1/416888
(เชียงใหม่ นิวส์) http://www.chiangmainews.co.th/page/archives/671787
(ไทยรัฐ) thairath.com หนังสือพิมพ์
(Btrip News) http://www.btripnews.net/?p=20637
(cm-25) http://cm-25.com/2018/02/19/02190261/https://m.facebook.com/
story.php?story_fbid=2074878319203961&id=683770651648075
(NBT ภาคเหนือ) https://www.youtube.com/watch?v=aOTQpegLuMk&feature=share&app=desktop
(บ้านเมือง) http://www.banmuang.co.th/news/relation/103519
(RYT9) http://www.ryt9.com/s/prg/2785547
(Northernnewsthailand) https://northernnewsthailand.com/news/12608/
(คม ชัด ลึก) http://www.komchadluek.net/news/pr/314226

๒๑ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๑ สสส.-มส.ผส.ชงรัฐคลอดนโยบำยพิทักษ์สิทธิผู้สูงอำยุ ป้องกันถูกละเมิดสิทธิ
(ไทยรัฐ) https://www.thairath.co.th/content/1210458

14

๒๖ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๑ รมว.พม. รณรงค์สร้ำงวินัยกำรออม เพื่อเตรียมพร้อมเป็นผู้สูงอำยุคุณภำพ ไทยแลนด์ ๔.๐
(พม.) https://www.m-society.go.th/ewt_news.php?nid=22467
(บ้านเมือง) http://www.banmuang.co.th/news/relation/104045
(Thailand plus) http://www.thailandplus.tv/index.aspx?pid=af762931-40ba-4775-985c79cec77e8c48&ctid=6a6bc102-8abc-41cc-8176-f10adc0bd123
(unseenthinthai) http://www.unseenthinthai.com/news/1077
(แนวหน้า) http://www.naewna.com/local/323306/preview
(คม ชัด ลึก) http://www.komchadluek.net/news/pr/314662
(Btrip news) http://www.btripnews.net/?p=21135
(autospeedworld) http://www.autospeedworld.com/2018/02/26/ministry-of-social-development-and-humansecurity-2018/
(siamevent) http://siamevent.com/all-event/?p=111459
(FM 100.5) http://www.news1005.fm/view/5a93b1cce3f8e420a3437c45
(TNN 24) http://www.tnnthailand.com/news_detail.php?id=161989&t=news
(Thainews) http://www.thainews.easybranches.com/news/breaking-news/237462
(Todayvariety) http://www.todayvariety.com/2018/02/blog-post.html
(Hilightdd) http://www.hilightdd.com/news/1936
(Spring News ๑๙) https://www.youtube.com/watch?v=OXXskJsj5N4&feature=youtu.be
(Thinsiam.com)
http://www.thinsiam.com/%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%81%E0
%B9%87%E0%B8%9A/61719
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สื่อสิ่งพิมพ์ออนไลน์ ประจำเดือน มีนำคม ๒๕๖๑
๕ มีนำคม ๒๕๖๑ หม่อนไหม MOU กรมกิจกำรผู้สูงอำยุ พัฒนำอำชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไหมสู่ผู้สูงอำยุ
(สยามรัฐ) https://siamrath.co.th/n/32000
(innnews) https://www.innnews.co.th/breaking-news/news_30379/
(tnews) http://www.tnews.co.th/contents/422849
(NNT) http://thainews.prd.go.th/website_th/news/print_news/WNSOC6103060010009
(กรมหม่อนไหม) https://www.qsds.go.th/newqsds/inside_news.php?newsid=2588
(เกษตรก้าวไกล) https://www.kasetkaoklai.com/home/2018/03/กรมหม่อนไหม
(NBT) https://www.youtube.com/watch?v=-b16ZuqrQJo

๒๗ มีนำคม ๒๕๖๑ พม. เปิดตัวนวัตกรรมด้ำนสุขภำพเพื่อผู้สูงอำยุ มุ่ง “สูงวัย หุ่นฟิต พิชิตโรค”
(คม ชัด ลึก) http://www.komchadluek.net/news/pr/318339
(บ้านเมือง) http://www.banmuang.co.th/news/relation/106670
(unseenthinthai) http://www.unseenthinthai.com/news/1102,
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1871223659556651&id=1547363121942708
(แนวหน้า) http://www.naewna.com/local/329632
(บางกอก-ทูเดย์) http://bangkok-today.com/web/รมว-พม-เปิดตัว-สูงวัย-หุ
(พม.) https://www.m-society.go.th/ewt_news.php?nid=22695
(tnews) http://www.tnews.co.th/contents/433996
(สสส.) http://www.thaihealth.or.th/Content/41536-.html
(INN News) https://www.innnews.co.th/breaking-news/news_47039/
(My Blog) https://www.unifiedexchange.org/ไทยแลนด์-4-0-นวัตกรรมสุขภา
(Today variety) https://www.youtube.com/watch?v=tZhRHb7tDKg
(ชี้ชัด เจาะลึก) http://chechadnews.blogspot.com/2018/03/blog-post_44.html
(siamevent) http://siamevent.com/all/
(NBT) https://www.youtube.com/watch?v=-2OJg9en7k4

๓๐ มีนำคม ๒๕๖๑ พม.ชู ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เป็นผู้สูงอำยุแห่งชำติ ประจำปี ๒๕๖๑
(btrip news) http://www.btripnews.net/?p=22760,
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1492453370863048&id=866485516793173
(บ้านเมือง) http://www.banmuang.co.th/news/relation/107164
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สื่อสิ่งพิมพ์ออนไลน์ ประจำเดือน เมษำยน ๒๕๖๑
๓ เมษำยน ๒๕๖๑ ติดเข็มกลัดดอกลำดวนแก่คณะรัฐมนตรีเนื่องในเนื่องในวันผู้สูงอำยุแห่งชำติปี ๒๕๖๑
(พม.) https://www.m-society.go.th/ewt_news.php?nid=22733
https://www.youtube.com/watch?v=QBd_RvagzhA&feature=youtu.be
(siamevent) http://siamevent.com/all-event/?p=112340
(คม ชัด ลึก) http://www.komchadluek.net/news/politic/319208
(รัฐบาลไทย) http://www.thaigov.go.th/news/contents/details/11302,
https://www.youtube.com/watch?v=f3_n3NoQrzM
(ไทยรัฐ) https://www.thairath.co.th/content/1246966
(ไทยโพสต์) http://www.thaipost.net/main/detail/6345
(gnews) https://gnews.apps.go.th/news?news=17057
(MGR Online) https://mgronline.com/uptodate/detail/9610000032967
(มติชน ออนไลน์) https://www.matichon.co.th/news/902198
(สานักข่าวไทย) http://www.tnamcot.com/view/5ac2f6dde3f8e40af0a857c6
(มาเต็มนิวส์) http://matemnews.com/2018/04/03/สายตรงไทยนิยม
(ryt9) http://www.ryt9.com/s/govh/2807536
(postupnews) http://th.postupnews.com/2018/04/m-society-national-day-of-elderly.html
(FM 100.5) http://www.news1005.fm/view/5ac2f6dde3f8e40af0a857c6
(เดลินิวส์) https://www.dailynews.co.th/politics/636033
(บางกอก-ทูเดย์) http://bangkok-today.com/web/รมว-พม-นาคณะผู้บริหารแล
(โหด มัน ฮา) https://www.hodmunha.info/15228/
(balance) http://www.balancemag.net/6625
(Btrip news) http://www.btripnews.net/?p=23003,
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1495506653891053&id=866485516793173
(แนวหน้า) http://www.naewna.com/local/330968/preview
(phototechthailand) http://www.phototechthailand.com/articles/310
(todayvariety) http://www.todayvariety.com/2018/04/oldday.html
(unseenthinthai) http://www.unseenthinthai.com/news/1114,
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1878951962117154&id=1547363121942708
(พิมพ์ไทย) https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=476450436131074&id=265106837265436
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๕ เมษำยน ๒๕๖๑ วันผู้สูงอำยุแห่งชำติ ๒๕๖๑
(พม.) https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1678017755607523&id=138484956227485
(City Newsthailand) https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=577847852589113&id=539697773070788
(News freelancer) http://www.newsfreelancer.com/?p=21757
(บางกอก-ทูเดย์) http://bangkok-today.com/web/พม-ชูแนวคิด-เตรียมพร้อม
(phototechthailand) http://www.phototechthailand.com/articles/320
(siamtime) http://www.siamtimes.net/news/government-nonprofitorganization/-National-Elderly-Day-2018
(thailandinside news) http://thailandinsidenews.com/?p=11550
(carlifeway) http://www.carlifeway.com/clf-world-news/intrend/8786.html
(Motoroops) http://www.motoroops.com/index.php/lifestyle/review/12627-61-2
(สามยอด) http://samyod.csd.go.th/forum/forum_posts.asp?TID=3734&PN=1

๘ เมษำยน ๒๕๖๑ รพ.รำชวิถี ๘ เม.ย.-นำผู้สูงอำยุถ่ำยทอดเคล็ดลับอยู่ ๑๐๐ ปี อย่ำงมีควำมสุข ก้ำวเข้ำสู่
สังคมผู้สูงอำยุอย่ำงสมบูรณ์มีคุณภำพ โดยล่ำสุดพบผู้สูงอำยุในไทย ๑๑ ล้ำนคน
(สานักข่าวไทย) http://www.tnamcot.com/view/5ac9a662e3f8e40af1da9d34
(TNN) https://www.youtube.com/watch?v=Ob4a2w0oG3U&feature=youtu.be

๑๐ เมษำยน ๒๕๖๑ พม.ส่งผู้ตรวจรำชกำรช่วยยำย ๖ แผ่นดิน ป่วย-อยู่อย่ำงอนำถำย่ำนบำงนำ
(มติชน ออนไลน์) https://www.matichon.co.th/news/912069
(City Newsthailand) https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=582730532100845&id=539697773070788

๑๑ เมษำยน ๒๕๖๑ ผส.ห่วงใยส่งคนไทยกลับบ้ำนสงกรำนต์
(บ้านเมือง) http://www.banmuang.co.th/news/activity/108275

๑๔ เมษำยน ๒๕๖๑ อธิบดีกรมกิจกำรผู้สูง มอบวุฒิบัตรแก่ผู้สูงอำยุที่จบหลักสูตรวิทยำลัยสูงวัย
ต.ถืมตอง รุ่นที่ ๒ จ.น่ำน
(Thailand Plus) https://www.thailandplus.tv/2018/04/14/อธิบดีกรมกิจการผู้สูง-ม
(City Newsthailand) https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=582726822101216&id=539697773070788
(บ้านเมือง) http://www.banmuang.co.th/news/relation/108639
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๒๖ เมษำยน ๒๕๖๑ รมว.พม. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตำมกำรดำเนินงำน พร้อมมอบนโยบำย
ด้ำนกำรพัฒนำบุคลำกรสู่ผู้นำทำงสังคม ณ สถำบันพระประชำบดี
(พม.) https://www.m-society.go.th/ewt_news.php?nid=22876,
https://www.youtube.com/watch?v=H3wAl0RF_cM
(รัฐบาลไทย) http://www.thaigov.go.th/news/contents/details/11804
(ไทยรัฐ) https://www.thairath.co.th/content/1266392

๓๐ เมษำยน ๒๕๖๑ พม. รับมอบเงิน ๑ ล้ำนบำทจำก ปตท.สผ.พร้อมส่งต่อ ๔ องค์กรสำธำรณกุศล
ร่วมพัฒนำสังคมผู้สูงอำยุอย่ำงมีคุณภำพ
(Btrip News) http://www.btripnews.net/?p=24183
(Thailand Plus) https://www.thailandplus.tv/?p=5003
(MGR Online) https://mgronline.com/uptodate/detail/9610000042492
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สื่อสิ่งพิมพ์ออนไลน์ ประจำเดือน พฤษภำคม ๒๕๖๑
๑ พฤษภำคม ๒๕๖๑ อบรมเชิงปฎิบัติกำรเตรียมควำมพร้อมวิสำหกิจชุมชนผู้สูงอำยุออนไลน์
(City Newsthailand) https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=590224078018157&id=539697773070788

๒ พฤษภำคม ๒๕๖๑ กำรประชุมคณะกรรมกำรศึกษำควำมเป็นไปได้ในกำรดำเนินงำน พม. Complex
(City Newsthailand) https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=590355594671672&id=539697773070788

๗ พฤษภำคม ๒๕๖๑ รมว.พม พร้อมคณะฯ ลงพื้นที่ อบต.มะเกลือเก่ำ จ.นครรำชสีมำ เพื่อตรวจเยี่ยมผลกำร
ดำเนินงำนด้ำนสวัสดิกำรสังคม
(Thailand plus) https://www.thailandplus.tv/?p=5361

๘ พฤษภำคม ๒๕๖๑ สมเด็จพระสังฆรำช เสด็จงำนครบรอบ 32 ปี ศูนย์พัฒนำกำรจัดสวัสดิกำรสังคมผู้สูงอำยุ
วำสนะเวศม์ จ.พระนครศรีอยุธยำ
(City News) https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=593253251048573&id=539697773070788
(Thailand plus) https://www.thailandplus.tv/?p=5484
(Btrip news) http://www.btripnews.net/?p=24587,
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=1530366227071762&id=866485516793173
(รัฐบาลไทย) http://www.thaigov.go.th/news/contents/details/12085
(inn news) https://www.innnews.co.th/breaking-news/news_79627
(จ.อยุธยา) http://ww2.ayutthaya.go.th/news/detail/4926
(ผู้จัดการ) http://www.manager.co.th/euro2004/ViewNews.aspx?NewsID=9610000045480
(สานักข่าวไทย) http://www.tnamcot.com/view/5af153e4e3f8e40acbc46747
(สานักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช) https://www.facebook.com/pg/SanggharajaOffice/posts/
(พลังจิต) https://palungjit.org/threads/.645265/
(NNT) http://thainews.prd.go.th/website_th/news/news_detail/TNROY6105090010012
(สานักงานสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) http://web.cpd.go.th/ayutthaya/index.php/268-news08052561
(ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา) http://www.atyjc.coj.go.th/view-73100.html

สื่อสิ่งพิมพ์ออนไลน์ ประจำเดือน มิถุนำยน ๒๕๖๑
๒๘ พฤษภำคม ๒๕๖๑ กรมกิจกำรผู้สูงอำยุร่วมหำรือแนวคิดเรื่องธนำคำรเวลำที่เหมำะสมกับประเทศไทย
(บ้านเมือง) http://www.banmuang.co.th/news/relation/112061
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๕ มิถุนำยน ๒๕๖๑ คณะผู้แทนจำก Resthave- Retirement Villages in Adelaide, South Australia
(บ้านเมือง) http://www.banmuang.co.th/news/relation/114054

๑๕ มิถุนำยน ๒๕๖๑ คณะผู้แทนจำก Resthave- Retirement Villages in Adelaide, South Australia
(Btrip News) http://www.btripnews.net/?p=26567

๑๕ มิถุนำยน ๒๕๖๑ รมว.พม. สำรวจพื้นที่ดำเนินกำร Senior Complex บำงละมุง
(Btrip News) http://www.btripnews.net/?p=26561

