
การประเมิน และติดตามผล

แนวทางการก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผนงานบูรณาการ
เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณท่ีส านักงบประมาณและส่วนราชการ
ก าหนดไว้ และผลการด าเนินงานเป็นไปตามตัวชี้วัด และแนวทางการด าเนินงานท่ีก าหนดไว้ โดยให้
หน่วยงานด าเนินการ ดังนี้

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

2. วัยสูงอายุ1. ก่อนวัยสูงอายุ

1. หน่วยงานร่วมแผนงานบูรณาการฯ ส่งรายงานผลการด าเนินงานแต่ละ
โครงการ (แบบฟอร์มที่ 1) ให้เจ้าภาพแนวทางภายในวันที่ 5 ของเดือน 
นับหลังจากที่สิ้นสุดไตรมาส

2. เจ้าภาพแนวทางแต่ละแนวทางส่งรายงานผลการด าเนินงาน
2.1 รายละเอียดผลการด าเนินงานแต่ละโครงการภายใต้แนวทาง (แบบฟอร์มท่ี 1)
2.2 ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ เป้าหมาย แนวทางการด าเนินงาน 

ปัญหาและอุปสรรค
ส่งให้กรมกิจการผู้สูงอายุ ภายในวันที่ 7 ของเดือน นับหลังจากที่สิน้สดุไตรมาส 

3. กรมกิจการผู้สูงอายุรายงานผลการด าเนินงานภาพรวมแผนงานบูรณาการฯ
แต่ละไตรมาส ให้รองนายกรัฐมนตรี ส านักงบประมาณ ส านักงาน
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ ทราบทุกไตรมาส 

การประเมินและติดตามผลการด าเนินงานของแผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อม
เพื่อรองรับสังคมสูงวัย ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2565 มุ่งเน้นประเมินผลลัพธ์ (Outcome)
ของโครงการท่ีส่งผลต่อกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้ 



หน่วยงานร่วมแผนงานบูรณาการฯ ส่งผลการด าเนินงานแต่ละแนวทาง
ให้กับเจ้าภาพแนวทาง ดังนี้

แนวทาง ผู้ประสานงานหลัก เบอร์
โทร

E - MAIL

แนวทางท่ี 1 สร้างการ
ตระหนักรู้ในการเตรียม
ความพร้อมก่อนเข้าสู่
สังคมสูงวัย

นางอริสา อ่วมคง 
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน  

กรมกิจการผู้สูงอายุ

062-6815-
481

plan21budget@
gmail.com

แนวทางท่ี 2 เสริมสร้าง
ทักษะด้านอาชีพ
ในการด ารงชีวิตอย่าง
มั่นคง 

นางสาวณัฏาา หอมหวน
นักวิชาการแรงงานช านาญการ
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 

กรมการจัดหางาน 

02-2481-
320

hutdha2013@
gmail.com

แนวทางที่ 3 พัฒนา
เครือข่ายการคุ้มครอง
ทางสังคมและปรับปรุง
สภาพแวดล้อมสิ่ง
อ านวยความสะดวก

นางอริสา อ่วมคง 
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

กรมกิจการผู้สูงอายุ

062-6815-
481

plan21budget@
gmail.com

แนวทางท่ี 4 พัฒนา
ระบบ และนวัตกรรม
การดูแลสุขภาพ
ผู้สูงอายุ

ขอความร่วมมือ
หน่วยงานภายใต้แนวทาง
ที่ 4 เข้าไลน์กลุ่มแนวทาง
ที่ 4 ต่อไป ตาม 
QRCODE ดังภาพ

1. นางกฤติกา  อิงคสุวรรณกุล 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ช านาญการพิเศษ 
2. นส.ดวงฤทัย  จันทะบุตร์  

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 

กรมการแพทย์

โทร. 
025906351

มือถือ : 
086894967

5
โทร. 

025906347
มือถือ : 

081564586
9

eva634752@
gmail.com



แบบฟอร์มที่ 1 
แบบรายงานผลการด าเนินงานแผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาส ........ 

หน่วยงาน......... 
 เป้าหมายที่ :  
 ตัวชี้วัดเป้าหมาย :  
 แนวทางที ่:  
 ตัวชี้วัดแนวทางที ่: 

โครงการ/

กิจกรรม 

เป้าหมายโครงการ งบประมาณ (บาท) 
ผลการด าเนินงาน 

(สะสม) 
 

ผลลัพธ์ 
(outcome) 

ปัจจัยแห่ง
ความส าเร็จ 

 

ปัญหา/อุปสรรค 
การด าเนินงาน แนวทางแก้ไข เป้าหมาย ผล 

(สะสม) 
ร้อยละ

ความส าเร็จ 
งบประมาณ ผลการ

เบิกจ่าย 
(สะสม) 

คงเหลือ 

        
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
                ลงช่ือ........................................................ 
                         (.......................................................) 
                ต าแหน่ง........................................................... 
                โทรศัพท์/โทรสาร............................................. 
 
 
*หมายเหตุ   1. ให้รายงานงบประมาณตามที่ได้รับการจัดสรร (พรบ.) 
    2. การรายงานผลการเบิกจา่ยใหอ้้างอิงผลการเบิกจ่ายจาก GF 
    3. ให้ระบุหน่วยนับค่าเป้าหมาย เช่น คน แห่ง  พื้นที ่รายการ เรื่อง อื่นๆ 



แบบฟอร์มที่ 2 
แบบรายงานผลสัมฤทธิ์ เป้าหมาย แนวทางการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

ตามแผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ ….. 

 

รายการ/ชื่อตัวชี้วัด การด าเนิงาน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หน่วยงานเจ้าภาพ 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

ผลสัมฤทธิ์ 1) ประชากรมีการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่สังคมสูงวัย  
ตัวช้ีวัด
ผลสัมฤทธิ์  
 

1.1 สัดส่วนประชากรอายุ 25 ถึง 59 ปี มีการเตรียม
ความพร้อมในทุกมิติ 
 

20,500,071 คน   กรมประชาสัมพันธ์ 
ร่วมกับกรมกิจการ

ผู้สูงอายุ 
เป้าหมายแผน 
บูรณาการ 

เป้าหมายที่ 1 ประชากรก่อนวัยสูงอายุ (อายุ25 - 59 ปี) มีความพร้อมก่อนเข้าสู่สังคมสูงวัย 

ตัวช้ีวัด
เป้าหมาย 

 

ตัวชี้วัดที่ 1 ประชากรก่อนวัยสูงอายุมีความตระหนัก
รู้ต่อการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่สังคมสูงวัยทุก
มิติ และมีการน าไปใช้ 

 23.91 ล้านคน   กรมประชาสัมพันธ์ 
ร่วมกับกรมกิจการ

ผู้สูงอายุ 
แนวทางการ
ด าเนินงาน 

แนวทางท่ี 1 สร้างการตระหนักรู้ในการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่สังคมสูงวัย 

ตัวช้ีวัด
แนวทาง 

 

ตัวชี้วัดที่ 1 ประชากรอายุ 25 - 59 ปี รับรู้ข้อมูลการ
เตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่สังคมสูงวัยทุกมิติ 

10,441,000 คน   กรมประชาสัมพันธ์ 
ร่วมกับกรมกิจการ

ผู้สูงอายุ 
ผลสัมฤทธิ์ 2) ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
ตัวช้ีวัด
ผลสัมฤทธิ์ 

2.1 ผู้สูงอายุมีศักยภาพสามารถประกอบอาชีพและ
ได้รับการจ้างงานที่เหมาะสม 

385,000 คน   กรมการจัดหางาน 

2.2 ผู้สูงอายุอยู่ในสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสม 
 

11,045,773 คน   กรมกิจการผู้สูงอายุ 

2.3 ผู้สูงอายุกลุ่มที่สามารถช่วยเหลือตนเองในการ
ท ากิจวัตรประจ าวันพ้ืนฐาน (Active Aging) มี
สัดส่วนไม่น้อยกว่า 

7,030,000 คน   กระทรวงสาธารณสุข 



รายการ/ชื่อตัวช้ีวัด การด าเนิงาน รายละเอียดผลการด าเนินงาน หน่วยงานเจ้าภาพ 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

เป้าหมายแผน
บูรณาการ 

เป้าหมายที่ 2 ผู้สูงอายุมีความม่ันคงทางเศรษฐกิจ สุขภาพ สังคม และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม 

ตัวช้ีวัด
เป้าหมาย 

ตัวชี้วัดที่ 1 ผู้สูงอายุมีงานท าและมีรายได้ 77,000 คน   กรมการจัดหางาน 
ตัวชี้วัดที่ 2 ผู้สูงอายุได้รับการคุ้มครองทางสังคม 
และมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม 

865,000 คน 
21,686 แห่ง 

  กรมกิจการผู้สูงอายุ 

ตัวชี้วัดที่ 3 ผู้สูงอายุทุกกลุ่มศักยภาพเข้าถึงระบบ
บริการสุขภาพตามมาตรฐานและได้รับการดูแลที่
เหมาะสม 

2,548,600 คน   กระทรวงสาธารณสุข 

แนวทางการ
ด าเนินงาน 

แนวทางท่ี 2 เสริมสร้างทักษะด้านอาชีพในการด ารงชีวิตอย่างม่ันคง 
แนวทางท่ี 3 พัฒนาเครือข่ายการคุ้มครองทางสังคม และปรับปรุงสภาพแวดล้อมสิ่งอ านวยความสะดวก 
แนวทางท่ี 4 พัฒนาระบบการดูแลสุขภาพ และนวัตกรรม 

ตัวช้ีวัด
แนวทาง 

ตัวชี้วัดที่ 1 ผู้สูงอายุได้รับการเสริมสร้างทักษะ การมี
รายได้ และมีงานท า 

25,395 คน   กรมการจัดหางาน 

 ตัวชี้วัดที่ 2 พัฒนาผู้สูงอายุและสร้างเครือข่ายความ
คุ้มครองทางสังคม 
ที่อยู่อาศัย และสถานที่สาธารณะได้รับการปรับปรุง
ให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุ  

221,420 คน 
 

7,709 แห่ง 

  กรมกิจการผู้สูงอายุ 

 ตัวชี้วัดที่ 3 พัฒนาระบบ และนวัตกรรมการดูแล
สุขภาพผู้สูงอายุ 

4 ระบบ   กระทรวงสาธารณสุข 

 

 

 

 

 

 



ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

 

 

 

 
 

 

ปัญหาอุปสรรค ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ ด้านการด าเนินงาน 
  
  
  
  
  
  
  
  

ข้อเสนอแนะ   
  
  
  
  


