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• พัฒนาองคกร และทรัพยากร การบริหารงาน
องคความรู เพ่ือยกระดับประสทิธภิาพ

การดําเนินงาน

• ผลักดัน นโยบาย มาตรการ กลไก เทคโนโลยี
และนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผูสูงอายุและการสงเสริมของชุมชน

และองคกรในการขับเคลื่อนสังคม

• พัฒนาศักยภาพ และเตรียมความพรอม
ประชากรรองรับสังคมสูงอายุ

• คุมครอง สงเสริม สนับสนุน และพิทักษสิทธิ

ผูสูงอายุใหเขาถึงระบบสวัสดิการสังคม

อยางท่ัวถึงและเปนธรรม

ผูสูงอายุมีคุณภาพชีวิตดี

มีหลักประกัน เปนพลังของสังคม

ยุทธศาสตรที่ 3
พัฒนาระบบการดูแล คุมครอง พิทักษสิทธิและ

สงเสริมระบบการจัดสวัสดิการสังคมสําหรับผูสูงอายุ

ยุทธศาสตรท่ี 1
พัฒนากฎหมาย นโยบาย มาตรการกลไก 

เทคโนโลยีและนวัตกรรมดานการพัฒนา

คุณภาพชีวิตผูสูงอายุไปสูการปฏิบัติ

ยุทธศาสตรท่ี 2 พัฒนาการมสีวนรวมของภาคี

เครือขายทุกระดับเพื่อพัฒนาศกัยภาพและขับเคลื่อน

การเตรียมความพรอมรองรับสังคมสูงอายุ

ยุทธศาสตรท่ี 4
พัฒนาระบบการบรหิาร

จัดการองคกรสูความเปนเลิศ 

วิสัยทัศน พันธกิจ ยุทธศาสตรกรมกิจการผูสงูอาย ุ
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หนวยงานหลัก (พม./ สธ. /อว. /รง./ มท./ ศธ.)
ที่มา : มาตรการขับเคลื่อนระเบียบวาระแหงชาติสังคมสูงอายุ 

หนวยงานรวม

กระทรวง/หนวยงานตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ

สํานักงานพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษยจังหวัด  

ศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคม

ผูสูงอายุ (ศพส.) 12 แหง 

 อปท.

 อพมส.

 ชมรมผูสูงอายุ

ศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตและ

สงเสริมอาชีพผูสูงอายุ (ศพอส.)

สถาบันการศึกษา

คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ 

 รพ.สต.

 สสส.

 บวร (บาน วัด โรงเรียน)

ระดับประเทศ

ระดับหนวยงาน

ระดับจังหวัด

กลไกระดับพ้ืนท่ี 

 คณะกรรมการผูสูงอายุแหงชาติ (กผส.)
หนาท่ี : กําหนดนโยบาย กํากับ ติดตาม

และพิจารณา ใหการสนับสนุนหนวยงาน

ของรัฐและเอกชนในการขับเคล่ือนงาน

 คณะอนุกรรมการ ภายใต กผส. 10 คณะ

กลไกการขับเคลื่อนงานดานผูสูงอายุ

ท่ีมา : 1. รายงานสถานการณผูสูงอายุไทย ป 2563
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ที่มา : 1. รายงานสถานการณผูสูงอายุไทย ป 2563, มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผูสูงอายุไทย 

2. ผูสูงอายุที่ไดรับเบี้ยยังชพีผูสูงอายุ ,กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน มท.

3. https://www.tpmap.in.th/fragile ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2564

ผูสูงอายุ

ที่มีบัตรสวัสดิการ

แหงรัฐ จํานวน

4,819,871 คน

ผูสูงอายุ
ที่ไดรับ
เบี้ยยังชีพ
ผูสูงอายุ จํานวน

10,330,213 คน

ผูสูงอายุท่ีไมไดรับ

เบ้ียยังชีพผูสูงอายุ

จํานวน 443,743 คน 

การสูงวัยของประชากรไทย ประเทศไทยมีประชากร ทั้งหมด 

66,186,727 ลานคน โดยเปนผูสูงอายุ 11,627,130 ลานคน

หรือคิดเปน รอยละ 17.56 ของประชากรทั้งหมด 

สถานการณผูสูงอายุของประเทศไทย

แนวโนมจํานวนผูสูงอายุในประเทศไทย
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ผูสูงอายุไดรับผลกระทบในดานการดําเนินชีวิต เชน
การเขารวมกิจกรรมการรวมกลุม การเดินทางไปยัง
สถานท่ีตาง ๆ การเขารับบริการทางการแพทยกรณีเจ็บปวย เปนตน
ซึ่งส่ิงเหลานี้สงผลกระทบตอสุขภาพทางกายและทางจิตใจของผูสูงอายุ

มาตรการปดสถานดูแลผูสูงอายุสงผล
ตอการดูแลผูสูงอายุโดยเฉพาะกลุมผูมีภาวะ
พึ่งพิงท่ีตองไดรับการดูแลเปนพิเศษอยางใกลชิด
ทําใหผูสูงอายุอาจไมไดรับการดูแลอยางตอเนื่อง
และสรางภาระการดูแลใหแกครอบครัวผูสูงอายุได

ปญหาทางสังคม

ปญหาทางเศรษฐกิจ
ผูสูงอายุไดรับผลกระทบทางรายได  รอยละ 50.7
เบี้ยยังชีพผูสูงอายุไดกลายเปนแหลงรายไดหลัก
โดยมีสัดสวนเพิ่มสูงขึ้นจากรอยละ 40 ในชวงท่ัวไป
เปนรอยละ 56 ในชวงของการแพรระบาด

รายไดของผูสูงอายุที่มาจากการทํางาน
มีสัดสวนลดลงจากรอยละ 40 เหลือเพียงรอยละ 22
ผูสูงอายุไดรับเงินจากบุตรหลานเหลือเพียงรอยละ 35 เทานั้น
ในชวงปดเมืองตางจากชวงสถานการณปกติไดรับเงินจากบุตรหลาน รอยละ 57.7

“ลดชั่วโมงทํางาน พักงาน-เลิกจาง” เบ้ียผูสูงอายุกลายเปนแหลงรายไดหลัก

ผูสูงอายุไดรับผลกระทบตอสถานการณติดเชื้อ

เขาถึงวัคซีน (คาดการณได)

7,049,953 ราย

คิดเปน 59.2%
ของผูสูงอายุท้ังหมด

ที่มา : 
1. กรมควบคุมโรค : สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) (สพร.) https://data.go.th/dataset/covid-19-daily
2. ศูนยขอมูลโควิด-19 ศบค. หัวขอ ผูปวยโควิด - 19 เสียชีวิตของประเทศไทย, กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณะสุข

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/954763

3. กรมควบคุมโรค วัคซีนโควิด 19 ของประเทศไทย (รายงานความกาวหนาการใหบริการฉีดวัคซีนโควิด 19) https://ddc.moph.go.th
4. รายงานสถานการณผูสูงอายุไทยป 2563, มส.ผส , https://thaitgri.org/?p=39790
5. ยศ วัชระคุปต และ ดร.สมชัย จิตสุชน ,สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย, https://tdri.or.th/2020/09/the-impact-of-covid-19-on-older-persons/

ปญหาและความทาทายของการทํางานดานผูสูงอายุใน ยุค COVID-19

1,214 คน

กลุมเปาหมาย
ในสถานรองรับหนวยงานในสังกัดกรมกิจการผูสูงอายุท่ีรับวัคซีนแลว

คิดเปน 94.32%
(จากผูสูงอายุใน ศพส. ทั้งหมด 1,287 คน) ขอมูล ณ 30 ต.ค. 64

ผูสูงอายุติดเช้ือ

169,778 ราย

คิดเปน 1.43%
ของผูสูงอายุท้ังหมด

ผูสูงอายุเสียชีวิต

13,017 ราย

คิดเปน 7.8%
ของผูสูงอายุท่ีติดเชื้อ

ผูสูงอายุเปนกลุมท่ีมีความเส่ียงท่ีสุดท่ีจะติดเชื้อรุนแรงและเสียชีวิต โดยความเส่ียงเพิ่มขึ้น เมื่ออายุมากขึ้น
ผูท่ีมีอายุ 60 ปขึ้นไป และมีโรครวม เชน โรคหลอดเลือดหัวใจ เบาหวานความดันโลหิตสูง โรคทางเดินหายใจเร้ือรัง มีอัตราการเสียชีวิต
7.6-13.2% ผูที่มีอายุ 70 ป ข้ึนไปมีอัตราการเสียชีวิต 8.0-9.6% และอายุ 80 ปข้ึนไปมีอัตราการเสียชีวิตสูงถงึ 14.8-19.0%

ปญหาสุขภาพ
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ทิศทางการขับเคลื่อนงานดานผูสงูอายุ

• สนับสนุนใหผูสูงอายุคงอยูในท่ีอยูอาศัยเดิมอยางเหมาะสม 

• สนับสนุนคนในครอบครัวท่ีทําหนาท่ีดูแลผูสูงอายุ

• ยกระดับมาตรฐานท่ีอยูอาศัยและการดูแลผูสูงอายุ 

1

• สนับสนุนใหผูสูงอายุมีท่ีอยูอาศัยท่ีเอ้ือตอการดํารงชีวิต

• สงเสริมให อปท. และชุมชน ปรับปรุงสภาพแวดลอม

• จัดบริการสาธารณะท่ีเอ้ือตอการใชชีวิตนอกบานของผูสูงอายุ

• สงเสริมให อปท. และเครือขายในชุมชนมีสวนรวม

ในการสรางกลไกเฝาระวังและดูแลผูสูงอายุ

2

3

4

5
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ที่มา : รายงานสถานการณผูสูงอายุไทยป 2563



1. การปรับปรุงกฎหมายใหมีผลใชบงัคับใหสอดคลอง ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ
โดยใหดําเนินการแลวเสร็จภายในหาปนับตั้งแตพระราชบญัญัติน้ีใชบังคับ
(กฎกระทรวงกําหนดส่ิงอํานวยความสะดวก ในอาคารสําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพและ
คนชรา พ.ศ.2564/กฎกระทรวงกําหนดลักษณะ หรือการจัดใหมีอุปกรณ ส่ิงอํานวย
ความสะดวกหรือบริการในอาคาร สถานท่ี หรือ บริการสาธารณะอื่นเพ่ือใหคนพิการ
สามารถเขาถึง และใชประโยชนได พ.ศ. 2555/กฎกระทรวงกําหนดลักษณะ หรือการจัด
ใหมีอุปกรณส่ิงอํานวยความสะดวก หรือบริการในอาคาร สถานท่ี ยานพาหนะและบริการ
ขนสง เพ่ือใหคนพิการสามารถเขาถึงและใชประโยชนได พ.ศ.2556)

2. งบประมาณในการสรางอาคาร โครงสรางพ้ืนฐาน (เชน ถนน ระบบขนสง
มวลชน เปนตน) ตองสอดคลองกับกฎกระทรวงที่แกไขแลว

3. ใหมีการรายงานผลและตรวจติดตามอาคารสวนราชการทั้งหมด
วาไดดําเนินการแกไขอยางครอบคลุมและตอเน่ือง
(พม.รวมกับองคกรผูสูงอายุคนพิการในพ้ืนที่ตรวจติดตาม)

4. ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) มีภารกิจ
ในการปรับสภาพแวดลอมบานผูสูงอายุในชุมชนได

1. บูรณาการศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิต

ระดับตําบล เพ่ือทําหนาที่เปน

หนวยปฏิบัติการ (Operation Unit)

ในการบูรณการกิจกรรมและทรัพยากร

2. การยกระดับผูบริบาลอาชีพ

Formal (Paid) Care Giver

3. การจัดใหมีศูนยฟนฟูสุขภาพทุกอําเภอ

ควบคูกับบริการฟนฟูสมรรถภาพ

ทางการแพทยผูปวยระยะกลาง

(Intermediate Care) 

ผูสูงอายุ
มีหลักประกัน

ในการดํารงชีวิตทุกมิติ  
สามารถพึ่งพาตนเอง

ไดอยางอิสระ
และยาวนาน

ดานเศรษฐกิจ : การจัดทํา
บัญชีนวัตกรรมอุปกรณชวยเหลือ

ในการดํารงชีวิตของผูสูงอาย ุ
(Assistive Devices)

ดานสภาพแวดลอม : การออกระเบียบ
ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ดําเนิน
ภารกิจดานเทคโนโลยีและนวตักรรม

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ

ดานสุขภาพ : การสงเสริมใหมีระบบ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ชวยดูแล

สุขภาพผูสูงอายุ

ดานสังคม : การสรางนวัตกรรมการเรียนรู
เพิ่มพูนทักษะการทํางานและทักษะชีวิตและ

ปรับปรุงกฎหมายใหสามารถนําเงินจาก
กองทุนที่สนับสนนุการพัฒนานวตักรรมและ
เทคโนโลยีเพื่อใชประโยชนรองรับสังคมสูงวยั

เทคโนโลยี
และนวัตกรรม

1. การสรางหลักประกันรายไดยามสูงวัย
• การบูรณาการระบบบําเหน็จ/บํานาญ
• การสงเสริมและสนับสนุนประชากรวัยทํางานกลุมท่ีเปนลูกจาง

ในระบบและไมใชลูกจาง (อาชีพอิสระ) ในการเตรียมความพรอม
• การสนับสนุนและสรางระบบการออมท้ังแบบถวนหนา

และสมัครใจผานกลไกตาง ๆ เพ่ือรองรับความตองการในวัยชรา
2. การสงเสริมการทํางานในยามสูงวัย

• การขยายอายกุารทํางาน 
• การสนับสนุนการเพ่ิมพูนทักษะและอาชีพทางเลือก

ในวัยทํางานเพ่ือใชประโยชนในยามสูงอายุ

3. การกระจายแหลงการจางงานใหอยูใกลชุมชนชนบท

4. การจูงใจใหคนตางชาติที่มีคุณภาพและตองการทํางาน
ในประเทศไทย อยางถาวรไดมีโอกาสทํางาน
และพํานักในประเทศไทย

มิติเศรษฐกิจ

มิติสภาพแวดลอม มิติสุขภาพ

มาตรการขับเคลื่อนสังคมสูงวัยคนไทยอายุยืน

1. เพ่ิมบทบาทองคกรปกครองสวนทองถิ่น

ในการพัฒนาระบบรองรับสังคมสูงวัย

คนไทยอายุยืน

2. การสรางการมีสวนรวมของภาคสวนตาง ๆ

“บววรร”(บาน วัด วิสาหกิจเพ่ือสังคม

โรงเรียน โรงพยาบาล) ในการรองรับ

สังคมสูงวัยในชุมชน 

3. การกําหนดใหมี “ผูพิทักษสิทธิผูสูงอายุ”

4. การสงเสริมผูท่ีมีความพรอมใหมีบุตร และ

ชะลอการตั้งครรภ ของผูท่ีไมพรอม

มิติสังคม
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กิจกรรมปฏิรูปท่ีจะสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตอประชาชนสูงอายุและสังคมสูงวัยอยางมีนัยสําคญั 
Big Rock กรมกิจการผูสูงอายุ ป 2565

• เรียนรูสังคมสูงวัย หลังภัย COVID-19

• รวมสรางการนําสิทธิสวัสดิการสูผูสงูอายุ  

พิจารณาแนวทาง
การจัดสวัสดิการที่ตอบโจทย

สังคมสูงวัยหลังภัย COVID-19

การปรับปรุงกฎหมาย
ระเบียบวิธีปฏิบัติ

ที่เกี่ยวของใหเอื้อ และสอดคลอง
กับสถานการณสังคมสูงวัย 

• มุงสูมาตรฐานการดูแลผูสูงอายุ 

กรมกิจการผูสูงอายุ 8 พ.ย. 64

การสรางกระบวนทัศน
สังคมสูงวัยพลัง +

•พัฒนากระบวนทัศน สรางความเขาใจ 

สังคมสูงวัยพลัง+
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นโยบายกรม ผส. ป 2565

DOP FLAGSHIP 2022
นวัตกรรม ป 2565

ศูนยเรียนรูเพ่ือการดูแล
ผูสูงอายุวิถีใหม

เสริมกระบวนทัศน
พัฒนาคนดี

รวมสรางวิถีพลัง+
(สังคมดี

ดวยภูมิปญญา
เวลาและความรัก)

Digital Service
ผูสูงวัยเขาใจ
เขาถึงสิทธิ์

ศพอส. เชิงรุก
เพ่ือสรางสุขคนทุกวัย

ปรับสภาพแวดลอม
(อบรมชางชุมชนจางงาน
ในจังหวัดสําหรับ
คนตกงานท่ีผาน
การอบรม+ ตอยอด
ประมาณการราคา) 

พัฒนาศักยภาพ อพม. ใน กทม. และ ตจว.
(เสริมสรางวิทยากร-ประธาน อพม.)
ธนาคารเวลา 10 พ้ืนท่ี
สงเสริมการใชงานหลักสูตร 18 ช่ัวโมง
พัฒนาศักยภาพเครือขายผูสูงอายุ(ชมรม ผส. + ศพอส.
กิจกรรมสงเสริมความเขมแข็งเครือขายและสงเสริมอาชีพ)
DOP Talk สรางความรู ความเขาใจ ความตระหนัก
ความพรอมสูการยอมรับซ่ึงกันและกันระหวางคนทุกชวงวัย
โดยใชภูมิรู ภูมิธรรม และพลังเครือขาย

ศูนยการเรียนรูรูปแบบใหม 4 มิติ
ใหความรูออนไลนใน ศพส.

ศพอส.เชิงรุก สูการเปนศูนยสารพัดนึก ในชื่อ ศูนยชวยเหลือทางสังคม
ระดับตําบล 5 พื้นที่ ยโสธร อุบลราชธานี บุรีรัมย ขอนแกน ภูเก็ต
Platform หลักสูตรสูงวัยดิจิทัล The Smart Ageing
(รวมกับ มสธ. และ สสส.) นํารอง 4 แหง บึงยี่โถ ปทุม, หัวหิน (ประจวบ),
อูทอง(สุพรรณบุรี) รพ ชลประทาน (นนทบุรี)
ตอยอดใน ศพอส. ระดับไฮเอ็น ระดับกลาง ระดับพื้นฐาน ให อพมส.
อบรมแนวทางการจัดสวัสดิการแนวใหมเพื่อคนทุกวัย

เปดตัว Line OA(พ.ย. 64)เดิม“Line OA สูงวัยไปพรอมกัน” 

ระบบเทคโนโลยีในการเขาถึงการกูยืมของกองทุน /การขอรับ
การสนับสนุนโครงการรายบุคคลเชื่อม GOLD APP
/ภูมิปญญา + อาชีพ ไปตอยอด กับ GOLD APP 

การพัฒนาศักยภาพคน
อบรม 18 ชั่วโมง

การใชเทคโนโลยี
และนวัตกรรม 

กรมกิจการผูสูงอายุ 1 พ.ย. 64

พัฒนาเทคโนโลยีวิธีการสูมาตรฐานการดูแล โดยบูรณาการ
ความรวมมือทุกภาคสวน(สถาบันการศึกษา ภูมิปญญา อปท. จิตอาสา ฯลฯ)

3. สรางความเขาใจ
สังคมสูงวัยพลัง+

4. มุงสูมาตรฐาน
การดูแลผูสูงอายุ

1. สังคมสูงวัย
หลังภัย COVID-19

2. พัฒนาสิทธิสวัสดิการ
ถึงทานผูสูงวัย
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3. แผนงานยุทธศาสตรสรางหลักประกันทางสังคม
แนวทาง : สงเสริมใหผูสูงอายุเขาถึงสิทธิสวัสดิการ  เปาหมาย : 117,213 คน 

เปาหมาย : ผูสูงอายุ 15,700 คน

751.8761 ลบ.

แผนงานกรมกิจการผูสูงอายุ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

63.0000 ลบ.

กองทุนผูสูงอายุ 

688.8761 ลบ.

กรมกิจการผูสูงอายุ 

408,443 คน 2,415 เครือขาย  9 แหง (UD)
105 โครงการ 7,700 หลังคาเรือน  1 ระบบงาน 8 เร่ือง

1. แผนงานพื้นฐานดานการสรางโอกาส
และความเสมอภาคทางสังคม

• การขับเคลื่อนงานงานดานผูสูงอายุในประเทศอาเซียน
• การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานกรม ผส.
• การขับเคลื่อนความรวมมือระหวางประเทศ Acees4u 
• ประเมินผลแผนปฏิบัติการดานผูสงูอายุ ระยะท่ี 2

แนวทาง : การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองคกร
เปาหมาย : 1 ระบบ / 4 เร่ือง

5. แผนงานบูรณาการเตรียมความพรอมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย
แนวทาง : เตรียมความพรอมประชากรกอนวัยสูงอายุ เปาหมาย : 350 เครือขาย/238,140 คน
แนวทาง : พัฒนาระบบการคุมครองทางสังคมผูสูงอายุ  เปาหมาย : ผูสูงอายุ 35,640 คน
เปาหมาย : เสริมสรางกลไกในชุมชน(ศพอส.) 26 แหง สรางความเข็มแข็ง 1,839 แหง 
แนวทาง : การจัดสภาพแวดลอมบานและชุมชน เปาหมาย : ซอมบาน 7,700 หลัง/ ชุมชน 9 แหง

2. แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชวีิต

แนวทาง : พัฒนาและสงเสริมการใชศักยภาพผูสูงอายุ/การสงเสริมการเรียนรู
ตลอดชีวิตของผูสูงอายุ/ สงเสริมการใชภูมิปญญาผูสูงอายุกับคนวัยอื่น
(โรงเรียนผูสูงอายุ/ศร.ผส./คลังปญญา)

แนวทาง : สงเสริมการรวมกลุมและสรางความเขมแข็ง               
เครือขายดานผูสูงอายุ (ชมรม ผส./องคกรดานผูสูงอายุ)
เปาหมาย : 200 เครือขาย

4. แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม

• คณะกรรมการผูสูงอายุแหงชาติ
• แผนปฏิบัติการดานผูสูงอายุ ระยะท่ี 3 (66-80)
• ประเมินแผนงานบูรณาการฯ (60-65)

• แผนงานบูรณาการฯ

แนวทาง : พัฒนารปูแบบนโยบาย มาตรการ เพ่ือพัฒนางานผูสูงอายุ เปาหมาย : 4 เรื่อง

กองทุนผูสงูอายุ

1. กูยืมเงินทุนเพ่ือการ
ประกอบอาชีพ 1,750 คน 

2. สนับสนุนโครงการ 105 โครงการ



570,678,516 บาท

(75.90%)

งบจัดสรรลงพื้นที่ 

งปม. 443,874,356 บาท

(77.78%)

พมจ.

8 โครงการ

สรุปการจัดสรรงบประมาณ/โครงการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2565

งปม. 99,433,960 บาท

(17.42%)

ศพส.

งปม. 22,548,000 บาท

(3.95%)

กทม.

งปม. 4,822,200 บาท

(0.85%)

ศร.ผส.

7 โครงการ

3 โครงการ 1 โครงการ
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ไตรมาส 1 - 2 310,736,978 บาท (70.00%)

ไตรมาส 3 - 4 133,137,378 บาท (30.00%)

การจัดสรรงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ 2565

1. โครงการพัฒนาศักยภาพและสงเสริมการเรียนรูผูสงูอายใุนชุมชน
(ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื + ภาคใต)

2. โครงการเสริมพลังคลังปญญาเพ่ือคนทุกวัย
(ภาคเหนือ + ภาคตะวันออก + ภาคกลาง ยกเวน นครสวรรค + พิษณุโลก + อางทอง)

3. โครงการสนับสนุนคาจัดการศพผูสูงอายตุามประเพณี  
4. โครงการใหบริการสงเคราะหผูสงูอายใุนภาวะยากลาํบาก
5. กองทุนผูสูงอายุ

1. โครงการพัฒนาศักยภาพและสงเสริมการเรียนรูผูสงูอายใุนชุมชน
(ภาคเหนือ + ภาคกลาง + ภาคตะวันออก + ภาคตะวันตก)

2. โครงการเสริมพลังคลังปญญาเพ่ือคนทุกวัย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ + ภาคใต 

+ จ. นครสวรรค + จ. พิษณุโลก + จ. อางทอง)

3. โครงการสรางความตระหนักและเตรียมความพรอมรองรับสังคมสูงวัย
4. โครงการเสริมสรางกลไกการพัฒนาผูสูงอายใุนชุมชน (ศพอส.)

5. โครงการสนับสนุนคาจัดการศพผูสูงอายตุามประเพณี
6. โครงการใหบริการสงเคราะหผูสงูอายใุนภาวะยากลาํบาก
7. ปรับสภาพแวดลอมและสิ่งอํานวยความสะดวกของผูสงูอายฯุ
8. กองทุนผูสูงอายุ

ดานการ
พัฒนา

ดาน
สวัสดิการ

ดานการ
พัฒนา

ดาน
สวัสดิการ

งบจัดสรร พมจ.

443,874,356 บาท

(77.78%)

เปาหมาย

92,873 คน,  304 เครือขาย,

1,865 แหง,  6,614 หลัง
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ไตรมาส 3 - 4 43,565,580 บาท (43.81 %)

1. โครงการสรางความตระหนักและเตรียมความพรอมรองรับสังคมสูงวัย 
2. การเสริมสรางกลไกการพัฒนาผูสูงอายุในชุมชน
3. การเสริมสรางและพัฒนากลไกเพ่ือรองรับการเขาสูสังคมสูงวัย

4. โครงการใหบริการสงเคราะหผูสูงอายุในภาวะยากลําบาก 
5. ปรับสภาพแวดลอมและสิง่อํานวยความสะดวกของผูสูงอายุฯ 
6. สนับสนุนศูนยพัฒนาการจัดสวัสดกิารสงัคมผูสูงอายุ
7. เสริมสรางชุมชนที่เปนมิตรกบัผูสูงอายุ

ไตรมาส 1 - 2 55,868,380 บาท (56.19%)
ดานการ
พัฒนา

ดาน
สวัสดิการ

1. โครงการสรางความตระหนักและเตรียมความพรอมรองรับสังคมสูงวัย 

2. การเสริมสรางกลไกการพัฒนาผูสูงอายุในชุมชน

3. การเสริมสรางและพัฒนากลไกเพ่ือรองรับการเขาสูสังคมสูงวัย

4. โครงการใหบริการสงเคราะหผูสูงอายุในภาวะยากลําบาก 

5. ปรับสภาพแวดลอมและสิง่อํานวยความสะดวกของผูสูงอายุฯ 

6. สนับสนุนศูนยพัฒนาการจัดสวัสดกิารสงัคมผูสูงอายุ

7. เสริมสรางชุมชนที่เปนมิตรกบัผูสูงอายุ

การจัดสรรงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ 2565

ดานการ
พัฒนา

ดาน
สวัสดิการ

งบจัดสรร ศพส.

99,433,960 บาท

(17.42%)
เปาหมาย
3,680 คน,  231 เครือขาย

137 แหง, 1,086 หลัง
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ไตรมาส 3 - 4 1,283,100 บาท                   (26.61 %)

ดานการ
พัฒนา

ไตรมาส 3 - 4 11,274,000 บาท (50.00%) 

ดานการ
พัฒนา

ไตรมาส 1 - 2 11,274,000 บาท (50.00%)

ดานสวัสดิการ

ไตรมาส 1 - 2 3,539,100 บาท (73.39%)
ดานการ
พัฒนา

1. โครงการสนับสนุนคาจัดการศพผูสูงอายุตามประเพณี 
(สํานักงานเขตกรุงเทพมหานคร 50 เขต)

1. โครงการสนับสนนุคาจัดการศพผูสูงอายุตามประเพณี 
(สํานักงานเขตกรุงเทพมหานคร 50 เขต)

1. โครงการเสริมพลังคลังปญญาเพ่ือคนทุกวัย
2. โครงการสรางความตระหนักและเตรียมความพรอม

รองรับสังคมสงูวัย  
3. โครงการสงเสริมการเรียนรูและฝกอบรมดานผูสูงอายุ 

1. โครงการเสริมพลังคลังปญญาเพ่ือคนทุกวัย
2. โครงการสรางความตระหนักและเตรียมความพรอม

รองรับสังคมสงูวัย  
3. โครงการสงเสริมการเรียนรูและฝกอบรมดานผูสูงอายุ 

งบจัดสรร ศรผส.
4,822,200 บาท

(0.85%)

การจัดสรรงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ 2565
งบจัดสรร กทม.
22,548,000 บาท

(3.95 %)

เปาหมาย 5,050 คน เปาหมาย 7,516 คน
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1 โครงการพัฒนาศักยภาพเครือขาย

2 สงเสริมการเรียนรูและฝกอบรมดานผูสูงอายุ (ศรผส.)

3 เสริมพลังคลังปญญาเพ่ือคนทุกวัย

4 การพัฒนาศักยภาพและสงเสริมการเรียนรูผูสูงอายุในชุมชน (รร.ผส.)

5 โครงการสรางความตระหนักและเตรียมความพรอมรองรับสังคมสูงวัย

6 การเสริมสรางกลไกพัฒนาผูสูงอายุในชุมชน
6.1 สงเสริมและพัฒนาศักยภาพ ศพอส.

6.2 สนับสนุนกลไกการพัฒนาผูสูงอายุในชุมชน

7 การสนับสนุนการจัดการศพผูสูงอายุตามประเพณี

8 การใหบริการสงเคราะหผูสูงอายุในภาวะยากลําบาก

9 การปรับสภาพแวดลอมและสิ่งอํานวยความสะดวกของผูสูงอายุใหเหมาะสมและปลอดภัย

10 โครงการเสริมสรางชุมชนท่ีเปนมิตร

11 โครงการพัฒนาระบบดูแลและคุมครองผูสงูอายุ 

12 โครงการสนับสนุนศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผูสูงอายุ

13 กองทุนผูสูงอายุ 
13.1 การจัดประชุมติดตามหนี้คางชําระของกองทุน 

13.2 การบริหารจัดการกองทุน
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QR Code
เอกสารโครงการ
ประจําปงบประมาณ

2565



ความเช่ือมโยง แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทเฉพาะกิจ แผนแมบทยอย และแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)
กับงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรมกิจการผูสูงอายุ

ยุทธศาสตรชาติ (4) ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมยุทธศาสตรชาติ (3) ดานการพัฒนา
และเสริมสรางศักยภาพทุนมนุษย

(15) พลังทางสังคมแผนแมบท
(17) ความเสมอภาคและ
หลักประกันทางสังคม

(11)การพัฒนาศักยภาพคน
ตลอดชวงชีวิต

การรองรับสังคมสูงวัยเชิงรุกแผนแมบท
ยอย

การเสริมสราง

ทุนทางสังคม 
การคุมครองทางสังคมข้ันพ้ืนฐานและ

หลักประกัน ทางเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ

ดานการพัฒนา
ศักยภาพคน

ตลอดชวงชีวิต

แผนงานบูรณาการเตรียมความพรอม
เพ่ือรองรับสังคมผูสูงวัย 

แผนงาน
กรมกิจการ
ผูสูงอายุ

แผนงานยุทธศาสตร
เสริมสรางพลัง

ทางสังคม

แผนงานยุทธศาสตร
การพัฒนาศักยภาพคน

ตลอดชวงชีวิต

แผนงานยุทธศาสตร
การสรางหลักประกัน

ทางสังคม

แผนงานพ้ืนฐาน
ดานการสรางโอกาส และ
ความเสมอภาคทางสังคม

การปรับปรุง
ที่อยูอาศัย

และ
สถานที่

สาธารณะ
ที่เหมาะสม

กับ
ผูสูงอายุ
และทุกวัย 

การพัฒนา
ระบบ
การ

คุมครอง
ทางสังคม

ของ
ผูสูงอายุ 

การสงเสริมการเรียนรู

และพัฒนาศักยภาพ

ผูสูงอายุทุกมิติ

ผลผลิต 

โครงการ

การสงเสริม
ชุมชน

ที่เปนมิตร
กับสังคม
ผูสูงอายุ

และ
คนทุกวัย

การเสริมสราง
พัฒนากลไก

เครือขายสราง
ความม่ันคงทาง

สังคม
เพ่ือรองรับ

สังคมผูสูงอายุ

กองทุน
ผูสูงอายุ

การพัฒนา

ประสิทธิภาพ

การบริหาร

จัดการ 

องคกร

โครงการ
สงเสริมให

ผูสูงอายุเขาถึง
หลักประกันทาง

สังคม

การพัฒนาทักษความรู

ความสามารถ

การทํางาน และ

การเปนผูสูงอายุ

ท่ีมีพลัง

(Active Ageing)

ประชากรทุกชวงวัยมีการเตรียมความพรอม

ในการเขาสูสังคมสูงวัย และผูสูงอายุไดรับการ

คุมครองเพ่ือสุขภาวะท่ีดี

ภาคีเครือขายดานผูสูงอายุ
ท่ีไดรับการพัฒนาศักยภาพ
มีสวนรวมในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผูสูงอายุ

และชุมชน

ผูสูงอายุเขาถึงหลักประกันทาง
สังคมและมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน

ผูสูงอายุไดรับ
การพัฒนาศักยภาพ

และใชศักยภาพ
ในการพัฒนาสังคม

เปาหมาย
การใหบริการ
กรมกิจการ
ผูสูงอายุ
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โครงการ/กิจกรรมสําคัญ ปงบประมาณ 2565

สังคมสูงวัยหลังภัย COVID-19 พัฒนาสิทธิสวสัดิการถงึทานผูสูงวัย สรางความเขาใจสังคมสูงวัยพลัง+ มุงสูมาตรฐานการดูแลผูสูงอายุ

สิงหาคม 2565กรกฎาคม   2565 กันยายน  2565
•“กันยาวิชาการ” 

- เวทีสรุปผลงานสําคัญดานผูสูงอายุ
- KM Day 2565
- PR ภารกิจกองทุนผูสูงอายุ

• DOP Live : รวมสรางสังคมดี ดวยภูมิปญญา

เวลาและความรัก (คุณ“แม”…ตลอดกาล)
• เสริมพลังอาสาสมัครดูแลผูสูงอายุ (อพม)

+ งานเชิดชูเกียรติ อพมส.

• DOP Live : รวมสรางสังคมดี ดวยภูมิปญญา

เวลาและความรัก คร้ังที่ 1 (ลอยกระทง

ไมหลงทาง พรอมรวมสราง ความปลอดภัย)

• งานวันผูสูงอายุสากล

ตุลาคม 2564 พฤศจิกายน 2564 ธันวาคม 2564

• การจัดงานวันผูสูงอายุแหงชาติ ประจําป

• DOP Talk
• งานเสวนาวิชาการระหวางประเทศ (ASEAN+3)

นวัตกรรมทางสังคมสําหรับผูสูงอายุ + DOP Talk 
• ศูนยเรียนรูเพ่ือการดูแลผูสูงอายุวิถีใหม (นครพนม)

• โรงเรียนผูสูงอายุรูปแบบใหมในยุค New Normal 
- โรงเรียนผูสูงอายุทางอากาศ (ภาคกลาง)
open house radio school / on air (จ.ราชบุรี)

มิถุนายน 2565พฤษภาคม 2565เมษายน 2565

•เสวนาพัฒนานวัตกรรมเพ่ือการใชชีวิตประจําวันผูสูงอายุ (รวมกับ
สภากาชาดไทย ศูนยความเปนเลิศทางการแพทยโรคพากินสันฯ ร.พ.จุฬาฯ

•เปดตัวหลักสูตรผูสูงอายุดิจิทัล Thai Smart Ageing (รวมกับ มสธ.-สสส.)
•ของขวัญปใหมรวมกับกระทรวง จากใจ ผส. 22 ธ.ค. 64 

- Digital Service(Line OA - GOLD App, กองทุน ผส., สถานท่ีทองเท่ียว ผส.)

กุมภาพันธ  2565มกราคม 2565 มีนาคม  2565

• ศูนยสรางสุขสูงวัยในเคหะ
- กิจกรรมสงเสริมสุขภาพ แจกแวนตา (รวมกับ

4 พ้ืนท่ีของ กรม) และพัฒนาชุมชนใหเขมแข็ง

• มีงาน มีรายได สูงวัยไมจน

- กิจกรรมสรางงานสรางรายไดแกผูสูงอายุ

(ศพอส.  ศพส.  CSR)

• พัฒนาบุคลากร ทักษะทางภาษารองรับการเปนเจาภาพ APEC

- เรียนภาษาอังกฤษ  (7 days say English)

• CSR เย่ียมผูสูงอายุท่ัวประเทศรวมกับสมาคมสภาผูสูงอายุ

แหงประเทศไทย

• เปดตัวศูนยเรียนรูเพ่ือการดูแลผูสูงอายุวิถีชิวิตใหมผูสูงอายุ (ชลบุรี)

• DOP Live : รวมสรางสังคมดี ดวยภูมิปญญา
เวลาและความรัก (รักอยางไร ปลอดภัย เปนสุข)
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คุณสมบัติ (Features)
• ย่ืนขอและติดตามสถานการณ

ขอรับสิทธิ/สวัสดิการ
• อัปเดตขอมูลขาวสารและสาระนารู
• สรางความเขาใจกฎหมาย

ผานแผนภาพขอมูล (Infographic)
• ติดตามสถิติที่นาสนใจสําหรับผูสูงอายุ 
• โทรขอความชวยเหลือผานสายดวน

คุณสมบัติ (Features)
• สรางพื้นที่ในการจําหนายสินคา

ของผูสูงอายุผานชองทางออนไลน
• สินคาที่จําหนายมีความหลากหลาย

ครอบคลุมทั่วประเทศ

คุณสมบัติ (Features)

- ผูสูงอายุสามารถยื่นคาํขอกูยืมออนไลนไดทุกที่ ทุกเวลา 

- การกูยืมทุกประเภทตองชําระคืนเปนรายงวด

ภายในระยะเวลาไมเกิน 3 ป โดยไมมีดอกเบ้ีย

ความเขาใจในการดํารงชีวิตประจําวัน(Lifestyle) 
ใหกับผูดูแลผูสูงอายุและผูสนใจ สามารถติดตาม
สถานการณ ขอมูลขาวสาร สาระนารู กฎหมาย 
กิจกรรมตาง ๆ รวมทั้งเขาถึงสิทธิและสวัสดิการ
ไดทุกที่ทุกเวลา และสามารถติดตอขอความ
ชวยเหลือในสถานการณฉุกเฉินไดทันทวงที

Digital Service By DOP

คุณสมบัติ (Features)
- Line Official Account น้ี
เพื่อเตรียมความพรอมในการ
เขาสูวัยสูงอายุสงเสริม

ตลาดสินคา
ผูสูงอายุ
ออนไลน

การกูยืมเงินทุน
ประกอบอาชีพ

รายบุคคล
ออนไลน 

Line
สูงวัย

ไปพรอมกัน

Gold
By

DOP
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1) นวัตกรรมหุนยนตสําหรับการดูแลผูสูงอายุ

(นินจา รุนจุฬาอารี)

เทคโนโลยี1
ขอมูลองคกรภาคเอกชน/NGO/มูลนิธ ิและหนวยงานที่ใหการสนับสนุน และขอรับการสนบัสนุนจาก พม. 
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2) นวัตกรรมตูล็อคเกอรปลอดเชื้อควบคุม

ผานสมารทโฟน
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย

และนวัตกรรม (อว.) มอบ “ตูล็อคเกอร ปลอดเชื้อ

ควบคุมผานสมารทโฟน" ของ สถาบันเทคโนโลยี-

จิตรลดา ท่ีไดรับ

การสนับสนุน

การพัฒนา

นวัตกรรมจาก

สํานักงานการวิจัยแหงชาติ (วช.)

3) ไมเทาเลเซอรพระราชทาน แกวนํ้ากันสําลัก และนวัตกรรมอ่ืนๆ

สภากาชาดไทย มอบไมเทาเลเซอรพระราชทาน และคิดคนนวัตกรรมสําหรับ

พัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ เชน แกวน้ํากันสําลัก ไมเทาค้ํายัน ฯลฯ

ดานวิชาการ2
1) จัดทําแผนปฏิบัติการดานผูสูงอายุ ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2566 - 2580)

จุฬาอารี สนับสนุนการจัดทาํแผนปฏิบัตกิารดานผูสูงอายุระยะที ่3 (พ.ศ. 2566 - 2580)

2) หลักสูตรผูสูงวัยดิจิทัล
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช รวมกับ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสขุภาพ (สสส.)

มอบหลักสูตรผูสูงวัยดจิิทัล เพ่ือใหกรมกิจการผูสูงอายุ นําไปเผยแพรขยายผลกับเครือขายผูสูงอายุ

3) การประชุมวิชาการนานาชาติ

ดานการแพทยและการสาธารณสุข
คณะแพทยศาสตรศริิราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

จัดประชุมทางวิชาการนานาชาติดานการแพทย

และการสาธารณสุข ภายใต Theme

: Healthcare Collaboration for Aged Society



และเครือขายอื่น ๆ มอบเครื่องอุปโภค บริโภค อาทิ 

• การเคหะแหงชาติ รวมขับเคล่ือน
แนวทางการพัฒนาที่อยูอาศัย
สําหรับผูสูงอายุ

อุปโภค บริโภค
ป.ต.ท. เจลแอลกอฮอล

ขนาด 60 ml. 5,000 ขวด
บริษัท ปตท จํากัด (มหาชน)

เมืองไทยประกันชีวิต

มูลนิธิเมืองไทยย้ิม 

• ประกันชีวิตสําหรับ

เจาหนาที่ 100 คน

• ขาวสาร 1 กก. 430 ถุง

สภากาชาดไทย

•แอลกอฮอล 4 ถัง (สวนกลาง)

•แอลกอฮอล 12 ถัง (ศพส. บางแค)

•วิตามินซี  547 กระปุก 

•น้ํายาฆาเชื้อ 3,500 ml. 20 แกลอน

•เจลแอลกอฮอล ขนาด 450 ml. 36 ขวด

•เจลแอลกอฮอล ขนาด 40 ml.1,440 หลอด

คณะนักศึกษา วปอ. รุน 583

• บริษัท แอดวานซ ไลฟ ประกันชีวิต จํากัด

• บริษัท เอ็ม จี โซลูชั่น จํากัด

• บริษัทรวมเจริญกรุป

• มูลนิธิปอเต็กตึง้

• บริษัท ลากูนา ฮอลิเดย คลับ จํากัด

• บริษัท น้ําดื่มเอสทูโอ จํากัด

• บริษัท ธนบดีเดคอรเซรามคิ จํากัด

• บริษัท ฮอนดา ออโตโมบิล

• สภาแมดีเดนแหงชาติ
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• กระทรวงกลาโหม
โดย พลเอกวรเกียรติ รัตนานนท
ปลัดกระทรวงกลาโหม
สนับสนุนกําลังพลซอมบานผูสูงอายุ
ท่ัวประเทศ

• ขาวสาร จํานวน 2,000 กิโลกรัม

• น้ําผลไม TIPCO จํานวน 10,080 กลอง

• น้ําดื่ม จํานวน 10,020 ขวด

• อาหารสําเร็จรูปแชแขง็ CP จํานวน 2,000 กลอง

• เจลแอลกอฮอล ขนาด 50 ml. จํานวน 1,000 ขวด

• ซิมการด AIS พรอมแพ็คเกจโทรฟรี 2 เดือน 15 หมายเลข

ที่อยูอาศัย4



เอกสารคูมือ ประกอบการทํางาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565

คูมือการดําเนินโครงการ
การสนับสนุนการจัดการศพ

ผูสูงอายุตามประเพณี

คูมือการดําเนินโครงการ
การปรับสภาพแวดลอมและ
ส่ิงอํานวยความสะดวกของ

ผูสูงอายุใหเหมาะสมและปลอดภัย

คูมือการใหบริการ
สงเคราะหผูสูงอายุ
ในภาวะยากลําบาก

คูมือสงเสริมการดําเนินงาน

ชมรมเครือขายคุณภาพ

คูมือการเตรียมความพรอม

วิสาหกิจชุมชนผูสูงอายุ

สูการคาขายออนไลน

คูมือการพัฒนาและสงเสริม

การตลาดออนไลน

สําหรับวิสาหกิจชุมชนผูสูงอายุ

องคความรูและนวัตกรรม

ดานผูสูงอายุ ปงบประมาณ 2564

“พลังผูสูงวัย รวมใจลูกหลาน

นําไทยพนภัยโควิด - 19”

แคตตาล็อกสินคาผูสงูอายุ

โครงการรังสรรคภูมิปญญา

สินคาผูสูงอายุ
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QR Code
เอกสารคูมือ
ประกอบการทํางาน

2565



สุจิตรา พิทยานรเศรษฐ

27 กันยายน 2564

งานยิ่งใหญ ของประเทศ คนพิเศษ ที่ใครๆ หวงใยเสมอ

ทุกชีวิต เผลอเพียงนิด ตองพบเจอ 60 ป แลวนะเธอ อยาเผลอไป

ตองเตรียมใจ เตรียมตัว ทั่วทุกดาน การเงินงาน หลานลกู ผูกพนัไหม

ภมูิปญญา ความคิด ชีวิตและจิตใจ สุขสำราญ ยามสงูวัย ไรระทม

แตเร่ืองจริง วันนี้ ยงัมีพบ 60 ป แลวประสบ ความทุกขเขญ็

บานไมพรอม เงินไมมี ชีวีลำเคญ็ ทุกขยากเหน็ เปนปญหา พาเศราใจ

สิ่งเหลานี้ คือหนาที่ ตองคนหา คือสิทธิ ตองนำพา อยาสงสยั

คือพลัง ที่ตองสราง อยางหวงใย คือ หวัใจ คนพม. กอการดี
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“ ผูสูงวัย”
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