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สถานการณส์งูวยัประเทศไทยสถานการณส์งูวยัอาเซยีนสถานการณส์งูวยัของโลก

ประชากรโลก
7,713 ล้านคน

อายุ 60 ปี 
ขึ้นไป 

13.2 %

อายุ
0-14 ปี  
25.6 %

อายุ
15-59 ปี  
61.2 %

60-69 ปี 70-79 ปี 80 ปีขึ้นไป

576 ล้านคน 299 ล้านคน 143 ล้านคน

1,018 ล้านคน

(13.2 %)

ประชากรสงูวยัโลก

อาเซียน ได้กลายเป็น
สังคมสูงวัยแล้ว

ประชากรรวมของอาเซยีน
657 ล้านคน

อายุ 60 - 79 ปี  62 ล้านคน 9.5 %
8 ล้านคน 1.1 %อายุ 80 ปีขึ้นไป  

66.4 ล้านคน

ประชากรไทยทั้งประเทศ

อายุ
60 ปี ขึ้นไป 
10.6 %

อายุ
15-59 ปี  
63.9 %

อายุต่ ากว่า 15 ปี 25.5%

11.6 ล้านคน

ประชากรผูส้งูอายไุทยทั้งประเทศ

ที่มา : สถานการณผ์ูส้งูอายไุทย ปี 2562

17.5 %

อายุ 15-59 ปี 

65.4 %

อายุ 0-14 ปี 

17.1 %

อายุ 60 ปี ขึ้นไป
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พันธกจิ
ผลักดนั นโยบาย มาตรการ กลไก และ
นวัตกรรมเพือ่พฒันาคณุภาพชวีิตผูส้งูอายุ
และสง่เสรมิการมสีว่นรว่มขับเคลือ่นสงัคม

1.

พัฒนาศกัยภาพและเตรยีมความพรอ้มรองรบัสงัคมสงูอายุ2.

พัฒนาองคก์ร และทรพัยากรการบรหิารงาน
องค์ความรู ้เพื่อยกระดบัประสทิธภิาพการด าเนนิงาน

4.

คุ้มครอง ส่งเสรมิ สนับสนนุ และพทิกัษส์ทิธผิูส้งูอายุ
ให้เข้าถึงระบบสวสัดกิารสงัคมอยา่งทัว่ถงึ และเปน็ธรรม

3.

วิสัยทศัน์ ผู้สูงอายมุีคณุภาพชวีติที่ดี
เป็นพลงัขบัเคลือ่นสงัคม

ภารกิจ การสง่เสรมิและพฒันาศกัยภาพ
การจดัสวสัดกิาร และการคุม้ครอง
พิทักษส์ทิธผิูส้งูอายุ รวมทัง้การพฒันา

รูปแบบงานดา้นสวสัดกิารสงัคม ให้ครอบคลมุ และตอบสนองตอ่
สภาพการณท์างสงัคม กระแสการเปลีย่นแปลงของสงัคมโลก พันธกรณี
และความตกลงระหวา่งประเทศเพือ่การพฒันาคณุภาพชีวติผูส้งูอายุ
และเสรมิสรา้งความมัน่คงในการด ารงชวีติของผูส้งูอายุ

ยุทธศาสตรช์าติ
20 ปี  

ยุทธศาสตรท์ี่ 3 ด้านการพฒันา
และเสรมิสรา้งศักยภาพทรพัยากรมนุษย ์

ยุทธศาสตรท์ี่ 4 ด้านการสร้างโอกาส
และความเสมอภาคทางสงัคม

แผนแมบ่ทภายใต้
ยุทธศาสตรช์าต ิ

แผนแมบ่ทที่ 11 พัฒนา
ศักยภาพคนตลอดช่วงชวีติ  

แผนแมบ่ทที่ 15
พลังทางสงัคม

แผนแมบ่ที ่17 ความเสมอภาค
และหลกัประกนัทางสงัคม 

แผนปฏริปูประเทศดา้นสงัคม ประเดน็: การมสีว่นรว่ม การเรยีนรู้ การรบัรู้
และการสง่เสรมิกจิกรรมทางสงัคม

ประเดน็: กลุ่มผูเ้สยีเปรยีบในสงัคม

S 1. การเตรยีมความพรอ้ม
ของประชากรเพือ่
วัยสงูอายทุีม่คีณุภาพ

S 2. การสง่เสรมิ
และพฒันศกัยภาพ
ผู้สูงอายุ

S 3. ระบบคุม้ครอง
ทางสงัคมส าหรบั
ผู้สูงอายุ

S 4. การบรหิารจดัการเพือ่การพฒันางาน
ด้านผูส้งูอายอุยา่งบรูณาการระดบัชาติ

และการพฒันาบคุลากรดา้นผูส้งูอายุ

S 5. การประมวล การพฒันา และเผยแพรอ่งค์
ความรูด้า้นผูส้งูอาย ุและการตดิตามประเมนิผล
การด าเนินการตามแผนผูส้งูอายแุหง่ชาติ

แผนปฏบิตักิารดา้นผูส้งูอาย ุระยะที ่2

กรมกิจการ
ผู้สูงอายุ

แผนแม่บทที ่20 การบริการ
ประชาชนและประสทิธภิาพภาครฐั

พระราชบญัญตัผิูส้งูอายุ พ.ศ. 2546
และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ กฎหมาย 

ความเชือ่มโยงยทุธศาสตร์ชาต ิ แผนแมบ่ทกบัการขบัเคลือ่นงานผูส้งูอายุ
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กลไกการด าเนนิงาน กรมกิจการผูส้งูอายุ
ระดบัประเทศ : คณะกรรมการผูส้งูอายแุหง่ชาต ิ(กผส.)

หน้าที่ ก ากับติดตาม และพิจารณาการให้การสนับสนุนการท างานของภาครัฐเอกชนในการขับเคลื่อนงานด้านผู้สูงอายุ
: คณะอนกุรรมการภายใต(้กผส.) 9 คณะ
1. คณะอนุกรรมการติดตามสิทธิผู้สูงอายุ ตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546
2. คณะอนุกรรมการส่งเสริมการขยายโอกาสด้านอาชีพและการท างานส าหรับผู้สูงอายุ
3. คณะอนุกรรมการจัดท าประเด็นข้อมูลเพื่อพัฒนางานด้านผู้สูงอายุไทย
4. คณะอนุกรรมการสรรหาผู้สูงอายุที่เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม
5. คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและติดตามยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติการด้านผู้สูงอายุ ระยะที่ 2 และระยะที่ 3
6. คณะอนุกรรมการพิจารณา ปรับปรุง และแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านผู้สูงอายุ
7. คณะอนุกรรมการผลักดันและขับเคลื่อนประเด็นการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว 
8. คณะอนุกรรมการบูรณาการจัดท ามาตรฐานการดูแลผู้สูงอายุ
9. คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบายเตรียมความพร้อมรองรับสังคมผู้สูงอายุ 

ระดบัจงัหวดั : คณะกรรมการสง่เสรมิการจดัสวสัดกิารสงัคมจงัหวดั

ส่วนกลาง : คณะกรรมการบรหิารกองทนุผูส้งูอายุ
: คณะอนกุรรมการพจิารณากลัน่กรองโครงการทีข่อรบัการสนบัสนนุและกูย้ืมเงนิทนุ

ประกอบอาชพีจากกองทนุผูส้งูอายุ 

ระดบัพืน้ที ่ : คณะกรรมการ ศพอส. + อพม.(เชีย่วชาญดา้นผูส้งูอายุ) + ศูนย์พฒันาการจดัสวสัดกิารสงัคมผูส้งูอายุ
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มาตรการขบัเคลือ่นสงัคมสงูวยั
คนไทยอายยุนื 

ผ่านความเห็นชอบจากคณะรฐัมนตร ีเมื่อวันที ่29 กันยายน 2563 

มาตรการขบัเคลือ่นระเบยีบวาระแหง่ชาติ
เรื่อง สังคมสงูอาย ุ

ผ่านความเห็นชอบเหน็ชอบจาก คณะรฐัมนตรี เมื่อวันที ่1 ธันวาคม 2561 

กลไกในการขบัเคลือ่น :  คณะอนุกรรมการขับเคลือ่นนโยบาย
เตรียมความพร้อมรองรบัสงัคมผูส้งูอาย ุ

กลไกในการขบัเคลือ่น :  คณะท างานขบัเคลือ่นสงัคมสงูวยัคนไทยอายยุนื 

มิติเศรษฐกิจ

มิติสภาพแวดลอ้ม

มิติสขุภาพ

มิติสงัคม

ผู้สูงอายมุีหลกัประกนั
ในการด ารงชีวติทกุมิต ิ 
สามารถพึง่พาตนเองได้
อย่างอสิระและยาวนาน

เทคโนโลยแีละนวตักรรม

การขับเคลือ่นงานผูส้งูอายเุชงินโยบาย 
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3 ปีของการขบัเคลือ่น (2562 -2564)
1.  มีชุมชนตน้แบบการดแูลคุม้ครองผูสู้งอาย ุ176 พื้นที่

2.  ผู้สูงอายมุงีานท า 231,000 คน

3.  ผู้สูงอายไุดร้บัการดแูล 11 ล้านคน

4.  บ้านที่ปลอดภยั 21,350 หลัง  และชมุชนตน้แบบทีเ่ปน็มิตรกับผูสู้งอาย ุ62 ชุมชน

5.  ธนาคารเวลา ( Time Banking ) (2562 -2564)
- สร้างความเข้มแข็งธนาคารเวลาในพื้นที่น าร่อง 240 พื้นที่
- พัฒนาการจัดระบบธนาคารเวลาในรูปแบบเครือข่ายดิจิทัล 
- ขยายธนาคารเวลาให้ครอบคลุมทั้ง 77 จังหวัด
- ร่วมกับกรมราชทัณฑ์ ด าเนินงานจัดท าธนาคารเวลาในเรือนจ า 
- ร่วมกับกรุมเทพมหานคร ขยายธนาคารเวลาให้ครบ 50 เขต

6.  ขยายผลเรือ่งเตรยีมความพรอ้มรองรบัสังคมผูสู้งอายุ
(สถาบันการศกึษา 38,460 แห่ง, บุคลากรภาครฐั
ที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป และสภาเดก็และเยาวชน 77 แห่ง)

7.  บูรณาการจัดกิจกรรมตามมาตรการขับเคลื่อนระเบียบวาระแห่งชาติ เรื่อง สังคมสูงอายุ

8.  ปรบัแก/้เสนอ กฎหมาย ระเบยีบ ข้อบังคบั
- (ร่าง) พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ....
- การปรับปรุงประกาศกระทรวง พม. ว่าด้วยเงินค่าจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี

และเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะยากล าบาก
- ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง ขอความร่วมมือส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้สูงอายุ
มีงานท า ปี 2562

- กฎกระทรวงก าหนดกิจการดูแลผู้สูงอายุและดูแลผู้มีภาวะพึ่งพิงเป็นกิจการอ่ืน
ในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ปี 2563 

9.  มีระบบฐานขอ้มลูทีเ่ชื่อมโยงบรูณาการ หน่ยงานภายนอก
10. นวัตกรรมและเทคโนโลยสี าหรบัผูสู้งอาย ุ17 ผลงาน

มาตรการขบัเคลือ่นระเบยีบวาระแห่งชาติ เรื่อง สังคมสงูอายุ

Goal
ผู้สูงอายไุทยเปน็ 
Active Ageing

S4 ปรับ
สภาพแวดลอ้ม

ให้เกือ้กลู

S2 ส่งเสริม
การมงีานท า
และมีรายได้

S5 
ธนาคาร

เวลา

S3 
ระบบคุม้ครอง

สุขภาพ

C4 นวัตกรรม
เพื่อลดความ
เหลื่อมล้ า

S1 
การสรา้งระบบ
คุ้มครองและ

สวัสดิการ

S6 เตรียม
ความพรอ้ม

ทุกวัย 
ทุกมิติ

C1 
เสริมสรา้ง/
ใช้พลัง ผส.

C2 
ปรับแก/้เสนอ 

กฎหมาย ระเบยีบ 
ข้อบงัคบั

C3 ฐานขอ้มลู
ด้านผูสู้งอายุ

Healthy, Security
Participation
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ผู้สูงอายมุหีลกัประกนั
ในการด ารงชวีติทกุมติ ิ 
สามารถพึง่พาตนเองได้
อย่างอิสระและยาวนาน

1. การสรา้งหลักประกนัรายไดน้ยามสูงวัย
- การบูรณาการระบบบ านาญ
- การส่งเสริมและสนับสนุนประชากรวัยท างานกลุ่มที่เป็นลูกจ้าง
ในระบบและไม่ใช่ลูกจ้าง (อาชีพอิสระ) ในการเตรียมความพร้อม

- การสนับสนุนและสร้างระบบการออมทั้งแบบถ้วนหน้าและสมัครใจ
ผ่านกลไกต่าง ๆ เพื่อรองรับความต้องการในวัยชรา

2. การส่งเสรมิการท างานในยามสงูวยั
- การขยายอายุการท างาน 
- การสนับสนุนการเพิ่มพูนทักษะและอาชีพทางเลือกในวัยท างาน
เพื่อใช้ประโยชน์ในยามสูงอายุ

3. การกระจายแหลง่การจ้างงานใหอ้ยูใ่กลชุ้มชนชนบท 
4. การจูงใจใหค้นตา่งชาตทิีม่ีคณุภาพและตอ้งการท างาน

ในประเทศไทย อย่างถาวรไดม้โีอกาสท างาน
และพ านักในประเทศไทย

ปรับแกก้ฎกระทรวง จ านวน 3 ฉบับ ดังนี้
1. กฎกระทรวงก าหนดสิง่อ านวยความสะดวกในอาคาร

ส าหรบัผูพ้กิาร หรือทพุพลภาพ และคนชรา พ.ศ. 2548
2. กฎกระทรวงก าหนดลกัษณะ หรือการจดัใหม้อีปุกรณ์

สิง่อ านวย ความสะดวก หรือบรกิารในอาคาร สถานที่
หรอืบรกิาร*สาธารณะอื่น เพื่อใหค้นพกิารสามารถ
เขา้ถงึและใชป้ระโยชน์ได ้พ.ศ. 2555

3. กฎกระทรวง ก าหนดลกัษณะ หรือการจดัใหม้อีปุกรณ์
สิง่อ านวย ความสะดวก หรือบรกิารในอาคาร สถานที ่
ยานพาหนะ และบริการขนสง่ เพื่อใหค้นพกิาร
สามารถเขา้ถงึและใชป้ระโยชน์ได้
พ.ศ. 2556

1. บูรณาการศนูยพ์ฒันาคณุภาพชีวติระดบั
ต าบลเพือ่ท าหนา้ทีเ่ปน็หนว่ยปฏบิตักิาร(Operation Unit)
ในการบรูณการกจิกรรมและทรพัยากร

2. การยกระดบัผูบ้รบิาลอาชพี Formal (Paid) Care Giver
3. การจดัใหม้ศีนูยฟ์ืน้ฟสูขุภาพทกุอ าเภอควบคู่กบับรกิารฟืน้ฟู

สมรรถภาพทางการแพทยผ์ูป้ว่ยระยะกลาง
(Intermediate Care) 

1. เพิ่มบทบาทองคก์รปกครองสว่นท้องถิน่ในการพฒันา
ระบบรองรบัสงัคมสงูวยัคนไทยอายยุนื

2. การสรา้งการมสีว่นรว่มของภาคสว่นตา่งๆ “บวร วชร”
(บา้น วัด โรงเรยีน วิสาหกจิ ชมรม โรงพยาบาล) ในการรองรบั
สงัคมสงูวยัในชมุชน 

3. การก าหนดใหม้ ี“ผู้พิทกัษส์ทิธผิูส้งูอาย”ุ
4. การสง่เสรมิผูท้ีม่คีวามพรอ้มใหม้บีตุรและชะลอการตัง้ครรภ์

ของผูท้ีไ่มพ่รอ้ม

1. ด้านเศรษฐกจิ : การจัดท าบัญชีนวัตกรรม อุปกรณ์
ช่วยเหลือในการด ารงชีวิตของผู้สูงอายุ (Assistive Devices)
2. ด้านสภาพแวดลอ้ม : การออกระเบียบ

ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด าเนินภารกิจ
ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อพัฒนา

คุณภาพชีวิตสูงอายุ
3. ด้านสขุภาพ : การส่งเสริมให้มีระบบเทคโนโลยี

และนวัตกรรมที่ช่วย ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ
4. ด้านสงัคม : การสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ เพิ่มพูนทักษะ

การท างานและทักษะชีวิต และ ปรับปรุงกฎหมายให้สามารถ
น าเงินจากกองทุนสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี
เพื่อใช้ประโยชน์รองรับสังคมสูงวัย

เทคโนโลยีและนวตักรรม

G   AL
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2. ศูนยส์ร้างสขุผูส้งูอายุ
(Anti Ageing Activity)

เปิดพื้นท่ีแห่งการเรียนรู้ส าหรับผู้สูงอายุ (Day Center)
ใน 4 พื้นท่ี ได้แก่ ศพส.ขอนแก่น ศพส. นครพนม ศพส.วาสนะเวศน์
และศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ โดยด าเนิน
กิจกรรมใน 4 มิติ

มิติด้านสภาพแวดลอ้ม

มิติด้านสขุภาพ มิติด้านเศรษฐกจิ

มิติด้านสงัคม

เตรียมพรอ้มนวตักรรม
- วช. จัดส่งเครื่องก าจัดกลิ่นให้ ศพส. 11 แห่ง
- สวทช. สนับสนุนระบบดูแล ผส. ใน ศพส. 6 แห่ง

เตรียมความพรอ้มอปุกรณ์
- ศพส.ผลิตหน้ากากผ้าและเจลลา้งมือ
- ต้ังศูนย์รับบริจาค“ปันน้ าใจ สู่ตายาย”

3. การรับมือสถานการณ์
การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสั Covid-19

เตรียมพรอ้มคน ให้ความรู้ อพมส.และอาสาสมัครบริบาลท้องถ่ิน

Flagship กรมกิจการผูส้งูอาย ุ2564
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กรมกิจการผู้สูงอายุ ร่วมกับ การเคหะแห่งชาติ พัฒนาท่ีพักอาศัยส าหรับผู้สูงอายุ
แบบครบวงจร ภายใต้แนวคิดการใช้ชีวิตหลังเกษียณด้วยการใช้ชีวิตในชุมชน แบ่งเป็น

Zone 1 : Health Care

and Social Care Center

ส าหรับผู้สูงอายุท่ีแข็งแรง

Zone 2 : Long Term Care

Facilities ส าหรับ ผู้สูงอายุที่อยู่
ในภาวะพึ่งพิง

1. Senior Complex บางละมงุ

Flagship
กรมกิจการผูส้งูอายุ

2564



โครงการศูนยท์ีพ่กัอาศยัส าหรบัผูส้งูอายแุบบครบวงจร (Senior Complex บางละมงุ) 

แปลงหมายเลขทะเบียน ชบ 219 (บางสว่น) ต าบลบางละมงุ อ าเภอบางละมงุ จังหวดัชลบรุี เนื้อที่ 48 - 1 - 42 ไร่
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Model โครงการศนูยท่ี์พกัอาศยัส าหรบัผ ูส้งูอายแุบบครบวงจร (Senior Complex บางละมงุ) 
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(1) การขบัเคลื่อนโครงการศูนยท์ีพ่กัอาศยัส าหรบัผูสู้งอายแุบบครบวงจร TIMELINE

ต.ค.63 พ.ย.63 ธ.ค.63 ม.ค. – ม.ีค.64 เม.ย. – ก.ย.64

กยผ.สป.พม.

ด าเนินการศกึษาข้อดแีละข้อเสียของโครงการ 
Senior Complex บางละมุง 
โดยเห็นถึงความต้องการของกลุ่มเปา้หมาย 
มาตรฐานการจดัสวัสดกิาร 
และรูปแบบการด าเนินโครงการ ภายใน 30 พ.ย.63

กรมกจิการผูส้งูอายุ

การเคหะแห่งชาติ
ด าเนินการศกึษาความเป็นไปไดข้องโครงการ
ผลตอบแทนที่คุม้คา่เพียงพอที่จะลงทุน 
โดยค านงึถงึรูปแบบทีเ่หมาะสมกบักระทรวง 
พม.กฎหมายและระเบียบทีเ่กี่ยวข้อง
ภายใน 30 พ.ย.63

เสนอความเป็นไปได้ของโครงการฯ 
ต่อคณะกรรมการขับเคลื่อนที่อยูอ่าศยั

ส าหรับผู้สูงอาย ุ(รมว.พม. เป็นประธาน 
กรม ผส. เป็นเลขานุการ) 

เพื่อขอความเห็นชอบ ภายใน 31 ธ.ค.63

การเคหะแห่งชาติ การเคหะแห่งชาติ

ศึกษาวางโครงการ ออกแบบก่อสรา้ง 
ขั้นตอนการด าเนินโครงการ 

แผนและระยะเวลาการด าเนินโครงการให้
เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายของ พม.

กรมกจิการผูส้งูอายุ

“Senior Complex บางละมุง”

เร่งด าเนินการตดิตามความคืบหนา้ไปยัง
กรมธนารกัษ ์เรื่อง ที่ดิน เนื้อที่ 48-1-42 ไร่ 
เพื่อให้กระทรวง พม. เป็นผู้ใช้ประโยชน์ใน
ที่ราชพัสดดุังกลา่วส าหรบัด าเนินโครงการ 
Senior Complex บางละมุง
ภายใน 31 ต.ค.63

ขออนุมัติงบประมาณ 
ขออนุมัติก่อสรา้งโครงการ
และด าเนินการตามแผน
การด าเนินโครงการ

การเคหะแห่งชาติ“Senior Complex บางละมงุ”
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ห้องนวด/หอ้งพกัผ่อน

ลักษณะอาคาร 2 ชั้น จ าลอง ศูนย์ Anti Aging Activity

ห้องโภชนาการ/หอ้งประกอบอาหาร

ห้องออกก าลงักาย

ลานกิจกรรม/เครือ่งออกก าลงักาย

ห้องใหค้ าแนะน าปรกึษา

ห้องน้ า

ห้องดนตร/ีดทูวีี/คาราโอเกะ

โถงกลางหอ้งส าหรบัรบัประทานอาหารรว่มกนั

มุมห้องสมดุ

อาคารจ าลอง ศูนย์ Anti Aging Activity ชั้น 2

อาคารจ าลอง ศูนย์ Anti Aging Activity ชั้น 1

ห้องจ าหนา่ยผลิตภณัฑ/์
ภูมิปัญญาผูส้งูอายุ

ห้อง universal design 
ส าหรับผูสู้งอายุ

ห้องประชุม/หอ้งฝึกอบรม/
ห้องนันทนาการ

ทางเข้า

ห้องพยาบาล
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1 การแต่งตั้งคณะท างาน ประกอบด้วย ศพส. 
อพม. สาขาสภาผู้สูงอายุจังหวัด พมจ. และ
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง

ผลลัพธ์ : มีคณะท างาน

2
ประชุมจัดท าแผนขับเคลื่อน Anti Ageing  Activity 
กิจกรรม Day Center 4 มิติ น าร่อง 4 แห่ง คือ 
ศพส.ขอนแก่น ศพส.นครพนม ศพส.วาสนะเวศม์
และ ศร.ผส.ชลบุรี
ผลลัพธ์ : แผนขับเคลื่อน Anti Ageing  Activity 

น าร่อง 4 แห่ง

3 จัดท าฐานข้อมูลสถานการณ์ด้านผู้สูงอายุในพื้นที่

ผลลัพธ์ : เป็นศูนย์ข้อมูลผู้สูงอายุจังหวัด

4
5

ท าบันทึกความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในการจัด
กิจกรรม ประกอบด้วย วิทยาลัยพยาบาล /สสจ.     
รพสต. ในพื้นที่ อปท. /สถาบันการศึกษา /สภา-
ผู้สูงอายุจังหวัด และ อพม.(เชี่ยวชาญด้านผู้สูงอาย)ุ

ผลลัพธ์ : เป็นศูนย์ข้อมูลผู้สูงอายุจังหวัด

การพัฒนาศักยภาพแนวทางการจัดกิจกรรมแก่      
อพม. (เชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุ)

ผลลัพธ์ : อพม. (เชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุ) 
มีความรู้ความเข้าใจแนวทางการจัดกิจกรรม

6 ประชาสัมพันธ์เปิดตัวโครงการ (Kick off)

ผลลัพธ์ : สาธารณชนมีความรู้ ความเข้าใจ และเข้าร่วมกิจกรรม

7
ด าเนินการขับเคลื่อนกิจกรรม 4 มิติ ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายในพื้นที่ 
ตามมิติต่าง ๆ:

- การจัดท ามุมเรียนรู้ 4 มิติ เพื่อให้ความรู้การเตรียมความพร้อมสู่วัย
ผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ การจัดให้มีวิดิทัศน์น าเสนอ การจัดให้มีฐานการเรียนรู้
การเป็นผู้สูงอายุการให้ค าแนะน า

- การจัดบริการทางสังคมผู้สูงอายุ 4 มิติ ได้แก่ มิติสุขภาพ เศรษฐกิจ 
สังคม และสภาพแวดล้อม)

ผลลัพธ์ : ผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไปมีความรู้ความเข้าใจและมีการ     
เตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยสูงอายุอย่างมีคุณภาพ

8 รายงานผลการจัดกิจกรรมให้ส่วนกลางทราบทุกไตรมาส

ผลลัพธ์ : มีรายงานผลการจัดกิจกรรมทุกไตรมาส

9

10

ประชุมติดตามประเมินผลเพื่อพัฒนารูปแบบ
กิจกรรมที่เป็นธรรมสู่ความยั่งยืน

ผลลัพธ์ : มีรูปแบบกิจกรรม
ที่เป็นรูปธรรมสู่ความยั่งยืน

ขยายผล Day Center 4 มิติ  ครบทุก ศพส. ศพอส. 
และศูนย์ชุมชนการเคหะ (อาคารพักอาศัยแปลง G)

ผลลัพธ์ : ผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไปมีการเตรียมความพร้อมการเข้าสู่วัย
ผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ

(2) การขับเคลื่อนศูนย์สร้างสุขผู้สูงอายุ (Anti Ageing Activity)

หน่วยงานบูรณาการ ได้แก่
1.วิทยาลัยการพยาบาล
2. สสจ./รพสต. ในพื้นท่ี
3. อปท.
4. สถาบันการศึกษา
5. สาขาสภาผู้สูงอายุจังหวัด
6. อพม. (เชี่ยวชาณด้านผู้สูงอาย)ุ
7. หน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

ธ.ค.63

ธ.ค.63

ธ.ค.63

ต.ค.-พ.ย.63

พ.ย.63

ธ.ค.63

ธ.ค.63-ก.ย.64

ธ.ค.63,
มี.ค.64,
มิ.ย.64,
ก.ย.64

ส.ค.-ก.ย.64

ก.ย.64
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(3) การรับมือสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ของศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ (ศพส.) กรมกิจการผู้สูงอายุ

 กรณีผลกระทบจากความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกจิและสงัคม
 กรณีความพร้อมในการเผชิญสถานการณ์

 แผนการสร้างความเข้าใจเพื่อการยอมรับ และให้ความ
ร่วมมือของบุคลากร/ผู้สูงอายุ/บุคคลภายนอก ผู้มาติดต่อเยี่ยม
เยียน ฯลฯ 

 ประชุมติดตามผลเพื่อพัฒนา
รูปแบบการรับมือสถานการณ์แพร่ระบาด
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019

 สรุปผลและน าเสนอบทเรียนเป็น
แนวทางการด าเนินงาน

- การวางแผนด้านทรัพยากร และเตรียมการขอรับการสนับสนุน ดังนี้
⬧0 การผลิตหน้ากากผ้า และเจลล้างมือแอลกอฮอล์ โดย ศพส. มีการจัดท า

หน้ากากผ้าและเจลล้างมือแอลกอฮอล์จากวัสดุที่มีในหน่วยงาน
⬧0 จัดเตรียมยา และเวชภัณฑ์ให้เพียงพอ
⬧0 จัดต้ังศูนย์รับบริจาค “ปันน้ าใจสู่ตายาย” ทางเว็บไซต์กรมกิจการผู้สูงอายุ 

รวมถึงเผยแพร่ทางช่องทาง facebook ของหน่วยงาน และขอความร่วมมือ
ห้างสรรพสินค้าจัดให้มีจุดรับบริจาคสิ่งของ

⬧0 จัดกิจกรรมเสริมสร้างและเยียวยาด้านจิตใจให้แก่ผู้สูงอายุ เพื่อลดความ
ซึมเศร้า เช่น อาชีวบ าบัด กีฬาบ าบัด ดนตรีบ าบัด ศิลปบ าบัด อาทิ 
การท าความร่วมมือกับวิทยาลัยเกษตร / เกษตรจังหวัด / อาชีวศึกษา / 
จิตอาสา จัดท าการปลูกผักสวนครัวใน ศพส. เพื่อให้สามารถมีอาหาร
เลี้ยงผู้สูงอายุใน ศพส. และแบ่งปันให้ผู้สูงอายุภายนอก ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงตามโครงการ “เกษตรพึ่งตนเองและแบ่งปันตามรอยพ่อหลวง”

- การเตรียมการด้านก าลังคน

โดยรับสมัครและจัดท าทะเบียนรายช่ือ อพม. (เช่ียวชาญด้านผู้สูงอายุ) 
และอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น พร้อมทั้งให้ความรู้แนวทางดูแล ผส. 18 ชั่วโมง 
และการดูแล ผส. ในสถานการณ์ covid แก่ อพม. (เชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุ) 
เพื่อเป็นก าลังส ารองปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าหน้าที่ ศพส.ที่ติด covid หรือมีภาวะ
เสี่ยง ศพส.ละ 50 คน

- กรม มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลและการด าเนินการตามมาตรการท่ีเกีย่วข้อง ผ่านส่ือต่าง ๆ 
เดือนละ 1 คร้ัง
- ศพส. 12 แห่ง สร้างความรู้ความเข้าใจร่วมกันในเร่ืองมาตรการป้องกันมาตรการผ่อนคลาย 
รวมถึงแผนรองรับสถานการณ์ฯ แก่ผู้สูงอายุ ครอบครัวผู้สูงอายุ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และ
บุคคลท่ัวไปในพื้นท่ีด าเนินการของตน รวมถึงสาขาสภาผู้สูงอายุจังหวัด ศพอส. โรงเรียน
ผู้สูงอายุ ชมรมผู้สูงอายุ

- การเตรียมความพร้อมนวัตกรรมเทคโนโลยี
เพื่อการสื่อสาร และการช่วยเหลือ ด้านการป้องกัน การดูแลในสถานการณ์ 
ภายใน ศพส. โดยมีการประสานความร่วมมือกับ สวทช. และ วช. ในการน า
เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุภายใน ศพส. 
ดังน้ี

⬧0 ความร่วมมือกับ สวทช.นวัตกรรม 4 รูปแบบ ได้แก่ 
(1) ระบบบริหารจัดการศูนย์ดูแลสูงอายุ 
(2) อุปกรณ์วัดสุขภาพอัตโนมัติ 
(3) อุปกรณ์ระบุต าแหน่งส าหรับ เฝ้าระวังผู้สูงอายุ      
(4) อุปกรณ์ฟื้นฟูสมรรถภาพ ทางกายและสมอง
⬧0 ความร่วมมือกับ วช. นวัตกรรม 8 รูปแบบ ได้แก่ 
(1) หุ่นยนต์ Ninja (2) หุ่นยนต์ Mobile type
(3) เตียงพลิกตะแคงตัวพร้อมเบาะ (4) เคร่ืองก าจัดกลิ่นเหม็น
(5) อุปกรณ์เตือนปัสสาวะใช้ร่วมกับผ้าอ้อม (6) หุ่นยนต์เสริมการเรียนรู้
(7) ระบบฟื้นฟูกล้ามเน้ือ : ไจโรโรลเลอร์
(8) อุปกรณ์เสริมพัฒนาการส าหรับผู้พิการทางสมอง

การจัดประชุมซักซ้อมการเตรียมการรับมือกับ
การแพร่ระบาด Covid

ของศูนย์ปฏิบัติการรองรับสถานการณ์ฯ Coivd
พร้อมทั้งจัดท าแผนปฏิบัติการของ ศพส. 4 มาตรการ 

ประกอบด้วย ด้านสาธารณสุข เวชภัณฑ์ป้องกัน 
การป้องกัน และการเยียวยา

COVID-19

การจัดประชุมซักซ้อมการ
เตรียมการรับมือกับ

การแพร่ระบาด Covid

ต.ค. – พ.ย. 63

กรณีผลกระทบจาก
ความเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจและสังคม

ต.ค. – ก.ย. 64

1 2

กรณีความพร้อม
ในการเผชิญ
สถานการณ์

3
ต.ค. – ธ.ค. 63

แผนการสร้างความเข้าใจเพื่อการ
ยอมรับ และให้ความร่วมมือของ

บุคลากร/ผู้สูงอายุ/บุคคลภายนอก
ผู้มาติดต่อเย่ียมเยียน ฯลฯ 

4
ต.ค. – ธ.ค. 63

5

 ประชุมติดตามผลเพื่อพัฒนารูปแบบ
การรับมือสถานการณ์แพร่ระบาด
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019

 สรุปผลและน าเสนอบทเรียนเป็น
แนวทางการด าเนินงาน

ก.ย. 64
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S - Standard

M - Mind

I - Inspirate

L - Love & Learn

E - Evaluate

SMILE Organization

กรมกจิการผูส้งูอายุ

S = Standard มีมาตรฐาน
M = Mind จิตมุ่งบริการ
I = Inspirate สร้างงานดว้ยแรงบนัดาลใจ

L = Love & Learn และรักในการเรยีนรู้

E = Evaluate พร้อมมองดตูนเองเสมอ



One 
Home

ในพื้นที่
ศพอส.

ศูนย์รวมสวสัดกิาร
เสริม/สร้าง/สานพลงัชมุชน
ตอบโจทยป์ระชาชนในพืน้ที่

อพม.

มีวิทยาการ ร่วมประสานภารกจิ
พลังจติอาสา มีคุณค่าในสงัคม

งานมีมาตรฐาน
สื่อสารรูเ้รื่อง

ครบเครื่องการจดัสวสัดิการ
พร้อมเปดิบ้านเพือ่การเรียนรู้

ศพส.

การสรา้งโอกาส
และความเสมอภาคทางสงัคม

- พัฒนาขดีสมรรถนะองคก์ร
- พัฒนาและเชือ่มโยงขอ้มลูผูส้งูอายุ
- ส่งเสรมิความรว่มมอืระหว่างประเทศ

กรมกิจการผูส้งูอายุ

3 ประสานบูรณาการพืน้ทีเ่พือ่คุณภาพชีวติทีด่ีของผูส้งูอายุ

การเตรยีมความพรอ้ม
เพื่อรองรบัสังคมสูงวยั

- เตรียมความพรอ้มประชากร
ก่อนวัยสงูอายุ

- พัฒนาระบบการคุม้ครอง
ทางสังคมผูส้งูอายุ

- การจดัสภาพแวดลอ้ม
บ้านและชมุชน

เสริมสรา้งพลงัทางสังคม

ส่งเสรมิการรวมกลุม่และสรา้ง
ความเขม้แขง็เครอืขา่ยดา้นผูส้งูอายุ
(ชมรมผูส้งูอายุ/ องค์กรดา้นผูส้งูอาย)ุ

พัฒนาศกัยภาพคน
ตลอดชว่งชวีติ

- พัฒนาและสง่เสรมิ
การใชศ้กัยภาพผูส้งูอายุ

- การสง่เสรมิการถา่ยทอด
ภูมปิญัญาผูส้งูอายุ

- การสง่เสรมิการเรยีนรูต้ลอดชวีติ
ของผูส้งูอายุ(โรงเรยีนผูส้งูอาย/ุศร.ผส.)

สร้างหลกัประกนัทางสงัคม

- พัฒนารปูแบบนโยบาย มาตรการ 
ยุทธศาสตร ์เพื่อพฒันางานผูส้งูอายุ

- ส่งเสรมิใหผู้ส้งูอายเุขา้ถงึสทิธสิวัสดกิาร
(ค่าจดัการศพ/เงินสงเคราะห/์เงินกูย้มื
ประกอบอาชพี)

แนวทางใหม ่(New Normal)

ในการขบัเคลือ่นภารกจิ
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การจดัสวสัดกิารผูส้งูอายใุนชุมชน



1. แผนงานพื้นฐานด้านการสรา้งโอกาส
และความเสมอภาคทางสงัคม
แนวทาง : การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร

จัดการองค์กร
เป้าหมาย : 1 ระบบ/2 เร่ือง

3. แผนงานยทุธศาสตร์
เสรมิสรา้งพลงัทางสงัคม

แนวทาง : ส่งเสริมการรวมกลุ่มและสร้างความเข้มแข็ง
เครือข่ายด้านผู้สูงอาย(ุชมรม ผส./องค์กร
ด้านผู้สูงอาย)ุ เป้าหมาย : 300 เครือข่าย

4. แผนงานยุทธศาสตร์
สร้างหลกัประกนัทางสงัคม
แนวทาง : พัฒนารูปแบบนโยบาย มาตรการ

ยุทธศาสตร์ เพื่อพัฒนางานผู้สูงอายุ
เป้าหมาย : 1แผนงาน/2 เร่ือง
แนวทาง : ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเข้าถงึสิทธิสวัสดกิาร
เป้าหมาย : 58,100 คน 

5. แผนงานบรูณาการเตรยีมความพรอ้ม
เพื่อรองรบัสงัคมสงูวัย
แนวทาง : เตรียมความพร้อมประชากรก่อนวัยสูงอายุ
เป้าหมาย : 650 เครือข่าย 
แนวทาง : พัฒนาระบบการคุม้ครองทางสังคมผู้สงูอายุ
เปา้หมาย : ผู้สูงอายุ 113,200 คน
เป้าหมาย : เสริมสร้างกลไกในชุมชน (ศพอส.) 214 แห่ง

และสร้างความเข็มแขง็ 1,489 แห่ง 
แนวทาง : การจัดสภาพแวดล้อมบ้านและชุมชน
เป้าหมาย : ซ่อมบ้าน 4,000 หลัง/ ชุมชน 20 แห่ง 

342,188 คน 2,439 เครือขา่ย
20 แห่ง (UD)    300 โครงการ

4,000 หลังคาเรอืน
1 แผนบรูณาการ

1 ระบบงาน 4 เรื่อง

เป้าหมาย
1

2
3 4

5

กองทนุ
ผส.

5 แผนงาน
1 กองทนุ กองทุนผูส้งูอายุ

1. กู้ยืมเงนิทุนเพือ่การประกอบอาชพี
7,500 คน 

2. สนับสนนุโครงการ 300 โครงการ

แผนงานกรมกจิการผูส้งูอายุประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2. แผนงานยทุธศาสตรพ์ัฒนา
ศักยภาพคน ตลอดช่วงชวีติ
แนวทาง : พัฒนาและส่งเสริมการใช้ศกัยภาพผู้สูงอาย/ุ

การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุ
(โรงเรียนผู้สูงอาย/ุศร.ผส.)

เป้าหมาย : ผู้สูงอายุ 13,800 คน

ผลสมัฤทธิท์ีค่าดวา่จะไดร้ับ
: ประชากรมกีารเตรยีมความพรอ้มในการเข้าสูว่ยัสงูอายอุยา่งมคีณุภาพ  : ผู้สงูอายมุศีกัยภาพและเปน็พฤฒพิลงั (Active Ageing)
: ผู้สงูอายไุดร้บัการคุม้ครองพทิกัษส์ทิธิอยา่งเสมอภาค : เครอืขา่ยมคีวามเขม้แขง็และมสีว่นรว่มในการจดัสวสัดกิาร
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สภาพ
แวดลอ้ม

สุขภาพ

เทคโนโลยี
นวัตกรรม

สังคม

เศรษฐกจิ ผู้สูงอายุ
Active Ageing

Healthy, 
Security,

Participation

ภาพอนาคต
สังคมสงูวยัประเทศไทย

ขับเคลือ่นงานส าคญัในปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

1. แผนงานพืน้ฐานดา้นการสรา้งโอกาส
และความเสมอภาคทางสงัคม
แนวทาง : พัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร 

: พัฒนาและเชื่อมโยงข้อมูลผู้สูงอายุ
: ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ

2. แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาศกัยภาพคนตลอดชว่งชวีติ
แนวทาง : พัฒนาและส่งเสริมการใช้ศักยภาพผู้สูงอายุ

การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุ
(โรงเรียนผู้สูงอาย/ุศร.ผส.)

3. แผนงานยทุธศาสตรเ์สรมิสรา้งพลงัทางสงัคม
แนวทาง : ส่งเสริมการรวมกลุ่มและสร้างความเขม้แข็งแครือข่าย

ด้านผู้สูงอายุ (ชมรม ผส. /องค์กรด้านผู้สูงอาย)ุ 

4. แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งหลกัประกนัทางสงัคม
แนวทาง : พัฒนารูปแบบนโยบาย มาตรการ ยุทธศาสตร์

เพ่ือพัฒนางานผู้สูงอายุ
แนวทาง : ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเข้าถงึสิทธิสวัสดกิาร

(ค่าจัดการศพ/เงินสงเคราะห์/เงินกู้ยืมประกอบอาชีพ)

5. แผนงานบรูณาการเตรยีมความพรอ้ม
เพื่อรองรบัสงัคมสงูวยั
5.1 แนวทาง : เตรียมความพร้อมประชากรก่อนวัยสูงอายุ
5.2 แนวทาง : พัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคมผู้สูงอายุ
5.3 แนวทาง : การจัดสภาพแวดล้อมบ้านและชุมชน

รวมพลงั...รว่มรบัมือสงัคมสงูวยั
People, Public-Private Partnership

Network

Integration 
& 

Collaboration

พฤฒพลงั
Active Ageing

สุขภาวะ
Well-being
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1. เพื่อบูรณาการการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุแบบองค์รวมท้ัง 4 มิติ
2. พัฒนาศักยภาพและประสานความร่วมมือท่ีเกี่ยวข้อง

ในการเตรียมความพร้อมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

วัตถุ
ประสงค์

การบูรณาการการจดัสวสัดกิารผูส้งูอายเุชงิพืน้ที ่

ผลสัมฤทธิ์

: ประชากรมีการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่วัยสูงอายุอย่างมีคุณภาพ
: ผู้สูงอายุมีศักยภาพและเป็น Active Ageing
: ผู้สูงอายุได้รับการคุ้มครองพิทักษ์สิทธิอย่างเสมอภาค
: เครือข่ายมีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการ

1. เป็นศูนย์รวมขอ้มลูดา้นผูส้งูอายใุนระดบัพืน้ที่ 2. เป็นสถานที่บรูณาการกจิกรรมโครงการดา้นผูส้งูอายุ 3. ขับเคลือ่นกจิกรรมเพือ่ผูส้งูอายใุนระดบัพืน้ที่
ภารกิจขบัเคลือ่นงาน

1. สร้างความเข้มแข็งคณะกรรมการ ศพอส. และ จัดกจิกรรมเพือ่ผูส้งูอายใุนชุมชน 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

2. ปรับปรุง/ ก่อสร้าง ศพอส.

Time Line งาน ศพอส. ระดบัจงัหวดั
- คณะกรรมการ กสจ. 
ระดับพืน้ที่
- คณะกรรมการ ศพอส. - อพมส.  

กลไก

ปรับสภาพแวดลอ้มบ้าน/ชมุชน แผนงานที่ 5 แนวทางที ่5.3

ส่งเสรมิศักยภาพผูส้งูอาย ุ คุ้มครองและพทิกัษส์ทิธผิูส้งูอาย ุ

ธนาคารเวลา
อาสาสมคัรพัฒนาสงัคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ (เชีย่วชาญดา้นผูส้งูอาย)ุ อพมส.

การดูแลและคุม้ครองสทิธผิูส้งูอายุ
สงเคราะหผ์ูส้งูอายใุนภาวะยากล าบาก

สนับสนนุการจัดการศพผูส้งูอายุ

เตรียมความพรอ้มกอ่นสงูวยั 

พัฒนาศกัยภาพชมรมผูส้งูอายุ
พัฒนาศกัยภาพเครอืขา่ย  

โรงเรยีนผูส้งูอายุ
ถ่ายทอดภมูปิัญญาผูส้งูอายุ

แผนงานที่

3

แผนงานที่

2

แผนงานที่ 5
แนวทางที ่5.1 ศพอส.

แผนงานที่ 5
แนวทางที ่5.2

แผนงานที่
4
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งปม. 381,239,816 บาท
เป้าหมาย

พมจ.

สรุปการจดัสรรงบประมาณ/โครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
กรมกิจการผูส้งูอาย ุ

66,250 คน 400 เครือข่าย
1,803 แห่ง 3,400 หลัง 

486,416,876 บาท

(70.02%)

งบจดัสรร
ลงพื้นที ่

งปม. 92,909,660 บาท
เป้าหมาย

ศพส.

6,170 คน 450 เครือข่าย
100 แห่ง 600 หลัง 

งปม. 4,400,000 บาท

เป้าหมาย

1,750 คน

กทม.
งปม. 7,867,400 บาท

เป้าหมาย

ศร.ผส.

1,780 ราย

40 เครือข่าย
18
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ที่ โครงการ / กิจกรรม ค่า
เป้าหมาย

พมจ.
ค่าเปา้หมาย งปม. (บาท)

รวมทัง้สิน้ 381,239,816

1 การพฒันาศกัยภาพผูส้งูอายุ

- การพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการเรียนรู้ผู้สูงอายุในชุมชน (รร.ผส.) คน 8,560 5,580,000
- เสริมพลังคลังปัญญาเพื่อคนทุกวัย คน 2,660 2,280,000

2 การสรา้งความตระหนกัและเตรยีมความพรอ้มเพือ่รองรบัสงัคมสงูวยั

- รณรงค์สร้างความตระหนักถึงคุณค่าและศักดิ์ศรีของผู้สูงอายุ (วันผู้สูงอายุแห่งชาติ) คน 7,600 2,310,400
- เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย เครอืขา่ย 400 1,400,000

3 การเสรมิสรา้งกลไกพฒันาผูส้งูอายใุนชมุชน

- ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ ศพอส. แหง่ 1,589 9,880,000
- สนับสนุนกลไกการพัฒนาผู้สูงอายุในชุมชน                        (งบอุดหนุน) แหง่ 214 183,001,800

4 การสนบัสนนุการจดัการศพผูส้งูอายตุามประเพณ ี            (งบอุดหนุน) คน 5,600 16,800,000
5 การใหบ้รกิารสงเคราะหผ์ูส้งูอายใุนภาวะยากล าบาก          (งบอุดหนุน) คน 10,000 30,000,000
6 การพฒันาศกัยภาพ อพม. (เชีย่วชาญดา้นผูส้งูอาย)ุ คน 3,800 4,560,000
7 ธนาคารเวลาของประเทศไทย คน 3,096 2,580,000
8 การปรบัสภาพแวดลอ้มและสิง่อ านวยความสะดวก

ของผูส้งูอายใุหเ้หมาะสมและปลอดภัย                           (งบอุดหนุน) หลัง 3,400 77,260,000
9 กองทนุผูส้งูอายุ คน 24,934 45,587,616

- ประชุมติดตามหน้ีค้างช าระ คน 24,766 718,000
- งบบริหารจัดการกองทุน 168 44,869,616

งบประมาณ

381,239,816 บ.
เป้าหมาย

พมจ.
สรุปการจดัสรรงบประมาณ / โครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

งบด าเนนิงาน (บริหารจัดการ)
= 3,160,000 บาท  
- แผนยุทธศาสตร์ = 780,000 บาท 
- แผนบูรณาการ  = 2,380,000 บาท 

งบขับเคลือ่นงาน
= 378,079,816 บาท

66,250 คน

400 เครือข่าย

1,803 แห่ง

3,400 หลัง 
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การโอนจดัสรรงบประมาณโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ที่ โครงการ / กิจกรรม ค่า
เป้าหมาย

พมจ. ศพส. ศร.ผส. กทม.
รวมทั้งสิ้นค่า

เป้าหมาย
งปม. 
(บาท)

ค่า
เป้าหมาย

งปม. 
(บาท)

ค่า
เป้าหมาย งปม. (บาท)

ค่า
เป้าหมาย

งปม.
(บาท)

รวมทัง้สิน้ 
381,239,816 92,909,660 7,867,400 4,400,000 486,416,876

1 การพฒันาศกัยภาพเครอืข่ายผูส้งูอายุ

- การส่งเสรมิความเข้มแข็งเครอืข่ายด้านผู้สงูอายุ เครือข่าย 210 771,000 771,000
- การส่งเสริมความร่วมมือเครือข่ายเพื่อการมีอาชีพของ

ผู้สูงอายุ เครือข่าย 240 1,200,000 40 200,000 1,400,000
2 การพฒันาศกัยภาพผูส้งูอายุ

- ส่งเสริมการเรียนรูแ้ละฝกึอบรมด้านผู้สงูอายุ (ศรผส.) คน 1,800 7,382,400 7,382,400 
- การพัฒนาศักยภาพและส่งเสรมิ

การเรียนรู้ผูสู้งอายุในชุมชน (รร.ผส.) คน 8,560 5,580,000 1,050 1,320,000 6,900,000
- เสริมพลังคลงัปัญญาเพื่อคนทกุวัย คน 2,660 2,280,000 420 360,000 35 30,000 2,670,000

3 การสรา้งความตระหนกัและเตรยีมความพรอ้มเพือ่รองรบัสงัคมสงูวยั
- รณรงค์สร้างความตระหนัก

ถึงคุณค่าและศักดิ์ศรีของผู้สูงอายุ คน 7,600 2,310,400 120 420,000 10 35,000 2,765,400
- เตรียมความพร้อมเพื่อรองรบัสงัคมสงูวัย เครือข่าย 400 1,400,000 1,400,000

4 การเสรมิสรา้งกลไกพฒันาผูส้งูอายใุนชมุชน

- ส่งเสริมและพฒันาศักยภาพ ศพอส. แห่ง 1,589 9,880,000 80 800,000 10,680,000
- สนับสนุนกลไกการพัฒนาผู้สงูอายุในชุมชน แห่ง 214 183,001,800 183,001,800

5 การสนบัสนนุการจดัการศพผูส้งูอายตุามประเพณี คน 5,600 16,800,000 1,400 4,200,000 21,000,000
6 การใหบ้รกิารสงเคราะหผ์ูส้งูอายใุนภาวะยากล าบาก คน 10,000 30,000,000 1,830 5,490,000 35,490,000

พมจ. ศพส. ศร.ผส. กทม.
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ที่ โครงการ / กิจกรรม ค่า
เป้าหมาย

พมจ. ศพส. ศร. กทม.
รวมทั้งสิน้ค่า

เป้าหมาย
งปม. 
(บาท)

ค่า
เป้าหมาย

งปม. 
(บาท)

ค่า
เป้าหมาย

งปม.
(บาท)

ค่า
เป้าหมาย

งปม.
(บาท)

7 การพฒันาศกัยภาพ อพม. (เชี่ยวชาญดา้นผูส้งูอาย)ุ คน 3,800 4,560,000 600 720,000 5,280,000

8 ธนาคารเวลาของประเทศไทย คน 3,096 2,580,000 630 540,000 350 200,000 3,320,000

9 ขับเคลือ่นมาตรฐานการดแูลผูส้งูอายุ คน 100 220,000 220,000

10 การปรบัสภาพแวดลอ้มและสิง่อ านวย
ความสะดวกของผู้สงูอายใุหเ้หมาะสมและปลอดภยั หลัง 3,400 77,260,000 600 13,620,000 90,880,000

11 การเสรมิสรา้งชมุชนทีเ่ปน็มติร แห่ง 20 2,000,000 2,000,000

12 การดแูลคุม้ครองสทิธผิูส้งูอายุ พื้นที่ 48 1,056,000 1,056,000

13 การสนบัสนนุ ศพส. คน 1,520 64,612,660 64,612,660

14 กองทนุผู้สงูอายุ 45,587,616
- การจัดประชุมติดตามหนี้ค้างช าระ คน 24,766 718,000 718,000
- การบริหารจัดการกองทุน คน 168 44,869,616 44,869,616

การโอนจดัสรรงบประมาณโครงการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 พมจ. ศพส. ศร.ผส. กทม.
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1 การพฒันาศักยภาพเครอืข่ายผูส้งูอายุ
1.1 การส่งเสริมความเข้มแข็งเครอืข่ายด้านผู้สงูอายุ
1.2 การส่งเสริมความร่วมมือเครือข่ายเพื่อการมีอาชีพของผู้สูงอายุ

2 การพฒันาศกัยภาพผูส้งูอายุ
2.1 ส่งเสริมการเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ (ศรผส.)
2.2 เสริมพลังคลังปัญญาเพื่อคนทุกวัย
2.3 การพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการเรียนรู้ผู้สูงอายุในชุมชน (รร.ผส.)

3 การสรา้งความตระหนกัและเตรยีมความพรอ้มเพือ่รองรบัสงัคมสงูวยั
3.1 รณรงค์สร้างความตระหนักถึงคุณค่าและศักดิ์ศรีของผู้สูงอายุ 
3.2 เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย

4 การเสรมิสรา้งกลไกพฒันาผูส้งูอายใุนชมุชน
4.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ ศพอส.
4.2 สนับสนุนกลไกการพัฒนาผู้สูงอายุในชุมชน

5 การสนบัสนนุการจดัการศพผูส้งูอายตุามประเพณี
6 การใหบ้รกิารสงเคราะหผ์ูส้งูอายใุนภาวะยากล าบาก
7 การพฒันาศกัยภาพ อพม. (เชี่ยวชาญดา้นผูส้งูอาย)ุ
8 ธนาคารเวลาของประเทศไทย
9 ขับเคลือ่นมาตรฐานการดแูลผูส้งูอายุ
10 การปรบัสภาพแวดลอ้มและสิง่อ านวยความสะดวกของผูส้งูอายใุหเ้หมาะสมและปลอดภยั
11 โครงการเสรมิสรา้งชมุชนทีเ่ปน็มติร
12 โครงการดแูลคุม้ครองสทิธผิูส้งูอายุ
13 โครงการสนบัสนนุศนูยพ์ฒันาการจดัสวสัดกิารสงัคมผูส้งูอาย ุ
14 กองทนุผู้สงูอาย ุ

14.1 การจัดประชุมติดตามหนี้ค้างช าระของกองทุน 
14.2 การบริหารจัดการกองทุน

รายละเอยีดโครงการ

B
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เเบบรายงานโครงการ
ส าหรบั พมจ. 2564

เเบบรายงานโครงการ
ส าหรบั ศพส. 2564โครงการ ผส.

ปี 2564
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