การขับเคลื่อนสังคมสูงวัยคนไทยอายุยนื

โดย
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
กรมกิจการผู้สูงอายุ

สถานการณ์ผู้สูงอายุ
13.5%

ที่มา : กรมการปกครอง (31 ธ.ค. 62)

ประชากรทั้งหมด

ติดเตียง

66.5 ล้านคน
ผู้สูงอายุ 11.13 ล้านคน
16.73%

วัยต้น (60-69 ปี)

ชาย = 4.9 ล้านคน
หญิง = 6.2 ล้านคน

อายุคาดเฉลี่ย 75 ปี
ชาย 71 ปี

หญิง 79 ปี

การเพิ่มขึ้นของ
ประชากรสูงอายุ

57.5%

29%

วัยกลาง (70-79 ปี)
วัยปลาย (80 ปีขึ้นไป)

วัยต้น
วัยกลาง
วัยปลาย

ที่มา : สานักงานสถิติแห่งชาติ :2562

0.39%
ติดบ้าน

1.54%

สังคมสูงอายุระดับสมบูรณ์
ติดสังคม

18.24% 20.66% 28.55%
2563

2566

2578

ที่มา : การคาดประมาณการประชากร สศช. (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 )

98.06%
ที่มา : สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ณ เดือน
ตุลาคม ประจาปี 2562 (เฉพาะผู้สูงอายุที่ผ่านการคัด
กรอง)

สรุปสภาพทั่วไปของปัญหาของผู้สูงอายุ

เศรษฐกิจ และ นวัตกรรมเทคโนโลยี
ที่เปลี่ยนแปลงไป

โครงสร้างประชากร
ที่เปลี่ยนแปลงทาให้
ประชากรสูงอายุ
เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

สังคมเปลี่ยนแปลง

ปัญหาสุขภาพ
- ป่วยเรื้อรัง
- ติดเตียง
- เหงาซึมเศร้า

ด้านที่พักอาศัย
- บ้านไม่ปลอดภัย
- บริการสาธารณะ
- สภาพแวดล้อม

- สังคมขาดความตระหนัก/เตรียมความพร้อม
- ครอบครัวขนาดเล็กลง
- ผู้สูงอายุอยู่ลาพังมากขึ้น/ขาดผู้ดูแล

ความเชื่อมโยง SDGs ยุทธศาสตร์ชาติ และยุทธศาสตร์ทเี่ กี่ยวข้องกับภารกิจงานของกรมกิจการผู้สูงอายุ
การขับเคลื่อน มาตรการระเบียบวาระแห่งชาติ
เรื่อง สังคมสูงอายุ

การเตรียมความพร้อมของ
ประชากรเพื่อวัยสูงอายุที่มีคุณภาพ

6 Sustainable 4 Change เพื่อให้ผู้สูงอายุ
มีสุขภาพดี Healthy, Security, and Participation

ส่งเสริมการออม ร่วมกับ กอช. พอช.
และตลาดหลักทรัพย์
เตรียมความพร้อมให้คนทุกวัย
สร้างความร่วมมมือภายใต้แผนบูรณาการ
เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย

GOAL

1. มีสุขภาพดี
2. สังคมดี
3. มีอาชีพ
4. มีสภาพแวดล้อมที่ดี
4. สภาพแวดล้อมดี

ผู้สูงอายุ

การส่งเสริม และพัฒนา
ศักยภาพผู้สูงอายุ

- กลุ่มติดสังคม = 98.06 %
- กลุ่มติดบ้าน = 1.54 %
- ติดเตียง = 0.39 %

ส่งเสริมกิจกรรม โรงเรียนผู้สูงอายุ
พัฒนากลไก ศพอส. สร้างความมั่นคง
ทางสังคม
ส่งเสริมการถ่ายทอดภูมิปัญญา
ผู้สูงอายุสู่ชุมชน
พัฒนาภูมิปัญญาผู้สูงอายุสู่ผลิตภัณฑ์
ชุมชน
สนับสนุนเงินทุนประกอบ
อาชีพโดยกองทุนผู้สูงอายุ

ยุทธศาสตร์กรมกิจการผู้สูงอายุ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)
วิสัยทัศน์ กรมกิจการผู้สูงอายุ 20 ปี
“ผู้สูงอายุมีหลักประกันในการดารงชีวิตที่มั่นคงในทุกมิติ
และเป็นพลังในการขับเคลื่อนสังคมไทย”
ยุทธศาสตร์กรมกิจการผู้สูงอายุ ระยะ 5 ปี พ.ศ. (2560 – 2564)
วิสัยทัศน์ กรมกิจการผู้สูงอายุ 5 ปี
“ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตดี มีหลักประกัน เป็นพลังของสังคม”

กลุ่มเป้าหมาย
กรมกิจการ
ผู้สูงอายุ
นโยบาย
ชาติ
กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความ
มั่นคง
ของมนุษย์
นโยบาย
ต่างประเทศ

ระบบคุ้มครองทางสังคมสาหรับผู้สูงอายุ

พัฒนาฐานข้อมูลด้านผู้สูงอายุ
- พัฒนาและเชื่อมโยงข้อมูลผู้สูงอายเพือ่ ใช้เป็นฐานข้อมูล
ในให้บริการและการวางแผนการดาเนินงาน

ขับเคลื่อนนโยบาย/ความร่วมมือเพื่อพัฒนางานด้านผู้สูงอายุ
- ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อพัฒนางานด้านผู้สูงอายุ
- ผลักดันการขับเคลื่อนนโยบายด้านผู้สูงอายุ

ขับเคลื่อนมาตรฐานการดูแลผู้สงู อายุ
พัฒนาระบบการดูแลและคุ้มครองพิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุ
พัฒนาศักยภาพ อพม. (เชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุ)
ปรับปรุงที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม และชุมชน
ที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุและคนทุกวัย
สงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะยากลาบาก
สนับสนุนค่าจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี
ขับเคลื่อนมาตรการช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย

การขับเคลื่อนงานด้านนโยบายของกรมกิจการผู้สูงอายุ
1. มาตรการขับเคลื่อนระเบียบวาระแห่งชาติ เรื่อง สังคมสูงอายุ
- มติ ครม. 4 ธันวาคม 2561
- แผนปฏิบัติการฯ ขับเคลื่อน 3 ปี (พ.ศ. 2562 - 2564)
2. มาตรการขับเคลื่อนสังคมสูงวัย คนไทยอายุยืน 4 มิติ
(เศรษฐกิจ สภาพแวดล้อม สุขภาพ และสังคม)
- อยู่ระหว่างเสนอ ครม. (29 กรกฎาคม 2563)
- แต่งตั้งคณะทางานจัดทากฎหมายรองรับสังคมสูงวัยคนไทยอายุยืน

มาตรการระเบียบวาระแห่งชาติ
เรื่อง สังคมสูงอายุ
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มาตรการหลักที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนทุกวัย

มาตรการย่อยที่ 1.1 การสร้างระบบคุ้มครอง และสวัสดิการผู้สูงอายุ (พม.)
มาตรการย่อยที่ 1.2 การทางานและการสร้างรายได้สาหรับผู้สูงอายุ (รง.)
มาตรการย่อยที่ 1.3 ระบบสุขภาพเพื่อรองรับสังคมสูงอายุ (สธ.)
มาตรการย่อยที่ 1.4 ปรับสภาพแวดล้อมชุมชน และบ้านให้ปลอดภัยกับผู้สูงอายุ (มท.)
มาตรการย่อยที่ 1.5 ธนาคารเวลา สาหรับการดูแลผู้สูงอายุของประเทศไทย (พม.)
มาตรการย่อยที่ 1.6 การสร้างความรอบรู้ให้คนรุ่นใหม่เตรียมความพร้อมในทุกมิติ (ศธ.)
อว.

G
oal
ผู้สูงอายุไทยเป็น
Active Ageing
Healthy,

Security, Participation

Change

มาตรการหลักที่ 2 : การยกระดับขีดความสามารถ สู่การบริหารจัดการภาครัฐ 4.0
มาตรการย่อยที่ 2.1 ยกระดับความร่วมมือ เสริมสร้างพลังสังคมสูงอายุ (พม.)
มาตรการย่อยที่ 2.2 การปรับเปลี่ยนกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ ข้อบังคับให้เอื้อต่อ
การทางานด้านผู้สูงอายุ (พม.)
มาตรการย่อยที่ 2.3 ปฏิรูประบบข้อมูลเพื่อขับเคลื่อนงานด้านผู้สูงอายุอย่างมี
ประสิทธิภาพ (พม.)
มาตรการย่อยที่ 2.4 พลิกโฉมนวัตกรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้าในสังคมสูงอายุ (อว.)

ศธ.

อว.
พม.
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มาตรการหลักที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนทุกวัย
S1

S4 ปรับสภาพแวดล้อมชุมชนและบ้านให้ปลอดภัยกับผู้สูงอายุ (มท.)
การสร้างระบบคุ้มครอง และสวัสดิการผู้สูงอายุ (พม.)
• มีชุมชนต้นแบบที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ
• มีชุมชนต้นแบบการดูแลคุ้มครองผู้สูงอายุทั้งในเขตเมือง และชนบท
• สถานที่สาธารณะมีสิ่งอานวยความสะดวกสาหรับผู้สูงอายุ
• สัดส่วนของสถานประกอบการธุรกิจดูแลผู้สูงอายุผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
• ทางเท้าในเขตเมืองมีความเหมาะสมและปลอดภัยสาหรับทุกคน

S2 การทางานและการสร้างรายได้สาหรับผู้สูงอายุ (รง.)
• ผู้สูงอายุที่ต้องการทางานให้มีงานทาเพิ่มขึ้น
• มีการกาหนดงาน อาชีพ และระยะเวลาที่เหมาะสมกับผูส้ ูงอายุ
• สร้างผลิตภัณฑ์สินค้าที่เป็นแบรนด์ของผูส้ ูงอายุ

S3 ระบบสุขภาพเพื่อรองรับสังคมสูงอายุ (สธ.)
• ผู้สูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์
• ผูส้ ูงอายุได้รับการประเมินคัดกรองสุขภาพ
• ผูส้ ูงอายุติดเตียงได้รับการดูแลด้านสุขภาพและสังคม

S5 ธนาคารเวลา สาหรับการดูแลผู้สูงอายุของประเทศไทย (พม.)
• มีการดูแลผู้สูงอายุในรูปแบบ “ธนาคารเวลา” โดยการมี
ส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน

S6 การสร้างความรอบรู้ให้คนรุ่นใหม่เตรียมความพร้อมในทุกมิติ (ศธ.)
• สัดส่วนประชากรมีทัศนคติเชิงบวกต่อผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น
• ประชากรมีหลักประกันยามชราภาพเพิ่มขึ้น
• มีส่อื ผลิตรายการเพื่อการเตรียมความพร้อมยามสูงอายุเพิ่มขึน้

4C

hange

มาตรการหลักที่ 2 : การยกระดับขีดความสามารถ สู่การบริหารจัดการภาครัฐ 4.0
C1

ยกระดับความร่วมมือ เสริมสร้างพลังสังคมสูงอายุ (พม.)
• บูรณาการการดาเนินงานด้านผู้สูงอายุ ทั้งในระดับนโยบาย หน่วยงานภาครัฐ
สู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่
• มีระบบติดตามประเมินผล ทั้งในระดับพื้นที่และระดับนโยบาย
• มีการรายงานความก้าวหน้าของการทางานต่อคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ
อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

C2

การปรับเปลี่ยนกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ ข้อบังคับให้เอื้อต่อการทางาน
ด้านผู้สูงอายุ (พม.)
• กฎหมาย ระเบียบในการทางานด้านผู้สูงอายุ ได้รับการปรับเปลี่ยน
แก้ไข ให้เอื้อต่อการทางาน
• หน่วยงานมีการบังคับใช้กฎหมาย ระเบียบที่ได้มีการแก้ไขแล้วเพื่อให้
เอื้อต่อการดาเนินงานด้านผู้สูงอายุ

C3

ปฏิรูประบบข้อมูลเพื่อขับเคลื่อนงานด้านผู้สงู อายุอย่างมีประสิทธิภาพ (พม.)
• มีฐานข้อมูลด้านผู้สูงอายุที่ทันสมัยและสามารถเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงาน
อย่างต่อเนื่องทุกปี
• มีการนาข้อมูลสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ในการกาหนดนโยบาย
แผน และการปฏิบัติงานเพื่อลดความเหลื่อมล้าในกลุ่มผู้สงู อายุ

C4พลิกโฉมนวัตกรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้าในสังคมสูงอายุ (วท.)
• มีการนานวัตกรรมที่เอื้อต่อการดารงชีวิตของผู้สูงอายุไปใช้และขยายผล
ในพื้นที่
• ภาคเอกชน เครือข่ายภาคี ผู้ประกอบการมีการผลิตนวัตกรรม
ด้านผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น

มาตรการขับเคลื่อนระเบียบวาระแห่งชาติ เรื่อง สังคมสูงอายุ
S3
ระบบคุ้มครอง
สุขภาพ

S2 ส่งเสริม
การมีงานทา
และมีรายได้

ผู้สูงอายุไทยเป็น
Active Ageing
Healthy, Security
Participation

C2
ปรับแก้/เสนอ
กฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ

ข้อมูล ณ 25 ส.ค. 63

S4 ปรับ
สภาพแวดล้อม
ให้เกื้อกูล

Goal

S1
การสร้าง
ระบบคุ้มครอง
และสวัสดิการ
C1
เสริมสร้าง/
ใช้พลัง ผส.

1.

C3 ฐานข้อมูล
ด้านผู้สูงอายุ

S5
ธนาคาร
เวลา
S6 เตรียม
ความพร้อม
ทุกวัย
ทุกมิติ

C4 นวัตกรรม
เพื่อลดความ
เหลื่อมล้า

3 ปีของการขับเคลื่อน (2562 -2564)

มีชุมชนต้นแบบการดูแลคุ้มครองผู้สูงอายุ 176 พื้นที่
2. ผู้สูงอายุมีงานทา 231,000 คน
3. ผู้สูงอายุได้รับการดูแล 11 ล้านคน
4. บ้านที่ปลอดภัย 21,350 หลัง และชุมชนต้นแบบที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ 62 ชุมชน
5. ธนาคารเวลา ( Time Banking ) (2562 -2564)
- สร้างความเข้มแข็งธนาคารเวลาในพื้นที่นาร่อง 240 พื้นที่
- พัฒนาการจัดระบบธนาคารเวลาในรูปแบบเครือข่ายดิจิทัล
- ขยายธนาคารเวลาให้ครอบคลุมทั้ง 77 จังหวัด
- ร่วมกับกรมราชทัณฑ์ ดาเนินงานจัดทาธนาคารเวลาในเรือนจา
- ร่วมกับกรุมเทพมหานคร ขยายธนาคารเวลาให้ครบ 50 เขต
6. ขยายผลเรื่องเตรียมความพร้อมรองรับสังคมผู้สูงอายุ
(สถาบันการศึกษา 38,460 แห่ง, บุคลากรภาครัฐ
ที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป และสภาเด็กและเยาวชน 77 แห่ง)
7. บูรณาการจัดกิจกรรมตามมาตรการขับเคลื่อนระเบียบวาระแห่งชาติ เรื่อง สังคมสูงอายุ
8. ปรับแก้/เสนอ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
- (ร่าง) พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ....
- การปรับปรุงประกาศกระทรวง พม. ว่าด้วยเงินค่าจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี
และเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะยากลาบาก
- ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง ขอความร่วมมือส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้สูงอายุ
มีงานทา ปี 2562
- กฎกระทรวงกาหนดกิจการดูแลผู้สูงอายุและดูแลผู้มีภาวะพึ่งพิงเป็นกิจการอื่น
ในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ปี 2563
9. มีระบบฐานข้อมูลที่เชื่อมโยงบูรณาการ หน่ยงานภายนอก
10. นวัตกรรมและเทคโนโลยีสาหรับผู้สูงอายุ 17 ผลงาน

ปัญหา/อุปสรรคของการดาเนินงานของการขับเคลื่อนระเบียบวาระแห่งชาติ
➢ ผู้สูงอายุที่ได้รับการส่งเสริมให้มีงานทา และยังคงทางานอยู่มีจานวนน้อยมากเมื่อเทียบกับจานวนผู้สูงอายุ
ทั้งประเทศ
➢ หน่วยงานราชการในจังหวัดยังไม่สามารถทางานร่วมกันอย่างบูรณาการทาให้การส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีทางาน
ได้นานที่สุดยังไม่บรรลุตามเป้าหมายและเกิดผลเป็นรูปธรรม
➢ขาดงบประมาณในการซื้ออุปกรณ์เพื่อพัฒนาอาชีพ เป็นเหตุผลที่ทาให้การส่งเสริมการประกอบอาชีพให้กับ
ผู้สูงอายุไม่ต่อเนื่อง หรือในบางพื้นที่ไม่สามารถดาเนินการได้
➢การสร้างความรอบรู้ให้ประชาชนสนใจการเตรียมความพร้อมให้กับตนเองก่อนเป็นผู้สูงอายุ ผลการดาเนินงานจาก
สถาบันการศึกษาต่ากว่าเป้าหมายที่กาหนดไว้
➢นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการดูแลผูส้ ูงอายุในประเทศไทยมีราคาสูง เมื่อเทียบกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีใน
ต่างประเทศ

มาตรการขับเคลื่อนสังคมสูงวัยคนไทยอายุยืน 4 มิติ
มิติเศรษฐกิจ 1
1. การสร้างหลักประกันรายได้นยามสูงวัย
- การบูรณาการระบบบาเหน็จ/บานาญ
- การส่งเสริมและสนับสนุนประชากรวัยทางานกลุ่มที่เป็นลูกจ้างในระบบและไม่ใช่
ลูกจ้าง (อาชีพอิสระ) ในการเตรียมความพร้อม
- การสนับสนุนและสร้างระบบการออมทั้งแบบถ้วนหน้าและสมัครใจผ่านกลไก
ต่าง ๆ เพื่อรองรับความต้องการในวัยชรา
2. การส่งเสริมการทางานในยามสูงวัย
- การขยายอายุการทางาน
- การสนับสนุนการเพิ่มพูนทักษะและอาชีพทางเลือกในวัยทางานเพื่อใช้ประโยชน์
ในยามสูงอายุ
3. การกระจายแหล่งการจ้างงานให้อยู่ใกล้ชุมชนชนบท
4. การจูงใจให้คนต่างชาติที่มีคุณภาพและต้องการทางานในประเทศไทย
อย่างถาวรได้มีโอกาสทางาน และพานักในประเทศไทย
มิติสภาพแวดล้อม
ปรับแก้กฎกระทรวง จานวน 3 ฉบับ ดังนี้
1. กฎกระทรวงกาหนดสิ่งอานวยความสะดวกในอาคารสาหรับ
ผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ. 2548
2. กฎกระทรวงกาหนดลักษณะ หรือการจัดให้มีอุปกรณ์
สิ่งอานวยความสะดวก หรือบริการในอาคาร สถานที่ หรือ
บริการสาธารณะอื่น เพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงและ
ใช้ประโยชน์ได้ พ.ศ. 2555
3. กฎกระทรวง กาหนดลักษณะ หรือการจัดให้มีอุปกรณ์
สิ่งอานวยความสะดวก หรือบริการในอาคาร สถานที่
ยานพาหนะ และบริการขนส่ง เพื่อให้คนพิการ
สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ พ.ศ. 2556

G AL

ผู้สูงอายุมีหลักประกัน
ในการดารงชีวิตทุกมิติ
สามารถพึ่งพาตนเองได้
อย่างอิสระและยาวนาน

2

เทคโนโลยีและนวัตกรรม
1. ด้านเศรษฐกิจ : การจัดทาบัญชีนวัตกรรม
อุปกรณ์ช่วยเหลือในการดารงชีวิตของผู้สูงอายุ
(Assistive Devices)
2. ด้านสภาพแวดล้อม : การออกระเบียบให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาเนินภารกิจ
ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตสูงอายุ
3. ด้านสุขภาพ : การส่งเสริมให้มีระบบเทคโนโลยี
และนวัตกรรมที่ช่วยดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ
4. ด้านสังคม : การสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้
เพิ่มพูนทักษะการทางานและทักษะชีวิต
และปรับปรุงกฎหมายให้สามารถนาเงิน
จากกองทุนที่สนับสนุนการพัฒนานวัตกรรม
และเทคโนโลยี เพื่อใช้ประโยชน์รองรับสังคม

4

มิติสังคม

1. เพิ่มบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาระบบ
รองรับสังคมสูงวัยคนไทยอายุยืน
2. การสร้างการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ “บววรร”
(บ้าน วัด วิสาหกิจเพื่อสังคม โรงเรียน โรงพยาบาล)
ในการรองรับสังคมสูงวัยในชุมชน
3. การกาหนดให้มี “ผู้พิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุ”
4. การส่งเสริมผู้ที่มีความพร้อมให้มีบุตรและชะลอการตั้งครรภ์
ของผู้ที่ไม่พร้อม

3

มิติสุขภาพ
1. บูรณาการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตาบล
เพื่อทาหน้าที่เป็นหน่วยปฏิบัติการ (Operation Unit)
ในการบูรณการกิจกรรมและทรัพยากร
2. การยกระดับผู้บริบาลอาชีพ Formal (Paid) Care Giver
3. การจัดให้มีศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพทุกอาเภอควบคู่กับบริการ
ฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทยผู้ป่วยระยะกลาง
(Intermediate Care)

19 มิ.ย. 63

ขั้นตอนการขับเคลื่อน
มาตรการขับเคลือ่ นสังคมสูงวัยคนไทยอายุยืน 4 มิติ สู่การปฏิบัติ

1

2

3

รับฟังความคิดเห็น
คณะทางานขับเคลื่อนสังคมสูงวัย
นาเสนอ (ร่าง) มาตรการฯ
จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
คนไทยอายุยืน
ต่อคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ
ผูส้ ูงอายุแห่งชาติ
ยก (ร่าง) มาตรการ 4 มิติ
และประชาชนทั่วไป

พ.ย. 62 – มี.ค. 63
การดาเนินการ
ในระยะต่อไป

5
1. แต่งตั้ง/จัดประชุมคณะทางาน
จัดทากฎหมายรองรับสังคมสูงวัย
คนไทยอายุยืนเพื่อพิจารณายก
(ร่าง) กฎหมายฯ
2. ประชุมคณะทางานขับเคลื่อน
สังคมสูงวัยคนไทยอายุยืน

29 มิ.ย. 63

ก.ค. - ส.ค. 63

8 - 30 เม.ย. 63

6

7

รับฟังความเห็นจากผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียทุกภาค
ส่วนต่อ (ร่าง) กฎหมายฯ

1. จัดประชุมส่วนราชการ
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อปรับปรุง
(ร่าง) กฎหมายฯ
2. ประชุมคณะทางานขับเคลื่อน
สังคมสูงวัยคนไทยอายุยืน

ก.ย. - พ.ย. 63

ธ.ค. 63

4
เสนอ (ร่าง) มาตรการฯ
ต่อ ครม.
เพื่อขอความเห็นชอบ
ในหลักการ

10 เม.ย. 63

8

1. เสนอคณะอนุกรรมการพิจารณา
ปรับปรุง และแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ด้านผู้สูงอายุเพื่อพิจารณาเห็นชอบ
เบื้องต้น
2. เสนอคณะกรรมการผู้สูงอายุ
แห่งชาติ เพื่อพิจารณาอนุมัติ

ม.ค. 64

ก.ค. 63

9

เสนอ (ร่าง)
กฎหมายฯ
ต่อ คณะรัฐมนตรี

14 ก.พ. 64

คณะทางานจัดทากฎหมายรองรับสังคมสูงวัยคนไทยอายุยืน
ที่ปรึกษา
คณะทางาน

อานาจหน้าที่

1) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
2) รองศาสตราจารย์เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง
1. ศึกษาวิเคราะห์ จาแนก และคัดเลือกมาตรการรองรับสังคมสูงวัยคนไทยอายุยืน ทั้ง 4 มิติ

ประธานคณะทางาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระศักดิ์ พุทธาศรี
รองประธานคณะทางาน 1) อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ
2) ศาสตราจารย์แสวง บุญเฉลิมวิภาส
3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปารีณา ศรีวนิชย์

คณะทางาน

1. นางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ
2. นายชยงการ ภมรมาศ
3. นางสาวสุปาณี จันทรมาศ
4. นายชนิสร์ คล้ายสังข์
5. นายสินิทธิ์ บุญสิทธิ์

ว่ามาตรการใดที่ควรจัดทาเป็นกฎหมายใหม่ หรือปรับปรุงกฎหมายเก่า หรือเสนอเป็นมติ
คณะรัฐมนตรี หรือออกกฎกระทรวงใหม่ หรือปรับปรุงแก้ไขกฎกระทรวงฉบับเก่า
2. พิจารณาจัดทา (ร่าง) กฎหมายรองรับสังคมสูงวัยคนไทยอายุยืนนาเสนอคณะทางาน
ขับเคลื่อนสังคมสูงวัยคนไทยอายุยืน พิจารณาให้ความเห็นชอบ
3. เชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้คาปรึกษา หรือข้อคิดเห็นต่าง ๆ
เพื่อประกอบการพิจารณาจัดทา (ร่าง) กฎหมายสังคมสูงวัยคนไทยอายุยืน

6. นายสุพล บริสุทธิ์
11. ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการการกระจาย
7. รองศาสตราจารย์ไตรรัตน์ จารุทัศน์
อานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
8. นางกรรณิการ์ บันเทิงจิตร
12. ผูอ้ านวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
9. นายสกานต์ บุนนาค
กรมกิจการผู้สูงอายุ
10. ผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 13. ผูอ้ านวยการกลุ่มกฎหมาย กรมกิจการผู้สูงอายุ
14. ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์
กรมกิจการผู้สูงอายุ

แนวทางการขับเคลื่อนงานสาคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รวมพลัง...ร่วมรับมือสังคมสูงวัย
Public - private Partnership
สุขภาวะ
Well-being

พฤฒิพลัง
Active Ageing

1.

เตรียมความพร้อมประชากรก่อนวัยสูงอายุ

2.

พัฒนาและส่งเสริมการใช้ศักยภาพผู้สูงอายุ
2.1 การส่งเสริมการถ่ายทอดภูมิปัญญาผู้สูงอายุ
2.2 การให้บริการเงินกู้ยืมเพื่อประกอบอาชีพ
2.3 การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุ (โรงเรียนผู้สูงอายุ)
2.4 พัฒนากลไก ศพอส. สร้างความมั่นคงทางสังคม

Network

Integration
&
Collaboration

1.1 การเตรียมความพร้อมประชากรเพื่อเข้าสู่วัยสูงอายุที่มี่คุณภาพ
1.2 สร้างความร่วมมมือภายใต้แผนบูรณาการเตรียมความพร้อม
เพื่อรองรับสังคมสูงวัย

3.

4.

คุ้มครองพิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุ
3.1 การพัฒนาระบบการดูแลและคุ้มครองพิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุ
3.2 การพัฒนาศักยภาพ อพม. (เชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุ)
3.3 การสงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะยากลาบาก
3.4 การสนับสนุนค่าจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี
3.5 การจัดสภาพแวดล้อมและชุมชนที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ

พัฒนาฐานข้อมูลด้านผู้สูงอายุ
พัฒนาและเชื่อมโยงข้อมูลผู้สูงอายุเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูล
ในการให้บริการและการวางแผนการดาเนินงาน

5. ขับเคลื่อนนโยบาย/ความร่วมมือ
เพื่อพัฒนางานด้านผู้สูงอายุ

5.1 ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อพัฒนางานด้านผู้สูงอายุ
5.2 ผลักดันการขับเคลื่อนนโยบายด้านผู้สูงอายุ

ภาพอนาคต...
สังคมสูงวัยประเทศไทย
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