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มาตรการ 1 สนับสนุนละสงสริมการวิจัย ละพัฒนาองค์ความรูຌ 
ดຌานผูຌสูงอายุส าหรับการก าหนดนยบายละการพัฒนาการบริการหรือ 

การด านินการทีไป็นประยชน์ผูຌสูงอายุ 
มาตรการ 2 ด านินการ฿หຌมีการติดตามประมินผลการด านินงานตามผน
ผูຌสูงอายุหงชาติทีไมีมาตรฐานอยางตอนืไอง 
มาตรการ 3 พัฒนาระบบขຌอมูลทางดຌานผูຌสูงอายุ฿หຌถูกตຌองละทันสมัย  
ดยมีระบบฐานขຌอมูลทีไส าคัญดຌานผูຌสูงอายุทีไงายตอการขຌาถึงละสืบคຌน 

ผน 
ระดับ 3  

ผน
ระดับ 1 

ผังชืไอมยงยุทธศาสตร์ชาติ ผนมบท ละผนปฏิบัติการดຌานผูຌสูงอายุ ระยะทีไ 2 

ยุทธศาสตร์ชาติ  
20 ป (61 – 80) 
  

ยุทธศาสตร์ทีไ 3 ดຌานการพัฒนาละสริมสรຌางศักยภาพมนุษย์ 

ผนมบททีไ 2  
การตางประทศ 

ยุทธศาสตร์ทีไ 1 ดຌานความมัไนคง ยุทธศาสตร์ทีไ 4 ดຌานการสรຌางอกาสละความสมอภาคทางสังคม ยุทธศาสตร์ทีไ 6 ดຌานการปรับสมดุลละพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

ผนมบททีไ 5  
การทองทีไยว 

ผนมบททีไ 8 ผูຌประกอบการ
ละวิสาหกิจขนาดกลางละ

ขนาดยอมยุค฿หม 

ผนมบททีไ 11  
การพัฒนาศักยภาพคน

ตลอดชวงชีวิต 

ผนมบททีไ 13 การสริมสรຌาง
฿หຌคนเทยมีสุขภาวะทีไดี 

ผนมบททีไ 15 พลังทาง
สังคม 

ผนมบททีไ 17 ความสมอภาค
ละหลักประกันทางสังคม 

ผนมบททีไ 23 การวจิัยละ
พัฒนานวัตกรรม 

ผนปฏิรูปประทศ 

ดຌานกฎหมาย 
ผนปฏิรูปประทศ 

ดຌานกระบวนการยุติธรรม 
ผนปฏิรูปประทศ 

ดຌานศรษฐกิจ 
ผนปฏิรูปประทศดຌาน
ทรัพยากรธรรมชาติละ

สิไงวดลຌอม 

ผนปฏิรูปประทศ 

ดຌานสาธารณสุข 
ผนปฏิรูปประทศ 

ดຌานสืไอสารมวลชน ทคนลยีสารสนทศ 
ผนปฏิรูปประทศ 

ดຌานสังคม 

ยุทธศาสตร์ทีไ 1 การสริมสรຌางละพัฒนาศกัยภาพทุนมนุษย์ ยุทธศาสตร์ทีไ 2 การสรຌางความป็นธรรม ลดความหลืไอมลๅ า฿นสังคม ยุทธศาสตร์ทีไ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ ทคนลยี วิจัย ละนวัตกรรม 

ผนความมัไนคง: การสริมสรຌางความมัไนคงของมนุษย์  

สังคมสูงวัย คนละการศึกษา การยกระดับบริการสาธารณสขุ 

ผนมบท  

ผนปฏิรูป
ประทศ ผนพัฒนา

ศรษฐกิจฯ ผนมัไนคง 

ประดในรงดวน 

ผน
ระดับ 
2 

ผนปฏิบัติการ
ดຌานผูຌสูงอายุ 

ระยะทีไ 2 

 วิสัยทัศน์ : ผูຌสูงวัยป็นหลักชัยของสังคม 

ยุทธศาสตร์ 1. การตรียมความ
พรຌอมของประชากรพืไอวัยสูงอายุ
ทีไมีคุณภาพ 

ยุทธศาสตร์ 2 การสงสริมละการพัฒนา
ผูຌสูงอายุ  ยุทธศาสตร์ 3 ระบบคุຌมครองทาง

สังคมส าหรับผูຌสูงอายุ  

ยุทธศาสตร์ 4 การบริหารจัดการพืไอการพัฒนา
งานดຌานผูຌสูงอายุอยางบูรณาการระดบัชาติละ
การพัฒนาบคุลากรดຌานผูຌสูงอายุ  

ยุทธศาสตร์ 5. การประมวล พัฒนา ละผยพร องคค์วามรูຌ 
ดຌานผูຌสูงอายุ ละการตดิตามประมินผลการด านินการตามผน
ผูຌสูงอายุหงชาต ิ

ครงการภาย฿ตຌ
ผนปฏิบัติการ
ดຌานผูຌสูงอายุ 

ระยะทีไ 2 
/ หนวยงาน 

มาตรการ 1 หลักประกัน 

ดຌานรายเดຌพืไอวัยสูงอายุ  
มาตรการ 2 การ฿หຌการศกึษาละ
การรียนรูຌตลอดชีวิต  
มาตรการ 3 การปลูกจิตส านึก฿หຌ
คน฿นสังคมตระหนักถึงคุณคาละ
ศักด์ิศรีของผูຌสูงอายุ 

มาตรการ 1 สงสริมสุขภาพ ปງองกนัการจใบปຆวย ละดูลตนอง
บืๅองตຌน 

มาตรการ 2 สงสริมการรวมกลุมละสรຌางความขຌมขใงของ
องค์กรผูຌสูงอาย ุ

มาตรการ 3 สงสริมดຌานการท างานละการหารายเดຌของผูຌสูงอาย ุ

มาตรการ 4 สนบัสนนุผูຌสูงอายทุีไมศีักยภาพ 

มาตรการ 5 สงสริมสนบัสนนุสืไอทกุประภท฿หຌมรีายการพืไอ
ผูຌสูงอายุละสนบัสนนุ฿หຌผูຌสูงอายุเดຌรบัความรูຌละสามารถขຌาถงึ
ขาวสารละสืไอ 

มาตรการ 6 สงสรมิละสนับสนุน฿หຌผูຌสูงอายุมีทีไอยูอาศัยละ
สภาพวดลຌอมทีไหมาะสม 

มาตรการ 1 คุຌมครองดຌานรายเดຌ 
มาตรการ 2 หลักประกัน 

ดຌานสุขภาพ 

มาตรการ 3 ดຌานครอบครัว ผูຌดูล 
ละการคุຌมครอง 
มาตรการ 4 ระบบบริการละครือขาย
การกืๅอหนุน 

มาตรการ 1 การบริหารจัดการพืไอการพัฒนา
งานดຌานผูຌสูงอายุอยางบูรณาการระดับชาติ 
มาตรการ 2 สงสริมละสนบัสนุนการพัฒนา
บุคลากรดຌานผูຌสูงอายุ 

24 ครงการ 104 ครงการ 

1. ครงการพิไมสมาชิกกองทุน
การออมหงชาติ (1.1.1) (กอช.) 
2. ครงการสงสริมสวัสดิการ
พืไ อ พั ฒน า คุณ ภ า พ ชี วิ ต
รงงานสูงอายุ (1.1.1)  (ก.สร.) 
3. กิจกรรมผูຌประกันตน฿น
ระบบภาคบังคับ (มาตรา 33 
ละมาตรา 39) เดຌรับความ
คุຌมครอง฿นสิทธิประยชน์
กรณีชราภาพ (1.1.1) (สปส.) 
4. กิจกรรมผูຌประกันตนนอก
ระบบภาคสมัคร฿จ (มาตรา 40)  
เดຌรับ 
ความคุຌมครองสิทธิประยชน์
กรณีชราภาพ (1.1.1) (สปส.) 

1. ครงการพัฒนาระบบการดูลผูຌสูงอายุ
บบเรຌรอยตอ (2.1.1) (สบส.) 
2. ครงการ ชะลอชรา ชีวายืนยาว 
ประจ าป 2563 (2.1.1) (อน.) 
3. ครงการพัฒนาระบบการดูลสุขภาพ
ชองปาก (2.1.1) (อน.) 
4. ครงการพระสงฆ์กับการพัฒนาสุขภาวะ 
ประจ าป 2563 (2.1.1) (อน.) 
5. ครงการพัฒนาระบบการปງองกันภาวะ
หกลຌมละดูลสุขภาพ฿นผูຌสูงอายุ (2.1.1) 
(กกพ.) 
6. ครงการพัฒนาระบบการปງองกันรคระดับ
ทุติยภูมิ (Secondary prevention)  
พืไอดูลรักษากลุมอาการหรือรคทีไพบบอย฿น
ผูຌสูงอายุละผูຌทีไมีภาวะพึไงพิง (2.1.1) (กกพ.) 

 71 ครงการ 

1. ครงการ฿หຌบริการสงคราะห์
สู งอา ยุ ฿นภาวะยากล าบาก 
(3.1.1) (ผส.) 
2. ครงการสนับสนุนคาจัดการ
ศพผูຌ สู ง อ า ยุ ต า ม ปร ะ  พ ณี  
(3.1.1) (ผส.) 
3 .   ค ร งการสนั บสนุ น  งิ น
สงคราะห์ชวยหลือผูຌสูงอายุ
ตามความจ าป็นขัๅนพืๅนฐาน
อยางทัไวถึง (3.1.1) (กบท. ผส.) 
4. ครงการสรຌางหลักประกัน
ดຌานรายเดຌกผูຌสูงอายุ (3.1.1) (สถ.) 
5. ครงการตัๅงกองทุน฿นชุมชน
ส าหรับผูຌสูงอายุ(3.1.2) (สถ.) 

  17 ครงการ 

1. ครงการขับคลืไอนการบูรณาการรองรับ
สังคมสูงอายุ (4.1.1) (ผส.) 
2. ครงการคณะกรรมการผูຌสูงอายุหงชาติ
(4.1.1) (ผส.) 
3. ครงการบริหารจัดการรงงานนอกระบบ 
รงงานสูงอายุ ละรงงานพิการ (4.1.1) 
(สป.รง.) 
4. ครงการขับคลืไอนผนพัฒนาคุณภาพ 

ชีวิตผูຌสูงอายุกรุงทพมหานคร ระยะทีไ 2 
(พ.ศ. 2561-2564) (4.1.1) (อน.) 
5. ครงการสรຌางสุขภาวะทาง฿จพืไอป็น 

ผูຌสูงวัยทีไมีคุณคาละความสุข (พัฒนา
ศักยภาพ CM ละ CG ฿หຌมีความรูຌละ
สามารถดูลดຌานสังคมจิต฿จ ผูຌสูงอายุปຆวย 

17 ครงการ 

1. ครงการผลิตภัณฑ์ปງองกันกระดูกพรุนละปງองกันการติด
ชืๅอจากสมุนเพรหรือ ภูมิปัญญาพืๅนบຌานภาคหนือพืไอรองรับ
สังคมผูຌสูงอายุ (5.1) (มช.) 
2. ครงการพัฒนานวัตกรรมอุปกรณ์จຌงตือนสิไงกีดขวางดຌวย
คลืไนสียงความถีไสูงรองรับสังคมผูຌสูงวัย (5.1) (มร.) 
3. ครงการนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารทางลือกพืไอสุขภาพ
ส าหรับผูຌสูงอายุ (5.1) (มช.) 
4. ครงการขยายขนาดการผลิต (scale up) ผลิตภัณฑ์
ส าหรับผูຌสูงอายุจากงานวิจัยสูนวัตกรรมชิงพาณิชย์ (5.1) 
(มช.) 
5. ครงการกิจกรรมตรียมความพรຌอมละพัฒนาศักยภาพ
ผูຌประกอบการส าหรับการผลิตอาหารสุขภาพส าหรับผูຌสูงวัย
พืไอรองรับการกຌาวสูสังคมผูຌสูงอายุของประทศเทย (5.1) 
(มช.) 
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ผน
ระดับ 

3  

มาตรการ 1 สนบัสนุนละสงสริมการวิจัย ละพัฒนาองคค์วามรูຌ
ดຌานผูຌสูงอายุส าหรับการก าหนดนยบายละการพัฒนาการบริการ
หรือการด านินการทีไป็นประยชนผ์ูຌสูงอายุ 
มาตรการ 2 ด านนิการ฿หຌมีการติดตามประมินผลการด านนิงาน
ตามผนผูຌสูงอายุหงชาติทีไมีมาตรฐานอยางตอนืไอง 
มาตรการ 3 พัฒนาระบบขຌอมูลทางดຌานผูຌสูงอายุ฿หຌถูกตຌองละ
ทันสมัย ดยมีระบบฐานขຌอมูลทีไส าคญัดຌานผูຌสงูอายุทีไงาย 

ตอการขຌาถึงละสบืคຌน 

ผังชืไอมยงยุทธศาสตร์ชาติ ผนมบท ละผนปฏิบัติการดຌานผูຌสูงอายุ ระยะทีไ 2 

 

ผนปฏิบัติการ
ดຌานผูຌสูงอายุ 

ระยะทีไ 2 

 วิสัยทัศน์ : ผูຌสูงวัยป็นหลักชัยของสังคม 

ยุทธศาสตร์ 1. การตรียมความ
พรຌอมของประชากรพืไอวัย 

สูงอายุทีไมีคณุภาพ 

ยุทธศาสตร์ 2 การสงสริมละการพัฒนาผูຌสูงอายุ  ยุทธศาสตร์ 3 ระบบคุຌมครองทางสังคม
ส าหรับผูຌสูงอายุ  

ยุทธศาสตร์ 4 การบริหารจัดการพืไอการพัฒนางานดຌาน
ผูຌสูงอายุอยางบูรณาการระดับชาติ ละการพัฒนาบุคลากร
ดຌานผูຌสูงอายุ  

ยุทธศาสตร์ 5. การประมวล พัฒนา ละผยพร องค์ความรูຌ 
ดຌานผูຌสูงอายุ ละการติดตามประมินผลการด านินการตามผนผูຌสูงอายุหงชาติ 

ครงการภาย฿ตຌ
ผนปฏิบัติการ
ดຌานผูຌสูงอายุ 
ระยะทีไ 2/ 
หนวยงาน 

มาตรการ 1 หลักประกัน 

ดຌานรายเดຌพืไอวัยสูงอายุ  
มาตรการ 2 การ฿หຌการศกึษา
ละการรียนรูຌตลอดชีวติ  
มาตรการ 3 การปลกูจติส านึก
฿หຌคน฿นสังคมตระหนักถึง
คุณคาละศกัดิศ์รีของผูຌสูงอายุ 

มาตรการ 1 สงสรมิสุขภาพ ปງองกันการจใบปຆวย ละดูล
ตนองบืๅองตຌน 
มาตรการ 2 สงสรมิการรวมกลุมละสรຌางความขຌมขใงของ
องค์กรผูຌสูงอาย ุ
มาตรการ 3 สงสรมิดຌานการท างานละการหารายเดຌของ
ผูຌสูงอาย ุ
มาตรการ 4 สนับสนุนผูຌสูงอายุทีไมีศกัยภาพ 
มาตรการ 5 สงสรมิสนับสนุนสืไอทุกประภท฿หຌมีรายการพืไอ
ผูຌสูงอายุละสนับสนุน฿หຌผูຌสูงอายุเดຌรับความรูຌละสามารถ
ขຌาถึงขาวสารละสืไอ 
มาตรการ 6 สงสรมิละสนับสนุน฿หຌผูຌสูงอายุมีทีไอยูอาศัยละ
สภาพวดลຌอมทีไหมาะสม 

มาตรการ 1 คุຌมครองดຌานรายเดຌ 
มาตรการ 2 หลักประกนั 

ดຌานสุขภาพ 

มาตรการ 3 ดຌานครอบครัว 
ผูຌดูล ละการคุຌมครอง 
มาตรการ 4 ระบบบริการละ
ครือขายการกืๅอหนุน 

มาตรการ 1 การบริหารจัดการพืไอการพัฒนา
งานดຌานผูຌสูงอายุอยางบูรณาการระดับชาติ 
มาตรการ 2 สงสริมละสนบัสนุนการพัฒนา
บุคลากรดຌานผูຌสูงอายุ 

24 ครงการ 104 ครงการ 

5. ครงการปรับปรุงนวทางการ
พฒันาวใบเซต์ทีไทุกคนขຌาถึงเดຌ
ตามหลักการออกบบทีไป็นสากล
ส าหรับคนพิการผูຌสูงอายุละ
ผูຌดຌอยอกาส (1.2.1) (สดช.) 
6. ครงการสานสริมพลังผูຌสูงอายุ
ละภาคีขับคลืไอนด านินงานกຌาวสู
สังคมผูຌสูงอายุอยางมีคุณภาพ 
(1.2.1) (สส.ท.) 
7. ครงการการสรຌางความ
ตระหนักรูຌดຌานสุขภาพพืไอตรียม
ความพรຌอมขຌาสูสังคมสูงวัย
สุขภาพดี฿นกลุมดใกละยาวชน 
(1.2.1) (สสส.+พ.บ. จฬ.) 
8. ครงการประชาสัมพันธ์การ
ตรียมความพรຌอมพืไอรองรับสังคม
สูงวัย  
กลุมปງาหมายหลัก คือ 
     (1) ประชาชนอายุ 18-44 ป  
   (2) ประชาชนอายุ 45-59 ป 
กลุมปງาหมายรอง คือ 

ประชาชนอายุ 60 ปขึๅนเป 

(1.2.2, 1.3.3) (ก.ป.ส.) 
 

7. ครงการสงสริมสุขภาพละปງองกันรคดຌวย
การพทย์ผนเทยละการพทย์ทางลือก (2.1.1) 
(กรมการพทย์ผนเทยฯ) 
8. ครงการสรຌางสุขภาวะทาง฿จพืไอป็นผูຌสูงวัย
ทีไมีคุณคาละความสุข (สนับสนุน฿หຌผูຌสูงอายุ฿น
คลินิกNCDละผูຌสูงอายุติดบຌาน ติดตียง เดຌรับ
การดูลทางสังคมจิต฿จ) (2.1.1) (สจ.) 
9. ครงการสงสริมการออกก าลังกาย฿นผูຌสูงอายุ 
(2.1.1) (สส.ท.) 
10. ครงการดิน-วิไง พืไอสุขภาพผูຌสูงอายุ
(2.1.1) (สส.ท.) 
11. ครงการขับคลืไอนความรูຌละสืไอสาร
สาธารณะพืไอสังคมสูงอายุ (2.1.1)  (สสส.) 
12. ครงการสงสริมละสนับสนุน฿หຌองค์กร
ปกครองสวนทຌองถิไนจัด฿หຌมีขຌอมูลขาวสารทีไป็น
ประยชน์ดຌานการสงสริมสุขภาพของผูຌสูงอายุ 
(2.1.1) (สถ.) 
13. ครงการพัฒนาศักยภาพผูຌสูงอายุ (2.1.1) 
(กคช.) 
14. ครงการสงสริมสนับสนุน฿หຌมีการจัดตัๅง
ชมรมผูຌสูงอายุ (2.2.1) (สส.ท) 
15. ครงการพัฒนาศักยภาพกนน าผูຌสูงอายุ 
(2.2.1) (สส.ท) 
16. ครงการสงสริมละสนับสนุน฿หຌองค์กร
ปกครองสวนทຌองถิไนสนับสนุนการด านินงาน
ชมรมผูຌสูงอายุ (2.2.1) (สถ.) 
16. ครงการจัดสวัสดิการละสงคราะห์
ผูຌสูงอายุ (2.2.1) (ส านักพัฒนาสังคม กทม.) 

71 ครงการ 

6. กิจกรรมการ฿หຌบริการยีไยมบຌาน 

ดຌานสุขภาพผูຌสูงอายุ (3.2.2)  
(กรมการพทย์ผนเทยฯ+สจ.+สบส.)  
7. ครงการดูลผูຌทีไมีภาวะพึไงพิงดย
ทีมสหวิชาชพี฿หຌเดຌรับการดูลตาม 
Care plan (ผนการดูลผูຌสูงอายุ
รายบุคคล) (3.2.2) (อน.) 
8. ครงการคาบริการสรຌางสริมสุขภาพ
 ล ะ ปງ อ ง กั น  ร ค พืๅ น ฐ าน ส า ห รั บ
ประชาชนทุกสิทธิภาย฿ตຌประภทละ
ขอบขตบริการสาธารณสุข (3.2.2) 
(สปสช.) 
9. ครงการคาบริการวัคซีนปງองกันรค
เขຌหวัด฿หญตามฤดูกาล (3.2.3) (สปสช.) 
10. ครงการสนับสนุนการ฿หຌวัคซีน
เขຌหวัด฿หญ ส าหรับผูຌสูงอายุ (3.2.3) 
(กรมควบคุมรค) 
11. ครงการขยายผลการ฿ชຌทคนลยี
ละนวัตกรรมพืไอผูຌสู งอายุ ฿นศูนย์
พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผูຌสูงอายุ 
(ศพส.) ของกรมกิจการผูຌสูงอายุ 

(3.2.4) (A-MED สวทช.) 

17 ครงการ 17 ครงการ 

รืๅอรังทีไติดบຌาน ตดิตียง) (4.2.1) (สจ.) 
6. ครงการสงสริมการรียนรูຌละฝຄกอบรม 
ดຌานผูຌสูงอายุ (4.2.1) (ผส.) 
7. ครงการพัฒนาศกัยภาพบคุลากรทาง
การพทย์ละสาธารณสุขพืไอการดูลอยาง
ครอบคลมุ (4.2.1) (กกพ.) 
8. ครงการอบรมชิงปฏิบตัิการดยการ฿ชຌ
ทคนลยีสารสนทศ฿นงานคหกรรมศาสตร์
ส าหรับผูຌสูงอายุ (4.2.1) (มทร.) 
9. ครงการพัฒนาคุณภาพชีวติละสงสริม
อาชีพทางดຌานคหกรรมศาสตร์฿หຌกผูຌสูงอายุ 
(4.2.1) (มทร.) 
10. ครงการบูรณาการการพัฒนานวัตกรรมละ
ทคนลยีการดูลสุขภาพชองปากผูຌสูงอายุ 
ภาย฿ตຌผนงานทันตสุขภาพส าหรับผูຌสูงอายุ
ประทศเทย พ.ศ.2558-2565 (4.2.1)  
(ม.มหิดล) 
11. กิจกรรมศูนย์บริการสังคมทุกพศทุกวัย
(4.2.2) (ผส.) 
12. ครงการขับคลืไอนมาตรฐานการดูล
ผูຌสูงอายุ (4.2.2) (ผส.) 
13. ครงการอบรม Care giver/Care 
manager (4.2.2) (อน.) 

6. ครงการสารประกอบทางชีวภาพจากผลิตภัณฑ์ผึๅงส าหรับผูຌสูงอายุ 
ทีไเดຌรับผลกระทบจากความสืไอมของระบบประสาท(5.1) (มช.) 
7. ครงการพัฒนาระบบการตรวจคัดกรอง หลายรคบบบูรณาการ
ระดับชุมชนจังหวัด ขอนกน (5.1) (มข.) 
8. ครงการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย (5.1) (สกว.) 
9. ครงการขับคลืไอนยุทธศาสตร์มาตรการดຌานผูຌสูงอายุสูการปฏิบัติ 
(5.2) (ผส.) 
10. ครงการพัฒนาระบบงานพืไอการบูรณาการฐานขຌอมูลผูຌสูงอายุ  
(ระยะทีไ 3) (5.3) (ผส.) 
11. ครงการพัฒนาระบบ Big Data พืไอปฏิรูประบบขຌอมูลรองรับสังคม 
สูงวัยชิงรุก (5.3) (สดช.) 
12. ครงการฐานขຌอมูลพันธุกรรมกีไยวกับรคเมติดตอรืๅอรังของ
ประชากร฿นภาคหนือ (5.3) (มช.) 
13. ครงการพัฒนาฐานขຌอมูลนวัตกรรมละทคนลยีสิไงอ านวย 

ความสะดวกพืไอการด ารงชีวิตอิสระส าหรับผูຌสูงอายุ฿นชุมชน (5.3) 
(มช.) 
14. ครงการระบบขຌอมูลสุขภาพผูຌ สูงอายุ  Aging Health Data 
( ปรกรม พืไ ออ านวยความสะดวก฿นปรผล ปร ะมวลผล  
การด านินการคัดกรอง/ประมิน ผูຌสูงอายุ 14 รืไอง ทัๅงระดับตຌน (Basic 
Geriatric screening)ละระดับสูงขึๅน (Geriatric Assessment) ซึไง
สามารถประมวลผลการคัดกรองเดຌอยางถูกตຌอง ละสามารถชืไอมยง
ขຌอมูลจากผูຌ฿ชຌ คือสถานพยาบาลทุกระดับถึงส านักงานสาธารณสุข
จังหวัด (5.3) (กกพ.) 
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3  

มาตรการ 1 สนับสนุนละสงสริมการวิจัย ละพัฒนาองค์ความรูຌ 
ดຌานผูຌสูงอายุส าหรับการก าหนดนยบายละการพัฒนาการบริการหรือ 

การด านินการทีไป็นประยชน์ผูຌสูงอายุ 
มาตรการ 2 ด านินการ฿หຌมีการติดตามประมินผลการด านินงานตามผน
ผูຌสูงอายุหงชาติทีไมีมาตรฐานอยางตอนืไอง 
มาตรการ 3 พัฒนาระบบขຌอมูลทางดຌานผูຌสูงอายุ฿หຌถูกตຌองละทันสมัย  
ดยมีระบบฐานขຌอมูลทีไส าคัญดຌานผูຌสูงอายุทีไงายตอการขຌาถึงละสืบคຌน 

ผนปฏิบัติการ
ดຌานผูຌสูงอายุ 

ระยะทีไ 2 
 

ยุทธศาสตร์ 1. การตรียม
ความพรຌอมของประชากรพืไอวัย
สูงอายุ 

ทีไมีคุณภาพ

ยุทธศาสตร์ 2 การสงสริมละการพฒันา
ผูຌสูงอายุ  

ยุทธศาสตร์ 3 ระบบคุຌมครองทาง
สังคมส าหรับผูຌสงูอายุ  

ยุทธศาสตร์ 4 การบริหารจัดการพืไอการพัฒนางาน
ดຌานผูຌสูงอายุอยางบูรณาการระดับชาติ ละการพัฒนา
บุคลากรดຌานผูຌสูงอายุ  

ยุทธศาสตร์ 5. การประมวล พัฒนา ละผยพร องค์ความรูຌ 
ดຌานผูຌสูงอายุ ละการติดตามประมินผลการด านินการตามผนผูຌสูงอายุ
หงชาติ 

ครงการภาย฿ตຌ
ผนปฏิบัติการ
ดຌานผูຌสูงอายุ 

ระยะทีไ 2 
/ หนวยงาน 

มาตรการ 1 หลักประกัน 

ดຌานรายเดຌพืไอวัยสูงอายุ  
มาตรการ 2 การ฿หຌการศกึษา
ละการรียนรูຌตลอดชีวติ  
มาตรการ 3 การปลกู
จิตส านึก฿หຌคน฿นสังคม
ตระหนักถึงคุณคาละศักดิศ์รี
ของผูຌสูงอายุ 

มาตรการ 1 สงสรมิสุขภาพ ปງองกันการจใบปຆวย ละดูล
ตนองบืๅองตຌน 
มาตรการ 2 สงสรมิการรวมกลุมละสรຌางความขຌมขใงของ
องค์กรผูຌสูงอาย ุ
มาตรการ 3 สงสรมิดຌานการท างานละการหารายเดຌของ
ผูຌสูงอาย ุ
มาตรการ 4 สนับสนุนผูຌสูงอายุทีไมีศกัยภาพ 
มาตรการ 5 สงสรมิสนับสนุนสืไอทุกประภท฿หຌมีรายการพืไอ
ผูຌสูงอายุละสนับสนุน฿หຌผูຌสูงอายุเดຌรับความรูຌละสามารถ
ขຌาถึงขาวสารละสืไอ 
มาตรการ 6 สงสรมิละสนับสนุน฿หຌผูຌสูงอายุมีทีไอยูอาศัยละ
สภาพวดลຌอมทีไหมาะสม 

มาตรการ 1 คุຌมครองดຌานรายเดຌ 
มาตรการ 2 หลักประกัน 

ดຌานสขุภาพ 

มาตรการ 3 ดຌานครอบครัว ผูຌดูล 
ละการคุຌมครอง 
มาตรการ 4 ระบบบริการละ
ครือขายการกืๅอหนนุ 

มาตรการ 1 การบริหารจัดการพืไอการพัฒนา
งานดຌานผูຌสูงอายุอยางบูรณาการระดับชาติ 
มาตรการ 2 สงสริมละสนบัสนุนการพัฒนา
บุคลากรดຌานผูຌสูงอายุ 

24 ครงการ 104 ครงการ 
9. ครงการตรียมความพรຌอม
ประชากรสูวัยสูงอายุอยางมี
คุณภาพ (1.2.2) (ผส.+องค์กร
ครือขายทีไกีไยวขຌอง) 
10. ครงการสงสริมการออม
ตรียมความพรຌอมกอนสูงวั ย
(1.2.2) (ผส.+องค์กรครือขาย 
ทีไกีไยวขຌอง) 
11. ครงการขับคลืไอนความรูຌ
ละสืไอสารสาธารณะพืไอสังคม
สูงอายุ (1.2.2) (สสส.) 
12. ครงการสรຌางศักยภาพการ
ดูลคนวัยท างานกอนละหลัง
ป็นรค (1.2.2) (กกพ.) 
13. ครงการประชารัฐรวม฿จ
ตรียมรองรับประชากรเทยขຌาสู
สังคมสูงวัยอยางมีคุณภาพ (1.2.2) 
(อน.) 
14. ครงการสงสริมละสนับสนุน฿หຌ
องค์กรปกครองสวนทຌองถิไ นจัด
กิจกรรมสัมพันธ์ระหวางผูຌสูงอายุ
กับคนทุกวัยดยป็นสวนหนึไงของ
กิ จกรรม การศึ กษา ศ า ส น า 
วัฒนธรรม ละกีฬา (1.3.2) 
(สถ.) 
 

17. ครงการจดัสวัสดิการสงคราะห์ผูຌสูงอายุ (2.2.1) 
(ส านักพัฒนาสังคม กทม.) 
18. ครงการสถานสงคราะห์คนชรา (2.2.1)  
(ส านักพัฒนาสังคม กทม.) 
19. ครงการพฒันาศักยภาพชมรมผูຌสูงอาย ุ

ของส านกัอนามัย (2.2.1) (ส านักพัฒนาสังคม กทม.) 
20. ครงการประกวดสุขภาพผูຌสูงอายุ  
(10 รงพยาบาล) (2.2.1) (ส านักพัฒนาสังคม กทม.) 
21. ครงการศึกษาดูงานของสมาชิกชมรมผูຌสูงอายุ 
(10 รงพยาบาล) (2.2.1) (ส านักพัฒนาสังคม กทม.) 
22. ครงการสงสริมสุขภาพดຌวยกีฬา 
(10 รงพยาบาล) ) (2.2.1) (ส านักพัฒนาสังคม กทม.) 
23. ครงการจติอาสาสมัครชมรมผูຌสูงอายขุอง
รงพยาบาลสังกดัส านักการพทย์ (10 รงพยาบาล) 
(2.2.1) (ส านักพัฒนาสังคม กทม.) 
24. ครงการจดัตัๅงรงรยีนผูຌสูงอายุละ 
จัดกิจกรรมพฒันาผูຌสูงอายุบบมุงปງา 4 มติิ (2.2.1) 
(สส.ท.) 
25. ครงการพฒันาศักยภาพละสงสริม 

การรียนรูຌผูຌสูงอาย฿ุนชุมชน (2.2.1) (ผส.) 
26. ครงการสงสริมละสนับสนนุ฿หຌองค์กรปกครอง
สวนทຌองถิไนสนับสนนุการด านนิงานรงรยีน
ผูຌสูงอายุ (2.2.1) (สถ.) 
27. ครงการสนับสนนุงนิอดุหนนุครงการพืไอสงสริม
ชมรม องค์กรผูຌสูงอายุ ละภาคีครือขาย ฿หຌมีสวนรวม
฿นการด านินงานดຌานผูຌสูงอายุ (2.2.2) (กบท. ผส.) 
28. ครงการรองรับผูຌกษียณอายุ 
ดยการจຌางงาน (2.3.1) (อ.ต.ก.) 
29. ครงการการจຌางผูຌทรงคุณวุฒิหรือผูຌชีไยวชาญ
หลังกษียณอายุงาน (2.3.1) (สวก.) 
 

71 ครงการ 17 ครงการ 17 ครงการ 

12. ครงการบริการฝังรากฟัน
ทียมส าหรับผูຌสูงอายุ (3.2.4) 
(ศลช.) 
13. ครงการสงสริมละสรຌาง
ความตระหนักการ฿ชຌงานครืไองมือ
พทย์กลุมรักษาผลบาหวาน
ละผลรืๅอรัง (3.2.4) (ศลช.) 
14. ครงการระบบฝງาระวัง
ผูຌสูงอายุ (3.2.4) (ศลช.) 
15. ครงการคาบริการฟ้นฟู
สมรรถภาพดຌานการพทย์ (3.2.4) 
(สปสช.) 
16. ครงการคาบริการฟันทียม 
(3.2.4) (สปสช.) 
17. ครงการคาบริการผาตดัขຌอ
ขาทียม (3.2.4) (สปสช.) 
18. ครงการคาบริการผาตดัตຌอ
กระจก (3.2.4) (สปสช.) 
19. ครงการ฿หຌบริการ฿สฟันทียม 
(3.2.4) (อน.)   
20. กิจกรรมฝຄกอบรมหลักสตูรการ
ฝຄกขຌาตรียมขຌาท างาน สาขา
ผูຌดูลผูຌสูงอายุ (3.3.2) (กพร.) 
21. ครงการกรุงทพมหานคร฿ส
฿จผูຌสูงวัยหัว฿จกรง (3.3.2) 
(ส านักการพทย์ กทม.) 
  

14. ครงการอบรม การจัดบริการสุขภาพ
฿นผูຌสูงอายุทีไมีการรับรูຌบกพรอง฿นระยะรก 
MCI (4 วัน (4.2.2) (กกพ.) 
15. ครงการอบรมถายทอดองค์ความรูຌดຌาน
การดูลรักษาผูຌสูงอายุ ส าหรับพทย์ 
(หลักสูตร 7 วัน) (4.2.2) (กกพ.) 
16. ครงการอบรมถายทอดองค์ความรูຌ
ส าหรับพยาบาล (4.2.2) (กกพ.) 
17. ครงการอบรมระยะสัๅนพืๅนฐานการ
ดูลผูຌสูงอายุส าหรับสหสาขาวิชาชีพ 
(4.2.2) (กกพ.) 

15. ปรกรม DOH Dashboard ระบบขຌอมูลละสารสนทศ
สนับสนุนงานตามภารกิจกรมอนามัย (5.3) (อน.) 
16. ปรกรม Long term care 3C (ระบบการรายงานผล
การด านินการขึๅนทะบียน Care manager,Caregiver 
การจัดท าผนการดูลผูຌสูงอายุรายบุคคล) (5.3) (สธ.) 
17. ครงการระบบ Aging Health Data (5.3) (กกพ.) 

ผังชืไอมยงยุทธศาสตร์ชาติ ผนมบท ละผนปฏิบัติการดຌานผูຌสูงอายุ ระยะทีไ 2 
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มาตรการ 1 สนับสนุนละสงสริมการวิจัย ละพัฒนาองค์ความรูຌ 
ดຌานผูຌสูงอายุส าหรับการก าหนดนยบายละการพัฒนาการบริการหรือ 

การด านินการทีไป็นประยชน์ผูຌสูงอายุ 
มาตรการ 2 ด านินการ฿หຌมีการติดตามประมินผลการด านินงานตามผน
ผูຌสูงอายุหงชาติทีไมีมาตรฐานอยางตอนืไอง 
มาตรการ 3 พัฒนาระบบขຌอมูลทางดຌานผูຌสูงอายุ฿หຌถูกตຌองละทันสมัย  
ดยมีระบบฐานขຌอมูลทีไส าคัญดຌานผูຌสูงอายุทีไงายตอการขຌาถึงละสืบคຌน 

ผนปฏิบัติการ
ดຌานผูຌสูงอายุ 

ระยะทีไ 2 
 

ยุทธศาสตร์ 1. การตรียมความ
พรຌอมของประชากร 
พืไอวัยสูงอายุทีไมีคุณภาพ 

ยุทธศาสตร์ 2 การสงสริมละการพัฒนา
ผูຌสูงอายุ  

ยุทธศาสตร์ 3 ระบบคุຌมครองทาง
สังคมส าหรับผูຌสงูอายุ  

ยุทธศาสตร์ 4 การบริหารจัดการพืไอการพัฒนางานดຌานผูຌสูงอายุอยาง
บูรณาการระดับชาติละการพัฒนาบุคลากรดຌานผูຌสูงอายุ  

ยุทธศาสตร์ 5. การประมวล พัฒนา ละผยพร องค์ความรูຌ 
ดຌานผูຌสูงอายุ ละการติดตามประมินผลการด านินการตามผนผูຌสูงอายุหงชาติ 

ครงการภาย฿ตຌ
ผนปฏิบัติการ
ดຌานผูຌสูงอายุ 

ระยะทีไ 2 
/ หนวยงาน 

มาตรการ 1 หลักประกัน 

ดຌานรายเดຌพืไอวัยสูงอายุ  
มาตรการ 2 การ฿หຌการศกึษา
ละการรียนรูຌตลอดชีวติ  
มาตรการ 3 การปลกูจติส านึก
฿หຌคน฿นสังคมตระหนักถึง
คุณคาละศกัดิศ์รีของผูຌสูงอายุ 

มาตรการ 1 สงสรมิสุขภาพ ปງองกันการจใบปຆวย ละดูล
ตนองบืๅองตຌน 
มาตรการ 2 สงสรมิการรวมกลุมละสรຌางความขຌมขใงของ
องค์กรผูຌสูงอาย ุ
มาตรการ 3 สงสรมิดຌานการท างานละการหารายเดຌของ
ผูຌสูงอาย ุ
มาตรการ 4 สนับสนุนผูຌสูงอายุทีไมีศกัยภาพ 
มาตรการ 5 สงสรมิสนับสนุนสืไอทุกประภท฿หຌมีรายการพืไอ
ผูຌสูงอายุละสนับสนุน฿หຌผูຌสูงอายุเดຌรับความรูຌละสามารถ
ขຌาถึงขาวสารละสืไอ 
มาตรการ 6 สงสรมิละสนับสนุน฿หຌผูຌสูงอายุมีทีไอยูอาศัยละ
สภาพวดลຌอมทีไหมาะสม 

มาตรการ 1 คุຌมครองดຌานรายเดຌ 
มาตรการ 2 หลักประกันดຌานสขุภาพ 

มาตรการ 3 ดຌานครอบครัว ผูຌดูล 
ละการคุຌมครอง 
มาตรการ 4 ระบบบริการละ
ครือขายการกืๅอหนนุ 

มาตรการ 1 การบริหารจัดการพืไอการพัฒนา
งานดຌานผูຌสูงอายุอยางบูรณาการระดับชาติ 
มาตรการ 2 สงสริมละสนบัสนุนการพัฒนา
บุคลากรดຌานผูຌสูงอายุ 

24 ครงการ 104 ครงการ 
30. ครงการการตงตัๅง/จຌางทีไปรึกษา  
พืไอ฿หຌค าปรึกษา ค านะน า ละขຌอสนออันป็น
ประยชน์ส าหรับการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ละ
ภารกิจของสถาบันวิจัยละพัฒนาพืๅนทีไสูง 
(2.3.1) (สวพส.) 
31. ครงการสรຌางอกาสการมีงานท า฿หຌผูຌสูงอายุ
พืไอพิไมศักยภาพ (2.3.1) (มม.) 
32. ครงการมัคคุทศก์อาวุสอาสา  
สืบสานงานพอสรຌาง (2.3.1) (อ.ส.ค) 
33. ครงการพนักงานขับรถอาวุสอาสาสืบสานงาน 
พอสรຌาง (2.3.1) (อ.ส.ค) 
34. ครงการจຌางพนักงานราชการ อายุ 60 ป 
ขึๅนเป (฿นกลุมทีไ฿ชຌความช านาญหรือมีทักษะ) 
(2.3.1) (ฝล.) 
35. ครงการจຌางหมาบริการบุคคลอายุ 60 ป 
ขึๅนเป (฿นกลุมทีไ฿ชຌความช านาญหรือมีทักษะ) 
(2.3.1) (ฝล.) 
36. ครงการจຌางผูຌชีไยวชาญดຌานการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ 
ละทีไปรึกษาธนาคารค-กระบือ พืไอ฿หຌค าปรึกษา 
ค านะน าละขຌอสนออันป็นประยชน์ 

ส าหรับการปฏิบัติราชการซึไงตຌอง฿ชຌความ
ชีไยวชาญฉพาะ (2.3.1) (ปศ.) 
37. ครงการจຌางขຌาราชการทีไกษียณป็น
พนักงานราชการละจຌางหมาบริการบุคคลอายุ 
60 ป ขึๅนเปพืไอปฏิบัติงานหลังกษียณอายุราชการ 
(฿นกลุมทีไมีลักษณะ฿หຌบริการ/ตຌอง฿ชຌทคนิคความ
ช านาญหรือมีทักษะ) (2.3.1) (ปศ.) 
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15. ครงการมอบลกียรติคุณ
ผูຌสูงอายุทีไมีอายุ 100 ปขึๅนเป 
(1.3.3) (สส.ท.) 
16.  ครงการรณรงค์สรຌาง
ความตระหนักปลุกจิตส านึกถึง
ความส าคัญของผูຌสูงอายุ ละ
ก า ร จั ด ง า น วั น ผูຌ สู ง อ า ยุ
หงชาติ (1.3.3) (ผส.+อนุฯ
กิจกรรมงานวันผูຌ สู งอา ยุ+
องค์กรครือขายทีไกีไยวขຌอง) 
17. ครงการสรຌางสรรค์ครือขาย
ดนตรีผูຌสูงอายุ (1.3.3) (สสส.) 
18. ส ารวจภาวะศรษฐกิจละ
สังคมของครัวรือน 

พ.ศ. 2562,2564,2566 (1.1) 
(สสช.) 
19. ครงการบมพาะกนน า
ผูຌสูงอายุดຌานอาหารผานนวัตกรรม 

 มบ ายอพพลิ ค ชัไ น  พืไ อ
รองรับสังคมผูຌสูงอายุ (1.2) 
(มศว.) 
20. ครงการการตรียมความ
พรຌอม คน พืไอรองรับสังคม
สูงวัยอยางมีสวนรวม (1.2) 
(ม.อบ.) 

22. ครงการกรุงทพมหานคร  
฿ส฿จผูຌสูงวัย (3.3.2) (ส านักการพทย์ 
กทม.) 
23. กิจกรรมสงสริมความรูຌ 
ละฝຄกทักษะ฿นการดูลผูຌสูงอายุก
ผูຌดูลผูຌสูงอายุ (3.3.2) (ส านัก
การพทย์ กทม.) 
24. ครงการพัฒนาตลาดสินคຌา
ส าหรับผูຌสูงอายุ (60+) (3.4.1) (พณ.) 
25. ครงการลดคาดยสารรຌอยละ 50 
กผูຌสูงอายุทีไ฿ชຌบริการรือดินประจ า
ทางสຌนทาง฿นมนๅ าจຌาพระยาพืๅ นทีไ
กรุงทพ ปริมณฑล ละสຌนทางคลองสน
สบ (3.4.1.1.) (จท.) 
26. ครงการลดคาดยสารรຌอยละ 50 
(เมรวมคาธรรมนียม) กผูຌสูงอายุทีไ฿ชຌ
บริการรถเฟทุกชัๅนทีไนัไง ระหวางดือน
มิถุนายน – กันยายน (3.4.1.1.)  (ร.ฟ.ท.) 
27. ครงการลดคาดยสารกผูຌสูงอายุทีไ฿ชຌ
บริการรถเฟฟງามหานคร฿หຌป็นเปตาม
ขຌอบังคับทีไก าหนด ละประชาสัมพันธ์
การลดหยอนคาดยสารผานสืไอ
สิไงพิมพ์฿นสถานีตัวรถเฟฟງาบน
วใบเซต์ของหนวยงาน ละบริษัทผูຌรับ
สัมปทาน (3.4.1.1.) (รฟม.) 
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มาตรการ 1 สนับสนุนละสงสริมการวิจัย ละพัฒนาองค์ความรูຌ 
ดຌานผูຌสูงอายุส าหรับการก าหนดนยบายละการพัฒนาการบริการหรือ 

การด านินการทีไป็นประยชน์ผูຌสูงอายุ 

มาตรการ 2 ด านินการ฿หຌมีการติดตามประมินผลการด านินงานตามผน
ผูຌสูงอายุหงชาติทีไมีมาตรฐานอยางตอนืไอง 

มาตรการ 3 พัฒนาระบบขຌอมูลทางดຌานผูຌสูงอายุ฿หຌถูกตຌองละทันสมัย  
ดยมีระบบฐานขຌอมูลทีไส าคัญดຌานผูຌสูงอายุทีไงายตอการขຌาถึงละสืบคຌน 

ผนปฏิบัติการ
ดຌานผูຌสูงอายุ 

ระยะทีไ 2 
 

ยุทธศาสตร์ 1. การตรียมความพรຌอม
ของประชากรพืไอวัยสูงอายุทีไมีคุณภาพ 

ยุทธศาสตร์ 2 การสงสริมละการพฒันา
ผูຌสูงอายุ  

ยุทธศาสตร์ 3 ระบบคุຌมครองทางสังคม
ส าหรับผูຌสูงอายุ  

ยุทธศาสตร์ 4 การบริหารจัดการพืไอการพัฒนางานดຌานผูຌสูงอายุอยาง
บูรณาการระดับชาติ ละการพัฒนาบุคลากรดຌานผูຌสูงอาย ุ 

ยุทธศาสตร์ 5. การประมวล พัฒนา ละผยพร องค์ความรูຌ 
ดຌานผูຌสูงอายุ ละการติดตามประมินผลการด านินการตามผนผูຌสูงอายุหงชาติ 

ครงการ
ภาย฿ตຌ

ผนปฏิบัติ
การดຌาน

ผูຌสูงอายุ ระยะ
ทีไ 2 

/ หนวยงาน 

มาตรการ 1 หลักประกัน 

ดຌานรายเดຌพืไอวัยสูงอายุ  
มาตรการ 2 การ฿หຌการศกึษา
ละการรียนรูຌตลอดชีวติ  
มาตรการ 3 การปลกูจติส านึก
฿หຌคน฿นสังคมตระหนักถึง
คุณคาละศกัดิศ์รีของผูຌสูงอายุ 

มาตรการ 1 สงสริมสุขภาพ ปງองกนัการจใบปຆวย ละดูลตนอง
บืๅองตຌน 

มาตรการ 2 สงสริมการรวมกลุมละสรຌางความขຌมขใงของ
องค์กรผูຌสูงอาย ุ

มาตรการ 3 สงสริมดຌานการท างานละการหารายเดຌของผูຌสูงอาย ุ

มาตรการ 4 สนบัสนนุผูຌสูงอายทุีไมศีักยภาพ 

มาตรการ 5 สงสริมสนบัสนนุสืไอทกุประภท฿หຌมรีายการพืไอ
ผูຌสูงอายุละสนบัสนนุ฿หຌผูຌสูงอายุเดຌรบัความรูຌละสามารถขຌาถงึ
ขาวสารละสืไอ 

มาตรการ 6 สงสริมละสนบัสนนุ฿หຌผูຌสูงอายุมทีีไอยูอาศัยละ
สภาพวดลຌอมทีไหมาะสม 

มาตรการ 1 คุຌมครองดຌานรายเดຌ 
มาตรการ 2 หลักประกัน 

ดຌานสขุภาพ 

มาตรการ 3 ดຌานครอบครัว ผูຌดูล 
ละการคุຌมครอง 
มาตรการ 4 ระบบบริการละ
ครือขายการกืๅอหนนุ 

 

มาตรการ 1 การบริหารจดัการพืไอการพัฒนา
งานดຌานผูຌสูงอายุอยางบูรณาการระดบัชาติ 
มาตรการ 2 สงสริมละสนับสนุนการพัฒนา
บคุลากรดຌานผูຌสูงอายุ 
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38. ครงการจຌางหมาบริการบุคคลอายุ  
60 ปขึๅนเป พืไอปฏิบัติงานหลังกษียณอายุราชการ 
(฿นกลุมทีไตຌอง฿ชຌความช านาญหรือมีทักษะ) 
(2.3.1) (กวก.) 
39. ครงการตงตัๅ ง/จຌางทีไปรึกษา พืไอ฿หຌ
ค าปรึกษา ค านะน าละขຌอสนออันป็ น
ประยชน์ส าหรับการปฏิบัติราชการกษตรตาม
ยุทธศาสตร์งานวิจัยละภารกิจของกรมวิชาการ
กษตร (2.3.1) (กวก.) 
40. ครงการสงสริมหนຌาทีไกฎหมายขอ ง
รงงานสูงอายุ (60 ปขึๅนเป) ละการขຌาถึง
บริการดຌานคุຌมครองรงงาน (2.3.1) (กสร.) 
41. ครงการจຌางผูຌกษียณอายุราชการ (2.3.1) 
(พณ.) 
42. ครงการจຌางงานผูຌชีไยวชาญละขຌาราชการ
ทีไกษียณป็นพนักงานราชการพืไอป็นทีไปรึกษา
กรมการขຌาว (2.3.1) (กข.) 
43. ครงการฝຄกอบรมรงงานผูຌสูงอายุ 
พืไอพิไมอกาส฿นการประกอบอาชีพ (2.3.2) 
(กพร.) 
44. ครงการขยายอกาสการมีงานท า฿หຌ
ผูຌสูงอายุ (2.3.2) (กกจ.) 
45. กิจกรรมฝຄกอาชีพระยะสัๅนสัญจร (2.3.1) 
(ส านักพัฒนาสังคม กทม.) 
46. ครงการสงสริมความมัไนคงดຌานอาหาร 
พืไอพัฒนาคุณภาพชีวิต฿นกลุมสตรีสูงอายุ฿น
ภาคกษตร (2.3.3) (กสก.) 
47. ครงการสงสริมอาชีพดຌานหมอนเหมส าหรับ
ผูຌชรา ผูຌพกิาร ละผูຌดຌอยอกาส (2.3.3) (มม.) 
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21. ครงการตรียมความพรຌอม
พืไอขຌาสูสังคมผูຌสูงอายุอยางมี
คุณภาพ (1.2) (วชช.) 
22. ครงการสรຌางสริมสุขภาวะทีไดี
ส าหรับนิสิต บุคลากรมหาวิทยาลัย 
กษตรศาสตร์ ละชุมชน฿กลຌคียง 
(1.2) (มก. อว.) 
23. ครงการสรຌางสังคมสรຌางอาชีพ 
ละสรຌางรายเดຌดຌวยรูปบบการ
ชืไอมยงพลังของคนรุน฿หม 
ภาคธุรกจิละกลุม ประชากรกอน
วัยสูงอายุดຌวยการ฿ชຌธนาคารวลา
ดิจิทัล (1.2) (มน. อว.) 
24. ครงการพัฒนานักรียนกนน า
สริมสรຌางทัศนคติ 

ทีไดี 

ตอผูຌสูงอายุ (1.2) (สนศ. กทม.) 

28. ครงการลดคาดยสารส าหรับ
ผูຌสูงอายุขององค์การขนสงมวลชน
กรุงทพ (3.4.1.1.)  
(ขสมก. ขตการดินรถ 1-8) 
29. ครงการลดคาดยสารส าหรับ
ผูຌสูงอายุของบริษัทขนสง จ ากดั 
(3.4.1.1.) (บขส.) 
30. ครงการลดหยอนคาดยสาร
ครืไองบนิ (3.4.1.1.) (บกท.) 
31. ครงการลดคาดยสารรถเฟ 
(3.4.1.1.) (รฟฟท.+ร.ฟ.ท.) 
32. กิจกรรมการด านินการตาม
ประกาศลงวันทีไ 22 มถิุนายน 
2554 รืไอง การ฿หຌบริการผูຌสูงอายุ
ตามพระราชบญัญตัิผูຌสูงอายุ  
พ.ศ. 2546 ละ พ.ศ. 2553 
(3.4.1.3) (รพ.บุรฉัตร ร.ฟ.ท.) 
33. ครงการบริการรือดยสาร
สาธารณะ (3.4.1.3) (จท.) 
34. ครงการปรับปรุงอาคารส านักงาน
สวนกลาง ส านักงานขนสงจังหวัด
ละสาขา฿หຌมีสิไงอ านวยความสะดวก
กผูຌสูงอายุ  เดຌก ทางลาด หຌองนๅ า 
ราวจับทีไบันเด (3.4.1.3) (ขบ.) 
 

ผังชืไอมยงยุทธศาสตร์ชาติ ผนมบท ละผนปฏิบัติการดຌานผูຌสูงอายุ ระยะทีไ 2 

  วิสัยทัศน์ : ผูຌสูงวัยป็นหลักชัยของสังคม 
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มาตรการ 1 สนับสนุนละสงสริมการวิจัย ละพัฒนาองค์ความรูຌ 
ดຌานผูຌสูงอายุส าหรับการก าหนดนยบายละการพัฒนาการบริการหรือ 

การด านินการทีไป็นประยชน์ผูຌสูงอายุ 

มาตรการ 2 ด านินการ฿หຌมีการติดตามประมินผลการด านินงานตามผน
ผูຌสูงอายุหงชาติทีไมีมาตรฐานอยางตอนืไอง 

มาตรการ 3 พัฒนาระบบขຌอมูลทางดຌานผูຌสูงอายุ฿หຌถูกตຌองละทันสมัย  
ดยมีระบบฐานขຌอมูลทีไส าคัญดຌานผูຌสูงอายุทีไงายตอการขຌาถึงละสืบคຌน 

ผนปฏิบัติการ
ดຌานผูຌสูงอายุ 

ระยะทีไ 2 
 

ยุทธศาสตร์ 1. การตรียมความ
พรຌอมของประชากร 
พืไอวัยสูงอายุทีไมีคุณภาพ 

ยุทธศาสตร์ 2 การสงสริมละการพฒันา
ผูຌสูงอายุ  

ยุทธศาสตร์ 3 ระบบคุຌมครองทางสังคม
ส าหรับผูຌสูงอายุ  

ยุทธศาสตร์ 4 การบริหารจัดการพืไอการพัฒนางานดຌานผูຌสูงอายุอยาง
บูรณาการระดับชาติ ละการพัฒนาบุคลากรดຌานผูຌสูงอาย ุ 

ยุทธศาสตร์ 5. การประมวล พัฒนา ละผยพร องค์ความรูຌ 
ดຌานผูຌสูงอายุ ละการติดตามประมินผลการด านินการตามผนผูຌสูงอายุหงชาติ 

ครงการ
ภาย฿ตຌ

ผนปฏิบัติการ
ดຌานผูຌสูงอายุ 

ระยะทีไ 2 
/ หนวยงาน 

มาตรการ 1 หลักประกัน 

ดຌานรายเดຌพืไอวัยสูงอายุ  
มาตรการ 2 การ฿หຌการศกึษา
ละการรียนรูຌตลอดชีวติ  
มาตรการ 3 การปลกูจติส านึก
฿หຌคน฿นสังคมตระหนักถึงคุณคา
ละศกัดิศ์รีของผูຌสูงอายุ 

มาตรการ 1 สงสรมิสุขภาพ ปງองกันการจใบปຆวย ละดูล
ตนองบืๅองตຌน 

มาตรการ 2 สงสรมิการรวมกลุมละสรຌางความขຌมขใงของ
องค์กรผูຌสูงอาย ุ

มาตรการ 3 สงสรมิดຌานการท างานละการหารายเดຌของ
ผูຌสูงอาย ุ

มาตรการ 4 สนับสนุนผูຌสูงอายุทีไมีศกัยภาพ 

มาตรการ 5 สงสรมิสนับสนุนสืไอทุกประภท฿หຌมีรายการพืไอ
ผูຌสูงอายุละสนับสนุน฿หຌผูຌสูงอายุเดຌรับความรูຌละสามารถ
ขຌาถึงขาวสารละสืไอ 

มาตรการ 6 สงสรมิละสนับสนุน฿หຌผูຌสูงอายุมีทีไอยูอาศัยละ
สภาพวดลຌอมทีไหมาะสม5 

มาตรการ 1 คุຌมครองดຌานรายเดຌ 
มาตรการ 2 หลักประกัน 

ดຌานสขุภาพ 

มาตรการ 3 ดຌานครอบครัว ผูຌดูล 
ละการคุຌมครอง 
มาตรการ 4 ระบบบริการละ
ครือขายการกืๅอหนนุ 

มาตรการ 1 การบริหารจัดการพืไอการพัฒนา
งานดຌานผูຌสูงอายุอยางบูรณาการระดับชาติ 

มาตรการ 2 สงสริมละสนบัสนุนการพัฒนา
บุคลากรดຌานผูຌสูงอายุ 
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48. ครงการบริการกูຌยืมงินทนุประกอบ
อาชีพผูຌสูงอายุรายบุคคลละรายกลุม 
ผูຌดຌอยอกาส (2.3.3) (กบท. ผส.) 
49. ครงการสงสริมละสนับสนุน฿หຌ
องคก์รปกครองสวนทຌองถิไน จดัอบรมทักษะ
อาชีพหรือฝຄกอาชีพทีไหมาะสม฿หຌก
ผูຌสูงอายุ (2.3.3) (สถ.) 
50. ครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ 
OTOP Senior (2.3.3) (พช.) 
51. ครงการคัดลือกผูຌสูงอายุดีดน (2.4.1) (สส.ท) 
52. ครงการศูนย์ประสานงานธนาคารสมอง 
กทม. (2.4.1) (ส านักพัฒนาสังคม กทม.) 
53. ครงการสริมพลังภูมิปญัญาพฒันาสู
ผลิตภัณฑช์ุมชน (2.4.2) (ผส.) 
54. ครงการจຌางวิทยากรผูຌกษียณอายุ
ราชการ (2.4.3) (พณ.) 
55. ครงการสานพลังผูຌสงูวัยรวมพัฒนาคน
เทยอยูดีมีสุข (ผส.) 
56. ครงการ "ครูภูมปิัญญา OTOP 
Senior (2.4.3) (พช.) 
57. ครงการสรรหากรรมกาผูຌทรงคุณวฒุิ
การลือกกรรมการผูຌทนจຌางงานละ
กรรมการผูຌทนผูຌรับงานเปท าทีไบຌาน 
คณะกรรมการ/อนุกรรมการมีวาระ 
คราวละ 2 ป) (2.4.3) (กสร.) 

 71 ครงการ    ครงการ  ครงการ 
35. ครงการจัดท าทางลาดละ 

หຌองนๅ า พืไออ านวยความสะดวกก
ผูຌสูงอายุ ณ ทาอากาศยาน฿น 

ความรับผิดชอบ (3.4.1.3) (ทย.) 
36. ครงการออกบบมาตรฐานงาน
ทางละครงสรຌาง฿หຌป็นเปตาม
มาตรฐานสากลละสามารถอ านวย
ความสะดวกกผูຌสูงอายุ฿หຌหมาะสม 

37. ครงการกอสรຌางทางหลวงพิศษ
ระหวางมือง สายบางปะอิน-
นครราชสีมา จัด฿หຌมีสิไงอ านวยความ
สะดวกกผูຌสูงอายุ คนพิการ ละดใก 
฿หຌขຌาถึง ละ฿ชຌประยชน์เดຌดຌวย
ตนองดยสะดวก ชน หຌองนๅ า  
ทางลาด ทีไจอดรถ ปງายสัญลักษณ์ 
บริวณจุดพักรถ RestArea/Service 
Area (3.4.1.3) (ทล.) 
38. ครงการกอสรຌางทางหลวงพิศษ
ระหวางมือง สายบางบาง฿หญ-
กาญจนบุรี จัด฿หຌมีสิไงอ านวยความ
สะดวกกผูຌสูงอายุ คนพิการ ละดใก 
฿หຌขຌาถึง ละ฿ชຌประยชน์เดຌดຌวย
ตนองดยสะดวก ชน ชน หຌองนๅ า 
ทางลาด ทีไจอดรถ ปງายสัญลักษณ์ 
บริวณจุดพักรถ Rest Area/  
Service Area (3.4.1.3) (ทล.) 
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มาตรการ 1 สนับสนุนละสงสริมการวิจัย ละพัฒนาองค์ความรูຌ 
ดຌานผูຌสูงอายุส าหรับการก าหนดนยบายละการพัฒนาการบริการหรือ 

การด านินการทีไป็นประยชน์ผูຌสูงอายุ 

มาตรการ 2 ด านินการ฿หຌมีการติดตามประมินผลการด านินงานตามผน
ผูຌสูงอายุหงชาติทีไมีมาตรฐานอยางตอนืไอง 

มาตรการ 3 พัฒนาระบบขຌอมูลทางดຌานผูຌสูงอายุ฿หຌถูกตຌองละทันสมัย  
ดยมีระบบฐานขຌอมูลทีไส าคัญดຌานผูຌสูงอายุทีไงายตอการขຌาถึงละสืบคຌน 

ผนปฏิบัติการ
ดຌานผูຌสูงอายุ 

ระยะทีไ 2 
 

ยุทธศาสตร์ 1. การตรียมความพรຌอม
ของประชากรพืไอวัยสูงอายุทีไมีคุณภาพ 

ยุทธศาสตร์ 2 การสงสริมละการพัฒนา
ผูຌสูงอายุ  

ยุทธศาสตร์ 3 ระบบคุຌมครองทาง
สังคมส าหรับผูຌสูงอายุ  

ยุทธศาสตร์ 4 การบริหารจัดการพืไอการพัฒนา
งานดຌานผูຌสูงอายุอยางบูรณาการระดบัชาติ ละ
การพัฒนาบคุลากรดຌานผูຌสูงอายุ  

ยุทธศาสตร์ 5. การประมวล พัฒนา ละผยพร องค์ความรูຌ 
ดຌานผูຌสูงอายุ ละการติดตามประมินผลการด านินการตามผนผูຌสูงอายุหงชาติ 

ครงการภาย฿ตຌ
ผนปฏิบัติการ
ดຌานผูຌสูงอายุ 

ระยะทีไ 2 
/ หนวยงาน 

มาตรการ 1 หลักประกัน 

ดຌานรายเดຌพืไอวัยสูงอายุ  
มาตรการ 2 การ฿หຌการศกึษา
ละการรียนรูຌตลอดชีวติ  
มาตรการ 3 การปลกูจติส านึก
฿หຌคน฿นสังคมตระหนักถึง
คุณคาละศกัดิศ์รีของผูຌสูงอายุ 

มาตรการ 1 สงสรมิสุขภาพ ปງองกันการจใบปຆวย ละดูล
ตนองบืๅองตຌน 
มาตรการ 2 สงสรมิการรวมกลุมละสรຌางความขຌมขใงของ
องค์กรผูຌสูงอาย ุ
มาตรการ 3 สงสรมิดຌานการท างานละการหารายเดຌของ
ผูຌสูงอาย ุ
มาตรการ 4 สนับสนุนผูຌสูงอายุทีไมีศกัยภาพ 
มาตรการ 5 สงสรมิสนับสนุนสืไอทุกประภท฿หຌมีรายการพืไอ
ผูຌสูงอายุละสนับสนุน฿หຌผูຌสูงอายุเดຌรับความรูຌละสามารถ
ขຌาถึงขาวสารละสืไอ 
มาตรการ 6 สงสรมิละสนับสนุน฿หຌผูຌสูงอายุมีทีไอยูอาศัยละ
สภาพวดลຌอมทีไหมาะสม 

มาตรการ 1 คุຌมครองดຌานรายเดຌ 
มาตรการ 2 หลักประกัน 

ดຌานสขุภาพ 

มาตรการ 3 ดຌานครอบครัว ผูຌดูล 
ละการคุຌมครอง 
มาตรการ 4 ระบบบริการละ
ครือขายการกืๅอหนนุ 

มาตรการ 1 การบริหารจัดการพืไอการพัฒนา
งานดຌานผูຌสูงอายุอยางบูรณาการระดับชาติ 
มาตรการ 2 สงสริมละสนบัสนุนการพัฒนา
บุคลากรดຌานผูຌสูงอายุ 
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58. ประชาสัมพันธ์ขาวสารละ฿หຌขຌอมูลทีไ
ป็นประยชน์กผูຌสูงอายุ ผานทาง Social 
Media Facebook ละวใบเซต์ 
(2.5.1) (ส านักพฒันาสังคม กทม.) 
59. จัดท าสืไอละอกสารทางวิชาการ 
ดຌานผูຌสูงอายุ (10 รงพยาบาล) (2.5.1) 
(ส านักพัฒนาสังคม กทม.) 
60. การผยพรสืไอประชาสัมพันธ์ 
ขຌอมูลขาวสารผูຌสูงอายุ฿นศูนย์ยาวชน  
กรุงทพมหานคร (ศูนย์สรຌางสุขทุกวัย) 
ละศูนย์กีฬา (2.5.1) (ส านักพัฒนาสังคม กทม.) 
61. จัดท าจุลสารผูຌสูงอายุ (ครงการสงสริม
การมีส วนรวมของผูຌ สูงอายุ)  (2 .5 .1)  
(ส านักพัฒนาสังคม กทม.) 
62. การประชาสัมพันธ์ดຌานสิไงวดลຌอมพืไอ
ผูຌสูงอายุ (2.5.1) (ส านักพัฒนาสังคม กทม.) 
63. ครงการพัฒนาอปพลิคชัไนผูຌสูงอายุ
สุขภาพจิตดีกิจกรรมจัดท าสืไอการขຌา฿จ
ละทักษะดิจิทัลส าหรับผูຌสูงอายุ (2.5.2) 
(สดช.) 
64. ครงการคลังทคนลยีสุขภาพจิตละ 
จิตวช (2.5.2) (สดช.) 
65. ครงการพัฒนาละสนบัสนนุระบบ
สารสนทศรงพยาบาล (Hospital 
Information System) (2.5.2) (สดช.) 
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39. ครงการออกบบ฿หຌมีลาดทาง
ชืไ อม ลาดทางทຌ าบริ วณชุมชน  
ลาดทางดินทຌาบริวณสะพาน   
บนถนน฿นขตผังมืองรวม พืไอ
อ านวยความสะดวก฿หຌผูຌสูงอายุ 
(3.4.1.3) (ทช.) 
40. ครงการบริการผูຌสูงอายุ 
ทีไดยสารรถเฟ (3.4.1.3) (ร.ฟ.ท.) 
41. ครงการจดับริการสิไงอ านวย
ความสะดวกส าหรับคนพกิารละ
ผูຌสูงอายุ (3.4.1.3) (กทพ.) 
42. ครงการการออกบบละ
กอสรຌางสถานีตวัรถเฟฟງา อาคาร
ละลานจอดรถ รวมถึงสิไงอ านวย
ความสะดวกตาง โ ฿นครงการ
รถเฟฟງาสวนตอขยาย ละสาย฿หม 
พืไอ฿หຌบริการกผูຌสูงอายุ (3.4.1.3) 
(รฟม.) 
43. ครงการจดับริการอ านวยความ
สะดวกส าหรับผูຌสูงอายุทีไดยสารรถ 
ขสมก. (3.4.1.3) (ขสมก.) 
44. ครงการจดับริการอ านวยความ
สะดวกส าหรับผูຌสูงอายุทีไดยสารรถ
ของ บขส. (3.4.1.3) (บขส.) 
  

ผังชืไอมยงยุทธศาสตร์ชาติ ผนมบท ละผนปฏิบัติการดຌานผูຌสูงอายุ ระยะทีไ 2 

 วิสัยทัศน์ : ผูຌสูงวัยป็นหลักชัยของสังคม 



ซ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผน
ระดับ 

3  

มาตรการ 1 สนบัสนุนละสงสริมการวิจัย ละพัฒนาองคค์วามรูຌ 
ดຌานผูຌสูงอายุส าหรับการก าหนดนยบายละการพัฒนาการบริการหรือ
การด านินการทีไป็นประยชนผ์ูຌสูงอายุ 
มาตรการ 2 ด านนิการ฿หຌมีการติดตามประมินผลการด านนิงานตาม
ผนผูຌสูงอายุหงชาติทีไมมีาตรฐานอยางตอนืไอง 
มาตรการ 3 พัฒนาระบบขຌอมูลทางดຌานผูຌสูงอายุ฿หຌถูกตຌองละทันสมัย 
ดยมีระบบฐานขຌอมูลทีไส าคญัดຌานผูຌสูงอายุทีไงายตอการขຌาถึงละ
สืบคຌน 

ผนปฏิบัติการ
ดຌานผูຌสูงอายุ 

ระยะทีไ 2 
 

ยุทธศาสตร์ 1. การตรียมความ
พรຌอมของประชากร 
พืไอวัยสูงอายุทีไมีคุณภาพ 

ยุทธศาสตร์ 2 การสงสริมละการพัฒนา
ผูຌสูงอายุ  

ยุทธศาสตร์ 3 ระบบคุຌมครองทาง
สังคมส าหรับผูຌสงูอายุ  

ยุทธศาสตร์ 4 การบริหารจดัการพืไอการพฒันางานดຌาน
ผูຌสูงอายุอยางบูรณาการระดับชาต ิละการพฒันา
บุคลากรดຌานผูຌสูงอายุ  

ยุทธศาสตร์ 5. การประมวล พัฒนา ละผยพร องค์ความรูຌ 
ดຌานผูຌสูงอายุ ละการติดตามประมินผลการด านินการตามผนผูຌสูงอายุ
หงชาติ 

ครงการภาย฿ตຌ
ผนปฏิบัติการ
ดຌานผูຌสูงอายุ 

ระยะทีไ 2 
/ หนวยงาน 

มาตรการ 1 หลักประกัน 

ดຌานรายเดຌพืไอวัยสูงอายุ  
มาตรการ 2 การ฿หຌการศกึษา
ละการรียนรูຌตลอดชีวติ  
มาตรการ 3 การปลกูจติส านึก
฿หຌคน฿นสังคมตระหนักถึง
คุณคาละศกัดิศ์รีของผูຌสูงอายุ 

มาตรการ 1 สงสรมิสุขภาพ ปງองกันการจใบปຆวย ละดูล
ตนองบืๅองตຌน 
มาตรการ 2 สงสรมิการรวมกลุมละสรຌางความขຌมขใงของ
องค์กรผูຌสูงอาย ุ
มาตรการ 3 สงสรมิดຌานการท างานละการหารายเดຌของ
ผูຌสูงอาย ุ
มาตรการ 4 สนับสนุนผูຌสูงอายุทีไมีศกัยภาพ 
มาตรการ 5 สงสรมิสนับสนุนสืไอทุกประภท฿หຌมีรายการพืไอ
ผูຌสูงอายุละสนับสนุน฿หຌผูຌสูงอายุเดຌรับความรูຌละสามารถ
ขຌาถึงขาวสารละสืไอ 
มาตรการ 6 สงสรมิละสนับสนุน฿หຌผูຌสูงอายุมีทีไอยูอาศัยละ
สภาพวดลຌอมทีไหมาะสม 

มาตรการ 1 คุຌมครองดຌานรายเดຌ 
มาตรการ 2 หลักประกนั 

ดຌานสุขภาพ 

มาตรการ 3 ดຌานครอบครัว 
ผูຌดูล ละการคุຌมครอง 
มาตรการ 4 ระบบบริการละ
ครือขายการกืๅอหนุน 

มาตรการ 1 การบริหารจัดการพืไอการพัฒนา
งานดຌานผูຌสูงอายุอยางบูรณาการระดับชาติ 

มาตรการ 2 สงสริมละสนบัสนุนการพัฒนา
บุคลากรดຌานผูຌสูงอายุ 
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66. ครงการบงปันมือถือพืไอผูຌสูงอายุละ
ดใกดຌอยอกาสกิจกรรมบงปันมือถือ 

พืไอผูຌสูงอายุ (2.5.3) (สดช.) 
67. ครงการสงสริมสรຌางความรูຌความ
ขຌา฿จดຌานทคนลยีส าหรับผูຌสูงอายุ฿น
ชุมชนมือง (2.5.3) (สสส.) 
68. ครงการปรับสภาพวดลຌอมละสิไง
อ า นวยความสะดวกของผูຌ สู ง อา ยุ฿หຌ
หมาะสมละปลอดภัย (2.6.1) (ผส.) 
69. ครงการนวัตกรรมบຌานอัจฉริยะ 
พืไอผูຌสูงอายุ (2.6.1) (มช. อว.) 
70. ครงการพัฒนากลเกสงสริมนวัตกรรม
สภาพวดลຌอมสังคมสูงวัย (2.6.1) (สสส.+
จฬ.+มธ.+มช.+มมส.+ม.อ.) 
71. ครงการทีไอยูอาศัยส าหรับผูຌสูงอายุ
รายเดຌปานกลาง (ครงการบຌานคหะกตัญญู) 
(2.6.2) (กคช.) 
72. ครงการปรับปรุงทีไอยูอาศัยส าหรับ
ผูຌสูงอายุทีไมีรายเดຌนຌอยละผูຌยากเรຌ (2.6.2) (กคช.) 
73. ครงการสรຌางสุขภาวะองค์รวม฿นผูຌสูง
วัยยุคเทยลนด์ 4.0 ดຌวยวิถีชีวิตละภูมิ
ปัญญาเทย พืไอสุขภาพ (2.1) (อว. มศว.) 
74. ครงการศูนย์ดูลผูຌสูงอายุละคนพิการ
ทศบาลมือง ศิลา อ.มือง จ.ขอนกน 
(2.1) (อว. มข.) 
 
49. 
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45. ครงการจัดบริการอ านวยความ
สะดวกส าหรับผูຌสูงอายุทีไดยสาร  
ดยครืไองบิน (3.4.1.3) (บกท.) 
46. ครงการจัดสิไงอ านวยความสะดวก
ส าหรับผูຌสูงอายุ (3.4.1.3) (ทอท.) 
47. ครงการจัดสิไงอ านวยความสะดวก
ส าหรับผูຌสูงอายุ (3.4.1.3) (ทอท.) 
47. ครงการจัดสิไงอ านวยความสะดวก
ส าหรับผูຌสูงอายุ฿นศูนย์บริการ
สาธารณสุข (3.4.1.3) (ส านักพัฒนา
สังคม กทม.) 
48. ครงการกรุงทพมืองหง
สุขาภิบาลสิไงวดลຌอมทีไดี (3.4.1.3) 
(ส านักพัฒนาสังคม กทม.) 
49. ครงการจัดสิไงอ านวยความสะดวก
ส าหรับผูຌสูงอายุละผูຌพิการ (3.4.1.3) 
(ส านักพัฒนาสังคม กทม.) 
50. ครงการจัดสภาพวดลຌอมทีไ
หมาะสมละสิไงอ านวยความสะดวก
ส าหรับผูຌสูงอายุ฿นสวนสาธารณะ
หลักของ กทม. (3.4.1.3)  
(ส านักพัฒนาสังคม กทม.) 
51. ครงการกอสรຌางสวนจากภูผาสู
มหานทีภาย฿นสวนสมดใจพระนาง
จຌาสิริกิต์ฯ (3.4.1.3) (ส านักพัฒนา
สังคม กทม.) 

ผังชืไอมยงยุทธศาสตร์ชาติ ผนมบท ละผนปฏิบัติการดຌานผูຌสูงอายุ ระยะทีไ 2 

 วิสัยทัศน์ : ผูຌสูงวัยป็นหลักชัยของสังคม 
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ผน
ระดับ 

3  

มาตรการ 1 สนับสนุนละสงสริมการวิจัย ละพัฒนาองค์ความรูຌ 
ดຌานผูຌสูงอายุส าหรับการก าหนดนยบายละการพัฒนาการบริการหรือ 

การด านินการทีไป็นประยชน์ผูຌสูงอายุ 

มาตรการ 2 ด านินการ฿หຌมีการติดตามประมินผลการด านินงานตามผน
ผูຌสูงอายุหงชาติทีไมีมาตรฐานอยางตอนืไอง 

มาตรการ 3 พัฒนาระบบขຌอมูลทางดຌานผูຌสูงอายุ฿หຌถูกตຌองละทันสมัย  
ดยมีระบบฐานขຌอมูลทีไส าคัญดຌานผูຌสูงอายุทีไงายตอการขຌาถึงละสืบคຌน 

ผนปฏิบัติการ
ดຌานผูຌสูงอายุ ระยะ

ทีไ 2 
 

ยุทธศาสตร์ 1. การตรียม
ความพรຌอมของประชากร 
พืไอวัยสูงอายุทีไมีคุณภาพ 

ยุทธศาสตร์ 2 การสงสริมละการพัฒนา
ผูຌสูงอายุ  

ยุทธศาสตร์ 3 ระบบคุຌมครอง
ทางสังคมส าหรับผูຌสูงอายุ  

ยุทธศาสตร์ 4 การบริหารจัดการพืไอการพัฒนา
งานดຌานผูຌสูงอายุอยางบูรณาการระดบัชาติ ละ
การพัฒนาบคุลากรดຌานผูຌสูงอายุ  

ยุทธศาสตร์ 5. การประมวล พัฒนา ละผยพร องคค์วามรูຌ 
ดຌานผูຌสูงอายุ ละการตดิตามประมินผลการด านินการตามผน
ผูຌสูงอายุหงชาต ิ

ครงการภาย฿ตຌ
ผนปฏิบัติการ
ดຌานผูຌสูงอายุ 

ระยะทีไ 2 
/ หนวยงาน 

มาตรการ 1 หลักประกัน 
ดຌานรายเดຌพืไอวัยสูงอายุ  
มาตรการ 2 การ฿หຌการศกึษา
ละการรียนรูຌตลอดชีวิต  
มาตรการ 3 การปลูกจิตส านึก
฿หຌคน฿นสังคมตระหนักถึงคุณคา
ละศักด์ิศรีของผูຌสูงอายุ 

มาตรการ 1 สงสริมสุขภาพ ปງองกนัการจใบปຆวย ละดูลตนอง
บืๅองตຌน 

มาตรการ 2 สงสริมการรวมกลุมละสรຌางความขຌมขใงของ
องค์กรผูຌสูงอาย ุ

มาตรการ 3 สงสริมดຌานการท างานละการหารายเดຌของผูຌสูงอาย ุ

มาตรการ 4 สนบัสนนุผูຌสูงอายทุีไมศีักยภาพ 

มาตรการ 5 สงสริมสนบัสนนุสืไอทกุประภท฿หຌมรีายการพืไอ
ผูຌสูงอายุละสนบัสนนุ฿หຌผูຌสูงอายุเดຌรบัความรูຌละสามารถขຌาถงึ
ขาวสารละสืไอ 

มาตรการ 6 สงสริมละสนบัสนนุ฿หຌผูຌสูงอายุมทีีไอยูอาศัยละ
สภาพวดลຌอมทีไหมาะสม 

มาตรการ 1 คุຌมครองดຌานรายเดຌ 
มาตรการ 2 หลักประกัน 

ดຌานสขุภาพ 

มาตรการ 3 ดຌานครอบครัว ผูຌดูล 
ละการคุຌมครอง 
มาตรการ 4 ระบบบริการละ
ครือขายการกืๅอหนนุ 

มาตรการ 1 การบริหารจัดการพืไอการพัฒนา
งานดຌานผูຌสูงอายุอยางบูรณาการระดับชาติ 
มาตรการ 2 สงสริมละสนบัสนุนการพัฒนา
บุคลากรดຌานผูຌสูงอายุ 

 ครงการ 104 ครงการ  71 ครงการ    ครงการ  ครงการ 
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75. ครงการศูนย์ส งสริมละการพัฒนา
คุณภาพชี วิตผูຌ สู งอายุอยาง ป็นระบบมี
มาตรฐานละครบวงจร (2.1) (ม.มหิดล ) 
76. ครงการการกอสรຌางศูนย์วิทยาการวช
ศาสตร์ผูຌสูงอายุระดับชาติ (2.1) (ม.มหิดล) 
77. ครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูຌสูงอายุ (2.1) 
(ม.มหิดล ) 
78. ครงการการประยุกต์฿ชຌละพัฒนาตอยอด
นวัตกรรมการสงสริมสุขภาพบบองค์รวม 
(Holistic health & Wellness) พืไอยกระดับสุข
ภาวะผูຌสูงอายุ฿นกลุมภาคกลาง (2.1) (ม.มหิดล ) 
79. ครงการนวัตกรรมการดูลสุขภาพ 

ชองปากของผูຌสูงอายุ (2.1) (จฬ. ) 
80. ครงการพัฒนาสิไงประดิษฐ์วัสดุปูพืๅนฉลาด
จากธรรมชาติ พืไอลดรงกระทกส าหรับรองรับ
สังคมผูຌสูงวัย (2.1) (มจ. ) 
81. ครงการพัฒนาตຌนบบระบบฝງาระวัง
ละรายงานผลภาวะหัว฿จตຌนผิดจังหวะ
ส าหรับการ฿หຌบริการชิงรุก฿นสังคมผูຌสูงอายุ 
(2.1) (มจธ.) 
82. ครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูຌสูงอายุติด
ตียง พืไอปງองกันการกิดผลกดทับดຌวย 
Smart M-Pad (2.1) (มทส.) 
80. ครงการพิไมศักยภาพ฿นการพึไงพาตนอง
ของผูຌสูงอายุดຌวยนวัตกรรมทีไท า 

  
49.  

52. ครงการกอสรຌางสวนสาธารณะ
บริวณทางยกตางระดับถนนรวมกลຌา
กับถนนจຌาคุณทหาร (3.4.1.3)  
(ส านักพัฒนาสังคม กทม.) 
53. ครงการปรับปรุงสุขาสาธารณะ
ของส านักงานจัดการมูลฝอยละ 

สิไงปฏิกูลพืไออ านวยความสะดวก
ส าหรับผูຌสูงอายุละผูຌพิการ (3.4.1.3)  
(ส านักพัฒนาสังคม กทม.) 
54. ครงการสงสริมละสนับสนุน฿หຌ
องค์กรปกครองสวนทຌองถิไนด านินการ
จัดท าสิไงอ านวยความสะดวกขัๅนพืๅนฐาน
฿หຌกผูຌสูงอายุ (3.4.1.4) (สถ.) 
55 .  ครงการปรั บปรุ งมาต ร ก า ร 

ดຌานผังมืองพืไอสงสริม฿หຌภาคธุรกิจ
อกชนมีการจั ดสรรพืๅนทีไ รຌอยละ10 
ส าหรับผูຌสูงอายุ (3.4.1.4) (ยผ.) 
56. ครงการปรับปรุงกฎกระทรวงก าหนด
สิไงอ านวยความสะดวก฿นอาคารส าหรับผูຌ
พิการละทุพพลภาพละคนชรา พ.ศ.
2548 (3.4.1.4) (ยผ.) 
57 ครงการบริการสาธารณสขุส าหรับ
ผูຌปຆวยติดบຌานติดตียงทีไมีภาวะพึไงพิง 
฿นชุมชน (3.4.2) (สปสช.) 
 58. ครงการพัฒนาระบบการดูลระยะ
กลาง Intermediate care ฿นผูຌสูงอายุ
ละผูຌทีไมีภาวะพึไงพิง (3.4.2) (กกพ.) 
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59. ครงการสริมสรຌางความ
ขຌมขใงทางสังคมละระบบการดูล
ผูຌสูงอายุสมองสืไอมส าหรับประทศเทย  
(พ.ศ.2562-2565) (3.4.2) (กกพ.) 
60. ครงการองค์กรปกครองสวน
ทຌองถิไนด านินการจัด฿หຌมีอาสาสมัคร
บริบาลทຌองถิไน฿นการดูลผูຌสูงอายุทีไ
มีภาวะพึไงพิง (3.4.2)  (สถ.) 
61. ครงการธนาคารวลาส าหรับ 

การดูลผูຌสูงอายุของประทศเทย
(3.4.2) (ผส.) 
62 .   คร งการพั ฒนา ศั กยภ า พ
อาสาสมัครพัฒนาสังคมละความ
มัไนคงของมนุษย์ ( ชีไยวชาญดຌาน
ผูຌสูงอายุ) (3.4.2) (ผส.) 
63. ครงการระบบการดูลละ
คุຌมครองพิทักษ์สิทธิผูຌสูงอายุ (3.4.2) 
(ผส.) 
64. ครงการสานสริมพลังผูຌสูงอายุ
ละภาคีขับคลืไอนด านินงานกຌาวสู
สังคมผูຌสูงอายุอยางมีคุณภาพ 
(3.4.2) (สส.ท.) 
65. ครงการธนาคารวลา (3.4.2) 
(สสส.) 
 

  

ผน
ระดับ 

3  

มาตรการ 1 สนับสนุนละสงสริมการวิจัย ละพัฒนาองค์ความรูຌ 
ดຌานผูຌสูงอายุส าหรับการก าหนดนยบายละการพัฒนาการบริการหรือ 

การด านินการทีไป็นประยชน์ผูຌสูงอายุ 

มาตรการ 2 ด านินการ฿หຌมีการติดตามประมินผลการด านินงานตามผน
ผูຌสูงอายุหงชาติทีไมีมาตรฐานอยางตอนืไอง 

มาตรการ 3 พัฒนาระบบขຌอมูลทางดຌานผูຌสูงอายุ฿หຌถูกตຌองละทันสมัย  
ดยมีระบบฐานขຌอมูลทีไส าคัญดຌานผูຌสูงอายุทีไงายตอการขຌาถึงละสืบคຌน 

ผนปฏิบัติการ
ดຌานผูຌสูงอายุ 

ระยะทีไ 2 
 

ยุทธศาสตร์ 1. การตรียมความ
พรຌอมของประชากร 
พืไอวัยสูงอายุทีไมีคุณภาพ 

ยุทธศาสตร์ 2 การสงสริมละการพัฒนา
ผูຌสูงอายุ  

ยุทธศาสตร์ 3 ระบบคุຌมครองทาง
สังคมส าหรับผูຌสงูอายุ  

ยุทธศาสตร์ 4 การบริหารจัดการพืไอการพัฒนา
งานดຌานผูຌสูงอายุอยางบูรณาการระดบัชาติ ละ
การพัฒนาบคุลากรดຌานผูຌสูงอายุ  

ยุทธศาสตร์ 5. การประมวล พัฒนา ละผยพร องคค์วามรูຌ 
ดຌานผูຌสูงอายุ ละการตดิตามประมินผลการด านินการตามผน
ผูຌสูงอายุหงชาต ิ

ครงการภาย฿ตຌ
ผนปฏิบัติการ
ดຌานผูຌสูงอายุ 

ระยะทีไ 2 
/ หนวยงาน 

มาตรการ 1 หลักประกัน 

ดຌานรายเดຌพืไอวัยสูงอายุ  
มาตรการ 2 การ฿หຌการศกึษา
ละการรียนรูຌตลอดชีวติ  
มาตรการ 3 การปลกูจติส านึก
฿หຌคน฿นสังคมตระหนักถึง
คุณคาละศกัดิศ์รีของผูຌสูงอายุ 

มาตรการ 1 สงสริมสุขภาพ ปງองกนัการจใบปຆวย ละดูลตนอง
บืๅองตຌน 

มาตรการ 2 สงสริมการรวมกลุมละสรຌางความขຌมขใงขององค์กร
ผูຌสูงอาย ุ

มาตรการ 3 สงสริมดຌานการท างานละการหารายเดຌของผูຌสูงอาย ุ

มาตรการ 4 สนบัสนนุผูຌสูงอายทุีไมศีักยภาพ 

มาตรการ 5 สงสริมสนบัสนนุสืไอทกุประภท฿หຌมรีายการพืไอ
ผูຌสูงอายุละสนบัสนนุ฿หຌผูຌสูงอายุเดຌรบัความรูຌละสามารถขຌาถงึ
ขาวสารละสืไอ 

มาตรการ 6 สงสริมละสนบัสนนุ฿หຌผูຌสูงอายุมทีีไอยูอาศัยละ
สภาพวดลຌอมทีไหมาะสม 

มาตรการ 1 คุຌมครองดຌานรายเดຌ 
มาตรการ 2 หลักประกัน 

ดຌานสขุภาพ 

มาตรการ 3 ดຌานครอบครัว ผูຌดูล 
ละการคุຌมครอง 
มาตรการ 4 ระบบบริการละ
ครือขายการกืๅอหนนุ 

มาตรการ 1 การบริหารจัดการพืไอการพัฒนา
งานดຌานผูຌสูงอายุอยางบูรณาการระดับชาติ 
มาตรการ 2 สงสริมละสนบัสนุนการพัฒนา
บุคลากรดຌานผูຌสูงอายุ 

 ครงการ 104 ครงการ  71 ครงการ    ครงการ  ครงการ 

ผังชืไอมยงยุทธศาสตร์ชาติ ผนมบท ละผนปฏิบัติการดຌานผูຌสูงอายุ ระยะทีไ 2 
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83. ครงการพิไมศักยภาพ฿นการพึไงพาตนอง
ของผูຌสูงอายุดຌวยนวัตกรรมจากวัสดุ฿นทຌองถิไน 
(2.1) (มทส.) 
84. ครงการการพัฒนาระบบดิจิทัลพืไอการฝງา
ระวังดຌานสุขภาพละการ฿ชຌยา฿นผูຌสูงวัย (2.1) 
(มข.) 
85. ครงการสรຌางสุขภาวะทาง฿จพืไอป็นผูຌสูง
วัยทีไมีคุณคาละความสุข (สนับสนุน฿หຌชมรม
ผูຌสู งอายุจัดกิจกรรมสรຌางสุข 5 มิ ติ) (2.2) 
(สบส.) 
86. กิจกรรมสงสริมสนับสนุนการสงสริม
สุขภาพ฿นชมรมผูຌสูงอายุคุณภาพ (2.2) (อน.) 
87. ครงการชมรมผูຌสูงอายุ฿นครือขาย
ประมาณ 30% ของจ านวนชมรมผูຌสูงอายุทัไว
ประทศจัดกิจกรรม฿หຌกับสมาชิกอยางนຌอย 1 ครัๅง 
ทุก 3 ดือน หรือ 4 ครัๅงตอป (2.2) (สส.ท.) 
88. ครงการจัดประชุม฿หຌความรูຌกสมาชิก
ชมรมผูຌสูงอายุ฿นครือขายอยางนຌอย 1 ครัๅง 
(2.2) (สส.ท.) 
89. ครงการพัฒนาครือขายพืไอสงสริม 

การมีสวนรวมทางสังคมของผูຌสูงอายุ (2.2) 
(ผส.+พมจ.+องค์กรครือขายทีไกีไยวขຌอง+สส.ท) 
90. ครงการจัดสวัสดิการละสงคราะห์
ผูຌสูงอายุ (2.2) (ส านักพัฒนาสังคม กทม.) 
88. ครงการศูนย์บริการผูຌสูงอายุดินดง (2.2) 
(ส านักพัฒนาสังคม กทม.) 
  
49.  
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66. ครงการพัฒนาตຌนบบการ
ปງองกัน คุຌมครอง ฝງาระวังการ
ทอดทิๅงละทารุณกรรมผูຌสูงอายุ 
ดยการมีสวนรวมของชมรม
ผูຌสูงอายุ ครอบครัว ละชุมชน
(3.4.2) (สสส.+มธ) 
67. ครงการพัฒนาระบบการดูล
ผูຌสูงอายุระยะยาว (Long  Term 
Care) ฿นชุมชนป 2563 (3.4.2) 
(สธ.)  
68. ครงการพัฒนาระบบการดูล
ผูຌสูงอายุ฿นชุมชนบบเรຌรอยตอ  
(3.4.2) (สธ.)  
69. ครงการปรับปรุงผนทีไกีไยวขຌอง
ดຌานการปງองกันละบรรทา 
สาธารณภัย (3.4.5) (ปภ.) 
70. ครงการสริมสรຌางศักยภาพ
ชุมชนดຌานการปງองกันละบรรทา
สาธารณภัย ประจ าปงบประมาณ 
พ.ศ.2563(3.4.5) (ปภ.) 
71. ครงการจดับริการสุขภาพ
ผูຌสูงอายุ฿นสถานบริการสุขภาพ 
บบบูรณาการ (Seamless 
health care) (3.4.7) (กกพ.) 
 

  

ผน
ระดับ 

3  

มาตรการ 1 สนับสนุนละสงสริมการวิจัย ละพัฒนาองค์ความรูຌ 
ดຌานผูຌสูงอายุส าหรับการก าหนดนยบายละการพัฒนาการบริการหรือ 

การด านินการทีไป็นประยชน์ผูຌสูงอายุ 

มาตรการ 2 ด านินการ฿หຌมีการติดตามประมินผลการด านินงานตามผน
ผูຌสูงอายุหงชาติทีไมีมาตรฐานอยางตอนืไอง 

มาตรการ 3 พัฒนาระบบขຌอมูลทางดຌานผูຌสูงอายุ฿หຌถูกตຌองละทันสมัย  
ดยมีระบบฐานขຌอมูลทีไส าคัญดຌานผูຌสูงอายุทีไงายตอการขຌาถึงละสืบคຌน 

ผนปฏิบัติการ
ดຌานผูຌสูงอายุ 

ระยะทีไ 2 
 

ยุทธศาสตร์ 1. การตรียม
ความพรຌอมของประชากร 
พืไอวัยสูงอายุทีไมีคุณภาพ 

ยุทธศาสตร์ 2 การสงสริมละการพัฒนา
ผูຌสูงอายุ  

ยุทธศาสตร์ 3 ระบบคุຌมครองทาง
สังคมส าหรับผูຌสงูอายุ  

ยุทธศาสตร์ 4 การบริหารจัดการพืไอการพัฒนา
งานดຌานผูຌสูงอายุอยางบูรณาการระดบัชาติ ละ
การพัฒนาบคุลากรดຌานผูຌสูงอายุ  

ยุทธศาสตร์ 5. การประมวล พัฒนา ละผยพร องคค์วามรูຌ 
ดຌานผูຌสูงอายุ ละการตดิตามประมินผลการด านินการตามผน
ผูຌสูงอายุหงชาต ิ

ครงการภาย฿ตຌ
ผนปฏิบัติการ
ดຌานผูຌสูงอายุ 

ระยะทีไ 2 
/ หนวยงาน 

มาตรการ 1 หลักประกัน 

ดຌานรายเดຌพืไอวัยสูงอายุ  
มาตรการ 2 การ฿หຌการศกึษาละ
การรียนรูຌตลอดชีวิต  
มาตรการ 3 การปลูกจิตส านึก฿หຌ
คน฿นสังคมตระหนักถึงคุณคาละ
ศักด์ิศรีของผูຌสูงอายุ 

มาตรการ 1 สงสริมสุขภาพ ปງองกนัการจใบปຆวย ละดูลตนอง
บืๅองตຌน 

มาตรการ 2 สงสริมการรวมกลุมละสรຌางความขຌมขใงของ
องค์กรผูຌสูงอาย ุ

มาตรการ 3 สงสริมดຌานการท างานละการหารายเดຌของผูຌสูงอาย ุ

มาตรการ 4 สนบัสนนุผูຌสูงอายทุีไมศีักยภาพ 

มาตรการ 5 สงสริมสนบัสนนุสืไอทกุประภท฿หຌมรีายการพืไอ
ผูຌสูงอายุละสนบัสนนุ฿หຌผูຌสูงอายุเดຌรบัความรูຌละสามารถขຌาถงึ
ขาวสารละสืไอ 

มาตรการ 6 สงสริมละสนบัสนนุ฿หຌผูຌสูงอายุมทีีไอยูอาศัยละ
สภาพวดลຌอมทีไหมาะสม 

มาตรการ 1 คุຌมครองดຌานรายเดຌ 
มาตรการ 2 หลักประกัน 

ดຌานสขุภาพ 

มาตรการ 3 ดຌานครอบครัว ผูຌดูล 
ละการคุຌมครอง 
มาตรการ 4 ระบบบริการละ
ครือขายการกืๅอหนนุ 

มาตรการ 1 การบริหารจัดการพืไอการพัฒนา
งานดຌานผูຌสูงอายุอยางบูรณาการระดับชาติ 

มาตรการ 2 สงสริมละสนบัสนุนการพัฒนา
บุคลากรดຌานผูຌสูงอายุ 

 ครงการ 104 ครงการ  71 ครงการ   ครงการ  ครงการ 

ผังชืไอมยงยุทธศาสตร์ชาติ ผนมบท ละผนปฏิบัติการดຌานผูຌสูงอายุ ระยะทีไ 2 

 วิสัยทัศน์ : ผูຌสูงวัยป็นหลักชัยของสังคม 

91. ครงการศูนย์บริการผูຌสูงอายุดินดง (2.2) 
(ส านักพัฒนาสังคม กทม.) 
92. ครงการสถานสงคราะห์คนชราบຌาน 
บางค 2 (2.2) (ส านักพัฒนาสังคม กทม.) 
93. ครงการพัฒนาศักยภาพชมรม 

ผูຌสูงอายุของส านักอนามัย (2.2)  
(ส านักพัฒนาสังคม กทม.) 
94. ครงการประกวดสุขภาพผูຌสงูอายุ  
(10 รงพยาบาล) (2.2) (ส านักพัฒนาสังคม 
กทม.) 
95. ครงการศกึษาดูงานของสมาชิก 

ชมรมผูຌสูงอายุ (10 รงพยาบาล) (2.2) 
(ส านักพัฒนาสังคม กทม.) 
96. ครงการสงสริมสุขภาพดຌวยกีฬา 

(10 รงพยาบาล) (2.2) (ส านักพัฒนาสังคม 
กทม.) 
97. ครงการจิตอาสาสมัครชมรม 

ผูຌ สู งอา ยุของรงพยาบาลสั งกัดส านัก
การพทย์ (10 รงพยาบาล) (2.2) ส านัก
พัฒนาสังคม กทม.) 
98. ครงการรงรียนผูຌสูงอายุ (2.2) 
(มธ.อว.) 
99. ครงการจัดการความรูຌละการฝຄกอบรม
พืไอพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูຌสูงอายุ (2.3) 
(วชช.) 
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ผน
ระดับ 

3  

มาตรการ 1 สนับสนุนละสงสริมการวิจัย ละพัฒนาองค์ความรูຌ 
ดຌานผูຌสูงอายุส าหรับการก าหนดนยบายละการพัฒนาการบริการหรือ 

การด านินการทีไป็นประยชน์ผูຌสูงอายุ 

มาตรการ 2 ด านินการ฿หຌมีการติดตามประมินผลการด านินงานตามผน
ผูຌสูงอายุหงชาติทีไมีมาตรฐานอยางตอนืไอง 

มาตรการ 3 พัฒนาระบบขຌอมูลทางดຌานผูຌสูงอายุ฿หຌถูกตຌองละทันสมัย  
ดยมีระบบฐานขຌอมูลทีไส าคัญดຌานผูຌสูงอายุทีไงายตอการขຌาถึงละสืบคຌน 

ผนปฏิบัติการ
ดຌานผูຌสูงอายุ 

ระยะทีไ 2 
 

ยุทธศาสตร์ 1. การตรียมความ
พรຌอมของประชากร 
พืไอวัยสูงอายุทีไมีคุณภาพ 

ยุทธศาสตร์ 2 การสงสริมละการพัฒนา
ผูຌสูงอายุ  

ยุทธศาสตร์ 3 ระบบคุຌมครองทาง
สังคมส าหรับผูຌสงูอายุ  

ยุทธศาสตร์ 4 การบริหารจัดการพืไอการพัฒนางาน
ดຌานผูຌสูงอายุอยางบูรณาการระดับชาติ ละการ
พัฒนาบุคลากรดຌานผูຌสูงอายุ  

ยุทธศาสตร์ 5. การประมวล พัฒนา ละผยพร องคค์วามรูຌ 
ดຌานผูຌสูงอายุ ละการตดิตามประมินผลการด านินการตามผน
ผูຌสูงอายุหงชาต ิ

ครงการภาย฿ตຌ
ผนปฏิบัติการ
ดຌานผูຌสูงอายุ 

ระยะทีไ 2 
/ หนวยงาน 

มาตรการ 1 หลักประกัน 

ดຌานรายเดຌพืไอวัยสูงอายุ  
มาตรการ 2 การ฿หຌการศกึษา
ละการรียนรูຌตลอดชีวติ  
มาตรการ 3 การปลกูจติส านึก
฿หຌคน฿นสังคมตระหนักถึง
คุณคาละศกัดิศ์รีของผูຌสูงอายุ 

มาตรการ 1 สงสริมสุขภาพ ปງองกนัการจใบปຆวย ละดูลตนอง
บืๅองตຌน 

มาตรการ 2 สงสริมการรวมกลุมละสรຌางความขຌมขใงของ
องค์กรผูຌสูงอาย ุ

มาตรการ 3 สงสริมดຌานการท างานละการหารายเดຌของผูຌสูงอาย ุ

มาตรการ 4 สนบัสนนุผูຌสูงอายทุีไมศีักยภาพ 

มาตรการ 5 สงสริมสนบัสนนุสืไอทกุประภท฿หຌมรีายการพืไอ
ผูຌสูงอายุละสนบัสนนุ฿หຌผูຌสูงอายุเดຌรบัความรูຌละสามารถขຌาถงึ
ขาวสารละสืไอ 

มาตรการ 6 สงสริมละสนบัสนนุ฿หຌผูຌสูงอายุมทีีไอยูอาศัยละ
สภาพวดลຌอมทีไหมาะสม 

มาตรการ 1 คุຌมครองดຌานรายเดຌ 
มาตรการ 2 หลักประกนั 

ดຌานสุขภาพ 

มาตรการ 3 ดຌานครอบครัว 
ผูຌดูล ละการคุຌมครอง 
มาตรการ 4 ระบบบริการละ
ครือขายการกืๅอหนุน 

มาตรการ 1 การบริหารจัดการพืไอการพัฒนา
งานดຌานผูຌสูงอายุอยางบูรณาการระดับชาติ 
มาตรการ 2 สงสริมละสนบัสนุนการพัฒนา
บุคลากรดຌานผูຌสูงอายุ 

 ครงการ 104 ครงการ   ครงการ    ครงการ ครงการ 

ผังชืไอมยงยุทธศาสตร์ชาติ ผนมบท ละผนปฏิบัติการดຌานผูຌสูงอายุ ระยะทีไ 2 

 วิสัยทัศน์ : ผูຌสูงวัยป็นหลักชัยของสังคม 

100. ครงการสงสริมความรวมมือครือขาย
พืไอการพัฒนาศักยภาพผูຌสูงอายุ (2.3) (ผส.) 
101. กิจกรรมส ารวจผูຌสูงอายุทีไมีความ 

พรຌอมดຌานสุขภาพ พรຌอมท างานละ 

ตຌองการท างานตเมมีงานท า (2.3)  
(ส านักพัฒนาสังคม กทม.) 
102. ครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตละ
ความสขุของผูຌสูงอายุกรุงทพมหานคร 
(2.5) (ส านักพัฒนาสังคม กทม.) 
103. ครงการกรุงทพฯ สังคมหงความ
รอบรูຌดຌานสุขภาพ (2.5) (ส านักพัฒนาสังคม 
กทม.) 
104. ครงการการประชาสัมพันธด์ຌาน
สิไงวดลຌอมพืไอพัฒนาคุณภาพชีวิต (2.5) 
(ส านักพัฒนาสังคม กทม.) 
 

49.  


