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การเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัย
เพื่อสร้างความเข้าใจและเตรียมพร้อมสาหรับสังคมสูงวัยสาหรับประชากรแต่ละช่วงวัย
และแนวทางการดาเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
การดูแลสุขภาพ

การดูแลสุขภาพ
การวางแผนชีวิตครอบครัว
การออม

การเรียนรู้ต่าง ๆ
ทัศนคติต่อ
ผู้สูงอายุ
วัยเรียน
5 – 14 ปี

วางแผนการใช้เงิน
วัยรุ่น
15 – 21 ปี

อาชีพเสริม

การวางแผนเกษียณ
ดูแลสุขภาพ
การออม

การออม

กิจกรรมสังคม

บานาญพื้นฐาน
การออม

การมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลผู้สูงอายุ
วัยทางาน
26 – 50 ปี

ก่อนสูงวัย
51-59 ปี

ผู้สูงอายุ
≥ 60 ปี 2

แผน มาตรการ นโยบาย และกลไกการขับเคลื่อนที่สาคัญ
ด้านแผนยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 -2579)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 -2564)
พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 กลไกขับเคลือ่ น “คณะกรรมการผูส้ ง
อายุแห่งชาติ”
แผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2545 – 2564) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1
พ.ศ. 2552
มติ ครม. 8 พ.ย.2559 มีมาตรการเร่งด่วน 4 ประการ
การจ้างงานผู้สูงอายุ
ทีพ่ ักอาศัยสาหรับผู้สูงอายุ

สินเชื่อที่อยู่อาศัยสาหรับผู้สูงอายุ
การบูรณาการระบบบาเหน็จบานาญ

ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตในระดับพืน้ ที่ และชุมชน
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ 12 ศูนย์
ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ศพอส. 878 แห่ง
ศูนย์ต้นแบบ ประชารัฐฯ 1 แห่ง จังหวัดนครพนม
โรงเรียนผู้สูงอายุ
อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ (อผส.) 81,833 คน
ชมรมผู้สูงอายุ 27,000 ชมรม

ด้านงบประมาณในการดูแลผู้สูงอายุ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
งบบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ
กองทุนผู้สูงอายุ

ด้านการบูรณาการงานผู้สูงอายุ
การบูรณาการความร่วมมือการพัฒนาคนตลอดช่วงวัย
ใน 4 กระทรวง (พม., สธ.,ศธ.,มท.)
บันทึกความร่วมมือการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
(MOU 17 หน่วยงาน) ขับเคลื่อนงาน 4 มิติ ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ
สังคม สุขภาพ สภาพแวดล้อมและบริการสาธารณะ

บทบาทหน้าที่ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในงานด้านผู้สูงอายุ
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

ส่วนกลาง

กรมกิจการผู้สูงอายุ

สนับสนุนและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและองค์กรเครือข่าย การจัดสวัสดิการ การคุ้มครองพิทักษ์สิทธิ
ผู้สูงอายุ การพัฒนารูปแบบงานด้านผู้สูงอายุ ทั้งในสถาบัน/ในชุมชน การเตรียมความพร้อมให้ตรงตาม
ความต้องการและสอดคล้องกับสภาพการณ์

สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.)

ระดับภูมิภาค

1) ดาเนินงานดูแลผู้สูงอายุกลุ่มพึ่งพิง
2) สนับสนุนองค์ความรู้และงบประมาณบางส่วนในการปรับปรุงที่พักอาศัยสาหรับผู้สูงอายุและสถานที่สาธารณะในชุมชน
3) สนับสนุนการดาเนินงานของศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.)
4) สนับสนุนการสร้างเสริมความเข้มแข็งและพัฒนาศักยภาพของชมรมผู้สูงอายุ
5) ประสานความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆ
6) สนับสนุนการดาเนินงานของชมรมผู้สูงอายุ โดยการสนับสนุนผ่านกองทุนผู้สูงอายุ

การดาเนินงานใน
4 มิติ

มิติด้านเศรษฐกิจ

มิติด้านสังคม

มิติด้านสุขภาพ

มิติด้านสภาพแวดล้อมและบริการสาธารณะ

การส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ ของ กระทรวง พม

แผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2545 – 2564)
1. ด้านการเตรียมความพร้อมของประชากรเพื่อ
วัยสูงอายุที่มีคุณภาพ
2. ด้านการส่งเสริมผูส้ ูงอายุ
3. ด้านระบบคุ้มครองทางสังคมสาหรับผูส้ ูงอายุ
4. ด้านการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนางานด้าน
ผู้สงู อายุระดับชาติและการพัฒนาบุคลากรด้าน
ผู้สงู อายุ
5. ด้านการประมวลและพัฒนาองค์ความรู้ด้าน
ผู้สงู อายุและการติดตามประเมินผลการ
ดาเนินการ ตามแผนผูส้ ูงอายุแห่งชาติ

ส่งเสริมความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน ดูแลตนเองเบื้องต้น
ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันและสร้างความเข้มแข็งขององค์กรผู้สูงอายุ
ส่งเสริมด้านการทางานและการหารายได้ของผู้สูงอายุ
สนับสนุนผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ
ส่งเสริม สนับสนุนสื่อทุกประเภทให้มีรายการเพื่อผู้สูงอายุสนับสนุนให้ผู้สูงอายุได้รับความรู้ สามารถเข้าถึงข่าวสารและสื่อ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้สูงอายุมีที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและปลอดภัย

คลังปัญญาผู้สูงอายุ

การจ้างงานผู้สูงอายุ

ขึ้นทะเบียนภูมปิ ัญญา
ด้านภูมิปัญญา จานวน

ด้าน

ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา
ส่งเสริมการมีงานทาในกลุ่มผู้สูงอายุ
Matching+ประชารัฐ
กฎหมาย/มาตรการทางภาษี
ปรับทัศนคติเห็นคุณค่าเชื่อมั่นผู้สูงอายุ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนทุกวัยและวางระบบ
รองรับ
คุณภาพชีวิต
ระบบรองรับ
สร้างความตระหนักในการเข้าสู่สังคมสูงวัย

ส่งเสริมให้มกี ารถ่ายทอดภูมิปญ
ั ญา
คาดว่าทางานได้ 6.7 ล้านคน

ผู้สูงอายุที่ถ่ายทอดภูมิปัญญา 2,029 คน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ได้รับประโยชน์ 19,319 คน

ปี 60 จ้างงานได้เพิ่ม 35,371 คน
อาชีพอิสระ 19,076
ภาครัฐ 9,120

ภาคเอกชน 7,175

ส่งเสริมการพัฒนาตนเอง/การเรียนรู้ตลอดชีวิต
โรงเรียนผู้สูงอายุ/ ศพอส.
พัฒนาระบบฐานข้อมูลคลังปัญญาผู้สงู อายุ

