
 
ผส. ปรับสภาพแวดลอ้มและ ท่ีอยูอ่าศยัให้
เหมาะสมและปลอดภยัส าหรับผูสู้งอาย ุ 
จ  านวน 1,400 หลงั ขณะน้ี ด าเนินการแลว้  
จ  านวน 515 หลงั 

การเตรียมความพร้อมรองรับสังคมผู้สูงอายุ 

   การเสริมสร้างและขยายระบบการดูแลผูสู้งอาย ุ  
        การเฝ้าระวงั และเตือนภยัทางสังคมผา่นการมีส่วนร่วม      

ของชุมชนในระดบัพื้นท่ี 1,030  แห่ง 
1 

   การยกระดบัการบริหารจดัการศูนยพ์ฒันาการ 
   จดัสวสัดิการสังคมผูสู้งอาย ุ(ศพส.) 12 แห่ง เพื่อ 

    น าไปสู่การเป็นหน่วยงานตน้แบบ และพฒันาการเช่ือมโยง
บริการทางสังคมสู่ชุมชนอยา่งเป็นระบบ 

   ส่งเสริมดา้นอาชีพและการมีงานท าของผูสู้งอาย ุโดย  
   ให้บริการเงินทุนประกอบอาชีพแก่ผูสู้งอาย ุ2,600 คน 

   การส่งเสริมและขยายโอกาสแก่ผูสู้งอายท่ีุมีศกัยภาพ  
ผา่นการปรับปรุงทะเบียนภูมิปัญญาผูสู้งอาย ุ15,000 คน 
ผูสู้งอาย ุจ  านวน 3,000 คน มีส่วนร่วมในการพฒันาสังคม 

      ประสานความร่วมมือกบัส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง  
      ในการเตรียมความพร้อมเขา้สู่สงัคมผูสู้งอายุ

ผา่นกลไกคณะกรรมการผูสู้งอายแุห่งชาติ 
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การพฒันาที่อยู่อาศัยส าหรับ 
ผู้มีรายได้น้อย คนพกิาร และผู้สูงอายุ 

ขยายผลระบบการดูแลระยะยาวส าหรับผูสู้งอาย ุ(บา้นกลางผูสู้งอาย)ุ แลว้ 250 พ้ืนท่ี 

สร้างกลไกการให้ช่วยเหลือและป้องกนัปัญหาทางสงัคมของผูสู้งอาย ุจ  านวน 4 รุ่น 588 คน   

ส่งเสริมการน ามาตรฐานบา้นพกัท่ีเหมาะสมแก่ผูสู้งอายสูุ่การปฏิบติั 

ผส. ปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม ความสะอาดของ ศพส. 12 แห่ง ให้มีความสะดวกสบายแก่ผูเ้ขา้รับบริการ  

พฒันาทกัษะบุคลากร  เช่น  งานสารบญั  การพสัดุ  การดูแลผูสู้งอายใุนภาวะสมองเส่ือม 

เช่ือมโยงการบริการกบัชุมชนในพ้ืนท่ี เช่น การช่วยเหลือผูสู้งอายใุนภาวะยากล าบาก  และส่งเสริมอาชีพ  

 ยกระดบัคุณภาพการบริการของ ศพส. ซ่ึง ขณะน้ี ไดใ้ห้บริการแก่ผูสู้งอาย ุจ านวน 2 ,156 คน 

ผส. ให้บริการกูย้มืเงินประกอบอาชีพโดยไม่คิดดอกเบ้ียแก่ผูสู้งอาย ุ
จ  านวน 3,830 คน เป็นเงิน 110,210,125 บาท 

ผส. ไดป้รับปรุงทะเบียนภูมิปัญญาผูสู้งอาย ุ15,000 คน 
และ ส่งเสริมให้ผูสู้งอาย ุ 441 คน ร่วมจดักิจกรรมผูสู้งวยั
สัญจรสอนภูมิปัญญาให้แก่ประชาชนผูส้นใจ 1,475 คน 

ผส. เร่งขบัเคล่ือนงานตามมติ กผส. ให้เป็น
รูปธรรม ไดแ้ก่  การขยายอายเุกษียณ จาก      
60 ปี  เป็น 65 ปี  การส่งเสริมและขยายโอกาส
ดา้นอาชีพและการท างานผูสู้งอาย ุ และ           
การปรับนิยามผูสู้งอาย ุ

กรมกจิการผู้สูงอายุ 
Department of Older Persons (DOP) นโยบายเร่งด่วน 

ปฏิรูปและพฒันา นโยบายตามพนัธกจิ (การพฒันาคุณภาพชีวติผู้สูงอายุ) 

• ศูนยเ์รียนรู้และ
ฝึกอบรมดา้นผูสู้งอาย ุ 
อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 
โดยพฒันาระบบ
บริหารจดัการ ขณะน้ี
ไดจ้ดัอบรมการดูแล
ช่วยเหลือผูสู้งอายใุน
ภาวะพ่ึงพิงแก่ อปท. 
160 คน และให้บริการ
สถานท่ีฝึกอบรมแก่
หน่วยงานภายนอก       
8 หน่วยงาน  763 คน       
• พฒันาคุณภาพการ
บริหารจดัการศูนย ์
ศพส. ทั้ง 12 แห่ง  

พฒันาระบบและ
กระบวนการท างาน 

 

• พฒันาทกัษะการ
ปฏิบติังานการคลงั 
สารบญั พสัดุแก่
เจา้หนา้ท่ี  36 คน                
• การดูแลผูสู้งอายใุน
ภาวะสมองเส่ือม                        
• เสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมแก่เจา้หนา้ท่ี 
200 คน 

  

 

 

 

พฒันาบุคลากร 

• ท า MOU เพื่อจดั
สวสัดิการสินเช่ือแก่
เจา้หนา้ท่ีร่วมกบั
ธนาคารกรุงไทย 
และธนาคารอาคาร
สงเคราะห์                     
• บริการตรวจ
สุขภาพประจ าปี            
• จดัโครงการสัจจะ
ออมทรัพยท่ี์  ศพส.
บางแค            

พฒันาการจดัสวสัดิการแก่
เจ้าหน้าที่ 

• พฒันาฐานขอ้มูล
ผูสู้งอายใุน ศพส.      
12 แห่ง 

• พฒันาฐานขอ้มูล
ทะเบียนคลงัปัญญา
ผูสู้งอาย ุ

 

พฒันาระบบ  IT 

1. การเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ         
     ผส.  จัดอบรมเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณ  จัดท าและ
เผยแพร่ส่ือประชาสัมพนัธ์ และเตรียมจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ 
ประจ าปี 2559 

2. สนับสนุนและพฒันาความเข้มแข็งการด าเนินงานศูนย์พฒันา
คุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ  878 แห่ง และสนับสนุน
โครงการของชมรม องค์การ  165  โครงการ   
    ผส. สนับสนุนงบประมาณ  องค์ความรู้  และส่งเสริมการจัด
กิจกรรม 878 ศูนย์ สนับสนุนโครงการ 45  เป็นเงิน 6,079,991 บ. 

3. พฒันาระบบการคุ้มครองทางสังคมส าหรับผู้สูงอายุ   
• สงเคราะห์ผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะยากล าบาก  8,510 คน  (จาก 10,962 )                              
• ช่วยเหลือค่าจดัการศพผู้สูงอายุตามประเพณี  13,608 คน (จาก 23,000 ) 

4. ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับงานผู้สูงอายุ  1 เร่ือง  เพือ่ติดตามประเมินผล
แผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับท่ี 2 (2545-2564)  ระยะที่ 3   
(2555 – 2559) 

ผลการด าเนินงานตามนโยบาย 8 -5  -11 ปี 2559  

ขอ้มูล ณ  วนัท่ี 21 มี.ค.59 


