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กรมกิจการผู้สูงอายุ
นโยบายเร่ งด่ วน

Department of Older Persons (DOP)
ข้อมูล ณ วันที่ 21 มี.ค.59

การเตรียมความพร้ อมรองรับสังคมผู้สูงอายุ

ขยายผลระบบการดูแลระยะยาวสาหรับผูส้ ูงอายุ (บ้านกลางผูส้ ูงอายุ) แล้ว 250 พื้นที่

1

การเสริ มสร้างและขยายระบบการดูแลผูส้ ู งอายุ
การเฝ้ าระวัง และเตือนภัยทางสังคมผ่านการมีส่วนร่ วม
ของชุมชนในระดับพื้นที่ 1,030 แห่ ง

สร้างกลไกการให้ช่วยเหลือและป้ องกันปั ญหาทางสังคมของผูส้ ู งอายุ จานวน 4 รุ่ น 588 คน
ส่งเสริ มการนามาตรฐานบ้านพักที่เหมาะสมแก่ผสู ้ ู งอายุสู่การปฏิบตั ิ

2

การยกระดับการบริ หารจัดการศูนย์พฒั นาการ
จัดสวัสดิการสังคมผูส้ ู งอายุ (ศพส.) 12 แห่ ง เพื่อ
นาไปสู่ การเป็ นหน่วยงานต้นแบบ และพัฒนาการเชื่อมโยง
บริ การทางสังคมสู่ ชุมชนอย่างเป็ นระบบ

ผส. ปรับปรุ งสภาพแวดล้อม ความสะอาดของ ศพส. 12 แห่ง ให้มีความสะดวกสบายแก่ผเู้ ข้ารับบริ การ

พัฒนาทักษะบุคลากร เช่น งานสารบัญ การพัสดุ การดูแลผูส้ ู งอายุในภาวะสมองเสื่ อม
เชื่อมโยงการบริ การกับชุมชนในพื้นที่ เช่น การช่วยเหลือผูส้ ูงอายุในภาวะยากลาบาก และส่งเสริ มอาชีพ
ยกระดับคุณภาพการบริ การของ ศพส. ซึ่ ง ขณะนี้ ได้ให้บริ การแก่ผสู้ ูงอายุ จานวน 2 ,156 คน

3
การพัฒนาที่อยู่อาศัยสาหรับ
ผู้มีรายได้น้อย คนพิการ และผู้สูงอายุ

ส่ งเสริ มด้านอาชีพและการมีงานทาของผูส้ ู งอายุ โดย
ให้บริ การเงินทุนประกอบอาชีพแก่ผสู ้ ู งอายุ 2,600 คน

4

การส่ งเสริ มและขยายโอกาสแก่ผสู ้ ู งอายุที่มีศกั ยภาพ
ผ่านการปรับปรุ งทะเบียนภูมิปัญญาผูส้ ู งอายุ 15,000 คน
ผูส้ ู งอายุ จานวน 3,000 คน มีส่วนร่ วมในการพัฒนาสังคม

5

ผส. ปรับสภาพแวดล้อมและ ที่อยูอ่ าศัยให้
เหมาะสมและปลอดภัยสาหรับผูส้ ูงอายุ
จานวน 1,400 หลัง ขณะนี้ ดาเนินการแล้ว
จานวน 515 หลัง

ประสานความร่ วมมือกับส่ วนที่เกี่ยวข้อง
ในการเตรี ยมความพร้อมเข้าสู่ สงั คมผูส้ ู งอายุ
ผ่านกลไกคณะกรรมการผูส้ ู งอายุแห่งชาติ

พัฒนาระบบ IT

• พัฒนาฐานข้อมูล
ผูส้ ู งอายุใน ศพส.
12 แห่ ง
• พัฒนาฐานข้อมูล
ทะเบียนคลังปัญญา
ผูส้ ู งอายุ

• ทา MOU เพื่อจัด
สวัสดิการสิ นเชื่อแก่
เจ้าหน้าที่ร่วมกับ
ธนาคารกรุ งไทย
และธนาคารอาคาร
สงเคราะห์
• บริ การตรวจ
สุ ขภาพประจาปี
• จัดโครงการสัจจะ
ออมทรัพย์ที่ ศพส.
บางแค

พัฒนาบุคลากร
• พัฒนาทักษะการ
ปฏิบตั ิงานการคลัง
สารบัญ พัสดุแก่
เจ้าหน้าที่ 36 คน
• การดูแลผูส้ ูงอายุใน
ภาวะสมองเสื่ อม
• เสริ มสร้างคุณธรรม
จริ ยธรรมแก่เจ้าหน้าที่
200 คน

ผส. ได้ปรับปรุ งทะเบียนภูมิปัญญาผูส้ ู งอายุ 15,000 คน
และ ส่ งเสริ มให้ผสู ้ ู งอายุ 441 คน ร่ วมจัดกิจกรรมผูส้ ู งวัย
สัญจรสอนภูมิปัญญาให้แก่ประชาชนผูส้ นใจ 1,475 คน
ผส. เร่ งขับเคลื่อนงานตามมติ กผส. ให้เป็ น
รู ปธรรม ได้แก่ การขยายอายุเกษียณ จาก
60 ปี เป็ น 65 ปี การส่ งเสริ มและขยายโอกาส
ด้านอาชีพและการทางานผูส้ ู งอายุ และ
การปรับนิยามผูส้ ู งอายุ

นโยบายตามพันธกิจ (การพัฒนาคุณภาพชีวติ ผู้สูงอายุ)

ปฏิรูปและพัฒนา

พัฒนาการจัดสวัสดิการแก่
เจ้าหน้ าที่

ผส. ให้บริ การกูย้ มื เงินประกอบอาชีพโดยไม่คิดดอกเบี้ยแก่ผสู ้ ู งอายุ
จานวน 3,830 คน เป็ นเงิน 110,210,125 บาท

พัฒนาระบบและ
กระบวนการทางาน
• ศูนย์เรี ยนรู้และ
ฝึ กอบรมด้านผูส้ ูงอายุ
อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
โดยพัฒนาระบบ
บริ หารจัดการ ขณะนี้
ได้จดั อบรมการดูแล
ช่วยเหลือผูส้ ูงอายุใน
ภาวะพึ่งพิงแก่ อปท.
160 คน และให้บริ การ
สถานที่ฝึกอบรมแก่
หน่วยงานภายนอก
8 หน่วยงาน 763 คน
• พัฒนาคุณภาพการ
บริ หารจัดการศูนย์
ศพส. ทั้ง 12 แห่ง

1. การเตรียมความพร้ อมเข้ าสู่ วัยผู้สูงอายุอย่ างมีคุณภาพ
ผส. จัดอบรมเตรียมความพร้ อมก่ อนเกษียณ จัดทาและ
เผยแพร่ สื่อประชาสั มพันธ์ และเตรียมจัดงานวันผู้สูงอายุแห่ งชาติ
ประจาปี 2559
2. สนับสนุนและพัฒนาความเข้ มแข็งการดาเนินงานศู นย์ พฒ
ั นา
คุณภาพชีวิตและส่ งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ 878 แห่ ง และสนับสนุน
โครงการของชมรม องค์ การ 165 โครงการ
ผส. สนับสนุนงบประมาณ องค์ ความรู้ และส่ งเสริมการจัด
กิจกรรม 878 ศู นย์ สนับสนุนโครงการ 45 เป็ นเงิน 6,079,991 บ.
3. พัฒนาระบบการคุ้มครองทางสั งคมสาหรับผู้สูงอายุ
• สงเคราะห์ ผ้สู ู งอายุที่อยู่ในภาวะยากลาบาก 8,510 คน (จาก 10,962 )
• ช่ วยเหลือค่าจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี 13,608 คน (จาก 23,000 )

4. ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับงานผู้สูงอายุ 1 เรื่อง เพือ่ ติดตามประเมินผล
แผนผู้สูงอายุแห่ งชาติ ฉบับที่ 2 (2545-2564) ระยะที่ 3
(2555 – 2559)

