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คํานํา
สถาบันวิจัยและให้คําปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ได้รับมอบหมายจากกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ดําเนิน
โครงการประเมินและติดตามผลการดําเนินงานของกรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) ตามแผนปฏิบัติราชการและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ และแผนบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินและติดตามผลการดําเนินงานของกรมกิจการ
ผู้สูงอายุตามแผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และ
แผนบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ รวมทั้งการให้ข้อเสนอเชิงนโยบายพร้อม
แนวทางในการแก้ไขปรับปรุงการดําเนินงาน และการนําผลประเมินไปใช้ในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ
และแผนการใช้ จ่ า ยงบประมาณ และแผนบู ร ณาการสร้ า งความเสมอภาคเพื่ อ รองรั บ สั ง คมผู้ สู ง อายุ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ 2563 ต่อไป
คณะผู้วิจัยจึงได้จัดทํารายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) ซึ่งมีรายละเอียดประกอบด้วย
ผลการศึกษาจากการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยใช้การประเมินผลซิปโมเดล (CIPP)
วิเคราะห์บริบททางสังคม ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ และผลผลิตที่ส่งผลต่อความสําเร็จในการดําเนินงาน
ตามนโยบายฯ และผลการจั ด เวทีต่ าง ๆ เพื่ อนํ า เสนอให้ ก รมกิจ การผู้สู งอายุ ไ ด้ พิ จ ารณาก่อ นดํ า เนิ น
โครงการในระยะต่อไปให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเจตนารมณ์ของกรมกิจการผู้สูงอายุต่อไป
รวมทั้งจัดทําข้อเสนอเชิงนโยบายด้านผู้สูงอายุ ปัญหา อุปสรรค แนวทางในการดําเนินงานด้านผู้สูงอายุ
ที่สอดคล้ องกั บทิ ศทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) และแผนพั ฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) นโยบายของกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ต่อไป
ในการนี้ คณะผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ ผู้บริหาร บุคลากร
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งของกรมกิ จ การผู้ สู ง อายุ ตลอดจนภาคี เ ครื อ ข่ า ยระดั บ พื้ น ที่ โ ดยเฉพาะผู้ อํ า นวยการ
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ 12 แห่ง สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัด และภาคีเครือข่ายทุกองค์กรของกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ทุกท่าน ที่กรุณาเสียสละเวลาในการให้ข้อมูลและความเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อการดําเนิน
โครงการจนสามารถดําเนินโครงการแล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์และกรอบระยะเวลาที่กําหนดไว้

ศาสตราจารย์ระพีพรรณ คําหอม
กันยายน 2561
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(๑)

บทสรุปสําหรับผูบ้ ริหาร
ผลการศึกษา เรื่อง โครงการประเมินและติดตามผลการดําเนินงานของกรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.)
ตามแผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณและแผนบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคม
ผู้สูงอายุประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินและติดตามผลการดําเนินงานของกรมกิจการ
ผู้สูงอายุตามแผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และแผนบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับ
สังคมผู้สูงอายุ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รวมทั้งการจัดทําข้อเสนอเชิงนโยบายด้านผู้สูงอายุ พร้อม
แนวทางในการแก้ไขปรับปรุงการดําเนินงาน ระเบียบวิธีการศึกษา เป็นการศึกษาแบบผสานวิธี (Mixed method) ใช้การวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพร่วมกัน วิธีการประเมิน ประกอบด้วย 1) รายงานผล
การดําเนินงานของกรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) ตามแผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณและแผน
บูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 2) การสํารวจแบบ
ประเมินและติดตามผลแบบซิปโมเดล 3) การสนทนากลุ่มย่อยเวที 4 ภาค 4) การสัมภาษณ์กลุ่ม 5) การประชุม
เชิงปฏิบัติการ ประชากรที่ศึกษา ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 2 กลุ่มได้แก่ (1) กลุ่มภาคีเครือข่าย ที่ดําเนินงานด้าน
ผู้สูงอายุตามแผนปฏิบัติราชการ และแผนบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุไปสู่การปฏิบัติ
ประจําปีงบประมาณ 2561 ใน 4 ภาค 12 จังหวัด รวมทั้งหมด 818 คน (2) กลุ่มผู้รับบริการ ผู้สูงอายุที่อยู่ใน
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจํานวน 12 แห่ง รวมทั้งหมด 356 คน รวมทั้งสิ้น 1,174 คน
การวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
ค่า t-test การทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way ANOVA) โดยมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
หรือ 0.05 จึงนําผลไปเปรียบเทียบเชิงซ้อน โดยวิธีทดสอบ Least Significant Difference (LSD) การวิเคราะห์
ข้อมูล การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย การประเมินผลการบรรลุผลสําเร็จในภาพรวมของกรมกิจการผู้สูงอายุตามแผนฯ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จําแนกตามหน่วยงานที่สังกัด และการวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) ร่วมกับ
การวิเคราะห์แก่นสาร (Thematic analysis) การตรวจสอบข้อมูล (Data Triangulation) ผลการศึกษามีดังนี้
1. ผลการประเมิ น และติ ด ตามผลการดํ า เนิ น งานของกรมกิ จ การผู้ สู ง อายุ ต ามแผนปฏิ บั ติ
ราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ผลผลิต (Output)
ใน 4 แผนงาน 37 ตัวชี้วัด ภาพรวมมีผลประเมิน ผ่าน 29 ตัวชี้วัด (ร้อยละ 78.5) ผลการ

ประเมินเกินเป้าหมายที่ตั้งไว้ 14 ตัวชี้วัด (ร้อยละ 38.0) และมีผลการประเมินตรงตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
15 ตัวชี้วัด (ร้อยละ 40.5) ของตัวชี้วัดทั้งหมด ผลการประเมินแยกตามแผนงานย่อย 4 แผนงาน ดังต่อไปนี้
1.1) ผลการดําเนินแผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย พบว่า มี 3 ตัวชี้วัด
ผลการดําเนินงานเกินเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ 2 ผู้สูงอายุได้รับการคุ้มครองพิทักษ์สิทธิ

พื้นฐาน จํานวน 16,548 คน (ร้อยละ 110.32) ตัวชี้วัดที่ 3 ผู้สูงอายุ คนทุกวัยได้รับประโยชน์จากการ
ถ่ายทอดภูมิปัญญา โดยมีผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรม จํานวน 7,832 คน (ร้อยละ 100.41) และมี 1 ตัวชี้วัด
ผู้สูงอายุได้รับการคุ้มครองพิทักษ์สิทธิพื้นฐานตามที่กฎหมายกําหนด จํานวน 9,383 ราย ผลการประเมินต่ํากว่า
เป้าหมายที่ตั้ง (ร้อยละ 74.17) เนื่องจากผลการดําเนินงานขึ้นอยู่กับอัตราการเสียชีวิตของผู้สูงอายุ
1.2) ผลการดําเนินแผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ

พบว่า มี 11 ตัวชี้วัด มีผลการประเมินเกินเป้าหมาย 6 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ 1 จํานวนเครือข่ายที่ได้รับ
การพัฒนาศักยภาพ 131 เครือข่าย (ร้อยละ 131.00) ตัวชี้วัดที่ 5 จํานวนพื้นที่ขยายผลการดําเนิน
โครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ 406 แห่ง (ร้อยละ 101.50) ตัวชี้วัดที่ 6
หน่วยงานต่าง ๆ จัดอบรมที่มีการเตรียมความพร้อมฯ ให้แก่ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง จํานวน 158 องค์กร
(ร้อยละ 158.00) ตัวชี้วัดที่ 8 อาคารที่ทําการและสิ่งก่อสร้างประกอบ 1 แห่ง ตัวชี้วัดที่ 9 อาคาร ศพอส.

โครงการประเมินและติดตามผลการดําเนินงานของกรมกิจการผู้สูงอายุตามแผนปฏิบัติราชการฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

(๒)

(อาคารอเนกประสงค์) 1 แห่ง ตัวชี้วัดที่ 11 อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้านได้รับการพัฒนาทักษะและ
สามารถดูแลผู้สูงอายุ จํานวน 14,490 คน (ร้อยละ 103.50)
1.3) ผลการดํ า เนิ น แผนงานยุ ท ธศาสตร์ ก ารเสริ ม สร้ า งสวั ส ดิ ก ารสั ง คมและ
การยกระดับคุณภาพชีวิต พบว่า มีทั้งหมด 10 ตัวชี้วัด มีผลการประเมินเกินเป้าหมาย 2 ตัวชี้วัด ได้แก่
ตัวชี้วัดที่ 4 จํานวนผู้รับบริการของศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ จํานวน 1,310 คน (ร้อยละ
163.75) ตัวชี้วัดที่ 12 จํานวนประชากรผู้สูงอายุที่ได้รับการบริการจัดสวัสดิการ จํานวน 39,608 คน
(ร้อยละ 113.16)
1.4) ผลการดําเนินแผนงานพื้นฐาน พบว่า มีทั้งหมด 8 ตัวชี้วัด ผลการประเมินเกิน
เป้าหมาย 8 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ 2 จํานวนบุคลากรที่ได้รับการอบรมถ่ายทอดความรู้ด้านกฎหมายเพื่อ
การปฏิบัติราชการ จํานวน 90 คน (ร้อยละ 153.33) ตัวชี้วัดที่ 3 จํานวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาให้มี
ความรู้ทักษะ และสมรรถนะในการปฏิบัติงาน จํานวน 487 คน (ร้อยละ 121.75) ตัวชี้วัดที่ 4 จํานวน
ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ผ่านเครือข่ายสื่อมวลชนทุกสาขา รวมทั้งองค์กรเครือข่ายทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน ให้มีส่วนร่วมในการส่งเสริม การพัฒนาศักยภาพ การจัดสวัสดิการต่าง ๆ และคุ้มครองพิทักษ์สิทธิ
แก่ผู้สูงอายุ 187 เรื่อง (ร้อยละ 124.66) ตัวชี้วัดที่ 5 สนับสนุนเงินทุนกู้ยืมเพื่อประกอบอาชีพ 9,667
ราย (ร้อยละ 1,017.57)
2. ผลการดําเนินงานแผนบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561
ผลการดํ า เนิ น งานแผนบู ร ณาการสร้ า งความเสมอภาคเพื่ อ รองรั บ สั ง คมผู้ สู ง อายุ ป ระจํ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 พบว่า มี 3 เป้าหมาย 7 ตัวชี้วัดแนวทาง มีผลประเมินเกินเป้าหมายที่ตั้งไว้ 1 ตัวชี้วัด
แนวทาง และมีผลการประเมินตรงตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 3 ตัวชี้วัดแนวทาง คิดเป็นร้อยละ 71.43 ของตัวชี้วัด
แนวทางทั้งหมด และต่ํากว่าเป้าหมาย 3 ตัวชี้วัด ผลการประเมินแยกตามเป้าหมายดังต่อไปนี้
เป้าหมายที่ 1 ผู้สูงอายุมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม พบว่า มี 2 ตัวชี้วัดแนวทาง
บรรลุเป้าหมายเพียง 1 ตัวชี้วัดแนวทาง ได้แก่ 1. ร้อยละ 50.00 ของเครือข่ายที่มีกิจกรรมเตรียมประชากรเพื่อ
เป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ 1,567 เครือข่าย (ร้อยละ 110.00)
เป้าหมายที่ 2 ผู้สูงอายุมีสุขภาวะที่ดี พบว่า มี 3 ตัวชี้วัดแนวทาง บรรลุเป้าหมายเพียง 1
ตัวชี้วัดแนวทาง ได้แก่ 1. นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการดูแลผู้สูงอายุ จํานวน 6 เรื่อง (ร้อยละ 100.00)
เป้าหมายที่ 3 สภาพแวดล้ อ มที่ เ อื้ อ ต่ อ การดํ า รงชี วิ ต ของคนทุ ก กลุ่ ม เพื่ อ รองรั บ สั ง คม
ผู้สูงอายุ พบว่า มี 2 ตัวชี้วัดแนวทาง บรรลุตรงตามเป้าหมาย 2 ตัวชี้วัดแนวทาง ได้แก่ 1. จํานวนบ้านและ
สถานที่ที่ได้รับการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ 2,664 แห่ง ร้อยละ 100.00)
2. คนทุ ก กลุ่ ม วั ย ในสั ง คมสามารถเข้ า ถึ ง สภาพแวดล้ อ มและสิ่ ง อํ า นวยความสะดวก จํ า นวน 20,000 คน
(ร้อยละ 100.00)
3. การประเมิ น ผลความพึ ง พอใจการดํ า เนิ น งานของกรมกิ จ การผู้ สู ง อายุ ต ามแผนปฏิ บั ติ
ราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณและแผนบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ภาพรวมการประเมิ นผลการดํ า เนิน งานของกรมกิ จ การผู้สู ง อายุต ามแผนฯ ปีง บประมาณ
พ.ศ. 2561 ตามตัวแบบซิปโมเดล (CIPP Model) พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจระดับมากทุกด้าน
เมื่อจําแนกรายด้านพบว่าการประเมินต่อบริบทหรือสภาวะแวดล้อม (Context Evaluation: C) มากที่สุด
รองลงมา คือ การประเมินผลผลิต (Product Evaluation: P) การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation: P)
และการประเมินด้านปัจจัยนําเข้า (Input Evaluation: I) มีความพึงพอใจน้อยที่สุด รายละเอียดการประเมิน
แต่ละด้านมีดังต่อไปนี้

โครงการประเมินและติดตามผลการดําเนินงานของกรมกิจการผู้สูงอายุตามแผนปฏิบัติราชการฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

(๓)

การประเมิ น ผลความพึ ง พอใจการดํ า เนิ น งานของกรมกิ จ การผู้ สู ง อายุ ต ามแผนฯ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ด้านบริบทหรือสภาวะแวดล้อม (Context Evaluation: C)
ภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า วัตถุประสงค์ เป้าหมายของ
แผนฯ มี ค วามเหมาะสมและสอดคล้อ งกั บวิ สัย ทั ศน์ กรมกิ จ การผู้ สูง อายุ “เป็ น องค์ ก รหลั ก ในการขั บเคลื่ อ น
การพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ผู้ สู ง อายุ แ ละสั ง คมให้ อ ยู่ ดี มี สุ ข อย่ า งยั่ ง ยื น ” มากที่ สุ ด รองลงมา คื อ วั ต ถุ ป ระสงค์
เป้ า หมายของแผนฯ มี ค วามเหมาะสมและสอดคล้ อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ 20 ปี (มั่ น คง มั่ ง คั่ ง ยั่ ง ยื น ) และ
แผนปฏิบัติราชการและแผนบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2561
มีความสอดคล้องกับแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2525-2554) ขณะที่การกําหนดเป้าหมายแผนงาน
กรอบระยะเวลาการดําเนินงาน มีความเหมาะสมและปฏิบัติจริงในพื้นที่ กลุ่มตัวอย่างพึงพอใจน้อยที่สุด
นอกจากนี้แล้ว ผลการศึกษาเชิงคุณภาพ พบว่า บริบททางสังคมที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติ
ราชการและแผนการใช้จ่า ยงบประมาณ และแผนบูร ณาการสร้างความเสมอภาคเพื่ อ รองรั บสัง คมผู้สูง อายุ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในประเด็นดังต่อไปนี้
1. แผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
มุ่งเน้นทุกเป้าหมาย แต่มีโครงการและกิจกรรมในแต่ละแผนงานฯ จํานวนมาก กระจัดกระจาย ตัวชี้วัดไม่ชัดเจน
ส่วนใหญ่กําหนดเป็นพื้นที่เป้าหมายการดําเนินงาน ขาดฐานข้อมูลผู้สูงอายุในพื้นที่ที่จะนํามาใช้ในการวางแผนงาน
และพบว่า ผู้สูงอายุยังประสบปัญหาทางสังคมและอยู่ในภาวะยากลําบากและอยู่ตามลําพัง นอกจากนั้นยัง พบว่า
มีผู้สูงอายุติดสังคมจํานวนมาก การดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
และแผนบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ถือว่า
สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ ทําให้ผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะยากลําบากได้รับการดูแลช่วยเหลือ โดยเฉพาะโครงการ
การปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผู้สูงอายุให้มีความเหมาะสมและปลอดภัย (ในกลุ่ม
ผู้สูงอายุติดเตียงและกลุ่มผู้สูงอายุติดบ้าน) นอกจากนั้น ยังมีการดําเนินงานการสนับสนุนการจัดการศพผู้สูงอายุ
ตามประเพณี สําหรับผู้สูงอายุติดสังคม มีกิจกรรมที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุ อาทิ การทําให้ผู้สูงอายุใน
ชุมชนมีส่วนร่วมในโครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ โครงการเสริมสร้างความตระหนัก
และการเตรี ย มความพร้ อ ม โครงการส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู้ ผู้ สู ง อายุ ใ นชุ ม ชน และโครงการขยายผลการจั ด ตั้ ง
ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ซึ่งถือว่าเป็นโครงการหรือกิจกรรมที่สอดคล้องกับประเภท
ผู้สูงอายุและบริบทของพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2. แผนบู ร ณาการสร้ า งความเสมอภาคเพื่ อ รองรั บ สั ง คมผู้ สู ง อายุ มี เ ป้ า หมายที่ ชั ด เจน
3 เป้าหมาย เป้าหมายที่ 1 ผู้สูงอายุมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม เป้าหมายที่ 2 ผู้สูงอายุมีสุขภาวะที่ดี
เป้าหมายที่ 3 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการดํารงชีวิตของคนทุกกลุ่มเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุมีตัวชี้วัดชัดเจน
แต่การตั้งค่าเป้าหมายแผนงานฯต่ํากว่าที่ควรจะเป็นจริง เช่น โครงการการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพ โดยมี
คณะทันตแพทย์ศาสตร์ ในการดําเนินงานตามแผนบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ยังอยู่ในกระบวนการพัฒนาบุคลากรเพื่อมาดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ จึงยังไม่เห็น
ผลลัพธ์ทันที
3. การดําเนินงานของหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์จังหวัด ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ชมรมผู้สูงอายุ
และองค์กรสาธารณะประโยชน์ที่เข้าร่วมโครงการได้ดําเนินเป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ และแผนบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
และมีการเบิกจ่ายตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ เว้นแต่เงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะยากลําบาก เนื่องจากมี
การเพิ่มเติมกระบวนการอนุมัติการสงเคราะห์ผู้สูงอายุในระดับจังหวัด เพื่อป้องกันการทุจริตการจ่ายเงินสงเคราะห์
ทําให้การมอบเงินสงเคราะห์มีความล่าช้ากว่าแผนการเบิกจ่ายงบประมาณที่กําหนดไว้ในแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

โครงการประเมินและติดตามผลการดําเนินงานของกรมกิจการผู้สูงอายุตามแผนปฏิบัติราชการฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

(๔)

4. การถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และแผนบูรณาการสร้าง
ความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยเฉพาะความร่วมมือกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น สาขาสภาผู้สูงอายุ สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดที่อยู่ในพื้นที่
รับผิดชอบ หน่วยงานสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในพื้นที่รับผิดชอบ ในรูปแบบ
ONE HOME ซึ่งในการดําเนินโครงการในพื้นที่นั้น มีการดําเนินงานในลักษณะบูรณาการตามโครงการสําเร็จรูปที่
ได้รับมอบหมายจากกรมกิจการผู้สูงอายุ ซึ่งก่อนดําเนินการจะมีการประชุมหารือคัดเลือกพื้นที่ที่มีความเหมาะสม
ในการดําเนินงาน นอกจากนั้นในการดําเนินโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับ
ผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัยในระดับพื้นที่นั้น ยังพบว่า ด้วยข้อจํากัดด้านงบประมาณสนับสนุนต่อหลัง/
ผู้สูงอายุจํานวนเพียง 22,500 บาท นั้นไม่เพียงพอต่อการดําเนินงาน อย่างไรก็ตามในการดําเนินงานระดับพื้นที่
ได้รับความร่วมมือจากองค์กรภาคีเครือข่ายในพื้นที่ในการระดมทุนช่วยเหลือสนับสนุนเพิ่มเติมทําให้การดําเนิน
โครงการมีผลผลิตและผลลัพธ์มีจํานวนเพิ่มมากขึ้นจากเป้าหมายที่กําหนดไว้
5. ผลการศึกษาเชิงคุณภาพบริบททางสังคมที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติราชการและแผน
การใช้ จ่ า ยงบประมาณ และแผนบู ร ณาการสร้ า งความเสมอภาคเพื่ อ รองรั บ สั ง คมผู้ สู ง อายุ ประจํ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 มีค วามสอดคล้องกับผลการศึกษาเชิง ปริมาณ พบว่า แผนงานฯ ทั้งสองแผนฯ
มีความสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ ทําให้ผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะยากลําบากได้รับการดูแลช่วยเหลือ โดยเฉพาะ
การปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผู้สูงอายุให้มีความเหมาะสมและปลอดภัย (ในกลุ่ม
ผู้สูงอายุติดเตียงและกลุ่มผู้สูงอายุติดบ้าน) โดยเฉพาะการบรรลุเป้าหมายที่ 2 ผู้สูงอายุมีสุขภาวะที่ดีเป็นเป้าหมาย
สําคัญมากที่สุด เป้าหมายที่ 3 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการดํารงชีวิตของคนทุกกลุ่มเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ
เป้าหมายที่ 1 ผู้สูงอายุมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ของแผนบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับ
สังคมผู้สูงอายุ และในประเด็นที่ประเมินเพิ่มเติม ได้แก่ 1) การลดความเหลื่อมล้ํา สร้างความมั่นคงผู้สูงอายุ และ
2) การลดความซ้ําซ้ อ นของการดํา เนินงานด้ านผู้ สูง อายุ เป็น เป้าหมายที่ก ลุ่มตั ว อย่างยัง ให้ความสํ าคัญ ตอบ
ในสัดส่วนน้อยที่สุด
ด้านปัจจัยนําเข้า (Input Evaluation: I)
ภาพรวมและรายด้านกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในระดับมาก ในประเด็น กรมกิจการผู้สูงอายุ
มีระบบการบริหารแผนงาน/ โครงการ/ กิจกรรมมีความเหมาะสมและเพียงพอมากที่สุด รองลงมา คือ กรอบระยะเวลา
การดําเนินงานแผนงาน/ โครงการเป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนด และกรมกิจการผู้สูงอายุมีการสื่อสาร ถ่ายทอด
นโยบายไปยังหน่วยงานในระดับพื้นที่
ปัจจัยเงื่อนไขความสําเร็จในการดําเนินงาน ตามแผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ และแผนบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
พบว่า
1. บุคลากร จํานวนบุคลากรในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุที่มีจํานวนจํากัด
และมีภารกิจงานทั้งภายในศูนย์และภายนอกศูนย์ ทําให้การดําเนินงานล่าช้าในบางครั้งโดยเฉพาะหากมีการดําเนิน
โครงการที่ต้องใช้ระยะเวลาในการเดินทางในระยะทางที่ไกลมาก นอกจากนั้น ในสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์จังหวัดมีภารกิจที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายมีเพียงเจ้าหน้าที่กองทุนผู้สูงอายุเท่านั้น
ที่มีงานเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุอย่างเดียว ในขณะที่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับโครงการไปทํา
พบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเองมีภารกิจหลายด้านและเกี่ยวข้องกับกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายเช่นกัน
อย่างไรก็ตามด้วยข้อจํากัดด้านบุคลากรดังที่กล่าวมานั้นก็มีความพยายามในการแก้ไขโดยพยายามจัดกิจกรรม
โครงการที่เกี่ยวข้องและบูรณาการกับกลุ่มเป้าหมายอื่น ๆ ด้วย
2. งบประมาณ พบว่า การจัดสรรงบประมาณให้กับพื้นที่ตามแผนปฏิบัติราชการและแผน
การใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2561 นั้น จํานวนเงินที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณกับจํานวนผู้สูงอายุที่
ประสบปัญหาทางสังคมและสถานการณ์ทางสังคมยังไม่สอดคล้องกัน อย่างไรก็ตามหน่วยงานในระดับพื้นที่ยังมี

โครงการประเมินและติดตามผลการดําเนินงานของกรมกิจการผู้สูงอายุตามแผนปฏิบัติราชการฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

(๕)

ความพยายามในการระดมทุ นและทรัพ ยากรจากหน่ ว ยงานภาคีเ ครื อข่ า ยความร่ ว มมื อ เพิ่ม มากขึ้น เพื่ อ เป็ น
การแก้ไขปัญหาข้อจํากัดด้านงบประมาณในการดําเนินโครงการ
3. นโยบายเร่งด่วนและภารกิจเร่งด่วนเข้ามาแทรกการดําเนินงาน พบว่า ในช่วงเริ่มต้น
ปีงบประมาณ 2561 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีการมอบหมายภารกิจเร่งด่วน อาทิ
การเก็บข้อมูล Big Data การเก็บข้อมูล Family Data และมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาการทุจริต ทําให้
บางโครงการและบางกิจกรรมไม่สามารถดําเนินงานได้ตามแผนปฏิบัติการที่กําหนดไว้ตั้งแต่แรกเริ่ม
4. ความเข้มแข็งของชมรมผู้สูงอายุ และเครือข่ายในการทํางานร่วมกัน พบว่า หากพื้นที่ใด
มีชมรมผู้สูงอายุที่เข้มแข็ง มีข้าราชการเกษียณเข้าร่วม มีกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง จะทําให้การขับเคลื่อนงานผู้สูงอายุ
ในพื้นที่ประสบความสําเร็จเพิ่มมากขึ้น นอกจากนั้นการดําเนินงานของศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ
สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด หากมีสัมพันธภาพที่ดีกับองค์กรภาคีเครือข่ายในพื้นที่จะ
สามารถทําให้การดําเนินงานประสบความสําเร็จได้มากยิ่งขึ้น
ด้านกระบวนการ (Process Evaluation: P)
ภาพรวมและรายด้านพบว่า กลุ่มตัวอย่างพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ในประเด็น การวางแผน
การดําเนินงานผ่านโครงการ/ กิจกรรมที่สอดคล้องกับนโยบายของกรมกิจการผู้สูงอายุ และกรมกิจการผู้สูงอายุ
มีการกํากับ ติดตามการดําเนินการตามแผนงานฯ มากที่สุด รองลงมา การดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมเป็นไปตาม
แผนฯ ที่กําหนด และการรายงานผลการดําเนินงานโครงการฯ เป็นไปตามแต่ละไตรมาส ยกเว้นมีการนิเทศ
ติดตาม กํากับการดําเนินงานโครงการฯ ให้เป็นไปตามขั้นตอนที่กําหนดในแต่ละไตรมาสที่กลุ่มตัวอย่างพึงพอใจ
น้อยที่สุด
นอกจากนั้ น ยั ง พบว่ า ในการทํา งานระดั บ พื้น ที่ มี ก ารบู ร ณาการกระบวนการและขั้ น ตอน
การบริ ห ารงานการจั ด การทรั พ ยากรภายในจั ง หวั ด ที่ ต อบสนองต่ อ แผนปฏิ บั ติ ร าชการและแผนการใช้ จ่ า ย
งบประมาณ และแผนบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
มีประเด็นสําคัญดังนี้
1. บางโครงการมีการแบ่งพื้นที่รับผิดชอบการดําเนินงานร่วมกันระหว่างศูนย์พัฒนาการจัด
สวัสดิการสังคมผู้สูงอายุกับสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพื่อไม่ให้เกิดการซ้ําซ้อน
ในการทํางานในพื้นที่
2. การกํากับ ติดตาม และปรับปรุงการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ และแผนบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
พบว่ า มี ก ารกํ า กั บ ติ ด ตามการดํ า เนิ น งานในลั ก ษณะการรายงานรายไตรมาสให้ ก รมกิ จ การผู้ สู ง อายุ ท ราบ
อย่ า งต่ อ เนื่ อ งในทุ ก ไตรมาส และมี ก ารกํ า กั บ ติ ด ตามจากสายบั ง คั บ บั ญ ชาการปฏิ บั ติ ร าชการและจาก
ฝ่ายบริหารงานทั่วไปที่รับผิดชอบการเบิกจ่ายงบประมาณด้วย สําหรับคณะทันตแพทยศาสตร์มีการรายงานผล
การดํ า เนิ น งานให้ ก รมอนามั ย ทราบในรายงานความก้ า วหน้ า การดํ า เนิ น โครงการ และยั ง มี ก ารรายงานผล
การดําเนินงานให้คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการประจําคณะทราบด้วย
3. การดํ า เนิ น งานตามแผนปฏิ บั ติ ร าชการและแผนการใช้ จ่ า ยงบประมาณ และแผน
บูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ยังพบปัญหาและ
อุปสรรคในการดําเนินงานนอกจากการจัดสรรงบประมาณไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัญหาในพื้นที่แล้ว ยังมี
ปั ญ หาเรื่ อ งความไม่ ชั ด เจนของกรมกิ จ การผู้ สู ง อายุ เกี่ ย วกั บ ขั้ น ตอนและรู ป แบบการดํ า เนิ น งาน ทํ า ให้
การดําเนินงานไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกันและอาจจะกระทบต่อวัตถุประสงค์ที่แท้จริงได้
ด้านผลผลิต (Product Evaluation: P)
ภาพรวมและรายด้าน พบว่ากลุ่มตัวอย่างพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ในประเด็น ผลผลิตด้าน
ความพึงพอใจมากที่สุด รองลงมาคือ สร้างความตระหนักของสังคมต่อการดูแลผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น และส่งเสริม
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การเข้ า ถึ ง ระบบสวั ส ดิ ก ารสั ง คมและการคุ้ ม ครองทางสั ง คมกั บ ผู้ สู ง อายุ ส่ ง เสริ ม คุ ณ ภาพชี วิ ต ของผู้ สู ง อายุ
ครอบครัว ชุมชน ขณะที่ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเกินความคาดหมาย มีดังต่อไปนี้
1. มีผู้สูงอายุได้รับการคุ้มครองพิทักษ์สิทธิพื้นฐาน จํานวน 16,548 คน (ร้อยละ 110.32)
โดยดําเนินการจ่ายเงินอุดหนุนโครงการบริการสงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะยากลําบาก ผ่านระบบ KTB Corporate Online
2. ผู้สูงอายุและคนทุกวัยได้รับประโยชน์จากการถ่ายทอด ภูมิปัญญา และผู้สูงอายุเข้าร่วม
กิจกรรม 7,832 คน โดยผู้สูงอายุได้ถ่ายทอดความรู้ ภูมิปัญญา ประสบการณ์ และทําประโยชน์ให้แก่สังคม
โดยมีกิจกรรมที่กรมกิจการผู้สูงอายุลงพื้นที่จัดกิจกรรมให้ผู้สูงอายุถ่ายทอดภูมิปัญญา 7 วิชาชีพ
3. เครื อ ข่ า ยที่ ไ ด้ รั บ การพั ฒ นาศั ก ยภาพ 131 เครื อ ข่ า ย และได้ มี ก ารจั ด ทํ า คู่ มื อ ส่ ง เสริ ม
การดําเนินงานชมรมเครือข่ายคุณภาพ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาตนเองและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมของ
ผู้สูงอายุ
4. เกิดพื้นที่ขยายผลการดําเนินโครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ
400 แห่ง โดยเป็นการดําเนินการจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ เพื่อเป็นสถานที่
สํ า หรั บ จั ด กิ จ กรรมและบริ ก ารสํ า หรั บ ผู้ สู ง อายุ เช่ น การจั ด กิ จ กรรมของชมรมผู้ สู ง อายุ เป็ น ศู น ย์ ก ลางใน
การส่งเสริมอาชีพและถ่ายทอดภูมิปัญญาของผู้สูงอายุ และเป็นศูนย์ส่งเสริมและสนับสนุนอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ
ที่บ้าน
5. หน่วยงานต่าง ๆ จัดอบรมเพื่อสร้างความตระหนักและเตรียมความพร้อมสู่วัยสูงอายุอย่างมี
คุณภาพให้แก่ประชาชน และผู้ที่เกี่ยวข้อง 158 องค์กร มีการจัดมหกรรม Thailand Social Expo 2018
เป็นงานแสดงผลงานด้านสังคมของรัฐบาลและงานมหกรรมด้านสังคมครั้งแรกของประเทศไทย ที่กระทรวง พม.
ร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และทุกภาคส่วนที่ทํางานด้านสังคม
6. อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้านได้รับการพัฒนาทักษะและสามารถดูแลผู้สูงอายุ 14,490 คน
โดยจัดอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุเบื้องต้น ตามมาตรฐานการดูแลผู้สูงอายุ 18 ชั่วโมง เพื่อพัฒนาศักยภาพ
อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน
7. พั ฒ นาระบบการดู แ ลและคุ้ ม ครองผู้ สู ง อายุ ภายในศู น ย์ พั ฒ นาการจั ด สวั ส ดิ ก ารสั ง คม
ผู้สูงอายุ 12 แห่ง ส่งเสริมและสนับสนุนให้ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ ดําเนินการขับเคลื่อนงาน
ระบบดูแลระยะยาวสําหรับผู้สูงอายุในชุมชน โดยมีการจัดบริการสําหรับผู้สูงอายุ 6 ด้าน ได้แก่ 1. ศูนย์ข้อมูลและ
สารสนเทศงานสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ (Data Center) 2. ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนา (Training Center)
3. ศูนย์การเรียนรู้ (Learning Center) 4. ศูนย์การจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุแบบสถาบัน (Social welfare
services for older persons under institutional care center) 5. ศูนย์การจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ
ในชุมชน (Social welfare services for older persons within communities center) และ 6. ศูนย์บริการ
ให้คําแนะนําปรึกษาและส่งต่อ (Counseling Center)
8. บ้านผู้สูงอายุที่ได้รับการปรับปรุงให้มีความเหมาะสมและปลอดภัยต่อการดํารงชีวิตของ
ผู้สูงอายุ 2,634 แห่ง
9. ชุมชนมีการส่งเสริมการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอํานวยความสะดวกในบ้าน ที่สาธารณะ
หรือสถานที่ที่ผู้สูงอายุทํากิจกรรมร่วมกัน จํานวน 30 แห่ง โดยส่งเสริมการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอํานวย
ความสะดวกภายในบ้าน ที่สาธารณะ หรือสถานที่ที่ผู้สูงอายุทํากิจกรรมร่วมกันให้มีความเหมาะสมปลอดภัยต่อ
การดํารงชีวิต
10. มี ผู้ รั บ บริ ก ารของศู น ย์ ก ารเรี ย นรู้ แ ละฝึ ก อบรม ด้ า นผู้ สู ง อายุ จํ า นวน 1,310 คน
โดยศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุจัดอบรมตามกิจกรรมและหลักสูตรที่เหมาะสมกับหน่วยงานภาคี
เครือข่ายต่าง ๆ
11. เกิดทําเนียบองค์กรเครือข่ายภาคเอกชน ร่วมดําเนินกิจกรรมส่งเสริมการมีรายได้และ
มีงานทําของผู้สูงอายุ ตามนโยบายประชารัฐเพื่อสังคม (E6) จํานวน 150 องค์กร ดําเนินการขอความร่วมมือ
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ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคธุรกิจ และภาคประชาสังคม ทําแบบสํารวจการทํางานของผู้สูงอายุในวิสาหกิจชุมชน
ดีเด่นทั่วประเทศ และขอสนับสนุนรายชื่อสถานประกอบการและบริษัทธุรกิจเอกชนที่จดทะเบียนภายใต้กํากับ
ดูแล และนํามาวิเคราะห์จัดทําแผนกําหนดเป้าหมาย และทิศทางการส่งเสริมการมีรายได้และมีงานทําของผู้สูงอายุ
12. ประชากรผู้ สู ง อายุ ที่ ไ ด้ รั บ การบริ ก ารจั ด สวั ส ดิ ก าร จํ า นวน 39,608 คน มี ก ารดู แ ล
ผู้ สู ง อายุ ที่ ป ระสบปั ญ หาภายในศู น ย์ พั ฒ นาการจั ด สวั ส ดิ ก ารสั ง คมผู้ สู ง อายุ ในรู ป แบบสั ง คมสงเคราะห์
การดูแลด้านปัจจัย 4 การจัดกิจกรรมส่งเสริมทั้งด้านร่างกาย และจิตใจ เป็นต้น การให้บริการสําหรับผู้สูงอายุ
ทั่วไป โดยการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในพื้นที่และชุมชน อาทิ กิจกรรมการศึกษาดูงาน และเข้าไปใช้บริการในศูนย์ฯ
กิจกรรมประชาสัมพันธ์ อบรมให้ความรู้ เรื่องสิทธิผู้สูงอายุแก่กลุ่มเป้าหมาย กิจกรรมออกหน่วยเคลื่อนที่โครงการ
Happy Home และกิจกรรมต่าง ๆ ที่ศูนย์ฯร่วมบูรณาการกับหน่วยงานในพื้นที่
13. สนับสนุนเงินทุนกู้ยืมเพื่อการประกอบอาชีพ 9,667 ราย
14. สนับสนุนกลุ่ม/ชมรมจัดกิจกรรมโครงการเพื่อผู้สูงอายุ 327 โครงการ/กลุ่ม กองบริหาร
กองทุนผู้สูงอายุได้ให้บริการและสนับสนุนผู้สูงอายุให้มีศักยภาพ ความมั่นคง และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
15. มีการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายคุณภาพ 4 ภาค ให้กับเครือข่ายจํานวน
158 องค์กร เพื่อสร้างความเข้าใจ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกระบวนการสมัชชาผู้สูงอายุแห่งชาติ พัฒนา
ศักยภาพชมรมผู้สูงอายุให้เข้มแข็ง รวมทั้งส่งเสริมการมีรายได้และมีงานทําของผู้สูงอายุ
16. มี ก ารขั บ เคลื่ อ นต้ น แบบงานบู ร ณาการเพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ผู้ สู ง อายุ โดยผู้ สู ง อายุ
ขึ้นทะเบียนคลังปัญญา และทําประโยชน์เพื่อสังคมทั่วประเทศ (ผส.) แล้ว จํานวน 28,430 คน
17. มีการขยายพื้นที่ดําเนินงานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.)
400 แห่ง โดยจัดสรรเงินให้สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) จัดตั้งศูนย์พัฒนา
คุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) แห่งละไม่เกิน 1 ล้านบาท
18. เกิดการพัฒนาระบบงานเพื่อบูรณาการฐานข้อมูลผู้สูงอายุ (ระยะที่ 2) โดยการจัดเก็บ
ข้อมูลความต้องการของระบบ และออกแบบระบบฐานข้อมูลผู้สูงอายุ เพื่อให้ได้ระบบฐานข้อมูลที่ครอบคลุมงาน
ตามภารกิจในทุก ๆ ด้าน และปรับปรุงพัฒนาฐานข้อมูลที่มีอยู่เดิมให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นในปัจจุบันกรมกิจการผู้สูงอายุ
มีฐานข้อมูล 4 ด้านดังนี้ 1) ฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่มีความยากลําบาก 2) ฐานข้อมูลการจัดการงานศพผู้สูงอายุ
3) ฐานข้อมูลปรับสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมและปลอดภัย (ซ่อมบ้าน) และ 4) ฐานข้อมูลกลางสําหรับ
การเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานภายในและภายนอกกรม
19. มีจํานวนสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ จํานวน 568,932 คน (หักสิ้นสุดสมาชิกภาพ)
โดยได้ ดํ า เนิ น โครงการกิ จ กรรมในการผลั ก ดั น และสร้ า งสมาชิ ก การออมอย่ า งต่ อ เนื่ อ งและยั่ ง ยื น ในพื้ น ที่
55 จังหวัด ได้แก่ โครงการผู้ว่าชวนออมฯ ผลการดําเนินงานคิดเป็นร้อยละ 81.27 และเกิดความร่วมมือกับ
10 หน่วยงานภาครัฐ โครงการความร่วมมือกับธนาคารหน่วยรับสมัครสมาชิก รวมทั้งการส่งเสริมการออม
อย่างยั่งยืนกับเครือข่ายองค์กรการเงินชุมชน โครงการตลาดเชิงรุก (กลุ่มอาชีพอิสระ) การส่งเสริมการออมกับเด็ก
และเยาวชน รวมทั้งกิจกรรมส่งเสริมการออมร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร
20. เกิดการพัฒนาแกนโลหะใส่ในโพรงกระดูกเพื่อดามกระดูกต้นขาส่วนต้นแบบสั้น (วท.)
ได้ 1 ต้นแบบเรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างการทดสอบ โดยขยายระยะเวลาการส่งมอบงานงวดที่ 4 ในเดือนเมษายน
2562 เนื่องจากอยู่ระหว่างการทดสอบด้านกายภาพ และหลังจากทดสอบ เสร็จสิ้นจําเป็นต้องปรับแบบอีกครั้ง
เพื่อให้ต้นแบบมีความแข็งแรงปลอดภัย เป็นไปตามมาตรฐาน ASTMF1264 และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง และ
การพัฒนาข้อสะโพกเทียมแบบฝังในสําหรับผู้สูงอายุ (วท.) ได้ร่างต้นแบบ 1 ต้นแบบเรียบร้อยแล้ว โดยอยู่ระหว่าง
การผลิต แม่พิม พ์ การทดสอบทางกายภาพ และการออกแบบชุด เครื่ องมื อสํา หรับผ่ าตัด กําหนดส่ งในเดือ น
มกราคม 2562 เนื่องจากการผลิตต้นแบบ ได้มีการขยายระยะเวลาในการผลิตแม่พิมพ์ก่อน ซึ่งใช้ระยะเวลา
ประมาณ 14 เดือน จึงจะสามารถผลิตต้นแบบได้ แต่ได้มีการดําเนินการทดสอบด้านชีวภาพควบคู่กันไปได้
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21. เกิดการพัฒนาเลนส์แก้วตาเทียมแบบพับได้ (วท.) ได้ร่างต้นแบบ 1 ต้นแบบเรียบร้อยแล้ว
อยู่ระหว่างการทดสอบชีวภาพ กําหนดส่งในเดือนธันวาคม 2562 เนื่องจากการออกแบบและพัฒนาเลนส์แก้วตา
มีการปรับรายละเอียดส่วนขาของเลนส์ฯ ทําให้การออกแบบและทดสอบเพื่อยืนยันล่าช้า ส่งผลให้การผลิตต้นแบบ
ใช้ระยะเวลานาน
22. สร้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการดูแลผู้สูงอายุ (มจธ.) ดําเนินการออกแบบระบบ
เก็บข้อมูลเพื่อนํามาวิเคราะห์ความต้องการในการใช้งานในระบบ Cloud เรียบร้อยแล้ว และได้มีการพัฒนา
ทดสอบระบบอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับวิเคราะห์ผลการใช้งานของระบบในเชิงประสิทธิภาพ
23. เกิ ด การพั ฒ นาเทคโนโลยี นวั ต กรรมบริ ก าร เพื่ อ การแก้ ปั ญ หาสุ ข ภาพช่ อ งปาก
(กรมอนามัย : สธ.) ประเด็นสําคัญ การสูญเสียฟัน และมะเร็งช่องปาก เป็นต้น และการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี
การดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ (บูรณาการทันตสุขภาพสําหรับผู้สูงอายุประเทศไทย (พ.ศ. 2558 - 2565)
11 หน่วยงาน : กรมอนามัย กรมการแพทย์ สํานักปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สป.สธ.) และมหาวิทยาลัย 8 แห่ง
ได้ แ ก่ มหาวิ ท ยาลั ย นเรศวร (มน.) มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ (มธ.) มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น (มข.)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (จุฬาฯ) มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ (มศว.)
มหาวิทยาลัยมหิดล (ม.มหิดล) และ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) โดยการพัฒนาระบบการเรียนการสอน แบบ
E- learning และพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านทันตกรรมด้วยทุนฝึกอบรมระยะสั้น
24. เกิดการพัฒนาระบบการดูแลด้านสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care)
ในชุ ม ชน (กรมอนามั ย ) โดยผู้ สู ง อายุ เ ข้ า ถึ ง ระบบการดู แ ลผู้ สู ง อายุ ร ะยะยาว โดยได้ รั บ การคั ด กรอง ADL
มีผลคะแนนน้อยกว่า 11 เข้าร่วมโครงการ LTC จํานวน 188,917 คน พัฒนาศักยภาพผู้จัดการดูแลผู้สูงอายุ
(Care Manager) ซึ่งผ่านการอบรมแล้วจํานวน 5,599 คน และพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครผู้ดูแลผู้สูงอายุ
(Care giver) ซึ่งผ่านการอบรมแล้ว จํานวน 27,234 คน และเกิดการพัฒนาระบบการดูแลระยะยาวสําหรับ
ผู้สูงอายุ โดยศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ 12 แห่ง ขับเคลื่อนงานระบบดูแลระยะยาวสําหรับ
ผู้สู ง อายุ ใ นชุ ม ชน อาทิ การดู แลผู้ สู ง อายุ ที่ ช่ว ยเหลื อ ตัว เองไม่ ไ ด้ และไม่ มีค นดู แ ล การรั บ ฝากดูแ ลกลางวั น
โดยบุตรหลานนําผู้สูงอายุมาฝากให้ดูแล เนื่องจากต้องออกไปทํางานนอกบ้าน และการรับฝากดูแลชั่วคราว
โดยบุตรหลานนํามาฝากให้ดูแล เป็นต้น รวมทั้งผลการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมาย
25. เกิดการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยผู้สูงอายุ (สป.สธ.) โดยหน่วยบริการ
เขตสุขภาพ 12 เขต จัดกิจกรรมและบริการสุขภาพที่เหมาะสมเพื่อลดปัญหาสุขภาพวัยผู้สูงอายุอย่างครอบคลุม
มีคุณภาพ เป็นธรรม โดยประชาชน ท้องถิ่น และเอกชนมีส่วนร่วม
26. เกิดแนวทางการขับเคลื่อนตําบลจัดการสุขภาพแบบบูรณาการ (7,255 ตําบล) (สบส.)
จัดทําแนวทางการขับเคลื่อนตําบลจัดการสุขภาพแบบบูรณาการ พร้อมถ่ายทอดนโยบายตําบลจัดการสุขภาพแบบ
บูรณาการแก่ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพภาคประชาชนทุกจังหวัด 76 จังหวัด อบรมพัฒนาศักยภาพวิทยากร พี่เลี้ยง
ขับเคลื่อนตําบลจัดการสุขภาพ 4 ภาค และอบรมพัฒนาศักยภาพ อสม. นักจัดการสุขภาพชุมชน รวมจํานวน
27,597 คน
ด้านผลลัพธ์ (Outcome)
1. ผลลัพธ์การดําเนินที่ผ่านมาในปีงบประมาณ 2561 ของกรมกิจการผู้สูงอายุบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ และตัวชี้วัด ผลลัพธ์สําคัญคือ ทั้ง 2 แผนฯ ทําให้เกิดการพัฒนาความร่วมมือการทํางานจากหลาย
ภาคส่วนในการทํางานด้านผู้สูงอายุ เกิดภาคียุทธศาสตร์การทํางานด้านผู้สูงอายุในระดับจังหวัด ระดับท้องถิ่น
ระดับท้องที่ ระดับชุมชน และระดับผู้สูงอายุแบบเพื่อนช่วยเพื่อน
2. แผนบู ร ณาการสร้ า งความเสมอภาคเพื่ อ รองรั บ สั ง คมผู้ สู ง อายุ ประจํ า ปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2561 ช่วยให้มีการบริหารจัดการแผนงานร่วมกันในการเตรียมความพร้อมรองรับสังคมผู้สูงอายุ การใช้
กลไกร่วมกันทํางานในระดับพื้นที่ ลดค่าใช้จา่ ยงบประมาณที่ซ้ําซ้อนในการทํางานด้านผู้สูงอายุในระดับพื้นที่ลง
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3. พื้นที่ระดับจังหวัดและท้องถิ่นมีการเพิ่มโครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ด้านผู้สูงอายุเพื่อตอบสนอง
กับความต้องการของผู้สูงอายุในพื้นที่สนใจสอดแทรกไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 3 ปี และแผนปฏิบัติการประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 เพิ่มขึ้น เช่น โครงการจ้างงานผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้สอดคล้อง
กับนโยบายของรัฐด้านการสร้างความมั่นคงทางอาชีพและรายได้กับผู้สูงอายุในท้องถิ่น
4. กรมกิจการผู้สูงอายุมีการจัดทําโกลด์แอปพลิเคชั่น (Gold by DOP) เพื่อเพิ่มช่องทาง
การเข้าถึงบริการสวัสดิการสังคมของรัฐ ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยและ
เหมาะสมสําหรับผู้สูงอายุ
ด้านผลกระทบที่เกิดขึ้น (Impact)
เกิ ด การเตรี ย มบุ ค ลากรทั น ตแพทย์ ใ นการดู แ ลสุ ข ภาพช่ อ งปากผู้ สู ง อายุ ที่ จ ะรองรั บ สั ง คม
ผู้สูงอายุในระยะยาว เกิดการพัฒนาความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการดูแลสุขภาพองค์รวม มีการ
ลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับ คณะต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งทําให้ผู้สูงอายุในพื้นที่
ได้ รั บ การดู แ ลสุ ข ภาพแบบองค์ ร วมและครบวงจร ในขณะเดี ย วกั น ยั ง เป็ น การพั ฒ นานั ก ศึ ก ษาให้ ไ ด้ เ รี ย นรู้
และเป็นพื้นที่ฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษา และคณาจารย์ในการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนด้วย
การประเมิ น ผลการบรรลุ ผ ลสํ า เร็ จ ในภาพรวมของกรมกิ จ การผู้ สู ง อายุ ต ามแผนฯ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จําแนกตามแผนงาน
พบว่า กลุ่มตัวอย่างประเมินผลการบรรลุผลของแผนทุกแผนอยู่ในระดับมาก โดย แผนงาน
บูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ กับหน่วยงานภายนอกตามเป้าหมายผู้สูงอายุมีสุขภาวะ
ที่ดีกับตัวชี้วัดนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการดูแลผู้สูงอายุ และแผนบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับ
สังคมผู้สูงอายุกับหน่วยงานภายนอก ตามเป้าหมายผู้สูงอายุมีสุขภาวะที่ดีกับตัวชี้วัดผู้สูงอายุที่เข้าถึงเทคโนโลยี
นวัตกรรม/ระบบการดูแลด้านสุขภาพและตัวชี้วัดผู้สูงอายุที่เข้าถึงระบบการคุ้มครองทางสังคม มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน
คือ 7.50 รองลงมา แผนงานยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสวัสดิการสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิต และ แผนงาน
บูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย มีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ 7.48 แผนงานพื้นฐานในกิจกรรมการขับเคลื่อน
ด้านผู้สูงอายุสู่ประชาคมอาเซียน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 7.47 และแผนงานพื้นฐาน ที่ดําเนินการโดยส่วนกลางของ
กรมกิจการผู้สูงอายุฯ มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด เท่ากับ 7.33
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อกรมกิจการผู้สูงอายุ
1.1 ควรมี น โยบายการพั ฒ นาเชิ ง สร้ า งสรรค์ แ ละโครงการที่ เ ป็ น นวั ต กรรมประจํ า ปี
ที่สามารถตอบโจทย์ทิศทางการพัฒนาประเทศและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เช่น การพัฒนาโครงการ
ตามแนวทางการพัฒนาประเทศแบบ Thailand 4.0 โครงการ Start up Thailand เพื่อมุ่งสู่การพัฒนา
แบบมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โครงการสร้างนวัตกรทางสังคมผู้สูงอายุ โครงการส่งเสริมการวางแผนการออมเพื่อสูงวัย
อย่างมีคุณภาพ โครงการธนาคารเวลา ฯลฯ
1.2 ควรมีนโยบายจัดทําฐานข้อมูลผ่าน Big Data เพื่อประกอบการตัดสินใจกําหนด
นโยบายของผู้บริหารของกรมกิจการผู้สูงอายุ และการคาดการณ์แนวโน้มและพยากรณ์สถานการณ์ผู้สูงอายุ
ในอนาคต ทั้งนี้การพัฒนาระบบฐานข้อมูลต้องเป็นฐานข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและสามารถใช้งานเชื่อมโยงร่วมกัน
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกรมกิจการผู้สูงอายุด้วย
1.3 ควรมีนโยบาย โครงการ กิจกรรมหรือแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาความเข้มแข็ง
ของกลไกการทํ างานระดั บพื้ นที่ ร่ วมกั บองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น ภาคเอกชน ภาคชุ มชน เช่ นศู นย์ พั ฒนา
การจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ชมรมผู้สูงอายุ โรงเรียน
ผู้สูงอายุ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้เป็นกลไกในระดับพื้นที่การดูแล
ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ผู้ สู ง อายุ ใ นพื้ น ที่ ข องตนเอง ความเข้ ม แข็ ง ของชมรมผู้ สู ง อายุ จ ะช่ ว ยให้ เ กิ ด
การมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุในการดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพิ่มมากขึ้น
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1.4 ควรส่งเสริมการใช้ โกลด์แอปพลิเคชั่น (Gold by DOP) เพื่อให้เกิดการเข้าถึงข้อมูล
ระบบสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อการดูแลผู้สูงอายุของครอบครัว ชุมชน และสังคม
2. ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการต่อกรมกิจการผู้สูงอายุ
2.1 ควรจัดทําแผนปฏิบัติการผู้สูงอายุแบบมุ่งเป้า (แผนระยะสั้น แผนระยะกลาง และ
แผนระยะยาว) กําหนดประเด็นที่สอดคล้องตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนกลยุทธ์กรมกิจการผู้สูงอายุ
กําหนดตัวชี้วัดเชิงพัฒนาที่วัดการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในแต่ละระยะ ที่จะนําไปสู่การสร้างระบบการคุ้มครอง
ทางสังคมผู้สูงอายุ การลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม การสร้างโอกาสการมีงานทํา การเข้าถึงบริการทางสังคม
2.2 ควรส่งเสริมการทํางานแบบประชารัฐ ควรส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนให้
เพิ่มมากขึ้น ในภาคประชาชนมีบทบาทในการพัฒนาดูแลผู้สูงอายุในชุมชนของตนเองเพิ่มมากขึ้น กําหนดให้มี
แนวทางการดําเนินงานแบบหุ้นส่วนการพัฒนาร่วมกันระหว่างหน่วยงานของกรมกิจการผู้สูงอายุ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น องค์กรภาคประชาชน องค์กรเอกชนในพื้นที่ในการทํางานร่วมกันเพื่อจัดสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุในพื้นที่ของตนเองเพิ่มมากขึ้นและเป็นการพึ่งตนเองทางด้านงบประมาณได้อย่างยั่งยืนในอนาคตได้
2.3 ควรลดความซ้ําซ้อนของการดําเนินงานโครงการ/ กิจกรรมด้านผู้สูงอายุในแผนฯ
โดยดําเนินโครงการที่ตอบยุทธศาสตร์การลดความเหลื่อมล้ํา สร้างความมั่นคงผู้สูงอายุ และพัฒนาคนทุกช่วงวัย
เน้ น เตรี ย มคนรุ่ น ใหม่ เ พื่ อ รองรั บ สั ง คมผู้ สู ง อายุ สร้ า งความมั่ น คงทางเศรษฐกิ จ และสั ง คมให้ ผู้ สู ง อายุ ส ร้ า ง
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการดํารงชีวิตของคนทุกกลุ่มเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ
2.4 การจัดสรรงบประมาณขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ระดับพื้นที่/การเสริมสร้างความเข้มแข็ง
และการจัดการตนเองขององค์กรผู้สูงอายุ โดยการส่งเสริมให้ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจัดทําแผน
กลยุทธ์การคุ้มครองทางสังคมผู้สูงอายุที่ตอบสนองกับความต้องการของพื้นที่ และบูรณาการแผนพัฒนาผู้สูงอายุ
ระดับจังหวัดกับยุทธศาสตร์จังหวัด โดยใช้ฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่มีร้อยละ 20 ขึ้นไปของจังหวัดให้เป็นวาระผู้สูงอายุ
จังหวัด
3. ข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานในระดับพื้นที่
3.1 ควรทําแผนบูรณาการผู้สูงอายุร่วมกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีการทํา MOU
กับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในรูปโครงการนําร่องในระยะแรก โครงการขยายผล
โครงการสูงวัยอย่างยั่งยืน การออกแบบแผนงานโครงการว่า โครงการให้เป็นโครงการระยะยาวและมีความต่อเนื่อง
ที่จะจัดสรรงบประมาณให้มีความต่อเนื่องและหน่วยงานที่ปฏิบัติงานจะได้ออกแบบการดําเนินงานได้ถูกต้องและ
สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับหรือไม่ได้รับในแต่ปีงบประมาณ
3.2 ควรเชื่อมโยงแผนปฏิบัติการกรมกิจการผู้สูงอายุกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนา
ท้องถิ่น 3 ปี เพื่อให้ภารกิจสังคมผู้สูงอายุเป็นภารกิจร่วมที่ทุกภาคส่วนต้องรับผิดชอบร่วมกันเพิ่มขึ้น
3.3 ควรให้การสนับสนุนงบประมาณแบบสมทบกับ อปท.อย่างต่อเนื่องเพื่อให้การขับเคลื่อน
งานผู้สูงอายุเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเกิดประสิทธิภาพผู้สูงอายุได้รับสิทธิประโยชน์มากยิ่งขึ้น
3.4 ควรทบทวนกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับภารกิจ/บริบทของ ศพส. แต่ละแห่ง
รวมถึงงบประมาณต่าง ๆ ให้ ศพส. ส่งแบบกิจกรรม/ โครงการของบประมาณของ ศพส. และกําหนดเจ้าภาพ
โครงการให้ชัดเจน
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Executive Summary
The research finding of Evaluation Project on Proceeding of Department of
Activities for Older Persons - DOP) as the Action Plan, Fiscal Plan and Integrated Plan on
Equality Building for Aging Society in 2018. The objectives are to monitor and evaluate on
proceeding of DOP as Action Plan, Fiscal Plan and Integrated Plan on Equality Building for Aging
Society in 2018 including Policy recommendation and improving guidelines for Older Persons.
Research Methodology is Mixed Method both Quantitative and Qualitative Methods compose of
1) Reports on proceedings of Department of Activities for Older Persons - DOP) as Action Plan,
Fiscal Plan and Integrated Plan on Equality Building for Aging Society in 2018.. 2) Evaluate and
monitor proceeding with CIPP model 3) Arranging Group discussion in 4 regions 4) Group
Interviews 5) Workshops on research finding from the target population or 2 groups of
stakeholders (1) Network groups who work for Older person as Action Plan , Fiscal Plan and
Integrated Plan on Equality Building for Aging Society in 2018 in 4 regions 12 provinces, the
total of 818 persons. (๒) Recipient group : The older persons who are in 12 Development
Centers for Social Welfare of Older persons 356 persons, the total of 1,174 persons. Data
Analysis with percentage, means, standard deviation, t-test and One-Way ANOVA at the level
of 0.01 or 0.05 and Least Significant Difference classified by agencies both Content Analysis
and Thematic Analysis, Data Triangulation. The findings as follows.
1. The finding on Evaluation of Department 0f Activities for Older Persons as
Action Plan and Fiscal Plan 2018
Output
In the 4 Plans and 37 indicators, in summary, 29 indicators passed (78.5%)
which higher than the set target 14 indicators (38.0 %). The assessment results achieve 15
indicators (40.5%) of all indicators. The results of the assessment according to the 4 are as
follows :
Details are as follows
1.1) The results of Integrated Plan for Aging Potentially Development.
There are 2 indicators in which 2 indicators get success more than expectation, i.e.; the second
indicator of older persons basic advocacy. Recipients are 16,548 persons (110.32%). The third
indicator in all ages of Older Persons get benefits from intellectual transformation activities,
recipients are 7,832 persons (100.41%). Only one indicator of Legal basic advocacy, recipients
are 9,383 (74.17%) which is less than the expected target.
1.2) The result of Integrated Plan on Equality Building for Aging Society.
There are 11 indicators, only 6 indicators passed the evaluation. The first indicator is the
number of potentiality development networks, there are 131 networks (131.00 %). The fifth
indicator is numbers of extended areas in the Development Center for Older persons Quality of
Life and Occupation Promotion. There are 406 centers (101.50 %). The sixth indicator, there is
one office and facilities. The ninth indicator, there is one multi - purpose building .The eleventh
indicator, there are lots of volunteers for older persons which is 14,490 persons (103.50 %).
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1.3) The result of Strategic Plan in Social Welfare Promotion and Upgrading
Quality of Life. There are 10 indicators, only 2 indicators passed the evaluation namely the
fourth indicator is recipients in Older persons Learning and Training Center. The number is
1,310 persons (163.75 %). The twelfth indicator, numbers of older persons who receive
welfare services are 39,608 persons (113.16 %).
1.4) The result of Fundamental Plan. There are all 9 indicators in which 5
indicators passed the evaluation. The second indicator, the personnel trained in laws and
official regulations 90 persons (153.33 %). The third indicator, the personnel trained in
knowledge, skills and capacity in work 487 persons (121.75%). The fourth indicator, numbers
of news through mass media network both public and private participate in promoting capacity
building, welfare provision and older persons advocacy 187 issues (124.66%). The fifth
indicator, encouraging occupational loans 9,667 persons (117.57%)
2. The result of Integrated Plan for Equality Building for Aging Society in 2018.
In this Plan, there are 3 targets and 7 indicators. On indicators achieved more
than expected, 3 indicators properly achieved as expected and 3 indicators achieved less than
expectation, Details as follows.
The first target : Older persons must have Economic and Social security.
It found that only one indicator achieved that is 50.00 % of networks arrange activities for
preparing people to be quality older persons. There are 1,567 networks (110.00%)
The second target : Older persons must be healthy. It found that 2 in 3
indicators achieved the goal which are 1) Technology and innovation in Older persons care
giving 6 issues (100.00%). 2) Numbers of Older persons access technology and innovation of
Health Care 257,672 persons (128.84 %)
The third target : Appropriate living environment for Aging Society. There
are 3 indicators in which 2 indicators achieved. These are 1) numbers of houses and places get
appropriate improvement for the older persons, numbers of 2,664 persons (100.00 %)
2) people in all ages access environment and facilities, numbers of 20,000 persons (100.00 %).
3. The Evaluation on Work Satisfaction of Older persons Welfare Department
as Action Plan, Fiscal Plan and Integrated Plan for Equality Building for Aging Society in
2018.
In summary, the work evaluation of Older persons Welfare Department
according to the Plans in 2018 by CIPP Model found that the samplings mostly satisfy in every
domain. Anyhow the most satisfaction is Context Evaluation- C, the latter is Product Evaluation,
Process Evaluation and Input Evaluation respectively. Details as follows.
Context Evaluation: C.
Context Evaluation is the most satisfaction. Its objectives and goals are very
appropriate and relevant to the Vision of Department of Older Persons which is “Being the
Main organization in mobilizing development of older persons’ quality of Life according to
National Strategies in 20 years” (Security, Wealth, Sustainability) both Action Plan and
Integrated Plan for Aging Society in 2018 relevant with National Older persons Plan II (2002-
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2021). The samplings least satisfied with decisions on targets, planning and conceptual
framework in practice.
Moreover in qualitative research found that social contexts related to the
action plan, fiscal plan and integrated plan for quality of life of aging Society in 2018 are as
follows.
1. Action plan and Fiscal plan in 2018 stress on all targets but having lots of
activities in each plan and so scatter which blurred indicators. Mostly they fix area based,
lacking basic data of older persons for planning which found that older persons outside the
areas still in difficulties and alone especially socially older persons. Thus the proceedings of
the Action plan, Fiscal plan and Integrated plan relevant with social contexts as older persons
in areas gain care giving especially in improving environment and facilities more safety and
security ( bedridden and in-house older persons) and supporting traditional funeral ceremony.
Socially older persons encouraged to participate in a variety of activities such as the
Development Projects in Quality of Life, Occupational promotion, Awareness Building, Learning
Support in Community, etc. All of which are very appropriate for older persons in North Eastern contexts.
2. Integrated Plan on Equality Building for Older persons having clearly 3 goals.
The first goal is older persons must have social and economic security. The second is older
persons must be healthy. The third goal is older persons must live in appropriate environment.
Every goal having proper indicators but key performance indicators are lower than what should
be, namely; the Development of Health System Project by Dentist Faculty in Integrated Plan
just be in the process of staff development, so no results at the moment.
3. The agencies are assigned work by Provincial Social Development and
Human Security Bureau such as Development Center for Older persons Social Welfare, Local
Authority Organization, Older persons Club, and Public Welfare Organization that participate in
the Plans and expense all budgets except the older persons allowance for older persons in
difficulties because of striated process of expense for preventing corruption that cause delay
and not accomplish as planning.
4. Implementing the Action Plan, Fiscal Plan and Integrated plan for Equality
Building for Aging Society in 2018. Especially in cooperation with Local Authority Organization
(Older persons Section), Provincial Social Development and Human Security in the areas of ONE
HOME, they work as Integrated Plan Model assigned from the Department of Older Persons.
They held a meeting before launching projects in appropriate areas. It found that in Improving
Environment and facilities for older persons faced with budget limitations of 22,500 per
household. However they solve the problems by fund raising from network organizations until
output and outcome reach the goal Plan.
5. The results of Qualitative research of Action Plan, Fiscal Plan and Integrated
Plan for Equality Building for Aging Society in 2018 relevant with the results from Quantitative
research. The Plans are appropriately implemented in areas which help older persons in
difficulties (bedridden and in house older persons) to live in safety environment with facilities.
The first target of healthy older persons the most achievement. The latter is the second target

โครงการประเมินและติดตามผลการดําเนินงานของกรมกิจการผู้สูงอายุตามแผนปฏิบัติราชการฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

(๑๔)

of appropriate environment, the third target is topical and economic security of older persons,
the fourth target of decreasing social inequality and building social security for older persons,
and the fifth target of decreasing work overlap in older persons.
Input Evaluation: I
In summary and each issue : samplings mostly satisfied in the proceeding of
Department of Older Persons which has good administration, plan, project and appropriate and
sufficient activities at the most level, the latter is the time frame of implementing plan and
projects as due, including communication and transferring policies towards areas.
Success factors in proceeding as Action plan, Fiscal Plan and Integrated Plan for
Equality Building for Aging Society in 2018 as follows.
1. Personnel Numbers of Personnel in Social Welfare Development Centers are
limited and much workload both inside and outside Centers that make work delay, especially
in distance areas. There is only one personnel work for Aging Fund in Provincial Social
Development and Human Security and also the same In Local Authority Organization, However,
Integrated work is an effort to solve this problem.
2. Budget. Budget allocation in the Fiscal Plan 2018 comparing with number of
older persons is insufficient. However agencies in areas try to solve the problem by mobilizing
funds from networks.
3. Emergency Policy and Task intervene in proceeding. At the beginning of
2018, Ministry of Social Development and Human Security assign the emergency project of Big
Data, Family Data and Anti- Corruption Measure which effect the achievement of some projects
and activities.
4. The strong collaboration between Older persons Club and Network which
enable accomplishment of older persons projects and activities, especially where retired official
participate in and also the involvement of Provincial Social Development and Human Security.
Process Evaluation : P
In summary and each issue found that samplings satisfied at the most level of
planning , project / activities that work relevant with the Policy of Older Persons Department
which keep monitoring and reporting in every 3 months. Samplings satisfied at the least level
of supervision, follow up and control work plan in every 3 month,
Moreover, there are lots of integration in working areas both processes and
steps in resource management within provinces that responsible for Action Plan, Fiscal Plan and
Integrated Plan for Equality Building for Aging Society in 2018, as follows.
1. Some projects divide working areas with Older persons Social Welfare
Development Centers and Provincial Social Development and Human Security to prevent
overlap areas.
2. Monitor, Follow up and Improve proceeding as Action Plan, Fiscal Plan and
Integrated Plan for Equality Building of Aging Society in 2018 found that there is monitor and
follow up work in every 3 months by their administrative chiefs. This report must be done
continuously to Activities for Older Persons Department. Faculty of Dentist has done
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progressive report in every 3 months towards Faculty Board and Administrator and Ministry of
Health.
3. Proceeding as Action Plan, Fiscal Plan and Integrated Plan for Equality
Building of Aging Society in 2018, found some problems and obstacles in working such as
budget allocation not appropriate with areas, unclear policy of Department of Activities for
Older Persons about work process and steps make confused in direction and real goals.
Product Evaluation : P
In summary and each issue found that the samplings mostly satisfied with
product , the latter is building social awareness Older persons social welfare access and social
protection, promoting quality of life of older persons, families and communities which gain
more than expectation as follow.
1. Number of older persons gain basic social protection 16,548 (110.32 %) by
contributing allowance through KTB Corporate Online.
2. Older persons gain benefit from wisdom transformation (7 occupations) and
participate in activities 7,832 persons arranged by Department of Activities for Older Persons.
3. 131 Network gain development. Manual for development of quality network
published in order to learn how to develop themselves.
4. Extended areas increased in numbers of 400 centers for proceeding the
development project of Quality of Life and Occupation Promotion to be a place for gathering
older persons to join activities of older persons clubs, and developing volunteers for older
persons care giving at home.
5. There are 158 agencies training readiness for people and stakeholders.
Thailand Social Expo held up to show social output arranged by Ministry of Social Development
and Human Security and network both public, private and people organizations.
6. Numbers of volunteers for older persons care giving increased into 14,490
persons by training them with basic standard curriculum 18 hours for developing their
potentiality to giving older persons care at home.
7. Older persons Care Giving System and Older persons Social Welfare
Development Center increased 12 centers to promote Older persons Long Term Care in
communities, providing social services 6 aspects namely 1) Older persons Data Center
2) Training Center 3) Learning Center 4) Social Services for Older Persons under Institutional
Care Center 5) Social Welfare Services for Older Persons within Communities Center
6) Counseling Center.
8. Older Persons’ houses are appropriately and safely improved 2,634 houses
which suitable for older persons living.
9. Communities encourage environment and facilities improvement in houses,
public places for activities 30 communities.
10. Numbers of recipients in Older persons Training and Learning Center are
1,310 persons who are trained with standard curriculum in network agencies.
11. Private Network Organizations collected and join in activities for earning
more income and job maintenance as Pracharut Policy (People and Government-E6) 150
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organizations and PPP (Public-Private-People) Network are invited. Conducting survey research
for outstanding older persons who work in state enterprises nationwide including finding names
of registered enterprises and private companies in older to making targets and directions for
promoting income maintenance of older persons.
12. Older persons gain social welfare services 39,608 persons. Services
providing in Older persons Social Welfare Development Center, basic needs services, health
promotion both mind and body in certain areas and communities, study tours, training and
learn welfare rights of older persons, mobile unit of Happy Home and the others, and also
integrate agencies in the areas.
13. Support occupational loans 9,667 persons.
14. Support groups/ clubs arranging activities for older persons 327 projects by
the Older persons Administrative Fund Section towards better potentiality, wealth and quality
of life.
15. Promoting Potentiality Development in 4 Regions Network towards 158
agencies for building understand and participation in National Assembly for Older Persons.
Strengthening Older persons Clubs and enabling income maintenance and job placement for
Older Persons.
16. Mobilizing integrated work model for developing older persons’ quality of
life by registered in Intellectual Repository who work for social benefits, the number is 28,430
persons.
17. Extending areas of Development Center for Older Persons’ Quality of Life
and Occupation 400 centers which gain budgets from Provincial Social Development and
Human Security 1 million baht per each Center.
18. Developing the Integrated Data System (Phase 2) by Needs data collecting
and designing older persons’ basic data system for applying in all work . Improving 4 existing
data systems ; i.e., 1) Data system of Older persons in difficulties 2) Data system of arranging
funeral ceremony of Older Persons 3) Data system of appropriate and safe environment (house
repairing) 4) Data system for intra and inter network.
19. Numbers of National Saving Fund 568,932 persons (as membership ended)
run by persuading projects and savings building projects in 55 provincial areas, such as
Governors persuade savings projects, output as 81.27 %, collaborating with 10 public
organizations, Collaboration projects between Banks in receiving members and also with
financial institutes, Outreach Market projects (occupational Freelance Group), Savings promotion
towards children and youth including ally agencies.
20. Developing clearly metal core to put into leg bone shortly 1 model within
testing periods and must be available in April 2019 due to the standard of ASTMF1264 and
the related standard. Drafting 1 model of imitated bone for older persons’ hips during testing
and must be finished in January 2019.
21. Developing fold-up artificial eyewear 1 draft model during testing which will
be finished in December 2019.
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22. Creating Information Technology System for Older Persons by UTT. And
already connected with Cloud. It can be effectively used now.
23. Developing Technology and innovative services for healthy in mouth
(Ministry of Health) ,especially in loosing teeth, mouth cancer etc.. Developing innovation and
technology in healthy mouth care for older persons (Integrated 11 dentist agencies:
Department of Health, Medical, National Health insurance and 8 Universities; Naresuan,
Thammasat, Konkaen, Chula, Pattani, Srinakarin, Mahidol and Chiengmai). The teaching and
learning is through E-learning and support personel development with short term scholarship
for training.
24. Developing Long Term Care System for older persons’ healthy by
communities (Department of Health). Older persons access the system through ADL screening
with grade less than 11, then join LTC project 188,917 persons. Care Managers for older
persons obtain the training for potentiality development 5,599 persons and also care givers
27,234 persons including 12 Development Center for Older Persons Welfare, in issues of giving
care for disable or neglected older persons, day care. Utilizing allocated budget properly
25. Thai Older Persons obtain potentiality development in 12 Health areas by
National Health Insurance in order to reduce health problems in which local people and
private agencies participate .
26. There are Guidelines for Tambon to mobilize integrated health management
(7,225 Tambon) and transfer to related personal in 76 provinces. Training facilitators, mentors,
village volunteers in 4 regions 27,597 persons.
Outcome
1. Outcome in 2018 of Department of Activities for Older Persons in
accordance with goals, indicators mainly are creating collaboration in many sectors who work
for older persons and strategic network at levels of provinces, locality, areas, communities and
friends of older persons.
2. Integrated Plan for Equality building for older persons in 2018 enable
integrated management plan for Aging Society. Using integrated mechanism in areas and
reducing overlap budgets.
3. In provincial and local areas, projects increased in matters of activities for
older persons as needed which intervene in 3 years Tambon Plan and Action Plan in 2019
such as Older Persons Employment projects of Local Authority organization which relevant to
Government policy in occupational security and income of older persons and locality.
4. Department of Activities for Older persons making Gold Application for
increasing Channel to access Public Welfare which relevant with the mission of updating
Technology and Innovation suitable for older persons.
Impacts
1. Readiness preparing dentist personnel for older persons’ healthy mouth for
Aging Society. Developing collaboration with Local Authority Organization and Universities in
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signing MOU for whole care. Students learn more knowledge and skills in field practice in
communities.
Achievement evaluation in summary of Department of Activities for Older
Persons in 2018, classified by Plans.
The findings are samplings evaluate all plans achievement at the most level.
Integrated Plan of Equality Building for Aging Society with outside agencies, also Technology
and Innovation, Health Care System and access to Social Protection system relevant with
goals, indicators, at the same average of 7.50. The latter is Strategic Plan in Encouraging Social
Welfare and Upgrading Quality of Life and Integrated Plan for All Ages of Older Persons, at the
same average of 7,48. Basic Plan in Mobilizing Older persons Aspect towards ASEAN run by the
central office of Department (DOP), at least average of 7.33.
Recommendation
1. Recommendation for the Policy of DOP
1.1 It should formulate annual creative policy and innovative projects that
relevant with National Strategic Development in 20 years. Such as Development Project due to
National Development Guideline of Thailand 4.0, Start up Project towards Security, Wealth,
Sustainability. Innovation project for older persons, Saving Plan Project, Time Bank Project, etc..
1.2 It should promote Big Data Project for making decision of DOP
administrators, including trends or forecasting about older person in the future. Updating
information system and utilizing intra agencies.
1.3 It should have policies, projects, activities or guidelines strengthening work
mechanism in areas with Local Authority Organization, private and community namely
Development Center for Older Persons’ Social Welfare, Development Center for Older Persons’
Quality of Life and Occupation.
1.4 It should promote Application of Gold by DOP for more accessibility
towards Older persons’ Care.
2. Recommendation for DOP towards Work Practice
2.1 It should make action plan for goals of older persons (short term, middle
term, long term) which issues relevant with National Strategies in 20 years. Strategic plan of
DOP should specify development indicators which can measure the change in each phase
towards building social protection, social inequality, job placement, social services access
2.2 It should promote the work model of Public-People, people participation
in older persons’ care. Guidelines for social partnership should be proceeded between agencies
of DOP and outside agencies, i.e., LAO, people and private sectors for arranging social welfare
activities for older persons by their own budget.
2.3 Reducing work overlap in projects/activities of older persons in Plans by
convincing the results relevant with strategies of social inequality, older persons’ security,
human development in all ages, building social and economic security and improving
environment suitable for older persons.
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2.4 Budget allocation should be done sufficiently for mobilizing strategies in
areas / strengthening self management of older persons. Development center for social welfare
of older persons should be promoted to make strategic plan for social protection of older
persons in areas and integrating provincial plan if basic data of older persons show more than
20% it can be lift up to provincial agenda.
3. Recommendation for agencies in areas
3.1 It should make integrated plans with LAO who make MOU with Ministry of
Social Development and Human Security. Pilot project should be done at the beginning then
extend and sustainable projects afterward, make it short term or long term to fit for available
budgets each year.
3.2 It should connect Action plan of DOP with Provincial Development Plan
and 3 year Development Plan of LAO in order to be aware of mutual tasks for Aging Society.
3.3 It should support LAO some budget to continue Older persons projects
effectively.
3.4 It should review activities/ projects to be relevant with mission of
Development Center for Social Welfare and also budgets. The center should take responsibility
to return the activities format and telling who is the project host.

โครงการประเมินและติดตามผลการดําเนินงานของกรมกิจการผู้สูงอายุตามแผนปฏิบัติราชการฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

(๒๐)

สารบัญ
บทสรุปผู้บริหาร
สารบัญ
สารบัญตาราง
สารบัญแผนภาพ

หน้า
(1)
(20)
(24)
(28)
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บทที่ 2 แนวคิดและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
2.1 แนวคิดเกี่ยวกับการประเมินผลโครงการ
2.2 แนวคิดการประเมินความคุ้มค่าการปฏิบัติภารกิจของรัฐ
2.3 สถานการณ์ผู้สูงอายุในสังคมไทย
2.4 กฎหมาย นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงานที่เกี่ยวข้อง
2.5 รายงานผลการปฏิบัติราชการกรมกิจการผู้สูงอายุ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
2.6 แผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
2.7 แผนบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุประจําปีงบประมาณ
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บทที่ 3 ผลการศึกษาการประเมินและติดตามผลแผนปฏิบตั ริ าชการและแผนการใช้จา่ ย
งบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
3.1 ผลการดําเนินงานของกรมกิจการผู้สูงอายุตามแผนปฏิบัติราชการและแผน
การใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
3.1.1 แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย
3.1.2 แผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สงู อายุ
3.1.3 แผนงานยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสวัสดิการสังคมและการยกระดับ
คุณภาพชีวิต
3.1.4 แผนงานพื้นฐาน
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3.2 การประเมินและติดตามผลการดําเนินงานของกรมกิจการผู้สูงอายุตามแผนปฏิบัติ
ราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
3.2.1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
3.2.2 การได้รับบริการสวัสดิการจากศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ
3.3 ความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างต่อการดําเนินงานของศูนย์พัฒนาการจัด
สวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ
3.3.1 ความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างต่อการจัดบริการสวัสดิการสังคม
3.3.2 ความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างต่อสถานที่
3.3.3 ความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างต่อกระบวนการดําเนินงานของ
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ
3.3.4 ความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างต่อผลผลิตการดําเนินงานของ
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ
3.4 ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
3.4.1 ผลการดําเนินงานตามแผนงานพื้นฐาน
3.4.2 ผลการดําเนินงานตามแผนงานยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสวัสดิการ
สังคมและยกระดับคุณภาพชีวิต
3.4.3 ผลการดําเนินงานตามแผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย
3.4.4 ผลการดําเนินงานตามแผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อ
รองรับสังคมผูส้ ูงอายุ
3.4.5 ผลการดําเนินงานตามแผนบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับ
สังคมผู้สูงอายุกับหน่วยงานภายนอกตามตัวชี้วัดเป้าหมายที่ 1
ผู้สูงอายุมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม
3.4.6 ผลการดําเนินงานตามแผนบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับ
สังคมผู้สูงอายุกับหน่วยงานภายนอก ตามตัวชี้วัดเป้าหมายที่ 2
ผู้สูงอายุมีสุขภาวะที่ดีกับตัวชี้วัดนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการดูแล
ผู้สูงอายุ
3.4.7 ผลการดําเนินงานตามแผนบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับ
สังคมผู้สูงอายุกับหน่วยงานภายนอก ตามตัวชี้วัดเป้าหมายที่ 3
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการดํารงชีวิตของคนทุกกลุ่มเพื่อรองรับผู้สูงอายุ
3.5 ภาพรวมการบรรลุผลสําเร็จต่อแผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
3.6 ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
3.6.1 ผลการดําเนินงานตามแผนงานพื้นฐาน
3.6.2 ผลการดําเนินงานตามแผนงานยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสวัสดิการสังคม
และยกระดับคุณภาพชีวิต
3.6.3 ผลการดําเนินงานตามแผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย
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3.7 ผลการทดสอบความสัมพันธ์ตัวแปรต้นกับตัวแปรตาม
3.8 อภิปรายผล
บทที่ 4 ผลการศึกษาการดําเนินงานแผนบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพือ่ รองรับสังคม
ผู้สูงอายุประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
4.1 ผลการดําเนินงานแผนบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
4.2 ผลการประเมินและติดตามผลการดําเนินงานแผนบูรณาการสร้างความ
เสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผูส้ ูงอายุ
4.3 การประเมินผลการดําเนินงานของกรมกิจการผู้สูงอายุตามแผนปฏิบตั ิราชการ
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณและแผนบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อ
รองรับสังคมผูส้ ูงอายุประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
4.4 ผลการดํ า เนิ น งานตามแผนบู ร ณาการสร้ า งความเสมอภาคเพื่ อรองรั บสั งคม
ผู้สูงอายุกับหน่วยงานภายนอกตามเป้าหมายผู้สูงอายุมีสุขภาวะที่ดีกับตัวชี้วัด
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการดูแลผู้สูงอายุ
4.5 ผลการดํ า เนิน งานตามแผนบู ร ณาการสร้า งความเสมอภาคเพื่ อรองรั บสั งคม
ผู้สูงอายุกับหน่วยงานภายนอก ตามเป้าหมายผู้สูงอายุมีสุขภาวะที่ดีกับตัวชี้วัด
ผู้สูงอายุที่เข้าถึงเทคโนโลยีนวัตกรรม/ ระบบการดู แ ลด้ า นสุ ข ภาพและตั ว ชี้ วั ด
ผู้สูงอายุที่เข้าถึงระบบการคุ้มครองทางสังคม
4.6 ผลการทดสอบความสัมพันธ์ตัวแปรต้นกับตัวแปรตาม
4.7 การอภิปรายผล
บทที่ 5 บทสรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
5.1 ผลการประเมินและติดตามผลการดําเนินงานของกรมกิจการผู้สูงอายุตาม
แผนปฏิบตั ิราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561
5.2 ผลการศึกษาการประเมินและติดตามผลแผนปฏิบัติราชการและแผนการ
ใช้จ่ายงบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกลุ่มผู้รับบริการ
(ผู้สูงอายุในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ)
5.3 ผลการดําเนินงานแผนบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคม
ผู้สูงอายุประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
5.4 ผลการศึกษาการประเมินและติดตามผลแผนบูรณาการสร้างความเสมอภาค
เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกลุ่มเครือข่าย
ผู้สูงอายุ
5.5 การประเมินผลความพึงพอใจการดําเนินงานของกรมกิจการผู้สูงอายุตาม
แผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณและแผนบูรณาการสร้าง
ความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

(๒๒)

3-57
3-58
4-1
4-1
4-11
4-21
4-45
4-46

4-48
4-49
5-1
5-1
5-3
5-5
5-5
5-6
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5.6 การอภิปรายผลการศึกษา
5.6.1 การบรรลุเป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีมากกว่า
แผนบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ
5.6.2 การบรรลุเป้าหมายการดําเนินงานแผนกลยุทธ์กรมกิจการผู้สูงอายุ
5.6.3 การกําหนดตัวชี้วัดไม่ชัดเจนในแผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
5.6.4 ความพึงพอใจของหน่วยงานภายนอกมีมากกว่าหน่วยงานภายในสังกัด
กรมกิจการผู้สูงอายุ
5.7 แผนงานมีจํานวนโครงการย่อยมาก จึงส่งผลกระทบกับการทํางานในพื้นที่
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมเห็นว่ากิจกรรม/โครงการมีความซ้ําซ้อนกัน
5.8 ความท้าทายของแผนการดําเนินงานของกรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.)
สร้างพลังภาคีเครือข่าย ประชารัฐมาร่วมรับผิดชอบสังคมผู้สูงอายุ
ระดับสุดยอดในปี 2564
5.9 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลในระดับพื้นที่เพื่อให้เกิดระบบฐานข้อมูล
ในการกําหนดค่าเป้าหมายการดําเนินงานที่ชัดเจนในแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปีงบประมาณต่อไป
5.10 ข้อเสนอแนะ
5.10.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อกิจการผู้สูงอายุ
5.10.2 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการต่อกรมกิจการผู้สูงอายุ
5.10.3 ข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานในระดับพื้นที่
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ภาคผนวก ก แบบสอบถามโครงการประเมินและติดตามผลแผนปฏิบัติราชการ
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และแผนบูรณาการสร้างความเสมอภาค
เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (กลุ่ม 1 ผู้ใช้บริการ)
ภาคผนวก ข แบบสอบถามโครงการประเมินและติดตามผลแผนปฏิบัติราชการ
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และแผนบูรณาการสร้างความเสมอภาค
เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (กลุ่ม 2 เครือข่าย)
ภาคผนวก ค แนวคําถามสําหรับกลุ่มสนทนาของผู้มีส่วนได้เสีย (ผู้ปฏิบตั ิงาน)
ตามแผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และแผนบูรณาการ
สร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ภาคผนวก จ สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ภาคผนวก ฉ สรุปการประชุมเวทีสัญจร 4 ภาค

(๒๓)

5-15
5-15
5-16
5-17
5-17
5-18
5-18
5-18
5-19
5-19
5-19
5-20
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ผ-2
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(๒๔)

สารบัญตาราง
ตารางที่
1.1
1.2
1.3
1.4
2.1
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8

แผนการดําเนินงาน
เกณฑ์การประเมินและติดตามผลการดําเนินงานของกรมกิจการผู้สูงอายุ
การคัดเลือกจังหวัดและขนาดตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาเชิงปริมาณ
การคัดเลือกพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
จํานวนประชากรและสัดส่วนผู้สูงอายุในกลุม่ ประเทศอาเซียน พ.ศ. 2558 และ
พ.ศ. 2583
การบรรลุแผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561
จํานวน และร้อยละข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา
อาชีพ รายได้
จํานวน และร้อยละการได้รับบริการสวัสดิการจากศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการ
สังคมผู้สูงอายุของกลุ่มตัวอย่าง
จํานวน ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างกับการเข้าร่วมแผนปฏิบัติราชการและแผนการ
ใช้จ่ายงบประมาณประจําปี 2561 ของศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ
จํ า นวน และร้ อ ยละของกลุ่ ม ตั ว อย่ า งกั บ การเข้ า ร่ ว มแผนปฏิ บั ติ ร าชการและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี 2561 จําแนกตามช่วงวัยผู้สูงอายุ
จํานวน และร้อยละของความพร้อมของศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ
ต่อการดูแลผู้สูงอายุ
จํานวน และร้อยละของช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการ
สังคมผู้สูงอายุของกลุ่มตัวอย่าง
จํานวน ร้อยละ และค่าเฉลี่ยความพึงพอใจด้านการจัดบริการสวัสดิการสังคมของ
กลุ่มตัวอย่างต่อการดําเนินงานของศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สงู อายุ

หน้า
1-5
1-9
1-11
1-12
2-12
3-6
3-20
3-22
3-24
3-25
3-26
3-27
3-29

3.9

จํ า นวน ร้ อ ยละ และค่ า เฉลี่ ย ความพึ ง พอใจด้ า นสถานที่ ข องกลุ่ ม ตั ว อย่ า งต่ อ การ
ดําเนินงานของศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ

3-30

3.10

จํานวน ร้อยละ และค่าเฉลี่ยความพึงพอใจด้านการให้บริการของกลุ่มตัวอย่างต่อ
การดําเนินงานของศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ
จํานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานการประเมินผลผลิต
การให้บริการของกลุ่มตัวอย่างต่อการดําเนินงานของศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการ
สังคมผู้สูงอายุ
ภาพรวมความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับการดําเนินงานของศูนย์พัฒนา
การจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ
การดําเนินงานตามแผนงานพื้นฐานจําแนกตามกิจกรรมและโครงการที่ดําเนินการ
ของกลุม่ ตัวอย่างในส่วนกลางกรมกิจการผูส้ งู อายุ สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ
แผนงานพื้นฐานในกิจกรรมการขับเคลื่อนด้านผู้สูงอายุสู่ประชาคมอาเซียนที่
ดําเนินการในหน่วยงานสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
การดําเนินงานแผนงานยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสวัสดิการสังคมและยกระดับ
คุณภาพชีวิต เมื่อจําแนกตามโครงการและหน่วยงาน

3-31

3.11
3.12
3.13
3.14
3.15

3-32
3-33
3-34
3-35
3-37
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3.16
3.17
3.18
3.19
3.20

3.21
3.22
3.23

3.24
3.25
3.26
3.27
3.28
3.29
4.1
4.2
4.3

การดําเนินงานตามแผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย
การดําเนินงานตามแผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคม
ผู้สูงอายุในกิจกรรมพัฒนากลไกในการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม
การดําเนินงานตามแผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคม
ผู้สูงอายุจําแนกตามโครงการและหน่วยงานในกิจกรรมพัฒนาระบบการดูแล
และการคุ้มครองผู้สูงอายุ
การดําเนินงานตามแผนบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ
กับหน่วยงานภายนอกตามตัวชี้วัดเป้าหมายที่ 2 ผู้สูงอายุมีสุขภาวะที่ดีกับตัวชี้วัด
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการดูแลผู้สูงอายุ
การดําเนินงานตามแผนบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ
กับหน่วยงานภายนอก ตามตัวชี้วัดเป้าหมายที่ 2 ผู้สูงอายุมีสุขภาวะที่ดีกับตัวชี้วัด
ผู้สูงอายุที่เข้าถึงเทคโนโลยีนวัตกรรม/ระบบการดูแลด้านสุขภาพและตัวชี้วัด
ผู้สูงอายุที่เข้าถึงระบบการคุ้มครองทางสังคม
ผลการดําเนินงานตามแผนบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคม
ผู้สูงอายุกับหน่วยงานภายนอก ตามตัวชี้วัดเป้าหมายที่ 3 สภาพแวดล้อมที่เอื้อ
ต่อการดํารงชีวิตของคนทุกกลุ่มเพื่อรองรับผู้สูงอายุจําแนกตามหน่วยงาน
ภาพรวมการบรรลุผลสําเร็จโครงการประเมินและติดตามผลการดําเนินงานของ
กรมกิจการผูส้ งู อายุ (ผส.)
ภาพรวมการบรรลุผลสําเร็จโครงการประเมินและติดตามผลการดําเนินงานของ
กรมกิจการผูส้ งู อายุ (ผส.) จําแนกตามแผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ และแผนบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผูส้ ูงอายุ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
การดําเนินงานตามแผนงานพื้นฐานจําแนกตามกิจกรรมและโครงการที่ดําเนินการ
ของกลุ่มตัวอย่างในส่วนกลางกรมกิจการผูส้ งู อายุ สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์
แผนงานพื้นฐานในกิจกรรมการขับเคลื่อนด้านผู้สูงอายุสู่ประชาคมอาเซียนที่
ดําเนินการในหน่วยงานสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
การดําเนินงานแผนงานยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสวัสดิการสังคมและยกระดับ
คุณภาพชีวิต เมื่อจําแนกตามโครงการและหน่วยงาน
การดําเนินงานตามแผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย
ภาพรวมการบรรลุผลสําเร็จโครงการประเมินฯ จําแนกตามกลุม่ ผู้สูงอายุ
ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของการประเมินภาพรวมของการบรรลุผลด้วยการ
ทดสอบค่าt (t-test)
ผลการเบิกจ่ายแผนบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สงู อายุ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
การบรรลุแผนบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ
งบประมาณ ปี 2561
จํานวน ร้อยละข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา
ตําแหน่งงาน

(๒๕)

3-40
3-41
3-43
3-45
3-47

3-50
3-51
3-52

3-54
3-55
3-56
3-57
3-57
3-58
4-5
4-5
4-13
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4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11
4.12
4.13
4.14
4.15
4.16
4.17
4.18
4.19
4.20

จํานวน ร้อยละข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามหน่วยงานที่ปฏิบัติ
จํานวน ร้อยละของเป้าหมายและประเด็นเพิ่มเติมของแผนบูรณาการ
สร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561
จํานวน ร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง การดําเนินงานก่อนการดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้งบประมาณ และแผนบูรณาการ
สร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุของกรมกิจการผู้สูงอายุ
จํานวน ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างต่อการดําเนินงานระหว่างการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการและแผนบูรณาการฯ ของกรมกิจการผู้สูงอายุ
จํานวน ร้อยละของเครือข่ายมีการประเมินผลการดําเนินงานหน่วยงานใน 2
ไตรมาสแรก
จํานวน ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างต่อช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
แผนงาน/ โครงการของกรมกิจการผู้สูงอายุ
จํานวน ร้อยละของความต้องการของกลุ่มตัวอย่างต่อช่องทางการประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับแผนงาน/ โครงการด้านผู้สูงอายุ
จํานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย การประเมินผลการดําเนินงานของกรมกิจการผู้สูงอายุ
ตามแผนฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด้านบริบทหรือสภาวะแวดล้อม
(Context Evaluation: C)
จํานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย การประเมินผลการดําเนินงานของกรมกิจการผู้สูงอายุ
ตามแผนฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 การประเมินปัจจัยนําเข้า (Input
Evaluation: I)
จํานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย การประเมินผลการดําเนินงานของกรมกิจการผู้สูงอายุ
ตามแผนฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 การประเมินกระบวนการ (Process
Evaluation: P)
จํานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย การประเมินผลการดําเนินงานของกรมกิจการผู้สูงอายุ
ตามแผนฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด้านการประเมินผลผลิต (Product
Evaluation: P)
สรุปการประเมินผลการดําเนินงานของกรมกิจการผู้สูงอายุตามแผนฯ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
การประเมินผลการบรรลุผลสําเร็จในภาพรวมของกรมกิจการผู้สูงอายุตามแผนฯ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
การประเมินผลการบรรลุผลสําเร็จในภาพรวมของกรมกิจการผู้สูงอายุตามแผนฯ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
การประเมินภาพรวมการบรรลุผลสําเร็จโครงการประเมินและติดตามผลการ
ดําเนินงานของกรมกิจการผูส้ ูงอายุ (ผส.) ในแต่ละระดับคะแนนจําแนกตามกระทรวง
การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของการประเมินภารวมของการบรรลุผลระหว่างกลุม่ ภายใน
กระทรวงและภายนอกกระทรวง
การดําเนินงานตามแผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคม
ผู้สูงอายุ

(๒๖)

4-14
4-15
4-16
4-17
4-18
4-19
4-20
4-22
4-28
4-32
4-34
4-38
4-39
4-40
4-41
4-41
4-44
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4.21
4.22

4.23
4.24

การดําเนินงานตามแผนบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ
กับหน่วยงานภายนอกตามเป้าหมายผู้สูงอายุมีสุขภาวะที่ดีกับตัวชี้วัดนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพื่อการดูแลผู้สูงอายุ
การดําเนินงานตามแผนบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ
กับหน่วยงานภายนอก ตามเป้าหมายผู้สูงอายุมีสุขภาวะที่ดีกับตัวชี้วัดผู้สูงอายุ
ที่เข้าถึงเทคโนโลยีนวัตกรรม/ระบบการดูแลด้านสุขภาพและตัวชี้วัดผู้สูงอายุ
ที่เข้าถึงระบบการคุ้มครองทางสังคม
การประเมินภาพรวมของการบรรลุผลของกลุม่ ผู้ใช้บริการและเครือข่าย
การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของการประเมินภาพรวมของการบรรลุผลระหว่าง
กลุ่มผูใ้ ช้บริการและกลุม่ เครือข่าย

(๒๗)

4-46
4-47

4-49
4-49
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(๒๘)

สารบัญแผนภาพ
แผนภาพที่
3.1
จํานวน และร้อยละข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา
อาชีพ รายได้
3.2
จํานวน และร้อยละการได้รับบริการสวัสดิการจากศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคม
ผู้สูงอายุใน 5 อันดับแรก ของกลุ่มตัวอย่าง
3.3
จํานวน และร้อยละของกลุ่มตัวอย่างกับการเข้าร่วมแผนปฏิบัติราชการและแผน
การใช้จ่ายงบประมาณประจําปี 2561 ของศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคม
ผู้สูงอายุ
3.4
จํานวน และร้อยละของความพร้อมของศูนย์พฒ
ั นาการจัดสวัสดิการสังคมผูส้ งู อายุ
ต่อการดูแลผู้สูงอายุ
3.5
จํานวน และร้อยละของช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการ
สังคมผู้สูงอายุใน 5 อันดับแรก ของกลุ่มตัวอย่าง
ความพึงพอใจด้านการจัดบริการสวัสดิการสังคมของกลุ่มตัวอย่างใน 5 อันดับแรก
3.6

หน้า
3-19

3.7

3-30

ต่อการดําเนินงานของศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ

3.8
3.9
3.10
3.11
3.12
3.13
3.14
3.15
3.16
3.17

ความพึงพอใจด้านสถานที่ของกลุ่มตัวอย่างต่อการดําเนินงานของศูนย์พัฒนา
การจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ
ความพึงพอใจด้านการให้บริการของกลุ่มตัวอย่างต่อการดําเนินงานของ
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ
ภาพรวมความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับการดําเนินงานของศูนย์พัฒนาการ
จัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ
แผนงานพื้นฐานในกิจกรรมการขับเคลื่อนด้านผู้สูงอายุสู่ประชาคมอาเซียน
ที่ดําเนินการในหน่วยงานสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์
การดําเนินงานแผนงานยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสวัสดิการสังคมและยกระดับ
คุณภาพชีวิต เมื่อจําแนกตามกิจกรรมและหน่วยงาน
การดําเนินงานแผนงานยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสวัสดิการสังคมและยกระดับ
คุณภาพชีวิต เมื่อจําแนกตามโครงการและหน่วยงาน
การดําเนินงานแผนงานยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสวัสดิการสังคมและยกระดับคุณภาพ
ชีวิต เมื่อจําแนกตามโครงการและหน่วยงาน
การดําเนินงานตามแผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยจําแนกตาม
กิจกรรม
การดําเนินงานตามแผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย จําแนกตาม
หน่วยงาน
การดําเนินงานตามแผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ
จําแนกตามกิจกรรมพัฒนากลไกในการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม
การดําเนินงานตามแผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ
จําแนกตามโครงการและหน่วยงานในกิจกรรมพัฒนากลไกในการ
สร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม

3-22
3-24
3-26
3-27
3-28

3-31
3-33
3-35
3-36
3-36
3-37
3-39
3-39
3-40
3-41
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3.18
3.19
3.20
3.21
3.22

3.23

3.24
3.25
3.26

3.27

3.28
3.29
4.1
4.2
4.3

การดําเนินงานตามแผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ
จําแนกตามกิจกรรมพัฒนาระบบการดูแลและการคุ้มครองผู้สูงอายุ
การดําเนินงานตามแผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ
จําแนกตามโครงการในกิจกรรมพัฒนาระบบการดูแลและการคุ้มครองผูส้ ูงอายุ
การดําเนินงานตามแผนบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุกับ
หน่วยงานภายนอก ตามเป้าหมายที่ 2 ผู้สงู อายุมีสุขภาวะที่ดีกับตัวชี้วัดนวัตกรรม
และเทคโนโลยีเพื่อการดูแลผู้สูงอายุ ในภาพรวม
การดําเนินงานตามแผนบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุกับ
หน่วยงานภายนอกตามตัวชี้วัดเป้าหมายที่ 2 ผู้สูงอายุมีสขุ ภาวะที่ดีกับตัวชี้วัด
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการดูแลผู้สูงอายุ จําแนกตามโครงการและหน่วยงาน
การดําเนินงานตามแผนบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุกับ
หน่วยงานภายนอก ตามตัวชี้วัดเป้าหมายที่ 2 ผู้สูงอายุมีสขุ ภาวะที่ดีกับตัวชี้วัด
ผู้สูงอายุที่เข้าถึงเทคโนโลยีนวัตกรรม/ระบบการดูแลด้านสุขภาพและตัวชี้วัด
ผู้สูงอายุที่เข้าถึงระบบการคุ้มครองทางสังคม ใน 5 อันดับแรก
การดําเนินงานตามแผนบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุกับ
หน่วยงานภายนอก ตามตัวชี้วัดเป้าหมายที่ 2 ผู้สูงอายุมีสขุ ภาวะที่ดีกับ
ตัวชี้วัดผู้สูงอายุที่เข้าถึงเทคโนโลยีนวัตกรรม/ระบบการดูแลด้านสุขภาพและตัวชี้วัด
ผู้สูงอายุที่เข้าถึงระบบการคุ้มครองทางสังคม จําแนกตามหน่วยงาน
ใน 5 อันดับแรก
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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ที่มาและความสําคัญของโครงการ
ตามพระราชกฤษฎี กาว่ าด้ วยหลั กเกณฑ์ การบริ หารกิ จการบ้ านเมื องที่ ดี พ.ศ. 2546
หมวด 3 มาตรา 9 (3) ที่กําหนดให้ส่วนราชการต้องจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส่วนราชการกําหนดขึ้น และหมวด 8 มาตรา 45 ที่
กําหนดให้ส่วนราชการจัดให้มีคณะผู้ประเมินอิสระดําเนินการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของส่วนราชการเกี่ยวกับ ผลสั ม ฤทธิ์ ของภารกิจ คุ ณภาพการให้ บริการ ความพึงพอใจของประชาชน
ผู้รับบริการ ความคุ้มค่าในภารกิจประกอบกับคณะรัฐมนตรี ได้มีมติ เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2550 เห็นชอบ
ให้ ห น่ ว ยงานภาครั ฐ ที่ ไ ด้ รั บ งบประมาณตามพระราชบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ยประจํ า ปี ตั้ ง แต่
ปีงบประมาณ 2552 เป็นต้นไป ต้องรายงานผลการวิเคราะห์ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานจากการ
ใช้จ่ายงบประมาณให้สํานักงบประมาณ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในกระบวนการจัดการ
งบประมาณ
กรมกิ จ การผู้ สู ง อายุ (ผส.) เป็ น ส่ ว นราชการในสั ง กั ด กระทรวงการพั ฒ นาสั งคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ มีวิสัยทัศน์ เป็นองค์กรหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและสังคม
ให้อยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน มีภารกิจในการส่งเสริมศักยภาพ และคุ้มครองพิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุ โดยการกําหนด
มาตรการ กลไกการส่งเสริมสนับสนุนภาครัฐและเอกชนให้ดําเนินการตามนโยบายที่กรมกิจการผู้สูงอายุ
กําหนด และตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2560 ได้ให้ความเห็นชอบการกําหนดแนวทาง
การจัดทํางบประมาณประจําปี โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความมั่นคงในการ
ดํารงชีวิต นอกจากนี้ กรมกิจการผู้สูงอายุ ยังเป็นหน่วยงานเจ้าภาพหลักในการจัดทําคําของบประมาณ
ภายใต้แผนบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุอีกด้วย
ในปีงบประมาณ 2561 กรมกิจการผู้สูงอายุได้กําหนด “แผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้
จ่ายงบประมาณประจําปี พ.ศ. 2561” ประกอบด้วย 7 แผนงาน ได้แก่ 1) แผนบูรณาการพัฒนาศักยภาพคน
ตามช่วงวัย 2) แผนบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ 3) แผนงานยุทธศาสตร์
การเสริ มสร้ างสวั ส ดิ ก ารสั ง คมและยกระดั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต 4) แผนงานพื้ น ฐานด้ า นการแก้ ไ ขปั ญ หา
ความยากจน ลดความเหลื่อมล้ําและสร้างการเจริญเติบโตจากภายใน 5) แผนงานบุคลากรภาครัฐ และ
6) กองทุนผู้สูงอายุ งบประมาณรวม 967.1403 ล้านบาท กรมกิจการผู้สูงอายุจะดําเนินงานผ่านหน่วยงาน
ในสังกัดของกรมกิจการผู้สูงอายุ คือ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ (ศพส.) จํานวน 12 แห่ง
ที่กระจายตัวอยู่ใน 12 จังหวัด โรงเรียนผู้สูงอายุ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.)
สาขาสภาผู้สูงอายุ สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด 76 จังหวัด มีกลไกระดับพื้นที่ คือ
อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ (อผส.) ที่อยู่ในชุมชน ภาคีเครือข่ายหลักในการทํางานด้านผู้สูงอายุระดับพื้นที่ ได้แก่
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นจํานวน 7,488 แห่ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.) การศึกษา
นอกระบบและสถาบันการศึกษาในพื้นที่ ขณะเดียวกันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 นโยบายของรัฐบาล
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ให้ความสําคัญกับการจัดทําแผนบูรณาการในการทํางานร่วมกันของหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะในประเด็นด้านผู้สูงอายุที่เกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน จึงทําให้เกิด “แผนบูรณาการสร้าง
ความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุปีงบประมาณ ปี 2561” ภายใต้งบประมาณ 1,150.184,200 ล้านบาท
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ที่มีหน่วยงานเกี่ยวข้อง 5 กระทรวง 18 หน่วยงาน 1 กองทุน จํานวน 37 โครงการ ประกอบด้วย 1) กระทรวง
การพั ฒนาสั งคมและความมั่ นคงของมนุ ษย์ 12 โครงการ จํ านวน 566.9342ล้ านบาท (ร้ อยละ 49)
2) กระทรวงสาธารณสุข 8 โครงการ จํานวน 273.6323 ล้านบาท (ร้อยละ 24) 3) กองทุนการออมแห่งชาติ
1 โครงการ จํานวน 144.6288 ล้านบาท (ร้อยละ 13) 4) กระทรวงศึกษาธิการ 11 โครงการ จํานวน
95.7342 ล้านบาท (ร้อยละ 8) 5) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 โครงการ จํานวน 61.2547
ล้านบาท (ร้อยละ 5) และ 5) กระทรวงคมนาคม 1 โครงการ จํานวน 8.0000 ล้านบาท (ร้อยละ 1)
แผนบูรณาการมีการกําหนดเป้าหมายแผนบูรณาการไว้ 3 เป้าหมาย ดังนี้
เป้าหมายที่ 1 ผู้ สู ง อายุ มี ค วามมั่ น คงทางเศรษฐกิ จ และสั ง คม จํ า นวน 7 โครงการ
งบประมาณ 595,620,300 บาท
เป้าหมายที่ 2 ผู้สูงอายุมีสุขภาวะที่ดี จํานวน 26 โครงการ งบประมาณ 451,881,200 บาท
เป้าหมายที่ 3 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการดํารงชีวิตของคนทุกกลุ่มเพื่อรองรับสังคม
ผู้สูงอายุ จํานวน 4 โครงการ งบประมาณ 102,682,700 บาท
ประกอบด้วยตัวชี้วัดแนวทางแผนบูรณาการ 7 ตัวชี้วัดแนวทาง ดังนี้
1) ร้อยละ 50 ของเครือข่ายที่มีกิจกรรมเตรียมประชากร เพื่อเป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ
2) สมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ จํานวน 700,000 คน
3) นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการดูแลผู้สูงอายุ จํานวน 6 เรื่อง
4) ผู้สูงอายุที่เข้าถึงเทคโนโลยีนวัตกรรม/ระบบการดูแลด้านสุขภาพ จํานวน 200,000 คน
5) ผู้สูงอายุที่เข้าถึงระบบการคุ้มครองทางสังคม จํานวน 73,000 คน
6) จํานวนบ้านและสถานที่ที่ได้รับการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมเพื่อรองรับ
สังคมผู้สูงอายุ 2,664 แห่ง
7) คนทุกกลุ่มวัยในสังคมสามารถเข้าถึงสภาพแวดล้อมและสิ่งอํานวยความสะดวก จํานวน
20,000 คน
ดังนั้นกรมกิจการผู้สูงอายุจึงเห็นความสําคัญของการประเมินและติดตามผล การดําเนินงาน
ในปีงบประมาณ 2561 เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในการกํากับดูแล
การปฏิบัติงาน ติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ และการบูรณาการทํางานในระดับพื้นที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จึงมีความจําเป็นจะต้องให้สํานักงานศูนย์วิจัยและให้คําปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญ
และมีประสบการณ์เกี่ยวกับงานด้านผู้สูงอายุและการติดตาม และประเมินผลแผนการปฏิบัติราชการ เพื่อทํา
หน้าที่ ในการศึกษา วิเคราะห์ ติดตาม และประเมินผลตามแผนปฏิบัติราชการ และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และแผนบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ
ประจําปี 2561 เพื่อวัดผลตามแผนการปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน เป้าหมายวัตถุประสงค์
ของงาน และเกิดความคุ้มค่าและเป็นประโยชน์ในการบริหารราชการตามที่ตั้งไว้ต่อไป
1.2 วัตถุประสงค์การประเมิน
1.2.1 เพื่อประเมินและติดตามผลการดําเนินงานของกรมกิจการผู้สูงอายุตามแผนปฏิบัติราชการ
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
1.2.2 เพื่อประเมินและติดตามผลการดําเนินงานแผนบูรณาการสร้างความเสมอภาค
เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ
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1.2.3 เพื่อให้ข้อเสนอเชิงนโยบายพร้อมแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงการดําเนินงาน
ประกอบด้วย
1) การบรรลุผลการดําเนินงานในระดับผลผลิต
2) การประเมิ น คุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก ารต่ อ เครื อ ข่ า ยและพั น ธมิ ต รดํ า เนิ น งาน
ที่เกี่ยวข้อง
3) การประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อ
โครงการและกิจกรรมการดําเนินงานของกรมกิจการผู้สูงอายุและแผนบูรณาการสร้างความเสมอภาค
เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ
4) การจัดทําข้อเสนอเชิงนโยบายด้านผู้สูงอายุ ปัญหา อุปสรรค แนวทางในการ
ดําเนินงานด้านผู้สูงอายุ
1.3 ขอบเขตและวิธกี ารประเมินและติดตามผล
1.3.1 ขอบเขตการประเมินและติดตามผล
1. การใช้ตัวแบบ CIPP เพื่อประเมินการบรรลุเป้าหมายภารกิจตามแผนปฏิบัติราชการ
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี ในระดับผลผลิต ผลลัพธ์ หรือผลกระทบของแผนงาน/โครงการกิจกรรม
รวมถึงวิเคราะห์ปัจจัยที่ทําให้เกิดปัญหา อุปสรรค ที่เกี่ยวข้องต่อการบรรลุผลสําเร็จของแผนการปฏิบัติราชการ
ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี และแผนบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
2. ประเมินความคุ้มค่าของการดําเนินงานโครงการกิจกรรมปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
3. ประเมินคุณภาพการให้บริการต่อเครือข่ายที่เกี่ยวข้องและประเมินความพึงพอใจ
ของประชาชนผู้รับบริการต่อกิจกรรมหรือโครงการของกรมกิจการผู้สูงอายุและติดตามแผนบูรณาการ
สร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ โดยเก็บรวบรวมข้อมูล ทั้งปฐมภูมิและทุติยภูมิ ด้วยวิธีการ
สัมภาษณ์ การตอบแบบสอบถาม การสังเกตการณ์ การจัดประชุม และจัดให้มีการรับฟัง ความคิดเห็น
ผู้รับบริการ เครือข่าย พันธมิตรดําเนินงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อเป็นข้อมูลประกอบ การวิเคราะห์
ประเมินผลการดําเนินงาน ทั้งนี้ ในกระบวนการจัดเก็บข้อมูลมีการจัดให้เจ้าหน้าที่ของ กรมกิจการผู้สูงอายุ
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งเข้ า ร่ ว มสั ง เกตการณ์ แ ละร่ ว มดํ า เนิ น งาน โดยที่ ผู้ รั บ จ้ า งเป็ น ผู้ รั บ ผิ ด ชอบค่ า ใช้ จ่ า ยในการ
ดําเนินงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
ขอบเขตการประเมินครั้งนี้จะเน้นในแผนที่ 1 - 5 ที่ดําเนินงานตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ
20 ปี ในยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน และยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาส
ความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12
(พ.ศ. 2560 - 2564) ในยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ และยุทธศาสตร์ที่ 2
การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในสังคม รวมทั้งยุทธศาสตร์ กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และใน 4 ยุทธศาสตร์ โดยเฉพาะยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลักดัน
ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ และยุทธศาสตร์ที่ 3 การคุ้มครอง
ส่งเสริม สนับสนุนผู้สูงอายุ และพัฒนาภาคีเครือข่ายให้เข้มแข็งเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ การติดตาม
และประเมินผลการดําเนินงานกรมกิจการผู้สูงอายุประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามแผนปฏิบัติราชการ
กรมกิจการผู้สูงอายุประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นการประเมินผ่านยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ
กิจกรรมที่ดําเนินงาน มุ่งเน้นศึกษาข้อค้นพบจากการประเมินในลักษณะการติดตามกํากับ (Monitoring
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Evaluation) การประเมินเพื่อการพัฒนา (Developmental Evaluation) รวมทั้งการประเมินเชิงคุณค่า
(Value Evaluation) ซึ่งจะช่วยให้สามารถสะท้อนถึงผลสําเร็จและปัจจัยเกี่ยวข้องที่ส่งผลต่อการดําเนินงาน
ตามแผนและนโยบายซึ่งจะสามารถนําไปสู่การสร้างข้อเสนอแนะสําหรับการกําหนดนโยบาย และแนวทาง
การดําเนินงานในแผนปฏิบัติราชการในปีงบประมาณต่อไป ของกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับความต้องการของประชาชน
และ
สถานการณ์ปัญหาสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป
1.3.2 วิธีการประเมินและติดตามผล
วิธีการประเมินและติดตามผล ผู้วิจัยจะมีกระบวนการและขั้นตอนการดําเนินงาน
โครงการวิจัยดังต่อไปนี้
1) ศึ ก ษากรอบแนวคิ ด ทฤษฎี ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การติ ด ตามและประเมิ น ผล
แนวทางการติดตามและประเมินผลในหน่วยงานภาครัฐ การบริหารราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริ ห ารจัด การบ้ า นเมื อ งที่ดี กระบวนการสําหรั บงานพั ฒ นาสั งคม และความคุ้ ม ค่า ในการดํา เนิน งาน
ด้านสังคม
2) ออกแบบวิธีการศึกษา ประกอบด้วย กรอบแนวทางการดําเนินงาน ขั้นตอน
วิธีการดําเนินงาน ทรัพยากรที่จําเป็นในการดําเนินงาน ผลผลิต และผลลัพธ์ที่ได้
3) รั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ กรอบแนวทางการติ ด ตามและประเมิ น ผล
จากผู้บริหารกรมกิจการผู้สูงอายุ รวมทั้งเครือข่าย ที่รับผิดชอบโครงการกิจกรรม ของกรมกิจการผู้สูงอายุ
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4) เก็บรวบรวมข้อมูล ทั้งข้อมูลปฐมภูมิและข้อมูลทุติยภูมิ ด้วยวิธีการสัมภาษณ์
การตอบแบบสอบถาม การสังเกตการณ์ การจัดประชุม และจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นผู้รับบริการ
เครือข่าย และพันธมิตรดําเนินงาน
5) วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้หลักวิชาสถิติ ที่เหมาะสมกับข้อมูลที่ได้รับ
6) วิ พ ากษ์ ผ ลการศึ ก ษาการติ ด ตามและประเมิ น ผลการดํ า เนิ น งานตาม
แผนปฏิบัติราชการ และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และแผนบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับ
สังคมผู้สูงอายุ
7) จัดทํารายงานฉบับสมบูรณ์ โดยการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน
ของกรมกิจการผู้สูงอายุ ตามแผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และแผนบูรณาการ
สร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ
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1.3.3 แผนการดําเนินงานวิจัย
ตารางที่ 1.1 แผนการดําเนินงาน
กิจกรรมดําเนินงาน

30

60

ระยะเวลา (วัน)
90 120 150 180 210 240

1. ศึกษากรอบแนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ยวข้อง
2. ออกแบบการติดตามประเมินผล
3.สร้างเครื่องมือเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
และทดสอบเครื่องมือ
4. ส่งรายงาน ครั้งที่ 1 (กรอบแนวทาง-ในการ
ติดตามและประเมินผลการศึกษา)
5. วางแผนและประสานงานการเก็บรวบรวม
ข้อมูล และกําหนดการติดตามและประเมินผล
6. ประชุมชี้แจงผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาการจัด
สวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ 12 แห่ง เพื่อชี้แจง
การเก็บแบบสอบถามจํานวน 1,200 ชุด
2 กลุ่ม
7. จัดเวทีสนทนากลุ่มย่อย 4 ภาค เพื่อรับฟัง
ความคิดเห็นจากผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
ผลการดําเนินงานของกรมกิจการผู้สูงอายุ
8. เก็บข้อมูลภาคสนามและประมวลผล
การติดตามประเมินผลวิเคราะห์ข้อมูล
9. การสัมภาษณ์กลุ่มผู้บริหารกรมกิจการ
ผู้สูงอายุ
10. ส่งรายงานผลการศึกษา ครั้งที่ 2
(รายงานการติดตามและประเมินผลการศึกษา
เบื้องต้น)
11. การวิพากษ์ผลการศึกษา
12. พิจารณาปรับปรุงและแก้ไขรายงานผล
13. ส่งรายงาน ครั้งที่ 3 (ฉบับสมบูรณ์)
1.3.4 ขอบเขตด้านประชากรที่ศึกษา
ประชากรเป้าหมายสําหรับการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่
1) ประชาชนที่ได้รับบริการจากแผนงาน/ โครงการต่าง ๆ ที่ดําเนินงานตาม
แผนปฏิ บั ติ ราชการ/แผนการใช้ จ่ ายงบประมาณ ประจํ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 และแผนบู รณาการ
สร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ
2) เจ้าหน้าที่ของกรมกิจการผู้สูงอายุ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
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3) ผู้บริหารกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
4) ภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ที่ได้รับการสนับสนุนในแผนบูรณาการสร้างความเสมอภาค
เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุของกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
1.4 นิยามศัพท์ที่ใช้ในการศึกษา
การประเมิ น และติ ด ตามผลการดํ า เนิ น งานของกรมกิ จ การผู้ สู ง อายุ หมายถึ ง
การประเมิ น และติ ด ตามผลแผนปฏิ บั ติ ร าชการและแผนการใช้ จ่ า ยงบประมาณ และแผนบู ร ณาการ
สร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกรมกิจการผู้สูงอายุ
ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ในยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาค
และเท่าเทียมกันทางสังคม แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
ในยุทธศาสตร์ที่: 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
การประเมินและติดตามผลการดําเนินงานแผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 หมายถึง การประเมินและติดตามผลการดําเนินงาน
แผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประกอบด้วย
4 แผนงาน 9 กิจกรรม ดังต่อไปนี้
1. แผนงานพื้นฐาน
ก. กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพระบบบริหารจัดการองค์การ
1) โครงการจั ด ทํ า แผนยุ ท ธศาสตร์ คํ า ของบประมาณและการติ ด ตาม
ประเมินผล
2) โครงการเสริมความรู้ด้านกฎหมายเพื่อการปฏิบัติราชการ
3) โครงการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลสู่ความเป็นเลิศ
4) โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อการสื่อสารองค์การ
5) โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบบริหาร
6) โครงการสนับสนุนการดําเนินงานตรวจสอบภายใน
ข. กิจกรรมการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) โครงการจัดการระบบเทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อการพัฒนางาน
ด้านผู้สูงอายุ
ค. กิจกรรมการขับเคลื่อนด้านผูส้ ูงอายุสปู่ ระชาคมอาเซียน
1) โครงการขับเคลื่อนงานด้านผู้สูงอายุสู่ประชาคมอาเซียน
2. แผนงานยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสวัสดิการสังคมและยกระดับคุณภาพชีวติ
ก. กิจกรรมการส่งเสริมผู้สูงอายุได้รับการคุ้มครองและส่งเสริมการใช้ศักยภาพ
ทางสังคม
1) โครงการขยายผลการส่งเสริมสิทธิผู้สูงอายุ
2) โครงการเฝ้าระวังภัยทางสังคมสําหรับผูส้ ูงอายุ
3) โครงการส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคมที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุเพื่อการพัฒนา
ที่ยั่งยืน
4) โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มาตรการด้านผู้สูงอายุสู่การปฏิบัติ
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5) งานคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ
6) การจัดสมัชชาผู้สูงอายุระดับชาติ
7) โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ
8) โครงการโครงข่ายการคุ้มครองภัยพิบัติสําหรับผู้สูงอายุ
9) โครงการขับเคลื่อนมาตรฐานการดูแลผู้สูงอายุ
10) โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผสู้ ูงอายุในชุมชน
ข. กิจกรรมการสนับสนุนศูนย์พฒ
ั นาการจัดสวัสดิการสังคมผูส้ ูงอายุ (ศพส.)
1) โครงการสนับสนุนศูนย์พฒ
ั นาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ ศพส.
3. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย
ก. กิจกรรมการส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิผู้สูงอายุ
1) โครงการคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ
ข. กิจกรรมการเสริมสร้างทักษะ
1) โครงการผูส้ ูงอายุใส่ใจลูกหลาน
4. แผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผูส้ ูงอายุ
ก. กิจกรรมพัฒนากลไกในการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม
1) โครงการเสริมสร้างศักยภาพศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพ
ผู้สูงอายุ
2) โครงการสร้ า งความตระหนั ก และเตรี ย มความพร้ อ มสู่ วั ย สู ง อายุ
อย่างมีคุณภาพ
3) โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอํานวยความสะดวกของผู้สูงอายุ
ให้เหมาะสมและปลอดภัย
4) โครงการเสริมสร้างชุมชนที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ
ข. กิจกรรมพัฒนาระบบการดูแลและการคุ้มครองผูส้ ูงอายุ
1) โครงการพัฒนาระบบการดูแลคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ
1.1) การพัฒนาเครือข่ายการดูแลและคุ้มครองผู้สูงอายุ
1.2) การพัฒนาศักยภาพงานอาสาสมัครดูแลผูส้ ูงอายุที่บ้าน (อผส.)
การประเมินและติดตามผลการดําเนินงานแผนบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อ
รองรับสังคมผู้สูงอายุประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 หมายถึง การประเมินและติดตามผลการดําเนินงาน
แผนบู ร ณาการสร้ า งความเสมอภาคเพื่ อ รองรั บ สั ง คมผู้ สู ง อายุ ป ระจํ า ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2561
ที่ มีหน่ วยงาน ร่วมบู ร ณาการ จํ า นวน 5 กระทรวง 18 หน่ วยงาน และ 1 กองทุ นการออมแห่ง ชาติ
ประกอบด้วย 3 เป้าหมาย ได้แก่
เป้าหมายที่ 1 ผู้ สู ง อายุ มี ค วามมั่ น คงทางเศรษฐกิ จ และสั ง คม จํ า นวน 7 โครงการ
(งบประมาณ 595,620,300 บาท)
เป้าหมายที่ 2 ผู้สูงอายุมีสุขภาวะที่ดี จํานวน 26 โครงการ (งบประมาณ 451,881,200
บาท)
เป้าหมายที่ 3 สภาพแวดล้ อ มที่ เ อื้ อ ต่ อ การดํ า รงชี วิ ต ของคนทุ ก กลุ่ ม เพื่ อ รองรั บ สั ง คม
ผู้สูงอายุ จํานวน 4 โครงการ (งบประมาณ 102,682,700 บาท)
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การประเมิ น และติ ด ตามผลการดํ า เนิ น งานของกรมกิ จ การผู้ สู ง อายุ โ ดยใช้
ตัวแบบจําลองซิป (CIPP Model) หมายถึง การประเมินและติดตามผลแผนปฏิบัติราชการ แผนการใช้
จ่ายงบประมาณ และแผนบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 ของกรมกิจการผู้สูงอายุที่นําแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่การบริหารราชการส่วนกลาง
(กรมกิจการผู้สูงอายุ) การบริหารราชการส่วนภูมิภาค (สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัด ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ) และภาคีเครือข่ายที่ทํางานด้านผู้สูงอายุ เช่น ศพอส.
โรงเรี ย นผู้ สู ง อายุ อผส. โรงพยาบาลส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพตํ า บล ชมรมผู้ สู ง อายุ และการบริ ห ารราชการ
ส่วนท้องถิ่น เช่น เทศบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การประเมินครั้งนี้ ประกอบด้วย 1) การประเมิน
บริบทแวดล้อมทางสังคม (Context Evaluation: C) 2) การประเมินปัจจัยนําเข้า (Input Evaluation: I)
3) การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation: P) 4) การประเมินผลผลิต (Product Evaluation: P)
ที่เกิดขึ้นว่าบรรลุเป้าหมายของกรมกิจการผู้สูงอายุมากน้อยเพียงใด เพื่อนําไปสู่การปรับปรุง และพัฒนา
เพื่อการเปลี่ยนแปลงการจัดทําแผนการดําเนินงานของกรมกิจการผู้สูงอายุในปีงบประมาณต่อไป
1) การประเมินบริบทแวดล้อมทางสังคม (Context Evaluation: C) หมายถึง
การประเมิ น บริ บ ทแวดล้ อ มของพื้ น ที่ ที่ เ ป็ น หน่ ว ยงานที่ นํ า แผนปฏิ บั ติ ร าชการและแผนการใช้ จ่ า ย
งบประมาณ และแผนบูรณาการสร้ างความเสมอภาคเพื่อรองรับสั งคมผู้สูงอายุ ประจําปี งบประมาณ
พ.ศ. 2561 ไปสู่การปฏิบัติว่ามีความสอดคล้องกับแผนผู้สูงอายุแห่งชาติฉบับที่ 2 วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
ของแผนฯ กรอบระยะเวลาการดําเนินงานเหมาะสม การประสานความร่วมมือ และการหนุนเสริม
การทํางานไปในทิศทางเดียวกัน
2) การประเมินปัจจัยนําเข้า (Input Evaluation: I) หมายถึง การประเมินปัจจัย
นํ า เข้ า ของหน่ ว ยงานที่ นํ า แผนปฏิ บั ติ ร าชการและแผนการใช้ จ่ า ยงบประมาณ และแผนบู ร ณาการ
สร้ า งความเสมอภาคเพื่ อ รองรั บ สั ง คมผู้ สู ง อายุ ประจํ า ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2561 ไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ
ประกอบด้วย จํานวนบุคลากร งบประมาณดําเนินงานของแผนฯ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ การถ่ายทอด
นโยบายไปสู่การปฏิบัติ มีระบบการบริหารแผนงาน/โครงการเหมาะสมเพียงพอ และกรอบระยะเวลาการ
ดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนด
3) การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation: P) แผนบูรณาการสร้างความเสมอภาค
เพื่อรองรั บสังคมผู้ สู งอายุ ประจํ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไปสู่การปฏิบัติใ นหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
ประกอบด้วย แผนฯ มีความสอดคล้องกับนโยบายของกรมกิจการผู้สูงอายุการดําเนินงานเป็นไปตามแผนฯ
ที่กําหนด มีการนิเทศ กํากับ ติดตามในแต่ละไตรมาส การรายงานผลในแต่ละไตรมาส และการวิเคราะห์
ผลเพื่อปรับปรุงการดําเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายและแผนงานของกรมกิจการผู้สูงอายุในระยะต่อไป
4) การประเมินผลผลิต (Product Evaluation: P) หมายถึง การประเมินผลผลิต
ที่เกิดขึ้นจากแผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และแผนบูรณาการสร้างความเสมอภาค
เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประกอบด้วย การบรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของกรมกิจการผู้สูงอายุ 3 เป้าหมาย ได้แก่ เป้าหมายที่ 1 ผู้สูงอายุมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
และสังคม เป้าหมายที่ 2 ผู้สูงอายุมีสุขภาวะที่ดี และเป้าหมายที่ 3 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการดํารงชีวิต
ของคนทุกกลุ่มเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ การส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิสวัสดิการสังคมและการคุ้มครอง
ทางสังคมผู้สูงอายุ การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย ผลลัพธ์เกินความคาดหมาย ความคุ้มค่า ความตระหนัก
ในการดูแลผู้สูงอายุ และความพึงพอใจ
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เกณฑ์การประเมินและติดตามผลการดําเนินงานของกรมกิจการผู้สูงอายุ
หมายถึง การกําหนดหลักเกณฑ์การประเมินและติดตามผลการดําเนินงานของ 2 แผน
ของกรมกิจการผู้สูงอายุ ประกอบด้วย 1) แผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 2) แผนบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อตอบโจทย์การบรรลุเป้าหมาย การบรรลุผลสําเร็จของการดําเนินงานของแผนฯ
โดยประเมินจากเอกสารรายงานของหน่วยงานที่ส่งมาให้กรมกิจการผู้สูงอายุ 3 ไตรมาส แบ่งเป็น 5 ระดับ
ดังต่อไปนี้
ตารางที่ 1.2 เกณฑ์การประเมินและติดตามผลการดําเนินงานของกรมกิจการผู้สูงอายุ
ระดับการบรรลุเป้าหมาย
เกินเป้าหมาย
ตรงตามเป้าหมาย
ต่ํากว่าเป้าหมาย
มีการเปลี่ยนแปลงประเมินไม่ได้
ประเมินไม่ได้/ไม่มีการ
ดําเนินการ

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

การแปลผล
ผลการดําเนินงานได้มากกว่าร้อยละ 100.00 ของค่าเป้าหมาย
ผลการดําเนินงานได้ร้อยละ 100.00 ของค่าเป้าหมาย
ผลการดําเนินงานได้น้อยกว่าร้อยละ 100.00 ของค่าเป้าหมาย
ผลการดําเนินงานไม่เป็นไปตามค่าเป้าหมาย
ไม่ได้ดําเนินการตามค่าเป้าหมาย/ไม่สามารถประเมินได้

1.5 ระเบียบวิธีการศึกษา
1.5.1 วิธีการศึกษา
เป็นการศึกษาแบบผสานวิธี (Mixed - method) โดยใช้การวิจัยเชิงปริมาณ และการวิจัย
เชิงคุณภาพร่วมกัน เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของการศึกษาทั้ง 3 ข้อ ผู้วิจัยใช้วิธีการศึกษา ดังต่อไปนี้
1) การศึกษาเชิงเอกสาร (Documentary Study) เป็นการศึกษาเชิงวิเคราะห์และ
สังเคราะห์เอกสารทางวิชาการ รายงานวิจัย รายงานสถิติ รายงานผลการดําเนินงานผ่านแผนงาน/
โครงการที่เกี่ยวข้อง เพื่อสะท้อนถึงผลสําเร็จ และปัจจัยที่ส่งผลต่อความสําเร็จและข้อจํากัดของดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติราชการ/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และแผนบูรณาการ
สร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ
2) การศึกษาเชิงปริมาณ (Quantitative Study) เป็นการสํารวจความคิดเห็นของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่ เครือข่าย ต่อการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
แผนการใช้ จ่ายงบประมาณ ประจํ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และแผนบู รณาการสร้างความเสมอภาค
เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ
3) การศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Study) ใช้วิธีการดังนี้
การสนทนากลุ่มย่อย (Focus Group) เป็นการสนทนาเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย (Key Stakeholders) ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินโครงการ/
แผนงาน ปัญหาอุปสรรค ภายใต้นโยบายของกรมกิจการผู้สูงอายุ ใน 4 พื้นที่ โดยผู้เข้าร่วมซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่
ในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคที่เกี่ยวข้อง
กับการนําแผนปฏิบัติราชการ/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และแผนบูรณาการ
สร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุไปสู่การปฏิบัติ จํานวน 11 จังหวัด (ส่วนภูมิภาค 10 จังหวัด
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และ กรุงเทพมหานคร) ซึ่งผู้แทนส่วนราชการระดับกรมที่เป็นผู้รับผิดชอบโครงการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมใน
กลุ่มสนทนาทุกเวที ได้แก่
 เวทีที่ 1 การระดมความคิดเห็นการประเมินและติดตามผลการดําเนินงาน
ของกรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) ตามแผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณและแผนบูรณาการ
สร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ประกอบด้วย จังหวัดขอนแก่น จังหวัดบุรีรั มย์ และจังหวัดนครพนม วันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม 2561
เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม โรงแรมพิมาน การ์เด้น บูติค โฮเต็ล จังหวัดขอนแก่น
 เวทีที่ 2 การระดมความคิดเห็นการประเมินและติดตามผลการดําเนินงาน
ของกรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) ตามแผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณและแผนบูรณาการ
สร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ภาคเหนือ ประกอบด้วย
จังหวัดลําปาง และจังหวัดเชียงใหม่ วันจันทร์ที่ 14 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์เชียงใหม่
 เวทีที่ 3 การระดมความคิดเห็นการประเมินและติดตามผลการดําเนินงาน
ของกรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) ตามแผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณและแผนบูรณาการ
สร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ภาคใต้ ประกอบด้วย
จังหวัดภูเก็ต จังหวัดสงขลา จังหวัดยะลา วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม
สํานักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 12
 เวทีที่ 4 การระดมความคิดเห็นการประเมินและติดตามผลการดําเนินงาน
ของกรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) ตามแผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณและแผนบูรณาการ
สร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ภาคกลาง ภาคตะวันออก
ภาคตะวันตก และกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดชลบุรี
วันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรม
ด้านผู้สูงอายุ บางละมุง จังหวัดชลบุรี
การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อรับฟังความคิดเห็ น/ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
ผลการดําเนินตามแผนปฏิบัติราชการ/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และ
แผนบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จํานวน 1 ครั้ง
ได้แก่ เวทีการประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินผลแผนบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 วันที่ 4 เมษายน 2561 ณ โรงแรมริเวอร์ไรน์ เพลส จังหวัดนนทบุรี
การสัมภาษณ์กลุ่ม (Group Interview) เป็นการสัมภาษณ์กลุ่มผู้บริหารกรมกิจการ
ผู้สูงอายุ ในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และ/หรือ ผู้รับผิดชอบแผนงาน/
โครงการ ในมิติต่าง ๆ ทั้งด้านยุทธศาสตร์ นโยบาย บทบาทการทํางาน และผลการดําเนินงาน โดยเครื่องมือ
ในการศึกษา คือ แนวคําถามในการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-structured) ซึ่งขอบเขตของข้อ
คําถามเป็นไปตามกรอบ CIPP Model เพื่อวิพากษ์ผลการศึกษา โครงการ “การประเมินและติดตามผล
การดําเนินงานของกรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) ตามแผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณและ
แผนบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561” ในวันอังคารที่
28 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องพาเลซ 2 (ชั้น 14 อาคาร 1) โรงแรมปริ้นพาเลซ
มหานาค กรุงเทพมหานคร
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1.5.2 ประชากรที่ศึกษาและการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง
1) กลุ่มตัวอย่างเชิงปริมาณ
การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างสําหรับการศึกษาเชิงปริมาณจากผู้ใช้บริการและภาคี
ผู้มีส่วนได้เสียของกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ผู้ศึกษาใช้
วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบไม่คํานึงถึงความน่าจะเป็น (Non-Probability Sampling) เนื่องจากกรอบในการสุ่ม
ไม่สามารถกําหนดได้ชัดเจน อย่างไรก็ดีเพื่อให้ข้อมูลที่ได้สะท้อนข้อเท็จจริงของประชากรที่เป็นเป้าหมาย
ของการศึกษา ผู้ศึกษาจะกําหนดเกณฑ์ในการคัดเลือก ซึ่งจะคํานึงถึงการกระจายตัวของกลุ่มตัวอย่างในการ
เก็บ แบบสอบถามให้ ค รอบคลุม ทุ ก ภาคในเขตพื้ นที่รั บผิ ดชอบของศู นย์ พั ฒ นาการจัด สวัส ดิก ารสั งคม
ผู้สูงอายุจํานวน 12 แห่ง จํานวนทั้งสิ้น 1,200 คน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้คืนมาทั้งหมด 1,174 คน คิดเป็น
ร้อยละ 97.83 แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดังต่อไปนี้
(1) กลุ่มภาคีเครือข่าย ที่ดําเนินงานด้านผู้สูงอายุตามแผนบูรณาการสร้างความเสมอภาค
เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุไปสู่การปฏิบัติ ประจําปีงบประมาณ 2561 ใน 4 ภาค 12 จังหวัด ๆ ละ 70 คน
รวมทั้งหมด 840 คน แต่เก็บได้จริง 818 คน คิดเป็นร้อยละ 97.3
(2) กลุ่มผู้รับบริการ ผู้สูงอายุที่อยู่ในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ
จํานวน 12 แห่ง 4 ภาค 12 จังหวัด ๆ ละ 30 คน รวมทั้งหมด 360 คน แต่เก็บได้จริง 356 คน คิดเป็น
ร้อยละ 98.8
โดยการเข้าถึงกลุ่มตัวอย่างจะประสานผ่านศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคม
ผู้สูงอายุจํานวน 12 แห่ง และสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ของจังหวัดที่ได้รับ
การคัดเลือก เนื่องจากเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการโดยตรงและสามารถระบุกลุ่มผู้รับบริการ
ได้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายของแผนงาน/โครงการต่าง ๆ ของกระทรวงฯ ได้อย่างเหมาะสม การคัดเลือก
กลุ่มตัวอย่างเชิงปริมาณ ดังปรากฏรายละเอียดในตารางที่ 1.3
ตารางที่ 1.3 การคัดเลือกจังหวัดและขนาดตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาเชิงปริมาณ
ภาค
ภาคเหนือ
(2 จังหวัด)
ภาคกลาง/ภาคตะวันออก
(4 จังหวัด)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(3 จังหวัด)
ภาคใต้
(3 จังหวัด)
รวม

ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคม
ผู้สูงอายุจังหวัดที่คัดเลือก
ลําปาง เชียงใหม่
กรุงเทพฯ อยุธยา ปทุมธานี
ชลบุรี
ขอนแก่น บุรีรัมย์ นครพนม
ภูเก็ต สงขลา ยะลา
(1,200 คน)

ขนาดตัวอย่างการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ
ภาคีเครือข่าย
ผู้รับบริการ
(คน)
(คน)
จังหวัดละ 70 ×2
จังหวัดละ 30 ×2
= 140 คน
= 60 คน
จังหวัดละ 70 ×4
จังหวัดละ 30 ×4
= 280 คน
= 120 คน
จังหวัดละ 70 ×3
จังหวัดละ 30 ×3
= 210 คน
= 90 คน
จังหวัดละ 70 ×3
จังหวัดละ 30 ×3
= 210 คน
= 90 คน
840 คน
360 คน

2) การศึกษาเชิงคุณภาพ
ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล หลั ก ในการสนทนากลุ่ ม ย่ อ ย กลุ่ ม สั ม ภาษณ์ และการประชุ ม
เชิงปฏิบัติการ จํานวนทั้งสิ้น 230 คน ประกอบด้วย บุคคลต่อไปนี้
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1. เจ้ า หน้ า ที่ ก รมกิ จ การผู้ สู ง อายุ เจ้ า หน้ า ที่ สํ า นั ก งานพั ฒ นาสั ง คมและ
ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ทั้งในส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาคที่เกี่ยวข้องกับการนําแผนฯ ไปปฏิบัติ และ/หรือ ที่เกี่ยวข้องกับการติดตามการดําเนินงาน
ตามแผน โดยคัดเลือกผู้ให้ข้อมูลที่ปฏิบัติงานอยู่ในทั้งส่วนกลางและภูมิภาค จํานวน 12 จังหวัด กล่าวคือ
เวทีภาคเหนือ 30 คน เวทีภาคใต้ 30 คน เวทีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 30 คน เวทีภาคกลาง 30 คน
และการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความเห็น (เวทีสุดท้าย) 100 คน จํานวนรวมทั้งสิ้น 220 คน
2. ผู้บริหารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยใช้วิธี
การคัดเลือกแบบเจาะจงจากผู้บริหารระดับนโยบายของหน่วยงาน ได้แก่ (1) สํานักปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ (2) กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (3) กรมกิจการผู้สูงอายุ (4) กรมส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จํานวน 4 หน่วยงาน หน่วยงานละ 1 - 4 คน จํานวนรวมทั้งสิ้น 10 คน
1.5.3 การคัดเลือกพื้นที่การศึกษา
การคั ด เลื อ กจั ง หวั ด ที่ จ ะเป็ น พื้ น ที่ ใ นการเก็ บ ข้ อ มู ล จะให้ มี ก ารกระจายไป
ใน 4 ภูมิภาคทั่วประเทศ ดังตารางที่ 1.4
ตารางที่ 1.4 การคัดเลือกพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
ภาค
เหนือ
กลาง/ตะวันออก
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ใต้

หน่วยงาน
พื้นที่การศึกษา
ศพส./ศพอส./สาขาสภา ผสอ./พมจ./อผส./อปท./
เชียงใหม่ ลําปาง
กศน./รพ.สต./สถาบันการศึกษา
ศพส./ศพอส./สาขาสภา ผสอ./พมจ./อผส./อปท./ กรุงเทพฯ อยุธยา ปทุมธานี ชลบุรี
กศน./รพ.สต./สถาบันการศึกษา
ศพส./ศพอส./สาขาสภา ผสอ./พมจ./อผส./อปท./
ขอนแก่น บุรีรัมย์ นครพนม
กศน./รพ.สต./สถาบันการศึกษา
ศพส./ศพอส./สาขาสภา ผสอ./พมจ./อผส./อปท./
ภูเก็ต สงขลา ยะลา
กศน./รพ.สต./สถาบันการศึกษา

1.5.4 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
1. การวิจัยเชิงปริมาณ
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แบบสอบถามโครงการประเมินและติดตาม
ผลการดําเนินงานของกรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) ตามแผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
และแผนบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มี 2 ชุด
ได้แก่ ชุดที่ 1 กลุ่มผู้สูงอายุ ผู้ใช้บริการของศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ ชุดที่ 2 กลุ่มเครือข่าย
ที่เป็นหน่วยงานทั้งภายในสังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
และหน่วยงานนอกสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
แบบสอบถามชุดที่ 1 กลุ่มผู้สูงอายุ มี 2 ส่วน ได้แก่
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา
อาชีพ รายได้ บริการสวัสดิการที่ได้รับจากศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ การเข้าร่วมโครงการ/
กิจกรรมการดําเนินงานของศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ ความพร้อมของ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการ
สังคมผู้สูงอายุ ลักษณะบริการ การรับรู้ข้อมูลข่าวสารศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ
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ส่วนที่ 2 ระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับการดําเนินงานของศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการ
สังคมผู้สูงอายุ ประกอบด้วย การจัดบริการสวัสดิการสังคม สถานที่ ความพึงพอใจ และผลผลิต เป็นการวัด
ระดับความพึงพอใจแบบ Likert Scale มี 5 ระดับ ได้แก่
ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ระดับความพึงพอใจ
มีความพึงพอใจมากที่สุด
มีความพึงพอใจมาก
มีความพึงพอใจปานกลาง
มีความพึงพอใจน้อย
มีความพึงพอใจน้อยที่สุด

แบบสอบถามชุดที่ 2 กลุ่มเครือข่าย มี 2 ส่วน ได้แก่
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้ อ มู ล ทั่ ว ไปของกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง ได้ แ ก่ เพศ อายุ ระดั บ
การศึกษา ตําแหน่งงาน หน่วยงาน การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 การดําเนินงานตามแผนบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับ
สังคมผู้สูงอายุ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป้าหมายของแผนฯ การรับรู้ข้อมูลข่าวสารแผนงาน/
โครงการของกรมกิจการผู้สูงอายุ
ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นต่อการประเมินและติดตามผลการดําเนินงาน ของกรมกิจการ
ผู้สูงอายุ (ผส.) ตามแผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณและแผนบูรณาการสร้างความเสมอภาค
เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประกอบด้วย 1) การประเมินบริบทแวดล้อม
ทางสังคม (Context Evaluation: C) 2) การประเมินปัจจัยนําเข้า (Input Evaluation: I) 3) การประเมิน
กระบวนการ (Process Evaluation: P) 4) การประเมินผลผลิต (Product Evaluation: P) เป็นการวัดระดับ
ความคิดเห็นแบบ Likert Scale มี 5 ระดับ ได้แก่
ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ระดับความพึงพอใจ
มีความพึงพอใจมากที่สุด
มีความพึงพอใจมาก
มีความพึงพอใจปานกลาง
มีความพึงพอใจน้อย
มีความพึงพอใจน้อยที่สุด

2. การศึกษาเชิงคุณภาพ
มีการกําหนดประเด็นการประชุมกลุ่มย่อยกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในหน่วยงาน
ที่ เ กี่ ย วข้อ งทั้ง ในส่ ว นกลาง ส่ ว นภู มิ ภ าคและส่ ว นท้ อ งถิ่ น และการสั ม ภาษณ์ เป็ น แนวคํ า ถามสํ าหรั บ
กลุ่มสนทนาของผู้มีส่วนได้เสีย (ผู้ปฏิบัติงาน) ตามแผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
และแผนบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เป็นการประเมิน 4 ด้าน ดังต่อไปนี้
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1) บริบทแวดล้อม (Context)
ก. บริบททางสังคมภายในจังหวัดที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติราชการ และ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ และแผนบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561
ข. การดําเนินงานของหน่วยงานเป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการ และ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ และแผนบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561
ค. หน่วยงานมีความร่วมมือกับภาคีและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การถ่ายทอด
แผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และแผนบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับ
สังคมผู้สูงอายุ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และการถ่ายทอดมาสู่การปฏิบัติในระดับจังหวัด
2) ปัจจัยนําเข้า (Input)
ก. ปัจจัยใดที่สนับสนุนความสําเร็จในการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
และแผนการใช้ จ่ า ยงบประมาณ และแผนบู ร ณาการสร้ า งความเสมอภาคเพื่ อ รองรั บ สั ง คมผู้ สู ง อายุ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (บุคลากร งบประมาณ และการบริหารจัดการ ทรัพยากร กรอบระยะเวลา)
3) กระบวนการ (Process)
ก. การบู ร ณาการการทํ า งานระดั บ พื้ น ที่ ใ นกระบวนการและขั้ น ตอน
การบริหารงานการจัดการทรัพยากรภายในจังหวัดที่ตอบสนองต่อแผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ และแผนบู รณาการสร้ างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561
ข. การกํากับ ติดตามและปรับปรุงการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และแผนบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ในแต่ละประเด็น
ค. ปั ญ หาและอุ ป สรรคในการดํ า เนิ น งานตามแผนปฏิ บั ติ ร าชการและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ และแผนบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ในแต่ละประเด็น
4) ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) และผลกระทบทางสังคม (Social
Impact)
ก. ผลผลิ ต ผลลั พ ธ์ และผลกระทบทางสั ง คมจากการดํ า เนิ น งาน
ตามแผนปฏิบัติราชการ และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และแผนบูรณาการสร้างความเสมอภาค
เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ของกรมกิจการผู้สูงอายุที่เกิดขึ้นบรรลุเป้าหมายและตัวชี้วัด
1.5.5 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย
ผู้ วิ จั ย มี ก ารประชุ ม ระหว่ า งที ม งานวิ จั ย กั บ เจ้ าหน้ า ที่ ที่ เ กี่ ย วข้อ งกั บ การจั ด ทํ า
นโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนของกรมกิจการผู้สูงอายุ โดยพิจารณาเครื่องมือ และตรวจสอบเนื้อหา
ความถู ก ต้ อ งของเครื่ อ งมื อ เชิ ง ปริ ม าณและเชิ ง คุ ณ ภาพ การศึ ก ษาเชิ ง ปริ ม าณได้ แ บ่ ง แบบสอบถาม
เป็น 2 ประเภท คือ 1) แบบสอบถามกลุ่มผู้ใช้บริการ และ 2) แบบสอบถามสําหรับเครือข่าย โดยสร้างเครื่องมือ
และตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ ดังนี้
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1. การสร้างเครื่องมือ
ผู้วิจั ย สร้ างเครื่ องมื อโดยการศึกษาแผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ าย
งบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และแผนบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นหลักสําคัญนอกจากนั้นยังนํายุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ยุทธศาสตร์กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ และแผนกลยุทธ์กรมกิจการผู้สูงอายุ ประกอบการพิจารณาสร้างเครื่องมือ
เชิงปริมาณในครั้งนี้ด้วย
2. การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
2.1) ความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content validity) ผู้วิจัยนําแบบสอบถาม
ทั้ง 2 ประเภท ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาที่ต้องการศึกษาผ่านการประชุมจากผู้เชี่ยวชาญ และ
ผู้ทรงคุณวุฒิประกอบด้วย ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ 12 แห่ง โดยมีการ
ประชุมพิจารณาแบบสอบถามในวันที่ 4 เมษายน 2561 ณ โรงแรมริเวอร์ไรน์ เพลส จังหวัดนนทบุรี
2.2) ความเที่ยงตรง (Reliability)
2.2.1) ผู้วิจัยนําแบบสอบถามทั้ง 2
ประเภท ที่ได้รับการปรับปรุง
เรียบร้อยแล้วไปทดลองใช้ (Try out) กับกลุ่มผู้ใช้บริการ (ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง) จํานวน 30 คน และ
กลุ่มเครือข่าย (ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง) จํานวน 30 ตัวอย่าง
2.2.2) การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์หาค่าอํานาจจําแนก
รายข้อโดยการหาค่าสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation) ของข้อคําถาม
แต่ละข้อกับคะแนนรวมทั้งฉบับ (Item-total correlation) ซึ่งเกณฑ์ในการพิจารณา คือ ข้อคําถามที่มี
ค่าอํานาจจําแนกตั้งแต่ +.02 เป็นต้นไป
ก. แบบสอบถามสํ า หรั บ กลุ่ ม ผู้ ใ ช้ บ ริ ก าร คื อ ความพึ ง พอใจเกี่ ย วกั บ
การดําเนินงานของศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ จากการวิเคราะห์ได้ค่าอํานาจจําแนกเท่ากับ
0.50 - 0.84 และวิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่นโดยรวมโดยใช้สูตรการหาสัมประสิทธิ์แอลฟ่า (α – Coefficient)
ของ Cronbach) ที่ระดับนัยสําคัญ .05 โดยกําหนดค่าความเชื่อมั่น (α) ตั้งแต่ 0.70 ขึ้น ผลการทดสอบ
แบบสอบถาม 30 ชุด ได้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า (α – Coefficient) ของ Cronbach) เท่ากับ 0.97 ซึ่งมี
ค่ามากกว่า 0.70 ดังนั้น จึงสามารถยอมรับแบบสอบถามที่จะนําไปใช้ในการเก็บข้อมูลต่อไป
ข. แบบสอบถามสํ า หรั บ กลุ่ ม เครื อ ข่ า ย คื อ การประเมิ น ความเห็ น ต่ อ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณและแผนบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 จากการวิเคราะห์ได้ค่าอํานาจจําแนกเท่ากับ 0.50 - 0.90 และวิเคราะห์
ความเชื่อมั่นโดยรวมโดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟ่า (α – Coefficient) ของ Cronbach) ที่ระดับนัยสําคัญ .05
โดยกําหนดค่าความเชื่อมั่น (α) ตั้งแต่ 0.70 ขึ้น ผลการทดสอบแบบสอบถาม 30 ชุด ได้ค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟ่า (α – Coefficient) ของ Cronbach) เท่ากับ 0.96 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.70 ดังนั้น จึงสามารถ
ยอมรับแบบสอบถามที่จะนําไปใช้ในการเก็บข้อมูลต่อไป
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1.5.6 การจัดทําข้อมูล
ก. ผู้วิจัยตรวจสอบความครบถ้วนและถูกต้องของแบบสอบถามก่อนที่จะนํามา
ประมวลผล
ข. นําแบบสอบถามที่ได้ตรวจสอบความครบถ้วนและถูกต้องมาลงรหัส (Code)
ตามเกณฑ์ของแบบสอบถาม
ค. นํ า แบบสอบถามที่ ล งรหั ส แล้ ว มาบั น ทึ ก ลงในโปรแกรมสํ า เร็ จ รู ป ทางสถิ ติ
(Statistical package Of Social Science : SPSS) เพื่อประมวลผลข้อมูลที่ได้
จัดเก็บและวิเคราะห์ค่าทางสถิติ
1.5.7 การเก็บรวบรวมข้อมูล
1) การวิจัยเชิงปริมาณ การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยเครื่องมือแบบสอบถาม 2 ชุด
จํานวน 1,200 ชุด หลังจากที่ผู้วิจัยได้รับอนุญ าตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นที่เรียบร้อย ผู้ วิจั ยได้
ดําเนินการ ดังนี้
1.1) ทําหนังสือขอความร่วมมือไปยังหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเพื่อเก็บข้อมูลกับ
กลุ่มที่ 1 ผู้สูงอายุในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ 12 แห่ง ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในการเก็บข้อมูล
1.2) เจ้าหน้าที่ที่เก็บข้อมูลจะใช้การสัมภาษณ์ผู้สูงอายุเพื่อให้การเก็บรวบรวม
ข้อมูลมีความเข้าใจที่ตรงกับข้อคําถามในแต่ละข้อ
1.3) กรณีผู้สูงอายุสามารถทําแบบสอบถามได้ ผู้วิจัยได้ให้ผู้สูงอายุตอบคําถาม
ด้วยตนเอง กรณีที่ผู้สูงอายุไม่สามารถทําแบบสอบถามได้ เจ้าหน้าที่ที่เก็บข้อมูลได้ใช้การสัมภาษณ์ผู้สูงอายุ
ด้วยตนเอง
1.4) การเก็บข้อมูลทั้ง 2 ชุด ใช้ระยะเวลา 60 วัน ได้แบบสอบถามคืนมาทั้งหมด
1,174 ชุด คิดเป็นร้อยละ 97.83 (ขนาดตัวอย่างที่กําหนดไว้ 1,200 ชุด)
1.5) นําเครื่องมือแบบสอบถามที่เก็บรวบรวมข้อมูลเรียบร้อยแล้ว มาวิเคราะห์
ตามสถิติที่กําหนดไว้
2) การวิจัย เชิ ง คุณ ภาพ ผู้วิจัย ใช้ วิธีการประชุม กลุ่ม ย่อยเป็นหลั ก และใช้วิธีก าร
สัมภาษณ์ผู้บริหารของกรมกิจการผู้สูงอายุร่วมด้วย เช่น การเข้าพื้นที่ การสังเกต การบันทึกภาคสนาม
การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดเวทีวิพากษ์ผลการศึกษา และนําข้อเสนอแนะเพื่อจัดทําข้อเสนอ
เชิงนโยบายการจัดทําแผนของกรมกิจการผู้สูงอายุในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
การศึกษาครั้งนี้ทีมวิจัยที่มีประสบการณ์งานวิจัยเชิงคุณภาพดําเนินการประชุม
กลุ่มย่อยโดยมีผู้สังเกตการณ์กระบวนการและมีการบันทึกเทปหลังได้รับอนุญาตแล้ว โดยมีขั้นตอนการวิจัย
ดังนี้
(1) ก่อนเริ่มการประชุมกลุ่มย่อย ผู้วิจัยจะเริ่มจากการแนะนําตัวและแนะนํา
ทีมวิจัย การให้ข้อมูลการวิจัย การชี้แจงวัตถุประสงค์ของการประชุม กระบวนการและขั้นตอนการวิจัย
ระยะเวลาในการประชุม การปกป้องพิทักษ์สิทธิของผู้ให้ข้อมูล และการขออนุญาตในการจดบันทึกข้อมูล
และบันทึกเสียง การใช้คําถามปลายเปิดและระยะเวลาในการประชุมประมาณ 3 ชั่วโมง
(2) ผู้วิจัยบันทึกเสียงโดยใช้เครื่องบันทึกเสียง (Recorder) ซึ่งเป็นวิธีที่ช่วยให้
ผู้วิจัยสามารถทบทวนข้อมูลที่ได้จากการประชุมกลุ่มควบคู่กับการใช้สมุดบันทึกภาคสนามระหว่างการ
ประชุมกลุ่มย่อยเพื่อช่วยทบทวนข้อมูลเหตุการณ์ และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลว่ามีความครบถ้วน
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ตรงประเด็น และยืนยันกับข้อมูลการบันทึกว่ามีสิ่งตกหล่นหรือจดบันทึกไม่ทันระหว่างการดําเนินการ และ
เมื่อดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลแล้ว ผู้วิจัยจะลบข้อมูลดังกล่าวเพื่อเป็นการรักษาความลับของผู้ใช้ข้อมูล
ทั้งนี้ การใช้สมุดบันทึกภาคสนามข้างต้น ผู้วิจัยยังนําไปใช้บันทึกสิ่งต่าง ๆ ที่ทีมวิจัยสังเกตเห็น รวมถึง
การถอดบทเรียน
(3) ผู้ วิ จั ย จะดํ า เนิ น การถอดเทปในการจั ด เวที ก ารสนทนากลุ่ ม ย่ อ ยและ
บทสัมภาษณ์ผู้บริหาร โดยจะนําเสนอในภาพรวมของผลการศึกษาที่จะไม่กระทบต่อผู้ให้ข้อมูลหลักใน
การวิจัยเชิงคุณภาพ
(4) ผู้วิจัยใช้กล้องถ่ายรูป เพื่อบันทึกภาพการวิจัยเชิงคุณภาพในแต่ละขั้นตอน
1.5.8 การวิเคราะห์ข้อมูล
ก. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูล มีดังนี้
การวิเคราะห์ด้วยค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ร้อยละ (Percentage) ค่าต่ําสุด (Minimum)
ค่าสูงสุด (Maximum) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และในการ
แปลค่าเฉลี่ย (Mean) ระดับความพึงพอใจต่อการดําเนินงานของศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ
(กลุ่ม 1 กลุ่มผู้รับบริการ) และการประเมินผลการดําเนินงานของกรมกิจการผู้สูงอายุฯ (กลุ่ม 2 กลุ่มผู้ใช้
เครือข่าย) ผู้วิจัยใช้แบ่งช่วงระดับคะแนนด้วยวิธีการหาความกว้างของอันตรภาคชั้น มีค่าเท่ากับ 0.80
ดังนั้นช่วงอันตรภาคชั้นจะมีค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจและระดับของผลการดําเนินงานฯ ได้ 5 ระดับ
ดังนี้
ค่าเฉลี่ย
การแปลผลความพึงพอใจ
5.00 - 4.21
ระดับมากที่สุด
4.20 - 3.41
ระดับมาก
3.40 - 2.61
ระดับปานกลาง
2.60 - 1.81
ระดับน้อย
1.80 - 1.00
ระดับน้อยที่สุด
การแปลผลการบรรลุผลสําเร็จต่อแผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
และแผนบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีการ
ให้ค่าคะแนนตั้งแต่ 1 - 10 คะแนน คณะที่ปรึกษาวิจัยได้กําหนดเกณฑ์การวัดระดับการบรรลุผลสําเร็จ
ต่อแผนฯ ออกเป็น 3 ระดับ ดังต่อไปนี้
ค่าคะแนน
การบรรลุผลสําเร็จต่อแผนฯ
10 - 7
ระดับมาก
6-4
ระดับปานกลาง
3-1
ระดับน้อย
การวิเคราะห์ด้วยสถิติอนุมาน ได้ใช้สถิติ ดังต่อไปนี้
กลุ่ม 1 กลุ่ มผู้ รั บบริ การ ใช้ การเปรี ยบค่ าเฉลี่ ยภาพรวมความพึ งพอใจรายด้ าน
ด้วยสถิติ t (Independent sample t-test) ของกลุ่มผู้สูงอายุ 2 กลุ่ม ระหว่างผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในศูนย์ฯ
และผู้สูงอายุทั่วไป
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กลุ่ม 2 กลุ่มผู้ใช้เครือข่าย ใช้การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย ด้วยสถิติ t (Independent
sample t-test) ของกลุ่มผู้สูงอายุ 2 กลุ่ม ระหว่างผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในศูนย์ฯ และผู้สูงอายุทั่วไป และ
การประเมินผลการบรรลุผลสําเร็จในภาพรวมของกรมกิจการผู้สูงอายุตามแผนฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
จําแนกตามหน่วยงานที่สังกัด
ข. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยใช้วิธีการถอดการให้ข้อมูล จาก
ประเด็นการสนทนากลุ่มย่อย และประเด็นการสัมภาษณ์เชิงลึก การจัดหมวดหมู่ เพื่อใช้ในการตีความ
ข้อมูล และการกําหนดประเด็นที่สําคัญได้อย่างถูกต้อง เชื่อถือได้ แล้วทําการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ
ด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) ร่วมกับการวิเคราะห์แก่นสาร (Thematic analysis) การตรวจสอบ
ข้อมูล (Data Triangulation) เป็นการตรวจสอบว่าข้อมูลที่ได้มามีความถูกต้องหรือไม่ โดยเก็บรวบรวม
ข้อมูลในเวลา สถานที่แตกต่างกัน แล้วนําข้อค้นพบกลับไปเชื่อมโยงกับผลการประเมินเชิงปริมาณ และ
ตรวจสอบกับผู้ให้ข้อมูล คือ ผู้กําหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนฯ ดังกล่าว เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
ของการวิเคราะห์ข้อมูล
1.6 การเสนอผลการศึกษา
การนําเสนอในลักษณะการพรรณนาความ การใช้ตาราง กราฟประกอบ
1.7 ประโยชน์ที่ได้รับ
1. ได้ ร ายงานผลการดําเนิ นงานตามแผนปฏิ บัติร าชการและแผนการใช้จ่า ยงบประมาณ
รวมทั้งแผนบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุของกรมกิจการผู้สูงอายุ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561
2. ได้ ข้ อ เสนอเชิ ง นโยบายด้ า นผู้ สู ง อายุ โดยมี ข้ อ คิ ด เห็ น และข้ อ เสนอแนะแนวทาง
การดําเนินงานด้านผู้สูงอายุที่มีประสิทธิภาพเพื่อการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ และแผน
บูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ ของกรมกิจการผู้สูงอายุ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 ที่จะนําไปปรับปรุงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
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บทที่ 2
แนวคิดและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
โครงการประเมิ น และติ ด ตามผลการดํ า เนิ น งานของกรมกิ จ การผู้ สู ง อายุ (ผส.)
ตามแผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และแผนบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับ
สังคมผู้สูงอายุ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในครั้งนี้ คณะผู้วิจัยได้ค้นคว้า แนวคิด ทฤษฎี ผลงานวิจัย
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงาน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
2.1 แนวคิดเกีย่ วกับการประเมินผลโครงการ
2.2 แนวคิดการประเมินความคุ้มค่าการปฏิบัติภารกิจของรัฐ
2.3 สถานการณ์ผู้สูงอายุในสังคมไทย
2.4 กฎหมาย นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน ที่เกี่ยวข้อง
2.5 รายงานผลการปฏิบัติราชการ กรมกิจการผู้สูงอายุ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
2.6 แผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
2.7 แผนบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561
2.8 การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
2.9 กรอบแนวคิดการศึกษา
2.1 แนวคิดเกี่ยวกับการประเมินผลโครงการ
การประเมิน โครงการนั บว่า ยัง เป็นแนวคิ ด และเทคนิค วิ ธีที่ใ หม่สํา หรับ เมือ งไทยและ
สาขาการศึกษา การประเมินโครงการได้เข้ามามีบทบาทสําคัญในการศึกษาประมาณ 15 ปี ที่ผ่านมา
โดยเริ่มจากแนวคิดที่เสนอในรูปของบทความของ ราฟ ไทเลอร์ (Ralph Tyler) ลี เจ ครอนบาซ (Lee J.
Cronbach) และ ไมเคิล สคริฟเวน (M. Scriven) ในประเทศไทยการเรียนการสอนวิชา การประเมินผล
โครงการส่วนมากจะสอดแทรกอยู่ในสาขาต่าง ๆ เช่น ทางด้านการบริหาร เป็นต้น เมื่อเทคนิคการประเมิน
ได้ขยายตัวพัฒนาขึ้นมีองค์ประกอบของความรู้ทั้งในเชิงแนวคิดและเทคนิควิธีการประเมิน จึงได้มีการจัด
สอนเป็นรายวิชาต่างหากในหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอกสาขาการวัดและประเมินผลการศึกษา
ซึ่งก่อนหน้านี้ได้สอดแทรกอยู่ในวิชาหลักการวัดและประเมินผลการศึกษา
ปัจจุบันการประเมินโครงการมิได้จํากัดอยู่แต่ในทางการศึกษาเท่านั้น แต่ขยายวงกว้าง
ไปสู่ โครงการในสาขาต่ าง ๆ อย่างกว้ างขวางจนการประเมิน เป็นธุร กิจอีก อาชี พหนึ่ง ขึ้น มา เพราะใน
การประเมินโครงการต่าง ๆ ขององค์กรหน่วยงานหรือสถาบันหนึ่ง ๆ ต้องใช้งบประมาณมหาศาล จึงต้อง
อาศัยผู้เชี่ยวชาญมาเป็นนักประเมินเพื่อนําผลนั้นมาใช้อย่างคุ้มค่าต่อไป
2.1.1 ความหมายของการประเมิน
นักการศึกษาหลายท่านได้ให้ความหมายของการประเมินไว้อย่างหลากหลาย
ดังนี้ กิติพร ปัญญาภิญโญผล (2527, น. 1) ให้ความหมายของการประเมินว่า หมายถึง การตรวจสอบ
และการตัดสินคุณค่า คุณภาพ ความสําคัญ อย่างมีนัยยะ ปริมาณ ระดับหรือเงื่อนไขของบางอย่างซึ่ง
สอดคล้องกับ บุญส่ง นิลแก้ว (2542, น. 10-11) ซึ่งให้ความหมายของการประเมินไว้ว่า หมายถึง
กระบวนการที่เป็นระบบและน่าเชื่อถือ ในการรวบรวมวิเคราะห์และตีความข้อเท็จจริงต่าง ๆ ของโครงการ

โครงการประเมินและติดตามผลการดําเนินงานของกรมกิจการผู้สูงอายุตามแผนปฏิบัติราชการฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

2-2

โดยเทียบกับเกณฑ์หรือมาตรฐาน เพื่อตัดสินเกี่ยวกับความดี คุณค่าของโครงการนั้น ๆ นอกจากนี้ สมหวัง
พิธิยานุวัฒน์ (2544, น. 21) ได้กล่าวไว้ว่า การประเมิน หมายถึง กระบวนการที่ก่อให้เกิดสารสนเทศ
(เชิงคุณค่า) เพื่อช่วยให้ผู้มีอํานาจตัดสินใจ ได้ตัดสินใจเลือกทางเลือกอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
ในทํานองเดียวกันนี้ เยาวดี รางชัยกุล วิบูลย์ศรี (2546, น. 7) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การประเมินเป็นคํา
ที่ใช้ในการอธิบายและตัดสินคุณสมบัติบางอย่างของบุคคลหรือกลุ่ม บุคคล
รวมทั้งกระบวนการ
และโครงการต่าง ๆ
จากความหมายของการประเมินดังที่กล่าวมาข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า การประเมิน หมายถึง
การรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบเพื่อตรวจสอบข้อมูลที่บ่งชี้ว่าโครงการที่ดําเนินการนั้นเป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้หรือไม่หรือเป็นโครงการที่คุ้มค่าต่อการตัดสินใจในการดําเนินการหรือไม่ รวมถึง
การศึ กษาว่ าในการดํ าเนิ นการโครงการมีปัญหาที่ ต้ องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือแก้ ไขในเรื่ องอะไรบ้าง
และเป็นโครงการที่มีคุณค่ามากน้อยเพียงใด การตัดสินคุณค่า คุณภาพ ความสําคัญ และก่อให้เกิดสารสนเทศ
โดยเทียบกับเกณฑ์หรือมาตรฐาน
2.1.2 ประเภทของการประเมินโครงการ
การแบ่ งประเภทการประเมินโครงการคงมิใ ช่ เป็นการกําหนดเกณฑ์เด็ ดขาด
แต่จําเป็นต้องอาศัยเกณฑ์หลายชนิดมาจําแนกประเภท เช่น ใช้เวลา วัตถุประสงค์ วิธีการ และรูปแบบ
การประเมินมาบ่งบอกถึงประเภทของการประเมิน ซึ่งในที่นี้อาจจําแนกการประเมินโครงการออกเป็น
4 ประเภท ดังนี้
2.1.2.1 การประเมินโครงการก่อนดําเนินการ (Preliminary Evaluation)
เป็นการศึกษาประเมินความเป็นไปได้ (Feasibility Study) ก่อนที่เริ่มโครงการใด ๆ โดยอาจทําการศึกษา
ถึงประสิทธิภาพของปัจจัยป้อน ความเหมาะสมของกระบวนการที่คาดว่าจะนํามาใช้ในการบริหารจัดการ
โครงการ ปัญหา อุปสรรค ความเสี่ยงของโครงการ ตลอดจนผลลัพธ์ หรือประสิทธิผลที่คาดว่าจะได้รับ
ในขณะเดียวกันก็อาจจะศึกษาผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในด้านต่าง ๆ เช่น
- การประเมินผลกระทบด้านสังคม (Social Impact Assessment-SIA)
- การประเมินผลกระทบด้านนิเวศ (Ecological Impact Assessment-EIA)
- การประเมินผลกระทบด้านการเมือง (Political Impact Assessment-PIA)
- การประเมินผลกระทบด้านเทคโนโลยี (Technological Impact Assessment-TIA)
- การประเมินผลกระทบด้านประชากร (Population Impact Assessment-PIA)
- การประเมินผลกระทบด้านนโยบาย (Policy Impact Assessment-POIA)
- การประเมินผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ (Economic Impact Assessment)
การประเมินโครงการก่อนการดําเนินการนี้มีประโยชน์สําหรับนักลงทุน เพื่อศึกษา
ดูว่าก่อนลงมือโครงการใด ๆ นั้น จะเกิดความคุ้มค่าแก่การลงทุน (Cost effectiveness) หรือจะเกิด
ผลกระทบต่อระบบสิ่งแวดล้อมทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง ประชากร เทคโนโลยี และระดับนโยบาย
หรือไม่ หากได้ทําการศึกษารอบคอบแล้วอาจจะได้ผลการคาดการณ์ล่วงหน้าว่าจะได้เกิดประโยชน์หรือโทษ
อย่างไร ปัญหา อุปสรรค เป็นอย่างไร เพื่อผู้เป็นเจ้าของโครงการจะได้ตัดสินล่วงหน้าว่าจะเลิกล้มโครงการ
หรือปรับปรุงองค์ประกอบ และกระบวนการบริหารจัดการโครงการเพียงใด เพื่อให้เกิดผลดี
2.1.2.2 การประเมินระหว่างดําเนินการโครงการ (Formative evaluation)
เป็นการประเมินผลเพื่อการปรับปรุงเป็นสําคัญซึ่งมักจะใช้ประเมินผลระหว่างแผนหรือระหว่างพัฒนา
โครงการ ผลที่ได้จาก Formative evaluation นั้น จะช่วยตั้งวัตถุประสงค์ของโครงการให้เป็นไปตาม
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เป้าหมายที่แท้จริง นอกจากนั้น Formative evaluation อาจใช้ในระหว่างดําเนินโครงการ จะช่วยตรวจสอบ
ว่าโครงการได้ดําเนินไปตามแผนของโครงการอย่างไร อาจเรียกชื่อเฉพาะว่า Implementation evaluation
หรือ Formative evaluation อาจตรวจสอบความก้าวหน้าของโครงการว่าดําเนินได้ผลเพียงไร เรียกว่า
Progress evaluation โดยทั่วไปแล้ว Formative evaluation อาจใช้ประเมินสิ่งต่อไปนี้
1. ทบทวนแผนของโครงการ
2. การสร้างแผนของโครงการ
3. การพัฒนาแบบสอบถาม (Questionnaire) หรือรายการ (Check list)
สําหรับรวบรวมข้อมูลตามเรือ่ งที่ต้องการ
4. การคัดเลือกวิธีการวัดผลที่เหมาะสม
5. การกําหนดตารางเวลาการประเมินผลให้สอดคล้องกับการดําเนินโครงการ
6. การเตรียมข้อมูลที่จะเป็นข่าวสารสําหรับการรายงานและเสนอแนะสําหรับ
การตัดสินเกี่ยวกับการดําเนินโครงการ
7. การแนะนําแนวทางปรับปรุง การแก้ปัญหา และการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติ
ของโครงการ
2.1.2.3 การประเมินเมื่อสิ้นสุดโครงการหรือประเมินผลผลิต (Summative
Evaluation) เป็นการประเมินผลรวมสรุป มักจะใช้ประเมินหลังสิ้นสุดโครงการ สําหรับโครงการที่มีการดําเนิน
ระยะยาวก็อาจใช้ Summative Evaluation ในการสรุปย่อความระยะยาวต่าง ๆ ข้อมูลที่ได้จากระยะต่าง ๆ
จะช่วยให้มีการประเมินสรุปรวมนั้น ส่วนใหญ่จะรวบรวมจากผลของ Formative evaluation เป็น Summative
Evaluation ซึ่งผลสรุปที่ได้จะนําสู่การรายงายว่า โครงการได้บรรลุเป้าหมาย (Goals) หรือไม่อย่างไรตลอดจน
การรายงานถึงสถานภาพของโครงการว่าประสบความสําเร็จหรือล้มเหลวเพียงไร มีปัญหาหรืออุปสรรคใด
ที่ต้องแก้ไขปรับปรุงข้อมูลเหล่านี้จะช่วยให้ผู้บริหารโครงการสามารถนําไปสู่การตัดสินว่า โครงการนั้นควร
ดําเนินการต่อหรือยกเลิก
2.1.2.4 การประเมินประสิทธิภาพ การประเมินโครงการโดยทั่วไป โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในประเทศไทยที่ผ่านมา ยังจํากัดอยู่เพียงการประเมินผลผลิต โดยมุ่งที่จะทราบความสําเร็จหรือ
ความล้มเหลวของโครงการเท่านั้น ทั้งนี้ เพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้ให้บริการหรือผู้ให้ทุนในการยุติหรือ
ขยายโครงการ แต่ในปัจจุบันนักประเมินและผู้บริหารโครงการ ได้ตระหนักถึงความสําคัญของการประเมิน
ประสิทธิภาพของโครงการด้วย โดยถือว่าเป็นประเภทของการประเมินที่จําเป็นสําหรับโครงการบริการ
ทั่วไป เพราะจะช่วยเสริมให้โครงการเหล่านั้น สามารถดําเนินการอย่างสอดคล้องกับสภาวการณ์ของสังคม
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โครงการที่เอื้ออํานวยต่อการพัฒนาท้องถิ่น หรือโครงการที่เป็นตัวกําหนดเกณฑ์สําคัญ
สําหรับประกันโครงการขนาดใหญ่ระดับชาติ ที่จะไม่ต้องสูญเสียทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจํากัดโดยไม่จําเป็น
การดําเนินโครงการบริการสังคมนั้น จะไม่มุ่งแต่เพียงความสําเร็จของโครงการเท่านั้น แต่จะต้องให้คุ้มค่า
ในเชิงของประสิทธิภาพด้วย โดยปกติการประเมินประสิทธิภาพของโครงการมักจะเริ่มจากคําถามต่าง ๆ กัน
1) ความสําเร็จของโครงการนั้น ๆ เมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายแล้วมีความเหมาะสม
หรือไม่
2) ผลผลิตของโครงการเกิดจากปัจจัยที่ลงทุนไปใช่หรือไม่
3) โครงการนี้มีผลผลิตสูงกว่าโครงการอื่น ๆ เมื่อลงทุนเท่ากันหรือไม่ และเพราะเหตุใด
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2.1.3 รูปแบบการประเมินโครงการ
2.1.3.1 แนวคิดและโมเดิลซิปในการประเมินของสตัฟเฟิลบีม (Srufflebeam’s
CIPP Model) ในปี ค.ศ. 1971 สตัฟเฟิลบีม และคณะ ได้เขียนหนังสือทางการประเมินออกมาหนึ่งเล่ม
ชื่อ “Educational Evaluation and decision Making” หนังสือเล่มนี้ได้เป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางใน
วงการศึกษาของไทยเพราะได้ให้แนวคิดและวิธีการทางการวัดและประเมินผลการศึกษาได้อย่างน่าสนใจ
และทันสมัยด้วย นอกจากนั้น สตัฟเฟิลบีม ก็ได้เขียนหนังสือเกี่ยวกับการประเมินและรูปแบบของการ
ประเมินอีกหลายเล่ มอย่างต่อเนื่อง จึ งกล่าวได้ว่า ท่านผู้นี้เป็นผู้มีบทบาทสําคัญใน การพัฒนาทฤษฎี
การประเมิน จนเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปในปัจจุบัน เรียกว่า CIPP Model
การประเมินบริบทสภาวะแวดล้อม
การประเมินปัจจัยเบื้องต้น/ตัวป้อน
การประเมินกระบวนการ
การประเมินผลผลิต

รูปแบบการประเมินแบบซิป (CIPP Model) เป็นการประเมินภาพรวมของ
โครงการ ตั้งแต่บริบท ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ และผลผลิต (Context, Input, Process and Product)
โดยจะใช้วิธีการสร้างเกณฑ์และประสิทธิภาพของโครงการ ทั้งภาพรวมหรือรายปัจจัยเป็นสําคัญ ซึ่งพอ
อธิบายได้ดังนี้
(1) การประเมินด้านบริบท หรือประเมินเนื้อความ (Context Evaluation)
เป็นการศึกษาปัจจัยพื้นฐานที่นําไปสู่การพัฒนาเป้าหมายของโครงการ ได้แก่ บริบทของสภาพแวดล้อม
นโยบาย วิสัยทัศน์ ปัญหา แหล่งทุน สภาพความผันผวนทางด้านสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ตลอดจน
แนวโน้มการก่อตัวของปัญหาที่อาจจะเป็นอุปสรรคต่อการดําเนินโครงการ เป็นต้น
(2) การประเมินปัจจัยนําเข้า (Input Evaluation) เพื่อค้นหาประสิทธิภาพ
ขององค์ ประกอบที่นํามาเป็นปั จจั ยป้อน ซึ่งในด้านการท่องเที่ยวอาจจะจํ าแนกเป็นบุคคล สิ่งอํ านวย
ความสะดวก เครื่องมือ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ศักยภาพการบริหารงาน ซึ่งแต่ละปัจจัยก็ยังจําแนกย่อยออกไปอีก
เช่น บุคคล อาจพิจารณาเป็น เพศ อายุ มีสถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ ความพึงพอใจ ความคาดหวัง
ทั ศ นคติ ศั ก ยภาพ ความสามารถ ประสบการณ์ ความรู้ คุ ณ วุ ฒิ ท างการศึ ก ษา ถิ่น ที่ อ ยู่ แ ละลั ก ษณะ
กระบวนการกลุ่ม เป็นต้น
(3) การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) เป็นการศึกษาต่อจาก
การประเมินบริบทและปัจจัยป้อนว่า กระบวนการเป็นไปตามแผนที่วางไว้ เป็นการศึกษาค้นหาข้อบกพร่อง
จุดอ่อน หรือจุดแข็งของกระบวนการบริหารจัดการโครงการที่จะนําโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ว่า
มีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด
(4) การประเมินผลิตผล (Product Evaluation) เป็นการตรวจสอบประสิทธิผล
ของโครงการ โดยเฉพาะความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์กับผลลัพธ์ที่ได้แล้วนําเกณฑ์ที่กําหนดไว้

โครงการประเมินและติดตามผลการดําเนินงานของกรมกิจการผู้สูงอายุตามแผนปฏิบัติราชการฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

2-5

ไปตัดสิน เกณฑ์มาตรฐานนั้นอาจจะกําหนดขึ้นเองหรืออาศัยเกณฑ์ที่บุคคลหรือหน่วยงานอื่นกําหนดไว้ก็ได้
ซึ่งในที่นี้ผู้วิจัยจะกล่าวในตอนต่อไป
2.1.3.2 แนวความคิดและแบบจําลองของ R.W. Tyler
R.W. Tyler เป็นนักประเมินรุ่นแรก ๆ ในปี ค.ศ. 1930 และเป็นผู้ที่เริ่มต้น
บุกเบิกแนวความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินโครงการ เขามีความเห็นว่า “การประเมิน คือ การเปรียบเทียบ
พฤติกรรมเฉพาะอย่าง (performance) กับจุดมุ่งหมายเชิงพฤติกรรมที่วางไว้” โดยมีความเชื่อว่า
จุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้อย่างชัดเจน รัดกุมและจําเพาะเจาะจงแล้ว จะเป็นแนวทางช่วยในการประเมินได้เป็น
อย่างดีในภายหลัง จากคําจํากัดความของการประเมินดังกล่าวแล้วนี้จะเห็นได้ว่า มีแนวความคิดเห็นว่า
โครงการจะประสบผลสําเร็จหรือไม่ ดูได้จากผลผลิตของโครงการว่าตรงตามจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้แต่แรก
หรือไม่เท่านั้น แนวความคิดในลักษณะดังกล่าวนี้เรียกว่า “แบบจําลองที่ยึดความสําเร็จของจุดมุ่งหมาย
เป็นหลัก (Goal Attainment Model or Objective) เรียกว่า Tyler’s Goal Attainment Model
ซึ่งต่อมาปี 1950 ได้มีรูปแบบ มาใช้เป็นกระบวนการตัดสินการบรรลุวัตถุประสงค์
ของสิ่งที่ทําการประเมิน (R.W. Tyler, 1950) เรียกว่า “Triple Ps Model” ดังนี้
P - Philosophy & Purpose - ปรัชญา/จุดมุ่งหมาย
P - Process - กระบวนการ
P - Product - ผลผลิต
การประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการประเมิ น โครงการทางการศึ ก ษาได้ โ ดยการประเมิ น
ความสัมพันธ์ของทั้ง 3 ว่า ปรัชญา/จุดมุ่งหมายของโครงการมีความสัมพันธ์กับกระบวนการและผลผลิต
หรือไม่ ถ้าประเมินเป็นส่วน ๆ ก็จะประเมินในด้านประสิทธิภาพของปรัชญา/จุดมุ่งหมายและกระบวนการ
ประเมินประสิทธิผลของผลผลิตว่าตรงกับปรัชญา/จุดมุ่งหมายหรือไม่ มีประสิทธิภาพเพียงใด เป็นต้น
2.1.3.3 แนวความคิดของ Stake ในการประเมิน
แนวความคิดของ Robert E. Stake นั้น คํานึงถึงความต้องการสารสนเทศ
ที่แตกต่างกันของบุคคลหลาย ๆ ฝ่าย ที่เกี่ยวข้องกับโครงการในการประเมินโครงการ ผู้เกี่ยวข้องคนหนึ่ง
อาจต้ อ งการทราบเกี่ ย วกั บ ความแน่ น อนและสอดคล้ อ งในการวั ด เพื่ อ การประเมิ น นั้ น ๆ ในขณะที่
ผู้เกี่ยวข้องคนอื่นอาจต้องการทราบทิศทางการดําเนินงานของโครงการหรือผู้ใช้ผลผลิตของโครงการอาจมี
ความต้องการอีกรูปหนึ่ง สําหรับนักวิจัยอาจต้องการสารสนเทศที่แตกต่างไปจากผู้เกี่ยวข้องอื่น ๆ เพราะ
การประเมินนั้นเพื่อที่จะรู้เรื่องราวต่าง ๆ ของโครงการอย่างละเอียดลึกซึ้ง เพื่อนํามาประกอบการตัดสินใจ
เกี่ยวกับโครงการ
ดังนั้นการประเมินโครงการจึงต้องมีการบรรยายเกี่ยวกับโครงการอย่างละเอียด
เพื่อให้ครอบคลุมถึงสารสนเทศที่จะต้องสนองความต้องการของผู้เกี่ยวข้อง เพื่อจะนําไปสู่การตัดสินใจ
เกี่ยวกับโครงการนั้น จึงเสนอรูปแบบของการประเมินโครงการอย่างมีระบบ โดยการบรรยายและตัดสิน
คุณค่าเกี่ยวกับโครงการตามหลักการของโครงการนั้น ๆ Stake ได้เน้นว่า การประเมินโครงการจะต้องมี
2 ส่ ว น คื อ การบรรยาย (Descriptive) และการตั ด สิ น คุ ณ ค่ า (Judgment) ในภาคการบรรยายนั้ น
ผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ประเมินจะต้องหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงการให้ได้มากที่สุด ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ
(1) เป้าหมายหรือความคาดหวัง (Goals or Intents) เป้าหมายที่ครอบคลุม
นโยบายทั้งหมด สําหรับการประเมินการศึกษาไม่ควรจะสนใจเป้าหมายเฉพาะในแง่พฤติกรรมของผู้เรียน
เพียงอย่างเดียว ต้องคํานึงถึงองค์ประกอบอื่น ๆ ด้วย ความคาดหวังนี้ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ 1) สิ่งนํา
(Antecedence) เป็นสภาพที่มีอยู่ก่อน ซึ่งอาจจะเกี่ยวพันกับผลของการเรียนการสอน 2) ปฏิบัติการ
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(Transactions) เป็นผลสําเร็จของการจัดกระบวนการทํางานเป็นองค์ประกอบของกระบวนการเรียนการสอน
และ 3) ผลลัพธ์ (Outcomes) เป็นผลของโปรแกรมทางการศึกษา
(2) สิ่งที่เป็นจริงหรือสังเกตได้ (Observations) เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในสภาพ
ความเป็นจริง มีส่วนประกอบ 3 ส่วนเช่นกัน คือ สิ่งนํา ปฏิบัติการ และผลลัพธ์ ความสอดคล้องระหว่าง
สิ่งที่คาดหวังกับสิ่งที่เป็นจริง มิได้เป็นตัวชี้บ่งว่าข้อมูลที่เราได้มีความเที่ยงหรือความตรง แต่เป็นเพียงสิ่งที่
แสดงให้เห็นว่า สิ่งที่ตั้งใจไว้ได้เกิดขึ้นจริงเท่านั้น ในภาคการตัดสินคุณค่า เป็นส่วนที่จะตัดสินว่า โครงการ
ประสบความสําเร็จหรือไม่เพียงใด นักประเมินต้องพยายามศึกษาดูว่า มาตรฐานอะไรบ้างที่เหมาะสม
ในการที่จะนํามาเปรียบเทียบเพื่อช่วยในการตัดสินใจโดยทั่ว ๆ ไป เกณฑ์ที่ใช้มี 2 ชนิด คือ
1) เกณฑ์สัมบูรณ์ (Absolute Criterion) เป็นเกณฑ์ที่เราตั้งไว้ อาจจะ
เกิดขึ้นก่อนโดยมีความเป็นอิสระจากพฤติกรรมของกลุ่ม
2) เกณฑ์สัมพัทธ์ (Relative Criterion) เป็นเกณฑ์ที่ได้มาจากพฤติกรรม
ของกลุ่ม ถ้าผู้ประเมินไม่สามารถหามาตรฐานที่จะนํามาเปรียบเทียบได้ ก็ต้องพยายามหาโครงการอื่นที่มี
ลักษณะคล้ายคลึงกันมาเปรียบเทียบเพื่อช่วยในการตัดสินใจ แบบจําลองนี้มุ่งเน้นความสอดคล้อง และ
ความสมเหตุสมผลของเมตริกบรรยาย และเมตริกตัดสินคุณค่า สําหรับความสอดคล้องนั้น มี 2 ลักษณะ
คือ (1) Contingence เป็นความสอดคล้องเชิงเหตุผล จะพิจารณาความสัมพันธ์ในแนวตั้งตามของ stake
(2) Congruence เป็นความสอดคล้องที่ปรากฏขึ้นจริง หรือเป็นความสอดคล้องในเชิงประจักษ์ (empirical)
พิจารณาความสัมพันธ์ในแนวนอนตามของสเต้ก
ข้อดีสําหรับรูปแบบของการประเมินของสเต้ก คือ เสนอวิธีการประเมินเป็น
ระบบเพื่อจัดเตรียมข้อมูลเชิงบรรยาย และตัดสินคุณค่า มีมาตรฐานในการประเมินปรากฏชัดเจน แต่มี
ข้อจํากัดคือ เซลล์บางเซลล์ของเมตริกมีความคาบเกี่ยวกัน และความแตกต่างระหว่างเซลล์ไม่ชัดเจน
ซึ่งอาจจะทําให้เกิดความขัดแย้งภายในโครงการได้
2.1.3.4 ประโยชน์ของรูปแบบการประเมิน
รูปแบบการประเมินมีประโยชน์สําคัญ 4 ประการ คือ
1) ช่วยให้เห็นแนวทาง หรือ กรอบแนวคิดในการประเมินการเรียนรู้เรื่องรูปแบบ
การประเมินที่หลากหลายจะทําให้เกิดประสบการณ์การตัดสินใจเลือกใช้รูปแบบการประเมินได้ อย่างเหมาะสม
กับสิ่งที่มุ่งประเมิน
2) ช่วยให้การดําเนินวัตถุประสงค์ของการประเมินมีความคมชัดและครอบคลุม
เนื่องจากรูปแบบการประเมินแต่ละรูปแบบ มีกรอบความคิดเชิงเหตุผล ดังนั้นการเลือกใช้ หรือประยุกต์ใช้
รูปแบบใดรูปแบบหนึ่งก็มีแนวโน้มที่จะกําหนดวัตถุประสงค์ของการประเมินให้สอดคล้องกับรูปแบบนั้นได้
3) ช่วยให้กําหนดตัวแปรหรือประเด็นสําคัญ ในการประเมินได้อย่างชัดเจน
4) ทําให้ผลงานการประเมินมีความเป็นระบบ ครอบคลุม เป็นที่ยอมรับและ
สื่อความหมายได้ชัดเจน
สําหรับโครงการประเมินและติดตามผลการดําเนินงานของกรมกิจการผู้สูงอายุ
(ผส.) ตามแผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และแผนบูรณาการสร้างความเสมอภาค
เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นการประเมินผ่านยุทธศาสตร์ แผนงาน
โครงการ กิจกรรมที่ดําเนินงาน มุ่งเน้นศึกษาข้อค้นพบจากการประเมินในลักษณะการติดตามกํากับ
(Monitoring Evaluation) การประเมินเพื่อการพัฒนา (Developmental Evaluation) รวมทั้งการประเมิน
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เชิงคุณค่า (Value Evaluation) ซึ่งจะช่วยให้สามารถสะท้อนถึงผลสําเร็จและปัจจัยเกี่ยวข้องที่ส่งผลต่อ
การดําเนินงานตามแผนและนโยบายซึ่งจะสามารถนําไปสู่การสร้างข้อเสนอแนะสําหรับการกําหนดนโยบาย
และแนวทางการดําเนินงานในแผนปฏิบัติราชการในปีงบประมาณต่อไปของกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับความต้องการของประชาชน และ
สถานการณ์ปัญหาสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป
2.2 แนวคิดการประเมินความคุ้มค่าการปฏิบตั ภิ ารกิจของรัฐ
กรอบแนวคิดการประเมินความคุ้มค่าได้ถูกทบทวนมาเพื่อนํามาอธิบายความคุ้มค่าใน
การดํ า เนิ น งานของศู น ย์ พั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ฯ ในฐานะที่ เ ป็ น ภารกิ จ หนึ่ ง ของรั ฐ มี ร ายละเอี ย ดดั ง นี้
(สถาบันพัฒนานโยบายและการจัดการ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551)
2.2.1 ความหมายของการประเมินความคุ้มค่า
การประเมินความคุ้มค่า หมายถึง การประเมินการดําเนินภารกิจของภาครัฐ
เพื่อให้ได้ผลผลิต ผลลัพธ์ ตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดอย่างมีประสิทธิภาพ และมีผลประโยชน์ที่สมดุล
กับทรัพยากรที่ใช้ ทั้งนี้ ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นอาจเป็นได้ทั้งผลสําเร็จที่พึงประสงค์ และผลกระทบในทางลบ
ที่เกิดขึ้นแก่ประชาชนและสังคม ทั้งที่สามารถคํานวณเป็นตัวเงินได้และไม่สามารถคํานวณเป็นเงินได้
2.2.2 การประเมิน ความคุ้ มค่า การปฏิบั ติภ ารกิ จของรั ฐ
การประเมินความคุ้มค่า หมายถึง การประเมินการดําเนินภารกิจของภาครัฐ
เพื่อให้ได้ผลผลิต ผลลัพธ์ ตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดอย่างมีประสิทธิภาพ และมีผลประโยชน์ที่สมดุลกับ
ทรัพยากรที่ใช้ ทั้งนี้ ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นอาจเป็นได้ทั้งผลสําเร็จที่พึงประสงค์ และผลกระทบในทางลบที่เกิดขึ้น
แก่ประชาชนและสังคม ทั้งที่สามารถคํานวณเป็นตัวเงินได้และไม่สามารถคํานวณเป็นเงินได้
วัตถุประสงค์ของการประเมินความคุ้มค่า เพื่อมุ่งให้ส่วนราชการประเมินความคุ้มค่า
การปฏิบัติภารกิจ ด้วยตนเอง (Self-Assessment) ดังนี้
1. ประเมินว่าการปฏิบัติภารกิจ มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และได้ก่อให้เกิด
ผลประโยชน์ต่อประชาชนและภาครัฐ มากหรือน้อยกว่าค่าใช้จ่ายและผลเสีย
ที่เกิดขึ้นเพียงใด
2. เป็นข้อมูลสําหรับส่วนราชการในการทบทวนจัดลําดับความสําคัญในการเลือก
ปฏิบัติภารกิจ หรือเป็นข้อมูลสําหรับรัฐบาลเพื่อพิจารณายุบเลิกภารกิจ รวมทั้ง
การปรั บปรุ งวิ ธี การปฏิ บั ติ ภารกิ จ (Self-Improvement) ให้ มี ประสิ ทธิ ผล
และ ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
3. เป็ นแนวทางในการพิ จารณาจั ดตั้ งงบประมาณของส่ วนราชการในปี ต่ อไป
(Self-Control)
2.2.3 กรอบการประเมินความคุ้มค่า
เพื่อให้การประเมินความคุ้มค่าเป็นเครื่องมือใช้ประกอบการพิจารณาทางเลือก
ในการปฏิบัติภารกิจที่ก่อประโยชน์ต่อประชาชนสูงสุด การประเมินจึงให้ความสําคัญกับประเด็นการทํางาน
ใน 3 มิติ ได้แก่ มิติประสิทธิผล ควบคู่ไปกับมิติประสิทธิภาพ และมิติผลกระทบ ซึ่งมีความหมายและ
ตัวอย่างตัวชี้วัด ดังนี้
2.2.3.1 ประสิทธิผลการปฏิบัติภารกิจ เป็นการประเมินการบรรลุวัตถุประสงค์
หรือเป้าหมายของการปฏิบัติภารกิจ โดยเปรียบเทียบผลที่ได้รับจากการปฏิบัติภารกิจว่ามีความสอดคล้อง
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เป็ นไปตามวั ต ถุ ป ระสงค์ เป้ า หมาย และผลที่ ค าดไว้ ว่ า จะได้ รั บ ที่ กํ า หนดไว้ ก่ อ นดํ า เนิ น การหรื อ ไม่
โดยพิจารณาจากตัวชี้วัด 2 ด้าน ได้แก่ การบรรลุวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติภารกิจ และความพึงพอใจต่อ
ผลประโยชน์ที่ได้รับจากผลผลิตหรือบริการ โดยมีขอบเขตและตัวชี้วัด ดังนี้
(1) การบรรลุวัตถุประสงค์ หมายถึง การเปรียบเทียบผลผลิตที่ได้จากการปฏิบัติ
ภารกิจ ซึ่งเป็นได้ทั้งสิ่งของหรือบริการ เทียบกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ในกรอบระยะเวลาที่ได้กําหนดไว้
เพื่อประเมินระดับความสําเร็จในการทํางานว่าสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ ได้เพียงใด รวมทั้งการประเมิน
ด้วยว่าการบรรลุวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติภารกิจนั้น มีค่าใช้จ่ายเท่าใด หรือเรียกว่าประสิทธิผลของ
ค่าใช้จ่าย (Cost-Eeffectiveness) ด้วย
(2) ความพึงพอใจ ความพอใจของผู้รับบริการและผู้ใช้ประโยชน์จากผลผลิตและ
บริการนั้น ๆ โดยผู้ใช้ประโยชน์ อาจหมายถึง ประชาชนหรือหน่วยงานอื่น ที่ได้รับประโยชน์โดยตรง
(3) ในกรณีที่สามารถประเมินความคุ้มค่าที่เปรียบเทียบ กับ Cost ได้แก่ Benefit Cost Ratio ในกรณี กระทรวงด้านเศรษฐกิจ หรือ Cost-Effectiveness ในกรณีกระทรวงด้านสังคม ก็ควร
จะแสดงผลการวัดเพิ่มเติมด้วย
(4) การวัดความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้ใช้ประโยชน์จากผลผลิตและบริการ
นั้น ๆ ทั้งในด้านคุณภาพผลผลิตและการให้บริการ ระยะเวลาที่ใช้ในการได้รับบริการ โดยผู้ใช้ประโยชน์
เน้นการวัดผลประโยชน์ที่กลุ่มเป้าหมายได้รับ จึงจะถือว่าเป็นการวัดผลลัพธ์ (Outcome) ในระดับ
ประสิทธิผล แต่ถ้าเน้นการวัดการให้บริการในกระบวนการ (Process) ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย จะถือว่าเป็น
การวัดผลผลิต (Output) ในระดับประสิทธิภาพ
2.2.3.2 ประสิทธิภาพการปฏิบัติภารกิจ หมายถึง การประเมินความเหมาะสม
สอดคล้ อ งของการใช้ ท รั พ ยากรและกระบวนการทํ า งาน เพื่ อ ให้ ไ ด้ ม าซึ่ ง ผลผลิ ต ตามวั ต ถุ ป ระสงค์
โดยพิจารณาจากผลผลิตเทียบกับต้นทุนทั้งหมด การจัดหาทรัพยากรที่ได้มาตรฐาน มีค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม
รวมทั้งมีกระบวนการทํางานที่ประหยัดทรัพยากร ทั้งนี้ ตัวชี้วัดมี 2 ด้าน ได้แก่ ประสิทธิภาพการผลิต และ
การประหยัด โดยมีขอบเขตและตัวชี้วัด ดังนี้
(1) ประสิ ทธิ ภาพการผลิ ต หมายถึง ความสอดคล้ องของการใช้ ทรั พยากรที่ เป็ นปั จจั ย
(Input) กระบวนการดําเนินการ (Process) และผลผลิต (Output) เพื่อให้ได้มาซึ่งผลผลิตตามวัตถุประสงค์
ของภารกิจ ซึ่งประเด็นในการพิจารณาแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มหลัก ดังนี้
1.1) ประสิ ท ธิ ภาพการดํ าเนิ นงานโดยรวม ประกอบด้ วยประเด็ นย่ อย อาทิ
การผลิต ผลผลิตโดยใช้ค่าใช้จ่ายน้อยกว่าแผนที่กําหนด หรือผลิตภาพของการใช้ปัจจัยการผลิตสูงกว่าแผน
ที่กําหนด การรายงานและการปรับปรุงการดําเนินงาน เป็นต้น
1.2) การปรับปรุงประสิทธิภาพการดําเนินงาน ประกอบด้วย ประเด็นย่อย อาทิ
การมีทางเลือกอื่นๆ ในการดําเนินงาน การปรับปรุงวิธีการทํางานที่มีอยู่ การใช้เทคโนโลยีและเครื่องจักร
แทนคน ความพยายามอย่างต่อเนื่องในการลดต้นทุนปัจจัยการผลิต เป็นต้น
1.3) ระบบการจั ดการและการปฏิ บั ติ งาน ประกอบด้ วย ประเด็ นย่ อย อาทิ
การจัดทําแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ การจัดสรรงบประมาณและทรัพยากร ระบบและกระบวนการ
ในการทํางาน การดําเนินการตรวจสอบและควบคุม เป็นต้น
1.4) สิ่งแวดล้อมในการทํางาน ประกอบด้วย ประเด็นย่อย อาทิ การเห็นความสําคัญ
ของประสิทธิ ภาพ การมุ่งเน้ น ลู กค้าและการบริการ การมี ความเชื่อถือ ได้ การมีร ะบบให้กําลั ง ใจและ
ประกาศความดีความชอบ การปฏิบัติงานในแนวทางที่มาจากความเห็นชอบร่วมกัน เป็นต้น
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(2) การประหยัด หมายถึง การได้รับทรัพยากรในปริมาณและคุณภาพที่เหมาะสม
ด้วยต้นทุนที่ต่ําสุด ซึ่งประเด็นในการประเมิน อาทิ การลดค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติภารกิจ ค่าใช้จ่ายในการ
จัดทําปัจจัยการผลิต เป็นต้น
2.2.3.3 ผลกระทบ หมายถึง ผลอันสืบเนื่องจากการปฏิบัติภารกิจ ทั้งที่คาดหมาย
หรือตั้งใจ และไม่ได้คาดหมาย ทั้ง ที่เ กิด ขึ้น ระหว่า งและภายหลัง การปฏิบัติภ ารกิจ ที่อ าจกระทบต่อ
การพัฒนาในมิติอื่น หรือการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานอื่น หรือประชาชนทั้งที่เป็นกลุ่มเป้าหมายและ
กลุ่มอื่น ทั้งในและนอกพื้นที่ การวิเคราะห์ผ ลกระทบที่เกิดขึ้น จากการดําเนินงานตามภารกิจภาครัฐ
ครอบคลุมถึงผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมทั้งผลกระทบด้านบวกและด้านลบ ในมิติที่สามารถ
ประเมินในรูปตัวเงินและไม่ใ ช่ตัวเงิน นอกจากนี้ ยังต้องคํานึงถึงผลกระทบในกรณีที่ไม่ได้ดําเนินงาน
ตามภารกิจภาครัฐด้วย ซึ่งมีประเด็นต่าง ๆ ดังนี้
(1) ผลกระทบต่อประชาชน ได้แก่ ผลกระทบที่ประชาชนได้รับจากการดําเนินงาน
ตามภารกิจภาครัฐ ที่เป็นประโยชน์และความพึงพอใจ เช่น การมีงานทําและการเพิ่มรายได้ให้ประชาชน
การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตประชาชน หรือผลกระทบทางลบ เช่น การสูญเสียอาชีพ/ทรัพย์สิน
การเจ็บป่วยจากมลภาวะที่เกิดจากการดําเนินภารกิจ
(2) ผลกระทบทางสั งคม ได้ แก่ ผลกระทบที่ เกิ ดขึ้ นแก่ สั งคมจากการดํ าเนิ นงาน
ตามภารกิจภาครัฐ ซึ่งรวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับโครงสร้างทางสังคม วิถีชีวิต อาชีพ วัฒนธรรม
ภูมิปัญญา ชุมชน และการสร้างความเป็นธรรมให้สังคม
(3) ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการดําเนินงาน
ตามภารกิจภาครัฐ เช่น ด้านมลภาวะ ด้านทรัพยากรธรรมชาติ ด้านระบบนิเวศ และด้านภูมิสถาปัตย์
(4) ผลกระทบต่ อเศรษฐกิ จ ได้ แก่ ผลกระทบต่ อรายได้ ประชาชาติ /การขยายตั ว
ทางเศรษฐกิจ การสร้างความเป็ นธรรมและการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิ จ (ระดับราคาสินค้า ดุลบัญชี
เดินสะพัด ดุลการคลัง การก่อหนี้สาธารณะ) และการกระจายรายได้
(5) ผลกระทบด้านอื่น ๆ เช่น ด้านการเมือง และความมั่นคงของประเทศ การเชื่อมโยง
ผลผลิตจากการใช้จ่ายงบประมาณของกรมที่วิเคราะห์ไปยังยุทธศาสตร์ของกระทรวงและยุทธศาสตร์
จะต้องชัดเจน มิฉะนั้น อาจจะนําเอาผลกระทบอันเกิดจากอิทธิพลของผลผลิตของกรมอื่นมาเป็นผลงาน
ของกรมที่วิเคราะห์ได้ (ต้องสื่อให้ผู้อ่านเข้าใจได้ว่าผลผลิตของกรมที่วิเคราะห์เป็นส่วนสําคัญส่วนหนึ่ง
ที่ก่อให้เกิดผลกระทบนั้น)
2.2.3.4 ความแตกต่างของการประเมินความคุ้มค่ากับการประเมินความคุ้มทุน
การประเมินความคุ้มค่า ยึดถือวิธีการประเมินความคุ้มค่าตามหลักสากลว่าด้วยการประเมิน ValueFor-Money (VFM) ที่เน้น “ประสิทธิภาพ” “ประสิทธิผล” และ “ผลกระทบ” นอกจากนี้ ยังพิจารณา
ถึงความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติตามหลักการบริหารงบประมาณในระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้น
ผลงานตามยุทธศาสตร์อีกด้วย “การประเมินความคุ้มค่า” มีความแตกต่างจาก “การประเมินความคุ้มทุน”
ในประเด็นที่สําคัญ ดังนี้
1. ประเภทของภารกิ จ ที่ วั ด ผล เนื่ อ งจากภารกิ จ ของรั ฐ มี ค วามหลากหลายทั้ ง
ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านความมั่นคง ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านการบริหารทั่วไปของรัฐ การวัดผลใน
แต่ละประเภทจะมีความแตกต่างกันโดยเฉพาะการวัดผลตอบแทนในระดับผลกระทบที่ตีมูลค่าเป็นเงินมักจะ
ทําได้เพียงภารกิจด้านเศรษฐกิจเท่านั้น ซึ่งนําไปใช้ให้คําตอบ “ความคุ้มทุน” ระหว่างค่าตอบแทนและ
ค่าใช้จ่ายที่เป็นเงินต่อเงินได้ ในขณะที่การวัดผลตอบแทนในระดับผลกระทบด้านสังคม ด้านความมั่นคง
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และด้านสิ่งแวดล้อมมักจะตีมูลค่าเป็นเงินไม่ได้ และถ้าต้องการจะตีมูลค่าเป็นเงินก็อาจจะไม่ครอบคลุม
ผลตอบแทนในทุกประเด็นทั้งผลกระทบเชิงบวก (Positive Impact) และผลกระทบเชิงลบ (Negative
Impact) ซึ่งนําไปใช้พิจารณาระหว่างผลตอบแทนที่ไม่ใช่เชิงเศรษฐศาสตร์ (Non-Economic Value)
กับค่าใช้จ่ายที่เป็นเงิน เพื่อวัด “ความคุ้มค่า”
2. คุณสมบัติของภารกิจที่วัดผล เนื่องจากภารกิจของรัฐเป็นการกระทําที่ต่อเนื่อง
เป็นกิจวัตร (Routine Work) เป็นส่วนใหญ่ และมีเพียงบางภารกิจที่มีลักษณะเป็นโครงการ (Project)
ซึ่งการวัดผลตอบแทนของโครงการจะต้องกําหนดอายุการดําเนินงานของโครงการเพื่อคํานวณ “ความคุ้มทุน”
เช่ น การลงทุ นด้ านโครงสร้ างพื้ นฐานทางเศรษฐกิ จ (ถนน ท่ าเรื อ เขื่ อน เป็ นต้ น) และการลงทุ น ของ
รัฐวิสาหกิจ ในขณะที่ภารกิจของรัฐที่ต้องดําเนินงานเป็นกิจวัตร (Routine Work) ไม่เป็นโครงการ
ที่ กํ า หนดอายุ ก ารดํ า เนิ น งานของโครงการได้ เช่ น การลงทุ น ด้ า นการศึ ก ษาทั้ ง ในและนอกโรงเรี ย น
การให้ บ ริ ก ารสาธารณสุ ข และสั ง คมสงเคราะห์ การอนุ รั ก ษ์ วัฒ นธรรม การพั ฒ นาสั ง คมและสถาบั น
ครอบครัว การอํานวยความยุติธรรม และการป้องกันและรักษาความมั่นคงของชาติ เป็นต้น
3. ระดับของการวัดผล เนื่องจากกิจกรรมในภารกิจของรัฐมีหลายลักษณะ เช่น
การผลิตสินค้า การให้การศึกษา การรักษาพยาบาล การให้สวัสดิการสงเคราะห์ การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
ซึ่งให้ความสําคัญกับการวัดในระดับประสิทธิภาพในมิติที่แตกต่างกันในเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เชิงเวลา และ
เชิงต้นทุน โดยต้นทุนต่อหน่วยยังคงเป็นมิติที่สําคัญที่สุด ยกเว้นกิจกรรมบางลักษณะที่ให้ความสําคัญกับ
ความเร็ ว ในการให้ บ ริ ก าร (นาทีต่ อ ราย) มากกว่ า ต้ นทุ น และกิ จ กรรมบางลั ก ษณะวั ด ที่ คุ ณ ภาพตาม
มาตรฐาน (มาตรฐานขั้นต่ําในการให้บริการ) มากกว่าต้นทุน ส่วนการวัดในระดับประสิทธิผลมีทั้งที่วัดได้
ในเชิงปริมาณเป็นหลักซึ่งส่วนหนึ่งนํามาตีค่าเป็นเงินได้และอีกส่วนหนึ่งนํามาตีค่าเป็นเงินไม่ได้ และมี
หลายกรณีที่ต้องวัดเชิงคุณภาพเป็นหลักซึ่งนํามาตีค่าเป็นเงินไม่ได้
ดั ง นั้ น การประเมิ น ความคุ้ ม ค่ า การปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ ของรั ฐ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้
หมายถึง การประเมินการดําเนินงานตามภารกิจของรัฐ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้อย่าง
มีประสิทธิภาพ และมีประโยชน์ที่สมดุลกับทรัพยากรที่ใช้ ในที่นี้คือ การดําเนินภารกิจของกรมกิจการ
ผู้สูงอายุ ตามแผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และแผนบูรณาการสร้างความเสมอภาค
เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในประเด็นประสิทธิภาพของการดําเนินงาน
สัมฤทธิ์ผล และผลกระทบ
อย่ า งไรก็ ต ามการติ ด ตามและประเมิ น ผลครั้ ง นี้ ให้ ค วามสํ า คั ญ กั บ การบริ ห าร
ราชการแผ่นดินในปัจจุบันเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และ
ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศสู่ความยั่งยืน เน้นคนเป็น
ศู น ย์ ก ลางในการพั ฒ นา สนั บ สนุ น และส่ ง เสริ ม แนวคิ ด การปฏิ รู ป ประเทศ การสร้ า งความปรองดอง
สมานฉันท์ การพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยเป็นการปฏิรูประบบบริหารและองค์กรภาครัฐ
ตามกรอบธรรมาภิบาล ประกอบกับเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2558 พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง
ทบวง กรม (ฉบั บที่ 14) พ.ศ. 2558 ได้ มี ผ ลบั งคั บ ใช้ โดยได้ จั ด ตั้ง กรมกิ จ การผู้สู ง อายุ ขึ้น ในสั ง กั ด
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งได้โอนภารกิจและอํานาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับงาน
ด้านผู้สูงอายุ รวมถึงบุคลากรจากกรมต่าง ๆ ในกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ให้
มาอยู่ที่ ก รมกิ จการผู้สูง อายุ เพื่ อเป็น การเพิ่ม ประสิท ธิภาพการทํางานขององค์กรภาครัฐ ให้ส ามารถ
ตอบสนองบริการที่ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้ดียิ่งขึ้น ด้วยการเพิ่มบทบาทของภาครัฐใน
ภารกิจที่เกี่ยวบริหารงานเชิงยุทธศาสตร์และการบริการให้อยู่ในส่วนราชการเดียวกัน และเพิ่มบทบาทของ
ภาคเอกชนและประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น โดยเร่งกระจายอํานาจเสริมสร้างความยืดหยุ่ น
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ความสามารถในการปรับตัวให้ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลง การปรับกระบวนทัศน์ในการออกแบบกลไก
และกรอบทิศทางการทํางานเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวิธีการทํางานให้มีการลดขั้นตอนและเน้นผลลัพธ์
ของงาน มีการมุ่งเน้นให้เกิดความรับผิดชอบและพร้อมที่จะรับการตรวจสอบจากสาธารณะ เพื่อทําให้การ
ส่งมอบบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เป็นธรรม และทั่วถึงอย่างแท้จริง
พระราชกฤษฎี ก าว่ า ด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารบริ ห ารกิ จ การบ้ า นเมื อ งที่ ดี
พ.ศ. 2546 หมวด 3 การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ต่อภารกิจภาครัฐ ได้กําหนดให้ส่วนราชการ
ต้องจัดทําแผนกลยุทธ์ เพื่อกําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และกลยุทธ์เพื่อนําองค์กรไปสู่ความสําเร็จ
ตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ ตั้ ง ไว้ การวางแผนเชิ ง กลยุ ท ธ์ จึ ง เป็ น แผนขององค์ ก รที่ มุ่ ง ความเป็ น เลิ ศ ของ
การดําเนินการ โดยมีการกํ าหนดวิสั ยทัศ น์ เป้าหมายระยะยาวที่แน่ชัด มี การวิเคราะห์ค วามต้องการ
ทางยุ ทธศาสตร์และสภาพแวดล้ อม เพื่ อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิ ดขึ้น รองรับระบบการทํางาน
ที่คล่องตัวประสิทธิภาพสูงและสามารถเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต เพื่อความอยู่รอด (Survive)
และความก้าวหน้า (Growth) ขององค์กร การวางแผนกลยุทธ์มีส่วนอย่างมากต่อการสร้างความเป็นผู้นํา
(Leadership) และภาพลักษณ์ (Image) ที่แสดงถึงจุดเด่นของหน่วยงาน
2.3 สถานการณ์ผสู้ ูงอายุในสังคมไทย
จากการดําเนิ นนโยบายด้านประชากรและการวางแผนครอบครัวของประเทศไทยที่
ประสบผลสํ า เร็ จ ตลอดจนความก้ า วหน้ า ในการพั ฒ นาประเทศทั้ ง ด้ า นเศรษฐกิ จ สั ง คม การแพทย์
สาธารณสุข และเทคโนโลยีสมัยใหม่ มีส่วนสําคัญในการช่วยให้คนไทยมีความรู้และทักษะในการป้องกันและ
ดูแลสุขภาพมากขึ้น ทําให้คนไทยมีสุขภาพดี มีอายุยืนยาวขึ้น จากความสําเร็จดังกล่าว ส่งผลทําให้มีภาวะ
เจริญพันธุ์และอัตราการเกิดของประเทศไทยมีแนวโน้มลดลง มีการเปลี่ยนแปลงด้านโครงสร้างประชากร
คือ ประชากรที่อยู่ในวัยสูงอายุมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ในขณะที่ประชากรวัยเด็กและวัยแรงงานมีแนวโน้มลดลง
โดยประเทศไทยได้เข้าสู่สังคมสูงอายุมาตั้งแต่ปี 2548 อันเป็นผลมาจากโครงสร้างประชากรที่ไม่สมดุล
ประชากรที่เกิดในช่วงปี 2506 - 2526 หรือรุ่นเกิดเกินล้าน ประชากรเหล่านี้กําลังเปลี่ยนผ่านไปสู่วัย
ผู้สูงอายุ โดยสัดส่วนประชากรผู้สูงอายุของประเทศไทยสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่สัดส่วนของประชากร
วัยเด็กและวัยทํางานกลับมีทิศทางตรงกันข้าม ซึ่งในอนาคตอั น ใกล้ป ระเทศไทยจะกลายเป็น สัง คม
ผู้สูง อายุโ ดยสมบูร ณ์ ประกอบกั บ ความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ได้รับการพัฒนา
อย่างต่อเนื่องส่งผลให้ผู้สูงอายุมีอายุยืนยาวขึ้น และความสําเร็จในการวางแผนครอบครัว ซึ่งคาดการณ์ว่าในปี
2562 จะเป็นครั้งแรกที่ประเทศไทยจะมีจํานวนผู้สูงอายุมากกว่าประชากรในวัยเด็กโดยประชากรสูงอายุ
จะมีสัดส่วนประมาณ 1 ใน 5 ของประชากรทั้งหมด และในอีกไม่เกิน 4 ปี ข้างหน้าหรือในปี 2564
ประเทศไทยจะกลายเป็น “สังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์” (complete aged society) คือ มีประชากร
ที่เ ป็น วัย สูง อายุถึง ร้อ ยละ 20 ของจํา นวนประชากรทั้งประเทศ และจะใช้เวลาอีกเพียง 10 ปี ก็จะ
กลายเป็น “สังคมสูงวัยระดับสุดยอด” (super aged society) ประมาณปี 2574 คือ สังคมที่มีประชากร
ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป มากกว่าร้อยละ 28 ของประชากรทั้งหมด (มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย,
สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ. 2556, 2557)
ทั้งนี้ปรากฏการณ์ดังกล่าวมิได้เกิดขึ้นกับประเทศไทยเพียงประเทศเดียว หากแต่ถือว่า
เป็นปรากฏการณ์ระดับโลก (Global
Phenomena) ที่หลายประเทศทั่วโลกได้รับผลกระทบจาก
การปรับเปลี่ยนโครงสร้างประชากร และหากเทียบสัดส่วนผู้สูงอายุกับประเทศสมาชิกอาเซียนด้วยกัน
ประเทศไทยมีสัดส่วนผู้สูงอายุเมื่อเทียบกับจํานวนประชากรทั้งประเทศอยู่ในลําดับที่ 2 จาก 10 ประเทศ
สมาชิกอาเซียนในปัจจุบัน และในปี 2583 ประเทศไทยจะมีสัดส่วนประชากรสูงอายุสูงที่สุดในอาเซียน
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ตารางที่ 2.1 จํานวนประชากรและสัดส่วนผู้สูงอายุในกลุม่ ประเทศอาเซียน พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2583
ประเทศ
สาธารณรัฐสิงคโปร์
ประเทศไทย
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
มาเลเซีย
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ราชอาณาจักรกัมพูชา
บูรไนดารุสซาลาม
สาธารณรัฐฟิลปิ ปินส์

จํานวนประชากร
พ.ศ. 2558 (ล้านคน)
5.62
67.40
93.39
54.16
30.65
255.71
7.02
15.68
0.43
101.80

สัดส่วนประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป
พ.ศ.2558
พ.ศ.2583
17.0
32.0
15.8
33.5
10.4
24.1
9.0
18.2
9.1
17.6
8.6
18.1
6.0
11.1
8.3
14.7
8.6
25.7
6.8
11.3

ที่มา: United Nation, World Population Prospect 2012 Revision

จากการคาดประมาณจํ า นวนประชากรขององค์ ก ารสหประชาชาติ พบว่ า จํ า นวน
ประชากรทั้งหมดในภูมิภาคอาเซียน มีจํานวน 631.86 ล้านคน ในปี 2558 จํานวนประชากรของแต่ละ
ประเทศมี ค วามแตกต่ า งกั น มากประเทศที่ มี ส มาชิ ก ประชากรสู ง ที่ สุ ด 3 อั น ดั บ แรก คื อ สาธารณรั ฐ
อินโดนีเซีย มีจํานวนประชากรมากที่สุด คือ ประมาณกว่า 256 ล้านคน รองลงมา คือ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
ประมาณกว่ า 102 ล้ า นคน และสาธารณรั ฐ สั ง คมนิ ย มเวี ย ดนาม คาดว่ า จํ า นวนประชากรจะอยู่ ที่
93 ล้านคน ขณะที่ประเทศสมาชิกที่มีประชากรน้อยที่สุดสามอันดับ คือ บูรไนดารุสซาลาม มีประชากร
น้อยที่สุดคือประมาณ 4 แสนคน ถัดมาคือ สาธารณรัฐสิงคโปร์ประมาณ 6 ล้านคน และสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวมีประชากรราว 7 ล้านคน จากการศึกษาโครงการการขับเคลื่อนงานด้าน
ผู้สูงอายุเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน พบว่า ผู้สูงอายุในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10
ประเทศมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งด้านจํานวนและสัดส่วน ส่งผลให้ในปี 2558 ซึ่งเป็นปีของ
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างเป็ นทางการ จะมีประเทศสมาชิกถึ ง 3 ประเทศที่มีสัดส่วนผู้สูงอายุ
มากกว่าร้อยละ 10 หรือเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้ว ได้แก่ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ประเทศไทย และสาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนาม และคาดว่าประเทศสมาชิกอาเซียนอีก 5 ประเทศ จะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุภายในอีก
10 ปี คือ ปี 2568 และประชาคมอาเซียนจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุทั้งหมดภายในปี 2583 และยังพบว่า
ผู้สูงอายุในอาเซียนมีแนวโน้มที่จะมีอายุยืนยาวขึ้นและมีผู้สูงอายุหญิงมากกว่าชาย ทั้งนี้ พบว่า แนวโน้ม
ประชากรรวมของประเทศไทยคาดว่าจะลดลงอีกใน 20 ปีข้างหน้า แต่กลับพบว่าสัดส่วนของประชากร
สูงอายุมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนมีสัดส่วนสูงที่สุดในประชาคมอาเซียนในอีก 25 ปีข้างหน้า
(พ.ศ. 2583) โดยมีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 32
จากข้อมูลรายงานผลเบื้องต้นการสํารวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2557
ของสํานักงานสถิติแห่งชาติ ที่ได้จากการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลพร้อมกันทั่วประเทศในเดือนมิถุนายน สิงหาคม พ.ศ. 2557 โดยการสัมภาษณ์สมาชิกในครอบครัวส่วนบุคคลในครัวเรือนตัวอย่างทั้งสิ้น จํานวน
83,880 ครัวเรือน พบข้อมูลด้านผู้สูงอายุที่น่าสนใจ ดังนี้
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1. ผู้สูงอายุที่อยู่คนเดียวตามลําพังในครัวเรือนเพิ่มสูงขึ้นจากร้อยละ 3.6 ในปี 2554
เป็นร้อยละ 10.4 ในปี 2557
2. ร้อยละ 33.4 ของผู้สูงอายุมีสถานภาพสมรสเป็นหม้าย หย่า แยกกันอยู่ และร้อยละ
3.7 เป็นโสด
3. ร้อยละ 23.4 ของผู้สูงอายุวัยต้น ร้อยละ 8.9 ของผู้สูงอายุวัยกลาง และร้อยละ 2.6
ของผู้สูงอายุวัยปลาย มีความต้องการที่จะทํางาน
4. ผู้สูงอายุเข้าร่วมทํากิจกรรมหมู่บ้าน/ ชมรม ในระหว่าง 12 เดือนก่อนวันสัมภาษณ์
เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 68.9 ในปี 2554 เป็นร้อยละ 69.6 ในปี 2557
5. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีจํานวนผู้สูงอายุมากที่สุดประมาณร้อยละ 31.9 รองลงมาคือ
ภาคกลาง ภาคเหนื อ และภาคใต้ (ร้ อ ยละ 25.6 ร้ อ ยละ 21.1 และร้ อ ยละ 12.0 ตามลํ า ดั บ )
โดยกรุงเทพมหานครน้อยสุด คิดเป็นร้อยละ 9.4
6. ส่วนใหญ่ผู้สูงอายุของไทยจะมีอายุอยู่ในช่วงวัยต้น (อายุ 60-69 ปี) ถึงร้อยละ 56.5
ของผู้สูงอายุทั้งหมด
7. ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ (ร้อยละ 75.8) จบการศึกษาในระดับประถมศึกษาและต่ํากว่า
ระดับประถมศึกษา มีเพียงร้อยละ 12.6 ที่จบสูงกว่าระดับประถมศึกษา และร้อยละ 11.6 เป็นผู้สูงอายุ
ที่ไม่สามารถอ่านและเขียนหนังสือได้
8. สัดส่วนของผู้สูงอายุที่อยู่คนเดียวตามลําพังในครัวเรือนมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น โดยในปี
2537 มีผู้สูงอายุที่อยู่คนเดียวร้อยละ 3.6 และเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 6.3 ร้อยละ 7.7 ร้อยละ 8.6 ในปี
2545 2550 และ 2554 ตามลําดับ
นอกจากนี้ สังคมสูงวัยยังมีผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย คาดการณ์ว่าในปี ๒๕๘๓ ประเทศไทยจะ
มีอัตราส่วนเพศอยู่ที่ 91.6 คือ มีผู้ชาย 91.6 คน ต่อผู้หญิง 100 คน โดยในกลุ่มของประชากรสูงอายุ
อัตราส่วนเพศจะอยู่ที่ประมาณ 76.2 คือมีผู้ชาย 76.2 ต่อผู้หญิง 100 คน และ 1 ใน 3 ของผู้สูงอายุ
ไทย (ร้อยละ 34.3) อยู่ใต้เส้นความยากจน (เป็นผู้มีรายได้ต่ํากว่า 2,572 บาทต่อเดือน) (ไม่รวมคนที่ไม่มี
รายได้) ซึ่งลดลงจากร้อยละ 46.5 ในปี 2545 และแหล่งรายได้หลักที่ผู้สูงอายุได้รับจากบุตรยังลดลง
อย่างเห็นได้ชัดจากร้อยละ 52.3 ในปี 2550 ลดลงเหลือ 40.1 และ 36.7 ในปี 2554 และ 2557
ตามลําดับ ในขณะที่รายได้จากการทํางานมีแนวโน้มสูงขึ้น (สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ.2557, มูลนิธิ
สถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย)
อย่างไรก็ตามถึงสถานการณ์ผู้สูงอายุไทยปี 2558 ประเทศไทยก้าวผ่าน “สังคมผู้สูงอายุ
อย่างสมบูรณ์” (Complete Aged Society) สู่สังคมสูงวัยระดับสุดยอด (Super Aged Society)
จากจํ า นวนสั ด ส่ ว นผู้ สู ง อายุ ที่ ม ากถึ ง ร้ อ ยละ 30 ในอี ก 20 ปี ข้ า งหน้ า โดย (UNDP) ได้ ย อมรั บ ถึ ง
ความเปลี่ยนแปลงประชากรในภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก จําเป็นต้องเร่งสร้างอนาคตการเปลี่ยนแปลง
สถานการณ์โครงสร้างประชากรมาสร้างพลังอํานาจและเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาอย่างเป็น แนวโน้ม
ประชากรในเอเชียแปซิฟิกกับการเตรียมแผนการในอนาคตระยะยาวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนจากการหยิบยก
สถานการณ์ประชากรมาสร้างความท้าทายในการวางแผนบริห ารจัดการ โดยเสนอว่าประเทศต่าง ๆ
สามารถเปลี่ยนแนวโน้มจํานวนประชากรให้เป็นโอกาสเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนและเหมาะสม
ในแต่ละประเทศ (The report will be launched in partnership with the Government of Bangladesh, 2016)
และถือเป็ นความท้า ทายที่ สํ าคั ญ อย่ างยิ่ ง ต่อเป้าหมายการพั ฒนาระบบสวัส ดิก ารสําหรับ ผู้ สูงอายุใ น
ประเทศไทย
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การสํารวจ “นิด้าโพล” ร่วมกับ ศูนย์วิจัยสังคมสูงอายุ (Center for Aging Society
Research-CASR) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสํารวจความคิดเห็นของประชาชน
เรื่อง “คุณภาพชีวิต: สิ่งแวดล้อมที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุไทย ปี 2560” ทําการสํารวจระหว่างวันที่ 27-31
มีนาคม 2560 จากผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป ที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลเมือง กระจายทุกภูมิภาค
และระดับการศึกษา ทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น จํานวน 1,500 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตและ
สิ่งแวดล้อมที่เป็นมิตร พบว่า สําหรับโอกาสที่จะได้งานทําตามที่ผู้สูงอายุต้องการ ในกรณีที่ต้องการทํางาน
หารายได้ พบว่า ร้อยละ 53.07 ระบุว่า ไม่มีโอกาสที่จะได้งานทําตามที่ต้องการ ขณะที่ ร้อยละ 46.87
ระบุว่า มีโอกาส และร้อยละ 0.07 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ
ด้านความสามารถในการใช้อินเทอร์เน็ตที่บ้านในการติดต่อกับลูกหลาน ญาติ หรือเพื่อนได้
เช่น การใช้ Line, Facebook, e-mail พบว่า ร้อยละ 55.93 ระบุว่า ไม่สามารถใช้อินเทอร์เน็ตได้ ขณะที่
ร้อยละ 43.93 ระบุว่า สามารถใช้ได้ และร้อยละ 0.13 ไม่ระบุ/ ไม่แน่ใจ
ด้านการเข้าร่ วมกิ จกรรมอาสาสมั ครอย่างน้ อยหนึ่งครั้งในรอบเดือนที่ ผ่านมา พบว่า
ร้อยละ 63.80 ระบุว่า ไม่ได้เข้าร่วมอาสาสมัคร ขณะที่ ร้อยละ 36.00 ระบุว่า ได้เข้าร่วม และร้อยละ
0.20 ไม่ระบุ/ ไม่แน่ใจ
ด้ านการเข้ าร่ วมกิ จกรรมทางสั งคม วั ฒนธรรม (เช่ น งานแต่ งงาน งานบวช งานทํ า บุ ญ )
อย่างน้อยหนึ่งครั้ง พบว่า ร้อยละ 83.47 ระบุว่า ได้เข้าร่วมทางสังคม วัฒนธรรม ขณะที่ ร้อยละ 16.53
ระบุว่า ไม่ได้เข้าร่วม
ด้านการมีรายได้เพียงพอกับการยังชีพ โดยไม่ต้องอาศัยความช่วยเหลือจากภาครัฐหรือ
กู้ยืมเงินจากผู้ใด ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา (มีนาคม 2559 - กุมภาพันธ์ 2560) พบว่า ร้อยละ 62.60 ระบุว่า
มีรายได้เพียงพอกับการยังชีพ ขณะที่ ร้อยละ 37.33 ระบุว่า มีรายได้ไม่เพียงพอ และร้อยละ 0.07
ไม่ระบุ/ ไม่แน่ใจ
ด้านการได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในประเด็นสําคัญทางการเมือง เศรษฐกิจ และ
สังคมในชุมชนที่ตนเองอยู่อาศัย (เช่น การเลือกตั้งผู้แทนท้องถิ่น การพิจารณาโครงการพัฒนาในท้องที่)
ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา (มีนาคม 2559-กุมภาพันธ์ 2560) พบว่า ร้อยละ 52.60 ระบุว่า ได้เข้าไปมี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจ ขณะที่ ร้อยละ 47.13 ระบุว่า ไม่ได้เข้าไปมีส่วนร่วม และร้อยละ 0.27 ไม่ระบุ/
ไม่แน่ใจ
ท้ายที่สุด เมื่อถามถึงการได้ลงทะเบียนหรือเข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาหรือการฝึกอบรม
ความรู้จากหน่วยงานรัฐ /เอกชน (เช่ น การลงทะเบียนเรียนในสถาบั นการศึ กษา การฝึ กอบรมอาชีพ
การฝึกอบรมด้านการใช้คอมพิวเตอร์ การฝึกอบรมด้านทําบัญชีครัวเรือน) ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา (มีนาคม
2559-กุมภาพันธ์ 2560) พบว่า ร้อยละ 75.27 ระบุว่า ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมการศึกษา ร้อยละ 24.00
ระบุว่า ได้เข้าร่วม และร้อยละ 0.73 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ (http://nidapoll.nida.ac.th/index.php?op=
pollsdetail&id=527)
การดํ าเนิ นงานด้ านการเตรี ยมการรองรั บสั งคมผู้ สู งอายุ ที่ สํ าคัญ คื อ การออกมาตรการ
9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ใน 4 เรื่อง คือ
1. มาตรการการจ้ า งงานผู้ สู ง อายุ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ น ายจ้ า งจ้ า งงานผู้ สู ง อายุ ใ นกลุ่ ม
ที่ไม่มีทักษะมากนัก โดยนายจ้าง บริษัท ห้างหุ้นส่วน นิติบุคคล สามารถหักรายจ่ายได้สองเท่าของรายจ่าย
ประเภทเงินเดือนหรือค่าจ้างบุคคลผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป สําหรับคนที่มีค่าจ้างไม่เกิน 15,000 บาท
ต่อเดือน โดยสามารถขอให้สิทธินี้ได้ไม่เกิน 10% ของลูกจ้างทั้งหมด ซึ่งจะช่วยลดภาระให้กับนายจ้างได้สูง
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ถึงกว่า 3,000 บาทต่อคนต่อเดือน ปัจจุบันพบว่า มีลูกจ้างที่มีอายุเกินกว่า 60 ปีประมาณ 94,000 คน
ส่งผลต่อภาระของงบประมาณ 3,300 ล้านบาทต่อปี กรณีนายจ้างนํามาหักภาษีดังกล่าว
2. โครงการก่ อ สร้ า งที่ อ ยู่ อ าศั ย สํ า หรั บ ผู้ สู ง อายุ หรื อ ซี เ นี ย ร์ ค อมเพล็ ก ซ์ ซึ่ ง จะ
ประกอบด้วย ที่อยู่อาศัย คลินิก สิ่งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ แบ่งเป็น 3 มาตรการย่อย คือ การสร้าง
ที่พักสําหรับผู้สูงอายุบนที่ราชพัสดุใน 4 พื้นที่ คือ จังหวัดชลบุรี 50 ไร่ นครนายก 14 ไร่ เชียงราย 64 ไร่
เบื้องต้นคิดค่าเช่าอยู่ที่ 1 บาทต่อตารางวาต่อเดือน และในจังหวัดเชียงใหม่ 7.5 ไร่ คิดค่าเช่าตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง เนื่องจากเป็นพื้นที่ทางพาณิชย์ โดยผู้เช่าสามารถเช่าได้เป็นเวลา 30 ปี และสามารถต่ออายุ
ได้อีก 30 ปี ทั้งนี้ กําหนดให้บุตรที่เลี้ยงดูบิดามารดาที่สูงอายุได้รับสิทธิในการจองโครงการดังกล่าวเป็น
ลําดับแรกก่อน
3. มาตรการสินเชื่อที่อยู่อาศัยสําหรับผู้สูงอายุ (Reverse Mortgage) หรือการปล่อยกู้
ให้กับผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ที่มีที่อยู่อาศัย ปลอดภาระหนี้ สามารถนําสินทรัพย์มาเปลี่ยนเป็นรายได้
เพื่อใช้ในการดําเนินชีวิต สามารถแบ่งเป็น อายุสัญญาตามอายุไข และอายุสัญญาที่กําหนดเป็นช่วงเวลา
ทั้งนี้ ในระยะแรกนี้ ครม. อยากให้เน้นประเภทอายุสัญญาตามอายุไขเป็นหลัก อย่างไรก็ดี กรณีหากมี
คู่สมรส สามารถใช้สิทธิร่วมกันได้ เพื่อให้ผู้สูงอายุมีรายได้และสามารถเลี้ยงชีพได้ โดยธนาคารจะจ่ายเงินกู้
ให้เป็นรายเดือน นอกจากนี้จะมีการศึกษาแนวทางการจัดตั้งบริษัทค้ําประกันสินเชื่อที่อยู่อาศัยสําหรับ
ผู้สูงอายุเพื่อค้ําประกันความเสี่ยงดังกล่าว
4. ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ค ณะกรรมการนโยบายบํ า เหน็ จ บํ า นาญแห่ ง ชาติ โดยมี
นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน มีผู้อํานวยการ สศค. เป็นเลขานุการ มีอํานาจหน้าที่ในการกําหนดทิศทางและ
นโยบายประสานงานทุกกองทุนที่ประเทศไทยมีเพื่อให้ไปในทิศทางเดียวกัน และร่วมปรับปรุงกองทุนต่าง ๆ
ของประเทศไทย ทั้งเงินสมทบและเงินปรับปรุงต่าง ๆ ทั้งนี้ ร่างกฎหมายฉบับดังกล่าวจะเข้าสู่การพิจารณา
ของคณะกรรมการกฤษฎีกาต่อไป นอกจากนี้ ยังเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งกองทุนบําเหน็จบํานาญ
แห่งชาติ (กบช.) ครอบคลุมลูกจ้างเอกชน ลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการ ลูกจ้างพนักงานรัฐวิสาหกิจ และ
ผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ รวม 11.37 ล้านคน ตั้งเป้าให้มีรายได้ถึง ร้อยละ 50 ของ
รายได้ก่อนเกษียณ จากปัจจุบันอยู่ที่ร้อยละ 19 เท่านั้น
นอกจากนี้กระทรวงการคลังยังใช้มาตรการภาษี Earmarked Tax ดึงเงินกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพส่วนหนึ่งมาสนับสนุนกองทุนผู้สูงอายุ โดยจะจัดสรรเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สูงอายุที่ด้อยโอกาส เพิ่มเป็น 900-1300 บาทต่อเดือน รวมทั้งการเปิดช่องทางให้
ผู้สูงอายุที่ไม่ประสงค์รับเงินเบี้ยยังชีพสามารถส่งคืนเบี้ยยังชีพเข้ากองทุนผู้สูงอายุได้ด้วย
โดยสรุปจะเห็นได้ว่าสถานการณ์ทางประชากรของประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงไป
อย่ า งมากส่ ง ผลให้ รู ป แบบการใช้ ชี วิ ต / วิ ถี ชี วิ ต ของผู้ สู ง อายุ แ ละคนในสั ง คมเปลี่ ย นแปลงไปจากเดิ ม
การศึกษาหาแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุที่เหมาะสมต่อการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุ
และสังคมในปัจจุบันและอนาคตจึงเป็นสิ่งจําเป็นที่ภาครัฐและภาคประชาสังคมควรตระหนักถึงสถานการณ์
ดังกล่าว โดยอาศัยการมองภาพรวมและความเชื่อมโยงในมิติต่าง ๆ ของการพัฒนางานด้านผู้สูงอายุ ทั้งใน
มิติของสังคม สุขภาพ เศรษฐกิจ และสภาพแวดล้อม เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถดํารงชีวิตได้อย่างมีความสุข
และมีศักดิ์ศรี
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2.4 กฎหมาย นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงานทีเ่ กี่ยวข้อง
2.4.1 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2.4.1.1 พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2
พ.ศ. 2553 โดยมีเหตุผลความจําเป็นในการตรากฎหมายกฎหมายฉบับนี้เพื่อให้การดําเนินงานเกี่ยวกับ
การคุ้มครอง การส่งเสริม และการสนับสนุนต่อสิทธิและประโยชน์ของผู้สูงอายุเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และให้ผู้สูงอายุมีสิทธิได้รับความช่วยเหลือจากรัฐ โดยสรุปสาระสําคัญได้ ดังนี้
นิยามผู้สูงอายุ หมายถึง บุคคลซึ่งมีอายุเกินหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไปและมีสัญชาติไทย
(มาตรา 3)
ให้มีคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ (มาตรา 4) เรียกโดยย่อว่า “กผส.” เป็น
กลไกระดับชาติ ประกอบด้วย (1) นายกรัฐมนตรีเป็นประธานคณะกรรมการ (2) รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การพัฒ นาสัง คมและความมั่น คงของมนุษ ย์ เป็น รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง (3) ประธานสมาคม
สภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็นรองประธาน
กรรมการ คนที่สอง (4) ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ปลัดกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงแรงงาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ เลขาธิการคณะกรรมการ
พั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ประธานสภาสั ง คมสงเคราะห์ แ ห่ ง ประเทศไทยในพระบรม
ราชูปถัมภ์ และเลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นกรรมการโดยตําแหน่ง (5) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่ง
คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้แทนองค์กรที่เกี่ยวข้องกับงานในด้านการคุ้มครอง การส่งเสริมและการสนับสนุน
สถานภาพ บทบาท และกิจกรรมผู้สูงอายุจํานวนไม่เกินห้าคน (6) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรี
แต่งตั้งจํานวนไม่เกินห้าคน โดยมีอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ เป็นกรรมการและเลขานุการ และผู้อํานวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมกิจการผู้สูงอายุ
กระทรวงการพั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย์ และผู้ อํ า นวยการสถาบั น เวชศาสตร์ ผู้ สู ง อายุ
กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
ทั้ ง นี้ กรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ซึ่ ง รั ฐ มนตรี แ ต่ ง ตั้ ง จากผู้ แ ทนองค์ ก รเอกชน
ที่เกี่ยวข้องกับงานในด้านการคุ้มครอง การส่งเสริมและการสนับสนุนสถานภาพ บทบาท และกิจกรรมของ
ผู้สูงอายุจํานวนไม่เกิน 5 คน ตาม (5) ให้แต่งตั้งจากบุคคลซึ่งองค์กรเอกชนได้เลือกกันเองและการแต่งตั้ง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้แต่งตั้งจากบุคคลซึ่งไม่เป็นข้าราชการที่มีตําแหน่งหรือเงินเดือนประจํา พนักงาน
หรือลูกจ้างของหน่วยงานราชการ หน่วยงานของรัฐวิสาหกิจ ราชการส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรอื่นของรัฐ
เว้นแต่เป็นผู้สอนในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ โดยหลักเกณฑ์และวิธีการในการเลือกและการพ้นจาก
ตําแหน่งของผู้แทนองค์ กรเอกชน ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด ทั้งนี้โดยให้กรรมการตาม
(1) (2) (3) (4) และ (5) ดําเนินการสรรหาและพิจารณาการคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิเสนอให้คณะรัฐมนตรี
แต่งตั้งเป็นกรรมการตาม (6) ให้คณะกรรมการมีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(1) กํ า หนดนโยบายและแผนหลั ก เกี่ ย วกั บ การคุ้ ม ครองการส่ ง เสริ ม และ
การสนับสนุนสถานภาพ บทบาท และกิจกรรมของผู้สูงอายุโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้
ต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้สถาบันครอบครัวได้มีส่วนร่วมในการดูแลผู้สูงอายุ
(2) กํ า หนดแนวทางปฏิ บั ติ ต ามนโยบายและแผนหลั ก ตาม ตลอดจน
ประสานงานติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายและแผนหลักดังกล่าว
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(3) พิจารณาให้การสนับสนุนและช่วยเหลือกิจกรรมของหน่วยงานของรัฐและ
ภาคเอกชน เกี่ยวกับการสงเคราะห์และการพัฒนาผู้สูงอายุ
(4) กําหนดระเบียบเกี่ยวกับการบริหารกองทุ น การจัดหาผลประโยชน์แ ละ
การจัดการกองทุนโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลังตามมาตรา 20 (1)
(5) กําหนดระเบียบเกี่ยวกับการพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินเพื่อการคุ้มครอง
การส่งเสริม การสนับสนุน และการจัดสวัสดิการแก่ผู้สูงอายุตามมาตรา 20 (2)
(6) กําหนดระเบียบเกี่ยวกับการจัดทํารายงานสถานะการเงิน และการบริหาร
กองทุนตามมาตรา 20 (3)
(7) กํ า หนดระเบี ย บเกี่ ย วกั บ การรั บ เงิ น การจ่ า ยเงิ น และการเก็ บ รั ก ษา
เงินกองทุน โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลังตามมาตรา 21
(8) กําหนดระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
(9) เสนอความเห็ น และข้ อ สั ง เกตต่ อ คณะรั ฐ มนตรี ใ ห้ มี ห รื อ แก้ ไ ขกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครอง การส่งเสริม และการสนับสนุนสถานภาพ บทบาท และกิจกรรมของผู้สูงอายุ
(10) เสนอรายงานสถานการณ์ เกี่ ยวกั บผู้ สู งอายุ ของประเทศต่ อคณะรั ฐมนตรี
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
(11) พิจารณาเรื่องอื่นใดเกี่ยวกับผู้สูงอายุตามพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมาย
อื่นบัญญัติให้เป็นอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการหรือตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย
ทั้งนี้ ให้กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
มีอํานาจหน้าที่ดําเนินการต่าง ๆ เกี่ยวกับการคุ้มครอง การส่งเสริมและการสนับสนุนที่เกี่ยวกับผู้สูงอายุ
และรับผิดชอบในงานธุรการและงานวิชาการของคณะกรรมการและให้มีอํานาจหน้าที่ ดังนี้
(1) จั ด ทํ า แนวทางปฏิ บั ติ ต ามนโยบายและแผนหลั ก เกี่ ย วกั บ การคุ้ ม ครอง
การส่งเสริมและการสนับสนุนสถานภาพ บทบาท และกิจกรรมของผู้สูงอายุเสนอต่อคณะกรรมการ
(2) รวบรวมข้อมูล ศึกษา วิจัย และพัฒนาเกี่ยวกับงานคุ้มครองส่งเสริม และ
สนับสนุนที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ
(3) เป็นศูนย์กลางในการประสานงานเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์งานหรือกิจกรรม
เกี่ยวกับผู้สูงอายุ
(4) สร้างระบบการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน
(5) ร่วมมือและประสานงานกับราชการบริหารส่วนกลาง ราชการบริหารส่วนภูมิภาค
ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น และรัฐวิสาหกิจ ตลอดจนองค์กรในการจัดให้ผู้สูงอายุได้รับ การคุ้มครอง
การส่งเสริม และการสนับสนุนตามพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
(6) ติ ดตามและประเมิ นผลการปฏิ บั ติ ตามแผนหลั กของหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้ องแล้ ว
รายงานต่อคณะกรรมการ
(7) พิจารณาเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการในการให้มีหรือแก้ไขกฎหมาย
ที่เกี่ยวกับการคุ้มครอง การส่งเสริม และสนับสนุนสถานภาพบทบาท และกิจกรรมของผู้สูงอายุ และ
(8) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
สิทธิผู้สูงอายุ (มาตรา 11) ผู้สูงอายุมีสิทธิได้รับการคุ้มครอง การส่งเสริมและ
การสนับสนุนในด้านต่างๆ ดังนี้ (1) การบริการทางการแพทย์และการสาธารณสุขที่จัดไว้โดยให้ ความสะดวก
และรวดเร็วแก่ผู้สูงอายุเป็นกรณีพิเศษ (2) การศึกษา การศาสนา และข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการ
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ดําเนินชีวิต (3) การประกอบอาชีพหรือฝึกอาชีพที่เหมาะสม (4) การพัฒนาตนเองและการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมทางสังคม การรวมกลุ่มในลักษณะเครือข่ายหรือชุมชน และ (5) การอํานวยความสะดวก และ
ความปลอดภัยโดยตรงแก่ผู้สูงอายุในอาคาร สถานที่ ยานพาหนะหรือการบริการสาธารณะอื่น (6) การช่วยเหลือ
ด้านค่าโดยสารยานพาหนะตามความเหมาะสม (7) การยกเว้นค่าเข้าชมสถานที่ของรัฐ (8) การช่วยเหลือ
ผู้สูงอายุซึ่งได้รับอันตรายจากการถูกทารุณกรรมหรือถูกแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบด้วยกฎหมาย หรือถูก
ทอดทิ้ง (9) การให้คําแนะนํา ปรึกษา ดําเนินการอื่นที่เกี่ยวข้องในทางคดีหรือ ในทางการแก้ไขปัญหาครอบครัว
(10) การจัดที่พักอาศัย อาหารและเครื่องนุ่งห่มให้ตามความจําเป็น อย่างทั่วถึง (11) การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ
เป็นรายเดือนอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม (12) การสงเคราะห์ ในการจัดการศพตามประเพณี (13) การอื่นตามที่
คณะกรรมการประกาศกําหนด
กองทุนผู้สูงอายุ (มาตรา 13 - 15 และ 18 - 22) ให้จัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุน
หนึ่งในกรมกิจการผู้สูงอายุ เรียกว่า “กองทุนผู้สูงอายุ” เพื่อเป็นทุนใช้จ่ายเกี่ยวกับการคุ้มครองการส่งเสริม
และการสนับสนุนผู้สูงอายุตามพระราชบัญญัตินี้ โดยให้มีคณะกรรมการบริหารกองทุน คณะหนึ่ง ประกอบด้วย
(1) ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานกรรมการ (2) อธิบดีกรมกิจการ
ผู้ สู ง อายุ เ ป็ น รองประธานกรรมการ (3) ผู้ แ ทนกระทรวงสาธารณสุ ข (4) ผู้ แ ทนสํ า นั ก งบประมาณ
(5) ผู้แทนกรมบัญชีกลาง และ (6) ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้งจํานวนห้าคนในจํานวนนี้ต้องเป็น
ผู้แทนองค์กรของผู้สูงอายุจํานวนหนึ่งคน ผู้แทนองค์กรเอกชนที่เกี่ยวข้องกับงานในด้านการคุ้มครอง การ
ส่งเสริม และการสนับสนุนสถานภาพ บทบาท และกิจกรรมของผู้สูงอายุจํานวนหนึ่งคน และผู้มีความรู้
ความเชี่ยวชาญในการระดมทุนจํานวนหนึ่งคนเป็นกรรมการ และ (7) ให้ผู้อํานวยการกองยุทธศาสตร์และ
แผนงานเป็นกรรมการและเลขานุการ ซึ่งมีอํานาจหน้าที่ดังนี้ (1) บริหารกองทุน รวมทั้งดําเนินการเกี่ยวกับการ
จัดหาผลประโยชน์ และการจัดกองทุนให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด (2) พิจารณาอนุมัติ
การใช้จ่าย เพื่อการคุ้มครอง การส่งเสริม และการจัดสวัสดิการแก่ผู้สูงอายุ ทั้งนี้ ตามระเบียบที่คณะกรรมการ
กําหนด
และ (3) รายงานสถานะการเงินและการบริหารกองทุนต่อคณะกรรมการตามระเบียบที่
คณะกรรมการกําหนด
การลดหย่อนภาษี ผู้บริจาคเงินหรือทรัพย์สินให้แก่กองทุนมีสิทธินําไปลดหย่อน
ในการคํ า นวณภาษี เ งิ น ได้ หรื อ ได้ รั บ การยกเว้ น ภาษี สํ า หรั บ ทรั พ ย์ สิ น ที่ บ ริ จ าคแล้ ว แต่ ก รณี ทั้ ง นี้
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในประมวลรัษฎากร (มาตรา 16) และผู้อุปการะเลี้ยงดู
บุ พ การี ซึ่ ง เป็ น ผู้ สู ง อายุ ที่ ไ ม่ มี ร ายได้ เ พี ย งพอแก่ ก ารยั ง ชี พ ผู้ นั้ น มี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ การลดหย่ อ นภาษี ทั้ ง นี้
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในประมวลรัษฎากร (มาตรา 17)
2.4.1.2 นโยบาย แผน และข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้อง
1) นโยบายรัฐบาล
คณะรัฐมนตรีโดยนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) ได้แถลง
นโยบายต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2557 ได้กําหนดนโยบายการบริหาร
ราชการแผ่นดิน 11 ด้าน ประกอบด้วย (1) การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ (2) การรักษา
ความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ (3) การลดความเหลื่อมล้ําของสังคมและการสร้างโอกาสการเข้าถึง
บริการของรัฐ (4) การศึกษาและการเรียนรู้ การทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม (5) การยกระดับ
คุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน (6) การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
(7) การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน (8) การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์
จากวิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิ จั ย และพั ฒนา และนวัตกรรม (9) การรัก ษาความมั่ น คงของฐาน
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ทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน (10) การส่งเสริมการ
บริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
(11) การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
โดยนโยบายที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ คือ นโยบายด้านที่ 3 การลดความเหลื่อมล้ํา
ของสังคมและการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ ดังนี้
3.1 ข้อที่ 3 ในระยะต่อไป จะพัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคม ระบบการ
ออมและระบบสวัสดิการชุมชนให้มีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืนมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการดูแลให้มีระบบการ
กู้ยืมที่เป็นธรรมและการสงเคราะห์ผู้ยากไร้ตามอัตภาพ พัฒนาศักยภาพ คุ้มครองและพิทักษ์สิทธิจัด
สวัสดิการช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ สตรี และเด็ก
3.2 ข้อที่ 4 เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต
และการมีงานหรือกิจกรรมที่เหมาะสม เพื่อสร้างสรรค์และไม่ก่อภาระต่อสังคมในอนาคต โดยจัดเตรียมระบบ
การดูแลในบ้าน สถานพักฟื้น และโรงพยาบาล ที่เป็นความร่วมมือของภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และ
ครอบครัว รวมทั้งพัฒนาระบบการเงินการคลังสําหรับการดูแลผู้สูงอายุ
2) แผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2545-2564) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1
พ.ศ. 2552
ถื อเป็ นแผนยุทธศาสตร์ หลักในการดํ าเนินงานด้ านผู้สูงอายุ ในช่วง พ.ศ. 2545-2564
ซึ่งคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติได้เห็นชอบแผนผู้สูงอายุแห่งชาติฯ และมอบหมายให้กระทรวงการพัฒนา
สั งคมและความมั่ นคงของมนุ ษย์ นํ าเสนอคณะรั ฐมนตรี และให้ หน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้ องที่ ปรากฏในแผนฯ
ดําเนินการตามมาตรการที่กําหนด ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติ เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2553 โดยแผน
ดังกล่าวได้ให้ความสําคัญต่อ “วงจรชีวิต” และความสําคัญของทุกคนในสังคมที่มีความเกี่ยวพันกับผู้สูงอายุ
สรุปสาระสําคัญได้ดังนี้
วิสัยทัศน์ : “ผู้สูงวัยเป็นหลักชัยของสังคม”
ปรัชญา ผู้สูงอายุไม่ใช่บุคคลด้อยโอกาสหรือเป็นภาระต่อสังคม แต่สามารถมี
ส่ ว นร่ วม เป็ น พลัง พั ฒ นาสั งคม จึ งควรได้รั บ การส่ ง เสริ ม และเกื้ อ กู ล จากครอบครัว ชุ ม ชน และรัฐ ให้
ดํารงชีวิตอยู่อย่างมีคุณค่า มีศักดิ์ศรี และคงไว้ซึ่งภาวะสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีให้นานที่สุด
ประเด็นสําคัญ
1. ผู้ สู งอายุ ที่ มี คุ ณภาพชี วิ ตที่ ดี คื อ
(1) มี สุ ขภาพที่ ดี ทั้ งกายและจิ ต
(2) ครอบครัวมีสุข สังคมเอื้ออาทร อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม ปลอดภัย (3) มีหลักประกันที่มั่นคง ได้รับ
สวัสดิการและการบริการที่เหมาะสม (4) อยู่อย่างมีคุณค่า มีศักดิ์ศรี พึ่งตนเองได้ เป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจ
และมีส่วนร่วมในครอบครัว ชุมชน และสังคม และ (5) มีโอกาสเข้าถึงข้อมูลและข่าวสารอย่างต่อเนื่อง
2. ครอบครั ว และชุ ม ชนเป็ น สถาบั น หลั ก ที่ มี ค วามเข้ ม แข็ ง สามารถให้
การเกื้อหนุนแก่ผู้สูงอายุได้อย่างมีคุณภาพ
3. ระบบสวัสดิการและบริการจะต้องสามารถรองรับผู้สูงอายุให้สามารถดํารง
อยู่กับครอบครัวและชุมชนได้อย่างมีคุณภาพและมีมาตรฐาน
4. ทุกภาคส่ ว นจะต้ อ งมี ส่ ว นร่ ว มในระบบสวั ส ดิ ก ารและบริ ก ารให้ แ ก่
ผู้ สู ง อายุ โ ดยมีการกํากับดูแลเพื่อการคุ้มครองผู้สูงอายุในฐานะผู้บริโภค
5. ต้องมีการดําเนินการที่เหมาะสมเพื่อช่วยให้ผู้สูงอายุที่ทุกข์ยากและต้ อ งการ
การเกื้ อ กู ล ให้ดํารงชีวิตอยู่ในชุมชนได้อย่างดีและต่อเนื่อง
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ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านการเตรียมความพร้อมของประชากร
เพื่อวัยสูงอายุที่มีคุณภาพ ประกอบด้วย ๓ มาตรการ ได้แก่ (1) มาตรการหลักประกันด้านรายได้เพื่อ
วัยสูงอายุ (2) มาตรการการให้การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต และ (3) มาตรการการปลุกจิตสํานึกให้
คนในสังคมตระหนักถึงคุณค่าและศักดิ์ศรีของผู้สูงอายุ
2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุ ท ธศาสตร์ ด้ า นการส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาผู้ สู ง อายุ
ประกอบด้วย ๖ มาตรการ ได้แก่ (1) มาตรการส่งเสริมสุขภาพป้องกันการเจ็บป่วย และดูแลตนเองเบื้องต้น
(2) มาตรการส่งเสริมการรวมกลุ่มและสร้างความเข้มแข็งขององค์กรผู้สูงอายุ (3) มาตรการส่งเสริมด้าน
การทํางานและการหารายได้ของผู้สูงอายุ (4) มาตรการสนับสนุนผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ (5) มาตรการ
ส่งเสริมสนับสนุนสื่อทุกประเภทให้มีรายการเพื่อผู้สูงอายุและสนับสนุนให้ผู้สูงอายุได้รับความรู้และสามารถ
เข้าถึงข่าวสารและสื่อ และ (6) มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้สูงอายุมีที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อม
ที่เหมาะสม
3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุ ท ธศาสตร์ ด้ า นระบบคุ้ ม ครองทางสั ง คมสํ า หรั บ
ผู้สูงอายุ ประกอบด้วย 4 มาตรการ ได้แก่ (1) มาตรการคุ้มครองด้านรายได้ (2) มาตรการหลักประกัน
ด้านสุขภาพ (3) มาตรการด้านครอบครัว ผู้ดูแล และการคุ้มครอง และ (4) มาตรการระบบบริการและ
เครือข่ายการเกื้อหนุน
๔. ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนางาน
ด้านผู้สูงอายุอย่างบูรณาการระดับชาติ และการพัฒนาบุคลากรด้านผู้สูงอายุ ประกอบด้วย ๒ มาตรการ
ได้แก่ (1) มาตรการ การบริหารจัดการเพื่อการพัฒนางานด้านผู้สูงอายุอย่างบูรณาการระดับชาติ และ
(2) มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านผู้สูงอายุ
5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุท ธศาสตร์ด้ า นการประมวล พั ฒ นา และเผยแพร่
องค์ความรู้ด้านผู้สูงอายุและการติดตามประเมินผลการดําเนินการตามแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ประกอบด้วย
3 มาตรการ ได้แก่ (1) มาตรการสนับสนุนและส่งเสริมการวิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ด้านผู้สูงอายุสําหรับ
การกํ า หนดนโยบาย และการพั ฒ นาการบริ ก ารหรื อ การดํ า เนิ น การที่ เ ป็ น ประโยชน์ แ ก่ ผู้ สู ง อายุ
(2) มาตรการดําเนินการให้มีการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนผู้สูงอายุแห่งชาติที่มีมาตรฐาน
อย่างต่อเนื่อง และ (3) มาตรการพัฒนาระบบข้อมูลทางด้านผู้สูงอายุให้ถูกต้องและทันสมัย โดยมีระบบ
ฐานข้อมูลที่สําคัญด้านผู้สูงอายุที่ง่ายต่อการเข้าถึงและสืบค้น
3) ทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 25602564) สรุปสาระสําคัญได้ ดังนี้
กรอบวิสัยทัศน์ น้อมนําและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน การให้ความสําคัญ
กับการกําหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่
ประเทศที่ มี ร ายได้ สู ง มี ก ารกระจายรายได้ แ ละการพั ฒ นาอย่ า งเท่ า เที ย ม มี ร ะบบนิ เ วศน์ ที่ ดี สั ง คม
อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และนําไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ของประเทศ
การกําหนดตําแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ (Country Strategic
Positioning) ให้สอดคล้องกับจุดเน้นของประเทศและบริบทในอนาคต ในอนาคตประเทศไทยจะเป็น
ประเทศที่มีรายได้สูงที่มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม เป็นศูนย์กลางด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ของ
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ภูมิภาคสู่ความเป็นชาติการค้าและบริการ (Trading and Service Nation) เป็นแหล่งผลิตสินค้า
เกษตรกรรมยั่งยืน แหล่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และมีนวัตกรรมสูงเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนา ทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่
12 (พ.ศ. 2560-2564) แบ่งเป็นแนวทางการพัฒนาออกเป็น 7 ด้าน ดังนี้ (1) การพัฒนาเศรษฐกิจ
ในภาพรวม (2) การพัฒนาเศรษฐกิจรายสาขา (3) การพัฒนาการเกษตรสู่ความเป็นเลิศด้านอาหาร
(4) การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและมีคุณภาพชีวิตที่ดี (5) การสร้าง
ความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (6) การพัฒนาพื้นที่ ภาค และการเชื่อมโยงภูมิภาค
และ (7) การพัฒนาด้านการขนส่งและโลจิสติกส์เชื่อมโยงในประเทศและภูมิภาค
แนวทางที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คือ แนวทาง
ที่ 4 การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและมีคุณภาพชีวิตที่ดี และแนวทาง
ที่ 5 การสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1) แนวทางที่ 4 การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโต
ของประเทศและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
1.1) ข้อ 1 การพั ฒ นาศั ก ยภาพคนในทุ ก ช่ ว งวั ย ให้ ส นั บ สนุ น
การเจริญเติบโตของประเทศ โดยช่วงการตั้งครรภ์/ แรกเกิด/ ปฐมวัย มีการส่งเสริมอนามัยแม่และเด็ก
และพัฒนาการที่สมวัยทั้งในด้านร่างกายสติปัญญา อารมณ์ และสังคม วัยเรียน/ วัยรุ่น/นักศึกษา ให้มี
ความรู้สอดรับกับทักษะในศตวรรษที่ 21 ทั้งทักษะการเรียนรู้ในเชิงคิดสังเคราะห์ สร้างสรรค์ ต่อยอดไปสู่
การสร้างนวัตกรรมความรู้ ทักษะชีวิตและอาชีพ ทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี วัยแรงงาน ให้มี
การพัฒนาสมรรถนะและทักษะแรงงานให้สอดคล้องกับวิทยาการและเทคโนโลยีสมัยใหม่ มีทักษะทาง
ด้านภาษา ความคิดสร้างสรรค์ วัยผู้สูงอายุ ให้มีการทํางานที่เหมาะสมตามศักยภาพและประสบการณ์
มีรายได้เพียงพอในการดํารงชีวิต มีการสร้างเสริมและฟื้นฟูสุขภาพเพื่อป้องกันหรือชะลอความทุพพลภาพ
และโรคเรื้อรังต่าง ๆ
1.2) ข้อ 3 การสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพและป้ อ งกั น โรค โดยมุ่ ง เน้ น
การป้องกันและควบคุมปัจจัยกําหนดสุขภาพทางสังคม (Social Determinant of Health) การพัฒนา
รูปแบบการกีฬาเพื่อสุขภาพและการพัฒนาด้านโภชนาการที่เหมาะสมกับแต่ละช่วงวัย การเผยแพร่ความรู้
ด้านสุขภาพเพื่อนําไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ การส่งเสริมความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค
การส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์ที่เหมาะสมสําหรับผู้สูงอายุ รวมทั้งส่งเสริม
การให้ความสําคัญกับมิติสุขภาพในทุกนโยบายสาธารณะ (Health in All Policies) เพื่อให้การขับเคลื่อน
นโยบายของทุกภาคส่วนตระหนักถึงผลกระทบของนโยบายสาธารณะที่มีต่อสุขภาพของประชาชน
2) แนวทางที่ 5 การสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมสูงวัยอย่างมี
คุณภาพ
2.1) ข้อ 2 การสร้างโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากรและบริการทาง
สังคมอย่า งเสมอภาคโดยเฉพาะกลุ่มผู้ ที่มีร ายได้ น้อ ยและกลุ่มผู้ ด้อ ยโอกาส โดย (1) สนับสนุน ให้
เกษตรกรรายย่อยที่ไร้ที่ดินทํากินและยากจนมีที่ดินเป็นของตัวเองหรือมีสิทธิทํากินในที่ดิน (2) การจัดรูปแบบ
สวัสดิการพื้นฐานที่จําเป็นและเหมาะสมตามกลุ่มเป้าหมาย (Customized Welfare) ที่คํานึงถึงฐานะทาง
เศรษฐกิจและสังคมที่แตกต่างกัน โดยมีแนวทางการรับภาระค่าใช้จ่ายร่วมกัน (3) พัฒนาระบบบริการ
สาธารณะให้มีคุณภาพและมีช่องทางการเข้าถึงอย่ างหลากหลาย โดยเฉพาะระบบริการสาธารณสุ ข
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การศึกษาขั้นพื้นฐาน และสวัสดิการสังคม และ (4) สนับสนุนการจัดการที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อยและ
การเข้าถึงระบบสาธารณูปโภค โดยเฉพาะการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยเพื่อแก้ปัญหาชุมชนแออัดในเมือง
2.2) ข้อ 2 การสร้ า งความมั่ น คงด้ า นรายได้ แ ละโอกาสในการ
ประกอบอาชีพ โดยสนับสนุนในประชาชนมีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้ ได้รับการฝึกทักษะอาชีพ และการ
สนับสนุนสินเชื่อหรือทุนเพื่อการประกอบอาชีพอิสระและการสร้างผู้ประกอบการรายใหม่
2.3) ข้อ 3 การพั ฒ นาระบบบริ ห ารจัด การในระบบสุ ข ภาพ โดย
พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศในการบริหารทรัพยากรด้านสาธารณสุข เพื่อลดความเหลื่อมล้ําระหว่าง
ระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐ 3 กองทุน ส่งเสริมการอภิบาลระบบสุขภาพในรูปแบบเครือข่ายพื้นที่
สาธารณสุขที่มีการใช้ทรัพยากรร่วมกัน การสนับสนุนความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนใน
การพัฒนาระบบบริการ การนํารายได้จากการเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติกลับมาใช้ยกระดับคุณภาพ
บริการสาธารณสุขภายในประเทศ ตลอดจนการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข และการพัฒนาระบบ
เฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคเฉพาะในเขตพื้นที่ชายแดน
2.4) ข้อ 4 การเข้าถึงระบบกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค
โดยการให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายแก่ประชาชน การพัฒนาศักยภาพชุมชน
ให้มี ส่ วนร่วมในกระบวนการยุ ติธรรมเพื่อเสริ ม สร้างความเข้ม แข็งของระบบยุ ติธรรมชุมชน การเพิ่ ม
ศักยภาพของกองทุนยุติธรรมในการช่วยเหลือกลุ่มคนยากจนและกลุ่มผู้ด้อยโอกาสให้ได้รับความเป็นธรรม
และสามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมกัน รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานใน
กระบวนการยุติธรรมมีการบูรณาการการทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ
2.5) ข้อ 5 การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อต่อผู้สูงอายุ
โดยการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและความจําเป็นทางกายภาพให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุ การพัฒนาระบบ
การดู แ ลผู้ สู ง อายุ ใ นรู ป แบบที่ ห ลากหลายทั้ ง ในด้ า นการจั ด บริ ก ารสุ ข ภาพและสวั ส ดิ ก ารสั ง คมอย่ า ง
บูรณาการ และการพัฒนาชุมชนที่มีศักยภาพและความพร้อมให้เป็นต้นแบบของการดูแลผู้สูงอายุเพื่อ
ขยายผลไปสู่ชุมชนอื่น ตลอดจนการพัฒนานวัตกรรมในการใช้ชีวิตประจําวันสําหรับผู้สูงอายุโดยให้มี
การผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่น
2.6) ข้อ 6 การเสริมสร้างบทบาทของสถาบันทางสังคมและทุนทาง
วัฒนธรรม โดยการฟื้นฟูบทบาทสถาบันศาสนาในการส่งเสริมศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมตามหลักคําสอน
ที่ถูกต้องของทุกศาสนา การธํารงรักษามรดกทางวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงาม เพื่อเป็น
ฐานรากที่เข้ม แข็งในสั งคมท่ ามกลางวัฒนธรรมที่ห ลากหลาย การบริ หารจั ดการทุนทางวัฒนธรรมที่
ก่ อให้ เ กิ ด คุ ณ ค่า สามารถนํ า มาสร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม ทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการพั ฒ นาผลิต ภัณ ฑ์ชุ ม ชน
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมในท้องถิ่น
2.7) ข้อ 7 การสร้ า งความเข้ ม แข็ ง ของชุ ม ชนและการพั ฒ นา
เศรษฐกิจชุมชน การเสริมสร้างกระบวนการวิจัยในชุมชนที่ใช้พื้นที่ชุมชนที่เป็นโจทย์ในการวิจัยเพื่อนําไปสู่
การแก้ปัญหาในชุมชนและต่อยอดไปสู่เชิงพาณิชย์ การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสร้าง
การจั ด การความรู้ ใ นชุ ม ชน รวมทั้ ง การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ชุ ม ชนโดยส่ ง เสริ ม การประกอบอาชี พ ของ
ผู้ประกอบการระดับชุมชน การสนับสนุนศูนย์การฝึกอาชีพชุมชน การสร้างความร่วมมือกับภาคเอกชน
และสถาบันการศึกษาในการร่วมกันพัฒนาความรู้ในเชิงทฤษฎีและสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติ
เพื่อสร้างศักยภาพให้กับชุมชนในการประกอบธุรกิจ
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4) แผนปฏิบัติการประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (เฉพาะในส่วน
ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์) โดยมีวิสัยทัศน์ ดังนี้
1) มนุษย์จะต้องได้รับความเสมอภาคทางด้านโอกาสอย่างทั่วถึง
2) มนุษย์จะต้องได้รับการพัฒนาจนเต็มศักยภาพ โดยเน้นความสําคัญในเรื่อง
สวัสดิการและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ เพื่อที่จะได้มีส่วนร่วมในเวทีการแข่งขันระดับโลกอย่างมีคุณภาพ
3) มีการยกระดับบรรทัดฐานด้านสังคมและความยุติธรรมโดยดําเนินการ
ในเรื่อง ความยากจนและความเสมอภาค การดูแลเป็นพิเศษต่อกลุ่มด้อยโอกาส ได้แก่ เด็ก เยาวชน สตรี
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการที่จะถูกละเมิดถูกทอดทิ้งและเลือกปฏิบัติ
4) ประชาสังคมต้องมีส่วนร่วมและมีสิทธิให้ข้อเสนอแนะในเรื่องการกําหนด
นโยบาย
5) ประชาชนต้องมีความเข้มแข็งทั้งทางจิตใจและร่างกาย และอยู่ร่วมกัน
อย่างสมานฉันท์ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย
5. ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการของ ASCC (เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการพัฒนา
สังคม)
ยุทธศาสตร์ ASCC
1) มี ร ะบบการดํ า เนิ น งานคุ้ ม ครองทางสั ง คมที่ เ ข้ ม แข็ ง เกี่ ย วกั บ ปั ญ หา
ความยากจน การได้รับผลประโยชน์ในด้านสุขภาพ และได้รับความเท่าเทียมกันจากผลพวงของ
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
2) ส่ งเสริ มการจั ดการด้ านสิ่ งแวดล้ อมและทรั พยากรธรรมชาติ อย่ างยั่ งยื น
เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนทั้งในปัจจุบันและอนาคต
3) ส่งเสริม Social Governance ที่สามารถจัดการผลกระทบที่ได้รับจาก
การบูรณาการทางเศรษฐกิจ การอนุรักษ์และส่งเสริมมรดกทางวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของ
อาเซียน
องค์ประกอบของแผนปฏิบัติการ ASCC (เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์)
1) การสร้ า งประชาคมแห่ ง สัง คมเอื้อ อาทรเพื่อให้ มีดํ า เนิ น การในเรื่อ ง
ความยากจน ความเสมอภาคและการพัฒนาคน ดังนี้
1.1) เร่งรัดการดําเนินงานเพื่อลดความยากจนตามเป้าหมายการพัฒนา
แห่งสหัสวรรษ (Millennium Development Goals : MDGs)
1.2) ส่งเสริมให้มีการเข้าถึงบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน
ซึ่งถือเป็นปัจจัยสําคัญในการส่งเสริมการมีงานทํา การเป็นประชากรที่ดีของประเทศ และการมีอํานาจของ
ประชาชนและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
1.3) ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสําหรับเด็กด้วยการปกป้องสิทธิเด็ก ประกัน
การมีชีวิตรอดของเด็กและให้เด็กได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ คุ้มครองมิให้เด็กถูกละเมิด ถูกทอดทิ้ง
หรือกระทําความรุนแรง
1.4) พั ฒนาเยาวชนให้ มีอนาคตที่ ดีด้วยการพัฒนาทัก ษะการเป็นผู้นํ า
ทักษะในการประกอบการและความสามารถด้านอาชีพ
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1.5) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสตรีอย่างเท่าเทียมกันในกระบวนการพัฒนา
ด้วยขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ
1.6) ผู้สูงอายุจะต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างเพียงพอด้วยการส่งเสริม
ระบบชุมชนสนับสนุนครอบครัวให้เป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุเป็นลําดับแรก
1.7) ขยายและสนั บ สนุ น ความพยายามของหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
ในการดําเนินงานป้องกันและขจัดการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะการค้าสตรีและเด็ก
1.8) เสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบสวัสดิการสังคมด้วยการพัฒนา
ศักยภาพของประเทศในการแก้ปัญหาสังคมที่เกิดขึ้นด้วย
2) การจัดการกับผลกระทบทางสังคมที่เกิดขึ้นจากการรวมตัวทางเศรษฐกิจ
คือ การเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบคุ้มครองทางสังคมในระดับประเทศ และศึกษามาตรการ
ที่เหมาะสมในระดับภูมิภาค
6. ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) แผนกลยุทธ์กรมกิจการผู้สูงอายุ (พ.ศ. 2560-2564) และ
มาตรการการขับเคลื่อนระเบียบวาระแห่งชาติ “สังคมผู้สูงอายุ”
6.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)
นโยบายของรัฐบาล
คณะรัฐมนตรีโดยนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) ได้
แถลงนโยบายต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2557 ได้กําหนดนโยบายการบริหาร
ราชการแผ่นดิน 11 ด้าน ประกอบด้วย (1) การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ (2) การรักษา
ความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ (3) การลดความเหลื่อมล้ําของสังคมและการสร้างโอกาส
การเข้าถึงบริการของรัฐ (4) การศึกษาและการเรียนรู้ การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
(5) การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน (6) การเพิ่มศักยภาพทาง
เศรษฐกิจของประเทศ (7) การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน (8) การพัฒนาและ
ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม (9) การรักษา
ความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
(10) การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ และ (11) การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
ปัญหาความเหลื่อมล้ําเป็นความท้าทายในการพัฒนาประเทศ รัฐบาลจึง
กําหนดเป้าหมายการพัฒนาในระยะ 20 ปีข้างหน้า แม้ว่าประเทศไทยประสบความสําเร็จของการเป็น
ประเทศที่มี รายได้สูงใน 20 ปีข้ างหน้า แต่กลับมีปัญหาความเหลื่อมล้ําและการสร้างความเป็นธรรม
การกระจายทรัพยากรและความมั่งคั่ง มีการกระจุกตัวอยู่มาก จึงส่งผลให้ผู้สูงอายุยากจนขาดโอกาส
ขาดการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ แหล่งทุน บริการทางสังคมและกระบวนการยุติธรรมที่มีคุณภาพ
รวมทั้ ง ภาวะหนี้ สิ น การอพยพแรงงานเข้ า สู่ ภ าคอุ ต สาหกรรมและบริ ก าร โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง เมื่ อ มี
การกระจุกตัวในเมืองใหญ่ไม่กี่เมือง ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของครอบครัว และส่งผลกระทบ
ต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศในระยะยาว และอาจมีความรุนแรงมากขึ้นใน
สภาวะของการเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ในอนาคตอันใกล้
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ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
ดังนั้นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
จึงได้กําหนดประเด็นยุทธศาสตร์ที่เน้นการตอบโจทย์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ํ า
ทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เน้นการดึงเอาพลัง
ทางสังคม ที่ประกอบด้วย ภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาคเอกชนประชาสังคม ชุมชนท้องถิ่น มาร่วมขับเคลื่อน
การพัฒนาประเทศในรูปแบบประชารัฐ ซึ่งจะช่วยให้เกิดการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ําที่ยั่งยืน รวมทั้ง
การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการจัดการตนเอง และการเตรียมความพร้อมของประชากรไทย
ทั้งในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อมให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพ สามารถพึ่งตนเองและ
ทําประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้นานที่สุด
เป้าหมาย
1. สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ําในทุกมิติ
2. กระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม เพิ่มโอกาสให้
ทุกภาคส่วนเข้ามาเป็นกําลังของพัฒนาประเทศในทุกระดับ
3. เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเอง
และการจัดการตนเองเพื่อสร้างสังคมคุณภาพ
ตัวชี้วัด
1. ความแตกต่างของรายได้และการเข้าถึงบริการภาครัฐระหว่างกลุ่ม
ประชากร
2. ความก้าวหน้าของการพัฒนาคน
3. ความก้าวหน้าในการพัฒนาจังหวัดในการเป็นศูนย์กลางความเจริญ
ทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี
ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
1. การลดความเหลื่อมล้ํา สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ
1.1 สร้ า งหลั ก ประกั น ทางสั ง คมที่ ค รอบคลุ ม และเหมาะสมกั บ
คนทุกช่วงวัย ทุกเพศภาวะและทุกกลุ่ม เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในบริบทของสังคมสูงวัย
รวมทั้งสร้างสภาพแวดล้อมทางกายภาพและทางสังคมที่เอื้อต่อการดํารงชีวิตและการมีส่วนร่วมเป็นพลัง
ในสังคมสําหรับคนทุกกลุ่ม โดยเฉพาะผู้พิการและผู้สูงวัย โดยการเชื่อมโยงระบบข้อมูลสวัสดิการรายบุคคล
และการพัฒนาระบบการให้บริการสวัสดิการที่เป็นความร่วมมือระหว่างรัฐบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์กรชุมชน ธุรกิจหรือองค์กรประชาสังคม เพื่อให้สามารถพัฒนาระบบสวัสดิการถ้วนหน้าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและควบคุมค่าใช้จ่ายไม่ให้เป็นภาระทางการคลังมากเกินไป ส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจใน
การออมและการลงทุนระยะยาว เพื่อเพิ่มความสามารถในการพึ่งตนเองทางเศรษฐกิจของประชาชน
ทุกกลุ่มด้วยมาตรการทางภาษีและอื่นๆ ตลอดจนส่งเสริมให้แรงงานทั้งในระบบและนอกระบบเข้าสู่ระบบ
ประกันสังคมอย่างทั่วถึง
1.2 ลงทุนทางสังคมแบบมุ่งเป้าเพื่อช่วยเหลือกลุ่มคนยากจนและ
กลุ่มผู้ด้อยโอกาสโดยตรง โดยการจัดให้มีมาตรการพิเศษเพื่อให้สามารถระบุตัวกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ
ความช่วยเหลือเป็นพิเศษ และให้ความคุ้มครองทางสังคมและสวัสดิการอย่างเฉพาะเจาะจงกลุ่มเป้าหมาย
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ผู้มีรายได้น้อย ยากจนและผู้ที่ถูกเลือกปฏิบัติซ้ําซ้อน โดยมีเป้าหมายการตัดขาดวงจรความยากจนไม่ให้
ส่งต่อจากรุ่นพ่อแม่ไปสู่รุ่นลูกหลาน และช่วยเหลือกลุ่มคนที่เดือดร้อนที่สุด
1.3 สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสาธารณสุข และ
การศึกษา โดยเฉพาะสําหรับผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มผู้ด้อยโอกาส
1.4 สร้ า งความเป็ น ธรรมในการเข้ า ถึ ง กระบวนการยุ ติ ธ รรม
อย่างทั่วถึ ง เน้นการสร้างหลักประกันในการเข้าถึงความยุติธรรมอย่างเท่าเทียมกัน การพั ฒนากลไก
ช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยในการต่อสู้คดีที่มีคุณภาพมาตรฐานและเพียงพอ การให้หลักประกันสิทธิของ
ผู้เสียหายและผู้ถูกกล่าวหาในการได้รับความช่วยเหลือจากรัฐอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน การกําหนด
กรอบเวลาและขั้นตอนในกระบวนการยุติธรรมที่มีประสิทธิภาพ การบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด
เป็นธรรมและเสมอภาค และการมีมาตรการที่ละเอียดอ่อนสําหรับคดีความผิดเกี่ยวกับเพศและการจัดการ
คดี เ กี่ ย วกั บ กลุ่ ม ที่ มี ค วามเปราะบาง ตลอดจนการพั ฒ นาวิ ธี พิ จ ารณาความแพ่ ง และคดี ป กครองเพื่ อ
เพิ่มโอกาสของประชาชนในการเข้าถึงความยุติธรรม ปรับปรุงระบบโทษปรับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ
ความโปร่งใส และระบบการช่วยเหลือผู้พ้นโทษในการกลับสู่สังคม
2. การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี
2.1 จัดระบบเมืองที่เอื้อต่อการสร้างชีวิตและสังคมที่มีคุณภาพ
และปลอดภัย ให้สามารถตอบสนองต่อสังคมสูงวัย และแนวโน้มของการขยายตัวของเมืองในอนาคต
โดยพัฒนาระบบผังเมืองของประเทศและผังเมืองระดับพื้นที่ พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการเมือง
และการจัดสิ่งอํานวยความสะดวกให้เป็นเมืองอัจฉริยะ ปลอดภัย สะดวกสําหรับคนทุกกลุ่มอย่างทั่วถึง
และเป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้ อม ส่งเสริม การพัฒนาศักยภาพและโอกาสของเมื องด้วยการมีส่วนร่ว มและ
การลงทุนของภาคเอกชน ชุมชนและภาคประชาสังคม รวมทั้งส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น
ผู้รับผิดชอบหลักในการดูแลคุณภาพสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของคนในเมือง ตลอดจนลดความเหลื่อมล้ํา
ระหว่างกลุ่มประชากรที่อาศัยในเขตเมือง
2.2 สนับสนุนการพัฒนาพื้นที่บนฐานข้อมูลความรู้ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม โดยการพัฒนาระบบฐานข้อมูลมิติต่างๆ ของพื้นที่ให้มีความถูกต้องแม่นยํา การเปิดเผย
ข้อมูลสําคัญที่จะเอื้อให้ประชาชนและภาคส่วนต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผน การตัดสินใจและ
การติดตามการดําเนินงานของรัฐ พัฒนากลไกเพื่อสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ที่สอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่ รวมถึงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยี การส่งเสริมภูมิปัญญา
ท้องถิ่น การขยายเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้ชุมชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ความรู้ต่างๆ
และนําไปใช้เพื่อพัฒนาพื้นที่ตลอดจนการเพิ่มบทบาทของสถาบันการศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อร่วม
พัฒนาพื้นที่และชุมชนท้องถิ่น
3. การเสริมสร้างพลังทางสังคม
3.1 การรองรับสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม
สุขภาพ และสภาพแวดล้อม โดยเฉพาะการออมและการลงทุนระยะยาวของคนตั้งแต่ก่อนเกษียณอายุ
พัฒนาระบบและกลไกเพื่อสนับสนุนการปรับตัวของประชากรให้สามารถปรับเปลี่ยนอาชีพให้เหมาะสม
ตามแต่ละช่วงอายุ เพื่ อยืดช่วงเวลาและเพิ่มโอกาสในการทํางานในยามสูงอายุและสร้างหลักประกั น
ทางรายได้ ใ ห้ แ ก่ ตนเองได้ นานขึ้ น สร้ างแรงจูง ใจให้ ภ าคเอกชนหรือ สถานประกอบการในการเตรี ย ม
ความพร้อมของแรงงานก่อนวัยเกษียณ การจ้างงานผู้สูงอายุให้เหมาะสมกับวัยวุฒิ ประสบการณ์และ
สมรรถนะ ตลอดจนส่งเสริมการสร้างสรรค์เทคโนโลยีและนวัตกรรมสําหรับการส่งเสริมและฟื้นฟูศักยภาพ

โครงการประเมินและติดตามผลการดําเนินงานของกรมกิจการผู้สูงอายุตามแผนปฏิบัติราชการฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
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ผู้สูงอายุ ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีกิจกรรมทําต่อเนื่องทั้งในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ รวมทั้งคงไว้
ซึ่งบทบาทในการขับเคลื่อนการพัฒนาสังคม
6.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
หลักการพัฒนาประเทศที่สําคัญในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
ยึดหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” “การพัฒนาที่ยั่งยืน” และ “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา”
ที่ต่อเนื่องจาก 2 แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 - 11 และยึดหลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล้ํา
และขับเคลื่ อนการเจริญ เติบโตจากการเพิ่มผลิตภาพการผลิตบนฐานการใช้ภูมิปัญ ญาและนวัตกรรม
ยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ซึ่งมียุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านผู้สูงอายุ จํานวน 3
ยุทธศาสตร์ ดังนี้
1) การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
แนวทางการพัฒนาสําคัญ ประกอบด้วย (1) ปรับเปลี่ยนค่านิยม
คนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ (2) พัฒนาศักยภาพคน
ให้มีทักษะ ความรู้ และความสามารถในการดํารงชีวิตอย่างมีคุณค่า (3) ยกระดับคุณภาพการศึกษาและ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต (4) ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและให้ทุกภาคส่วนคํานึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพ
(5) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบสุขภาพ ภาครัฐและปรับระบบการเงินการคลังด้านสุขภาพ
(6) พัฒนาระบบการดูแลและสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับสังคมสูงวัย (7) ผลักดันให้สถาบัน
ทางสังคมมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศอย่างเข้มแข็ง
2) ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในสังคม
แนวทางการพัฒนาสําคัญ ประกอบด้วย (1) การเพิ่มโอกาสให้กับ
กลุ่มเป้าหมาย ประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่ําสุดสามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพของรัฐและมีอาชีพ
(2) การกระจายการให้บริการภาครัฐทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข และสวัสดิการที่มีคุณภาพให้ครอบคลุม
และทั่วถึง (3) เสริมสร้างศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและการสร้างความเข้มแข็งการเงิน
ฐานราก ตามหลัก 13 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ มีสิทธิใน
การจัดการทุนที่ดินและทรัพยากรภายในชุมชน
3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
แนวทางการพัฒนาสําคัญ ประกอบด้วย (1) เร่งส่งเสริมการลงทุน
วิจัยและพัฒนาและผลักดันสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม (2) พัฒนาผู้ประกอบการให้เป็น
ผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี (3) พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และ
นวัตกรรม ด้านบุคลากรวิจัย
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals)
SDGs
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals)
SDGs ที่เกี่ยวข้องกับความเหลื่อมล้ําผู้สูงอายุ คือ เป้าหมายที่ 10 ลดความเหลื่อมล้ําทั้งภายในและระหว่าง
ประเทศ
6.3 แผนยุทธศาสตร์ กรมกิจการผู้สงู อายุ 20 ปี พ.ศ. 2561-2580
วิสัยทัศน์ (Vision)
“ผู้สูงอายุมีหลักประกันในการดํารงชีวิตที่มั่นคงในทุกมิติและเป็นพลังใน
การขับเคลื่อนสังคมไทย”

โครงการประเมินและติดตามผลการดําเนินงานของกรมกิจการผู้สูงอายุตามแผนปฏิบัติราชการฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

คุณภาพชีวิต

และพิทักษ์สิทธิ
สาธารณะ
สําหรับผู้สูงอายุ
ผู้สูงอายุไปสู่การปฏิบัติ
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พันธกิจ (Missions)
1. ผลักดันนโยบาย มาตรการ กลไก การจัดสวัสดิการสังคมเพื่อพัฒนา
2. ผู้สูงอายุบนพื้นฐานการมีส่วนร่วม
3. เตรียมความพร้อมคนทุกวัยเพื่อรับสังคมผู้สูงอายุ
4. พัฒนารูปแบบการดูแลผู้สูงอายุให้ได้มาตรฐานบนพื้นฐานการคุ้มครอง
5. พัฒนาสภาพแวดล้อมและระบบเกื้อหนุนผู้สูงอายุเพื่อเข้าถึงบริการ
6. ส่ง เสริ ม สนั บ สนุ น การพั ฒ นาเทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรมเหมาะสม
ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic issues)
1. บูรณาการการขับเคลื่อนนโยบาย มาตรการ กลไก นวัตกรรมงานด้าน

2. พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและเตรียมความพร้อมคนทุกช่วงวัยเพื่อ
รองรับสังคมผู้สูงอายุร่วมกับภาคีเครือข่าย
3. พัฒนาระบบการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุ
4. เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมด้านผู้สูงอายุ
เป้าประสงค์ (Goal)
1. การบูรณาการทั้งระดับนโยบาย กลไก สู่การการปฏิบัติ
2. พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและเตรียมความพร้อมคนทุกวัย
3. ผู้สูงอายุได้รับการคุ้มครองและพิทักษ์สทิ ธิอย่างทั่วถึง
4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อยกระดับการให้บริการ
6.4 มาตรการการขับเคลื่อนระเบียบวาระแห่งชาติ “สังคมผูส้ ูงอายุ”
ปี 2561 กรมกิจการผู้สูงอายุได้ออกมาตรการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ
เรื่อง สังคมผู้สูงอายุ ผ่าน 2 มาตรการหลัก ประกอบด้วย
มาตรการหลักที่ 1 การพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ผู้ สู ง อายุ แ ละคนทุ ก วั ย
(6 Sustainabled: 6 S) ประกอบด้วย 6 S ได้แก่
S1 การสร้างระบบคุ้มครอง และสวัสดิการผู้สูงอายุ (พม.)
• มีชุมชนต้นแบบการดูแลคุ้มครองผู้สูงอายุทั้งในเขตเมือง และชนบท
• สัดส่วนของสถานประกอบการธุรกิจดูแลผูส้ งู อายุผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
S2 การทํางานและการสร้างรายได้สาํ หรับผูส้ ูงอายุ (รง.)
• ผู้สูงอายุที่ต้องการทํางานให้มีงานทําเพิ่มขึ้น
• มีการกําหนดงาน อาชีพ และระยะเวลาที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ
• สร้างผลิตภัณฑ์สินค้าที่เป็นแบรนด์ของผู้สูงอายุ
S3 ระบบสุขภาพเพื่อรองรับสังคมสูงอายุ (สธ.)
• ผู้สูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพทีพ่ ึงประสงค์
• ผู้สูงอายุได้รับการประเมินคัดกรองสุขภาพ
• ผู้สูงอายุติดเตียงได้รับการดูแลด้านสุขภาพและสังคม

โครงการประเมินและติดตามผลการดําเนินงานของกรมกิจการผู้สูงอายุตามแผนปฏิบัติราชการฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน
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S4 ปรับสภาพแวดล้อมชุมชนและบ้านให้ปลอดภัยกับผูส้ งู อายุ (มท.)
• มีชุมชนต้นแบบที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ
• สถานที่สาธารณะมีสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผู้สูงอายุ
• ทางเท้าในเขตเมืองมีความเหมาะสมและปลอดภัยสําหรับทุกคน
S5 ธนาคารเวลา สําหรับการดูแลผูส้ ูงอายุของประเทศไทย (พม.)
• มีการดูแลผู้สูงอายุในรูปแบบ “ธนาคารเวลา” โดยการมีส่วนร่วมของ
S6 การสร้างความรอบรู้ให้คนรุ่นใหม่เตรียมความพร้อมในทุกมิติ (ศธ.)
• สัดส่วนประชากรมีทัศนคติเชิงบวกต่อผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น
• ประชากรมีหลักประกันยามชราภาพเพิ่มขึ้น
• มีสื่อผลิตรายการเพื่อการเตรียมความพร้อมยามสูงอายุเพิ่มขึ้น

6S

ustainable

มาตรการหลักที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนทุกวัย

S1

การสร้างระบบคุ้มครอง และสวัสดิการผู้สูงอายุ (พม.)

S4 ปรับสภาพแวดล้อมชุมชนและบ้านให้ปลอดภัยกับผู้สูงอายุ
(มท.)

มีชุมชนต้นแบบการดูแลคุ้มครองผู้สูงอายุ
ทั้งในเขตเมือง และชนบท
สัดส่วนของสถานประกอบการธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ
ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

•
•

S2 การทํางานและการสร้างรายได้สําหรับผู้สูงอายุ (รง.)

•
•
•

S5 ธนาคารเวลา สําหรับการดูแลผู้สูงอายุของประเทศไทย
(พม.)

ผู้สูงอายุที่ต้องการทํางานให้มีงานทําเพิ่มขึ้น
มีการกําหนดงาน อาชีพ และระยะเวลาที่เหมาะสมกับผูส
้ ูงอายุ
สร้างผลิตภัณฑ์สินค้าที่เป็นแบรนด์ของผู้สูงอายุ

•
•
•

S3 ระบบสุขภาพเพื่อรองรับสังคมสูงอายุ (สธ.)
•
•
•

ผู้สูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์
ผู้สูงอายุได้รับการประเมินคัดกรองสุขภาพ
ผู้สูงอายุติดเตียงได้รับการดูแลด้านสุขภาพและสังคม

มีชุมชนต้นแบบที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ
สถานที่สาธารณะมีสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผู้สงู อายุ
ทางเท้าในเขตเมืองมีความเหมาะสมและปลอดภัยสําหรับทุกคน

•

S6
•
•
•

มีการดูแลผู้สูงอายุในรูปแบบ “ธนาคารเวลา” โดยการมีส่วน
ร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน

การสร้างความรอบรู้ให้คนรุ่นใหม่เตรียมความพร้อม
ในทุกมิติ (ศธ.)
สัดส่วนประชากรมีทัศนคติเชิงบวกต่อผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น
ประชากรมีหลักประกันยามชราภาพเพิ่มขึ้น
มีสื่อผลิตรายการเพื่อการเตรียมความพรอมยามสูงอายุเพิ่มขึ้น

มาตรการหลักที่ 2 การยกระดับขีดความสามารถสู่การบริหารจัดการ
ภาครัฐ 4.0 (4 Change) ประกอบด้วย 4 C ได้แก่
C1 ยกระดับความร่วมมือ เสริมสร้างพลังสังคมสูงอายุ (พม.)
• บูรณาการการดําเนินงานด้านผู้สูงอายุ ทั้งในระดับนโยบายหน่วยงาน
ภาครัฐสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่
• มีระบบติดตามประเมินผล ทั้งในระดับพื้นที่และระดับนโยบาย
• มีการรายงานความก้าวหน้าของการทํางานต่อคณะกรรมการผู้สูงอายุ
แห่งชาติ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
C2 การปรับเปลี่ยนกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ ข้อบังคับให้เอื้อต่อ
การทํางานด้านผู้สูงอายุ (ยธ./ พม.)
• กฎหมาย ระเบียบในการทํางานด้านผู้สูงอายุได้รับการปรับเปลี่ยน
แก้ไขให้เอื้อต่อการทํางาน
• หน่วยงานมีการบังคับใช้กฎหมาย ระเบียบที่ได้มกี ารแก้ไขแล้ว เพื่อให้
เอื้อต่อการดําเนินงานด้านผู้สูงอายุ
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C3 ปฏิ รู ป ระบบข้ อ มู ล เพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นงานด้ า นผู้ สู ง อายุ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ (พม.)
• มี ฐ านข้ อ มู ล ด้ า นผู้ สู ง อายุ ที่ ทั น สมั ยและสามารถเชื่อ มโยงระหว่ า ง
หน่วยงานอย่างต่อเนื่องทุกปี
• มีการนําข้อมูลสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ในการกําหนดนโยบาย แผน
และการปฏิบัติงานเพื่อลดความเหลื่อมล้ําในกลุ่มผู้สูงอายุ
C4 พลิกโฉมนวัตกรรมเพือ่ ลดความเหลื่อมล้ําในสังคมสูงอายุ (วท.)
• มีการนํานวัตกรรมที่เอื้อต่อการดํารงชีวิตของผู้สูงอายุไปใช้และขยายผล
ในพื้นที่
• ภาคเอกชน เครือข่ายภาคี ผู้ประกอบการมีการผลิตนวัตกรรมด้าน
ผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น

4C

hange

มาตรการหลักที่ 2 : การยกระดับขีดความสามารถ สู่การบริหารจัดการภาครัฐ 4.0
C1
•
•
•

C3

ยกระดับความร่วมมือ เสริมสร้างพลังสังคมสูงอายุ (พม.)
บูรณาการการดําเนินงานด้านผู้สูงอายุ ทั้งในระดับนโยบาย
หน่วยงานภาครัฐ สู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่
มีระบบติดตามประเมินผล ทั้งในระดับพื้นที่และระดับนโยบาย
มีการรายงานความก้าวหน้า ของการทํางาน
ต่อคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

•

C4

C2

การปรับเปลี่ยนกฎหมาย ระเบียบปฏิบต
ั ิ ข้อบังคับให้เอื้อต่อ
การทํางานด้านผู้สูงอายุ (ยธ./พม.)

•

กฎหมาย ระเบียบในการทํางานด้านผู้สูงอายุ ได้รับการปรับเปลี่ยน
แก้ไข ให้เอื้อต่อการทํางาน
หน่วยงานมีการบังคับใช้กฏหมาย ระเบียบ
ที่ได้มีการแก้ไขแล้วเพื่อให้เอื้อต่อการดําเนินงานด้านผู้สูงอายุ

•

•

•
•

ปฏิรป
ู ระบบข้อมูลเพื่อขับเคลือ
่ นงานด้านผู้สูงอายุ
อย่างมีประสิทธิภาพ (พม.)
มีฐานข้อมูลด้านผู้สูงอายุที่ทันสมัยและสามารถเชื่อมโยงระหว่าง
หน่วยงานอย่างต่อเนื่องทุกปี
มีการนําข้อมูลสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ในการกําหนดนโยบาย
แผน และการปฏิบัติงานเพื่อลดความเหลื่อมล้ําในกลุ่มผู้สูงอายุ

พลิกโฉมนวัตกรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้ําในสังคมสูงอายุ
(วท.)
มีการนํานวัตกรรมที่เอื้อต่อการดํารงชีวิตของผู้สูงอายุ
ไปใช้และขยายผลในพื้นที่
ภาคเอกชน เครือขายภาคี ผูประกอบการมีการผลิตนวัตกรรม
ดานผูสูงอายุเพิ่มขึ้น

มาตรการขับเคลื่อนระเบียบวาระแห่งชาติ เรื่อง สังคมสูงอายุ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
(พ.ศ. 2561 - 2580)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในสังคม

แผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2545 - 2564 ) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2552
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเตรียมความพร้อมของประชากรเพือ่ วัยสูงอายุที่มีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การส่งเสริมและการพัฒนาผู้สงู อายุ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ระบบคุ้มครองทางสังคมสําหรับผู้สูงอายุ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การบริหารจัดการเพื่อการพัฒนางานด้านผู้สูงอายุอย่างบูรณาการ
ระดับชาติ และการพัฒนาบุคลากรด้านผูส้ ูงอายุ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : ยุทธศาสตร์ด้านการประมวล พัฒนา และเผยแพร่องค์ ความรู้ด้านผู้สงู อายุ
และการติดตามประเมินผลการดําเนินการตามแผนผูส้ ูงอายุแห่งชาติ

Target ผู้สูงอายุ 10,225,322 คน
9

ผู้สูงอายุที่ลงทะเบียนโครงการสวัสดิการแห่งรัฐ จํานวน 3,803,303 คน
(ณ กันยายน 2561)

9

ผู้สูงอายุติดเตียง ติดบ้าน จํานวน 227,529 คน
ได้รับการดูแลสุขภาพและสังคม

9

ผู้สูงอายุได้รับการประเมินคัดกรองสุขภาพ จํานวน 9,202,790 คน
(ร้อยละ 90)
Healthy,

6

Target เยาวชน แรงงาน 40,671,216 คน

Goals

ผู้สูงอายุไทยเป็น
Active Ageing

Sustainable

มาตรการหลักที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนทุกวัย

มาตรการย่อยที่ 1.1 การสร้างระบบคุ้มครอง และสวัสดิการผู้สูงอายุ (พม.)
มาตรการย่อยที่ 1.2 การทํางานและการสร้างรายได้สําหรับผู้สูงอายุ (รง.)
มาตรการย่อยที่ 1.3 ระบบสุขภาพเพื่อรองรับสังคมสูงอายุ (สธ.)
มาตรการย่อยที่ 1.4 ปรับสภาพแวดล้อมชุมชน และบ้านให้ปลอดภัยกับผู้สูงอายุ (มท.)
มาตรการย่อยที่ 1.5 ธนาคารเวลา สําหรับการดูแลผู้สูงอายุของประเทศไทย (พม.)
มาตรการย่อยที่ 1.6 การสร้างความรอบรู้ให้คนรุน
่ ใหม่เตรียมความพร้อมในทุกมิติ (ศธ.)

Security,

Participation

9

ทัศนคติเชิงบวกต่อผู้สูงอายุ (ร้อยละ 90)

9

มีหลักประกันยามชราภาพ (ร้อยละ 95)

4

Change

มาตรการหลักที่ 2 : การยกระดับขีดความสามารถ สู่การบริหารจัดการภาครัฐ 4.0

มาตรการย่อยที่ 2.1 ยกระดับความร่วมมือ เสริมสร้างพลังสังคมสูงอายุ (พม.)
มาตรการย่อยที่ 2.2 การปรับเปลี่ยนกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ ข้อบังคับให้เอื้อต่อ
การทํางานด้านผู้สูงอายุ (ยธ./พม.)
มาตรการย่อยที่ 2.3 ปฏิรูประบบข้อมูลเพื่อขับเคลื่อนงานด้านผู้สูงอายุอย่างมีประสิทธิภาพ (พม.)
มาตรการย่อยที่ 2.4 พลิกโฉมนวัตกรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้ําในสังคมสูงอายุ (วท.)
มาตรการขับเคลื่อนระบียบวาระแห่งชาติ เรื่อง สังคมสูงอายุ : กรมกิจการผู้สูงอายุ

โครงการประเมินและติดตามผลการดําเนินงานของกรมกิจการผู้สูงอายุตามแผนปฏิบัติราชการฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
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7. ยุ ท ธศาสตร์ ก ระทรวงการพั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย์
พ.ศ. 2560-2564
วิสัยทัศน์ :

เป็นองค์กรหลั กในการขับเคลื่อนการพัฒนาคนและสั งคม

เพื่อความอยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน
ค่านิยมองค์การ: อุทิศตน อาสางาน เอื้ออาทร อํานวยประโยชน์สุข
พันธกิจ
1) พัฒ นาคนและสั งคมให้มี คุณ ภาพเต็ ม ตามศัก ยภาพและมี ภูมิ คุ้ ม กัน ต่ อ
การเปลี่ยนแปลง
2) สร้างเครือข่ายจากทุกภาคส่วนในการมีส่วนร่วมพัฒนาสังคม
3) พั ฒ นาองค์ ค วามรู้ ขี ด ความสามารถ และระบบการบริ ห ารจั ด การ
ด้านการพัฒนาสังคม
4) จั ด ระบบสวั ส ดิ ก ารที่ เ หมาะสมกั บ บริ บ ทของประเทศไทย เพื่ อ ให้
ประชาชนมีหลักประกันและมีความมั่นคงในชีวิต
ประเด็นยุทธศาสตร์
๑) สร้างภูมิคุ้มกันและส่งเสริมโอกาสทางสังคมบนฐานแห่งความพอเพียง
2) เสริมประสิทธิภาพทางสังคมในลักษณะการพัฒนาศักยภาพและการสร้าง
เครือข่าย
3) ผนึกกําลังทางสังคมจากทุกภาคส่วน และเสริมสร้างธรรมาภิบาล
4) จัดระบบสวัสดิการที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย
8. นโยบายกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 (8 เร่งด่วน 5 ปฏิรูปและพัฒนา 11 พันธกิจ)
เจตนารมณ์ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ คือ “ลดความเหลื่อมล้ํา สร้างความเป็นธรรม พัฒนาสังคมร่วมกันอย่างยั่งยืน” โดยนโยบาย
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในปี 2559 มีด้วยกัน ๓ ด้าน ได้แก่ (1) นโยบาย
เร่งด่วน 8 ข้อ (2) นโยบายปฏิรูปและพัฒนา 5 ข้อ และ (3) นโยบายพันธกิจ 11 ข้อ โดยนโยบายในส่วน
ที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุมีดังนี้
นโยบายเร่งด่วน
1) ข้อ 2 การพัฒนาที่อยู่อาศัยสําหรับผู้มีรายได้น้อย คนพิการและผู้สูงอายุ
ปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสําหรับคนพิการ จํานวน 1,885 หลัง และผู้สูงอายุ จํานวน 1,400 หลัง
ให้สามารถรองรับและอํานวยความสะดวกต่อคนพิการและผู้สูงอายุได้อย่างเหมาะสม
2) ข้อ 3 การเตรียมความพร้อมสังคมสู่สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ
2.1) เสริ ม สร้ า งและขยายระบบการดู แ ลผู้ สู ง อายุ ท างสั ง คม รวมทั้ ง
การเฝ้าระวังและเตือนภัยทางสังคมสําหรับผู้สูงอายุ ผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชนและท้องถิ่น
เพื่อให้สมาชิกในครอบครัว อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน (อผส.) และคนในชุมชนท้องถิ่นสามารถให้
การดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุในชุมชนของตนเองได้
2.2) ยกระดับการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ
จํานวน 12 แห่ง เพื่อนําไปสู่การเป็นหน่วยงานต้นแบบ และพัฒนาการเชื่อมโยงบริการทางสังคม สู่ชุมชน

โครงการประเมินและติดตามผลการดําเนินงานของกรมกิจการผู้สูงอายุตามแผนปฏิบัติราชการฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
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อย่างเป็นระบบ โดยกําหนดหลักสูตรการฝึกอบรม รวบรวมองค์ความรู้ บทเรียน เอกสารวิจัย และจัดทําคู่มือ
ในการปฏิบัติต่อผู้สูงอายุ เช่น การดูแลผู้สูงอายุ การรักษาพยาบาล จัดที่พัก ฝึกอาชีพ กีฬาและนันทนาการ เป็นต้น
2.3) ส่งเสริมด้านอาชีพและการมีงานทําในผู้สูงอายุ โดยสนับสนุนเงินทุน
ประกอบอาชีพผู้สูงอายุ จํานวน 2,600 คน
2.4) ส่ ง เสริ ม และขยายโอกาสผู้ สู ง อายุ ที่ มี ศั ก ยภาพให้ มี ส่ ว นร่ ว ม
ในการพัฒนาสังคม โดยปรับปรุงและจัดทําเป็นทะเบียนภูมิปัญญาผู้สูงอายุ จํานวน 15,000 คน และ
ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุจํานวน 3,000 คน มีส่วนร่วมในการถ่ายทอดภูมิปัญญาผู้สูงอายุให้กับชุมชนและสังคม
2.5) ประสานความร่ ว มมื อ กั บ ส่ ว นราชการที่ เ กี่ ย วข้ อ งในการเตรี ย ม
ความพร้อมเข้ าสู่สั งคมผู้สูงอายุผ่านกลไกคณะกรรมการผู้สูงอายุแ ห่งชาติ เช่น การขยายอายุเกษียณ
ทั้งภาครัฐและเอกชน การส่งเสริมด้านอาชีพและการมีงานทํา และการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เป็นต้น
นโยบายปฏิรูปและพัฒนา
ข้อ 2 การพัฒนาบุคลากร
ยกระดับขีดความสามารถของหน่วยงานในพื้นที่ให้เป็น ศูนย์การเรียนรู้
โดยจัดทําโครงการนําร่องในการพัฒนาหน่วยและฝึกอบรม คือ ศูนย์ก ารเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ
จังหวัดชลบุรี
นโยบายพันธกิจ
ข้อ 6 การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
1) รณรงค์และสร้างการรับรู้ให้ประชาชนได้เห็นความสําคัญของผู้สูงอายุ
และการเตรียมการเข้าสู่วัยสูงอายุอย่างมีคุณภาพ ประกอบด้วย การออม ความกตัญญู และมีทัศนคติที่ดี
ต่อผู้สูงอายุ
2) ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น และพั ฒ นาความเข้ ม แข็ ง การดํ า เนิ น งาน
ของศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ จํ านวน ๘๗๘ แห่ง รวมทั้งชมรมและองค์กร
ผู้สูงอายุ
3) พัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคมสําหรับผู้สูงอายุ โดยให้ผู้สูงอายุ
ครอบครั ว ชุ มชนมี ส่ วนร่ วมเพื่ อให้ เกิ ดการคุ้ มครองพื้ นฐานตรงกั บความต้ องการและตามความจํ าเป็ น
ที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่
4) ส่งเสริมให้มีการศึกษาหรือวิจัยเกี่ยวกับผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ และ
ผู้สูงอายุที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี
9. แผนกลยุทธ์กรมกิจการผู้สูงอายุ พ.ศ. 2560-2564
กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) ได้จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง
ทบวง กรม (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2558 (เข้าถึงใน www.dop.go.th) โดยกําหนดให้เป็นหน่วยงานหลักที่มี
หน้าที่รับผิดชอบภารกิจเกี่ยวกับผู้สูงอายุโดยตรง เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการส่งเสริมศักยภาพ คุ้มครอง และ
พิทักษ์สิทธิ ให้สามารถดํารงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดี และอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข กรมกิจการผู้สูงอายุ
ได้ จั ดทํ าแผนกลยุ ทธ์ กรมกิ จการผู้ สู งอายุ พ.ศ. 2560-2564 เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ สภาพแวดล้ อ ม
สถานการณ์และบริบททางสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยอยู่บนพื้นฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
พระราชบั ญญั ติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 นโยบายด้ านสังคมของรัฐ บาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี กรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์กระทรวงการพัฒนา
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สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พ.ศ. 2560-2564 แผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2545-2564)
ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2552 และให้สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 นอกจากนี้ แผนกลยุทธ์ฉบับนี้ยังให้ความสําคัญกับกระบวนการมี
ส่วนร่วมของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในทุกระดับอย่างแท้จริง ตลอดจนผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านผู้สูงอายุ และ
นักวิชาการที่มีความรู้ด้านผู้สูงอายุ
โดยกรมกิ จ การผู้ สู ง อายุ ใ ช้ แผนกลยุทธ์กรมกิจการผู้สูงอายุ
พ.ศ. 2560-2564 ฉบับนี้เ ป็ น ทิศทาง/ แนวทางให้กับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในทุกระดับได้ใช้ใน
การดําเนินงาน และเป็นเครื่องมือให้กับผู้บริหารในการกํากับ ติดตามการดําเนินงานเพื่อร่วมกันพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
วิสัยทัศน์ เป็นองค์กรหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและ
สังคมให้อยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน
พันธกิจ
1. พัฒนาแผนงาน มาตรการ กลไก นวัตกรรม และบูรณาการงานด้านผู้สูงอายุ
เพื่อส่งเสริมสนับสนุน คุ้มครอง และพิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุให้มีความอยู่ดีมีสุข
2. การเตรียมความพร้อมสังคมเพื่อความอยู่ดีมีสุขเมื่อเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ
3. คุ้มครอง ส่งเสริม สนับสนุนและพิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุให้เข้าถึงระบบสวัสดิการ
สังคมอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
4. ส่งเสริม สนับสนุนภาคีเครือข่ายงานด้านผู้สูงอายุ เพื่อร่วมขับเคลื่อนและ
พัฒนางานด้านผู้สูงอายุ
5. พัฒนาองค์กรและทรัพยากรทางการบริหารงาน และองค์ความรู้ด้านผู้สูงอายุ
เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการดําเนินงานขององค์กร
ประเด็นยุทธศาสตร์
• ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบและกลไกการขับเคลื่อนงานด้านผู้สู งอายุ
อย่างมีบูรณาการและมีประสิทธิภาพ
• ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลักดันทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมเตรียมความพร้อมสังคมสูงวัย
อย่างมีคุณภาพ
• ยุทธศาสตร์ที่ 3 การคุ้มครอง ส่งเสริม และสนับสนุนผู้สูงอายุและพัฒนาภาคี
เครือข่ายให้เข้มแข็งเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
• ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 4 พั ฒนาประสิ ทธิ ภาพการบริ หารจั ดการงานด้ านผู้ สู งอายุ
เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
เป้าประสงค์
1. มี ร ะบบและกลไกการขั บ เคลื่ อ นงานด้ า นผู้ สู ง อายุ อ ย่ า งเป็ น รู ป ธรรมและ
มีบูรณาการในทุกระดับ
2. ประชาชนและทุ ก ภาคส่ ว นตระหนั ก และให้ ค วามสํ า คั ญ ในการเตรี ย ม
ความพร้อมเพื่อเป็นสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ
3. ผู้ สู ง อายุ ไ ด้ รั บ การคุ้ ม ครอง ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น และภาคี เ ครื อ ข่ า ย
มีส่วนร่วมในการพัฒนางานด้านผู้สูงอายุ
4. องค์กรมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
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ความเชื่อมโยง พันธกิจ เป้าประสงค์ ประเด็นยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์
และกลยุทธ์
1. พันธกิจที่ 1 และ 4
พันธกิจที่ 1 : พัฒนาแผนงาน มาตรการ กลไก นวัตกรรม และบูรณาการ
งานด้านผู้สูงอายุเพื่อส่งเสริมสนับสนุน คุ้มครอง และพิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุให้มีความอยู่ดีมีสุข
พันธกิจที่ 4 : ส่ง เสริ ม สนั บ สนุ นภาคี เ ครื อ ข่า ยงานด้ า นผู้ สู ง อายุ เพื่ อร่ ว ม
ขับเคลื่อนและพัฒนางานด้านผู้สูงอายุ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพั ฒ นาระบบและกลไกการขั บ เคลื่ อ นงาน
ด้านผู้สูงอายุอย่างมีบูรณาการและมีประสิทธิภาพ
เป้าประสงค์ มีระบบและกลไกการขับเคลื่อนงานด้านผู้สูงอายุอย่างเป็น
รูปธรรมและมีบูรณาการในทุกระดับ
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ จํานวนแนวทาง/ มาตรการ/ แผนงานในการดําเนินงาน
และการบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนงานด้านผู้สูงอายุ

วัยผู้สูงอายุ

กลยุทธ์
1) กําหนดให้เรื่องผู้สูงอายุเป็นวาระแห่งชาติ
2) ถ่ า ยทอดนโยบายด้ า นผู้ สู ง อายุ ร ะดั บ ชาติ สู่ ห น่ ว ยงานและผู้ ป ฏิ บั ติ
ทั้งภายในและภายนอกทุกระดับ
3) ส่ ง เสริ ม กระบวนการสร้ า งความเข้ า ใจสถานการณ์ แ ละแนวทาง
การดําเนินงานด้านผู้สูงอายุร่วมกันภายในองค์กร
4) บูรณาการแผนงานและงบประมาณในการขับเคลื่อนงานด้านผู้สูงอายุ
5) ปรั บ บทบาทของศู น ย์ พั ฒ นาการจั ด สวั ส ดิ ก ารสั ง คมผู้ สู ง อายุ ใ นการ
ดําเนินงานด้านผู้สูงอายุในระดับภูมิภาค
6) จัดทําแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 3
2. พันธกิจที่ 2: การเตรียมความพร้อมสังคมเพื่อความอยู่ดีมีสุขเมื่อเข้าสู่

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
การผลักดันทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมเตรียมความพร้อมสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ
เป้าประสงค์ ประชาชนและทุกภาคส่วนตระหนักและให้ความสําคัญในการ
เตรียมความพร้อมเพื่อเป็นสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์
1) จํานวนแนวทาง/ มาตรการ/ กลไกที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน
การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย
2) ร้อยละของภาคีเครือข่ายที่ร่วมดําเนินการขับเคลื่อนเตรียมความพร้อม
เป็นสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ
กลยุทธ์
1) เสริมสร้างองค์ความรู้และสร้างความตระหนักในการเตรียมความพร้อม
เพื่อเข้าสู่วัยสูงอายุ
2) ส่งเสริมและผลักดันให้ทุกภาคส่วนมีการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยสูงอายุ
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3) สร้ า งมาตรการ กลไกในการขั บ เคลื่ อ นให้ ทุ ก ภาคส่ ว นดํ า เนิ น การ
เตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยสูงอายุ
3. พันธกิจที่ 3 และ 4
พันธกิจที่ 3 : คุ้มครอง ส่งเสริม สนับสนุนและพิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุให้เข้าถึง
ระบบสวัสดิการสังคมอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
พันธกิจที่ 4 : ส่งเสริม สนับสนุนภาคีเครือข่ายงานด้านผู้สูงอายุ เพื่อร่วม
ขับเคลื่อนและพัฒนางานด้านผู้สูงอายุ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
การคุ้มครอง ส่งเสริม และสนับสนุนผู้สูงอายุและพัฒนาภาคีเครือข่ายให้เข้มแข็ง
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
เป้าประสงค์
ผู้สูงอายุได้รับการคุ้มครอง ส่งเสริมและสนับสนุน และภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม
ในการพัฒนางานด้านผู้สูงอายุ
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์
- ร้อยละของภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
- ร้อยละผู้สูงอายุที่เข้าถึงระบบบริการทางสังคม
กลยุทธ์
1) ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาความเข้มแข็งในการให้บริการทางสังคมแก่
ผู้สูงอายุและเครือข่ายผ่านศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุและ
ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
ชุมชน และเครือข่ายให้มีความครอบคลุมทุกมิติ
2) ส่งเสริมการมีงานทําในผู้สูงอายุ และการเข้าถึงหลักประกันทางรายได้
3) ส่งเสริม สนับสนุนระบบการดูและผู้สูงอายุระยะยาว และผลักดันให้มี
ระบบเฝ้าระวังและเตือนภัยทางสังคมสําหรับผู้สูงอายุ
4) เสริมสร้างพลังภาคีเครือข่ายเพื่อผลักดันให้งานด้านการพัฒนาผู้สูงอายุ
เกิดการขับเคลื่อนและมีความต่อเนื่อง
4. พันธกิจที่ 5 : พัฒนาองค์กรและทรัพยากรทางการบริหารงาน และองค์ความรู้
ด้านผู้สูงอายุเพื่อยกระดับประสิทธิภาพการดําเนินงานขององค์กร
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4
พั ฒ นาประสิท ธิ ภาพการบริห ารจัดการงานด้ านผู้ สู งอายุเพื่ อส่ง เสริ ม และ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
เป้าประสงค์
องค์กรมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์
- จํานวนระบบสนับสนุนการบริหารจัดการขององค์กร (อาทิ คณะกรรมการ
เพื่อปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน/ ระบบติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์ของกรม/ งบประมาณ/ อัตรากําลัง/ ฯลฯ)
- มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบฐานข้อมูลด้านผู้สูงอายุ
- ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงาน
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กลยุทธ์
1) กํ า หนดบทบาทและอํ า นาจหน้ า ที่ ข องกลไกและความเชื่ อ มโยง.
การขับเคลื่อนงานด้านผู้สูงอายุ
2) เสริมสร้างประสิทธิภาพระบบสนับสนุนการดําเนินงานขององค์กร
3) พัฒนาระบบฐานข้ อมู ลที่สํ าคัญของผู้สูงอายุ และเชื่อมโยงกับฐานข้อมูล
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้
4) การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อความเป็นมืออาชีพในงานด้านผู้สูงอายุ
5) จัดให้มีระบบการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์
ของกรม
6) กํ าหนดแผนอั ตรากํ าลั งให้ สอดคล้ องกั บภารกิ จขององค์ กรและมี การ
ดําเนินการติดตามอย่างต่อเนื่อง
2.5 รายงานผลการปฏิบตั ริ าชการ กรมกิจการผู้สงู อายุ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
รายงานผลการปฏิ บัติราชการ กรมกิจการผู้สูงอายุ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
(1 ตุลาคม 2559-30 กันยายน 2560) โดยการดําเนินงานของกรมกิจการผู้สูงอายุได้ดําเนินการภายใต้
นโยบายด้ า นผู้ สู ง อายุ ข องรั ฐ บาลภายใต้ ก ารนํ า ของ นากยกรั ฐ มนตรี (พลเอกประยุ ท ธ์ จั น ทร์ โ อชา)
และ แผนผู้ สู ง อายุ แ ห่ ง ชาติ (พ.ศ. 2545-2564) ใน 5 ยุ ท ธศาสตร์ สํ า คั ญ ได้ แ ก่ ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 1
การเตรียมความพร้อมของประชากรเพื่อวัยสูงอายุที่มีคุณภาพ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมและพัฒนา
ผู้สูงอายุยุทธศาสตร์ที่ 3 ระบบคุ้มครองทางสังคมสําหรับผู้สูงอายุ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการเพื่อ
การพัฒนางานด้านผู้สูงอายุอย่างบูรณาการระดับชาติและการพัฒนาบุคลากรด้านผู้สูงอายุ และยุทธศาสตร์
ที่ 5 การประมวล พัฒนา และเผยแพร่องค์ความรู้ด้านผู้สูงอายุและการติดตามประเมินผลการดําเนินงาน
ตามแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ เพื่อลดความเหลื่อมล้ํา สร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ การพัฒนาระบบ
คุ้มครองทางสังคมสําหรับผู้สูงอายุ ภายใต้เป้าหมายหลักคือ “ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี”
กรมกิจการผู้สูงอายุ ได้ดําเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ที่สอดคล้องกับนโยบาย
ของรัฐบาล โดยการเตรียมความพร้อมของประเทศเพื่อวัยสูงอายุที่มีคุณภาพ การส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุ
การคุ้มครองทางสังคม ทั้ งนี้ เพื่อมุ่ งสู่สั งคมสู งอายุอย่างมี คุณภาพบนพื้นฐานความรับผิดชอบร่วมกั น
โดยได้ขับเคลื่อนงานตามนโยบายสําคัญ ดังนี้
การพัฒนาที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อย ผู้สูงอายุ และคนพิการ
1. การพัฒนาต้นแบบที่อยู่อาศัยแบบครบวงจรสําหรับผู้สูงอายุ (senior complex)
อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี กรมกิจการผู้สูงอายุได้ดําเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาที่อยู่อาศัยแบบ
ครบวงจรสําหรับผู้สูงอายุ (senior complex) อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยการบูรณาการความร่วมมือ
จากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ซึ่งได้ดําเนินการจัดทําผังแม่บทของโครงการที่อยู่อาศัยแบบ
ครบวงจรแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2560 เพื่อใช้เป็นต้นแบบการดําเนินงาน และร่วมกันดําเนิน
การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ (Feasibility Study : FS) โดยมีรูปแบบอาคาร ดังนี้
1.1 อาคารที่พักอาศัยรวมสําหรับผู้สูงอายุ โดยให้ความสําคัญในการออกแบบพื้นที่
ใช้สอยที่ต้องคํานึงถึง Universal Design เป็นอาคารพักอาศัย 5 ชั้น 10 อาคาร จํานวน 500 ยูนิต
แบ่งเป็น ขนาดห้อง 35 ตารางเมตร และ 47 ตารางเมตร

โครงการประเมินและติดตามผลการดําเนินงานของกรมกิจการผู้สูงอายุตามแผนปฏิบัติราชการฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

2-37

1.2 อาคารศูนย์บริการและสํานักงานสูง 4 ชั้น 1 อาคาร แบ่งเป็นห้องผู้ป่วยติดเตียง
ขนาด 35 ตารางเมตร จํานวน 31 ห้อง ห้องพักรายวันและเจ้าหน้าที่ ขนาด 35 ตารางเมตร จํานวน
32 ห้อง ห้องทํางานพยาบาล จํานวน 1 ห้อง และสํานักงาน ขนาด 144 ตารางเมตร ซึ่งอาคารมี Ramp
ขึ้นไปถึงชั้นสอง สําหรับขนย้ายผู้ป่วยกรณีฉุกเฉิน
2. การปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัย และสภาพแวดล้อมสําหรับผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุมีการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพร่างกาย ทําให้สภาพแวดล้อมเดิมไม่เอื้อต่ อการดํารงชีวิตและความปลอดภัย
กรมกิจการผู้สูงอายุได้เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับผู้สูงอายุ จึงได้ดําเนินการ
พัฒนาที่อยู่อาศัยสําหรับผู้สูงอายุ โดยการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัย และจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม
สําหรับการใช้ชีวิตประจําวัน ให้แก่ผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาด้านที่อยู่อาศัยหรือมีฐานะยากลําบาก เพื่อให้
ผู้สูงอายุอยู่ใ นสภาพแวดล้อมที่ เหมาะสม ไม่ก่อให้เกิดอันตรายกับผู้สู งอายุลดอุปสรรคหรื อข้อจํ ากัด
ในการใช้งาน ทําให้ผู้สูงอายุสามารถใช้ชีวิตประจําวันด้วยตนเองได้ง่ายขึ้น และปลอดภัย มีความมั่นใจ
ใน การเคลื่อนไหว เมื่อต้องอยู่ตามลําพัง ลดโอกาสลื่นหรือป้องกันอุบัติเหตุจากหกล้ม ซึ่งเป็นสาเหตุสําคัญ
ที่ทําให้เกิดความพิการหรือทุพพลภาพในวัยผู้สูงอายุ ลดการพึ่งพา รวมทั้ง ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ สามารถ
ใช้ชีวิตหรือประกอบกิจกรรมทั้งในบ้านและนอกบ้านได้อย่างปลอดภัย มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีความสุข
การส่งเสริมประชารัฐเพื่อสังคม
กรมกิจการผู้สูงอายุ ได้ขับเคลื่อนการส่งเสริมการมีรายได้และมีงานทําของผู้สูงอายุ ทั้งแรงงาน
ในระบบ และแรงงานนอกระบบ ตามนโยบายประชารัฐเพื่อสังคม (E6) มีเป้าหมายเชิงคุณภาพคือให้ผู้สูงอายุ
มีคุณค่าในตนเอง ลดภาระการพึ่งพิง มีรายได้เสริมและมีงานทํา ซึ่งผลการส่งเสริมการมีรายได้และมีงานทํา
ของผู้สูงอายุปี 2560 รวมจํานวน 41,950 คน นอกจากนี้ กรมกิจการผู้สูงอายุได้ส่งเสริมการประกอบอาชีพ
แก่ผู้สูงอายุในรูปแบบการให้บริการกู้ยืมเงินผ่านกองทุนผู้สูงอายุโดยไม่มีดอกเบี้ย จํานวน 9,566 คน
และสนับสนุนโครงการสนับสนุนเงินอุดหนุนโครงการที่ดําเนินงานด้าน ผู้สูงอายุเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุที่ดีขึ้น จํานวน 182 โครงการ
การเตรียมความพร้อมรองรับสังคมผู้สูงอายุ
กรมกิจการผู้สูงอายุได้ขับเคลื่อน โดยดําเนินกิจกรรมดังต่อไปนี้
1. การพัฒนาและยกระดับศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพสําหรับผู้สูงอายุ(ศพอส.)
ให้เป็นแหล่งเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพชมรมผู้สูงอายุ โดยพัฒนานําร่องศูนย์ต้นแบบของกรมกิจการ
ผู้สูงอายุโดยการยกระดับศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) มีเป้าหมายจํานวน
878 แห่ง ซึ่งได้ดําเนินงานครบตามเป้าหมายโดยสนับสนุนการดําเนินงาน ศพอส. จํานวน 878 แห่ง
แล้วพัฒนานําร่องเป็นศูนย์ ศพอส. ต้นแบบ
2. การยกระดับการดําเนินงานของศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ ให้เป็นไป
ตามมาตรฐาน กรมกิจการผู้สูงอายุได้ยกระดับการดําเนินงานของศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคม
ผู้สูงอายุ (ศพส.) จํานวน 12 แห่ง ให้เป็นไปตามมาตรฐานและเตรียมพร้อมยกระดับเป็นสถาบัน โดยได้
สนับสนุนการดําเนินงานพัฒนาขีดความสามารถของ ศพส. ที่เป็นศูนย์ให้บริการผู้สูงอายุสําหรับพักอาศัย
จํานวน 11 แห่ง รวมจํานวน 1,651 ราย และ ศพส. ที่เป็นศูนย์บริการให้คําปรึกษาหรือบริการงาน
ด้านผู้สูงอายุ
3. การพัฒนาศักยภาพการดําเนินงานโรงเรียนผู้สูงอายุให้รองรับสังคมผู้สูงอายุ และจัดตั้ง
เพิ่มขึ้น กรมกิจการผู้สูงอายุดําเนินการพัฒนาโรงเรียนผู้สูงอายุต้นแบบ มีเป้าหมาย จํานวน 20 แห่ง
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และส่งเสริมการดําเนินงานโรงเรียนผู้สูงอายุ มีเป้าหมาย จํานวน 89 แห่ง โดยได้พัฒนาต้นแบบโรงเรียน
ผู้สูงอายุเพื่อเตรียมความพร้อมในการทําให้ผู้สูงอายุเข้าถึงระบบการเรียนรู้ดําเนินการแล้วรวมทั้งสิ้น
จํานวน 890 แห่ง ได้แก่ จัดตั้งในพื้นที่ ศพอส. จํานวน 257 แห่ง และส่งเสริมการดําเนินงานโรงเรียน
ผู้สูงอายุที่ขยายผลการจัดตั้งร่วมกับภาคีเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 633 แห่ง
การพัฒนากฎหมายด้านสังคม
กรมกิจการผู้สูงอายุได้ขับเคลื่อน โดยดําเนินกิจกรรมดังนี้
1. โครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายเพื่อการปฏิบัติราชการ อบรมความรู้ด้านกฎหมาย
เพื่อการปฏิบัติราชการแก่เจ้าหน้าที่ในสังกัด จํานวน 200 คน เสริมสร้างการให้ความรู้ด้านกฎหมาย อาทิ
เรื่อง สิทธิผู้สูงอายุ ให้กับผู้สูงอายุในโรงเรียนผู้สูงอายุเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้สูงอายุได้รับ
ความรู้ เ รื่ อ งกฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ผู้ สู ง อายุ จํ า นวน 183 คน ทบทวน และปรั บ ปรุ ง กฎหมาย
พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 ผ่านกลไกคณะอนุกรรมการพิจารณากฎหมายด้านผู้สูงอายุ ซึ่งอยู่
ภายใต้คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ (กผส.) เพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ (ฉบับที่ . . .) พ.ศ. . . .
2. โครงการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลสู่ความเป็นเลิศ ดําเนินโครงการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลสู่ความเป็นเลิศ ได้แก่ จัดอบรมพัฒนาบุคลากร “smart life” จัดอบรมให้ความรู้
ด้ านภาษาอั งกฤษเพื่ อการสื่ อสารเป็ นประจํ าทุ กสั ปดาห์ ในวั นพุ ธ เพื่ อเสริ มสร้ างทั กษะภาษาอั งกฤษ
จัดกิจกรรมเข้าค่ายภาษาอังกฤษ “English camp” จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการ e - payment ภาครัฐ
ขึ้น จัดอบรมโครงการ Smart ผส. สร้างพลังทีมงานสู่องค์กรที่มีผลสัมฤทธิ์สูงเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพใน
การทํางานให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร จัดโครงการสัมมนาผู้บริหารกรมกิจการผู้สูงอายุ หลักสูตรการ
พัฒนาภาวะผู้นําเพื่อเพิ่มทักษะ การบริหารเชิงสร้างสรรค์ จัดอบรมโครงการเสริมสร้างพลังเชิงบวกในการ
ปฏิบัติงานบนพื้นฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จัดอบรมโครงการอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศ
ทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS) เพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมกิจการผู้สูงอายุ จัดโครงการ
อบรม English Camp เสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษสําหรับบุคลากร จัดโครงการอบรมโครงการพัฒนา
ทักษะการสร้างนวัตกรรมทางสังคมเพื่อพัฒนางานผู้สูงอายุ (iSMART) ประจําปี 2560
ผลการดําเนินงานโครงการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย (บูรณาการ)
ผลผลิต : ประชากรเป้าหมายทุกช่วงวัยได้รับการส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาการสร้าง
ความมั่นคงและพัฒนาทักษะชีวิต
กิจกรรมหลัก : การส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิผู้สูงอายุ
โครงการสนับสนุนการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี
วัตถุประสงค์ เพื่อให้การช่วยเหลือ ส่งเสริม และสนับสนุนให้ผู้สูงอายุได้รับการคุ้มครองและ
พิทักษ์สิทธิขั้นพื้นฐานตามมาตรา 11 (12) แห่งพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 การดําเนินงาน
สนับสนุนงบประมาณค่าจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี ผ่านกลไกสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์จังหวัด 76 จังหวัด และศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ จํานวน 12 แห่ง
ผลการดําเนินงาน
ครอบครัวผู้สูงอายุที่เสียชีวิตได้รับเงินช่วยเหลือค่าจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี รายละ
2,000 บาท รวมทั้งสิ้น จํานวน 12,668 คน
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โครงการให้บริการสงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะยากลําบาก
วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ เป็ น การช่ ว ยเหลื อ ผู้ สู ง อายุ ใ ห้ ไ ด้ รั บ การคุ้ ม ครองและพิ ทั ก ษ์ สิ ท ธิ
ตาม มาตรา 11 (8) (9) และ (10) แห่งพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 ตามประกาศกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การคุ้มครอง
การส่งเสริม และการสนับสนุนการช่วยเหลือผู้สูงอายุ ซึ่งได้รับอันตรายจากการถูกทารุณกรรม หรือ
ถูกแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบด้วยกฎหมาย หรือถูกทอดทิ้ง และการให้คําแนะนํา ปรึกษา ดําเนินการอื่น
ที่เกี่ยวข้องในทางการแก้ไขปัญหาครอบครัว และประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ เรื่อง กําหนด หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการคุ้มครอง การส่งเสริม และการสนับสนุน
การจัดที่พักอาศัย อาหาร และเครื่องนุ่งห่มให้ผู้สูงอายุ ตามความจําเป็นอย่างทั่วถึงการดําเนินงานสนับสนุน
งบประมาณเพื่ อ ให้ ค วามช่ ว ยเหลื อผู้ สู ง อายุ ที่ อยู่ ใ นภาวะยากลํ า บาก โดยผ่ า นกลไก การดํ า เนิ น งาน
สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด 76 จังหวัด และศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการ
สังคมผู้สูงอายุ จํานวน 12 แห่ง
ผลการดําเนินงาน
ผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะยากลําบากได้รับการสงเคราะห์และช่วยเหลือเป็นเงิน รายละ 2,500 บาท
รวมทั้งสิ้น จํานวน 18,479 คน
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย (บูรณาการ)
ผลผลิต : ประชากรเป้าหมายทุกช่วงวัยได้รับการส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา การสร้าง
ความมั่นคงและพัฒนาทักษะชีวิต
กิจกรรมหลัก : การเสริมสร้างทักษะ
โครงการผู้สูงวัยใส่ใจลูกหลาน
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้สูงอายุที่มีจิตอาสา เข้ามามีส่วนร่วมพัฒนาสังคม โดยใช้ประสบการณ์
ความรู้ ภูมิปัญญา สร้างประโยชน์ให้สังคมและมีรายได้ เพื่อให้ผู้สูงอายุได้แสดงศักยภาพ สร้างความสัมพันธ์
ความเข้าใจที่ดีระหว่างวัย และคนทุกวัย เห็นถึงคุณค่าผู้สูงอายุ ได้เรียนรู้ ร่วมสืบสานคุณค่าที่ดีงามของสังคม
ผลการดําเนินงาน
ผู้สูงอายุได้ถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ และทําประโยชน์ให้แก่สังคม จํานวน 7,000 คน
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ (บูรณาการ)
ผลผลิต : การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ
กิจกรรมหลัก : การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัยและพัฒนาระบบการจัดสวัสดิการ
สังคม โครงการสร้างความตระหนักและเตรียมความพร้อมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ
วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนและภาคส่วนต่าง ๆ เห็นความสําคัญและมีความรู้
ความเข้าใจในการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุ เพื่อรณรงค์ให้ทุกภาคส่วน รวมทั้งผู้สูงอายุมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมต่าง ๆ ตระหนักในคุณค่าและศักดิ์ศรีของผู้สูงอายุ
ผลการดําเนินงาน
องค์กรที่มีการเตรียมความพร้อมสู่วัยสูงอายุอย่างมีคุณภาพ จํานวน 130 องค์กร
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แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ (บูรณาการ)
ผลผลิต : การปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อต่อคนทุกวัย
กิจกรรมหลัก : การปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อต่อคนทุกวัย
โครงการเสริมพลังภูมิปัญญาและการเรียนรู้ของผู้สูงอายุ
วัตถุประสงค์ ส่งเสริมการนําความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ของผู้สูงอายุ และสมาชิกชมรม
คลังปัญญาผู้สูงอายุจังหวัด ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมด้วยภูมิปัญญาผู้สูงอายุ เพื่อส่งเสริม
การพัฒนาตนเองและการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุ
ผลการดําเนินงาน
โรงเรียนผู้สูงอายุในพื้นที่ ศพอส. และ กทม. มีการขับเคลื่อนการดําเนินงาน จํานวน 167 แห่ง
ผู้สูงอายุที่เป็นภูมิปัญญาขึ้นทะเบียนคลังปัญญาผู้สูงอายุ จํานวน 15,460 คน
โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อต่อคนทุกวัย
วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความตระหนักให้แก่ครอบครัว ชุมชน สังคม หน่วยงานภาคีเครือข่าย
ที่เกี่ยวข้อง ในการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมและสิ่งอํานวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและ
ปลอดภัยต่อการดํารงชีวิตของผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุที่เข้าหลักเกณฑ์ได้รับการปรับปรุงบ้านให้เหมาะสม
และปลอดภัย และเพื่อปรับปรุงสถานที่จัดกิจกรรมของผู้สูงอายุให้มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมแลtปลอดภัย
ผลการดําเนินงาน
บ้านผู้สูงอายุได้รับการปรับปรุงให้มีความเหมาะสมและปลอดภัยต่อการดํารงชีวิตของผู้สูงอายุ
จํานวน 2,470 หลัง และสถานที่จัดกิจกรรมของผู้สูงอายุ ได้รับการปรับปรุง จํานวน 152 แห่ง กิจกรรม
สร้ า งชุ ม ชนที่ เ ป็ น มิ ต รต่ อ การดํ า เนิ น ชี วิ ต ของผู้ สู ง อายุ มี ก ารคั ด เลื อ กพื้ น ที่ ดํ า เนิ น งานและติ ด ตาม
ผลการดําเนินงานกิจกรรมสร้างชุมชนที่เป็นมิตรต่อการดํารงชีวิตผู้สูงอายุในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และ
จังหวัดลําพูน จํานวน 24 แห่ง
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ (บูรณาการ)
ผลผลิต : การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ
กิจกรรมหลัก : การพัฒนาระบบการเฝ้าระวังทางสังคม
โครงการพัฒนาระบบการดูแลและคุ้มครองทางสังคมสําหรับผู้สูงอายุ
วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ พั ฒ นาระบบการดู แ ลและเฝ้ า ระวั ง เตื อ นภั ย ผู้ สู ง อายุ ใ นชุ ม ชนและ
เกิดการบูรณาการความร่วมมือของเครือข่ายที่เกี่ยวข้องและประชาชนในชุมชน เพื่อพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุ
ระยะยาวในชุมชน และการดําเนินงานศูนย์ดูแลผู้สูงอายุในชุมชน (บ้านกลางของผู้สูงอายุ) ให้แก่หน่วยงาน
ส่วนภูมิภาคและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องด้านผู้สูงอายุ เพื่อส่งเสริมระบบการคุ้มครองชีวิตผู้สูงอายุ (และทุกคน)
ล่วงหน้าในสถานการณ์ที่มีภัยพิบัติ และเสริมสร้างความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับบุคลากรที่ดําเนินงาน
ด้านผู้สูงอายุ ให้มีแนวทางในการดูแลช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาตรงกับความต้องการและจําเป็น
ผลการดําเนินงาน
ชุมชนมีระบบการดูแล/เฝ้าระวังเตือนภัยผู้สูงอายุ หรือมีระบบการดูแลผู้สูงอายุในระยะยาว
จํานวน 952 แห่ง
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แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ (บูรณาการ)
ผลผลิต : การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ
กิจกรรมหลัก : โครงการพัฒนาระบบงานเพื่อการบูรณาการฐานข้อมูลผู้สูงอายุ
โครงการพัฒนาระบบงานเพื่อการบูรณาการฐานข้อมูลผู้สูงอายุ
วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลด้ านผู้สูงอายุ เพื่อสร้างระบบงานในการบูรณาการ
งานด้านผู้สูงอายุผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกัน
ผลการดําเนินงาน กรมกิจการผู้สูงอายุ มีระบบฐานข้อมูลด้านผู้สูงอายุ 1 ระบบ 3 ฐาน
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างสวัสดิการสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิต
ผลผลิต : ผู้สูงอายุที่ได้รับการส่งเสริมให้เข้าถึงหลักประกันทางสังคม
กิจกรรมหลัก : การส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้รับการคุ้มครองและส่งเสริมการใช้ศักยภาพทางสังคม
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ
วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นศูนย์อบรมงานด้านผู้สูงอายุทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติแก่ผู้เกี่ยวข้องกับงานผู้สูงอายุ
ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และผู้สูงอายุ เพื่อสามารถนําความรู้
ไปขยายผลในการจัดสวัสดิการให้ผู้สูงอายุในท้องถิ่น หรือเพื่อประกอบอาชีพและเป็นประโยชน์ต่อการดูแล
ผู้สูงอายุในครอบครัวและในชุมชนเพื่อขยายการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุให้ผู้สูงอายุสามารถเข้าถึงบริการได้
ผลการดําเนินงาน
บุคลากรหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และผู้สูงอายุ เข้ารับการอบรมและ
เข้ารับบริการของศูนย์เรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ จํานวน 3,041 คน
โครงการส่งเสริมความร่วมมือกิจการเพื่อสังคมสําหรับผู้สูงอายุ
วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างและพัฒนามาตรการกลไกเครือข่ายกิจการเพื่อสังคม ธุรกิจเพื่อ
สังคมสําหรับผู้สูงอายุ เพื่อบูรณาการส่งเสริมกิจการเพื่อสังคม ธุรกิจเพื่อสังคมสําหรับผู้สูงอายุร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขยายผลรูปแบบและแนวทางในการขับเคลื่อนกิจกรรมเพื่อสังคมสําหรับผู้สูงอายุ
เพื่อส่งเสริมให้องค์กรเครือข่ายร่วมขับเคลื่อนนโยบายการส่งเสริมกิจการเพื่อสังคมสําหรับผู้สูงอายุ
ผลการดําเนินงาน
องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคธุรกิจ และองค์กรเครือข่ายด้านผู้สูงอายุ ขับเคลื่อนกิจกรรม
เพื่อสังคมสําหรับผู้สูงอายุ 504 องค์กร
โครงการเสริมสร้างศักยภาพศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.)
วัต ถุป ระสงค์ พั ฒนาและยกระดับการดําเนินงาน ศพอส. ให้ มีมาตรฐาน ส่งเสริม และ
สนับสนุนให้ ศพอส. เป็นศูนย์กลางในการดําเนินงานและให้บริการผู้สูงอายุ เพิ่มบทบาท ศพอส. ที่เข้มแข็ง
ระดับตําบลให้เป็ นศู นย์ระดั บอําเภอ และเสริม สร้ างบทบาทชมรมผู้สูงอายุใ ห้สามารถบริหารและจั ด
กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อผู้สูงอายุ ใน ศพอส. 878 แห่ง
ผลการดําเนินงาน
ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ได้รับการยกระดับให้มีมาตรฐาน ดังนี้
1) ศพอส. เกรด A (80 - 100 คะแนน) จํานวน 456 แห่ง
2) ศพอส. เกรด B (60 - 79 คะแนน) จํานวน 225 แห่ง
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3) ศพอส. เกรด C (50 - 59 คะแนน) จํานวน 107 แห่ง
4) ศพอส. เกรด D (น้อยกว่า 50 คะแนน) จํานวน 55 แห่ง
ทั้งนี้ มี ศพอส. จํานวน 74 แห่ง ที่ไม่ได้ส่งแบบประเมิน
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างสวัสดิการสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิต
ผลผลิต : ผู้สูงอายุที่ได้รับการส่งเสริมให้เข้าถึงหลักประกันทางสังคม
กิจกรรมหลัก : การสนับสนุนศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ
โครงการสนับสนุนศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ (ศพส.)
วัตถุประสงค์ ผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาทางด้านเศรษฐกิจและสังคมไร้ซึ่งผู้อุปการะดูแล
ขาดปัจจัยจําเป็นพื้นฐาน ในการดํารงชีวิต ได้รับการสงเคราะห์ ฟื้นฟู พิทักษ์ เพื่อให้สามารถดํารงชีวิต
ได้อย่างเหมาะสมตามมาตรฐานที่กําหนด เพื่อการขยายผลการจัดระบบสวัสดิการชุมชนสําหรับผู้สูงอายุ
สู่ชุมชน โดยการสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้อง ให้เห็นความสําคัญ
ของการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากรวัยสูงอายุตลอดจนการเตรียมความพร้อมด้านสภาพแวดล้อม สังคม
และเศรษฐกิจให้เหมาะสมและเอื้อต่อผู้สูงอายุในชุมชน ผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ และสังคม
ได้รับการสงเคราะห์ ฟื้นฟู พิทักษ์และคุ้มครองสวัสดิภาพ ให้สามารถอาศัยอยู่กับครอบครัว ชุมชน และสังคม
ได้อย่างปกติสุข เพื่อเตรียมความพร้อมและส่งเสริมให้ผู้สูงอายุหรือผู้เข้าสู่วัยผู้สูงอายุ ให้มีความรู้ในการดูแล
ตนเองทั้งทางด้านสุขภาพกาย สุขภาพจิต และสังคม และมีโอกาสทํากิจกรรมร่วมกับบุคคลวัยอื่น ทั้งในครอบครัว
และชุมชน
ผลการดําเนินงาน
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ 12 แห่ง ได้ให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุที่เข้ารับ
บริการในชุมชน 3 ประเภท จํานวน 45,879 คน
โครงการยกระดับศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ สู่การเป็นหน่วยงานต้นแบบ
วัตถุประสงค์ เพื่อยกระดับการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ
ให้มีประสิทธิภาพและให้เป็นหน่วยงานต้นแบบด้านการจัดสวัสดิการทางสังคมสําหรับผู้สูงอายุ
ผลการดําเนินงาน
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ ทั้ง 12 แห่ง ได้ยกระดับการบริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพ และเป็นหน่วยงานต้นแบบการจัดสวัสดิการทางสังคมสําหรับผู้สูงอายุ
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างสวัสดิการสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิต
ผลผลิต : ผู้สูงอายุที่ได้รับการส่งเสริมให้เข้าถึงหลักประกันทางสังคม
กิจกรรมหลัก : การส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้รับการคุ้มครองและส่งเสริมการใช้ศักยภาพ ทางสังคม
โครงการขยายผลการส่งเสริมสิทธิผู้สูงอายุ
วัตถุป ระสงค์ เพื่ อขยายผลความรู้การเข้าถึงสิทธิผู้สูงอายุตามพระราชบัญ ญัติผู้สู งอายุ
พ.ศ. 2546 และติดตามผลการเข้าถึงสิทธิผู้สูงอายุตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546
ผลการดําเนินงาน
บุคลากรหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุ ในกรุงเทพมหานคร และ
76 จังหวัด มีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงความจําเป็นของผู้สูงอายุในการเข้าถึงสิทธิผู้สูงอายุ
ตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546
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โครงการพัฒนาศักยภาพงานอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน (อผส.)
วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ อปท. สามารถขับเคลื่อนการดําเนินงานให้ อผส.
สามารถดูแลช่วยเหลือ ผู้สูงอายุได้ถูกต้องตามความจําเป็นและความต้องการของผู้สูงอายุ อผส. ได้รับการ
พัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มทักษะในการช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีความมั่นคงในชีวิต
ผลการดําเนินงาน
อผส. ได้รับการพัฒนาศักยภาพในการช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ จํานวน 4,000 คน
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างสวัสดิการสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิต
ผลผลิต : ผู้สูงอายุที่ได้รับการส่งเสริมให้เข้าถึงหลักประกันทางสังคม
กิจกรรมหลัก : การขับเคลื่อนงานด้านผู้สูงอายุสู่ประชาคมอาเซียน
โครงการขับเคลื่อนงานด้านผู้สูงอายุสู่ประชาคมอาเซียน
วัตถุประสงค์ เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนและพัฒนาการดําเนินงานด้านผู้สูงอายุของประเทศ
ไทยร่วมกับประเทศอาเซียนบวกสาม เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศด้าน
ผู้สูงอายุกับประเทศสมาชิกอาเซียนบวกสาม
ผลการดําเนินงาน
ที่ประชุมเห็นชอบให้ผู้เชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุแต่ละประเทศทําการศึกษารูปแบบการดูแล
ผู้สูงอายุ ทั้งในระดับนโยบาย และระดับปฏิบัติ ในเรื่องของการปฏิบัติงานด้านรูปแบบการดูแลผู้สูงอายุ
เช่ น สถานการณ์ ผู้ สู ง อายุ ใ นแต่ ล ะประเทศ รู ป แบบการดู แ ลผู้ สู ง อายุ ใ นภาพรวม แผนและกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้สูงอายุ ความต้องการการดูแลผู้สูงอายุ รวมถึงประเด็นท้าทาย การแลกเปลี่ยน
Best Practice จะทําให้ได้ต้นแบบที่สามารถนําไปปรับใช้ให้กับบริบทที่แตกต่างกันของประเทศสมาชิก
อาเซียนบวกสามได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีรายงานข้อมูลเชิงวิชาการด้านผู้สูงอายุในกลุ่มประเทศอาเซียน
บวกสาม จํานวน 1 เรื่อง
แผนงานเสริมสร้างสวัสดิการสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิต
ผลผลิต : ผู้สูงอายุที่ได้รับการส่งเสริมให้เข้าถึงหลักประกันทางสังคม
กิจกรรมหลัก : การส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้รับการคุ้มครองและส่งเสริมการใช้ศักยภาพทางสังคม
โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ มาตรการด้านผู้สูงอายุสู่การปฏิบัติ
วัตถุประสงค์ เพื่อผลักดันและขับเคลื่อนงานนโยบายระดับชาติด้านผู้สูงอายุไปสู่การปฏิบัติ
ผ่านกลไก กผส. และคณะอนุกรรมการภายใต้ กผส. จํานวน 11 คณะ เพื่อให้ผู้สูงอายุและทุกภาคส่วน
ที่ดําเนินงานด้านผู้สูงอายุ ได้มีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนความคิด เห็นร่วมดําเนินการปรับปรุงแก้ไขต่อประเด็น
หรือข้อเสนอเชิงนโยบายด้านการพัฒนาสังคมและผู้สูงอายุผ่านเวทีสาธารณะในการจัดงานสมัชชาผู้สูงอายุ
ระดับชาติ ปี 2560 เพื่อติดตามประเมินผลการดําเนินงานและกระบวนการทํางานด้านผู้สูงอายุและ
หน่วยงานหลักที่ทํางานด้านผู้สูงอายุ ตามดัชนีที่กําหนดไว้ในมาตรการและยุทธศาสตร์ของแผนผู้สูงอายุ
แห่งชาติฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2545-2564) ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2555-2559) ปีที่ 2 และเพื่อส่งเสริมสนับสนุน
ให้มีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับผู้สูงอายุที่มีศักยภาพและผู้สูงอายุที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี อาทิ การพัฒนาคุณภาพ
ชี วิ ต ผู้ สู ง อายุ รณรงค์ แ ละสร้ า งความรั บ รู้ ใ ห้ ป ระชาชนได้ ต ระหนั ก ถึ ง ความสํ า คั ญ ของผู้ สู ง อายุ และ
การเตรียมการเข้าสู่วัยผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ ประกอบด้วย การออม ความกตัญญูและการมีทัศนคติที่ดี
ต่อผู้สูงอายุ พัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคมผู้สูงอายุ โดยให้ผู้สูงอายุ และชุมชนมีส่วนร่วม เพื่อให้ตรง
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กับความต้องการตามความจําเป็นที่สอดคล้องกับบริบทพื้นที่ และเพื่อพัฒนาผลงานทางวิชาการ งานวิจัย
ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุที่สามารถนําไปใช้ในการกําหนดนโยบายด้านผู้สูงอายุ
ผลการดําเนินงาน
ขยายเวลาเปิดรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุระหว่างเดือนมกราคม ถึงพฤศจิกายนของ
ทุกปีซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน 2560 เห็นชอบในหลักการถ่ายโอนภารกิจการจัดสวัสดิการ
สังคมผู้สูงอายุ 3 ภารกิจ คือ การสงเคราะห์การจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต
และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) ให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งานอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน
รวมทั้งรับรองมติสมัชชาผู้สูงอายุระดับชาติ ปี 2560 เรื่อง การส่งเสริมการมีงานทํา สําหรับผู้สูงอายุและ
เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ โดยมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนการดําเนินงาน ตามมติสมัชชา
ผู้สูงอายุแห่งชาติ ปี 2560 ครั้งที่ 1 เห็นชอบให้มีการแก้ไขระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้องกับการจ่าย
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เห็นชอบมาตรการดูแลผู้สูงอายุขั้นต่ํา จํานวน 18 ชั่วโมง เห็นชอบรายงานสถานการณ์
ผู้สูงอายุไทย พ.ศ. 2559
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างสวัสดิการสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิต
ผลผลิต : ผู้สูงอายุที่ได้รับการส่งเสริมให้เข้าถึงหลักประกันทางสังคม
กิจกรรมหลัก : การบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
โครงการจัดการระบบเทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อการพัฒนางานผู้สูงอายุ
วัตถุประสงค์ เพื่อให้หน่วยงานมีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพ เป็นเครื่องมือสําคัญ
ในการขับเคลื่อนภารกิจตามนโยบายที่สําคัญของรัฐบาลและของหน่วยงานได้อย่างต่อเนื่องและ ประสบผลสําเร็จ
ตามเป้าหมายที่กําหนดไว้
ผลการดําเนินงาน
กรมกิจการผู้สูงอายุ มีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ช่วยในการขับเคลื่อนการดําเนินงานด้านผู้สูงอายุ
อาทิ เครื่องครุภัณฑ์เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ 1 รายการ ครุภัณฑ์สํานักงาน 1 รายการ อุปกรณ์ต่อพ่วง
คอมพิวเตอร์ จํานวน 21 รายการ ครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ จํานวน 19 เครื่อง และ มีระบบเทคโนโลยี
และการสื่อสาร เพื่อการพัฒนางานด้านผู้สูงอายุ จํานวน 1 เรื่อง
แผนงานเสริมสร้างสวัสดิการสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิต
ผลผลิต : ผู้สูงอายุที่ได้รับการส่งเสริมให้เข้าถึงหลักประกันทางสังคม
กิจกรรมหลัก : การพัฒนาคุณภาพระบบบริหารจัดการองค์กรตามแนวนโยบายกํากับดูแล
องค์กรที่ดี
โครงการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ คําของบประมาณ และติดตามประเมินผล
วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ พั ฒ นางานบริ ห ารยุ ท ธศาสตร์ ใ ห้ ส ามารถรองรั บ การดํ า เนิ น ภารกิ จ
ของกรมกิจการผู้สูงอายุได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ผลการดําเนินงาน
บุคลากรของกรมกิจการผู้สูงอายุ ได้รับความรู้ด้านกฎหมายเพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการ
จํานวน 183 คน
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โครงการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลสู่ความเป็นเลิศ
วัตถุประสงค์ เพื่อให้การบริหารงานของกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะ ทักษะ ที่สอดคล้องกับภารกิจในปัจจุบัน และเพื่อเตรียมความพร้อม
บุคลากรในการปฏิบัติงานตามภารกิจในอนาคต
ผลการดําเนินงาน
บุคลากรของกรมกิจการผู้สูงอายุ มีองค์ความรู้ ส่งผลให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ตามภารกิจ จํานวน 300 คน
โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อการสื่อสารองค์กร
วัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริม
การพัฒนาศักยภาพการจัดสวัสดิการต่าง ๆ และคุ้มครองพิทักษ์สิทธิแก่ผู้สูงอายุ ผ่านช่องทางสื่อประเภท
ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้สื่อมวลชนทุกสาขา รวมทั้งองค์กรเครือข่ายทั้งภาครัฐ
เอกชนเกิดความตระหนัก และมีส่วนร่วมในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริม
การพัฒนาศักยภาพ การจัดสวัสดิการต่าง ๆ และการคุ้มครองพิทักษ์สิทธิแก่ผู้สูงอายุ
ผลการดําเนินงาน
ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์งานของกรมกิจการผู้สูงอายุในรูปแบบต่าง ๆ ผ่านเครือข่ายสื่อมวลชน
ทุกสาขา รวมทั้งองค์กรเครือข่ายทั้งภาครัฐ และเอกชน จํานวน 92 เรื่อง
โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบบริหาร
วั ต ถุป ระสงค์ เพื่ อกํ า หนดโครงสร้า งองค์การ และพัฒนาระบบบริ ห ารจัด การองค์ ก าร
ให้มีประสิทธิภาพรองรับการทํางานเชิงยุทธศาสตร์ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีขีดสมรรถนะสูง
สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การทํางานขององค์การให้สัมฤทธิ์ผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ผลการดําเนินงาน
บุคลากรของกรมกิจการผู้สูงอายุเข้าร่วมในกระบวนการพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร
จํานวน 290 คน
กองทุนผู้สูงอายุ
วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ เป็ น ทุ น ใช้จ่ า ยเกี่ ย วกั บ การคุ้ ม ครอง การส่ ง เสริ ม และการสนั บ สนุ น
ผู้สูงอายุให้มีศักยภาพความมั่นคง และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สนับสนุนกิจกรรมขององค์กรที่ดําเนินงาน
เกี่ยวกับการส่งเสริมและสนับสนุนผู้สูงอายุให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง
การดําเนินงาน
1. การให้การสนับสนุนโครงการ กรอบวงเงินที่ให้การสนับสนุนแบ่งตามขนาดของโครงการ
คือ 1) โครงการขนาดเล็ก วงเงินไม่เกิน 50,000 บาท 2) โครงการขนาดกลาง วงเงินไม่เกิน 50,000 300,000 บาท 3) โครงการขนาดใหญ่ วงเงิน 300,000 บาทขึ้นไป
2. การให้บริการกู้ยืมเงินทุนเพื่อประกอบอาชีพสําหรับผู้สูงอายุ ได้แก่ 1) การกู้ยืม
รายบุคคล รายละไม่เกิน 30,000 บาท 2) การกู้ยืมรายกลุ่ม/สมาชิกกลุ่มไม่น้อยกว่า 5 คน วงเงินไม่เกิน
100,000 บาท
ผลการดําเนินงาน
ผู้สูงอายุได้รับการสนับสนุนเงินกู้ยืมเงินทุนเพื่อประกอบอาชีพ จํานวน 950 ราย และกลุ่ม/
ชมรม ได้รับการสนับสนุนจัดกิจกรรมโครงการเพื่อผู้สูงอายุ จํานวน 50 โครงการ
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2.6 แผนปฏิบตั ริ าชการและแผนการใช้จา่ ยงบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
กรมกิจการผู้สูงอายุ (2561, น. 1-22) ได้ระบุแผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 กําหนดให้คณะรัฐมนตรีต้องมีแผนการบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อใช้เป็นกรอบ
และแนวทางในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ โดยส่วนราชการมีหน้าที่จัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และ
แผนปฏิบัติราชการประจําปีให้สอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน ดังกล่าว กรมกิจการ
ผู้ สู ง อายุ (ผส.) ในฐานะเป็ น ส่ ว นราชการ จึ ง ได้ จั ด ทํ า แผนปฏิ บั ติ ร าชการ ผส. ประจํ า ปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2561 ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564 เพื่อ
เป็นแนวทางสําหรับการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
โดยลมีรายละเอียดสาระสําคัญ ดังนี้
1. แผนงานพื้นฐาน
ก. กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพระบบบริหารจัดการองค์การ
1) โครงการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ คําของบประมาณและการติดตามประเมินผล
2) โครงการเสริมสร้างความรูด้ า้ นกฎหมายเพือ่ การปฏิบัตริ าชการ
3) โครงการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลสู่ความเป็นเลิศ
4) โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อการสื่อสารองค์การ
5) โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบบริหาร
6) โครงการสนับสนุนการดําเนินงานตรวจสอบภายใน

ข. กิจกรรมการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) โครงการจัดการระบบเทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อการพัฒนางานด้านผู้สูงอายุ
ค. กิจกรรมการขับเคลื่อนด้านผูส้ ูงอายุสปู่ ระชาคมอาเซียน
โครงการขับเคลื่อนงานด้านผู้สูงอายุสู่ประชาคมอาเซียน
2. แผนงานยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสวัสดิการสังคมและยกระดับคุณภาพชีวติ
ก. กิจกรรมการส่งเสริมผู้สูงอายุได้รับการคุ้มครองและส่งเสริมการใช้ศักยภาพทางสังคม
1) โครงการขยายผลการส่งเสริมสิทธิผู้สูงอายุ
2) โครงการเฝ้าระวังภัยทางสังคมสําหรับผู้สูงอายุ
3) โครงการส่งเสริมกิจกรรมเพือ่ สังคมที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุเพื่อการพัฒนาทีย่ ั่งยืน
4) โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มาตรการด้านผู้สูงอายุสู่การปฏิบัติ
5) งานคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ
6) การจัดสมัชชาผู้สูงอายุระดับชาติ
7) โครงการส่งเสริมการเรียนรูแ้ ละฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ
8) โครงการโครงข่ายการคุ้มครองภัยพิบัติสาํ หรับผู้สูงอายุ
9) โครงการขับเคลื่อนมาตรฐานการดูแลผู้สูงอายุ
10) โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผู้สูงอายุในชุมชน

ข. กิจกรรมการสนับสนุนศูนย์พฒ
ั นาการจัดสวัสดิการสังคมผูส้ ูงอายุ (ศพส.)
1) โครงการสนับสนุนศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผูส้ ูงอายุ ศพส.
3. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย
ก. กิจกรรมการส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิผู้สูงอายุ
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1) โครงการคุม้ ครองสิทธิผู้สงู อายุ
ข. กิจกรรมการเสริมสร้างทักษะ
1) โครงการผูส้ ูงอายุใส่ใจลูกหลาน
4. แผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผูส้ ูงอายุ
ก. กิจกรรมพัฒนากลไกในการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม
1) โครงการเสริมสร้างศักยภาพศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ
2) โครงการสร้างความตระหนักและเตรียมความพร้อมสู่วัยสูงอายุอย่างมีคุณภาพ
3) โครงการปรับสภาพแวดล้อมฯ
4) โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอํานวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสม
และปลอดภัย
5) โครงการเสริมสร้างชุมชนที่เป็นมิตรกับผูส้ ูงอายุ
ข. กิจกรรมพัฒนาระบบการดูแลและการคุ้มครองผูส้ ูงอายุ
1) โครงการพัฒนาระบบการดูแลคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ
1.1) การพัฒนาเครือข่ายการดูแลและคุ้มครองผู้สูงอายุ
1.2) การพัฒนาศักยภาพงานอาสาสมัครดูแลผูส้ ูงอายุที่บ้าน (อผส.)
2.7 แผนบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผูส้ ูงอายุประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนบู ร ณาการสร้ า งความเสมอภาคเพื่ อ รองรั บ สั ง คมผู้ สู ง อายุ ป ระจํ า ปี ง บประมาณ
พ.ศ.2561 (2561, น. 39-55) ระบุว่าตามคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ 246/2559 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการพิจารณาการจัดทํางบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 ซึ่งกําหนดให้คณะกรรมการพิจารณาการจัดทํางบประมาณในลักษณะบูรณาการ เชิงยุทธศาสตร์
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะที่ 3 พิจารณาในประเด็นการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคม
ผู้สูงอายุ ให้มีการจัดทําแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
กรมกิ จการผู้ สู งอายุ (ผส.) ในฐานะเป็ นหน่ วยงานเจ้ าภาพหลั กในประเด็ นการสร้ าง
ความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ จึงได้จัดทําแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สู งอายุ
โดยแผนงานดังกล่าวมีหน่วยงานร่วมบูรณาการ จํานวน 5 กระทรวง 18 หน่วยงาน และ 1 กองทุน
การออมแห่งชาติ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 1,150,184,200 บาท ประกอบด้วย 3 เป้าหมาย ได้แก่
เป้าหมายที่ 1 ผู้ สู ง อายุ มี ค วามมั่ น คงทางเศรษฐกิ จ และสั ง คม จํ า นวน 7 โครงการ
(งบประมาณ 595,620,300 บาท) ประกอบด้วยหน่วยงานที่รับผิดชอบและกิจกรรมโครงการ ดังนี้
1

หน่วยงาน
กรมกิจการผูส้ งู อายุ

โครงการ
1) โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายคุณภาพ
2) โครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ
3) โครงการขยายผลการจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริม
อาชีพผู้สูงอายุ
4) โครงการสร้างความตระหนักและเตรียมความพร้อมสู่วัยผู้สูงอายุ
อย่างมีคุณภาพ
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2

กองทุนการออม
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โครงการ
5) โครงการพัฒนาระบบงานเพื่อการบูรณาการฐานข้อมูลผู้สูงอายุ
6) โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในโครงการส่งเสริมการเรียนรู้
เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมบริเวณเหมืองสังกะสีอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ
7) โครงการการส่งเสริมการออมเพื่อการเกษียณอายุ

เป้าหมายที่ 2 ผู้สูงอายุมีสุขภาวะที่ดี จํานวน 26 โครงการ (งบประมาณ 451,881,200 บาท)
ประกอบด้วย หน่วยงานที่รับผิดชอบและกิจกรรม/โครงการ ดังนี้
1

หน่วยงาน
ศูนย์ความเป็นเลิศด้าน
ชีววิทยาศาสตร์

2

กรมอนามัย

3

กรมการแพทย์

4
5
6
7
8

โครงการ
1) โครงการพัฒนาแกนโลหะใส่ในโพรงกระดูกเพื่อดามกระดูกต้นขา
ส่วนต้นแบบสั้น
2) โครงการพัฒนาข้อสะโพกเทียมแบบฝังในสําหรับผู้สูงอายุ
3) โครงการพัฒนาเลนส์แก้วตาเทียมแบบพับได้
4) โครงการบูรณาการการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี
การดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ ภายใต้แผนงานทันตสุขภาพ
สําหรับผู้สูงอายุประเทศไทย พ.ศ. 2558-2565

5) โครงการบูรณาการการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี
การดูแล สุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ ภายใต้แผนงานทันตสุขภาพ
สําหรับผู้สูงอายุประเทศไทย พ.ศ. 2558-2565
6) โครงการบูรณาการการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี
สํานักนโยบายและ
การดูแล สุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ ภายใต้แผนงานทันตสุขภาพ
ยุทธศาสตร์
สําหรับผู้สูงอายุประเทศไทย พ.ศ. 2558-2565
กระทรวงสาธารณสุข
มหาวิทยาลัยนเรศวร
7) โครงการบูรณาการการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี
การดูแล สุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ ภายใต้แผนงานทันตสุขภาพ
สําหรับผู้สูงอายุประเทศไทย พ.ศ. 2558-2565
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 8) โครงการบูรณาการการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี
การดูแล สุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ ภายใต้แผนงานทันตสุขภาพ
สําหรับผู้สูงอายุประเทศไทย พ.ศ. 2558-2565
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 9) โครงการการบูรณาการการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี
การดูแล สุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ ภายใต้แผนงานทันตสุขภาพ
สําหรับผู้สูงอายุประเทศไทย พ.ศ. 2558-2565
มหาวิทยาลัย
10) โครงการการบูรณาการการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี
สงขลานครินทร์
การดูแล สุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ ภายใต้แผนงานทันตสุขภาพ
สําหรับผู้สูงอายุประเทศไทย พ.ศ. 2558-2565
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หน่วยงาน
โครงการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 11) โครงการการบูรณาการการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการ
ดูแล สุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ ภายใต้แผนงานทันตสุขภาพสําหรับ
ผู้สูงอายุประเทศไทย พ.ศ. 2558-2565
มหาวิทยาลัย
12) โครงการการบูรณาการการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี
ศรีนครินทรวิโรฒ
การดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ ภายใต้แผนงานทันตสุขภาพ
สําหรับผู้สูงอายุประเทศไทย พ.ศ. 2558-2565
มหาวิทยาลัยมหิดล
13) โครงการการบูรณาการการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี
การดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ ภายใต้แผนงานทันตสุขภาพ
สําหรับผู้สูงอายุประเทศไทย พ.ศ. 2558-2565
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
14) โครงการการบูรณาการการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี
การดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ ภายใต้แผนงานทันตสุขภาพ
สําหรับผู้สูงอายุประเทศไทย พ.ศ. 2558-2565
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 15) โครงการการสร้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการดูแล
พระจอมเกล้าธนบุรี
ผู้สูงอายุ
กรมอนามัย
16) โครงการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว
(Long Term Care) ในชุมชน ปี 2561
สํานักงานปลัดกระทรวง 17) โครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนไทยกลุ่ม
สาธารณสุข
วัยผู้สูงอายุ
กรมสนับสนุนบริการ
18) โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งตําบลจัดการสุขภาพแบบ
สุขภาพ
บูรณาการเพื่อสร้างเสริมสุขภาพและลดพฤติกรรมเสี่ยงในวัยผู้สูงอายุ
กรมการแพทย์
19) โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ (ทีพ่ ิการ)
ที่ติดบ้าน ติดเตียง
20) โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะ Intermediate
care
21) โครงการพัฒนาศักยภาพงานอาสาสมัครดูแลผูส้ ูงอายุที่บ้าน
กรมกิจการผูส้ งู อายุ
22) โครงการพัฒนาเครือข่ายการดูแลและคุ้มครองทางสังคม
ได้แก่
- กองส่งเสริมสวัสดิการ ผู้สูงอายุในชุมชน
และคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ 23) โครงการระบบดูแลระยะยาวสําหรับผู้สูงอายุ
- ศูนย์พัฒนาการจัด
สวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ
8 แห่ง ได้แก่ ลําปาง
เชียงใหม่ นครพนม
ขอนแก่น สงขลา ยะลา
วาสนะเวศม์ และ
บางละมุง
ศูนย์ความเป็นเลิศ
24) โครงการบริการฝังรากฟันเทียมสําหรับผู้สูงอายุ
ด้านชีววิทยาศาสตร์
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี
มหาวิทยาลัยมหิดล
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โครงการ
25) โครงการเพิ่มศักยภาพในการพึ่งพาตนเองด้วยการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อผู้สูงอายุ
26) โครงการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุอย่างเป็น
ระบบมีมาตรฐานและครอบวงจร

เป้าหมายที่ 3 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการดํารงชีวิตของคนทุกกลุ่มเพื่อรองรับสังคม
ผู้สูงอายุ จํานวน 4 โครงการ (งบประมาณ 102,682,700 บาท) ประกอบด้วย หน่วยงานที่รับผิดชอบ
และกิจกรรมโครงการ ดังนี้
1
2

หน่วยงาน
กรมกิจการผูส้ งู อายุ

โครงการ
1) โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอํานวยความสะดวกของผู้สูงอายุ
ให้เหมาะสมและปลอดภัย
2) โครงการเสริมสร้างชุมชนที่เป็นมิตรกับผูส้ ูงอายุ
กรมส่งเสริมและพัฒนา 3) โครงการส่งเสริมการจัดสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการและ
คุณภาพชีวิตคนพิการ ทุกคนในสังคม
4) โครงการศึกษา สํารวจเพื่อการประเมิน และให้ข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุง และออกแบบโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งสาธารณะเพื่อ
คนพิการ เด็ก และผู้สูงอายุของกระทรวงคมนาคม ระยะที่ 4

2.8 การทบทวนวรรณกรรมทีเ่ กี่ยวข้อง
ผลการติดตามและประเมินผลในการดําเนินงานตามนโยบายในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการค้ามนุษย์ และนโยบาย 9-5-5 ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ปีงบประมาณ 2560 พบว่า การดําเนินงานส่วนใหญ่บรรลุเป้าหมายที่กําหนดไว้ โดยผลลัพธ์ที่ได้จาก
การดําเนินงานตามนโยบาย 9-5-5 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกรมกิจการผู้สูงอายุ สามารถสรุปได้ ดังนี้
ก. ผลลัพธ์การดําเนินงานตามนโยบายเร่งด่วน (Agenda-Based)
การพัฒนาที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อย ผู้สูงอายุ และคนพิการ
1) ประชาชนผู้มีรายได้น้อยมีความมั่นคงในที่อยู่อาศัยที่ได้มาตรฐาน ในชุมชนที่มี
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมพร้อมระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่จําเป็นในระดับราคาที่กลุ่มเป้าหมาย
สามารถเข้าถึงได้
2) การบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและภาคีที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน ในการแก้ปัญหาด้านที่อยู่อาศัย เช่น การจัดการที่ดิน การพัฒนาโครงการ การให้สินเชื่อ
ที่อยู่อาศัย การพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งผลให้ประชาชนได้รับบริการของรัฐได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน
สามารถบูรณาการการใช้ทรัพยากรที่มีอย่างจํากัดได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ สร้างความเข้มแข็งให้กับสังคม
ได้อย่างยั่งยืน
3) มีการรวมกลุ่มที่ให้ความช่วยเหลือกันในชุมชน จากกระบวนการกลุ่มที่เกิดขึ้น
จนกระทั่งนําไปสู่เกิดการแลกเปลี่ยนกันที่อยู่ในรูปของกลุ่มออมทรัพย์ และมีเงินออม บริหารจัดการโดย
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คนในกลุ่มเอง โดยเป็นการบริหารจัดการเงินออมภายในชุมชนของเขาเอง ซึ่งนําไปสู่การมีคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้นของคนในชุมชน
4) การที่ประชาชนเข้าร่วมโครงการและมีบ้านที่มั่นคงเป็นของตนเองทําให้สามารถ
นําไปสู่การเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานในหลายด้านตามมา เช่น การทําให้ลูกหลานเข้าสู่ระบบศึกษาใกล้ชุมชน
เกิดการประกอบอาชีพและเกิดรายได้ในบ้านของตนเอง มีการต่อยอดโดยการนําเงินออมทรัพย์ของชุมชน
ไปลงทุนในชุมชน อาทิ การทําน้ําดื่ม การซื้อที่ดินทํานา ทําให้สามารถพึ่งตนเองได้ เป็นต้น
5) การบริหารชุมชนร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการรับมอบโอนระบบ
สาธารณูปการ หรือร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ตามนโยบายนายกรัฐมนตรีในการกระตุ้นเศรษฐกิจ ลดภาระ
ค่าครองชีพในครัวเรือน ผ่านกระบวนการฝึกอาชีพ ร่วมกับกรมการพัฒนาชุมชน กรมกิจการผู้สูงอายุ
กรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นต้น
การเตรียมความพร้อมรองรับสังคมผูส้ ูงอายุ
1) จากการสนั บ สนุ น ในการพั ฒ นาองค์ ค วามรู้ บุ ค ลากร ภายใต้ แ ผนปฏิ บั ติ ก าร
ด้วยการสนับสนุนงบประมาณ บริหารจัดการ ในด้านทรัพยากรทางกรมได้ทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
(MOU) กั บ หน่ ว ยงานต่ า ง ๆ ที่ ป ฏิ บั ติ ง านในพื้ น ที่ เช่ น สสส. กองทุ น ส่ ง เสริ ม ศั ก ยภาพผู้ สู ง อายุ
ศูนย์ 12 แห่ง ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) 878 แห่ง มีประธานชมรม
ผู้สูงอายุ อบต. ท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ พมจ. เป็นกรรมการ โดยมีกองทุน สปสช. เข้ามาสนับสนุนทุนในระดับ
พื้นที่ ทําให้การดําเนินการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุในระดับพื้นที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
2) การปฏิบัติงานด้านวิชาการและให้บริการด้านผู้สูงอายุแก่บุคลากรภายในและ
ภายนอกของศูนย์ 12 แห่ง เป็นการพัฒนายกระดับและเพิ่มบทบาทภารกิจเชิงวิชาการในการจัดทํา
หลักสูตรพัฒนาบุคลากร ด้านการดูแลผู้สูงอายุ ด้วยการยกร่างมาตรฐานสถานดูแลผู้สูงอายุ 3 มาตรฐาน
ได้แก่ 1.) มาตรฐานหลักสูตร 2.) มาตรฐานผู้ดูแล และ 3.) มาตรฐานสถานดูแลผู้สูงอายุ (ภาครัฐและ
เอกชนที่ต้องการเปิดสถานดูแลผู้สูงอายุ) และจัดทําหลักสูตรมาตรฐานการดูแลผู้สูงอายุ เป็นการส่งเสริม
สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีมาตรฐาน เป็นต้นแบบในการดูแลผู้สูงอายุ เกิดระบบเครือข่าย
3) การประสานงานให้ หน่ ว ยงานรั บ นโยบายและขับ เคลื่อ นไปด้ ว ยกั น ยกระดั บ
การดําเนินงานของศูนย์ 12 แห่ง ให้เป็นไปตามมาตรฐานขององค์กร โดยขยายภารกิจให้เป็นสถาบันให้
ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตในชุมชน ด้านวิชาการ จัดบริการดูแลมากขึ้นสามารถรองรับการเตรียมความพร้อม
สู่สังคมผู้สูงอายุ
4) การจัดตั้งสถาบันวิชาการ จังหวัดชลบุรีเป็นศูนย์นําร่องในการจัดตั้งเป็นสถาบัน
นําร่องด้านวิชาการพัฒนา เป็นประโยชน์อย่างมากต่อหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกที่จะเข้ามาใช้
บริการด้านวิชาการและเกิดการเรียนรู้ในการจัดบริการด้านผู้สูงอายุได้อย่างดี
5) การพัฒนา ศพอส. 20 แห่งให้เป็นแหล่งเรียนรู้ พัฒนาศักยภาพชมรม พัฒนา
ศูนย์นําร่องต้นแบบ 20 แห่ง เป็นศูนย์กิจกรรมผู้สูงอายุระดับตําบล มีการพัฒนาบทบาท ศพอส. เป็น
โรงเรียน ใช้เป็นแหล่งให้ความรู้ หางาน ตรวจสุขภาพ และเป็นแหล่งเรียนรู้กิจกรรม การเขียนโครงการ
เพื่อขอทุนในการประกอบอาชีพ โดยมีความร่วมมือจาก กศน., รพสต. เข้ามาช่วยดูแลในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตทั้ง 4 มิติ ได้แก่ 1.) สังคม 2.) เศรษฐกิจ 3.) สภาพแวดล้อม และ 4.) สุขภาพ ทําให้การ
ดําเนินงานจัดบริการผู้สูงอายุขยายลงสู่ระดับชุมชนได้อย่างทั่วถึง
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6) โครงการสิ น เชื่ อ ที่ อ ยู่ อ าศั ย สํ า หรั บ ผู้ สู ง อายุ และโครงการที่ อ ยู่ อ าศั ย สํ า หรั บ
ผู้สูงอายุ Senior Complex ซึ่งมีการดําเนินการปรับปรุงที่พักอาศัยสําหรับผู้สูงอายุ (Senior Complex)
มีที่ พั ก นํ า ร่ อ ง 4 แห่ ง สร้า งที่ อ ยู่ อ าศั ยให้ ผู้ สู ง อายุ ค รบวงจร เป็ น การช่ ว ยให้ ผู้ สู ง อายุ มี โ อกาสเข้ า ถึ ง
ที่อยู่อาศัยที่ตอบสนองความต้องการที่หลากหลาย การทํางานด้านประชารัฐ ทําให้ได้รับความร่วมมือจาก
หน่วยงานเครือข่ายอย่างดี มีการจ้างงานผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น เป็นการสร้างโอกาสสําหรับผู้สูงอายุที่ยังคงเป็น
ผู้ที่มีศักยภาพทั้งด้านร่างกาย ด้านความรู้ ทักษะและประสบการณ์สามารถนํากลับมาทํางานได้อีก
ข. ผลลัพธ์การดําเนินงานตามนโยบายการบริหารการพัฒนา (Administrative-Based)
การพัฒนาบุคลากรสู่มืออาชีพ
1) บุ ค ลากรในกระทรวงการพั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย์ ไ ด้ รั บ การ
ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาต ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพ
สังคมสงเคราะห์ พ.ศ. 2556 และได้รับการเตรียมความพร้อมตามเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพและ
วิชาชีพเพื่อเข้าสู่ตําแหน่งบริหาร ผ่านโครงการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับสายงานต่าง ๆ ทําให้บุคลากรสามารถ
ทํ างานได้ อย่ างมี ประสิ ท ธิ ภาพมากขึ้ น และเนื่ องจากการทํ างานกั บกลุ่ มเป้ าหมายโดยตรงในปั จจุ บั น
เน้นรูปแบบการจัดการรายกรณี (Case Management) ดังนั้น การพัฒนาศักยภาพบุคลากรจึงเป็นปัจจัยสําคัญ
ที่ จะเกี่ ยวข้ องโดยตรงกั บคุ ณภาพบริ การที่ ให้ แก่ กลุ่มเป้ าหมาย และการพั ฒนาศั กยภาพบุ คลากรให้ มี
ความพร้อมยังเป็นการสนับสนุนเป้าหมายของการยกระดับการทํางานของหลายส่วนงานให้เน้นการทํางาน
เชิงรุกมากยิ่งขึ้น เป็นศูนย์การเรียนรู้ และ เป็นหน่วยวิชาการ
2) โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรช่วยให้บุคลากรได้รับการพัฒนาตามหลักเกณฑ์
หรือมาตรฐานที่กําหนดเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายหลายฉบับ เช่น พนักงานเจ้าหน้าที่
ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546
3) มี ความเชื่ อมโยงหน่ วยงานระหว่ างส่ วนกลางและภู มิ ภาคในการสนั บสนุ น ให้
สํานักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ (สสว.) เป็นพี่เลี้ยงเชิงวิชาการและร่วมกําหนดหลักสูตรการฝึกอบรม
กั บส่ วนกลางเพื่ อนํ าไปสู่ การอบรมบุ คลากรในส่ วนภู มิ ภาค อาทิ การมี บุ คลากรที่ ได้ เข้ าร่ วมโครงการ
ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรสู่ความเป็นมืออาชีพที่จัดโดยหน่วยงานส่วนกลางระดับ
กระทรวงและกรม
ค. ผลลัพธ์การดําเนินงานตามนโยบายการขับเคลื่อนระดับพื้นที่/จังหวัด (Area-Based)
1. การบูรณาการการขับเคลื่อนเป็นทีม พม. ภายใต้แนวคิด “บ้านเดียวกัน” (One Home)
1.) เกิดการทํางานบูรณาการมากขึ้น ประสานการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างคุ้มค่า
และการประสานส่งต่ออย่างเป็นระบบ เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาสังคมในพื้นที่ร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพ
โดยสํานักงานส่งเสริม และสนับสนุนวิชาการ (สสว.) เป็นหน่วยส่งเสริมสนับสนุนวิชาการ ทําให้แต่ละจังหวัด
มีการจัดทําแผนปฏิบัติการรายจังหวัดและกลุ่มจังหวัด เพื่อใช้ในการบริหารและขับเคลื่อนในระดับจังหวัด
และระดับภาค ให้สอดคล้องกับแนวนโยบายการบริหารงานภาครัฐในประเด็นแผนเดียวกัน (One Plan)
ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และให้ส่วนกลางเป็นเจ้าภาพบูรณาการ โดยสอดคล้องกับแผนระดับชาติ
2) เกิดการมีส่วนร่วมจากองค์กรภาคีความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาสังคมร่วมกันกับ
องค์กรอื่นภายนอก พม. ในจังหวัด ทั้งหน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรธุรกิจเอกชน
และองค์กรภาคประชาชนเพิ่มมากขึ้น ทําให้เกิดพลังในการแก้ไขปัญหาสังคมในจังหวัดร่วมกันมากขึ้น
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2. การยกระดับเป็นเจ้าภาพด้านสังคม
1) สํ า นั ก งานพั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย์ และหน่ ว ยงานสั ง กั ด
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในระดับพื้นที่ ได้รับการยอมรับมากยิ่งขึ้นเนื่องจากมี
บทบาทการทํางานที่ชัดเจนและมีการขับเคลื่อนงานเป็นที่ประจักษ์และเป็นรูปธรรมจนเป็นที่ยอมรับของ
หน่วยงานอื่น ๆ ภายในจังหวัดเพิ่มมากขึ้น
2) เกิดความร่วมมือกับองค์กรภายนอกที่หลากหลายในการดําเนินงานด้านสังคม
อาทิ สถาบันการเงิน สถาบันการศึกษา NGOs เพื่อให้การทํางานร่วมกันมีความชัดเจนมากขึ้น และมีการทํา
MOU กับหน่วยงานต่างประเทศเพื่อแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และการตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์โดยการ
ทํางานร่วมมือกันกับประเทศต้นทางอย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น
3. การพัฒนาระบบข้อมูลด้านสังคม
1) การพั ฒ นาฐานข้ อมู ล ด้ า นสั ง คมที่ ถู ก ต้ อ งและเป็ น ปั จ จุ บัน เป็ น ประโยชน์ ใ น
การวางแผนและการดําเนินการแก้ไขปัญหา การพัฒนาการจัดบริการ/สวัสดิการให้แก่ประชาชน และ
การตัดสินใจเชิงนโยบาย
2) มี ก ารเชื่ อ มโยงข้ อ มู ล กั บ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อง และให้ สสว. เป็ น ศู น ย์ ก ลาง
ข้อมู ล ด้านสั งคมระดับกลุ่ ม จั งหวัด มี ข้ อมูล สถานการณ์ ทางสังคมที่ถูกต้อง เป็ นปัจจุบัน และเพื่อการ
ใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์สถานการณ์ การดําเนินการ และการตัดสินใจเชิงการบริหารและนโยบาย
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. การพัฒนาศักยภาพการประสานงานภาคี (ภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม)
1) เกิดต้นแบบอาสาสมัครการช่วยเหลือสังคม เพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้แก่
ประชาชนในการเข้ามามีส่วนร่วมช่วยเหลือสังคมมากยิ่งขึ้น
2) เกิดความร่วมมือในระดับพื้นที่ในการช่วยเหลือ คุ้มครอง และพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตกลุ่มเป้าหมายอย่างทั่งถึง และมีหน่วยงานที่เป็นกลไกขับเคลื่อนงานระดับพื้นที่ เช่น ศูนย์บริการ
คนพิการทั่ วไป ศูนย์พัฒนาคุ ณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพสําหรั บผู้ สูงอายุ (ศพอส.) และศู นย์ พัฒนา
ครอบครัวในชุมชม (ศพค.) สภาเด็กและเยาวชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรพัฒนาเอกชน
เป็นต้น ในการร่วมกันช่วยเหลือ คุ้มครอง และพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเป้าหมายได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึง
มากยิ่งขึ้น
5. การสนับสนุนให้อําเภอและองค์กรปกครองท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าภาพ
ในการพัฒนาสังคม
1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุน
ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ปัญหาสังคมทุกกลุ่มเป้าหมายในระดับพื้นที่
มากยิ่งขึ้น
2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) มีส่วนร่วมแก้ปัญหาสังคมทุกกลุ่มเป้าหมาย
ในพื้นที่ ได้แก่ เด็กและเยาวชน สตรีและครอบครัว คนไร้ที่พึ่งและขอทาน คนพิการ ผู้สูงอายุ รวมถึง
การพั ฒ นาที่ อ ยู่ อ าศั ย ผู้ มี ร ายได้ น้ อ ย การสนั บ สนุ น การจั ด สวั ส ดิ ก ารชุ ม ชน และการดํ า เนิ น งานของ
สภาองค์กรชุมชน
3) การถ่ายโอนภารกิจตามแผนปฏิ บัติการกําหนดขั้ นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ (1) อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ (2) การสงเคราะห์ในการจัดการ
งานศพผู้สูงอายุตามประเพณี และ (3) ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพสําหรับผู้สูงอายุ (ศพอส.)
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ถือเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมเป็นเจ้าภาพในการพัฒนาสังคม
และมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนของตนเอง
ผลการติดตามและประเมินผลแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 25452564) ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2555-2559)
การติดตามและประเมินผลแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2545-2564)
ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2555-2559) นี้ มีวัตถุประสงค์หลัก 2 ข้อ ได้แก่ (1) เพื่อติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงานด้านผู้สูงอายุตามดัชนีชี้วัดและเป้าหมายปี พ.ศ. 2559 ที่กําหนดไว้ในแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ
ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2545-2564) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2552 และ (2) เพื่อค้นหาปัญหาและ
อุปสรรคของการดําเนินงานด้านผู้สูงอายุในระหว่างปี พ.ศ. 2555-2559 โดยการศึกษาครั้งนี้ใช้วิธีวิจัย
แบบผสมผสานโดยดําเนินการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพคู่ขนานไปพร้อมกัน
ผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานด้านผู้สูงอายุตามดัชนีชี้วัดในแผนผู้สูงอายุ
แห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2545-2564) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2552 ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ 5
ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเตรียมความพร้อมของประชากรเพื่อวัยสูงอายุที่มีคุณภาพ (3 มาตรการ
7 ดัชนี) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุ (6 มาตรการ 15 ดัชนี) ยุทธศาสตร์ 3 ระบบ
คุ้มครองทางสังคมสําหรับผู้สูงอายุ (4 มาตรการ 22 ดัชนี) ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการเพื่อการ
พัฒนางานด้านผู้สูงอายุอย่างบูรณาการระดับชาติและการพัฒนาบุคลากรด้านผู้สูงอายุ (2 มาตรการ
8 ดัชนี) และยุทธศาสตร์ที่ 5 การประมวล พัฒนา และเผยแพร่องค์ความรู้ด้านผู้สูงอายุ และการติดตาม
ประเมินผลการดําเนินการตามแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ (3 มาตรการ 4 ดัชนี)
ภาพรวมการติดตามและประเมินผล พบว่า จากดัชนีชี้วัดทั้งหมด 56 ดัชนี มีเพียง
27 ดัชนีเท่านั้นที่ผ่านเกณฑ์เป้าหมายปี พ.ศ. 2559 ตามที่ระบุไว้ในแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2
(พ.ศ. 2545-2564) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2552 คิดเป็นร้อยละ 48.2 สําหรับดัชนีรวม 4 ดัชนี
มี 2 ดัชนีที่ผ่านการประเมิน คือ ดัชนีวัดความสุขของผู้สูงอายุ และดัชนีคุณภาพภาวะประชากรสูงอายุ
โดยในแต่ละยุทธศาสตร์มีประเด็นสําคัญสรุปได้ดังนี้
(๑) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเตรียมความพร้อมของประชากรเพื่อวัยสูงอายุที่มีคุณภาพ
(ดัชนีที่ 1-7)
เป็นยุทธศาสตร์ที่มีดัชนีผ่านการประเมินน้อยที่สุด โดยดัชนีทั้งหมด 7 ดัชนี
ผ่านการประเมินเพียง 2 ดัชนีเท่านั้น (คิดเป็นร้อยละ 28.6) แม้ว่าร้อยละของประชากรที่มีหลักประกัน
ยามชราภาพอย่างเป็นทางการจะเพิ่มสูง ขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับผลการประเมินระยะที่ 2 (พ.ศ. 25502554) แต่ดัชนีนี้ยังคงไม่ผ่านการประเมินในรอบนี้ อีกทั้งผลการประเมินยังมีค่าต่ํากว่าค่าเป้าหมาย
ที่กําหนดไว้ในปี พ.ศ. 2554 ด้วย มีเพียงหนึ่งในสามของประชากรอายุ 18-59 ปี ที่มีความรู้เรื่อง
กระบวนการชราและการเตรียมการเพื่อวัยสูงอายุซึ่งน้อยกว่าค่าเป้าหมายที่กําหนดไว้กว่าครึ่งหนึ่ง แม้ดัชนีชี้วัด
เรื่องการเตรียมการในด้านต่าง ๆ (เช่น รายได้ สุขภาพ ที่อยู่อาศัย) เพื่อการสูงอายุจะไม่ผ่านการประเมิน
ในครั้งนี้ แต่ในภาพรวมพบแนวโน้มที่ดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับผลการประเมิน ระยะที่ 2 (พ.ศ. 25502554) โดยร้อยละของประชากรอายุ 30-59 ปี ที่เตรียมการในด้านต่างๆ เพิ่มขึ้นในทุกด้านที่ประเมิน
นอกจากนี้ พบว่า ร้อยละที่ได้เตรียมการตั้งแต่ 5 ด้านขึ้นไป เพิ่มขึ้นเป็นเกือบร้อยละ 60 ในขณะที่
ประชากรอายุ 30-59 ปี ที่ไม่ได้เตรียมการด้านใดเลยมีสัดส่วนลดลงประมาณร้อยละ 60 ของประชากร
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อายุ 18-59 ปี มีทัศนคติในทางบวกต่อผู้สูงอายุ ซึ่งเพิ่มขึ้นจากการประเมินในระยะที่ 2 (พ.ศ. 25502554) เล็กน้อย แต่ก็ยังน้อยกว่าเป้าหมายที่กําหนดไว้ในการประเมินรอบนี้
(๒) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุ (ดัชนีที่ 8-22)
จากดัชนีทั้งหมด 15 ดัชนี มีดัชนีที่ผ่านการประเมิน 7 ดัชนี (คิดเป็นร้อยละ
46.7) ผลการประเมินชี้ให้เห็นว่า ผู้สูงอายุไทยที่มีศักยภาพ ได้รับการยกย่องและโอกาสให้มีการถ่ายทอด
ความรู้และเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ทางสังคม ผู้สูงอายุไทยมากกว่าร้อยละ 60 ได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
ผู้สูงอายุผ่านสื่อโทรทัศน์ ซึ่ง พบว่า ในช่วงปี พ.ศ. 2555-2559 จํานวนรายการโทรทัศน์เกี่ยวกับผู้สูงอายุ
ได้เพิ่มขึ้น จาก 5 รายการ เป็น 6 รายการ โดย 5 รายการเป็นรายการเดียวกับในช่วง 5 ปีก่อนหน้า และ
อีกหนึ่งรายการเป็นรายการใหม่ที่ออกอากาศในช่วงของการประเมินครั้งนี้ เกือบร้อยละ 90 ของหมู่บ้าน/ชุมชน
มีการรวมกลุ่มกันทํากิจกรรมเสริมรายได้และมีผู้สูงอายุเข้าร่วมประมาณสี่ในห้าของผู้สูงอายุรายงานว่า
พึงพอใจกับสถานะการเงินของตนเอง และร้อยละดังกล่าวเพิ่มสูงขึ้นจากการประเมิน ในระยะที่ 2
(พ.ศ. 2550-2554) เล็กน้อย อย่างไรก็ดีเป็นที่น่าสนใจว่ากว่า ครึ่งหนึ่งของผู้สูงอายุกลับรายงานว่า
ตนเองมีรายได้ไม่เพียงพอกับ การดํารงชีวิต ดัชนีภายใต้มาตรการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสุขภาพ
การป้องกัน และการดูแลตนเองเบื้องต้นการส่งเสริมการรวมกลุ่มและกิจกรรมผู้สูงอายุ และการส่งเสริม
และสนับสนุนให้ผู้สูงอายุมีที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและปลอดภัยไม่ผ่านการประเมิน
ทั้งหมด โดยร้อยละ 28 ของประชากรสูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ และมีเพียงร้อยละ 3.4
อาศัยอยู่ในบ้านที่มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและปลอดภัย แม้ว่าร้อยละของชมรมผู้สูงอายุที่จัดกิจกรรม
สม่ําเสมอจะเพิ่มสูงขึ้น เมื่อเทียบกับการประเมินในระยะที่ 2 (พ.ศ. 2550-2554) แต่ร้อยละของผู้สูงอายุ
ที่เข้าร่วมกิจกรรมอย่างสม่ําเสมอกลับลดลงเกือบครึ่งหนึ่ง โดยรวมการจัดสรรงบประมาณให้กับกิจกรรม
ด้านผู้สูงอายุหรือเพื่อผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังคงมีความผันผวน ไม่สอดคล้องไปกับ
แนวโน้มของจํานวนและสัดส่วนผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
(๓) ยุทธศาสตร์ที่ 3 ระบบคุ้มครองทางสังคมสําหรับผู้สูงอายุ (ดัชนีที่ 23-44)
จากดัชนีทั้งหมด 22 ดัชนี มีดัชนีที่ผ่านการประเมินเพียง 8 ดัชนี (คิดเป็นร้อยละ
36.4) แม้รูปแบบการอยู่อาศัยอื่นๆ เช่น อยู่คนเดียว หรืออยู่กับคู่สมรสเพียงลําพัง จะพบมากขึ้น
ในประชากรสูงอายุ แต่ร้อยละ 90 ของผู้สูงอายุไทย ยังคงอาศัยอยู่กับครอบครัว ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมาย
ของแผนที่ต้องการรักษาค่านิยมที่ให้ผู้สูงอายุอยู่ร่วมกับครอบครัว เช่นเดียวกับผลการประเมินในระยะที่ 2
(พ.ศ. 2550-2554) ดัชนีภายใต้มาตรการที่เกี่ยวข้องกับหลักประกันสุขภาพไม่ผ่านการประเมินทั้งหมด
มีเพียงหนึ่งในสามของผู้สูงอายุที่ออกจากบ้านไม่ได้ ได้รับการดูแลจากผู้ดูแลที่มีความรู้เบื้องต้นด้านการดูแล
เกือบร้อยละ 70 ของตําบลมีการพัฒนาบริการทางสุขภาพและสังคม และระบบการดูแลระยะยาวสําหรับ
ผู้สูงอายุในชุมชน ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่กําหนดไว้สําหรับการประเมินรอบนี้ สถานที่สาธารณะจํานวนมาก
ยังขาดอุปกรณ์อํานวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุ ในขณะเดียวกัน สถานที่สาธารณะที่เคยทําการสํารวจ และ
พบว่า มีอุปกรณ์ดังกล่าว แต่กลับไม่ได้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน โดยในปัจจุบันยังไม่มีการออกมาตรการเกื้อหนุน
ให้เอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดบริการด้านสุขภาพและสังคมให้แก่ผู้สูงอายุ อย่างไรก็ตาม
พบว่า มาตรฐานสถานบริบาลและบริการด้านสุขภาพและสังคมสําหรับผู้สูงอายุอยู่ระหว่างการจัดทํา
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ดัชนีรวมของยุทธศาสตร์
 อายุคาดเฉลี่ยที่ยังดูแลตนเองได้ (Active Life Expectancy: ALE) และอายุคาด
เฉลี่ยที่ยังดูแลตนเองได้ต่ออายุคาดเฉลี่ย (Active Life Expectancy/Life Expectancy: ALE/LE) ลดลง
เมื่อเทียบกับผลการประเมินในระยะที่ 2 (พ.ศ. 2550-2554)
 ระดับความสุขของผู้สูงอายุไทยมีค่าเพิ่มขึ้น ซึ่งสูงกว่าผลการประเมินในระยะที่ 2
(พ.ศ. 2550-2554)
 ดั ช นี คุ ณ ภาพภาวะประชากรสู ง อายุ ซึ่ ง เป็ น ดั ช นี ร วมที่ ส ร้ า งจากดั ช นี ภ ายใต้
ยุทธศาสตร์ต่าง ๆ 8 ดัชนี มีค่าเพิ่มสูงขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับผลการประเมินในระยะที่ 2 (พ.ศ. 2550-2554)
ข้อเสนอแนะ
ผลจากการติดตามและประเมินผลในครั้งนี้นําไปสู่ข้อเสนอแนะต่อการส่งเสริมและ
พัฒนาการดําเนินงานด้านผู้สูงอายุ ดังนี้
• ผลักดันให้เรื่องสังคมสูงอายุเป็นวาระแห่งชาติ: ประเด็นสังคมสูงอายุจึงควรได้รับ
การผลักดันให้เป็นวาระแห่งชาติ เพื่อให้ทุกภาค ส่งเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนนโยบายเพื่อส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ รวมถึงการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนทุกช่วงวัยมีการเตรียม
ความพร้ อ มสู่ ก ารเป็ น ผู้ สู ง อายุ ที่ มี คุ ณ ภาพในอนาคต อั น จะเป็ น การช่ ว ยส่ ง เสริ ม การขั บ เคลื่ อ น
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้
• ปรั บ ปรุ ง ดั ช นี ชี้ วั ด การบู ร ณาการงานด้ า นผู้ สู ง อายุ : ควรเพิ่ ม ดั ช นี ที่ ส ามารถ
ประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการดําเนินงานของคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติด้วย
• สร้ า งความรู้ ท างสุ ข ภาพและระบบการดู แ ลสุ ข ภาพอย่ า งเป็ น รู ป ธรรม:
ควรส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการสร้างระบบการดูแลระยะยาวสําหรับผู้สูงอายุที่อยู่ใน
ภาวะพึ่งพิ งและ/หรือต้องการการดูแลระยะยาวภายในชุมชน และให้ อยู่ภายใต้ กฎระเบียบและกลไก
การติดตามที่เป็นมาตรฐาน
เพิ่มโอกาสในการทํางานแก่ผู้สูงอายุ: เพื่อลดความเหลื่อมล้ําในสังคม และเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ อันเป็นหนึ่งในเป้าหมายสําคัญของยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี และแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 รัฐจึงควรเร่งดําเนินการสร้างมาตรการจูงใจให้ผู้ประกอบการ
เพิ่มการจ้างงานผู้สูงอายุ อีกทั้งควรปรับแก้กฎหมายการจ้างงานให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้น เพื่อเพิ่มโอกาส
ให้ผู้สูงอายุที่ต้องการทํางาน
• การเตรี ย มการด้ า นบุ ค ลากรเพื่ อ รองรั บ สั ง คมสู ง อายุ : รั ฐ ควรเร่ ง ผลั ก ดั น
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการจัดทําแผนหรือมาตรการเชิงกลยุทธ์ด้านบุคลากรอย่างเป็นรูปธรรม โดยแผน
หรือมาตรการนี้ นอกจากจะทําให้หน่วยงานทราบถึงอุปทานของบุคลากรที่มีอยู่ในปัจจุบัน ยังช่วยให้
สามารถบริหารการใช้บุคลากรให้สอดคล้องกับความต้องการการดูแลผู้สูงอายุได้ อีกทั้งช่วยในการวางแผน
ล่ ว งหน้ า ในการเพิ่ ม หรื อ ลดจํ า นวนบุ ค ลากรได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ สามารถรองรั บ กั บ เหตุ ก ารณ์ ที่
คาดการณ์ไว้ล่วงหน้าได้
• สร้างฐานข้อมูลผู้สูงอายุอย่างเป็นระบบและบูรณาการ: ควรจัดทําฐานข้อมูล
เพื่อรวบรวบข้อมูลและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ เพื่อประโยชน์ในการวางนโยบาย มาตรการ และ
แนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการทํางานด้านผู้สูงอายุต่อไปในอนาคต (วิทยาลัยประชากรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์, 2560, น. 4-7)
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โครงการการพัฒ นาระบบสวัส ดิก ารสังคมสํา หรับ ผู้สูงอายุเพื่ อลดความเหลื่อมล้ํา
ทางสังคม ระยะที่ 2 (ระพีพรรณ คําหอม, เล็ก สมบัติ และคณะ, 2559-2561) เป็นการดําเนินการ
ต่อเนื่องจากชุดโครงการการสร้างระบบสวัสดิการสังคมสําหรับผู้สูงอายุเพื่อลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม
ระยะที่ 1 มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ความเหลื่อมล้ําทางสังคมที่เกิดขึ้นในพื้นที่ขยายผลและนําเสนอ
เครื่องมือการประเมินความเหลื่อมล้ําของระบบสวัสดิการผู้สูงอายุ จัดทําฐานข้อมูลการจัดสวัสดิการสังคม
สําหรับผู้สูงอายุเพื่อลดความเหลื่อมล้ําทางสังคมที่เชื่อมโยงมาจากระยะที่ 1 เพื่อสังเคราะห์แบบจําลอง
ระบบสวั ส ดิ ก ารสั ง คมสํ า หรั บ ผู้ สู ง อายุ เ พื่ อ ลดความเหลื่ อ มล้ํ า ทางสั ง คมที่ เ กิ ด ขึ้ น ในโครงการย่ อ ย
ทั้ง 4 โครงการ และเพื่อสร้างข้อเสนอเชิงนโยบายระดับชาติ ไปสู่การขับเคลื่อนในระดับพื้นที่เพื่อการ
จัดสวัสดิการสังคมสําหรับผู้สูงอายุเพื่อลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม ระเบียบวิธีการศึกษา เป็นการศึกษาวิจัย
และพั ฒ นา (R&D) ที่ ใ ช้ ก ารวิ จั ย เชิ ง ปริ ม าณ (R2) และการวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ (D2) การถอดบทเรี ย น
การถอดบทเรียนโครงการย่อยที่ 1-4 การติดตามผลการดําเนินงาน การร่วมจัดเวทีการคืนข้อมูลกับชุด
โครงการย่อยและการจัดเวทีสาธารณะเพื่อนําเสนอข้อค้นพบผลที่เกิดขึ้นจากการศึกษาและการขับเคลื่อน
นโยบายจากแบบจําลองที่เกิดขึ้นในปีที่ 2 พื้นที่การศึกษา ประกอบด้วย 1) การพัฒนาระบบสวัสดิการ
สังคมสําหรับผู้สูงอายุด้อยโอกาสเพื่อลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม ระยะที่ 2 (ผศ.ดร.วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย
และคณะ) ตํ า บลต้ น แบบ คื อ เทศบาลตํ า บลสู ง เนิ น ตํ า บลขยายผลคื อ เทศบาลตํ า บลมะเกลื อ เก่ า
อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 2) การพัฒนาระบบสวัสดิการครอบครัวที่มีผู้สูงอายุเพื่อลดความเหลื่อมล้ํา
ทางสังคม ระยะที่ 2 (รศ.ดร.อําไพรัตน์ อักษรพรหม และคณะ) ตําบลต้นแบบคือ เทศบาลตําบลขุนทะเล
ตําบลขยายผล คือ เทศบาลตําบลลานสกา อําเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช 3) การพัฒนาระบบ
สวัส ดิ ก ารสังคมสํ า หรั บผู้ สูงอายุ ที่เป็น แรงงานนอกระบบเพื่อลดความเหลื่ อมล้ํ าทางสั งคม ระยะที่ 2
(ผศ.ดร.ภุชงค์ เสนานุช และคณะ) ตําบลต้นแบบ คือ เทศบาลตําบลปู่เจ้าสมิงพราย ตําบลขยายผล คือ
เทศบาลตําบลบางเมือง อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ และ 4) การสร้างระบบสวัสดิการแรงงาน
ผู้สูงอายุนอกระบบในเขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่อลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม ระยะที่ 2 (ผศ.ดร.สมศักดิ์
อมรสิ ริ พ งศ์ และคณะ) ตํา บลทดลอง คือ เทศบาลตํ า บลป่า ไร่ อํา เภออรั ญ ประเทศ จัง หวั ด สระแก้ ว
ผลการสังเคราะห์ มีประเด็นดังต่อไปนี้
1. แนวคิดการจัดสวัสดิการสังคมทั้ง 5 แบบจําลองเน้นที่ผู้สูงอายุ – ครอบครัว - อาสาสมัคร
สาธารณสุ ข ประจํ า หมู่ บ้ า น (อสม.)/ อาสาสมั ค รพั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย์ (อพม.)
องค์กรชุมชน – องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) - รัฐบาล
2. ส่วนทุกแบบจําลองให้ความสําคัญกับหลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่จะต้อง
เข้ามามีบทบาทหน้าที่รับผิดชอบต่อการเป็นสังคมผู้สูงอายุ 2) หลักเศรษฐกิจพอเพียง ผู้สูงอายุไม่ได้
เรียกร้องและคาดหวังบริการสวัสดิการสังคมของรัฐ การใช้ชีวิตอย่างพอเพียง 3) หลักการศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์ ครอบครัว ชุมชน และ อปท. ตระหนักและให้คุณค่าความเป็นผู้สูงอายุ โครงการ/กิจกรรม
ของทุก อปท. จะมีการสนับสนุนงานผู้สูงอายุ
3. แบบจําลองทั้ง 5 แบบจําลองมีความสอดคล้องในประเด็นที่ต้องอาศัยความร่วมมือ
จากหลายฝ่ายในการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ ปัจจุบัน อปท. เป็นกลไกหลักที่รับผิดชอบดูแลผู้สูงอายุ
ในพื้นที่แทนสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด จังหวัดจะมีการส่งงบประมาณบางส่วน
ที่มาจากกรมกิจการผู้สูงอายุลงมาให้ อปท. ดําเนินการ ปัจจุบันกระทรวงสาธารณสุข - กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงศึกษาธิการ - กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีการบูรณาการเชื่อมโยง
การทํางานผ่านนโยบาย One Home ในระดับจังหวัด
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4. กลไกการบริหารจัดการ/ การดําเนินงานการจัดสวัสดิการสังคมสําหรับผู้สูงอายุ เพื่อลด
ความเหลื่อมล้ํ าทางสังคม พบว่ า การมีเจ้าภาพหลักทําหน้าที่รับผิดชอบงานและมี ภาคี ภาคส่วนต่ าง ๆ
มาร่วมทําโครงการ กลไกสําคัญคือ กลไกการกระจายอํานาจสู่ท้องถิ่นมีส่วนสนับสนุนลดช่องว่างการเข้าถึง
บริการของรัฐลง การขับเคลื่อนการทํางานผ่านนโยบาย/มาตรการ/แนวทาง กลไกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นกลไกการดําเนินงานด้านผู้สูงอายุผ่านการออกเทศบัญญัติและการบรรจุโครงการในแผน 3 ปี แต่ยังขาด
การใช้ระบบฐานข้อมูลผู้สูงอายุเชิงวิเคราะห์ การหาช่องว่างของระบบบริการสวัสดิการสังคม ที่เหมาะสม
กับความต้องการของผู้สูงอายุ กิจกรรมการจัดสวัสดิการสังคมของแต่ละแบบจําลองขึ้นกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น บริบททางสังคมของแต่ละพื้นที่เป็นตัวกําหนด ได้แก่ ระบบภูมิปัญญาท้องถิ่น ระบบเศรษฐกิจ
ชุมชน ระบบการจัดการสิ่ งแวดล้อมและการจัดการขยะ ระบบการจั ดการสังคม ระบบสุข ภาพชุมชน
ระบบอาสาสมัครในชุมชน และระบบส่งเสริมการเรียนรู้
5. การจั ด สวั ส ดิ ก ารสั ง คมสํ า หรั บ ผู้ สู ง อายุ เ พื่ อ ลดความเหลื่ อ มล้ํ า ทางสั ง คม พบว่ า
มิติเศรษฐกิจ ด้านรายได้มีความเหลื่อมล้ํามากที่สุด ผู้สูงอายุมีรายได้ต่ํากว่าเส้นความยากจน สวัสดิการ
เบี้ ย ยั ง ชี พ ไม่ เ พี ย งพอสํ า หรั บ ผู้ สู ง อายุ ด้ อ ยโอกาส มิ ติ ส วั ส ดิ ก าร พบว่ า บริ ก ารสวั ส ดิ ก ารสั ง คมที่ พ บ
ความเหลื่อมล้ํามากที่สุด คือ บริการที่อยู่อาศัย ผู้สูงอายุด้อยโอกาสต้องการบริการมาก แต่รัฐตอบสนอง
ความต้องการจําเป็นได้น้อย มิติศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ พบว่า พบความเหลื่อมล้ําน้อยที่สุด เนื่องจาก
ครอบครัว ชุมชน รพ.สต. อาสาสมัครในชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลผู้สูงอายุร่วมกัน การจัดสวัสดิการสังคม
สําหรับผู้สูงอายุเพื่อลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม ควรเกิดจากฐานรากมีความน่าสนใจที่ใช้การมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วนเป็นการทํางานผ่านเวทีประชาคม ทั้ง 5 แบบจําลองจะมีความยืดหยุ่น การส่งเสริมอาชีพ
เพื่อให้ผู้สูงอายุมีรายได้จะทําให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
โครงการสวัสดิการแห่งรัฐเป็นการ
จัดสวัสดิการแบบเติมเต็มให้กับผู้สูงอายุยากจน โดยรัฐเพิ่มให้กับผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยกว่า 30,000 บาท
ต่อปี ได้รับเงินสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มอีกคนละ 50 บาทต่อเดือน หากผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
มี รายได้ เกิน 30,000 บาทแต่ ไ ม่เกิ น 100,000 บาทต่ อปี ผู้ สู งอายุ จะได้ รั บ เงินเพิ่ม จากโครงการ
สวัสดิการแห่งรัฐอีก 100 บาทต่อเดือน แต่มีผู้สูงอายุที่เข้าหลักเกณฑ์ดังกล่าวจํานวนน้อย ส่วนใหญ่
ไม่ทราบข้อมูล
6. บริบททางสังคม (Social Context) พบว่า พื้นที่ที่มีบริบทแตกต่างจาก 4 พื้นที่ คือ
พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ สระแก้ว แบบจําลองที่ 5 ELDERFARE Model พบความเหลื่อมล้ําที่เกิดขึ้น
ชัดเจน จากนโยบายของรัฐที่เน้นการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่อส่งเสริมการลงทุนเพิ่มขึ้นและโครงสร้าง
ทางสังคมที่ไม่เป็นธรรม พื้นที่ถูกคนภายนอกเข้ามาใช้ประโยชน์แต่ผู้สูงอายุและคนในพื้นที่ไม่ได้รับรู้ข้อมูล
ที่ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนทั้งจังหวัดสระแก้ว และพื้นที่ของสมุทรปราการผู้สูงอายุที่เป็น
แรงงานนอกระบบยังได้รับการดูแลจาก อปท. ชุมชน สวัสดิการท้องถิ่นเป็นสวัสดิการทางเลือกที่รองรับ
การดูแลผู้สูงอายุผ่านโครงการ/ กิจกรรมต่าง ๆ ที่ขึ้นกับบริบทพื้นที่ รวมทั้งการไปเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุ
ด้อยโอกาสและครอบครัวที่มีผู้สูงอายุที่บ้าน ซึ่งเป็นการลดความเหลื่อมล้ําบริการของรัฐกับกลุ่มผู้สูงอายุ
ติดบ้านและกลุ่มผู้สงู อายุติดเตียง
7. ปัจจัยนําเข้า (Input) พบว่า นโยบายของรัฐ “ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” เพื่อขับเคลื่อนตาม
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี มีแบบจําลองเกาะคาโมเดลได้นําไปใช้ในพื้นที่ แต่ปรับให้ตรงกับบริบททาง
สั ง คมของคนเกาะคา อปท. ทํ า หน้ า ที่ ดู แ ลผู้ สู ง อายุ ย ากจนในพื้ น ที่ การจ่ า ยเงิ น เบี้ ย ยั ง ชี พ ผู้ สู ง อายุ
เป็นเครื่องมือที่ทําให้ท้องถิ่นได้เข้าถึงตัวผู้สูงอายุ เนื่องจากผู้สูงอายุ ครอบครัวที่มีผู้สูงอายุจะนําผู้สูงอายุ
มารับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ อปท. ก็จะมีกิจกรรมตรวจสุขภาพ กิจกรรมให้ความรู้กับผู้สูงอายุและครอบครัว
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ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ยังต้ องการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเป็นเงินสด เพื่อใช้ ในการจับจ่ายซื้อของกินโดยเฉพาะ
ข้าวสาร อาหารกระป๋อง เป็นต้น ผู้สูงอายุส่วนหนึ่งไม่ได้ใช้บริการระบบธนาคาร เนื่องจากไม่สะดวกในการ
เดินทางต้องมีลูกหลานมาพา พบในพื้นที่ของเทศบาลตําบลป่าไร่ อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว และ
เทศบาลตําบลมะเกลือเก่า อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
8. ผลลัพธ์ (Outcome) ในระยะที่ 2 ได้แก่ 1) แบบประเมินความเหลื่อมล้ําทางสังคม
การจั ด สวั ส ดิ ก ารสั ง คมสํ า หรั บ ผู้ สู ง อายุ 5 เรื่ อ ง 2) ระบบฐานข้ อ มู ล ครอบครั ว ที่ มี ผู้ สู ง อายุ เพื่ อ ลด
ความเหลื่อมล้ําเทศบาลตําบลขุนทะเล จังหวัดนครศรีธรรมราช และ เทศบาลตําบลศาลา จังหวัดลําปาง
3) การจ้ า งงานผู้ สู ง อายุ จ ากเทศบาลตํ า บลปู่ เ จ้ า สมิ ง พรายมาสู่ เ ทศบาลตํ า บลบางเมื อ ง อํ า เภอเมื อ ง
จังหวัดสมุทรปราการ และ 4) เกิดระบบการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนมาจากคนในชุมชน พบใน พื้นที่เทศบาล
ตําบลมะเกลือเก่า อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา เทศบาลตําบลศาลา อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง
เทศบาลตําบลบางเมือง อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
9. ปัจจัยที่เอื้อต่อความสําเร็จของการจัดสวัสดิการสังคมเพื่อลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม
ที่สําคัญ คือ การมีส่วนร่วมรับผิดชอบด้านผู้สูงอายุร่วมกัน ประกอบด้วย (1) ผู้นําในระดับท้องถิ่น
(2) เจ้าหน้าที่ในท้องถิ่น (3) หุ้นส่วนทางสังคมในพื้นที่ (4) ชมรมผู้สูงอายุ (5) อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมู่บ้าน /อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ข้อเสนอเชิงนโยบาย
1. นโยบายการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุเพื่อลดความเหลื่อมล้ํา
นโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า รัฐควรทบทวนนโยบายหลักประกันสุขภาพ
ถ้วนหน้า ควรลดความเหลื่อมล้ําค่าใช้จ่ายระบบสุขภาพที่มีความแตกต่างกันมากระหว่างสิทธิหลักประกัน
สุขภาพทั้ง 3 ระบบให้เป็นระบบเดียวกัน การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายค่ารักษาพยาบาลที่ครอบคลุมกับกลุ่ม
ผู้ สู ง อายุ โ รคเรื้ อ รั ง ที่ ติ ด บ้ า น กลุ่ ม ผู้ สู ง อายุ ติ ด เตี ย งที่ มี ค่ า ใช้ จ่ า ยสู ง แต่ ผู้ สู ง อายุ ที่ ย ากจนไม่ ส ามารถ
ไปใช้ บ ริ ก าร เช่ น การล้ า งไต บริ ก ารยื ม อุ ป กรณ์ กายอุ ป กรณ์ ที่ จํ า เป็ น เพื่ อ การยั ง ชี พ โดยการให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาสมทบค่าใช้จ่ายบางส่วนที่เกิดขึ้นจริงกับผู้สงู อายุ
นโยบายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรายเดือนกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รัฐควรทบทวนอัตรา
การจ่า ยเงิ น เบี้ ยยัง ชี พ ให้ส อดคล้ องกับ ค่ า ครองชีพ ควรกําหนดเงื่ อนไขระยะเวลาการรั บเบี้ ยยังชี พ
ผู้สูงอายุ เช่น หากผู้สูงอายุมีรายได้เกินเส้นความยากจน 3,000 บาทต่อเดือน ควรยุติ แต่ควรเพิ่มเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุด้อยโอกาสเพื่อให้สามารถใช้ชีวิตได้ในระดับหนึ่ง ควรมีทางเลือกให้ผู้สูงอายุบางส่วนสามารถคืน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและมีมาตรการจูงใจ เช่น บริการตรวจสุขภาพประจําปีในบางโรคสําหรับผู้สูงอายุ และ
การใช้ฐานข้อมูล Big Data การขึ้นทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเชื่อมโยงกับสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
เพื่อนําไปสู่ระบบการคุ้มครองทางสังคมกับผู้สูงอายุด้อยโอกาสโดยเฉพาะการส่งเสริมอาชีพ และรายได้
ในระยะยาว เพื่อให้กลุ่มผู้สูงอายุมีศักยภาพในการเลี้ยงตนเองเพิ่มขึ้น
นโยบายการจัดสิ่งแวดล้อมที่เป็นมิตรหรือสร้างอารยะสถาปัตย์หรือเมืองที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมสร้างเมืองใจดีเพื่อเตรียมรองรับสังคมผู้สูงอายุ ควรเปิดโอกาสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สามารถจัดสิ่งแวดล้อมที่เป็นมิตรโดยพิจารณาตามความเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ภายใต้ระเบียบปฏิบัติ
ของการจัดสวัสดิการตามแนวคิดการช่ วยเหลือทางสังคมและแนวคิดการสนับสนุนหุ้นส่วนทางสังคม
เพื่อให้เกิดการจัดสิ่งแวดล้อมที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุที่หลากหลายและทั่วถึงได้มากขึ้น (ระพีพรรณ คําหอม
และคณะ, วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย และคณะ, 2016)
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การบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ ควรทบทวน
ระเบียบ กฎหมายและมาตรการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสวัสดิการสังคมควรครอบคลุมทั้งผู้สูงอายุ
ทุ ก ช่ ว งวั ย ได้ แ ก่ ระเบี ย บ กฎหมายและมาตรการต่ า ง ๆ ต้ อ งทั น สมั ย หากเป็ น ไปได้ ค วรมี ร ะเบี ย บ
กฎหมายและมาตรการต่าง ๆ สําหรับผู้สูงอายุในระดับท้องถิ่นที่เอื้อต่อการดูแลผู้สูงอายุ
นโยบายการช่วยเหลือทางสังคม ควรจัดสวัสดิการสําหรับผู้สูงอายุให้มีความ
หลากหลาย เท่าเทียมสอดคล้องกับบริบททางสังคมของพื้นที่ การมีเจ้าภาพรับผิดชอบร่วมกันหลายฝ่าย
ลดการจัดรูปแบบเดียวปูพรมทั่วประเทศแต่ไม่มีคุณภาพ ควรส่งเสริมให้องค์กรผู้สูงอายุ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีบทบาทร่วมในการจัดบริการสวัสดิการสังคมที่ตรงกับปัญหาและความต้องการในทุกมิติ
เช่น บ้านกลาง ธนาคารความดี เป็นต้น การบริการควรมีทั้งเชิงรับและเชิงรุก การช่วยเหลือทั้งระยะสั้น
และระยะยาว และควรสร้างระบบฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ในแง่ของการตัดสินใจที่
หน่วยงานต่าง ๆ สามารถดึงข้อมูลมาใช้ได้ตามความต้องการเพื่อให้ผู้สูงอายุด้อยโอกาสได้รับสวัสดิการ
อย่างถูกต้อง ลดปัญหาการได้รับสวัสดิการที่ไม่จําเป็นหรือไม่ได้รับสวัสดิการที่จําเป็ นต้องได้รับข้อมูล
สามารถเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานเพื่อประสานการทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นโยบายการสนับสนุนหุ้นส่วนทางสังคม : เพิ่มพื้นที่ภาคส่วนต่าง ๆ มาร่วมจัด
สวัสดิการสังคม ภาครัฐควรลดบทบาทการทํางานเชิงอํานาจ กระจายให้หุ้นส่วนทางสังคมมาร่วม
รับผิดชอบการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น ให้สามารถบริหารตนเองได้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
เพื่อลดความเหลื่อมล้ําทางสังคมในระยะยาวที่จะเกิดขึ้น เช่น กองทุน ชมรม องค์กร เป็นต้น ด้วยการจัดให้
มีหน่วยงาน กลุ่มบุคลากรหรือบุคลากรระดับพื้นที่ที่รับผิดชอบโดยตรงเพื่อเป็นตัวกลางหรือจุดเชื่อมต่อ
ที่ทําหน้าที่ช่วยค้นหาหรือแก้ไขปัญหาอุปสรรคของการดําเนินงานที่พบ ช่วยประสานความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานต่าง ๆ ที่ช่วยให้เกิดบริการด้านสวัสดิการสังคมที่ดีและมีประสิทธิภาพ บรรลุผล และควรบูรณาการ
และต่ อยอดการทํ างานร่วมกั นในพื้ นที่ช่วยเหลือผู้สูงอายุใ ห้ได้ รับโอกาส เข้าถึง และสร้างความมั่ นคง
ในชีวิตด้านเศรษฐกิจ สังคมและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์มากขึ้นกว่าเดิม ซึ่งจะช่วยให้ผู้สูงอายุด้อยโอกาส
มีรายได้เลี้ยงชีวิต มีการออม มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีและใช้ศักยภาพของตนเองในการมาช่วยเหลือ
และพัฒนาชุมชนและสังคมได้อย่างเต็มที่
นโยบายการจ้างงานผู้สูงอายุ ควรมีกฎหมาย มาตรการ หรือนโยบายที่ส่งเสริม
การขยายอายุการทํางานจาก 60 ปี เป็น 65 ปี โดยอาจพิจารณาปรับเกณฑ์อายุการเกษียณอายุราชการ
หรือขอความร่วมมือในภาคเอกชนขยายอายุเกษียณอายุงานเพิ่มขึ้น รวมถึงการส่งเสริมให้มีการจ้างงาน
ผู้สูงอายุดังที่กล่าวมาแล้ว เพื่อทําให้ผู้สูงอายุกลุ่มนี้มีรายได้ และลดการใช้สวัสดิการจากภาครัฐ
2. การเพิ่ ม สวั ส ดิก ารสั ง คมในแต่ ล ะมิติเ พื่ อ ลดความเหลื่อมล้ํ า ทางสัง คม การลด
ความเหลื่อมล้ําทางสังคมใน 3 มิติหลัก ได้แก่
(1) มิติเศรษฐกิจ (เพิ่ม/ ส่งเสริม/ สนับสนุนการมีงานทํา การมีรายได้ การออมของ
ผู้สูงอายุและครอบครัวผ่านระบบสวัสดิการของรัฐและสวัสดิการทางเลือกแบบสมัครใจ)
(2) มิติสวัสดิการ (สนับสนุน/ ส่งเสริมการเข้าถึง/ ได้รับสิทธิ การเข้าถึง/ ได้รับ
สวัสดิการ การได้รับบริการสวัสดิการสังคมผ่านกลไกเชิงพื้นที่ เช่น คณะกรรมการหมู่บ้าน คณะกรรมการ
ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.) ชมรมผู้สูงอายุ คณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัด
(กสจ.) และคณะกรรมการผู้สูงอายุระดับจังหวัด
(3) มิติศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ (ส่งเสริม/ สนับสนุนการยอมรับ ลดการกีดกัน
ลดการเลือกปฏิบัติจากการเข้าถึง/ ได้รับและใช้ประโยชน์จากบริการสวัสดิการสังคมสําหรับผู้สูงอายุ
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ด้อยโอกาส) ผ่านระบบสวัสดิการของรัฐและสวัสดิการทางเลือกแบบสมัครใจ) ควรเพิ่มโอกาสให้ผู้สูงอายุ
ด้อยโอกาสเข้าใจและเข้าถึง/ได้รับสิทธิสวัสดิการสังคมอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม หนุนให้เพิ่มพื้นที่
ของสวัสดิการท้องถิ่นและสวัสดิการพื้นถิ่นเข้มแข็งเพิ่มมากขึ้น โดยมีสวัสดิการของภาคเอกชนหรือภาคส่วน
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องช่วยเติมเต็ม
กระบวนการ กลไกการบริหารจัดการระบบสวัสดิการต่าง ๆ เน้นการมีส่วนร่วมของ
ผู้ สู ง อายุ ครอบครั ว ชุ ม ชน องค์ ก รผู้ สู ง อายุ ที่ ส อดคล้ อ งกั บ บริ บ ทพื้ น ที่ รองรั บ สั ง คม วั ฒ นธรรม
ความเชื่อและความแตกต่างระหว่างบุคคลในชุมชนบนการสร้างสายใยเอื้ออาทรระหว่างผู้สูงอายุ
กับคนรุ่นวัยต่าง ๆ โดยมีชุมชนเป็นฐานการพัฒนา ขณะที่มีการวางเงื่อนไขของการขับเคลื่อนการจัดสวัสดิการ
สําหรับผู้สูงอายุที่จะทําให้ทั้งผู้สูงอายุทั่วไปและผู้สูงอายุด้อยโอกาสได้รับประโยชน์โดยผู้สูงอายุทั้ง 2 กลุ่ม
ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ทําให้ผู้สูงอายุอยู่ในกลุ่มติดสังคมและพึ่งพาตนเองได้ให้มากที่สุด โดยลดปริมาณ
ผู้ สู ง อายุ ก ลุ่ ม ติ ด บ้ า นและติ ด เตี ย งให้ ม ากที่ สุ ด เช่ น เดี ย วกั น ควรสร้ า งความตระหนั ก ต่ อ สาธารณะ
ในการเป็นสังคมผู้สูงอายุที่จะส่งผลกระทบต่อการพัฒนาสังคมไทยในระยะยาวอย่างต่อเนื่อง ควรมี
การเตรียมตัวเข้าสู่วัยสูงอายุตั้งแต่วัยทํางานอย่างจริงจังและชัดเจน ควรส่งเสริมให้วัยทํางานมีการออม
ระยะยาวแบบบังคับสําหรับทุกคนเพื่อการใช้ชีวิตในวัยสูงอายุแบบพึ่งพาตนเอง โดยมีจํานวนการออม
ที่เพียงพอจากการคาดการณ์ค่าครองชีพที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
3. ระบบสวัสดิการสังคมสําหรับแรงงานนอกระบบทีเ่ ป็นผูส้ ูงอายุ
1) ทิศทางการจัดสวัสดิการกระแสหลักและกระแสทางเลือก ต้องดึงทุกภาคส่วน
มาร่วมรับทราบปัญหาในชุมชนภายใต้ข้อมูลชุดเดียวกัน เพื่อร่วมกันหาแนวทางการแก้ไขปัญหาผู้สูงอายุ
ในชุมชน เช่น การส่งเสริมการรวมกลุ่มประกอบอาชีพและหาตลาดเพื่อสร้างรายได้ การสร้างระบบ
การดูแลผู้สูงอายุในชุมชนเน้นการป้องกันควบคู่ไปกับการรักษาพยาบาล การส่งเสริมให้เกิดระบบการออม
การสร้างสภาพแวดล้อมในชุมชนให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุ เป็นต้น
2) ควรเตรียมคนรุ่นใหม่ให้มีการออมระยะยาวอย่างต่อเนื่องเพื่อลดความเหลื่อมล้ํา
ที่จะเกิดขึ้นกับ ผู้สูงอายุในอนาคต เพื่อเป็นการสร้างหลักประกันทางรายได้ให้กับผู้สูงอายุในอนาคต
รวมทั้งจะต้ องพิ จารณาการเพิ่ มการเก็บภาษีไม่ว่าจะเป็นภาษีใ นส่วนกลางหรือส่วนท้องถิ่นเพื่อนํ ามา
สนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคมกับผู้สูงอายุให้เพียงพอในอนาคต
3) หน่ ว ยงานระดั บ จั ง หวั ด ต้ อ งมี บ ทบาทสํ า คั ญ ในการบู ร ณาการการทํ า งาน
ร่วมกันตั้งแต่การประสานงานนโยบายจากส่วนกลาง และหนุนเสริมการทํางานในระดับพื้นที่ ทั้งในแง่
ฐานข้อมูลด้านผู้สูงอายุที่ควรเชื่อมโยงกัน กฎหมายที่เอื้อต่อการทํางาน นโยบายและแผนงานที่สอดรับกัน
ตลอดจนงบประมาณและทรั พ ยากรที่ จั ด สรรให้ แ ก่ พื้ น ที่ อ ย่ า งเหมาะสม โดยเฉพาะการค้ น หาและ
ให้ ก ารช่ ว ยเหลื อ กลุ่ ม ของผู้ สู ง อายุ ที่ เ ข้ า ไม่ ถึ ง สวั ส ดิ ก ารของรั ฐ นอกจากนั้ น แล้ ว ควรต้ อ งบู ร ณาการ
หน่วยงานระดับจังหวัดที่ดําเนินงานในลักษณะของการส่งเสริมอาชีพเพื่อลดความซ้ําซ้อนในการทํางาน
และสร้างความเบื่อหน่ายและเสียเวลาให้กับคนในพื้นที่
4) สถาบัน การศึ ก ษาในพื้น ที่ค วรอยู่ใ นฐานะเป็น หน่ ว ยงานส่ง เสริ มสนั บ สนุ น
ด้านวิชาการให้แก่ภาคส่วนต่าง ๆ ในพื้นที่เพื่อการจัดสวัสดิการสังคมสําหรับผู้สูงอายุที่เป็นแรงงาน
นอกระบบ เพื่อนําความรู้ทางวิชาการ การวิจัย หรือเทคโนโลยีต่าง ๆ มาใช้ประโยชน์ในการสนับสนุนและ
แก้ไขปัญหา
5) ภาคเอกชนควรเข้ามามีบทบาทในการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ หรือการจ้างงาน
แก่ผู้สูงอายุในพื้นที่เป็นพิเศษ โดยพิจารณาตามความเหมาะสม
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6) หน่วยงานของกรมกิจการผู้สูงอายุควรใช้ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคม
ผู้สูงอายุที่กระจายตัวอยู่ใน 12 แห่งทั่วประเทศ 0เป็น “ศูนย์นวัตกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ผู้สูงอายุ”
และสร้ า งความตระหนั ก ในเรื่ อ งการออมการลงทุ น ให้ กั บ เด็ ก ตั้ ง แต่ วั ย เรี ย น จนถึ ง วั ย ทํ า งานตอนต้ น
เพื่อเตรียมพร้อมกับการวางแผนทางการเงินในวัยเกษียณ
7) ควรมีการศึกษานวัตกรรมทางสังคมผู้สูงอายุที่อยู่กับปราชญ์ผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุ
พฤฒิพ ลั ง เพื่ อนํา ไปสู่ก ารพั ฒ นาระบบบริก ารสวั ส ดิ ก ารสังคมที่เ หมาะสมกั บ บริ บ ททางสัง คมและ
แบบจําลองสวัสดิการสังคมที่มีความแตกต่างกัน เพื่อนําไปสู่ระบบการดูแลซึ่งกันและกันภายในชุมชน
ท้องถิ่นและนําไปสู่เป้าหมายการลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม
2.9 กรอบแนวคิดการศึกษา
การประเมินและติดตามผลแผนปฏิบัติราชการแล

การประเมินบริบททางสังคม (CONTEXT Evaluation: C )
 ความสอดคล้องกับแผนผู้สูงอายุแห่งชาติฉบับที่ 2
 วัตถุประสงค์ เป้าหมายของแผนฯ
 กรอบระยะเวลาการดําเนินงานเหมาะสม
 การประสานความร่วมมือ
 การหนุนเสริมการทํางานไปในทิศทางเดียวกัน
การประเมินปัจจัยนําเข้า (INPUT Evaluation : I )
 การบริหารจัดการ (จํานวนบุคลากร งบประมาณ
ดําเนินงานของแผนฯ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ )
 การถ่ายทอดนโยบายไปสู่การปฏิบัติ
 มีระบบการบริหารแผนงาน/โครงการเหมาะสม
เพียงพอ
 กรอบระยะเวลาการดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย
กําหนด
การประเมินกระบวนการ (PROCESS Evaluation : P )
 ความสอดคล้องของแผนฯ กับนโยบายกรมฯ
 การดําเนินงานเป็นไปตามแผนฯที่กําหนด
 การนิเทศ กํากับ ติดตาม การรายงานในแต่ละไตรมาส
 การวิเคราะห์ผลเพื่อปรับปรุงการดําเนินงาน
การประเมินผลผลิต (PRODUCT Evaluation : P )
 ผลผลิต
 ความพึงพอใจ
 การบรรลุผลสําเร็จ (การมีส่วนร่วมของเครือข่าย
การเข้าถึงสิทธิ)
 ความพึงพอใจ
 การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย
 ผลลัพธ์เกินความคาดหมาย
 ความคุ้มค่า
 ความตระหนักในการดูแลผู้สูงอายุ

การประเมินและติดตามผล
แผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้
จ่ายงบประมาณ
การบรรลุเป้าหมาย
1. ผู้สูงอายุเข้าถึงสิทธิ และสวัสดิการ
2. ประชากรทุกช่วงวัยมีความมั่นคง
ในชีวิต
3. ผู้สูงอายุได้รับความคุ้มครอง และ
ส่งเสริมการใช้ศักยภาพทางสังคม
4. ผู้สูงอายุเข้าถึงหลักประกัน
ทางสังคม
แผนบูรณาการสร้างความเสมอภาค
เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561
การบรรลุเป้าหมาย
1. ผู้สูงอายุมีความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจและสังคม
2. ผู้สูงอายุมีสุขภาวะที่ดี
3. สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อ
การดํารงชีวิตของคนทุกกลุ่ม
เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ
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บทที่ 3
ผลการศึกษาการประเมินและติดตามผลแผนปฏิบัตริ าชการและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
การศึกษากลุ่มผู้ใช้บริการโครงการประเมินและติดตามผลการดําเนินงานของกรมกิจการ
ผู้สูงอายุ (ผส.) ตามแผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และแผนบูรณาการสร้างความเสมอภาค
เพื่ อรองรั บสั งคมผู้ สู งอายุ ประจํ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 ในครั้ งนี้ มี กลุ่ มตั วอย่ างทั้ งสิ้ น 356 ราย
ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ใช้บริการจากศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุทั้ง 12 แห่งทั่วประเทศ โดยแบ่งเป็น
กลุ่มผู้ใช้บริการที่อยู่ในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุทั้ง 12 แห่ง จํานวน 197 ราย และผู้สูงอายุ
ที่อยู่ภายนอกศูนย์จํานวน 159 ราย มีผลการศึกษาดังต่อไปนี้
3.1 ผลการดําเนินงานของกรมกิจการผู้สูงอายุตามแผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
3.1.1 แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย
ตัวชี้วัดและผลการดําเนินงาน
 ผู้สูงอายุได้รับการคุ้มครองพิทักษ์สิทธิพื้นฐานตามที่กฎหมายกําหนด จํานวน
12,650 คน ผลการดําเนินงานต่ํากว่าเป้าหมายที่ตั้ง 9,383 ราย (ร้อยละ 74.17) ทั้งนี้ เนื่องจาก
โครงการสนับสนุนการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณีเป็นเงินอุดหนุน ซึ่งผลการดําเนินงานขึ้นอยู่กับอัตรา
การเสียชีวิตของผู้สูงอายุและคุณสมบัติ ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด
 ผู้สูงอายุได้รับการคุ้มครองพิทักษ์สิท ธิพื้นฐาน จํานวน 15,000 คน ผลการ
ดําเนินงานเกินเป้าหมายที่ตั้ง 16,548 คน (ร้อยละ 110.32) โดยดําเนินการจ่ายเงินอุดหนุนโครงการฯ
ผ่านระบบ KTB Corporate Online
 ผู้สูงอายุ และคนทุกวัยได้รับประโยชน์จากการถ่ายทอดภูมิปัญญา และผู้สูงอายุ
เข้าร่วมกิจกรรม จํานวน 7,800 คน ผลการดําเนินงานเกินเป้าหมายที่ตั้ง 7,832 คน (ร้อยละ 100.41)
โดยผู้สูงอายุได้ถ่ายทอดความรู้ ภูมิปัญญา ประสบการณ์ และทําประโยชน์ให้แก่สังคม โดยมีกิจกรรม
ที่กรมกิจการผู้สูงอายุลงพื้นที่จัดกิจกรรมถ่ายทอดภูมิปัญญาของผู้สูงอายุ 7 วิชาชีพ
3.1.2 แผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ
ตัวชี้วัดและผลการดําเนินงาน
 จํานวนเครือข่ายที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ 100 เครือข่าย ผลการดําเนินงาน
เกินเป้าหมายที่ตั้ง 131 เครือข่าย (ร้อยละ 131) และได้มีการจัดทําคู่มือส่งเสริมการดําเนินงานชมรม
เครือข่ายคุณภาพ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาตนเองและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมของผู้สูงอายุ
 จํานวนมาตรการ/ กลไก รูปแบบ เครื่องมื อ และองค์ความรู้ต่ าง ๆ ในการพัฒนา
ศักยภาพผู้สูงอายุ 1 เรื่ อง ผลการดํ าเนิ นงานตรงตามเป้าหมายที่ตั้ง โดยได้มีการจัดทําคู่มื อส่งเสริมการ
ดําเนินงานของชมรมเครือข่ายคุณภาพของผู้สูงอายุ 1 เรื่อง (ร้อยละ 100.00)
 จํ า นวนผู้ สู ง อายุ ที่ เ ป็ น ภู มิ ปั ญ ญาขึ้ น ทะเบี ย นพร้ อ มทํ า ประโยชน์ ใ ห้ สั ง คม
76 จังหวัด และ กทม. 76 จังหวัด ผลการดําเนินงานตรงตามเป้าหมายที่ตั้ง โดย ศพอส. 878 แห่ง
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จัดกิจกรรม “คลังปัญญา สร้างสุข” การประดิษฐ์บอลเชฟ โดยผู้สูงอายุถ่ายทอดภูมิปัญญาให้กับข้าราชการ
พนักงานราชการ ลูกจ้าง
 ร้ อ ยละของผู้ สู ง อายุ ที่ เ ป็ น ภู มิ ปั ญ ญามี ส่ ว นร่ ว มในการพั ฒ นาสั ง คม ผลการ
ประเมินไม่ได้/ไม่มีการดําเนินการ
 จํานวนพื้นที่ขยายผลการดําเนินโครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริม
อาชีพผู้สูงอายุ 400 แห่ง ผลการดําเนินงานเกินกว่าเป้าหมายที่ตั้ง โดยดําเนินการได้ 406 แห่ง (ร้อยละ
101.5) โดยเป็นการดําเนินการจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ เพื่อเป็นสถานที่
สําหรับจัดกิจกรรมและบริการสําหรับผู้สูงอายุ เช่น การจัดกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุ เป็นศูนย์กลาง
ในการส่งเสริมอาชีพและถ่ายทอดภูมิปัญญาของผู้สูงอายุ และเป็นศูนย์ส่งเสริมและสนับสนุนอาสาสมัคร
ดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน โดยดําเนินการจัดตั้งแล้ว จํานวน 400 แห่ง
 หน่วยงานต่าง ๆ ที่มีการจัดอบรมเตรียมความพร้อมฯ ให้แก่ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง
จํานวน 100 องค์กร ผลการดําเนินงานเกินกว่าเป้าหมายที่ตั้ง โดยดําเนินการได้ 158 องค์กร (ร้อยละ
158.0) โดยได้จัดมหกรรม Thailand Social Expo 2018 เป็นงานแสดงผลงานด้านสังคมของรัฐบาล
และงานมหกรรมด้านสังคมครั้งแรกของประเทศไทย ที่กระทรวง พม. ร่วมกับภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐ
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และทุกภาคส่วนที่ทํางานด้านสังคม
 จํ า นวนฐานข้ อ มู ล ผู้ สู ง อายุ ที่ มี ก ารจั ด ทํ า และปรั บ ปรุ ง พั ฒ นาระบบเพิ่ ม เติ ม
อย่างน้อย 3 ฐาน ผลการดําเนินงานตรงตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยดําเนินการ 3 ฐาน (ร้อยละ 100.00)
ประกอบด้วย ฐานข้อมูล ดังนี้ 1) ฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่มีความยากลําบาก 2) ฐานข้อมูลการจัดการงานศพ
ผู้สูงอายุ 3) ฐานข้อมูลปรับสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมและปลอดภัย (ซ่อมบ้าน)
 อาคารที่ทําการและสิ่งก่อสร้างประกอบ 1 แห่ง และอาคาร ศพอส. (อาคาร
อเนกประสงค์) 1 แห่ง ผลการดําเนินงานตรงตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยอยู่ระหว่างการเสนอขอความเห็นชอบ
การเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ภายใต้แผนบูรณาการ
สร้างความเสมอภาคเพื่อรองรั บสังคมผู้สู งอายุ ผลผลิตผู้สูงอายุมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม
กิจกรรมหลักพัฒนากลไกการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม งบลงทุน เป็นวงเงิน 17,146,600 บาท
(สิบเจ็ดล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นหกพันหกร้อยบาทถ้วน) ต่อคณะรัฐมนตรี
 ภาคีเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลผู้สูงอายุในพื้นที่ต้นแบบศูนย์พัฒนา
คุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ มีการเปลี่ยนแปลงประเมินไม่ได้
 อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้านได้รับการพัฒนาทักษะและสามารถดูแลผู้สูงอายุ
จํ า นวน 14,000 คน ผลการดํ า เนิ น งานเกิ น กว่ า เป้ า หมายที่ ตั้ ง โดยดํ า เนิ น การได้ 14,490 คน
(ร้อยละ 103.5) โดยจัดอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุเบื้องต้น ตามมาตรฐานการดูแลผู้สูงอายุ 18 ชั่วโมง
เพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน
 พัฒนาระบบการดูแลและคุ้มครองผู้สูงอายุศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคม
ผู้สู ง อายุ 12 แห่ ง ผลการดํ า เนิ น งานตรงตามเป้ าหมายที่ ตั้ ง โดยดํ า เนิ น การ 12 แห่ ง ส่ง เสริม และ
สนับสนุนให้ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ ได้ดําเนินการจัดขับเคลื่อนงานระบบดูแลระยะยาว
สําหรับผู้สูงอายุในชุมชน โดยมี 5 ภารกิจ ได้แก่ 1) การดูแลผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ และไม่มี
คนดูแล 2) การรับฝากดูแลกลางวัน โดยบุตรหลานนําผู้สูงอายุมาฝากให้ดูแล เนื่องจากต้องออกไปทํางาน
นอกบ้าน 3) การรับฝากดูแลชั่วคราว โดยบุตรหลานนํามาฝากให้ดูแลในกรณีที่ต้องไปทํากิจธุระต่างถิ่น

โครงการประเมินและติดตามผลการดําเนินงานของกรมกิจการผู้สูงอายุตามแผนปฏิบัติราชการฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

3-3

เป็นระยะเวลาหลายวัน 4) การจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่ผู้สูงอายุที่มาร่วมทํากิจกรรมที่ศูนย์ย่อย
ในชุมชน 5) การไปให้การดูแล คุ้มครอง ช่วยเหลือในเรื่องต่าง ๆ ตามที่ผู้สูงอายุติดต่อขอความช่วยเหลือมา
 จํ า นวนบ้ า นผู้ สู ง อายุ ที่ ไ ด้ รั บ การปรั บ ปรุ ง ให้ มี ค วามเหมาะสมและปลอดภั ย
2,634 แห่ง ผลการดําเนินงานตรงตามเป้าหมายที่ตั้ง โดยดําเนินการ 2,634 แห่ง (ร้อยละ 100.00)
บ้ า นผู้ สู ง อายุ ที่ ไ ด้ รั บ การปรั บ ปรุ ง ให้ มี ค วามเหมาะสมและปลอดภั ย ต่ อ การดํ า รงชี วิ ต ของผู้ สู ง อายุ
จํานวน 2,364 แห่ง
 ชุ ม ชนมี ก ารส่ ง เสริ ม การปรั บ สภาพแวดล้ อ มและสิ่ ง อํ า นวยความสะดวก
ในบ้าน ที่สาธารณะหรือสถานที่ที่ผู้สูงอายุทํากิจกรรมร่วมกัน จํานวน 30 แห่ง ผลการดําเนินงาน
ตรงตามเป้าหมายที่ตั้ง โดยดําเนินการ 30 แห่ง (ร้อยละ 100.00) ส่งเสริมการปรับสภาพแวดล้อมและ
สิ่ ง อํ า นวยความสะดวกภายในบ้ า น ที่ ส าธารณะ หรื อ สถานที่ ที่ ผู้ สู ง อายุ ทํ า กิ จ กรรมร่ ว มกั น ให้ มี
ความเหมาะสมปลอดภัยต่อการดํารงชีวิต โดยคัดเลือกจากพื้นที่นําร่อง จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลําพูน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน
3.1.3 แผนงานยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสวัสดิการสังคมและการยกระดับคุณภาพชีวิต
ตัวชี้วัดและผลการดําเนินงาน
 ส่ง เสริ มให้ ผู้สู งอายุได้รับ การคุ้ม ครองและส่งเสริมการใช้ศัก ยภาพทางสั ง คม
ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ 878 แห่ง ผลการดําเนินงานตรงตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
โดยดําเนินการ 878 แห่ง (ร้อยละ 100.00) โดย จัดพิมพ์คู่มือการดําเนินงานตามมาตรา 11 (8) (9)
(10) (12) เพื่อเผยแพร่แ ก่ผู้สู งอายุ ใ ห้มี ความรู้การเข้ าถึงสิ ท ธิผู้สูงอายุ ตามพระราชบั ญ ญั ติผู้ สู งอายุ
พ.ศ. 2546 และจัดการอบรมส่งเสริมให้ความรู้เรื่องสิทธิผู้สูงอายุ และการเข้าถึงสิทธิของผู้สูงอายุ ให้กับ
ผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไป
 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ อบรมหลักสูตรผู้ดูแลให้กับเจ้าหน้าที่
ศูนย์ฯ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ผลการดําเนินงานตรงตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยดําเนินการใน ศพส. 12 แห่ง
(ร้อยละ 100.00) มีการจัดประชุมคณะอนุกรรมการบูรณาการจัดทํามาตรฐานการดูแลผู้สูงอายุ จัด
ประชุมคณะทํ างานขับเคลื่ อนมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานผู้ดูแลผู้สูงอายุ จัดพิม พ์คู่ มือหลักสูตร
การดูแลผู้สูงอายุเบื้องต้น เพื่ อขับเคลื่อนมาตรฐานการดูแลผู้สูงอายุ 3 ด้าน ได้แก่ หลักสูตรการดูแ ล
ผู้สูงอายุ คุณสมบัติผู้ดูแลผู้สูงอายุ และสถานดูแลผู้สูงอายุ โดยจัดประชุมคณะทํางานขับเคลื่อนมาตรฐาน
หลักสูตรการดูแลและมาตรฐานผู้ดูแลผู้สูงอายุ จัดประชุมคณะทํ างานขับเคลื่อนมาตรฐานสถานดูแ ล
ผู้ สู ง อายุ จั ด ประชุม หารื อ เพื่ อ ทบทวน (ร่ าง) มาตรฐานสถานดูแ ลผู้สู งอายุ แ ละกฎหมายรับ รอง และ
จัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นสาธารณะ (ร่าง) กฎหมาย “กิจกรรมการดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิง”
 ส่ง เสริ มให้ ผู้ สู งอายุได้รับ การคุ้ม ครองและส่ งเสริมการใช้ศัก ยภาพทางสัง คม
ศู น ย์ พั ฒ นาการจั ด สวั ส ดิ ก ารสั ง คมผู้ สู ง อายุ 12 แห่ ง ผลการดํ า เนิ น งานตรงตามเป้ า หมายที่ ตั้ ง ไว้
โดยดํ าเนิ นการใน ศพส. 12 แห่ ง (ร้ อยละ 100.00) มี การจั ดประชุ ม/อบรม เสริ มสร้ างความรู้ ให้ แก่
กลุ่มเป้าหมาย รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลภัยทางสังคมที่ส่งผลกระทบต่อผู้สูงอายุ ดําเนินการวางแผน
การช่วยเหลือผู้สูงอายุเป็นรายบุคคล จัดทําแผนปฏิบัติการเฝ้าระวังภัยทางสังคมในพื้นที่ โดยดําเนินการ
ดังนี้ 1.) จัดกิจกรรมให้ ความรู้ เกี่ ยวกั บภัยทางสั งคมให้กับผู้สูงอายุ 2.) ผลักดันให้ อปท. ดําเนินการ
ตามแผนปฏิ บั ติ ก ารฯ และสร้ า งเครื อ ข่ า ยป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หาให้ แ ก่ ผู้ สู ง อายุ ใ นพื้ น ที่ และ
3.) รวบรวมและรายงานสภาพปัญหาภัยทางสังคมของผู้สูงอายุจากสมุดบันทึกกิจกรรม อผส.
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 จํานวนผู้รับบริการของศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรม ด้านผู้สูงอายุ จํานวน 800 คน
ผลการดําเนินงานเกินเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยให้บริการได้ 1,310 คน (ร้อยละ 163.75) โดยศูนย์การเรียนรู้
และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ มีการจัดบริการสําหรับผู้สูงอายุ 6 ด้าน ได้แก่ 1.) ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ
งานสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ (Data Center) 2.) ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนา (Training Center) 3.) ศูนย์
การเรียนรู้ (Learning Center) 4.) ศูนย์การจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุแบบสถาบัน (Social welfare
services for older persons under institutional care center) 5.) ศูนย์การจัดสวัสดิการสังคม
ผู้สูงอายุในชุมชน (Social welfare services for older persons within communities center)
และ 6.) ศูนย์บริการให้คําแนะนําปรึกษาและส่งต่อ (Counseling Center)
 ทําเนียบองค์กรเครือข่ายภาคเอกชน ร่วมดําเนินกิจกรรมส่งเสริมการมีรายได้และ
มีงานทําของผู้สูงอายุ ตามนโยบายประชารัฐเพื่อสังคม (E6) จํานวน 50 องค์กร ผลการดําเนินงาน
เกินเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยดําเนินการได้ 150 องค์กร (ร้อยละ 300.00) ดําเนินการขอความร่วมมือภาครัฐ
ภาคเอกชน ภาคธุรกิจ และภาคประชาสังคม ทําแบบสํารวจการทํางานของผู้สูงอายุในวิสาหกิจชุมชนดีเด่น
ทั่วประเทศ และขอสนับสนุนรายชื่อสถานประกอบการและบริษัทธุรกิจเอกชนที่จดทะเบียนภายใต้กํากับ
ดูแล และนํามาวิเคราะห์จัดทําแผนกําหนดเป้าหมาย และทิศทางการส่งเสริมการมีรายได้และมีงานทํา
ของผู้สูงอายุ
 ร้อยละ 50 ของพื้นที่มีการดําเนินงานตามขั้นตอนในการคุ้มครองชีวิตผู้สูงอายุ
(และทุกคน) ล่วงหน้าในสถานการณ์ที่มีภัยพิบัติ ตลอดจนได้มาซึ่ง 3 คําสั่ง ประกอบด้วย 1.) คําสั่งแต่งตั้ง
คณะอํานวยการควบคุมการดําเนินงาน 2.) คําสั่งกําหนดการใช้สถานที่เป็นที่ตั้งศูนย์พักพิงคน ศูนย์พักพิง
สัตว์และศูนย์เก็บทรัพย์สิน และ 3.) คําสั่งแต่งตั้งอาสาสมัครทําหน้าที่ในศูนย์พักพิงคน ศูนย์พักพิงสัตว์
ศูนย์เก็บทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยชุมชนเดิม จํานวน 900 พื้นที่ ผลการดําเนินงานตรงตาม
เป้าหมายที่ ตั้งไว้ โดยดํ าเนิ นการได้ 900 พื้นที่ (ร้อ ยละ 100.00) มี การส่ งเสริมแนวทางปฏิบัติการ
คุ้มครองชีวิตผู้สูงอายุ (และทุกคน) ล่วงหน้าในสถานการณ์ที่มีภัยพิบัติที่เหมาะสมสําหรับพื้นที่ สนับสนุน
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุ และสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
 กรมกิจการผู้สูงอายุ ดําเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มาตรการด้านผู้สูงอายุ
สู่การปฏิบัติ (จัดทําแผนยุทธศาสตร์) เป็นหน่วยงานเจ้าภาพหลักในการบูรณาการสร้างความเสมอภาค
เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการเปลี่ยนแปลงประเมินไม่ได้
 กรมกิจการผู้สูงอายุ ดําเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มาตรการด้านผู้สูงอายุ
สู่การปฏิบัติ (จัดทําแผนยุทธศาสตร์) โดยเป็นหน่วยงานเจ้าภาพหลักในการบูรณาการสร้างความเสมอภาค
เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเด็น ได้แก่ 1.) มติสมัชชาที่ได้รับการผลักดัน
สู่ การปฏิ บั ติ และ 2.) ประเด็ นข้ อเสนอเชิ งนโยบายประกอบการประชุ มสมั ชชาผู้ สู งอายุ ระดั บชาติ
ประจําปี 2562 มีการเปลี่ยนแปลงประเมินไม่ได้
 ส่งเสริมการขับเคลื่อนโรงเรียนผู้สูงอายุต้นแบบในพื้นที่ ศพอส. 76 แห่ง โดยส่งเสริม
การขับเคลื่อนโรงเรียนผู้สูงอายุใน ศพส. 12 แห่ง ส่งเสริมการขับเคลื่อนโรงเรียนผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร
1 แห่ง การดําเนินงานตรงตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ส่งเสริมการขับเคลื่อนโรงเรียนผู้สูงอายุต้นแบบในพื้นที่
ศพอส. จํานวน 76 แห่ง ส่งเสริมการขับเคลื่อนโรงเรียนผู้สูงอายุใน ศพส. 12 แห่ง ๆ ละ 1 โรงเรียน และ
ส่งเสริมการขับเคลื่อนโรงเรียนผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร
 จํานวนประชากรผู้สูงอายุที่ได้รับการบริการจัดสวัสดิการ จํานวน 35,000 คน
การดําเนินงานเกินเป้าหมายที่ตั้ง ดําเนินการได้ 39,608 คน (ร้อยละ 113.16) มีการดูแลผู้สูงอายุ
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ที่ประสบปัญหาภายในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ ในรูปแบบสังคมสงเคราะห์ การดูแล
ด้านปัจจัย 4 การจัดกิจกรรมส่งเสริมทั้งด้านร่างกาย และจิตใจ เป็นต้น การให้บริการสําหรับผู้สูงอายุทั่วไป
โดยการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในพื้นที่และชุมชน อาทิ กิจกรรมการศึกษาดูงาน และเข้าไปใช้บริการในศูนย์ฯ
กิจกรรมประชาสัมพันธ์ อบรมให้ความรู้ เรื่องสิทธิผู้สูงอายุแก่กลุ่มเป้าหมาย กิจกรรมออกหน่วยเคลื่อนที่
โครงการ Happy Home และกิจกรรมต่าง ๆ ที่ศูนย์ฯ ร่วมบูรณาการกับหน่วยงานในพื้นที่
3.1.4 แผนงานพื้นฐาน
ตัวชี้วัดและผลการดําเนินงาน
 จํานวนของงานบริหารยุทธศาสตร์ของกรมกิจการผู้สูงอายุบรรลุภารกิจประจําปี
3 เรื่ อ ง 1 ระบบ ผลการดํ า เนิ น งานตามเป้ า หมายที่ กํ า หนดไว้ โดยดํ า เนิ น การได้ 3 เรื่ อ ง 1 ระบบ
(ร้อยละ 100.00) มีการจัดทําคําของบประมาณ และจัดทําแผนปฏิบัติราชการ กรมกิจการผู้สูงอายุ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อใช้เป็นแนวทาง และคู่มือในการปฏิบัติงานประจําปี โดยภายใน
แผนปฏิบัติราชการมีรายละเอียดต่าง ๆ ประกอบด้วย งบประมาณในภาพรวม ประเภทงบประมาณที่ได้รับ
งบประมาณของแต่ละกองที่ได้รับการจัดสรร แผนปฏิบัติราชการที่ได้รับการอนุมัติการดําเนินงานจาก
ผู้บริหารแล้ว การจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงการจัดทํารายงานติดตามและประเมินผล การจัดจ้างบริษัท
จัดทําระบบงบประมาณและติดตามผล กรมกิจการผู้สูงอายุ ประจําปี งบประมาณ 2561 เพื่ อใช้สําหรับ
สนั บสนุนการปฏิ บั ติงานด้ านงบประมาณ และติด ตามผล ของกรมกิ จการผู้ สูงอายุ ได้ ทํา การทดสอบ
ระบบฯ และการฝึกอบรมการใช้งานระบบฯ ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งจะมีการใช้งานระบบฯ จริงใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 จํานวนบุคลากรที่ได้รับการอบรมถ่ายทอดความรู้ ด้านกฎหมายเพื่อการปฏิบัติราชการ
จํานวน 60 คน ผลการดําเนินงานเกินเป้าหมายที่กําหนดไว้ โดยดําเนินการได้ 90 คน (ร้อยละ 153.33)
มีการดําเนินงานโครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายเพื่อการปฏิบัติราชการ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความ
เข้ า ใจที่ ถู ก ต้ อ งเกี่ ย วกั บ เจตนารมณ์ ข องกฎหมายแก่ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านด้ า นกฎหมาย ตลอดจนการผลั ก ดั น
กฎหมายให้มีการนําไปปฏิบัติได้ถูกต้อง
 จํ า นวนบุ ค ลากรที่ ไ ด้ รั บ การพั ฒ นาให้ มี ค วามรู้ ทั ก ษะ และสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงาน จํานวน 400 คน ผลการดําเนินงานเกินเป้าหมายที่กําหนดไว้ โดยดําเนินการได้ 487 คน
(ร้อยละ 121.75)
 จํานวนข่าวประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ผ่านเครือข่ายสื่อมวลชนทุกสาขา รวมทั้ง
องค์กรเครือข่ายทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ให้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ การจัด
สวัส ดิก ารต่า ง ๆ และคุ้มครองพิ ทัก ษ์สิท ธิแก่ผู้สูงอายุ 150 เรื่อง ผลการดําเนินงานเกินเป้าหมาย
ที่กําหนดไว้ โดยดําเนินการได้ 187 เรื่อง (ร้อยละ 124.66) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารที่เป็น
ประโยชน์ต่อการส่งเสริม การพัฒนาศักยภาพ การจัดสวัสดิการต่าง ๆ และคุ้มครองพิทักษ์สิทธิแก่ผู้สูงอายุ
ผ่านช่องทางสื่อประเภทต่าง ๆ เช่น โทรทัศน์ วิทยุ อินเทอร์เน็ต สื่อสิ่งพิมพ์ ไลน์ เป็นต้น
 บุคลากร ผส. ที่มีความรู้ความเข้าใจและมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการองค์กรของ ผส. และความสําเร็จของการพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรของ ผส.
ที่มีประสิทธิภาพ มีความเหมาะสม และสอดสอดคล้องกับการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ ที่มุ่งเน้น
ผลสั ม ฤทธิ์ ข องงานเป็ น หลั ก จํ า นวน 1 เรื่ อ ง ผลการดํ า เนิ น งานตรงตามเป้ า หมายที่ กํ า หนดไว้
โดยได้ดําเนินการ 1 เรื่อง (ร้อยละ 100.00)

โครงการประเมินและติดตามผลการดําเนินงานของกรมกิจการผู้สูงอายุตามแผนปฏิบัติราชการฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
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 มีแผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมกิจการผู้สูงอายุ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2562-2564)
มีรายงานข้อมูลเชิงวิชาการด้านผู้สูงอายุในกลุ่มประเทศอาเซียนบวกสาม มีสื่อเผยแพร่งานด้านผู้สูงอายุ
ภาษาอังกฤษ สื่อวีดิทัศน์ภาษาอังกฤษประชาสัมพันธ์ กรม ผส. และผลการดําเนินงานของ กรม ผส.
มีการจัดทํารายงานข้อมูลเชิงวิชาการด้านผู้สูงอายุในกลุ่มประเทศอาเซียนบวกสาม จัดทําสื่อวีดิทัศน์
ภาษาอังกฤษประชาสัมพันธ์กรมกิจการผู้สูงอายุภาคภาษาอังกฤษ รวบรวมข้อมูลและเอกสารที่จะ
ทํ า การแปลและดํ า เนิ น การจั ด พิ ม พ์ เ พื่ อ เผยแพร่ รวมทั้ ง จั ด ทํ า สื่ อ ภาษาอั ง กฤษประชาสั ม พั น ธ์
กรมกิจการผู้สูงอายุ
สนับสนุนเงินทุนกู้ยืมเพื่อการประกอบอาชีพ 950 ราย ผลการดําเนินงานเกินเป้าหมาย
ที่กําหนดไว้ โดยดําเนินการได้ 9,667 ราย (ร้อยละ 1,017.57)
สนับสนุนกลุ่ม/ชมรมจัดกิจกรรม/โครงการเพื่อผู้สูงอายุ 48 โครงการ/กลุ่ม การดําเนินงาน
เกินเป้าหมายที่กําหนดไว้ โดยได้ดําเนินการ 327 โครงการ/ กลุ่ม (ร้อยละ 681.25) กองบริหารกองทุน
ผู้ สู ง อายุ ไ ด้ ใ ห้ บ ริ ก ารและสนั บ สนุ น ผู้ สู ง อายุ ใ ห้ มี ศั ก ยภาพ มี ค วามมั่ น คง และมี คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี ขึ้ น
โดยกรมกิจการผู้สูงอายุดําเนินการเอง และเครือข่ายดําเนินการให้
ตารางที่ 3.1 การบรรลุแผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
แผน

ตัวชี้วัด

ผลการดําเนินงาน
เกิน
เป้าหมาย
ที่ตั้ง

1. แผนงาน
บูรณาการ
พัฒนา
ศักยภาพคน
ตามช่วงวัย

ผู้สูงอายุได้รับ
การคุ้มครองพิทักษ์
สิทธิพื้นฐานตามที่
กฎหมายกําหนด
จํานวน 12,650
คน

ตรงตาม
เป้าหมาย
ที่ตั้ง

ต่ํากว่า
เป้าหมาย
ที่ตั้ง

9,383
ราย
(ร้อยละ
74.17)

มีการ
เปลี่ยนแปลง
ประเมินไม่ได้

ผลการดําเนินงาน
ประเมิน
ไม่ได้/ไม่มี
การ
ดําเนินการ

ครอบครัวผู้สูงอายุที่เสียชีวิตได้รับ
เงิ นสนับ สนุนช่วยเหลือค่ าจั ดการ
ศพผู้สูงอายุ ตามประเพณี รายละ
2,000 บาท รวมทั้ ง สิ้ น จํ า นวน
9 , 3 8 3 ค น โ ด ย ดํ า เ นิ น ก า ร
จ่ า ยเงิ น อุ ด หนุ น โครงการฯ ผ่ า น
ระบบ KTB Corporate Online
ทั้งนี้เนื่องจาก โครงการสนับสนุน
ก า ร จั ด ก า ร ศ พ ผู้ สู ง อ า ยุ ต า ม
ประเพณี เ ป็ น เงิ น อุ ด หนุ น ซึ่ ง ผล
การดําเนินงานขึ้นอยู่กับอัตราการ
เ สี ย ชี วิ ต ข อ ง ผู้ สู ง อ า ยุ แ ล ะ มี
คุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด

ผู้สูงอายุได้รับการ 16,548
คุ้มครองพิทักษ์สิทธิ คน
พื้นฐาน จํานวน
(ร้อยละ
15,000 คน
110.32)

ผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะยากลําบากได้รับ
การสงเคราะห์และช่วยเหลือเป็นเงิน
รายละไม่เกิน 2,500 บาท รวมทั้งสิ้น
จํานวน 16,548 คน โดยดําเนินการ
จ่ายเงินอุดหนุนโครงการฯ ผ่านระบบ
KTB Corporate Online

ผู้สูงอายุและคนทุกวัย
ได้รับประโยชน์
จากการถ่ายทอด
ภูมิปัญญา และ
ผู้สูงอายุเข้าร่วม
กิจกรรม จํานวน
7,800 คน

ผู้ สู ง อายุ และคนทุ ก วั ย จํ า นวน
7,950 คน ได้ รั บ ประโยชน์ จ าก
การถ่ า ยทอดความรู้ ภู มิ ปั ญ ญา
ประสบการณ์ และทํ า ประโยชน์
ให้แก่สังคม อาทิ การสานตะกร้ า
การทําดอกไม้จันทน์ การทําหมอน
การประดิ ษ ฐ์ โ อ่ ง ผ้ า ไทย เป็ น ต้ น

7,950
คน
(ร้อยละ
101.92)

โครงการประเมินและติดตามผลการดําเนินงานของกรมกิจการผู้สูงอายุตามแผนปฏิบัติราชการฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
แผน

ตัวชี้วัด

ผลการดําเนินงาน
เกิน
เป้าหมาย
ที่ตั้ง

2.แผนงาน
บูรณาการ
สร้างความ
เสมอภาค
เพื่อรองรับ
สังคม
ผู้สูงอายุ

จํานวนเครือข่ายที่
ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพ 100
เครือข่าย

131
เครือข่าย
(ร้อยละ
131)

จํานวนองค์กรหรือ
เครือข่ายระดับ
ชุมชนสามารถ
ให้บริการ และจัด
สวัสดิการที่
เหมาะสมให้กับ
ผู้สูงอายุ

878
แห่ง
(ร้อยละ
100)

จํานวนพื้นที่ขยาย
402
ผลการดําเนิน
แห่ง
โครงการศูนย์พัฒนา (ร้อยละ
คุณภาพชีวิตและ
101.5)
ส่งเสริมอาชีพ
ผู้สูงอายุ 400 แห่ง

หน่วยงานต่าง ๆ
จัดอบรมที่มี
การเตรียม
ความพร้อมฯ ให้แก่
ประชาชนและผู้ที่
เกี่ยวข้อง จํานวน
100 องค์กร

ตรงตาม
เป้าหมาย
ที่ตั้ง

158
องค์กร
(ร้อยละ
158.0)

ต่ํากว่า
เป้าหมาย
ที่ตั้ง

มีการ
เปลี่ยนแปลง
ประเมินไม่ได้
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ผลการดําเนินงาน
ประเมิน
ไม่ได้/ไม่มี
การ
ดําเนินการ

โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นการสร้าง
สั ม พั น ธภาพที่ ดี ร ะหว่ า งวั ย ให้
แน่ น แฟ้ น สร้ า งความตระหนั ก
ให้สังคมเห็นถึงคุณค่าของผู้สูงอายุ
และทํ า ให้ ผู้ สู ง อายุ อ ยู่ ใ นสั ง คมได้
อย่ า งมี เ กี ย รติ มี ศั ก ดิ์ ศ รี และ
มีคุณค่าต่อคนทุกกลุ่มวัย
มีการรวมกลุ่มและสร้างความเข้มแข็ง
ของเครื อข่ ายพั ฒนาศั กยภาพ
ผู้ สูงอายุ ให้ สามารถดํ าเนิ นกิ จกรรม
พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ และสามารถ
ใช้มาตรการ/กลไก รูปแบบ เครื่องมือ
และองค์ความรู้ต่าง ๆ ในการพัฒนา
ศั กยภาพผู้ สู งอายุ จํ า นวน 131
เครือข่าย
องค์ ก ร/เครื อ ข่ า ยระดั บ ชุ ม ชน
ส า ม า ร ถ ใ ห้ บ ริ ก า ร แ ล ะ จั ด
ส วั ส ดิ ก า ร ที่ เ ห ม า ะ ส ม ใ ห้ กั บ
ผู้ สู ง อายุ ส่ ง ผลให้ ผู้ สู ง อายุ ไ ด้ รั บ
หรื อ เ ข้ า ถึ ง ก า ร จั ด ส วั สดิ ก า ร
ที่ เ หมาะสม และผู้ สู ง อายุ ที่ เ ป็ น
ภูมิปัญญาขึ้นทะเบียนคลังปัญญา
พ ร้ อ ม ทํ า ป ร ะ โ ย ช น์ ใ ห้ สั ง ค ม
ทั่วประเทศ 28,430 คน
ดํ า เ นิ น ก า ร จั ด ตั้ ง ศู น ย์ พั ฒน า
คุ ณ ภาพชี วิ ต และส่ ง เสริ ม อาชี พ
ผู้ สู ง อายุ เพื่ อเป็ น สถานที่ สํ า หรั บ
จั ด กิ จ กรรมและบริ ก ารสํ า หรั บ
ผู้สูงอายุ เช่น การจัดกิจกรรม
ของชมรมผู้สูงอายุ เป็นศูนย์กลาง
ในการส่งเสริมอาชีพและถ่ายทอด
ภู มิ ปั ญ ญาของผู้ สู ง อายุ และเป็ น
ศู น ย์ ส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะ ส นั บ ส นุ น
อาสาสมั ค รดู แ ลผู้ สู ง อายุ ที่ บ้ า น
โดยดําเนินการจัดตั้งแล้ว จํานวน
402 แห่ง
การเตรี ย มความพร้ อ มเพื่ อ เข้ า สู่
สั ง คมสู ง อายุ ที่ มั่ น คงให้ กั บ คน
ทุกวัย โดยการอบรมให้ความรู้ด้าน
การเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณ
แก่ เ จ้ า หน้ า ที่ ภ าครั ฐ ภาคเอกชน
นักเรี ยน นั กศึกษา และประชาชน
ทั่วไป ให้ทุกภาคส่วนตระหนักและ
เตรี ยมความพร้ อมก่ อนวัยเกษี ยณ
มี ก ารให้ ค วามรู้ ใ นเรื่ อง การออม
ก่ อ นวั ย เกษี ย ณ การสร้ า งเสริ ม

โครงการประเมินและติดตามผลการดําเนินงานของกรมกิจการผู้สูงอายุตามแผนปฏิบัติราชการฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
แผน

ตัวชี้วัด

ผลการดําเนินงาน
เกิน
เป้าหมาย
ที่ตั้ง

จํานวนฐานข้อมูล
ผู้สูงอายุที่มีการ
จัดทําและปรับปรุง
พัฒนาระบบ
เพิ่มเติม อย่างน้อย
3 ฐาน

ตรงตาม
เป้าหมาย
ที่ตั้ง

ต่ํากว่า
เป้าหมาย
ที่ตั้ง

ผลการดําเนินงาน

มีการ
เปลี่ยนแปลง
ประเมินไม่ได้

3 ฐาน
(ร้อยละ
100.00)

1.อาคารที่ทําการ
และสิ่งก่อสร้าง
ประกอบ 1 แห่ง

1 แห่ง

9

2.อาคาร ศพอส.
(อาคาร
อเนกประสงค์)
1 แห่ง

1 แห่ง

9

ภาคีเครือข่ายเข้ามา
มีส่วนร่วมในการ
ดูแลผู้สูงอายุ
ในพื้นที่ต้นแบบ
ศูนย์พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและส่งเสริม
อาชีพผู้สูงอายุ

12 แห่ง
(ร้อยละ
100)

3-8

ประเมิน
ไม่ได้/ไม่มี
การ
ดําเนินการ

สุ ข ภาพ เป็ นต้ น โดยมี หน่ วยงาน
ต่ า ง ๆ เข้ า ร่ ว มโครงการฯ และ
จัดกิจกรรม จํานวน 158 องค์กร
ก า ร พั ฒ น า ร ะ บ บ ฐ า น ข้ อ มู ล
ผู้ สู ง อายุ โดยการจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล
ความต้ อ งการของระบบ และ
ออกแบบระบบฐานข้อมูลผู้สูงอายุ
เ พื่ อ ใ ห้ ไ ด้ ร ะ บ บ ฐ า น ข้ อ มู ล
ที่ ค รอบคลุ ม งานตามภารกิ จ ใน
ทุ ก ๆ ด้ า น และปรั บ ปรุ ง พั ฒ นา
ฐานข้ อ มู ล ที่ มี อ ยู่ เ ดิ ม ให้ ส มบู ร ณ์
ยิ่ ง ขึ้ น ในปั จ จุ บั น กรมกิ จ การ
ผู้ สู ง อ า ยุ มี ฐ า น ข้ อ มู ล ดั ง นี้
1) ฐานข้ อ มู ล ผู้ สู ง อายุ ที่ มี ค วาม
ยากลําบาก 2) ฐานข้อมูลการจัดการ
งานศพผู้สูงอายุ 3) ฐานข้อมูลปรับ
สภาพแวดล้ อมให้เหมาะสม และ
ปลอดภั ย (ซ่ อมบ้ าน) 4) ฐานข้ อมู ล
กลางสํ า หรั บ การเชื่ อ มโยงข้ อ มู ล
กับหน่วยงานภายในและภายนอก
กรม
อ ยู่ ร ะ ห ว่ า ง ก า ร เ ส น อ ข อ
ความเห็ น ชอบการเปลี่ ย นแปลง
รายการงบประมาณรายจ่ า ย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ภ า ย ใ ต้ แ ผ น บู ร ณ า ก า ร ส ร้ า ง
ความเสมอภาคเพื่ อ รองรั บ สั ง คม
ผู้ สู ง อ า ยุ ผ ล ผ ลิ ต ผู้ สู ง อ า ยุ มี
ความมั่ น คงทางเศรษฐกิ จ และ
สั ง คม กิ จ กรรมหลั ก พั ฒ นากลไก
การสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
และสังคมงบลงทุน เป็นวงเงิน
17,146,600 บาท
(สิบเจ็ดล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นหกพัน
หกร้อยบาทถ้วน) ต่อคณะรัฐมนตรี
1. พั ฒ นาทั ก ษะเครื อ ข่ า ยด้ า น
ผู้สูงอายุในชุมชนในการจัดบริการ
สวั ส ดิ ก ารสั ง คมและให้ ก ารดู แ ล
สุขภาวะผู้สูงอายุในชุมชน โดยการ
สร้ า งที ม ผู้ นํ า ชุ ม ชนทํ า หน้ า ที่
ประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน ในการจั ด บริ ก าร
สวั สดิ การให้ แก่ ผู้สูงอายุ ในชุม ชน
พร้ อ มทั้ ง ยกระดั บ นํ า ร่ อ งให้ เ ป็ น
ศู น ย์ ก า ร จั ด ส วั ส ดิ ก า ร สั ง ค ม
ผู้สูงอายุ (Day center) ที่ตอบสนอง

โครงการประเมินและติดตามผลการดําเนินงานของกรมกิจการผู้สูงอายุตามแผนปฏิบัติราชการฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
แผน

ตัวชี้วัด

ผลการดําเนินงาน
เกิน
เป้าหมาย
ที่ตั้ง

อาสาสมัครดูแล
ผู้สูงอายุที่บ้านได้รับ
การพัฒนาทักษะ
และสามารถดูแล
ผู้สูงอายุ จํานวน
14,000 คน

พัฒนาระบบการ
ดูแลระยะยาว
สําหรับผู้สูงอายุ

ตรงตาม
เป้าหมาย
ที่ตั้ง

14,490
คน
(ร้อยละ
103.5)

12 แห่ง
(ร้อยละ
100)

ต่ํากว่า
เป้าหมาย
ที่ตั้ง

มีการ
เปลี่ยนแปลง
ประเมินไม่ได้

3-9

ผลการดําเนินงาน
ประเมิน
ไม่ได้/ไม่มี
การ
ดําเนินการ

ความต้องการของสังคมผู้สูงอายุใน
ชุมชน
2. ภาคีเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วม
ใ น ก า ร ดู แ ล ผู้ สู ง อ า ยุ ใ น พื้ น ที่
ต้ น แบบศู น ย์ พั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต
และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ
ส่งเสริมความรู้ ทักษะ และพัฒนา
ศักยภาพอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ
ที่ บ้ า นให้ เ ป็ น ไปตามมาตรฐาน
ที่ กํ า หนด เพื่ อ ยกระดั บ ขี ด ความ
ความสามารถให้ เ ป็ น เครื อ ข่ า ย
ที่สามารถสนับสนุนพัฒนางานด้าน
การดูแลผู้สูงอายุในชุมชนได้อย่าง
มีคุณภาพ โดยปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 มีอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ
ที่บ้านได้รับการพัฒนาทักษะ และ
ค ว า ม ส า ม า ร ถ ด้ า น ก า ร ดู แ ล
ผู้สูงอายุ จํานวน 14,490 คน
ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให้ ศู น ย์
พั ฒ นาการจั ด สวั ส ดิ ก ารสั ง คม
ผู้สูงอายุ ได้ดําเนินการขับเคลื่อน
งานระบบดู แ ลระยะยาวสํ า หรั บ
ผู้สูงอายุในชุมชน โดยมี 5 ภารกิจ
ได้แก่
1) การดู แ ลผู้ สู ง อายุ ที่ ช่ ว ยเหลื อ
ตัวเองไม่ได้ และไม่มีคนดูแล
2) การรั บ ฝากดู แลกลางวั น โดย
บุ ต รหลานนํ า ผู้ สู ง อายุ ม าฝากให้
ดูแล เนื่องจากต้องออกไปทํางาน
นอกบ้าน
3) การรั บ ฝากดู แ ลชั่ ว คราว โดย
บุตรหลานนํามาฝากให้ดูแลในกรณี
ที่ ต้ อ งไปทํ า กิ จ ธุ ร ะต่ า งถิ่ น เป็ น
ระยะเวลาหลายวัน
4) การจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์
แก่ผู้สูงอายุที่มาร่วมทํากิจกรรมที่
ศูนย์ย่อยในชุมชน
5) การไปให้ ก ารดู แ ล คุ้ ม ครอง
ช่ ว ยเหลื อ ในเรื่ อ งต่ า ง ๆ ตามที่
ผู้สูงอายุติดต่อขอความช่วยเหลือมา
และส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น การจั ด
กิจกรรมตามภารกิจบ้านกลางพื้นที่
ศู น ย์ พั ฒ น าคุ ณ ภ า พ ชี วิ ต แ ล ะ
ส่ ง เสริ ม อาชี พ ผู้ สู ง อายุ (ศพอส.)
ให้เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืน

โครงการประเมินและติดตามผลการดําเนินงานของกรมกิจการผู้สูงอายุตามแผนปฏิบัติราชการฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
แผน

ตัวชี้วัด

ผลการดําเนินงาน
เกิน
เป้าหมาย
ที่ตั้ง

จํานวนบ้านผู้สูงอายุ
ที่ได้รับการปรับปรุง
ให้มีความเหมาะสม
และปลอดภัย
2,634 แห่ง
ชุมชนมีการส่งเสริม
การปรับสภาพ แวดล้อม

และสิ่งอํานวยความ
สะดวกในบ้าน
ที่สาธารณะหรือ
สถานที่ที่ผู้สูงอายุทํา
กิจกรรมร่วมกัน
จํานวน 30 แห่ง
3.แผนงาน
ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ
ยุทธศาสตร์
ได้รับการคุ้มครอง
การเสริมสร้าง และส่งเสริมการใช้
สวัสดิการ
ศักยภาพทางสังคม
สังคมและ
ศูนย์พัฒนาคุณภาพ
การยกระดับ ชีวิตและส่งเสริม
คุณภาพชีวิต อาชีพผู้สูงอายุ
878 แห่ง

ศูนย์พัฒนาการจัด
สวัสดิการสังคม
อบรมหลักสูตร
ผู้ดูแลให้กับ
เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ
และผู้ที่เกี่ยวข้อง

ตรงตาม
เป้าหมาย
ที่ตั้ง

2,634
แห่ง
(ร้อยละ
100.00)

30 แห่ง
(ร้อยละ
100.00)

878
แห่ง
(ร้อยละ
100.00)

12 แห่ง
(ร้อยละ
100.00)

ต่ํากว่า
เป้าหมาย
ที่ตั้ง

มีการ
เปลี่ยนแปลง
ประเมินไม่ได้

3-10

ผลการดําเนินงาน
ประเมิน
ไม่ได้/ไม่มี
การ
ดําเนินการ

บ้านผู้สูงอายุที่ไ ด้รับ การปรับปรุ ง
ให้มีความเหมาะสมและปลอดภัย
ต่ อ การดํ า รงชี วิ ต ของผู้ สู ง อายุ
จํานวน 2,364 แห่ง
ส่ ง เสริ ม การปรั บ สภาพแวดล้ อ ม
และสิ่งอํานวยความสะดวกภายใน
บ้ า น ที่ ส าธารณะ หรื อ สถานที่
ที่ผู้สูงอายุทํากิจกรรมร่วมกันให้มี
ความเหมาะสมปลอดภั ย ต่ อ การ
ดํ า รงชี วิ ต โดยคั ด เลื อ กจากพื้ น ที่
นํ า ร่ อ ง จ. เชี ย งใหม่ จ.ลํ า พู น
จ.แม่ฮ่องสอน
ส่งเสริมความรู้ และประชาสัมพันธ์
เ รื่ อ ง สิ ท ธิ ผู้ สู ง อ า ยุ ต า ม
พระราชบั ญ ญั ติ ผู้ สู ง อายุ พ.ศ.
2 5 4 6 ใ ห้ กั บ ผู้ สู ง อ า ยุ แ ล ะ
ประชาชนที่ เ ข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมใน
ศู น ย์ พั ฒ น าคุ ณ ภ า พ ชี วิ ต แ ล ะ
ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ 878 แห่ง
และโรงเรี ย นผู้ สู ง อายุ จํ า นวน
ทั้ ง สิ้ น 3,600 คน ได้ มี ค วามรู้
ความเข้ า ใจในเรื่ อ งสิ ท ธิ ผู้ สู ง อายุ
และเข้าถึงสิทธิและบริการมากขึ้น
รวมทั้งได้จัดพิมพ์คู่มือสิทธิผู้สูงอายุ
ตามพระราชบั ญ ญั ติ ผู้ สู ง อายุ
พ.ศ. 2546เพื่ อ เผยแพร่ เ รื่ อ ง
สิทธิผู้สูงอายุ ตามพระราชบัญญัติ
ผู้ สู ง อายุ พ.ศ. 2546 ให้ กั บ
ผู้ สู ง อายุ ประชาชนทั่ ว ไปและ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน
มีการอบรมหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ
เบื้ อ งต้ น 18 ชั่ ว โมง เพื่ อ ให้ มี
ศั ก ยภาพและทั ศ นคติ ที่ ดี ใ นการ
ดู แ ลช่ ว ยเหลื อ ผู้ สู ง อายุ ให้ กั บ
เ จ้ า หน้ า ที่ ศู นย์ พั ฒ นาการจั ด
สวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ 12 แห่ง
แ ล ะ ผู้ ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง โ ด ย มี ก า ร
จั ด ป ระชุ ม ค ณ ะอ นุ ก รรมการ
บูรณาการจัดทํามาตรฐานการดูแล
ผู้ สู ง อายุ จั ด ประชุ ม คณะทํ า งาน
ขับเคลื่อนมาตรฐานหลักสูตรและ
มาตรฐานผู้ ดู แ ลผู้ สู ง อายุ และ
จั ด พิ ม พ์ คู่ มื อ หลั ก สู ต รการดู แ ล
ผู้ สู ง อายุ เ บื้ อ งต้ น เพื่ อ ขั บ เคลื่ อ น
มาตรฐานการดูแลผู้สูงอายุ 3 ด้าน

โครงการประเมินและติดตามผลการดําเนินงานของกรมกิจการผู้สูงอายุตามแผนปฏิบัติราชการฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
แผน

ตัวชี้วัด

ผลการดําเนินงาน
เกิน
เป้าหมาย
ที่ตั้ง

ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ
ได้รับการคุ้มครอง
และส่งเสริมการใช้
ศักยภาพทางสังคม
ศูนย์พัฒนาการจัด
สวัสดิการสังคม
ผู้สูงอายุ 12 แห่ง

จํานวนผู้รับบริการ
ของศูนย์การเรียนรู้
และฝึกอบรม
ด้านผู้สูงอายุ
จํานวน 800 คน

ตรงตาม
เป้าหมาย
ที่ตั้ง

12 แห่ง
(ร้อยละ
100.00)

1,310
คน
(ร้อยละ
163.75)

ต่ํากว่า
เป้าหมาย
ที่ตั้ง

มีการ
เปลี่ยนแปลง
ประเมินไม่ได้

3-11

ผลการดําเนินงาน
ประเมิน
ไม่ได้/ไม่มี
การ
ดําเนินการ

ไ ด้ แ ก่ 1 ) ห ลั ก สู ต ร ก า ร ดู แ ล
ผู้ สู ง อายุ 2) คุ ณ สมบั ติ ผู้ ดู แ ล
ผู้ สู ง อายุ และ 3) สถานที่ ดู แ ล
ผู้สูงอายุ
ส่ ง เสริ ม ให้ เ ครื อ ข่ า ยงานด้ า น
ผู้ สู ง อายุ เกิ ด ความตระหนั ก และ
รู้เท่าทันภัยทางสังคม และมีวิธีการ
ป้องกัน แก้ไขปัญหาภัยทางสังคม
รวมถึ ง มี ก ารส่ ง เสริ ม ให้ ผู้ สู ง อายุ
ได้รับ ข้อ มู ล ข่ าวสาร องค์ ค วามรู้
อย่ า งต่อ เนื่ อ ง และมี ก ารส่ ง เสริ ม
แนวทางการเฝ้าระวังภัยทางสังคม
ให้ กั บ ผู้ สู ง อายุ ใ นชุ มชน โดย
ดํ า เ นิ น ง า น ร่ ว ม กั บ เ ค รื อข่ า ย
ในพื้นที่ ซึ่งเป็นแนวทางที่สําคัญใน
การช่ ว ยป้ อ งกั น และบรรเทาภั ย
ทางสั ง คมของผู้ สู ง อายุ ทํ า ให้
ผู้ สู ง อ า ยุ อ ยู่ ใน สั ง ค ม ไ ด้ อย่ า ง
ปลอดภั ย โดยศู นย์ พัฒ นาการจั ด
สวัสดิการสังคมผู้สูงอายุได้มีการจัด
กิจกรรม ดังนี้
1. จั ด ประชุ ม อบรม เสริ ม สร้ า ง
ความรู้ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย รวมถึง
การวิ เ คราะห์ ข้ อมู ลภั ย ทางสั ง คม
ที่ส่งผลกระทบต่อผู้สูงอายุ
2. การวางแผนการช่ ว ยเหลื อ
ผู้สูงอายุเป็นรายบุคคล
3. จัดทําแผนปฏิบัติการเฝ้าระวัง
ภั ย ทางสั ง คมในพื้ น ที่ โดยจั ด
กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับภัยทาง
สั ง คมให้ กั บ ผู้ สู ง อายุ ผลั ก ดั น ให้
อ ง ค์ ก ร ป ก ค ร อ ง ส่ ว น ท้ อ ง ถิ่ น
ดํ า เนิ น การตามแผนปฏิ บั ติ ก ารฯ
และสร้ า งเครื อ ข่ า ยป้ อ งกั น และ
แก้ไขปัญหาให้แก่ผู้สูงอายุในพื้นที่
รวมทั้งรวบรวมและรายงานสภาพ
ปั ญ หาภั ย ทางสั ง คมของผู้ สู ง อายุ
จากสมุดบันทึกกิจกรรม อผส.
ศูนย์การเรียนรู้ และฝึกอบรมด้าน
ผู้ สู ง อายุ มี ก ารจั ด บริ ก ารสํ า หรั บ
ผู้สูงอายุ 6 ด้าน ได้แก่
1. ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศงาน
สวั ส ดิ ก ารสั ง คมผู้ สู ง อายุ (Data
Center)
2. ศู น ย์ ฝึ ก อ บ ร ม แ ล ะ พั ฒน า
(Training Center)

โครงการประเมินและติดตามผลการดําเนินงานของกรมกิจการผู้สูงอายุตามแผนปฏิบัติราชการฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
แผน

ตัวชี้วัด

ผลการดําเนินงาน
เกิน
เป้าหมาย
ที่ตั้ง

ตรงตาม
เป้าหมาย
ที่ตั้ง

ทําเนียบองค์กร
150
เครือข่ายภาคเอกชน องค์กร
ร่วมดําเนินกิจกรรม (ร้อยละ
ส่งเสริมการมีรายได้ 300.00)
และมีงานทําของ
ผู้สูงอายุ ตาม
นโยบายประชารัฐ
เพื่อสังคม (E6)
จํานวน 50 องค์กร

ร้อยละ 50 ของพื้นที่
มีการดําเนินงานตาม
ขั้นตอนในการ
คุ้มครองชีวิตผู้สูงอายุ
(และทุกคน) ล่วงหน้า
ในสถานการณ์ที่มี
ภัยพิบัติ ตลอดจน
ได้มาซึ่ง 3 คําสั่ง
ประกอบด้วย

900
พื้นที่
(ร้อยละ
100.00)

ต่ํากว่า
เป้าหมาย
ที่ตั้ง

มีการ
เปลี่ยนแปลง
ประเมินไม่ได้

3-12

ผลการดําเนินงาน
ประเมิน
ไม่ได้/ไม่มี
การ
ดําเนินการ

3. ศู น ย์ ก ารเรี ย นรู้ (Learning
Center)
4. ศู น ย์ ก ารจั ด สวั ส ดิ ก ารสั ง คม
ผู้ สู งอายุ แบบสถาบั น ( Social
welfare services for older
persons under institutional
care center)
5. ศู น ย์ ก ารจั ด สวั ส ดิ ก ารสั ง คม
ผู้สูงอายุในชุมชน (Social welfare
services for older persons
within communities center)
6. ศูนย์บริการให้คําแนะนําปรึกษา
และส่งต่อ (Counseling Center)
โดยมี ผู้ สู ง อายุ เ ข้ า รั บ บริ ก ารของ
ศู นย์ การเรี ยนรู้ และฝึ กอบรมด้ าน
ผู้ สู งอายุ จํ านวน 1,310 คน ใน
กิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การอบรมสร้าง
ทักษะอาชี พ โครงการผู้สู งวั ยใส่ ใจ
สุ ขภาพ โครงการค่ ายครอบครั ว
และการให้ ความรู้ เรื่ องโภชนาการ
สําหรับผู้สูงอายุ เป็นต้น
ส่ ง เสริ ม ศั ก ยภาพผู้ สู ง อายุ และ
ส นั บ ส นุ น ก า ร ใ ช้ ศั ก ย ภ า พ
ภูมิปัญญา ความรู้ ความสามารถ
และประสบการณ์ ข องผู้ สู ง อายุ
ใ ห้ เ กิ ด ป ร ะ โ ย ช น์ ต่ อ สั ง ค ม
การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ
ผู้สูงอายุ และองค์กรเครือข่ายด้าน
ผู้ สู ง อ า ยุ แ ล ะ มี ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม
สร้างแรงจูงใจให้ภาคเอกชนมีการ
จ้ า งงานผู้ สู ง อายุ ทั้ ง ในระบบและ
นอกระบบ ตามนโยบายประชารั ฐ
เพื่ อ สั งคม (E6) โดยมี อ งค์ กร
เครือข่ายเข้าร่วมดําเนินการ จํานวน
150 องค์กร ส่งผลให้เกิดการจ้าง
งานผู้สูงอายุ จํานวน 22,685 คน
ศูนย์ พัฒนาการจัดสวั สดิ การสั งคม
ผู้สูงอายุ ดํ าเนิ นการส่ งเสริ มระบบ
การคุ้ ม ครองชี วิ ต ผู้ สู ง อายุ (และ
ทุกคน) ล่วงหน้าในสถานการณ์ที่มี
ภัยพิบัติ ให้กับองค์กรปกครองส่วน
ท้ องถิ่ น จํ านวน 900 พื้ น ที่ โดย
เจ้ า หน้ า ที่ อ งค์ ก รปกครองส่ ว น
ท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจต่อการ
ดําเนินการสร้างระบบเตรี ยมการ
ป้ อ งกั น และช่ ว ยเหลื อ ผู้ สู ง อายุ

โครงการประเมินและติดตามผลการดําเนินงานของกรมกิจการผู้สูงอายุตามแผนปฏิบัติราชการฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
แผน

ตัวชี้วัด

ผลการดําเนินงาน
เกิน
เป้าหมาย
ที่ตั้ง

- คําสั่งแต่งตั้ง
คณะอํานวยการ
ควบคุมการ
ดําเนินงาน
- คําสั่งกําหนดการ
ใช้สถานที่เป็นที่ตั้ง
ศูนย์พักพิงคน
ศูนย์พักพิงสัตว์ และ
ศูนย์เก็บทรัพย์สิน
- คําสั่งแต่งตั้ง
อาสาสมัครทําหน้าที่
ในศูนย์พักพิงคน
ศูนย์พักพิงสัตว์
ศูนย์เก็บทรัพย์สิน
และรักษาความ
ปลอดภัยชุมชนเดิม
จํานวน 900 พื้นที่
กรม ผส. ดําเนินการ
ขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์มาตรการ
ด้านผู้สูงอายุสู่
การปฏิบัติ (จัดทํา
แผนยุทธศาสตร์)
เป็นหน่วยงาน
เจ้าภาพหลักใน
การบูรณาการสร้าง
ความเสมอภาคเพื่อ
รองรับสังคมผู้สูงอายุ
ร่วมกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
กรม ผส. ดําเนินการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
มาตรการด้าน
ผู้สูงอายุสู่การปฏิบัติ
(จัดทําแผนยุทธศาสตร์)
เป็นหน่วยงาน
เจ้าภาพหลักใน
การบูรณาการสร้าง
ความเสมอภาคเพื่อ
รองรับสังคมผู้สูงอายุ
ร่วมกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
1. มติสมัชชาที่
ได้รับการผลักดันสู่
การปฏิบัติ

ตรงตาม
เป้าหมาย
ที่ตั้ง

ต่ํากว่า
เป้าหมาย
ที่ตั้ง

มีการ
เปลี่ยนแปลง
ประเมินไม่ได้
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ผลการดําเนินงาน
ประเมิน
ไม่ได้/ไม่มี
การ
ดําเนินการ

ใ น ส ถ า น ก า ร ณ์ ที่ มี ภั ย พิ บั ติ
โดยองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
ดําเนินการกําหนดพื้นที่เพื่อกําหนด
เป็น ศูนย์พักพิงคน ศูนย์พักพิงสัตว์
และศู น ย์ เ ก็ บ ทรั พ ย์ สิ น รั บ สมั ค ร
อ า ส า ส มั ค ร แ ล ะ ป ร ะ ส า น
โรงพยาบาล (รพ.สต. รพ.อํ า เภอ
รพ.จังหวัด ฯลฯ) รวมทั้งออกคําสั่ง
3 คํ าสั่ ง ประกอบด้ วย คํ าสั่ ง
ค ณ ะ อํ า น ว ย ก า ร ค ว บ คุ มการ
ดําเนินงาน คําสั่งกําหนดศูนย์พักพิง
คน ศูนย์พักพิง สัตว์ และศู นย์ เก็ บ
ทรัพย์สิน และคําสั่งตั้งอาสาสมัคร
ดูแล 3 ศูนย์ และเฝ้าดูแลหมู่บ้าน
ที่ประสบภัย
9

การดํ า เนิ น งานตามนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ จัดทําแผนยุทธศาสตร์
กรมกิจการผู้สูงอายุ ระยะ 20 ปี
(พ.ศ. 2560-2580) และจัดพิมพ์
แผนกลยุ ท ธ์ ก รมกิ จ การผู้ สู ง อายุ
พ.ศ. 2562-2564 และบู ร ณา
การขั บ เคลื่ อนยุ ทธศาสตร์ รองรั บ
สังคมผู้สูงอายุ

9

9

ดํ า เ นิ น ก า ร ติ ด ต า ม ผ ล ก า ร
ดําเนินงานตามมติสมัชชาผู้สูงอายุ
จากกระทรวง กรม และหน่วยงาน
ต่าง ๆ ดังนี้

โครงการประเมินและติดตามผลการดําเนินงานของกรมกิจการผู้สูงอายุตามแผนปฏิบัติราชการฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
แผน

ตัวชี้วัด

ผลการดําเนินงาน
เกิน
เป้าหมาย
ที่ตั้ง

ตรงตาม
เป้าหมาย
ที่ตั้ง

2. ประเด็นข้อเสนอ
เชิงนโยบาย
ประกอบการ
ประชุมสมัชชา
ผู้สูงอายุระดับชาติ
ประจําปี 2562

1. ส่งเสริมการ
ขับเคลื่อนโรงเรียน
ผู้สูงอายุต้นแบบใน
พื้นที่ ศพอส. 76 แห่ง
2. ส่งเสริมการ
ขับเคลื่อนโรงเรียน
ผู้สูงอายุใน ศพส.
12 แห่ง
3. ส่งเสริมการ
ขับเคลื่อนโรงเรียน
ผู้สูงอายุใน กทม.
1 แห่ง
จํานวนประชากร
39,60
ผู้สูงอายุที่ได้รับการ
8 คน
บริการจัดสวัสดิการ (ร้อยละ
จํานวน 35,000 113.16)
คน

76 แห่ง
12 แห่ง
1 แห่ง
(ร้อยละ
100.00)

ต่ํากว่า
เป้าหมาย
ที่ตั้ง

มีการ
เปลี่ยนแปลง
ประเมินไม่ได้
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ผลการดําเนินงาน
ประเมิน
ไม่ได้/ไม่มี
การ
ดําเนินการ

1) รวบรวมผลการดําเนินงานตาม
มติสมัชชาผู้สูงอายุระดับชาติ จาก
ห น่ ว ย ง า น ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง 1 5
หน่ ว ยงาน เพื่ อ ให้ ก ารขั บ เคลื่ อ น
ดําเนินงานตามมติสมัชชาผู้สูงอายุ
ระดับชาติเป็นไปตามวัตถุประสงค์
2) รวบรวมประเด็ น ข้ อ เสนอ
นโยบายด้านผู้สูงอายุ จากหน่วยงาน
ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง 42หน่ ว ยงาน เพื่ อ
พิ จ ารณากลั่ น กรองและกํ า หนด
ประเด็นข้อเสนอนโยบาย พร้อมทั้ง
จัดทําและพัฒนาข้อเสนอนโยบาย
(เอกสารหลัก และร่างมติข้อเสนอ
นโยบาย) โดยที ม วิ ช าการ และ
บรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม
ส มั ช ช า ผู้ สู ง อ า ยุ ร ะ ดั บ ช า ติ
ปี 2562 ต่อไป
ส่ ง เสริ ม การขั บ เคลื่ อ นโรงเรี ย น
ผู้ สู ง อายุ ต้ น แบบในพื้ น ที่ ศพอส.
จํ า นวน 76 แห่ ง ส่ ง เสริ ม การ
ขั บ เคลื่ อ นโรงเรี ย นผู้ สู ง อายุ ใ น
ศพส. 12 แห่ง ๆ ละ 1 โรงเรียน
และส่งเสริมการขับเคลื่อนโรงเรียน
ผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร

การดู แลผู้ สูงอายุ ที่ ป ระสบปั ญหา
ภ า ย ใ น ศู น ย์ พั ฒ น า ก า ร จั ด
สวั ส ดิ ก า ร สั ง ค ม ผู้ สู ง อา ยุ ใ น
รูปแบบสังคมสงเคราะห์ การดูแล
ด้ า นปั จ จั ย 4 การจั ด กิ จ กรรม
ส่งเสริมทั้งด้านร่างกาย และจิตใจ
เป็ น ต้ น การให้ บ ริ ก ารสํ า หรั บ
ผู้สูงอายุทั่วไป โดยการจัดกิจกรรม
ต่ า ง ๆ ในพื้ น ที่ แ ละชุ ม ชน อาทิ
กิจกรรมการศึกษาดูงาน และเข้ า
ไปใช้ บ ริ ก ารในศู น ย์ ฯ กิ จ กรรม
ประชาสั ม พั น ธ์ อบรมให้ ค วามรู้
เรื่องสิทธิผู้สูงอายุแก่กลุ่มเป้าหมาย
กิ จ ก ร ร ม อ อ ก ห น่ ว ย เ ค ลื่ อ น ที่
โครงการ Happy Home และ
กิ จ กรรมต่ า ง ๆ ที่ ศู น ย์ ฯ ร่ ว ม
บูรณาการกับหน่วยงานในพื้นที่

โครงการประเมินและติดตามผลการดําเนินงานของกรมกิจการผู้สูงอายุตามแผนปฏิบัติราชการฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
แผน

ตัวชี้วัด

ผลการดําเนินงาน
เกิน
เป้าหมาย
ที่ตั้ง

4. แผนงาน
พื้นฐาน

จํานวนของงาน
บริหารยุทธศาสตร์
ของกรมกิจการ
ผู้สูงอายุบรรลุ
ภารกิจประจําปี
3 เรื่อง 1 ระบบ

จํานวนบุคลากรที่
ได้รับการอบรม
ถ่ายทอดความรู้
ด้านกฎหมายเพื่อ
การปฏิบัติราชการ
จํานวน 60 คน

ตรงตาม
เป้าหมาย
ที่ตั้ง

3 เรื่อง
1 ระบบ
(ร้อยละ
100.00)

90 คน
(ร้อยละ
153.33)

จํานวนบุคลากรที่
487
ได้รับการพัฒนาให้มี
คน
ความรู้ทักษะ และ
(ร้อยละ
สมรรถนะในการ
121.75)
ปฏิบัติงาน จํานวน
400 คน

ต่ํากว่า
เป้าหมาย
ที่ตั้ง

มีการ
เปลี่ยนแปลง
ประเมินไม่ได้
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ผลการดําเนินงาน
ประเมิน
ไม่ได้/ไม่มี
การ
ดําเนินการ

การจั ด ทํ า คํ า ของบประมาณ ได้
จั ด ทํ า แ ผ น ป ฏิ บั ติ ร า ช ก า ร
กรมกิ จ การผู้ สู ง อายุ ประจํ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อใช้
เป็ น แนวทาง และคู่ มื อ ในการ
ป ฏิ บั ติ ป ร ะ จํ า ปี โ ด ย ภ า ย ใ น
แผนปฏิ บั ติ ร าชการรายละเอี ย ด
ต่าง ๆ ประกอบด้วย งบประมาณ
ในภาพรวม ประเภทงบประมาณที่
ได้รับงบประมาณของแต่ละกองที่
ได้รับการจั ดสรร ทั้ง นี้แผนปฏิบัติ
ราชการดังกล่าวจะได้รับการอนุมัติ
การดํ า เนิ น งานจากผู้ บ ริ ห ารแล้ ว
การจั ด ทํา แผนบริ ห ารความเสี่ ย ง
การจั ด ทํ า รายงานติ ด ตามและ
ประเมิ น ผล จั ด จ้ า งบริ ษั ท จั ด ทํ า
ระบบงบประมาณและติดตามผล
กรมกิ จ การผู้ สู ง อายุ ประจํ า ปี
งบประมาณ 2561 เพื่อใช้สําหรับ
สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านด้ า น
งบประมาณ และติดตามผล ของ
กรมกิ จ การผู้ สู ง อายุ ได้ ทํ า การ
ทดสอบระบบฯ และการฝึกอบอม
การใช้งานระบบฯ ให้แก่เจ้าหน้าที่
ผู้ ป ฏิ บั ติ ง าน โดยจะมี ก ารใช้ ง าน
ระบบฯ จริงในปีงบประมาณ พ.ศ.
2562
ดําเนินงานโครงการส่งเสริมความรู้
ด้ า นกฎหมายเ พื่ อ การปฏิ บั ติ
ราชการ เพื่ อ เสริ ม สร้ า งความรู้
ความเข้ า ใจที่ ถู ก ต้ อ งเกี่ ย วกั บ
เ จ ต น า ร ม ณ์ ข อง กฎ หม าย แ ก่
ผู้ ป ฏิ บั ติ ง า น ด้ า น ก ฎ ห ม า ย
ตลอดจนการผลักดันกฎหมายให้มี
การนําไปปฏิบัติได้ถูกต้อง
ท บ ท ว น แ ผ น ขั บ เ ค ลื่ อ น HR
Scorecard แผนสร้างความผูกพัน
อง ค์ ก ร พ.ศ . 2562-2566
ณ ห้องประชุม The Loft 1 ชั้น 6
โรงแรมเอ็ ม ทู เ ด อ บางกอก
กรุงเทพฯ HR Scorecard หรือ
การพั ฒ นาสมรรถนะการบริ ห าร
ทรั พ ยากรบุ ค คล เป็ น เครื่ อ งมื อ
สําหรับใช้ในการประเมินผลสําเร็จ
ในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
ให้ มี ค วามเข้ ม แข็ ง นํ า ไปสู่ ก าร
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แผน

ตัวชี้วัด

ผลการดําเนินงาน
เกิน
เป้าหมาย
ที่ตั้ง

จํานวนข่าว
ประชาสัมพันธ์ที่
เผยแพร่ผ่านเครือข่าย
สื่อมวลชนทุกสาขา
รวมทั้งองค์กรเครือข่าย
ทั้งภาครัฐและภาค
เอกชน ให้มีส่วนร่วมใน
การส่งเสริม การพัฒนา
ศักยภาพ การจัด
สวัสดิการต่าง ๆ และ
คุ้มครองพิทักษ์สิทธิแก่
ผู้สูงอายุ 150 เรื่อง

1. บุคลากร ผส. ที่มี
ความรู้ความเข้าใจ
และมีส่วนร่วมใน
กระบวนการพัฒนา
ระบบการบริหาร
จัดการองค์กรของ ผส.
2. ความสําเร็จของ
การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการองค์กร
ของ ผส. ที่มี
ประสิทธิภาพ
มีความเหมาะสม
และสอดสอดคล้อง
กับการบริหารจัดการ
ภาครัฐแนวใหม่ที่
มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
ของงานเป็นหลัก
จํานวน 1 เรื่อง

ตรงตาม
เป้าหมาย
ที่ตั้ง

ต่ํากว่า
เป้าหมาย
ที่ตั้ง

มีการ
เปลี่ยนแปลง
ประเมินไม่ได้
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ผลการดําเนินงาน
ประเมิน
ไม่ได้/ไม่มี
การ
ดําเนินการ

พั ฒ น า เ พิ่ ม ขี ด ค ว า ม ส า ม า ร ถ
แ ล ะ ส ม ร ร ถ น ะ กํ า ลั ง ค น ใ ห้ มี
ความเข้ ม แข้ ง สอดรั บ กั บ ภารกิ จ
ขององค์ก ร เพื่ อศึ ก ษา วิ เ คราะห์
และทบทวนมาตรฐานความสําเร็จ
ด้ า นการบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล
ของกรมกิจการผู้สูงอายุ และจัดทํา
แ ผ น ก ล ยุ ท ธ์ ด้ า น ก า ร บ ริ ห า ร
ทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard)
ปี พ.ศ. 2562 - 2566 จั ด ทํ า
ตั ว ชี้ วั ด ที่ ชั ด เจนของแผนกลยุ ท ธ์
ด้ า นการบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล
(HR Scorecard) และแผนกลยุทธ์
สร้างความผาสุกและความผูกพั น
ของกรมกิ จ การผู้ สู ง อายุ รวมถึ ง
เชื่อมโยงลงสู่ตัวชี้วัดระดับบุคคลใน
ระยะเวลา 5 ปี
เผยแพร่ ป ระชาสั ม พั น ธ์ ข้ อ มู ล
ข่ า วสารที่ เ ป็ น ประโยชน์ ต่ อ การ
ส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาศั ก ยภาพ
การจั ด สวั ส ดิ ก ารต่ า ง ๆ และ
คุ้ ม ครองพิ ทั ก ษ์ สิ ท ธิ แ ก่ ผู้ สู ง อายุ
ผ่ า นช่ อ งทางสื่ อ ประเภทต่ า ง ๆ
เช่ น โทรทัศ น์ วิท ยุ อิ น เทอร์ เ น็ ต
สื่อสิ่งพิมพ์ ไลน์ เป็นต้น

187
เรื่อง
(ร้อยละ
124.66)

1 เรื่อง
(ร้อยละ
100.00)

ดํ า เนิ น งานขั บ เคลื่ อ นภารกิ จ ให้
บรรลุเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
ของ ผส. ที่ กํ า หนดไว้ ไ ด้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ

โครงการประเมินและติดตามผลการดําเนินงานของกรมกิจการผู้สูงอายุตามแผนปฏิบัติราชการฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
แผน

ตัวชี้วัด

ผลการดําเนินงาน
เกิน
เป้าหมาย
ที่ตั้ง

ตรงตาม
เป้าหมาย
ที่ตั้ง

มีแผนปฏิบัติการ
ดิจิทัลกรมกิจการ
ผู้สูงอายุ ระยะ 3 ปี
(พ.ศ. 2562 2564)

9

1. รายงานข้อมูล
เชิงวิชาการด้าน
ผู้สูงอายุในกลุ่ม
ประเทศอาเซียน
บวกสาม
2. สื่อเผยแพร่งาน
ด้านผู้สูงอายุ
ภาษาอังกฤษ
3. สื่อวิดิทัศน์
ภาษาอังกฤษ
ประชาสัมพันธ์
กรม ผส. และ
ผลการดําเนินงาน
ของ กรม ผส.
4. จ้างแปลเอกสาร
5. สื่อภาษาอังกฤษ
ประชาสัมพันธ์
ข้อมูล กรม ผส.
สนับสนุนเงินทุน
กู้ยืมเพื่อการ
ประกอบอาชีพ
950 ราย
สนับสนุนกลุ่ม/
ชมรมจัดกิจกรรม
โครงการเพื่อ
ผู้สูงอายุ 48
โครงการ/กลุ่ม
รวม

9

ต่ํากว่า
เป้าหมาย
ที่ตั้ง

ผลการดําเนินงาน

มีการ
เปลี่ยนแปลง
ประเมินไม่ได้

ประเมิน
ไม่ได้/ไม่มี
การ
ดําเนินการ

จั ด จ้ า งที่ ป รึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย
เกษตรศาสตร์ เพื่ อ จั ด ทํ า แผน
แม่ บ ทดิ จิ ทั ล กรมกิ จ การผู้ สู ง อายุ
ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2562 - 2564)
โดยที่ปรึกษาฯ ร่วมกับกรมกิจการ
ผู้ สู ง อายุ ได้ จั ด การประชุ ม เชิ ง
ปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ จั ด ทํ า แผนปฏิ บั ติ
การดิจิทัล เพื่อวิเคราะห์สถานภาพ
ปัจจุบันของระบบสารสนเทศและ
ข้ อ มู ล ที่ ต้ อ งการบู ร ณาการกั บ
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
จั ด ทํ า รายงานข้ อ มู ล เชิ ง วิ ช าการ
ด้ า นผู้ สู ง อายุ ใ นกลุ่ ม ประเทศ
อาเซียนบวกสาม จัดทําสื่อวิดิทัศน์
ภาษ าอั ง กฤษปร ะชา สั ม พั น ธ์
ก ร ม กิ จ ก า ร ผู้ สู ง อ า ยุ ภ า ค
ภาษาอังกฤษ รวบรวมข้อมูลและ
เอกสารที่ จ ะทํ า การแปลและ
ดํ า เนิ น การจั ด พิ ม พ์ เ พื่ อ เผยแพร่
จั ด ทํ า สื่ อ ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ
ประชาสัมพันธ์กรมกิจการผู้สูงอายุ

9,667
ราย
(ร้อยละ

ก อ ง บ ริ ห า ร ก อ ง ทุ น ผู้ สู ง อ า ยุ
ได้ให้บริการและสนับสนุนผู้สูงอายุ
ให้ มี ศั ก ยภาพ ความมั่ น คง และ
มี คุ ณ ภ า พ ชี วิ ต ที่ ดี ขึ้ น โ ด ย
กรมกิจการผู้สูงอายุดําเนินการเอง
และเครือข่ายดําเนินการให้

1,017.57)

327
โครงการ/
กลุ่ม
(ร้อยละ
681.25)
15

ที่มา. รายงานไตรมาส 1-4 กรมกิจการผู้สูงอายุ
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19

1

0

1
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9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

แผนงานยุทธศาสตร์
แผนงานบูรณาการ
การเสริมสร้าง
แผนงานบูรณาการ
สร้างความเสมอภาค
สวัสดิการสังคมและ
พัฒนาศักยภาพคน
เพื่อรองรับสังคม
การยกระดับคุณภาพ
ตามช่วงวัย
ผู้สูงอายุ
ชีวิต
เกินเป้าหมายที่ตั้ง
2
6
3
ตรงตามเป้าหมาย
0
7
8
ต่ํากว่าเป้าหมายที่ตั้ง
1
0
0
มีการเปลี่ยนแปลงประเมินไม่ได้
0
0
0
ประเมินไม่ได้/ไม่มีการดําเนินการ
0
1
0

3%

แผนงานพื้นฐาน

4
4
0
0
0

3%

41%
53%

เกินเป้าหมายที่ตั้ง

ตรงตามเป้าหมายที่ตั้ง

ต่ํากว่าเป้าหมายที่ตั้ง

มีการเปลี่ยนแปลงประเมินไม่ได้

ประเมินไม่ได้/ไม่ มีการดํา เนินการ

3.2 การประเมินและติดตามผลการดําเนินงานของกรมกิจการผู้สูงอายุตามแผนปฏิบัติราชการและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
3.2.1 ข้อมูลทั่วไปของกลุม่ ตัวอย่าง
ข้อมูลด้านอายุ พบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 62.9
และร้อยละ 37.1 ตามลําดับ
ด้านอายุ พบว่า กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 41.3 มีอายุระหว่าง 70-79 ปี รองลงมาคือ
ร้อยละ 37.4 มีอายุ 60-69 ปี และร้อยละ 19.1 มีอายุระหว่าง 80-89 ปี และร้อยละ 2.2 มีอายุ 90 ปีขึ้นไป
กลุ่มตัวอย่างมีอายุน้อยที่สุด 60 ปี อายุมากที่สุด 94 ปี โดยอายุเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 73.1 ปี
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ด้านการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 64.9 จบการศึกษาระดับประถมศึกษา
มากที่สุด รองลงมาคือ ร้อยละ 10.7 จบระดับมัธยมศึกษาหรือ ปวช. และร้อยละ 9.3 ไม่ได้เรียน มีเพียง
ร้อยละ 5.6 จบปริญญาตรี มีเพียงร้อยละ 1.4 จบสูงกว่าปริญญาตรี
ด้านอาชีพ พบว่า กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 71.8 อาศัยอยู่ในศูนย์ฯ ไม่ได้ประกอบอาชีพ
รองลงมาร้ อ ยละ 22.2 เป็ น กลุ่ ม ผู้ เ กษี ย ณอายุ พ่อ บ้ า นหรื อ แม่ บ้ า น และกลุ่ ม อาชี พ รั บ ราชการหรื อ
รัฐ วิส าหกิจ กลุ่มอาชีพค้าขายหรือธุร กิจส่วนตั ว กลุ่มอาชีพรั บจ้างทั่วไปหรือบริษัทเอกชน ในสัดส่วน
ร้อยละเท่ากัน คือร้อยละ 1 เท่านั้น
ด้านรายได้ ร้อยละ 54.0 อาศัยอยู่ในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุทั้ง 12 แห่ง
(ไม่มีรายได้) รองลงมาร้อยละ 34.0 ไม่ตอบเรื่องรายได้ เมื่อคิดเฉพาะผู้ตอบจํานวนรายได้ 44 ราย พบว่า
รายได้น้อยที่สุดมีรายได้จากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแบบขั้นบันได 600 บาท/เดือน รายได้มากที่สุด 49,000
บาท/เดือน และมีรายได้เฉลี่ยเท่ากับ 16,345.0 (SD.=14395.0) โดยร้อยละ 5.2 มีรายได้ 3,00010,000 บาท รองลงมาร้อยละ 2.7 มีรายได้ระหว่าง 10,000-20,000 บาท และกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 7
มีรายได้มากกว่า 20,000 บาท เมื่อพิจารณาในกลุ่มรายได้มากกว่า 10,000 บาท ส่วนใหญ่เป็นข้าราชการ
เกษียณ หรือเป็นผู้มีอาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว ดังแผนภาพที่ 3.1 และตารางที่ 3.2
แผนภาพที่ 3.1 จํานวน และร้อยละข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้
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ตารางที่ 3.2 จํานวน และร้อยละข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้
ข้อมูล

จํานวน
(n = 356)

ร้อยละ

132
224

37.1
62.9

133
147
68
8

37.4
41.3
19.1
2.2

เพศ
ชาย
หญิง
อายุ (Max. = 94 ปี, Min. = 60 ปี, Mean = 73.1 ปี, S.D. = 7.6)
60-69 ปี
70-79 ปี
80-89 ปี
90 ปีขึ้นไป
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ข้อมูล
ระดับการศึกษา
ไม่ได้เรียน
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา/ ปวช.
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า/ ปวส.
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
ไม่ตอบ
อาชีพ
ว่างงาน/ ไม่สามารถประกอบอาชีพได้
เกษียณอายุ/ พ่อบ้าน/ แม่บ้าน
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
ค้าขาย/ ธุรกิจส่วนตัว
รับจ้างทั่วไป/ บริษัทเอกชน
เกษตรกร/ เลี้ยงสัตว์
รายได้ (Max.= 49,000, Min. = 600, Mean = 16,345.0, SD. = 14395.0)
อาศัยอยู่ในศูนย์ศูนย์ฯ (ไม่มีรายได้)
600 - 800 บาท (เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเท่านั้น)
3,000 - 10,000 บาท
10,001 - 20,000 บาท
มากกว่า 20,000 บาท
ไม่ตอบ
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จํานวน
(n = 356)

ร้อยละ

33
231
38
17
20
5
12

9.3
64.9
10.7
4.8
5.6
1.4
3.4

262
81
4
4
4
1

71.8
22.2
1.1
1.1
1.1
0.3

197
8
19
10
7
124

54.0
2.2
5.2
2.7
1.9
34.0

3.2.2 การได้รบั บริการสวัสดิการจากศูนย์พฒ
ั นาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ
การได้รับบริการสวัสดิการจากศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุของกลุ่มตัวอย่าง
พบว่า กลุ่มตัวอย่างได้รับบริการด้านปัจจัยสี่มากที่สุด ร้อยละ 86.0 รองลงมาคือ การให้คําปรึกษาแนะนํา
ผู้สูงอายุ ร้อยละ 80.1 บริการกิจกรรมทางศาสนา ร้อยละ 71.6 กายภาพบําบัด ร้อยละ 62.9 บริการ
สุขภาพอนามัย ร้อยละ 71.0 และบริการที่ได้รับน้อยที่สุด คือ บริการทางกฎหมาย ได้รับเพียงร้อยละ 13.2
เมื่อพิจารณาตามกลุ่มผู้ใช้บริการระหว่างผู้สูงอายุที่อยู่ในศูนย์ฯ และกลุ่มผู้สูงอายุทั่วไป
พบว่า บริการส่วนใหญ่นั้นผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในศูนย์ฯ ได้รับมากกว่าผู้สูงอายุทั่วไป แต่มีเพียง 5 บริการที่
ผู้สูงอายุทั่วไปได้รับมากกว่า คือ กิจกรรมทางสังคม โรงเรียนผู้สูงอายุ ร่วมกิจกรรมภายนอกกับหน่วยงาน
กิจกรรมทัศนศึกษาดูงาน และศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนาอาชีพผู้สูงอายุ ดังแผนภาพที่ 3.2 และ
ตารางที่ 3.3
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แผนภาพที่ 3.2 จํานวน และร้อยละการได้รับบริการสวัสดิการจากศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคม
ผู้สูงอายุใน 5 อันดับแรก ของกลุ่มตัวอย่าง

ตารางที่ 3.3 จํานวน และร้อยละการได้รับบริการสวัสดิการจากศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผูส้ ูงอายุ
ของกลุ่มตัวอย่าง
บริการที่ได้รับ*
ปัจจัยสี่
การให้คําปรึกษาแนะนําผู้สูงอายุ
กิจกรรรมทางศาสนา
กายภาพบําบัด
กิจกรรมทางสังคม
อาชีวบําบัด เช่น การฝึกอาชีพ
บริการสุขภาพอนามัย

ทั่วไป
(n=159)
%(n)

อยู่ในศูนย์ฯ
(n=197)
%(n)

รวม
N=356)
%(n)

71.7
(114)
70.4
(112)
62.3
(99)
57.9
(92)
47.8
(76)
45.3
(72)
36.5
(58)

97.5
(192)
87.8
(173)
79.2
(156)
67.0
(132)
57.9
(114)
48.2
(95)
45.7
(90)

86.0
(306)
80.1
(285)
71.6
(255)
62.9
(224)
53.4
(190)
46.9
(167)
41.6
(148)
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บริการที่ได้รับ*
กิจกรรมให้ความรู้ทางด้านสุขภาพ / ด้านสังคม
ร่วมกิจกรรมภายนอกกับหน่วยงาน
ฌาปนกิจสงเคราะห์
โรงเรียนผู้สูงอายุ
ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ
ช่องทางการร้องเรียน
กิจกรรมทัศนศึกษาดูงาน
บริการทางกฎหมาย
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ทั่วไป
(n=159)
%(n)

อยู่ในศูนย์ฯ
(n=197)
%(n)

รวม
N=356)
%(n)

42.1
(67)
42.8
(68)
28.3
(45)
25.8
(41)
42.1
(67)
39.6
(63)
27.0
(43)
22.0

40.6
(80)
33.0
(65)
43.1
(85)
41.6
(82)
26.9
(53)
27.9
(55)
31.5
(62)
6.1

41.3
(147)
37.4
(133)
36.5
(130)
34.6
(123)
33.7
(120)
33.1
(118)
29.5
(105)
13.2

(35)

(12)

(47)

*ตอบได้หลายคําตอบ

การเข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมการดําเนินงานของศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคม
ผู้สูงอายุของกลุ่มตัวอย่าง
พบว่า กลุ่มตัวอย่างเข้าร่วมแผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี
2561 ในแผนงานยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสวัสดิการสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิต ได้แก่ โครงการ
สนับสนุนศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุมากที่สุด ร้อยละ 36.2 รองลงมาคือ โครงการปรับ
สภาพแวดล้อมและสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อต่อคนทุกวัย ร้อยละ 10.1 โครงการพัฒนาศักยภาพ
งานอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้านและโครงการให้บริการสงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะยากลําบาก ร้อยละ
9.3 เท่ากัน และโครงการบ้านกลาง เป็นโครงการที่มีผู้สูงอายุเข้าร่วมน้อยที่สุด ร้อยละ 2 เท่านั้น
เมื่อพิจารณารายโครงการ พบว่า ผู้สูงอายุทั่วไปเข้าร่วมโครงการ/ กิจกรรม ในสัดส่วนที่มากกว่าผู้สูงอายุ
ที่อยู่ในศูนย์พัฒนาพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุเกือบทุกโครงการ ยกเว้นโครงการสนับสนุน
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุเท่านั้น ดังแผนภาพที่ 3.3 และตารางที่ 3.4
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โครงการ

แผนภาพที่ 3.3 จํานวน และร้อยละของกลุ่มตัวอย่างกับการเข้าร่วมแผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจําปี 2561 ของศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ

ร้อยละ

ตารางที่ 3.4 จํานวน ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างกับการเข้าร่วมแผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจําปี 2561 ของศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ
การเข้าร่วมแผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจําปี 2561 ของศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ*

โครงการสนับสนุนศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ
โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอํานวยความสะดวก
ที่เอื้อต่อคนทุกวัย
โครงการให้บริการสงเคราะห์ผู้สงู อายุในภาวะยากลําบาก
โครงการพัฒนาศักยภาพงานอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน
การออกแบบกิจกรรม/ โครงการที่เหมาะสมกับวัยผู้สูงอายุ
โครงการพัฒนาเครือข่ายการดูแลและคุ้มครองทางสังคมผู้สูงอายุ
โครงการเฝ้าระวังภัยทางสังคมสําหรับผู้สูงอายุ
โครงการคุ้มครองสวัสดิภาพผูส้ ูงอายุ
โครงการขับเคลือ่ นมาตรฐานการดูแลผู้สูงอายุ
โครงการบ้านกลาง

*ตอบได้หลายคําตอบ

ทั่วไป
(n=159)
%(n)

อยู่ในศูนย์ฯ
(n=197)
%(n)

รวม
(N=356)
%(n)

28.9
(46)
15.7
(25)
14.5
(23)
8.8
(14)
12.6
(20)
13.2
(21)
15.1
(24)
10.1
(16)
2.5

42.1
(83)
5.6
(11)
5.1
(10)
9.6
(19)
6.1
(12)
5.1
(10)
2.0
(4)
2.0
(4)
1.5

36.2
(129
10.1
(36)
9.3
(33)
9.3
(33)
9.0
(32)
8.7
(31)
7.9
(28)
5.6
(20)
2.0

(4)

(3)

(7)
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การเข้ า ร่ ว มแผนปฏิ บั ติ ร าชการและแผนการใช้ จ่ า ยงบประมาณประจํ า ปี 2561
และโครงการจําแนกตามกลุ่มอายุ
ผลการศึ กษาการเข้ าร่วมแผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี
2561 และโครงการจําแนกตามกลุ่มอายุ พบว่า กลุ่มตัวอย่างทั้ง 3 ช่วงวัย เข้าร่วมแผนงานยุทธศาสตร์
การเสริมสร้างสวัสดิการสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิตมากที่สุด คือ ร้อยละ 39.70 ของกลุ่มตัวอย่าง
เข้าร่วมในกิจกรรมการสนับสนุนศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ ภายใต้โครงการสนับสนุน
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ รองลงมาคือ โครงการให้บริการสงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะ
ยากลํ า บากและโครงการเฝ้ า ระวั ง ภั ย ทางสั ง คมสํ า หรั บ ผู้ สู ง อายุ (ร้ อ ยละ 9.84 และร้ อ ยละ 9.53
ตามลําดับ) ขณะที่แผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
ทั้ง 3 ช่วงวั ย เข้าร่ วมมากที่ สุดในกิ จ กรรมการส่ งเสริ ม ผู้ สูงอายุได้รับการคุ้ม ครองและส่งเสริม การใช้
ศักยภาพทางสังคมภายใต้ 2 โครงการ คือ โครงการพัฒนาศักยภาพงานอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน
และโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อต่อคนทุกวัยถึงร้อยละ 10.15 อย่างละ
เท่าๆ กัน ข้อสังเกต คือ ร้อยละ 2.15 เข้าร่วมในโครงการบ้านกลาง (ตารางที่ 3.5)
ตารางที่ 3.5 จํานวน และร้อยละของกลุ่มตัวอย่างกับการเข้าร่วมแผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจําปี 2561 จําแนกตามช่วงวัยผู้สูงอายุ
รวม
ลําดับ
60-69 ปี 70-79 ปี 80 ปีขึ้นไป
ที่
(n=133) (n=147) (N=76)
%(n)
%(n)
%(n)
%(n)
1. แผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ
12.2
3.9
10.15
1
9.0
- โครงการพัฒนาศักยภาพงานอาสาสมัคร
ดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน
(12)
(18)
(3)
(33)
12.2
3.9
10.15
1
9.0
- โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอํานวย
ความสะดวกที่เอื้อต่อคนทุกวัย
(12)
(18)
(3)
(33)
8.8
11.8
9.84
2
7.5
- โครงการพัฒนาเครือข่ายการดูแลและคุ้มครอง
ทางสังคมผู้สูงอายุ
(10)
(13)
(9)
(32)
2.0
3.9
2.15
3
0.8
- โครงการบ้านกลาง
(1)
(3)
(3)
(7)
2. แผนงานยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสวัสดิการสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิต
37.4
30.3
39.70
1
38.3
- โครงการสนับสนุนศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการ
สังคมผู้สูงอายุ
(51)
(55)
(23)
(129)
8.8
11.8
9.84
2
7.5
- โครงการให้บริการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ
ในภาวะยากลําบาก
(10)
(13)
(9)
(32)
8.2
10.5
9.53
3
8.3
- โครงการเฝ้าระวังภัยทางสังคมสําหรับผู้สูงอายุ
(11)
(12)
(8)
(31)
7.5
6.6
5.84
4
3.0
- โครงการขับเคลื่อนมาตรฐานการดูแลผู้สูงอายุ
(4)
(11)
(5)
(19)
2.0
3.9
2.15
5
0.8
- โครงการสนับสนุนการจัดการศพผู้สูงอายุ
ในภาวะยากลําบาก
(1)
(3)
(3)
(7)
34.46
รวม
45.23
20.31 100.00
(112)
(147)
(66)
(325)
การเข้าร่วมแผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจําปี 2561*
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ความพร้อมของศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุต่อการดูแลผู้สูงอายุตามความเห็น
ของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุมีความพร้อมด้านระบบการดูแลผู้สูงอายุ
ในสัดส่วนมากที่สุด คือร้อยละ 75.3 รองลงมาคือ ความพร้อมด้านบุคลากร ร้อยละ 42.4 การประชาสัมพันธ์
ข้อมูล ร้อยละ 37.1 และน้อยที่สุดคือ ความพร้อมด้านงบประมาณ ร้อยละ 26.6 เมื่อพิจารณาตามกลุ่ม
ของผู้สูงอายุ พบว่า ผู้สูงอายุกลุ่มทั่วไป เห็นว่า ด้านทรัพยากรทางสังคม มีความพร้อมในสัดส่วนน้อยที่สุด
ร้อยละ 24.5 ส่วนผู้สูงอายุที่อยู่ในศูนย์ฯ เห็นว่าความพร้อมด้านการบริหารจัดการมีความพร้อมในสัดส่วน
น้อยที่สุด ร้อยละ 32.1 ดังแผนภาพที่ 3.4 และ ตารางที่ 3.6
แผนภาพที่ 3.4 จํานวน และร้อยละของความพร้อมของศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุต่อการดูแล
ผู้สูงอายุ

ตารางที่ 3.6 จํานวน และร้อยละของความพร้อมของศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุต่อการดูแล
ผู้สูงอายุ
ความพร้อมของศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ
ต่อการดูแลผู้สูงอายุ *

ระบบการดูแลผู้สูงอายุ
บุคลากร
การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรทางสังคม
งบประมาณ

*ตอบได้หลายคําตอบ

ทั่วไป
(n=159)
%(n)

66.0
(105)
44.0
(70)
38.4
(61)
44.7
(71)
23.3
(37)
25.8
(41)

อยู่ในศูนย์ฯ
(n=197)
%(n)

83.3
(164)
41.1
(81)
36.0
(71)
30.5
(60)
41.1
(81)
41.1
(81)

รวม
(n=356)
%(n)

75.3
(268)
42.4
(151)
37.1
(132)
37.1
(131)
33.1
(118)
25.3
(90)
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ช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารศูนย์พฒ
ั นาการจัดสวัสดิการสังคมผูส้ ูงอายุ
ช่องทางการรับรู้ข้ อมูล ข่าวสารศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ ในภาพรวม
พบว่า กลุ่มตัวอย่างได้รับรู้ข่าวสารจากพี่เลี้ยงมากที่สุด ร้อยละ 79.7 รองลงมาคือ จากนักสังคมสงเคราะห์
ร้อยละ 72.1 และจากผู้ปกครองศูนย์ฯ ร้อยละ 60.9 และจากมือถือและไลน์อยู่ในสัดส่วนที่น้อยที่สุด
คิดเป็นร้อยละ 8.2 เท่ากัน เมื่อพิจารณาจําแนกตามกลุ่ม พบว่า กลุ่มผู้สูงอายุทั่วไปที่รับรู้ข้อมูลข่าวสาร
จากนักสังคมสงเคราะห์ในสัดส่วนมากที่สุดซึ่งตรงกันข้ามกับกลุ่มผู้สูงอายุที่อยู่ในศูนย์พัฒนาฯ ที่รับรู้ข้อมูล
จากพี่ เ ลี้ ย งมากที่ สุ ด นอกจากนั้ น ผู้ สู ง อายุ ก ลุ่ ม ทั่ ว ไปรั บ รู้ ข้ อ มู ล ข่ า วสารจากสื่ อ ต่ า ง ๆ ทั้ ง โทรทั ศ น์
หนังสือพิมพ์ มือถือและไลน์มากกว่าผู้สูงอายุที่อยู่ในศูนย์พัฒนาฯ ดังแผนภาพที่ 3.5 และตารางที่ 3.7
แผนภาพที่ 3.5 จํานวน และร้อยละของช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคม
ผู้สูงอายุใน 5 อันดับแรก ของกลุ่มตัวอย่าง

ตารางที่ 3.7 จํานวน และร้อยละของช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคม
ผู้สูงอายุของกลุ่มตัวอย่าง
การบริการ*
พี่เลี้ยง
นักสังคมสงเคราะห์
ผู้ปกครองศูนย์ฯ
ประกาศ
ผู้สูงอายุในศูนย์ฯ

ทั่วไป
(n=159)
%(n)
69.2
(110)
70.4
(112)
64.8
(103)
53.5
(85)
50.3
(80)

อยู่ในศูนย์ฯ
(n=197)
%(n)
87.7
(153)
74.0
(126)
49.7
(98)
42.6
(94)
49.2
(97)

รวม
(N=356)
%(n)
79.7
(263)
72.1
(238)
60.9
(201)
54.2
(179)
53.6
(177)
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การบริการ*
โทรทัศน์
หนังสือพิมพ์/ สือ่ สิ่งพิมพ์
มือถือ
ไลน์

*ตอบได้หลายคําตอบ

ทั่วไป
(n=159)
%(n)
40.9
(65)
18.2
(29)
13.2
(21)
14.5
(23)

อยู่ในศูนย์ฯ
(n=197)
%(n)
23.4
(46)
3.6
(7)
3.4
(6)
2.3
(4)
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รวม
(N=356)
%(n)
33.6
(111)
10.9
(36)
8.2
(27)
8.2
(27)

3.3 ความพึงพอใจของกลุม่ ตัวอย่างต่อการดําเนินงานของศูนย์พฒ
ั นาการจัดสวัสดิการสังคมผูส้ ูงอายุ
3.3.1 ความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างต่อการจัดบริการสวัสดิการสังคม
ความพึง พอใจด้ า นการจั ด บริก ารสวัส ดิ ก ารสั ง คมของกลุ่ ม ตั ว อย่า งต่ อ การดํ า เนิ น งาน
ของศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ โดยภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
3.99 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า กลุ่มตัวอย่างเห็นว่าการจัดบริการฯ ตรงกับความต้องการของตน
มากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.10 รองลงมาคือ กลุ่มตัวอย่างพึงพอใจต่อบริการฯ คุ้มครองสวัสดิการผู้สูงอายุ
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.07 บริการฯ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.07 และ
กลุ่มตัวอย่างพึงพอใจกับบริการฯส่งเสริมการมีงานทําและรายได้ผู้สูงอายุน้อยที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.69
เมื่อจําแนกตามกลุ่ม พบว่า กลุ่มผู้สูงอายุที่อยู่ในศูนย์ฯ มีความพึงพอใจต่อการจัดบริการสวัสดิการสังคม
มากกว่าผู้สูงอายุทั่วไปในทุกด้าน ดังแผนภาพที่ 3.6 และตารางที่ 3.8

การจัดบริการ

แผนภาพที่ 3.6 ความพึงพอใจด้านการจัดบริการสวัสดิการสังคมของกลุ่มตัวอย่างใน 5
ดําเนินงานของศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ

อันดับแรกต่อการ
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ตารางที่ 3.8 จํานวน ร้อยละ และค่าเฉลี่ยความพึงพอใจด้านการจัดบริการสวัสดิการสังคมของกลุ่มตัวอย่าง
ต่อการดําเนินงานของศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ
การดําเนินงานของ
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการ
สังคมผู้สูงอายุ
มาก
มาก
ด้านการจัดบริการสวัสดิการสังคม ที่สุด
1) ตรงกับความต้องการ
27.8 50.6
(99) (180)
ของท่าน
2) คุ้มครองสวัสดิภาพผู้สูงอายุ 29.7 48.7
(102) (167)
3) ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ 30.3 49.0
(104) (168)
ชีวิตของผู้สูงอายุ
4) สนับสนุนบริการที่เหมาะสม 30.0 47.5
(103) (163)
กับวัยผู้สูงอายุ
5) กิจกรรมที่จัดมีความ
28.7 48.4
หลากหลาย
(99) (167)
6) พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ
28.4 46.0
(97) (157)
7) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
29.2 46.6
ผู้สูงอายุ
(100) (160)
8) สร้างโอกาสให้ผู้สูงอายุได้
28.5 48.5
แสดงความรู้ ความสามารถ
(98) (167)
9) เพิ่มคุณค่าของผู้สูงอายุใน
30.5 44.8
สังคม
(105) (154)
10) ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิต
29.2 42.6
ร่วมกับคนทุกเพศ ทุกวัย
(100) (146)
11) ส่งเสริมความมั่นคงในชีวิต
20.9 41.3
ผู้สูงอายุ
(72) (142)
12) ส่งเสริมการมีงานทําและ
32
37.9
รายได้ผู้สูงอายุ
(108) (128)
ค่าเฉลี่ยรวม

ระดับความพึงพอใจกลุ่มรวม
ร้อยละ (จํานวน) (N= 356)
ปาน น้อย น้อย ไม่ทราบ
กลาง
ที่สุด ไม่ตอบ
16.9 0.8
3.9
(60)
(3)
14
19.8 1.7
3.7
(68)
(6)
13
18.1 0.3
3.7
(62)
(1)
13
19.5 2.6 0.3
3.7
(67)
(9)
(1)
13
19.4 3.5
3.1
(67) (12)
11
20.8 4.7
4.2
(71) (16)
15
18.7 5.5
3.7
(64) (19)
13
19.5 3.5
3.4
(67) (12)
12
23.3 1.5
3.4
(80)
(5)
12
25.4 2.6 0.3
3.7
(87)
(9)
(1)
13
26.5 9.0 2.3
3.4
(91) (31) (8)
12
25.4 3.8 0.9
5.1
(86) (13) (3)
18

ทั่วไป

ในศูนย์ฯ

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย
(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล)
3..91
4.24
4.10
(มาก)
(มาก) (มากที่สุด)
3.81
4.27
4.07
(มาก)
(มาก) (มากทีส่ ุด)
3.81
4.26
4.06
(มาก)
(มาก) (มากทีส่ ุด)
3.76
4.26
4.04
(มาก)
(มาก) (มากทีส่ ุด)
4.04
3.85
4.20
(มาก)
(มาก)
(มาก)
4.02
3.78
4.21
(มาก)
(มาก)
(มาก)
4.02
3.92
4.10
(มาก)
(มาก)
(มาก)
3.99
3.87
4.09
(มาก)
(มาก)
(มาก)
3.98
3.75
4.16
(มาก)
(มาก)
(มาก)
3.98
3.71
4.19
(มาก)
(มาก)
(มาก)
3.96
3.57
4.24
(มาก)
(มาก) (มากทีส่ ุด)
3.69
3.44
3.89
(มาก)
(มาก)
(มาก)
3.99
3.76
3.98
(มาก)
(มาก)
(มาก)

3.3.2 ความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างต่อสถานที่
ความพึงพอใจด้านสถานที่ของกลุ่มตัวอย่างต่อการดําเนินงานของศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการ
สังคมผู้สูงอายุโดยภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.23 เมื่อพิจารณารายด้าน
พบว่า ผู้สูงอายุเห็นว่าสถานที่มีความสะอาดปลอดภัยมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.38 รองลงมาคือ มีการจัด
สิ่งอํานวยความสะดวก เช่น ทางลาด ทางเดิน ราวจับ ห้องน้ํา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.36 มีการจัดอุปกรณ์จําเป็น
สําหรับผู้ สูงอายุ เช่น รถเข็ น ไม้ เท้า แว่นตา เครื่องช่วยฟัง ค่าเฉลี่ ยเท่ ากับ 4.20 และมีการแบ่งสัดส่ วน
ที่ เหมาะสมน้ อยที่ สุ ด มี ค่ าเฉลี่ ยเท่ ากั บ 4.04 เมื่ อจํ าแนกตามกลุ่ ม พบว่ า กลุ่ มผู้ สู งอายุ ที่ อยู่ ในศู นย์
มีความพึงพอใจด้านสถานที่มากกว่าผู้สูงอายุทั่วไปในทุกด้าน ดังแผนภาพที่ 3.7 และตารางที่ 3.9
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การบริการด้านสถานที่

แผนภาพที่ 3.7 ความพึ ง พอใจด้ า นสถานที่ ข องกลุ่ ม ตั ว อย่ า งต่ อ การดํ า เนิ น งานของศู น ย์ พั ฒ นา
การจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ

ตารางที่ 3.9 จํ า นวน ร้ อ ยละ และค่ า เฉลี่ ย ความพึ ง พอใจด้ า นสถานที่ ข องกลุ่ ม ตั ว อย่ า งต่ อ การดํ า เนิ น งาน
ของศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ

มาก
ที่สุด
47.7
(165)
47.4
(164)

43.4
(150)
41.6
(144)

กลุ่มรวม
ระดับความพึงพอใจ
ร้อยละ (จํานวน)
ปาน น้อย น้อย
กลาง
ที่สุด
8.1
0.9
(28)
(3)
10.7 0.3
(37)
(1)

39.6
(137

42.2
(146)

16.8
(58)

1.2
(4)

28.3
48.7
(97)
(167)
37.2
44.4
(129) (154)
ค่าเฉลี่ยรวม

22.2
(76)
17.3
(60)

0.9
(3)
0.9
(3)

การดําเนินงานของ
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคม
ด้านสถานที่
1) มีความสะอาด ปลอดภัย
2) มีการจัดสิ่งอํานวย
ความสะดวก เช่น ทางลาด
ทางเดิน ราวจับ ห้องน้ํา
3) มีการจัดอุปกรณ์จําเป็น
สําหรับผู้สูงอายุ เช่น รถเข็น
ไม้เท้า แว่นตา เครื่องช่วยฟัง
4) มีการจัดสภาพแวดล้อมที่
เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ
5) มีการแบ่งสัดส่วนที่เหมาะสม

มาก

ทั่วไป
ไม่ทราบ ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ย
ไม่ตอบ (แปลผล) (แปลผล)
2.8
4.38
4.24
10 (มากที่สุด) (มากที่สุด)
2.8
4.36
4.17
10 (มากทีส่ ุด)
(มาก)

อยู่ใน
ศูนย์ฯ
ค่าเฉลี่ย
(แปลผล)
4.49
(มากที่สุด)
4.51
(มากที่สุด)

0.3
(1)

2.8
10

4.20
(มาก)

3.85
(มาก)

4.46
(มากที่สุด)

0.3
(1)

2.8
10
2.5
9

4.17
(มาก)
4.04
(มาก)
4.23
(มากที่สุด)

3.95
(มาก)
3.77
(มาก)
3.98
(มาก)

4.37
(มากที่สุด)
4.25
(มากที่สุด)
4.41
(มากที่สุด)
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3.3.3 ความพึ งพอใจของกลุ่มตัวอย่างต่อกระบวนการดําเนินงานของศูน ย์พัฒ นา
การจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ
ความพึ ง พอใจด้ า นการให้ บ ริ ก ารของกลุ่ ม ตั ว อย่ า งต่ อ การดํ า เนิ น งานของศู น ย์ พั ฒ นา
การจั ด สวั ส ดิ ก ารสั ง คมผู้ สู ง อายุ โ ดยภาพรวม พบว่ า อยู่ ใ นระดั บ มาก โดยมี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ 3.92
เมื่อพิจารณา รายด้านพบว่า ผู้สูงอายุเห็นว่าเจ้าหน้าที่มีความเอาใจใส่ เต็มใจให้บริการมากที่สุด ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.31 รองลงมาคือ ขั้นตอนการเข้าอยู่ในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุไม่ยุ่งยาก
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.19 และการมีระเบียบ กฎกติ กา การอยู่ร่วมกันน้อยที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.71
เมื่อจําแนกตามกลุ่มพบว่า กลุ่มผู้สูงอายุที่อยู่ในศูนย์มีความพึงพอใจด้านการให้บริการมากกว่าผู้สูงอายุ
ทั่วไปในทุกด้าน ดังแผนภาพที่ 3.8 และตารางที่ 3.10

การให้บริการ

แผนภาพที่ 3.8 ความพึงพอใจด้านการให้บริการของกลุ่มตัวอย่างต่อการดําเนินงานของศูนย์พัฒนาการจัด
สวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ

ตารางที่ 3.10 จํานวน ร้อยละ และค่าเฉลี่ยความพึงพอใจด้านการให้บริการของกลุ่มตัวอย่างต่อการ
ดําเนินงานของศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ

1) เจ้าหน้าที่มีความเอาใจใส่
เต็มใจให้บริการ
2) ขั้นตอนการเข้าอยู่
ในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการ
สังคมผู้สูงอายุไม่ยุ่งยาก
3) มีระเบียบ กฎกติกา
การอยู่ร่วมกัน
4) มีจํานวนเจ้าหน้าที่เพียงพอ

ทั่วไป

กลุ่มรวม
ระดับความพึงพอใจ
ร้อยละ (จํานวน)

การดําเนินงานของ
ศูนย์พัฒนา
การจัดสวัสดิการสังคม
มาก
ที่สุด
37.5
(128)
32.6
(112)

มาก
46.6
(159)
48.8
(168)

19.3
45
(66)
(154)
42.6
45.8
(147) (158)
ค่าเฉลี่ยรวม

ปาน
กลาง
13.8
(47)
18.3
(63)

น้อย

25.4
(87)
11.3
(39)

8.2
(28)
0.3
(1)

1.2
(4)
0.3
(1)

น้อย ไม่ทราบ ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย
ที่สุด ไม่ตอบ (แปลผล) (แปลผล)
0.9
4.2
4.31
4.08
(3)
(15) (มากทีส่ ุด) (มาก)
3.4
4.19
3.95
(12)
(มาก)
2.0
(7)

3.9
(15)
3.1
(11)

4.14
(มาก)
3.71
(มาก)
3.92
(มาก)

อยู่ใน
ศูนย์ฯ
ค่าเฉลี่ย
(แปลผล)
4.48
(มากที่สุด)
4.37
(มากที่สุด)

3.83
4.37
(มาก)
(มากที่สุด)
3.30
4.03
(ปานกลาง) (มาก)
3.65
4.09
(มาก)
(มาก)
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3.3.4 ความพึ งพอใจของกลุ่มตัวอย่างต่ อ ผลผลิต การดํา เนินงานของศูน ย์พัฒ นา
การจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ
การประเมิ นผลผลิ ตการให้ บริ การของกลุ่ม ตัวอย่างต่อการดําเนินงานของศูนย์พัฒนา
การจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ โดยภาพรวม พบว่า มีความพึงพอใจระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.92
โดยเห็นว่าผลการดําเนินงานแผนงาน บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย มีความพึงพอใจระดับมาก
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.89
ด้านแผนงานฯ ในปีงบประมาณ 2561 ทําให้เกิดผลผลิตในด้านต่าง ๆ นั้นพบว่าด้านความพึงพอใจ
อยู่ใ นระดั บมาก โดยมี ค่าเฉลี่ยเท่ากั บ 4.14 รองลงมาคือ สร้างความตระหนั กของสังคมต่อการดูแ ล
ผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.01 ส่งเสริมการมีคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ครอบครัว ชุมชน มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.94 และเห็นว่าผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเกินความคาดหมายอยู่ในระดับน้อยที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
3.78 เมื่อจําแนกตามกลุ่มพบว่า กลุ่มผู้สูงอายุที่อยู่ในศูนย์ประเมินผลผลิตการให้บริการมากกว่าผู้สูงอายุ
ทั่วไปในทุกด้าน ดังตารางที่ 3.11
ตารางที่ 3.11 จํานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานการประเมินผลผลิตการให้บริการ
ของกลุ่มตัวอย่างต่อการดําเนินงานของศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ
การดําเนินงานของ
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการ
สังคมผู้สูงอายุ
ด้านผลผลิตการให้บริการ
1) ผลการดําเนินงานแผนงาน
บรรลุตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมาย
2) แผนงานฯ ในปีงบประมาณ
2561 ทําให้เกิดผลผลิต
ดังต่อไปนี้
- ความพึงพอใจ
- สร้างความตระหนักของสังคม
ต่อการดูแลผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น
- ส่งเสริมการมีคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ ครอบครัว ชุมชน
- ส่งเสริมการเข้าถึงระบบ
สวัสดิการสังคมและการ
คุ้มครองทางสังคมกับ
ผู้สูงอายุ
- บรรลุวัตถุประสงค์/
เป้าหมายที่กําหนด
- การมีส่วนร่วมของภาคี
ต่าง ๆ ในการดูแลผู้สูงอายุ
- ความคุ้มค่าของ
งบประมาณรัฐ
- ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเกิน
ความคาดหมาย

มาก
ที่สุด
13.2
(47)

44.9
(160)

กลุ่มรวม
ระดับความพึงพอใจ
ร้อยละ (จํานวน)
ปาน
น้อย น้อย
กลาง
ที่สุด
19.1
0
1.1
(76)
(1)

14.3
(51)
18.5
(66)
19.1
(68)
16.6
(59)

44.7
(159)
39.3
(140)
36.5
(130)
40.2
(143)

19.1
(68)
18.0
(64)
22.5
(80)
21.6
(77)

1.1
(4)
2.8
(10)
0.6
(2)
2.0
(7)

0

11.0
(39)
12.4
(44)
21.1
(75)
27.8
(99)

40.7
(145)
44.4
(158)
38.8
(138)
37.4
(133)
ค่าเฉลี่ยรวม

25.8
(92)
20.5
(73)
19.9
(71)
15.2
(54)

1.4
(5)
2.5
(9)
0.3
(1)
0.3
(1)

0

มาก

0

0
0
0.3
(1)

อยู่ใน
ศูนย์ฯ

ไม่
ทราบ
20.2
72

ค่าเฉลี่ย
(แปลผล)
3.89
(มาก)

ค่าเฉลี่ย
(แปลผล)
3.59
(มาก)

ค่าเฉลี่ย
(แปลผล)
4.09
(มาก)

20.8
(74)

4.14
(มาก)
4.01
(มาก)
3.94
(มาก)
3.94
(มาก)

3.86
(มาก)
3.72
(มาก)
3.57
(มาก)
3.63
(มาก)

4.30
(มากที่สุด)
4.17
(มาก)
4.15
(มาก)
4.12
(มาก)

3.91
(มาก)
3.89
(มาก)
3.83
(มาก)
3.78
(มาก)
3.92
(มาก)

3.59
(มาก)
3.67
(มาก)
3.59
(มาก)
3.58
(มาก)
3.65
(มาก)

4.09
(มาก)
4.02
(มาก)
3.98
(มาก)
3.88
(มาก)
4.09
(มาก)

0
0

ทั่วไป

21.3
76
19.7
(70)
21.1
(75)
20.2
(72)
19.9
(71)
19.1
(68)
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ภาพรวมความพึ ง พอใจของกลุ่ ม ตั ว อย่ า งเกี่ ย วกั บ การดํ า เนิ น งานของศู น ย์ พั ฒ นา
การจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ
ภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.05 เมื่อจําแนกรายด้าน พบว่า
ผู้สูงอายุมีความพึงพอใจด้านสถานที่มากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.23 รองลงมาคือ ด้านการให้บริการ
มี ค่า เฉลี่ย เท่ ากั บ 4.08 ด้า นการจั ดบริ ก ารสวัส ดิ การสั งคมมีค่า เฉลี่ ย เท่ากั บ 3.99 และด้า นผลผลิ ต
การให้บริการ มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดเท่ากับ 3.92 ดังแผนภาพที่ 3.9 และตารางที่ 3.12
แผนภาพที่ 3.9 ภาพรวมความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับการดําเนินงานของศูนย์พัฒนาการจัด
สวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ

ตารางที่ 3.12 ภาพรวมความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับการดําเนินงานของศูนย์พัฒนาการจัด
สวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ
ค่าเฉลี่ยภาพรวมความพึงพอใจรายด้าน
ด้านสถานที่
ด้านการให้บริการ
ด้านการจัดบริการสวัสดิการสังคม
ด้านผลผลิตการให้บริการ
รวม

ทั่วไป
3.98
(มาก)
3.79
(มาก)
3.76
(มาก)
3.65
(มาก)
3.81
(มาก)

อยู่ในศูนย์ฯ
4.41
(มากที่สุด)
4.30
(มากที่สุด)
3.98
(มาก)
4.09
(มาก)
4.24
(มากที่สุด)

กลุ่มรวม
4.23
(มากที่สุด)
4.08
(มาก)
3.99
(มาก)
3.92
(มาก)
4.05
(มาก)
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3.4 ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561
3.4.1 ผลการดําเนินงานตามแผนงานพืน้ ฐาน
การดําเนินงานตามแผนงานพื้นฐาน ในกิจกรรมและโครงการที่ดําเนินการของกลุ่มตัวอย่าง
ในส่วนกลางของกรมกิจการผู้สูงอายุ สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ พบว่า มีสัดส่วนของการดําเนินการ
กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพระบบบริหารจัดการองค์การ ร้อยละ 23 โดยมี 2 โครงการที่ดําเนินการ ได้แก่
1) โครงการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลสู่ความเป็นเลิศ ร้อยละ 8.3 และ 2) โครงการสนับสนุน
การดําเนินงานตรวจสอบภายใน ร้อยละ 16.3 ส่วนกิจกรรมการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่ได้ ดําเนิ นโครงการโครงการจั ดการระบบเทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อการพัฒนางานด้านผู้ สูงอายุ
ดําเนินการ ร้อยละ 2.3
ตารางที่ 3.13 การดํ า เนิ น งานตามแผนงานพื้ น ฐานจํ า แนกตามกิ จ กรรมและโครงการที่ ดํ า เนิ น การ
ของกลุ่มตัวอย่างในส่วนกลางกรมกิจการผู้สูงอายุ สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ
กิจกรรม / โครงการ
กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพระบบบริหารจัดการองค์การ
โครงการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ คําของบประมาณและการติดตามประเมินผล
โครงการเสริมความรู้ด้านกฎหมายเพื่อการปฏิบัติราชการ
โครงการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลสู่ความเป็นเลิศ
โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อการสื่อสารองค์การ
โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบบริหาร
โครงการสนับสนุนการดําเนินงานตรวจสอบภายใน
กิจกรรมการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
โครงการจัดการระบบเทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อการพัฒนางานด้านผู้สูงอายุ

ร้อยละ (n=13)
23.1(3)
0
0
8.3 (1)
0
0
16.7 (2)
2.3 (3)

การดํ าเนิ นงานตามแผนงานพื้นฐานในกิจกรรมการขับเคลื่อนด้านผู้สูงอายุสู่ ประชาคม
อาเซียนที่ดําเนินการในหน่วยงานสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ พบว่า มีการดําเนินงานในภาพรวม
ร้อยละ 69.9 โดยมีการดําเนินงานโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอํานวยความสะดวกของผู้สูงอายุ
ให้เหมาะสมและปลอดภัย มากที่สุด ร้อยละ 50.4 รองลงมา โครงการเสริมสร้างชุมชนที่เป็นมิตร
กับผู้สูงอายุ ร้อยละ 29.7 และโครงการขับเคลื่อนงานด้านผู้สูงอายุสู่ประชาคมอาเซียน ร้อยละ 14.1
เมื่อจําแนกตามหน่วยงาน พบว่า หน่วยงานทั้งในและนอกกระทรวงการพัฒนาสังคมดําเนินโครงการ
ปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอํานวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัยมากที่สุดเช่นกัน
โดยสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมีการดําเนินการมากที่สุด
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แผนภาพที่ 3.10 แผนงานพื้นฐานในกิจกรรมการขับเคลื่อนด้านผู้สูงอายุสู่ประชาคมอาเซียนที่ดําเนินการ
ในหน่วยงานสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ตารางที่ 3.14 แผนงานพื้นฐานในกิจกรรมการขับเคลื่อนด้านผู้สูงอายุสู่ประชาคมอาเซียนที่ดําเนินการ
ในหน่วยงานสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กิจกรรม / โครงการ

ในกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ (n=316)

นอกกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ (n=502)

ศพส. สภา พมจ. ชมรม ศพอส. ผส. รวม การศึกษา อสม. อปท. รพสต. / ส่วนกลาง
(n=97) ผสอ. (n=56) ผสอ. (n=28) (n=13)
(n=111) (n=67) (n=245) รพ
สธ.
(n=50)
(n=72)
(n=55) (n=11)
กิจกรรมการขับเคลื่อน
86.6 66.0 85.7 25.8 57.1 15.4 69.9 50.5 70.1 68.2 61.8 18.2
ด้านผู้สูงอายุสู่ประชาคม (84) (33) (48) (38) (16) (2) (221) (56) (47) (167) (34)
(2)
อาเซียน

โครงการขับเคลื่อน
งานด้านผู้สูงอายุสู่
ประชาคมอาเซียน
โครงการปรับสภาพ
แวดล้อมและสิ่งอํานวย
ความสะดวกของ
ผู้สูงอายุให้เหมาะสม
และปลอดภัย
โครงการเสริมสร้าง
ชุมชนที่เป็นมิตร
กับผู้สูงอายุ

11.3 14.4 32.0 19.4 21.4
(11) (14) (16) (14) (6)

0

19.3 13.5 14.9 9.4
(61) (15) (10) (23)

รวม

อื่นๆ รวม (n=818)
(n=13) (n=502)
7.1
(1)

61.2 64.5
(307) (528)

10.8 14.1
(54) (115)

7.3
4)

18.2
(2)

0.0
(0)

72.2 28.9 84.0 41.7 32.1 7.7 57.0 26.1 50.7 59.2 40.0
(70) (28) (42) (30) (9) (1) (180) (29) (34) (145) 22)

9.1
(1)

7.7 46.2 50.4
(1) (232) (412)

32.0 20.6 46.0 27.8 25.0 7.7 32.3 26.1 31.3 30.2 29.1
(70) (28) (42) (30) (9) (1) (102) (29 (21) (74) (16)

9.1
(1)

0.0 28.1 29.7
(0) (141) (243)

3.4.2 ผลการดําเนินงานตามแผนงานยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสวัสดิการสังคมและ
ยกระดับคุณภาพชีวิต
การดํ า เนิ น งานตามแผนงานยุ ท ธศาสตร์ ก ารเสริ ม สร้ า งสวั ส ดิ ก ารสั ง คมและยกระดั บ
คุณภาพชีวิต ในภาพรวมพบว่า กลุ่มตัวอย่างดําเนินการกิจกรรมการส่งเสริมผู้สูงอายุได้รับการคุ้มครองและ
ส่งเสริมการใช้ศักยภาพทางสังคม ร้อยละ 74.9 เมื่อจําแนกตามโครงการพบว่า ดําเนินการโครงการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ผู้สูงอายุในชุมชน มากที่สุด ร้อยละ 43.5 รองลงมา โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และ
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ฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ ร้อยละ 38.3 โครงการขยายผลการส่งเสริมสิทธิผู้สูงอายุ ร้อยละ 32.8 ส่วนการ
ดําเนินการจัดสมัชชาผู้สูงอายุระดับชาติ มีน้อยที่สุดเพียงร้อยละ 5.5 เท่านั้น เมื่อพิจารณาตามหน่วยงาน
พบว่า เกือบทุกโครงการที่หน่วยงานในกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ดําเนินการมากกว่าหน่วยงานภายนอก
แต่ยกเว้น โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุที่หน่วยงานภายนอกดําเนินการมากกว่า
หน่วยงานภายในกระทรวงฯ ส่วนกิจกรรมการสนับสนุนศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ (ศพส.)
ในโครงการสนับสนุนศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ ศพส. มีสัดส่วนของการดําเนินการร้อยละ
44.1 ดังตารางที่ 3.15
แผนภาพที่ 3.11 การดํ า เนิ น งานแผนงานยุ ท ธศาสตร์ ก ารเสริ ม สร้ า งสวั ส ดิ ก ารสั ง คมและยกระดั บ
คุณภาพชีวิต เมื่อจําแนกตามกิจกรรมและหน่วยงาน

แผนภาพที่ 3.12 การดํ า เนิ น งานแผนงานยุ ท ธศาสตร์ ก ารเสริ ม สร้ า งสวั ส ดิ ก ารสั ง คมและยกระดั บ
คุณภาพชีวิต เมื่อจําแนกตามโครงการและหน่วยงาน
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แผนภาพที่ 3.13 การดําเนินงานแผนงานยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสวัสดิการสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิต
เมื่อจําแนกตามโครงการและหน่วยงาน

ตารางที่ 3.15 การดําเนินงานแผนงานยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสวัสดิการสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิต
เมื่อจําแนกตามโครงการและหน่วยงาน
กิจกรรม

ในกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ (n=316)
ศพส. สภา พมจ. ชมรม ศพอส. ผส. รวม
(n=97) ผสอ. (n=56) ผสอ. (n=28) (n=
(n=50)
(n=72)
13)
ก. กิจกรรมการ 92.8 90.0 94.6 62.5 96.4 46.2 82.3
ส่งเสริมผู้สูงอายุ (90 (45) (53) (45) (27) (6) (260)
ได้รับการคุ้มครอง
และส่งเสริมการ
ใช้ศักยภาพ
ทางสังคม
โครงการส่งเสริม 62.9 48.0 51.8 37.5 39.3 7.7 48.4
การเรียนรู้
(61) (24) (29) (27) (11) (1) (153)
ผู้สูงอายุในชุมชน
โครงการส่งเสริม 46.4 38.0 35.7 29.2 25.0 0 35.4
การเรียนรู้และ (45) (19) (20) (21) (7)
(112)
ฝึกอบรมด้าน
ผู้สูงอายุ
โครงการขยายผล 73.2 48.0 39.3 41.7 82.1 0 53.8
การส่งเสริมสิทธิ (71) (24) (22) (30) (23)
(170)
ผู้สูงอายุ

นอกกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ (n=502)
รวม
(n=818)
การศึกษา อสม. อปท. รพสต. ส่วนกลาง อื่นๆ รวม
(n=111) (n=67) (n=245) / รพ สธ. (n=13) (n=502)
(n=55) (n=11)
67.6 79.1 78.8 69.1 18.2 1 70.3 74.9
(75) (53) (193) (38) 2
7.7 (353) (613)

33.3 41.8 48.6 36.4
(37) (28) (119 (20)

0

7.7 40.4 43.5
(1) (205) (356)

30.6 29.9 54.7 23.6
(34) (20) (133) (13)

0

7.7 40.0 38.3
(1) (201) (313)

11.7 28.4 23.3 16.4
(13) (19) (57) (9)

0

0

19.5 32.8
(98) (268)
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กิจกรรม

ในกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ (n=316)
นอกกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ (n=502)
รวม
ศพส. สภา พมจ. ชมรม ศพอส. ผส. รวม การศึกษา อสม. อปท. รพสต. ส่วนกลาง อื่นๆ รวม (n=818)
(n=97) ผสอ. (n=56) ผสอ. (n=28) (n=
(n=111) (n=67) (n=245) / รพ สธ. (n=13) (n=502)
(n=50)
(n=72)
13)
(n=55) (n=11)
โครงการเฝ้าระวัง 69.1 28.0 23.2 19.4 32.1 7.7 37.3 7.2 34.3 20.8 21.8 0
0 18.5 25.8
ภัยทางสังคม
(67) (14) (13) (14) (9) (1) (118) (8) (23) (51) (12)
(93) (211)
สําหรับผู้สูงอายุ
โครงการขับเคลือ่ น 52.6 30.0 23.2 22.2 7.1 0 30.7 9.0 20.9 22.9 20.0 9.1
0 18.3 23.1
มาตรฐานการ
(51) (15) (13) (16) (2)
(97) (10) (14) (56) (11) (1)
(97) (189)
ดูแลผู้สูงอายุ
โครงการส่งเสริม 18.6 36.0 30.4 25.0 14.3 7.7 24.1 20.7 17.9 21.6 16.4 9.1
0 19.5 21.3
กิจกรรมเพื่อ
(18) (18) (17) (18) (4) (1) (76) (23) (12) (53) (9)
(1)
(98) (174)
สังคมที่เป็นมิตร
กับผู้สูงอายุเพื่อ
การพัฒนาที่ยั่งยืน
โครงการโครงข่าย 68.0 14.0 17.9 12.5 14.3 0 30.4 2.7 6.0 16.7 3.6
0
0 10.0 17.8
การคุ้มครอง
(66) (7) (10) (9) (4)
(96) (3)
(4) (41 (2)
(50) (146)
ภัยพิบัติสําหรับ
ผู้สูงอายุ
โครงการขับเคลื่อน 17.5 30.0 44.6 12.5 3.6 0 21.2 3.6 9.0 10.2 14.5 9.1
0
8.8 13.6
ยุทธศาสตร์มาตรการ (17) (15) (25) (9) (1)
(67) (4)
(6) (25) (8)
(1)
(44) (111)
ด้าน ผู้สูงอายุสู่การ
ปฏิบัติ

งานคณะกรรมการ
ผู้สูงอายุแห่งชาติ
การจัดสมัชชา
ผู้สูงอายุระดับชาติ
ข. กิจกรรมการ
สนับสนุนศูนย์
พัฒนาการจัด
สวัสดิการสังคม
ผู้สูงอายุ (ศพส.)
โครงการสนับสนุน
ศูนย์พัฒนา การจัด
สวัสดิการสังคม
ผู้สูงอายุ ศพส.

6.2
(6)
3.1
(3)
72.2
(70)

28.0
(14)
26.0
(13)
54.0
(27)

25.0
(14
19.6
(11)
62.5
(35)

8.3 0
(6)
6.9 0
(5)
29.2 53.6
(21) (15)

30.8
(4)
7.7
(1)
0

13.9 2.7 4.5 4.1 7.3
(44) (3)
(3) (10) (4)
10.4 1.8 3.0 2.4 1.8
(33) (2)
(2)
(6)
(1)
53.2 26.1 37.3 49.8 29.1
(168) (29) (25) (122) (16)

0

0

9.1
(1)
9.1
(1)

0
0

4.0
7.8
(20) (64)
2.4
5.5
(12) (45)
38.4 44.1
(193) (361)

3.4.3 ผลการดําเนินงานตามแผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย
การดําเนินงานตามแผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
ดํ า เนิ น การกิ จ กรรมการเสริ ม สร้ า งทั ก ษะตามโครงการผู้ สู ง อายุ ใ ส่ ใ จลู ก หลาน ร้ อ ยละ 53.7 และ
ในกิ จ กรรมการส่ ง เสริ ม การเข้ า ถึ ง สิ ท ธิ ผู้ สู ง อายุ ตามโครงการคุ้ ม ครองสิ ท ธิ ผู้ สู ง อายุ ร้ อ ยละ 51.2
เมื่ อ พิ จ ารณาตามหน่ ว ยงาน พบว่ า หน่ ว ยงานในสั ง กั ด กระทรวงพั ฒ นาสั ง คมฯ ดํ า เนิ น การมากกว่ า
หน่วยงานนอกสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมฯ ทุกกิจกรรม ดังตารางที่ 3.16
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แผนภาพที่ 3.14 การดําเนินงานตามแผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยจําแนกตามกิจกรรม

ร้อยละ

แผนภาพที่ 3.15 การดําเนินงานตามแผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย จําแนกตามหน่วยงาน

โครงการประเมินและติดตามผลการดําเนินงานของกรมกิจการผู้สูงอายุตามแผนปฏิบัติราชการฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
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ตารางที่ 3.16 การดําเนินงานตามแผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย
กิจกรรม

ในกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ (n=316)
นอกกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ (n=502)
รวม
ศพส. สภา พมจ. ชมรม ศพอส. ผส. รวม การศึกษา อสม. อปท. รพสต. ส่วนกลาง อื่นๆ รวม (n=818)
(n=97) ผสอ. (n=56) ผสอ. (n=28) (n=
(n=111) (n=67) (n=245) / รพ สธ. (n=13) (n=502)
(n=50)
(n=72)
13)
(n=55) (n=11)
82.5 80.0 62.5 52.8 50.0 0.0 63.0 29.7 58.2 44.5 54.5 0
9.1 47.8 53.7
(80) (40) (35) (38) (14) 0 (199) (33) (39) (109) (30)
0
(1) (240) (439)

กิจกรรมการ
เสริมสร้างทักษะ
โครงการผู้สูงอายุใส่
ใจลูกหลาน
กิจกรรมการส่งเสริม 81.4 54.0 57.1 52.8 78.6 7.7 65.5 24.3 37.3 66.9 41.8
การเข้าถึงสิทธิ
(79) (27) (32) (38) 22) 1 (207) 27) (25) (164) (23)
ผู้สูงอายุ
โครงการคุ้มครอง
สิทธิผู้สูงอายุ

0
0

9.1 42.2 51.2
(1) (212) (419)

3.4.4 ผลการดําเนินงานตามแผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ
การดําเนินงานตามแผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสั งคมผู้สูงอายุ
พบว่า กลุ่ ม ตั ว อย่ า งดํ า เนิน การกิ จ กรรมพัฒ นากลไกในการสร้ างความมั่น คงทางเศรษฐกิ จ และสัง คม
ร้อยละ 75.0 มากกว่า กิจกรรมพัฒนาระบบการดูแลและการคุ้มครองผู้สูงอายุ (โครงการพัฒนาระบบ
การดูแลคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ) ร้อยละ 64.1 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมฯ ดําเนินการ
ในโครงการต่าง ๆ มากกว่าหน่วยงานนอกสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมฯ ทุกกิจกรรม ดังแผนภาพที่ 3.16
และ ตารางที่ 3.17
แผนภาพที่ 3.16 การดําเนินงานตามแผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ
จําแนกตามกิจกรรมพัฒนากลไกในการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม

โครงการประเมินและติดตามผลการดําเนินงานของกรมกิจการผู้สูงอายุตามแผนปฏิบัติราชการฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
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แผนภาพที่ 3.17 การดําเนินงานตามแผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ
จําแนกตามโครงการและหน่วยงานในกิจกรรมพัฒนากลไกในการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม

ตารางที่ 3.17 การดําเนินงานตามแผนงานบู รณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ
ในกิจกรรมพัฒนากลไกในการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม
กิจกรรม

ในกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ (n=316)
นอกกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ (n=502)
รวม
ศพส. สภา พมจ. ชมรม ศพอส. ผส. รวม การศึกษา อสม. อปท. รพสต. ส่วนกลาง อื่นๆ รวม (n=818)
(n=97) ผสอ. (n=56) ผสอ. (n=28) (n=13)
(n=111) (n=67) (n=245) / รพ สธ. (n=13) (n=502)
(n=50)
(n=72)
(n=55) (n=11)
กิจกรรมพัฒนา 90.7 82.0 71.4 63.9 89.3 7.7 77.5 62.2 77.6 87.8 65.5 9.1 15.4 74.7 75.0
กลไกในการสร้าง 88 41 40 46 25
1 (245) 69
52 215 36
1
2 (375) (620)
ความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจและ
สังคม
โครงการ
61.9 52.0 67.9 44.4 60.7 7.7 55.1 27.9 50.7 66.9 38.2 0.0 7.7 50.0 52.0
เสริมสร้าง
60 26 38 32 17
1 (174) 31
34 164 21
0
1 (251) (425)
ศักยภาพศูนย์
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและส่งเสริม
อาชีพผู้สูงอายุ
โครงการสร้าง 74.2 48.0 69.6 34.7 46.4 7.7 55.1) 37.8 28.4 37.1 23.6 9.1 7.7 33.3 41.7
ความตระหนัก 72 24 39 25 13
1 (174) 42
19
91
13
1
1 (167) (341)
และเตรียม
ความพร้อมสู่
วัยสูงอายุอย่าง
มีคุณภาพ
โครงการปรับ 76.3 48.0 67.9 30.6 17.9 23.1 52.5 16.2 28.4 46.5 10.9 0.0 7.7 31.5 39.6
สภาพแวดล้อมฯ 74 24 38 22
5
3 (166) 18
19 114
6
0
1 (158) (324)
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3.4.5 ผลการดําเนินงานตามแผนบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ
กับหน่วยงานภายนอก ตามตัวชี้วัดเป้าหมายที่ 1 ผู้สูงอายุมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม
แผนภาพที่ 3.18 การดําเนินงานตามแผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ
จําแนกตามกิจกรรมพัฒนาระบบการดูแลและการคุ้มครองผู้สูงอายุ

แผนภาพที่ 3.19 การดําเนินงานตามแผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ
จําแนกตามโครงการในกิจกรรมพัฒนาระบบการดูแลและการคุ้มครองผู้สูงอายุ

โครงการประเมินและติดตามผลการดําเนินงานของกรมกิจการผู้สูงอายุตามแผนปฏิบัติราชการฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
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ตารางที่ 3.18 การดําเนินงานตามแผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุจําแนก
ตามโครงการและหน่วยงานในกิจกรรมพัฒนาระบบการดูแลและการคุ้มครองผู้สูงอายุ
กิจกรรม

ในกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ (n=316)
นอกกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ (n=502)
รวม
ศพส. สภา พมจ. ชมรม ศพอส. ผส. รวม การศึกษา อสม. อปท. รพสต. ส่วนกลาง อื่นๆ รวม (n=818)
(n=97) ผสอ. (n=56) ผสอ. (n=28) (n=13)
(n=111) (n=67) (n=245) / รพ สธ. (n=13) (n=502)
(n=50)
(n=72)
(n=55) (n=11)
กิจกรรมพัฒนา 86.6 70.0 60.7 56.9 89.3 7.7 69.6 43.2 73.1 68.6 65.5 0.0 23.1 60.6 64.1
ระบบการดูแล
84 35 34 41 25
1 (220) 48
49 168 36
0
3 (304) (524)
และการคุ้มครอง
ผู้สูงอายุ
(โครงการพัฒนา
ระบบการดูแล
คุ้มครองสิทธิ
ผู้สูงอายุ)
การพัฒนา
69.1 38.0 44.6 29.2 21.4 7.7 60.8 27.0 16.4 32.2 20.0 0.0 15.4 50.6 54.5
ศักยภาพงาน
67 19 25 21
6
1 (192) 26
45 152 28
0
3 (254) (446)
อาสาสมัครดูแล
ผู้สูงอายุที่บ้าน
(อผส.)
การพัฒนา
81.4 60.0 50.0 43.1 82.1 7.7 44.0 23.4 67.2 62.0 50.9 0.0 23.1 26.5 33.3
เครือข่าย
79 30 28 31 23
1 (139 30
11
79
11
0
2 (133) (272)
การดูแลและ
คุ้มครองผู้สูงอายุ

3.4.6 ผลการดําเนินงานตามแผนบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคม
ผู้สูงอายุกับหน่วยงานภายนอก ตามตัวชี้วัดเป้าหมายที่ 2 ผู้สูงอายุมีสุขภาวะที่ดีกับตัวชี้วัดนวัตกรรม
และเทคโนโลยีเพื่อการดูแลผู้สูงอายุ
การดํ าเนินงานตามแผนบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรั บสังคมผู้ สูงอายุกับ
หน่วยงานภายนอก ตามตัวชี้วัดเป้าหมายที่ 2 ผู้สูงอายุมีสุขภาวะที่ดีกับตัวชี้วัดนวัตกรรมและเทคโนโลยี
เพื่อการดูแลผู้สูงอายุ ในภาพรวม พบว่า ดําเนินโครงการการบูรณาการการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี
การดูแล สุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ ภายใต้แผนงานทันตสุขภาพสําหรับผู้สูงอายุประเทศไทย พ.ศ. 2558 - 2565
ในสัดส่วนมากที่สุด ร้อยละ 41.8 รองลงมา โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการบริการด้านชีววิทยาศาสตร์
สุขภาพเพื่อรองรับสังคม ร้อยละ 7.8 และ โครงการการสร้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการดูแล
ผู้สูงอายุ ร้อยละ 3.1 เมื่อจําแนกตามหน่วยงานพบว่า หน่วยงานนอกกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ดําเนิน
โครงการการบูรณาการการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแล สุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ ภายใต้
แผนงานทันตสุขภาพสําหรับผู้สูงอายุประเทศไทย พ.ศ. 2558-2565 ในสัดส่วนที่มากกว่าหน่วยงานใน
สังกัดกระทรวงฯ และเป็นที่ น่าสั งเกตว่า โครงการการสร้างระบบเทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อการดู แ ล
ผู้สูงอายุมีร่วมการดําเนินน้อยมาก ตารางที่ 3.19

โครงการประเมินและติดตามผลการดําเนินงานของกรมกิจการผู้สูงอายุตามแผนปฏิบัติราชการฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
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แผนภาพที่ 3.20 การดําเนินงานตามแผนบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุกับ
หน่ ว ยงานภายนอก ตามเป้ า หมายที่ 2 ผู้ สู ง อายุ มี สุ ข ภาวะที่ ดี กั บ ตั ว ชี้ วั ด นวั ต กรรมและเทคโนโลยี
เพื่อการดูแลผู้สูงอายุ ในภาพรวม

แผนภาพที่ 3.21 การดําเนินงานตามแผนบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุกับ
หน่วยงานภายนอกตามตัวชี้วัดเป้าหมายที่ 2 ผู้สูงอายุมีสุขภาวะที่ดีกับตัวชี้วัดนวัตกรรมและเทคโนโลยี
เพื่อการดูแลผู้สูงอายุ จําแนกตามโครงการและหน่วยงาน

กลุ่ม

โครงการประเมินและติดตามผลการดําเนินงานของกรมกิจการผู้สูงอายุตามแผนปฏิบัติราชการฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
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ตารางที่ 3.19 การดํ า เนิ น งานตามแผนบู ร ณาการสร้ า งความเสมอภาคเพื่ อ รองรั บ สั ง คมผู้ สู ง อายุ
กับหน่วยงานภายนอก ตามตัวชี้วัดเป้าหมายที่ 2 ผู้สูงอายุมีสุขภาวะที่ดีกับตัวชี้วัดนวัตกรรมและเทคโนโลยี
เพื่อการดูแลผู้สูงอายุ
กิจกรรม

ในกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ (n=316)
นอกกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ (n=502)
รวม
สภา
ชมรม
ผส.
รพสต. ส่วนกลาง
ศพส.
พมจ.
ศพอส.
รวม การศึกษา อสม. อปท.
อื่นๆ รวม
(n=818)
ผสอ.
ผสอ.
(n=
/ รพ สธ.
(n=97)
(n=56)
(n=28)
(n=111) (n=67) (n=245)
(n=13) (n=502)
(n=50)
(n=72)
13)
(n=55) (n=11)
38.1 48.0 39.3 40.3 25.0 0 37.7 44.1 47.8 37.6 72.7 63.6 23.1 44.4 41.8
37 24 22 29
7 0 (119) 49
32
92
40
7
3 (223) (342)

โครงการ
การบูรณาการ
การพัฒนานวัตกรรม
และเทคโนโลยี
การดูแล สุขภาพช่อง
ปากผู้สูงอายุ ภายใต้
แผนงานทันตสุขภาพ
สําหรับผู้สูงอายุ
ประเทศไทย พ.ศ.
2558-2565
โครงการพัฒนา
13.4 18.0 7.1 11.1 7.1 0 11.4
ผลิตภัณฑ์และการ
13
9
4
8
2 0 (36)
บริการด้านชีววิทยา
ศาสตร์สุขภาพเพื่อ
รองรับสังคม
โครงการ
1.0 8.0 0.0 2.8 3.6 0 2.5
การสร้างระบบ
1
4
0
2
1 0 (8)
เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการ
ดูแลผู้สูงอายุ

6.3
7

9.0
6

4.9
12

1.8
1

0.0
0

15.4
2

5.6
(28)

7.8
(64)

8.1
9

4.5
3

1.6
4

1.8
1

0.0
0

0.0

3.4
(17)

3.10
(25)

ผลการดํ า เนิ น งานตามแผนบู ร ณาการสร้ า งความเสมอภาคเพื่ อ รองรั บ สั ง คมผู้ สู ง อายุ
กั บ หน่ ว ยงานภายนอก ตามตั ว ชี้ วั ด เป้ า หมายที่ 2 ผู้ สู ง อายุ มี สุ ข ภาวะที่ ดี กั บ ตั ว ชี้ วั ด ผู้ สู ง อายุ ที่ เ ข้ า ถึ ง
เทคโนโลยีนวัตกรรม/ระบบการดูแลด้านสุขภาพและตัวชี้วัดผู้สูงอายุที่เข้าถึงระบบการคุ้มครองทางสังคม
การดํ า เนิ น งานตามแผนบู ร ณาการสร้ า งความเสมอภาคเพื่ อ รองรั บ สั ง คมผู้ สู ง อายุ
กั บ หน่ ว ยงานภายนอก ตามตั ว ชี้ วั ด เป้ า หมายที่ 2 ผู้ สู ง อายุ มี สุ ข ภาวะที่ ดี กั บ ตั ว ชี้ วั ด ผู้ สู ง อายุ ที่ เ ข้ า ถึ ง
เทคโนโลยีนวัตกรรม/ระบบการดูแลด้านสุขภาพและตัวชี้วัดผู้สูงอายุที่เข้าถึงระบบการคุ้มครองทางสังคม
ในภาพรวม พบว่า โครงการพัฒนาศักยภาพงานอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน ได้ดําเนินการมากที่สุด
ร้อยละ 42.1 รองลงมา คือ โครงการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care)
ในชุมชนปี 2561 ร้อยละ 31.9 โครงการพัฒนาเครือข่ายการดูแลและคุ้มครองทางสังคมผู้สูงอายุในชุมชน
ร้อยละ 39.1 และโครงการที่มีการดําเนินการน้อยที่สุด คือ โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะ
Intermediate care และ โครงการบริการฝังรากฟันเทียมสําหรับผู้สูงอายุ ที่มีการดําเนินการไม่ถึงร้อยละ 10
ตารางที่ 3.20

โครงการประเมินและติดตามผลการดําเนินงานของกรมกิจการผู้สูงอายุตามแผนปฏิบัติราชการฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
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แผนภาพที่ 3.22 การดํา เนิ น งานตามแผนบู ร ณาการสร้ า งความเสมอภาคเพื่ อรองรับ สัง คมผู้ สู ง อายุ
กั บ หน่ ว ยงานภายนอก ตามตั ว ชี้ วั ด เป้ า หมายที่ 2 ผู้ สู ง อายุ มี สุ ข ภาวะที่ ดี กั บ ตั ว ชี้ วั ด ผู้ สู ง อายุ ที่ เ ข้ า ถึ ง
เทคโนโลยีนวัตกรรม/ระบบการดูแลด้านสุขภาพและตัวชี้วัดผู้สูงอายุที่เข้าถึงระบบการคุ้มครองทางสังคม
ใน 5 อันดับแรก

แผนภาพที่ 3.23 การดําเนินงานตามแผนบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุกับ
หน่วยงานภายนอก ตามตัวชี้วัดเป้าหมายที่ 2 ผู้สูงอายุมีสุขภาวะที่ดีกับตัวชี้วัดผู้สูงอายุที่เข้าถึงเทคโนโลยี
นวัตกรรม/ระบบการดูแลด้านสุขภาพและตัวชี้วัดผู้สูงอายุที่เข้าถึงระบบการคุ้มครองทางสังคม จําแนกตาม
หน่วยงาน ใน 5 อันดับแรก

โครงการประเมินและติดตามผลการดําเนินงานของกรมกิจการผู้สูงอายุตามแผนปฏิบัติราชการฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
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ตารางที่ 3.20 การดํ าเนิ นงานตามแผนบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรั บสั งคมผู้สูงอายุกั บ
หน่วยงานภายนอก ตามตัวชี้วัดเป้าหมายที่ 2 ผู้สูงอายุมีสุขภาวะที่ดีกับตัวชี้วัดผู้สูงอายุที่เข้าถึงเทคโนโลยี
นวัตกรรม/ระบบการดูแลด้านสุขภาพและตัวชี้วัดผู้สูงอายุที่เข้าถึงระบบการคุ้มครองทางสังคม
กิจกรรม

โครงการพัฒนา
ศักยภาพงาน
อาสาสมัครดูแล
ผู้สูงอายุที่บ้าน :
กรมกิจการผู้สูงอายุ
ได้แก่ กองส่งเสริม
สวัสดิการและ
คุ้มครองสิทธิ
ผู้สูงอายุ และ
ศูนย์พัฒนาการจัด
สวัสดิการสังคม
ผู้สูงอายุ 8 แห่ง
ได้แก่ ลําปาง
เชียงใหม่ นครพนม
ขอนแก่น สงขลา
ยะลา วาสนะเวศม์
และบางละมุง

ในกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ (n=316)
นอกกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ (n=502)
รวม
ศพส. สภา พมจ. ชมรม ศพอส. ผส. รวม การศึกษา อสม. อปท. รพสต. ส่วนกลาง อื่น ๆ รวม (n=818)
(n=97) ผสอ. (n=56) ผสอ. (n=28) (n=13)
(n=111) (n=67) (n=245) / รพ สธ. (n=13) (n=502)
(n=50)
(n=72)
(n=55) (n=11)
70.1 38.0 48.2 26.4 75.0 15.4 49.4 8.1 58.2 52.2 21.8 0.0 0.0 37.5 42.1
68 19 27 19 21
2 (156) 9
39 128 12
0
0 (188) (344)

โครงการพัฒนา 16.5 34.0 12.5 30.6 60.7 0.0 25.0 18.0 43.3 41.6 49.1 27.3
ระบบการดูแล
16 17
7
22 17
0 (79) 20
29 102 27
3
สุขภาพผู้สูงอายุ
ระยะยาว (Long
Term Care) ใน
ชุมชน ปี 2561 :
กรมอนามัย

7.7
1

36.3 31.9
(182) (261)

โครงการพัฒนา
64.9 36.0 39.3 27.8 39.3 15.4 43.0 5.4
เครือข่ายการดูแล 63 18 22 20 11
2 (136) 6
และคุ้มครองทาง
สังคมผู้สูงอายุใน
ชุมชน : กรมกิจการ
ผู้สูงอายุ ได้แก่
กองส่งเสริม
สวัสดิการและ
คุ้มครองสิทธิ
ผู้สูงอายุ และ
ศูนย์พัฒนาการจัด
สวัสดิการสังคม
ผู้สูงอายุ 8 แห่ง
ได้แก่ ลําปาง
เชียงใหม่ นครพนม
ขอนแก่น สงขลา
ยะลา วาสนะเวศม์
และบางละมุง

7.7
1

20.3 29.1
(102) (238)

26.9 28.6 12.7
18
70
7

0.0
0

โครงการประเมินและติดตามผลการดําเนินงานของกรมกิจการผู้สูงอายุตามแผนปฏิบัติราชการฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
กิจกรรม

โครงการระบบ
ดูแลระยะยาว
สําหรับผู้สูงอายุ :
กรมกิจการผู้สูงอายุ
ได้แก่ กองส่งเสริม
สวัสดิการและ
คุ้มครองสิทธิ
ผู้สูงอายุ และ
ศูนย์พัฒนาการจัด
สวัสดิการสังคม
ผู้สูงอายุ 8 แห่ง
ได้แก่ ลําปาง
เชียงใหม่ นครพนม
ขอนแก่น สงขลา
ยะลา วาสนะเวศม์
และบางละมุง
โครงการส่งเสริม
ศักยภาพผู้ดูแล
สุขภาพผู้สูงอายุ
(ที่พิการ) ทีต่ ิดบ้าน
ติดเตียง :
กรมการแพทย์
โครงการพัฒนา
และเสริมสร้าง
ศักยภาพคนไทย
กลุ่มวัยผู้สูงอายุ :
สํานักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข
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ในกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ (n=316)
นอกกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ (n=502)
รวม
ศพส. สภา พมจ. ชมรม ศพอส. ผส. รวม การศึกษา อสม. อปท. รพสต. ส่วนกลาง อื่น ๆ รวม (n=818)
(n=97) ผสอ. (n=56) ผสอ. (n=28) (n=13)
(n=111) (n=67) (n=245) / รพ สธ. (n=13) (n=502)
(n=50)
(n=72)
(n=55) (n=11)
49.5 28.0 26.8 19.4 25.0 15.4 31.6 8.1 22.4 16.7 18.2 0.0 0.0 14.9 21.4
48 14 15 14
7
2 (100) 9
15
41
10
0
0
(75) (175)

14.4 14.0 10.7 19.4 10.7 0.0 13.9 18.9 38.8 21.6 40.0
14
7
6
14
3
0 (44) 21
26
53
22

9.1
1

7.7
1

24.7 20.5
(124) (168)

16.5 18.0 7.1 18.1 10.7 0.0 14.2 14.4 23.9 14.3 40.0 18.2
16
9
4
13
3
0 (45) 16
16
35
22
2

7.7
1

18.3
(92)

16.7
(137)

โครงการเสริมสร้าง 10.3 20.0 10.7 12.5 17.9 0.0 12.7 10.3 20.0 10.7 12.5 17.9
ความเข้มแข็งตําบล 10 10
6
9
5
0 (40) 13
15
43
20
0
จัดการสุขภาพ
แบบบูรณาการ
เพื่อสร้างเสริม
สุขภาพและลด
พฤติกรรมเสี่ยงใน
วัยผู้สูงอายุ :
กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ

0.0
1

18.3
(92)

16.1
(132)

โครงการพัฒนา
ระบบการดูแล
ผู้สูงอายุระยะ
Intermediate
care :
กรมการแพทย์

0.0
0

7.4
(37)

6.5
(53)

4.1 10.0 7.1
4
5
4

1.4
1

7.1
2

0.0 5.1
0 (16)

9.0
10

9.0
6

3.3
8

20.0 18.2
11
2
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กิจกรรม

ในกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ (n=316)
นอกกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ (n=502)
รวม
ศพส. สภา พมจ. ชมรม ศพอส. ผส. รวม การศึกษา อสม. อปท. รพสต. ส่วนกลาง อื่น ๆ รวม (n=818)
(n=97) ผสอ. (n=56) ผสอ. (n=28) (n=13)
(n=111) (n=67) (n=245) / รพ สธ. (n=13) (n=502)
(n=50)
(n=72)
(n=55) (n=11)
โครงการศูนย์
6.2 8.0 3.6 6.9 0.0 0.0 5.4 12.6 7.5 5.3 0.0 0.0 0.0 6.4
6.0
ส่งเสริมและพัฒนา 6
4
2
5
0
0 (17) 14
5
13
0
0
0
(32) (49)
คุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุอย่างเป็น
ระบบมีมาตรฐาน
และครอบวงจร :
มหาวิทยาลัยมหิดล
โครงการบริการ
5.2 8.0 3.6 8.3 0.0 0.0 5.4 2.7 11.9 1.6 1.8 0.0 15.4 3.6
4.3
ฝังรากฟันเทียม
5
4
2
6
0
0 (17) 3
8
4
1
0
2
(18) (35)
สําหรับผู้สูงอายุ :
ศูนย์ความเป็นเลิศ
ด้านชีววิทยาศาสตร์
โครงการเพิ่ม
5.2 8.0 3.6 5.6 0.0 0.0 4.7 5.4 9.0 3.7 1.8 0.0 0.0 4.4
4.5
ศักยภาพในการ
5
4
2
4
0
0 (15) 6
6
9
1
0
0
(22) (37)
พึ่งพาตนเองด้วย
การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ที่เป็น
มิตรต่อผู้สูงอายุ :
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี

3.4.7 ผลการดํ าเนิน งานตามแผนบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับ สัง คม
ผู้สูงอายุกับหน่วยงานภายนอก ตามตัวชี้วัดเป้าหมายที่ 3 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการดํารงชีวิตของ
คนทุกกลุ่มเพื่อรองรับผู้สูงอายุ
แผนภาพที่ 3.24 ผลการดําเนินงานตามแผนบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุกับ
หน่วยงานภายนอก ตามตัวชี้วัดเป้าหมายที่ 3 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการดํารงชีวิตของคนทุกกลุ่มเพื่อ
รองรับผู้สูงอายุ
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แผนภาพที่ 3.25 ผลการดําเนินงานตามแผนบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุกับ
หน่วยงานภายนอก ตามเป้าหมาย สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการดํารงชีวิตของคนทุกกลุ่มเพื่อรองรับผู้สูงอายุ
จําแนกตามหน่วยงาน

ตารางที่ 3.21 ผลการดํ า เนินงานตามแผนบู ร ณาการสร้างความเสมอภาคเพื่ อรองรับสัง คมผู้สู ง อายุ
กับหน่วยงานภายนอก ตามตัวชี้วัดเป้าหมายที่ 3 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการดํารงชีวิตของคนทุกกลุ่ม
เพื่อรองรับผู้สูงอายุจําแนกตามหน่วยงาน
กิจกรรม / โครงการ

ในกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ (n=316)

นอกกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ (n=502)

รวม

ศพส. สภา พมจ. ชมรม ศพอส. ผส. รวม การศึกษา อสม. อปท. รพสต. / ส่วนกลาง อื่นๆ รวม (n=818)
(n=97) ผสอ. (n=56) ผสอ. (n=28) (n=13)
(n=111) (n=67) (n=245) รพ
สธ. (n=13) (n=502)
(n=50)
(n=72)
(n=55) (n=11)

โครงการปรับสภาพ
แวดล้อมและสิ่งอํานวย
ความสะดวกของ
ผู้สูงอายุให้เหมาะสม
และปลอดภัย
โครงการเสริมสร้าง
ชุมชนที่เป็นมิตร
กับผู้สูงอายุ
โครงการปรับ
สภาพแวดล้อมฯ

72.2 28.9 84.0 41.7 32.1 7.7 57.0 26.1 50.7 59.2 40.0
(70) (28) (42) (30) (9) (1) (180) (29) (34) (145) 22)

9.1
(1)

7.7 46.2 50.4
(1) (232) (412)

32.0 20.6 46.0 27.8 25.0 7.7 32.3 26.1 31.3 30.2 29.1
(70) (28) (42) (30) (9) (1) (102) (29 (21) (74) (16)

9.1
(1)

0.0 28.1 29.7
(0) (141) (243)

76.3 48.0 67.9 30.6 17.9 23.1 52.5 16.2 28.4 46.5 10.9
74 24 38 22 5
3 (166) 18 19 114 6

0.0
0

7.7 31.5 39.6
1 (158) (324)
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3.5 ภาพรวมการบรรลุผลสําเร็จต่ อแผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจํ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561
ภาพรวมการบรรลุผลสําเร็จโครงการประเมินและติดตามผลการดําเนินงานของกรมกิจการ
ผู้สูงอายุ (ผส.) ตามแผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และแผนบูรณาการสร้างความเสมอภาค
เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในทัศนะของกลุ่มตัวอย่าง พบว่ากลุ่มผู้สูงอายุ
ทั่วไปประเมินในระดับ 7.76 ซึ่งต่ํากว่ากลุ่มที่อยู่ในศูนย์ฯ ซึ่งประเมินที่ระดับ 8.19 ดังตารางที่ 3.22
แผนภาพที่ 3.26 ภาพรวมการบรรลุผลสําเร็จโครงการประเมินและติดตามผลการดําเนินงานของกรมกิจการ
ผู้สูงอายุ (ผส.) ตามแผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และแผนบูรณาการสร้างความเสมอภาค
เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ตารางที่ 3.22 ภาพรวมการบรรลุผลสําเร็จโครงการประเมินและติดตามผลการดําเนินงานของกรมกิจการ
ผู้สูงอายุ (ผส.)
ระดับการบรรลุผล
น้อย
ปานกลาง
มาก
ไม่ตอบ
ค่าเฉลี่ย

ทั่วไป
จํานวน
2
21
104
32

ร้อยละ
1.3
13.2
65.4
20.1
7.76

อยู่ในศูนย์ฯ
จํานวน
ร้อยละ
0
0
15
7.6
172
87.3
10
5.7
8.19

รวม
จํานวน ร้อยละ
2
0.6
36
10.1
276
77.5
42
11.8
8.02
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ภาพรวมการบรรลุผลสําเร็จโครงการประเมินและติดตามผลการดําเนินงานของกรมกิจการ
ผู้สูงอายุ (ผส.) จําแนกตามแผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และแผนบูรณาการสร้าง
ความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่เข้าร่วม
โครงการที่จัดขึ้นตามแผนยุทธศาสตร์ฯ ประเมินการบรรลุความสําเร็จของโครงการในระดับมาก ร้อยละ
89.8 ระดับปานกลาง ร้อยละ 1.8 ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่เข้าร่วมโครงการที่จัดขึ้นตามแผนบูรณาการ
ประเมินการบรรลุความสําเร็จของโครงการในระดับมาก ร้อยละ 86.6 ระดับปานกลาง ร้อยละ 1.5
เมื่อพิจารณาตามค่าเฉลี่ย พบว่า กลุ่มตัวอย่างประเมินการบรรลุความสําเร็จของโครงตามแผนบูรณาการ
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 8.27 ซึ่งมากกว่าแผนยุทธศาสตร์ฯ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 8.08
แผนภาพที่ 3.27 ภาพรวมการบรรลุ ผ ลสํ า เร็ จ โครงการประเมิ น และติ ด ตามผลการดํ า เนิ น งานของ
กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) จําแนกตามแผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณและแผนบูรณาการ
สร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ตารางที่ 3.23 ภาพรวมการบรรลุ ผ ลสํ า เร็ จ โครงการประเมิ น และติ ด ตามผลการดํ า เนิ น งาน
ของกรมกิ จ การผู้ สู ง อายุ (ผส.) จํ า แนกตามแผนปฏิ บั ติ ร าชการและแผนการใช้ จ่ า ยงบประมาณ
และแผนบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ระดับ
มาก
ปานกลาง
น้อย
ไม่ตอบ
ค่าเฉลี่ย

แผนปฏิบตั ิราชการฯ
(n=167)
89.8 (150)
8.4 (14)
0
1.8 (3)
8.08

แผนบูรณาการฯ
(n=67)
86.6 (58)
11.9 (8)
0
1.5 (1)
8.27

โครงการประเมินและติดตามผลการดําเนินงานของกรมกิจการผู้สูงอายุตามแผนปฏิบัติราชการฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

3-53

นอกจากนี้ แ ล้ ว ผลการศึ ก ษาเชิ ง คุ ณ ภาพ การประเมิ น บริ บ ทหรื อ สภาวะแวดล้ อ ม
(Context
Evaluation) เป็นการประเมินเกี่ยวกับนโยบาย เป้าหมาย บริบททางสังคมซึ่งเกี่ยวกับ
สภาพเศรษฐกิ จและสั งคม ปั ญหาและความต้องการของบุ คคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกั บโครงการ
ความสอดคล้องเอื้อต่อการจัดทําโครงการ ตลอดจนทรัพยากรและข้อจํากัดต่าง ๆ ในการดําเนินโครงการ
สารสนเทศที่ ไ ด้ นํ า มาใช้ ป ระกอบการตั ด สิ น ใจเพื่ อ กํ า หนดวั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละเป้ า หมายของโครงการ
ให้มีความสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงานระดับสูงกว่าและบริบทหรือสภาพขององค์กรที่จะจัดทํา
โครงการรวมทั้งความร่วมมือกับภาคี และผู้มีส่วนใดส่วนเสีย ในการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการและ
แผนการใช้จา่ ยงบประมาณ
ผู้ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม กลุ่ ม ได้ ร่ ว มสะท้ อ นว่ า การดํ า เนิ น โครงการตามแผนปฏิ บั ติ ก าร
ของกรมกิจการผู้สูงอายุ ประจําปีงบประมาณ 2561 มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และทิศทาง
การพั ฒนาประเทศ และสอดคล้ องกั บบริบทในพื้นที่ และยกตัวอย่างโครงการที่ มี ความสอดคล้ องกับ
นโยบาย เป้ า หมาย สภาพเศรษฐกิ จ และสั ง คม ปั ญ หาและความต้ อ งการของบุ ค คลและหน่ ว ยงาน
ทั้งในสังกัดกระทรวงการพั ฒนาสั งคมและความมั่นคงของมนุ ษ ย์ และหน่วยงานภายนอกกระทรวงฯ
ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ดังรายละเอียด ดังนี้
“ศู น ย์ ว าสนะเวศม์ รั บ ผิ ด ชอบ 8 จั ง หวั ด ภาคกลาง
มีโครงการคุ้มครองภัยพิบัติของผู้สูงอายุในพื้นที่ มีโรงเรียนผู้สูงอายุ กิจกรรม
ต่าง ๆ ภายในศู นย์ โครงการสร้างความตระหนั กและเตรียมความพร้อม
ผู้สูงอายุ มีการคัดเลือก อปท. ที่เด่นเป็นพื้นที่ต้นแบบ ในการทําโครงการ
กิจกรรม” (บทสนทนากลุ่มผู้แทนจาก ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคม
ผู้ สู ง อายุ ว าสนะเวศม์ จั ง หวั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยา เมื่ อ วั น พุ ธ ที่ 30
พฤษภาคม 2561)
“ศูนย์สงขลา ภารกิจศูนย์ เน้นตามบริบทของพื้นที่ พบว่า
ผู้สูงอายุในชนบทเข้าไม่ถึงสิทธิของตนเอง มีโครงการซ่อมบ้าน ปรับภูมิทัศน์
ให้เหมาะกับผู้สูงอายุ เน้นการเตรียมความพร้อมเรื่องการเตรียมความพร้อม
ให้ กั บ กลุ่ ม คนที่ ยั ง ไม่ เ ข้ า ถึ ง วั ย สู ง อายุ ม ากขึ้ น เน้ น เรื่ อ งสั ง คม สุ ข ภาพ
เศรษฐกิ จ สภาพแวดล้ อ ม นวั ต กรรมและเทคโนโลยี ” (บทสนทนา
กลุ่ ม ผู้ แ ทนจาก ศู น ย์ พั ฒ นาการจั ด สวั ส ดิ ก ารสั ง คมจั ง หวั ด สงขลา
เมื่อวันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561)
“จังหวัดนครพนม มีอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุซึ่งส่วนหนึ่ง
เป็น อสม. ในการดึงผู้สูงอายุที่ติดบ้านออกสู่สังคมภายนอก โครงการผู้สูงวัย
ใส่ใจลูกหลาน การอบรมให้ความรู้ผู้สูงอายุเพื่อให้สามารถสร้างรายได้ต่อได้
ซึ่งพบว่าพื้นที่ไม่มีทักษะด้านการเขียนโครงการขอทุน ขาดบุคลาการที่ดูแล
ผู้ สู ง อายุ ใ นพื้ น ที่ ด้ า นการดู แ ลสุ ข ภาพ” (บทสนทนากลุ่ ม ผู้ แ ทนจาก
ศู น ย์ พั ฒ นาการจั ด สวั ส ดิ ก ารสั ง คมจั ง หวั ด นครพนม เมื่ อ วั น ศุ ก ร์ ที่ 4
พฤษภาคม 2561)
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3.6 ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561
3.6.1 ผลการดําเนินงานตามแผนงานพืน้ ฐาน
การดําเนินงานตามแผนงานพื้นฐาน ในกิจกรรมและโครงการที่ดําเนินการของกลุ่มตัวอย่าง
ในส่วนกลางของกรมกิจการผู้สูงอายุ สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ พบว่า มีสัดส่วนของการดําเนินการ
กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพระบบบริหารจัดการองค์การ ร้อยละ 23 โดยมี 2 โครงการที่ดําเนินการ ได้แก่
โครงการบริ ห ารและพั ฒ นาทรั พ ยากรบุ ค คลสู่ ค วามเป็ น เลิ ศ ร้ อ ยละ 8.3 และโครงการสนั บ สนุ น
การดําเนินงานตรวจสอบภายใน ร้อยละ 16.3 ส่วนกิจกรรมการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่ได้ดําเนินโครงการโครงการจั ดการระบบเทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อการพัฒนางานด้านผู้ สูงอายุ
ดําเนินการร้อยละ 2.3
ตารางที่ 3.24 การดํ า เนิ น งานตามแผนงานพื้ น ฐานจํ า แนกตามกิ จ กรรมและโครงการที่ ดํ า เนิ น การ
ของกลุ่มตัวอย่างในส่วนกลางกรมกิจการผู้สูงอายุ สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กิจกรรม / โครงการ
กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพระบบบริหารจัดการองค์การ
โครงการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ คําของบประมาณและการติดตามประเมินผล
โครงการเสริมความรู้ด้านกฎหมายเพื่อการปฏิบัติราชการ
โครงการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลสู่ความเป็นเลิศ
โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อการสื่อสารองค์การ
โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบบริหาร
โครงการสนับสนุนการดําเนินงานตรวจสอบภายใน
กิจกรรมการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
โครงการจัดการระบบเทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อการพัฒนางานด้านผู้สูงอายุ

ร้อยละ (n=13)
23.1(3)
0
0
8.3(1)
0
0
16.7(2)
2.3(3)

การดําเนินงานตามแผนงานพื้นฐานในกิจกรรมการขับเคลื่อนด้านผู้สูงอายุสู่ประชาคม
อาเซียน ที่ดําเนินการในหน่วยงานสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ พบว่า มีการดําเนินงานในภาพรวม
ร้อยละ 69.9 โดยมีการดําเนินงานโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอํานวยความสะดวกของผู้สูงอายุ
ให้เหมาะสมและปลอดภัย มากที่สุด ร้อยละ 50.4 รองลงมา คือ โครงการเสริมสร้างชุมชนที่เป็นมิตร
กับผู้สูงอายุ ร้อยละ 29.7 และโครงการขับเคลื่อนงานด้านผู้สูงอายุสู่ประชาคมอาเซียน ร้อยละ 14.1
เมื่อจําแนกตามหน่วยงานพบว่าหน่วยงานทั้งใน และนอกกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ดําเนินโครงการปรับ
สภาพแวดล้อม และสิ่งอํานวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัยมากที่สุด เช่นกัน

โครงการประเมินและติดตามผลการดําเนินงานของกรมกิจการผู้สูงอายุตามแผนปฏิบัติราชการฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
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ตารางที่ 3.25 แผนงานพื้นฐานในกิจกรรมการขับเคลื่อนด้านผู้สูงอายุสู่ประชาคมอาเซียนที่ดําเนินการ
ในหน่วยงานสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กิจกรรม / โครงการ

ในกระทรวง พม. นอกกระทรวง พม.
(n=316)
(n=502)
กิจกรรมการขับเคลื่อนด้านผู้สูงอายุสู่ประชาคม
69.9
61.2
อาเซียน
(221)
(307)
โครงการขับเคลื่อนงานด้านผู้สูงอายุสู่
19.3
10.8
ประชาคมอาเซียน
(61)
(54)
โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอํานวย
57.0
46.2
ความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและ
(180)
(232)
ปลอดภัย
โครงการเสริมสร้างชุมชนที่เป็นมิตรกับ
32.3
28.1
ผู้สูงอายุ
(102)
(141)

รวม
(n=818)
64.5
(528)
14.1
(115)
50.4
(412)
29.7
(243)

3.6.2 ผลการดําเนินงานตามแผนงานยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสวัสดิการสังคมและ
ยกระดับคุณภาพชีวิต
การดําเนินงานตามแผนงานยุทธศาสตร์ก ารเสริม สร้างสวัส ดิก ารสังคมและยกระดั บ
คุณภาพชีวิต ในภาพรวมพบว่า กลุ่มตัวอย่างดําเนินการกิจกรรมการส่งเสริมผู้สูงอายุได้รับการคุ้มครองและ
ส่งเสริมการใช้ศักยภาพทางสังคม ร้อยละ 74.9 เมื่อจําแนกตามโครงการพบว่า ดําเนินการโครงการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ผู้สูงอายุในชุมชน มากที่สุด ร้อยละ 43.5 รองลงมา โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และ
ฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ ร้อยละ 38.3 โครงการขยายผลการส่งเสริมสิทธิผู้สูงอายุ ร้อยละ 32.8 ส่วนการ
ดํ าเนิน การการจั ด สมั ชชาผู้สู งอายุ ร ะดับชาติ มี น้อยที่สุด เพียงร้อ ยละ 5.5 เท่านั้ น เมื่อพิ จ ารณาตาม
หน่วยงานพบว่า เกือบทุกโครงการที่หน่วยงานในกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ดําเนินการมากกว่าหน่วยงาน
ภายนอก แต่ยกเว้น โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุที่หน่วยงานภายนอกดําเนินการ
มากกว่าหน่วยงานภายในกระทรวงฯ ส่วนกิจกรรมการสนับสนุนศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ
(ศพส.) ในโครงการสนับสนุนศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ ศพส. มีสัดส่วนของการดําเนินการ
ร้อยละ 44.1 ดังตารางที่ 3.26
แผนภาพที่ 3.28 การดํ า เนิ น งานแผนงานยุ ท ธศาสตร์ ก ารเสริ ม สร้ า งสวั ส ดิ ก ารสั ง คมและยกระดั บ
คุณภาพชีวิต เมื่อจําแนกตามโครงการและหน่วยงาน
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ตารางที่ 3.26 การดําเนินงานแผนงานยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสวัสดิการสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิต
เมื่อจําแนกตามโครงการและหน่วยงาน
กิจกรรม / โครงการ
ก. กิจกรรมการส่งเสริมผู้สูงอายุได้รับการคุ้มครองและ
ส่งเสริมการใช้ศักยภาพทางสังคม
โครงการขยายผลการส่งเสริมสิทธิผู้สูงอายุ
โครงการเฝ้าระวังภัยทางสังคมสําหรับผู้สูงอายุ
โครงการส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคมที่เป็นมิตรกับ
ผู้สูงอายุเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มาตรการด้านผู้สูงอายุ
สู่การปฏิบัติ
งานคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ
การจัดสมัชชาผูส้ ูงอายุระดับชาติ
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ
โครงการโครงข่ายการคุ้มครองภัยพิบัติสําหรับผู้สูงอายุ
โครงการขับเคลื่อนมาตรฐานการดูแลผู้สูงอายุ
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผู้สูงอายุในชุมชน
ข. กิจกรรมการสนับสนุนศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการ
สังคมผู้สูงอายุ (ศพส.)
โครงการสนับสนุนศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคม
ผู้สูงอายุ ศพส.

ในกระทรวง พม.
(n=316)
82.3
(260)
53.8
(170)
37.3
(118)
24.1
(76)
21.2
(67)
13.9
(44)
10.4
(33)
35.4
(112)
30.4
(96)
30.7
(97)
48.4
(153)
53.2
(168)

นอกกระทรวง พม.
(n=502)
70.3
(353)
19.5
(98)
18.5
(93)
19.5
(98)
8.8
(44V
4.0
(20)
2.4
(12)
40.0
(201)
10.0
(50)
18.3
(92)
40.4
(203)
38.4
(193)

รวม
(n=818)
74.9
(613)
32.8
(268)
25.8
(211)
21.3
(174)
13.6
(111)
7.8
(64)
5.5
(45)
38.3
(313)
17.8
(146)
23.1
(189)
43.5
(356)
44.1
(361)

3.6.3 ผลการดําเนินงานตามแผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย
การดําเนินงานตามแผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
ดํ า เนิ น การกิ จ กรรมการเสริ ม สร้ า งทั ก ษะตามโครงการผู้ สู ง อายุ ใ ส่ ใ จลู ก หลาน ร้ อ ยละ 53.7 และ
ในกิ จ กรรมการส่ ง เสริ ม การเข้ า ถึ ง สิ ท ธิ ผู้ สู ง อายุ ต ามโครงการคุ้ ม ครองสิ ท ธิ ผู้ สู ง อายุ ร้ อ ยละ 51.2
เมื่ อ พิ จ ารณาตามหน่ ว ยงาน พบว่ า หน่ ว ยงานในสั ง กั ด กระทรวงพั ฒ นาสั ง คมฯ ดํ า เนิ น การมากกว่ า
หน่วยงานนอกสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมฯ ทุกกิจกรรม ดังตารางที่ 3.27
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แผนภาพที่ 3.29 การดําเนินงานตามแผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย

ตารางที่ 3.27 การดําเนินงานตามแผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย
กิจกรรม / โครงการ

ในกระทรวง พม. นอกกระทรวง พม.
รวม
(n=316)
(n=502)
(n=818)
63.0
47.8
53.7
(199)
(240)
(439)
65.5
42.2
51.2
(207)
(212)
(419)

กิจกรรมการเสริมสร้างทักษะ
โครงการผู้สูงอายุใส่ใจลูกหลาน
กิจกรรมการส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิผสู้ ูงอายุ
โครงการคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ

3.7 ผลการทดสอบความสัมพันธ์ตัวแปรต้นกับตัวแปรตาม
การประเมินภาพรวมการบรรลุผลสําเร็จโครงการประเมินและติดตามผลการดําเนินงาน
ของกรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) โดยรวมแล้วให้คะแนนในระดับที่ 8 มากที่สุด คือร้อยละ 28.4 โดยผู้สูงอายุ
ที่อยู่ในศูนย์ฯ ประเมินในระดับที่ 8 มากกว่าผู้สูงอายุทั่วไป ส่วนในระดับปานกลาง พบว่า ในระดับที่ 5
ผู้สูงอายุทั่วไปมีสัดส่วนการประเมินในระดับนี้มากกว่าผู้สูงอายุที่อยู่ในศูนย์ฯ
ตารางที่ 3.28 ภาพรวมการบรรลุผลสําเร็จโครงการประเมินฯ จําแนกตามกลุม่ ผู้สูงอายุ
ระดับการ
บรรลุผล
มาก

ปานกลาง
น้อย

คะแนน
ระดับ 10
ระดับ 9
ระดับ 8
ระดับ 7
ระดับ 6
ระดับ 5
ระดับ 4
ระดับ 3
ไม่ตอบ

ทั่วไป
จํานวน
20
21
38
25
8
11
2
2
32

ร้อยละ
12.6
13.2
23.9
15.7
5.0
6.9
1.3
1.3
20.1

อยู่ในศูนย์ฯ
จํานวน
ร้อยละ
23
11.7
56
28.4
63
32.0
30
15.2
11
5.6
2
1.0
2
1.0
0
0
5.1%
10

รวม
จํานวน
43
77
101
55
19
13
4
2
42

ร้อยละ
12.1
21.6
28.4
15.4
5.3
3.7
1.1
.6
11.8
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ผลการเปรี ยบเที ยบค่ าเฉลี่ ยของการประเมิ นภาพรวมของการบรรลุ ผลด้ วยการทดสอบ
ค่า t (t-test) พบว่า กลุ่มผู้สูงอายุที่อยู่ในศูนย์ฯ ประเมินการบรรลุผลสูงกว่ากลุ่มผู้สูงอายุทั่วไปอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิตที่ที่ระดับ 0.05 ดังตารางที่ 3.29
ตารางที่ 3.29 ผลการเปรี ยบเที ยบค่ าเฉลี่ ยของการประเมิ นภาพรวมของการบรรลุ ผลด้ วยการทดสอบ
ค่า t (t-test)
กลุ่มผู้สงู อายุ
กลุ่มทั่วไป
กลุ่มอยู่ในศูนย์ฯ
*sig. < 0.05

ค่าเฉลี่ย
7.76
8.19

t
2.6

Sig.
0.01*

3.8 อภิปรายผล
๑. แผนการดําเนินงานของกรมกิจการผู้สูงอายุมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
๒0 ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ภาพรวมความคิดเห็น
ของผู้เข้าร่วมการประชุมร่วมสะท้อนข้อคิดเห็นในการถอดบทเรียนร่วมกันว่า การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
หน่วยงานต่าง ๆ ให้ความสนใจ และตระหนักถึงความสําคัญ จึงถือเป็นโอกาสที่ดีในการดําเนินงานโครงการ
แผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีความสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ชาติ แผนฯ 12 และยุทธศาสตร์ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ยุทธศาสตร์กรมกิจการผู้สูงอายุ และแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564 โดยมีการดําเนินโครงการกรมกิจการผู้สูงอายุ (2561, น. 1-22) ได้ระบุ
แผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 พ.ศ. 2561ซึ่งสอดคล้องกับ เพื่ อเป็น
แนวทางสํ าหรับการดํ าเนิ นงานประจํ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้ เกิ ดประสิ ทธิ ภาพและประสิ ท ธิ ผ ล
ประกอบด้วยแผนงานพื้นฐาน กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพระบบบริหารจัดการองค์การ กิจกรรมการบริหาร
จัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ กิจกรรมการขับเคลื่อนด้านผู้สูงอายุสู่ประชาคมอาเซียน และแผนงาน
ยุ ท ธศาสตร์ ก ารเสริ ม สร้ า งสวั ส ดิ ก ารสั ง คมและยกระดั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต เป็ น การส่ ง เสริ ม ผู้ สู ง อายุ ไ ด้ รั บ
การคุ้มครองและส่งเสริมการใช้ศักยภาพทางสังคม และการสนับสนุนศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคม
ผู้สูงอายุ (ศพส.) รวมทั้งการบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ และพัฒนากลไก
ในการสร้ างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และสังคม และพัฒนาระบบการดู แ ลและการคุ้มครองผู้สูงอายุ
การสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมสูงวัยอย่าง ซึ่งเป็นไปตาม แนวทางที่ 5 ของแนวทางการพัฒนา
ทิ ศ ทางแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ในมิ ติ ก ารสร้ า ง
ความเสมอภาคเพื่ อ รองรั บ สั ง คมสู ง วั ย อย่ า งมี คุ ณ ภาพ อย่ า งไรก็ ต ามประเด็ น ที่ มี ค วามชั ด เจนในการ
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการของกรมกิจการผู้สูงอายุ ในปีงบประมาณ 2561 ถือว่าเป็นการสร้าง
ความมั่ น คงด้ า นรายได้ แ ละโอกาสในการประกอบอาชี พ โดยสนั บ สนุ น ในประชาชนมี โ อกาสเข้ า ถึ ง
การเรียนรู้ ได้รับการฝึกทักษะอาชีพ และการสนับสนุนสินเชื่อหรือทุนเพื่อการประกอบอาชีพอิสระและ
การสร้างผู้ประกอบการรายใหม่ ซึ่งดําเนินการได้เกินเป้าหมายที่กําหนดไว้ นอกจากนั้นโครงการปรับปรุง
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ที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุและผู้มีรายได้น้อย ยังเป็นการสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อต่อผู้สูงอายุ
โดยการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและความจําเป็นทางกายภาพให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุอีกด้วย
การพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุในรูปแบบที่หลากหลายทั้งในด้านการจัดบริการสุขภาพ
และสวัสดิการสังคมอย่างบูรณาการ และการพัฒนาชุมชนที่มีศักยภาพและความพร้อมให้เป็นต้นแบบ
ของการดูแลผู้สูงอายุเพื่อขยายผลไปสู่ชุมชนอื่น ตลอดจนการพัฒนานวัตกรรมในการใช้ชีวิตประจําวัน
สําหรับผู้สูงอายุโดยให้มีการผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่น
2. แผนงานและโครงการมุ่งตอบโจทย์การเตรียมความพร้อมการเป็นสังคมผู้สูงวัย
ในทุ ก ระดั บ ในกระบวนการจั ด ทํ า โครงการได้ มี ก ารวิ เ คราะห์ ส ถานการณ์ แ ละปั ญ หาอย่ า งรอบด้ า น
ในการให้ความสําคัญกับประเด็นของผู้สูงอายุ รวมถึงบริบทในแต่ละพื้นที่ มีการให้ความสําคัญในเรื่องของ
ผู้สูงอายุ และเห็นความสําคัญของโครงการมากน้อยแตกต่างกันไปตามบริบทสัดส่วนประชากรผู้สูงอายุ
และการออกแบบนโยบายของท้องถิ่นในแต่ละพื้นที่ย่อมแตกต่างกันไปตามบริบทพื้นที่ นอกจากนั้น ยังมี
ทิศทางของนโยบายของรัฐบาล ที่ได้ให้ความสําคัญกับประเด็นผู้สูงอายุ เช่น นโยบายด้านการวางแผน
ทางการเงิน นโยบายด้านขนส่งเพื่อคนทุกคน รวมไปถึงมติของคณะรัฐมนตรี ในการจั ดทําฐานข้อมูล
ซึ่งจะมีประโยชน์อย่างมากหากนําข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อใช้วางแผนการดําเนินการโครงการต่อไป
3. การดํ า เนิ น โครงการตามแผนปฏิ บัติ ร าชการ ประจํ า ปี 2561 ยัง เป็ น ลั ก ษณะ
โครงการต่อเนื่องและเป็นโครงการเดิมตามแผนปฏิบัติราชการกรมกิจการผู้สูงอายุในปีงบประมาณ
2560 กล่าวคือ ในรายงานผลการปฏิบัติราชการ กรมกิจการผู้สูงอายุ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
2560 กรมกิ จ การผู้ สู ง อายุ ได้ ดํ า เนิ น การพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ผู้ สู ง อายุ เพื่ อ มุ่ ง สู่ สั ง คมผู้ สู ง อายุ
อย่างมีคุณภาพบนพื้นฐานความรับผิดชอบร่วมกันโดยได้ขับเคลื่อนงานตามนโยบายสําคัญ ดังนี้ การพัฒนา
ที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อย ผู้สูงอายุ และคนพิการ การส่งเสริมประชารัฐ การเตรียมความพร้อมรองรับ
สั ง คมผู้สู งอายุ การพั ฒ นากฎหมายด้ า นสั งคม นอกจากนั้ นยั งได้ ดํ า เนิ น งานตามแผนงานยุ ท ธศาสตร์
พัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย อาทิ โครงการสนับสนุนการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี โครงการ
ให้บริการสงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะยากลําบาก โครงการผู้สูงวัยใส่ใ จลูกหลาน โครงการสร้างความ
ตระหนักและเตรียมความพร้อมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ โครงการเสริมพลังภูมิปัญญาและการเรียนรู้
ของผู้สูงอายุ โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อต่อคนทุกวัย และแผนงาน
ยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ อาทิ โครงการพัฒนาระบบการดูแลและคุ้มครอง
ทางสั ง คมสํ า หรั บ ผู้ สู ง อายุ โครงการพั ฒ นาระบบงานเพื่ อ การบู ร ณาการฐานข้ อ มู ล ผู้ สู ง อายุ สํ า หรั บ
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างสวัสดิการสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิต อาทิ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้
และฝึ กอบรมด้านผู้ สู งอายุ โครงการส่งเสริมความร่วมมือกิจการเพื่อสังคมสําหรับผู้สูงอายุ โครงการ
เสริมสร้างศักยภาพศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) และแผนงานยุทธศาสตร์
เสริมสร้างสวัสดิการสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิต อาทิ โครงการสนับสนุนศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการ
สังคมผู้สูงอายุ (ศพส.)โครงการการยกระดับศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ สู่การเป็นหน่วยงาน
ต้นแบบ โครงการขยายผลการส่งเสริมสิทธิผู้สูงอายุ โครงการพัฒนาศักยภาพงานอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ
ที่บ้าน (อผส.) โครงการขับเคลื่อนงานด้านผู้สูงอายุสู่ประชาคมอาเซียน เป็นต้น จะเป็นได้ว่าการดําเนิน
กิจกรรม/โครงการในแผนปฏิบัติราชการ กรมกิจการผู้สูงอายุ ประจําปีงบประมาณ 2560 ยังมีลักษณะ
เป็นโครงการเดิม หรือเป็นโครงการต่อเนื่องจากปีงบประมาณ 2560 เช่นเดิม
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บทที่ 4
ผลการศึกษาการดําเนินงานแผนบูรณาการสร้างความเสมอภาค
เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ผลการศึกษาการดําเนินงานแผนบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกลุ่มเครือข่ายในโครงการประเมินและติดตามผลการดําเนินงาน
ของกรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) ตามแผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และแผนบูรณาการ
สร้า งความเสมอภาค เพื่ อรองรั บสั งคมผู้สู ง อายุ ประจํา ปีง บประมาณ พ.ศ. 2561 จากการคํา นวณ
กลุ่มตัวอย่าง 1,200 ราย และได้รับการตอบรับและคัดเลือกแบบสอบถามที่สมบูรณ์แล้วจึงได้กลุ่มตัวอย่าง
ในการรายงานผลการศึกษาทั้งสิ้น 818 ราย คิดเป็น 68.1 โดยมีผลการศึกษาในแต่ละด้าน ผลการศึกษา
จะนําเสนอเป็น 3 ส่วน ดังต่อไปนี้
4.1 ผลการดําเนินงานแผนบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เป้าหมายที่ 1 ผู้สูงอายุมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม
ตัวชี้วัดเป้าหมาย
1.1 ประชากรมีการเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมสูงอายุ จํานวน 60,000 คน
1.2 มีสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติมีจํานวนเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 200,000 คน
ตัวชี้วัดแนวทาง ร้อยละ 50 ของเครือข่ายที่มีกิจกรรมเตรียมประชากรเพื่อเป็นผู้สูงอายุ
ที่มีคุณภาพ 1,430 เครือข่าย
ผลการดําเนินงานในปีงบประมาณ 2561
1. จํานวนเครือข่าย 1,567 เครือข่าย และจํานวนผู้สูงอายุที่ได้รับประโยชน์ จํานวน
133,195 คน ผลการดําเนินงานจํานวนเครือข่ายเกินเป้าหมายที่กําหนด คิดเป็นร้อยละ 110 และ
จํา นวนผู้ สู ง อายุ ที่ ไ ด้ รั บ ประโยชน์ เกิ น เป้ า หมายที่ กํา หนด คิด เป็ น ร้ อ ยละ 222 โดยมี ก ารดํ า เนิ น งาน
ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้
ก. เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายคุณภาพ 4 ภาค ให้กับเครือข่าย จํานวน
158 องค์กร เพื่อสร้างความเข้าใจ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกระบวนการสมัชชาผู้สูงอายุแห่งชาติ
พัฒนาศักยภาพชมรมผู้สูงอายุให้เข้มแข็ง รวมทั้งส่งเสริมการมีรายได้และมีงานทําของผู้สูงอายุ
ข. ขับเคลื่อนต้นแบบงานบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โดยผู้สูงอายุ
ขึ้นทะเบียนคลังปัญญา และทําประโยชน์เพื่อสังคมทั่วประเทศ (ผส.) แล้ว จํานวน 28,430 คน
ค. การขยายพื้นที่ดําเนิ นงานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ
(ศพอส.) 400 แห่ง โดยจัดสรรเงินให้สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.)
จัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) แห่งละไม่เกิน 1 ล้านบาท
ง. การพั ฒ นาระบบงานเพื่ อ บู ร ณาการฐานข้ อ มู ล ผู้ สู ง อายุ (ระยะที่ 2) โดยการ
จัดเก็บข้อมูลความต้องการของระบบ และออกแบบระบบฐานข้อมูลผู้สูงอายุ เพื่อให้ได้ระบบฐานข้อมูล
ที่ ค รอบคลุม งานตามภารกิจ ในทุ ก ๆ ด้ าน และปรั บปรุ งพั ฒ นาฐานข้อมู ล ที่มีอ ยู่ เดิ ม ให้ส มบู ร ณ์ ยิ่งขึ้ น
ในปั จ จุ บัน กรมกิ จ การผู้ สู ง อายุ มี ฐ านข้ อ มูล 4 ด้ าน ดั ง นี้ 1) ฐานข้อ มู ล ผู้ สู ง อายุที่ มีค วามยากลํ า บาก
2) ฐานข้อมูลการจัดการงานศพผู้สูงอายุ 3) ฐานข้อมูลปรับสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมและปลอดภัย
(ซ่อมบ้าน) 4) ฐานข้อมูลกลางสําหรับการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานภายในและภายนอกกรม
จ. ส่ ง เสริ ม ให้ ป ระชาชนและภาคส่ ว นเห็ น ความสํ า คั ญ และมี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจ
ในการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุ โดยการส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนเห็นความสําคัญ
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มีความรู้ ความเข้าใจในการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุ และรณรงค์ให้ทุกภาคส่วน รวมทั้ง
ให้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ตระหนักในคุณค่าและศักดิ์ศรีของผู้สูงอายุ โดยหน่วยงานต่าง ๆ
จัดอบรมที่มีการเตรียมความพร้อมฯ ให้แก่ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง
2. สมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติจํานวน 700,000 คน
ผลการดําเนินงาน สมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ มีจํานวน 568,932 คน (ยอดสะสม
และหักสิ้นสุดสมาชิกภาพ)
ก. มีจํานวนสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ จํานวน 568,932 คน (หักสิ้นสุด
สมาชิกภาพ) โดยได้ดําเนินโครงการกิจกรรมในการผลักดันและสร้างสมาชิกการออมอย่างต่อเนื่องและ
ยั่งยืน ในพื้นที่ 55 จังหวัด ผ่านโครงการผู้ว่าชวนออมฯ ผลการดําเนินงานคิดเป็นร้อยละ 81.27
ข. เกิดความร่วมมือกับ 10 หน่วยงานภาครัฐ โครงการความร่วมมือกับธนาคาร
หน่วยรับสมัครสมาชิก
ค. การส่ งเสริ มการออมอย่างยั่งยืนกั บเครือข่ายองค์กรการเงินชุม ชน โครงการ
การตลาดเชิงรุก (กลุ่มอาชีพอิสระ) การส่งเสริมการออมกับเด็กและเยาวชน รวมทั้งกิจกรรมส่งเสริ ม
การออมร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร
ง. เกิดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ และเพิ่มช่องทางการให้บริการและสมาชิกสัมพันธ์
อาทิเช่น การพัฒนา Mobile Application
จ. การเพิ่ม ช่ องทางการนําส่งเงิน สะสม โดยการหักบัญ ชีเงินฝากอัตโนมั ติ และ
เพิ่มระบบโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ เป็นต้น
เป้าหมายที่ 2 ผู้สูงอายุมีสุขภาวะที่ดี
ตัวชี้วัดเป้าหมาย
2.1 ผู้สูงอายุที่เข้าถึงหรือใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการดูแลและส่งเสริมสุขภาวะ
ที่ดีของผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 20
ตัวชี้วัดแนวทาง
2.1.1 นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการดูแลผู้สูงอายุจํานวน 6 เรื่อง
ผลการดําเนินงาน
1) การพัฒนาแกนโลหะใส่ในโพรงกระดูกเพื่อดามกระดูกต้นขาส่วนต้นแบบสั้น
(วท.) ได้ 1 ต้นแบบเรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างการทดสอบ โดยขยายระยะเวลาการส่งมอบงานงวดที่ 4
ในเดือนเมษายน 2562 เนื่องจากอยู่ระหว่างการทดสอบด้านกายภาพ และหลังจากทดสอบ เสร็จสิ้น
จําเป็นต้องปรับแบบอีกครั้งเพื่อให้ต้นแบบมีความแข็งแรงปลอดภัย เป็นไปตามมาตรฐาน ASTMF 1264
และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
2) การพัฒนาข้อสะโพกเทียมแบบฝังในสําหรับผู้สูงอายุ (วท.) ได้ร่างต้นแบบ
1 ต้นแบบเรียบร้อยแล้ว โดยอยู่ระหว่างการผลิตแม่พิมพ์ การทดสอบทางกายภาพ และการออกแบบ
ชุดเครื่องมือสําหรับผ่าตัด กําหนดส่งในเดือนมกราคม 2562 เนื่องจากการผลิตต้นแบบ ได้มีการขยาย
ระยะเวลาในการผลิตแม่พิมพ์ก่อน ซึ่งใช้ระยะเวลาประมาณ 14 เดือน จึงจะสามารถผลิตต้นแบบได้ แต่ได้
มีการดําเนินการทดสอบด้านชีวภาพควบคู่กันไปได้
3) การพัฒนาเลนส์แก้วตาเทียมแบบพับ ได้ (วท.) ได้ร่างต้นแบบ 1 ต้นแบบ
เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการทดสอบชีวภาพ กําหนดส่งในเดือนธันวาคม 2562 เนื่องจากการออกแบบ
และพัฒนาเลนส์แก้วตามีการปรับรายละเอียดส่วนขาของเลนส์ฯ ทําให้การออกแบบและทดสอบเพื่อยืนยัน
ล่าช้า ส่งผลให้การผลิตต้นแบบใช้ระยะเวลานาน
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4) สร้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการดูแลผู้สูงอายุ (มจธ.) ดําเนินการ
ออกแบบระบบเก็บข้อมูลเพื่อนํามาวิเคราะห์ความต้องการในการใช้งานในระบบ Cloud เรียบร้อยแล้วและ
ได้มีการพัฒนา ทดสอบระบบอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับวิเคราะห์ผลการใช้งานของระบบในเชิงประสิทธิภาพ
5) การพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรมบริการ เพื่อการแก้ปัญหาสุขภาพช่องปาก
(กรมอนามัย : สธ.) ประเด็นสําคัญ การสูญเสียฟัน และมะเร็งช่องปาก เป็นต้น
6) การพั ฒ นานวั ต กรรมและเทคโนโลยี ก ารดู แ ลสุ ข ภาพช่ อ งปากผู้ สู ง อายุ
(บูรทันตสุขภาพสําหรับผู้สูงอายุประเทศไทย (พ.ศ. 2558 - 2565) 11 หน่วยงาน : กรมอนามัย กรมการแพทย์
สํ า นั ก ปลั ด กระทรวงสาธารณสุ ข (สป.สธ.) และมหาวิ ท ยาลั ย 8 แห่ ง ได้ แ ก่ มหาวิ ท ยาลั ย นเรศวร (มน.)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.) จุฬาลงกรณ์
มหาวิ ท ยาลั ย (จุ ฬ าฯ) มหาวิ ท ยาลั ย ศรี น คริ ท รวิ โ รฒ (มศว.) มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล (ม.มหิ ด ล) และ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) โดยการพัฒนาระบบการเรียนการสอนแบบ E- learning และพัฒนาศักยภาพ

บุคลากรด้านทันตกรรมด้วยทุนฝึกอบรมระยะสั้น
ตัวชี้วัดแนวทาง
2.1.2 ผู้ สู งอายุ ที่ เข้ าถึ งเทคโนโลยี นวั ตกรรม/ ระบบการดู แลด้ านสุ ขภาพ จํ านวน
200,000 คน
ผลการดําเนินงาน พบว่า ผู้สูงอายุที่เข้าถึงเทคโนโลยีนวัตกรรม/ ระบบการดูแล
ด้านสุขภาพ จํานวน 197,242 คน คิดเป็นร้อยละ 98.62 โดยมีผลการดําเนินงานดังต่อไปนี้
1) การพัฒนาระบบการดูแลด้านสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care)
ในชุมชน (กรมอนามัย) โดยผู้สูงอายุเข้าถึงระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว โดยได้รับการคัดกรอง ADL
มีผลคะแนนน้อยกว่า 11 เข้าร่วมโครงการ LTC จํานวน 188,917 คน พัฒนาศักยภาพผู้จัดการดูแล
ผู้สูงอายุ (Care Manager) ซึ่งผ่านการอบรมแล้วจํานวน 5,599 คน และพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร
ผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Care giver) ซึ่งผ่านการอบรมแล้ว จํานวน 27,234 คน
2) การพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยผู้สูงอายุ (สป.สธ.) โดย
หน่ ว ยบริ ก ารเขตสุ ข ภาพ 12 เขตจั ด กิ จ กรรมและบริ ก ารสุ ข ภาพที่ เ หมาะสมเพื่ อ ลดปั ญ หาสุ ข ภาพ
วัยผู้สูงอายุอย่างครอบคลุม มีคุณภาพ เป็นธรรม โดยประชาชน ท้องถิ่น และเอกชนมีส่วนร่วม
3) จัดทําแนวทางการขับเคลื่อนตําบลจัดการสุขภาพแบบบูรณาการ (7,255
ตําบล) (สบส.) จัดทําแนวทางการขับเคลื่อนตําบลจัดการสุขภาพแบบบูรณาการ พร้อมถ่ายทอดนโยบาย
ตําบลจัดการสุขภาพแบบบูรณาการแก่ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพภาคประชาชนทุกจังหวัด 76 จังหวัด อบรม
พัฒนาศักยภาพวิทยากร พี่เลี้ยง ขับเคลื่อนตําบลจัดการสุขภาพ 4 ภาค และอบรมพัฒนาศักยภาพ อสม.
นักจัดการสุขภาพชุมชน รวมจํานวน 27,597 คน
4) การส่งเสริมศักยภาพผู้ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ (ที่พิการ) ที่ติดบ้าน ติดเตียง
(กรมการแพทย์) ดําเนินการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ และผู้ดูแลสุขภาพคนพิการให้สามารถดูแลและ
เข้าใจผู้สูงอายุ (พิการ) และคนพิการในชุมชนได้รับบริการด้านสุขภาพอย่างถูกวิธี จํานวน 3,210 คน
5) การพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะ Intermediate care (กรมการแพทย์)
มีระบบบริการสุขภาพการดูแลผู้สูงอายุระยะ Intermediate care) 3 Model คือ 1) Model Intermediate
care for older person ใน IPD 2) Model Intermediate care for older person ใน OPD และ
3) Model Intermediate care for older person ในชุมชน
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6) ส่ง เสริ มการนํ า เทคโนโลยีน วั ต กรรมด้า นชีววิท ยาศาสตร์สู่ก ารให้บ ริก าร
ผู้สูงอายุ โดยดําเนินการฝังรากฟันเทียมแล้ว จํานวน 904 ราก (1,417 คน) (วท.) และให้บริการทาง
ทันตกรรมแก่ผู้สูงอายุ จํานวน 2,368 คน (ม.มหิดล)
7) จัดทําต้นแบบผลิตภัณฑ์และสิ่งอํานวยความสะดวกที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ
และท้องถิ่น (มทส.) และลงพื้นที่ฝึกอบรมให้แก่ผู้นําชุมชน ผู้ดูแลผู้สูงอายุ และประชาชนทั่วไปในท้องถิ่น
จํานวน 15 ครั้ง โดยมีผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมรวมทั้งสิ้น 1,330 คน ให้มีความรู้เกี่ยวกับการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุ รวมทั้งสามารถออกแบบ สร้าง และรู้วิธีการใช้ผลิตภัณฑ์และสิ่งอํานวย
ความสะดวกให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุและท้องถิ่น
ตัวชี้วัดเป้าหมาย
2.2 ผู้สูงอายุเข้าถึงระบบการดูแลและคุ้มครองทางสังคม เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 20
ตัวชี้วัดแนวทาง
2.2.1 ผู้สูงอายุที่เข้าถึงระบบการคุ้มครองทางสังคมจํานวน 73,000 คน
ผลการดําเนินงาน ผู้ สูงอายุที่เข้าถึงระบบการคุ้มครองทางสังคม จํานวน 72,450 คน
โดยมีผลการดําเนินงานดังต่อไปนี้
1) การพัฒนาศักยภาพงานอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน (อผส.) จํานวน 14,490 คน
เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในด้านการดูแลพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และพัฒนาทักษะด้านสุขภาวะ
อนามัยพื้นฐานให้แก่อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน โดยผู้สูงอายุได้รับการดูแล จํานวน 72,450 คน ซึ่งได้
ดําเนินงานครบถ้วนตามงบประมาณที่ได้รับ
2) การพัฒนาเครือข่ายการดูแลและคุ้มครองทางสังคมผู้สูงอายุ โดยพัฒนาทักษะ
เครือข่ายด้านผู้สูงอายุในชุมชนในการจัดบริการสวัสดิการสังคมและให้การดูแลสุขภาวะผู้สูงอายุในชุมชน
โดยการสร้ า งที ม ผู้ นํ า ชุ ม ชนทํ า หน้ า ที่ ป ระสานงานกั บ หน่ ว ยงานภาครั ฐ และเอกชน ในการจั ด บริ ก าร
สวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุในชุมชน
3) การพัฒนาระบบการดู แลระยะยาวสําหรับผู้สูงอายุ โดยศูนย์พัฒนาการจัด
สวั ส ดิ ก ารสั งคมผู้ สู ง อายุ 12 แห่ ง ขั บ เคลื่ อนงานระบบดู แ ลระยะยาวสํ าหรั บ ผู้สู งอายุ ใ นชุม ชน อาทิ
การดูแลผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ และไม่มีคนดูแล การรับฝากดูแลกลางวัน โดยบุตรหลานนํา
ผู้สูงอายุมาฝากให้ดูแล เนื่องจากต้องออกไปทํางานนอกบ้าน และการรับฝากดูแลชั่วคราว โดยบุตรหลาน
นํามาฝากให้ดูแล เป็นต้น
เป้าหมายที่ 3 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการดํารงชีวิตของคนทุกกลุ่มเพื่อรองรับสังคม
ผู้สูงอายุ
ตัวชี้วัดเป้าหมาย
3.1 ที่อยู่อาศัยและสถานที่มีการปรับสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและเอื้อต่อคนทุกกลุ่ม
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 20
ตัวชี้วัดแนวทาง
1) จํานวนบ้านและสถานที่ที่ได้รับการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมเพื่อรองรับ
สังคมผู้สูงอายุ 2,664 แห่ง
2) คนทุ ก กลุ่ ม วั ย ในสั งคมสามารถเข้ าถึ ง สภาพแวดล้ อ มและสิ่ ง อํ า นวยความสะดวก
จํานวน 20,000 คน
ผลการดําเนินงาน
1) หน่ ว ยงานดํ า เนิ น การจั ด สภาพแวดล้ อ มและจั ด สิ่ ง อํ า นวยความสะดวก
ที่ เ อื้ อ ต่ อ คนทุ ก วั ย รวม 88 แห่ ง ได้ แ ก่ สํ า นั ก งานพั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย์ จั ง หวั ด
(พมจ.) 76 จัง หวัด และศู นย์พัฒ นาการจัดสวัส ดิก ารสัง คมผู้สู งอายุ (ศพส.) 12 แห่ ง ได้ดํา เนิน การ
ปรับปรุงบ้านพักอาศัยให้ผู้สูงอายุจํานวน 2,634 แห่ง และดําเนินการเสริมสร้างชุมชนที่เป็นมิตรกับ
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ผู้สูงอายุ ซึ่งอยู่ระหว่างดําเนินการสร้างชุมชนที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ จํานวน 30 แห่ง รวมจํานวนทั้งสิ้น
2,664 แห่ง
2) ดําเนินการปรับสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการดํารงชีวิตของคนทุกกลุ่มในสังคม โดยการ
ให้ ค วามรู้ เ รื่ อ งการจั ด สิ่ ง อํ า นวยความสะดวกสํ า หรั บ คนพิ ก ารและทุ ก คนในสั ง คม รวมถึ ง บู ร ณาการ
การดําเนินงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมขับเคลื่อนให้เกิดชุมชนต้นแบบ ซึ่งดําเนินการสร้างพื้นที่ต้นแบบ
จํ า นวน 6 แห่ ง ได้ แ ก่ จั ง หวั ด นครพนม จั ง หวั ด พิ ษ ณุ โ ลก จั ง หวั ด กระบี่ จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ จั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา และจังหวัดเลย ซึ่งมีคนพิการและทุกคนในสังคมจํานวน 20,000 คน เข้าถึงการ
บริการและได้ใช้ประโยชน์จากอาคารสถานที่ที่หน่วยงานภาครัฐตามมติคณะรัฐมนตรี และชุมชนต้นแบบ
จัดให้มีสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการขั้นพื้นฐานให้เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้
3) โครงการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งสาธารณะเพื่อคนพิการ เด็ก
และผู้สูงอายุของกระทรวงคมนาคม งบประมาณ 8.0000 ล้านบาท ไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันภายในวันที่
31 พฤษภาคม 2561 ตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ ตามที่คณะรัฐมนตรีให้
ความเห็นชอบจึงเข้าหลักการตามร่าง พ.ร.บ. โอนงบประมาณรายจ่าย ปี 2561
ตารางที่ 4.1 ผลการเบิกจ่ายแผนบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เป้าหมาย
1. ผู้สูงอายุมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม
2. ผู้สูงอายุมีสุขภาวะที่ดี
3. สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการดํารงชีวิตของทุกกลุ่ม เพื่อ
รองรับสังคมผู้สูงอายุ
รวม

งบประมาณที่ได้รับ
การจัดสรร ปี 61
595,620,300
451,881,200
102,682,700

ผลการเบิกจ่าย

คงเหลือ

556,920,410
438,909,035
83,177,856

38,699,771
12,972,165
19,504,854

ร้อยละผล
การเบิกจ่าย
93.50
97.13
80.00

1,150,184,200

1,079,007,410

71,176,790

93.81

ตารางที่ 4.2 การบรรลุ แ ผนบู ร ณาการการสร้ า งความเสมอภาคเพื่ อ รองรั บ สั ง คมผู้ สู ง อายุ ประจํ า ปี
งบประมาณ ปี 2561
เป้าหมายตาม
แผนบูรณาการฯ

ตัวชี้วัด
แนวทาง

ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดแนวทาง

เป้าหมายที่ 1
ผู้สูงอายุมี
ความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจ
และสังคม

ร้อยละ
1,567
50 ของ
เครือข่าย
เครือข่ายที่
มีกิจกรรม
เตรียม
ประชากร
เพื่อเป็น
ผู้สูงอายุที่
มีคุณภาพ
1,430
เครือข่าย
(60,000
คน)

เกิน
เป้าหมาย
ที่ตั้ง

ตรงตาม
เป้าหมาย
ที่ตั้ง

ต่ํากว่า
เป้าหมาย
ที่ตั้ง

มีการ
เปลี่ยนแป
ลงประเมิน
ไม่ได้

ผลการดําเนินงาน
ประเมิน
ไม่ได้/ไม่มี
การ
ดําเนินการ

ผลการดําเนินงาน
(ร้ อ ยละ 121.99) จํ านวนคน (133,195
คน) ร้อยละ 222.99
1. เ ส ริ ม ส ร้ า ง แ ล ะ พั ฒ น า ศั ก ย ภ า พ
เครื อ ข่ า ยคุ ณ ภาพ 4 ภาค ให้ กั บ เครื อ ข่ า ย
จํ า นวน 158 องค์ ก ร เพื่ อ สร้ า งความเข้ า ใจ
และส่ ง เสริ ม การมี ส่ ว นร่ ว มในกระบวนการ
สมัชชาผู้สูงอายุแห่งชาติ พัฒนาศักยภาพชมรม
ผู้สูงอายุให้เข้มแข็ง รวมทั้งส่งเสริมการมีรายได้
และมีงานทําของผู้สูงอายุ ขับเคลื่อนต้นแบบ
งานบูรณาการ
2. เพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ผู้ สู ง อายุ โดย
ผู้ สู ง อ า ยุ ขึ้ น ท ะ เ บี ย น ค ลั ง ปั ญ ญ า แ ล ะ
ทําประโยชน์เพื่อสังคมทั่วประเทศ (ผส.) แล้ว
จํานวน 28,430 คน
3. การขยายพื้นที่ดําเนินงาน ศพอส. 400
แห่ ง โดยจั ด สรรเงิ น ให้ พมจ. จั ด ตั้ ง ศพอส.
แห่งละไม่เกิน 1 ล้านบาท
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เป้าหมายตาม
แผนบูรณาการฯ

ตัวชี้วัด
แนวทาง

สมาชิก
กองทุน
การออม
แห่งชาติ
จํานวน
700,000
คน

ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดแนวทาง
เกิน
เป้าหมาย
ที่ตั้ง

ตรงตาม
เป้าหมาย
ที่ตั้ง

ต่ํากว่า
เป้าหมาย
ที่ตั้ง

568,932
คน

มีการ
เปลี่ยนแป
ลงประเมิน
ไม่ได้
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ผลการดําเนินงาน
ประเมิน
ไม่ได้/ไม่มี
การ
ดําเนินการ

4. การพั ฒ นาระบบงานเพื่ อ บู ร ณาการ
ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ (ระยะที่ 2) โดยการจัดเก็บ
ข้อมูลความต้องการของระบบ และออกแบบ
ระบบฐานข้ อ มู ล ผู้ สู ง อายุ เพื่ อ ให้ ไ ด้ ร ะบบ
ฐานข้อมูลที่ครอบคลุมงานตามภารกิจในทุก ๆ
ด้าน และปรับปรุงพัฒนาฐานข้อมูลที่มีอยู่เดิม
ให้ ส มบู ร ณ์ ยิ่ ง ขึ้ น ในปั จ จุ บั น กรมกิ จ การ
ผู้ สู ง อายุ มี ฐ านข้ อ มู ล ดั ง นี้ 1) ฐานข้ อ มู ล
ผู้ สู ง อายุ ที่มี ค วามยากลํ า บาก 2) ฐานข้ อ มู ล
การจัดการงานศพผู้สูงอายุ 3) ฐานข้อมูลปรับ
สภาพแวดล้ อ มให้ เ หมาะสมและปลอดภั ย
(ซ่ อ มบ้ า น) 4) ฐานข้ อ มู ล กลางสํ า หรั บ การ
เชื่ อ มโยงข้ อ มู ล กั บ หน่ ว ยงานภายในและ
ภายนอกกรมส่ ง เสริ ม ให้ ป ระชาชนและภาค
ส่วนเห็นความสําคัญและมีความรู้ความเข้าใจ
ในการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุ
โดยการส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ ทุ ก ภาคส่ ว น
เห็ นความสํ าคั ญ มี ความรู้ค วามเข้าใจในการ
เตรียมความ พร้ อมก่อนเข้าสู่วัย สูงอายุ และ
รณรงค์ ใ ห้ ทุ ก ภาคส่ ว น รวมทั้ ง ให้ ผู้ สู ง อายุ มี
ส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ตระหนักในคุณค่า
และศักดิ์ศรีของผู้สูงอายุ โดยหน่วยงานต่าง ๆ
จั ด อบรมที่ มี ก ารเตรี ย มความพร้ อ มฯ ให้ แ ก่
ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง
(ยอดสะสมและหักสิ้นสุดสมาชิกภาพ
บรรลุ ต่ํ า กว่ า เป้ า ที่ กํ า หนด คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ
81.27)
1. มี จํ า นวนสมาชิ ก กองทุ น การออม
แห่งชาติ จํานวน 568,932 คน (หักสิ้น สุด
สมาชิกภาพ) โดยได้ดําเนินโครงการกิจกรรม
ในการผลั ก ดั น และสร้ า งสมาชิ ก การออม
อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ในพื้นที่ 55 จังหวัด
ได้แก่ โครงการผู้ว่าชวนออมฯ ความร่วมมือกับ
10 หน่วยงานภาครัฐ โครงการความร่วมมือ
กับธนาคารหน่วยรับสมัครสมาชิก การส่งเสริม
การออมอย่างยั่งยืนกับเครือข่ายองค์กรการเงิน
ชุมชน โครงการการตลาดเชิงรุก (กลุ่มอาชีพ
อิสระ)
2. การส่ ง เสริ ม การออมกั บ เด็ ก และ
เยาวชน รวมทั้งกิจกรรมส่งเสริม
3. การออมร่ ว มกั บ หน่ ว ยงานพั น ธมิ ต ร
กิ จ กรรมประชาสั ม พั น ธ์ และเพิ่ ม ช่ อ งทาง
การให้ บ ริ ก ารและสมาชิ ก สั ม พั น ธ์ อาทิ เ ช่ น
การพัฒนา Mobile Application การเพิ่ม
ช่องทางการนําส่งเงินสะสม โดยการหักบัญชี
เงินฝากอัตโนมัติ และเพิ่มระบบโทรศัพท์ตอบ
รับอัตโนมัติ เป็นต้น

โครงการประเมินและติดตามผลการดําเนินงานของกรมกิจการผู้สูงอายุตามแผนปฏิบัติราชการฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
เป้าหมายตาม
แผนบูรณาการฯ

ตัวชี้วัด
แนวทาง

เป้าหมายที่ 2
ผู้สูงอายุ
มีสุขภาวะที่ดี

นวัตกรรม
และ
เทคโนโลยี
เพื่อการดูแล
ผู้สูงอายุ
จํานวน 6
เรื่อง

ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดแนวทาง
เกิน
เป้าหมาย
ที่ตั้ง

ตรงตาม
เป้าหมาย
ที่ตั้ง

6 เรื่อง

ต่ํากว่า
เป้าหมาย
ที่ตั้ง

มีการ
เปลี่ยนแป
ลงประเมิน
ไม่ได้

4-7

ผลการดําเนินงาน
ประเมิน
ไม่ได้/ไม่มี
การ
ดําเนินการ

1. การพัฒนาแกนโลหะใส่ในโพรงกระดูก
เพื่อดามกระดูกต้นขาส่วนต้นแบบสั้น (วท.) ได้
1 ต้ น แ บ บ เ รี ย บ ร้ อ ย แ ล้ ว อ ยู่ ร ะ ห ว่ า ง
การทดสอบ โดยขยายระยะเวลาการส่งมอบ
งานงวดที่ 4 ในเดื อ นเมษายน 2562
เนื่องจากอยู่ระหว่างการทดสอบด้านกายภาพ
และหลังจากทดสอบเสร็จสิ้นจําเป็นต้องปรับ
แบบอี ก ครั้ ง เพื่ อ ให้ ต้ น แบบมี ค วามแข็ ง แรง
ปลอดภั ย เป็ น ไปตามมาตรฐาน ASTMF
1264 และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
2. การพั ฒ นาข้ อ สะโพกเที ย มแบบฝั ง
ในสํ า หรั บ ผู้ สู ง อายุ (วท.) ได้ ร่ า งต้ น แบบ
1 ต้ น แบบเรี ย บร้ อ ยแล้ ว โดยอยู่ ร ะหว่ า ง
การผลิตแม่พิมพ์ การทดสอบทางกายภาพและ
การออกแบบชุ ด เครื่ อ งมื อ สํ า หรั บ ผ่ า ตั ด
กําหนดส่งในเดือนมกราคม 2562 เนื่องจาก
การผลิ ต ต้ น แบบ ได้ มี ก ารขยายระยะเวลา
ในการผลิ ต แม่ พิ ม พ์ ก่ อ น ซึ่ ง ใช้ ร ะยะเวลา
ประมาณ 14 เดื อ น จึ ง จะสามารถผลิ ต
ต้นแบบได้ แต่ได้มีการดําเนินการทดสอบด้าน
ชีวภาพควบคู่กันไปได้
3. การพัฒนาเลนส์แก้วตาเทียมแบบพับได้
(วท.) ได้ร่างต้นแบบ 1 ต้นแบบเรียบร้อยแล้ว
อยู่ระหว่างการทดสอบชีวภาพ กําหนดส่งใน
เดือนธันวาคม 2562 เนื่องจากการออกแบบ
และพัฒนาเลนส์แก้วตามีการปรับรายละเอียด
ส่ ว นขาของเลนส์ ฯ ทํ า ให้ ก ารออกแบบและ
ทดสอบเพื่ อ ยื น ยั น ล่ า ช้ า ส่ ง ผลให้ ก ารผลิ ต
ต้นแบบใช้ระยะเวลานาน
4. สร้ างระบบเทคโนโลยี สารสนเทศเพื่ อ
การดูแลผู้สูงอายุ (มจธ.) ดําเนินการออกแบบ
ร ะ บ บ เ ก็ บ ข้ อ มู ล เ พื่ อ นํ า ม า วิ เ ค ร า ะ ห์
ความต้ อ งการในการใช้ ง านในระบบ Cloud
เรี ย บร้ อ ยแล้ ว และได้ มี ก ารพั ฒ นา ทดสอบ
ระบบอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ประกอบกั บ วิ เ คราะห์
ผลการใช้งานของระบบในเชิงประสิทธิภาพ
5. การพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรมบริการ
เ พื่ อ ก า ร แ ก้ ปั ญ ห า สุ ข ภ า พ ช่ อ ง ป า ก
(กรมอนามัย : สธ.) ประเด็นสําคัญ การสูญเสีย
ฟัน และมะเร็งช่องปาก เป็นต้น
6. การพั ฒ นานวั ต กรรมและเทคโนโลยี
ก า ร ดู แ ล สุ ข ภ า พ ช่ อ ง ป า ก ผู้ สู ง อ า ยุ
(บู รทั นตสุ ขภาพสํ าหรั บผู้ สู งอายุ ประเทศไทย
(พ.ศ. 2558 - 2565) 11 หน่ ว ยงาน :
กรมอนามัย กรมการแพทย์ สํานักปลัดกระทรวง
สาธารณสุ ข (สป.สธ.) และมหาวิ ทยาลั ย 8 แห่ ง
ไ ด้ แ ก่ ม ห า วิ ท ย า ลั ย น เ ร ศ ว ร ( ม น . )

โครงการประเมินและติดตามผลการดําเนินงานของกรมกิจการผู้สูงอายุตามแผนปฏิบัติราชการฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
เป้าหมายตาม
แผนบูรณาการฯ

ตัวชี้วัด
แนวทาง

ผู้สูงอายุ
ที่เข้าถึง
เทคโนโลยี
นวัตกรรม/
ระบบการ
ดูแลด้าน
สุขภาพ
จํานวน
200,000
คน

ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดแนวทาง
เกิน
เป้าหมาย
ที่ตั้ง

ตรงตาม
เป้าหมาย
ที่ตั้ง

ต่ํากว่า
เป้าหมาย
ที่ตั้ง

197,242

คน
ต่ํากว่า
เป้าหมาย
ที่กําหนด
คิดเป็น
ร้อยละ
98.62

มีการ
เปลี่ยนแป
ลงประเมิน
ไม่ได้
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ผลการดําเนินงาน
ประเมิน
ไม่ได้/ไม่มี
การ
ดําเนินการ

ม ห า วิ ท ย า ลั ย ธ ร ร ม ศ า ส ต ร์ ( ม ธ . )
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ข อ น แ ก่ น ( ม ข . )
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ส ง ข ล า น ค ริ น ท ร์ ( ม อ . )
จุ ฬ า ล ง ก ร ณ์ ม ห า วิ ท ย า ลั ย ( จุ ฬ า ฯ )
มหาวิ ท ยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒ (มศว.)
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ม หิ ด ล ( ม . ม หิ ด ล ) แ ล ะ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) โดยการพัฒนา
ร ะ บ บ ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น แ บ บ
E- learning และพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ด้านทันตกรรมด้วยทุนฝึกอบรมระยะสั้น
1. การพั ฒ นาระบบการดู แ ลด้ า นสุ ข ภาพ
ผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ใน
ชุมชน (กรมอนามัย) โดยผู้สูงอายุเข้าถึงระบบ
การดู แ ลผู้ สู ง อายุ ร ะยะยาว โดยได้ รั บ การ
คัดกรอง ADL มีผลคะแนนน้อยกว่า 11
เข้าร่วมโครงการ LTC จํานวน 188,917 คน
พัฒนาศักยภาพผู้จัดการดู แลผู้สูง อายุ (Care
Manager) ซึ่ ง ผ่ า นการอบรมแล้ ว จํ า นวน
5,599 คน และพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร
ผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Care giver) ซึ่งผ่านการอบรม
แล้ว จํานวน 27,234 คน
2. การพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทย
กลุ่ ม วัย ผู้ สูงอายุ (สป.สธ.) โดยหน่ว ยบริ ก าร
เขตสุ ข ภาพ 12 เขตจั ดกิ จกรรมและบริ ก าร
สุ ข ภาพที่ เ หมาะสม เพื่ อ ลดปั ญ หาสุ ข ภาพ
วั ย ผู้ สู ง อายุ อ ย่ า งครอบคลุ ม มี คุ ณ ภาพ
เป็นธรรม โดยประชาชน ท้องถิ่น และเอกชนมี
ส่วนร่วม
3. จัดทําแนวทางการขับเคลื่อนตําบลจัดการ
สุ ข ภาพแบบบู ร ณาการ (7,255 ตํ า บล)
(สบส.) จั ด ทํ า แนวทางการขั บ เคลื่ อ นตํ า บล
จัดการสุขภาพแบบบูรณาการ พร้อมถ่ายทอด
นโยบายตําบลจัดการสุขภาพแบบบูรณาการ
แก่ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบงานสุ ข ภาพภาคประชาชน
ทุกจังหวัด 76 จังหวัด อบรมพัฒนาศักยภาพ
วิ ท ยากร พี่ เ ลี้ ย ง ขั บ เคลื่ อ นตํ า บลจั ด การ
สุ ข ภาพ 4 ภาค และอบรมพั ฒ นาศั ก ยภาพ
อสม. นั ก จั ด การสุ ข ภาพชุ ม ชน รวมจํ า นวน
27,597 คน
4. การส่ ง เสริ ม ศั ก ยภาพผู้ ดู แ ลสุ ข ภาพ
ผู้ สู ง อายุ (ที่ พิ ก าร) ที่ ติ ด บ้ า น ติ ด เตี ย ง
(กรมการแพทย์ ) ดํ า เนิ นการพัฒนาบุ คลากร
ทางการแพทย์ และผู้ดูแลสุขภาพคนพิการให้
สามารถดูแลและเข้าใจผู้สูงอายุ (พิการ) และ
คนพิ ก ารในชุ ม ชนได้ รั บ บริ ก ารด้ า นสุ ข ภาพ
อย่างถูกวิธี จํานวน 3,210 คน

โครงการประเมินและติดตามผลการดําเนินงานของกรมกิจการผู้สูงอายุตามแผนปฏิบัติราชการฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
เป้าหมายตาม
แผนบูรณาการฯ

ตัวชี้วัด
แนวทาง

5. ผู้สูงอายุที่
เข้าถึงระบบ
การคุ้มครอง
ทางสังคม
จํานวน
73,000 คน

ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดแนวทาง
เกิน
เป้าหมาย
ที่ตั้ง

ตรงตาม
เป้าหมาย
ที่ตั้ง

ต่ํากว่า
เป้าหมาย
ที่ตั้ง

72,450
คน
(ดําเนิน
การ
ครบถ้วน
ตามงบ
ประมาณ
ที่ได้รับ)

มีการ
เปลี่ยนแป
ลงประเมิน
ไม่ได้
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ผลการดําเนินงาน
ประเมิน
ไม่ได้/ไม่มี
การ
ดําเนินการ

5. การพั ฒ นาระบบการดู แ ลผู้ สู ง อายุ ร ะยะ
Intermediate care (กรมการแพทย์) มีระบบ
บ ริ ก ารสุ ข ภ า พ ก า ร ดู แ ล ผู้ สู งอายุ ระย ะ
Intermediate care) 3 Model คือ
1) Model Intermediate care for older
person ใน IPD 2) Model Intermediate
care for older person ใน OPD และ
3) Model Intermediate care for older
person ในชุมชน
6. ส่ ง เสริ ม การนํ า เทคโนโลยี น วั ต กรรม
ด้านชี ว วิทยาศาสตร์ สู่การให้ บ ริ การผู้ สูงอายุ
โดยดํ า เนิ น การฝั ง รากฟั น เที ย มแล้ ว จํ า นวน
904 ราก (1,417 คน) (วท.) และให้บริการ
ทางทันตกรรมแก่ผู้สูงอายุ จํานวน 2,368 คน
(ม.มหิดล)
7. จั ด ทํ า ต้ น แบบผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละสิ่ ง อํ า นวย
ความสะดวกที่ เ หมาะสมกั บ ผู้ สู ง อายุ แ ละ
ท้ อ งถิ่ น (มทส.) และลงพื้ น ที่ ฝึ ก อบรมให้ แ ก่
ผู้นําชุมชน ผู้ดูแลผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไป
ในท้ อ งถิ่ น จํ านวน 15 ครั้ ง โดยมี ผู้ เ ข้ าร่ ว ม
การฝึ ก อบรมรวมทั้ ง สิ้ น 1,330 คน ให้ มี
ความรู้ เ กี่ ย วกั บ การออกแบบผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ ห้
เหมาะสมกับผู้สูงอายุ รวมทั้งสามารถออกแบบ
สร้าง และรู้วิธีการใช้ผลิตภัณฑ์และสิ่งอํานวย
ความสะดวกให้ เ หมาะสมกั บ ผู้ สู ง อายุ แ ละ
ท้องถิ่น
1. การพัฒนาศักยภาพงานอาสาสมัครดูแล
ผู้สูงอายุที่บ้าน (อผส.) จํานวน 14,490 คน
เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในด้านการ
ดูแลพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และพัฒนา
ทั ก ษะด้ า นสุ ข ภาวะอนามั ย พื้ น ฐานให้ แ ก่
อาสาสมัค รดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน โดยผู้ สูงอายุ
ได้รับการดูแลจํานวน 72,450 คน
2. การพัฒนาเครือข่ายการดูแลและคุ้มครอง
ทางสังคมผู้สูงอายุ โดยพัฒนาทักษะเครือข่าย
ด้ า นผู้ สู ง อายุ ใ นชุ ม ชนในการจั ด บริ ก าร
สวั ส ดิ ก ารสั ง คมและให้ ก ารดู แ ลสุ ข ภาวะ
ผู้สูงอายุในชุมชน โดยการสร้างทีมผู้นําชุมชน
ทําหน้าที่ประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน ในการจั ด บริ ก ารสวั ส ดิ ก ารให้ แ ก่
ผู้ สูง อายุ ใ นชุ ม ชน การพั ฒ นาระบบการดู แ ล
ระยะยาวสําหรับผู้สูงอายุ โดยศูนย์พัฒนาการ
จั ด ส วั ส ดิ ก า ร สั ง ค ม ผู้ สู ง อ า ยุ 1 2 แ ห่ ง
ขั บ เคลื่ อ นงานระบบดู แ ลระยะยาวสํ า หรั บ
ผู้ สู ง อายุ ใ นชุ ม ชน อาทิ การดู แ ลผู้ สู ง อายุ ที่
ช่ ว ยเหลื อ ตั ว เองไม่ ไ ด้ และไม่ มี ค นดู แ ล
การรั บ ฝากดู แ ลกลางวั น โดยบุ ต รหลานนํ า

โครงการประเมินและติดตามผลการดําเนินงานของกรมกิจการผู้สูงอายุตามแผนปฏิบัติราชการฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
เป้าหมายตาม
แผนบูรณาการฯ

เป้าหมายที่ 3
สภาพแวดล้อม
ที่เอื้อต่อการ
ดํารงชีวิตของ
คนทุกกลุ่มเพื่อ
รองรับสังคม
ผู้สูงอายุ

ตัวชี้วัด
แนวทาง

ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดแนวทาง
เกิน
เป้าหมาย
ที่ตั้ง

ตรงตาม
เป้าหมาย
ที่ตั้ง

จํานวนบ้าน
และสถานที่
ที่ได้รับ
การปรับปรุง
สภาพ
แวดล้อมให้
เหมาะสม
เพื่อรองรับ
สังคม
ผู้สูงอายุ
2,664 แห่ง

2,664
แห่ง
(ร้อยละ
100)

คนทุกกลุ่มวัย
ในสังคม
สามารถเข้า
ถึงสภาพ
แวดล้อมและ
สิ่งอํานวย
ความสะดวก
จํานวน
20,000 คน

20,000
คน
(ร้อยละ
100)

ต่ํากว่า
เป้าหมาย
ที่ตั้ง

มีการ
เปลี่ยนแป
ลงประเมิน
ไม่ได้
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ผลการดําเนินงาน
ประเมิน
ไม่ได้/ไม่มี
การ
ดําเนินการ

ผู้สูงอายุมาฝากให้ดูแล เนื่องจากต้องออกไป
ทํางานนอกบ้าน และการรับฝากดูแลชั่วคราว
โดยบุตรหลานนํามาฝากให้ดูแล เป็นต้น
หน่ ว ยงานที่ ไ ด้ รั บ การจั ด สรรงบประมาณใน
การจั ด สภาพแวดล้ อ มและจั ด สิ่ ง อํ า นวย
ความสะดวกที่เอื้อต่อคนทุกวัยรวม 88 แห่ง
ได้แก่ สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษ ย์จั ง หวั ด (พมจ.) 76 จั ง หวั ด และ
ศู น ย์ พั ฒ นาการจั ด สวั ส ดิ ก ารสั ง คมผู้ สู ง อายุ
(ศพส.) 12 แห่ ง ได้ ดํ า เนิ น การปรั บ ปรุ ง
บ้านพักอาศัยให้ผู้สูงอายุ จํานวน 2,634 แห่ง
และดําเนินการเสริมสร้างชุมชนที่เป็นมิตรกับ
ผู้สูงอายุ ซึ่งอยู่ระหว่างดําเนินการสร้างชุมชน
ที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ จํานวน 30 แห่ง
1. การปรั บ สภาพแวดล้ อ มที่ เ อื้ อ ต่ อ การ
ดํารงชีวิตของคนทุกกลุ่มในสังคม โดยการให้
ความรู้ เ รื่ อ งการจั ด สิ่ ง อํ า นวยความสะดวก
สํา หรั บ คนพิ ก ารและทุ ก คนในสั ง คม รวมถึ ง
บูรณาการการดําเนินงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ร่ ว มขั บ เคลื่ อ นให้ เ กิ ด ชุ ม ชนต้ น แบบ ซึ่ ง
ดําเนินการสร้างพื้นที่ต้นแบบ จํานวน 6 แห่ง
ได้ แ ก่ จั ง หวั ด นครพนม จั ง หวั ด พิ ษ ณุ โ ลก
จั ง หวั ด กระบี่ จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ จั ง หวั ด
พระนครศรี อ ยุ ธ ยา และจั ง หวั ด เลย ซึ่ ง มี
คนพิการและทุกคนในสังคมจํานวน 20,000
คน เข้าถึงการบริการและได้ใช้ประโยชน์จาก
อาคารสถานที่ที่หน่วยงานภาครัฐตามมติ ครม.
และชุมชนต้นแบบ จัดให้มีสิ่งอํานวยความสะดวก
สํ า หรั บ คนพิ ก ารขั้ น พื้ น ฐาน ให้ เ ข้ า ถึ ง และ
ใช้ ป ระโยชน์ ไ ด้ (กรมส่ ง เสริ ม และพั ฒ นา
คุณภาพชีวิตคนพิการ)
โครงการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน
การขนส่ ง สาธารณะเพื่ อ คนพิ ก าร เด็ ก และ
ผู้สูงอายุของกระทรวงคมนาคม งบประมาณ
8.0000 ล้ านบาท ไม่ สามารถก่อหนี้ ผูกพัน
ภายในวันที่ 31 พ.ค. 61 ตามมาตรการเพิ่ม
ประสิ ทธิ ภ าพการใช้ จ่ า ยงบประมาณ ตามที่
คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ จึงเข้าหลักการ
ตามร่าง พ.ร.บ. โอนงบประมาณรายจ่าย
ปี 2561

1

3

3

0

0

ที่มา: รายงานไตรมาส 1-3 กรมกิจการผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2561

โครงการประเมินและติดตามผลการดําเนินงานของกรมกิจการผู้สงู อายุตามแผนปฏิบัติราชการฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
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จํานวนโครงการ

แผนภาพที่ 4.1 ผลการดําเนินงานแผนบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561

2.5
2
1.5
1
0.5
0

เกินเป้าหมายที่ตั้ง
ตรงตามเป้าหมายที่ตั้ง
ต่ํากว่าเป้าหมายที่ตั้ง
มีการเปลี่ยนแปลงประเมินไม่ได้
ประเมินไม่ได้/ไม่มกี ารดําเนินการ

เป้าหมายที่ 1
ผู้สงู อายุมคี วามมั่นคง
ทางเศรษฐกิจและสังคม

เป้าหมายที่ 2
ผู้สงู อายุ
มีสุขภาวะที่ดี

1
0
1
0
0

0
1
2
0
0

เป้าหมายที่ 3
สภาพแวดล้อมที่เอื้อ
ต่อการดํารงชีวติ ของ
คนทุกกลุ่มเพื่อรองรับ
สังคมผู้สูงอายุ
1
2
0
0
0

ภาพรวม
เกินเป้าหมายที่ตั้ง
ตรงตามเป้าหมายที่ตั้ง
ต่ํากว่าเป้าหมายที่ตั้ง
มีการเปลี่ยนแปลงประเมินไม่ได้
ประเมินไม่ได้/ไม่มีการดําเนินการ

4.2 ผลการประเมินและติดตามผลการดําเนินงานแผนบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพือ่ รองรับสังคม
ผู้สูงอายุ
ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง (กลุ่มเครือข่าย)
ข้อมูลด้านเพศ พบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิงร้อยละ 67.0 และเป็นเพศหญิง ร้อยละ 33.0
ข้อมูลด้านอายุ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อยู่ในช่วงวัยเริ่มต้นทํางานถึงช่วงกลางโดยมี
อายุระหว่าง 21-40 ปี ร้อยละ 41.5 รองลงมา อายุระหว่าง 41-60 ปี อายุ 61-80 ปี ร้อยละ 18.7
และต่ํากว่า 20 ปี น้อยที่สุด โดยมีเพียงร้อยละ 2.6

โครงการประเมินและติดตามผลการดําเนินงานของกรมกิจการผู้สูงอายุตามแผนปฏิบัติราชการฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
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ข้ อมู ล ด้ า นการศึ ก ษา พบว่ า จบการศึ ก ษาในระดับปริญ ญาตรีมากที่ สุด ร้อ ยละ 47.6
รองลงมา จบการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี ร้อยละ 20.2 ระดับมัธยมศึกษา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.) ร้ อ ยละ 15 ระดั บ ประถมศึ ก ษา ร้ อ ยละ 12 และน้ อ ยที่ สุ ด คื อ อนุ ป ริ ญ ญาหรื อ เที ย บเท่ า /
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ร้อยละ 5 และมีผู้ไม่ได้เรียน 1 คน
ตําแหน่งงาน พบว่ า กลุ่ม ตัวอย่างส่วนใหญ่ทํางานในหน่วยงานราชการ โดยมีตําแหน่ง
ปฏิบัติการในตําแหน่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น นักพัฒนาสังคม นักสังคมสงเคราะห์ นักวิชาการสาธารณสุข
นิ ติ ก ร นั ก วิ เ คราะห์ น โยบายและแผน ฯลฯ มี สั ด ส่ ว นมากที่ สุ ด คื อ ร้ อ ยละ 46.9 รองลงมาคื อ
ครูระดับประถม ครูระดับมัธยม ครูการศึกษานอกระบบ (กศน.) อาจารย์ในมหาวิทยาลัย ร้อยละ 7.1
กรรมการหรือคณะทํางาน ศพอส. / ชมรม ผู้สูงอายุ ร้อยละ 5.9 และอื่น ๆ ตามลําดับ ดังแผนภาพที่ 4.2
และตารางที่ 4.3
แผนภาพที่ 4.2 จํานวน ร้อยละข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา

โครงการประเมินและติดตามผลการดําเนินงานของกรมกิจการผู้สูงอายุตามแผนปฏิบัติราชการฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
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ตารางที่ 4.3 จํานวน ร้อยละข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหน่งงาน
ข้อมูล

จํานวน
(N=818)

ร้อยละ

268
543

33.0
67.0

21
333
291
150

2.6
41.5
36.2
18.7

1
97
121
40
384
163

0.1
12.0
15.0
5.0
47.6
20.2

เพศ
ชาย
หญิง
อายุ (Min. = 17, Max.= 89, Mean =45.3, SD. = 14.8)
ต่ํากว่า 20 ปี
21 - 40 ปี
41 - 60 ปี
61 - 80 ปี
ระดับการศึกษา
ไม่ได้เรียน
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา / ปวช.
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า / ปวส.
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
ตําแหน่งงาน
นักพัฒนาสังคม นักสังคมสงเคราะห์ นักวิชาการสาธารณสุข
นิติกร พนักงานราชการตําแหน่งต่าง ๆ
ครูระดับประถม ครูระดับมัธยม ครู กศน. อาจารย์ในมหาวิทยาลัย
กรรมการหรือคณะทํางาน ศอพส. / ชมรม ผู้สูงอายุ
นักศึกษาฝึกงาน
ประธาน/รองประธาน สภาสมาคม ศพ.อส.
อสม.
ผู้อํานวยการกอง หัวหน้างาน
พยาบาล
ประชาชนทั่วไป
นายก อปท. ปลัด อบต. รองนายก อบต.
โต๊ะอิหม่าม
ทันตแพทย์
ไม่ตอบ

384
58
48
46
40
37
26
23
10
5
3
1
137

46.9
7.1
5.9
5.6
4.9
4.5
3.2
2.8
1.2
0.6
0.4
0.1
16.7

หน่วยงานที่ปฏิบัติงานของกลุ่มตัวอย่าง
พบว่ า ทํ า งานในองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น มากที่ สุ ด ร้ อ ยละ 31.4 รองลงมา คื อ
ศู น ย์ พั ฒ นาการจั ด สวั ส ดิ ก ารสั ง คมผู้ สู ง อายุ ร้ อ ยละ 13.0 สถานศึ ก ษาในพื้ น ที่ รวมทั้ ง โรงเรี ย น
มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ร้อยละ 8.9 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ (รพ.สต.) ร้อยละ 7.7 และอื่น ๆ ตามลําดับ
และเมื่อจําแนกตามสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ พบว่ากลุ่ม ตัวอย่ างร้อยละ 38.6 ที่สังกัดและ
ดําเนินการร่วมกับกระทรวงโดยตรง อีกร้อยละ 31.5 สังกัดนอกกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ดังแผนภาพที่
4.3 และตารางที่ 4.4

โครงการประเมินและติดตามผลการดําเนินงานของกรมกิจการผู้สูงอายุตามแผนปฏิบัติราชการฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
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แผนภาพที่ 4.3 จํานวน ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามหน่วยงานที่ปฏิบัติ

ตารางที่ 4.4 จํานวน ร้อยละข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามหน่วยงานที่ปฏิบัติ
หน่วยงานที่ปฏิบัติ
จํานวน (n=818)
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
316
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ
97
ชมรมผู้สูงอายุ / กองทุนผู้สูงอายุ / โรงเรียนผู้สูงอายุ
72
สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
56
สาขาสภาผู้สูงอายุ
50
ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.)
28
กรมกิจการผู้สูงอายุ
13
หน่วยงานนอกสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
502
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
245
สถาบันการศึกษาในพื้นที่
69
อาสาสมัครฯ (อสม)
67
โรงพยาบาล / รพ.สต.
55
การศึกษานอกโรงเรียน
42
ส่วนกลางกระทรวงสาธารณสุข
11
สํานักงานจังหวัด
6
ผู้นําชุมชน
5
ส่วนกลาง กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
2

ร้อยละ
38.6
11.9
8.8
6.8
6.1
3.4
1.6
61.4
30
8.4
8.2
6.๗
5.1
1.3
0.7
0.6
0.2

เป้าหมายสําคัญของแผนบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ในความเห็ น ของกลุ่ม ตั วอย่ า ง พบว่า ผู้ สูง อายุ มีสุ ข ภาวะที่ดีเป็ นเป้า หมาย
ที่มีความสําคัญมากที่สุด ร้อยละ 32.8 รองลงมาคือ สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการดํารงชีวิตของคนทุกกลุ่ม
เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ ร้อยละ 22.2 ผู้สูงอายุมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ร้อยละ 20.1
และพบประเด็นเพิ่มเติมนอกเหนือจากเป้าหมายที่กําหนด คือ การลดความซ้ําซ้อนของการดําเนินงานด้าน
ผู้สูงอายุ เป็นประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างตอบในสัดส่วนน้อยที่สุด ร้อยละ 11.2 เมื่อจําแนกตามหน่วยงาน
พบว่า ผู้สูงอายุมีสุขภาวะที่ดี ถือเป็นเป้าหมายที่มีสําคัญเช่นกัน

โครงการประเมินและติดตามผลการดําเนินงานของกรมกิจการผู้สูงอายุตามแผนปฏิบัติราชการฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
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แผนภาพที่ 4.4 ร้อยละของเป้าหมายและประเด็นเพิ่มเติมของแผนบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับ
สังคมผู้สูงอายุประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เป้าหมายที่ 2
เป้าหมายที่ 3

เป้าหมายที่ 1
ประเด็นเพิ่มเติม 1
ประเด็นเพิ่มเติม 2

ตารางที่ 4.5 จํานวน ร้อยละของเป้าหมายและประเด็นเพิ่มเติมของแผนบูรณาการสร้างความเสมอภาค
เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เป้าหมาย/ ประเด็น
เป้าหมายที่ 2 ผู้สูงอายุมีสุขภาวะที่ดี
เป้าหมายที่ 3 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการดํารงชีวิต
ของคนทุกกลุ่มเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ
เป้าหมายที่ 1 ผู้สูงอายุมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
และสังคม
ประเด็นเพิ่มเติม 1 การลดความเหลื่อมล้ํา
สร้างความมั่นคงผู้สูงอายุ
ประเด็นเพิ่มเติม 2 การลดความซ้ําซ้อนของ
การดําเนินงานด้านผู้สูงอายุ

ในกระทรวง พม.
(n=316)

นอกกระทรวง พม.
(n=502)

78.2
(247)
65.2
(206)
55.1
(174)
40.2
(127)
30.7
(97)

81.5
(409)
47.6
(239)
45.2
(227)
29.3
(147)
25.3
(127)

รวม
จํานวน
(n=818)
32.8
(655)
22.2
(444)
20.1
(401)
13.7
(274)
11.2
(224)

การดําเนินงานก่อนการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้งบประมาณ และ
แผนบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุของกรมกิจการผู้สูงอายุ นั้น กลุ่มตัวอย่าง
ได้ให้ข้อมูลว่า มีการประชุมชี้แจงเพื่อซักซ้อมความเข้าใจ มากที่สุด ร้อยละ 40.4 รองลงมาคือ การประสานงาน
เพื่ อ เตรี ย มการแผนงาน/ โครงการ/ กิ จ กรรม ร้ อ ยละ 37.4 และ มี ก ารส่ ง หนั ง สื อ และมี คํ า สั่ ง
การดําเนินงานชัดเจน ร้อยละ 22.2 ตามลําดับ เมื่อจําแนกตามหน่วยงาน พบว่า หน่วยงานในกระทรวง
การพัฒนาสังคมฯ ดําเนินการ การประชุมชี้แจงเพื่อซักซ้อมความเข้าใจ ในสัดส่วนที่มากที่สุด ในขณะที่
หน่วยงานนอกสังกั ดกระทรวง พม. มีการประสานงานเพื่อเตรี ยมการแผนงาน/ โครงการ/ กิจกรรม
ก่อนการดําเนินงานตามแผนฯ มากที่สุด

โครงการประเมินและติดตามผลการดําเนินงานของกรมกิจการผู้สูงอายุตามแผนปฏิบัติราชการฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
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แผนภาพที่ 4.5 ร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง การดําเนินงานก่อนการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการและ
แผนการใช้งบประมาณ และแผนบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุของกรมกิจการ
ผู้สูงอายุ

ตารางที่ 4.6 จํานวน ร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง การดําเนินงานก่อนการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
และแผนการใช้ ง บประมาณ และแผนบู ร ณาการสร้ า งความเสมอภาคเพื่ อ รองรั บ สั ง คมผู้ สู ง อายุ ข อง
กรมกิจการผู้สูงอายุ
การดําเนินงานก่อนการดําเนินงานตามแผนฯ
การประชุมชี้แจงเพื่อซักซ้อมความเข้าใจ
การประสานงานเพื่อเตรียมการแผนงาน/ โครงการ/
กิจกรรม
ส่งหนังสือและมีคําสั่งการดําเนินงานชัดเจน

ในกระทรวง พม.
(n=316)

นอกกระทรวง พม.
(n=502)

63.9
(202)
50.0
(158)
30.1
(95)

43.2
(217)
45.6
(229)
26.9
(135)

รวม
จํานวน
(n=818)
40.4
(418)
37.4
(387)
22.2
(230)

กรมกิจการผู้สูงอายุมีการดําเนินงานระหว่างการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการและ
แผนบูรณาการฯ กลุ่มตัวอย่างได้ให้ข้อมูลว่า กรมฯ ได้ติดตาม กํากับการดําเนินงานให้เป็นไปตามแผนฯ
มากที่สุ ดร้ อ ยละ 31.1 รองลงมาคื อ สนั บสนุ น ส่ งเสริม พั ฒ นาระบบ กลไก กระบวนการให้ เป็ น ไป
ตามแผนฯ ร้อยละ 30.6 ให้หน่วยงานรายงานผลการดําเนินงานแต่ละไตรมาส ร้อยละ 23.5 และปรับปรุง
แก้ไข ข้อจํากัดที่ไม่สามารถดําเนินงานตามแผนฯ ได้ ร้อยละ 13.3 และอื่น ๆ ตามลําดับ
เมื่ อ จํ า แนกตามหน่ ว ยงาน พบว่ า หน่ ว ยงานในกระทรวงการพั ฒ นาสั ง คมฯ ที่ พ บว่ า
กรมกิจการผู้สูงอายุติดตาม กํากับการดําเนินงานให้เป็นไปตามแผนฯ มากที่สุด ร้อยละ 47.5 ในขณะที่
หน่วยงานอกกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ที่เห็นว่ากรมกิจการผู้สูงอายุสนับสนุน ส่งเสริม พัฒนาระบบกลไก
กระบวนการให้เป็นไปตามแผนฯ มากที่สุด ร้อยละ 41.4

โครงการประเมินและติดตามผลการดําเนินงานของกรมกิจการผู้สูงอายุตามแผนปฏิบัติราชการฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
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แผนภาพที่ 4.6 ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างต่อการดําเนินงานระหว่างการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
และแผนบูรณาการฯ ของกรมกิจการผู้สูงอายุ

ตารางที่ 4.7 จํานวน ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างต่อการดําเนินงานระหว่างการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
และแผนบูรณาการฯ ของกรมกิจการผู้สูงอายุ
การดําเนินงานระหว่างการดําเนินงานตามแผนฯ
การติดตาม กํากับการดําเนินงานให้เป็นไปตามแผนฯ
สนับสนุน ส่งเสริม พัฒนาระบบ กลไก กระบวนการให้
เป็นไปตามแผนฯ
ให้หน่วยงานรายงานผลการดําเนินงานแต่ละไตรมาส
ปรับปรุง แก้ไข ข้อจํากัดที่ไม่สามารถดําเนินงาน
ตามแผนฯ ได้
อื่นๆ

ในกระทรวง พม.
(n=316)

นอกกระทรวง พม.
(n=502)

47.5
(150)
40.8
(129)
40.5
(128)
25.9
(82)
1.6
(5)

38.2
(192)
41.4
(208)
25.9
(130)
13.3
(67)
1.6
(8)

รวม
จํานวน
(n=818)
41.8
(342)
41.2
(337)
31.5
(258)
18.2
(149)
1.6
(13)

เครื อ ข่ า ยประเมิ น ผลการดํ า เนิ น งานหน่ ว ยงานใน 2 ไตรมาสแรก พบว่ า เป็ น ไปตาม
เป้าหมาย แผนงานที่กําหนด มีสัดส่วนมากที่สุด ร้อยละ 45.6 รองลงมา ไม่เป็นตามเป้าหมาย มีการปรับ
กิจกรรม โครงการให้สอดคล้องกับพื้นที่ 23.4 เป็นไปตามเป้าหมาย แต่กิจกรรมโครงการไม่ได้ตรงตาม
แผนงาน ร้อยละ 16.9 ไม่เป็นตามเป้าหมาย มีการบูรณาการกิจกรรมโครงการกับหน่วยงานอื่น ๆ ร้อยละ
6.6 และประเมินไม่ได้ เนื่องจากอยู่ระหว่างดําเนินงาน ร้อยละ 6.0

โครงการประเมินและติดตามผลการดําเนินงานของกรมกิจการผู้สูงอายุตามแผนปฏิบัติราชการฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
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เมื่อจําแนกตามหน่วยงานพบว่า หน่วยงานภายในและภายนอกกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ
ประเมินผลการดําเนินงานหน่วยงานใน 2 ไตรมาสแรก ว่า เป็นไปตามเป้าหมายและแผนงานที่กําหนด
มากที่สุดร้อยละ 31.3 และ 39.2
แผนภาพที่ 4.7 ร้อยละของเครือข่ายมีการประเมินผลการดําเนินงานหน่วยงานใน 2 ไตรมาสแรก

ตารางที่ 4.8 จํานวน ร้อยละของเครือข่ายมีการประเมินผลการดําเนินงานหน่วยงานใน 2 ไตรมาสแรก
การประเมินผลการดําเนินงานหน่วยงาน
ใน 2 ไตรมาสแรก
เป็นไปตามเป้าหมาย แผนงานที่กําหนด
ไม่เป็นตามเป้าหมาย มีการปรับกิจกรรม โครงการ
ให้สอดคล้องกับพื้นที่
เป็นไปตามเป้าหมาย แต่กิจกรรมโครงการไม่ได้ตรง
ตามแผนงาน
ประเมินไม่ได้ เนื่องจากอยู่ระหว่างดําเนินงาน
ไม่เป็นตามเป้าหมาย มีการบูรณาการกิจกรรม
โครงการกับหน่วยงานอื่น ๆ
ไม่ตอบ / ไม่ทราบ

ในกระทรวง พม.
(n=316)

นอกกระทรวง พม.
(n=502)

31.3
(99)
21.5
(68)
11.4
(36)
6.0
(19)
2.8
(9)
26.9
(85)

39.2
(197)
17.7
(89
10.8
(54)
5.4
(27)
2.8
(14)
24.1
(121)

รวม
จํานวน
(n=818)
36.2
(296)
19.2
(157)
11.0
(90)
5.6
(46)
2.8
(23)
25.2
(206)

ช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับแผนงาน/ โครงการของกรมกิจการผูส้ ูงอายุ
ช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับแผนงาน/ โครงการของกรมกิจการผู้สูงอายุของ
กลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่รับรู้ข้อมูลข่าวสารจากการประชาสัมพันธ์ของเจ้าหน้าที่รัฐ
มากที่สุด ร้อยละ 55.1 จากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด รองลงมา คือ องค์กรปกครองท้องถิ่น ร้อยละ 36.9
เว็ปไซต์ของกระทรวงฯ ร้อยละ 36.4 โทรทัศน์ ร้อยละ 30.1 และวิทยุ น้อยที่สุด ร้อยละ 9.2
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เมื่อจําแนกตามหน่วยงาน พบว่า หน่วยงานในและนอกกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ รับรู้
ข้อมูลข่าวสารจาก การประชาสัมพันธ์ของเจ้าหน้าที่รัฐ มากที่สุด รองลงมา จากเว็ปไซต์ของกระทรวงฯ
โทรทัศน์ และน้อยที่สุด คือ วิทยุ
แผนภาพที่ 4.8 ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างต่อช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับแผนงาน/ โครงการของ
กรมกิจการผูส้ งู อายุใน 5 อันดับแรก

ตารางที่ 4.9 จํ า นวน ร้ อ ยละของกลุ่ ม ตั ว อย่ า งต่ อ ช่ อ งทางการรั บ รู้ ข้ อ มู ล ข่ า วสารเกี่ ย วกั บ แผนงาน/
โครงการของกรมกิจการผู้สูงอายุ
ช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับแผนงาน/
โครงการของกรมกิจการผู้สูงอายุ
การประชาสัมพันธ์ของเจ้าหน้าที่รัฐ
องค์กรปกครองท้องถิ่น
เว็ปไซต์ของกระทรวงฯ
โทรทัศน์
ผู้นําชุมชน/ แกนนําชุมชน
อสม./ อพม. อผส.
หนังสือพิมพ์/ สื่อสิ่งพิมพ์
ผู้ใหญ่บ้าน/ กํานัน
วิทยุ

ในกระทรวง พม.
(n=316)

นอกกระทรวง พม.
(n=502)

53.5
(169)
24.4
(77)
43.4
(137)
31.6
(100)
21.5
(68)
20.9
(66)
19.0
(60)
16.1
(51)
10.1
(32)

56.2
(282)
44.8
(225)
32.3
(162)
29.1
(146)
19.5
(98)
18.6
(93)
17.5
(88)
9.2
(46)
8.6
(43)

รวม
จํานวน
(n=818)
55.1
(451)
36.9
(302)
36.6
(299)
30.1
(246)
20.3
(166)
19.5
(159)
18.1
(148)
11.9
(97)
9.2
(75)
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ความต้องการของกลุ่มตัวอย่างต่อช่องทางการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
แผนงาน/ โครงการด้านผู้สูงอายุ
พบว่า กลุ่มตัวอย่างต้องการให้มีการประชาสัมพันธ์จากโทรทัศน์มากที่สุด ร้อยละ 41.0
รองลงมาคือ การประชาสัมพันธ์ของเจ้าหน้าที่รัฐ ร้อยละ 31.7 และวิทยุน้อยที่สุด ร้อยละ 0.9 อื่น ๆ เช่น
ไลน์กลุ่ม/ ที่ประชุม ร้อยละ 0.9 เป็นต้น
เมื่อจําแนกตามหน่วยงาน พบว่า ทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ
เห็นตรงกันว่าควรเพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์ทางโทรทัศน์ รองลงมาคือ การประชาสัมพันธ์จากเจ้าหน้าที่รัฐ

ช่องทางประชาสัมพันธ์

แผนภาพที่ 4.9 ร้อยละของความต้องการของกลุ่มตัวอย่างต่อช่องทางการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับแผนงาน/ โครงการด้านผู้สูงอายุ

ตารางที่ 4.10 จํานวน ร้อยละของความต้องการของกลุ่มตัวอย่างต่อช่องทางการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับแผนงาน/ โครงการด้านผู้สูงอายุ
ช่องทางการประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสาร
เกีย่ วกับแผนงาน/ โครงการด้านผูส้ ูงอายุ
โทรทัศน์
การประชาสัมพันธ์ของเจ้าหน้าที่รัฐ
เว็ปไซต์ของกระทรวงฯ
ผู้นําชุมชน/ แกนนําชุมชน
หนังสือพิมพ์/ สื่อสิ่งพิมพ์

ในกระทรวง พม.
(n=316)

นอกกระทรวง พม.
(n=502)

47.2
(146)
25.2
(78)
8.4
(26)
5.5
(17)
2.3
(7)

38.9
(190)
36.4
(178)
5.9
(29)
6.3
(31)
2.2
(11)

รวม
จํานวน
(n=818)
42.1
(336)
32.1
(256)
6.9
(55)
6.0
(48)
2.3
(18)
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ช่องทางการประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสาร
เกีย่ วกับแผนงาน/ โครงการด้านผูส้ ูงอายุ
วิทยุ
อื่น ๆ เช่น ไลน์กลุ่ม/ ที่ประชุม
ไม่ตอบ

ในกระทรวง พม.
(n=316)

นอกกระทรวง พม.
(n=502)

1.0
(3)
0.3
(1)
10.0
(31)

0.8
(4
0.4
(2)
9.0
(44)
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รวม
จํานวน
(n=818)
0.9
(7)
0.4
(3)
9.4
(75)

4.3 การประเมินผลการดําเนินงานของกรมกิจการผู้สูงอายุตามแผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จา่ ย
งบประมาณและแผนบู ร ณาการสร้ า งความเสมอภาคเพื่ อ รองรั บ สั ง คมผู้ สู ง อายุ ประจํ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561
การประเมิ น ผลการดําเนินงานของกรมกิจการผู้สูงอายุตามแผนฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 ด้านบริบทหรือสภาวะแวดล้อม (Context Evaluation: C) ในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับ
พึ ง พอใจมาก โดยมี ค่ า เฉลี่ ย ของคะแนนการประเมิ น ด้ า นบริ บ ทหรื อ สภาวะแวดล้ อ ม เท่ า กั บ 3.84
เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า วัตถุประสงค์ เป้าหมายของแผนฯ มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์
กรมกิจการผู้สูงอายุ “เป็นองค์กรหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและสังคมให้อยู่ดี
มีสุขอย่างยั่งยืน” มากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.95 รองลงมา คือ วัตถุประสงค์ เป้าหมายของแผนฯ
มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.90
แผนปฏิบัติราชการและแผนบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2561
มีความสอดคล้องกับแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2525-2554) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.89 และ
การกําหนดเป้าหมายแผนงาน กรอบระยะเวลาการดําเนินงาน มีความเหมาะสมและปฏิบัติจริงในพื้นที่
มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดเท่ากับ 3.77 ตามลําดับ
เมื่อจําแนกตามหน่วยงาน พบว่า ทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ
มีค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจในแต่ละด้านใกล้เคียงกัน โดยหน่วยงานในกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ มีระดับ
ความพึงพอใจสูงกว่าหน่วยงานภายนอกกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ เกือบทุกประเด็น ยกเว้น ด้านการ
ประสานงานในด้านต่าง ๆ ที่ทําให้เกิดความร่วมมือ การดําเนินงานโครงการ ที่หน่วยงานภายนอกกระทรวง
การพัฒนาสังคมฯ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.79 ซึ่งมากกว่า หน่วยงานภายในกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ที่มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.72
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ตารางที่ 4.11 จํานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย การประเมินผลการดําเนินงานของกรมกิจการผู้สูงอายุตามแผนฯ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด้านบริบทหรือสภาวะแวดล้อม (Context Evaluation: C)
การประเมินด้านบริบทหรือ
สภาวะแวดล้อม (Context
Evaluation: C)
แผนปฏิบัติราชการและแผน
บูรณาการสร้างความเสมอภาค
เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ
ปีงบประมาณ 2561 มี
ความสอดคล้องกับแผนผู้สูงอายุ
แห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 25252554)
วัตถุประสงค์ เป้าหมายของแผนฯ
มีความเหมาะสมและสอดคล้อง
และสอดคล้องกับสิ่งต่อไปนี้
วิสัยทัศน์กรมกิจการผู้สูงอายุ
“เป็นองค์กรหลักในการขับเคลื่อน
การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
และสังคมให้อยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน”
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (มั่นคง
มั่งคั่ง ยั่งยืน)
แผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2
(พ.ศ. 2545-2564) ฉบับ
ปรับปรุง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2552
ผู้สูงวัยเป็นหลักชัยของสังคม
ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในระบบ
สวัสดิการและบริการผู้สูงอายุ
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.25602564) พัฒนาคนทุกช่วงวัย
ลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม
สังคมที่เป็นมิตรเป็นผู้สูงอายุ
การประสานงานในด้านต่าง ๆ
ที่ทําให้เกิดความร่วมมือ
การดําเนินงานโครงการ
แผนปฏิบัติราชการและแผน
บูรณาการสร้างความเสมอภาค
เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ
ปีงบประมาณ 2561 หนุนเสริม
ให้ทํางานไปในทิศทางเดียวกัน
การกําหนดเป้าหมายแผนงาน
กรอบระยะเวลาการดําเนินงาน
มีความเหมาะสมและปฏิบัติจริง
ในพื้นที่

ระดับความพึงพอใจ
ร้อยละ (จํานวน)
ปาน
น้อย น้อย
กลาง
ที่สุด

ไม่
ทราบ
ไม่ตอบ
11.7
(96)

ค่าเฉลี่ย
(แปลผล)

ใน
พม.
ค่าเฉลี่ย
(แปลผล)

3.89
(มาก)

3.93
(มาก)

3.86
(มาก)

0

13.4
(110)

3.95
(มาก)

3.99
(มาก)

3.93
(มาก)

0.9
(7)
0.9
(7)

0
(0)
0.1
(1)

12.8
(105)
12.2
(100)

3.90
(มาก)
3.87
(มาก)

3.94
(มาก)
3.91
(มาก)

3.87
(มาก)
3.85
(มาก)

19.2
(157)

1.5
(12)

0

13.2
(108)

3.86
(มาก)

3.93
(มาก)

3.81
(มาก)

48.3
(395)

26.5
(217)

2.1
(17)

0.2
(2)

12.5
(102)

3.76
(มาก)

3.72
(มาก)

3.79
(มาก)

9.7
(79

50.7
(415)

25.9
(212)

1.7
(14)

0.1
(1)

11.9
(97)

3.77
(มาก)

3.79
(มาก)

3.76
(มาก)

9.5
(78)

49.1
(402)

27.1
(222)

2.1
(17)

0

12.1
(99)

3.75
(มาก)

3.77
(มาก)

3.74
(มาก)

3.84
(มาก)

3.87
(มาก)

3.82
(มาก)

มาก
ที่สุด

มาก

10.1
(83)

58.7
(480)

18.8
(154)

0.6
(5)

0

15.9
(130)

52.2
(427)

17.0
(139)

1.5
(12)

10.8
(88)
9.9
(81)

57.5
(470)
58.1
(475)

18.1
(148)
18.8
(154)

9.8
(80)

56.4
(461)

10.4
(85)

ค่าเฉลี่ย

นอก
พม.
ค่าเฉลี่ย
(แปลผล)
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นอกจากนี้แล้ว ผลการศึกษาเชิงคุณภาพ การประเมินบริบทหรือสภาวะแวดล้อม
(Context Evaluation) เป็นการประเมินเกี่ยวกับนโยบาย เป้าหมาย บริบททางสังคมซึ่งเกี่ยวกับสภาพ
เศรษฐกิ จ และสั ง คม ปั ญ หาและความต้ อ งการของบุ ค คลและหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ โครงการ
ความสอดคล้องเอื้อต่อการจัดทําโครงการ ตลอดจนทรัพยากรและข้อจํากัดต่าง ๆ ในการดําเนินโครงการ
สารสนเทศที่ได้นํามาใช้ประกอบการตัดสินใจเพื่อกําหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการให้มี
ความสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงานระดับสูงกว่าและบริบทหรือสภาพขององค์กรที่จะจัดทําโครงการ
รวมทั้ ง ความร่ ว มมื อ กั บ ภาคี และผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ในการปฏิ บั ติ ต ามแผนปฏิ บั ติ ร าชการและแผน
การใช้ จ่ า ยงบประมาณ และแผนบูร ณาการสร้ า งความเสมอภาคเพื่อ รองรับ สั ง คมผู้สู ง อายุ ประจํ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561
จุ ด เน้ น ของแผนบูร ณาการสร้ า งความเสมอภาคเพื่ อ รองรั บ สั ง คมผู้ สู ง อายุ เน้ น ที่
การพัฒนาความร่วมมือของหลายหน่วยงาน ความร่วมมือกับภาคี และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในการปฏิบัติ
ตามแผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และแผนบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับ
สังคมผู้สูงอายุ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 หน่วยงานต่างก็ให้ความสําคัญกับประเด็นผู้สูงอายุ
ในการดํ า เนิ น โครงการสํ า หรั บ ผู้ สู ง อายุ ร่ ว มกั น ในแต่ ล ะพื้ น ที่ ทั้ ง หน่ ว ยงานในกระทรวงเดี ย วกั น และ
กระทรวงอื่น รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาคประชาชนเป็นการทํางานแบบบูรณาการ เช่น
กระทรวงสาธารณสุขดําเนินการตามแผนผู้สูงอายุแห่งชาติและแผนบูรณาการ 4 กระทรวง เน้นประเด็น
ของสุขภาพช่องปากของผู้สูงอายุอย่างรอบด้านตามมาตรฐานขององค์การอนามัยโลกทั้ง 7 ประเด็น สําหรับ
ประเทศไทยได้นํามาปรับใช้ 3 ประเด็น ได้แก่ การสูญเสียฟัน มะเร็งช่องปาก และสุขภาพช่องปากเรื้อรัง
มีเป้าหมาย คือ ผู้สูงอายุมีสุขภาพช่องปากที่ดี การที่ผู้สูงอายุดูแลตนเองได้ มีบริการรองรับ และมีนวัตกรรม
การให้บริการทั้งการส่งเสริมและการดูแลรักษา โดยมีการดําเนินงานจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
ทันตกรรมผู้สูงอายุตามบทบาทของหน่วยงานนั้น ๆ แต่มีความเกี่ยวเนื่องกัน โดยมีเป้าหมายจากแผน
ระยะยาวถึงปี 2565 โดยใช้งบประมาณจากแผนบูรณาการปี 2560-2561 ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 กระทรวงสาธารณสุขจะเป็นผู้รับผิดชอบในส่วนของการดําเนินการที่จะ
ทําให้ผู้สูงอายุสามารถดูแลตนเองได้ มีระบบที่ให้บริการผู้สูงอายุโดยเน้นการส่งเสริมและป้องกันให้มากขึ้น
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนานวัตกรรมโดยมูลนิธิทันตนวัตกรรมเพื่อมาดูแลในส่วนของ
การผลิตภัณฑ์สําหรับผู้สูงอายุ เช่น อาหารสําหรับผู้ป่วยมะเร็งช่องปาก มีสวอคสําหรับผู้สูงอายุที่ติดบ้าน
หรือติดเตียง การมีแอปพลิเคชันใช้งานในโทรศัพท์สําหรับการสอน รวมถึงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเข้ามา
สนับสนุน โดยมีมหาวิทยาลัยเข้ามาช่วยเหลือในด้านการพัฒนาหลักสูตร e-learning ที่มีลักษณะพิเศษกว่า
หลักสูตรทั่วไป เนื่องจากสามารถมีการเรียนการสอนทางไกล การปรึกษาเรื่องการดูแลรักษาผู้ป่วย เป็นการ
ใช้นวัตกรรมมาเพื่อพัฒนาคน ซึ่งเป็นการสนับสนุนในยุทธศาสตร์ที่ 1 และยุทธศาสตร์ที่ 4 ในประเด็นของ
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลและการติดตามประเมินผล โดยสํานักปลัดกระทรวงสาธารณสุขทําหน้าที่
รับผิดชอบในการดูแลระบบฐานข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุข สําหรับในส่วนการดําเนินงานบูรณาการ
กับหน่วยงานอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็น กรุงเทพมหานคร และภาคเอกชน เป็นต้น ทางกระทรวงยังมีข้อมูล ซึ่งเป็น
แผนที่กระทรวงจะต้องมีการพัฒนาต่อไป แผนการดําเนินงานที่ในช่วงแรกจะสิ้นสุดในปี 2558-2561
โดยใน 2 ปี แรกใช้งบประมาณของหน่วยงาน และใน 2 ปี หลังพึ่งเริ่มได้ใช้งบของบูรณาการ โดยมีเป้าหมาย
จากระยะแรกร้อยละ 80 ของผู้สูงอายุปรับเป็นร้อยละ 60 โดยเมื่อสิ้นสุดปี 2561 จะมีการประเมินครึ่ง
แผนว่าได้ผลลัพธ์ตามที่เขียนไว้หรือไม่ และมีนวัตกรรมในการดูแลครบวงจร 3 ประเด็น ได้แก่ การสูญเสีย
ฟัน มะเร็งช่องปาก และสุขภาพช่องปากเรื้อรัง โดยเป็นการดูแลผู้สูงอายุทั้งครอบครัว โดยตัวผู้สูงอายุ และ
ครอบครัวสามารถดูแลตนเองได้ และมีภาคประชาชนเข้ามาช่วยให้คําแนะนํา และสนับสนุนในระยะเบื้องต้น

โครงการประเมินและติดตามผลการดําเนินงานของกรมกิจการผู้สูงอายุตามแผนปฏิบัติราชการฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

4-24

ไม่ว่าจะเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.) หรือต้องการ ความช่วยเหลือในระดับสูงขึ้น
เช่น การไปหาบุคลากรที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.) ซึ่งต้องการพัฒนาบุคลากรสาธารณสุข
อื่น ๆ ไม่ใช่เพียงแค่ทันตบุคลากรเพียงอย่างเดียว หากอาการยังไม่ทุเลาลงให้ส่งต่อไปที่โรงพยาบาลชุมชน
(รพช.) ดูแลต่อไป โดยในทุกช่วงของการดูแลกระทรวงสาธารณสุขพยายามที่จะให้มีนวัตกรรมเข้าไปให้
การสนั บสนุ น สํ า หรั บ กลุ่ ม เป้ า หมาย คื อ ผู้ สู ง อายุ ทุ ก กลุ่ ม ทั้ ง ติ ด สั ง คม ติ ด บ้ า น และติ ด เตี ย ง และมี
กลุ่มเป้าหมายรอง คือ ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไป ซึ่งจะเน้นเรื่องการส่งเสริมป้องกันให้มากขึ้นจากเดิมที่
ดําเนินการส่งเสริมป้องกันแค่ร้อยละ 20
ผู้เข้าร่วมประชุมกลุ่มได้ร่วมสะท้อนว่า การดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ ของกรมกิจการ
ผู้สูงอายุ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และ ทิศทางการพัฒนาประเทศ
และสอดคล้ อ งกับ บริบ ทในพื้ นที่ และยกตัว อย่ า งโครงการที่ มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ นโยบาย เป้ า หมาย
สภาพเศรษฐกิ จ และสั ง คม ปั ญ หาและความต้ อ งการของบุ ค คลและหน่ ว ยงานทั้ง ในสั ง กั ด กระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และหน่วยงานภายนอกกระทรวงฯ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
ดังรายละเอียด ดังนี้
“กลุ่มระบบการดูแลกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ มี 5 โครงการ มีการดําเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตาม
บทบาทและภารกิจ โดยกระจายงบประมาณการดําเนินงานให้หน่วยงานให้
พื้นที่ดําเนินการต่อ และกรมกิจการผู้สูงอายุ มีกลไกทํางานใน คณะกรรมการ
ผู้ สู ง อายุ ร ะดั บ ชาติ และสมั ช ชาผู้ สู ง อายุ ร ะดั บ ชาติ และมี ห น่ ว ยราชการ
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ 12 ศูนย์ ในระดับท้องถิ่น มีอาสมาสมัครที่ทํางานในพื้นที่
และมีการเปิดตัวนวัตกรรมดูแลผู้สูงอายุในแต่ละเดือน โดยมีการผลักดันให้
เกิด การจ้ างงาน การออม ให้แ ก่ ผู้ สูง อายุ” (บทสั ม ภาษณ์ ก ลุ่ มผู้ บ ริ ห าร
กรมกิจการผู้สูงอายุ เมื่อวันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2561)
“ การดําเนินงานในพื้นที่จั งหวั ดเชียงใหม่ การประสานให้ เกิด
ความเชื่ อ มโยงเพื่ อ ให้ เ กิ ด การรองรั บ ของผู้ สู ง อายุ แ ละมี ก ารเตรี ย ม
ความพร้อมในการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุให้กับคนในชุมชน การสร้างสิ่งอํานวย
ความสะดวกในการดํารงชีวิต ให้เกิดการรวมกลุ่มที่มีการทํากิจกรรม และเกิด
การเรียนรู้ร่วมกัน ปัจจุบันพบปัญหาผู้สูงอายุที่เป็นต่างชาติ ในภาคเหนือ
ตอนบน ส่วนกลุ่มชาติพันธุ์พบมีปัญหาเรื่องบัตรประชาชนทําให้มีปัญหาเรื่อง
การเข้าถึงสิทธิ” (บทสนทนากลุ่มผู้แทนจาก สํานักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันจันทร์ที่ 14 พฤษภาคม
2561)
นอกจากการสะท้อนความคิดเห็นจากหน่วยงานภายในกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่น คงของมนุษ ย์ แ ล้ ว หน่ วยงานภายนอกกระทรวงการพั ฒนาสั งคมและความมั่ นคงของมนุษ ย์
ยังสะท้อนให้เห็นว่า การดําเนินงานตามแผนบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 นั้น มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศและการรองรับ
สังคมผู้สูงอายุ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
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“โครงการการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อผู้สูงอายุ เชื่อมโยง
กับสภาพสังคมที่ กําลังเข้ าสู่ สั งคมผู้สูงอายุ มีคนพิการที่เป็ นผู้สู งอายุ แ ละ
ผู้ สู ง อายุ จํ า เป็ น ต้ อ งเข้ า ไปใช้ บ ริ ก ารในหน่ ว ยงานสวั ส ดิ ก ารต่ า ง ๆ การ
ปรับปรุงพื้นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ในการเสริมสร้างความเสมอภาค”
(บทสนทนากลุ่มผู้แทนจาก ผู้แทนกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการ เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561)
“โครงการจากกองทุ น การออมแห่ ง ชาติ ส่ ง เสริ ม การลด
ความเหลื่อมล้ํา สร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
และนโยบายของรัฐบาล ให้โอกาสผู้ประกอบอาชีพอิสระ แรงงานนอกระบบ
(อายุ 15-60 ปี) เป็นการเตรียมความพร้อมให้กับคน เตรียมพร้อมเพื่อเข้าสู่
สังคมผู้สูงอายุ สอดคล้องกับนโยบายการวางแผนทางการเงินของรัฐบาล”
(บทสนทนากลุ่ มผู้ แ ทนจาก ผู้ แ ทนกองทุ น การออมแห่ง ชาติ เมื่ อวัน ที่
4 เมษายน 2561)
“โครงการจากกระทรวงคมนาคม Transport for all ระบบ
การขนส่งเพื่อคนทุกกลุ่ม การออกแบบระบบการขนส่งเพื่อคนทุกคน รวมถึง
สถานีขนส่งที่โอนย้ายไปสู่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อลดความเหลื่อมล้ํา
ทางสังคม สร้างโอกาส ในการเข้าถึงการเดินทาง สวัสดิการ การให้บริการ
ภาครัฐ” (บทสนทนากลุ่มผู้แทนจาก ผู้แทนกระทรวงคมนาคม เมื่อวันที่
4 เมษายน 2561)
“โครงการกรมการแพทย์ การพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุ ยังไม่
สามารถถ่ายทอดไปยังชุมชนได้ มีระบบ intermediate care การวางระบบใน
โรงพยาบาลมีรูปแบบการนําไปใช้ในสังกัดกรมการแพทย์ และอยู่ระหว่างนําไปใช้
ในกระทรวง สาธารณสุข มีโมเดลต้นแบบในการดูแลผู้สูงอายุที่พ้นระยะวิกฤตแล้ว
เพื่อช่วยลดอัตราการครองเตียง โดยให้ชุมชนช่วยดูแลในระดับตติยภูมิ มีการ
ติดตามโดย cc care ส่วนการผลิตเลนส์แก้วตาเทียมสําหรับผู้สูงอายุ ซึ่งเป็น
การบู ร ณาการการดํ า เนิ น งานร่ ว มกั บ กรมการแพทย์ โ ดยโรงพยาบาลเมตตา
ประชารัก ษ์ (วัดไร่ขิง) สําหรับการเบิกค่าใช่จ่ายเรื่องออร์โธปิกดิกส์และเลนส์
แก้วตาเทียมสามารถเบิกจ่ายจากสํานักหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.).......
.........สํ า หรั บ นวั ต กรรมในขั้ น สู ง ขึ้ น อยู่ กั บ กรมการแพทย์ แ ละ
มหาวิทยาลัยจะช่วยกันพัฒนา โดยกรมการแพทย์ รายงานในส่วนของบริการใน
ขั้นสูงขึ้นไป เช่น การบริการของทํารากฟันเทียม ส่วนมหาวิทยาลัยจะเน้นเรื่อง
การพั ฒ นาบุ คลากรในระดับ สู ง โดยดู จ ากความสามารถในการพั ฒ นาจํ า นวน
หลักสูตรเข้ามารองรับและจํานวนคนที่จะเข้าศึกษาว่ามีความสอดคล้องกันหรือไม่
ซึ่งยังติดปัญหาความล่าช้าจากการเปิดภาคเรียนในเดือนสิงหาคมจึงยังไม่สามารถ
ดํ า เนิ น การได้ ในส่ ว นของนวั ต กรรมผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ากมู ล นิ ธิ ทั น ตนวั ต กรรมและ
นวัตกรรมบริการของมหาวิทยาลัย คือ การผลิตนวัตกรรมที่ทําให้ลดระยะของ
การบริการสั้นลง” (บทสนทนากลุ่มผู้แทนจาก ผู้แทนกรมการแพทย์ กระทรวง
สาธารณสุข เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561)
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“กรมอนามัย มีแผนพัฒนาทุกช่วงวัย และแผนเสมอภาค พบว่า
สถานการณ์ ใ นปั จ จุ บั น มี ผู้ สู ง อายุไทยมี แ นวโน้ ม อยู่ ค นเดี ย วมากขึ้ น
มีปั ญ หาการหกล้ ม ในบ้ า น และภาวะอ้ ว น และมี โ รคเรื้ อ รั ง เพิ่ ม มากขึ้ น ทํ า ให้
ไม่สามารถทําเรื่องกิจวัตรประจําวันได้ โดยกรมอนามัยมีการทําแผนยุทธศาสตร์สู่
ชุมชน โดยการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว การลดความเหลื่อมล้ํา
และมี ก ารร่ ว มมื อ กั บ ตปท. ในการพั ฒ นาแผนและเครื่ อ งมื อ มี ร ะบบการวั ด
การดูแลผู้สูงอายุ long term care (เข้าใจ เข้าถึง พึ่งได้) เข้าใจการเตรียม
ความพร้อม เข้าถึงระบบการดูแลสุขภาพ พึ่งตนเองและชุมชน ทํางานภายใต้
โครงการประชารัฐร่วมใจใส่ใจผู้สูงอายุ มีการ MOU ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ใช้ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนโดย 3 c care manager /care giver /care plan
การขับเคลื่อนกิจกรรมที่ผ่านเกณฑ์ที่มีคุณภาพ มีโครงการเมืองที่เป็นมิตรกับ
ผู้สูงอายุ มีระบบ home health care ระบบการดูแลกลุ่มติดบ้านติดเตียง
มีคณะกรรมการในการดูแลผู้สูงอายุ ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการในชุมชน
มีการสนับสนุนงานวิจัยและประเมินของ long term care มีการวางแผนการ
ทํางานระดับชาติ ระดับกระทรวง ระดับเขต กลไกจังหวัด คณะกรรมการพัฒนา

คุณภาพชีวิตระดับอําเภอ และพบว่า มีนวัตกรรมที่เกิดจากพื้นที่เอง ในการ
ดูแลผู้ป่วยติดเตียง มีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเพื่อแสดงนวัตกรรมและขยายผล
ซึ่ ง พบว่ า กลุ่ ม ด้ อ ยโอกาสของผู้ สู ง อายุ คื อ พระสงฆ์ โดย 1 ใน 3 ของ
พระสงฆ์เป็นผู้สูงอายุ และเจ็บป่วยโรค NCDs ได้มีการทําโครงการพระคินานุ
ประธาน เป็นหลักการดูแลพระสงฆ์ตามพระธรรมวินัย......
..........กรมอนามัยนั้นจะเน้นในส่วนของ primary care ซึ่งเป็น
การแบ่งบทบาทความรับผิดชอบไม่ให้ซ้ําซ้อนกันและสามารถหนุนเสริมไปด้วยกัน
ได้ โดยมาตรการที่ได้จากการดําเนินงานดังกล่าว คือ ระดับของการที่ผู้สูงอายุและ
ครอบครัวสามารถดูแลตนเองได้มากน้อยแค่ไหน รวมถึงการโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตําบล (รพสต.) สามารถให้บริการของการส่งเสริมและป้องกันสําหรับ
ผู้สูงอายุและครอบครัวได้มากน้อยแค่ไหน โดยมีตัวเลขจากระบบ SCC ของ
สํานักปลัดกระทรวงสาธารณสุขในการรายงานผล” (บทสนทนากลุ่มผู้แทนจาก
ผู้แทนกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561)
“ ก ร ะ ท ร ว ง วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ ภ า ย ใ ต้ ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อ บ ข อ ง
ศูน ย์ ความเป็ น เลิ ศ ด้า นชีว วิ ท ยาศาสตร์ (องค์ ก ารมหาชน) ที่ มีก ารดํา เนิน งาน
ตอบโจทย์เป้าหมายของผู้สูงอายุ คือ การสร้างนวัตกรรม 3
เรื่อง ได้แก่
1) สุขภาพช่องปาก โดยการผลิตนวัตกรรมสําหรับผู้สูงอายุที่ไม่มีฟันบดเคี้ยว
700
ราย 2) การพั ฒ นาข้ อ สะโพกเที ย มร่ ว มกั บ ภาควิ ช าออร์ โ ธปิ ดิ ก ส์
คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาล มหาวิทยาลัยมหิดล ในการวิจัยออกแบบและ
ทดสอบวัสดุและความแข็งแรง รวมถึงการประเมินผลจากการที่คนไข้หลังการ
ผ่าตัดจากห้องทดลองในประเด็นของแรงกดทับว่าผลจะเป็นอย่างไร เพื่อออกแบบ
ให้เหมะสม และในขั้นตอนต่อไปคือการผลิตโดยได้มาตรฐานจาก ISO 13485
และการจดทะเบียนกับองค์การอาหารและยา (.อย) 3) แกนโลหะกระดูกสันหลัง
ส่ ว นต้ น เนื่ อ งจากผู้ สู ง อายุ จ ะพบปั ญ หาในเรื่ อ งของกระดู ก ” (บทสนทนา
กลุ่มผู้แ ทนจาก ศูน ย์ความเป็ นเลิศ ด้า นชีววิทยาศาสตร์ (องค์ก ารมหาชน)
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561)
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“ โครงการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการทันตแพทย์อย่างเป็นระบบและ
ครบวงจร ทําทั้งตั้งรับและเชิงรุกไปยังพื้นที่ มีการสร้างนวัตกรรมไปช่วยผู้ป่วย
โครงการใส่ฟันเทียม ปัญหาที่พบคือ คนไข้ติดเตียงไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้
การขาดคนดู แ ลในกรณี ผู้ สู ง อายุ ที่ ไ ม่ ส ามารถเคี้ ย วได้ มี ร ะบบการสอนโดยมี
บทเรียนออนไลน์ลงไปช่วยสอน (บทสนทนากลุ่มผู้แทนจาก มหาวิทยาลัยมหิดล
เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561)
“โครงการการเพิ่มศักยภาพในการพึ่งพาตนเองโดยเพิ่มผลิตภัณฑ์
ของผู้สูงอายุ มีการต่อยอดจากการวิจัยไปเผยแพร่ให้กับชุมชน เช่น ระบบส้วม
การชําระล้างเป็นระบบอัตโนมัติ รถเข็นสั่งการด้วยเสียง รถเข็นสามารถดัดแปลง
ได้ เครื่ อ งช่ ว ยสวมถุ ง เท้ า โดยดั ด แปลงจากวั ส ดุ ที่ มี ใ นพื้ น ที่ เพิ่ ม สิ่ ง อํ า นวย
ความสะดวกในการดํารงชีวิต เพื่อลดการพึ่งพึง ช่วยให้ผู้สูงอายุมีสุขภาวะที่ดี
โดยได้นําร่องดําเนินการ 3 จังหวัด ที่โคราช บุรีรัมย์ ชัยภูมิ ผ่านเครือข่าย อปท.”
(บทสนทนากลุ่ ม ผู้ แ ทนจาก มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี สุ ร นารี เมื่ อ วั น ที่ 4
เมษายน 2561)

การประเมิ น ผลการดํ า เนิ น งานของกรมกิ จ การผู้ สู ง อายุ ต ามแผนฯ ปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2561 ด้านการประเมินปัจจัยนําเข้า (Input Evaluation: I)
ภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับพึงพอใจมาก โดยมีค่าเฉลี่ยคะแนนการประเมินต่อปัจจัยนําเข้า
เท่ากับ 3.57 เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า กรมกิจการผู้สูงอายุมีระบบการบริหารแผนงาน/ โครงการ/กิจกรรม
มี ค วามเหมาะสมและเพี ย งพอ มี ค่ า เฉลี่ ย มากที่ สุ ด เท่ า กั บ 3.65 รองลงมา คื อ กรอบระยะเวลา
การดําเนินงานแผนงาน/ โครงการเป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.63 กรมกิจการ
ผู้ สู ง อายุ มี ก ารสื่ อ สาร ถ่ า ยทอดนโยบายไปยั ง หน่ ว ยงานในระดั บ พื้ น ที่ มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ 3.59 และ
งบประมาณดําเนินการของแผนงานมีความเหมาะสมและเพียงพอ มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สดุ เท่ากับ 3.49 ตามลําดับ
เมื่อจําแนกตามหน่วยงาน พบว่า ทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ
มีค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจในแต่ละด้านใกล้เคียงกัน โดยปัจจัยนําเข้า (Input Evaluation: I) ในแต่ละด้าน
มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.48-3.66 และเมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย พบว่า หน่วยงานในกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ
มีการประเมินสูงกว่า หน่ วยงานนอกกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ในด้านกรมกิจการผู้สู งอายุ มีระบบ
การบริหารแผนงาน/ โครงการ/ กิจกรรมมีความเหมาะสมและเพียงพอ กรมกิจการผู้สูงอายุมีการสื่อสาร
ถ่ายทอดนโยบายไปยังหน่วยงานในระดับพื้นที่ และงบประมาณดําเนินการของแผนงานมีความเหมาะสม
และเพียงพอ
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ตารางที่ 4.12 จํานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย การประเมินผลการดําเนินงานของกรมกิจการผู้สูงอายุตามแผนฯ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 การประเมินปัจจัยนําเข้า (Input Evaluation: I)
การประเมินปัจจัยนําเข้า
(Input Evaluation: I)

กรมกิจการผู้สูงอายุมีระบบ
การบริหารแผนงาน/ โครงการ/
กิจกรรมมีความเหมาะสมและ
เพียงพอ
กรอบระยะเวลาการดําเนินงาน
แผนงาน/ โครงการเป็นไปตาม
เป้าหมายที่กําหนด
กรมกิจการผู้สูงอายุมีการสื่อสาร
ถ่ายทอดนโยบายไปยังหน่วยงาน
ในระดับพื้นที่
จํานวนบุคลากรที่ร่วมดําเนินงาน
ตามแผนงานมีความเหมาะสม
และเพียงพอ
วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเทคโนโลยี
สารสนเทศของแผนงาน/ โครงการ
มีความเหมาะสมและเพียงพอ
งบประมาณดําเนินการของแผนงาน
มีความเหมาะสมและเพียงพอ

ระดับความพึงพอใจ
ร้อยละ (จํานวน)
ปาน
น้อย น้อย
กลาง
ที่สุด

ไม่
ทราบ
ไม่ตอบ
11.5
(94)

ค่าเฉลี่ย
(แปลผล)

ใน
พม.
ค่าเฉลี่ย
(แปลผล)

3.65
(มาก)

3.66
(มาก)

3.65
(มาก)

0

11.9
(97)

3.63
(มาก)

3.63
(มาก)

3.64
(มาก)

6.0
(49)

0.9
(7)

12.1
(99)

3.59
(มาก)

3.61
(มาก)

3.58
(มาก)

32.4
(265)

6.7
(55)

1.1
(9)

12.2
(100)

3.52
(มาก)

3.51
(มาก)

3.53
(มาก)

37.9
(310)

34.6
(283)

6.7
(55)

0.9
(7)

12.3
(101)

3.51
(มาก)

3.48
(มาก)

3.53
(มาก)

38.9
(318)
ค่าเฉลี่ย

33.6
(275)

7.2
(59)

0.9
(7)

13.2
(108)

3.49
(มาก)
3.57
(มาก)

3.50
(มาก)
3.56
(มาก)

3.48
(มาก)
3.57
(มาก)

มาก
ที่สุด

มาก

8.1
(66)

44.3
(362)

33.7
(276)

2.2
(18)

0.2
(2)

7.0
(57)

45.4
(371)

32.4
(265)

3.4
(28)

8.3
(68)

43.3
(354)

29.5
(241)

7.1
(58)

40.5
(331)

7.6
(62)
6.2
(21)

นอก
พม
ค่าเฉลี่ย
(แปลผล)

นอกจากนี้ แล้ ว ผลการศึกษาเชิงคุณภาพ ยังพบว่า การประเมินปัจจัยนําเข้า (Input
Evaluation) เป็นการประเมินความพร้อมทั้งในเชิงคุณภาพ และความพอเพียงของทรัพยากรต่าง ๆ ก่อน
เริ่มโครงการ ความพร้อมของทรัพยากรที่จะดําเนินโครงการ สารสนเทศที่ได้นํามาใช้ในการตัดสินใจเกี่ยวกับ
วิธีการของการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เพื่อให้การดําเนินโครงการ สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้
ผู้เข้าร่วมการประชุมกลุ่มได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อม
ในเรื่องของทรัพยากร หรือปัจจัยเบื้องต้นก่อนการเริ่มโครงการตามแผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ และแผนบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 ดังนี้
1. ด้านการบริหารจัดการ การบริหารจัดการในการดําเนินงานตามแผน ซึ่งประกอบด้วย
การเตรียมการด้านบุคลากร งบประมาณดําเนินงานของแผนฯ พบว่ามีประเด็นที่สําคัญ ดังบทสนทนากลุ่ม ดังนี้
การเตรียมการด้านบุคลากร
“สํ า นั ก งานพั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย์ จั ง หวั ด
(พมจ.) บางแห่งมีการตั้งข้อสังเกตว่า กระทรวงมีอาสาสมัครพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ซึ่งรู้ทุกภารกิจที่เกี่ยวกับกระทรวงอยู่แล้ว
และน่ า จะพั ฒ นา อพม. ให้ ส ามารถเชื่ อ มโยงและทํ า งานร่ ว มกั บ ศู น ย์ ไ ด้
อาสาสมั ค รดู แ ลผู้ สู ง อายุ ที่ บ้ าน (อผส.) บางแห่ ง มี ค วามเข้ม แข็ง จนไม่ มี
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การส่งผู้สูงอายุเข้าสถานสงเคราะห์” (บทสนทนากลุ่มผู้แทนจาก ศพส.
บ้านธรรมกรณ์เชียงใหม่ เมื่อวันจันทร์ที่ 14 พฤษภาคม 2561)
“การพัฒนาศักยภาพความรู้กับเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่ทํา
Project ในเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ การประเมินความพร้อม
และให้การสนับสนุนด้านบุคลากร โดยส่งไปฝึกอบรม และมีการจัดตั้งเป็น
กองทุนระยะสั้น” (บทสนทนากลุ่มผู้แทนจาก ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการ
สังคมจังหวัดขอนแก่น เมื่อวันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม 2561)
“การใช้การเรียนการสอนทางไกลด้วยระบบ e – learning
ด้านทันตกรรมผู้สูงอายุ ทั้งเพื่อการอบรมพัฒนาบุคลากร การอบรมให้ความรู้
ผู้ สู ง อายุ และเพื่ อ การปรึ ก ษาการรั ก ษาผู้ ป่ ว ย และการเปิ ด หลั ก สู ต ร
ปริ ญ ญาโททั น ตกรรมผู้ สู ง อายุ และการเปิ ด หลั ก สู ต รอบรมระยะสั้ น
การประเมินความพร้อมก่อนรับโครงการ หน่วยงานได้คัดเลือกบุคลากรทําใน
สิ่งที่มีความเชี่ยวชาญ สามารถทํานวัตกรรมได้ ไม่มีปัญหาเรื่องบุคลากรและ
หน่ ว ยงานมี เ ครื อ ข่ า ยการทํ า งานและการขยายผล มี ก ารวางแผนเรื่ อ ง
การดําเนินการในพื้นที่ภายในกรอบระยะเวลา” (บทสนทนากลุ่มผู้แทนจาก
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2561)
ทั้ ง นี้ ก ารพั ฒ นาบุ ค ลากรที่ ดํ า เนิ น การโดยหน่ ว ยงานภายในกรมกิ จ การผู้ สู ง อายุ เ ป็ น
การพัฒนาบุคลากรทางตรง สําหรับหน่วยงานภายนอกเป็นการพัฒนาบุคลากรทางอ้อมเพื่อให้มีศักยภาพ
ตามเกณฑ์และตัวชี้วัดที่กําหนดไว้
ด้านงบประมาณดําเนินงานของแผน พบว่ามีประเด็นสําคัญดังนี้
“กระบวนการจัดสรรและใช้จ่ายงบประมาณแต่ละแห่งมีบริบท
แตกต่างกัน เช่น บางแค จัดสรรงบประมาณลงไปที่ท้องถิ่น โดยมีการสํารวจ
ความพร้อมและสนใจที่จะพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน
(อผส.) และจัดสรรงบลงไปเพื่อให้ท้องถิ่นดําเนินงานเอง โดยมีการสื่อสาร
ในไลน์กลุ่ม ที่ผ่านมา จัดสรรให้ ๑๒ พื้นที่ ใช้งบเงินรายได้ของหน่วยงาน”
(บทสนทนากลุ่มผู้แทนจาก ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ
บ้านบางแค เมื่อวันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2561)
“สําหรับพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ดําเนินการเองโดยใช้งบประมาณ
จากกรม และประสานความร่ ว มมื อ กั บ หน่ ว ยงานในพื้ น ที่ เ ช่ น สํ า นั ก งาน
สาธารณสุขจังหวัด สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
(สสจ./พมจ.)” (บทสนทนากลุ่มผู้แทนจาก สํานักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันจันทร์ที่ 14 พฤษภาคม 2561)
“การประเมินพื้นที่ดําเนินการโดยอาจารย์มหาวิทยาลัยและ
ใช้แบบสอบถาม โดยที่ไม่ได้ลงไปในพื้นที่ ผลประเมินที่ได้จึงไม่สามารถสะท้อน
สถานการณ์ ในพื้ น ที่ ได้ อย่ า งแท้ จริ ง” (บทสนทนากลุ่ มผู้ แ ทนจาก
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม
2561)
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“ไม่มีการจัดสรรงบประมาณให้ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุใ นชุมชน
(บ้านกลางของผู้สูงอายุ) อย่างต่อเนื่อง สําหรับจัดสรรงบประมาณให้แต่ละ
หน่วยงานในการดําเนินงาน/ โครงการ การจัดทํา งบประมาณบูรณาการ
ข้อดี คือ เห็นงบภาพรวม เห็นการทํางานร่วมกัน” (บทสนทนากลุ่มผู้แทน
จาก ศู น ย์ พั ฒ นาการจั ด สวั ส ดิ ก ารสั ง คมจั ง หวั ด สงขลา เมื่ อ วั น ศุ ก ร์ ที่
25 พฤษภาคม 2561)
ด้านการมีระบบบริหารแผนงาน/โครงการ
“เตรียมความพร้อมกับชุมชน ก่อนที่จะเลือกชุมชนต้นแบบ
จัดทําแผนงานร่วมกัน จัดทําโครงการให้เข้าไปถึงระดับหมู่บ้าน ชุมชน และ
ประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ ในการดําเนินงานด้านผู้สูงอายุ ทํา MOU
กั บ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง และดู แ ลในเรื่ อ งของผู้ สู ง อายุ ” (บทสนทนา
กลุ่ ม ผู้ แ ทนจาก ศู น ย์ พั ฒ นาการจั ด สวั ส ดิ ก ารสั ง คมผู้ สู ง อายุ จั ง หวั ด
ปทุมธานี เมื่อวันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2561)
“การเตรียมความพร้อมและหาแนวทางในการดําเนินงานให้
เป็ น ไปตามระเบี ย บเบิ ก จ่ า ย ร่ ว มกั น เพื่ อ ให้ มี ก ารดํ า เนิ น การได้ ต าม
วั ต ถุ ป ระสงค์ การกํ า หนดค่ า เป้ า หมาย/ ตั ว ชี้ วั ด และงบประมาณของ
แต่ละศูนย์เท่ากัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับ บริบทของแต่ละศูนย์ ทั้งด้านจํานวน
บุคลากร ขนาดพื้นที่ จํานวนประชากร ฯลฯ ดังนั้น เวลา จัดสรรงบประมาณ
ส่ ว นกลางควรคํ า นึ ง ถึ ง บริ บ ทและประชากรของแต่ ล ะศู น ย์ อ ยู่ แ ล้ ว ด้ ว ย”
(บทสั ม ภาษณ์ ก ลุ่ ม ผู้ บ ริ ห ารกรมกิ จ การผู้ สู ง อายุ เมื่ อ วั น อั ง คารที่
28 สิงหาคม 2561)
“ค่ า เป้ า หมายบางโครงการค่ อ นข้ า งเยอะ ทํ า ให้ ไ ด้ ใ น
เชิงปริมาณ แต่เชิงคุณภาพไม่ได้เท่าที่ควร เพราะต้องเร่งดําเนินการให้ได้ตาม
ตัวชี้วัด แต่ละช่วงไตรมาสจะมีการจัดทําแผนการดําเนินงานร่วมกับพื้นที่”
(บทสนทนากลุ่มผู้แทนจาก ศพส. บ้านธรรมกรณ์เชียงใหม่ เมื่อวันจันทร์ที่
14 พฤษภาคม 2561)
“ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนเวศม์ มีการ
ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนําร่องเป็นหลัก และขยายการทํางานใน
พื้ น ที่ ซึ่ ง โครงการจะประสบความสํ า เร็ จ ได้ ขึ้ น อยู่ กั บ การให้ ค วามร่ ว มมื อ
ในพื้นที่” (บทสนทนากลุ่มผู้แทนจาก ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคม
ผู้สูงอายุวาสนะเวศม์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันพุธที่ 30 พฤษภาคม
2561)
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ด้านการถ่ายทอดนโยบายสูก่ ารปฏิบตั ิ มีประเด็นสําคัญดังนี้
“โครงการที่ ไ ด้ รั บ ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น โครงการที่ ไ ด้ รั บ จากกรม
ซึ่ ง ได้ รั บ การถ่ า ยทอดไม่ ชั ด เจน การแก้ ปั ญ หา ใช้ วิ ธี ก ารถามศู น ย์ อื่ น
การดํ าเนิ นงานคั ดเลื อกพื้นที่ที่ มี ความพร้ อม ต้องอาศัยความร่วมมือกับ
ท้องถิ่นในการทํากิจกรรม ข้อจํากัดด้านกรอบระยะเวลาในการทํางาน”
(บทสนทนากลุ่มผู้แทนจาก ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ
วาสนะเวศม์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2561)
“การชี้ แ จงจากส่ ว นกลางไม่ ชั ด เจน ใช้ ก ารกระจาย
การดํ า เนิ น การในพื้ น ที่ ข้ อ จํ า กั ด ในเรื่ อ งการจั ด การความเสี่ ย ง บริ บ ท
การทํ า งานของแต่ ล ะศู น ย์ มี ค วามแตกต่ า งกั น ทั้ ง จํ า นวนบุ ค ลากร
ขนาดพื้นที่ในความรับผิดชอบ แต่ค่าเป้าหมาย (I) งบประมาณ (P) เท่ากัน”
(บทสนทนากลุ่มผู้แทนจาก ศพส. บ้านธรรมกรณ์เชียงใหม่ เมื่อวันจันทร์ที่
14 พฤษภาคม 2561)
“ภาระงานด้าน ผู้สูงอายุมากขึ้น ความคาดหวังจากสังคม
มากขึ้ น ในขณะที่ โ ครงสร้า ง/ อั ต รากํ า ลัง ไม่ เ พีย งพอ (ข้ า ราชการน้ อ ย
พนักงานราชการมาก ในลักษณะงานบางอย่างมีข้อจํากัดในการทํางานของ
พนั ก งานราชการ) งบประมาณบู ร ณาการ ข้ อ จํ า กั ด คื อ การไม่ เ ข้ า ใจ
ใน Project ทําให้เกิดการตัดงบประมาณ ไม่เห็นด้วยกันการดําเนินงาน
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างระเบียบใหม่ทําให้ขั้นตอนล่าช้าและยุ่งยากมากขึ้น
รวมถึ ง งบประมาณที่ ใ ช้ ดํ า เนิ น การถู ก ย้ า ยไปยั ง กองอื่ น ” (บทสนทนา
กลุ่ ม ผู้ แ ทนจาก ศู น ย์ พั ฒ นาการจั ด สวั ส ดิ ก ารสั ง คมจั ง หวั ด สงขลา
เมื่อวันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561)
การประเมิ น ผลการดํา เนิ น งานของกรมกิจ การผู้ สู ง อายุต ามแผนฯ ปีง บประมาณ
พ.ศ.2561 ด้านการประเมินกระบวนการ (Process Evaluation: P)
ภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับพึงพอใจมาก โดยมีค่าเฉลี่ยของคะแนนการประเมินต่อ
กระบวนการ เท่ากับ 3.68 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า การวางแผนการดําเนินงานผ่านโครงการ/ กิจกรรม
ที่สอดคล้องกับนโยบายของกรมกิจการผู้สูงอายุ และกรมกิจการผู้สูงอายุมีการกํากับ ติดตามการดําเนินการ
ตามแผนงานฯ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดเท่ากันคือ 3.72 รองลงมา คือ การดําเนินงานโครงการ/ กิจกรรมเป็นไป
ตามแผนฯ ที่กําหนด มีค่าเฉลี่ยท่ากับ 3.69 การรายงานผลการดําเนินงานโครงการฯ เป็นไปตามแต่ละ
ไตรมาส มีค่าเฉลี่ยท่ากับ 3.68 และการนิเทศ ติดตาม กํากับการดําเนินงานโครงการฯ ให้เป็นไปตาม
ขั้นตอนที่กําหนดในแต่ละไตรมาส มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดเท่ากับ 3.63 ตามลําดับ
เมื่อจําแนกตามหน่วยงานพบว่า ทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ
มีค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจในแต่ละด้านใกล้เคียงกัน โดยการประเมินกระบวนการ (Process Evaluation: P)
ในแต่ละด้าน มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.63-3.84 และเมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย พบว่า หน่วยงานในกระทรวง
การพัฒนาสังคมฯ มีการประเมินสูงกว่า หน่วยงานภายนอกกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ทุกด้าน
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ตารางที่ 4.13 จํานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย การประเมินผลการดําเนินงานของกรมกิจการผู้สูงอายุตามแผนฯ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation: P)
การประเมินกระบวนการ
(Process Evaluation: P)

การวางแผนการดําเนินงานผ่าน
โครงการ/ กิจกรรมที่สอดคล้อง
กับนโยบายของกรมกิจการ
ผู้สูงอายุ
กรมกิจการผู้สูงอายุมีการกํากับ
ติดตามการดําเนินการตาม
แผนงานฯ
การดําเนินงานโครงการ/
กิจกรรมเป็นไปตามแผนฯ
ที่กําหนด
การรายงานผลการดําเนินงาน
โครงการฯ เป็นไปตามแต่ละ
ไตรมาส
การวิเคราะห์ผลเพื่อปรับปรุง
การดําเนินงานให้เป็นไปตาม
แผนฯ
การนิเทศ ติดตาม กํากับการ
ดําเนินงานโครงการฯ ให้เป็นไป
ตามขั้นตอนที่กําหนดในแต่ละ
ไตรมาส

ระดับความพึงพอใจ
ร้อยละ (จํานวน)
ปาน
น้อย น้อย
กลาง
ที่สุด

ค่าเฉลี่ย
(แปลผล)

0.4
(3)

ไม่
ทราบ
ไม่ตอบ
12.6
(103)

ใน
พม.
ค่าเฉลี่ย
(แปลผล)

3.72
(มาก)

3.74
(มาก)

3.70
(มาก)

3.5
(29)

0.2
(2)

12.8
(105)

3.72
(มาก)

3.81
(มาก)

3.66
(มาก)

28.0
(229

3.2
(26)

0.1
(1)

12.7
(104)

3.69
(มาก)

3.76
(มาก)

3.65
(มาก)

47.8
(289)

28.3
(231)

3.5
(29)

0.1
(1)

12.7
(104)

3.68
(มาก)

3.74
(มาก)

3.64
(มาก)

7.6
(62)

45.5
(372)

29.7
(243)

2.5
(29)

0.4
(3)

13.2
(108)

3.65
(มาก)

3.66
(มาก)

3.65
(มาก)

7.0
(57

46.9
(284

28.1
(230

4.6
(38

0.5
(4)

12.8
(105)

3.63
(มาก)

3.65
(มาก)

3.63
(มาก)

3.68
(มาก)

3.73
(มาก)

3.65
(มาก)

มาก
ที่สุด

มาก

8.2
(67)

49.1
(402)

27.8
(227)

2.0
(16)

9.0
(74

48.8
(399

25.6
(209

8.1
(66

47.9
(392

7.7
(63)

ค่าเฉลี่ย

นอก
พม.
ค่าเฉลี่ย
(แปลผล)

นอกจากนี้แ ล้ว ผลการศึกษาเชิงคุณภาพ พบว่า การประเมินกระบวนการ (Process
Evaluation) เป็นการประเมินขณะดําเนินงานหรือประเมิน ความก้าวหน้าของโครงการ สารสนเทศที่
ได้นํามาใช้ในการตัดสินใจการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และ
แผนบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อการปรับปรุง
การดําเนินโครงการ ผู้เข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อยได้ร่วมกันสะท้อนถึงกระบวนการดําเนินโครงการ ดังนี้
ความสอดคล้องของแผนกับนโยบายของกรมกิจการผู้สูงอายุ พบว่า มีประเด็นดังนี้
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ มีการดําเนินงานโครงการส่วนใหญ่เป็นไปตามแผนและโครงการ
ที่ส่วนกลางกําหนดกรอบระยะเวลาและตัวชี้วัดไว้แล้วฉะนั้นเมื่อดําเนินการตามที่กําหนดไว้ก็ได้ผลใกล้เคียง
กับค่าเป้าหมาย มีการดําเนินการโครงการในรูปแบบของระบบพี่เลี้ยง ระหว่างศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการ
สังคมผู้สูงอายุกับพื้นที่และเครือข่ายที่ร่วมโครงการ และทุกโครงการมีแผนปฏิบัติการ แผนการติดตามงาน
ทุกหน่วยที่ทํางานและรับงบประมาณไปดําเนินงาน ต้องส่งผลการดําเนินงานไปยังเจ้าภาพหลักตามแต่ละไตรมาส
การนิเทศ กํากับ ติดตาม และรายงาน เพื่อปรับปรุงการดําเนินงาน หลังจากการดําเนิน
โครงการแล้วมีการกํากับติดตามเพื่อการปรับปรุงการดําเนินงาน โดยการกํากับติดตามและประเมินผลในระดับ
พื้นที่(โครงการ) ใช้กระบวนการประชุมสนทนากลุ่มเพื่อให้ผู้เข้าอบรมสะท้อน โดยไม่มีการใช้แบบสอบถาม
ระดับกรมมีการถอดบทเรียน และประเมินผลโดยนักวิชาการประเมินผลภายนอก หน่วยงานใช้เครื่องมือในการ
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ควบคุมและติดตามผลการดําเนินงานโดยใช้ gantt chart เพื่อให้เกิดผลการดําเนินการในแต่ละไตรมาสให้
เป็นไปตามแผน การประเมินผลมีการใช้เครื่องมือต่าง ๆ โดยการมีส่วนร่วม สนทนากลุ่ม และถอดบทเรียน
แต่ผลการถอดบทเรียนไม่ได้ถูกนําไปใช้ในการปรับนโยบาย ทําให้ผลการถอดบทเรียนไม่ได้ถูกนํามาใช้
หลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการ จะทําการนําเสนอผลงาน และเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนมาร่วม
รั บ ฟั ง ความคิ ดเห็ น เพื่ อปรั บทั ศนคติ และความเข้ าใจในประเด็ นที่มี ความเข้ าใจแตกต่ างกั นเช่ นเกี่ ยวกั บ
“บ้านกลาง”ที่ยังเกิดปัญหาเพื่อ ให้แ ต่ละภาคส่วนเข้าใจตรงกัน หน่วยงานมีการกํากับ ติดตามผล
โครงการทุก ไตรมาสและลงติ ดตามระหว่างการดําเนิ นโครงการ จนถึ งช่วงของการสิ้ นสุ ดโครงการมี กลไก
ที่เกี่ยวข้องในการร่วมติดตามประเมินผลโครงการ เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน องค์กรที่ทํางานร่วมกัน
ชมรมผู้สูงอายุ (Stakeholder) หน่วยงานมีการประเมินผลกิจกรรมภายหลังจบกิจกรรมทุกครั้ง และได้นําผล
มาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงการดําเนินในกิจกรรมครั้งต่อไป
การวิเคราะห์ผลเพื่อการปรับปรุงการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ และ แผนบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 พบว่า มีปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน ทั้งด้านจํานวนบุคลากรและงบประมาณที่
ไม่เพียงพอ ฯลฯ ทั้งนี้ สืบเนื่องมาจากเดิมศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ ถูกออกแบบมาเพื่อ
เป็นระดับบริการหรือสถานสงเคราะห์คนชราแต่เมื่อถูกเปลี่ยนบทบาทให้ขยายการดําเนินงานออกไป
อีกหลายจังหวัดแต่งบประมาณมีจํากัดทําให้ไม่สามารถทํางานได้ตามบทบาทใหม่และอัตรากําลังก็มีจาํ นวนเท่าเดิม
ทําให้เป็ นอุปสรรคต่อการทํางานให้บรรลุเป้าหมายที่กําหนด งบประมาณที่ส่งไปยังหน่วยงานกระชั้นชิ ด
ทําให้หน่วยงานไม่สามารถบูรณาการทันเวลาที่กําหนด การทํากิจกรรมโครงการมีปัญหา เพราะพื้นที่มีกิจกรรม
แทรกทํ า ให้ ไ ม่ ส ามารถเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมได้ งบประมาณที่ จั ด สรรไปแต่ ล ะหน่ ว ยงานจํ า นวนไม่ ม าก
แต่ตั้งเป้าหมายไว้สูง จึงได้ผลงานเชิงปริมาณมากกว่าคุณภาพ การดําเนินงานบางเรื่องไม่สอดคล้องกับ
ภารกิจของหน่วยปฏิบัติ เช่น หลักสูตรอบรม 18 ชั่วโมง เน้นด้านสุขภาพเท่านั้น ทําให้ไม่สอดคล้องกับ
ภารกิจของศูนย์ บางแห่งแก้ปัญหาโดยการสอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับภารกิจของตัวเองเข้าไป เช่น มิติทางสังคม
การดําเนินกิจกรรมตามแผนและตัวชี้วัดที่กําหนดจะได้ผลผลิต แต่ไม่มั่นใจผลลัพธ์/ ผลกระทบเพราะ
ข้อจํากัดเรื่องเวลา ระยะทางและความแตกต่างของบริบทในพื้นที่
แนวทางการปรับปรุง ในการดําเนินการตามกระบวนการควรให้ความสําคัญกับเงื่อนไข
เพื่อการปรับปรุงการดําเนินงาน ดังนี้
1. การสร้ า งความเข้ า ใจร่ ว มในระดั บ หน่ ว ยงานที่ มี บ ทบาทหน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบ
ที่ต่างกัน ประกอบกับ การลงปฏิบัติงานในพื้นที่ซึ่งดําเนินโครงการมีภาระงานหลายด้านทําให้เป็นอุปสรรค
ต่อการทํากิจกรรม
2. การทํางานเชิงรุกหรือเน้นการป้องกันเพื่อลดการใช้จ่ายงบประมาณ เช่น โครงการ
สร้างสุขภาพในช่องปากสําหรับผู้สูงอายุ ที่ต้องใช้งบประมาณที่สูงสําหรับการทําฟันเทียม และการศึกษา
วิจัยเพื่อการลดระยะเวลาการรอสําหรับทําฟันเทียมจาก 1 ปี เหลือไม่เกิน 6 เดือน การผลิตสื่อการเรียน
การสอนและการจัดซื้อครุภัณฑ์ในการเรียนการสอนทางไกลเกี่ยวกับทันตกรรมผู้สูงอายุ
3. การพัฒนาบุคลากรด้านทันตกรรมผู้สูงอายุ โดยการพัฒนาหลักสูตรสําหรับบุคลากร
เกี่ยวกับการฝึกอบรมระยะสั้นด้านทันตกรรมผู้สูงอายุ
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การประเมิ น ผลการดํา เนิ น งานของกรมกิจ การผู้ สู ง อายุต ามแผนฯ ปีง บประมาณ
พ.ศ. 2561 ด้านการประเมินผลผลิต (Product Evaluation: P)
ภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับพึงพอใจมาก โดยมีค่าเฉลี่ยของคะแนนการประเมินต่อ
ผลผลิต มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.78 เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า แผนงานฯ ในปีงบประมาณ 2561 ทําให้
เกิดผลผลิตด้านความพึงพอใจ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.86 สร้างความตระหนักของสังคมต่อการดูแลผู้สูงอายุ
เพิ่มขึ้นและส่งเสริมการเข้าถึงระบบสวัสดิการสังคมและการคุ้มครองทางสังคมกับผู้สูงอายุ มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน
คือ 3.84 ส่งเสริมการมีคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ครอบครัว ชุมชน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.82 และผลลัพธ์
ที่เกิดขึ้นเกินความคาดหมาย มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดเท่ากับ 3.63 ตามลําดับ
เมื่อจําแนกตามหน่วยงาน พบว่า ทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ
มีค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจในแต่ละด้านใกล้เคียงกัน โดยด้านการประเมินผลผลิต (Product Evaluation: P)
ในแต่ละด้าน มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.63-3.84 และเมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย พบว่า หน่วยงานภายในกระทรวง
การพัฒนาสังคมฯ มีการประเมินสูงกว่า หน่วยงานภายนอกกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ เกือบทุกด้าน
ยกเว้น แผนงานฯ ในปีงบประมาณ 2561 ทําให้เกิดผลผลิต การสร้างความตระหนักของสังคมต่อการดูแล
ผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น และการส่งเสริมการมีคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ครอบครัว ชุมชน
ตารางที่ 4.14 จํานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย การประเมินผลการดําเนินงานของกรมกิจการผู้สูงอายุตามแผนฯ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด้านการประเมินผลผลิต (Product Evaluation: P)
การประเมินผลผลิต (Product
Evaluation: P)
มาก
ที่สุด

มาก

7.6
(62)

48.9
(400

27.4
(224

1.8
(15

0.1
(1)

12.7
(104)
สร้างความตระหนักของสังคม 12.5
ต่อการดูแลผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น
(102)
ส่งเสริมการเข้าถึงระบบ
12.6
สวัสดิการสังคมและการ
(103)
คุ้มครองทางสังคมกับผู้สูงอายุ
ส่งเสริมการมีคุณภาพชีวิต
10.6
ผู้สูงอายุ ครอบครัว ชุมชน
(87)
การมีส่วนร่วมของภาคีต่างๆ 11.0
ในการดูแลผู้สูงอายุ
(90)
บรรลุวัตถุประสงค์/ เป้าหมาย 7.5
ที่กําหนด
(61)
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเกิน
9.8
ความคาดหมาย
(80)

50.2
(411)
50.5
(413)
50.5
(413)

183
(183)
21.6
177)
22.6
(185)

11
(11)
2.0
(16)
2.0
(16)

0

52.0
(425)
48.0
(393)
50.7
(415)
48.7
(388)
ค่าเฉลี่ย

21.5
(176)
26.5
(217)
26.2
(214)
25.6
(209)

2.2
(18)
1.2
(10)
2.1
(17)
2.4
(20)

ผลการดําเนินงานแผนงาน บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
แผนงานฯ ในปีงบประมาณ
2561 ทําให้เกิดผลผลิต
ดังต่อไปนี้
- ความพึงพอใจ
-

ระดับความพึงพอใจ
ร้อยละ (จํานวน)
ปาน
น้อย น้อย
กลาง
ที่สุด

0.1
(1)
0
0
0.1
(1)
0
0.1
(1)

ไม่
ทราบ
ไม่ตอบ
14.2
(116)

ค่าเฉลี่ย
(แปลผล)

ใน
พม.
ค่าเฉลี่ย
(แปลผล)

นอก
พม.
ค่าเฉลี่ย
(แปลผล)

3.72
(มาก)

3.75
(มาก)

3.71
(มาก)

13.3
(109)
13.3
(109)
12.3
(101)

3.86
(มาก)
3.84
(มาก)
3.84
(มาก)

3.86
(มาก)
3.84
(มาก)
3.86
(มาก)

3.86
(มาก)
3.85
(มาก)
3.83
(มาก)

13.6
(111)
13.1
(110)
13.6
(111)
13.4
(110)

3.82
(มาก)
3.79
(มาก)
3.74
(มาก)
3.63
(มาก)
3.78
(มาก)

3.81
(มาก)
3.80
(มาก)
3.76
(มาก)
3.64
(มาก)
3.79
(มาก)

3.83
(มาก)
3.78
(มาก)
3.72
(มาก)
3.62
(มาก)
3.77
(มาก)

โครงการประเมินและติดตามผลการดําเนินงานของกรมกิจการผู้สูงอายุตามแผนปฏิบัติราชการฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

4-35

นอกจากนี้ แ ล้ ว ผลการศึ ก ษาเชิ ง คุ ณ ภาพ ยั ง พบว่ า การประเมิ น ผลผลิ ต หรื อ ผลงาน
(Product Evaluation) เป็นการประเมินหลังจากการดําเนินโครงการสิ้นสุดแล้ว ประกอบด้วยการประเมินผลลัพธ์
(Output Evaluation) โดยพิจารณาจากปริมาณและคุณภาพของผลผลิตเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์
ของโครงการและการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) โดยเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์
ของแผนงานหรือองค์การรวมทั้งผลกระทบทางสังคมจากการดําเนินตาม แผนปฏิบัติราชการและแผนการ
ใช้ จ่ า ยงบประมาณ และแผนบู ร ณาการสร้ า งความเสมอภาคเพื่ อ รองรั บ สั ง คมผู้ สู ง อายุ ประจํ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 การตัดสินคุณค่าของผลผลิตของโครงการ ทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ
ผู้เข้ าร่วมการประชุ ม กลุ่ ม ย่อยได้ ร่วมกั นถอดบทเรียนและสะท้อนถึงการประเมิ นหลั งจากการดํ าเนิน
โครงการ แม้จะยังไม่สิ้นสุดโครงการก็ตาม ประกอบด้วย การประเมินผลผลิต (Output Evaluation)
โดยพิ จ ารณาจากปริ ม าณและคุ ณ ภาพของ ผลผลิ ต เปรี ย บเที ย บกั บ วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องโครงการและ
การประเมินผลลัพธ์ (Outcome Evaluation) โดยเปรียบเทียบ กับวัตถุประสงค์ของแผนงาน หรือองค์การ ดังนี้
ผลผลิต (Output) จากการดําเนินโครงการตามที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณได้
บรรลุผลผลิตในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้
1. มี ก ารรวบรวมข้ อ มู ล ของผู้ สู งอายุ 12 ล้ า นคน ทํา ให้ เกิ ด ฐานข้ อมู ล ของผู้ สู ง อายุ
แม้จะยังไม่สามารถที่จะแก้ไขกฎระเบียบ ในการนําข้อมูลมาใช้ในการวิเคราะห์เพื่อการดําเนินการโครงการ
ก็ตาม แต่ก็ถือว่าเกิดฐานข้อมูลขึ้นแล้ว
2. มีโรงเรียนผู้สูงอายุต้นแบบ เพิ่มขึ้นมา โดยที่เป้าหมาย คือ 76 แห่ง
3. ผู้ สู ง อายุ ที่ เ ป็ น สมาชิ ก ของกองทุ น การออมแห่ ง ชาติ ไ ด้ รั บ เงิ น ดํ า รงชี พ แล้ ว
โดยหลักการ คือ สมาชิกนั้น ต้องร่วมจ่ายสมทบ และรัฐบาลสมทบให้ส่วนหนึ่ง
4. เกิดชุมชนต้นแบบที่เอื้อต่อการดํารงชีวิตของคนทุกกลุ่มเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ
5. มีการซ่อมบ้านผู้สูงอายุ (โดยศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ 12 ศูนย์
และแต่ละศูนย์จะได้โควตาการซ่อมแตกต่างกัน)
6. กระทรวงคมนาคม ได้ออกแบบพื้นที่ที่เอื้ออํานวยความสะดวกให้กับผู้สูงอายุให้กับ
ทาง อบจ. ภูเก็ต ซึ่งมีความเป็นรูปธรรมและชัดเจน ตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
7. ผู้ สู ง อายุ ไ ด้ รั บ การดู แ ลสุ ข ภาพช่ อ งปาก จํ า นวนผู้ สู ง อายุ เ ข้ า ถึ ง นวั ต กรรมและ
เทคโนโลยีในการดูแลสุขภาพช่องปาก
8. การพัฒนาบุคลากรทันตแพทย์ และการพัฒนาหลักสูตรทันตกรรมสําหรับผู้สูงอายุ
ผลลัพธ์ (Outcome) การดําเนินตามแผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
และแผนบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สู งอายุ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เป็นการส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิสวัสดิการสังคมทําให้ผู้สูงอายุและสมาชิกในชุมชนได้รับประโยชน์ สรุปได้ดังนี้
ผลลัพธ์ต่อกลุ่มผู้สูงอายุและชุมชน จากการนําเสนอผลลัพธ์การดําเนินงานตามแผน
ผู้สูงอายุและสมาชิกในชุมชนได้รับประโยชน์ทั้งโดยตรงและโดยอ้อม ดังนี้
1. สามารถให้บริการทันตกรรมได้ตามกลุ่มเป้าหมายที่กําหนดไว้ มีการทํา MOU กับ
กรมกิจการผู้สูงอายุ และยังให้บริการเกินกว่าเป้าหมายที่ทําไว้ในแผน
2. ผลดําเนินงานบรรลุเป้าหมาย มีประโยชน์ต่อผู้สูงอายุ สามารถนํานวัตกรรมไปใช้
ในการดํารงชีวิตโดยลดการพึ่งพา
3. ทุกโครงการทําเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้สูงอายุ โดยได้รับความร่วมมือจากเครือข่าย
มีการทํางานบูรณาการร่วมกัน ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน เน้นการขับเคลื่อนผู้สูงอายุให้สอดคล้อง
กับแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ และยุทธศาสตร์กรมกิจการผู้สูงอายุ
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4. ผลการดําเนินงานก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้สูงอายุ ด้านการเข้าถึงสิทธิ สวัสดิการ
จากการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ทําให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ในทุกมิติ ภาคีเครือข่ายเกิดความตระหนัก
ส่งเสริม และสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ มากยิ่งขึ้น
5. ประชาชนทั่วไป มีการตื่นตัวในการออมเงินที่มากขึ้นเพื่อเตรียมพร้อมในการเข้าสู่
สังคมผู้สูงอายุ
6. โครงการผู้สูงวัยใส่ใจลูกหลาน ที่แสดงให้เห็นพลังของผู้สูงอายุในการแสวงหาความรู้
และนํามาใช้ มี 2 กิจกรรมย่อย คือ สูงวัยดูแลเด็กใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (อ่านหนังสือ เล่านิทาน เล่นกับเด็ก)
เดิมมีงบประมาณในการพัฒนาผู้สูงอายุในการดูแลเด็ก ปัจจุบันไม่มีการอบรม แต่บางพื้นที่มีการดําเนินงาน
ต่อเนื่อง โดยครู ศพด. แนะนําการดูแลเด็กให้แก่ผู้สูงอายุ และถ่ายทอดภูมิปัญญาให้เด็ก
การบรรลุผลสําเร็จจากการมีส่วนร่วมของเครือข่าย การดําเนินตามงานแผนปฏิบัติ
ราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และแผนบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ทําให้องค์กรหรือหน่วยงานในพื้นที่เกิดความตระหนักในการดําเนินงาน
ด้านสวัสดิการผู้สูงอายุและมีส่วนร่วมในการดําเนินงานเป็นเครือข่ายที่จะนําไปสู่ความต่อเนื่อง สรุปได้
6 ประการ ดังนี้
1. หลังจากที่หน่วยงานเริ่มเห็นข้อมูลที่ทําการจัดเก็บฐานข้อมูลแล้วนั้น เริ่มตระหนักถึง
การให้ความสําคัญ และนําไปใช้สร้างนวัตกรรมในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในเชิงนโยบาย ทําให้ผู้ประกอบการ
ภาคเอกชน เช่น ร้านอาหาร ตลาด ได้คํานึงถึงความปลอดภัยและความสะดวกของผู้สูงอายุเมื่อเข้าไป
ใช้บริการ เช่น พื้นไม่ลื่น มีห้องน้ําสําหรับผู้สูงอายุ เป็นต้น
2. โรงเรียนผู้สูงอายุ ซึ่งมี 4 มิติ นอกจากนี้ ยังทําให้เกิดการรวมตัวของผู้สูงอายุ เกิดการ
แลกเปลี่ยน และการรวมกลุ่มทํากิจกรรมอื่นนอกเหนือจากการเรียน เช่น จิตอาสา เป็นต้น
3. การจั ด ทํ า โครงการของศู น ย์ พั ฒ นาการจั ด สวั ส ดิ ก ารสั ง คมผู้ สู ง อายุ ทั้ ง 12 แห่ ง
เป็นการสนองนโยบายของกรม และรัฐบาลในการยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และเตรียมความพร้อม
สังคมให้พร้อมรับสังคมผู้สูงอายุมุ่งสู่ยุทธศาสตร์ที่วางไว้
4. มี บุค ลากรทั นตแพทย์ ที่ เ ชี่ ยวชาญด้ า นทัน ตกรรมผู้สู งอายุ เกิด นวั ต กรรมสํา หรั บ
การดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ ทําให้ผู้สูงอายุได้รับการดูแลสุขภาพช่องปากอย่างต่อเนื่อง
5. ทําให้เกิดความภาคภูมิใจที่จะทํางานเพื่อบ้านเกิด ตัวอย่างเช่น บุรีรัมย์ มี อผส. ดูแล
ผู้สูงอายุทุกคน โดยใช้วิถีสํานึกรักบ้านเกิดและสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนอย่างแท้จริง โดยที่ไม่ยึดติดเรื่อง
เงินเดือนหรือค่าตอบแทนเป็นตัวตั้ง
ปัญหา/ข้อจํากัด ในการนําเสนอผลผลิตและผลลัพธ์ในการดําเนินตามแผนปฏิบัติราชการ
และแผนการใช้ จ่ า ยงบประมาณ และแผนบู ร ณาการสร้ า งความเสมอภาคเพื่ อ รองรั บ สั ง คมผู้ สู ง อายุ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 พบว่า มีปัญหา /ข้อจํากัดที่เกิดขึ้น สรุปได้ดังนี้
1. การถ่ายทอดนโยบาย พบว่า การบูรณาการทําเฉพาะส่วนกลาง แต่ไม่มีการถ่ายทอด
การนํานโยบายสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ การบูรณาการในพื้นที่ยังไม่เกิดการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องได้อย่างแท้จริง
2. ความแตกต่างของหน่วยปฏิบัติ พบว่า หน่วยปฏิบัติมีความแตกต่างกัน ทั้งขนาด
บุคลากร งบประมาณ และบริบทพื้นที่ นอกจากนี้ ยังมีหลายโครงการไม่ใช่โครงการเชิงยุทธศาสตร์
3. ความซ้ําซ้อนของกิจกรรมบางโครงการมีความซ้ําซ้อน โดยเฉพาะการจัดทํารายงาน
เช่น กรณีการปรับปรุงที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุและโรงเรียนผู้สูงอายุ ซึ่งสนับสนุนโดย พมจ. และ ศพส.
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ทําให้หน่วยปฏิบัติต้องจัดทํารายงานส่งทั้ง พมจ. และ ศพส. ซึ่งแบบรายงานมีความแตกต่างกัน ทําให้พื้นที่
เกิดความสับสนว่าควรจะต้องรายงานไปหน่วยงานไหน และรายงานที่ส่งไปจะซ้ําซ้อนกันหรือไม่
4. การกําหนดเจ้าภาพหลักในการดําเนินงาน เนื่องจากเกิดการสับสนในพื้นที่ และบางแห่ง
ต้องรายงานไปที่หลายหน่วยงาน ดังนั้น ควรกําหนดเจ้าภาพหลักในการดําเนินงาน
5. ความพร้ อ มของหน่ ว ยปฏิ บัติ พบว่ า ศู นย์ พัฒ นาคุ ณ ภาพชีวิ ต และส่ง เสริ ม อาชี พ
ผู้สูงอายุ (ศพอส.) ถูกคัดเลือกโดย พมจ. ทําให้ได้พื้นที่ที่ยังไม่พร้อม และบางแห่งมีความพร้อมแต่ไม่ถูก
คัดเลือก นอกจากนี้ การจัดเกรด A B C ของ ศพอส. ใช้วิธีการให้ ศพอส. ประเมินตัวเองทําให้การจัดกลุ่ม
อาจจะไม่ตรงกับศักยภาพที่แท้จริงของ ศพอส.
6. การกําหนดบทบาทหน้าที่ของหน่วยปฏิบัติ โดยปัจจุบันกําหนดนโยบายที่เน้นให้
ศพส. ทํางานเชิ งรุ ก ทํ า ให้ เจ้ าหน้ าที่ ที่เป็ น พี่เลี้ย งต้ องออกไปปฏิ บัติง านนอกศูนย์ ทํ าให้ ดูแ ลผู้ สู ง อายุ
ในศูนย์ได้ไม่ทั่วถึง
7. การบรรลุผลสําเร็จ ในการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ และแผนบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 สามารถสรุ ป ได้ ว่ า เป็ น การบรรลุ ใ นเชิ ง ปริ ม าณ แต่ ใ นเชิ ง ความยั่ ง ยื น อาจจะยั ง ไม่ เ ห็ น
เป็นรูปธรรม
8. สวัสดิการของรัฐ (บัตรคนจน) เมื่อทําการสํารวจแล้ว พบว่า คนที่ขาดโอกาสแท้จริง
ไม่สามารถเข้ามาใช้สิทธิได้ เนื่องจากการให้ธนาคารเป็นผู้คัดกรอง ข้อมูลของผู้ที่ได้รับสวัสดิการของรัฐ
ไม่เป็นความจริง
ภาพรวมการประเมิ น ผลการดํ า เนิ น งานของกรมกิ จ การผู้ สู ง อายุ ต ามแผนฯ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.57 และอยู่ในระดับมากทั้งภาพรวมและรายด้าน เมื่อจําแนก
รายด้าน พบว่า การประเมินต่อบริบทหรือสภาวะแวดล้อม (Context Evaluation: C) มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.84 รองลงมา คือ การประเมินผลผลิต (Product Evaluation: P) ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.78
การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation: P) ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.68 และการประเมินด้านปัจจัย
นําเข้า (Input Evaluation: I) มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด เท่ากับ 3.57
แผนภาพที่ 4.10 สรุปการประเมินผลการดําเนินงานของกรมกิจการผู้สูงอายุตามแผนฯ ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561
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ตารางที่ 4.15 สรุปการประเมินผลการดําเนินงานของกรมกิจการผู้สูงอายุตามแผนฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.
2561
การประเมินผล
Context Evaluation: C
Input Evaluation: I
Process Evaluation: P
Product Evaluation: P
CIPP

ค่าเฉลี่ย
3.84
3.57
3.68
3.78
3.72

S.D.
0.49
0.61
0.60
0.57
0.50

แปลผล
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

การประเมิ น ผลการบรรลุ ผ ลสํ า เร็ จ ในภาพรวมของกรมกิ จ การผู้ สู ง อายุ ต ามแผนฯ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 พบว่า ร้ อ ยละ 67.0 ของกลุ่ม ตัว อย่ า งให้ ค ะแนนการบรรลุ ผ ลสํา เร็ จ ใน
ระดับมาก เมื่อจําแนกในกลุ่มในกระทรวงและนอกกระทรวงมีสัดส่วนที่เท่า ๆ กัน คือร้อยละ 67.0
แผนภาพที่ 4.11 การประเมิ น ผลการบรรลุ ผ ลสําเร็ จ ในภาพรวมของกรมกิ จ การผู้ สูงอายุ ต ามแผนฯ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
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ตารางที่ 4.16 การประเมิ น ผลการบรรลุ ผ ลสํ า เร็ จ ในภาพรวมของกรมกิ จ การผู้ สู ง อายุ ต ามแผนฯ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ระดับการบรรลุผลสําเร็จ
ในภาพรวม
มาก
ปานกลาง
น้อย
ไม่ตอบ
ค่าเฉลี่ย

ในกระทรวง พม.
(n=316)
จํานวน
212
53
2
49

7.47

ร้อยละ
67.1
16.8
0.6
15.5

นอกกระทรวง พม.
(n=502)
จํานวน
335
67
1
98

7.52

ร้อยละ
66.9
13.4
0.2
19.6

รวม
จํานวน
(n=818)
จํานวน
ร้อยละ
547
67.0
120
14.7
3
0.4
147
18.0
7.50

การประเมิ น ผลการบรรลุ ผ ลสํ า เร็ จ ในภาพรวมของกรมกิ จ การผู้ สู ง อายุ ต ามแผนฯ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จําแนกตามแผนงาน
การประเมิ น ผลการบรรลุ ผ ลสํ า เร็ จ ในภาพรวมของกรมกิ จ การผู้ สู ง อายุ ต ามแผนฯ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จําแนกตามแผนงาน พบว่า กลุ่มตัวอย่างประเมินผลการบรรลุผลของ แผนทุกแผน
อยู่ในระดับมาก โดย แผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ กับหน่วยงานภายนอก
ตามเป้ า หมายผู้ สู ง อายุ มีสุ ข ภาวะที่ ดี กั บ ตัว ชี้ วั ด นวั ต กรรมและเทคโนโลยี เพื่ อ การดูแ ลผู้ สู ง อายุ และ
แผนบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุกับหน่วยงานภายนอกตามเป้าหมายผู้สูงอายุ
มีสุขภาวะที่ดีกับตัวชี้วัดผู้สูงอายุที่เข้าถึงเทคโนโลยีนวัตกรรม/ระบบการดูแล ด้านสุขภาพและตัวชี้วัด
ผู้สูงอายุที่เข้าถึงระบบการคุ้มครองทางสังคม มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน คือ 7.50 รองลงมา แผนงานยุทธศาสตร์
การเสริ ม สร้า งสวั ส ดิการสัง คมและยกระดับคุณภาพชี วิต และแผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคน
ตามช่วงวัย มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน คือ 7.48 แผนงานพื้นฐานในกิจกรรมการขับเคลื่อนด้านผู้สูงอายุสู่ประชาคม
อาเซียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 7.47 และแผนงานพื้นฐานที่ดําเนินการโดยส่วนกลางของ กรมกิจการผู้สูงอายุ
มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด เท่ากับ 7.33
แผนภาพที่ 4.12 การประเมิน ผลการบรรลุผ ลสํ าเร็ จ ในภาพรวมของกรมกิ จ การผู้ สูงอายุ ต ามแผนฯ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จําแนกตามแผนงาน
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ตารางที่ 4.17 การประเมิ น ผลการบรรลุ ผ ลสํ า เร็ จ ในภาพรวมของกรมกิ จ การผู้ สู ง อายุ ต ามแผนฯ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนงาน
แผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ
ในกระทรวง
นอกกระทรวง
แผนบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุกับ
หน่วยงานภายนอกตามเป้าหมายผู้สูงอายุมีสุขภาวะที่ดีกับตัวชี้วัด
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการดูแลผู้สูงอายุ
ในกระทรวง
นอกกระทรวง
แผนบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุกับ
หน่วยงานภายนอก ตามเป้าหมายผู้สูงอายุมีสุขภาวะที่ดีกับตัวชี้วัด
ผู้สูงอายุที่เข้าถึงเทคโนโลยีนวัตกรรม/ระบบการดูแลด้านสุขภาพ
และตัวชี้วัดผู้สูงอายุที่เข้าถึงระบบการคุ้มครองทางสังคม
ในกระทรวง
นอกกระทรวง
แผนงานยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสวัสดิการสังคมและยกระดับ
คุณภาพชีวิต
ในกระทรวง
นอกกระทรวง
แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย
ในกระทรวง
นอกกระทรวง
แผนงานพื้นฐานในกิจกรรมการขับเคลื่อนด้านผู้สูงอายุสู่ประชาคม
อาเซียน
ในกระทรวง
นอกกระทรวง
แผนงานพื้นฐาน

จํานวน
568
237
331
482

ค่าเฉลี่ย
7.50
7.49
7.51
7.50

S.D.
1.27
1.35
1.21
1.27

แปลผล
มาก
มาก
มาก
มาก

118
206
568

7.69
7.52
7.50

1.22
1.18
1.27

มาก
มาก
มาก

193
306
547

7.46
7.52
7.48

1.33
1.19
1.29

มาก
มาก
มาก

237
310
547
217
265
458

7.45
7.51
7.48
7.48
7.51
7.47

1.36
1.23
1.29
1.34
1.20
1.28

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

198
260
13

7.46
7.47
7.33

1.34
1.23
0.87

มาก
มาก
มาก

การประเมินภาพรวมการบรรลุผลสําเร็จโครงการประเมินและติดตามผลการดําเนินงานของ
กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) โดยรวมแล้วให้คะแนนในระดับที่ 8 มากที่สุด คือ ร้อยละ 28.4 โดยกลุ่มตัวอย่าง
ที่ สั งกั ดนอกกระทรวงการพั ฒนาสั งคมฯ ประเมิ นการบรรลุ ผลระดั บนี้ มากกว่ ากลุ่ มตั วอย่ างที่ สั งกั ดใน
กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ส่วนในระดับปานกลาง พบว่า ในระดับที่ 6 มากที่สุด โดยกลุ่มตัวอย่างที่สังกัดใน
กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ประเมินการบรรลุผลระดับนี้ มากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่สังกัดนอกกระทรวงการพัฒนา
สังคมฯ
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ตารางที่ 4.18 การประเมินภาพรวมการบรรลุผลสําเร็จโครงการประเมินและติดตามผลการดําเนินงานของ
กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) ในแต่ละระดับคะแนนจําแนกตามกระทรวง
ระดับการ
บรรลุผล
มาก

ปานกลาง
น้อย

คะแนน
ระดับ 10
ระดับ 9
ระดับ 8
ระดับ 7
ระดับ 6
ระดับ 5
ระดับ 4
ระดับ 3
ไม่ตอบ

ในกระทรวง พม.
จํานวน
ร้อยละ
3.8
12
14.2
45
27.5
87
68
21.5
9.5
30
6.0
19
4
1.3
2
0.6
49
15.5

นอกกระทรวง พม.
จํานวน
ร้อยละ
12
2.4
57
11.4
162
32.3
104
20.8
43
8.6
18
3.6
6
1.2
0.2
1
19.6
98

รวม
จํานวน
24
102
249
172
73
37
10
3
147

ร้อยละ
2.9
12.5
30.5
21.1
8.9
4.5
1.2
0.4
18.0

จากการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของการประเมินภาพรวมของการบรรลุผลด้วยการทดสอบค่า t
(t-test) พบว่ า ภายในกระทรวงและนอกกระทรวงการพั ฒ นาสั ง คมฯ ประเมิ น การบรรลุ ผ ลของแผน
ไม่แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ
ตารางที่ 4.19 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของการประเมินภารวมของการบรรลุผลระหว่างกลุ่มภายในกระทรวง
และภายนอกกระทรวง
กลุ่ม
ในกระทรวง พม.
นอกกระทรวง พม.

ค่าเฉลี่ย
7.47
7.52

t
.542

Sig.
.588

ข้อเสนอแนะ จากการสนทนากลุ่ม
กลุ่มผู้เข้าร่วมประชุม มีข้อเสนอแนะบริบทแวดล้อม ดังต่อไปนี้
1. กระบวนการจัดทําโครงการได้มีการวิเคราะห์สถานการณ์และปัญหา ตลอดจนกรอบ
นโยบาย ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์กรม และแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ เพื่อให้เกิดการ
บูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ยังต้องการการสนับสนุนองค์ความรู้และ
นวัตกรรมจากมหาวิทยาลัย โดยสามารถเชื่อมโยงกัน เพื่อให้เกิดการขยายผล และมีกลไก
การขับเคลื่อนไปยังพื้นที่ต่อไป ซึ่งประโยชน์ของการบูรณาการ คือ สามารถลดภาระของ
การทํางานในระดับพื้นที่
2. หน่ ว ยงานที่ ดํ า เนิ น กิ จ กรรมร่ ว มกั น ควรแสดงบทบาทภารกิ จ การทํ า งานที่ เ กี่ ย วกั บ
การจัดบริการผู้สูงอายุให้ชัดเจน
3. การบูรณการการดําเนินงานต้องครอบคลุมทั้งหมด ผลักดันให้เกิดการทํางาน การเชื่อมโยง
ประสานเป็นสิ่งสําคัญ นําผลการดําเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาพิจารณาทบทวนร่วมกัน
เพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงแนวทางการดําเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
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4. การบูรณาการส่วนหัว (นโยบาย) ภารกิจตรงกลางคือการทํางานตามภารกิจ (Function)
และการทํางานในพื้นที่ โดยมีคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ ที่จะช่วย
ปลดล๊อกการทํางานของแต่ละกระทรวง
5. การดําเนินงานร่วมกับภาคีเครือข่าย โดยเฉพาะในกระบวนการนําเสนอแผนจะมีการสํารวจ
และรับฟังความเห็นจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และเปิดโอกาสให้เข้าร่วมกิจกรรม รวมทั้ง
ทําแบบประเมินเพราะบริบทพื้นที่ เขตเมือง เขตชนบท การเข้าถึงโอกาส ข้อมูล จะแตกต่างกัน
6. สถานการณ์สําคัญ คือ ไม่มีการสร้างความเข้าใจเรื่องผู้สูงอายุ ก่อนที่จะเข้าสู่วัยสูงอายุ
ควรสนั บ สนุ น และส่ ง เสริ ม ให้ ห น่ ว ยงานที่ ไ ม่ ใ ช่ ห น่ ว ยผู้ สู ง อายุ ไ ด้ นํ า เรื่ อ งการเตรี ย ม
ความพร้อมการเป็นผู้สูงอายุไปประยุกต์ใช้
7. การจัดทําฐานข้อมูลประชากร ควรมีข้อมู ลกลางที่สามารถนํามาใช้ในการปฏิบัติงาน
ร่วมกันได้และการทําฐานข้อมูลแผนสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุให้เชื่อมโยงกันทั้ง 13 เขต
รวมถึงโรงพยาบาลของมหาวิทยาลัยและโรงพยาบาลเอกชน
8. แผนงานพัฒนาบูรณาการนวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ
ควรเน้นการพัฒนาบุคลากรและหลักสูตรด้านทันตกรรมผู้สูงอายุ เพราะยังขาดแคลน
บุคลากรเฉพาะทางในการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ
กลุ่มผู้เข้าร่วมประชุม มีข้อเสนอแนะต่อปัจจัยนําเข้า
1. การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และแผนบูรณาการ
สร้ า งความเสมอภาคเพื่ อ รองรั บ สั ง คมผู้ สู ง อายุ ประจํ า ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2561
ควรใช้เครือข่ายทํางาน
2. เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดําเนินงานควรใช้ วิธีการจ้างเหมาบริการ (Outsource)
ในการทํางาน
3. การพัฒนาบุคลากรควรให้มีการจัดการความรู้( KM) กับบุคลากร
4. บางโครงการควรถ่ า ยโอนไปยั ง หน่ ว ยงานอื่ น ๆ เช่ น องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
กระทรวงมหาดไทย เป็นต้น
กลุ่มผู้เข้าร่วมประชุม มีข้อเสนอแนะต่อผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบ โดยผู้เข้าร่วม
การประชุมกลุ่มย่อยได้เสนอแนะประเด็นที่สําคัญ ดังนี้
ข้อเสนอแนะภาพรวม
1. การวัดผลลัพธ์ที่เกิดจากการดําเนินกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ ที่ผู้สูงอายุได้รับตามแผนปฏิบัติ
ราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และแผนบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับ
สังคมผู้สูงอายุ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
2. การส่งเสริมการจัดทําแผนการดูแลและการเตรียมความพร้อมประชาชนก่อนเป็นผู้สูงอายุ
ควรมีกิจกรรมในการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เนื่องจากเตรียมความ
พร้อมในวัยที่สูงอายุแล้ว คือ การแก้ปัญหาที่ปลายทาง
3. หน่วยงานแต่ละหน่วยงานควรเข้าใจบทบาทหน้าที่ของงานตนเองว่ามีส่วนในการเสริมสร้าง
สังคมผู้สูงอายุ ให้มีคุณภาพเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
4. ควรผลักดันให้เรื่องการสร้างสังคมผู้สูงอายุที่มีคุณภาพให้เป็นวาระแห่งชาติ ควรจัดมหกรรม
หรือเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภูมิปัญญาของแต่ละภูมิภาค เพื่อรณรงค์สังคมตระหนักในการเป็น
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สังคมผู้สูงอายุ กระตุ้นให้ผู้สูงอายุพิทักษ์สิทธิของตนเอง สนับสนุนให้ทําบัตรประชาชน
ที่บ่งบอกว่าเป็นผู้สูงอายุ
5. การกําหนดนโยบายควรคํานึงถึงภารกิจและศักยภาพของบุคลากรภายใน ศพส. และทบทวน
ยุทธศาสตร์ว่า สามารถทําให้เกิดความยั่งยืนได้อย่างแท้จริง
6. ควรจัดทําฐานข้อมูลส่วนบุคคลที่ครอบคลุมทุกด้าน เพราะการมีข้อจํากัดทางกฎหมาย
ในประเด็นของข้อมูลส่วนบุคคล หรือข้อมูลทางการแพทย์ ทําให้มีความยุ่งยากในการ
บูรณาการใช้ข้อมูลร่วมกัน จึงทําให้มีเพียงฐานข้อมูลเชิงปริมาณ แต่ยังขาดข้อมูลเชิงลึก
ในเรื่องของส่วนบุคคล
ข้อเสนอแนะด้านการบริหารแผนบูรณาการ
1. โครงการในการบูรณาการ ควรเป็นโครงการที่เป็นการดําเนินงานที่มีระยะเวลาที่ชัดเจน
ควรมีการเชื่อมโยงข้อมูลและผลการดําเนินโครงการ โดยควรมีหน่วยงาน (เจ้าภาพที่ชัดเจน)
ในการ รับ-ส่ง งานต่อกันในแต่ละช่วง หรือตามแต่ลักษณะงาน ในการดําเนินโครงการแต่ละครั้ง
และควรเป็นเจ้าภาพหลักเฉพาะกรณีที่มีความเชี่ยวชาญที่ตรงด้าน เหมาะสม ลดความซ้ําซ้อน
ของการส่งหนังสือรายผลการปฏิบัติงาน เพื่อความสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
2. ควรให้ความสําคัญในด้านของการพัฒนาสังคม ในแผนบูรณาการของกลุ่มจังหวัดเนื่องจากว่า
แผนบูรณาการกลุ่มจังหวัด สัดส่วนหลัก คือ การให้ความสําคัญในด้านของการพัฒนา
เศรษฐกิจ ควรมีการกระจายการปฏิบัติงาน และการขับเคลื่อนงาน ให้ลงไปสู่ระดับชุมชน
3. การจัดสรรงบประมาณนอกจากจะพิจารณาตามเกรด A B C แล้ว ควรจะพิจารณาตาม
สถานการณ์ปัญหา และบริบทของแต่ละพื้นที่ด้วย เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทที่แท้จริง
4. ควรสนั บ สนุ น การจั ด เวที ถ อดบทเรี ย นของ สศส. เพื่ อ ให้ เ กิ ด การแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้
และสะท้อนข้อจํากัดและบริบทของแต่ละศูนย์ เพื่อทบทวนแผนและหาแนวทางในการ
ปรับปรุงแผนในปีถัดไป ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและบริบทของแต่ละพื้นที่ (ช่วงใกล้
สิ้นปีงบประมาณ) และค้นหา Best Practice ควรทบทวนเกณฑ์การคัดเลือก ศพอส.
เพื่อให้ได้พื้นที่ที่มีความพร้อมในการทํางานอย่างแท้จริง
5. ควรกําหนดเจ้าภาพหลักในการดําเนินงาน เนื่องจากเกิดการสับสนในพื้นที่ และบางแห่ง
ต้องรายงานไปที่หลายหน่วยงาน คณะอนุกรรมการที่อยู่ภายใต้คณะกรรมการผู้สูงอายุ
แห่งชาติ ยังไม่ชัดเจนในด้านของบทบาทหน้าที่มากนัก
6. สร้างความเข้าใจในการมองสุขภาพของผู้สูงอายุแบบองค์รวมทั้ง ตา ฟัน กระดูก และ อื่น ๆ
เพื่ อ ให้ ผู้ สู ง อายุ มี สุ ข ภาพที่ ดี และการกระตุ้ น การดู แ ลสุ ข ภาพช่ อ งปากผู้ สู ง อายุ ด้ ว ย
ทันตกรรมครอบครัว คือ การส่งเสริมการดูแลผู้สูงอายุภายในบ้านทั้งครอบครัวและชุมชน
(Long Term Care)
เงื่อนไขความสําเร็จ
1. การให้ความสําคัญของผู้บริหารท้องถิ่นต่อการดําเนินงานสวัสดิการผู้สูงอายุจะทําให้
การดําเนินงานมีความยั่งยืน เนื่องจากท้องถิ่นมีงบประมาณทั้งจากหน่วยงานภายนอก
เช่น สปสช. และงบประมาณของท้องถิ่นเอง
2. การดําเนินงานเน้นที่ผลกระทบต่อสังคมมากกว่าที่จะทําให้ได้ตามตัวชี้วัด จะทําให้
การดําเนินงานมีคุณภาพและเกิดประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
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3. การนําผลการประเมินหรือข้อสรุปที่ได้จากการถอดบทเรียนมาใช้ในการปรับนโยบาย
หรือแผนปฏิบัติการ จะทําให้การดําเนินงานสอดคล้องกับสถานการณ์ ปัญหา และ
บริบทของแต่ละพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
4. การปรับอัตรากําลังให้เพียงพอและพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ให้สอดรับกับภารกิจของ
ศพส. ที่เน้นการทํางานเชิงรุกมากขึ้น จะทําให้การดําเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ผลการดําเนินงานตามแผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ
การดํ าเนินงานตามแผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สู งอายุ
พบว่า กลุ่ม ตัวอย่างดําเนินการ กิจกรรมพัฒนากลไกในการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม
ร้อยละ 75.0 มากกว่า กิจกรรมพัฒนาระบบการดูแลและการคุ้มครองผู้สูงอายุ (โครงการพัฒนาระบบ
การดูแลคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ) ร้อยละ 64.1 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมฯ ดําเนินการ
ในโครงการต่าง ๆ มากกว่าหน่วยงานนอกสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมฯ ทุกกิจกกรม ดังตารางที่ 4.20
ตารางที่ 4.20 การดําเนินงานตามแผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ
กิจกรรม / โครงการ
กิจกรรมพัฒนากลไกในการสร้างความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจและสังคม
โครงการเสริมสร้างศักยภาพศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต
และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ
โครงการสร้างความตระหนักและเตรียมความพร้อมสู่
วัยสูงอายุอย่างมีคุณภาพ
โครงการปรับสภาพแวดล้อมฯ
กิจกรรมพัฒนาระบบการดูแลและการคุ้มครอง
ผู้สูงอายุ (โครงการพัฒนาระบบการดูแลคุ้มครอง
สิทธิผู้สูงอายุ)
การพัฒนาศักยภาพงานอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน
(อผส.)
การพัฒนาเครือข่ายการดูแลและคุ้มครองผู้สูงอายุ

ในกระทรวง พม.
(n=316)
77.5
(245)
55.1
(174)
55.1)
(174)
52.5
(166)
69.6
(220)
60.8
(192)
44.0
(139

นอกกระทรวง พม.
รวม
(n=502)
(n=818)
74.7
75.0
(375
(620)
50.0
52.0
(251)
(425)
33.3
41.7
(167)
(341)
31.5
39.6
(158)
(324)
60.6
64.1
(304)
(524)
50.6
(254)
26.5
(133)

54.5
(446)
33.3
(272)
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แผนภาพที่ 4.13 การดําเนินงานตามแผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ

4.4 ผลการดําเนินงานตามแผนบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุกับหน่วยงาน
ภายนอกตามเป้ า หมายผู้ สู ง อายุ มี สุ ข ภาวะที่ ดี กั บ ตั ว ชี้ วั ด แนวทางนวั ต กรรมและเทคโนโลยี
เพื่อการดูแลผู้สูงอายุ
การดํ า เนิ น งานตามแผนบู ร ณาการสร้ า งความเสมอภาคเพื่ อ รองรับ สั ง คมผู้ สู ง อายุ กั บ
หน่วยงานภายนอกตามเป้าหมายผู้สูงอายุมีสุขภาวะที่ดีกับตัวชี้วัดนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการดูแล
ผู้สูงอายุ ในภาพรวม พบว่า ดําเนินโครงการการบูรณาการการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแล
สุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ ภายใต้แผนงานทันตสุขภาพสําหรับผู้สูงอายุประเทศไทย พ.ศ. 2558-2565
ในสัดส่วนมากที่สุด ร้อยละ 41.8 รองลงมาคือ โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการด้านชีววิทยา
ศาสตร์สุขภาพเพื่อรองรับสังคม ร้อยละ 7.8 และโครงการการสร้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
ดูแลผู้สูงอายุ ร้อยละ 3.1 เมื่อจําแนกตามหน่วยงาน พบว่า หน่วยงานนอกกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ
ดําเนินโครงการการบูรณาการการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ ภายใต้
แผนงานทันตสุขภาพสําหรับผู้สูงอายุประเทศไทย พ.ศ. 2558-2565 ในสัดส่วนที่มากกว่าหน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวงฯ และเป็นที่น่าสังเกตว่า โครงการการสร้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการดูแล
ผู้สูงอายุ มีการดําเนินน้อยมาก ตารางที่ 4.21
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แผนภาพที่ 4.14 การดําเนินงานตามแผนบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุกับ
หน่วยงานภายนอกตามเป้าหมายผู้สูงอายุมีสุขภาวะที่ดีกับตัวชี้วัดนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการดูแล
ผู้สูงอายุ

ตารางที่ 4.21 การดํ าเนินงานตามแผนบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้ สู งอายุกั บ
หน่วยงานภายนอกตามเป้าหมายผู้สูงอายุมีสุขภาวะที่ดีกับตัวชี้วัดนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการดูแลผู้สูงอายุ
กิจกรรม / โครงการ
โครงการการบูรณาการการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแล
สุขภาพช่องปากผูส้ ูงอายุ ภายใต้แผนงาน
ทันตสุขภาพสําหรับผู้สูงอายุประเทศไทย พ.ศ. 2558-2565
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการด้านชีววิทยาศาสตร์
สุขภาพเพือ่ รองรับสังคม
โครงการการสร้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการดูแลผู้สูงอายุ

ในกระทรวง พม.
(n=316)
37.7
(119)

นอกกระทรวง พม.
(n=502)
44.4
(223)

รวม
(n=818)
41.8
(342)

11.4
(36)
11.4
(8)

5.6
(28)
5.6
(17)

7.8
(64)
7.8
(25)

4.5 ผลการดําเนินงานตามแผนบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุกับหน่วยงาน
ภายนอก ตามเป้าหมายผู้สูงอายุมีสุขภาวะที่ดีกับตัวชี้วัดผู้สูงอายุที่เข้าถึงเทคโนโลยีนวัตกรรม/
ระบบการดูแลด้านสุขภาพและตัวชี้วัดผู้สูงอายุที่เข้าถึงระบบการคุ้มครองทางสังคม
การดํ า เนิ น งานตามแผนบู ร ณาการสร้ า งความเสมอภาคเพื่ อ รองรับ สั ง คมผู้ สู ง อายุ กั บ
หน่วยงานภายนอก ตามเป้าหมายผู้สูงอายุมีสุขภาวะที่ดีกับตัวชี้วัดผู้สูงอายุที่เข้าถึงเทคโนโลยีนวัตกรรม/
ระบบการดูแลด้านสุขภาพและตัวชี้วัดผู้สูงอายุที่เข้าถึงระบบการคุ้มครองทางสังคมในภาพรวม พบว่า
โครงการพั ฒ นาศั ก ยภาพงานอาสาสมั ค รดูแ ลผู้ สู ง อายุ ที่ บ้ า น ได้ ดํา เนิ น การ มากที่สุ ด ร้อ ยละ 42.1
รองลงมา โครงการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชน
ปี 2561 ร้อยละ 31.9 โครงการพัฒนาเครือข่ายการดูแลและคุ้มครองทางสังคมผู้สูงอายุในชุมชน ร้อยละ
39.1 และโครงการที่ มี ก ารดํ า เนิ น การน้ อ ยที่ สุ ด คื อ โครงการพั ฒ นาระบบการดู แ ลผู้ สู ง อายุ ร ะยะ
Intermediate care และ โครงการบริการฝังรากฟันเทียมสําหรับผู้สูงอายุ ที่มีการดําเนินการไม่ถึงร้อยละ
10 ตารางที่ 4.22
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แผนภาพที่ 4.15 การดําเนินงานตามแผนบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุกับ
หน่วยงานภายนอก ตามเป้าหมายผู้สูงอายุมีสุขภาวะที่ดีกับตัวชี้วัดผู้สูงอายุที่เข้าถึงเทคโนโลยีนวัตกรรม/
ระบบการดูแลด้านสุขภาพและตัวชี้วัดผู้สูงอายุที่เข้าถึงระบบการคุ้มครองทางสังคม ใน 5 อันดับแรก

ตารางที่ 4.22 การดําเนิ นงานตามแผนบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้ สูงอายุกั บ
หน่วยงานภายนอก ตามเป้าหมายผู้สูงอายุมีสุขภาวะที่ดีกับตัวชี้วัดผู้สูงอายุที่เข้าถึงเทคโนโลยีนวัตกรรม/
ระบบการดูแลด้านสุขภาพและตัวชี้วัดผู้สูงอายุที่เข้าถึงระบบการคุ้มครองทางสังคม
กิจกรรม / โครงการ

ในกระทรวง พม. นอกกระทรวง พม.
(n=316)
(n=502)
โครงการพัฒนาศักยภาพงานอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน :
49.4
37.5
กรมกิจการผู้สูงอายุ ได้แก่ กองส่งเสริมสวัสดิการและ
(156)
(188)
คุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ และ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการ
สังคมผู้สูงอายุ 8 แห่ง ได้แก่ ลําปาง เชียงใหม่ นครพนม
ขอนแก่น สงขลา ยะลา วาสนะเวศม์ และบางละมุง
โครงการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว
25.0
36.3
(Long Term Care) ในชุมชน ปี 2561 : กรมอนามัย
(79)
(182)
โครงการพัฒนาเครือข่ายการดูแลและคุ้มครองทางสังคม
43.0
20.3
ผู้สูงอายุในชุมชน : กรมกิจการผู้สูงอายุ ได้แก่ กองส่งเสริม
(136)
(102)
สวัสดิการและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ และศูนย์พัฒนาการจัด
สวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ 8 แห่ง ได้แก่ ลําปาง เชียงใหม่
นครพนม ขอนแก่น สงขลา ยะลา วาสนะเวศม์ และ
บางละมุง
โครงการระบบดูแลระยะยาวสําหรับผู้สูงอายุ : กรมกิจการ
31.6
14.9
ผู้สูงอายุ ได้แก่ กองส่งเสริมสวัสดิการและคุ้มครองสิทธิ
(100)
(75)
ผู้สูงอายุ และศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ
8 แห่ง ได้แก่ ลําปาง เชียงใหม่ นครพนม ขอนแก่น สงขลา
ยะลา วาสนะเวศม์ และบางละมุง

รวม
(n=818)
42.1
(344)

31.9
(261)
29.1
(238)

21.4
(175)
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กิจกรรม / โครงการ
โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ
(ที่พิการ) ที่ติดบ้าน ติดเตียง : กรมการแพทย์
โครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนไทยกลุ่มวัย
ผู้สูงอายุ : สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งตําบลจัดการสุขภาพแบบ
บูรณาการเพื่อสร้างเสริมสุขภาพและลดพฤติกรรมเสี่ยงใน
วัยผู้สูงอายุ : กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะ Intermediate
care : กรมการแพทย์
โครงการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุอย่าง
เป็นระบบมีมาตรฐานและครอบวงจร : มหาวิทยาลัยมหิดล
โครงการบริการฝังรากฟันเทียมสําหรับผู้สูงอายุ :
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์
โครงการเพิ่มศักยภาพในการพึ่งพาตนเองด้วยการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อผู้สูงอายุ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี

ในกระทรวง พม. นอกกระทรวง พม.
(n=316)
(n=502)
13.9
24.7
(44)
(124)
14.2
18.3
(45)
(92)
12.7
18.3
(40)
(92)
5.1
(16)
5.4
(17)
5.4
(17)
4.7
(15)

7.4
(37)
6.4
(32)
3.6
(18)
4.4
(22)
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รวม
(n=818)
20.5
(168)
16.7
(137)
16.1
(132)
6.5
(53)
6.0
(49)
4.3
(35)
4.5
(37)

4.6 ผลการทดสอบความสัมพันธ์ตัวแปรต้นกับตัวแปรตาม
ระดับการประเมินภาพรวมของการบรรลุผลของกลุ่มผู้ใช้บริการและเครือข่ายในภาพรวม
พบว่า กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 50 เห็นว่ามีการบรรลุผลในระดับมากมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 7.67 เมื่อจําแนกตาม
หน่วยงาน พบว่า กลุ่ม ผู้ใช้ บริ การตอบว่าบรรลุผลในระดับมาก ร้อยละ 62.1 ซึ่งมีสัดส่วนที่มากกว่ า
กลุ่มเครือข่ายที่มีร้อยละ 46.0 และเมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยพบว่า กลุ่มผู้ใช้บริการเห็นว่าบรรลุผลมากกว่า
กลุ่มเครือข่าย
แผนภาพที่ 4.16 การประเมินภาพรวมของการบรรลุผลของกลุ่มผู้ใช้บริการและเครือข่าย
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ตารางที่ 4.23 การประเมินภาพรวมของการบรรลุผลของกลุม่ ผู้ใช้บริการและเครือข่าย
บริการที่ได้รับ

กลุ่มผู้ใช้บริการ
จํานวน
ร้อยละ
221
62.1
91
25.6
2
0.6
42
11.8
8.02

มาก
ปานกลาง
น้อย
ไม่ตอบ / ไม่ทราบ
ค่าเฉลี่ย

กลุ่มเครือข่าย
จํานวน
ร้อยละ
376
46.0
292
35.7
3
0.4
147
18.0
7.50

รวม
จํานวน
597
383
5
189

ร้อยละ
50.9
32.6
16.1
16.1
7.67

เมื่ อ เปรี ย บเที ย บค่ า เฉลี่ ย ของการประเมิ น ภาพรวมของการบรรลุ ผ ลด้ ว ยการทดสอบ
ค่า t (t-test) พบว่า กลุ่มผู้ใช้บริการประเมินการบรรลุผลของแผนสูงกว่ากลุ่มเครือข่ายอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิตที่ระดับ 0.01
ตารางที่ 4.24 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของการประเมินภาพรวมของการบรรลุผลระหว่างกลุ่มผู้ใช้บริการ
และกลุ่มเครือข่าย
กลุ่ม
กลุ่มผูใ้ ช้บริการ
กลุ่มเครือข่าย
*sig. < 0.01

ค่าเฉลี่ย
8.02
7.50

t
5.7

Sig.
0.00*

4.7 การอภิปรายผล
1. แผนบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 มีความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล
ซึ่งสอดคล้องนโยบายด้านการลดความเหลื่อมล้ําของสังคมและการสร้างโอกาสการเข้าถึง
บริการของรัฐ คือ การพัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคม ระบบการออมและระบบสวัสดิการชุมชนให้มี
ประสิทธิภาพและมีความยั่งยืนมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการดูแลให้มีระบบการกู้ยืมที่เป็นธรรมและการสงเคราะห์
ผู้ยากไร้ตามอัตภาพ พัฒนาศักยภาพ คุ้มครองและพิทักษ์สิทธิจัดสวัสดิการช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ สตรี และเด็ก รวมทั้งเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เพื่อส่งเสริม
คุณภาพชีวิตและการมีงานหรือกิจกรรมที่เหมาะสม เพื่อสร้างสรรค์และไม่ก่อภาระต่อสังคมในอนาคต
โดยจั ด เตรี ย มระบบการดู แ ลในบ้ า น สถานพั ก ฟื้ น และโรงพยาบาล ที่ เ ป็ น ความร่ ว มมื อ ของภาครั ฐ
ภาคเอกชน ชุมชน และครอบครัว รวมทั้งพัฒนาระบบการเงินการคลังสําหรับการดูแลผู้สูงอายุ อย่างไรก็ตาม
ผลการดําเนินงานตามแผนบูรณาการฯ ยังไม่บรรลุเป้าหมายนโยบายโดยสมบูรณ์เนื่องจากเป็นปีแรกที่ใช้
แผนการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แต่พบว่า มีการดําเนินโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้ดูแล
สุขภาพผู้สูงอายุ (ที่พิการ) ที่ติดบ้าน ติดเตียง โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะ Intermediate
care โครงการพัฒนาศักยภาพงานอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน โครงการพัฒนาเครือข่ายการดูแลและ
คุ้มครองทางสังคมผู้สูงอายุในชุมชน โครงการระบบดูแลระยะยาวสําหรับผู้สูงอายุ ทั้งนี้ พบว่า ประเด็นที่
กรมกิจการผู้สูงอายุไม่ได้มีภารกิจที่ชัดเจน ได้แก่ การจัดเตรียมระบบการดูแลในบ้าน สถานพักฟื้น และ
โรงพยาบาล การพัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคม และระบบการออมและระบบสวัสดิการชุมชน
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2. แผนบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560- 2564)
แนวทางที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ งานด้ า นการพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ผู้ สู ง อายุ คื อ แนวทางที่ 4
การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและมีคุณภาพชีวิตที่ดี และแนวทางที่ 5
การสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ
ในวั ย ผู้ สู ง อายุ ให้ มี ก ารทํ า งานที่ เ หมาะสมตามศั ก ยภาพและประสบการณ์ มี ร ายได้
เพียงพอในการดํารงชีวิต มีการสร้างเสริมและฟื้นฟูสุขภาพเพื่อป้องกันหรือชะลอความทุพพลภาพและ
โรคเรื้อรังต่าง ๆ และการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค โดยมุ่งเน้นการป้องกันและควบคุมปัจจัย
กําหนดสุขภาพทางสังคม (Social Determinant of Health) การดําเนินงานตามแผนฯ พบว่า มีความ
พยายามขับเคลื่อนเรื่ องสุขภาพช่องปากของผู้ สูงอายุ ผ่านการบูรณาการร่วมกันระหว่างกรมอนามัย
กระทรวงสาธารณสุข และมหาวิทยาลัยที่เปิดการเรียนการสอนคณะทันตแพทยศาสตร์ ตามภูมิภาคต่าง ๆ
การพัฒนารูปแบบการกีฬาเพื่อสุขภาพและการพัฒนาด้านโภชนาการที่เหมาะสมกับ
แต่ละช่วงวัย การเผยแพร่ความรู้ด้านสุขภาพเพื่อนําไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ การส่งเสริม
ความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค การส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์ที่เหมาะสม
สําหรับผู้สูงอายุ รวมทั้งส่งเสริมการให้ความสําคัญกับมิติสุขภาพในทุกนโยบายสาธารณะ (Health in All
Policies) เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายของทุกภาคส่วนตระหนักถึงผลกระทบของนโยบายสาธารณะ
ที่มีต่อ สุขภาพของประชาชน รวมไปถึ ง การสร้ า งโอกาสในการเข้าถึ งทรั พยากรและบริ ก ารทางสังคม
อย่างเสมอภาคโดยเฉพาะกลุ่มผู้ที่มีรายได้น้อยและกลุ่มผู้ด้อยโอกาส โดยมีการดําเนินโครงการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และการบริการด้านชีววิทยาศาสตร์สุขภาพเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ และโครงการการบูรณาการ
การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแล สุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ ภายใต้แผนงานทันตสุขภาพสําหรับ
ผู้สูงอายุประเทศไทย พ.ศ. 2558-2565 โครงการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว (Long
Term Care) ในชุมชน ปี 2561 โครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยผู้สูงอายุ โครงการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งตําบลจัดการสุขภาพแบบบูรณาการเพื่อสร้างเสริมสุขภาพและลดพฤติกรรมเสี่ยง
ในวัยผู้สูงอายุ
3. แผนบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 มีความเชื่อมโยงกับนโยบาย One Home
การบูรณาการการขับเคลื่อนเป็นทีมกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัด ภายใต้แนวคิด “บ้านเดียวกัน (One Home)” โดยให้พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัด (พมจ.) กํากับเชิงยุทธศาสตร์ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ในพื้นที่ ให้เกิดการบูรณาการ การทํางาน ประสานการใช้ทรัพยากร และการประสานส่งต่ออย่างเป็นระบบ
เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาสังคมในพื้นที่ร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพ และบูรณาการแผนงาน/โครงการ/
งบประมาณ/ตัวชี้วัดของแต่ละกรม/กลุ่มเป้าหมายในระดับส่วนกลาง ก่อนนําไปสู่การจัดทํางบประมาณ
ประจําปี/ก่อนนําไปสู่การปฏิบัติในระดับจังหวัด เพื่อให้เกิดการบูรณาการในระดับกลุ่มจังหวัด/จังหวัด
เครือข่าย ตามบริบทของพื้นที่ให้บังเกิดประสิทธิผลอย่างเป็นรูปธรรม การดําเนินงานตามแผนบูรณาการ
สร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 พบว่า สอดคล้องกับ
นโยบาย One Home โดยมีสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นหน่วยกลางในจังหวัด
ในการผสานความร่วมมือหน่วยงานภายในกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในจังหวัด
นอกจากนั้นแล้วการดําเนินงานตามแผนฯ ยังพบว่า ในระดับพื้นที่ ระดับจังหวัดยังมีความเชื่อมโยงกับ
หน่วยงานอื่น ๆ ในพื้นที่ด้วย ผ่านการดําเนินงานร่วมกันตามแผนบูรณาการ
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บทที่ 5
บทสรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
ผลการศึกษาโครงการประเมินและติดตามผลการดําเนินงานของกรมกิจการผู้สูงอายุ
(ผส.) ตามแผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณและแผนบูรณาการสร้างความเสมอภาค
เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินและติดตามผล
การดําเนินงานของกรมกิจการผู้สูงอายุตามแผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และแผน
บูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รวมทั้ง การจัดทํา
ข้ อ เสนอเชิ ง นโยบายด้ า นผู้ สู ง อายุ พร้ อ มแนวทางในการแก้ ไ ขปรั บ ปรุ ง การดํ า เนิ น งานประกอบด้ ว ย
การบรรลุผลการดําเนินงานในระดับผลผลิต การประเมินคุณภาพการให้บริการต่อเครือข่าย และพันธมิตร
ดําเนินงานที่เกี่ยวข้อง การประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อแผนงานฯ
การดําเนินงานของกรมกิจการผู้สูงอายุ การจัดทําข้อเสนอเชิงนโยบายด้านผู้สูงอายุ ปัญ หา อุปสรรค
แนวทางในการดําเนินงานด้านผู้สูงอายุที่มีประสิทธิภาพเพื่อการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ
และแผนบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรั บสังคมผู้สูงอายุ ของกรมกิจการผู้สูงอายุ ประจํ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ระเบียบวิธีการศึกษา เป็นการศึกษาแบบผสานวิธี (Mixed - method) โดยใช้
การวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพร่วมกัน วิธีการประเมิน ประกอบด้วย ๑) รายงานผลการดําเนินงาน
ของกรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) ตามแผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณและแผนบูรณาการ
สร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และ ๒) การสํารวจแบบ
ประเมินและติดตามผลแบบซิปโมเดล ๓) การสนทนากลุ่มย่อยเวที ๔ ภาค ๔) การสัมภาษณ์กลุ่ม ๕) การประชุม
เชิงปฏิบัติการ ประชากรที่ศึกษา ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ๒ กลุ่มได้แก่ (๑) กลุ่มภาคีเครือข่าย ที่ดําเนินงานด้าน
ผู้สูงอายุตามแผนปฏิบัติราชการ และแผนบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุไปสู่การ
ปฏิบัติประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ใน ๔ ภาค ๑๒ จังหวัด รวมทั้งหมด ๘๑๘ คน (๒) กลุ่มผู้รับบริการ
ผู้ สู ง อายุ ที่ อ ยู่ ใ นศู น ย์ พั ฒ นาการจั ด สวั ส ดิ ก ารสั ง คมผู้ สู ง อายุ จํ า นวน ๑๒ แห่ ง รวมทั้ ง หมด ๓๕๖ คน
รวมทั้งสิ้น ๑,๑๗๔ คน การวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย(Mean) ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) ค่า t-test การทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way ANOVA)
โดยมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑ หรือ ๐.๐๕ จึงนําผลไปเปรียบเทียบเชิงซ้อน โดยวิธีทดสอบ Least
Significant Difference (LSD) การวิเคราะห์ข้อมูล การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย การประเมินผลการบรรลุผล
สําเร็จในภาพรวมของกรมกิจการผู้สูงอายุตามแผนฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จําแนกตามหน่วยงาน
ที่สังกัด และการวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) ร่วมกับการวิเคราะห์แก่นสาร (Thematic
analysis) การตรวจสอบข้อมูล (Data Triangulation) ผลการศึกษามีดังนี้
5.1 ผลการประเมินและติดตามผลการดําเนินงานของกรมกิจการผู้สูงอายุตามแผนปฏิบัติราชการและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ภาพรวมผลการดําเนินงานโครงการประเมินและติดตามผลการดําเนินงานของกรมกิจการ
ผู้สูงอายุ(ผส.) ตามแผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และแผนบูรณาการสร้างความเสมอภาค
เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ พ.ศ. 2561 พบว่า มีตัวชี้วัดทั้งหมด 44 ตัวชี้วัด ผ่าน 34 ตัวชี้วัด (ร้อยละ 77.27)
เมื่อแยกตามแผนพบว่า ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี
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พ.ศ. 2561 ใน 4 แผนงาน มีทั้งหมด 37 ตัวชี้วัด ผ่านเกณฑ์ การประเมิน (เกินเป้าหมาย/ตรงเป้าหมาย)
29 ตั ว ชี้ วั ด (ร้ อ ยละ 78.00) ขณะที่ แ ผนบู ร ณาการสร้ า งความเสมอภาคเพื่ อ รองรั บ สั ง คมผู้ สู ง อายุ
มี 3 เป้าหมาย 7 ตัวชี้วัด ผ่าน 5 ตัวชี้วัด (ร้อยละ 72.4)
ผลการประเมิ น แผนปฏิ บั ติ ร าชการและแผนการใช้ จ่ า ยงบประมาณประจํ า ปี
งบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๑ แยกตามแผนงานย่อย 4 แผนงาน มีดังต่อไปนี้
5.1.1 ผลการดํ า เนิ น แผนงานบู ร ณาการพั ฒ นาศั ก ยภาพคนตามช่ ว งวั ย พบว่ า
มีทั้งหมด 3 ตัวชี้วัด ผลการดําเนินงานเกินเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ 2 ผู้สูงอายุได้รับ
การคุ้มครองพิทักษ์สิทธิพื้นฐาน จํานวน 16,548 คน (ร้อยละ 110.32) ตัวชี้วัดที่ 3 ผู้สูงอายุ คนทุกวัย
ได้รับประโยชน์จากการถ่ายทอดภูมิปัญญา และผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรม จํานวน 7,832 คน (ร้อยละ
100.41) และมี 1 ตัวชี้วัด ผู้สูงอายุได้รับการคุ้มครองพิทักษ์สิทธิพื้นฐานตามที่กฎหมายกําหนด จํานวน
9,383 ราย ผลการประเมินต่ํากว่าเป้าหมายที่ตั้ง (ร้อยละ 74.17)
5.1.2 ผลการดํ า เนิ น แผนงานบู ร ณาการสร้ า งความเสมอภาคเพื่ อ รองรั บ สั ง คม
ผู้สูงอายุ พบว่า มี 3 เป้าหมาย 11 ตัวชี้วัด มีผลการประเมินเกินเป้าหมาย 10 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ 1
จํานวนเครือข่ายที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ 131 เครือข่าย (ร้อยละ 131) ตัวชี้วัดที่ 5 จํานวนพื้นที่ขยาย
ผลการดําเนินโครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ 406 แห่ง (ร้อยละ 101.5)
ตัวชี้วัดที่ 6 หน่ วยงานต่าง ๆ จัดอบรมที่มีการเตรียมความพร้อมฯ ให้แ ก่ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง
จํานวน 158 องค์กร (ร้อยละ 158.0) ตัวชี้วัดที่ 8 อาคารที่ทําการและสิ่งก่อสร้างประกอบ 1 แห่ง
ตัวชี้วัดที่ 9 อาคาร ศพอส. (อาคารอเนกประสงค์) 1 แห่ง ตัวชี้วัดที่ 11 อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน
ได้รับการพัฒนาทักษะและสามารถดูแลผู้สูงอายุ จํานวน 14,490 คน (ร้อยละ 103.5)
5.1.3 ผลการดํ า เนิ น แผนงานยุ ท ธศาสตร์ ก ารเสริ ม สร้ า งสวั ส ดิ ก ารสั ง คมและ
การยกระดับคุณภาพชีวิต พบว่า มีทั้งหมด 11 ตัวชี้วัด มีผลการประเมินเกินเป้าหมาย 3 ตัวชี้วัด ได้แก่
ตัวชี้วัดที่ 4 จํานวนผู้รับบริการของศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ จํานวน 1,310 คน (ร้อยละ
163.75) ตัวชี้วัดที่ 5 ทําเนียบองค์กรเครือข่ายภาคเอกชน ร่วมดําเนินกิจกรรมส่งเสริมการมีรายได้และมี
งานทําของผู้สูงอายุ ตามนโยบายประชารัฐเพื่อสังคม (E6) จํานวน 150 องค์กร (ร้อยละ 300.00)
ตัวชี้วัดที่ 12 จํานวนประชากรผู้สูงอายุที่ได้รับการบริการจัดสวัสดิการ จํานวน 39,608 คน (ร้อยละ
113.16) และผลการดําเนินงานตรงตามเป้าหมายที่ตั้งไว้มี 6 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ 1 ส่งเสริมให้
ผู้สูงอายุได้รับการคุ้มครองและส่งเสริมการใช้ศักยภาพทางสังคมศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพ
ผู้สูงอายุ 878 แห่ง ตัวชี้วัดที่ 2 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ อบรมหลักสูตรผู้ดูแลให้กับ
เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ตัวชี้วัดที่ 3 ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้รับการคุ้มครองและส่งเสริมการใช้
ศักยภาพทางสังคมศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ 12 แห่ง ตัวชี้วัดที่ 6 ร้อยละ 50 ของพื้นที่
มีการดําเนินงานตามขั้นตอนในการคุ้มครองชีวิตผู้สูงอายุ (และทุกคน) ล่วงหน้าในสถานการณ์ที่มีภัยพิบัติ
ตลอดจนได้มาซึ่ง 3 คําสั่ง ตัวชี้วัดที่ 9 ส่งเสริมการขับเคลื่อนโรงเรียนผู้สูงอายุต้นแบบในพื้นที่ ศพอส. 76 แห่ง
ตัวชี้วัดที่ 10 ส่งเสริมการขับเคลื่อนโรงเรียนผู้สูงอายุในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ 12 แห่ง
ตัวชี้วัดที่ 11 ส่งเสริมการขับเคลื่อนโรงเรียนผู้สูงอายุใน กทม. 1 แห่ง
5.1.4 ผลการดําเนินแผนงานพื้นฐาน พบว่า มีทั้งหมด 9 ตัวชี้วัด ผลการประเมิน
เกินเป้าหมาย 5 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ 2 จํานวนบุคลากรที่ได้รับการอบรมถ่ายทอดความรู้ด้านกฎหมาย
เพื่อการปฏิบัติราชการ จํานวน 90 คน (ร้อยละ 153.33) ตัวชี้วัดที่ 3 จํานวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา
ให้มีความรู้ทักษะ และสมรรถนะในการปฏิบัติงาน จํานวน 487 คน (ร้อยละ 121.75) ตัวชี้วัดที่ 4
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จํานวนข่าวประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ผ่านเครือข่ายสื่อมวลชนทุกสาขา รวมทั้งองค์กรเครือข่ายทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชน ให้ มี ส่ วนร่วมในการส่ งเสริม การพั ฒนาศักยภาพ การจั ดสวั สดิการต่าง ๆ และคุ้ มครอง
พิทักษ์สิทธิแก่ผู้สูงอายุ 187 เรื่อง (ร้อยละ 124.66) ตัวชี้วัดที่ 5 สนับสนุนเงินทุนกู้ยืมเพื่อประกอบอาชีพ
9,667 ราย (ร้อยละ 1,017.57)
5.2 ผลการศึกษาการประเมินและติดตามผลแผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกลุ่มผู้รับบริการ (ผู้สูงอายุในศูนย์การจัดสวัสดิการสังคม
ผู้สูงอายุ)
ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปของกลุ่มรับบริการ พบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศชายมากกว่า
เพศหญิง มีอายุระหว่าง 70-79 ปี กลุ่มตัวอย่างมีอายุน้อยที่สุด 60 ปี อายุมากที่สุด 94 ปี อายุเฉลี่ยของ
กลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 73.1 ปี ด้านการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างจบการศึกษาระดับประถมศึกษามากที่สุด
ด้านอาชีพ พบว่า กลุ่มตัวอย่างอาศัยอยู่ในศูนย์ฯ ไม่ได้ประกอบอาชีพ รายได้น้อยที่สุดของกลุ่มตัวอย่าง
มีรายได้จากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแบบขั้นบันได 600 บาท/เดือน รายได้ของกลุ่มตัวอย่างมากที่สุด 49,000
บาท/เดือน และมีรายได้เฉลี่ยเท่ากับ 16,345.00 บาทต่อเดือน
การได้รับบริการสวัสดิการจากศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ
การได้รับบริการสวัสดิการจากศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ ของกลุ่มตัวอย่าง
พบว่า กลุ่มตัวอย่างได้รับบริการด้านปัจจัยสี่มากที่สุด รองลงมาคือ การให้คําปรึกษาแนะนําผู้สูงอายุ และ
บริการกิจกรรมทางศาสนา และบริการที่ได้รับน้อยที่สุดคือ บริการทางกฎหมาย เมื่อพิจารณาตามกลุ่ม
ผู้ใช้บริการระหว่างผู้สูงอายุที่อยู่ใน ศพส. และกลุ่มผู้สูงอายุทั่วไป พบว่า บริการส่วนใหญ่นั้นผู้สูงอายุ
ที่อาศัยอยู่ใน ศพส. ได้รับมากกว่าผู้สูงอายุทั่วไป แต่มีเพียง 5 บริการ ที่ผู้สูงอายุทั่วไปได้รับมากกว่า คือ
กิจกรรมทางสังคม โรงเรียนผู้สูงอายุ ร่วมกิจกรรมภายนอกกับหน่วยงาน กิจกรรมทัศนศึกษาดูงาน และ
ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนาอาชีพผู้สูงอายุ
การเข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมการดําเนินงานของศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการ
สังคมผู้สูงอายุของกลุ่มตัวอย่าง
การเข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมการดําเนินงานของศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคม
ผู้สูงอายุพบว่า กลุ่มตัวอย่างเข้าร่วมแผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี 2561
ในแผนงานยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสวัสดิการสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิต ได้แก่ โครงการสนับสนุน
ศู น ย์ พั ฒ นาการจัด สวั ส ดิก ารสั งคมผู้สู ง อายุ ม ากที่ สุ ด รองลงมาคื อ โครงการปรับ สภาพแวดล้ อ มและ
สิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อต่อคนทุกวัย
การเข้ า ร่ ว มแผนปฏิ บัติ ร าชการและแผนการใช้จ่ า ยงบประมาณประจํ า ปี 2561
และโครงการจําแนกตามกลุ่มอายุ
ผลการศึ ก ษาการเข้ า ร่ ว มแผนปฏิ บั ติ ร าชการและแผนการใช้ จ่ า ยงบประมาณ
ประจําปี พ.ศ. 2561 และโครงการจําแนกตามกลุ่มอายุ พบว่า กลุ่มตัวอย่างทั้ง 3 ช่วงวัยเข้าร่วมแผนงาน
ยุทธศาสตร์ การเสริมสร้างสวัสดิการสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิตมากที่สุด กลุ่มตัวอย่างเข้าร่วมใน
กิจกรรมการสนับสนุนศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ ภายใต้โครงการสนับสนุนศูนย์พัฒนาการ
จั ด สวั ส ดิก ารสั งคมผู้สู ง อายุ รองลงมาคือ โครงการให้ บ ริก ารสงเคราะห์ผู้ สู ง อายุใ นภาวะยากลํ า บาก
และโครงการเฝ้ า ระวั ง ภั ย ทางสั ง คมสํ า หรั บ ผู้ สู ง อายุ ขณะที่ แ ผนงานบู ร ณาการสร้ า งความเสมอภาค
เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ พบว่า กลุ่มตัวอย่างทั้ง 3 ช่วงวัยเข้าร่วมมากที่สุดในกิจกรรมการส่งเสริมผู้สูงอายุ
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ได้รับการคุ้มครองและส่งเสริมการใช้ศักยภาพทางสังคมภายใต้ 2 โครงการ คือ โครงการพัฒนาศักยภาพ
งานอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้านและโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อต่อ
คนทุกวัย
ช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ
ช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ ในภาพรวม
พบว่ า กลุ่ ม ตั ว อย่ า งได้ รั บ รู้ ข่ า วสารจากพี่ เ ลี้ ย งมากที่ สุ ด รองลงมาคื อ จากนั ก สั ง คมสงเคราะห์ และ
จากผู้ อํ านวยการ ความพึ งพอใจของกลุ่ มตั วอย่ างต่ อการจั ดบริ การสวั สดิ การสั งคมโดยภาพรวม พบว่ า
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า กลุ่มตัวอย่างเห็นว่าการจัดบริการฯ ตรงกับความต้องการ
ของตนมากที่สุด รองลงมาคือ กลุ่มตัวอย่างพึงพอใจต่อบริการฯ คุ้มครองสวัสดิการผู้สูงอายุอยู่ในระดับมาก
ความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างต่อกระบวนการดําเนินงานของศูนย์พัฒนาการจัด
สวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ
ความพึ งพอใจด้ านการให้ บริ การของกลุ่ มตั วอย่ างต่ อการดํ าเนิ นงานของศู นย์ พั ฒนา
การจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุโดยภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ผู้สูงอายุ
เห็ น ว่ า เจ้ า หน้ า ที่ มี ค วามเอาใจใส่ เต็ ม ใจให้ บ ริ ก ารมากที่ สุ ด รองลงมาคื อ ขั้ น ตอนการเข้ า อยู่ ใ น
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุไม่ยุ่งยาก และการมีระเบียบ กฎกติกา การอยู่ร่วมกันน้อยที่สุด
ความพึ งพอใจของกลุ่มตัวอย่างต่อผลผลิต การดํ าเนินงานของศูนย์พัฒนาการจั ด
สวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ
การประเมินผลผลิตการให้บริการของกลุ่มตัวอย่างต่อการดําเนินงานของศูนย์พัฒนา
การจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ โดยภาพรวม พบว่า มีความพึงพอใจระดับมาก โดยเห็นว่าผลการดําเนินงาน
แผนงาน บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย มีความพึงพอใจระดับมาก ด้านแผนงานฯในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 ทําให้เกิดผลผลิตในด้านต่าง ๆ นั้นพบว่า ด้านความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ
สร้ า งความตระหนั ก ของสั ง คมต่ อ การดู แ ลผู้ สู ง อายุ เ พิ่ ม ขึ้ น ภาพรวมมี ค วามพึ ง พอใจในระดั บ มาก
เมื่อจําแนกรายด้าน พบว่า ผู้สูงอายุมีความพึงพอใจด้านสถานที่มากที่สุด รองลงมาคือ ด้านการให้บริการ
ด้านการจัดบริการสวัสดิการสังคม และด้านผลผลิตการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด
ภาพรวมการบรรลุผลสําเร็จต่อแผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ภาพรวมการบรรลุ ผ ลสํ า เร็ จ โครงการประเมิ น และติ ด ตามผลการดํ า เนิ น งาน
ของ กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) ตามแผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และแผนบูรณาการ
สร้ า งความเสมอภาคเพื่ อ รองรั บ สั ง คมผู้ สู ง อายุ ประจํ า ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2561 ในทั ศ นะของ
กลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่มผู้สูงอายุทั่วไปประเมินในระดับ 7.76 ซึ่งต่ํากว่ากลุ่มที่อยู่ในศูนย์ฯ ซึ่งประเมินที่
ระดับ 8.19 ภาพรวมการบรรลุผลสําเร็จโครงการประเมินและติดตามผลการดําเนินงานของกรมกิจการ
ผู้สูงอายุ (ผส.) จําแนกตามแผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และแผนบูรณาการสร้าง
ความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่เข้าร่วม
โครงการที่จัดขึ้นตามแผนยุทธศาสตร์ฯ ประเมินการบรรลุความสําเร็จของโครงการในระดับมาก ร้อยละ
89.8 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของการประเมินภาพรวมของการบรรลุผลด้วยการทดสอบค่า t (t-test)
พบว่า กลุ่มผู้สูงอายุที่อยู่ในศูนย์ฯ ประเมินการบรรลุผลสูงกว่ากลุ่มผู้สูงอายุทั่วไปอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05
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5.3 ผลการดํ า เนิ น งานแผนบู ร ณาการสร้ า งความเสมอภาคเพื่ อ รองรั บ สั ง คมผู้ สู ง อายุ ป ระจํ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561
ผลการดํ า เนิ น งานแผนบู ร ณาการสร้ า งความเสมอภาคเพื่ อ รองรั บ สั ง คมผู้ สู ง อายุ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 พบว่า มี 3 เป้าหมาย 7 ตัวชี้วัด มีผลประเมินเกินเป้าหมายที่ตั้งไว้
2 ตัวชี้วัด และมีผลการประเมินตรงตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 3 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 71.43 ของตัวชี้วัด
ทั้งหมด และต่ํากว่าเป้าหมาย 2 ตัวชี้วัด ผลการประเมินแยกตามเป้าหมายดังต่อไปนี้
เป้าหมายที่ 1 ผู้สูงอายุมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม พบว่า มี 1 ตัวชี้วัดแนวทาง
บรรลุเป้าหมายเพียง 1 ตัวชี้วัดแนวทาง คือ ร้อยละ 50 ของเครือข่ายที่มีกิจกรรมเตรียมประชากรเพื่อเป็น
ผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ 1,567 เครือข่าย (ร้อยละ 110) 133,195 คน (ร้อยละ 222.0)
เป้าหมายที่ 2 ผู้สูงอายุมีสุขภาวะที่ดี พบว่า มี 3 ตัวชี้วัดแนวทาง บรรลุเป้าหมายเพียง
1 ตัวชี้วัดแนวทาง คือ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการดูแลผู้สูงอายุ จํานวน 6 เรื่อง (ร้อยละ 100.0)
เป้าหมายที่ 3 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการดํารงชีวิตของคนทุกกลุ่มเพื่อรองรับสังคม
ผู้สูงอายุ พบว่า มี 2 ตัวชี้วัดแนวทาง บรรลุตรงตามเป้าหมาย 2 ตัวชี้วัดแนวทาง ได้แก่ 1.) จํานวนบ้าน
และสถานที่ ที่ ไ ด้ รั บ การปรั บ ปรุ ง สภาพแวดล้ อ มให้ เ หมาะสมเพื่ อ รองรั บ สั ง คมผู้ สู ง อายุ 2,664 แห่ ง
(ร้อยละ 100.00) และ 2.) คนทุกกลุ่มวัยในสังคมสามารถเข้าถึงสภาพแวดล้อมและสิ่งอํานวยความ
สะดวก จํานวน 20,000 คน (ร้อยละ 100.00)
5.4 ผลการศึกษาการประเมินและติดตามผลแผนบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคม
ผู้สูงอายุ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกลุ่มเครือข่ายผู้สูงอายุ
ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปของกลุ่มเครือข่าย พบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศชายมากกว่า
เพศหญิง ส่วนอายุ พบว่า กลุ่มตัวอย่างอยู่ในช่วงวัยเริ่มต้นทํางานถึงช่วงกลางโดยมีอายุระหว่าง 21-40 ปี
รองลงมา คือ อายุระหว่าง 41-60 ปี อายุ 61-80 ปี กลุ่มตัวอย่างมีอายุน้อยที่สุด 17 ปี อายุมากที่สุด
89 ปี อายุเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 45.3 ปี ด้านการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างจบการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีมากที่สุด ตําแหน่งงาน พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ทํางานในหน่วยงานราชการ โดยมีตําแหน่ง
ปฏิบัติการในตําแหน่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น นักพัฒนาสังคม นักสังคมสงเคราะห์ นักวิชาการสาธารณสุข
นิ ติ ก ร นั ก วิ เ คราะห์ น โยบายและแผน เป็ น ต้ น นั้ น มี สั ด ส่ ว นมากที่ สุ ด หน่ ว ยงานที่ ป ฏิ บั ติ ง านของ
กลุ่มตัวอย่าง พบว่า ทํางานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากที่สุด รองลงมา คือ ศูนย์พัฒนาการจัด
สวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ
เป้าหมายสําคัญของแผนบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
กลุ่มตัวอย่างให้ความสําคัญกับ 3 เป้าหมาย ได้แก่ เป้าหมายที่ 2 ผู้สูงอายุมีสุขภาวะที่ดี
เป็ น เป้ า หมายสํ า คั ญ มากที่ สุ ด เป้ า หมายที่ 3 สภาพแวดล้ อ มที่ เ อื้ อ ต่ อ การดํ า รงชี วิ ต ของคนทุ ก กลุ่ ม
เพื่อรองรั บสังคมผู้ สูงอายุ เป้าหมายที่ 1 ผู้สูงอายุมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม และประเด็ น
เพิ่มเติม 2 ประเด็น ได้แก่
ประเด็นที่ 1 การลดความเหลื่อมล้ํา สร้างความมั่นคงผู้สูงอายุ
ประเด็นที่ 2 การลดความซ้ํ า ซ้ อ นของการดํ า เนิ น งานด้ า นผู้ สู ง อายุ เ ป็ น เป้ า หมาย
ที่กลุ่มตัวอย่างตอบในสัดส่วนน้อยที่สุด
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การดําเนินงานก่อนการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้งบประมาณ
และแผนบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุของกรมกิจการผู้สูงอายุ
กลุ่มตัวอย่างได้ให้ข้อมูลว่า มีการประชุมชี้แจงเพื่อซักซ้อมความเข้าใจมากที่สุด รองลงมา
คื อ การประสานงานเพื่ อ เตรี ย มแผนงาน/ โครงการ/ กิ จ กรรม และมี ก ารส่ ง หนั ง สื อ และมี คํ า สั่ ง
การดําเนินงานชัดเจน การดําเนินงานระหว่างการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการและแผนบูรณาการฯ
ของกรมกิจการผู้สูงอายุ ผลการศึกษาการดําเนินงานระหว่างการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการและ
แผนบูรณาการฯ กรมกิจการผู้สูงอายุ กลุ่มตัวอย่างได้ให้ข้อมูลว่า กรมกิจการผู้สูงอายุมีการติดตาม กํากับ
การดํ า เนิ น งานให้ เ ป็ น ไปตามแผนฯ มากที่ สุ ด รองลงมาคื อ สนั บ สนุ น ส่ ง เสริ ม พั ฒ นาระบบ กลไก
กระบวนการให้เป็นไปตามแผนฯ ให้หน่วยงานรายงานผลการดําเนินงานแต่ละไตรมาส และปรับปรุง แก้ไข
ข้อจํากัดที่ไม่สามารถดําเนินงานตามแผนฯ ได้ เครือข่ายประเมินผลการดําเนินงานหน่วยงานใน 2 ไตรมาสแรก
พบว่า เป็นไปตามเป้าหมาย แผนงานที่กําหนด มีสัดส่วนมากที่สุด รองลงมาคือ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
มีการปรับกิจกรรม โครงการให้สอดคล้องกับพื้นที่ เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย แต่กิจกรรมโครงการไม่ได้
ตรงตามแผนงาน และไม่เป็นตามเป้าหมาย มีการบูรณาการกิจกรรมโครงการกับหน่วยงานอื่นๆ
ช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับแผนงาน/ โครงการของกรมกิจการผู้สูงอายุ
ช่ อ งทางการรั บ รู้ข้ อ มู ล ข่า วสารเกี่ ย วกั บ แผนงาน/ โครงการของกรมกิจ การผู้ สู ง อายุ
ของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่มตัวอย่างรับรู้ข้อมูลข่าวสารจากการประชาสัมพันธ์ของเจ้าหน้าที่รัฐ มากที่สุด
รองลงมา คือ องค์กรปกครองท้องถิ่น และเว็ปไซต์ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ความต้องการของกลุ่มตัวอย่างต่อช่องทางการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับแผนงาน/ โครงการ
ด้านผู้สูงอายุ พบว่า กลุ่มตัวอย่างต้องการให้มีการประชาสัมพันธ์จากโทรทัศน์มากที่สุด รองลงมาคือ
การประชาสัมพันธ์ของเจ้าหน้าที่รัฐ และวิทยุน้อยที่สุด
5.5 การประเมินผลความพึงพอใจการดําเนินงานของกรมกิจการผู้สูงอายุตามแผนปฏิบัติราชการและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณและแผนบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
การประเมิ น ผลความพึ ง พอใจการดํ า เนิ น งานของกรมกิจ การผู้สู ง อายุต ามแผนฯ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด้านบริบทหรือสภาวะแวดล้อม (Context Evaluation: C)
สรุ ป ภาพรวมการประเมิ น ผลการดํ า เนิ น งานของกรมกิ จ การผู้ สู ง อายุ ต ามแผนฯ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ภาพรวมและรายด้าน พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจระดับมาก ทุกด้าน
เมื่อจําแนกรายด้าน พบว่า การประเมินต่อบริบทหรือสภาวะแวดล้อม (Context
Evaluation: C)
มากที่สุด รองลงมา คือ การประเมินผลผลิต (Product Evaluation: P) การประเมินกระบวนการ
(Process Evaluation: P) และการประเมินด้านปัจจัยนําเข้า (Input Evaluation: I) มีความพึงพอใจ
น้อยที่สุด
ด้านบริบทหรือสภาวะแวดล้อม (Context Evaluation: C)
ในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า วัตถุประสงค์เป้าหมาย
ของแผนฯ มีความเหมาะสมและสอดคล้อง กับวิสัยทัศน์กรมกิจการผู้สูงอายุ “เป็นองค์กรหลักในการขับเคลื่อน
การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและสังคมให้อยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน” มากที่สุด รองลงมา คือ วัตถุประสงค์
เป้าหมายของแผนฯ มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน) และ
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แผนปฏิบัติราชการและแผนบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
มีความสอดคล้องกับแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2525-2554) ขณะที่การกําหนดเป้าหมาย
แผนงาน กรอบระยะเวลาการดําเนินงาน มีความเหมาะสมและปฏิบัติจริงในพื้นที่ กลุ่มตัวอย่างพึงพอใจ
ในระดับน้อยที่สุด
นอกจากนี้ แ ล้ ว ผลการศึ ก ษาเชิ ง คุ ณ ภาพ พบว่ า บริ บ ททางสั ง คมที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
แผนปฏิบัติราชการ และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และแผนบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับ
สังคมผู้สูงอายุ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในประเด็นดังต่อไปนี้
1. แผนปฏิ บั ติ ร าชการและแผนการใช้ จ่ า ยงบประมาณ ประจํ า ปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2561 มุ่งเน้นทุกเป้าหมาย แต่มีโครงการและกิจกรรมในแต่ละแผนงานฯ จํานวนมาก กระจัดกระจาย
ตัวชี้วัดไม่ชัดเจน ส่ วนใหญ่ กําหนดเป็ นพื้นที่เป้าหมายการดําเนินงาน ขาดฐานข้อมูล ผู้สูงอายุใ นพื้นที่
ที่จะนํามาใช้ในการวางแผนงาน และพบว่า ผู้สูงอายุยังประสบปัญหาทางสังคมและอยู่ในภาวะยากลําบาก
และอยู่ ต ามลํ า พั ง นอกจากนั้ น ยั ง พบว่ า มี ผู้ สู ง อายุ ติ ด สั ง คมจํ า นวนมาก การดํ า เนิ น โครงการตาม
แผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และแผนบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับ
สังคมผู้สูงอายุ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ถือว่าสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ ทําให้ผู้สูงอายุที่อยู่
ในภาวะยากลําบากได้รับการดูแลช่วยเหลือ โดยเฉพาะโครงการการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอํานวย
ความสะดวกสํ า หรั บ ผู้ สู ง อายุ ใ ห้ มี ค วามเหมาะสมและปลอดภั ย (ในกลุ่ ม ผู้ สู ง อายุ ติ ด บ้ า นเตี ย งและ
กลุ่มผู้สูงอายุติดบ้าน) นอกจากนั้นยังมีการดําเนินงานการสนับสนุนการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี
สําหรับผู้สูงอายุติดสังคม มีกิจกรรมที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุ อาทิ การทําให้ผู้สูงอายุในชุมชน
มีส่วนร่วมในโครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ โครงการเสริมสร้างความตระหนัก
และการเตรียมความพร้อม โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผู้สูงอายุในชุมชน และโครงการขยายผลการจัดตั้ง
ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ซึ่งถือว่าเป็นโครงการหรือกิจกรรมที่สอดคล้องกับ
ประเภทผู้สูงอายุและบริบทของพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2. แผนบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ มีจุดเน้นที่เป้าหมาย
ที่ 2 ผู้สูงอายุมีสุขภาวะที่ดีชัดเจน มีตัวชี้วัดชัดเจน แต่การตั้งค่าเป้าหมายแผนงานฯ ต่ํากว่าที่ควรจะเป็นจริง
เช่น โครงการการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพ โดยมีคณะทันตแพทยศาสตร์ ในการดําเนินงานตามแผน
บูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีตัวชี้วัด
เป้าหมายผู้สูงอายุเข้าถึงหรือใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการดูแลและส่งเสริมสุขภาวะที่ดีของผู้สูงอายุ
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 20 ได้ดําเนินการพัฒนาหลักสูตรและระบบการเรียนการสอน E-Learning
และพัฒนาอาจารย์และบุคลากรไปฝึกอบรมต่างประเทศเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพช่องปากสําหรับผู้สูงอายุ
อย่างไรก็ตามการดําเนินโครงการในพื้นที่เป็นการดําเนินงานภายใต้กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
ร่วมกับคณะทันตแพทยศาสตร์ ให้ดําเนินโครงการแบบเดียวกันทั่วประเทศ นั้นพบว่า ยังไม่มีการสํารวจ
เกี่ ย วกั บ ปั ญ หาสุ ข ภาพช่ อ งปากของผู้ สู ง อายุ จึ ง ไม่ ส ามารถสรุ ป ได้ ว่ า การดํ า เนิ น โครงการดั ง กล่ า วนี้
สอดคล้องกับบริบทและสถานการณ์ปัญหาของผู้สูงอายุ แผนงานฯ ยังอยู่ในกระบวนการพัฒนาบุคลากร
เพื่อมาดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ จึงยังไม่เห็นผลลัพธ์ทันที
3. การดํ า เนิ น งานของหน่ ว ยงานที่ ไ ด้ รั บ มอบหมาย สํ า นั ก งานพั ฒ นาสั ง คมและ
ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชมรมผู้สูงอายุ และองค์กรสาธารณะประโยชน์ที่เข้าร่วมโครงการได้ดําเนินงานเป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการ
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และแผนบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ ประจําปี
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งบประมาณ พ.ศ. 2561 และมีการเบิกจ่ายตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ เว้นแต่ เงินสงเคราะห์
ผู้สูงอายุในภาวะยากลําบาก เนื่องจากมีการเพิ่มเติมกระบวนการอนุมัติการสงเคราะห์ผู้สูงอายุในระดับ
จั ง หวั ด เพื่ อ ป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต การจ่ า ยเงิ น สงเคราะห์ ทํา ให้ ก ารมอบเงิ น สงเคราะห์ มี ค วามล่ า ช้ า กว่ า
แผนการเบิกจ่ายงบประมาณที่กําหนดไว้ในแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
4. การถ่ า ยทอดแผนปฏิ บั ติ ร าชการและแผนการใช้ จ่ า ยงบประมาณ และ
แผนบู ร ณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับ สังคมผู้สูงอายุ ประจํา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
โดยเฉพาะความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สาขาสภาผู้สูงอายุ สํานักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่ นคงของมนุษ ย์ จังหวัดที่ อยู่ใ นพื้ นที่รั บผิดชอบ หน่วยงานสังกัดกระทรวงการพัฒนาสั ง คมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ในพื้นที่รับผิดชอบ ในรูปแบบ ONE HOME ซึ่งในการดําเนินโครงการในพื้นที่นั้น
มีการดําเนินงานในลักษณะบูรณาการตามโครงการสําเร็จรูปที่ได้รับมอบหมายจากกรมกิจการผู้สูงอายุ
ซึ่งก่อนดําเนินการจะมีการประชุมหารือคัดเลือกพื้นที่ที่มีความเหมาะสมในการดําเนินงาน (ซึ่งส่วนใหญ่
ด้วยข้อจํ ากัดด้านงบประมาณและการเดินทางการดําเนินโครงการยังดําเนินงานในจังหวัดที่เป็นที่ ตั้ง
ของศูน ย์ พั ฒ นาการจั ดสวั ส ดิ ก ารสัง คมผู้สู ง อายุ (ศพส.) เท่ านั้ น) นอกจากนั้ น ในการดํ า เนิ น โครงการ
ปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัยในระดับพื้นที่นั้น
ยังพบว่า ด้วยข้อจํากัดด้านงบประมาณสนับสนุนต่อหลัง/ผู้สูงอายุจํานวนเพียง 22,500 บาท นั้น ไม่เพียงพอ
ต่อการดําเนินงาน อย่างไรก็ตามในการดําเนินงานระดับพื้นที่ได้รับความร่วมมือจากองค์กรภาคีเครือข่าย
ในพื้นที่ในการระดมทุนช่วยเหลือสนับสนุนเพิ่มเติมทําให้การดําเนินโครงการมีผลผลิตและผลลัพธ์มีจํานวน
เพิ่มมากขึ้นจากเป้าหมายที่กําหนดไว้
สําหรับ โครงการการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพ โดยมีคณะทันตแพทย์ศาสตร์ ในการ
ดําเนินงานตามแผนบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
นั้นยังไม่พบว่า มีความเชื่อมโยงกับหน่วยงานอื่น ๆ ในระดับจังหวัดตามแผนบูรณาการฯ ไม่ได้เป็นการ
บูรณาการหรือการสร้างความร่วมมือตามแผนบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในการติดตามและประเมินผลในครั้งนี้
การประเมิ น ผลการดํา เนิน งานของกรมกิจ การผู้ สูง อายุ ต ามแผนฯ ปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2561 ด้านปัจจัยนําเข้า (Input Evaluation: I)
ภาพรวมและรายด้านกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในระดับมาก ในประเด็น กรมกิจการ
ผู้สูงอายุมีระบบการบริหารแผนงาน/ โครงการ/ กิจกรรมมีความเหมาะสมและเพียงพอมากที่สุด รองลงมา
กรอบระยะเวลาการดําเนินงานแผนงาน/ โครงการเป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนด และกรมกิจการผู้สูงอายุ
มีการสื่อสาร ถ่ายทอดนโยบายไปยังหน่วยงานในระดับพื้นที่
ปัจจัยเงื่อนไขความสําเร็จในการดําเนินงาน ตามแผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ และแผนบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ ประจําปี งบประมาณ
พ.ศ. 2561 พบว่า
1. บุคลากร จํานวนบุคลากรในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ ที่มีจํานวนจํากัด
และมีภารกิจงานทั้งภายในศูนย์และภายนอกศูนย์ ทําให้การดําเนินงานล่าช้าในบางครั้งโดยเฉพาะหากมี
การดําเนินโครงการที่ต้องใช้ระยะเวลาในการเดินทางในระยะทางที่ไกลมาก นอกจากนั้น ในสํานักงาน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมีภารกิจที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายมีเพียง
เจ้าหน้าที่กองทุนผู้สูงอายุเท่านั้นมีงานเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุอย่างเดียว ในขณะที่บุคลากรขององค์กรปกครอง
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ส่วนท้องถิ่นที่ขับเคลื่อนโครงการสู่การปฏิบัติ พบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภารกิจหลายด้านและ
เกี่ยวข้องกับกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายเช่นกัน อย่างไรก็ตามด้วยข้อจํากัดด้านบุคลากรดังที่กล่าวมานั้น
ก็มีความพยายามในการแก้ไขโดยพยายามจัดกิจกรรมโครงการที่เกี่ยวข้องและบูรณาการกับกลุ่มเป้าหมาย
อื่น ๆ ด้วย
2. งบประมาณ พบว่า การจัดสรรงบประมาณให้กับพื้นที่ตามแผนปฏิบัติราชการและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2561 นั้น จํานวนเงินที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณกับจํานวน
ผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาทางสังคมและสถานการณ์ทางสังคมยังไม่สอดคล้องกัน อย่างไรก็ตามหน่วยงาน
ในระดับพื้นที่ยังมีความพยายามในการระดมทุนและทรัพยากรจากหน่วยงานภาคีเครือข่ายความร่วมมือ
เพิ่มมากขึ้นเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาข้อจํากัดด้านงบประมาณในการดําเนินโครงการ
3. นโยบายเร่ง ด่ว นและภารกิจ เร่ง ด่ว นเข้า มาแทรกการดํ า เนิน งาน พบว่า ในช่วง
เริ่มต้นปีงบประมาณ 2561 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีการมอบหมายภารกิจ
เร่งด่วน อาทิ การเก็บข้อมูล Big Data การเก็บข้อมูล Family Data และมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหา
การทุจริต ทําให้บางโครงการและบางกิจกรรมไม่สามารถดําเนินงานได้ตามแผนปฏิบัติการที่กําหนดไว้
ตั้งแต่แรกเริ่ม
4. ความเข้ ม แข็ ง ของชมรมผู้ สู ง อายุ และเครื อ ข่ า ยในการทํ า งานร่ ว มกั น พบว่ า
หากพื้นที่ใดมีชมรมผู้สูงอายุที่เข้มแข็ง มีข้าราชการเกษียณเข้าร่วม มีกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง จะทําให้
การขั บ เคลื่ อ นงานผู้ สู ง อายุ ใ นพื้ น ที่ ป ระสบความสํ า เร็ จ เพิ่ ม มากขึ้ น นอกจากนั้ น การดํ า เนิ น งานของ
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด หากมี
สั ม พั น ธภาพที่ ดี กั บ องค์ ก รภาคี เ ครื อ ข่ า ยในพื้ น ที่ จ ะสามารถทํ า ให้ ก ารดํา เนิ น งานประสบความสํ า เร็ จ
ได้มากยิ่งขึ้น
การประเมิ น ผลการดํา เนิน งานของกรมกิจ การผู้ สูง อายุ ต ามแผนฯ ปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2561 ด้านกระบวนการ (Process Evaluation: P)
ภาพรวมและรายด้ า นพบว่ า กลุ่ ม ตั ว อย่ า งพึ ง พอใจอยู่ ใ นระดั บ มาก ในประเด็ น
การวางแผนการดําเนินงานผ่านโครงการ/ กิจกรรมที่สอดคล้องกับนโยบายของกรมกิจการผู้สูงอายุ และ
กรมกิจการผู้สูงอายุมีการกํากับ ติดตามการดําเนินการตามแผนงานฯ มากที่สุด รองลงมา การดําเนินงาน
โครงการ/กิจกรรมเป็นไปตามแผนฯ ที่กําหนด และการรายงานผลการดําเนินงานโครงการฯ เป็นไปตาม
แต่ละไตรมาส ยกเว้นมีการนิเทศ ติดตาม กํากับการดําเนินงานโครงการฯ ให้เป็นไปตามขั้นตอนที่กําหนด
ในแต่ละไตรมาส กลุ่มตัวอย่างพึงพอใจน้อยที่สุด
นอกจากนั้ น ยั ง พบว่ า ในการทํ า งานระดั บพื้ น ที่บู ร ณาการกระบวนการและขั้ น ตอน
การบริหารงานการจัดการทรัพยากรภายในจังหวัดที่ตอบสนองต่อแผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ และแผนบูรณาการสร้ างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สู งอายุ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 มีประเด็นสําคัญดังนี้
1. การดําเนินงานของศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ นั้น ได้มีความพยายาม
ในการบู รณาการกระบวนการขั้นตอนการดําเนินงานทั้งกับหน่ วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยเฉพาะการดําเนินงานร่วมกับองค์กรปกครอง
ส่ ว นท้ อ งถิ่ น ในพื้ น ที่ และในบางโครงการมี ก ารแบ่ ง พื้ น ที่ รั บ ผิ ด ชอบการดํ า เนิ น งานร่ ว มกั น ระหว่ า ง
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ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ และสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
เพื่อไม่ให้เกิดการซ้ําซ้อนในการทํางานในพื้นที่
2. การกํากับ ติดตาม และปรับปรุงการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการและแผนการ
ใช้จ่ายงบประมาณ และแผนบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 พบว่ า มี ก ารกํ า กั บ ติ ด ตามการดํา เนิ น งานในลัก ษณะการรายงาน เช่ น การรายงานผล
การดํ า เนิ น งานศู น ย์ พั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต และส่ ง เสริ ม อาชี พ ผู้ สู ง อายุ แ ละโรงเรี ย นผู้ สู ง อายุ ข ององค์ ก ร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ให้ ศู น ย์ พั ฒ นาการจั ด สวั ส ดิ ก ารสั ง คมผู้ สู ง อายุ ท ราบ และทางศู น ย์ พั ฒ นา
การจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ ยังมีการรายงานผลการดําเนินงานรายไตรมาสให้กรมกิจการผู้สูงอายุ
ทราบอย่างต่อเนื่องในทุกไตรมาส นอกจากนั้น ยังมีการกํากับติดตามจากสายบังคับบัญชาการปฏิบัติราชการ
และจากฝ่ายบริหารงานทั่วไปที่รับผิดชอบการเบิกจ่ายงบประมาณด้วย สําหรับคณะทันตแพทยศาสตร์
มีการรายงานผลการดําเนินงานให้กรมอนามัยทราบในรายงานความก้าวหน้าการดําเนินโครงการ และยังมี
การรายงานผลการดําเนินงานให้คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการประจําคณะทราบด้วย
3. การดํ า เนิ น งานตามแผนปฏิ บั ติ ร าชการและแผนการใช้ จ่ า ยงบประมาณ และ
แผนบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ยังพบ
ปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน นอกจากการจัดสรรงบประมาณไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัญหา
ในพื้ น ที่ แ ล้ ว ยั ง มี ปั ญ หาเรื่ อ งความชั ด เจนของกรมกิ จ การผู้ สู ง อายุ เกี่ ย วกั บ ขั้ น ตอนและรู ป แบบ
การดํา เนินงาน ทํ า ให้ ก ารดํ าเนิ น งานไม่เป็ น ไปในทิ ศ ทางเดี ย วกัน และอาจจะกระทบต่ อ วัตถุ ป ระสงค์
ที่แท้จริงได้
การประเมิ น ผลการดํา เนิน งานของกรมกิจ การผู้ สูง อายุ ต ามแผนฯ ปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2561 ด้านผลผลิต (Product Evaluation: P)
ภาพรวมและรายด้าน พบว่า กลุ่มตัวอย่างพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ในประเด็น ผลผลิต
ด้านความพึงพอใจมากที่สุด รองลงมาคือ สร้างความตระหนักของสังคมต่อการดูแลผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น และ
ส่งเสริมการเข้าถึงระบบสวัสดิการสังคมและการคุ้มครองทางสังคมกับผู้สูงอายุ ส่งเสริมการมีคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ ครอบครัว ชุมชน ขณะที่ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเกินความคาดหมาย แต่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
น้อยที่สุด
ผลการดํ าเนิ นงานตามแผนปฏิ บั ติ ราชการและแผนการใช้ จ่ ายงบประมาณ และแผน
บู รณาการสร้ า งความเสมอภาคเพื่ อ รองรั บ สั ง คมผู้ สู ง อายุ ประจํ า ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2561 พบว่ า
มีผลลัพธ์และผลผลิต ผลกระทบที่สําคัญในประเด็น ดังต่อไปนี้
ด้านผลผลิต (Product Evaluation: P)
ภาพรวมและรายด้าน พบว่า กลุ่มตัวอย่างพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ในประเด็น ผลผลิต
ด้านความพึงพอใจมากที่สุด รองลงมาคือ สร้างความตระหนักของสังคมต่อการดูแลผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น และ
ส่งเสริมการเข้าถึงระบบสวัสดิการสังคมและการคุ้มครองทางสังคมกับผู้สูงอายุ ส่งเสริมมีคุณภาพชีวิตของ
ผู้สูงอายุ ครอบครัว และชุมชน ขณะที่ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเกินความคาดหมาย แต่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
น้อยที่สุด ผลผลิตที่เกิดขึ้นมีดังนี้
1. มี ผู้ สู ง อายุ ได้ รั บ การคุ้ ม ครองพิ ทั ก ษ์ สิ ท ธิ พื้ น ฐาน จํ า นวน 16,548 คน (ร้ อ ยละ
110.32) โดยดํ า เนิ น การจ่ า ยเงิ น อุ ด หนุ น โครงการบริ ก ารสงเคราะห์ ผู้ สู ง อายุ ใ นภาวะยากลํ า บาก
ผ่านระบบ KTB Corporate Online
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2. ผู้สูงอายุ คนทุกวัยได้รับประโยชน์จากการถ่ายทอดภูมิปัญญา และผู้สูงอายุเข้าร่วม
กิจกรรม 7,832 คน โดยผู้สูงอายุได้ถ่ายทอดความรู้ ภูมิปัญญา ประสบการณ์ และทําประโยชน์ให้แก่
สังคม โดยมีกิจกรรมที่กรมกิจการผู้สูงอายุลงพื้นที่จัดกิจกรรมผู้สูงอายุถ่ายทอดภูมิปัญญา 7 วิชาชีพ
3. เครือข่ายที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ 131 เครือข่าย และได้มีการจัดทําคู่มือส่งเสริม
การดํ า เนิ น งานชมรมเครื อ ข่ า ยคุ ณ ภาพ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม การพัฒ นาตนเองและการมี ส่ว นร่ วมในกิจ กรรม
ทางสังคมของผู้สูงอายุ
4. เกิดพื้นที่ขยายผลการดําเนินโครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพ
ผู้สูงอายุ 406 แห่ง โดยเป็นการดํ าเนิ นการจัดตั้งศูนย์ พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ
เพื่อเป็นสถานที่สําหรับจัดกิจกรรมและบริการสําหรับผู้สูงอายุ เช่น การจัดกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุ
เป็นศูนย์กลางในการส่งเสริมอาชีพและถ่ายทอดภูมิปัญญาของผู้สูงอายุ และเป็นศูนย์ส่งเสริมและสนับสนุน
อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน
5. หน่ ว ยงานต่ า ง ๆ จั ด อบรมที่ มี ก ารเตรี ย มความพร้ อ มฯ ให้ แ ก่ ป ระชาชนและ
ผู้ที่เกี่ยวข้อง 158 องค์กร โดยได้จัด มหกรรม Thailand Social Expo 2018 เป็นงานแสดงผลงาน
ด้านสังคมของรัฐบาลและงานมหกรรมด้านสังคมครั้งแรกของประเทศไทย ที่กระทรวง พม. ร่วมกับภาคี
เครือข่าย ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และทุกภาคส่วนที่ทํางานด้านสังคม
6. เกิดอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้านได้รับการพัฒนาทักษะและสามารถดูแลผู้สูงอายุ
14,490 คน โดยจัดอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุเบื้องต้น ตามมาตรฐานการดูแลผู้สูงอายุ 18 ชั่วโมง
เพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน
7. มี พั ฒ นาระบบการดู แ ลและคุ้ ม ครองผู้ สู ง อายุ ศู น ย์ พั ฒ นาการจั ด สวั ส ดิ ก ารสั ง คม
ผู้สูงอายุ 12 แห่ง ส่งเสริมและสนับสนุนให้ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ ได้ดําเนินการ
ขับเคลื่อนงานระบบดูแลระยะยาวสําหรับผู้สูงอายุในชุมชน โดยมี 5 ภารกิจ ได้แก่ 1) การดูแลผู้สูงอายุที่
ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ และไม่มีคนดูแล 2) การรับฝากดูแลกลางวัน โดยบุตรหลานนําผู้สูงอายุมาฝาก
ให้ดูแล เนื่องจากต้องออกไปทํางานนอกบ้าน 3) การรับฝากดูแลชั่วคราว โดยบุตรหลานนํามาฝากให้ดูแล
ในกรณีที่ต้องไปทํากิจธุระต่างถิ่นเป็นระยะเวลาหลายวัน 4) การจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่ผู้สูงอายุ
ที่มาร่วมทํากิจกรรมที่ศูนย์ย่อยในชุมชน 5) การไปให้การดูแล คุ้มครอง ช่วยเหลือในเรื่องต่าง ๆ ตามที่
ผู้สูงอายุติดต่อขอความช่วยเหลือมา
8. บ้านผู้สูงอายุที่ได้รับการปรับปรุงให้มีความเหมาะสมและปลอดภัย 2,634 แห่ง
บ้านผู้สูงอายุที่ได้รับการปรับปรุงให้มีความเหมาะสมและปลอดภัยต่อการดํารงชีวิตของผู้สูงอายุ
9. ชุ ม ชนมี ก ารส่ ง เสริ ม การปรั บ สภาพแวดล้ อ มและสิ่ ง อํ า นวยความสะดวกในบ้ า น
ที่สาธารณะ หรือสถานที่ที่ผู้สูงอายุทํากิจกรรมร่วมกัน จํานวน 30 แห่ง ส่งเสริมการปรับสภาพแวดล้อม
และสิ่ ง อํ า นวยความสะดวกภายในบ้ า น ที่ ส าธารณะ หรื อ สถานที่ ที่ ผู้ สู ง อายุ ทํ า กิ จ กรรมร่ ว มกั น ให้ มี
ความเหมาะสมปลอดภัยต่อการดํารงชีวิต
10. มีผู้รับบริการของศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรม ด้านผู้สูงอายุ จํานวน 1,310 คน
โดยศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ มีการจัดบริการสําหรับผู้สูงอายุ 6 ด้าน ได้แก่ 1.) ศูนย์ข้อมูล
และสารสนเทศงานสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ (Data Center) 2.) ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนา (Training
Center) 3.) ศูนย์การเรียนรู้ (Learning Center) 4.) ศูนย์การจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุแบบสถาบัน
(Social welfare services for older persons under institutional care center) 5.) ศูนย์การจัด
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สวัสดิการสังคมผู้สูงอายุในชุมชน (Social welfare services for older persons within communities
center) และ 6.) ศูนย์บริการให้คําแนะนําปรึกษาและส่งต่อ (Counseling Center)
11. เกิดทําเนียบองค์กรเครือข่ายภาคเอกชน ร่วมดําเนินกิจกรรมส่งเสริมการมีรายได้
และมี ง านทํ า ของผู้ สู ง อายุ ตามนโยบายประชารั ฐ เพื่ อ สั ง คม (E6) จํ า นวน 150 องค์ ก ร ดํ า เนิ น การ
ขอความร่วมมือภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคธุรกิจ และภาคประชาสังคม ทําแบบสํารวจการทํางานของผู้สูงอายุ
ในวิสาหกิจชุมชนดีเด่นทั่วประเทศ และขอสนับสนุนรายชื่อสถานประกอบการและบริษัทธุรกิจเอกชน
ที่จดทะเบียนภายใต้กํากับดูแล และนํามาวิเคราะห์จัดทําแผนกําหนดเป้าหมาย และทิศทางการส่งเสริม
การมีรายได้และมีงานทําของผู้สงู อายุ
12. ประชากรผู้สูงอายุที่ได้รับการบริการจัดสวัสดิการ จํานวน 39,608 คน มีการดูแล
ผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาภายในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ ในรูปแบบสังคมสงเคราะห์
การดูแลด้านปัจจัย 4 การจัดกิจกรรมส่งเสริมทั้งด้านร่างกาย และจิตใจ เป็นต้น การให้บริการสําหรับ
ผู้สูงอายุทั่วไป โดยการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในพื้นที่และชุมชน อาทิ กิจกรรมการศึกษาดูงาน และเข้าไปใช้
บริการในศูนย์ฯ กิจกรรมประชาสัมพันธ์ อบรมให้ความรู้ เรื่องสิทธิผู้สูงอายุแก่กลุ่มเป้าหมาย กิจกรรม
ออกหน่วยเคลื่อนที่โครงการ Happy Home และกิจกรรมต่าง ๆ ที่ศูนย์ฯ ร่วมบูรณาการกับหน่วยงาน
ในพื้นที่
13. มีบุคลากรที่ได้รับการอบรมถ่ายทอดความรู้ ด้านกฎหมายเพื่อการปฏิบัติราชการ
90 คน มีการดําเนินงานโครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายเพื่อการปฏิบัติราชการ เพื่อเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับเจตนารมณ์ของกฎหมายแก่ผู้ปฏิบัติงานด้านกฎหมาย ตลอดจนการผลักดัน
กฎหมายให้มีการนําไปปฏิบัติได้ถูกต้อง และมีบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ทักษะ และสมรรถนะ
ในการปฏิบัติงาน จํานวน 487 คน
14. มี ข่าวประชาสั ม พันธ์ ที่ เ ผยแพร่ผ่ านเครื อข่ ายสื่อ มวลชลทุ ก สาขา รวมทั้งองค์ก ร
เครือข่ายทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ให้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ การจัดสวัสดิการต่าง ๆ
และคุ้ ม ครองพิ ทั ก ษ์ สิ ท ธิ แ ก่ ผู้ สู ง อายุ จํ า นวน 187 เรื่ อ ง เผยแพร่ ป ระชาสั ม พั น ธ์ ข้ อ มู ล ข่ า วสารที่
เป็น ประโยชน์ต่ อ การส่ งเสริม การพั ฒ นาศั กยภาพ การจั ดสวั ส ดิก ารต่าง ๆ และคุ้ม ครองพิ ทั กษ์ สิท ธิ
แก่ผู้สูงอายุ ผ่านช่องทางสื่อประเภทต่าง ๆ เช่น โทรทัศน์ วิทยุ อินเทอร์เน็ต สื่อสิ่งพิมพ์ ไลน์ เป็นต้น
ร่วมทั้งเกิดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ และเพิ่มช่องทางการให้บริการและสมาชิกสัมพันธ์ อาทิเช่น การพัฒนา
Mobile Application
15. สนับสนุนเงินทุนกู้ยืมเพื่อการประกอบอาชีพ 9,667 ราย
16. สนับสนุนกลุ่ม/ชมรมจัดกิจกรรมโครงการเพื่อผู้สูงอายุ 327 โครงการ/กลุ่ม กองบริหาร
กองทุนผู้สูงอายุได้ให้บริการและสนับสนุนผู้สูงอายุให้มีศักยภาพ ความมั่นคง และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
17. มีก ารเสริ ม สร้ า งและพั ฒ นาศั ก ยภาพเครื อ ข่า ยคุณ ภาพ 4 ภาค ให้กั บ เครื อข่ า ย
จํานวน 158 องค์กร เพื่อสร้างความเข้าใจ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกระบวนการสมัชชาผู้สูงอายุ
แห่งชาติ พัฒนาศักยภาพชมรมผู้สูงอายุให้เข้มแข็ง รวมทั้ง ส่งเสริมการมีรายได้และมีงานทําของผู้สูงอายุ
18. มีการขับเคลื่อนต้นแบบงานบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โดยผู้สูงอายุ
ขึ้นทะเบียนคลังปัญญา และทําประโยชน์เพื่อสังคมทั่วประเทศ (ผส.) แล้ว จํานวน 28,430 คน
19. มี ก ารขยายพื้ น ที่ ดํ า เนิ น งานศู น ย์ พั ฒ นาคุณ ภาพชี วิต และส่ ง เสริ ม อาชีพ ผู้ สู ง อายุ
(ศพอส.) 400 แห่ง โดยจัดสรรเงินให้สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.)
จัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) แห่งละไม่เกิน 1 ล้านบาท
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20. เกิดการพัฒนาระบบงานเพื่อบูรณาการฐานข้อมูลผู้สูงอายุ (ระยะที่ 2) โดยกาจัดเก็บ
ข้อมูลความต้องการของระบบ และออกแบบระบบฐานข้อมูลผู้สูงอายุ เพื่อให้ได้ระบบฐานข้อมูลที่ครอบคลุม
งานตามภารกิ จ ในทุ ก ๆ ด้ า น และปรั บ ปรุ ง พั ฒ นาฐานข้ อ มู ล ที่ มี อ ยู่ เ ดิ ม ให้ ส มบู ร ณ์ ยิ่ ง ขึ้ น ในปั จ จุ บั น
กรมกิจการผู้สูงอายุมีฐานข้อมูล 4 ด้านดังนี้ 1) ฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่มีความยากลําบาก 2) ฐานข้อมูล
การจัดการงานศพผู้สูงอายุ 3) ฐานข้อมูลปรับสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมและปลอดภัย (ซ่อมบ้าน) และ
4) ฐานข้อมูลกลางสําหรับการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานภายในและภายนอกกรมกิจการผู้สูงอายุ
21. มีจํานวนสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ จํานวน 568,932 คน (หักสิ้นสุดสมาชิกภาพ)
โดยได้ดําเนินโครงการกิจกรรมในการผลักดันและสร้างสมาชิกการออมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ในพื้นที่
55 จังหวัด ผ่านโครงการผู้ว่าชวนออมฯ ผลการดําเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 81.27 และเกิดความร่วมมือ
กับ 10 หน่วยงานภาครัฐ โครงการความร่วมมือกับธนาคารหน่วยรับสมัครสมาชิก รวมทั้ง การส่งเสริม
การออมอย่ า งยั่ ง ยื น กั บ เครื อ ข่ า ยองค์ ก รการเงิ น ชุ ม ชน โครงการการตลาดเชิ ง รุ ก (กลุ่ ม อาชี พ อิ ส ระ)
การส่งเสริมการออมกับเด็กและเยาวชน รวมทั้ง กิจกรรมส่งเสริมการออมร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร
22. เกิดการพัฒนาแกนโลหะใส่ในโพรงกระดูกเพื่อดามกระดูกต้นขาส่วนต้นแบบสั้น
(วท.) ได้ 1 ต้นแบบเรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างการทดสอบ โดยขยายระยะเวลาการส่งมอบงานงวดที่ 4
ในเดือนเมษายน 2562 เนื่องจากอยู่ระหว่างการทดสอบด้านกายภาพ และหลังจากทดสอบ เสร็จสิ้น
จําเป็นต้องปรับแบบอีกครั้งเพื่อให้ต้นแบบมีความแข็งแรงปลอดภัย เป็นไปตามมาตรฐาน ASTMF 1264
และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง และการพัฒนาข้อสะโพกเทียมแบบฝังในสําหรับผู้สูงอายุ (วท.) ได้ร่างต้นแบบ
1 ต้นแบบเรียบร้อยแล้ว โดยอยู่ระหว่างการผลิตแม่พิมพ์ การทดสอบทางกายภาพ และการออกแบบ
ชุดเครื่องมือสําหรับผ่าตัด กําหนดส่งในเดือนมกราคม 2562 เนื่องจากการผลิตต้นแบบ ได้มีการขยาย
ระยะเวลาในการผลิตแม่พิมพ์ก่อน ซึ่งใช้ระยะเวลาประมาณ 14 เดือน จึงจะสามารถผลิตต้นแบบได้
แต่ได้มีการดําเนินการทดสอบด้านชีวภาพควบคู่กันไปได้
23. เกิ ด การพั ฒ นาเลนส์ แ ก้ ว ตาเที ย มแบบพั บ ได้ (วท.) ได้ ร่ า งต้ น แบบ 1 ต้ น แบบ
เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการทดสอบชีวภาพ กําหนดส่งในเดือนธันวาคม 2562 เนื่องจากการออกแบบ
และพัฒนาเลนส์แก้วตามีการปรับรายละเอียดส่วนขาของเลนส์ฯ ทําให้การออกแบบและทดสอบเพื่อยืนยัน
ล่าช้า ส่งผลให้การผลิตต้นแบบใช้ระยะเวลานาน
24. สร้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการดูแลผู้สูงอายุ (มจธ.) ดําเนินการออกแบบ
ระบบเก็บข้อมูลเพื่อนํามาวิเคราะห์ความต้องการในการใช้งานในระบบ Cloud เรียบร้อยแล้ว และได้มี
การพัฒนา ทดสอบระบบอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับ วิเคราะห์ผลการใช้งานของระบบในเชิงประสิทธิภาพ
25. เกิ ดการพั ฒ นาเทคโนโลยี นวั ต กรรมบริ ก าร เพื่ อ การแก้ ปั ญ หาสุ ข ภาพช่อ งปาก
(กรมอนามัย : สธ.) ประเด็นสําคัญ การสูญเสียฟัน และมะเร็งช่องปาก เป็นต้น และการพัฒนานวัตกรรม
และเทคโนโลยีก ารดูแ ลสุ ขภาพช่องปากผู้ สูง อายุ (บูรณาการทันตสุขภาพสํ าหรั บผู้สู งอายุ ประเทศไทย
11 หน่วยงาน : กรมอนามัย กรมการแพทย์ สํานักปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สป.สธ.) และมหาวิทยาลัย
8 แห่ง ได้ แก่ มหาวิ ทยาลั ยนเรศวร (มน.) มหาวิ ทยาลั ยธรรมศาสตร์ (มธ.) มหาวิท ยาลัยขอนแก่น (มข.)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.) จุฬามหาวิทยาลัย (จุฬาฯ) มหาวิทยาลัย ศรีนคริทรวิโรฒ (มศว.)
มหาวิทยาลัยมหิดล (มม.) และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) โดยการพัฒนาระบบการเรียนการสอนแบบ
E- learning และพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านทันตกรรมด้วยทุนฝึกอบรมระยะสั้น
26. เกิดการพัฒนาระบบการดูแลด้านสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care)
ในชุมชน (กรมอนามัย) โดยผู้สูงอายุเข้าถึงระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว โดยได้รับการคัดกรอง ADL
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มีผลคะแนนน้อยกว่า 11 เข้าร่วมโครงการ LTC จํานวน 188,917 คน พัฒนาศักยภาพผู้จัดการดูแล
ผู้สูงอายุ (Care Manager) ซึ่งผ่านการอบรมแล้วจํานวน 5,599 คน และพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร
ผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Care giver) ซึ่งผ่านการอบรมแล้ว จํานวน 27,234 คน และเกิดการพัฒนาระบบ
การดูแลระยะยาวสําหรับผู้สูงอายุ โดยศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ 12 แห่ง ขับเคลื่อนงาน
ระบบดูแลระยะยาวสําหรับผู้สูงอายุในชุมชน อาทิ การดูแลผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ และไม่ มี
คนดูแล การรับฝากดูแลกลางวัน โดยบุตรหลานนําผู้สูงอายุมาฝากให้ดูแล เนื่องจากต้องออกไปทํางาน
นอกบ้าน และการรับฝากดูแลชั่วคราว โดยบุตรหลานนํามาฝากให้ดูแล เป็นต้น รวมทั้ง ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณเป็นไปตามเป้าหมาย
27. เกิดการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยผู้สูงอายุ (สป.สธ.) โดยหน่วย
บริการเขตสุขภาพ 12 เขตจัดกิจกรรมและบริการสุขภาพที่เหมาะสมเพื่อลดปัญหาสุขภาพวัยผู้สูงอายุ
อย่างครอบคลุม มีคุณภาพ เป็นธรรม โดยประชาชน ท้องถิ่น และเอกชนมีส่วนร่วม
28. เกิดแนวทางการขับเคลื่อนตําบลจัดการสุขภาพแบบบูรณาการ (7,255 ตําบล)
(สบส.) จัดทําแนวทางการขับเคลื่อนตําบลจัดการสุขภาพแบบบูรณาการ พร้อมถ่ายทอดนโยบายตําบล
จัดการสุขภาพแบบบูรณาการแก่ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพภาคประชาชนทุกจังหวัด 76 จังหวัด อบรมพัฒนา
ศั ก ยภาพวิ ท ยากร พี่ เ ลี้ ย ง ขั บ เคลื่ อ นตํ า บลจั ด การสุ ข ภาพ 4 ภาค และอบรมพั ฒ นาศั ก ยภาพ อสม.
นักจัดการสุขภาพชุมชน รวมจํานวน 27,597 คน
ด้านผลลัพธ์ (Outcome)
1. ผลลัพธ์การดําเนินที่ผ่านมาในปีงบประมาณ 2561 ของกรมกิจการผู้สูงอายุ
บรรลุตามวัตถุประสงค์ และตัวชี้วัด ผลลัพธ์สําคัญคือ ทั้ง 2 แผนฯ ทําให้เกิดการพัฒนาความร่วมมือ
การทํางานจากหลายภาคส่วนในการทํางานด้านผู้สูงอายุ เกิดภาคียุทธศาสตร์การทํางานด้านผู้สูงอายุใน
ระดับจังหวัด ระดับท้องถิ่น ระดับท้องที่ ระดับชุมชน และระดับผู้สูงอายุแบบเพื่อนช่วยเพื่อน
2. แผนบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 ช่วยให้มีการบริหารจัดการแผนงานร่วมกันในการเตรียมความพร้อมรองรับสังคมผู้สูงอายุ
การใช้กลไกร่วมกันทํางานในระดับพื้นที่ ลดค่าใช้จ่ายงบประมาณที่ซ้ําซ้อนในการทํางานด้านผู้สูงอายุ
ในระดับพื้นที่ลง
3. พื้นที่ระดับจังหวัดและท้องถิ่นมีการเพิ่มโครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ด้านผู้สูงอายุ
เพื่อตอบสนองกับความต้องการของผู้สูงอายุในพื้นที่สนใจสอดแทรกไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 3 ปี และ
แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพิ่มขึ้น เช่น โครงการการจ้างงานผู้สูงอายุขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐด้านการสร้างความมั่นคงทางอาชีพและรายได้
กับผู้สูงอายุท้องถิ่น
4. กรมกิจการผู้สูงอายุมีการจัดทําโกลด์แอปพลิเคชั่น (Gold by DOP) ที่เป็นการลงนาม
ร่วมกันระหว่างกรมการแพทย์กับกระทรวงดิจิตัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อเพิ่มช่องทางการเข้าถึงบริการ
สวัสดิการสังคมของรัฐ ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยและเหมาะสม
สําหรับผู้สูงอายุ
ด้านผลกระทบที่เกิดขึ้น (Impact)
1. เกิดการเตรียมบุคลากรทันตแพทย์ในการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุที่จะรองรับ
สังคมผู้สูงอายุในระยะยาว เกิดการพัฒนาความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการดูแลสุขภาพ
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องค์รวม มีการลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับ คณะต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งทําให้
ผู้สูงอายุในพื้นที่รับการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมและครบวงจร ในขณะเดียวกันยังเป็นการพัฒนานักศึกษา
ได้เรียนรู้ และเป็นพื้นที่ฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษา คณาจารย์ในการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนด้วย
การประเมินผลการบรรลุผลสําเร็จในภาพรวมของกรมกิจการผู้สูงอายุตามแผนฯ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จําแนกตามแผนงาน
การประเมินผลการบรรลุผลสําเร็จในภาพรวมของกรมกิจการผู้สูงอายุตามแผนฯ ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 จําแนกตามแผนงานพบว่า กลุ่มตัวอย่างประเมินผลการบรรลุผลของแผนทุกแผนอยู่ในระดับมาก
โดย แผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ กับหน่วยงานภายนอกตามเป้าหมาย
ผู้ สู ง อายุ มี สุ ข ภาวะที่ ดี กั บ ตั ว ชี้ วั ด นวั ต กรรมและเทคโนโลยี เ พื่ อ การดู แ ลผู้ สู ง อายุ และแผนบู ร ณาการ
สร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุกับหน่วยงานภายนอก ตามเป้าหมายผู้สูงอายุมีสุขภาวะที่ดี
กับตัวชี้วัดผู้สูงอายุที่เข้าถึงเทคโนโลยีนวัตกรรม/ ระบบการดูแลด้านสุขภาพและตัวชี้วัดผู้สูงอายุที่เข้าถึง
ระบบการคุ้มครองทางสังคม มีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ 7.50 รองลงมา แผนงานยุทธศาสตร์การเสริมสร้าง
สวัสดิการสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิต และ แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย มีค่าเฉลี่ย
เท่ากันคือ 7.48 แผนงานพื้นฐานในกิจกรรมการขับเคลื่อนด้านผู้สูงอายุสู่ประชาคมอาเซียน มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 7.47 และแผนงานพื้นฐาน ที่ดําเนินการโดยส่วนกลางของกรมกิจการผู้สูงอายุฯ มีค่าเฉลี่ย
น้อยที่สุด เท่ากับ 7.33
บริบททางสังคมที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และ
แผนบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีความ
สอดคล้องกับผลการศึกษาเชิงปริมาณ พบว่า แผนบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ
บรรลุ เ ป้ า หมายมากกว่ า แผนปฏิ บั ติ ร าชการและแผนการใช้ จ่ า ยงบประมาณ ประจํ า ปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2561 แผนงานฯ ทั้งสองแผนฯ มีความสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ ทําให้ผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะ
ยากลําบากได้รับการดูแลช่วยเหลือ โดยเฉพาะการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับ
ผู้ สู ง อายุ ใ ห้ มี ค วามเหมาะสมและปลอดภั ย (ในกลุ่ ม ผู้ สู ง อายุ ติ ด บ้ า นเตี ย งและกลุ่ ม ผู้ สู ง อายุ ติ ด บ้ า น)
โดยเฉพาะการบรรลุเป้าหมายที่ 1 ผู้สูงอายุมีสุขภาวะที่ดีเป็นเป้าหมายสําคัญมากที่สุด เป้าหมายที่ 2
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการดํารงชีวิตของคนทุกกลุ่มเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ เป้าหมายที่ 3 ผู้สูงอายุ
มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม และประเด็นเพิ่มเติม ได้แก่ 1.) การลดความเหลื่อมล้ํา สร้างความมั่นคง
ผู้สูงอายุ และ 2.) การลดความซ้ําซ้อนของการดําเนินงานด้านผู้สูงอายุเป็นเป้าหมายที่กลุ่มตัวอย่าง ยังให้
ความสําคัญตอบในสัดส่วนน้อยที่สุด
5.6 การอภิปรายผลการศึกษา
5.6.1 การบรรลุเป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีมากกว่าแผนบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคม
ผู้สูงอายุ
ภาพรวมผลการดํ า เนิ น งานโครงการประเมิ น และติ ด ตามผลการดํ า เนิ น งาน
ของกรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) ตามแผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และแผนบูรณาการ
สร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ พ.ศ. 2561 พบว่า มีตัวชี้วัดทั้งหมด 44 ตัวชี้วัดแนวทาง
ผ่าน 34 ตัวชี้วัดแนวทาง (ร้อยละ 77.27) เมื่อแยกตามแผน พบว่า ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี พ.ศ. 2561 ใน 4 แผนงาน มีทั้งหมด 37 ตัวชี้วัดแนวทาง
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ผ่านเกณฑ์การประเมิน (เกินเป้าหมาย/ ตรงเป้าหมาย) 29 ตัวชี้วัดแนวทาง (ร้อยละ 78.00) ขณะที่
แผนบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ มี 3 เป้าหมาย 7 ตัวชี้วัดแนวทาง ผ่าน 4 ตัวชี้วัด
แนวทาง (ร้อยละ 72.4) เมื่อจําแนกตามแผนงาน พบว่า กลุ่มตัวอย่างประเมินผลการบรรลุผลของแผน
ทุกแผนอยู่ในระดับมาก โดยแผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ กับหน่วยงาน
ภายนอกตามเป้าหมายผู้สูงอายุมีสุขภาวะที่ดีกับตัวชี้วัดนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการดูแลผู้สูงอายุ และ
แผนบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุกับหน่วยงานภายนอก ตามเป้าหมายผู้สูงอายุ
มีสุขภาวะที่ดีกับตัวชี้วัดผู้สูงอายุที่เข้าถึงเทคโนโลยีนวัตกรรม/ ระบบการดูแลด้านสุขภาพและตัวชี้วัด
ผู้สูงอายุที่เข้าถึงระบบการคุ้มครองทางสังคม มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน คือ 7.50 รองลงมา แผนงานยุทธศาสตร์
การเสริม สร้ างสวัส ดิ การสังคมและยกระดั บคุณภาพชีวิ ต และแผนงานบูร ณาการพัฒ นาศักยภาพคน
ตามช่วงวัย มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน คือ 7.48 แผนงานพื้นฐานในกิจกรรมการขับเคลื่อนด้านผู้สูงอายุสู่ประชาคม
อาเซียน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 7.47 และแผนงานพื้นฐานที่ดําเนินการโดยส่วนกลางของกรมกิจการผู้สูงอายุฯ
มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด เท่ากับ 7.33 ผลการประเมินดังกล่าว พบว่า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีการเชื่อมโยง
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และแผนบูรณาการสร้างความเสมอภาค
เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ในยุทธศาสตร์
ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ในยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
และยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในสังคม เป้าหมายแผนฯ 12 ได้แก่
ตัวชี้วัดเป้าหมายที่ 1.1 การออมส่วนบุคคลต่อรายได้พึงจับจ่ายใช้สอยเพิ่มขึ้น และตัวชี้วัดเป้าหมายที่ 2.1
รายจ่ายสุขภาพทั้งหมดไม่เกินร้อยละ 5 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ผลการประเมินพบว่า แผน
บูรณาการฯ บรรลุเป้าหมายใน 3 ข้อ ได้แก่ 1.) ผู้สูงอายุมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม 2.) ผู้สูงอายุ
มีสุขภาวะที่ดี และ 3.) สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการดํารงชีวิตของคนทุกกลุ่มเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ
5.6.2 การบรรลุเป้าหมายการดําเนินงานแผนกลยุทธ์กรมกิจการผู้สูงอายุ
ในปี ง บประมาณ พ.ศ. 2561 พบว่ า กรมกิ จ การผู้ สู ง อายุ ไ ด้ รั บ ความสนใจ
จากหน่วยงานภายนอกมากขึ้น เนื่องจากเป็นโจทย์สําคัญของรัฐบาล และเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับ
วิสัยทัศน์กรมกิจการผู้สูงอายุ 20 ปี “ผู้สูงอายุมีหลักประกันในการดํารงชีวิตที่มั่นคงในทุกมิติและเป็นพลัง
ในการขับเคลื่อนสังคมไทย” ส่งผลให้การขับเคลื่อนงานของกรมกิจการผู้สูงอายุมีภาคียุทธศาสตร์เพิ่มขึ้น
เช่ น สํ า นั ก งานกองทุ น สนั บ สนุ น การสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพ (สสส.) ภาคธุ ร กิ จ เอกชน กระทรวงการคลั ง
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงคมนาคม ฯลฯ ได้เข้ามาร่วมขับเคลื่อน
งานเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุในระยะยาว ข้อสังเกตของผู้ประเมิน พบว่า กรมกิจการผู้สูงอายุเป็นกรมใหม่
ที่เพิ่งเริ่มจัดตั้งมีโครงสร้างอัตรากําลังของบุคลากรจํานวนน้อยมาก คือ ประมาณ 100 กว่าคน จึงจําเป็น
ต้องพัฒนาระบบ กลไกการทํางานร่วมกับภาคียุทธศาสตร์หลายภาคส่วนเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมรับผิดชอบ
ทางสังคมร่วมกัน และเป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 (แก้ไข พ.ศ. 2553)
ที่มุ่งเน้น “ส่งเสริม สนับสนุน คุ้มครอง” โดยให้หน่วยงานต่าง ๆ เข้ามามีบทบาทร่วมกันในการทํางาน
ด้านผู้สูงอายุ และแผนกลยุทธ์กรมกิจการผู้สูงอายุ พ.ศ. 2560-2564 ที่กําหนดพันธกิจไว้ใน ข้อ 4.
ส่งเสริม สนับสนุนภาคีเครือข่ายงานด้านผู้สูงอายุ เพื่อร่วมขับเคลื่อนและพัฒนางานด้านผู้สูงอายุ ดังนั้น
การประเมินครั้งนี้พบว่า กรมกิจการผู้สูงอายุอาจจะต้องทบทวนโครงการฯ ที่ตอบโจทย์และเป็นเรื่อง
เร่ ง ด่ ว นสํ า คั ญ คื อ ประเด็ น ด้ า นที่ อ ยู่ อ าศั ย ของผู้ สู ง อายุ โครงการซ่ อ มแซมที่ อ ยู่ อ าศั ย สํ า หรั บ ผู้ สู ง อายุ
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ยังไม่เพียงพอกับผู้สูงอายุยากลําบาก การผลักดันโครงการที่อยู่อาศัยสําหรับผู้มีรายได้น้อยถือเป็นการสร้าง
ความมั่นคงสําหรับผู้สูงอายุ
5.6.3 การกํ า หนดตั ว ชี้ วั ด ไม่ ชั ด เจนในแผนปฏิ บั ติ ร าชการและแผนการใช้ จ่ า ย
งบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ผลการประเมิ น พบว่ า ตั ว ชี้ วั ด ของทั้ ง 2 แผนฯ ไม่ เ ป็ น ในทิ ศ ทางเดี ย วกั น
แผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กําหนดพื้นที่
เป้าหมายในการดําเนินงาน คือ จํานวนศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ 12 แห่ง เป็นตัวชี้วัด
จึงทําให้ไม่สามารถวัดผลผลิตของผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการฯ หรือกิจกรรมได้ชัดเจน ขณะที่แผน
บูร ณาการสร้ า งความเสมอภาคเพื่ อ รองรั บ สั งคมผู้ สู ง อายุ มี ก ารกํ า หนดตั ว ชี้ วั ดชั ด เจน แต่ มี ก ารตั้ ง ค่ า
เป้าหมายแตกต่างกัน เช่น ตัวชี้วัดที่ 1 นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการดูแลผู้สูงอายุ จํานวน 6 เรื่อง
ตัวชี้วัดที่ 2 ผู้สูงอายุที่เข้าถึงเทคโนโลยีนวัตกรรม/ ระบบการดูแลด้านสุขภาพ จํานวน 200,000 คน
และตัวชี้วัดที่ 3 ผู้สูงอายุที่เข้าถึงระบบการคุ้มครองทางสังคม จํานวน 73,000 คน ตัวชี้วัดที่ 2 และ 3
เป็นการตั้งค่าประมาณการของผู้รับบริการ ผลการประเมินจึงพบว่า ผลผลิตที่ได้ต่ํากว่าที่เป็นจริงหน่วยงาน
ไม่มีฐานข้อมูลพื้นฐานการทํางานด้านผู้สูงอายุที่เป็นระบบที่จะนํามาใช้ในการกําหนดแผนงานโครงการ
เช่น โครงการการบูรณาการการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแล สุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ ภายใต้
แผนงานทันตสุขภาพสําหรับผู้สูงอายุประเทศไทย พ.ศ. 2558-2565 เป็นโครงการที่กระทรวงสาธารณสุข
บูรณาการเข้ามา แต่กิจกรรมเป็นการส่งทันตแพทย์ไปศึกษาต่อเพื่อเตรียมการสร้างบุคลากรทันตสาธารณสุข
ในการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุในระดับพื้นที่ เป็นการดําเนินการโครงการเดียวแต่ทําในรูปดาวกระจาย
กับคณะทันตแพทย์ ในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ โดยมีกรมอนามัยเป็นเจ้าภาพในการบูรณาการการทํางาน
ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โครงการฯ นี้จําเป็นต้องมีการดําเนินการ แต่เนื่องจากในปีที่ 2 โครงการฯ นี้
ถูกพิจารณาว่ามีความซ้ําซ้อนกับกระทรวงศึกษาธิการ งบประมาณการพัฒนาอาจารย์ควรตั้งในงบประมาณ
กระทรวงศึกษาธิการส่งผลให้โครงการฯ นี้ไม่ได้รับงบประมาณต่อเนื่อง ดังนั้นการตอบโจทย์การบรรลุ
เป้าหมายเพียงปีเดียวอาจจะไม่เพียงพอ เนื่องจากบุคลากรที่ส่งไปเรียนยังไม่จบและยังไม่เห็นผลผลิต
ที่เกิดขึ้นจากการมาดูแลสุขภาพช่องปากของผู้สูงอายุ หากพิจารณาในประเด็นความคุ้มค่าจึงยังไม่สามารถ
วัดได้ เนื่องจากบุคลากรที่ส่งไปเรียนยังไม่จบ เป็นต้น
5.6.4 ความพึ ง พอใจของหน่ ว ยงานภายนอกมี ม ากกว่ า หน่ ว ยงานภายในสั ง กั ด
กรมกิจการผู้สูงอายุ
การประเมิ น ภาพรวมการบรรลุ ผ ลสํ า เร็ จ โครงการประเมิ น และติ ด ตามผล
การดําเนินงานของกรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) โดยรวมแล้วให้คะแนนในระดับที่ 8 มากที่สุด คือ ร้อยละ 28.4
โดยกลุ่มตัวอย่างที่สังกัดนอกกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ประเมินการบรรลุผลระดับนี้ มากกว่ากลุ่มตัวอย่าง
ที่สังกัดในกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ส่วนในระดับปานกลาง พบว่า ในระดับที่ 6 มากที่สุด โดยกลุ่มตัวอย่าง
ที่ สั งกั ดในกระทรวงการพั ฒนาสั งคมและความมั่ นคงของมนุ ษย์ ประเมิ นการบรรลุ ผลระดั บนี้ มากกว่ า
กลุ่มตัวอย่างที่สังกัดนอกกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบาย
One Home ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ การยกระดับเป็นเจ้าภาพด้านสังคม
ส่งผลให้สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด และหน่วยงานสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ในระดับพื้นที่ ได้รับการยอมรับมากยิ่งขึ้นเนื่องจากมีบทบาทการทํางานที่ชัดเจน
และมีการขับเคลื่อนงานเป็นที่ประจักษ์และเป็นรูปธรรมจนเป็นที่ยอมรับของหน่วยงานอื่น ๆ ภายในจังหวัด
เพิ่มมากขึ้น
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5.7 แผนงานมี จํ า นวนโครงการย่ อ ยมาก จึ ง ส่ ง ผลกระทบกั บ การทํ า งานในพื้ น ที่ กลุ่ ม เป้ า หมาย
ที่เข้าร่วมเห็นว่ากิจกรรม/โครงการมีความซ้ําซ้อนกัน
ผลการศึกษาเชิงคุณภาพ พบว่า โครงการส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากส่วนกลางของกรมกิจการ
ผู้สูงอายุ บางโครงการจึงไม่สอดคล้องกับบริบททางสังคมของพื้นที่ ควรให้พื้นที่ได้เสนอโครงการ กิจกรรม
ที่ตรงกับความต้องการของผู้สูงอายุในพื้นที่ นอกจากนี้ยังพบว่า ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ
มีพื้นที่รับผิดชอบหลายจังหวัด แต่งบประมาณน้อย การดําเนินงานจึงมักจะรวมหลายกิจกรรมหรือโครงการ
มาทําร่วมกัน บางโครงการควรมีการถ่ายโอนไปยังหน่วยงานอื่น ๆ เช่น องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น กระทรวง
มหาดไทยเป็นผู้รับผิดชอบแทน การจัดสรรงบประมาณนอกจากจะพิจารณาตามเกรด A B C แล้ว ควรจะ
พิ จารณาตามสถานการณ์ ปัญ หา และบริ บทของแต่ละพื้ นที่ด้ วย เพื่ อให้ส อดคล้ องกับ บริ บ ทที่แ ท้ จริ ง
ดังนั้น กรมกิจการผู้สูงอายุควรทบทวน ปรับบทบาทการกระจายภารกิจให้ภาคียุทธศาสตร์ที่มีศักยภาพ
เป็นผู้รับผิดชอบงานด้านผู้สูงอายุ โดยกรมกิจการผู้สูงอายุยกระดับการทํางานเน้นการพัฒนา สร้างนวัตกรรม
ผู้สูงอายุ การยกระดับศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุเป็นศูนย์เรียนรู้และถ่ายทอดนวัตกรรม
การดูแลผู้สูงอายุในรูปแบบต่าง ๆ
5.8 ความท้าทายของแผนการดําเนินงานของกรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) สร้างพลังภาคีเครือข่าย
ประชารัฐมาร่วมรับผิดชอบสังคมผู้สูงอายุระดับสุดยอดในปี 2564
ผลการศึ ก ษาที่ น่ า สนใจ คื อ นโยบายของรั ฐ ที่ เ น้ น การบู ร ณาการการทํ า งานของ
หลายหน่วยงานเข้ามาทํางานด้านผู้สูงอายุร่วมกันเพื่อลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม ความท้าทายที่เกิดขึ้น
คือ ผู้สูงอายุมีความรู้และความเข้าใจกับคําว่า “ความเหลื่อมล้ํา” น้อยมาก นโยบายการลดความเหลื่อมล้ํา
สร้างความเสมอภาคทางสังคมจึงเป็นเรื่องของรัฐ แม้รัฐจะออกมาตรการการลดความเหลื่อมล้ําผู้สูงอายุ
การส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุ การสร้างที่อยู่อาศัยผู้สูงอายุ การให้สินเชื่อบ้านกับผู้สูงอายุ หรือโครงการ
บั ต รสวั ส ดิ ก ารแห่ ง รั ฐ ที่ เ พิ่ ม เงิ น 100 บาท กั บ ผู้ สู ง อายุ ที่ มี ร ายได้ 30,000 บาทต่ อ ปี และเพิ่ ม เงิ น
50 บาท กับผู้สูงอายุที่มีรายได้ 100,000 บาทต่อปี ก็ถือว่ายังไม่ตอบโจทย์การมีคุณภาพชีวิตที่ดีของ
ผู้สูงอายุ การสร้างมาตรการจูงใจภาคธุรกิจเอกชน ภาคท้องถิ่น ภาคชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมรับผิดชอบดูแล
ผู้สูงอายุร่วมกัน เช่น การเพิ่มโอกาสให้ผู้สูงอายุที่ไม่มีรายได้ ไม่มีงานทําเพื่อให้เกิดรายได้ที่เพิ่มเติมจาก
การยังชีพจากเบี้ยยังชีพของรัฐเพียงอย่างเดียว เช่น การจัดพื้นที่ส่วนกลางของชุมชนในการปลูกพืชสวน
ครัวตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การส่งเสริมให้ภาคท้องถิ่น ภาคชุมชนสร้างกิจกรรมการดูแลผู้สูงอายุ
ที่ยากลําบาก มีอาหารเพียงพอต่อการใช้ชีวิตประจําวัน หากมีผลผลิตเหลือก็ขายเป็นรายได้ให้กับผู้สูงอายุ
ส่งเสริมหรือให้พื้นที่สําหรับการนําพืชเกษตรมาขายเพื่อให้ผู้สูงอายุมีรายได้เพียงพอกับการพึ่งพาตนเอง
การสร้างงานของท้องถิ่นที่เหมาะสมกับสุขภาพตามช่วงวัยของผู้สูงอายุ
5.9 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลในระดับพื้นที่เพื่อให้เกิดระบบฐานข้อมูลในการกําหนดค่าเป้าหมาย
การดําเนินงานที่ชัดเจนในแผนปฎิบัติราชการประจําปีงบประมาณต่อไป
การสร้างความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐในการเชื่อมโยงข้อมูล Big Data เพื่อการทํางาน
ด้านผู้สูงอายุ รวมทั้งการส่งเสริมให้ชุมชนมีการจัดเก็บข้อมูลผู้สูงอายุในชุมชนเพื่อนํามาใช้ใน การวางแผนงาน/
โครงการที่ตรงกับ ความต้องการของผู้สูงอายุ กรมกิจการผู้สูงอายุอาจเลือกพื้นที่ ที่มีศักยภาพในการทํางาน
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ด้านผู้สูงอายุเป็นพื้นที่ทดลองเก็บข้อมูลผู้สูงอายุในชุมชน วิเคราะห์ข้อมูลผู้สูงอายุ และส่งเสริมให้พื้นที่ใช้
ข้อมูลชุมชนวางแผนงานและโครงการที่ตอบสนองกับความต้องการของผู้สูงอายุในแต่ละพื้นที่
5.10 ข้อเสนอแนะ
5.10.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อกรมกิจการผู้สูงอายุ
1. ควรมีนโยบายการพัฒนาเชิงสร้างสรรค์และโครงการที่เป็นนวัตกรรมประจําปี
ที่สามารถตอบโจทย์ทิศทางการพัฒนาประเทศและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เช่น การพัฒนา
โครงการตามแนวทางการพัฒนาประเทศแบบ Thailand 4.0 โครงการ Start up Thailand เพื่อมุ่งสู่
การพัฒนาแบบมั่น คง มั่ งคั่ง ยั่ งยื น โครงการสร้างนวั ตกรทางสังคมผู้สู งอายุ
โครงการส่ งเสริ ม
การวางแผนการออมเพื่อสูงวัยอย่างมีคุณภาพ โครงการธนาคารเวลา ฯลฯ
2. ควรมีนโยบายจัดทําฐานข้อมูลผ่าน Big Data ประกอบการตัดสินใจกําหนด
นโยบายของผู้บริ หารของกรมกิจการผู้สูงอายุ และการคาดการณ์ แนวโน้มและพยากรณ์ส ถานการณ์
ผู้สูงอายุในอนาคต ทั้งนี้ การพัฒนาระบบฐานข้อมูลต้องเป็นฐานข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและสามารถใช้งาน
เชื่อมโยงร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกรมกิจการผู้สูงอายุด้วย
3. ควรมี น โยบาย โครงการ กิ จ กรรมหรื อ แนวทางในการส่ ง เสริ ม และพั ฒ นา
ความเข้มแข็งของกลไกการทํางานระดับพื้นที่ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ภาคชุมชน
เช่น ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
ชมรมผู้สูงอายุ โรงเรียนผู้สูงอายุ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นเพื่อให้เป็น
กลไกในระดับพื้นที่การดูแล ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในพื้นที่ของตนเอง ความเข้มแข็งของ
ชมรมผู้สูงอายุจะช่วยให้เกิดการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุในการดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพิ่มมากขึ้น
4. ควรส่งเสริมการใช้ โกลด์แอปพลิเคชั่น (Gold by DOP) เพื่อให้เกิดการเข้าถึง
ข้อมูลระบบสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อการดูแลผู้สูงอายุของครอบครัว ชุมชน และสังคม
5.10.2 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการต่อกรมกิจการผู้สูงอายุ
1. ควรจัดทําแผนปฏิบัติการผู้สูงอายุแบบมุ่งเป้า (แผนระยะสั้น แผนระยะกลาง
และแผนระยะยาว) กําหนดประเด็นที่สอดคล้องตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนกลยุทธ์กรมกิจการ
ผู้สูงอายุ กําหนดตัวชี้วัดเชิงพัฒนาที่วัดการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในแต่ละระยะ ที่จะนําไปสู่การสร้างระบบ
การคุ้มครองทางสังคมผู้สูงอายุ การลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม การสร้างโอกาสการมีงานทํา และการเข้าถึง
บริการทางสังคม
2. ควรส่งเสริมการทํางานแบบประชารัฐ ควรส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
ให้เพิ่มมากขึ้น ในภาคประชาชนมีบทบาทในการพัฒนาดูแลผู้สูงอายุในชุมชนของตนเองเพิ่มมากขึ้น กําหนดให้มี
แนวทางการดําเนินงานแบบหุ้นส่วนการพัฒนาร่วมกันระหว่างหน่วยงานของกรมกิจการผู้สูงอายุ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาคประชาชน องค์กรเอกชนในพื้นที่ในการทํางานร่วมกันเพื่อจัดสวัสดิการ
และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในพื้นที่ของตนเองเพิ่มมากขึ้นและเป็นการพึ่งตนเองด้านงบประมาณ
ได้อย่างยั่งยืนในอนาคตได้
3. ควรลดความซ้ําซ้อนของการดําเนินงานโครงการ/ กิจกรรมด้านผู้สูงอายุในแผนฯ
โดยดําเนินโครงการที่ตอบยุทธศาสตร์การลดความเหลื่อมล้ํา สร้างความมั่นคงผู้สูงอายุ และพัฒนาคน
ทุก ช่ว งวั ย เน้น เตรี ย มคนรุ่ น ใหม่ เพื่ อรองรั บสั งคมผู้สู งอายุ สร้ า งความมั่ น คงทางเศรษฐกิ จ และสั ง คม
ให้ผู้สูงอายุ สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการดํารงชีวิตของคนทุกกลุ่มเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ
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4. การจั ด สรรงบประมาณขั บ เคลื่ อ นยุ ท ธศาสตร์ ร ะดั บ พื้ น ที่ / การเสริ ม สร้ า ง
ความเข้ มแข็งและการจัดการตนเองขององค์กรผู้สูงอายุ โดยการส่งเสริมให้ ศพส. จัดทําแผนกลยุท ธ์
การคุ้มครองทางสังคมผู้สูงอายุที่ตอบสนองกับความต้องการของพื้นที่ และบูรณาการแผนพัฒนาผู้สูงอายุ
ระดับจังหวัดกับยุทธศาสตร์จังหวัด โดยใช้ฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่มีร้อยละ 20 ขึ้นไป ของจังหวัดให้เป็นวาระ
ผู้สูงอายุจังหวัด
5.10.3 ข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานในระดับพื้นที่
1. ควรทําแผนบูรณาการผู้สูงอายุร่วมกับ อปท. ที่มีการทํา MOU กับ พม. ในรูป
โครงการนําร่องในระยะแรก โครงการขยายผล โครงการสูงวัยอย่างยั่งยืน การออกแบบแผนงานโครงการ
ให้เป็นโครงการระยะยาวและมีความต่อเนื่อง ที่จะจัดสรรงบประมาณให้มีความต่อเนื่องและหน่วยงานที่
ปฏิบัติงานจะได้ออกแบบการดําเนินงานได้ถูกต้องและสอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับหรือ ไม่ได้รับ
ในแต่ปีงบประมาณ
2. ควรเชื่อมโยงแผนปฏิบัติการกรมกิจการผู้สูงอายุกับแผนพัฒนาจังหวัดแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 3 ปี เพื่อให้ภารกิจสังคมผู้สูงอายุเป็นภารกิจร่วมที่ทุกภาคส่วนต้องรับผิดชอบร่วมกันเพิ่มขึ้น
3. ควรให้การสนับสนุนงบประมาณแบบสมทบกับ อปท. อย่างต่อเนื่องเพื่อให้การ
ขับเคลื่อนงาน ด้านผู้สูงอายุเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเกิดประสิทธิภาพ ทําให้ผู้สูงอายุได้รับสิทธิประโยชน์
มากยิ่งขึ้น
4. ควรทบทวนกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับภารกิจ/บริบทของ ศพส.
แต่ละแห่งรวมถึงงบประมาณต่าง ๆ ให้ ศพส. ส่งแบบกิจกรรม/โครงการของบประมาณของ ศพส. ได้โดยตรง
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กลุ่มที่ 1 ผู้ใช้บริการ

แบบสอบถาม
โครงการประเมินและติดตามผลการดําเนินงานของกรมกิจการผู้สงู อายุ (ผส.)
ตามแผนปฏิบตั ิราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และแผนบูรณาการสร้างความเสมอภาค
เพื่อรองรับสังคมผูส้ ูงอายุ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
******************
สถาบันวิจัยและให้คําปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
ได้ รั บ มอบหมายจากกรมกิ จ การผู้ สู ง อายุ กระทรวงการพั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย์
ให้ดําเนินการประเมินและติดตามผลการดําเนินงานของกรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) ตามแผนปฏิบัติราชการ
และแผนการใช้ จ่ า ยงบประมาณ และแผนบู ร ณาการสร้ า งความเสมอภาคเพื่ อ รองรั บ สั ง คมผู้ สู ง อายุ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยแบบสอบถามฉบับนี้จัดทําขึ้นเพื่อสํารวจความคิดเห็นของประชาชน
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวข้องกับผลการดําเนินงานของกรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.)
หากท่ า นมี คํ า ถามใดเกี่ ยวกับแบบสอบถามนี้ กรุ ณ าติดต่อ ศาสตราจารย์ ระพี พรรณ คํา หอม
หัวหน้าโครงการ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เลขที่ 2 ถนนพระจันทร์
แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 เบอร์โทรศัพท์ 089-844-7488
อีเมล์ kumhomrapeepan@yahoo.com หรือ รองศาสตราจารย์ เล็ก สมบัติ โทร. 081-398-4868
อีเมล์ leksombat@yahoo.com
ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป
คําชี้แจง: กรุณาทําเครื่องหมายถูกลงใน
ของท่าน

หรือเติมข้อความที่ตรงตามกับความเป็นจริงหรือตามทัศนะ

1. เพศ
1) ชาย
2) หญิง
2. อายุ ………............………… ปี (กรุณาตอบอายุเต็มปี)
3. ระดับการศึกษาสูงสุดของท่าน
1) ประถมศึกษา
2) มัธยมศึกษา/ปวช.
3) อนุปริญญาหรือเทียบเท่า/ปวส.
4) ปริญญาตรี
5) สูงกว่าปริญญาตรี
6) อื่นๆ โปรดระบุ……………………………..
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4. อาชีพหลักของท่าน (กรณีอยูใ่ นศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุให้ข้ามไปตอบข้อ 6)
1) ว่างงาน/ ไม่สามารถประกอบอาชีพได้
2) รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
3) ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว
4) รับจ้างทั่วไป/บริษัทเอกชน
5) เกษตรกร/เลี้ยงสัตว์
6) เกษียณ/พ่อบ้าน/แม่บ้าน
7) นักเรียน/นักศึกษา
8) อื่นๆ โปรดระบุ………………………
5. รายได้ของท่าน……………………………………….บาท/เดือน
6. บริการสวัสดิการที่ท่านได้รับจากศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
1) ปัจจัยสี่
2) บริการสุขภาพอนามัย
3) อาชีวบําบัด เช่น การฝึกอาชีพ
4) ภายภาพบําบัด
5) กิจกรรมทางสังคม เช่น การส่งเสริมการถ่ายทอดภูมปิ ัญญาของผู้สูงอายุ
6) กิจกรรมทางศาสนา เช่น วันสําคัญทางศาสนา วันผู้สูงอายุ สวดมนต์ทกุ เช้าและก่อนนอน
7) กิจกรรมการให้ความรูด้ ้านสุขภาพ/ ด้านสังคม
8) การให้คาํ แนะนําปรึกษาผู้สูงอายุ
9) บริการทางกฎหมาย เช่น การคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ
10) ฌาปนกิจสงเคราะห์
11) โรงเรียนผู้สูงอายุ
12) ศูนย์พฒ
ั นาคุณภาพชีวิตและพัฒนาอาชีพผู้สูงอายุ
13) ช่องทางการร้องเรียน
14) กิจกรรมทัศนศึกษาดูงาน
15) ร่วมกิจกรรมภายนอกกับหน่วยงาน
16) อื่นๆ ระบุ.........................

7. ท่านได้เข้าร่วมโครงการ/ กิจกรรมการดําเนินงานของศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ
ดังต่อไปนี้ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
1) โครงการพัฒนาเครือข่ายการดูแลและคุ้มครองทางสังคมผู้สูงอายุ
2) โครงการบ้านกลาง
3) โครงการพัฒนาศักยภาพงานอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุทบี่ ้าน
4) โครงการขับเคลื่อนมาตรฐานการดูแลผู้สูงอายุ
5) โครงการเฝ้าระวังภัยทางสังคมสําหรับผูส้ ูงอายุ
6) โครงการสนับสนุนศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ
7) โครงการให้บริการสงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะยากลําบาก
8) โครงการสนับสนุนการจัดการศพผู้สูงอายุในภาวะยากลําบาก
9) โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อต่อคนทุกวัย
10) อื่นๆ ระบุ.............................................................................................

8. ความพร้อมของศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สงู อายุต่อการดูแลผูส้ ูงอายุคือด้านใด
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
1) บุคลากร
2) การบริหารจัดการ
3) งบประมาณ
4) ทรัพยากรทางสังคม
5) ระบบการดูแลผู้สูงอายุ
6) การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
7) อื่นๆ ระบุ...........................................................................................................
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9. ลักษณะบริการที่ท่านได้รับจากศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุคือข้อใด
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
1) ส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุตามความสนใจ
2) พัฒนากิจกรรม/ โครงการที่ตรงกับความต้องการผู้สูงอายุ
3) ออกแบบกิจกรรม/ โครงการที่เหมาะสมกับวัยผู้สูงอายุ
4) คุ้มครองสวัสดิภาพผู้สูงอายุ
5) ป้องกัน/ ลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับผู้สูงอายุ
6) อื่นๆ ระบุ...................................................................................................................

10. ท่านรับรูข้ ้อมูลข่าวสารศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจากช่องทางใดบ้าง
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
1) ประกาศ
2) ผู้ปกครองศูนย์ฯ
3) นักสังคมสงเคราะห์
4) พี่เลี้ยง
5) ผู้สูงอายุในศูนย์ฯ

6) โทรทัศน์
7) หนังสือพิมพ์/ สื่อสิ่งพิมพ์
8) มือถือ
9) ไลน์
10) อื่นๆ ระบุ............................................

ส่วนที่ 2: ความพึงพอใจเกี่ยวกับการดําเนินงานของศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ
ท่านมีความพึงพอใจต่อการดําเนินงานของศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ
การดําเนินงานของศูนย์พฒ
ั นาการจัดสวัสดิการสังคมผูส้ ูงอายุ
1. การจัดบริการสวัสดิการสังคม
1.1 ตรงกับความต้องการของท่าน
1.2 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
1.3 คุ้มครองสวัสดิภาพผู้สูงอายุ
1.4 สนับสนุนบริการที่เหมาะสมกับวัยผู้สูงอายุ
1.5 พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ
1.6 เพิ่มคุณค่าของผู้สูงอายุในสังคม
1.7 สร้างโอกาสให้ผู้สูงอายุได้แสดงความรู้ ความสามารถ
1.8 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุ
1.9 กิจกรรมที่จัดมีความหลากหลาย
1.10 ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตร่วมกับคนทุกเพศ ทุกวัย
1.11 ส่งเสริมการมีงานทํา และรายได้ผู้สูงอายุ
1.12 ส่งเสริมความมั่นคงในชีวิตผู้สูงอายุ

2. สถานที่
2.1 มีความสะอาด ปลอดภัย
2.2 มีการจัดสิ่งอํานวยความสะดวก เช่น ทางลาด ทางเดิน ราวจับ
ห้องน้ํา

ระดับความพึงพอใจ
มาก มาก ปาน น้อย น้อย
ที่สดุ
กลาง
ที่สดุ
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ระดับความพึงพอใจ
มาก มาก ปาน น้อย น้อย
ที่สดุ
กลาง
ที่สดุ

2.3 มีการจัดอุปกรณ์จําเป็นสําหรับผู้สูงอายุ เช่น รถเข็น ไม้เท้า
แว่นตา เครื่องช่วยฟัง
2.4 มีการแบ่งสัดส่วนที่เหมาะสม
25. มีการจัดสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ

3. ความพึงพอใจ
3.1 ขั้นตอนการเข้าอยู่ในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ
ไม่ยุ่งยาก
3.2 มีระเบียบ กฎกติกา การอยู่ร่วมกัน
3.3 มีจํานวนเจ้าหน้าที่เพียงพอ
3.4 เจ้าหน้าที่มีความเอาใจใส่ เต็มใจให้บริการ

4. การประเมินผลผลิต
4.1 ผลการดําเนินงานแผนงาน บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
4.2 แผนงานฯ ในปีงบประมาณ 2561 ทําให้เกิดผลผลิตดังต่อไปนี้
- 4.2.1 บรรลุวัตถุประสงค์/ เป้าหมายที่กําหนด
- 4.2.2 ส่งเสริมการมีคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ครอบครัว ชุมชน
- 4..2.3 ส่งเสริมการเข้าถึงระบบสวัสดิการสังคมและ
การคุ้มครองทางสังคมกับผู้สูงอายุ
- 4.2.4 การมีส่วนร่วมของภาคีต่างๆ ในการดูแลผู้สูงอายุ
- 4.2.5 ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเกินความคาดหมาย
- 4.2.6 ความคุ้มค่าของงบประมาณรัฐ
- 4.2.7 สร้างความตระหนักของสังคมต่อการดูแลผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น
- 4.2.8 ความพึงพอใจ

5. ภาพรวมท่านให้คะแนนการบรรลุผลสําเร็จมากน้อยเพียงใด (คะแนน 0 ถึง 10) โดยวงกลม
หมายเลขที่ตรงกับความเห็นของท่านมากที่สุด
0

1

ไม่บรรลุผลสําเร็จ

2

3

4

5

6

7

8

9

10

บรรลุผลสําเร็จเป็นอย่างยิ่ง

6. ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะอื่น ๆ ต่อการพัฒนาการดําเนินงานของศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคม
ผู้สูงอายุ
………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………
…………………….…………………………………………….…………………………………………………………………………………
……………………………….………………………………….…………………………………………………………………………………
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กลุ่มที่ 2 เครือข่าย

แบบสอบถาม
โครงการประเมินและติดตามผลการดําเนินงานของกรมกิจการผู้สงู อายุ (ผส.)
ตามแผนปฏิบตั ิราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และแผนบูรณาการสร้างความเสมอภาค
เพื่อรองรับสังคมผูส้ ูงอายุ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
******************
สถาบันวิจัยและให้คําปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ได้รับ
มอบหมายจากกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้ดําเนินการประเมินและ
ติดตามผลการดําเนินงานของกรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) ตามแผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
และแผนบู ร ณาการสร้ า งความเสมอภาคเพื่ อ รองรั บ สั ง คมผู้ สู ง อายุ ประจํ า ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2561
โดยแบบสอบถามฉบั บ นี้ จั ด ทํ า ขึ้ น เพื่ อ สํ า รวจความคิ ด เห็ น ของประชาชนผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย เกี่ ย วข้ อ งกั บ
ผลการดําเนินงานของกรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.)
แบบสอบถามฉบับนี้ประกอบไปด้วย ข้อคําถามใน 2 ส่วน ได้แก่ 1) ข้อมูลทั่วไป 2) การประเมินผล
การดําเนินงานของกรมกิจการผู้สูงอายุตามแผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณและแผนบูรณาการ
สร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งการตอบแบบสอบถามฉบับนี้ใช้
เวลาประมาณ 20 นาที ข้อมูลส่วนตัวของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นความลับและการเก็บรวบรวมข้อมูลจะนําไปใช้ใน
การวิเคราะห์ภาพรวมเท่านั้น
หากท่ า นมี คํ า ถามใดเกี่ ย วกั บ แบบสอบถามนี้ กรุ ณ าติ ด ต่ อ ศาสตราจารย์ ร ะพี พ รรณ คํ า หอม
หั ว หน้ า โครงการฯ คณะสั งคมสงเคราะห์ ศาสตร์ มหาวิ ทยาลั ยธรรมศาสตร์ เลขที่ 2
ถนนพระจั นทร์
แขวงพระบรมมหาราชวั ง เขตพระนคร กรุ ง เทพมหานคร 10200
เบอร์ โ ทรศั พ ท์ 089-844-7488
อี เ มล์ kumhomrapeepan@yahoo.com หรื อ รองศาสตราจารย์ เล็ ก สมบั ติ โทร. 081-398-4868
อีเมล์ leksombat@yahoo.com

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป
คําชีแ้ จง: กรุณาทําเครื่องหมายถูกลงใน
ของท่าน

หรือเติมข้อความที่ตรงตามกับความเป็นจริงหรือตามทัศนะ

1. เพศ
1) ชาย
2) หญิง
2. อายุ ………............………… ปี (กรุณาตอบอายุเต็มปี)
3. ระดับการศึกษาสูงสุดของท่าน
1) ประถมศึกษา
2) มัธยมศึกษา/ ปวช.
3) อนุปริญญาหรือเทียบเท่า/ปวส.
4) ปริญญาตรี
5) สูงกว่าปริญญาตรี
6) อื่นๆ โปรดระบุ……………………….……………………..
4. โปรดระบุตําแหน่งท่านในหน่วยงาน/องค์กร ทีท่ ่านทํางาน..........................................................................
5. โปรดระบุชื่อหน่วยงาน/องค์กร ทีท่ ่านทํางาน .............................................................................................

โครงการประเมินและติดตามผลการดําเนินงานของกรมกิจการผู้สูงอายุตามแผนปฏิบัติราชการฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
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6. หน่วยงาน/องค์กร ที่ท่านทํางาน
1) สถาบันการศึกษาในพื้นที่
2) ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ
3) สาขาสภาผู้สูงอายุ
4) สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
5) อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ
6) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
7) การศึกษานอกระบบ
8) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ (รพ.สต.)
9) อื่นๆ ระบุ....................................................................................................................................................

7. หน่วยงานของท่านมีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณปี 2561
ในข้อใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
7.1 แผนงานพื้นฐาน
ก. กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพระบบบริหารจัดการองค์การ
1) โครงการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ คําของบประมาณและการติดตามประเมินผล
2) โครงการเสริมความรู้ด้านกฎหมายเพื่อการปฏิบัติราชการ
3) โครงการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลสู่ความเป็นเลิศ
4) โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อการสื่อสารองค์การ
5) โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบบริหาร
6) โครงการสนับสนุนการดําเนินงานตรวจสอบภายใน

ข. กิจกรรมการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) โครงการจัดการระบบเทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อการพัฒนางานด้านผู้สงู อายุ

ค. กิจกรรมการขับเคลือ่ นด้านผูส้ ูงอายุสปู่ ระชาคมอาเซียน
1) โครงการขับเคลื่อนงานด้านผู้สูงอายุสู่ประชาคมอาเซียน
2) โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอํานวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย
3) โครงการเสริมสร้างชุมชนที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ

7.2 แผนงานยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสวัสดิการสังคมและยกระดับคุณภาพชีวติ
ก. กิจกรรมการส่งเสริมผู้สงู อายุได้รบั การคุ้มครองและส่งเสริมการใช้ศกั ยภาพทางสังคม
1) โครงการขยายผลการส่งเสริมสิทธิผู้สูงอายุ
2) โครงการเฝ้าระวังภัยทางสังคมสําหรับผู้สูงอายุ
3) โครงการส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคมที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
4) โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มาตรการด้านผู้สูงอายุสู่การปฏิบัติ
5) งานคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ
6) การจัดสมัชชาผู้สูงอายุระดับชาติ
7) โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ
8) โครงการโครงข่ายการคุ้มครองภัยพิบตั ิสําหรับผู้สูงอายุ
9) โครงการขับเคลื่อนมาตรฐานการดูแลผู้สูงอายุ
10) โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผู้สูงอายุในชุมชน

ข. กิจกรรมการสนับสนุนศูนย์พฒ
ั นาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ (ศพส.)
1) โครงการสนับสนุนศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ ศพส.
7.3 แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย
ก. กิจกรรมการส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิผู้สูงอายุ
1) โครงการคุ้มครองสิทธิผสู้ ูงอายุ
ข. กิจกรรมการเสริมสร้างทักษะ
1) โครงการผู้สูงอายุใส่ใจลูกหลาน

โครงการประเมินและติดตามผลการดําเนินงานของกรมกิจการผู้สูงอายุตามแผนปฏิบัติราชการฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
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7.4 แผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผูส้ ูงอายุ
ก. กิจกรรมพัฒนากลไกในการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม
1) โครงการเสริมสร้างศักยภาพศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ
2) โครงการสร้างความตระหนักและเตรียมความพร้อมสูว่ ัยสูงอายุอย่างมีคุณภาพ
3) โครงการปรับสภาพแวดล้อมฯ
ข. กิจกรรมพัฒนาระบบการดูแลและการคุ้มครองผู้สูงอายุ
1) โครงการพัฒนาระบบการดูแลคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ
1.1) การพัฒนาเครือข่ายการดูแลและคุ้มครองผู้สูงอายุ
1.2) การพัฒนาศักยภาพงานอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน (อผส.)
7. หน่วยงานของท่านมีการดําเนินงานตามแผนบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุกับ
หน่วยงานภายนอกตามเป้าหมายผู้สูงอายุมีสุขภาวะที่ดีกับตัวชี้วัดนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการดูแล
ผู้สูงอายุตรงกับข้อใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
หน่วยงาน
1
2

ศูนย์ความเป็นเลิศด้าน
ชีววิทยาศาสตร์
กรมอนามัย

3

กรมการแพทย์

4

สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์
กระทรวงสาธารณสุข

5

มหาวิทยาลัยนเรศวร

6

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

7

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

8

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

9

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

10 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

โครงการ
1) โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการด้านชีววิทยาศาสตร์สุขภาพเพื่อ
รองรับสังคมผู้สูงอายุ
2) โครงการการบูรณาการการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแล
สุขภาพช่องปากผูส้ ูงอายุ ภายใต้แผนงานทันตสุขภาพสําหรับผูส้ ูงอายุประเทศไทย
พ.ศ. 2558-2565
3) โครงการการบูรณาการการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแล
สุขภาพช่องปากผูส้ ูงอายุ ภายใต้แผนงานทันตสุขภาพสําหรับผูส้ ูงอายุประเทศไทย
พ.ศ. 2558-2565
4) โครงการการบูรณาการการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแล
สุขภาพช่องปากผูส้ ูงอายุ ภายใต้แผนงานทันตสุขภาพสําหรับผูส้ ูงอายุประเทศไทย
พ.ศ. 2558-2565
5) โครงการการบูรณาการการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแล
สุขภาพช่องปากผูส้ ูงอายุ ภายใต้แผนงานทันตสุขภาพสําหรับผูส้ ูงอายุประเทศไทย
พ.ศ. 2558-2565
6) โครงการการบูรณาการการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแล
สุขภาพช่องปากผูส้ ูงอายุ ภายใต้แผนงานทันตสุขภาพสําหรับผูส้ ูงอายุประเทศไทย
พ.ศ. 2558-2565
7) โครงการการบูรณาการการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแล
สุขภาพช่องปากผูส้ ูงอายุ ภายใต้แผนงานทันตสุขภาพสําหรับผูส้ ูงอายุประเทศไทย
พ.ศ. 2558-2565
8) โครงการการบูรณาการการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแล
สุขภาพช่องปากผูส้ ูงอายุ ภายใต้แผนงานทันตสุขภาพสําหรับผูส้ ูงอายุประเทศไทย
พ.ศ. 2558-2565
9) โครงการการบูรณาการการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแล
สุขภาพช่องปากผูส้ ูงอายุ ภายใต้แผนงานทันตสุขภาพสําหรับผูส้ ูงอายุประเทศไทย
พ.ศ. 2558-2565
10) โครงการการบูรณาการการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแล
สุขภาพช่องปากผูส้ ูงอายุ ภายใต้แผนงานทันตสุขภาพสําหรับผูส้ ูงอายุประเทศไทย
พ.ศ. 2558-2565

โครงการประเมินและติดตามผลการดําเนินงานของกรมกิจการผู้สูงอายุตามแผนปฏิบัติราชการฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

หน่วยงาน
11 มหาวิทยาลัยมหิดล
12 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
13 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
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โครงการ
11) โครงการการบูรณาการการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพ
ช่องปากผู้สงู อายุ ภายใต้แผนงานทันตสุขภาพสําหรับผู้สูงอายุประเทศไทย พ.ศ.
2558-2565
12) โครงการการบูรณาการการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพ
ช่องปากผู้สงู อายุ ภายใต้แผนงานทันตสุขภาพสําหรับผู้สูงอายุประเทศไทย พ.ศ.
2558-2565
13) โครงการการสร้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการดูแลผู้สงู อายุ

9. การดําเนินงานตามแผนบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุกับหน่วยงานภายนอก
ตามเป้าหมายผู้สูงอายุมีสุขภาวะที่ดีกับตัวชี้วัดผู้สูงอายุที่เข้าถึงเทคโนโลยีนวัตกรรม/ระบบการดูแล
ด้านสุขภาพและตัวชี้วัดผู้สูงอายุที่เข้าถึงระบบการคุ้มครองทางสังคม หน่วยงานของท่านดําเนินการใน
โครงการใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
หน่วยงาน
โครงการ
1

กรมอนามัย

2

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

3

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

4

กรมการแพทย์

5

กรมกิจการผู้สูงอายุ ได้แก่
- กองส่งเสริมสวัสดิการและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ
- ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ 8 แห่ง
ได้แก่ ลําปาง เชียงใหม่ นครพนม ขอนแก่น สงขลา
ยะลา วาสนะเวศม์ และบางละมุง

1) โครงการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพ
ผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชน
ปี 2561
1) โครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
คนไทยกลุ่มวัยผู้สูงอายุ
1) โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งตําบลจัดการ
สุขภาพแบบบูรณาการเพื่อสร้างเสริมสุขภาพและ
ลดพฤติกรรมเสี่ยงในวัยผู้สูงอายุ
1) โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้ดูแลสุขภาพ
ผู้สูงอายุ (ที่พิการ) ที่ติดบ้าน ติดเตียง
2) โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะ
Intermediate care
1) โครงการพัฒนาศักยภาพงานอาสาสมัครดูแล
ผู้สูงอายุที่บ้าน
2) โครงการพัฒนาเครือข่ายการดูแลและ
คุ้มครองทางสังคมผู้สูงอายุในชุมชน
3) โครงการระบบดูแลระยะยาวสําหรับผู้สูงอายุ

6

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์

7

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

8

มหาวิทยาลัยมหิดล

1) โครงการบริการฝังรากฟันเทียมสําหรับ
ผู้สูงอายุ
1) โครงการเพิ่มศักยภาพในการพึ่งพาตนเอง
ด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อผู้สูงอายุ
1) โครงการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตผู้สูงอายุอย่างเป็นระบบมีมาตรฐานและ
ครบวงจร
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10. เป้าหมายสําคัญของแผนบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุประจําปีงบประมาณ
2561 คือข้อใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
1) ผู้สูงอายุมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม
2) ผู้สูงอายุมีสุขภาวะที่ดี
3) สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการดํารงชีวิตของคนทุกกลุ่มเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ
4) ลดความซ้ําซ้อนของการดําเนินงานด้านผู้สูงอายุ
5) ลดความเหลื่อมล้ํา สร้างความมั่นคงผู้สูงอายุ
11. ก่อนการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้งบประมาณ และแผนบูรณาการสร้าง
ความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ กรมกิจการผู้สูงอายุมีการดําเนินงานอย่างไรบ้าง
1) การประชุมชี้แจงเพื่อซักซ้อมความเข้าใจ
2) การประสานงานเพื่อเตรียมการแผน/ โครงการ/ กิจกรรม
3) ส่งหนังสือและมีคําสั่งการดําเนินงานชัดเจน
4) อื่นๆ ระบุ........................................
12. ระหว่างการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการและแผนบูรณาการฯ กรมกิจการผูส้ ูงอายุ มีการ
ดําเนินงานอย่างไรบ้าง
1) การติดตาม กํากับการดําเนินงานให้เป็นไปตามแผนฯ
2) ให้หน่วยงานรายงานผลการดําเนินงานแต่ละไตรมาส
3) สนับสนุน ส่งเสริม พัฒนาระบบ กลไก กระบวนการให้เป็นไปตามแผนฯ
4) ปรับปรุง แก้ไข ข้อจํากัดที่ไม่สามารถดําเนินงานตามแผนฯ ได้
5) อื่นๆ ระบุ.................................................................
13. ท่านประเมินผลการดําเนินงานหน่วยงานใน 2 ไตรมาสแรก อย่างไร
1) เป็นไปตามเป้าหมาย แผนงานที่กําหนด
2) เป็นไปตามเป้าหมาย แต่กิจกรรมโครงการไม่ได้ตรงตามแผนงาน
3) ไม่เป็นตามเป้าหมาย มีการปรับกิจกรรม โครงการให้สอดคล้องกับพื้นที่
4) ไม่เป็นตามเป้าหมาย มีการบูรณาการกิจกรรมโครงการกับหน่วยงานอื่นๆ
5) ประเมินไม่ได้ เนื่องจากอยู่ระหว่างดําเนินงาน
6) อื่นๆ ระบุ.................................................................
14. ท่านรับรูข้ ้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับแผนงาน/ โครงการของกรมกิจการผู้สูงอายุ จากช่องทางใดบ้าง
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
1) โทรทัศน์
6) การประชาสัมพันธ์ของเจ้าหน้าที่รัฐ
2) วิทยุ
7) ผู้นําชุมชน/ แกนนําชุมชน
3) เว็ปไซต์ของกระทรวงฯ
8) ผู้ใหญ่บ้าน/ กํานัน
4) หนังสือพิมพ์/ สื่อสิ่งพิมพ์
9) อสม./ อพม. อผส.
5) องค์กรปกครองท้องถิ่น
10) อื่นๆ ระบุ......................................
15. ท่านต้องการให้หน่วยงานรัฐประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับแผนงาน/ โครงการด้านผู้สูงอายุใน
ช่องทางใดมากที่สุด (เลือกตอบเพียง 1 ข้อ)
1) โทรทัศน์
5) การประชาสัมพันธ์ของเจ้าหน้าที่รัฐ
2) วิทยุ
6) ผู้นําชุมชน/ แกนนําชุมชน
3) เว็ปไซต์ของกระทรวงฯ
7) อื่นๆ ระบุ......................................
4) หนังสือพิมพ์/ สื่อสิ่งพิมพ์
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ส่วนที่ 2: การประเมินผลการดําเนินงานของกรมกิจการผู้สูงอายุตามแผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้
จ่ายงบประมาณและแผนบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561
โปรดกาเครื่องหมาย 3 ในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน
ข้อ

รายการประเมิน
มาก
ที่สุด

การประเมิ น ด้ า นบริ บ ทหรื อ สภาวะแวดล้ อ ม (Context
Evaluation: C)
1 แผนปฏิบัติราชการและแผนบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อ
รองรับสังคมผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2561 มีความสอดคล้องกับ
แผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2525-2554)
2 วัตถุประสงค์ เป้าหมายของแผนฯ มีความเหมาะสมและสอดคล้อง
และสอดคล้องกับสิ่งต่อไปนี้
- ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน)
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 25602564) พัฒนาคนทุกช่วงวัย ลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม
สังคมที่เป็นมิตรเป็นผู้สูงอายุ
- แผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2545-2564)
ฉบับปรับปรุง ครัง้ ที่ 1 พ.ศ. 2552 ผู้สูงวัยเป็นหลักชัยของสังคม
ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในระบบสวัสดิการและบริการผู้สูงอายุ
- วิสัยทัศน์กรมกิจการผู้สูงอายุ “เป็นองค์กรหลักในการขับเคลื่อน
การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและสังคมให้อยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน”
3 การกําหนดเป้าหมายแผนงาน กรอบระยะเวลาการดําเนินงาน
มีความเหมาะสมและปฏิบัติจริงในพื้นที่
4 การประสานงานในด้านต่างๆ ที่ทําให้เกิดความร่วมมือ
การดําเนินงานโครงการ
5 แผนปฏิบัติราชการและแผนบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อ
รองรับสังคมผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2561 หนุนเสริมให้ทํางาน
ไปในทิศทางเดียวกัน
การประเมินปัจจัยนําเข้า (Input Evaluation: I)
6 จํานวนบุคลากรที่ร่วมดําเนินงานตามแผนงานมีความเหมาะสม
และเพียงพอ
7 งบประมาณดําเนินการของแผนงานมีความเหมาะสมและเพียงพอ
8 วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เทคโนโลยีสารสนเทศของแผนงาน/
โครงการมีความเหมาะสมและเพียงพอ
9 กรมกิจการผู้สูงอายุมีการสื่อสาร ถ่ายทอดนโยบายไปยังหน่วยงาน
ในระดับพื้นที่
10 กรมกิจการผู้สูงอายุมีระบบการบริหารแผนงาน/ โครงการ/
กิจกรรมมีความเหมาะสมและเพียงพอ
11 กรอบระยะเวลาการดําเนินงานแผนงาน/ โครงการเป็นไปตาม
เป้าหมายที่กําหนด

ระดับการประเมิน
มาก ปาน น้อย
กลาง

น้อย
ที่สุด
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12
13
14
15
16
17
18
19
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ระดับการประเมิน
มาก ปาน น้อย
กลาง

น้อย
ที่สุด

การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation: P)
การวางแผนการดําเนินงานผ่านโครงการ/ กิจกรรมที่สอดคล้องกับ
นโยบายของกรมกิจการผู้สูงอายุ
การดําเนินงานโครงการ/ กิจกรรมเป็นไปตามแผนฯ ที่กําหนด
กรมกิจการผู้สูงอายุมีการกํากับ ติดตามการดําเนินการตามแผนงานฯ
การนิเทศ ติดตาม กํากับการดําเนินงานโครงการฯ ให้เป็นไปตาม
ขั้นตอนที่กําหนดในแต่ละไตรมาส
การรายงานผลการดําเนินงานโครงการฯ เป็นไปตามแต่ละไตรมาส
การวิเคราะห์ผลเพื่อปรับปรุงการดําเนินงานให้เป็นไปตามแผนฯ
การประเมินผลผลิต (Product Evaluation: P)
ผลการดําเนินงานแผนงาน บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
แผนงานฯ ในปีงบประมาณ 2561 ทําให้เกิดผลผลิต ดังต่อไปนี้
- 19.1 บรรลุวัตถุประสงค์ / เป้าหมายที่กําหนด
- 19.2 ส่งเสริมการมีคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ครอบครัว ชุมชน
- 19.3 ส่งเสริมการเข้าถึงระบบสวัสดิการสังคมและการคุ้มครอง
ทางสังคมกับผู้สงู อายุ
- 19.4 การมีส่วนร่วมของภาคีต่าง ๆ ในการดูแลผู้สูงอายุ
- 19.5 ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเกินความคาดหมาย
- 19.6 ความคุ้มค่าของงบประมาณรัฐ
- 19.7 สร้างความตระหนักของสังคมต่อการดูแลผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น
- 19.8 ความพึงพอใจ

20. ภาพรวมท่านให้คะแนนการบรรลุผลสําเร็จมากน้อยเพียงใด (คะแนน 0 ถึง 10) โดยวงกลม
หมายเลขที่ตรงกับความเห็นของท่านมากที่สุด
0
1
2
ไม่บรรลุผลสําเร็จ

3

4

5

6

7

8
9
10
บรรลุผลสําเร็จเป็นอย่างยิ่ง

ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะอื่น ๆ ต่อการพัฒนาแผนงาน/โครงการด้านผู้สูงอายุ ของกรมกิจการผู้สูงอายุ
……………………………………………………….……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………….…………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………….……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………….…………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………….……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………….…………………………………………………………………………………………..
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ภาคผนวก ค
แนวคําถามสําหรับกลุ่มสนทนาของผู้มีส่วนได้เสีย (ผูป้ ฏิบตั งิ าน)
ตามแผนปฏิบตั ิราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
และแผนบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
๑. บริบทแวดล้อม (Context)
ก. บริบททางสังคมภายในจังหวัดของท่านที่เกี่ยวข้องกับนแผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ และแผนบู ร ณาการสร้ า งความเสมอภาคเพื่ อ รองรั บ สั ง คมผู้ สู ง อายุ ประจํ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 มีในประเด็นใดบ้าง อย่างไร
ข. การดํ า เนิ น งานของหน่ ว ยงานของท่ า นเป็ น ไปตามแผนปฏิ บั ติ ร าชการและแผนการใช้ จ่ า ย
งบประมาณ และแผนบู ร ณาการสร้ า งความเสมอภาคเพื่ อ รองรั บ สั ง คมผู้ สู ง อายุ ประจํ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ในประเด็นใดบ้าง อย่างไร
ค. หน่วยงานของท่านได้มีความร่วมมือกับภาคี และผู้มีส่วนใดส่วนเสียใดบ้าง อย่างไรการถ่ายทอด
แผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และแผนบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อ
รองรับสังคมผู้สูงอายุ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีการถ่ายทอดมาสู่การปฏิบัติในระดับ
จังหวัดเป็นอย่างไร
๒. ปัจจัยนําเข้า (Input)
ก. ปัจจัยใดที่สนับสนุนความสําเร็จในการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ และแผนบู ร ณาการสร้ า งความเสมอภาคเพื่ อ รองรั บ สั ง คมผู้ สู ง อายุ ประจํ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 (บุคลากร งบประมาณ และการบริหารจัดการ ทรัพยากร กรอบระยะเวลา)
๓. กระบวนการ (Process)
ก. มีการทํางานระดับพื้นที่บูรณาการกระบวนการและขั้นตอนการบริหารงานการจัดการทรัพยากร
ภายในจังหวัดที่ตอบสนองต่อแผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และแผนบูรณาการ
สร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อย่างไร
ข. มีการกํากับ ติดตาม และปรับปรุงการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ และแผนบู ร ณาการสร้ า งความเสมอภาคเพื่ อ รองรั บ สั ง คมผู้ สู ง อายุ ประจํ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ในแต่ละประเด็น อย่างไร
ค. มีปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
และแผนบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 ในแต่ละประเด็น อย่างไร
๔. ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) ผลกระทบทางสังคม (Social Impact)
ก. ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบทางสังคมจากการดําเนินตามแผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้
จ่ายงบประมาณ และแผนบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมาในปีงบประมาณ 2561 ของกรมกิจการผู้สูงอายุที่เกิดขึ้น
บรรลุเป้าหมายและตัวชี้วัดมากน้อยเพียงใด
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ภาคผนวก จ
สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร
การประเมินผลแผนบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สงู อายุ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
วันที่ 4 เมษายน 2561
ณ โรงแรมริเวอร์ไรน์ เพลส จังหวัดนนทบุรี
การประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินผลแผนบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมถอดบทเรียนการดําเนินโครงการที่ผ่านมา ทั้งใน
ด้านผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบต่อสังคม มีผู้เข้าร่วมประกอบด้วย ผู้อํานวยการ และเจ้าหน้าที่ของ
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ 12 แห่ง หน่วยงานร่วมบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อ
รองรับสังคมผู้สูงอายุ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้แก่ ผู้แทนกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิ การ ผู้ แ ทนกระทรวงสาธารณสุข ผู้ แ ทนกระทรวงวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ผู้แ ทนกระทรวง
คมนาคม ผู้ แ ทนกองทุ น การออมแห่ ง ชาติ ผู้ แ ทนกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร จํ า นวน 10 มหาวิ ท ยาลั ย
คณะวิทยากร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมกิจการผู้สูงอายุ รวมจํานวน 120 คน
สรุปผลการประชุมกลุ่มที่ 1
ผู้เข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อย กลุ่มที่ 1 เป้าหมาย 1 : ผู้สูงอายุมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม
และ เป้าหมายที่ 3 : สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการดํารงชีวิตของคนทุกกลุ่มเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ
ประกอบด้วย ผู้แทนจากกระทรวงคมนาคม 2 ท่าน ผู้แทนจากกองทุนการออมแห่งชาติ 2 ท่าน ผู้แทนจาก
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 2 ท่าน ผู้แทนจากศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ
จาก 8 แห่ง คือ บางแค ปทุมธานี บางละมุง วาสนะเวศน์ บุรีรัมย์ ภูเก็ต ลําปาง และขอนแก่น และผู้แทน
จากกรมกิจการผู้สูงอายุ 3 ท่าน
กระบวนการกลุ่ ม ในการร่ ว มพู ด คุ ย เพื่ อ ร่ ว มกั น ถอดบทเรี ย นและประเมิ น ผลการดํ า เนิ น การ
โครงการที่เกี่ยวข้องกับ เป้าหมาย 1 : ผู้สูงอายุมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม และ เป้าหมายที่ 3 :
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการดํารงชีวิตของคนทุกกลุ่มเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ ในประเด็น 1. การประเมิน
บริบทหรือสภาวะแวดล้อม (Context Evaluation) 2. การประเมินปัจจัยเบื้องต้น (Input Evaluation)
3. การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) และ 4. การประเมินผลผลิตหรือผลงาน (Product
Evaluation)
1. การประเมินบริบทหรือสภาวะแวดล้อม (Context Evaluation) เป็นการประเมินเกี่ยวกับ
นโยบาย เป้ า หมาย สภาพเศรษฐกิ จ และสั ง คม ปั ญ หาและความต้ อ งการของบุ ค คลและหน่ ว ยงาน
ที่เกี่ยวข้องกับโครงการว่ามี ความสอดคล้องเอื้อต่อการจัดทําโครงการหรือไม่ ตลอดจนทรัพยากรและ
ข้อจํากัดต่างๆ ในการดําเนินโครงการ สารสนเทศที่ได้นํามาใช้ประกอบการตัดสินใจเพื่อกําหนดวัตถุประสงค์
และเป้าหมายของโครงการให้มีความ สอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงานระดับสูงกว่าและบริบทหรือ
สภาพขององค์กรที่จะจัดทําโครงการ โดยที่ผู้ประชุมภายในกลุ่มร่วมสะท้อนข้อคิดเห็นในการถอดบทเรียน
ร่วมกันว่า การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ หน่วยงานต่างๆ ให้ความสนใจ และตระหนักถึงความสําคัญ จึงถือเป็น
โอกาสที่ดีในการดําเนินงานโครงการ แต่ทั้งนี้ยังมีช่องว่างที่ยังขาดการเตรียมความพร้อมการเข้าสู่สังคม
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ผู้สูงอายุอย่างรู้เท่าทัน และมีองค์ความรู้อย่างถูกต้อง อีกทั้งยังสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ชาติ แผนฯ 12
และยุทธศาสตร์กระทรวง เป็นต้น ในการให้ความสําคัญกับประเด็นของผู้สูงอายุ รวมถึงบริบทในแต่ละ
พื้นที่ มีการให้ความสําคัญในเรื่องของผู้สูงอายุ และเห็นความสําคัญของโครงการมากน้อยแตกต่างกันไป
ตามบริบทสัดส่วนประชากรผู้สูงอายุ และการออกแบบนโยบายของท้องถิ่นในแต่ละพื้นที่ย่อมแตกต่างกัน
ไปตามบริบทพื้นที่ นอกจากนั้นยังมีทิศทางของนโยบายของรัฐบาล ที่ได้ให้ความสําคัญกับประเด็นผู้สูงอายุ
เช่น นโยบายด้านการวางแผนทางการเงิน นโยบายด้านขนส่งเพื่อคนทุกคน รวมไปถึง มติของคณะรัฐมนตรี
ในการจัดทําฐานข้อมูลซึ่งจะมีประโยชน์อย่างมากหากนําข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อใช้วางแผนการดําเนินการ
โครงการต่อไป ผู้เข้าร่วมประชุมกลุ่มได้ร่วมสะท้อน และยกตัวอย่างโครงการที่มีความสอดคล้องกับนโยบาย
เป้าหมาย สภาพเศรษฐกิจและสังคม ปัญหาและความต้องการของบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
โครงการ ดังนี้
1. โครงการการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อผู้สูงอายุ เชื่อมโยงกับสภาพสังคมที่กําลังเข้าสู่
สั ง คมผู้ สู ง อายุ มี ค นพิ ก ารที่ เ ป็ น ผู้ สู ง อายุ แ ละผู้ สู ง อายุ จํ า เป็ น ต้ อ งเข้ า ไปใช้ บ ริ ก ารใน
หน่วยงานสวัสดิการต่างๆ การปรับปรุงพื้นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ในการเสริมสร้าง
ความเสมอภาค
2. โครงการจากกองทุนการออมแห่งชาติ ส่งเสริมการลดความเหลื่อมล้ํา สร้างความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบายของรัฐบาล ให้โอกาสผู้ประกอบ
อาชีพอิสระ แรงงานนอกระบบ (อายุ 15 - 60) เป็นการเตรียมความพร้อมให้กับคน
เตรียมพร้อมเพื่อเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ สอดคล้องกับนโยบายการวางแผนทางการเงินของ
รัฐบาล
3. โครงการจากกระทรวงคมนาคม Transport for all ระบบการขนส่งเพื่อคนทุกกลุ่ม
การออกแบบระบบการขนส่งเพื่อคนทุกคน รวมถึงสถานีขนส่งที่โอนย้ายไปสู่องค์การ
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น เพื่ อ ลดความเหลื่ อ มล้ํ า ทางสั ง คม สร้ า งโอกาส ในการเข้ า ถึ ง
การเดินทาง สวัสดิการ การให้บริการภารรัฐ
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมการประเมินบริบทหรือสภาวะแวดล้อม (Context Evaluation)
1. บริบทพื้นที่ เขตเมือง เขตชนบท การเข้าถึงโอกาส ข้อมูล จะแตกต่างกัน
2. สถานการณ์สําคัญ คือ ไม่มีการสร้างความเข้าใจเรื่องผู้สูงอายุ ก่อนที่จะเข้าสู่วัยสูงอายุ
3. จะทําอย่างไรให้หน่วยงานที่ไม่ใช่หน่วยผู้สูงอายุได้นําเรื่องการเตรียมความพร้อมการเป็น
ผู้สูงอายุ ไปประยุกต์ใช้
4. จัดทําฐานข้อมูลประชากรของตนเอง มีข้อมูลกลางให้นํามาใช้ได้
2. การประเมินปัจจัยเบื้องต้น (Input Evaluation) เป็นการประเมินความพร้อมทั้งในเชิง
คุณภาพและความพอเพียงของทรัพยากรต่าง ๆ ก่อนเริ่มโครงการว่ามีทรัพยากรพร้อมที่จะดําเนินโครงการ
ได้หรือไม่ สารสนเทศที่ได้นํามาใช้ในการตัดสินใจเกี่ยวกับวิธีการของการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เพื่อให้การ
ดําเนินโครงการ สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ ผู้เข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อยได้ร่วมกัน
ถอดบทเรียนและสะท้อนถึงการเตรียมความพร้อมในเรื่องของทรัพยากร หรือปัจจัยเบื้องต้นก่อนการเริ่ม
โครงการ ดังนี้
1. มีการพัฒนาศักยภาพความรู้กับเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่ทํา Project
ในเรื่องของ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ
2. เตรียมความพร้อมกับชุมชน ก่อนที่จะเลือกชุมชนต้นแบบ
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3. ทํา MOU กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และดูแลในเรื่องของผู้สูงอายุ
4. ประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ ในการดําเนินงานด้านผู้สูงอายุ
5. จัดสรรงบประมาณให้แต่ละหน่วยงานในการดําเนินงาน/โครงการ
6. จัดทําแผนงานร่วมกัน
7. จัดทําโครงการให้เข้าไปถึงระดับหมู่บ้าน ชุมชน
8. งบประมาณบูรณาการ ข้อดี คือ เห็นงบภาพรวม เห็นการทํางานร่วมกัน
เงื่อนไข/ ข้อจํากัดในความสําเร็จ
1. ภาระงานด้าน ผู้สูงอายุมากขึ้น
2. ความคาดหวังจากสังคมมากขึ้น
3. โครงสร้าง/ อัตรากําลัง ไม่เพียงพอ (ข้าราชการน้อย พนักงานราชการมาก ในลักษณะ
งานบางอย่างมีข้อจํากัดในการทํางานของพนักงานราชการ)
4. งบประมาณบูรณาการ ข้อจํากัด คือ การไม่เข้าใจใน Project ทําให้เกิดการตัดงบประมาณ
ไม่เห็นด้วยกันการดําเนินงาน
แนวทางการแก้ไขปัญหา
1. ใช้เครือข่ายทํางาน
2. ใช้ Outsource ในการทํางาน
3. ให้ KM กับบุคลากร
4. จ้างเหมาบริการ
5. บางโครงการควรถ่ า ยโอนไปยั ง หน่ ว ยงานอื่ น ๆ เช่ น องค์ ก ารปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
กระทรวงมหาดไทย เป็นต้น
3. การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) เป็นการประเมินขณะดําเนินงานหรือ
ประเมิน ความก้าวหน้าของโครงการ สารสนเทศที่ได้นํามาใช้ในการตัดสินใจเพื่อการปรับปรุงการดําเนิน
โครงการ ผู้เข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อยได้ร่วมกันถอดบทเรียนและสะท้อนถึงกระบวนการการดําเนิน
โครงการ ดังนี้
1. ทุกโครงการมีแผนปฏิบัติการ แผนการติดตามงาน
2. ลงติดตามระหว่างโครงการ จนถึงช่วงของการสิ้นสุดโครงการ
3. มี ก ลไกที่ เ กี่ ย วข้ อ งในการร่ ว มติ ด ตาม ประเมิ น ผลโครงการ เช่ น องค์ ก ารปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ชุมชน องค์กรที่ทํางานร่วมกัน ชมรมผู้สูงอายุ (Stakeholder)
4. ทุกหน่วยที่ทํางาน และรับงบประมาณต้องส่งผลการดําเนินงานไปยังเจ้าภาพหลักตาม
แต่ละไตรมาส
5. หลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการ จะทําการนําเสนอผลงาน และเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทุกภาคส่วนมาร่วมรับฟังความคิดเห็น
6. มีการดําเนินการโครงการในรูปแบบของระบบพี่เลี้ยง
เงื่อนไขความสําเร็จ
1. ได้ผลผลิต แต่ไม่มั่นใจผลลัพธ์/ ผลกระทบ
2. การสร้างความเข้าใจร่วมในระดับหน่วยงาน
3. การติดตามระดับพื้นที่
4. พื้นที่ดําเนินโครงการมีภารงานหลายด้าน
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4. การประเมินผลผลิตหรือผลงาน (Product Evaluation) เป็นการประเมินหลังจากการ
ดําเนินโครงการ สิ้นสุดแล้ว ประกอบด้วยการประเมินผลลัพธ์ (Output Evaluation) โดยพิจารณาจาก
ปริมาณและคุณภาพของ ผลผลิตเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ของโครงการและการประเมินผลกระทบ
(Impact Evaluation) โดยเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ของแผนงานหรือองค์การ สารสนเทศที่ได้นํามาใช้
ในการตัดสินคุณค่าของผลผลิตของโครงการทั้ง ในด้านปริมาณและคุณภาพเพื่อการตัดสินใจว่า ควรจะ
คงโครงการไว้ ปรับขยายหรือยกเลิกโครงการ ผู้เข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อยได้ร่วมกันถอดบทเรียนและ
สะท้ อ นถึ ง การประเมิ น หลัง จากการดํ า เนิ น โครงการ แม้จ ะยั งไม่ สิ้ น สุด โครงการก็ ต าม ประกอบด้ ว ย
การประเมินผลผลิต (Output Evaluation) โดยพิจารณาจากปริมาณและคุณภาพของ ผลผลิตเปรียบเทียบกับ
วัตถุประสงค์ของโครงการและการประเมินผลลัพธ์ (Outcome Evaluation) โดยเปรียบเทียบกับ
วัตถุประสงค์ของแผนงานหรือองค์การ ดังนี้
ผลผลิต
1. กระทรวงคมนาคม ได้ออกแบบพื้นที่ที่เอื้อความสะดวกให้กับผู้สูงอายุให้กับทาง อบจ. ภูเก็ต
ซึ่งมีความเป็นรูปธรรมและชัดเจน ตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
2. มี การรวบรวมข้ อ มูลของผู้ สูงอายุ 12 ล้านคน ทําให้เ กิดฐานข้ อมู ล ของผู้สูงอายุ แม้จะยั ง
ไม่สามารถที่จะแก้ไขกฎระเบียบ ในการนําข้อมูลมาใช้ในการวิเคราะห์เพื่อการดําเนินการ
โครงการก็ตาม แต่ก็ถือว่าเกิดฐานข้อมูลขึ้นแล้ว
3. มีโรงเรียนผู้สูงอายุต้นแบบ เพิ่มขึ้นมา 1 แห่ง โดยที่เป้าหมาย คือ 76 แห่ง
4. ผู้สูงอายุที่เป็นสมาชิกของกองทุนการออมแห่งชาติได้รับเงินดํารงชีพแล้ว โดยหลักการ คือ
สมาชิกนั้นต้องร่วมจ่ายสมทบ และรัฐบาลสมทบให้ส่วนหนึ่ง
5. เกิดชุมชนต้นแบบที่เอื้อต่อการดํารงชีวิตของคนทุกกลุ่มเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ
6. มี การซ่ อมบ้ านผู้ สู งอายุ (โดยศู นย์ ผู้ สู งอายุ 12 ศู นย์ และแต่ ละศู นย์ จะได้ โควตาการซ่ อม
แตกต่างกัน)
ผลลัพธ์
1. ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ในทุกมิติ
2. หลังจากที่หน่วยงานเริ่มเห็นข้อมูลที่ทําการจัดเก็บฐานข้อมูลแล้วนั้น เริ่มตระหนักถึงการให้
ความสําคัญ และนําไปใช้สร้างนวัตกรรมในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ
3. ประชาชนทั่วไป มีการตื่นตัวในการออมเงินที่มากขึ้นเพื่อเตรียมพร้อมในการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
ข้อเสนอแนะ
1. มีการเข้าไปวัดผลลัพธ์ที่ผู้สูงอายุได้รับแล้วหรือยัง มีข้อมูลมากน้อยเพียงใด
2. สวัสดิการของรัฐ (บัตรคนจน) เมื่อทําการสํารวจแล้วพบว่าคนที่ขาดโอกาสแท้จริง ไม่สามารถ
เข้ามาใช้สิทธิได้ – เนื่องจากการให้ธนาคารเป็นผู้คัดกรอง
3. ข้อมูลของผู้ที่ได้รับสวัสดิการของรัฐไม่เป็นความจริง
4. ควรมีกิจกรรมในการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เนื่องจากว่ามาเตรียมความพร้อม
ในวัยที่สูงอายุแล้ว คือการแก้ปัญหาที่ปลายทาง
5. เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
6. หน่วยงานแต่ละหน่วยงานเข้าใจบทบาทหน้าที่ของงานตนเองว่ามีส่วนในการเสริมสร้างสังคม
ผู้สูงอายุให้มีคุณภาพ อย่างไร
7. ผลักดันให้เรื่องการสร้างสังคมผู้สูงอายุที่มีคุณภาพให้เป็นวาระแห่งชาติ
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8. มีข้อจํากัดทางกฎหมาย ในประเด็นของข้อมูลส่วนบุคคล หรือข้อมูลทางการแพทย์ จึงยากใน
การบูรณาการใช้ข้อมูลร่วมกัน จึงทําให้มีเพียงฐานข้อมูลเชิงปริมาณ แต่ยังขาดข้อมูลเชิงลึก
ในเรื่องของส่วนบุคคล
9. สนับสนุนให้ทําบัตรประชาชนที่บ่งบอกว่าเป็นผู้สูงอายุ
ข้อเสนอแนะด้านการบริหารแผนบูรณาการ
1. โครงการในการบูรณาการ ควรเป็นโครงการที่เป็นการดําเนินงานที่มีระยาว
2. ควรมีการเชื่อมโยงข้อมูลและผลการดําเนินโครงการ
3. ควรมีหน่วยงาน (เจ้าภาพที่ชัดเจน) ในการ รับ-ส่ง งานต่อกันในแต่ละช่วง หรือตามแต่ลักษณะงาน
ในการดําเนินโครงการแต่ละครั้ง และควรเป็นเจ้าภาพหลักเฉพาะกรณีที่มีความเชี่ยวชาญ
ที่ตรงด้านเหมาะสม
4. ควรให้ความสําคัญในด้านของการพัฒนาสังคม ในแผนบูรณาการของกลุ่มจังหวัด เนื่องจากว่า
แผนบูรณาการกลุ่มจังหวัด สัดส่วนหลัก คือ การให้ความสําคัญในด้านของการพัฒนาเศรษฐกิจ
5. ควรมีการกระจายการปฏิบัติงาน และการขับเคลื่อนงาน ให้ลงไปสู่ระดับชุมชน
6. คณะอนุกรรมการที่อยู่ภายใต้คณะกรรมผู้สูงอายุแห่งชาติ ยังไม่ชัดเจนในด้านของบทบาท
หน้าที่มากนัก
7. ผู้สูงอายุยังขาดการกระตุ้นให้มีการพิทักษ์สิทธิของตนเอง
สรุปผลการประชุมกลุ่มที่ 2
ผู้เข้าร่วมประชุมกลุ่มที่ 2 เป้าหมายที่ 2 : ผู้สูงอายุมีสุขภาวะที่ดี ตัวชี้จัดแนวทางที่ 2.1 นวัตกรรม
และเทคโนโลยีเพื่อการดูแลผู้สูงอายุ ประกอบด้วย ผู้แทนจากศู นย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์
(องค์การมหาชน) 1 ท่าน ผู้แทนจากกรมอนามัย 1 ท่าน ผู้แทนจากกรมการแพทย์ 2 ท่าน ผู้แทนจาก
สํานักปลัดกระทรวงสาธารณสุข 1 ท่าน และผู้แทนจากคณะทันตแพทยศาสตร์ 17 ท่าน ได้แก่
มหาวิทยาลั ยนเรศวร 2
ท่ านมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2 ท่าน มหาวิทยาลัยขอนแก่ น 2 ท่าน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2 ท่าน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2 ท่าน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2 ท่าน มหาวิทยาลัยมหิดล 1 ท่าน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2 ท่าน และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี 2 ท่าน กระบวนการกลุ่มในการร่วมพูดคุยเพื่อร่วมกันถอดบทเรียนและประเมินผลการดําเนินการ
โครงการที่เกี่ยวข้องกับ เป้าหมายที่ 2 : ผู้สูงอายุมีสุขภาวะที่ดี ตัวชี้จัดแนวทางที่ 2.1 นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพื่อการดูแลผู้สูงอายุ ในประเด็น 1. การประเมินบริบทหรือสภาวะแวดล้อม (Context
Evaluation) 2. การประเมินปัจจัยเบื้องต้น (Input Evaluation) 3. การประเมินกระบวนการ (Process
Evaluation) และ 4. การประเมินผลผลิตหรือผลงาน (Product Evaluation)
1. การประเมินบริบทหรือสภาวะแวดล้อม (Context Evaluation) เป็นการประเมินเกี่ยวกับ
นโยบาย เป้าหมาย สภาพเศรษฐกิจและสังคมมีความสอดคล้องกับทิศทางของกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่น คงของมนุ ษ ย์ มี บ ริ บ ททางสั ง คมระดับ ประเทศหรือ บริ บ ทระดั บภู มิ ภ าคที่ ส อดคล้ อ งกั บ
สถานการณ์ปัญหาและความต้องการของผู้สูงอายุอย่างไร เริ่มจากโครงการฟันเทียมซึ่งเป็นบริการและ
นวัตกรรมที่เป้าหมายอยากเห็นผู้สูงอายุมีฟัน 20 ซี่ หรือ 4 คู่สบฟันหลัง เพื่อให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพช่องปาก
ที่เหมาะสมและสามารถบดเคี้ยวได้ หลังจากนั้นจึงขยายผลการบริการให้มากขึ้นในประเด็นของสุขภาพ
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ช่องปากของผู้สูงอายุอย่างรอบด้านตามฐานมาตรขององค์การอนามัยโลกทั้ง 7 ประเด็น สําหรับประเทศ
ไทยได้นํามาปรับใช้ 3 ประเด็น ได้แก่ การสูญเสียฟัน มะเร็งช่องปาก และสุขภาพช่องปากเรื้อรัง
แผนผู้สูงอายุและแผนบูรณาการ 4 กระทรวง โดยแผนของกระทรวงสาธารณสุขมีเป้าหมาย คือ
ผู้สูงอายุมีสุขภาพช่องปากที่ดี การที่ผู้สูงอายุดูแลตนเองได้ มีบริการรองรับ และมีนวัตกรรมการให้บริการ
ทั้งการส่งเสริมและการดูแลรักษา โดยมีการดําเนินงานจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับทันตกรรมผู้สูงอายุ
ตามบทบาทของหน่วยงานนั้น ๆ แต่มีความเกี่ยวเนื่องกัน โดยมีเป้าหมายจากแผนระยะยาวถึงปี 2565
โดยใช้งบประมาณจากแผนบูรณาการปี 2560 – 2561 ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 กระทรวงสาธารณสุขจะเป็นผู้รับผิดชอบในส่วนของการดําเนินการที่จะทําให้
ผู้สูงอายุสามารถดูแลตนเองได้ มีระบบที่ให้บริการผู้สูงอายุโดยเน้นการส่งเสริมและป้องกันให้มากขึ้น
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพั ฒ นานวั ต กรรมโดยมู ล นิ ธิ ทั น ตนวั ต กรรมเพื่ อ มาดู แ ลในส่ ว นของ
การผลิตภัณฑ์สําหรับผู้สูงอายุ เช่น อาหารสําหรับผู้ป่วยมะเร็งช่องปาก มีสวอคสําหรับผู้สูงอายุที่ติดบ้าน
หรือติดเตียง การมีแอปพลิเคชันใช้งานในโทรศัพท์สําหรับการสอน รวมถึงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเข้ามา
สนับหนุน โดยมีทางมหาวิทยาลัยเข้ามาช่วยเหลือในด้านการพัฒนาหลักสูตร e – learning ที่มีลักษณะ
พิเศษกว่าหลักสูตรทั่วไป เนื่องจากจากสามารถมีการเรียนการสอนทางไกล การปรึกษาเรื่องการดูแลรักษา
ผู้ป่วย เป็นการใช้นวัตกรรมมาเพื่อพัฒนาคน ซึ่งเป็นการสนับสนุนในยุทธศาสตร์ที่ 1 และยุทธศาสตร์ที่ 4
ในประเด็ น ของการพั ฒ นาระบบฐานข้ อ มูล และการติ ด ตามประเมิ นผล โดยทางสํ า นั ก ปลั ด กระทรวง
สาธารณสุ ขทํ าหน้าที่รั บผิ ดชอบในการดู แลระบบฐานข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุข สําหรับในส่วน
การดําเนินงานบูรณาการกับหน่วยงานอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็น กรุงเทพมหานคร และภาคเอกชน เป็นต้น
ทางกระทรวงยังมีข้อมูล ซึ่งเป็นแผนที่กระทรวงจะต้องมีการพัฒนาต่อไป
สําหรับกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้สูงอายุทุกกลุ่มทั้งติดสังคม ติดบ้าน และติดเตียง และมีกลุ่มเป้าหมาย
รอง คือ ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไป ซึ่งจะเน้นเรื่องการส่งเสริมป้องกันให้มากขึ้นจากเดิมที่ดําเนินการ
ส่งเสริมป้องกันแค่ร้อยละ 20
จากแผนการดําเนินงานที่ในช่วงแรกจะสิ้นสุดในปี 2558– 2561 โดยใน 2 ปีแรกใช้งบประมาณ
ของหน่วยงาน และใน 2 ปีหลังพึ่งเริ่มได้ใช้งบของบูรณาการ โดยมีเป้าหมายจากระยะแรกร้อยละ 80 ของ
ผู้สูงอายุปรับเป็นร้อยละ 60 โดยเมื่อสิ้นสุดปี 2561 จะมีการประเมินครึ่งแผนว่าได้ผลลัพธ์ตามที่เขียนไว้
หรือไม่ และมีนวัตกรรมในการดูแลครบวงจร 3 ประเด็น ได้แก่ การสูญเสียฟัน มะเร็งช่องปาก และสุขภาพ
ช่องปากเรื้อรัง โดยเป็นการดูแลผู้สูงอายุทั้งครอบครัว โดยตัวผู้สูงอายุและครอบครัวสามารถดูแลตนเองได้
และมีภาคประชาชนเข้ามาช่วยให้คําแนะนําในสนับสนุนในระเบื้องต้นไม่ว่าจะเป็นอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมู่บ้าน (อสม.) หรือต้องการความช่วยเหลือในระดับสูงขึ้น เช่น การไปหาบุคลากรที่โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.) ซึ่งต้องการพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขอื่น ๆ ไม่ใช่เพียงแค่ทันตบุคลากร
เพียงอย่างเดียว หากอาการยังไม่ทุเลาลงให้ส่งต่อไปที่โรงพยาบาลชุมชน (รพช.) ดูแลต่อไป โดยในทุกช่วง
ของการดูแลทางกระทรวงสาธารณสุขพยายามที่จะให้มีนวัตกรรมเข้าไปให้การสนับสนุน
ในส่วนของกรมอนามัยนั้นจะเน้นในส่วนของ primary care ซึ่งเป็นการแบ่งบทบาทความรับผิดชอบ
ไม่ให้ซ้ําซ้อนกันและสามารถหนุนเสริมไปด้วยกันได้ โดยมาตรการที่ได้จากการดําเนินงานดังกล่าว คือ
ระดับของการที่ผู้สูงอายุและครอบครัวสามารถดูแลตนเองได้มากน้อยแค่ไหน รวมถึงการโรงพยาบาล
ส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพตํ า บล (รพสต.) สามารถให้ บ ริ ก ารของการส่ ง เสริ ม และป้ อ งกั น สํ า หรั บ ผู้ สู ง อายุ แ ละ
ครอบครัวได้มากน้อยแค่ไหน โดยมีตัวเลขจากระบบ SCC ของสํานักปลัดกระทรวงสาธารณสุขในการ
รายงานผล
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สําหรับนวัตกรรมในขั้นสูงขึ้นกรมการแพทย์และมหาวิทยาลัยจะช่วยกันพัฒนา โดยกรมการแพทย์
รายงานในส่วนของบริการในขั้นสูงขึ้นไป เช่น การบริการของทํารากฟันเทียม ส่วนมหาวิทยาลัยจะเน้นเรื่อง
การพัฒนาบุคลากรในระดับสูง โดยดูจากความสามารถในการพัฒนาจํานวนหลักสูตรเข้ามารองรับและ
จํานวนคนที่จะเข้าศึกษาว่ามีความสอดคล้องกันหรือไม่ ซึ่งยังติดปัญหาความล่าช้าจากการเปิดภาคเรียน
ในเดือนสิงหาคมจึงยังไม่สามารถดําเนินการได้ ในส่วนของนวัตกรรมผลิตภัณฑ์จากมูลนิธิทันตนวัตกรรม
และนวัตกรรมบริการของมหาวิทยาลัย คือการผลิตนวัตกรรมที่ทําให้ลดระยะของการบริการสั้นลง
กระทรวงวิทยาศาสตร์ภายใต้ความรับผิดชอบของศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การ
มหาชน) ที่มีการดําเนินงานตอบโจทย์เป้าหมายของผู้สูงอายุ คือ การสร้างนวัตกรรม 3 เรื่อง ได้แก่
1. สุขภาพช่องปาก โดยการผลิตนวัตกรรมสําหรับผู้สูงอายุที่ไม่มีฟันบดเคี้ยว 700 ราย
2. การพั ฒนาข้อสะโพกเที ย มร่ วมกับภาควิชาออร์โธปิ ดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริ ราชพยาล
มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล ในการวิ จั ย ออกแบบและทดสอบวั ส ดุ แ ละความแข็ ง แรง รวมถึ ง
การประเมินผลจากการที่คนไข้หลังการผ่าตัดจากห้องทดลองในประเด็นของแรงกดทับว่าผลจะ
เป็นอย่างไร เพื่อออกแบบให้เหมะสม และในขั้นตอนต่อไปคือการผลิตโดยได้มาตรฐานจาก
ISO 13485 และการจดทะเบียนกับองค์การอาหารและยา (อย.)
3. แกนโลหะกระดูกสันหลังส่วนต้น เนื่องจากผู้สูงอายุจะพบปัญหาในเรื่องของกระดูก
นอกจากนี้ยังมีการผลิตเลนส์แก้วตาเทียมสําหรับผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นการบูรณาการการดําเนินงาน
ร่วมกับกรมการแพทย์โดยโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)
สําหรับการเบิกค่าใช่จ่ายเรื่องออร์โธปิกดิกส์และเลนส์แก้วตาเทียมสามารถเบิกจ่ายจากสํานัก
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้ แต่เรื่องรากฟันเทียมไม่สามารถเบิกได้เนื่องจากไม่ตรงข้อกําหนด
ของ สปสช. ที่มองว่าเป็นเรื่องความงาม เช่นเดียวกันกับกรมบัญชีกลางที่ดูแลในส่วนของข้าราชการมีการ
เบิกจ่ายเป็นอันดับ 2 เหมือนกัน โดยอันดับ 1 เป็นโรคหัวใจ แต่ประเทศไทยยังไม่ความสามารถที่จะ
ดําเนินการเรื่องนวัตกรรมดังกล่าวได้ เนื่องจากขาดความสามารถในการพัฒนาวัสดุอุปกรณ์ จึงจําเป็น
ต้ อ งสั่ ง ซื้ อ จากต่ า งประเทศ บางครั้ ง หากจํ า นวนการสั่ ง ซื้ อ ไม่ ม ากพอต่ า งประเทศก็ จ ะไม่ ข ายให้ ท าง
กระทรวงวิทยาศาสตร์จึงจัดตั้งทีมงานขึ้นมาดูแลซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการดําเนินงาน สําหรับปัจจุบันอยู่
ระหว่างการทดลอง บางผลิตภัณฑ์อยู่ระหว่างการยื่นขอทดสอบในคนไข้จิรง โดยทางโรงพยาบาลศิริราช
จะนําไปทดลองในอาจารย์ใหญ่ก่อน การใช้จ่ายงบประมาณส่วนใหญ่ของนวัตกรรมจึงอยู่ที่การผลิตและ
การทดสอบซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมการประเมินบริบทหรือสภาวะแวดล้อม (Context Evaluation)
1. ขาดแคลนบุคลากรเฉพาะทางในการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ
2. แผนงานพั ฒนาบูรณาการนวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแ ลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุใ ห้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
3. การพัฒนาบุคลากรและหลักสูตรด้านทันตกรรมผู้สูงอายุ
4. การทําฐานข้อมูลแผนสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุให้เชื่อมโยงกันทั้ง 13 เขต รวมถึงโรงพยาบาล
ของมหาวิทยาลัยและโรงพยาบาลเอกชน
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2. การประเมินปัจจัยเบื้องต้น (Input Evaluation) หน่วยงานได้มีการประเมินความพร้อมและ
ให้การสนับสนุน ด้านบุคลากร งบประมาณ การบริหารจัดการทรัพยากร และกรอบระยะเวลาอย่างไร
เพื่อให้การดําเนินโครงการสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ ผู้เข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อยได้
ร่วมกันถอดบทเรียนและสะท้อนถึงการเตรียมความพร้อมในเรื่องของทรัพยากรหรือปัจจัยเบื้องต้นก่อน
การเริ่มโครงการ ดังนี้
1. การเตรียมความพร้อมและหาแนวทางในการดําเนินงานให้เป็นไปตามระเบียบเบิกจ่าย
ร่วมกันเพื่อให้มีการดําเนินการได้ตามวัตถุประสงค์
2. นวัตกรรมเพื่อการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ
3. ประเมินความพร้อมและให้การสนับสนุนด้านบุคลากร โดยส่งไปฝึกอบรม และมีการ
จัดตั้งเป็นกองทุนระยะสั้น
4. ใช้การเรียนการสอนทางไกลด้วยระบบ e-learning ด้านทันตกรรมผู้สูงอายุ ทั้งเพื่อ
การอบรมพัฒนาบุคลากร การอบรมให้ความรู้ผู้สูงอายุ และเพื่อการปรึกษาการรักษาผู้ป่วย
5. เปิดหลักสูตรปริญญาโททันตกรรมผู้สูงอายุ และการเปิดหลักสูตรอบรมระยะสั้น
เงื่อนไข/ ข้อจํากัดในความสําเร็จ
1. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างระเบียบใหม่ทําให้ขั้นตอนล่าช้ าและยุ่งยากมากขึ้น รวมถึง
งบประมาณที่ใช้ดําเนินการถูกย้ายไปยังกองอื่น
2. ระยะเวลาของการเปิดภาคเรียนที่ต้องรอการดําเนินการในเดือนสิงหาคม สําหรับ
หลักสูตรที่จะใช้ในการเรียนการสอนทันตกรรมผู้สูงอายุ
3. การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) หน่วยงานมีการกํากับติดตามการประเมิน
ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ กิจกรรม ที่เกี่ยวข้องอย่างไรบ้าง รวมถึงมีกลไก วิธีการ และกรอบระยะเวลา
อย่างไร ทั้งในระดับกรมและระดับจังหวัด ผู้เข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อยได้ร่วมกันถอดบทเรียนและสะท้อน
ถึงกระบวนการการดําเนินโครงการ ดังนี้
1. การพัฒนาบุคลากรด้านทันตกรรมผู้สูงอายุ
2. การผลิตสื่อการเรียนการสอนทางไกลเกี่ยวกับทันตกรรมผู้สูงอายุ
3. การพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นด้านทันตกรรมผู้สูงอายุสําหรับบุคลากร
4. การติดตามผลโครงการทุกไตรมาส
5. จัดซื้อครุภัณฑ์ในการเรียนการสอนทางไกล
เงื่อนไขความสําเร็จ
1. เน้นการป้องกันเพื่อลดงบประมาณที่ใช้สําหรับการทําฟันเทียม
2. การลดระยะเวลาการรอสําหรับทําฟันเทียมจาก 1 ปี เหลือไม่เกิน 6 เดือน
4. การประเมินผลผลิตหรือผลงาน (Product Evaluation) ผลการดําเนินการบรรลุตาม
เป้าหมายยุทธศาสตร์แผนงาน โครงการ กิจกรรมที่เกี่ยวข้องมากน้อยเพียงใด และได้ก่อให้เกิดผลประโยชน์
ต่อผู้สูงอายุและภาคีผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงข้อเสนอเชิงนโยบายใดที่จะช่วยให้การกําหนดนโยบายไปสู่
การปฏิบัติ เกิดประสิทธิภาพ ในการแก้ไขปัญหาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุ ผู้เข้าร่วม
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การประชุมกลุ่มย่อยได้ร่วมกันถอดบทเรียนและสะท้อนถึงการประเมินหลังจากการดําเนินโครงการ แม้จะ
ยังไม่สิ้นสุดโครงการก็ตาม ประกอบด้วย การประเมินผลผลิต (Output Evaluation) โดยพิจารณาจาก
ปริม าณและคุ ณภาพของ ผลผลิตเปรียบเที ยบกับวั ตถุประสงค์ ของโครงการและการประเมิน ผลลัพ ธ์
(Outcome Evaluation) โดยเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ของแผนงานหรือองค์กร ดังนี้
ผลผลิต
1. ผู้สูงอายุได้รับการดูแลสุขภาพช่องปาก
2. จํานวนผู้สูงอายุเข้าถึงนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการดูแลสุขภาพช่องปาก
3. การพัฒนาบุคลากรทันตแพทย์ และการพัฒนาหลักสูตรทันตกรรมสําหรับผู้สูงอายุ
ผลลัพธ์
1. ผู้สูงอายุได้รับการดูแลสุขภาพช่องปากอย่างต่อเนื่อง
2. มีนวัตกรรมสําหรับการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ
3. มีบุคลากรทันตแพทย์ที่เชี่ยวชาญด้านทันตกรรมผู้สูงอายุ
ข้อเสนอแนะด้านการบริหารแผนบูรณาการ
1. การส่งเสริมการดูแลและแผนการเตรียมความพร้อมประชาชนก่อนเป็นผู้สูงอายุ
2. การมองสุขภาพของผู้สูงอายุแบบองค์รวมทั้ง ตา ฟัน กระดูก และอื่นๆ เพื่อให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพที่ดี
3. การกระตุ้นการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุด้วยทันตกรรมครอบครัว คือ การส่งเสริมการดูแล
ผู้สูงอายุภายในบ้านทั้งครอบครัวและชุมชน (long term care)
4. ลดความซ้ําซ้อนของการส่งหนังสือรายผลการปฏิบัติงาน เพื่อความสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
สรุปผลการประชุมกลุ่มที่ 3
สําหรับกลุ่มที่ 3 ตัวชี้วัดแนวทาง 2.2 ผู้สูงอายุ เข้าถึงเทคโนโลยีนวัตกรรม/ระบบการดูแลสุขภาพ
จํานวน 200,000 คน และตัวชี้วัดแนวทาง 3.1 ผู้สูงอายุเข้าถึงระบบคุ้มครองทางสังคม ผลสรุปการ
ถอดบทเรียนการดําเนินโครงการที่ผ่านมา ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบต่อสังคม ดังนี้
บริบทแวดล้อม (Context)
- โครงการกรมการแพทย์ การพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุ ยังไม่สามารถถ่ายทอดไปยังชุมชนได้
มีระบบ intermediate care การวางระบบใน รพ. มีรูปแบบการนําไปใช้ในสังกัดกรมการแพทย์
และอยู่ระหว่างนําไปใช้ในกระทรวง สธ. มีโมเดลต้นแบบในการดูแลผู้สูงอายุที่พ้นระยะวิกฤต
แล้ว เพื่อช่วยลดอัตราการครองเตี ยง โดยให้ชุมชนช่วยดูแลในระดั บตติยภูมิ มี การติดตาม
โดย cc care
- สถาบันสิริธร ส่งเสริมโครงการผู้สูงอายุพิการติดบ้าน ติดเตียง โดยพัฒนาทีมครอบครัวที่ต้อง
ดูแล เน้นการให้บริการทางการแพทย์ การวางระบบ
- ศูนย์วาสนะเวศม์ รับผิดชอบ 8 จังหวัด ภาคกลาง มีโครงการคุ้มครองภัยพิบัติของผู้สูงอายุใน
พื้นที่ มีโรงเรียนผู้สูงอายุ กิจกรรมต่าง ๆ ภายในศูนย์ โครงการสร้างความตระหนักและเตรียม
ความพร้อมผู้สูงอายุ มีการคัดเลือก อปท. ที่เด่นเป็นพื้นที่ต้นแบบ ในการทําโครงการกิจกรรม
- จังหวัดนครพนม มีอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุซึ่งส่วนหนึ่งเป็น อสม. ในการดึงผู้สูงอายุที่ติดบ้าน
ออกสู่สังคมภายนอก โครงการผู้สูงวัยใส่ใจลูกหลาน การอบรมให้ความรู้ผู้สูงอายุเพื่อให้สามารถ
สร้างรายได้ต่อได้ ซึ่งพบว่าพื้นที่ไม่มีทักษะด้านการเขียนโครงการขอทุน ขาดบุคลาการที่ดูแล
ผู้สูงอายุในพื้นที่ด้านการดูแลสุขภาพ
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- จังหวัดขอนแก่น เน้นเรื่องกลุ่มสนับสนุน โดยชุมชนให้ดูแลกันเอง
- จังหวัดเชียงใหม่ การประสานให้เกิดความเชื่อมโยงเพื่อให้เกิดการรองรับของผู้สูงอายุและมีการ
เตรียมความพร้อมในการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุให้กับคนในชุมชน การสร้างสิ่งอํานวยความสะดวก
ในการดํารงชีวิต ให้เกิดการรวมกลุ่มที่มีการทํากิจกรรม และเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน ปัจจุบัน
พบปัญหาผู้สู งอายุที่เป็นต่างชาติ ในภาคเหนือตอนบน ส่วนกลุ่มชาติพันธุ์พบมีปัญหาเรื่อง
บัตรประชาชนทําให้มีปัญหาเรื่องการเข้าถึงสิทธิ
- มหาวิทยาลัยมหิดล โครงการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการทันตแพทย์อย่างเป็นระบบและครบวงจร
ทําทั้งตั้งรับและเชิงรุกไปยังพื้นที่ มีการสร้างนวัตกรรมไปช่วยผู้ป่วย โครงการใส่ฟันเทียม ปัญหา
ที่ พ บคื อ คนไข้ ติ ด เตี ย งไม่ ส ามารถช่ ว ยเหลื อ ตั ว เองได้ การขาดคนดู แ ลในกรณี ผู้ สู ง อายุ ที่
ไม่ ส ามารถเคี้ ย วได้ มี ร ะบบการสอนโดยมี บ ทเรี ย นออนไลน์ ล งไปช่ ว ยสอน (อยู่ ร ะหว่ า ง
การดําเนินการ)
- ศูนย์สงขลา ภารกิจศูนย์ เน้นตามบริบทของพื้นที่ พบว่า ผู้สูงอายุในชนบทเข้าไม่ถึงสิทธิของ
ตนเอง มีโครงการซ่อมบ้าน ปรับภูมิทัศน์ให้เหมาะกับผู้สูงอายุ เน้นการเตรียมความพร้อมเรื่อง
การเตรียมความพร้อมให้ กับกลุ่มคนที่ยังไม่ เข้ าถึ งวัยสูงอายุม ากขึ้นเน้นเรื่องสังคม สุขภาพ
เศรษฐกิจ สภาพแวดล้อม นวัตกรรมและเทคโนโลยี
- กลุ่มระบบการดูแ ล พม. มี 5 โครงการ มีการดําเนินการร่ วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตาม
บทบาทและภารกิจ โดยกระจายงบประมาณการดําเนินงานให้หน่วยงานให้พื้นที่ดําเนินการต่อ
- กรมกิจการผู้สูงอายุ มีกลไกทํางานใน คณะกรรมการผู้สูงอายุระดับชาติ และสมัชชาผู้สูงอายุ
ระดับชาติ และมีหน่วยราชการ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ 12 ศูนย์ ในระดับท้องถิ่น มีอาสมาสมัคร
ที่ทํางานในพื้นที่ และมีการเปิดตัวนวัติกรรมดูแลผู้สูงอายุในแต่ละเดือน โดยมีการผลักดันให้เกิด
การจ้างงาน การออม ให้แก่ผู้สูงอายุ
- กรมอนามัย มีแผนพัฒนาทุกช่วงวัย และแผนเสมอภาค พบว่า สถานการณ์ในปัจจุบันมีผู้สูงอายุ
ไทยมีแนวโน้มอยู่คนเดียวมากขึ้น มีปัญหาการหกล้มในบ้าน และภาวะอ้วน และมีโรคเรื้อรังเพิ่ม
มากขึ้น ทําให้ไม่สามารถทําเรื่องกิจวัตรประจําวันได้ โดยกรมอนามัยมีการทําแผนยุทธศาสตร์
สู่ชุมชน โดยการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว การลดความเหลื่อมล้ํา และมีการ
ร่วมมือกับ ตปท. ในการพัฒนาแผนและเครื่องมือ มีระบบการวัดการดูแล ผู้สูงอายุ long term
care (เข้าใจ เข้าถึง พึ่งได้) เข้าใจการเตรียมความพร้อม เข้าถึงระบบการดูแลสุขภาพ พึ่งตนเองและ
ชุมชน ทํางานภายใต้โครงการประชารัฐร่วมใจใส่ใจผู้สูงอายุ มีการ MOU ร่วมกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง ใช้ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนโดย 3 c care manager /care giver /care plan
การขับเคลื่อนกิจกรรมที่ผ่านเกณฑ์ที่มีคุณภาพ มีโครงการเมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ มีระบบ
home health care ระบบการดูแลกลุ่มติดบ้านติดเตียง มีคณะกรรมการในการดูแลผู้สูงอายุ
ทั้ ง ที่ เ ป็ น ทางการและไม่ เ ป็ น ทางการในชุ ม ชน มี ก ารสนั บ สนุ น งานวิ จั ย และประเมิ น ของ
long term care มีการวางแผนการทํางานระดับชาติ ระดับกระทรวง ระดับเขต กลไกจังหวัด
คณะกรรมการพั ฒ นาคุ ณ ภาพชีวิ ต ระดั บอํ าเภอ และพบว่า มี น วั ต กรรมที่เ กิดจากพื้นที่ เ อง
ในการดูแลผู้ป่วยติดเตียง มีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเพื่อแสดงนวัตกรรมและขยายผล ซึ่งพบว่า
กลุ่มด้อยโอกาสของผู้สูงอายุ คือ พระสงฆ์ โดย 1 ใน 3 ของพระสงฆ์เป็นผู้สูงอายุ และเจ็บป่วย
โรค NCDs ได้มีการทําโครงการพระคินานุประธาน เป็นหลักการดูแลพระสงฆ์ตามพระธรรมวินัย
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- กรม สพส. ควบคุมกํากับติดตามการใช้กฎหมายในการดูแลสถานประกอบการที่ดูแลผู้สูงอายุ
ให้มีมาตรฐาน มีการสนับสนุน อสค. หลักสูตร 18 ชม.
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โครงการการเพิ่มศักยภาพในการพึ่งพาตนเองโดยเพิ่มผลิตภัณฑ์
ของผู้สูงอายุ มีการต่อยอดจากการวิจัยไปเผยแพร่ให้กับชุมชน เช่น ระบบส้วม การชําระล้าง
เป็นระบบอัตโนมัติ รถเข็นสั่งการด้วยเสียง รถเข็นสามารถดัดแปลงได้ เครื่องช่วยสวมถุงเท้า
โดยดัดแปลงจากวัสดุที่มีในพื้นที่ เพิ่มสิ่งอํานวยความสะดวกในการดํารงชีวิต เพื่อลดการพึ่งพึง
ช่ ว ยให้ ผู้ สูงอายุ มี สุ ข ภาวะที่ดี โดยได้นํา ร่ อ งดํ า เนิ นการ 3 จั งหวัด ที่โคราช บุ รี รัม ย์ ชั ยภู มิ
ผ่านเครือข่าย อปท.
ข้อสรุป
1. จากการแลกเปลี่ยนพบว่า ปัจจุบันเกิดการบูรณาการร่วมระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แต่ยัง
ต้องการการสนับสนุนองค์ความรู้และนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัย โดยสามารถเชื่อมโยงกัน
เพื่ อ ให้ เ กิ ด การขยายผล และมี ก ลไกการขั บ เคลื่ อ นไปยั ง พื้ น ที่ ต่ อ ไป ซึ่ ง ประโยชน์ ข อง
การบูรณาการ คือ สามารถลดภาระของการทํางานในระดับพื้นที่
2. เสนอว่าให้แต่ละหน่วยงานคลี่บทบาทภารกิจการทํางานให้ชัดเจน
3. การบูรณการต้องครอบคลุม ทั้งหมด ผลักดันให้เกิ ดการทํางาน การเชื่อมโยงประสานเป็น
สิ่งสําคัญ
4. การบู ร ณาการส่ ว นหั ว (นโยบาย) ภารกิ จ ตรงกลางคื อ การทํ า งานตามฟั ง ชั่ น หน้ า ที่ และ
การทํางานในพื้นที่ โดยมีคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ ที่จะช่วยปลดล๊อก
การทํางานของแต่ละกระทรวง
ปัจจัยนําเข้า (Input)
- กรมการแพทย์ สิริธร เน้นในเชิงการสนับสนุนด้านเทคนิค หนังสื อ คู่มือ ระบบฐานข้อมูล
ซอฟแวร์ ใช้เขตบริการสุขภาพเป็น พท. ในการทํางาน การทํางานมีโมเดลคณะผู้เชี่ยวชาญ
มีการทดลองก่อนทําไปใช้ การเตรียมคน (ให้ความรู้ คู่มือ เทคนิค ทักษะในการดูแล ผสอ.)
อยู่ในระยะของการขยาย พท. เน้นการเข้าถึง ผสอ. เพิ่มขึ้น
- ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนเวศน์ มีการประสาน อปท. นําร่องเป็นหลัก
และขยายการทํางานใน พท. ซึ่งโครงการจะประสบความสําเร็จได้ขึ้นอยู่กับการให้ความร่วมมือ
ใน พท.
- โครงการที ไ ด้ รั บ ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น โครงการที่ ไ ด้ รั บ จากกรม ซึ่ ง ได้ รั บ การถ่ า ยทอดไม่ ชั ด เจน
การแก้ปัญหาใช้วิธีการถามศูนย์อื่น การดําเนินงานคัดเลือก พท. ที่มีความพร้อม ต้องอาศัย
ความร่วมมือกับท้องถิ่นในการทํากิจกรรม ข้อจํากัดด้านกรอบระยะเวลาในการทํางาน
- จังหวัดขอนแก่น การดําเนินงานโครงการต้องอาศัยการดําเนินงานจาก อปท.
- การชี้ แจงจากส่ วนกลางไม่ชัดเจน ใช้การกระจายการดําเนินการใน พท. ข้ อจํากั ดในเรื่อง
การจัดการความเสี่ยง
- การขยายคลินิก เพื่อให้รองรับการใช้บริการของ ผสอ ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ใช้เป้าหมาย
เป็นตัวตั้ง และเติมงบประมาณ
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- มี ก ารประเมิ น ความพร้ อ มก่ อ นรั บ โครงการ หน่ ว ยงานได้ คั ด เลื อ กบุ ค ลากรทํ า ในสิ่ ง ที่ มี
ความเชี่ยวชาญ สามารถทํานวัตกรรมได้ ไม่มีปัญหาเรื่องบุคลากรและหน่วยงานมีเครือข่าย
การทํางานและการขยายผล มีการวางแผนเรื่องการดําเนินการในพื้นที่ภายในกรอบระยะเวลา
กระบวนการ (Process)
- หน่วยงานใช้เครื่องมือในการควบคุมและติดตามผลการดําเนินงานโดยใช้ gantt chart เพื่อให้
เกิดผลการดําเนินการในแต่ละไตรมาสให้เป็นไปตามแผน
- หน่วยงานมีการประเมินผลกิจกรรมภายหลังจบกิจกรรมทุกครั้ง และได้นําผลมาวิเคราะห์เพื่อ
ปรับปรุงการดําเนินในกิจกรรมครั้งต่อไป
- หน่วยงานมีการกํากับติดตามผล
ผลลัพธ์ (Output)
- สามารถให้บริการทันตกรรมได้ตามกลุ่มเป้าหมายที่กําหนดไว้ มีการทํา MOU กับกรมกิจการ
ผู้สูงอายุ และยังให้บริการเกินกว่าเป้าหมายที่ทําไว้ในแผน
- ผลดําเนินงานบรรลุเป้าหมาย มีประโยชน์ต่อผู้สูงอายุ สามารถนํานวัตกรรมไปใช้ในการดํารงชีวิต
โดยลดการพึ่งพา
- ข้ อ เสนอเชิ ง นโยบาย ให้ ผู้ ป ระกอบการภาคเอกชน เช่ น ร้ า นอาหาร ตลาด ได้ คํ า นึ ง ถึ ง
ความปลอดภัยและความสะดวกของผู้สูงอายุเมื่อเข้าไปใช้บริการ เช่น พื้นไม่ลื่น มีห้องน้ํา
สําหรับผู้สูงอายุ
- ทุ ก โครงการทํ า เพื่ อ ประโยชน์ สู ง สุ ด ของผู้ สู ง อายุ โดยได้ รั บ ความร่ ว มมื อ จากเครื อ ข่ า ยมี
การทํางานบูรณาการร่วมกัน ทั้งภายในและนอกหน่วยงาน เน้นการขับเคลื่อนผู้สูงอายุให้
สอดคล้องกับแผน ผส. และยุทธศาสตร์กรม
- โครงการที่ ดํ า เนิ น การลงไปในพื้ น ที่ ใ ห้ ค วามรู้ ผู้ สู ง อายุ ก่ อ ให้ เ กิ ด ประโยชน์ ใ นชุ ม ชน
สร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับผู้สูงอายุและภาคีเครือข่าย
- การจัดทําโครงการของศูนย์ผู้สูงอายุทั้ง 12 แห่ง เป็นการสนองนโยบายของกรม และรัฐบาล
ในการยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และเตรียมความพร้อมสังคมให้พร้อมรับสังคมผู้สูงอายุ
มุ่งสู่ยุทธศาสตร์ที่วางไว้
- ผลการดําเนินงานก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้สูงอายุ ด้านการเข้าถึงสิทธิ สวัสดิการ จากการร่วม
กิจกรรมต่าง ๆ ทําให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเดิม ภาคีเครือข่ายเกิดความตระหนัก ส่งเสริม
สนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ มากยิ่งขึ้น
สรุปผลการประชุมกลุ่มที่ 4
สําหรับการถอดบทเรียนผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ กรมกิจการผู้สูงอายุ ประจําปี
งบประมาณ 2561 ผู้เข้าร่วมประกอบด้วย กยผ./ สศส./ สลก./ กลุ่มตรวจสอบภายใน/ กพร./ศูนย์เรียนรู้ฯ
ชลบุรี/ศพส. 8 แห่ง ผลสรุปการถอดบทเรียนการดําเนินโครงการที่ผ่านมา ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบต่อ
สังคม ดังนี้
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บริบทแวดล้อม (Context)
แผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และแผนบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อ
รองรับสังคมผู้สูงอายุ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีความสอดคล้องกับทิศทางของกระทรวง พม.
เนื่องจากกระบวนการจัดทําโครงการได้มีการวิเคราะห์สถานการณ์และปัญหา ตลอดจนกรอบนโยบาย
ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์กรม และแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ตลอดจนผลการดําเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา
เพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงแนวทางการดําเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น มีการดําเนินงานร่วมกับ
ภาคีเครือข่าย โดยเฉพาะในกระบวนการนําเสนอแผนจะมีการสํารวจและรับฟังความเห็นจากภาคส่วน
ที่เกี่ยวข้อง และเปิดโอกาสให้เข้าร่วมกิจกรรม รวมทั้งทําแบบประเมินและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
แผนงานในปีต่อไป
ปัจจัยนําเข้า (Input)
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด
- การกําหนดค่าเป้าหมายและงบประมาณของแต่ละศูนย์เท่ากัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับบริบทของ
แต่ละศูนย์ ทั้งด้านจํานวนบุคลากร ขนาดพื้นที่ จํานวนประชากร ฯลฯ ดังนั้น เวลาจัดสรร
งบประมาณ ส่วนกลางควรคํานึงถึงบริบทและประชากรของแต่ละศูนย์ด้วย
- ค่าเป้าหมายบางโครงการค่อนข้างเยอะ ทําให้ได้ในเชิงปริมาณ แต่เชิงคุณภาพไม่ได้เท่าที่ควร
เพราะต้องเร่งดําเนินการให้ได้ตามตัวชี้วัด
บุคลากร
- บริ บ ทการทํ า งานของแต่ ล ะศู น ย์ มี ค วามแตกต่ า งกั น ทั้ ง จํ า นวนบุ ค ลากร ขนาดพื้ น ที่ ใ น
ความรับผิดชอบ แต่ค่าเป้าหมาย (I) งบประมาณ (P) เท่ากัน
- สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) บางแห่งมีการตั้งข้อสังเกตว่า
กระทรวงมีอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ซึ่งรู้ทุกภารกิจที่เกี่ยวกับ
กระทรวงอยู่แล้ว และน่าจะพัฒนา อพม. ให้สามารถเชื่อมโยงและทํางานร่วมกับศูนย์ได้
- อาสาสมั ค รดู แ ลผู้ สู ง อายุ ที่ บ้ า น (อผส.) บางแห่ ง มี ค วามเข้ ม แข็ ง จนไม่ มี ก ารส่ ง ผู้ สู ง อายุ
เข้าสถานสงเคราะห์
งบประมาณ
กระบวนการจัดสรรและใช้จ่ายงบประมาณแต่ละแห่งมีบริบทแตกต่างกัน เช่น
- บางแค จัดสรรงบประมาณลงไปที่ท้องถิ่น โดยมีการสํารวจความพร้อมและสนใจที่จะพัฒนา
ศักยภาพอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน (อผส.) และจัดสรรงบลงไปเพื่อให้ท้องถิ่นดําเนินงานเอง
โดยมีการสื่อสารในไลน์กลุ่ม ที่ผ่านมา จัดสรรให้ ๑๒ พื้นที่ ใช้งบเงินรายได้ของหน่วยงาน
- เชี ยงใหม่ ดํ าเนิ นการเองโดยใช้ งบประมาณจากกรม และประสานความร่ วมมื อกั บหน่ วยงาน
ในพื้นที่ (สสจ./พมจ.)
- การประเมินพื้นที่ดําเนินการโดยอาจารย์มหาวิทยาลัยและใช้แบบสอบถาม โดยที่ไม่ได้ลงไป
ในพื้นที่ ผลประเมินที่ได้จึงไม่สามารถสะท้อนสถานการณ์ในพื้นที่ได้อย่างแท้จริง
- การซ่อมสร้างมีสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) เป็นเจ้าภาพ
ไม่ใช่ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.)
- ไม่มีการจัดสรรงบประมาณให้ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุในชุมชน (บ้านกลางของผู้สูงอายุ) อย่างต่อเนื่อง

โครงการประเมินและติดตามผลการดําเนินงานของกรมกิจการผู้สูงอายุตามแผนปฏิบัติราชการฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ผ - 27

กรอบระยะเวลา
- เชียงใหม่ : แต่ละช่วงไตรมาสจะมีการจัดทําแผนการดําเนินงานร่วมกับพื้นที่
กระบวนการ (Process)
- การดําเนินงานส่วนใหญ่เป็นไปตามแผน เนื่องจากมีการกําหนดกรอบระยะเวลาและตัวชี้วัด
อย่างไรก็ตาม ยังมีปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน ทั้งด้านจํานวนบุคลากรและงบประมาณ
ที่ไม่เพียงพอ ฯลฯ
- การดําเนินงานบางเรื่องไม่สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยปฏิบัติ เช่น หลักสูตรอบรม 18 ชั่วโมง
เน้ น ด้า นสุข ภาพเท่ านั้ น ทํ า ให้ไ ม่ ส อดคล้ อ งกับ ภารกิ จ ของศูน ย์ บางแห่ ง แก้ ปั ญ หาโดยการ
สอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับภารกิจของตัวเองเข้าไป เช่น มิติทางสังคม
- การกํากับติดตามและประเมินผลในระดับพื้นที่ (โครงการ) ใช้กระบวนการประชุมสนทนากลุ่ม
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสะท้อน โดยไม่มีการใช้แบบสอบถาม
- ระดับกรมมีการถอดบทเรียน และประเมินผลโดยนักวิชาการประเมินผลภายนอก
- การประเมิ นผลมี การใช้ เครื่ องมื อต่ างๆ โดยการมี ส่ วนร่ วม สนทนากลุ่ ม และถอดบทเรี ยน
แต่ผลการถอดบทเรียนไม่ได้ถูกนําไปใช้ในการปรับนโยบาย ทําให้ผลการถอดบทเรียนไม่ได้ถูก
นํามาใช้
- ทัศนคติและความเข้าใจเกี่ยวกับ “บ้านกลาง” ยังเกิดปัญหา แต่ละภาคส่วนเข้าใจไม่ตรงกัน
ผลผลิต/ผลลัพธ์ Output
- โครงการผู้สูงวัยใส่ใจลูกหลาน ที่แสดงให้เห็นพลังของผู้สูงอายุในการแสวงหาความรู้และนํามาใช้
มี 2 กิ จกรรมย่ อย คื อ สู งวั ยดู แลเด็ กใน ศพด. (อ่ านหนั งสื อ เล่ านิ ทาน เล่ นกั บเด็ ก ) เดิ ม มี
งบประมาณในการพัฒนาผู้สูงอายุในการดูแลเด็ก ปัจจุบันไม่มีการอบรม แต่บางพื้นที่มีการ
ดําเนินงานต่อเนื่อง โดยครู ศพด. แนะนําการดูแลเด็กให้แก่ผู้สูงอายุ ถ่ายทอดภูมิปัญญาให้เด็ก
- โรงเรียนผู้สูงอายุ ซึ่งมี 4 มิติ นอกจากนี้ ยังทําให้เกิดการรวมตัวของผู้สูงอายุ เกิดการแลกเปลี่ยน
และการรวมกลุ่มทํากิจกรรมอื่นนอกเหนือจากการเรียน เช่น จิตอาสา
- ซึ่งสามารถทําให้เกิดความภาคภูมิใจที่จะทํางานเพื่อบ้านเกิด ตัวอย่างเช่น บุรีรัมย์ มี อผส. ดูแล
ผู้สูงอายุทุกคน โดยใช้วิถีสํานึกรักบ้านเกิดและสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนอย่างแท้จริง โดยที่
ไม่ยึดติดเรื่องเงินเดือนหรือค่าตอบแทนเป็นตัวตั้ง
- การบูรณาการในพื้นที่ยังไม่เกิดการบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างแท้จริง
- สรุปบรรลุในเชิงปริมาณ แต่ในเชิงความยั่งยืนอาจจะยังไม่เห็นเป็นรูปธรรม
ปัญหา/ข้อจํากัด
- การบูรณาการทําเฉพาะส่วนกลาง แต่ไม่มีการถ่ายทอดสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่
- หน่วยปฏิบัติมีความแตกต่างกัน ทั้งขนาด บุคลากร งบประมาณ และบริบทพื้นที่ นอกจากนี้
ยังมีหลายโครงการไม่ใช่โครงการเชิงยุทธศาสตร์
- บางโครงการมีความซ้ําซ้อน โดยเฉพาะการจัดทํารายงาน เช่น กรณีการปรับปรุงที่อยู่อาศัยของ
ผู้สูงอายุและโรงเรียนผู้สูงอายุ ซึ่งสนับสนุนโดย พมจ. และ ศพส. ทําให้หน่วยปฏิบัติต้องจัดทํา
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รายงานส่งทั้ง พมจ. และ ศพส. ซึ่งแบบรายงานมีความแตกต่างกัน ทําให้พื้นที่เกิดความสับสน
ว่าควรจะต้องรายงานไปหน่วยงานไหน และรายงานที่ส่งไปจะซ้ําซ้อนกันหรือไม่
- ควรกําหนดเจ้าภาพหลักในการดําเนินงาน เนื่องจากเกิดการสับสนในพื้นที่ และบางแห่งต้อง
รายงานไปที่หลายหน่วยงาน
- ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) ถูกคัดเลือกโดย พมจ. ทําให้ได้
พื้นที่ที่ยังไม่พร้อม และบางแห่งมีความพร้อมแต่ไม่ถูกคัดเลือก นอกจากนี้ การจัดเกรด A B C
ของ ศพอส. ใช้วิธีการให้ ศพอส. ประเมินตัวเองทําให้การจัดกลุ่มอาจจะไม่ตรงกับศักยภาพ
ที่แท้จริงของ ศพอส.
- นโยบายที่ เ น้ น ให้ ศพส. ทํ า งานเชิ ง รุ ก ทํ า ให้ เ จ้ า หน้ า ที่ ที่ เ ป็ น พี่ เ ลี้ ย งต้ อ งออกไปปฏิ บั ติ ง าน
นอกศูนย์ ทําให้ดูแลผู้สูงอายุในศูนย์ได้ไม่ทั่วถึง
ข้อเสนอ
- การจัดสรรงบประมาณนอกจากจะพิจารณาตามเกรด A B C แล้ว ควรจะพิจารณาตาม
สถานการณ์ปัญหา และบริบทของแต่ละพื้นที่ด้วย เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทที่แท้จริง
- การกําหนดนโยบายควรคํานึงถึงภารกิจและศักยภาพของบุคลากรศูนย์ และทบทวนยุทธศาสตร์
ว่าสามารถทําให้เกิดความยั่งยืนได้อย่างแท้จริงหรือไม่
- ควรทบทวนเกณฑ์การคัดเลือก ศพอส. เพื่อให้ได้พื้นที่ที่มีความพร้อมในการทํางานอย่างแท้จริง
- ควรสนับสนุนการจัดเวทีถอดบทเรียนของ สศส. เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสะท้อน
ข้อจํากัดและบริบทของแต่ละศูนย์ เพื่อทบทวนแผนและหาแนวทางในการปรับปรุงแผนใน
ปีถัดไป ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและบริบทของแต่ละพื้นที่ (ช่วงใกล้สิ้นปีงบประมาณ)
และค้นหา Best Practice
- ควรจัดมหกรรมหรือเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภูมิปัญญาของแต่ละภูมิภาค
- ควรกําหนดเจ้าภาพหลักในการดําเนินงาน เนื่องจากเกิดการสับสนในพื้นที่ และบางแห่งต้อง
รายงานไปที่หลายหน่วยงาน
บทเรียนสําคัญ
- หากผู้บริหารท้องถิ่นให้ความสําคัญจะทําให้การดําเนินงานมีความยั่งยืน เนื่องจากท้องถิ่นมี
งบประมาณทั้งจากหน่วยงานภายนอก เช่น สปสช. และงบประมาณของท้องถิ่นเอง
- หากการดํ า เนิ น งานเน้ น ที่ ผ ลกระทบต่ อ สั ง คมมากกว่ า ที่ จ ะทํ า ให้ ไ ด้ ต ามตั ว ชี้ วั ด จะทํ า ให้
การดําเนินงานมีคุณภาพและเกิดประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
- หากมีการนําผลการประเมินหรือข้อสรุปที่ได้จากการถอดบทเรียนมาใช้ในการปรับนโยบาย
หรือแผนปฏิบัติการ จะทําให้การดําเนินงานสอดคล้องกับสถานการณ์ ปัญหา และบริบทของ
แต่ละพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
- หากมีการปรับอัตรากําลังให้เพียงพอและพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ให้สอดรับกับภารกิจของ
ศพส. ที่เน้นการทํางานเชิงรุกมากขึ้น จะทําให้การดําเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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ภาพบรรยากาศการประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร
การประเมินผลแผนบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สงู อายุ
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ภาคผนวก ฉ
สรุปการประชุมเวทีสญ
ั จร 4 ภาค
สรุปการประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร
การประเมินและติดตามผลการดําเนินงานของกรมกิจการผูส้ ูงอายุ (ผส.)
ตามแผนปฏิบตั ิราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณและแผนบูรณาการสร้างความเสมอภาค
เพื่อรองรับสังคมผูส้ ูงอายุประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
วันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00-16.00 น.
ณ ห้องประชุม โรงแรมพิมาน การ์เด้น บูตคิ โฮเต็ล จังหวัดขอนแก่น
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
1. ศ.ระพีพรรณ คําหอม
2. รศ.เล็ก สมบัติ
3. อาจารย์รณรงค์ จันใด
4. นางสาวพีรญา นพรัตน์
5. นางสาวอริสา พิศโสระ
6. รศ.ดร.วรานุช ปิติพัฒน์
7. รศ.แสงโสม ประจะเนย์
8. ผศ.ดร.ปรมาภรณ์ กลิ่นฤทธิ์
9. ผศ.ปฏิมาพร พึ่งชาญชัยกุล
10. ผศ.ภัทรมน รัตนาพันธุ์
11. นางยุวดี อุปนันต์
12. นายยงยุทธ วิชัยธรรม
13. นางภัทรานิษฐ์ วิทยตมาภรณ์
14. นางสาวสุภัตรา จําปาพันธ์
15. นางธัญลักษณ์ ชาลุน
16. นางยุวรรณา สุปัญญา
17. นางสาวเพ็ญรัตน์ อินทร์ทอง
18. นางกรรณิการ์ นิ่มธุภะริยะ
19. นางสาวปวรวรรณ เผือกผาสุก
20. นางเพลินจิต ใจอ่อน
21. นางนิรันดร อุดมกุล
22. นางสาวสมฤดี พื้นชมภู
23. นางสาวจรรยารัตน์ ศรีประวัติ
24. นายเทพนิมิต เสนาไชย
25. นายสําราญ ศรีน้อยขาว
26. นางกาญจนา อภินิลบงกช
27. นางสาววัชราภรณ์ โกฏิวัติ

หัวหน้าโครงการฯ
นักวิจัย
นักวิจัย
นักพัฒนาสังคมชํานาญการพิเศษ
นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กรมกิจการผูส้ งู อายุ พม.
กรมกิจการผูส้ งู อายุ พม.
คณะทันตแพทยศาสตร์ มข.
คณะทันตแพทยศาสตร์ มข.
คณะทันตแพทยศาสตร์ มข.
คณะทันตแพทยศาสตร์ มข.
คณะทันตแพทยศาสตร์ มข.
คณะทันตแพทยศาสตร์ มข.
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสังคมและสวัสดิการ สนง.พมจ.ขอนแก่น
นักพัฒนาสังคมชํานาญการ
สนง.พมจ.ขอนแก่น
นักสังคมสงเคราะห์
ศพส.นครพนม
เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม
ศพส.นครพนม
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
ศพส.นครพนม
พี่เลี้ยง
ศพส.นครพนม
ผู้อํานวยการ
ศพส.ขอนแก่น
นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ
ศพส.ขอนแก่น
เจ้าพนักงานอาชีวบําบัดชํานาญการ
ศพส.ขอนแก่น
เจ้าหน้าที่ธุรการชํานาญการ
ศพส.ขอนแก่น
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ
เทศบาลเมืองศิลา
ผู้ช่วยนักกายภาพ
เทศบาลเมืองศิลา
ประธานศูนย์ดูแลผูส้ ูงอายุและคนพิการ เทศบาลเมืองศิลา
รองประธานศูนย์ดูและผู้สูงอายุฯ
เทศบาลเมืองศิลา
หัวหน้าสํานักปลัด
เทศบาลตําบลสําราญ
นักจัดการงานทั่วไป
เทศบาลตําบลบ้านผือ
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28. สิบเอกเกชา สุริยมาตย์
29. นายดํารงณ์ แสนสมบัติ
30. นางวิจิตร ดวงพูสสิ์
31. นางพวงทอง พรมบุตร
32. นางวัลลภา สําแดง
33. นายทวี ผิวขม
34. นางสุลักษณื นิสยันต์
35. นางสาวบุษราคัม นิสยันต์
36. พ.ต.ต.สัมพันธ์ พินิจมนตรี
37. นายทวีศักดิ์ นาระคล
38. นางบานเย็น ภูกาบเพชร
39. นางทัศนีย์ ทัพโยธา
40. นางพวงเพชร คงเจริญกุล
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นักพัฒนาชุมชนชํานาญการ
เทศบาลตําบลบ้านฝาง
พนักงานขับรถยนต์
เทศบาลตําบลบ้านฝาง
นักพัฒนาชุมชน
คณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุจังหวัดขอนแก่น
คณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุจังหวัดขอนแก่น
คณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุจังหวัดขอนแก่น
คณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุจังหวัดขอนแก่น
คณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุจังหวัดขอนแก่น
เลขาธิการ
สาขาสภาผู้สูงอายุจังหวัดขอนแก่น
รองประธาน
สาขาสภาผู้สูงอายุจังหวัดขอนแก่น
นายทะเบียน
สาขาสภาผู้สูงอายุจังหวัดขอนแก่น
เหรัญญิก
สาขาสภาผู้สูงอายุจังหวัดขอนแก่น
ผู้ช่วยเลขานุการ
สาขาสภาผู้สูงอายุจังหวัดขอนแก่น

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
ศาสตราจารย์ระพีพรรณ คําหอม หัวหน้าโครงการ ชี้แจงแนวทางการการประเมินและติดตามผล
การดําเนินงานของกรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) ตามแผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณและ
แผนบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมี
วัตถุประสงค์ของการประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นขององค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงาน
ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งมีจังหวัดที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ประกอบด้วยจังหวัดขอนแก่น
จังหวัดนครพนม และ จังหวัดบุรีรัมย์ ตามแผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณและแผน
บูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกรมกิจการ
ผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นของมนุษย์ โดยขอบเขตการในการประชุมครั้งนี้เป็น
การระดมความคิดเห็นในประเด็น ดังต่อไปนี้ 1) การประเมินบริบทแวดล้อม (Context) 2) การประเมิน
ปัจจัยนําเข้า (Input) 3) การประเมินกระบวนการ (Process) 4) การประเมินผลผลิต (Output) ผลลัพธ์
(Outcome) ผลกระทบต่อสังคม (Social Impact) ผลการประชุมสามารถสรุปได้ ดังนี้
1. บริบทแวดล้อม (Context)
บริบททางสังคมภายในจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดนครพนมที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติราชการและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ และแผนบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ในประเด็นดังต่อไปนี้
1.1 ในพื้นที่ยังพบว่า ผู้สูงอายุยังประสบปัญหาทางสังคมและอยู่ในภาวะยากลําบากและอยู่ตาม
ลําพัง นอกจากนั้นยัง พบว่า มีผู้สูงอายุติดสังคมจํานวนมาก การดําเนินโครงการตามแผนแผนปฏิบัติ
ราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และแผนบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ
ประจํ า ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2561 ถื อ ว่ า สอดคล้ อ งกั บ บริ บ ทของพื้ น ที่ ทํ า ให้ ผู้ สู ง อายุ ที่ อ ยู่ ใ นภาวะ
ยากลําบากได้รับการดูแลช่วยเหลือ โดยเฉพาะการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับ
ผู้ สู ง อายุ ใ ห้ มี ค วามเหมาะสมและปลอดภั ย (ในกลุ่ ม ผู้ สู ง อายุ ติ ด บ้ า นเตี ย งและกลุ่ ม ผู้ สู ง อายุ ติ ด บ้ า น)
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นอกจากนั้นยังมีการดําเนินงานการสนับสนุนการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี สําหรับผู้สูงอายุติดสังคม
มีกิจกรรมที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุ อาทิ การทําให้ผู้สูงอายุในชุมชนมีส่วนร่วมในโครงการ
ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ โครงการเสริมสร้างความตระหนัก และการเตรียม
ความพร้อม โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผู้สูงอายุในชุมชน และโครงการขยายผลการจัดตั้งศูนย์พัฒนา
คุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ซึ่งถือว่าเป็นโครงการหรือกิจกรรมที่สอดคล้องกับประเภทผู้สูงอายุ
และบริบทของพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1.2
สําหรั บโครงการการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพ โดยมีคณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการดําเนินงานตามแผนบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีตัวชี้วัดเป้าหมายผู้สูงอายุเข้าถึงหรือใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการ
ดูแลและส่งเสริม สุขภาวะที่ดีของผู้สูงอายุ เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 20 โดยในการดําเนินโครงการนั้น
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ดําเนินการพัฒนาหลักสูตรและระบบการเรียนการสอน
E-Learning ด้วยงบประมาณ 6,000,000 บาท และพัฒนาอาจารย์และบุคลากรไปฝึกอบรมต่างประเทศ
เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพช่องปากสําหรับผู้สูงอายุ ระยะเวลา 1-3 เดือน ทุนละ 400,000 บาท จํานวน
5
ทุน อย่างไรก็ตามการดําเนินโครงการในพื้นที่เป็นการดําเนินงานภายใต้กรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุ ข ร่ ว มกั บ คณะทั น ตแพทยศาสตร์ ให้ ดํ า เนิ น โครงการแบบเดี ย วกั น ทั่ ว ประเทศ สํ า หรั บ
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นั้นพบว่า ยังไม่มีการสํารวจเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพช่องปาก
ของผู้สูงอายุในจังหวัดขอนแก่นและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จึงไม่สามารถสรุปได้ว่าการดําเนินโครงการ
ดังกล่าวนี้ สอดคล้องกับบริบทและสถานการณ์ปัญหาของผู้สูงอายุในพื้นที่ภาคอีสานหรือไม่
1.3 การดํ า เนิ น งานของหน่ ว ยงานที่ ไ ด้ รั บ มอบหมาย อาทิ คณะทั น ตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น ศูนย์พัฒนาการ
จัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดขอนแก่น ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชมรมผู้สูงอายุ และองค์กรสาธารณะประโยชน์ที่เข้าร่วมโครงการได้ดําเนิน
เป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จา่ ยงบประมาณ และแผนบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อ
รองรั บ สั ง คมผู้ สู ง อายุ ประจํ า ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2561 และมี ก ารเบิ ก จ่ า ยตามแผนการเบิ ก จ่ า ย
งบประมาณ เว้นแต่ เงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะยากลําบาก เนื่องจากมีการเพิ่มเติมกระบวนการอนุมัติ
การสงเคราะห์ ผู้ สู ง อายุ ใ นระดั บ จั ง หวั ด เพื่ อ ป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต การจ่ า ยเงิ น สงเคราะห์ ทํ า ให้ ก าร
มอบเงินสงเคราะห์มีความล่าช้ากว่าแผนการเบิกจ่ายงบประมาณที่กําหนดไว้ในแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
สํ าหรับ ในการดํา เนิ น งานตามแผนบู ร ณาการสร้ า งความเสมอภาคเพื่อ รองรั บสัง คมผู้สู ง อายุป ระจํา ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พบว่า มีการดําเนินงาน
ดําเนินการพัฒนาหลักสูตรและระบบการเรียนการสอน E-Learning ด้วยงบประมาณ 6,000,000 บาท
ได้ดําเนินงานตามแผนงบประมาณ มีเพียงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรไปฝึกอบรมต่างประเทศเกี่ยวกับ
การดูแลสุ ขภาพช่องปากสําหรับผู้ สูงอายุที่อยู่ร ะหว่างการดําเนิ นการ คาดการณ์ว่ามีอาจารย์เข้าร่วม
โครงการตามเป้าหมายและจะเดินทางไปฝึกอบรมให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2561 ซึ่งเป็นช่วง
ปิดเทอมของคณาจารย์ และคาดว่าโครงการจะดําเนินงานได้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ 2561
1.4 หน่วยงานต่าง ๆ ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ได้มีความร่วมมือกับภาคีในการถ่ายทอด
แผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และแผนบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับ
สังคมผู้สูงอายุ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยเฉพาะความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สาขาสภาผู้ สู ง อายุ สํ านั กงานพัฒ นาสังคมและความมั่นคงของมนุ ษ ย์ จังหวั ดในอยู่ ใ นพื้นที่ รั บผิด ชอบ
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หน่ ว ยงานสั ง กั ด กระทรวงการพั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย์ ใ นพื้ น ที่ รั บ ผิ ด ชอบ ในรู ป แบบ
ONE HOME ซึ่งในการดําเนินโครงการในพื้นที่นั้น มีการดําเนินงานในลักษณะบูรณาการตามโครงการ
สําเร็จรูปที่ได้รับมอบหมายจากกรมกิจการผู้สูงอายุ ซึ่งก่อนดําเนินการจะมีการประชุมหารือคัดเลือกพื้นที่
ที่มีความเหมาะสมในการดําเนินงาน (ซึ่งส่วนใหญ่ด้วยข้อจํากัดด้านงบประมาณและการเดินทางการดําเนิน
โครงการยังดําเนินงานในจังหวัดที่เป็นที่ตั้งของศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ (ศพส.) เท่านั้น)
นอกจากนั้นในการดําเนิ นโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผู้สูงอายุใ ห้
เหมาะสมและปลอดภัยในระดับพื้นที่นั้น ยังพบว่า ด้วยข้อจํากัดด้านงบประมาณสนับสนุนต่อหลัง/ผู้สูงอายุ
จํานวนเพียง 22,500 บาท นั้นไม่เพียงพอต่อการดําเนินงาน อย่างไรก็ตามในการดําเนินงานระดับพื้นที่
ได้รั บความร่วมมือจากองค์ กรภาคี เครื อข่ายในพื้นที่ในการระดมทุ นช่ วยเหลือสนับสนุ นเพิ่ มเติมทํ าให้
การดําเนินโครงการมีผลผลิตและผลลัพธ์มีจํานวนเพิ่มมากขึ้นจากเป้าหมายที่กําหนดไว้
สํ า หรั บ โครงการการพั ฒ นาระบบการดู แ ลสุ ข ภาพ โดยมี ค ณะทั น ตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการดําเนินงานตามแผนบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 นั้น ยังไม่พบว่ามีความเชื่อมโยงกับหน่วยงานอื่น ๆ ในระดับจังหวัดตาม
แผนบูรณาการ มีเพียงความร่วมมือกับเทศบาลตําบลศิลา (ตั้งอยู่บริเวณใกล้เคียงกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น)
ที่ คณะทั น ตแพทยศาสตร์เข้า ไปจัดระบบบริการสุข ภาพและดํ าเนิ นโครงการส่ง เสริ ม สุขภาพช่ องปาก
ผู้สูงอายุ ซึ่งครอบคลุมงานส่งเสริมป้องกันและรักษาโรคในช่องปาก โดยการบูรณาการกับคณะอื่น ๆ ใน
มหาวิ ทยาลั ยขอนแก่น อาทิ คณะแพทยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะกายภาพบําบัด คณะเทคนิค
การแพทย์ คณะสถาปั ต ยกรรมศาสตร์ เป็ น ต้ น ซึ่ ง ถื อ เป็ น โครงการบริ ก ารวิ ช าการสู่ สั ง คมของ
มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น ไม่ ไ ด้ เ ป็ น การบู ร ณาการหรื อ การสร้ า งความร่ ว มมื อ ตามแผนบู ร ณาการสร้ า ง
ความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในการติดตามและประเมินผล
ในครั้งนี้
2. ปัจจัยนําเข้า (Input)
จากการระดมความคิ ด เห็ น จากหน่ ว ยงานที่ เ ข้ า ร่ ว มเกี่ ย วกั บ ปั จ จั ย เงื่ อ นไขความสํ า เร็ จ ใน
การดํ า เนิ น งาน ตามแผนปฏิ บั ติ ร าชการและแผนการใช้ จ่ า ยงบประมาณ และแผนบู ร ณาการสร้ า ง
ความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 พบว่า
2.1 บุคลากร จํานวนบุคลากรในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมที่มีจํานวนจํากัดและมี
ภารกิ จ งานทั้ ง ภายในศู น ย์ แ ละภายนอกศู น ย์ ทํ า ให้ ก ารดํ า เนิ น งานล่ า ช้ า ในบางครั้ ง โดยเฉพาะหากมี
การดําเนินโครงการที่ต้องใช้ระยะเวลาในการเดินทางในระยะทางที่ไกลมาก นอกจากนั้น ในสํานักงาน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมีภารกิจที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายมีเพียง
เจ้าหน้าที่กองทุนผู้สูงอายุเท่านั้นมีงานเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุอย่างเดียว ในขณะที่บุคลากรขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่รับโครงการไปทํา พบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเองมีภารกิจหลายด้านและเกี่ยวข้องกับ
กลุ่ ม เป้ า หมายที่ ห ลากหลายเช่ น กั น อย่ า งไรก็ ต ามด้ ว ยข้ อ จํ า กั ด ด้ า นบุ ค ลากรดั ง ที่ ก ล่ า วมานั้ น ก็ มี
ความพยายามในการแก้ไขโดยพยายามจัดกิจกรรมโครงการที่เกี่ยวข้องและบูรณาการกับกลุ่มเป้าหมาย
อื่น ๆ ด้วย
2.2 งบประมาณ พบว่า การจัดสรรงบประมาณให้กับพื้นที่ตามแผนปฏิบัติราชการและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2561 นั้น จํานวนเงินที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณกับจํานวน
ผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาทางสังคมและสถานการณ์ทางสังคมยังไม่สอดคล้องกัน อย่างไรก็ตามหน่วยงาน
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ในระดับพื้นที่ยังมีความพยายามในการระดมทุนและทรัพยากรจากหน่วยงานภาคีเครือข่ายความร่วมมือ
เพิ่มมากขึ้นเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาข้อจํากัดด้านงบประมาณในการดําเนินโครงการ
2.3 นโยบายเร่งด่วนและภารกิจเร่งด่วนเข้ามาแทรกการดําเนินงาน พบว่า ในช่วงเริ่มต้น
ปีงบประมาณ 2561 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีการมอบหมายภารกิจ
เร่งด่วน อาทิ การเก็บข้อมูล Big Data การเก็บข้อมูล Family Data และมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหา
การทุจริต ทําให้บางโครงการและบางกิจกรรมไม่สามารถดําเนินงานได้ตามแผนปฏิบัติการที่กําหนดไว้
ตั้งแต่แรกเริ่ม
2.4 ความเข้มแข็งของชมรมผู้สูงอายุ และเครือข่ายในการทํางานร่วมกัน พบว่า หากพื้นที่
ใดมีชมรมผู้สูงอายุที่เข้มแข็ง มีข้าราชการเกษียณเข้าร่วม มีกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง จะทําให้การขับเคลื่อน
งานผู้สูงอายุในพื้นที่ประสบความสําเร็จเพิ่มมากขึ้น นอกจากนั้นการดําเนินงานของศูนย์พัฒนาการจัด
สวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด หากมีสัมพันธภาพที่ดีกับ
องค์กรภาคีเครือข่ายในพื้นที่จะสามารถทําให้การดําเนินงานประสบความสําเร็จได้มากยิ่งขึ้น
3. กระบวนการ (Process)
ในการทํางานระดับพื้นที่บูรณาการกระบวนการและขั้นตอนการบริหารงานการจัดการทรัพยากร
ภายในจังหวัดที่ตอบสนองต่อแผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และแผนบูรณาการสร้าง
ความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ผลการประชุม มีสาระสําคัญ
ดังนี้
3.1 การดําเนินงานของศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผุ้สูงอายุทั้งจังหวัดขอนแก่น และ
จั ง หวั ด นครพนม นั้ น ได้ มี ค วามพยายามในการบู ร ณาการกระบวนการขั้ น ตอนการดํ า เนิ น งานทั้ ง กั บ
หน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยเฉพาะ
การดํ า เนิ น งานร่ ว มกั บ องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ในพื้ น ที่ และในการบางโครงการมี ก ารแบ่ ง พื้ น ที่
รับผิดชอบการดําเนินงานร่วมกันระหว่างศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผุ้สูงอายุ และสํานักงานพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์เพื่อไม่ให้เกิดการซ้ําซ้อนในการทํางานในพื้นที่
3.2 การกํากับ ติดตาม และปรับปรุงการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้
จ่ายงบประมาณ และแผนบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 พบว่ า มี ก ารกํ า กั บ ติ ด ตามการดํ า เนิ น งานในลั ก ษณะการรายงาน เช่ น การรายงานผล
การดําเนินงานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุและโรงเรียนผู้สูงอายุขององค์กรปกครอง
ส่ ว นท้ อ งถิ่ น ให้ ศู น ย์ พั ฒ นาการจั ด สวั ส ดิ ก ารสั ง คมผู้ สู ง อายุ จั ง หวั ด ทราบ และทางศู น ย์ พั ฒ นาการจั ด
สวั ส ดิ ก ารสั ง คมผู้ สู ง อายุ จั ง หวั ด ขอนแก่ น และจั ง หวั ด นครพนมยั ง มี ก ารรายงานผลการดํ า เนิ น งาน
รายไตรมาสให้กรมกิจการผู้สูงอายุทราบอย่างต่อเนื่องในทุกไตรมาส นอกจากนั้นยังมีการกํากับติดตาม
จากสายบังคับบัญชาการปฏิบัติราชการและจากฝ่ายบริหารงานทั่วไปที่รับผิดชอบการเบิกจ่ายงบประมาณ
ด้ ว ย สํา หรั บ คณะทั น ตแพทยศาสตร์ มี ก ารรายงานผลการดํ า เนิ น งานให้ ก รมอนามั ย ทราบในรายงาน
ความก้าวหน้าการดําเนินโครงการ และยังมีการรายงานผลการดําเนินงานให้คณะกรรมการบริหารและ
คณะกรรมการประจําคณะทราบด้วย
3.3 การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และแผนบูรณาการ
สร้ า งความเสมอภาคเพื่ อ รองรั บ สั ง คมผู้ สู ง อายุ ประจํ า ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2561 ยั ง พบปั ญ หาและ
อุปสรรคในการดําเนินงานนอกจากการจัดสรรงบประมาณไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัญหาในพื้นที่แล้ว
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ยังมีปัญหาเรื่องความชัดเจนของกรมกิจการผู้สูงอายุ เกี่ยวกับขั้นตอนและรูปแบบการดําเนินงาน ทําให้
การดําเนินงานไปเป็นไปในทิศทางเดียวกันและอาจจะกระทบต่อวัตถุประสงค์ที่แท้จริงได้
4. ผลลัพธ์ (Output)
จากการดําเนินงานแผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และแผนบูรณาการ
สร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 พบว่ามีผลลัพธ์ ผลผลิต
ผลกระทบที่สําคัญในประเด็น ดังต่อไปนี้
4.1 การดําเนินงานของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น แผนบูรณาการสร้าง
ความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เกิดผลผลิตและผลลัพธ์จาก
การดําเนินงานเป็นไปตามแผนที่กําหนดไว้และคาดว่าสิ้นสุดปีงบประมาณจะสามารถดําเนินงานได้ครบตาม
ตัวชี้วัดที่กําหนดไว้ กล่าวคือ ผลิตบุคลากรที่มีองค์ความรู้ด้านสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น และ
สามารถออกไปปฏิบัติงานส่งเสริมทันตสุขภาพให้กับประชาชนในพื้นที่ได้ภายในระยะเวลา 5 ปี นอกจากนั้น
ยังได้ระบบและเทคโนโลยีการเรียนการสอนทางไกลเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนเรื่องสุขภาพช่องปาก
ผู้สูงอายุให้กับประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น ถึงแม้ว่าจะไม่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกรมกิจการผู้สูงอายุใน
ปีงบประมาณ 2562 แล้วก็ตาม สําหรับการดําเนินงานแผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นและจังหวัดนครพนม พบว่า ผลการดําเนินโครงการแบบสําเร็จรูปจากส่วนกลาง
(โครงการจากส่ ว นกลางที่ กํ าหนดให้ ทุ กพื้ น ที่ต้ อ งดํ า เนิน การ) ในบางกรณี ผ ลจากการดํา เนิ น โครงการ
ไม่สามารถนําไปใช้กับทุกบริบทพื้นที่ได้ เนื่องจากความแตกต่างของพื้นที่และบางพื้นที่อาจจะไม่ได้ประสบ
ปั ญ หาแบบเดี ย วกั น อาจจะส่ ง ผลกระทบต่ อ การใช้ ง บประมาณไม่ คุ้ ม ค่ า และไม่ ส ามารถแก้ ไ ขปั ญ หา
สถานการณ์ในพื้นที่ได้อย่างตรงจุด
4.2 ภายใต้แผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และแผนบูรณาการสร้าง
ความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีการกําหนดตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
ที่ชัดเจนแต่ยังไม่ได้ให้ความสําคัญกับกระบวนงานและคุณภาพการดําเนินงานเท่าที่ควร และเป้าหมายเชิง
ปริมาณบางตัวชี้วัด ต้องรอผลระยะยาวทั้งนี้ ทั้งนี้อาจขึ้นอยู่กับการออกแบบกิจกรรมและการออกแบบ
โครงการระยะยาวและความต่อเนื่องของโครงการด้วย
4.3 ผลการดําเนินที่ผ่านมาในปีงบประมาณ 2561 ของกรมกิจการผู้สูงอายุบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ และตัวชี้วัด ในระดับพื้นที่พบว่า มีการดําเนินงานแบ่งออกเป็น 2 งบประมาณ ได้แก่
งบดําเนินงาน ประกอบด้วย โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผู้สูงอายุในชุมชน โครงการปรับสภาพแวดล้อมและ
สิ่งอํานวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย โครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริม
อาชีพผู้สูงอายุ และโครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ และงบอุดหนุน ประกอบด้วย โครงการ
สนับสนุนการจัดการศพตามประเพณี ให้บริการสงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะยากลําบาก และโครงการขยาย
ผลการจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ทั้งนี้ผลการดําเนินงานในงบดําเนินงาน
คาดว่าเสร็จสิ้นปีงบประมาณจะสามารถดําเนินงานได้ตามแผน แต่งบอุดหนุนยังพบปัญหาขั้นตอนและ
กระบวนการเบิ ก จ่ า ยงบประมาณให้ ผู้ สู ง อายุ ใ นชุ ม ชน หากทางกรมกิ จ การผู้ สู ง อายุ มี ค วามชั ด เจนใน
แนวปฏิบัติอาจจะสามารถดําเนินงานได้ตามแผนงาน ตัวชี้วัดและเป้าหมายที่กําหนดไว้ได้
4.4 โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นตามแผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
และแผนบูรณาการสร้ างความเสมอภาคเพื่ อรองรั บสั งคมผู้สูงอายุ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ก่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อกลุ่มเป้าหมายและผู้มีส่วนได้เสียของโครงการ โดยเฉพาะผลจากการดําเนินงาน
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ของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นนั้น จะสามารถทําให้ผู้สูงอายุสามารถเข้าถึงระบบบริการ
สุ ข ภาพช่ อ งปากเพิ่ ม มากขึ้ น มี ทั น ตแพทย์ ซึ่ ง มี ค วามเชี่ ย วชาญเฉพาะทางในการดู แ ลสุ ข ภาพ
ช่องปากผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น ในขณะที่แผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณนั้นถึงแม้ว่า
ผลการดําเนินงานจะเกิดผลประโยชน์ต่อกลุ่มเป้าหมายและผู้มีส่วนได้เสียของโครงการ ก็ตามแต่ควรเน้น
การทํ า งานเพื่ อ ประโยชน์ แ ก่ ผู้ สู ง อายุ โ ดยตรงเป็ น สํ า คั ญ และพั ฒ นารู ป แบบโครงการ กิ จ กรรมให้ มี
ความเหมาะสมกับบริบทและสถานการณ์ปัญหาในพื้นที่ให้มากกว่าการกําหนดจากส่วนกลาง
4.5 ผลจากโครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นตามนโยบาย ได้ก่อให้เกิดผลกระทบกับ
กลุ่มเป้าหมายและผู้มีส่วนได้เสียของโครงการตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้เป็นหลัก นอกเหนือจากนั้น
ยั ง พบว่ า การดํ า เนิ น งานของคณะทั น ตแพทยศาสตร์ ที่ ดํ า เนิ น การจั ด การศึ ก ษาและฝึ ก อบรมให้ กั บ
ทันตแพทย์ ในกระทรวงสาธารณสุข แล้วนั้น ยังก่อ ให้เกิดความร่ วมมื อกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(เทศบาลตํ า บลศิ ล า อํ า เภอเมื อ ง จั ง หวั ด ขอนแก่ น ) ในการดู แ ลสุ ข ภาพองค์ ร วม มี ก ารลงนามบั น ทึ ก
ความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับ คณะต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งทําให้ผู้สูงอายุในพื้นที่รับการดูแล
สุขภาพแบบองค์รวมและครบวงจร ในขณะเดียวกันยังเป็นการพัฒนานักศึกษาได้เรียนรู้ และเป็นพื้นที่
ฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษา คณาจารย์ในการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนด้วย
ผลจากการประชุมระดมความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการดําเนินงานของกรมกิจการ
ผู้สูงอายุ (ผส.) ตามแผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณและแผนบูรณาการสร้างความเสมอภาค
เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีข้อเสนอแนะ
ที่สําคัญ ดังนี้
1. กรมกิจการผู้สูงอายุควรมีนโยบาย โครงการ กิจกรรมหรือแนวทางการในการส่งเสริมและ
พัฒนาความเข้มแข็งของชมรมผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นเพื่อให้เป็นกลไกในระดับพื้นที่การดูแล ส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในพื้นที่ของตนเอง ความเข้มแข็งของชมรมผู้สูงอายุจะช่วยให้เกิดการมีส่วนร่วม
ของผู้สูงอายุในการดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพิ่มมากขึ้น
2. การสนับสนุนงบประมาณโครงการ กรมกิจการผู้สูงอายุควรออกแบบแผนงานโครงการว่า
โครงการให้เป็นโครงการระยะยาวและมีความต่อเนื่อง ที่จะจัดสรรงบประมาณให้มีความต่อเนื่องและ
หน่วยงานที่ปฏิบัติงานจะได้ออกแบบการดําเนินงานได้ถูกต้องและสอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับหรือ
ไม่ได้รับในแต่ปีงบประมาณ
3. ควรส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนให้เพิ่มมากขึ้น ในภาคประชาชนมีบทบาท
ในการพัฒนาดูแลผู้สูงอายุในชุมชนของตนเองเพิ่มมากขึ้น
4. ควรกําหนดให้มีแนวทางการดําเนินงานแบบหุ้นส่วนการพัฒนาร่วมกันระหว่างหน่วยงาน
ของกรมกิ จ การผู้ สูงอายุ องค์กรปกครองส่วนท้ อ งถิ่ น องค์ กรภาคประชาชน องค์กรเอกชนในพื้นที่ ใ น
การทํางานร่วมกันเพื่อจัดสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในพื้นที่ของตนเองเพิ่มมากขึ้นและ
เป็นการพึ่งตนเองได้งบประมาณได้อย่างยั่งยืนในอนาคตได้
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ภาพบรรยากาศการประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร
การประเมินและติดตามผลการดําเนินงานของกรมกิจการผูส้ ูงอายุ (ผส.)
ตามแผนปฏิบตั ิราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณและแผนบูรณาการสร้างความเสมอภาค
เพื่อรองรับสังคมผูส้ ูงอายุประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
วันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00-16.00 น.
ณ ห้องประชุม โรงแรมพิมาน การ์เด้น บูตคิ โฮเต็ล จังหวัดขอนแก่น
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ภาพบรรยากาศการประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร
การประเมินและติดตามผลการดําเนินงานของกรมกิจการผูส้ ูงอายุ (ผส.)
ตามแผนปฏิบตั ิราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณและแผนบูรณาการสร้างความเสมอภาค
เพื่อรองรับสังคมผูส้ ูงอายุประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
วันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00-16.00 น.
ณ ห้องประชุม โรงแรมพิมาน การ์เด้น บูตคิ โฮเต็ล จังหวัดขอนแก่น
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สรุปการประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร
การประเมินและติดตามผลการดําเนินงานของกรมกิจการผูส้ ูงอายุ (ผส.)
ตามแผนปฏิบตั ิราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณและแผนบูรณาการสร้างความเสมอภาค
เพื่อรองรับสังคมผูส้ ูงอายุประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
วันจันทร์ที่ 14 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00-16.00 น.
ณ ห้องประชุมศูนย์พฒ
ั นาการจัดสวัสดิการสังคมผูส้ ูงอายุบา้ นธรรมปกรณ์เชียงใหม่
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
1. ศ.ระพีพรรณ คําหอม
2. รศ.เล็ก สมบัติ
3. อาจารย์รณรงค์ จันใด
4. นางศิริลักษณ์ มีมาก
5. น.ส.บัณฑิตา พรรณงาม
6. น.ส.ธัญญาภรณ์ อินทรไชย
7. นายวรพงษ์ บุญเคลือม
8. นางพัชรินทร์ เสนาสันต์
9. น.ส.สมฤทัย ผิวกลาง
10. นายวัชรพันธ์ รุ่งทรัพย์อนันต์
11. นางวนิดา เขมะศิริ
12. นายไพฑูรย์ พัชรอาภา
13. น.ส.ศุภกานต์ อินทุทรัพย์
14. น.ส.ราธีรา กิตติเดชานันท์
15. นางยุพสินี ใจคํา
16. นายบุญหลาย ชัยวงศ์
17. นางภาริจิตร คําซื่อ
18. นางอัจฉรี อุบลเชียะ
19. น.ส.กนกกาญจน์ ศิลาวาย์เสรี
20. น.ส.ณัฐวรรณ์ อุนนะนันทน์
21. น.ส.กิติการ์ วัวศิริกุล
22. นางพุทธินันท์ พังแก้ว
23. นายเกรียงไกร ใจคํา
24. น.ส.เดือนรุ่ง ภู่ศิริ
25. น.ส.นุชชา คําซาว
26. นายประกอบ อินบอด
27. นายอาพันธ์ รุ้งดี
28. นายชุมพล ขวัญจิตต์ให้คุณ
29. นางวิภา จันทร์กระจ่าง
30. นายพงษ์สิริ มานุพัต

หัวหน้าโครงการฯ
นักวิจัย
นักวิจัย
ผอ.กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ
หัวหน้างานนโยบายและแผนฯ
นักพัฒนสังคมชํานาญการพิเศษ
นักสังคมสงเคราะห์ชํานาญการ
นักสังคมสงเคราะห์
นักพัฒนาสังคม
นักพัฒนาสังคม
ผู้อํานวยการ
นักสังคมสงเคราะห์ชํานาญการ
นักสังคมสงเคราะห์ชํานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
นักอาชีวบําบัดชํานาญการ
นักอาชีวบําบัดชํานาญการ
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ
นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ
นักพัฒนาสังคม
นักพัฒนาสังคม
เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม
ธุรการและเจ้าหน้าที่
ผู้ช่วยงานการเงินและบัญชี
ผู้ช่วยปฏิบัติงาน
ผู้ช่วยปฏิบัติงาน
พี่เลี้ยง
พี่เลี้ยง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กรมกิจการผูส้ งู อายุ
กรมกิจการผูส้ งู อายุ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สนง.พมจ.เชียงใหม่
ศพส.จ.ลําปาง
ศพส.จ.ลําปาง
สนง.พมจ.เชียงใหม่
ศพส.จ.ลําปาง
ศพส.บ้านธรรมกรณ์เชียงใหม่
ศพส.บ้านธรรมกรณ์เชียงใหม่
ศพส.บ้านธรรมกรณ์เชียงใหม่
ศพส.บ้านธรรมกรณ์เชียงใหม่
ศพส.บ้านธรรมกรณ์เชียงใหม่
ศพส.บ้านธรรมกรณ์เชียงใหม่
ศพส.บ้านธรรมกรณ์เชียงใหม่
ศพส.บ้านธรรมกรณ์เชียงใหม่
ศพส.บ้านธรรมกรณ์เชียงใหม่
ศพส.บ้านธรรมกรณ์เชียงใหม่
ศพส.บ้านธรรมกรณ์เชียงใหม่
ศพส.บ้านธรรมกรณ์เชียงใหม่
ศพส.บ้านธรรมกรณ์เชียงใหม่
ศพส.บ้านธรรมกรณ์เชียงใหม่
ศพส.บ้านธรรมกรณ์เชียงใหม่
ศพส.บ้านธรรมกรณ์เชียงใหม่
ศพส.บ้านธรรมกรณ์เชียงใหม่
ศพส.บ้านธรรมกรณ์เชียงใหม่
ศพส.บ้านธรรมกรณ์เชียงใหม่
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31. นายทิวา จาติ้ง
32. นายพีปรกร ต๊ะแก้ว
33. น.ส.บุญทิวา ปรีชาหาญ
34. นายวัชรินทร์ บําเพ็ญธรรมนําสุข
35. นางชไมพน วงศ์สวัสดิ์
36. นายพินิจ หุตะวัฒนะ
37. น.ส.กิตติ ซึ้งประเสริฐ

พนักงานบริการ
พนักงานบริการ
ประธานศูนย์ฯ
สมาชิก
สมาชิก
สมาชิก
สมาชิก
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ศพส.บ้านธรรมกรณ์เชียงใหม่
ศพส.บ้านธรรมกรณ์เชียงใหม่
ศูนย์ดูแลผูส้ ูงอายุปิยะมาลย์
ศูนย์ดูแลผูส้ ูงอายุปิยะมาลย์
ศูนย์ดูแลผูส้ ูงอายุปิยะมาลย์
ศูนย์ดูแลผูส้ ูงอายุปิยะมาลย์
ศูนย์ดูแลผูส้ ูงอายุปิยะมาลย์

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
ศาสตราจารย์ระพีพรรณ คําหอม หัวหน้าโครงการ ชี้แจงแนวทางการการประเมินและติดตามผล
การดําเนินงานของกรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) ตามแผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณและ
แผนบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมี
วัตถุประสงค์ของการประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นขององค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงาน
ในพื้นที่ภาคเหนือ ซึ่งมีจังหวัดที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดลําปาง
ตามแผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณและแผนบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับ
สังคมผู้สูงอายุประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นของมนุษย์ โดยขอบเขตการในการประชุมครั้งนี้เป็นการระดมความคิดเห็นในประเด็น ดังต่อไปนี้
สรุปประเด็นการหารือ
1. บริบทในพื้นที่
การดําเนินงาน ศพส. ได้ดําเนินโครงการ ซ่อมบ้านและเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุยากลําบาก
สําหรับปีที่ 2 โครงการนําร่องการพัฒนาที่อยู่อาศัย การออกแบบพื้นที่สาธารณะ ในจังหวัดเชียงใหม่ และ
จังหวัดลําพูน ปัญหาการดําเนินงานที่ผ่านมา ปัญหาเรื่องการเดินทาง การสื่อสาร การลงพื้นที่โดยเฉพาะ
โครงการที่ต้องลงพื้นที่ดําเนินการเอง ของ ศพส.
บริ บ ทภาคเหนื อ ตอนบน มี ก ารดํ า เนิ น งานด้ า นผู้ สู ง อายุ ของ ศพส. บ้ า นธรรมกรณ์
เชียงใหม่ มีการกําหนดแผนและยุทธศาสตร์การดูแลผู้สูงอายุตอนบน (เชียงใหม่ เชียงราย ลําพูน และ
แม่ฮ่องสอน) อย่างไรก็ตามจังหวัดเชียงใหม่มีผู้สูงอายุมากเป็นอันดับ 3 ของประเทศ และบางพื้นที่ตําบล
พบว่ามีจํานวน ผู้สูงอายุมากกว่าร้อยละ 30 นอกจากนั้น ยังมีประเด็นการเข้ามาของผู้สูงอายุต่างชาติ
ซึ่งเป็นประเด็นที่ต้องพิจารณาและหาแนวทางการดําเนินงานร่วมกัน มีการคาดการณ์ว่ามีจํานวนผู้สูงอายุ
ต่างชาติ ยังไม่ทราบตัวเลขที่แน่ชัดและไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ ประมาณ 6,500 คน ข้อมูลจาก
สํานักงานตรวจคนเข้าเมือง พบว่า ข้อมูล Visa ระยะยาว ที่เข้ามาอาศัยอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ ประเทศที่
ผู้ สู งอายุ ต่างชาติ เข้ ามาอาศั ยอยู่ ได้แ ก่ ญี่ปุ่น อั งกฤษ สหรัฐอเมริ กา โดยเฉพาะเขตอํ าเภอสั น ทราย
แหล่งพักผ่อนสงบ บางครอบครัวย้ายมาอยู่ถาวร อย่างไรก็ตามกําลังหาวิธีการหาข้อมูล รูปแบบการมา
อยู่อาศัยมีทั้ง ระยะสั้น ระยะยาว และอาศัยอยู่ถาวร (จนตาย)
ประเด็ น ในพื้ น ที่ ใ นการพิ จ ารณาในขณะนี้ คื อ ศู น ย์ ดู แ ลผู้ สู ง อายุ เ อกชนที่ ม ากขึ้ น
ซึ่งปั จจุบันยังไม่มีม าตรฐานในการติ ดตามควบคุมและการพั ฒนาคุ ณภาพการให้ บริการของศูนย์ ดูแ ล
ผู้สูงอายุเอกชน ส่วนใหญ่การดําเนินงานของ ศพส. ได้ดําเนิ นงานเน้นการดําเนินงานตามข้อระเบียบ
กฎหมาย การดํ า เนิ น การช่ ว ยเหลื อ ดํ า เนิ น งานกฎหมายกํ า หนด นอกเหนื อ จากกฎหมายกํ า หนด
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จะดําเนินการโดยการระดมทุนจากหน่วยงานภายนอก และดําเนินงานภายใต้กลไกการดําเนินงานระดับ
พื้นที่ MOU 4 กระทรวงหลัก ในระดับพื้นที่ แต่ยังไม่สามารถตกลงกันได้ว่าหน่วยงานใดจะเป็นหน่วยงาน
หลักในการดําเนิ นงานในระดับจั งหวัด มีความพยายามให้สํานั กงานสาธารณสุ ขเป็นเจ้ าภาพ แต่ ยังมี
ข้อกําจัดด้านบุคลากร
สํา หรั บจั ง หวัด เชี ย งใหม่ มี จํ า นวนผู้ สู ง อายุ ที่ พั ก ในด้า นบ้ า นพั ก ที่ เ สื่ อ มโทรม จํ า นวน
1,000 ราย แต่งบพัฒนาที่ส่งมาไม่สามารถเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่ นอกจากนั้น
จังหวัดเชียงใหม่ มีพื้นที่ห่างไกลทําให้ผู้สูงอายุส่วนหนึ่งยังเข้าไม่ถึงสวัสดิการแห่งรัฐ ได้เพียงเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุและบัตรสวัสดิการ อย่างไรก็ตามในพื้นที่ยังชมรม เครือข่ายที่ดําเนินงานด้านผู้สูงอายุจํานวนเกือบ
2,000 แห่ง และหลายแห่งยังมีข้อกําจัดด้านความเข้มแข็งและการได้รับการพัฒนาศักยภาพชมรม
การดําเนิ นการกิจกรรมพัฒนากลไกในการสร้ างความมั่ นคงทางเศรษฐกิจและสังคม
โครงการเสริ ม สร้ า งศั ก ยภาพศู น ย์ พั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต และส่ ง เสริ ม อาชี พ ผู้ สู ง อายุ โครงการสร้ า ง
ความตระหนักและเตรียมความพร้อมสู่วัยสูงอายุอย่างมีคุณภาพ โครงการปรับสภาพแวดล้อมฯ และ
กิจกรรมพัฒนาระบบการดูแลและการคุ้มครองผู้สูงอายุ ได้แก่ โครงการพัฒนาระบบการดูแลคุ้มครองสิทธิ
ผู้สูงอายุ การพัฒนาเครือข่ายการดูแลและคุ้มครองผู้สูงอายุ การพัฒนาศักยภาพงานอาสาสมัครดูแ ล
ผู้สูงอายุที่บ้าน (อผส.) บางโครงการไม่สามารถดําเนินการช่วยเหลือได้ เนื่องจาก ติดระเบียบและข้อบังคับ
อาทิ ไม่มีเอกสารสิทธิ์ที่ดิน ก็ไม่สามารถดําเนินโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมได้
นอกจากนั้นยังพบว่า เครือข่ายการทํางานในพื้นที่จํานวนมากในการดําเนินงานร่วมกัน
ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภาควิชาการ องค์กรระหว่างประเทศ โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เข้ามามีบทบาทสําคัญโดยเฉพาะด้านสุขภาพ นอกจากนั้นยังมีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้ามาจัด
กิจกรรมสําหรับผู้สูงอายุ อย่างไรก็ตามยังเป็นเฉพาะพื้นเขตเมืองเชียงใหม่ ที่เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัย
หน่วยงานสภาผู้สูงอายุ มีการจัดระบบเครือข่าย Age Net ในระดับพื้นที่ และยังองค์กร Health Age
International
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ จังหวัดลําปาง ดูแล 8 จังหวัด ภาคเหนือ
ตอนล่าง มีการบูรณาการดําเนินงานร่วมกัน ตาม MOU 4 กระทรวง ในระดับจังหวัด มีการเสนองบ
ทําโครงการ Day Care เสนองบประมาณไปยังกลุ่มจังหวัด โดยการดําเนินงานร่วมกันในพื้นที่ สําหรับ
การปรั บ พื้ นที่ สํ า หรั บ ผู้ สู ง อายุ ใ ห้ สํ า นั ก งานพั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย์ เ ป็ น ผู้ ดํ า เนิ น งาน
เนื่องจากมีข้อกําจัดด้านการเดินทาง งบประมาณ และบุคลากร อย่างไรก็ตามในระดับพื้นที่ ยังมี ศพอส.
ในระดั บ พื้ น ที่ เ ป็ น กลไกในการทํ า งานในพื้ น ที่ ซึ่ ง ศพส. ต้ อ งดํ า เนิ น การดู แ ลและสนั บ สนุ น การงาน
อย่างต่อเนื่อง นอกจากนั้น ยังมีการขอสนับสนุนงบประมาณ จากกองทุนสวัสดิการสังคมจังหวัด ระบบ
กระจาย โดยออกแบบกิ จกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาพบจากการสํารวจข้อมูลสถานการณ์ ผู้สูงอายุในพื้นที่
สถานการณ์ผู้สูงอายุในจังหวัดลําปาง มีผู้สูงอายุจํานวน 138,492 คน ยังพฤติกรรมไม่เหมาะสม อาทิ
ติดการพนัน ติดเหล้า ติดยาสูบ ผู้สูงอายุมั่วสุม อย่างไรก็ตามส่วนใหญ่ ผู้สูงอายุในจังหวัดยังเป็นผู้สูงอายุ
กลุ่ม A ที่ติดสังคม เห็นได้จากการมีชมรม ผู้สูงอายุที่เข้มแข็งและสามารถเป็นกลไกการดําเนินงานในพื้นที่
ของ ศพส. ได้เป็นอย่างดี นอกจากนั้น ยังพบว่า ผู้สูงอายุตกเป็นเหยื่อของสังคมออนไลน์ การโฆษณาขาย
ของออนไลน์ และการเข้ามาขายที่บ้าน เพิ่มมากขึ้น อาทิ เข้ามาเปลี่ยนสายไฟฟ้าในบ้าน เป็นต้น
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2. การดําเนินงานในพื้นที่
การดําเนินงานตามแผนงานและงบประมาณจากกรมกิจการผู้สูงอายุ ได้แบ่งรูปแบบ
การดําเนินงานที่ ชัดเจนในระดับพื้นที่ ระหว่างสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่ นคงของมนุ ษ ย์ แ ละ
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุในพื้นที่ และบางกิจกรรมโครงการดําเนินงานร่วมกัน ทําให้ใน
การดํ า เนิ น งานที่ ผ่ า นมาสามารถดํ า เนิ น งานได้ บ รรลุ เ ป้ า หมายตามตั ว ชี้ วั ด ที่ กํ า หนดไว้ นอกจากนั้ น
ยังพบว่า โครงการจัดทําสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผู้สูงอายุ มีตัวอย่าง แผนงานพื้นฐาน กิจกรรม
การขั บ เคลื่ อ นด้ า นผู้ สู ง อายุ สู่ ป ระชาคมอาเซี ย น ในโครงการเสริ ม สร้ า งชุ ม ชนที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ ผู้ สู ง อายุ
ที่มีความสําคัญกับ ADL และระดับ ADL โดยตรง มีการดําเนินงานที่ดีและสามารถเป็นแนวปฏิบัติที่ดี
วั ดดอยหลัง ถ้ํา ตํ าบลศรี เตี้ ย อํ าเภอบ้ างโฮ่ง จั งหวัดลํา พู น โดยจัด ให้มีก ารศึก ษาดูง าน ระดมทุ น โดย
เจ้าอาวาส สําหรับการดําเนินโครงการจัดทําสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผู้สูงอายุ พบว่า ช่างยังขาด
ความรู้เรื่อง การจัดสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผู้สูงอายุ ทําให้การดําเนินงานล่าช้า ไม่เป็นไปตามแผน
อย่างไรก็ตาม การดําเนินโครงการ ในช่วงเริ่มปีงบประมาณ เจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่ทุ่มเทเวลา
ในการดําเนินงานในการเก็บข้อมูล Big Data และ Family Data ของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
นอกจากการดําเนินด้านผู้สูงอายุ ที่ได้รับการสนับสนุนจากกรมกิจการผู้สูงอายุแล้ว ตามแผนแผนปฏิบัติ
ราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณและแผนบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 การดําเนินงานยังมีงบประมาณสนับสนุน (งบพัฒนาภาค) ซึ่งดําเนินงาน
โดย สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้พื้นที่เสนอของบประมาณ ใน
การดําเนินงานแก้ไขปัญหาสถานการณ์ผู้สูงอายุในพื้นที่ มุ่นเน้นการแก้ไขผู้สูงอายุภาพรวมในภาคนั้น ๆ
นอกจากนั้ น ในกลุ่ ม จั งหวั ด ยังมี ง บกลุ่ ม จัง หวัด เน้ น ประเด็ น การท่ อ งเที่ย วและเศรษฐกิจ งบจั งหวั ด
เป็นงบประมาณที่ได้รับสนับสนุนที่ไม่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากงบ Function การดําเนินงานยังมี
ความพยายามในการเชื่อมร้อยการดําเนินงานเพื่อให้ให้เกิดการซ้ําซ้อนกัน
สําหรับ ศพส. ลําปาง ยังมีปัญหาโครงการการปรับสภาพแวดล้อมฯ ยังมีปัญหาด้านการ
ก่อ สร้ า งไม่เ ป็ น ไปตามข้ อ กํ า หนด และช่า งไม่ ส ามารถดํ า เนิ น การตามข้ อกํ า หนด สํ าหรั บ การจ่ า ยเงิ น
สงเคราะห์ สํ า หรั บผู้ สู ง อายุ ที่ อ ยู่ใ นภาวะยากลํ าบาก ยั ง มี ปัญ หาการเบิ ก จ่ า ยงบประมาณให้ ผู้ สู ง อายุ
หลักฐานประกอบการเบิกจ่ายไม่ครบถ้วน อย่างไรก็ตามแนวปฏิบัติหลายพื้นที่ในการจ่ายเงินสงเคราะห์
กรณีผู้สูงอายุติดเตียง มีการขอมติกรรมการขออนุมัติจ่ายเป็นเงินสดจากการประชุม การจ่ายเงินค่าทําศพ
ต้องเดินทางมารับที่ พมจ. และการประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง เดินทางลําบาก และเอกสารประกอบไม่ครบ
พร้อมกับเกณฑ์ จปฐ. ที่กําหนดไว้
สําหรับแผนบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 ที่ดําเนินการโดยคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ดําเนินงาน e-Learning
และพั ฒนาศักยภาพทันตแพทย์ ศึกษาดูงาน ทันตสุ ขภาพผู้สูงอายุ ใ นต่ างประเทศ โดยเป้ าหมายของ
โครงการ มีระบบ และมีบุคลากรไปศึกษาดูงานซึ่งน่าจะบรรลุตัวชี้วัด งบประมาณโดนตัดในปี 2562
อาจจะทําให้ตัวชี้วัดโครงการหลักไม่สามารถประสบผลสําเร็จได้ ผลการดําเนินงานในระยะแรกเกิดระบบ
และเกิ ด บุ ค ลากรที่ มี ค วามเชื่ อ มชาญเท่ า นั้ น อาจจะไม่ บ รรลุ ผ ลในระยะยาวเนื่ อ งจากข้ อ จํ า กั ด
ด้านงบประมาณ
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3. ผลการดําเนินงาน (ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลกระทบ)
1. การดําเนินงานเป็นไปตามกรอบตัวชี้วัด แต่ละโครงกากลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ
จะเกินเป้าหมายที่ตั้งไว้ ถือได้ว่าได้จํานวนเกินคาดและถือว่าประสบความสําเร็จในการดําเนินงานในแต่ละ
โครงการสามารถตอบตัวชี้วัดโครงการได้ดี
2. โครงการขับเคลื่อนมาตรฐานการดู แลผู้สูงอายุ ทางกรมกิจการผู้สูงอายุ สนั บสนุน
การดํ า เนิ น งานแต่ ไ ม่ ส ามารถดํ า เนิ น การได้ เนื่ อ งจาก พื้ น ที่ ยั ง ไม่ มี ห ลั ก สู ต รในการดํ า เนิ น งานและ
แนวทางการดําเนินงานที่ถูกต้องชัดเจน และรอนโยบายความชัดเจนจากส่วนกลางว่าจะใช้หลักสูตรอะไร
และสามารถดําเนินการได้ทันทีหากมีความชัดเจน (หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ)
3. อผส. ศพอส. ถือว่าเป็นความสําเร็จในการดําเนินงาในระดับพื้นที่
4. มี ก ารดํ า เนิ น การคั ด สรรภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น และพั ฒ นานํ า ไปสู่ ก ารขายเชิ ง พานิ ช ย์
รวบรวมผลิตภัณฑ์จากผู้สูงอายุ จําหน่ายให้ผู้ซื้อและผู้ขายมาพบกัน รับรองสินค้าโดยหน่วยงานใน พม.
ในจังหวัด และสามารถขายได้ดี อย่างไรก็ดีมีข้อสังเกตว่าการดําเนินงานเป็นมหกรรมและมีความพยายาม
สร้างความน่าเชื่อถือ แต่อาจจะไม่สามารถต่อยอดและสร้างความยั่งยืนได้และขยายผลในระยะยาวได้
5. มี ค วามสํ า เร็ จ ในการดํ า เนิ น งาน มี ค วามตื่ น ตั ว และพยายามมองหาวิ ธี ก ารพั ฒ นา
ภูมิปัญญา ผลิตภัณฑ์ และช่องทางการตลาดสําหรับการพัฒนาอาชีพผู้สูงอายุ โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัด
ลําพูน อย่างไรก็ตามการพัฒนาอาชีพสําหรับผู้สูงอายุ ควรจะต้องพิจารณาช่องทางการตลาดให้เท่าทัน
ความต้องการของผู้บริโภคให้มากขึ้น
6. การมีส่วนร่วมขององค์กรภาคีเครือข่ายจํานวนมากในพื้นที่ โดยเฉพาะภาคประชาชน
มี ก าร่ ว มตั ว กั น ขั บ เคลื่ อ นการดํ า เนิ น งานเพื่ อ ผู้ สู ง อายุ และอาศั ย การมี ส่ ว นร่ ว มขององค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมและยังมีภาคเอกชนผ่านการดําเนินงานแบบ CSR และ NGO และมี
ความพยายามจัดตั้งศูนย์ประสานงาน เพื่อขับเคลื่อนงานในระดับจังหวัดได้
4. ข้อเสนอแนะ
1. ควรริเริ่มโครงการกิจกรรมที่สอดคล้องกับบริบทพื้นที่และสนับสนุนให้มีการดําเนินการ
อย่างต่อเนื่อง อาทิ โครงการเฝ้าระวังผู้สูงอายุไม่ให้โดนหลอกจากสื่อออนไลน์และภัยสังคม เป็นต้น
2. การดําเนินโครงการ กิจกรรมจํานวนมาก งบประมาณน้อย และบางกิจกรรมโครงการ
ไม่สามารถตอบโจทย์บริบทของพื้นที่ และด้วยจํานวนกิจกรรมโครงการมากทําให้การดําเนินงานอาจจะไม่มี
ประสิทธิภาพจากการดําเนินโครงการด้วย เช่น การจัดการงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ระดับจังหวัด ได้รับ
งบประมาณสนับสนุน 50,000 บาท ผู้สูงอายุอยากเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจํานวนมาก อย่างไรก็ตาม
จําเป็นต้ องมีวิสัยทัศ น์ ในการดํ าเนินงานเพื่อระดมงบประมาณสนับสนุนจากภาคส่วนต่าง ๆ และการ
ผลักดันกิจกรรมดังกล่าวไปสู่แผนงบประมาณจังหวัด งบประมาณกลุ่มจังหวัด เป็นต้น
3. ควรมี ก ารสนั บ สนุ น หรื อ มี แ ผนงานสนั บ สนุ น กิ จ กรรมและโครงการเสริ ม สร้ า ง
ความเข้มแข็งให้กับชมรมผู้สูงอายุ เนื่องจากเป็นกลไกระดับพื้นที่และสามารถดําเนินการได้ตามบริบทของพื้นที่
4. ควรพิจารณาโครงการเก่า ที่ดําเนินงานมาเป็นระยะเวลาที่ยาวนาน ควรพิจารณาว่า
ยังมีความจําเป็นหรือไม่ และพิจารณาการตั้งค่าเป้าหมายของโครงการเก่าให้สอดคล้องกับความเป็นจริง
5. ควรพิจารณาโครงการกิจกรรมใหม่ ๆ ค่าเป้าหมายใหม่ ที่สอดคล้องกับสถานการณ์
ในพื้น ที่ หรื อสถานการณ์ ทางสังคมที่ ทั น สมัยและทั นต่อ เหตุก ารณ์ ซึ่ งเป็น ความเสี่ย งที่เกิ ดขึ้น ในการ
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ดําเนินชีวิตของผู้สูงอายุ พิจารณาโครงการใหม่ ที่เสริมสร้างการเรียนรู้และการเตรียมความพร้อมของ
ผู้สูงอายุทุกมิติ เศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ สภาพแวดล้อม โดยเป็นโครงการเชิงรุก
6. ควรกําหนดแผนงานกิจกรรมโครงการให้มีความยืดหยุ่นแต่ชัดเจนในทางปฏิบัติ รวมทั้ง
การพิจารณาตัวชี้วัดที่สะท้อนความเป็นจริงในการดําเนินงานในพื้นที่ ทั้งศักยภาพคนทํางาน ระยะเวลา
ในการดําเนินงาน งบประมาณการดําเนินงาน
ภาพบรรยากาศการประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร
การประเมินและติดตามผลการดําเนินงานของกรมกิจการผูส้ ูงอายุ (ผส.)
ตามแผนปฏิบตั ิราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณและแผนบูรณาการสร้างความเสมอภาค
เพื่อรองรับสังคมผูส้ ูงอายุประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
วันจันทร์ที่ 14 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00-16.00 น.
ณ ห้องประชุมศูนย์พฒ
ั นาการจัดสวัสดิการสังคมผูส้ ูงอายุบา้ นธรรมปกรณ์เชียงใหม่
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ภาพบรรยากาศการประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร
การประเมินและติดตามผลการดําเนินงานของกรมกิจการผูส้ ูงอายุ (ผส.)
ตามแผนปฏิบตั ิราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณและแผนบูรณาการสร้างความเสมอภาค
เพื่อรองรับสังคมผูส้ ูงอายุประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
วันจันทร์ที่ 14 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00-16.00 น.
ณ ห้องประชุมศูนย์พฒ
ั นาการจัดสวัสดิการสังคมผูส้ ูงอายุบา้ นธรรมปกรณ์เชียงใหม่
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สรุปการประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร
“การประเมินและติดตามผลการดําเนินงานของกรมกิจการผูส้ ูงอายุ (ผส.)
ตามแผนปฏิบตั ิราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณและแผนบูรณาการสร้างความเสมอภาค
เพื่อรองรับสังคมผูส้ ูงอายุประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561”
เวที 3 สงขลา วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00-16.00 น.
ณ ห้องประชุม สํานักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 12
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
1. ศ.ระพีพรรณ คําหอม
หัวหน้าโครงการฯ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2. รศ.เล็ก สมบัติ
นักวิจัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
3. อาจารย์รณรงค์ จันใด
นักวิจัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
4. น.ส.บัณฑิตา พรรณขาม
นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ
กรมกิจการผู้สูงอายุ
5. รศ.ดร.ทพ.ไชยรัตน์ เฉลิมรัตนโรจน์ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
6. น.ส.ซาราห์ บินเย๊าะ
ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 12
7. นายไพบูลย์ ชัยเชื้อ
ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมบ้านทักษิณ จังหวัดยะลา
8. นางสุกุณฑี อนุราช
ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดสงขลา
9. นายศารสิทธิ์ ศรีตุลาการ
นักสังคมสงเคราะห์
10. นางภาวนา ละมุล
เจ้าหน้าทีพ่ ัฒนาสังคมชํานาญการ
11. นายวิฑูรย์ เป็นละออง
พนักงานขับรถ
12. นายอาหามะสีฟรี เซ้งสกา
พนักงานบริการ
13. น.ส.อชุลี สุมณย์
นักพัฒนาสังคม
14. นายชฤพล สัทธิเกสร
15. น.ส.สุกัญญา หมาดนุย์
16. น.ส.มัลลิกา สาราลักษณ์
17. นายนัสสะเลาะ วะลี
18. นางปัทมา เตะ
19. น.ส.ณัฐชนก สุชาติ
20. นางวิลาวัลย์ พรหมบุตร
21. น.ส.สุวรรณา มณีพรหม
22. น.ส.ธิดาภรณ์ อํานวยกุล
23. นายทวี สิงห์ทอง
24. น.ส.อาทิตญา ฉ้วนกลิ่น
25. น.ส.วรัญสิญา แสงแก้ว
26. ด.ต.สมหมาย คงธรรม
27. นางวีรมล ชูศรี
28. นางคํานึง สุขหมาย

สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จงั หวัดสงขลา
เจ้าหน้าทีพ่ ัฒนาสังคม
สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สงขลา
เจ้าหน้าทีพ่ ัฒนาสังคม
สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สงขลา
เจ้าหน้าที่สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา
เจ้าหน้าทีบันทึกข้อมูล
พนักงานช่วยการพยาบาล
เจ้าหน้าทีก่ ารเงินและบัญชี
พี่เลี้ยง
พี่เลี้ยง
เจ้าหน้าที่สํานักงานเทศบาลตําบลนาทวี จังหวัดสงขลา
เจ้าหน้าที่สํานักงานเทศบาลตําบลนาทวี จังหวัดสงขลา
เจ้าหน้าที่สํานักงานเทศบาลตําบลป่าบอน จังหวัดสงขลา
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
ประธานชมรมผูส้ ูงอายุ
ประธานชมรมผูส้ ูงอายุ
กรรมการชมรมผู้สูงอายุ
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29. นายเวียง นพรัตน์
30. นางสุนีย์ คงมี
31. นางหนูเชย แข่งขัน
32. นางปราณี จันทรัตน์
33. นายศศิส ทองส่งโสม
34. นางเยาวเรศ เกษตรสุนทร
35. นายบัญญัติ อนันต์เศรษฐการ
36. นายสมคิด ไชยเขียว
37. ด.ต.ปรีชา ภูนชุ อภัย
38. นางสาวมสมจิตต์ เขียวหอม
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กรรมการชมรมผู้สูงอายุ
กรรมการชมรมผู้สูงอายุ
กรรมการชมรมผู้สูงอายุ
กรรมการชมรมผู้สูงอายุ
กรรมการชมรมผู้สูงอายุ
กรรมการชมรมผู้สูงอายุ
กรรมการชมรมผู้สูงอายุ
กรรมการชมรมผู้สูงอายุ
กรรมการชมรมผู้สูงอายุ
เลขานุการชมรมผู้สูงอายุ

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
นางสาวซาราห์ บินเย๊าะ ผู้อํานวยการสํานั กงานส่งเสริมและสนับสนุนวิ ชาการ 12
กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมและแนะนําการดําเนินงานของสํานักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 12
โดยมี ภ ารกิ จ ด้ า นการศึ ก ษาวิ จั ย และพั ฒ นาความรู้ ด้ า นการพั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย์
ที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ภาคใต้ ต่อจากนั้น ศาสตราจารย์ระพีพรรณ คําหอม หัวหน้าโครงการ ชี้แจง
แนวทางการการประเมินและติดตามผลการดําเนินงานของกรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) ตามแผนปฏิบัติ
ราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณและแผนบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมีวัตถุประสงค์ของการประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นขององค์กร
และหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การดํ า เนิ น งานในพื้ น ที่ ภ าคใต้ ซึ่ ง มี จั ง หวั ด ที่ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม ในครั้ ง นี้
ประกอบด้วยจังหวัดสงขลา และจังหวัดยะลา ตามแผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณและ
แผนบู ร ณาการสร้ า งความเสมอภาคเพื่ อ รองรั บ สั ง คมผู้ สู ง อายุ ป ระจํ า ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2561
ของกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นของมนุษย์
ผลการประชุม
บริบทของพื้นที่
ผู้ สู ง อายุ ที่ เ ข้ า มาอยู่ ใ นศู น ย์ พั ฒ นาการจั ด สวั ส ดิ ก ารสั ง คมจั ง หวั ด สงขลา และ
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมบ้านทักษิณ จังหวัดยะลา ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุต่างถิ่นที่เข้ามาทํางานใน
พื้นที่ภาคใต้โดยเฉพาะการทํางานในเรือประมงตั้งแต่สมัยหนุ่มสาว และเมื่อเป็นผู้สูงอายุก็ไม่มีใครดูแลและ
ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เข้ามาอยู่ในความดูแลของศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุที่อาศัย
ในศูนย์ฯ นับถือศาสนาอิสลามเพียงไม่กี่คน นอกนั้นเป็นคนที่นับถือศาสนาพุทธ อย่างไรก็ตามการดําเนินงาน
ด้ า นผู้ สู ง อายุ ที่ ผ่ า นมา กรมกิ จ การผู้ สู ง อายุ เ พี ย งเข้ า ไปจั ด กิ จ กรรมสนั บ สนุ น เพี ย งเล็ ก น้ อ ยในพื้ น ที่
โดยเฉพาะในสถานที่สอนศาสนาอิสลาม ยังไม่มีการสนับสนุนค่าอาหาร ค่าดูแล ผู้สูงอายุที่เข้าไปจะต้อง
ดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายเอง
นอกจากนั้ น บริ บทของพื้ นที่ ภาคใต้ ยั ง ความเชื่อ วั ฒ นธรรมของภาคใต้จ ะต้ อ งดู แ ล
ผู้สูงอายุในครอบครัวของตนเองให้ได้ เพื่อเป็นการรักษาศักดิ์ศรีและไม่ยอมให้ใครดูถูกว่า พ่อแม่คนเดียว
ก็ไม่สามารถเลี้ยงดูได้ หากครอบครัวไหนส่งพ่อแม่ไปยังอยู่ในสถานสงเคราะห์ก็จะถูกดูถูกและกดดัน
จากสังคม การดําเนินงานที่ผ่านมาของทั้ง 2 ศูนย์นั้น พบว่า ตัวชี้วัดสําคัญที่แสดงถึงความสําเร็จใน
การดําเนินงาน คือ จํานวนคนในพื้นที่เข้าสู่สถานสงเคราะห์ลดน้อยลง
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สาเหตุสําคัญนอกเหนือจากค่านิยม ความเชื่อของภาคใต้แล้ว ยังพบว่า ในบางชุมชนมี
ระบบดูแลผู้สูงอายุด้วยตนเอง เช่น กรณีวัดเชิงแสเหนือ อําเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลาวัดได้ดําเนินการ
สร้างบ้าน และสร้างห้องให้ผู้สูงอายุสามารถเข้ามาอาศัยในวัดได้ เปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุเข้ามาบําเพ็ญ
ศาสนา ปฏิบัติตนทางศาสนาที่ตนเองต้องการตามความเชื่อของพระพุทธศาสนา โดยมีหน่วยงานของ
กระทรวงสาธารณสุขเข้ามาจัดกิจกรรมดูแลเรื่องสุขภาพให้แก่ผู้สูงอายุและจัดกิจกรรมนันทนาการให้กับ
ผู้สูงอายุร่วมกับชมรมผู้สูงอายุที่ตั้งอยู่ในวัด
นอกจากนั้น หลักการช่วยเหลือของศาสนาอิสลาม ด้วยระบบซากาต เป็นหลักการทาง
ศาสนาที่เกี่ยวกับการบริจาคให้มัสยิด เป็นหน้าที่ของคนที่มีรายได้สูง มี 2 ประเภท คือ บริจาคเป็นเงิน
หักจากการออมเงิน ร้อยละ 2.5 หรือ บริจาคเป็นข้าวสารปีละครั้ง เพื่อบริจาคให้คนที่สมควรได้รับ และ
ผู้สูงอายุในชุมชนก็เป็นหนึ่งในผู้ที่สมควรได้รับประเภทหนึ่ง ซึ่งมัสยิดเป็นผู้ดูแลเรื่องการแจกจ่ายเงินหรือ
ข้าวสาร จะเก็บไว้เป็นทุนสํารองไม่ได้
สําหรับผู้สูงอายุกับการรับเบี้ยยังชีพ มีการตรวจสอบรายชื่อจากทะเบียนราษฎร์และจาก
ประชาชนใกล้เคียง ผู้สูงอายุที่จะได้รับเบี้ยยังชีพต้องเป็นผู้ที่มีชื่อในทะเบียนราษฎร์ มีเลขบัตรประชาชน
มีผู้รับรองว่าเป็นคนไทย สัญชาติไทย ผู้ที่ไม่สามารถยืนยันได้ว่าเป็นคนไทยจะได้รับเพียงเบี้ยผู้พิการ แต่ถ้า
อยู่ในความดูแลของสถานสงเคราะห์จะไม่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยผู้พิการ อย่างไรก็ตามในกรณี
นโยบายที่ให้ผู้มีฐานะคืนเงินบริจาคให้กองทุนนั้น ส่วนใหญ่แล้วผู้สูงอายุที่มีฐานะต้องการบริจาคให้กับ
บุคคลที่ตนอยากจะช่วยเหลือโดยตรงด้วยตนเอง ไม่ต้องการให้คืนผ่านหน่วยงานหรือกรมกิจการผู้สูงอายุ
เนื่องจากการให้นําเงินเบี้ยยังชีพไปให้กับคนที่ผู้สูงอายุต้องการให้และใกล้ชิดกว่าเห็นถึงความเดือดร้อน
ของอื่น ๆ ในชุมชน นอกจากนั้นยังเป็นการสร้างคุณค่าให้กับตนเองและมีความภาคภูมิใจที่ยังมีคนเห็นคุณค่า
ด้วย อย่างไรก็ตามนโยบายการให้เบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุนั้นแสดงให้เห็นว่ารัฐบาลมีความใส่ใจดูแลผู้สูงอายุ
ปัจจุบันผู้สูงอายุในภาคใต้ ยังได้รับการดูจากคนในครอบครัว ไม่ได้ทอดทิ้ง แต่บทบาท
ความสําคัญของผู้สูงอายุในครอบครัวลดน้อยลงอันเนื่องจากข้อจํากัดด้านเศรษฐกิจ อาชีพและสังคมของ
แต่ละครอบครัว ทําให้การตัดสินใจของสมาชิกในบ้านไม่ได้ขอคําปรึกษาจากผู้สูงอายุเหมือนในอดีต ทําให้
ผู้สูงอายุไม่ได้รับการเอาใจใส่ดูแลจากคนในครอบครัว
นอกจากนั้น ยังพบว่า ผู้สูงอายุในภาคใต้ไม่ทราบข้อมูลเกี่ยวกับบริการและสิทธิที่ควร
ได้รับเท่าที่ควร และยังพบว่า การใช้ความรุนแรงกับผู้สูงอายุ โดยเฉพาะความรุนแรงทางด้านความรู้สึกด้วย
วาจาของคนในครอบครัว และกรณีผู้สูงอายุไปขายสินค้า (ข้าวเกรียบ) ที่ประเทศมาเลเซีย ซึ่งผิดกฎหมาย
ค้ามนุษย์ด้วยหรือไม่ สถานการณ์ดังกล่าวล้วนมีผลต่อความมั่นคงและสวัสดิภาพของผู้สูงอายุทั้งสิ้น
การดําเนินโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ของกรมกิจการผู้สูงอายุที่ผ่านสํานักงานพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ ถือว่าเป็นการช่วยเหลือ
และการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โดยเฉพาะการทําให้ผู้สูงอายุได้รับบริการสงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะ
ยากลําบาก และได้รับการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอํานวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและ
ปลอดภัย (โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุที่ติดบ้านและติดเตียง) การมีการสนับสนุนการจัดการศพตามประเพณี
สําหรับผู้สูงอายุติดสังคมการดําเนินงานผ่านศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุในชุมชน
ตลอดจนโครงการเสริมสร้างความตระหนักและเตรียมความพร้อม โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผู้สูงอายุ
ในชุมชน การดําเนินโครงการต่าง ๆ นั้น ได้ดําเนินการเป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ และแผนบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับรับสังคมสูงวัยสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่
ภาคใต้เป็นอย่างยิ่ง
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ผลการดําเนินงานพื้นที่
โครงการโครงการบูรณาการการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพช่องปาก
ผู้ สู ง อายุ ภายใต้ แ ผนงานทั น ตสุ ข ภาพสํ า หรั บ ผู้ สู ง อายุ ป ระเทศไทย ในพื้ น ที่ ภ าคใต้ ดํ า เนิ น การโดย
คณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สะท้อนถึงปัญหาและความต้องการฟันปลอม หรือ
ฟันเทียมค่อนข้างสูงในพื้นที่ภาคใต้ ปัจจุบันผู้สูงอายุในประเทศไทยมีการสูญเสียฟันสูงถึงร้อยละ 88 และ
ไม่เหลือฟันเลย คิดเป็นร้อยละ 72 สาเหตุเกิดจากการไม่แปรงฟันก่อนนอน การทําฟันเทียมเป็นเรื่องยาก
ในผู้สูงอายุจําเป็นจะต้องมีผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง จึงมีการเปิดหลักสูตรอบรมเกี่ยวกับฟันเทียม
ให้แก่ทีมทันตแพทย์เพื่อดูแลทั้งสุขภาพช่องปากและสุขภาพกายให้แก่ผู้สูงอายุ ในอนาคตจะมีการทํางาน
ร่วมกับกรมอนามัย คลินิกหมอครอบครัว ซึ่งประจําอยู่ในแต่ละอําเภอ เพื่อดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกัน
การสูญเสียฟันของผู้สูงอายุ และในทุก ๆ ปีจะมีโครงการฟันเทียมพระราชทาน ซึ่งร่วมกับมูลนิธิต่าง ๆ และ
กรมอนามั ย ปั จ จุ บั น กรมอนามั ย กระทรวงสาธารณสุ ข เปิ ด รั บ สมั ค รผู้ เ ข้ า ร่ ว มฝึ ก อบรมทั่ ว ประเทศ
การฝึกอบรมเป็นลักษณะการฝึกปฏิบัติ ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมส่วนใหญ่จึงอยู่ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี
และสงขลา อย่ า งไรก็ ต ามในปั จ จุ บั น คณะทั น ตแพทยศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร์ ยั ง ไม่ มี
การดําเนินงานร่วมกับศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ ทั้ง 2 แห่ง
สํ า หรั บ ผลการดํ า เนิ น งานโครงการที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ผู้ สู ง อายุ ร่ ว มกั บ องค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ทั้งเทศบาลตําบลนาทวีและเทศบาลตําบลป่าบอน จังหวัดสงขลานั้น ได้เข้าร่วมโครงการ
เกี่ยวกับการเรียนรู้และฝึกอบรมการซ่อมบ้านผู้สูงอายุ การปรับสภาพแวดล้อม การฝึกอบรมการดูแล
ผู้สูงอายุการเฝ้าระวังภัยพิบัติ การอบรม Care Giver และโครงการ Long Term Care ซึ่งจัดโครงการ
ร่วมกับศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ สําหรับการดําเนินงานร่วมกับสํานักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ เป็นการดําเนินการร่วมกันในเรื่องของการซ่อมบ้านผู้สูงอายุ โครงการดูแลครอบครัว
ผู้สูงอายุในภาวะยากลําบาก การจัดกิจกรรมการกีฬา ตลาดนัดภูมิปัญญาผู้สูงอายุ โครงการผู้สูงอายุใส่ใจ
ลูกหลาน สําหรับการดําเนินงานของกองทุนผู้สูงอายุในพื้นที่จังหวัดสงขลา โครงการที่ผ่านการอนุมัติ
4 โครงการ และดําเนินการแล้วโครงการส่วนใหญ่เกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน โดยศูนย์ส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพผู้สูงอายุในชุมชน สามารถเขียนโครงการไปที่กองทุนผู้สูงอายุโดยผ่านสาขาสภาผู้สูงอายุ
สํ า หรั บ โครงการซ่ อ มบ้ า นจะได้ รั บ งบประมาณจาก 2 ส่ ว น คื อ 1. โครงการปรั บ
สภาพแวดล้อมและสิ่งอํานวยความสะดวกของจังหวัดสงขลา รับร่วมกับผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะยากลําบากซึ่ง
อยู่ในความดูแลของ สพส. และ 2. โครงการของธนาคารอาคารสงเคราะห์ สร้างและซ่อมแซมบ้านเพื่อ
ผู้สูงอายุที่ยากไร้และด้อยโอกาส นอกจากนี้ได้รับงบประมาณจากจังหวัด มี 3 โครงการ โดยโครงการใหญ่
คือ สงขลาส่งความสุขเพื่อผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ สําหรับผู้สูงอายุ เป็นโครงการที่ให้ผู้สูงอายุ
ที่มีความรู้ ความสามารถในเรื่องต่าง ๆ มาฝึกอบรม ให้กับนักท่องเที่ยว เพื่อนําเที่ยวสถานที่ต่าง ๆ โครงการ
ของที่ระลึก โดยคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมอบรมการออกแบบเสื้อ ของที่ระลึก ให้ผู้สูงอายุที่เป็น
ไกด์นําเที่ยว นํามาเสนอ จําหน่ายในสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ และโครงการเกี่ยวกับการทําอาหารได้คัดเลือก
ผู้สูงอายุที่มีความสามารถในการทําอาหาร เพื่อจัดจําหน่ายให้กับนักท่องเที่ยว ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นอาหารที่
สามารถจั ดเบรกได้ โดยโครงการทั้ งหมดเป็นโครงการที่ ได้รับการสนับสนุนจากแผนงบประมาณด้าน
ผู้สูงอายุประจําจังหวัด การดําเนินงานที่ผ่านมานอกเหนือจากจะดําเนินโครงการตามแผนของกรมกิจการ
ผู้สูงอายุให้ดําเนินการแล้วยังขับเคลื่อนงานตามยุทธศาสตร์จังหวัดและทํางานตามภารกิจของหน่วยงาน
เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพให้แก่ผู้สูงอายุ
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สําหรับในระดับพื้นที่ กรมกิจการผู้สูงอายุได้ให้งบประมาณมาจัดตั้งตั้งแต่ปี 25572561 ตอนนี้มีการจัดตั้ง ศพอส. ของจังหวัดสงขลามีทั้งหมด 20 ศูนย์ โดยโครงการดังกล่าวก็ได้มาจาก
ชมรมผู้สูงอายุในจังหวัดสงขลาประมาณ 20 กว่าชมรม โดยงบประมาณที่ได้จากแหล่งต่าง ๆ นํามาบูรณาการ
ร่วมกันให้เกิดโครงการต่าง ๆ ร่วมกัน โดยจังหวัดสงขลามีแผนการสร้างนวัตกรรมทางสังคมหรือโครงการใหม่ ๆ
ที่ยั่งยืนร่วมกัน แต่อย่างไรก็ตามมีการนําเสนอโครงการไปแล้วแต่ไม่ผ่าน ทางชมรมผู้สูงอายุขาดการได้รับ
การสนับสนุนช่วยเหลือด้านอาชีพ โดยเน้นปฏิบัติงานจริง ไม่เน้นด้านวิชาการ จึงอยากขอความสนับสนุน
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ดูแลเรื่องการประกอบอาชีพแก่ชมรมผู้สูงอายุ เนื่องจากการของบประมาณที่
พมจ. มีการดําเนินไปโดยช้า นอกจากนี้ มีการเสนอโครงการไปแล้วแต่ค้างที่กรมประมาณ 12 โครงการ
จึงมีการนําเสนอไปแล้วว่า ควรมีคณะกรรมการพิจารณาประจําจังหวัดเพื่อเปลี่ยนแปลงเรื่องความล่าช้าใน
การดําเนินงานเบิกงบประมาณ
ปัจจัยที่เอื้อต่อความสําเร็จของโครงการและแผนการดําเนินงานของผู้สูงอายุ ในพื้นที่
ภาคใต้ พบว่า การบูรณาการการทํางานของผู้สูงอายุระดับพื้นที่ การบูรณาการกับแผนยุทธศาสตร์จังหวัด
ในการขับเคลื่อนและเครือข่ายและองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่ขับเคลื่อนงานผู้สูงอายุควรดําเนินงาน
อย่างเข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ อย่างไรก็ตาม ผลการดําเนินงานของในแต่ละ
โครงการ ถือว่าโครงการในเชิงปริมาณถือว่าสําเร็จ แต่หากมองในเชิงคุณภาพพบว่า ไม่น่าพอใจเท่าไหร่
เนื่ อ งจาก ปั จ จัย เรื่อ งของบุ ค ลากร และองค์ ค วามรู้ รวมถึ งความต่ อ เนื่อ งของโครงการ อาจส่ ง ผลถึ ง
การปฏิบัติงานและผลลัพธ์ของโครงการ นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยเรื่องของความไม่สัมพันธ์ระหว่างกําลังคน
และปริ ม าณงาน เนื่ อ งจากงานเยอะแต่ บุ ค ลากรน้ อ ย ซึ่ ง อาจส่ ง ผลให้ เ กิ ด งานในเชิ ง ปริ ม าณแต่ ข าด
เชิงคุณภาพของโครงการ
ข้อเสนอแนะ
1. โครงการที่ออกมาส่วนใหญ่มีการสนับสนุนผู้สูงอายุประเภทติดสังคมมากกว่าผู้สูงอายุ
ที่ติดบ้านหรือติดเตียง จึงควรมีแผนหรือโครงการที่มีการทํางานกับผู้สูงอายุที่ติดบ้านหรือติดเตียงมากขึ้น
2. โครงการที่ออกมาควรคํานึงถึงมิติด้านจิตใจด้วย อาทิเช่น ผู้สูงอายุที่อยู่ในวัยเกษียณ
อาจไม่ได้มีปัญหาด้านการเงิน แต่พบปัญหาด้านจิตใจ เช่น เกิดความเหงา ไม่อยากเข้าสังคม เป็นต้น
3. ควรเน้ น การทํ า งานร่ ว มกั บ องค์ ก รภาคี เ ครื อ ข่ า ยถื อ ซึ่ ง ถื อ ว่ า มี ค วามสํ า คั ญ ต่ อ
การปฏิบัติงาน โดยเฉพาะโครงการที่ดําเนินการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4. ในการเดิ น ทางไปปฏิบั ติ ง านแต่ล ะครั้ ง ใช้ง บประมาณและค่ า ใช้ จ่ า ยเยอะ รวมถึ ง
บุคลากรมีน้อย ซึ่งอาจส่งผลต่อการทํางานในเชิงคุณภาพของบุคลากรและผลลัพธ์ของโครงการต่าง ๆ
กรมกิจการผู้สูงอายุควรตระหนักระหว่างประมาณมากและคุณภาพงานให้มาก
5. ควรมีโครงการที่จะพัฒนาด้านประสิทธิภาพของครูใหญ่และกรรมการของโรงเรียน
ผู้สูงอายุ
6. ควรมีโครงการพัฒนาผู้สูงอายุที่มีความต่อเนื่องเพื่อการพัฒนาศักยภาพอยู่ตลอดเวลา
ของผู้สูงอายุ
7. ควรถ่ า ยโอนและมอบอํ า นาจภารกิ จ หน้ า ที่ ใ ห้ แ ก่ ท้ อ งถิ่ น ถื อ เป็ น สิ่ ง ที่ พึ ง กระทํ า
เนื่องจาก องค์กรท้องถิ่นมีข้อมูลพื้นฐานของผู้สูงอายุและอํานาจหน้าที่ความรับผิดชอบของท้องถิ่นในเรื่อง
ผู้สูงอายุ ณ ตอนนี้ถือว่ายังมีข้อจํากัดอยู่
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8. ควรมีการกระจายงานของบุคลากรและกลุ่มคน เนื่องจากการสวมหมวกหลายใบอาจ
ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทํางาน นอกจากนี้ การกระจายงานแก่บุคคลและกลุ่มคนอื่น ๆ อาจนํามาซึ่ง
แนวความคิดใหม่ ๆ ของโครงการด้วย
ภาพบรรยากาศการประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร
การประเมินและติดตามผลการดําเนินงานของกรมกิจการผูส้ ูงอายุ (ผส.)
ตามแผนปฏิบตั ิราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณและแผนบูรณาการสร้างความเสมอภาค
เพื่อรองรับสังคมผูส้ ูงอายุประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เวที 3 สงขลา วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00-16.00 น.
ณ ห้องประชุม สํานักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 12
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ภาพบรรยากาศการประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร
การประเมินและติดตามผลการดําเนินงานของกรมกิจการผูส้ ูงอายุ (ผส.)
ตามแผนปฏิบตั ิราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณและแผนบูรณาการสร้างความเสมอภาค
เพื่อรองรับสังคมผูส้ ูงอายุประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เวที 3 สงขลา วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00-16.00 น.
ณ ห้องประชุม สํานักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 12
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ภาพบรรยากาศการเยี่ยมชมผลการดําเนินงานในพืน้ ที่
เวที 3 สงขลา วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00-16.00 น.
ณ ศูนย์พฒ
ั นาการจัดสวัสดิการสังคมผูส้ ูงอายุจังหวัดสงขลา

ภาพบรรยากาศการเยี่ยมชมผลการดําเนินงานในพืน้ ที่
เวที 3 สงขลา วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00-16.00 น.
ณ ศูนย์บริบาลผูส้ ูงอายุ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา
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โครงการประเมินและติดตามผลการดําเนินงานของกรมกิจการผู้สูงอายุตามแผนปฏิบัติราชการฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ผ - 55

สรุปการประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร
การประเมินและติดตามผลการดําเนินงานของกรมกิจการผูส้ ูงอายุ (ผส.)
ตามแผนปฏิบตั ิราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณและแผนบูรณาการสร้างความเสมอภาค
เพื่อรองรับสังคมผูส้ ูงอายุประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561”
เวที 4 วันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00-16.00 น.
ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ บางละมุง จังหวัดชลบุรี
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
1. ศ.ระพีพรรณ คําหอม
2. รศ.เล็ก สมบัติ
3. อ.รณรงค์ จันใด
4. ทญ.ดร.อรุณี ลายธีระพงศ์
5. น.ส.พีรญา นพรัตน์
6. นายศักดิ์ดา จันทรครู
7. น.ส.อริสา พิศโสระ
8. น.ส.บัณฑิตา พรรณขาม
9. น.ส.พิมลัดดา บุญศรี
10. น.ส.พรพิมล นิลสิริ
11. นางกันดา ดีเติม
12. นางเรณู เกตุแก้ว
13. น.ส.น้ําฝน อุ่นภู่
14. นางยุวดี วณิชชยังกูร
15. นางช่อทิพย์ ลือลาภ
16. น.ส.นิภาพร เพิ่มสุข
17. นายธนกฤต วรินทรเวช
18. นางสิรินุช อันตรเสน
19. น.ส.อรอุมา อินทฉาย
20. น.ส.ไปรยา อาสิงสมานันท์
21. น.ส.ส่องศรี สุวรรณวงษ์
22. น.ส.เบญจวรรณ ภู่ฤทธิ์
23. นางยิ่งยศ สุวรรณศักดิ์
24. นางสุภาพร จันทร์นาม
25. นายประยุทธ ทองอยู่
26. นางไพลินทร์ ทิพนันท์
27. นางจันทร์เพ็ญ ทนุกูล
28. นางสินีนาฎ ไวยนันท์
29. นางนวรัตน์ บุญตูม

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้อํานวยการศูนย์นวัตกรรมแห่งคณะทันตแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้อํานวยการกลุ่มแผนงานและงบประมาณ
นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ
นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ
นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ
นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ
นักพัฒนาสังคม
ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์ฯ

พยาบาลเทคนิคชํานาญการ
นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ
แทน ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ จ.ปทุมธานี

นักสังคมสงเคราะห์
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
นักพัฒนาสังคมชํานาญการ
ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ บ้านบางแค
นักสังคมสงเคราะห์ชํานาญการ
นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นักพัฒนาสังคมศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุง

นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ เทศบาลนครแหลมฉบัง
นักพัฒนาชุมชนชํานาญการ
นักพัฒนาสังคมชํานาญการ
อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุในชุมชน
อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุในชุมชน
อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุในชุมชน
อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุในชุมชน
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30. นางบังเอิญ จําเพียร
31. นางรัศมี งามเอนเจริญศรี
32. นางศรีอรุณ ศรีคํา
33. นางฉวีวรรณ ทองมา
34. นางอรชร สําแดงเดช
35. นายณรงค์ นิลเดช
36. นางสมาพร เขียนดี
37. นางชนากานต์ นิลเดช
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อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุในชุมชน
อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุในชุมชน
อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุในชุมชน
อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุในชุมชน
รองประธานศูนย์บริการชุมชน
รองประธานศูนย์บริการชุมชน
คณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุในพื้นที่
คณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุในพื้นที่

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
ผู้อํานวยการศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ กล่าวต้อนรับและแนะนํา “ศูนย์การเรียนรู้
และฝึ ก อบรมด้ า นผู้ สู ง อายุ จ.ชลบุ รี ” เป็ น ต้ น แบบของศู น ย์ ก ารเรี ย นรู้ แ ละฝึ ก อบรมด้ า นผู้ สู ง อายุ
อย่างครบวงจร มีวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมงานด้านผู้สูงอายุให้แก่
ผู้ดูแลและผู้ปฏิบัติงานด้านผู้สูงอายุ รวมทั้งประชาชนทุกช่วงวัย เพื่อเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่สังคม
ผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ โดยให้ผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพเป็นผู้ออกแบบสถานที่ ดูแลการบริหารจัดการให้เป็น
ศูนย์การเรียนรู้ฯ ที่มีศักยภาพ ทั้งในด้านการเรียนรู้และการฝึกอบรมให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน
และประชาชนอย่างครบวงจรในระยะยาว และบูรณาการการทํางานของหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อเป็นไปตาม
แผนดําเนินงาน และจัดทําแผนกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อรองรับการให้บริการอย่างต่อเนื่อง ถือเป็นศูนย์กลาง
การเรียนรู้ การฝึกอบรม และพัฒนางานของทุกกลุ่มเป้าหมายทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติรวมทั้งพัฒนา
บุคลากรของกระทรวงการพัฒนาสั งคมฯ และเครือข่ายที่เกี่ยวข้ อง เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อาสาสมัคร ชมรมต่าง ๆ รวมทั้งประชาชนทุกช่วงวัย พร้อมทั้งให้คํานึงถึงความสําคัญของการพัฒนา
สภาพแวดล้อมบริเวณศูนย์การเรียนรู้ฯ ให้มีการใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ รวมทั้งจัดให้มีความสวยงาม สะอาด
มีระบบความปลอดภั ยสู ง จั ดให้มี การออกแบบ จั ดสรรพื้นที่ใ นการทํากิจกรรมต่าง ๆ อย่ างครบถ้วน
มีสิ่งอํานวยความสะดวกและปลอดภัยสําหรับผู้สูงอายุและคนพิการที่มาใช้บริการ
ต่อมา ศาสตราจารย์ระพีพรรณ คําหอม หัวหน้าโครงการ ชี้แจงแนวทางการการประเมินและ
ติดตามผลการดําเนิ นงานของกรมกิจการผู้สู งอายุ (ผส.) ตามแผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณและแผนบู ร ณาการสร้ า งความเสมอภาคเพื่ อ รองรั บ สั ง คมผู้ สู ง อายุ ป ระจํ า ปี ง บประมาณ
พ.ศ.2561 โดยมีวัตถุประสงค์ของการประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นขององค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กั บ การดํ า เนิ น งานในพื้ น ที่ ภ าคเหนื อ ซึ่ ง มี จั ง หวั ด ที่ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม ในครั้ ง นี้ ประกอบด้ ว ยจั ง หวั ด
กรุงเทพมหานคร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดปทุมธานี และ จังหวัดชลบุรี ตามแผนปฏิบัติราชการ
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณและแผนบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นของมนุษย์
สรุปประเด็นการหารือ
1. บริบทในพื้นที่
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เป็นศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศงานสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนา ศูนย์การเรียนรู้
ศูน ย์ก ารจั ด สวั ส ดิ ก ารสัง คมผู้ สู ง อายุแ บบสถาบั น ศูน ย์ก ารจัด สวั ส ดิ ก ารสั ง คมผู้ สู ง อายุใ นชุ ม ชน และ
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ศูนย์ให้บริการคําแนะนําปรึกษา ตามที่ได้รับมอบหมายจากกรมกิจการผู้สูงอายุ มีขอบเขตพื้นที่รับผิดชอบ
จํานวน 8 จังหวัด ภาคกลางตอนล่าง ปัจจุบันสถานการณ์รับผู้สูงอายุเข้าอยู่ในศูนย์มีจํานวนมากขึ้น
โดยสาเหตุสําคัญเกิดจาก ครอบครัวไม่สามารถดูแลผู้สูงอายุได้ นอกจากนั้นยังพบว่า ในช่วงปีที่ผ่านมามี
พระสงฆ์เข้ามาเป็นผู้รับเพิ่มมากขึ้น จําเป็นต้องลาสิขาก่อน เข้ามาใช้บริการ ส่วนพระสงฆ์เหล่านี้จะมี
เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลติดต่อให้พระสงฆ์เข้ามาอยู่ในศูนย์ อีกส่วนหนึ่งที่เป็นผู้สูงอายุคือ ผู้สูงอายุไร้ที่พึ่ง
ไม่มีอยู่อาศัย อาศัยตามลําพังในพื้นที่สาธารณะ โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแนะนําให้เข้ามารับ
บริการในศูนย์ฯ จังหวัดที่ส่งผู้สูงอายุเข้ามาอยู่ในศูนย์มากที่สุดคือ จังหวัดอ่างทอง รองลงมาคือจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา อย่างไรก็ตามศูนย์ยังมีความสามารถรับผู้สูงอายุเพิ่มได้อีก โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่สามารถ
ช่วยเหลือตัวเองได้ ในขณะที่ความต้องการเข้ามาอยู่ในศูนย์ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุที่สามารถช่วยเหลือตัวเอง
ได้ หรือสามารถช่วยเหลือตัวเองได้น้อย
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ บ้านบางแค กรุงเทพมหานคร มีภารกิจ
เช่นเดียวกันกับศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ มีขอบเขตดูแลรับผิดชอบจํานวน 7 จังหวัดใน
ภาคกลางและภาคตะวันตก ปัจจุบันผู้สูงอายุภายในศูนย์ฯ ส่วนใหญ่อายุ 60-65 มีโรคประจําตัวเกือบทุก
คน นอกจากนั้นยังพบว่าผู้ สูงอายุเพศชายมี แนวโน้ ม เข้ามารับบริการในศู นย์ฯ เพิ่มมากขึ้ น เนื่ องจาก
ครอบครัวไม่ใครเลี้ยงดูได้ อย่างไรก็ตามปัจจุบันมีผู้สูงอายุที่ประสงค์จะเข้ามาใช้บริการในศูนย์ฯ ประเภท
ประเภทสามัญ หอพักจํานวน 1,500 ราย และแบบบังกะโล 500 ราย นอกจากนั้นยังพบว่าผู้สูงอายุ
บางรายขอลาออก เพื่อขอไปอยู่กับครอบครัว (หลาน) แต่ก็มีผู้สูงอายุจํานวนหนึ่งที่มีความไม่มั่นใจว่า
ครอบครัว ญาติจะเลี้ยงดูได้หรือไม่ หรือจะสามารถเลี้ยงดูในระยะยาวได้หรือไม่ ในขณะที่ผู้สูงอายุส่วนใหญ่
ที่อาศัยในศูนย์ฯ ที่เป็นผู้ป่วยและมีแนวโน้มเป็นผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเพิ่มมากขึ้น ในขณะที่ศูนย์ฯ มีข้อจํากัด
ด้านบุคลากร สําหรับสถานการณ์ผู้สูงอายุภายนอกศูนย์ฯ และอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ ผู้สูงอายุกลุ่มนี้ยังต้อง
ทํางานหนักและต้องเลี้ยงดูสมาชิกในครอบครัวด้วย โดยเฉพาะเลี้ยงดูหลานที่บรรดาลูก ๆ ทิ้งไว้ อย่างไรก็ตาม
ผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะยากลําบากยังมีจํานวนเพิ่มมากขึ้น แต่พบว่าในพื้นที่ยังมีญาติและครอบครัว ชุมชนที่
สามารถเลี้ยงดูได้บ้างแต่มีจํานวนน้อยมาก ระบบการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดราชบุรี
มีการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน โดยมีระบบบ้านกลางเพื่อดูแลผู้สูงอายุด้วยชุมชนเอง นอกจากนั้นผู้สูงอายุ
ส่วนใหญ่ในพื้นที่ที่ศูนย์ฯ รับผิดชอบเป็นผู้สูงอายุติดบ้าน และใช้ชีวิตปลีกวิเวกค่อนข้างมาก
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ จังหวัดปทุมธานี เนื่องด้วยจังหวัดปทุมธานี
อยู่ติดกับกรุงเทพมหานคร ทําให้บริบทของพื้ นที่ส่วนใหญ่เป็นหมู่บ้านจัดสรร ทําให้ผู้สูงอายุไม่ค่อยมี
การเข้าสังคมมากหนัก ปัจจุบันมีผู้สูงอายุรอคิวเพื่อเข้ามารับบริการในศูนย์ฯ จํานวน 80 ราย การเข้ามา
รับบริการในศูนย์ส่วนใหญ่การเข้ามาเกิดจากการส่งต่อ ของหน่วยงานภายในกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ ด้วยกันเอง เนื่องจากที่ตั้งศูนย์ฯ อยู่บริเวณใกล้เคียงของหน่วยงานราชการอื่น ๆ
ภายในกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นจํานวนมาก นอกจากนั้น ยังมีการส่งต่อมา
จากองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น และโรงพยาบาลในเขตพื้ น ที่ รั บ ผิ ด ชอบ ผู้ สู ง อายุ ที่ อ าศั ย อยู่ ใ นศู น ย์
ส่วนใหญ่อายุ 60-80 ปี อัตราการดูแลผู้สูงอายุ ผู้ดูแล 1 คน ต่อผู้สูงอายุ 9 คน ปัจจุบันศูนย์ฯ มีนักสังคม
สงเคราะห์ 1
คน ไม่มีพยาบาลและไม่มีนักจิตวิทยา มีเพียงผู้ช่วยพยาบาลที่ทํางานแทน ผู้สูงอายุ
ส่ วนใหญ่ เป็ น เพศหญิง และมี โ รคประจําตัว โดยเฉพาะโรคความดั น โรคเบาหวาน การดูแ ลผู้สูง อายุ
ในศูนย์ฯ มีงบประมาณ 57 บาทต่อหัวต่อคนต่อวัน อย่างไรก็ตาม ยังมีหน่วยงานภายนอกเข้ามาบริจาค
และสนับสนุนกิจกรรม อาหารกลางวัน และกิจกรรมนนทนาการให้ผู้สูงอายุ
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อย่างไรก็ตาม ในพื้นที่รับผิดชอบ ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีจะมีผู้สูงอายุมีจํานวนมาก
และมีเครือข่ายที่เข้มแข็งในการทํางานด้านผู้สูงอายุในชุมชน
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุง จังหวัดชลบุรี ส่วนใหญ่เป็น
ผู้สูงอายุติดเตียงเป็นจํานวนมาก รูปแบบการให้บริการของศูนย์ฯ เป็นแบบสามัญ ที่ดูแลเฉพาะปัจจัย 4
และเป็นการให้บริการฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย ทําให้ผู้สูงอายุที่เข้ามารับบริการในศูนย์เป็นผู้สูงอายุไร้ที่พึ่ง ไม่มี
ที่อยู่อาศัยและไม่มีคนดูแล มีสถานะที่ยากจน นอกจากนั้นยังมีกลุ่มผู้สูงอายุที่เป็นผู้ป่วยจิตเวช เป็นโรค
ซึมเศร้า ไม่ยอมอาบน้ํา และไม่ยอมทานข้าว ซึ่งถือว่าเป็นวิกฤตและความท้าทายการทํางานภายในศูนย์ฯ
ในปัจจุบัน มีผู้สูงอายุเพศชายจํานวน 82 ราย เพศหญิงจํานวน 98 ราย รวมผู้สูงอายุทั้งหมดจํานวน
180 ราย ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุในจังหวัดชลบุรี เนื่องจากพื้นที่อื่น ยังไม่ทราบข้อมูลการให้บริการในศูนย์
สําหรับการติดต่อขอเข้ามารับบริการส่วนใหญ่เป็น ญาติและครอบครัวประสานงานติดต่อให้ผู้สูงอายุเข้ามา
ใช้บริการ อย่างไรก็ตามในพื้นที่รับผิดชอบพบว่ามีหน่วยงานเอกชนในพื้นที่เปิดให้บริการ นอกจากนั้น
ปั จจุบันศูนย์ พยายามประสานงาน พมจ. 7 จังหวั ดที่รับผิ ดชอบ ให้ ประชาสัม พันธ์แ ละทํางานเชิงรุ ก
เพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ตามพบว่าศูนย์ฯ ยังมีข้อจํากัดด้านบุคลากรกรให้บริการ เช่นเดียวกับศูนย์อื่น ๆ
2. การดําเนินงานในพื้นที่
ผลการขับเคลื่อนโครงการในพื้นที่ที่ผ่านได้ส่งเสริมสิทธิให้ผู้สูงอายุจํานวนเพิ่มมากขึ้น
ในแต่ละศูนย์ มีรูปแบบการดําเนินงานที่แตกต่างกัน อาทิ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ
บ้านบางแค กรุงเทพมหานคร ประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ดําเนินงานโดยการสนับสนุน
งบประมาณ โดย ศพส.บ้านบางแค ทําหน้าที่กํากับติดตาม ให้บรรลุเป้าหมายการดําเนินงาน โดย ศพส.
จะจั ด สรรงบประมาณให้ แ ละกํ า หนดตั ว ชี้ วั ด ให้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ดํ า เนิ น งาน สํ า หรั บ
ศู น ย์ พั ฒ นาการจั ด สวั ส ดิ ก ารสั ง คมผู้ สู ง อายุ จั ง หวั ด ปทุ ม ธานี มี ก ารดํ า เนิ น งานผ่ า น ศพอส. ในพื้ น ที่
บูรณาการผ่าน ศพอส. ถือเป็นการบูรณาการการทํางานร่วมกันในทุกหน่วยงาน อย่างไรก็ตาม การจัดตั้ง
ศพอส. ใหม่ ต ามนโยบาย ที่ ไ ด้ รั บ งบการจั ด ตั้ ง ศพอส. จํ า นวน 1,000,000 บาท (ซ่ อ มสร้ า ง) ตาม
เป้าหมายของกรมกิจการผู้สูงอายุ มีการกําหนดเพิ่มอีก 400 แห่ง นั้นโดย ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการ
สังคมผู้สูงอายุ บ้านบางแค กรุงเทพมหานคร ดําเนินการจัดตั้ง 7 แห่ง กรมกิจการผู้สูงอายุ วาสนะเวศม์
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดําเนิ นการจัดตั้ง 8
แห่ง ศูนย์พัฒนาการจัดสวัส ดิการสังคมผู้ สูงอายุ
จังหวัดปทุมธานี ดําเนินการจัดตั้ง 37 แห่ง และศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุง
จังหวัดชลบุรี ประมาณ 8 แห่ง ซึ่งทุกศูนย์กําลังเร่งดําเนินการให้เป็นไปตามแผนและตัวชี้วัดที่กําหนดไว้
สําหรับศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ ได้ดําเนินกิจกรรมกับผู้สูงอายุ โดยการ
พัฒนาศักยภาพการดูแลผู้สูงอายุ หลักสูตรอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ (อผส.) กลุ่มเป้าหมาย 300 คน
จัดกิจกรรมค่ายครอบครัว สายสัมพันธ์ผู้สูงวัย กลุ่มเป้าหมาย 200 คน และการถ่ายทอดภูมิปัญญา
ผู้สูงอายุสู่เด็กและเยาวชน
การดําเนินโครงการของศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ ประกอบด้วย
1. การพัฒนาเครือข่ายการดูแลและคุ้มครองผู้สูงอายุ
2. การพัฒนาศักยภาพงานอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน (อผส.)
3. การพัฒนาระบบการดูแลระยะยาวสําหรับผู้สูงอายุ (บ้านกลาง)
4. โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอํานวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและ
ปลอดภัย
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5. โครงการขยายผลการส่งเสริมสิทธิผู้สูงอายุตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546
6. โครงการเฝ้าระวังภัยทางสังคมสําหรับผู้สูงอายุ
7. โครงการ โครงข่ายการคุ้มครองภัยพิบัติสําหรับผู้สูงอายุ
8. โครงการสนับสนุนศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ
9. ผู้สูงวัยใส่ใจลูกหลาน
10. โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายคุณภาพ
11. โครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ
12. โครงการขยายผลการจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ
13. โครงการสร้างความตระหนักและเตรียมความพร้อมสู่วัยสูงอายุอย่างมีคุณภาพ
14. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผู้สูงอายุในชุมชน
สําหรับแผนบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 ที่ดําเนินการโดยศูนย์นวัตกรรมแห่งคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับ
งบประมาณจํานวน 2,000,000 บาท เน้นการพัฒนาทันตแพทย์ผู้นํา ผลการดําเนินงานมีคณาจารย์
เดินทางไปอบรมแล้วจํานวน 2 ท่าน และกําลังจะเตรียมเดินทางเพิ่มเติมอีก 2 ท่าน อย่างไรก็ตาม
กระบวนการสร้างนวัตกรรมต้องใช้เวลา 3 ปี แต่ได้รับงบประมาณ 1 ปี ในส่วนนี้อาจจะไม่ไม่บรรลุตัวชี้วัด
ของแผนในระยะยาว อย่างไรก็ตามตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาที่ได้รับทุนมีการจัดทําคู่มือการดูแลผู้สูงอายุ
ร่วมกับองค์การอนามัยโลก(อยู่ระหว่างการพัฒนา) มีการพัฒนาเครื่องมือค้นหาสูงอายุ 555 (5 คําถาม
5 ทดสอบ 5 นาทีในการดําเนินงาน) มีการจัดคู่มือการดูแลตัวเองของผู้สูงอายุ สําหรับการพัฒนาวัสดุ
บูรณารากฟัน (ต้องอาศัยงบประมาณอีก) และดําเนินการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถาบันการศึกษาอื่น ๆ ที่มี
การเรียนการสอนด้านทันตกรรม มีการทํา Application ในการดูแลสุขภาพช่องปาก เตือนการดูแล
ช่องปาก (งบประมาณส่วนนี้ไม่ได้รับการสนับสนุนต่ออาจจะได้แค่ Concepts)
3. ผลการดําเนินงาน (ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลกระทบ)
การดําเนินงานที่ผ่านมาพยายามดําเนินงานให้บรรลุเป้าหมายของกรมกิจการผู้สูงอายุ
โดยมีความพยายามให้เชื่อมร้อยผลการดําเนินงานหลายโครงการได้ นอกจากนั้นยังพยายามนําโครงการที่
ได้รับจากการกรมกิจการผู้สูงอายุเชื่อมร้อยกับแผนบูรณาการจังหวัด แผนจังหวัด ซึ่งการดําเนินงานจริง
พบว่า ระยะเวลาไม่สอดคล้องกันกับระยะเวลาที่งบประมาณ ที่กรมกิจการผู้สูงอายุจัดให้ จึงต้องทําให้
กรมกิจการผู้สูงอายุต้องดําเนินการเองร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นอกจากนั้นยังมีปัจจัยแทรกแซง
อาทิ นโยบายเร่งด่วน นโยบายไทยนิยมยั่งยืน ผลการดําเนินงานอาจจะบรรลุเป้าหมายเชิงปริมาณ แต่หาก
พิ จ ารณาคุ ณ ภาพอาจจะไม่ ป ระสบความสํ า เร็ จ เท่ า ที่ ค วร อย่ า งไรก็ ต ามการดํ า เนิ น งานต้ อ งได้ รั บ
ความร่วมมือที่ดีและมีสัมพันธภาพที่ดีระหว่างหน่วยงานกับ ศพส. กับพื้นที่ นอกจากนั้นการดําเนินงานยังมี
ข้ อ จํ า กั ด ด้ า นงบประมาณที่ น้ อ ยมากแต่ เ ป้ า หมายจํ า นวนมากและการดํ า เนิ น งานต้ อ งเดิ น ทางใน
ระยะทางไกลมาก ทั้งนี้การดําเนินร่วมกับ อปท. ได้ดําเนินงานโดยคํานึงผลประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่
และ อปท. มีการดําเนินงานสนับสนุนงานผู้สูงอายุ เงินช่วยเหลือ และงานสงเคราะห์ช่วยเหลือเพิ่มเติม
อีกด้วย
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4. ข้อเสนอแนะ
1. ควรจัดสรรงบประมาณ ให้ดําเนินงานภายใต้ Concepts และตัวชี้วัดที่กําหนด
ให้สอดคล้องกับบริบทพื้นที่ และสถานการณ์ของแต่ละพื้นที่ ไม่ควรให้งบประมาณตามโครงการย่อย ๆ
จากกรมกําหนด ทําให้คนทํางานเร่งทําโครงการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเชิงปริมาณแต่ไม่ได้คํานึงถึงคุณภาพ
เท่าที่ควร
2. หมวดงบประมาณกับลักษณะโครงการที่ได้รับ อาจจะไม่สอดคล้องกับการทํางานจริง
(งบดําเนินงาน กับ งบอุดหนุน) อาจจะต้องพิจารณาภาพรวมร่วมกัน
3. ควรดําเนินงานร่วมกับ อปท. เพิ่มมากขึ้น โดยสนับสนุนงบประมาณบูรณาการ
ร่วมกับ อปท. มากขึ้น และภาคส่วนอื่น ๆ ในพื้นที่ได้
4. พิ จ ารณาโครงสร้ า งอั ต รากํ า ลั ง วิ ช าชี พ เฉพาะที่ จํ า เป็ น นั ก สั ง คมสงเคราะห์
พยาบาล นักจิตวิทยา นักกิจกรรมบําบัด ให้สอดคล้องกับสถานการณ์และความรุนแรงของปัญหาในพื้นที่
5. ควรพิจารณาการจัดสรรงบประมาณให้ ศพส. เพื่อมุ่งเน้นและเพื่อตอบโจทย์
การเป็นสถาบัน
6. ควรสนับสนุนงบประมาณการดําเนินงานด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
กลไกในพื้นที่เพิ่มมากขึ้น อาทิ อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุในชุมชน ชมรมผู้สูงอายุ โรงเรียนผู้สูงอายุเป็นต้น
7. ควรสนั บสนุ น งบประมาณในการประชาสั ม พั น ธ์ก ารดํ า เนิ น งานของ ศพอส.
ให้เป็นที่รู้จักและเป็นที่ยอมรับของสังคมเพิ่มมากขึ้น

โครงการประเมินและติดตามผลการดําเนินงานของกรมกิจการผู้สูงอายุตามแผนปฏิบัติราชการฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ผ - 61

ภาพบรรยากาศการประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร
การประเมินและติดตามผลการดําเนินงานของกรมกิจการผูส้ ูงอายุ (ผส.)
ตามแผนปฏิบตั ิราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณและแผนบูรณาการสร้างความเสมอภาค
เพื่อรองรับสังคมผูส้ ูงอายุประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561”
เวที 4 วันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00-16.00 น.
ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ บางละมุง จังหวัดชลบุรี

โครงการประเมินและติดตามผลการดําเนินงานของกรมกิจการผู้สูงอายุตามแผนปฏิบัติราชการฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ภาพบรรยากาศการประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร
เวที 4 วันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00-16.00 น.
ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ บางละมุง จังหวัดชลบุรี

ผ - 62

รายงานฉบับสมบูรณ

(Final Report)

โครงการประเมินและติดตามผลการดำเนินงานของกรมกิจการผูสูงอายุ (ผส.)
ตามแผนปฏิบัติราชการและแผนการใชจายงบประมาณ
และแผนบูรณาการสรางความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผูสูงอายุ
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

โครงการประเมินและติดตามผลการดำเนินงานของกรมกิจการผูสูงอายุ (ผส.) ตามแผนปฏิบัติราชการและแผนการใชจายงบประมาณ
และแผนบูรณาการสรางความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผูสูงอายุ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

รายงานฉบับสมบูรณ (Final Report)

โครงการประเมินและติดตามผลการดำเนินงานของกรมกิจการผูสูงอายุ (ผส.)
ตามแผนปฏิบัติราชการและแผนการใชจายงบประมาณ
และแผนบูรณาการสรางความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผูสูงอายุ
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

เสนอตอ
กรมกิจการผูสูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

โดย

สำนักงานศูนยวิจัยและใหคำปรึกษาแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

กันยายน ๒๕๖๑

