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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 

ผลการศึกษาโครงการประเมินผลการด าเนินงานของกรมกิจการผู้สูงอายุตามแผนปฏิบัติราชการ
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และแผนบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลการด าเนินงานของกรมกิจการผู้สูงอายุ 
ตามแผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อ
ประเมินผลการด าเนินงานแผนบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ และเพื่อให้
ข้ อ เ สนอ เ ชิ ง น โยบายพร้ อมแนวทาง ในการแก้ ไ ขปรับปรุ ง ก ารด า เนิน ง านประกอบด้วย 
1) การบรรลุผลการด าเนินงานในระดับผลผลิต 2) การประเมินความคุ้มค่า ของการด าเนินงาน 
ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี  3) การประเมินคุณภาพการให้บริการต่อเครือข่าย 
และพันธมิตรด าเนินงานท่ีเกี่ยวข้อง 4) การประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ต่อโครงการและกิจกรรมการด าเนินงานของกรมกิจการผู้สูงอายุและแผนบูรณาการสร้างความเสมอภาค
เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ และ 5) การจัดท าข้อเสนอเชิงนโยบายด้านผู้สูงอายุ ปัญหา อุปสรรค แนวทาง
ในการด าเนินงานด้านผู้สูงอายุ ท้ังนี้ ระเบียบวิธีการศึกษา เป็นการศึกษาแบบผสานวิธี (Mixed - 
Method) การวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพร่วมกัน โดยกรอบการประเมินด้านประสิทธิผล
อาศัยการพิ จารณาการด า เนิ นงานขององ ค์กร ในภาพรวม โดยวิ เคราะห์ ความสอดค ล้ อง 
ในประเด็นต่าง ๆ และผลผลิตของโครงการ ท่ีท าหรื อผ ลิตไ ด้จริ ง  (Actual Project Outputs) 
เมื่อเปรียบเทียบกับผลผลิตของโครงการท่ีคาดหวัง (Expected Project Outputs) โดยพิจารณาต้ังแต่
ระดับแผน/นโยบายของภาครัฐ ท่ีเกี่ยวข้องกับองค์กร วิสัยทัศน์ พันธกิจขององค์กร แผนยุทธศาสตร์
องค์กร โครงการ/แผนงาน/กิจกรรม พร้อมท้ังเปรียบเทียบ Actual Project Outputs กับ Expected 
Project Outputs > ความพึงพอใจ/คุณภาพการให้บริการ ส าหรับด้านประสิทธิภาพประเมินความคุ้มค่า
จากผลผลิตท่ีเกิดขึ้นขริงกับต้นทุนท่ีด าเนินงานโดยอาศัยเปรียบเทียบต้นทุนผลผลิตต่อหน่วยตามแผนกับ
ต้นทุนผลผลิตต่อหน่วยท่ีเกิดขึ้นจริง และความคุ้มค่าจากการด าเนินงาน ตลอดจนการวิเคราะห์ระดับ
แผน/แนวทาง โดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต และผลลัพธ์ ในระดับ
แผน โดยใช้เครื่องมือ CIPP Model ตลอดจนการจัดท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ซึ่งวิธีการประเมินได้
ด าเนิน 1) การส ารวจแบบประเมินและติดตามผลแบบซิปโมเดลจากการผู้รับผิดชอบโครงการและ
เจ้าหน้าท่ีสนับสนุนการปฏิบัติงานโครงการ จ านวน 95 คน 2) การประชุมเชิงปฏิบัติการหรือการสนทนา
กลุ่ม 4 ภาค โดยมีผู้รับบริการ ภาคีเครือข่าย และเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน จ านวน 140 คน 3) การส ารวจ
ความพึงพอใจและคุณภาพชีวิตของผู้รับบริการของศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ 5 แห่ง 
จ านวน 117 คน และ 4) การสัมภาษณ์ผู้บริการหรือกลุ่มเป้าหมายของโครงการตามแผนฯ จ านวน 770 
คน รวมทั้งส้ิน 1,122 คน โดยมีผลการศึกษา ดังนี้ 
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1. ผลประเมินการด าเนินงานของกรมกิจการผู้สูงอายุตามแผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
1.1 ผลประเมินการด าเนินงานแผนงานพื้นฐานด้านการแก้ไขปัญหาความยากจนลดความเหลื่อมล้ า
และสร้างการเติบโตจากภายใน 

ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดเชิงปริมาณ มีการด าเนินงานโครงการท่ีมีแนวโน้มผลผลิตบรรลุตาม
ตัวช้ีวัด คิดเป็นร้อยละ 83 และรอรายงานการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ คิดเป็นร้อยละ 17 ผล
การด าเนินงานตามตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ มีการด าเนินงานท่ีอยู่ระหว่างการรอรายงานผลตามตัวชี้วัด ร้อยละ 
81 โครงการท่ีมีแนวโน้มผลผลิตบรรลุตามตัวช้ีวัด คิดเป็นร้อยละ 17 ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดเชิง
เวลา มีผลการด าเนินงานท่ีมีแนวโน้มบรรลุผลตามตัวช้ีวัด ร้อยละ 100 ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดเชิง
งบประมาณ มีผลการด าเนินงานท่ีมีแนวโน้มบรรลุผลตามตัวช้ีวัดร้อยละ 100 ผลการด าเนินงานโครงการ
ในด้านประสิทธิภาพการด าเนินงานโดยรวม ในด้านการผลิตผลผลิตโดยใช้ค่าใช้จ่ายสอดคล้องตามแผนท่ี
ก าหนด ร้อยละ 50 การผลิตผลผลิตโดยใช้ค่าใช้จ่ายน้อยกว่าแผนท่ีก าหนด ร้อยละ 33 และการผลิตผล
ผลิตโดยใช้ปัจจัยการผลิตสูงกว่าแผนท่ีก าหนด ร้อยละ 17 ผลการด าเนินงานโครงการในด้าน
ประสิทธิภาพการประหยัด โดยมีแนวโน้มผลผลิตท่ีได้ในเชิงปริมาณ/คุณภาพด้วยต้นทุนท่ีสอดคล้องตาม
แผน ร้อยละ 50 และแนวโน้มผลผลิตท่ีได้ในเชิงปริมาณ/คุณภาพด้วยต้นทุนท่ีประหยัด ร้อยละ 33 
รวมทั้งแนวโน้มผลผลิตท่ีได้ในเชิงปริมาณคุณภาพด้วยต้นทุนสูงกว่าท่ีก าหนด ร้อยละ 17 

1.2 ผลประเมินการด าเนินงานแผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดเชิงปริมาณ มีการด าเนินงานโครงการท่ีมีแนวโน้มผลผลิตบรรลุตาม
ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 50 และการด าเนินงานโครงการท่ีมีแนวโน้มผลผลิตต่ ากว่าตัวช้ีวัด คิดเป็นร้อยละ 
50 ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ มีการด าเนินงานท่ีอยู่ระหว่างการรอรายงานผล 
ตามตัวช้ีวัด ร้อยละ 25 โครงการท่ีมีแนวโน้มผลผลิตบรรลุตามตัวช้ีวัด คิดเป็นร้อยละ 50 รวมถึง
โครงการไม่ได้ระบุตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ ร้อยละ 25ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดเชิงเวลา มีผลการ
ด าเนินงานท่ีมีแนวโน้มบรรลุผลตามตัวช้ีวัด ร้อยละ 100 ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดเชิงงบประมาณ มี
ผลการด าเนินงานท่ีมีแนวโน้มบรรลุผลตามตัวช้ีวัดร้อยละ 75 และมีแนวโน้มไม่บรรลุตามตัวช้ีวัด 
ร้อยละ 25 ผลการด าเนินงานโครงการในด้านประสิทธิภาพการด าเนินงานโดยรวม ในด้านการผลิต
ผลผลิตโดยใช้ค่าใช้จ่ายสอดคล้องตามแผนท่ีก าหนด ร้อยละ 50 การผลิตผลผลิตโดยใช้ปัจจัยการผลิตสูง
กว่าแผนท่ีก าหนด ร้อยละ 50 ผลการด าเนินงานโครงการในด้านประสิทธิภาพการประหยัด โดยมี
แนวโน้มผลผลิตท่ีได้ในเชิงปริมาณ/คุณภาพด้วยต้นทุนท่ีสอดคล้องตามแผน ร้อยละ 50 รวมท้ังแนวโน้ม
ผลผลิตท่ีได้ในเชิงปริมาณ/คุณภาพด้วยต้นทุนสูงกว่าท่ีก าหนด ร้อยละ 50  
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1.3 ผลประเมินการด าเนินงานแผนงานยุทธศาสตร์สร้างความม่ันคงและความเหลื่อมล้ าทาง 
ด้านเศรษฐกิจและสังคม 

ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดเชิงปริมาณ มีการด าเนินงานโครงการท่ีมีแนวโน้มผลผลิตบรรลุตาม
ตัวช้ีวัด คิดเป็นร้อยละ 72 และอยู่ระหว่างการด าเนินการ/รอรายงานผลตามตัวช้ีวัด คิดเป็น  
ร้อยละ 8 ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ มีการด าเนินงานท่ีอยู่ระหว่างการรอรายงานผล 
ตามตัวช้ีวัด ร้อยละ 50 โครงการท่ีมีแนวโน้มผลผลิตบรร ลุตามตัว ช้ีวัด คิดเป็นร้อยละ 33 
และมีแนวโน้มผลผลิตไม่บรรลุตามตัวช้ีวัด ร้อยละ 0 รวมถึงโครงการไม่ได้ระบุตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 
ร้อยละ 17 ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดเชิงเวลา มีผลการด าเนินงานท่ีมีแนวโน้มบรรลุผลตามตัวช้ีวัด 
ร้อยละ 100 ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดเชิงงบประมาณ มีผลการด าเนินงานท่ีมีแนวโน้มบรรลุผลตาม
ตัวช้ีวัดร้อยละ 100 ผลการด าเนินงานโครงการในด้านประสิทธิภาพการด าเนินงานโดยรวม ในด้านการ
ผลิตผลผลิตโดยใช้ค่าใช้จ่ายสอดคล้องตามแผนท่ีก าหนด ร้อยละ 25 และการผลิตผลผลิตโดยใช้ค่าใช้จ่าย
น้อยกว่าแผนท่ีก าหนด ร้อยละ 67 ผลการด าเนินงานโครงการในด้านประสิทธิภาพการประหยัด โดยมี
แนวโน้มผลผลิตท่ีได้ในเชิงปริมาณ/คุณภาพด้วยต้นทุนท่ีสอดคล้องตามแผน ร้อยละ 25 และแนวโน้ม
ผลผลิตท่ีได้ในเชิงปริมาณ/คุณภาพด้วยต้นทุนท่ีประหยัด ร้อยละ 67 รวมท้ังแนวโน้มผลผลิตท่ีได้ในเชิง
ปริมาณ/คุณภาพด้วยต้นทุนสูงกว่าท่ีก าหนด ร้อยละ 0  

1.4 ผลการประเมินสภาพแวดล้อม ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต และความคุ้มค่าแผนปฏิบัติ
ราชการฯ 

(1) แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
ผลการประเมินแผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตในด้านสภาพแวดล้อม มีผล

การประเมินด้านสภาพแวดล้อมในระดับค่าเฉล่ีย 4.92 และปัจจัยน าเข้า มีผลการประเมินในระดับ
ค่าเฉล่ีย 4.64 รวมในด้านกระบวนการ มีผลการประเมินในระดับค่าเฉล่ีย 4.49 ตลอดจนผลผลิต มีผล
การประเมินในระดับค่าเฉล่ีย 4.54 นอกจากนี้แล้ว ในด้านคุณค่า มีผลการประเมินในระดับค่าเฉล่ีย 
4.67 

(2) แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความม่ันคงและความเหลื่อมล้ าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
ผลการประเมินแผนงานยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคงและความเหล่ือมล้ าทางด้านเศรษฐกิจ 

และสังคม มีผลการประเมินด้านสภาพแวดล้อม ในระดับค่าเฉล่ีย 4.58 และปัจจัยน าเข้า มีผลการ
ประเมินในระดับค่าเฉล่ีย 4.13 รวมในด้านกระบวนการ มีผลการประเมินในระดับค่าเฉล่ีย 4.52 
ตลอดจนผลผลิต มีผลการประเมินในระดับค่าเฉล่ีย 4.28 นอกจากนี้แล้ว ในด้านคุณค่า มีผลการประเมิน
ในระดับค่าเฉล่ีย 4.32 
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(3) แผนงานพื้นฐานด้านการแก้ไขปัญหาความยากจนลดความเหลื่อมล้ าและสร้างการ
เจริญเติบโตจากภายใน 

ผลการประเมินแผนงานพื้นฐานด้านการแก้ไขปัญหาความยากจนลดความเหล่ือมล้ าและสร้าง
การเจริญเติบโตจากภายใน มีผลการประเมินด้านสภาพแวดล้อม ในระดับค่าเฉล่ีย 4.49 และปัจจัย
น าเข้า มีผลการประเมินในระดับค่าเฉล่ีย 3.89 รวมในด้านกระบวนการ มีผลการประเมินในระดับ
ค่าเฉล่ีย 4.36 ตลอดจนผลผลิต มีผลการประเมินในระดับค่าเฉล่ีย 4.16 นอกจากนี้แล้ว ในด้านคุณค่า มี
ผลการประเมินในระดับค่าเฉล่ีย 4.19 

1.5 ผลการประเมินคุณภาพชีวิตและความพึงพอใจของผู้สูงอายุต่อการรับบริการของศูนย์พัฒนาการ
จัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ (ศพส.) 

สรุปความคิดเห็นโดยรวมของข้อมูลคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุจากการรับบริการของศูนย์จัดสวัสดิการ
ผู้ สู ง อ ายุ  เ ห็ น ด้ ว ย  ร้ อ ยละ  ๘๔  และ ไม่ เ ห็ น ด้ วย  ร้ อ ยละ  1  ส าหรั บคว ามพึ งพอ ใจ ด้าน 
การบริการของเจ้าหน้าท่ี ค่าเฉล่ีย 4.89 อยู่ในระดับมากท่ีสุด ด้านคุณภาพของท่ีพัก ค่าเฉล่ีย 4.91 
อยู่ในระดับมากท่ีสุด และด้านความปลอดภัยและสถานท่ี ค่าเฉล่ีย 4.87 อยู่ในระดับมากท่ีสุด 

2. ผลประเมินการด าเนินงานของกรมกิจการผู้สูงอายุ และหน่วยงานบูรณาการตามแผนบูรณาการ
สร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดเชิงปริมาณ มีการด าเนินงานโครงการท่ีมีแนวโน้มผลผลิตบรรลุตาม
ตัวช้ีวัด คิดเป็นร้อยละ 67 และมีแนวโน้มผลผลิตต่ ากว่าตัวช้ีวัด คิดเป็นร้อยละ 33 ผลการด าเนินงาน
ตามตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ มีการด าเนินงานท่ีอยู่ระหว่างการรอรายงานผล ตามตัวชี้วัด ร้อยละ 27 โครงการ
ท่ีมีแนวโน้มผลผลิตบรรลุตามตัวช้ีวัด คิดเป็นร้อยละ 27 และมีแนวโน้มผลผลิตไม่บรรลุตามตัวช้ีวัด 
ร้อยละ 37 รวมถึงโครงการอยู่ระหว่างด าเนินการ ร้อยละ 9ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดเชิง เวลา 
มีผลการด าเนินงานท่ีมีแนวโน้มบรรลุผลตามตัวช้ีวัด ร้อยละ 100 ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดเชิง
งบประมาณ มีผลการด าเนินงานท่ีมีแนวโน้มบรรลุผล ตามตัวชี้วัดร้อยละ 100  

ผลการด าเนินงานโครงการในด้านประสิทธิภาพการด าเนินงานโดยรวม ในด้านการผลิตผลผลิต
โดยใช้ค่าใช้จ่ายสอดคล้องตามแผนท่ีก าหนด ร้อยละ 33 การผลิตผลผลิตโดยใช้ปัจจัยการผลิตสูงกว่าแผน
ท่ีก าหนด ร้อยละ 8 และการผลิตผลผลิตโดยใช้ค่าใช้จ่ายน้อยกว่าแผนท่ีก าหนด ร้อยละ 42 ตลอดจนมี
โครงการท่ีอยู่ระหว่างด าเนินงาน ร้อยละ 17 ผลการด าเนินงานโครงการในด้านประสิทธิภาพการ
ประหยัด โดยมีแนวโน้มผลผลิตท่ีได้ในเชิงปริมาณ/คุณภาพด้วยต้นทุนท่ีสอดคล้องตามแผน ร้อยละ 28 
และแนวโน้มผลผลิตท่ีได้ในเชิงปริมาณ/คุณภาพด้วยต้นทุนท่ีประหยัด ร้อยละ 35 รวมทั้งแนวโน้มผลผลิต
ท่ีได้ในเชิงปริมาณ/คุณภาพด้วยต้นทุนสูงกว่าท่ีก าหนด ร้อยละ 23 
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ผลการประเมินแนวทางท่ี ๑ พัฒนากลไกการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม มีผลการ
ประเมินด้านสภาพแวดล้อม ในระดับค่าเฉล่ีย 4.93 และปัจจัยน าเข้า มีผลการประเมินในระดับค่าเฉล่ีย 
3.96 รวมในด้านกระบวนการ มีผลการประเมินในระดับค่าเฉล่ีย 4.58 ตลอดจนผลผลิต มีผลการ
ประเมินในระดับค่าเฉล่ีย 4.70 นอกจากนี้แล้ว ในด้านคุณค่า มีผลการประเมินในระดับค่าเฉล่ีย 4.75 

ผลการประเมินแนวทางท่ี 2 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม มีผลการประเมินด้าน
สภาพแวดล้อม ในระดับค่าเฉล่ีย 4.51 และปัจจัยน าเข้า มีผลการประเมินในระดับค่าเฉล่ีย 4.33 รวมใน
ด้านกระบวนการ มีผลการประเมินในระดับค่าเฉล่ีย 4.29 ตลอดจนผลผลิต มีผลการประเมินในระดับ
ค่าเฉล่ีย 4.18 นอกจากนี้แล้ว ในด้าน คุณค่า มีผลการประเมินในระดับค่าเฉล่ีย 4.25 

ผลการประเมินแนวทางท่ี 3 พัฒนาระบบและกลไกการดูแลสุขภาพและการคุ้มครองทางสังคม
ผู้สูงอายุ มีผลการประเมินด้านสภาพแวดล้อม ในระดับค่าเฉล่ีย 4.48 และปัจจัยน าเข้า มีผลการประเมิน
ในระดับค่าเฉล่ีย 3.88 รวมในด้านกระบวนการ มีผลการประเมินในระดับค่าเฉล่ีย 4.35ตลอดจนผลผลิต 
มีผลการประเมินในระดับค่าเฉล่ีย 4.17 นอกจากนี้แล้ว ในด้าน คุณค่า มีผลการประเมินในระดับค่าเฉล่ีย 
4.1 

ผลการประเมินแนวทางท่ี 4 การปรับปรุงสภาพแวดล้อมและส่ิงอ านวยความสะดวก มีผลการ
ประเมินด้านสภาพแวดล้อม ในระดับค่าเฉล่ีย 4.48 และปัจจัยน าเข้า มีผลการประเมินในระดับค่าเฉล่ีย 
3.88 รวมในด้านกระบวนการ มีผลการประเมินในระดับค่าเฉล่ีย 4.35ตลอดจนผลผลิต มีผลการ
ประเมินในระดับค่าเฉล่ีย 4.17 นอกจากนี้แล้ว ในด้าน คุณค่า มีผลการประเมินในระดับค่าเฉล่ีย 4.19 

5.3 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

จากการศึกษาพบว่ามีข้อเสนอแนะต่อแผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
และแผนบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนี้ 

3. ข้อเสนอแนะต่อแผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๒ 

ด้านหลักสูตร 

(1) ควรมีการพัฒนาหลักสูตรเพื่อผู้สูงอายุให้มีความหลากหลายและตอบสนองกับความ
เปล่ียนแปลงของสังคมและเศรษฐกิจมากขึ้น เช่น หลักสูตรการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น หลักสูตร
ภาษาต่างประเทศเบื้องต้น เช่น ภาษาอังกฤษและภาษาจีน เพื่อรองรับการท างานของ ผู้สูงอายุในเมือง
ท่องเท่ียว รวมไปถึงการพัฒนาหลักสูตรท่ีท าให้ผู้สูงอายุได้สร้างประโยชน์ท่ีเป็นรูปธรรมให้กับชุมชน  
เช่น การท าดอกไม้จันทน์ พวงหรีด หรือการปลูกผัก เป็นการเน้นการลงมือปฏิบัติมากกว่าการศึกษา
ทฤษฎี ซึ่งจะท าให้ผู้สูงอายุสามารถกลายเป็นพลังและผู้น าในท้องถิ่น และเป็นต้นแบบให้กับเยาวชนได้ 
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ด้านการมีส่วนร่วม  

(1) ความยั่งยืนของโครงการในแผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และแผน
บูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ กล่าวคือ ความยั่งยืนของโครงการท่ีเกี่ยวข้องกับ
ผู้สูงอายุขึ้นอยู่กับการเข้ามามี ส่วนร่วมของประชาชนและความพร้อมของทรัพยากรในพื้น ท่ี 
อาทิ งบประมาณในการด าเนินโครงการ อาคารหรือพื้นท่ีในการจัดกิจกรรมท่ีอยู่ติดกับชุมชน นอกจากนั้น
ความยั่งยืนของโครงการยังขึ้นอยู่กับประสบการณ์ร่วมของผู้เข้าร่วมโครงการ ซึ่งจะท าให้เกิดการแนะน า 
เชิญชวน และขยายจ านวนของผู้เข้าร่วมจากพื้นท่ีเดิมและพื้นท่ีใกล้เคียงมากขึ้น อีกท้ังการสร้างเครือข่าย
ระหว่างชมรมผู้สูงอายุและกลุ่มเยาวชนในพื้นท่ีก็จะช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งและความยั่งยืนของ
โครงการมากข้ึน อีกท้ังยังเปิดโอกาสให้เกิดปฏิสัมพันธ์ของคนในชุมชนทุกช่วงวัย 

(2) การสร้างความร่วมมือในการสนับสนุนโครงการตามแผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ และแผนบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ กล่าวคือ การสร้างความ
ร่วมมือกับองค์กรท่ีเกี่ยวข้อง ภาคประชาสังคม และเอกชน ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง และมี 
การวางแผนและเป้าหมายร่วมกันท่ีเป็นรูปธรรมเพื่อสร้างระบบรองรับและช่วยเหลือผู้สูงอายุท่ีครบวงจร
มากขึ้น เพื่อตอบสนองกับความเปล่ียนแปลงของสังคมและเศรษฐกิจ เช่น การวางแผนการท างานภาย
หลังจากการเรียนจบหลักสูตรของผู้สูงอายุในพื้นท่ี การสร้างตลาดรองรับผู้สูงอายุท่ีมีความสามารถ  
ในการท างาน และการจัดท าหลักสูตรท่ีมีประโยชน์ต่อการพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุ เป็นต้น  
ซึ่งในปัจจุบันยังไม่ได้ค านึงถึงระบบท่ีสร้างโอกาสให้ ผู้สูงอายุได้ต่อยอดความรู้จากการปฏิบั ติจริง  
หรือสามารถเป็นต้นแบบให้กับคนในชุมชนมากเท่าท่ีควร การสร้างเครือข่ายความร่วมมือท่ีเข้มแข็ง  
จากทุกภาคส่วนจะท าให้เกิดการสร้างโอกาสและความรู้ท่ีสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหาให้แก่ผู้สูงอายุ  
อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

ด้านงบประมาณ 

(1) ควรมีการพิจารณาการสนับสนุนงบประมาณให้แก่ศูนย์ต่าง ๆ ในระยะยาว โดยเฉพาะ 
การแยกงบประมาณของการฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ีและพี่เล้ียงออกจากงบประมาณในการด าเนินการ 
และการบริหารงานของศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ เพื่อแสดงให้เห็นตัวงบประมาณท่ีลงไปสนับสนุนโครงการ  
หรือกิจกรรมของแต่ละศูนย์อย่างแท้จริง และต้องมีการทบทวนจ านวนงบประมาณท่ีสนับสนุนโครงการแต่
ละโครงการให้ตอบสนองต่อความเปล่ียนแปลงในพื้นท่ีอย่างสม่ าเสมอ นอกจากนี้ ควรใช้ผลการปฏิบัติงาน
ในการพิจารณาสนับสนุนงบประมาณแก่โครงการท่ีแล้วเสร็จแต่ยังไม่มีประสิทธิภาพสมบูรณ์ให้ได้รับ
ง บ ป ร ะ ม าณ ต่ อ เ นื่ อ ง  เ พื่ อ ใ ห้ เ กิ ด ก า ร พั ฒ น าป ร ะ สิ ท ธิ ภ าพ ก า ร บ ริ ก า ร ใ ห้ แ ก่ ผู้ สู ง อ า ยุ 
อย่างครอบคลุมในทุกมิติ 
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ด้านการประสานงาน 

(1) หน่วยงานท่ีมีการท างานร่วมกันหลายๆ ฝ่ายควรมีการประสานงาน พูดคุย หรือสรุป 
การท างานร่วมกันให้มากขึ้น เพื่อให้การท างานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

(2) การประชาสัมพันธ์โครงการแผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณและแผน
บูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ กล่าวคือ การประชาสัมพันธ์โครงการแผนปฏิบัติ
ราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และแผนบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ
ยั ง ไ ม่ ส ามารถ เข้ า ถึ ง ผู้ สู ง อายุ ท่ี จนจริ ง  ๆ  เนื่ อ ง จากพั กอ า ศัยอยู่ ไ ก ล  ไ ม่ เ ข้ า ใ จ ร ะ เบี ยบ 
และประโยชน์ท่ีตนจะได้รับ ดังนั้น นอกจากท่ีจะต้องอาศัยการท างานของผู้ใหญ่บ้านในพื้นท่ีและเครือข่าย
แล้ว ต้องเสนอข้อมูลของโครงการและการปฏิบัติงานผ่านส่ือส่ิงพิมพ์ และพื้นท่ีออนไลน์มากขึ้น เพื่อสร้าง
องค์ความรู้ให้กับประชาชน และนอกจากนั้นเยาวชนท่ีจะเป็นก าลังเสริมในการสนับสนุนโครงการและ
ช่วยเหลือผู้สูงอายุในพื้นท่ีต่อไป 

ด้านกฎ ระเบียบ และข้ันตอน 

(1) การแก้ไขระเบียบขั้นตอนในการด าเนินการของโครงการตามแผนปฏิบั ติราชการ 
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณและแผนบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ 
กล่าวคือ หากสามารถแก้ไขข้อจ ากัดของระเบียบปฏิบัติในการด าเนินการโครงการต่าง ๆ  ท่ีไม่เอื้อต่อการ
ปฏิบัติงานในพื้นท่ีได้ เช่น โครงการซ่อมบ้านผู้สูงอายุ ค่าจัดการศพตามประเพณี ซึ่งมี กฎระเบียบ 
ท่ีไม่ตอบสนองต่อความเป็นเปล่ียนของสังคมและเศรษฐกิจ รวมถึงข้อจ ากัดของกลุ่มผู้สูงอายุ  
ท่ีมีความแตกต่าง  จะเป็นประโยชน์ ในการแก้ ไขปัญหาแก่ ผู้ สูงอายุและสร้ างความรวดเร็ ว 
ในการด าเนินงานให้กับผู้ปฏิบัติงานในพื้นท่ีท่ีมีความหลากหลาย 

(2) เสนอให้มีการทบทวนระเบียบการเขียนรายงานขออนุมัติเงินกองทุนผู้สูงอายุ เนื่องจาก
ระเบียบการขออนุมัติมีความยุ่งยากและล่าช้าเป็นย่างมาก ท าให้ผู้สูงอายุส่วนใหญ่หันไปเสนอขอกองทุน
จากหน่วยงานอื่นๆ เช่น ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) หรือ ส านักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เป็นต้น 

5.3.2 ข้อเสนอแนะต่อแผนบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ความร่วมมือ/การสื่อสาร/การขับเคลื่อนงาน 

(1) การขับเคล่ือนมาตรฐานการดูแลผู้สูงอายุ ควรมีการศึกษานวัตกรรมการพัฒนารูปแบบการ
ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนอย่างต่อเนื่อง 

(2)  ธนาคารเวลาฯ ควรมีการเ ช่ือมโยงกับหน่วยงานภาครัฐ และภาคประชาสังคม 
เช่น การเช่ือมโยง/ความร่วมมือกับเครือข่ายจิตอาสา ธนาคารจิตอาสา เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลธนาคาร
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เวลาฯ ให้ก ลุ่มจิตอาสารับทราบข้อมูล เพื่อส่งเสริมให้คนทุกช่วงวัยมาดูแลผู้ สูงอายุ  รวมท้ัง 
ควรด าเนินงานอย่างไม่ เร่งรีบ ศึกษาปัญหาอุปสรรค และน ามาแก้ไขพัฒนาการด า เนินงาน  
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เป็นต้น นอกจากนี้แล้ว โครงการธนาคารเวลาผู้สูงอายุในประเทศไทย ควรมอบ
นโยบายให้กับจังหวัดตรงกับเขตพื้นท่ีท่ีเป็นเป้าหมายเดิมของ สสส. วางแผนไว้ ซึ่งได้รับโครงการฯ 
ต่อยอดมาจาก สสส. กลุ่มพื้น ท่ีเป้าหมายในการด า เนินโครงการฯยังคง เหมือนเดิม ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ จ.สุรินทร์ จ.ศรีสะเกส แต่กรมกิจการผู้สูงอายุ เลือกกลุ่มพื้นท่ี ศพส.จ.
ขอนแก่นและ ศพส.จ.บุรีรัมย์ กลุ่มเป้าหมายท่ีกล่าวมาในข้างต้น ไม่ ได้อยู่ในเขตพื้นท่ีของ ศพส.ท้ัง ๒ 
จังหวัด ส่งผลให้การเข้าไปด าเนินงานล าบาก ท้ังการจัดประชุมท่ียังหาข้อสรุปประธานไม่ ไ ด้  
หรือ ความคุ้นเคยในการลงพื้นท่ีท่ีไม่ความรู้ความเข้าใจ รวมไปถึงการด าเนินงานร่วมกัน โดยเฉพาะ ศพส.
ท้ัง ๒ จังหวัด ต้องลงไปติดตามผลการด าเนินการ แต่ตนเองยังไม่มีความรู้เท่าเขตพื้นท่ี ก็จะส่งผลให้เกิด
ความไม่น่าเช่ือ ส่งผลให้ไม่เห็นผลในการขับเคล่ือนร่วมกันของ  ศพส.และเขตพื้นท่ีนั้นๆ และผล 
การด าเนินงานไม่เสร็จส้ินตามแผนท่ีวางไว้ อีกท้ังยังไม่เห็นผลในระยะยาวอย่างต่อเนื่อง 

(3) ก าหนดแนวทางการขับเคล่ือนงานท่ีชัดเจน ส่ือสารถึงเครือข่ายขับเคล่ือนอย่างท่ัวถึง ท้ังใน
ลักษณะเป็นทางการและไม่เป็นทางการ เพื่อท าความเข้าใจการขับเคล่ือนงานตามแผนให้สอดคล้องและ
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

(4) การขับเคล่ือนงานอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุควรน าร่องพื้นท่ีต้นแบบไม่เน้นเชิงปริมาณ 
(5) การขับเคล่ือนงานรณรงค์สร้างความตระหนักและเตรียมความพร้อมรองรับสังคมผู้สูงอายุ 

ควรก าหนดให้มีกระบวนการในการเตรียมความพร้อมประชากรก่อนวัยสูงอายุผ่านกลไก เครือข่ายการ
ท างานท่ัวประเทศ เนื่องจากการเตรียมความพร้อมในระดับบุคคลอาจจะไม่เพียงพอ 

(6) การขยายกรอบความร่วมมือในด้านส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การออมเพื่อการเกษียณอายุ
ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เพื่อให้ประชาชนท่ัวไปรับทราบ
ข้อมูลและเข้าสู่ระบบการออมเพื่อการเกษียณ และสร้างความมั่นคงในวัยสูงอายุ 

(7) การผลักให้ประเด็นสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ ถูกบรรจุไว้ในแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ หรือแผน
อื่น ๆ ท่ีมีการท างานภายใต้บทบาทของสหวิชาชีพมากขึ้น เพื่อให้การขับเคล่ือนงานมีประสิทธิภาพ  
รวมถึงการเน้นกิจกรรมต่าง ๆ ลงไปท่ีภาคประชาชน และองค์กรปกครองท้องถิ่นในการจัดการให้เกิดการ
ดูแลตนเองเพิ่มขึ้น 

ด้านงบประมาณ 

(1) การก าหนดร้อยละของการใช้งบประมาณให้แต่ละงวดตามตัวชี้วัดท่ีเหมาะสม 
(2) ในระยะแรก พื้นท่ีน าร่องโครงการธนาคารเวลาฯ ควรจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
(3) ควรปรับแก้ไขระเบียบให้ขยายวงเงินการปรับสภาพแวดล้อมและส่ิงอ านวยความสะดวกของ

ผู้สูงอายุให้มีความเหมาะสมกับสภาพบริบทท่ีมีความเปล่ียนแปลงไปในด้านเศรษฐกิจ รวมถึงการมีงบจูงใจ
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ให้แรงงานท่ีปรับสภาพแวดล้อมฯ เพื่อสนับสนุนการเดินทาง/ค่าอาหาร ฯ เนื่องจากหลายพื้นท่ีติดปัญหา
เรื่ องแรงงานปรับสภาพแวดล้อมฯ เพราะเป็นแรงงานในสังคมเมือง ต้องท างาน ท่ีมี รายได้ 
จึงไม่ว่างพอจะมาเป็นจิตอาสา และท าให้ผู้สูงอายุต้องรอเวลาการได้รับความช่วยเหลือ ดังนั้นจึงต้องรอ
เวลาแรงงานว่างมาเป็นจิตอาสา ท าให้การปรับสภาพแวดล้อมฯ เกิดการล่าช้า 

(4) การสนับสนุน/ส่งเสริมส่วนราชการภูมิภาค น างบประมาณผู้สูงอายุระดับจังหวัดมาบูรณาการ
กับกิจกรรมของผู้สูงอายุ ท่ี เป็นโครงการของกรมกิจการผู้สูงอายุ  โดยตอบโจทย์ ตัว ช้ีวัดไ ด้ ท้ัง  
ของจังหวัด และกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวง พม. 

ด้านหลักสูตร 

(1) การปรับปรุงหลักสูตรการพัฒนางานอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุให้มีความโดดเด่นในเชิงสังคม 
การส่งเสริม และการคุ้มครองสิทธิในมิติต่าง ๆ ส าหรับมิติการแพทย์/สาธารณสุขให้อาศัยหลักสูตร  
และกลไก อสม. สธ. และอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (อปท.) 
 

 


