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คํานํา 

แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุกรุงเทพมหานคร ระยะท่ี ๒ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ฉบับนี้ จัดทําข้ึน

เพ่ือใหหนวยงานของกรุงเทพมหานครมีกรอบทิศทางการทํางานดานผูสูงอายุอยางตอเนื่องจากแผนพัฒนา

คุณภาพชีวิตผูสูงอายุกรุงเทพมหานคร ระยะท่ี ๑ (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๐)  โดยในแผนฯ ฉบับนี้นําขอมูลจากผล

การประเมินแผนฯ ระยะท่ี ๑ มาเปนขอมูลปอนกลับ พรอมท้ังพิจารณาความสอดคลองกับยุทธศาสตรและ

แผนท่ีเก่ียวของกับผูสูงอายุในระดับชาติ รวมท้ังนโยบายและแผนดานผูสูงอายุของกรุงเทพมหานครมาเปน

กรอบการจัดทําแผนฯ ซ่ึงแผนฯ ฉบับนี้ เนนการรวมกําหนดเปาหมายของหนวยงานตางๆ ภายใน

กรุงเทพมหานครเพ่ือใหนําไปสูการขับเคลื่อนแผนฉบับนี้อยางมีบูรณาการ 

การดําเนินงานจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุกรุงเทพมหานคร ระยะท่ี ๒ (พ.ศ.๒๕๖๑-

๒๕๖๔) ไดรับความรวมมืออยางดียิ่งจากหลายภาคสวน ไดแก ผูบริหารระดับสูง ผูบริหารระดับสํานัก ระดับกอง 

รวมท้ังเจาหนาท่ีระดับปฏิบัติการท่ีเก่ียวของกับงานดานผูสูงอายุของกรุงเทพมหานครท้ังในสวนกลางและ

ระดับพ้ืนท่ี  คณะกรรมการผูสูงอายุกรุงเทพมหานคร  ผูท่ีเก่ียวของกับการกําหนดนโยบายดานผูสูงอายุ

ระดับประเทศ  และผูทรงคุณวุฒิดานผูสูงอายุ อาทิ ผูแทนจากคณะกรรมการผูสูงอายุแหงชาติ ผูแทนจากกลุม

บูรณาการงานดานผูสูงอายุ ผูแทนคณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาวะรองรับ

สังคมสูงวัย   รวมท้ังผูแทนจากหนวยงานเครือขายดานผูสูงอายุ เชน กรมกิจการผูสูงอายุ กระทรวงการพัฒนา

สังคมและความม่ันคงของมนุษย สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) แกนนําผูสูงอายุ 

แกนนําแรงงาน  และภาคเอกชน  

กรุงเทพมหานคร และวิทยาลัยประชากรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ใครขอขอบพระคุณทุก

ทานท่ีไดมารวมระดมความคิดและรวมวิพากษจนไดแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุกรุงเทพมหานคร     

ระยะท่ี ๒ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)   และหวังเปนอยางยิ่งวาแผนฯ ฉบับนี้จะเปนประโยชนในการดําเนินงานดาน

การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุกรุงเทพมหานคร เพ่ือใหกรุงเทพมหานครเปนตนแบบใหกับเมืองอ่ืนๆ ใน

การพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน ดังเชนวิสัยทัศนของแผนฯ คือ “ผูสูงอายุมีคุณภาพ

ชีวิตท่ีดี มีคุณคา และมีความสุข” 

 

คณะทํางาน 

ธันวาคม ๒๕๖๐ 

  

แผนพัฒนาคุณภาพชวีิตผูสูงอายกุรุงเทพมหานคร ระยะที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)  ก 
 



บทสรุปผูบริหาร 

 แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุกรุงเทพมหานคร ระยะท่ี ๒ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) จัดทําข้ึนเพ่ือเปน

กรอบในการบูรณาการงานดานผูสูงอายุอยางเปนรูปธรรม และเพ่ือใหเกิดความตอเนื่องในการทํางานจาก

แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุกรุงเทพมหานคร ระยะท่ี ๑ (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๐) การจัดทําแผนครั้งนี้ใช

ขอมูลจากผลการประเมินแผนฯ ระยะท่ี ๑ มาเปนขอมูลปอนกลับ รวมกับการพิจารณาบริบททางสังคม ภาวะ

ทางเศรษฐกิจ ความตองการของผูสูงอายุ และผูท่ีเก่ียวของในการดําเนินงานดานผูสูงอายุของกรุงเทพมหานคร 

นอกจากนี้แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ ระยะท่ี ๒ ยังนํายุทธศาสตรและแผนท่ีเก่ียวของกับผูสูงอายุในระดับชาติ 

ซ่ึงไดแก  ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙)  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒ 

(พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)  แผนผูสูงอายุแหงชาติ ฉบับท่ี ๒ (พ.ศ.๒๕๔๕-๒๕๖๔) ฉบับปรับปรุง ครั้งท่ี ๑ พ.ศ.

๒๕๕๒  นโยบายและแผนดานผูสูงอายุของกรุงเทพมหานคร และการวิเคราะหศักยภาพและสภาพแวดลอม

การดําเนินงานดานผูสูงอายุของกรุงเทพมหานคร มาเปนกรอบแนวคิดในการจัดทํา 

 

วิสัยทัศน ยุทธศาสตร มาตรการ และดัชนี 

 ผลการวิเคราะหศักยภาพและสภาพแวดลอม อันไดแก จุดเดน จุดดอย โอกาส และอุปสรรค นําไปสู

การวิเคราะหเชื่อมโยงดวยการจับคูระหวางศักยภาพและสภาพแวดลอม ไดแก จุดเดนกับโอกาส จุดดอยกับ

โอกาส จุดเดนกับอุปสรรค จุดดอยกับอุปสรรค นําไปสูการกําหนดวิสัยทัศนของแผนฯ และยุทธศาสตรในการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุกรุงเทพมหานครในชวง ๔ ปขางหนา (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ซ่ึงสรุปสาระสําคัญ 

ไดดังนี้ 

• วิสัยทัศนของแผน คือ “ผูสูงอายุมีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีคุณคา และมีความสุข” 

• เพ่ือใหบรรลุตามวิสัยทัศน จึงไดกําหนดยุทธศาสตรไว ๕ ยุทธศาสตร รวมถึงกําหนดมาตรการท่ีจะ

เปนแนวทางในการดําเนินงานตามยุทธศาสตร และดัชนีท่ีจะใชวัดสัมฤทธิผลของมาตรการภายใต

ยุทธศาสตร ดังนี้ 

 ยุทธศาสตรท่ี ๑ การเตรียมความพรอมทุกชวงวัยเพ่ือวัยสูงอายุท่ีมีคุณภาพ  มีเปาประสงคหลัก

เพ่ือใหเกิดการดําเนินงานเชิงรุก เพ่ือเตรียมความพรอมของประชากรในทุกมิติตั้งแตวัยเด็กไปจนตลอดชวงชีวิต

เพ่ือใหพรอมในการเขาสูวัยสูงอายุอยางมีคุณภาพ ยุทธศาสตรท่ี ๑ ประกอบดวย ๓ มาตรการ และดัชนีเพ่ือวัด

สัมฤทธิผลในการดําเนินงานตามมาตรการภายใตยุทธศาสตรนี้จํานวน ๕ ดัชนี 

ข แผนพัฒนาคุณภาพชวีิตผูสูงอายกุรุงเทพมหานคร ระยะที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
 



 ยุทธศาสตรท่ี ๒ การสงเสริมและพัฒนาผูสูงอายุ  มีเปาประสงคหลักเพ่ือใหผูสูงอายุสามารถ

พ่ึงตนเองไดในมิติดานเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ รวมท้ังสามารถมีสวนรวมในการขับเคลื่อนการพัฒนา

สังคมใหไดนานท่ีสุด ยุทธศาสตรท่ี ๒ ประกอบดวย ๖ มาตรการ และดัชนีเพ่ือวัดสัมฤทธิผลในการดําเนินงาน

ตามมาตรการภายใตยุทธศาสตรนี้จํานวน ๙ ดัชนี 

 ยุทธศาสตรท่ี ๓ ระบบคุมครองสําหรับผูสูงอายุ มีเปาประสงคหลักเพ่ือใหผูสูงอายุสามารถดําเนิน

ชีวิตไดอยางมีศักดิ์ศรี มีความม่ันคง สามารถไดรับการคุมครองและพิทักษสิทธิข้ันพ้ืนฐานใหสอดคลองกับความ

ตองการ  ยุทธศาสตรท่ี ๓ ประกอบดวย ๔ มาตรการ และดัชนีเพ่ือวัดสัมฤทธิผลในการดําเนินงานตาม

มาตรการภายใตยุทธศาสตรนี้จํานวน ๖ ดัชนี 

 ยุทธศาสตรท่ี ๔ การบริหารจัดการแบบบูรณาการเพ่ือพัฒนางานดานผูสูงอายุ มีเปาประสงคหลัก

เพ่ือใหเกิดการบริหารจัดการแบบบูรณาการระหวางหนวยงานภายในกรุงเทพมหานครทุกระดับและภาคี

เครือขายภายนอก เพ่ือรวมกันพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ ยุทธศาสตรท่ี ๔ ประกอบดวย ๓ มาตรการ และ

ดัชนีเพ่ือวัดสัมฤทธิผลในการดําเนินงานตามมาตรการภายใตยุทธศาสตรนี้จํานวน ๕ ดัชนี 

 ยุทธศาสตรท่ี ๕ การสงเสริมและการพัฒนาการวิจัย ระบบขอมูล เทคโนโลยี และนวัตกรรม และ

การติดตามประเมินผล  มีเปาประสงคหลักเพ่ือใหมีการนําขอมูล ผลการวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือ

ขับเคลื่อนนโยบายและการดําเนินงานดานผูสูงอายุของกรุงเทพมหานคร รวมท้ังใหความสําคัญกับการติดตาม

ประเมินผล เพ่ือใหเกิดการแปลงแผนไปสูการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ ยุทธศาสตรท่ี ๕ ประกอบดวย ๓ 

มาตรการ และดัชนีเพ่ือวัดสัมฤทธิผลในการดําเนินงานตามมาตรการภายใตยุทธศาสตรนี้จํานวน ๖ ดัชนี 

 นอกจากดัชนีภายใตยุทธศาสตรแลว แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุกรุงเทพมหานคร ระยะท่ี ๒ 

(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ยังกําหนดใหมีดัชนีท่ีใชวัดผลกระทบท่ีมีตอคุณภาพชีวิตผูสูงอายุจากการดําเนินงาน 

ตามแผนฯ ดังกลาว หรือ ดัชนีรวมของยุทธศาสตร ประกอบดวย ๒ ดัชนี คือ 

 ๑. ดัชนีวัดคุณภาพชีวิตและคุณคาของผูสูงอายุ วัดจากเครื่องชี้วัดคุณภาพชีวิตขององคการอนามัยโลก

ชุดยอฉบับภาษาไทย (WHOQOL-BREF-THAI) เปาหมายคือ ผูสูงอายุในกรุงเทพมหานครไมต่ํ ากวา 

รอยละ ๕๐ ไดคะแนนไมนอยกวา ๙๖ คะแนน ตามเกณฑท่ีแสดงถึงการมีคุณภาพชีวิตท่ีดี  

 ๒. ดัชนีวัดความสุขของผูสูงอายุ เปาหมายไมต่ํากวา ๘ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน 

  

แผนพัฒนาคุณภาพชวีิตผูสูงอายกุรุงเทพมหานคร ระยะที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)  ค 
 



 ดวยมุงหวังใหแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุกรุงเทพมหานคร ระยะท่ี ๒ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)  

มีการขับเคลื่อนอยางบูรณาการ จึงกําหนดหนวยงานรับผิดชอบการดําเนินงานในแตละมาตรการ  

โดยกําหนดใหหนวยงานท่ีอยูในสามลําดับแรกเปนหนวยงานหลักในการขับเคล่ือนและหนวยงานท่ีอยูใน

ลําดับถัดมาเปนหนวยงานสนับสนุน 

 แผนฉบับนี้จะสัมฤทธิผลไดภายใตเง่ือนไขตอไปนี้ 

๑. ผูบริหารระดับสูงของกรุงเทพมหานครตองใหความสําคัญกับประเด็นดานผูสูงอายุอยางตอเนื่อง 

และเชื่อมโยงกับนโยบายของผูบริหารกรุงเทพมหานครและแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ป  

๒. ตองแปลงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุไปสูการปฏิบัติการอยางเปนรูปธรรม

และเชื่อมโยงกับเปาหมายของแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุกรุงเทพมหานคร ระยะท่ี ๒ (พ.ศ.๒๕๖๑-

๒๕๖๔) 

๓. ตองบูรณาการการทํางานดานผูสูงอายุระดับหนวยงานท้ังระดับสวนกลางและระดับพ้ืนท่ี 

๔. ตองติดตามประเมินผลการดําเนินงานอยางตอเนื่องโดยอาศัยระบบฐานขอมูลเชิงประจักษ 

๕. ตองจัดสรรงบประมาณอยางเพียงพอและตอเนื่อง รวมท้ังตองมีหนวยงานหลักท่ีรับผิดชอบ 

การขับเคลื่อนแผนฉบับนี้ไปสูการปฏิบัติ  

ง แผนพัฒนาคุณภาพชวีิตผูสูงอายกุรุงเทพมหานคร ระยะที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
 



Executive Summary 

 The Development Plan of Quality of Life of Older Persons in Bangkok Phase 2 (2018-

2021) was initiated as a framework for integrating geriatric works from the Development Plan 

of Quality of Life of Older Persons in Bangkok Phase 1 (2014-2017). The essential information 

was derived from results of the Monitoring and Evaluation on the Development Plan of 

Quality of Life of Older Persons in Bangkok Project, Phase 1 (2014-2017), and from taking into 

account socio-economic context, older persons’ needs, and relevant stakeholders in 

Bangkok Metropolitan Administration (BMA).  Furthermore, the Development Plan of Quality 

of Life of Older Persons in Bangkok Phase 2 was built upon the national-level plans, for 

example, the Thailand 20-year National Strategic Plan (2017-2036), the 12th National 

Economic and Social Development Plan (2017-2021), the 2nd National Plan for Older Persons 

(2002-2021), 1st Revision (2009), as well as other policies and plans relating older persons of 

the Bangkok Metropolitan Administration (BMA), and the result from SWOT analysis.  

 

Vision, Strategies, Measures, and Indices 

Based on the results of SWOT analysis which included strengths, weaknesses, 

opportunities, and threats, further analysis was performed by matching potential and 

context such as strengths and opportunities, weaknesses and opportunities, strengths and 

threats, and weaknesses and threats. The results of which have shaped the vision and 

strategies for the Development Plan of Quality of Life of Older Persons in Bangkok Phase 2 

for the next 4 years (2018-2021). The important points are as follows: 

• Vision statement is “Older persons have good quality of life, are valuable, and 

happy” 

• To achieve the vision, 5 strategies, 19 measures and 32 indices are proposed. 

 

 

แผนพัฒนาคุณภาพชวีิตผูสูงอายกุรุงเทพมหานคร ระยะที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)  จ 
 



Strategy 1: Preparation for old age at every stage of life. The main objective is to 

push forward proactive work to prepare population of all age groups in every aspect. 

Strategy 1 consists of 3 measures and 5 indices  

Strategy 2: Promotion and development of older persons. The main objective is 

for older persons to become self-dependent in 3 domains: economics, social, and health. 

Additionally, they are pushed forward to participate in the social development for as long as 

possible. Strategy 2 consists of 6 measures and 9 indices.  

Strategy 3: Social protection system for older persons. The main objective is for 

older persons to be able to live with dignity, security and accessibility as well as to receive 

social welfares and basic rights according to their needs. Strategy 3 consists of 4 measures 

and 6 indices. 

Strategy 4: Integrative management system on geriatric works. The main objective 

is to create an integrative way of management system on geriatric work between 

departments under BMA in every level, including other stakeholders, in order to improve 

quality of life of older persons. Strategy 4 consists of 3 measures and 5 indices. 

Strategy 5: Promoting and developing research, databases, technology, 

innovation, and monitoring and evaluation. The objective is to implement BMA’s policies 

and works on geriatric utilizing data, results, technology and innovation. Additionally, it is 

important to monitor and assess their works and results in order to strengthen the 

effectiveness of the translation policies and works into practice. Strategy 5 consists of 3 

measures and 6 indices.  

  

ฉ แผนพัฒนาคุณภาพชวีิตผูสูงอายกุรุงเทพมหานคร ระยะที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
 



 The plan not only consists of indices under the strategies, but also consists of indices 

to measure the impact of the implementation of the plan on older person’s quality of life. 

The mentioned, overarching indices are as follows: 

1. Quality of life and value of older persons. Index constructed based on the 

Thai versions of WHOQOL-BREF-THAI (WHO’s measure of quality of life). The 

target is for at least 50% of older persons to achieve a score of at least 96, which 

is based on the criteria indicating good quality of life.  

2. Happiness index. The target is to achieve a score of at least 8 out of 10.  

 

 The intention is to create an integrative implementation of the Development Plan of 

Quality of Life of Older Persons in Bangkok Phase 2 (2018-2021). Therefore, there are 

appointed responsible departments for each measure under one condition – the first 3 

departments are the main drivers of implementation and are supported by the subsequent 

departments.  

The plan would be effective under the following conditions: 

1. High level executives of the BMA need to consistently prioritize aging issues and 

integrate the policies with the 20-year Development Plan for Bangkok. 

2. The Strategies for development of quality of life of older persons must be 

translated into practice with consideration to the plan’s objectives. 

3. There needs to be an integration of works related to older persons between 

departments at the central and local levels. 

4. The plan monitoring and evaluation must conduct continuously by using empirical 

database. 

5. There needs to sufficiently and consistently allocate the budget and to appoint 

the key agency responsible for pushing forward the implementation of the plan.  

แผนพัฒนาคุณภาพชวีิตผูสูงอายกุรุงเทพมหานคร ระยะที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)  ช 
 



สารบัญ 

  หนา 

คํานํา ก 

บทสรุปผูบริหาร ข 

สารบัญ ซ 

บทท่ี ๑ บทนํา ๑ 

 ๑.๑  หลักการและเหตุผล ๑ 

 ๑.๒  กรอบแนวคิดการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุกรุงเทพมหานคร  

ระยะท่ี ๒ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 

๒ 

บทท่ี ๒ การวิเคราะหสถานการณเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ

กรุงเทพมหานคร ระยะท่ี ๒ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 

๔ 

 ๒.๑  การทบทวนยุทธศาสตรและแผนท่ีเก่ียวของกับผูสูงอายุในระดับชาติ ๔ 

 ๒.๒  นโยบายและแผนดานผูสูงอายุของกรุงเทพมหานคร ๑๒ 

 ๒.๓  สรุปผลการประเมินแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุกรุงเทพมหานคร ระยะท่ี ๑  

(พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๐) 

๒๔ 

 ๒.๔  สถานการณเบื้องตนดานผูสูงอายุของกรุงเทพมหานคร ๓๐ 

 ๒.๕  การวิเคราะหศักยภาพและสภาพแวดลอมของกรุงเทพมหานครในการดําเนินงาน

ดานผูสูงอายุ 

๓๙ 

 ๒.๖  การวิเคราะหศักยภาพและสภาพแวดลอมสูขอเสนอทางเลือกเชิงกลยุทธ  ๔๐ 

บทท่ี ๓ แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุกรุงเทพมหานคร ระยะท่ี ๒ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ๔๓ 

 วิสัยทัศน ๔๓ 

 ยุทธศาสตร มาตรการ หนวยงานท่ีรับผิดชอบ ดัชนี และเปาหมาย ๔๓ 

บทท่ี ๔ ขอจํากัด และเง่ือนไขความสําเร็จ ๕๙ 

 ขอจํากัด ๕๙ 

 เง่ือนไขความสําเร็จ ๕๙ 

 
 
 
  

ซ แผนพัฒนาคุณภาพชวีิตผูสูงอายกุรุงเทพมหานคร ระยะที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
 



สารบัญ (ตอ) 

  หนา 

ภาคผนวก ก นิยามศัพท นิยามดัชนี และวิธีการวัดผล ๖๐ 

ภาคผนวก ข รายชื่อคณะกรรมการอํานวยการ คณะกรรมการดําเนินงาน และคณะทํางาน 

โครงการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุกรุงเทพมหานคร ระยะท่ี ๒  

(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 

๘๓ 

ภาคผนวก ค รายชื่อผูเขารวมประชุมระดมความคิดระดับนโยบาย โครงการจัดทําแผนพัฒนา

คุณภาพชีวิตผูสูงอายุกรุงเทพมหานคร ระยะท่ี ๒ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 

๘๖ 

ภาคผนวก ง รายชื่อผูเขารวมประชุมระดมความคิดระดับผูบริหารหนวยงาน โครงการจัดทํา

แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุกรุงเทพมหานคร ระยะท่ี ๒ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 

๙๐ 

ภาคผนวก จ รายชื่อผูเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือระดมความคิดในการจัดทํารางแผนฯ

โครงการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุกรุงเทพมหานคร ระยะท่ี ๒  

(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 

๙๕ 

ภาคผนวก ฉ รายชื่อผูเขารวมประชุมวิพากษรางแผนฯ โครงการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพชีวิต

ผูสูงอายุกรุงเทพมหานคร ระยะท่ี ๒ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 

๙๙ 

 

  

แผนพัฒนาคุณภาพชวีิตผูสูงอายกุรุงเทพมหานคร ระยะที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ฌ 
 



สารบัญตาราง 

  หนา 

ตารางท่ี ๑ สรุปผลการประเมินดัชนีตาม ๕ ยุทธศาสตรของแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ

กรุงเทพมหานคร ระยะท่ี ๑ (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๐) 

๒๖ 

ตารางท่ี ๒ รอยละของผูสูงอายใุนกรุงเทพมหานครท่ีตองการทํางานแตไมมีงานทํา จําแนกตามเพศ 

อายุ และการศึกษา ป พ.ศ.๒๕๕๙ 

๓๓ 

ตารางท่ี ๓ รอยละของผูสูงอายุในกรุงเทพมหานครตามมูลคาของทรัพยสิน จําแนกตามเพศ  

และอายุ ป พ.ศ.๒๕๕๙ 

๓๔ 

ตารางท่ี ๔ รอยละของผูสูงอายุในกรุงเทพมหานครท่ีออกจากบานไมไดและมีผูดูแล  

และผูดูแลมีความรูเบื้องตนในการดูแล ป พ.ศ.๒๕๕๔ และ ป พ.ศ.๒๕๕๙ 

๓๗ 

ตารางท่ี ๕ รอยละของผูสูงอายุ จําแนกตามศักยภาพและความพรอมในการทํางานเพ่ือสังคม  

ป พ.ศ.๒๕๕๙ 

๓๘ 

ตารางท่ี ๖ จํานวนมาตรการและดัชนีตามยุทธศาสตรท้ัง ๕ ยุทธศาสตร ๔๖ 

  

ญ แผนพัฒนาคุณภาพชวีิตผูสูงอายกุรุงเทพมหานคร ระยะที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
 



สารบัญแผนภูมิ 

  หนา 

แผนภูมิท่ี ๑ รอยละของผูสูงอายุตามระดับการศึกษาสูงสุดท่ีไดรับ จําแนกตามภาค  

ป พ.ศ.๒๕๕๙ 
๓๐ 

แผนภูมิท่ี ๒ รอยละของผูสูงอายุในกรุงเทพมหานคร จําแนกตามสถานภาพสมรส   

ป พ.ศ.๒๕๕๙ 

๓๑ 

แผนภูมิท่ี ๓ จํานวนบุตรโดยเฉลี่ยท่ียังมีชีวิตอยูของผูสูงอายุ จําแนกตามภาค ป พ.ศ.๒๕๕๙ ๓๒ 

แผนภูมิท่ี ๔ รอยละของผูสูงอายท่ีุทํางานเชิงเศรษฐกิจ จําแนกตามภาค ป พ.ศ.๒๕๕๙ ๓๒ 

แผนภูมิท่ี ๕ รอยละของผูสูงอาย ุอายุ ๖๐-๗๙ ปท่ีตองการทํางานแตไมมีงานทํา ป พ.ศ.๒๕๕๙ ๓๓ 

แผนภูมิท่ี ๖ รอยละของผูสูงอายุในกรุงเทพมหานคร จําแนกตามแหลงรายไดหลัก  

ป พ.ศ.๒๕๕๙ 

๓๔ 

แผนภูมิท่ี ๗ รอยละของผูสูงอายุในกรุงเทพมหานครท่ีอาศัยอยูในบานท่ีมีสภาพท่ีเหมาะสมป พ.ศ.

๒๕๕๐ ๒๕๕๔ และ ๒๕๕๙ 

๓๕ 

แผนภูมิท่ี ๘ รอยละของผูสูงอายุในกรุงเทพมหานครท่ีหกลมใน ๖ เดือนท่ีผานมา  

จําแนกตามความถ่ีท่ีหกลม ป พ.ศ.๒๕๕๙ 

๓๕ 

แผนภูมิท่ี ๙ รอยละของผูสูงอายุในกรุงเทพมหานครท่ีหกลมใน ๖ เดือนท่ีผานมา  

จําแนกตามสถานท่ีท่ีหกลม ป พ.ศ.๒๕๕๙ 

๓๖ 

แผนภูมิท่ี ๑๐ รอยละของผูสูงอายุในกรุงเทพมหานครท่ีหกลมใน ๖ เดือนท่ีผานมา  

จําแนกตามสาเหตุท่ีหกลม ป พ.ศ.๒๕๕๙ 

๓๖ 

แผนภูมิท่ี ๑๑ รอยละของผูสูงอายุในกรุงเทพมหานครท่ีไดรับสื่อ จําแนกตามประเภทของสื่อ  

ป พ.ศ.๒๕๕๙ 

๓๘ 

 
 

  

แผนพัฒนาคุณภาพชวีิตผูสูงอายกุรุงเทพมหานคร ระยะที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ฎ 
 



สารบัญแผนภาพ 

  หนา 

แผนภาพท่ี ๑ กรอบแนวคิดการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุกรุงเทพมหานคร ระยะท่ี ๒  

(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 

๓ 

   

   

 

ฏ แผนพัฒนาคุณภาพชวีิตผูสูงอายกุรุงเทพมหานคร ระยะที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
 



บทที่ ๑ 

บทนํา 

๑.๑ หลักการและเหตุผล 

 ประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางทางอายุของประชากรท่ีทําใหเกิดการเสียสมดุลทาง

ประชากร คือ ประชากรสูงอายุเพ่ิมจํานวนข้ึนอยางรวดเร็วมาก   ในขณะท่ีสัดสวนของประชากรวัยเด็กและวัย

ทํางานมีแนวโนมลดลง เห็นไดชัดเจนจากขอมูลเชิงประจักษและการคาดประมาณแนวโนมประชากรในอนาคต  

ซ่ึงชี้ใหเห็นวาประเทศไทยไดเขาสูสังคมสูงวัย (Ageing Society๑) ตั้งแตป พ.ศ.๒๕๔๓๒ เปนตนมา โดย ๑ ใน ๑๐ 

ของประชากรไทยเปนประชากรท่ีมีอายุมากกวา ๖๐ ปข้ึนไป และคาดวาประเทศไทยจะเปนสังคมสูงวัยโดย

สมบูรณ (Complete Aged Society) ภายใน ๕ ปขางหนาโดยคาดวาจะมีประชากรสูงอายุถึง ๑ ใน ๕ ของ

ประชากรท้ังหมด และในราวป พ.ศ.๒๕๗๘ ประมาณการวาจะมีประชากรสูงอายุถึง ๑ ใน ๓  ของประชากร

ท้ังหมดหรือกลายเปน “สังคมสูงวัยระดับสุดยอด” (Super Aged Society)๓  

 จากรายงานสํานักงานปกครองและทะเบียน สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร พบวาประชากรสูงอายุ 

ของกรุงเทพมหานคร ในป พ.ศ.๒๕๕๙ มีจํานวน ๙๖๗,๔๘๑ คน คิดเปนรอยละ ๑๗.๓๑ ของประชากรท่ีข้ึน

ทะเบียนในกรุงเทพมหานคร จากขอมูลดังกลาวจะเห็นไดวากรุงเทพมหานครกาวสู “สังคมสูงวัย” แลวและ

ใกลจะกลายเปนสังคมสูงวัยโดยสมบูรณในเวลาอีกไมนาน ซ่ึงแนวโนมการเพ่ิมจํานวนของผูสูงอายุนี้ยอมสงผล

กระทบตอเศรษฐกิจ สังคม การบริการทางการแพทยและสาธารณสุขอยางหลีกเลี่ยงไมได เนื่องจากมีผูสูงอายุ

จํานวนไมนอยเจ็บปวยดวยโรคเรื้อรัง (NCDs) ไดแก โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง อีกท้ังยังมีปจจัยเสี่ยง

ในเรื่องการขาดการทํากิจกรรมทางกาย การบริโภคอาหารท่ีมีรสจัดท้ังหวาน มัน เค็ม ดังนั้นจึงมีโอกาสเสี่ยงใน

การเปนโรคเรื้อรังและโรคตางๆ เพ่ิมมากข้ึน ทําใหเปนภาระในการดูแลและการจัดบริการดานตางๆ เพ่ิมมากข้ึน 

 กรุงเทพมหานครไดเตรียมพรอมรับมือเพ่ือเขาสูสังคมสูงวัยโดยในป พ.ศ.๒๕๕๗ ไดจัดทําแผนพัฒนา

คุณภาพชีวิตผูสูงอายุกรุงเทพมหานคร ระยะท่ี ๑ (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๐) ซ่ึงแผนดังกลาวไดมาจากผล 

การดําเนินงานตามแผนผูสูงอายุแหงชาติ ฉบับท่ี ๒ (พ.ศ.๒๕๔๕-๒๕๖๔) ฉบับปรับปรุง ครั้งท่ี ๑ พ.ศ.๒๕๕๒ 

และการระดมความคิดเห็นของทุกภาคสวน รวมท้ังผูสูงอายุ เพ่ือใหหนวยงานของกรุงเทพมหานครท่ี

ดําเนินงานดานผูสูงอายุทํางานแบบบูรณาการ มีความรวมมือนําแผนไปสูการปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน  

๑ สหประชาชาติไดใหนิยามวาเมื่อประเทศใดมีประชากรอายุ ๖๐ ปขึ้นไป เกินรอยละ ๑๐ หรืออายุ ๖๕ ปขึ้นไป เกินรอยละ ๗ ของประชากร

ทั้งหมดถือวาประเทศนั้นไดกาวเขาสูสังคมสูงวัย และจะเปนสังคมสูงวัยโดยสมบูรณ เม่ือมีสัดสวนเพิ่มขึ้นเปนรอยละ ๒๐ และรอยละ ๑๔ 

ตามลําดับ สวนสังคมสูงวัยระดับสุดยอด จะมีจํานวนประชากรสูงอายุที่มีอายุเกินกวา ๖๐ ปขึ้นไปเกินรอยละ ๒๕ ของประชากรทั้งหมด 
๒ United Nations. ๒๐๑๓. World Population Prospect ๒๐๑๒ Revision 
๓ มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผูสูงอายุไทย (มส.ผส.)  สถานการณผูสูงอายุไทย พ.ศ.๒๕๕๖ 

แผนพัฒนาคุณภาพชวีิตผูสูงอายกุรุงเทพมหานคร ระยะที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ๑ 
 

                                                           



และติดตามความกาวหนาในการดําเนินงานตามแผนอยางตอเนื่อง เพ่ือใหคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุใน

กรุงเทพมหานครบรรลุเปาหมาย “ผูสูงอายุมีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีคุณคา และมีความสุข” แผนพัฒนาคุณภาพชีวิต

ผูสูงอายุกรุงเทพมหานคร ระยะ ๔ ปแรก สิ้นสุดในป พ.ศ.๒๕๖๐ และไดมีการประเมินผลการดําเนินงานตาม

แผนฯ ดังกลาวเสร็จพรอมแลวในปเดียวกัน  

 เพ่ือใหการดูแลผูสูงอายุกรุงเทพมหานครมีความตอเนื่อง จึงจําเปนตองจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพชีวิต

ผูสูงอายุกรุงเทพมหานคร ระยะท่ี ๒ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) โดยการจัดทําแผนฯ ฉบับนี้ไดนําผลการประเมิน 

แผนฯ ระยะท่ี ๑ มาเปนขอมูลปอนกลับ พรอมท้ังพิจารณาบริบททางสังคม ภาวะทางเศรษฐกิจ ความตองการ

ของผูสูงอายุ และผูท่ีเก่ียวของในการดําเนินงานดานผูสูงอายุของกรุงเทพมหานคร นอกจากนี้แผนฯ ในระยะท่ี ๒ 

ยังคงตองมีความสอดคลองกับแผนผูสูงอายุแหงชาติ ฉบับท่ี ๒ (พ.ศ.๒๕๔๕-๒๕๖๔) ฉบับปรับปรุง ครั้งท่ี ๑ 

พ.ศ.๒๕๕๒ และแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ป ระยะท่ี ๒ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ดานท่ี ๓ มหานคร

สําหรับทุกคน มิติท่ี ๓.๑ ผูสูงอายุ ผูพิการ และผูดอยโอกาสไดรับการดูแลอยางครบวงจร และนโยบายผูวา

ราชการกรุงเทพมหานครท่ีใหความสําคัญกับการดูแลผูสูงอายุ 

 ดังนั้นกรุงเทพมหานครโดยสํานักอนามัยจึงกําหนดใหมีการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ

กรุงเทพมหานคร ระยะท่ี ๒ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ข้ึนเพ่ือใชเปนกรอบในการบูรณาการงานดานผูสูงอายุอยาง

เปนรูปธรรมและนําไปสูสัมฤทธิผลในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุในกรุงเทพมหานคร 

 

๑.๒ กรอบแนวคิดการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุกรุงเทพมหานคร ระยะท่ี ๒ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 

 แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุฯ ฉบับนี้เปนแผนระยะ ๔ ป (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)  โดยการจัดทํา

แผนฯ ครั้งนี้ไดนําขอมูลจากผลการประเมินแผนฯ ระยะท่ี ๑ มาเปนขอมูลปอนกลับ พรอมท้ังพิจารณา 

บริบททางสังคม ภาวะทางเศรษฐกิจ ความตองการของผูสูงอายุ และผูท่ีเก่ียวของในการดําเนินงานดาน

ผูสูงอายุของกรุงเทพมหานคร นอกจากนี้แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ ระยะท่ี ๒ ยังนํายุทธศาสตรและแผนท่ี

เก่ียวของกับผูสูงอายุในระดับชาติ ซ่ึงไดแก  ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)  แผนผูสูงอายุแหงชาติ ฉบับท่ี ๒ (พ.ศ.๒๕๔๕-๒๕๖๔) ฉบับปรับปรุง ครั้งท่ี ๑ 

พ.ศ.๒๕๕๒  รวมถึงนโยบายและแผนดานผูสูงอายุของกรุงเทพมหานคร ไดแก  นโยบายผูบริหาร

กรุงเทพมหานคร แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ป แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะท่ี ๑ (พ.ศ.

๒๕๕๖-๒๕๖๐) ระยะท่ี ๒ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)  แผนบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๖๐  

แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุกรุงเทพมหานคร ระยะท่ี ๑ (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๐) มาเปนกรอบแนวคิดในการ

จัดทําแผนฯ ดังสรุปไดในแผนภาพท่ี ๑ 

๒ แผนพัฒนาคุณภาพชวีิตผูสูงอายกุรุงเทพมหานคร ระยะที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
 



แผนภาพท่ี ๑ กรอบแนวคิดการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุกรุงเทพมหานคร ระยะท่ี  ๒  

(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตรและแผนท่ีเกี่ยวของกับผูสูงอายุ

ในระดับชาต ิ

- ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป 

- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

 ฉบับท่ี ๑๒  (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) 

- แผนผูสูงอายุแหงชาติ ฉบับท่ี ๒ (พ.ศ.๒๕๔๕-

 ๒๕๖๔) ฉบับปรับปรุง ครั้งท่ี ๑ พ.ศ.๒๕๕๒  

นโยบายและแผนดานผูสูงอายุของกรุงเทพมหานคร 

- นโยบายผูบริหารกรุงเทพมหานคร  

- แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ป  

- แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะท่ี ๑ (พ.ศ.๒๕๕๖-

 ๒๕๖๐)  ระยะท่ี ๒ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)   

- แผนบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๖๐  

- แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุกรุงเทพมหานคร  

 ระยะท่ี ๑ (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๐)  

แผนพัฒนาคุณภาพชีวิต

ผูสูงอายุกรุงเทพมหานคร 

ระยะท่ี ๒ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 

การสังเคราะห

สถานการณดาน

ผูสูงอายุใน

กรุงเทพมหานคร 

ผลจากการติดตาม

ประเมินผล 

การดําเนินงานตาม

แผนพัฒนาคุณภาพชีวิต

ผูสูงอายุกรุงเทพมหานคร 

ระยะท่ี ๑ 

การประชุมระดมความคิด

กลุมผูมีสวนเก่ียวของ 

แผนพัฒนาคุณภาพชวีิตผูสูงอายกุรุงเทพมหานคร ระยะที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ๓ 
 



บทที ่๒  

การวิเคราะหสถานการณเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุกรุงเทพมหานคร  

ระยะที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)  

 การวิเคราะหสถานการณเพ่ือจัดทําแผนฯ ในครั้งนี้ประกอบดวย ๖ สวน ไดแก ๑) การทบทวน

ยุทธศาสตรและแผนท่ีเก่ียวของกับผูสูงอายุในระดับชาติ  ๒) นโยบายและแผนดานผูสูงอายุของกรุงเทพมหานคร  

๓) สรุปผลการประเมินแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุกรุงเทพมหานคร ระยะท่ี ๑ (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๐)   

๔) สถานการณเบื้องตนดานผูสูงอายุของกรุงเทพมหานคร  ๕) การวิเคราะหศักยภาพและสภาพแวดลอมของ

กรุงเทพมหานครในการดําเนินงานดานผูสูงอายุ  และ ๖) การวิเคราะหศักยภาพและสภาพแวดลอมสูขอเสนอ

ทางเลือกเชิงกลยุทธ ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 

 

๒.๑ การทบทวนยุทธศาสตรและแผนท่ีเกี่ยวของกับผูสูงอายุในระดับชาติ 

๒.๑.๑ ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป๔ 

รัฐบาลชุดปจจุบันไดกําหนดกรอบยุทธศาสตรชาติ ระยะ ๒๐ ป (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙) เปนเสมือน

กรอบแนวทางการพัฒนาประเทศระยะยาวเพ่ือใหหนวยงานของรัฐทุกภาคสวนมีเปาหมายรวมกันและผนึก

กําลังในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปในทิศทางเดียวกัน   ท้ังนี้เพ่ือใหบรรลุวิสัยทัศน “ม่ันคง ม่ังค่ัง 

ยั่งยืน”  หรือกลาวอีกนัยหนึ่ง คือ ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน กาวสูการเปนประเทศท่ีพัฒนาแลว 

ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและอยูบนพ้ืนฐานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  

เพ่ือใหบรรลุตามวิสัยทัศนดังกลาว ไดมีการกําหนดยุทธศาสตรท่ีสําคัญ ๖ ยุทธศาสตร คือ 

๑) ยุทธศาสตรดานความม่ันคง 

๒) ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 

๓) ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

๔) ยุทธศาสตรการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  

๕) ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

๖) ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  

๔ รางกรอบยุทธศาสตรชาติ ระยะ ๒๐ ป (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙), สิงหาคม ๒๕๖๐ 

๔ แผนพัฒนาคุณภาพชวีิตผูสูงอายกุรุงเทพมหานคร ระยะที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
 

                                                           



 เพ่ือใหเกิดการกําหนดแผนอยางเปนรูปธรรมและมีกฎหมายรองรับ  จึงมีการตราพระราชบัญญัติการ

จัดทํายุทธศาสตรชาติ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้ึน เพ่ือเปนกรอบการดําเนินการจัดทําตัวยุทธศาสตรชาติของจริง เชน การ

แตงตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตรและคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติ ข้ันตอนการรับฟงความคิดเห็นของ

ประชาชน การติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผลการดําเนินงานของยุทธศาสตรชาติของหนวยงาน

ราชการตางๆ  และมีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ี ๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐ 

 พระราชบัญญัติการจัดทํายุทธศาสตรชาติ มีสาระสําคัญ คือ “การกําหนดนโยบายการบริหารราชการ

แผนดินของคณะรัฐมนตรีกอนท่ีจะเขาบริหารราชการแผนดิน การจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติและแผนอ่ืนใด รวมตลอดท้ังการจัดทํา

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณตองสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ  ใหเปนหนาท่ีของคณะรัฐมนตรีท่ี

จะกํากับดูแลและสนับสนุนใหหนวยงานของรัฐทุกหนวยดําเนินการ  ในกรณีท่ีหนวยงานของรัฐเปนองคกรใน

ฝายนิติบัญญัติ ฝายตุลาการ หรือเปนองคกรอิสระ หรือองคกรอัยการ การกํากับดูแล ใหหมายความถึงการ

ประสาน การปรึกษา หรือเสนอแนะตอหัวหนาหนวยงานของรัฐขององคกรดังกลาว” (มาตรา ๕) 

ยุทธศาสตรชาติอยางนอยตองประกอบดวย 

(๑) วิสัยทัศนการพัฒนาประเทศ 

(๒) เปาหมายการพัฒนาประเทศในระยะยาว กําหนดระยะเวลาท่ีตองดําเนินการเพ่ือใหบรรล ุ

เปาหมาย และตัวชี้วัดการบรรลุเปาหมาย 

(๓) ยุทธศาสตรดานตางๆ 

เปาหมายการพัฒนาประเทศอยางนอยตองมีเปาหมายในดานความม่ันคงของประเทศดานคุณภาพ

และความเปนอยูของประชาชน และดานบทบาทของรัฐท่ีมีตอประชาชน (มาตรา ๖) 

จุดเนนท่ีสําคัญ คือ “การจัดทํายุทธศาสตรชาติตองคํานึงถึงผลประโยชนแหงชาติ ความตองการและ

ความจําเปนในการพัฒนาประเทศใหสอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาท่ียั่งยืน

ตามหลักธรรมาภิบาลและเปาหมายการปฏิรูปประเทศตามท่ีรัฐธรรมนูญบัญญัติ”  

การจัดทํายุทธศาสตรชาติตองกําหนดวิสัยทัศนและเปาหมายการพัฒนาประเทศในระยะยาว ตองมี

ความชัดเจนเพ่ือใหเห็นภาพในอนาคตของประเทศ โดยเปนกรอบอยางกวางท่ียืดหยุนตามการเปลี่ยนแปลง

ของโลก และตองกําหนดระยะเวลาการดําเนินการเพ่ือใหบรรลุเปาหมายในแตละชวงเวลา รวมท้ังระบุตัวชี้วัด

การบรรลุเปาหมายไวใหชัดเจน  

แผนพัฒนาคุณภาพชวีิตผูสูงอายกุรุงเทพมหานคร ระยะที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)  ๕ 
 



พระราชบัญญัติฉบับนี้ยังเนนการมีสวนรวมของประชาชนทุกภาคสวนใหเขามามีสวนรวมใน

กระบวนการจัดทํารางยุทธศาสตรชาติ  โดยเนนใหประชาชนทุกภาคสวนมีสวนรวมในการกําหนดเปาหมาย 

การจัดทํายุทธศาสตรชาติ รวมท้ังการสรางการรับรู ความเขาใจ และความเปนเจาของยุทธศาสตรชาติรวมกัน 

นอกจากนี้ยังมีการกําหนดใหทบทวนยุทธศาสตรชาติทุก ๕ ปหรือในกรณีท่ีสถานการณของโลกหรือ

สถานการณของประเทศเปลี่ยนแปลงไปมากหรือยุทธศาสตรท่ีกําหนดไวไมเหมาะสมหรือไมสามารถดําเนินการ

ใหบรรลุเปาหมายได๕ 

ยุทธศาสตรชาตินี้มีความเก่ียวของเชื่อมโยงกับประเด็นดานผูสูงอายุและสังคมสูงวัย  ดวยเล็งเห็นวา 

การกาวสูสังคมสูงวัยเปนประเด็นทาทายตอความม่ันคงและการพัฒนาอยางยั่งยืนของไทยและของโลก ไดแก  

การขาดแคลนแรงงานท้ังในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพท่ีจะมาเปนกําลังการผลิตและเก้ือหนุนผูสูงอายุ ภาระ

ดานการเงินการคลังท่ีจะเพ่ิมข้ึนในการจัดสวัสดิการและการบริการสาธารณสุขเพ่ือรองรับสังคมสูงวัย การขาด

หลักประกันท่ีม่ันคงในยามสูงอายุ โดยเฉพาะอยางยิ่งการออมสวนบุคคลท่ียังไมเพียงพอ ขณะเดียวกันการกาวสู

สังคมสูงวัยก็เปดโอกาสใหมีการพัฒนาทางธุรกิจและนวัตกรรมเพ่ือผูสูงอายุ  

ยุทธศาสตรชาติกําหนดกรอบแนวทางท่ีสําคัญสําหรับการรองรับสังคมสูงวัย คือ การพัฒนาและ

เสริมสรางศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต การสรางเสริมใหคนมีสุขภาวะท่ีดี และการสรางความอยูดีมีสุขของ

ครอบครัวไทย นอกจากนี้ยังเนนการสรางโอกาสความเสมอภาคและความเทาเทียมกันทางสังคม ดวยการสราง

ความม่ันคงทางเศรษฐกิจ การมีสภาพแวดลอมและนวัตกรรมท่ีเอ้ือตอการดํารงชีวิตในสังคมสูงวัย 

 

๒.๑.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)๖ 

ยุทธศาสตรท่ีกําหนดในแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ นั้นเปนการกําหนดยุทธศาสตรตามทิศทางของ

ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ประกอบดวยยุทธศาสตร ๑๐ ยุทธศาสตร ไดแก  ๑) ยุทธศาสตรการเสริมสรางและ

พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย  ๒) ยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในสังคม   

๓) ยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน  ๔) ยุทธศาสตรการเติบโตท่ีเปน

มิตรกับสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน ๕) ยุทธศาสตรการเสริมสรางความม่ันคงแหงชาติเพ่ือการพัฒนา

ประเทศสูความม่ังค่ังและยั่งยืน  ๖) ยุทธศาสตรการบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ 

และธรรมาภิบาลในสังคมไทย   ๗ ) ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส   

๕ สืบคนจาก www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/๒๕๖๐/A/๐๗๙/๑.PDF 
๖แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔, สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ สํานัก

นายกรัฐมนตรี 

๖ แผนพัฒนาคุณภาพชวีิตผูสูงอายกุรุงเทพมหานคร ระยะที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
 

                                                           



๘) ยุทธศาสตรการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  ๙) ยุทธศาสตรการพัฒนาภาค เมือง 

และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ  และ ๑๐) ยุทธศาสตรความรวมมือระหวางประเทศเพ่ือการพัฒนา 

จากการสังเคราะหสาระสําคัญของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ท่ีเก่ียวของกับมิติดานผูสูงอายุและได

ประมวลตามมิติการพัฒนาคุณภาพชีวิตแตละดาน มีรายละเอียดดังนี้  

ดานเศรษฐกิจและการประกอบอาชีพ 

๑. ใชนวัตกรรมสําหรับการพัฒนาสินคาและบริการท้ังในระดับพ้ืนบานจนถึงระดับสูงซ่ึงมีผลตอ

คุณภาพชีวิตและความเปนอยูของประชาชนในวงกวาง 

๒. พัฒนาศักยภาพของกลุมผูสูงอายุวัยตนใหสามารถเขาสูตลาดงานเพ่ิมข้ึน 

๓.  จัดทําหลักสูตรพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพท่ีเหมาะสมกับวัย สมรรถนะทางกาย ลักษณะงาน 

และสงเสริมทักษะการเรียนรูในการทํางานรวมกันระหวางรุน 

๔. สนับสนุนมาตรการจูงใจทางการเงินและการคลังใหผูประกอบการมีการจางงานท่ีเหมาะสมสําหรับ

ผูสูงอายุ 

๕. สนับสนุนชองทางการตลาด แหลงทุน และการบริการขอมูลเก่ียวกับโอกาสในการประกอบอาชีพ

สําหรับผูสูงอายุในชุมชน 

๖. สงเสริมการสรางรายไดและการมีงานทําของผูสูงอายุ เพ่ือใหผูสูงอายุมีรายไดและพัฒนาศักยภาพ

ของตัวเองอยางตอเนื่อง โดยดําเนินการในรูปของกลุมอาชีพและกลุมวิสาหกิจชุมชน 

ระบบการศึกษา 

๑. พัฒนาทักษะความรูความสามารถของคนแตละชวงวัยตามความเหมาะสม โดยวัยสูงอายุเนน

พัฒนาทักษะท่ีเอ้ือตอการประกอบอาชีพท่ีเหมาะสมกับวัยและประสบการณ 

๒. ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูตอเนื่องตลอดชีวิต 

๓. ปรับปรุงแหลงเรียนรูในชุมชนใหเปนแหลงเรียนรูเชิงสรางสรรคและมีชีวิต อาทิ พิพิธภัณฑ 

หองสมุด โบราณสถาน อุทยานประวัติศาสตร โรงเรียนผูสูงอายุ รวมท้ังสงเสริมใหมีระบบการจัดการความรูท่ี

เปนภูมิปญญาทองถ่ิน  

  

แผนพัฒนาคุณภาพชวีิตผูสูงอายกุรุงเทพมหานคร ระยะที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)  ๗ 
 



ระบบสังคมและคุณภาพชีวิต 

๑.  วางรากฐานใหคนไทยเปนคนท่ีสมบูรณ เนนคุณธรรมจริยธรรม ความมีระเบียบวินัย มีคานิยมท่ีดี 

มีจิตสาธารณะ และมีสุขภาวะท่ีดี มีความสุข มีชีวิตครอบครัวอบอุน ตลอดจนเปนคนเกงท่ีมีทักษะความรู

ความสามารถและพัฒนาตนเองไดตอเนื่องตลอดชีวิต 

๒. ทําใหคนไทยมีความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคม ไดรับความเปนธรรมในการเขาถึงทรัพยากร

และบริการทางสังคมท่ีมีคุณภาพ ผูดอยโอกาสไดรับการพัฒนาศักยภาพ รวมท้ังชุมชนมีความเขมแข็งพ่ึงพา

ตนเองได 

๓. ทําใหคนไทยมีคุณลักษณะเปนคนไทยท่ีสมบูรณ เปนพลเมืองท่ีดีมีคุณคา กลาวคือ มีวินัย มี

ทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานท่ีดีของสังคม มีความเปนพลเมืองตื่นรู มีความสามารถในการปรับตัวได

อยางรูเทาทันสถานการณ  

๔. มีความรับผิดชอบและทําประโยชนตอสวนรวม มีสุขภาพกายและใจท่ีดี มีความเจริญงอกงามทาง 

จิตวิญญาณ มีวิถีชีวิตท่ีพอเพียง และมีความเปนไทย 

๕. สรางความเขมแข็งใหกับสถาบันครอบครัวและชุมชน เพ่ือใหชุมชนเขามามีบทบาทในการจัด

สวัสดิการไดอยางยั่งยืนและเปนโครงขายการคุมครองของสังคมใหกับผูสูงอายุ 

ระบบเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

๑. พัฒนาสินคา บริการ  รวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหมๆ เพ่ือรองรับสังคมสูงวัย 

โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานการบริการทางการแพทยและการดูแลผูสูงอายุเพ่ือรองรับความตองการของผูสูงอายุ  

ท้ังในประเทศไทยและในกลุมประเทศพัฒนาแลว เชน ธุรกิจ Nursing home ธุรกิจดานโรงแรมและการ

ทองเท่ียวสําหรับผูสูงอายุ เปนตน และยังกอใหเกิดความตองการแรงงานในสาขาอาชีพท่ีเนนในกลุมผูสูงอายุ

มากข้ึนตามมา เชน ผูดูแลผูสูงอายุ  

๒. สนับสนุนการสรางเครือขายความรวมมือระหวางสถาบันวิจัย สถาบันการศึกษา ภาครัฐ 

ภาคเอกชน และภาคประชาชน/ชุมชน เพ่ือรวมพัฒนานวัตกรรมทางสังคมใหเปนกลไกท่ีลดความเหลื่อมล้ํา

และยกระดับคุณภาพชีวิตผูสูงอายุและผูพิการ อาทิ เทคโนโลยีเพ่ือผูสูงอายุ อุปกรณชวยผูพิการ 

๓. พัฒนานวัตกรรมการดูแลผูสูงอายุระยะยาว เพ่ือรองรับการเพ่ิมข้ึนของผูสูงอายุท่ีไมสามารถดูแล 

ตนเองได รวมท้ังแกปญหาการขาดแคลนผูดูแลผูสูงอายุ 

  

๘ แผนพัฒนาคุณภาพชวีิตผูสูงอายกุรุงเทพมหานคร ระยะที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
 



ระบบการดูแลและการสรางสภาพแวดลอมใหเหมาะสมกับผูสูงวัย 

๑. พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความสะดวก โดยใหความสําคัญกับการพัฒนาโครงสราง

พ้ืนฐานท่ีคํานึงถึงการอํานวยความสะดวกแกผูใชบริการทุกกลุม โดยเฉพาะกลุมผูพิการและผูสูงอายุ โดย

ออกแบบ พัฒนา และปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐานสาธารณะของภาครัฐใหสามารถอํานวยความสะดวกและ

รองรับผูใชบริการทุกกลุมไดอยางปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ ภายใตหลักการการออกแบบเพ่ือทุกคน 

(Universal Design: UD) 

๒. ผลักดันใหมีกฎหมายการดูแลระยะยาวสําหรับผูสูงอายุครอบคลุมการจัดบริการท้ังภาครัฐ 

ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และระบบการเงินการคลัง 

๓. พัฒนาใหมีระบบการดูแลระยะกลางท่ีจะรองรับผูท่ีจําเปนตองพักฟนกอนกลับบานใหเชื่อมโยงกับ

ระบบการดูแลระยะยาว และสงเสริมธุรกิจบริการการดูแลระยะยาวท่ีไดมาตรฐานสําหรับผูสูงอายุท่ีอยูในภาวะ

พ่ึงพิงในเขตเมือง รวมท้ังศึกษารูปแบบการคลังท่ีเปนระบบประกันการดูแลระยะยาว 

๔. วิจัยและพัฒนานวัตกรรมสิ่งอํานวยความสะดวกในการใชชีวิตประจําวันท่ีเหมาะสมกับผูสูงอายุ 

พัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทยในการสงเสริมและฟนฟูสุขภาพผูสูงอายุ เทคโนโลยีเพ่ือปองกันการบาดเจ็บ

และติดตามการบําบัดรักษา 

๕.  สงเสริมการพัฒนาเมืองท่ีเปนมิตรกับผูสูงอายุท้ังระบบขนสงสาธารณะ อาคาร สถานท่ี พ้ืนท่ี

สาธารณะ และท่ีอยูอาศัยใหเอ้ือตอการใชชีวิตของผูสูงอายุและทุกกลุมในสังคม 

 

๒.๑.๓ แผนผูสูงอายุแหงชาติ ฉบับท่ี ๒ (พ.ศ.๒๕๔๕-๒๕๖๔) ฉบับปรับปรงุ ครั้งท่ี ๑๗ 

แผนผูสูงอายุแหงชาติฉบับนี้ใหความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุและผูท่ีจะเปนผูสูงอายุ

ในอนาคตแบบเปนองครวม   เนนการบูรณาการทรัพยากรท้ังดานกําลังคนและงบประมาณ เพ่ือการ

ดําเนินงานดานผูสูงอายุ  โดยแผนฉบับนี้กําหนดวิสัยทัศนไววา “ผูสูงวัยเปนหลักชัยของสังคม” ผูสูงอายุเปน

บุคคลท่ีมีประโยชนตอสังคม และสมควรสงเสริมใหคงคุณคาไวใหนานท่ีสุด แตกรณีท่ีอยูในสถานะท่ีตองพ่ึงพิง

ผูอ่ืน ครอบครัวและชุมชนตองเปนดานแรกในการเก้ือกูลเพ่ือใหผูสูงอายุสามารถดํารงอยูในชุมชนไดอยางมี

คุณภาพท่ีสมเหตุสมผลไดนานท่ีสุด โดยมีสวัสดิการจากรัฐเปนระบบเสริม เพ่ือใหเกิดหลักประกันในวัยสูงอายุ

และความม่ันคงของสังคม โดยการมีสวนรวมจากผูท่ีเก่ียวของทุกภาคสวน ไดแก ผูสูงอายุ ครอบครัว ชุมชน 

สังคม และรัฐ  

๗ แผนผูสูงอายุแหงชาติ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๔๕-๒๕๖๔) ฉบับปรับปรุง คร้ังที่ ๑ พ.ศ.๒๕๕๒, คณะกรรมการผูสูงอายุแหงชาติ กระทรวงการพัฒนา

สังคมและความมั่นคงของมนุษย 

แผนพัฒนาคุณภาพชวีิตผูสูงอายกุรุงเทพมหานคร ระยะที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)  ๙ 
 

                                                           



วัตถุประสงคของแผนฉบับนี้มี ๕ ประการ คือ ๑) เพ่ือสงเสริมใหผูสูงอายุมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ดวยการ

ดํารงชีวิตอยางมีคุณคา มีศักดิ์ศรี พ่ึงตนเองได และมีหลักประกันท่ีม่ันคง  ๒) เพ่ือสรางจิตสํานึกใหสังคมไทย

ตระหนักถึงผูสูงอายุในฐานะบุคคลท่ีมีประโยชนตอสวนรวม และสงเสริมใหคงคุณคาไวใหนานท่ีสุด  ๓) เพ่ือให

ประชากรทุกคนตระหนักถึงความสําคัญของการเตรียมการ และมีการเตรียมความพรอมเพ่ือการเปนผูสูงอายุท่ี

มีคุณภาพ  ๔) เพ่ือใหประชาชน ครอบครัว ชุมชน ทองถ่ิน องคกรภาครัฐ และเอกชน ตระหนักและมีสวนรวม

ในภารกิจดานผูสูงอายุ  และ ๕) เพ่ือใหมีกรอบและแนวทางการปฏิบัติงานเก่ียวกับผูสูงอายุสําหรับทุกภาคสวน

ท่ีเก่ียวของ อันจะนําไปสูการบูรณาการงานดานผูสูงอายุ 

แผนผูสูงอายุแหงชาติ ฉบับท่ี ๒ เปนแผนระยะยาวท่ีมีการปรับแผนครั้งลาสุดในป พ.ศ.๒๕๕๒   

ซ่ึงวิสัยทัศนของแผนฉบับปรับปรุงยังคงเหมือนแผนฉบับเดิม  แตมีการปรับปรุงรายละเอียดในบางยุทธศาสตร 

และปรับปรุงมาตรการ ดัชนี และเปาหมายบางสวน แผนผูสูงอายุแหงชาติ ฉบับท่ี ๒ ฉบับปรับปรุง ครั้งท่ี ๑  

ป พ.ศ.๒๕๕๒ ประกอบไปดวย ๕ ยุทธศาสตรหลัก ไดแก 

ยุทธศาสตรท่ี ๑ ยุทธศาสตรดานการเตรียมความพรอมของประชากรเพ่ือวัยสูงอายุท่ีมีคุณภาพ  

มีมาตรการหลักในการดําเนินงาน ๓ มาตรการ คือ ๑) หลักประกันดานรายไดเพ่ือวัยสูงอายุ  ๒) การให

การศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต และ ๓) การปลุกจิตสํานึกใหคนในสังคมตระหนักถึงคุณคาและศักด์ิศรีของ

ผูสูงอายุ  

การกําหนดยุทธศาสตรนี้เปนยุทธศาสตรแรก มีสาเหตุเนื่องจากตองการใหมีการดําเนินงานเชิงรุกเพ่ือ

จัดการกับประชากรตั้งแตตนทาง คือ กอนท่ีจะเขาวัยสูงอายุ ไดแก วัยหนุมสาวและวัยทํางาน  สวน

ยุทธศาสตรท่ี ๒ และ ๓ จะเนนท่ีประชากรสูงอายุหรือผูท่ีมีอายุตั้งแต ๖๐ ปข้ึนไป โดยยุทธศาสตรท่ี ๒ จะเนน

การเพ่ิมพูนศักยภาพผูสูงอายุใหแกผูสูงอายุท่ียังดูแลชวยเหลือตนเองและมีสวนรวมในสังคมได  และ

ยุทธศาสตรท่ี ๓ จะเนนการคุมครองผูสูงอายุโดยเฉพาะในกลุมท่ีอยูในภาวะพ่ึงพา 

ยุทธศาสตรท่ี ๒ ยุทธศาสตรดานการสงเสริมและพัฒนาผูสูงอายุ มีมาตรการหลักในการดําเนินงาน        

๖ มาตรการ คือ ๑) สงเสริมสุขภาพ ปองกันการเจ็บปวย และดูแลตนเองเบื้องตน  ๒) สงเสริมการรวมกลุม

และสรางความเขมแข็งขององคกรผูสูงอายุ  ๓) สงเสริมดานการทํางานและการหารายไดของผูสูงอายุ   

๔) สนับสนุนผูสูงอายุท่ีมีศักยภาพ  ๕) สงเสริมสนับสนุนสื่อทุกประเภทใหมีรายการเพ่ือผูสูงอายุ และสนับสนุน

ใหผูสูงอายุไดรับความรูและสามารถเขาถึงขาวสารและสื่อ  และ ๖) สงเสริมและสนับสนุนใหผูสูงอายุมีท่ีอยู

อาศัยและสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสม 

๑๐ แผนพัฒนาคุณภาพชวีิตผูสูงอายกุรุงเทพมหานคร ระยะที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
 



ยุทธศาสตรท่ี ๓ ยุทธศาสตรดานระบบคุมครองทางสังคมสําหรับผูสูงอายุ มีมาตรการหลักในการ

ดําเนินงาน ๔ มาตรการ คือ ๑) คุมครองดานรายได ๒) หลักประกันดานสุขภาพ ๓) ดานครอบครัว ผูดูแล 

และการคุมครอง  และ ๔) ระบบบริการและเครือขายการเก้ือหนุน  

ยุทธศาสตรท่ี ๔ ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการเพ่ือการพัฒนางานดานผูสูงอายุอยางบูรณาการ

ระดับชาติ และการพัฒนาบุคลากรดานผูสูงอายุ มีมาตรการหลักในการดําเนินงาน ๒ มาตรการ คือ ๑) การ

บริหารจัดการเพ่ือการพัฒนางานดานผูสูงอายุอยางบูรณาการระดับชาติ และ ๒) สงเสริมและสนับสนุนการ

พัฒนาบคุลากรดานผูสูงอายุ  

ยุทธศาสตรท่ี ๕ ยุทธศาสตรดานการประมวล พัฒนา และเผยแพรองคความรูดานผูสูงอายุ และการ

ติดตามประเมินผลการดําเนินการตามแผนผูสูงอายุแหงชาติ มีมาตรการหลักในการดําเนินงาน ๓ มาตรการ 

คือ  ๑) สนับสนุนและสงเสริมการวิจัย และพัฒนาองคความรูดานผูสูงอายุสําหรับการกําหนดนโยบาย และการ

พัฒนาการบริการหรือการดําเนินการท่ีเปนประโยชนแกผูสูงอายุ  ๒) ดําเนินการใหมีการติดตามประเมินผล

การดําเนินงานตามแผนผูสูงอายุแหงชาติท่ีมีมาตรฐานอยางตอเนื่อง  และ ๓) พัฒนาระบบขอมูลทางดาน

ผูสูงอายุใหถูกตองและทันสมัย โดยมีระบบฐานขอมูลท่ีสําคัญดานผูสูงอายุท่ีงายตอการเขาถึงและสืบคน   

แผนดังกลาวมีการกําหนดใหมีดัชนีชี้วัดสัมฤทธผิลของมาตรการในแตละยุทธศาสตร และมีดัชนีชี้วัดผลกระทบ

ของแผนฯ ในลักษณะของดัชนีรวมอีก ๔ ดัชนี  นอกจากนี้ยังไดมีการติดตามประเมินผลการดําเนินงาน 

ตามแผนผูสูงอายุแหงชาติ ฉบับท่ี ๒ มาอยางตอเนื่องทุกระยะ ๕ ปของแผน เริ่มจากการติดตามประเมินผล

การดําเนินงานครั้งแรก (ป พ.ศ.๒๕๔๕-๒๕๔๙) ในป พ.ศ.๒๕๕๑  และผลจากการติดตามประเมินผลการ

ดําเนินงานตามแผนฯ ดังกลาวถูกนําไปใชเปนขอมูลในการปรับแผนผูสูงอายุแหงชาติ ฉบับท่ี ๒ ในป พ.ศ.

๒๕๕๒   ปจจุบันกําลังอยูในระหวางการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนผูสูงอายุแหงชาติ ฉบับท่ี ๒ 

ระยะท่ี ๓ (ป พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙) โดยคณะท่ีปรึกษาจากวิทยาลัยประชากรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย   

 

  

แผนพัฒนาคุณภาพชวีิตผูสูงอายกุรุงเทพมหานคร ระยะที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)  ๑๑ 
 



๒.๒ นโยบายและแผนดานผูสูงอายุของกรุงเทพมหานคร  

๒.๒.๑ นโยบายผูบริหารกรุงเทพมหานคร๘ 

 กรุงเทพมหานครตระหนักและใหความสําคัญกับประเด็นเก่ียวกับประชากรสูงอายุเพ่ิมข้ึนเปนลําดับ   

ดังจะเห็นไดจากนโยบายของผูวาราชการกรุงเทพมหานครป พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๙ ท่ีมุงใหกรุงเทพมหานครเปน

มหานครแหงความปลอดภัยและมหานครแหงความสุข  โดยคํานึงถึงประชากรสูงอายุเปนการเฉพาะดวย  อาทิ 

การจัดต้ังศูนยบริการจัดการภัยพิบัติอยางเรงดวนเพ่ือความปลอดภัยจากภัยพิบัติของประชากรกลุมเสี่ยงใน

กรุงเทพมหานครซ่ึงรวมถึงผูสูงอายุ  การเพ่ิมคุณภาพชีวิตของประชากรสูงอายุดวยการกําหนดนโยบายการ

ดูแลผูสูงอายุครบวงจรและขยายการมีสวนรวมของชุมชนในการดูแลสุขภาพผูสูงอายุในหลากหลายรูปแบบ 

เชน การพัฒนาศักยภาพการใหบริการของศูนยสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ การเพ่ิมจํานวนการเยี่ยมบานและการ

บริการท่ีบาน  การเปดใหบริการของศูนยบริการเวชศาสตรฟนฟูผูสูงอายุ  การเพ่ิมบริการคลินิกกายภาพบําบัด

หรือกายภาพบําบัดชุมชน การพัฒนาชุมชนตนแบบการดูแลผูสูงอายุระยะยาว การพัฒนาศักยภาพผูดูแล

ผูสูงอายุ และการขยายการมีสวนรวมของชุมชนดวยการพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุข (อสส.) เปนตน  

 ปจจุบันกรุงเทพมหานครไดจัดทํานโยบายเพ่ือการบริหารราชการ การพัฒนา และการแกไขปญหา

ตางๆ ใหเปนไปอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ โดยประกาศ ๑ ภารกิจพิเศษ ๕ นโยบายทันใจ และ ๑๙ 

ภารกิจผลักดันทันที โดยนโยบายท่ีเก่ียวของกับผูสูงอายุปรากฏใน ๒ นโยบายยอยของ ๕ นโยบายทันใจ  คือ  

๑)  นโยบายท่ี ๒ สะดวก (Convenient) เดินทางสะดวก ใชชีวิตสะดวก ขอมูลสะดวก ซ่ึงกําหนดใหมี

ภารกิจ “ทางแยกหัวใจ ใสใจทุกคน” ผลักดันพัฒนาทางแยกสําคัญรวมกับภาคเอกชนในพ้ืนท่ีใหเปน “ทาง

แยกสะดวกปลอดภัย” ดวยสิ่งอํานวยความสะดวกในการสัญจรใชชีวิตของผูพิการ ผูสูงวัย และประชาชนท่ัวไป 

ตามหลักสากลตามการออกแบบเพ่ือทุกคน พรอมขยายการดําเนินงานสูพ้ืนท่ีอ่ืนๆ ในอนาคต 

๒)  นโยบายท่ี ๔ คุณภาพชีวิตดี (Care) การดูแลคุณภาพชีวิตประชาชน สิ่งแวดลอม และระบบนิเวศ 

ซ่ึงมีภารกิจท่ีเก่ียวของกับผูสูงอายุ คือ “Bangkok Special Care” ดูแลผูสูงอายุเปนพิเศษ ดวยการเพ่ิมความ

สะดวกรวดเร็วและความใสใจเปนพิเศษในการบริการทางการแพทยและสาธารณสุข สันทนาการ บริการท่ี

สํานักงานเขต การเพ่ิมพูนความรูและทักษะอาชีพ การเดินทางดวยรถตู และการเดินทางดวยรถตูสําหรับ

รถเข็น 

  

๘ การแถลงนโยบายของผูวาราชการกรุงเทพมหานคร พลตํารวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง กทม.กาวสูปที่ ๔๕ “ผลักดันทันใจ แกไขทันที”, สืบคนจาก 

http://www.bangkok.go.th/main/page.php?๒๖๗-Policy_๕_NoW#๕common 

๑๒ แผนพัฒนาคุณภาพชวีิตผูสูงอายกุรุงเทพมหานคร ระยะที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
 

                                                           



๒.๒.๒ แผนของกรุงเทพมหานครท่ีเก่ียวของกับผูสูงอายุ 

 แผนของกรุงเทพมหานครท่ีเก่ียวของกับผูสูงอายุมี ๕ แผน คือ แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 

๒๐ ป (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๗๕)  แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะท่ี ๑ (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๖๐)   แผนพัฒนา

กรุงเทพมหานคร ระยะท่ี ๒ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)   แผนบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๖๐ 

และแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุกรุงเทพมหานคร ระยะท่ี ๑ (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๐) 

 

๒.๒.๒.๑ แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ป (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๗๕)๙ 

กรุงเทพมหานครไดจัดทําแผนกรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ป (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๗๕) เปนแผน

แมบทกําหนดทิศทางการพัฒนา โดยกําหนดวิสัยทัศนใหกรุงเทพมหานครเปน “มหานครแหงเอเชีย” ภายในป 

พ.ศ.๒๕๗๕  แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปนี้ประกอบไปดวยยุทธศาสตรหลัก ๖ มิติ คือ  มหานคร

ปลอดภัย มหานครสีเขียวสะดวกสบาย มหานครสําหรับทุกคน มหานครกะทัดรัด มหานครแหงประชาธิปไตย 

และมหานครแหงเศรษฐกิจและการเรียนรู ยุทธศาสตรท่ีใหความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากร

สูงอายุในกรุงเทพมหานคร คือ ยุทธศาสตรท่ี ๓ วาดวยการเปน  “มหานครสําหรับทุกคน” 

 แผนฯ ดังกลาวไดกําหนดประเด็นยุทธศาสตรยอยท่ีเก่ียวของกับผูสูงอายุ เชน ประเด็น

ยุทธศาสตรยอย ๑.๖ ปลอดโรคคนเมืองอาหารปลอดภัย ภายใตยุทธศาสตรมหานครปลอดภัย มีการ

กําหนดการลดความชุกของโรคไมติดตอในผูสูงอายุ   ยุทธศาสตรยอยท่ี ๓.๑ จัดสิ่งอํานวยความสะดวกใหแก

ผูสูงอายุ ไดแก ๑) การมีระบบฐานขอมูลดานผูสูงอายุท่ีทันสมัยและครอบคลุมประชากรทุกกลุม  เพ่ือลดการ

เขาไมถึงสวัสดิการ  ๒) การมีระบบสาธารณูปโภคท่ีเอ้ือประโยชน และอํานวยความสะดวกใหกับผูสูงอายุ เชน 

การปรับปรุงสาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐานเพ่ือผูสูงอายุ เชน หองน้ําสาธารณะ ทางข้ึนอาคาร ทางเทา ทางลาด 

ลิฟท สะพานลอย  และการเพ่ิมข้ึนของปริมาณสิ่งอํานวยความสะดวก เชน รถเข็น ราวจับกันลื่น สําหรับ

ผูสูงอายุ   และ ๓) การจัดสวัสดิการสังคมใหกับผูสูงอายุท่ีตองการความชวยเหลืออยางท่ัวถึงเพ่ือลดความ

เหลื่อมล้ําในสังคม ไดแก  ผูสูงอายุท่ีตองการความชวยเหลือไดรับเบี้ยยังชีพในอัตราเทากับเสนความยากจน

อยางครอบคลุมและครบถวน   ผูสูงอายุท่ีตองการความชวยเหลือไดรับการอบรมพัฒนาทักษะดานภาษา 

เทคโนโลยี และอาชีพโดยไดรับการลดหยอนคาใชจาย/คาเลาเรียน   ผูสูงอายุไดรับการลดหยอนคาโดยสาร  

ผูสูงอายุท่ีตองการความชวยเหลือมีท่ีอยูอาศัยท่ีชวยใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน  มีโรงพยาบาลสําหรับผูสูงอายุ

เพ่ิมข้ึนใหครอบคลุมกับจํานวนผูสูงอายุ   ผูสูงอายุไดรับสวัสดิการดานกองทุนออมและกองทุนชุมชนเพ่ือ

ประกอบอาชีพ 

๙ แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ป (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๗๕), สํานักยุทธศาสตรและประเมินผล กรุงเทพมหานคร 

แผนพัฒนาคุณภาพชวีิตผูสูงอายกุรุงเทพมหานคร ระยะที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)  ๑๓ 
 

                                                           



๒.๒.๒.๒ แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ป ระยะท่ี ๑ (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๖๐)๑๐ 

แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ป ระยะท่ี ๑ (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๖๐) หรือเรียกสั้นๆ วา

แผน ๕ ป เกิดจากการนําวิสัยทัศนกรุงเทพฯ พ.ศ.๒๕๗๕ ท้ัง ๖ มิติ ไดแก มหานครปลอดภัย มหานครสีเขียว

สะดวกสบาย  มหานครสําหรับทุกคน มหานครกะทัดรัด มหานครแหงประชาธิปไตย และมหานครแหง

เศรษฐกิจและการเรียนรู มาพัฒนาเปนวัตถุประสงคเชิงปฏิบัติการ และกําหนดดัชนีตัวชี้วัดผลสําเร็จใหมีความ

ชัดเจน เปนรูปธรรม โดยหนวยงานท่ีรับผิดชอบในประเด็นท่ีเก่ียวของกับผูสูงอายุท่ีปรากฏในแผนพัฒนา

กรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ป ระยะท่ี ๑ (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๖๐) มีรายละเอียดดังนี้ 

หนวยงาน ยุทธศาสตรและกลยุทธ เปาประสงคและดัชนี 

สํานัก

การแพทย 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๑ มหานครปลอดภัย 

ประเด็นยุทธศาสตรยอย ๑.๖ ปลอดโรคคนเมือง 

อาหารปลอดภัย 

กลยุทธ 

๑.๖.๓.๑ สงเสริมใหคนกรุงเทพฯ มีพฤติกรรม

สุขภาพท่ีดี เพ่ือลดพฤติกรรมหรือสภาวะเสี่ยงตอ

การเกิดโรคไมติดตอ 

๑.๖.๓.๒ สงเสริมใหประชาชนไดรับการคัดกรอง

ความเสี่ยงตอโรคไมติดตอท่ีสําคัญในเขตเมือง 

เปาประสงค: อัตราการปวยตายดวยโรค 

ไมติดตอท่ีสําคัญในเขตเมืองลดลง 

ดัชนี: ความชุกของโรคในผูสูงอายุ  

รอยละ ๕ 

สํานักอนามัย ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๑ มหานครปลอดภัย 

ประเด็นยุทธศาสตรยอย ๑.๖ ปลอดโรคคนเมือง 

อาหารปลอดภัย 

กลยุทธ  

๑.๖.๑.๒ พัฒนาเครือขายระบบบริการดาน

การแพทยและสาธารณสุขในพ้ืนท่ีกรุงเทพฯ 

 
๑.๖.๓.๑ สงเสริมใหคนกรุงเทพฯ มีพฤติกรรม

สุขภาพท่ีดี เพ่ือลดพฤติกรรมหรือสภาวะเสี่ยงตอ

การเกิดโรคไมติดตอ 

๑.๖.๓.๒ สงเสริมใหประชาชนไดรับการคัดกรอง

ความเสี่ยงตอโรคไมติดตอท่ีสําคัญในเขตเมือง 

เปาประสงค:  เพ่ิมการเขาถึงบริการในการดูแล

รักษาสุขภาพชาวกรุงเทพมหานคร 

ดัชนี: รอยละความครอบคลุมของเขตท่ี

จัดบริการการแพทยทางเลือกสําหรับคนเมือง 

(เชน การนวดแพทยแผนไทยสมุนไพร 

การแพทยแนวพุทธ ฯลฯ) ในหนวยบริการ 

ทางการแพทย  รอยละ ๕ 

เปาประสงค: อัตราปวยตายดวยโรคไมติดตอ 

ท่ีสําคัญในเขตเมืองลดลง 

ดัชนี: ความชุกของโรคในผูสูงอายุ รอยละ ๕ 
 

 

 

๑๐ แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ป ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐), สํานักยุทธศาสตรและประเมินผล กรุงเทพมหานคร 

๑๔ แผนพัฒนาคุณภาพชวีิตผูสูงอายกุรุงเทพมหานคร ระยะที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
 

                                                           



หนวยงาน ยุทธศาสตรและกลยุทธ เปาประสงคและดัชนี 

๑.๖.๗.๑ สงเสริมพฤติกรรมการออกกําลังกาย

ของชาวกรุงเทพมหานคร 

 

 

 

 

เปาประสงค: กรุงเทพมหานครปลอดโรคคน

เมือง อาทิ โรคอวน ไขมันในเลือดสูง โรคหวัใจ 

และปญหาสุขภาพจิต (โรคเครียด/ซึมเศรา)  

โดยสามารถแกไขไดดวยการออกกําลังกาย  

เลนกีฬา และประกอบกิจกรรมนันทนาการ 

ดัชนี: ดัชนีมวลกาย (BMI) ตามเกณฑมาตรฐาน

สําหรับคนอายุมากกวา ๖๐ ป และคนพิการ 

รอยละ ๓๐ 

สํานักการ

โยธา 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๓ มหานครสําหรับทุกคน 

ประเด็นยุทธศาสตรยอย ๓.๑ สิ่งอํานวยความ

สะดวกและสวัสดิการใหกับผูสูงอายุ ผูพิการ 

และผูดอยโอกาส 

กลยุทธ  

๓.๑.๑.๑ จัดสาธารณูปโภคและสิ่งอํานวยความ

สะดวกในอาคารสถานท่ีของสํานักงาน

กรุงเทพมหานคร ภาครัฐ และเอกชน สําหรับ

ผูสูงอายุและคนพิการอยางท่ัวถึง  

๓.๑.๑.๒ จัดสาธารณูปโภคและสิ่งอํานวยความ

สะดวก สําหรับผูสูงอายุและคนพิการอยาง

ครบถวน 

เปาประสงค: มีสาธารณูปโภคและสิ่งอํานวย

ความสะดวกสําหรับผูสูงอายุและคนพิการอยาง

ท่ัวถึง 

ดัชนี: -สัดสวนของผูสูงอายุ คนพิการ และ

ผูดอยโอกาสท่ีสามารถเขาถึงสาธารณูปโภคและ

สิ่งอํานวยความสะดวกพ้ืนฐาน มีคุณภาพชีวิตท่ี

ดี มีศักดิ์ศรีเทาเทียมกับบุคคลท่ัวไป รอยละ ๘๐ 

-อาคารสถานท่ีของหนวยงานกรุงเทพมหานคร 

หนวยงานภาครัฐ และเอกชนจัดสาธารณูปโภค

สําหรับผูสูงอายุและคนพิการอยางท่ัวถึง  

รอยละ ๑๐๐ 

-สัดสวนของสาธารณูปโภคสําหรับผูสูงอายุและ

คนพิการท่ีไดรับการปรับปรุงใหมีคุณภาพดีข้ึน 

รอยละ ๗๐ 

สํานัก

วัฒนธรรม 

กีฬา และการ

ทองเท่ียว 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๑ มหานครปลอดภัย 

ประเด็นยุทธศาสตรยอย ๑.๖ ปลอดโรคคนเมือง 

อาหารปลอดภัย 

 

เปาประสงค: กรุงเทพมหานครปลอดโรคคน

เมือง อาทิ โรคอวน ไขมันในเลือดสูง โรคหวัใจ 

และปญหาสุขภาพจิต (โรคเครียด/ซึมเศรา)  

โดยสามารถแกไขไดดวยการออกกําลังกาย  

เลนกีฬา และประกอบกิจกรรมนันทนาการ 

ดัชนี: ดัชนีมวลกาย (BMI) ตามเกณฑมาตรฐาน

สําหรับคนอายุมากกวา ๖๐ ป และคนพิการ 

รอยละ ๓๐ 

แผนพัฒนาคุณภาพชวีิตผูสูงอายกุรุงเทพมหานคร ระยะที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)  ๑๕ 
 



หนวยงาน ยุทธศาสตรและกลยุทธ เปาประสงคและดัชนี 

สํานักพัฒนา

สังคม 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๓ มหานครสําหรับทุกคน 

ประเด็นยุทธศาสตรยอย ๓.๑ สิ่งอํานวยความ

สะดวกและสวัสดิการใหกับผูสูงอายุ ผูพิการและ

ผูดอยโอกาส 

 

 

 

กลยุทธ  

๓.๑.๑.๑ จัดสาธารณูปโภคและสิ่งอํานวยความ

สะดวกในอาคารสถานท่ีของสํานักงาน

กรุงเทพมหานคร ภาครัฐ และเอกชน สําหรับ

ผูสูงอายุและคนพิการอยางท่ัวถึง  

๓.๑.๑.๒ จัดสาธารณูปโภคและสิ่งอํานวยความ

สะดวก สําหรับผูสูงอายุและคนพิการอยางครบถวน 
 

๓.๑.๒.๑ จัดสรรเบี้ยยังชีพ สําหรับผูสูงอายุ 

คนพิการ และผูดอยโอกาส 

๓.๑.๒.๒ พัฒนาระบบการรักษาพยาบาลท่ี

เหมาะสมสําหรับผูสูงอายุ คนพิการ และ

ผูดอยโอกาส 

เปาประสงค: มีสาธารณูปโภคและสิ่งอํานวย

ความสะดวกสําหรับผูสูงอายุและคนพิการอยาง

ท่ัวถึง 

ดัชนี: -สัดสวนของผูสูงอายุ คนพิการ และ

ผูดอยโอกาสท่ีสามารถเขาถึงสาธารณูปโภคและ

สิ่งอํานวยความสะดวกพ้ืนฐาน มีคุณภาพชีวิตท่ีดี 

มีศักดิ์ศรีเทาเทียมกับบุคคลท่ัวไป รอยละ ๘๐ 

-อาคารสถานท่ีของหนวยงานกรุงเทพมหานคร 

หนวยงานภาครัฐ และเอกชนจัดสาธารณูปโภค

สําหรับผูสูงอายุและคนพิการอยางท่ัวถึง  

รอยละ ๑๐๐ 

-สัดสวนของสาธารณูปโภคสําหรับผูสูงอายุและ

คนพิการท่ีไดรับการปรับปรุงใหมีคุณภาพดีข้ึน 

รอยละ ๗๐ 

เปาประสงค: จัดสวัสดิการสําหรับผูสูงอายุ  

คนพิการและผูดอยโอกาสอยางท่ัวถึง  

ดัชนี: สัดสวนของผูสูงอายุ คนพิการ และ

ผูดอยโอกาสท่ีเขาถึงสวัสดิการข้ันพ้ืนฐาน  

รอยละ ๑๐๐ 

-สัดสวนของผูสูงอายุและคนพิการท่ีไดรับการ

จัดสรรเบี้ยยังชีพ รอยละ ๑๐๐  

-สัดสวนของผูสูงอายุและคนพิการ ท่ีไดรับการ

ดูแลพยาบาลท่ีบานและชุมชน รอยละ ๑๐๐ 

สํานัก

การจราจร

และขนสง 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๓ มหานครสําหรับทุกคน 

ประเด็นยุทธศาสตรยอย ๓.๑ สิ่งอํานวยความ

สะดวกและสวัสดิการใหกับผูสูงอายุ ผูพิการ และ

ผูดอยโอกาส 

 

เปาประสงค: มีสาธารณูปโภคและสิ่งอํานวย

ความสะดวกสําหรับผูสูงอายุและคนพิการอยาง

ท่ัวถึง 

ดัชนี: -สัดสวนของผูสูงอายุ คนพิการ และ

ผูดอยโอกาสท่ีสามารถเขาถึงสาธารณูปโภค 

และสิ่งอํานวยความสะดวกพ้ืนฐาน มีคุณภาพ

ชีวิตท่ีดี มีศักดิ์ศรีเทาเทียมกับบุคคลท่ัวไป  

รอยละ ๘๐ 

๑๖ แผนพัฒนาคุณภาพชวีิตผูสูงอายกุรุงเทพมหานคร ระยะที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
 



หนวยงาน ยุทธศาสตรและกลยุทธ เปาประสงคและดัชนี 

-สัดสวนของสาธารณูปโภคสําหรับผูสูงอายุและ

คนพิการท่ีไดรับการปรับปรุงใหมีคุณภาพดีข้ึน 

รอยละ ๗๐ 

 

๒.๒.๒.๓ แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ป ระยะท่ี ๒ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)๑๑ 

เปนแผนท่ีสอดรับกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ๒๐ ป  โดยเปนแผน ๕ ป ชวงท่ี ๒ ของแผน

ดังกลาว  แผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะท่ี ๒ นี้มีลักษณะบูรณาการมากข้ึน ไมไดแยกยุทธศาสตร 

เปาหมาย เปาประสงค และตัวชี้วัดเปนรายสํานัก แตจะเนนความรวมมือระหวางสํานักท่ีเก่ียวของกับแตละ

ยุทธศาสตรเพ่ือใหบรรลุเปาหมายรวมกัน  สําหรับแผนนี้มีการกําหนดประเด็นเรื่องผูสูงอายุไวคอนขางชัดเจน

เม่ือเทียบกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะท่ี ๑  โดยมีการกําหนดไวในยุทธศาสตรท่ี ๓ มหานครสําหรับ

ทุกคน  และยุทธศาสตรท่ี ๖ มหานครแหงเศรษฐกิจและการเรียนรู 

ภายใตยุทธศาสตรท่ี ๓ มหานครสําหรับทุกคนนั้น มีการกําหนดเปาหมายท่ีเก่ียวของกับ

ผูสูงอายุไวดวยกัน ๓ มิติ ไดแก มิติท่ี ๓.๑ ผูสูงอายุ ผูพิการ และผูดอยโอกาส ไดรับการดูแลอยางครบวงจร 

โดยผูสูงอายุสามารถใชชีวิตไดสะดวกปลอดภัย สามารถดํารงชีวิตไดอยางมีศักด์ิศรี และไดรับการดูแลสุขภาพ

อยางครบวงจร  มิติท่ี ๓.๒ เมืองแหงโอกาสทางเศรษฐกิจ รวมถึงการเพ่ิมโอกาสการทํางานดวยการเพ่ิมทักษะ

อาชีพใหแกผูสูงอายุ  และมิติท่ี ๓.๓ การศึกษาสําหรับทุกคน โดยเนนการใหโอกาสศึกษาตอเนื่องตลอดชีวิต    

ยุทธศาสตรท่ี ๖ มหานครแหงเศรษฐกิจและการเรียนรู มิติท่ี ๖.๒ เมืองแหงนักทองเท่ียวระดับ

โลก มีการเนนถึงกลุมนักทองเท่ียวชาวตางชาติท่ีเปนผูสูงอายุ โดยจัดหาสิ่งอํานวยความสะดวกใหนักทองเท่ียว

กลุมผูสูงอายุ ตลอดจนเพ่ิมกลุมเปาหมายทางการตลาดผูสูงอายุชาวตางชาติ  

สําหรับรายละเอียดของยุทธศาสตรท่ี ๓ และยุทธศาสตรท่ี ๖ ในสวนท่ีเก่ียวของกับผูสูงอายุพอ

สรุปไดดังตารางตอไปนี้ 

  

๑๑ แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ป ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔), สํานักยุทธศาสตรและประเมินผล กรุงเทพมหานคร 

แผนพัฒนาคุณภาพชวีิตผูสูงอายกุรุงเทพมหานคร ระยะที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)  ๑๗ 
 

                                                           



ยุทธศาสตรท่ี ๓ มหานครสําหรับทุกคน 

เปาหมาย มาตรการ ดัชน ี
หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 

มิติท่ี ๓.๑ ผูสูงอายุ ผูพิการ และผูดอยโอกาส ไดรับการดูแลอยางครบวงจร 

เปาหมาย ๓.๑.๑ 

ผูสูงอายุและผูพิการ

สามารถใชชีวิตได

สะดวก 

-ผลักดันใหอาคารราชการ/อาคาร

สาธารณะ/อาคารเอกชนสาธารณะ

ขนาดใหญจัดใหมีสิ่งอํานวยความสะดวก

สําหรับผูสูงอายุและผูพิการ    

-กอสรางปรับปรุงสาธารณูปโภคเพ่ือ

อํานวยความสะดวกใหแกผูสูงอายแุละ 

ผูพิการ  

-ผลักดันใหจดุจอดรถโดยสารประจําทาง 

และสถานีระบบขนสงมวลชนจดัหาสิง่

อํานวยความสะดวกสําหรับผูสูงอายุและ

ผูพิการ   

-ผลักดันใหมีการจดัหาบริการสาธารณะ

สําหรับผูสูงอายุและผูพิการ  

-ออกแบบโครงการกอสรางอาคาร

สาธารณะ/ถนน และออกแบบปรบัปรุง

อาคารสาธารณะ/ถนนใหมีสิ่งอํานวย

ความสะดวกสําหรับผูสูงอายุและผูพิการ 

 

 

-รอยละของสถานีระบบขนสง

มวลชนกรุงเทพมหานครท่ีมีลิฟต

สําหรับผูสูงอายุและผูพิการ 

-รอยละของสญัญาณไฟจราจร 

ทางแยกท่ีมีการติดตั้งดวงโคม

พรอมอุปกรณเสยีงประกอบทาง

ขามสําหรับผูพิการ 

-แท็กซี่สําหรับผูสูงอายุและ 

ผูพิการ 

- หนวยงานภายใน 

กทม. 

- สํานักการจราจรและ

ขนสง กรุงเทพมหานคร  

- สํานักการโยธา 

- สํานักการแพทย 

- ความรวมมือกับสวน

ราชการอ่ืน  ไดแก 

กรมโยธาธิการ 

 

เปาหมาย ๓.๑.๒ 

ผูสูงอายุ  ผูพิการ และ

ผูดอยโอกาสสามารถ

ดํารงชีวิตไดอยางมี

ศักดิ์ศร ี

-สนับสนุนผูสูงอายุใหมีการสะสม 

ภูมิปญญาเพ่ิมข้ึน 

-จัดกิจกรรมฝกอบรมวิชาชีพใหกับ

ผูสูงอายุหรือผูเกษียณอายรุาชการ 

-สงเสรมิใหศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียน

ผานเกณฑมาตรฐานของ

กรุงเทพมหานคร 

-จัดสรรเบ้ียยังชีพสําหรับผูสูงอายท่ีุ

ตองการความชวยเหลือ 

-จัดทําเว็บไซตเพ่ือเพ่ิมชองทางการ

สื่อสารใหแกผูสูงอายุ 

 

 

-จัดสรรเบ้ียยังชีพสําหรับผูสูงอายท่ีุ

ตองการความชวยเหลือ 

-จัดสรรเบ้ียยังชีพสําหรับคนพิการ

ท่ีตองการความชวยเหลือ 

-การจัดสวัสดิการดานท่ีอยูอาศยั

ใหแกผูสูงอายุและผูดอยโอกาสท่ี 

ตองการความชวยเหลือ 

-ผูสูงอายุ คนพิการ และ

ผูดอยโอกาสไดรับสิทธิการ

รักษาพยาบาลในสถานพยาบาล

ใกลบาน 

-สนับสนุนผูสูงอายุใหมีการสะสม

ภูมิปญญาเพ่ิมข้ึน 

- หนวยงานภายใน 

กทม. 

- สํานักพัฒนาสังคม 

- สํานักอนามัย  

- สํานักงานเขต 

 

 

 

 

 

 

๑๘ แผนพัฒนาคุณภาพชวีิตผูสูงอายกุรุงเทพมหานคร ระยะที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
 



เปาหมาย มาตรการ ดัชน ี
หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 

-การจัดสวัสดิการดานท่ีอยูอาศยัใหแก

ผูสูงอายุและผูดอยโอกาสท่ีตองการ

ความชวยเหลือ 

-ผูสูงอายุ คนพิการ และผูดอยโอกาส

ไดรับสิทธิการรักษาพยาบาลใน

สถานพยาบาลใกลบาน 

-ผูปวยทุพพลภาพและผูสูงอายุตดิเตียง

ไดรับการดูแลพยาบาลท่ีบาน 

 

-จัดกิจกรรมฝกอบรมวิชาชีพใหกับ

ผูสูงอายุหรือผูเกษียณอายรุาชการ 

-สงเสรมิใหศนูยพัฒนาเดก็กอน 

วัยเรียนผานเกณฑมาตรฐานของ 

กรุงเทพมหานคร 

-จัดทําเว็บไซตเพ่ือเพ่ิมชองทาง 

การสือ่สารใหแกผูสูงอาย ุ

-ผูปวยทุพพลภาพและผูสูงอายุตดิ

เตียงไดรับการดูแลพยาบาลท่ีบาน 

เปาหมาย ๓.๑.๓ ไดรับ

การดูแลสุขภาพอยาง

ครบวงจรเพ่ือคณุภาพ

ชีวิตท่ีด ี

๓.๑.๓.๑ พัฒนาคลินิก

ผูสูงอายุคณุภาพ 

-พัฒนาศักยภาพบุคลากรท่ีปฏิบัตงิานใน

คลินิกผูสูงอายุคุณภาพ 

-ผลิตงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับผูสูงอายุ 

-ตรวจประเมินตามหลักเกณฑอยาง

ตอเน่ือง 

-คลินิกผูสูงอายุท่ีผานเกณฑ

มาตรฐาน “คลินิกผูสูงอายุ

คุณภาพ” 

-ความพึงพอใจของผูสงูอายุท่ีมารบั

บริการในคลินิกผูสูงอายุคณุภาพ 

หนวยงานในสังกัด 

กทม. 

สํานักการแพทย 

๓.๑.๓.๒ พัฒนาระบบ

บริการชองทางดวน

ใหกับผูสูงอายุ (Fast 

Track) 

 

เพ่ิมชองทางดวน (Fast Track) ท่ี

โรงพยาบาลจดัใหบริการแกผูสูงอายุ 

จํานวนชองทางดวน (Fast Track) 

ท่ีโรงพยาบาลจัดใหบริการแก

ผูสูงอายุ 

มิติท่ี ๓.๒ เมืองแหงโอกาสทางเศรษฐกิจ 

เปาหมาย ๓.๒.๒  

คนกรุงเทพฯ มีโอกาส

ไดรับการฝกอาชีพตาม

ความถนัด (เพ่ิมทักษะ

อาชีพใหแกกลุม

ผูสูงอาย)ุ   

-พัฒนาหลักสูตรวิชาชีพใหสอดคลองกับ

ความตองการของกลุมเปาหมายใน 

แตละพ้ืนท่ี และสอดคลองกับแนวโนม

ธุรกิจ ความตองการของตลาดแรงงาน 

-ยกระดบัมาตรฐานวิชาชีพตามมาตรฐาน

ฝมือแรงงาน 

-พัฒนาบุคลากรดานการฝกสอนวิชาชีพ

และพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ

ในกระบวนการเรียนการสอน 

-ยกระดบัโรงเรียนฝกอาชีพ

กรุงเทพมหานครใหเปนโรงเรยีนอาชีวะ 

ผูผานการอบรมวิชาชีพสามารถนํา

ความรูไปใชในการประกอบอาชีพ

หรือสรางรายไดเสริม 

สํานักพัฒนาสังคม 

สํานักงานเขต 

ความรวมมือกับสวน

ราชการอ่ืนๆ 

กระทรวงแรงงาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 

 

 

 

แผนพัฒนาคุณภาพชวีิตผูสูงอายกุรุงเทพมหานคร ระยะที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)  ๑๙ 
 



ยุทธศาสตรท่ี ๖ มหานครแหงเศรษฐกิจและการเรียนรู 

เปาหมาย มาตรการ ดัชน ี หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

มิติท่ี ๖.๒ เมืองแหงนักทองเท่ียวระดับโลก 

เปาหมาย ๖.๒.๑

กรุงเทพมหานครเปนเมือง

ท่ีนาทองเท่ียวระดับโลก 

๖.๒.๑.๒ จัดหาสิ่งอํานวย

ความสะดวกให

นักทองเท่ียวกลุมคนพิการ

และผูสูงอายุ เพ่ิม

กลุมเปาหมายทาง

การตลาดคนพิการและ

ผูสูงอายุชาวตางชาต ิ

-จัดบริการรองรับการทองเท่ียว

สําหรับนักทองเท่ียวทุกกลุม 

-แผนบูรณาการเพ่ือใหม ี

คความพรอมท่ีจะเปนมหานครแหง

การทองเท่ียวสาํหรับคนทุก

กลุม (Universal Tourism 

City) 

-จัดทําสื่อประชาสัมพันธท่ี

พรอมท่ีจะรองรับนักทองเท่ียว

กลุมคนพิการและผูสูงอาย ุใน

รูปแบบของสื่อแผนพับ สื่อ

อักษรเบรลล และสื่อออดิโอ

ซาวน (เสียง) ฯลฯ 

-จํานวนแหลงทองเท่ียวท่ี

ไดรับการอนุรักษ ฟนฟู และ

พัฒนา 

-ระดบัความพึงพอใจของ

นักทองเท่ียวตอการใหบริการ

ดานการทองเท่ียว 

-ระดบัเมืองทองเท่ียว 

-ระดบัความพึงพอใจของ

นักทองเท่ียวตอความ

ปลอดภยั 

-ระดบัการรับรูเก่ียวกับ

ผลิตภณัฑชุมชนของ

นักทองเท่ียว 

หนวยงานภายใน กทม. 

สํานักวัฒนธรรม กีฬา และ

การทองเท่ียว 

 

นอกจากยุทธศาสตรท่ีเก่ียวของกับผูสูงอายุแลว ยังมียุทธศาสตรท่ีเนนการเตรียมการของคนใน

วัยเด็กและวัยแรงงานใหมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีดี เพ่ือใหเติบโตเปนผูใหญท่ีมีสุขภาพแข็งแรงและมีคุณภาพชีวิต

ท่ีดีไปจนวัยสูงอายุ  เชน ยุทธศาสตรท่ี ๑ มหานครปลอดภัย มิติท่ี ๑.๖ ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย 

เปาหมาย ๑.๖.๑ คนกรุงเทพฯ มีสุขภาวะทางกายและจิต มีพฤติกรรมสุขภาพท่ีดี ไมเจ็บปวยจากโรคเรื้อรัง

หรือโรคจากการประกอบอาชีพ  เปาหมาย ๑.๖.๓ คนกรุงเทพฯ ทุกคนมีโอกาสไดรับบริการทางการแพทย

และสาธารณสุขท่ีเทาเทียมมีคุณภาพและมาตรฐาน  เปาหมาย ๑.๖.๔ ประชาชนไดรับบริการชวยเหลือฉุกเฉิน

เม่ือเกิดอุบัติเหตุและเจ็บปวยข้ันวิกฤต  โดยเปาหมายเหลานี้มีสํานักอนามัยและสํานักการแพทยเปนหนวยงาน

หลักท่ีรับผิดชอบ  นอกจากนี้ยังมีเปาหมาย ๑.๖.๖ คนกรุงเทพฯ มีวิถีแบบ Active Living Lifestyle เชน การ

พัฒนาบริการและกิจกรรมใหมีความหลากหลายตรงกับความตองการของประชากรแตละรุนอายุ ในดานกีฬา 

กิจกรรมนันทนาการ อุปกรณออกกําลังกาย ซ่ึงในสวนนี้สํานักวัฒนธรรม กีฬา และการทองเท่ียวเปน

ผูรับผิดชอบหลัก 

 

 

๒๐ แผนพัฒนาคุณภาพชวีิตผูสูงอายกุรุงเทพมหานคร ระยะที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
 



๒.๒.๒.๔ แผนบริหารราชการกรงุเทพมหานคร (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๖๐)๑๒ 

เพ่ือใหมีการแปลงแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ๒๐ ปไปสูการปฏิบัติ จึงกําหนดแผนบริหาร

ราชการกรุงเทพมหานครระยะ ๔ ปแรก (พ.ศ.๒๕๕๖–๒๕๖๐) ตามนโยบาย “มหานครแหงความสุข” เนนให

ชาวกรุงเทพมหานครทุกวัย ทุกกลุม มีความสุขสะดวกสบาย โดยสวนท่ีมีความเก่ียวของกับการสงเสริมและ

พัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ ไดแก มาตรการสงเสริมการสัญจรทางเทาสําหรับประชาชนทุกคน รวมถึงผูพิการ

และผูสูงอายุ โดยมีโครงการสํารวจและปรับปรุงทางเทา ทางลาดสําหรับผูสูงอายุท่ีใชรถเข็น นอกจากนี้ยัง

ปรับปรุงสิ่งอํานวยความสะดวกในบริการสาธารณะ เชน ติดตั้งลิฟตบนสถานีรถไฟฟาบีทีเอส การจัดตั้งและ

พัฒนาระบบดูแลผูสูงอายุแบบครบวงจรในทุกเขต โครงการพัฒนาศูนยผูสูงอายุตนแบบสูมาตรฐานสากล 

นอกจากนี้ยังมีมาตรการและโครงการท่ีเก่ียวของกับการเตรียมความพรอมและพัฒนาประชากรในวัยเด็กและ

วัยแรงงานซ่ึงจะเปนผูสูงอายุในอนาคตใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดี เพ่ือจะไดสามารถพ่ึงตนเองไดนานท่ีสุดในยาม

สูงอายุดวยการสงเสริมสุขภาพและความรูดานอนามัยการเจริญพันธุ เชน โครงการตรวจคัดกรองโรคมะเร็ง 

โครงการจัดทําระบบขอมูลสรางเสริมสุขภาพ โครงการกอสรางโรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานครใหกระจาย

ครบท้ังสี่มุมเมือง โครงการสงเสริมสุขภาพดวยการกีฬา เชน พัฒนาลานกีฬา ลานแอโรบิค โครงการดูแล

สุขภาพดานอนามัยเจริญพันธุ เชน การปองกันการตั้งครรภของเด็กนักเรียน โครงการจัดตั้งศูนยบริการ 

สายดวนเพ่ือใหคําปรึกษาเรื่องเพศ โครงการลดความรุนแรงในครอบครัวโดยโรงเรียนและชุมชน เปนตน  

๒.๒.๒.๕ แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุกรุงเทพมหานคร ระยะท่ี ๑ (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๐)๑๓ 

ดวยการเล็งเห็นความสําคัญของคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ กรุงเทพมหานครจึงจัดทําแผนพัฒนา

คุณภาพชีวิตผูสูงอายุกรุงเทพมหานคร ระยะท่ี ๑ (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๐) ข้ึน เพ่ือใหเปนแผนยุทธศาสตรท่ีจะใช

เปนกรอบในการบูรณาการงานดานผูสูงอายุอยางเปนรูปธรรมชัดเจน และนําไปสูสัมฤทธิผลในการพัฒนา

คุณภาพชีวิตของผูสูงอายุในกรุงเทพมหานคร วิสัยทัศนของแผน คือ “ผูสูงอายุมีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีคุณคา และ

มีความสุข” และไดกําหนดพันธกิจหลักไว ๔ ประการ คือ ๑) พัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ ท้ังในมิติดาน

สุขภาพ เศรษฐกิจ และสังคม เพ่ือใหผูสูงอายุสามารถพ่ึงตนเองไดนานท่ีสุด อีกท้ังอยูกับครอบครัวและชุมชน

ไดนานท่ีสุด  ๒ ) สง เสริมการเตรียมความพรอมของประชากรท่ีอยู ในวัยเด็กและวัยแรงงานของ

กรุงเทพมหานครใหเปนผูสูงอายุท่ีมีคุณภาพชีวิตท่ีดีในอนาคต  ๓) ลดความเหลื่อมล้ําในการเขาถึงระบบ

บริการและสวัสดิการตางๆ โดยการพัฒนาระบบสงเสริมศักยภาพและคุมครองผูสูงอายุท่ีมีบูรณาการและมี

๑๒ แผนบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๖๐, สํานักยุทธศาสตรและประเมินผล กรุงเทพมหานคร 
๑๓ แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุกรุงเทพมหานคร ระยะที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๐), กรุงเทพมหานคร 

แผนพัฒนาคุณภาพชวีิตผูสูงอายกุรุงเทพมหานคร ระยะที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)  ๒๑ 
 

                                                           



ประสิทธิภาพ  ๔) สงเสริมศักยภาพของชุมชน ชมรมผูสูงอายุ กลุม และองคกรตางๆ ในการมีสวนรวม เพ่ือ

การดําเนินงานดานผูสูงอายุ 

ยุทธศาสตรของแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุกรุงเทพมหานคร ระยะท่ี ๑ มีความสอดคลอง

กับแผนผูสูงอายุแหงชาติ ฉบับท่ี ๒ คือ มีการกําหนดยุทธศาสตรออกเปน ๕ ยุทธศาสตรหลัก  ท้ังนี้แผนพัฒนา

คุณภาพชีวิตผูสูงอายุกรุงเทพมหานครฉบับแรกนี้ใหความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุในลําดับตน 

จึงใหความสําคัญกับยุทธศาสตรแตละยุทธศาสตรในลําดับท่ีแตกตางไปจากแผนผูสูงอายุแหงชาติโดยแผน

ผูสูงอายุแหงชาติจะเนนการจัดการเชิงรุกกับผูท่ีจะเปนผูสูงอายุในอนาคตหรือคนในวัยหนุมสาวและวัยทํางาน

ปจจุบันดวยการเตรียมการเพ่ือยามสูงอายุ  สําหรับยุทธศาสตรในแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ

กรุงเทพมหานคร ระยะท่ี ๑ นั้น ไดแก  

ยุทธศาสตรท่ี ๑ ยุทธศาสตรดานการสงเสริมและพัฒนาผูสูงอายุ เพ่ือใหผูสูงอายุสามารถ

พ่ึงตนเองไปไดนานท่ีสุด รวมท้ังมีสวนรวมในการทําประโยชนใหแกครอบครัว ชุมชน และสังคม มีมาตรการ

หลัก ๖ มาตรการ คือ  ๑) การสงเสริมการทํางานและการหารายไดของผูสูงอายุ  ๒) การพัฒนาระบบบริการ

สุขภาพและสังคมอยางบูรณาการสําหรับผูสูงอายุในรูปแบบท่ีหลากหลายและเหมาะสมแกผูสูงอายุและ

ครอบครัว  ๓) การสงเสริมการรวมกลุมและสรางความเขมแข็ง  ๔) การสนับสนุนผูสูงอายุท่ีมีศักยภาพใหมี

คุณคาแกสังคม  ๕) การสงเสริมสนับสนุนสื่อทุกประเภทใหผูสูงอายุ และ ๖) การสงเสริมและสนับสนุนให

ผูสูงอายุมีท่ีอยูอาศัยและสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสม  

ยุทธศาสตรท่ี ๒ ยุทธศาสตรดานระบบคุมครองทางสังคมสําหรับผูสูงอายุ เพ่ือสรางระบบ

การคุมครองในทุกมิติ ใหแกผูสู งอายุ  มีมาตรการหลัก ๔  มาตรการ คือ  ๑ ) คุมครองดานรายได   

๒) หลักประกันดานสุขภาพ  ๓) ครอบครัว ผูดูแล และการคุมครอง  ๔) ระบบบริการและเครือขายการ

เก้ือหนุน 

ยุทธศาสตรท่ี ๓ ยุทธศาสตรดานการเตรียมความพรอมของประชากรในกรุงเทพมหานคร

ทุกชวงวัยเพ่ือวัยสูงอายุท่ีมีคุณภาพ มุงเนนการเตรียมความพรอมของประชากรวัยเด็กและวัยทํางานใหมี

คุณภาพชีวิตท่ีดีในยามสูงอายุ มีมาตรการหลัก ๕ มาตรการ คือ ๑) การสงเสริมและสรางวินัยการออม   

๒) การใหการศึกษาและเรียนรูตลอดชีวิต  ๓) การปลูกจิตสํานึกถึงคุณคาของผูสูงอายุ  ๔) การสงเสริม

สัมพันธภาพระหวางผูสูงอายุกับคนทุกวัยโดยใหเปนสวนหนึ่งของกิจกรรมดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 

การกีฬา และการทองเท่ียว และ  ๕) การสงเสริมความรูดานการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิต การปองกัน

โรค  และการเขาถึงบริการสาธารณสุข 

๒๒ แผนพัฒนาคุณภาพชวีิตผูสูงอายกุรุงเทพมหานคร ระยะที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
 



ยุทธศาสตรท่ี ๔ ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการ เพ่ือการพัฒนางานดานผูสูงอายุอยาง 

บูรณาการของกรุงเทพมหานคร และการพัฒนาบุคลากรดานผูสูงอายุ  มีมาตรการหลัก ๒ มาตรการ คือ  

๑) การบริหารจัดการเพ่ือการพัฒนางานดานผูสูงอายุอยางบูรณาการระดับกรุงเทพมหานคร และ  ๒) การ

สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรดานผูสูงอายุ  

ยุทธศาสตรท่ี ๕ ยุทธศาสตรการประมวล พัฒนา และเผยแพรองคความรูดานผูสูงอายุ และ

การติดตามประเมินผลการดําเนินการตามแผนผูสูงอายุของกรุงเทพมหานคร มีมาตรการหลัก ๓ มาตรการ 

คือ  ๑) การสนับสนุนและสงเสริมการวิจัย และพัฒนาองคความรูดานผูสูงอายุ  ๒) จัดใหมีระบบติดตาม

ประเมินผลการดําเนินงานตามแผนผูสูงอายุ และ  ๓) พัฒนาระบบขอมูลทางดานผูสูงอายุใหถูกตองและ

ทันสมัยโดยมีระบบฐานขอมูล 

ท้ังนี้จากท้ัง ๕ ยุทธศาสตร มีการกําหนดมาตรการหลัก ๒๐ มาตรการ และกําหนดดัชนีชี้วัด

ตามยุทธศาสตรรวมท้ังหมด ๖๔ ดัชนี นอกจากนี้ยังกําหนดดัชนีรวมของยุทธศาสตรเพ่ือมุงวัดผลสัมฤทธิของ

การดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุกรุงเทพมหานคร ระยะท่ี ๑ (พ.ศ.๒๕๕๗–๒๕๖๐) ในมิติ

ของผลกระทบโดยรวมท่ีมีตอคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ ประกอบดวย ๒ ดัชนี คือ 

๑)  ดัชนีวัดความสุขของผูสูงอายุ กําหนดเปาหมายใหเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง 

๒)  รอยละของประชากรอายุ ๖๐ ปข้ึนไปท่ีมีทัศนคติทางบวกตอการเปนผูสูงอายุ กําหนด

เปาหมายใหเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง 

กรุงเทพมหานครไดมีการติดตามประเมินผลความกาวหนาในการทํางานตามแผนพัฒนา

คุณภาพชีวิตผูสูงอายุกรุงเทพมหานคร ระยะท่ี ๑ เปนรายไตรมาส ดําเนินการเก็บขอมูลโดยสํานักยุทธศาสตร

และประเมินผล  ซ่ึงจัดเปนการติดตามประเมินผลภายใน  โดยจัดทํารายงานใหเห็นภาพผลการดําเนินงานใน

ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘  ๒๕๕๙ และ ๒๕๖๐ (ไตรมาสแรก)  ซ่ึงในป พ.ศ.๒๕๖๐ ถือเปนปท่ีสิ้นสุดแผน

ดังกลาว และไดมีการประเมินท้ังประสิทธิผลตามรายดัชนีท่ีกําหนดไวในแผน และการประเมินประสิทธิภาพ

หรือกระบวนการดําเนินงาน  

 

 

แผนพัฒนาคุณภาพชวีิตผูสูงอายกุรุงเทพมหานคร ระยะที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)  ๒๓ 
 



๒.๓ สรุปผลการประเมินแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุกรุงเทพมหานคร ระยะท่ี ๑ (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๐) 

 การประเมินผลแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุกรุงเทพมหานคร ระยะท่ี ๑  (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๐) 

ระยะสิ้นสุดแผน มีวัตถุประสงคหลักเพ่ือติดตามและประเมินผลการดําเนินงานดานผูสูงอายุตามดัชนีท่ีกําหนด

ไวภายใตยุทธศาสตรของแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุกรุงเทพมหานคร  และเพ่ือนําผลการประเมินไปใช

เปนขอมูลประกอบการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุกรุงเทพมหานครระยะตอไป 

 การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุกรุงเทพมหานคร ระยะท่ี ๑ ใชขอมูลจากท้ัง

แหลงปฐมภูมิและทุติยภูมิ  โดยขอมูลจากแหลงปฐมภูมินั้นใชการวิจัยเชิงปริมาณดวยการสํารวจชุดตางๆ  

เพ่ือประเมินประสิทธิผลการดําเนินงานตามดัชนีท่ีกําหนดไวในแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุฉบับดังกลาว 

และการวิจัยเชิงคุณภาพเพ่ือติดตามประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการดําเนินงานอันนําไปสูสัมฤทธิ์ผล

ตามยุทธศาสตรตางๆ  ของแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุฯ    สวนแหลงทุติยภูมิไดมาจากขอมูลท่ีสํานักตางๆ 

สงรายงานผลการดําเนินงานรายไตรมาส เพ่ือใหสํานักยุทธศาสตรและประเมินผลรวบรวมและประมวลผล

จัดทําเปนรายงานการติดตามความกาวหนาผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุฯ ใน

ภาพรวมของกรุงเทพมหานครในแตละปงบประมาณ๑๔ 

๒.๓.๑  ผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ

กรุงเทพมหานครรายดัชนี 

 ในภาพรวมพบวามีดัชนีท่ีผานการประเมินเพียง ๒๘ ดัชนี จากดัชนีท่ีสามารถประเมินได ๖๐ ดัชนี 

คิดเปนรอยละ ๔๖.๗ ท่ีผานการประเมิน (ตารางท่ี ๑) กลาวไดวาการดําเนินงานดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ผูสูงอายุในชวง ๓ ปของแผนฯแรกนั้น  ยังผานในระดับท่ีคอนขางต่ํามากและตองเรงปรับปรุง  สวนหนึ่งอาจ

เนื่องมาจากการเริ่มประกาศใชแผนฉบับแรก เกิดข้ึนภายหลังจากท่ีไดตั้งงบประมาณประจําปพุทธศักราช 

๒๕๕๘ ไปแลว รวมท้ังการขาดการแปลงแผนไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมชัดเจน๑๔ 

 ผลการประเมินแผนฯ ในระยะท่ี ๑ ยังชี้ใหเห็นวายุทธศาสตรท่ียังไมผานและดําเนินการไดต่ํากวา

เปาหมายท่ีกําหนดไวอยางมาก คือ  ยุทธศาสตร ท่ี ๓ ดานการเตรียมความพรอมของประชากรใน

กรุงเทพมหานครทุกชวงวัยเพ่ือวัยสูงอายุท่ีมีคุณภาพ พบวามีเพียง ๓  ดัชนีท่ีผานการประเมิน  ซ่ึงยุทธศาสตรนี้

มีความสําคัญตอคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุรุนตอๆ  ไปในอนาคตอยางมาก  หากขาดการเตรียมการเพ่ือยาม

สูงอายุจะสงผลกระทบตอคุณภาพชีวิตในยามสูงอายุท้ังยังอาจสงผลกระทบอยางมากตอระบบบริการและ

๑๔ รายงานผลการศึกษาฉบบัสมบูรณ โครงการประเมินผลแผนพัฒนาคุณภาพชวีติผูสูงอายุกรุงเทพมหานคร ระยะที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๐) ระยะ

ส้ินสุดแผน, วิทยาลัยประชากรศาสตร  จฬุาลงกรณมหาวทิยาลัย 

๒๔ แผนพัฒนาคุณภาพชวีิตผูสูงอายกุรุงเทพมหานคร ระยะที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
 

                                                           



สวัสดิการดานตางๆ ของกรุงเทพมหานครในอนาคต    นอกจากนี้ยุทธศาสตรท่ี ๑  ดานการสงเสริมและพัฒนา

ผูสูงอายุ และยุทธศาสตรท่ี ๒ ดานระบบคุมครองทางสังคมสําหรับผูสูงอายุนั้นไมผานการประเมินเชนกัน (ผาน

เพียงแครอยละ ๒๘.๖ และรอยละ ๓๘.๑ ตามลําดับ)   สําหรับยุทธศาสตรท่ี ๑ นั้น ดัชนีท่ีไมผานสวนใหญอยู

ภายใตมาตรการสงเสริมการทํางานและการหารายไดของผูสูงอายุ  และมาตรการการสงเสริมการรวมกลุมและ

สรางความเขมแข็ง  สวนยุทธศาสตรท่ี ๒ นั้น ดัชนีท่ีไมผานการประเมินสวนใหญอยูภายใตมาตรการ 

การคุมครองทางรายได หลักประกันสุขภาพ ระบบบริการ และเครือขายเก้ือหนุน๑๔ 

 จากรายงานการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ

กรุงเทพมหานคร ระยะท่ี ๑ ยังแสดงใหเห็นวา ยุทธศาสตรท่ี ๔ ดานการบริหารจัดการเพ่ือการพัฒนางานดาน

ผูสูงอายุอยางบูรณาการของกรุงเทพมหานคร และการพัฒนาบุคลากรดานผูสูงอายุ มีดัชนีท่ีผานการประเมิน

สูงท่ีสุด คือ ผานการประเมินท้ัง  ๖  ดัชนี อยางไรก็ตามพบวาบางสํานักและสํานักงานเขตยังจัดลําดับ

ความสําคัญของงานดานผูสูงอายุในกรุงเทพมหานครอยูในระดับต่ํา และยังขาดการแปลงแผนไปสูการปฏิบัต ิ   

สําหรับยุทธศาสตรท่ี ๕  การประมวล พัฒนา และเผยแพรองคความรูดานผูสูงอายุและการติดตามประเมินผล

การดําเนินการตามแผนผูสูงอายุของกรุงเทพมหานคร  เปนอีกยุทธศาสตรหนึ่งท่ีผานการประเมิน แตยังมีดัชนี

บางสวนท่ียังไมสัมฤทธิผลเนื่องจากขาดการประชุมแลกเปลี่ยนองคความรูดานผูสูงอายุภายในหนวยงานและ

การขาดการบูรณาการฐานขอมูลดานผูสูงอายุของกรุงเทพมหานครใหเปนระบบเดียวกัน 

 รายงานการติดตามและประเมินผลฉบับดังกลาวยังใหขอสังเกตวาการติดตามความกาวหนาการ

ดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุฯ  ในแตละปซ่ึงเปนการประเมินภายในของกรุงเทพมหานครนั้น  

ไมไดมีการกําหนดนิยามตัวชี้วัดไวอยางชัดเจนหรือไมไดมีการชี้แจงสาระของแผนและวิธีการติดตามผล 

การดําเนินงานตั้งแตเริ่มตนใชแผน  จึงนาจะเปนสวนหนึ่งท่ีทําใหไมสามารถติดตามประเมินผลการดําเนินงาน

ตามเปาหมายท่ีกําหนดไวในบางดัชนีได  เนื่องจากมีการรวบรวมขอมูลไมตรงกับนิยามท่ีใชในการประเมินหรือ

มีขอมูลไมครบถวน  นอกจากนี้ยังมีขอจํากัด  คือ ไมสามารถพิจารณาแนวโนมไดในหลายดัชนีเนื่องจากไมไดมี

การเก็บขอมูลอยางตอเนื่องในการติดตามความกาวหนาการดําเนินการแตละปงบประมาณ   

  

แผนพัฒนาคุณภาพชวีิตผูสูงอายกุรุงเทพมหานคร ระยะที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)  ๒๕ 
 



ตารางท่ี ๑ สรุปผลการประเมินดัชนีตาม ๕ ยุทธศาสตรของแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสู งอายุ

กรุงเทพมหานคร ระยะท่ี ๑ (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๐) 

ลําดับที่ยุทธศาสตร 
จํานวน

ดัชนี 

จํานวนดัชนี 

% ผาน 

% ผาน 

(ไมนับทีไ่ม

สามารถ

ประเมินได) 

ผาน ไมผาน 
ไมสามารถ

ประเมินได 

๑. ยุทธศาสตรดานการสงเสริมและ

พัฒนาผูสูงอายุ  
๑๖ ๔ ๑๐ ๒ ๒๕.๐ ๒๘.๖ 

๒. ยุทธศาสตรดานระบบคุมครองทาง

สังคมสําหรับผูสูงอายุ 
๒๒ ๘ ๑๓ ๑ ๓๖.๔ ๓๘.๑ 

๓. ยุทธศาสตรดานการเตรียมความ

พรอมของประชากรในกรุงเทพมหานคร

ทุกชวงวัยเพ่ือวัยสูงอายุท่ีมีคุณภาพ 

๑๐ ๓ ๗ ๐ ๓๐.๐ ๓๐.๐ 

๔. ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการ 

เพ่ือการพัฒนางานดานผูสูงอายุอยาง

บูรณาการของกรุงเทพมหานคร และ

การพัฒนาบุคลากรดานผูสูงอาย ุ

๖ ๖ ๐ ๐ ๑๐๐.๐ ๑๐๐.๐ 

๕. ยุทธศาสตรการประมวล พัฒนา 

และเผยแพรองคความรูดานผูสูงอายุ 

และการติดตามประเมินผลการ

ดําเนินการตามแผนผูสูงอายุของ

กรุงเทพมหานคร 

๘ ๖ ๒ ๐ ๗๕.๐ ๗๕.๐ 

ดัชนีรวมของยุทธศาสตร ๒ ๑ ๐ ๑ ๕๐.๐ ๑๐๐.๐ 

รวม ๖๔ ๒๘ ๓๒ ๔ ๔๓.๘ ๔๖.๗ 
 

ที่มา:  รายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ โครงการประเมินผลแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุกรุงเทพมหานคร ระยะที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๐) 

ระยะส้ินสุดแผน, วิทยาลัยประชากรศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 

๒๖ แผนพัฒนาคุณภาพชวีิตผูสูงอายกุรุงเทพมหานคร ระยะที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
 



๒.๓.๒  ผลการประเมินกระบวนการทํางานดานผูสูงอายุ  

ในสวนของผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุกรุงเทพมหานคร  ดวยการวิจัย 

เชิงคุณภาพเพ่ือประเมินประสิทธิภาพและกระบวนการทํางานดานผูสูงอายุ  ชี้ใหเห็นวากรุงเทพมหานครให

ความสําคัญกับประเด็นดานผูสูงอายุมากข้ึนกวาในอดีต แตการดําเนินงานดานผูสูงอายุของกรุงเทพมหานครยัง

ไมประสบความสําเร็จเทาท่ีควร  กระบวนการท่ียังตองปรับปรุง ไดแก ๑) การขาดการแปลงแผนไปสูการ

ปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม   ๒) การขาดการถายทอดและสรางความเขาใจในแผนฯ ใหแกผูมีสวนเก่ียวของกับ

การดําเนินงานดานผูสูงอายุ  และ ๓) การขาดการบูรณาการและขาดการทํางานเชิงรุก๑๔ 

 

๒.๓.๓ ขอเสนอแนะ 

๒.๓.๓.๑ ขอเสนอแนะสําหรับการจัดทําแผน และการติดตามประเมินผลระยะท่ี ๒ 

ผลจากการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ

กรุงเทพมหานครไดใหขอเสนอแนะสําหรับการพัฒนาการดําเนินงานดานผูสูงอายุและการจัดทําแผนพัฒนา

คุณภาพชีวิตผูสูงอายุในระยะท่ี ๒ ดังนี้๑๔ 

๑) เรงสรางความตระหนักเก่ียวกับประเด็นทาทายดานผูสูงอายุและสังคมสูงวัยใหแกผูท่ีมีสวน

เก่ียวของกับงานดานผูสูงอายุไมวาจะเปนผูกําหนดนโยบาย  ผูปฏิบัติงานในสวนกลางและในพ้ืนท่ีของ

กรุงเทพมหานคร รวมท้ังเนนใหตระหนักวาการจัดการกับประเด็นทาทายเหลานี้ตองพิจารณาปญหาและ 

แนวทางแกไขแบบองครวมในทุกมิติ ไมวาจะเปนมิติเศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ และสิ่งแวดลอม 

๒) การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุฯ ในระยะท่ี ๒ ควรคํานึงถึงประเด็นตางๆ 

ดังตอไปนี้ 

• เนนกระบวนการการมีสวนรวมในการจัดทําแผน โดยใหผูมีสวนเก่ียวของ “รวมคิด 

รวมกําหนดเปาหมาย รวมหาแนวทางท่ีจะสามารถบรรลุตามเปาหมายรวมกัน”  

• การกําหนดตัวชี้วัดในแผนฯ ระยะท่ี ๒ ควรคํานึงถึงความเปนไปไดในการจัดเก็บขอมูล 

ควรกําหนดนิยามของดัชนีใหชัดเจน รวมท้ังควรมีจํานวนดัชนีท่ีใชติดตามประเมินผล

แตพอเหมาะ 

  

แผนพัฒนาคุณภาพชวีิตผูสูงอายกุรุงเทพมหานคร ระยะที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)  ๒๗ 
 



• ดัชนีท่ีตองจัดเก็บขอมูลปฐมภูมิโดยใชการสํารวจเพ่ือใหเปนตัวแทนของประชากร 

แตละกลุม (เชน ผูสูงอายุ ผูดูแลผูสูงอายุ หรือประชากรวัยหนุมสาว) ไมควรตั้งเปาหมาย

เปนรายปเพราะยากท่ีจะดําเนินการสํารวจขนาดใหญซ่ึงตองใชงบประมาณและ

กําลังคนจํานวนมากในการเก็บขอมูลเปนประจําทุกป ควรตั้งเปาหมายเฉพาะปสุดทาย

ของแผน 

๓) เม่ือจัดทําแผนเสร็จแลวควรเผยแพรและประชาสัมพันธแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุฯ 

ใหผูเก่ียวของทราบโดยท่ัวถึงกัน เพ่ือจะไดเกิดความรูสึกเปนเจาภาพรวมกันและนําไปสูการทํางานอยางมี

บูรณาการ  

๔) คณะกรรมการผูสูงอายุของกรุงเทพมหานครควรกํากับใหมีการแปลงแผนไปสูการปฏิบัติ

อยางเปนรูปธรรม ดวยการกําหนดใหทุกสํานักของกรุงเทพมหานครนํายุทธศาสตร ท่ีเ ก่ียวของจาก        

แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุฯ ไปบรรจุในแผนปฏิบัติการ   และควรผลักดันใหตัวชี้วัดหลัก (KPI)  ของแผน

ดังกลาวเปนสวนหนึ่งของตัวชี้วัดหลักของแผนกรุงเทพมหานคร ๒๐ ป   

๕) ควรติดตามความกาวหนาในการดําเนินงานอยางตอเนื่องและเปนระบบ  โดยควร

ดําเนินการดังนี้ 

• คณะกรรมการผูสูงอายุระดับเขตควรจัดการประชุมเพ่ือติดตามความกาวหนาในการ

ดําเนินงานในพ้ืนท่ีอยางสมํ่าเสมอและรายงานผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการ

ผูสูงอายุกรุงเทพมหานครอยางนอยปละครั้ง 

• กอนเริ่มการติดตามความกาวหนาในการดําเนินงานนั้นจําเปนอยางยิ่งท่ีผูปฏิบัติงาน

ดานผูสูงอายุจะตองมีความเขาใจในดัชนีตางๆ ของแผนตั้งแตคํานิยาม วิธีการวัด 

วิธีการจัดเก็บขอมูลเพ่ือจะไดเกิดความเขาใจท่ีตรงกันและไดขอมูลท่ีสมบูรณ  

• ควรวางแผนการดําเนินงานและงบประมาณไวอยางชัดเจนสําหรับการติดตาม

ความกาวหนาในแตละปและการประเมินผลการดําเนินงานเม่ือสิ้นสุดแผน 

  

๒๘ แผนพัฒนาคุณภาพชวีิตผูสูงอายกุรุงเทพมหานคร ระยะที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
 



๒.๓.๓.๒  ขอเสนอแนะสําหรับการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุในระยะตอไป  

จากรายงานการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ

กรุงเทพมหานครในระยะท่ี ๑ ไดมีขอเสนอแนะใหเรงดําเนินการในประเด็นตางๆ ดังตอไปนี้ 

“๑) รณรงคใหประชากรวัยทํางานท่ีจะเปนประชากรสูงอายุในอนาคตอันใกลตระหนักและ

เตรียมการเพ่ือยามสูงอายุในทุกมิติ ผานรายวิชาหรือกิจกรรมของการศึกษาในระบบ และผานสื่อตางๆ  

๒) ควรเรงพัฒนาระบบฐานขอมูลและเชื่อมโยงฐานขอมูลตางๆ เขาดวยกัน อันจะเปน

ประโยชนอยางยิ่งตอการกําหนดนโยบาย แผน และการจัดบริการและสวัสดิการตางๆ ใหแกผูสูงอายุและ

ครอบครัวไดอยางเหมาะสมและท่ัวถึงบนหลักฐานเชิงประจักษ   

๓) ลดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจ ดวยการเพ่ิมโอกาสการทํางานของผูสูงอายุท้ังในระบบ

และนอกระบบ 

๔) สงเสริมและพัฒนาศักยภาพของแกนนํากลุมหรือชมรมผูสูงอายุใหสามารถเปน

กระบอกเสียง และเปนแกนหลักในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ 

๕) ควรเร งปรับปรุ งระบบบริการสาธารณะและสิ่ ง อํานวยความสะดวก เ พ่ือให

กรุงเทพมหานครเปนเมืองนาอยูสําหรับคนทุกวัย   

๖) เรงกําหนดมาตรฐานการบริการตางๆ  ท่ีจัดใหแกผูสูงอายุ เชน มาตรฐานสถานบริบาล 

มาตรฐานผูดูแล มาตรฐานการจัดบริการสาธารณะและสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผูสูงอายุ 

๗) กรุงเทพมหานคร ควรเพ่ิมบทบาทของหนวยงานในสํานักงานเขตและระดมพลังภาคี

เครือขาย เชน ภาคเอกชน  กิจการเพ่ือสังคม  วัด โรงเรียน กลุมตางๆ  ในชุมชน ใหเขามารวมการพัฒนา

คุณภาพชีวิตผูสูงอายุในกรุงเทพมหานครใหมากยิ่งข้ึน 

๘) ลดความเหลื่อมล้ําดานการเขาถึงเทคโนโลยีดวยการเพ่ิมพูนทักษะของผูสูงอายุในดานการ

ใชเทคโนโลยีการสื่อสารและนวัตกรรม เพ่ือใหสอดรับกับนโยบายประเทศไทย ๔.๐ 

๙) เตรียมระบบรองรับผูสูงอายุท่ีตองการการดูแลระยะยาวท่ีสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง

ทางภาวะสุขภาพ และการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม”๑๔ 

 

 

 

แผนพัฒนาคุณภาพชวีิตผูสูงอายกุรุงเทพมหานคร ระยะที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)  ๒๙ 
 



๒.๔ สถานการณเบ้ืองตนดานผูสูงอายุของกรุงเทพมหานคร 

ขอมูลท่ีใชศึกษาสถานการณของประชากรในกรุงเทพมหานครท่ีสะทอนถึงลักษณะและประเด็น 

ทาทายตอคุณภาพชีวิตผูสูงอายุและเปนการสํารวจท่ีสามารถใชเปนตัวแทนของประชากรสูงอายุใน

กรุงเทพมหานครนั้นมีอยูอยางจํากัด ขอมูลท่ีมีอยูลาสุดท่ีสามารถใชเปนตัวแทนในระดับกรุงเทพมหานครได 

คือ ขอมูลการสํารวจผูสูงอายุของโครงการการเปลี่ยนแปลงทางประชากรและความอยูดีมีสุขในบริบทสังคม 

สูงวัยในป พ.ศ.๒๕๕๙  ซ่ึงขอมูลชุดดังกลาวนี้ดําเนินการเก็บขอมูลโดยวิทยาลัยประชากรศาสตร จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย  นอกจากนี้ขอมูลชุดดังกลาวยังสามารถใชในการพิจารณาแนวโนมดานประชากรสูงอายุของ

กรุงเทพมหานครในบางประเด็นโดยเปรียบเทียบกับขอมูลจากการสํารวจประชากรสูงอายุของสํานักงานสถิติ

แหงชาติในป พ.ศ.๒๕๕๐ และ ๒๕๕๔ 

๒.๔.๑ การศึกษาของผูสูงอายุ 

 จากขอมูลการสํารวจผูสูงอายุของโครงการการเปลี่ยนแปลงทางประชากรและความอยูดีมีสุขในบริบท

สังคมสูงวัยในป พ.ศ.๒๕๕๙ จะเห็นไดชัดวาผูสูงอายุในกรุงเทพมหานครมีทุนมนุษยในดานการศึกษาสูงกวา

ภาคอ่ืนๆ อยางชัดเจน กลาวคือ ผูสูงอายุในกรุงเทพมหานคร กวา ๑ ใน ๓ ไดรับการศึกษาสูงกวาระดับมัธยมตน  

(แผนภูมิท่ี ๑) 

แผนภูมิท่ี ๑ รอยละของผูสูงอายุตามระดับการศึกษาสูงสุดท่ีไดรับ จําแนกตามภาค ป พ.ศ.๒๕๕๙ 
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ที่มา:  วิทยาลัยประชากรศาสตร การสํารวจประชากรสูงอายุในโครงการการเปล่ียนแปลงทางประชากรและความอยูดีมีสุขในบริบทสังคมสูงวัย  

ป พ.ศ.๒๕๕๙ 

๓๐ แผนพัฒนาคุณภาพชวีิตผูสูงอายกุรุงเทพมหานคร ระยะที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
 



๒.๔.๒ สถานภาพสมรสของผูสูงอายุ 

 สถานภาพสมรสของผูสูงอายุเปนปจจัยหนึ่งท่ีนาจะสงผลกระทบตอคุณภาพชีวิต ผูสูงอายุท่ีมีคูสมรส

อยูดวยกันนาจะมีเพ่ือนรวมคิด มีผูชวยเหลือเก้ือกูลกันทางเศรษฐกิจ และมีผูชวยเหลือดูแลในยามเจ็บปวย 

จากขอมูลจะเห็นไดวาผูสูงอายุในกรุงเทพมหานครประมาณครึ่งหนึ่งแตงงานและอยูกับคูสมรส  อีกรอยละ 

๗.๔ สมรสแตคูอยูท่ีอ่ืน  สวนท่ีเหลือปจจุบันไมไดสมรส คือ เปนหมาย (รอยละ ๒๗.๘)  โสด (รอยละ ๘.๙)  

หยา/เลิกราง (รอยละ ๖)  กลุมท่ีปจจุบันไมไดสมรสหรือสมรสแตคูอยูท่ีอ่ืนอาจจัดเปนผูสูงอายุในกลุมเสี่ยงหรือ

กลุมเปราะบาง (แผนภูมิท่ี ๒) 

แผนภูมิท่ี ๒  รอยละของผูสูงอายุในกรุงเทพมหานคร จําแนกตามสถานภาพสมรส  ป พ.ศ.๒๕๕๙ 

 

ที่มา:  วิทยาลัยประชากรศาสตร การสํารวจประชากรสูงอายุในโครงการการเปล่ียนแปลงทางประชากรและความอยูดีมีสุขในบริบทสังคมสูงวัย  

ป พ.ศ.๒๕๕๙ 

 

๒.๔.๓ จํานวนบุตรโดยเฉล่ียท่ีมีชีวิตอยู 

 จากขอมูลเห็นไดชัดวาจํานวนบุตรโดยเฉลี่ยท่ียังมีชีวิตของผูสูงอายุในกรุงเทพมหานครมีประมาณ ๒.๔ คน 

ซ่ึงต่ํากวาภาคอ่ืนๆ อยางชัดเจน  ท้ังยังพบวาผูสูงอายุในกรุงเทพมหานครมีสัดสวนผูท่ีไมมีบุตรท่ีมีชีวิตอยูสูงสุด 

คือ รอยละ ๑๓.๗ (ไมไดนําเสนอไวในตาราง)   การท่ีมีผูสูงอายุมีบุตรท่ีมีชีวิตอยูจํานวนคอนขางนอยและ

บางสวนไมมีบุตรเลย อาจจะสงผลกระทบตอการไดรับการเก้ือหนุนจากบุตรในดานเศรษฐกิจ สังคม ตลอดจน

การดูแลในยามเจ็บปวย (แผนภูมิท่ี ๓)  
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แตงงาน แตคูสมรสไมอยูในครัวเรือน 

หมาย (คูสมรสตาย) 

หยา เลิก/แยกกันอยู 

แผนพัฒนาคุณภาพชวีิตผูสูงอายกุรุงเทพมหานคร ระยะที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)  ๓๑ 
 



แผนภูมิท่ี ๓  จํานวนบุตรโดยเฉลี่ยท่ียังมีชีวิตอยูของผูสูงอายุ จําแนกตามภาค ป พ.ศ.๒๕๕๙ 

 
ที่มา:  วิทยาลัยประชากรศาสตร การสํารวจประชากรสูงอายุในโครงการการเปล่ียนแปลงทางประชากรและความอยูดีมีสุขในบริบทสังคมสูงวัย  

ป พ.ศ.๒๕๕๙ 

 

๒.๔.๔ การทํางานเชิงเศรษฐกิจ 

 จากแผนภูมิท่ี ๔ แสดงใหเห็นถึงรอยละของผูสูงอายุในกรุงเทพมหานครท่ีทํางานเชิงเศรษฐกิจในรอบ

ปท่ีผานมา  ซ่ึงจะเห็นไดวาผูสูงอายุในกรุงเทพมหานครรอยละ ๖๔.๖ ยังคงทํางานเชิงเศรษฐกิจ และมีสัดสวน

ของผูสูงอายุท่ีทํางานสูงกวาภาคอ่ืนๆ อยางชัดเจน 

แผนภูมิท่ี ๔  รอยละของผูสูงอายุท่ีทํางานเชิงเศรษฐกิจ จําแนกตามภาค ป พ.ศ.๒๕๕๙ 

 

ที่มา:  วิทยาลัยประชากรศาสตร การสํารวจประชากรสูงอายุในโครงการการเปล่ียนแปลงทางประชากรและความอยูดีมีสุขในบริบทสังคมสูงวัย  

ป พ.ศ.๒๕๕๙ 
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๓๒ แผนพัฒนาคุณภาพชวีิตผูสูงอายกุรุงเทพมหานคร ระยะที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
 



นอกจากนี้ การทํางานของผูสูงอายุยังข้ึนอยูกับความตองการและความพรอมทางดานรางกาย ซ่ึงจาก

แผนภูมิท่ี ๕ แสดงใหเห็นวามีผูสูงอายุ อายุ ๖๐-๗๙ ปในกรุงเทพมหานครประมาณรอยละ ๑๒ ท่ีตองการ

ทํางานแตไมมีงานทํา ซ่ึงเปนสัดสวนท่ีสูงกวาในระดับประเทศ ซ่ึงสัดสวนดังกลาวเปนขอมูลท่ีสําคัญเพ่ือ

นําไปใชในการกําหนดนโยบายเรื่องการสงเสริมการทํางานของผูสูงอายุ และสัดสวนดังกลาวก็มีความแตกตาง

กันไปตามลักษณะของผูสูงอายุ ไดแก เพศ อายุ และการศึกษาอีกดวย (ตารางท่ี ๒) 

แผนภูมิท่ี ๕  รอยละของผูสูงอายุ อายุ ๖๐-๗๙ ปท่ีตองการทํางานแตไมมีงานทํา ป พ.ศ.๒๕๕๙ 

 

ที่มา:  วิทยาลัยประชากรศาสตร การสํารวจประชากรสูงอายุในโครงการการเปล่ียนแปลงทางประชากรและความอยูดีมีสุขในบริบทสังคมสูงวัย  

ป พ.ศ.๒๕๕๙ 

 

ตารางท่ี ๒ รอยละของผูสูงอายุในกรุงเทพมหานครท่ีตองการทํางานแตไมมีงานทํา จําแนกตามเพศ อายุ 

และการศึกษา ป พ.ศ.๒๕๕๙ 

 ผูสูงอายุตองการทํางานแตไมมีงานทํา 

เพศ 
ชาย ๑๓.๔% 

หญิง ๑๐.๔% 

อายุ 

๖๐-๖๙ ป ๑๒.๒% 

๗๐-๗๙ ป ๑๑.๙% 

๘๐ ปข้ึนไป ๗.๗% 

การศึกษา 

ต่ํากวาประถมศึกษา ๙.๘% 

ประถมศึกษา ๑๑.๕% 

สูงกวาประถมศึกษา ๑๒.๐% 

ที่มา:  วิทยาลัยประชากรศาสตร การสํารวจประชากรสูงอายุในโครงการการเปล่ียนแปลงทางประชากรและความอยูดีมีสุขในบริบทสังคมสูงวัย  

ป พ.ศ.๒๕๕๙ 
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ท้ังประเทศ กทม. 

ผูสูงอายุท้ังหมด ผูสูงอายุอายุ 60-79 ป 

แผนพัฒนาคุณภาพชวีิตผูสูงอายกุรุงเทพมหานคร ระยะที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)  ๓๓ 
 



๒.๔.๕ แหลงรายไดหลักของผูสูงอายุ 

 จากแผนภูมิท่ี ๖ แสดงใหเห็นวาแหลงรายไดหลักท่ีสําคัญของผูสูงอายุในกรุงเทพมหานคร คือ รายได

จากบุตร (รอยละ ๔๑.๒)  และการทํางาน (รอยละ ๒๕.๔)  ถัดมาเปนรายไดจากบํานาญ (รอยละ ๙.๖)  และ

เปนท่ีนาสังเกตวา มีผูสูงอายุในกรุงเทพมหานครเพียงรอยละ ๗ ท่ีมีรายไดหลักจากเบี้ยยังชีพ 

แผนภูมิท่ี ๖  รอยละของผูสูงอายุในกรุงเทพมหานคร จําแนกตามแหลงรายไดหลัก ป พ.ศ.๒๕๕๙ 

 
ที่มา:  วิทยาลัยประชากรศาสตร การสํารวจประชากรสูงอายุในโครงการการเปล่ียนแปลงทางประชากรและความอยูดีมีสุขในบริบทสังคมสูงวัย  

ป พ.ศ.๒๕๕๙ 

 หากพิจารณามูลคาทรัพยสินของผูสูงอายุ ซ่ึงหมายรวมถึง เงินออม ทอง พันธบัตร หุน อสังหาริมทรัพย 

ยานพาหนะ พบวาคอนขางมีความแตกตางกันของกลุมคนท่ีมีทรัพยสินและไมมีทรัพยสินในครอบครอง 

กลาวคือ กวา ๑ ใน ๔ ของผูสูงอายุในกรุงเทพมหานครไมมีทรัพยสินดังกลาวเลย ในขณะท่ีประมาณรอยละ ๔๐ 

ของผูสูงอายุมีมูลคาทรัพยสินท้ังหมดตั้งแต ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาทข้ึนไป โดยรวมผูสูงอายุเพศชายจะมีมูลคาทรัพยสิน

สูงกวาผูสูงอายุเพศหญิง และผูสูงอายุวัยตนมีมูลคาทรัพยสินสูงกวาผูสูงอายุวัยปลายคอนขางชัดเจน (ตารางท่ี ๓) 

ตารางท่ี ๓ รอยละของผูสูงอายุในกรุงเทพมหานครตามมูลคาของทรัพยสิน จําแนกตามเพศและอายุ  

ป พ.ศ.๒๕๕๙ 

มูลคาทรัพยสิน (บาท) รวม 
เพศ อายุ 

ชาย หญิง ๖๐-๖๙ ป ๗๐-๗๙ ป ๘๐ ปขึ้นไป 

ไมมีทรัพยสิน ๒๗.๓% ๒๖.๘% ๒๗.๖% ๒๔.๗% ๒๙.๓% ๓๕.๔% 

ต่ํากวา ๕๐,๐๐๐ บาท ๗.๓% ๔.๕% ๙.๒% ๖.๘% ๗.๒% ๑๐.๑% 

๕๐,๐๐๐-๙๙,๙๙๙ บาท ๕.๕% ๖.๗% ๔.๖% ๕.๔% ๖.๑% ๔.๐% 

๑๐๐,๐๐๐-๓๙๙,๙๙๙ บาท ๑๐.๙% ๙.๒% ๑๒.๑% ๑๑.๘% ๗.๙% ๑๓.๕% 

๔๐๐,๐๐๐-๙๙๙,๙๙๙ บาท ๗.๓% ๗.๕% ๗.๒% ๘.๕% ๖.๓% ๓.๘% 

๑,๐๐๐,๐๐๐ บาทข้ึนไป ๔๑.๘% ๔๕.๔% ๓๙.๔% ๔๒.๘% ๔๓.๑% ๓๓.๓% 
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ที่มา:  วิทยาลัยประชากรศาสตร การสํารวจประชากรสูงอายุในโครงการการเปล่ียนแปลงทางประชากร และความอยูดีมีสุขในบริบทสังคมสูงวัย ป พ.ศ.๒๕๕๙ 

๓๔ แผนพัฒนาคุณภาพชวีิตผูสูงอายกุรุงเทพมหานคร ระยะที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
 



๒.๔.๖ การอยูอาศัยในบานท่ีมีสภาพท่ีเหมาะสมกับวัยสูงอายุ 

 การอยูอาศัยในสภาพบานท่ีเหมาะสมจะเอ้ือตอการดําเนินกิจวัตรประจําวันของผูสูงอายุ รวมท้ังจะลด

ความเสี่ยงจากการพลัดตกหกลม  จากขอมูลการสํารวจประชากรผูสูงอายุท้ัง ๓ การสํารวจพบวารอยละของ

ผูสูงอายุในกรุงเทพมหานครท่ีอาศัยอยูในบานท่ีมีสภาพท่ีเหมาะสมมีเพ่ิมข้ึนตามลําดับ จากรอยละ ๓.๒ ในป    

พ.ศ.๒๕๕๐ เปนรอยละ ๗.๓ ในป พ.ศ.๒๕๕๙  แมวาสัดสวนจะเพ่ิมข้ึนตามเวลา แตผูสูงอายุใน

กรุงเทพมหานครกวารอยละ ๙๐ ยังคงอาศัยในบานท่ีมีสภาพแวดลอมท่ีไมเหมาะสม (แผนภูมิท่ี ๗) 

แผนภูมิท่ี ๗  รอยละของผูสูงอายุในกรุงเทพมหานครท่ีอาศัยอยูในบานท่ีมีสภาพท่ีเหมาะสมป พ.ศ.๒๕๕๐ 

๒๕๕๔ และ ๒๕๕๙ 

 

ที่มา:  สํานักงานสถิติแหงชาติ การสํารวจประชากรสูงอาย ุป พ.ศ.๒๕๕๐ และ ๒๕๕๔. วิทยาลัยประชากรศาสตร การสํารวจประชากรสูงอายุใน

โครงการการเปล่ียนแปลงทางประชากรและความอยูดีมีสุขในบริบทสังคมสูงวัย ป พ.ศ.๒๕๕๙ 

ผูสูงอายุทุกคนลวนมีความเสี่ยงตอการหกลม ซ่ึงจากแผนภูมิท่ี ๘ พบวา ผูสูงอายุรอยละ ๑๕.๕ เคย 

หกลมใน ๖ เดือนท่ีผานมา และบางสวนมีแนวโนมท่ีจะหกลมซํ้าอีก ซ่ึงสถานท่ีท่ีผูสูงอายุจะหกลมมากท่ีสุด คือ 

ภายในตัวบานของผูสูงอายุเอง (รอยละ ๘.๕) รองลงมา คือ หกลมบริเวณบานและนอกตัวบานซ่ึงมีสัดสวน

ใกลเคียงกัน โดยสาเหตุหลักของการหกลมในผูสูงอายุ คือ การลื่นลม และการสะดุดสิ่งกีดขวาง (แผนภูมิท่ี ๙-๑๐) 

แผนภูมิท่ี ๘ รอยละของผูสูงอายุในกรุงเทพมหานครท่ีหกลมใน ๖ เดือนท่ีผานมา จําแนกตามความถ่ีท่ีหกลม 

ป พ.ศ.๒๕๕๙ 
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ที่มา:  วิทยาลัยประชากรศาสตร การสํารวจประชากรสูงอายุในโครงการการเปล่ียนแปลงทางประชากรและความอยูดีมีสุขในบริบทสังคมสูงวัย  

ป พ.ศ.๒๕๕๙ 

แผนพัฒนาคุณภาพชวีิตผูสูงอายกุรุงเทพมหานคร ระยะที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)  ๓๕ 
 



แผนภูมิท่ี ๙ รอยละของผูสูงอายุในกรุงเทพมหานครท่ีหกลมใน ๖ เดือนท่ีผานมา จําแนกตามสถานท่ีท่ี 

หกลม ป พ.ศ.๒๕๕๙ 

 

ที่มา:  วิทยาลัยประชากรศาสตร การสํารวจประชากรสูงอายุในโครงการการเปล่ียนแปลงทางประชากรและความอยูดีมีสุขในบริบทสังคมสูงวัย  

ป พ.ศ.๒๕๕๙ 

 

แผนภูมิท่ี ๑๐ รอยละของผูสูงอายุในกรุงเทพมหานครท่ีหกลมใน ๖ เดือนท่ีผานมา จําแนกตามสาเหตุท่ีหกลม 

ป พ.ศ.๒๕๕๙ 

 

ที่มา:  วิทยาลัยประชากรศาสตร การสํารวจประชากรสูงอายุในโครงการการเปล่ียนแปลงทางประชากรและความอยูดีมีสุขในบริบทสังคมสูงวัย  

ป พ.ศ.๒๕๕๙ 

 

 

๓๖ แผนพัฒนาคุณภาพชวีิตผูสูงอายกุรุงเทพมหานคร ระยะที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
 



๒.๔.๗ การมีผูดูแลและผูดูแลของผูสูงอายุท่ีอยูในภาวะพ่ีงพิง 

จากการสํารวจประชากรสูงอายุในป พ.ศ.๒๕๕๐ ๒๕๕๔ และ ๒๕๕๙  มีขอคําถามเก่ียวกับการมี

ผูดูแลของผูสูงอายุและความรูเบื้องตนในการดูแล ไดแก การจัดการเม่ือมีการเจ็บปวยเฉียบพลัน  (ขอคําถาม  

คือ หากผูสูงอายุเปนไขมากกวา ๒ วันควรทําอยางไร) และการดูแลดานโภชนาการ (ขอคําถาม คือ ผูสูงอายุ

ควรดื่มน้ําวันละก่ีแกว และ หากผูสูงอายุทองผูกควรใหอาหารประเภทใด)  เนื่องจากขอคําถามดังกลาวเปน

ความรูข้ันต่ํา ผูดูแลท่ีจัดเปนผูดูแลท่ีมีความรูจะตองตอบถูกท้ัง ๓ ขอ  จากขอมูลในตารางท่ี ๔ แสดงใหเห็น

แนวโนมท่ีนาสนใจวาผูสูงอายุท่ีออกจากบานไมไดกลับมีสัดสวนท่ีมีผูดูแลลดลง  โดยลดลงจากรอยละ ๗๖.๔ 

ในป พ.ศ.๒๕๕๔ เหลือเพียงรอยละ ๖๐.๖ ในป พ.ศ.๒๕๕๙ และประเด็นท่ีนากังวล คือ ผูดูแลสวนใหญยังขาด

ความรูในการดูแลเบื้องตน  ปญหาเรื่องผูดูแลผูสูงอายุท่ีอยูในภาวะติดเตียงนี้นาจะเปนปญหาหนึ่งท่ีสําคัญของ

กรุงเทพมหานคร  ดวยเหตุท่ีจํานวนบุตรของผูสูงอายุมีนอยกวาภาคอ่ืนๆ ของประเทศ และบุตรนาจะทํางาน

ในภาคเศรษฐกิจในระบบมากกวาพ้ืนท่ีอ่ืนๆ   

ตารางท่ี ๔ รอยละของผูสูงอายุในกรุงเทพมหานครท่ีออกจากบานไมไดและมีผูดูแล และผูดูแลมีความรู

เบื้องตนในการดูแล ป พ.ศ.๒๕๕๔ และ ป พ.ศ.๒๕๕๙ 

ป 
ผูสูงอายุท่ีออกจากบานไมได 

รอยละท่ีมีผูดูแล รอยละของผูดูแลท่ีมีความรู ท้ัง ๓ ขอ 

พ.ศ.๒๕๕๔ ๗๖.๔ ๓๒.๔ 

พ.ศ.๒๕๕๙ ๖๐.๖ ๒๕.๗ 

ที่มา:  สํานักงานสถิติแหงชาติ การสํารวจประชากรสูงอาย ุป พ.ศ.๒๕๕๐ และ ๒๕๕๔. วิทยาลัยประชากรศาสตร การสํารวจประชากรสูงอายุใน

โครงการการเปล่ียนแปลงทางประชากรและความอยูดีมีสุขในบริบทสังคมสูงวัย ป พ.ศ.๒๕๕๙ 

 

๒.๔.๘ ศักยภาพและความพรอมในการทํางานเพ่ือสังคมของผูสูงอายุ 

แมวาการสูงอายุจะนํามาซ่ึงความเสื่อมถอยของรางกาย แตผูสูงอายุอีกไมนอยท่ียังมีศักยภาพและมี

ความพรอมในการทํางานหรือทํากิจกรรมตางๆ เพ่ือสังคม โดยจากขอมูลในป พ.ศ.๒๕๕๙ แสดงใหเห็นวา 

ผูสูงอายุสวนใหญเกือบรอยละ ๘๐ ยังทํางานเชิงเศรษฐกิจและ/หรือทํากิจกรรมเพ่ือสังคม เชน ทํางาน

อาสาสมัคร ชวยงานชุมชน เปนวิทยากรถายทอดความรูความสามารถหรือประสบการณใหกับผูอ่ืน (ตารางท่ี ๕)  

 

 

แผนพัฒนาคุณภาพชวีิตผูสูงอายกุรุงเทพมหานคร ระยะที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)  ๓๗ 
 



ตารางท่ี ๕ รอยละของผูสูงอายุ จําแนกตามศักยภาพและความพรอมในการทํางานเพ่ือสังคม ป พ.ศ.๒๕๕๙ 

ประเภทผูสูงอายุ ท้ังประเทศ กรุงเทพมหานคร 

ไมพรอมและไมไดทํางานหรือกิจกรรมเพ่ือสังคม ๑๔.๗% ๑๔.๓% 

มีความพรอมแตไมไดทํา ๔.๕% ๖.๒% 

ทํางานหรือทํากิจกรรมเพ่ือสังคม ๘๐.๘% ๗๙.๔% 
 

ที่มา:  วิทยาลัยประชากรศาสตร การสํารวจประชากรสูงอายุในโครงการการเปล่ียนแปลงทางประชากรและความอยูดีมีสุขในบริบทสังคมสูงวัย  

ป พ.ศ.๒๕๕๙ 
 

๒.๔.๙ การไดรับส่ือของผูสูงอายุ 

การไดรับสื่อประเภทตางๆ ถือเปนชองทางท่ีสําคัญท่ีทําใหผูสูงอายุไดรับขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชน

สําหรับการดํารงชีวิต เชน การปฏิบัติตัวในวัยสูงอายุ การดูแลสุขภาพ การจัดการเรื่องการเงิน เปนตน ซ่ึงจาก

แผนภูมิท่ี ๑๑ พบวาสื่อโทรทัศนเปนสื่อท่ีผูสูงอายุไดรับสูงท่ีสุด (รอยละ ๗๒.๖) รองมาคือ สื่อบุคคล เชน ผูนํา

ชุมชน ญาติ เพ่ือน (รอยละ ๓๔.๑) และหนังสือพิมพ/นิตยสาร และวิทยุ ตามลําดับ ซ่ึงจะเห็นไดวาสื่อท่ี

ผูสูงอายุเขาถึงไดงายจะเปนสื่อประเภทท่ีใชการฟงหรือการเห็นภาพ มากกวาสื่อท่ีเปนตัวอักษรท่ีผูสูงอายุอาจมี

ขอจํากัดในเรื่องความสามารถในการอานหนังสือ  

แผนภูมิท่ี ๑๑ รอยละของผูสูงอายุในกรุงเทพมหานครท่ีไดรับสื่อ จําแนกตามประเภทของสื่อ ป พ.ศ.๒๕๕๙ 

 

ที่มา:  วิทยาลัยประชากรศาสตร การสํารวจประชากรสูงอายุในโครงการการเปล่ียนแปลงทางประชากรและความอยูดีมีสุขในบริบทสังคมสูงวัย  

ป พ.ศ.๒๕๕๙  
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๓๘ แผนพัฒนาคุณภาพชวีิตผูสูงอายกุรุงเทพมหานคร ระยะที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
 



๒.๕ การวิเคราะหศักยภาพและสภาพแวดลอมของกรุงเทพมหานครในการดําเนินงานดานผูสูงอายุ 

 ในการจัดทําแผนฯ การวิเคราะหศักยภาพของกรุงเทพมหานครและสภาพแวดลอมภายนอกนั้นเปน

กระบวนการท่ีสําคัญยิ่งเพราะจะนําไปสูการกําหนดยุทธศาสตรท้ังเชิงรุกและเชิงรับไดอยางเหมาะสม จากการ

วิเคราะหศักยภาพและสภาพแวดลอมการดําเนินงานดานผูสูงอายุของกรุงเทพมหานครโดยการประชุมระดม

ความคิดผูทรงคุณวุฒิและผูแทนจากหนวยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร พบประเด็นสําคัญดังนี้ 

จุดเดน จุดดอย 

- เปนเขตปกครองทองถ่ินรูปแบบพิเศษท่ีมี

หนวยงานท้ังในสวนกลางและสวนพ้ืนท่ี  

ท่ีสามารถใหบริการประชากรในหลากหลายมิติ 

- มีกฎหมาย (การบริหารสวนทองถ่ิน) รองรับ

โดยเฉพาะ ออกระเบียบและกฎหมายเองได 

- มีงบประมาณเบิกจายของตนเอง      

- มีระบบสาธารณูปโภคท่ีสะดวกสบายกวาพ้ืนท่ี

อ่ืนของประเทศ 

- มีชองทางการคมนาคมท่ีสะดวกและหลากหลาย 

- มีการจัดเตรียมสิ่งอํานวยความสะดวกในพ้ืนท่ี

สาธารณะในกรุงเทพ เชน สํานักงานเขต 

- กทม. ตระหนักและใหความสําคัญกับการทํางาน

ดานผูสูงอายุ 

- มีนโยบายดานผูสูงอายุชัดเจน    

- มีหนวยงานรับผิดชอบดานผูสูงอายุหลาย

หนวยงาน ลงถึงประชาชนในระดับพ้ืนท่ี เชน 

พยาบาลเยี่ยมบาน อาสาสมัครชุมชน ชมรม

ผูสูงอายุ  

- ประชากรท่ีอาศัยในกรุงเทพมหานครมีทุนมนุษย 

ฐานะทางเศรษฐกิจ และศักยภาพท่ีดี/สูงกวาท่ีอ่ืน 

- มีบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถหลากหลาย

และสามารถตอบสนองความตองการของ

ผูสูงอายุไดทุกมิติ 

- การทํางานดานผูสูงอายุยังเปนเชิงรับมากกวาเชิงรุก 

- การขาดการบูรณาการระหวางสํานัก หนวยงานในพ้ืนท่ี

อยางเปนรูปธรรม  

- ขาดหนวยงานหลักท่ีรับผิดชอบการเชื่อมโยงการทํางาน

ดานผูสูงอายุ  

- งบประมาณท่ีจัดสรรแกหนวยงานท่ีรับผิดชอบยังไม

เพียงพอ 

- บุคลากรยังขาดความรูดานผูสูงอายุ 

- บุคลากรของ กทม.ไมเขาใจความสําคัญของแผนฯ 

- ขาดความรวมมืออยางเปนรูปธรรมกับหนวยงานภาครัฐ 

ชุมชน และภาคเอกชน เชน กลุมจิตอาสา หนวยงานของ

รัฐ ธุรกิจเอกชน สถาบันการศึกษา ศาสนา 

- ขาดบุคลากรท่ีทํางานดานนี้ดวยใจรัก 

- ขาดการประชาสัมพันธและการสื่อสารใหคนตระหนักถึง

สังคมสูงวัยและประเด็นทาทายดานผูสูงอายุ/ ขาด

ชองทางการสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพ 

- ขาดการอบรมและโนมนาวใหผูนําชุมชน ผูนํากลุม

ผูสูงอายุเขามามีบทบาทในการทํางานรวมกันกับ กทม. 

- ขาดการจัดเก็บขอมูลและการนําขอมูลมาวิเคราะหดาน

ผูสูงอายุอยางเปนระบบ 

- ขาดแนวทางการปฏิบัติงานดานผูสูงอายุใหชัดเจน 

- สิ่งอํานวยความสะดวกยังขาดท้ังปริมาณและคุณภาพ เชน 

ทางลาด ราวจับ (ใหใชได ไมใชแคมี) 

- ขาดสาธารณูปโภคพ้ืนฐานท่ีควรรองรับการดํารงชีวิตและ

กิจกรรมใหผูสูงอายุ เชน การคมนาคมขนสงสาธารณะ 
 

แผนพัฒนาคุณภาพชวีิตผูสูงอายกุรุงเทพมหานคร ระยะที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)  ๓๙ 
 



อุปสรรค โอกาส 

- ประชากรแฝงมีจํานวนมาก หากไมไดรับ 

การสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลจะสงผลตอ

การแบกรับคาใชจายจํานวนมากท่ีจะเพ่ิมสูงข้ึน 

- มีผูสูงอายุจํานวนมาก มีความหลากหลาย เขาถึงได

ยาก 

- การใหความรวมมือของประชาชนมีนอย เนื่องจาก

เปนสังคมเมือง มีพฤติกรรมตางคนตางอยู ยากท่ีจะ

รวมเปนกลุม 

- ผูบริหารระดับสูงใหความสําคัญกับนโยบาย 

การพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอาย ุ

- การเขาถึงผูเชี่ยวชาญทรัพยากรตลอดจนเทคโนโลยี

และนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุของ

กรุงเทพมหานครดีกวาท่ีอ่ืน 

- กรุงเทพมหานครเปนศูนยกลางความเจริญในทุก

ดาน 

- มีธุรกิจและการบริการดานผูสูงอายุมากกวาพ้ืนท่ีอ่ืน 

(แตยังขาดการกํากับดานมาตรฐานการใหบริการ

ของภาคเอกชน) 

 

๒.๖ การวิเคราะหศักยภาพและสภาพแวดลอมสูขอเสนอทางเลือกเชิงกลยุทธ 

 จากการวิเคราะหศักยภาพและสภาพแวดลอม อันไดแก จุดเดน จุดดอย โอกาส และอุปสรรค นําไปสู

การวิเคราะหเชื่อมโยงดวยการจับคูระหวาง ศักยภาพและสภาพแวดลอม ไดแก จุดเดนกับโอกาส จุดดอยกับ

โอกาส จุดเดนกับอุปสรรค จุดดอยกับอุปสรรค ซ่ึงนําไปสูขอเสนอทางเลือกเชิงยุทธศาสตรในการพัฒนา

คุณภาพชีวิตผูสูงอายุกรุงเทพมหานครในชวง ๔ ปขางหนา (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ดังตอไปนี้ 

ยุทธศาสตรเชิงรุก 

 จากการวิเคราะหจุดเดนท่ีเปนศักยภาพของกรุงเทพมหานครรวมกับสภาพแวดลอมภายนอกท่ีเอ้ือตอ

การดําเนินงานดานผูสูงอายุในชวง ๔ ปขางหนา นํามาสูขอเสนอแนะเชิงกลยุทธ ดังนี้ 

 “ยุทธศาสตรการสงเสริมและพัฒนาผูสูงอายุ” จากจุดเดนของกรุงเทพมหานครท่ีเปนองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบพิเศษท่ีมีงบประมาณ กําลังคน มีสํานักตางๆ ท่ีครอบคลุมการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ผูสูงอายุไดในทุกมิติ รวมท้ังนโยบายของผูบริหารระดับสูงของกรุงเทพมหานคร ทิศทางของนโยบายประเทศท้ัง

ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป การปฏิรูประบบเพ่ือรองรับสังคมสูงวัย ประชารัฐเพ่ือสังคม และแผนผูสูงอายุแหงชาติ 

ฉบับท่ี ๒ ลวนแตเอ้ือตอการทํางานเชิงรุกในการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ จึงเปนโอกาสท่ี

กรุงเทพมหานครจะเรงการดําเนินงานตามยุทธศาสตรนี้ 

๔๐ แผนพัฒนาคุณภาพชวีิตผูสูงอายกุรุงเทพมหานคร ระยะที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
 



ยุทธศาสตรการพัฒนาภายใน 

 ดวยเหตุท่ีสภาพแวดลอมภายนอก โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงโครงสรางทางประชากรและจํานวน

ประชากรวัยแรงงานกลุมอายุ ๓๐-๕๐ ป ซ่ึงจะกลายเปนผูสูงอายุในอีก ๑๐-๓๐ ปขางหนา เปนประชากรท่ีมี

จํานวนมาก และรุนตอๆ มาท่ีจะเขามาเปนประชากรในวัยแรงงานจะมีขนาดลดลงอยางมาก นาจะสงผล

กระทบตอศักยภาพในการเก้ือหนุนประชากรสูงอายุอยางสําคัญ นอกจากนี้จากการประเมินผลการดําเนินงาน

ตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุกรุงเทพมหานคร ระยะท่ี ๑ พบวาคนในชวงอายุ ๓๐-๕๐ ปยังขาดความ

ตระหนักและการเตรียมการดานตางๆ ใหพรอมเพ่ือใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีในยามสูงอายุ เพ่ือลดผลกระทบ

ดังกลาวและสามารถใชจุดเดนท่ีมีอยูของกรุงเทพมหานครท้ังในดานงบประมาณ กําลังคนและระบบการศึกษา

ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จึงนําไปสูการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุในป พ.ศ.

๒๕๖๑-๒๕๖๔ คือ 

 “ยุทธศาสตรการเตรียมความพรอมทุกชวงวัยเพ่ือวัยสูงอายุท่ีมีคุณภาพ” โดยเนนใหประชากรทุก

ชวงวัยเริ่มตั้งแตวัยเด็กตระหนักและเตรียมการเพ่ือวัยสูงอายุ โดยผานกิจกรรมตางๆ ท้ังในระบบและนอก

ระบบการศึกษา เชน สอดแทรกในกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด หรือกลุมอาสาสมัคร รวมท้ังกิจกรรม

ตางๆ ของเขตและของชุมชน 

ยุทธศาสตรการสรางเครือขาย 

 ยุทธศาสตรนี้ใชในการเพ่ิมศักยภาพของกรุงเทพมหานครในการดูแล คุมครองผูสูงอายุใหครอบคลุม

อยางท่ัวถึงมากยิ่งข้ึน ดวยการกระตุนและสานพลังภาคีเครือขาย เชน ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม หนวยงาน

หรือองคกรในพ้ืนท่ี เชน วัด โรงเรียน ใหมารวมดูแล คุมครองผูสูงอายุในพ้ืนท่ี เพราะฉะนั้นขอเสนอแนะใน

ยุทธศาสตรการสรางเครือขาย คือ 

 “ยุทธศาสตรระบบคุมครองสําหรับผูสูงอายุ” ซ่ึงยุทธศาสตรนี้จะใหการดูแล คุมครองผูสูงอายุท้ังท่ี

ยังสามารถพ่ึงตนเองไดและกลุมท่ีตกอยูในภาวะพ่ึงพา ท้ังในมิติเศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ และสิ่งแวดลอม ดวย

การระดมสรรพกําลังจากทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของและเพ่ิมบทบาทหนวยงานของกรุงเทพมหานครและเขต 

 

 

แผนพัฒนาคุณภาพชวีิตผูสูงอายกุรุงเทพมหานคร ระยะที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)  ๔๑ 
 



ยุทธศาสตรเชิงรับ 

 ยุทธศาสตรเชิงรับจะชวยเพ่ิมศักยภาพภายในและลดความเสี่ยงหรือหลีกเลี่ยงผลกระทบจากปจจัย

คุกคามภายนอก ไดแก การเปลี่ยนแปลงเปนสังคมสูงวัยอยางรวดเร็วและรุนแรง 

 กรุงเทพมหานครมีหนวยงานท้ังสวนกลางและสวนพ้ืนท่ีแตยังขาดการบูรณาการระหวางหนวยงาน 

รวมท้ังหนวยงานภายนอกท่ีทํางานดานผูสูงอายุก็มีหลากหลายแตยังขาดการเชื่อมโยงประสานอยางเปน

รูปธรรม ดวยเหตุนี้ “ยุทธศาสตรการบริหารจัดการแบบบูรณาการเพ่ือพัฒนางานดานผูสูงอายุ” จึงเปน

ยุทธศาสตรเชิงรับท่ีสําคัญท่ีจะเพ่ิมศักยภาพและลดผลกระทบจากปจจัยภายนอก ในการทํางานดานผูสูงอายุ

ใหสัมฤทธผิล   

 นอกจากนี้แมวาจะมีการพัฒนาระบบฐานขอมูลภายในของกรุงเทพมหานครเพ่ือใหเกิดการเชื่อมโยง

กันระหวางหนวยงานตางๆ แตยังขาดความเขาใจในนิยามของขอมูลท่ีตรงกัน จึงทําใหการจัดเก็บ รวบรวม

ขอมูล และประมวลผลทําไดยาก เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานรวมท้ังหาแนวทางในการเพ่ิมเครือขาย 

เชื่อมโยงกับหนวยงานภายนอกท่ีมีฐานขอมูล รวมท้ังเพ่ือใหการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลงานดาน

ผูสูงอายุ จึงควรนํา  “ยุทธศาสตรการสงเสริมและการพัฒนาการวิจัย ระบบขอมูล เทคโนโลยี และ

นวัตกรรม และการติดตามประเมินผล” มาใช ระบบขอมูลจะชวยกําหนดแผนและการใหบริการไดตรงจุด 

ตรงตามความตองการและความจําเปน 

 

๔๒ แผนพัฒนาคุณภาพชวีิตผูสูงอายกุรุงเทพมหานคร ระยะที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
 



บทที่ ๓ 

แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุกรุงเทพมหานคร ระยะที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 

วิสัยทัศน 

ผูสูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีคุณคา และมีความสุข 

 

ยุทธศาสตร มาตรการ หนวยงานท่ีรับผิดชอบ ดัชนี และเปาหมาย 

 แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุกรุงเทพมหานคร ระยะท่ี ๒ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) แบงยุทธศาสตร

ออกเปน ๕ ยุทธศาสตร ดังนี้ 

 ยุทธศาสตรท่ี ๑  การเตรียมความพรอมทุกชวงวัยเพ่ือวัยสูงอายุท่ีมีคุณภาพ 

 ยุทธศาสตรท่ี ๒  การสงเสริมและพัฒนาผูสูงอายุ 

 ยุทธศาสตรท่ี ๓  ระบบคุมครองสําหรับผูสูงอายุ 

 ยุทธศาสตรท่ี ๔  การบริหารจัดการแบบบูรณาการเพ่ือพัฒนางานดานผูสูงอายุ 

 ยุทธศาสตรท่ี ๕  การสงเสริมและการพัฒนาการวิจัย ระบบขอมูล เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

และการติดตามประเมินผล 

 

ยุทธศาสตรท่ี ๑ การเตรียมความพรอมทุกชวงวัยเพ่ือวัยสูงอายุท่ีมีคุณภาพ  

เปาประสงคหลัก: มุงเนนการดําเนินงานเชิงรุก เพ่ือเตรียมความพรอมของประชากรในทุกมิติตั้งแต 

วัยเด็กไปจนตลอดชวงชีวิตเพ่ือใหพรอมในการเขาสูวัยสูงอายุอยางมีคุณภาพ ประกอบดวย ๓ มาตรการ ดังนี ้

มาตรการท่ี ๑  การใหการศึกษาและเรียนรูกลุมกอนวัยสูงอายุในทุกมิติเพ่ือใหเปนผูสูงอายุท่ีมี

คุณภาพ 

มาตรการท่ี ๒  การสงเสริมและสรางวินัยการออม 

มาตรการท่ี ๓ การปลูกจิตสํานึกถึงคุณคาของผูสูงอายุและสงเสริมสัมพันธภาพระหวาง

ผูสูงอายุกับคนทุกวัย 

แผนพัฒนาคุณภาพชวีิตผูสูงอายกุรุงเทพมหานคร ระยะที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)  ๔๓ 
 



 ยุทธศาสตรท่ี ๒ การสงเสริมและพัฒนาผูสูงอายุ  

 เปาประสงคหลัก: มุงเนนใหผูสูงอายุสามารถพ่ึงตนเองไดในมิติดานเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ 

รวมท้ังสามารถมีสวนรวมในการขับเคลื่อนการพัฒนาสังคมใหไดนานท่ีสุด ประกอบดวย ๖ มาตรการ ดังนี ้

มาตรการท่ี ๑  การสงเสริมดานการทํางานและการหารายไดของผูสูงอายุ 

มาตรการท่ี ๒  การสงเสริมสุขภาพและการดูแลตนเองของผูสูงอายุ 

มาตรการท่ี ๓ การสงเสริมการมีสวนรวมทางสังคมโดยผานการรวมกลุมและการสรางความ

เขมแข็งขององคกรดานผูสูงอายุ และการพัฒนาผูสูงอายุ 

มาตรการท่ี ๔ การสนับสนุนใหมีการนําศักยภาพ ภูมิปญญา ประสบการณ  และความชํานาญ

ของผูสูงอายุมาถายทอดสูสังคม 

มาตรการท่ี ๕ การสงเสริมและสนับสนุนผูสูงอายุใหเขาถึงสื่อทุกประเภทและสนับสนุนสื่อ 

ใหเขาถึงผูสูงอายุและเสริมคุณคาผูสูงอายุ 

มาตรการท่ี ๖ การสงเสริมและสนับสนุนใหผูสู งอายุ มี ท่ีอยูอาศัยและสภาพแวดลอม 

ท่ีเหมาะสมแกผูสูงอายุและครอบครัว 

 

 ยุทธศาสตรท่ี ๓ ระบบคุมครองสําหรับผูสูงอายุ 

เปาประสงคหลัก: มุงเนนใหผูสูงอายุสามารถดําเนินชีวิตไดอยางมีศักดิ์ศรี มีความม่ันคง สามารถไดรับ

การคุมครองและพิทักษสิทธิข้ันพ้ืนฐานใหสอดคลองกับความตองการ ประกอบดวย ๔ มาตรการ ดังนี้ 

มาตรการท่ี ๑ การคุมครองดานรายได 

มาตรการท่ี ๒ การพัฒนาระบบบริการสุขภาพและสังคมอยางบูรณาการ ครบวงจร และมี

คุณภาพ 

มาตรการท่ี ๓ การสงเสริมศักยภาพครอบครัว ผูดูแล และชุมชน ในการดูแลเก้ือหนุนผูสูงอายุ 

มาตรการท่ี ๔ การพัฒนาระบบการคุมครองผูสูงอายุ 

 

๔๔ แผนพัฒนาคุณภาพชวีิตผูสูงอายกุรุงเทพมหานคร ระยะที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
 



ยุทธศาสตรท่ี ๔ การบริหารจัดการแบบบูรณาการเพ่ือพัฒนางานดานผูสูงอายุ  

เปาประสงคหลัก: มุงเนนการบรหิารจัดการแบบบูรณาการระหวางหนวยงานภายในกรุงเทพมหานคร

ทุกระดับและภาคีเครือขายภายนอก เพ่ือรวมกันพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอาย ุประกอบดวย ๓ มาตรการ ดังนี้ 

มาตรการท่ี ๑ การพัฒนากลไกการบริหารจัดการเพ่ือการพัฒนางานดานผูสูงอายุอยางบูรณาการ

ระดับสวนกลางและระดับพ้ืนท่ีของกรุงเทพมหานคร 

มาตรการท่ี ๒ การสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรดานผูสูงอายุ 

มาตรการท่ี ๓ การสงเสริมการมีสวนรวมทุกภาคสวนในการสงเสริมคุณภาพชีวิตผูสูงอาย ุ

 

ยุทธศาสตรท่ี ๕ การสงเสริมและการพัฒนาการวิจัย ระบบขอมูล เทคโนโลยี และนวัตกรรม  

และการติดตามประเมินผล  

เปาประสงคหลัก: มุงเนนการนําขอมูล ผลการวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือขับเคลื่อนนโยบาย

และการดําเนินงานดานผูสูงอายุของกรุงเทพมหานคร รวมท้ังใหความสําคัญกับการติดตามประเมินผล เพ่ือให

เกิดการแปลงแผนไปสูการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ ประกอบดวย ๓ มาตรการ ดังนี้ 

มาตรการท่ี ๑ การสนับสนุนและสงเสริมการวิจัยและพัฒนาองคความรูดานผูสูงอายุ 

มาตรการท่ี ๒ การพัฒนาระบบขอมูลดานผูสูงอายุใหถูกตองและทันสมัย 

มาตรการท่ี ๓ การจัดใหมีระบบติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ 

 

ดัชนีรวมของยุทธศาสตร มุงวัดสัมฤทธิผลของการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ

กรุงเทพมหานคร ระยะท่ี ๒ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ในมิติของผลกระทบโดยรวมท่ีมีตอคุณภาพชีวิตผูสูงอายุใน

กรุงเทพมหานคร พิจารณาจากดัชนีตอไปนี้ 

 ๑. ดัชนวัีดคุณภาพชีวิตและคุณคาของผูสูงอายุ  วัดจากเครื่องชี้วัดคุณภาพชีวิตขององคการอนามัยโลก

ชุดยอฉบับภาษาไทย (WHOQOL-BREF-THAI) เปาหมายคือ ผูสูงอายุในกรุงเทพมหานครไมต่ํากวารอยละ ๕๐ 

ไดคะแนนไมนอยกวา ๙๖ คะแนน ตามเกณฑท่ีแสดงถึงการมีคุณภาพชีวิตท่ีดี* 

 ๒. ดัชนวัีดความสุขของผูสูงอายุ  เปาหมายไมต่ํากวา ๘ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน 

*เกณฑคะแนนคุณภาพชีวิตมีคะแนนตั้งแต ๒๖–๑๓๐ คะแนน  โดยคะแนน ๒๖–๖๐ คะแนน แสดงถึงการมีคุณภาพชีวิตท่ีไมดี

คะแนน ๖๑–๙๕ คะแนน  แสดงถึงการมีคุณภาพชีวิตกลางๆ  และคะแนน ๙๖–๑๓๐ คะแนน  แสดงถึงการมีคุณภาพชีวิตท่ีดี

แผนพัฒนาคุณภาพชวีิตผูสูงอายกุรุงเทพมหานคร ระยะที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)  ๔๕ 
 



ตารางท่ี ๖  จํานวนมาตรการและดัชนีตามยุทธศาสตรท้ัง ๕ ยุทธศาสตร 

 มาตรการ ดัชน ี

ยุทธศาสตรท่ี ๑ ๓ ๕ 

ยุทธศาสตรท่ี ๒ ๖ ๙ 

ยุทธศาสตรท่ี ๓ ๔ ๖ 

ยุทธศาสตรท่ี ๔ ๓ ๕ 

ยุทธศาสตรท่ี ๕ ๓ ๖ 

ดัชนีรวม  ๒ 

รวม ๑๙ ๓๓ 

 

 

๔๖ แผนพัฒนาคุณภาพชวีิตผูสูงอายกุรุงเทพมหานคร ระยะที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
 



ยุทธศาสตรท่ี ๑  การเตรียมความพรอมทุกชวงวัยเพ่ือวัยสูงอายุท่ีมีคุณภาพ 

ลําดับ มาตรการ หนวยงานหลักที่รบัผิดชอบ ดัชนี 

ผลการ

ประเมิน 

พ.ศ.๒๕๕๙ 

เปาหมาย 

พ.ศ.

๒๕๖๑ 

พ.ศ.

๒๕๖๒ 

พ.ศ.

๒๕๖๓ 

พ.ศ.

๒๕๖๔ 

๑ การใหการศึกษาและเรียนรูกลุมกอนวยัสูงอายุใน

ทุกมิติเพ่ือใหเปนผูสูงอายทุี่มีคุณภาพ 

๑. สํานักการศึกษา 

๒. สํานักพัฒนาสังคม 

๓. สํานักอนามัย 

๔. สํานักงานเขต 

๕. สํานักการแพทย 

๖. มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 

๗. หนวยงานภาคีเครือขาย เชน 

กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานกองทุนสนับสนุน

การสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) เปนตน 

ดัชนี ๑.๑ รอยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา๑ ที่มีความ 

รอบรูดานการเตรียมการในมิติสุขภาพ๒ เศรษฐกิจ๓ และ

สังคม๔ เพื่อยามสูงอายุ  

ดัชนีใหม  ๓๐%  ๖๐% 

ดัชนี ๑.๒ รอยละของประชากรอายุ ๓๐-๕๙ ป ที่ได

เตรียมการเพื่อยามสูงอายุในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม 

และสภาพแวดลอมในทีอ่ยูอาศัย๕  

เกินรอยละ 

๕๐ ในดาน

สุขภาพกาย 

สุขภาพจิต 

และการเงิน 

   ๗๐% 

๒ การสงเสริมและสรางวินัยการออม ๑. สํานักพัฒนาสังคม 

๒. สํานักงานเขต 

๓. สํานักการศึกษา 

ดัชนี ๑.๓ รอยละของประชากรอายุ ๓๐-๕๙ ป ที่มี

หลักประกันยามชราภาพอยางเปนทางการ๖ 

๕๗.๗%    ๗๕% 

 

นิยามศัพท  ๑ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา หมายถึง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาทั้งโรงเรียนในและนอกสังกัดกรุงเทพมหานคร 
  ๒ มิติสุขภาพ หมายถึง ความรอบรูดานการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิต การปองกันโรค และการเขาถึงบริการสาธารณสุข 

  ๓ มิติเศรษฐกิจ หมายถึง การจัดการดานการเงินและการออมเพื่ออนาคต 
  ๔ มิติสังคม หมายถึง การอยูอาศัยกับใคร ที่ไหน อยางไรในยามสูงอายุ 

  ๕ สภาพแวดลอมในที่อยูอาศัย หมายถึง สภาพแวดลอมและส่ิงอํานวยความสะดวกภายในบานที่เอื้อตอการใชชีวิตในยามสูงอายุ เชน ราวบันได พื้นที่ใชวัสดุที่ไมล่ืน ราวจับในหองน้ํา สวมแบบนั่งหอยเทา เปนตน 

  ๖ ผูที่มีหลักประกันยามชราภาพอยางเปนทางการ หมายถึง ผูที่มีสถานภาพการทํางานเปนขาราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือผูที่เปนสมาชิกกองทุนประกันสังคม หรือกองทุนอื่นๆ เพื่อยามชราภาพ ไดแก กองทุนสํารองเล้ียงชีพ 

กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ กองทุนสงเคราะหครูและครูใหญโรงเรียนเอกชน กองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ (RMFs) และกองทุนการออมแหงชาติ (กอช.) ซ่ึงสงผลใหมีเงินรายเดือนหรือเงินกอนหลังจากเกษียณอายุการทํางาน 

 

หมายเหตุ      ในแผนฉบับนี้ หนวยงานสามลําดับแรก เปนหนวยงานรับผิดชอบหลักในการดําเนินงานตามมาตรการ  และหนวยงานในลําดับถัดมาเปนหนวยงานสนับสนุน 

 

แผนพัฒนาคุณภาพชวีิตผูสูงอายกุรุงเทพมหานคร ระยะที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)  ๔๗ 
 



ยุทธศาสตรท่ี ๑  การเตรียมความพรอมทุกชวงวัยเพ่ือวัยสูงอายุท่ีมีคุณภาพ (ตอ) 

ลําดับ มาตรการ หนวยงานหลักที่รบัผิดชอบ ดัชนี 

ผลการ

ประเมิน 

พ.ศ.๒๕๕๙ 

เปาหมาย 

พ.ศ.

๒๕๖๑ 

พ.ศ.

๒๕๖๒ 

พ.ศ.

๒๕๖๓ 

พ.ศ.

๒๕๖๔ 

๓ การปลูกจิตสาํนึกถึงคุณคาของผูสูงอายุและ

สงเสริมสัมพันธภาพระหวางผูสูงอายุกับคนทุกวัย 

๑. สํานักการศึกษา 

๒. สํานักพัฒนาสังคม 

๓. สํานักวัฒนธรรม กีฬา และการทองเที่ยว 

๔. สํานักงานเขต 

๕. ชมรม/กลุมผูสูงอาย ุ

๖. หนวยงานภาคีเครือขาย เชน 

กระทรวงศึกษาธิการ  ส่ือมวลชน เปนตน 

ดัชนี ๑.๔ รอยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่มีทัศนคติ 

เชิงบวกตอผูสูงอายุ๗ 

ดัชนีใหม  ๓๕%  ๗๐% 

ดัชนี ๑.๕ รอยละของประชากรอายุ ๑๘-๕๙ ปที่มีทัศนคติ

เชิงบวกตอผูสูงอาย ุ 

๖๘.๑%    ๗๐% 

 

 

นิยามศัพท  ๗ ทัศนคติเชิงบวกตอผูสูงอายุ หมายถึง การเห็นคุณคาของผูสูงอายุทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 

แผนพัฒนาคุณภาพชวีิตผูสูงอายกุรุงเทพมหานคร ระยะที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)  ๔๘ 
 



ยุทธศาสตรท่ี ๒  การสงเสริมและพัฒนาผูสูงอายุ 

ลําดับ มาตรการ หนวยงานหลักที่รบัผิดชอบ ดัชนี 

ผลการ

ประเมิน 

พ.ศ.๒๕๕๙ 

เปาหมาย 

พ.ศ.

๒๕๖๑ 

พ.ศ.

๒๕๖๒ 

พ.ศ.

๒๕๖๓ 

พ.ศ.

๒๕๖๔ 

๑ การสงเสริมดานการทํางานและการหารายไดของ

ผูสูงอายุ 
๑. สํานักพัฒนาสังคม 

๒. สํานักงานเขต 

๓. ชมรม/กลุมผูสูงอาย ุ

๔. ภาคีเครือขายที่เกี่ยวของ เชน กระทรวงแรงงาน 

เปนตน 

ดัชนี ๒.๑ รอยละของผูสูงอายุที่มีความพรอมดานสุขภาพ 

พรอมทํางาน และตองการทํางาน แตไมมีงานทํา 

๑๑.๖%    ไมเกิน

๑๐% 

๒ การสงเสริมสขุภาพและการดแูลตนเองของ

ผูสูงอายุ 

๑. สํานักอนามัย 

๒. สํานักการแพทย 

๓. สํานักงานเขต 

๔. ชมรม/กลุมผูสูงอาย ุ 

๕. ภาคีเครือขายที่เกี่ยวของ เชน กระทรวง

สาธารณสุข สํานกังานกองทุนสนับสนุนการสราง

เสริมสุขภาพ (สสส.) เปนตน 

ดัชนี ๒.๒ รอยละของผูสูงอายุที่มีความรอบรูดานสุขภาพ๘  ดัชนีใหม  ๓๐%  ๖๐% 

๓ การสงเสริมการมีสวนรวมทางสงัคมโดยผาน 

การรวมกลุมและการสรางความเขมแข็งของ

องคกรดานผูสูงอายุ และการพัฒนาผูสูงอาย ุ

๑. สํานักอนามัย 

๒. สํานักพัฒนาสังคม 

๓. สํานักงานเขต 

๔. สํานักการแพทย 

๕. สํานักวัฒนธรรม กีฬา และการทองเที่ยว (ศูนย

สรางสุข) 

๖. ชมรม/กลุมผูสูงอาย ุ

๗. ภาคีเครือขายที่เกี่ยวของ เชน กระทรวงการ

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย เปนตน 

ดัชนี ๒.๓ รอยละของผูสูงอายุที่เปนสมาชิกกลุมหรือองคกร

ดานผูสูงอายุ๙ และเขารวมกิจกรรมอยางนอยปละ ๔ คร้ัง 

ดัชนีใหม  ๔๐%  ๖๐% 

นิยามศัพท  ๘ ความรอบรูดานสุขภาพ (Health Literacy) หมายถึง ความสามารถและทักษะในการเขาถึงขอมูล ความรู ความเขาใจเพื่อวิเคราะห ประเมินการปฏิบัติ และจัดการตนเอง รวมทั้งสามารถชี้แนะเร่ืองสุขภาพสวนบุคคล 

ครอบครัวและชุมชน เพื่อสุขภาพที่ดี 

  ๙ กลุมหรือองคกรดานผูสูงอายุ หมายถึง ชมรมผูสูงอายุ กลุมกิจกรรมดานผูสูงอายุ และวิสาหกิจเพื่อสังคม (วิสาหกิจเพื่อสังคม หมายถึง บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่ต้ังขึ้นตามกฎหมายไทย ซ่ึงมีวัตถุประสงคเพื่อ

ประกอบกิจการขายสินคาหรือการใหบริการ โดยมุงสงเสริมการจางงานในทองถิ่นที่วิสาหกิจเพื่อสังคมต้ังอยูหรือมีเปาหมายในการจัดต้ังต้ังแตแรกเร่ิมในการแกไขปญหาและพัฒนาชุมชน สังคม หรือส่ิงแวดลอม โดยมิไดมุงสรางกําไรสูงสุดตอผูถือหุนหรือ

ผูเปนหุนสวน และนําผลกําไรไมนอยกวารอยละ ๗๐ ไปลงทุนในกิจการของตนเอง หรือใชเพื่อประโยชนของเกษตรกร ผูยากจน คนพิการ ผูดอยโอกาส หรือใชเพื่อประโยชนสวนรวมอื่นๆ ตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังประกาศกําหนด) 

แผนพัฒนาคุณภาพชวีิตผูสูงอายกุรุงเทพมหานคร ระยะที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)  ๔๙ 
 



ยุทธศาสตรท่ี ๒  การสงเสริมและพัฒนาผูสูงอายุ (ตอ) 

ลําดับ มาตรการ หนวยงานหลักที่รบัผิดชอบ ดัชนี 

ผลการ

ประเมิน 

พ.ศ.๒๕๕๙ 

เปาหมาย 

พ.ศ.

๒๕๖๑ 

พ.ศ.

๒๕๖๒ 

พ.ศ.

๒๕๖๓ 

พ.ศ.

๒๕๖๔ 

๔ การสนับสนุนใหมีการนําศักยภาพ ภูมปิญญา 

ประสบการณ  และความชาํนาญของผูสูงอาย ุ

มาถายทอดสูสังคม 

๑. สํานักพัฒนาสังคม 

๒. สํานักงานเขต 

๓. สํานักวัฒนธรรม กีฬา และการทองเที่ยว 

๔. ชมรม/กลุมผูสูงอาย ุ

๕. ภาคีเครือขายที่เกี่ยวของ เชน กระทรวงการ

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย เปนตน 

ดัชนี ๒.๔ รอยละของผูสูงอายุที่ไดรับการจดทะเบียน 

ภูมิปญญาและไดทํางานถายทอดภูมปิญญา ประสบการณ 

ความรูความสามารถสูสังคม๑๐  

ดัชนีใหม ๑๕% ๓๕% ๔๕% ๖๐% 

๕ การสงเสริมและสนับสนุนผูสูงอายุใหเขาถึงสื่อ 

ทุกประเภทและสนับสนุนสื่อใหเขาถึงผูสูงอายุและ

เสริมคุณคาผูสูงอาย ุ

๑. สํานักปลดักรุงเทพมหานคร  

(กองประชาสัมพันธ) 

๒. สํานักอนามัย 

๓. สํานักการแพทย 

๔. สํานักพัฒนาสังคม 

๕. สํานักงบประมาณ กรุงเทพมหานคร 

๖. สํานักการศึกษา 

๗. สํานักการโยธา 

๘. สํานักส่ิงแวดลอม 

๙. สํานักวัฒนธรรม กีฬา และการทองเที่ยว 

๑๐. สํานักการจราจรและขนสง 

๑๑. สํานักผังเมือง 

๑๒. สํานักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

๑๓. สํานักงานเขต 

๑๔. ชมรม/กลุมผูสูงอาย ุ

ดัชนี ๒.๕ รอยละของผูสูงอายุที่ไดรับขอมูลขาวสารที่เปน

ประโยชนตอการดําเนินชีวิตในมิติเศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ 

และสภาพแวดลอม 

๘๓.๕%    ๙๐% 

ดัชนี ๒.๖ รอยละของหนวยงานที่ผลิตส่ือ๑๑ หรือเผยแพร 

หรือประชาสัมพันธ เพื่อสงเสริมและใหขอมูลที่เปนประโยชน

ในการพัฒนาคุณภาพชวีิตผูสูงอายหุรือเพิ่มคุณคาผูสูงอายุ๑๒ 

ดัชนีใหม ๕๐% ๖๐% ๘๐% ๙๐% 

 
นิยามศัพท  ๑๐ การทํางานถายทอดภูมิปญญา ประสบการณ ความรูความสามารถสูสังคม เชน เปนวิทยากร ที่ปรึกษา กรรมการ เปนตน 
  ๑๑ ส่ือ หมายถึง ส่ือส่ิงพิมพ ส่ือวิทยุ โทรทัศน Social Media เปนตน 

  ๑๒ ขอมูลที่เปนประโยชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตหรือเพิ่มคุณคาผูสูงอายุ เชน ขอมูลในการดูแลสุขภาพ ขอมูลเกีย่วกบัการปรับสภาพแวดลอมภายในบาน ขอมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน สวัสดิการของผูสูงอายุ ขอมูลเกีย่วกับ

การบริการตางๆ ขอมูลเกีย่วกบักิจกรรมสงเสริมความสัมพันธระหวางวัย ขาวสารเกี่ยวกับผูสูงอายุที่ไดรับการเชิดชูเกียรติในดานตางๆ เปนตน 

แผนพัฒนาคุณภาพชวีิตผูสูงอายกุรุงเทพมหานคร ระยะที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)  ๕๐ 
 



ยุทธศาสตรท่ี ๒  การสงเสริมและพัฒนาผูสูงอายุ (ตอ) 

ลําดับ มาตรการ หนวยงานหลักที่รบัผิดชอบ ดัชนี 

ผลการ

ประเมิน 

พ.ศ.๒๕๕๙ 

เปาหมาย 

พ.ศ.

๒๕๖๑ 

พ.ศ.

๒๕๖๒ 

พ.ศ.

๒๕๖๓ 

พ.ศ.

๒๕๖๔ 

๖ การสงเสริมและสนับสนุนใหผูสูงอายมุทีี่อยูอาศัย

และสภาพแวดลอมที่เหมาะสมแกผูสูงอายุและ

ครอบครัว 

๑. สํานักงานเขต 

๒. สํานักการโยธา 

๓. สํานักปลดักรุงเทพมหานคร 

๔. สํานักการจราจรและขนสง 

๕. สํานักอนามัย 

๖. สํานักการแพทย 

๗. สํานักส่ิงแวดลอม 

ดัชนี ๒.๗ ใหมีกิจกรรมสงเสริมการจัดสรรพื้นที่ที่เหมาะสมให

ผูสูงอายุสามารถเขาไปรวมใชหรือทํากิจกรรมไดในอาคาร

หรือพื้นที่สาธารณะ๑๓ 

ดัชนีใหม    มีครบ

ทุกเขต 

ดัชนี ๒.๘ จัดใหมีเจาหนาที่ใหคําปรึกษาเกี่ยวกับ 

การออกแบบ การสราง หรือการปรับปรุงสภาพบาน 

ตามที่มีผูขอคําแนะนาํ เพื่อใหเอื้อตอการใชชีวิตอยางสะดวก

และปลอดภยัในยามสูงอาย ุ

ดัชนีใหม    มีครบ

ทุกเขต 

ดัชนี ๒.๙ รอยละของสถานที่สาธารณะ๑๔ ที่มีส่ิงอํานวย

ความสะดวก๑๕ และทางขามทีป่ลอดภยัสําหรับผูสูงอาย ุ

ดัชนีใหม ๒๐% 

ของ

สถานที่

แตละ

ประเภท 

๔๐% 

ของ

สถานที่

แตละ

ประเภท 

๖๐% 

ของ

สถานที่

แตละ

ประเภท 

๘๐% 

ของ

สถานที่

แตละ

ประเภท 

 
 

นิยามศัพท  ๑๓ อาคารหรือพื้นที่สาธารณะ หมายถึง อาคารชุด หมูบานจัดสรร สวนสาธารณะ และลานกีฬา 

  ๑๔ สถานท่ีสาธารณะ ไดแก สํานักงานเขต ศาลาวาการกรุงเทพมหานคร โรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร ศูนยบริการสาธารณสุข และสวนสาธารณะหลักของกรุงเทพมหานคร 

  ๑๕ ส่ิงอํานวยความสะดวก หมายถึง  ๑) การมีทางลาดขึ้นอาคารและทางลาดขึ้นบาทวิถี (Footpath) 

      ๒) พื้นผิวของบาทวิถีเรียบ ไมขรุขระ ไมล่ืน  

      ๓) ราวบันไดหรือราวจบัสําหรับขึ้นอาคาร และ 

   ๔) หองสุขาสําหรับผูสูงอายุ คือ มีราวจับและกร่ิงฉุกเฉินในหองสุขา 

แผนพัฒนาคุณภาพชวีิตผูสูงอายกุรุงเทพมหานคร ระยะที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)  ๕๑ 
 



ยุทธศาสตรท่ี ๓  ระบบคุมครองสําหรับผูสูงอายุ 

ลําดับ มาตรการ หนวยงานหลักที่รบัผิดชอบ ดัชนี 

ผลการ

ประเมิน 

พ.ศ.๒๕๕๙ 

เปาหมาย 

พ.ศ.

๒๕๖๑ 

พ.ศ.

๒๕๖๒ 

พ.ศ.

๒๕๖๓ 

พ.ศ.

๒๕๖๔ 

๑ การคุมครองดานรายได ๑. สํานักพัฒนาสังคม 

๒. สํานักงานเขต 

๓. สํานักการคลัง กรงุเทพมหานคร 

๔. สํานักงบประมาณ กรุงเทพมหานคร 

ดัชนี ๓.๑ มีระบบสวัสดิการเพิ่มเติม๑๖ สําหรับผูสูงอายุที่อยู

ในภาวะยากจน๑๗ 

ดัชนีใหม    มีระบบ

เกิดขึ้น 

๒ การพัฒนาระบบบริการสขุภาพและสังคมอยาง

บูรณาการ ครบวงจร และมีคุณภาพ 

 

๑. สํานักการแพทย 

๒. สํานักอนามัย 

๓. สํานักพัฒนาสังคม 

๔. สํานักงานเขต 

๕. สํานักวัฒนธรรม กีฬา และการทองเที่ยว 

๖. มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 

๗. โรงพยาบาลวชิรพยาบาล 

ดัชนี ๓.๒ รอยละของโรงพยาบาลและศูนยบริการสาธารณสุข

สังกัดกรุงเทพมหานครมีระบบเชื่อมโยง๑๘ การดูแลรักษา

ผูสูงอายุที่อยูในภาวะพึ่งพิง๑๙ อยางบูรณาการระหวางระดับ 

ตติยภูมิ ทุติยภูมิ๒๐ ปฐมภูมิ๒๑ ทั้งในมิติสุขภาพและสังคม  

ดัชนีใหม ๑๐% ๔๐% ๖๐% ๘๐% 

ดัชนี ๓.๓ รอยละของผูสูงอายุที่อยูในภาวะพึ่งพิงและ

ตองการการเยีย่มบานหรือการดูแลแบบประคับประคอง 

ไดรับบริการตามมาตรฐานตามที่กรุงเทพมหานครกําหนด 

ทั้งในมิติสุขภาพและสังคม 

ดัชนีใหม ๓๐% ๔๐% ๕๐% ๖๐% 

ดัชนี ๓.๔ รอยละของศูนยบริการสาธารณสุขสังกัด

กรุงเทพมหานครที่ใหบริการผูสูงอายแุบบองครวมในระดับ

ปฐมภูมิทางดานสุขภาพและสังคม 

ดัชนีใหม ๔๐% ๖๐% ๘๐% ๑๐๐% 

 
 
นิยามศัพท  ๑๖ ระบบสวัสดิการเพิ่มเติม หมายถึง ระบบสวัสดิการอื่นนอกเหนือจากกองทุนพัฒนาชุมชนกรุงเทพมหานคร 

  ๑๗ ภาวะยากจน พิจารณาจากเกณฑเสนความยากจนครัวเรือน ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
๑๘ ระบบเชื่อมโยง หมายรวมถึง ระบบตรวจคัดกรองโรค ระบบสงตอ ระบบดูแลระยะกลาง ระบบดูแลระยะยาว ระบบฐานขอมูลผูสูงอายุทีอ่ยูในภาวะพึ่งพิง เปนตน 
๑๙ ผูสูงอายุที่อยูในภาวะพึ่งพิง หมายถึง ผูสูงอายุที่มีขอจํากัดในการทํากิจวัตรประจําวัน (ADLs) ในระดับพึ่งพิงทั้งหมดและพึ่งพิงเปนสวนมาก 

  ๒๐ ระดับตติยภูมิและระดับทุติยภูม ิคือ โรงพยาบาลกลาง  โรงพยาบาลตากสิน  โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ  โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักด์ิ ชุตินธฺโร อุทิศ  โรงพยาบาลเวชการุณยรัศมิ์ โรงพยาบาลลาดกระบัง 

กรุงเทพมหานคร  โรงพยาบาลราชพิพฒัน โรงพยาบาลสิรินธร และโรงพยาบาลผูสูงอายุบางขุนเทียน (เปดใหบริการป พ.ศ.๒๕๖๒) 

  ๒๑ ระดับปฐมภูมิ คือ ศูนยบริการสาธารณสุข ๖๘ แหงของกรุงเทพมหานคร 

แผนพัฒนาคุณภาพชวีิตผูสูงอายกุรุงเทพมหานคร ระยะที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)  ๕๒ 
 



 
ยุทธศาสตรท่ี ๓  ระบบคุมครองสําหรับผูสูงอายุ (ตอ) 

ลําดับ มาตรการ หนวยงานหลักที่รบัผิดชอบ ดัชนี 

ผลการ

ประเมิน 

พ.ศ.๒๕๕๙ 

เปาหมาย 

พ.ศ.

๒๕๖๑ 

พ.ศ.

๒๕๖๒ 

พ.ศ.

๒๕๖๓ 

พ.ศ.

๒๕๖๔ 

๓ การสงเสริมศักยภาพครอบครัว ผูดแูล และชมุชน 

ในการดูแลเก้ือหนุนผูสูงอาย ุ

๑. สํานักการแพทย 

๒. สํานักอนามัย 

๓. สํานักพัฒนาสังคม 

๔. มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 

ดัชนี ๓.๕ รอยละของผูดูแลผูสูงอายุ๒๒ ที่อยูในภาวะพึ่งพิง

ไดรับความรูและฝกทักษะในการดูแลผูสูงอายุ๒๓ ตามที่

ตองการ 

ดัชนีใหม  ๕๐%  ๘๐% 

๔ การพัฒนาระบบการคุมครองผูสูงอายุ๒๔ ๑. สํานักงานเขต 

๒. สํานักพัฒนาสังคม 

๓. สํานักอนามัย 

ดัชนี ๓.๖ พัฒนาระบบในการพิทกัษสิทธิและคุมครอง

ผูสูงอายุที่อยูในภาวะพึ่งพิง 

ดัชนีใหม  มีระบบ

เกิดขึ้น 

  

 

 

นิยามศัพท  ๒๒ ผูดูแลผูสูงอายุ หมายรวมถึง ผูดูแลทกุประเภท ไดแก ผูดูแลที่เปนคูสมรส ลูก หลาน ญาติพี่นอง เพื่อน เพือ่นบาน ผูดูแลรับจาง พยาบาลวิชาชพี อาสาสมคัร  

  ๒๓ การใหความรูในการดูแลผูสูงอายุ เปนความรูที่ไดรับมาจากโรงพยาบาล มีคนมาใหความรู/อบรมที่บาน หรือเขาอบรมในหลักสูตรการอบรมตางๆ 

  ๒๔ ระบบการคุมครองผูสูงอายุ หมายถึง การดูแลชวยเหลือใหผูสูงอายุไมใหถูกลอลวง ฉอฉล ทารุณกรรม และไมใหตกอยูในภาวะยากลําบาก ตลอดจนไดรับสิทธิตามที่กาํหนดไวในพระราชบญัญัติผูสูงอายุแหงชาติ  

พ.ศ.๒๕๔๖ มาตรา ๑๑ 

แผนพัฒนาคุณภาพชวีิตผูสูงอายกุรุงเทพมหานคร ระยะที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)  ๕๓ 
 



ยุทธศาสตรท่ี ๔  การบริหารจัดการแบบบูรณาการเพ่ือพัฒนางานดานผูสูงอายุ 

ลําดับ มาตรการ หนวยงานหลักที่รบัผิดชอบ ดัชนี 

ผลการ

ประเมิน 

พ.ศ.๒๕๕๙ 

เปาหมาย 

พ.ศ.

๒๕๖๑ 

พ.ศ.

๒๕๖๒ 

พ.ศ.

๒๕๖๓ 

พ.ศ.

๒๕๖๔ 

๑ การพัฒนากลไกการบริหารจัดการเพ่ือการพัฒนา

งานดานผูสูงอายุอยางบูรณาการระดบัสวนกลาง

และระดบัพ้ืนที่ของกรุงเทพมหานคร 

๑. สํานักปลดักรุงเทพมหานคร  

(กองประชาสัมพันธ, กองการเจาหนาที่) 

๒. สํานักยุทธศาสตรและประเมินผล 

๓. สํานักงานเขต 

๔. สํานักอนามัย 

๕. สํานักการแพทย 

๖. สํานักพัฒนาสังคม 

๗. สํานักการโยธา 

๘. สํานักส่ิงแวดลอม 

๙. สํานักวัฒนธรรม กีฬา และการทองเที่ยว 

๑๐. สํานักการจราจรและขนสง 

๑๑. สํานักผังเมือง 

๑๒. สํานักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

๑๓. สํานักการคลัง กรุงเทพมหานคร 

๑๔. สํานักงบประมาณกรุงเทพมหานคร 

ดัชนี ๔.๑ ทุกหนวยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร 

มีแผนปฏิบัติราชการเฉพาะดานผูสูงอายุรายป และมกีาร

รายงานความกาวหนาการดําเนินงานตอคณะกรรมการ

ผูสูงอายุกรุงเทพมหานคร 

ดัชนีใหม  เริ่มมี

แผนและ

รายงาน

ตอเนื่อง

ทุกป 

รายงาน

ตอเนื่อง

ทุกป 

รายงาน

ตอเนื่อง

ทุกป 

ดัชนี ๔.๒ คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอาย ุ

ทั้ง ๓ ระดับ๒๕  มีการประชุมรวมกันอยางสม่ําเสมอ 

 -  คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ

กรุงเทพมหานครอยางครบวงจร 

 
 -  คณะอนุกรรมการขับเคล่ือนยุทธศาสตรตาม

แผนพัฒนาคุณภาพชวีิตผูสูงอายกุรุงเทพมหานคร ระยะที่ ๒ 

(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) และคณะอนุกรรมการขับเคล่ือน

ยุทธศาสตรตามแผนพัฒนาคุณภาพชวีิตผูสูงอายุ

กรุงเทพมหานคร ระยะที ่๒ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ระดับเขต 

ดัชนีใหม 
 

 

อยาง

นอย 1 

คร้ัง 
 

ทุก 

ไตรมาส 

 

 

อยาง

นอย 1 

คร้ัง 
 

ทุก 

ไตรมาส 

 

 

อยาง

นอย 1 

คร้ัง 
 

ทุก 

ไตรมาส 

 

 

อยาง

นอย 1 

คร้ัง 
 

ทุก 

ไตรมาส 

 

นิยามศัพท  ๒๕ คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชวีิตผูสูงอายุทั้ง ๓ ระดับ คือ ๑) คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุกรุงเทพมหานครอยางครบวงจร  ๒) คณะอนกุรรมการขับเคล่ือนยุทธศาสตรตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ

กรุงเทพมหานคร ระยะที ่๒ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)  ๓) คณะอนกุรรมการขับเคล่ือนยุทธศาสตรตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายกุรุงเทพมหานคร ระยะที ่๒ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ระดับเขต 

แผนพัฒนาคุณภาพชวีิตผูสูงอายกุรุงเทพมหานคร ระยะที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)  ๕๔ 
 



ยุทธศาสตรท่ี ๔  การบริหารจัดการแบบบูรณาการเพ่ือพัฒนางานดานผูสูงอายุ (ตอ) 

ลําดับ มาตรการ หนวยงานหลักที่รบัผิดชอบ ดัชนี 

ผลการ

ประเมิน 

พ.ศ.๒๕๕๙ 

เปาหมาย 

พ.ศ.

๒๕๖๑ 

พ.ศ.

๒๕๖๒ 

พ.ศ.

๒๕๖๓ 

พ.ศ.

๒๕๖๔ 

๒ การสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบคุลากร 

ดานผูสูงอาย ุ

๑. สํานักปลดักรุงเทพมหานคร  

(กองการเจาหนาที่) 

๒. สํานักงานคณะกรรมการขาราชการ

กรุงเทพมหานคร (ก.ก.) 

๓. สถาบันพัฒนาขาราชการกรุงเทพมหานคร  

(สพข.) 

๔. สํานักอนามัย 

๕. สํานักการแพทย 

๖. สํานักพัฒนาสังคม 

๗. สํานักการโยธา 

๘. สํานักส่ิงแวดลอม 

๙. สํานักวัฒนธรรม กีฬา และการทองเที่ยว 

๑๐. สํานักการจราจรและขนสง 

๑๑. สํานักผังเมือง 

๑๒. สํานักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

๑๓. สํานักงบประมาณกรุงเทพมหานคร 

๑๔. สํานักงานเขต 

๑๕. มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 

ดัชนี ๔.๓ มีการกําหนดแผนพัฒนากาํลังคนดานผูสูงอายุ 

ทั้งในระดับกรุงเทพมหานครและระดับสํานัก 

ดัชนีใหม  ภายใน 

ป พ.ศ.

๒๕๖๒ 

  

ดัชนี ๔.๔ มีการพัฒนาบุคลากรดานผูสูงอายุของหนวยงานที่

เกี่ยวของอยางตอเนื่อง 

ดัชนีใหม  ภายใน 

ป พ.ศ.

๒๕๖๒ 

  

 
 

แผนพัฒนาคุณภาพชวีิตผูสูงอายกุรุงเทพมหานคร ระยะที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)  ๕๕ 
 



ยุทธศาสตรท่ี ๔  การบริหารจัดการแบบบูรณาการเพ่ือพัฒนางานดานผูสูงอายุ (ตอ) 

ลําดับ มาตรการ หนวยงานหลักที่รบัผิดชอบ ดัชนี 

ผลการ

ประเมิน 

พ.ศ.๒๕๕๙ 

เปาหมาย 

พ.ศ.

๒๕๖๑ 

พ.ศ.

๒๕๖๒ 

พ.ศ.

๒๕๖๓ 

พ.ศ.

๒๕๖๔ 

๓ การสงเสริมการมีสวนรวมทุกภาคสวนในการ

สงเสริมคุณภาพชีวติผูสูงอาย ุ

๑. สํานักปลดักรุงเทพมหานคร  

(กองประชาสัมพันธ) 

๒. สํานักอนามัย 

๓. สํานักการแพทย 

๔. สํานักพัฒนาสังคม 

๕. สํานักการโยธา 

๖. สํานักส่ิงแวดลอม 

๗. สํานักวัฒนธรรม กีฬา และการทองเที่ยว 

๘. สํานักการจราจรและขนสง 

๙. สํานักผังเมือง 

๑๐. สํานักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

๑๑. สํานักงานเขต 

๑๒. สํานักยุทธศาสตรและประเมินผล 

๑๓. หนวยงานภาคีเครือขาย เชน หนวยงานใน

ระดับประเทศ และหนวยงานภาคเอกชน 

๑๔. ชมรม/กลุมผูสูงอาย ุ

ดัชนี ๔.๕ รอยละของโครงการหรือกจิกรรมดานผูสูงอายุที่มี

หนวยงานภายนอกกรุงเทพมหานครเขามารวม 

ดัชนีใหม ๕๐% ๖๐% ๗๐% ๘๐% 

 

แผนพัฒนาคุณภาพชวีิตผูสูงอายกุรุงเทพมหานคร ระยะที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)  ๕๖ 
 



ยุทธศาสตรท่ี ๕  การสงเสริมและการพัฒนาการวิจัย ระบบขอมลู เทคโนโลยี และนวัตกรรม และการติดตามประเมินผล 

ลําดับ มาตรการ หนวยงานหลักที่รบัผิดชอบ ดัชนี 

ผลการ

ประเมิน 

พ.ศ.๒๕๕๙ 

เปาหมาย 

พ.ศ.

๒๕๖๑ 

พ.ศ.

๒๕๖๒ 

พ.ศ.

๒๕๖๓ 

พ.ศ.

๒๕๖๔ 

๑ การสนับสนุนและสงเสรมิการวิจยัและพัฒนา 

องคความรูดานผูสูงอายุ 
๑. สํานักยุทธศาสตรและประเมินผล 

๒. สํานักอนามัย  

๓. สํานักการแพทย  

๔. สํานักการโยธา 

๕. สํานักส่ิงแวดลอม  

๖. สํานักวัฒนธรรม กีฬา และการทองเที่ยว  

๗. สํานักการจราจรและขนสง  

๘. สํานักพัฒนาสังคม  

๙. สํานักการศึกษา 

๑๐. สํานักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

๑๑. สํานักงบประมาณกรุงเทพมหานคร 

๑๒. มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 

ดัชนี ๕.๑ จํานวนโครงการหรือกิจกรรมที่สงเสริมการวิจัย 

การพัฒนาองคความรู การจัดทาํระบบฐานขอมูล และการ

พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีดานผูสูงอาย ุ

ดัชนีใหม อยางนอย 

๑ 

โครงการ/

หนวยงาน* 

อยางนอย 

๑ 

โครงการ/

หนวยงาน* 

อยางนอย 

๑ 

โครงการ/

หนวยงาน* 

อยางนอย 

๑ 

โครงการ/

หนวยงาน* 

๒ การพัฒนาระบบขอมูลดานผูสูงอายุใหถูกตองและ

ทันสมัย 

๑. สํานักยุทธศาสตรและประเมินผล 

๒. สํานักอนามัย  

๓. สํานักการแพทย  

๔. สํานักพัฒนาสังคม 

๕. สํานักงบประมาณกรุงเทพมหานคร 

๖. สํานักงานเขต 

ดัชนี ๕.๒ มีระบบฐานขอมูลดานผูสูงอายุระดับเขตที่จําแนก

ตามสภาพปญหาและความตองการ 

ดัชนีใหม  มีครบ

ทุกเขต 

  

 
 
 
หมายเหตุ  *หนวยงาน หมายถึง หนวยงานทั้ง ๑๒ หนวยงานที่ระบุในยุทธศาสตรที่ ๕ มาตรการที่ ๑  

 
 
 

แผนพัฒนาคุณภาพชวีิตผูสูงอายกุรุงเทพมหานคร ระยะที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)  ๕๗ 
 



ยุทธศาสตรท่ี ๕  การสงเสริมและการพัฒนาการวิจัย ระบบขอมลู เทคโนโลยี และนวัตกรรม และการติดตามประเมินผล (ตอ) 

ลําดับ มาตรการ หนวยงานหลักที่รบัผิดชอบ ดัชนี 

ผลการ

ประเมิน 

พ.ศ.๒๕๕๙ 

เปาหมาย 

พ.ศ.

๒๕๖๑ 

พ.ศ.

๒๕๖๒ 

พ.ศ.

๒๕๖๓ 

พ.ศ.

๒๕๖๔ 

๓ การจัดใหมรีะบบตดิตามประเมินผล 

การดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ 

๑. สํานักยุทธศาสตรและประเมินผล 

๒. สํานักปลดักรุงเทพมหานคร  

(กองประชาสัมพันธ, กองการเจาหนาที่) 

๓. สํานักอนามัย 

๔. สํานักการแพทย 

๕. สํานักพัฒนาสังคม 

๖. สํานักการโยธา 

๗. สํานักส่ิงแวดลอม 

๘. สํานักวัฒนธรรม กีฬา และการทองเที่ยว 

๙. สํานักการจราจรและขนสง 

๑๐. สํานักผังเมือง 

๑๑. สํานักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

๑๒. สํานักงบประมาณกรุงเทพมหานคร 

๑๓. สํานักการคลัง กรุงเทพมหานคร 

๑๔. สํานักงานเขต 

ดัชนี ๕.๓ มีระบบติดตามประเมินผลการดําเนินงานรายป

และประเมินผลเมื่อส้ินสุดแผนฯ 

ดัชนีใหม มีทุกป มีทุกป มีทุกป มีทุกป 

ดัชนี ๕.๔ มีการติดตามประเมินผลการดําเนินงานเมื่อส้ินสุด

แผน 

มีการ

ติดตามและ

ประเมินผล 

  เร่ิมประเมินใน 

ไตรมาสที่ ๒  

ของป พ.ศ.๒๕๖๓ 

ดัชนี ๕.๕ มีการจัดประชุมเพื่อนําเสนอผลการติดตาม

ประเมินผลรายปใหหนวยงานทั้งหมดในกรุงเทพมหานคร 

ที่เกี่ยวของทราบ 

ดัชนีใหม มีทุกป มีทุกป มีทุกป มีทุกป 

ดัชนี ๕.๖ หนวยงานที่เกีย่วของนําผลการติดตามประเมินผล

รายปไปปรับปรุงแผนปฏบิัติงานประจําป 

ดัชนีใหม มีทุกป มีทุกป มีทุกป มีทุกป 

 

 

 

 

 

 

แผนพัฒนาคุณภาพชวีิตผูสูงอายกุรุงเทพมหานคร ระยะที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)  ๕๘ 
 



บทที่ ๔ 

ขอจํากัด และเงื่อนไขความสําเร็จ 

ขอจํากัด 

 ความผันผวนทางเศรษฐกิจ การเมือง และภัยพิบัติทางธรรมชาติ อาจสงผลตอความสามารถดาน

การเงิน การคลัง และการขับเคลื่อนแผนฯ ของกรุงเทพมหานครใหสัมฤทธิผลตามเปาหมาย 

 

เง่ือนไขความสําเร็จ 

๑. ผูบริหารระดับสูงของกรุงเทพมหานครตองใหความสําคัญกับประเด็นดานผูสูงอายุอยางตอเนื่อง 

และเชื่อมโยงกับนโยบายของผูบริหารกรุงเทพมหานครและแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ป (พ.ศ.

๒๕๕๖-๒๕๗๕) 

๒. ตองแปลงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุไปสูการปฏิบัติการ โดยมีการกําหนด

โครงการ กิจกรรม เปาหมายท่ีชัดเจนและเชื่อมโยงกับเปาหมายของแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอาย ุ

๓. ตองบูรณาการการทํางานดานผูสูงอายุระดับหนวยงานท้ังระดับสวนกลางและระดับพ้ืนท่ี 

๔. ตองติดตามประเมินผลอยางตอเนื่องโดยอาศัยระบบฐานขอมูลเชิงประจักษ 

๕. ตองจัดสรรงบประมาณอยางตอเนื่อง รวมท้ังตองมีหนวยงานหลักท่ีรับผิดชอบการขับเคลื่อน 

แผนฉบับนี้ไปสูการปฏิบัติ 

แผนพัฒนาคุณภาพชวีิตผูสูงอายกุรุงเทพมหานคร ระยะที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)  ๕๙ 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก 

นิยามศัพท นิยามดัชนี และวิธีการวัดผล 

 

๖๐ แผนพัฒนาคุณภาพชวีิตผูสูงอายกุรุงเทพมหานคร ระยะที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
 



นิยามศัพท นิยามดัชนี และวิธีการวัดผล 

ดัชนี ๑.๑  รอยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาท่ีมีความรอบรูดานการเตรียมการในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ  

และสังคมเพ่ือยามสูงอายุ 

นิยามศัพท 

 - นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา หมายถึง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาท้ังโรงเรียนในและนอกสังกัด

กรุงเทพมหานคร 

 - มิติสุขภาพ หมายถึง ความรอบรูดานการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิต การปองกันโรค และการ

เขาถึงบริการสาธารณสุข 

 - มิติเศรษฐกิจ หมายถึง การจัดการดานการเงินและการออมเพ่ืออนาคต 

 - มิติสังคม หมายถึง การอยูอาศัยกับใคร ท่ีไหน อยางไรในยามสูงอายุ 

นิยามดัชนี 

 สัดสวนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาท่ีมีความรอบรูดานการเตรียมการในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ และ

สังคมเพ่ือยามสูงอายุ (คิดเปนรอยละ) 

แหลงขอมูลหรือวิธีการจัดเก็บ  

 การสํารวจนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานคร หากเปนไปไดควรมีการสํารวจรอบแรกใน 

ป พ.ศ.๒๕๖๒ และรอบท่ี ๒ ป พ.ศ.๒๕๖๔ 

วิธีการวัด 

=

จํานวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานครท่ีมีความรอบรูดานการเตรียมการในมิติสุขภาพ 
เศรษฐกิจ และสังคมเพ่ือยามสูงอายุ

จํานวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาท้ังหมดในกรุงเทพมหานคร
×  ๑๐๐ 

 

หมายเหตุ: ควรวิเคราะหเปรียบเทียบผลระหวางโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครและโรงเรียนนอกสังกัด

กรุงเทพมหานคร 

 

 

  

แผนพัฒนาคุณภาพชวีิตผูสูงอายกุรุงเทพมหานคร ระยะที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ๖๑ 
 



ดัชนี ๑.๒  รอยละของประชากรอายุ ๓๐-๕๙ ป ท่ีไดเตรียมการเพ่ือยามสูงอายุในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม 

และสภาพแวดลอมในท่ีอยูอาศัย 

นิยามศัพท 

 - มิติสุขภาพ หมายถึง ความรอบรูดานการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิต การปองกันโรค และการ

เขาถึงบริการสาธารณสุข 

 - มิติเศรษฐกิจ หมายถึง การจัดการดานการเงินและการออมเพ่ืออนาคต 

 - มิติสังคม หมายถึง การอยูอาศัยกับใคร ท่ีไหน อยางไรในยามสูงอายุ 

 - สภาพแวดลอมในท่ีอยูอาศัย หมายถึง สภาพแวดลอมและสิ่งอํานวยความสะดวกภายในบานท่ีเอ้ือ

ตอการใชชีวิตในยามสูงอายุ เชน ราวบันได พ้ืนท่ีใชวัสดุท่ีไมลื่น ราวจับในหองน้ํา สวมแบบนั่งหอยเทา 

เปนตน 

นิยามดัชนี 

 สัดสวนของประชากรอายุ ๓๐-๕๙ ป ท่ีไดเตรียมการเพ่ือยามสูงอายุในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม 

และสภาพแวดลอมในท่ีอยูอาศัย (คิดเปนรอยละ) 

แหลงขอมูลหรือวิธีการจัดเก็บ 

 ขอมูลจากโครงการการสํารวจทัศนคติของประชากรอายุ ๑๘-๕๙ ป ท่ีมีตอผูสูงอายุของสํานักงานสถิติ

แหงชาติ ซ่ึงปกติจัดเก็บทุกๆ ๓-๔ ป 

วิธีการวัด 

=

จํานวนประชากรอายุ ๓๐-๕๙ ปในกรุงเทพมหานครท่ีไดเตรียมการเพ่ือยามสูงอายุ

ในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดลอมในท่ีอยูอาศัย

จํานวนประชากรอายุ ๓๐-๕๙ ปท้ังหมดในกรุงเทพมหานคร
×  ๑๐๐ 

 

  

๖๒ แผนพัฒนาคุณภาพชวีิตผูสูงอายกุรุงเทพมหานคร ระยะที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
 



ดัชนี ๑.๓  รอยละของประชากรอายุ ๓๐-๕๙ ป ท่ีมีหลักประกันยามชราภาพอยางเปนทางการ 

นิยามศัพท 

- ผูท่ีมีหลักประกันยามชราภาพอยางเปนทางการ หมายถึง ผูท่ีมีสถานภาพการทํางานเปนขาราชการ 

พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือผูท่ีเปนสมาชิกกองทุนประกันสังคม หรือกองทุนอ่ืนๆ เพ่ือยามชราภาพ ไดแก 

กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ กองทุนสงเคราะหครูและครูใหญโรงเรียน

เอกชน กองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพ (RMFs) และกองทุนการออมแหงชาติ (กอช.) ซ่ึงสงผลใหมีเงิน

รายเดือนหรือเงินกอนหลังจากเกษียณอายุการทํางาน 

นิยามดัชนี 

 สัดสวนของประชากรอายุ ๓๐-๕๙ ป ท่ีมีหลักประกันยามชราภาพ (คิดเปนรอยละ) 

แหลงขอมูลหรือวิธีการจัดเก็บ 

 ขอมูลจากโครงการการสํารวจทัศนคติของประชากรอายุ ๑๘-๕๙ ป ท่ีมีตอผูสูงอายุของสํานักงานสถิติ

แหงชาติ ซ่ึงปกติจัดเก็บทุกๆ ๓-๔ ป 

วิธีการวัด 

=

จํานวนประชากรอายุ ๓๐-๕๙ ปในกรุงเทพมหานคร 
ท่ีมีหลักประกันยามชราภาพอยางเปนทางการ

จํานวนประชากรอายุ ๓๐-๕๙ ปท้ังหมดในกรุงเทพมหานคร
×  ๑๐๐ 

 

  

แผนพัฒนาคุณภาพชวีิตผูสูงอายกุรุงเทพมหานคร ระยะที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ๖๓ 
 



ดัชนี ๑.๔  รอยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาท่ีมีทัศนคติเชิงบวกตอผูสูงอายุ 

นิยามศัพท 

 - ทัศนคติเชิงบวกตอผูสูงอายุ หมายถึง การเห็นคุณคาของผูสูงอายุทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 

นิยามดัชนี 

 สัดสวนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาท่ีมีทัศนคติเชิงบวกตอผูสูงอายุ (คิดเปนรอยละ) 

แหลงขอมูลหรือวิธีการจัดเก็บ 

 การสํารวจนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานคร หากเปนไปไดควรมีการสํารวจรอบแรกในป 

พ.ศ.๒๕๖๒ และรอบท่ี ๒ ป พ.ศ.๒๕๖๔ 

วิธีการวัด 

=
จํานวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานครท่ีมีทัศนคติเชิงบวกตอผูสูงอายุ

จํานวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาท้ังหมดในกรุงเทพมหานคร
×  ๑๐๐ 

 

หมายเหตุ: ควรวิเคราะหเปรียบเทียบผลระหวางโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครและโรงเรียนนอกสังกัด

กรุงเทพมหานคร 

 

ดัชนี ๑.๕  รอยละของประชากรอายุ ๑๘-๕๙ ปท่ีมีทัศนคติเชิงบวกตอผูสูงอายุ 

นิยามศัพท 

 - ทัศนคติเชิงบวกตอผูสูงอายุ หมายถึง การเห็นคุณคาของผูสูงอายุทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 

นิยามดัชนี 

 สัดสวนของประชากรอายุ ๑๘-๕๙ ปท่ีมีทัศนคติเชิงบวกตอผูสูงอายุ (คิดเปนรอยละ) 

แหลงขอมูลหรือวิธีการจัดเก็บ 

 ขอมูลจากโครงการการสํารวจทัศนคติของประชากรอายุ ๑๘-๕๙ ป ท่ีมีตอผูสูงอายุของสํานักงานสถิติ

แหงชาติ ซ่ึงปกติจัดเก็บทุกๆ ๓-๔ ป 

วิธีการวัด 

=
จํานวนประชากรอายุ ๑๘-๕๙ ปในกรุงเทพมหานครท่ีมีทัศนคติเชิงบวกตอผูสูงอายุ

จํานวนประชากรอายุ ๑๘-๕๙ ปท้ังหมดในกรุงเทพมหานคร
×  ๑๐๐ 

๖๔ แผนพัฒนาคุณภาพชวีิตผูสูงอายกุรุงเทพมหานคร ระยะที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
 



ดัชนี ๒.๑  รอยละของผูสูงอายุท่ีมีความพรอมดานสุขภาพ พรอมทํางาน และตองการทํางาน แตไมมีงานทํา 

นิยามศัพท 

 - 

นิยามดัชนี 

 สัดสวนของผูสูงอายุท่ีมีความพรอมดานสุขภาพ พรอมทํางาน และตองการทํางาน แตไมมีงานทํา  

(คิดเปนรอยละ) 

แหลงขอมูลหรือวิธีการจัดเก็บ 

 ขอมูลจากโครงการการสํารวจประชากรสูงอายุในประเทศไทยของสํานักงานสถิติแหงชาติ  ซ่ึงปกติจัดเก็บ

ทุกๆ ๓ ป 

วิธีการวัด 

=

จํานวนผูสูงอายุในกรุงเทพมหานครท่ีมีความพรอมดานสุขภาพ พรอมทํางาน 
และตองการทํางาน แตไมมีงานทํา

จํานวนผูสูงอายุท้ังหมดในกรุงเทพมหานครท่ีมีความพรอมดานสุขภาพ 
พรอมทํางาน และตองการทํางาน

×  ๑๐๐ 

 

ดัชนี ๒.๒  รอยละของผูสูงอายุท่ีมีความรอบรูดานสุขภาพ 

นิยามศัพท 

 - ความรอบรูดานสุขภาพ (Health Literacy) หมายถึง ความสามารถและทักษะในการเขาถึงขอมูล 

ความรู ความเขาใจเพ่ือวิเคราะห ประเมินการปฏิบัติ และจัดการตนเอง รวมท้ังสามารถชี้แนะเรื่อง

สุขภาพสวนบุคคล ครอบครัวและชุมชน เพ่ือสุขภาพท่ีดี 

นิยามดัชนี 

 สัดสวนของผูสูงอายุท่ีมีความรอบรูดานสุขภาพ (คิดเปนรอยละ) 

แหลงขอมูลหรือวิธีการจัดเก็บ 

 การสํารวจประชากรสูงอายุในกรุงเทพมหานคร หากเปนไปไดควรมีการสํารวจรอบแรกในป พ.ศ.

๒๕๖๒ และรอบท่ี ๒ ป พ.ศ.๒๕๖๔ 

วิธีการวัด 

=
จํานวนผูสูงอายุในกรุงเทพมหานครท่ีมีความรอบรูดานสุขภาพ

จํานวนผูสูงอายุท้ังหมดในกรุงเทพมหานคร
×  ๑๐๐ 

แผนพัฒนาคุณภาพชวีิตผูสูงอายกุรุงเทพมหานคร ระยะที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ๖๕ 
 



ดัชนี ๒.๓  รอยละของผูสูงอายุท่ีเปนสมาชิกกลุมหรือองคกรดานผูสูงอายุและเขารวมกิจกรรมอยางนอยปละ 

๔ ครั้ง 

นิยามศัพท 
 - กลุมหรือองคกรดานผูสูงอายุ หมายถึง ชมรมผูสูงอายุ กลุมกิจกรรมดานผูสูงอายุ และวิสาหกิจเพ่ือ

สังคม (วิสาหกิจเพ่ือสังคม หมายถึง บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลท่ีต้ังข้ึนตามกฎหมายไทย ซ่ึงมี

วัตถุประสงคเพ่ือประกอบกิจการขายสินคาหรือการใหบริการ โดยมุงสงเสริมการจางงานในทองถ่ินท่ี

วิสาหกิจเพ่ือสังคมตั้งอยูหรือมีเปาหมายในการจัดตั้งตั้งแตแรกเริ่มในการแกไขปญหาและพัฒนาชุมชน 

สังคม หรือสิ่งแวดลอม โดยมิไดมุงสรางกําไรสูงสุดตอผูถือหุนหรือผูเปนหุนสวน และนําผลกําไรไมนอย

กวารอยละ ๗๐ ไปลงทุนในกิจการของตนเอง หรือใชเพ่ือประโยชนของเกษตรกร ผูยากจน คนพิการ 

ผูดอยโอกาส หรือใชเพ่ือประโยชนสวนรวมอ่ืนๆ ตามท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังประกาศ

กําหนด) 

นิยามดัชนี 

 สัดสวนของผูสูงอายุท่ีเปนสมาชิกกลุมหรือองคกรดานผูสูงอายุและเขารวมกิจกรรมอยางนอยปละ 

๔ ครั้ง (คิดเปนรอยละ) 

แหลงขอมูลหรือวิธีการจัดเก็บ 

 การสํารวจประชากรสูงอายุในกรุงเทพมหานคร หากเปนไปไดควรมีการสํารวจรอบแรกในป พ.ศ.

๒๕๖๒ และรอบท่ี ๒ ป พ.ศ.๒๕๖๔ 

วิธีการวัด 

=

จํานวนผูสูงอายุในกรุงเทพมหานครท่ีเปนสมาชิกกลุมหรือองคกรดานผูสูงอายุ 
และเขารวมกิจกรรมอยางนอยปละ ๔ ครั้ง

จํานวนผูสูงอายุในกรุงเทพมหานครท่ีเปนสมาชิกกลุมหรือองคกรดานผูสูงอายุ
×  ๑๐๐ 

 

 

  

๖๖ แผนพัฒนาคุณภาพชวีิตผูสูงอายกุรุงเทพมหานคร ระยะที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
 



ดัชนี ๒.๔  รอยละของผูสูงอายุ ท่ีไดรับการจดทะเบียนภู มิปญญาและได ทํางานถายทอดภูมิปญญา 

ประสบการณ ความรูความสามารถสูสังคม 

นิยามศัพท 
 - การทํางานถายทอดภูมิปญญา ประสบการณ ความรูความสามารถสูสังคม เชน เปนวิทยากร ท่ี

ปรึกษา กรรมการ เปนตน 

นิยามดัชนี 

 สัดสวนของผูสูงอายุท่ีไดรับการจดทะเบียนภูมิปญญาและไดทํางานถายทอดภูมิปญญา ประสบการณ 

ความรูความสามารถสูสังคม (คิดเปนรอยละ) 

แหลงขอมูลหรือวิธีการจัดเก็บ 

 รายงานผลการดําเนินงานประจําปของแตละเขต 

วิธีการวัด 

=

จํานวนผูสูงอายุในกรุงเทพมหานครท่ีไดรับการจดทะเบียนภูมิปญญา

และไดทํางานถายทอดภูมิปญญา ประสบการณ ความรูความสามารถสูสังคม

จํานวนผูสูงอายุในกรุงเทพมหานครท่ีไดรับการจดทะเบียนภูมิปญญาในรอบปนั้น
×  ๑๐๐ 

 

ดัชนี ๒.๕  รอยละของผูสูงอายุท่ีไดรับขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนตอการดําเนินชีวิตในมิติเศรษฐกิจ สังคม 

สุขภาพ และสภาพแวดลอม 

นิยามศัพท 

 - 

นิยามดัชนี 

สัดสวนของผูสูงอายุท่ีไดรับขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนตอการดําเนินชีวิตในมิติเศรษฐกิจ สังคม 

สุขภาพ และสภาพแวดลอม (คิดเปนรอยละ) 

แหลงขอมูลหรือวิธีการจัดเก็บ 

 ขอมูลจากโครงการการสํารวจประชากรสูงอายุในประเทศไทยของสํานักงานสถิติแหงชาติ  ซ่ึงปกติจัดเก็บ

ทุกๆ ๓ ป 

วิธีการวัด 

=

จํานวนผูสูงอายุในกรุงเทพมหานครท่ีไดรับขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนตอการดําเนินชีวิต

ในมิติเศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ และสภาพแวดลอม

จํานวนผูสูงอายุท้ังหมดในกรุงเทพมหานคร
×  ๑๐๐ 

แผนพัฒนาคุณภาพชวีิตผูสูงอายกุรุงเทพมหานคร ระยะที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ๖๗ 
 



ดัชนี ๒.๖  รอยละของหนวยงานท่ีผลิตสื่อหรือเผยแพรหรือประชาสัมพันธ เพ่ือสงเสริมและใหขอมูลท่ีเปน

ประโยชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุหรือเพ่ิมคุณคาผูสูงอายุ 

นิยามศัพท 

 - สื่อ หมายถึง สื่อสิ่งพิมพ สื่อวิทยุ โทรทัศน Social Media เปนตน 

 - ขอมูลท่ีเปนประโยชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตหรือเพ่ิมคุณคาผูสูงอายุ เชน ขอมูลในการดูแล

สุขภาพ ขอมูลเก่ียวกับการปรับสภาพแวดลอมภายในบาน ขอมูลเก่ียวกับสิทธิประโยชน สวัสดิการ

ของผูสูงอายุ ขอมูลเก่ียวกับการบริการตางๆ ขอมูลเก่ียวกับกิจกรรมสงเสริมความสัมพันธระหวางวัย 

ขาวสารเก่ียวกับผูสูงอายุท่ีไดรับการเชิดชูเกียรติในดานตางๆ เปนตน 

นิยามดัชนี 

 สัดสวนของหนวยงานท่ีผลิตสื่อหรือเผยแพรหรือประชาสัมพันธ เพ่ือสงเสริมและใหขอมูลท่ีเปน

ประโยชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุหรือเพ่ิมคุณคาผูสูงอายุ (คิดเปนรอยละ) 

แหลงขอมูลหรือวิธีการจัดเก็บ 

 รายงานผลการดําเนินงานประจําปของแตละสํานักท่ีเก่ียวของ 

วิธีการวัด 

=

จํานวนหนวยงานในกรุงเทพมหานครท่ีผลิตสื่อหรือเผยแพรหรือประชาสัมพันธเพ่ือสงเสริม

และใหขอมูลท่ีเปนประโยชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุหรือเพ่ิมคุณคาผูสูงอายุ 
จํานวนหนวยงานในกรุงเทพมหานครท่ีเก่ียวของกับผูสูงอายุ

×  ๑๐๐ 

 

  

๖๘ แผนพัฒนาคุณภาพชวีิตผูสูงอายกุรุงเทพมหานคร ระยะที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
 



ดัชนี ๒.๗  ใหมีกิจกรรมสงเสริมการจัดสรรพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมใหผูสูงอายุสามารถเขาไปรวมใชหรือทํากิจกรรม

ไดในอาคารหรือพ้ืนท่ีสาธารณะ 

นิยามศัพท 

 - อาคารหรือพ้ืนท่ีสาธารณะ หมายถึง อาคารชุด หมูบานจัดสรร สวนสาธารณะ และลานกีฬา 

นิยามดัชนี 

 การมีกิจกรรมสงเสริมการจัดสรรพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมใหผูสูงอายุสามารถเขาไปรวมใชหรือทํากิจกรรมได

ในอาคารหรือพ้ืนท่ีสาธารณะของแตละเขต 

แหลงขอมูลหรือวิธีการจัดเก็บ 

 รายงานผลการดําเนินงานประจําปของแตละเขต 

วิธีการวัด 

 ไมตองคํานวณ เปนการทบทวนจากเอกสารรายงานของแตละเขต 

 

 

ดัชนี ๒.๘  จัดใหมีเจาหนาท่ีใหคําปรึกษาเก่ียวกับการออกแบบ การสราง หรือการปรับปรุงสภาพบานตามท่ีมี

ผูขอคําแนะนํา เพ่ือใหเอ้ือตอการใชชีวิตอยางสะดวกและปลอดภัยในยามสูงอายุ 

นิยามศัพท 

 - 

นิยามดัชนี 

 แตละเขตจัดใหมีเจาหนาท่ีใหคําปรึกษาเก่ียวกับการออกแบบ การสราง หรือการปรับปรุงสภาพบาน

ตามท่ีมีผูขอคําแนะนํา เพ่ือใหเอ้ือตอการใชชีวิตอยางสะดวกและปลอดภัยในยามสูงอายุ 

แหลงขอมูลหรือวิธีการจัดเก็บ 

 รายงานผลการดําเนินงานประจําปของแตละเขต 

วิธีการวัด 

 ไมตองคํานวณ เปนการทบทวนจากเอกสารรายงานของแตละเขต 

 

  

แผนพัฒนาคุณภาพชวีิตผูสูงอายกุรุงเทพมหานคร ระยะที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ๖๙ 
 



ดัชนี ๒.๙  รอยละของสถานท่ีสาธารณะท่ีมีสิ่งอํานวยความสะดวกและทางขามท่ีปลอดภัยสําหรับผูสูงอายุ 

นิยามศัพท 

- สถานท่ีสาธารณะ ไดแก สํานักงานเขต ศาลาวาการกรุงเทพมหานคร โรงพยาบาลในสังกัด

กรุงเทพมหานคร ศูนยบริการสาธารณสุข และสวนสาธารณะหลักของกรุงเทพมหานคร 

- สิ่งอํานวยความสะดวก หมายถึง ๑) การมีทางลาดข้ึนอาคารและทางลาดข้ึนบาทวิถี (Footpath) 

 ๒) พ้ืนผิวของบาทวิถีเรียบ ไมขรุขระ ไมลื่น  

 ๓) ราวบันไดหรือราวจับสําหรับข้ึนอาคาร และ 

 ๔) หองสุขาสําหรับผูสูงอายุ คือ มีราวจับและกริ่งฉุกเฉินในหองสุขา 

นิยามดัชนี 

 สัดสวนของสถานท่ีสาธารณะแตละประเภทท่ีมีสิ่งอํานวยความสะดวกและทางขามท่ีปลอดภัยสําหรับ

ผูสูงอายุ (คิดเปนรอยละ) 

แหลงขอมูลหรือวิธีการจัดเก็บ 

 การสํารวจการมีสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผูสูงอายุ ควรมีการสํารวจรอบแรกในป พ.ศ.๒๕๖๒ 

และรอบท่ี ๒ ป พ.ศ.๒๕๖๔ 

วิธีการวัด 

=

จํานวนสถานท่ีสาธารณะแตละประเภทท่ีมีสิ่งอํานวยความสะดวก  
และทางขามท่ีปลอดภัยสําหรับผูสูงอายุ 

จํานวนสถานท่ีสาธารณะแตละประเภท ของกรุงเทพมหานคร
×  ๑๐๐ 

 

  

๗๐ แผนพัฒนาคุณภาพชวีิตผูสูงอายกุรุงเทพมหานคร ระยะที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
 



ดัชนี ๓.๑ มีระบบสวัสดิการเพ่ิมเติมสําหรับผูสูงอายุท่ีอยูในภาวะยากจน 

นิยามศัพท 

 - ระบบสวัสดิการเพ่ิมเติม หมายถึง ระบบสวัสดิการอ่ืนนอกเหนือจากกองทุนพัฒนาชุมชน

กรุงเทพมหานคร 

นิยามดัชนี 

 การมีระบบสวัสดิการเพ่ิมเติมสําหรับผูสูงอายุท่ีอยูในภาวะยากจน 

แหลงขอมูลหรือวิธีการจัดเก็บ 

 รายงานผลการดําเนินงานประจําปของสํานักท่ีเก่ียวของ 

วิธีการวัด 

 ไมตองคํานวณ เปนการทบทวนจากเอกสารรายงานของสํานักท่ีเก่ียวของ 

 

  

แผนพัฒนาคุณภาพชวีิตผูสูงอายกุรุงเทพมหานคร ระยะที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ๗๑ 
 



ดัชนี ๓.๒ รอยละของโรงพยาบาลและศูนยบริการสาธารณสุขสังกัดกรุงเทพมหานครมีระบบเชื่อมโยง 

การดูแลรักษาผูสูงอายุท่ีอยูในภาวะพ่ึงพิงอยางบูรณาการระหวางระดับตติยภูมิ ทุติยภูมิ  ปฐมภูมิ 

ท้ังในมิติสุขภาพและสังคม 

นิยามศัพท 

- ระบบเชื่อมโยง หมายรวมถึง ระบบตรวจคัดกรองโรค ระบบสงตอ ระบบดูแลระยะกลาง ระบบดูแล

ระยะยาว ระบบฐานขอมูลผูสูงอายุท่ีอยูในภาวะพ่ึงพิง เปนตน 

- ผูสูงอายุท่ีอยูในภาวะพ่ึงพิง หมายถึง ผูสูงอายุท่ีมีขอจํากัดในการทํากิจวัตรประจําวัน (ADLs) ใน

ระดับพ่ึงพิงท้ังหมดและพ่ึงพิงเปนสวนมาก 

- ระดับตติยภูมิและระดับทุติยภูมิ คือ  โรงพยาบาลกลาง  โรงพยาบาลตากสิน  โรงพยาบาลเจริญกรุง

ประชารักษ   โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ   โรงพยาบาลเวชการุณยรัศม์ิ โรงพยาบาล

ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร   โรงพยาบาลราชพิพัฒน  โรงพยาบาลสิรินธร และโรงพยาบาลผูสูงอายุ

บางขุนเทียน (เปดใหบริการป พ.ศ.๒๕๖๒) 

- ระดับปฐมภูมิ คือ  ศูนยบริการสาธารณสุข ๖๘ แหงของกรุงเทพมหานคร 

นิยามดัชนี 

 สัดสวนของโรงพยาบาลและศูนยบริการสาธารณสุขสังกัดกรุงเทพมหานครมีระบบเชื่อมโยงการดูแล

รักษาผูสูงอายุท่ีอยูในภาวะพ่ึงพิงอยางบูรณาการระหวางระดับตติยภูมิ ทุติยภูมิ  ปฐมภูมิ ท้ังในมิติ

สุขภาพและสังคม (คิดเปนรอยละ) 

แหลงขอมูลหรือวิธีการจัดเก็บ 

 รายงานผลการดําเนินงานประจําปของสํานักท่ีเก่ียวของ 

วิธีการวัด 

=

จํานวนโรงพยาบาลและศูนยบริการสาธารณสุขสังกัดกรุงเทพมหานคร

ท่ีมีระบบเชื่อมโยงการดูแลรักษาผูสูงอายุท่ีอยูในภาวะพ่ึงพิงอยางบูรณาการ

 ระหวางระดับตติยภูมิ ทุติยภูมิ ปฐมภูมิ ท้ังในมิติสุขภาพและสังคม

จํานวนโรงพยาบาลและศูนยบริการสาธารณสุขสังกัดกรุงเทพมหานครระดับตติยภูมิ ทุติยภูมิ ปฐมภูมิ
×  ๑๐๐ 

 

  

๗๒ แผนพัฒนาคุณภาพชวีิตผูสูงอายกุรุงเทพมหานคร ระยะที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
 



ดัชนี ๓.๓  รอยละของผูสูงอายุท่ีอยูในภาวะพ่ึงพิงและตองการการเยี่ยมบานหรือการดูแลแบบประคับประคอง 

ไดรับบริการตามมาตรฐานตามท่ีกรุงเทพมหานครกําหนดท้ังในมิติสุขภาพและสังคม 

นิยามศัพท 

 - ผูสูงอายุท่ีอยูในภาวะพ่ึงพิง หมายถึง ผูสูงอายุท่ีมีขอจํากัดในการทํากิจวัตรประจําวัน (ADLs) ใน

ระดับพ่ึงพิงท้ังหมดและพ่ึงพิงเปนสวนมาก 

นิยามดัชนี 

 สัดสวนของผูสูงอายุท่ีอยูในภาวะพ่ึงพิงและตองการการเยี่ยมบานหรือการดูแลแบบประคับประคอง 

ไดรับบริการตามมาตรฐานท่ีกรุงเทพมหานครกําหนดท้ังในมิติสุขภาพและสังคม (คิดเปนรอยละ) 

แหลงขอมูลหรือวิธีการจัดเก็บ 

 การสํารวจประชากรสูงอายุในกรุงเทพมหานคร หากเปนไปไดควรมีการสํารวจรอบแรกในป พ.ศ.

๒๕๖๒ และรอบท่ี ๒ ป พ.ศ.๒๕๖๔ 

วิธีการวัด 

=

จํานวนผูสูงอายุท่ีอยูในภาวะพ่ึงพิงและตองการการเยี่ยมบานหรือการดูแลแบบประคับประคอง

ไดรับบริการตามมาตรฐานท่ีกรุงเทพมหานครกําหนดท้ังในมิติสุขภาพและสังคม 
จํานวนผูสูงอายุท่ีอยูในภาวะพ่ึงพิงและตองการการเยี่ยมบานหรือการดูแลแบบประคับประคอง

×  ๑๐๐ 

 

 

ดัชนี ๓.๔  รอยละของศูนยบริการสาธารณสุขสังกัดกรุงเทพมหานครท่ีใหบริการผูสูงอายุแบบองครวมใน

ระดับปฐมภูมิทางดานสุขภาพและสังคม 

นิยามศัพท 

 - 

นิยามดัชนี 

 สัดสวนของศูนยบริการสาธารณสุขสังกัดกรุงเทพมหานครท่ีใหบริการผูสูงอายุแบบองครวมในระดับ

ปฐมภูมิทางดานสุขภาพและสังคม (คิดเปนรอยละ) 

แหลงขอมูลหรือวิธีการจัดเก็บ 

 รายงานผลการดําเนินงานประจําปของสํานักท่ีเก่ียวของ 

วิธีการวัด 

=

จํานวนศูนยบริการสาธารณสุขสังกัดกรุงเทพมหานคร

ท่ีใหบริการผูสูงอายุแบบองครวมในระดับปฐมภูมิทางดานสุขภาพและสังคม 
จํานวนศูนยบริการสาธารณสุขสังกัดกรุงเทพมหานคร

×  ๑๐๐ 

แผนพัฒนาคุณภาพชวีิตผูสูงอายกุรุงเทพมหานคร ระยะที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ๗๓ 
 



ดัชนี ๓.๕  รอยละของผูดูแลผูสูงอายุท่ีอยูในภาวะพ่ึงพิงไดรับความรูและฝกทักษะในการดูแลผูสูงอายุตามท่ี

ตองการ 

นิยามศัพท 

 - ผูดูแลผูสูงอายุ หมายรวมถึง ผูดูแลทุกประเภท ไดแก ผูดูแลท่ีเปนคูสมรส ลูก หลาน ญาติพ่ีนอง 

เพ่ือน เพ่ือนบาน ผูดูแลรับจาง พยาบาลวิชาชีพ อาสาสมัคร 

 - การใหความรูในการดูแลผูสูงอายุ เปนความรูท่ีไดรับมาจากโรงพยาบาล มีคนมาใหความรู/อบรมท่ีบาน 

หรือเขาอบรมในหลักสูตรการอบรมตางๆ 

นิยามดัชนี 

 สัดสวนของผูดูแลผูสูงอายุท่ีอยูในภาวะพ่ึงพิงไดรับความรูและฝกทักษะในการดูแลผูสูงอายุตามท่ี

ตองการ (คิดเปนรอยละ) 

แหลงขอมูลหรือวิธีการจัดเก็บ 

 การสํารวจประชากรสูงอายุในกรุงเทพมหานคร หากเปนไปไดควรมีการสํารวจรอบแรกในป พ.ศ.

๒๕๖๒ และรอบท่ี ๒ ป พ.ศ.๒๕๖๔ 

วิธีการวัด 

=
จํานวนผูดูแลผูสูงอายุท่ีอยูในภาวะพ่ึงพิงไดรับความรูและฝกทักษะในการดูแลผูสูงอายุตามท่ีตองการ

จํานวนผูดูแลผูสูงอายุท่ีอยูในภาวะพ่ึงพิงท่ีตองการความรูและฝกทักษะในการดูแลผูสูงอายุ
×  ๑๐๐ 

 

ดัชนี ๓.๖  พัฒนาระบบในการพิทักษสิทธิและคุมครองผูสูงอายุท่ีอยูในภาวะพ่ึงพิง 

นิยามศัพท 

 - ระบบการคุมครองผูสูงอายุ หมายถึง การดูแลชวยเหลือใหผูสูงอายุไมใหถูกลอลวง ฉอฉล ทารุณกรรม 

และไมใหตกอยูในภาวะยากลําบาก ตลอดจนไดรับสิทธิตามท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัติผูสูงอายุ

แหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๖ มาตรา ๑๑ 

นิยามดัชนี 

 การมีระบบในการพิทักษสิทธิและคุมครองผูสูงอายุท่ีอยูในภาวะพ่ึงพิง 

แหลงขอมูลหรือวิธีการจัดเก็บ 

 รายงานผลการดําเนินงานประจําปของสํานักท่ีเก่ียวของ 

วิธีการวัด 

 ไมตองคํานวณ เปนการทบทวนจากเอกสารรายงานของสํานักท่ีเก่ียวของ  

๗๔ แผนพัฒนาคุณภาพชวีิตผูสูงอายกุรุงเทพมหานคร ระยะที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
 



ดัชนี ๔.๑  ทุกหนวยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครมีแผนปฏิบัติราชการเฉพาะดานผูสูงอายุรายป และมีการ

รายงานความกาวหนาการดําเนินงานตอคณะกรรมการผูสูงอายุกรุงเทพมหานคร 

นิยามศัพท 

 - 

นิยามดัชนี 

 ทุกหนวยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครมีแผนปฏิบัติราชการเฉพาะดานผูสูงอายุรายป และมีการ

รายงานความกาวหนาการดําเนินงานตอคณะกรรมการผูสูงอายุกรุงเทพมหานคร 

แหลงขอมูลหรือวิธีการจัดเก็บ 

 รายงานผลการดําเนินงานประจําปของทุกสํานัก 

วิธีการวัด 

 ไมตองคํานวณ เปนการทบทวนจากเอกสารรายงานของทุกสํานัก 

 

ดัชนี ๔.๒  คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุท้ัง ๓ ระดับ มีการประชุมรวมกันอยางสมํ่าเสมอ 

นิยามศัพท 

 - คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุท้ัง ๓ ระดับ คือ  ๑) คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ผูสูงอายุกรุงเทพมหานครอยางครบวงจร  ๒) คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตรตามแผนพัฒนา

คุณภาพชีวิตผูสูงอายุกรุงเทพมหานคร ระยะท่ี ๒ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)  ๓) คณะอนุกรรมการ

ขับเคลื่อนยุทธศาสตรตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุกรุงเทพมหานคร ระยะท่ี ๒ (พ.ศ.๒๕๖๑-

๒๕๖๔) ระดับเขต 

นิยามดัชนี 

 มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุท้ัง ๓ ระดับ มีการประชุมรวมกันอยาง

สมํ่าเสมอ ตามท่ีกําหนดไวในเปาหมาย 

แหลงขอมูลหรือวิธีการจัดเก็บ 

 รายงานการประชุมของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุท้ัง ๓ ระดับ 

วิธีการวัด 

 ไมมีการคํานวณ วัดจากรายงานการประชุมของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุท้ัง ๓ ระดับ 

  

แผนพัฒนาคุณภาพชวีิตผูสูงอายกุรุงเทพมหานคร ระยะที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ๗๕ 
 



ดัชนี ๔.๓  มีการกําหนดแผนพัฒนากําลังคนดานผูสูงอายุท้ังในระดับกรุงเทพมหานครและระดับสํานัก 

นิยามศัพท 

 - 

นิยามดัชนี 

 การมีแผนพัฒนากําลังคนดานผูสูงอายุท้ังในระดับกรุงเทพมหานครและระดับสํานัก 

แหลงขอมูลหรือวิธีการจัดเก็บ 

 รายงานผลการดําเนินงานประจําปของทุกสํานัก 

วิธีการวัด 

 ไมตองคํานวณ เปนการทบทวนจากเอกสารรายงานของทุกสํานัก 

 

 

ดัชนี ๔.๔  มีการพัฒนาบุคลากรดานผูสูงอายุของหนวยงานท่ีเก่ียวของอยางตอเนื่อง 

นิยามศัพท 

 - 

นิยามดัชนี 

 บุคลากรดานผูสูงอายุของหนวยงานท่ีเก่ียวของไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง 

แหลงขอมูลหรือวิธีการจัดเก็บ 

 รายงานผลการดําเนินงานประจําปของสํานักท่ีเก่ียวของและรายงานผลการดําเนินงานประจําปของ 

แตละเขต 

วิธีการวัด 

 ไมตองคํานวณ เปนการทบทวนจากเอกสารรายงานของสํานักท่ีเก่ียวของ และเอกสารรายงานของ 

แตละเขต 

  

๗๖ แผนพัฒนาคุณภาพชวีิตผูสูงอายกุรุงเทพมหานคร ระยะที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
 



ดัชนี ๔.๕  รอยละของโครงการหรือกิจกรรมดานผูสูงอายุท่ีมีหนวยงานภายนอกกรุงเทพมหานครเขามารวม 

นิยามศัพท 

 - 

นิยามดัชนี 

 สัดสวนของโครงการหรือกิจกรรมดานผูสูงอายุท่ีมีหนวยงานภายนอกกรุงเทพมหานครเขามารวม  

(คิดเปนรอยละ) 

แหลงขอมูลหรือวิธีการจัดเก็บ 

 รายงานผลการดําเนินงานประจําปของสํานักท่ีเก่ียวของ และรายงานผลการดําเนินงานประจําปของ

แตละเขต 

วิธีการวัด 

=
จํานวนโครงการหรือกิจกรรมดานผูสูงอายุท่ีมีหนวยงานภายนอกกรุงเทพมหานครเขามารวม

จํานวนโครงการหรือกิจกรรมดานผูสูงอายุท้ังหมด
×  ๑๐๐ 

 

 

ดัชนี ๕.๑  จํานวนโครงการหรือกิจกรรมท่ีสงเสริมการวิจัย การพัฒนาองคความรู การจัดทําระบบฐานขอมูล 

และการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีดานผูสูงอายุ 

นิยามศัพท 

 - 

นิยามดัชนี 

 จํานวนโครงการหรือกิจกรรมท่ีสงเสริมการวิจัย การพัฒนาองคความรู การจัดทําระบบฐานขอมูล และ

การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีดานผูสูงอายุ 

แหลงขอมูลหรือวิธีการจัดเก็บ 

 รายงานผลการดําเนินงานประจําปของสํานักท่ีเก่ียวของและรายงานผลการดําเนินงานประจําปของ 

แตละเขต 

วิธีการวัด 

 ไมตองคํานวณ เปนการทบทวนจากเอกสารรายงานของสํานักท่ีเก่ียวของและเอกสารรายงานของ 

แตละเขต  

แผนพัฒนาคุณภาพชวีิตผูสูงอายกุรุงเทพมหานคร ระยะที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ๗๗ 
 



ดัชนี ๕.๒  มีระบบฐานขอมูลดานผูสูงอายุระดับเขตท่ีจําแนกตามสภาพปญหาและความตองการ 

นิยามศัพท 

 - 

นิยามดัชนี 

 มีระบบฐานขอมูลดานผูสูงอายุระดับเขตท่ีจําแนกตามสภาพปญหาและความตองการครบทุกเขตตาม

ระยะเวลาท่ีกําหนด 

แหลงขอมูลหรือวิธีการจัดเก็บ 

 รายงานผลการดําเนินงานประจําปของแตละเขต 

วิธีการวัด 

 ไมตองคํานวณ เปนการทบทวนจากเอกสารรายงานของแตละเขต 

 

 

ดัชนี ๕.๓  มีระบบติดตามประเมินผลการดําเนินงานรายปและประเมินผลเม่ือสิ้นสุดแผนฯ 

นิยามศัพท 

 - 

นิยามดัชนี 

 มีระบบติดตามประเมินผลการดําเนินงานรายปและประเมินผลเม่ือสิ้นสุดแผนฯ 

แหลงขอมูลหรือวิธีการจัดเก็บ 

 รายงานผลการดําเนินงานของแตละสํานักท่ีรวบรวมโดยสํานักยุทธศาสตรและประเมินผลและรายงาน

การประเมินผลเม่ือสิ้นสุดแผนโดยหนวยงานภายนอก 

วิธีการวัด 

 ไมตองคํานวณ เปนการติดตามประเมินผลการดําเนินงานรายป โดยการทบทวนจากเอกสารรายงาน

ของแตละสํานักและแตละสํานักงานเขตท่ีรายงานมายังสํานักยุทธศาสตรและประเมินผลและการ

ประเมินผลเม่ือสิ้นสุดแผนโดยหนวยงานภายนอกท่ีเปนกลาง 

  

๗๘ แผนพัฒนาคุณภาพชวีิตผูสูงอายกุรุงเทพมหานคร ระยะที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
 



ดัชนี ๕.๔  มีการติดตามประเมินผลการดําเนินงานเม่ือสิ้นสุดแผน 

นิยามศัพท 

 - 

นิยามดัชนี 

 การติดตามประเมินผลการดําเนินงานเม่ือสิ้นสุดแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุกรุงเทพมหานครโดย

หนวยงานภายนอก 

แหลงขอมูลหรือวิธีการจัดเก็บ 

 รายงานการติดตามความกาวหนาผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ

กรุงเทพมหานครของสํานักท่ีเก่ียวของ 

วิธีการวัด 

ไมตองคํานวณ เปนการทบทวนจากเอกสารรายงานของสํานักท่ีเก่ียวของโดยหนวยงานภายนอก 

ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 

 จากผลการติดตามการประเมินผลแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุกรุงเทพมหานคร ระยะท่ี ๑  

(พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๐)  มีขอเสนอแนะวาระยะเวลาดําเนินการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนฯ 

ควรเริ่มตั้งแตไตรมาสท่ี ๒ ของปท่ี ๓ จนถึงสิ้นสุดไตรมาสท่ี ๒ ของปท่ี ๔ เพราะตองมีการสํารวจ

ขอมูลขนาดใหญ เพ่ือใหเปนตัวแทนของผูสูงอายุในกรุงเทพมหานคร และมีเวลาอีก ๒ ไตรมาสท่ีเหลือ 

สําหรับจัดทําแผนในระยะตอไป 

  

แผนพัฒนาคุณภาพชวีิตผูสูงอายกุรุงเทพมหานคร ระยะที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ๗๙ 
 



ดัชนี ๕.๕  มีการจัดประชุมเ พ่ือนํ าเสนอผลการติดตามประเ มินผลรายป ใหหนวยงาน ท้ังหมดใน

กรุงเทพมหานครท่ีเก่ียวของทราบ 

นิยามศัพท 

 - 

นิยามดัชนี 

 มีการจัดประชุมเพ่ือนําเสนอผลการติดตามประเมินผลรายปใหหนวยงานท้ังหมดในกรุงเทพมหานคร 

ท่ีเก่ียวของทราบ ทุกป 

แหลงขอมูลหรือวิธีการจัดเก็บ 

 รายงานการประชุมเพ่ือนําเสนอผลการติดตามประเมินผลรายป 

วิธีการวัด 

 ไมตองคํานวณ เปนการทบทวนจากเอกสารรายงานการประชุมนําเสนอผลการติดตามประเมินผลใน

แตละป 

 

 

ดัชนี ๕.๖  หนวยงานท่ีเก่ียวของนําผลการติดตามประเมินผลรายปไปปรับปรุงแผนปฏิบัติงานประจําป 

นิยามศัพท 

 - 

นิยามดัชนี 

 หนวยงานท่ีเก่ียวของนําผลการติดตามประเมินผลรายปไปปรับปรุงแผนปฏิบัติงานประจําปทุกป 

แหลงขอมูลหรือวิธีการจัดเก็บ 

 แผนปฏิบัติงานประจําปของสํานักท่ีเก่ียวของและแผนปฏิบัติงานประจําปแตละเขต 

วิธีการวัด 

 ไมตองคํานวณ เปนการทบทวนจากแผนปฏิบัติงานประจําปของสํานักท่ีเก่ียวของและแผนปฏิบัติงาน

ประจําปแตละเขต 

  

๘๐ แผนพัฒนาคุณภาพชวีิตผูสูงอายกุรุงเทพมหานคร ระยะที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
 



ดัชนีรวมของยุทธศาสตร 

 

๑. ดัชนีวัดคุณภาพชีวิตและคุณคาของผูสูงอายุ 

นิยามศัพท  

 - 

นิยามดัชนี 

เปนการวัดผลกระทบโดยรวมของแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุกรุงเทพมหานคร ระยะท่ี ๒ (พ.ศ.

๒๕๖๑-๒๕๖๔) ท่ีมีตอคุณภาพชีวิตผูสูงอายุในกรุงเทพมหานคร 

แหลงขอมูลหรือวิธีการจัดเก็บ 

การสํารวจประชากรสูงอายุในกรุงเทพมหานคร หากเปนไปไดควรมีการสํารวจรอบแรกในป พ.ศ.

๒๕๖๒ และรอบท่ี ๒ ป พ.ศ. ๒๕๖๔ 

วิธีการวัด 

วัดคุณภาพชีวิตตามแบบวัดคุณภาพชีวิตขององคการอนามัยโลกชุดยอฉบับภาษาไทย ซ่ึงวัดคุณภาพ

ชีวิตในมิติดานสุขภาพรางกาย ดานจิตใจ สัมพันธภาพทางสังคม และสิ่งแวดลอม ซ่ึงประกอบดวยขอ

คําถาม ๒๖ ขอ (รายละเอียดดูใน https://www.dmh.go.th/test/download/files/whoqol.pdf : 

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข)   เกณฑการประเมินขององคการอนามัยโลกชุดยอฉบับ

ภาษาไทยกําหนดใหมีคาคะแนนตั้งแต ๒๖-๑๓๐ โดยผูที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี คือ ผูที่ไดคะแนน ๙๖-

๑๓๐ คะแนน  ในการประเมินแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุกรุงเทพมหานคร ระยะที่ ๒ (พ.ศ.

๒๕๖๑-๒๕๖๔) กําหนดเกณฑผ าน คือ ผู ส ูงอาย ุในกร ุงเทพมหานครไมต่ํากว าร อยละ ๕๐  

ไดคะแนนไมนอยกวา ๙๖ คะแนนหรืออีกนัยหนึ่ง คือ ผูสูงอายุในกรุงเทพมหานครเกินครึ่งมีคุณภาพ

ชีวิตท่ีดี  

แผนพัฒนาคุณภาพชวีิตผูสูงอายกุรุงเทพมหานคร ระยะที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ๘๑ 
 



๒. ดัชนีวัดความสุขของผูสูงอายุ 

นิยามศัพท  

 - 

นิยามดัชนี 

ความสุขของผูสูงอายุเปนการประเมินโดยตัวผูสูงอายุเองวาในชวง ๓ เดือนท่ีผานมาตนเองมีความสุข

ในระดับใด จากระดับคะแนน ๐-๑๐ โดย ๐ หมายถึง ไมมีความสุขเลยและ ๑๐ หมายถึง มีความสุข

มากท่ีสุด 

แหลงขอมูลหรือวิธีการจัดเก็บ 

การสํารวจประชากรสูงอายุในกรุงเทพมหานคร หากเปนไปไดควรมีการสํารวจรอบแรกในป พ.ศ.

๒๕๖๒ และรอบท่ี ๒ ป พ.ศ.๒๕๖๔ 

วิธีการวัด 

หาคาคะแนนเฉลี่ยความสุขของผูสูงอายุในกรุงเทพมหานครโดยพิจารณาวาเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่องตาม

เปาหมายหรือไม โดยเปรียบเทียบกับขอมูลการประเมินแผนผูสูงอายุแหงชาติ ฉบับท่ี ๒ 

 

๘๒ แผนพัฒนาคุณภาพชวีิตผูสูงอายกุรุงเทพมหานคร ระยะที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

รายชื่อคณะกรรมการอํานวยการ คณะกรรมการดําเนินงาน และคณะทํางาน 

โครงการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุกรุงเทพมหานคร ระยะท่ี ๒ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 

 

 

 

  

แผนพัฒนาคุณภาพชวีิตผูสูงอายกุรุงเทพมหานคร ระยะที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)  ๘๓ 
 



คณะกรรมการอํานวยการ และคณะกรรมการดําเนินงาน  

โครงการจัดทําแผนพัฒนาคณุภาพชีวิตผูสูงอายุกรุงเทพมหานคร ระยะท่ี ๒ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 

 

คณะท่ีปรึกษา 

 ๑. นายทวีศักดิ์  เลิศประพันธ รองผูวาราชการกรุงเทพมหานคร 

 ๒. นางวันทนีย  วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร 

 ๓. นายชวินทร  ศิรินาค ผูอํานวยการสํานักอนามัย 

 

คณะกรรมการอํานวยการ และคณะกรรมการดําเนินงาน 

 ๑. นายวงวัฒน  ลิ่วลักษณ รองผูอํานวยการสํานักอนามัย ประธาน 

 ๒. นายสมชาย  ตรีทิพยสถิต ผูอํานวยการกองสรางเสริมสุขภาพ รองประธาน 

 ๓. นางณัชชา  ประภายนต หัวหนากลุมงานสรางเสริมสุขภาพบุคคล กรรมการ 

  และครอบครัว 

 ๔. นางฤดี  ทุติยาสานติ ์ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ กรรมการ 

 ๕. นางรัตนา  มูลนางเดียว นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ กรรมการ 

 ๖. นางศิริลักษณ  แสงสุริยงค  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ กรรมการ 

 ๗. นางบุญญารัตน  วันดี  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กรรมการ 

 ๘. นางสาวจินตนา  แจงโพธิ์  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กรรมการ 

 ๙. นางณัฐชยา  แกวโภคา  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กรรมการ 

 ๑๐. นางสาวนิราภร  พลตื้อ  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กรรมการ 

 ๑๑. นางสาวนงนภัส  พรมมิ  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กรรมการ 

 ๑๒. นางสาวกมลพรรณ  เนืองนิตย  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กรรมการ 

 ๑๓. นางสาวสุกานดา  สุธรรมกิตติวุฒิ  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กรรมการ 

 ๑๔. นางสาวเมษิณี  ประสานจิตต  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กรรมการ 

  

๘๔ แผนพัฒนาคุณภาพชวีิตผูสูงอายกุรุงเทพมหานคร ระยะที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
 



คณะทํางานโครงการจดัทําแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุกรุงเทพมหานคร  

ระยะท่ี ๒ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 

 

ท่ีปรึกษาโครงการ 

รองศาสตราจารย ดร.นภาพร  ชโยวรรณ วิทยาลัยประชากรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 

คณะทํางาน 

 ๑. รองศาสตราจารย ดร.วิพรรณ  ประจวบเหมาะ วิทยาลัยประชากรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 ๒. รองศาสตราจารย ดร.จิราพร  เกศพิชญวัฒนา คณะพยาบาลศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 ๓. อาจารย ดร.รักชนก  คชานุบาล วิทยาลัยประชากรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 ๔. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิราภรณ  โพธิศิริ วิทยาลัยประชากรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 ๕. นางสาวชเนตตี  มิลินทางกูร วิทยาลัยประชากรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 ๖. นางสาวปราณี  แหวนทองคํา วิทยาลัยประชากรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 ๗. นางสาววรินทรพร  ตังตระกูลไพศาล วิทยาลัยประชากรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 ๘. ดร.ชลธิชา  อัศวนิรันดร วิทยาลัยประชากรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 ๙. นางสาวรุจิเรศ  จันทรจิเรศรัศมี วิทยาลัยประชากรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 ๑๐. นางสาวนันทวัน  กิจประยูร วิทยาลัยประชากรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย   

  

แผนพัฒนาคุณภาพชวีิตผูสูงอายกุรุงเทพมหานคร ระยะที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)  ๘๕ 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 

รายชื่อผูเขารวมประชุมระดมความคิดระดับนโยบาย 

โครงการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุกรุงเทพมหานคร ระยะท่ี ๒ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 

วันอังคารท่ี ๒๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐–๑๖.๐๐ น. 

ณ หองบองวีวอง โรงแรมตวันนา ถนนสุรวงศ กรุงเทพมหานคร 

 

 

 

 

 

  

  

๘๖ แผนพัฒนาคุณภาพชวีิตผูสูงอายกุรุงเทพมหานคร ระยะที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
 



 ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง/สังกัด 

๑ นายทวีศักดิ์  เลิศประพันธ รองผูวากรุงเทพมหานคร 

๒ นายไตรภพ  ขันตยาภรณ ผูชวยปลัดกรุงเทพมหานคร 

สํานักอนามัย 

๓ นายวงวัฒน  ลิ่วลักษณ รองผูอํานวยการสํานักอนามัย (ดานปฏิบัติการ)  

๔ นายสมชาย  ตรีทิพยสถิตย ผูอํานวยการศูนยบริการสาธารณสุข ๔๘ นาควัชระอุทิศ 

๕ นางณัชชา  ประภายนต หัวหนากลุมงานสรางเสรมิสุขภาพบุคคลและครอบครัว  กองสรางเสริมสุขภาพ 

๖ นางฤด ี ทุติยาสานติ ์ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ  กองสรางเสริมสุขภาพ 

๗ นางรัตนา  มูลนางเดียว นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  กองสรางเสริมสุขภาพ 

๘ นางบุญญารตัน  วันด ี นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  กองสรางเสรมิสุขภาพ 

๙ นางสาวจินตนา  แจงโพธ์ิ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  กองสรางเสรมิสุขภาพ 

๑๐ นางสาวนิราภร  พลตื้อ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  กองสรางเสรมิสุขภาพ 

๑๑ นางสาวนงนภัส  พรมม ิ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  กองสรางเสรมิสุขภาพ 

สํานักยุทธศาสตรและประเมินผล 

๑๒ นางสาวพรนภา  เมธาวีวงศ ผูอํานวยการกองยุทธศาสตรสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

๑๓ นายชลวิทย  เช้ือหอม หัวหนากลุมงานยุทธศาสตรสาธารณสุข กองยุทธศาสตรสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

สํานักการแพทย 

๑๔ นายสุขสันต  กิตติศภุกร รองผูอํานวยการสํานักการแพทย 

๑๕ นายขจร  อินทรบุหรั่น ผูอํานวยการกองวิชาการ 

สํานักพัฒนาสังคม 

๑๖ นางเสาวภาคย  กระจางยุทธ รองผูอํานวยการสํานักพัฒนาสังคม 

๑๗ นายปราโมทย  ใจเย็น หัวหนากลุมงานแผนงานและประเมินผล 

๑๘ นางไพเราะ  มวงงาม นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 

๑๙ นางสาวภาสรุ ี เอียมทิม นักสังคมสงเคราะหชํานาญการ 

สํานักการโยธา 

๒๐ นางสาวภัทรียา  สุวัณณะศร ี สถาปนิกปฏิบัติการ  

สํานักการจราจรและขนสง 

๒๑ นางรัชนี  พงษธานี หัวหนากลุมงานแผนงานและประเมินผล  

สํานักงบประมาณกรุงเทพมหานคร 

๒๒ จาเอกจรัญ  เล็กสราวุธ ผูอํานวยการกองวิเคราะหงบประมาณ ๓ 

สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร 

๒๓ นางมนตจันทน  จันทรคงชวย หัวหนาฝายวิเคราะหขาว กองประชาสัมพันธ  

สํานักเทศกจิ 

๒๔ นางสาวรัชพร  เลีย้งประเสริฐ นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ  

   

แผนพัฒนาคุณภาพชวีิตผูสูงอายกุรุงเทพมหานคร ระยะที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)  ๘๗ 
 



 ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง/สังกัด 

สํานักสิ่งแวดลอม 

๒๕ นายบุญฤทธ์ิ  น่ิมนวล หัวหนากลุมงานวิชาการสวนและตนไม  

๒๖ นางสาวอัจฉราวรรณ คาํแสน นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ สํานักงานสวนสาธารณะ 

สํานักการคลัง 

๒๗ นางสาวนุชจิรา  คงทรัพย นักวิชาการคลังปฏิบัติการ  

สํานักการศึกษา 

๒๘ นางสาวฐานิตา แพรวานิชย รองผูอํานวยการสํานักการศึกษา  

๒๙ นายธนิต กิตติพัธโนทัย ผูอํานวยการสํานักงานยุทธศาสตรการศึกษา  

กลุมเขตกรุงเทพเหนือ 

๓๐ นายธีรวัจน  หวยหงษทอง ผูชวยผูอํานวยการเขตบางซื่อ  

๓๑ นายสมชาย ชุมเมืองเย็น นักพัฒนาสังคมชํานาญการ สํานักงานเขตบางซื่อ  

กลุมเขตกรุงเทพตะวันออก 

๓๒ นางสาวนิรชร  เทพหนู หัวหนาฝายสิ่งแวดลอมและสุขาภบิาล สํานักงานเขตหนองจอก 

กลุมเขตกรุงเทพกลาง 

๓๓ นางศุภพิชญาณ  ชาวบางรัก หัวหนาฝายสิ่งแวดลอมและสุขาภบิาล สํานักงานเขตปอมปราบศัตรพูาย 

กลุมเขตกรุงเทพใต 

๓๔ นางสาวสุภาวด ี บุญแกวลอม นักพัฒนาสังคมชํานาญการพิเศษ สํานักงานเขตบางรัก  

กลุมเขตกรุงธนเหนือ 

๓๕ นางสมบูรณ  สุขสบาย เจาพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน สํานักงานเขตธนบุรี  

๓๖ นายสิทธิพล  ธรรมสาร นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ สาํนักงานเขตบางกอกนอย 

กลุมเขตกรุงธนใต 

๓๗ นางพวงเพ็ญ  ช่ืนคา ผูชวยผูอํานวยการเขตบางบอน  

๓๘ นายสุพน วรรณรตัน นักพัฒนาสังคมชํานาญการ สํานักงานเขตบางบอน 

ผูทรงคุณวุฒิ 

๓๙ นางกมลพรรณ  พันพ่ึง หัวหนางานวิจัยประยุกตสิ่งอํานวยความสะดวก  ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและ

คอมพิวเตอรแหงชาติ (NECTEC)  

๔๐ นางกรรณิการ  บรรเทิงจิตร เลขานุการคณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาวะฯ 

๔๑ นายเกรียง  จันทรรัตน ประธานศูนยพัฒนาคณุภาพชีวิตเพ่ือสังคม 

๔๒ นพ.ขจิต  ชูปญญา รองประธานสภาสังคมสงเคราะหแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ 

๔๓ นางสาวจันทรฉาย  วรรณศร ี พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง 

๔๔ นายเจตนวัฒน  สลักคํา ท่ีปรึกษาดานสาธารณสุข สถาบันคีนันแหงเอเชีย 

๔๕ ดร.เจมิศักดิ์  ปนทอง อดีตประธานคณะกรรมการปฏิรูประบบรองรับการเขาสูสังคมผูสูงอายุของประเทศไทย 

สภาปฏิรูปแหงชาต ิ

๔๖ นายชยางค  ธีระวิกสิต Elder care business manager  บริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน) 

   

๘๘ แผนพัฒนาคุณภาพชวีิตผูสูงอายกุรุงเทพมหานคร ระยะที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
 



 ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง/สังกัด 

๔๗ ศ. กิตติคณุ นพ.ดํารง เหรียญประยูร ผูอํานวยการสํานักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย 

๔๘ นางนิติกุล  ทองนวม นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ  

สถาบันเวชศาสตรสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพ่ือผูสูงอาย ุ

๔๙ รศ.ดร.นิพนธ เทพวัลย วิทยาลัยประชากรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั 

๕๐ นพ.บรรลุ  ศริิพานิช มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผูสูงอายุไทย (มส.ผส.) 

๕๑ นายประทีป  เก้ือสกุล อุปนายกสมาคมขาราชการบํานาญ กรุงเทพมหานคร 

๕๒ ทพ.พรชัย  วิวัฒนาสิทธิพงศ กรรมการสมาคมทันตแพทยเอกชนแหงประเทศไทย 

๕๓ นางสาวพรพิมล  บุญญา นักวิชาการสาธารณสุข 

๕๔ ผศ.พวงผกา  กรีทอง ผูชวยอธิการบด ี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 

๕๕ นายพิชิตศักดิ ์ มีมาก หัวหนาฝายบริหารงานชุมชน สํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตรยิ 

๕๖ นางสาวพีรญา  จันทรคง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สํานักอนามัยผูสูงอายุ กรมอนามัย 

๕๗ นางภรณี ภูประเสริฐ รักษาการผูอํานวยการสํานักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุมเฉพาะ   

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) 

๕๘ ดร.รัชฎา  ฟองธนกิจ นายกสมาคมสงเสรมิธุรกิจบริการผูสูงอายไุทย 

๕๙ ดร.วันทนีย  พันธชาติ ผูอํานวยการสถาบันเทคโนโลยีเพ่ือคนพิการและผูสูงอาย ุ 

ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (NECTEC) 

๖๐ นายศิระ เบญจฤทธ์ิ Technology alliance planner  บริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน) 

๖๑ นางสมร พรหมพิทักษกุล ผูเช่ียวชาญดานการสงเสริมสุขภาพ 

๖๒ นางสาวสลิตา ลายลิขิต Marketing communication manager  บริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน) 

๖๓ นางสาวสิรภิาภรณ  ช่ืนศร ี เจาหนาท่ีบริหารชุมชน สํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย 

๖๔ นางสุกัลยา  อรณุ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง 

๖๕ ผศ.ดร.สุวิณี วิวัฒนวานิช คณะพยาบาลศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

๖๖ ทพ.อดิเรก  ศรีวัฒนาวงษา นายกทันตแพทยสมาคมแหงประเทศไทยฯ 

๖๗ ดร.อภิชัย  จันทรเสน รองประธานอนุกรรมการติดตามสทิธิผูสูงอายุใน กผส. 

๖๘ นายอรุณ  วรชุน รองประธานสหพันธชมรมผูสูงอายุกรุงเทพมหานคร คนท่ี ๑ 

 

  

แผนพัฒนาคุณภาพชวีิตผูสูงอายกุรุงเทพมหานคร ระยะที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)  ๘๙ 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 

รายชื่อผูเขารวมประชุมระดมความคิดระดับผูบริหารหนวยงาน 

โครงการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุกรุงเทพมหานคร ระยะท่ี ๒ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 

วันพุธท่ี ๒๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐–๑๖.๐๐ น. 

ณ หองคริสตัล บอลรูม โรงแรมตวันนา ถนนสุรวงศ กรุงเทพมหานคร 

  

๙๐ แผนพัฒนาคุณภาพชวีิตผูสูงอายกุรุงเทพมหานคร ระยะที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
 



 

 ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง/สังกัด 

๑ นางวันทนีย  วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร 

สํานักอนามัย 

๒ นายวงวัฒน  ลิ่วลักษณ รองผูอํานวยการสํานักอนามัย (ดานปฏิบัติการ)  

๓ นางช่ืนตา วิชชาวุธ ผูอํานวยการกองทันตสาธารณสุข  

๔ นายกาณฑ  เงาประเวศ ผูชวยผูอํานวยการสํานักอนามัย กลุมท่ี ๒  (ผูแทน) 

๕ นายธีรวีร  วีรวรรณ ผูชวยผูอํานวยการสํานักอนามัย กลุมท่ี ๓  

๖ นายประวิทย  สมัพันธสันติกูล ผูชวยผูอํานวยการสํานักอนามัย กลุมท่ี ๕  

๗ นายสมชาย  ตรีทิพยสถิตย ผูอํานวยศูนยบริการสาธารณสุข ๔๘ นาควัชระอุทิศ 

๘ นางวรรณา  งามประเสริฐ นักวิชาการพยาบาลชํานาญการพิเศษ กองการพยาบาลสาธารณสุข 

๙ นางวันเพ็ญ  จงพิพัฒนชัย พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ  ศูนยบริการสาธารณสุข ๕๑ วัดไผตัน  

๑๐ นางสาวจิตนภา  มหาพล ทันตแพทยชํานาญการพิเศษ  กองทันตสาธารณสุข 

๑๑ นางณัชชา ประภายนต หัวหนากลุมงานสรางเสรมิสุขภาพบุคคลและครอบครัว  กองสรางเสริมสุขภาพ 

๑๒ นางฤด ี ทุติยาสานติ ์ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ  กองสรางเสริมสุขภาพ 

๑๓ นางรัตนา  มูลนางเดียว นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  กองสรางเสริมสุขภาพ 

๑๔ นางศิริลักษณ แสงสุรยิงค นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  กองสรางเสริมสุขภาพ 

๑๕ นางบุญญารตัน วันดี นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  กองสรางเสรมิสุขภาพ 

๑๖ นางสาวจินตนา แจงโพธ์ิ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  กองสรางเสรมิสุขภาพ 

๑๗ นางสาวนิราภร  พลตื้อ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  กองสรางเสรมิสุขภาพ 

๑๘ นางสาวนงนภัส  พรมม ิ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  กองสรางเสรมิสุขภาพ 

สํานักยุทธศาสตรและประเมินผล 

๑๙ นายชลวิทย  เช้ือหอม หัวหนากลุมงานยุทธศาสตรสาธารณสุข กองยุทธศาสตรสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

สํานักการแพทย 

๒๐ นายสุขสันต  กิตติศภุกร รองผูอํานวยการสํานักการแพทย 

๒๑ นางพรทิพย  จักขุทิพย นักวิชาการสาธารณสุข 

สํานักพัฒนาสังคม 

๒๒ นางสาวอัญชลี  พรประสาทผล หัวหนากลุมงานสงเคราะหผูสูงอายุ  

สํานักการโยธา 

๒๓ นางวรรณา  สุวรรณปรีชา สถาปนิกชํานาญการ 

สํานักงบประมาณกรุงเทพมหานคร 

๒๔ จาเอกจรัญ  เล็กสราวุธ ผูอํานวยการกองวิเคราะหงบประมาณ ๓ 

สํานักสิ่งแวดลอม 

๒๕ นายบุญฤทธ์ิ  น่ิมนวล หัวหนากลุมงานวิชาการสวนและตนไม  

แผนพัฒนาคุณภาพชวีิตผูสูงอายกุรุงเทพมหานคร ระยะที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)  ๙๑ 
 



 ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง/สังกัด 

สํานักการศึกษา 

๒๖ นายสมพล  นาคโต ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ  หนวยศึกษานิเทศก 

๒๗ นางสาวจารุวรรณ  ศิริเมืองจันทร นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สํานักงานยุทธศาสตรการศึกษา 

สํานักวัฒนธรรม กีฬาและการทองเท่ียว 

๒๘ นายวิรัตน  มนัสสนิทวงศ ผูอํานวยการกองนันทนาการ  

สํานักงานเขต 

๒๙ นายสุชัย  อมรดารารัตน ผูชวยผูอํานวยการเขต สํานักงานเขตคลองเตย 

๓๐ นายโกวิท  เจริญสุข นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ สํานักงานเขตคลองสาน 

๓๑ (ผูแทน) นางแสงเพ็ญ  วิวัฒนพนชาต ิ หัวหนาฝายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม  สํานักงานเขตคันนายาว 

๓๒ นายไพรัช  สุทธิอาจ นักพัฒนาสังคมชํานาญการ สํานักงานเขตจตุจักร 

๓๓ นางสาวอธิศรี  วุฒิภาคภักด ี ผูชวยผูอํานวยการเขต สํานักงานเขตจอมทอง 

๓๔ นายปญญา สวัสดิ์เสร ี หัวหนาฝายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สํานักงานเขตจอมทอง 

๓๕ นางเรณู  ซื่อสตัย ผูชวยผูอํานวยการเขต สํานักงานเขตดอนเมือง 

๓๖ นางสาวนวลนอย  เพ่ิมผล หัวหนาฝายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สํานักงานเขตดอนเมอืง 

๓๗ นายเรืองเดช  พงษจันทรโอ ผูชวยผูอํานวยการเขต สํานักงานเขตดินแดง 

๓๘ นางสาวพัชรี  เอ่ียมกมลา ผูชวยผูอํานวยการเขต สํานักงานเขตดุสติ 

๓๙ นายอดุล  เทียนทรัพย ผูชวยผูอํานวยการเขต สํานักงานเขตตลิ่งชัน 

๔๐ นางสาวสายรุง  ภูวงศ เจาพนักงานพัฒนาสังคมชํานาญงาน สํานักงานเขตตลิ่งชัน 

๔๑ นางสาวมยุรี  เวชพิพัฒนผล หัวหนาฝายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สํานักงานเขตทวีวัฒนา 

๔๒ นางปญญาวรรณ  นวมนาม นักพัฒนาสังคมชํานาญการ สํานักงานเขตทุงคร ุ

๔๓ นายมนัส  ประจวบจินดา ผูอํานวยการเขต สํานักงานเขตธนบุรี 

๔๔ นายอภิศักดิ์  อักษรณรงค นักพัฒนาสังคมชํานาญการ สํานักงานเขตบางกะป 

๔๕ นางสาวยุวรัตน รัตนนาคินทร หัวหนาฝายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สํานักงานเขตบางกอกใหญ 

๔๖ นางฉวีวรรณ อุนพงศถาวร ผูชวยผูอํานวยการเขต สํานักงานเขตบางเขน 

๔๗ นางอินทิรา  ลิ้มปญญา นักพัฒนาสังคมชํานาญการ สํานักงานเขตบางเขน 

๔๘ นางสาวศศิวิมล  โฉมยงค นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ สํานักงานเขตบางคอแหลม 

๔๙ นายธีรวัจน  หวยหงษทอง ผูชวยผูอํานวยการเขต สํานักงานเขตบางซื่อ 

๕๐ นางสาวสุนีย โชคธนะสกุลชัย หัวหนาฝายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สํานักงานเขตบางนา 

๕๑ นางสาวยุพดี  เผือกรอด เจาพนักงานพัฒนาสังคมปฏิบัติงาน สํานักงานเขตบางนา 

๕๒ นางปรียาวรรณ  บุนนาค ผูชวยผูอํานวยการเขต สํานักงานเขตบางบอน 

๕๓ นายสุพน  วรรณรตัน นักพัฒนาสังคมชํานาญการ สํานักงานเขตบางบอน 

๕๔ นายอนุชิต  บุญเกลี้ยง ผูชวยผูอํานวยการเขต สํานักงานเขตบางพลัด 

๕๕ นางสาวสุภาวดี  บุญแกวลอม หัวหนาฝายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สํานักงานเขตบางรัก 

๙๒ แผนพัฒนาคุณภาพชวีิตผูสูงอายกุรุงเทพมหานคร ระยะที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
 



 ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง/สังกัด 

๕๖ นางอรชร  บุญโชคชวย นักพัฒนาสังคมชํานาญการ สํานักงานเขตบางรัก 

๕๗ นางนัยนา  ละเอียดด ี ผูชวยผูอํานวยการเขต สํานักงานเขตบึงกุม 

๕๘ นางปณณพร  แผวสกุณ ี หัวหนาฝายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สํานักงานเขตปทุมวัน 

๕๙ นางวิมลมาศ  เวชศร ี นักพัฒนาสังคมชํานาญการพิเศษ สํานักงานเขตประเวศ 

๖๐ นางสาวศศิธร  เจริญสุข หัวหนาฝายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สํานักงานเขตพญาไท 

๖๑ นางสาวอิงคธวณิชย  เจริญภูม ิ เจาพนักงานพัฒนาสังคมปฏิบัติงาน สํานักงานเขตพญาไท 

๖๒ นางฐิติมา  รักมิตร นักพัฒนาสังคมชํานาญการ สํานักงานเขตพระโขนง 

๖๓ นางสาวรุจิรา  อารินทร ผูชวยผูอํานวยการเขต สํานักงานเขตพระนคร 

๖๔ นางสาววไลลักษณ  วงศวิวัฒน นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ สาํนักงานเขตพระนคร 

๖๕ นางสาวสุทธิรตัน  สทุธิวงษ หัวหนาฝายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม  สํานักงานเขตภาษีเจริญ 

๖๖ นางพัชรา  ยอดทองด ี นักพัฒนาสังคมชํานาญการ สํานักงานเขตมีนบุร ี

๖๗ นายณภาคย  บุญเงิน หัวหนาฝายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม  สํานักงานเขตยานนาวา 

๖๘ นางดรุณี  กิจประยรู ผูชวยผูอํานวยการเขต สํานักงานเขตราษฎรบูรณะ 

๖๙ นางปยะธิดา  อุทโยภาศ หัวหนาฝายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม  สํานักงานเขตราษฎรบูรณะ 

๗๐ นางสาวกนกวรรณ  วงศกฤษณ ผูชวยผูอํานวยการเขต สํานักงานเขตลาดพราว 

๗๑ นางจินดา  พงษศศิธร หัวหนาฝายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สํานักงานเขตวัฒนา 

๗๒ นายชยุต  ศรีสุชาต ิ ผูชวยผูอํานวยการเขต สํานักงานเขตสวนหลวง 

๗๓ นางสาวพิไลลักษณ ฤกษศริ ิ นักพัฒนาสังคมชํานาญการ สํานักงานเขตสะพานสูง 

๗๔ นายวสันต  บุญหมื่นไวย ผูชวยผูอํานวยการเขต สํานักงานเขตสัมพันธวงศ 

๗๕ นางสาวกรรณิการ  หตุะสุขพัฒน เจาพนักงานพัฒนาสังคมชํานาญงาน สํานักงานเขตสัมพันธวงศ 

๗๖ นางชุติสา  ศาสตรสาระ นักพัฒนาสังคมชํานาญการพิเศษ สํานักงานเขตสาทร 

๗๗ นายอมฤต  สุวรรณทิพย ผูชวยผูอํานวยการเขต สํานักงานเขตสายไหม 

๗๘ นายประยรู  วงคพุทธคํา หัวหนาฝายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สํานักงานเขตหนองแขม 

๗๙ นายภูวนาท  นนทรีย หัวหนาฝายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สํานักงานเขตหนองจอก 

๘๐ นายมิตรชัย  คําพิมพ นักพัฒนาสังคมชํานาญการ สํานักงานเขตหลักสี ่

๘๑ นางจุฑามาศ  แสงวิเชียร หัวหนาฝายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สํานักงานเขตหวยขวาง 

ผูทรงคุณวุฒิ 

๘๒ นางกรองแกว  พรประสิทธ์ิกุล เลขานุการชมรมผูสูงอายุ พุทธรักษา ๓๕ หัวหมาก 

๘๓ นางสาวกานดาวสี  มาลีวงษ นักวิชาการสาธารณสุขเช่ียวชาญ (ดานโภชนาการ) สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง 

๘๔ ผูชวยอาจารยจันทรา แกวภักด ี อาจารยพยาบาล โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

๘๕ นางสาวจิรฎา  วิวัฒนะ ผูอํานวยการกองบริหารกองทุนผูสูงอายุ  กรมกิจการผูสูงอายุ 

๘๖ นางดวงเดือน อินทนู ผูประสานเครือขายองคกรงดเหลา 

   

แผนพัฒนาคุณภาพชวีิตผูสูงอายกุรุงเทพมหานคร ระยะที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)  ๙๓ 
 



 ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง/สังกัด 

๘๗ นางนิติกุล ทองนวม นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ  

สถาบันเวชศาสตรสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพ่ือผูสูงอาย ุ

๘๘ ศ.ดร.พิมพพรรณ ศิลปสุวรรณ กรรมการอํานวยการ  สภาสังคมสงเคราะหแหงประเทศไทยฯ 

๘๙ นางเพ็ญศรี  สงวนสิงห มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนานโยบาย 

๙๐ นางมุกดา ไทยหอม สภาองคกรเขตตลิ่งชัน 

๙๑ รศ.ดร.วนิดา  ดุรงคฤทธิชัย ผูชวยคณบดี คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุร ี

๙๒ นางสาวศิริวรรณ อรุณทิพยไพฑูรย ผูเช่ียวชาญเฉพาะดานผูสูงอายุ  กรมกิจการผูสูงอายุ 

๙๓ นางสาวศรสีัจจา  เนียมสุวรรณ นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ  กรมกิจการผูสูงอาย ุ

๙๔ นายสมชาย ธนกุสุมาลย สภาวัฒนธรรมเขตปอมปราบศัตรพูาย 

๙๕ นายเสรี  พรประสิทธ์ิกุล ประธานชมรมผูสูงอายุ พุทธรักษา ๓๕ หัวหมาก 

๙๖ นายอรุณ  วรชุน รองประธานสหพันธชมรมผูสูงอายุกรุงเทพมหานคร คนท่ี ๑ 

  

๙๔ แผนพัฒนาคุณภาพชวีิตผูสูงอายกุรุงเทพมหานคร ระยะที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก จ 

รายชื่อผูเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดในการจัดทํารางแผนฯ 

โครงการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุกรุงเทพมหานคร ระยะท่ี ๒ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 

วันท่ี ๓๑ ตุลาคม-๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐–๑๖.๐๐ น. 

ณ หองคริสตัล บอลรูม โรงแรมตวันนา ถนนสุรวงศ กรุงเทพมหานคร 

  

แผนพัฒนาคุณภาพชวีิตผูสูงอายกุรุงเทพมหานคร ระยะที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)  ๙๕ 
 



 ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง/สังกัด 

สํานักอนามัย 

๑ นายวงวัฒน  ลิ่วลักษณ รองผูอํานวยการสํานักอนามัย (ดานปฏิบัติการ)  

๒ นางสาวอพชา  ชัยมงคล หัวหนากลุมสงเคราะหทางสาธารณสุข สํานักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข 

๓ นางยุพดี  เชาวณาพรรณ หัวหนากลุมงานเทคโนโลยีสารสนเทศทางการพยาบาล กองการพยาบาลสาธารณสุข 

๔ นางสาลิกา  อิฐกอ ผูอํานวยการกองทันตสาธารณสุข 

๕ นางสาวจิตนภา  มหาพล ทันตแพทยชํานาญการพิเศษ กองทันตสาธารณสุข 

๖ นางณัชชา ประภายนต หัวหนากลุมงานสรางเสรมิสุขภาพบุคคลและครอบครัว  กองสรางเสริมสุขภาพ 

๗ นางฤด ี ทุติยาสานติ ์ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ  กองสรางเสริมสุขภาพ 

๘ นางรัตนา  มูลนางเดียว นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  กองสรางเสริมสุขภาพ 

๙ นางสาวนิราภร  พลตื้อ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  กองสรางเสรมิสุขภาพ 

๑๐ นางสาวนงนภัส  พรมม ิ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  กองสรางเสรมิสุขภาพ 

๑๑ นางสาวปยธิดา  สุขประเสริฐ   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  กองสรางเสรมิสุขภาพ 

๑๒ นางพิมลนรี  สตูรสุวรรณ นักสังคมสงเคราะหชํานาญการพิเศษ ศูนยบริการสาธารณสุข ๔ ดินแดง 

๑๓ นางสาวจิราภรณ  ทิพยศุภลักษณ นักสังคมสงเคราะหชํานาญการพิเศษ ศูนยบริการสาธารณสุข ๙ ประชาธิปไตย 

๑๔ นายเสรีภาพ  สมทรัพย นักสังคมสงเคราะหชํานาญการพิเศษ ศูนยบริการสาธารณสุข ๒๓ สีพ่ระยา 

๑๕ ร.ท.หญิงทศพร  ศรีบริกิจ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ  ศูนยบริการสาธารณสุข ๓๕ หัวหมาก 

๑๖ นางพรทิพย  สุนทรนันท พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ  ศูนยบริการสาธารณสุข ๓๖ บุคคโล 

๑๗ นางมณฑา  บัวเกิด พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ  ศูนยบริการสาธารณสุข ๓๘ จิด๊-ทองคํา บําเพ็ญ 

๑๘ นางกาญจนา  อนุตริยะ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ  ศูนยบริการสาธารณสุข ๔๐ บางแค 

๑๙ นายเกียรติ์วัชร  วงษเจรญิ นักสังคมสงเคราะหชํานาญการ  ศนูยบริการสาธารณสุข ๔๕ รมเกลา 

๒๐ นางสุวิภา  ปรัชญางคปรีชา พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ  ศูนยบริการสาธารณสุข ๔๗ คลองขวาง 

๒๑ นางพนมเทียน  พลมณ ี นักสังคมสงเคราะหชํานาญการ  ศนูยบริการสาธารณสุข ๔๘ นาควัชระอุทิศ 

๒๒ นางนันทวดี  พุทธสอน พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ  ศูนยบริการสาธารณสุข ๕๖ ทับเจริญ 

๒๓ นางสาวสุกัญญา  จงศิริยรรยง นายแพทย (ดานเวชกรรมปองกัน) ระดับชํานาญการพิเศษ  

ศูนยบริการสาธารณสุข ๕๘ ลอม-พิมเสน ฟกอุดม 

สํานักยุทธศาสตรและประเมินผล 

๒๔ นายชลวิทย  เช้ือหอม หัวหนากลุมงานยุทธศาสตรสาธารณสุข กองยุทธศาสตรสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

๒๕ นางสาวนงนุช  บัวขํา นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏบัิติการ กองยุทธศาสตรสาธารณสขุและสิ่งแวดลอม 

๒๖ นางพรรณี  ศรสีมบัต ิ นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏบัิติการ กองยุทธศาสตรสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 

๒๗ นางสาวเจนตา  รตันพานี นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ กองยุทธศาสตรทรัพยากรมนุษยและสังคม 

สํานักการแพทย 

๒๘ นางสาวพรเพ็ญ  จํารูญรัตน นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ 

๒๙ นางพรทิพย  จักขุทิพย นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 

๓๐ นางอภิญญา  บุญเพ็ง พยาบาลวิชาชีพ  โรงพยาบาลผูสูงอายุบางขุนเทียน 

๙๖ แผนพัฒนาคุณภาพชวีิตผูสูงอายกุรุงเทพมหานคร ระยะที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
 



 ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง/สังกัด 

สํานักพัฒนาสังคม 

๓๑ นางรุงกานดา  พงศธรกุลพานิช ผูอํานวยการสํานักงานการสงเคราะหและสวัสดิภาพสังคม 

๓๒ นายปราโมทย  ใจเย็น นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 

๓๓ นายขจรโชค  ฉัตรแกวสิร ิ นักสังคมสงเคราะหชํานาญการ 

๓๔ นางสาววาสนา  เรืองโชต ิ นักสังคมสงเคราะหชํานาญการพิเศษ ผูปกครองสถานสงเคราะหบานผูสูงอายุบางแค ๒ 

สํานักการโยธา 

๓๕ นางสาวภัทรียา  สุวัณณะศร ี สถาปนิกปฏิบัติการ กองแผนงานและประสานสาธารณูปโภค 

สํานักงบประมาณกรุงเทพมหานคร 

๓๖ จาเอกจรัญ  เล็กสราวุธ ผูอํานวยการกองวิเคราะหงบประมาณ ๓ 

๓๗ นางสาวจรินทรทิพย  จีนมะโน นักวิเคราะหงบประมาณปฏิบัติการ 

สํานักสิ่งแวดลอม 

๓๘ นางสาวนิจศรา  ธรรมชีวีวงศ ผูอํานวยการกองนโยบายและแผนงาน 

๓๙ นายบุญฤทธ์ิ  น่ิมนวล หัวหนากลุมงานวิชาการสวนและตนไม  

สํานักการศึกษา 

๔๐ นายสมพล  นาคโต ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ หนวยศึกษานิเทศก 

๔๑ นายพงศธร  ไวเชิงคา ศึกษานิเทศกชํานาญการ หนวยศกึษานิเทศก 

๔๒ นางสาวจารุวรรณ  ศิริเมืองจันทร นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สํานักงานยุทธศาสตรการศึกษา 

สํานักวัฒนธรรม กีฬาและการทองเท่ียว 

๔๓ นางสาวรัตนฉัตร  พุมทองตร ู หัวหนากลุมงานพัฒนาศูนยเยาวชน ๑ กองนันทนาการ 

๔๔ นายธวัชชัย  เพ็งพูล นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ  

๔๕ นางสาวอัญชลี  ศรวิเศษ นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏบัิติการ 

สํานักการจราจรและขนสง กรุงเทพมหานคร 

๔๖ นางรัชนี  พงษธานี หัวหนากลุมงานแผนงานและประเมินผล 

๔๗ นางสาวเกศินี  วรกระมล นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏบัิติการ 

สํานักเทศกจิ 

๔๘ นางสาวรัชพร  เลีย้งประเสริฐ หัวหนากลุมงานแผนงานและสารสนเทศ กองนโยบายและแผนงาน 

สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร 

๔๙ นายวิรัตน  มนัสสนิทวงศ ผูอํานวยการกองประชาสัมพันธ 

๕๐ นางสาวภวนพร  บุญฤทธ์ิ นักประชาสัมพันธชํานาญการ 

สํานักงานเขต 

๕๑ นายบุญญฤทธ์ิ  สินเติม นายชางสํารวจปฏิบัติงาน   สํานักงานเขตคลองสาน 

๕๒ นางสาวรุงทิวา  เกตุสุวรรณ นักพัฒนาสังคมชํานาญการ  สํานักงานเขตคันนายาว 

๕๓ นางสาวโชติกา  ดาวสุข เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน  สํานักงานเขตคันนายาว 

๕๔ นายไพรัช  สุทธิอาจ นักพัฒนาสังคมชํานาญการ  สํานักงานเขตจตุจักร 

แผนพัฒนาคุณภาพชวีิตผูสูงอายกุรุงเทพมหานคร ระยะที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)  ๙๗ 
 



 ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง/สังกัด 

๕๕ นางอภิญญา  แปงหอม นักพัฒนาสังคมชํานาญการ  สํานักงานเขตจอมทอง 

๕๖ นางกมลวรรณ  เสารสุวรรณ นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ  สํานักงานเขตดอนเมือง 

๕๗ นายวารินทร  บุญภมร สถาปนิกปฏิบัติการ   สํานักงานเขตดินแดง 

๕๘ นางสาวดวงสมร  สาเจริญ นักพัฒนาสังคมชํานาญการ  สํานักงานเขตดินแดง 

๕๙ นางลัดดาวัลย  พูลยรัตน นักพัฒนาสังคมชํานาญการ  สํานักงานเขตทวีวัฒนา 

๖๐ นายกฤษ  พรหมประเทศ วิศวกรโยธาชํานาญการ  สํานักงานเขตทวีวัฒนา 

๖๑ นางสาวรัสรินทร  ตันติพรธนพงษ นักพัฒนาสังคมชํานาญการ  สํานักงานเขตบางกอกนอย 

๖๒ นายจะเด็ด  โกมุทพันธุ สถาปนิกปฏิบัติการ   สํานักงานเขตบางเขน 

๖๓ นางอินทิรา  ลิ้มปญญา นักพัฒนาสังคมชํานาญการ  สํานักงานเขตบางเขน 

๖๔ นางสาวกนกพร  เดชทิม นักพัฒนาสังคมชํานาญการ  สํานักงานเขตบางเขน 

๖๕ นายธาราพงษ  คําวอน หัวหนาฝายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม  สํานักงานเขตบางคอแหลม 

๖๖ นายสมชาย  ชุมเมืองเย็น   นักพัฒนาสังคมชํานาญการ  สํานักงานเขตบางซื่อ 

๖๗ นายปกรฒ  เช้ือแกวจิญดา   นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ  สํานักงานเขตบางซื่อ 

๖๘ นางสาวสุรรีัตน  เซ็นกลาง นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ  สํานักงานเขตบางนา 

๖๙ นางปาณิสรา  เนตรธารธร หัวหนาฝายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม  สํานักงานเขตบางบอน 

๗๐ นางวารุณี  การศร ี เจาพนักงานพัฒนาสังคมปฏิบัติงาน   สํานักงานเขตบางบอน 

๗๑ นางสาวสุภาวดี  บุญแกวลอม หัวหนาฝายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม  สํานักงานเขตบางรัก 

๗๒ นางศุภพิชญาณ  ชาวบางรัก หัวหนาฝายสิ่งแวดลอมและสุขาภบิาล  สํานักงานเขตบางรัก 

๗๓ นางสาวทิพการ  ทวีคูณ หัวหนาฝายการศึกษา  สํานักงานเขตบางรัก 

๗๔ นายวิษณุ  ศรีปลาด สถาปนิกปฏิบัติการ   สํานักงานเขตปทุมวัน 

๗๕ นางสาวเมนิลา  สุขสูงเนิน นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ  สํานักงานเขตปทุมวัน 

๗๖ นายณภาคย  บุญเงิน นักพัฒนาสังคมชํานาญการพิเศษ  สํานักงานเขตยานนาวา 

๗๗ นายณัฐพล  วานิช นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ  สํานักงานเขตยานนาวา 

๗๘ นายณัฐกิจ  ภรูีสถิตย นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ    สํานักงานเขตลาดพราว 

๗๙ นางดวงพร  เสกสุวงศ นักพัฒนาสังคมชํานาญการ  สํานักงานเขตวัฒนา 

๘๐ นางสาวอภิญญา  ผาพันธ นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ  สํานักงานเขตสาทร 

๘๑ นางสาวศิรลิักษณ  สิงหเพชร นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ  สํานักงานเขตสายไหม 

๘๒ นายสุนทร  แยมเดช เจาพนักงานพัฒนาสังคมชํานาญงาน  สํานักงานเขตสวนหลวง 

๘๓ นายมิตรชัย  คําพิมพ นักพัฒนาสังคมชํานาญการ  สํานักงานเขตหลักสี ่

๘๔ นางสาวสุภตัรา  พลอยบานแพว ผูอํานวยการโรงเรยีนวัดหัวลําโพง 

ผูทรงคุณวุฒิ 

๘๕ นายยงยส  หัถพรสวรรค นายแพทยเช่ียวชาญ  สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง 

๘๖ นางสาวดรณุ ีเนตรสูงเนิน พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ  สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง 

๘๗ นางสาวจันทรฉาย วรรณศร ี พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ  สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง 

  

๙๘ แผนพัฒนาคุณภาพชวีิตผูสูงอายกุรุงเทพมหานคร ระยะที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฉ 

รายชื่อผูเขารวมประชุมวิพากษรางแผนฯ 

โครงการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุกรุงเทพมหานคร ระยะท่ี ๒ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 

วันท่ี ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐–๑๖.๓๐ น. 

ณ หองกิ่งเพชร โรงแรมเอเชีย ถนนพญาไท กรุงเทพมหานคร 

  

แผนพัฒนาคุณภาพชวีิตผูสูงอายกุรุงเทพมหานคร ระยะที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)  ๙๙ 
 



 ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง/สังกัด 

๑ นางวันทนีย  วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร 

สํานักอนามัย 

๒ นายวงวัฒน  ลิ่วลักษณ รองผูอํานวยการสํานักอนามัย (ดานปฏิบัติการ)  

๓ นางจิรวัฒน  องคพิพัฒนกุล ผูชวยผูอํานวยการสํานักอนามัย กลุมท่ี ๑  

๔ นายสกนธ  อิงคเศรษฐ ผูชวยผูอํานวยการสํานักอนามัย กลุมท่ี ๒  

๕ นายธีรวีร  วีรวรรณ ผูชวยผูอํานวยการสํานักอนามัย กลุมท่ี ๓  

๖ นางศุภนิตย  พุฒิโภคิน ผูชวยผูอํานวยการสํานักอนามัย กลุมท่ี ๔  

๗ นายประวิทย  สมัพันธสันติกูล ผูชวยผูอํานวยการสํานักอนามัย กลุมท่ี ๕  

๘ นายโชคชัย  งามทรายทอง ผูชวยผูอํานวยการสํานักอนามัย กลุมท่ี ๖  

๙ นางสาวอพชา  ชัยมงคล หัวหนากลุมสงเคราะหทางสาธารณสุข สาํนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข 

๑๐ นางสาวชุติมา  โพธ์ิแกว หัวหนากลุมงานแผนงานและวิชาการ กองทันตสาธารณสุข 

๑๑ นางณัชชา  ประภายนต หัวหนากลุมงานสรางเสรมิสุขภาพบุคคลและครอบครัว กองสรางเสริมสุขภาพ 

๑๒ นางรัตนา  มูลนางเดียว นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  กองสรางเสริมสุขภาพ 

๑๓ นางศิริลักษณ  แสงสุรยิงค นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  กองสรางเสริมสุขภาพ 

๑๔ นางบุญญารตัน  วันด ี นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  กองสรางเสรมิสุขภาพ 

๑๕ นางสาวจินตนา  แจงโพธ์ิ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  กองสรางเสรมิสุขภาพ 

๑๖ นางสาวนิราภร  พลตื้อ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  กองสรางเสรมิสุขภาพ 

๑๗ นางสาวนงนภัส  พรมม ิ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  กองสรางเสรมิสุขภาพ 

๑๘ นางสาวปยธิดา  สุขประเสริฐ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  กองสรางเสรมิสุขภาพ 

๑๙ นางพิมลนรี  สตูรสุวรรณ นักสังคมสงเคราะหชํานาญการพิเศษ  ศูนยบริการสาธารณสุข ๔ ดนิแดง 

๒๐ นางสาวจิราภรณ  ทิพยศุภลักษณ นักสังคมสงเคราะหชํานาญการพิเศษ  ศูนยบริการสาธารณสุข ๙ ประชาธิปไตย 

๒๑ นายเสรีภาพ  สมทรัพย นักสังคมสงเคราะหชํานาญการพิเศษ  ศูนยบริการสาธารณสุข ๒๓ สี่พระยา 

๒๒ ร.ท.หญิงทศพร  ศรีบริกิจ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ  ศูนยบริการสาธารณสุข ๓๕ หัวหมาก 

๒๓ นายสมคดิ  ภักดีนรินทร นักสังคมสงเคราะหปฏิบัติการ  ศนูยบริการสาธารณสุข ๓๘ จิ๊ด-ทองคํา บําเพ็ญ 

๒๔ นายเกียรติ์วัชร  วงษเจรญิ นักสังคมสงเคราะหชํานาญการ  ศนูยบริการสาธารณสุข ๔๕ รมเกลา 

๒๕ นางสาวสกัุญญา  ศิวายพราหมณ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ  ศูนยบริการสาธารณสุข ๔๗ คลองขวาง 

๒๖ นางพนมเทียน  พลมณ ี นักสังคมสงเคราะหชํานาญการ  ศนูยบริการสาธารณสุข ๔๘ นาควัชระอุทิศ 

๒๗ นางสาวสุกัญญา  จงศิริยรรยง นายแพทย (ดานเวชกรรมปองกัน) ระดับชํานาญการพิเศษ 

ศูนยบริการสาธารณสุข ๕๘ ลอม-พิมเสน ฟกอุดม 

สํานักยุทธศาสตรและประเมินผล 

๒๘ นางปานฤดี  มโนมัยพิบูลย รองผูอํานวยการสํานักยุทธศาสตรและประเมินผล 

๒๙ นางสาวพรนภา  เมธาวีวงศ ผูอํานวยการกองยุทธศาสตรสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

๓๐ นายชลวิทย  เช้ือหอม หัวหนากลุมงานยุทธศาสตรสาธารณสุข กองยุทธศาสตรสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

๓๑ นางสาวนงนุช  บัวขํา นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏบัิติการ กองยุทธศาสตรสาธารณสขุและสิ่งแวดลอม 

๑๐๐ แผนพัฒนาคุณภาพชวีิตผูสูงอายกุรุงเทพมหานคร ระยะที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
 



 ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง/สังกัด 

๓๒ นางกนกพรรณ  ธีระคําศร ี ผูอํานวยการกองยุทธศาสตรสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน  

๓๓ นางสาวเจนตา  รตันพานี นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ กองยุทธศาสตรทรัพยากรมนุษยและสังคม 

สํานักการแพทย 

๓๔ นายสุขสันต  กิตติศภุกร รองผูอํานวยการสํานักการแพทย 

๓๕ นางอัมพร  เกียรติปานอภิกุล  ผูอํานวยการโรงพยาบาลผูสูงอายบุางขุนเทียน 

๓๖ นางสาวพรเพ็ญ  จํารูญรัตน นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ 

๓๗ นางพรทิพย  จักขุทิพย นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 

๓๘ นางสาวสุพิชากรณ  ธนานุวงษ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 

สํานักพัฒนาสังคม 

๓๙ นางสาวพัทธนันท  โภควรไพบูลย ผูอํานวยการกองนโยบายและแผนงาน 

๔๐ นางสาววาสนา  เรืองโชต ิ บานผูสูงอายุบางแค ๒  สํานักงานสงเคราะหและสวัสดภิาพสังคม 

๔๑ นางไพเราะ  มวงงาม นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 

๔๒ นางสาวภัทราภรณ  ชูศรีนวล นักสังคมสงเคราะหปฏิบัติการ 

สํานักการศึกษา 

๔๓ นายธนิต  กิตติพัธโนทัย ผูอํานวยการสํานักงานยุทธศาสตรการศึกษา 

๔๔ นางดวงจิต  พีระพลชัยกุล นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ  สํานักงานยุทธศาสตรการศึกษา 

๔๕ นางสาวจารุวรรณ  ศิริเมืองจันทร นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สํานักงานยุทธศาสตรการศึกษา 

๔๖ นายพงศธร  ไวเชิงคา ศึกษานิเทศกชํานาญการ หนวยศกึษานิเทศก 

สํานักวัฒนธรรม กีฬาและการทองเท่ียว 

๔๗ นางสาวรัตนฉัตร  พุมทองตร ู หัวหนากลุมงานพัฒนาศูนยเยาวชน ๑ กองนันทนาการ 

๔๘ นางอํานวย  รัตนบุร ี นักวิชาการศูนยเยาวชนชํานาญการ กองนันทนาการ 

๔๙ นางสาวอัญชลี  ศรวิเศษ นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏบัิติการ 

สํานักงบประมาณกรุงเทพมหานคร 

๕๐ นางสาวจรินทรทิพย  จีนมะโน นักวิเคราะหงบประมาณปฏิบัติการ 

สํานักสิ่งแวดลอม 

๕๑ นางสาวนิจศรา  ธรรมชีวีวงศ ผูอํานวยการกองนโยบายและแผนงาน 

๕๒ นายบุญฤทธ์ิ  น่ิมนวล นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ 

สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร 

๕๓ นายโกวิท  ยงวานิชจิต ผูตรวจราชการกรุงเทพมหานคร  (หัวหนาผูตรวจราชการกรุงเทพมหานคร) 

๕๔ นางสาวผสุดี  พรหมายน ผูตรวจราชการสูง 

๕๕ นางสุภาวดี  เทศกุล นักประชาสัมพันธปฏิบัติการ กองประชาสมัพันธ 

สํานักการจราจรและขนสง กรุงเทพมหานคร 

๕๖ นางรัชนี  พงษธานี หัวหนากลุมงานแผนงานและประเมินผล กองนโยบายและแผนงาน 

๕๗ นางสาวเกศินี  วรกระมล นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏบัิติการ 

แผนพัฒนาคุณภาพชวีิตผูสูงอายกุรุงเทพมหานคร ระยะที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)  ๑๐๑ 
 



 ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง/สังกัด 

สํานักเทศกจิ 

๕๘ นายไตรปทีป  ก.จันทราภานนท ผูอํานวยการกองนโยบายและแผนงาน 

๕๙ นางสาวรัชพร  เลีย้งประเสริฐ หัวหนากลุมงานแผนงานและสารสนเทศ กองนโยบายและแผนงาน 

สํานักการโยธา 

๖๐ นางนงลักษณ  หงษโต นายชางโยธาชํานาญงาน กองแผนงานและประสานสาธารณูปโภค 

สํานักปองกนัและบรรเทาสาธารณภัย 

๖๑ นางวราพร ก.จันทราภานนท หัวหนาฝายแผนงาน กองวิชาการและแผนงาน 

๖๒ จ.ส.ต.หญิง นํ้าออย ประดับเพชร เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยชํานาญการ 

สํานักผังเมือง 

๖๓ นางสาวนิตยา โพธิเดช นักวิเคราะหผังเมืองปฏิบัติการ 

๖๔ นางสาวธัญทิพา เวทมาหะ นักวิเคราะหผังเมืองปฏิบัติการ 

สํานักงานคณะกรรมการขาราชการกรุงเทพมหานคร 

๖๕ นางสาวทัตชญา ภัทรขจรศักดา นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 

๖๖ นางสุพัตรา เอ่ียมสอาด นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 

สํานักงานเขต 

๖๗ นายบุญชัย นําเจริญสมบัต ิ นักพัฒนาสังคมชํานาญการ  สํานักงานเขตคลองเตย 

๖๘ นายโกวิท เจรญิสุข นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ  สํานักงานเขตคลองสาน 

๖๙ นางชลธร ดวงสวัสดิ ์ หัวหนาฝายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม  สํานักงานเขตคลองสามวา 

๗๐ นางสาวพนิดา คัดนาหงษ นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ  สํานักงานเขตคลองสามวา 

๗๑ นางศิริรัตน กฤษณจักราวัฒน นักพัฒนาสังคมชํานาญการ  สํานักงานเขตคันนายาว 

๗๒ นายไพรัช สุทธิอาจ นักพัฒนาสังคมชํานาญการ  สํานักงานเขตจตุจักร 

๗๓ นายอนันตชัย บุญตะนัย นักพัฒนาสังคมชํานาญการ  สํานักงานเขตจอมทอง 

๗๔ นางนวลนอย เพ่ิมผล หัวหนาฝายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม  สํานักงานเขตดอนเมอืง 

๗๕ นางกมลวรรณ เสารสุวรรณ นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ  สํานักงานเขตดอนเมือง 

๗๖ นางสาวดวงสมร สาเจรญิ นักพัฒนาสังคมชํานาญการ  สํานักงานเขตดินแดง 

๗๗ นายชานน ธารานุรักษ นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ  สํานักงานเขตดุสติ 

๗๘ นางสุพจนีย บรรณราช หัวหนาฝายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม  สํานักงานเขตตลิ่งชัน 

๗๙ นางวรนุช นุมนอย นักพัฒนาสังคมชํานาญการ  สํานักงานเขตตลิ่งชัน 

๘๐ นางลัดดาวัลย พูลยรัตน นักพัฒนาสังคมชํานาญการ  สํานักงานเขตทวีวัฒนา 

๘๑ นางปญญาวรรณ นวมนาม นักพัฒนาสังคมชํานาญการ  สํานักงานเขตทุงครุ 

๘๒ นางสาวสุจรรยา เวสสุวรรณ นักพัฒนาสังคมชํานาญการ  สํานักงานเขตธนบุร ี

๘๓ นางสาวรัสรินทร ตันติพรธนพงษ นักพัฒนาสังคมชํานาญการ  สํานักงานเขตบางกอกนอย 

๘๔ นางสาวยุวรัตน รัตนนาคินทร หัวหนาฝายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม  สํานักงานเขตบางกอกใหญ 

๑๐๒ แผนพัฒนาคุณภาพชวีิตผูสูงอายกุรุงเทพมหานคร ระยะที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
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๘๕ นางสาวณัฏฐพรรณญ โพธ์ิสุข นักพัฒนาสังคมชํานาญการ  สํานักงานเขตบางกะป 

๘๖ นางอินทิรา ลิ้มปญญา นักพัฒนาสังคมชํานาญการ  สํานักงานเขตบางเขน 

๘๗ นางรุงรัตน ศรสีุชาต ิ นักพัฒนาสังคมชํานาญการ  สํานักงานเขตบางขุนเทียน 

๘๘ นายธาราพงษ คําวอน หัวหนาฝายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม  สํานักงานเขตบางคอแหลม 

๘๙ นายปญญา สวัสดิ์เสร ี นักพัฒนาสังคมชํานาญการพิเศษ  สํานักงานเขตบางแค 

๙๐ นายสมชาย  ชุมเมืองเย็น   นักพัฒนาสังคมชํานาญการ  สํานักงานเขตบางซื่อ 

๙๑ นางปาณิสรา เนตรธารธร นักพัฒนาสังคมชํานาญการพิเศษ  สํานักงานเขตบางบอน 

๙๒ นางวารุณี  การศร ี เจาพนักงานพัฒนาสังคมปฏิบัติงาน  สํานักงานเขตบางบอน 

๙๓ นางสาวปยะมาภรณ ปกขาว นักพัฒนาสังคมชํานาญการ  สํานักงานเขตบางพลัด 

๙๔ นางสาวสุภาวดี บุญแกวลอม หัวหนาฝายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม  สํานักงานเขตบางรัก 

๙๕ นางธิดารัตน สารประดิษฐ นักพัฒนาสังคมชํานาญการ  สํานักงานเขตบางรัก 

๙๖ นางสาวอรุณศรี อุระทัย เจาพนักงานพัฒนาสังคมชํานาญงาน  สํานักงานเขตบึงกุม 

๙๗ นางสาวเมนิลา สุขสูงเนิน นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ  สํานักงานเขตปทุมวัน 

๙๘ นางวิมลมาศ เวชศร ี หัวหนาฝายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม  สํานักงานเขตประเวศ 

๙๙ นางสาวพรทิพย มากเหมือน นักพัฒนาสังคมชํานาญการ  สํานักงานเขตปอมปราบศตัรูพาย 

๑๐๐ นางสาวมัญชรี ทีปนะ นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ  สํานักงานเขตพญาไท 

๑๐๑ นางฐิติมา รักมติร นักพัฒนาสังคมชํานาญการ  สํานักงานเขตพระโขนง 

๑๐๒ วาท่ี ร.ต.ทรัพย ศิริวชิราภรณ นักพัฒนาสังคมชํานาญการ  สํานักงานเขตพระนคร 

๑๐๓ นางสาวฉวีวรรณ สุมงคล นักพัฒนาสังคมชํานาญการ  สํานักงานเขตภาษีเจริญ 

๑๐๔ นางพัชรา ยอดทองด ี นักพัฒนาสังคมชํานาญการ  สํานักงานเขตมีนบุร ี

๑๐๕ นายณัฐพล วานิช นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ  สํานักงานเขตยานนาวา 

๑๐๖ นายอุกฤษฏ องตระกูล หัวหนาฝายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม  สํานักงานเขตราชเทวี 

๑๐๗ นางสาวนิฤมล ภักด ี หัวหนาฝายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม  สํานักงานเขตลาดกระบัง 

๑๐๘ นายณัฐกิจ  ภรูีสถิตย นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ  สํานักงานเขตลาดพราว 

๑๐๙ นางอรวรรณ ขุมบางลี ่ นักพัฒนาสังคมชํานาญการ  สํานักงานเขตวังทองหลาง 

๑๑๐ นางสาววรารตัน พรหมมนตร ี นักพัฒนาสังคมชํานาญการ  สํานักงานเขตวัฒนา 

๑๑๑ นางสาวพิไลลักษณ ฤกษศริ ิ นักพัฒนาสังคมชํานาญการ  สํานักงานเขตสะพานสูง 

๑๑๒ นางชุติสา ศาสตรสาระ หัวหนาฝายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม  สํานักงานเขตสาทร 

๑๑๓ นางสาวอภิญญา ผาพันธ นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ  สํานักงานเขตสาทร 

๑๑๔ นางสาวมัณฑนา โพธิจันทร นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ  สํานักงานเขตสายไหม 

๑๑๕ นายวีรยุทธ คําแกว นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ  สํานักงานเขตสัมพันธวงศ 

๑๑๖ นางสกุลทิพย วิวัฒนศร ี นักพัฒนาสังคมชํานาญการ  สํานักงานเขตสวนหลวง 

๑๑๗ นางสาวอุทิศา พิสูตรเสียง นักพัฒนาสังคมชํานาญการ  สํานักงานเขตหนองแขม 

แผนพัฒนาคุณภาพชวีิตผูสูงอายกุรุงเทพมหานคร ระยะที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)  ๑๐๓ 
 



 ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง/สังกัด 

๑๑๘ นางสาวภาสินี มิตรอารีย  นักพัฒนาสังคมชํานาญการ  สํานักงานเขตหนองจอก 

๑๑๙ นายกฤชณรงค จํารญูศิร ิ นักสังคมสงเคราะห  สํานักงานเขตหนองจอก 

๑๒๐ นางสาวพรทิพย ติ๊นา นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ  สํานักงานเขตหลักสี ่

ผูทรงคุณวุฒิ 

๑๒๑ แมชีปยพันธุ นนทพันธุ วัดปทุมวนาราม 

๑๒๒ แมชีดวงเธียร ปาลเปรม วัดปทุมวนาราม 

๑๒๓ ศ. กิตติคณุ นพ.ดํารง เหรียญประยูร ผูอํานวยการสํานักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย 

๑๒๔ นายยงยส  หัถพรสวรรค นายแพทยเช่ียวชาญ  สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง 

๑๒๕ นางสาวดรณุ ีเนตรสูงเนิน พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ  สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง 

๑๒๖ นางสาวจันทรฉาย วรรณศร ี พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ  สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง 

๑๒๗ นางสาวเนตรนภา ขาวขํา นักวิเคราะหนโยบายและแผน กรมกิจการผูสูงอาย ุ

๑๒๘ นางสาวจินดารัตน ทิพโรจน นักวิเคราะหนโยบายและแผน กรมกิจการผูสูงอาย ุ

๑๒๙ นางสาวสุชานันท สมตัว ชวยปฏิบัติงานดานบริหารท่ัวไป กรมกิจการผูสูงอาย ุ

๑๓๐ นางนิติกุล ทองนวม นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ  

สถาบันเวชศาสตรสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพ่ือผูสูงอาย ุ

๑๓๑ ผศ.ดร.สุวิณี วิวัฒนวานิช คณะพยาบาลศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั 

ผูสูงอายุ 

๑๓๒ นางปยนุช   เนตรไทย ชมรมผูสูงอายุกรุงเทพมหานคร 

๑๓๓ นางอัญชลี  สิทธิโชค ชมรมผูสูงอายุกรุงเทพมหานคร 

๑๓๔ นางสาวศรณัยภัค  วรรณศิล ชมรมผูสูงอายุกรุงเทพมหานคร 

๑๓๕ นายวิชัย  สังขแกว     ประธานชมรมผูสูงอายุโรงพยาบาลสริินธร 

๑๓๖ นางวัชรี   สังขแกว ชมรมผูสูงอายุโรงพยาบาลสิรินธร 

๑๓๗ นางสาวพัทธรีย สุขสมบูรณ ชมรมผูสูงอายุบางบอน 

๑๓๘ นางจิราลักษณ จันทะนะ ชมรมผูสูงอายุประเวศ 

๑๓๙ นางณัฐมัย สอดสอง ชมรมผูสูงอายุศูนยบริการสาธารณสุข ๔ 

๑๔๐ นายสุรินทร ธนวงคประเสริฐ ประธานชมรมผูสูงอายุศูนยบริการสาธารณสุข ๑๖ 

๑๔๑ นางวิไลวรรณ  อรณุศร ี ชมรมผูสูงอายุศูนยบริการสาธารณสุข ๑๖ 

๑๔๒ นางมาลินี  มาลีถาวรกุล   ชมรมผูสูงอายุศูนยบริการสาธารณสุข ๒๗ 

๑๔๓ นางสาคร   รักษบํารุง   ชมรมผูสูงอายุศูนยบริการสาธารณสุข ๒๗ 
๑๔๔ นางปานจิตต  ช่ืนสถิตยวัชระ ชมรมผูสูงอายุศูนยบริการสาธารณสุข ๒๗ 
๑๔๕ นางสาวชัชวรรณธร  อุสาหวิริยะกิจ ชมรมผูสูงอายุศูนยบริการสาธารณสุข ๒๗ 
๑๔๖ นางปราณี สมิะสุนทร ชมรมผูสูงอายุศูนยบริการสาธารณสุข ๔๐  

 

๑๐๔ แผนพัฒนาคุณภาพชวีิตผูสูงอายกุรุงเทพมหานคร ระยะที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
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