


ผลท่ีคาดหวังจาก Workshop  แผนแม่บทฯประเด็น (15) พลังทางสังคม 
แผนแม่บทย่อย : 15.1 การเสริมสร้างทุนทางสังคม 
 เป้าหมาย :                   ภาคีการพัฒนามีบทบาทในการพัฒนาสงัคมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

เป้าหมาย 
แผนบทย่อย 

ภาคี 
การพัฒนา 
มีบทบาท 

ในการพัฒนา
สังคมมากขึ้น
อย่างต่อเนื่อง 

V01 การมีส่วนร่วม 
ของทุกภาคีเครือข่าย 

 F0101   ช่องทางการเข้าถึง/การรวมกลุ่ม  
 และการเปิดโอกาสให้ภาคีเครอืข่ายใหม่ 
 เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน/สังคม  

 F0102   มาตรการจูงใจและการสรา้งขวัญก าลังใจ 
  ให้แก่ภาคีเครือข่าย 

 F0103   กระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน/ 
    องค์กรชุมชน (ภาคีพัฒนา หน่วยงาน 
    ภาครัฐ ภาคเอกชนในพ้ืนท่ีสนับสนุน 
    และมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนท้องถิ่น) 

 F0104   ภาคีเครือข่ายเข้ามามสี่วนร่วมในการ 
 เสนอแนะต่อการก าหนดนโยบาย  
 การวางแผนทางเศรษฐกิจ สังคม  
 การเมือง และสิ่งแวดล้อม 
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V05 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อภาคีการพัฒนามบีทบาทในการพัฒนาสังคมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

 F0501  เทคโนโลยี สารสนเทศ ฐานข้อมูลการพัฒนาสังคม  

 F0502 กฎหมายและระเบียบท่ีเอื้อต่อการพัฒนาภาคีเครอืข่าย 

 F0503  การบังคับใช้กฎหมายที่เป็นธรรม เหมาะสม และโปร่งใส 

 F0504 ทรัพยากรและปัจจัยสนับสนุน  

 F0201 องค์ความรู้ ความรู้ ความสามารถ 
 ของภาคีเครือข่ายและคนในขบวนองค์กร
 ชุมชน (รวมถึงการน าเทคโนโลยี
 สารสนเทศ มาใช้ในการพัฒนาภาคี
 เครือข่ายและคนในขบวนองค์กรชุมชน) 

 F0202 ความร่วมมือระหว่างภาคีการพัฒนา  
          หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนในพ้ืนท่ี 

 F0203 ทรัพยากรที่เหมาะสมในการสนับสนุน 
          การด าเนินงานให้กับภาคีเครอืข่าย 

 F0204 ความเข้มแข็งในการบริหารจัดการ 
          ภาคีเครือข่าย 

V02 ศักยภาพของภาคีเครือข่าย 

 F0301 ความรู้ความเข้าใจของประชาชน 
 ในบทบาทของภาคีเครือข่าย   

 F0302 มาตรการการบรหิารจัดการ/การท างาน 
          ของภาคีเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพ  

 F0303 อัตลักษณ์ของภาคีเครือข่ายและความ 
          โปร่งใส 

 F0304 การตรวจสอบการบริหารจัดการ/ 
          การท างานของภาคีเครอืข่ายที่มี 
          ประสิทธิภาพและเข้าถึงได้ง่าย 

V03 ความเชื่อมั่นของประชาชน 
ในบทบาทของภาคีเครือข่าย 

 F0401 การบูรณาการการท างานอยา่งมี 
 ส่วนร่วมระหว่างภาคีเครือข่าย  

 F0402 การประสานงาน/การสนับสนุน 
 การท างานของภาคีเครอืข่าย 
 การพัฒนาในทุกระดับ 
           ทั้งในและต่างประเทศ  

 F0403 ผู้น า 3 วัย (เยาวชน คนวัยท างาน 
 และผู้สูงอายุ) / ผู้น าชุมชน / 
 ผู้บริหารท้องถิ่นให้มีศักยภาพ 

V04 กลไกการท างานของ 
ภาคีเครือข่ายที่เหมาะสม 

ปี 2562 ปี 2563 

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

150101 



ผลท่ีคาดหวังจาก Workshop  แผนแม่บทฯประเด็น (15) พลังทางสังคม 
แผนแม่บทย่อย : 15.2 การรองรับสังคมสูงวัยเชิงรุก 
เป้าหมาย                      ประชากรไทยมีการเตรียมการก่อนยามสงูอายุเพ่ือให้สูงวัยอย่างมีคุณภาพเพ่ิมขึ้น 150201 

เป้าหมาย 
แผนบทย่อย 

ประชากรไทย
มีการ

เตรียมการ 
ก่อนยาม
สูงอาย ุ

เพ่ือใหสู้งวัย
อย่างมี
คุณภาพ
เพ่ิมขึ้น 

V01 ความพร้อม 
ด้านเศรษฐกิจ  

 F0101  การมีงานท าและมีรายได้  

 F0102 การวางแผนการเงิน  
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 F0501  องค์ความรู้/ความรอบรู้ในการเตรยีมความพรอ้มก่อนยามสูงอายุในทุกมิติ 

 F0502 การรับรู้และความตระหนักในความส าคญัของการเตรียมความพร้อมก่อนยามสูงอายุ 

 F0503  ทัศนคติการยอมรับของสังคมในคุณค่าของผู้สูงอายุ 

 F0504  ความร่วมมือระหว่างภาครัฐ และทุกภาคีการพัฒนาท่ีเกี่ยวข้อง  

 F0201  พฤติกรรมสุขภาพท่ีพึงประสงค์  

 F0202  ระบบบริการสุขภาพ  

 F0203      เครือข่ายแกนน าด้านสุขภาพ  
  และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 

 F0301 ความสัมพันธ์ในครอบครัวและชุมชน   

 F0302 เครือข่ายทางสังคม และการรวมกลุ่ม 

 F0401 อารยสถาปัตย์   

 F0402 บริการสาธารณะ / 
   สิ่งอ านวยความสะดวก 
   ในสถานประกอบการ 

V04 ความพร้อมด้าน 
สภาพแวดล้อม 

ที่รองรับผู้สูงอาย ุ
V03 ความพร้อม

ด้านสังคม  
V02 ความพร้อม

ด้านสุขภาพ  

V05 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเตรียมการก่อนยามสูงอายุ 

 F0505  นโยบาย มาตรการ และกฎหมายที่เอื้อต่อการเตรียมความพร้อมก่อนยามสูงอายุ  

 F0506 การติดตาม และประเมินระดับการเตรียมความพร้อมก่อนยามสูงอายุ  

 F0507 ฐานข้อมูลด้านการเตรยีมความพรอ้มรองรับสังคมสูงวัย  

ปี 2562 ปี 2563 

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 



ผลท่ีคาดหวังจาก Workshop  แผนแม่บทฯประเด็น (15) พลังทางสังคม 
แผนแม่บทย่อย : 15.2 การรองรับสังคมสูงวัยเชิงรุก 
เป้าหมาย                      ผู้สูงอายมุีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง  150202 

เป้าหมาย 
แผนบทย่อย 

ผู้สูงอาย ุ
มีความ

เป็นอยู่ที่ดีขึ้น
อย่างต่อเนื่อง 

 F0101   การมีงานท าและรายได้ 

 F0102 มาตรการส่งเสริมการจ้างงาน
  ผู้สูงอาย ุ
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 F0501   โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรบัผู้สูงอายุ  

 F0502  การยอมรับในคุณค่าทางสังคมต่อผู้สงูอายุ 

 F0503  ระบบ/กลไกท่ีมีมาตรฐานรองรับการด าเนินงานด้านผูสู้งอายุ  

 F0504  การบริหารจัดการด้านผู้สงูอายุให้เป็นไปตามมาตรฐาน  

 F0201 กลไก และมาตรการการคุ้มครองทาง 
           สังคมของผู้สูงอายุท่ีเหมาะสมและ
  ครอบคลุม  

 F0202 ศูนย์ดูแล และที่อยู่อาศัยที่รองรับ
  ผู้สูงอาย ุ

 F0301 เครือข่ายชุมชนในการดูแลผู้สูงอายุ  
           ครอบครัว และบุคลากร  

 F0302 นวัตกรรมรองรับการดูแลผู้สูงอาย ุ 

 F0303  มาตรฐานการดูแลผู้สงูอายุ  

 F0401  การรวมกลุ่มเครือข่ายและ 
   การมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุ 
             ในการพัฒนาชุมชน/สังคม 

 F0402 การถ่ายทอดประสบการณ์ 
 และภูมิปัญญาสู่คนรุน่หลัง 

 F0403 พื้นที่สร้างสรรค์ส าหรับ 
  การด าเนินกิจกรรม 
 ทางสังคมที่หลากหลาย 
 และเหมาะสมกับผู้สูงอายุ  

 F0404 ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง 
  ผู้สูงอายุและคนท่ัวไปในสังคม 

 F0505   ความร่วมมือภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ภาคประชาสังคม  

 F0506  เทคโนโลยีที่เหมาะสมและเข้าถึงได้ง่ายส าหรับผู้สูงอายุ  

 F0507  ระบบฐานข้อมูลผู้สูงอายทุี่สอดรบัการสถานการณท์ี่เปลี่ยนแปลง/การเช่ือมโยงข้อมูล  
   (การจัดเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การเช่ือมโยงข้อมูลสู่การน าไปใช้ประโยชน์ร่วมกัน) 

V05 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้นของผู้สูงอายุ 

V03 สุขภาวะที่ดี V01 ความมั่นคง 
ทางรายได้  

V02 สวัสดิการ/ 
การดูแลผู้สูงอายุ 

V04 การสร้างคุณค่า
ผู้สูงอายุ  

ปี 2562 ปี 2563 

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 


