สรุปรายงานโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทําแผนงบประมาณเชิงบูรณาการ
เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วันที่ 23 สิงหาคม 2561
ณ โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ กรุงเทพมหานคร
โครงการสั ม มนาเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ จั ด ทํ า แผนงบประมาณเชิ ง บู ร ณาการเพื่ อ รองรั บ สั ง คม
ผู้สู งอายุ มหาวิ ท ยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิโ รฒ จัด ทํา ขึ้ น โดยฝ่า ยวางแผนและพั ฒ นา ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์
นพ.วีระศักดิ์ จรัสชัยศรี รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา นายอดุลย์ ธูปสุวรรณ ผู้อํานวยการ
ส่วนแผนและยุทธศาสตร์ ร่วมกับสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ผศ.ดร.ปฐมทัศน์ จิระเดชะ
ผู้อํานวยการสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มีวัตถุประสงค์เพื่อให้มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มีแผนงบประมาณเชิงบูรณาการที่มีคุณภาพในการนําเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณเชิงบูรณาการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จากรัฐบาล ดังนั้นเพื่อให้โครงการดังกล่าวบรรลุวัตถุประสงค์ ส่วนแผนและ
ยุทธศาสตร์จึงจัดโครงการดังกล่าว และได้เชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ 2 ท่าน มาบรรยายให้ความรู้และ
แนวทางจัดทําแผนงบประมาณเชิงบูรณาการเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ คือ
1. นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพั ฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์
2. นางสาวชวนชม กิจพันธ์ ที่ปรึกษาสํานักงบประมาณ
โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาประมาณ 70 คน ประกอบด้วย คณบดี อาจารย์และนักวิจัยในสาขาที่
เกี่ยวข้อง รวมทั้งบุคลากรส่วนแผนและยุทธศาสตร์ และสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ซึ่งช่วงเช้า
จะเป็นการบรรยายและตอบข้อซักถามจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และช่วงบ่ายเป็น Workshop เพื่อเขียน
แผนบูรณาการของมหาวิทยาลัย
เนื้อหาสําคัญโดยสรุปมีดังนี้
1. ในปี พ.ศ. 2564 คาดการณ์ว่าประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ ซึ่งจะมี
จํานวนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 ของประชากรทั้งหมด และในปี พ.ศ. 2574 คาดการณ์ว่าจะมีผู้สูงอายุ
เพิ่ ม ขึ้ นร้ อ ยละ 28 ของประชากรทั้ งหมด จากเหตุผ ลดั งกล่ า วจึง เป็ น ประเด็น เร่ง ด่ว นที่ รั ฐ บาลได้ ใ ห้
ความสําคัญกับผู้สูงอายุเป็นอย่างยิ่ง และได้ถูกบรรจุให้อยู่ในยุทธศาสตร์ของประเทศชาติ โดยรัฐบาลเน้น
ความสําคัญของผู้สูงอายุคือ ให้ผู้สูงอายุอยู่ในสังคมได้อย่างมีเกียรติ มีศักดิ์ศรี รัฐบาลจึงให้ความสําคัญกับ
การจัดทํางบประมาณในลักษณะการบูรณาการ โดยมีแผนงบประมาณเชิงบูรณาการเป็นเครื่องมือสําคัญ
ในการบริหารประเทศ
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ในการนี้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ตระหนักถึงความสําคัญของการขับเคลื่อน
รองรั บสังคมผู้สูงอายุ จึงได้ร่ วมมือกับกรมกิจการผู้สูงอายุ สํานักงบประมาณ ได้ร่วมกันส่งเสริมและ
สนับสนุน ผลักดัน พัฒนา ต่อยอดนวัตกรรมให้เอื้อต่อการดํารงชีวิตของผู้สูงอายุ และมหาวิทยาลัยได้นํา
องค์ความรู้ที่มี/งานวิจัยที่มหาวิทยาลัยได้ทําที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและระบบงานด้าน
ผู้สูงอายุมาจัดทําเขียนโครงการ ซึ่งวิทยากรทั้ง 2 ท่าน ได้ให้หลักการที่สําคัญในการเขียนโครงการไว้ โดย
มุ่งเน้นโครงการลักษณะที่จะเข้าข่ายได้รับการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ คือโครงการที่ทํานั้น “ต้องเป็น
ประโยชน์ต่อประชาชนโดยรวม” ไม่ใช่เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานหรือมหาวิทยาลัยเท่านั้น เนื่องจากที่
ผ่านมาท่านที่ปรึกษาสํานักงบประมาณให้ข้อมูลว่า มีหน่วยงานเสนอของบประมาณเข้ามามากมายหลาย
มหาวิทยาลัย แต่มีเพียงเล็กน้อยที่ได้เข้ารับการพิจารณางบประมาณ เนื่องจากโครงการดังกล่าวทําแล้ว
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมไทยและประชาชนคนไทย
2. ความหมายของงบประมาณรายจ่ ายตามแผนงานบู รณาการ หมายถึง งบประมาณที่
จั ด สรรสํ า หรั บ แผนงานบู ร ณาการเป็ น แผนที่ ต้ อ งดํ า เนิ น การให้ ส อดคล้ อ งตามยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ห รื อ
ยุทธศาสตร์สําคัญที่รัฐมนตรีกําหนดให้หน่วยงานรับงบประมาณตั้งแต่ 2 หน่วยงานขึ้นไป ร่วมกันวางแผน
กําหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัด และแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณร่วมกัน เพื่อลดความซ้ําซ้อน
มีความประหยัดคุ้มค่า สามารถบรรลุเป้าหมาย เกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ของแผนงานบูรณาการ
3. เป้าหมายหลักของแผนงานบูรณาการ คือ การเชื่อมโยงการทํางานของแต่ละหน่วยงาน
ด้วยเป้าหมายวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ร่วมกันโดยอาศัยความชํานาญ ร่วมคิด ร่วมทําเพื่อสู่ผลสําเร็จร่วมกัน
สิ่งสําคัญผลลัพธ์ที่ได้ต้องตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง
4. แนวทางการจัดทํางบประมาณแผนงานบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ มีดังนี้
4.1 มีการวางแผนการจัดทํางบประมาณ
4.2 เป้าหมายต้องให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายรัฐบาล
4.3 มีหน่วยงานเจ้าภาพหลักเป็นผู้รับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนการบูรณาการ
การทํางานร่วมกัน
4.4 นายกรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้กํากับดูแลติดตามผล
การดําเนินงาน
4.5 การบริหารต้องกํากับดูแลปฏิบัติราชการให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
4.6 ด้านการติดตามประเมินผลมีการติดตามตรวจสอบและประเมินผลให้มีความโปร่งใส
5. ในการจัดทํางบประมาณแผนงานบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์นั้น จะต้องมีความเชื่อมโยง/
สอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) จําแนกได้ ทั้งหมด 6 ด้าน มี
แผนงานบูรณาการทั้งหมด 24 แผนงานบูรณาการ ทั้งนี้หน่วยงานจะอยู่ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้าน
การแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ําและสร้างการเติบโตจากภายใน หัวข้อ 4.2 การสร้าง
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ความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ นอกจากนี้ยังต้องมีความเชื่อมโยงและสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
6. การจัดทําโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการ จะต้องเป็นการดําเนินการตามพันธกิจของ
หน่วยงานที่ทําแล้วเกิดผลกระทบในทิศทางที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมประเทศชาติอย่างมากและมีความ
สอดคล้องเชื่อมโยงไปสู่เป้าหมายแผนงานบูรณาการ มีระยะเวลาการดําเนินงานที่สอดคล้องกับคณะ
กรรมการฯ เจ้าภาพที่กําหนดไว้ ระบุพื้นที่ดําเนินการได้ ต้องมีความพร้อมด้านบุคลากร เครื่องมือ อุปกรณ์
พื้นที่ที่จะดําเนินการและการบริหารจัดการ มีการกําหนดเป้าหมายและระบุรายละเอียดเกี่ยวกับผลผลิต
ผลลัพธ์ และตัวชี้วัดที่ ชัดเจนตามมาตรฐานสากล สามารถใช้เป็นแนวทางติดตามและประเมิน ผลได้
มีแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ชัดเจน
ในการจัดทํา Workshop ในช่วงบ่ายเป็นการเขียนแผนโดยจําแนกหัวข้อตามทรัพยากร และ
องค์ความรู้ที่มีอยู่ของมหาวิทยาลัย โดยสามารถแบ่งหัวข้อเป็นกลุ่มๆ ดังต่อไปนี้
กลุ่ม Funding networking
1. แนวทางการบริหารจัดการภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชนของท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้าง
สวัสดิการสังคม ผู้สูงอายุ
2. โครงการจัดตั้งกองทุน
3. ทํา Cost ผู้สูงอายุ/กิจกรรมผู้สูงอายุข้ามชาติ
กลุ่ม Elderly Job
การสร้างงาน/อาชีพให้กับผู้สูงอายุ เช่น เป็นผู้นําเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวเพราะจะมีภูมิปัญญา
ดีสามารถเป็นเจ้าบ้านที่ดี
กลุ่ม Food Med
1. เวชภัณฑ์สมนุไพรเพื่อรักษาอาการเจ็บป่วยของผู้สูงอายุ
2. การพัฒนาอาหารสําหรับผู้สูงอายุเพื่อป้องกันโรค ใช้พืชผักท้องถิ่นแปรรูปเป็นอาหารที่
เหมาะสําหรับผู้สูงอายุ
3. ออกกําลังกายสําหรับผู้สูงอายุ/นันทนาการบําบัดสําหรับผู้สูงอายุ
4. เวชภัณฑ์สมุนไพรเพื่อรักษาอาการเจ็บป่วยของผู้สูงอายุ
กลุ่ม Educate
1. การเงิน การลงทุน ความฉลาดทางการเงินเพื่อดูแลผู้สูงอายุ
2. การส่งเสริมให้ผู้สูงอายุใช้ IT
3. การพัฒนาสุขภาวะผู้สูงอายุในชุมชน การใช้กระบวนการพัฒนา เพื่อการสร้างสร้างสุขภาพ
ผู้สูงอายุในระดับชุมชนเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้สูงอายุ
4. หลักสูตรฝึกอบรมทักษะสื่อสารในครอบครัวสําหรับการดูแลผู้ป่วยติดเตียงที่อยู่ในบ้าน
5. ต้นแบบหมู่บ้านสําหรับผู้สูงอายุ ต้นแบบบ้านพักอาศัยสําหรับผู้สูงอายุ
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กลุ่ม Activities
1. กิจกรรมพาทัวร์วัด ทําบุญ ท่องเที่ยว
2. สร้างหลักสูตรดูแลผู้ป่วยตามหลักธรรมเวช
3. SWU GYM ดูแลผู้ป่วยอัลไซเมอร์
กลุ่ม Health
1. โครงการดูแลสุขภาพประชากรสูงวัยโดยใช้ Application
2. โครงการสร้างสุขภาวะแก่สังคม กิจกรรม CSR จิตอาสา/กิจกรรมธนาคารเครื่องมือแพทย์
กิจกรรมสุขภาพดีสัญจร
3. โครงการดูแลคุณภาพชีวิตแบบองค์รวม
4. กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพทางกาย สุขภาพทางใจ
การแบ่งกลุ่มดังกล่าวจะมีการจัดทํารายละเอียดในขั้นตอนต่อไป โดยทีมงานของมหาวิทยาลัย
จะพยายามรวบรวมและร้อยเรียงแผนทั้งหมดให้สอดคล้องกับแนวทางของกรมกิจการผู้สูงอายุดังต่อไปนี้
ส่งเสริมและสนับสนุน
1. ส่งเสริมและผลักดันให้เกิดหลักสูตรการจัดการเรียนรู้สําหรับการเตรียมความพร้อมเพื่อ
รองรับสังคมสูงอายุในระดับอุดมศึกษา
2. สนับสนุน ออกแบบ หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านผู้สูงอายุ
และหลักสูตรการคุ้มครองทางสังคมสําหรับผู้สูงอายุ
3. ศึกษา/วิชาการ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและระบบงานด้าน
ผู้สูงอายุ
นวัตกรรม
พัฒนาและต่อยอดนวัตกรรม ให้เอื้อต่อการดํารงชีวิตของผู้สูงอายุ

