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7. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
โครงการความร่วมมือการผลิตผู้ดูแลผู้สูงอายุระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงสาธารณสุข
สานักงาน กศน มีพันธกิจในการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้แก่ประชาชน กระจายอยู่ในทุกอ าเภอ
ของประเทศ รวมทั้งมีครู กศน.ตาบล กระจายอยู่ในทุกตาบลของประเทศจึงง่ายต่อการเข้าถึงและรวมกลุ่มในการจัด
กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องในลักษณะของการจัดวิชาชีพระยะสั้น โดยเฉพาะประชากรวัย แรงงานที่ไม่มีที่ดินทากิน
ได้มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาในลักษณะนี้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งในหลักสูตร 420 ชั่วโมง ประชาชน 1 คน ใช้เวลาเรียน
ประมาณ 4-5 เดือน เมื่อสาเร็จการศึกษาและได้ไปประกอบอาชีพ ก็จะสร้างงาน สร้างอาชีพได้ในอัตราเดือนละ
15,000 - 25,000 บาท สานักงาน กศน. ผลิตผู้ดูแลผู้สูงอายุใน 2 หลักสูตร ได้แก่ 1) หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ
70 ชั่ ว โมง เพื่ อสนั บ สนุ น ระบบการดู แ ลผู้ สู ง อายุ ร ะยะยาว (Long Term Care) ของกระทรวงสาธารณสุ ข
และการดูแลผู้สูงอายุภาวะพึ่งพิงในชุมชน 2) หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ 420 ชั่วโมง สาหรับการสร้างงานสร้าง
อาชีพให้แก่ประชากรวัยแรงงานที่ไม่มีที่ดินทากินเป็นของตนเอง ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานบูรณาการ
ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สานักงานกองทุนสนับสนุนการ
เสริมสร้างสุขภาพ (สสส.) เพื่อพัฒนานวัตกรรมความร่วมมือในการบูรณาการ และพัฒนาความร่วมมือในการ
ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาอาชีพผู้ดูแลผู้สูงอายุให้แก่ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร 420 ชั่วโมง กับกระทรวง
แรงงานและกระทรวงสาธารณสุข จัดหลักสูตร 70 ชั่วโมง รวม 55 จังหวัด จัดหลักสูตร 70 ชั่วโมง และ 420
ชั่วโมง รวม 13 จังหวัด ไม่มีการจัดอบรม รวม 9 จังหวัด

ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ นักเรียนโรงเรียนเอกชนระดับปฐมวัยและประถมศึกษา โครงการ
อาหารเสริ ม (นม) โครงการอาหารกลางวัน รัฐ บาลมีนโยบายให้ เด็กไทยมีสุ ขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบู ร ณ์
มี น้ าหนั ก และส่ ว นสู ง เป็ น ไปตามเกณฑ์ ม าตรฐาน ปลู ก ฝั ง การดื่ ม นมในเด็ ก และเยาวชน ให้ พั ฒ นาร่ า งกาย
และสติปัญญา มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2552 และวันที่ 10 มีนาคม 2552 ขยายกลุ่มเป้าหมาย
และจานวนวันการดื่มนมจาก 230 วัน เป็น 260 วันต่อปี จนถึงปัจจุบัน และให้ความช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียน
เอกชนการกุศลที่ มีฐานะยากจนและขาดแคลนทุนทรัพย์และนักเรียนที่มีปัญหาทุพโภชนาการหรือขาดแคลนอาหาร
กลางวันเพื่อลดภาวะทุ พโภชนาการและพั ฒ นาร่ า งกายของนั ก เรี ย นให้ มี สุ ข ภาพพลานามั ย แข็ ง แรง มี น้ าหนั ก
และส่วนสูงเพิ่มขึ้น อันเป็นการส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนให้มีพัฒนาการด้านต่างๆ เป็นไปอย่าง
เต็ มศั กยภาพในโรงเรี ย นเอกชนประเภทสามั ญ ทั่ ว ไปเป็ น ค่ า อาหารกลางวั น จึ ง ได้ จั ด สรรเงิ น งบประมาณ
ให้ ก ระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารเป็ น รายปี เ พื่ อ อุ ด หนุ น เป็ น ค่ า นม และอาหารกลางวั น เพื่ อ ให้ ก ารอุ ด หนุ น เป็ น เงิ น
ค่าอาหารเสริม (นม) สาหรับนักเรียนโรงเรียนเอกชนที่รับเงินอุดหนุนในระดับปฐมวัย (ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1-3)
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และระดับประถมศึกษา (ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6) ทุกคน และอุดหนุนเป็นค่าอาหารกลางวันสาหรับ
ส าหรั บ นั กเรี ย นในโรงเรีย นการกุศลทุกคน และนักเรียนในโรงเรียนสามัญทั่ วไปที่ประสบภาวะทุพโภชนาการ
และขาดแคลนอาหารกลางวัน ในระดับปฐมวัย (ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1-3) และระดับประถมศึกษา (ตั้งแต่
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6) โดยดาเนินการ ดังนี้
1) ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียนโรงเรียนเอกชนระดับปฐมวัย (ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล
1-3) ที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต จานวน 545,915 คน 3,305 โรง
1.1) โครงการอาหารเสริม (นม) :ให้นักเรียนโรงเรียนเอกชนที่รับเงินอุดหนุนในอัตราวันละ
7 บาท ปีละ 260 วัน หรือคนละ 1,820 บาท/ปี 545,915 คน
1.2) โครงการอาหารกลางวัน :ให้นักเรียนโรงเรียนการกุศลและโรงเรียนเอกชนสามัญทั่วไป
ที่ประสบภาวะทุพโชนาการและขาดแคลน คนละ 20 บาท/วัน ปีละ 200 วัน หรือคนละ 4,000 บาท/ปีจานวน
174,728 คน
2 )ส่ งเสริ มและพัฒ นาคุณภาพชีวิตนักเรียนโรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษา (ตั้งแต่ระดับ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6)ที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต จานวน 1,026,352 คน 3,305 โรง
2.1) โครงการอาหารเสริม (นม) :ให้นักเรียนโรงเรียนเอกชนที่รับเงินอุดหนุนในอัตราวันละ
7 บาท ปีละ 260 วัน หรือคนละ 1,820 บาท/ปี จานวน 1,026,352 คน
2.2) โครงการอาหารกลางวัน :ให้นักเรียนโรงเรียนการกุศลและโรงเรียนเอกชนสามัญทั่วไปที่
ประสบภาวะทุ พ โชนาการและขาดแคลน คนละ 20 บาท/วั น ปี ล ะ 200 วั น หรื อคนละ 4,000 บาท/ปี
จานวน 282,884 คน
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