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ส่วนที่ ๑ 
บทสรุปผู้บริหาร 

 ยุทธศำสตร์ชำติได้ก ำหนดเป้ำหมำยกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำให้ประเทศเจริญก้ำวหน้ำไปในอนำคต  
ซึ่งทรัพยำกรมนุษย์เป็นปัจจัยขับเคลื่อนส ำคัญในกำรยกระดับกำรพัฒนำประเทศในทุกมิติไปสู่เป้ำหมำยกำร
เป็นประเทศที่พัฒนำแล้วที่ขับเคลื่อนโดยภูมิปัญญำและนวัตกรรมในอีก ๒๐ ปีข้ำงหน้ำ อีกทั้งกำรเปลี่ยนแปลง
โครงสร้ำงประชำกรที่มีสัดส่วนประชำกรวัยแรงงำนและวัยเด็กที่ลดลงและประชำกรสูงอำยุที่เพ่ิมขึ้นอย่ำง
ต่อเนื่อง จะเป็นปัจจัยเสี่ยงส ำคัญที่จะท ำให้กำรพัฒนำประเทศในมิติต่ำง ๆ มีควำมท้ำทำยเพ่ิมมำกขึ้น  ทั้งใน
ส่วนของเสถียรภำพทำงกำรเงินของประเทศในกำรจัดสวัสดิกำรเพ่ือดูแลผู้สูงอำยุที่เพ่ิมสูงขึ้น กำรลงทุนและ
กำรออม กำรเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจของประเทศ  ควำมมั่นคงทำงสังคม กำรบริหำรจัดกำร
ทรัพยำกรธรรมชำติอย่ำงยั่งยืน ซึ่งจะเป็นประเด็นท้ำทำยต่อกำรขับเคลื่อนประเทศไปสู่กำรเป็นประเทศพัฒนำแล้ว 

 โดยปัจจุบัน โครงสร้ำงประชำกรไทยก ำลังเปลี่ยนแปลงเข้ำสู่สังคมสูงวัย  และจะเปลี่ยนแปลง 
อย่ำงสมบูรณ์ในช่วงปี ๒๕๖๔ ซึ่งท ำให้ประชำกรวัยแรงงำนจะมีจ ำนวนสูงสุดและเริ่มลดลงอย่ำงต่อเนื่องส่งผล
กระทบต่อศักยภำพกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจของประเทศในระยะยำว นอกจำกนี้ อัตรำกำรเจริญพันธุ์รวมของ
ประชำกรไทยในปี ๒๕๖๑ อยู่ที่ ๑.๕๘ ซึ่งต่ ำกว่ำระดับทดแทน นอกจำกนี้ กลุ่มวัยต่ำง ๆ ยังคงมีปัญหำและ
ควำมท้ำทำยในแต่ละกลุ่ม อำทิ โภชนำกำรในกลุ่มเด็กปฐมวัย ควำมสำมำรถทำงเชำว์ปัญญำ และควำมฉลำด
ทำงอำรมณ์ของกลุ่มวัยรุ่น ผลิตภำพแรงงำนต่ ำในกลุ่มวัยแรงงำน และปัญหำสุขภำพของกลุ่มผู้สูงอำยุ เป็นต้น 

 ดังนั้น จึงจ ำเป็นต้องมีกำรวำงรำกฐำนกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ของประเทศอย่ำงเป็นระบบ  
โดยจ ำเป็นต้องมุ่งเน้นกำรสร้ำงสภำพแวดล้อมที่เอ้ือต่อกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพมนุษย์ สร้ำงควำมอยู่
ดีมีสุขของครอบครัวไทยซึ่งเป็นหน่วยที่ย่อยที่สุดเพ่ือให้สำมำรถเป็นพลังในกำรขับเคลื่อนช่วยเหลือสังคม 
พัฒนำและยกระดับคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นทรัพยำกรมนุษย์ที่ดี  เก่ง และมีคุณภำพพร้อม
ขับเคลื่อนกำรพัฒนำประเทศไปข้ำงหน้ำได้อย่ำงเต็มศักยภำพ ซึ่ง “คนไทยในอนำคตจะต้องมีควำมพร้อมทั้ง
กำย ใจ สติปัญญำ มีพัฒนำกำรที่ดีรอบด้ำนและมีสุขภำวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสำธำรณะ รับผิดชอบต่อสังคม
และผู้อ่ืน มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอำรี มีวินัย รักษำศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชำติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง  
มีทักษะที่จ ำเป็นในโลกอนำคต สำมำรถใช้ภำษำไทยได้ดี มีทักษะสื่อสำรภำษำอังกฤษและภำษำที่ ๓ รวมทั้ง
อนุรักษ์ภำษำท้องถิ่น มีนิสัยรักกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่กำรเป็นคนไทยที่มี
ทักษะสูง เป็นนักพัฒนำเทคโนโลยีระดับสูงและนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบกำร เกษตรกรยุคใหม่และอ่ืน ๆ  
โดยมีสัมมำชีพตำมควำมถนัดของตนเอง” 

 แผนแม่บทประเด็นศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต ได้ก ำหนดแผนย่อยไว้ ๕ แผนย่อย เพ่ือพัฒนำและ
ยกระดับทรัพยำกรมนุษย์ในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เต็มศักยภำพและเหมำะสม ดังนี้ 

๑) การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์  พัฒนำทรัพยำกร
มนุษย์ของประเทศ โดยจ ำเป็นต้องมุ่งเน้นกำรพัฒนำและยกระดับคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็น
ทรัพยำกรมนุษย์ที่ดี เก่ง และมีคุณภำพพร้อมขับเคลื่อนกำรพัฒนำประเทศไปข้ำงหน้ำได้อย่ำงเต็มศักยภำพ  
ซึ่งจ ำเป็นต้องมีกำรเสริมสร้ำงสภำพแวดล้อมที่เอ้ือต่อกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
อย่ำงเป็นระบบ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ชุมชน สังคม และกำรมีระบบและกลไกรองรับกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์
ที่มีประสิทธิภำพ 
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๒) การพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย โดยจัดให้มีกำรเตรียมควำมพร้อมให้แก่พ่อแม่
ก่อนกำรตั้งครรภ์ พร้อมทั้งส่งเสริมอนำมัยแม่และเด็กตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์ ส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงพยำบำล
ทุกระดับด ำเนินงำนตำมมำตรฐำนงำนอนำมัยแม่และเด็กสู่มำตรฐำนโรงพยำบำลและบริกำรสุขภำพ ส่งเสริม
และสนับสนุนกำรเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ และสำรอำหำรที่จ ำเป็นต่อสมองเด็ก กำรกระตุ้นพัฒนำกำรสมอง  
และกำรพัฒนำเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนำกำรที่สมวัยทุกด้ำน 

๓) การพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น  จัดให้มีกำรพัฒนำทักษะควำมสำมำรถที่สอดรับกับทักษะ 
ในศตวรรษที่ ๒๑ โดยเฉพำะทักษะด้ำนกำรคิดวิเครำะห์ สังเครำะห์ ควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำที่ซับซ้อน 
ควำมคิดสร้ำงสรรค์ กำรท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืน จัดให้มีกำรพัฒนำทักษะด้ำนภำษำ ศิลปะ ทักษะด้ำนดิจิทัล และ
ควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีที่สอดคล้องกับควำมสำมำรถ ควำมถนัดและควำมสนใจ จัดให้มีกำรพัฒนำ
ทักษะในกำรวำงแผนชีวิตและวำงแผนกำรเงิน ตลอดจนทักษะกำรเรียนรู้ที่เชื่อมต่อกับโลกกำรท ำงำน จัดให้มี
กำรเรียนรู้ทักษะอำชีพที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของประเทศและทักษะชีวิตที่สำมำรถอยู่ร่วมและท ำงำน
ภำยใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม ส่งเสริมและสนับสนุนระบบบริกำรสุขภำพและอนำมัยที่เชื่อมต่อกันระหว่ำง
ระบบสำธำรณสุขกับโรงเรียนหรือสถำนศึกษำ เพ่ือเสริมสร้ำงศักยภำพด้ำนควำมฉลำดทำงเชำวน์ปัญญำและ
ควำมฉลำดทำงอำรมณ์ของกลุ่มวัยเรียน/วัยรุ่น รวมทั้งสร้ำงควำมอยำกรู้อยำกเห็นและสร้ำงแรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิ์ 

๔) การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน ด้วยกำรยกระดับศักยภำพทักษะและสมรรถนะของ
คนในช่วงวัยท ำงำนให้สอดคล้องกับควำมสำมำรถเฉพำะบุคคลและควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน เพ่ือสร้ำง
ควำมเข้มแข็งของเศรษฐกิจและผลิตภำพเพ่ิมขึ้นให้กับประเทศ เสริมสร้ำงควำมอยำกรู้และยกระดับตนเอง 
สร้ำงวัฒนธรรมกำรท ำงำนที่พึงประสงค์ และควำมรู้ควำมเข้ำใจและทักษะทำงกำรเงิน เพ่ือเสริมสร้ำง 
ควำมมั่นคงและหลักประกันของตนเองและครอบครัว ส่งเสริมและสนับสนุนกำรพัฒนำควำมรู้แรงงำนฝีมือ 
ให้เป็นผู้ประกอบกำรใหม่ และสำมำรถพัฒนำต่อยอดควำมรู้ในกำรสร้ำงสรรค์งำนใหม่ ๆ และสร้ำงเสริม
คุณภำพชีวิตที่ดีให้กับวัยท ำงำนผ่ำนระบบกำรคุ้มครองทำงสังคมและกำรส่งเสริมกำรออม 

๕) การส่งเสริมศักยภาพวัยผู้สูงอายุ โดยส่งเสริมกำรมีงำนท ำของผู้สูงอำยุให้พ่ึงพำตนเองได้ 
ทำงเศรษฐกิจ และร่วมเป็นพลังส ำคัญต่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจ ชุมชนและประเทศ ส่งเสริมและพัฒนำระบบ
กำรออมเพ่ือสร้ำงหลักประกันควำมมั่นคงในชีวิตหลังเกษียณ และหลักประกันทำงสังคมที่สอดคล้องกับ 
ควำมจ ำเป็นพ้ืนฐำนในกำรด ำรงชีวิต และส่งเสริมสนับสนุนระบบกำรส่งเสริมสุขภำพดูแลผู้สูงอำยุ พร้อมทั้ง 
จัดสภำพแวดล้อมให้เป็นมิตรกับผู้สูงอำยุ 
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ส่วนที่ ๒ 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาต ิ
ประเด็น (๑๑) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

๒.๑ บทน า 
 ทิศทำงกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต มุ่งเน้นกำรเสริมสร้ำงสภำพแวดล้อมตั้งแต่
ระดับครอบครัว ชุมชน และประเทศให้เอ้ือต่อกำรพัฒนำศักยภำพคนไทยตลอดช่วงชีวิต เพ่ือให้เป็นทรัพยำกร
มนุษย์ที่สำมำรถพัฒนำตนและเป็นก ำลังส ำคัญในกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำสังคม กำรพัฒนำคนเชิงคุณภำพ 
ในทุกช่วงวัย ตั้งแต่ช่วงกำรตั้งครรภ์ ปฐมวัย วัยรุ่น วัยเรียน วัยแรงงำน และวัยผู้สูงอำยุ เพ่ือสร้ำงทรัพยำกร
มนุษย์ที่มีศักยภำพ มีทักษะควำมรู้ เป็นคนดี มีวินัย เรียนรู้ได้ด้วยตนเองในทุกช่วงวัย มีควำมรอบรู้ทำงกำรเงิน 
มีควำมสำมำรถในกำรวำงแผนชีวิตและกำรวำงแผนทำงกำรเงินที่เหมำะสมในแต่ละช่วงวัย และควำมสำมำรถ
ในกำรด ำรงชีวิตอย่ำงมีคุณค่ำ และเป็นก ำลังส ำคัญในกำรพัฒนำประเทศ 

 ๒.๑.๑ เป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ 

  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

 ๒.๒ ประเทศไทยมีขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันสูงขึ้น  

 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  

 ๒.๑ คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภำพ พร้อมส ำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี ๒๑  
 ๒.๒ สังคมไทยมีสภำพแวดล้อมที่เอ้ือและสนับสนุนต่อกำรพัฒนำคนตลอดช่วงชีวิต 

 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

 ๒.๑ สร้ำงควำมเป็นธรรม และลดควำมเหลื่อมล้ ำในทุกมิติ 

 ๒.๑.๒ ประเด็นภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  

 ๔.๕ พัฒนำเศรษฐกิจบนพ้ืนฐำนผู้ประกอบกำรยุคใหม่ 
 ๔.๕.๑ สร้ำงผู้ประกอบกำรอัจฉริยะ 

 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

 ๔.๒ กำรพัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต 
 ๔.๒.๑ ช่วงกำรตั้งครรภ์/ปฐมวัย 
 ๔.๒.๒ ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 
 ๔.๒.๓ ช่วงวัยแรงงำน 
 ๔.๒.๔ ช่วงวัยผู้สูงอำยุ 

 ๔.๔ กำรตระหนักถึงพหุปัญญำของมนุษย์ที่หลำกหลำย 
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 ๔.๔.๓ กำรดึ งดู ดกลุ่ มผู้ เ ชี่ ย วชำญต่ ำ งชำติ และคนไทยที่ มี คว ำมสำมำรถ 
          ในต่ำงประเทศให้มำสร้ำงและพัฒนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับประเทศ 

 ๔.๖ กำรสร้ำงสภำพแวดล้อมที่เอ้ือต่อกำรพัฒนำและเสริมศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
 ๔.๖.๑ กำรสร้ำงควำมอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย 
 ๔.๖.๒ กำรส่งเสริมบทบำทและกำรมีส่วนร่วมของภำครัฐ  ภำคเอกชน องค์กร

 ปกครองส่วนท้องถิ่น ครอบครัว และชุมชนในกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ 
 ๔.๖.๓ กำรปลูกฝังและพัฒนำทักษะนอกห้องเรียน 
 ๔.๖.๔ กำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูลเพื่อกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ 

 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

 ๔.๑ กำรลดควำมเหลื่อมล้ ำ สร้ำงควำมเป็นธรรมในทุกมิติ 
 ๔.๑.๔ เพ่ิมผลิตภำพและคุ้มครองแรงงำนไทย ให้เป็นแรงงำนฝีมือที่มีคุณภำพและ

 ควำมริเริ่มสร้ำงสรรค์ มีควำมปลอดภัยในกำรท ำงำน 
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๒.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัดของเป้าหมายระดับประเด็น (๑๑) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
 

รหัสเป้าหมาย เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ปี ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕ ปี ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐ 
๑๑๐๐๐๑ คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภำพเพ่ิมขึ้น 

ได้รับกำรพัฒนำอย่ำงสมดุล ทั้งด้ำน
ร่ำงกำย สติปัญญำและคุณธรรม
จริยธรรม เป็นผู้ที่มีควำมรู้และทักษะ
ในศตวรรษที่  ๒๑ รักกำรเรียนรู้ 
อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต 

ดัชนีกำรพัฒนำมนุษย์ 
(ค่ำคะแนน) 

๐.๘๒ ๐.๘๕ มำกกว่ำ ๐.๘๕ 
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ส่วนที่ ๓ 
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

ประเด็น (๑๑) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

 ทิศทำงกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต มุ่งเน้นกำรสร้ำงสภำพแวดล้อมที่เอ้ือต่อ 
กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพมนุษย์และกำรพัฒนำคนเชิงคุณภำพในทุกช่วงวัย  ตั้งแต่ช่วงกำรตั้งครรภ์ 
ปฐมวัย วัยเรียน วัยรุ่น วัยแรงงำน และวัยผู้สูงอำยุ เพ่ือสร้ำงสภำพแวดล้อมที่ส่งเสริมกำรพัฒนำและ
เสริมสร้ำงศักยภำพมนุษย์และสร้ำงทรัพยำกรมนุษย์ที่มีศักยภำพ มีทักษะควำมรู้ เป็นคนดี มีวินัย เรียนรู้ได้
ด้วยตนเองในทุกช่วงวัย มีควำมรอบรู้ทำงกำรเงิน มีควำมสำมำรถในกำรวำงแผนชีวิตและกำรวำงแผนทำง
กำรเงินที่เหมำะสมในแต่ละช่วงวัย และควำมสำมำรถในกำรด ำรงชีวิตอย่ำงมีคุณค่ำ โดยมีแนวทำงกำรพัฒนำ 
๕ แผนย่อย ดังนี้ 

๓.๑ แผนย่อย การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 
 กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ของประเทศ จ ำเป็นต้องมุ่งเน้นกำรพัฒนำและยกระดับคนในทุกมิติและ 
ในทุกช่วงวัยให้เป็นทรัพยำกรมนุษย์ที่ดี เก่ง และมีคุณภำพพร้อมขับเคลื่อนกำรพัฒนำประเทศไปข้ำงหน้ำได้
อย่ำงเต็มศักยภำพ ซึ่งจ ำเป็นต้องมีกำรเสริมสร้ำงสภำพแวดล้อมที่เอ้ือต่อกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพ
ทรัพยำกรมนุษย์อย่ำงเป็นระบบตั้งแต่ระดับครอบครัว ชุมชน สังคม และกำรมีระบบและกลไกรองรับ 
กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ที่มีประสิทธิภำพ 
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๓.๑.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนย่อย การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 
 

รหัสเป้าหมาย เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ปี ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕ ปี ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐ 
๑๑๐๑๐๑ ครอบครั ว ไทยมี ค ว ำม

เข้มแข็ง และมีจิตส ำนึก
ควำมเป็นไทย ด ำรงชีวิต
แบบพอเพียงมำกขึ้น 

มำตรฐำนครอบครัวเข้มแข็ง  
(ร้อยละ)  

ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๙๒ ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๙๔ ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๙๖ 
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๓.๑.๒  แนวทางการพัฒนา 

๑) สร้ำงควำมอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย สร้ำงครอบครัวที่เหมำะสมกับโลกในศตวรรษที่  ๒๑ 
โดยส่งเสริมควำมรู้ในกำรวำงแผนชีวิตที่เหมำะสมกับค่ำนิยมของคนรุ่นใหม่ และกำรจัดกิจกรรมที่เหมำะสม  
บนฐำนควำมรู้ทำงวิชำกำรตั้งแต่ช่วงตั้งครรภ์และถึงช่วงอำยุต่ำง ๆ พัฒนำทักษะชีวิตและกำรเรียนรู้ 
กำรท ำงำนและกำรด ำรงชีวิตอย่ำงมีคุณภำพของประชำกรแต่ละช่วงวัย รวมถึงกำรให้ทุกภำคส่วนในสังคม  
เข้ำมำมีส่วนร่วม พร้อมทั้งกำรพัฒนำสภำพแวดล้อมที่เอ้ือต่อกำรสร้ำงครอบครัวอบ อุ่นเข้มแข็ง โดยเน้น 
กำรส่งเสริมกำรเกื้อกูลกันของคนทุกวัยในครอบครัวในกำรดูแลสมำชิกในครอบครัว กำรส่งเสริมนโยบำยกำร
สร้ำงควำมสมดุลระหว่ำงชีวิตและกำรท ำงำน กำรส่งเสริมสนับสนุนภำคเอกชน สถำนประกอบกำรจัดบริกำร  
ที่ส่งเสริมและพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์และสนับสนุนครอบครัวในกำรเลี้ยงดูบุตรและกำรดูแลผู้สูงอำยุ  
กำรสนับสนุนควบคู่กับกำรปฏิรูปสื่อให้มีบทบำทในเชิงสร้ำงสรรค์ในกำรให้ควำมรู้ต่อกำรพัฒนำและเสริมสร้ำง
ควำมเข้มแข็งครอบครัว โดยที่จะต้องมีระบบกำรจัดกำรที่อยู่อำศัยส ำหรับครอบครัวที่เอ้ือต่อกำรด ำรงชีวิต
ครอบครัว ส่งเสริมพัฒนำกำรเด็ก และมีควำมปลอดภัย มีระบบสนับสนุนในกำรดูแลเด็กและครอบครัว 
ในชุมชนที่มีคุณภำพมำตรฐำน รวมทั้งมีระบบสนับสนุนในกำรท ำงำนที่เอ้ือต่อครอบครัวที่ทุกภำคส่วน  
กำรพัฒนำสนับสนุนกำรจัดสวัสดิกำรและกำรส่งเสริมคุณภำพชีวิตที่ดีในกำรท ำงำนที่สมดุลระหว่ำงชีวิต  
กำรท ำงำนและชีวิตครอบครัว 

๒) ส่งเสริมบทบำทกำรมีส่วนร่วมของภำครัฐ ภำคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครอบครัว 
และชุมชนในกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ ปลูกฝังและพัฒนำทักษะนอกห้องเรียน สร้ำงกระบวนกำรเรียนรู้และ
พัฒนำทักษะของประชำกรให้สอดคล้องกับควำมเปลี่ยนแปลงของโลกในอนำคต สร้ำงควำมตระหนักถึง
ควำมส ำคัญของกำรพัฒนำตนเองและกำรมีส่วนร่วมในกำรแก้ปัญหำและพัฒนำสังคม รวมทั้งสนับสนุน  
ด้ำนวิชำกำรและสร้ำงนวัตกรรมที่สนับสนุนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน เพ่ือให้องค์กรเครือข่ำย
ชุมชนมีควำมเข้มแข็ง และมีกลไกกำรพัฒนำระดับพ้ืนที่ที่ประชำชน ชุมชน องค์กรภำครัฐ ภำคเอกชนมีส่วน
ร่วมในกำรพัฒนำ เฝ้ำระวัง และติดตำมกำรด ำเนินงำนส่งผลให้กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์  มีประสิทธิภำพ
และประสิทธิผลได้อย่ำงเป็นรูปธรรม กำรปลูกฝังและพัฒนำทักษะนอกห้องเรียน โดยเน้นให้พ่อแม่มีวัฒนธรรม
ที่ปลูกฝังให้ลูกเพ่ิมพูนทักษะกำรเรียนรู้ชีวิต ดนตรี กีฬำ ศิลปะ รวมทั้งส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนเปิดพ้ืนที่แห่ง 
กำรเรียนรู้ และจัดกระบวนกำรเรียนรู้ที่หลำกหลำยและเหมำะสม เอ้ือแก่ครอบครัวทุกลักษณะ 

๓) พัฒนำระบบฐำนข้อมูลเพ่ือกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ที่มีควำมเชื่อมโยงและบูรณำกำรข้อมูล
ด้ำนกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ระหว่ำงภำคีกำรพัฒนำต่ำง ๆ โดยกำรเชื่อมโยงข้อมูลที่เกี่ยวกับกำรศึกษำ 
กำรพัฒนำตนเอง สุขภำพ และกำรพัฒนำอำชีพในตลอดช่วงชีวิต เพ่ือเสริมและสร้ำงศักยภำพของกำร
ด ำเนินงำนกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ตำมพันธกิจของแต่ละหน่วยงำนให้มีควำมเข้มแข็งและตอบโจทย์
ประเทศ เป็นฐำนข้อมูลกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ของประเทศไทยที่มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล สำมำรถ
ประเมินจุดอ่อน จุดแข็ง และศักยภำพบุคคลของประเทศ น ำไปสู่กำรตัดสินใจระดับนโยบำยและปฏิบัติ  
เพ่ือพัฒนำคนไทยอย่ำงมีทิศทำงและสอดคล้องกับกำรพัฒนำประเทศไทยในอนำคต รวมถึงข้อมูลที่สนับสนุน
กำรผลิตก ำลังแรงงำนที่มีทักษะตรงต่อควำมต้องกำรของตลำดงำนในอนำคต และใช้ประกอบกำรตัดสินใจ  
ในกำรศึกษำต่อ มีธนำคำรคลังสมองเพ่ือรวบรวมผู้สูงอำยุที่มีควำมรู้ ประสบกำรณ์ และทักษะเพ่ือถ่ำยทอด
ควำมรู้ ประสบกำรณ์ และทักษะให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชำติ 



 

- ๙ - 

๓.๒ แผนย่อย การพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย 
 ช่วงกำรตั้งครรภ์/ปฐมวัย เน้นกำรเตรียมควำมพร้อมให้แก่พ่อแม่ก่อนกำรตั้งครรภ์ ส่งเสริมอนำมัย 
แม่และเด็กตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์ ส่งเสริมกำรเกิดอย่ำงมีคุณภำพ สนับสนุนกำรเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ กำรส่งเสริมกำร
ให้สำรอำหำรที่จ ำเป็นต่อสมองเด็ก และให้มีกำรลงทุนเพ่ือกำรพัฒนำเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนำกำรที่สมวัยใน 
ทุกด้ำน ซึ่งปัจจัยส ำคัญคือกำรพัฒนำศักยภำพและควำมรอบรู้ด้ำนอนำมัยเจริญพันธุ์แก่พ่อแม่ มีกำรออกแบบ
กระบวนกำรพัฒนำทักษะทำงสมองและทักษะทำงสังคมแก่กลุ่มเด็กปฐมวัย และมีสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัย 
ที่มีคุณภำพและมีมำตรฐำนเดียวกัน 

 



 

- ๑๐ - 

๓.๒.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนย่อย การพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย 

 
รหัสเป้าหมาย 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ปี ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕ ปี ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐ 
๑๑๐๒๐๑ เ ด็ ก เ กิ ด อ ย่ ำ ง มี คุ ณ ภ ำ พ  

มีพัฒนำกำรสมวัย สำมำรถเข้ำถึง
บริกำรที่มีคุณภำพมำกข้ึน 

ดัชนีพัฒนำกำรเด็กสมวัย
(ร้อยละ) 

ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๘๕ 
 

ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๙๐ 
 

ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๙๕ 
 



 

- ๑๑ - 

๓.๒.๒  แนวทางการพัฒนา 

๑) จัดให้มีกำรเตรียมควำมพร้อมทั้งสุขภำวะ เจตคติ ควำมรู้ และทักษะให้แก่พ่อแม่ก่อนกำร
ตั้งครรภ์ พร้อมทั้งส่งเสริมอนำมัยแม่และเด็กตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์ รวมทั้งก ำหนดมำตรกำรสร้ำงควำมสมดุล
ระหว่ำงชีวิตและกำรท ำงำนให้พ่อแม่สำมำรถเลี้ยงดูบุตรได้ด้วยตนเอง ทั้งกำรจูงใจให้ สถำนประกอบกำรจัด 
ให้มีกำรจ้ำงงำนที่ยืดหยุ่น รณรงค์ให้ผู้ชำยตระหนักและมีส่วนร่วมในกำรท ำหน้ำที่ในบ้ำนและดูแลบุตรมำกข้ึน 

๒) จัดให้มีกำรพัฒนำเด็กปฐมวัยให้มีสุขภำวะที่ดีและสมวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้
โรงพยำบำลทุกระดับและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องด ำเนินงำนตำมมำตรฐำนงำนอนำมัยแม่และเด็กสู่มำตรฐำน
โรงพยำบำลและบริกำรสุขภำพ ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนกำรเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และสำรอำหำรที่จ ำเป็น
ต่อสมองเด็ก 

๓) จัดให้มีกำรพัฒนำเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนำกำร สมรรถนะ และคุณลักษณะที่ดีที่สมวัยทุกด้ำน 
โดยกำรพัฒนำหลักสูตรกำรสอนและปรับปรุงสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยให้มีคุณภำพตำมมำตรฐำนที่เน้นกำร
พัฒนำทักษะส ำคัญด้ำนต่ำง ๆ อำทิ ทักษะทำงสมอง ทักษะด้ำนควำมคิดควำมจ ำ ทักษะกำรควบคุมอำรมณ์ 
ทักษะกำรวำงแผนและกำรจัดระบบ ทักษะกำรรู้จักประเมินตนเอง ควบคู่กับกำรยกระดับบุคลำกรในสถำน
พัฒนำเด็กปฐมวัยให้มีควำมพร้อมทั้งทักษะ ควำมรู้ จริยธรรม และควำมเป็นมืออำชีพ ตลอดจน ผลักดันให้มี
กฎหมำยกำรพัฒนำเด็กปฐมวัยให้ครอบคลุมทั้งกำรพัฒนำทักษะ กำรเรียนรู้เน้นกำรเตรียมควำมพร้อมเข้ำสู่
ระบบกำรศึกษำ กำรพัฒนำสุขภำพอนำมัยให้มีพัฒนำกำรที่สมวัยและกำรเตรียมทักษะกำรอยู่ในสังคมให้มี
พัฒนำกำรอย่ำงรอบดำ้น 

  



 

- ๑๒ - 

๓.๓ แผนย่อย การพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 
 ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น ปลูกฝังควำมเป็นคนดี มีวินัย พัฒนำทักษะควำมสำมำรถที่สอดรับกับทักษะ 
ในศตวรรษที่ ๒๑ โดยเฉพำะทักษะด้ำนกำรคิดวิเครำะห์ สังเครำะห์ ควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำที่ซับซ้อน  
มีภูมิคุ้มกันต่อปัญหำหรืออำชญำกรรมต่ำง ๆ มีควำมคิดสร้ำงสรรค์ มีควำมสำมำรถในกำรท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืน 
มีควำมยืดหยุ่นทำงควำมคิด รวมถึงทักษะด้ำนภำษำ ศิลปะ และควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยี และได้รับ
กำรพัฒนำเต็มตำมศักยภำพสอดคล้องกับควำมสำมำรถ ควำมถนัดและควำมสนใจ รวมถึงกำรวำงพ้ืนฐำนกำร
เรียนรู้เพ่ือกำรวำงแผนชีวิตและวำงแผนทำงกำรเงินที่เหมำะสมในแต่ละช่วงวัยและน ำไปปฏิบัติได้  ตลอดจน
กำรพัฒนำทักษะกำรเรียนรู้ที่เชื่อมต่อกับโลกกำรท ำงำน รวมถึงทักษะอำชีพที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของ
ประเทศ มีทักษะชีวิต สำมำรถอยู่ร่วมและท ำงำนกับผู้ อ่ืนได้ภำยใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม ซึ่งหำกมีกำร
ออกแบบกระบวนกำรเรียนรู้ และมีหลักสูตรกำรศึกษำที่เอ้ือต่อทักษะชีวิต มีกำรเสริมสร้ำงประสบกำรณ์ชีวิต 
ทักษะชีวิต และทักษะอำชีพในหลักสูตร และสร้ำงกำรมีงำนท ำของวัยเรียน/วัยรุ่น จะช่วยให้กำรพัฒนำเด็ก
และเยำวชนบังเกดิผลสัมฤทธิ์ได้ 

 



 

- ๑๓ - 

๓.๓.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนย่อย การพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 

 
รหัสเป้าหมาย 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ปี ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕ ปี ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐ 
๑๑๐๓๐๑ วัยเรียน/วัยรุ่น มีควำมรู้และทักษะ

ในศตวรรษที่ ๒๑ ครบถ้วน รู้จักคิด 
วิ เครำะห์  รักกำรเรียนรู้  มีส ำนึก
พล เมื อ ง  มี ค ว ำมกล้ ำหำญทำง
จริยธรรม มีควำมสำมำรถในกำร
แก้ปัญหำ ปรับตัว  สื่ อสำร และ
ท ำ ง ำ น ร่ ว ม กั บ ผู้ อ่ื น ไ ด้ อ ย่ ำ ง มี
ประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น 

คะแนนควำมสำมำรถใน
กำรแข่งขันกำรพัฒนำ
ทุนมนุษย์ด้ำนทักษะ 

(Skill) แรงงำนในอนำคต 
(Future Workforce) 

 

ค่ำคะแนนไมน่้อยกว่ำ 
๗๐ 

ค่ำคะแนนไม่น้อยกว่ำ 
๘๐ 

ค่ำคะแนนไม่น้อยกว่ำ 
๘๕ 

 

 



 

- ๑๔ - 

๓.๓.๒ แนวทางการพัฒนา 

๑) จัดให้มีกำรพัฒนำทักษะที่สอดรับกับทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ โดยเฉพำะทักษะด้ำนกำรคิด
วิเครำะห์ สังเครำะห์ ควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำที่ซับซ้อน ควำมคิดสร้ำงสรรค์ กำรท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืน 

๒) จัดให้มีกำรพัฒนำทักษะด้ ำนภำษำ ศิลปะ และควำมสำมำรถในกำรใช้ เทคโนโลยี 
ที่สอดคล้องกับควำมสำมำรถ ควำมถนัดและควำมสนใจ 

๓) จัดให้มี กำร พัฒนำทักษะในกำรวำงแผนชี วิตและวำงแผนกำรเงิน  ตลอดจนทักษะ 
ทีเ่ชื่อมต่อกับโลกกำรท ำงำน  

๔) จัดให้มีพัฒนำทักษะอำชีพที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของประเทศ กำรบ่มเพำะกำรเป็นนักคิด 
นักนวัตกร และกำรเป็นผู้ประกอบกำรใหม่ รวมทั้งทักษะชีวิตที่สำมำรถอยู่ร่วมและท ำงำนภำยใต้สังคมที่เป็น
พหุวัฒนธรรม 

๕) ส่งเสริมและสนับสนุนระบบบริกำรสุขภำพและอนำมัยที่เชื่อมต่อกันระหว่ำงระบบสำธำรณสุขกับ
โรงเรียนหรือสถำนศึกษำ เพ่ือเสริมสร้ำงศักยภำพด้ำนควำมฉลำดทำงเชำวน์ปัญญำ และควำมฉลำดทำงอำรมณ์ 
ตลอดจนภูมิคุ้มกันด้ำนต่ำง ๆ ในกำรด ำเนินชีวิตของกลุ่มวัยเรียน/วัยรุ่น 

  



 

- ๑๕ - 

๓.๔ แผนย่อย การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน 
ช่วงวัยแรงงำน เน้นกำรพัฒนำและยกระดับศักยภำพ ทักษะ และสมรรถนะแรงงำนอย่ำงต่อเนื่อง 

สอดคล้องกับควำมสำมำรถเฉพำะบุคคลและควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน ทั้งทักษะฝีมือ ทักษะด้ำน
เทคโนโลยี ทักษะภำษำ มีกำรท ำงำนตำมหลักกำรท ำงำนที่มีคุณค่ำเพ่ือสร้ำงผลิตภำพเพ่ิมให้กับประเทศ  
มีวัฒนธรรมกำรท ำงำนท่ีพึงประสงค์ มีควำมรู้ควำมเข้ำใจและมีทักษะทำงกำรเงินเพ่ือให้สำมำรถบริหำรจัดกำร
กำรเงินของตนเองและครอบครัว มีกำรวำงแผนทำงกำรเงินและมีกำรออม กำรรับผิดชอบของพ่อแม่ 
ต่อครอบครัว มีกำรพัฒนำระบบกำรพัฒนำทักษะ และกำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรพัฒนำและยกระดับ
ศักยภำพควำมรู้ ทักษะฝีมือ ควำมช ำนำญพิเศษ กำรเป็นผู้ประกอบกำรใหม่ และกำรพัฒนำต่อยอดควำมรู้ 
ในกำรสร้ำงสรรค์งำนใหม่ ๆ รวมทั้งมำตรกำรขยำยอำยุกำรท ำงำน ตลอดจนกำรดึงดูดกลุ่มผู้เชี่ยวชำญต่ำงชำติ
และคนไทยที่มีควำมสำมำรถพิเศษในต่ำงประเทศในด้ำนต่ำง ๆ ให้มำสร้ำงและพัฒนำประเทศ ทั้งในรูปแบบ
กำรท ำงำนชั่วครำวและถำวรตำมควำมเหมำะสมของเป้ำหมำยกำรพัฒนำประเทศในช่วงระยะเวลำต่ำง ๆ 
รวมถึงผู้มีควำมสำมำรถที่มีศักยภำพสูงด้ำนต่ำง ๆ  ลูกหลำนชำวต่ำงชำติที่ก ำเนิดในประเทศไทยที่มี
ควำมสำมำรถพิเศษ และกำรรับเด็กและเยำวชนที่มีควำมสำมำรถพิเศษจำกทั่วโลก และผู้เชี่ยวชำญที่มี
ศักยภำพหรือทักษะสูงในสำขำต่ำง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อกำรพัฒนำประเทศ ควบคู่กับกำรรักษำและส่งเสริม 
ผู้มีควำมสำมำรถพิเศษทั้งคนไทยหรือคนต่ำงชำติที่ก ำเนิดในประเทศไทยได้แสดงศักยภำพและใช้ควำมสำมำรถ
ในกำรท ำประโยชน์และสร้ำงชื่อเสียงให้แก่ประเทศ นอกจำกนี้ ยังต้องค ำนึงถึงกำรพัฒนำ กำรปรับเปลี่ยน
ทัศนคติ และสร้ำงศักยภำพให้ผู้ที่เคยกระท ำผิดสำมำรถประกอบอำชีพ เป็นก ำลังในกำรพัฒนำประเทศ  
และอยู่ในสังคมอย่ำงสงบสุข 

  



 

- ๑๖ - 

๓.๔.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนย่อย การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน 

 
รหัสเป้าหมาย 

 
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 

ค่าเป้าหมาย 
ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ปี ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕ ปี ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐ 

๑๑๐๔๐๑ ๑. แรงงำนมีศักยภำพในกำรเ พ่ิม
ผลผลิต มีทักษะอำชีพสูง ตระหนัก
ในควำมส ำคัญที่จะพัฒนำตนเองให้
เต็มศักยภำพ สำมำรถปรับตัวและ
เ รี ย น รู้ สิ่ ง ใ หม่ ต ำมพลวั ต ขอ ง
โครงสร้ำงอำชีพและควำมต้องกำร
ของตลำดแรงงำนเพิ่มขึ้น 

ผลิตภำพแรงงำนเพ่ิมข้ึน  
(ร้อยละ) 

ไมน่้อยกว่ำ 
ร้อยละ ๔ 

ไมน่้อยกว่ำ 
ร้อยละ ๕ 

ไมน่้อยกว่ำ 
ร้อยละ ๖ 

 

๑๑๐๔๐๒ ๒. มีคนไทยที่มีควำมสำมำรถและ
ผู้เชี่ยวชำญต่ำงประเทศเข้ำมำท ำ
วิทยำศำสตร์  เทคโนโลยี  และ
นวัตกรรมในอุตสำหกรรมเป้ำหมำย
เพ่ิมข้ึน 

สัดส่วนก ำลังแรงงำนด้ำน
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 

ไม่น้อยกว่ำ 
ร้อยละ ๑๕ 

 

ไม่น้อยกว่ำ 
ร้อยละ ๒๐ 

 

ไม่น้อยกว่ำ 
ร้อยละ ๒๕ 

 

 

หมำยเหตุ *ปี ๒๕๖๔ สัดส่วนก ำลังแรงงำนด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี คิดเป็นร้อยละ ๙.๗



 

- ๑๗ - 

๓.๔.๒ แนวทางการพัฒนา 

๑) ยกระดับศักยภำพ ทักษะและสมรรถนะของคนในช่วงวัยท ำงำนให้มีคุณภำพมำตรฐำนสอดคล้อง
กับควำมสำมำรถเฉพำะบุคคลและควำมต้องกำรของตลำดงำน รวมทั้งเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพ่ือสร้ำงควำม
เข้มแข็งเศรษฐกิจและผลิตภำพเพ่ิมข้ึนให้กับประเทศ 

๒) เสริมสร้ำงวัฒนธรรมกำรท ำงำนที่พึงประสงค์ และควำมรู้ควำมเข้ำใจและทักษะทำงกำรเงิน 
เพ่ือเสริมสร้ำงควำมมั่นคงและหลักประกันของตนเองและครอบครัว รวมทั้งสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่ดีให้กับ  
วัยท ำงำนผ่ำนระบบกำรคุ้มครองทำงสังคมและกำรส่งเสริมกำรออม 

๓) ส่ ง เ ส ริ ม และสนั บ สนุ นกำร พัฒนำทั กษะแร ง ง ำนฝี มื อ ให้ เ ป็ นผู้ ป ร ะกอบกำร ใหม่  
และสำมำรถพัฒนำต่อยอดควำมรู้ในกำรสร้ำงสรรค์งำนใหม่ ๆ และมีโอกำสและทำงเลือกท ำงำนและสร้ำงงำน 

๔) ส่งเสริมกลุ่ มผู้ เชี่ ยวชำญต่ำงชำติและคนไทยที่มีค วำมสำมำรถพิเศษในต่ำงประเทศ 
ทั้งในรูปแบบกำรท ำงำนชั่วครำวและถำวร เพ่ือสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันให้กับประเทศ รวมทั้งส่งเสริม
สนับสนุนผู้มีควำมสำมำรถพิเศษทั้งคนไทยหรือคนต่ำงชำติที่ก ำเนิดในประเทศไทย ให้สำมำรถแสดงศักยภำพ
และใช้ควำมสำมำรถในกำรท ำประโยชน์และสร้ำงชื่อเสียงให้แก่ประเทศ ตลอดจนอ ำนวยควำมสะดวก 
ให้ผู้เชี่ยวชำญในสำขำจ ำเป็นหรือขำดแคลนจำกต่ำงประเทศเข้ำมำท ำงำนในประเทศไทย 

๕) ส่งเสริมกำรพัฒนำ กำรปรับเปลี่ยนทัศนคติ และสร้ำงศักยภำพให้ผู้ที่เคยกระท ำผิดสำมำรถ
ประกอบอำชีพ เป็นก ำลังในกำรพัฒนำประเทศ และอยู่ในสังคมอย่ำงสงบสุข 

  



 

- ๑๘ - 

๓.๕ แผนย่อย การส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ 
ช่วงวัยผู้สูงอำยุ ส่งเสริมให้ผู้สูงอำยุเป็นพลังในกำรขับเคลื่อนประเทศ ส่งเสริมให้มีกำรท ำงำนหลังเกษียณ

ผ่ำนกำรเสริมทักษะกำรด ำรงชีวิต ทักษะอำชีพในกำรหำรำยได้ มีงำนท ำที่เหมำะสมกับศักยภำพ มีกำรสร้ำง
เสริมสุขภำพ ฟ้ืนฟูสุขภำพ กำรป้องกันโรคให้แก่ผู้สูงอำยุ พร้อมกับจัดสภำพแวดล้อมให้เป็นมิตรกับผู้สูงอำยุ 
และหลักประกันทำงสังคมที่สอดคล้องกับควำมจ ำเป็นพ้ืนฐำนในกำรด ำรงชีวิต  กำรมีส่วนร่วมของผู้สูงอำยุ 
ในสังคม ซึ่งหำกมีกำรจัดท ำกลุ่มอำชีพและตลำดงำนที่เหมำะสมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย มีกำรเตรียมบุคลำกรสูง
วัยเข้ำสู่งำน เพ่ือพัฒนำทักษะควำมสำมำรถและส่งเสริมโอกำสกำรท ำงำนของผู้สูงวัยภำยหลังกำรเกษียณอำยุ
กำรท ำงำน กำรส่งเสริมภูมิปัญญำชุมชน มีมำตรกำรจูงใจผู้ประกอบกำรภำคเอกชนเพ่ือส่งเสริมกำรออมของ
พนักงำนในกองทุนประกันสังคม และกำรสร้ำงควำมตระหนักในกำรเรื่องกำรรอบรู้ด้ำนสุขภำพให้แก่ผู้สูงอำยุ 
รวมทั้งได้รับกำรดูแลสุขภำพและมีพฤติกรรมสุขภำพที่ถูกต้อง รวมถึงมีระบบกำรดูแลผู้สูงอำยุระยะยำวที่มี
ควำมชัดเจนและบูรณำกำรจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง จะช่วยให้ผู้สูงอำยุสำมำรถพ่ึงตนเองได้และสำมำรถ
เข้ำถึงบริกำรสุขภำพที่เหมำะสมได้อย่ำงมีคุณภำพและมำตรฐำน 

  

 



 

- ๑๙ - 

๓.๕.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนย่อย การส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ 
 

รหัสเป้าหมาย เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ปี ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕ ปี ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐ 
๑๑๐๕๐๑ ผู้สูงอำยุมีคุณภำพชีวิตที่ดี 

มี ค ว ำ มมั่ น ค ง ใ น ชี วิ ต  
มีทักษะกำรด ำรงชีวิ ต 
เรียนรู้พัฒนำตลอดชีวิต 
มีส่ วนร่ วมในกิจกรรม
สังคม สร้ำงมูลค่ำเ พ่ิม
ให้แก่สังคมเพ่ิมข้ึน 

ดัชนีควำมยำกจนหลำยมิติ (MPI) 
ของกลุ่มผู้สูงอำยุ 

อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำค่ำเป้ำหมำย 

 



 
 

- ๒๐ - 

๓.๕.๒  แนวทางการพัฒนา 

๑) ส่งเสริมกำรมีงำนท ำของผู้สูงอำยุให้พ่ึงพำตนเองได้ทำงเศรษฐกิจ และร่วมเป็นพลังส ำคัญต่อกำร
พัฒนำเศรษฐกิจ ชุมชนและประเทศ รวมทั้ งสนับสนุนมำตรกำรจูง ใจทำงกำรเงินและกำรคลั ง  
ให้ผู้ประกอบกำรมีกำรจ้ำงงำนที่เหมำะสมส ำหรับผู้สูงอำยุ ตลอดจนจัดท ำหลักสูตรพัฒนำทักษะในกำร
ประกอบอำชีพที่เหมำะสมกับวัย สมรรถนะทำงกำย ลักษณะงำน และส่งเสริมทักษะกำรเรียนรู้ในกำรท ำงำน
ร่วมกันระหว่ำงกลุ่มวัย 

๒) ส่งเสริมและพัฒนำระบบกำรออม เพ่ือสร้ำงหลักประกันควำมมั่นคงในชีวิตหลังเกษียณและ
หลักประกันทำงสังคมท่ีสอดคล้องกับควำมจ ำเป็นพื้นฐำนในกำรด ำรงชีวิต 

๓) ส่งเสริมสนับสนุนระบบกำรส่งเสริมสุขภำพดูแลผู้สู งอำยุ  พร้อมทั้งจัดสภำพแวดล้อม 
ให้เป็นมิตรกับผู้สูงอำยุ อำทิ สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกในกำรใช้ชีวิตประจ ำวันที่เหมำะสมกับผู้สูงอำยุ เมืองที่เป็น
มิตรกับผู้สูงอำยุทั้งระบบขนส่งสำธำรณะ อำคำรสถำนที่ พ้ืนที่สำธำรณะ และที่อยู่อำศัยให้ เอ้ือต่อกำรใช้ชีวิต
ของผู้สูงอำยุและทุกกลุ่มในสังคม 

 


