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ส่วนที่ ๑ 
บทสรุปผู้บริหาร 

การเสริมสร้างพลังทางสังคมจะเป็นปัจจัยแห่งความส าเร็จที่ส าคัญที่จะเป็นกลไกช่วยให้การด าเนินการ
ตามยุทธศาสตร์ชาติในด้านต่าง ๆ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้ตามเป้าหมาย โดยเฉพาะด้านการสร้างโอกาส
และความเสมอภาคทางสังคม โดยการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชน
ท้องถิ่น มาร่วมขับเคลื่อน การสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนใน  
การร่ วมแก้ไขปัญหาให้สอดคล้องกับความต้องการระดับพ้ืนที่บนฐานองค์ความรู้ และความเข้าใจ 
ในบริบทและสภาพปัญหาในเชิงลึกที่แท้จริง ด้านความมั่นคง โดยการพัฒนาและเสริมสร้างสังคมและชุมชน 
ให้มีความเข้มแข็ง เพ่ือให้เป็นหนึ่งในกลไกการแก้ไขปัญหาของประเทศแบบบูรณาการร่วมกับภาคส่วนอ่ืน ๆ  
และด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โดยการปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม  
เพ่ือให้คนไทยมีวิถีการด าเนินชีวิตและมีจิตส านึกร่วมในการสร้างสังคมที่น่าอยู่ เพ่ือให้การพัฒนาประเทศมีส่วนร่วม
จากชุมชนและสังคม และน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศ
พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ได้อย่างไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง 

ดังนั้น แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น พลังทางสังคม จึงได้ก าหนดเป้าหมายให้ประเทศไทย 
มีความเท่าเทียมและเสมอภาคในสังคม ผ่านการมีส่วนร่วมจากประชากรทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกวัย และภาคีต่าง ๆ  
ในทุกระดับ ในการร่วมเป็นกลไกในการจัดการกับปัญหาความเหลื่อมล้ าและการสร้างความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศ ที่เกื้อกูลการด าเนินการของภาครัฐอย่างเป็นระบบ โดยเป็นการแก้ไขปัญหาที่สอดคล้องกับ
ความต้องการระดับพ้ืนที่ที่มีความแตกต่างระหว่างกัน บนองค์ความรู้ ข้อมูล และหลักวิชาการที่มีส่วนร่วม 
จากชุมชนและภาคีในสังคมอย่างแท้จริง โดยแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น พลังทางสังคม 
ประกอบด้วย ๒ แผนย่อย ได้แก่ 

๑) การเสริมสร้างทุนทางสังคม เน้นการเปิดโอกาสให้เกิดกระบวนการรวมตัวของประชากรกลุ่มต่าง ๆ 
รวมถึงภาคีเครือข่าย ในการร่วมคิด ร่วมท า และร่วมเป็นพลังส าคัญในการจัดการกับปัญหาความเหลื่อมล้ า 
ทางเศรษฐกิจและสังคมประชาสังคม โดยการเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา  
การพ่ึงตนเอง และการจัดการตนเอง การต่อยอดจากรากฐานของสังคมวัฒนธรรมไทยมีทุนเดิมเป็นที่ยกย่อง
และยอมรับทั่วโลก คือความมีน้ าใจ การช่วยเหลือเกื้อกูลกัน รวมทั้งทุนทางศิลปวัฒนธรรมที่ตกทอดมา 
อย่างยาวนานในประวัติศาสตร์  และมีรากเหง้าร่วมกับประเทศเพ่ือนบ้านบนคาบสมุทรอินโดจีนหรือ 
ดินแดนสุวรรณภูมิ ที่สามารถน าสู่การสร้างให้เกิดทั้งมูลค่าและคุณค่าใหม่ร่วมกันได้ การดึงพลังต่าง ๆ เหล่านี้
ออกมาใช้ในการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ าและความไม่เสมอภาคของประเทศ และน า ไปสู่การพัฒนาอย่าง
มั่นคงและยั่งยืนบนรากฐานของทุนทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีอยู่ 

๒) การรองรับสังคมสูงวัยเชิงรุก เน้นการเตรียมคนและสังคมเชิงรุกให้คนทุกช่วงวัยตระหนัก  
มีความรอบรู้ และความพร้อมรองรับการเป็นสังคมสูงวัยในทุกมิติ ทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ  
และสภาพแวดล้อม เพ่ือให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพที่สามารถพ่ึงตนเองและเป็นพลังในการพัฒนาครอบครัว 
ชุมชน สังคม และประเทศให้นานที่สุด รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเป็นพลังสังคมด้วยการถ่ายทอดประสบการณ์
และภูมิปัญญาให้กับประชากรรุ่นอ่ืน ๆ และส่งเสริมการปรับเปลี่ยนมุมมองและทัศนคติของสังคมที่มีต่อ 
การปฏิบัติกับผู้สูงอายุ  
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ส่วนที่ ๒ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาต ิ 

ประเด็น (๑๕) พลังทางสังคม 
๒.๑ บทน า 

การเสริมสร้างพลังทางสังคมเป็นหนึ่งในประเด็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งระดมสรรพก าลังจากประชากร  
ทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกวัย และจากภาคส่วนต่าง ๆ ในทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน ท้องถิ่น 
ท้องทีม่าเป็นกลไกในการช่วยสร้างโอกาสและแก้ไขปัญหาความไม่เสมอภาค เนื่องจากการท างานโดยกลไกและ
ก าลังทรัพยากรของภาครัฐแต่เพียงฝ่ายเดียวอาจไม่เพียงพอและไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของ
ประชาชนได้อย่างแท้จริง จึงควรน าจุดเด่นและศักยภาพของภาคส่วนอ่ืน ๆ ของสังคม มาเป็นแรงพลังในการ
ช่วยแก้ไขปัญหา เพ่ือไม่ให้เกิดการทิ้งใครไว้ข้างหลัง และการเกิดพัฒนาอย่างมีส่วนร่วมที่แท้จริง การดึงพลังต่าง ๆ 
เหล่านี้ออกมาสร้างชาติสร้างอนาคต จะน าไปสู่การพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืน  โดยแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น พลังทางสังคมมีความสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาและประเด็นยุทธศาสตร์ 
ของยุทธศาสตร์ชาติด้านที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 

๒.๑.๑ เป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ  

 ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 
 ๒.๑ ประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุข 
 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 ๒.๒ สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 
 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
 ๒.๑ สร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในทุกมิติ   
 ๒.๒ กระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม เพ่ิมโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้า      

มาเป็นก าลังของการพัฒนาประเทศในทุกระดับ 
 ๒.๓ เพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนและท้องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงตนเอง และการ

จัดการตนเองเพ่ือสร้างสังคมคุณภาพ  

๒.๑.๒ ประเด็นภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  

ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 
๔.๑ การรักษาความสงบภายในประเทศ 

๔.๑.๑ การพัฒนาและเสริมสร้างคนในทุกภาคส่วนให้มีความเข้มแข็ง มีความพร้อม       
ตระหนักในเรื่องความม่ันคง และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
๔.๑ การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 

๔.๑.๔ การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน 
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๔.๖ การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
๔.๖.๒ การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ครอบครัว และชุมชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
๔.๖.๔ การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
๔.๑ การลดความเหลื่อมล้ า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ 

๔.๑.๕ สร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับคนทุกช่วงวัย  
ทุกเพศและทุกกลุ่ม 

๔.๒ การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี  
๔.๒.๒ ก าหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของแต่ละกลุ่มจังหวัดในมิติต่าง ๆ 
๔.๒.๕ สนับสนุนการพัฒนาพ้ืนที่บนฐานข้อมูลความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

๔.๓ การเสริมสร้างพลังทางสังคม  
๔.๓.๑ สร้างสังคมเข้มแข็งที่แบ่งปัน ไม่ทอดทิ้งกัน และมีคุณธรรม  
๔.๓.๒ การรองรับสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 
๔.๓.๓ สนับสนุนความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม 

และภาคประชาชน 
๔.๓.๔ ส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศ และบทบาทของสตรีในการสร้างสรรค์สังคม 
๔.๓.๕ สนับสนุนการพัฒนาบนฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรม 

๔.๔ การเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงตนเองและการ
จัดการตนเอง  
๔.๔.๑ ส่งเสริมการปรับพฤติกรรมในระดับครัวเรือน ให้มีขีดความสามารถในการ

จัดการวางแผนชีวิต สุขภาพ ครอบครัว การเงินและอาชีพ 
๔.๔.๒ เสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในการพ่ึงตนเองและการพ่ึงพากันเอง 
๔.๔.๓ สร้างการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ เพ่ือสร้างประชาธิปไตยชุมชน 
๔.๔.๔ สร้างภูมิคุ้มกันทางปัญญาให้กับชุมชน 
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๒.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัดของเป้าหมายระดับประเด็น (๑๕) พลังทางสังคม 

รหัสเป้าหมาย เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ปี ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕ ปี ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐ 
๑๕๐๐๐๑ ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการ

พัฒนาสังคมเพ่ิมข้ึน 
ดัชนีความก้าวหน้าของคน        
ในมิติการมีส่วนร่วม 

เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๔ 
ต่อปี 

เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๕ 
ต่อปี 

เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๖ 
ต่อปี 



 

-๕- 
 

ส่วนที่ ๓ 
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

ประเด็น (๑๕) พลังทางสังคม 

ทิศทางการขับเคลื่อนการเสริมสร้างพลังทางสังคมเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายการเพ่ิมโอกาสให้ทุกภาคส่วน
ในทุกระดับเข้ามาเป็นก าลังของการพัฒนา ผ่านการระดมสรรพก าลังจากประชากรทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกวัย  
การสร้างพ้ืนที่ให้เกิดการปรึกษาหารือ สร้างความเข้าใจและยอมรับถึงคุณค่าและความแตกต่าง และสร้าง
เป้าหมายร่วมหรือจุดร่วมอย่างสร้างสรรค์ จะมุ่งเน้นการด าเนินการใน ๒ แผนย่อย ได้แก่ การเสริมสร้างทุน 
ทางสังคม และการรองรับสังคมสูงวัยเชิงรุก โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๓.๑ แผนย่อย การเสริมสร้างทุนทางสังคม 
เน้นการเสริมสร้างศักยภาพและความสามารถของประชาชน รวมทั้งการเปิดโอกาสให้เกิดกระบวนการ

รวมตัวของประชากรทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกวัย รวมถึงภาคีเครือข่ายพัฒนา ในการร่วมคิด ร่วมลงมือพัฒนา  
จะเป็นพลังส าคัญในการสร้างโอกาสและความเสมอภาคในสังคมควบคู่ไปกับการด าเนินการของภาครัฐในระยะ 
๒๐ ปีข้างหน้า เนื่องจากการท างานโดยกลไกและก าลังทรัพยากรของภาครัฐแต่เพียงฝ่ายเดียวในการแก้ไข
ปัญหาความเหลื่อมล้ าและความไม่เสมอภาคอาจไม่เพียงพอและไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของ
ประชาชนได้อย่างแท้จริง รวมทั้งเน้นการน ารากฐานของสังคมวัฒนธรรมไทยในการเป็นสังคมแห่งการให้ 
ที่สมาชิกมีน้ าใจและคอยช่วยเหลือเกื้อกูลกัน มาใช้เป็นพลังในการดูแลกันและกันเพ่ือไม่ให้คนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
ถูกทอดทิ้งให้ตกอยู่ในภาวะยากล าบาก และการน าทุนทางศิลปวัฒนธรรมที่ตกทอดมาอย่างยาวนาน 
ในประวัติศาสตร์ การมีรากเหง้าร่วมกับประเทศเพ่ือนบ้านบนคาบสมุทรอินโดจีนหรือดินแดนสุวรรณภูมิ  
ในการสร้างให้เกิดทั้งมูลค่าและคุณค่าใหม่ร่วมกันได้  



 

-๖- 
 

๓.๑.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทย่อย การเสริมสร้างทุนทางสังคม  

รหัสเป้าหมาย เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ปี ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕ ปี ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐ 
๑๕๐๑๐๑ ภาคีการพัฒนามีบทบาทในการ

พัฒนาสังคมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
ปริมาณทุนทางสังคม มิติด้าน
องค์กรภาคประชาสังคมเพ่ิมข้ึน 
(เฉลี่ยร้อยละ)* 

เพ่ิมข้ึน 
ร้อยละ ๑๕ 

เพ่ิมข้ึน 
ร้อยละ ๑๕ 

 

เพ่ิมข้ึน 
ร้อยละ ๑๕  

 

หมายเหตุ : *ตัวชี้วัดใหม่ โดยเป็น composite index ซ่ึงประกอบด้วยข้อมูล ๔ ด้าน ได้แก่ (๑) จ านวนองค์กรชุมชน (๒) จ านวนสภาองค์กรชุมชนที่มีคุณภาพ 
(๓) จ านวนวิสาหกิจเพ่ือสังคมและกลุ่มวิสาหกิจเพ่ือสังคมที่จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติวิสาหกิจเพ่ือสังคม พ.ศ. ๒๕๖๒ และ (๔) จ านวน
เครือข่ายที่มีบทบาทในการพัฒนาสังคม โดยค่าเป้าหมายเป็นการเพ่ิมข้ึนจากห้วงก่อนหน้า 



 

-๗- 
 

๓.๑.๒ แนวทางการพัฒนา 

๑) เสริมสร้างสังคมแห่งการให้และช่วยเหลือกันและกัน โดยการน าทุนทางสังคมและ
วัฒนธรรมในเรื่องของการมีน้ าใจเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ การรู้จักให้ รู้จักแบ่งบัน และเสียสละ โดยยึดหลักคุณธรรม  
ไม่เลือกปฏิบัติ มาส่งเสริมอาสาสมัครเพ่ือท าประโยชน์ส่วนรวมและสร้างสังคมแห่งการให้ รวมทั้งการ
พัฒนากลไกและระบบสนับสนุนการบริหารจัดการเครือข่ายในระดับจังหวัดผ่านการระดมพลังความร่วมมือ
ของรัฐและภาคประชาชนในระดับจังหวัด การส่งเสริมให้มีกลไกเชื่อมโยงกับนโยบายและการบริหารจัดการ 
ในส่วนกลางและส่วนท้องถิ่น พร้อมทั้งส่งเสริมให้มีกลไกและระบบการสนับสนุนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
เพ่ือการสร้างภาคีเครือข่ายในระดับอ าเภอ ต าบล และชุมชน เพ่ือสนับสนุนการท างานระหว่างภาครัฐ 
ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม และภาคประชาชนเพ่ือการพัฒนา และมีพ้ืนที่สาธารณะ  
เพ่ือปรึกษาหารือปัญหาสาธารณะของพ้ืนที่ ตั้งแต่ระดับชุมชน ท้องถิ่น อ าเภอจนถึงระดับจังหวัด 

๒) เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเอง และการ
จัดการตนเอง ส่งเสริมให้มีระบบการสนับสนุนความเข้มแข็งและเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นที่
ครอบคลุมทุกมิติตั้งแต่ เศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม และการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ 
ตั้งแต่ระดับชุมชน ต าบล อ าเภอ จังหวัด ที่เน นการมีสวนรวมของทุกภาคส่วน เสริมสร้างผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงสามวัยในท้องถิ่น ได้แก่ เยาวชน คนวัยท างาน และผู้สูงอายุ เพ่ือให้เกิดการสืบทอดทักษะ 
ภูมิปัญญาของกลุ่มคนที่จะเป็นแกนน าการพัฒนาในท้องถิ่นระดับต าบลและหมู่บ้าน ก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงที่มาจากทุกวัย และสนับสนุนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนได้ด้วยตนเอง พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลพ้ืนฐานเพ่ือใช้ประกอบการจัดท าแผนพัฒนาชุมชนที่มีกระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนและ
บนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยยึดยุทธศาสตร์ชาติและแผนระดับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นกรอบการด าเนินงาน 

๓) ส่งเสริมศักยภาพ บทบาทสตรี และสิทธิมนุษยชน ให้ทุกเพศสภาพร่วมเป็นพลัง 
ในการขับเคลื่อนการพัฒนาสังคมด้วยการปรับเปลี่ยนทัศนคติและบทบาทของทุกเพศสภาพ เสริมสร้าง
ความเข้าใจและการยอมรับของสังคมต่อเรื่องเพศสภาพและความเสมอภาคทางเพศ ส่งเสริมให้ทุกเพศ
สภาพมีส่วนร่วมรับผิดชอบครอบครัวและร่วมกันพัฒนาสังคม ส่งเสริมความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว 
พัฒนาระบบสวัสดิการทางสังคมในสถานประกอบการเพ่ือให้ทั้งชายและหญิงสามารถดูแลครอบครัวได้
อย่างสมดุลกับการท างาน เพ่ือส่งเสริมการสร้างประชากรรุ่นใหม่บนรากฐานของครอบครัวที่มีคุณภาพ  
เพ่ิมโอกาสของสตรีในการท างานเชิงเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนเพ่ิมศักยภาพ ความรู้ความสามารถ 
และภาวะผู้น าของสตรีเพ่ือให้สามารถมีบทบาทในทางการเมืองและการบริหารทั้งในระดับนานาชาติ 
ระดับชาติ และในระดับท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสมและกว้างขวาง  

๔) ต่อยอดการพัฒนาบนฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรม โดยการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู 
ทุนทางสังคมและวัฒนธรรมของแต่ละชุมชน ถ่ายทอดองค์ความรู้และภูมิปัญญา การสร้างความภาคภูมิใจ 
ในรากเหง้าของคนในท้องถิ่น เพ่ือส่งเสริมทุนทางสังคมและวัฒนธรรมของท้องถิ่น ให้ด ารงอยู่และสามารถ
น าไปต่อยอดพัฒนาสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ รวมทั้งส่งเสริมความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
ภาคีการพัฒนาต่าง ๆ ในการยกระดับคุณค่าที่หลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม การพัฒนานวัตกรรม
จากทุนทางวัฒนธรรม เพ่ือต่อยอดสู่การเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจที่สร้างสรรค์ และการส่งเสริมความร่วมมือ
ด้านวัฒนธรรมระหว่างประเทศ บนฐานมรดกทางวัฒนธรรมที่มีร่วมกันกับประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
ในภูมิภาคอาเซียน รวมถึงการยกระดับเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติและของโลก  



 

-๘- 

๕) ส่งเสริมบทบาทของภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคม ร่วมเป็นหุ้นส่วนการพัฒนา 
ในทุกมิติ โดยสร้างมาตรการจูงใจ และจัดสรรทรัพยากรสนับสนุนการด าเนินงานอย่างเหมาะสม ปรับปรุง
กฎ ระเบียบให้เอ้ือต่อการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคมในกระบวนการพัฒนาตั้งแต่  
การวิเคราะห์ปัญหา วางแผน ด าเนินการ และติดตาม ประเมินการพัฒนา รวมทั้งการวางระบบการติดตาม 
ตรวจสอบการด าเนินงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคประชาสังคมเพ่ือพัฒนา ปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

-๙- 

๓.๒ แผนย่อย การรองรับสังคมสูงวัยเชิงรุก 
เน้นการดึงพลังและศักยภาพของผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นกลุ่มประชากรที่มีภูมิปัญญา องค์ความรู้ 

ความสามารถ และประสบการณ์ จึงควรได้รับการส่งเสริมให้ได้น าศักยภาพที่มีในตัวเองในด้านต่าง ๆ 
ออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการขับเคลื่อนการพัฒนาสังคม และการสร้างความตระหนักถึงความส าคัญของ
การเตรียมความพร้อมของประชากรวัยเด็กและวัยแรงงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มประชากรอายุ ๒๕ - ๕๙ ปี
ในปัจจุบัน ซึ่งจะเป็นคลื่นมนุษย์ลูกใหญ่ที่ก าลังจะกลายเป็นผู้สูงอายุภายในช่ว ง ๒๐ ปีข้างหน้า  
ทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ และสภาพแวดล้อม เพ่ือให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพสามารถพ่ึงตนเอง
และเป็นพลังในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้นานที่สุด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

-๑๐- 
 

๓.๒.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทย่อย การรองรับสังคมสูงวัยเชิงรุก 

รหัสเป้าหมาย เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ปี ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕ ปี ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐ 
๑๕๐๒๐๑ ประชากรไทยมีการเตรียมการ

ก่อนยามสูงอายุเพื่อให้สูงวัยอย่าง
มีคุณภาพเพ่ิมข้ึน 

สัดส่วนประชากรอาย ุ๒๕ – ๕๙ ปี
ที่มีการเตรียมการเพ่ือยามสูงอายุ
ทั้งมิติทางเศรษฐกิจ สังคม 
สุขภาพ และสภาพแวดล้อม 
เทียบกับจ านวนประชากรอายุ 
๒๕ - ๕๙ ปี ทั้งหมด  
(เฉลี่ยร้อยละ) 

ร้อยละ ๖๕ ร้อยละ ๗๐ ร้อยละ ๘๐ 

๑๕๐๒๐๒ ผู้สู งอายุมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
อย่างต่อเนื่อง 

ผู้สูงอายุเป้าหมายในระบบ
บริหารจัดการข้อมูลการพัฒนา
คนแบบชี้เป้า (TPMAP) ได้รับ
การดูแล 

ร้อยละ ๑๐๐ ต่อปี 
 

ร้อยละ ๑๐๐ ต่อปี 
 

ร้อยละ ๑๐๐ ต่อปี 
 



 

-๑๑- 
 

๓.๒.๒ แนวทางการพัฒนา 

๑) เร่งส่งเสริมการเตรียมการก่อนยามสูงอายุเพื่อให้สูงวัยในทุกมิติอย่างมีคุณภาพ  
โดยการสร้างความตระหนักและการเตรียมการเมื่อยามสูงอายุ รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้ที่จะเป็นผู้สูงอายุ  
ในอนาคตได้มีการเตรียมการให้พร้อมทั้งในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อม และ 
เป็นผู้สูงอายุที่มีก าลัง มีแรง มีความม่ันคงทางรายได้ และพ่ึงพาตนเองได้ 

๒) เพิ่มบทบาททางเศรษฐกิจและสังคมของผู้สูงอายุ ส่งเสริมการน าความรู้ 
ประสบการณ์ และภูมิปัญญาที่สั่งสมมาตลอดช่วงชีวิตของผู้สูงอายุมาถ่ายทอดสู่คนรุ่นหลัง เพ่ือให้เกิดการ
สืบสานและต่อยอดการพัฒนาสังคม สนับสนุนการรวมกลุ่ม/ชมรมของผู้สูงอายุ ให้มีบทบาทและความ
เข้มแข็งในการท ากิจกรรมที่เป็นประโยชน์และช่วยเหลือ/พัฒนาชุมชนและสังคม ที่สอดคล้องและเป็นไป
ตามความสามารถ ความชอบ และความต้องการของแต่ละบุคคล เพ่ือให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพกายที่แข็งแรง 
สุขภาพจิตที่ดี มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีศักดิ์ศรี และมีความสุขในการด าเนินชีวิตในสังคม และสามารถคงไว้ซึ่ง
ศักยภาพและบทบาทในการสร้างสรรค์สังคม เป็นอีกหนึ่งแรงพลังในการช่วยขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ
ได้เช่นเดียวกับช่วงวัยอ่ืน ๆ 

๓) เพิ่มบทบาทภาคส่วนอ่ืน ๆ ในการรองรับสังคมสูงวัย  สนับสนุนให้สังคมและ 
ภาคส่วนอ่ืน ๆ ตระหนัก ยอมรับ และเห็นถึงคุณค่าของผู้สูงอายุ การสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ค่านิยม เอ้ือ
อาทร และมีความกตัญญูกตเวทีต่อผู้สูงอายุ และก่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนมุมมองและทัศนคติของสังคม
และภาคส่วนอื่น ๆ ในการปฏิบัติกับผู้สูงอายุ พร้อมทั้งส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุที่เหมาะสมตามศักยภาพ
และสมรรถนะ สนับสนุนให้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมทางสังคม จัดเตรียมสภาพแวดล้อมที่เอ้ืออ านวยต่อการ
ด าเนินชีวิตของผู้สูงอายุและทุกช่วงวัยให้สามารถใช้ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรทุกภาคส่วนและนวัตกรรมเพ่ือรองรับการด าเนินชีวิตของผู้สูงอายุ 

๔) ภาครัฐสนับสนุนผู้ประกอบการในการสร้างงานให้ผู้สูงอายุ  โดยการสนับสนุน/
พัฒนามาตรการทางการเงิน/สิทธิประโยชน์ทางภาษีให้หน่วยงานที่จ้างงานผู้สูงอายุ การปรับปรุงระเบียบ/
กฎเกณฑ์/กฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการจ้างงานผู้สูงอายุ การก าหนดอัตราส่วนการจ้างแรงงานสูงอายุใน
สถานประกอบการตามรูปแบบที่เป็นอิสระและตกลงกัน ส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมเพ่ิมพูนความรู้ 
ประสบการณ์ การเรียนรู้ตลอดชีพ และพัฒนาทักษะตามความต้องการของผู้สูงอายุ จัดให้มีการศึกษาหรือ
จัดท ารูปแบบการขยายการท างานของผู้สูงอายุในหลากหลายรูปแบบ รวมทั้งจัดท าต้นแบบสถาน
ประกอบการในการด าเนินการและต้นแบบการสร้างแพลทฟอร์มต่าง ๆ และแนวทางการขยายอายุการ
ท างานที่สอดคล้องกับธรรมชาติของการด าเนินธุรกิจและศักยภาพของแรงงานผู้สูงอายุ รวมทั้งส่งเสริมให้
ผู้สูงอายุประกอบอาชีพตามศักยภาพและประสบการณ์ โดยการประชาสัมพันธ์/สื่อสาร/สร้างกลไก
การตลาดในการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยผู้สูงอายุ 

๕) ส่งเสริมสุขภาวะท่ีดีแก่ผู้สูงอายุ  ผลักดันและสนับสนุนให้มีระบบบริการที่ส่งเสริม
และพัฒนาสุขภาพกายและจิตของผู้สูงอายุ ทั้งการป้องกันและการรักษาโรคที่ถูกต้องและเหมาะสม การ
สร้างต้นแบบระบบการดูแลสุขภาพระยะยาวอย่างเป็นรูปธรรมที่มีส่วนร่วมของคนในชุมชน และขยาย
ต้นแบบไปทุกชุมชน ส่งเสริมการออกก าลังกายและกิจกรรมทางสังคม และเพ่ิมหน่วยแพทย์พยาบาล
เคลื่อนที่และสนับสนุนบริการสาธารณสุขขั้นพ้ืนฐานแบบให้เปล่า รวมทั้ง สนับสนุนให้มีมาตรฐานการดูแล
ผู้สูงอายุ ด้วยการออกกฎหมาย/ระเบียบ/กฎเกณฑ์ และสร้างระบบ/กลไก/บริหารจัดการให้เป็นไปตาม



 

-๑๒- 

มาตรฐานการดูแลผู้สูงอายุ ภาครัฐดูแลและส่งเสริมให้เอกชนด าเนินการธุรกิจ/จัดตั้งศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและ
ที่อยู่อาศัยที่ได้มาตรฐานในทุกระดับ และการสร้างนวัตกรรมขึ้นมารองรับการดูแลและด าเนินชีวิตของ
ผู้สูงอายุตามความเหมาะสมและเข้าถึงง่าย 

๖) การเชื่อมโยงข้อมูลผู้สูงอายุอย่างเป็นระบบ  โดยการสร้างฐานข้อมูลกลาง
ผู้สูงอายุอย่างเป็นระบบและบูรณาการเชื่อมโยงกันทุกหน่วยงาน และปรับปรุงให้สอดรับกับการ
เปลี่ยนแปลงและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ รวมทั้งบริหารจัดการและน าใช้ข้อมูลให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  
เพ่ือจะได้ติดตามดูแลประชากรกลุ่มเป้าหมายอย่างใกล้ชิด สามารถให้ความช่วยเหลืออย่างทั่วถึง และ
สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการอย่างแท้จริง 

๗) การสร้างกลไกและระบบบริหารจัดการที่เกี่ยวกับผู้สูงอายุ  โดยภาครัฐและ
เอกชนร่วมกันจัดท านโยบายและแนวปฏิบัติที่เหมาะสมและสอดคล้องซึ่งกันและกัน ก าหนดให้โรงเรียน
ผู้สูงอายุเป็นภารกิจท้องถิ่นและด าเนินการอย่างบูรณาการระหว่างกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ปรับบทบาท
หน่วยงานที่ดูแลผู้สูงอายุเป็นลักษณะเชิงรุก เน้นกระบวนการพัฒนาสังคม และประสานงานกับหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้อง ทั้งในระดับภูมิภาค ส่วนกลาง และท้องถิ่น และพัฒนาทักษะ/ศักยภาพและเพ่ิมบุคลากรในการ
ปฏิบัติงาน/อาสาสมัครในการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่/ท้องถิ่น  

๘) ส่งเสริมให้มีหลักประกันในการคุ้มครองทางสังคมและศักดิ์ศรีของผู้สูงอายุ  
เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี โดยสนับสนุนให้ผู้สูงอายุอาศัยอยู่ที่เดิมในครอบครัว ชุมชน และ
สิ่งแวดล้อมท่ีคุ้นชิน คนในครอบครัวและเครือข่ายในชุมชนดูแลผู้สูงอายุ ภาครัฐก าหนดมาตรการและกลไก
การคุ้มครองทางสังคมของผู้สูงอายุที่เหมาะสม ค านึงถึงความต้องการและสิทธิ และครอบคลุมทุกมิติ 
พัฒนาระบบบ านาญให้ครอบคลุมผู้สูงอายุอย่างถ้วนหน้า และการจัดท าคู่มือช่วยเหลือผู้สูงอายุในการ
ป้องกันและรับมือภัยพิบัติ  

๙) การพัฒนาทักษะและศักยภาพผู้สูงอายุและภาคส่วนต่าง ๆ  โดยการสร้าง
ภูมิคุ้มกันให้ผู้สูงอายุในการปกป้องตนเองจากภัยรอบด้าน ด้วยการให้ข้อมูลข่าวสาร ความรู้ และการเรียนรู้
ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุ ในลักษณะโปรแกรมเอนกประสงค์โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน และพัฒนาเครื่องมือ/
กลไก/ระบบสารสนเทศ การจัดการศึกษา/กิจกรรม ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมและเข้าถึงได้ง่าย 

๑๐) การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการด ารงชีวิตอย่างมีคุณภาพทุกกลุ่มวัย  
โดยพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรต่อสุขภาวะ ให้เกิดพฤติกรรมสุขภาพที่ดีอย่างต่อเนื่อง เอ้ือต่อการมี
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลทุกช่วงวัยให้สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้
เกิดพ้ืนที่แห่งการเรียนรู้และสร้างสรรค์ส าหรับการด าเนินกิจกรรมทางสังคมที่หลากหลายและเหมาะสมกับ
ผู้สูงอายุ 


