แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
(๑๑) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

สารบัญ
หน้า

ส่วนที่ ๑ บทสรุปผู้บริหาร
ส่วนที่ ๒ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนาศักยภาพคน

๑
๓

ตลอดช่วงชีวิต
๒.๑ บทนา
๒.๑.๑ เป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ
๒.๑.๒ ประเด็นภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
๒.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

ส่วนที่ ๓ แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนา

๓
๓
๓
๕
๖

ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
๓.๑ แผนย่อยการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพมนุษย์
๓.๑.๑ แนวทางพัฒนา
๓.๑.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัด
๓.๒ แผนย่อยการพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย
๓.๒.๑ แนวทางการพัฒนา
๓.๒.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัด
๓.๓ แผนย่อยการพัฒนาช่วงวัยเรียนและวัยรุ่น
๓.๓.๑ แนวทางการพัฒนา
๓.๓.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัด
๓.๔ แผนย่อยการพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน
๓.๔.๑ แนวทางการพัฒนา
๓.๔.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัด
๓.๕ แผนย่อยการส่งเสริมศักยภาพวัยผู้สูงอายุ
๓.๕.๑ แนวทางการพัฒนา
๓.๕.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัด

๖
๖
๘
๙
๙
๑๐
๑๑
๑๑
๑๒
๑๓
๑๓
๑๔
๑๕
๑๕
๑๖

ส่วนที่ ๑
บทสรุปผู้บริหาร
ยุทธศาสตร์ชาติได้กาหนดเป้าหมายการขับเคลื่อนการพัฒนาให้ประเทศเจริญก้าวหน้าไปในอนาคต
ซึ่งทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยขับเคลื่อนสาคัญในการยกระดับการพัฒนาประเทศในทุกมิติไปสู่เป้าหมายการ
เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วที่ขับเคลื่อนโดยภูมิปัญญาและนวัตกรรมในอีก ๒๐ ปีข้างหน้า อีกทั้งการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างประชากรที่มีสัดส่วนประชากรวัยแรงงานและวัยเด็กที่ลดลงและประชากรสูงอายุที่เพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง จะเป็นปัจจัยเสี่ยงสาคัญที่จะทาให้การพัฒนาประเทศในมิติต่าง ๆ มีความท้าทายเพิ่มมากขึ้น ทั้งใน
ส่วนของเสถียรภาพทางการเงินของประเทศในการจัดสวัสดิการเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่เพิ่มสูงขึ้น การลงทุนและ
การออม การเจริ ญ เติ บ โตทางเศรษฐกิ จ ของประเทศ ความมั่ น คงทางสั ง คม การบริ ห ารจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ซึ่งจะเป็นประเด็นท้าทายต่อการขับเคลื่อนประเทศไปสู่การเป็นประเทศพัฒนา
แล้ว
โดยปัจจุบัน โครงสร้างประชากรไทยกาลังเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมสูงวัย และจะเปลี่ยนแปลงอย่าง
สมบูรณ์ในช่วงปี ๒๕๖๔ ซึ่งทาให้ประชากรวัยแรงงานจะมีจานวนสูงสุดและเริ่มลดลงอย่างต่อเนื่องส่งผล
กระทบต่อศักยภาพการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาว นอกจากนี้ อัตราการเจริญพันธุ์รวมของ
ประชากรไทยในปี ๒๕๖๑ อยู่ที่ ๑.๕๘ ซึ่งต่ากว่าระดับทดแทน นอกจากนี้ กลุ่มวัยต่าง ๆ ยังคงมีปัญหาและ
ความท้าทายในแต่ละกลุ่ม อาทิ โภชนาการในกลุ่มเด็กปฐมวัย ความสามารถทางเชาว์ปัญญา และความฉลาด
ทางอารมณ์ของกลุ่มวัยรุ่น ผลิตภาพแรงงานต่าในกลุ่มวัยแรงงาน และปัญหาสุขภาพของกลุ่มผู้สูงอายุ เป็นต้น
ดั ง นั้ น จึ ง จ าเป็ น ต้ อ งมี ก ารวางรากฐานการพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ข องประเทศอย่ า งเป็ น ระบบ
โดยจาเป็นต้องมุ่งเน้นการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ สร้างความอยู่
ดีมีสุขของครอบครัวไทยซึ่งเป็น หน่วยที่ย่อยที่สุดเพื่อให้สามารถเป็นพลังในการขับเคลื่อนช่วยเหลือสังคม
พัฒ นาและยกระดั บ คนในทุ ก มิ ติ แ ละในทุ ก ช่ ว งวั ย ให้ เ ป็ น ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ที่ ดี เก่ ง และมี คุ ณ ภาพพร้ อ ม
ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปข้างหน้าได้อย่างเต็มศักยภาพ ซึ่ง “คนไทยในอนาคตจะต้องมีความพร้อมทั้ง
กาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคม
และผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง
มีทักษะที่จาเป็นในโลกอนาคต สามารถใช้ภาษาไทยได้ดี มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ ๓ รวมทั้ง
อนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยที่มี
ทักษะสูง เป็นนักพัฒนาเทคโนโลยีระดับสูงและนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่และอื่น ๆ
โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง”
แผนแม่บ ทประเด็นศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ได้กาหนดแผนย่อยไว้ ๕ แผนย่อย เพื่อพัฒนาและ
ยกระดับทรัพยากรมนุษย์ในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เต็มศักยภาพและเหมาะสม ดังนี้
๑) การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ พัฒนาทรัพยากร
มนุ ษ ย์ ข องประเทศ โดยจ าเป็ น ต้ อ งมุ่ ง เน้ น การพั ฒ นาและยกระดั บคนในทุ ก มิติ แ ละในทุก ช่ ว งวั ย ให้ เ ป็ น
ทรัพยากรมนุษย์ที่ดี เก่ง และมีคุณภาพพร้อมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปข้างหน้าได้อย่างเต็มศักยภาพ
ซึ่งจาเป็นต้องมีการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์อย่าง
เป็นระบบตั้งแต่ระดับครอบครัว ชุมชน สังคม และการมีระบบและกลไกรองรับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มี
ประสิทธิภาพ
-๑-

๒) การพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย โดยจัดให้มีการเตรียมความพร้อมให้แก่พ่อแม่
ก่อนการตั้งครรภ์ พร้อมทั้งส่งเสริมอนามัยแม่และเด็กตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์ ส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงพยาบาล
ทุกระดับดาเนินงานตามมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็กสู่มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ส่งเสริม
และสนั บ สนุ น การเลี้ ย งลู กด้ว ยนมแม่ และสารอาหารที่จาเป็นต่อสมองเด็ก การกระตุ้นพัฒ นาการสมอง
และการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการที่สมวัยทุกด้าน
๓) การพัฒ นาช่ว งวัยเรี ยน/วัย รุ่ น จัดให้ มีการพัฒ นาทั กษะความสามารถที่ส อดรับกั บทัก ษะใน
ศตวรรษที่ ๒๑ โดยเฉพาะทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ความสามารถในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน
ความคิดสร้างสรรค์ การทางานร่วมกับผู้อื่น จัดให้มีการพัฒนาทักษะด้านภาษา ศิลปะ ทักษะด้านดิจิทัล และ
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีที่สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ จัดให้มีการพัฒนา
ทักษะในการวางแผนชีวิตและวางแผนการเงิน ตลอดจนทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมต่อกับโลกการทางาน จัดให้มี
การเรียนรู้ทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศและทักษะชีวิตที่สามารถอยู่ร่วมและทางาน
ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม ส่งเสริมและสนับสนุนระบบบริการสุขภาพและอนามัยที่เชื่อมต่อกันระหว่าง
ระบบสาธารณสุขกับโรงเรียนหรือสถานศึกษา เพื่อเสริมสร้างศักยภาพด้านความฉลาดทางเชาวน์ปัญญาและ
ความฉลาดทางอารมณ์ของกลุ่มวัยเรียน/วัยรุ่น รวมทั้งสร้างความอยากรู้อยากเห็นและสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
๔) การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน ด้วยการยกระดับศักยภาพทักษะและสมรรถนะของ
คนในช่วงวัยทางานให้สอดคล้องกับความสามารถเฉพาะบุคคลและความต้องการของตลาดแรงงาน เพื่อสร้าง
ความเข้มแข็งของเศรษฐกิจและผลิ ตภาพเพิ่มขึ้นให้กับประเทศ เสริมสร้างความอยากรู้และยกระดับตนเอง
สร้างวัฒนธรรมการทางานที่พึงประสงค์ และความรู้ความเข้าใจและทักษะทางการเงิน เพื่อเสริมสร้างความ
มั่นคงและหลักประกันของตนเองและครอบครัว ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาความรู้แรงงานฝีมือให้เป็น
ผู้ประกอบการใหม่ และสามารถพัฒนาต่อยอดความรู้ในการสร้างสรรค์งานใหม่ ๆ และสร้างเสริมคุณภาพชีวิต
ที่ดีให้กับวัยทางานผ่านระบบการคุ้มครองทางสังคมและการส่งเสริมการออม
๕) การส่งเสริมศักยภาพวัยผู้สูงอายุ โดยส่งเสริมการมีงานทาของผู้สูงอายุให้พึ่งพาตนเองได้ทาง
เศรษฐกิจ และร่วมเป็นพลังสาคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ ชุมชนและประเทศ ส่งเสริมและพัฒนาระบบการ
ออมเพื่อสร้างหลักประกัน ความมั่นคงในชีวิตหลังเกษียณ และหลั กประกันทางสังคมที่สอดคล้องกับความ
จาเป็นพื้นฐานในการดารงชีวิต และส่งเสริมสนับสนุนระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุ พร้อมทั้งจัด
สภาพแวดล้อมให้เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ

-๒-

ส่วนที่ ๒
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็น การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
๒.๑ บทนา
ทิศทางการขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต มุ่งเน้นการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมตั้งแต่
ระดับครอบครัว ชุมชน และประเทศให้เอื้อต่อการพัฒนาศักยภาพคนไทยตลอดช่วงชีวิต เพื่อให้เป็นทรัพยากร
มนุษย์ที่สามารถพัฒนาตนและเป็นกาลังสาคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาสังคม การพัฒนาคนเชิงคุณภาพใน
ทุกช่วงวัย ตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์ ปฐมวัย วัยรุ่น วัยเรียน วัยแรงงาน และวัยผู้สูงอายุ เพื่อสร้างทรัพยากร
มนุษย์ที่มีศักยภาพ มีทักษะความรู้ เป็นคนดี มีวินัย เรียนรู้ได้ด้วยตนเองในทุกช่วงวัย มีความรอบรู้ทางการเงิน
มีความสามารถในการวางแผนชีวิตและการวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย และความสามารถ
ในการดารงชีวิตอย่างมีคุณค่า และเป็นกาลังสาคัญในการพัฒนาประเทศ
๒.๑.๑ เป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
๒.๒ ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
๒.๑ คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสาหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑
๒.๒ สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
๒.๑ สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้าในทุกมิติ
๒.๑.๒ ประเด็นภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
๔.๕ พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่
๔.๕.๑ สร้างผู้ประกอบการอัจฉริยะ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
๔.๒ การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
๔.๒.๑ ช่วงการตั้งครรภ์/ปฐมวัย
๔.๒.๒ ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น
๔.๒.๓ ช่วงวัยแรงงาน
๔.๒.๔ ช่วงวัยผู้สูงอายุ

-๓-

๔.๔ การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย
๔.๔.๓ การดึ ง ดู ด กลุ่ ม ผู้ เ ชี่ ย วชาญต่ า งชาติ แ ละคนไทยที่ มี ค วามสามารถใน
ต่างประเทศให้มาสร้างและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับประเทศ
๔.๖ การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
๔.๖.๑ การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย
๔.๖.๒ การส่ ง เสริ ม บทบาทและการมี ส่ ว นร่ ว มของภาครั ฐ ภาคเอกชน องค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ครอบครัว และชุมชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
๔.๖.๓ การปลูกฝังและพัฒนาทักษะนอกห้องเรียน
๔.๖.๔ การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
๔.๑ การลดความเหลื่อมล้า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ
๔.๑.๔ เพิ่มผลิตภาพและคุ้มครองแรงงานไทย ให้เป็นแรงงานฝีมือที่มีคุณภาพและ
ความริเริ่มสร้างสรรค์ มีความปลอดภัยในการทางาน

-๔-

๒.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพ ดัชนีการพัฒนามนุษย์ (ค่า
เพิ่มขึ้น ได้รับการพัฒนา
คะแนน)
อย่างสมดุล ทั้งด้านร่างกาย
สติปัญญาและคุณธรรม
จริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้
และทักษะในศตวรรษที่
๒๑ รักการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต

ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕
ค่าคะแนน ๐.๗๙

-๕-

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ปี ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕
ค่าคะแนน ๐.๘๒
ค่าคะแนน ๐.๘๕

ปี ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐
มีค่าคะแนนมากกว่า
๐.๘๕

ส่วนที่ ๓
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็น ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
ทิศทางการขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต มุ่งเน้นการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการ
พัฒ นาและเสริ มสร้ างศักยภาพมนุ ษย์ และการพัฒ นาคนเชิงคุณภาพในทุกช่ว งวั ย ตั้งแต่ช่ว งการตั้งครรภ์
ปฐมวั ย วั ย เรี ย น วั ย รุ่ น วั ย แรงงาน และวัย ผู้ สู ง อายุ เพื่ อสร้ า งสภาพแวดล้ อ มที่ ส่ ง เสริม การพั ฒ นาและ
เสริมสร้างศักยภาพมนุษย์และสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่มีศักยภาพ มีทักษะความรู้ เป็นคนดี มีวินัย เรียนรู้ได้
ด้วยตนเองในทุกช่วงวัย มีความรอบรู้ทางการเงิน มีความสามารถในการวางแผนชีวิตและการวางแผนทาง
การเงินที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย และความสามารถในการดารงชีวิตอย่างมีคุณค่า โดยมีแนวทางการพัฒนา
๕ แผนย่อย ดังนี้

๓.๑ แผนย่อยการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ จาเป็นต้องมุ่งเน้นการพัฒนาและยกระดับคนในทุกมิติและใน
ทุกช่วงวัยให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ดี เก่ง และมีคุณภาพพร้อมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปข้างหน้าได้อย่าง
เต็ม ศัก ยภาพ ซึ่ง จ าเป็ น ต้ องมีการเสริ มสร้ างสภาพแวดล้ อมที่ เอื้ อต่ อการพั ฒ นาและเสริมสร้า งศั กยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์อย่างเป็นระบบตั้งแต่ระดับครอบครัว ชุมชน สังคม และการมีระบบและกลไกรองรับการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพ
๓.๑.๑ แนวทางการพัฒนา
๑) สร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย สร้างครอบครัวที่เหมาะสมกับโลกในศตวรรษที่
๒๑ โดยส่ งเสริ ม ความรู้ ในการวางแผนชี วิต ที่เ หมาะสมกับ ค่า นิ ยมของคนรุ่น ใหม่ และการจัด กิ จกรรมที่
เหมาะสมบนฐานความรู้ทางวิชาการตั้งแต่ช่วงตั้งครรภ์และถึงช่วงอายุต่าง ๆ พัฒนาทักษะชีวิตและการเรียนรู้
การทางานและการดารงชีวิตอย่างมีคุณภาพของประชากรแต่ละช่วงวัย รวมถึงการให้ทุกภาคส่วนในสังคมเข้า
มามีส่ว นร่ วม พร้อมทั้งการพัฒนาสภาพแวดล้ อมที่เ อื้อต่อการสร้างครอบครัว อบอุ่นเข้มแข็ง โดยเน้นการ
ส่งเสริมการเกื้อกูลกันของคนทุกวัยในครอบครัวในการดูแลสมาชิกในครอบครัว การส่งเสริมนโยบายการสร้าง
ความสมดุลระหว่างชีวิตและการทางาน การส่งเสริมสนับสนุนภาคเอกชน สถานประกอบการจัดบริการที่
ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ แ ละสนั บ สนุ น ครอบครั ว ในการเลี้ ย งดู บุ ต รและการดู แ ลผู้ สู ง อายุ
การสนับสนุนควบคู่กับการปฏิรูปสื่อให้มีบทบาทในเชิงสร้างสรรค์ในการให้ความรู้ต่อการพัฒนาและเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งครอบครัว โดยที่จะต้องมีระบบการจัดการที่อยู่อาศัยสาหรับครอบครัวที่เอื้อต่อการดารงชีวิต
ครอบครัว ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก และมีความปลอดภัย มีระบบสนับสนุนในการดูแลเด็กและครอบครัวใน
ชุมชนที่มีคุณภาพมาตรฐาน รวมทั้งมีระบบสนับสนุนในการทางานที่เอื้อต่อครอบครัวที่ทุกภาคส่วนการพัฒนา
สนับสนุนการจัดสวัสดิการและการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีในการทางานที่สมดุลระหว่ างชีวิตการทางานและ
ชีวิตครอบครัว
๒) ส่ ง เสริ ม บทบาทการมีส่ ว นร่ ว มของภาครั ฐ ภาคเอกชน องค์ กรปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
ครอบครัว และชุมชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ปลูกฝังและพัฒนาทักษะนอกห้องเรียน สร้างกระบวนการ
เรี ย นรู้ และพัฒ นาทักษะของประชากรให้ ส อดคล้ องกั บความเปลี่ ยนแปลงของโลกในอนาคต สร้างความ
ตระหนักถึงความสาคัญของการพัฒนาตนเองและการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาและพัฒนาสังคม รวมทั้ง
-๖-

สนับสนุนด้านวิชาการและสร้างนวัตกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน เพื่อให้องค์กร
เครื อ ข่ า ยชุ ม ชนมี ค วามเข้ ม แข็ ง และมี ก ลไกการพั ฒ นาระดั บ พื้ น ที่ ที่ ป ระชาชน ชุ ม ชน องค์ ก รภาครั ฐ
ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา เฝ้าระวัง และติดตามการดาเนินงานส่งผลให้การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้อย่างเป็นรูปธรรม การปลูกฝังและพัฒนาทักษะนอกห้องเรียน โดยเน้นให้พ่อ
แม่มีวัฒนธรรมที่ปลูกฝังให้ลูกเพิ่มพูนทักษะการเรียนรู้ชีวิต ดนตรี กีฬา ศิลปะ รวมทั้งส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน
เปิดพื้นที่แห่งการเรียนรู้ และจัดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายและเหมาะสม เอื้อแก่ครอบครัวทุกลักษณะ
๓) พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ที่มีความเชื่อมโยงและบูรณาการ
ข้อ มู ล ด้ า นการพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษย์ ร ะหว่ า งภาคี ก ารพั ฒ นาต่ าง ๆ โดยการเชื่อ มโยงข้ อ มูล ที่ เ กี่ย วกั บ
การศึกษา การพัฒนาตนเอง สุขภาพ และการพัฒนาอาชีพในตลอดช่วงชีวิต เพื่อเสริมและสร้างศักยภาพของ
การดาเนินงานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามพันธกิจของแต่ละหน่วยงานให้มีความเข้มแข็ง และตอบโจทย์
ประเทศ เป็นฐานข้อมูลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทยที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถ
ประเมินจุดอ่อน จุดแข็ง และศักยภาพบุคคลของประเทศ นาไปสู่การตัดสินใจระดับนโยบายและปฏิบัติ เพื่อ
พัฒนาคนไทยอย่างมีทิศทางและสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต รวมถึงข้อมูลที่สนับสนุนการ
ผลิตกาลังแรงงานที่มีทักษะตรงต่อความต้องการของตลาดงานในอนาคต และใช้ประกอบการตัดสินใจใน
การศึกษาต่อ มีธ นาคารคลังสมองเพื่อรวบรวมผู้ สูงอายุที่มีความรู้ ประสบการณ์ และทักษะเพื่อถ่ายทอด
ความรู้ ประสบการณ์ และทักษะให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติ

-๗-

๓.๑.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัด
เป้าหมาย
ครอบครัวไทยมีความ
เข้มแข็ง และมีจิตสานึก
ความเป็นไทย ดารงชีวิต
แบบพอเพียงมากขึ้น

ตัวชี้วัด
ดัชนีครอบครัวอบอุ่น

ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕
ร้อยละ ๗๕

-๘-

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ปี ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕
ร้อยละ ๘๐
ร้อยละ ๘๕

ปี ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐
ร้อยละ ๙๐

๓.๒ แผนย่อยการพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย
ช่วงการตั้งครรภ์/ปฐมวัย เน้นการเตรียมความพร้อมให้แก่พ่อแม่ก่อนการตั้งครรภ์ ส่งเสริมอนามัยแม่
และเด็กตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์ ส่งเสริมการเกิดอย่างมีคุณภาพ สนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ การส่งเสริมการให้
สารอาหารที่จาเป็นต่อสมองเด็ก และให้มีการลงทุนเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด้าน
ซึ่ ง ปั จ จั ย ส าคั ญ คื อ การพั ฒ นาศั ก ยภาพและความรอบรู้ ด้ า นอนามั ย เจริ ญ พั น ธุ์ แ ก่ พ่ อ แม่ มี ก ารออกแบบ
กระบวนการพัฒนาทักษะทางสมองและทักษะทางสังคมแก่กลุ่มเด็กปฐมวัย และมีสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่มี
คุณภาพและมีมาตรฐานเดียวกัน
๓.๒.๑ แนวทางการพัฒนา
๑) จัดให้มีการเตรียมความพร้อมทั้งสุขภาวะ เจตคติ ความรู้ และทักษะให้แก่พ่อแม่ก่อนการ
ตั้งครรภ์ พร้อมทั้งส่งเสริมอนามัยแม่และเด็กตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์ รวมทั้งกาหนดมาตรการสร้างความสมดุล
ระหว่างชีวิตและการทางานให้พ่อแม่สามารถเลี้ยงดูบุตรได้ด้วยตนเอง ทั้งการจูงใจให้สถานประกอบการจัดให้
มีการจ้างงานที่ยืดหยุ่น รณรงค์ให้ผู้ชายตระหนักและมีส่วนร่วมในการทาหน้าที่ในบ้านและดูแลบุตรมากขึ้น
๒) จัดให้มีการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีสุขภาวะที่ดีและสมวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้
โรงพยาบาลทุกระดับและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินงานตามมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็กสู่มาตรฐาน
โรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และสารอาหารที่จาเป็น
ต่อสมองเด็ก
๓) จัดให้มีการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่ดีที่สมวัยทุกด้าน
โดยการพัฒนาหลักสู ตรการสอนและปรับปรุงสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่เน้นการ
พัฒนาทักษะสาคัญด้านต่าง ๆ อาทิ ทักษะทางสมอง ทักษะด้านความคิดความจา ทักษะการควบคุมอารมณ์
ทักษะการวางแผนและการจัดระบบ ทักษะการรู้จักประเมินตนเอง ควบคู่กับการยกระดับบุคลากรในสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีความพร้อมทั้งทักษะ ความรู้ จริยธรรม และความเป็นมืออาชีพ ตลอดจน ผลักดันให้มี
กฎหมายการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้ครอบคลุมทั้งการพัฒนาทักษะ การเรียนรู้เน้นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่
ระบบการศึกษา การพัฒนาสุขภาพอนามัยให้ มีพัฒนาการที่สมวัยและการเตรียมทักษะการอยู่ในสังคมให้ มี
พัฒนาการอย่างรอบด้าน

-๙-

๓.๒.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัด
เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

เด็กเกิดอย่างมีคุณภาพ
ดัชนีพัฒนาการเด็กสมวัย
มีพัฒนาการสมวัย สามารถ
เข้าถึงบริการที่มีคุณภาพ
มากขึ้น

ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕
ไม่น้อยกว่าร้อยละ
๘๐

-๑๐-

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ปี ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕
ไม่น้อยกว่าร้อยละ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ
๘๕
๙๐

ปี ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐
ไม่น้อยกว่าร้อยละ
๙๕

๓.๓ แผนย่อยการพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น
ช่วงวัยเรี ยน/วัยรุ่ น ปลูกฝั งความเป็นคนดี มีวินัย พัฒนาทักษะความสามารถที่สอดรับกับทักษะใน
ศตวรรษที่ ๒๑ โดยเฉพาะทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ความสามารถในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน
มีภูมิคุ้มกันต่อปัญหาหรืออาชญากรรมต่าง ๆ มีความคิดสร้างสรรค์ มีความสามารถในการทางานร่วมกับผู้อื่ น
มีความยืดหยุ่นทางความคิด รวมถึงทักษะด้านภาษา ศิลปะ และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี และได้รับ
การพัฒนาเต็มตามศักยภาพสอดคล้องกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ รวมถึงการวางพื้นฐานการ
เรียนรู้เพื่อการวางแผนชีวิตและวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยและนาไปปฏิบัติได้ ตลอดจน
การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมต่อกับโลกการทางาน รวมถึงทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ประเทศ มีทักษะชีวิต สามารถอยู่ร่วมและทางานกับ ผู้อื่นได้ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม ซึ่งหากมีการ
ออกแบบกระบวนการเรียนรู้ และมีหลักสูตรการศึกษาที่เอื้อต่อทักษะชีวิต มีการเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิต
ทักษะชีวิต และทักษะอาชีพในหลักสูตร และสร้างการมีงานทาของวัยเรียน/วัยรุ่น จะช่วยให้การพัฒนาเด็ก
และเยาวชนบังเกิดผลสัมฤทธิ์ได้
๓.๓.๑ แนวทางการพัฒนา
๑) จัดให้มีการพัฒนาทักษะที่สอดรับกับทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ โดยเฉพาะทักษะด้านการคิด
วิเคราะห์ สังเคราะห์ ความสามารถในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน ความคิดสร้างสรรค์ การทางานร่วมกับผู้อื่น
๒) จั ด ให้ มี ก ารพั ฒ นาทัก ษะด้ า นภาษา ศิ ล ปะ และความสามารถในการใช้ เ ทคโนโลยี ที่
สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ
๓) จั ด ให้ มี ก ารพั ฒ นาทั ก ษะในการวางแผนชี วิต และวางแผนการเงิ น ตลอดจนทั ก ษะที่
เชื่อมต่อกับโลกการทางาน
๔) จัดให้มีพัฒนาทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ การบ่มเพาะการเป็น
นักคิด นักนวัตกร และการเป็นผู้ประกอบการใหม่ รวมทั้งทักษะชีวิตที่สามารถอยู่ร่วมและทางานภายใต้สังคม
ที่เป็นพหุวัฒนธรรม
๕) ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ระบบบริ ก ารสุ ข ภาพและอนามั ย ที่ เ ชื่ อ มต่ อ กั น ระหว่ า งระบบ
สาธารณสุขกับโรงเรียนหรือสถานศึกษา เพื่อเสริมสร้างศักยภาพด้านความฉลาดทางเชาวน์ปัญญา และความ
ฉลาดทางอารมณ์ ตลอดจนภูมิคุ้มกันด้านต่าง ๆ ในการดาเนินชีวิตของกลุ่มวัยเรียน/วัยรุ่น

-๑๑-

๓.๓.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัด
เป้าหมาย
วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้
และทักษะในศตวรรษที่
๒๑ ครบถ้วน รู้จักคิด
วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มี
สานึกพลเมือง มีความกล้า
หาญทางจริยธรรม มี
ความสามารถในการ
แก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร
และทางานร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างมีประสิทธิผลตลอด
ชีวิตดีขึ้น

ตัวชี้วัด
คะแนนความสามารถใน
การแข่งขันการพัฒนาทุน
มนุษย์ด้านทักษะ (Skill)
ของ World Economic
Forum (WEF)

ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๐

-๑๒-

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ปี ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๐
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๐

ปี ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๐

๓.๔ แผนย่อยการพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน
ช่ว งวัย แรงงาน เน้น การพัฒ นาและยกระดับศักยภาพ ทักษะ และสมรรถนะแรงงานอย่างต่อเนื่อง
สอดคล้ องกับ ความสามารถเฉพาะบุ คคลและความต้องการของตลาดแรงงาน ทั้งทักษะฝี มือ ทักษะด้า น
เทคโนโลยี ทักษะภาษา มีการทางานตามหลั กการทางานที่มีคุณค่าเพื่อสร้างผลิ ตภาพเพิ่มให้กับประเทศ
มีวัฒนธรรมการทางานที่พึงประสงค์ มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะทางการเงินเพื่อให้สามารถบริหารจัดการ
การเงิน ของตนเองและครอบครั ว มีการวางแผนทางการเงินและมีการออม การรับผิดชอบของพ่อแม่ต่อ
ครอบครั ว มีการพัฒ นาระบบการพัฒ นาทั กษะ และการอานวยความสะดวกในการพัฒ นาและยกระดั บ
ศักยภาพความรู้ ทักษะฝีมือ ความชานาญพิเศษ การเป็นผู้ประกอบการใหม่ และการพัฒนาต่อยอดความรู้ใน
การสร้างสรรค์งานใหม่ ๆ รวมทั้งมาตรการขยายอายุการทางาน ตลอดจนการดึงดูดกลุ่มผู้เชี่ยวชาญต่างชาติ
และคนไทยที่มีความสามารถพิเศษในต่ างประเทศในด้านต่าง ๆ ให้มาสร้างและพัฒนาประเทศ ทั้งในรูปแบบ
การทางานชั่วคราวและถาวรตามความเหมาะสมของเป้าหมายการพัฒนาประเทศในช่วงระยะเวลาต่าง ๆ
รวมถึ ง ผู้ มี ค วามสามารถที่ มี ศั ก ยภาพสู ง ด้ า นต่ า ง ๆ ลู ก หลานชาวต่ า งชาติ ที่ ก าเนิ ด ในประเทศไทยที่ มี
ความสามารถพิเ ศษ และการรั บ เด็กและเยาวชนที่ มีความสามารถพิ เศษจากทั่ว โลก และผู้ เชี่ ยวชาญที่ มี
ศักยภาพหรือทักษะสูงในสาขาต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ ควบคู่กับการรักษาและส่งเสริมผู้
มีความสามารถพิเศษทั้งคนไทยหรือคนต่างชาติที่กาเนิดในประเทศไทยได้แสดงศักยภาพและใช้ความสามารถ
ในการทาประโยชน์และสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศ นอกจากนี้ ยังต้องคานึงถึงการพัฒนา การปรับเปลี่ยน
ทัศนคติ และสร้ างศักยภาพให้ ผู้ ที่เคยกระทาผิ ดสามารถประกอบอาชีพ เป็นกาลั งในการพัฒ นาประเทศ
และอยู่ในสังคมอย่างสงบสุข
๓.๔.๑ แนวทางการพัฒนา
๑) ยกระดับศักยภาพ ทักษะและสมรรถนะของคนในช่วงวัยทางานให้มีคุณภาพมาตรฐาน
สอดคล้องกับความสามารถเฉพาะบุคคลและความต้องการของตลาดงาน รวมทั้งเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อสร้าง
ความเข้มแข็งเศรษฐกิจและผลิตภาพเพิ่มขึ้นให้กับประเทศ
๒) เสริมสร้างวัฒนธรรมการทางานที่พึงประสงค์ และความรู้ความเข้าใจและทักษะทางการเงิน
เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงและหลักประกันของตนเองและครอบครัว รวมทั้งสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับวัย
ทางานผ่านระบบการคุ้มครองทางสังคมและการส่งเสริมการออม
๓) ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การพั ฒ นาทั ก ษะแรงงานฝี มื อ ให้ เ ป็ น ผู้ ป ระกอบการใหม่
และสามารถพัฒนาต่อยอดความรู้ในการสร้างสรรค์งานใหม่ ๆ และมีโอกาสและทางเลือกทางานและสร้างงาน
๔) ส่งเสริมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญต่างชาติและคนไทยที่มีความสามารถพิเศษในต่างประเทศ ทั้งใน
รูปแบบการทางานชั่วคราวและถาวร เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศ รวมทั้งส่งเสริม
สนับสนุนผู้มีความสามารถพิเศษทั้งคนไทยหรือคนต่างชาติที่กาเนิดในประเทศไทย ให้สามารถแสดงศักยภาพ
และใช้ความสามารถในการทาประโยชน์และสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศ ตลอดจนอานวยความสะดวกให้
ผู้เชี่ยวชาญในสาขาจาเป็นหรือขาดแคลนจากต่างประเทศเข้ามาทางานในประเทศไทย
๕) ส่ ง เสริ ม การพัฒ นา การปรับ เปลี่ ย นทัศ นคติ และสร้ างศัก ยภาพให้ ผู้ ที่เ คยกระทาผิ ด
สามารถประกอบอาชีพ เป็นกาลังในการพัฒนาประเทศ และอยู่ในสังคมอย่างสงบสุข

-๑๓-

๓.๔.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัด
เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๑. แรงงานมีศักยภาพใน
การเพิ่มผลผลิต มีทักษะ
อาชีพสูง ตระหนักใน
ความสาคัญที่จะพัฒนา
ตนเองให้เต็มศักยภาพ
สามารถปรับตัวและ
เรียนรู้สิ่งใหม่ตามพลวัต
ของโครงสร้างอาชีพ
และความต้องการของ
ตลาดแรงงานเพิ่มขึ้น
๒. มีคนไทยที่มี
ความสามารถและ
ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ
เข้ามาทาวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมใน
อุตสาหกรรมเป้าหมาย
เพิ่มขึ้น

ผลิตภาพแรงงาน (ร้อยละ
ต่อปี)

สัดส่วนกาลังแรงงานด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ปี ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕ ปี ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐
ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๒.๕ ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๒.๕ ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๒.๕ ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๒.๕

เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐

-๑๔-

เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐

เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐

สัดส่วนผู้สาเร็จ
การศึกษา
วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมเป็นร้อยละ
๕๐ ของผู้สาเร็จ
การศึกษาทั้งหมด

๓.๕ แผนย่อยการส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ
ช่ว งวัยผู้ สู งอายุ ส่งเสริมให้ผู้ สูงอายุ เป็นพลั งในการขับเคลื่อนประเทศ ส่ งเสริมให้ มีการทางานหลั ง
เกษียณผ่านการเสริมทักษะการดารงชีวิต ทักษะอาชีพในการหารายได้ มีงานทาที่เหมาะสมกับศักยภาพ มีการ
สร้างเสริมสุขภาพ ฟื้นฟูสุขภาพ การป้องกันโรคให้แก่ผู้ สูงอายุ พร้อมกับจัดสภาพแวดล้อมให้เป็ นมิตรกับ
ผู้สูงอายุ และหลักประกันทางสังคมที่สอดคล้องกับความจาเป็นพื้นฐานในการดารงชีวิต การมีส่วนร่วมของ
ผู้สูงอายุในสังคม ซึ่งหากมีการจัดทากลุ่มอาชีพและตลาดงานที่เหมาะสมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย มีการเตรียม
บุคลากรสูงวัยเข้าสู่งาน เพื่อพัฒนาทักษะความสามารถและส่ งเสริมโอกาสการทางานของผู้สูงวัยภายหลังการ
เกษียณอายุการทางาน การส่งเสริมภูมิปัญญาชุมชน มีมาตรการจูงใจผู้ประกอบการภาคเอกชนเพื่อส่งเสริม
การออมของพนักงานในกองทุนประกันสังคม และการสร้างความตระหนักในการเรื่องการรอบรู้ด้านสุขภาพ
ให้แก่ผู้สูงอายุ รวมทั้งได้รับการดูแลสุขภาพและมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง รวมถึงมีระบบการดูแลผู้สูงอายุ
ระยะยาวที่มีความชัดเจนและบูรณาการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะช่วยให้ผู้สูงอายุสามารถพึ่งตนเองได้
และสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพที่เหมาะสมได้อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน
๓.๕.๑ แนวทางการพัฒนา
๑) ส่งเสริมการมีงานทาของผู้สูงอายุให้พึ่งพาตนเองได้ทางเศรษฐกิจ และร่วมเป็นพลังสาคัญ
ต่อการพัฒ นาเศรษฐกิ จ ชุมชนและประเทศ รวมทั้ง สนับสนุนมาตรการจูง ใจทางการเงินและการคลั งให้
ผู้ประกอบการมีการจ้างงานที่เหมาะสมสาหรับผู้สูงอายุ ตลอดจนจัดทาหลักสูตรพัฒนาทักษะในการประกอบ
อาชีพที่เหมาะสมกับวัย สมรรถนะทางกาย ลักษณะงาน และส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในการทางานร่วมกัน
ระหว่างกลุ่มวัย
๒) ส่งเสริมและพัฒนาระบบการออม เพื่อสร้างหลักประกันความมั่นคงในชีวิตหลังเกษียณ
และหลักประกันทางสังคมที่สอดคล้องกับความจาเป็นพื้นฐานในการดารงชีวิต
๓) ส่งเสริมสนับสนุ นระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุ พร้อมทั้งจัดสภาพแวดล้อมให้
เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ อาทิ สิ่งอานวยความสะดวกในการใช้ชีวิตประจาวันที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ เมืองที่เป็น
มิตรกับผู้สูงอายุทั้งระบบขนส่งสาธารณะ อาคารสถานที่ พื้นที่สาธารณะ และที่อยู่อาศัยให้เอื้อต่อการใช้ชีวิต
ของผู้สูงอายุและทุกกลุ่มในสังคม

-๑๕-

๓.๕.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัด
เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี ร้อยละผู้สูงอายุที่มี
มีความมั่นคงในชีวิต มี
ศักยภาพมีงานทา และ
ทักษะการดารงชีวิต เรียนรู้ รายได้เหมาะสม
พัฒนาตลอดชีวิต มีส่วน
ร่วมในกิจกรรมสังคม สร้าง
มูลค่าเพิ่มให้แก่สังคม
เพิ่มขึ้น

ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐

-๑๖-

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ปี ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐

ปี ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐

