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ส่วนที่ ๑ 
บทสรุปผู้บริหาร 

 ยุทธศาสตร์ชาติได้ก าหนดเป้าหมายการขับเคล่ือนการพัฒนาให้ประเทศเจริญก้าวหน้าไปในอนาคต  
ซึ่งทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยขับเคล่ือนส าคัญในการยกระดับการพัฒนาประเทศในทุกมิติไปสู่เป้าหมายการ
เป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้วที่ขับเคล่ือนโดยภูมิปัญญาและนวัตกรรมในอีก ๒๐ ปีข้างหน้า อีกท้ังการเปล่ียนแปลง
โครงสร้างประชากรท่ีมีสัดส่วนประชากรวัยแรงงานและวัยเด็กท่ีลดลงและประชากรสูงอายุท่ีเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง จะเป็นปัจจัยเส่ียงส าคัญท่ีจะท าให้การพัฒนาประเทศในมิติต่าง ๆ มีความท้าทายเพิ่มมากขึ้น  ท้ังใน
ส่วนของเสถียรภาพทางการเงินของประเทศในการจัดสวัสดิการเพื่อดูแลผู้สูงอายุท่ีเพิ่มสูงขึ้น  การลงทุนและ
การออม การเจริญเติบโตทาง เศรษฐกิจของประเทศ ความมั่นคงทาง สังคม การบริหาร จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ซึ่งจะเป็นประเด็นท้าทายต่อการขับเคล่ือนประเทศไปสู่การเป็นประเทศพัฒนา
แล้ว 

 โดยปัจจุบัน โครงสร้างประชากรไทยก าลังเปล่ียนแปลงเข้าสู่สังคมสูงวัย  และจะเปล่ียนแปลงอย่าง
สมบูรณ์ในช่วงปี ๒๕๖๔ ซึ่งท าให้ประชากรวัยแรงงานจะมีจ านวนสูงสุดและเริ่มลดลงอย่างต่อเนื่องส่งผล
กระทบต่อศักยภาพการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาว นอกจากนี้ อัตราการเจริญพันธุ์รวมของ
ประชากรไทยในปี ๒๕๖๑ อยู่ท่ี ๑.๕๘ ซึ่งต่ ากว่าระดับทดแทน นอกจากนี้ กลุ่มวัยต่าง ๆ ยังคงมีปัญหาและ
ความท้าทายในแต่ละกลุ่ม อาทิ โภชนาการในกลุ่มเด็กปฐมวัย ความสามารถทางเชาว์ปัญญา และความฉลาด
ทางอารมณ์ของกลุ่มวัยรุ่น ผลิตภาพแรงงานต่ าในกลุ่มวัยแรงงาน และปัญหาสุขภาพของกลุ่มผู้สูงอายุ เป็นต้น 

 ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องมีการวางรากฐานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศอย่างเป็นระบบ  
โดยจ าเป็นต้องมุ่งเน้นการสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ สร้างความอยู่
ดีมีสุขของครอบครัวไทยซึ่งเป็นหน่วยท่ีย่อยท่ีสุดเพื่อให้สามารถเป็นพลังในการขับเคล่ือน ช่วยเหลือสังคม 
พัฒนาและยกระดับคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ท่ีดี  เก่ง และมีคุณภาพพร้อม
ขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศไปข้างหน้าได้อย่างเต็มศักยภาพ ซึ่ง “คนไทยในอนาคตจะต้องมีความพร้อมท้ัง
กาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการท่ีดีรอบด้านและมีสุขภาวะท่ีดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคม
และผู้อื่น มัธยัสถ ์อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดท่ีถูกต้อง  
มีทักษะท่ีจ าเป็นในโลกอนาคต สามารถใช้ภาษาไทยได้ดี มีทักษะส่ือสารภาษาอังกฤษและภาษาท่ี ๓ รวมท้ัง
อนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยท่ีมี
ทักษะสูง เป็นนักพัฒนาเทคโนโลยีระดับสูงและนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่และอื่น ๆ  
โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง” 

 แผนแม่บทประเด็นศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ได้ก าหนดแผนย่อยไว้ ๕ แผนย่อย เพื่อพัฒนาและ
ยกระดับทรัพยากรมนุษย์ในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เต็มศักยภาพและเหมาะสม ดังนี้ 
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 ๑)  การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์  พัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ของประเทศ โดยจ าเป็นต้องมุ่งเน้นการพัฒนาและยกระดับคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็น
ทรัพยากรมนุษย์ท่ีดี เก่ง และมีคุณภาพพร้อมขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศไปข้างหน้าได้อย่างเต็มศักยภาพ  
ซึ่งจ าเป็นต้องมีการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์อย่าง
เป็นระบบต้ังแต่ระดับครอบครัว ชุมชน สังคม และการมีระบบและกลไกรองรับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

 ๒)  การพัฒนาเด็กต้ังแต่ช่วงการต้ังครรภ์จนถึงปฐมวัย โดยจัดให้มีการเตรียมความพร้อมให้แก่พ่อแม่
ก่อนการตั้งครรภ์ พร้อมท้ังส่งเสริมอนามัยแม่และเด็กต้ังแต่เริ่มต้ังครรภ์ ส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงพยาบาล
ทุกระดับด าเนินงานตามมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็กสู่มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ส่งเสริม
และสนับสนุนการเล้ียงลูกด้วยนมแม่ และสารอาหารท่ีจ าเป็นต่อสมองเด็ก การกระตุ้นพัฒนาการสมอง  
และการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการท่ีสมวัยทุกด้าน 

 ๓)  การพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น จัดให้มีการพัฒนาทักษะความสามารถท่ีสอดรับกับทักษะใน
ศตวรรษท่ี ๒๑ โดยเฉพาะทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ความสามารถในการแก้ปัญหาท่ีซับซ้อน 
ความคิดสร้างสรรค์ การท างานร่วมกับผู้อื่น จัดให้มีการพัฒนาทักษะด้านภาษา ศิลปะ ทักษะด้านดิจิทัล และ
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีท่ีสอดคล้องกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ จัดให้มีการพัฒนา
ทักษะในการวางแผนชีวิตและวางแผนการเงิน ตลอดจนทักษะการเรียนรู้ท่ีเช่ือมต่อกับโลกการท างาน จัดให้มี
การเรียนรู้ทักษะอาชีพท่ีสอดคล้องกับความต้องการของประเทศและทักษะชีวิตท่ีสามารถอยู่ร่วมและท างาน
ภายใต้สังคมท่ีเป็นพหุวัฒนธรรม ส่งเสริมและสนับสนุนระบบบริการสุขภาพและอนามัยท่ีเช่ือมต่อกันระหว่าง
ระบบสาธารณสุขกับโรงเรียนหรือสถานศึกษา เพื่อเสริมสร้างศักยภาพด้านความฉลาดทางเชาวน์ปัญญาและ
ความฉลาดทางอารมณ์ของกลุ่มวัยเรียน/วัยรุ่น รวมท้ังสร้างความอยากรู้อยากเห็นและสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 

 ๔)  การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน ด้วยการยกระดับศักยภาพทักษะและสมรรถนะของ
คนในช่วงวัยท างานให้สอดคล้องกับความสามารถเฉพาะบุคคลและความต้องการของตลาดแรงงาน เพื่อสร้าง
ความเข้มแข็งของเศรษฐกิจและผลิตภาพเพิ่มขึ้นให้กับประเทศ เสริมสร้างความอยากรู้และยกระดับตนเอง 
สร้างวัฒนธรรมการท างานท่ีพึงประสงค์ และความรู้ความเข้าใจและทักษะทางการเงิน เพื่อเสริมสร้างความ
มั่นคงและหลักประกันของตนเองและครอบครัว ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาความรู้แรงงานฝีมือให้เป็น
ผู้ประกอบการใหม่ และสามารถพัฒนาต่อยอดความรู้ในการสร้างสรรค์งานใหม่ ๆ และสร้างเสริมคุณภาพชีวิต
ท่ีดีให้กับวัยท างานผ่านระบบการคุ้มครองทางสังคมและการส่งเสริมการออม 

 ๕)  การส่งเสริมศักยภาพวัยผู้สูงอายุ โดยส่งเสริมการมีงานท าของผู้สูงอายุให้พึ่งพาตนเองได้ทาง
เศรษฐกิจ และร่วมเป็นพลังส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ ชุมชนและประเทศ ส่งเสริมและพัฒนาระบบการ
ออมเพื่อสร้างหลักประกันความมั่นคงในชีวิตหลังเกษียณ และหลักประกันทางสังคมท่ีสอดคล้องกับความ
จ าเป็นพื้นฐานในการด ารงชีวิต และส่งเสริมสนับสนุนระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุ  พร้อมท้ังจัด
สภาพแวดล้อมให้เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ 



-๕- 

ส่วนที่ ๒ 
แผนแม่บทภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติ 

ประเด็น การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวติ 

๒.๑ บทน า 

 ทิศทางการขับเคล่ือนการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต มุ่งเน้นการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมต้ังแต่
ระดับครอบครัว ชุมชน และประเทศให้เอื้อต่อการพัฒนาศักยภาพคนไทยตลอดช่วงชีวิต เพื่อให้เป็นทรัพยากร
มนุษย์ท่ีสามารถพัฒนาตนและเป็นก าลังส าคัญในการขับเคล่ือนการพัฒนาสังคม การพัฒนาคนเชิงคุณภาพใน
ทุกช่วงวัย ต้ังแต่ช่วงการต้ังครรภ์ ปฐมวัย วัยรุ่น วัยเรียน วัยแรงงาน และวัยผู้สูงอายุ เพื่อสร้างทรัพยากร
มนุษย์ท่ีมีศักยภาพ มีทักษะความรู้ เป็นคนดี มีวินัย เรียนรู้ได้ด้วยตนเองในทุกช่วงวัย มีความรอบรู้ทางการเงิน 
มีความสามารถในการวางแผนชีวิตและการวางแผนทางการเงินท่ีเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย และความสามารถ
ในการด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า และเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศ 

 ๒.๑.๑ เป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ 

  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

 ๒.๒ ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น  

 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  

 ๒.๑ คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑  
 ๒.๒ สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 

 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

 ๒.๑ สร้างความเป็นธรรม และลดความเหล่ือมล้ าในทุกมิติ 

 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 



-๖- 

 ๔.๒.๓ ช่วงวัยแรงงาน 
 ๔.๒.๔ ช่วงวัยผู้สูงอายุ 

 ๔.๔ การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ท่ีหลากหลาย 
 ๔.๔.๓ การดึง ดูดก ลุ่มผู้ เ ช่ียวชาญต่างชาติและคนไทยท่ีมีความสามารถใน

 ต่างประเทศให้มาสร้างและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับประเทศ 

 ๔.๖ การสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการพัฒนาและเสริมศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 ๔.๖.๑ การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย 
 ๔.๖.๒ การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาครัฐ  ภาคเอกชน องค์กร

 ปกครองส่วนท้องถิ่น ครอบครัว และชุมชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
 ๔.๖.๓ การปลูกฝังและพัฒนาทักษะนอกห้องเรียน 
 ๔.๖.๔ การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

 ๔.๑ การลดความเหล่ือมล้ า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ 
 ๔.๑.๔ เพิ่มผลิตภาพและคุ้มครองแรงงานไทย ให้เป็นแรงงานฝีมือท่ีมีคุณภาพและ

 ความริเริ่มสร้างสรรค์ มีความปลอดภัยในการท างาน 

 

 

 

 

 

 

 



-๗- 

๒.๒ เป้าหมายและตัวช้ีวัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ปี ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕ ปี ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐ 
คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพ
เพิ่มข้ึน ได้รับการพัฒนา
อย่างสมดุล ท้ังด้านร่างกาย 
สติปัญญาและคุณธรรม
จริยธรรม เป็นผู้ท่ีมีความรู้
และทักษะในศตวรรษที่ 
๒๑ รักการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต 

ดัชนีการพัฒนามนุษย์ (ค่า
คะแนน) 

ค่าคะแนน ๐.๗๙ ค่าคะแนน ๐.๘๒ ค่าคะแนน ๐.๘๕ มีค่าคะแนนมากกว่า 
๐.๘๕ 

 

 

 

 

 

 



 

-๘- 

ส่วนที่ ๓ 
แผนย่อยของแผนแมบ่ทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

ประเด็น ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

 ทิศทางการขับเคล่ือนการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต มุ่งเน้นการสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการ
พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์และการพัฒนาคนเชิงคุณภาพในทุกช่วงวัย  ต้ังแต่ช่วงการต้ังครรภ์ 
ปฐมวัย วัยเรียน วัยรุ่น วัยแรงงาน และวัยผู้สูงอายุ เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมท่ีส่งเสริมการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพมนุษย์และสร้างทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีศักยภาพ มีทักษะความรู้ เป็นคนดี มีวินัย เรียนรู้ได้
ด้วยตนเองในทุกช่วงวัย มีความรอบรู้ทางการเงิน มีความสามารถในการวางแผนชีวิตและการวางแผนทาง
การเงินท่ีเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย และความสามารถในการด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า โดยมีแนวทางการพัฒนา 
๕ แผนย่อย ดังนี้ 

๓.๑ แผนย่อยการสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 

 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ จ าเป็นต้องมุ่งเน้นการพัฒนาและยกระดับคนในทุกมิติและใน
ทุกช่วงวัยให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ท่ีดี เก่ง และมีคุณภาพพร้อมขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศไปข้างหน้าได้อย่าง
เต็มศักยภาพ ซึ่งจ าเป็นต้องมีการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์อย่างเป็นระบบต้ังแต่ระดับครอบครัว  ชุมชน สังคม และการมีระบบและกลไกรองรับการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีประสิทธิภาพ 

 ๓.๑.๑ แนวทางการพัฒนา 

 ๑) สร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย สร้างครอบครัวท่ีเหมาะสมกับโลกในศตวรรษท่ี 
๒๑ โดยส่งเสริมความรู้ในการวางแผนชีวิตท่ีเหมาะสมกับค่านิยมของคนรุ่นใหม่  และการจัดกิจกรรมท่ี
เหมาะสมบนฐานความรู้ทางวิชาการตั้งแต่ช่วงต้ังครรภ์และถึงช่วงอายุต่าง ๆ พัฒนาทักษะชีวิตและการเรียนรู้ 
การท างานและการด ารงชีวิตอย่างมีคุณภาพของประชากรแต่ละช่วงวัย รวมถึงการให้ทุกภาคส่วนในสังคมเข้า
มามีส่วนร่วม พร้อมท้ังการพัฒนาสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง โดยเน้นการ
ส่งเสริมการเกื้อกูลกันของคนทุกวัยในครอบครัวในการดูแลสมาชิกในครอบครัว การส่งเสริมนโยบายการสร้าง
ความสมดุลระหว่างชีวิตและการท างาน การส่งเสริมสนับสนุนภาคเอกชน สถานประกอบการจัดบริการท่ี
ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสนับสนุนครอบครัวในการเล้ียงดูบุตรและการดูแลผู้สูงอายุ  
การสนับสนุนควบคู่กับการปฏิรูปส่ือให้มีบทบาทในเชิงสร้างสรรค์ในการให้ความรู้ต่อการพัฒนาและเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งครอบครัว โดยท่ีจะต้องมีระบบการจัดการท่ีอยู่อาศัยส าหรับครอบครัวท่ีเอื้อต่อการด ารงชีวิต
ครอบครัว ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก และมีความปลอดภัย มีระบบสนับสนุนในการดูแลเด็กและครอบครัวใน
ชุมชนท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน รวมท้ังมีระบบสนับสนุนในการท างานท่ีเอื้อต่อครอบครัวท่ีทุกภาคส่วนการพัฒนา



 

-๙- 

สนับสนุนการจัดสวัสดิการและการส่งเสริมคุณภาพชีวิตท่ีดีในการท างานท่ีสมดุลระหว่างชีวิตการท างานและ
ชีวิตครอบครัว 

 ๒) ส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ครอบครัว และชุมชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ปลูกฝังและพัฒนาทักษะนอกห้องเรียน สร้างกระบวนการ
เรียนรู้และพัฒนาทักษะของประชากรให้สอดคล้องกับความเปล่ียนแปลงของโลกในอนาคต  สร้างความ
ตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาตนเองและการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาและพัฒนาสังคม  รวมท้ัง
สนับสนุนด้านวิชาการและสร้างนวัตกรรมท่ีสนับสนุนการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน เพื่อให้องค์กร
เครือข่ายชุมชนมีความเข้มแข็ง  และมีกลไกการพัฒนาระดับพื้นท่ีท่ีประชาชน  ชุมชน องค์กรภาครัฐ 
ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา เฝ้าระวัง และติดตามการด าเนินงานส่งผลให้การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้อย่างเป็นรูปธรรม การปลูกฝังและพัฒนาทักษะนอกห้องเรียน โดยเน้นให้พ่อ
แม่มีวัฒนธรรมท่ีปลูกฝังให้ลูกเพิ่มพูนทักษะการเรียนรู้ชีวิต ดนตรี กีฬา ศิลปะ รวมท้ังส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน
เปิดพื้นท่ีแห่งการเรียนรู้ และจัดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายและเหมาะสม เอื้อแก่ครอบครัวทุกลักษณะ 

 ๓) พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีความเช่ือมโยงและบูรณาการ
ข้อมูลด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างภาคีการพัฒนาต่าง ๆ  โดยการเช่ือมโยงข้อมูลท่ีเกี่ยวกับ
การศึกษา การพัฒนาตนเอง สุขภาพ และการพัฒนาอาชีพในตลอดช่วงชีวิต เพื่อเสริมและสร้างศักยภาพของ
การด าเนินงานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามพันธกิจของแต่ละหน่วยงานให้มีความเข้มแข็งและตอบโจทย์
ประเทศ เป็นฐานข้อมูลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทยท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถ
ประเมินจุดอ่อน จุดแข็ง และศักยภาพบุคคลของประเทศ น าไปสู่การตัดสินใจระดับนโยบายและปฏิบัติ เพื่อ
พัฒนาคนไทยอย่างมีทิศทางและสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต รวมถึงข้อมูลท่ีสนับสนุนการ
ผลิตก าลังแรงงานท่ีมีทักษะตรงต่อความต้องการของตลาดงานในอนาคต และใช้ประกอบการตัดสินใจใน
การศึกษาต่อ มีธนาคารคลังสมองเพื่อรวบรวมผู้สูงอายุท่ีมีความรู้ ประสบการณ์ และทักษะเพื่อถ่ายทอด
ความรู้ ประสบการณ์ และทักษะให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

-๑๐- 

๓.๑.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัด 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ปี ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕ ปี ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐ 
ครอบครัวไทยมีความ
เข้มแข็ง และมีจิตส านึก
ความเป็นไทย ด ารงชีวิต
แบบพอเพียงมากขึ้น 

ดัชนีครอบครัวอบอุ่น ร้อยละ ๗๕ ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๘๕ ร้อยละ ๙๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

-๑๑- 

๓.๒ แผนย่อยการพัฒนาเด็กต้ังแต่ช่วงการต้ังครรภ์จนถึงปฐมวัย 

 ช่วงการต้ังครรภ์/ปฐมวัย เน้นการเตรียมความพร้อมให้แก่พ่อแม่ก่อนการต้ังครรภ์ ส่งเสริมอนามัยแม่
และเด็กตั้งแต่เริ่มต้ังครรภ์ ส่งเสริมการเกิดอย่างมีคุณภาพ สนับสนุนการเล้ียงลูกด้วยนมแม่ การส่งเสริมการให้
สารอาหารที่จ าเป็นต่อสมองเด็ก และให้มีการลงทุนเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการท่ีสมวัยในทุกด้าน 
ซึ่งปัจจัยส าคัญคือการพัฒนาศักยภาพและความรอบรู้ด้านอนามัยเจริญพันธุ์แก่พ่อแม่  มีการออกแบบ
กระบวนการพัฒนาทักษะทางสมองและทักษะทางสังคมแก่กลุ่มเด็กปฐมวัย และมีสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยท่ีมี
คุณภาพและมีมาตรฐานเดียวกัน 

 ๓.๒.๑ แนวทางการพัฒนา 

 ๑) จัดให้มีการเตรียมความพร้อมท้ังสุขภาวะ เจตคติ ความรู้ และทักษะให้แก่พ่อแม่ก่อนการ
ต้ังครรภ์ พร้อมท้ังส่งเสริมอนามัยแม่และเด็กต้ังแต่เริ่มต้ังครรภ์  รวมท้ังก าหนดมาตรการสร้างความสมดุล
ระหว่างชีวิตและการท างานให้พ่อแม่สามารถเล้ียงดูบุตรได้ด้วยตนเอง ท้ังการจูงใจให้สถานประกอบการจัดให้
มีการจ้างงานท่ียืดหยุ่น รณรงค์ให้ผู้ชายตระหนักและมีส่วนร่วมในการท าหน้าท่ีในบ้านและดูแลบุตรมากขึ้น 

 ๒) จัดให้มีการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีสุขภาวะท่ีดีและสมวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้
โรงพยาบาลทุกระดับและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องด าเนินงานตามมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็กสู่มาตรฐาน
โรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนการเล้ียงลูกด้วยนมแม่และสารอาหารท่ีจ าเป็น
ต่อสมองเด็ก 

 ๓) จัดให้มีการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการ สมรรถนะ และคุณลักษณะท่ีดีท่ีสมวัยทุกด้าน 
โดยการพัฒนาหลักสูตรการสอนและปรับปรุงสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีคุณภาพตามมาตรฐานท่ีเน้นการ
พัฒนาทักษะส าคัญด้านต่าง ๆ อาทิ ทักษะทางสมอง ทักษะด้านความคิดความจ า ทักษะการควบคุมอารมณ์ 
ทักษะการวางแผนและการจัดระบบ ทักษะการรู้จักประเมินตนเอง ควบคู่กับการยกระดับบุคลากรในสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีความพร้อมท้ังทักษะ ความรู้ จริยธรรม และความเป็นมืออาชีพ ตลอดจน ผลักดันให้มี
กฎหมายการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้ครอบคลุมท้ังการพัฒนาทักษะ การเรียนรู้เน้นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่
ระบบการศึกษา การพัฒนาสุขภาพอนามัยให้มีพัฒนาการท่ีสมวัยและการเตรียมทักษะการอยู่ในสังคมให้มี
พัฒนาการอย่างรอบด้าน 

๓.๒.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัด 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี ๒๕๖๑ - 
๒๕๖๕ 

ปี ๒๕๖๖ - 
๒๕๗๐ 

ปี ๒๕๗๑ - 
๒๕๗๕ 

ปี ๒๕๗๖ - 
๒๕๘๐ 

เด็กเกิดอย่างมี
คุณภาพ  

ดัชนีพัฒนาการ
เด็กสมวัย 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๐ 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๕ 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๙๐ 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๙๕ 



 

-๑๒- 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี ๒๕๖๑ - 
๒๕๖๕ 

ปี ๒๕๖๖ - 
๒๕๗๐ 

ปี ๒๕๗๑ - 
๒๕๗๕ 

ปี ๒๕๗๖ - 
๒๕๘๐ 

มีพัฒนาการ
สมวัย สามารถ
เข้าถึงบริการท่ีมี
คุณภาพมากขึ้น 

 

๓.๓ แผนย่อยการพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 

 ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น ปลูกฝังความเป็นคนดี มีวินัย พัฒนาทักษะความสามารถท่ีสอดรับกับทักษะใน
ศตวรรษท่ี ๒๑ โดยเฉพาะทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ความสามารถในการแก้ปัญหาท่ีซับซ้อน  
มีภูมิคุ้มกันต่อปัญหาหรืออาชญากรรมต่าง ๆ มีความคิดสร้างสรรค์ มีความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อื่น 
มีความยืดหยุ่นทางความคิด รวมถึงทักษะด้านภาษา ศิลปะ และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี และได้รับ
การพัฒนาเต็มตามศักยภาพสอดคล้องกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ รวมถึงการวางพื้นฐานการ
เรียนรู้เพื่อการวางแผนชีวิตและวางแผนทางการเงินท่ีเหมาะสมในแต่ละช่วงวัยและน าไปปฏิบัติได้  ตลอดจน
การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่เช่ือมต่อกับโลกการท างาน รวมถึงทักษะอาชีพท่ีสอดคล้องกับความต้องการของ
ประเทศ มีทักษะชีวิต สามารถอยู่ร่วมและท างานกับผู้อื่นได้ภายใต้สังคมท่ีเป็นพหุวัฒนธรรม ซึ่งหากมีการ
ออกแบบกระบวนการเรียนรู้ และมีหลักสูตรการศึกษาท่ีเอื้อต่อทักษะชีวิต มีการเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิต 
ทักษะชีวิต และทักษะอาชีพในหลักสูตร และสร้างการมีงานท าของวัยเรียน/วัยรุ่น จะช่วยให้การพัฒนาเด็ก
และเยาวชนบังเกิดผลสัมฤทธิ์ได้ 

 ๓.๓.๑ แนวทางการพัฒนา 

 ๑) จัดให้มีการพัฒนาทักษะท่ีสอดรับกับทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ โดยเฉพาะทักษะด้านการคิด
วิเคราะห ์สังเคราะห์ ความสามารถในการแก้ปัญหาท่ีซับซ้อน ความคิดสร้างสรรค์ การท างานร่วมกับผู้อื่น 

 ๒) จัดให้มีการพัฒนาทักษะด้านภาษา ศิลปะ และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ท่ี
สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ 

 ๓) จัดให้มีการพัฒนาทักษะในการวางแผนชีวิตและวางแผนการเงิน  ตลอดจนทักษะท่ี
เช่ือมต่อกับโลกการท างาน  

 ๔) จัดให้มีพัฒนาทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ การบ่มเพาะการเป็น
นักคิด นักนวัตกร และการเป็นผู้ประกอบการใหม่ รวมท้ังทักษะชีวิตท่ีสามารถอยู่ร่วมและท างานภายใต้สังคม
ท่ีเป็นพหุวัฒนธรรม 



 

-๑๓- 

 ๕) ส่งเสริมและสนับสนุนระบบบริการสุขภาพและอนามัยท่ีเช่ือมต่อกัน ระหว่างระบบ
สาธารณสุขกับโรงเรียนหรือสถานศึกษา เพื่อเสริมสร้างศักยภาพด้านความฉลาดทางเชาวน์ปัญญา และความ
ฉลาดทางอารมณ์ ตลอดจนภูมิคุ้มกันด้านต่าง ๆ ในการด าเนินชีวิตของกลุ่มวัยเรียน/วัยรุ่น 

 

 

 

 

 

 



 

-๑๔- 

๓.๓.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัด 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ปี ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕ ปี ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐ 
วัยเรียน/วัยรุน่ มีความรู้
และทักษะในศตวรรษที่ 
๒๑ ครบถ้วน รู้จักคิด 
วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มี
ส านึกพลเมือง มีความกล้า
หาญทางจริยธรรม มี
ความสามารถในการ
แก้ปัญหา ปรับตัว ส่ือสาร 
และท างานร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างมีประสิทธิผลตลอด
ชีวิตดีขึ้น 

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

เพิ่มข้ึนร้อยละ ๒๐ เพิ่มข้ึนร้อยละ ๒๐ เพิ่มข้ึนร้อยละ ๒๐ เพิ่มข้ึนร้อยละ ๒๐ 

 

 

 

 

 



 

-๑๕- 

๓.๔ แผนย่อยการพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน 

ช่วงวัยแรงงาน เน้นการพัฒนาและยกระดับศักยภาพ ทักษะ และสมรรถนะแรงงานอย่างต่อเนื่อง 
สอดคล้องกับความสามารถเฉพาะบุคคลและความต้องการของตลาดแรงงาน  ท้ังทักษะฝีมือ ทักษะด้าน
เทคโนโลยี ทักษะภาษา มีการท างานตามหลักการท างานท่ีมีคุณค่าเพื่อสร้างผลิตภาพเพิ่มให้กับประเทศ  
มีวัฒนธรรมการท างานท่ีพึงประสงค์ มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะทางการเงินเพื่อให้สามารถบริหารจัดการ
การเงินของตนเองและครอบครัว มีการวางแผนทางการเงินและมีการออม การรับผิดชอบของพ่อแม่ต่อ
ครอบครัว มีการพัฒนาระบบการพัฒนาทักษะ และการอ านวยความสะดวกในการพัฒนาและยกระดับ
ศักยภาพความรู้ ทักษะฝีมือ ความช านาญพิเศษ การเป็นผู้ประกอบการใหม่ และการพัฒนาต่อยอดความรู้ใน
การสร้างสรรค์งานใหม่ ๆ รวมท้ังมาตรการขยายอายุการท างาน ตลอดจนการดึงดูดกลุ่มผู้เช่ียวชาญต่างชาติ
และคนไทยท่ีมีความสามารถพิเศษในต่างประเทศในด้านต่าง ๆ ให้มาสร้างและพัฒนาประเทศ ท้ังในรูปแบบ
การท างานช่ัวคราวและถาวรตามความเหมาะสมของเป้าหมายการพัฒนาประเทศในช่วงระยะเวลาต่าง ๆ 
รวมถึง ผู้มีความสามารถท่ีมีศักยภาพสูงด้านต่าง ๆ  ลูกหลานชาวต่างชาติท่ีก าเนิดในประเทศไทยท่ีมี
ความสามารถพิเศษ และการรับเด็กและเยาวชนท่ีมีความสามารถพิเศษจากท่ัวโลก และผู้เช่ียวชาญท่ีมี
ศักยภาพหรือทักษะสูงในสาขาต่าง ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ ควบคู่กับการรักษาและส่งเสริมผู้
มีความสามารถพิเศษท้ังคนไทยหรือคนต่างชาติท่ีก าเนิดในประเทศไทยได้แสดงศักยภาพและใช้ความสามารถ
ในการท าประโยชน์และสร้างช่ือเสียงให้แก่ประเทศ นอกจากนี้ ยังต้องค านึงถึงการพัฒนา การปรับเปล่ียน
ทัศนคติ และสร้างศักยภาพให้ผู้ท่ีเคยกระท าผิดสามารถประกอบอาชีพ เป็นก าลังในการพัฒนาประเทศ  
และอยู่ในสังคมอย่างสงบสุข 

 ๓.๔.๑ แนวทางการพัฒนา 

 ๑) ยกระดับศักยภาพ ทักษะและสมรรถนะของคนในช่วงวัยท างานให้มีคุณภาพมาตรฐาน
สอดคล้องกับความสามารถเฉพาะบุคคลและความต้องการของตลาดงาน รวมท้ังเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อสร้าง
ความเข้มแข็งเศรษฐกิจและผลิตภาพเพิ่มขึ้นให้กับประเทศ 

 ๒) เสริมสร้างวัฒนธรรมการท างานท่ีพึงประสงค์ และความรู้ความเข้าใจและทักษะทางการเงิน 
เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงและหลักประกันของตนเองและครอบครัว รวมท้ังสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีดีให้กับวัย
ท างานผ่านระบบการคุ้มครองทางสังคมและการส่งเสริมการออม 

 ๓) ส่ง เสริมและสนับสนุนการพัฒนาทักษะแรงงานฝีมือให้ เป็น ผู้ประกอบการใหม่  
และสามารถพัฒนาต่อยอดความรู้ในการสร้างสรรค์งานใหม่ ๆ และมีโอกาสและทางเลือกท างานและสร้างงาน 

 ๔) ส่งเสริมกลุ่มผู้เช่ียวชาญต่างชาติและคนไทยท่ีมีความสามารถพิเศษในต่างประเทศ ท้ังใน
รูปแบบการท างานช่ัวคราวและถาวร เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศ รวมท้ังส่งเสริม
สนับสนุนผู้มีความสามารถพิเศษท้ังคนไทยหรือคนต่างชาติท่ีก าเนิดในประเทศไทย ให้สามารถแสดงศักยภาพ



 

-๑๖- 

และใช้ความสามารถในการท าประโยชน์และสร้างช่ือเสียงให้แก่ประเทศ ตลอดจนอ านวยความสะดวกให้
ผู้เช่ียวชาญในสาขาจ าเป็นหรือขาดแคลนจากต่างประเทศเข้ามาท างานในประเทศไทย 

 ๕) ส่งเสริมการพัฒนา การปรับเปล่ียนทัศนคติ และสร้างศักยภาพให้ผู้ท่ีเคยกระท าผิด
สามารถประกอบอาชีพ เป็นก าลังในการพัฒนาประเทศ และอยู่ในสังคมอย่างสงบสุข 

 



 

-๑๗- 

๓.๔.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัด 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ปี ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕ ปี ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐ 
๑. แรงงานมีศักยภาพใน

การเพิ่มผลผลิต มีทักษะ
อาชีพสูง ตระหนักใน
ความส าคัญท่ีจะพัฒนา
ตนเองให้เต็มศักยภาพ 
สามารถปรับตัวและ
เรียนรู้ส่ิงใหม่ตามพลวัต
ของโครงสร้างอาชีพ
และความต้องการของ
ตลาดแรงงานเพิ่มข้ึน 

ผลิตภาพแรงงาน (ร้อยละ
ต่อปี) 

ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๒.๕ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๒.๕ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๒.๕ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๒.๕ 

๒. มีคนไทยท่ีมี
ความสามารถและ
ผู้เช่ียวชาญต่างประเทศ
เข้ามาท าวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมใน
อุตสาหกรรมเป้าหมาย
เพิ่มข้ึน 

สัดส่วนก าลังแรงงานด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เพิ่มข้ึนร้อยละ ๑๐ เพิ่มข้ึนร้อยละ ๑๐ เพิ่มข้ึนร้อยละ ๑๐ สัดส่วนผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และ

นวัตกรรมเป็นร้อยละ 
๕๐ ของผู้ส าเร็จ
การศึกษาท้ังหมด 



 

-๑๘- 

๓.๕ แผนย่อยการส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ 

ช่วงวัยผู้สูงอายุ ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเป็นพลังในการขับเคล่ือนประเทศ ส่งเสริมให้มีการท างานหลัง
เกษียณผ่านการเสริมทักษะการด ารงชีวิต ทักษะอาชีพในการหารายได้ มีงานท าท่ีเหมาะสมกับศักยภาพ มีการ
สร้างเสริมสุขภาพ ฟื้นฟูสุขภาพ การป้องกันโรคให้แก่ผู้สูงอายุ พร้อมกับจัดสภาพแวดล้อมให้เป็นมิตรกับ
ผู้สูงอายุ และหลักประกันทางสังคมท่ีสอดคล้องกับความจ าเป็นพื้นฐานในการด ารงชีวิต การมีส่วนร่วมของ
ผู้สูงอายุในสังคม ซึ่งหากมีการจัดท ากลุ่มอาชีพและตลาดงานท่ีเหมาะสมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย มีการเตรียม
บุคลากรสูงวัยเข้าสู่งาน เพื่อพัฒนาทักษะความสามารถและส่งเสริมโอกาสการท างานของผู้สูงวัยภายหลังการ
เกษียณอายุการท างาน การส่งเสริมภูมิปัญญาชุมชน มีมาตรการจูงใจผู้ประกอบการภาคเอกชนเพื่อส่งเสริม
การออมของพนักงานในกองทุนประกันสังคม และการสร้างความตระหนักในการเรื่องการรอบรู้ด้านสุขภาพ
ให้แก่ผู้สูงอายุ รวมท้ังได้รับการดูแลสุขภาพและมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีถูกต้อง รวมถึงมีระบบการดูแลผู้สูงอายุ
ระยะยาวท่ีมีความชัดเจนและบูรณาการจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง จะช่วยให้ผู้สูงอายุสามารถพึ่งตนเองได้  
และสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพที่เหมาะสมได้อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน 

 ๓.๕.๑ แนวทางการพัฒนา 

 ๑) ส่งเสริมการมีงานท าของผู้สูงอายุให้พึ่งพาตนเองได้ทางเศรษฐกิจ และร่วมเป็นพลังส าคัญ
ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ ชุมชนและประเทศ รวมท้ังสนับสนุนมาตรการจูงใจทางการเงินและการคลังให้
ผู้ประกอบการมีการจ้างงานท่ีเหมาะสมส าหรับผู้สูงอายุ ตลอดจนจัดท าหลักสูตรพัฒนาทักษะในการประกอบ
อาชีพท่ีเหมาะสมกับวัย สมรรถนะทางกาย ลักษณะงาน และส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในการท างานร่วมกัน
ระหว่างกลุ่มวัย 

 ๒) ส่งเสริมและพัฒนาระบบการออม เพื่อสร้างหลักประกันความมั่นคงในชีวิตหลังเกษียณ
และหลักประกันทางสังคมท่ีสอดคล้องกับความจ าเป็นพื้นฐานในการด ารงชีวิต 

 ๓) ส่งเสริมสนับสนุนระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุ พร้อมท้ังจัดสภาพแวดล้อมให้
เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ อาทิ ส่ิงอ านวยความสะดวกในการใช้ชีวิตประจ าวันท่ีเหมาะสมกับผู้สูงอายุ  เมืองท่ีเป็น
มิตรกับผู้สูงอายุท้ังระบบขนส่งสาธารณะ อาคารสถานท่ี พื้นท่ีสาธารณะ และท่ีอยู่อาศัยให้เอื้อต่อการใช้ชีวิต
ของผู้สูงอายุและทุกกลุ่มในสังคม 

 

 

 

 

 



 
 

-๑๙- 

๓.๕.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัด 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ปี ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕ ปี ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐ 
ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
มีความมั่นคงในชีวิต มี
ทักษะการด ารงชีวิต เรียนรู้
พัฒนาตลอดชีวิต มีส่วน
ร่วมในกิจกรรมสังคม สร้าง
มูลค่าเพิ่มให้แก่สังคม
เพิ่มข้ึน 

ร้อยละผู้สูงอายุท่ีมี
ศักยภาพมีงานท า และ
รายได้เหมาะสม 

เพิ่มข้ึนร้อยละ ๑๐ เพิ่มข้ึนร้อยละ ๑๐ เพิ่มข้ึนร้อยละ ๑๐ เพิ่มข้ึนร้อยละ ๑๐ 

 


