
ความม่ันคง
ยุทธศาสตรชา ติดาน

การสรางความสามารถ
ในการแขงขัน

ยุทธศาสตรชา ติดาน

฿ ยุทธศาสตรชาติด าน

การพัฒนา
และเสริมสรางศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย

การสรางโอกาส
และความเสมอภาค

ทางสังคม

ยุทธศาสตรชา ติดาน การสรางการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เปน
มิตรตอส่ิงแวดลอม

ยุทธศาสตรชาติดาน
................... การปรับสมดุลและ

พัฒนา
ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ

ยุทธศาสตรชา ติดาน
แผนแม่่บท

11 การพััฒนาศัักยภาพัคน
ตลอดช่ว่งชี่วติ

มุ่่�งเสริิมุ่สริ้างสภาพแวดล้้อมุ่ที่่�เหมุ่าะสมุ่แล้ะเอ้�อต่�อการิยกริะดับ
คุ่ณภาพชี่วิต่คุนไที่ย นำาไปส่�การิพัฒนาต่นเองให้เป็นที่ริัพยากริมุ่น่ษย์
ที่่�มุ่่ศัักยภาพในที่่กมุ่ิต่ิแล้ะในที่่กชี�วงชี่วิต่อย�างสมุ่ด่ล้ ที่ั�งด้านริ�างกาย 
สต่ิปัญญา คุ่ณธริริมุ่แล้ะจริิยธริริมุ่ พริ้อมุ่เป็นกำาล้ังสำาคุัญ
ในการิขัับเคุล้้�อนการิพัฒนาสังคุมุ่แล้ะปริะเที่ศั”



แผนแม่บทฯ ประเด็น (11) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (11) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต มีวัตถุประสงค์เพื่อ
เสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  อย่างเป็นระบบ ส่งเสริมให้
ครอบครัวไทยมีความเข้มแข็ง เด็กเกิดอย่างมีคุณภาพ มีการเจริญเติบโตและพัฒนาการสมวัย สามารถเข้าถึงบริการ
ด้านสุขภาพและสวัสดิการทางสังคม เด็กตั้งแต่ช่วงวัยเรียนและวัยรุ่น มีทักษะที่สอดรับกับทักษะในศตวรรษที่ 21 
สามารถเติบโตเป็นแรงงานที่มีศักยภาพ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานเพิ่มขึ้น ตลอดจนมีกลไกดูแล
สุขภาพผู้สูงอายุ พร้อมทั้งจัดสภาพแวดล้อมให้เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ  เพ่ือยกระดับการพัฒนาประเทศให้เติบโต 
ได้อย่างยั่งยืน โดยมีเป้าหมายระดับประเด็นที่ก าหนดให้ คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพิ่มขึ้น ได้รับการพัฒนาอย่าง
สมดุลทั้งด้านร่างกาย สติปัญญาและคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้ และทักษะในศตวรรษที่ 21 รักการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต โดยแผนแม่บทฯ ประเด็น (11) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต มีความเกี่ยวข้อง
โดยตรงกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และมีส่วนสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านความม่ันคง ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  
ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ ให้สามารถบรรลุเป้าหมายได้ตามที่ก าหนด 
 
การประเมินผลลัพธ์การด าเนินการที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย 
 
 

 

คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพิ่มขึ้น ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุลทั้งด้านร่างกาย สติปัญญาและคุณธรรม จริยธรรม 
เป็นผู้ที่มีความรู้ และทักษะในศตวรรษที่ 21 รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 

 

ดัชนีการพัฒนามนุษย์มีค่าคะแนนอยู่ที่ 0.79 

• สรุปสถานะการบรรลุเป้าหมายปี 2565 พิจารณาจากดัชนีการพัฒนามนุษย์ พบว่า ปี 2564 ประเทศไทย 
มีค่าคะแนนการพัฒนามนุษย์ เท่ากับ 0.800 ส่งผลให้สถานะการบรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับการบรรลุ
เป้าหมาย จากที่ก าหนดให้มีค่าคะแนนอยู่ที่ 0.79 ภายในปี 2565  

•• สถานการณ์ในช่วงปี 2561 – 2565 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตในด้านร่างกาย 
สติปัญญาและคุณธรรม จริยธรรมเพิ่มสูงขึ้น โดยพิจารณาจาก ดัชนีการพัฒนามนุษยข์องประเทศไทย พบว่า 
ปี 2561 - 2564 ประเทศไทยมีค่าคะแนนการพัฒนามนุษย์ เท่ากับ 0.795 0.804 0.802 และ 0.800 
ตามล าดับ ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของโลก ปี 2561 – 2564 อยู่ที่ 0.736 0.739 0.735 0.732 ตามล าดับ โดยนับตั้งแต่ 
พ.ศ. 2562 ประเทศไทยได้รับการจัดอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีการพัฒนามนุษย์ในระดับสูงมาก ต่อเนื่องมา 3 ปี 
และค่าคะแนน ปี 2564 เมื่อเทียบกับประเทศในกลุ่มภูมิภาคอาเซียนด้วยกัน พบว่า ไทยอยู่ในอันดับที่ 4 
(อันดับที่ 66 จาก 191 ประเทศ) ขณะที่ 3 อันดับแรก ได้แก่ สิงคโปร์ (อันดับโลก 12) บรูไน (อันดับโลก 51) 
และมาเลเซีย (อันดับโลก 62) ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาองค์ประกอบของดัชนีการพัฒนามนุษย์ พบว่า ปี 2564 
ประเทศไทยมีอายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดอยู่ที่ 78.7 ปี จ านวนปีที่คาดว่าจะได้รับ 

 110001 
62 สีเขียว 

 เป้าหมายระดับประเด็นแผนแม่บทฯ 110001 

110001 
63 สีเขียว 

110001 
64 สีเขียว 

110001 
65 สีเขียว 

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565 
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การศึกษาอยู่ที่ 15.9 ปี ปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรวัยแรงงานอยู่ที่ 8.7 ปี และรายได้ประชาชาติเฉล่ียต่อหัว 
อยู่ที่ 17,030 บาท ซึ่งค่าเฉลี่ยทั้ง 4 ด้านของประเทศไทย สูงกว่าค่าเฉลี่ยของโลก จึงสะท้อนถึงความส าเร็จ
การผลักดันนโยบายด้านต่าง ๆ ของรัฐบาล เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทยในทุก ๆ ด้าน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดัชนีการพัฒนามนุษย์และส่วนประกอบ ปี พ.ศ. 2564  
 ดัชนีการ

พัฒนามนุษย์  
อาย ุ

คาดเฉลี่ย 
เมื่อแรกเกิด  

(ปี) 
 

จ านวนปีที่คาดว่า
จะได้รับ

การศึกษา 
(ปี) 

 

ปีการศึกษาเฉลี่ย
ของประชากร 
วัยแรงงาน 

(ปี) 
 

รายได้
ประชาชาติเฉลี่ย

ต่อหัว  
(ปี 2560/คน/

บาท) 
ประเทศไทย 0.800 78.7 15.9 8.7 17,030 
คะแนนเฉลี่ยทั่วโลก 0.732 71.4 12.8 8.6 16,752 

 
ที่มา: Human Development Report 2021, United Nations Development Programme 

 
หมายเหตุ : ค่าคะแนนดัชนกีารพฒันามนุษย ์ปี 2562 – 2564 มีการเปลีย่นแปลงจากรายงานสรุปผลการด าเนินการ

ตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปี 2564  
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ที่มา: Human Development Report 2021, United Nations Development Programme 
 

 

แผนแม่่บท 11 การพััฒนาศัักยภาพัคน
ตลอดช่่วงช่ีวิต

รายงานสรุปผลการดำาเนินการตามยุทธศัาสตร์ช่าติ ประจำำาปี 2565
550



สถานการณ์ปี 2565 เทียบกับค่าเป้าหมายปี 2570 แผนแม่บทฯ ประเด็น (11) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
(พ.ศ. 2566 – 2580) (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ยังคงเป้าหมายระดับประเด็น ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายเดิม คือ คนไทย 
ทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพิ่มขึ้น ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุลทั้งด้านร่างกาย สติปัญญาและคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้
ที่มีความรู้ และทักษะในศตวรรษที่ 21 รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  ดัชนีการพัฒนามนุษย์ มีค่าคะแนน 
ไม่น้อยกว่า 0.82 คะแนน ภายในปี 2570 ซึ่งในปี 2564 ประเทศไทยมีค่าคะแนน เท่ากับ 0.800 ซึ่งบรรลุค่าเป้าหมาย
ในปี 2565 เพียง 0.01 คะแนน และเทียบกับค่าเป้าหมาย ปี 2570 ยังห่างจากค่าเป้าหมาย 0.02 คะแนน ส่งผลให้
สถานะการบรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับยังคงมีความเสี่ยงในการบรรลุเป้าหมาย 
 

 
 
 

ทั้งนี้ เพื่อให้การด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย แผนแม่บทฯ ประเด็น (11) การพัฒนาศักยภาพคน
ตลอดช่วงชีวิต ยังคงมีประเด็นปัญหา อาทิ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในครอบครัว การพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยในพื้นที่ห่างไกล ซึ่งยังพบเด็กจ านวนมากที่ไม่ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการเข้าถึงบริการ 
ทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา คุณภาพหลักสูตรและเทคโนโลยีทาง 
การศึกษาที่มีความแตกต่างกันมาก ทักษะฝีมือแรงงานที่ยังไม่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน 
บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ยังขาดแคลน รวมถึงคุณภาพชีวิตเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุ 
อย่างไรก็ตาม แม้ว่าเป้าหมายแผนแม่บทระดับประเด็น (Y2) จะมีสถานการณ์อยู่ในระดับบรรลุเป้าหมายแลว้ 
แต่เป้าหมายย่อยของแผนแม่บท (Y1) อาจไม่ได้ส่งผลต่อเป้าหมายแผนแม่บทระดับประเด็น (Y2) โดยตรง 
จึงเป็นประเด็นท้าทายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ต้องเร่งด าเนินการ สร้างความสัมพันธ์และการใช้ชีวิต 
ในครอบครัว เพื่อให้ครอบครัวเป็นสถาบันย่อยที่สุด ที่ส่งผลต่อการพัฒนามนุษย์ ส่งเสริมการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยในเชิงพื้นที่ให้มีคุณภาพและครอบคลุมทุกพื้นที่ มีกลไกลดความเหลื่อมล้ าในการเข้าถึงและ
คุณภาพของการบริการทางการศึกษา ส่งเสริมการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน การสร้างความตระหนัก 
ถึงความจ าเป็นในการพัฒนาประเทศด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี 
และมั่นคงของผู้สูงอายุ เพื่อรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างทางประชากร ประกอบกับมีมาตรการ
ฟื้นฟูการพัฒนาทักษะคนทุกช่วงวัยในระยะยาวหลังถูกลดทอนโอกาสในการพัฒนาศักยภาพอย่างเสมอภาค 
และเท่าเทียมจากผลกระทบการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19  

 

 
 
 
 
 
 

110001 
ปี 2566-  2570 

สสี้ม 

แผนแม่่บท11การพััฒนาศัักยภาพัคน
ตลอดช่่วงช่ีวิต

รายงานสรุปผลการดำาเนินการตามยุทธศัาสตร์ช่าติ ประจำำาปี 2565
551



แผนแม่บทฯ ประเด็น (11) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
ประกอบด้วย 6 เป้าหมายระดบัแผนแม่บทย่อย โดยมีสถานะการบรรลุเป้าหมาย ดังนี ้

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 
ครอบครัวไทยมีความเข้มแข็ง และมีจิตส านึกความเป็นไทย ด ารงชีวิตแบบพอเพียงมากขึ้น 
ก าหนดค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี 2565 คือ ดัชนีครอบครัวอบอุ่น ร้อยละ 75 
สถานการณ์ ปี 2561 – 2565 ภาพรวมครอบครัวไทยมีความเข้มแข็งอยู่ในระดับคงที่ สาเหตุมาจาก อาทิ 
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรสู่ยุคสังคมสูงวัยและเด็กเกิดน้อย การย้ายถิ่นเข้าเมืองของวัยแรงงาน แนวโน้มของ
การเป็นโสดและการหย่าร้างที่เพิ่มสูงขึ้น โดยพิจารณาเทียบเคียงจาก ดัชนีความก้าวหน้าของคนในดัชนีย่อยด้านชีวิต
ครอบครัวและชุมชน ในปี 2561 – 2564 มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 64.51 63.49 65.60 และ 64.48 ตามล าดับ ส่งผลให้
สถานะการบรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับใกล้เคียงในการบรรลุเป้าหมาย  

 

 
เด็กเกิดอย่างมีคุณภาพ มีพัฒนาการสมวัย สามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพมากขึ้น  
ก าหนดค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี 2565 คือ ดัชนีพัฒนาการเด็กสมวัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

สถานการณ์ ปี 2561 – 2565 ภาพรวมพัฒนาการของเด็กปฐมวัยและการเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้น 
จากการมีกลไกส่งเสริมพัฒนาการเด็กตั้งแต่ช่วงก่อนการตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัยอย่างต่อเนื่อง โดยพิจารณาจาก 
ดัชนีพัฒนาการเด็กสมวัย ในปี 2561 - 2565 ร้อยละของเด็กที่มีพัฒนาการสมวัย อยู่ที่ร้อยละ 83.52 89.31 87.05 
82.55 และ 85.13 ตามล าดับ ส่งผลให้สถานะการบรรลุเป้าหมาย อยู่ในระดับการบรรลุเป้าหมาย  
 

*สถานะการบรรลุเป้าหมายประจ าปี 2565 

**สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย ไม่ได้ส่งผลโดยตรงต่อสถานะการบรรลุเป้าหมายระดับประเด็น 

เป้าหมายระดับประเด็น 

เป้าหมายระดับแผนย่อย 

ความเชื่อมโยงระหว่างเป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย (Y1) กับเป้าหมายระดับประเด็น (Y2) 

 
2562 สีเหลือง 2563 สีเหลือง 2564 สีเหลือง 

110101 
2565 สีเหลือง 

 
2562 สีเขยีว 2563 สีเขียว 2564 สีเขียว 

110201 
2565 สเีขียว 

 

 

Y2 

Y1 

110101 110201 110301 

110401 110402 110501 

110001 

แผนแม่่บท 11 การพััฒนาศัักยภาพัคน
ตลอดช่่วงช่ีวิต
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แผนแม่บทฯ ประเด็น (11) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
ประกอบด้วย 6 เป้าหมายระดบัแผนแม่บทย่อย โดยมีสถานะการบรรลุเป้าหมาย ดังนี ้

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 
ครอบครัวไทยมีความเข้มแข็ง และมีจิตส านึกความเป็นไทย ด ารงชีวิตแบบพอเพียงมากขึ้น 
ก าหนดค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี 2565 คือ ดัชนีครอบครัวอบอุ่น ร้อยละ 75 
สถานการณ์ ปี 2561 – 2565 ภาพรวมครอบครัวไทยมีความเข้มแข็งอยู่ในระดับคงที่ สาเหตุมาจาก อาทิ 
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรสู่ยุคสังคมสูงวัยและเด็กเกิดน้อย การย้ายถิ่นเข้าเมืองของวัยแรงงาน แนวโน้มของ
การเป็นโสดและการหย่าร้างที่เพิ่มสูงขึ้น โดยพิจารณาเทียบเคียงจาก ดัชนีความก้าวหน้าของคนในดัชนีย่อยด้านชีวิต
ครอบครัวและชุมชน ในปี 2561 – 2564 มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 64.51 63.49 65.60 และ 64.48 ตามล าดับ ส่งผลให้
สถานะการบรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับใกล้เคียงในการบรรลุเป้าหมาย  

 

 
เด็กเกิดอย่างมีคุณภาพ มีพัฒนาการสมวัย สามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพมากขึ้น  
ก าหนดค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี 2565 คือ ดัชนีพัฒนาการเด็กสมวัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

สถานการณ์ ปี 2561 – 2565 ภาพรวมพัฒนาการของเด็กปฐมวัยและการเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้น 
จากการมีกลไกส่งเสริมพัฒนาการเด็กตั้งแต่ช่วงก่อนการตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัยอย่างต่อเนื่อง โดยพิจารณาจาก 
ดัชนีพัฒนาการเด็กสมวัย ในปี 2561 - 2565 ร้อยละของเด็กที่มีพัฒนาการสมวัย อยู่ที่ร้อยละ 83.52 89.31 87.05 
82.55 และ 85.13 ตามล าดับ ส่งผลให้สถานะการบรรลุเป้าหมาย อยู่ในระดับการบรรลุเป้าหมาย  
 

*สถานะการบรรลุเป้าหมายประจ าปี 2565 

**สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย ไม่ได้ส่งผลโดยตรงต่อสถานะการบรรลุเป้าหมายระดับประเด็น 

เป้าหมายระดับประเด็น 

เป้าหมายระดับแผนย่อย 

ความเชื่อมโยงระหว่างเป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย (Y1) กับเป้าหมายระดับประเด็น (Y2) 

 
2562 สเีหลือง 2563 สีเหลือง 2564 สีเหลือง 

110101 
2565 สีเหลือง 

 
2562 สีเขยีว 2563 สีเขียว 2564 สีเขียว 

110201 
2565 สีเขียว 

 

 

Y2 

Y1 

110101 110201 110301 

110401 110402 110501 

110001 

 
 
วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน รู้จักคิด วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีส านึกพลเมือง 
มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 
อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น 
ก าหนดค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี 2565 คือ คะแนนความสามารถในการแข่งขันการพัฒนาทุนมนุษย์ 
ด้านทักษะ (Skill) ของ World Economic Forum (WEF) เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 
 

สถานการณ์  ปี  2561 – 2565 ภาพรวม วัยเรียนและวัยรุ่นมีความรู้และทักษะในศตวรรษที่  21 ลดลง 
สาเหตุมาจาก อาทิ คุณภาพการศึกษาต่ า ความเหลื่อมล้ าทางการศึกษาสูง ภาวะการเรียนรู้ถดถอยจากการปิดโรงเรียน
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 โดยพิจารณาจาก ความสามารถในการแข่งขันการพัฒนาทุนมนุษย์
ด้านทักษะ จากการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของสถาบันระหว่างประเทศเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการ  
ในปี 2561 - 2562 มีค่าคะแนนอยู่ที่ 63.0 และ 62.3 คะแนน ส่งผลให้สถานะบรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับต่ ากว่า 
ค่าเป้าหมายขั้นวิกฤต 
 

 
 
 
 
แรงงานมีศักยภาพในการเพิ่มผลผลิต มีทักษะอาชีพสูง ตระหนักในความส าคัญที่จะพัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพ 
สามารถปรับตัวและเรียนรู้สิ่งใหม่ตามพลวัตของโครงสร้างอาชีพและความต้องการของตลาดแรงงานเพิ่มขึ้น 
ก าหนดค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี 2565 คือ ผลิตภาพแรงงาน (ร้อยละต่อปี) ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 2.5 
 

สถานการณ์ ปี 2561 – 2565 ภาพรวมการพัฒนาทักษะแรงงานไทย ตามพลวัตของโครงสร้างอาชีพและความ
ต้องการของตลาดแรงงาน มีแนวโน้มลดลง อันเป็นผลต่อเนื่องมาจากเศรษฐกิจโลกถดถอย และการเกิดสถานการณ ์
การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 โดยพิจารณาจาก อัตราการขยายตัวของผลิตภาพแรงงาน ในปี 2561 – 2565 
อัตราการขยายตัวของผลิตภาพแรงงาน ซึ่งค านวณจากสัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อผู้มีงานท า 
อยู่ที่ร้อยละ 3.1 2.83 -6.36 1.34 และ 0.69 ต่อปี ส่งผลให้สถานะการบรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับต่ ากว่าค่าเป้าหมาย
ขั้นวิกฤต 
 
 
 
 
 
 
 

 
2562 สีแดง 2563 สแีดง 2564 สแีดง 

110301 
2565 สแีดง 

 
2562 สีเขยีว 2563 สแีดง 2564 สสีม้ 

110401 
2565 สแีดง 

แผนแม่่บท11การพััฒนาศัักยภาพัคน
ตลอดช่่วงช่ีวิต
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มีคนไทยที่มีความสามารถและผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศเข้ามาท าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม  
ในอุตสาหกรรมเป้าหมายเพิ่มขึ้น  
ก าหนดค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี 2565 คือ สัดส่วนก าลังแรงงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 
 
 สถานการณ์ ปี 2561 – 2565 ภาพรวมมีคนไทยและผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศเข้ามาท าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และนวัตกรรมในอุตสาหกรรมเป้าหมายเพิ่มสูงขึ้น จากนโยบายส่งเสริมพัฒนาทักษะแรงงานไทยและดึงดูดแรงงาน
ต่างชาติของภาครัฐ โดยพิจารณาจาก สัดส่วนก าลังแรงงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อก าลังแรงงาน 
ในปี 2561 – 2564 สัดส่วนก าลังแรงงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อก าลังแรงงานทั้งหมด  คิดเป็นร้อยละ 
8.43 8.65 9.42 9.74 ตามล าดับ และปี 2565 (ซึ่งประเมินโดยใช้ข้อมูลเฉลี่ยไตรมาส 1-3) คิดเป็นร้อยละ 10.04 
รวมทั้งมีอัตราการเปลี่ยนแปลงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี ส่งผลให้สถานะการบรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับการบรรลุ
เป้าหมาย  
 
 
 

 
ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคงในชีวิตมีทักษะการด ารงชีวิต เรียนรู้พัฒนาตลอดชีวิต  มีส่วนร่วม           
ในกิจกรรมสังคม สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สังคมเพิ่มขึ้น  
ก าหนดค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี 2565 คือ ร้อยละผู้สูงอายุที่มีศักยภาพมีงานท าและรายได้เหมาะสม 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 
 
สถานการณ์ ปี 2561 – 2565 ภาพรวมคุณภาพชีวิต ความมั่นคงในชีวิต และทักษะการด ารงชีวิตของผู้สูงอายุ        
มีแนวโน้มลดลง สาเหตุมาจาก อาทิ รายได้ไม่เพียงพอเมื่อเกษียณอายุ ปัญหาสุขภาพเรื้อรังขาดการเข้าถึงบริการ 
และความช่วยเหลือ โดยพิจารณาจาก ร้อยละผู้สูงอายุที่มีศักยภาพมีงานท า และรายได้เหมาะสม ในปี 2561 –2564 
ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีงานท า คิดเป็นร้อยละ 36.95 34.52 36.91 36.88 ตามล าดับ และในไตรมาสท่ี 3 ของ ปี 2565 
คิดเป็นร้อยละ 36.20 รวมถึงรายได้เฉลี่ยของผู้สูงอายุ (บาท/เดือน) ในปี 2561 – 2564  อยู่ที่ 11,432 11,336 
11,972 11,906 ตามล าดับ และในไตรมาสที่ 3 ปี 2565 อยู่ที่ 12,106 ส่งผลให้สถานการณ์บรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับ 
ต่ ากว่าค่าเป้าหมายขั้นวิกฤต 
 
 
 
 
 

 
2562 สแีดง 2563 สแีดง 2564 สแีดง 

110402 
2565 สแีดง 

 
2562 สีแดง 2563 สีสม้ 2564 สแีดง 

110501 
2565 สแีดง 

 
 
วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน รู้จักคิด วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีส านึกพลเมือง 
มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 
อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น 
ก าหนดค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี 2565 คือ คะแนนความสามารถในการแข่งขันการพัฒนาทุนมนุษย์ 
ด้านทักษะ (Skill) ของ World Economic Forum (WEF) เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 
 

สถานการณ์  ปี  2561 – 2565 ภาพรวม วัยเรียนและวัยรุ่นมีความรู้และทักษะในศตวรรษที่  21 ลดลง 
สาเหตุมาจาก อาทิ คุณภาพการศึกษาต่ า ความเหลื่อมล้ าทางการศึกษาสูง ภาวะการเรียนรู้ถดถอยจากการปิดโรงเรียน
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 โดยพิจารณาจาก ความสามารถในการแข่งขันการพัฒนาทุนมนุษย์
ด้านทักษะ จากการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของสถาบันระหว่างประเทศเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการ  
ในปี 2561 - 2562 มีค่าคะแนนอยู่ที่ 63.0 และ 62.3 คะแนน ส่งผลให้สถานะบรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับต่ ากว่า 
ค่าเป้าหมายขั้นวิกฤต 
 

 
 
 
 
แรงงานมีศักยภาพในการเพิ่มผลผลิต มีทักษะอาชีพสูง ตระหนักในความส าคัญที่จะพัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพ 
สามารถปรับตัวและเรียนรู้สิ่งใหม่ตามพลวัตของโครงสร้างอาชีพและความต้องการของตลาดแรงงานเพิ่มขึ้น 
ก าหนดค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี 2565 คือ ผลิตภาพแรงงาน (ร้อยละต่อปี) ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 2.5 
 

สถานการณ์ ปี 2561 – 2565 ภาพรวมการพัฒนาทักษะแรงงานไทย ตามพลวัตของโครงสร้างอาชีพและความ
ต้องการของตลาดแรงงาน มีแนวโน้มลดลง อันเป็นผลต่อเนื่องมาจากเศรษฐกิจโลกถดถอย และการเกิดสถานการณ ์
การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 โดยพิจารณาจาก อัตราการขยายตัวของผลิตภาพแรงงาน ในปี 2561 – 2565 
อัตราการขยายตัวของผลิตภาพแรงงาน ซึ่งค านวณจากสัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อผู้มีงานท า 
อยู่ที่ร้อยละ 3.1 2.83 -6.36 1.34 และ 0.69 ต่อปี ส่งผลให้สถานะการบรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับต่ ากว่าค่าเป้าหมาย
ขั้นวิกฤต 
 
 
 
 
 
 
 

 
2562 สีแดง 2563 สแีดง 2564 สแีดง 

110301 
2565 สแีดง 

 
2562 สีเขยีว 2563 สแีดง 2564 สสีม้ 

110401 
2565 สแีดง 

แผนแม่่บท 11 การพััฒนาศัักยภาพัคน
ตลอดช่่วงช่ีวิต

รายงานสรุปผลการดำาเนินการตามยุทธศัาสตร์ช่าติ ประจำำาปี 2565
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มีคนไทยที่มีความสามารถและผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศเข้ามาท าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม  
ในอุตสาหกรรมเป้าหมายเพิ่มขึ้น  
ก าหนดค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี 2565 คือ สัดส่วนก าลังแรงงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 
 
 สถานการณ์ ปี 2561 – 2565 ภาพรวมมีคนไทยและผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศเข้ามาท าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และนวัตกรรมในอุตสาหกรรมเป้าหมายเพิ่มสูงขึ้น จากนโยบายส่งเสริมพัฒนาทักษะแรงงานไทยและดึงดูดแรงงาน
ต่างชาติของภาครัฐ โดยพิจารณาจาก สัดส่วนก าลังแรงงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อก าลังแรงงาน 
ในปี 2561 – 2564 สัดส่วนก าลังแรงงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อก าลังแรงงานทั้งหมด  คิดเป็นร้อยละ 
8.43 8.65 9.42 9.74 ตามล าดับ และปี 2565 (ซึ่งประเมินโดยใช้ข้อมูลเฉลี่ยไตรมาส 1-3) คิดเป็นร้อยละ 10.04 
รวมทั้งมีอัตราการเปลี่ยนแปลงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี ส่งผลให้สถานะการบรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับการบรรลุ
เป้าหมาย  
 
 
 

 
ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคงในชีวิตมีทักษะการด ารงชีวิต เรียนรู้พัฒนาตลอดชีวิต  มีส่วนร่วม           
ในกิจกรรมสังคม สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สังคมเพิ่มขึ้น  
ก าหนดค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี 2565 คือ ร้อยละผู้สูงอายุที่มีศักยภาพมีงานท าและรายได้เหมาะสม 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 
 
สถานการณ์ ปี 2561 – 2565 ภาพรวมคุณภาพชีวิต ความมั่นคงในชีวิต และทักษะการด ารงชีวิตของผู้สูงอายุ        
มีแนวโน้มลดลง สาเหตุมาจาก อาทิ รายได้ไม่เพียงพอเมื่อเกษียณอายุ ปัญหาสุขภาพเรื้อรังขาดการเข้าถึงบริการ 
และความช่วยเหลือ โดยพิจารณาจาก ร้อยละผู้สูงอายุที่มีศักยภาพมีงานท า และรายได้เหมาะสม ในปี 2561 –2564 
ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีงานท า คิดเป็นร้อยละ 36.95 34.52 36.91 36.88 ตามล าดับ และในไตรมาสที่ 3 ของ ปี 2565 
คิดเป็นร้อยละ 36.20 รวมถึงรายได้เฉลี่ยของผู้สูงอายุ (บาท/เดือน) ในปี 2561 – 2564  อยู่ที่ 11,432 11,336 
11,972 11,906 ตามล าดับ และในไตรมาสที่ 3 ปี 2565 อยู่ที่ 12,106 ส่งผลให้สถานการณ์บรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับ 
ต่ ากว่าค่าเป้าหมายขั้นวิกฤต 
 
 
 
 
 

 
2562 สีแดง 2563 สแีดง 2564 สแีดง 

110402 
2565 สแีดง 

 
2562 สีแดง 2563 สีสม้ 2564 สแีดง 

110501 
2565 สแีดง 

แผนแม่่บท11การพััฒนาศัักยภาพัคน
ตลอดช่่วงช่ีวิต

รายงานสรุปผลการดำาเนินการตามยุทธศัาสตร์ช่าติ ประจำำาปี 2565
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110101

แผนแม่่บทย่่อย่

เป้้าหมายระดัับแผนแม่บทย่อย ป้ี
2562

ป้ี
2563

ป้ี
2564

ค่่าเป้้าหมายท่�ต้้องบรรลุุภายในป้ี 2565

การสร้างสภาพแวดัลุ้อมท่�เอ้�อต้่อการพัฒนาแลุะเสริมสร้างศัักยภาพมนุษย์

ดััชน่ค่รอบค่รัวอบอุ่น ร้อยลุะ 75 

ค่รอบค่รัวไทยม่ค่วามเข้้มแข้็ง แลุะม่จิิต้สำานึกค่วามเป้็นไทย 
ดัำารงช่วิต้แบบพอเพ่ยงมากข้ึ�น

	 สถาบัันครอบัครัวเป็็นรากฐานของชีี วิต
มนุษย์์ทีี่�ชี่วย์หล่่อหล่อมสมาชิีก	 เพื่่�อการดำรงชีีวิต
อย์่่ ในสังคมอย์่างมีความสุข	 เป็็นกำล่ังสำคัญใน 
การพื่ัฒนาสังคมแล่ะป็ระเที่ศ	โดย์ครอบัครัวที่ี�เข้มแข็ง 
นั�นจะเป็็นหล่ักสำคัญของสมาชีิกในการรองรับั 
การเป็ล่ี�ย์นแป็ล่งต่าง	 ๆ	 ได้อย์่างมีป็ระสิที่ธิิภาพื่	 
ซึ่่�งป็ัจจุบัันภาคส่วนต่าง	 ๆ	 ได้ดำเนินการพื่ัฒนา
กล่ไกที่ี�เอ่�อต่อการพื่ัฒนาศักย์ภาพื่สถาบัันครอบัครัว	 

ผ่่านการมีระบับัสิที่ธิิป็ระโย์ชีน์สำหรับัครอบัครัว	 
การสร้างระบับันิเวศที่ี� เอ่� อต่อการที่ำงานแล่ะ 
การใชี้ชีีวิต	 รวมที่ั�งการพื่ัฒนาศักย์ภาพื่ครอบัครัว
เพื่่�อการเล่ี�ย์งด่บุัตรให้เติบัโตอย์่างมีคุณภาพื่	 แล่ะ 
มีกระบัวนการส่�อสารที่างสังคมเพื่่�อพื่ัฒนาแล่ะ 
ส่งเสริมสัมพัื่นธิภาพื่ระหว่างบัุคคล่ในครอบัครัว	 
ซึ่่� งจะเป็็นป็ัจจัย์สำคัญที่ี� จะส่ งผ่ล่ต่อการบัรรล่ ุ
เป็้าหมาย์ดังกล่่าวได้อย์่างเป็็นร่ป็ธิรรม

ป้ี
2565

จ.3

แผนแม่่บท 11 การพััฒนาศัักย่ภาพัคน
ตลอดช่่วงช่ีวิต

ราย่งานสรุปผลการดำาเนินการตาม่ยุ่ทธศัาสตร์ช่าติ ประจำำาปี 2565
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110101

	 เม่�อพิื่จารณาเทีี่ย์บัเคีย์งจากดัชีนีความ
ก้าวหน้าของคนในดัชีนีย์่อย์ด้านชีีวิตครอบัครัว
แล่ะชีุมชีน	 ซึ่่�งเป็็นตัวชีี�วัดที่ี�สะที่้อนร่ป็แบับัการอย์่่ 
เป็็นครอบัครัวของคนในป็ระเที่ศ	 รวมถ่งบัที่บัาที่
ของครอบัครัวในการสร้างความอบัอุ่นแล่ะชี่วย์เหล่่อ
เก่�อก่ล่ระหว่างสมาชิีกภาย์ในครัวเร่อนเพื่่�อป้็องกัน
เด็กแล่ะเย์าวชีนเข้าส่่การกระที่ำผิ่ดพื่บัว่า	ภาพื่รวม
สถานการณ์ความก้าวหน้าของคนด้านชีีวิตครอบัครัว
แล่ะชีมุชีน	ระหวา่งป็	ี2561	–	2565	มีคา่สถานการณ์อย์่่
ในระดับัใกล่้เคีย์งกัน	 โดยผลการดำเนิินิงานิล่าสุุด 
ปีี 2564 มีีค่่าเฉลี�ย 0.6448 หรือค่ิดเปี็นิร้อยละ 64.48 
ซึ่่�งย์ังห่างจากเป็้าหมาย์ที่ี�ตั�งไว้ทีี่�ร้อย์ล่ะ	75	ภาย์ในป็ี 
2565	ที่ำให้สถานะการบัรรลุ่เป้็าหมาย์อย์่่ในระดับั
ใกล้เค่ียงในิการบรรลุเปี้าหมีาย	สาเหตุมาจากการมี 
ครัวเร่อนที่ี�มีหัวหน้าครัวเร่อนเดี�ย์วแล่ะผ้่่ส่งอาย์ุ 
ที่ี�อย์่่ล่ำพื่ังเพื่ิ�มมากข่�น	 โดย์สาเหตุสำคัญมาจากการ
เป็ล่ี�ย์นแป็ล่งโครงสร้างป็ระชีากรส่่ย์ุคสังคมส่งวัย์
แล่ะเด็กเกิดน้อย์	การย์้าย์ถิ�นเข้าเม่องของวัย์แรงงาน	 

แนวโน้มของการเป็็นโสดแล่ะการหย่์าร้างที่ี�เพื่ิ�มส่งข่�น 
รวมถ่งการป็ฏิิ สัมพัื่นธ์ิแล่ะการรวมกลุ่่มดำเนิน
กิจกรรมต่าง	 ๆ	 ของสมาชีิกในครัวเร่อนล่ดล่งจาก
มาตรการเว้นระย์ะห่างที่างสังคมเพ่ื่�อป็้อง กัน 
การแพื่ร่ระบัาดของเชี่�อโควิด-19	 อีกที่ั�ง	 ยั์งพื่บั
ความแตกต่างของความก้าวหน้าด้านชีีวิตครอบัครัว
แล่ะชุีมชีนราย์พื่่�นทีี่�	 โดย์จังหวัดทีี่�มีความก้าวหน้า 
ด้านชีีวิตครอบัครัวแล่ะชีุมชีนต�ำที่ี�สุดของป็ี	2564	ค่อ
เพื่ชีรบัุรี	ราชีบัุรี	ป็ระจวบัคีรีขันธิ์	พื่ัที่ลุ่ง	แล่ะสระบัุรี
ซึ่่�งสะท้ี่อนให้เห็นถ่งความจำเป็็นในการดำเนินการ
เพื่่�อพื่ัฒนาครอบัครัวในพื่่�นที่ี�ดังกล่่าวอย์่างเร่งด่วน	

สถานการณ์การบรรลุเป้าหม่าย

	 หน่ วย์งานที่ี� เ กี� ย์ว ข้องร่ วมดำ เนินการ 
ขับัเคล่่�อนผ่่านโค่รงการเพื่ื�อขัับเค่ลื�อนิการบรรลุเปี้า
หมีายตามียุทธศาสุตร์ชาติ ปีระจำปีีงบปีระมีาณ 
พื่.ศ. 2565	เพื่่�อส่งเสริมครอบัครัวอบัอุ่นแล่ะเข้มแข็ง
ป็ระกอบัด้วย์	 โค่รงการพัื่ฒนิาศักยภาพื่ค่รอบค่รัว
ที่ี�สนับัสนุนให้ศ่นย์์พื่ัฒนาครอบัครัวในชีุมชีนจัด
กิจกรรมพื่ัฒนาศักย์ภาพื่แล่ะส่งเสริมความเข้มแข็ง
ของครอบัครัวตามความจำเป็็นของครอบัครัวใน
พ่ื่�นที่ี�รับัผ่ิดชีอบั	รวมทัี่�งส่งเสริมกิจกรรมร่วมกันของ
ครอบัครัวเพื่่�อสร้างความเข้าใจแล่ะสัมพื่ันธิภาพื่
ระหว่างสมาชีิกครอบัครัว	 โค่รงการ Thai Family 
Platform เพื่ื�อการเรียนิร้้สุำหรับสุตรีและค่รอบค่รัว 
ที่ี�พื่ัฒนาศ่นย์์กล่างการให้บัริการข้อม่ล่ด้านสตรีแล่ะ
ครอบัครัวแล่ะเช่ี�อมโย์งข้อม่ล่ระหว่างหน่วย์งาน

ที่ี�เกี�ย์วข้อง	 โค่รงการขัับเค่ลื�อนิงานิตามีมีาตรการ
ด้านิสุตรีกับการสุ่งเสุริมีสุันิติภาพื่และค่วามีมีั�นิค่ง 
ที่ี� เป็็นการย์กระดับัการพื่ัฒนาตนเองของสตรีใน
จังหวัดชีาย์แดนภาคใต้ 	 แล่ะโค่รงการสืุ�อสุาร
องค่์กรเพืื่�อเสุริมีสุร้างพื่ลังด้านิสุตรีและค่รอบค่รัว
สุ้่สุังค่มี	 ที่ี�ชี่วย์เผ่ย์แพื่ร่แล่ะป็ระชีาสัมพื่ันธิ์ข้อม่ล่
ข่าวสารที่ี�เกี�ย์วกับัครอบัครัวแล่ะสตรีทีี่�ถ่กต้องแล่ะ 
ที่ันเหตุการณ์	 นอกจากนี�	 หน่วย์งานภาครัฐย์ังมี
โครงการต่าง	ๆ	 เพื่่�อช่ีวย์ย์กระดับัส่งเสริมครอบัครัว
เข้มแข็ง	 อาทิี่	 โครงการพัื่ฒนาครอบัครัวพื่ลั่งบัวก	 
ซึ่่� ง มี ภาคี เ คร่ อข่ าย์ เป็็ นพื่ ลั่ งขับั เคล่่� อนสำคัญ 
ผ่่านระบับัพื่ี�เล่ี�ย์งทีี่�ป็ร่กษาในชุีมชีน	 โดย์ใช้ีจิตวิที่ย์า
เชีิ งบัวกแล่ะกิจกรรมสร้างสรรค์ในชีุมชีนเพื่่�อ 
การแก้ป็ัญหาความรุนแรงต่อเด็ก	 เย์าวชีน	 แล่ะ 

การดำาเนินงานที่ผ่านม่า

ดัชนิีย่อยด้านิชีวิตค่รอบค่รัวและชุมีชนิ

ที่ี�มา	:	รวบัรวมแล่ะป็ระมวล่ผ่ล่โดย์สำานักงานสภาพื่ัฒนาการเศรษฐกิจ

แล่ะสังคมแห่งชีาติ	(ข้อม่ล่	ณ	วันที่ี�	25	กันย์าย์น	2565)

แผนแม่่บท11การพััฒนาศัักย่ภาพัคน
ตลอดช่่วงช่ีวิต
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	 ป็ระเที่ศไที่ย์ยั์งมีจุดอ่อนด้านกฎหมาย์ทีี่�เอ่�อต่อการเลี่�ย์งด่บุัตร	 ซ่ึ่�งจากผ่ล่การป็ระเมินการจัดอันดับั
เกี�ย์วกับัสตรีในมิติต่าง	ๆ	ของธินาคารโล่ก	พื่บัว่า	ไที่ย์ย์ังมีข้อจำกัดด้านความสัมพื่ันธิ์ของครอบัครัวค่อนข้างมาก 
เน่�องจากโครงสร้างระบับังานไม่มีระบับัล่างานที่ี�เอ่�อต่อการเล่ี�ย์งด่บัุตร	ขณะที่ี�ป็ระเที่ศที่ี�ให้ความสำคัญกับั
ครอบัครัวมีกฎหมาย์รองรับัที่ี�ดีมาก	 โดย์เฉพื่าะป็ระเที่ศในแถบัสแกนดิเนเวีย์	อีกที่ั�งการส่งเสริมให้ครอบัครัว 
มีความเข้มแข็ง	 ยั์งขาดการมาตรการตอบัสนองต่อความหล่ากหล่าย์ของร่ป็แบับัครอบัครัวในสังคมไที่ย์	อาทิี่	 
ครัวเร่อนคนเดีย์ว	โดย์เฉพื่าะผ่่้ส่งอาย์ุที่ี�อย์่่ตามล่ำพื่ัง	ครอบัครัวข้ามรุ่น	ครอบัครัวพื่่อ/แม่เล่ี�ย์งเดี�ย์ว	ครอบัครัวเพื่ศ
เดีย์วกัน	รวมถ่งย์ังพื่บัการใชี้ที่ัศนคติแบับักล่่าวโที่ษเหย์่�อ	ในกระบัวนการแก้ป็ัญหาความรุนแรงในครอบัครัว	แล่ะ
ความแตกต่างที่างทัี่ศนคติของสมาชีิกภาย์ในครอบัครัวที่ำให้สัมพื่ันธิภาพื่ภาย์ในครอบัครัวมีความเป็ราะบัาง 
ตล่อดจนโครงสร้างการดำเนินงานเพื่่�อพัื่ฒนาสถาบัันครอบัครัวของป็ระเที่ศไที่ย์ยั์งมีล่ักษณะต่างคนต่างที่ำงาน 
ขาดโครงการในล่ักษณะของการบั่รณาการ	 แล่ะการดำเนินงานร่วมกันระหว่างหน่วย์งานย์ังไม่เกิดข่�น 
อย์่างชีัดเจน	แล่ะไม่มีเป็้าหมาย์ไป็ในที่ิศที่างเดีย์วกัน

	 หน่วย์งานที่ี�เกี�ย์วข้องควรเร่งการย์กระดับั
การสร้างสภาพื่แวดล้่อมทีี่�เอ่�อต่อการที่ำงานแล่ะการ
ใชี้ชีีวิตของคนทีุ่กเพื่ศทีุ่กวัย์โดย์ไม่แบั่งแย์ก	 อาที่ ิ
กำหนดแล่ะขย์าย์จำนวนวันล่าโดย์ได้รับัค่าจ้าง
สำหรับัทีุ่กคนเพื่่�อด่แล่คนในครอบัครัวตามบัริบัที่
ของตนเอง	 อาที่ิ	 บุัตร	 บิัดามารดา	 ค่่สมรส	 ฯล่ฯ	 
การส่งเสริมการที่ำงานจากที่ี�บั้าน	ผ่่านแนวที่างต่าง	ๆ
เชี่น	มาตรการที่างภาษีเพื่่�อจ่งใจนาย์จ้างภาคเอกชีน
แล่ะภาครัฐนำร่องการป็รับัป็รุงกฎระเบัีย์บัแล่ะ 
ขับัเคล่่�อนการดำเนินงานที่ี�เกี�ย์วข้อง	อีกที่ั�ง	ขย์าย์ผ่ล่ 
การดำเนินงานการบั่รณาการขับัเคล่่�อนการด่แล่ะ
พื่ัฒนาครอบัครัวเชีิงพื่่�นที่ี�	 โดย์เฉพื่าะพื่่�นที่ี�ที่ี�ย์ังม ี
ความก้าวหน้าด้านชีีวิตครอบัครัวแล่ะชุีมชีนต�ำแล่ะมี 
จำนวนผ่่้ส่งอายุ์ที่ี�อย่่์ตามล่ำพัื่งส่งผ่่านการสร้างภาคี
เคร่อข่าย์ระหว่างทีุ่กภาคส่วนที่ี�เกี�ย์วข้องที่ั�งภาครัฐ 
ภาคเอกชีน	ภาคป็ระชีาสังคม	แล่ะชุีมชีน	การพัื่ฒนา 

ประเด็นท้าทายที�ส่งผลต่่อการบรรลุเป้าหม่าย

ข้้อเสนอแนะเพ่ื่�อการบรรลุเป้าหม่าย

110101

บัุคคล่ในครอบัครัว	 โครงการเน็ตป็๊าม้าที่ี�เป็็นหล่ักส่ตรออนไล่น์ที่ี�จัดที่ำข่�นเพื่่�อชี่วย์ให้ผ่่้ป็กครองมีเที่คนิค 
การป็รับัพื่ฤติกรรมเด็กอย์่างถ่กต้อง	 โครงการส่งเสริมการออมแล่ะพัื่ฒนาที่ักษะการบัริหารจัดการที่างการเงิน
ของครอบัครัวแล่ะชุีมชีน	รวมถ่งการจัดที่ำระบับัเพื่่�อนครอบัครัว	 ซ่ึ่�งเป็็นแพื่ล่ตฟอร์มให้คำป็ร่กษาออนไล่น์โดย์ 
ผ่่้เชีี�ย์วชีาญเพื่่�อเสริมที่ักษะพื่่อแม่แล่ะสมาชีิกในครอบัครัว

กล่ไกพื่ัฒนาศักย์ภาพื่ของผ่่้ป็ฏิิบััติงานด้านครอบัครัว
แล่ะเจ้าหน้าทีี่�ในกระบัวนการย์ุติธิรรม	อาทิี่	 ทัี่กษะ 
เกี�ย์วกับัที่ัศนคติของผ้่่ป็ฏิิบััติงานต่อป็ระเด็นที่ี�อ่อนไหว
ในสังคม	 เพื่่�อป้็องกันแล่ะแก้ไขป็ัญหาความรุนแรง 
จากเจ้าหน้าทีี่�ได้อย่์างมีป็ระสิที่ธิิภาพื่	 การพัื่ฒนา
ชี่องที่างการเข้าถ่งข้อม่ล่ข่าวสารแล่ะการใชี้บัริการ
สำหรับัครอบัครัว	 ที่ี� เข้ า ถ่ ง ไ ด้สะดวกสำหรับั 
ทีุ่กกลุ่่มเป็้าหมาย์	พื่ัฒนาฐานข้อม่ล่กล่างที่ี�เชี่�อมโย์ง 
ข้อม่ล่ของทุี่กหน่วย์งานทีี่�เกี�ย์วข้องแล่ะสามารถใช้ี
ป็ระโย์ชีน์ร่วมกันในการกำหนดนโย์บัาย์	การสร้าง 
พื่่�นทีี่�ป็ล่อดภัย์ให้สมาชิีกในครอบัครัวสามารถที่ำ
กิจกรรมร่วมกันเพื่่�อล่ดชี่องว่างระหว่างชี่วงวัย์	 
ตล่อดจนการป็รับัหลั่กส่ตรการศ่กษาเพื่่�อเสริมสร้าง
ที่ักษะชีีวิตครอบัครัวที่ี�เหมาะสมตามชี่วงอาย์ุแล่ะ
สร้างความตระหนักในความเท่ี่าเทีี่ย์มที่างเพื่ศแล่ะ
การเคารพื่ศักดิ�ศรีความเป็็นมนุษย์์ตั�งแต่เด็ก	

แผนแม่่บท 11 การพััฒนาศัักย่ภาพัคน
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	 แผ่นแม่บัที่ป็ระเด็น	 (11)	 การพัื่ฒนา 
ศักย์ภาพื่คนตล่อดชี่วงชีี วิต	 (พื่.ศ.2566-2580) 
(ฉบัับัแก้ไขเพื่ิ�มเติม)	 เป็้าหมาย์แผ่นแม่บัที่ย์่อย์ 
ครอบัครัวไที่ย์มีความเข้มแข็ง	 แล่ะมี จิตสำน่ก
ความเป็็นไที่ย์	 ดำรงชีี วิตแบับัพื่อเพีื่ย์งมากข่�น 
มีีการปีรับเปีลี�ยนิตัวชี�วัดและค่่าเปี้าหมีาย จากเดิม 
ดั ชีนี ค รอบัครั ว อบัอุ่ น 	 เ ป็็ นดั ชนิี มี าตรฐานิ
ค่รอบค่รั ว เขั้ มีแขั็ ง 	 ที่ี� ก ำหนดค่ า เป็้ าหมาย์ 
ไมี่นิ้อยกว่าร้อยละ 92	 ภาย์ในป็ี	 2570	 โดย์
ในป็ี	 2565	 มีร้อย์ล่ะของครอบัครัวที่ี�ผ่่านเกณฑ์์ 
ม า ต ร ฐ า น ค ร อ บั ค รั ว เ ข้ ม แ ข็ ง อ ย์่่ ที่ี� ร้ อ ย์ ล่ ะ 

สถานการณ์ปี 2565 เทียบกับค่่าเป้าหม่ายปี 2570

90.94	 ซ่ึ่� งย์ั งห่างจากค่า เป็้าหมาย์	 ป็ระมาณ 
การร้อย์ล่ะ	1	ส่งผ่ล่ให้สถานะการบัรรลุ่เป็้าหมาย์
อย์่่ ในระดับใกล้ เ คี่ยงในิการบรรลุ เปี้ าหมีาย 
ดังนั�น	 ภาครัฐจ่งต้องมีมาตรการส่งเสริมครอบัครัว 
เข้มแข็ งผ่่ านกล่ไกต่าง 	 ๆ	 อาที่ิ 	 การส่ ง เสริม
สัมพื่ันธิภาพื่ที่ี�ดีในครอบัครัว	 การป็ล่่กฝัังให้มีวิถี
การดำเนินชีีวิตที่ี�ดี	 เพื่่�อจะได้มีวิถีการดำเนินชีีวิต
ที่ี�ดีแล่ะถ่กต้อง	 การมีส่วนร่วมรับัผ่ิดชีอบัต่อสังคม	
ส่งเสริมสัมพื่ันธิภาพื่ที่ี�ดีในครอบัครัวเพื่่�อย์กระดับั
ให้สามารถบัรรลุ่เป็้าหมาย์ได้ตามทีี่�กำหนด

110101

ร้อยละขัองค่รอบค่รัวที�ผ่านิเกณฑ์มีาตรฐานิค่รอบค่รัวเขั้มีแขั็ง

ที่ี�มา	:	ระบับัมาตรฐานครอบัครัวเข้มแข็ง	กรมกิจการสตรีแล่ะสถาบัันครอบัครัว
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ตลอดช่่วงช่ีวิต

ราย่งานสรุปผลการดำาเนินการตาม่ยุ่ทธศัาสตร์ช่าติ ประจำำาปี 2565
559



110201

แผนแม่่บทย่่อย่

เป้้าหมายระดัับแผนแม่บทย่อย ป้ี
2562

ป้ี
2563

ป้ี
2564

ค่่าเป้้าหมายท่�ต้้องบรรลุุภายในป้ี 2565

การพัฒนาเดั็กต้ั�งแต้่ช่วงการต้ั�งค่รรภ์จินถึึงป้ฐมวัย

ดััชน่พัฒนาการเดั็กสมวัย ไม่น้อยกว่าร้อยลุะ 80

เดั็กเกิดัอย่างม่คุ่ณภาพ ม่พัฒนาการสมวัย สามารถึเข้้าถึึง
บริการท่�ม่คุ่ณภาพมากข้ึ�น 

 เด็กป็ฐมวัย์เป็็นช่ีวงวัย์แห่งการเจริญเติบัโตที่ี�
สำคัญของชีีวิตเน่�องจากเป็็นชี่วงที่ี�พื่ัฒนาการด้านต่าง	ๆ 
ที่ั�งร่างกาย์	อารมณ์	สังคม	สติป็ัญญา	ภาษา	จริย์ธิรรม
แล่ะความคิดสร้างสรรค์ 	 จะสามารถพื่ัฒนาได้ 
มากที่ี�สุด	แล่ะเป็็นรากฐานของการเรีย์นร่้	พื่ฤติกรรม	
แล่ะสุขภาพื่ในอนาคต	ที่ั�งนี�	การพื่ัฒนาเด็กป็ฐมวัย์นั�น 
มีปั็จจัย์ขับัเคล่่�อนสำคัญ	โดย์เฉพื่าะความพื่ร้อมแล่ะ
ที่ักษะการเล่ี�ย์งด่เด็กของพื่่อแม่	การพื่ัฒนาการเจริญ
เติบัโตของเด็กผ่่านโภชีนาการแล่ะการเฝั้าระวังโรค
แล่ะภัย์สุขภาพื่เด็กเล็่กการย์กระดับัป็ระสิที่ธิิภาพื่

สวัสดิการที่างสังคม	 ระบับัสารสนเที่ศการอนามัย์
เจริญพื่ันธิุ์แล่ะเด็กป็ฐมวัย์	องค์ความร่้ด้านการด่แล่
แล่ะพื่ัฒนาเด็ก	การสร้างสภาพื่แวดล่้อมที่ี�เหมาะสม 
ผ่่านการบัังคับัใช้ีกฎหมาย์ทีี่� เ กี�ย์วข้อง	 รวมถ่ง 
การขับัเคล่่�อนความร่วมม่อระหว่างหน่วย์งาน	แล่ะ
การมีส่วนร่วมของชีุมชีน	 เพ่ื่�อนำไป็ส่่การพื่ัฒนาเด็ก
จนสามารถเติบัโตเป็็นที่รัพื่ย์ากรมนุษย์์หลั่กของ
ป็ระเที่ศได้อย์่างย์ั� งย์่น	 ซ่ึ่� งจะเป็็นป็ัจจัย์สำคัญ 
ที่ี� จะส่ งผ่ล่ต่อการบัรรลุ่ เป็้ าหมาย์ดั งกล่่ าว ได ้
อย์่างเป็็นร่ป็ธิรรม	

ป้ี
2565

จ.3
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	 เม่�อพื่ิจารณาจากดัชีนีพื่ัฒนาการเด็กสมวัย์
จากการสำรวจพัื่ฒนาการของเด็กป็ฐมวัย์	 ของ
กระที่รวงสาธิารณสุข	ซึ่่�งเป็็นการคัดกรองพื่ัฒนาการ
ของเด็กอาย์ุ	9	18	30	42	แล่ะ	60	เด่อน	ใน	5	ด้าน 
ได้แก่	 การเคล่่�อนไหว	 การใชี้กล่้ามเน่�อมัดเล่็ก	 
การเข้าใจภาษา	การใชีภ้าษา	การชีว่ย์เหล่อ่ตนเองแล่ะ
สังคม สุถานิการณ์ในิภาพื่รวมี ปีี 2561 – 2565	พื่บัว่า 
ร้อย์ล่ะของเด็กทีี่�มีพื่ัฒนาการสมวัย์	 มีแนวโน้ม 
ป็รับัตัวส่งข่�น	 หล่ังจากการแพื่ร่ระบัาดของเชี่�อ 
โควิด-19เริ�มคล่ี�คล่าย์ล่ง	 โดย์ในปี็	 2565	 ร้อย์ล่ะ 
ของเด็กที่ี�มีพื่ัฒนาการสมวัย์	 เที่่ากับั	 ร้อย์ล่ะ	85.13	
ซึ่่�งมีแนวโน้มส่งข่�น	จากป็ี	2564	อย์่่ที่ี�ร้อย์ล่ะ	83.55	
ส่งผ่ล่ให้มีสถานะการบัรรลุ่เป้็าหมาย์อย่่์ในระดับั
การบรรลุเป้ีาหมีาย	ตามที่ี�กำหนดให้พื่ัฒนาการเด็ก
สมวัย์ไม่น้อย์กว่าร้อย์ล่ะ	80	ภาย์ในปี็	 2565	แล้่ว	

สถานการณ์การบรรลุุเป้าหม่าย

อย์่างไรก็ดีเม่�อพื่ิจารณาตามราย์เขตสุขภาพื่	ย์ังพื่บัว่า
เขตสุขภาพื่ที่ี�	1	แล่ะ	4	ย์ังมีเด็กป็ฐมวัย์ที่ี�มีพื่ัฒนาการ
สมวัย์	 ที่ี�ไม่ถ่งร้อย์ล่ะ	 80	 ต่อเน่�องจากปี็	 2564	 
ซ่ึ่�งสะท้ี่อนว่า	 การดำเนินงานของปี็ทีี่�ผ่่านมา	 ยั์งไม่
สามารถย์กระดับัการพัื่ฒนาเด็กป็ฐมวัย์ได้อย์่างที่ั�วถ่ง
ในทีุ่กพื่่�นที่ี�	

ร้อยละขัองเด็กที�มีีพื่ัฒนิาการสุมีวัย

ที่ี�มา	:	ระบับัสารสนเที่ศสนับัสนุนด้านการส่งเสริมสุขภาพื่แล่ะ

อนามัย์สิ�งแวดล่้อม	กรมอนามัย์	กระที่รวงสาธิารณสุข	

(ณ	วันที่ี�	18	พื่ฤศจิกาย์น	2565)

	 หน่วย์งานที่ี�เกี�ย์วข้องร่วมดำเนินการผ่่าน 
โค่รงการเพืื่�อขัับเค่ลื�อนิการบรรลุเป้ีาหมีายตามี
ยุทธศาสุตร์ชาติ ปีระจำปีีงบปีระมีาณ พื่.ศ. 2565 
เพื่่�อส่งเสริมพัื่ฒนาการเด็กป็ฐมวัย์	 ป็ระกอบัด้วย์
โค่รงการเสุริมีสุร้างพัื่ฒนิาการเด็กล่าช้า	 เพ่ื่�อให้ 
เด็กป็ฐมวัย์กลุ่่มเสี�ย์งได้รับัการติดตามกระตุ้น
พื่ัฒนาการแล่ะด่แล่ต่อเน่�อง	แล่ะเด็กพื่ัฒนาการล่่าชี้า
ได้รับัการกระตุ้นจนมีพื่ัฒนาการสมวัย์	 โค่รงการ 
สุ่งเสุริมีการเกิดอย่างมีีคุ่ณภาพื่	 เพื่่�อพัื่ฒนาคุณภาพื่
ระบับับัริการแล่ะมาตรฐานงานอนามัย์แม่แล่ะเด็ก
โค่รงการขัับเค่ลื�อนิพื่ระราชบัญญัติค่วบคุ่มีการ
สุ่งเสุริมีการตลาดอาหารสุำหรับทารกและเด็กเล็ก 
พื่.ศ. 2560 เพื่่�อสร้างความตระหนักให้ป็ระชีาชีนเห็น
ความสำคัญของการเล่ี�ย์งล่่กด้วย์นมแม่โค่รงการสุ่ง
เสุริมีการเจริญเติบโตและพื่ัฒนิาการเด็กอายุ 2 - 6 ปี ี
โดย์พื่ัฒนาแล่ะป็ระเมินมาตรฐานการดำเนินงาน
คล่ินิกเด็กสุขภาพื่ดี	 พื่ัฒนานวัตกรรมการส่�อสารที่ี�

ที่ำให้พื่่อแม่ผ่่้ป็กครองสร้างการเริ�มต้นที่ี�ดีแก่ชีีวิตเด็ก 
แล่ะขย์าย์ผ่ล่ต้นแบับัสถานพื่ัฒนาเด็กป็ฐมวัย์	“เล่่น
เป็ลี่�ย์นโล่ก”	 รวมถ่งการพื่ัฒนาศักย์ภาพื่เจ้าหน้าที่ี�
สาธิารณสุขแล่ะภาคีเคร่อข่าย์ในการใชี้ในการใชี้
ค่่ม่อเฝั้าระวังแล่ะส่งเสริมพื่ัฒนาการเด็กป็ฐมวัย์
แล่ะโค่รงการสุ่งเสุริมีและพัื่ฒนิาคุ่ณภาพื่ชีวิตเด็ก
ปีฐมีวัย	 เพื่่�อมุ่งพัื่ฒนาสถานรับัเล่ี�ย์งเด็กเอกชีนให้
มีการบัริหารจัดการแล่ะส่งเสริมกระบัวนการเรีย์นร่้
แก่เด็กให้มีคุณภาพื่ตามมาตรฐานสถานพัื่ฒนาเด็ก
ป็ฐมวัย์แห่งชีาติ	นอกจากนี�	หน่วย์งานภาครัฐย์ังได้
พื่ัฒนาโครงการ	 เพื่่�อส่งเสริมคุณภาพื่ชีีวิตเด็กผ่่าน
โครงการอ่�น	 ๆ	 โดย์ส่งเสริมแล่ะสนับัสนุนกล่ไก 
การพื่ัฒนา	 คุ้มครอง	 แล่ะจัดสวัสดิการสำหรับัเด็ก
ป็ฐมวัย์แล่ะครอบัครัว	 สนับัสนุนการพื่ัฒนาฐาน
ข้อม่ล่เด็กป็ฐมวัย์	 สร้างกล่ไกการมีส่วนร่วมของ
ป็ระชีาชีนในการพื่ัฒนาเด็กบั่รณาการความป็ฐมวัย์ทีี่�
ชีุมชีนมีส่วนร่วม	คุ้มครองแล่ะส่งเสริมหญิงตั�งครรภ์ 

การดำาเนินงานที่ผ่านม่า

แผนแม่่บท11การพััฒนาศัักย่ภาพัคน
ตลอดช่่วงช่ีวิต
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	 แม้ในภาพื่รวมเด็กป็ฐมวัย์จะมีพื่ัฒนาการที่ี�
สมวัย์มากข่�น	แต่ป็ระเที่ศไที่ย์ย์ังมีความที่้าที่าย์ในการ
ฟ้�นฟ่พื่ัฒนาการในด้านที่ี�ถดถอย์ไป็จากผ่ล่กระที่บั 
ของการแพื่ร่ระบัาดของเชี่�อโควิด-19	 โดย์จาก 
ผ่ล่การศ่กษาในโครงการพื่ัฒนาระบับัฐานข้อม่ล่
แบับัออนไล่น์แล่ะการขย์าย์ผ่ล่การสำรวจสถานะ 
ความพื่ร้อมในการเข้าส่่ระบับัการศ่กษาของเด็ก
ป็ฐมวัย์สำหรับัป็ระเที่ศไที่ย์	 ของมหาวิที่ย์าล่ัย์
หอการค้าไที่ย์	 แสดงให้เห็นว่าการป็ิดโรงเรีย์น
เน่�องจากการแพื่ร่ระบัาดฯ	 ส่งผ่ล่ให้ เกิดภาวะ
พื่ฒันาการถดถอย์ในเดก็ป็ฐมวยั์	เม่�อเที่ยี์บักบััสิ�งที่ี�ควร
จะเป็็นที่ั�งด้านวิชีาการแล่ะด้านความจำใชี้งาน	ซึ่่�งอาจ
ส่งผ่ล่ต่อการพื่ัฒนาทีุ่นมนุษย์์ของเด็กป็ฐมวัย์ในระย์ะ
ย์าว	หากไม่มีการดำเนินการฟ้�นฟ่พื่ัฒนาการที่ี�หาย์
ไป็อย์่างถ่กวิธิีแล่ะต่อเน่�อง	อีกทัี่�งส่งผ่ล่ให้เด็กป็ฐมวัย์

ประเด็นท้าทายที�ส่งผลต่่อการบรรลุเป้าหม่าย

มีโอกาสเป็็นเด็กหางแถวมากข่�นโดย์ป็ี	2565	ที่ี�เป็็น
ชี่วงที่ี�โรงเรีย์นมีระย์ะเวล่าป็ิดที่ี�ย์าวนานนั�น	พื่บัว่า 
มีจำนวนเด็กป็ฐมวัย์ทีี่�เป็็นหางแถวมากข่�น	จากชี่วง
ก่อนการแพื่ร่ระบัาดของเชี่�อโควิด-19	 นอกจากนี�
ความเหล่่�อมล่�ำของผ่ล่สัมฤที่ธิิ�ที่างการศ่กษาภาย์ใน
จังหวัดก็มากข่�นซ่ึ่�งสะท้ี่อนความแตกต่างของการ
เรีย์นร่้ทีี่�บั้านของเด็กแต่ล่ะคนในช่ีวงทีี่�โรงเรีย์นปิ็ด
รวมที่ั�งความย์ากจนหร่อขัดสนของครอบัครัวเป็็น
อุป็สรรคสำคัญต่อการพื่ัฒนาเด็กป็ฐมวัย์แล่ะความ
พื่ร้อมในการเข้าส่่ระบับัการศ่กษา	 โดย์เด็กย์ากจน
มีความพื่ร้อมต�ำกว่าเด็กทีี่�มีฐานะดีกว่า	 รวมไป็ถ่ง
ย์ังขาดการออกแบับัมาตรการแบับัมุ่งเป้็าราย์พื่่�นที่ี�
เพ่ื่�อเสริมกำลั่งการพัื่ฒนาเด็กป็ฐมวัย์ได้เหมาะสม
ตามบัริบัที่พ่ื่�นทีี่�	 โดย์เฉพื่าะเขตสุขภาพื่ที่ี�ย์ังมีเด็กทีี่�มี
พื่ัฒนาการสมวัย์ไม่เป็็นไป็ตามเป็้าหมาย์	

110201

หญิงหลั่งคล่อดให้ได้รับัสิที่ธิิแล่ะสวัสดิการทีี่�เหมาะสม	 ส่งเสริมแล่ะสนับัสนุนการจัดป็ระสบัการณ์การเรีย์นร้่
สำหรับัเด็กป็ฐมวัย์	 พัื่ฒนาระบับับัริการอนามัย์แม่แล่ะเด็กของสถานบัริการสาธิารณสุขให้ได้มาตรฐานสากล่
แล่ะสร้างการเข้าถ่งบัริการอย์่างเที่่าเที่ีย์ม	 อีกที่ั�งมีการดำเนินโครงการให้ความช่ีวย์เหล่่อบัรรเที่าภาระค่าใชี้จ่าย์
ด้านการศ่กษาในชี่วงการแพื่ร่ระบัาดของเชี่�อโควิด-19	แก่เด็กป็ฐมวัย์ทีุ่กสังกัด	ภาย์ใต้	พื่.ร.ก.	ก่้เงิน	5	แสนล่้าน
จำนวน	2,000	บัาที่/คน	เพื่่�อล่ดผ่ล่กระที่บัของภาวะถดถอย์ที่างการเรีย์นร่้ในระหว่างทีี่�สถานศ่กษาไม่สามารถ
เป็ิดเรีย์นได้	 โครงการเงินอุดหนุนเพื่่�อการเล่ี�ย์งด่เด็กแรกเกิด	0	–	6	ป็ี	ที่ี�อย์่่ในครอบัครัวราย์ได้น้อย์จำนวน 
600	บัาที่/คน/เด่อน	ตล่อดจนการแก้ไขป็ัญหาภาวะถดถอย์ที่างการเรีย์นร่้	 โดย์โรงเรีย์นป็ระเมินสถานการณ์
แล่ะความพื่ร้อมของผ่่้เรีย์นก่อนเรีย์นเพื่่�อหาช่ีองว่างการเรีย์นร่้แล่ะผ่ล่กระที่บัที่างพัื่ฒนาการ	 รวมถ่ง 
การพัื่ฒนาทัี่กษะคร่	 โดย์สนับัสนุนแล่ะส่งเสริมการพัื่ฒนาคุณคร่ให้มีทัี่กษะการสอนทัี่�งในด้านทัี่กษะความ
เข้าใจแล่ะใชี้เที่คโนโล่ย์ีดิจิทัี่ล่	รวมถ่งความสามารถในการป็ิดชี่องว่างที่างการเรีย์นร่้ของนักเรีย์นแล่ะสามารถ 
วางแผ่นการสอนที่ี�เหมาะสม

แผนแม่่บท 11 การพััฒนาศัักย่ภาพัคน
ตลอดช่่วงช่ีวิต
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	 หน่ วย์งานทีี่� เกี� ย์ว ข้องควร มีมาตรการ
เตรีย์มความพื่ร้อมของพ่ื่อแม่	 โดย์มีกล่ไกด่แล่
ด้านโภชีนาการให้น�ำนมบุัตรในชี่วง	 6	 เด่อนแรก	 
การเฝั้าระวัง	ป็้องกัน	ควบัคุมโรคแล่ะภัย์สุขภาพื่เด็ก
อาที่ิ	อุบััติเหตุที่างถนน	การเฝั้าระวังการใชี้อุป็กรณ์
ผ่ิดป็ระเภที่	มีอาสาสมัครด่แล่พื่ัฒนาเด็กป็ฐมวัย์ราย์
พื่่�นที่ี�	 เพื่่�อหนุนเสริมผ่่้ป็กครอง	 ทัี่�งด้านที่ักษะการ
พื่ัฒนาเด็กป็ฐมวัย์ที่ี�ถ่กต้อง	ตั�งแต่ก่อนการตั�งครรภ ์
จนถ่งป็ฐมวัย์	 แล่ะด้านที่รัพื่ย์ากรที่ี�จำเป็็นต่อ
พื่ัฒนาการเด็ก	 โดย์เฉพื่าะในครัวเร่อนด้อย์โอกาส
แล่ะพ่ื่�นที่ี�ทีี่�มีความชีุกของเด็กที่ี�มีพื่ัฒนาการไม่สมวัย์
มีแนวที่างป็ฏิิบััติในการฟ้�นฟ่พื่ัฒนาการเด็กป็ฐมวัย์
หล่ังภาวะวิกฤตสำหรับัคร่แล่ะผ่่้ด่แล่เด็กอย์่างหล่าก
หล่าย์	 เพื่่�อการป็ระย์ุกต์ใชี้ตามบัริบัที่ของพื่่�นที่ี�แล่ะ
ขนาดสถานพื่ัฒนาเด็กป็ฐมวัย์	รวมที่ั�งการสร้างเสริม
ป็ระสบัการณ์ผ่่านแหล่่งเรีย์นร่้ในพื่่�นที่ี�	 หร่อตาม
ความสนใจของเด็กในช่ีวงปิ็ดเที่อม	 อีกทัี่�งป็รับัระดับั 
การจัดการเรีย์นร่้ระดับัป็ระถมศ่กษาสำหรับัผ่่้เรีย์น
ที่ี�มาจากระดับัอนุบัาล่ให้เหมาะสมตามพื่ัฒนาการ
การผ่ล่ักดันการใช้ีมาตรฐานสถานพัื่ฒนาเด็กป็ฐมวัย์
แห่งชีาติในสถานพัื่ฒนาเด็กป็ฐมวัย์ทุี่กสังกัดการย์ก

ข้้อเสนอแนะเพ่ื่�อการบรรลุเป้าหม่าย

ระดับัการผ่ล่ิตแล่ะพื่ัฒนาคร่ป็ฐมวัย์อย์่างครบัวงจร
ตั�งแต่ชี่วงเริ�มแรก	อาที่ิ	 จัดที่ำมาตรฐานวิชีาชีีพื่คร่
ป็ฐมวัย์แล่ะพื่ี�เล่ี�ย์งเด็กระดับัชีาติ	 จัดที่ำมาตรฐาน
อาจารย์์สาขาวิชีาการศ่กษาป็ฐมวัย์	 ไป็จนถ่งช่ีวง
ป็ฏิิบััติงาน	 อาที่ิ	 ออกแบับัระบับัเพื่่�อสร้างความ 
ต่อเน่�องในการพื่ัฒนาตามมาตรฐานสมรรถนะ 
คร่ป็ฐมวัย์	สร้างเส้นที่างความก้าวหน้าในอาชีีพื่คร่
ป็ฐมวัย์สร้างสภาพื่แวดล้่อมทีี่�เอ่�อต่อการด่แล่แล่ะ
พื่ัฒนาเด็กป็ฐมวัย์	เชี่น	ภาครัฐนำร่องขย์าย์สิที่ธิิวันล่า
เพื่่�อด่แล่บุัตรของบุัคล่ากรทุี่กเพื่ศ	 โดย์ได้รับัค่าจ้าง 
แล่ะมีมาตรการที่างภาษีทีี่�จ่งใจภาคเอกชีนในการ
ส่งเสริมความสมดุล่ระหว่างชีีวิตแล่ะการที่ำงาน	 
การสนับัสนุนให้เป็ิดสถานพัื่ฒนาเด็กป็ฐมวัย์สำหรับั
เด็กที่ี�มีอาย์ุต�ำกว่า	3	ป็ี	ตล่อดจนการพื่ิจารณาจัดสรร
แล่ะเพื่ิ�มจำนวนเงินอุดหนุนเพื่่�อการเล่ี�ย์งด่ เ ด็ก 
แรกเกิด	0	–	6	ป็ีแบับัถ้วนหน้า	เน่�องจากที่ี�ผ่่านมามี
การคัดกรองตกหล่่นถ่งป็ระมาณร้อย์ล่ะ	30	อีกที่ั�ง 
ข้อม่ล่ของกระที่รวงสาธิารณสุขชีี� ให้ เห็นว่าเด็ก
ป็ฐมวัย์ที่ี�มารดาเข้าร่วมโครงการเงินอุดหนุนฯ	จะมี 
โอกาสได้คัดกรองพื่ัฒนาการมากกว่าเด็กป็ฐมวัย์
ที่ั�วไป็
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	 แผ่นแม่บัที่ป็ระเด็น	(11)	การพื่ัฒนาศักย์ภาพื่คนตล่อดชี่วงชีีวิต(พื่.ศ.2566-2580)	(ฉบัับัแก้ไขเพื่ิ�มเติม)	 
เป็้าหมาย์แผ่นแม่บัที่ย่์อย์	 เด็กเกิดอย่์างมีคุณภาพื่	 มีพื่ัฒนาการสมวัย์	สามารถเข้าถ่งบัริการทีี่�มีคุณภาพื่มาก
ข่�น	 ยั์งคงตัวชีี�วัดแล่ะค่าเป็้าหมาย์เดิม	ค่อ	 ดัชีนีพื่ัฒนาการเด็กสมวัย์	 ไม่น้อย์กว่าร้อย์ล่ะ	85	ภาย์ในปี็	2570	 
โดย์สถานการณ์ในภาพื่รวมป็ี	2561	–	2565	พื่บัว่า	ร้อย์ล่ะของเด็กที่ี�มีพื่ัฒนาการสมวัย์	มีแนวโน้มป็รับัตัวส่งข่�น
หล่ังจากการแพื่ร่ระบัาดของเชี่�อโควิด-19	เริ�มคล่ี�คล่าย์ล่ง	ป็ระกอบักับั	ในป็ี	2565	เด็กป็ฐมวัย์มีพื่ัฒนาการสมวัย์
ร้อย์ล่ะ	85.13	อย์่างไรก็ตาม	หากพื่ิจารณาร้อย์ล่ะของเด็กที่ี�มีพื่ัฒนาการสมวัย์ในเขตสุขภาพื่ที่ั�งหมด	พื่บัว่า 
ในบัางราย์เขตสุขภาพื่ย์ังไม่ผ่่านเกณฑ์์ที่ี�กำหนดไว้	จ่งอาจเพื่ิ�มความเสี�ย์งต่อการพื่ัฒนาเด็กแล่ะการบัรรลุ่เป็้าหมาย์ 
ในภาพื่รวมได้	ส่งผ่ล่ให้มีสถานะการบัรรลุ่เป้็าหมาย์อย่่์ในระดับัใกล้่เคีย์งในการบัรรลุ่เป้็าหมาย์	 ดังนั�น	ภาครัฐ 
จ่งต้องมีกล่ไกพื่ัฒนาส่งเสริมการพัื่ฒนาเด็กตั�งแต่ชี่วงก่อนการตั�งครรภ์จนถ่งป็ฐมวัย์ให้มีป็ระสิที่ธิิภาพื่ต่อไป็	 
เพื่่�อให้สามารถบัรรลุ่เป็้าหมาย์ได้อย์่างต่อเน่�อง	

สถานการณ์ปี 2565 เทียบกับค่่าเป้าหม่ายปี 2570
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แผนแม่่บทย่่อย่

เป้้าหมายระดัับแผนแม่บทย่อย ป้ี
2562

ป้ี
2563

ป้ี
2564

ค่่าเป้้าหมายท่�ต้้องบรรลุุภายในป้ี 2565

การพัฒนาช่วงวัยเร่ยนแลุะวัยรุ่น

ค่ะแนนค่วามสามารถึในการแข้่งขั้นการพัฒนาทุนมนุษย์ดั้านทักษะ 
(Skill) ข้อง World Economic Forum (WEF) เพิ� มข้ึ�นร้อยลุะ 20 

วัยเร่ยน/วัยรุ่น ม่ค่วามร้้แลุะทักษะในศัต้วรรษท่� 21 ค่รบถึ้วน ร้้จิักค่ิดั วิเค่ราะห์ 
รักการเร่ยนร้้ ม่สำานึกพลุเม้อง ม่ค่วามกลุ้าหาญทางจิริยธรรม ม่ค่วามสามารถึ
ในการแก้ป้ัญหา ป้รับต้ัว ส้�อสาร แลุะทำางานร่วมกับผ้้อ้�นไดั้อย่างม่ป้ระสิทธิผลุ
ต้ลุอดัช่วิต้ดั่ข้ึ�น

	 เป็้าหมาย์การพัื่ฒนาช่ีวงวัย์เรีย์นแล่ะวัย์รุ่น 
ให้ความสำคัญกับัการพัื่ฒนาทัี่กษะการเรีย์นร้่ทีี่�
จำเป็็นต่อการดำรงชีีวิตที่ี�สอดคล่้องกับัการที่ำงานใน
ศตวรรษที่ี�	21	อาที่ิ	ที่ักษะการเรีย์นร่้แล่ะนวัตกรรม
	 ทัี่กษะสารสนเที่ศ	ส่�อ	 เที่คโนโล่ย์ี	 ทัี่กษะชีีวิตแล่ะ
อาชีีพื่	 โดย์มุ่งส่งเสริมที่ักษะในร่ป็แบับั	Soft	Skills	
แล่ะ	Hard	Skills	อย์่างรอบัด้าน	ผ่่านการส่งเสริมการ
พื่ัฒนาหล่ักส่ตรการเรีย์นร่้ที่ี�ย์่ดหย์ุ่น	 เพื่่�อตอบัสนอง 
ความต้องการของเด็กทุี่กกลุ่่ม	 เน้นเด็กแล่ะเย์าวชีน

เป็็นศ่นย์์กล่าง	 ไม่ ได้จำกัดพื่ัฒนาที่ักษะเพื่ีย์ง 
ด้านวิชีาการหร่อที่ักษะที่ี� เป็็นค่านิย์มของสังคม
ไที่ย์	 แต่มุ่งส่งเสริมที่ักษะการเรีย์นร้่ในทีุ่กแขนงที่ั�ง 
ด้านภาษา	ศิล่ป็ะ	กีฬา	วัฒนธิรรม	มุ่งพื่ัฒนาหล่ักส่ตร
ความร่้แล่ะที่ักษะที่ี�ใชี้ในการที่ำงาน	ที่ี�สอดคล่้องกับั
ความต้องการของตล่าดแรงงาน	แล่ะที่ักษะที่างด้าน
อารมณ์	ซึ่่�งเป็็นที่ักษะสำคัญที่ี�ส่งผ่ล่ต่อความสามารถ
ที่างสังคมของเด็กในอนาคต

ป้ี
2565

จ.3
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สถานการณ์การบรรลุเป้าหม่าย

	 เม่�อพื่ิจารณาจากตัวชีี�วัด	 ค่ะแนินิค่วามีสุามีารถในิการแขั่งขัันิการพื่ัฒนิาทุนิมีนุิษย์ด้านิทักษะ  
ภาพื่รวมสถานการณ์ในปี็	2561	–	2565	 มีคะแนนล่ดล่ง	 โดย์ข้อม่ล่ล่่าสุด	ป็ี	2562	คะแนนความสามารถใน 
การแข่งขันการพื่ัฒนาทีุ่นมนุษย์์ด้านที่ักษะของไที่ย์	ซึ่่�งวัดจากที่ักษะที่ั�งกลุ่่มแรงงานป็ัจจุบัันแล่ะแรงงานใน
อนาคตนั�น	พื่บัว่า	ไที่ย์มีแนวโน้มคะแนนล่ดล่งจากป็ี	2561	จาก	63.0	คะแนน	เป็็น	62.3	คะแนน	ในป็ี	2562	
หร่อตกจากอันดับัทีี่�	66	จาก	140	ป็ระเที่ศ	มาอย่่์ทีี่�อันดับั	73	จาก	141	ป็ระเที่ศทัี่�วโล่ก	 ส่งผ่ล่ให้สถานะการ
บัรรลุ่เป็้าหมาย์อย์่่ในระดับัต�ำกว่าค่่าเปี้าหมีายขัั�นิวิกฤต	 แล่ะสะที่้อนว่า	ป็ระเที่ศไที่ย์ต้องเร่งพื่ัฒนากล่ไก	 
เพื่่�อส่งเสริมความร่้แล่ะที่ักษะในศตวรรษที่ี�	21	ให้กับัวัย์เรีย์นแล่ะวัย์รุ่นในทีุ่ก	ๆ	ด้าน

อย์่างไรก็ดี	 เม่�อพิื่จารณาตัวชีี�วัดทัี่กษะกลุ่่มแรงงาน
ในอนาคต	 เพื่ีย์งอย์่างเดีย์ว	ซึ่่�งวัดจากจำนวนป็ีทีี่�คาด
หวงัว่าจะได้รบััการศก่ษา	(ป็ระถมศก่ษาถง่อุดมศก่ษา)	 
การสอนให้คิดอย์่างมีเหตุมีผ่ล่	อัตราส่วนนักเรีย์นต่อ
คร่ในระดับัป็ระถมวัย์	ที่ี�สามารถบ่ังชีี�การพื่ัฒนาใน
กลุ่่มวัย์เรีย์นแล่ะวัย์รุ่นได้ชีัดเจนข่�น	พื่บัว่า	แนิวโนิ้มี 
ค่ะแนินิด้านิทักษะแรงงานิในิอนิาค่ตขัองไทยสุ้งขั้�นิ 
เล็กนิ้อยจาก 58.49 ค่ะแนินิ ในิปีี 2561 เปี็นิ 60.70 
ค่ะแนินิ ในิปีี 2562	ส่งผ่ล่ให้อันดับัดีข่�นจากที่ี�	 69	
เป็็นอันดับัทีี่�	64	สะท้ี่อนถ่งการดำเนินงานพัื่ฒนาวัย์
เรีย์นวัย์รุ่นในภาพื่รวมทีี่�มีป็ระสิที่ธิิภาพื่มากข่�น	 
แต่เม่�อเจาะไป็ที่ี�ตัวชีี�วัดราย์ย์่อย์	พื่บัว่า	จำนวนป็ีที่ี�คาด 
หวงัว่าจะได้รบััการศก่ษาของไที่ย์มคีะแนนล่ดล่ง	อกีที่ั�ง 
การสอนให้คิดอย์่างมีเหตุมีผ่ล่ย์ังมีคะแนนต�ำมาก 

เม่�อเป็รีย์บัเที่ีย์บักับัป็ระเที่ศพื่ัฒนาแล่้ว	 โดย์ไที่ย์มี
คะแนนเพื่ีย์ง	37.0	ขณะที่ี�ฟินแล่นด์มีคะแนนส่งถ่ง 
76.4	 ที่ั�งนี�	 สำหรับัป็ี	 2565	 หากพื่ิจารณาการจัด
อันดับัความสามารถในการแข่งขันด้านการศ่กษา
โดย์สถาบัันนานาชีาติเพื่่�อพัื่ฒนาการจัดการ	ที่ี�รวม
ตัวบั่งชีี�ที่ี�ที่ี� เกี�ย์วข้องกับัการพัื่ฒนาทัี่กษะวัย์เรีย์น 
วัย์รุ่นที่ี�สำคัญ	อาที่ิ	งบัป็ระมาณด้านการศ่กษา	อัตรา
การเข้าเรีย์น	 อัตราส่วนนักเรีย์นต่อคร่	 คุณภาพื่ 
การศ่กษาระดับัพื่่�นฐาน	 คุณภาพื่การจัดการศ่กษา
ระดับัอุดมศ่กษา	 พื่บัว่า	 ป็ระเที่ศไที่ย์มีอันดับั 
ด้านการศ่กษาทีี่�ย์ังไม่ก้าวหน้ามากนัก	 แม้อันดับั
จะดีข่�นจากอันดับั	56	 ในป็ี	 2564	 เป็็นที่ี�	 53	 ในป็ี	
2565จากที่ั�งหมด	63	ป็ระเที่ศ	
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การดำาเนินงานที่ผ่านม่า

	 หน่วย์งานที่ี�เกี�ย์วข้องร่วมดำเนนิการขบััเคล่่�อน
ผ่่านโค่รงการเพื่ื�อขัับเค่ลื�อนิการบรรลุเปี้าหมีายตามี
ยุทธศาสุตร์ชาติ ปีระจำปีีงบปีระมีาณ พื่.ศ. 2565 
เพื่่�อส่งเสริมการพื่ัฒนาวัย์เรีย์นแล่ะวัย์รุ่น	 อาที่ิ	 
การยกระดับคุ่ณภาพื่การเ รียนิร้้ ด้ านิการคิ่ด
วิเค่ราะห์ขัองนิักเรียนิระดับปีระถมีศ้กษาในิยุค่
การศ้กษา 4.0	 เพื่่�อหาแนวที่างแล่ะร่ป็แบับัใน 
การพื่ัฒนาที่ักษะการคิดวิเคราะห์ทีี่�เหมาะกับัยุ์ค 
การศ่กษา	4.0	 ให้แก่นักเรีย์นป็ระถมศ่กษา	รวมที่ั�ง
พื่ัฒนาศักย์ภาพื่ของบุัคล่ากรแล่ะแหล่่งเรีย์นร้่ให้
สามารถส่งเสริม	 สนับัสนุนแล่ะรองรับัการพัื่ฒนา
ที่ักษะการร่้คิดวิเคราะห์	 โค่รงการพัื่ฒนิาศักยภาพื่
ขัองเยาวชนิเพื่ื�อเปีน็ิผ้ป้ีระกอบการยคุ่ใหมี ่Start up 
ที่ี�พื่ัฒนาแนวคิดแล่ะเสริมสร้างแรงบัันดาล่ใจในการ
สร้างผ่่้ป็ระกอบัการยุ์คใหม่พื่ัฒนาศักย์ภาพื่แล่ะ
สร้างแบับัจำล่องธุิรกิจ	 รวมทัี่�งให้คำป็ร่กษาในการ
ป็ระกอบัธุิรกิจแก่เย์าวชีน	 โค่รงการการพื่ัฒนิา
นิวัตกรรมีสุื�อการเรียนิร้้และขัองเล่นิวิทยาศาสุตร์
ต้นิแบบเพื่ื�อศตวรรษที� 21	 ที่ี�เป็็นการสร้างระบับั
นิเวศที่ี�กระตุ้น	 ส่งเสริมความสนใจแล่ะที่ัศนคติที่ี�
ดีด้านวิที่ย์าศาสตร์	 สนับัสนุนการเรีย์นร่้ที่ั�งในแล่ะ 

	 สมรรถนะการศ่กษาไที่ย์ในการพื่ัฒนาวัย์ 
เรีย์นวัย์รุ่นให้มีความร่้แล่ะที่ักษะในการดำรงชีีวิต
แล่ะป็ระกอบัอาชีีพื่ในอนาคตแม้จะมีคะแนนที่ี�ดีข่�น
แต่ย์ังอย์่่ในจุดทีี่�ต้องเร่งพื่ัฒนา	 เน่�องจากย์ังมีคุณภาพื่
การศ่กษาที่ี�ย์ังต�ำแล่ะความเหล่่�อมล่�ำที่างการศ่กษา
ที่ี�ย์ั งส่ง 	 ซึ่่� งป็ระเด็นที่้าที่าย์ที่ี�สำคัญที่ี�ส่ งผ่ล่ต่อ 
การบัรรลุ่เป้็าหมาย์ในด้านคุณภาพื่การศ่กษา	 โดย์
เฉพื่าะการสอนให้คิดอย์่างมีเหตุมีผ่ล่	แล่ะด้านความ
เหล่่�อมล่�ำที่างการศ่กษา	 อาทิี่	 อัตราการเข้าเรีย์น 

นอกห้องเรีย์น	แล่ะพื่ัฒนานวัตกรรมใหม่ด้านส่�อการ
เรีย์นร่้แล่ะของเล่่นวิที่ย์าศาสตร์สำหรับัเย์าวชีนทีี่� 
สอดรับักบััการเป็ล่ี�ย์นแป็ล่งของโล่กอนาคต	นอกจากนี� 
ย์ังมีนโย์บัาย์แล่ะมาตรการอ่�น	 ๆ	 อาที่ิ	 โครงการ	 
“พื่าน้องกลั่บัมาเรีย์น”	 เพื่่�อนำเด็กทีี่�ตกหล่่นหลุ่ด
จากระบับัการศ่กษากล่ับัเข้าส่่ระบับัการศ่กษาซึ่่�งตั�ง 
เป็้าหมาย์นำเด็กที่ี�หลุ่ดจากระบับัให้กล่ับัมาได้
ครบัร้อย์ล่ะ	100	 ในป็ี	 โครงการให้ความช่ีวย์เหล่่อ
บัรรเที่าภาระค่าใชี้จ่าย์ด้านการศ่กษาในชี่วงการแพื่ร่
ระบัาดของเชี่�อโควิด-19	 ในอัตรา	2,000	บัาที่/คน
ให้กับันักเรีย์นทีุ่กสังกัด	แล่ะมาตรการการล่ดภาระ 
ค่าใชี้จ่าย์ด้านการศ่กษาของนิสิต	นักศ่กษาในสถาบััน
อุดมศ่กษาภาครัฐแล่ะเอกชีน	รวมถ่งการบั่รณาการ
แล่ะส่งต่อข้อม่ล่ของนักเรีย์นกลุ่่มย์ากจนพื่ิเศษ/
ด้อย์โอกาส	 ไป็ย์ังหน่วย์งานทีี่�สามารถรับัชี่วงต่อใน
การด่แล่	 เชี่น	 กองทุี่นเพื่่�อการก่้ย์่มที่างการศ่กษา	 
ในกลุ่่มนักเรีย์นมัธิย์มป็ล่าย์/เทีี่ย์บัเท่ี่า	แล่ะที่ี�ป็ระชีุม
อธิิการบัดีแห่งป็ระเที่ศไที่ย์	แล่ะในกลุ่่มผ้่่ที่ี�เรีย์นต่อ
ในระดับัอุดมศ่กษา	รวมถ่งโครงการผ่ล่ิตบััณฑ์ิตพื่ันธิุ์
ใหม่	ที่ี�จะชี่วย์สร้างกำล่ังคนที่ี�มีสมรรถนะส่งสำหรับั
การที่ำงานในอุตสาหกรรมเป็้าหมาย์ของป็ระเที่ศ	

ประเด็นท้าทายที�ส่งผลต่่อการบรรลุเป้าหม่าย

ระดับัมัธิย์มศ่กษาทีี่�ล่ดล่ง	 อีกทัี่�งอัตราส่วนคร่ต่อ
นักเรีย์นระดับัมัธิย์มศ่กษาแล่ะงบัป็ระมาณด้าน 
การศ่กษาต่อ	ผ่ลิ่ตภัณฑ์์รวมในป็ระเที่ศ	 ยั์งไม่เหมาะ
สมกับัการพัื่ฒนาที่รัพื่ย์ากรมนุษย์์ในวัย์เรีย์นวัย์
รุ่นอย์่างมีป็ระสิที่ธิิภาพื่	 ตล่อดจนความที่้าที่าย์ใน
การนำเดก็ที่ี�หล่ดุจากการศก่ษาเขา้ส่ร่ะบับัการศก่ษา/ 
การฝัึกอาชีีพื่	แล่ะการฟ้�นฟ่ภาวะการเรีย์นร่้ถดถอย์
จากการป็ิดโรงเรีย์นในสถานการณ์การแพื่ร่ระบัาด
ของเชี่�อโควิด-19

แผนแม่่บท11การพััฒนาศัักย่ภาพัคน
ตลอดช่่วงช่ีวิต
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ข้้อเสนอแนะเพ่ื่�อการบรรลุเป้าหม่าย

	 หน่วย์งานที่ี�เกี�ย์วข้องควรส่งเสรมิให้มเีคร่�องมอ่
แล่ะส่�อการเรีย์นการสอนทีี่�ทัี่นสมัย์มีหล่ักส่ตรการ
เรีย์นร่้ที่ี�ย่์ดหย์ุ่นเพื่่�อตอบัสนองต่อความต้องการแล่ะ
ความถนัดของเด็กราย์บุัคคล่	 โดย์เน้นการพัื่ฒนา
ที่ักษะในศตวรรษทีี่�	 21	 โดย์เฉพื่าะความสามารถใน
การใชี้เหตุผ่ล่	การใชี้เที่คโนโล่ย์ี	แล่ะมุ่งส่งเสริมที่ักษะ
การเรีย์นร่้ในทุี่กแขนง	 ที่ั�งด้านภาษา	 ศิล่ป็ะ	 กีฬา 
วัฒนธิรรม	 อีกที่ั�งขับัเคล่่�อนนโย์บัาย์ล่ดความเหล่่�อม
ล่�ำที่างการศ่กษาส่่การป็ฏิิบััติอย่์างจริงจัง	 โดย์ 
การกระจาย์ความเที่่าเที่ีย์มด้านสวัสดิการแล่ะ
คุณภาพื่ที่างการศ่กษา	 โดย์เฉพื่าะกับักลุ่่มวัย์เรีย์น
แล่ะวัย์รุ่น	 ที่ี�มีฐานะย์ากจนให้สามารถเข้าถ่ง 

การศ่กษาที่ี� มี คุณภาพื่ได้อย์่ า ง เสมอภาคแล่ะ
ครอบัคลุ่ม	 มีการใช้ีกล่ไกในพื่่�นที่ี�ในการเฝ้ัาระวัง
แล่ะชี่วย์เหล่่อกลุ่่มเด็กนอกระบับัหร่อกลุ่่มเสี�ย์งการ 
ขับัเคล่่�อนการกระจาย์อำนาจให้กับัสถานศ่กษา
ในการจัดการศ่กษาตามบัริบัที่ของตนเอง	 การเร่ง
ขับัเคล่่�อนการฟ้�นฟ่การเรีย์นร่้ทีี่�ถดถอย์ไป็ของเด็ก
วัย์เรีย์นแต่ล่ะคนอย่์างเหมาะสม	ผ่่านการออกแนว
ป็ฏิิบััติที่ี�หล่ากหล่าย์แล่ะการพัื่ฒนาคร่ให้มีศักย์ภาพื่
ในการจัดการการสอนเสริมเพื่่�อชีดเชีย์ความร่้ ทีี่�
ถดถอย์ไป็ของเด็กได้อย์่างมีป็ระสิที่ธิิภาพื่	รวมไป็ถ่ง
การจัดพื่ัฒนาทัี่กษะการวางแผ่นชีีวิต	การเงิน	แล่ะ
ที่ักษะที่ี�เกี�ย์วกับัการที่ำงานในอนาคต

	 แผ่นแม่บัที่ป็ระเด็น	(11)	การพื่ัฒนาศักย์ภาพื่คนตล่อดชี่วงชีีวิต	(พื่.ศ.2566-2580)	(ฉบัับัแก้ไขเพื่ิ�มเติม) 
เป็้าหมาย์แผ่นแม่บัที่ย่์อย์	วัย์เรีย์น/วัย์รุ่น	มีความร่้แล่ะที่ักษะในศตวรรษที่ี�	 21	ครบัถ้วน	ร่้จักคิด	วิเคราะห์	 
รักการเรีย์นร่้	 มีสำน่กพื่ล่เม่อง	 มีความกล้่าหาญที่างจริย์ธิรรม	มีความสามารถในการแก้ป็ัญหา	ป็รับัตัว	 ส่�อสาร	
แล่ะที่ำงานร่วมกับัผ่่้อ่�นได้อย์่างมีป็ระสิที่ธิิผ่ล่ตล่อดชีีวิตดีข่�น	มีการป็รับัเป็ล่ี�ย์นตัวชีี�วัดแล่ะค่าเป็้าหมาย์	จาก	เดิม
คะแนนความสามารถในการแข่งขันการพัื่ฒนาทุี่นมนุษย์์ด้านทัี่กษะ	 เป็็น	การแข่งขันการพัื่ฒนาทุี่นมนุษย์์ด้าน
ที่ักษะแรงงานในอนาคต	ที่ี�กำหนดค่าเป็้าหมาย์ไม่น้อย์กว่า	70	คะแนน	ภาย์ในป็ี	2570	โดย์ผ่ล่การดำเนินงาน 
ที่ี�ผ่่านมาล่่าสุด	ป็ี	2562	มีคะแนน	เที่่ากับั	60.70	คะแนน	ซึ่่�งมีคะแนนเพื่ิ�มส่งข่�นจากป็ี	2561	ป็ระมาณ	2	คะแนน
เที่่านั�นแล่ะเป็็นอัตราการเพื่ิ�มข่�นทีี่�ไม่ส่งมากนัก	 ส่งผ่ล่ให้สถานะการบัรรลุ่เป็้าหมาย์อย่่์ในระดับัใกล่้เคีย์งในการ
บัรรลุ่เป็้าหมาย์	อย์่างไรก็ดี	ที่ี�ผ่่านมาได้มีนโย์บัาย์ส่งเสริมการศ่กษาแล่ะการพื่ัฒนาเด็กวัย์เรีย์นวัย์รุ่นจำนวนมาก
ซึ่่�งหากมีการดำเนินงานตามนโย์บัาย์ดังกล่่าวอย์่างเข้มข้นแล่ะต่อเน่�อง	อาจเพื่ิ�มโอกาสให้ป็ระเที่ศไที่ย์สามารถ
บัรรลุ่เป็้าหมาย์ได้ตามที่ี�กำหนดไว้	

สถานการณ์ปี 2565 เทียบกับค่่าเป้าหม่ายปี 2570

110301
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110401

แผนแม่่บทย่่อย่

เป้้าหมายระดัับแผนแม่บทย่อย ป้ี
2562

ป้ี
2563

ป้ี
2564

ค่่าเป้้าหมายท่�ต้้องบรรลุุภายในป้ี 2565

การพัฒนาแลุะยกระดัับศัักยภาพวัยแรงงาน

ผลุิต้ภาพแรงงานไม่ต้ำ�ากว่าร้อยลุะ 2.5

แรงงานม่ศัักยภาพในการเพิ�มผลุผลุิต้ ม่ทักษะอาช่พส้ง ต้ระหนัก
ในค่วามสำาค่ัญท่�จิะพัฒนาต้นเองให้เต้็มศัักยภาพ สามารถึป้รับตั้วแลุะ
เร่ยนร้้สิ�งใหม่ต้ามพลุวัต้ข้องโค่รงสร้างอาช่พแลุะค่วามต้้องการ 
ข้องต้ลุาดัแรงงานเพิ�มข้ึ�น

	 การพื่ัฒนาแล่ะย์กระดับัศักย์ภาพื่วัย์แรงงาน
มีป็ระเด็นการพัื่ฒนาทัี่กษะวัย์แรงงาน	 ที่ี�ให้ความ
สำคัญกับัการพื่ัฒนาระบับัฐานข้อม่ล่แรงงานให้เกิด 
ความเช่ี�อมโย์งระบับัข้อม่ล่สถานการณ์แรงงาน
ความต้องการแรงงาน/ค่าจ้าง/การอบัรม	แล่ะข้อม่ล่
แรงงานราย์บัุคคล่	 การพื่ัฒนาหล่ักส่ตรการเรีย์นร่้ 
ที่ี�ตรงกับัความต้องการของตล่าดแรงงาน	 พัื่ฒนา
ที่ักษะคร่ผ่่้สอนให้สอดคล่้องกับับัริบัที่ของสังคม
พื่ัฒนาชี่องที่างบัริการส่งเสริมที่ักษะให้วัย์แรงงาน
ผ่่านการเข้าร่วมอบัรม/สัมมนา	 ย์กระดับัทัี่กษะ

ที่ี�จำเป็็นต่อการป็ระกอบัอาชีีพื่	 รวมถ่งมีระบับั
เที่คโนโล่ย์ีสารสนเที่ศด้านแรงงานที่ี�มีป็ระสิที่ธิิภาพื่	
เพื่่�อคอย์ช่ีวย์เหล่่อจัดข้อม่ล่แรงงานส่วนบุัคคล่	แล่ะ
บั่รณาการการเชี่�อมโย์งระบับัข้อม่ล่	ที่ี�เกี�ย์วข้องกับั
ด้านแรงงานกับัภาครัฐแล่ะภาคเอกชีน	แล่ะพื่ัฒนา
กฎหมาย์ที่ี�เกี�ย์วข้องกับัสิที่ธิิป็ระโย์ชีน์แล่ะสวัสดิการ
ที่ี�เกี�ย์วกับัการพื่ัฒนาที่ักษะแรงงาน	 ซ่ึ่�งจะเป็็นป็ัจจัย์
สำคัญที่ี�จะส่งผ่ล่ต่อการบัรรลุ่เป็้าหมาย์ดังกล่่าวได้
อย์่างเป็็นร่ป็ธิรรม

ป้ี
2565

จ.3
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สถานการณ์การบรรลุุเป้าหม่าย

	 พื่จิารณาจากอตัราการขย์าย์ตวัของผ่ล่ติภาพื่แรงงาน	ภาพื่รวมสถานการณ์ในช่ีวง	5	ปี็	ที่ี�ผ่่านมา	(2561	–	2565)	
สถานการณ์ผ่ล่ิตภาพื่แรงงานของป็ระเที่ศไที่ย์มีอัตราการขย์าย์ตัวล่ดล่ง	โดย์ในป็ี	2565	 อัตราการขย์าย์ตัวของ
ผ่ล่ิตภาพื่แรงงาน	ซึ่่�งคำนวณจากสัดส่วนม่ล่ค่าผ่ล่ิตภัณฑ์์มวล่รวมในป็ระเที่ศต่อผ้่่มีงานที่ำของป็ี	2565	อย์่่ที่ี� 
ร้อย์ล่ะ	0.69	ต่อป็ี	ล่ดล่งจากป็ี	2564	ที่ี�ร้อย์ล่ะ	1.34	 ซ่ึ่�งต�ำกว่าค่าเป็้าหมาย์ที่ี�ไม่ต�ำกว่าร้อย์ล่ะ	2.5	ภาย์ในป็ ี
2565	 ส่งผ่ล่ให้สถานะการบัรรลุ่เป้็าหมาย์อย่่์ในระดับัต�ำกว่าค่าเป้็าหมาย์ขั�นวิกฤต	 อันเป็็นผ่ล่ต่อเน่�องมาจาก
เศรษฐกิจโล่กถดถอย์	แล่ะมาตรการควบัคุมการแพื่ร่ระบัาดของเชี่�อโควิด-19	ที่ี�เข้มงวดของภาครัฐ	ที่ี�ไม่คำน่งถ่ง
ผ่ล่กระที่บัที่างเศรษฐกิจ	ที่ั�งนี�	แม้ในป็ี	2565	สถานการณ์การแพื่ร่ระบัาดของเชี่�อโควิด-19	จะคลี่�คล่าย์ล่งแล่้ว	
หากแต่การฟ้�นตัวที่างเศรษฐกิจย์ังคงเพื่ิ�มข่�นแบับัค่อย์เป็็นค่อย์ไป็	แล่ะย์ังมีอัตราการว่างงานส่ง

หมาย์เหตุ	:	ป็ี	2565	ใชี้ข้อม่ล่เฉล่ี�ย์ของไตรมาส	1-3	ป็ี	2565	เป็รีย์บัเที่ีย์บักับัข้อม่ล่เฉล่ี�ย์ของไตรมาส	1-3	ป็ี	2564
ที่ี�มา	:	ข้อม่ล่การสำารวจภาวการณ์ที่ำางานของป็ระชีากร,	สำานักงานสถิติแห่งชีาติ	แล่ะข้อม่ล่ผ่ลิ่ตภัณฑ์์มวล่รวมป็ระชีาชีาติ,สำานักงานสภาพื่ัฒนาการ
เศรษฐกิจแล่ะสังคมแห่งชีาติ

การดำาเนินงานที่ผ่านม่า

	 หน่วย์งานที่ี�เกี�ย์วข้องร่วมดำเนนิการขบััเคล่่�อน
ผ่่านโครงการเพื่่�อขับัเคล่่�อนการบัรรลุ่เป้็าหมาย์ตาม
ย์ทุี่ธิศาสตร์ชีาต	ิป็ระจำปี็งบัป็ระมาณ	พื่.ศ.	2565	อาที่ิ	
โครงการเตรยี์มความพื่ร้อมแก่กำล่งัแรงงาน	เพื่่�อส่งเสรมิให้
ป็ระชีาชีนได้รบััการแนะแนวอาชีพีื่มีแนวที่างในการเล่่อก 
ศ่กษาต่อหร่อเล่่อกป็ระกอบัอาชีีพื่ได้ตรงกับัความร้่	 
ความสามารถ	ความสนใจ	ความถนดั	แล่ะบัคุล่กิภาพื่
ของตนเอง	 แล่ะสอดคล้่องกับัความต้องการตล่าด
แรงงาน	โครงการพื่ฒันาฝีัมอ่แรงงานสตรเีพื่่�อย์กระดบัั 

คณุภาพื่ชีวิีต	เพื่่�อส่งเสริมทัี่กษะฝีัมอ่	ความชีำนาญการมี
งานที่ำของกลุ่ม่แรงงานสตร	ี โครงการเสรมิสร้างความ
รอบัร่้วัย์ที่ำงานสุขภาพื่ดีในสถานป็ระกอบัการ	 เพื่่�อ 
ส่งเสรมิวยั์แรงงานให้ตระหนกัแล่ะเข้าใจถง่สภาวะสขุภาพื่
ของตนเองมีที่ักษะสุขภาพื่ทีี่�ดี	 ในสถานป็ระกอบัการ
โครงการพื่ัฒนาสุขภาพื่ความป็ล่อดภัย์ของวัย์แรงงาน
เพื่่�อเพื่ิ�มผ่ล่ผ่ลิ่ตของป็ระเที่ศ	 เพื่่�อให้เกิดแนวที่างการ
ตรวจสุขภาพื่ของวัย์แรงงานทีี่�เหมาะกับัความเสี�ย์งใน 
การที่ำงาน	 รวมถ่งในช่ีวงปี็	 2565	 รัฐบัาล่ได้ให้ความ
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	 แม้ว่าในป็ี	2565	สถานการณ์การแพื่ร่ระบัาด 
ของเชี่�อโควิด-19	 ได้เริ�มคล่ี�คล่าย์ล่ง	 ส่งผ่ล่ให้การ
ดำเนินกิจกรรมที่างเศรษฐกิจเริ�มฟ้�นตัว	แล่ะแรงงาน
ที่ี�ได้รับัผ่ล่กระที่บัเริ�มที่ย์อย์กล่ับัมาที่ำงาน	แต่แรงงาน
ย์ังต้องเผ่ชิีญกับัสภาวะการที่ำงานในร่ป็แบับัใหม่	 
โดย์เฉพื่าะการที่ี�ภาคธิุรกิจหันมาพื่่�งพื่าเที่คโนโล่ย์ีมาก
ข่�น	ส่งผ่ล่ให้แรงงานที่ี�มีที่ักษะไม่สอดคล่้องกับัร่ป็แบับั
การดำเนินธิุรกิจย์ุคใหม่ตกงานหร่อมีความเสี�ย์งที่ี�จะ
ตกงานเพื่ิ�มข่�นในอนาคต	แล่ะย์ังมีความไม่สอดคล่้อง
ระหว่างอุป็สงค์แล่ะอุป็ที่านของทัี่กษะแรงงาน	อาทิี่
จำนวนบััณฑิ์ตด้านวิที่ย์าศาสตร์แล่ะเที่คโนโล่ยี์ย์ัง
ขาดแคล่น	ในขณะทีี่�จำนวนบััณฑิ์ตสาขาศิล่ป็ศาสตร์
ล่้นตล่าด	นอกจากนี�	 แรงงานไที่ย์ส่วนใหญ่ย์ังขาด
แรงจ่งใจในการพัื่ฒนาที่ักษะ	 เพื่ราะแรงงานบัางส่วน

ประเด็นท้าทายที�ส่งผลต่่อการบรรลุเป้าหม่าย

อาจส่ญเสีย์ราย์ได้หากต้องหยุ์ดงานเพื่่�อไป็เข้ารับั 
การอบัรม	อกีที่ั�งไม่มหีล่กัป็ระกนัว่า	เม่�อผ่่านการพื่ฒันา
ที่ักษะแล้่วแรงงานจะได้รับัค่าตอบัแที่นเพื่ิ�ม	การรับัร่ ้
ถ่งชี่องที่างการย์กระดับัทัี่กษะ	 อาที่ิ	 แพื่ล่ตฟอร์ม
พื่ัฒนาที่ักษะให้บัริการแก่กลุ่่มคนที่ำงานในทุี่กช่ีวงวัย์
ย์ังอย่่์ในวงจำกัด	ตล่อดจนหลั่กส่ตรการศ่กษาไที่ย์ยั์ง
ไม่สอดคล่้องกับัความต้องการของตล่าดแรงงานที่ั�ง
ในแง่ของเชีิงคุณภาพื่แล่ะป็ริมาณ	ที่ำให้เกิดป็ัญหา
การว่างงานส่งแล่ะตล่าดแรงงานขาดทัี่กษะแล่ะ
กำล่ังคนที่ี�ต้องการ	รวมถ่งภาครัฐ	ภาคเอกชีน	แล่ะ 
ภาคการศ่กษา	ย์ังขาดการบั่รณาการร่วมกันในการ
ส่งเสริม	 สนับัสนุนการพื่ัฒนาที่ักษะแรงงานฝัีม่อ	 
เพื่่�อสร้างโอกาสแล่ะเพื่ิ�มที่างเล่่อกในการป็ระกอบั
อาชีีพื่ที่ี�หล่ากหล่าย์

สำคัญกับัการย์กระดบััที่กัษะฝีัมอ่แรงงานของป็ระเที่ศให้มคีณุสมบัตัติรงตามความต้องการของตล่าดแรงงานในปั็จจบุันั	 
โดย์จดัหล่กัสต่รระย์ะสั�น	ในสาขาอตุสาหกรรมการท่ี่องเที่ี�ย์ว	ธิรุกจิด้านอาหาร	สขุภาพื่	วทิี่ย์าศาสตร์สิ�งแวดล้่อม	เกษตรแล่ะ
เที่คโนโล่ย์ชีีวีภาพื่	แล่ะโล่จสิตกิส์	สำหรบัักลุ่ม่เป้็าหมาย์จำนวน	858,000	คน	โครงการพื่ฒันาฝีัมอ่แรงงานสตร	ีโครงการ
พื่ฒันาสุขภาพื่แล่ะความป็ล่อดภัย์ของวัย์แรงงานเพื่่�อเพื่ิ�มผ่ล่ผ่ลิ่ตของป็ระเที่ศอีกที่ั�ง	ได้พื่ฒันาแพื่ล่ตฟอร์มทีี่�ให้บัริการ
แก่กลุ่ม่คนที่ำงานในที่กุช่ีวงวยั์	รวมที่ั�งนาย์จ้าง	โดย์มแีฟ้มสะสมผ่ล่งานเป็็นเคร่�องมอ่สะสมผ่ล่การเรยี์น	การฝึักอบัรม 
แล่ะป็ระสบัการณ์การที่ำงาน	เพื่่�อให้แรงงานเก็บัผ่ล่งานของตวัเอง	อนัจะนำไป็ส่ก่ารพื่ฒันาที่กัษะใหม่	ๆ 	รวมถง่มกีล่ไกจับัค่ ่
งานกับัแรงงานให้ตรงกับัความต้องการของนาย์จ้าง	แล่ะภาครัฐกส็ามารถใช้ีข้อมล่่ดังกล่่าว	เพื่่�อนำมาวางแผ่นพัื่ฒนา 
กำลั่งคนของป็ระเที่ศได้อย่์างเหมาะสม	

ข้้อเสนอแนะเพ่ื่�อการบรรลุเป้าหม่าย

	 หน่วย์งานทีี่� เกี� ย์วข้องควรพัื่ฒนาข้อม่ล่
สถานการณ์	ความต้องการตล่าดแรงงานให้ครอบัคลุ่มโดย์
มข้ีอมล่่ด้านแรงงานของที่กุหน่วย์งานที่ี�เกี�ย์วข้อง	มกีล่ไก
เชี่�อมโย์งข้อมล่่ด้านแรงงานที่ี�ครบัถ้วน	มรีะบับัเที่คโนโล่ย์ี
สารสนเที่ศด้านแรงงานรองรับั	มีการจัดที่ำหลั่กส่ตรให้
สอดคล้่องกับัสถานการณ์ของตล่าดแรงงาน	มีการรับัรอง 
สมรรถนะแรงงาน	 โดย์การส่งเสริมแล่ะสนับัสนุน 
การพื่ฒันาที่กัษะแรงงานฝีัมอ่ให้เป็็นผ่่ป้็ระกอบัการใหม่ 
แล่ะสามารถพื่ัฒนาต่อย์อดความร่้ในการสร้างสรรค์ 
งานใหม่	ๆ	ป็ระกอบักบััจำเป็็นต้องเร่งสร้างแรงจง่ใจให้
แรงงานเหน็ความสำคญัของการพื่ฒันาตนเองอย่์างต่อ

เน่�อง	อาที่	ิป็รบััโครงสร้างค่าแรงให้สอดคล้่องกบััที่กัษะฝีัม่อ
แรงงาน	อีกที่ั�ง	ต้องป็ระชีาสมัพื่นัธ์ิช่ีองที่างการจบััค่ง่าน 
กบััแรงงานในเชีงิรกุมากข่�น	อาที่	ิใช้ีกล่ไกความร่วมม่อ
ของหน่วย์งานในพ่ื่�นทีี่�	มิใช่ีแค่หน่วย์งานในสังกดักระที่รวง
แรงงาน	 เพ่ื่�อให้แรงงานรบััร้่แล่ะเข้าถง่บัรกิารดงักล่่าว 
มากข่�น	 รวมถ่งอาจจัดกิจกรรม	 เพื่่�อเปิ็ดโล่กที่ัศน์ 
เส้นที่างอาชีพีื่ให้แก่นกัเรยี์น	นกัศก่ษา	แล่ะบัคุคล่ที่ั�วไป็	 
ให้มโีอกาสได้ร่จั้กอาชีพีื่ทีี่�หล่ากหล่าย์	เพื่่�อจะได้เล่อ่กที่ำงาน
ที่ี�สอดคล้่องกบััความถนดั	เป็็นกำล่งัแรงงานที่ี�ช่ีวย์พื่ฒันา
ป็ระเที่ศได้อย่์างเตม็ศกัย์ภาพื่
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	 แผ่นแม่บัที่ป็ระเด็น	(11)	การพื่ัฒนาศักย์ภาพื่
คนตล่อดชี่วงชีีวิต(พื่.ศ.2566-2580)	 (ฉบัับัแก้ไขเพื่ิ�ม
เติม)	เป็้าหมาย์แผ่นแม่บัที่ย์่อย์	แรงงานมีศักย์ภาพื่ใน
การเพิื่�มผ่ล่ผ่ล่ิต	มีทัี่กษะอาชีีพื่ส่ง	ตระหนักในความ
สำคัญที่ี�จะพัื่ฒนาตนเองให้เต็มศักย์ภาพื่	 สามารถ
ป็รับัตัวแล่ะเรีย์นร่้สิ�งใหม่ตามพื่ล่วัตของโครงสร้าง
อาชีีพื่แล่ะความต้องการของตล่าดแรงงานเพื่ิ�มข่�น	ย์ัง
คงตัวชีี�วัดเดิม	ดัชนิีผลิตภาพื่แรงงานิ (ร้อยละต่อปีี)	 
แต่ได้มีการป็รับัเป็ล่ี�ย์นค่าเป็้าหมาย์	จาก	เดิม	ไม่ต�ำกว่า 
ร้อย์ล่ะ	2.5	เป็็น	เพื่ิ�มีขั้�นิไมี่นิ้อยกว่าร้อยละ 4 ต่อปีี
ซึ่่�งสถานการณ์ในภาพื่รวม	ป็ี	2561	–	2565	อัตราการ
ขย์าย์ตัวของผ่ลิ่ตภาพื่แรงงานมีแนวโน้มล่ดล่งอย่์าง
ต่อเน่�อง	ป็ระกอบักับัป็ี	 2565	มีอัตราการขย์าย์ตัว 

สถานการณ์ปี 2565 เทียบกับค่่าเป้าหม่ายปี 2570

ของผ่ล่ิตภาพื่แรงงาน	อย์่่ที่ี�ร้อย์ล่ะ	0.69	ต่อป็ี	เม่�อเที่ีย์บั
กับัค่าเป็้าหมาย์เพื่ิ�มข่�นไม่น้อย์กว่าร้อย์ล่ะ	 4	 ต่อป็ี 
ภาย์ในปี็	2570	 ส่งผ่ล่ให้สถานะการบัรรลุ่เป็้าหมาย์
อย์่่ในระดับัต�ำกว่าค่่าเป้ีาหมีายขัั�นิวิกฤต ดังนั�น	 
ภาครัฐจ่งต้องมีนโย์บัาย์ส่งเสริมการย์กระดับัการ
พื่ัฒนาศักย์ภาพื่วัย์แรงงานอย่์างเร่งด่วน	 อาที่ิ 
การพื่ัฒนาหล่ักส่ตรการเรีย์นร้่ที่ี�สอดคล่้องกับัความ
ต้องการของตล่าดแรงงาน	 เพื่่�อล่ดอัตราการว่างงาน 
ที่ี�ส่งข่�น	 การมีกล่ไกเพื่่�อสร้างแรงจ่งใจให้แรงงาน 
มีความต้องการพื่ัฒนาที่ักษะอาชีีพื่	อาที่ิ	ค่าตอบัแที่น
เพื่ิ�มข่�น	 ได้รับัตำแหน่งงานที่ี�ส่งข่�น	 เพื่่�อย์กระดับั 
ให้สามารถบัรรลุ่เป็้าหมาย์ได้ตามที่ี�กำหนด			
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แผนแม่่บทย่่อย่

เป้้าหมายระดัับแผนแม่บทย่อย ป้ี
2562

ป้ี
2563

ป้ี
2564

ค่่าเป้้าหมายท่�ต้้องบรรลุุภายในป้ี 2565

การพัฒนาแลุะยกระดัับศัักยภาพวัยแรงงาน

สัดัส่วนกำาลุังแรงงานดั้านวิทยาศัาสต้ร์แลุะเทค่โนโลุย ่
เพิ� มขึ้�นร้อยลุะ 10

ม่ค่นไทยท่�ม่ค่วามสามารถึแลุะผ้้เช่�ยวชาญต่้างป้ระเทศัเข้้ามาทำาวิทยาศัาสต้ร์ 
เทค่โนโลุย่ แลุะนวัต้กรรมในอุต้สาหกรรมเป้้าหมายเพิ�มข้ึ�น 

	 การบัรรลุ่เป็้าหมาย์การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขันของป็ระเที่ศ	 ในมิติการย์กระดับั
ศักย์ภาพื่ของทุี่นมนุษย์์โดย์การเพื่ิ�มสัดส่วนกำลั่ง
แรงงานด้านวิที่ย์าศาสตร์แล่ะเที่คโนโล่ย์ีที่ี�เพื่ิ�มส่งข่�น
เป็็นกระบัวนการพื่ัฒนาเพื่่�อบัรรลุ่ผ่ล่ล่ัพื่ธ์ิในระย์ะย์าว
ป็ัจจัย์สำคัญพื่่�นฐานในการบัรรลุ่เป้็าหมาย์ดังกล่่าว 
ค่อ	การสร้างแล่ะป็รับัป็รุงระบับัฐานข้อม่ล่แรงงาน
ให้สะที่้อนถ่งความต้องการของตล่าดแรงงาน	แล่ะ
ที่ิศที่างของการพื่ัฒนาป็ระเที่ศแล่ะโล่กที่ี�ส่งผ่ล่ต่อ
ความต้องการแรงงาน	 ให้ที่ันต่อสถานการณ์ที่ี�ม ี
การเป็ล่ี�ย์นแป็ล่งอย์่างรวดเร็ว	 รวมถ่งการพื่ัฒนา
ฐานข้อม่ล่แรงงานไที่ย์แล่ะแรงงานต่างชีาติที่ี�ม ี

ความเชีี�ย์วชีาญวิที่ย์าศาสตร์	 เที่คโนโล่ย์ีแล่ะ
นวัตกรรม	 ในอุตสาหกรรมเป็้าหมาย์	 ตล่อดจน 
การพัื่ฒนาทัี่กษะแรงงานด้วย์การส่งเสริมหลั่กส่ตร
วิที่ย์าศาสตร์	 เที่คโนโล่ย์ี	 ที่ี�มีคุณภาพื่	 สอดรับักับั
ความต้องการของตล่าดแรงงาน	อีกที่ั�ง	การคำน่งถ่ง
การให้สิที่ธิิป็ระโย์ชีน์	 เพื่่�ออำนวย์ความสะดวกให้
ชีาวต่างชีาติเข้ามาเป็็นผ่่้เชีี�ย์วชีาญด้านวิที่ย์าศาสตร์
เที่คโนโล่ย์ี 	 แล่ะนวัตกรรม	 ในป็ระเที่ศ	 แล่ะ 
การสนับัสนุนอุตสาหกรรมเป้็าหมาย์	 ด้วย์การ
ออกแบับัแล่ะป็รับัป็รุงนโย์บัาย์แล่ะกฎหมาย์ทีี่�
เกี�ย์วข้อง	 เพ่ื่�อสร้างสภาพื่แวดล่้อมทีี่�เอ่�อต่อการ
พื่ัฒนาวิที่ย์าศาสตร์แล่ะเที่คโนโล่ย์ี	แล่ะนวัตกรรม

ป้ี
2565

จ.3
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สถานการณ์การบรรลุุเป้าหม่าย

	 พื่ิจารณาจากสุัดสุ่วนิกำลังแรงงานิด้านิ
วิทยาศาสุตร์และเทค่โนิโลยี	 ภาพื่รวมสถานการณ์	
ระหว่างปี็	2561	–	2565	มีสดัส่วนทีี่�เพื่ิ�มสง่ข่�นอย่์างต่อเน่�อง 
ในทีุ่ก	 ๆ	 ปี็	 โดย์ปี็	 2565	 สัดส่วนกำล่ังแรงงานด้าน
วิที่ย์าศาสตร์แล่ะเที่คโนโล่ย์ีต่อกำล่ังแรงงานที่ั�งหมด 
(ซ่ึ่�งป็ระเมนิโดย์ใช้ีข้อมล่่เฉล่ี�ย์ไตรมาส	1-3)	คิดเป็็นร้อย์ล่ะ 
10.04	 เพิื่�มข่�นจากปี็	2564	ที่ี�อย์่ท่ี่ี�ร้อย์ล่ะ	9.74	แล่ะ
เม่�อพื่ิจารณาอัตราการเป็ล่ี�ย์นแป็ล่ง	 พื่บัว่า	 สัดส่วน
กำลั่งแรงงานด้านวิที่ย์าศาสตร์แล่ะเที่คโนโล่ยี์	มอีตัรา
เป็ล่ี�ย์นแป็ล่งเพื่ิ�มสง่ข่�นอย่์างต่อเน่�องที่กุปี็	จง่ส่งผ่ล่ให้มี
สถานะการบัรรลุ่เป้็าหมาย์อย่่์ในระดับัการบรรลุเป้ีา
หมีาย	อย่์างไรกด็	ีราย์งานดชัีนศีกัย์ภาพื่ในการแข่งขนั
ด้านที่รัพื่ย์ากรบุัคคล่ของโล่ก	ปี็	ค.ศ.	2022	ซึ่่�งพิื่จารณา
จาก	6	มิต	ิคอ่	(1)	การส่งเสรมิภาย์ในป็ระเที่ศ	(2)	การ
ดง่ดด่แรงงานต่างชีาต	ิ(3)	การพื่ฒันาแรงงาน	(4)	การรกัษา
ฐานแรงงาน	สะท้ี่อนจากความมั�นคงในชีวีติการที่ำงาน
แล่ะการดำเนนิชีวีติ	(5)	ทัี่กษะสาย์วชิีาชีพีื่	ทัี่�งการส่งเสริม

การดำาเนินงานที่ผ่านม่า

	 หน่วย์งานที่ี�เกี�ย์วข้องร่วมดำเนนิการผ่่านโค่รงการ
เพื่ื�อขับัเค่ลื�อนิการบรรลเุป้ีาหมีายตามียทุธศาสุตร์ชาติ 
ปีระจำปีีงบปีระมีาณ พื่.ศ. 2565 ได้แก่	 โค่รงการ
เสุริมีสุมีรรถนิะแรงงานิด้วยเทค่โนิโลยีรองรับการ
ทำงานิในิศตวรรษที� 21	 เพื่่�อส่งเสรมิให้แรงงานไที่ย์มี
คุณภาพื่มาตรฐานสอดคล้่องกับัความสามารถเฉพื่าะ
บัุคคล่แล่ะความต้องการของตล่าดแรงงาน	 สามารถ
ป็รับัตัวแล่ะป็ฏิิบััติงานก้าวที่ันกับัเที่คโนโล่ย์ีสมัย์ใหม่	 
มีที่ักษะความร้่ด้านเที่คโนโล่ย์ีในระดับัที่ี�จะสามารถ
ต่อย์อดไป็ส่ก่ารสร้างสรรค์งานใหม่ๆ	เพื่่�อเพื่ิ�มที่างเล่อ่ก
ในการป็ระกอบัอาชีพีื่		สามารถเพื่ิ�มสดัส่วนแรงงานไที่ย์
ที่ี�มคีวามสามารถเข้ามาที่ำวทิี่ย์าศาสตร์	เที่คโนโล่ยี์	แล่ะ
นวตักรรมในอตุสาหกรรมเป้็าหมาย์	นอกจากนี�	หน่วย์
งานที่ี�เกี�ย์วข้อง	ย์งัได้ดำเนนิโครงการต่าง	ๆ	เพื่่�อส่งเสรมิ
ที่กัษะความสามารถคนไที่ย์แล่ะต่างชีาติด้านวิที่ย์าศาสตร์
แล่ะเที่คโนโล่ย์ี	 อาที่ิ	 (1)	 การพื่ัฒนาบัุคล่ากรภาย์ใน
ป็ระเที่ศเพื่่�อรองรบััอตุสาหกรรม	4.0	โดย์เฉพื่าะบัคุล่ากร 
ด้านเที่คโนโล่ยี์ชีวีภาพื่	บุัคล่ากรในอุตสาหกรรมเคร่�องมอ่

แพื่ที่ย์์	บัคุล่ากรซึ่่�งสามารถป็ระกอบั	ตดิตั�ง	แล่ะออกแบับั
ระบับัที่างกล่	 ระบับัควบัคุม	 ระบับัป็ระมวล่ผ่ล่	 แล่ะ
ซึ่อฟต์แวร์ป็ฏิบิัตักิารให้สามารถที่ำงานร่วมกนัเป็็นระบับั
อตัโนมตั	ิตล่อดจนบัคุล่ากรด้านอตุสาหกรรมย์านย์นต์สมยั์
ใหม่	(2)	การดง่ดด่คนเก่งจากที่ั�วโล่กเข้ามาร่วมที่ำงานกบัั
คนไที่ย์	โดย์สำนกังานคณะกรรมการส่งเสริมการล่งที่นุ
ได้อำนวย์ความสะดวกแก่บัคุล่ากรที่กัษะส่ง	ผ้่่เชีี�ย์วชีาญ
นกัล่งที่นุ	ผ่่บ้ัรหิาร	แล่ะผ่่ป้็ระกอบัการวสิาหกจิเริ�มต้น
ที่ี�ป็ระสงค์จะเข้ามาที่ำงาน	หรอ่ล่งที่นุในอตุสาหกรรม 
เป้็าหมาย์ของป็ระเที่ศ	 ผ่่านวีซ่ึ่าป็ระเภที่พื่ิเศษ	 แล่ะ	 
(3)	 การส่งเสริมผ้่่มีความสามารถส่งผ่่านโครงการ
มาตรการภาษีเพื่่�อส่งเสริมการจ้างบัุคล่ากรที่ี�มีที่ักษะ
สง่แล่ะการพื่ฒันาบัคุล่ากรให้มทีี่กัษะสง่	ซึ่่�งย์กเว้นภาษี
เงินได้ร้อย์ล่ะ	 150	 ให้แก่บัริษัที่ที่ี�จ้างงานบัุคล่ากรผ่่้มี
ที่กัษะส่งด้านวทิี่ย์าศาสตร์	เที่คโนโล่ย์	ีวศิวกรรมศาสตร์
หรอ่คณติศาสตร์	แล่ะร้อย์ล่ะ	250	ให้แก่บัรษิทัี่สำหรบัั 
ราย์จ่าย์เกี�ย์วกับัการส่งเสริมการพื่ัฒนาบัุคล่ากร 
ให้มทีี่กัษะสง่

ที่ักษะแล่ะตล่าดแรงงานรองรับั(6)	 คุณภาพื่แรงงาน 
ระดบััสง่	พื่บัว่า	ไที่ย์อย์่อ่นัดบัั	75	(39.23	คะแนน)	จาก	133 
ป็ระเที่ศที่ั�วโล่ก	(หล่่นจากอนัดบัั	68	ในปี็ที่ี�ผ่่านมา)	ซึ่่�งจดัอย์่ ่
ในกลุ่ม่ค่อนข้างท้ี่าย์ตาราง	เม่�อเที่ยี์บักบััสงิคโป็ร์	(75.80	
คะแนน)	จีน	(51.04	คะแนน)	มาเล่เซีึ่ย์	(48.28	คะแนน)	
แล่ะเวยี์ดนาม	(39.31)	ซึ่่�งอย์่อ่นัดบัั	2,	36,	45	แล่ะ	74	ตาม
ล่ำดบัั	ซึ่่�งสะท้ี่อนถง่ความจำเป็็นต้องมกีล่ไกพื่ฒันาที่กัษะ
ด้านที่รัพื่ย์ากรมนุษย์์อย่์างเร่งด่วน	เพ่ื่�อย์กระดับัที่รัพื่ย์ากร
มนษุย์์ให้ดขี่�นต่อไป็

อัตราสุ่วนิกำาลังแรงงานิด้านิวิทยาศาสุตร์และเทค่โนิโลยี
และอัตราการเปีลี�ยนิแปีลง

ที่ี�มา	:	การสำารวจภาวะการที่ำางานของป็ระชีากร,	สำานักงานสถิติแห่งชีาติ
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ประเด็นท้าทายที�ส่งผลต่่อการบรรลุเป้าหม่าย

ข้้อเสนอแนะเพ่ื่�อการบรรลุเป้าหม่าย

	 การ เพื่ิ� มแล่ะ รักษาไ ว้ซึ่่� งกำ ลั่งแรงงาน 
ด้านวิที่ย์าศาสตร์	 เที่คโนโล่ย์ี	 แล่ะนวัตกรรม 
ย์งัคงจำเป็็นต้องได้รบััการสนบััสนนุอย่์างต่อเน่�อง	ที่ี�ผ่่าน
มาป็ระเที่ศไที่ย์มีแนวที่างสนับัสนุนการพัื่ฒนาบุัคล่ากร 
ด้านวิที่ย์าศาสตร์แล่ะเที่คโนโล่ยี์ที่ี�เน้นไป็ที่างฝัั�งอุป็ที่าน	 
ซึ่่�งที่ำได้ดใีนระดบััหน่�งแล้่ว	อาทิี่	การให้ที่นุการศก่ษา	 
การพื่ัฒนาโรงเรีย์นวิที่ย์าศาสตร์ให้กระจาย์ตัวอย่่์ 
ที่กุภ่มภิาคที่ั�วป็ระเที่ศ	 เพื่่�อกระจาย์โอกาสให้นกัเรยี์น 
ผ่่ม้คีวามสามารถพิื่เศษด้านคณิตศาสตร์แล่ะวทิี่ย์าศาสตร์
ในที่กุพื่่�นที่ี�	ฯล่ฯ	อย่์างไรกด็	ีการพื่ฒันาแนวที่างฝัั�งอปุ็สงค์
ย์งัมพีื่่�นที่ี�สำหรบััการป็รบััป็รงุอกีมาก	อาที่	ิการสร้างงาน 
แล่ะเส้นที่างอาชีีพื่ทีี่�น่าสนใจ	 ตล่อดจนการกำหนด
ค่าตอบัแที่นให้เหมาะสม	 เทีี่ย์บักับัผ่่้ป็ระกอบัอาชีีพื่
แพื่ที่ย์์	ผ่่พิ้ื่พื่ากษา	แล่ะนักการเงิน	นอกจากนี�	 ปั็จจุบันั
หล่าย์ป็ระเที่ศที่ั�วโล่กกำล่งัดง่ดด่ผ่่ม้คีวามสามารถเข้าไป็

	 หน่วย์งานทีี่�เกี�ย์วข้องต้องเร่งดำเนินการสำรวจ
แล่ะการสร้างฐานข้อม่ล่ด้านกำล่ังคนของสาขาอาชีีพื่ 
ที่ี�มีความจำเป็็นต่อการขับัเคล่่�อนการพัื่ฒนาป็ระเที่ศ	 
โดย์เฉพื่าะในอตุสาหกรรมเป้็าหมาย์	 เพื่่�อวางแผ่นการ
ผ่ล่ติกำล่งัคนที่ี�มศีกัย์ภาพื่ตรงต่อความต้องการ	รวมถง่
การสร้างสภาพื่แวดล้่อมทีี่�เอ่�อต่อการพัื่ฒนาวิที่ย์าศาสตร์
เที่คโนโล่ยี์	 แล่ะนวัตกรรม	 โดย์เฉพื่าะการส่งเสริม 
ความสนใจใฝ่ัร่้ของเด็กแล่ะเย์าวชีนในภ่มิภาคต่าง	 ๆ	 
ผ่่านการจัดการเรีย์นการสอน	การสร้างแล่ะพัื่ฒนาแหล่่ง
เรีย์นร่้ด้านวิที่ย์าศาสตร์แล่ะเที่คโนโล่ยี์ที่ี�หล่ากหล่าย์	 
ที่ั�งที่างกาย์ภาย์แล่ะแบับัเสมอ่นจริง	นอกจากนี�	ภาครัฐ 

เป็็นแรงงานขับัเคล่่�อนป็ระเที่ศ	 แม้กระที่ั�งให้สิที่ธิิใน 
การเป็็นพื่ล่เมอ่ง	 เช่ีน	ญี�ป็ุน่เปิ็ดรับัแรงงานต่างชีาติที่ี�มี
ที่กัษะส่งให้มาที่ำงานระย์ะย์าว	โดย์สามารถพื่าครอบัครัว
ตดิตามมาด้วย์ได้	สงิคโป็ร์อนญุาตให้ผ่่ป้็ระกอบัการธิรุกจิ 
ด้านเที่คโนโล่ย์	ีผ่่น้ำองค์กร	หรอ่ผ่่เ้ชีี�ย์วชีาญด้านเที่คนคิ 
(โดย์เฉพื่าะสาขา	 AI	 แล่ะการวิเคราะห์ข้อม่ล่)	 
จากต่างป็ระเที่ศ	 เข้ามาที่ำงานหร่อป็ระกอบักิจการ 
ในสงิคโป็ร์ได้อย่์างอสิระ	 อีกที่ั�ง	 สามารถพื่าครอบัครวั
ตดิตามมาได้แล่ะมเีงนิสนบััสนนุให้ด้วย์	เป็็นต้น	ขณะทีี่�ไที่ย์ 
ย์ังป็ระสบัปั็ญหาการเล่่อกป็ฏิิบััติต่อแรงงานต่างชีาติ	 
โดย์เฉพื่าะในกลุ่่มแรงงานระดับัล่่าง	 อาที่ิ	 ค่าจ้างแล่ะ
สวสัดกิารต�ำกว่าพื่ล่เมอ่ง	ป็ระเที่ศไที่ย์จง่ไม่ใช่ีจดุหมาย์ 
ที่ี�นยิ์มของกลุ่ม่แรงงานคณุภาพื่จากต่างชีาติ	เม่�อเทีี่ย์บักับั
กลุ่ม่ป็ระเที่ศพัื่ฒนาแล้่ว

ย์ังต้องมุ่งเน้นการป็ระชีาสัมพื่ันธ์ิงานที่ี�มีคุณค่าแล่ะ
ความก้าวหน้าของเส้นที่างอาชีพีื่ด้านวทิี่ย์าศาสตร์แล่ะ
เที่คโนโล่ย์ี	 ด้วย์การนำเสนอกรณีตัวอย่์างผ่่้ที่ี�ป็ระสบั 
ความสำเรจ็	เพื่่�อสร้างแรงบัันดาล่ใจให้เดก็แล่ะเย์าวชีน
ให้มีความมุ่งมั�นศ่กษาต่อด้านด้านวิที่ย์าศาสตร์แล่ะ
เที่คโนโล่ย์	ีแล่ะป็ระกอบัอาชีพีื่ในสาย์งานดงักล่่าว	รวมถง่ 
การมีระบับัสิที่ธิิป็ระโย์ชีน์ที่ี�ส่งเสริมให้แรงงานเข้ารับั 
การฝึักอบัรมด้านวทิี่ย์าศาสตร์แล่ะเที่คโนโล่ยี์	แล่ะแรงจง่ใจ
ให้ชีาวต่างชีาตทิี่ี�เชีี�ย์วชีาญด้านวทิี่ย์าศาสตร์แล่ะเที่คโนโล่ย์ี
เข้ามาที่ำงานมากข่�น
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	 แผ่นแม่บัที่ป็ระเด็น	(11)	การพื่ัฒนาศักย์ภาพื่ 
คนตล่อดช่ีวงชีีวิต	 (พื่.ศ.2566-2580)	 (ฉบัับัแก้ไข
เพื่ิ�มเติม)	 เป็้าหมาย์แผ่นแม่บัที่ย่์อย์	 มีคนไที่ย์ทีี่�มี 
ความสามารถแล่ะผ่่้เชีี�ย์วชีาญต่างป็ระเที่ศเข้ามาที่ำ 
วทิี่ย์าศาสตร์	เที่คโนโล่ย์	ีแล่ะนวตักรรมในอุตสาหกรรม
เป็้าหมาย์เพื่ิ�มข่�น	 ยั์งคงตัวชีี�วัดเดิมสุัดสุ่วนิกำลัง
แรงงานิด้านิวิทยาศาสุตร์และเทค่โนิโลยีต่อกำลัง
แรงงานิ แต่ได้มีการป็รับัเป็ล่ี�ย์นค่าเป็้าหมาย์	จาก	เดิม 
เพื่ิ�มข่�นร้อย์ล่ะ	10	เป็็น ไมี่นิ้อยกว่าร้อยละ 15	ภาย์ใน
ป็ี	2570	โดย์สถานการณ์ภาพื่รวมปี็	2561	–	2565 
แม้ สัดส่วนกำล่ังแรงงานด้านวิที่ย์าศาสตร์แล่ะ
เที่คโนโล่ยี์ต่อกำล่ังแรงงานจะมีแนวโน้มเพื่ิ�มข่�นอย์่าง
ต่อเน่�อง	 แต่หากเที่ีย์บัค่าเป็้าหมาย์	ป็ี	 2565	อย์่่ที่ี�
ร้อย์ล่ะ	10.04	 กับัค่าเป็้าหมาย์ปี็	2570	กำหนดให้

สถานการณ์ปี 2565 เทียบกับค่่าเป้าหม่ายปี 2570

ไม่น้อย์กว่าร้อย์ล่ะ	15	พื่บัว่า	ย์ังห่างจากค่าเป็้าหมาย์
	ป็ระมาณการร้อย์ล่ะ	5	ส่งผ่ล่ให้สถานะการบัรรล่ ุ
เป็้าหมาย์อย่่์ในระดับัยังค่งมีีค่วามีเสุี�ยงในิการบรรลุ
เปี้าหมีาย	ดังนั�น	ภาครัฐจ่งต้องมีมาตรการส่งเสริม
คนไที่ย์ทีี่�มีความสามารถแล่ะผ่่้เชีี�ย์วชีาญต่างป็ระเที่ศ
เข้ามาที่ำวิที่ย์าศาสตร์	 เที่คโนโล่ย์ี	แล่ะนวัตกรรมใน
อุตสาหกรรมเป็้าหมาย์อย์่างต่อเน่�อง	อาที่ิ	การพื่ัฒนา
หล่ักส่ตรแล่ะการเพื่ิ�มกำล่ังแรงงานด้านวิที่ย์าศาสตร์
เที่คโนโล่ย์ี 	 การสร้างสภาพื่แวดล่้อมที่ี� เอ่� อต่อ 
การเรีย์นร่้แล่ะพื่ัฒนาที่ักษะ	 ตล่อดจนสร้างแรงจ่งใจ
เกี�ย์วกับัสิที่ธิปิ็ระโย์ชีน์แล่ะสวัสดิการต่าง	ๆ 	เม่�อเข้ามา 
ที่ำงานด้านวิที่ย์าศาสตร์แล่ะเที่คโนโล่ยี์เพ่ื่�อย์กระดับั
ให้สามารถบัรรลุ่เป็้าหมาย์ได้ตามที่ี�กำหนด		
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110501

แผนแม่่บทย่่อย่

เป้้าหมายระดัับแผนแม่บทย่อย ป้ี
2562

ป้ี
2563

ป้ี
2564

ค่่าเป้้าหมายท่�ต้้องบรรลุุภายในป้ี 2565

การส่งเสริมศัักยภาพผ้้ส้งอายุ

จิำานวนผ้้ส้งอายุม่ศัักยภาพ ม่งานทำาแลุะรายได้ัเหมาะสม 
เพิ� มขึ้�นร้อยลุะ 10

ผ้้ส้งอายุม่คุ่ณภาพช่วิต้ท่�ดั่ ม่ค่วามมั�นค่งในช่วิต้ ม่ทักษะการดัำารงช่วิต้ 
เร่ยนร้้พัฒนาต้ลุอดัช่วิต้ ม่ส่วนร่วมในกิจิกรรมสังค่ม สร้างม้ลุค่่าเพิ�ม
ให้แก่สังค่มเพิ�มข้ึ�น 

	 ป็ระเที่ศไที่ย์กำล่ังก้าวเข้าส่่การเป็็นสังคม 
ส่งวัย์อย์่างสมบั่รณ์	กล่่าวค่อ	ป็ระชีากรอาย์ุ	60	ป็ีข่�นไป็มี
สัดส่วนร้อย์ล่ะ	20	ของป็ระชีากรที่ั�งหมด	การจะที่ำให ้
ผ่่้ส่งอายุ์ที่ี�มีจำนวนเพื่ิ�มข่�นอย่์างรวดเร็วเหล่่านี�	ย์ังคง 
เป็็นป็ระชีากรทีี่�มีพื่ล่ังแล่ะมีคุณค่าในสังคมให้นาน
ที่ี�สดุ	แที่นที่ี�จะเป็็นภาระให้กับัตนเอง	ครอบัครวั	แล่ะรฐั	โดย์
การส่งเสริมออกแบับันโย์บัาย์แล่ะมาตรการต่าง	ๆ 
ที่ี�มุ่งด่แล่	 ฟ้�นฟ่	แล่ะสร้างเสริมสุขภาพื่ให้แก่ผ่่้ส่งอาย์ุ
ส่งเสริมการที่ำงานหล่ังเกษีย์ณผ่่านการเสริมที่ักษะ
อาชีีพื่	 พื่ัฒนาระบับัแล่ะส่งเสริมวินัย์การออมเพ่ื่�อ
สร้างหล่ักป็ระกันที่างราย์ได้ย์ามชีรา	ออกแบับัสภาพื่
แวดล่้อมที่ี�เหมาะสม	 ให้ผ่่้ส่งอายุ์สามารถดำรงชีีวิต

อย์่่ได้ด้วย์ตนเอง	 ตล่อดจนออกไป็ใช้ีชีีวิตนอกบ้ัาน	 
มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่างการเม่อง	 เศรษฐกิจ
แล่ะสังคม	 ในฐานะสมาชีิกคนหน่�งได้โดย์สะดวก	
ป็ล่อดภัย์	แล่ะป็ระหยั์ด	นอกจากนี�	ความสำคัญกับั 
การพื่ัฒนาฐานข้อม่ล่ผ่่้ส่งอาย์ุ	การส่งเสริมองค์ความร่้	
เที่คโนโล่ย์ี	แล่ะนวัตกรรมในการด่แล่ผ่่้ส่งอาย์ุ	รวมถ่ง 
ศักย์ภาพื่เคร่อข่าย์คุ้มครองที่างสังคมสำหรับัผ่่้ส่งอาย์ุ 
ให้ชี่วย์สร้างการรับัร่้ถ่งสวัสดิการทีี่�รัฐจัดให้แก่ 
ผ่่้ส่งอาย์ุ	 ให้ผ่่้ส่งอาย์ุสามารถเข้าถ่งบัริการสาธิารณะ
ได้อย์่างกว้างขวาง	 จะเป็็นป็ัจจัย์สำคัญที่ี�จะส่งผ่ล่ 
ต่อการบัรรลุ่เป็้าหมาย์ดังกล่่าวได้อย์่างเป็็นร่ป็ธิรรม	

ป้ี
2565
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สถานการณ์การบรรลุุเป้าหม่าย

	 พื่ิจารณาจากร้อย์ล่ะผ่่้ส่งอาย์ุทีี่�มีศักย์ภาพื่ 
มีงานที่ำ	 แล่ะราย์ได้เหมาะสม	 จากข้อม่ล่ของ
สำนักงานสถิติแห่งชีาติ	ภาพื่รวมสถานการณ์ในชี่วง	
5	ป็ีที่ี�ผ่่านมา	(2561	–	2565)	สถานการณ์ร้อย์ล่ะของ
ผ่่้ส่งอาย์ุที่ี�มีงานที่ำอย์่่ในระดับัใกล่้เคีย์งกัน	มีเพื่ีย์งป็ี 
2562	อย์่่ที่ี�ร้อย์ล่ะ	34.52	แล่ะราย์ได้เฉลี่�ย์ของผ่่้ส่ง
อาย์ุมีแนวโน้มเพื่ิ�มส่งข่�น	 โดย์ในไตรมาสทีี่�	3	ของ	 ปี็ 
2565	 ร้อย์ล่ะของผ่่้ส่งอาย์ุทีี่�มีงานที่ำอย์่่ที่ี�ร้อย์ล่ะ 
36.20	ล่ดล่งจากปี็	2564	แล่ะราย์ได้เฉล่ี�ย์ของผ้่่ส่ง
อาย์ุในไตรมาสที่ี�	3	ป็ี	2565	อย์่่ที่ี�	12,106	บัาที่/เด่อน
เพิื่�มส่งข่�นจากป็ี	 2564	 อย์่างไรก็ตามค่าเป็้าหมาย์
กำหนดให้จำนวนผ่่้ส่งอายุ์ที่ี�ที่ำงานเพื่ิ�มข่�นร้อย์ล่ะ	10 

ภาย์ในป็ี	2565	หร่อคิดเป็็นร้อย์ล่ะ	39.38	แล่ะค่าจ้าง 
เฉลี่�ย์ของผ้่่ส่งอาย์ุ	 (เฉพื่าะผ้่่ที่ี�ที่ำงานในฐานะล่่กจ้าง) 
ที่ี�กำหนดให้ให้เพิื่�มข่�นร้อย์ล่ะ	 10	 ภาย์ในป็ี	 2565	
หร่อคิดเป็็น	12,760	บัาที่ต่อเด่อน	ส่งผ่ล่ให้สถานะ
การบัรรลุ่เป็้าหมาย์อย์่่ในระดับัต�ำกว่าค่าเป็้าหมาย์ 
ขั�นวิกฤต	อีกที่ั�ง	 ข้อม่ล่จากการสำรวจป็ระชีากรส่ง
อาย์ุในป็ระเที่ศไที่ย์	พื่.ศ.	2564	พื่บัว่า	สัดส่วนผ่่้ส่ง
อาย์ุ	ที่ี�มีราย์ได้ต�ำกว่าเส้นย์ากจน	(2,803	บัาที่	ต่อคน
ต่อเด่อน)	คิดเป็็น	1	ใน	3	ของผ่่้ส่งอาย์ุที่ั�งหมด	อีกที่ั�ง 
ผ่่้ส่งอาย์ุป็ระมาณ	1	 ใน	5	 ยั์งต้องพื่่�งพื่าราย์ได้หล่ัก
จากเบัี�ย์ย์ังชีีพื่จากที่างราชีการ

สุัดสุ่วนิผ้้สุ้งอายุที�มีีงานิทำา และรายได้เฉลี�ยขัองผ้้สุ้งอายุ
ในิช่วงปีี พื่.ศ. 2560 - 2565

ที่ี�มา	:	ราย์งานการที่ำางานของผ่่้ส่งอาย์ุในป็ระเที่ศไที่ย์	พื่.ศ.	2560	–	2564	

แล่ะ	ข้อม่ล่การสำารวจภาวะการที่ำางานของป็ระชีากร	ไตรมาส	3	ป็ี	2565,	

สำานักงานสถิติแห่งชีาติ
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	 หน่วย์งานที่ี�เกี�ย์วข้องร่วมดำเนนิการขบััเคล่่�อน
ผ่่านโค่รงการเพื่ื�อขัับเค่ลื�อนิการบรรลุเปี้าหมีายตามี
ยุทธศาสุตร์ชาติ ปีระจำปีีงบปีระมีาณ พื่.ศ. 2565 
อาทิ โค่รงการเสุริมีสุร้างสุุขัภาวะทางใจเตรียมี
พื่ร้อมีสุ้่ สัุงค่มีสุ้งวัย	 เพื่่�อส่งเสริมความรอบัร่้ใน 
การเตรีย์มใจส่่วัย์ส่งอาย์ุทีี่�มีความสุข	สามารถป็รับัตัว 
แล่ะใช้ีศักย์ภาพื่ตนเองได้อย่์างเต็มความสามารถ
ขณะที่ี�ชีุมชีนมีความเข้มแข็งโดย์มีระบับัการด่แล่
สังคมจิตผ่่้ส่งอายุ์ในการด่แล่ระย์ะย์าว	 โค่รงการ 
สุ่งเสุริมีการมีีงานิทำขัองผ้้สุ้งอายุ	 เพื่่�อให้ได้รับัการ
ส่งเสริมการมีงานที่ำแล่ะมีราย์ได้	สามารถนำความร่้
แล่ะทัี่กษะไป็ใช้ีในการสร้างอาชีีพื่เสริม	ล่ดราย์จ่าย์
ในครัวเร่อน	 ตล่อดจนมีที่ักษะตนเองในการเข้าถ่ง
บัริการที่างสังคม	สามารถด่แล่ตนเอง	 มีคุณภาพื่ชีีวิต
ที่ี�ดี	สามารถอย่่์ในชุีมชีนแล่ะสังคมได้อย่์างมีความสุข 
โค่รงการพื่ัฒนิาและเสุริมีสุร้างศักยภาพื่ค่นิไทย
กลุ่มี วัยผ้้ สุ้ งอายุ  เพื่่� อไ ด้รับัการพัื่ฒนาทัี่กษะ 
การจัดการสุขภาพื่ของตนเองแล่ะส่งเสริมให้มี
พื่ฤติกรรมสุขภาพื่ทีี่�พื่่งป็ระสงค์ที่ั�งกาย์ใจ	สติป็ัญญา 
แล่ะสังคม	นอกจากนี�	 ย์ังมีโครงการที่ี�ชี่วย์ส่งเสริม 
การด่แล่ผ่่้ส่งอายุ์	อาที่ิ	 โครงการพัื่ฒนาแอป็พื่ลิ่เคชัีน 
Blue	 Book	 หร่อสมุดบัันที่่กสุขภาพื่ผ้่่ส่งอาย์ุ	 

การดำาเนินงานที่ผ่านม่า

ที่ี�ผ่่้ส่งอาย์ุ	 อาสาสมัครแล่ะเจ้าหน้าที่ี�สาธิารณสุข
ทีุ่กคนสามารถเข้าถ่งข้อม่ล่ได้	 เพื่่�อให้การคัดกรอง
สุขภาพื่ผ้่่ส่งอาย์ุเชีิงรุกเป็็นไป็อย์่างครอบัคลุ่มแล่ะมี
คุณภาพื่	 ผ่่้ส่งอาย์ุแล่ะครอบัครัวรับัร่้ถ่งความเสี�ย์ง
ด้านสุขภาพื่แล่ะสามารถเฝั้าระวังตนเองได้	 แล่ะ 
ย์ังสามารถวิเคราะห์แล่ะแสดงผ่ล่ราย์งานข้อม่ล่ใน
ระดับัพื่่�นที่ี�แล่ะภาพื่รวมระดับัป็ระเที่ศ	 โครงการ
ส่งเสริมสวัสดิการเพื่่�อเตรีย์มความพื่ร้อมเข้าส่่ 
การเกษีย์ณอย่์างมีคุณภาพื่	ของป็ระชีากรวัย์แรงงาน
อาย์ุ	 25-59	ป็ี	 โดย์มุ่งเน้นกิจกรรมการด่แล่สุขภาพื่
อนามัย์	 การสร้างความร่้ด้านวินัย์การออม	 แล่ะ 
การให้บัริการด้านสุขภาพื่	 โครงการส่งเสริมให้ผ่่้ส่ง
อายุ์เข้าถ่งระบับัการคุ้มครองที่างสังคม	ผ่่านกิจกรรม 
การสร้างเคร่อข่าย์ให้แรงงานนอกระบับัอาย์ุ	 60	ป็ี
ข่�นไป็	จำนวน	359	คน	 เพื่่�อให้แรงงานกลุ่่มดังกล่่าว
ชี่วย์สร้างการรับัร่้ เกี�ย์วกับัสิที่ธิิของผ่่้ส่งอายุ์แล่ะ 
ข้อกฎหมาย์ที่ี�ควรร่้ให้แรงงานนอกระบับัส่งอาย์ุใน
ชีุมชีนของตนเอง	ไม่ให้ถ่กเอารัดเอาเป็รีย์บั	ตล่อดจน
ได้รับัการคุ้มครองอย์่างทัี่�วถ่งแล่ะเป็็นธิรรม	รวมถ่ง
มีการจัดโครงการฝัึกอบัรมแรงงานผ่่้ส่งอาย์ุเพื่่�อเพิื่�ม
โอกาสในการป็ระกอบัอาชีีพื่	 ให้สามารถพื่่�งพื่าตนเอง
ได้	ซึ่่�งมีผ่่้เข้าฝัึกอบัรม	จำนวน	17,088	คน
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ประเด็นท้าทายที�ส่งผลต่่อการบรรลุเป้าหม่าย

	 แม้ภาครฐัจะให้ความสำคญักบััการฝึักทัี่กษะให้
แก่ผ่่ส้ง่อาย์	ุเพื่่�อเพื่ิ�มโอกาสในการที่ำงาน	แต่กไ็ม่ได้เป็็น
หล่กัป็ระกนัว่าจะนำไป็ส่ก่ารจ้างงาน	แล่ะการมรีาย์ได้ 
ย์ามเกษีย์ณที่ี�เพื่ีย์งพื่อข้อม่ล่จากการสำรวจป็ระชีากร
ส่งอาย์ุในป็ระเที่ศไที่ย์	 พื่.ศ.	 2564	 แสดงให้เห็นว่า	 
มผี่่ส้ง่อายุ์เพื่ยี์งร้อย์ล่ะ	1.5	ที่ี�มรีาย์ได้หล่กัในการดำรงชีพีื่ 
จากเงินออมดอกเบัี�ย์	ผ่่ส้ง่อาย์เุกอ่บั	1	ใน	3	ย์งัต้องพื่่�งพื่งิ 
เงินเก่�อหนนุจากบัตุรหรอ่ญาตพิื่ี�น้อง	อกีที่ั�งจำนวนเบัี�ย์
ย์ังชีีพื่ที่ี�รัฐบัาล่จ่าย์ให้กับัผ่่้ส่งอาย์ุก็เป็็นเพื่ีย์งราย์ได้พื่่�น
ฐานที่ี�ไม่เพื่ยี์งพื่อต่อการย์งัชีพีื่ของผ่่ส้ง่อาย์ใุนแต่ล่ะเด่อน
ความไม่มั�นคงที่างเศรษฐกิจดงักล่่าวย่์อมส่งผ่ล่กระที่บั
เชีงิล่บัต่อการมคีณุภาพื่ชีวีติทีี่�ดขีองผ่่ส้ง่อาย์อุย่์างไม่อาจ
หลี่กเล่ี�ย์งได้	พื่่�นที่ี�สาธิารณะแล่ะบัรกิารสาธิารณะที่ี�ไม่

เป็็นมติรต่อผ่่ส้ง่อาย์	ุย์งัคงเป็็นอปุ็สรรคสำคญัต่อการออก
ไป็ใช้ีชีวีตินอกบ้ัานของผ่่ส้ง่อาย์	ุเพื่่�อเข้าร่วมกจิกรรมที่าง
เศรษฐกจิแล่ะสงัคมอีกด้วย์	ตั�งแต่เกดิการแพื่ร่ระบัาด
ของเชี่�อโควิด-19	ข่�นในสังคมไที่ย์	หน่วย์งานภาครัฐ 
ไ ด้พื่ัฒนาแอป็พื่ลิ่เคชัีนแล่ะดิจิที่ัล่แพื่ล่ตฟอร์ม 
จำนวนมาก	 เพื่่�อช่ีวย์อำนวย์ความสะดวกให้กับัผ่่้ส่ง
อายุ์ในการเข้าถง่บัรกิารสาธิารณะแล่ะมาตรการความ 
ช่ีวย์เหล่่อต่าง	ๆ	แม้แพื่ล่ตฟอร์มเหล่่านี�ได้เกิดข่�นจาก
ความตั�งใจที่ี�ดีของภาครฐั	แต่จำนวนผ้่่ใช้ีงานทีี่�เป็็นผ้่่ส่ง
อาย์ุย์ังมีสัดส่วนค่อนข้างน้อย์	ซึ่่�งสาเหตุป็ระการหน่�ง
มาจากโครงสร้างพ่ื่�นฐานที่างดิจิที่ลั่ย์งัไม่ครอบัคล่มุใน 
ที่กุพื่่�นที่ี�	นอกจากนั�นการขาดความรอบัร่เ้ร่�องดิจทิี่ลั่ของ 
ผ่่ส้ง่อาย์ยุ์งัส่งผ่ล่ให้ถก่หล่อกล่วงที่างดจิทิี่ลั่ได้ง่าย์
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ข้้อเสนอแนะเพ่ื่�อการบรรลุเป้าหม่าย

	 หน่วย์งานทีี่�เกี�ย์วข้องต้องเร่งป็ฏิริป่็ระบับัราย์ได้ 
ย์ามเกษีย์ณ	 เพื่่�อป้็องกันไม่ให้ความเหล่่�อมล่�ำในช่ีวง 
วยั์ที่ำงานส่งต่อเป็็นความย์ากจนเม่�อชีราภาพื่	ให้ผ่่ส้ง่อาย์ุ
ที่กุคนมีราย์ได้ที่ี�เพื่ยี์งพื่อต่อการยั์งชีพีื่	ในขณะเดีย์วกัน
กป้็็องกนัไม่ให้ระบับัเหล่่านั�นสร้างปั็ญหาต่อความย์ั�งย์น่
ที่างการคลั่ง	อีกที่ั�ง	ส่งเสริมกล่ไกโรงเรีย์นผ่่ส้ง่อายุ์แบับั
บัร่ณาการที่ั�งด้านการศก่ษา	อาชีพีื่	เที่คโนโล่ยี์สุขภาพื่ 
กิจกรรมนันที่นาการ	แล่ะการมีส่วนร่วมพัื่ฒนาชุีมชีน
สร้างกล่ไกสนับัสนุนการใช้ีเที่คโนโล่ย์ีดิจิที่ัล่เพื่่�อ 
การพื่ัฒนาคุณภาพื่ชีีวิตของผ่่้ส่งอาย์ุ	 โดย์อาจใช้ีกล่ไก

อาสาสมัครในการพัื่ฒนาความรอบัร่้เร่�องดิจิที่ัล่ให้ 
ผ้่่ส่งอาย์	ุเพ่ื่�อให้สามารถเข้าถ่งสวสัดกิารต่าง	ๆ	ของที่าง
ภาครฐัได้ด้วย์ตนเอง	แล่ะไม่ถก่หล่อกจากภยั์คกุคามที่าง
อินเที่อร์เน็ต	ตล่อดจนส่งเสริมให้องค์กรป็กครองส่วน
ท้ี่องถิ�นแล่ะชีมุชีน	ป็รบััป็รงุสิ�งแวดล้่อม	แล่ะจัดบัรกิาร
สาธิารณะ	 โดย์เฉพื่าะการขนส่งสาธิารณะ	 ที่ี�เอ่�อต่อ 
การใช้ีชีวีตินอกบ้ัานของผ่่ส้ง่อาย์เุพื่่�อเพิื่�มความสามารถใน
การใช้ีชีวิีตอย่์างอสิระ	แล่ะส่งเสริมให้ผ้่่ส่งอาย์สุามารถมี
ส่วนร่วมที่างเศรษฐกจิแล่ะสงัคมมากข่�น

 แผ่นแม่บัที่ป็ระเด็น	(11)	การพื่ัฒนาศักย์ภาพื่ 
คนตล่อดช่ีวงชีีวิต	 (พื่.ศ.2566-2580)	 (ฉบัับัแก้ไข 
เพื่ิ�มเติม)	เป็้าหมาย์แผ่นแม่บัที่ย์่อย์	ผ่่้ส่งอาย์ุมีคุณภาพื่
ชีีวิตที่ี�ดี	มีความมั�นคงในชีีวิต	มีที่ักษะการดำรงชีีวิต	
เรีย์นร้่พื่ัฒนาตล่อดชีีวิต	 มีส่วนร่วมในกิจกรรมสังคม	
สร้างม่ล่ค่าเพื่ิ�มให้แก่สังคมเพื่ิ�มข่�นมีการปีรับเปีลี�ยนิ
ตัวชี�วัดและค่่าเปี้าหมีาย	จาก	 เดิม	 ร้อย์ล่ะผ่่้ส่งอายุ์
ที่ี�มีศักย์ภาพื่มีงานที่ำแล่ะราย์ได้เหมาะสม	เป็็น	ดัชนิี
ค่วามียากจนิหลายมีติขิัองกลุม่ีผ้้สุง้อาย ุ(ร้อยละต่อปีี)  
ที่ี�กำหนดค่าเป้็าหมาย์	ลดลงไม่ีน้ิอยกว่าร้อยละ5 (ต่อปีี) 
โดย์ข้อม่ล่ล่่าสุดปี็	 2564	มีดัชีนีความย์ากจนหล่าย์
มิติของกลุ่่มผ่่้ส่งอายุ์อย่่์ที่ี�	 ร้อย์ล่ะ	0.076246	ซึ่่�งใน
ภาพื่รวมคุณภาพื่ชีีวิตของผ่่้ส่งอาย์ุย์ังอย์่่ในระดับัต�ำ 

สถานการณ์ปี 2565 เทียบกับค่่าเป้าหม่ายปี 2570

ที่ั�งในเร่�องราย์ได้ไม่เพีื่ย์งพื่อต่อการดำเนินชีีวิตหล่ัง
เกษีย์ณอาย์ุการเข้าถ่งสวัสดิการต่าง	ๆ	ย์ังไม่รองรับั
สังคมผ่่้ส่งอายุ์	 รวมถ่งสภาพื่แวดล้่อม	 สิ�งแวดล้่อม
มล่พื่ิษ	 ย์ังส่งผ่ล่กระที่บัต่อสุขภาพื่ของผ่่้ส่งอาย์ุ
โดย์ตรง	 ส่งผ่ล่ให้สถานะการบัรรลุ่เป็้าหมาย์อย์่่ใน
ระดับัต�ำกว่าค่่าเปี้าหมีายขัั�นิวิกฤต	ดังนั�น	ภาครัฐ
จ่งต้องมีมาตรการส่งเสริมคุณภาพื่ชีีวิตผ่่้ส่งอาย์ุในทีุ่ก
มิติ	ที่ั�ง	 มิติความมั�นคงที่างเศรษฐกิจ	 มิติการศ่กษา
แล่ะที่ักษะที่ี�จำเป็็น	มิติสุขภาพื่	มิติคุณภาพื่ชีีวิตความ
เป็็นอย่่์	แล่ะมิติการเข้าถ่งบัริการความชี่วย์เหล่่อแล่ะ
มีส่วนร่วมในสังคมเพื่่�อย์กระดับัให้สามารถบัรรลุ่ 
เป็้าหมาย์ได้ตามที่ี�กำหนด		
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