
แผนแม่บทฯประเด็น (11) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
แผนแม่บทย่อย : 11.1 การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 
เป้าหมาย                       ครอบครัวไทยมีความเข้มแข็งและมีจิตส านึกความเป็นไทย ด ารงชีวิตแบบพอเพียงมากขึ้น 110101 
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• F0101 งานวิจัย นวัตกรรมที่สอดคล้องและรองรับ
การเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อครอบครัว 

• F0102 ชุดความรู้/สื่อ ส าหรับพัฒนาครอบครัวให้มี
ความเข้มแข็ง มีจิตส านึกความเป็นไทย ด ารงชีวิตแบบ
พอเพียงมากข้ึน 

• F0505 ฐานข้อมูลครอบครัว 

V01 องค์ความรู้ครอบครัว V02 สภาพแวดลอ้มที่เอื้อต่อการพัฒนา
ครอบครัว 

• F0201 พื้นที่เรียนรู้ที่ปลอดภัยส าหรับครอบครัว 
• F0202 ความสมดุลชีวิตครอบครัวกับการท างาน  

• F0301 การเรียนรู้ตามวงจรชีวิตครอบครัว 
• F0302 หลักประกันความม่ันคงของครอบครัว 

V03 การพัฒนาศักยภาพครอบครัว 

เป้าหมายแผนบท
ย่อย : ครอบครัวไทย
มีความเข้มแข็งและ
มีจิตส านึกความเป็น
ไทย ด ารงชีวิตแบบ
พอเพียงมากขึ้น 

V05 กลไกบริหารจัดการเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 

• F0501 ความร่วมมือ/บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

• F0502 ความช่วยเหลือ คุ้มครอง และพิทักษ์สิทธิ์ 

• F0401 การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 
• F0402 กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของทุก

ภาคส่วน 

V04 ภาคีเครือข่ายทางสังคมเพื่อพัฒนา
ครอบครัว 

• F0403 กระบวนการสื่อสารสังคมเพื่อการพัฒนา
ครอบครัว 

• F0503 นโยบายด้านครอบครัว 

• F0504 การบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

กรมกิจการสตรีและ
สถาบันครอบครัว* 

ส านักงานสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

โครงการ As is (ปี 61 – 64)  
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ด้านบน) 

โครงการส าคัญ (X) ปี 65 

หมายเหตุ : *ความเกี่ยวข้องหลัก 

โครงการการสร้างการ
รับรู้ต่อยุทธศาสตร์ชาติ
และการปฏิรูปประเทศ 

โครงการเสริมสรา้งความเข้มแข็ง
และพัฒนาศักยภาพครอบครัว
ประสบภาวะยากล าบาก 



แผนแม่บทฯประเด็น (11) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
แผนแม่บทย่อย : 11.2 การพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงต้ังครรภ์จนถึงปฐมวัย 
เป้าหมาย                       เด็กเกิดอย่างมีคุณภาพ มีพัฒนาการสมวัย สามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพมากขึ้น 110201 
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 • F0101 ความพร้อมพ่อแม่ก่อนต้ังครรภ์ 

• F0102 สุขภาวะหญิงต้ังครรภ์ถึงหลังคลอด 

V01 เด็กเกิดอย่างมีคุณภาพ 
V02 การเจริญเติบโตและพัฒนาการ

สมวัย 

• F0201 โภชนาการและการเจริญเติบโต 
• F0202 พัฒนาการของเด็กปฐมวัย 

• F0301 การพัฒนางานบริการด้านสุขภาพ 

• F0302 มาตรฐานงานบริการด้านการศึกษาเด็ก
ปฐมวัย 

V03 บริการและสวัสดิการ 
ส าหรับเด็ก 

เป้าหมายแผนบท
ย่อย :  
เด็กเกิดอย่าง 
มีคุณภาพ  
มีพัฒนาการสมวัย 
สามารถเข้าถึง
บริการที่มีคุณภาพ
มากขึ้น V05 กลไกบริหารจัดการเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย 

• F0501 การบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง • F0502 การขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

• F0401 ระบบสารสนเทศเด็กปฐมวัย 
• F0402 องค์ความรู้ นวัตกรรม และงานวิจัย 

ด้านการพัฒนาเด็ก 

V04 ระบบสนับสนุน 
การพัฒนาเด็ก 

• F0203 การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและ 
ภัยสุขภาพเด็ก  

• F0204 ความรอบรู้ด้านสุขภาพของพ่อแม่ 
ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็ก 

• F0303 ประสิทธิภาพการบริการและสวัสดิการ
ด้านสังคม 

• F0503 การมีส่วนร่วมของชุมชน 

กรมอนามัย* กรมการแพทย์ 
กรมกิจการ
เด็กและ
เยาวชน 

กรมกิจการสตรี
และสถาบัน
ครอบครัว 

กรมสุขภาพจิต 
ส านักงานกองทุน
สนับสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพ 

กรมส่งเสริม
การปกครอง
ท้องถิ่น 

ส านักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 

กรมควบคุมโรค 
ส านักงานสภา
พัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 

ส านักงาน
เลขาธิการสภา
การศึกษา 

ส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 

ส านักงาน
ปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ 

ส านักงาน 
ป.ย.ป. 

หมายเหตุ : *ความเกี่ยวข้องหลัก 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

โครงการ As is (ปี 61 – 64)  
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ด้านบน) 

โครงการส าคัญ (X) ปี 65 

โครงการ
ส่งเสริมการ
เลี้ยงลูกด้วย
นมแม่เพื่อ
เด็กไทย
คุณภาพ 

โครงการ
เสริมสร้าง
พัฒนาการ
เด็กล่าช้า 

โครงการพัฒนา
ระบบการดูแล
สุขภาพแม่และ
เด็ก (ในครรภ์/
แรกเกิด/ปฐมวัย) 

โครงการพัฒนา
และสนับสนุนการ
ด าเนินงานป้องกัน 
ควบคุมโรคติดต่อ
และสร้างเสริม
ภูมิคุ้มกันโรค 

โครงการมหัศจรรย์ 
1,000 วันแรกแห่ง
ชีวิต รอบรั้วล้อมรัก 
อุ่นไอรัก สายใย
สื่อสาร เพ่ือเด็กไทย 
พัฒนาการสมวัย IQ 
ดี 

โครงการเงิน
อุดหนุนเพื่อ
การเลี้ยงดู
เด็กแรกเกิด 

ไม่มีโครงการ 

พัฒนาการจัด
ประสบการณ์
การเรียนการ
สอนปฐมวัย 

โครงการ
ขับเคลื่อนการ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาเด็ก
ปฐมวัย 

โครงการ
พัฒนาการจัด
ประสบการณ์
การเรียนการ
สอนปฐมวัย 

ไม่มีโครงการ ไม่มีโครงการ ไม่มีโครงการ ไม่มีโครงการ 

กรมสวัสดิการ
และคุ้มครอง
แรงงาน 

โครงการพัฒนา
เด็กปฐมวัยศูนย์
เด็กเล็กวิทยาเขตสิ
รินธรราชวิทยาลัย
ในพระราชูปถัมภ์ 



แผนแม่บทฯประเด็น (11) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
แผนแม่บทย่อย : 11.3 การพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 

เป้าหมาย 110301 
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• F0101 หลักสูตรการเรียนรู้ที่ยืดหยุ่น 
• F0102 หลักสูตรทักษะชีวิตรอบด้านและ

ภูมิคุ้มกันทางสังคม 

V01 การพัฒนาทักษะชีวิต V02 ผู้ถ่ายทอดความรู้ 

• F0201 ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 

• F0202 ความรู้ ความเข้าใจและเห็นคุณค่า
ความแตกต่างของแต่ละบุคคล 

• F0301 การเน้นเด็กและเยาวชนเป็นศูนย์กลาง 

• F0302 การเน้นทักษะความเข้าใจเชิงลึกและความเช่ียวชาญที่เกิดกับเด็ก
และเยาวชน รวมถึงทักษะท่ีสอดคล้องความต้องการของประเทศ 

V03 รูปแบบการเรียนรู้ 
เป้าหมายแผนบท
ย่อย :  
วัยเรียน/วัยรุ่น  
มีความรู้ และทักษะใน
ศตวรรษท่ี 21 
ครบถ้วน รู้จักคิด 
วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ 
มีส านึกพลเมือง มี
ความกล้า หาญทาง
จริยธรรม  
มีความสามารถในการ
แก้ปัญหา ปรับตัว 
สื่อสาร และท างาน
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ประสิทธิผลตลอดชีวิต
ดีข้ึน  

V05 กลไกบริหารจัดการเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงวัยเรียน/วยัรุ่น 

• F0501 นโยบาย/แผนการด าเนินงานที่ต่อเนื่อง 

• F0401 ความฉลาดทางเชาว์ปัญญา/อารมณ์ 
• F0402 ทักษะการแก้ไขปัญหาท่ีซับซ้อน 

V04 เด็กและเยาวชนในศตวรรษที่ 21 

• F0403 ความคิดสร้างสรรค์ 

• F0203 ความสามารถในการชี้แนะการเรียนรู้ 
• F0204 บรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 

• F0303 ระบบการเรียนท่ีเน้นการน าทักษะพื้นฐานท่ีจ าเป็นของแต่ละวิชา
หลักมากระตุ้นให้ผู้เรียนสร้างทักษะการปฏิบัติในสภาพแวดล้อมจริง 

• F0404 ทักษะด้านภาษา/ศิลปะ 
• F0405 ความรู้สุขภาพอนามัยและการสร้างภูมิคุ้มกัน 

• F0103 ความรู้และทักษะที่ใช้ในการท างาน 
และทักษะทางด้านอารมณ์ 

• F0205 เทคโนโลยีที่ทันสมัย 
• F0304 เทคโนโลยแีละดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ 

• F0305 การเปิดโลกอาชีพให้กับเด็กและเยาวชน 

• F0406 การวางแผนชีวิต/การเงิน 
• F0407 การเป็นผู้ประกอบการใหม่ 
• F0408 การท างานร่วมกับผู้อื่น 
• F0409 ทักษะการคิดวิเคราะห์/สังเคราะห์ 

• F0503 สภาพแวดล้อมส าหรับการเรียนรู้ในชุมชน 
• F0504 ความร่วมมือกับสถานประกอบการ 

• F04010 สวัสดิภาพร่างกายและจิตใจ 

วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน รู้จักคิด วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีส านึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม  
มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึน้  

• F0306 กระบวนการเรียนรู้ท่ีเอ้ือต่อการฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง 

กรมอนามัย กรมการแพทย์ 
กรมกิจการ
เด็กและ
เยาวชน 

กรมพินิจและ
คุ้มครองเด็ก
และเยาวชน 

กรมสุขภาพจิต 
ส านักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 

กรมควบคุมโรค 
ส านักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 

ส านักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ 

ส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน* 

ส านักงาน
คณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

ส านักงานราช
บัณฑิตยสภา 

ส านักงาน
ปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ* 

ส านักงานปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม 

กรมพัฒนา
ฝีมือ
แรงงาน 

หมายเหตุ : *ความเกี่ยวข้องหลัก 

• F0502 โครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพและเหมาะสม 

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

โครงการ As is (ปี 61 – 64)  
ของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง (ด้านบน) 

โครงการส าคัญ (X) ปี 65 

กรมส่งเสริม
การเกษตร 

โครงการเพ่ิมโอกาส
เข้าถึงการศึกษาของ
เด็กด้อยโอกาส เด็ก
ออกกลางคัน และ
เด็กตกหล่นใน
รูปแบบที่เหมาะสม 

โครงการวิจัยและ
พัฒนารูปแบบ
โรงเรียนแห่ง
นวัตกรรมเพ่ือ
ยกระดับคุณภาพการ
เรียนรู้อย่าง
สร้างสรรค์ 

โครงการยกระดับ
มาตรฐานทักษะ
อาชีพผู้เรียน
อาชีวศึกษา 

โครงการ
ส่งเสริมและ
พัฒนา
ศักยภาพ
เด็กและ
เยาวชน 

ไม่มีโครงการ ไม่มีโครงการ 

โครงการ TO 
BE NUMBER 
ONE จังหวัด
พิจิตร 

ไม่มีโครงการ 

โครงการเด็กวัย
เรียนวัยรุ่น
สุขภาพดี สูงดีสม
ส่วน แข็งแรง
และฉลาด 

โครงการสร้าง
เสริมสุขภาพจิต
เด็กไทยวัยเรียน 

โครงการพัฒนา
ระบบการดูแล
สุขภาพแม่และ
เด็ก (วัยเรียน/
วัยรุ่น) 

การจัดท า
อักขรานุกรม
ภูมิศาสตร์
ไทย 

ไม่มีโครงการ ไม่มีโครงการ 

โครงการสนับสนุนการ
ด าเนินงานโครงการ
ทุนการศึกษา
พระราชทาน ม.ท.ศ. ปี 
2563 

ไม่มีโครงการ 



แผนแม่บทฯประเด็น (11) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
แผนแม่บทย่อย : 11.4 การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน 

เป้าหมาย  110401 
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 • F0101 ข้อมูลสถานการณ์/ความต้องการ

ตลาดแรงงาน/ค่าจ้าง/ทุนอบรม 
• F0102 การเชื่อมโยงระบบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับด้าน

แรงงานทั้งภาครัฐและเอกชน  
• F0103 ข้อมูลแรงงานรายบุคคล 

V01 ระบบฐานข้อมูลแรงงาน V02 พัฒนาทักษะแรงงาน 

• F0201 หลักสูตรตรงกับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน 

• F0202 ผู้สอนที่มีทักษะสอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาดแรงงาน 

• F0203 ระบบการรับรองสมรรถนะแรงงาน 

• F0301 ความพร้อมของก าลังแรงงาน 
• F0302 ช่องทางในการรับบริการเพื่อพัฒนา

ศักยภาพ 

V03 การส่งเสริมการมีงานท าอย่าง
ต่อเนื่อง 

เป้าหมายแผนบทย่อย 
: แรงงานมีศักยภาพใน 
การเพ่ิมผลผลิต มี
ทักษะ อาชีพสูง 
ตระหนักใน 
ความส าคัญที่จะ
พัฒนาตนเองให้เต็ม
ศักยภาพ สามารถ
ปรับตัวและเรียนรู ้
สิ่งใหม่ตามพลวัต ของ
โครงสร้างอาชีพ และ
ความต้องการของ 
ตลาดแรงงานเพ่ิมขึ้น 

V05 กลไกบริหารจัดการเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและยกระดับศักยภาพแรงงาน 

• F0501 ความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษา 
• F0502 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทักษะแรงงาน 
• F0503 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านแรงงานที่มีประสิทธิภาพ 

• F0401 ระบบสิทธิประโยชน์ของสถาน
ประกอบการ 

• F0402 ระบบสิทธิประโยชน์ของแรงงานทุกกลุ่ม 
• F0403 ระบบสิทธิประโยชน์ให้หน่วยงานที่

ส่งเสริมการพัฒนาทักษะแรงงาน 

V04 สิทธิประโยชน์ 
การพัฒนาทักษะแรงงาน 

แรงงานมีศักยภาพในการเพ่ิมผลผลิต มีทักษะ อาชีพสูง ตระหนักในความส าคัญที่จะพัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพ สามารถปรับตัวและเรียนรู้สิ่งใหม่ 
ตามพลวัตของโครงสร้างอาชีพ และความต้องการของตลาดแรงงานเพ่ิมขึ้น 

กรมอนามัย 
กรมกิจการสตรี
และสถาบัน
ครอบครัว 

ส านักงาน
ปลัดกระทรวง
แรงงาน 

กรมการ
จัดหางาน กรมราชทัณฑ์ 

ส านักงาน
คณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ 

ส านักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 

กรมควบคุม
โรค 

ส านักงานสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 

ส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 

ส านักงาน
คณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

ส านักงาน
เศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม 

ส านักงาน
ปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ 

ส านักงานปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม 

กรมพัฒนาฝีมือ
แรงาน* 

สถาบันคุณวุฒิ
วิชาชีพ (องค์การ
มหาชน)* 

บริษัท ทีโอที 
จ ากัด (มหาชน) 

หมายเหตุ : *ความเกี่ยวข้องหลัก 

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

โครงการ As is (ปี 61 – 64)  
ของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง (ด้านบน) 

โครงการ (X) ปี 65 

โครงการทดสอบ
มาตรฐานฝีมือ
แรงงานแห่งชาติ 

โครงการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ก าลังคนของประเทศด้วย
ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ 

Thailand Digital Young 
Talent Development 
Project (TDYT) 

ไม่มีโครงการ 

ส่งเสริมอาชีพแรงงาน
นอกระบบตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ไม่มีโครงการ ไม่มีโครงการ 
โครงการจัดหา
งานเพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิต 

สร้างเสริมคน
ไทยวัยท างานมี
สุขภาวะที่ดี 

ไม่มีโครงการ 

โครงการส่งเสริมการใช้สือ่
ออนไลน์และเครอืขา่ยสังคม
ออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ 
(สร้างรายได้จาก Social 
Media) 

ไม่มีโครงการ 

โครงการพัฒนาทักษะอาชีพ
แบบบูรณาการเพ่ือสร้าง
โอกาส สร้างงาน สร้างอาชีพ 
สร้างรายได้ประชาชน 

การจัดท าแผนความ
ต้องการครูการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

โครงการเตรียม
ศักยภาพแรงงานใน
ภาคอุตสาหกรรมเพ่ือ
รองรับอุตสาหกรรม 
4.0 

ไม่มีโครงการ ไม่มีโครงการ 



แผนแม่บทฯประเด็น (11) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
แผนแม่บทย่อย : 11.4 การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน 
เป้าหมาย คน        มีคนไทยท่ีมีความสามารถและผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ เข้ามาท าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในอุตสาหกรรมเป้าหมายเพ่ิมขึ้น 
 

110402 
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 • F0101 ข้อมูลสถานการณ์/ความต้องการตลาดแรงงาน/ค่าจ้าง/ทุน

อบรม/ทิศทางการพัฒนาประเทศและโลก 
• F0102 การเชื่อมโยงระบบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับด้านแรงงาน 
• F0103 ข้อมูลแรงงานไทยและต่างชาติที่มีความเชี่ยวชาญวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี และนวัตกรรมในอุตสาหกรรมเป้าหมายรายบุคคล 

V01 ระบบฐานข้อมูลแรงงาน V02 พัฒนาทักษะแรงงาน 

• F0201 หลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีที่ทันสมัย และมี
คุณภาพตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน 

• F0202 การจัดการความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีจาก 
คนไทยที่มีความสามารถและผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ 

• F0301 สิทธิประโยชน์ในการพ านักของชาวต่างชาติที่เข้ามาเป็น
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมใน
อุตสาหกรรมเป้าหมาย 

• F0302 การสนับสนุนในการจัดต้ัง/ถ่ายโอนกิจการที่เกี่ยวข้องกับ
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในอุตสาหกรรมเป้าหมาย 

V03 สิทธิประโยชน์แรงงาน 
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม  

เป้าหมายแผนบท
ย่อย :  
มีคนไทยที่มี
ความสามารถและ
ผู้เชี่ยวชาญ
ต่างประเทศ  
เข้ามาท า
วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมใน
อุตสาหกรรม
เป้าหมายเพิ่มขึน้ 
 

V04 กลไกบริหารจัดการเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและยกระดับศักยภาพแรงงาน 

• F0401 นโยบายภาครัฐที่ส่งเสริมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในอุตสาหกรรมเป้าหมาย 
• F0402 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิประโยชน์ 
• F0403 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีที่ทนัสมัย 
• F0404 ความร่วมมือกับต่างประเทศด้านการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในอุตสาหกรรมเป้าหมาย 

กรมพัฒนา
ฝีมือ
แรงงาน 

ส านักงาน
ปรมาณูเพื่อ
สันติ* 

กรมการ
จัดหางาน 

ส านักงานสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 

สถาบันวิจัยแสง
ซินโครตรอน 
(องค์การมหาชน) 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

โครงการ As is (ปี 61 – 64)  
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ด้านบน) 

โครงการ (X) ปี 65 

หมายเหตุ : *ความเกี่ยวข้องหลัก 

ไม่มีโครงการ ไม่มีโครงการ ไม่มีโครงการ ไม่มีโครงการ ไม่มีโครงการ 



แผนแม่บทฯประเด็น (11) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
แผนแม่บทย่อย : 11.5 การส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ 

เป้าหมาย                    ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคงในชีวิต มีทักษะการด ารงชีวิต มีส่วนร่วมในกิจกรรมสังคม สร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่สังคมเพ่ิมขึ้น 110501 
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 • F0101 ระบบสุขภาพปฐมภูมิในผู้สูงอายุ 

V01 ระบบดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ 
V02 ความมั่นคงทางเศรษฐกิจที่ส่งผลต่อ

การด ารงชีวิตของผู้สูงอายุ 
• F0201 การมีงานท าผู้สูงอายุ  • F0301 การส่งเสริมความรู้พัฒนาศักยภาพ

เครือข่าย 

V03 เครือข่ายคุ้มครองทางสังคมส าหรับ
ผู้สูงอายุ เป้าหมายแผนบท

ย่อย : ผู้สูงอายุมี
คุณภาพชีวิตที่ดี มี
ความมั่นคงในชีวิต 
มีทักษะการ
ด ารงชีวิต มีส่วนร่วม
ในกิจกรรมสังคม 
สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่
สังคมเพิ่มขึ้น 

V05 กลไกบริหารจัดการเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ 

• F0501 นโยบาย/มาตรการ/กลไก/กฎหมาย/สวัสดิการผู้สูงอายุ  
• F0502 ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ 

• F0401 สภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เหมาะสม 
• F0402 กิจกรรมทางสังคมที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วม

ของผู้สูงอาย ุ

V04 สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการ
ด ารงชีวิตของผู้สูงอายุ 

• F0503 การจัดบริการสาธารณะให้กับผู้สูงอายุ  
• F0504 องค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการดูแลผู้สูงอายุ 

• F0202 การส่งเสริมวินัยการออม 
• F0302 อาสาสมัครคุ้มครองทางสังคมระดับ

พื้นที่  
• F0103 ช่องทางการรับบริการด้านสุขภาพของ

ผู้สูงอายุ  

• F0102 ภูมิคุ้มกันผู้สูงอายุ (กาย/จิต/สังคม) 

กรมอนามัย กรมกิจการ
ผู้สูงอายุ* 

ส านักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 

กรมพัฒนา
ฝีมือแรงงาน กรมสุขภาพจิต 

ส านักงาน
ปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ 

กรมควบคุมโรค 
ส านักงานสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 

ส านักงานกองทุน
สนับสนุนการ
สร้างเสริม
สุขภาพ 

ส านักงาน
คณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ 

กรมการแพทย์แผน
ไทยและการแพทย์
ทางเลือก 

บริษัท ทีโอที 
จ ากัด 
(มหาชน) 

หมายเหตุ : *ความเกี่ยวข้องหลัก 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

โครงการ As is (ปี 61 – 64)  
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ด้านบน) 

โครงการ (X) ปี 65 

โครงการพัฒนา
ศักยภาพและ
ส่งเสริมการเรียนรู้
ผู้สูงอายุในชุมชน 

สระแก้วเมืองที่เป็น
มิตรกับผู้สูงอายุและ
ผู้ด้อยโอกาส (ชมรม
ผู้สูงอายุ ไม่ลืม ไม่
ล้ม ไม่ซึมเศร้า กิน
ข้าวอร่อย) 

โครงการฝึกอบรม
แรงงานผู้สูงอายุ
เพ่ือเพ่ิมโอกาสใน
การประกอบ
อาชีพ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 
2562 

ไม่มีโครงการ 

โครงการ
พัฒนา
สุขภาพจิต
ส าหรับ
ผู้สูงอายุไทย 

ไม่มีโครงการ ไม่มีโครงการ ไม่มีโครงการ ไม่มีโครงการ ไม่มีโครงการ ไม่มีโครงการ ไม่มีโครงการ 


