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	 เม่ื่�อวัันท่ี่�	13	ตุุลาคมื่	พ.ศ.	2561	ประเที่ศไที่ยได้้ม่ื่

การประกาศใช้้ยุที่ธศาสตุร์ช้าตุิฉบัับัแรกซ่ึ่�งเกิด้ข่ึ้�นตุามื่

มื่าตุรา	65	ขึ้องรัฐธรรมื่นูญแห่่งราช้อาณาจัักรไที่ย	ม่ื่ผลใช้้

บัังคับัและม่ื่ผลผูกพันกับัรัฐบัาลในการบัริห่ารราช้การ 

แผ่นดิ้นท่ี่�จัะตุ้องตุอบัสนองเป้าห่มื่ายตุามื่ยุที่ธศาสตุร์ช้าติุ

ทัี่�ง	6	ด้้าน	ประกอบัด้้วัย	ยุที่ธศาสตุร์ช้าติุด้้านควัามื่มัื่�นคง	

ยุที่ธศาสตุร์ช้าติุด้้านการสร้างควัามื่สามื่ารถในการแข่ึ้งขัึ้น	

ยุที่ธศาสตุร์ช้าตุิด้้านการพัฒนาและเสริมื่สร้างศักยภาพ

ที่รัพยากรมื่นุษย์	 ยุที่ธศาสตุร์ช้าติุด้้านการสร้างโอกาสและ

ควัามื่เสมื่อภาคที่างสังคมื่	 ยุที่ธศาสตุร์ช้าตุิด้้านการสร้าง 

การเติุบัโตุบันคุณภาพช่้วิัตุท่ี่�เป็นมิื่ตุรตุ่อสิ�งแวัด้ล้อมื่	 และ

ยุที่ธศาสตุร์ช้าตุิด้้านการปรับัสมื่ดุ้ลและพัฒนาระบับั 

การบัริห่ารจััด้การภาครัฐ	ซ่ึ่�งตุ่อมื่าได้้ม่ื่การด้ำาเนินการอย่าง

ตุ่อเน่�องเพ่�อให้่เกิด้การขัึ้บัเคล่�อนยุที่ธศาสตุร์ช้าติุอย่างเป็น

รูปธรรมื่	

	 ตัุ�งแตุ่การกำาห่นด้แผนแม่ื่บัที่ภายใตุ้ยุที่ธศาสตุร์ช้าติุ	

23	 ประเด็้น	 ท่ี่�ม่ื่ผลผูกพันในระดั้บัห่น่วัยงานขึ้องรัฐท่ี่�

เก่�ยวัข้ึ้องในการปฏิิบััติุให้่เป็นไปตุามื่นั�น	 และการจััด้ที่ำา 

งบัประมื่าณรายจ่ัายประจัำาปีงบัประมื่าณท่ี่�ตุ้องสอด้คล้อง

กับัแผนแม่ื่บัที่ดั้งกล่าวั	 ตุลอด้จันการประกาศใช้้ระเบ่ัยบัว่ัา

ด้้วัยการติุด้ตุามื่		ตุรวัจัสอบั		และประเมื่นิผลการด้ำาเนินการ

ตุามื่ยุที่ธศาสตุร์ช้าติุ	และแผนการปฏิิรูปประเที่ศ	พ.ศ.	2562	

เพ่�อเป็นแนวัที่างและกลไกในการขึ้ับัเคล่�อนการด้ำาเนินงาน

ให้่ครบัถ้วันสมื่บูัรณ์ท่ี่�จัะไปสู่เป้าห่มื่ายสูงสุด้	ค่อ
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ศึึกษากรณียีุุทธศึาสตร์ชาติ 
ด้้าน้การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทาง

สังคมใน้ประเด้็น้เร่งด้่วน้ เร่�อง

การศึึกษาติด้ตามการขัับเคล่�อน้
ยุุทธศึาสตร์ชาติส่่การปฏิิบัติ:

ห่ร่อเป็นคติุพจัน์ประจัำาช้าติุว่ัา “มั�น้คง มั�งคั�ง ยัุ�งยุ่น้”	 เพ่�อ

สนองตุอบัตุ่อผลประโยช้น์แห่่งช้าติุ	

“ประเทศึไทยุมีความมั�น้คง มั�งคั�ง ยุั�งยุ่น้ เป็น้ประเทศึ

พััฒน้าแล้ว ด้้วยุการพััฒน้าตามหลักปรัชญาขัอง

เศึรษฐกิจพัอเพัียุง”
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	 เป็นยุที่ธศาสตุร์สำาคัญด้้านห่น่�งท่ี่�ม่ื่แนวัโน้มื่ท่ี่�

รัฐบัาลจัะให้่ควัามื่สำาคัญมื่ากยิ�งข่ึ้�น	 เม่ื่�อพิจัารณาอัตุรา

การขึ้ยายตุัวัในการเสนอขึ้องบัประมื่าณแผ่นดิ้นขึ้อง

ยุที่ธศาสตุร์ดั้งกล่าวัน่�ในปีงบัประมื่าณ	พ.ศ.2563	ท่ี่�เพิ�มื่

สูงข่ึ้�นจัากปีก่อน	 ถ่งกว่ัาร้อยละ	 93	 ซ่ึ่�งถ่อเป็นสัด้ส่วัน 

งบัประมื่าณท่ี่�สูงท่ี่�สุด้	 และเพ่�อให้่แผนแม่ื่บัที่ภายใตุ้

ยุที่ธศาสตุร์ช้าติุบัรรลุเป้าห่มื่ายเชิ้งยุที่ธศาสตุร์ในด้้าน 

ตุ่าง	ๆ 	ในระยะ	5	ปีแรกได้้สำาเร็จั	ท่ี่�ประชุ้มื่คณะกรรมื่การ

ยุที่ธศาสตุร์ช้าติุ	จ่ังได้้กำาห่นด้ประเด็้นเร่งด่้วัน	15	ประเด็้น

ข่ึ้�น	ซ่ึ่�งเร่�องสังคมื่สูงวััย	ถูกจััด้เป็นห่น่�งในประเด็้นสำาคัญ

ดั้งกล่าวั	ด้้วัยเห่ตุุท่ี่�สถานการณปั์จัจุับัันด้้านผู้สูงอายุ	เป็น

ห่น่�งในปรากฏิการณ์สำาคัญที่างประช้ากรท่ี่�เกิด้ข่ึ้�นใน

ประเที่ศตุ่าง	ๆ	ทัี่�วัโลก	ด้้วัยเห่ตุุท่ี่�ประช้ากรม่ื่อายุย่นข่ึ้�น	

และม่ื่อัตุราการเกิด้ท่ี่�ลด้ลง	 โดยสถานการณ์์ของ

ประเทศไทยน้�น พบว่่า ในปี พ.ศ. 2561 มีีประชากร

สูงอายุราว่ 12 ล้้านคน	 ซ่ึ่�งมื่ากเป็นลำาดั้บัท่ี่�สองขึ้อง

อาเซ่ึ่ยนรองจัากสงิคโปร	์และกำาลังจัะกา้วัสู่สงัคมื่ผู้สงูอายุ

อย่างสมื่บูัรณ์ในปี	พ.ศ.	2564	และก้าวัสู่สังคมื่สูงวััยระดั้บั

สุด้ยอด้	 ค่อม่ื่สัด้ส่วันขึ้องประช้ากรอายุ	 60	 ปีข่ึ้�นไปถ่ง 

ร้อยละ	28	ขึ้องประช้ากรทัี่�งห่มื่ด้ในปี	พ.ศ.	2574	ดั้งนั�น	

ประเด็้นสังคมื่สูงวััยจ่ังเป็นเร่�องสำาคัญท่ี่�จัะตุ้องม่ื่ 

การขัึ้บัเคล่�อนให้่เกิด้ผลเป็นรูปธรรมื่	 และตุอบัสนอง 

ควัามื่ตุ้องการขึ้องประช้าช้น	 โด้ยได้้ม่ื่การกำาห่นด้กรอบั

โครงการสำาคัญรองรับัประเด็้นเร่งด่้วันในส่วันขึ้องสังคมื่

สูงวััย	จัำานวัน	7	โครงการห่ลัก	ประกอบัด้้วัย	โครงการจััด้

ที่ำาฐานข้ึ้อมูื่ลและสวััสดิ้การเพ่�อรองรับัสังคมื่สูงวััย	

โครงการพัฒนาระบับัการออมื่และการลงทีุ่นขึ้อง 

ครัวัเร่อนสำาห่รับัสังคมื่สูงวััย	 โครงการสร้างสุขึ้ภาวัะ 

ที่างใจั	เพ่�อเป็นผู้สูงวััยท่ี่�ม่ื่คุณค่าและม่ื่ควัามื่สุขึ้	โครงการ

การจััด้ที่ำาแผนขึ้บััเคล่�อนเพ่�อรองรับัสังคมื่สูงวััย	โครงการ

พัฒนาการดู้แลผู้สูงอายุระยะยาวัแบับัครบัวังจัร	โครงการ

ส่งเสริมื่การศ่กษาและพัฒนาศักยภาพคนทุี่กช่้วังวััย 

และ	 โครงการส่งเสริมื่องค์กรปกครองส่วันที่้องถิ�นใน 

การพัฒนานวััตุกรรมื่เพ่�อพัฒนาคุณภาพช่้วิัตุผู้สูงอายุ	

เพ่�อเตุร่ยมื่ควัามื่พร้อมื่ในด้้านสุขึ้ภาพ	 เศรษฐกิจั	 สังคมื่	

และสภาพแวัด้ล้อมื่	ก่อนเข้ึ้าสู่วััยสูงอายุ	ส่งเสริมื่การออมื่

ทัี่�งในรูปท่ี่�เป็นตัุวัเงินและไม่ื่ใช่้ตัุวัเงิน	ส่งเสริมื่การจ้ัางงาน

ผู้สูงอายุทัี่�งภาครัฐและเอกช้น	

	 ด้้วัยเห่ตุุท่ี่�ยุที่ธศาสตุร์ช้าติุเป็นเร่�องให่ม่ื่ท่ี่�ปรากฏิ

ข่ึ้�นในรัฐธรรมื่นูญแห่่งราช้อาณาจัักรไที่ยเป็นครั�งแรก 

จ่ังส่งผลให้่เกิด้ควัามื่เปล่�ยนแปลงในการด้ำาเนินงาน 

ห่ลายด้้าน	 เพราะท่ี่�ผ่านมื่าในการพัฒนาประเที่ศและ 

การจััด้ที่ำางบัประมื่าณตุ่าง	 ๆ	 จัะย่ด้ตุามื่แผนพัฒนา

เศรษฐกิจัและสังคมื่แห่่งช้าติุ	 เป็นแผนห่ลักมื่าโด้ยตุลอด้	

นับัตัุ�งแตุ่ปี	พ.ศ.2504	 เป็นตุ้นมื่า	 ซ่ึ่�งพบัว่ัา	 การด้ำาเนิน

การให้่เป็นไปตุามื่ยุที่ธศาสตุร์ช้าติุประสบัปัญห่าการขึ้าด้

ควัามื่ชั้ด้เจันในแนวัที่างปฏิิบััติุขึ้องกระที่รวัง	 กรมื่	 และ

ห่น่วัยงาน	 ส่งผลตุ่อควัามื่สำาเร็จัตุามื่เป้าห่มื่ายขึ้อง

ยุที่ธศาสตุร์ช้าติุ	 งานวิัจััยน่�จ่ังมุ่ื่งศ่กษาและติุด้ตุามื่ผล 

การขัึ้บัเคล่�อนยุที่ธศาสตุร์ช้าติุด้้านการสร้างโอกาส	และ

ควัามื่เสมื่อภาคที่างสังคมื่	 ในประเด็้นเร่งด่้วันเร่�องสังคมื่

สูงวััยขึ้องห่น่วัยงานและผู้เก่�ยวัข้ึ้อง	เพ่�อนำาเสนอแนวัที่าง

ท่ี่�เห่มื่าะสมื่ในการนำายุที่ธศาสตุร์ช้าติุสู่การปฏิิบััติุขึ้อง

ห่น่วัยงานและผู้เก่�ยวัข้ึ้องเพ่�อที่ำาให้่ยุที่ธศาสตุร์ช้าติุบัรรลุ

ตุามื่เจัตุนารมื่ณ์

ด้้านการสร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคม
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การวิ่จ้ัยได้ใช้วิ่ธีีการวิ่จ้ัยผสมีวิ่ธีีแบบคู่ขนาน	 (Convergent	 Parallel	 Design)	 ท่ี่�ม่ื่ 

ห่ลักการสำาคัญในการตุรวัจัสอบัผลการวัจัิัยโด้ยเปร่ยบัเท่ี่ยบัข้ึ้อมูื่ลชุ้ด้ห่น่�งท่ี่�เป็นข้ึ้อมูื่ล

เชิ้งปริมื่าณกับัอ่กชุ้ด้ห่น่�งท่ี่�เป็นข้ึ้อมูื่ลเชิ้งคุณภาพ

กลุ่้มีเป้าหมีายที�สอบถามีคว่ามีคิดเห็นด้ว่ยแบบสำารว่จั ค่อ	 ผู้ปฏิิบััตุิงานใน 

ห่น่วัยงานรัฐท่ี่�รับัผิด้ช้อบัใน	 7	 โครงการห่ลักตุามื่ท่ี่�ระบุัในแผนงานโครงการท่ี่�ตุ้อง 

ขัึ้บัเคล่�อนประเด้น็เร่งด่้วัน	เร่�อง	สังคมื่สูงวััย	ประกอบัด้้วัย	สำานักงานจัังห่วััด้	สำานักงาน

สาธารณสุขึ้จัังห่วััด้	สำานักงานพัฒนาสังคมื่และควัามื่มัื่�นคงขึ้องมื่นุษย์จัังห่วััด้	สำานักงาน

แรงงานจัังห่วััด้	และสำานักงานพาณิช้ย์จัังห่วััด้	จัำานวัน	76	จัังห่วััด้

กลุ่้มีเป้าหมีายในการสนทนากลุ่้มี	ค่อ	ผู้แที่นกลุ่มื่ตุ่าง	ๆ	ท่ี่�เก่�ยวัข้ึ้องทัี่�งภาคราช้การ	

ภาคประช้าสังคมื่	ได้้แก่	ช้มื่รมื่ผู้สูงอายุและกลุ่มื่อาช่้พท่ี่�ม่ื่ผู้สูงอายุในพ่�นท่ี่�	และผู้แที่น

ประช้าช้นท่ี่�เปน็ผู้สูงวััยในพ่�นท่ี่�กรณ่ศ่กษาท่ี่�ผู้วิัจััยกำาห่นด้เกณฑ์์จัากข้ึ้อมูื่ลผลสำารวัจัขึ้อง

สำานักงานสถิติุแห่่งช้าติุ	พ.ศ.	2560	ว่ัาด้้วัยโครงสร้างประช้ากรสูงอายุในประเที่ศไที่ย	

5	 จัังห่วััด้ท่ี่�ม่ื่ผู้สูงอายุมื่ากท่ี่�สุด้	 ได้้แก่	 จั.แพร่	 จั.อุตุรดิ้ตุถ์	 จั.อุทัี่ยธาน่	 จั.พิจิัตุร	 และ	

จั.ลำาปาง

	 การด้ำาเนินงานในระยะก่อน	 ระห่ว่ัาง	 และ	 ห่ลังการด้ำาเนินการตุามื่แผนงาน

ยุที่ธศาสตุร์ช้าติุ	 ด้้านสังคมื่สูงวััย	ม่ื่การปฏิิบััติุอยู่ในระดั้บั	“ปานกล้าง”	การปฏิิบััติุท่ี่�

ที่ำาได้้ด่้ส่วันให่ญ่เป็นเร่�องเก่�ยวักับักระบัวันการขึ้องการจััด้ที่ำาแผน	 เน่�องจัาก 

เร่�องการจััด้ที่ำาแผนแม่ื่บัที่และการกำาห่นด้ประเด็้นเร่งด่้วันท่ี่�แสด้งให้่เห็่นถ่งควัามื่เป็น

รูปธรรมื่ม่ื่ควัามื่ช้ัด้เจัน	 พร้อมื่ทัี่�งม่ื่การกำาห่นด้ตุัวัช่้�วััด้ท่ี่�เป็นเป้าห่มื่ายถ่ายที่อด้ลงมื่า

อย่างเป็นลำาดั้บั	 ประกอบักับั	 ห่น่วัยราช้การตุ่าง	 ๆ	 ม่ื่ควัามื่คุ้นเคยกับัภารกิจัขึ้อง 

การจััด้ที่ำาแผนเป็นอย่างด่้	 ที่ำาให้่เม่ื่�อม่ื่ยุที่ธศาสตุร์ช้าติุ	 ซ่ึ่�งแม้ื่เป็นเร่�องให่ม่ื่เข้ึ้ามื่าใน 

การพิจัารณาในการจััด้ที่ำาแผนงานโครงการ	เจ้ัาห่น้าท่ี่�ผู้เก่�ยวัข้ึ้อง	โด้ยเฉพาะฝ่่ายแผน	

จ่ังสามื่ารถประยกุต์ุได้้โด้ยไมื่พ่บัปัญห่ามื่ากนกั	ในขึ้ณะท่ี่�ข้ึ้อท่ี่�ม่ื่ระด้บััควัามื่คดิ้เห็่นน้อย

ท่ี่�สุด้	 ค่อ	 “จัำานวันครั�งขึ้องการประชุ้มื่ท่ี่�สภาพัฒน์ฯ	 ได้้ด้ำาเนินการเตุร่ยมื่ควัามื่พร้อมื่

ด้้านการสร้างควัามื่รู้และควัามื่เข้ึ้าใจัในการจััด้ที่ำาแผนปฏิิบััติุการเชิ้งบูัรณาการม่ื่ 

ควัามื่เห่มื่าะสมื่”	 ซ่ึ่�งสะท้ี่อนให้่เห็่นว่ัา	 แม้ื่สภาพัฒน์ฯ	 จัะม่ื่การแปลงนโยบัายสู่ 

แผนแม่ื่บัที่ด่้ม่ื่คณุภาพมื่ากเพ่ยงใด้	แตุ่ห่ากขึ้าด้ประสิที่ธิภาพขึ้องการส่�อข้ึ้อควัามื่สำาคัญ

ขึ้องแผนยุที่ธศาสตุร์ช้าติุไปยังผู้ปฏิิบััติุ	 ก็ย่อมื่ส่งผลตุ่อทัี่ศนคติุขึ้องผู้ปฏิิบััติุงาน	 ซ่ึ่�งม่ื่ 

ผลตุ่อไปยังผลการนำานโยบัายไปปฏิิบััติุให้่ม่ื่ประสิที่ธิภาพ	ดั้งจัะเห็่นได้้จัากผลการสำารวัจั

ท่ี่�พบัว่ัา	การปฏิิบััติุงานในระยะระห่ว่ัางการด้ำาเนินการ	โด้ยรวัมื่อยู่ในระดั้บัปานกลาง	

เพราะ	กระบัวันการส่�อสาร	ถ่อได้้ว่ัาเป็นตัุวัเช่้�อมื่โยงระห่ว่ัางมื่าตุรฐานและวััตุถุประสงค์

ขึ้องนโยบัาย	 การส่�อสารระห่วั่างห่น่วัยงานและกิจักรรมื่การส่งเสริมื่	 ลักษณะขึ้อง 

ห่น่วัยงานท่ี่�นำานโยบัายไปปฏิิบััติุ	และการยอมื่รับัในตัุวัผู้ปฏิิบััติุ		

วิธีการศึึกษา

ผลการศึึกษา
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เพ่�อขัอรับบริการสิ�งพิมพ์

QR CODE 
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คลื่ัง SNAP

ข้ึ้อเสนอแนวัที่างสำาคัญในการนำายุที่ธศาสตุร์ด้้านการสร้างโอกาส	และควัามื่เสมื่อภาคที่างสังคมื่ในประเด็้นเร่งด่้วัน

เร่�อง	สังคมื่สูงวััย	สู่การปฏิิบััติุขึ้องห่น่วัยงานและผู้เก่�ยวัข้ึ้อง	ได้้แก่	

ควัรเพิ�มื่การประช้าสัมื่พันธ์ให้่แก่ห่น่วัยงานระดั้บั

จัังห่วััด้ให่ทั้ี่�วัถ่ง	เช่้น	ใช้้การจััด้สัมื่มื่นาในระด้บััภูมิื่ภาค/

ตุามื่เขึ้ตุสุขึ้ภาพ	 เพ่�อให้่เกิด้การรับัรู้	 และเข้ึ้าใจัใน 

การจััด้ที่ำาแผนให้่สอด้คล้องกับัยุที่ธศาสตุร์ช้าติุ

สภาพัฒน์ฯ	ควัรจััด้บุัคลากรเพ่�อเป็นพ่�เล่�ยงรับัผิด้ช้อบั

เป็นการเฉพาะในระดั้บัจัังห่วััด้	รวัมื่ทัี่�งควัรลงพ่�นท่ี่�ใน

การร่วัมื่ติุด้ตุามื่อย่างตุ่อเน่�อง	 เพ่�อให้่คำาปร่กษา 

และสร้างควัามื่มัื่�นใจัในการปฏิิบััติุงานขึ้องเจ้ัาห่น้าท่ี่�		

และควัรลงพ่�นท่ี่�ในจัังห่วััด้นำาร่องเพ่�อลงไปรับัฟัังผล 

การขัึ้บัเคล่�อนภารกิจัให้่สอด้คล้องตุามื่เป้าห่มื่ายขึ้อง

ยุที่ธศาสตุร์ช้าติุ	ตุลอด้จันควัรให้่ม่ื่การจััด้อบัรมื่การใช้้

ระบับั	eMENSCR	แก่เจ้ัาห่น้าท่ี่�ทุี่กระดั้บัให้่มื่ากข่ึ้�น

ข้้อเสนอแนวทางด้้านงบประมาณ

สภาพัฒน์ฯ	 ควัรม่ื่การสนับัสนุนที่างวิัช้าการเพิ�มื่ข่ึ้�น	

เช่้น	การให้่ควัามื่รู้ในการจััด้ที่ำาแผนทัี่�งสามื่ระดั้บั	ให้่

แก่ห่น่วัยงานตุ่าง	 ๆ	 ลงไปถ่งองค์กรปกครองส่วัน 

ท้ี่องถิ�น	 รวัมื่ทัี่�งการพัฒนาบุัคลากรให้่ม่ื่ควัามื่รู้เร่�อง

การจััด้ที่ำาแผนแบับัให่ม่ื่	 และม่ื่การจััด้ที่ำาระบับัฐาน

ข้ึ้อมูื่ลกลางเก่�ยวักับัข้ึ้อมูื่ลผู้สูงอายุในประเที่ศ 

ท่ี่�ห่น่วัยงานรัฐสามื่ารถเข้ึ้าถ่งและใช้้ได้้ร่วัมื่กัน	

ควัรกำาห่นด้ครอบัคลุมื่ผู้สูงอายุทุี่กกลุ่มื่	 (ส่วันให่ญ่จัะ

เ น้นด้ำา เ นินการ กับัก ลุ่มื่ ติุด้ บ้ัานและติุด้ เ ตุ่ยง ) 

และม่ื่การบูัรณาการห่น่วัยงานระดั้บัพ่�นท่ี่�ให้่ด้ำาเนิน

การร่วัมื่กัน	ในลักษณะแผนงานเด่้ยวั	(One	plan)	เพ่�อ

ให้่การขัึ้บัเคล่�อนเป็นไปในทิี่ศที่างเด่้ยวักัน	และที่ำาให้่

ที่รัพยากรในการที่ำางานม่ื่มื่ากข่ึ้�น	ทัี่�งงบัประมื่าณและ

บุัคลากร

ข้้อเสนอแนวทางด้้านการบริหารจััด้การข้้อเสนอแนวทางด้้านข้้อมูล

ข้้อเสนอแนวทางด้้านบุคลากร 


