
ก าลังคนภาครัฐพร้อมเข้าสู่สังคมสูงวัย 
: ท าไม? อะไร? อย่างไร? 

นางสาวจินางค์กูร โรจนนันต์ 
ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
วันที่ 28 มกราคม 2562  
ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ ส านักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 
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1.  
สถานการณ์และประเด็นท้าทายของการเข้าสู่สังคมสูงวัย  

28  ม.ค. 62 www.nesdb.go.th 2 



28  ม.ค. 62 www.nesdb.go.th 3 

ภาพรวมจ านวนประชากรลดลง โดยในปี 2569 ประชากรจะมีจ านวนสูงสุด 66.4 ล้านคน  
และลดลงเหลือ 65.1 ล้านคนในปี 2579 

จ านวนปชก. 2513 2543 2560 2569 2579 

ทัง้หมด 34.4 ลา้นคน  60.9 ลา้นคน  65.5 ลา้นคน  66.4 ลา้นคน  65.1 ลา้นคน  

60 ปีขึน้ไป 1.7 ลา้นคน (4.9%) 5.8 ลา้นคน (9.5%) 11.2 ลา้นคน (17.1%) 15.6 ลา้นคน (23.4%) 19.7 ลา้นคน (30.2%) 

15-59 ปี 17.2 ลา้นคน (50.0%) 40.3 ลา้นคน (66.1%) 42.8 ลา้นคน (65.3%) 40.4 ลา้นคน (60.8%) 36.6 ลา้นคน (56.2%) 

0-14 ปี 15.5 ลา้นคน (45.1%) 14.8 ลา้นคน (24.4%) 11.5 ลา้นคน (17.6%) 10.4 ลา้นคน (15.6%) 8.8 ลา้นคน (13.6%) 

ที่มา: การคาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2553-2583, สศช. 

บริบทการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรไทย 



 โครงสร้างประชากรไทยเข้าสู่สังคมสูงวัย และก าลังเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ ์

คาดประมาณประชากรไทย อตัราเจริญพนัธุร์วม 

 ปี     2558                      2583 

1.62 1.30 

ในปี 2564 ประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมผูสู้งวัยอย่างสมบูรณ์ และ 
ปี 2574 ประเทศไทยก็จะเข้าสู่การเป็นสังคมสงูวัยระดับสุดยอด  

อัตราส่วนการพ่ึงพิงวัยท างาน 

ทีม่า: สศช. (2556) 

         2558                           2564                            2574                              2583 

ผูส้งูอายุ 1 คน 
ต่อแรงงาน 4.2 คน 

ผูส้งูอายุ 1 คน 
ต่อแรงงาน 1.7 คน 

ผูส้งูอายุ 1 คน 
ต่อแรงงาน 3.2 คน 

ผูส้งูอายุ 1 คน 
ต่อแรงงาน 2.1 คน 

            2544                                            2643    

ศตวรรษแห่งผู้สูงอายุโลก  

ในช่วงปี 2544 – 2643 ถือเป็นศตวรรษแห่งผู้สูงอายุ  
โดยคาดว่าจะมีผู้สูงอายุมากกว่าร้อยละ 10  
ของประชากรทั่วโลก (United Nations) 
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• สัดส่วนผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นเป็นข้อจ ากัดต่อการชดเชยการขาดดุลรายได้และ
จัดสวัสดิการสังคมในอนาคต จากการศึกษาบัญชีกระแสการโอนประชาชาติ 
(National Transfer Accounts: NTA) เมื่อคาดประมาณผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรในปี 2583 พบว่า การเพิ่มของสัดส่วน
ผู้สูงอายุจะท าให้การขาดดุลรายได้เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากการเกินดุลรายได้ของ
วัยท างานไม่เพียงพอท่ีจะชดเชยการขาดดุลรายได้ของกลุ่มผู้สูงอายุ และ
จ าเป็นต้องอาศัยการชดเชยจากการโอนจากภาครัฐหรือจากทรัพย์สินมากขึ้น 
สะท้อนให้เห็นถึง ความส าคัญของการสร้างระบบออมและระบบสวัสดิการท่ี
ยั่งยืนของประเทศเพื่อรองรับสังคมสูงวัย 

Source: NESDB. (2014) National Transfer Accounts 2011 
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รายไดจ้ากแรงงาน  
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โครงสรา้งประชากร 

ประชากร (ปี 2554) ประชากร (ปี 2583) 

รายไดจ้ากวยัแรงงานไมส่ามารถชดเชยการบรโิภคของวยัเด็กและวยัสงูอายไุด ้
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2. การขาดแคลน 
ก าลังแรงงาน 

7. ผู้สูงอายุกว่าร้อยละ 90  
ท างานนอกระบบส่วนใหญ่
ยังไม่มีหลักประกันรายได้ 

6. ผู้สุงอายุที่โดดเดี่ยว
มีแนวโน้มเพิ่มข้ึน 

4. ภาระค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพและ
งบประมาณในการจัดสวัสดิการ

ผู้สูงอายุมีแนวโน้มเพิ่มข้ึน 

8. สังคมพหุวัฒนธรรมจาก 
การเพิ่มข้ึนของแรงงานต่างชาติ 

5. ระบบริการและโครงสร้าง
พื้นฐานยังไม่ตอบสนองความ

ต้องการของผู้สูงอายุ 

ต้องส่งเสริมการออม 
เพื่อคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 

ต้องพัฒนาสิ่งแวดล้อมและโครงสร้างพ้ืนฐาน
ให้เหมาะสมกับการด ารงชีวิตของผู้สูงอายุ 

ต้องส่งเสริมการจ้างงาน 
ที่เหมาะสมและเพิ่มโอกาส 
การเข้าถึงหลักประกันสังคม 

ต้องเพิ่มผลิตภาพ
แรงงานเพื่อชดเชยการ
ลดลงของก าลังแรงงาน 

ต้องพัฒนาระบบการดูแลระยะยาว
แก่ผู้สูงอายุ 

ต้องสร้างการยอมรับความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม 

3. รายได้จากวัยแรงงานไม่
สามารถชดเชยการบริโภคของ

วัยเด็กและวัยสูงอายุ 

1. การเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
ประชากรส่งผลใหเ้ด็ก 

มีสัดส่วนลดลง 

จ าเป็นต้องให้ความส าคัญกับ
การเพิ่มประชากรในเชิงปริมาณ
ควบคู่กับการพัฒนาให้สมวัย 

6 

การเป็นสังคมสูงวัย 
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ผลกระทบของการเข้าสู่สังคมสูงวัยในมิติต่างๆ 



คาดประมาณโครงสร้างประชากรไทย แบ่งตามรุ่น (Generation) ช่วงแผน 12 
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ปัจจุบันมีประชากรในกลุ่ม Generation Y มากที่สุด  
(อายุ 15-35 ปี) ในอนาคตประเทศไทยจะขับเคลื่อนโดยเจเนอเรชันวาย และเป็น 
Generation Z ท่ีเกิดในช่วง พ.ศ. 2540 – 2552 เกิดและเติบโตมา
พร้อมกับความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และGeneration Alpha 
เกิดในช่วง พ.ศ. 2553 ขึ้นไป เด็กและเยาวชนรุ่นนี้เกิดและเติบโตมาพร้อม
เทคโนโลยีเป็นกลุ่มที่ถูกเรียกว่า “Digital Natives” 

Generation X  
เกิดอยู่ในช่วงปี  

พ.ศ. 2508–2522 
 มุ่งมั่นในการท างาน   
 มีความอดทน 
 มองโลกตามความเป็นจริง 
 ตัดสินใจบนเง่ือนไขของ

ความคุ้มค่า 
 ชอบพัฒนาตนเอง 

Generation 
Y  

เกิดอยู่ในช่วงปี  
พ.ศ. 2523–2540 

 ท างานหลายอย่างได้ 
ในเวลาเดียวกัน  

 ให้คุณค่ากับ work-life 
balance 

 แต่งงานช้า 
 มีความคิดสร้างสรรค์ 
 ไม่ค่อยอดทน 

Generation 
Alpha 

เกิดตั้งแต่พ.ศ.2553เป็นต้นไป
(อายุต่ ากว่า6ปี)  

 สัมผัสเทคโนโลยีตั้งแต่เกิด 
 ต้องการความส าเร็จ 
 แนวโน้มเป็นคนวัตถุนิยม 
 คุ้นเคยการเปลี่ยนแปลง 
 เบื่อง่าย อดทนต่ า 

Generation 
Z 

เกิดตั้งแต่  
พ.ศ.2540 – 2552 
 ใช้เทคโนโลยี/social 

network เก่ง  
รักอิสระ เรียนรู้เร็ว 
สนใจสังคมสิ่งแวดล้อม 
ชอบชีวิตที่มทีางเลือก 

Generation  
Baby Boomers 

เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2489 – 2507 
 มีชีวิตเพื่อการท างาน 
 เคารพกฎเกณฑ์ กติกา 
 อดทนสูง 
 อนุรักษนิยม 
 ปัจจุบันเริ่มเข้าสู่วัยชรา 

โครงสร้างประชากรตาม Generation ที่ส่งผลต่อการพัฒนาคน 
แต่ละ Generation มีพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่แตกต่างกัน 
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บัณทิตจบใหม่ส่วนมากหางานที่เหมาะสมไม่ได้   
หรือหากหาได้ก็มีรายได้ไม่เพียงพอ หลายคนยังต้องพ่ึงพาพ่อแม่ 

8 

ที่มา:  ข้อมูลจากการส ารวจในแคนาดา โดยมีผู้ตอบจ านวน 21,645 คน จาก cbc.ca/doczone 

แนวโน้มการเปลี่ยนไปสู่อาชีพนอกระบบ ขณะที่ยังขาดความพร้อมและทักษะที่จ าเป็น 
ระบบการคุ้มครองที่เหมาะสม อาจน าไปสู่ความเสี่ยงในการท างานและการใช้ชีวิต 
ในอนาคต เนื่องจากคนรุ่นใหม่ให้ความส าคัญกับความสมดุลระหว่างการท างานกับชีวิต
ส่วนตัว ความยืดหยุ่นในการท างาน โอกาสในการท างานต่างประเทศ มีจิตวิญญาณ
ผู้ประกอบการสูง อิสระในการท างาน สนใจอาชีพระบบเศรษฐกิจแบบ Gig Economy  

โครงสร้างประชากรตาม Generation ที่ส่งผลต่อการพัฒนาคน (ต่อ) 
ทัศนคติและค่านิยมของคนรุ่นใหม่ การเกิดปรากฏการณ์ Jobless Generation ในต่างประเทศ 

ที่มา : ECONOMIC INTELLIGENCE CENTER ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 
28  ม.ค. 62 www.nesdb.go.th 8 



สถานการณ์ผู้สูงวัยในระบบราชการ 

ที่มา : ข้อมูลประมาณการข้าราชการที่เกษียณอายุ กรมบัญชีกลาง 

 จ านวนบุคลากรที่มีอายุมากกว่า 50 ปี มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น  
 ปี พ.ศ. 2551 – พ.ศ. 2560  มีข้าราชการเกษียณอายุจ านวน 391,050 คน  
 อัตราการเกษียณอายุเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วง 10 ปีข้างหน้า  

 

ก าลังคนรุ่นเก่าและรุ่นใหม่ไม่สมดลุ 

ที่มา : ข้อมูลข้าราชการพลเรือนสามัญ ปี 2561 ศูนย์สารสนเทศ ส านักงาน ก.พ. 

28  ม.ค. 62 www.nesdb.go.th 9 



2.  
แนวทางการพัฒนาประเทศ 
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ยุทธศาสตร์ชาต ิ
พ.ศ.2561-2580 
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ยุทธศาสตร์ชาติ : กรอบการพัฒนาระยะยาว 

เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์  
“ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว 

ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
น าไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุข 

และตอบสนองต่อการบรรลุ 
ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติ ในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต 
สร้างรายได้ระดับสูงเป็นประเทศพัฒนาแล้ว และสร้าง
ความสุขของคนไทย สังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและ 
เป็นธรรม ประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจ 

“มั่งคั่ง”  

ความมั่นคง 

๑ 
๒ 

๓ 

๔ 

๕ ๖ 

การสร้าง
ความสามารถ 
ในการแข่งขัน 

การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ 

การสร้างโอกาส 
ความเสมอภาค 

ทางสังคม 

การสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อม 

การปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการ

บริหารจัดการภาครัฐ 
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จุดเน้นการพัฒนาคนเพื่อรองรับสังคมสูงวัยในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

“พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ”  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
• เพิ่มผลิตภาพแรงงาน ส่งเสริมให้เกิดสังคมผู้ประกอบการ การพัฒนาทักษะ

และความสามารถของแรงงาน 
• เพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการ พัฒนาคนรุ่นใหม่ เพื่อรองรับการผลิตทาง

การเกษตร การท่องเที่ยว อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
 

 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต 
ทีเ่ป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

• พัฒนาศักยภาพคนและการใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
• ส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพ

ชีวิตที่ดีของคนไทย 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบรหิารจัดการภาครัฐ 
• บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึกสูง มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ 
• มีระบบการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐให้มีสมรรถนะใหม่ ๆ สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลง

บริบทการพัฒนา 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความม่ันคง 
• เสริมสร้างคนในทุกภาคส่วนให้มีความเข้มแข็ง มีความพร้อมตระหนักในเรื่อง

ความมั่นคง และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของชาติ 
• ปลูกฝังจิตส านึกและคุณสมบัติพื้นฐานคนไทยที่ดี 
• ส่งเสริมให้นักการเมืองมีคุณภาพ เป็นคนดีมีคุณธรรมมีความรู้ความสามารถ  

เห็นประโยชน์ของประเทศชาติ 
• พัฒนาคนให้สามารถรับมือกับภัยคุกคามได้ทุกมิติทุกรูปแบบ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์
• พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ตั้งแต่ตั้งครรภ์ - วัยสูงอายุ 
• สร้างเส้นทางอาชีพ สภาพแวดล้อมการท างาน และระบบสนับสนุนที่เหมาะสมส าหรับผู้มี

ความสามารถพิเศษผ่านกลไกต่าง ๆ 
• ส่งเสริมให้มีการท างานหลังเกษียณ ผ่านการเสริมทักษะการด ารงชีวิต ทักษะอาชีพในการ

หารายได้ มีงานท าที่เหมาะสมกับศักยภาพ 
• ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเป็นพลังในการขับเคลื่อนประเทศ 
• พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีความเชื่อมโยงและบูรณาการ

ข้อมูลด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างกระทรวง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
• สร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับคนทุกช่วงวัย ทุกเพศภาวะและทุกกลุ่ม 
• สร้างสภาพแวดลอ้มทางกายภาพและทางสังคมที่เอื้อต่อการด ารงชีวิต 
• สนับสนุนการรวมตัวโดยเฉพาะการเชื่อมพลังของคนสามวัย คือ เยาวชนคนรุ่นใหม่ คนวัย

ท างานและผู้สูงอายุให้มาเป็นก าลังของการพัฒนาเพื่อส่วนรวม 
• การออมและการลงทุนระยะยาวของคนตั้งแต่ก่อนเกษียณอายุ 
• พัฒนาระบบ/กลไกสนับสนุนการปรับเปลี่ยนอาชีพให้เหมาะสมตามแต่ละช่วงอายเุพื่อยืด

ช่วงเวลา เพิ่มโอกาสในการท างานในยามสูงอายุ 
• การจ้างงานผู้สูงอายุให้เหมาะสมกับวัยวุฒิประสบการณแ์ละสมรรถนะ 
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แผนการปฏิรูประเทศฯ 
11 ด้าน 
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แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ  

ฉบับที่ 12 



ยุทธศาสตร์ที่ 10 ยุทธศาสตร์ที่ 9 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ที่ 6 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 3 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
10 ยุทธศาสตร์ แผนฯ 12 

การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
“คนไทยใฝ่ดี มีวินัย สร้างสรรค์นวัตกรรม พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน” 

การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
“ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง สร้างสังคมเป็นธรรมและเข้มแข็ง” 

การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
“คืนสมดุลสู่ธรรมชาติ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” 

การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศ สู่ความม่ังคั่ง  
และยั่งยืน    “เสริมสร้างพื้นฐานที่ม่ันคงในการพัฒนาประเทศ” 

การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ 
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย “ประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส เป็นธรรม” 

การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์  
“โครงสร้างพ้ืนฐานก้าวไกล พัฒนาไทยสู่ทศวรรษหน้า” 

การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  
“รุกไปข้างหน้าด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม” 

การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ  
“กระจายความเจริญสู่ภูมิภาค อย่างสมดุล” 

ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา  
“ใช้จุดเด่นให้เป็นประโยชน์ ขยายความร่วมมือระหว่างประเทศให้เข้มข้น
เพื่อให้เกิดผลต่อการพัฒนาอย่างเต็มที่” 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 

ยุทธศาสตร์ที่ 8 

การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
“พัฒนาเศรษฐกิจให้เข้มแข็งและทั่วถึง เพื่อมุ่งสู่การมีรายได้สูงอย่างมี
เสถียรภาพ เป็นธรรม และย่ังยืน ด้วยนวัตกรรม” 
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แนวทางการ
พัฒนา “คน” 
ในแผนฯ 12 

แนวทางย่อย อาทิ: 
• พัฒนาศูนย์ฝึกอบรม

สมรรถนะแรงงานที่ได้
มาตรฐานตามระบบ
คุณวุฒิวิชาชีพและ
มาตรฐานฝีมือแรงงาน  

• จัดท ามาตรฐานอาชีพใน
อุตสาหกรรมเป้าหมายที่มี
ศักยภาพ 

• ให้มีการประเมินระดับ
ทักษะของแรงงานบนฐาน
สมรรถนะ  

• จัดตั้งศูนย์บริการข้อมูล
และให้ค าปรึกษาในการ
เป็นผู้ประกอบการรายใหม่
และอาชีพอิสระ 

 



ยุทธศาสตร์ชาต ิ

 ย.3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ในเรื่องการพัฒนา 
ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต การส่งเสริมให้มีการท างานหลังเกษียณ มีงาน
ท าที่เหมาะสมกับศักยภาพ ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเป็นพลังในการขับเคลื่อน
ประเทศ และการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
ที่มีความเช่ือมโยงและบูรณาการข้อมูลด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ระหว่างกระทรวง หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

 ย.4 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ในเรื่องการสรา้งหลกัประกัน 
ทางสังคมที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับคนทุกช่วงวัย การสนับสนุนการ
รวมตัวโดยเฉพาะการเช่ือมพลังของคนสามวัย คือ เยาวชนคนรุ่นใหม่  
คนวัยท างานและผู้สูงอายุให้เป็นก าลังการพัฒนาเพื่อส่วนรวม ส่งเสริม 
การจ้างงานผู้สูงอายุให้เหมาะสมกับวัยวุฒิประสบการณ์และสมรรถนะและ
การพัฒนาระบบ/กลไกสนับสนุนการปรับเปลี่ยนอาชีพให้เหมาะสมตามแต่ละ 
ช่วงอายุเพื่อยืดช่วงเวลา เพิ่มโอกาสในการท างานในยามสูงอายุ 

 ย.6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ในเรื่อง
การพัฒนาบุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม  
มีจิตส านึกสูง มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ และมีระบบการพัฒนาขีดความสามารถ 
บุคลากรภาครัฐให้มีสมรรถนะใหม่ ๆ สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลง
บริบทการพัฒนา 

 ย. 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ในเรื่องการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ
วัยต้นให้สามารถเข้าสู่ตลาดงานเพิ่มขึ้น  พัฒนาทักษะสนับสนุนมาตรการจูงใจ 
ทางการเงิน/คลังให้ผู้ประกอบการจ้างงานท่ีเหมาะสมส าหรับผู้สูงอายุ พัฒนาระบบดูแล/
สร้างสภาพแวดล้อมส าหรับสังคมสูงวัย และมีการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมสิ่งอ านวย
ความสะดวกที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ/ส่งเสริมการพัฒนาเมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ 

 ย.2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม เพิ่มโอกาสเข้าถึงบริการ
ที่มีคุณภาพของรัฐ สนับสนุนชุมชนให้มีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการและบริการ 
ในลักษณะเป็นหุ้นส่วนกับรัฐในการดูแลคุณภาพชีวิตประชาชน  

 ย.6 การบริหารจัดการในภาครัฐ ป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล 
ในสังคมไทย ในเรื่องการปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจและคุณภาพ
บุคลากรภาครัฐ และการเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการสาธารณะให้ได้
มาตรฐานสากล 

แผนพัฒนาฯ 
ฉ.12 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม 

 ประเด็นการขยายอายุเกษียณราชการจาก 60 ปี เป็น 63 ปี โดยใช้เวลา 6  ปี คือ 2 ปี ขยาย 1 ปี เพื่อเป็น
ต้นแบบในการขยายเวลาการท างานและเพื่อไม่ให้กระทบต่อการจ้างงานคนรุ่นใหม่ทีท่ดแทนคนทีเ่กษียณอายุ 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบรหิารราชการแผ่นดิน 
 ประเด็นการตรียมก าลังคนเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอายุและการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ  

ทั้งนี้ได้ก าหนดเป้าหมายเพื่อให้ภาครัฐมีแผนและแนวทางการใช้ประโยชน์ก าลังคนสูงอายุที่มีศักยภาพ 
 

ภาพรวมแนวทางการพัฒนาประเทศกับการพัฒนาก าลังคนให้พร้อมเข้าสู่สังคมสูงวัย 
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3.  
การเตรียมก าลังคนภาครัฐให้พร้อมเข้าสู่สังคมสูงวัย 

(Priority) 
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“การปรับ
บทบาทภาครัฐ 
ให้ตอบโจทย์
เป้าหมายการ
พัฒนาประเทศ
และภูมิสังคม
และเศรษฐกิจ 
ในอนาคต” 

ประเด็นท้าทายส าคัญ
ทีส่่งผลกระทบ 

บทบาทภาครัฐและแนวทางการพัฒนาเพ่ือรองรับสังคมสูงวัย 

การพัฒนาหน่วยงานสมรรถนะสูง โดยเฉพาะหน่วยงานในพื้นที่/ภูมิภาค 

การพัฒนากลไกการสร้างความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ  
อาทิ Social Impact Partnership พร้อมกับปรับบทบาท 

ไปสูก่ารเป็น Regulator/Facilitator/Operatorอย่างเหมาะสม  

การพัฒนาบุคลากรมีทักษะท่ีจ าเป็นต่อการท างานในศตวรรษที่ 21,  
เป็น Active public servant  

การพัฒนาระบบการสรรหาบุคลากรความสามารถเฉพาะทาง เช่น Data scientist  

เปิดเผย Open data – เชื่อมฐานข้อมูล Big Data – ให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ Smart Devices 

การพัฒนาองค์กรสู่ Digital government  
 Internet of Things Data Analytics Cybersecurity 

Capable Socially Responsible  Global Digital 
เป้าหมาย 

การพัฒนาประเทศ 

การประเมิน
สถานการณ์/

สถานะ ในปัจจุบัน 

28  ม.ค. 62 www.nesdb.go.th 22 



การเตรียมก าลังคนภาครัฐให้พร้อมเข้าสู่สังคมสูงวัย 
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การพัฒนาทักษะที่จ าเป็นต่อการท างานในศตวรรษที่ 21  
เป็น Active public servant  

การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาก าลังคนภาครัฐ 
ให้เชื่อมโยงและบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

การส่งเสริมการท างานอย่างต่อเนื่อง 
หลังเกษียณอายุราชการ 

การสร้างหลักประกันด้านรายได้และส่งเสริมการออม 
เพื่อวัยหลังเกษียณ ผ่านระบบการออมประเภทต่างๆ อาทิ  
กองทุนประกันสังคมกรณีชราภาพ กองทุนบ าเหน็จบ านาญ

ข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ 
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