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งาน

โอกาส

ผลิตภาพ

รายได้

การออม

ความเข้มแข็งทาง
การเงินของครัวเรือน

การคลังของประเทศที่สมดุล
และยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี

Thoughts from NTA



1. สถานการณ์ การด าเนินงาน และช่องว่างที่ส าคัญ ด้านประชากรของประเทศไทย

• อัตราการเจริญพันธุ์รวม (TFR) ลดลงจาก 2.0 ในปี 2538 
เหลือเพียง 1.3 ในปี 2561 

• จ านวนการเกิดที่เคยสูงสุดมากกว่า 1.2 ล้านคนต่อปี ในปี 2538 
ลดเหลือ 544, 570 ในปี 2564 (ต ่าสุดในประวัติศาสตร์) 

• มีเด็กที่เกิดจากแม่วัยรุ่นอายุ 10-19 ปี ถึงปีละ 104,289 คน 
และมีการคลอดซ ้าถึง 12,702 คน 

ขาดการผลักดันในระดับพ้ืนที่ / ระบบสุขภาพจิตโรงเรียน /ช่องทางการ
ส่ือสารทาง social media ที่ตรงกลุ่มเป้าหมาย /ข้อจ ากัดด้านการบูรณาการ
ฐานข้อมูลและระบบส่งต่อข้อมูลเพ่ือการติดตามผล 

• ปัญหาคุณภาพตัง้แต่ระดับปฐมวัยจนถึงวัยแรงงาน จนถึงรากของ
ปัญหาที่เกิดจากคุณภาพความสัมพันธ์ในครอบครัว

• การเข้าสู่ตลาดแรงงานของผู้หญิงน้อยกว่าผู้ชาย (ร้อยละ 60 
vs. ร้อยละ 75 – 78) เพ่ือมาดูแลบุตรหรือผู้สูงอายุ 

• มีกลุ่มเปราะบางจ านวนมากที่ยังไม่ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ
• แรงงานมากกว่า 50% อยู่นอกระบบประกันสังคม
• เกือบ 1 ใน 3 ของผู้สูงอายุทัง้หมดยังมีฐานะยากจนและยังต้องพ่ึงพา
รายได้จากแหล่งอื่น ๆ บางส่วนต้องการท างานแต่มีปัญหาสุขภาพ

ขาดสถาบันท่ีจะเข้ามาดูแลเด็กอายุต ่ากว่า 2 ปี / ระบบการศึกษายงัมีปญัหาเชิงคุณภาพ  
/ ค่านิยมในการการเร่งเรียน เขียน อ่าน / ขาดหน่วยงานด าเนินการในระดับพ้ืนที่ด้าน
ความคุ้มครองเด็ก หรือบูรณาการการท างานหลายมิติเพ่ือช่วยเหลือกลุ่มคนเปราะบาง

จ านวนการ
เกิดลดลง
กว่าครึ่ง โดย
ส่วนหนึ่งมา
จากครรภ์
ที่ไม่พร้อม

คมไทย
ยังมี
ปญัหาเชิง
คุณภาพ +
รายได้ไม่
เพียงพอ
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• อายุคาดเฉล่ียของการมี
สุขภาพดี (HALE) พบว่าจะ
ปรับลดลงถึง 4 ปี 

• เสียชีวิตจากโรคไม่ติดต่อ
เร้ือรัง (NCDs) ถึง 320,000
คนต่อปี 

ขาดวิสัยทัศน์ระดับชาติท่ีชัดเจนและท้าทายเพ่ือลดปัจจัยเส่ียงต่าง 
 ๆ อาทิการก าหนดส่วนผสมน ้าตาล ส าหรับธุรกิจเคร่ืองดื่มรายย่อย 
ขาดมาตรการจูงใจใหม่  ๆ ในการน าไปสู่ปรับวิถีการด าเนินชีวิต 

ประชากรไทยมีอายุขัย
เฉลี่ยยืนยาวขึ้น แต่ยังคง
มีการสูญเสียปสุีขภาวะ
และการตายก่อนวัยอัน
ควรอยู่ในระดับที่สูง

การย้ายถิ่น
ในประเทศเปน็การย้าย
ถิ่นในภาคเดียวกัน 
ส่วนการย้ายถิ่น

ระหว่างประเทศยังเปน็
การเข้ามา

ของแรงงานทักษะต ่า
เปน็หลัก

• การย้ายในภาคเดียวกัน (632,000 คน) 
และย้ายถ่ินระหว่างภาค 387,000 คน 

• การย้ายถ่ินระหว่างประเทศ - คนไทย 
1.28 ล้านคน 
พ านักในต่างประเทศ /  การย้ายถ่ินเข้า
ประเทศส่วนใหญ่ยังเป็นแรงงานทักษะ
ต ่าจากประเทศเมียนมา กัมพูชา และ
ลาว ประมาณ 3 ล้านคน 

กฎที่เอื้อต่อการท างานของแรงงานทักษะสูง และนโยบายด้าน
การคุ้มครองสิทธิของแรงงานข้ามชาติ โดยเฉพาะการให้ความรู้
ทางภาษา  และด้านการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ
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2. บริบทการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อการพัฒนาด้านประชากร

สัดส่วนประชากรผู้สูงอายุเพ่ิมขึน้ทัว่โลก
• อาจส่งผลให้มีแนวโน้มที่แรงงาน

ต่างด้าวในไทยจะกลับประเทศบ้าน
เกิดเมื่อเข้าสู่สังคมสูงวัยเช่นกัน /
เกิดการแย่งชิงแรงงานทักษะสูง 

• โอกาสใน care economy ซึ่งอาจ
เป็นการท่องเที่ยวในระยะยาวและมา
แทนที่ภาคการท่องเที่ยวแบบเดิม 

• ความเส่ียงจากการถูดทดแทนด้วยระบบอัตโนมัติ
• การเข้ามา disrupt การเสพส่ือ -สร้างโอกาสการเรียนรู้ แต่ข้อพึงระวัง 

คือ การเข้ามา manipulate การใช้ชีวิต รวมถึงความเปราะบางในโลกโซเชียล 
อาทิ การต้องการเป็นที่ยอมรับในโลกโซเชียลจนกลายเป็นความกังวล
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ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี 
• มคีนต่างชาติจ านวนหนึ่งต้องการมา

ท างานในไทย / digital normads
• คนอายุยืนยาวข้ึน แต่อาจก่อให้เกิด

ความเหลื่อมล ้าอันเนื่องมาจากราคา
ของเทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง
การแพทย์ที่ค่อนข้างสูง

แนวคิดการด าเนินชีวิตของประชากรรุ่นใหม่
และแนวโน้มครอบครวัไทย

โควิด-19สะท้อนจุดอ่อนของสวัสดิการสังคม 
(ระบบสุขภาพ การศึกษา และความคุ้มครอง
ทางสังคม

• 1.1 ล้านคน มีความเส่ียงที่จะตกงาน และอีก 3.6 ล้านคน มีความเส่ียง
ที่รายได้จะลดลงอย่างมาก และจะเกิดภาวการณ์ลดลงของเงินออม
หนี้สินครัวเรือนมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน

• ส่งผลต่อการสูญเสียความสามารถในการเรียนรู้ รวมถึง
คาดว่าส้ินปีการศึกษา 2564 จะมีเด็กหลุดจากระบบถึง 65,000 คน

• ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ภาวะความเครียด
และการฆ่าตัวตายเพ่ิมข้ึน



3. ภาพอนาคตประชากรไทยในระยะยาว

@ 2575• “สังคมในปี 2575 จะประกอบด้วย Gen Z ++ถึงประมาณ = 40% ขณะที่  สัดส่วน
เบบ้ีบูมเมอร์หรือก่อนหน้าจะปรับลดลงเหลือเพียง 15% ที่เหลืออีกเกือบ 45% จะเป็น 
Gen X และ Gen Y โดย Gen X จะกลายเป็นกลุ่มอายุที่ใกล้เกษียณและบางส่วนจะเกษียณ
แล้ว (อายุ 52-67 ปี) แต่ส่ิงท่ีน่ากังวล คือ ความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับงานยุคใหม่
หรือย้ายไปสู่ต าแหน่งงานใหม่ ของ Gen X และ Gen Y ดังนัน้ หากการวางแผนการปรับ
ทักษะของ Gen X และ Y ไม่ได้ผล โอกาสตกงานจะสูง   ส่วนเด็ก Gen ใหม่ จะก่อให้เกิดโอกาส
ในการผลักดันค่านิยมใหม่ ๆ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างในหลายส่วน อาทิ 
work-life balance ระหว่างงาน-ครอบครัว

• เด็ก Gen ใหม่ การเกิดมาพร้อมยุคดิจิทัลท าให้เด็กกลุ่มนี้มีทักษะทางเทคโนโลยีสูง  
แต่≠ การมสีมรรถนะส าหรับ ศต. นี้  + เด็กรุ่นใหม่ที่ได้รับการพัฒนาจริง ๆ มีจ านวน
ไม่มาก หากระบบการศึกษาส่วนมากไม่สามารถปรับให้เท่าทัน รวมถึงมีเด็กกลุ่มหนึ่ง
ไม่สามารถเข้าถึงและเก็บเกี่ยวข้อได้เปรียบนี้ รวมถึงส่ิงท่ีต้องระวัง คือ การใช้ชีวิตบนโลก
ออนไลน์อย่างขาดความเท่าทันกับอัลกอริธึมทีจ่ะมีความก้าวหน้าขึ้นเร่ือย ๆ  (ซึ่งต้องระวังทัง้
ในกลุ่มเด็กและผู้สูงอายุ) 
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• นอกจากน้ี ยังไม่มีการปรับการใช้ชีวิตเพ่ือสุขภาพที่ดี จะท าให้เกิดความสูญเสียทัง้ความ
มัน่คงในระดับบุคคล และภาระทางสวัสดิการภาครัฐในสัดส่วนที่สูง โดยที่คนจ านวนมาก
จะมีรายได้และเงินออมไม่พอ อีกทัง้ ยังต้องเจอสภาวะอยูค่นเดียวทีจ่ะไม่มีระบบเกื้อกูล
โดยครอบครัวสนับสนนุ

• ในด้านการใช้ชีวิตในสังคม สังคมไทยจะมีความผสมผสานจากการเข้ามาของแรงงาน
ต่างชาติ ทัง้แรงงานรูปแบบใหม่ๆ  อย่างพวก digital normads แต่หากไม่สามารถ
สร้างสภาพแวดล้อมและงานในประเทศที่จูงใจได้ ประกอบกับประเทศไม่มีฐานอุตสาหกรรม
แห่งอนาคตต่าง ๆ  ก็จะมีแรงงานไทยทักษะสูงที่ถูกดึงดูดไปอยู่ตามที่ต่าง ๆ ของโลก
ที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าเช่นกัน



4. กรอบแนวทางการพัฒนาประชากร
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“การเกิดที่มีคุณภาพจะเป็นฐานส่งต่อส าคญั
ให้มีจ านวนและปริมาณประชากรเพียงพอตอ่
การขับเคลื่อนประเทศ เมื่อส่งเสริมการเกิด
ที่มีคุณภาพแล้ว  การมีความมั่นคงในชีวิต
ในบั้นปลายนั้นจ าเป็นที่ต้องออกแบบทั้ง
นิเวศน์ด้านการเรียนรู้และการใช้ชีวติ เพ่ือให้
เป็นคนมีสมรรถนะสูงและมีสุขภาพที่ดีในการ
ประกอบอาชีพที่สรา้งรายได้ที่ดีและน าไปสู่
ความมั่นคงในชีวิต พร้อมรักษา/สนับสนุน
คนเก่งให้ท าประโยชน์ให้กับประเทศ อีกทั้ง 
มรีะบบสนับสนุนการคุณภาพชีวิตที่ดี
จนถึงช่วงท้ายของชีวิต”

วิสัยทัศน์และ 
commitment เชิงนโยบาย 

ทั้งระดับชาติและท้องถิ่น
กฎระเบียบ ฐานข้อมูลและ

ระบบส่งต่อข้อมูล
การช่วยเหลือบนหลัก
ความเสมอภาค และ
ให้โอกาสคนทุกกลุ่ม

กา
รส

นับ
สน

ุน
เช

ิงโ
คร

งส
ร้า

ง



5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา

1. การสร้างครอบครัวที่มี
คุณภาพ และพัฒนาระบบ
ที่เอื้อต่อการมีและเล้ียงบุตร

2. การพัฒนายกระดับ
ผลิตภาพประชากร

3. การยกระดับความ
มั่นคงทางการเงิน

5. การสร้างสภาพแวดล้อม
ที่เอื้อต่อการด ารงชีวิต

อย่างมีคุณภาพกับทุกกลุ่มวัย

4. การสร้างเสริมสุขภาวะเพ่ือลด
การตายก่อนวัยอันควร และมีระบบ
ดูแลระยะยาวและช่วงท้ายของชีวิต 

6. การบริหารจัดการ
ด้านการย้ายถ่ิน
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แนวทางการพัฒนา

1. การสร้าง
ครอบครัวที่มี
คุณภาพ และ
พัฒนาระบบ
ที่เอื้อต่อ
การมีและ
เลี้ยงบุตร

2. การ
พัฒนา
ยกระดับ
ผลิตภาพ
ประชากร

1.3 สนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนสร้าง
ความสมดุลระหว่างการท างานและการดูแลครอบครัว 
รวมถึงระบบสนับสนุนครอบครัวหลากหลายรูปแบบ

การก าหนดรูปแบบการท างานท่ีหลากหลาย ยืดหยุ่น 
สนับสนุนวันลาเพื่อการดูแลครอบครัว 
ก าหนดความคุ้มครองไม่ให้การตั้งครรภ์หรอืมีบุตรเป็นอุปสรรค
ส าหรับการท างานและความกา้วหน้าในอาชีพ
ปรับแก้ไขกฎหมายเอื้อให้ครอบครัวหลากหลายรปูแบบ ในการได้รับสิทธิต่าง ๆ อย่างเท่าเทียม

1.4 ส่งเสริมการมีบุตรในกลุ่มประชากรที่ต้องการมีบุตรหรือกลุ่มผู้มีบุตรยาก
ส่งเสริมและให้สิทธิในการลดหย่อนค่าใช้จ่าย
ก าหนดให้การมีบุตรยากเป็นภาวะโรค 

หน่วยงานรับผิดชอบ: กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สถานประกอบการ 
สภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานไทย สปสช. กรมสรรพากร อปท. สภาการศึกษา  ภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้องกับ
งานปฐมวัย  unicef

หน่วยงานรับผิดชอบ: ศธ. อว. มท. อปท. สถาบันอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ดศ. กสศ.
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กศน. กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ILO กรมกิจการเดก็และเยาวชน 
กรมการจดัหางาน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ส านักงาน ก.พ. กระทรงอุตสาหกรรม 

2.1 ส่งเสริมระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ
ยกระดับระบบการศึกษาให้มีสมรรถนะพื้นฐานส าหรับศตวรรษที่ 21 + รู้เท่าทันโลกดิจิทัล
ขยายความครอบคลุมด้านอุปกรณ์และอนิเตอร์เนต็ เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ 

2.2 พัฒนารูปแบบของระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้ชัดเจน
พัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยบูรณาการทรัพยากรทั้งจากรัฐ
และเอกชน / พัฒนากองทุนพัฒนาสมรรถนะแรงงาน / พัฒนากรอบ
และแนวทางที่ชดัเจนส าหรับคนที่มีทักษะไม่สูงมากและมีโอกาสที่จะถูก
ทดแทนจากระบบอตัโนมัติ
พัฒนาระบบข้อมูลและการจัดท ากลุ่มทักษะ (skill clusters) / จัดท า
ฐานข้อมูลตลาดงานและการวเิคราะหอ์าชีพจ าเป็นใหม่ ๆ 

การส่งเสริมการรวมตัวเพื่อเสริมสร้างอ านาจในการเจรจาต่อรองส าหรับ
แรงงานทุกกลุ่ม 

2.3  เพ่ิมก าลังและคุณภาพแรงงานให้กับ
ประชากรกลุ่มเปราะบาง
ปรับเปลี่ยนทัศนคติของสังคมให้ลดการตีตรากลุ่มประชากรเปราะบาง 
ส่งเสริมการจ้างงานตามสมรรถนะ 

พัฒนา/บูรณาการระบบฐานขอ้มลูประชากรกลุ่มเปราะบาง 

พัฒนาและบูรณาการรูปแบบการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะ  
ในลักษณะ comprehensive package 

สร้างระบบ formal mentorship/bridging system 
2.4 รักษา Talent ไทยให้ท างานให้กับประเทศ

สนับสนุนแหล่งทุนในการด าเนินธรุกิจเพื่อสังคมที่สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ  
รวมถึงเปิดโอกาสให้เข้ามาด าเนินโครงการของรัฐ หรือจัดต้ังหน่วยงานพิเศษเฉพาะ
เพื่อพัฒนาแนวทางในภาพรวม 
พัฒนาระบบเช่ือมต่อ Talent ไทยในต่างประเทศ 
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1.2 เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ส าหรับการตั้งครรภ์
การมีบุตร และการดูแลครอบครัว 

สร้างความรู้ความเข้าใจและทักษะในการมีครอบครวั รวมถึง
พัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลประกอบการตัดสินใจ การมีบุตร และ
เลี้ยงดูบุตร
สร้างและพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก และสถานรับเลี้ยงเด็ก (0 – 2 ปี)

1.1 ผลักดันประเด็นการพัฒนาครอบครัวเปน็วาระส าคัญของชาติ
พัฒนาแนวความคิดและทัศนคติ (ideology) ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ใน
ระดับชาติถึงหน้าท่ีของทุกคนท่ีต้องช่วยกันดูแลเด็กทุกคนท่ีเกิดมาในประเทศ  
รวมถึงเน้นความส าคัญที่การปลูกฝงัคุณธรรม จริยธรรม ตั้งแต่วัยเยาว์ 



แนวทางการพัฒนา (ต่อ)

3. การ
ยกระดับ

ความมัน่คง
ทางการเงิน

3.1 ส่งเสริมให้ประชากรมีความมั่นคงทางการเงิน
ให้ความรู้ทางการเงิน ปลูกฝังทัศนคติและสภาพแวดล้อม
ที่จูงใจให้เกิดการออม มากกว่าการใช้จ่ายหรือการสร้างหนี้ 
รวมถึงการพัฒนาโครงการที่เข้าถงึประชากรทุกรุ่นอายุ 
ส่งเสริมนวัตกรรมทางการเงิน / สร้างเครือข่ายความ
เชื่อมโยงระบบการออม ท้ังภาคเอกชนและในชุมชน
จัดท าระบบการออมภาคบังคับ 

3.2  การแก้ปญัหาหนี้ครัวเรือน
พัฒนาระบบฐานข้อมูลที่เช่ือมโยงข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม
รายบุคคล 
วางกลไกการให้ค าแนะน าและความช่วยเหลือแก่ครวัเรือนที่มี
ปัญหาหนี้

หน่วยงานรับผิดชอบ: ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
กรมสรรพากร กระทรวงศึกษาธิการ สถาบันการเงิน กลุ่มสัจจะออมทรัพย ์ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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4. การสร้าง
เสริมสุขภาวะ
เพ่ือลดการ
ตายก่อนวัย
อันควร และมี
ระบบดูแล
ระยะยาวและ
ช่วงท้ายของ

ชีวิต 

4.1  ส่งเสริมให้คนทุกกลุ่มทุกวัยมีความรอบรู้
ด้านสุขภาวะ สามารถปอ้งกันและควบคุมปจัจัย
เส่ียงที่คุกคามต่อสุขภาวะ

4.2  พัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุ
สนับสนุนการวางแผนดูแลสุขภาพในวยัสูงอายุ 
พัฒนาระบบพิทักษ์ทรัพย์สินผู้สูงอาย ุ
พัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุ และผู้ป่วยในระยะท้ายของชีวิต 

หน่วยงานรับผิดชอบ: กรมอนามัย กรมพลศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น กระทรวงสาธารณสุข

ศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยที่ก่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ในลักษณะความปกติต่อไป (Next Normal)

พัฒนาสื่อเพื่อส่งเสริมและเผยแพร่องค์ความรู้
ด้านสุขภาวะที่ถูกต้องเหมาะสม ปรับปรุงหลักสูตรการ
เรียนการสอนของสถานศึกษา/สถานรับเลีย้งเด็กทุกแห่ง 

ใช้เศรษฐศาสตร์เชิงพฤติกรรม / เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมที่เก่ียวข้องกับการดูแลสุขภาพ 

ก าหนดวิสัยทัศน์เร่ืองการลดปจัจัยเสี่ยงด้านสุขภาวะ
ที่ชัดเจน

ออกเป็นนโยบายเด็กไทยว่ายน้ าเป็น 100%



แนวทางการพัฒนา (ต่อ)

6. การ
บริหาร

จัดการด้าน
การย้ายถิ่น

6.1  เสริมสร้างสภาพแวดล้อมเพ่ือสนับสนุนการท างานในพ้ืนที่

6.2  การดึงดูดคนไทยทักษะสูงในต่างประเทศและ
ต่างชาติทักษะสูงให้เข้ามาท างานในประเทศ

6.3  เสริมสร้างสภาพแวดล้อมเพ่ือสนับสนุน
การอยู่ร่วมกันภายใต้ความหลากหลาย

6.4  ปรับปรุงระบบบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวให้มีประสิทธิภาพ

สร้างชุมชนน่าอยู่มีงานท า เพื่อลดการอพยพย้ายถิน่
เสริมสร้างความร่วมมือกับภาคสว่นท่ีเกี่ยวข้องในเชิงพื้นที่ 

ปรับปรุงกฎระเบียบการเข้ามาตั้งถิ่นฐาน สร้างครอบครัว 
และการท างานของประชากรต่างชาติ 
สร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ืออ านวยต่อการอยู่อาศัย 
จูงใจแรงงานไทยทักษะสูงให้ย้ายถิ่นกลับมาท างานในประเทศ 

เสริมสร้างทัศนคติเชิงบวกต่อผู้ย้ายถิ่น 

พัฒนาระบบที่น าไปสู่การน าเข้าแบบถูกกฎหมายเท่านัน้ 

หน่วยงานรับผิดชอบ: กระทรวงมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น BOI  
ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง  กระทรวงต่างประเทศ  ส านักงาน ก.พ. กระทรวงสาธารณสุข 
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงาน กระทวงอุตสาหกรรม 10

5. การสร้าง
สภาพแวดล้อม
ที่เอื้อต่อการ

ด ารงชีวิตอย่าง
มีคุณภาพ

กับทุกกลุ่มวัย

5.1 พัฒนาสภาพแวดล้อมท่ีเปน็มิตรและเหมาะสมกับคนทุกกลุ่ม 
การพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการมีปฏิสมัพันธ์
ระหว่างบุคคลและระหว่างช่วงวัย  โดยเฉพาะการพัฒนา
พื้นฐานจิตใจที่มีการเคารพซึ่งกันและกัน (respectful 
mind)

5.2  พัฒนาชุมชนเปน็พ้ืนที่แห่งคุณภาพชีวิตที่ดี
น าร่องการพื้นท่ีแห่งการเรยีนรูใ้นระดับต าบลในทุกมิติ 
(ทั้งในมิติด้านสภาพแวดล้อม (Green & Healthy) มิติด้าน
ความเสมอภาค (Inclusive & Equitable) รวมถึงการ
พัฒนาให้เกิดเป็น Moral/Mindful City

5.3  เพ่ิมและกระจายพ้ืนท่ีสาธารณะให้มีความท่ัวถึง
จูงใจให้องค์กรภาคส่วนต่าง ๆ ด าเนินการเพิ่มและกระจายพื้นที่
สาธารณะและพื้นท่ีสีเขียว เพื่อยกระดับสภาพแวดล้อมให้มี
ความทันสมัย 

5.4  สร้างเสริมศักยภาพชุมชนให้สามารถจัดสภาพ 
แวดล้อมที่เปน็มิตรต่อสุขภาวะ

ส่งเสริมกลไกชุมชนประสานการด าเนินงานในการสรา้งเสริมสุขภาพ 
จัดการสภาพแวดล้อมในชุมชนให้เอื้อต่อการปรบัและสง่เสริม
พฤติกรรมสุขภาพท่ีดีอย่างต่อเนื่อง

หน่วยงานรับผิดชอบ: กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
อปท. กระทรวงแรงงาน กรมอนามัย ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 

มีหน่วยงานรับผิดชอบ Talent utilization

พัฒนากลไกดูแลแรงงานต่างด้าวให้สามารถเข้าถึงสิทธิพื้นฐาน
ได้อย่างเป็นธรรม  



THANK YOU


