
ยุทธศาสตรชาติด าน

การพัฒนา
และเสริมสรางศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย

“สร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล�้าในทุกมิติ
ของประชากรทุกช่วงวัย ทุกเพศสภาพ และทุกกลุ่ม
โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”
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ยุทธศาสตรชา ติดาน

การสรางความสามารถ
ในการแขงขัน
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และความเสมอภาค
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และเสริมสรางศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย

ความเสมอภาค
และหลกัประกันทางสังคม

17

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 17



 

การประเมินผลลัพธ์การด�าเนินการที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย

คนไทยทุกคนได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคมเพ่ิมข้ึน พิจารณาจากสัดส่วนประชากรไทยทั้งหมด 
ทีไ่ด้รบัความคุม้ครองตามมาตรการคุม้ครองทางสังคมอย่างน้อย 9 กรณ ีได้แก่ (1) เจ็บป่วย (2) คลอดบตุร (3) ตาย  
(4) ทุพพลภาพ/พิการ (5) เงินช่วยเหลือครอบครัวหรือบุตร (6) ชราภาพ (7) ว่างงาน (8) ผู ้อยู ่ในอุปการะ  
และ (9) การบาดเจ็บจากการท�างาน ซึ่งเทียบเคียงจากข้อมูลหลักประกันสุขภาพ พบว่า ในปี 2562 มีจ�านวน
ประชากรไทยได้รบัหลกัประกนัสขุภาพคดิเป็นสดัส่วนสูงถงึ ร้อยละ 99.92 ของประชากรทัง้หมดของประเทศ ซ่ึงลดลง 
จากปี 2561 เพียงเลก็น้อย อย่างไรกต็ามยงัคงสูงกว่าค่าเป้าหมายในปี 2565 (ร้อยละ 70) และเมือ่เทียบเคียงข้อมลู
การคุม้ครองอ่ืน ๆ ประกอบ พบว่า ในปี 2562 มเีพียงกลุ่มผู้สูงอายท่ีุมสัีดส่วนการได้รับการคุม้ครองมากกว่าค่าเป้าหมาย 
โดยจ�านวนผูส้งูอายท่ีุได้รบัสวสัดกิารเบ้ียยงัชพีคดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 81.7 ของจ�านวนผูส้งูอายทุัง้หมด ในขณะทีก่ลุม่เดก็ 
กลุ่มผู ้พิการ กลุ ่มแรงงานนอกระบบ ยังคงอยู ่ในระดับต�่าเมื่อเทียบกับค่าเป้าหมาย โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 
จ�านวนเด็กยากจน (ค�านวณจากจ�านวนเด็กที่มาลงทะเบียนขอรับสิทธิในโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูบุตร)  

ที่ได้รับเงินอุดหนุนคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 64.3 
ของจ�านวนเดก็ยากจนทัง้หมด ลดลงจากร้อยละ 
84.5 ในปี 2561จ�านวนผูพ้กิารทีไ่ด้รบัเบีย้ผูพิ้การ
ร้อยละ 63.3 ของผูพ้กิารทัง้หมด ลดลงจากร้อยละ 
75.6 ในปี 2561 และส�าหรับกลุ ่มแรงงาน 
นอกระบบ พบว่า มีสัดส่วนการมีหลักประกัน 
อยูท่ีร้่อยละ 24.0จากจ�านวนแรงงานนอกระบบ
ทัง้หมด ซึง่มแีนวโน้มทิศทางการปรับตัวท่ีดีข้ึน
จากปีก่อนหน้า อันเป็นผลจากผู้ประกันตน 
ตามมาตรา 39 และ 40 ท่ีมีสัดส่วนท่ีเพิ่มสูงขึ้น
อย่างต่อเนื่อง 

ที่มา: ส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ,กระทรวงการพัฒนาสังคม 
และความมั่งคงของมนุษย์, กระทรวงแรงงาน
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หลักประกันสุขภาพ ผู้สูงอายุ เด็ก ผู้พิการ แรงงานนอกระบบ 
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สัดส่วนของประชากรจ าแนกตามการมีหลักประกัน 
มีหลักประกัน ไม่มีหลักประกัน 

ข้อมูล หลักประกันสุขภาพ ผู้สูงอายุ เด็ก ผู้พิการ และแรงงานนอกระบบ ปี 2562 

แผนแม่บทฯ ประเด็น (17) ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม 3 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น  (17) ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม ให้ความส าคัญ 4 
กับการสร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับคนทุกช่วงวัย ทุกเพศสภาพ และทุกกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่ม5 
ด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบาง การปิดช่องว่างการคุ้มครองทางสังคมอ่ืน ๆ เพื่อสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อม6 
ล  าในทุกมิติ รวมทั งการป้องกันปัญหาความเหลื่อมล  าและความไม่เสมอภาคที่คาดว่าจะทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ นจาก7 
กระแสโลกาภิวัตน์และการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างต่าง ๆ ทั งจากในและต่างประเทศ ซึ่งจะเป็นกลไกส าคัญในการก าจัด8 
วงจรความเหลื่อมล  าและความยากจนที่จะถูกถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นได้อย่างยั่งยืน โดยไม่ทิ งใครไว้ข้างหลัง โดยมีเป้าหมาย9 
ระดับประเด็น คือ คนไทยทุกคนได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคมเพิ่มขึ้น  10 

การประเมินผลลัพธ์การด าเนินการที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย  11 

คนไทยทุกคนได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคมเพิ่มขึ้น พิจารณาจากสัดส่วนประชากร12 
ไทยทั งหมดที่ได้รับความคุ้มครองตามมาตรการคุ้มครองทางสังคมอย่างน้อย 9 กรณี ได้แก ่(1) เจ็บป่วย (2) คลอดบุตร (3) 13 
ตาย (4) ทุพพลภาพ/พิการ (5) เงินช่วยเหลือครอบครัวหรือบุตร (6) ชราภาพ (7) ว่างงาน (8) ผู้อยู่ในอุปการะ และ (9) 14 
การบาดเจ็บจากการท างาน ซึ่งเทียบเคียงจากข้อมูลหลักประกันสุขภาพ พบว่า ในปี 2562 มีจ านวนประชากรไทยได้รับ15 
หลักประกันสุขภาพคิดเป็นสัดส่วนสูงถึง ร้อยละ 99.92 ของประชากรทั งหมดของประเทศ ซึ่งลดลงจากปี 2561 เพียง16 
เล็กน้อย อย่างไรก็ตามยังคงสูงกว่าค่า17 
เป้าหมายในปี 2565 (ร้อยละ 70) และ 18 
เมื่อเทียบเคียงข้อมูลการคุ้มครองอ่ืน ๆ 19 
ประกอบ พบว่า ในปี 2562 มีเพียงกลุ่ม20 
ผู้สูงอายุที่มีสัดส่วนการไดร้บัการคุ้มครอง21 
มากกว่ าค่ า เป้ าหมาย  โ ดยจ านวน22 
ผู้สูงอายุที่ได้รับสวัสดิการเบี ยยังชีพคิด23 
เป็นสัดส่วนร้อยละ 81.7 ของจ านวน24 
ผู้สูงอายุทั งหมด ในขณะที่กลุ่มเด็ก กลุ่ม25 
ผู้พิการ กลุ่มแรงงานนอกระบบ ยังคงอยู่26 
ในระดับต่ าเมื่อเทียบกับค่าเป้าหมาย 27 
โดยมีรายละเอียด ดังนี  จ านวนเด็ก28 
ยากจน (ค านวณจากจ านวนเด็กที่มาลงทะเบียนขอรับสิทธิในโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี ยงดูบุตร) ที่ได้รับเงินอุดหนุน29 
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 64.3 ของจ านวนเด็กยากจนทั งหมด ลดลงจากร้อยละ 84.5 ในปี 2561 จ านวนผู้พิการที่ได้รับเบี ยผู้30 
พิการร้อยละ 63.3 ของผู้พิการทั งหมด ลดลงจากร้อยละ 75.6 ในปี 2561 และส าหรับกลุ่มแรงงานนอกระบบ พบว่า  31 
มีสัดส่วนการมีหลักประกันอยู่ที่ร้อยละ 24.0 จากจ านวนแรงงานนอกระบบทั งหมด ซึ่งมีแนวโน้มทิศทางการปรับตัวที่ดีขึ น32 
จากปีก่อนหน้า อันเป็นผลจากผู้ประกันตนตามมาตรา 39 และ 40 ที่มีสัดส่วนที่เพิ่มสูงขึ นอย่างต่อเนื่อง  33 

การด าเนินการเพื่อการบรรลุเป้าหมายประเด็นข้างต้นยังมีประเด็นท้าทายที่จ าเป็นต้องเร่งแก้ไข อาทิ การสร้างความ34 
ตระหนักรู้ถึงความส าคัญของการมีหลักประกันทางสังคมเพื่อความมั่นคงในการด ารงชีวิตเพื่อส่งเสริมให้แรงงานเข้าร่วม35 
ระบบประกันสังคมอย่างเต็มใจและยั่งยืน การพัฒนารูปแบบความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ภายใต้ระบบประกันสังคมที่36 
เหมาะสมสอดคล้องกับความจ าเป็นและต้องการที่แตกต่างกันของแต่ละกลุ่มเป้าหมาย เพื่อขยายการคุ้มครองอย่าง37 
ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ รวมทั งการขยายความเชื่อมโยงของฐานข้อมูล TPMAP กับฐานข้อมูลอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ38 
การพัฒนาคนทั งหมด ทั งของหน่วยงานราชการ และนอกเหนือจากระบบราชการ เพื่อเพิ่มความครอบคลุมของประชากร39 
กลุ่มเป้าหมายและแก้ปัญหาภาวะตกหล่น  40 

ท่ีมา : ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ,กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ังคงของมนุษย์,    
        กระทรวงแรงงาน 
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 แผนแม่บทภายใต้ยทุธศาสตร์ชาต ิประเดน็ (17) ความเสมอภาคและหลกัประกนัทางสงัคม ให้ความส�าคัญ
กบัการสร้างหลกัประกนัทางสงัคมทีค่รอบคลมุและเหมาะสมกบัคนทุกช่วงวยั ทุกเพศสภาพ และทุกกลุ่ม โดยเฉพาะ 
กลุ่มด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบาง การปิดช่องว่างการคุ้มครองทางสังคมอื่น ๆ เพ่ือสร้างความเป็นธรรมและ 
ลดความเหลือ่มล�า้ในทุกมติ ิ รวมทัง้การป้องกนัปัญหาความเหลือ่มล�า้และความไม่เสมอภาคทีค่าดว่าจะทวคีวามรุนแรง
เพิม่มากขึน้จากกระแสโลกาภวิตัน์และการเปลีย่นแปลงเชงิโครงสร้างต่าง ๆ  ทัง้จากในและต่างประเทศ ซึง่จะเป็นกลไก
ส�าคญัในการก�าจดัวงจรความเหลือ่มล�า้และความยากจนทีจ่ะถกูถ่ายทอดจากรุน่สูรุ่น่ได้อย่างยัง่ยนื โดยไม่ทิง้ใครไว้ข้างหลงั  
โดยมเีป้าหมายระดบัประเดน็ คอื คนไทยทกุคนได้รับการคุม้ครองและมหีลักประกันทางสังคมเพ่ิมข้ึน 

ความเสมอภาค
และหลกัประกนัทางสงัคม

ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคมความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม 17
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การด�าเนินการเพื่อการบรรลุเป้าหมายประเด็นข้างต้นยังมีประเด็นท้าทายที่จ�าเป็นต้องเร่งแก้ไข อาทิ การสร้าง
ความตระหนักรู้ถึงความส�าคัญของการมีหลักประกันทางสังคมเพ่ือความมั่นคงในการด�ารงชีวิตเพ่ือส่งเสริม 
ให้แรงงานเข้าร่วมระบบประกันสังคมอย่างเต็มใจและย่ังยืน การพัฒนารูปแบบความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์
ภายใต้ระบบประกันสังคมที่เหมาะสมสอดคล้องกับความจ�าเป็นและต้องการที่แตกต่างกันของแต่ละกลุ่มเป้าหมาย 
เพ่ือขยายการคุ้มครองอย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการขยายความเชื่อมโยงของฐานข้อมูล TPMAP 
กับฐานข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคนทั้งหมด ทั้งของหน่วยงานราชการ และนอกเหนือจากระบบราชการ 
เพื่อเพิ่มความครอบคลุมของประชากรกลุ่มเป้าหมายและแก้ปัญหาภาวะตกหล่น 

ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคมความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม17
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ประกอบด้วย 2 แผนแม่บทย่อย ซึ่งมีสถานะการบรรลุเป้าหมาย ดังนี้

แผนแม่บทฯ ประเด็น (17) ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม 

รหัส เป้าหมายแผน
สถานะ

การบรรลุเป้าหมาย

ปี 2562 ปี 2563

170101

คนไทยทุกคน โดยเฉพาะกลุ่มด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบางได้รับการคุ้มครองและ 

มีหลักประกันทางสังคมเพิ่มขึ้น  ก�าหนดค่าเป้าหมายท่ีต้องการบรรลุในปี 2565 

สัดส่วนประชากรไทยทั้งหมดที่ได้รับความคุ้มครองตามมาตรการคุ้มครองทางสังคม

อย่างน้อย 9 กรณี ได้แก่ (1) เจ็บป่วย (2) คลอดบุตร (3) ตาย (4) ทุพพลภาพ/

พิการ (5) เงินช่วยเหลือครอบครัวหรือบุตร (6) ชราภาพ (7) ว่างงาน (8) ผู้อยู่ใน

อุปการะ (9) การบาดเจ็บจากการท�างาน ร้อยละ 80 

2562 2563

ซ่ึงเทียบเคียงจากข้อมูลการคุ้มครองต่าง ๆ พบว่า ในปี 2562 มีเพียงกลุ่มผู้สูงอาย ุ

ที่มีหลักประกันสูงกว่าค่าเป้าหมาย โดยผู้สูงอายุที่ได้รับสวัสดิการเบี้ยยังชีพคิดเป็น

สัดส่วนร้อยละ 81.7 ของจ�านวนผู้สูงอายุทั้งหมด ขณะที่กลุ่มเด็ก ผู้พิการ และแรงงาน

นอกระบบยังอยู่ต�า่กว่าเป้าหมาย โดยมีรายละเอียด ดังนี้ จ�านวนเด็กยากจน (ค�านวณ

จากจ�านวนเด็กที่มาลงทะเบียนขอรับสิทธิในโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูบุตร)  

ที่ได้รับเงินอุดหนุนคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 64.3 ลดลงจากร้อยละ 84.5 ในปี 2561 

จ�านวนผู้พิการที่ได้รับเบี้ยมีสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 63.3 ปรับตัวลดลงจากปีที่ผ่านมา  

และจ�านวนกลุ ่มแรงงานนอกระบบมีสัดส่วนการมีหลักประกันอยู ่ท่ี ร้อยละ 24.0 

 จากจ�านวนแรงงานนอกระบบทั้งหมด ซึ่งมีสถานะการบรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับต�่ากว่า 

ค่าเป้าหมายระดับเสี่ยง

170201
มีระบบและกลไกในการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการความช่วยเหลือ

เป็นพิเศษได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ก�าหนดค่าเป้าหมายที ่ต้องการบรรลุ ในปี 2565

ดัชนีความยากจนแบบหลากหลายมิติของกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการความช่วยเหลือลดลง

ร้อยละ10 

2562 2563

ซึง่เทยีบเคียงจากระบบบรหิารจัดการข้อมลูการพฒันาคนแบบชีเ้ป้า (Thai People Map 

and Analytics Platform: TPMAP) พบว่า ภาพรวมในปี 2560 – 2562 ความยากจน

แบบหลากหลายมิติปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2562 ค่าดัชนีความยากจน 

แบบหลากหลายมติขิองเดก็ สตร ีผูส้งูอาย ุผูพ้กิาร และผูป่้วยเรือ้รงั เท่ากบั 0.008 0.006 

0.007 0.012 และ 0.010 ตามล�าดบั ซึง่มสีถานะการบรรลเุป้าหมายอยูใ่นระดบัต�า่กว่าค่าเป้าหมาย

ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคมความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม 17

517



การคุ้มครองทางสังคมขั้นพ้ืนฐาน
และหลักประกันทางเศรษฐกิจ สังคม
และสุขภาพ

คนไทยทุกคน โดยเฉพาะกลุ่มด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบางได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกัน
ทางสังคมเพิ่มขึ้น

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ปี 2562 ปี 2563แผนแม่บทย่อย

สัดส่วนประชากรไทยทั้งหมดที่ได้รับความคุ้มครองตามมาตรการคุ้มครองทางสังคมอย่างน้อย 9 กรณี 
ได้แก่ (1) เจ็บป่วย (2) คลอดบุตร (3) ตาย (4) ทุพพลภาพ/พิการ (5) เงินช่วยเหลือครอบครัวหรือบุตร 
(6) ชราภาพ (7) ว่างงาน (8) ผู้อยู่ในอุปการะ (9) การบาดเจ็บจากการท�างาน ร้อยละ 80

การคุ้มครองทางสังคมขั้นพื้นฐานและหลักประกันทางเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ มุ่งเน้นการขยาย 
ความคุ ้มครองขั้นต�่าให้แก่ประชาชนทุกคนเพื่อให้สามารถด�าเนินชีวิตได้อย่างสมกับความเป็นมนุษย์  
สร้างระบบคุ้มครองและป้องกันแบบถ้วนหน้าเพื่อความทั่วถึงและเป็นธรรม โดยเฉพาะในกลุ ่มคน 
ด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบางที่มีแนวโน้มการได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ในระดับสูงกว่า
คนทั่วไป รวมถึงข้อจ�ากัดในการเข้าถึงโอกาสในมิติต่าง ๆ ที่จะน�าไปสู่การพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ  
โดยการด�าเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายมีปัจจัยส�าคัญ ได้แก่ สวัสดิการที่ครอบคลุมทุกพื้นที่และกลุ่มเป้าหมาย 
กลไกและเครื่องมือในการขับเคลื่อนการสร ้างหลักประกันทางสังคมที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจน
สภาพแวดล้อมที่ เอื้อต่อการสร้างหลักประกันทางสังคม จะเป็นองค์ประกอบส�าคัญที่จะส่งผลให ้
คนไทยทกุคน โดยเฉพาะกลุม่ด้อยโอกาสและกลุม่เปราะบางได้รบัการคุม้ครองเพิม่ขึน้ และสามารถด�าเนินชวีติ 
ได้อย่างมีคุณภาพและมั่นคง ทั้งนี้ ประเด็นท้าทายส�าคัญที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในช่วงที่ผ่านมา  
คือ การผลักดันให้แรงงานนอกระบบเข้าสู่ความคุ้มครองของระบบประกันสังคม ทั้งการปรับรูปแบบบริการ
ให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย การสร้างความตระหนักรู้ถึงความส�าคัญของการเข้าสู่ระบบประกันสังคม  
รวมถึงการพัฒนาสิทธิประโยชน์ให้เพียงพอและดึงดูดแรงงานนอกระบบเข้ามาในระบบ 

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย 170101

ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคมความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม17
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สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย สัดส่วนประชากรกลุ่มด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบางที่ได้รับความคุ้มครอง 
ตามมาตรการคุ้มครองทางสงัคม อย่างน้อย 9 กรณ ีได้แก่ (1) เจบ็ป่วย (2) คลอดบตุร  (3) ตาย (4) ทพุพลภาพ/
พกิาร (5) เงนิช่วยเหลอืครอบครวัหรอืบตุร (6) ชราภาพ (7) ว่างงาน (8) ผูอ้ยู่ในอปุการะ และ (9) การบาดเจ็บ 
จากการท�างาน ซึง่เทยีบเคยีงจากข้อมลูการคุม้ครองต่าง ๆ  พบว่า ในปี 2562 มเีพียงกลุม่ผู้สงูอายทุีมี่หลกัประกัน
สงูกว่าค่าเป้าหมาย (ร้อยละ 80 ในปี 2565) โดยผู้สงูอายทุีไ่ด้รบัสวสัดิการเบ้ียยงัชพีคดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 81.7  
ของจ�านวนผู้สูงอายุทั้งหมด ขณะที่ประชากรกลุ่มเด็ก กลุ่มผู้พิการ และกลุ่มแรงงานนอกระบบยังอยู่ต�่ากว่า 
เป้าหมาย โดยจากข้อมูลในปี 2562 จ�านวนเด็กยากจน (ค�านวณจากจ�านวนเด็กที่มาลงทะเบียนขอรับสิทธิ 
ในโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูบุตร) ที่ได้รับเงินอุดหนุนคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 64.3 ลดลง 
จากร้อยละ 84.5 ในปี 2561 ในส่วนของกลุ่มผู้พิการ พบว่า ผู้พิการที่ได้รับเบี้ยมีสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 63.3  
ปรับตัวลดลงจากปีทีผ่่านมา ส�าหรับกลุ่มแรงงานนอกระบบนั้น มีสัดส่วนการมีหลักประกันอยู่ที่ร้อยละ 24.0  
จากจ�านวนแรงงานนอกระบบทั้งหมด แม้ว่าสัดส่วนดังกล่าวอาจอยู่ในระดับต�่าเมื่อเทียบกับค่าเป้าหมาย  
แต่มีแนวโน้มทิศทางการปรับตัวที่ดีขึ้นจากปีก่อนหน้า ซ่ึงเป็นผลจากผู้ประกันตนตามมาตรา 39 และ 40  
ที่มีสัดส่วนที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

การด�าเนนิการทีผ่่านมา การด�าเนนิการของหน่วยงานของรฐัเพือ่ขับเคล่ือนเป้าหมายในช่วงปี 2562 - 2563  
ส่วนใหญ่ยงัคงเป็นการด�าเนนิโครงการต่อเน่ืองตามภารกจิประจ�าเป็นหลกั เช่น โครงการกองทนุหลกัประกนัสขุภาพ
แห่งชาติ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นต้น รวมถึงการด�าเนินการใหม่ ๆ เพ่ือขยาย 
ความครอบคลุมของหลักประกันผ่านการขยายความคุ้มครองของหลักประกัน อาทิ การขยายความคุ้มครอง 
ผูป้ระกนัตนตามมาตรา 40 ซึง่ท�าให้แนวโน้มสดัส่วนแรงงานนอกระบบทีม่หีลกัประกนัปรบัตวัดขีึน้ แม้ว่าภาพรวม
อาจยงัคงอยูใ่นระดบัต�า่กต็าม
 

ที่มา: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์ ,กระทรวงแรงงาน

1 
 

แผนแม่บทฯ ประเด็น (17) ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม 1 

แผนแม่บทย่อย การคุ้มครองทางสังคมขั้นพื้นฐานและหลักประกันทางเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ  2 

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย 170101 คนไทยทุกคน โดยเฉพาะกลุ่มด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบางได้รับการ3 
คุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคมเพิ่มขึ้น  4 

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี 2565 สัดส่วนประชากรไทยทั้งหมดที่ได้รับความคุ้มครองตามมาตรการคุ้มครองทาง5 
สังคมอย่างน้อย 9 กรณี ได้แก่ (1) เจ็บป่วย (2) คลอดบุตร (3) ตาย (4) ทุพพลภาพ/พิการ (5) เงินช่วยเหลือ6 
ครอบครัวหรือบุตร (6) ชราภาพ (7) ว่างงาน (8) ผู้อยู่ในอุปการะ (9) การบาดเจ็บจากการท างาน ร้อยละ 80 7 

การคุ้มครองทางสังคมขั้นพื้นฐานและหลักประกันทางเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ มุ่งเน้นการขยายความคุ้มครองขั้นต ่า8 
ให้แก่ประชาชนทุกคนเพื อให้สามารถด่าเนินชีวิตได้อย่างสมกับความเป็นมนุษย์ สร้างระบบคุ้มครองและป้องกันแบบถ้วน9 
หน้าเพื อความทั วถึงและเป็นธรรม โดยเฉพาะในกลุ่มคนด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบางที มีแนวโนม้การได้รับผลกระทบจาก10 
การเปลี ยนแปลงต่าง ๆ ในระดับสูงกว่าคนทั วไป รวมถึงข้อจ่ากัดในการเข้าถึงโอกาสในมิติต่าง ๆ ที จะน่าไปสู่การพัฒนา11 
ตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ โดยการด่าเนินการเพื อบรรลุเป้าหมายมีปัจจัยส่าคัญ ได้แก่ สวัสดิการที ครอบคลุมทุกพื้นที 12 
และกลุ่มเป้าหมาย กลไกและเครื องมือในการขับเคลื อนการสร้างหลักประกันทางสังคมที มีประสิทธิภาพ ตลอดจน13 
สภาพแวดล้อมที เอ้ือต่อการสร้างหลักประกันทางสังคม จะเป็นองค์ประกอบส่าคัญที จะส่งผลให้คนไทยทุกคน โดยเฉพาะ14 
กลุ่มด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบางได้รับการคุ้มครองเพิ มขึ้น และสามารถด่าเนินชีวิตได้อย่างมีคุณภาพและมั นคง ทั้งนี้ 15 
ประเด็นท้าทายส่าคัญที ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในช่วงที ผ่านมา คือ การผลักดันให้แรงงานนอกระบบเข้าสู่ความ16 
คุ้มครองของระบบประกันสังคม ทั้งการปรับรูปแบบบริการให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย การสร้างความตระหนักรู้ถึง17 
ความส่าคัญของการเข้าสู่ระบบประกันสังคม รวมถึงการพัฒนาสิทธิประโยชน์ให้เพียงพอและดึงดูดแรงงานนอกระบบเข้า18 
มาในระบบ  19 

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย สัดส่วนประชากรกลุ่มด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบางที ได้รับความคุ้มครองตามมาตรการ20 
คุ้มครองทางสังคม อย่างน้อย 9 กรณี ได้แก่ (1) เจ็บป่วย (2) คลอดบุตร  (3) ตาย (4) ทุพพลภาพ/พิการ (5) เงินช่วยเหลือ21 
ครอบครัวหรือบุตร (6) ชราภาพ (7) ว่างงาน (8) ผู้อยู่ใน22 
อุปการะ  และ  ( 9 )  กา รบาด เจ็ บจากการท่ า ง าน  23 
ซึ งเทียบเคียงจากข้อมูลการคุ้มครองต่าง ๆ พบว่า ในปี 24 
2562 มีเพียงกลุ่มผู้สูงอายุที มีหลักประกันสูงกว่า 25 
ค่าเป้าหมาย (ร้อยละ 80 ในปี 2565) โดยผู้สูงอายุที ได้รับ26 
สวัสดิการเบี้ยยังชีพคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 81.7 ของ27 
จ่านวนผู้ สู งอายุทั้ งหมด ขณะที ประชากรกลุ่ ม เด็ก  28 
กลุ่มผู้พิการ และกลุ่มแรงงานนอกระบบยังอยู่ต ่ากว่า29 
เป้าหมาย โดยจากข้อมูลในปี 2562 จ่านวนเด็กยากจน 30 
(ค่านวณจากจ่านวนเด็กที มาลงทะเบียนขอรับสิทธิ ใน31 
โครงการเงินอุดหนุนเพื อการเลี้ยงดูบุตร ) ที ได้รับเงิน32 
อุดหนุนคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 64.3 ลดลงจากร้อยละ 84.5 33 
ในปี 2561 ในส่วนของกลุ่มผู้พิการ พบว่า ผู้พิการที ได้รับเบี้ยมีสัดส่วนอยู่ที ร้อยละ 63.3 ปรับตัวลดลงจากปีที ผ่านมา 34 

170101 
ส้ม 

ท่ีมา :กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั งคงของมนุษย์ ,กระทรวงแรงงาน 
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เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการ แรงงานนอกระบบ 

สัดส่วนของประชากรกลุ่มด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบาง 
จ าแนกตามการมีหลักประกัน 
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ข้อมูลเด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการ แรงงานนอกระบบ ปี 2562 
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ประเด็นท้าทายที ่ส ่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
ความย่ังยืนทางการคลังในการจัดสวัสดิการถือเป็น
ความท้าทายท่ีส�าคัญของการจัดสวัสดิการในระยะต่อไป  
เน่ืองจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 
ส่งผลให้งบประมาณของภาครัฐมีจ�ากัดมากย่ิงข้ึน  
ขณะท่ีความจ�าเป็นและความต้องการหลักประกัน 
ทางสังคมมีเพ่ิมสูงข้ึน ข้อจ�ากัดดังกล่าวอาจท�าให้ 
กลุ่มเป้าหมายบางส่วนหลุดออกจากความคุ้มครอง  
ดังเช่นในกรณีของประชากรวัยเด็กท่ีสัดส่วนผู้ได้รับเงิน
อุดหนุนจากโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเล้ียงดูบุตร 
ลดลงอย่างเห็นได้ชัด ท้ังน้ี อาจเน่ืองมาจากกระบวนการ
คัดกรองกลุ่มเป้าหมายมีความเข้มงวดมากย่ิงข้ึน  
ซ่ึงแม้ว่าจะส่งผลดีในเร่ืองของงบประมาณแต่อาจท�าให้
เด็กยากจนบางส่วนไม่ได้รับความช่วยเหลือ ในขณะ
เดียวกัน ความเหมาะสมของการเข้าถึงความคุ้มครอง 
ทาง สังคม ในแ ต่ละก ลุ่ม เ ป้าหมาย ยังคง เ ป็น 
ความท้าทายท่ีส�าคัญ เพราะลักษณะเฉพาะของแต่ละ
กลุ่มท�าให้ภาครัฐจ�าเป็นต้องปรับเปล่ียนวิธีการเข้าถึง
แต่ละกลุ่มให้สอดคล้องและเหมาะสมย่ิงข้ึน โดยในส่วน
ของแรงงานนอกระบบน้ัน ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี
และวิถีชีวิตของคนรุ่นใหม่ได้น�าไปสู่รูปแบบการท�างาน
ท่ีเปล่ียนแปลงไปเป็นลักษณะไม่ประจ�ามากข้ึน ส่งผล 
ให้แรงงานนอกระบบมีแนวโน้มเพ่ิมสูงข้ึนอีก ดังน้ัน 
การสร้างความตระหนักรู้ถึงความส�าคัญของการมี 
หลักประกันทางสังคมเพ่ือความม่ันคงในการด�ารงชีวิต 
เพ่ือส่งเสริมให้แรงงานเข้าร่วมระบบประกันสังคม
อย่างเต็มใจและย่ังยืน รวมถึงการพัฒนารูปแบบ 
ความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ของแรงงาน 
นอกระบบภายใต้ระบบประกันสังคมท่ีเหมาะสม
สอดคล้องกับความจ�าเป็นและต้องการท่ีแตกต่างกัน
ของแต่ละกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือขยายการคุ้มครอง 
อย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพจึงยังคงเป็น 
ความท้าทายท่ีส�าคัญของการด�าเนินงานในระยะต่อไป

ข้อเสนอแนะเพือ่การบรรลเุป้าหมาย การด�าเนินงาน
เพื่อให้กลุ่มผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบางได้รับ 
ความคุ ้มครองและเข้าถึงหลักประกันทางสังคม 
ที่เหมาะสมและครอบคลุม ควรเริ่มจากการพัฒนา
ระบบการคัดกรองตรวจสอบที่แม่นย�า เหมาะสม  
และมีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันปัญหาภาวะตกหล่น
ของกลุ ่มเป้าหมาย ด้วยการพัฒนาและส่งเสริม 
การใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลด้านการคุ้มครองและ
หลกัประกันทางสังคม อาท ิระบบบรหิารจดัการข้อมูล
การพัฒนาคนแบบชี้เป้า (Thai People Map and  
Analytics Platform : TPMAP) ทีส่ามารถเชือ่มโยง
ข้อมลูระหว่างหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้อง ซ่ึงระบบฐานข้อมูล
ดังกล ่าว ยังจะสามารถช ่วยระบุความซ�้าซ ้อน 
ของสวัสดิการ รวมถึงออกแบบสวัสดิการที่เหมาะสม
กับแต่ละกลุ่มเป้าหมาย อาทิ วิธีการจ่ายเงินสมทบ 
กับรูปแบบรายได ้ของแรงงานนอกระบบที่ มี 
ความไม่แน่นอนในแต่ละเดือนเพื่อให้งบประมาณ 
ของรัฐเกิดประโยชน์สูงสุด นอกจากนี้ การปรับปรุง
ระเบียบ/กฎหมายให้สอดคล้องและไม่เป็นอุปสรรค 
งบประมาณด้านสวัสดิการที่เหมาะสมและทันต่อ
สถานการณ์ การยกระดบัศกัยภาพของกลุม่เป้าหมาย 
เพื่ อ เพิ่ มความสามารถ ในการร ่ วมจ ่ ายและ 
ความตระหนักรู้ถึงความส�าคัญของการมีหลักประกัน
ทางสงัคม รวมถงึการส่งเสรมิความร่วมมอืของทกุภาค
ส่วนและภาคีการพัฒนาในการจัดสวัสดิการ อาทิ 
ชุมชนท้องถิ่น ถือเป็นปัจจัยส�าคัญที่จะน�าไปสู  ่
การพัฒนา/ปรับปรุงคุณภาพของหลักประกันทาง
สงัคมบนฐานข้อมลูเชงิประจักษ์ และการบรรลเุป้าหมาย
การสร้างความคุ้มครองทางสังคมและความมั่นคง 
ในการด�ารงชวิีตให้แก่ผูด้้อยโอกาสและกลุม่เปราะบาง
ต่อไป

มาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมาย
เพ่ือแก้ปัญหาเฉพาะเจาะจง
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เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย 170201

มาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมาย
เพ่ือแก้ปัญหาเฉพาะเจาะจง

มีระบบและกลไกในการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการความช่วยเหลือ
เป็นพิเศษได้ครอบคลุมมากยิ่งข้ึน

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ดัชนีความยากจนแบบหลากหลายมิติของกลุ่มเป้าหมาย
ที่ต้องการความช่วยเหลือลดลงร้อยละ 10

การมีระบบและกลไกในการให้ความช่วยเหลือกลุ ่มเป้าหมายที่ต ้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ 
ได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น มุ ่งเน้นการพัฒนากลไกสนับสนุนและช่วยเหลือประชาชนในกลุ ่มเปราะบาง 
หรือกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ ซึ่งมีความเสี่ยงและความท้าทายสูงในการปรับตัวให้ทันกับพลวัต
ความเปลี่ยนแปลงของประเทศ เพื่อให้สามารถช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายได้อย่างเฉพาะเจาะจงและสอดคล้อง
กับความต้องการอย่างแท้จริง โดยการสร้างหลักประกันทางสังคมของคนไทยให้ครอบคลุม มีประสิทธิภาพ 
และสอดคล้องกับความต้องการและสภาพปัญหาของครัวเรือน อย่างไรก็ตาม ประเด็นท้าทายที่ส่งผล 
ต่อการบรรลุเป้าหมายของการด�าเนินงานในปีท่ีผ่านมา คือ ความซ�้าซ้อนในการช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมาย  
และความถูกต ้องแม ่นย�าในการระบุตัวตนและแหล่งที่อยู ่ของกลุ ่มเป ้าหมายบางส ่วนเนื่องจาก 
ความไม่ครอบคลุมของข้อมูล ดังนั้น ความครอบคลุมของข้อมูลและการบูรณาการการท�างานของ 
หน่วยงานโดยเฉพาะในระดับพื้นท่ีจึงถือส่ิงส�าคัญที่ต้องเร่งด�าเนินการ โดยการด�าเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมาย
ที่ส�าคัญ ได้แก่ การมีระบบข้อมูล/เทคโนโลยีสารสนเทศในการให้ความช่วยเหลือ เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ 
และให้ความช่วยเหลือให้ตรงตามกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งมีกลไกการบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วน 
ซึ่งเป็นสิ่งส�าคัญที่ต้องเร่งด�าเนินการ

ปี 2562 ปี 2563 แผนแม่บทย่อย
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ที่มา: Thai People Map and Analytics Platform (TPMAP)

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย เมื่อพิจารณาจากดัชนีความยากจนแบบหลากหลายมิติของกลุ่มเป้าหมาย 
ที่ต้องการความช่วยเหลือ ได้แก่ เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเรื้อรัง โดยเทียบเคียงจากระบบบริหาร
จัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า (Thai People Map and Analytics Platform: TPMAP) พบว่า ภาพรวม 
ในปี 2560 – 2562 ความยากจนแบบหลากหลายมิติปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องในทุกกลุ่มเป้าหมาย 
อย่างชัดเจน สอดคล้องกับทิศทางเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติที่ก�าหนดให้ในปี 2565  
ลดลงร้อยละ 10 โดยข้อมูลในปี 2562 ค่าดัชนีความยากจนแบบหลากหลายมิติของเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ  
และผู้ป่วยเรื้อรัง เท่ากับ 0.008 0.006 0.007 0.012 และ 0.010 ตามล�าดับ 

การด�าเนินการที่ผ ่านมา การด�าเนินการของหน่วยงานภาครัฐเพ่ือขับเคลื่อนเป้าหมายดังกล่าว 
ในช่วงปี 2562 - 2563 มโีครงการและการด�าเนนิการทีส่�าคญั เช่น การเพิม่สมาชกิกองทนุการออมแห่งชาต ิ(กอช.) 
โดยเฉพาะกลุม่อาชีพอสิระ โครงการพฒันาระบบการคุม้ครองทางสงัคมทัง้ในกลุม่คนไร้ทีพ่ึง่ เดก็และเยาวชน 
และกลุ่มเปราะบางอื่น ๆ การด�าเนินโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของกลุ่มผู้สูงอายุ อาทิ 
โครงการปรับปรุงที่อยู่อาศัยและสถานที่สาธารณะที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุและทุกวัย และโครงการส่งเสริม 
ให้ผู้สูงอายุได้รับการคุ้มครองและส่งเสริมการใช้ศักยภาพทางสังคม เป็นต้น โดยการด�าเนินการส่วนใหญ่ 
เป็นการอาศัยข้อมูลจากระบบ TPMAP ในการชี้กลุ่มเป้าหมายและลักษณะความต้องการช่วยเหลือ 
ในมิติต่าง ๆเป็นส�าคัญ ซึ่งน�าไปสู่การด�าเนินมาตรการแก้ไขปัญหาให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด 
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ดัชนีความยากจนแบบหลากหลายมิติของกลุ่มเป้าหมายท่ี
ต้องการความช่วยเหลือ 

เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ 
ผู้พิการ ผู้ป่วยเรื้อรัง 

ที่มา : Thai People Map and Analytics Platform (TPMAP) 

แผนแม่บทฯ ประเด็น (17) ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม 1 

แผนแม่บทย่อย มาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเพ่ือแก้ปัญหาเฉพาะเจาะจง 2 

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย 170201 มีระบบและกลไกในการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการความ3 
ช่วยเหลือเป็นพิเศษได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น 4 
ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี 2565 ดัชนีความยากจนแบบหลากหลายมิติของกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการความช่วยเหลือ5 
ลดลงร้อยละ 10 6 
การมีระบบและกลไกในการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น  7 
มุ่งเน้นการพัฒนากลไกสนับสนุนและช่วยเหลือประชาชนในกลุ่มเปราะบางหรือกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ ซึ่งมี8 
ความเสี่ยงและความท้าทายสูงในการปรับตัวให้ทันกับพลวัตความเปลี่ยนแปลงของประเทศ เพื่อให้สามารถช่วยเหลือ9 
กลุ่มเป้าหมายได้อย่างเฉพาะเจาะจงและสอดคล้องกับความต้องการอย่างแท้จริง โดยการสร้างหลักประกันทางสังคมของ10 
คนไทยให้ครอบคลุม มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับความต้องการและสภาพปัญหาของครัวเรือน อย่างไรก็ตาม ประเด็น 11 
ท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของการด้าเนินงานในปีที่ผ่านมา คือ ความซ้้าซ้อนในการช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมาย 12 
และความถูกต้องแม่นย้าในการระบุตัวตนและแหล่งที่อยู่ของกลุ่มเป้าหมายบางส่วนเนื่องจากความไม่ครอบคลุมของข้อมูล 13 
ดังนั้น ความครอบคลุมของข้อมูลและการบูรณาการการท้างานของหน่วยงานโดยเฉพาะในระดับพื้นที่จึงถือสิ่งส้าคัญที่ต้อง14 
เร่งด้าเนินการ โดยการด้าเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายที่ส้าคัญ ได้แก่ การมีระบบข้อมูล/เทคโนโลยีสารสนเทศในการให้15 
ความช่วยเหลือ เพื่อให้สามารถวิเคราะห์และให้ความช่วยเหลือให้ตรงตามกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งมีกลไกการบูรณาการ16 
ความร่วมมือของทุกภาคส่วนซึ่งเป็นสิ่งส้าคัญที่ต้องเร่งด้าเนินการ 17 

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย เมื่อพิจารณาจากดัชนี18 
ความยากจนแบบหลากหลายมิติของกลุ่มเป้าหมาย 19 
ที่ต้องการความช่วยเหลือ ได้แก่ เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 20 
และผู้ป่วยเรื้อรัง โดยเทียบเคียงจากระบบบริหารจัดการ21 
ข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า (Thai People Map and 22 
Analytics Platform: TPMAP) พบว่า ภาพรวมในปี 2560 23 
– 2562 ความยากจนแบบหลากหลายมิติปรับตัวลดลง24 
อย่างต่อเนื่องในทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างชัดเจน สอดคล้อง25 
กับทิศทางเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 26 
ที่ก้าหนดให้ในปี 2565 ลดลงร้อยละ 10 โดยข้อมูลในปี 27 
2562 ค่าดัชนีความยากจนแบบหลากหลายมิติของเด็ก สตรี 28 
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเร้ือรัง เท่ากับ 0.008 0.006 0.007 0.012 และ 0.010 ตามล้าดับ  29 

การด าเนินการที่ผ่านมา การด้าเนินการของหน่วยงานภาครัฐเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายดังกล่าวในช่วงปี 2562-2563  30 
มีโครงการและการด้าเนินการที่ส้าคัญ เช่น การเพิ่มสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) โดยเฉพาะกลุ่มอาชีพอิสระ 31 
โครงการพัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคมทั้งในกลุ่มคนไร้ที่พึ่ง เด็กและเยาวชน และกลุ่มเปราะบางอ่ืน ๆ  32 
การด้าเนินโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของกลุ่มผู้สูงอายุ อาทิ โครงการปรับปรุงที่อยู่อาศัยและ33 
สถานที่สาธารณะที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุและทุกวัย และโครงการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้รับการคุ้มครองและส่งเสริมการใช้34 
ศักยภาพทางสังคม เป็นต้น โดยการด้าเนินการส่วนใหญ่เป็นการอาศัยข้อมูลจากระบบ TPMAP ในการชี้กลุ่มเป้าหมาย35 
และลักษณะความต้องการช่วยเหลือในมิติต่าง ๆ เป็นส้าคัญ ซึ่งน้าไปสู่การด้าเนินมาตรการแก้ไขปัญหาให้ตรงกับ36 
กลุ่มเป้าหมายมากที่สุด  37 

170201 
เหลือง 

62 สเีหลือง 63 สเีหลือง 
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ประเด็นท้าทายที่ส ่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย การขยายความเชื่อมโยงของฐานข้อมูล TPMAP 
กับฐานข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคนทั้งหมด ทั้งของหน่วยงานราชการ และนอกเหนือจาก
ระบบราชการ เพื่อเพิ่มความครอบคลุมของประชากรกลุ่มเป้าหมายและแก้ปัญหาภาวะตกหล่น ยังคง 
เป ็นความท้าทายที่ส�าคัญของการบรรลุเป ้าหมายการมีระบบและกลไกในการให้ความช่วยเหลือ 
กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ในขณะเดียวกัน นอกจาก 
ความเชื่อมโยงในระดับข้อมูลแล้วการบูรณาการในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติเพื่อลดความซ�้าซ้อน 
ในบางกลุ่มเป้าหมายและความขาดแคลนในบางกลุ่มเป้าหมาย ก็ถือเป็นความท้าทายของการด�าเนินงาน 
ในระยะต่อไป

ข้อเสนอแนะเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย การด�าเนินงานในระยะต่อไป ยังคงต้องเร่งผลักดันการสร้างกลไก 
ความร่วมมือและบูรณาการกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในมิติต่าง ๆ ตั้งแต่ในระดับนโยบายจนถึง
ระดับปฏิบัติ รวมถึงการพัฒนาระบบข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศการให้ความช่วยเหลือที่สอดรับ 
กับความต้องการของประชากรกลุ่มเป้าหมายอย่างแท้จริงและครบถ้วน โดยจ�าเป็นต้องขยายระบบฐานข้อมูล 
ให้มีขนาดใหญ่และเช่ือมโยงระหว่างข้อมูลทั้งหมดของภาครัฐและนอกเหนือจากภาครัฐ เพื่อให้ข้อมูล 
มีความสมบูรณ์และถูกต้องแม่นย�ามากยิ่งขึ้น รวมถึงการส่งเสริมและสร้างกลไกให้กลุ่มเป้าหมายเข้าถึง 
และรับรู้ถึงสิทธิประโยชน์ที่พึงได้รับ และในขณะเดียวกันควรสร้างทัศนคติและองค์ความรู้ของบุคลากร 
หรือเจ ้าหน ้าที่ที่ เกี่ยวข ้องให ้ เ กิดการท�างานในเชิงรุกและเข ้าถึงกลุ ่มเป ้าหมายอย ่างทันท ่วงที 
และมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ เพื่อผลักดันให้เกิดการสร้างกลไกการช่วยเหลือและพัฒนาแบบมุ่งเป้าที่สอดคล้อง
กับกลุ่มเป้าหมายบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ได้อย่างแท้จริง โดยเฉพาะในระดับพื้นที่ 
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